
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       فهم المنطوق –كيفية تحضير مذكرة وحدة تعّلمية 

ر على الموجه قبل الد   أولا  خول إلى قسمه عليه أن ُيحضِّ

 رة.درسه مسبقا و هو ما يسمى بالمذك  

و وفق خطٍة محكمٍة  نهجة  م  د أن تكون مُ رة الب  فالمذك  

ة، الفروقات ُيراعى فيها الوقت إلنجاح الوحدة الت عل مي  

 ة لدى المتعل مين.ة و العلمي  المعرفي  

قبل كل شيء البد على  -1ا. سنتطرق إليها تدريجي  

ه االطالع على الوثائق البيداغوجية: المنهاج  -الموجِّ

دليل األستاذ مع االطالع على كتاب  -الوثيقة المرفقة

الكفاءة الشاملة و العرضية   تحديد -2المتعلِّم كسند فقط. 

    و القيم و المواقف و تكون في بداية المقطع الت عل مي.

ارساء الموارد المستهدفة أي المعارف التي يطمح  -3

تنقسم  مالحظة=ة. الوصول إليها في نهاية الوحدة الت عل مي  

المذكرة إلى ثالثة مراحل و يقابل كل مرحلة تقويم معيَّن. 

        الق و يقابلها التقويم التشخيصيمرحلة النط -4

و يجيب عنه المتعلِّمون  و تكون عبارة عن سؤاٍل تمهيدي  

ة و يتم اإلجابة عنها من خالل مباشرة، أو اشكالي  

مة أو مقدمة كتوطئة للموضوع و هي الت عل مات المقد  

ياضي        ، و ال تأخذ وقتا طويال.بمثابة احماء عند الر 

بناء خول في مرحلة ثانية و هي مرحلة بعدها الد   -5

و هاته  و يقابلها التقويم التكويني أو البنائي  الّتعلّمات

من الوقت من طرف  دحصة األسالمرحلة تأخذ 

ة و تختلف من المتعلِّمين؛ خاللها يتم بناء الوحدة الت عل مي  

ففي فهم المنطوق يقوم الموجه بتوفير  ميدان إلى آخر.

  و يقرأ الن ص ،الهدوء و جوٍّ مالئم لإلصغاء و التركيز

ى ال يتَّكل المتعل مون أن ا حت  مرة واحدة إن كان قصير  

م الن ص إلى  هناك قراءة ثانية، و إن كان طويال  له أن يقسِّ

أجزاء و يسأل مع كل جزٍء مراعاة  الستيعاب المتعل مين. 

تخص مضمون الن ص المسموع  دها يطرح أسئلة  بع

نوها.عبة الت  ويشرحوا مع بعٍض المفردات الص        ي دوَّ

ُه المتعلِِّمين في وضعيِة  كأن  إدماجيةو بعدها يدمج الموج 

الن ص المنطوق من خالل ما  إعادة إنتاجيطلب منهم 

سمعوه و فهموه شفاهيا أو التطرق إلى موضوع مشابه له 

النقاش بين المتعل مين السامعين و العارضين.  مع مراعاة

و هذا يهدف إلى تنمية الفهم ،االصغاء، النقاش و اإلنتاج 

االشفهي لدى المتعل م؛ و يكون األستاذ  ا و موجه   منشط 

خالل الوحدة التعل مية. و في األخير تكل ل بقيمة تربوية أو 

ون على السبورة. خول ثم الد    -6تاريخية أو ثقافية و ُتد 

وضعية الختام و يقابلها في المرحلة األخيرة و هي 

طرق وضع نشاط إدماجي لما تم الت   أي التقويم تحصيلي

 .إليه

 

ح التخرج  و الغايات و المهارات و السلوكات م  ل  هو م   المنهاج:

 المراد تكوينها للمواطن الجزائري.

 تشرح المنهاج. الوثيقة المرفقة :

م م األستاذ:دليل   ن طرف الوزارة لتوجيه و إرشاد األستاذ.ُيقدَّ

أو مخطط بناء الت عل مات أي ما يقدمه طيلة السن ة  البرنامج السنوي:

م من طرف مفتش المادة.  الدراسية و يقدَّ

ةالكراس اليومي ن فيه مسبقا  ما سيتم التطرق إليه خالل الحص   : ُيدو 

ون فيه  دفتر الّنصوص: م المتعلِّ بعد الحصة لالطالع من طرف يد 

 الغائب، المدير، المفتِّش  أو األستاذ المستخلف. 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

 مديرية التربية لوالية البويرة

 مصلحة التكوين و التفتيش

 

 تقرير نهاية التكوين البيداغوجي
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ر ال يخرج من عمِ من المعلوم تاريخيا أن  المستَّ 

ة، و هذا ما الجهل و األمي    ارته حت ى يبث فيهعم  مست  

خلف و فلم تورث لنا فرنسا سوى الت  حدث مع الجزائر 

ا، فقد ا و نفسي  مدمرا  مادي   جعية، و خل فت وراءها شعبا  الر  

لت النِ  شق ت جيوب األيامى  بيان وسوان و يتمت الصِّ رم 

 و أدمعت عيون اليتامى.

إن  المنظومة التربوية الجزائرية بعد االستقالل كانت 

ة و ما بقي اسمريضة و عاجزة تماما، فما كان على الس  

رضها إال  النهوض بها من جديد. فقد من العقالء على أ

ين و  اعتمدوا المنظومة الفرنسية ما عدا ما تعلق بالد 

اء كل هاته . و أثن1976حت ى  1962العادات و هذا من 

فكير في إصالح الواقع التربوي؛ الت   هم الفترة كان علي

ادها حيث تعتبر أول منظومة تربوية جزائرية تم اعتم

. حيث تم 1976ت بأمرية ف  رِ و الت ي عُ  1976كانت سنة 

 – طر و الخطوط لها. و قاموا بجزأرتهاوضع جميع األُ 

عتماد  او ،المنظومة، وتعريبها - أي جعلها جزائرية

     بيان أول نوفمبر،نصوص عربية، وفق الدستور، و 

و الشريعة اإلسالمية، و العادات و التقاليد و المقومات 

   عليم إجباري  و تجديد المضامين الجزائرية.  جعل الت  

و طرق التعليم، إال  أن الواقع المعيش يفرض مسايرة 

العالم و التطور الحاصل، حيث تم إقامة المدرسة 

و تعميمها بالتدرج و فتح شعب جديدة و ذلك   األساسية  

إلى أن ظهرت إصالحات جديدة سنة  .1990 -1980

و التي عرفت بإصالحات بن زاغو و الت ي تم  2003

فيها اعتماد منظومة جديدة بالكامل على طريقة المقاربة 

بالكفاءات و اعتماد تقسيم جديد ، التعليم االبتدائي 

 .سنوات( 4سنوات(  و المتوسط  )5)

إصالحات  ى ظهرتإال  أن  هذا لم يلبث كثيرا حت  

في عهد بن بوزيد، و لكن بعد تولي  2008أخرى سنة  

رتأت أن تقوم بإصالح السيدة نورية بن غبريت الوزارة اِ 

اإلصالحات و هي عبارة عن تقويم لإلصالح السابق 

لت خيرة تكل  نحن عليه اآلن، إال  أن  هاته األفظهر ما 

في  ةربوي  تفاهم بين األسرة الت   و سلبيات وسوءبإيجابيات 

ختصار تاريخ كيفية تجسيدها على أرض الواقع. هذا و باِ 

ى يومنا حت   ستقاللة من االة الجزائري  ي  وربالمنظومة الت  

 هذا.

د من تطبيق طرائق و في خضم هذا كله كان الب  

تدريس بحسب ما هو سائر في العالم. ففي البداية كانت 

بالرأس الفارغة،  السائدة أو كما ُعِرفت هي لقينطريقة الت  

لميذ متلقي. إال  أن هاته الطريقة لم م ملقن و الت  أي المعلِّ 

عتماد طريقة أخرى تصلح و لم تأتي بثمارها، فتم اِ 

ب ثم طريقة  المقاربة باألهداف المقاربة إي المعلم مدر 

فاعل أي  لمتعلِّمه و ام موجِّ عتبار المعلِّ و هي اِ  بالكفاءات

. إال  أن  هاته معارف المتعلِّمينتسبات و االنطالق من مك

الطريقة لم تجدي نفعا ألن ها تحتاج لتجهيزات و وسائل و 

 أرضية مهيأة لذلك. 

كر أن  المنظومة الت   ة عرفت ربوي  و كما أسلفنا الذ 

إصالحات كثيرة في اآلونة األخيرة فظهرت مصطلحات 

 قييمقويم و الت  جديدة و من أهمها الت  

قيمة و تثمينه أما  ءيالش   عطاءهو اِ  قييم:التّ 

فهو إصالح و معالجة ما تم تقييمه فهو بمثابة  :قويملتّ ا

تشخيص المرض ) التقييم( و معالجته ) التقويم( عند 

و هو  :قويم المستمرالتّ الطبيب. كما أن  له أربع أنواع. 

 ة.نة الدراسي  طيلة الس   المراقبة الدائمة للمتعلِّمين

و هو تشخيص و معرفة  شخيصي:قويم التّ التّ 

م و يكون في بداية الوحدة عف عند المتعلِّ مواطن الضَّ 

، بداية مقطع جديد، الرجوع من العطل أو بداية الت عل مية

    فهو بناء الت عل مات  :كوينيقويم التّ التّ السنة الدراسية. 

يأتي في نهاية  التقويم التحصيلي :و تثبيت المعارف. 

 -اختبارات –) فروض  دراسي  مية أو موسم وحدة تعل  

 امتحانات(.

و األستاذ المتربص الب د أن يخضع لتكوين 

درس فيه عدة مقاييس معين و ي   بحجم ساعٍ  بيداغوجي  

ة تسيير و ضبط هي كيفي  و :تقنيات تسيير القسممنها: 

و هي كيفية تقديم ة: عليميّ التّ المتعل مين داخل القسم. 

 –م المتعل   -مالمعل   ثة أقطابٍ س ثالدرُ ت   ة ومي  عل  الوحدة الت  

خطيط المسبق للوحدة و هي الت  هندسة التكوين: المعرفة. 

و يتم خالله معرفة قانون : شريع المدرسيّ التّ  ة.مي  الت عل  

 -1976أمرية  –الوظيف العمومي، و القانون التوجيهي 

 23المؤرخ في  08/04الذي ألغي بالقانون التوجيهي 

 153. و معرفة القانون األساسي رقم 2008 جانفي

و الذي ألغي بالقانون  1991فيفري  26المؤرخ في 

حيث  2008أكتوبر  11المؤرخ في  08/315األساسي 

م بالقانون  ل و تم  ماي  29المؤرخ في  12/240عد 

و فيها يتم التطرق لألخالق و  أخالقيات المهنة:. 2012

) مراجعة      األستاذ  صف بهاد أن يت  ي الب  فات الت  الص  

فيه  :الجزائريّ  ربويّ ظام التّ النّ ميثاق أخالقيات المهنة(.

اإلعالم  س مراحل تطور النظام التربوي تاريخيا.درَّ يُ 

و هي استثمار تكنولوجيا االتصال و االعالم في  اآللي:

ة راسة الن فسية للمتعلِّم و كيفي  الد   علم الّنفس: دريس.الت  

 و معالجتها. االتعامل معه
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