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املقدمة
يســرنا أن نقــدم لألســاتذة األفاضــل دليــل كتــاب التاريــخ للســنة األولى متوســط
الــذي يتضمــن جملــة مــن اإلرشــادات البيداغوجيــة التــي تســهم فــي تنويرهــم
ومتكينهــم مــن محتــوى الكتــاب املدرســي اجلديــد املترجــم ملنهــاج اجليــل الثانــي
واملســتجيب لدفتــر الشــروط احملــدد مــن طــرف وزارة التربيــة الوطنيــة.
يجســد كتاب التاريخ للســنة األولى متوســط روح املنهاج إذ يســهم في إرســاء
الكفــاءة الشــاملة للســنة األولــى متوســط ومــن خاللهــا الكفــاءات اخلتاميــة للمياديــن
الثــاث «الوثائــق التاريخيــة ،التاريــخ الوطنــي ،التاريــخ العــام .و يرتكــز االختيــار
املنهجــي املعتمــد فــي تأليــف الكتــاب علــى جملــة مــن الوســائط البيداغوجيــة
الممتثلــة فــي:
 1ـــــ النصــوص التاريخيــة املتنوعــة و احلاملــة للمــوارد املعرفيــة ذات الصلــة
بالكفــاءات املنصــوص عليهــا فــي املنهــاج.
 2ـــــ الصــور اإليضاحيــة املعبــرة عــن املــوروث احلضــاري اإلنســاني باعتبــاره إرثــا
تاريخيــا شــاهدا علــى مخلفــات اإلنســان عبــر العصــور.
 3ـــــ صــور لشــخصيات سياســية ،عســكرية ،علميــة ،دينيــة مؤثــرة ســاهمت
فــي حركيــة تطــور املجتمعــات اإلنســانية عبــر املرحلــة التاريخيــة محــل الدراســة.
 4ـــــ خرائــط متنوعــة وظيفيــة متكــن األســتاذ واملتعلــم معــا مــن إدراك البعــد
الزمانــي واملكانــي ملختلــف األحــداث والوقائــع التاريخيــة ،واســتخالص املــوارد ذات
الصلــة بالنشــاط محــل الدراســة.
 5ـــــ نوافــذ إيضاحيــة تتضمــن مؤشــرات معرفيــة مفتاحيــة ذات داللــة تســاهم
فــي إرســاء مركبــات الكفــاءة.
 6ـــــ خطــوط زمنيــة متثــل الســيرورة الكرونولوجيــة للكثيــر مــن الوقائــع
واألحــداث املميــزة ملختلــف العصــور.
5
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إن املقاربــة املعتمــدة فــي إعــداد مناهــج اجليــل الثانــي وتأليــف الكتــب
املدرســية هــي مقاربــة بنائيــة تعتبــر املتعلــم محــور العمليــة التعليميــة التعلميــة
وهــو املســاهمة بفاعليــة فــي بنــاء التعلمــات مــن خــال االســتثمار األمثــل ملختلــف
الوســائط البيداغوجيــة ذات الصلــة .لــذا فــإن كتــاب التاريــخ للســنة األولــى متوســط
ال يتضمــن ملخصــات معرفيــة جاهــزة مثــل مــا هــو موجــود فــي الكتــب الســابقة
بــل يتضمــن مــوارد متعــددة متمثلــة فــي مختلــف الدعائــم البيداغوجيــة يقــوم
املتعلــم مبرافقــة و إشــراف وتوجيــه وتقــومي األســتاذ باســتخالصها واســتنتاجها فــي
شــكل منتــوج مهيــكل ومنظــم يســهم فــي إرســاء مركبــات الكفــاءة وبالتالــي حتقيــق
األهــداف (الكفــاءات) املنشــودة.
أســاتذتنا األفاضــل إن الكتــاب املدرســي ودليــل تطبيقــه دعامتــان أساســيتان
فــي بنــاء مختلــف أمنــاط الوضعيــات «التعلميــة ،اإلدماجيــة ،التقومييــة» وبالتالــي
حتقيــق الكفــاءات املرصــودة فــي املنهــاج أملنــا أن نحقــق معــا مــا نصبــو إليــه مــن
تعليــم وتكويــن متينــن ألبنائنــا باعتبارهــم إطــارات و مســتقبل اجلزائــر ،وعليــه جلأنــا
فــي هــذا الدليــل وكلمــا دعــت احلاجــة إلــى إظهــار بعــض العناصــر الــواردة فــي
املنهــاج للتذكيــر بهــا.
املؤلفون
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 -1غايات تدريس املادة يف مرحلة التعليم املتوسط:
يرمي منهاج التاريخ في التعليم املتوسط إلى متكني املتعلمني من:
– اكتساب معالم تؤكد الهوية واالنتماء.
– التموقع في الزمان والوعي بالرهانات املستقبلية.
– تنميــة القــدرة علــى القــراءة الذكيــة للتاريــخ بشــكل عــام والتاريــخ الوطنــي
بشــكل خــاص مــن خــال البحــث والتقصــي والتحليــل النقــدي لألحــداث.
– فهــم احلاضــر واستشــراف املســتقبل واملســاهمة فــي حــل مشــكالت احمليــط
االجتماعــي.

 -2مساهمة املادة يف حتقيق امللمح الشامل:
تساهم مادة التاريخ في حتقيق امللمح الشامل من خالل كفاءات املادة وهي:
– التصرف بشكل مسؤول في محيطه االجتماعي انطالقا من الدروس
املستنبطة من التاريخ الوطني والتاريخ العام معبرا عن وعيه برهانات املجتمع.
– فهم احلاضر والتصرف فيه بشكل مسؤول من خالل قراءته وحتليله النقدي
لألحداث التاريخية التي م ّيزت اجلزائر والعالم عبر العصور.
– تقدير قيمة املوروث التاريخي الوطني كمكون للهوية الوطنية ،بعد التعرف
على املنجزات احلضارية والكشف عن أساليب تكيف اإلنسان مع وسطه.

 -3طبيعة املوارد املجندة:
تتمثــل طبيعــة املــوارد املجنــدة فــي تعلــم مــادة التاريــخ فــي مرحلــة التعليــم املتوســط
فيمــا يلــي :

 – 1/3املعرفة التاريخية:
ترتبط املعرفة التاريخية الصرفة مبقاربتني أساسيتني :املقاربة املوضوعاتية
واملقاربة الكرونولوجية ،تتكامالن الختيار امليادين (الوثائق التاريخية ـ التاريخ
7
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الوطني ـ التاريخ العام) والتي تهيكل املعرفة مبا ميكن من جتنيد وبناء مفاهيم
التاريخ ،كمفاهيم أولية ومفردات ترتبط باحلدث والزمان واملرحلة واحلقبة
والعصر ومفاهيم تصنيفية ترمي إلى :الترتيب ،التصنيف وإجراء املقارنة،
ومفاهيم ارتباطية تفسر عالقة اإلنسان باإلحداث واآلخرين تأثيرا وتأثرا ،وذلك
كله للوصول إلى مفاهيم نظرية ،ترتبط باملثل املضروب والعبرة املستخلصة من
جتارب اآلخرين.
 – 2/3املعرفة األدائية (املهارات) متكن املتعلم من:
– التوظيف املنهجي ألدوات املادة.
– إعطاء داللة للوثيقة التاريخية موضوع الدراسة (نص ،جدول ،خريطة ،صورة)
– االســتعمال الســليم والوظيفــي للغــة املــادة ومفاهيمهــا ،مــن خــال التواصــل
الشــفوي والكتابــي
– التمرس على تقدمي نصوص حتليلية نقدية وإصدار أحكام موضوعية.

 – 3/3املعرفة السلوكية.
متكن املتعلم من:
 – 1إكـساب ثقافة تاريخية تعزز الهوية واالنتماء.
 – 2التحلي بالفكر النقدي والقراءة الوظيفية للتاريخ.
 – 3التصرف املسؤول في احمليط االجتماعي.
 – 4اإلعتزاز مبآثر وبطوالت شعبه.
 – 5تبني سلوك قيمي إيجابي.

 -4مساهمة املادة يف حتقيق الكفاءات العرضية.
تســاهم مــادة التاريــخ فــي التكامــل مــع املــواد األخــرى مــن خــال مــا توفــره مــن
مفاهيـ�م ومصطلحـ�ات كمعـ�ارف مشـ�تركة بـين مختلـ�ف املـ�واد بحيـ�ث:
8
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 – 1تعــ ّزز املكتســبات اللغويــة للمتعلــم وتثريهــا إنطالقــا ممــا تتضم ّنــه مــن
مفاهيــم ونصــوص تاريخيــة مختلفــة ترتبــط بأبعــاد الزمــن ومســميات األحــداث
واملعالــم والشــخصيات.
 – 2تتنــاول مفاهيــم ومصطلحــات تتعلــق بالزمــن واملــكان مثــل تاريــخ تطــور
الظاهــرة التاريخيــة.
 –3تســاعد علــى فهــم موضوعــات تتعلــق باحليــاة املدنيــة واحليــاة الدميقراطيــة
ومؤسســات اجلمهوريــة كالدولــة ونظــام احلكــم.
 – 4توظف احلساب في ضبط املراحل التاريخية وربط األحداث بزمانها.
 – 5تســاهم فــي معرفــة املفاهيــم املرتبطــة مبختلــف جوانــب تاريــخ احلضــارة
اإلســامية ،مــن حيــث األبعــاد والســياق والتواريــخ والعبــر املســتخلصة.
 – 6تبــرز مختلــف مراحــل التطــور العلمــي والتكنولوجــي عبــر العصــور ،لفهــم
مـ�ا مت حتقيقـ�ه مـ�ن منجـ�زات فنيـ�ة وعلميـ�ة.
 – 7تساهم في التعرف على مختلف اللغات والثقافات واحلضارات لكثير من الشعوب.

 -5مبادىء و مفاهيم بيداغوجية مهيكلة للكتاب
– ملمح التخرج

هو مجموعة مدمجة من املوارد املعرفية ،املنهجية ،القيمية االجتماعية املنتظر
إرساؤها لدى املتعلم بعد نهاية الطور أو السنة من الدراسة.
– الكفــاءة :جتنيــد وإدمــاج وحتويــل املــوارد مــن أجــل حــل وضعيــة مشــكلة
ذات داللــة تنتمــي إلــى عائلــة مــن الوضعيــات.
– الكفــاءات اخلتاميــة :كفــاءة مرتبطــة مبيدان مــن املياديــن املهيكلة للمادة
ويعبــر عنهــا بصيغــة التصــرف (التحكــم فــي املــوارد ،حســن اســتعمالها وادماجهــا
وحتويلهــا فــي شــكل ســلوكات وقيــم قابلــة للمالحظــة و القيــاس).
– امليــدان :جــزء مهيــكل للمــادة متــارس فيــه الكفــاءة وعــدد املياديــن فــي
املــادة هــو الــذي يحــدد عــدد الكفــاءات اخلتاميــة.
9
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– مخطـط التعلـم السـنوي :مخطـط عـام لبرنامـج دراسـي ضمـن مشـروع
تربوي يفضي الى حتقيق الكفاءة الشـاملة ملسـتوى من املسـتويات التعليمية انطالقا
مـن الكفـاءات اخلتاميـة ويبنـى علـى مجموعة مـن املقاطع التعلميـة املتكاملة.
– املقطــع التعلمــي :هــو مجموعــة مرتبــة مــن األنشــطة واملهمــات .يتميــز
بوجــود عالقــات تربــط بــن مختلــف اجزائــه املتتابعــة مــن اجــل إرســاء مــوارد جديــدة
قصــد امنــاء كفــاءة ختاميــة مــا.
– الكفــاءات العرضيــة :هــي الكفــاءات التــي يشــترك فــي حتقيقهــا
مجموعــة مــن املــواد التعليميــة.
– عائلــة الوضعيــات :يقصــد بهــذا املصطلــح مجموعــة وضعيــات مــن
نفــس الطبيعــة ومــن نفــس مســتوى التعقيــد ،وتتعلــق بنفــس الكفــاءات.
– الوضعيــة املشــكلة :تتضمــن معلومــات ذات صلــة بــأداءت الوضعيــة
التعلميــة مرفوقــة بتســاؤالت تثيــر احليــرة والدافعيــة لــدى املتعلمــن وتدفعهــم
إلــى جتنيــد مكتســباتهم القبليــة واســتثمار الســندات املعطــاة لإلجابــة علــى هــذه
التســاؤالت.
– الوضعيــة التع ّلميــة :هــي وضعيــة يعدّ هــا األســتاذ وفــق ســياق بيداغوجي
معــن بغيــة متكــن املتعلمــن مــن جتنيــد مكتســباتهم القبليــة حلــل اإلشــكالية
املطروحــة وإرســاء مــوارد جديــدة.
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ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﻧﮭﺎج

اﳌﻴﺪان اﻷول
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ

 1ﻣﻮاﻃﻦ
-

 -1ﻋﺼﻮر ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
 1ــ دراسة اآلثار القدمية.
اﳊﻀﺎرات
اﻟﺘﺎرﻳﺦ
كرونولوجياالعصورالقدمية
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
 2ــ -2اﻵﺛﺎر
ﻣﻴﺎدﻳﻦ
 3ـــ3-األثار-
اﻹﻧﺴﺎن
2ﺣﻴﺎة
التي عاش
عنـوان الفترة

فيها اإلنسان.
اﳊﻀﺎرات
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
 3ﺑﻌﺪا اﻟﺘﺄﺛﲑ
واﻟﺘﺄﺛﺮ ﰲ
اﳊﻀﺎرات
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.

اﳌﻴﺪان اﻟﺜﺎﲏ

اﳌﻴﺪان اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻃﻨﻲ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺎم

اجلزائـرﺷﲈل
ﳑﺎﻟﻴﻚ
وشـمال
1ــ
ﻣﻮاﻃﻦ
-1 1-

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ2- .
اﳊﻀﺎراتالقدميـة
العصـور
إفريقيـا فـي

اﳊﻀﺎرة اﻟﻠﻮﺑﻴﺔ
اﻟﺒﻮﻧﻴﺔالقدميـة
شـمال إفريقيـا
ﻣﻴﺎدﻳﻦ
2 -3اﻻﺣﺘﻼل
الثالثـي القـدمي
 3ـــ ااالحتلال
اﳊﻀﺎرات
اﻟﺮوﻣﺎﲏ,
لشـمال إفريقيـا ومقاومتـه.
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
اﻟﻮﻧﺪاﱄ
اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ,
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﺘﺄﺛﲑ
ﻟﺸﲈلﺑﻌﺪا
3احلضـاري ملماليـك
 2ــ التطـور
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.

واﻟﺘﺄﺛﺮ ﰲ
اﳊﻀﺎرات
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.

ﻣﻮاﻃﻦ
احلضـارات
 1مواطـن
ﻣﻮاﻃﻦ
 1ـــ-1-
اﳊﻀﺎرات
قيامهـا.
القدميـة وعوامـل
اﳊﻀﺎرات

اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
 2ﻣﻴﺎدﻳﻦﻣﻴﺎدﻳﻦ والتأثـر
2بعـدا التأثيـر
 3ـــ -
اﳊﻀﺎرات
ا حلضـا ر ي .
اﳊﻀﺎرات
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
اﻟﺘﺄﺛﲑ
 3ﺑﻌﺪااﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
واﻟﺘﺄﺛﺮ ﰲ
اﻟﺘﺄﺛﲑ
 3ﺑﻌﺪااﳊﻀﺎراتﰲ
واﻟﺘﺄﺛﺮ
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
احلضارات القدمية.
 2ــ منجزات
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.

اﳊﻀﺎرات
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
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السير املنهجي مليادين الكتاب
عنوان امليدان

العقد التعلمي

الوضعية املشكلة األم

املركبة األولى

املركبة الثانية

املركبة الثالثة

إدماج

تقومي
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 -1أهداف و وظائف الدليل:
يهدف إلى مساعدة األستاذ على:
• تدريــس مــوارد املنهــاج (الكتــاب املدرســي) بشــكل فعــال وفــي إطــار
تواصــل بيداغوجــي ذو داللــة.
• إرســاء الكفــاءات املرصــودة فــي املنهــاج وفــق ســيرورة بيداغوجيــة تترجــم
مســارات التــدرج الســنوي لبنــاء التعلمــات.
• تفعيــل املســعى البيداغوجــي القائــم علــى منطــق التعلــم باعتبــار التلميــذ
محــور العمليــة التعليميــة.
• االســتخدام املنهجــي ملختلــف الوســائط البيداغوجيــة مثــل النصــوص،
اخلرائــط ،الصــور والرســوم التوضيحيــة واخلطــوط الزمنيــة.
• التأكيــد علــى اجلوانــب املهاريــة والوجدانيــة ذات الصلــة بالتاريــخ الوطنــي
باعتبــاره مــن املــواد املهيكلــة لبنــاء الشــخصية الوطنيــة.
ــ إبراز آليات استثمار الكتاب املدرسي في بناء التعلمات.
ــ شرح سيرورة بناء مقطع تعلمي وفق مركبات الكفاءة ذات الصلة.
ــــ شــرح مختلــف املعينــات أو الوســائط البيداغوجيــة وهدفهــا ومجــاالت
اســتعمالها وحســن اســتثمارها.
ــ توضيح طبيعة األنشطة التقوميية ومقتضيات إجنازها وسيرورة املعاجلة البيداغوجية.

-2الكتاب املدرسي
هــو إحــدى أدوات التلميــذ واألســتاذ لتنفيــذ املنهــاج إذ يحتــوي على مجموعة
خبــرات تعلميــة متثــل أساســيات املقــرر الدراســي ،تســاعد املتعلــم علــى تنميــة
شــخصيته فــي جوانبهــا املعرفيــة والوجدانيــة واملهاريــة ،ويتمثــل دور األســتاذ فــي
مســاعدة املتعلــم علــى التعلــم بطريقــة فعالــة مــن خــال التوجيــه واإلرشــاد والتقــومي.
-1أهمية الكتاب املدرسي
ــ يقدم أنشطة تعلمية لها أبعاد معرفية منهجية وقيمية سلوكية اجتماعية.
ــــ يتناغــم محتــواه مــع قــدرات املتعلــم العقليــة والنفســية واالجتماعيــة املرصودة
فــي املنهاج.
13
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ــــ يســاعد األســتاذ فــي بنــاء مختلــف أمنــاط الوضعيــات التعلميــة وفــق آليــات
املقاربــة بالكفــاءات.
ــــ يجســد الكفــاءات اخلتاميــة والشــاملة والعرضيــة التــي تتضمنهــا املصفوفــات
املفاهيميــة الــواردة فــي املنهــاج.
– املرجع األساسي الذي يستقى منه التالميذ معارفهم.
– يهيئ لألستاذ فرصة تخطيط األنشطة التعلمية ،وتنفيذها ،وتقوميها.
– يعني األستاذ في تدريب التالميذ على بعض املهارات مثل :القراءة الناقدة
والقدرة على استخالص األفكار ،أو تنظيم املعلومات وعرضها والتعبير عنها.
– يوفــر تنظيمــا مناســبا للمــادة الدراســية يهتــدي بــه املعلــم فــي تنظيــم اخلطــط
الســنوية والفصليــة واليوميــة وإعدادهــا وتنفيذهــا.
 -2وظائف الكتاب املدرسي:
 – 1يعتبــر أداة مــن أدوات التعليــم والتعلــم إذ يســتخدم فــي توضيــح وشــرح
املعلومــات أو ترســيخ فهمهــا مــن قبــل التالميــذ.
 –2أحد األدوات املهمة لنشاط التالميذ وتواصلهم البيداغوجي.
 – 3يعتبره األستاذ وسيلة من وسائل اإليضاح احليوية فهو يشمل على خرائط
وأشكال ورسوم وصور تساعد في شرح وتوضيح مختلف أمناط املوارد.

الدعائم البيداغوجية للكتاب (الوسائل البيداغوجية).
يقصــد بالوســائل البيداغوجيــة مختلــف األدوات الالزمــة لنشــاط معــن،
يتــم توظيفهــا مــن طــرف املــدرس واملتعلــم معــا .وتعتبــر الوســائل التعليميــة مــن
أساســيات املنهــاج ولهــا ارتبــاط وثيــق ببقيــة املكونــات التــي تتفاعــل إيجابيــا بهــدف
بلــوغ الكفــاءات املــراد حتقيقهــا .لذلــك تعد الدعائم البيداغوجية الســبيل األساســي
لبــث النبــض واحليــاة فــى املــادة التعليميــة التعلميــة ،وبالتالــى فــإن األســتاذ حينمــا
يخطــط ألنشــطته التعلميــة يفكــر باســتمرار فيمــا يناســب هــذا الــدرس أو ذاك
وبالتالــى يكــون اختيــاره للوســائل التعليميــة واألنشــطة املصاحبــة واملدخــات التــى
ســوف يســتخدمها فــى ضــوء أســس ومعاييــر خاصــة حتددهــا طبيعــة النشــاط والفيئــة
14
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املســتهدفة وغيــر ذلــك مــن االعتبــارات البيداغوجيــة .ومعنــى ذلــك ان اســتخدام
الوســائل التعليميــة فــى التدريــس يجــب أال يتــرك للصدفــة.
ومــن هنــا فــإن الكتــاب املدرســي يقــدم الوســائل التعليميــة املناســبة والتــى
مت اختيارهــا فــى ضــوء طبيعــة املــادة واألهــداف التــى يرجــى بلوغهــا وهــي متكــن
األســتاذ مــن تنفيــذ املواقــف التدريســية وتزيــد مــن إثــارة التالميــذ ورفــع دافعيتهــم،
ومــع ذلــك يجــب أن يكــون واضحــا فــى ذهــن األســاتذة أن الوســائل التعليميــة
التــى يشــتمل عليهــا الكتــاب املدرســي ليســت هــي كل الوســائل املناســبة لتنفيــذ
دروس الكتــاب ،وإمنــا قــد يكــون هنــاك مــن الوســائل التعليميــة األكثــر أهميــة
وقيمــة ولذلــك فاملجــال مفتــوح أمــام األســتاذ لتوظيــف دعائــم بيداغوجيــة أخــرى
متكنه من تنفيذ انشطته وحتقيق أهدافه.
يتضمــن الكتــاب املدرســي للســنة األولــى متوســط جملــة مــن الوســائط
البيداغوجيــة ذات الصلــة مبــادة التاريــخ منهــا:
 1ـــ الصورة
الصــورة التربويــة وســيلة تعليميــة تعلميــة مســاعدة لهــا مكانتهــا وقيمتهــا فــي
إرســاء املــوارد ذات الصلــة بالكفــاءات املرصــودة فهــي وســيط بيداغوجــي يتــم مــن
خاللــه حتقيــق جملــة مــن الوظائــف النوعيــة كالعــرض والوصــف والشــرح والتحليــل
والبرهنــة والتركيــب والتقــومي ،وهــي مــن أهــم الدعامــات الديداكتيكيــة التي تضفي
طابــع الواقعيــة علــى الــدرس ،وتدفــع املتعلمــن إلــى االســتثمار األمثــل للمالحظــة
وحتقيــق مهــارات ذات أبعــاد معرفيــة ،منهجيــة وقميــة.
لقــد أصبــح مفعــول الصــورة التربويــة التعليميــة التعلميــة أقــوى مــن مفعــول
الــكالم فــي وقتنــا الراهــن ،وفــي املنظومــات التربويــة وضمــن الوســائط التعليميــة
بصفــة خاصــة ،الســيما وأن العديــد مــن الدراســات احلديثــة أثبتــت أن %90
مــن مدخالتنــا احلســية هــي مدخــات بصريــة .وفــي هــذا اإلطــار ذكــر عالــم
التربيــة األمريكــي «جيــروم برونــر» املشــهور بأبحاثــه املتعلقــة بالتفكيــر مــن خــال
االستكشــاف واإلبــداع« :أن النــاس يتذكــرون  %10فقــط ممــا يســمعون و%30
فقــط ممــا يقرؤونــه ،فــي حــن يصــل مــا يتذكرونــه مــن بــن مــا يرونــه أو مــا يقومــون
بــه إلــى .»% 80
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األهمية الديداكتيكية الستعمال الصـــورة:
إذا كانــت الصــورة رســالة بصريــة لهــا قــدرة علــى نقــل خطــاب تعليمــي تعلمــي
معــن ،لتحقيــق أهــداف محــددة لــدى املتعلــم ،أو عــن متثيــل مرئــي لألحــداث
والظواهــر التــي يســهل إدراكهــا واكتشــاف العالقــات املوجــودة بــن عناصرهــا.
فــإن البحــوث التــي أجريــت فــي هــذا املجــال تؤكــد علــى أهميــة الصــورة
والرســومات التوضيحيــة فــي عمليــة التعليــم:
 1ــ تساعد على جذب انتباه املتعلمني ،وتشكل دعما حسيا للكالم املجرد.
 2ــ تساعد املتعلمني على تفسير وتذكر املعلومات املكتوبة التي ترافق الصور،
وجتعل التعلم أكثر فاعلية وأقل رتابة.
 3ــ تزداد أهميتها كلما كانت وثيقة الصلة باهتمام املتعلم وميوله.
 4ــ تنمي مهارة القراءة البصرية لدى املتعلم.
 5ــ ترسخ بعض القيم اإليجابية في عقل ووجدان املتعلم.
 6ــ تساعد على تنويع طرق التعليم ووسائله ،وتبعد املتعلمني عن امللل
والضجر الذي يتسرب إلى نفوسهم نتيجة التلقني السلبي.
مميزات الصورة التربوية:
 1ــ حتمل مؤشرات معرفية وقيمية وجمالية متعددة على عكس التواصل اللفظي.
 2ــ لهــا قيمــة انفعاليــة وجدانيــة عاليــة التأثيــر أي تكــون أكثــر تأثيــرا مــن أي
خطــاب معرفــي لغــوي مفاهيمــي.
 3ــ لها قيمة حتفيزية على عكس العالمات اللفظية.
 4ــ تنمــي لــدى املتعلــم القــدرة علــى املالحظــة والوصــف والتفســير بإيجــاد
العالقــة بــن مكونــات الصــورة والقــدرة علــى التعبيــر بتحويــل معطيــات الصورة
إلــى منتــوج كتابــي.
توظيف الصور الواردة يف كتاب التاريخ للسنة األولى متوسط
لقــد تضمــن الكتــاب املدرســي فــي ميادينــه الثــاث الكثيــر مــن الدعائــم
البيداغوجيــة ذات الصلــة باملــوارد املهيكلــة للمنهــاج واملســاعدة علــى إرســاء
الكفــاءات اخلتاميــة للمياديــن و الكفــاءة الشــاملة للســنة وقــد تضمنــت هــذه الصــور
مســاهمة إنســان شــمال إفريقيــا عبــر مســيرته الطويلــة فــي بنــاء احلضــارة اإلنســانية
مــن خــال شــواهد حيــة متنوعــة شــملت مختلــف مناحــي احليــاة.
16
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إن الصــور الــواردة فــي كتــاب التاريــخ للســنة األولــى متوســط ليســت غايــة فــي
حــد ذاتهــا بــل وســيلة فعالــة متكــن املتعلمــن مــن خــال املســعى البيداغوجــي القائــم
علــى منطــق التعلــم مــن تنميــة مهــارة قــراءة الصــورة واســتثمارها بشــكل جيــد.
إن التوظيــف الســليم للصــور التربويــة الــواردة فــي الكتــاب يقتضــي انتهــاج
اخلطــوات التاليــة:
 -1وضع الصورة في السياق التاريخي وذلك من خالل طبيعة النشاط والتاريخ
واألحداث املواكبة ملوضوع الصورة.
 -2وصف مشاهد الصورة :املكان واألشخاص ،أي كل ما توحي به من تعبيرات.
 -3متييز مختلف املشاهد التي توحي بها الصورة وتفسيرها باالستعانة بالوثائق
والنصوص الداعمة.
 - 4استقراء عنوان الصورة إن كان يقدم بعض اإلشارات حول محتواها.
 - 5التحليل املنظم ملعطيات الصورة والبحث عن نوع املشاهد التي يقدمها
و دور اإلنسان فيها.
 - 6تركيب مختلف عناصر الصورة وربطها بالتعليمة للخروج باإلجابة املطلوبة
انطالقا من املالحظة والوصف والتحليل.
إن الصــورة تبقــى حاضــرة بقــوة فــي أي مســعى بيداغوجــي ،ملــا لهــا مــن آثــار
إيجابيــة فــي تنشــيط االنتبــاه والتذكــر والتصــور ،وهــي كلهــا عوامــل أساســية فــي
العمليــة التعليميــة – التعلميـ�ة ولعـ�ل هـ�ذا األمـ�ر هـ�و الـ�ذي دعـ�ا البعـ�ض إلـ�ى القـ�ول
«رب صــورة خيــر مــن ألــف كلمــة».
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مثال من الكتاب املدرسي :ص61
جــاء الفينيقيــون إلــى شــمال أفريقيــا كتجــار ومهاجريــن حيــث اســتقروا
بســواحلها وأقامــوا مــع ســكانها عالقــات مميــزة .فبــم متيــزت هــذه العالقــات؟
الحظ السندات 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 :ثم بني طبيعة هذه العالقات

اخلطوات املنهجية الستثمار الصورة.
من خالل سياق الوضعية و السندات املعطاة ( الصورة  3رقم صفحة)61
يقــوم املتعلــم حتــت إشــراف وتوجيــه وتقــومي األســتاذ باســتثمار الصــورة وفــق
اخلطــوات التاليــة:
 يقــدر األســتاذ الوقــت املخصــص ملالحظــة وتفحــص مكونــات أومضمــونالصــورة حســب مؤشــراتها املعرفيــة  ،القيميــة واجلماليــة ( .العنــوان  ،املدينــة،
املوقــع األثــري كإرث حضــاري فينيقــي)
 وضع الصورة في السياق التاريخي ( .الوجود الفينيقي في شمال إفريقيا ) وصف مشاهد الصورة( .مخلفات أثرية ملدينة تيبازة الفينيقية) اســتقراء الصــورة واســتخالص املنتــوج حســب مــا هــو مطلــوب فــي التعليمةذات الصلــة بحيــث يتمحــور املنتــوج حــول املؤشــرات التالية:
18
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 الصورة تبني املوقع األثري ملدينة تيبازة القدمية أثناء الوجود الفينيقي فيشمال إفريقيا.
 يستخلص التلميذ من خالل هذه الصورة والسندات األخرى املنصوصعليه في التعليمة بأن الفينيقيني قدموا من مدينة فينيقيا بالساحل السوري
وأسسوا مدن جتارية في غربي البحر األبيض املتوسط منها مدينة تيبازة القدمية .

الصورة الثانية متثل عالم اآلثار وهو يقوم بدراسة بقايا أثرية مادية متنوعة
بغرض تصنيفها وتزمينها واحلفاظ عليه كإرث حضاري إنساني.
مالحظة :
 - 1ينتهج املتعلم نفس اخلطوات املنهجية في استقراء هذه الصورة.
 - 2ميكن لألستاذ إحضار قطع أثرية حسب اإلمكانات املتاحة له،ومتكني
املتعلمني من التعرف عليها و التمرس على استخالص مضمونها املعرفي والقيمي.
كما ميكن تنظيم خرجات تربوية ملواقع أثرية ومتاحف تاريخية وتكليف التالميذ
بإجناز بحوث بسيطة في شكل أعمال ال صفية لتدعيم مكتسباتهم.
19
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 2ــــــ اخلــــــريــطة:
يقــول مارســيل رينــارد « :فــي كل عصــر وحضــارة يوجــد مجــال تاريخــي
وزمــان تاريخــي».
تعتبــر اخلرائــط مــن الوســائل التعليميــة األساســية فــي الــدرس التاريخــي ،إلــى
جانــب وســائل أخــرى ذات صلــة ،خاصــة وأن األحــداث والوقائــع التاريخيــة جتــري
فــي املــكان والزمــان .ومــن املعــروف أن إدراك الزمــان أصعــب مــن إدراك املــكان
ويأتــي متأخــرا عنــه.
لذلــك تســاعد اخلريطــة التاريخيــة علــى حتديــد املــكان الــذي وقــع فيــه احلــدث
التاريخــي وتعيــن الظــروف اجلغرافيــة املتحكمــة فيــه ،ورفــع الســتار عــن العالقــات
املوجــودة بــن احمليــط اجلغرافــي والتطــور االجتماعي.كمــا متكننــا مــن تخيــل الواقــع
وتوضيــح العالقــات املكانيــة وتقريــب الواقعــة واحلــدث موضــوع الدراســة ،وهــي
بذلــك تشــخص حتــركات اإلنســـــــان عبــر الزمــان واملــكان ،وتســاعد املتعلــم علــى
ربــط التاريــخ بــاألرض ،ومتكنــه مــن رؤيــة التاريــخ مســجال علــى امليــدان.

أهمية اخلريطة يف تدريس التاريخ.
 - 1جلب إنتباه التالميذ ملا حتتوي عليه من رموز وألوان تساعد على تخيل
الواقع ومتثله.
 - 2تساعد على تسجيل املعلومات وجمعها بكيفية مركزة في مكان واحد
أمام التالميذ بدل تقدميها بكيفية مجردة سرعان ما تنمحي من الذاكرة.
 - 3تسهل فهم العديد من العالقات التي ال ميكن للتالميذ إدراكها باستعمال
وسائل تعليمية أخرى؛
 - 4تساعد على إدراك مفهومي الزمان واملكان والعالقات بني الظواهر الطبيعية
واألحداث التاريخية.
 - 5تسهل عملية التواصل التربوي بني أطراف العملية التعليمية التعلمية.
20
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توظيف اخلريطة.
لكــي تــؤدي اخلريطــة التاريخيــة وظيفتهــا املتمثلــة فــي تنميــة القــدرات
واملهــارات لــدى املتعلمــن ،وحتــى حتقــق األهــداف املتوخــاة مــن توظيفهــا ،مــن
املستحســن مراعــاة الشــروط التربويــة والعلميــة التاليــة:
 - 1أن حتضر مسبقا من قبل األستاذ مع دراسة جميع عناصرها كي يتسنى
له حتديد الهدف املتوخى منها والظرف البيداغوجي املناسب الستخدامها.
 - 2أن يكون لها ارتباط وثيق مبوضوع الدرس وأهدافه.
 - 3أن تكون مالئمة ملستوى التالميذ العقلي ومليولتهم واستعداداتهم
وقدراتهم.
 - 4أن تكون بسيطة وذات معلومات واضحة حتى تسهل االستفادة منها ،أي
غير مكتظة باألسماء والرموز.
 - 5أن تكون مشوقة وخالية من التفاصيل حتى ال تشوش على التالميذ
وتشتت انتباههم.
وهكــذا ميكــن اإلقــرار بأنــه كلمــا أحســن األســتاذ اختيــار اخلرائــط التاريخيــة
وأحســن اختيــار اللحظــة البيداغوجيــة فــي التوظيــف ،كلمــا كانــت ردود فعــل
التالميــذ إيجابيــة إزاء اخلريطــة التاريخيــة علــى اخلصــوص وإزاء مــادة التاريــخ
بشــكل عــام .لهــذا علــى األســتاذ أن يجعــل طريقتــه فــي توظيــف اخلريطــة مشــوقة
تثيــر دافعيــة املتعلمــن وحتفزهــم علــى التواصــل البيداغوجــي الفعــال وبذلــك يرســى
الكفــاءات املهاريــة واملعرفيــة والقيميــة املــراد حتقيقهــا.
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مثال من الكتاب املدرسي :ص 88

عرفت بالد املغرب القدمي سلسلة من املوجات اإلسعمارية تعددت دوافعها
بتعدد أنواعها غير أن املمالك الوطنية التي قامت بها ومن خاللها أهالي املغرب
كانت لهم ردة فعل قوية ومستمرة جتاه مختلف املستعمرين.
الحظ السندات  5 ،4 ،3 ،2 ،1 :واستنتج
أ  -مراحل االحتالل الروماني لبالداملغرب وسياسة روما
ب  -رد الفعل الوطني في وجه سياسة روما التوسعية.

اخلطوات املنهجية الستثمار اخلريطة

من خالل سياق الوضعية و السندات املعطاة ( السند )1 :
يقوم املتعلم حتت إشراف وتوجيه وتقومي األستاذ باستثمار اخلريطة وفق
اخلطوات التالية:
 قراءة عنوان اخلريطة (خريطة سياسية متثل مراحل االحتالل الرومانيملنطقة املغرب).
 قراءة مفتاح اخلريطة ( املفتاح له أهمية كبيرة في فك رموز اخلريطة فهويبني وجود أربع مقاطعات استهدفها االحتالل الروماني عبر مراحل).
 استقراء اخلريطة واستخالص املعطيات التاريخية التي تتضمنها ( مراحلاالحتالل  ،اإلطار الزماني لكل مرحلة).
22
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 3ــــ اخلط الزمني.
يعــد مفهــوم الزمــن مــن املفاهيــم األساســية فــي اخلطــاب التاريخــي ،ويختلــف
عــن باقــي املفاهيــم التاريخيــة بصعوبــة إدراكــه واكتســابه باملقارنــة مع مفهــوم املكان.
ويعــرف اخلــط الزمنــي بأنــه وســيلة لتوضيــح وتبيــان تسلســل األحــداث وتواليها
فــي الزمــن مــع إظهــار املــدة التــي تفصــل بينهــا.

أهداف اخلط الزمني:

علــى املســتوى املعرفــي :يســاعد اخلــط الزمنــي علــى حتليــل وتفســير الظواهــر
واألحــداث التاريخيــة واملقارنــة بينهــا والتعليــق عليهــا.
علــى املســتوى املهــاري :يســاعد إجنــاز واســتثمار اخلطــوط الزمنيــة املتعلــم
علــى تصــور األبعــاد الزمنيــة وجمــع املعلومــات وتنظيمهــا كمــا يســاهم فــي تنميــة
احلــس اجلماعــي أثنــاء اإلشــتغال عليــه.
علــى املســتوى الوجدانــي :يســاعد اســتثمار اخلطــوط الزمنيــة فــي درس
التاريــخ ،كباقــي الوســائط الديداكتيكيــة األخــرى ،علــى اتخــاذ مواقــف معينــة اجتــاه
األحــداث موضــوع الدراســة.

التوظيف الديداكتيكي للخط الزمني.

 - 1التقدمي :ويتضمن
	•قراءة املقياس :يعطي فكرة عن الفترات الزمنية املمثلة.
	•قراءة املفتاح ( إذا كان هناك مفتاح ) واأللوان.
قــراءة العنــوان :فهــو يحــدد املوضــوع ويوجــه عمليــة البحــث ،فبواســطته نعــرف
مـ�ا إذا كان اخلـ�ط الزمنـ�ي سـ�يمكننا مـ�ن احلصـ�ول علـ�ى املعلومـ�ات التـ�ي نبحـ�ث عنهـاــ
 - 2التحليل:
توجهــه طبيعــة األســئلة التــي يطرحهــا األســتاذ ،وهــي أســئلة تنصــب عــادة
علـ�ى اجلوانـ�ب التاليـ�ة
	•حتديد تاريخ حدث ما ( العصر احلجري القدمي)
	•وضع حدث ما في إطاره التاريخي ( مثال مقاومة االحتالل الروماني)
	•حتديد مدة تاريخية معينة ( فترة حكم ماسينيسا)
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	•املقارنة بني فترات تاريخية مختلفة (مقاومة االحتالل الوندالي والبيزنطي)
	•وضــع أحــداث فــي إطارهــا الزمنــي مقارنــة مــع أحــداث أخــرى ( قبــل،
بعــد ،بدايــة ،نهايــة ،متزامنــة).
ولكــي يــؤدي اخلــط الزمنــي وظيفتــه البيداغوجيــة كاملــة ينبغــي تلويــن اخلانات
بألــوان مناســبة بهــدف إبــراز مضامينها.
مثال من الكتاب املدرسي :ص 69

استقراء اخلط الزمني
 مالحظة مفتاح اخلط الزمني من خالل ألوان املستطيالت املشكلة له املســافات املتباينــة بــن األشــكال الهندســية املكونــة لــه تعبــر عــن الســيرورةالكرونولوجيــة ألهــم األحــداث املدونــة علــى اخلــط الزمنــي باعتبارهــا معالــم
تاريخيــة مميــزة .
 اجتاه السهم أو اخلط الزمني يكون تنازلي قبل امليالد وتصاعدي بعد امليالد. - 4النص التاريخي.
إن النــص التاريخــي مــن الوســائل التعليميــة األكثــر اســتعماال فــي تدريــس
التاريــخ بالنظــر ألهميتــه الديداكتيكيــة فهــو يوفــر األرضيــة التــي متكــن مــن إجنــاز
مهــارات عقليــة كالتحليــل ،التركيــب ،االســتقراء ،التقــومي ،ممــا يســاهم فــي
تطويــر قــدرات التالميــذ ويجعلهــم أكثــر قــدرة علــى بنــاء تعلماتهــم .
لقــد تضمــن الكتــاب املدرســي نصوصــا وظفــت كســندات تســتثمر مــن طــرف
املتعلــم فــي اإلجابــة علــى التعليمــات املعطــاة وبناء املنتــوج التعلمي ،ونوافــذ إيضاحية
فــي شــكل معــارف ومعلومــات إضافيــة تســهم فــي تعزيــز مــوارد املتعلمــن .
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توظيف النص التاريخي.

يقتضــي التوظيــف الديداكتيكــي للنــص التاريخــي قيــام املتعلمــن حتــت
إشــراف وتوجيــه األســتاذ بــــــ:
 وضع النص في سياقه التاريخي. حتديد معاني بعض املفاهيم أو املصطلحات أو األعالم أو املواقع. استخراج معطيات تاريخية مضمنة في الوثائق وتفسيرها. استخالص منتوج انتقائي بتوظيف موارد النصوص واملكتسبات القبلية ذات الصلة.مثال من الكتاب املدرسي :ص 73
الحظ السندات  5 ،4 ، 3 ، 2 ، 1ثم عرف مبملكة املاسيل ،مبينا
عالقاتها مع دول اجلوار؟
نوميديا الشرقية املاسيل حكمها والد ماسينيسا غايا من  220إلى  203قبل امليالد
ثم استولى عليها صيفاقس سنة  203قبل امليالد وضمها ململكته التي أصبحت متتد من
الوادي الكبر إلى وادي ملوية وبعد وفاة صيفاقس تولى ابنه ماسينيسا احلكم واسترجع
أمالك أبيه.
حكم امللك ماسينيسا من  203إلى  148قبل امليالد وعمل على بناء مملكة قوية
ومزدهرة شغلت مكانة هامة في التبادل التجاري املتوسطي  ،وانتهج سياسة تثبيت
النوميد الرحل ،لغرض حتويل الرعاة إلى مزارعني،كما عمل على توحيد النوميدينت ونشر
االستقرار
محفوظ فروخي  ،أسالفنا امللوك النوميديون  ،ص ص  37 _ 35بتصرف
السند 3
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اخلطوات املنهجية الستقراء واستثمار النص التاريخي
من خالل التعليمةاملعطاة ( السند )3 :
يقوم املتعلم حتت إشراف وتوجيه وتقومي األستاذ باستثمار النص التاريخي
وفق اخلطوات التالية:
 قراءة النص التاريخي (املعطيات املعرفية ـــــ الشخصيات الواردة فيالنص  ،املصطلحات  ،املعالم الزمنية) يقوم األستاذ بتذليل الصعوبات املالحظة
لدى بعض التالميذ.
 استخالص مؤشرات اإلجابة عن مضمون التعليمة في شكل منتوج. تقييم منتوج التالميذ وتدقيقه من حيث اللغة التاريخية والتسلسلوالترابط املنطقي للمعارف وتدوينه على السبورة  ،ثم على كراريس التالميذ.
سيرورة تخطيط ،إجناز وتقومي األنشطة التعلمية:
تعتمــد املقاربــة البيداغوجيــة املنتهجــة فــي تطبيــق مناهــج اجليــل الثانــي
علــى مبــدإ أساســي يتمثــل فــي قيــام املتعلــم باعتبــاره محــور العمليــة التعليميــة
التعلميــة ببنــاء تعلماتــه املتكونــة مــن جملــة مــن املــوارد املعرفيــة ،املنهجيــة القيميــة
االجتماعيــة ومــن هــذا املنطلــق مت تصميــم الكتــاب وفــق هــذا املســعى البيداغوجــي.
ينطلــق األســتاذ مــن «الوضعيــة املشــكلة األم» اخلاصــة بالكفــاءة اخلتاميــة
للميــدان تشــتق منهــا وضعيــات لتعلــم املــوارد وإدماجهــا وتقوميهــا ،تضــع املتعلــم
امــام حتــدي تتطلــب اإلجابــة عنــه الرجــوع إلــى الكتــاب املدرســي الــذي يتضمــن
وســائط بيداغوجيــة متنوعــة (نصــوص  -صــور  -خرائــط ،نوافــذ ،خطــوط زمنية)
حيــث تســاعد املتعلــم فــي حــل املشــكلة حتــت إشــراف وتوجيــه وتقــومي األســتاذ.
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خطوات منهجية ال بد منها:
 -1تقدمي الوضعية املشكلة االنطالقية (األم):
يتم بناء وتقدمي الوضعية املشكلة االنطالقة (األم) للمتعلمني من طرف
االستاذ بحيث يقوم بإجراء حوار حول مضمون املشكلة االنطالقية يثير
تساؤالت في شكل حتدي معرفي وحيرة بيداغوجية تبقى إجابتها معلقة
ومرتبطة بحل الوضعيات املشكلة اجلزئية.
 - 2تعلم املوارد:
وهو تعلم منهجي ينجز عن طريق وضعيات مشكلة جزئية يتم من خاللها
تناول مركبات الكفاءة( ،معرفية ـ منهجية ـ سلوكية) وفق تعليمات وأداءات
محددة (النشاطات التعلمية) مع العلم ان املركبة الواحدة قد تتطلب أكثر من
وضعية مشكلة جزئية قصد إرسائها كمورد بعد احلل في إطار نشاط املتعلمني
(عمل فردي ـ ثنائي ـ فوجي ،عمل جماعي).
 -3اإلدماج اجلزئي:
ويكون عن طريق وضعية مشكلة تستهدف إ دماج مكونات املركبة
الواحدة التي مت تناولها في اخلطوة السابقة في أكثر من وضعية مشكلة جزئية
واحدة .وكذا الشأن بالنسبة لبقية مركبات الكفاءة اخلتامية املستهدفة.
 -4تعلم ادماج املركبات:
يتــم ذلــك بعــد االنتهــاء مــن ارســاء املــوارد ،بهــدف التأكــد مــن مــدى
قــدرة املتعلــم علــى إدمــاج التعلمــات املجــزأة.
 - 5حل الوضعية املشكلة اإلنطالقية:
هدفهــا التأكــد مــن مــدى جتــاوز العقبات والتصورات التــي متت مالحظتها
لــدى املتعلمــن اثنــاء عرض الوضعية املشــكلة االنطالقية في بداية النشــاط.
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 - 6التقومي:
ويكــون عــن طريــق وضعيــة مشــكلة شــاملة للميــدان (الكفــاءة اخلتاميــة
املســتهدفة) القصــد منــه التأكــد مــن درجــة حتكــم املتعلــم فــي املــوارد وقدرتــه
علــى جتنيدهــا وحتويلهــا ،تعبيــرا عــن مــدى تنصيــب الكفــاءة اخلتاميــة لديــه.
 -7املعاجلة البيداغوجية احملتملة:
وتأتــي كنتيجــة ملرحلــة التقــومي القصــد منهــا تــدارك مواطــن الضعــف
املالحظــة لــدى املتعلــم فــي حينهــا« .اعتمــاد شــبكات املعاجلــة»
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لوحة إجـراء التع ّلمات السنوية

الكفاءة الشاملة
في نهاية السنة األولي من
التعليم املتوسط يكون
املتعلم قادرا على إبراز
قيمة املوروث التاريخي
الوطني كمكون للهوية
الوطنية ،من خالل التعرف
على املنجزات احلضارية
واكتشاف أساليب تكيف
اإلنسان مع وسطه

الكفاءة اخلتامية
للميدان 1

إجـراء التع ّلم السنوي
للميدان 1

يوظف اآلثار بشكل منهجي
لوضع كرونولوجيا العصور
القدمية واكتشاف منط معيشة
إنسان ما قبل التاريخ.

 دراسة اآلثار القدمية كرونولوجيــا العصــورالقدميــة
 األثــار عنــوان الفتــرة التــيعــاش فيهــا اإلنســان القــدمي.

الكفاءة اخلتامية
للميدان 2

إجـراء التع ّلم السنوي
للميدان 2
 -اجلزائر وشمال إفريقيا

يصنف املنجزات
احلضارية القدمية في
اجلزائر وشمال افريقيا
(احلضارة اللوبية
والبونية) مبرزا دور

املمالك االمازيغية في
مواجهة االستعمار القدمي

في العصور القدمية.
 التطور احلضاريملمالك شمال إفريقيا
القدمية.
 االحتالل الثالثي القدميلشمال إفريقيا ومقاومته.

الكفاءة اخلتامية
للميدان 3

إجـراء التع ّلم السنوي
للميدان 3

ينطلق من منجزات
احلضارات القدمية في العالم
إلستخالص عاملي التأثير
والتأثر وحتديد املجاالت
اجلغرافية لكل منها.

 مواطن احلضارات القدميةوعوامل قيامها .
 منجزات احلضاراتالقدمية.
 بعدا التأثير والتأثراحلضاري
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احلجم الزمني املخصص الكفاءة الشاملة للسنة "" +4 32

مركبات الكفاءة

يتعرف على مواقع أثار اإلنسان القدمي ويصنفها
وفق معياري الزمان واملكان.
ـ يتمرس على خطوات منهجية لدراسة اآلثار من
خالل منوذج على اخليار.
ـ يربط العالقة بني املخلفات األثرية وخصوصيات
الفترة التي عاش فيها اإلنسان القدمي.

ـ يوقع على خريطة املجاالت اجلغرافية للممالك
القدمية في شمال أفريقيا.
ـ يربط العالقة بني منجزات احلضارة اللوبية
والبونية والتطور في املجاالت املختلفة.
ـ يبرز البعد الوطني من خالل مقاومة االحتالل
وسياسة روما اإلدماجية.

ـ يربط العالقة بني طبيعة احلضارة ومنجزاتها
ومدى تطورها
ـ يوقع على خريطة املجاالت اجلغرافية للحضارات
القدمية.
ـ يعتمد على املظاهر احلضارية الستجالء
عنصري التأثير والتأثر احلضاريني.

 10سا

12سا

10سا

الزمن

مالحظة  32 :ساعة دراسة 04 +ساعات تقومي
أمناط وضعيات تعلميه

وضعية مشكلة تخص:
دراسة اآلثار القدمية
خطوات دراسة اآلثار
ـ مواطن بقايا إنسان العصور القدمية
وضعية مشكلة تخص:
ـ أنواع اآلثار القدمية :األدوات احلجرية
ـ كرونولوجيا العصور القدمية :ما قبل التاريخ
العظام ،املسكوكات،
والعصور احلجرية)
النقوش ،الرسومات،
وضعية مشكلة تخص:
املخطوطات واأللواح...
ـ اآلثار عنوان الفترة التي عاش فيها اإلنسان القدمي
ـ وضعية مشكلة تخص:
اجلزائر وشمال افريقيا في العصور القدمية:
ـ التطور احلضاري ملمالك شمال افريقيا في ـ املجاالت اجلغرافية للمالك القدمية في اجلزائر
وشمال افريقيا
العصور القدمية
وضعية مشكلة تخص:
ـ احلضارة اللوبية والبونية.
ـ االستعمار الثالثي القدمي لشمال إفريقيا ـ التطور احلضاري اللوبي والبوني
وضعية مشكلة تخص:
(الروماني والوندالي والبيزنطي)
مقاومة االحتالل األجنبي.
وضعية مشكلة تخص:
احلضارات القدمية :املصريه،الرافدية،
ـ متثيل املجاالت اجلغرافية للحضارات القدمية على
الرومانية ،اليونانية ،والقرطاجية
خريطة
ـ مواطنها وعوامل قيامها
وضعية مشكلة تخص:
ـ منجزاتها احلضارية
ـ مظاهر التطور احلضاري
ـ بعدا التأثير والتأثر.
وضعية مشكلة تخص:
ـ اظهار عناصر التفاعل احلضاري.

الكفاءة
اخلتامية

ّ
املركبة

1

الوضعية

املشكلة
االنطالقية

(األم )

معرفية
ّ
املركبة

2

منهجية
ّ
املركبة

3

سلوكية

(تعلم املوارد )

الوضعية املشكلة
التع ّلمية1

وضعية تع ّلم
اإلدماج...

الوضعية املشكلة
التع ّلمية ...2
وضعية تع ّلم
اإلدماج...

وضعية تع ّلم
اإلدماج...

(تعلم املوارد )
الوضعية املشكلة
التع ّلمية ....3
(تعلم املوارد )

حل الوضعية وضعيات
املشطلة
مشكلة
اإلنطالقية
تقوميية

معاجلة
بيداغوجية
محتملة

ّ
مخطـط إجـراء التع ّلمات السنوية يف ميدان من امليادين
املهيكلة للكفاءة:
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دليل كتاب التاريخ

ّ
مخطـط تعلمي للميدان األول.
الكفاءة الشاملة للسنة:
فــي نهايــة الســنة االولــي مــن التعليــم املتوســط يكــون املتعلــم قــادرا علــى
إبــراز قيمــة املــوروث التاريخــي الوطنــي كمكــون للهويــة الوطنيــة ،مــن خــال
التعــرف املنجــزات احلضاريــة واكتشــاف أســاليب تكيــف االنســان مــع وســطه
الكفاءة اخلتامية:01
يــدرس اآلثــار بشــكل منهجــي باعتبارهــا مــن أدوات وضــع كرونولوجيــا
العصــور القدميــة والكشــف عــن منــط حيــاة إنســان مــا قبــل التاريــخ.
امليدان  :01الوثائق التاريخية.
احلجم الساعي 10:ساعة
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وضعيات
مشكلة
تقوميية

 التمكنمن الربط
بني مخلفات
اإلنسان
وتطوره فيما
قبل التاريخ.

معاجلة
بيداغوجية
محتملة
عالج نقاط
 يحددمن خالل ما مت دراسته تنوع آثار ما
في هذا امليدان،
التعثر....
فترة ما قبل
قبل التاريخ
واعتمادا على
التاريخ.
وتطورها
السندات (الواردة في
حسب كل
الكتاب املدرسي
مثال حتديد
زمنية،
مرحلة
 يعددعصور ما
أكتب فقرة توظف فيها
من بداية
مواقع اآلثار
قبل التاريخ
منهجية دراسة اآلثار
استعمال
وأنواعها.
بتطور
القدمية وربطها
على السلم
األدوات
حياة اإلنسان.
الزمني بطريقة
بني
مييز
احلجرية
صحيحة.
عصور ما قبل
في العصر
التاريخ من
القدمي ،مرورا
باستخدام حيث امتدادها يكتب عبارات
املعادن
الزمني واآلثار ذات داللة
املستعملة
واكتشاف
حول تطور
فيها.
الزراعة
منط معيشة
في العصر
اإلنسان فيما
احلديث ،إلى
قبل التاريخ
ابتكار الكتابة
باالعتماد
في بدايات
على بقاياه
فجر التاريخ.
ومخلفاته.

الوضعية
حل الوضعية
وضعيات تعلّم اإلدماج وضعية تعلم إدماج
الوضعيات املشكلة
مركبات
املشكلة
املشكلة االنطالقية
املركبات
اجلزئي...
اجلزئية
الكفاءة
االنطالقية
(األم )
وضعية تعلم اإلدماج:1
الوضعية املشكلة:1
املركّبة :1
زرمت متحفا لآلثار
في نقاش حول اآلثار القدمية ،التوصل إلى حتديد خطوات
القدمية والحظتم يتمرس على
اختلف زمالؤك حول كيفية دراسة
دراسة اآلثار القدمية
وجود بقايا
خطوات
هذه اآلثار .فطلبوا منك املساعدة.
(التنقيب ،التزمني،
بشرية تعود
منهجية لدراسة
من خالل الصور الواردة في
استخدام كربون )...14
لعصور بعيدة اآلثار من خالل
الكتاب واملجسمات املعروضة
جداُ .
فطلب
منوذج على
(داتاشو) ساهم في حل
منكم دراسة
اخليار منها.
املشكل املطروح.
وتصنيف هذه
وضعية تعلّم اإلدماج:3
الوضعية املشكلة :2
املركّبة:2
اآلثار ،وربطها
بأمناط معيشة
اإلنسان خالل
هذه الفترة.

زمنيا على الس ّلم الزمني.
الوضعية املشكلة :3

وضعية تعلّم اإلدماج :3

رضت عليكم صور ألدوات ما
يتعرف على مواقع ُع َ
التمكن من حتديد مواقع اآلثار
قبل التاريخ ،فالحظتم تنوعها
القدمي
آثار اإلنسان
القدمية وتصنيفها وفق معياري
واختالفها الزمني واملكاني.
ويصنفها وفق
الزمان واملكان (مواقع على
الزمان
معياري
قم بتحديد مواقع هذه األدوات ضفاف األنهار ،سواحل البحار،
واملكان.
على اخلريطة الصماء ،وتصنيفها في اجلبال ،في الصحاري)...

املركّبة :3

يربط العالقة بني
املخلفات األثرية
وخصوصيات
الفترة التي عاش
فيها اإلنسان
القدمي.

تناقشت مع زمالئك حول حياة
إنسان ما قبل التاريخ ،فاتفقتم
حول تطوره من عصر إلى عصر
لكنكم اختلفتم حول مميزات
ّ
كل فترة.

التمكن من حتديد أنواع اآلثار
القدمية (أدوات حجرية
عظام ،مسكوكات،
نقوش ،رسومات،مخطوطات
وألواح) وربط هذه األدوات
بتطور منط معيشة اإلنسان.

دليل كتاب التاريخ

ّ
مخطـط تعلمي للميدان الثاني  :التاريخ الوطني
الكفــاءة الشــاملة :فــي نهايــة الســنة األولــي مــن التعليــم املتوســط يكــون
املتعلــم قــادرا علــى إبــراز قيمــة املــوروث التاريخــي الوطنــي كمكــون للهويــة
الوطنيــة ،مــن خــال التعــرف علــى
املنجزات احلضارية واكتشاف أساليب تكيف اإلنسان مع وسطه
الكفاءة اخلتامية للميدان:
يصنــف املنجــزات احلضاريــة القدميــة فــي اجلزائــر وشــمال إفريقيــا (احلضــارة
اللوبيــة و البونيــة ) مبــرزا دور املمالــك االمازيغيــة فــي مواجهــة االســتعمار القــدمي.
امليدان  :2التاريخ الوطني
احلجم الساعي 12 :ساعة
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الوضعية املشكلة
االنطالقية
(األم)

مركبات
الكفاءة
اخلتامية

وضعيات تعلم املوارد

وضعيات
تعلم االدماج
اجلزئي

وضعية تعلم حل الوضعية
املشكلة
ادماج املركبات
االنطالقية

وضعيات
مشكلة
للتقومي

ـ معاينة منتوج
التالميذ من حيث
توافقه مع معايير
ومؤشرات التقومي
وإعداد خطة
ملعاجلة اإلختالالت
والثغرات املسجلة .

معاجلة
بيداغوجية
محتملة

 التعرف علىمعالم احلضرة اللوبية
البونية
ومدى تأثيره وتأثرها
باحلضارات املجاورة.

الـتأكيد على قيمة
املوروث احلضاري
اللوبي البوني.

التأكيد على النزعة
التحررية املتأصلة
لدى سكان املغرب
القدمي

يعدد املنجزات البونية
اللوبية من خالل شواهد
حية.
 على خريطةصماء يوقع بعض األماكن
األثرية للحضارة البونية
اللوبية.
 يبرز مظاهر التأثيروالتأثر بني احلضارة
البونية اللوبية وغيرها من
احلضارات.

ـ معاينة منتوج
التأكيد على
التالميذ من حيث
 يذكر ظروف قياماملوروث احلضاري
يحرر مقاال في
توافقه مع معايير
املماليك األمازيغية
السياسي لسكان
 10أسطر يتضمن شمال إفريقيا قدميا  -يستخلص حدود كل ومؤشرات التقومي
وإعداد خطة
دولة
التعريف باملماليك وجتذره عبر التاريخ.
األمازيغية ومجاالتها
 على خط زمني يحدد ملعاجلة اإلختالالتاجلغرافية وأهمية
اإلطار الزمني لكل دولة  .والثغرات املسجلة .
موقعها.

التأكد من الطابع
الوطني للمقاومة
األمازيغية ضد
االحتالل األجنبي

التأكد من مدى
في رحلة تربوية نظمتها مؤسستك إلى متحف باردو
 يوقع علىمبناسبة السنة
القدرة على حتديد
خريطة املجاالت باجلزائر العاصمة الحظت في اجلناح اخلاص بالتاريخ
االمازيغية (يناير)
اإلطار املكاني
القدمي للجزائر ،الكثير من الشواهد األثرية القدمية.
اجلغرافية
شاهدت شريطا وثائقيا
حول شواهد حضارية للمماليك القدمية طلب منك أستاذك كتابة مقال حول املمالك القدمية في للممالك األمازيغية
لسكان شمال إفريقيا في شمال أفريقيا .اجلزائر وشمال إفريقيا اعتمادا على املكتسبات القبلية واستخالص ظروف
والسندات ذات الصلة
قدميا ،فأثار انتباهك
قيامها
مدى ثراء وتنوع
ـ حدد اإلطار الزماني واملكاني للمماليك األمازيغية
املوروث احلضاري
مبرزا ظروف قيامها.
للمنطقة وأصالته رغم
ما تعرضت له من
احتالل أجنبي (روماني ـ ييربط العالقة أثناء مشاهدتك رفقة عائلتك لشريط وثائقي حول احلضارة
اللوبية -البونية أثار انتباه أبيك أوجه التشابه واالختالف
بني منجزات
مواطن احلضارة
 وندالي -بيزنطي) احلضارة اللوبية بني احلضارتني .فسألك عن هذه األوجه ومجاالت التطورالبونية اللوبية
والذي رفع شعار
املختلفة.
والبونية وتطور اعتمادا على مكتسباتك القبلية والسندات املعطاة ذات وإطارها الزماني .
ال وجود حلضارة في املجاالت املختلفة.
الصلة
ــ إظهار التفاعل
شمال أفريقيا.
ــــ أبرز أهم منجزات احلضارة البونية اللوبية
احلضاري على ضوء
 وقع على اخلريطة(خريطة صماء)املنجزات
مواطن احلضارة البونية اللوبية.
 -حدد اإلطار الزماني لكل حضارة على خط زمني

كلف أستاذك مجموعة من تالميذ قسمك بتقدمي بحث حول
ـ يبرز الطابع
الوطني من خالل االحتالل الروماني ،الوندالي ،البيزنطي لشمال إفريقيا في العصر
مقاومة االحتالل القدمي ،وقد أثار انتباهك أثناء تقدمي البحث وجود تباين بني املؤرخني
حول موقف السكان من االحتالل األجنبي .
االجنبي وسياسة
اعتمادا على مكتسباتك القبلية والسندات املعطاة ذات الصلة
روما اإلدماجية.
ـــ استخلص الطابع الوطني للمقاومة األمازيغية في
مواجهتهالسياسة االحتالل وثمن تضحيات الشخصيات
الوطنية التي لعبت دورا كبيرا في مقاومة االحتالل.
ـــ تثمني دور سكان
املغرب القدمي في
الدفاع عن وطنهم.

يحرر مقاال تاريخيا
يبرز من خالله دور
ماسينيسا ويوغرطة
في مقاومة االحتالل
الروماني للمغرب
القدمي

 يعدد دوافع االستعمارالروماني الوندالي
ـ معاينة منتوج
البيزنطي
التالميذ من حيث
 يبرز مظاهر املقاومة توافقه مع معاييراألمازيغية
ومؤشرات التقومي
 على خط زمني يوقعوإعداد خطة
اإلطار الزمني لالحتالل ملعاجلة اإلختالالت
الروماني ،الوندالي والثغرات املسجلة .
،البيزنطي.

دليل كتاب التاريخ

التقومي

التقــومي :إجــراء بيداغوجــي ميكننــا مــن تقــومي مــدى حتكــم املتعلمــن
فــي الكفــاءة املســتهدفة وذلــك مــن خــال جتنيــد املتعلــم ملجموعــة مــن
املــوارد (معــارف ،منهجيــات عمــل ،قيم،مواقف،وكفــاءات عرضيــة)
والتــي تســمح بحــل املشــكلة املطروحــة فــي ســياق محــدد ويقــوم املنتــوج
وفــق معاييــر ومؤشــرات.
 1ــــ املعاييــر :مــن خاللهــا نقــوم بتحليــل كل الوضعيــات املرتبطــة
بالكفــاءة املســتهدفة بالتقــومي .متثــل املعاييــر وجهــة النظــر التــي عــن طريقها
نقــوم بتقــومي الشــيء املــراد تقوميــه مــن حيــث النوعيــة املنتظــرة منــه .ومــن
األهميــة مبــكان أن تكــون هــذه املعاييــر مســتقلة عــن بعضهــا البعــض حتــى
ال نقيــم الشــيء نفســه مرتــن.
أ -معايير احلد األدنى :وهي:
ـــ الوجاهة:
ـــ االنسجام أو االتساق( :إنسجام داخلي) هو البحث عن
الصحيح وتثمينه وليس عن اخلطأ واملعاقبة عليه.
ــــ االستعمال الصحيح واجليد ملفاهيم وأدوات املادة.
ب -التمايــز واإلتقــان :وإن هــي ليســت مــن املعاييــر األساســية التــي
ال ميكــن اإلســتغناء عنهــا للداللــة علــى مــدى التحكــم فــي الكفــاءة املــراد
قياســها لكــن وجودهــا مستحســن ومرغــوب ومــن بــن هاتــه املعاييــر:
ــ نوعية ورقة املنتوج املقدم
ــ الفائدة اإلجمالية ومدى عمق االقتراحات املقدمة.
ــ تفرد املنتوج.
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دليل كتاب التاريخ

 2ــــ املؤشــرات :إذا كان املعيــار يتميــز بالعموميــة والتجريــد فــإن
املؤشــر يكــون ملموســا وإجرائيــا ذا ســياق محــدد ألنــه يدلنــا علــى مــدى
حتكــم املتعلــم فــي الكفــاءة املــراد قياســها وذلــك مــن خــال منتوجــه.
التحكــم فــي الكفــاءات ميــر حتمــا عبــر التحكــم فــي معاييــر احلــد
األدنــى التــي نقيــس بهــا الكفــاءة والتــي تأخــذ بدورهــا  3/4مــن عالمــات
التنقيــط فــي شــبكة التقــومي بينمــا تأخــذ معاييــر اإلتقــان والتمايــز  1/4مــن
املتبقــي وتكــون كاآلتــي:
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وضعية تقوميية ( لالستئناس)

جرى حوار بني شخصني يرى أحدهما بأن حضارات العصور القدمية هي نتاج عوامل داخلية
خاصة بكل حضارة ،في الوقت الذي يرى فيه اآلخر بأنها نتاج تفاعل بني هذه احلضارات
اعتمادا على املكتسبات القبلية والسندات املعطاة (سندات الكتاب املدرسي ذات الصلة)
 حدد املجال اجلغرافي لكل حضارة. أبرز أهم منجزات كل حضارة. بني عوامل التأثير والتأثر بني احلضارات القدمية.املعيار :1
التحكم يف املوارد
املعرفية

املعيار 2
توظيف املوارد املعرفية
والكفاءات العرضية

 يذكــر عوامــل قيــام  -يصنف احلضارات وفقاملنجزات التي تفردت بها.
احلضــارات القدميــة
ــ ينجز جدوال استخالصيا
 يبرز أوجه التشابهواالختالف بني حضارات يتضمن أسماء ومواطن
احلضارات القدمية وأهم
العصر القدمي
ــــ يذكــر أهــم املنجــزات املنجزات
احلضــارات القدميــة.
ــــ يبــن مجــاالت التأثيــر
والتأثــر.

املعيار 3
سلوكات وقيم

ــ يؤكد على ضرورة
التفاعل احلضاري.
ـ يؤكد على أن احلضارة
ثرات إنساني مشارك
ــ يؤكد على ضرورة
التفتح على الغير والتعامل
معه إيجابيا.
ــ يثمن اإلرث احلضاري
اإلنساني.
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شبكة تقومي كفاءة
مدى متكن املتعلم من املؤشرات
املعيار
والعالمة
على 20 /

املالءمة

املؤشرات

 التقيد باملطلوب: املجــال اجلغرافــي لــكلحضــا ر ة
 عوامل القيام أهــم املنجــززات اخلاصــةبــكل حضــارة
 التأثير والتأثر التأكيــد علــى ضــرورةالتفاعــل احلضــاري
 الـــتأكيد علــى أن احلضــارةثــرات إنســاني مشــترك و علــى
ضــرورة التفتــح علــى الغيــر
والتعامــل معــه إيجابيــا.
 تثمــن اإلرث احلضــارياإلنســاني.

عدم
التمكن

00

التمكن
اجلزئي

02

التمكن
األدنى

05

التمكن
الكلي

07
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االستعمال  -توظيــف الســندات املعطــاة
السليم واســتغاللها بشــكل
ملفاهيم منهجي
وأدوات املادة  -اســتعمال صحيــح ملفاهيــم
املــادة :احلضــارة ،املنجــزات،
التفاعــل احلضــاري
التفرد في املنجزات
االنسجام اعتمــاد خطــوات حتريــر منظــم
مــن حيــث:
 التدرج في العرض تسلسل األفكار الربطاإلتقان  -النظافة،غيــاب التشــطيب،
والتمايز عالمــات الوقــف ،اخلــط...

00

02

04

06

00

02

03

05

00

0.50

1.50

02

 يثمــن اإلرث احلضــارياإلنســاني
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شبكة تقومي إدماج املوارد.

املعايير

املؤشرات

وجاهة املنتوج

اإلجابة مرتبطة
باملشكلة

التقدير
بصعوبة

التحكم يف املوارد

بصعوبة
كبيرة

بسهولة

انتقاء املوارد ذات
الصلة باملشكلة
مؤشرات كفاءات
عرضية

جتنيد املوارد

املعلومات
املستخلصة من
السندات.
ـ ـ ـ ربط العالقات
ـ ـ ـ توظيف املوارد

املواقف والقيم

مؤشرات إرساء
املوارد

41
p48 physique relizane www.physique48.org

دليل كتاب التاريخ

بطاقة شبكة التقومي التكويني

معيار وجاهة معيار التحكم معيار توظيف معيار ترسيخ
سير املقطع
القيم
املوارد
يف املوارد
املنتوج
التعلمي
واملواقف
والكفاءات
املعرفية
امليدان او جزء من
العرضية
امليدان
وضعية التعلم 1
وضعية التعلم 2
وضعية التعلم 3
.............
................
وضعية ادماج
التعلمات
وضعية التقومي
املرحلي
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منوذج لشبكة التقييم التكويني لفوج التالميذ (القسم)
معايير ومؤشرات التقومي
االسم واللقب

1

التحكم يف املوارد
املعرفية
0

1

2

توظيف املوارد
والكفاءات
العرضية
0

1

القيم
واملواقف

2

2

...............

3

...............

4

...............

..........
..........
..........
..........
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منوذج شبكة حتليل النتائج
طبيعة الصعوبات

الصعوبات
املشخصة

املعاجلة
احملتملة
التحكم يف
املوارد املعرفية

توظيف املوارد القيم واملواقف
والكفاءات
العرضية
............

............

............
...........
............

شبكة املعاجلة البيداغوجية -التعديل

الفئة
املستهدفة
الفوج

املعاجلة البيداغوجية
توظيف املوارد والكفاءات
التحكم يف
العرضية
املوارد املعرفية
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