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مقدمة

النظام  يعطيها  التي  الرتبوية  الوثائق  أهم  من  املدريس  الكتاب  يعترب 
به عىل مستوى  الذي يضطلع  للدور  نظرا  اعتبارا خاصا،  اجلزائري  الرتبوي 
. فإذا كان األستاذ املصدر األوحد  للمعرفة  يف املامرسات  الرتبوية  املامرسة 
ارتقت  التطورات   فان  الثاين،  املصدر  املدريس   الكتاب  و  السابقة  الرتبوية 

بمكانة الكتاب املدريس ليكون أداة مشرتكة بني األستاذ والتلميذ. 

وقد تعززت مكانة الكتاب املدريس أكثر يف ظل الوثبات اجلديدة التي 
قطعتها منهجيات الرتبية ليس يف اجلزائر فحسب، بل ويف العامل .

إن حجم املعارف أصبح أكرب من أن يستوعب، فإمكانية فلتان املعرفة 
املتداولة سواء عن  املعارف  من  اهلائل  الكم  التلميذ  وسط  وتيهان  املدرسية 
طريق شبكات االنرتنيت أو من خالل آالف املحطات الفضائية، عوامل جتعل 

الكتاب املدريس احلكم الفيصل النتقاء األنسب واألفيد.

بالغة  أمهية  املدريس   الكتاب  الدولة  أولت  االعتبار  هذا  من  انطالقا 
ليكون حتت ترصف  اآلليات  إجياد خمتلف  الترشيعات عىل  ، حيث حرصت 
التلميذ ويف كل الظروف فقد جاء يف املادة )13( من القانون التوجيهي للرتبية  
)متنح الدولة ... دعمها لتمدرس التالميذ املعوزين بتمكينهم من االستفادة 
واألدوات  والكتب  الدراسية  املنح  خيص  فيام  السيام  متعددة  إعانات  من 

املدرسية والتغذية واإليواء والنقل والصحة املدرسية(.

وملا كان األمر كذلك   فان حيازة الكتاب املدريس واجبا تربويا بحكم 
الكتب  حيازة  التالميذ  عىل  جيب   ( الرتبوية  اجلامعة  نظام  من   )34( املادة 
أنشطتهم  ملزاولة  الرضورية  الرياضية  والبذلة  املدرسية  واللوازم  واألدوات 

املدرسية بام حيقق الغرض منها (.   
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دليل األستاذ 6

غري أن  اقتناء الكتاب املدريس من طرف التالميذ  يفقد أي قيمة تربوية 
ما مل  حيرص أستاذنا الكريم  عىل استثامر كل ما لديه من عبقرية وخربة مهنية  

للسمو به ليكون ينبوعا  الكتساب القيم واملهارات. 

الكتاب املدريس رغم كل يشء يبقى األفضل  يف  مساعدة  التلميذ عىل 
بناء تعلامته .   

                                                                                                واهلل املوفق
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7التربية املدنية

خصوصيات الكتاب املدريس

يعتقد الكثري أن الكتاب املدريس فقد قدرا كبريا من أمهيته وتراجعت 
لتكنولوجيات اإلعالم  اهلائلة  التطورات  بفعل  املعرفة،  مكانته ضمن مصادر 
واالتصال، غري أن هذا االعتقاد  بعيد عن املوضوعية، فاإلمكانيات املشار إليها 

مبدئيا ليست متاحة للجميع  ودرجات التحكم فيها غري متساوية من جهة .

      و من جهة أخرى فرشوط االستثامر الفردي للتكنولوجيات احلديثة  
الدراسة   قاعات  ففضاء  املدريس،   الكتاب  استثامر  رشوط  من  بكثري  أعرس 
كمبيوتر  أجهزة  برتكيب   - تطورا  البلدان   أكثر  يف  حتى   - تسمح  ال  تقنيا 
بعدد التالميذ يف القسم، واستثامر األستاذ هلا يف القسم ال يتيح ممارسة فعلية 

للتالميذ، وإال أصبح األستاذ  مروجا للمعرفة والتلميذ مستهلكا هلا  .

    جلهاز اإلعالم اآليل مقامه، وجلهاز العرض مقامه، وللكتاب املدريس 
مقامه أيضا.   

انطالقا مما سبق يمكننا حرص مزايا الكتاب املدريس فيام ييل :-

تكلفته  متواضعة ) إمكانية اقتنائه  من مجيع  التالميذ ( . ▪

معرب بصدق عن املنهاج الرسمي  بخالف الوثائق األخرى . ▪

الوعاء الصادق والضامن  لقيم املجتمع وتطلعاته . ▪

وثيقة مشرتكة بني التلميذ واألستاذ واألرسة . ▪

ولذلك يبقى الكتاب املدريس الوثيقة  األقدر عىل التواصل مع التلميذ.
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دليل األستاذ 8

توظيف الكتاب املدرسي

تطوير استثامر الكتاب املدريس مهمة جيب أن يتكفل هبا األستاذ فهو وحده 
القادر عىل رفع مصداقية الكتاب املدريس لدى التالميذ من خالل :-.

 االنطالق منه يف بناء الوضعيات املشكلة التعلمية.. 1
 االنطالق منه يف اقرتاح النشاطات املنزلية .. 2
 تعزيزه  بتوجيه التالميذ إىل جماالت بحث أخرى إلثراء بعض جوانبه . . 3
 االتزان يف استثامر السندات تفاديا للوقوع يف حماذير العزوف عنه .. 4
 التعامل بإجيابية مع الكتاب املدريس  وعدم الوقوف عند اإلختالالت . 5

املوجودة فيه  تفاديا لزرع الشك والريبة  يف أذهان التالميذ .
به . 6 يسمح  ما  حدود  يف   - النصوص  لبعض  جهورية  بقراءة  التكفل  

الوقت - خيار منهجي من شأنه  :-
تنمية اجلانب الوجداين. ▪
خلق روح  التنافس بني التالميذ ) أسلوب خطايب أحسن(. ▪
معاجلة بعض صعوبات النطق والقراءة املحتمل وجودها . ▪
توسيع دائرة  اقتناء الكتاب املدريس )فالتالميذ الذين ال حيوزون الكتاب  ▪

املدريس يشعرون باحلاجة إليه  ملجاراة أقراهنم يف هذه املهارة (.  
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9التربية املدنية

املسعى البيداغوجي

تم الرتكيز يف هذا الكتاب عىل  :

1( حتضري التلميذ للحياة االجتامعية واملدنية  والديمقراطية  .
متكينه من ثقافة  قاعدية حول احلياة املدنية واجلامعية والديمقراطية.

توعيته بـأمهية  :-
- االعتزاز باهلوية الوطنية بكل مكوناهتا والعمل  عىل تدعيمها .

- دوره يف حتمل املسؤولية يف كل املواقع احلياتية .
- االنضباط واحرتام القانون لتعزيز مكانته داخل املجتمع .

- أداء واجباته وممارسة  حقوقه باجيابية وإتقان و اتزان  .
- حسن التعايش والتكافل االجتامعي.

- احلوار كحاجز منيع أمام كل أشكال العنف .
- التفتح عىل التنوع الثقايف واحتضانه والعمل عىل إثرائه .

2( ترقية دور التلميذ ليكون حمور العملية التعليمية-التعلمية
حترير مبادراته التعلمية يف :-

- القراءة .
- التعبري .

- املالحظة .
- االستنتاج .

- اإلنتاج .
تنشيط العمل التعاوين بني التالميذ وتوجيهه  إلثراء املنتوج واعتامده، وتقويم 

املواقف وتعزيزها واقرتاح املعاجلة البيداغوجية املناسبة لكل خلل حمتمل .
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دليل األستاذ 10

3( املعارف يف خدمة الكفاءة.
املعرفة يف بيداغوجية املقاربة بالكفاءات تصب يف خدمة الكفاءة، وهو ما 

تبنيناه يف تناولنا للمعارف :
-  فمعرفة التلميذ لالنضباط ليس هلا قيمة ما مل  يرتسخ يف سلوكه.

-  ومعرفته للتنوع الثقايف يف اجلزائر ليس له قيمة ما مل حيتضنه يف ممارساته .
- وحتكمه يف مفاهيم العنف والتمييز العنرصي واحلوار تصبح عديمة 

اجلدوى ما مل تصبح قيمة تربوية يف تعامالته مع حميطه .
طرف  من  فعلية  ممارسة  تصبح  أن  جيب  واملنهجية  املعرفية  فاملكاسب 

التلميذ يستثمرها :
•  يف استخالص احلجج للدفاع عن القيم  الوطنية واإلنسانية . 

•  استخالص  احلجج التي  تدين  املواقف العدوانية والعنرصية .
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11التربية املدنية

  مخطط الكتاب
معاجلة امليدان

القيم املراد ترسيخها :

ـ يبدي اعتزازه  بمكونات هويته الوطنية. • اهلوية الوطنية  :                    
ـ يتحىل بروح املسؤولية  والتضامن واحرتام اآلخرين. • الضمري الوطني:                 

ـ يترصف كمواطن واع  جتاه كل قضايا جمتمعه. • املواطنة :                                
ـ  يتفتح عىل الثقافات األخرى يف العامل. • التفتح عىل العامل  :              

الكفاءات العرضية ذات طابع :-
شخيص واجتامعيتواصيلمنهجيفكري

ـ   يستثمر املعلومة.

- يقيم نتائج عمله.
احلل  طرق  يتصور   -

وخيتار انسبها .
- يعرب عن  رأيه.

ـ  يامرس  الفكر املبدع.

عمل  طرق  يتخذ  ـ 
ناجعة.

تقنيات  يستغل  ـ 
اإلعالم والتواصل.

يتواصل بشكل جيد  ـ 
طرف   من  ومفهوم 

اآلخرين.
ـ يتدخل بعبارات 

شفوية أو كتابية سليمة 
من اجل التواصل .

ـ  يثق يف نفسه،
باالستقاللية  يتمتع  ـ 

شيئا  فشيئا.
ـ يندمج يف فوج العمل 
ويساهم يف حتقيق املهام 

املشرتكة.
ـ   يبدي وعيا باملسؤولية  
مع  التعامل  وحسن 

اآلخرين.

االنطالق من الكفاءة الشاملة 
يف هناية السنة األويل  من  التعليم املتوسط يكون قادرا عىل :

• التفاعل االجيايب مع حميطه عىل أساس ممارسة  حقه  و تأدية  واجبه. 
• معرفة الطابع اجلمهوري للدولة اجلزائرية.
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دليل األستاذ 12

امليادين 

احلياة الديمقراطية ومؤسسات الدولةاحلياة املدنيةاحلياة اجلامعية

1ـ يتفاعل بشكل اجيايب يف 
حميطه من خالل تقبله للتنوع  

الثقايف و نبذه للتفرقة وامليز 
العنرصي.

أ -يستعرض  أمثلة  تعكس 
يف جمملها  التفرقة والتمييز 

العنرصي  مع إصدار حكمه 
اخلاص.

ب- خيتار األداة واملضمون 
للتعبري عن  تقبله للرأي 

املخالف .
ج -ـ يبدي سلوكا مسؤوال 

يربز فيه رفضه للعنف 
والعدوانية.  

2ـ   يامرس حقوقه وواجباته، 
انطالقا مما تفرضه وترية 

التمدرس  يف  املؤسسة التعليمية 
من نظام ومسؤولية جتاه الذات 

و الغري.

أـ يعتمد القانون األسايس  
للمؤسسة التعليمية ملعرفة   حقوقه 

و واجباته  تبعا  ملا يفرضه  ذلك 
من نظام وانضباط داخل املؤسسة  
ـ يوازن بني  احلقوق والواجبات   ب-

يف إطار ممارسة ما له من حقوق   و 
ما عليك من واجبات   .

ـ يقدم عرضا  يربز فيه مبدأ  ج 
املساواة  من خالل مثال تكافؤ  

الفرص واحلق يف التعليم.  

أ- حيرر صفحة عىل األقل للتعريف 
بالدولة كشخصية معنوية ، بناءا عىل 

سندات مرجعية خمتارة .
ب - يذكر أنواع السلطات يرشح 

طبيعة العالقة بينها  .
ج -ـ  حيرر صفحة يربز فيها  طبيعة  

العالقة بني احلاكم واملحكوم يف 
إطار  لنظام اجلمهوري.

3ـ ينطلق من   مفهوم  الدولة  
اجلزائرية كجمهورية ديمقراطية  

شعبية لتأكيد متسكه برتقية 
العالقات االجتامعية يف إطار 

املؤسسات.
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13التربية املدنية

سيرورة الوضعيات املشكلة التعلمية
الكفاءة الختامية )1(

     يتفاعل بشكل اجيايب يف حميطه من خالل تقبله للتنوع  الثقايف و نبذه 
للتفرقة وامليز  العنرصي.

الوضعية املشكلة االنطالقية )األم( 
الشك أن الظاهرة العنرصية بكل مرجعياهتا وتداعياهتا  العقائدية 

واالقتصادية واللسانية والثقافية كانت أكثر املوضوعات التي استوقفتك 
يف كل املحطات الفضائية، حيث  طبعت األخبار السياسية والرياضية 

والثقافية ، وأخذت أبعادا عدوانية  عنيفة جتاه اآلخر بكل مكوناته رافضة 
كل إسهاماته وانجازاته ، معتربة التنوع الثقايف الذي هو عنرص جتديد 
مصدر هتديد،  فهل بإمكان الفكر العنرصي والتحجر الثقايف ترسيخ 

قناعاته  الواهية .

التوقيت الوضعيات اجلزئية
بمناسبة اليوم العاملي للتنوع الثقايف الذي 

يصادف 21 ماي كتب أستاذ الرتبية املدنية يف 
املجلة احلائطية للمؤسسة مقاال جاء فيه )التنوع 

الثقايف من القيم اإلنسانية اجلامعة لكل املثل 
العليا فهو الرادع لكل أشكال التمييز العنرصي 

والقهر لكل سلوك يستهدف رفض اآلخر، 
وبقدر ما كان التنوع الثقايف قائام بقدر ما كانت 

خطوات التقدم عمالقة(.
فكيف يكون التنوع معززا للوحدة متصديا 

للتمييز بكل أشكاله ؟

 الوضعية
 املشكلة
 التعلمية

 )1(
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دليل األستاذ 14

قدمت القناة الوطنية رشيطا وثائقيا حول 
الدور الذي لعبه احلوار يف تصفية األجواء يف 
كثري من دول العامل، قدم أمثلة حية عن حتول 

ساحات املعارك إىل ساحات وئام، فعلق 
زميلك بالقول :-

)فعال انترص احلوار، احلوار جيب أن يكون 
منهجنا يف كافة املستويات بداية من األرسة 

 الوضعية
 املشكلة
 التعلمية

 )2(

يف إطار النشاطات الرياضية نظمت مؤسستكم 
دورة يف كرة القدم، خالل املقابلة االفتتاحية  
الحظ أستاذكم أن بعضكم يشيد باحلركات 

العنيفة  ويتفاخر هبا ويعتربها قوة فتدخل 
األستاذ لوضع حد لذلك.

 الوضعية
 املشكلة
 التعلمية

 )3(

اجلزائر نكهة التنوع الثقايف عنوان رشيط 
الحدى القنوات الفضائية، فاجلزائر متحف 
يف اهلواء الطلق، اذ يزخر جماهلا بالعديد من 

املصنفات العاملية
  فطلب منك زميلك ذكر هذا التنوع الثقايف 

ودوره يف التقارب بني الشعوب.
    

 وضعية
 تعلم

اإلدماج

لعبت اجلزائر عىل مدى تارخيها أدوارا مهمة يف 
خدمة التسامح والتضامن ودعم الشعوب يف 

حماربة العنف واالستعامر والعنرصية.

 وضعية
تقويم
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15التربية املدنية

الكفاءة الختامية )2(

يامرس حقوقه وواجباته ، انطالقا مما تفرضه وترية التمدرس  يف  املؤسسة 
التعليمية من نظام ومسؤولية جتاه الذات و الغري.

خالل جلسة نقاش  و تشاور مع زمالئك يف  ساحة املتوسطة  احتدم 
النقاش  حول السبل الكفيلة  برتقية املردود وحتسني املستوى وتعزيز مبدأ 
تكافؤ الفرص  ومواكبة  املرحلة اجلديدة  بفعالية وجدية، بعضهم  جنح  
يف نقاشه إىل إعداد قائمة  طويلة من احلقوق، آخرون طعموا تلك القائمة 

ببعض الواجبات .
        أما أنت فقد اخترصت النقاش كله  يف كلمة واحدة هي )االنضباط( 
فهو اإلطار الوحيد الذي من خالله متارس احلقوق وتؤدى الواجبات  

بتكافؤ وتوازن ومسؤولية .
رأي استحسنه الطرفان وطلبا منك توضيحا .

مع بداية املوسم الدرايس ويف أول لقاء مع 
األستاذ الحظتم أن كلمة االنضباط والواجب 

وهيبة وحرمة املؤسسة تكررت عىل لسانه يف أكثر 
من موضع، بعض زمالئك رأوا يف ذلك مؤرشات 
تشديد وتقييد، فضال عن تغايض األستاذ حسب 

اعتقادهم عن احلقوق، بخالف البعض اآلخر 
الذي ارتاح ملداخلة األستاذ التوجيهية .

                 فهل االنضباط مقيدا للحرية ؟

 الوضعية
 املشكلة
 التعلمية

 )1(
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دليل األستاذ 16

يف مدخل املؤسسة استوقفك منشور حيمل 
عنوان ) القانون الداخيل للمؤسسة( و, بعد 

قراءتك له بإمعان وتدبر قلت لزميلك :)القسم 
أيضا حيتضننا طوال اليوم، أليس من الواجب 
أيضا صياغة قواعد تنظيمية تضبط ما لنا وما 

علينا لنكون أكثر ارتياحا ؟ (
من اجل ذلك مررتم الفكرة لعنارص القسم 

وشكلتم أفواجا لتحرير النظام الداخيل للقسم.

 الوضعية
 املشكلة
 التعلمية

 )2(

مبدأ تكافؤ الفرص يراه البعض جمرد شعار، 
بينام يراه آخرون حقيقة موجودة فعال . احتكم 

إليك الطرفان يف موضوع اخلالف. 

 الوضعية
 املشكلة
 التعلمية

 )3(

 خالل هناية الفصل الدرايس  الحظ زمالؤك يف
 قسم مواز أن نتائج الفوج الذي ينتمون إليه كان
 دون املستوى، بخالف نتائج قسمكم التي كانت
 جد مرضية  و حيث تساءلوا : لنا نفس األساتذة

ونحظى بنفس اإلمكانيات فأين اخللل ؟

 وضعية
 تعلم

اإلدماج

تم التكفل بالتقويم كام ييل :-
نشاط تقويمي بعد هناية كل مركبة .

وضعية تقويم شاملة للميدان 

 تقويم
  امليدان
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17التربية املدنية

أثناء فرتة االسرتاحة سألك زميلك : باألمس 
تلقى والدي استدعاء للحضور إىل املؤسسة

استدعاء أثار ريبتي وشكوكي، فأنا مل أقم بأي 
عمل يمس باالنضباط. 

 تدخل آخرون وقالوا : نحن أيضا، فابتسمت 
للموقف وقلت :- العليكم زمالئي، أمل 

تدرسوا من قبل أننا رشكاء يف مؤسستنا من 
خالل أوليائنا.

استعن بالسندات وحرر فقرة لويل أمرك حتثه 
فيها عىل املسامهة يف تذليل بعض صعوبات 

التمدرس بمؤسستك.  

 وضعية
التقويم
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الكفاءة الختامية )3(

    ينطلق من   مفهوم  الدولة  اجلزائرية كجمهورية ديمقراطية  
شعبية لتأكيد متسكه برتقية العالقات االجتامعية يف إطار املؤسسات.

الوضعية املشكلة االنطالقية )األم(
يف جلسة  حوار تلفزيونية  حول التعديل الدستوري لسنة 2016  قال 

أحد املتدخلني أن )أكثر املفاهيم تواترا يف الدستور هي الشعب والدولة  
واحلكومة( مالحظة استوقفت أستاذ الرتبية املدنية  ورأى فيها فرصة 

لتشكيل أفواج بحث وإثراء حوهلا  يف مناسبات خمتلفة .

حتضريا لالحتفاالت بالذكرى املزدوجة 
لالستقالل والشباب )5 جويلية ( طلبت 

منكم إدارة املؤسسة إعداد فقرات للتعريف 
بالدولة اجلزائرية.

 الوضعية
 املشكلة
 التعلمية

 )1(

يعتقد بعض زمالئك أن استقاللية السلطات 
تعني القطيعة  بني السلطات، بينام يرى البعض 

اآلخر أن استقاللية السلطات تعني عدم 
تداخل املهام فقط ... وأن السلطات متضامنة 

من حيث اهلدف وهو ضامن السري احلسن 
ملؤسسات الدولة.

  فاحتكم الطرفان إليك. 

 الوضعية
 املشكلة
 التعلمية

 )2(
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19التربية املدنية

يرى البعض أن العالقة بني احلاكم واملحكوم  
مبنية فقط عىل القانون ، بينام يرى البعض أن 

الثقة املتبادلة هي أساس  هذه العالقة.

 الوضعية
 املشكلة
 التعلمية

 )3(
يف خطاب لرئيس اجلمهورية الحظت أن 
السيادة الوطنية كانت العبارة الغالبة يف 

اخلطاب مما دفعك إىل البحث يف هذه السيادة 
التي حظيت بقدسية دستورية وشعبية 

حول موضوع السيادة وماهيتها وكيفية الدفاع عنها.
 أكتب  فقرة حول موضوع السيادة.

 وضعية
 تعلم

اإلدماج

الحظت عىل مدخل املجلس الشعبي البلدي 
لبلديتكم شعار )بالشعب وللشعب(

فطلب منك مرافقك رشح ذلك الشعار.
حرر فقرة يف حدود 10أسطر ترشح فيها 

حمتوى الشعار مستعينا بسندات.

 وضعية
تقويم

p48 physique relizane www.physique48.org

http://www.physique48.org


دليل األستاذ 20

                    

املمارسة البيداغوجية داخل القسم

أوال- ممارسة األستاذ :
1- تقدمي الوضعية املشكلة التعلمية:-

 يف شكل :▪▪
- وثائق مطبوعة تسلم إىل التالميذ.

- وثائق متضمنة يف الكتاب املدريس.
- مقاطع مرئية، مسموعة.

- صور.

توضيح إسرتاتيجية العمل  للتالميذ :▪▪
طريقة التعامل مع التعليامت املطروحة فرديا، ثنائيا  أو فوجيا .

توزيع الوقت بني :-
- حماوالت التالميذ حلل  التعليمة املطروحة .

- طرح التالميذ للمنتوج وتنقيحه .
- إثراء املنتوج.

- اعتامد املنتوج.
2- مرافقة التالميذ :

طرح الوضعية املشكلة التعلمية  أمام التالميذ ال يعني  حتويل النشاط 
إىل وضعية تقويم  من خالل :-

ترك التالميذ يف مواجهة الوضعية املشكلة التعلمية لوحدهم . ▪
اجللوس بعيدا عن التالميذ يف  انتظار هناية مهلة اإلجابات ،بل  ▪

احلركة بني الصفوف وتوجيه التالميذ.
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21التربية املدنية

فاألستاذ موجه،منشط،مساعد للتلميذ يف بناء تعلامته ،انطالقا من أن 
املتعلم حمور العملية التعليمية-التعلمية.

        الكتاب املدريس  ال يمكنه أن يكون بديال عن األستاذ، الذي  تعزز دوره 
إليه ملحة معرفيا ومنهجيا وقيميا, فهو املهندس األول  التلميذ   أكثر وحاجة 

واملخرج الرئيس لنواتج التعلم .
    نعم األستاذ مطالب برتك التلميذ يبادر بنفسه، لكن ذلك جيب أال يكون  يف 

غياب توجيه األستاذ وإرشافه.
ويمكننا حرص دور األستاذ فيام ييل :-

توجيه تركيز التلميذ إىل الكلامت الدالة يف النص  قصدا للجهد  ▪
وربحا للوقت .

إعطاء التلميذ حرية أكرب يف قراءته للصورة أو الوثيقة، فقد تكون له  ▪
قراءة من زاوية أخرى  وعلينا احتضان رأيه وتكييفه بام خيدم املطلوب.

ثانيا - ممارسة التلميذ:
     األدوار احليوية السابقة لألستاذ ال تلغي دور التلميذ بل تفعله،  فهو يشعر 
 ، طاولته  عىل  جيالسه  أستاذه  لوجود  النفيس  واالرتياح  الرتبوية  بالطمأنينة 
حياوره بلطف ويذلل صعوباته بلني ، وأكثر من ذلك فأستاذه يثمن تدخالته 
املوفقة  ويقوم هفواته برفق ورويه، عندئذ يصبح التلميذ أكثر جتاوبا  وفاعلية 

مع موضوع التعلم .  
تتمثل ممارسات التلميذ داخل القسم فيام ييل :

1- إعادة قراءة نص الوضعية املشكلة
القراءة املركزة لنص الوضعية املشكلة املطروحة  هبدف :

استخراج الكلامت املفتاحية حلل الوضعية املشكلة التعلمية . ▪
وضع تصميم للتعامل مع موضع التعلم . ▪

2- القراءة األولية للسندات املطروحة )أو االستامع أو املشاهدة يف 
حالة استثامر وسائط أخرى ( .
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قراءة السندات املطروحة )النصوص( :- 
القراءة من األنشطة  التعلمية احليوية، فهي املدخل الوحيد لفهم السند، 

والقراءة نوعان ولألستاذ تقدير النوع املناسب :
- القراءة الصامتة للسند هبدف استخالص  موارد  معينة.

- قراءة جهورية، خيار يلجأ إليه األستاذ  لتنمية اجلانب الوجداين عند 
التالميذ  مثل قراءة مقاطع من السالم الوطني، فقرات من بيان أول نوفمرب، 

أبيات شعرية من اإللياذة ...

3- رصد وتسجيل املالحظات  
أفكار معينة. ▪
  تعليقات عىل  السندات . ▪
استحضار مكاسب قبلية. ▪
مفاهيم ومصطلحات. ▪

4-  بناء املنتوج النهائي  .
املرحلة األخرية تتمثل يف تنسيق املالحظات واألفكار واالستنتاجات واملواقف 
املتحصل عليها  وصبها يف املهمة املطلوبة ) كتابة فقرة - إنجاز جدول- تعبري 

عن موقف  (.
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معاجلة الوضعية املشكلة التعلمية )1(   لالستئناس

الوضعية املشكلة االنطالقية )األم (  
العقائدية  وتداعياهتا   مرجعياهتا  بكل  العنرصية  الظاهرة  أن  الشك 
استوقفتك  التي  املوضوعات  أكثر  كانت  والثقافية  واللسانية  واالقتصادية 
والرياضية  السياسية  األخبار  طبعت  حيث   الفضائية،  املحطات  كل  يف 
والثقافية ، وأخذت أبعادا عدوانية  عنيفة جتاه اآلخر بكل مكوناته رافضة 
كل إسهاماته وانجازاته ، معتربة التنوع الثقايف الذي هو عنرص جتديد مصدر 

هتديد،  فهل بإمكان الفكر العنرصي والتحجر الثقايف ترسيخ قناعاته  .

الوضعية املشكلة التعلمية )1(
حول التنوع الثقايف والتمييز العنرصي

أستاذ  كتب  ماي   21 يصادف  الذي  الثقايف  للتنوع  العاملي  اليوم  بمناسبة 
الثقايف  )التنوع  فيه  جاء  مقاال  للمؤسسة  احلائطية  املجلة  يف  املدنية  الرتبية 
من القيم اإلنسانية اجلامعة لكل املثل العليا فهو الرادع لكل أشكال التمييز 
العنرصي والقاهر لكل سلوك يستهدف رفض اآلخر، وبقدر ما كان التنوع 

الثقايف قائام بقدر ما كانت خطوات التقدم عمالقة(.
فكيف يكون التنوع معززا للوحدة متصديا للتمييز بكل أشكاله ؟

امليدان : احلياة اجلامعية .
تقبله  خالل  من  حميطه  يف  اجيايب  بشكل  التفاعل   )1( اخلتامية  الكفاءة 

للتنوع  الثقايف ونبذه للتفرقة وامليز  العنرصي.
الوضعية املشكلة التعلمية )1( حول التنوع الثقايف والتمييز العنرصي.
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املوارد املستهدفة  :

-1 موارد معرفية  :
يعرف التنوع الثقايف .

يذكر وسائل تدعيم التنوع الثقايف يف الداخل واخلارج. ▪
يوضح فوائد التنوع الثقايف . ▪
يعرف التمييز العنرصي . ▪
يذكر نامذج من املامرسات العنرصية . ▪
يذكر أخطار العنرصية . ▪

-2 موارد منهجية  :
استثامر السندات  لرتسيخ قيم مثل  ) التنوع الثقايف عنرص ثراء ووحدة   (. ▪
استثامر سندات  إلدانة   )العنرصية (. ▪

-3 قيم تربوية  :
التنوع الثقايف عنرص جتديد وإثراء للثقافة اإلنسانية . ▪
العنرصية تكريس  لعدم املساواة وهي عدوان يف حق اآلخر. ▪
اآلخر هو أنا يف منظور اآلخرين.  ▪
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كيف عاجلنا موضوع القيم يف الكتاب ؟

 من أجل ترسيخ القيم اعتمدنا :
جعل التلميذ يتقمص  أدوارا :

الشهداء يف مرسحية )شهداء نوفمرب( الذين  أعطوا أروع األمثلة يف  ▪
الوحدة دفاعا عن الوطن .

منظم  معرض صور إلبراز  التضامن بني اجلزائر والشعوب  ▪
األخرى.

مشارك يف الرحالت الثقافية  والوقوف بنفسه عىل الثراء الثقايف  ▪
للجزائر. 

مستفيد من تكريم وزارة الرتبية الوطنية  بمشاركته يف رحلة إىل  ▪
اسطنبول.

اختيار النصوص  والصور والعبارات ذات الداللة الوجدانية :
موقف األمري عبد القادر من أحداث 1860 الطائفية. ▪
اإللياذة  ملحمة شعرية  ختترص تراثا ثقافيا ثريا. ▪
وصية  أمحد زبانه  وما حتمله من قيم الشجاعة واإليثار . ▪
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مكونات الوضعية املشكلة التعلمية )1(

السياق : 
السياق، ركن حيوي من أركان  الوضعية املشكلة التعلمية، نظرا  ▪

لدوره يف جتميع تفكري التلميذ  ووضعه يف اإلطار العام ملوضوع 
التعلم  

إن السياق الذي اقرتحتاه  يصب يف مسعى : ▪
توسيع جمال إدراك التلميذ إىل العاملية  )اليوم العاملي للتنوع الثقايف(. ▪
تفنيد بعض االعتقادات والتخوفات من التنوع الثقايف ) التنوع   ▪

عنرص تفكيك للشعوب(.
ترسيخ  قناعة مفادها أن التمييز العنرصي مظهر لرفض التنوع  ▪

وترسيخ النظرة األحادية االستعالئية. 

التعليمة :-
من  وتنطلق  مبارشة   وختاطبه  تنفيذها  التلميذ  من  املطلوب  املهمة  وهي 

حميطه القريب كلام أمكن ذلك.
وجيب أن تكون :-

يف صيغة  األمر.
واضحة  ودقيقة وغري قابلة للتأويل . 

السند  :-
-مرئية-مسـموعة(  )مكتوبـة  ووظيفيـة    خمتلفـة  وثائـق  عبـارة عـن 

تسـاعد املتعلـم عـىل جتـاوز العقبـة الرتبويـة.
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السنداتالتعليمة )1(  )تعريف التنوع الثقايف فوائده (

)1(مفهوم التنوع الثقايف وأنواعه )مادي وغري مادي  (       
)2(فوائد التنوع                                                 

 )3(من غايات التنوع الثقايف التكامل والتواصل

)6,5,4(نامذج من التنوع الثقايف  والطبيعي يف اجلزائر       

السندات التعليمة )2( استخراج وسائل تدعيم التنوع الثقايف
2 التظاهرات الثقافية  قناة هامة لتعزيز التنوع                                ▪
3 الرواية  واملرسح  يف خدمة  التنوع الثقايف                                ▪
4 معارض الصور شكل آخر من أشكال التضامن والتعاون                  
5 الرحالت واملعارض الثقافية  والتوأمة يف الداخل واخلارج              ▪
6 التواصل بني الشعوب ▪
7 البومات الصور ▪
8 املرسح املدريس ▪
9 تعلم اللغات يصب يف نرش التنوع الثقايف                                 ▪

السنداتالتعليمة )3(  إبراز أثر التنوع الثقايف يف الوحدة
تنوع الصناعات التقليدية :

- النحاس
- الفخار

- الصناعة الصوفية
كان وراء استقطاب املواطنني من خمتلف جهات الوطن 

)1(
)2(
)3(
)4( 
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السنداتالتعليمة )4( تعريف التمييز العنرصي 
والتمييز  اجلنس  إىل  يستند  الذي  التمييز  بني  الفرق  اكتشاف 

املرتبط باالستحقاق .
)1(

)2(االستعالء كمرادف للتمييز العنرصي . 
 )3(التمييز العنرصي كفلسفة  شجعها  بعض املفكرين الغربيني . 

العنرصية مصدر توتر  وتفرقة حتى بني اجلنس الواحد والبلد 
الواحد 

 )4(

التعليمة )5(   ذكر نامذج وأخطار النزعة 
العنرصية

السندات

)1(العنرصية تشوه الثقافة اإلنسانية.
)2(ااالبارتيد  كنموذج  للمامرسة العنرصية الرسمية.

الصهيونية كنموذج للعنف العنرصي  ومصدر توتر شامل يف 
املنطقة .

 -  الصهيونية كحركة عدوانية )3-1(
- الصهيونية خطر عاملي )3-2(

الشعب  ابناء  بني  والعزل  للقطيعة  تكريس  الصهيونية    -
الواحد )3-3(                                                                   

)3( 

)4(- العنرصية النازية قادت العامل إىل حرب مدمرة                                  
)5(- التطهري العرقي عنرصية داخل اجلنس الواحد 
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الوسائل  التربوية املستثمرة يف الكتاب   

اقرتحنا  املشكلة   الوضعيات  جل  عىل  ومساعدته  التلميذ  إلسناد 
األستاذ  إعطاء  ذلك  من  والغرض  كثرية  أحيانا  تبدو  السندات،  من  جمموعة 
النمطية يف  جماال أوسع إلعادة استثامر السندات يف صيغ أخرى وحتريره من 

بناء  الوضعية املشكلة .
 ، جماراته  عىل  قرسيا  التلميذ  حيمل  اجلاهز  باملنتوج  الكتاب  شحن  إن 
وجيعل الوضعية املشكلة التي تطرحها ا تفقد دورها يف  متكني التلميذ من لعب 

دور حموري وأسايس  يف بناء تعلامته  بنفسه.

الصورة 
 حظيت الصورة املطبوعة خاصة  بمكانة متميزة عىل مستوى ترسيخ 
املطبوعة  الصورة  بني  ''املفاضلة  حول  دراسة  نتائج  أظهرت  حيث  املعلومة 
والصورة املعروضة ضوئًيا أن 80 ٪ من أفراد عينة الدراسة يفضلون الصورة 

املطبوعة ألهنم يستطيعون مالمستها واالحتفاظ هبا للذكرى.
لذا أولينا اهتامما خاصا للصورة ضمن الوسائط املستعملة  حيث تم 

إدراج كام هائال من الصور.
ــه  ــب  وبإمكان ــذ القري ــط التلمي ــن حمي ــوذة م ــور مأخ ــذه الص وه

ــا. ــا و فعلي ــا يومي ــة موضوعه مالمس
إن أفضلية الصورة كواسطة تعلم تكمن يف :

تدفع التلميذ إىل اإلنتاج التعبريي الشخيص )تنمية مهارات التحرير(. ▪
 تنمي ملكاته اخليالية وتسبح به يف آفاق أوسع. ▪
األقدر عىل التأثري يف وجدانه . ▪
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من  هلا، وبدال  اجلاهزة  ال جمال   والقراءات  والتحليالت  فالتعبريات 
ذلك يصبح التلميذ منتجا بصور فعلية .

الكلمة :
موضوع  إىل  التلميذ  توجيه  قصد  الكلمة   مع  مقرتنة  توجد  الصورة 

الصورة، عىل أن الكلمة  بقيت حمدودة  هبدف :
 التخفيف عنه عند تناوله للسندات . ▪
حتريره من النمطية يف التفكري والتعبري )فال ينبغي أن نفكر بدال منه  ▪

من خالل شحن السندات بالتعبري(.

كيف نستثمر الدعائم يف بناء موارد التلميذ    ؟

القراءة  )تنمي اجلوانب الوجدانية ( ▪
املالحظة )تدرب عىل املالحظة املركزة ( ▪
الكتابة )إعادة اإلنتاج ( ▪
االستامع ) االستامع  لرصد وتسجيل األفكار التي ختدم املهمة املطلوبة  ( ▪
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عملية التقومي املتبناة
)البحث يف اثر االستفادة (

يف  التقويم   عمليات  خمتلف  يف  يسود  أن  جيب  الذي  العام  املبدأ  هو 
 ، اإلخفاقات  عىل  تركز  التي  القديمة  النظرة  بخالف  اجلديدة،  املقاربات 
فالبحث يف أثر االستفادة،  يعني تثمني جمهود املتعلم واملعلم، وبالتايل الدفع 
هبام نحو فعالية أكرب، بخالف  النظرة القديمة التي تبحث يف اإلخفاق  وهي 
النظرة التي تكرس اإلحباط والفشل، ذلك  ال يعني  جتاهل التقويم الرتبوي 

احلايل ملواطن اخللل، بل يستكشفها ويعاجلها يف سياق  تثمينه للصواب .
فالتقويم وفق  املقاربة بالكفاءات  هيدف إىل :

حكم عىل الكل )الكفاءة ( وليس معارف منعزلة . ▪
الشمولية وعدم اقتصاره عىل جماالت معينة بل يشمل اجلوانب   ▪

املعرفية، املنهجية، الوجدانية  (.
تثمني اخلطأ  واعتباره مؤرش  لصعوبات ظرفية وليس عالمة عجز . ▪
مرافقة التلميذ ومواكبته يف كل املراحل )تشخيص-تكوين-حتصيل(.  ▪
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تقومي وضعية مشكلة  تعلمية

امليدان )1( احلياة اجلامعية 
الكفاءة اخلتامية )1( يتفاعل بشكل اجيايب يف حميطه من خالل تقبله للتنوع  

الثقايف و نبذه للتفرقة وامليز  العنرصي.
الوضعية املشكلة )1(  التنوع الثقايف كعامل للوحدة وتقبل اآلخر  ورفض 

التمييز بكل أشكاله.

مدى متكن املتعلم من املؤرشاتاملؤرشاتاملعايري
املالءمة

)االلتزام 
باملطلوب(

- يلتزم باملطلوب . 
-وضع خطة لإلجابة .

عدم
التمكن 

التمكن 
اجلزئي

متكن 
أدنى

متكن
كيل

00020305

االستعامل 
السليم 

ألدوات 
ومفاهيم 

املادة

1( يستثمر السندات يف البناء.
2( يستعمل املفاهيم واألدوات  

اخلاصة باملادة  :-
 التنوع الثقايف :

- تعريفه .
- أنواعه )تراث مادي 

 - تراث المادي(.
- وسائل تدعيم التنوع .  

- التنوع عامل وحدة.
التمييز العنصري :

- تعريفه 
-  نامذج من املامرسات العنرصية.

- التمييز كعامل تفرقة .

00020608

االنسجام 
واالتساق

ـ االلتزام بمراحل االنجاز.
ـ التدرج يف بناء املنتوج.

ـ تسلسل األفكار وترابطها .
00020305

معيار 
اإلتقان 
والتاميز

متايز املنتوج .
000.5001.5002- قيمة مضافة )تفرد املنتوج (
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املعا جلة البيداغوجية  

من املقتضيات الرضورية التي ترافق أي نشاط تربوي، وتعني  معاجلة 
فورية لالختالالت املالحظة خالل  عملية  التقويم  و التي يمكن إرجاعها إىل :

- الفروق الفردية بني تالميذ القسم الواحد، ودورها يف خلق نوع من 
التفاوت يف التحصيل .

عىل  سلبا  وتؤثر  التمدرس  عملية  هبا  متر  التي  اخلاصة  الظروف   -
استيعاب التعلامت.

املعاجلة البيداغوجية  تعني عدم إقصاء التالميذ الذين يعانون صعوبات 
ظرفية وإسنادهم تربويا وتهدف إلى :

مساعدة التالميذ املعنيني عىل اللحاق بركب زمالئهم، وبالتايل  ▪
حتقيق االنسجام داخل القسم. 

إتاحة الفرصة للتالميذ  لالحتكاك أكثر باألستاذ )عدد تالميذ أقل  ▪
يعني تقربا أكثر من األستاذ(.

حترير التلميذ من املشاكل النفسية التي تعيقه أثناء تقديم  ▪
الدروس)اخلجل- اخلوف ...(.

التصدي  املسبق ألي شكل من أشكال اإلحباط النفيس وما يرافقه  ▪
من تداعيات سلوكية .  

متكني األستاذ من اقرتاح أساليب جديدة لتفعيل أدائه . ▪
جعل التلميذ يشعر بأن املدرسة هي املكان املالئم لتنمية مواهبه ،  ▪

وإبراز قدراته وتوظيفها .
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مراحل املعاجلة .
1- رصد الصعوبات التي تواجه التالميذ بواسطة مجلة من الوسائل :

املالحظة . ▪
االستبيان. ▪
املساءلة الشفوية . ▪
االختبارات . ▪

2-  معرفة مسببات الصعوبات  لضبط حدود تدخله .
    وجود الصعوبات يف التحصيل الدرايس هو نتاج عوامل متعددة متداخلة 

تتفاوت يف نوعها و تأثريها :
عوامل عقلية تتمثل يف انخفاض نسبة الذكاء و ضعف الذاكرة.  ▪
عوامل جسامنية حسية  كضعف السمع أو البرص، صعوبة النطق ... ▪
عوامل ذاتية تتعلق باإلمهال والتسيب. ▪

اجلو  مع  التكيف  عدم  ـ  املعلم  تدريس  طريقة    : مدرسية  عوامل   -
االجتامعي املدريس .

- عوامل أرسية : عدم توفري اجلو املناسب للمراجعة يف البيت ـ احلرمان 
الثقايف و االقتصادي .

3- إعداد جمموعة الرتتيبات التي يراها األستاذ مالئمة  للمعاجلة )حسب 
طبيعة اخللل( :

اقرتاح مقاربة تعلمية بديلة . ▪
الرتكيز  عىل القراءة والتكرار. ▪
الرتكيز عىل املعاجلة النفسية )إعادة الثقة للتلميذ من خالل وضعه  ▪

أمام مشكالت يف متناوله (.
التكفل باجلانب العالئقي للتلميذ )فالعزلة قد تشكل عقبة تعلمية أمام  ▪

التلميذ(.
التواصل مع األولياء  والعمل معهم الحتواء الصعوبات . ▪
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4-  ضبط إسرتاتيجية املعاجلة .
 مجاعيا : معاجلة الصعوبات املشرتكة لدى أغلبية التالميذ .

فوجيا  : إذا كان  لكل فوج صعوبات خاصة . ▪
فرديا  :  إتاحة الفرصة  للتلميذ ليعمل فرديا . ▪

5-  أين يكون العالج ؟
يف القسم ) االحتكاك املبارش باألستاذ (. ▪
خارج القسم ) تكليف املعنيني بانجاز نشاطات حول مواطن اخللل(.   ▪

حيث جيد التلميذ  نفسه  بحاجة ماسة إىل :
التواصل مع أرسته وطلب دعمها . ▪
التواصل مع زمالئه )التعلم التعاوين(. ▪

املعاجلة البيداغوجية جيب أن تنطلق أوال من تثمني املكاسب 
القبلية للتالميذ وتقديرها لتعزيز ثقته بنفسه.
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إدماج التكنولوجيات احلديثة يف بناء التعلمات مطلب 
تربوي حيوي مستعجل

يف  بالتحكم  إال  يكون  ال  التطورات  ومواكبة  العاملية   عىل  التفتح 
القانون  أوىل  ذلك  من   انطالقا  احلديثة،  واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيات 

التوجيهي للرتبية  اهتامما خاصا  للموضوع حيث جاء يف  املادة )4( :
  

 الفقرة )1(
التعليمية  املواد  جماالت  خمتلف  يف  معارف  التالميذ  اكتساب  )ضامن   
التعلم  عمليات  يسّهل  بام  واملنهجية  الفكرية  املعرفة  أدوات  يف  وحتكمهم 

والتحضري للحياة العملية( ويف الفقرة )9( من نفس املادة.  

 الفقرة )2(
ويف  التلميذ  حميط  يف  احلديثة  واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيات  )إدماج 
أهداف التعليم وطرائقه والتأكد من قدرة التالميذ عىل استخدامها بفعالية منذ 

السنوات األوىل للتمدرس.

من  الكثري  حيمل  التعلامت  بناء  يف  احلديثة  التكنولوجيات  فاستعامل 
اإلضافات الرتبوية منها :

1- متكني طريف العملية الرتبوية من تقنيات جذابة يف  الرتبية تقرتن فيها :      
-  الصورة .
-  الصوت .

-  رسعة االستجابة . 
 وهو وضع تربوي يساعد عىل  : 

- خلق بيئة أكثر تشويقا وإثارة لالنتباه .
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- تيسري عملية التعلم.
-تعزيز العالقة بني املرسل واملستقبل. 

2- استحداث أشكال جديدة لالتصال واالحتكاك بالعامل اخلارجي
عقد املؤمترات عن بعد .  ▪
تنشيط جلسات  حوار. ▪

بواسطة السكايب  ، والربيد اإللكرتوين . وهي أشكال  تنعكس إجيابا   مبدئيا  
عىل التعلم :

حتفيز التالميذ عىل البحث والتقويم الذايت. ▪
  تنمية اجلوانب احلس-حركية  واملهارات لدهيم. ▪
حترير االختيار لدهيم  )احلصول عىل مايريدون وليس ما يريدون له( ▪
  متكينهم من أساليب تعلمية متنوعة وعرصية. ▪

3- املسامهة يف تنمية الكثري من املهارات: 

البحث  ▪
الكرتونية  كتب   - بيانية  رسوم   - خرائط   : املتنوعة  املعطيات  جتميع  قصد    
- إحصائيات، من خالل أشهر حمركات البحث باعتامد كلامت مفتاحية  هتم 

املوضوع املراد البحث فيه.

التجميع والتصنيف ▪
 جتميع املعطيات وتصنيفها، حسب األمهية واملوضوع ، مهارة حمورية  

وبدوهنا تفقد املادة قيمتها  وتصبح جمرد  ركام معريف ال قيمة  استثامرية له.
اإلنتاج  ▪

بعد العمليات التمهيدية تأيت مرحلة اإلنتاج  )إنتاج فقرات ، إنتاج ختطيطات، 
إنتاج بحوث، بناء جداول، بناء مفاهيم ...(
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مفاهيم تربوية

املصفوفة املفاهيمية :- 
هي ما يتم جتنيده لبناء وإنامء الكفاءات وتشمل :-

املوارد املعرفية.  ▪
املوارد املنهجية . ▪
املوارد السلوكية . ▪
املكتسبات  املختلفة . ▪

اإلدماج :-
وضعيات  لتجاوز  استثامرها  هبدف  املكتسبات  ملختلف  املتعلم   جتنيد 

مشكلة  حياتية.

أهداف بيداغوجيا اإلدماج
تدريب التالميذ عىل استثامر مكتسباهتم . ▪
إعطاء معنى للتعلامت، من خالل استثامرها يف سياقات خارج املدرسة. ▪
اإلشهاد/املصادقة عىل التعلامت من خالل حل وضعيات ملموسة  ▪

ومركبة.

الوضعية املشكلة التعلمية:
 موقف تربوي يعزز التعلم، من خالل تعريض املتعلم إىل  مثري تربوي يطرح 
وجدانيا-   - )معرفيا  حتدياته  مع  والتجاوب  مواجهته  عليه  يفرض  ما  حتديا 

سلوكيا..(   تدفع املتعلم إىل الشعور باحلاجة.
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39التربية املدنية

   
صيغها :  تأيت الوضعية املشكلة التعلمية يف عدة صيغ منها: . 1

مهمة تنجز  كتابة  فقرات حتدد آليات تعزيز العالقة بني احلاكم  ▪
واملحكوم  .

اعتقادات  خاطئة  تصحح  وقيم  ترسخ  : ▪
-االنضباط تقييد حلرية اإلنسان ... بل يدعمها   .

-التنوع الثقايف يفكك املجتمع ... بل يزيده حيوية .
-مناهضة اهلجرة سلوك دفاعي ... بل سلوك أناين واندفاعي .

-العنرصية  مؤرش عرقي ... بل عقدة نقص فكري .
نقص يضاف  مثل حق التلميذ احلصول عىل فرص متكافئة ... لكن من 

واجبه أيضا االجتهاد .
مرتبط  التلميذ  قدرات  استنفار  عىل  املشكلة  الوضعية  قدرة   : جودهتا      .2

بجملة من املواصفات :
-  اكتساب الداللة والقيم  .

- مالمسة حميط التلميذ .
- توفر اإلضافة الالزمة  .
- ذات سندات وظيفية . 

أو  استامع  كانت  سواء  املشكلة   للوضعية  املرافقة  األنشطة  خالل  ومن 
ومهارات   أخرى   تربوية  مكاسب  أيضا  التلميذ  يتملك  مشاهدة   أو  قراءة 

رصد املعلومة من السند، وتصنيفها وتوظيفها يف املقام املناسب .
وضعيَّات  أماَم  ِم  املتعلِّ وضع  يف  وظيفُتها  َتكمن  ال  املشكلة،  فالوضعية  
يستحيل حلُّها، بل الغرُض من ذلك َشدُّ انتباه وتركيز املتعلِّم إىل واِقعه املحيلِّ 
والعميل امللموس؛ سعًيا إلعطاء املعنى للتعلامت »وظيفية التعلم«، من خالل 

تنويع الدعامات الديداكتيكية.
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التعليمة : 
عىل  جيب  ما  بواسطتها  حمددا   ، األستاذ  يقدمها   التوجيهات  من  مجلة   

التلميذ إنجازه، أو هي رشوط األداء التي يلزم بتنفيذها, وتقتيض :
الصياغة اللغوية  الصحيحة . ▪
غري قابلة للتأويل . ▪
أن تكون يف مستوى النمو العقيل واللغوي . ▪
أن ترفق بالدعائم الالزمة . ▪
أن ختلق  الدافع واحلافز لدى التلميذ. ▪
لدهيم احلافزية لإلنجاز ... ▪

املورد :
 خمتلف معارف التلميذ ومهاراته املختلفة، مواقفه واجتاهاته، وسلوكاته 
من جهة، وكذا اخلربات والتجارب التي حصلها جراء تفاعله مع املحيط من 
جهة ثانية، أي جمموع املوارد الداخلية واخلارجية التي يكون مطالبا بتعبئتها 

حلل الوضعية املشكلة التي يواجهها.

املعيار : 
هو اخلاصية أو الصفة املجردة والعامة املميزة للمنتوج املنتظر،  وجيب أن 

يعكس ما تستهدفه الكفاية، كأن يتطابق إنجاز املتعلم  مع ما هو مطلوب منه :
- )املالءمة (  عالقة املنتوج مع املطلوب .

- الرتابط املنطقي ) االنسجام ( .
- االستعامل السليم للغة.

- تقديمه بطريقة جيدة تعكس مواصفات النظافة والدقة واجلودة يف العرض.
- أن يكون اإلنجاز متميزا باخللق والتجديد ) االبتكارية واإلبداعية( .

وبالتايل، يمكن التمييز بني صنفني أساسني من املعايري، مها :
- معايري احلد األدنى وهي  ) املالءمة / االستعامل الصحيح / االنسجام (

- معايري اإلتقان هي  ) طريقة التقديم /  اإلبداع( .

p48 physique relizane www.physique48.org

http://www.physique48.org


41التربية املدنية

املؤرش:  
أداة  ألجرأة املعيار وجعله قابال لـ : 

- املالحظة. 
- القياس. 

وبالتايل الوصول إىل تقدير درجة التحكم يف هذا املعيار، وهذا يعني أهنا 
عالمات كمية أو نوعية قليلة العدد، لكنها دقيقة من حيث توضيح وجتسيد 

اخلصائص العامة للمعيار.

سلم التقدير :
أداة  إلصدار أحكام كمية ونوعية من خالل املنتوج عىل درجة التحكم، حيث 
يساعد هذا السلم التقديري عىل حتديد درجة نامء الكفاية، إن كانت مكتسبة، أو يف 

طور االكتساب، أو بحاجة إىل تدريب ودعم، أو أهنا كفاية مؤكدة.

القرار : 
منتوجه  تصحيح  بعد  الرسوب  أو  بالنجاح  التلميذ  عىل  إشهادي  حكم 
واملؤرشات  املعايري  أصناف  حسب  عليها  املحصل  العددية  النقط  وجتميع 
التي تدل عىل درجات التمكن الكيل، واجلزئي، أو األدنى، أو عدم التمكن 
املسالك  توجيهه نحو  لقرار  املؤسسة  اختاذ  ينتج عن هذا  ....كام  الكفاية  من 

والتخصصات الدراسية املناسبة لقدراته.

الكتاب املدريس : 
وعاء للمضامني املشكلة للمنهاج . ▪
دعامة أساسية لتطبيق املنهاج )ليس سندا وحيدا للتعلم(. ▪
وسيلة تربوية مشرتكة بني املعلم واملتعلم . ▪
وسيلة بناء التعلامت وليس تلقينها وتقديمها جاهزة . ▪
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أداة أساسية يسرتشد هبا التلميذ يف  حل اإلشكاليات التعلمية  ▪
واألستاذ يف التخطيط وبناء وضعيات التعلم.

 املشكلة السلوكية :
- سلوك يصدر عن التلميذ غري متوافق مع ما هو متعارف عليه

 - مستمر رغم مساعي احتوائــه.
 - موقف تعليمي يتعذر فيه التعلم من مؤرشاهتا  الشيوع والتكرار.

إذا اقترص عىل حصة واحدة أو حصتني يسمى     شغبـا ▪
إذا استمر مع السنة الدراسية  يسمـى  مشكلة سلوكية ... ▪

العائق البيداغوجي :
صعوبة يصادفها املتعلم خالل مساره يمكن أن تعوق تعلمه أو تسهله.
حتقيق  عىل  املتعلم  ويساعد  إجيابيا  يكون  قد  مظهران:  البيداغوجي  وللعائق 

تعلمه، وقد يكون سلبيا يمكن أن يعطل تعلم املتعلم.

التكنولوجيات اجلديدة :
 ارتبط هذا املصطلح احلديث، بمجال اإلعالم واالتصال . ويشري عموما إىل 
خمتلف الوسائط واملعينات التي تساعد عىل تبادل ونقل املعلومات، صوتا أو صورة 

أو مها معا . وتتم من خالل الفيديو واحلاسوب والكامريا وشبكات األنرتنيت.

البيداغوجيا :
تراكم  إىل حتقيق  ، وهتدف  بعد نظري  الرتبية ذات  أو علم  البيداغوجيا   
أما  ؛  الرتبوية  والظواهر  والتقنيات  املناهج  حول  احلقائق  جتميع  أي  معريف، 
بالنشاط   ، يشء  كل  قبل   ، هتتم  ألهنا  التطبيقي  املستوى  عىل  فتحدد  الرتبية 

العميل الذي هيدف إىل تنشئة األطفال وتكوينهم  .
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التفكري اإلبداعي :
بالنتائج ويعطي  األفكار ويرسع  يرتب  التدريس  نمط حديث من طرق 
تأكيد  إىل  واالنطالق  والفكر  الذهن  شحذ  خالل  من  يستمر  أن  لألفضل 

الربهان من خالل الفروض

الكفاءة  : 
1. هي جتنيد املتعلم ملختلف املوارد املمكنة : 

 -  الشخصية )تصورية  - معارف ترصحيية وإجرائية- وجدانية ( 
 -    واملحيطة   ) األستاذ -السندات- اجلامعة الرتبوية -البيئة (

للتعامل بشكل إجيايب   مع مشكلة ) شخصية - مدرسية - اجتامعية - مهنية ( 
يف وضعية ما وجتاوزها  بنجاح.               .                        
2. وضع املعارف النظرية موضعا إجرائيا ممارسا فعليا .

حركية   واحلس  والوجدانية  واإلجرائية   النظرية  املعارف  واستثامر  جتنيد   .3
وحتقيق االنسجام ملواجهة مشكلة .

خصائصها :
- قابلة للتقويم املبارش من خالل مؤرشات  معينة.

-  مادية أكثر  أي أن خصوصية املادة أكثر جالء يف الكفاءة بخالف القدرة 
التي يغلب عليها الطابع االستعرايض مرتبطة باملامرسات اخلاصة لألفراد.

- توظف مجلة من املوارد: سبق طرقها.  
- قابلة للتقويم.

- مرتبطة  بجملة من الوضعيات فتحقيقها  ال حيصل إالّ ضمن الوضعيات 
اّلتي متارس يف ظلهّا .وعندما تكتسب تستثمر لتجيب عىل  اإلشكاليات  
اجتامعية،  وظيفة  يكسبها  املوارد  )تسخري  منتهية   غاية  وذات  املطروحة 

نفعية ذات  داللة بالنسبة للمتعّلم ) حّل مشكلة تربوية( .
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اجيابيات املقاربة:
تنمية املوقف االجيايب للتلميذ بإعطاء أمهية بالغة للتعلم. ▪
معاجلة إشكالية تفكيك املعرفة  ومتييعها )تفكك مفرط لألهداف( ▪
متكني املتعلم من ممارسة تعلامته  واستثامرها. ▪
إجياد  مرونة أكرب يف التعامل مع الوقت والوسائل واملحتويات. ▪

 
 القدرة : 

هي االستعداد أو االستطاعة  الكامنة يف الفرد والتي متكنه من القيام بنشاطات 
خمتلفة، أي هي اإلمكانيات النظرية. وظيفتها تغذية الكفاءة ومتوينها، بمثابة 

اخلزان اخللفي ) فالقدرات معارف عامة ختصص بالكفاءة (.
خصائصها :

غري قابلة للتقويم املبارش : إال بمقدار  استثامر الكفاءة  ملحتوياهتا  . ▪
استعراضية  : متقاطعة مع املواد ) قدرات احلفظ-الرسم- ▪

االستنتاج-التحليل(
تطوريـة  : القدرة إىل املالحظة  تتطور مع نمو اإلنسان . ▪
مرتبطة باالستعدادات الفطرية واملكتسبة. ▪
تضمر بعدم تنميتها وتوظيفها. ▪

كيف تنمى القدرة ؟
- تنمية امليول واألذواق  .

- التكرار ... القراءة. 

مبادئ التعلم :
1.  املتعلم تواق إىل إجياد حل ملا يطرح عليه من حتديات، فالبحث عن 

جواب حاجة من حاجاته االجتامعية واملدرسية .
التالميذ         خصوصيات  مع  منسجم  أسايس  مطلب  التعليم  تفريد    .2

)امليول والقدرات(.
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3.  التعلم يتعزز بمستوى احلاجة إىل ) موضوع التعلم- ومكانته  يف 
وجدان التلميذ - درجة اإلثابة (.

خرباته  لبعض  التلميذ  استجامع  للتعلم)  موردا  السابقة  اخلربات    .4
ملعاجلة وضعية جديدة(

5.  حتقيق مكاسب تعلمية خيلق  املتعة لدى املتعلم مما يزيد يف تفعيل دوره.
6. يتعلم التلميذ من خرباته السابقة. 
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املراجع 

* الوطنية :
خطابات رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

أبو القاسم سعد اهلل - تاريخ اجلزائر الثقايف دار الغرب اإلسالمي بريوت 1981.
أبو القاسم سعد اهلل -  احلركة الوطنية اجلزائرية اجلزء 2 دار نافع للطباعة 1976. 

تركي رابح -عبد اجلميد بن باديس- الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع 1981.
اجلريدة الرسمية - الدستور اجلزائري- العدد 14 الصادر بتاريخ  2016-03-07.     
اجلريدة الرسمية - القانون التوجيهي  للرتبية -  العدد 04 الصادر بتاريخ 2008-01-27.
اجلريدة الرسمية - قانون االنتخابات- العدد األول  الصادر بتاريخ 2012-01-14.
خالد بوديس عبد الرحيم نعمون- تنظيم القضاء اإلداري يف اجلزائر جامعة قاملة 2013.

الكتاب املدريس للسنة )2( تاريخ  سنة  2008.
مالك بن نبي وجهة العامل االسالمي ترمجة عبد الصبور شاهني -دار الفكر القارة.

مفدي زكريا- إلياذة اجلزائر، , املؤسسة الوطنية للكتاب.
املعهد الوطني لتكوين.. مستخدمي الرتبية- ترشيعات تربوية 2015-

عامر طالبي - اثأر  عبد احلميد بن باديس الرشكة اجلزائرية 1997.
فرانز فانون ترمجة حممد املييل - من اجل إفريقيا دار الطباعة بريوت 1980.

وكالة اإلنباء اجلزائرية 2016.
وزارة الرتبية الوطنية  - القرار -778 يف 1991-10-26.

وزارة الثقافة -نصوص قانونية تتعلق بالرتاث - 2013.
وزارة املجاهدين - املوقع اإلليكرتوين.
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* االجنبية 
األمم املتحدة  - اتفاقية مناهضة التمييز العنرصي    21 -1965-12.

األمم املتحدة  - اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   1948.
بيري رينوفان - مدخل إىل العالقات الدولية- ترمجة فايز كم نقش مشورات 

هويدات- بريوت 1989.
منظمة الرتبية والثقافة والعلوم- اإلعالن العاملي بشأن التنوع الثقايف- 02-

.2001-10
املنظمة العربية للقانون الدستوري 2014.

عزت حممود عباس-قراءة يف العهدة العمرية -جملة جامعة دمشق 2010
للدراسات  العربية  السياسة.ج2/املؤسسة  الكيايل/موسوعة  الوهاب  عبد 

والنرش/ 1985.
فريديرك هرتز -القومية يف التاريخ والسياسة  - دار الكتاب مرص1968

ويكيبيديا- املوسوعة احلرة-  2016.
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