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 السنة األوىل ابتدائي:أمنوذج خمطط لتناول ميادين اللغة خالل األسبوع يف 
 احملتوى الزمن احلصة   امليدان

 عرض الوضعية اجلزئية األوىل واالستجابة ملتطلباهتا والتعليمات املرافقة هلا

فهم املنطوق والتعبري الشفوي
 

" 

01 
 " فهم املنطوق "
 "تعبري شفوي "

 د90

الّلفظي/ * عرض املنطوق مع مراعاة اجلوانب التالية : الفكري/ اللغوي/ 
 امللمحي)اإلحياء؛ اإلمياء( 

 * جتزئة النص  املنطوق مث أجرأة  احداثه 
 * اكتشاف اجلانب القيمي يف املنطوق وممارسته 
والتعبري  -مألوفة أو جديدة -* التحاور حول النص املنطوق ابستعمال سندات

 عنها انطالقا من تعليمات حمددة تؤدي إىل تفصيل مضمون كل سند.  

02 
 د 45 "تعبري شفوي"

* ترتيب وتركيب أحداث النص شفواي  والرتكيز على استعمال الصيغ واألساليب 
 يف وضعيات تواصلية دالة.

 *  مسرحة األحداث .
03 

 * إنتاج شفوي )إنتاج نص شفوي مماثل انطالقا من سندات( د 45 "إنتاج شفوي "

""فهم املكتوب
 

"4" 
 د 45 "قراءة إمجالية

 استخراج اجلمل من الرصيد اللغوي املكتسب يف التعبري. *
 * قراءة اجلمل مكتوبة مث تثبيتها ابملشاهد 

 تدريبات قرائية مثل: )تشويش و ترتيب للجمل مث  للكلمات(  
 * إعادة تقدمي اجلمل انقصة إلمتامها بكلمات من رصيد معروض عليه

قراءة الكلمات امللونة  –جلمل * تدريبات قرائية مثل: )تغيري بعض الكلمات يف ا
 "املشكلة للرصيد" يف اجلملة ...إخل(

 *مقطوعة شعرية مناسبة للمحتوى ) تقدمي وحتفيظ( د 45 "حمفوظات  05



 

 Page 4       درمام -مدرسة : شيخي عبد القادر                                                                               

 

"قراءة  06
 د90 وكتابة"

 
 

 جتريد احلرف األول
 استخراج اجلملة وتقطيعها واكتشاف احلرف وقراءته يف وضعياته املختلفة .

التدريب على كتابة احلرف) على األلواح ، العجينة، كراس احملاولة...( منفردا  *
 مركبا ويف وضعيات خمتلفة

 * كتابة احلرف على كراس القسم .
 * القراءة يف الكتاب ) مع مراعاة خمتلف املهارات القرائية( .

 د 45 "تطبيقات" 07

 تثبيت احلرف األول
 صور ، تعابري ،ألفاظ...إخل -من: تثبيت احلرف يف كلمات انطالقا 

 تكملة  كلمة "كتابة" ابلصوت الناقص -
 كتابة احلرف ) مع بقية األصوات(-

"قراءة  08
 د90 وكتابة"

 
 

 جتريد احلرف الثاين
 استخراج اجلملة وتقطيعها واكتشاف احلرف وقراءته يف وضعياته املختلفة .

العجينة، كراس احملاولة.. ( منفردا * التدريب على كتابة احلرف) على األلواح ، 
 مركبا ويف وضعيات خمتلفة

 * كتابة احلرف على كراس القسم .
 * القراءة يف الكتاب ) مع مراعاة خمتلف املهارات القرائية( .

 د 45 "تطبيقات" 09

 تثبيت احلرف الثاين
 صور ، تعابري ،ألفاظ...إخل -تثبيت احلرف يف كلمات انطالقا من: 

 كلمة "كتابة" ابلصوت الناقص  تكملة  -
 كتابة احلرف ) مع بقية األصوات(-

 * القراءة يف الكتاب  د 45 "إدماج " 10
 *ألعاب قرائية

 *مقطوعة شعرية مناسبة للمحتوى ) استظهار ومسرحة( د 45 "حمفوظات"11

"تعبري  
كتايب"
 

 *تعبري كتايب  د 45 "إنتاج " 12
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 تنفيذ احلصص مبعايري مركبات امليادين الواردة يف اجلدول املوايل ضرورة االلتزام عند مالحظة

 
 
 
 
 

13/09/2016 
 درمام 1مدرسة ابي امليلود 

 :مفاهيم ومصطلحات اجليل الثاينموضوع التكوين
  املخطط السنوي :

ضمن مشروع تربوي , يفضي إىل حتقيق الكفاءة الشاملة ملستوى  هو خمطط عام لربانمج دراسي ,               
مننن املسننتوايت التعليميننة . انطالقننا مننن الكفنناءات ادتاميننة للميننادين , ويبننا علننى لموعننة مننن املقننا ع التعلميننة 

 املتكاملة  .
  املقطع التعلمي

بوجننود عالقنات تننربط بن  خمتلننف أجزائننه يتمينز  هنو لموعننة مرتبنة ومرتابطننة منن األنشننطة واملهمنات .           
ضنبط وضنعيات املقطنع التعلمني انطالقنا منن من أجل إرساء منوارد جديندة ، قصند إ ناء كفناءة ةتامينة ما املتتابعة

مشكلة بسيطة ملمارسة الفعنل التعلمني وأةنرى لنتعلم  الوضعية املشكلة لتوجيه وضبط التعلمات متبوعة بوضعيات
 حننل الوضننعية املشنننكلة لضننبط وتوجينننه التعلمننات ؛وتننتم ابلوضنننعية التقومييننة الشننناملة اإلدمنناج وتقوميننه وصنننو  إىل

 للمقطع التعلمي.

 : امليدان
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جزء مهيكل ومنظّم للماّدة قصد التعّلم. وعدد امليادين يف املاّدة حيّدد عدد الكفناءات ادتامينة الند نندرجها       
  يف ملمح التخرّج ) لموعة من الكفاءات الشاملة(

 اللغة العربية كفاءة ةالصة ) لغة التواصل(
 :هندف نسنعى إىل حتقيقنه يف ةاينة فنرتة دراسنية حمنّددة وفنق نظنام املسنار الدراسني. لن ا  الكفاءة الشاملة

وكفنناءة شنناملة يف ةايننة كننّل سنننة.  جننند كفنناءة شنناملة يف ةايننة املرحلننة، وكفنناءة شنناملة يف ةايننة كننّل  ننور،
 وهي تتجزّأ يف انسجام وتكامل إىل كفاءة شاملة لكّل ماّدة، وترتجم ملمح التخرج بصفة مكثّفة.

 

 

 امناط النصوص
 حواري 1س
 ارشادي توجيهي  2س
 سردي 3س
 وصفي  4س
 تفسريي برهاين 5س

 مركبات الكفاءة
 املعرفية..............................املعارف الد تقدمها للتلمي  املوارد .1
 موارد منهجية................................كيف يوظفها .2
 موارد قيمية...................................كفاءات عرضية القيم الد اكتسبها .3

 الكفاءات العرضية: 

واملسنناعي الفكريننة واملنهجيننة املشننرتكة بنن  خمتلننف املننواد النند ينبغنني اكتسننا ا  تتكننّون مننن القننيم واملواقننف،       
 واستخدامها أثناء بناء خمتلف املعارف واملهارات، والقيم الد نسعى إىل تنميتها.
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 األم االنطالقية املشكلة الوضعية تقدمي 

الوضنعية األم )للمتعلمن  وإجنراء مناقشنة عامنة حو نا منع  يتم تقدمي الوضعية املشكلة التعلمية ا نطالقية(        
 ترك حلها معلقا اىل مرحلة  حقة بعد تناول الوضعيات املشكلة اجلزئية الالزمة.

 املشكلة ا نطالقية يف بداية املقطع.

 

 

 

  :لوضععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععية االنطالقيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة املشعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععكلة األما
  .و الوضننننننننعيات اجلزئيننننننننة يعنننننننندها و ينجزهننننننننا األسننننننننتا  الوضننننننننعية ا نطالقيننننننننة املشننننننننكلة األم ،- 

صياغة الوضعية ا نطالقية املشكلة األم يتم بناًء على قراءة متمعنة جلميع النصوص املنطوقة دفعة واحدة ، مع - 
  .إجيننننننننناد الننننننننننروابط الفكريننننننننننة و القيميننننننننننة املتصننننننننننلة بينهننننننننننا لتحدينننننننننند سننننننننننياقها املناسننننننننننب ، و مهما ننننننننننا

ينتم بنناء علنى إعنادة قننراءة الننص املنطنوق بنتفحص و متعنن ابلرتكينز علننى  3،  2،  1صنياغة الوضننعية اجلزئينة - 
  .مهمننننننننننننننننننننننننننة حمننننننننننننننننننننننننننددة لتحديننننننننننننننننننننننننننند سننننننننننننننننننننننننننياقها املناسنننننننننننننننننننننننننننب ، و تعليما ننننننننننننننننننننننننننا

الوضنعية ا نطالقينة املشنكلة األم  بند أن تشنتمل علنى إشنكالية يرجتنى حلهنا يف األسنبوع الرابنع و األةنري منن - 
  :املقطننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننع ، و قنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند تكننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننون صننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننياغتها

شننناملة و جامعنننة لكنننل تعلمنننات مينننادين املقطنننع . ) وضنننعية انطالقينننة واحننندة لكنننل مقطنننع ، ترافنننق مجينننع 1- 
  . (الوضننننننننننعيات اجلزئيننننننننننة يف مجيننننننننننع امليننننننننننادين إىل أن نصننننننننننل إىل حلهننننننننننا يف ةايننننننننننة املقطننننننننننع

وضنعيات جزئينة ، و احملصنلة  04ةاصة بكل ميدان من امليادين ) لكل ميدان وضعية انطالقينة تنبثنق عنهنا 2- 
  .حلننننننننننننننننننننننننننننننننننول لثالثننننننننننننننننننننننننننننننننننة ميننننننننننننننننننننننننننننننننننادين يف ةايننننننننننننننننننننننننننننننننننة املقطننننننننننننننننننننننننننننننننننع 03

  الوضننننننننعية ا نطالقيننننننننة املشننننننننكلة األم  بنننننننند أن ،تلننننننننف مننننننننن مقطننننننننع إىل مقطننننننننع وفننننننننق املوضننننننننوع ،- 
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  . ( و املسنننننننتوى ، و الناحينننننننة اجلغرافينننننننة ، و منننننننن قسنننننننم إىل قسنننننننم ) إ ا و جننننننند متنننننننايز يف املسنننننننتوى
إىل إجيناد جنزء منن حنل الوضنعية ا نطالقينة املشنكلة  مناقشنة كنل وضنعية جزئينة  عينة املتعلمن   بند أن ينؤدي- 

  (األم ، ليتم جتميع و جتنيد األجزاء كاملة يف الوضعية الرابعة ) وضعية اإلدماج

 الوضعية ا نطالقية مشرتكة ب  ماديت الرايضيات والعلمية

 

 

 

 

 

24/09/2016 

 مدرسة شيخي عبد القادر درمام

 يف مادة الرايضيات مقطع تعلمي : تسري   موضوع التكوين 

 ميادين الرايضيات 

 

 املقادير والقياس الفضاء واهلندسة تنظيم معطيات األعداد واحلساب
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 01/10/2016 

 ابتدائية مومن مصطفى سبدو
 :  املنهاجموضوع التكوين
 الغاايت و املرامي  احملتوى التقومي  الوسائل الطرائق  تعريف املنهاج :

املنهننناج الرتبنننوي قنننوام السنننندات الرتبوينننة ، وروح العملينننة التعليمينننة ،  لنننل ملنننا حيتوينننه منننن معنننا  حمنننددة لننننوع       
أنننواع التقننومي املقاربننة التعليميننة واألهننداف التعلميننة  سننتواي ا املختلفننة واحملتننوايت املقننررة لكننل  ننور ، واسننتعماله 

املعتمنندة لقينناس منندى حتقننق الكفنناءات  ختلننف أنواعهننا . وملننا كننان املنهنناج علننى هنن ا القنندر مننن األ يننة ، أحلننت 
 .(مديرون ، أسات ة .. وزارة الرتبية على ضرورة أن يتحكم يف قرائته كل املتدةلون يف الفعل الرتبوي ) مفتشون ،

 املصادر املعتمدة العداد املنهاج
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 .2008إصدار القانون ت ت و سنة  (1
 إعداد وثيقة املرجعية العامة للمناهج.  (2
 الدليل املنهجي إعداد املناهج.  (3
 (.2013ةالصة ا ستشارة امليدانية حول التعليم اإللزامي ) (4
 صدور ميثاق أةالقيات املهنة. (5

 مربرات كتابة املناهج
 سد الثغرات يف املناهج السابقة .1
 التحي  التطور احلضاري .2
 متطلبات اجملتمع .3
 تزايد الدائم يف املعارف .4
 العوملة .5
 بروز حاجات جديدة يف اجملتمع .6

 
 
 

 مقارنة بني اجليل االول واجليل الثاين
 2ج 1ج

 احملور املناهجي
بنننناء املنهنننناج سنننننة بسنننننة، واألولوينننة ملنطننننق املنننناّدة، وكننننّل 
مننناّدة معزولنننة عنننن املنننواد األةنننرى: أننننتج  منننناهج خمتلفنننة 

واملصننننننطلحات، ونقننننننص يف التنسننننننيق األفقنننننني الشننننننكل 
 والعمودي

نظرة مشولية أو نسقية )افقينة عمودينة بن  املنواد(. بنناء املنناهج منن 
 ملمح التخرج الشامل للمرحلة مث للطور مث للسنة

 تكامل ب  املواد مع توحيد شكل املنهاج واملصطلحات.
 

 املقاربة ابلكفاءات
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ّعننال يف  التعّلمننات وجننود مبنندئي، ونقننص يف التطبيننق الف
 الرتكيز على الكفاءات املتعّلقة ابملاّدة ومعارفها -

 مع نقص يف الكفاءات العرضية والقيم و السلوكات.

الرتكيز على مرّكبات الكفناءات، ةاّصنة الكفناءات العرضنية والقنيم 
 والسلوكات يف كّل مكّوانت املناهج

 
 املوارد املعرفية و املنهاجية

 نقص يف املوارد املنهجية -األولوية للتحّكم يف املعارف 
 عدم الرتكيز على املوارد األساسية املهيكلة للماّدة

حتدينننند املننننوارد املعرفيننننة واملنهجيننننة لبننننناء الكفنننناءات يف مصننننفوفة أو 
 الرتكيز على املوارد األساسية املهيكلة للماّدة_ جدول شامل

 النشاطات التعلمية و التقومي
ات تعّلميننه وأ ننات التقننومي موّجهننة ّننو الننتحّكم يف نشننا 

 املفاهيم فقط
إدراج نشا ات تعّلمية لتوظيف املنوارد املعرفينة وتعلّنم اإلدمناج و نّو 

 القيم والسلوكات )إىل جانب املفاهيم(
 املصطلحات

 مصطلحات خمتلفة ب  املناهج
 

مصطلحات معرفية مهيِكلنة  -مصطلحات موّحدة يف كّل املناهج 
 -كفناءة ةتامينة-ميندان -كفاءة شناملة  -للمناهج )ملمح التخرّج

 مقطع ...( -خمّطط سنوي للتعّلمات -مرّكبات الكفاءة
 شروط وضع املناهج حيز التنفيذ

اةنتال ت  - 1نقص يف تكوين األسات ة لتطبيق م ج 
 -ب  املناهج والكتاب املدرسي 

الكتناب  - 2 مندّرس معنّ  بتطبينق م ج برلة تكنوين مسنبق لكنلّ 
 املدرسي اجلديد ةاضع لدفرت شروت

 احلجم الزمين
 للتقومي( 4+  32أسبوعا ) 36السنة الدراسية بن  - أسبوعا للتدريس 28السنة الدراسية بن 

 
 2مبادئ مناهج ج

 
 التكفل ابلبعد القيمي

 و األخالقي
 

 )جزائريننة اجلزائننري( اإلسننالم، العروبننة، واألمازيغيننةة النند متثّلهننا الثالثيننة: يننقننيم ا و  -
 القنننننننننننننننننننننننيم املدنينننننننننننننننننننننننة الننننننننننننننننننننننند تعطننننننننننننننننننننننني معنننننننننننننننننننننننا مسنننننننننننننننننننننننؤو  للموا ننننننننننننننننننننننننة  -
 القننننننننيم األةالقيننننننننة املنبثقننننننننة عننننننننن تقالينننننننند لتمعنننننننننا، كقننننننننيم التضننننننننامن والتعنننننننناون -



 

Page 19     درمام -مدرسة : شيخي عبد القادر                                                                               

  
 

 القنننننننننننيم املرتبطننننننننننننة ابلعمنننننننننننل واجلهنننننننننننند، و لننننننننننننق املثنننننننننننابرة وأةالقيننننننننننننات العمننننننننننننل -
 )حقوق اإلنسان( وقيمناالقيم العاملية  ا يتالءم  -
 

اجلانععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععب 
 اإلبستمولوجي

)تكععععععوين املفععععععاهيم و 
 حتوهلا(

 

 للماّدة  املفاهيم واملبادئ والطرائق املهيكلة الرتكيز على 
 اعتبار ه ه املفاهيم واملبادئ والطرائق كموارد يف ةدمة الكفاءة 
  يوفّننننق بنننن  مراحننننل النمننننّو النفسنننني  النننن يا نسننننجام ادنننناّص ابملنننناّدة

 للمتعّلم، مع األة  يف احلسبان تصّوراته
  وجعلهنا يف ةدمنة مشنروع  ،بعضها عن بعنض دّ املوامناهج فّل عزلة

 ّد.خمتلف املوامناهج تشارك وتقا ع ب  ودعم تربوّي واحد، 
 

 اجلانب املنهجي
 و البيداغوجي

 

 من اجلانب املنهجي  املقاربة املنهاجية 
  البيداغوجي.من اجلانب املقاربة ابلكفاءات 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                            ّ               
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 01/10/2016 

15/10/2016 
 مصطفى سبدو ابتدائية مومن

 واالدبية لمواد العلميةلأسبوع اإلدماج تسري حصص االسبوع :  موضوع التكوين
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 ملادة اللغة العربية اإلدماج منهجية تسيري أسبوع 

  

 خطوات تنصيب الكفاءة اخلتامية

 
 خطوات تنصيب الكفاءة اخلتامية
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  احلصة األوىل: فهم املنطوق والتعبري الشفهي

  يتم ةالل ه ه احلصة است كار القصنص الند ر ِوينت سنابقا أو إعنداد قصنة جتمنع معناين القصنص النثالث
 املدروسة يف املقطع، مع استغالل استعمال الصيغ والرتاكيب املدروسة وإدماجها.

  .مسرحة األحداث 

 .استغالل أنشطة من دليل املقا ع التعلمية  

  توظيف  الصيغ والرتاكيباحلصة الثانية )تعبري شفوي(: استعمال و 

 .الرتكيز على استعمال الصيغ واألساليب يف وضعيات تواصلية دالة 

  .... توظيف الصيغ والرتاكيب يف مجل أو وضعها يف مكاةا املناسب أو 

 .)استغالل أنشطة من دليل املقا ع التعلمية )ليس من الضروري إجناز مجيع األنشطة  
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  إنتاج شفوي حلصة الثالثة والرابعة: قراءة +

  أانشيد -احلصة اخلامسة: حمفوظات 

 قراءة وكتابة: السادسةاحلصة 

  تستغل يف نشات الكتابة واإلمالء والتعبري الكتايب وإجناز وضعيات 

  مع أنشطة قرائية وكتابة وإمالئية من إعداد األستا 

  تستغل يف نشات الكتابة واإلمالء  والتعبري الكتايب وإجناز وضعيات (:1قراءة وكتابة )

 .مراجعة رسم احلروف املدروسة يف املقطع 

 .كتابة مجلة أو عبارة على كراس القسم 

 .إمالء مجلة أو عبارة من إعداد املعلم  

 .حل بعض األنشطة الكتابية واإلمالئية 

 .استغالل أنشطة من دليل املقا ع التعلمية  

 حصة السابعة: حل الوضعية االنطالقية 

 .اإلجابة عن املهمات اجلزئية 

  حنننل الوضنننعية ا نطالقينننة الغنننرض منهنننا هنننو التأكننند منننن مننندى جتننناوز العقبنننات الننند   مالحظتهنننا لننندى
 املتعلم  أثناء عرض الوضعية املشكلة ا نطالقية يف بداية املقطع. اإلجابة عن املهمات اجلزئية.

 ة )قراءة وكتابة(: الوضعية اإلدماجية التقوميية احلصة الثامن   
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ويكننون عننن  ريننق وضننعية مشننكلة إدماجيننة شنناملة لعناصننر الكفنناءة ادتاميننة املسننتهدفة، القصنند منننه التأكنند مننن 
درجننة حتكننم املننتعلم يف املننوارد، والقنندرة علننى جتنينندها وحتويلهننا، تعبننريا عننن منندى تنصننيب الكفنناءة ادتاميننة لنندى 

  ا،ا  القرار املناسب.املتعلم، قصد 

  احلصة التاسعة: إكمال إجناز املشروع وتقوميه

 .متابعة إجناز املشروع 

  . تقومي املشروع ومعاجلة نقائص املتعلم 

  (: الدعم واملعاجلة11 -10احلصة )

 وأتيت كنتيجة ملرحلة التقومي القصد منها تدارك موا ن الضعف املالحظة لدى املتعلم ومعاجلتها يف حينها.      

  احلصة الثانية عشر:معاجلة شاملة ومناقشة حول ما قدم يف املقطع. من إعداد األستا 
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 أسبوع اإلدماج ملاديت الرايضيات والرتبية العلمية
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وملعاجلنننة هننن ه الظننناهرة تسنننعى املنظومنننة الرتبوينننة إىل إصنننالح منننناهج التننندريس و رقهنننا عنننن  رينننق إدراج املقنننارابت 

  احلديثة كاملقاربة ابلكفاءات واملقاربة التفاعلية ا جتماعية .

إىل املنادة الند تنرتبط تياتننا  وتعتمد ه ه املقاربة على نقل ه ه املادة من اجملال اجملنرد املنعنزل عنن اجملتمنع ،       
  ا جتماعية بشكل لصيق   نكاد نستغ  عنه .

إن الرايضنننيات كاللغنننة أصنننبحت ترافقننننا يف كنننل أفعالننننا وحتركاتننننا كنننالبيع والشنننراء والتقسنننيم املتسننناوي واألوزان      
تقندمي درس أو نظرينة يكنون املختلفنة واملتنوعنة يف اسنتغالل الوضنعيات ا جتماعينة وغريها  ، ويبقى علنى املندرس 

  ا املفعول والتأثري املناسب على التالمي 
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  تعريف اإلدماج

جنعل عناصر منفصلة وخمتلفة مرتبطة فيما بينها لكي تعمنل  كن تعريف اإلدماج على أنه العملية الد بواسطتهامي 
  بشكل منسجم ، لبلوغ هدف حمدد .

 الوضعية اإلدماجية 

تننننناول خمتلننننف الوضننننعيات  مننننن جننننراءتنننندمج تعلمننننات مهننننارات وسننننلوكيات مكتسننننبة، هنننني وضننننعية شنننناملة       
تقومي، وحينئن  الكما أةا تستعمل أيضا يف ،  يعاجلها التلمي   فرده ، وميكن له  لب املساعدة من املعلم، التعلمية

وهننني أيضنننا أنشنننطة تطبيقينننة  ، ابعتبنننار أن املنننتعلم أصنننبح حمنننل اةتبنننار،تعننناش بشنننكل انفنننرادي دون أينننة مسننناعدة 
أساسننية جتسنند إجيابيننة املننتعلم يف عمليننة الننتعلم، حيننا يوظننف فيهننا معارفننه ويعززهننا لرتسننيخها يف  هنننه لتكشننف 
منندى اسننتيعابه  نن ه التعلمننات، وحتقيقننه الكفنناءات املسننتهدفة مننن ةال ننا يسننعى املننتعلم إىل العننالج الفننوري ملننا 

  يظهر من أةطاء إما مجاعيا أو فرداي.
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  خطوات تنصيب الكفاءة اخلتامية

  يتم تنصيب الكفاءة ادتامية من ةالل التدرج يف تناول الوضعيات املشكلة التعلمية، وفق ادطوات التالية:

 
  .«األم»تقدمي الوضعية املشكلة االنطالقية 

ينننتم تقننندميها للمتعلمننن  وإجنننراء مناقشنننة عامنننة حو نننا منننع تنننرك حلهنننا معلقنننا إىل مرحلنننة  حقنننة بعننند تنننناول       
  الوضعيات املشكلة اجلزئية.

  .إرساء املوارد

منع  وهو تعلم منهجني ينجنز أثنناء تنناول كنل وضنعية مشنكلة جزئينة واملتوافقنة منع مركبنة منن مركبنات الكفناءة،    
العلنننم أن املركبنننة الواحننندة قننند تتطلنننب أكثنننر منننن وضنننعية مشنننكلة جزئينننة تسنننتهدف كلهنننا إرسننناء املنننوارد منننن  نننرف 

  فوجي، عمل مجاعي(. –ثنائي  –املتعلم  )عمل فردي 
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  .حل الوضعية املشكلة االنطالقية

منن  أثننناء عننرض الوضننعية الغننرض منهننا هننو التأكنند مننن منندى جتنناوز العقبننات النند   مالحظتهننا لنندى املتعل      
  املشكلة ا نطالقية يف بداية املقطع.

  .التقومي

ويكون عن  ريق وضعية مشكلة إدماجية شاملة لعناصر الكفاءة ادتامية املسنتهدفة، القصند مننه التأكند منن     
تعبننريا عننن منندى تنصننيب الكفنناءة ادتاميننة لنندى  درجننة حتكننم املننتعلم يف املننوارد، والقنندرة علننى جتنينندها وحتويلهننا،

 املتعلم، قصد ا،ا  القرار املناسب.

  .املعاجلة

 وأتيت كنتيجة ملرحلة التقومي القصد منها تدارك موا ن الضعف املالحظة لدى املتعلم ومعاجلتها يف حينها.   



 

Page 34     درمام -مدرسة : شيخي عبد القادر                                                                               

  
 

 

 

 
  احلصة األوىل: أجند معاريف

وميكننن وضننع ةطننة ومنهجيننة مجاعيننة للحننل يعاجلهننا التلمينن   فننرده  لننتعلم اإلدمنناج وهنني عبننارة عننن وضننعيات   
وعلنننى األسنننتا  مرافقتنننه أثنننناء احلنننل لتوجيهنننه ومعاجلنننة  ،ألسنننتا  لنننب املسننناعدة منننن ال لمنننتعلمميكنننن لكمنننا ،  مسنننبقا

  .أةطائه آنيا

  احلصة الثانية: حل الوضعية االنطالقية
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النند ق ننّدمت بدايننة املقطننع بعنند اكتسنناب املننوارد الالزمننة  وةننالل هنن ه احلصننة يننتم التطننرق إىل حننل الوضننعية "األم"
للحننل، وللتنن كري أن مننن هنا ننا أةننا مركبننة وتعمننل علننى حتفيننز املتعلمنن  إلرسنناء املننوارد التعلميننة، وجتنينندها بشننكل 

  مدمج.

 

 

  احلصة الثالثة: احلصيلة

يف الكتننناب « احلصنننيلة»بعننننوان:  وةنننالل هننن ه احلصنننة ينننتم التطنننرق إىل حنننل الوضنننعيات املقدمنننة يف ةاينننة املقطنننع
 املوحد، مع العلم أةا وضعيات للتقومي وعلى املتعلم حلها  فرده.

  (2و1احلصة الرابعة واخلامسة:املعاجلة )

املالحظنننة لننندى املنننتعلم ومعاجلتهنننا يف  بتننندارك منننوا ن الضنننعفوأتيت كنتيجنننة ملرحلنننة التقنننومي يقنننوم األسنننتا  ةال نننا 
  حينها.

  لرايضيات يف حياتنا اليوميةاحلصة السادسة: ا

وفيهنا ميننارس املننتعلم بعننض األنشننطة الرايضننية بطريقننة مسننيلة تشننبه األلعنناب واأللغنناز تسنناهم يف تنميننة قنندرات      
 املتعلم الفكرية واملنهجية. 



 

Page 36     درمام -مدرسة : شيخي عبد القادر                                                                               

  
 

 
 

 

 

  احلصة األوىل: أجند معاريف

وميكن وضع ةطة ومنهجية مجاعية للحل  ،يعاجلها التلمي   فرده وهي عبارة عن وضعيات لتعلم اإلدماج        
وعلننى املعلننم مرافقتننه أثننناء احلننل لتوجيهننه ومعاجلننة أةطائننه   لننب املسنناعدة مننن املعلننم، لمننتعلمميكننن لكمننا ،  مسننبقا
  .آنيا

  احلصة الثانية: احلصيلة

 يف الكتاب ال «احلصيلة»وةالل ه ه احلصة يتم التطرق إىل حل الوضعيات املقدمة يف ةاية املقطع بعنوان:  

 موحد، مع العلم أةا وضعيات للتقومي وعلى املتعلم حلها  فرده.
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2016/10/19 
 متقنة بن صعد الكيفان تلمسان

 يوم تكويين حول : امتالك خمتلف املفاهيم القاعدية املؤسسة للمنهاج
 تقدمي السيدة املفتشة : دكار

 قواعد العمل املهمة : حتديد 
 بديل غري موافق موافق القاعدة  الرقم 

    املنشط هو املسري الوحيد يف القاعة 1
    احرتام آراء اآلةرين 2
    عدم احتكار الكلمة 3

file:///D:/تكوين/قواعد%20العمل.doc
file:///D:/تكوين/قواعد%20العمل.doc
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    املشاركة يف عمل األفواج بفعالية 4
    جتنب التكرار 5
    فرص املشاركة لكل فرد إاتحة 6
    ضبط التدةالت 7
    احرتام وقت األنشطة 8
    تعقيب زميلل ىميكنل أن تعقب عل 9

    النقد للفكرة وليس للشخص 10
    التدة  ابلقاعة 11
    غالق احملمولإ 12
    ا شرتاك يف أكثر من لموعة يف وقت واحد 13
    ا لتزام  واقيت العمل 14
    القبول  بدأ التغيري 15
 
 

 
 املهمععععععععععععععععععععة : هيكلة التصور   

علععى  " منتجعنيحتنّول إىل تندريب هننؤ ء ليصنبحوا " -منع اةنرتاع اآل ت بعند الثننورة الصنناعية  -إنَّ الرتكينز يف عملينة أتهينل العمننال     
يف  لنل       الفعاليعة امليكانيكيعة تنعال الكثعري معن التقعديرو صنارت  ،و حّد من تفكريهم  جّردهم من إنسانيتهم، مما كفاءة عالية

الوقننت، فكننان مننن الطبيعنني أنأ تتطننور أنظمننة التعلننيم  ننا يعكننس هنن ه القننيكم ابملقابننل، و ابلتنناىل   تكننن املنندارس يف نشننأ ا األوىل سننوى 
 م. تطبيقاً عملياً وعلمياً واعياً لنمو ج اإلنتاج الصناعي على التعليم العا

ويبيعه فإنَّ العمل كان ينال الكثري ِمن الرضنا، أمنا عنندما أصنبح العمنل  يصّمم ويصنع املنَتج بيديهومن املعروف أنَّه عندما كان احلِركيف  
ل عن متخصصاً ومقّسماً إىل مكهّمات متعلقة إىل درجة كبرية بعّدة عّمال، جاءت النتيجة بعدم رضا الزبون، ونسبة كبرية يف تغّيب العّما

املععدارس حيععّ حتّولععت إىل سععجون يقضععي فيهععا العمننل، وانطباعنناً عاّمنناً بنن  صننفوفهم  نَّ قنندرا م حمنندودة، و  ات الشننيء حنندث يف 
 املتعلمون "عقوبة" لعدد من السنني.
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جتعر  إنَّنل لكننأ  " وكنأةم مسنننات هامندة يف عجنالت اجملتمنع فالنعاس ليصعبحوا علعى كفعاءة "ميكانيكيعةفإ ا ك نت حتاول أنأ تدّرب    
التعلنيم تناسنب طريقعة واحعدة يف وكنتيجنة لن لل، أصنبح منن الطبيعني اتبناع على توفري قدر كبري مَن االسعتقالل يف الفكعر واإلبعداع  

أصبحنا حتت رمحة املقاس الواحعد العذي يرتفعرتض  نعه يناسعب اجلميع،  ريقة صارمة رهنية روتينية ، وترتبط  وقات حمّددة ، و ابلتاىل 
أحيععاء طبيعيععون متنوعععون  ويتعّرضععون لعمليععات ! ممننا أدى إىل مصنننع كبننري ينندةل إليننه أ فالنننا )وحنن  الكبننار منننا(، أشننخاص اجلميععع
، وحتند منن إبنداعنا،  طينة تسنبب ا ندر الكبنري يف منطيون متشاهبون أكثر  منطية تبعدان ععن إنسعانيتنالتكون النتيجة أشخاص  واحدة

 األكرب يف املوارد البشرية الد ّن  مسِّ احلاجة  ا.اجلهد واملال، بل ا در 

 الرتايق:

مننن السننخرية أننننا نتخلننى عننن أي ةننط إنتنناج بسننهولة عننندما يفقنند فعاليتننه، ونننرفض ابلوقننت  اتننه القيننام بنن لل يف مدارسنننا           أو 
، وأن يستشننعر إنسننانيته   و قالبععهم أن تننرج مننن جامعاتنننا، يبنندو أن إدماننننا علننى املقنناس الواحنند قنند وصننل إىل أقصنناه. فننال بنند للمعلّنن

 إبداعه وأن يتمتع ابحلريّة اليت وهبه إايها اخلالق عزَّ وجلَّ. 

: منوذج املقاس من املستحيل إجياد  ريقة واحدة تناسب اجلميع، وابلتاىل إ ا أردان إيصال التعليم للجميع فالبد من استبدال النمطية   
،  بدل االكتفاء ابلطرائق الروتينيعة وفقاً لنوعية املتعلم  والبيئة احمليطنةالنتائج املرجوة  مع الرتكيز على اخليارات مبائدة متنوعة  الواحد

كمننا ميكننن تقنندمي نفننس املننادة التعليميننة بعنندة  رائننق لتناسننب أ واق وأ ننات الننتعلم املمكنننة، فهنن ا مننن متطلبننات الننتعلم السننريع، فالقسننم 
الشاملة والتننوّع الن ي يلنا كافنة أ نات املتعلمن ، هنو الن ي حيّقنق أفضنل تعلنيم يتن كره الطنالب  عي واملشاركةالذي يسوده اجلو اإلبدا

 جيداً.

ما يعطي ه ه املسلل العقيم قوته هو حتولّه إىل بديهيات يف التعليم، واعتباره الشكل ال ي كانت عليه األمور وستستمر عليه. إن    
ة حقيقية للتخلص من ه ه األمراض الد حولت التعليم إىل عملية غري فعالة، وغري  بيعية كئيبة وصعبة، إننا بدون شل تاجة إىل ثور 

بيئة التعليم إىل سجن خميف ينتشر فيه امللل والكآبة دون إبداع. و  مستهلكحّولت املعلم إىل مركز العملية، وحولت املتعلم إىل 
                                                                                                                                                               و علينا اآلن البحا عن آليات لتطبيق  لل على أرض الواقع.، وحولتنا كبشر إىل معاق  تعليمياً، واخلوف

   بتصّرف2012 الدكتور حممد إبراهيم بدرة  نننننننننننننننن
 
 امتالك خمتلف املفاهيم القاعدية املؤسسة للمنهاج املهمة :   

 أسس املعدرسة العجعزائعريعة                                                               
 

 غعايعات العتعربعيعة :الفعصعل األول
 

 .: يهدف ه ا القانون التوجيهي إىل حتديد األحكام األساسية املطبقة على املنظومة الرتبوية الو نية 01املادة 
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تتمثل رسالة املدرسة اجلزائرية يف تكوين موا ن مزود  عا  و نية أكيدة، شديد التعلق بقيم الشعب  : 02املادة 
و  ه الصفة، .ري فيه، ومتفتح على احلضارة العامليةاجلزائري، قادر على فهم العا  من حوله والتكيف معه والتأث

 :تسعى الرتبية إىل حتقيق الغاايت التالية
الشعور اب نتماء للشعب اجلزائري يف نفوس أ فالنا وتنشئتهم على حب اجلزائر وروح ا عتزاز اب نتماء  جت ير* 

 ألمة؛إليها، وك ا تعلقهم ابلوحدة الو نية ووحدة الرتاب الو   و رموز ا
الوعي الفردي واجلماعي اب وية الو نية، ابعتباره واثق ا نسجام ا جتماعي و لل برتقية القيم املتصلة  تقوية*

 ابإلسالم والعروبة واألمازيغية 
ومبادئها النبيلة لدى األجيال الصاعدة واملسا ة من ةالل التاريخ الو  ،  1954قيم ثورة أول نوفمرب  ترسيخ*

رة األمة اجلزائرية بتقوية تعلق ه ه األجيال ابلقيم الد جيسدها تراث بالدان، التارتي واجلغرايف يف ،ليد صو 
 والدي  والثقايف؛

 جيل متشبع  بادئ اإلسالم وقيمه الروحية واألةالقية والثقافية واحلضارية؛ تكوين *
 ترقية قيم اجلمهورية ودولة القانون؛ *
ركائز لتمع متمسل ابلسلم والدميقرا ية، متفتح على العاملية والرقي واملعاصرة،  ساعدة التالمي  على  إرساء*

امتالك القيم الد يتقاهنها اجملتمع اجلزائري والد تستند إىل العلم والعمل والتضامن واحرتام اآلةر والتسامح، 
 بادئ حقوق اإلنسان واملساواة والعدالة  وبضمان ترقية قيم ومواقف إجيابية  ا صلة، على ادصوص،

 .ا جتماعية

 
 العفعصل العثعاين
 معهعام العمعدرسعة

يف إ ار غاايت الرتبية احملددة يف املادة الثانية أعاله، تضطلع املدرسة  هام التعليم والتنشئة : 03املادة 
 .ا جتماعية والتأهيل

ن تعليم  ي نوعية، يكفل التفتح الكامل واملنسجم واملتوازن : تقوم املدرسة يف لال التعليم بضما04املادة 
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لشخصية التالمي  بتمكينهم من اكتساب مستوى ثقايف عام وك ا معارف نظرية وتطبيقية كافية قصد ا ندماج 
 .يف لتمع املعرفة

 : ومن مثة، يتع  على املدرسة القيام على ادصوص  ا أييت
 خمتلف لا ت املواد التعليمية وحتكمهم يف أدوات املعرفة الفكرية ضمان اكتساب التالمي  معارف يف -

 واملنهجية  ا يسهل عمليات التعلم والتحضري للحياة العملية؛
إثراء الثقافة العامة للتالمي  بتعميق عمليات التعلم  ات الطابع العلمي واألديب والف  وتكييفها ابستمرار مع  -

 فية والتكنولوجية واملهنية؛التطورات ا جتماعية والثقا
تنمية قدرات التالمي  ال هنية والنفسية والبدنية وك ا قدرات التواصل لديهم واستعمال خمتلف أشكال التعبري،  -

 اللغوية منها والفنية والرمزية واجلسمانية؛
 ضمان تكوين ثقايف يف لا ت الفنون واآلداب والرتاث الثقايف؛ -
ات مالئمة ومتينة ودائمة ميكن توظيفها، بتبصر، يف وضعيات تواصل حقيقية وحل تزويد التالمي  بكفاء -

املشاكل،  ا يتيح للتالمي  التعلم مدى احلياة واملسا ة، فعليا، يف احلياة ا جتماعية والثقافية وا قتصادية وك ا 
 التكيف مع املتغريات؛

نية والرهنية وأداة اكتساب املعرفة يف خمتلف املستوايت ضمان التحكم يف اللغة العربية، ابعتبارها اللغة الو  -
 التعليمية ووسيلة التواصل ا جتماعي وأداة العمل واإلنتاج الفكري؛

 

 

2016/10/20 
 متقنة بن صعد الكيفان تلمسان

 يوم تكويين حول :
 بن خيلف:  تقدمي السيد املفتش

 الوعاء الزمين يف السنة األوىل
 العلمية والتكنولوجية الرتبية الرايضيات 
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 الوضعية اإلنطالقية الكتاب
 حصص  5

 الوضعية اإلنطالقية
 حصص 5

 بطاقة )وضعيات تعلمية أولية أي بسيطة( 72 
 بطاقة )دفرت األنشطة( 72

 بطاقة )وضعيات تعلمية أولية أي بسيطة( 27
 بطاقات )دفرت األنشطة( 12

 اإلدماجبطاقات لتعلم  5 بطاقات لتعلم اإلدماج 5 

 حصص حلل الوضعية اإلنطالقية 5 حصص حلل الوضعية اإلنطالقية 5 

 بطاقات للتقومي )احلصيلة( 5 بطاقات للتقومي )احلصيلة( 5 

 حصة يف السنة  192حصة من لموع  164 اجملموع
 حصص(6× أسبوع  32)

 حصة يف السنة الدراسية 64حصة من لموع  59
 حصتان(× أسبوع  32)

 مالحظة: 
  بطاقات)كتاب  التلمي (. 3الرايضيات يف حياتنا اليومية 
  بطاقات )دفرت ا نشطة.( 08تسلية 

 

حصة ميكن استغالله  28الكتاب يعطي لألستا  هامشا زمنيا يف حدود  
 يف:
 للمعاجلة البيداغوجية 
 يف إمتام تناول بعض البطاقات الد قد تتطلب أكثر من حصة 
 يف حياتنا اليومية يف تناول بطاقات الرايضيات 

)متثل ه ه احلصص الثالث  هامشا زمنيا يسمح لألستا  بضبط خمطط 
 التعلمات السنوي(

حصة  05الكتاب يعطي لألستا  هامشا زمنيا يف حدود 
 ميكن استغالله يف:

 للمعاجلة البيداغوجية 
  يف إمتام تناول بعض البطاقات الد قد تتطلب أكثر

 من حصة
الثة عشر هامشا زمنيا يسمح )متثل ه ه احلصص الث 

 لألستا  بضبط خمطط التعلمات السنوي(

 
 الوعاء الزمين يف السنة الثانية

 الرتبية العلمية والتكنولوجية الرايضيات 
 الوضعية اإلنطالقية الكتاب

 حصص  4
 الوضعية اإلنطالقية

 حصص 4
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 بطاقة )وضعيات تعلمية أولية أي بسيطة( 71 
 األنشطة(بطاقة )دفرت  71

 بطاقة )وضعيات تعلمية أولية أي بسيطة( 27
 بطاقات )دفرت األنشطة( 8

 بطاقات لتعلم اإلدماج 4 بطاقات لتعلم اإلدماج 6 
 حصص حلل الوضعية اإلنطالقية 4 حصص حلل الوضعية اإلنطالقية 4 
 بطاقات للتقومي )احلصيلة( 4 بطاقات للتقومي )احلصيلة( 6 

 حصة يف السنة  192حصة من لموع  162 اجملموع
 حصص(6× أسبوع  32)

 حصة يف السنة  64حصة من لموع  51
 حصتان(× أسبوع  32)

 مالحظة: 
 بطاقات 5الرايضيات يف حياتنا اليومية 

 

الكتاب يعطي لألستا  هامشا زمنيا يف حدود  
 حصة ميكن استغالله يف: 30
 للمعاجلة البيداغوجية 
 إمتام تناول بعض البطاقات الد قد  يف

 تتطلب أكثر من حصة
  يف تناول بطاقات الرايضيات يف حياتنا

 اليومية
)متثل ه ه احلصص الثالث  هامشا زمنيا 
يسمح لألستا  بضبط خمطط التعلمات 

 السنوي(

 13الكتاب يعطي لألستا  هامشا زمنيا يف حدود 
 حصة ميكن استغالله يف:

  البيداغوجيةللمعاجلة 
  يف إمتام تناول بعض البطاقات الد قد تتطلب

 أكثر من حصة
)متثل ه ه احلصص الثالثة عشر هامشا زمنيا  

 يسمح لألستا  بضبط خمطط التعلمات السنوي(

املعاجلة البيداغوجية امل كورة أعاله    تذكري: 
 يقصد  ا تلل احلصة املربلة أسبوعيا.
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 امتالك خمتلف املفاهيم القاعدية املؤسسة للمنهاج املهمة : 

 من السند نفسه حدد املهام املوكلة للمدرسة لتحقيق ه ه الغاايت الّتعليمة: 
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  امتالك أدوات تنفي  املنهاجاملهمة :

 

 تقدمي الوثيقة املرافقة
 

كملة لألستا ، وأداة عمل مرجعّية حقيقّية. هي سند بيداغوجي ترافق املنهاج يف خمتلف املواد، ووسيلة تكوينية م
 وعليه تكون الوثيقة املرافقة:

  وسيلة تكوينية للمعلم تسهل له مقروئية املنهاج )األسس البيداغوجية الد يقوم عليها املنهاج ن شرح
 املقاربة ابلكفاءات ن ت ليل بعض الصعوابت الد قد تعرتض املعلم يف قراءة وفهم املنهاج(

   .الوثيقة املرافقة تسمح بتوضيح حمتوايت املناهج وأجرأ ا 
 :احملتوايت املفا ية  ات عالقة بن

 .املوارد والكفاءات املراد اكتسا ا -
 .املكتسبات الوضعيات الواجب تنظيمها لتحقيق ه ه -

 بعض املعا  الد تساعد املعلم على ا،ا  القرارات املتعلقة بتناول املنهاج وتطبيقه وتنظيم األنشطة  توضيح
 ضمن وحدة التعلم

  اقرتاح بعض املعا  الد تساعد املعلم على ،طيط الوحدات التعليمية املقررة وأساليب معاجلتها  ا يناسب
 ين والتطبيقات يلجأ إليها لبناء وضعيات تقييميه بنفسه و املتعلم  تزويد املعلم بعينات من التمار 

 .تزويد املعلم ابألدوات الد تساعده على تقييم عمله بنفسه وبصورة منتظمة 
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  التعرف على موارد تصميم وحتقيق املقطع التعلمياملهمة :
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  التعرف على هيكلة املقطع التعلمي املهمة :
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 ا 

 [2امللحق ]

 التغيريات يف فكعععر األستععاذ
 إجابة النشاط الثاين: أمراض الرتبّية
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  هيكلة التصور املَهّمة:
 حّول الّنّص أدانه إىل عناصر مرّكزة قابلة للتحليل والدراسة. التعليمة:

 
 

 هيكلعععة النشعععاط

 الوضع املأمول احلايلالوضع 

 يتمتع ابحلرية اليت وهبه إايها اخلالق عزَّ وجلَّ. معلم من معلم مراقب

 مائدة متنوعة اخليارات مبقاس الواحد منوذج

 الرتكيز على النتائج املرجوة الرتكيز على الطرائق

 التحول إىل فكر آخر التخلص من فكر
ينتشر فيه امللل والكآبة مكان القسم من 

 واخلوف
يسوده اجلو اإلبداعي واملشاركة الشاملة  الدافئإىل املكان 

 والتنوع
 متعلم مبدع متعلم مستهلك

 

 

 


