
 
 انتعـاريفاث متكنك مه فهم جذول انتعهماث انسنىي

للممّيزات النوعية اليت حّددىا القانون التوجيهي كصفات  (منتوج التكوين)ىي الرتمجة ادلفّصلة يف شكل كفاءات شاملة  :مالمح انتخرّج◄
وىي منّظمة . إّّنا رلموعة بإمكاّنا أن تقود وتوّجو عملية إعداد ادلنهاج الدراسي.وخاّصيات كّلفت ادلدرسة مبهّمة تنصيبها لدى جزائري الغد

 .بكيفية جتعل ادلناىج وادلسارات الدراسية تلتزم بادلبادئ اإلسرتاتيجية وادلنهجية اليت جتعلها أكثر قابلية للتطبيق، وتّتسم باالنسجام الداخلي
  القيــم؛ .: وتنتظم ىذه ادلمّيزات حول احملاور اآلتية

في إطار مقاربة شاممة نسقية، فإّن مالمح التخّرج قد اسُتنبطت من غايات المدرسة التي حّددها القانون 
 .2008 يناير 23التوجيهي لمتربية الصادر في 

 
الطور، ، ادلرحلة التعليمية:  ملمح التخرّج من ادلاّدة حسب(المرحمة التعميمية، الطور، والسنة ) مهمح انتخرّج انشامم◄

 ادلواطن النموذجي الذي تقع على عاتقها مسؤولية – يف الوقت نفسو –يرتجم الغايات احملّددة للمدرسة اجلزائرية، كما يصف .والسنة
وترمجتها وىيكلتها يف شكل . وعليو، فإّن ىذه العناصر ىي األغراض التعّلمية اليت تتمحور حوذلا النشاطات البيداغوجية للمدرسة. تكوينو

 . سيمّكن من إصلازىا تدرجييا (مراحل، أطوار، وسنوات)كفاءات شاملة وفق نظام ادلدرسة 
وتستخلص الكفاءات الشاملة للمواد بعد حتديد ملمح .  من رلموع الكفاءات الشاملة للمواد مممح التخّرج من المرحمةيتكّون
 .التخرّج

 

لذا صلد كفاءة شاملة يف ّناية . ىدف نسعى إىل حتقيقو يف ّناية فرتة دراسية زلّددة وفق نظام ادلسار الدراسي : انكفاءة انشامهت◄
وىي تتجزّأ يف انسجام وتكامل إىل كفاءة شاملة لكّل ماّدة، . ادلرحلة، وكفاءة شاملة يف ّناية كّل طور، وكفاءة شاملة يف ّناية كّل سنة

 .وترتجم ملمح التخرج بصفة مكثّفة
 وعلى ىذه األخًنة تُبىن ادلناىج لضمان التنصيب . ستجزّأ الكفاءات الشاملة من كّل طور بنفس ادلنهجية إىل كفاءات شاملة للسنة

 .التدرجيي لدى ادلتعّلم للممّيزات الفكرية  و األخالقية، والثقافية وادلعرفية اليت حّددىا القانون التوجيهي
  نوع من الرتاكب للكفاءات الشاملة للمرحلة والكفاءة  (يف بعض ادلواد)يف ىذا التسلسل ادلتشابك للكفاءات الشاملة، ديكن أن حيدث

وىذا ما حيصل يف . الشاملة للطور األخًن من ادلرحلة نفسها والكفاءة الشاملة للسنة األخًنة من كّل طور مع الكفاءة الشاملة ادلزامنة لو
أّما يف ادلواد األخرى، فإّن الكفاءة الشاملة للمرحلة أو الطور يتحّقق بتجميع الكفاءات الشاملة . ادلواد اليت تُبىن تعّلماهتا بناء خطّيا

يدمج ادلستويات ادلكّونة لو؛ أي أّن ملمح التخرّج من ادلرحلة يدمج  (ويف احلالتٌن، فإّن ادلستوى األعلى مرحلة أو طور. ادلشّكلة ذلا
 .الكفاءة الشاملة لألطوار الثالثة، وكّل طور يدمج مالمح التخرّج من السنوات ادلكّونة لو

 التدّرج ومبدأ الشموليةمبدأ : وىذا ادلسعى الذي حيّلل إىل كفاءات شاملة ديّكن من احرتام مبدأين أساسيٌن. 

  يقتضي التفريق بٌن : المرحمةنفس مممح التخّرج من المرحمة والكفاءة الشاممة لمسنة األخيرة من الفرق بين
 :ادلفهومٌن ادلالحظات اآلتية

  على مستوى الكفاءات العرضية والقيم اليت تقتضي النمّو ادلتدرّج، فإّن مرّكبات ملمح التخرّج من ادلرحلة والكفاءات الشاملة للسنة
 األخًنة منو جيب أن تكون واحدة؛

  ،دلّا كانت ادلرحلة أوسع من السنة، فإنّو من ادلمكن أن تكون قيمة من القيم أو كفاءة من الكفاءات العرضية مدرجة يف ملمح ادلرحلة
 لكنها غًن مدرجة يف الكفاءة الشاملة للسنة األخًنة، ألّن التكّفل هبا قد مّت يف سنة  من السنوات السابقة للسنة األخًنة؛

  وبنفس اذليكلة إىل ميادين )يف عملية التحّكم يف ادلعارف ادلوارد - يف بعض ادلواد ادلتدّرجة تدّرجا خطّيا- على مستوى كفاءات ادلاّدة
أّما يف ادلواد اليت تتغًّن ميادينها حسب . ، فإّن ملمح التخرّج والكفاءات الشاملة للسنة األخًنة قريبة من بعضها(خالل كّل ادلرحلة

فاألّول يعتمد على . السنوات، فإّن ملمح التخرّج من ادلرحلة خيتلف عن الكفاءة الشاملة للسنة األخًنة من حيث ادلعارف وادلوارد اجملّندة
 . كّل معارف ادلرحلة، بينما يعتمد الثاين على ادلوارد ادلكتسبة خالل تلك السنة فقط

 ولكي نوّفق بٌن منطق ادلقاربة بالكفاءات ونظام التقومي التقليدي، ينبغي أن . ذلذا الفرق آثار ىاّمة على التقومي اإلشهادي يف ّناية ادلرحلة
 :تتضّمن اختبارات التقومي اإلشهادي بعدين يف مراقبة التحّكم يف الكفاءات
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التحّكم يف ادلوارد، )كفاءة مرتبطة بميدان من الميادين المهيكمة لمماّدة، وتعّبر بصيغة التصّرف  : انكفاءة اخلتاميت◄
 .عّما هو منتظر من التمميذ في نهاية فترة دراسية لميدان من الميادين المهيكمة لمماّدة، (حسن استعماذلا وإدماجها وحتويلها

 

وبصفة . يهدف إىل تفصيل الكفاءة احملّددة آنفا، حّّت تصبح عملية أكثر يف عملية التعّلم- وىو يف غاية األمهّية- :مركّباث انكفاءة◄
عاّمة، فإّن ىذه ادلرّكبات ترّكز على التحّكم يف ادلضامٌن ادلعرفية واستعماالهتا حلـّل وضعيات مشكلة تساىم يف تنمية القيـم والكفاءات العرضية 

  بصفة عامة توجد ؛كما أّن الكفاءات العرضية والقيم ادلذكورة يف بداية اجلدول، ستجد تعّلمها يف ىذا العمود. ادلناسبة ذلذه الكفاءة
 مركبة خاصة بتوظيف الموارد المعرفية ❷,مركبة خاصة بالجانب المعرفي  ❶: ثالث مركبات الكفاءة الختامية 

 . مركبة خاصة بالقيم والسموكات❸و 
 

. وعدد ادليادين يف ادلاّدة حيّدد عدد الكفاءات اخلتامية اليت ندرجها يف ملمح التخرّج. جزء مهيكل ومنّظم للماّدة قصد التعّلم :امليذان◄
 .ويضمن ىذا اإلجراء التكفل الكّلي مبعارف ادلاّدة يف مالمح التخرّج

 بعد يتعّلق بالتحّكم يف ادلعارف ادلكتسبة يف السنة األخًنة من ادلرحلة؛
  .بعد يتعّلق باكتساب القيم والكفاءات العرضية خالل كّل ادلرحلة

وىكذا تربز ىذه اذليكلة من جهة أمهّية القيم والكفاءات العرضية يف التعّلم خالل كّل ادلرحلة، ومن جهة ثانية ضرورة التأّكد من التحّكم يف 
 :وبذلك، فإّن سلتلف مكّونات ادلنهاج منّسقة وفق ادلخّططٌن اآلتيٌن. معارف السنة يف ّناية كّل سنة من ادلرحلة

وعلى ىذه األخًنة تُبىن ادلناىج لضمان التنصيب التدرجيي . ستجزّأ الكفاءات الشاملة من كّل طور بنفس ادلنهجية إىل كفاءات شاملة للسنة
 .لدى ادلتعّلم للممّيزات الفكرية  و األخالقية، والثقافية وادلعرفية اليت حّددىا القانون التوجيهي

ىي مجلة منظمة دلوارد ذات طابع معريف ومنهجي، واليت تستخدم لتحقيق  : واملنهجيت نبناء انكفاءاث  املعرفيت مصفىفت املىارد◄
يف إطار مقاربة نسقية، وبعد حتديد مالمح التخرّج والكفاءات الشاملة مثّ الكفاءات اخلتامية لكّل ادليادين .الكفاءات اليت يستهدفها ادلنهاج

وتتكّون ىذه ادلوارد من معارف ادلاّدة .ادلهيكلة للماّدة، فإّن غاية مصفوفة ادلوارد ىي التحديد الشامل للموارد الضرورية لبناء ىذه الكفاءات
 :وتتمّيز ادلصفوفة مبا يأيت. والكفاءات العرضية والقيم، وتشمل ادلهارات والسلوكات الضرورية لبناء الكفاءات

  كوّنا جدوال شامال وملّخصا للمعارف ادلوارد اليت ينبغي جتنيدىا الكتساب الكفاءات ادلستهدفة؛ معّدة حسب ادلرحلة والطور؛ -
متّكن مصفوفة ادلوارد . كوّنا جدوال شامال لتدرّج التعّلمات وادلعارف ادلوارد، أي زلاور ومفاىيم أساسية يف سلتلف ميادين    ادلاّدة الواحدة -

 حتقيق النسقية يف ادلناىج وفق ىيكلة مالمح التخرّج؛.تطبيق أفضل للمقاربة بالكفاءات اليت ينبغي أن تشّكل العنصر ادلهيكل للمناىج: من
 :وتقّدم العديد من االمتيازات، نذكر على وجو اخلصوص. تنظيم ادلناىج على أساس الكفاءات العرضية وكفاءات ادلواّد يف إطار ادلقاربة بالكفاءات

 األمهّية اليت متنح للمعارف ادلهيكلة للماّدة أو جملال من ادلواد؛ 
 مالءمة ادلعارف ادلقّدمة للكفاءات ادلستهدفة لتفادي التكديس وإثقال ادلناىج مبعلومات زائدة؛

 االنسجام العمودي للمعارف ادلوارد اجملّندة يف بناء الكفاءات؛
 االنسجام األفقي بٌن ادلواد بتحقيق ادلالءمة بٌن مصفوفاهتا ادلفاىيمية، واألخذ يف احلسبان للكفاءات العرضية والقيم يف كّل مصفوفة؛

 .توجيو التقومي ضلو ادلفاىيم األساسية وادلوارد الضرورية للكفاءات
 .ديّكن ىذا اجلدول من إبراز العالقة بٌن الكفاءة وادلوارد وادليادين يف كّل طور من األطوار

 .   وذلك بوضعها يف إطارىا احملّدد تحديد برنامج التعّممات السنوي،  تتمّثل مهّمة ىذا اجلدول يف: جذول انربوامج انسنىي  ◄
 لكّنو ال يقتصر على حتديد احملتويات ادلعرفية فحسب، بل يربطها ربطا متينا بصفتها موارد ضرورية لبناء . سابقا، أي إطار ادلقاربة بالكفاءات

  .القيـم والكفاءات العرضية وكفاءات ادلواد احملّددة يف ادلالمح التخرّج
تثّبت بشكل شامل ادلعارف ادلستخدمة كموارد، فإّن جدول الربنامج السنوي يقّدم تفاصيل ىذه المصفوفة المفاهيمية  إذا كانت

 .ادلعارف ادلوارد مع أمناط الوضعيات التعّلمية، ومعايًن التقومي ومؤّشراتو، وكذا مقتـرح لتوزيع احلجم الزمين
     :وحيتوي ىذا اجلدول على األسطر واألعمدة اآلتية

  احملّددة يف ملمح التخرّج؛الشاممة  بالكفاءة يذّكـر السطر األّول 
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  احملّددة أيضا يف ملمح التخرّج، ويربز إسهام ادلاّدة اخلاّص؛بالقيم  يذّكـر السطر الثاني 
   ويربز إسهام ادلاّدة اخلاّص أيضا العرضية بالكفاءاتر يذّكـالسطر الثالث  . 

وبقّية اجلدول مهيكلة على شكل أعمدة تتوافق فيها الكفاءات وادلعارف ادلوارد مفّصلة، وأمناط الوضعيات التعّلمية ادلناسبة، ومعايًن التقومي ومؤّشراتو، 
 .واحلجم الزمين

 يذّكـر بادليادين التعّلمية ادلهيكلة للماّدة كما وردت يف ملمح التخرّج؛ »الميادين« عمود 
 يذّكـر بالكفاءات اخلتامية احملّددة يف ملمح التخرّج؛ »الكفاءات الختامية« عمود 
 وىو يف غاية األمهّية-  »الكفاءة مرّكبات« عمود - 

 :بصفة عامة توجد ثالث مركبات الكفاءة الختامية 
 , مركبة خاصة بالجانب المعرفي 

  مركبة خاصة بتوظيف الموارد المعرفية 
 .ومركبة خاصة بالقيم والسموكات

وبصفة عاّمة، فإّن ىذه ادلرّكبات ترّكز على التحّكم يف . يهدف إىل تفصيل الكفاءة احملّددة آنفا، حّّت تصبح عملية أكثر يف عملية التعّلم
 . ادلضامٌن ادلعرفية واستعماالهتا حلـّل وضعيات مشكلة تساىم يف تنمية القيـم والكفاءات العرضية ادلناسبة ذلذه الكفاءة

 كما أّن الكفاءات العرضية والقيم ادلذكورة يف بداية اجلدول، ستجد تعّلمها يف ىذا العمود؛ 
 

وينبغي أن يوافق مضمون ىذا العمود . يقّدم تفاصيل ادلعارف ادلرجو جتنيدىا يف بناء الكفاءات ادلستهدفة  »عرفية الم الموارد«عمود 
 ما ورد بصفة شاملة يف ادلصفوفة ادلفاىيمية؛

 

يقرتح أمناطا من الوضعيات التعّلية متّكن من التحّكم يف ادلعارف واستعماذلا لتشمل كّل مرّكبات  : أنماط الوضعيات التعلّمية« عمود
 .الكفاءة، وكذا أمناط الوضعيات اإلدماجية

تشفع بأمثلة يف الوثيقة ادلرافقة، ومتنح الفرصة للمدّرس - حيث يكتسي نشاط ادلتعّلم أمهّية بالغة - إّن ىذه األمناط من الوضعيات التعّلمية 
 ومؤّلف الكتاب القرتاح أمثلة أخرى منها؛  

 
. متّكن من تقومي التحّكم يف ادلعارف و استعماذلا وجتنيدىا حلّل وضعيات مشكلة ذات داللة: التقويم  ومؤّشرات معايير« عمود

 وقصد توضيح ادلعايًن اليت تتمّيز عادة بالعموم، أدرجت ادلؤّشرات اليت تتمّيز بالدّقة، وينبغي أن تشمل كّل مرّكبات الكفاءة؛ 
 

 .  لتقدير احلجم الساعي الضروري الكتساب ىذه الكفاءة حاقرتاعبارة عن  :  اقتراح الحجم الزمني« عمود
 

التعّلم ىو االنتقال من مستوى معريف وكفائي إىل مستوى أعلى بإضافة معلومات جديدة مبساعدة ادلدّرس، وذلك بواسطة نشاطات : انتعهّـم◄
 .وىي عملية تقتضي بناء الكفاءات، وال ُيكتفى فيها بتلّقي ادلعارف فقط. مناسبة

 :والتعّلم عملية مستمرّة حّّت يتمّكن ادلتعّلم من
 ؛(معارف، مهارات، سلوك)ادلوارد /التحّكم يف ادلعارف 
 تعّلم كيفية جتنيدىا حلّل وضعية مشكلة معّينة؛ 
 .إدماجها يف عائلة من الوضعيات 

 : ىي وضعية مشكلة يعّدىا ادلدّرس لتقدمي تعّلمات جديدة متنّوعة ومتكاملة :انىضعيت انتعهّميت◄
  الكتساب ادلعارف؛» ابتدائية« وضعيات تعّلمية 

  وضعيات إدماجية لتعّلم اإلدماج والتمّكن منو؛
 . وضعيات مشكلة ذات داللة ومرّكبة لبناء الكفاءة اخلتامية وتقييمها

 .حتوائها على قيم وكفاءات عرضية- ادلشاركة الفعلية؛ ا - االىتمام الذي حتدثو لدى ادلتعّلم؛ : - وتتمّيز ىذه الوضعيات بـ

ىي وضعية تعّلمية، أو لغز يطرح على التلميذ ال ديكن حّلو إالّ باستعمال تصّور زلّدد بدّقة، أو اكتساب كفاءة مل :انىضعيت املشكهت◄

       .وهبذا التقّدم تُبىن الوضعية. أّنه يتمّكن من تذليل صعوبة يكن ديتلكها؛ أي
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: شاممة، مرّكبة وذات داللة مهّمة الوضعية ادلشكلة. الوضعية ادلشكلة أداة من أدوات بيداغوجية مؤّسسة على البناء الذايت للمعارف

 
 وألّّنا أيضا تتطّلب أكثر من عملية وأكثر من . (منتوج )وواقعية الحتوائها على ىدف (معطيات أّولية )أي أّّنا كاملة، ذلا سياق، شاممة

ستراتيجيات أو خوارزميات إجراء، وتستلزم  .استخدام معارف وتقنيات وا 

 فهي تثًن صراعا معرفيا، وحّلها يتطّلب (تصرحيية، إجرائية، وشرطية)، أي أّّنا تستخدم عّدة معارف، وعّدة أصناف من ادلعارف مرّكبة ،
 .جهدا

 وال تكون ذلا داللة إالّ إذا . (تتطّلب عملية واقعية) أي تثًن اىتمام التلميذ ألّّنا تلجأ إىل شيء يعرفو، وذات صلة حبياتو اليومية ،داللة ذات
كما أّّنا متّثل حتّديا يف متناول التلميذ . خزّنة يف ذاكرتو  (سواء كانت صحيحة أو خاطئة)اعتمدت على معارف ومعطيات نابعة من احمليط 

بادلنطقة اجملاورة «أي ما يسّمى )وال تكون الوضعية ادلشكلة ناجعة إالّ إذا كان الصراع ادلعريف يف متناول التلميذ . (واقعي وشلكن التحقيق )
      .إذا قام ادلدّرس بدور الوسيط الضابط للوضعية التعّلمية (»للنموّ 

انطالقا من الكفاءة اخلتامية ومرّكباهتا، يعّد ادلدّرس و خيتار وضعيات  :دور انىضعيت انتعهّميت يف بناء انكفاءة اخلتاميت◄
مشكلة ذات داللة، ويتطّلب حّلها استخدام وضعيات تعّلميـة بسيطة مالئمة قصد التحّكـم يف ادلوارد والوضعيات اإلدماجية الستخدام ىذه 

   .ادلوارد و جتنيدىا

ومتّكن الوضعية اإلدماجية . تتمّثل وضعية تعّلم اإلدماج يف توفًن الفرصة للمتعّلم دلمارسة الكفاءة ادلستهدفة :وضعيت تعهّم اإلدماج◄
ليست الوضعيات اإلدماجية رلّرد .من تنمية الكفاءات العرضية من خالل جتنيد واستخدام ادلعارف ادلوارد ادلكتسبة يف سلتلف ميادين ادلواد

 .تصفيف ادلعارف ادلكتسبة من ادلواد، وال ىي رلّرد تطبيقات لرتسيخ ادلعارف

 : خصائص انىضعيت اإلدماجيت◄
 جتّند رلموعة من ادلكتسبات اليت ُتدمج، وال جتمع؛ .1
موجَّهة ضلو ادلهّمة، وذات داللة، فهي إذن ذات بعد اجتماعي، سواء يف مواصلة ادلتعّلم دلساره التعّلمي، أو يف حياتو اليومية وادلهنية، وال  .2

 يتعّلق األمر بتعّلم مدرسي فحسب؛ 
 مرجعيتها فئة من ادلشكالت اخلاّصة بادلاّدة الدراسي أو رلموعة من ادلواد اليت خّصصنا ذلا بعض العامل؛ .3
 .ىي وضعية جديدة بالنسبة للتلميذ .4
بٌن التمرين، ورلّرد تطبيق للقاعدة أو النظرية من جهة، وبٌن حّل ادلشكلة - يف الرياضيات والعلوم مثال- ومتّكن ىذه اخلصائص من التمييز .5

 .   أي شلارسة الكفاءة يف حّد ذاهتا. من جهة أخرى
ومتارس الكفاءة على وجو اخلصوص إذا كانت ادلشكلة جتّند رلموعة من ادلعارف والقواعد والعمليات والصيغ اليت ذلا عالقة يف حّل  .6

ادلشكلة ذات داللة، ويضطّر ادلتعّلم إىل حتديدىا، وحيث تتواجد أيضا معطيات مشّوشة، وذلك على شكل مشروع يستثمر فيو قدراتو ن 
 .وإن مل يكن كذلك، فإنّنا نبقى يف رلّرد مترين تطبيقي. خالل مشكل من الواقع

 
   مفتش املقاطعة الأوىل بصديق بن عيل                                                                                                                  

  ملادة علوم الطبيعة واحلياة والأرض                                                                                                                  

 (بترصف ) والية غلزيان                                                                                                                  
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