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مقدمة :
تستند المرجعية الخاصة بمادتي التاريخ والجغرافيا إلى المبادئ األساسية
والتوجييات الكبرى الواردة في كل من المرجعيات التالية:
 تقرير إصالح المنظومة التربوية.
 اإلطار المرجعي العام لممناىج.
 المرجعية الخاصة بالعموم اإلنسانية واإلجتماعية.
وتتضمن جممة من العناصر التي تعطي صورة متكاممة لبناء مناىج التاريخ
والجغرافيا في كل المراحل التعميمية من حيث:
 التعريف بالمادة وتحديد غاياتيا ومجاالتيا واألبعاد التي تتكفل بيا.
 االختيار المنيجي المتمثل في المقاربة بالكفاءات
 تحديد مالمح التخرج وتصور المناىج في كل األطوار.
 االنسجام العمودي واألفقي لممادتين.

يستند المنياج إلى التوصيات الواردة في المرجعيات المذكورة أعاله والمتمثمة فيما يمي:

 -1بالنسبة لبرامج التاريخ:

ينبغي أن يعطي برنامج التاريخ األفضمية لمتاريخ الوطني باعتباره بوتقة انصيار اليوية

الجزائرية واطار تطور األمة.

 معرفة التاريخ الوطني في مختمف مراحمو دون تفضيل مرحمة عمى أخرى.

 االىتمام بتاريخ العالم وحضاراتو مع العناية بـ ( :تاريخ الجزائر في اإلطار المغاربي والحضارة العربية
لحضارت التي أثرت فيو).
ا
اإلسالمية ،تاريخ البحر األبيض المتوسط وافريقيا ،تاريخ العالم و

 التأكيد عمى مكانة الجزائر في التاريخ العالمي وحضاراتو ومعرفة الحضارات الماضية والحاضرة ومعالجة
األحداث السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والفكرية من خالل مقاربتين:

 مقاربة كرونولوجية تبرز العالقة بين المراحل وأىم مميزاتيا لمتمكن من أدوات تيم السيرورة التاريخية أي
نشاط اإلنسان في بعده الزماني.

 مقاربة موضوعاتية تمكن من تحميل المسائل واإلشكاليات التاريخية التي توضح التوجيات وقوانين آلية
التاريخ وتدرب عمى الحس النقدي والتحميل عند المتعمم.

 -2بالنسبة لبرامج الجغرافيا:

ينبغي أن يعطي برنامج الجغرافيا اىتماما خاصا لجغرافية الوطن والمغرب العربي وتوعية الفرد
بضرورة الحفاظ عمى موارد بالده ومحيطو وتكوينو لمواجية التحديات.

 -تمكين المتعمم من معارف تصورية ومعارف أدائية تساعد عمى معرفة المجال الجغرافي واألبعاد

والظواىر المتعمقة بالتوزيعات.

في المراحل األولى من التعميم :
 ال ينبغي أن تيتم البرامج بالتفاصيل بل ينبغي أن تركز عمى التعرف عمى عناصر ومظاىر منالطبيعة من خالل الخرائط واألطاليس الجغرافية .كقراءة التصاميم والسالليم .ورسم الخرائط البسيطة.

وفيم بيانات الطقس الخ...

في التعميم الثانوي:

 -تناول الموضوعات النظرية والمنيجية الخاصة بالجغرافيا.

 أخذ نتائج البحث العممي بعين االعتبار خاصة في مجال مالحظة الطقس عن طريق األقمارالصناعية.

 التفكير في القوانين المنظمة لمظواىر الطبيعية ونشاط اإلنسان في المجال الجغرافي . -التركيز عمى التحوالت الحديثة ذات العالقة بالتطور التكنولوجي والتوجيات االقتصادية المعاصرة

وانعكاساتيا عمى اليياكل االجتماعية والمؤسسات السياسية.

المقاربة الموضاعاتية ضرورية كوزيع لممادة عمى مجموع موضوعات (كالسطح -المناخ-

السكان) باعتبارىا مركبات لنظام متكامل.

المقاربة النقدية لمظواىر في تطورىا والتي تمكن من ربط العالقة بين الظواىر البشرية ودراسة

المجال الجغرافي ،كما تمكن المتعمم من معرفة مكانتو في محيطو الجغرافي ودور الوسط الطبيعي في

حياة اإلنسان.

 -3مادة التاريخ والجغرافيا في التعميم الثانوي
أ -تقديم مادة التاريخ :
التاريخ ىو معرفة ماضي البشرية منذ نشأتيا األولى ،فيو عمم البشرية الذي يحيط إحاطة شاممة

بحياة اإلنسان في كل أبعادىا الزمنية (الماضي ،الحاضر والمستقبل) ،فيو عامل أساسي في الوعي
بوجودنا حسب مقتضياتنا وحاجاتنا وامكانياتنا.

التاريخ ىو الصورة الفكرية لمحضارة ومؤشر نشاط الفكر اإلنساني في ماضيو منذ أن بدأ يعبر

عن وجوده بما حفره عمى الصخور في الكيوف والمغاور حتى أرتقى الى عالم اإللكترونيات والحاسوب،

فيو ييدف إلى إعادة تمثيل الحياة البشرية كما ىي ،واعادة رسم مظاىر النشاط الفكري بتطوراتو وتقدمو
وتتبع مراحل ىذا التطور وتفاعميا ،فيو أصدق مرآة تعكس حياة األفراد والجماعات والشعوب واألمم،
وأحسن دليل ليا تجاربيا الماضية وتطمعاتيا نحو المستقبل ،بحيث يشكل الموحة الشاممة لممجتمع

اإلنساني التي تمكننا من االستفادة من تجارب اإلنسان في الماضي ،فيو حوار بين الماضي والحاضر،

حوار بين األجيال وحوار بين المؤرخ والقارئ باعتباره ذاكرة العصور التي تناقمتيا األجيال والكونو التجربة
المدونة لمجنس البشري التي يمكن االستفادة منيا في كل الميادين ،ألن مجال اىتمامو ىو اإلنسانية التي
تؤلف الوحدة التي يرتكز عمييا المحور الذي تتضخم حولو المعرقة البشرية المكتسبة من تجارب وخبرة

األجيال السابقة.
ب -تقديم مادة الجغرافيا:
الجغرافيا عمم يدرس الظواىر الطبيعية وعالقة اإلنسان بمحيطو وبيئتو وىي مكون أساسي لمتربية

تساعد عمى حل مشكالت حياتية من خالل تنمية البعد المكاني لدى المتعممين وتوضيح العالقات

الموجودة بين اإلنسان والمعطيات الطبيعية والبحث عن قواعد تنظيم اإلنسان واستغاللو واستفادتو من
موارد محيطو والحفاظ عمى بيئتو.

وىي بمفيوميا الحديث ،تيتم بدراسة العالقة بين السكان ومجاليم الجغرافي من حيث التباين

والتنوع وأساليب التنمية ،وتتبنى في ذلك مقاربة شمولية تمكن من تفسير دورىم ونشاطيم وتقنياتيم

المتنوعة في إستغالل المحيط وتييئة اإلقميم ،أي عالقتيم بالبيئة تأثي ار وتأثرا.

تمارس الوصف والشرح والتحميل كقدرات ضرورية لممتعمم من أجل توعية الفرد بمكانتو ضمن

المحيط الطبيعي واإلجتماعي الذي يعيش فيو وتستجيب بذلك لكثير من الحاجيات األساسية لممتعممين.

 -تنمي التفكير العممي وفق المساعي الخاصة بمعالجة اإلشكاليات وحل المشكالت قصد التموقع

والتصرف العقالني في المحيط.

 -تساعد عمى فيم الكثير من الحوادث التاريخية والقضايا اإلجتماعية و اإلقتصادية واألدبية بما من

شأنو تعزيز روح المواطنة المسؤولة وتقوية اإلنتماء وتوطيد العالقات عمى أساس من الواقع والمصالح

والمنافع المشتركة والمتكاممة.

 تمكن المتعممين من إتخاذ مواقف من الظواىر المالحظة وتعدىم لمحياة بإكتسابيم ميارات وتنميةاتجاىات مرغوب فييا وتبصيرىم بالمشكالت المعيشة وصوال الى فيم األدوار الرئيسية لمجغرافيا في بناء

الدول وتخطيطيا المستقبمي إحصاءا وتخطيطا وتنمية كالدراسات البيئية والنظم السياسية واإلقتصادية

والمشاكل السكانية.
ج -غايات مادتي التاريخ والجغرافيا:
يساىم تعميم التاريخ والجغرافيا في تحقيق الغايات التالية:

 -1ضمان تكوين مواطن مزود بمعالم ومرجعيات وطنية أكيدة تعكس قيمو الحضارية بصدق

وقادر عمى فيم العالم في تنوعو وتطوره وباستطاعتو التصرف فيو كفرد حر مسؤول

والمساىمة الفعمية في حياة المجتمع.

 -2ترسيخ اإلرتباط بالقيم التي يحمميا التراث التاريخي والجغرافي وكذا اإلرتباط بالرموز
المستعممة لألمة الج ازئرية والعمل عمى ديمومتيا والدفاع عنيا.

 -3معرفة كافية لممجال الجغرافي بأبعاده الثالثة الطبيعي والبشري واإلقتصادي ومعرفة كافية
لمتاريخ بأحداثو ومواقعو وأبطالو وفتوحاتو اليامة التي ساىمت في الحضارة العالمية بما من

شأنو أن يولد لديو إرتباطو بأرضو وتراثو الحضاري منذ عصور بعيدة.

 -4معرفة تاريخ الوطن وجغرافيتو والوعي باليوية وتعزيز المعالم الجغرافية والتاريخية والروحية
والثقافية التي جاء بيا اإلسالم وكذا بالنسبة لمتراث الثقافي والحضاري لألمة الجزائرية.
د -المجاالت األساسية لمادتي التاريخ والجغرافيا:

 -1المجال المعرفي  :يقود التاريخ والجغرافيا المتعمم الى :
 التعرف عمى جوانب الحضارات القديمة وكذا التنوع والتباين عمى سطح األرض.
 التوصل الى مفاىيم واضحة حول التطور الحضاري ودور اإلنسان فيو بإعتباره أحد
العوامل األساسية في بناء الحضارة.

 فيم عالقات التأثير والتأثر بين مختمف الحضارات ووسائل ذلك.
 التعرف عمى جيود الشعوب ودورىا في مواجية التحديات المختمفة التي تعترض طريق
تقدميا.

 تطوير المفاىيم األساسية الخاصة بالكون ونشأة اإلنسان عمى األرض ومظاىر تفاعالتو معيا.

 تكوين تصورات سميمة عن قضايا المجتمع السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية ودور
اإلنسان فييا عبر العصور.

 تطبيق المفاىيم التاريخية والجغرافية األساسية عمى الواقع الوطني واإلقميمي والعالمي.
 معرفة إمكانات الوحدة والتكتل وأىميتيا بكافة أشكاليا عمى الصعيد الوطني واإلقميمي والعالمي.
 تنمية النظرة الشمولية عند المتعمم إلدراك ترابط أجزاء العالم جغرافيا وحضاريا.
 تنمية النظرة الشمولية عند المتعمم الدراك ترابط أجزاء العالم جغرافيا وحضاريا.

 تنمية الوعي بقيمة التراث الحضاري كمصدر لتطوير الحاضر والمستقبل من خالل الفرد كأساس
لو.

 تنمية اإلتجاه نحو التعاون الدولي والتفتح عمى الثقافات المختمفة إيمانا بأن العالم وحدة واحدة
تجمعو مصالح وآمال مشتركة.

 اإلعتزاز بالحضارة اإلسالمية ودور اإلنسان الجزائري في بنائيا.
 -2المجال المياري :تعمل مادة التاريخ والجغرافيا عمى:
 تنمية الميارات العقمية ذات المستويات العميا مثل التحميل ،التعميل ،الربط ،التركيب ،واصدار
األحكام.

 تنمية القدرة عمى اإلبداع لدى الفرد وصوال الى مايميزه عن اآلخرين في الجوانب الفكرية
والشخصية والسموكية.

 اكتساب ميارات البحث واستخدام المكتبات وما تشممو من مراجع (دوريات دوائر معارف،
أطالس) والمتاحف واآلثار.

 اكتساب ميارات التخطيط واإلعداد والتنفيذ لممشروعات واألنشطة الميدانية المتصمة بموضوعات
الدراسة.

 اكتساب ميارة استخدام الخرائط والجداول والرسوم البيانية واألشكال وقراءتيا وتفسيرىا.
 اكتساب ميارة كتابة البحوث والتقارير وابداء الرأي فييا وتقدير الرأي اآلخر.
 -3المجال الوجداني :تيدف دراسة التاريخ والجغرافيا الى :
 تقدير جيود اإلنسان بصفة عامة والجزائري خاصة في بناء الحضارة.

 دعم القيم المرتبطة بالعادات والتقاليد المستندة الىالدين والمنطق والعمم.

 تنمية االتجاه نحو التعمم الذاتي وحب الحقيقة والبحث عنيا والحصول عمييا من مصادر
مختمفة.

 ترسيخ قيمة اإلنتماء الى الوطن والتضحية من أجمو.

 تنمية الوعي السياسي لحقوق االنسان وواجباتو وممارستيا في كافة مجاالت الحياة
تطوي ار لمفرد والمجتمع.

 تنمية القيم الروحية والفضائل الخمقية في نفوس األبناء دعما ألىداف المجتمع.

 تكوين اتجاه ايجابي نحو اإلنفتاح عمى الثقافات األخرى واألخذ منيا بما ينفق وتراثنا
الثقافي وواقعنا وآمالنا وبما يعزز الروابط اإلنسانية مع الشعوب.

ىـ -األبعاد التي تتكفل بيا مادتا التاريخ والجغرافيا:
انطالقا من المبادئ العامة الفكرية واإلنسانية والوطنية واإلجتماعية ،يتوخى منياجا التاريخ

والجغرافيا تنمية شخصية الجزائري كفرد وعضو صالح منتج في مجتمع ديمقراطي حر وكمواطن مدني
ممتزم بالقوانين ،مؤمن بمبادئ ومرتكزات الوطن التي تستجيب لضرورات بناء مجتمع متقدم يتالحم فيو

أبناؤه في مناخ من الحرية والعدالة والديمقراطية والمساواة.

 -1عمى المستوى الوطني  :يعمل التاريخ والجغرافيا عمى تكوين المواطن:
 المعتز بوطنو الجزائر واإلنتماء اليو واإللتزام بقضاياه والتطمع عمى طبيعة بالده

وخصائصيا الطبيعية والبشرية بما من شأنو ما يجعمو فاعال في مجتمعو محافظا عمى

موارد بالده.

 المعتز بيويتو ومركباتو (االمازيغية ،اإلسالم ،العربية) واإللت ازم بيا.
 المتمثل تراثو الروحي النابع من اإلسالم والمتمسك بالقيم واألخالق اإلنسانية.

 المستوعب لتاريخو الوطني الجامع ،بعيدا عن الجيوية الضيقة ،والمدرك لممجال
الجغرافي لبالده وامكاناتو اإلقتصادية ومكانتو اإلقميمية والعالمية.

 العامل عمى توطيد روح التضامن والتسامح والسالم في الذات وفي العالقات بني
األفراد ،وفي العالقات االجتماعية والوطنية.

 -2عمى المستوى الفكري واالنساني :يحقق التاريخ والجغرافيا مبادئ :
 اإليمان وااللتزام التي تحترم االنسان وتعطي مكانة لمعقل وتحث عمى العمم والعمل واألخالق.

 االلتزام بالثقافة الوطنية و بوجوب االنفتاح عمى الثقافات العالمية والقيم اإلنسانية وعمى
مستجدات العصر والمشاركة اإليجابية في تطوير ىذه الثقافات واغنائيا واالغتناء بيا.

 اإليمان وااللتزام بالجزائر وطنا لمحرية والديمقراطية والعدالة التي يكرسيا الدستور وتحددىا قوانين
الجميورية وتصونيا.

 -3عمى مستوى بناء شخصية الفرد :تيدف مادة التاريخ ومادة الجغرافيا الى تنمية قدرة الفرد
عمى :
 تحقيق الذات وتحمل المسؤولية.

 اإللتزام األخالقي والتعامل مع اآلخرين بروح المواطنة المسؤولة والمشاركة االنسانية وذلك من
خالل تنمية المجاالت الثالث لشخصية المتعمم.

 -4اإلختيار المنيجي (المقاربة بالكفاءات)

أ -مبررات اختيار المقاربة:
يقع اختيار المدخل عن طريق الكفاءات في سياق االنتقال من منطق التعميم الذي يركز عمى

المادة المعرفية الى منطق التعمم الذي يركز عمى المتعمم ويجعل دوره محوريا في الفعل التربوي.

 تحتل المعرفة في ىذه المقاربة دور الوسيمة التي تضمن تحقيق األىداف المتوخاة من التربية
وىي بذلك تندرج ضمن وسائل متعددة تعالج في اطار شامل تتكفل باألنشطة وتبرز التكامل

بينيا.

 تسمح المقاربة عن طريق الكفاءات بتجاوز الواقع الحالي المعتمد فيو عمى الحفظ واالسترجاع
وعمى منيج المواد الدراسية المنفصمة.

 يتفادى ىذا الطرح التجزئة الحالية التي تقع عمى الفعل التعميمي التعممي باعتباره كما ال متناىيا
من السيرورات المترابطة والمتداخمة والمنسجمة فيما ببينيا.

 تمكن ىذه المقاربة باعتمادىا في تدريس التاريخ من االىتمام بالخبرة التربوية الكتساب عادة
جديدة سميمة وتنمية الميارات المختمفة والميول مع ربط البيئة تاريخيا وتراثيا وقيميا بمواضيع

دراسة التمميذ وحاجاتو الضرورية.

 يؤدي بناء المناىج بيذه المقاربة الى إعطاء مرونة أكثر وقابمية أكبر لإلنفتاح عمى كل جديد في
المعرفة وكل مالو عالقة بتطور شخصية الطفل.

 تستجيب المقاربة لمتغيرات الكبرى الحاصمة في المحيط اإلقتصادي والثقافي ،كما تتوخى
الوصول الى مواطن ماىر يترك التعمم فيو أث ار دائما ويمكنو من التكيف مع مختمف اشكاليات

الحياة.

فالجانب العممي من مقاربة الكفاءات يتمثل في كونيا:

 تستخدم قدرات المتعممين لتحقيق أىداف التعمم.
 توحد التصور لدى المعممين والمتعممين.
 ترتكز عمى منطق التعمم.
 تكتسب المعرفة بنائيا.

 تيتم بالعمميات العقمية المرافقة لمتعمم ال بنواتجو.

 تعتبر السموكات التي ترصدىا األىداف االجرائية مؤشرات لمكفاءة.
 تيتم بتفريد التعميم.

 ال تعتبر الترتيب مؤش ار لمتقدم بل تعتبر مستوى اآلداء الماىر دليال عمى التقدم.

ب -عناصر التجديد في المنياج:
يقوم عمى توضيح الخيط الرفيع الذي ينظم كفاءات ومفاىيم المنياج ،ويرصد تطور الوضعيات

االشكالية.

يتم اعتماد الكفاءة كمبدأ منظم لمتعميم بحيث تكون متحكمة في انتقاء المحتويات المعرفية،

وتحول الى نشاطات من شأنيا أن تمكن المتعممين من االستعمال الذاتي لموسائل التعميمية في اطار بناء

المعرفة.

 تحديد الكفاءة الختامية بحيث تشمل جممة من الوضعيات (عائمة وضعيات) تمكن من معالجة
مجاالت تعممية (معارف ومفاىيم أساسية وقواعد منظمة لممادة لشكل بنائي) .وتخص النقاط

التي تمثل صعوبة لدى المتعممين.

 اعتماد وضعيات تعميمية تعممية كمشاكل حقيقية يمكن حميا بأساليب مختمفة عبر مركبات
الكفاءة المستيدفة تكون غنية تستدعي مفاىيم أساسية وأداءات وميارات فكرية وتقنيات تعمم
تمكن المتعمم من استخدام أكثر ما يمكن من الميارات التي تظير كفاءتو وتزداد تعقيدا بالتقدم

في مراحل التعميم.

 التركيز عمى التصور البنائي لمتعمم واعطاء أىمية خاصة لنشاطات المتعمم وقدراتو الذاتية في
التعمم مما يستدعي تصو ار جديدا لمكانة المتعمم باعتباره محور العممية التربوية وتصو ار جديدا

لميمة المعمم كموجو ومسيل لعممية التعمم تحفي از وتنشيطا وتقويما.

 العناية بتكييف خطط التعمم وتسيير الوضعيات التعميمية وفق الخطوات التالية:

 التنظيم الفضائي لمقسم وفق ما تقتضيو كل وضعية تعممية ،كتنظيم العمل الشخصي
عمل األفواج المصغرة والعمل المشترك.

 تنويع المسارات البيداغوجية قصد التكفل بالصعوبة الفردية ووتيرة العمل الخاصة بكل
متعمم.

 اإلنتباه الى ردود الفعل في القسم والتعرف عمى أسباب التعثر أو عدم الفيم.

 تشجيع مختمف التفاعالت داخل القسم وحسن توزيع الوقت المخصص لمنشاطات من
مالحظة وممارسة يدوية وحوار وحوصمة.

 -5مممح التخرج في التعميم الثانوي
يعتبر التعميم الثانوي مرحمة النضج الفيزيولوجي واالستعدادات لمتعمم التجريدي حيث تتبمور

الميول واالختيارات في الدراسة .يتوقع من التمميذ في ىذه المرحمة ان يكون قاد ار عمى  :بناء نظرة
واضحة األبعاد الزمنية والمكانية والتعرف عمى التطورات التاريخية والجغرافية وطنيا واقميميا وعالميا
واستخالص القيم والخبرات من اجل التموقع والتفاعل االيجابي في بيئتو الطبيعية واالجتماعية كمواطن

وكانسان واع .

أ -كفاءات التعميم الثانوي
ال بد لمتمميذ في نياية مرحمة التعميم الثانوي ان يتمكن من الكفاءات التي تسمح لو باالندماج

بنج اح ويسر في فرع من فروع التعميم العالي او في شعبة من شعب التكوين الميني القصير التي تؤىمو
لالندماج بنجاح في الحياة العممية.
 -1كفاءات مجال المواد االجتماعية في التعميم الثانوي

يكون المتعمم في نياية المرحمة متحكما في الكفاءات التالية :
 يعبر بالطرق المالئمة
 يستثمر المعطيات

 يتوخى منيجية عممة ناجعة

 يوظف التكنولوجيات الحديثة
 ينجر مشروعا
 يحل المسائل

 يوظف التواصل لمعيش مع اآلخرين والعمل معيم
 يمارس الفكر النقدي
 -2الكفاءات العرضية في التعميم الثانوي
-

كفاءات ذات الطابع المنيجي

-

تنظيم المعطيات الستخراج عالقات في وضعيات جديدة.

-

استخراج اشكاليات عممية انطالقا من العالقة بين المعطيات العممية الجديدة.

-

اصدار فرضيات ذات العالقة باالشكالية المطروحة واختبارىا.

-

انتقاء مراجع ووثائق ذات صمة بالموضوع محل الدراسة والبحث.

التحمي بالدقة العممية والموضوعية والسبية في معالجة وضعيات جديدة.

حوصمة واعادة تنظيم المعمومات من خالل الوصف والتحميل والنقد والتجريب.

 كفاءات ذات الطابع التطبيقي
 اإلستعمال العممي والدقيق لموسائل. -انجاز وتخطيط وتحقيق المشاريع.

 تطبيق المكتسبات المعرفية في تحقيق المنجزات. استغالل التكنولوجيات والمعموماتية. كفاءات ذات الطابع االتصالي
 -التواصل بالمغة "التعبير الكتابي ،التعبير الشفوي"

 السيطرة عمى األداة المغوية وفيم آلياتيا وبناءىا وامكانياتيا التعبيرية في مختمف المقاماتواألوضاع.

 -التواصل باألسموب العممي.

 التواصل بمختمف التعابير التشكيمية والرمزية والمعموماتية والتمييز بينيا والتعامل مع خصوصياتيا. التواصل غير الشفوي بالتعبير واالنفعاالت. كفاءات ذات الطابع الشخصي واالجتماعي والوجداني
 .1ذات الطابع الشخصي:
-

تحقيق الذات

-

معرفة الذات.

-

تحمل المسؤولية.

-

التقويم الذاتي (نقاط القوة /نقاط الضعف).

-

الحفاظ عمى الذات وصيانتيا.

 .5ذات الطابع االجتماعي :
-

اإلندماج في مجتمعو بشكل سميم بتمثمو لعادات وتقاليد مجتمعو.

الحس االجتماعي والسموك االجتماعي السميم (تقدير الكفاءات ،المشاركة ،الشعور بالتآخي

والتعاون ،تحمل المسؤولية ،االعتماد عمى النفس ،ضبط النفس ،تقدير الخدمات العامة).

-

تمثل قيم المجتمع قوال وفعال.

-

االىتمام بالمشكالت االجتماعية والعمل عمى المشاركة الواعية فيما يواجو المجتمع من

-

فيم الضوابط االجتماعية.

-

ممارسة قواعد السموك السميمة في تفاعمو وسموكو االجتماعية مع اآلخرين.

مشكالت وتحديات.

-

المحافظة عمى العالقات الديمقراطية السوية في أنواع التفاعالت مع افراد الجماعة.

-

تقدير األسرة باعتبارىا مؤسسة اجتماعية ىامة.

-

المحافظة عمى قيم ومثالية األسرة.
 .3ذات الطابع الوجداني

-

االعتزاز باالنتماء لموطن والتضحية من أجمو.

-

تقدير جيود االنسان بصفة خاصة في بناء الحضارة االنسانية.

-

االعتزاز بالحضارة االسالمية ودور الجزائري في بنائيا.

-

دعم القيم المرتبطة بالعادات والتقاليد المستندة في الدين والنطق والعمم.

-

الوعي بحقوق االنسان وواجباتو وممارستيا في كافة مجاالت الحياة تطوي ار لمفرد والمجتمع.

االتجاه نحو التعاون الدولي والتفتح عمى الثقافات المختمفة ايمانا بأن العالم وحدة تجمعو
مصالح وآمال مشتركة.

-

االتجاه نحو التعميم الذاتي وحب الحقيقة والبحث عنيا والحصول عمييا من مصادرىا المختمفة.

-

االيمان وااللتزام بالقيم والمبادئ التي تحترم االنسان وتحث عمى العمم والعمل واالخالق.

اسيامات مادة التاريخ في تحقيق مممح التخرج في التعميم الثانوي
 -1التموقع والتحديد في الزمان والمكان
التوجو في الفضاء

معرفة واستعمال االحداثيات الجغرافية.

 -التحكم في مختمف انماط التمثيل البياني

استعمال الساللم الزمنية ،معرفة مختمف انواع االسقاطات والخرائط.

 -تحديد مجموعات جغرافية وتاريخية

تحديد مجموعات جغ ارفية كبرى ،تحديد مجموعات تاريخية ،ترسيم حدود مجموعات.

 -تاريخ معطيات واحداث

التاريخ بصورة مطمقة ،تحديد االحداث بين بعضيا البعض ،معرفة قواعد بعض الرزنامات

 -تعريف مختمف اصناف الزمن

معرفة التقسيمات الكبرى لمزمن.
 -2استغالل وانجاز وثائق في التاريخ والجغرافيا

 -استغالل وثائق

التعرف عمى طبيعة وثيقة ،تحديد الوثيقة في الزمان والمكان ،وصف وثيقة ،شرح وثيقة استخراج حدود

 -استغالل مجموعة من الوثائق

حصر وتحميل معمومات متشابية في وثائق مختمفة  ،حصر وتحميل معمومات تكميمية في وثائق

 -انجاز تماثيل خرائطية ورسومات بيانية

استعمال سمم مناسب ،بناء فيارس ،استغالل رموز تعارفية مناسبة.

واىمية وثيقة.

مختمفة ،حوصمة مجموعة من الوثائق.

 -3توظيف معارف البرنامج
 -وصف  ،ابراز الخصائق

وصف ابراز خصائص حدث ،وصف ابراز حالة في وقت ما ،وصف ابراز خصائص تطور او

 -ايجاد وتبرير عالقات

ايجاد وتبرير عالقات سببية في التاريخ ،ابراز عالقات داخل فضاء وتبريرىا ،ابراز عالقات بين

 -استعمال مبادئ ومفاىيم

تعريف مضمون مبادئ ومفاىيم ،التعرف عمى مبادئ ومفاىيم في وثيقة او أكثر ،تجنيد مبادئ

حركة  ،وصف ابراز خصائص فضاء ،وصف ابراز خصائص مجموعات كبرى.

فضاءات وتبريرىا ،تفكيك ودراسة آليات وانظمة  ،ومقارنة معطيات وضعيات واحداث.
ومفاىيم بمناسبة عمل كتابي او شفيي.

 -4التحكم في أدوات وطرق بين المواد
 -التعبير الكتابي

احترام االمالء ،بناء جمل صحيحة واحترام عالمات الوقف ،استعمال مفردات صحيحة ودقيقة.

 -التعبير الشفيي

التعبير بصفة فردية ،التعبير باسم مجموعة.

 -التحكم في بعض األدوات الرياضية والمعموماتية

الحساب ،تحديد عناصر مختمفة في جدول رقمي ،استعمال جياز معموماتي.

 -تجنيد وتنظيم معارف في موضوع معين

حصر الموضوع ،اإل عادة المباشرة لممعمومات ،تجنيد معارف مكتسبة في وضعيات معينة تنظيم معارف.

 -التوثيق

البحث عن المعمومة ،اختيار المعمومة.

 -اخذ رؤوس اقالم

أخذ رؤوس اقالم عند المطالعة  ،اخذ رؤوس أقالم أثناء الدرس .

 تطبيق توجييات في عمل معين -تقديم عمل جيد

 -5إثبات االستقاللية في العمل
 االنتباه والمشاركة في الدرس الفعالية في العمل الجماعي تسيير الوقت (وقت العمل ،وقت الترفيو) تنظيم وتعميق العمل الشخصي تحديد األىداف والوصول الييا -تحميل النتائج

مجاالت مادة التاريخ في التعميم الثانوي:
تحتل مادة التاريخ مكانة بارزة في المناىج الدراسية وذلك لما ليا من اىمية في تربية النشء وربطو

بتراث مجتمعو ووطنو وأمتو وتراث االنسانية ،ووظائفو كمادة مدرسية تيدف الى تحقيق تنمية شاممة لشخصية
المتعمم ليعي ذاتو كجزء من عالم تتشابك فيو القضايا واألبعاد.

 البعد الزمني بتاثير الماضي عمى الحاضر والتخطيط لممستقبل
 البعد المكاني لمعالقات المتبادلة في العالم بين الشعوب والدول
 بعد القضايا والمسائل اليامة في العالم وتشابكيا

 البعد الذاتي بتأثير االبعاد الثالثة عمى االنسان وتفاعمو ومادة التاريخ تجعل العالم الخارجي مرآة
لعالم الفرد الداخمي وتعتمد في ذلك عمى التكامل والتفاعل الحيوي بين ىذه األبعاد األربعة.
ان منياج التاريخ في التعميم الثانوي استمرار لمنياج التعميم المتوسط كتدعيم وتعميق لما تم بناؤه

واكتسابو من مفاىيم الزمان ومفاىيم المادة السياسية ،اإلقتصادية  ،االجتماعية ،الثقافية ،الدينية والعسكرية.

والمرحمة التاريخية التي ستدرس في التعميم الثانوي ىي المرحمة الحديثة والمعاصرة والتي تمتد عبر

 1453وىو تاريخ فتح القسطنطينية الى وقتنا الحاضر .2005
وقد اعتمدت المعايير اآلتية في اختيار محتويات المنياج:

 األىداف العامة لتدريس التاريخ

 قابميات وميول التالميذ في المراحل الدراسية المختمفة.
 طبيعة األحداث التاريخية.

 عالقة مادة التاريخ بالتخصصات االنسانية واالجتماعية في الدراسات الجامعية.
اما اسموب عرض االحداث التاريخية في المنياج فقد تم من خالل الجمع بين االسموب المقطعي

والموضوعاتي مع اعتبار االسموب الكرونولوجي اطا ار يضميما ،وقد جمع المنياج االنماط التاريخية (الوطني ،
اإلقميمية ،العالمية ،في الحديث والمعاصر ،سياسيا واقتصاديا وثقافيا) ،وفي السنة الثانية والثالثة من التعميم

الثانوي يفسح المجال لمدراسة الموضوعية.

تقــــديم :

ان التاريخ في معناه العام ىو ماضي االنسان وسجل مسيرة البشرية ،يحوي بين طياتو كل

التطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والعسكرية التي مرت بيا البشرية منذ أن قدر لالنسان ان يترك
آثاره عمى األرض.
فيو ذاكرة الشعوب والحافظ لعبرتيا وتجاربيا وكفاحيا عبر األزمنة والعصور .وتكمن أىمية دراسة
الماضي في ان حاضر اإلنسانية ومستقبميا في كثير من جوانبو نتاج عوامل وتطورات تاريخية أدت الى ما ىو

عميو من أوضاع ومشكالت.

واإلنسان في حاجة الى فيم جذور تمك األوضاع والمشكالت لالستفادة من خبرة العصور السابقة

في معالجة الكثير من القضايا الحاضرة.

فدراسة التاريخ ىي تحقيق في الوقائع التاريخية ،وتنظيم مادتيا ومعرفة أسبابيا ومدى صحتيا

وإليضاح تفاصيميا وتحميل الوقائع وتفسيرىا ،والربط بين ظواىرىا المختمفة واستخالص النتائج منيا.

ان مادة التاريخ تيدف الى تحقيق تنمية شاممة لشخصية المتعمم ليعي ذاتو كجزء من عالم

تتششابك فيو القضايا واألبعاد الزمانية والمكانية عن طريق تعمم عقالني تعاوني ابتكاري ،تتكامل فيو مع بقية

المواد الدراسية ووسائطيا التربوية فيي تساعد المتعمم عمى :

 إدراك العالم عمى أنو مجموعة نظم فيتصرف عمى ىذا األساس.

 تجاوز المنظور الذاتي الخاص لألمور ومحاولة رؤيتيا من خالل منظورات اآلخرين.
 تنمية حسو بالمسؤولية ووعيو بأن ما يقوم بو فرديا ،أو جماعيا لو انعكاسات عمى مستقبل الوطن
والمحيط العام.

 إدراكو بأن التعمم وتنمية الشخصية ىما رحمتان تستمران مدى الحياة.
 إدراكو بأن عممية التعمم نفسيا ،أىم بكثير من نتائجيا اآلنية.
إن مادة التاريخ تجعل العالم الخارجي مرآة لعالم الفرد الداخمي ،ونعتمد في ذلك عمى التكامل

والتفاعل الحيوي بين أربعة أبعاد ىي :

 البعد الزمني :تأثير الماضي عمى الحاضر والتخطيط لممستقبل .
 البعد المكاني :العالقات المتبادلة في العالم بين الدول والشعوب.
 بعد القضايا :ترابط القضايا والمسائل اليامة في العالم وتشابكيا.
 البعد الذاتي  :تأثير األبعاد الثالثة عمى اإلنسان وتفاعمو معيا.

فاإلنسان في ممارستو لمحياة ينبغي أن يجعل فكره في اتجاىين أو بعدين :
 -1البعد التاريخي  :وىو في ذلك يتقيد بالماضي ،فيتأمل في أحداثو وتفاعالتو ويعتبر بعبره.

 -2البعد الحاضر  :الذي يستطيع من خاللو أن يتجاوب مع المشكالت واألزمات التي يواجييا.
وفي ربطو بين البعدين يفسر الحاضر في ضوء مجريات الماضي ويحضر لبناء المستقبل .وعميو

فإن منياج السنة االولى من التعميم الثانوي العام ،التكنولوجي والتقني تم التركيز فيو عمى دراسة
تاريخ العالم الحديث في الفترة  1830 -1453من خالل الوحدات اآلتية:
 -1العالم اإلسالمي  ،وضعو الداخمي وعالقاتو الخارجية 3135- 3521 :
 -5التحوالت الكبرى في اوروبا 3135 -3521 :
 -1تاريخ الجزائر الحديث 3310- 3232 :

أىداف تدريس مادة التاريخ في السنة األولى من التعميم الثانوي


ضبط الفترات التاريخية محل الدراسات بتوقيع اىم فواصميا عمى خط الزمن ،يساعد عمى وضع الموضوع المقرر داخل



تعزيز معرفة التمميذ التاريخية وتعميقيا بحقائق ووقائع حول تطور العالم االسالمي في العصر الحديث.



اكتساب المتعمم معرفة حول االمتداد اإلسالمي في شرق القارة األوروبية وما نتج عن ذلك من تغير في العالقات

اطاره الزمني تتحكم فيو معالم بارزة وتوجيو في مجالو المعموم.

األوروبية  /أوروبية  ،واألوروبية  /اإلسالمية.


اإلطالع عمى ما أفرزتو التحوالت الكبرى في تاريخ أوروبا الحديث من تغير في موازين القوى عمى مستوى العالم.



اإلطالع ع مى المفاىيم الجديدة التي أفرزتيا التحوالت األوروبية في جميع المجاالت (اإلجتماعية  ،اإلقتصادية  ،الثقافية
 ،العممية ،السياسية ،العسكرية)



الكشف عن االزدواجية في المفاىيم والمبادئ والقوانين في العالقات الدولية.



تعزيز وتعميق معرفة التمميذ حول مكانة الجزائر في العصر الحديث وما نتج عن ذلك في العالقات المتوسطية.



فيم أسباب اختالل موازين القوى بين الشرق والغرب ونتائج ذلك.



التوصل الى بناء مفيوم االمة من خالل تشكل الدولة الجزائرية الحديثة.



اكتساب ميا ارت البحث واستخدام المكتبات ،وكتابة البحوث والتقارير وابداء الرأي وتقدير الرأي اآلخر.



تنمية الميارات العقمية ذات المستويات العميا مثل :التحميل  ،التعميل  ،الربط ،التركيب  ،إصدار األحكام .



تقدير جيود االنسان بصفة عامة واالنسان الجزائر بصفة خاصة في بناء الحضارة



ترسيخ قيمة االنتماء الى الوطن والتضحية من اجمو.



التاكد من ان االقالع نحو دروب جديدة تتطمب المحافظة عمى المكتسبات والدفاع عنيا.

في نياية السنة األولى من التعميم الثانوي يكون المتعمم قاد ار عمى فيم تاريخ العــالم

الحديث باستغالل مصادر منتقاة في معالجة الوضعيات اإلشكالية المرتبطة بالمجموعات
التاريخية محل الدراسة

الكفــاءة
الختاميـة

كفاءة قاعدية 1

كفاءة قاعدية 2

أمام وضعيات إشكالية تعكس اختالل

أمام

التوازن بين الشرق اإلسالمي والغرب

التحوالت الكبرى في أوربا الغربية في

باألحداث

األوروبي يكون المتعمم قاد ار عمى شرح

العصر الحديث يكون المتعمم قاد ار

األوسط قبل وبعد  ،1515يكون

وتصنيف عوامل القوة والضعف في

عمى شرح مظاىر وأسباب قوة أوربا

المتعمم قاد ار عمى استغالل الوثائق

كل

"القوة" نتاج تواصل حضاري انتقائي

أسباب ومظاىر التحول في المغرب

معتمدا في ذلك عمى استغالل

األوسط وتشكل الدولة الجزائرية

الوثائق والخرائط التاريخية والشواىد

الحديثة.

العالم اإلسالمي وصوال إلى معرفة ما
جعل

المنطقة

مستيدفة

مع

التحوالت في العالقات الدولية.

وضعيات

إشكالية

تعكس

كفاءة قاعدية 3

الغربية في التاريخ الحديث باعتبارىا

الحضارية.
الوحدة التعميمية 1

العالم

اإلسالمي

وضعو

وعالقاتو الخارجية

أمام

وضعيات

والشواىد

الوحدة التعميمية 2

الداخمي

التحوالت الكبرى في أوروبا
1914- 1453

1914 -1453

الوضعيات التعممية و وضعيات اإلدماج والتقويم ،أنظر الوثيقة المرفقة .

التي

إشكالية

تتعمق

ميزت

المغرب

التاريخية

الستخالص

الوحدة التعميمية 3

الجـ ـ ـ ـزائر
1830 – 1515

االكفاءة القاعدية 1

أمام وضعيات إشكالية تعكس اختالل التوازن بين الشرق اإلسالمي والغرب األوروبي في العصر الحديث ،يكون

المتعمم قاد ار عمى شرح وتصنيف عوامل القوة والضعف ومظاىرىما في العالم اإلسالمي وصوال إلى معرفة ما
جعل المنطقة مستيدفة من كل التحوالت في العالقات الدولية

المــــــوارد.
الوحدة التعممية :العالم اإلسالمي ،وضعو الداخمي وعالقاتو الخارجية
1453

1914

المفاىيم األساسية

الوضعيات التعممية

الحجم

الساعي

جمأ

ج م ع .و حوتكنولوجيا

 20سا
 13سا

األداءات والنشاطات
 -1يحدد المجال الجغرافي والسياسي لمعالم اإلسالمي

انظر الوثيقة المرافقة

 -أوضاع العالم اإلسالمي

انظر الوثيقة المرافقة

 -العالقات الداخمية لمعالم اإلسالمي

انظر الوثيقة المرافقة

 -عالقات العالم اإلسالمي الخارجية  -1يستغل وثائق مختمفة ،يحدد من خالليا طبيعة العالقة بين العالم اإلسالمي والقوى األوروبية مع تعميميا.

 -2يتعرف عمى مراحل تشكل ىذا المجال من خالل جدول ،سمم زماني ،خريطة.....
 -3يستخمص ويبرز أىم النتائج والمحطات المعممية ويعمميا.

 -4يحمل البنيات الحضارية لممجتمعات المكونة لمعامل اإلسالمي.
 -1يستغل الوثائق والسندات التاريخية لمتعرف عمى مزايا وسمبيات العالقات الداخمية لمعالم اإلسالمي.
 -2يستخمص عناصر القوة والضعف مع التعميل
 -3يصدر أحكاما موضوعية مبررة حول الموضوع
وانعكاساتيا.

 -2يعالج نصوصا تبرز اختالل التوازن بين الشرق اإلسالمي والغرب األوروبي.

 -3يستغل وثائق ونصوص يستخمص من خالليا التدخل األجنبي في شؤون المنطقة ومظاىرىا.
 -4ينجز خريطة لمعالم اإلسالمي في نياية النصف األول من القرن .19

نش ـ ـ ــاط إدماج ـ ــي

انظ ـ ـ ـ ـ ــر الوثيقـ ـ ـ ـ ــة المرافقـ ـ ـ ــة لممنيـ ـ ـ ــاج

نش ـ ـ ــاط تطبيق ـ ــي

انظ ـ ـ ـ ـ ــر الوثيقـ ـ ـ ـ ــة المرافقـ ـ ـ ــة لممنيـ ـ ـ ــاج

أمام وضعيات إشكالية تعكس التحوالت الكبرى في أوروبا الغربية في التاريخ الحديث يكون المتعمم قاد ار عمى
االكفاءة القاعدية 5

شرح مظاىر وأسباب التحول ،واستخالص عناصر القوة باعتبارىا نتاج تواصل حضاري انتقائي معتمدا عمى
الوثائق والخرائط والشواىد الحضارية.

المــــــوارد.
الوحدة التعممية :التحوالت الكبرى في أوروبا 1914 -1453 :

الوضعيات التعممية
انظر الوثيقة المرافقة

الحجم

الساعي

جمأ

 16سا

ج م ع وتكنولوجيا  14سا

األداءات والنشاطات

المفاىيم األساسية
 -1النيضة ومظاىرىا:

 -1يدرس وثائق مختمفة تتضمن مظاىر التحول ويربط التحوالت بمناطقيا الجغرافية.

االقتصادية – اإلصالح الديني)

اليونانية – الرومانية – اإلسالمية)

 -الكشوف الجغرافية

 -3يستغل خرائط الرحالت الجغرافية  ،جداول بأسماء المكتشفين والمناطق المكتشفة

( األدبية الفنية – الفكرية والعممية –  -2يستخمص أن التقدم والتطور ال يقتضي القطيعة مع الماضي بل ىو نتاج تواصل حضاري انتقائي ( الحضارة

 -4يشرح العالقة بين االكتشافات الجغرافية والتطور في اوربا الغربية من جية ودورىا في تراجع مكانة العالم
اإلسالمي من جية ثانية.

انظر الوثيقة المرافقة

 -2أىم الثورات السياسية (البريطانية -1 -دراسة وثائق أساسية لمثورات الثالث ( قانون إعالن الحقوق في بريطانيا إعالن االستقالل األمريكي -بيان
األمريكية – الفرنسية)

حقوق اإلنسان والمواطن )1789
 -2يشرح أثر ىذه الثورات عمى تطور األنظمة السياسية – االقتصادية واالجتماعية.

انظر الوثيقة المرافقة

 -3الثورة الصناعية والحركات القومية
 -الحركة االستعمارية االوروبية

نش ـ ـ ــاط إدماج ـ ــي

انظ ـ ـ ـ ـ ــر الوثيقـ ـ ـ ـ ــة المرافقـ ـ ـ ــة لممنيـ ـ ـ ــاج

نش ـ ـ ــاط تطبيق ـ ــي

انظ ـ ـ ـ ـ ــر الوثيقـ ـ ـ ـ ــة المرافقـ ـ ـ ــة لممنيـ ـ ـ ــاج

 -1يدرس سندات تاريخية مختمفة  ،يستخمص من خالليا مظاىر التطور الصناعي وآثاره.
 -2يستغل نصوص وخرائط حول الحركة االستعمارية األوروبية ونتائجيا.

أمام وضعيات إشكالية تعكس األحداث التي ميزت المغرب األوسط قبل وبعد  1515يكون المتعمم قاد ار عمى
االكفاءة القاعدية 1

استغالل الوثائق والشواىد التاريخية الستخالص اسباب ومظاىر التحول في المنطقة وتشكل الدولة الجزائرية

المــــــوارد.

الوحدة التعممية :الج ازئـ ــر في العصر الحديث 1830 -1515 :

الوضعيات التعممية

الحجم

جمأ

الساعي

ج م ع وتكنولوجيا  18سا

المفاىيم األساسية

انظر الوثيقة المرافقة

 -1من المغرب األوسط إلى الجزائر

انظر الوثيقة المرافقة

 -2تنظيم الدولة

 24سا

األداءات والنشاطات
 -1يدرس وثائق ونصوص وخرائط تاريخية تبرز الوضع العام لممغرب األوسط في مطمع القرن 16
 -2يتتبع األحداث التاريخية التي ميزت المغرب األوسط قبل  1515ويضبطيا عمى خط الزمن.
 -3دراسة خرائط وجداول ونصوص تبرز اليجرات األندلسية نحو المغرب األوسط والتحرشات األسبانية عمى
المنطقة والمدن الساحمية المحتمة من طرف األسبان.



األوضاع االجتماعية والثقافية



النشاط االقتصادي

 -1يدرس الخريطة اإلدارية لمجزائر ليستخمص خصائص التنظيم اإلداري و عناصر قوتو وضعفو.

 -2يعالج النصوص ووثائق مختمفة حول المجال االجتماعي والثقافي واالقتصادي مع استعمال معطيات
احصائية ذات داللة.
 -3دراسة وثائق تبرز مظاىر تشكل الدولة بالمفيوم القانوني الحديث.

انظر الوثيقة المرافقة

 -3عالقات الجزائر الخارجية:


 -1دراسة معاىدات – نصوص – وثائق تبرز العالقات الجزائرية الخارجية (العثمانية – العربية مشرقا ومغربا-

مع الدولة العثمانية والمشرق االوروبية )
العربي

-2من خالل الوثائق المختمفة يستخمص مظاىر السيادة الجزائرية.



مع بمدان المغرب العربي

 -3يستعمل المفاىيم والمصطمحات الدالة عمى استيعاب ما ميز تاريخ الجزائر الحديث



مع أوروبا وأمريكا

 -4دراسة وثائق ونصوص حول " الجزائر في المؤتمرات األوروبية"
 -5دراسة وثائق تبرز العالقة الجزائرية األمريكية.

 -6استخالص الكيفيات التي حضرت بيا فرنسا ظروف االحتالل.
نش ـ ـ ــاط إدماج ـ ــي

انظ ـ ـ ـ ـ ــر الوثيقـ ـ ـ ـ ــة المرافقـ ـ ـ ــة لممنيـ ـ ـ ــاج

نش ـ ـ ــاط تطبيق ـ ــي

انظ ـ ـ ـ ـ ــر الوثيقـ ـ ـ ـ ــة المرافقـ ـ ـ ــة لممنيـ ـ ـ ــاج

التقوي ـ ــم
تعريف التقويم التربوي :
" ىو عممية استكشافية مستمرة تيدف الى تشخيص الظاىرة المقاسة من أجل تقديم الفعل الناجع إلزالة اإلعوجاج في

الظاىرة"

عند تقويم أي ظاىرة تربوية يجدر بنا أن نطرح جممة من األسئمة :
لماذا نقوم ؟

 -ماذا نقوم ؟

 -بماذا نقوم ؟

 -متى نقوم ؟

أنواع التقويــــم  :تم تقسيم التقويم إلى ثالثة أنواع وفق األبعاد التالية :
قبل أو في بداية الدرس

مكتسبات سابقة

تقويم تشخيصي

خالل مراحل الدرس

معطيات جديدة

تقويم تكويني

نياية الدرس (الوحدة)..

أىداف نيائية

تقويم إجمالي

 -1التقويم التشخيصي :ىو إجراء عممي يقوم بو المعمم قبل أو في بداية الدرس كي يحصل عمى معمومات بقدرات

ومعارف وميارات ومواقف المتعممين السابقة.
أىداف التقويم التشخيصي :

 oضبط الحصيمة النيائية لمعارف المتعممين السابقة
 oتشخيص القدرات والميارات لدى المتعممين

 oتحديد طبيعة الفروق بين مستويات المتعممين
 oيسكن المعمم من معرفة مدى استعداد التالميذ الستقبال المعارف الجديدة
 oجمع بيانات ومعمومات تخص وضعية وظروف المتعممين االجتماعية من أجل حاالت تربوية واجتماعية
 oجمع مؤشرات عن نوعية التفاعالت والعالقات الموجودة بين المتعممين

يساعد المعمم عمى تحديد نقطة االنطالق وضبط االتجاه الصحيح نحو تحقيق األىداف التربوية
مقتضــــات إنجازه

 -1أسئمة في بداية الدرس

 -2واجبات منزلية

 -3حوار أفقي مفتوح

 -4أسئمة مكتوبة

 -2التقويم التكويني :

ان التقويم التكويني يجيبنا عمى السؤال التالي  :ىل التمميذ يتابع بكيفية منظمة ومالئمة لمراحل الدرس؟
اذن فيو  " :اجراء عممي يقوم بو المعمم أثناء أو خالل الدرس عند انتقالو من فكرة إلى أخرى أو من ىدف إلى آخر أجل:

 اكتشاف المدرس والمتعمم درجة تحكميما في تعميم معين. -اكتشاف المعمم لوقت وموقع الصعوبات التي تعترض المتعممين

 اكتشاف المتعمم بنفسو طرق تمكنو من التطور عن طريق تصحيح مساره.أىـــداف التقويـــم التكويني :
أ -بالنسبة لممتعمم


يمنح المتعمم درجة مواكبتو لمدرس



يبين لو الصعوبات التي تتعرضو



يمكنو من التقويم الذاتي لمجيوده وتصحيح مساره



يساعده عمى التعمم الذاتي .

ب -بالنسبــة لممعمم :


يمكنو من تمييز الفروق الفردية بين المتعممين



يمكنو من معرفة فعاليات األدوات والوسائل المستعممة



يمكنــو من درجــة صعوبــة المحتــوى



يمكنو من التحكم في الفعل التعميمي بحيث أنو ال ينتقل من مقطع الى آخر اال إذا تأكد من تحكمو

مقتضيـــات إنجازه

يمجأ المعمم إلى ىذا النوع من التقويم اذا اراد اإلنتقال من عنصر الى آخر ومن ىدف الى آخر.
األدوات المستعممة في ىذا النـوع من التقويم :


رسوم أو جداول تمأل بمعطيات معينة



نصوص تتطمب مأل الفراغات



أجوبة ثنائية الخطأ والصواب

كيف توظف ىذا النوع من التقويم؟

يتطمب ىذا النوع من التقويم ممارسة أنشطة خاصة تتميز بما يمي :

عــاجمة وآنيــة  :تنجز في لحظة من لحظات الدرس
جزئيــة  :تتعمق بجـزء من الدرس

واضحـة  :أي انجازات محددة تحديدا اجرائيا دقيقا
مالئمـة  :أي أنيا تنسجم مع أىـداف محددة

تمييزيـة  :تقيس الفروق الفردية لممتعممين
 -1التقويم النيائي (التجميعي ) :

" وىو إجراء عممي يقوم بو المعمم في نياية حصة أو درس أوقسم من المقرر أجوبة التساؤالت التالية :
س -1ىل أن أىداف التدريس مرتبطة فيما بينيا بحيث تحدد ىدفا عاما ونيائيا؟
س -2ىل أن مراحل ومقاطع التدريس تقود الى ما نتوخاه في نياية الدرس؟

أىـــدافـــــو :
انطالقا من التساؤالت السابقة فان التقويم اإلجمالي يتوخى تحقيق األىداف التاليـة :
-

يتيح القيام بالتغذيـة الراجعة (  )FEED BACKأي أنو يتيح قياس الفارق بين األىداف المتوخاة واألىداف التي تحققت فعال.

-

يمكن من قياس الفارق بين عناصر الفعل التعميمي من أىداف ومحتويات وطرق ...

-

يمكن من سيرورة التعميم ويغطي جوانبيا.

-

يفتح قناة التواصل بين األشخاص المعنيين بتكوين المتعممين من أساتذة واداريين ومؤطرين.

-

يمكن من قياس مستوى المتعمم والنتائج النيائية عند اختتام التدريس.

-

وحتى يحقق التقويم اليدف التربوي ،البد أن يشمل نواحي عديدة  ،نذكر منيا:

-

أن يكون مستم ار طوال عمميات التعمم وفي مراحل زمنية مختمفة

-

أن يتيح الفرصة لممتعممين لتقويم أنفسيم

-

أن يمكن المدرس من معرفة الفروق الفردية لتالمذتو

-

تحسين وتنقيح الطرق والوسائل التعميمية المستعممة.

الصفحة الرئيسية

