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مقــــدمة :
موازاة مع انجازنا للكتاب المدرسي المدمج الخاص بمادتي التاريخ والجغ رافيا
الموجه ألبنائنا المتعلمين في السنة الثالثة من التعليم االبت دائي ،نضع بين أيدي
أساتذتنا الك رام ه ذا الدليل الذي يمكنهم من توظيف ه ذا الكتاب وحسن استغالله،
والتحكم في األدوات التي تم توظيفها في السيرورات البي داغوجية المرتبطة بتخطيط
األنشطة المتضمنة فيه وتنفيذها في األقسام الدراسية ،قصد الوصول بهم إلى تنصيب
الكفاءات المستهدفة في المنهاج.
إذا كان الكتاب المدرسي موجها باألساس للمتعلم ،فإن ه ذا الدليل موجه لألستاذ،
وهو بمثابة مرجع منهجي يتضمن جملة من التوجيهات على النحو التالي:
• السيرورة البي داغوجية إلرساء الكفاءات المتضمنة في المنهاج.
• توجيهات متع ّل قة بالممارسات البي داغوجية.
الس اعي للميادين.
• توزيع الحجم ّ
•

سيرورة ال ّت قويم.

•

شبكة ال ّت قويم.

•

ّ
حل بعض األنشطة ال ّت قويمية.

•

استعمال الوسائل ال ّت عليمية المختلفة.

•

معجم للمفاهيم والمصطلحات البي داغوجية.

•

المعالجة البي داغوجية.

•

قائمة بيبليوغ رافية للمصادر والم راجع.

غايتنا من إنجاز ه ذا الدّليل أن يضاف إلى جملة الوثائق ال ّت ربوية التي يز ّود بها
األستاذ ،وأملنا أن ّ
يمك نه من تسهيل مهامه في القيام بالممارسات البي داغوجية الموصى
بها وحسن توظيف الوسائل األخرى بما ُي ّ
مك نه من إح داث انسجام وتناسق وتناغم بينها
في سبيل تحقيق األه داف التربوية المسطرة في المنهاج .
المؤلفـون.
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 -1تقديم المنهاج الدراسي
إذا كانت إصالحات سنة  2003قد قسمت كل مرحلة من م راحل التعليم إلى أط وار،
وبموجب ذلك أصبحت مرحلة التعليم االبت دائي منظمة على الشكل اآلتي :
•

الطور األول يتكون من السنتين األولى والثانية .

•

الطور الثاني يتكون من السنتين الثالثة وال رابعة .

•

الطور الثالث يتكون من السنة الخامسة .

فإن المناهج المعاد كتابتها والتي شرع في تطبيقها مع ب داية السنة الدراسية 2017 – 2016

قد أدخلت بدورها على المناهج جملة من التحسينات تمثلت خصوصا في :

• تنظيم المحتويات المعرفية في ميادين تعلمية بدل الوح دات التعلمية.
• ترتي���ب وتنظيم الكفاءات الم راد تنصيبها لدى المتعلمين إلى كفاءة ش���املة في
نهاية الطور وكفاءة شاملة في نهاية السنة وكفاءة ختامية في نهاية المي دان.
وبن���اء على ذلك نقدم لك زميلي األس���تاذ منه���اج مادتي التاريخ والجغ رافيا للس���نة
الثالثة من التعليم االبت دائي على الشكل اآلتي :
 - Iالتاريخ :
نص الكفاءة الشاملة للطور الثاني:
يتموقع في الزمان من خالل التعامل مع األحداث المألوفة وترتيبها ومقارنتها
بغيرها من أجل فهم التسلسل التاريخي.
وه���ذه الكف���اءة بدوره���ا تتفرع عنه���ا كفاءتين ش���املتين ،األولى للس���نة الثالثة
والثانية للسنة ال رابعة .ولذلك فإن كتاب مادة التاريخ للسنة الثالثة من التعليم االبت دائي
يس���تهدف تنصيب الكفاءة الش���املة للس���نة الثالثة فقط كما وردت في المنهاج وهي
على ال ّن حو التالي :
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الكفاءة الشاملة للسنة :
في نهاية السنة الثالثة من التعليم االبت دائي ،يكون المتعلم قادرا على التموقع
في الزمن من خالل ترتيب األح داث التاريخية على خط زمني تبعا لتعاقبها قصد
فهم التسلسل التاريخي.

الكفاءة الختامية :
يتمرس عل���ى بناء
مفاهي���م تخ���ص
الزم���ن ،الح���دث،
الس ّل م الزمني اآلثار
مص���ادر المعلومة
التاريخية.

الميدان األول :
أدوات ومفاهيم المادة

الكفاءة الختامية :
يتع ّرف عل���ى آثار
اإلنس���ان القدي���م
في ش���مال إفريقيا
تعزي���زا لبع���دي
األصال���ة واالنتم���اء
الوطني.

الكفاءةالختامية :
ينطلـــق مــــــــن
المصادر التاريخية
السـتـخــــــــالص
معلومـات تخــص
جانبا مـن تاريخـه
المحلي.

الميدان الثاني
 :التاريخ العام

الميدان الثالث :
التاريخ الوطني

من خالل الق راءة المتأنية والمتمعنة لمنهاج مادة التاريخ في مرحلة التعليم االبت دائي
يمكن مالحظة أن تدريس هذه المادة في هذه المرحلة يعد بالدرجة األولى نشاطا تربويا
تحسيسيا يهدف إلى غرس الذوق و الحس التاريخي لدى المتعلم وذلك باالنطالق في
تناول أنش���طة تعلمية تقوم على اس���تغالل األح داث الش���خصية .وبعدها يأتي االنطالق
في دراسة الموضوعات التاريخية المتعلقة بالتاريخ الوطني والتاريخ العام ،وذلك باعتماد
منهجية تقوم على المزاوجة بين المقاربتين الموضوعاتية و الكرونولوجية مستهدفة في
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ذلك تنصيب الكفاءات المنصوص عليها في المنهاج .ومس���اعدة المتعلم على تنمية
قدرته على المالحظة واالس���تنتاج وتدريبه على ممارسة التعلم ال ذاتي ومع األق ران ،وبذل
الجهد لتوس���يع مجال االستكش���اف والتس���اؤل واالهتمام بما يحيط به وما يعيش���ه من
أح داث ،وصوال إلى فهمها والتفاعل معها واالستفادة منها ولما ال التأثير فيها.
ولذل���ك ففي تأليفنا له ذا الكتاب انطلقنا في تفعيل ما تضمنته وثيقة المنهاج من
حيث ت واتر الميادين .وسعيا لتحقيق األه داف المسطرة (الكفاءات بمختلف مستوياتها)
حيث عملنا على تزويد المتعلم واألس���تاذ معا بالوضعيات المشكلة س واء االنطالقية أو
الجزئي���ة والس���ن دات بمختلف أن واعها (نصوص  -صور -رس���ومات ،) ...وأنش���طة تعلم
اإلدماج والتقويم لتوظيفها في سيرورة العمليات التعليمية  -التعلمية لالستئناس بها أو
توظيفها أو إنجاز وضعيات مشكلة على نمطها وبمختلف المستويات.
ولعل من المهم أيضا أن نجد أنفس���نا مجبرين على تذكير األس���تاذ بضرورة تجديد
الوضعيات المشكلة و األنشطة التعلمية باستم رار ي راعى فيها أن تكون مرتبطة بمحيط
المتعلم حتى تكون لها داللة بالنسبة إليه .وكذلك الشأن بالنسبة للسن دات إذ بإمكان
األستاذ اللجوء إلى تعويض السن دات ال واردة في الكتاب المدرسي بسن دات تكون أنسب
وأحدث حسب تقديره.
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 –IIالجغ رافيا
نص الكفاءة الشاملة للطور الثاني :أي للسنتين الثالثة و ال رابعة إبت دائي.
يتموق��ع وفق معالم جغ رافية ويربط العالقة بين اإلنس��ان ومجاله الجغ رافي من
حيث عقلنة استغالل الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة.

وهذه الكفاءة بدورها تتفرع عنها كفاءتين ش���املتين األولى للس���نة الثالثة والثانية
للس���نة ال رابعة .فبالنسبة للسنة الثالثة فكفاءتها الش���املة كما وردت في المنهاج هي
على النحو التالي :
الكفاءة الشاملة  :في نهاية السنة الثالثة من التعليم االبت دائي ،يكون المتع ّل م
قادرا على التص ّرف في مجاله الجغ رافي القريب بشكل مناسب ،قصد التموقـع
وفق معالم مكانية ،وربط العالقة بين نشاط اإلنسان وبيئته.
الكفاءة الختامية :
المسار
يختار
للتوجه
المناسب
والتنقل بعد الكشف
عن معالم مكانية في
محيطه القريب.

الكفاءة الختامية :
يقدّ ر العمل المنتج
بعد أن يم ّي ز بين ما
هو طبيعي وبشري
في المشهد الريفي
والحضري.

الكفاءة الختامية :
يقترح حال لمشكل
بيئي محلي على الخيار
بعد الكشف عن العالقة
بين نشاط اإلنسان
ومحيطه القريب.

الميدان األول :
أدوات ومفاهيم المادة

الميدان الثاني :
السكان و التنمية

الميدان الثالث :
السكان والبيئة

من خالل الق راءة المتأنية والمتمعنة لمنهاج الجغ رافيا للسنة الثالثة ابت دائي يمكن
مالحظة أن هذه المادة تمثل نش���اطا تعلميا يس���تهدف استكش���اف المجال الجغ رافي
ال���ذي يعيش فيه المتعلم وبكل مكوناته قص���د خلق روح المالحظة لديه وتدريبه على
حس���ن التصرف في المعطيات الجغ رافية في محيطه القريب س���واء باس���تغالل الم وارد
بعقالنية ودون إض رار بالبيئة مع تثمين العمل المنتج بكل أن واعه واالعتزاز باالنتماء له ذا
الوط���ن بعد التعرف على ما يزخر به من إمكانيات وما يتمتع به من خصائص مع م راعاة
االبتع���اد عن اعتماد الجغ رافيا الوصفية وذلك باعتم���اد الجغ رافيا الوظيفية التي عمادها
هو مدى استغالل أو حسن استغالل ما هو متوفر من م وارد.
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 -2السيرورة البيداغوجية إلرساء الكفاءات المتضمنة في المنهاج.
أوال  :مادة التاريــخ
اس���تهل الكتاب المدرس���ي لمادة التاريخ بتخصيص صفح���ة مدخلية تحت عن وان
أكتش��ف كتابي يتضمن الج���زء األول منها صورتين لصفحتي���ن من مضمون الكتاب
حي���ث تمث���ل األولى المدخل إلى المي���دان األول بينما تمثل الثاني���ة تناول لمركبة من
المي دان األول أيضا كما زودت الصفحة ببيانات تفس���ر مضمون الصورتين المأخوذتين
من الكتاب .
أم���ا الصفحة الم والية فهي عبارة ع���ن الخريطة العامة للكت��اب ،وتتضمن ثالثة
رموز ،وهي عبارة عن صور تترجم أو تعبر كل واحدة منها عن مي دان من الميادين الثالثة
المكونة للكفاءة الشاملة ،التي تعد بمثابة الهدف الختامي للتعلمات السنوية للمادة
كما هي واردة في المنهاج ،وهذه الخريطة متضمنة في الصفحة رقم  5من الكتاب:
فصورة التالميذ في س���احة المدرس���ة تعبر عن الحدث التاريخي ،وألن تلميذ السنة
الثالث���ة ابت دائي يدرس مادة التاريخ ألول م���رة فالمنهاج ارتأى أن تكون االنطالقة معه من
الحدث الش���خصي ولذلك قدرنا بأن الدخول إلى المدرس���ة يضل حدثا شخصيا مهما
في حياة التلميذ وعالقا ب ذاكرته ،وهي في تقديرنا تلخيص للمي دان األول.
الص ���ورة الثاني���ة التي هي عبارة عن نقوش التاس���يلي فتمث���ل نموذجا من األثار
أ ّم ���ا ّ
التي خلفها اإلنس���ان الذي عاش في العصر القديم في منطقة ش���مال إفريقيا ،وتعزز في
نفس الوقت ُب عدي األصالة واالنتماء الوطني لدى المتعلم ،وهي أيضا في تقديرنا صورة
ِّ
ملخ صة للمي دان الثاني .
أم���ا الصورة الثالثة التي تحتوي على الرس���وم الصخرية بالتاس���يلي والمخطوطات
فهي تمثل إح���دى مصادر المعلومة التاريخية التي نس���تخلص منها المعلومات التي
تخص جانبا من تاريخنا المحلي والوطني ،وهي أيضا تلخيص للمي دان الثالث.
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األول) :
 -1السيرورة البيداغوجية إلرساء كفاءة ختامية (تنفيذ الميدان ّ
أ -المي��دان األول  :م���ن الصفح���ة  06إل���ى الصفح���ة  19هو بعن���وان  :أدوات
ومفاهيم المادة.
رقم الميدان
األول
الكفاءة الختامية
يتم ّرس على بناء
تخص الزمن،
مفاهيم
ّ
الحدث ،السلم
الزمني ،اآلثار كمصادر
للمعلومة التاريخية.

عنوان الميدان
أدوات ومفاهيم المادة
مركبات الكفاءة
 يتع ّرف على الحدثمن خالل التجربة
ال ذاتية.
 يرسم خط الزمن. يرتب أح داثا مألوفةعلى خط الزمن.

الحجم الساعي التقديري للميدان
 04حصص أي  03ساعات
المحتويات المعرفية األساسية
التسلسل التاريخي  :يكون
االنطالق من محيط المتع ّل م القريب
الستكشاف :الحدث – المكان –
الحاضر – الماضي.
ألهم األح داث الشخصية
 خط الزمن ّوالعائلية.
 أح داث مألوفة( :عائلية ،دينيةووطنية).

و أول خط���وة ف���ي تناولنا له���ذا المي دان هي صياغ���ة الوضعية المش��كلة األم ،ألن
حس���ب ما تنص علي���ه الوثيقة الم رافقة للمنهاج فإن اإلنط�ل�اق في تنصيب كل كفاءة
ختامية يكون بصياغة وضعية مشكلة انطالقية (األم) ،وقد صيغت على الشكل اآلتي :
«األحداث التاريخية كثيرة ومتنوعة منها ما هو قديم قدم التاريخ .فكيف ُي مكنك
التع��رف عليها واالس��تفادة منها؟» أما اس���تغاللها في المس���عى التعليمي التعلمي
كم���ا ه���و مبين بوضوح في الوثيقة الم رافقة للمنهاج فيك���ون بإظهارها أمام المتعلمين
ومناقشتها بشكل إجمالي دون حلها كليا والغرض من ذلك هو تثبيت بعض التصورات
األولي���ة الصحيحة ل���دى المتعلمين حول الموضوع أو إزاحة التص���ورات الخاطئة ،وغرس
مزي دا من الحيرة التربوية حول الموضوع فالتشوق لمزيد من االطالع.
وألن كل مي���دان مؤطر بكفاءة ختامية وهي بدوره���ا متكونة من ثالث مركبات ،فقد
ارتأين���ا أن نخص���ص في مدخ���ل المي دان صفحة تتضمن ثالث ص���ور تمثل كل واحدة
منه���ا ُم ِّرك بة م���ن المركبات الثالثة .ولذل���ك فصورة التلميذة م���ع والدتها في أول دخول
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ان«:التعرف على
مدرس���ي لها تعب���ر عن المركبة األولى ال���واردة في المنهاج تح���ت عن و
ّ
الحدث من خالل التجربة الذاتية ».والتي يغلب عليها الطابع المعرفي (إرساء الم وارد
المعرفي���ة المتعلقة بالمي دان).أما خط الزمن فيعبر ع���ن المركبة الثانية ال واردة أيضا في
المنهاج تحت عن وان«:رسم خط الزمن».والتي يغلب عليها الطابع المنهجي (توظيف
الم���وارد) .أما صور األح داث التاريخية الوطنية ال واردة على خط الزمن فهي تمثل المركبة
الثالث���ة ال واردة في المنهاج تحت عن وان «ترتيب أحداث مألوفة على خط الزمن»والتي
يغل���ب عليه���ا الطابع القيم���ي االجتماعي،وعلي���ه فالصور الثالثة تختص���ر أو تعبر عن
ّ
المرك بات الثالثة للمي دان.
في الصفحة ( )8تم الش���روع ف���ي تناول المركبة األولى وهي بعن وان « :التسلس��ل
التاريخي» وتم تبويبها إلى عدة أنشطة تعلمية وهي:
النش��اط األول بعنوان « :الحدث»وتم تناوله في الصفحتين (:)9،8وكان االنطالق
بالوضعية المشكلة الجزئية األولى وهي ِ « :إذَا َك انَ اإل ْن سانُ َي ُم ُّر ِف ي َح َي ا ِت ِه ب َِم ر ِاح لَ
ات َه ا َم ٍ��ة َت ْب َق ى َخ ا ِل َد ًة ِف ��ي ذ ِ
َاك َر ِت ِه َ .ف َم ا ِه َي َأ َه ُم األح��داث ا ّل ِت ي َع ر ْف َت َه ا ِف ي
��ب ٍ
َو ُم َن َ
اس َ
َح يا ِت َ
��ك ؟» ،والغ���رض منها وض���ع المتعلم في حيرة تربوية تدفع���ه لالنخ راط في الفعل
التع ّل مي وتعطي لتعلماته معنى.وتماشيا مع روح المنهاج فإن األح داث التي تم تناولها
ف���ي ه ذا النش���اط ه���ي األح داث المألوف���ة لدى المتعل���م والهدف منها هو غ���رس الذوق
التاريخي لديه ألنه يدرس مادة التاريخ ألول مرة،لذلك أدرجنا السن دات التالية:
السند رقم  :1تحت عن وان يوم مولدي يوظفه األستاذ في إب راز مدى أهمية الحدث
الش���خصي في حياة المتعل���م أال وهو مولده الذي ال يمكن أن ينس���اه أب دا ،ومن خالله
يغرس الذوق والحس التاريخي لديه ،ومن ثمة يقدر األح داث التاريخية س واء المحلية أو
الوطنية أو العالمية.
السند رقم  :2تحت عن وان يوم التحاقي بالمدرسة ألول مرة ويمثل حدثا شخصيا مهما
أيضا في حياة الفرد يوظف في تأكيد مدى أهمية الحدث الشخصي في حياة المتعلم.
السند رقم  :3ورد تحت عن وان كشف نقاط انتقالي إلى القسم األعلى بتفوق ،وهو
حسب تقديرنا أيضا من األح داث المهمة في حياة الشخص ويضل خال دا في ذاكرته أ ّم ا
توظيفه من قبل األستاذ فيكمن في تمتين معنى وأهمية الحدث الشخصي ومن خالله
أهمية األح داث التاريخية األخرى.
السند رقم  :4ورد بشكل صورة تحت عن وان يوم تكريمي بجائزة تفوقي يوظف
ف���ي التعري���ف بالحدث الش���خصي وبالتال���ي تحضي���ر المتعلم لتقدي���ر مختلف أن واع
األح داث التاريخية س واء االجتماعية أو الوطنية أو الدولية.
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وألن المتعلم يدرس مادة التاريخ ألول مرة فإننا قدرنا أن يكون استنتاج له ذا النشاط
بش���كل مت���درج ،ففي آخر الصفحة ( )8ت���م إدراج عبارة  :أالحظ الس��ندات4،3،2،1
وأستنتج أن .... :
لكننا لم نس���جل على الكتاب أي أثر كتابي للنش���اط ،ألن���ه في تقديرنا يتوصل
إليه المتعلم مع أستاذه من خالل النشاط الصفي بتوظيف السن دات السابقة مرحليا مع
إمكانية إضافة سن دات أخرى من طرف األستاذ إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
غير أننا في هذه الوثيقة (دليل استعمال الكتاب) نقترح على األستاذ األثر الكتابي
للنشاط المتعلق بالحدث الشخصي على سبيل االستئناس به وليس إللزامه بنقله على
دفاتر التالميذ مثلما هو وارد في الدليل ،وهو كالتالي« :أن الحدث الشخصي هو حدث
مهم مرتبط بمحطة أو مرحلة من حياة الفرد وله معنى وأثر في حياته».
وفي الصفحة ( )9ن واصل تناول الحدث من خالل نشاط آخر نوسع به أفق المتعلم
باالنتقال من الحدث الشخصي إلى أح داث ذات طابع اجتماعي ووطني ،وه ذا من خالل
توظيف السن دات التالية:
السند رقم  :1وهو نص كتابي يتناول تنظيم الجزائر للمعرض الدولي للكتاب،ففي
كل س���نة عندما تنظم الجزائر المعرض الدولي للكتاب يقصده الم واطنون من مختلف
أنح���اء الب�ل�اد ومن مختلف الش���رائح االجتماعية ،فيش���كل بذلك حدث���ا وطنيا وثقافيا
واجتماعيا مهما.
الس��ند رق��م  :2صورة للحدث متعل���ق بالمولد النبوي الش���ريف وهو حدث ديني
يوظف في توسيع مفهوم الحدث عند المتعلمين.
السند رقم  :3صورة لالحتفال بعيد االستقالل ،وهو سند يوظف في تثبيت وتوسيع
مفهوم الحدث لدى المتعلم باالنتقال من الحدث الشخصي إلى الحدث الوطني .
السند رقم  : 4يتناول ب داية الموسم الدراسي وهو يمثل حدثا اجتماعيا.
وف���ي آخر الصفحة ( )9أدرجنا عبارة  :أالحظ الس���ن دات 4،3،2،1وأس���تنتج أن :أي
إستنتاج األثر الكتابي للنشاط ال ّت ع ّل مي.
تعم دنا مرة أخرى (وس���ن واصل على نفس المن وال) عدم تس���جيل أي أثر كتابي
وقد ّ
ّ
للنش���اط عل���ى الكتاب ألنه ف���ي قناعاتنا يتوصل إليه المتعلم مع معـ ل ـمه في النش���اط
الصفي بتوظيف الس���ن دات الس���ابقة مرحليا مع إمكانية إضافة س���ن دات أخرى من طرف
األستاذ إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
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ونقت���رح عليك في هذه الوثيقة (دليل اس���تخ دام الكتاب) األث���ر الكتابي المتعلق
به���ذا النش���اط ،وذلك على س���بيل االس���تئناس ب���ه وه���و كالتال���ي  « :أن الحدث ليس
ش��خصيا فحس��ب بل يتعداه إل��ى أحداث أخرى س��واء ذات طابع وطن��ي أو ثقافي
أوديني واجتماعي الخ»...
وأنهينا ه ذا النش���اط التعلمي بنش���اط إدماج جزئي ،يقوم المتعلم فيه بنقل النشاط
على ُك ّراس���ه أوال ثم يجيب عليه من خالل تصنيف���ه لمجموعة من األح داث في جدول
وذلك تحت إش���راف معلمه الذي يأخذ بيده كلما دعت الحاجة إلى ذلك ،وهو نش���اط
معرف���ي بس���يط .ألن المركبة األولى كما هو منصوص عليها ف���ي المنهاج يغلب عليها
الطابع المعرفي.
النش��اط الثاني بعنوان«:المكان» :وهو أيض���ا من الم وارد المعرفية المرتبطة بهذه
المركبة ،وتم تناول ه ذا النش���اط بصياغة الوضعية المش��كلة الجزئية المقترحة التي
��د ًة ِف ي ِ
ذاك َر ِت َك
ـ��ت ِف ي َح َي ا ِت َك ْأح داثًا َب ِق َي ْت َخ ا ِل َ
ـر َف َ
كان���ت على النحو التالي َ :
«ع َ
يه ا َ .ف َم ا ِه َي ا َأل َم ِ
َو ِه َي بِال َّت ِ
أك ِ
داث
اك ُن ا َّل ِت ي ِا ْر َت َب َط ت ِب َأ ْح ٍ
يد ُم ْر َت ِب َط ٌة ب َِم وا ِق ٍع َح َد َث ْت ِف َ
ذ ِ
��ب ِة َل َ
��ك ؟ » وم���ن خاللها يك���ون المتعلم في وضعي���ة تدفعه لربط
َات َأ َه ِم َي ٍ��ة بِال ِن ْس َ
الحدث كمكتس���ب قبلي بالمكان الذي يس���تمد أهميته من أهمية الحدث الذي وقع
فيه ،وللتوصل إلى ذلك اقترحنا توظيف السن دات التالية:
الس��ند : 1عب���ارة عن ص���ورة بعن وان «البيت ال���ذي ولدت فيه» وهنا يت���م الربط بين
المولد كحدث والبيت كمكان والذي يضل خال دا في ذاكرة الش���خص ويكتس���ي رمزية
وأهمية لديه.
الس��ند  : 2ورد بعن وان المدرس���ة التي التحقت بها ألول مرة ،وباعتبار أن أول دخول
مدرس���ي يبقى يمث���ل حدثا مهما في ال ذاكرة ،فإن تلك المدرس���ة كم���كان تبقى ذات
أهمية بالنسبة للفرد.
الس��ند  :3س���ند نصي ،وهو تأكيد كتابي على أن رمزية المكان ورسوخه في ذاكرة
الفرد مرتبطة بأهمية ونوعية الحدث الذي وقع فيه.
السند  :4ورد بعن وان الملعب الذي أمارس فيه الرياضة قدرنا بأن الرياضة من بين أهم
اله وايات لدى الش���باب ،لذلك فإن الملعب الذي يمارس فيه المتعلم الرياضة يكتس���ي
أهمية كبيرة بالنس���بة إليه خصوصا إذا كان ه ذا المكان قد مكنه من تفتيق إحدى م واهبه
الرياضيةالمتعددة.
 االستنتاج  :نقدر أن يكون كاآلتي « :أن األحداث المهمة التي عرفها اإلنسانفي حياته هي التي جعلت األماكن التي وقعت فيها تكتسي أهمية عند الفرد».
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نؤكد مرة أخرى لألستاذ أنه وم راعاة لسن ومستوي المتعلم قسمنا النشاط المتعلق
بالمكان إلى أماكن ذات أهمية شخصية في الصفحة ( )10وأماكن ذات أهمية اجتماعية
ووطنية من خالل النشاط الم والي في الصفحة ( )11بتوظيف السن دات التالية:
الس��ند  :1عبارة عن صورة لمتحف باردو بالجزائر ،وهو مكان به آثار تُع ّرف بتاريخ
الجزائر ولذلك فأهميته كمكان مستمدة مما يتضمنه من محتويات.
الس��ند  :2عب���ارة عن ص���ورة لملعب تأهل في���ه المنتخب الوطني ل���كأس العالم،
وأهمية ه ذا المكان مستمدة من طبيعة وأهمية الحدث الذي وقع فيه.
الس��ند  :3هو صورة بعن وان زيارتي لمقام الش���هيد ،وهو مكان يرمز إلى تضحيات
الشعب الجزائري في سبيل استرجاع السيادة واالستقالل.
الس��ند  : 4عبارة عن نص كتاب���ي ُي ب ّي ن أن قيمة األماك���ن مرتبطة بأهمية األح داث
التي تقع بها لذلك تختلف تس���مياتها ،فمنها أماكن مرتبطة بأح داث شخصية وأخرى
عامة (اجتماعية) الخ .....
 االستنتاج  « :أن األماكن تتنوع من أماكن ذات أهمية شخصية إلى أماكن ذاتأهمية اجتماعية  ...أهميتها مستمدة من أهمية الحدث الذي وقع فيها».
 أنهينا النشاط التعلمي الثاني بنشاط تقويم جزئي،يقوم المتعلم فيه بالربط بينالمكان وطبيعة النشاط الذي ُي مارس فيه.
النش��اط التعلم��ي الثالث بعن���وان :الزمان (الماض��ي والحاضر) ،وه���و أيضا من
الم���وارد المعرفية المرتبط���ة بهذه المركبة وت���م تناوله في الصفحتي���ن (12و)13وكان
االنطالق بصياغة الوضعية المش��كلة الجزئية التي كانت على النحو التاليِ «:إذَا َك انَ
األحــداث ال َّت ِ
ِ
تيب َه ا
وع
ُو ُق ُ
اريخ َي ِة َي ُع ود إ َل ى َف َت رات َز َم ِن َي ٍة ُم تعا ِق َب ٍةَ .ف َك ْي َف ُي ْم ِك ُن َك َت ْر ُ
وع َه ا؟»ونظ را لخصوصية المفهوم الذي هو ّ
��ب َز َم ِن ُو ُق ِ
محل البناء أي تعاقب الزمن
َح ْس َ
فإننا اعتمدنا اس���تعمال السن دات مصنفة بين الشخصية والوطنية وذلك بوضع تقابلي
وفق السيرورة اآلتية :
أ /الحدث الشخصي (بين الماضي والحاضر) وتم تناوله من خالل إدراج السن دات التالية:
الس��ند رق��م  :1عب���ارة عن ص���ورة لطفل حديث ال���والدة يمثل الماضي في إش���ارة
للمتعلم أنه كان في الماضي في تلك الصورة.
السند رقم  :2عبارة عن صورة لطفل يدرس في السنة الثالثة ابت دائي ،وهي تمثل
الحاض���ر ،فالمتعل���م كان ف���ي الماض���ي صغي را حديث الوالدة (س���ند )1وه���و اليوم (في
الحاضر) يدرس في السنة الثالثة من التعليم االبت دائي (السند.)2
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الس��ند رقم  :3عبارة عن صورة لجدول الم واد التي كان يدرسها المتعلم في السنة
الثانية ابت دائي أي في الماضي.
السند رقم  : 4عبارة عن صورة لجدول الم واد التي يدرسها المتعلم حاليا في السنة
الثالثة ابت دائي بإظهار الم واد الجديدة المتمثلة في التاريخ والجغ رافيا واللغة الفرنس���ية
أي في الحاضر بينما يقابلها السند رقم  3وهو يمثل الماضي.
وعل���ى نفس من وال تناولنا لألنش���طة الس���ابقة باالنطالق من الحدث الش���خصي ثم
االنتق���ال إلى الح���دث العام وقد خصصن���ا الصفحة  12للس���ن دات المرتبطة باألح داث
الشخصية.
 االس��تنتاج« :أن األح��داث الش��خصية تتعاق��ب وتتسلس��ل فبعضها وقع فيالماضي والبعض اآلخر يقع في الحاضر».
وفي الصفحة ( )13تم االنتقال إلى األح داث الوطنية فهي أيضا بعضها وقع في
الماضي وأخرى في الحاضر ،وتم تناولها من خالل:
ب /الحدث الوطني (بين الماضي والحاضر)
فالس��ند رقم  :1يمثل حيا قصديريا من الماضي يقابله الس���ند رقم  2يمثل حيا
سكنيا جدي دا استفاد منه السكان وهو يمثل الحاضر المشرق.
السند رقم  : 3عبارة عن صورة تعود للعهد االستعماري وهو من الماضي ويقابله
الس��ند رقم  4وهو عبارة عن صورة لكنها تمثل عهد االس���تقالل وهو من الحاضر.
(االستعمار هو الماضي و االستقالل هو الحاضر).
مع تخصي���ص نافذة معرفية وضحنا فيها الفرق بين «الزمن والزمان» .أما االس��تنتاج
فينتقل من خالله «المتعلم من تسلس��ل الحدث الش��خصي في الماضي والحاضر
إلى تسلسل الحدث الوطني بين الماضي والحاضر أيضا».
ليأتي بعد ذلك تقويم مرحلي ،ثم نشاط إدماجي في نهاية المركبة كما ينص على
ذلك المنهاج.
فالتقوي���م المرحل���ي بعن���وان تقوي��م جزئي يخص النش���اط الثال���ث المتعلق
«بالزم���ان» يق���وم فيها المتعلم بإكمال الف راغات ال واردة في الفقرة على أس���اس أنها م وارد
معرفي���ة ،أ ّم ا نش��اط إدماج جزئ��ي فهو خاص بالمركبة األولى ككل يق���وم فيها المتعلم
بإدماج كل الم وارد المعرفية التي تم تناولها ويكمل بها الفقرة.
الزمني» ت���م تناولها في الصفحتين ( 14و)15
المركب��ة الثاني��ة بعنوان «الخط ّ
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وباعتباره���ا مركب���ة يغلب عليه���ا الطابع المنهج���ي كما هو وارد في المنه���اج والوثيقة
الم رافق���ة ،أي أن المتعلم يتدرب من خاللها على توظيف المعارف والمفاهيم التي تم
التحك���م فيها في المركبة األولى كالحدث بمختلف أن واعه وأماكن وزمن وقوعه  ،فيقوم
بتوقي���ع أو تثبيت ه���ذا الحدث على الخط الزمني الذي يمث���ل بالتالي تعاقب األح داث
ومن ثم السيرورة التاريخية.
وق���د ت���م تن���اول هذه المركبة من خالل نش��اط تعلمي واح��د بعن وان « :الخط
الزمني» والمنطلق كان بصياغة الوضعية المش��كلة الجزئية التي كانت على النحو
التالي « األحداث التاريخية كثيرة ومتنوعة ،فبماذا يمكنك تمثيلها بيانيا حسب
ترتيبها الزمني ؟ » ونظ را لخصوصية المفهوم الذي أردنا بناؤه لدى المتعلم أي (ترتيب
األح داث على خط الزمن وفق تسلس���لها زمنيا) فإننا اعتمدنا استعمال السن دات بوضع
تسلسلي وذلك وفق السيرورة اآلتية:
السند رقم  :1عبارة عن صورة لنسخة من شهادة الميالد ،تعبر عن تسجيل حدث
تاريخ الميالد كخطوة أولى تأتي بعد ميالد الطفل ،ويليها السند رقم  2في شكل صورة
بعن وان م راحل النمو  ،وهي تعبر عن فكرة التسلس���ل المنطقي لتعاقب األح داث زمنيا
رغم اختالف أماكن وقوعها.
أم���ا الس��ند رقم  :3فهو عب���ارة عن صورة بعن وان أصبحت طالبا ف���ي الجامعة ،يعبر
أيض���ا عن فكرة اس���تم رار وتعاقب الزمن م���ن خالل إب راز فعل االلتح���اق بالجامعة ،فبعد
أن كان تلمي���ذا في الماضي أصبح اليوم طالبا يدرس بالجامعة .ويليه الس���ند رقم  4في
ش���كل صورة بعن وان صرت طبيبا ولدي عيادة ،فبعد مرحلة إتمام الدراسة بالجامعة تأتي
مرحل���ة الولوج إلى الحياة العملية من خالل فتح عيادة طبية .وقد أردنا من خالل إدراجنا
لهذه الس���ن دات وضع المتعلم في س���ياق تاريخي معين يحمل فكرة التسلسل الزمني
المنطقي لتعاقب األح داث التاريخية الشخصية وإمكانية تمثيلها بخط زمني.
أما االس��تنتاج فيتمحور حول  « :أن األحداث الش��خصية تتوالى من الماضي إلى
الحاضر وفق التسلسل التاريخي لألحداث ».
أم���ا في الصفحة ( )15نس���تمر في تناول نفس النش���اط التعلم���ي الذي يصب في
نفس المس���عى الس���ابق من المركبة الثانية وبنفس منهجية الصفحة ( )14من خالل
إدراجنا لس���ن دات تعبر عن فكرة التسلسل الزمني لألح داث التاريخية رغم اختالف زمان
ومكان وقوعها.
الس��ند رق��م  :1عب���ارة عن ص���ورة بعن وان حف���ل زواج ،فبع���د التخرج م���ن الجامعة
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والحصول على منصب عمل يأتي حدث الزواج كحدث ش���خصي واجتماعي يعبر عن
االس���تق رار ،ثم يليه الس��ند رقم  2ال وارد في ش���كل صورة بعن وان كونت أس���رة كحدث
مرتبط بحفل الزواج ،بعدها يليه السند رقم  3ال وارد أيضا في شكل صورة بعن وان صارت
لدي عائلة ،فبعد االس���تق رار وتكوين أس���رة يأتي الدور على تش���كيل عائلة موسعة التي
كانت ن واتها األولى األس���رة والتي تأسس���ت بفعل الزواج كما س���بق أن وضحنا ذلك آنفا.
أما الس��ند رقم  ،4فهو عبارة عن نص كتابي يبين الغاية من رس���م خط الزمن وترتيب
األح داث التاريخية عليه.
االس��تنتاج ال���ذي ينبغي أن يتوصل إلي���ه المتعلم رفقة أس���تاذه فيتمحور حول « :
أس��تنتج أن األحداث الشخصية واالجتماعية والوطنية تتعاقب زمنيا وفق تسلسل
تاريخي».
وت���م إنهاء المركبة بنش��اط إدماج جزئي ،يقوم فيها المتعل���م باختيار أربعة أح داث
هامة بدءا من تاريخ ميالده ويرتبها على خط الزمن ،وهو نش���اط ذو طابع إدماجي يهدف
إل���ى تدري���ب المتعلم على توظيف الم وارد المعرفية التي اكتس���بها خ�ل�ال مرحلة بناء
التعلمات ،ومن ثم ترتيبها ترتيبا منهجيا عـلى خط الزمن.
أما المركب��ة الثالثة فهي معنونة بـ « :أحداث مألوفة» في الصفحتين (16و)17
وهي مركبة يغلب عليها الطابع القيمي السلوكي كما هو وارد في المنهاج والوثيقة الم رافقة،
وقد استهل تناولها في الكتاب من خالل الوضعية المشكلة الجزئية التالية « :إذا كانت
األحداث التي يعرفها الفرد أو المجتمع تتميز بالتنوع من حيث طبيعتها ،فكيف
يمكن��ك تصنيفها؟» وم���ن خاللها يتم وضع المتعلم أمام تح���د معرفي وحيرة تربوية
وتم
تؤدي به إلى االنخ راط في الفعل التعليمي – التعلمي أي :مشاركا في بناء تعلماته ّ
تناولها وفق إدراجنا للسن دات اآلتية :
السند رقم  :1عـبارة عن نص كتابي مرتبط بانتظار مولود جديد كحدث شخصي
مألوف يأتي بعد الــزواج.
الس��ند رقم  :2عـبارة عن صورة لحفل ختان تعبر عن حدث اجتماعي مألوف لدى
األسر الجزائرية.
الس��ند رق��م  :3هو صورة بعن وان ب داية صوم ش���هر رمضان ،وه���و حدث ديني مرتبط
بب داية الصيام ألول مرة ،كحدث شخصي واجتماعي مألوف لدى كل العائالت الجزائرية
ويبقى راسخا في ذهن الصائم ألول مرة.
السند رقم  : 4هو أيضا صورة بعن وان أول أيام عيد الفطر المبارك ،يعبر عن االحتفال
بعيد الفطر و تغافر الم واطنين وتبادل التهاني.
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لقد تم اختيار هذه األح داث عمال بما ورد في المنهاج وعمال أيضا بالتوصيات ال واردة
في الوثيقة الم رافقة ،فالمنطلق دائما يكون بالحدث الشخصي سعيا لتقريب المفهوم
من ذهن المتعلم وغرسا للذوق التاريخي لديه وسعيا لتحبيب المادة لدى المتعلمين.
ليأتي االستنتاج الذي يخلص إليه المتعلمون بمعية معلمهم الذي يتمحور حول :
«أن األحداث المألوفة إما ش��خصية ذات طابع اجتماعي وإما ش��خصية ذات طابع
ديني»
أما في الصفحة رقم  17فقد تم توظيف س���ن دات تتضمن أح داثا وطنية ،فالس��ند
رق��م  1يتن���اول تتابع األح داث التي مر بها الطلبة الجزائري���ون أثناء الثورة ب داية من تلبية
ن���داء جبه���ة التحرير في  19م���اي  1956وااللتحاق بصفوف الث���ورة فتقلد مهام متنوعة
ف���ي صفوف جيش وجبهة التحرير ،ليأتي الس��ند رقم  2من خ�ل�ال الصورة ليكون أكثر
تعبي را ورس���وخا في ذهن المتعلم من خالل الدور الذي قام به الطلبة ومن ضمنهم المرأة
الجزائرية التي ساهمت بقسط هام في نجاح الثورة المجيدة.
ليأتي االس��تنتاج الذي يخلص إليه المتعلم���ون« :أن األحداث المألوفة ال تقتصر
على األحداث الش��خصية فقط ،بل تتعـداها إلى أحداث وطـنية س��واء كانـت ذات
طـابع ثقافـي أو ديـني أو غـيرها » مع عدم التعرض ألح داث دولية ألن مستوى تالميذ
الس���نة الثالثة في تقديرنا ال يس���مح بذلك.وقد ختمت المركبة بنش���اط إدماجي جزئي
يهدف إلى تدريب المتعلم على دمج التعلمات التي تم تناولها بشكل مجزأ.
وت���م إنه���اء المركبة بنش��اط إدماج جزئي ،يق���وم فيها المتعلم بنق���ل الجدول على
ك راسه وإكمال ف راغاته أوال ثم القيام بتصنيف األح داث العائلية والوطنية والدينية كخطوة
ثانية حس���ب الخانة المناس���بة لها من الجدول ،والنشاط ككل يهدف التأكد من مدى
اس���تيعاب المتعلم لمفهوم لألح داث المألوفة والتمييز بين طبيعتها ومن ثم ترسيخها
في ذاكرته من خالل إحياء االحتفال بها كل سنة.
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أنهين���ا المي���دان مثل م���ا ينص على ذلك المنهاج الرس���مي بجملة من النش���اطات
أصطل���ح عليها باس���م إدماج كل��ي واردة في الصفحة ( )18وت���م تناولها وفق المركبات
الثالثة.
ففي النش��اط األول يتعرف على ش���هور الس���نة الميالدية ويرتبها حس���ب تعاقبها.
(أنظر ّ
حل النشاط في الصفحة )45
أما النش��اط الثاني فهو مرتبط بالعطل المدرس ����ية كأح داث مألوفة يوظف فيها الخط
الزمني المقدم ليرتبها عليه حسب تسلسلها الزمني( .أنظر ّ
حل النشاط في الصفحة )45
وف���ي النش��اط الثالث ينتق���ل من توظي���ف الخط الزمن���ي إلى التمرن على رس���مه
وتوظيفه في ترتيب أف راد العائلة حس���ب الس���ن تأكي دا على التسلس���ل التاريخي الذي
يعتبر العمود الفقري في التاريخ( .أنظر ّ
حل النشاط في الصفحة )45
أما النش��اط ال رابع فهو مرتبط بأح داث مألوفة من خالل كتابة فقرة من أربعة أس���طر
يستعرض فيها أمجاد منطقته باعتبارها مرتبطة بالتاريخ المحلي الذي هو جزء ال يتجزأ
من التاريخ الوطني( .أنظر ّ
حل النشاط في الصفحة )45
أما في الصفحة ( )19فهي خاصة بأنش��طة تقويم وتم تناولها أيضا وفق المركبات
الث�ل�اث التي تعالج بدوره���ا الج وانب المعرفية والمنهجي���ة والقيمية كما هو منصوص
عليه في المنهاج الرسمي.
فف���ي النش��اط األول ت���م التطرق إلى ترتيب األح داث التاريخية حس���ب تسلس���لها
الزمن���ي ،وهي أح داث ذات بع���د معرفي ثم يختار من بينها تاريخ���ا معينا ويكتب فقرة
حول���ه  ،وف���ي ذلك جانب قيمي هام يتضح من خالل تناوله للحدث كقيمة تاريخية له
بعد وطني .والنش���اط بشكل عام يدفع بالمتعلم إلى تجنيد جملة من المعارف والقيم
ودمجها في مسعى بي داغوجي هادف( .أنظر ّ
حل النشاط في الصفحة )46
أما النش��اط الثاني فهو متعلق أساس���ا بالجانب المعرفي البحت من خالل ترتيب
األوقات الزمنية حس���ب تعاقبها على أس���اس أنها جزء من التسلس���ل الزمني( .أنظر ّ
حل
النشاط في الصفحة )46
والنش��اط الثال��ث فهو مرتب���ط بالخط الزمني وهو يكتس���ي بع دا منهجي���ا والغاية
المنشودة من ذلك هو تمكين المتعلم وتدريبه بشكل سليم على حسن استثمار وقته
واس���تغالله بالش���كل األمثل ،ومن زاوية أخرى فهو يعالج الحدث الشخصي واالجتماعي
والسلوكي القيمي( .أنظر ّ
حل النشاط في الصفحة )46
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 -2السيرورة البيداغوجية إلرساء كفاءة ختامية (تنفيذ الميدان ال ثّاني) :
ب -الميدان الثاني  :من الصفحة  20إلى الصفحة  33وهو بعن وان  :التاريخ العام.
رقم الميدان

عنوان الميدان

الثاني

التاريخ العام.

الكفاءة الختامية

مركبات الكفاءة
 يتع ّرف على اآلثارالقديمة( .رسوم
الطاسيلي  -اآلثار
الحجرية).

الحجم الساعي التقديري
للميدان
 04حصص أي  03ساعات
المحتويات المعرفية األساسية

معالم تاريخ المغرب القديم :
اآلثار والشخصيات (صور عن
يتع ّرف على أثار
الطاسيلي ،حفريات عين الحنش،
اإلنسان القديم في
ّ
ّ
الزمني
م
ل
الس
ف
يوظ
موقع تيغنيف ،قبر إمدغاسن،
شمال إفريقيا تعزيزا
احل
ر
م
لتحديد
مدينة تيمقاد ،الملك ماسينيسا
لبعدي األصالة
القديم.
التاريخ
 القديس أوغستين ،األديبواالنتماء الوطني .
ّ
يستدل باآلثار على أبوليوس.)...ِق دم إنسان شمال
إفريقيا.
وأول خطوة في تناول ه ذا المي دان هي صياغة الوضعية المشكلة األم ،والتي كانت
عل���ى النح���و التال���ي « :يجمع المؤرخون على أن ش��مال إفريقيا م��ن المناطق التي
عمرها أجدادك األوائل منذ حوالي مليوني سنة ،فكيف يمكنك معرفة ذلك؟» ويتم
استغاللها في المسعى التعليمي – التعلمي كما هو مبين بوضوح في الوثيقة الم رافقة
للمنهاج ومثلما أشرنا إليه في تناول المي دان األول.
وباعتبار أن الكفاءة الختامية للمي دان تم تبويبها في المنهاج إلى ثالث مركبات
فق���د اتبعنا أيضا نفس المنهجية المعتمدة في المي دان األول وذلك بتمثيل كل مركبة
من المركبات الثالث بصورة أو برمز يعبر عنها.
فالمركب��ة األول��ى التي عن وانه���ا «أنواع اآلثار القديمة» ت���م تمثيلها بصورتين،
األول���ى عب���ارة عن أدوات حجرية مختلفة األش���كال واألحجام تم العث���ور عليها في بعض
المناطق من وطننا الجزائر.والثانية عبارة عن نقوش صخرية بمنطقة التاسيلي التي عاش
فيها أاإلنسان في العصر القديم وهي أيضا من وطننا الجزائر.
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الزمني لتحديد م راحل التاريخ
أم���ا المركبة الثانية وهي بعن وان «يوظف الس��لم ّ
القدي��م» فقد تم تمثيلها بالصورة الثانية التي تتمثل في الخط الزمني الذي يعبر عن
الس���يرورة التاريخية لمختلف حقب التاريخ القدي���م من مرحلة ما قبل التاريخ إلى غاية
فترة المرحلة التاريخية التي تبدأ باكتشاف الكتابة ح والي  3200سنة قبل الميالد.
ّ
«يس��تدل باآلثار على ِق دم
أم���ا المركبة الثالث��ة ال واردة في المنهاج تحت عن وان :
إنس��ان ش��مال إفريقيا» .فقد تم تمثيلها بالصورة الثالثةو هي الموقع األثري تيغنيف
بمعسكر الذي يؤكد تجذر الوجود البشري وقدمه بمنطقة شمال إفريقيا عموما والجزائر
خصوص���ا .وه���ذا الموقع ما هو إال نموذج لجهة من جهات الوطن الذي يزخر بالعديد من
الم واق���ع األثرية المختلفة من حيث عمرها الزمني أو م���ن حيث غناها باآلثار التاريخية
المتنوعة.
في الصفحة رقم ( )22نبدأ في تناول المركبة األولى بعن وانها المعرفي «أنواع اآلثار
القديمة» كم���ا هو وارد في المنهاج ومن خاللها «يتعرف على اآلثار القديمة ».وجاءت
الخطوة األولى بصياغة الوضعية المشكلة الجزئية األولى «دلت األبحاث األثرية على
أن اإلنس��ان الذي عاش في العصور القديمة ترك أنواعا من اآلثار تمكننا من التعرف
عل��ى جوانب من حياته ،فكيف يمكنك تصنيفه��ا؟» والقصد منها وضع المتعلم
في حيرة تربوية تدفعه إلى االنخ راط في الفعل التعلمي ليس���اهم بش���كل فعال وأساسي
في بناء تعلماته.
وأول األنش��طة التعلمي��ة ال���واردة في تناول ه���ذه المركبة التي ج���اءت تحت عن وان
«األدوات الحجرية» المتمثلة في كل مخلفات اإلنس���ان القديم .وتم تناولها من خالل
السن دات التالية:
الس��ند رقم  :1عبارة عن صورة ألدوات حجرية متنوعة ،تختلف من حيث األش���كال
واألحج���ام ويك���ون توظيف ه ذا الس���ند إلظهار أن���واع األدوات الحجرية التي اس���تخدمها
اإلنسان قديما في مختلف ج وانب حياته.
الس��ند رق��م  :2هو نص كتابي يتضم���ن التعريف بأن واع اآلث���ار القديمة يوظف مع
المتعلم في التعرف على مختلف أن واع اآلثار القديمة.
الس��ند رق��م  :3عبارة عن صورة بعن���وان الفأس الحجرية ،توظ���ف كنموذج من بين
مختل���ف أن واع األدوات التي وظفها اإلنس���ان قديما ف���ي حياته.وتمثل أيضا التطور الذي
بلغه اإلنس���ان في تطوير األدوات الحجرية لتلبية حاجياته المتزايدة مع مر الوقت مقارنة
بصورة األدوات ال واردة في السند.1
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الس��ند رقم  :4عبارة عن نص كتابي يتضمن تعريفا باألدوات الحجرية يتم توظفه
ف���ي إظه���ار كيفية لجوء اإلنس���ان في العصر القديم إلى اس���تغالل الحج���ارة في صناعة
األدوات التي يحتاج إليها في مختلف مجاالت حياته اليومية.
وبالتالي فمن خالل اس���تثمار السن دات ( )4،3،2،1يمكن للمتعلم بمعية أستاذه
أن يصل إلى أثر الكتابي للنشاط نتوقع أن يكون على الشكل التالي « :اآلثار القديمة
الت��ي خلفها إنس��ان العصور القديم��ة متعددة منه��ا األدوات الحجري��ة المختلفة
األش��كال واألحجام مث��ل الفأس الحجرية والمكاش��ط ورؤوس الس��هام وتس��تخدم
ألغ راض مختلفة.».....
أما النش��اط التعلمي الثاني من نفس المركبة في الصفحة (  )23فقد ورد تحت
عن وان « :النقوش الصخرية»وتم تناوله بتوظيف السن دات التالية:
السند رقم  :1عبارة عن صورة بعن وان نقوش صخرية بالتاسيلي ،لرحلة صيد يمكن
توظيف���ه ف���ي أن النقوش الصخرية هي إحدى أن واع اآلثار التي خلفها اإلنس���ان في العصر
القديم والتي نتعرف من خاللها على إحدى ج وانب حياته.
الس��ند رق��م  :2هو عبارة عن ن���ص كتابي عن منطقة التاس���يلي يوظف في إعطاء
ص���ورة عن هذه المنطقة التي تزخر بمختلف أن���واع اآلثار والتي يعود إليها الباحثون في
البحث والتعرف على حياة اإلنسان الذي عاش في المنطقة في العصر القديم.
الس��ند رقم  :3وهو عبارة عن نص كتابي،يوظف في تبرير الش���هرة التي اكتسبتها
المنطقة بسبب ما تحتوي عليه من مختلف أن واع اآلثار التي خلفها اإلنسان الذي عاش
في العصر القديم.
السند رقم  :4هي صورة لباحث يقرأ الرسوم والنقوش على صخور التاسيلي .توظف
ف���ي التعرف على الرس���وم والنقوش التي خلفها اإلنس���ان في العص���ر القديم وهي تمثل
مادة للباحثين يتعرفون من خاللها على حياة و مش���اعر وأحاسيس وع واطف إنسان تلك
الفترة.
أم���ا األثر الكتابي الذي يتوصل إليه المتعلم رفقة معلمه فيتضمن « :أن الرس��وم
الصخرية التي تم العثور عليها في منطقة التاس��يلي والتي خلفها اإلنس��ان الذي
عاش في العصور القديمة تعد هي األخرى من أنواع اآلثار القديمة التي تعكس نمط
معيشة إنسان تلك المنطقة وطريقة تفكيره »...
ومن جانب آخر ينبغي أن يدرك المتع ّل م ّأن هذه اآلثار القديمة التي تكتس���ي أهمية
كبي���رة من حي���ث قيمتها التاريخية والحضارية ،فإن منها ما هو بارز على س���طح األرض
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ومنها ما هو مطمور يتم العثور عليه في م واقع البحث األثري باستخ دام تقنيات خاصة.
لذلك جاء النشاط التعلمي الثالث من المركبة األولى تحت عن وان « :الم واقع األثرية»
في الصفحة ( )24وتم تناوله من خالل إدراج السن دات التالية:
الس��ند رقم  :1عبارة عن نص كتابي يوظف في التأكيد على أن اآلثار توجد في أماكن ش���تى
من شمال إفريقيا وأن علماء اآلثار هم من ينقبون عنها .
الس��ند رقم  :2عبارة عن صورة لعلماء اآلثار يقومون بعملية التنقيب في الموقع األثري عين
الحنش بض واحي مدينة سطيف.
السند رقم  :3عبارة عن صورة لعالم آثار يقوم بتفحص هيكل عظمي إلنسان عاش في العصر
القديم يتم توظيفه في أن الهياكل العظمية لإلنسان هي من بين المخلفات األثرية للعصر القديم.
السند رقم  : 4جاء في شكل نص كتابي يوظف في أنه يكمل السند رقم  3حيث أنه يشير
إلى تنوع المخلفات األثرية لإلنسان الذي عاش في العصر القديم .
ف���ي نهاية النش���اط التعلمي وبتوظيف الس���ن دات األربع���ة يتوصل المتعلم بمعية أس���تاذه إلى
اس��تنتاج يكون في ش���كل« :أن الم واقع األثري��ة تحتوي على اآلثار التي خلفها اإلنس��ان الذي
ف��ي عاش في العص��ر القديم أما من يقوم بالبحث والتنقيب عنه��ا فهم علماء اآلثار وأن هذه
المخلف��ات األثري��ة متنوعة منها الهي��اكل العظمية ومختلف األدوات التي كان يس��تعملها
اإلنسان».
في الصفحة ( )25يتم تناول النش��اط التعلمي ال رابع من المركبة األولى تحت
عن وان « :اآلثار العم رانية القديمة» وفي تناوله تم توظيف السن دات التالية.
الس��ند رقم  :1عبارة عن صورة لضريح إمدغاس���ن األثري بوالية باتنة ويوظف في التعرف على
نوع من أن واع العم ران في العصر القديم.
الس��ند رقم  :2ورد في ش���كل س���ند مركب من صورة ونص كتابي ،يوظف أيضا في إب راز أحد
أن واع المظاهر العم رانية القديمة والمتمثلة في المدينة ذات الم رافق المتعددة
الس��ند رقم  :3ال وارد في ش���كل نص كتابي يوظف في أن اآلثار العم رانية المتمثلة في المدن
ال تقتص���ر عل���ى مدينة تيمقاد التي ذكرت في الس���ند رقم  1بل توجد مدن أخرى في أنحاء ش���تى
من الج زائر.
الس��ند رق��م  :4عبارة عن صورة تبرز جانبا من اآلث���ار العم رانية الرومانية بوالية تيبازة التي لم
تبق فيها معالم وم رافق المدينة قائمة كما هو الش���أن في مدينتي تيمقاد وجميلة بل تح ولت إلى
آثار متناثرة.
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في نهاية النش���اط وانطالقا من توظيف السن دات الس���ابقة يتوصل المتعلم بمعية
معلمه إلى االستنتاج الذي يدور حول« :أن اآلثار العم رانية القديمة متنوعة وتختلف
في طبيعتها ومدى مقاومتها لمختلف التأثي رات ومع ذلك فهي تمكننا من معرفة
جوانب من تاريخنا الوطني ،وهي متواجدة على نطاق واسع في مختلف ربوع الوطن».
وف���ي الصفح���ة ( )26تم تناول النش��اط التعلم��ي الخامس م���ن المركبة األولى
والمعـنــــون« :المس��كوكات والمخطوطات» كنوع آخر من أن واع اآلثار القديمة وذلك
من خالل إدراجنا للسن دات التالية:
الس��ند رقم  :1ورد في ش���كل صورة لعدد من المس���كوكات القديم���ة التي كانت
مت داولة في عهد الممالك النوميدية ويتم توظيفها في كونها من اآلثار القديمة ومصدرا
من مصادر المعلومة التاريخية لتلك الفترة.
الس��ند رقم  :2ال وارد في شكل نص كتابي يوظف في أن المخطوطات هي من بين
اآلثار القديمة ألنها تعكس جانبا ال يستهان به من تاريخ األمم والشعوب.
الس��ند رقم  :3صورة لمخطوط مصري قديم موجود بمتحف القاهرة مكتوب على
ورق البردي يعود عمره الزمني إلى ما قبل  4500سنة وتوظفيه في االستدالل على أن من
بي���ن أن واع اآلثار القديمة في ش���مال إفريقيا المخطوطات وهو ف���ي نفس الوقت توضيح
بالصورة للسند الكتابي رقم .2
إل���ى جانب إدراجنا لنافذة معرفية نش���رح فيها مصطلحي المس���كوكات و نوميديا
تمكن المتعلم من توسيع أفقه دون العودة إلى الق واميس التي تفوق مست واه.
ف���ي نهاي���ة النش���اط التعلمي يأتي االس��تنتاج الذي يتوصل إلي���ه المتعلم رفقة
معلمه بناء على توظيفهم واس���تق رائهم للس���ن دات والمتحور حول« :أن المسكوكات
والمخطوط��ات القديمة تعد من بي��ن اآلثار القديمة التي يج��ب المحافظة عليها
والتعري��ف بقيمتها التاريخية والحضاري��ة والثقافية ألنها تمكننا من معرفة تاريخ
وثقافة الشعوب واألمم».
وفي الصفحة ( )27تم تناول النش��اط التعلمي الس��ادس من المركبة األولى
وال وارد تحت عن وان« :الشخصيات التاريخية» باعتبارها من مصادر المعلومة التاريخية
في العصر الذي عاشت فيه.
الس��ند رقم  :1ال وارد في شكل نص كتابي يعرفنا بالفيلسوف واألديب «أب وليوس»
حي���ث يت���م توظيفه في أن ما خلفته هاته الش���خصية و ما كتب عنها يعد مصدرا من
مصادر المعلومة التاريخية.
الس��ند رق��م  :2يمثل صورة مركب���ة للفيلس���وف القديس الجزائري «أوغس��تين»
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ويوظف أيضا في كون ما خلفته هاته الشخصية وما كتب عنها يعد مصدرا من مصادر المعلومة
التاريخية.
السند رقم  :3يمثل أيضا صورة مركبة ألحد أكبر القادة العسكريين بتاريخ الج زائر القديمة
ويتعلق األمر بش���خصية الملك «ماسينيس��ا» موح���د النوميديتين «الش��رقية والغربية».فما
خلفته هاته الشخصية و ما كتب عنها يمثل مصدرا من مصادر المعلومة التاريخية.
ف���ي نهاية النش���اط التعلمي يأتي األث��ر الكتابي الذي يتوصل إليه المتعلم بم رافقة أس���تاذه
باس���تثمار السن دات السابقة على النحو التالي« :أن سيرة الشخصيات القديمة وما خلفته من
إنتاج متنوع و ما كتب عنها يمثل أحد اآلثار القديمة».
تم إنهاء المركبة بنشاط إدماج جزئي وهو في شكل فقرة يدمج فيها المتعلم المعارف التي
اكتسبها في هذه المركبة ويجندها بإكمال الف راغات الموجودة فيها .
في الصفحة ( )28ودائما على نفس النسق شرعنا في تناول المركبة الثانية للمي دان الثاني
��م المؤرخ��ون فترة التاريخ
م���ن خالل صياغة الوضعية المش��كلة الجزئية بالنص اآلتي َ « :ق َّس َ
القدي��م إلى مرحلتين وهما :مرحل��ة ما قبل التاريخ والمرحلة التاريخي��ة .فما هي المظاهر
التي تميز كل مرحلة؟» وهي الوضعية التي في تصورنا تثير في المتعلم الفضول لتت ُّب ع س���يرورة
التع ّل مات قصد اكتشاف المظاهر المميزة للفترتين.
وتفصيال لتناول ه ذا النش��اط التعلمي ش���رعنا في تناول مظاهر مرحل��ة ما قبل التاريخ من
خالل إدراج السن دات التالية:
السند رقم  :1عبارة عن نص كتابي يوظف في التعرف على فترة امت داد مرحلة ما قبل التاريخ
منذ ظهور اإلنسان إلى غاية اكتشاف الكتابة ح والي  3200سنة قبل الميالد.
الس��ند رقم  : 2عبارة عن صورة بعن وان مغارة س���كنها اإلنس���ان قي ما قبل التاريخ توظف في
إظهار أحد أنماط معيشة اإلنسان و المتمثلة في المأوى خالل فترة العصر القديم .
السند رقم  : 3عبارة عن صورة بعن وان رسم لرحلة صيد في العصر القديم ،توظف في التعرف
على نوع من األنشطة التي كان يمارسها اإلنسان في تلك المرحلة.
الس��ند رقم  : 4عبارة عن نص كتابي يوظف في تحديد بعض خصائص وممي زات مرحلة ما
قبل التاريخ .
وبنفس الصياغة ،ننهي النش���اط التعلمي باالستنتاج التالي« :التعرف على مرحلة
ما قبل التاريخ و ممي زاتها كالس��كن ف��ي الكهوف والمغارات واالعتماد على حياة
التنقل والترحال للصيد وجمع القوت».
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أما النشاط التعلمي الثاني من نفس المركبة فتم تناوله في الصفحة ( )29دراسة
المرحلة التاريخية .وذلك باستغالل السن دات اآلتية :
الس��ند رق��م  :1عب���ارة عن نص كتابي يوظ���ف في أن ابتكار الكتاب���ة يمثل حدثا
معلميا يفصل بين مرحلة ما قبل التاريخ والمرحلة التاريخية.
الس��ند رق��م  :2عبارة عن صورة تمثل لوحة منقوش���ة بخ���ط التيفيناغ ،وتوظف في
التأكيد على ب داية التط ّور بانتشار الكتابة في ربوع منطقة شمال إفريقيا.
الس��ند رق��م  :3عبارة عن صورة بعن وان حياة االس���تق رار ،ويمك���ن توظيفها في إب راز
ب داية حياة االس���تق رار البش���ري في شكل تجمعات س���كانية ،تظهر من خالل المساكن
واالستئناس بتربية الحي وانات واستعمال النار وبذلك ب داية فترة إنتاج الغ ذاء.
الس��ند رقم  :4عبارة ع���ن نص كتابي يوظف إلظهار خصائ���ص ومميزات المرحلة
التاريخية تمييزا عن مرحلة ما قبل التاريخ.
وبع���د اس���تثمار هذه الس���ن دات يتم التوصل إلى االس��تنتاج التال���ي « :أن المرحلة
التاريخي��ة تبدأ باكتش��اف الكتاب��ة في  3200س��نة قبل الميالد وتمت��د إلى غاية
سقوط روما سنة  476ميالدية وهي تتميز بعدة خصائص».
تم إنهاء المركبة بنشاط إدمــاج جــزئي يدمج فيه المتعلم م وارده المعرفية ويوظفها
من خالل نقل الخط الزمني على ك راسه وإتمام ف راغاته من خالل تحديد اإلطار التاريخي
الفاصل بين الحقبتين التاريخيتين كجانب معرفي.
في الصفحة ( )30نش���رع في تناول المركبة الثالثة ذات الطابع القيمي الس���لوكي
التي وردت بـعن وان« :قدم تعمير شمال إفريقيا» و أول خطوة فيها هي تسجل الوضعية
المش��كلة الجزئية التي تمت صياغتها على الش���كل التال���ي « :يذكر المؤرخون أن
اإلنس��ان قد اس��تقر في ش��مال إفريقيا منذ القدم ،فكيف يمكنك االستدالل على
ق��دم تعميرها ؟» والبعد الذي تتضمنه هذه الوضعية هو إش���عار المتعلم أن كل تلك
اآلثار القديمة المتنوعة التي تعرف عليها آنفا تحمل في طياتها دالالت وأبعاد تاريخية
وحضاري���ة و قيمي���ة ألنها في األصل تعد جزءا ال يتجزأ من قيمنا و هويتنا الوطنية وتعبر
عن أصالة اإلنسان الذي َع ّـم ـ َر منطقة شمال إفريقيا.
السند رقم  :1ال وارد على شكل صورة ألحد الم واقع األثرية بمنطقة بئر العاتر بوالية
تبسة الحالية (الجزائر) توظف في االستدالل على أن اإلنسان أوى إلى هاته الكهوف التي
تعود لمرحلة ما قبل التاريخ تدل على قدم تعمير شمال إفريقيا.
السند رقم :2ال وارد في شكل نص كتابي يوظف في إب راز دور الخصائص الطبيعية
والمناخية المساهمة في استق رار اإلنسان في العصر القديم بمنطقة شمال إفريقيا.

27

28

دليل استخدام كتاب التاريخ واجلغرافيا

الس��ند رق��م  :3عبارة عن ن���ص كتابي يتم توظفيه في االس���تدالل على قدم تعمير
شمال إفريقيا بحيث أن اآلثار المكتشفة تعود لـ  1.8مليون سنة.
الس��ند رقم  :4عبارة عن صورة لرس���ومات ج دارية على صخور التاسيلي توظف في
أن اإلنس���ان في هذه المرحلة كان يعبر عن أفكاره وأحاسيس���ه بالرس���م أي قبل اكتشاف
الكتابة أي مرحلة ما قبل التاريخ.
بعد استثمار السن دات يتم التوصل لألثر الكتابي الذي يتمحور حول« :تدل اآلثار
على أن اإلنس��ان اس��تقر في ش��مال إفريقيا منذ فترة قديمة تع��ود إلى حوالي 1.8
مليون سنة حسب ما دلت عليه حفريات عين الحنش».
في الصفحة الم والية ( )31نستمر في تناول المركبة من خالل إدراجنا للسن دات التالية :
الس��ند رقم  :1عبارة عن صورة بعن وان آثار في موقع تيغنيف بمعس���كر (الجزائر)
وتوظ���ف لالس���تدالل على ق���دم تعمير ش���مال إفريقيا وتدل من جهة أخ���رى على أن ه ذا
التعمير لم يقتصر على جهة معينة بل هو في مناطق متعددة من شمال إفريقيا.
السند رقم  : 2ال وارد في شكل نص كتابي يؤكد على قدم التعمير من جهة ويوضح
أن واع اآلثار المكتشفة التي تدل على نمط معيشة اإلنسان في تلك الفترة.
الس��ند رق��م  :3وهو يتناول أيضا ق���دم التعمير لكن في منطقة أخرى من ش���مال
إفريقيا وهي «مش���تى العربي» مما يدل على وجود األثار القديمة في مناطق متعددة من
الشمال اإلفريقي.
في نهاية الصفحة يأتي االستنتاج العام والخاص بالمركبة الثالثة الذي يتوصل إليه
المتعلم بعد استثماره لتلك السن دات الثالثة رفقة معلمه كما يلي :
«أن تعمير ش��مال إفريقيا موغل في القدم ودليله على ذلك اآلثار المكتش��فة
في مناطق متعددة».
تم إنهـاء المركبة بنشاط إدمـــاج جزئي يهدف إلى إب راز الجانب القيمي وتنميته
لدى المتعلم من خالل دفعه إلى القيام بعرض بس���يط يعرف فيه بالموقع األثري «مشتى
العرب��ي» ويعرض���ه على زمالئه ثم مناقش���ته مع معلمه الذي يجب أن يرس���خ في ذهـن
المتعلم بعض القيم السلوكية كضرورة المحافظة على البقايا األثرية واالهتمام بالم واقع
األثرية ألنها تمثل جانبا هاما من تاريخنا المحلي والوطني الطويل.

دليل استخدام كتاب التاريخ واجلغرافيا

أنهينا الميدان الثاني مثل ما ينص على ذلك المنهاج الرسمي بأنشطة تم تبويبها
تحت عن وان إدماج كلي ال واردة في الصفحة (.)32
النش��اط األول  :يقوم المتعلم بنقل الجدول على ك راس���ه ثم ملئه بما يناس���به من
معارف تتعلق بالمرحلتين التاريخيتين( .أنظر الصفحة  47من الدليل)
النشاط الثاني  :ينقل أيضا الفقرة على الك راس ثم يمأل ف راغاتها بما يناسبها من
معارف ترتبط بمرحلة ما قبل التاريخ( . .أنظر الصفحة  47من الدليل)
النش��اط الثالث  :وهو عبارة عن نش���اط متعلق بكتابة المتعل���م لفقرة حول اآلثار
الموجودة في المنطقة التي يعيش بها أو عـن أقرب منطقة أثرية إليه( .أنظر ّ
حل النشاط
في الصفحة .)47
وتم تناوله���ا وفق المركبات
أم���ا في الصفح���ة ( )33فهي خاصة بأنش���طة التقويم ّ
الث�لاث الت���ي تعالج بدورها الج وانب المعرفية والمنهجي���ة والقيمية كما هو منصوص
عليه في المنهاج.
األول  :يق���وم بنق���ل الجدول على ك راس���ه ثم يصنف في���ه العينات األثرية
النش��اط ّ
المقدمة حس���ب الخانة المناس���بة لها ليتمكن من تصنيف أن واع اآلثار(.أنظر الصفحة
 48من الدليل).
النشاط الثاني  :ينقل الخط الزمني على ك راسه ثم يرتب عليه ت واريخ الميالد أو الوفاة
عن الشخصيات التاريخية وفق تسلسلها الزمني ( أنظر الصفحة  48من الدليل).
النش��اط الثالث  :ينقل بيانات النشاط على ك راسه ثم يربط بسهم كل موقع أثري
بالمنطقة المت واجد بها قصد التأكيد على انتش���ار هذه الم واقع في أنحاء مختلفة من
شمال إفريقيا (أنظر الصفحة  48من الدليل).
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ثانيا :مادة الجغ رافيا
اس���تهل الكتاب المدرسي لمادة الجغ رافيا بتخصيص صفحة مدخلية تحت عن وان
أكتش��ف كتابي يتضمن الجزء الثاني منه���ا صورتين لصفحتين من مضمون الكتاب
حي���ث تمث���ل األولى المدخل إلى المي دان الثالث بينما تمث���ل الثانية تناول لمركبة من
المي دان الثالث أيضا كما زودت الصفحة بِبيانات تفسر مضمون الصورتين المأخوذتين
من الكتاب .
أما الصفحة الخاصة بالخريطة العامة للكتاب ،فقد وردت في الصفحة رقم  48من
الكتاب المدرس���ي ،وهي تتضمن ثالث صور تترجم أو تعبر كل واحدة منها عن مي دان
من الميادين الثالثة المك ّونة للكفاءة الشاملة والتي نريد تنصيبها وهي كما يلي:
الصورة األولى  :تبين مفترق الطرق للتعبير عن مختلف االتجاهات وحركة التن ّق ل
والمعالم المكانية ،وهي تهدف إلى حسن التموقع لتبرير اختيار مسار التنقل من نقطة
إل���ى أخرى بتوظيف الجهات األربعة .وهي ترمز للمي���دان األول ذي الطابع المعرفي الذي
ورد تحت عن وان «أدوات ومفاهيم المادة».
الص��ورة الثانية  :تعبر عن نش���اط جني الفالحين للمحصول الزراعي بعد موس���م
كام���ل م���ن الجد والعمل .وهي تظه���ر أيضا ف وائد العمل اإلنتاج���ي وتبين قيمته ،وترمز
للمي دان الثاني الذي ورد في المنهاج تحت عن وان «السكان والتنمية».
الصورة الثالثة  :وهي صورة لمصنع االس���منت تعبر عن نش���اط اإلنس���ان في بيئته
المحلية وما يحدثه ه ذا النش���اط من أض رار بالبيئة ،وهي ترمز للمي دان الثالث الذي ورد
ّ
«السك ان والبيئة».
في المنهاج تحت عن وان
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 -1الس��يرورة البيداغوجية إلرس��اء كف��اءة ختامية في م��ادة الجغ رافيا (تنفيذ
ميدان كنموذج عن الميادين الثالثة).
الميدان األول :ويبدأ من الصفحة  49إلى الصفحة  65وهو بعن وان أدوات ومفاهيم المادة.
رقم الميدان
األ ّول
الكفاءة
الختامية
يختار المسار
المناسب للتوجه
والتنقل بعد
الكشف عن
معالم مكانية في
محيطه القريب.

عنوان الميدان
أدوات ومفاهيم المادة

الحجم الساعي
التقديري للميدان
 03ساعات أي  4حصص.

مركبات
الكفاءة

المحتويات المعرفية
األساسية

 يتموقع في محيطهالقريب على أساس معالم
مكانية.
 ينجز رسما تخطيطيايوقع عليه معالم مكانية
تساعد على التموقع
التنقل.
 يختار مسار التنقلانطالقا من مكونات الرسم
التخطيطي.

التموقع في المكان :
 المعالم المكانية التييحدّد بها مكان ت واجده ،مكان
مدرسته ،بيته.
 تسمية األماكن في محيطهالقريب.
 الرسم التخطيطي (لقسمه،مدرسته) الجهات األربعة.
 المسار (بين البيتوالمدرسة) ،المسافــــات.

خط��وات تنفي��ذ الميدان األول  :من أجل الوصول إل���ى تنصيب الكفاءة الختامية
المستهدفة في ه ذا المي دان ارتأينا أن نتبع السيرورة المنهجية التالية :
– 1الوضعي��ة المش��كلة االنطالقية (األم)  :وهي وضعية ش���املة للمي دان ككل،
صيغ���ت انطالقا من الكفاءة الختامية ،وتع���د بمثابة المفتاح الذي يمكننا من الدخول
في مرحلة بناء التعلمات المدرجة في كل مي دان من الميادين بش���كل تدريجي .وفيها
نس���عى إلى إثارة فضول المتعلمين وجلب اهتمامهم للموضوع عن طريق تثبيت بعض
التص���ورات األولي���ة الصحيحة لديهم أو إزالـة بعض التص���ورات الخاطئة ،وغرس مزيد من
معالم ُت ِّ
ِ
تحديد
من
حتاج اإل ْن س��انُ ِل
الحيرة التربوية .وجاءت وفق البناء اآلتيَ « :ي ُ
مك ُن ُه ْ
َ
ّ
ِ
ِ
الم كاني ِة ال تي
نح َو ُم خت َل ِف االت
مكان َت ُ
الم ِ
واج ِد ِه و َت َن ُّق ل ِه ْ
عالم َ
هي َأه ُّم َ
ِّجاهات .فما َ
حقيق ذ َ
ُت َم ك ُن َ
َلك ؟ » .أما اس ����تغاللها في المس ����عى التعليم ����ي التعلمي فيكون
��ن َت
ِ
��ك ِم ْ
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بإظهارها أمام المتعلمين من خالل كتابتها على الس ����بورة ومناقش ����تها بش ����كل إجمالي دون
حلها حتى نعمق الحيرة التربوية لدى المتعلم ودفعه لالنخ راط في الفعل التعليمي التعلمي.
وقد أدرجنا عند ب داية ه ذا المي دان في الصفحة ( 49من الكتاب) صورة مدخلية
عبارة عن مخطط التنقل واختيار المسار في مدينة الجزائر العاصمة ،والغرض منه إب راز
بعض المعالم والمسالك التي على المتعلم أن يتحكم فيها من أجل تحديد الموقع
والتموقع والتمكن من حسن اختيار المسلك ،وهو مخطط يعبر عن المركبات الثالث
للمي دان األول الذي ورد بعن وان «أدوات ومفاهيم المادة».
في الصفحة ( 50من الكتاب ) شرعنا في تناول المركبة األولى من المي دان ال واردة
تحت عن وان «المعالم المكانية» وقد تم تبويبها إلى عدة أنشطة تّعلمية وهي:
ّ
استهل بوضعية مشكلة جزئية،
قع» وقد
النش��اط التعلمي ّ
«الم ْو ُ
األول بعن وان َ :
علي َك
يع ُت َك اإلنسانية َت فْ ُ
وقد جاءت صياغتها على النحو اآلتي « :إذا كانت َط ِب َ
رض ْ
تح ِ
واج َد في َم وا ِق َع عديدةٍ َ .ف ِب َم ُي ْم َ
ديد
باس تم ر ٍار ،أو ال َّت ُ
االس تعا َن ُة ب ِه في ْ
كنك ْ
ال َّت َن ُّق لَ ْ
واج ِد َك؟» ولحلها تم إدراج أربعة سن دات وهي كما يلي:
ِ
أماكن َت ُ
الس��ند  :1وه���و س���ند كتابي يبي���ن أهمية تعلم م���ادة الجغ رافيا الت���ي تمكنه من
التحك���م في بع���ض المفاهيم واألدوات الجغ رافية التي يوظفه���ا في حياته اليومية قصد
التموقع والتنقل وهو سند مرتبط بالسن دات الثالث الم والية:
السند  :2صورة لموقع مدينة الجزائر العاصمة بمعلمها الشهير مقام الشهيد وهو
نموذج لعدة معالم أخرى يمكن للمتعلم أن يتخذ منها م واقع معلمية.
الس��ند  : 3هو س���ند وارد في شكل صورة لموقع ساحة األمير عبد القادر في الجزائر
العاصمة باعتبارها معلما مكانيا يمكن توظيفها كمعلم لتحديد مكان الت واجد.
الس��ند  : 4ورد في ش���كل صورة لش���ارع يتفرع عن س���احة األمير عبد القادر بمدينة
الجزائر العاصمة يحمل اس���م الش���هيد البطل العربي بن مهي���دي باعتباره رمز من رموز
الثورة الجزائرية وبانتساب الشارع إليه صار معلما مكانيا بالمدينة.
باس���تثمار هذه الس���ن دات يخلص المتعلم إلى االس��تنتاج اآلت���ي« :أنه ُي مكنني
تحديد الموقع بـاالس��تعانة بالمعالم المكانية وه��ي متعددة ،وتختلف في الريف
عنها المدينة».
أم���ا في (ص )51فق���د واصلنا تقريب مفهوم الموقع من ذهـ���ن المتعلم من خالل
توظي���ف الم واقع في تحديد المعالم المكانية القريبة من محيطه ،دون تقييد األس���تاذ
بها فقط وهي:
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الس��ند :1ورد في ش���كل صورة مركبة لمدرس���ة الغزالي ،وهي مدرس���ة ابت دائية تقع
بمدينة الجزائر العاصمة بالقرب من موقع رئاس���ة الجمهورية وه ذا ما يجعلها مميزة عن
بقية االبت دائيات ألن القصد هو توضيح موقع المدرسة انطالقا من المعلم المكاني الذي
هو رئاسة الجمهورية.
الس��ند  :2ورد على شكل سند كتابي لساحة المدرسة ويوظف بكون سارية العلم
هي معلم في هذه الساحة و الذي ّ
يصط ف أمامه التالميذ.
الس��ند  :3ورد أيضا على ش���كل نص كتابي يوظف باتخاذ الطابق األسفل والطابق
األعلى كمعلمين يحدد من خاللهما المتعلم مكان قسمه ومكان المكتبة التي يطالع
فيها.
وكخالصة متممة للجزء األول من النش���اط التعلمي يتوصل المتعلم بمعية معلمه
إل���ى صياغة اس���تنتاج يتمحور ح���ول« :أن الموقع يحدد بـالمعال��م المكانية وأيضا
باالتجاهات مثل أسفل وأعلى وأمام».
وتم إنهاء النش���اط التعلمي األول بنش���اط « تقويم جزئي» أين يذكر فيها المتعلم
ثالثة معالم مكانية قريبة من محيطه ،الغاية منها الوقوف على مدى إرساء مفهوم الموقع
لدى المتعلم.
تم تناوله بصياغة الوضعية
أما النشاط التعلمي الثاني وهو بعن وان االتجاهات فقد ّ
ّجاهات ا ّل تي ُت حدِّ ُد ِم ْن ِخ ال ِل ها َم ْو ِق َع َك
المشكلة الجزئية وهي كما يلي « :ما ِه َي االت
ُ
ِ
الم عا ِل ِم ؟» ،ولكون مفردات االتجاهات تتن ّوع بين اتجاهات
بِال ِّن س��ب ِة ِل ُم
ختلف أ ْن ِ
واع َ
عامة واتجاهات جغ رافية ،فقد ارتأينا أن نتدرج في تناولها على النحو اآلتي :
أ  /االتجاهات العامة  :تناولنا ه ذا المفهوم بتوظيف السن دات التالية :
الس��ند  :1ورد في شكل صورة بعن وان يقع بيتي خلف المسجد يستعمله األستاذ
ف���ي تحديد موقع البيت الذي يقع خلف المس���جد ألنن���ا أردنا من خالله أن نثبت لدى
المتعلم مفهوم (خلف) في تحديد الم واقع.
السند  :2وهو سندكتابي يهدف إلى تثبيت كلمة خلف من خالل وقوف المصلين
خلف اإلمام من جهة وإثارة انتباه المتعلم بأن كلمة خلف ال تتعلق فقط باألشياء الثابتة
بل تتع داها إلى المتحركة كخلف السيارة مثال.
الس��ند  :3وهو س���ند كتابي أيضا يتضمن اجتماع األسرة أمام شاشة التلفزيون أردنا
من خالله توظيف مصطلح أمام وتثبيته لدى المتع ّل م.

33

34

دليل استخدام كتاب التاريخ واجلغرافيا

وبعد اس���تثمار هذه الس���ن دات بين األس���تاذ والمتع ّل م يمكن أن يخلص الطرفان إلى
ِ
بي ِن االت
الم ْع َل ِم
«أس ُ
االستنتاج المتمحور فيما يلي ْ :
تنتج َّأن ْ
ِّجاهات العا َّم ة أما َم َ
من ْ
الم ْع َل ُم ثابتا أو متحركا».
وخ َ
َ
لف َ
الم ْع َل ِم سواء كان هذا َ
وفي الصفحة (ص )53تم تناول بقية االتجاهات العامة باستعمال السن دات التالية:
الس��ند  :1هو عبارة عن صورة مركبة وردت بعن وان أف راد األس���رة على يسار األب ،أردنا
من خاللها أن يتع ّرف المتعلم على مصطلح يسار وتثبيته في ذهنه من خالل توظيفه
في وضعيات متعددة.
الس��ند  :2ورد في ش���كل ن���ص كتابي يتعرف في���ه المتعلم عل���ى مفهوم اليمين
باعتباره اتجاها عاما مقابال لليسار.
السند  :3ورد في شكل نص كتابي أيضا يبرز موقع مدرسة حديقة الحرية بالنسبة
لقصر الشعب باستعمال إتجاهي أمام ويسار.
السند  :4وهو عبارة عن نص كتابي أردنا من خالل تثبيت مفهوم اليمين بالنسبة
ِل َم ْع َل ٍم أال وهو البحر.
وبعد اس���تثمار هذه الس���ن دات يخلص المتعلم رفقة أس���تاذه إلى صياغة االستنتاج
التال���ي ّ :
«أن م��ن بي��ن االتجاهات العامة أيضا يمين ويس��ار وتس��تعمالن لتحديد
الموقع بناء على معلم مكاني مع ّي ن كالبلدية والدائرة ومقر األمن.»....
أنهينا الجزء األول من النش��اط التعلمي الثاني بـ  :تقويم جزئي في ش���كل كتابة
فقرة من سطرين يوظف فيها االتجاهات العامة في تنقله من البيت إلى المدرسة والغاية
منه التأكد من مدى إرساء الم وارد المعرفية لدى المتعلم الخاصة باالتجاهات.
ب  /االتجاهات الجغ رافية  :وتم تناولها من خالل إدراجنا للسن دات التالية:
الس��ند :1عبارة عن صورة بعن وان «تش��رق الش��مس من الشرق» وهو سند ُي ّ
وظ ف
ف���ي تحديد االتجاه الجغ رافي المتمثل في الش��رق باعتباره أح���د االتجاهات الجغ رافية
األساسية.
السند  : 2وهو عبارة عن شكل يتضمن سهمين أحدهما نحو الشرق والثاني نحو
الغرب ويوظف لتثبيت اتجاه الغـرب الذي يقابله اتجاه الشرق.
الس��ند : 3عبارة ع���ن نص كتابي يتضمن توظيف االتجاه الجغ رافي األساس���ي وهو
«الش��رق» لتثبيتها لدى المتعلم واخترنا موقع مدينة قس���نطينة الموجودة في الش���رق
الجزائري كنموذج.
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الس��ند :4عبارة عن نص كتابي يندرج في نفس الس���ياق ولكن هذه المرة لتثبيت
االتجاه الجغ رافي األساس���ي « الغـرب» لتثبيتها لدى المتعلم واخترنا موقع مدينة وه ران
الموجودة في الغرب الجزائري كنموذج أيضا.
بعد اس���تثمار هذه الس���ن دات بين المتعلم والمعلم يخلص المتعلم إلى االستنتاج
اآلتي« :أن من بين االتجاهات الجغ رافية األساسية الشرق والغرب».
واس���تكماال لنفس النشاط التعلمي و بهدف إرس���اء االتجاهات الجغ رافية األساسية
األخرى تم إدراج سن دات التالية :
الس��ند  :1عبارة عن نص كتابي يتضمن توظيف اتجاه الشمال كأحد االتجاهات
الجغ رافي���ة األساس���ية الت���ي يجب أن يدركه���ا المتعلم ويوظفها بش���كل س���ليم وذلك
بالحديث عن موقع الجزائر في شمال القارة اإلفريقية.
الس��ند  :2عبارة عن صورة بعن وان «كوكب األرض» مقس���مة إلى جزأين متس���اويين
ب واس���طة خط االست واء إلب راز الجهة الش���مالية من كوكب األرض عن الجهة الجنوبية وهو
يتضمن اتّجاهين جغ رافيين أساسيين هما «الشمال الذي يقابله الجنوب».
الس��ند  :3عبارة ع���ن نص كتابي يتضمن توظيف االتجاه الجغ رافي األساس���ي وهو
«الجن��وب» لتثبيتها لدى المتعلم ،واخترنا موقع مدينة تمن راس���ت ال واقعة في الجنوب
الجزائري كنموذج.
الس��ند  :4عب���ارة عن نص كتابي أيضا يلخص بش���كل عام االتجاه���ات الجغ رافية
األساسية «الجنوب والشرق والغرب» انطالقا من موقع إحدى المدن الساحلية الشمالية.
بعد اس���تثمار هذه الس���ن دات بين المتعلم والمعلم يخلص المتعلم إلى االستنتاج
اآلت���ي « :أس��تنتج أن االتجاه��ات الجغ رافي��ة األساس��ية تتمث��ل أيضا في الش��مال
والجنوب ويتم توظيفها في مختلف المواقع الجغ رافية».
وتم إنهاء الجزء الثاني من النشاط التعلمي الثاني بنشاطين :
 تقويم جزئي يس���تعمل فيه المتعلم االتجاهات الجغ رافية ويوظفها في التعريفبحدود مدرسته.
 إدماج جزئي أردنا من خالله أن يدمج المتعلم معارفه من معالم مكانية واتجاهاتجغ رافية ويوظفها في تحديد موقع بيته في فقرة بسيطة.
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بعد أن قمنا مع المتعلم ببناء المفاهيم الجغ رافية األساس���ية كالشرق والغرب  ...الخ ،ننتقل
مع���ه من خالل أنش���طة المركب��ة الثانية بعن وان «الرس��م التخطيطي» إلى مج���ال التصرف من
خ�ل�ال توظيفها ف���ي وضعيتي «التموقع والتنقل» وباعتبار أن هذه المركبة يغلب عليها الطابع
المنهجي ،فكان تناولها على النحو التالي :
ب داي���ة م���ن الصفحة ( )56ش���رعنا في تناول النش���اط التعلمي األول م���ن المركبة الثانية
وال وارد تحت عن وان« :التموقع» والذي استهل تناوله بصياغة الوضعية المشكلة الجزئية التالية:
(إذا َأر ْد َت أنْ ُت َح ��دِّ َد م��كان ت واج��دك أو مس��ار تنقل��ك من م��كان آلخر ،فما ه��ي األدوات
الجغ رافية التي تستعين بها على ذلك ؟).
وقد خصصنا لتناول ه ذا النش���اط التعلم���ي صفحتين ( 56و ،)57ففي الصفحة رقم ()56
أدرجن���ا مخطط��ا يبين أماك��ن جلوس التالميذ في القس��م مع تخصيص ناف���ذة كتابية صغيرة
توض���ح معنى مفه���وم «التموقع» ،أم���ا في الصفحة ( )57تم اس���تثمار ه���ذا المخطط من خالل
المفس رة له حسب ما يلي:
السن دات الكتابية
ّ
الس��ند :1ال وارد في شكل نص كتابي أردنا من خالله توظيف مصطلح «أمام» حسب تموقع
جلوس فاطمة في القسم.
السند  :2ال وارد في شكل نص كتابي أيضا أردنا من خالله توظيف مصطلح «خلف» حسب
تموقع المعلمة بالنسبة إلى المكتب.
السند :3ال وارد في شكل نص كتابي أيضا أردنا من خالله توظيف مصطلح «يمين» حسب
تموقع جلوس أحمد بالنسبة لمعلم مكاني آخر هو الباب.
السند  :4ال وارد في شكل نص كتابي أيضا أردنا من خالله توظيف مصطلح «يسار» حسب
تموقع جلوس سعاد في القسم بالنسبة لموقع جلوس علي.
الس��ند  :5ال وارد في ش���كل ن���ص كتابي أيضا أردن���ا من خالله توظي���ف مصطلحي «يمين
وخلف» حسب تموقع جلوس وسيم في القسم بالنسبة لموقع جلوس سميرة وموقع جلوس إلياس.
السند  :6ال وارد في شكل نص كتابي أيضا ،أردنا من خالله توظيف مصطلحي «أمام وخلف»
حسب تموقع جلوس إلياس في القسم بالنسبة لموقع جلوس وسيم وأحمد.
بعد مناقش���ة هذه الس���ن دات وتمثيلها واقعيا ،يتوصل متعلم إلى استنتاج يدونه على ك راسه
يحدد من خالله تموقعه في القسم بالنسبة لمعالم معينة.
أنهينا النشاط التعلمي األول من المركبة الثانية بنشاط « تقويم جزئي» يقوم فيها المتعلم
برسم مخططا لبتيه وأهم م رافقه بتوظيف االتجاهات العامة.
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في الصفحتين رقم ( 58و  )59يتم الش���روع في تناول النش���اط التعلمي الثاني من المركبة
الثاني���ة وال���وارد تحت عن���وان « التنقـ��ل» وبدأناه بصياغ���ة الوضعية المش��كلة الجزئية اآلتية
«وجهت دعوة لصديقك عمر المقيم بمدينة تمن راست لقضاء عطلة فصل الربيع بمن زلك
الكائ��ن بحي محمد بل��وزداد بالج زائر العاصم��ة ،فطلب منك تزوي��ده بمعالم تمكنه من
التنقل والوصول إليك» والمالحظ عليها أنها تختلف عن سابقاتها من حيث التركيب.
*مالحظ��ة :الهدف من ه ذا المخطط هو تدريب المتعل���م على توظيف المعالم المكانية
في التنقل باستقاللية .
في الصفحتين رقم ( 60و )61نتناول المركبة الثالثة ال واردة تحت عن وان «اختيار المسار»
آلخ َر
التي ش���رعنا فيها بصياغة الوضعية المشكلة الجزئية الم والـية ( :في َت َن ُّق ِل َك ِم ْن َم كان َ
أس��اس تَخْ تا ُر َم ْس ً
لك ا
بين ِع دَّ ِة َم س��ا ِل َكَ .ف ع َل ى ِّأي
قد تكونُ ْأح يا ًن ا أما َم ْاخ تيا ِر َم ْس ٍ
��لك ِم ْن ِ
ْ
ٍ
��ر ِه؟) .وهي وضعي���ة فيها الكثير من الحيرة التربوية كونها تس���تدعي من التلميذ تبرير
غي ِ
دونَ ْ
س���بب اختياره له���ذا المس���لك دون ذاك ،لنجعل منه م واطنا يحس���ن التصرف ف���ي اتخاذ الق رار
السليم في الوقت المناسب بناء على جمع جملة من المعطيات ،آلن هذه المركبة يغلب عليها
الجانب القيمي السلوكي.وعليه اخترنا لها السن دات التالية:
السند رقم  :1عبارة عن صورة تمثل مخططا تمثيليا لتلميذ محتار في اختيار مسار تنقله
من البيت إلى المدرسة .ويوظف في إب راز جانب الحيرة لدى المتعلم.
السند رقم  :2ورد في شكل نص كتابي يقدم تعريفا مختص را بالتلميذ أحمد الج زائري من
خالل عن وان الحي الذي يسكن به وعن وان المدرسة التي ي زاول بها دراسته.
السند رقم  :3عبارة عن نص كتابي يوظف في إب راز حيرة التلميذ أحمد من خالل التساؤالت
التي يطرحها على نفسه الختيار المسلك المناسب.
الس��ند رق��م  :4عبارة عن نص كتابي لخصوصيات الطري���ق األول يوظف في إعطاء البيانات
التي يحتاج إليها التلميذ أحمد عن ه ذا الطريق.
الس��ند رقم  :5عبارة عن نص كتابي لخصوصيات الطريق الثاني يوظف في إعطاء البيانات
التي يحتاج إليها التلميذ أحمد عن ه ذا الطريق.
جاء االس��تنتاج هذه مرة مختلفا عما سبقه من االس���تنتاجات ،كونه يمثل استنتاجا تبريريا
يتعلق بالمعايير التي سيعتمدها أحمد في اختيار المسار المناسب أثناء تنقله من البيت إلى
المدرسة.
تم إنهاء المركبة في الصفحة ( )63بنشاطين:
األول ج ����اء تحت عن وان تقوي��م جزئي ،يقوم فيه المتعلم بتبرير س ����بب اختياره لطريق
معين دون آخر أثناء تنقله من البيت إلى السوق ،حين طلب منه أهـلـه اقتناء بعض األغ راض.
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أما النش��اط الثاني :فقد ورد تحت عن وان إدماج جزئي وفيه يدمج المتعلم جملة
من التعلمات التي اكتس���بها أثناء دراس���ته لهذه المركبة من خالل كتابة فقرة ُي س���دي
فيها بعض النصائح اإليجابية التي ترغب ال راجلين في استعمال المم رات الخاصة بهم،
ويوضح فيها أيضا بعض األخطار الناجمة عن عدم استعمالها.
أنهينا المي دان مثل ما ينص عليه المنهاج الرسمي بأنشطة إدماج كلي وتقويم واردة
في الصفحتين ( 64و  )65وهي كما يلي :
إدماج كلي  :يتضمن ثالثة أنشطة وهي :
النش��اط األول  :يجم���ع ما بي���ن النظري المعرف���ي والمنهجي التطبيق���ي ،إذ يقوم
المتعل���م بذكر أهم المعالم الت���ي يمر بها أثناء تنقله من البيت إلى المدرس���ة فيتخذ
منه���ا معالم يسترش���د بها في مس���ار تنقله .ومن ث���م االنتقال من الجان���ب النظري إلى
الجانب العملي التطبيقي( .أنظر ّ
حل األنشطة في الصفحة )49
النش��اط الثاني  :يكمل الف راغات الموجودة في الش���كل باعتباره يجسد الجهات
األربعة ،والقصد منه التأكد من مدى معرفة المتعلم توظيف االتجاهات الجغ رافية التي
تعلمها على شكل م وارد معرفية خام من خالل تحديده للمعالم البارزة المحيطة بح ّي ه.
(أنظر ّ
حل األنشطة في الصفحة )49
النشاط الثالث  :هو نشاط قيمي سلوكي يظهر من خالل أخذ مبادرة الق رار والغاية
من���ه إظهار حس���ن التصرف في الوقت المناس���ب من خ�ل�ال معرفة التموق���ع في الزمان
والمكان الصحيحين( .أنظر ّ
حل األنشطة في الصفحة )49
أنشطة تقويم وهي ثالثة أنشطة :
 النشاط األول  :أن يتمكن المتعلم من انجاز مخطط جلوسه في القسم بناء علىتموقعه ،ثم يزود به صديقه المتمدرس بوالية أخرى بهدف تفعيل الت واصل ،والقصد من
ه ذا النشاط هو تمكين المتعلم من التحكم في استخ دام االتجاهات العامة(.أنظر ّ
حل
األنشطة في الصفحة )50
 النشاط الثاني  :أن يتمكن المتعلم من انجاز مخطط المسار الذي سلكه رفقةوال���ده لزيارة عمه ،ويوظف فيه المتعلم المعال���م المكانية واالتجاهات الجغ رافية(.أنظر
ّ
حل األنشطة في الصفحة )50
 النشاط الثالث  :يستعمل االتجاهات الجغ رافية األربعة في تحديد م رافق المدرسةبالنسبة لسارية العلم(.أنظر ّ
حل األنشطة في الصفحة )50
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 -3توجيهات متعلقة بالممارسات البيداغوجية داخل القسم :

مناه���ج الجي���ل الثاني بنيت وف���ق المقاربة بالكف���اءات مثل الجي���ل األول ونظمت
المناهج الدراس���ية الس���نوية بالنس���بة لكل مادة من الم واد المدرس���ة إلى ميادين ،وكل
مي دان مؤطر بكفاءة ختامية تمثل هدفا لكل التعلمات واألنشطة التي يقوم بها األستاذ
أثن���اء التحضير وخالل التنفيذ وبع���ده ،مما اقتضى إدخال تغيي رات على الممارس���ات
الصفية والالصفية لكل من األستاذ والمتعلم .ومنها :
 -1ما يقوم به األستاذ :
 الق���راءة الجي���دة وال واعي���ة الهادف���ة للمنهاج مما يس���مح له من تحدي���د االه دافالمسطرة بكل وضوح والسعي لتجسيدها من خالل الممارسات الصفية .
 إع���داد خطة عم���ل (مذكرة) بمثابة خارطة طريق مفصل���ة تتضمن كل خط واتالعمل المزمع تنفيذه في الصف بكل جزئياته ،س واء فيما يتعلق باأله داف المرحلية أو
الم وارد التي تجند لتحقيقها والوس���ائل التي تس���تعمل والزمن المخصص لكل محطة
م���ن محطات التنفيذ ،ودور كل من المعل���م والمتعلم في أي مرحلة من م راحل التنفيذ
مع وضع ت دابير التقويم بمختلف م راحله.
 تغيير النظرة الى عملية التحضير واالع داد لألنشطة  :فبدال من التحضير المرحليوعنصر بعد عنصر ومحطة معرفية بعد أخرى ،فإن النظرة الى مي دان مؤطربكفاءة تمثل
الهدف المتوخى تحقيقه بعد سلسلة من التعلمات تدفع باألستاذ الى تحضير المي دان
دفع���ة واح���دة «فالكفاءة هدف يتم اإلنطالق منه ،وهي في نف��س الوقت أداة تعلمات
بعد تفكيكهاإلى مركبات وهدف أيضا لعمليات التقويم».
 القس���م فضاء حيوي يس���تلزم تغيير كثير من الممارس���ات الصفي���ة بإعتبار أناالنتقال من منطق التعليم المحض الى الممارس���ة تقوم على منطق التعليم والتعلم؛ أي
أن المتعلم يقوم بجملة من األنشطة تمكنه من اإلكتشاف والمشاركة في بناء تعلماته.
فاألستاذ يصبح موجها و مقـ ّوما و منشطا.أي يتحول إلى مورد من م وارد المتعلم .
ويمكننا حصر دور األستاذ فيما يلي :
 توجيه تركيز التلميذ إلى الكلمات ال دالة في النص اقتصادا للجهد وربحا للوقت. -إعطاء التلميذ حرية أكبر أثناء ق راءته للصورة أو الوثيقة ،فقد تكون له ق راءة من زاوية
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أخرى ،وعلينا احتضان رأيه وتكييفه بما يخدم المطلوب.ألن تجاهل رأي التلميذ يحدث
شرخا في شخصته ووج دانه ،ي رافقه نفور تدريجي من المؤسسة التربوية بشكل عام.
تدري���ب التلميذ على التوظيف المنهجي للس���ن دات ،واس���تخالص العالقات فيما
بينها.
تدريب���ه عل���ى الوقوف أكثر عند موضوع الس���ند بدال من التيه في الق راءة الس���طحية
لفق راته أو أل وانه.
 -2ما يقوم به المتعلم :
أ /إعادة ق راءة نص اإلشكالية ،مــن أجـــل :
 استخ راج الكلمات المفتاحية لحل الوضعية المشكلة التعلمية. وضع تصميم للتعامل مع موضع التعلم.ب /الق راءة األولية للس���ن دات المطروحة أو االستماع أو المشاهدة في حالة استثمار
وسائط أخرى.
ج /ق راءة الس���ن دات المطروحة «النصوص» ألنه في تقديرنا أن عملية الق راءة تعد من
األنش���طة التعلمية الحيوية ،فهي المدخل الوحيد لفهم السند ،والق راءة نوعان ولألستاذ
تقدير النوع المناسب :
 الق راءة الصامتة المتأنية للسند بهدف استخالص م وارد معينة. ق���راءة جهوري���ة ،خيار يلجأ إليه األس���تاذ لتنمية الجانب الوج داني والحس���ي عندالتالميذ مثل ق راءة مقاطع من النشيد الوطني ،فق رات من بيان أول نوفمبر ،أبيات شعرية
من اإللياذة.
د /رص���د وتس���جيل المالحظ���ات المتع���ددة من ( :أف���كار معين���ة ،تعليقات على
السن دات ،استحضار مكاسب قبلية ،مفاهيم ومصطلحات).
هـ /بناء المنتوج النهائي وهو يعتبر المرحلة األخيرة ويتمثل في تنسيق المالحظات
واألفكار واالس���تنتاجات والم واق���ف المتحصل عليها ،ثم صبها ف���ي المهمة المطلوبة
(كـتـابـة فــقـرة – انجـاز جـدول  -تعبير عن موقف).
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 - 4توزيع الحجم الساعي للميادين.

/1مادة التاريخ
عنوان الميدان

رقم الميدان
األول

أدوات ومفاهيم المادة

الثاني

التاريخ العام

الثالث

التاريخ الوطني

الحجم الساعي للميدان
 4حصص
 4حصص
 4حصص

 /2مادة الجغ رافيا
رقم الميدان

عنوان الميدان

الحجم الساعي للميدان
 3ساعات

األول

أدوات ومفاهيم المادة

الثاني

السكان والتنمية

 5ساعات

الثالث

السكان والبيئة

 4ساعات

زميلي األستاذ  :ال شك أنك تدرك جي دا أهمية االستغالل العقالني للوقت في انجاز
المنهاج في آجالـه وبمكوناته ،ول ذا فإننا من خالل ه ذا التوزيع نود التذكير بما يلي :
 احت رام توزيع الوقت المخصص للميادين حس���ب ماهو وارد في المنهاج الرس���مي،نظ را لكون الحجم الس���اعي المخصص لكل مي دان مرتبط بمتطلبات تنصيب الكفاءة
المستهدفة.
 توزي���ع الوقت عل���ى الحصص التعلمي���ة داخل المي دان ال واحد يخضع للس���لطةالتقديرية لألستاذ ،إذ بإمكانه توزيع الوقت على المركبات وفق عدد الوضعيات الجزئية
التي يقترحها وعدد السن دات التي يستثمرها ،ومستوى الفوج الذي يتعامل معه.
 اإلتزان في اس���تثمار الوقت مطلب تربوي أساس���ي ،فالتس���رع المفرط قد يؤدي إلىإنهاء المنهاج مبك را ،وبالتالي تعريض الس���نة الدراس���ية إلى ف راغ قد يمتد لفصل كامل.
وم���ن جهة أخرى ف���إن الـتأني المفرط قد ي���ؤدي إلى التضحية بقدر كبي���ر من المنهاج،
وبالتالي عدم الوفاء بالعقد التعلمي الخاص بتنصيب الكفاءات.
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 – 5سيرورة التقويم
التقوي���م التربوي محطة مالزمة للعملية التعليمي���ة  -التعلمية بكل م راحلها ،قبل
وخالل وبعد إنجاز أي نشاط تعلمي ،وانطالقا من ه ذا االعتبار فقد أوليناه أهمية خاصة
في الكتاب المدرسي حيث ساير إنجاز المي دان منذ ب دايته إلى نهايته .
وفيما يلي سيرورته بالنسبة للمي دان األول تاريخ (أدوات ومفاهيم المادة).
مركبات الكفاءة

طبيعة التقويم

تقويم مرحلي : 1
ص ّن ف األح داث التالية حسب الجدول
المرفق  :زواج األخت – إحياء ذكرى أول
نوفمبر  -حفل الختان  -الحصول على
جائزة مدرسية  -ذهاب والدك إلى الحج -
انتخاب رئيس الجمهورية.
تقويم مرحلي : 2
أربط كل مكان بالنشاط الذي يمارس فيه.

المركبة األولى :
يتعرف على
ّ
الحدث من
خالل التجربة
الذاتية.

تقويم مرحلي : 3
أكمل ما يلي :
ولدت يوم  ...من شهر  ...سنة
 ...ببلدية ...وأدرس في السنة ...
بمدرسة...
تقويم مرحلي : 4
أكمل الف راغ بما يناسبه  :تعتبر الصورة
التذكارية مع زمالئي التالميذ في  ....لما
كنت في السنة  ...أفضل ذكرى احتفظ
بها .وأما أحسن عالمة اختبار فكانت في
مادة  ...للفصل  ....من السنة  ....بينما
أهم حدث هذه السنة هو ب داية دراسة مادتي
. ....
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المركبة الثانية :
يرسم خط الزمن

المركبة الثالثة :
يرتب أحداثا مألوفة
على خط الزمن.

تقويم مرحلي : 5
رتب على خط الزمن أربعة أح داث من
األح داث الهامة في حياتك من تاريخ ميالدك
إلى اآلن.
تقويم مرحلي : 6
 أكمل ف راغات الجدول وصنف فيهاألح داث التالية في الخانة المناسبة لها
حسب طبيعتها.
 عيد االستقالل  -عيد الفطر – عيدالميالد  -اندالع الثورة – حفل الزفاف -
عيد األضحى.
تقويم الميدان

وهو تقويم شامل لكل مركبات الكفاءة وبالتالي يحدد مدى تنصيب
الكفاءة الختامية ،ومنه تحدد المعالجة البيداغوجية المحتملة.
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 -6شبكة التقويم
المعايير

المؤش رات

مدى تمكن المتعلم من المؤش رات
عدم
التمكن

المالءمة
(االلتزام
بالمطلوب)

 يلتزم بالمطلوب. -وضع خطة لإلجابة.

00

التمكن
الجزئي
02

تمكن
أدنى
3

تمكن
كلي
5

 1)1يستثمر السن دات
في البناء.

االستعمال
السليم ألدوات  2)2االستعمال الصحيح
ومفاهيم المادة للمفاهيم واألدوات
الخاصة بالمادة.

االنسجام
واالتساق

معيار
اإلتقان
والتمايز

ـ االلتزام بم راحل
االنجاز.
ـ التدرج في بناء
المنتوج.
ـ تسلسل األفكار
وت رابطها.
تمايز المنتوج
 قيمة مضافة( تفرد المنتوج )

00

00

00

02

02

0,50

06

03

1,5

08

05

02
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ّ -7
حل بعض األنشطة التقويمية.
ّأوال  :مادة التاريـخ
 /1إدماج ك ّل ـي  :صفحة  18من الكتاب المدرسي
 النـشاط األول :الرقم

الشهر

الرقم

الشهر

1

جانفي

7

جويلية

2

فيفري

8

أوت

3

مارس

9

سبتمبر

4

أفريل

10

أكتوبر

5

ماي

11

نوفمبر

6

ج وان

12

ديسمبر

 النشـاط الثـانــي :أرتب على خط الزمن العطل المدرسية بالشكل اآلتي:
عطلة الربيع
عطلة الخريف عطلة الشتاء

عطلة الصيف

النشـاط الثالـث :
* أرسم خطا زمنيا وأرتب عليه أف راد العائلة من األكبر إلى األصغر.
الجد ( 65سنة) األب ( 45سنة) األم ( 43سنة) العم ( 37سنة) األخ ( 25سنة) االبن (8سن وات)
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 /2تقويم  :صفحة  19من الكتاب المدرسي
 النـشـاط األول: /1أرتب الت واريخ ال واردة في الفقرة حسب تسلسلها الزمني:
 5جويلية .1962
 19ماي 1956
 24فيفري 1956
 8ماي 1945
 /2اختيار أحد الت واريخ من الت واريخ السابقة وإنجاز بحثا موج زا عنها في ستة أسطر.
مثال :مجازر الثامن ماي  1945م.
كان رد الفرنس���يين على المظاهرات الس���لمية التي نظمها الجزائريون هو ارتكاب
مج���ازر  8م���اي  1945م ،وذلك بأس���لوب القم���ع والتقتيل الجماعي .واس���تعملوا فيه
الق���وات البرية والبحرية والجوية ،ودمروا قرى وم داش���ر ودواوير بأكملها .ودام القمع ق رابة
س���نة كامل���ة نتج عنها أكثر من  45000ش���هيد ،دم���رت ق راهم وأمالكه���م عن آخرها.
فكان���ت مجزرة بش���عة على يد الفرنس���يين الذي���ن كثي را ما تباه���وا بالتحضر والحرية
واإلنس���انية.
 النشاط الثانـي: أرتب األوقات الزمنية التالية: المساء – اليوم – الشهر  -الصباح – السنة – الفصل.الـسـنة.
الـفـصـل
الـشـهر
الـيـوم
المساء
الصباح
 النشاط الثالـث:باعتم���اد الخ���ط الزمني اآلتي  :يتم اعتماد نفس مقياس الرس���م كما هو موجود في
الكتاب المدرسي)
 أمأل الف راغ داخل الشريط بالفترة الزمنية المناسبة (المساء ،الصباح  ،الزوال). حدد أماكن ت واجدك عليه في تلك األوقات.سا8.00

سا 12:00سا13:00

الفترة الصباحية

المدرسة

سا 16.00سا18:00

الزوال

الـبـيت المسجد

سا20:00

الفـتـرة الـمـسائية

المكتبة الملعب البيـت
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إدماج كلي  :صفحة  32من الكتاب المدرسي
النشاط رقم :1
أنقل الجدول على ك راسي ثم أكمل العبارات بما يناسبها:
كان اإلنسـان خالل مرحلة
مرحلة ما قبل التاريخ.

المرحلة التاريخية

ـ يرسم وينقش على الصخور
وجدران الكهوف والمغارات.

ـ يكتب على ورق البردي ،الجلود.

ـ يمارس الزراعة بـاستعمال أدوات
بسيطة مصنوعة من الحجارة.

 يمارس الزراعة باعتماده على أدوات حجرية ومعدنيةأكثر تطورا.

ـ يسكن في الكهوف والمغارات .ـ يسكن في بيوت مبنية بالحجارة.

النشاط رقم :2
أنقل الفقرة على ك راسي ثم أمأل الف راغات بما يناسبها.
تمتد مرحلة ما قبل التاريخ من أول ظهور لإلنسان على سطح الكرة األرضية
إلى غاية اكتشاف الكتابة في  3200سنة قبل الميالد حيث كان اإلنسان خالل هذه
المرحلة يسكن في الكهوف ويمارس حرفة التقاط وجمع القوت ويتنقل من مكان
آلخر بحثا عن غذائه.
النش��اط رقم  :3أنجز بحثا من ثمانية أس���طر تبرز فيه أهم اآلثار الموجودة قرب
منطقتك أو في أقرب متحف من مقر سكناك.
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تقويم  :الصفحة  33من الكتاب المدرسي
النشاط رقم  :1أنقل الجدول على ك راسي ثم أصنف المخلفات األثرية التالية في
الخانة المناسبة .
ـ ضريح ماسينيس���ا ـ نقوش صخرية ـ مس���كوكات نوميدية ـ تمثال ـ مـدن أثرية ـ
أدوات حجرية ـ مخطوطات ـ نصوص تاريخية.
األثار المادية
 ضريح ماسينيسا مسكوكات نوميدية مـدن أثرية -أدوات حجرية

الرسوم ونقوش
 نقوش صخرية -تمثال

الوثائق المكتوبة
 مخطوطات -نصوص تاريخية

النشاط رقم :2
أنق���ل خ���ط الزمن على ك راس���ي ثم أرتب علي���ه ت واريخ ميالد ووفاة الش���خصيات
التالية وفق تسلسلها الزمني.
ـ تاكفارين���اس  24مي�ل�ادي ـ أبولي���وس  125ميالدي ـ بطليموس  40ميالدي ـ يوبا
الثاني  23ميالدي ـ القديس أغستين  354ميالدي

 23ميالدي
		
		

 24ميالدي

 40ميالدي

النشاط رقم :3
أربط بسهم بين الم واقع األثرية وأماكن ت واجدها.
عين الحنش
موقع تيغنيف
ضريح ماسينيسا
ضريح إمدغاسن

125ميالدي  354ميالدي

معسكر
سطيف
باتنة
قسنطينة
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ثانيـا  :مـادة الجغ رافيـا
 /1إدمــاج ك ّل ي  :صفحة  64من الكتاب المدرسي
 النشـاط األول : أذكر أهم المعالم التي أمر بها أثناء تنقلي من البيت إلى المدرسة.* خضار الحي * المس���جد * مركز البريد والم واصالت * المخبزة * مقر الش���رطة
* متوسطة.
 النشـاط الثاني :اس���تعمل الش���كل الم والي في تحديد المعالم البارزة المحيطة بحيك حس���ب
االتجاهات الجغ رافية األربعة.
حي سكني شماال
ّ

مسـجـد
شــرقــا

الحي الذي أسكن فيه
موقع
ّ

المكتبة
غربا

السوق جـنـوبـا
 النشاط الثالـث : أز ّود وال���دي بمعال���م معين���ة تبين ل���ه تموقعي وتس���هل عليه الوص���ول إلى موقعت واجدي.
أت واجد بالش���ارع الرئيس���ي المعروف بش���ارع مصطفى ب���ن بولعيد أم���ام مركز البريد
والم واصالت الموجود خلف المسجد وعلى يسار الصيدلية.
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 /2تقـــويم  :الصفحة  65من الكتاب المدرسي
 النشاط األول : خاص بإنجاز مخطط الجلوس في القس���م حس���ب تموق���ع كل تلميذ ،ثم القيامبعملي���ة التبادل م���ع تلميذ آخر يدرس بمدرس���ة أخرى (تم اختيار قس���نطينة كنموذج
فقط).
 النشـاط الـثـانـي : خ���اص بإنج���از مخطط مس���ار التنقل من بيت الع���م الذي يقيم بإح���دى األحياءالمجاورة إلى البيت الذي أقيم فيه( .على من وال المسار الموجود في الكتاب)
 النشـاط الـثـالـث :أحدد م واقع م رافق المدرس���ة بالنسبة لسارية العلم مس���تعمال االتجاهات الجغ رافية
األربعة.
مثال (لالستئناس فقط)
توج���د اإلدارة ش���مال س���ارية العم���ل ،بينم���ا يوجد الملعب جنوبا ،واألقس���ام ش���رقا
والم راحيض غربا.

دليل استخدام كتاب التاريخ واجلغرافيا

 -8الوسائل والدعائم التعليمية .
الدعائم التعلمية :
مفهومها :
هي وس���ائل وأدوات وم واد يستخدمها األس���تاذ لتفعيل الفعل التعلمي – التعليمي
ولتحس���ين األداء الترب���وي ،وتدري���ب المتعلمي���ن على تنمي���ة مهاراتهم ،وغ���رس القيم
الوطنية.
أهدافها :
 تعزيز الفهم واإلدراك للمعلومات و اإللمام بها. إثارة الفضول المعرفي واالهتمام بموضوع التعلم. إتاحة فرص إش راك المتعلمين في عملية بناء تعلماتهم. تقليص الفروق الفردية بين المتعلمين. تقريب الظاهرة الم راد معالجتها من ذهن المتعلم. توظيف أكثر من حاسة في عملية التحصيل والتعلم. اختصار المسافة بين ال واقع وفضاء القسم.شروط تفعيلها :
 تتناسب مع األه داف المحددة في المنهاج. أن تتناسب مع مستويات المتعلمين. أن تعبر تعبي را صادقا عن الرسالة التي يريد األستاذ إيصالها للمتعلمين. أن يكون لها موضوع واحد محدّد تجنبا لتشتيت أذهان المتعلمين. أن يتناسب حجمها مع فضاء القسم وعدد المتعلمين. تجريب الوسيلة قبل استعمالها للتأكد من صالحيتها. -1الصورة  :حظيت الصورة في الكتاب المدرس���ي بمكانة متميزة س واء من حيث
حج���م ت واجدها أو من حيث تنوعها أو من حيث حج���م الداللة المعرفية التي تحملها
والم راد ايصالها للمتعلم.
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أ  -أنواع الصور المستثمرة.
اعتمدنا في الكتاب المدرسي أنماط الصور التالية :
• الص���ورة ال واقعي���ة  :نعني بها تلك التي تعبر عن واقع أش���خاص أو طبيعة ،فمثال
صورة التالميذ في ساحة المدرسة هي صورة واقعية.
• الصورة التمثيلية  :هي تلك الصور التي حاولنا من خاللها مالمسة بعض الفت رات
الزمنية وتمثلها مثل صورة القديس أوغستين.
• الصورة البيانية  :تلك الصورة التي تس���تند إلى معطيات إحصائية يتم ترجمتها
إلى رسومات بيانية لتسهيل عملية المالحظة واالستنتاج مثل ال دائرة النسبية.
ب  -خصوصيات الصورة.
 ذات لغة عالمية. دقيقة في التبليغ واإليصال. تضفي ال واقعية على الدرس. متعددة الدالالت. مؤثرة وفاعلة ومحفزة.ج  -أهمية الصورة :
تتضم���ن الص���ورة بمختلف أنماطها قدرات اس���تثنائية في اإلثارة واالس���تقطاب
الذهني مما يجعل منها وس���يطا تعلميا ال غنى عنه .وتؤكد الدراس���ات أن نس���بة 80%
إلى % 90من خب رات الفرد يحصل عليها عن طريق حاسة البصر ،وأنه يدرك األشياء التي
ي راها إدراكا أفضل وأوضح مما لو قرأ عنها أو س���مع عنها ،و التعلمات التي تس���تند إلى
الصورة أكثر مص داقية وتعبي را عن ال واقع من تلك التي تستند الى تعبي رات وصفية.
فالص���ورة إذن كفيلة بتطوي���ر كافة عناصر العملية التعليمي���ة  -التعلمية ،وجعلها
أكثر فاعلية.
د -شروط فعالية استخدام الصورة.
• الوضوح  :فالصورة الصغيرة ج دا تشكل عبئا تعلميا على المتعلم.
• اإلثارة  :ويقصد بها قدرة الصورة على إثارة انتباه المتعلم وتملك ع واطفه.
• االت���زان  :أي عدم اإلف راط في اس���تعمال الصورة ،فاإلكث���ار من الصور بصبح عنصر
تشويش لدى المتعلم ،وقد يعطل من بعض المهارات مثل مهارة الق راءة والتعبير.
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 -2الخريطة.
إذا كانت الخريطة هي عبارة عن رس���م مسطح لألرض الكروية الشكل أو لجزء منها،
تهدف إلب راز ظاهرة ما أو مجموعة من الظ واهر وتوضيحها وفق مقياس رسم معين ومفتاح
معين ،ل ُت ّ
مك ن مس���تعملها من معرفة مضمونها ،فهي بالنس���بة للعملية التعليمية -
التعلمية تتحول إلى أداة أساسية لتوضيح الظاهرة وتبسيطها وتقريبها من ذهن المتعلم
وترسيخها في ذهنه.
 -3النص التاريخي :
الن���ص التاريخ���ي من الوس���ائل التعليمية األكثر اس���تعماال في تدريس التاريخ
بالنظ���ر ألهميته الدی داكتیكی���ة ،فهو یمهد األرضية التي تمكن من تنمية المارات مما
یس���ام في تطویر قدرات التالميذ ويجعلهم أكثر قدرة على بناء تعلماتهم .وقد تضمن
الكتاب المدرسي نصوصا وظفت كسن دات تستثمر من طرف المتعلم في اإلجابة على
التعليمات المعطاة وبناء المنتوج التعلمي.
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 -9معجم المفاهيم والمصطلحات البيداغوجية
البيداغوجيا  :علم للتربية س واء كانت جسدية أو عقلية أو أخالقية .وهي ذات بعد
نظري ،وتهدف إلى تحقيق ت راكم معرفي وسلوكي ووج داني ،أي تجميع الحقائق حول
المناهج والتقنيات والظ واهر التربوية ،بينما التربية فتحدد على المستوى التطبيقي
ألنها تهتم ،قبل كل شيء بالنشاط العملي الذي يهدف إلى تنشئة األطفال وتكوينهم.
البيداغوجي��ا الفارقي��ة  :تعتمد إطارا مرنا الحت واء الف���روق الفردية بين المتعلمين
حي���ث تك���ون التعلمات واضح���ة ومتنوعة بما في���ه الكفاية حتى يتعل���م الجميع وفق
مساراتهم في امتالك المعارف.
 تنظم انطالقا من عنصر أو عدة عناصر مميزة لتباين المتعلمين. بي داغوجيا مفردنة تعترف بالمتعلم كشخص له خصوصياته. بي داغوجيا متنوعة تقترح العديد من المسارات التعلمية.التربية  :تغ ُّي ر في الس���لوك وتنميته إلى الدرجة التي تمكن اإلنس���ان من اإلس���هام
الف َّع ال في تحقيق حاجات الحاضر ،وم واجهة تحدِّيات المستقبل ،وتسخير م وارد البيئة
وخب���رات الماضي عبر رحلة النش���أة والحي���اة والمصير .إن التربي���ة بمثابة عملية تنمية
متكامل���ة ودينامية ،تس���تهدف مجم���وع إمكانات الفرد البش���ري الوج داني���ة واألخالقية
والعقلية والروحية والجسدية.
التعليم :
التعلي���م ذل���ك الجهد الذي يخططه المعلم وينفذه في ش���كل تفاعل مباش���ر بينه
وبين المتعلمين.
إن التعلي���م هو نش���اط من أجل التعلم من أجل قيادة التالميذ للمش���اركة النش���طة
ويظهر ذلك من خالل حصول تغير في سلوكه.
التع ّل م  :عملية اكتس���اب الم وارد نتيجة النش���اط الذي يمارس���ه المتعلم نفس���ه
والتدرب الذي يقوم به ،والدوافع التي تسهم في دفعه لهدف معين.
الق ّي م  :يقصد بها المبادئ التي يؤمن بها المجتمع ويعتزبها ،يعمل على غرس���ها
ف���ي األجي���ال الصاعدة ع���ن طريق المناهج الدراس���ية ،وعلي���ه فهي تبنى ل���دى المتعلم
تدريجيا.
الحاج��ات  :هي القوة التي تدفع وتحرك الفرد في اتجاه هدف محدد ،وعادة يرد ه ذا
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المصطلح في سياق عبارات مثل «الحاجات التعلمية» ،فالمتعلم إذا لم تكن له حاجة
ف���إن ال دافعي���ة التعلمية تقل لديه ،وبالتالي فكلما نجح األس���تاذ ف���ي وضع المتعلمين
أمام وضعيات مش���كلة حقيقية تزداد معها حاجاتهم (الحاجة الى التعلم ،الحاجة إالى
اإلحت رام ،الحاجة إلى الحنان  )...للتعلم.
الديداكتيك :
مجموع الط رائق والتقنيات والوسائل التي تساعد على تدريس مادة معينة.
بحث في التفاعالت القائم ِة بين هذه العناصر (المع َّرفة والمع ِّل م والمتع ِّل م).
أسلوب ٍ
ُ
الموارد  :مختلف معارف المتعلم ومهاراته المختلفة وم واقفه واتجاهاته وسلوكاته
م���ن جهة ،وك���ذا الخب رات والتجارب الت���ي تحصل عليها ج راء تفاعل���ه مع المحيط من
جه���ة ثانية ،أي مجموع الم وارد ال داخلي���ة والخارجية التي يكون مطالبا بتجنيدها لحل
الوضعية المشكلة التي ي واجهها.
المؤشر  :أداة ألجرأة المعيار وجعله قابال للمالحظة والقياس .
العائ��ق البيداغوج��ي  :هي الصعوبة الت���ي يصادفها المتعلم خالل مس���اره تكون
عائقا أمام تعلماته ،ويمكن تصنيفهاإلى :
أ/عوائق اجتماعية :
تتمثل على الخصوص في الثقافة الس���ائدة داخل المجتمع .و اإلديولوجيا المس���يرة
للف���رد والت���ي تعمل عل���ى صياغة أف���كار وتوجه���ات المتعلم من خالل وس���ائل اإلعالم
ومؤسسات المجتمع األخرى.
ب  /عوائق فيزي ولوجية أو عضوية :
يسمى ه ذا النوع من الع وائق بالع وائق النمائية (السمع – البصر).
ج��ـ /ع وائق بيداغوجية ديداكتيكية  :ترتبط بنوعية المقاربات المعتمدة من
طرف المعلم.
الكفاءة  :هي تجنيد المتعلم لمختلف الم وارد الممكنة:
 الشخصية (تصورية – معارف تصريحية وإج رائية  -وج دانية) المحيطة (األستاذ – السن دات  -الجماعة التربوية – البيئة) للتعامل بشكل إيجابي مع مشكلة (شخصية  -مدرسية  -اجتماعية  -مهنية)وتجاوزها بنجاح.
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التقوي��م التربوي  :التقويم ركيزة أساس���ية لتحس���ين نوعية التعلي���م وليس هو أداة
تس���يير وظيفي ،وال وس���يلة اتخاذ ق رار فحس���ب ،بل هو ثقافة ،وهو جزء من ممارس���ات
المس���ار التعلم���ي يبرز التحس���ينات المحققة ،ويكش���ف الثغ���رات المعرقلة ،ويحدد
العملي���ات المالئمة لتعديل التعلم ،وللع�ل�اج البي داغوجي .وهو عملية تخطيط قصد
الحصول على المعلومات الكافية لتأسيس حكم تربوي.
وتتمثل أهميته في :
 استكشاف َم واطن القوة لتعزيزها. استكشاف َم واطن الخلل لمعالجتها.ومن أدواته نذكر ( :االمتحانات ،المالحظات ،االستبيانات ،المقابلة)
 النش��اط التعلمي :هو مجموع���ة مرتبة ومت رابطة من األنش���طة والمهمات يتميزبوج���ود عالقات تربط بي���ن مختلف أجزائه المتتابعة من أجل إرس���اء م وارد جديدة قصد
إنماء كفاءة ختامية ويبنى حسب الخط وات اآلتية :
 تحليل فبلي للمادة الدراسية. ضبط المركبات التي تهدف إلى تنمية الكفاءات. ضبط الم وارد المستهدفة. ضبط وضعيات النش���اط التعلمي انطالقا من الوضعية المش���كلة لتوجيه وضبطالتعلمات متبوعة بوضعيات مش���كلة بس���يطة لممارس���ة الفعل التعلمي وأخرى لتعلم
اإلدماج وتقويمه وصوال إلى حل الوضعية المشكلة األم.
 م راحل تنفيذ النشاط التعلمي : الت���درج اللولب���ي في بن���اء التعلمات الذي يضم���ن الرجوع إلى التعلم���ات القبلية قصدإنمائها وتثبيتها عند المتعلمين وتجنب التدرج الخطي أو العمودي الذي يرسخ مبدأ الت راكم.
 م راعاة توزيع محتويات التعلم توزيعا مت وازنا بين جميع األنش���طة التعلمية التي تحققالكفاءات الختامية في نهاية السنة الدراسية.
 األخذ بعين االعتبار فت رات البحث واالستكشاف والهيكلة و اإلدماج والتقييم والمعالجة. يستغرق النشاط التعلمي فترة زمنية كافية تسمح بتنمية كفاءة عبر وضعيات تعلميةجزئية ووضعيات إدماج ،يفضي إلى حل وضعية مشكلة انطالقية.
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 - 10المعالجة البيداغوجية :
المعالج��ة البيداغوجي��ة  :تعني ع���دم إقصاء المتعلمين الذي���ن يعانون صعوبات
ظرفية وإسنادهم تربويا ،وتهدف إلى:
 مس���اعدة المتعلمين المعنيين عل���ى اللحاق بركب زمالئه���م ،وبالتالي تحقيقاالنسجام داخل القسم.
 إتاحة الفرصة للتالميذ لالحتكاك أكثر باألستاذ (عدد تالميذ أقل يعني تقربا أكثرمن األستاذ).
 تحرير المتعلم من المش���اكل النفسية التي تعيقه أثناء تقديم الدروس (الخجلــ التهيب )...
 التصدي المس���بق ألي شكل من أشكال اإلحباط النفسي وما ي رافقه من ت داعياتسلوكية.
 تمكين األستاذ من اقت راح أساليب جديدة لتفعيل أدائه. جعل المتعلم يش���عر بأن المدرس���ة هي الم���كان المالئم لتنمي���ة م واهبه ،وإب رازقدراته وتوظيفها.
م راحل المعالجة :
 - 1رصد الصعوبات التي ت واجه المتعلمين ب واسطة جملة من الوسائل ( :المالحظة،
االستبيان ،المساءلة الشفوية ،االختبارات).
 - 2معرفة مسببات الصعوبات لضبط حدود تدخله مثل :
 عوامل عقلية تتمثل في انخفاض نسبة الذكاء وضعف ال ذاكرة. عوامل جسمانية حسية كضعف السمع أو البصر ،صعوبة النطق. عوامل ذاتية تتعلق باإلهمال والتسيب. عوام��ل مدرس��ية  :طريقة تدري���س المعلم أو عدم التكيف م���ع الجو االجتماعيالمدرسي.
 عوامل أسرية  :عدم توفير الجو المناسب للم راجعة في البيت ،الحرمان. - 3إع���داد مجموع���ة الترتيب���ات التي ي راها األس���تاذ مالئمة للمعالجة (حس���ب طبيعة
الخلل) مثل :
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 اقت راح مقاربة تعلمية بديلة. التركيز على الق راءة والتك رار. التركيز على المعالجة النفسية (إعادة الثقة للمتعلم). التكف���ل بالجان���ب العالئق���ي للمتعلم (فالعزلة قد تش���كل عقب���ة تعلمية أمامالمتعلم).
 الت واصل مع األولياء والعمل معهم الحت واء الصعوبات. - 4ضبط است راتيجية المعالجة كأن تكون مثال :
• عمل جماعي  :معالجة الصعوبات المشتركة لدى أغلبية التالميذ.
• عمل أف واج  :إذا كان لكل فوج صعوبات خاصة.
• عمل فردي  :إتاحة الفرصة للتلميذ ليعمل فرديا.
 - 5أين يكون العالج ؟
 في القسم (االحتكاك المباشر باألستاذ) خارج القسم (تكليف المعنيين بإنجاز نشاطات حول َم واطن الخلل) حيث يجدماس ة إلى :
المتعلم نفسه بحاجة ّ
 الت واصل مع أسرته وطلب دعمها. الت واصل مع زمالئه (التعلم التعاوني). المعالجة البي داغوجية يجب أن تنطلق أوال من تثمين المكاسب القبلية للتالميذوتقديرها لتعزيز ثقته بنفسه.
 المعالجة البي داغوجية هي المس���ار الذي يمك���ن المتعلم من تجاوز الصعوباتالتي تعترض تعلمه.
وتظهر المعالجة البي داغوجية في عدة مستويات من مخطط إج راء التعلم :
بعد إنجاز الوضعية التعلمية البسيطة ،تبدو م واطن الضعف لدى المتعلم أو ضعف
التحكم في المعارف (هذه معالجة تقليدية).
بعد وضعية تعلم اإلدماج يظهر م واطن ضعف المتعلم في تجديد المعارف والمبادرة
إلى معالجتها.
بع���د حل الوضعية المش���كلة االنطالقية ،يمكن أن يظهر ل���دى المتعلم نقصا في
استخ دام الم وارد في نهاية الفصل األول ونهاية الفصل الثاني.
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 -11قائمة بيبليوغ رافية للمصادر والم راجع.
المؤلف

عنوان الكتاب

دار أو مؤسسة النشر

السنة

أبو أحمد محمد
أمان بن علي

اإلسالم في أفريقيا عبر التاريخ

الجامعة اإلسالمية

1984

أبو القاسم سعد اهلل

تاريخ الجزائر الثقافي

دار البصائر للنشر والتوزيع
 -الجزائر -

2007

ارزقي شويتام

المجتمع الجزائري وفعالياته.

دي وان المطبوعات الجامعية 2005

بسام العسيلي

قادة فتح مصر والمغرب.

دار النفائس للطباعة والنشر 2012

جميل عبد اهلل
محمد المصري

انتشار اإلسالم الفتوحات اإلسالمية الجامعة اإلسالمية بالمدينة
المنورة
زمن ال راشدين

1989

شاوش حباسي

العلم الوطني الجزائري المعاصر

المؤسسة الوطنية للفنون
المطبعية

1996

عبد الرحمن
الجياللي

تاريخ الجزائر العام.

دار مكتبة الحياة بيروت

1965

دار الم دار اإلسالمي

2004

الفتح واالستق رار العربي في
عبد ال واحد ذنون طه
المغرب واألندلس
مبارك بن محمد
الميلي
محمود شيت
خطاب

تاريخ الجزائر في القديم والحديث المؤسسة الوطنية للكتاب 1986
قادة فتح المغرب

دار الفكر للطباعة والنشر

1984
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مفدي زكريا

إلياذة الجزائر

المؤسسة الوطنية للكتاب 1987

مولود قاسم نايت
بلقاسم

شخصية الجزائر الدولية.الجزء
االول

دار البعث قسنطينة

1985

وزارة المجاهدين

الملتقى الدولي حول االستعمار

طبعة وزارة المجاهدبن

2006

وزارة المجاهدين

تاريخ الجزائر في العصر الوسيط

طبعة وزارة المجاهدبن

2007

حسن مؤنس

أطلس تاريخ اإلسالم

الزه راء لالعالم العربي القاهرة 1978

هاري إلمر بارنز

تاريخ الكتابة التاريخية ج+1ج2

الهيئة المصرية العامة
للكتاب

1949

ف .دياكوف
وس.كوفاليف

الحضارات القديمة ،ج.1+2

منشورات دار عالء الدين

2000

الشاذلي بورون ّي ة
ومحمد طاهر

قرطاج البونية تاريخ حضارة

مركز النشر الجامعي

1999

محمد الصغير غانم التوسع الفينيقي في غربي البحر
المتوسط
دنسي يولم

الحضارات االفريقية

لوكيوس أبوليوس

الحمار الذهبي أو التحوالت

محمد صبري سليم الجغ رافيا أسس ومفاهيم حديثة

دي وان المطبوعات الجامعية 1979
منشورات دار مكتبة الحياة 1974
رواية منشورة في األنترنت

2015

دار الفكر العربي

1996
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أحمد أحمد
مصطفى

الجغ رافيا العملية والخ رائط

دار المعرفية الجامعية

2000

أحمد علي
إسماعيل

الجغ رافيا العامة موضوعات
مختارة

دار الثقافة للنشر والتوزيع

1995

شوقي ابوخليل

أطلس السيرة النبوية

دار الفكر دمشق

2003

طلعت أحمد
محمد عبده

في أصول الجغ رافيا العامة «
الجغ رافيا الطبيعية».

دار المعرفة الجامعة

2000

فتحي محمد أبو
عيانة

أسس علم الجغ رافيا الطبيعية
والبشرية

دار المعرفة الجامعية

1998

إب راهيم موسى
الزقرطي

أسس األسماء الجغ رافية

المركز الجغ رافي الملكي
االردني

1997

بيار جورج

معجم المصطلحات الجغ رافية

المؤسسة الجامعية للنشر 2002
والتوزيع

محمد الطاهر لعروق أطلس الجزائر والعالم
عبد العزيز طريح
شرف

المقدمات في الجغ رافيا الطبيعية مركز اإلسكندرية للكتاب1985 .

فريجة محمد هشام ترشيد استخ دام الم وارد المائية
في الجزائر
منال مليزي

دار الهدى

1983

الش راكة في قطاع المحروقات

جامعة المسيلة

2014

ماستر أكاديمي /جامعة
ورقلة

2013
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حاج قويدر عبد
الهادي

اإلصالحات االقتصادية في قطاع
المحروقات

رسالة ماجستير /جامعة
وه ران

2012

ن والدين حاروش

إست راتيجية إدارة المياه في الجزائر دفاتر السياسة والقانون/
العدد7

2012

كلية العلوم االقتصادية
والتجارية.

2015

نور محمد لمين

دور الم وازنة في التنمية الريفية.

رسالة ماجستير /جامعة
تلمسان

2011

سهام بالخ وات
و فطيمة زواويد

واقع وآفاق الطاقة المتجددة في
الجزائر

مذكرة تخرج /ليسانس/
جامعة ورقلة

2013

مبارك بوعشة -
نسرين برجي

االستثمارات األجنبية المباشرة و مجلة العلوم االقتصادية
دورها في تنمية قطاع المحروقات -العدد 31

2012

المجلة الجزائرية للتنمية
كلية العلوم
االقتصادية والتجارية االقتصادية /العدد 02

مركز الطاقات
المتجددة

http://portail.cder.dz

2016

الجريدة الرسمية /
العدد 14

الدستور الجزائري

األمانة العا ّم ة للحكومة

مصطفى قوراح -
نعوم عمار

االستثمار األجنبي و تأثيره على
قطاع المحروقات

الليسانس أكاديمي/جامعة 2013
ورقلة

وائل الزريعي

واقع التصحر في الجزائر.

مقال االنترنيت

عولمي عبد المالك تثمين الم وارد النباتية

رسالة ماجستير /جامعة
فرحات عباس.

2010

الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية

