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 الفیزیاء : 

 وغیرھا، الزمانضافة إلى مفاھیم أخرى كالفضاء وباإل ،علم الذي َیدرُس المادة وحركتھاال وھ

مد عتیو، الكتلة والشحنة، الطاقة، القوة مكن قیاسھا مثلیُ  ،وسةیتعامل مع خصائص كونیة محسُ و

عن طریق  ،حاول تفسیر الظواھر الطبیعیة والقوانینیُ  ھأي أن ،الفیزیاء على النھج التجریبي

 .نظریات قابلة لالختبار

  الكیمیاء: 

لوكھا سُ و والتطرق إلى خواصھا ئیة،والمواد الكیما بدراسة العناصرالعلم الذي یھتم  ھو

 .وكل ما یتعلق بالمادة من تغیرات ،وبنیتھا وتركیبھا ،وتفاعالتھا

  مادة الفیزیاء والكیمیاءدور :  

 ؛مفاھیم أولیة تمكنھ من فھم بعض الظواھر الطبیعیة ُمتعلمإعطاء ال -

 ؛والمعلوماتب مجموعة من المعارف من استیعا متعلمینتمكین ال -

 ؛دراتھم العقـلیة والنفسیةعلى تفتح قُ  ة المتعلمینساعدمُ  -

 .للمتعلمین الفردیة مھاراتالتنمیة  -

 أھداف مادة الفیزیاء والكیمیاء :  

اإلنجازات التقنیة  وإطالعھ على تساب المعرفة بتدریج واستمرار،المتعلم من اك تمكین -

 ؛والتكنولوجیاعاصرة في میدان العلوم واألبحاث المُ 

عطیاتھ في أشكال واستقراء مُ  ،مكنھ من وصف الواقع بدقةیُ  ،تمتع بفكر علميتكوین ُمتعلم مُ  -

اعتمادا  ،الئمةؤھلھ لحل المشكالت الطارئة والمتوقعة، واتخاذ القرارات المُ جردة، ویُ نماذج مُ 

 ؛على االستدالل والبرھنة

عن طریق وضع  عالجة الظواھرفي مُ  ،العلمينھج طوات التعلم قادر على استعمال خُ تكوین مُ  -

والتحقق من صحتھا تجریبیا أو نظریا، واستنتاج المبادئ  ،فرضیات استقرائیة أو استنباطیة

 ؛ماثلة وإصدار األحكام النقدیةالمُ والقوانین العامة، والبرھنة ب

 ؛المخبریة ستعمال السلیم لألدواتمكنھ من االتُ  ،توفر على مھارات یدویةتكوین ُمتعلم مُ  -

وضعیات  في ،تكوین ُمتعلم قادر على تحویل وتطبیق معارفھ ومھاراتھ النظریة والتجریبیة -

 ؛ختلفةوفي مجاالت مُ  ،جدیدة

 واإلسھام فیھ بإبداعھ وابتكاره، ،سایرة التطور العلمي والتكنولوجيتكوین ُمتعلم قادر على مُ  -

  ؛رورة التقدم والنماءلتي تطرحھا ضلحل المشكالت ا ،واستعمال خیالھ العلمي

أجھزة القیاس و ،عدات التجریبیةواستعمال المُ  ،تكوین ُمتعلم قادر على توظیف تقنیات التجریب -

 .بإتقان
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 صطلحات المُ  بعض تعریف: 

 
أي تجربة  فيخل ید قبل أن ،سبقاھي إشارة إلى ما یمتلكھ المتعلم مُ  :تعلم للمُ  البنیة المعرفیة -

 .تلقي وبناء وتنظیم المعلومات الجدیدة وجھ طریقة المتعلم فيالتي تقود وتُ وھي  ،تعلیمیة جدیدة

وفق بنیة  ،المتعلم كامنة في ذھن) ورأي صُ  (ھي عبارة عن نماذج تفسیریة  : تعلمینمثالت المُ ت -

ھ من حیط بھ أو ما یعترضُ والتي یستعملھا في تقدیم تفسیراتھ لما یُ  بسیطة قابلة للتغییر والتطور،

 .وترتبط بالمستوى المعرفي واالجتماعي والثقافي للمتعلم ،شكالتمُ 

فسر اآللیات تُ استطاعت أن تفھم و ،مجموعة من الدراسات السیكولوجیة :نظریات التعلم  -

 .دوث التعلمختلفة التي تتدخل في حُ المُ 

من  األھداف المرجوة صول إلى تحقیقول دون الوُ تعني اإلعاقات التي تحُ   :عوبات التعلمصُ  -

ء أكانت اجتماعیة أو اقتصادیة سوا ،نفسھمتعلم رتبطة بالعوبات مُ وقد تكون صُ  العملیة التعلیمیة،

أو شخصیة  ،ستخدمةلتدریس المُ كأسالیب ا ،التعلم نفسھا رتبطة بعملیةأم نفسیة، وقد تكون مُ 

 . ؤسسةالسائد داخل المُ  ناخ العامأو المُ  ،درسالم

 .المعرفة العلمیة فتوقُ وص وقُ ؤدي الى نُ اإلضطربات التي تُ  مجموع : لوجيوالعائق اإلبستم -

 كتسباتھالمتعلم، لتفعیل مُ  ختلف العملیات والوظائف التي یقوم بھامومھا مُ ھي في عُ  : السیرورة -

ودمجھا في المعارف  ،معارف جدیدة ، من أجل بناءوإمكاناتھ الشخصیة وتصحیح تمثالتھ

 .الئماإلنجاز المُ  وتحدید ،وبالتالي اتخاذ القرار ،السابقة

كال أشو ،العامة والخاصة مجموعة من المعارف متعلمالمدرس بواسطتھ لل لغُ بَ فعل یُ :  التعلیم -

، عدة لھذا الغرضلك باستعمال طرق مُ ذو ،ویستوعبھا یكتسبھا یجعلھ، ووسائلھو التفكیر

 .الخاصة دراتھواعتمادا على قُ 

اب معرفة أو مھارة أو اكتسبأو بدونھ،  درسبإشراف المط یقوم فیھ المتعلم ھو نشا  :التعلم -

 .داخلیة تتم داخل المتعلم عملیات سیكولوجیة عقلیة ،أیضا ف التعلم بكونھعرَّ كما یُ  ،تغییر سلوك

من  متعلم،راد نقلھا للالمادة المُ  التي تتكون من محتوى ،ھي المادة الدراسیة  :المادة التعلیمیة -

 .نتوخى أن یتعلمھا ویكتسبھا المتعلم أفكار وتصورات ومواقف ومھارات، والتي

 ،إبستمولوجیة ھذه المادةداكتیك وقوماتھ من دییستمد مُ  ،زء من البرنامج الدراسيجُ :  الدرس -

 .التكوینجسدھا المیثاق الوطني للتربیة والتي یُ  ،لك من السیاسة التربویة العامة للبالدوكذ

وعالقة المتعلم  ،ھو العملیة التطبیقیة المعیاریة في عالقتھا باألھداف التربویة :التدریس  -

 .وطرق التقویم والدعم ةواألسالیب البیداغوجی ،رق التدریسبالدرس وط

عین نظمة التي تُ ھي مجموعة من الخطوات واإلجراءات المُ  :) التدریسطرائق (طرق التدریس  -

 ،وتجعل المتعلم قادرا على الفھم السلیم واإلستیعاب السھل ،المدرس على تحقیق األھداف

 .  وتوظیف تعلماتھ في وضعیات مختلفةتطویر قدراتھ ومھاراتھ و

غیة تحقیق بُ  ،درسمم لھا سلفا من قبل المُ صُ  ،طة عمل محكمةھي خُ  :استراتیجیة التدریس  -

 .تاحةاعتمادا على اإلمكانات المُ  ،مكنةبأقصى فاعلیة مُ  ،األھداف التربویة المرجوة

نجز بھا أي الكیفیة أو الصیغة التي یُ ، مارسھ المدرسنمط التدریس الذي یُ  ھو : أسلوب التدریس -
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 .الممیزات الشخصیة للمدرسرتبط أساسا بالخصائص وإنھ مُ  ،یة التدریسالمدرس عمل

یتفاعل فیھ المدرس مع  ،ھي شكل من أشكال العمل الدیداكتیكي :الطرائق البیداغوجیة  -

عن اقتراح تمارین على  ھذا التفاعل قد یكون عبارة ،علمین داخل وضعیة تعلیمیة تعلمیةالمت

أو  ،توجیھھم نحو البحث عن الحلولو ،ةأو وضع المتعلمین أمام وضعیة مشكل ،المتعلمین

 .تم استنتاجھا خالل نشاط تعلمي عطیاتتركیب مُ 

أو  ،أو درس ،درس لدى المتعلم في نھایة مقطعلذي یتوقعھ المُ ھو التغیر ا:  التعلمي الھدف -

راد بناؤھا أو تطویرھا لدى صاغ في شكل كفایات وقدرات یُ ویُ  ،نة دراسیةأو س ،أو دورة ،نشاط

 .  المتعلم

لوك یھتم بعملیات السُ  أي ،التعلیمھو علم موضوعھ عملیات التعلم و:  لتربويعلم النفس ا -

 .أو المتعلمین درسسواء من قبل الم ،التعلمیم والتعل اإلنساني خالل عملیات

المؤسسة  التي تتم داخل ،مارساتتمثل في مختلف المُ المُ  ،ذلك النشاط العملي ھي:  البیداغوجیا -

نشاط  عبر ،عطي نمطا للتعلیم في المیدانتُ  البیداغوجیاأي أن  تعلمیھ،مُ درس وبین المُ  ،التعلیمیة

داخل القسم، أي أنھا  المتعلمینودرس المُ  ومواقف وإجراءات اتعملي یتكون من مجموع تصرف

ا اختیار طریقة باعتبارھ ،وبھذا یمكن تعریف البیداغوجیا ،ورة عن المدرس في قسمھعطي صُ تُ 

ة، كما تھتم وظیفھا بارتباط مع وضعیة تعلیمیإجراءات وتقنیات معینة، وت أو ،ما في التدریس

، في المیدان الحظةعوبات التعلم المُ صُ حیث من  ،في القسم البیداغوجیا بممارسات التالمیذ

بفعالیة الفعل التربوي  أیضا تھتم، كما جملھ، وبظروف العملوبكیفیة اشتغال القسم في مُ 

الملموسة للفعل حل بصفة دائمة المشاكل و ،بناء استراتیجیات تعلم فعالة وناجعةعبر  ،التعلیمي

 .التعلیمي التعلمي

، التدریس وتقنیات طرقحتویات ومُ  لكل من ھو الدراسة العلمیة:  )علم التدریس(الدیداكتیك  -

 . لوغ األھداف المسطرةتفاعلھم قصد بُ و ،وكذا لنشاط كل من المدرس والمتعلمین

رتبطة بمحتواھا مكن أن یطرحھ تدریسھا من صعوبات مُ وما یُ ، یھتم الدیداكتیك بالمادة

  .نطقھاوبمفاھیمھا وبنیتھا ومَ 

المتعلم معارف وقدرات  كسبُ تُ  ،من خالل بناء وتنظیم وضعیات للتعلم ،یھتم الدیداكتیك بالمتعلم

  .وكفایات ومواقف وقیم

  .التحصیلدوره في تیسیر عملیة التعلم وو ،یھتم الدیداكتیك بالمدرس

یتساءل بالخصوص عن المفاھیم  ،تھالدیداكتیكي قبل كل شيء ھو االختصاصي في تعلیم ماد

ال یقتصر دوره على و، یجب تحویلھا إلى مضامین للتعلیموالتي  ،والمبادئ الموجودة في مادتھ

ھمتھ تتمثل في مُ لكن  ؛تحلیل المعلومات، أي تعرف وتحویل المعرفة العالمة إلى معرفة للتعلیم

اكتسابھا من طرف المتعلمین، آخذا واستراتیجیات  ،البحث عن الوسائل لتعلیم المفاھیم المدرسیة

  .بعین االعتبار تمثالتھم

لتصبح معرفة قابلة  ،ھو مجموع التحوالت التي تخضع لھا المعرفة العلمیة : النقل الدیداكتیكي -

 . للتدریس

 .ھو اإلنحراف عن المعاییر  :الخطأ -
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 تساھم في تشكیل بعضقد  التي ،ینجم عن المحتویات والطرائق التعلیمة  :العائق الدیداكتیكي -

 .معرفیة المنطویة على أخطاء أو إنزالقات ،المعارف والمفاھیم

التعلم في ھذه المادة، من حیث ھي كل ما یخص التدریس و:  الكیمیاءدیداكتیك مادة الفیزیاء و -

یس، كما تھتم بخصوصیات المتعلم ساعدة على التدروالوسائل المُ ، طرائق وأسالیب التعلم

 .اممستوى الممارسة وتطویرھ ىعل ،األستاذو

وبیان ُمفصل یعمل على أجرأة الغایات  ،طة عملخُ  ھو: منھاج مادة الفیزیاء والكیمیاء  -

وكل ما سُیوظف لتحقیقھا من  ،شدھا المشروع التربوي لُمجتمع ماوالمرامي واألھداف التي ین

  .وطرائق التدریس وأسالیب التقویم ،مضامین وأدوات دیداكتیكیة

حتویات ُمنظمة ھو مجموعة ُمھیكلة من أھداف ومُ :  الكیمیاءبرنامج الدراسي لمادة الفیزیاء وال -

 .ُموجھات التقویموأنشطة التعلم و ،ینات دیداكتیكیةُمعوتوجیھات و ،في وحدات دراسیة

ھو قائمة لُمحتویات ھذه المادة، ُمَبوبة في وحدات :  الكیمیاءالمقرر الدراسي لمادة الفیزیاء و -

 .دراسیة

 : بھدف صممة مُ  ،مجموعة من الطرق والتقنیات : النھج العلمي -

 توفرةباستثمار التقنیات المُ  وأ ،اعتمادا على نظریات علمیة ،تفحص الظواھر الطبیعیة. 

  ستجدات العلمیة المتعلقة من تفسیر المُ للتمكن  ،نظریاتالمعارف أو التطویر وتصحیح

 .بھا

، بكیفیة )مواقف -مھارات  - معارف (ندمجة من الموارد ھي إمكانیة تعبئة مجموعة مُ  : الكفایة -

 .المشكلة - بھدف حل فئة من الوضعیات  ،)باطنیة( ستبطنةمُ 

لتوظیف ما سبق لھ أن اكتسبھ في  ،استعداد یمتلكھ المتعلم ،العام الكفایة في مفھومھا التربوي

الئما وناجحا في سیاقات معارف ومھارات ومواقف سلوكیة، توظیفا مُ  من ،سیاقات تعلمیة

، أي أنھا قدرة تحویل المعارف عینةتتطلب منھ إیجاد حل لمشكلة أو تجاوز وضعیة مُ  جدیدة،

  . وإعادة بنائھا 

ختلفة الكم والنوع مُ ) مواقف - مھارات  -  معارف(مجموعة من المكتسبات  : )المصادر( الموارد -

، عینةھمة مُ ج، لتوظیفھا في أداء مُ یمتلكھا الفرد، یستدعیھا حسب الحاجة والموضوع والمنھ

 : وتنقسم الموارد إلى داخلیة وخارجیة

 استعدادات  -مواقف  - قیم  -معتقدات  -تمثالت  - تجارب سابقة  -معارف :  موارد داخلیة

 ...مھارات  - اھتمامات  -

 الموارد المالیة  -المحیط   -األسرة  - الخبراء  - المدرسون  - الزمالء  : موارد خارجیة- 

 ...الثقافة السائدة 

  ُعامة، ھي الطریقة التي یتم من خاللھا أو عبرھا، ُمعالجة أو تناول قضیة أو ظاھرة  : قاربةالم

 ،یتكون من مجموعة من المبادئ ،أساس نظريوفي المجال التربوي، ھي عبارة عن  ُمعینة،

 . یتأسس علیھا برنامج دراسي

تحویلھا من وسط ذلك بھا تجدید أدوار المدرسة، ویة، قوامُ قاربة بیداغوجمُ  : قاربة بالكفایاتالمُ  -

وتنظیم المعارف وتحویلھا وتكییفھا  ،إلى وسط لتعلیم المتعلم ،سلبیة المتعلملتلقین المعارف و

 .ستقبلدوثھا في المُ حتمل حُ والمُ  ،الحیاة اآلنیة شكالتلحل مُ 
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عینة، حیث أن المشكلة جود ھدف تعتریھ عوائق مُ تتمیز ھذه الطریقة بوُ  : شكالتالمُ طریقة حل  -

لوغھ، أو ود بُ عوبة أو عائق یقف بین اإلنسان وبین الھدف الذي یَ ھي كل صُ  ،بمفھومھا الواسع

   .ساعده على إیجاد الحلمنھجة تُ طة مُ لدیھ خُ واجھھا الفرد دون أن تكون ھي وضعیة یُ 

ھمة في للقیام بمُ  ،لھا والربط بینھامجموعة من المعلومات التي یجب تمفصُ  : المشكلة -الوضعیة  -

سھم في إعادة بناء لبنیة المعرفیة للمتعلم، وتُ افي اإلطار الدراسي خلخلة  ھدفت، وعینسیاق مُ 

بكیفیة سلیمة  ،خاللھا على األشخاص القیام بمھمة أو مشروع من قترحوضعیة یُ  ھيالتعلم، و

 .عوبةمن أجل تجاوز عائق أو صُ 

یكون فیھا المتعلمون أحرارا في تحدید  ،لمیةھي عبارة عن وضعیة تعَ : طریقة المشروع  -

وتسعى ھذه الطریقة إلى ، موضوع مشروعھم الشخصي، ویتكلفون بإدارتھ وإنجازه حتى النھایة

تمثل في التربیة واإلعداد التدریجي للمتعلم للتكوین الذاتي، أي القدرة ھدفھا األساسي المُ تحقیق 

 .وتحمل المسؤولیة والمشاركة الكاملة ،بادرة واستثمار الوسائلعلى المُ 

 تھدف إلى تھیئ المتعلمین ،طریقة دیداكتیكیة عتبر نھج التقصيیُ  :طریقة نھج التقصي  -

وجھة ومفتوحة تم مارسة أنشطة مبنیة ومُ من خالل مُ  ،والمھارات وإشراكھم في تعلم المعرفة

من أجل وصف وفھم العالم الحقیقي  ،ھمات داخل بیئة واقعیةوإنجاز مُ  ،سبقتخطیطھا بشكل مُ 

مارسھا المتعلم لحل عدد غیر التي یُ  ،وجھةوھو كذلك مجموعة من األنشطة المُ ؛ حیط بناالذي یُ 

  .فھمھ للمادة العلمیة وتنمیة مجموعة من المھارات من أجل زیادة ،حدد من المشكالتمُ 

 ،لماء صغاریكون فیھا المتعلمون بمثابة عُ  ،وُیعتمد في نھج التقصي على وضعیات تعلمیة

شكل العلمي كصیاغة المُ  ،شابھة لخطوات النھج العلميوفق مراحل مُ  ،التعلمیة دبرون أنشطتھمیُ 

 ،استنتاجات والوصول إلى ،مع البیاناتوجَ  ،ختلفةمُ  وتمحیصھا بطرق ،واقتراح فرضیات

 ،تیعاب المفاھیممن اكتساب معارف ومنھجیات واسْ  ن المتعلممكّ ن یُ أفاعتماد ھذا النھج من شأنھ 

  .فضي إلى تعلم علمي ناجعیُ  ،اكتساب المعرفة العلمیة یقوم على أساس سلیم وجعل

القائمة على إتباع  ،العملیات الذھنیة التمھیدیةھو مجموعة من التدابیر و : التخطیط التربوي -

خططة مُ نظمة وتجعل العملیة التعلیمیة مُ  ھو عملیة، وعینةبھدف تحقیق أھداف مُ العلمي،  نھجال

وجھ انتباه المدرس نحو تحقیق األھداف المرصودة في وھادفة، إذ ھي بمثابة خط سیر یُ 

 ،مكن أن یقوم بھ المدرس من أنشطة مختلفةعن خطة تصوریة لما یُ  عبارة ؛ كما أنھالمخطط

 .حقق األھداف الدراسیةأثناء الحصة بما یُ 
فیھا یُخط  ،أو بضع صفحات) بطاقة(عبارة عن صفحة  ،ھي وثیقة تربویة:  ذاذة الدرسجُ  -

مع  ،المستوى الدراسي وأھدافھ وأھم األنشطة التي سینجزھااألستاذ عنوان درسھ وتاریخھ، و

ختصر قدم بشكل مُ تُ  ،كونات أساسیةوما إلى ذلك من مُ  ،تحدید الوسائل وإجراءات التقویم

 .تماسكوفق تصمیم ھندسي مُ  ،واضحو

التي یعتمدھا المدرس لبناء  ،طط اإلجرائیةالخُ ھو مجموع العملیات والتقنیات و : التدبیر التربوي -

من خالل مجموعة من  ،المدرس ھو كذلك مجموع التدخالت التي یقوم بھاو، التعلمات

 .بغرض تحقیق األھداف المسطرة خالل عملیة التخطیط ،الوضعیات داخل الفصل

لتسھیل اكتساب  ،ستخدم في األنشطة التعلمیةھي جمیع الوسائط التي تُ  : عینات الدیداكتیكیةالمُ  -

الئم لتنمیة المواقف واالتجاھات، فھي تساعد وخلق المناخ المُ  ،المفاھیم والمعارف والمھارات
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 .قدمةالمتعلم على التحقق من االفتراضات المُ 

طة وھو یتضمن خُ ، لتعلماعبر عن وصف لسیرورة یُ  ،ھجيإطار من : السیناریو البیداغوجي -
ستحضر مجموعة من العناصر األساسیة المعتمدة في أو وحدة تعلمیة، ویَ  ،تربویة إلنجاز مقطع

البیداغوجي أن ینطبق على وحدة تعلمیة  ریومكن للسینایُ و ،التعلم وتخطیطھا وتدبیـرھاھندسة 
  .عن طریق توظیف موارد رقمیة ،نظریة أو تجریبیة

تشمل  مذجة ظاھرة أو تجربةمكن من نَ فھي تُ ، إعادة اصطناعیة لظاھرة مدروسة : حاكاةالمُ  -

الذي یصعب توفیره  ،إلى العالم الواقعي تعمل على تقریب المتعلمین ،تحركةأشكال مُ 

كالتوتر  اھرة المدروسة كالذرة مثال، أو لخطورتھابسبب الطبیعة المجھریة للظ ،للمتعلم

وفر وتُ  كات الفلكیة كحركة النظام الشمسي،عوبة اإللمام بالحرالكھربائي العالي، أو صُ 

یاء بشكل ثنائي من خالل اإلستفادة من إمكانیة عرض األش ،حاكاة خلق بیئة تعلم افتراضیةالمُ 

لھا  فھم أفضللتحقیق  ،علمیة ظاھرةيء أو تسریع تبطبحاكاة كما تسمح المُ  أو ثالثي األبعاد،

  .في كل جزئیاتھا ومراحلھا

وإذا ، ومواجھة صعوبات التجارب وإشكاالتھا؛ حاكاة المتعلم من ممارسة التجریبال تمكن الم

 فھي ال تحل محلھا؛ ففي غالب األحیان تكون المحاكاة ،نمذج التجربة العلمیةمحاكاة تُ كانت ال

  .وظیفتھا تختلف حسب موقعھا من التجریبو ،مصاحبة للعمل التجریبي

لطبیعتھا  بھدف فھم أفضل ،ھي طریقة أو سیرورة لتصور وضعیة حقیقیة أو احتمالیة :النمذجة  -
 جذب المتعلم إلیھا،وكذا  ،صعوبة المادةأیضا في التقلیل من الشعور ب ولھا أھمیة ،تطورھا أو
ھناك بعض الموارد الرقمیة التي تساعد على بناء مفاھیم أو قوانین ریاضیة في العلوم و

  .من خالل وضعیات دیداكتیكیة ملموسة ،الفیزیائیة
التي تم تسطیرھا في مرحلة  ،ھي استراتیجیة لعالج المشاكل :عالجة المُ استراتیجیة الدعم و -

 . تحلیل نتائجھنجاز التقویم وإ

ستخرجھا معلومات یَ بیانات و بنى علىیُ و ،عدیةیتم أساسا بطریقة بَ  ،داغوجيجھاز بی  :عالجةالمُ  -

عیق نماء الكفایة لدى ي یُ ذال ،الخلل د تجاوزلیقترح حلوال قصْ  ،من منتوج المتعلم درسالمُ 

 .المتعلمینو مجموعة من أ ،المتعلم

 لوماتالمع عالجةتجمیع ومُ ل ،نظمةالمُ  مساراتالخطوات وال من مجموعة ھو :التقویم التربوي  -

 ،لك بقیاس الفرق بین ما ھو حاصلختلف مراحل التعلم، وذختلف األنشطة ومُ رافق مُ تُ  ،نجزةالمُ 

في ضوء  ،كم حول مردودیة العملیة التربویةھو عملیة إصدار حُ  كون، أيما یجب أن یَ بین و

 .منھا، وذلك قصد الكشف عن الثغرات وتصحیحھا توخاةاألھداف المُ 

مكن تُ  ،ستمرةمُ المتعلمین، بكیفیة  یھدف إلى تقویم أداءات ،إجراء بیداغوجي : ستمرةراقبة المُ المُ  -

مكن المدرس من الحصول على تُ تطویره، و العمل علىو ،من تعرف إمكاناتھم ومردودھم

  .ستعملةاألدوات، والعملیات التعلیمیة المُ معلومات حول فاعلیة 

تستھدف تطویر وتدقیق أدوات ومساطر إعداد مواضیع  ،عتبر أداة منھجیةیُ  : اإلطار المرجعي -

ستجدات وتكییفھا مع المُ  ،وحد الجھوي أو الوطنيواالمتحان المُ  ،فروض المراقبة المستمرة

في اتجاه وضع المالمح التي ینبغي أن یكون علیھا التحصیل  ،المتعلقة بالمناھج التربویة

  .النموذجي للمتعلمین
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، عینببرنامج مُ رتبطة لتقویم التعلمات المُ  ،یسعى اإلطار المرجعي إلى وضع األسس المرجعیة

قاربتھ أثناء التدریس، ویتم بناؤه انطالقا من تحلیل دقیق للبرنامج، ومن خالل استحضار كیفیة مُ 

  .عتمد في التقویمواألداة التي ستُ  ،یجاد تطابق بین محتوى البرنامجبھدف إ

التي سینصب  ،وضح المضامین والمھارات األساسیةتُ  ،عتبر اإلطار المرجعي وثیقة مرجعیةیُ 

كلفین بإعداد مواضیع االمتحان الجھوي شكل وثیقة یتم اعتمادھا من طرف المُ ویُ  ؛التقویم علیھا

  .في وضع تمارین وأسئلة التقویم الخاصة بمادة الفیزیاء والكیمیاءأو  ،وحدأو الوطني المُ 

عینة، على أساس من األدلة صول المتعلم إلى نتائج مُ عملیة تھدف إلى وُ  ھو : اإلستدالل -

 ،توفرة عن ظاھرة ماالحظاتھ ومعلوماتھ المُ تعلم مُ ربط المُ الكافیة، حیث یَ  و ناسبةوالحقائق المُ 

 .عممھافسر ھذه المعلومات أو یُ كم یُ بمعلوماتھ السابقة عنھا، ثم یقوم بإصدار حُ 

زئیات إلى من الجُ و أ ،ص إلى العامیتم االنتقال بھا من الخا ،تفكیریة  ھو عملیة : اإلستقراء -

 .فردةمُ  الحظة حقائقالكل، حیث یتم التوصل إلى قاعدة عامة من مُ 

انطالقا من قضیة أو  ،صول إلى نتیجة ضروریةقتضاھا الوُ یتم بمُ  ،عملیة استداللیة  :االستنباط -

 .واالستدالل على قواعد منطقیة مثل البرھنة بناءً  ،سلم بھاقضایا مُ 

للتوصل إلى  ،عقلیة یقوم بھا المتعلم باستخدام مھارات عملیة أو ،عملیة نشطة  :اإلستقصاء -

 .تعمیم أو مفھوم أو حل مشكلة

باالعتماد على مبادئ  ،مكن المتعلم من الوصول إلى الحقائقتُ  ،تفكیریة ھو عملیة  :اإلستنتاج -

إلى الخاص، أو من الكلیات إلى  وقوانین وقواعد صحیحة، فینتقل فیھا المتعلم من العام

 .الجزئیات، أو من المقدمات إلى النتائج

 .ھو إدماج للموضوع في بنیات الذات  :اإلستیعاب -

صادرة من لدن رجال السیاسة ال ،التربیة وتوجیھات السیاسة التعلیمیةعبر عن فلسفة تُ  : الغایات -

 .مبادئ وقیم ورغبات وتطلعات صیغة تتم فيو ،من أحزاب وبرلمان ،والجماعات الضاغطة

ونسعى لالنطالق  ،الذي نقف علیھ ،المستقبل القریب بعیون الواقع ىالنظر إل  :اإلستراتیجیة -

 .منھ

 .التأثیر في الواقع الفیزیائيللتفكیر و ،أداة نظریة:  المفھوم -

مفھوم : مثال ، یعتبر األفھوم بمثابة العتبات األولیة المساعدة لبناء المفھوم المركزي:  األفھوم -

 .نمھد لھ بأفھوم التأثیر المیكانیكي ،القوة

ھي الھندسة القبلیة من طرف األستاذ و ،بطاقة النشاط التجریبيأي  : )تجربة(بطاقة تقنیة  -

 .لتجربة معینة

 . ھي الھندسة القبلیة من طرف األستاذ للعملیات التعلیمیة التعلمیة:  ذاذة التربویةالجُ  -
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  الفھرس

 تسلسل المضامین العلمیة بالتعلیم الثانوي اإلعدادي 

 المعتمد في تدریس مادة الفیزیاء والكیمیاء )المنھج( النھج  

  الكیمیاء في إطار المقاربة بالكفایاتومنھجیة تدریس مادة الفیزیاء 

 التوجھات التربویة العامة المعتمدة في مراجعة المناھج التربویة اإلختیارات و 

  الثانوي التوجیھات التربویة والبرامج الخاصة بمواد التعلیم "وثیقة " 

  البیداغوجیا 

 الدیداكتیك 

 المقاربة بالكفایات 

 بالتعلیم الثانوي اإلعداديالنوعیة الكفایات المستعرضة و 

 النوعیة بالتعلیم الثانوي التأھیليالكفایات المستعرضة و 

  أشكال العمل الدیداكتیكي 

 طرائق التدریس 

  تقنیات التنشیط 

  التخطیط التربوي 

  البیداغوجي(التدبیر التربوي(  

   

 



10 
 

  تسلسل المضامین العلمیة بالتعلیم الثانوي اإلعدادي: 

 العام لبرامج السلك اإلعدادي  رالتصو: 

 
  ُیتمیز منھاج مادة الفیزیاء  : الفیزیاء والكیمیاء بالتعلیم الثانوي اإلعداديمیزات منھاج مادة م

فھو  ،تطلبات المرحلةولمُ  ستجدات التربویةواكبتھ للمُ مُ ب ديوالكیمیاء بالتعلیم الثانوي اإلعدا

عد القیمي ستحضرا البُ مُ  ،باشر للمتعلمحیط المُ رتبطة بالمُ یتطرق إلى عدد من المفاھیم العلمیة المُ 

 یتفاعل مع موضوع المعرفة العلمیة والبیئي والصحي والوقائي، بھدف جعل المتعلم

تنسجم مع  لبناء شخصیتھ من خالل تملكھ كفایات، وإكسابھ قیماً  ،والتكنولوجیا ومصادرھما

 .ھات التربویة العامةاالختیارات  والتوجُ 

 توزع مضامین البرنامج ت:  مادة الفیزیاء والكیمیاء بالتعلیم الثانوي اإلعداديین برنامج مضام

   : التالیة جزاءعلى األ

 المادة والبیئة -

 الكھرباء -

 لمیكانیكا -

  الضوء والصورة -

  

  ُتنبني :  مادة الفیزیاء والكیمیاء بالتعلیم الثانوي اإلعداديمضامین برنامج  عالجةمنھجیة م

         : عالجة ھذه المضامین باألساس علىعتمدة في مُ المنھجیة المُ 

بتدرج من خالل  ،الذي یھدف إلى تقدیم المعرفة والمفاھیم العلمیة ،البناء الحلزوني للمفاھیم -

ؤسس للمرحلة ھیئ وتُ تُ  ،وإدراج مفاھیم جدیدة ،كتسبات السلك االبتدائيوتعمیق مُ  استثمار

 التأھیلیة؛

حل  ،التقصينھج (تنوعة من خالل تبني طرائق بیداغوجیة مُ  ،كتیكيتنویع أشكال العمل الدیدا -

 ؛)...المشروع ،المشكالت

وتوسیع ھامش استقاللیة  بھدف تطویر التعلم ،إدماج التكنولوجیا الحدیثة لالتصال والتواصل -

 ،في البحث عن مصادر المعرفة، والتدرب على التعلم الذاتي، والتربیة على االختیار ،المتعلم

 .واتخاذ القراربادرة وتشجیع المُ 

  الفیزیاء  مادة تھدف برامج : بالتعلیم الثانوي اإلعـدادي الفیزیاء والكیمیاء مادة برامجأھداف

في  ،العلمي لدیھ وعلى تنمیة الفكر ،تفعیل دور المتعلمإلى  ،والكیمیاء  بالتعلیم الثانوي اإلعـدادي

وتملك كفایات أساسیة  ،یتمیز بترسیخ معارف سابقة واكتساب موارد جدیدة ،تنامإطـار بناء مُ 

وحـل  ،من توظیف تعلماتھ مكن المتعلمواعتماد بیداغوجیة تُ  ،خالل إرساء نھج عـلمي من

كما تعمل ھذه البرامج على إشـراك  ،االجتماعي واالقتصادي حیطھمشكالت ذات صلة بمُ 

واجھة وضعیات وذلك من أجل مُ  ،التعلم خالل أنشطةمن  ،في جل مراحل التعـلم المتعلم

وثقافیة وتكنولوجیة لدى  یات استراتیجیة وتواصلیة ومنھجیةؤدي إلى تنمیة كفاتُ  ،فیزیائیة حقیقیة

  .حیطھ االجتماعي واالقتصاديمما یجعلھ قادرا على التكیف مع مُ  ،المتعلم
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   البیئةو جزء المادة

 لسنة األولى إعداديا : 
  : المقرر الدراسي  -

  :  الماء. 1

 دورة الماء  -

  استعماالت الماء من خالل مشاھدات -

  :  للمادة الحاالت الثالث. 2

 الخواص الفیزیائیة لكل حالة -

 الحجم  -

 الكتلة   -

 مفھوم الضغط الجوي ـ   مفھوم الضغط -

 النموذج الدقائقي للمادة  -

  تفسیر الحاالت الثالث للمادة -

  :  للمادةالتحوالت الفیزیائیة . 3

 الحرارة ودرجة الحرارة -

 التحوالت الفیزیائیة للمادة ـ انحفاظ الكتلة وعدم انحفاظ الحجم -

 مفھوم الكتلة الحجمیة -

  لمادة باعتماد النموذج الدقائقيتفسیر التحوالت الفیزیائیة ل -

  :  الخالئط. 4

 تعریف الخلیط -

 أنواع الخالئط -

 الذوبان -

 فصل مكونات الخلیط -

  وممیزاتھالجسم الخالص  -

  :  معالجة المیاه. 5

  سلوكات یومیة تساھم في تلوث المیاه -

  

  یتطرق ھذا الجزء، بالنسبة للسنة األولى إعدادي، لمفاھیم تتعلق  :تسلسل المضامین العلمیة

خالل المرحلة  ،بحاالت المادة والتحوالت الفیزیائیة، یتم بناؤھا انطالقا مما اكتسبھ المتعلم

ستغل النموذج الدقائقي لتفسیر مختلف حاالت المادة وتحوالتھا الفیزیائیة، حیث یُ  االبتدائیة،

 .تمھیدا لتقدیم الذرة والجزیئة في المستویین الالحقین

من خالل دراسة بعض خواصھا وبعض الظواھر  ،وخالل ھذا الجزء، یتم مقاربة مفھوم المادة

 : محیطھ الطبیعي منھافي  الفیزیائیة المالزمة لھا، والتي یتعایش معھا المتعلم
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 الحاالت الثالث للمادة والخواص الممیزة لھا؛ 

 التحوالت الفیزیائیة للمادة؛ 

 التلوث وندرة الماء:  مثل استعماالت اإلنسان للمادة والعواقب المترتبة عن ذلك. 

على الماء كوسیلة للتوصل إلى التعلمات المرتقبة  ،ل الوحدات الدراسیةمد في جُ وقد اعتُ 

  : لعدة اعتبارات منھا) مواقف  مھارات ـ معارف ـ(

درتھ كون الماء أھم مورد طبیعي لإلنسان، وھو مادة ضروریة لكل  حیاة  على وجھ األرض، نُ  -

مواقف  وتنمیة ،شكل مطروح  بحدة، لذا أصبح من الواجب توعیة الناشئة بھذا المشكلوتلوثھ مُ 

 .على القیم والمحافظة على البیئة وسلوكات لدیھا تساھم في الحد منھا، وذلك في إطار تربیتھا

 وجد بوفرة في الطبیعة على حاالت ثالث؛الماء مادة تُ  -

 .إمكانیة إعادة التحوالت الفیزیائیة للماء في المختبر -

رد الظواھر الفیزیائیة انطالقا من محیط المتعلم، بجَ  ،یقدم موضوع دورة الماء ،وفي ھذا اإلطار

ضولھ بشأنھا، ورغبتھ وإثارة فُ  ،عاینة أولیة من طرف المتعلمعاینتھا مُ ومُ ، المتعلقة بالماء

أن  مكن للمدرسویُ  ،ل خالل الوحدات الدراسیة الالحقةتمھیدا لدراستھا بالتفصی ،لمعرفتھا أكثر

وجھ القبلیة حول ھذا الموضوع، لیُ  كتسبات المتعلمى مُ عل ،یتعرف في سیاق تقویم تشخیصي

  .تعلیمھ مستقبال حسب نتائج ھذا التقویم

ل الظواھر ء، وفي جُ كعاملین أساسیین یؤثران في دورة الما ،قدم  درجة الحرارة والضغطوتُ 

ومفھومي رصة لتحسیس المتعلم بالعالقة القائمة بین ھذه الظواھر وتكون أول فُ ، صاحبة لھاالمُ 

خالل (درجة الحرارة والضغط، ولتقدیم أول مقاربة ضمنیة النحفاظ الكتلة خالل دورة الماء 

  .وعدم انحفاظ الحجم )التحوالت الفیزیائیة للمادة

على العمل الجماعي  لتمرین المتعلم ،ستغل دراسة الخواص الفیزیائیة للحاالت الثالث للمادةتُ  

ستغل فقرتي قیاس الحجم، وقیاس الكتلة؛ إلرساء كما تُ  ،لقیاسمالحظة العلمیة والتحلیل واوال

وابتداءا من  ،التمرن على مھارات تجریبیة بسیطةالمبادئ األولیة للنھج التجریبي لدى المتعلم، و

وذلك  ،وجھ ودقیقبشكل مُ  ،لممارسة النمذجة تاح فرصة للمتعلمتُ  ،مستوى السنة األولى إعدادي

وصل إلیھا المتعلم طیلة لتفسیر المالحظات واالستنتاجات التي تَ  ،دقائقيبإدراج مفھوم النموذج ال

 ،شكل ھذه المحطة فرصة للمتعلم لتنظیم وترتیب تعلماتھ السابقةكما تُ  ؛جزء من البرنامجھذا ال

   .كمرحلة أولى إلدماجھا استعدادا لتعمیقھا وتعمیمھا في سیاق دراسة التحوالت الفیزیائیة

الخالئط، إلبراز خاصیة الماء كجسم مذیب قوي، وطرق فصل مكونات خلیط ستغل محور یُ 

فرصة إلدماج التعلمات  ،كما تشكل وحدة معالجة المیاه ،تمھیدا لتقدیم مفھوم الجسم الخالص

لمالحظة  ،وتدریب المتعلم على مختلف مراحل إنجاز البحث المیداني، والذي یمكن توجیھھ

 .خاذ مواقف إیجابیة اتجاه البیئةممارسات في المحیط المعیش وات
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 إعدادي ثانیةلسنة الا :  

 : المقرر الدراسي  -
  : الھواء من حولنا. 1

 مكونات الغالف الجوي -

  حركة الھواء في الغالف الجوي -

  :ومكوناتھ  بعض خصائص الھواء.  2

  :  الجزیئات والذرات.  3

 التفسیر الجزیئي للھواء -

 الجزیئات  -

 الذرات -

 الجسم البسیط -

  الجسم المركب -

  :  التفاعل الكیمیائي.  4

  : اإلحتراقات .4.1

 احتراق البوتان، احتراق السجائر احتراق الكربون، احتراق الحدید، -

  الوقایة من أخطار االحتراقات -

 :  مفھوم التفاعل الكیمیائي .4.2

 :إنجاز تفاعل یبرز:  قوانین التفاعل الكیمیائي .4.3

 انحفاظ الكتلة  -

 انحفاظ الذرات نوعا وعددا -

  المعادلة وموازنتھا كتابة -

  :  المواد الطبیعیة والمواد الصناعیة. 5

  البترول ومشتقاتھ -

  : تلوث الھواء. 6

 بعض أسبابھ -

 كیفیة الحد منھ -

  

  فتتح ھذا الجزء بدراسة الغالف في مستوى السنة الثانیة إعدادي، یُ :  العلمیة المضامینتسلسل

الجوي، والتعرف على الدور الحیوي الذي یلعبھ في حیاة مختلف الكائنات الحیة الموجودة في 

األرض، باإلضافة إلى تعرف خصائص الھواء المتمثلة في قابلیتھ لالنضغاط والتوسع، وتحدید 

 النموذج الجزیئي للھواءستغل ا یُ كم ،استعماالتھ الخاصةمكوناتھ وتركیبھ والتعریف ببعض 

 .للتعرف على الجزیئات والذرات

كاالحتراقات التي تكون  ،قدم مفھوم التفاعل الكیمیائي من خالل أمثلة لتفاعالت كیمیائیة بسیطةیُ 

عمم ھذا المفھوم من خالل دراسة تجریبیة لتفاعالت في غالب األحیان مصدرا للتلوث البیئي، ویُ 



14 
 

وتفسرھذه  ؛راز انحفاظ الكتلة، وانحفاظ الذرات نوعا وعدداتقود إلى إب ،كیمیائیة أخرى

نمذج بمعادلة كیمیائیة تجسد قوانین التفاعل وتُ  ،باعتماد النموذج الجزیئي ،التحوالت الكیمیائیة

 .الكیمیائي

شكل ھذا الجزء مناسبة للتمییز بین المواد الطبیعیة والمواد الصناعیة، والوقوف على دور ویُ 

تحضیر مواد معینة مماثلة لمواد طبیعیة، أو مواد غیر موجودة في الطبیعة، كما الكیمیاء في 

وتصنیع مشتقات  ،تیح التعرف على أھمیة التحوالت الكیمیائیة في إنتاج األسمدة الكیمیائیةتُ 

والبحث عن الحلول  ،إلى االنفتاح على محیطھ االقتصادي والتكنولوجي البترول، والدفع بالمتعلم

   . خلفات المواد الصناعیةلتفادي تلوث بیئتھ بمُ المالئمة 

 

 إعدادي ثالثةلسنة الا  :  

  : المقرر الدراسي  -
  المواد خواصبعض : 

  :  أمثلة لبعض المواد المستعملة في حیاتنا الیومیة. 1

 التمییز بین األجسام والمواد  -

  تنوع المواد -

  :  المواد والكھرباء. 2

 ) النواة ـ اإللكترونات(مكونات الذرة  -

 األیونات  -

 طبیعة التیار في الفلزات  -

 طبیعة التیار في المحالیل -

  الماء الخالص موصل كھربائي -

 الخواص الكیمیائیة لبعض المواد : 

  :  تفاعالت بعض المواد مع الھواء. 1

 أكسدة الحدید في الھواء الرطب  -

 التذكیر باحتراق الفلزات  -

 أكسدة األلومنیوم في الھواء  -

 معادالت ھذه التفاعالت -

  تفاعالت بعض المواد العضویة مع ثنائي أوكسیجین الھواء -

 :  تفاعالت بعض المواد مع المحالیل. 2

  pHمفھوم  -

 االحتیاطات الوقائیة أثناء استعمال المحالیل الحمضیة والمحالیل القاعدیة -

 المحالیل الحمضیة والمحالیل القاعدیةتفاعالت كیمیائیة لبعض المواد مع  -

  روائز الكشف عن بعض األیونات -

 : خطورة بعض المواد المستعملة في الحیاة الیومیة على الصحة والبیئة. 3
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 امتدادا لما درسھ المتعلم ،عتبر جزء المواد في السنة الثالثة إعداديیُ :  تسلسل المضامین العلمیة 

من مفاھیم عامة حول المواد وخواصھا، والتمییز  مكن المتعلمیُ  في السنتین األولى والثانیة؛ إذ

ویعزز ذلك من خالل التطرق لنموذج الذرة ؛ بین األجسام والمواد، وبین مواد من نفس الصنف

وھو ما یسمح بتعلیل الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة ، تھا، ومفھوم الشحنة الكھربائیةومكونا

 .في الفلزات والمحالیل وموصلیة جسم اإلنسانالتوصیل الكھربائي  : للمواد

كما یتناول ھذا الجزء تعمیم مفھوم التحول الكیمیائي؛ بالتطرق إلى تفاعالت بعض الفلزات  

وقیاسھ، من خالل تعرف طبیعة بعض   pHوالمواد العضویة  مع الھواء، وإلى إدراج مفھوم 

من تفسیر  الفلزات، لیتمكن المتعلم المحالیل الحمضیة والقاعدیة، ودراسة تأثیرھا على بعض

ختتم ویُ  ؛األمطار الحمضیة على بعض الفلزاتالمحیطة بھ، مثل تأثیر بعض الظواھر الطبیعیة 

  .ھذا الجزء بالوقوف على خطورة بعض المواد المستعملة في الحیاة الیومیة على الصحة والبیئة

  

  جزء الكھرباء

إلى اإلعدادي باالنتقال المباشر من المالحظة العامة  الثانوي یتمیز جزء الكھرباء بالتعلیم

بالسلك  تیح الفرصة لتدعیم مكتسبات المتعلمكما یُ ، المالحظة العلمیة، وتطبیق النھج التجریبي

وظف خاللھ نھج تجریبي تُ  وفقالكھربائي  یتم تقدیم مفھومي التیار والتوتراالبتدائي، حیث 

  .باستیعاب المفاھیم بشكل ملموس للمتعلم أجھزة القیاس الكھربائیة بشكل یسمح

 
 لسنة األولى إعداديا :  

  : المقرر الدراسي  -
  :  الكھرباء من حولنا.  1

  :  الدارة الكھربائیة البسیطة . 2

 عناصر الدارة وتمثیلھا -

 مفھوم ثنائي القطب -

  الموصالت والعوازل -

   : أنواع التراكیب . 3

 التوالي التركیب على  -

  التوازيالتركیب على  -

  :  التیار الكھربائي المستمر.  4

 خاصیات التیار الكھربائي المستمر                          -

  استعمال أجھزة القیاس -

 :  تأثیر المقاومة الكھربائیة على شدة التیار الكھربائي .5

 رمز ووحدة المقاومة -

 استعمال جھاز األومتر لقیاس المقاومة -

 في دارة كھربائیةتأثیر قیمة المقاومة على شدة التیار  -
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 الرمز العالمي لترقیم المقاومة -

    : قانون إضافیة التوترات –قانون العقد  .6

  :  الوقایة من أخطار التیار الكھربائي.  7

 البحث عن العطب -

 الدارة القصیرة  -

 دور الصھیرة -

  

 عیش إعدادي من المحیط المَ  ثانوي األولى یتم االنطالق في السنة:  تسلسل المضامین العلمیة

الستنتاج  ضرورتھا في كل مجاالت الحیاة،  ،عاینة مختلف استعماالت الكھرباءللمتعلمین، بمُ 

ولتحسیس المتعلمین بأھمیة موضوع  ھذا الجزء، وتوجیھ تعلماتھم من خالل طرح تساؤالت 

وكیفیة الوقایة منھا،  ،حول مختلف الظواھر المرتبطة بالكھرباء، وأخطار التیار الكھربائي

تم تناولھا في الوحدات الدراسیة الموالیة، مما یساھم في تحفیز المتعلمین على اإلقبال والتي سی

  .علیھا

نجز تُ  ،ویتمیز ھذا الجزء بالطابع التجریبي، ویمنح أول فرصة للمتعلمین للقیام بدراسة كمیة

د، وقانون قانون العق(ستغل للتحقق من قوانین فیزیائیة تُ  ،خاللھا قیاسات باستعمال أجھزة القیاس

، مما سیساھم في تمتین وتثبیت  )إضافیة التوترات في السنة األولى، وقانون أوم في السنة الثانیة

  .والذي سبق أن استأنس بھا المتعلمون خالل دراسة جزء المادة ،مختلف مراحل النھج التجریبي

  

 إعدادي ثانیةلسنة الا  :  

  : المقرر الدراسي  -
  : الجیبي التیار الكھربائي المتناوب.1

 راسم التذبذب -

 خاصیات التیار الكھربائي المتناوب الجیبي -

  :التركیب الكھربائي المنزلي .2

 سلك الطور -

 السلك المحاید -

 المأخد األرضي -

 التركیب الكھربائي المنزلي األحادي الطور -

 الفاصل -

  السالمة -

  

 الجیبي، في السنة الثانیةتسمح دراسة التیار الكھربائي المتناوب :  تسلسل المضامین العلمیة 

والوقوف عند التركیب الكھربائي  ، بإبراز ظاھرة التحریض المغنطیسي،ثانوي إعدادي

ل لمساعدة  المتعلمین على إدماج جُ  ،والجانب الوظیفي لھا ،ودور عناصره األساسیة ،المنزلي

 . تعلماتھم وتوظیفھا، وإبراز أھمیتھا، وربطھا بحیاتھم الیومیة
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 إعدادي ثالثةلسنة الا  :  

  : المقرر الدراسي  -
 :  قانون أوم –المقاومة الكھربائیة .1

  :  القدرة الكھربائیة2.

 مفھوم القدرة الكھربائیة -

 القدرة الكھربائیة المستھلكة من طرف جھاز التسخین -

   : الطاقة الكھربائیة.3

 الطاقة الكھربائیة المستھلكة من طرف جھاز التسخین -

 المستھلكة في تركیب كھربائي منزليالطاقة الكھربائیة  -

  العداد الكھربائي -

  

 بإدراج مفھومین  إعدادي، ستكمل ھذا الجزء في السنة الثالثةیُ :  تسلسل المضامین العلمیة

كامتداد للتعلمات المكتسبة بالسنتین األولى  ،والطاقة الكھربائیة القدرة الكھربائیة:  ھما جدیدین

 ،بكیفیة مبسطة على القدرة الكھربائیة والطاقة الكھربائیة المتعلم، حیث یتعرف إعدادي والثانیة

استھالك الطاقة من طرف األجھزة  سن تدبیروحُ  منزلي، واستھالكھا في تركیب كھربائي

مین مكن تكلیف المتعلكما یُ  ؛انسجاما مع ما تفرضھ شروط المواطنة الصالحة ،الكھربائیة

ھذه الطاقة على البیئة من جھة، ومن جھة أخرى تنمیة إلنتاج ببحوث حول التأثیرت السلبیة 

 .لدیھم مواقف للمحافظة علیھا

  

 الصورة و جزء الضوء

وغالبا  ،مثلھ مثل المادة والكھرباء عتبر الضوء أحد المكونات األساسیة للمحیط الطبیعي للمتعلمیُ 

وفي ھذا السیاق   ،بالنسبة لھیـة الضوء العدید مـن الظواھـر التي تبرز أھـمـ مـا یصادف المتعلم

من خالل تعرفھ على مصادر  یأتي ھـذا الجزء كمدخل أساسي لتعمیق المكتسبات القبلیة للمتعلم

  . حدثھ الضوء عـلى المادةالضوء األولیة والثانویة، لینتقل بعد ذلك إلى اكتشاف التأثیر الذي یُ 

  

 إعدادي ثانیةلسنة الا  :  

  : المقرر الدراسي  -
 :  من حولناالضوء .1

 :  منابع الضوء ومستقبالتھ2 .

 :  الضوء واأللوان ـ تبدد الضوء3 .

   : انتشار الضوء4.

 مفھوم انتشار الضوء -

 أوساط االنتشار -

 مبدأ االنتشار المستقیمي للضوء -
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 زم الضوئیة وتمثیلھاالحُ  -

  : تطبیقات االنتشار المستقیمي للضوء.5

 العلبة المظلمة -

 الظالل -

 الكسوف والخسوف -

  :  العدسات الرقیقة.6

 تصنیف العدسات -

 ممیزات العدسة الرقیقة المجمعة -

 الصورة المحصل علیھا بواسطة عدسة رقیقة مجمعة -

  :دراسة بعض األجھزة البصریة :  تطبیقات.7

 المكبرة -

 العین -

  

 ضوء من حولنا  بوحدة الھذا الجزء في السنة الثانیة إعدادي،  یبتدئ:  تسلسل المضامین العلمیة

الحیاة الیومیة، وجلب انتباھھم لطرح تساؤالت حول   بأھمیة الضوء في لتحسیس المتعلمین

 ویعتبر ؛بعض الظواھر المتعلقة بالضوء، والتي ستتمحور حولھا مختلف الوحدات الدراسیة

 الظواھر المتعلقة بالضوء، كما أن قدرة المتعلم المنبع الضوئي ومستقبلھ عنصران أساسیان في

عتبر تُ حیث  ،وتصنیف المنابع  الضوئیة إلى منابع أولیة ومنابع ثانویة التمییز بینھما،على 

ظاھرة وتمكن دراسة الضوء األبیض و، استیعاب ودراسة ھذه الظواھرضرورة للتمكن من 

الجانب  ولتحقیق ما سبق، یتم التركیز على؛ مفھوم الضوء األحادي اللون تبدده من تقدیم

اعتمادا عـلى المالحظة المباشرة،  ،ـن المتعلم من استخالص االستنتاجاتالتطبیقي الذي یمك

وتطبیقاتھا في  ،الشيء الذي یساعده على اكتساب المفاھیم األساسیة المتعلقة بالضوء واأللوان

 . الحیاة العملیة

 المبادئ والمعارف األولیة المرتبطة باالنتشار ویھدف ھذا الجزء باألساس إلى إكساب المتعلم

ا في تفسیر بعض المستقیمي للضوء وتطبیقاتھ، والمفاھیم األولیة لعلم الفلك بھدف توظیفھ

، اعتمادا ات الرقیقة، والتمییز بین صنفیھاستكمل ھذا الجزء بتقدیم العدسویُ ؛ الظواھر الضوئیة

المستقیمي وتحدید ممیزاتھا بتوظیف االنتشارعلى شكلھا وقدرتھا على تجمیع األشعة أو تفریقھا، 

للضوء للوصول بالمتعلم إلى فھم مبدأ الحصول على صورة واضحة لشيء حقیقي بواسطة 

ختتم ھذا الجزء بدراسة بعض التطبیقات العملیة للعدسات الرقیقة المجمعة في ویُ  ؛عدسة مجمعة

الحیاة الیومیة، كتوضیح بعض الجوانب العملیة والنفعیة من خالل دراسة النموذج المختزل 

 .العدسة المكبرة والمجھر ین ومبدأ اشتغالللع
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  جزء المیكانیك

 إعدادي ثالثةلسنة الا  :  

  : المقرر الدراسي  -
  :  الحركة والسكون.1

 وصف حركة ـ المرجع ـ المسار -

 حركة الدوران ـ حركة اإلزاحة -

 السرعة المتوسطة -

 الحركة المنتظمة ـ الحركة المتسارعة ـ الحركة المتباطئة -

 ـ السالمة الطرقیة أخطار السرعة -

  : التأثیرات المیكانیكیة ـ القوى.2

 التأثیرات المیكانیكیة ومفعولھا -

 تأثیرات التماس ـ تأثیرات عن بعد -

   : مفھوم القوة.3

 ممیزات القوة ـ قیاس شدة قوة ـ تمثیل قوة -

 :  توازن جسم خاضع لقوتین.4

   الوزن والكتلة5.

  

 الجزء أول مقاربة للمیكانیك في التعلیم الثانوي اإلعداديعتبر ھذا یُ :  تسلسل المضامین العلمیة، 

تجاه حركة وسكون األجسام  مكن من بناء تمثل عقالني سلیم لدى المتعلموذلك بإدراج معارف تُ 

  .التي یزخر بھا محیطھ المباشر، ومن تفسیر بعض الظواھر المیكانیكیة المحیطة بھ

لجسم المرجعي، وعلى نسبیة الوقوف على اكما یسمح تقدیم مفھومي الحركة والسكون من 

منتظمة ـ (كما یمكن إدراج مفھوم السرعة من تحدید طبیعة حركة اإلزاحة لجسم صلب  ،الحركة

، والوقوف عند األخطار الناجمة عن السرعة من أجل إبراز بعض قواعد )متسارعة ـ متباطئة

 .یقھابأھمیتھا والحرص على تطب السالمة الطرقیة، وتحسیس المتعلم

لتقدیم مفھوم القوة، وتتم نمذجتھ في  ،وظف المفعول التحریكي والسكوني لتأثیر میكانیكيیُ 

تمھیدا لتقدیم مبدأ التأثیرات المتبادلة، ) الوزن، التجاذب الكوني (حاالت عامة أو خاصة 

  .ودراسة توازن أجسام صلبة خاضعة لقوتین فقط

واستعمال أجھزة أخرى للقیاس، واإلجابة عن  ،إن ھذا الجزء یشكل فرصة للمتعلم للتجریب

  .تساؤالت ترتبط بوضعیات میكانیكیة من المحیط المعیش للمتعلم
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 لعلمیة بالتعلیم الثانوي التأھیليتسلسل المضامین ا : 

 امج السلك التأھیليالعام لبر رالتصو : 
  

  : الفیزیاء

تتطرق برامج مادة الفیزیاء بالتعلیم الثانوي التأھیلي إلى عدد من المفاھیم العلمیة، تتوزع 
الفیزیاء بالتعلیم عطي الجدول التالي مختلف أجزاء برامج یُ على األجزاء األساسیة للفیزیاء، 

  : الثانوي التأھیلي
  

  الجذع المشترك
  السنة أولى بكالوریا 

ع  –ع ر  –ع ت (
  )تكنولوجیات

  السنة الثانیة بكالوریا
ع - ع ت ك- ع ز- ع ح أ

 ت م

السنة الثانیة 
  بكالوریا

 ع ر - ع ف 

  ؛ المیكانیك
  .الكھرباء

  

الشغل المیكانیكي  -
  ؛والطاقة

انتقال الطاقة في التیار  -
  الكھربائي المستمر؛

  المغنطیسیة؛ -
  .البصریات -

  ؛الموجات -
  ؛التحوالت النوویة -
  الكھرباء؛ -
  .المیكانیك -

  ؛الموجات -
  ؛النوویة حوالتالت -
  الكھرباء؛ -
  .المیكانیك -

  

  المیكانیك

  لجذع المشترك العلمي والجذع المشترك التكنولوجيا

 : المقرر الدراسي  -
 البینیة المیكانیكیة  التأثیرات .1

  : التجاذب الكوني . 1.1

  قوى التجاذب الكوني -

 سلم المسافات في الكون والذرة -

 عالقة التجاذب الكوني -

P��⃗  وزن الجسم:  األرض على جسم القوة المطبقة من طرف - = ��⃗ 

 العالقة -
2

2

0
)( hR

R
gg




  

 : أمثلة لتأثیرات میكانیكیة  .1.2

  الخارجیة القوة  -القوى الداخلیة   - مموضعة ال -الموزعة  :  قوى التماس. 1.2.1

  وحدة الضغط  ـ مفھوم الضغط  :  القوة الضاغطة .1.2.2
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  الحركة  .2

  مفھوم المسار  ـ معلم الزمن   ء ـالفضامعلم :  نسبیة الحركة . 2.1 

  متجھة السرعة اللحظیة ـ   المتوسطةالسرعة :  سرعة نقطة من جسم في حركة إزاحة . 2.2 

  المعادلة الزمنیة ـ  میة المنتظمة الحركة المستقی. 2.3 

    الحركة الدائریة المنتظمة. 2.4 

  مبدأ القصور  .3

  قة المرجحیةالعال - مركز القصور لجسم صلب - نص مبدأ القصور -

  كمیة الحركة .4

  تعریف كمیة الحركة لجسم صلب .4.1

 إبراز انحفاض كمیة الحركة لجسم صلب شبھ  معزول .4.2

 =العالقة  -  كمیة الحركة  .4.3
∆������⃗

∆�
			 F�⃗  

  توازن جسم صلب  .5

  دافعة أرخمیدس  ـ  بقة من طرف نابضالقوة المط. 5.1

  : وازن جسم صلب تحت تأثیر ثالث قوىت. 5.2

 للتوازن الشرط األول -

  االحتكاك  - قوى التماس  -

  : توازن جسم صلب قابل للدوران حول محور ثابت . 5.3

 عزم قوة -

 عزم مزدوجة -

 الشرط الثاني للتوازن -

 عزم مزدوجة اللي -

  

 یتضمن جزء المیكانیك بھذین الجذعین المحاور التالیة :  تسلسل المضامین العلمیة :  
 التأثیرات البینیة  
 لحركة وكمیة الحركةا 
 توازن األجسام  

إلى التجاذب الكوني لتقدیم مفھوم قوى ھذا التجاذب والتأثیرات  یتطرق:  التأثیرات البینیة
  .یتم استغاللھا في تقدیم مفھوم الضغط ،وإلى تأثیرات میكانیكیة أخرى البینیة التجاذبیة،

واالقتصار یتناول بعض المفاھیم األساس للحركة كمتجھة السرعة، :  الحركة وكمیة الحركة
على الحركة المستقیمیة المنتظمة والحركة الدائریة المنتظمة، ویتم إعطاء مبدأ القصور بعد 

  .الذي ال یعني بالضرورة غیاب الحركة ،مالحظة انعدام وجود تأثیرات میكانیكیة
یتناول توازن جسم صلب تحت تأثیر مجموعة من القوى، وتوازن جسم :  توازن األجسام
الذي تمكن دراستھ من إدراج مفھوم عزم قوة بالنسبة  ،ران حول محور ثابتصلب قابل للدو

  .غني الجانب التطبیقيبما فیھا مزدوجة اللي مما یُ  ،ومفھوم المزدوجة ،لمحور
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  لسنة األولى من سلك البكالوریاا

 : المقرر الدراسي  -
   حركة دوران جسم صلب غیر قابل للتشوه حول محور ثابت. 1

  السرعة الزاویة  - األفصول الزاوي  األفصول المنحني ـ  -
  سرعة نقطة من جسم صلب -
  التردد ـ المعادلة الزمنیة  دور ـال :  حركة الدوران المنتظم  -

   ةشغل وقدرة قو. 2

  وحدة الشغل -مفھوم شغل قوة  -
  قال مستقیمي وأثناء انتقال منحنيشغل قوة ثابتة في حالة إزاحة أثناء انت -
 الشغل المحرك والشغل المقاوم -ة جسم صلب في المجال المنتظم للثقالشغل وزن  -
  ة على جسم صلب في إزاحة مستقیمیةشغل مجموعة قوى ثابتة مطبق -
  ثابت شغل قوة عزمھا ثابت مطبقة على جسم صلب في حركة دوران حول محور -
 شغل مزدوجة عزمھا ثابت  -
  طة والقدرة اللحظیةالقدرة المتوس -  وحدتھا  - قدرة قوة أو مجموعة قوى -

  ع ر/ ع ت  : الشغل أحد أشكال انتقال الطاقة. 3

  الشغل والطاقة الحركیة. 3.1
  وحدتھا -لطاقة الحركیة لجسم صلب تعریف ا -

  حالة اإلزاحة  
 حالة الدوران حول محور ثابت  

  وحدتھ -عزم القصور بالنسبة لمحور ثابت  -
  مبرھنة الطاقة الحركیة في الحالتین السابقتین -

  الشغل وطاقة الوضع الثقالیة. 3.2 

حالة الخاصة ألجسام ال - طاقة الوضع الثقالیة لجسم صلب في تأثیر بیني مع األرض  -
  بجوار األرض

  ن جسم بتغیر طاقة الوضع الثقالیةعالقة شغل وز -
  تحول طاقة الوضع إلى طاقة حركیة والعكس -

  الطاقة المیكانیكیة لجسم صلب. 3.3 

  كیةتعریف الطاقة المیكانی -
م صلب حالة السقوط الحر لجسم صلب ـ حالة انزالق جس:  انحفاظ الطاقة المیكانیكیة  -

  بدون احتكاك على سطح مائل
  ��∆ - = Qالعالقة   -   انحفاظ الطاقة -
  عدم انحفاظ الطاقة المیكانیكیة وتأویلھ -

  )الریاضیةو التكنولوجیاتوالعلوم التجریبیة ( االنتقال الحراري:  الطاقة الحراریة .4 

  الحرارة الكتلیة لجسم خالص -
  وإشارتھا االصطالحیة  ӨΔ.c.m   =Q :  كمیة الحرارة -
  المعادلة المسعریة -ازن الحراري التو -
  لجسم خالصالحرارة الكامنة لتغیرا لحالة الفیزیائیة  -
  اإلشعاع :  شكل آخر لالنتقال الطاقي -
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  )خاص بالعلوم الریاضیة( الشغل والطاقة الداخلیة.5

الحالة الفیزیائیة أو  ة الحرارة ـ التشوه المرن ـ تغیرارتفاع درج : مفعول الشغل -
  الكیمیائیة

  وى المطبقة على كمیة من غاز كاملشغل الق -
  مفھوم الطاقة الداخلیة -
  ول للتیرمودینامیكالمبدأ األ -

  

  محور  ،یتضمن جزء المیكانیك بالسنة األولى من سلك البكالوریا: تسلسل المضامین العلمیة
ویسعى تدریس ھذا المحور إلى تقدیم مقدار فیزیائي أساسي ھو  ،الشغل المیكانیكي والطاقة

وینطلق ھذا التدریس من معالجة  ،التي یعتبر انحفاظھا من القوانین العامة للفیزیاء الطاقة ،
قصد تمكین المتعلم من إدراك مفھوم الطاقة بصورة متكاملة وفي  ،حركة الدوران وخصائصھا

  .وضعیات متنوعة
طاقة الذي ینطلق من مفاھیم فطریة للقوة والشغل من  / شغل / یقترح ھذا الجزء التدرج قوة
إلى الطاقة الداخلیة حیث  - في شعبة العلوم الریاضیة  - وصوال  ،أجل بناء أشكال مختلفة للطاقة

  .للطاقة) تقال الحرارياالن(یتم في نھایة ھذه الوحدة إبراز مفاھیم االنتقال المنظم وغیر المنظم 
فمن خالل دراسة الشغل المیكانیكي والطاقة، یتم تقدیم أشكال مختلفة للطاقة انطالقا من شغل 

 برزوعن طریق الربط بینھ وبین تغیر سرعة الجسم المتحرك، أو تغیر موضعھ، حیث یَ  ،قوة
وفي ھذا اإلطار یقتصر على دراسة وضعیات تكون فیھا  ؛الشغل كأحد أشكال انتقال الطاقة

لمالءمة األدوات الریاضیة الموظفة مع قدرات ) الدوران(والعزم ثابت ) اإلزاحة(القوى ثابتة 
بھذا المستوى التعلیمي، كما تعتمد المقاربة تقدیم طاقة الوضع لجسم في تأثیر بیني مع  المتعلم

  .إلبعاد الجسم عن األرض من موضع إلى آخر األرض بربط تعبیرھا بالشغل الالزم
وتعتبر الدراسة التجریبیة في ھذا الجزء أرضیة أساسیة لتناول مفاھیم الشغل والطاقة الحركیة 

كما أن  ،الشيء الذي یؤسس لتقدیم مفھوم انحفاظ الطاقة ،وطاقة الوضع الثقالیة وتحوالتھما
تمكن من تفسیر النقص المالحظ بسبب  ،الشغلدراسة عدم انحفاظ الطاقة المیكانیكیة وتأثیرات 

حدث تغیرا ذا طابع حراري ومن إبراز بعض كیفیات حفظ وجود التأثیرات المجھریة التي تُ 
وعالوة على ذلك فإن  - في شعبة العلوم الریاضیة  -مھد أیضا لتقدیم الطاقة الداخلیة الطاقة، وتُ 

دیم أشكال أخرى لالنتقال الطاقي؛ االنتقال الوقوف عند التطور الذي تعرفھ طاقة جسم یسمح بتق
  .الحراري الذي یتم من جسم ساخن إلى جسم بارد بالتماس، واالنتقال عن طریق اإلشعاع

  السنة الثانیة من سلك البكالوریا 

 : المقرر الدراسي  -
  :  قوانین نیوتن . 1

  متجھة التسارع في أساس فریني  ـ ع متجھة التسار ـ  متجھة السرعة . 1.1

دور الكتلة ـ أھمیة اختیار المرجع في دراسة مركز القصور لجسم  :  القانون الثاني لنیوتن. 1.2

  المراجع الغالیلیة صلب ـ

  مبدأ التأثیرات المتبادلة :  القانون الثالث لنیوتن. 1.3

  :  تطبیقات . 2
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  السقوط الرأسي الحر لجسم صلب. 2.1

  :  الحركات المستویة . 2.2

 على مستوى أفقي وعلى مستوى مائل حركة جسم صلب -
  ة قذیفة في مجال الثقالة المنتظمحرك -

  : المجموعات المتذبذبة .3

  :  تقدیم مجموعات میكانیكیة متذبذبة. 1.3

في ) جسم صلب ـ نابض(النواس الوازن والنواس البسیط ونواس اللي والمجموعة  -
 وضع التوازن، الوسع، الدور الخاصم :  تذبذبات حرة

  خمود التذبذبات -
 :  )جسم صلب ـ نابض (المتذبذبة  المجموعة. 2.3

قوة االرتداد المطبقة من طرف نابض ـ المعادلة التفاضلیة لحركة جسم صلب في  -
  حتكاكات ـ الدور الخاص ـ الخمود حالة إھمال اال

   :  واس اللين. 3.3

 -الدور الخاص -ت المھملة لتفاضلیة في حالة االحتكاكاالمعادلة ا -مزدوجة االرتداد  -
  الخمود

 :  ظاھرة الرنین. 4.3

 ع ودور التذبذبات ـ تأثیر الخمودالمثیر ـ الرنان ـ وس :  التقدیم التجریبي للظاھرة -
  أمثلة للرنین المیكانیكي -

  :  المظاھر الطاقیة . 4

المرنة ـ الطاقة المیكانیكیة  شغل قوة خارجیة مطبقة من طرف نابض ـ طاقة الوضع. 1.4

  )نابض جسم صلب ـ(للمجموعة 

 ـ الطاقة المیكانیكیة لنواس الليللي اطاقة الوضع . 2.4

  

 المفاھیم المیكانیك في السنة الثانیة من سلك البكالوریا،  جزء یتناول:  تسلسل المضامین العلمیة

المشتركین العلمي والتكنولوجي أن تعامل معھا في كل من مستوى الجذعین  التي سبق للمتعلم

ومستوى السنة األولى من سلك البكالوریا، وذلك في إطار بناء النماذج التي ستمكنھ من القیام 

تطبیق قوانین نیوتن في وضعیات (بالدراسات النظریة الخاصة بالتطبیقات الواردة في المقرر 

ر قابل للتشوه في المراجع كما أن دراسة حركات مختلفة لمركز قصور جسم صلب غی ،)مختلفة

  . من إدراك مفھوم التطور الزمني للمجموعات الفیزیائیة سیمكن المتعلم ،الغالیلیة

ني منظور مقرر ھذا الجزء على إعطاء األولویة للدراسة التحریكیة، أما الدراسة الحركیة ولقد بُ 

لزمنیة وطبیعة فلم یخصص لھا حیز خاص، بل سیتم تقدیم المقادیر الحركیة والمعادالت ا

الحركة في سیاق المقرر، وفي الوقت المناسب، وحسب تدرج التعلمات المستھدفة من ھذا 

  . الجزء

ویھدف إدراج العالقة األساسیة للدینامیك في حالة الدوران حول محور ثابت إلى جانب قوانین 

نیكیة مركبة من دراسة حركة مجموعة میكا إلى تمكین المتعلم) ع ر  –ع ف :  مسالك (نیوتن 
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من أجسام في دوران حول محور ثابت وأخرى في إزاحة مستقیمیة، وحركات مختلف 

  .المجموعات المتذبذبة المیكانیكیة الحرة

خالل دراسة المجموعات المتذبذبة، یتم توضیح أن ھذه المتذبذبات، رغم اختالف أصنافھا 

وتشترك في شيء واحد ) ور الخاصموضع التوازن ـ الوسع ـ الد(وتعدد أمثلتھا فإنھا تتمیز ب 

عند إزاحة المتذبذب عن موضع توازنھ المستقر یخضع لتأثیر ینزع إلى إرجاعھ إلى ھذا "

الموضع، وأن ھذا التأثیر یتناسب اطرادا ـ في معظم الحاالت ـ مع تغیر البارامتر الذي یمیز 

  ".المتذبذب

المضامین  ،م محور المظاھر الطاقیةختیُ ) ع ت م  –ع ت ك  –ع ز  - ع ح ا (وبالنسبة لمسالك 
الدراسیة الواردة في ھذا الجزء لیستغل المتعلم، من جدید، التعلمات المكتسبة في المستوى 
السابق والخاصة بالشغل المیكانیكي والطاقة، للتعامل مع شغل قوة غیر ثابتة، وطاقة الوضع 

   .في وضع أفقي) نابض –جسم صلب (المرنة للمجموعة المتذبذبة 

  الكھرباء 

  لجذع المشترك العلمي والجذع المشترك التكنولوجيا

 : المقرر الدراسي  -
 التیار الكھربائي المستمر . 1

     نوعا الكھرباء. 1.1
   منحى االصطالحي للتیار الكھربائيالتیار الكھربائي ـ ال. 1.2
  باء ـ التیار الكھربائي المستمركمیة الكھر :  شدة التیار الكھربائي. 1.3

  التوتر الكھربائي . 2

 توتر الكھربائي المستمر وتمثیلھال. 2.1
 فرق الجھد. 2.2
  وجود توترات متغیرة. 2.3

  تراكیب كھربائیة. 3

 تجمیع الموصالت األومیة. 3.1
  بعض ثنائیات القطب غیر النشیطة ممیزات. 3.2
  ممیزة ثنائي القطب النشیط. 3.3

 ممیزة مولد :  المولد.  3.3.1
 ممیزة مستقبل :  مستقبلال. 3.3.2
 قانون بویي -تغال دارة كھربائیة نقطة اش. 3.3.3

  تراكیب إلكترونیة . 4

  :  الترانزستور. 4.1
  أنظمة اشتغال الترانزستور مفعول الترانزستور ـ الترانزستور ـ. 4.1.1
  ب إلكترونیة تحتوي على ترانزستورتراكی. 4.1.2

  المضخم العملیاتي. 4.2
  المضخم العملیاتيخاصیات . 4.2.1
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 تراكیب بسیطة تحتوي على المضخم العملیاتي . 4.2.2
  السلسلة اإللكترونیة مفھوم. 4.3

 تسمح الكھرباء للمتعلم في ھذا المستوى باالستعمال المباشر :  تسلسل المضامین العلمیة
برنامج لألجھزة التي ینبغي أن تصیر مألوفة لدیھ خالل مدة وجیزة، الشيء الذي جعل وضع 

نھج التجریبي إلى جانب األجزاء على اكتساب ال لیساعد المتعلم ،الكھرباء تجریبیا عن قصد
تجارب، بحوث، (نجز دراستھ باألساس من طرف التالمیذ أنفسھم األخرى، ویجب أن تُ 

  .مستعملین في ذلك أجھزة بسیطة وجھاز الحاسوب...) إنجاز تراكیب، استغالل برانم
إلى أن استعمال ھذه األجھزة إلجراء القیاسات یكون مقرونا بأخطاء،  وتجدر اإلشارة ھنا

  .وبالتالي یجب التطرق خالل كل قیاس إلى االرتیابات الناتجة عنھا
إن تصور البرنامج ینبني على تعزیز مفھوم شدة التیار، والتوتر، اللذین سبق التطرق إلیھما 

ضافیة التوترات، مما یمكن من البحث تجریبیا في التعلیم الثانوي اإلعدادي، وقانون العقد، وإ
في كیفیة استجابة ثنائیة قطب نشیط وغیر نشیط إذا ما طبق توتر بین مربطیھ مما یؤدي إلى 

  . تحدید حالة اشتغال ثنائي قطب في دارة كھربائیة
نجز دراسة على بعض أمثلة تجمیع تُ  ،االستنتاجي االستقرائي عند المتعلم ولتقویم الفكر

ثنائیات القطب باستعمال الطریقة الحسابیة أو المبیانیة والدارات التي تضم ھاتین المركبتین 
  .لتوظیف المركبات المدروسة وربط الفیزیاء المدرسة بالقسم بالفیزیاء العملیة

  السنة األولى من سلك البكالوریا

  :  یتكون جزء الكھرباء من محورین ھما 
 ربائي المستمراقة في التیار الكھانتقال الط -
  المغنطیسیة  -

 

 : المقرر الدراسي  -
  )خاص بالعلوم الریاضیة( طاقة الوضع الكھرساكنة. 1

   :  المجال الكھرساكن. 1.1
  البیني الكھرساكنالتأثیر  -
   قانون كولوم  -
 ھتعریفھ ومتجھتھ ووحدت :المجال الكھرساكن لشحنة نقطیة  -
  أمثلة لخطوط المجال الكھرساكن -
  كھرساكنینتراكب مجالین  -
  المجال الكھرساكن المنتظم -

  كھربائیة في مجال كھرساكن منتظم طاقة الوضع لشحنة. 1.2
  شغل القوة الكھرساكنة في مجال منتظم -
 وحدتھ  الجھد وفرق الجھد الكھرساكن -
  المستوى المتساوي الجھد  -
  قة الوضع وشغل القوة الكھرساكنةالعالقة بین طا -
  انحفاظھا - خاضعة لقوة كھرساكنة الطاقة الكلیة لدقیقة مشحونة  -

  ع ر/ ع ت  : كھربائیة ـ القدرة الكھربائیةانتقال الطاقة في دارة . 2
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  لالنتقال القدرة الكھربائیة  ـ الطاقة الكھربائیة المكتسبة من طرف مستقبل . 2.1
  تطبیقات  - قانون جول   ـ مفعول جول . 2.2
  القدرة الكھربائیة لالنتقال  -  لد الطاقة الكھربائیة الممنوحة من طرف مو. 2.3
  :  التصرف العام للدارة. 2.4
  :  ∆ t  توزیع الطاقة الكھربائیة خالل مدة -

 مردود المستقبل  ـ  على مستوى المستقبل  
  مردود المولد  ـ على مستوى المولد  

  المردود الكلي للدارة -
المولد في دارة  تأثیر القوة الكھرمحركة والمقاومات على الطاقة الممنوحة من طرف -

   مقاومیة
 )خاص بالعلوم الریاضیة(: الحصیلة الطاقیة لدارة تحتوي على . 2.5

 ترانزیستور  
 مضخم عملیاتي  

  ع ر/ ع ت : المغنطیسیة . 3

  المجال المغنطیسي. 3.1
  اركھربائي مستمر على إبرة ممغنطةمغنطیس وتأثیر تی تأثیر -
  متجھة المجال المغنطیسي -
  أمثلة لخطوط المجال -
 المجال المغنطیسي المنتظم -
  المجال المغنطیسي األرضي  ـ  یسیینتراكب مجالین مغنط -

  تیار كھربائيالمجال المغنطیسي المحدث من طرف . 3.2
  لكھربائي في غیاب أوساط مغنطیسیةمع شدة التیار ا Bتناسبیة قیمة  -
  :  تیار مستمر مار في المجال المغنطیسي المحدث من طرف -

 موصل مستقیمي  
 موصل دائري  
 ملف لولبي  

  :  القوى الكھرمغنطیسیة. 3.3
   F = IℓBsinα :  اتجاه ومنحى وتعبیر شدة قوة البالص :  قانون البالص -
  مكبر الصوت والمحرك الكھربائي المغذى بتیار مستمر :  تطبیقات قانون البالص -

  )خاص بالعلوم الریاضیة( المزاوجة الكھرمیكانیكیة.3.4
 یكیةالطاقة الكھربائیة إلى طاقة میكان تحویل -
 الدور المحرك لقوى البالص -
 ة المیكانیكیة إلى طاقة كھربائیةتحویل الطاق -

  
 مع  ،یبرز المحور األول كیفیة تحول الطاقة في دارة كھربائیة:  تسلسل المضامین العلمیة

بالنسبة  ،الكھرساكنةول بایجابیاتھ وسلبیاتھ، ویتم تقدیم طاقة الوضع التركیز على مفعول جُ 
  .لشعبة العلوم الریاضیة انطالقا من شغل القوة الكھرساكنة

حیث یتم تقدیمھ من  ،الثاني فیفتح مجاال جدیدا في الفیزیاء للمتعلمات والمتعلمین أما المحور
من أورشتید إلى فراداي :  تمكن من إرساء مفھوم المجال المغنطیسي  ،خالل تجارب كالسیكیة
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عبر اختیار وضعیات فیزیائیة، حیث التأثیرات الماكروسكوبیة  ،مفھوم المجال المتجھيوبناء 
  .للمجال المغنطیسي قابلة للكشف والمعاینة

التي تسمح بتحقیق  ،إبراز الدور المحرك لقوى البالص كما یمكن المحوران معا بشكل جلي
ل المفاھیم المتعلقة بحركة الجسم وبالتالي استعما ،تحول الطاقة الكھربائیة إلى طاقة میكانیكیة

  .الصلب

  من سلك البكالوریا السنة الثانیة

 : المقرر الدراسي  -
  :   RCثنائي القطب . 1

   :  المكثف. 1.1

  شحنتا اللبوسان  -  رمزه  ـ  وصف موجز للمكثف -
  qو  uو  iالتجبیر في االصطالح مستقبل بالنسبة للمقادیر   -  شدة التیار -
 للمكثف في االصطالح مستقبل  i = dq/dt  العالقة -
 سعة المكثف ـ وحدتھا    q = C.u  العالقة -
  على التوازيو تجمیع المكثفات على التوالي  -

   RCثنائي القطب . 1.2

  :  ) échelon de tension( لرتبة توتر   RC استجابة ثنائي القطب -
 دراسة تجریبیة -
 دراسة نظریة -
 الطاقة المخزونة في مكثف -

 :    RLالقطبثنائي . 2

       :  الوشیعة . 2.1

 رمزھا  - وصف موجز للوشیعة  -
 u = r.i + L.di/dt:  التوتر بین مربطي الوشیعة في االصطالح مستقبل  -
 وحدتھ   ـ معامل التحریض  -
   RLثنائي القطب . 2.2

 :   )échelon de tension(لرتبة توتر   RLاستجابة ثنائي القطب  -
 دراسة تجریبیة  -
 نظریةدراسة  -
  الطاقة المخزونة في وشیعة  -

  :  متوالیة  RLCالتذبذبات الحرة في دارة . 3

 شبھ الدور  ـ  تأثیر الخمود  ـ تفریغ مكثف في وشیعة  -

 مفعول جول  ـ بین المكثف والوشیعة انتقال الطاقة :  التفسیر الطاقي  -

 الدور الخاص - )مقاومة مھملة(ھمل الدراسة التحلیلیة في حالة الخمود الم -

 : صیانة التذبذبات  -

 الدراسة التجریبیة 

 الدراسة النظریة  
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 یتناول ھذا الجزء من المقرر دراسة ظواھر مرتبطة بتیارات :  تسلسل المضامین العلمیة

كھربائیة متغیرة، وذلك باالرتكاز على العناصر التي تمكن من ضبط وتتبع التطور الزمني 

  .والوشیعةللتیار الكھربائي كالمكثف 

) قانون إضافیة التوترات وقانون العقد(وتبقى القوانین األساسیة المعتمدة بالنسبة للتیار المستمر 

  .صالحة بالنسبة للمقادیر اللحظیة للتوترات والمقادیر اللحظیة لشدة التیار المتغیرة

ى مفھوم دون التطرق إل ،المكثفات والوشیعات بتعبیر التوتر المقاس بین مربطیھماز تتمی

  .التحریض الذاتي غیر الوارد في المقرر

في ھذه الحالة إثبات المعادلة  RLو RCویتوخى من الدراسة النظریة لثنائیات القطب 

رامترات الدارة مع تحدید الثوابت انطالقا من با ،والتحقق من أنھا تقبل حال تحلیلیا ،التفاضلیة

   .والشروط البدئیة

  البصریات 

  سلك البكالوریاالسنة األولى من 

 : المقرر الدراسي  -
  :  شروط قابلیة رؤیة شيء. 1

  الرؤیة المباشرة لألشیاءدور العین في . 1.1 
  نموذج الشعاع الضوئي:   االنتشار المستقیمي للضوء. 1.2 

  ظاھرتي االنعكاس واالنكسار للضوءإبراز  -
  رقة على مسار حزمة ضوئیة متوازیةتأثیر العدسات المجمعة والمف -

  ع ر / ع ت  : الحصول على صورة شيء . 2

  :  الصور المحصل علیھا بواسطة مرآة مستویة. 2.1
  مشاھدة صورة شيء وتحدید موضعھا -
 ة للنقطة الشيءالنقطة الصورة المرافق -
  قانونا االنعكاس -

   :  الصور المحصل علیھا بواسطة عدسة رقیقة مجمعة.2.2
  شرطا كوص -الصور وتحدید مواضعھا مشاھدة  -
قوة  - البؤریة المركز البصري ـ البؤرتان ـ المسافة :  النمذجة الھندسیة للعدسة المجمعة  -

  العدسة
  : اإلنشاء الھندسي لصورة  -
  يء مستو متعامد مع المحور البصريش -
 شيء نقطي موجود في الالنھایة -
 عالقتا التوافق والتكبیر للعدسات الرقیقة المجمعة:  النمذجة التحلیلیة  -
  المكبرة -

  ع ر / ع ت :  بعض األجھزة البصریة . 3

  المنظار الفلكي :  النمذجة التجریبیة لجھاز بصري. 3.1
  :  المجھر. 3.2
  اإلنشاء الھندسي للصورة -
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  تطبیق عالقتي التوافق والتكبیر -
 القطر الظاھري ـ التكبیر العیاري ـ الدائرة العینیة :  المقادیر الممیزة -

  

 ُیعتبر ھذا الجزء مناسبة لتناول البصریات حیث تمكن التجارب التي :  تسلسل المضامین العلمیة
من التساؤل حول طبیعة الصور  -وجود الضوء -ستعمل فیھا المرایا والعدسات البسیطة فيتُ 

  ).علوم تجریبیة(البصریة وفھم اشتغال بعض األجھزة البصریة 

  الموجات 

  السنة الثانیة من سلك البكالوریا 

 : المقرر الدراسي  -
   : الموجات المیكانیكیة المتوالیة . 1

  وجة المیكانیكیة وسرعة انتشارھاتعریف الم. 1.1

  خواصھاالطولیة والمستعرضة و الموجات. 1.2

  ادي البعد ـ مفھوم التأخر الزمنيالموجة المتوالیة في وسط أح. 1.3

  :  الموجات المیكانیكیة المتوالیة الدوریة .2

  وریة الزمانیة والدوریة المكانیةالد :  مفھوم الموجة المیكانیكیة المتوالیة الدوریة. 2.1

  الدور والتردد وطول الموجة :  الموجة المتوالیة الجیبیة. 2.2

  ود موجة میكانیكیة متوالیة جیبیةاإلبراز التجریبي لظاھرة حی. 2.3

  :  انتشار موجة ضوئیة .3

  وء األحادي اللون و الضوء األبیضحیود الضاإلبراز التجریبي لظاھرة . 3.1

  النموذج الموجي للضوء :  انتشار الضوء في الفراغ. 3.2

لظاھرة تبدد  معامل الوسط ـ اإلبراز التجریبي :  انتشار الضوء في األوساط الشفافة. 3.3

 الضوء بواسطة موشور

  

 التجربة أساسا للتوصل إلى یعتمد تدریس ھذا الجزء من المقرر على :  تسلسل المضامین العلمیة

الممیزات الرئیسیة النتشار الموجة في أوساط مختلفة، وتحدید المقادیر الفیزیائیة المقرونة بھا، 

  .وإبراز أھمیتھا في تقنیات التواصل ومیادین أخرى

تقلص الدراسة الصوریة الكمیة إلى حدھا ، وتركز دراسة الموجات على مقاربة ظاھراتیة

برز التي تُ  ،م الموجات المیكانیكیة بطریقة تجریبیة بواسطة ظاھرة انتشار تشوهاألدنى، حیث تقد

ویتوصل إلى مفھوم التأخر الزمني من خالل تحلیل انتشار  ،انتقال الطاقة دون انتقال المادة

  .إشارة في وسط أحادي البعد عندما یكون الخمود مھمال

لمیكانیكیة والمالحظة أیضا في حالة كما تسمح ظاھرة الحیود المقدمة في حالة الموجات ا

  .الضوء بإبراز المظھر الموجي للضوء
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  التحوالت النوویة 

  السنة الثانیة من سلك البكالوریا 

 : المقرر الدراسي  -
  :  التناقص اإلشعاعي . 1

XAلترمیز ا -النظائریة  -تركیب النواة  :  استقرار وعدم استقرار النوى. 1.1
Z المخطط (N,Z)  

قانونا انحفاظ   - γوانبعاث أشعة  +βو -β و αاألنشطة اإلشعاعیة  :  النشاط اإلشعاعي . 1.2

 عدد النویات لشحنة الكھربائیة وا

عمر  -  یة النشاط اإلشعاعيتطور المادة المشعة ـ أھم :  قانون التناقص اإلشعاعي. 1.3

 على التأریخ بالنشاط اإلشعاعي تطبیق  -النصف 

  : النوى ـ الكتلة والطاقة . 2

طاقة الربط بالنسبة  - النقص الكتلي ـ طاقة الربط ـ الوحدات :  "طاقة كتلة ـ"التكافؤ . 2.1

  ، منحنى أسطون"كتلة ـ طاقة"كافؤ للنویة ـ الت

  +βو -β و α أمثلة لألنشطة اإلشعاعیة.  الحصیلة الكتلیة والطاقیة لتحول نووي. 2.2

  

  یقدم ھذا الجزء من البرنامج نوعا آخر من التفاعالت یختلف عن :  العلمیةتسلسل المضامین

التفاعالت الكیمیائیة التي تمت دراستھا في السنوات السابقة، ھي تفاعالت نوویة ال تخضع 

  : لقوانین التفاعل الكیمیائي، بل تخضع للقوانین األربعة التالیة 

  انحفاظ كمیة الحركة -
  انحفاظ الطاقة -
  الشحنة الكھربائیةانحفاظ  -
  انحفاظ العدد اإلجمالي للنویات -

الدوال األسیة، االحتماالت، (مع الریاضیات  ویشكل جزء التحوالت النوویة تقاطعا تیمیا

  ).التأریخ(ومع علوم الحیاة واألرض ) اإلحصاء، المعادالت التفاضلیة

انطالقا من  ،النوى الذریةتعتبر دراسة ھذا الجزء مناسبة لتناول بعض المفاھیم الخاصة ببنیة 

تب المقادیر المتعلقة ، ولمعرفة بعض رُ )النشاط اإلشعاعي(النتائج التجریبیة لعدم استقرارھا 

، وإمكانیة استعمالھ للتأریخ على مستوى )جسم اإلنسان، الصخور(بالنشاط اإلشعاعي الطبیعي 

  .األزمنة الجیولوجیة أو التاریخیة

من فھم أن التحول كتلة ـ طاقة یمكنھ أن یكون مصدرا إلنتاج  وتمكن دراسة الحصیلة الطاقیة

  ...).الشمس والنجوم، المفاعالت النوویة، (طاقة قابلة لالستعمال 
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  : الكیمیاء

  :  الكیمیاء بالتعلیم الثانوي التأھیليعطي الجدول التالي مختلف أجزاء برامج یُ 

  ع المشتركذالج

السنة أولى 
بكالوریا ع ت 

ع - ع ر–
  تكنولوجیات

  السنة الثانیة بكالوریا
ع - ع ت ك- ع ز- ع ح أ(

 )ت م

  السنة الثانیة بكالوریا
 )ع ر - ع ف (

 الكیمیاء من حولنا - 
 مكونات المادة، - 
  تحوالت المادة - 
  

القیاس في  -

 الكیمیاء؛

الكیمیاء  -

  .العضویة

  

التحوالت السریعة  -

والتحوالت البطیئة 

 لمجموعة كیمیائیة؛

التحوالت غیر الكلیة  -

 لمجموعة كیمیائیة؛

منحى تطور مجموعة  -

  كیمیائیة؛ 

كیفیة التحكم في تطور  -

  .المجموعات الكیمیائیة

التحوالت السریعة  -

والتحوالت البطیئة 

 لمجموعة كیمیائیة؛

التحوالت غیر الكلیة  -

 لمجموعة كیمیائیة؛

منحى تطور مجموعة  -

 كیمیائیة؛ 

كیفیة التحكم في تطور  -

  .المجموعات الكیمیائیة

  

  الجذع المشترك العلمي والجذع المشترك التكنولوجي

 : المقرر الدراسي  -
  الكیمیاء من حولنا :  الجزء األول  
 :  األنواع الكیمیائیة . 1

  مفھوم النوع الكیمیائي. 1.1
 د وتصنیف بعض األنواع الكیمیائیةجر. 1.2
  عیة واألنواع الكیمیائیة المصنعةاألنواع الكیمیائیة الطبی. 1.3

 استخراج وفصل األنواع الكیمیائیة والكشف عنھا . 2

  مقاربة تاریخیة حول االستخراج. 2.1
  تقنیات االستخراج. 2.2
  تقنیات الفصل والكشف. 2.3

 تصنیع األنواع الكیمیائیة . 3

 ضرورة كیمیاء التصنیع. 3.1
  يتصنیع نوع كیمیائ. 3.2
  مع نفس النوع الكیمیائي الطبیعي تمییز نوع كیمیائي مصنع ومقارنتھ. 3.3
  مكونات المادة :  الجزء الثاني  
  نموذج الذرة . 1

  لمحة تاریخیة. 1.1
  بنیة الذرة. 1.2
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 )بروتونات، نوترونات(النواة . 1.2.1 
الحیاد  -  بتدائیةالشحنة الكھربائیة اال -  Z عدد الشحنة والعدد الذري : اإللكترونات. 1.2.2 

  الكھربائي للذرة
  كتلة وأبعاد الذرة. 1.2.3 

 الكیمیائي صرانحفاظ العن  - یونات أحادیة الذرة األ  -النظائر:  العنصر الكیمیائي. 1.3
بالنسبة للعناصر  M , L , K توزیع اإللكترونات على طبقات مختلفة:  التوزیع اإللكتروني. 1.4

      Z ≤18 ≥1: ذات العدد الذري
  ھندسة بعض الجزیئات . 2

  القاعدتان الثنائیة والثمانیة .2.1
  نص القاعدتین. 2.1.1
 األیونات أحادیة الذرة المستقرة تطبیقات على. 2.1.2
 (LEWIS)تمثیل الجزیئات حسب نموذج لویس. 2.1.3

  :  ھندسة بعض الجزیئات البسیطة. 2.2
 داللة عددھاالتموضع النسبي لألزواج اإللكترونیة ب -
 یطةطبیق على جزیئات ذات روابط بست -
  (CRAM)تمثیل كرام  -

  الترتیب الدوري للعناصر الكیمیائیة . 3

  الترتیب الدوري للعناصر. 3.1
  في إنشاء الترتیب الدوري (MENDELEEV) "ماندلییف"طریقة  .3.1.1
  المعاییر الحالیة للترتیب الدوري. 3.1.2

  ترتیب الدورياستعمال ال. 3.2
  المجموعات الكیمیائیة. 3.2.1
  الجزیئات المتداولةصیغ . 3.2.2

  تحوالت المادة :  الجزء الثالث  
 أدوات لوصف مجموعة . 1

  المول :  من السلم المیكروسكوبي إلى السلم الماكروسكوبي. 1.1
 (mol)المول  :  وحدة كمیة المادة -
  NAثابتة أفوكادرو  -
 لذریة والكتلة المولیة الجزیئیةالكتلة المولیة ا -
  الكثافة  ـ   Vmالحجم المولي  -
 لمولي لألنواع الجزیئیة في محلولالتركیز ا. 1.2
 لمذاب والجسم المذیب ومحلول مائيمفھوم الجسم ا -
 ذوبان نوع جزیئي -
 ولي لنوع مذاب في محلول غیر مشبعالتركیز الم -
  تخفیف محلول -

 التحول الكیمیائي لمجموعة . 2

  نمذجة تحول كیمیائي -2.1
 أمثلة لتحوالت كیمیائیة -
 والحالة النھائیة لمجموعة لبدئیةالحالة ا -
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 التفاعل الكیمیائي -
 التناسبیة ت والنواتج والمعامالتمعادلة التفاعل الكیمیائي، المتفاعال -
 :  حصیلة المادة -2.2
 ادئ أولیة عن مفھوم تقدم التفاعلمب -
 لنواتج خالل التفاعلتعبیر كمیات مادة المتفاعالت وا -
 حصیلة المادة -

  
 یشتمل برنامج الكیمیاء ثالثة أجزاء، حیث یعتمد الجزء األول :  تسلسل المضامین العلمیة

تجریبي حیث یتم من جدید إبراز الطابع ال ،على المعارف المكتسبة بالتعلیم الثانوي اإلعدادي
المتزایدة باستمرار بالنسبة للمجتمع، كما أنھ یجعل التالمیذ  للكیمیاء وأھمیتھا الكبرى

وكذا مختلف األدوات التي یستعملھا في  ،م بھا الكیمیائيیكتشفون نوعیة األنشطة التي یقو
  .عملھ

باالعتماد على  ،للمادة) المیكروسكوبي" (المجھري"أما الجزء الثاني فیتطرق إلى الوصف 
نماذج بسیطة لبنیة الذرات واألیونات والجزیئات، ویعمل كذلك على تقدیم مفھوم العنصر 

، كما یتناول المقاربة التاریخیة للترتیب الدوري الكیمیائي وانحفاظھ خالل تحول كیمیائي
  .للعناصر الكیمیائیة، وكیفیة استعمالھ في تقدیم المجموعة الكیمیایة

حصیلة "ویتمحور الجزء الثالث حول مفھوم التحول الكیمیائي لمجموعة ما، ویعتبر تحدید 
ل الكیمیائي بتفاعل من بین األھداف المراد بلوغھا، ومن أجل ذلك تم إقران التحو" المادة

تطور المجموعة، وھو ما یستلزم إدراج مفھوم المول ) ماكروسكوبیا" (عیانیا"كیمیائي یفسر 
  .والتركیز المولي في محلول بالنسبة لألنواع الجزیئیة فقط) كوحدة لكمیة المادة(

  السنة األولى من سلك البكالوریا

  : جزئین ھما  بكالوریا یتضمن مقرر الكیمیاء في السنة األولى
 القیاس في الكیمیاء 
 الكیمیاء العضویة  

  : یروم مقرر السنة األولى من سلك البكالوریا إلى 
تارة أخرى مع علوم الحیاة بناء دعامة معرفیة إلعطاء خطاب منسجم وموحد تارة مع الفیزیاء و -

 .واألرض
التي تساھم في بناء  ،واالقتصادیةتوضیح توسع مجاالت األنشطة الكیمیائیة وأھمیتھا التطبیقیة  -

 .ثقافة علمیة

 : المقرر الدراسي  -
  القیاس في الكیمیاء :  الجزء األول  
  كمیات المادة في المحیط المعیش أھمیة قیاس. 1

  یزیائیة المرتبطة بكمیات المادةالمقادیر الف. 2

  حجم والضغطالكتلة وال. 2.1
 )الحجمالكتلة، (الصلبة والسائلة حالة المادة  -
 : حالة المادة الغازیة -

  درجة الحرارة - الكتلة ـ الحجم ـ الضغط :  المتغیرات الممیزة لحالة غاز 
 قانون بوییل ـ ماریوط 
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 السلم المطلق لدرجة الحرارة 
 معادلة الحالة للغازات الكاملة    :P.V = n.R.T 
 امل عند ضغط ودرجة حرارة معروفینالحجم المولي لغاز ك  

  والمحالیل اإللكترولیتیةالتركیز .2.2

 الجسم الصلب األیوني -
 سوائل أو غازات في الماء ونیة أوالحصول على محلول إلكترولیتي بإذابة أجسام صلبة أی -
دروجین كلورورالھی جزیئة : ؛ أمثلة)ثنائي قطب دائم(المیزة الثنائیة القطبیة لجزیئة  -

 وجزیئة الماء
 رتباط مع الترتیب الدوري للعناصراال -
الحالة الخاصة  - الماء  التأثیر المتبادل بین األیونات المذابة وجزیئات -األیونات  تمیھ -

 للبروتون
والتركیز المولي الفعلي لألنواع الموجودة )   C رمزه(التركیز المولي للمذاب المستعمل  -

  ) ]X[رمزه  (في المحلول 
  .تطبیقات لتتبع تحول كیمیائي. 2.3

  دول الوصفي للتطور وحصیلة المادةالتقدم والج :  كیمیائيتطور مجموعة خالل تحول  -
   قیاس المواصلة : تحدید كمیات المادة في محلول بواسطة قیاس فیزیائي . 3

   G :  مواصلة محلول أیوني. 3.1

 طریقة قیاس المواصلة -
لسطح ) S(درجة الحرارة، وحالة سطح اإللكترودین، والمساحة  :العوامل المؤثرة  -

 ة بینھما، وطبیعة وتركیز المحلولالفاصل) L(اإللكترودین، والمسافة 
  C(f  =G(  منحنى التدریج -
  σ :  موصلیة محلول أیوني. 3.2

 L/S .σ  =G :  تعریف الموصلیة انطالقا من العالقة -
  Cو σالعالقة بین  -

λ الموصلیة المولیة األیونیة. 3.3
�

والموصلیة  مولیة األیونیة، والعالقة بین الموصلیات ال

  لمحلول

 لیات المولیة لألیونات المتداولةاستعمال جدول الموص -
-HOمقارنة الموصلیة المولیة األیونیة لألیونین  -

aq وH+
aq لمولیة األیونیة مع الموصلیة ا

 لألیونات األخرى
  حدود طریقة التدریج -

  محلول بواسطة التفاعل الكیمیائيتحدید كمیات المادة في . 4
  الحمضیة ـ القاعدیة التفاعالت. 4.1

 تفاعالت تعتمد انتقال البروتوناتك ـ قاعدیة أمثلة لتفاعالت حمضیة -
تابة معادلة كل من انطالقا من ك) Bronsted(إبراز تعریف حمض وقاعدة حسب برونشتد  -

  ھذه التفاعالت
 یادیةبعض األحماض والقواعد االعت -
 حمض/ قاعدة : مزدوجة  -
aq2مزدوجتا الماء  - HO/OH  وH3O

+ aq /H2O الماء أمفولیت 
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  تفاعالت األكسدة ـ اختزال . 4.2
 فاعالت تعتمد انتقال اإللكتروناتأمثلة لتفاعالت أكسدة ـ اختزال كت -
معادالت ھذه  إبراز تعریف المؤكسد والمختزل، في الحاالت البسیطة، انطالقا من كتابة -

 التفاعالت
 مؤكسد/ مختزل :  مزدوجة -
 إبراز طریقة كتابة معادلة تفاعل األكسدة ـ اختزال -
ولمؤكسدات من بین الالفلزات ) الفلزات(استعمال الجدول الدوري إلعطاء أمثلة لمختزالت  -

  )الھالوجینات وثنائي األوكسیجین ثنائي(
  المعایرات المباشرة. 4.3

 كأداة لتحدید كمیات المادةالتفاعل الكیمیائي  -
 تطور مجموعة خالل المعایرةل یصف استعمال جدو -
  التكافؤ أثناء المعایرة -
  الكیمیاء العضویة :  الجزء الثاني  
  توسع الكیمیاء العضویة . 1

  :  الكیمیاء العضویة ومجاالتھا. 1.1
 إلحاطة بمجاالت الكیمیاء العضویةا -
  المستحاثیةالھیدروكربورات  - التركیب الضوئي والتراكیب البیوكیمیائیة :المواد الطبیعیة  -
  روابط ذرة الكربون مع ذرات أخرى -العنصر األساسي للكیمیاء العضویة :  الكربون. 1.2
  التاریخیة حول الكیمیاء العضویة بعض المحطات. 1.3
  أھمیة الكیمیاء العضویة. 1.4

   قراءة صیغة كیمیائیة. 2

  عضویة تقدیم جزیئات. 2.1
  الھیكل الكربوني. 2.2
 فرعة، وحلقیة، مشبعة، وغیر مشبعةخطیة، ومت :  الكربونیةتنوع السلسالت  -
 یةوالصیغة نصف المنشورة المستو الصیغة اإلجمالیة -
 مقاربة الكتابة الطوبولوجیة -
 Eو Zاألمثلة البسیطة للمتماكبین إبراز التماكب من خالل بعض  -
والكثافة،  درجة حرارة الغلیان، :بونیة على الخاصیات الفیزیائیة تأثیر السلسلة الكر -

 التطبیق على التقطیر المجزأ ) أمثلة لمركبات ذات سلسلة مشبعة تؤخذ ( والذوبانیة 
إطالة أو تقلیص أو تفریع أو تخلیق أو إزالة الھیدروجین انطالقا : تغییر الھیكل الكربوني  -

  كیمیاء البترول واإلضافة المتعددة لأللكینات ومشتقاتھا:  من التطبیقات الصناعیة 
  التفاعلیة -المجموعات الممیزة . 2.3
وألدھید، وسیتون، أمین، ومركب ھالوجین، وكحول،  : تعرف مجموعات المركبات -

 وحمض كربوكسیلي
األكسدة، وإزالة الماء، والمرور إلى المركبات الھالوجینیة  : إبراز تفاعلیة الكحوالت -

 )تبدالاالس(
  األمثلة في المختبر وفي الصناعة بعض:  المرور من مجموعة ممیزة إلى أخرى  -
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 موفرا بذلك  ،یكشف ھذا المقرر مختلف مظاھر التحوالت الكیمیائیة:  تسلسل المضامین العلمیة
ومدخل على مستوى السلم الماكروسكوبي، حیث  ،مدخل على مستوى السلم الذري :مدخلین 

ھو القدرة على التحكم في حصیلة المادة والتكافؤ  ،یكون الھدف على المستوى الماكروسكوبي
ویكون الھدف على المستوى  ؛خالل معایرة مع التمییز بین التحول والسیرورة المقرونة بھ

من خالل حاالت المادة والتمیھ والتیار " بنیة ـ خاصیات"الذري، التطرق إلى العالقات 
جموعات الممیزة لمختلف جزیئات الكیمیاء الكھربائي في المحالیل اإللكترولیتیة والھیكل والم

  .العضویة
توضح دراسات األجسام الصلبة األیونیة وتمیھ األیونات وموصلیة المحالیل اإللكترولیتیة 

  .التوافق بین الفیزیاء والكیمیاء، خصوصا التأثیرات البینیة الكھربائیة
س والتصنیع، وھكذا یقدم جزء ویسعى تنظیم المقرر إلى إظھار أنشطة الكیمیائي والتي ھي القیا

  : المقرر الخاص بالقیاس مختلف طرق تحدید كمیات المادة 
المخربة للمجموعة المدروسة التي تعتمد قیاس الموصلیة في إطار  الطریقة الفیزیائیة غیر -

 تدریج مسبق؛ 
  .الطریقة الكیمیائیة اعتمادا على بعض التحوالت المنجزة إلى حدود التكافؤ -

مفاھیم الحمض والقاعدة والمؤكسد والمختزل ال تقدم كغایة في حد ذاتھا، وإنما تقدم وھكذا فإن 
  .في إطار استعمالھا للمعایرات

  . IUPACوبالنسبة للمركبات العضویة یعتمد في تسمیتھا على التسمیة الرسمیة وفق
ء العضویة، أما الجزء الخاص بالتصنیع، فھو یقدم النشاط األساسي للكیمیائي من خالل الكیمیا

حیث یتعلق األمر بتوضیح كیف یمكن لذرات الكربون والھیدروجین على الخصوص، أن تكون 
وتعطي لمجموعة ممیزة مكونة من  ،...جزیئات ذات سلسالت طویلة خطیة أو متفرعة أو حلقیة

  .ذرات أخرى خاصیات متمیزة
قصد بناء المفاھیم مركزا على  ،وأخیرا فإن ھذا المقرر یعطي األسبقیة للتجارب واالكتشاف

كما یھدف  ؛استمرارا لما تم تحقیقھ بالجذعین العلمي والتكنولوجي ،األنشطة العقلیة تجاه التجربة
  .إلغناء الرصید العلمي لدى المتعلمین ،إلى تسھیل اكتساب لغة علمیة دقیقة

  )ع ت م- ع ت ك- ع ز- ع ح أ(السنة الثانیة بكالوریا 

تامیة إلى تطویر الدعامات المعرفیة وتنمیة الرھانات المفاھیمیة الجدیدة، یروم مقرر السنة الخ
التطور الزمني للمجموعات الكیمیائیة؛ حیث یتم التطرق إلى األمثلة  ،معتمدا كخیط موجھ

المأخوذة من مختلف مجاالت الكیمیاء، كلما أمكن ذلك، انطالقا من وضعیات تجریبیة؛ أي أن 
مع اعتماد مقاربات مختلفة  ،والتساؤل یبقى ھو المدخل المفضل المدخل عن طریق التجربة

لمساعدة المتعلم على تنمیة  ،تسمح للمتعلمین بإنجاز بحوث واستعمال برانم وأشرطة توضیحیة
  .قدراتھ وكفایاتھ

  : یتكون مقرر الكیمیاء للسنة الختامیة، بعد التقدیم، من أربعة أجزاء متكاملة فیما بینھا وھي 
  .التحوالت السریعة والتحوالت البطیئة لمجموعة كیمیائیة -
  .التحوالت غیر الكلیة لمجموعة كیمیائیة -
  . منحى تطور مجموعة كیمیائیة -
  .كیفیة التحكم في تطور المجموعات الكیمیائیة -

یھدف التقدیم إلى إبراز أھمیة ومكانة أنشطة الكیمیائي في العصر الحالي، وذلك باستثمار 
سابقة للمتعلمین، وتصوراتھم عن الكیمیاء في بیئتھم، والوعي باألسئلة التي یواجھھا التعلمات ال

یرورة تطور المجموعات سمن مقرر السنة الختامیة؛ كمعرفة الكیمیائي، والتي یدخل بعضھا ض
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الكیمیائیة خالل التحوالت التي تخضع لھا والتحكم فیھا والتوفر على أدوات القیاس التي تمكن 
  .از ومراقبة الجودةمن اإلنج

  : المقرر الدراسي  -
  التحوالت السریعة والتحوالت البطیئة لمجموعة كیمیائیة :  الجزء األول 

 : التحوالت السریعة والتحوالت البطیئة  .1
 معادالت تفاعالت أكسدة ـ اختزال مؤكسد وكتابة/ تذكیر بالمزدوجات مختزل  -
 بطیئة  اإلبراز التجریبي لتحوالت سریعة وتحوالت -
  درجة الحرارة وتركیز المتفاعالت: اإلبراز التجریبي للعوامل الحركیة  -

  : التتبع الزمني للتحول، سرعة التفاعل . 2

:  خط منحنیات تطور كمیة المادة أو تركیز نوع كیمیائي وتقدم التفاعل خالل الزمن  -

 جموعة كیمیائیة واستثمار التجارباستعمال جدول وصفي لتطور م

تعریف السرعة الحجمیة لتفاعل معبر عنھا بوحدة كمیة المادة على :  تفاعل سرعة ال -

:  وحدة الزمن والحجم 
dt

dx

V
v .

1


 
 حجم المحلول Vتقدم التفاعل و x، حیث تمثل 

 تطور سرعة التفاعل خالل الزمن -

زمن نصف التفاعل  - 2/1t   :تعریفھ وطرق تحدیده 

اختیار طریقة تتبع التحول حسب قیمة زمن نصف التفاعل  - 2/1t  

  التحوالت غیر الكلیة لمجموعة كیمیائیة :  الجزء الثاني 

  : التحوالت الكیمیائیة التي تحدث في المنحیین . 3

 سھوقیا pHتقدیم -

 صى انطالقا من تحول كیمیائي معیناإلبراز التجریبي لتقدم نھائي مغایر للتقدم األق -

    :  نمذجة تحول كیمیائي محدود بتفاعلین متعاكسین آنیین باختیار الكتابة  -

                                          dDcC               bBaA   

maxxxالتقدم :  تمییز تحول كیمیائي غیر كلي  - f  

/max : نسبة التقدم النھائي للتفاعل  - xx f  1  مع   

  :  حالة توازن مجموعة كیمیائیة . 4

بة بالنسبة لحالة لألنواع المذاالتعبیر الحرفي بداللة التراكیز المولیة :  Qrخارج التفاعل -

 معینة للمجموعة

وجود أجسام (أو غیر متجانس محلول مائي متجانس : تعمیم على مختلف الحاالت  -

 )صلبة

éqrتحدید قیمة خارج التفاعل في حالة توازن مجموعة، التي یرمز لھا بـ  -
Q

 

 فاعل معین، عند درجة حرارة معینةالمقرونة بمعادلة ت Kثابتة التوازن  -

 على نسبة التقدم النھائي لتفاعل تأثیر الحالة البدئیة لمجموعة -
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  : التحوالت المقرونة بالتفاعالت حمض ـ قاعدة في محلول مائي . 5

 التحلل البروتوني الذاتي للماء -

 epKو eKثابتة التوازن المسماة الجداء األیوني للماء رمزھا  -

 حمضي ومحلول قاعدي ومحلول محاید ، محلولpHسلم -

 ApKو AKثابتة الحمضیة، رمزھا  -

مقارنة سلوك أحماض، لھا نفس التركیز في محلول مائي، مع بعضھا البعض ومقارنة  -

  ز في محلول مائي، مع بعضھا البعضقواعد لھا نفس التركیسلوك 

  ازن المقرونة بتفاعل حمض ـ قاعدةثابتة التو -

 دي في محلول بالنسبة لكاشف ملونمخطط ھیمنة وتوزیع النوعین الحمضي والقاع -

 ة انعطاف كاشف ملون حمضي ـ قاعديمنطق -

قصد تحدید الحجم المضاف عند التكافؤ  pHمعایرة حمض أو قاعدة في الماء بقیاس  -

  كاشف ملون حمض ـ قاعدي للمعایرة واختیار

  منحى تطور مجموعة كیمیائیة :  الجزء الثالث  

  : التطور التلقائي لمجموعة كیمیائیة   .6
 Kخالل الزمن إلى ثابتة التوازن rQتؤول قیمة خارج التفاعل:  معیار التطور التلقائي  -

قاعدة والتفاعالت أكسدة ـ معیار التطور التلقائي من خالل التفاعالت حمض ـ  تشخیص -

  اختزال

  : التحوالت التلقائیة في األعمدة و تحصیل الطاقة  .7
تنتمي إلى ) مختلطة أو منفصلة(االنتقال التلقائي لإللكترونات بین األنواع الكیمیائیة  -

MMأیون فلزي / مؤكسد من نوع فلز / مزدوجتین مختزل n / 

مالحظة منحى مرور التیار الكھربائي، قیاس القوة الكھرمحركة : تكوین واشتغال عمود  -
 méfE الت ، التفاع)وصلة إلكترولیتیة(حملة الشحنة، دور القنطرة الملحیة  ، حركة..

 عند اإللكترودین

 غیر توازن أثناء اشتغالھ كمولد العمود، عبارة عن مجموعة كیمیائیة في -

 خارج التفاعل إلى ثابتة التوازن خالل التطور التلقائي تؤول قیمة -

  كھرباء القصوى المستھلكة في دارةكمیة ال" :  عمود مستھلك" العمود عند التوازن -

  كیفیة التحكم في تطور المجموعات الكیمیائیة :  الجزء الرابع  

  : تفاعالت األسترة والحلمأة  .8
عل الموافق المسمى تفاعل تكون إستر انطالقا من حمض وكحول، كتابة معادلة التفا -

 األسترة

 ر، كتابة معادلة التفاعل الموافقحلمأة إست -

 ألسترة والحلمأةالتجریبي لحالة التوازن خالل تحوالت تتدخل فیھا تفاعالت ااإلبراز  -

 تعریف مردود تحول -

 تعریف حفاز -

 درجة الحرارة والحفاز: التحكم في سرعة التفاعل  -
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  ناتج وفرة متفاعل أو إزالة: م في الحالة النھائیة لمجموعة التحك -

  : التحكم في تطور المجموعات الكیمیائیة  .9
 بتغییرمتفاعل  :  

 مض وكحولتصنیع إستر انطالقا من أندرید الح -
تحضیر الصابون، (تطبیقات في تصبن األجسام الذھنیة :  حلمأة قاعدیة لإلسترات  -

  ، العالقات بنیة ـ خاصیات)اصیاتھالتعرف على خ
 بالحفز 
  

  التحوالت السریعة والتحوالت البطیئة لمجموعة كیمیائیة 

  إن الھدف من ھذا الجزء ھو توعیة المتعلمین بأھمیة العامل الزمني :  العلمیةتسلسل المضامین
كما اعتبر ذلك في المستویین  ،في الكیمیاء؛ فالتحوالت الكیمیائیة ال تكون دائما سریعة

الدراسیین السابقین، فقد تكون في بعض الحاالت جد بطیئة، فیكون من األفید تسریعھا لتخفیض 
عندما یتعلق األمر بالتخلص من مخلفات المواد  التصنیع الكیمیائي أو مدةالكلفة وتقلیص 

  .المستعملة
كما یكون في بعض األحیان من األفید تخفیض سرعة التحوالت لحفظ المواد الغذائیة أو لتفادي 

  .ظواھر التآكل
یمكن التدخل على مستوى مختلف العوامل مثل درجة  ،لتسریع التحوالت أو تخفیض سرعتھا

  .رارة وتركیز المتفاعالت، حیث یتم إدراج تأثیر ھذه العوامل تجریبیاالح
فیتم بواسطة منحنیات تترجم التطور الزمني لكمیة المادة ضمن  ،أما تتبع التحوالت الكیمیائیة

وإبراز أن كل  ،المجموعة؛ حیث تستعمل ھذه المنحنیات لتقییم سرعة التفاعل خالل التحول
وتعتمد تقنیة المعایرة أكسدة ـ ؛ تفاعل یفرض تقنیة مالئمة للتحلیلتحول یوافقھ زمن لنصف ال

  .اختزال في التتبع الزمني لھذه التحوالت

  التحوالت غیر الكلیة لمجموعة كیمیائیة

 یھدف ھذا الجزء إلى دفع المتعلمین الكتشاف أن التحول الكیمیائي ال :  تسلسل المضامین العلمیة

 pHاألمثلة من مجال التفاعالت حمض ـ قاعدة، مما یعل�ل إدراج مفھ�وموتؤخذ ، یكون دائما كلیا

  .متر -pHووسیلة قیاسھ، الـ

ت��ؤدي ھ��ذه الوض��عیة الجدی��دة ب��المتعلم إل��ى تغیی��ر كتاب��ة المعادل��ة الكیمیائی��ة لتت��رجم ك��ون التفاع��ل 

  .یحدث في المنحیین

المستوى المیكروسكوبي من تفسیر الحالة النھائیة كحالة توازن دینامیكي ویمكن الرجوع إلى 

  ).ع ف –خاص ب ع ر ( للمجموعة، ولیس كحالة ساكنة كما توحي بذلك المالحظة البسیطة

أن�ھ  وتمكن المقاربة التجریبیة المرتكزة على دراسة تركیب الحالة النھائیة للمجموع�ة، م�ن إب�راز

النھائیة للمتفاعالت والنواتج تتعلق بالحالة البدئیة للمجموعة، فإنھ یوج�د مق�دار إذا كانت التراكیز 

ی��ربط ب��ین التراكی��ز، یس��مى خ��ارج التفاع��ل ال تتعل��ق قیمت��ھ ف��ي الحال��ة النھائی��ة بالتركی��ب الب��دئي 

  .للمجموعة؛ أي أن كل معادلة تفاعل توافقھا ثابتة تسمى ثابتة التوازن

 pHالمع�ایرات بقی�اس: واد م�ن الحی�اة الیومی�ة التطبیق�ات عل�ى م�وتسمح الدراسة بإنجاز بع�ض  

 .وقیاس المواصلة
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  منحى تطور مجموعة كیمیائیة

 وتمك��ن  ،ك��ل مجموع��ة كیمیائی��ة تتط��ور تلقائی��ا نح��و حال��ة ت��وازن:  تسلس��ل المض��امین العلمی��ة

المالحظ��ة التجریبی��ة، لمنح��ى تط��ور العدی��د م��ن المجموع��ات الكیمیائی��ة، م��ن إب��راز معی��ار ع��ام 

ـ�  ویتم تشخیص ھذا المعیار من خالل تفاعالت حمض ـ قاعدة وتفاعالت أكسدة ،للتطور التلقائي

ا اختزال؛ ومن الممكن عدم مالحظ�ة التط�ور المتوق�ع للمجموع�ة إذا ك�ان التح�ول بطیئ�ا، ألن ھ�ذ

  .المعیار ال یشمل االعتبارات الحركیة

یستغل الكیمیائي، كما یحدث في الطبیعة، وجود منحى تلقائي للتحول للحصول على الطاق�ة؛ بع�د 

مالحظة االنتقال التلقائي لإللكترون�ات، ویب�ین أن ھ�ذا االنتق�ال یمك�ن ك�ذلك أن یح�دث ب�ین أن�واع 

موافق قابل لالستغالل للحصول على الطاق�ة كیمیائیة منفصلة عن بعضھا البعض، وأن التحول ال

كم��ا یب��ین أحیان��ا أن��ھ یمك��ن ف��رض منح��ى تط��ور غی��ر ؛ الكھربائی��ة بواس��طة جھ��از یس��مى العم��ود

  . تلقائي بعكس منحى التیار الكھربائي؛ فیسمى ھذا التحول القسري التحلیل الكھربائي

األم�ر یتعل�ق بم�ركم یش�حن  وعندما یكون التحول القسري عكس التحول التلقائي، في جھاز، ف�إن

 . بالتحلیل الكھربائي

  كیفیة التحكم في تطور المجموعات الكیمیائیة

 یھ�دف ھ�ذا الج�زء إل�ى إب�راز أن الكیمی�ائي بإمكان�ھ ف�ي، حال�ة تح�ول :  تسلسل المضامین العلمی�ة

ویمك�ن مث�ال تف�اعالت األس�ترة وتف�اعالت الحلم�أة،  ،التحكم في سرعة التفاع�ل وم�ردوده تلقائي،

المعتمد كحامل لھذا الج�زء، م�ن إع�ادة اس�تثمار مكتس�بات المتعلم�ین ح�ول الحركی�ة وح�ول حال�ة 

  .توازن المجموعات الكیمیائیة

كم��ا یمك��ن للكیمی��ائي عل��ى الخص��وص إزاح��ة حال��ة الت��وازن ف��ي منح��ى مخت��ار لتحس��ین م��ردود 

  .تصنیع نوع معین

ل��تحكم ف��ي تط��ور المجموع��ات الكیمیائی��ة بواس��طة أمثل��ة م��أخوذة م��ن ص��ناعة الم��واد ویش��خص ا

  .العطریة والصابون واألدویة ومن مجال علوم الحیاة

یتطرق إلى بعض مجاالت الكیمیاء المعاص�رة الت�ي ی�تحكم فیھ�ا الكیمی�ائیون ف�ي س�رعة وم�ردود 

  .التصنیع باستعمال نوع كیمیائي أكثر تفاعلیة وحفاز مالئم

وتقترح أمثلة الحفز األنزیمي على الخصوص، في المجموعات الكیمیائیة التي تحدث في 
أن ھذه المجموعات تخضع بدورھا إلى القوانین  األوساط البیولوجیة؛ حیث یكتشف المتعلم

    .الفیزیائیة الكیمیائیة
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 مادة  )المنھاج الدراسي( بمنھاج العملالتي تؤطر  الوثائق الرسمیة

 الكیمیاءالفیزیاء و

  
 -  1999 -التكوین المیثاق الوطني للتربیة و -

 - 2002 -الكتاب األبیض  -

 - 2012/ 2009 - البرنامج اإلستعجالي  -

 -  2030/  2015 - الرؤیة اإلستراتیجیة  -

 

 مادة  )المقرر الدراسيو البرنامج( لتدریس المؤطرة الوثائق الرسمیة

 الفیزیاء والكیمیاء 

  
 ،ریس مادة الفیزیاء والكیمیاءالتربویة الخاصة بتدالتوجیھات البرامج و -

التوزیعات الدوریة، التقویم، األطر المرجعیة، (المذكرات الوزاریة التنظیمیة الخاصة بالمادة  -

 .) الكتب المدرسیة

  

 وحدة دراسیةل تخطیطالة التي ینبغي اعتمادھا أثناء عملی الوثائق : 

  
 ؛ والكیمیاء بتدریس مادة الفیزیاءالخاصة التوجیھات التربویة البرامج و -
 الكتب المدرسیة ؛ -
   .وثائق ومراجع أخرى مختلفة - 

 

 

 قویمتالة التي ینبغي اعتمادھا أثناء عملی الرسمیة الوثائق : 
 

 ؛رجعیة لإلختبارات األطر المَ  -
 .ذكرات الوزاریة الخاصة بالتقویمالمُ  -
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 مادة الفیزیاء والكیمیاء تدریسعتمد في المُ  )المنھج( النھج  : 

  َھج العلميالن    

  : تعریف .1
  :بھدف صممة مُ  ،مجموعة من الطرق والتقنیات النھج العلمي

 .توفرة باستثمار التقنیات المُ  وأ ،اعتمادا على نظریات علمیة ،ص الظواھر الطبیعیةتفحُ  -

  . تعلقة بھاالعلمیة المُ ستجدات من تفسیر المُ للتمكن  ،نظریاتالمعارف أو التطویر وتصحیح  -

 : عناصر النھج العلمي .2
  ؛الحظةالمُ  -

  ؛صیاغة الفرضیات -

 ؛... عبر التجریب أو النمذجة أو البحث الوثائقي الفرضیات تمحیص -

  .وتعمیمھا استثمار النتائج -

 : لنھج العلميل التنفیذیةالرئیسیة و) المراحل( خطواتال .3
حیط بنا أو الظواھر التي تُ  لبناء معارف جدیدة حول ،العلمي النھج لماء خطواتیعتمد العُ 

  .تطویرھا

 تتمثل في  العلمي لنھجل الرئیسیة خطواتال:  

 ؛شكلة تدفع إلى التساؤلالشعور أو اإلحساس بمُ  -

 ؛في صیغة فرضیات ،ؤقتة للمشكلةحتملة أو إجابات مُ وضع حلول مُ  -

 .اختبار الفرضیات -

  خطوات تنفیذیة مثلعدة  الرئیسیةالخطوات من الطبیعي أن تتخلل ھذه :  

  ؛راد دراستھحدید طبیعة المشكل المُ ت -

  ؛ساعد في اختبار الفرضیاتالتي تُ  ،تعطیات والبیاناجمع المُ  -

 .استثمار النتائج وتعمیمھا -

  : النھج العلمي )أنواع (  تصنیف .4
  :ین إلى معیار العلمي نھجیعتمد تصنیف ال

 ناك ثالث ، فھُ العلمي وجھ النھجتُ  نوع العملیات العقلیة التي ھو ،فإذا ما كان معیار التصنیف

  : أنواع من النھج العلمي

 ویبدأ من العام لیصل ،یتم فیھ الربط بین األشیاء وعللھا  :تنباطيتداللي أو االسْ النھج االسْ  .1

 .إلى الخاص

 ھو، ووالتحكم في المتغیرات المختلفة ،یعتمد على التحقق الخاضع للتجریب  :ـتـقرائيالنھج االسْ  .2

 . عامة بحیث یبدأ من الخاص لیصل منھ إلى العام، أي قوانین ،عكس سابقھ

 ،حقق من مجرى األحداثلتل ،ملیة استرداد ما كان في الماضيیعتمد ع : ترداديالنھج االسْ  .3

 .ولتحلیل القوى والمشكالت التي صاغت الحاضر
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  أنواع من النھج العلمي أربعةفھناك  ،العلمي النھج إجراءأسلوب أما إذا كان المعیار ھو :  

 .یعتمد على إجراء التجارب تحت شروط معینة  : النھج الـتجریـبي .1

 .یعتمد على جمع البیانات میدانیا بوسائل متعددة : المـسـح نھج .2

 .ینصب على دراسة وحدة معینة، ویرتبط باختیار مقاییس خاصة : نھج دراسة الحاالت .3

  .یعتمد على الوثائق واآلثار والمخلفات الحضاریة المختلفة : النھج التاریخي .4

 :  النھج العلميبعض نماذج  .5
  )نھج التقصي(نموذج التعلم باعتماد التقصي  -

 المشكالت  نموذج التعلم بحل -

 .بإنجاز المشاریعنموذج التعلم  -

  : الكیمیاء باعتماد النھج العلميتدریس مادة الفیزیاء و .6
 تقتضي إكساب المتعلمین عناصر النھج ،قاربة مادة الفیزیاء والكیمیاء في التعلیم الثانويمُ  إن

 : عبر العلمي

تأخذ شكل عالقة  ،عبر عنھ بواسطة قوانین عامةیُ  ،فھم أن سلوك الطبیعة إلى الدفع بالمتعلمین -

 .یر فیزیائیة محكمة البناءیریاضیة بین مقاد

من  ،حاولة فھمھا وتفسیرھاواستثمارھا ومُ  ،الظواھر الفیزیائیةالحظة مُ  إلى الدفع بالمتعلمین -

من  یعمل المتعلم ،بسیطة وباعتماد تقنیات تجریبیة ،بسطةخالل مبادئ ومعارف أولیة ونماذج مُ 

تیحھا التي یُ  ،ذلك المعرفة العلمیة الغنیةستثمرا في مُ  ،بتدرج المعرفة العلمیة على تثبیت خاللھا

 .عیشحیط المَ لھ المُ 

ضول العلمي ثیر الفُ تجذب انتباھھم وتُ  ،عیشحیط المَ ستوحاة من المُ واجھتھم وضعیات مشكلة مُ مُ  -

والقیام بأبحاث  ،باستغالل معارفھم ومكتسباتھم القبلیة ،یعملون على فھمھا وتفسیرھا حیث ،لدیھم

 . توفرةب اإلمكانیات التجریبیة المُ حس ،صحتھا وإنتاج فرضیات والتحقق من

المرور من و، النماذج وبناء المفاھیم العلمیة وتوظیف ،الحظة والتجربةالنتقال المستمر بین المُ ا -

تمثیل  على ااعتماد ،فیزیائیة الحظة العلمیة إلى التحقق من قوانینومن المُ  ،جردالملموس إلى المُ 

 .ستوى اإلدراكي للمتعلمحیث تتعلق درجة التبسیط بالمُ  ،بسط للواقعمُ 

 .ھائوتثبیت المعرفة العلمیة ومباد ،لفھم الواقع ،الفرضیات بالتجریب ى تمحیصاللجوء إل -

 ،)وضعیة مشكلة( شكل علميصیاغة مُ من  انطالقا ،مین على البناء الذاتي لتعلماتھمتعوید المتعل -

 . واستثمارالنتائج باعتماد التجریب أو النمذجة أو البحث الوثائقي ،وطرح فرضیات وتمحیصھا
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 في إطار المقاربة بالكفایات الكیمیاءمادة الفیزیاء و منھجیة تدریس : 

  
طر العمل بمنھاج مادة التي تؤ )األھدافالغایات و( األساس والمبادئ التوجھات .1

  : قاربة بالكفایاتفي إطار المُ  الكیمیاء بالتعلیم الثانويالفیزیاء و
 ھات والمبادئ األساس، التوجُ بالمرحلة الثانویةمیاء وعي في منھاج مادة الفیزیاء والكیلقد رُ 

 : تمثلة في وفي الكتاب األبیض، والمُ  ،الوطني للتربیة والتكوینالواردة في المیثاق 

 قول المعرفة العلمیة؛صي في حقل من حُ وتكوین تخصُ  ،تمكین المتعلمین من ثقافة علمیة -

 معرفة وتطبیقا؛سایرة المتعلمین للمستجدات العلمیة والتكنولوجیة، مُ  -

 نھج العلمي؛ تدریب المتعلم على خطوات ال -

 تنمیة قدرات ومھارات البحث العلمي للمتعلمین في مجاالت العلوم والتكنولوجیا؛ -

 ختلفة، وذلكالمسالك العلمیة والتكنولوجیة المُ  ناسب نحوتمكین المتعلم من اختیار التوجھ المُ  -

  .ؤھالتھیوالتھ ومُ حسب مُ 

على مستوى تنزیل المضامین أي أثناء عملیة (مادة الفیزیاء والكیمیاء  منھاجیتوخى  .2

 : )التدریس
نھج العلمي من قبیل تطبیق ال ،مستوى دراسي إلى آخرمن المتعلمین كفایات تنمیة وتطویر  -

 .عالجتھالفة للبحث عن المعلومة ومُ ، واستعمال المصادر المختالمشكالتوحل 

 حورمِ  متعلم، تجعل الالنشیط التعلم أي ،لتعلمل دیداكتیكیة إلى أنشطةحتویات الدراسیة ترجمة المُ  -

 حیث ؛ي عدم تمركز األنشطة على األستاذأ، یكون فیھا فاعال ،التعلیمیة التعلمیةالعملیة 

أي  ،تنوعة لحل وضعیة ـ مشكلة ذات داللةمُ المصادر الو مواردال من مجموعة الُمتعلم یستحضر

ر التعلم حول أنشطة أو تمحوُ  ،من إیجابیات التعلم النشیط ؛ كما أنثیرة لھومُ  متعلمال حیطمن مُ 

شكلة تعترضھ في حیاتھ الیومیة لتصحیح تمثالتھ الخاطئة، ولحل مُ  متعلمنجزه المھام أو إنتاج یُ 

 .داخل أو خارج المدرسة، حتى ال یبقى امتالك التعلمات من طرف المتعلم بدون معنى

الیدویة  ھمھارات وتنمیة ،یھالحظة لدتقویة المُ و ،اكتساب النھج التجریبيساعدة المتعلم على مُ  -

 .عدات والوسائل التعلیمیةمن خالل تعاملھ مع المُ 

وخصوصا طریقة  ،ذات طابع علمي وتقني مھاراتساعدة المتعلمین على اكتساب معارف ومُ  -

 .الئمةللتمكن من اإلدالء بأحكام نقدیة مُ  ،التحلیل واالستدالل

  .متعلمعد المعرفي لدى القیمي، والبُ عد العلى تصور یندمج فیھ البُ و التربیة على القیم، -

 .ر التربیة على االختیا -

مادة الفیزیاء  )أدوار المدرس( التي یتأسس علیھا تدریس )المثالیة( وجھاتالمُ  .3

في إطار  بالتعلیم الثانوي )تقدیم حصص دراسیة تستجیب لھذه الُموجھات( الكیمیاءو

  : المقاربة بالكفایات
 ؛...والتنسیق والتیسیر صاحبةوالتأطیر والمُ  التنشیط والتوجیھ والتشجیع -

 تنظیم وتنشیط عمل التالمیذ؛ -



46 
 

 الئمة والمحفزة للتعلم؛إیجاد الظروف المُ  -

 تشجیع التالمیذ على التفكیر الحر التلقائي؛ -

 اعتبار أخطاء التالمیذ شیئا طبیعیا في سیرورة التعلم؛ -

ثیر اختیار الوضعیة ـ المشكلة المناسبة، والتي من شأنھا أن تخلق لدى التلمیذ حاجة للتعلم، وتُ  -

وفي ھذا الصدد یمكن  ؛ؤدي إلى انخراطھ في عملیة التعلماؤالت تُ ضولھ العلمي لطرح تسفُ 

ذات ...) عیش للتلمیذصور ـ نصوص ـ أمثلة من المحیط المَ (توظیف عدة دعامات دیداكتیكیة 

 ؛دون في دفتر التلمیذحیل ضمنیا إلى صیاغة تساؤل یُ ع، وتُ بالموضو صلة

 تعلقة بالوضعیة ـ المشكلة؛ توضیح التساؤالت المُ  -

 وتزویدھم باالحتیاطات الالزمة؛، رشاد التالمیذ عند إنجاز التجاربإ -

 بادرة للتالمیذ الستنتاج الخالصات؛ترك المُ  -

 .اإلدماجالتفكیر في أنشطة الدعم والتثبیت، وأنشطة  -

ھمة تدریس مادة الفیزیاء والكیمیاء من مُ  )الحد األدنى - ضوابط –شروط ( تطلباتمُ  .4

  :طرف األستاذ 
 ؛الدیداكتیكيعلى المستوى المعرفي والبیداغوجي و ،ت المھنیةاستحضار مجموعة من الكفایا -

 الكیمیاء؛   تیك مادة الفیزیاء ولدیداكعامة  اإللمام بمفاھیم -

 ؛التنشیط) أسالیب( تقنیاتریس وأشكال العمل الدیداكتیكي وطرق التدبالمقاربات واإللمام  -

 ؛ المعالجةوالدعم و التقویمالتخطیط والتدبیر وإتقان عملیات  -

حیل إلیھا الوثائق الرسمیة التي تُ  ،عتمدةالكیمیاء المُ الفیزیاء و مادةل البرامج الدراسیةاإللمام ب -

 المادة؛ ؤطرة لتدریسالمُ 

 ؛في التدریس اإلتصالتكنولوجیا المعلومات و استعمالعینات الدیداكتیكیة وتوظیف المُ  -

 عدات التي یمكن توظیفھا؛المُ معرفة تقنیات التجریب واألدوات و -

 .جتمعیةالمُ والثقافیة المحلیة ویة اإللتزام بالقیم اإلجتماع -

  ُوطة باألستاذ العملیات األساسیة المن:  

  التخطیط التربوي -

  التدبیر التربوي -

 التقویم التربوي -

  وظائف األستاذ بعض:  

  إعداد الدرس   -

  بناء أنشطة التعلم  -

  اختیار الموارد الدیداكتیكیة  -

 .بناء وضعیات التقویم -

  المشاركة في مجالس المؤسسة: من وظائف األستاذ كذلك : 

 مجالس التدبیر -

 المجلس التربوي -

 مجالس األقسام -
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 المجالس التعلیمیة -

 تدریس مادة الفیزیاء والكیمیاء في إطار في )المغرب( عتمدةالتعلم المُ نظریات  .5

  :المقاربة بالكفایات 

 النظریة البنائیة    
 ، كاختیاراإلصالح، مدخل الكفایاتعلى  مناھج الدراسیة في النظام الحالي، بناءً اعتمدت ال

لوكیة مكانھا للنظریة تركت النظریة السُ  حیث ،كافة جوانب شخصیة المتعلمیھدف إلى تنمیة 

التعلمیة، والتي  - نصرالفعال في العملیة التعلیمیة ركز على كون المتعلم ھو العُ التي تُ  البنائیة،

ترتبط بالتغییر في  ،أي النظریة السلوكیة ،الداخلیة لتفكیره، بینما كانت سابقتھا تھتم باإلجراءات

   .المتعلم لوكسُ 

عد المراحل المعرفیة أشھر باحث في النظریة البنائیة، و تُ  Jean Piagetبیاجیھ  جون عتبریُ 

لتجعل المتعلم یبني معرفتھ  ،ھیئ بیئة التعلمالتي تُ  ،كبیر في النظریة البنائیةذات تأثیر  ،لبیاجیھ

أعادت  حیث ،تھتم ھذه النظریة بدراسة تطور المعرفة، وبالتطور المعرفي لدى المتعلمو ،بنفسھ

 .لیاعُ رورات الیالسو ریآلة للتفك الذي ھو ،الدماغ يقع فیخالل ما  من ،تعلمةاالعتبار للذات المُ 

  ُنطلقات رتكزات النظریة البنائیة من خالل المُ تتحدد مُ :  النظریة البنائیة) مبادئ عامة(رتكزات م

  :التالیة 

 .الخطأ شرط أساسي للتعلم -

 .ولیس بالتلقین ،التعلم یقترن بالتجربة -

 .التالؤماإلستیعاب والمعرفة یتم من خالل بناء  -

 .الرمزیةالوظیفة و -

 تدعي تعبئة موارده، مما یسالمتعلمتوازن تي تؤدي إلى خلخلة التعلم یتم بالوضعیة المشكلة ال -

 .ودمجھا إلیجاد الحل

باشر للمعلومات؛ فالتعلم ، ولیس بمجرد تلقین مُ طریق بنائھاعن  لدى المتعلم تتكون المعرفة -

 .نشاط المتعلمتنطلق من  یجب أن سیرورة

 ، حیث تتحول البنیات المعرفیة الموجودة لدىتحول وتكییفالسیرورة عبر عملیات تمر ھذه  -

قد یتطلب  ،مواقفمثل في غالب األحیان صعوبات ولكي تتكیف مع أوضاع جدیدة، تُ  ،المتعلم

على تفاعلیة المتعلم مع  ، وھكذا تتأسس النظریةث اختالل للتوازن في ھذه البنیاتحدو تجاوزھا

 .العالم الخارجي

شرط أساسي لبناء المعرفة؛ إذ تستمد كل معرفة جدیدة أھمیتھا و فعالیتھا من  المعارف السابقة -

كتسبة من أي المُ  ،قدمتھا المعارف السابقةفي مُ التي تربطھا بالمعارف األخرى، و خالل الصالت

 .طرف التلمیذ

نتقي، یالحظ، یَ  ،ذاتھ فقطبني المعرفة اعتمادا على التعلمیة، یَ  - التعلیمیةمحور العملیة  المتعلم -

دمج تعلماتھ الجدیدة في بنیتھ المعرفیة أو ستنتج ویُ نظم ویَ تخذ قرارات، یُ ویَ  حللصیغ فرضیات، یُ یَ 

بصراع بین المكتسبات السابقة والتعلمات الالحقة  كما أن سیرورة تعلمھ تمر ؛الذھنیة الداخلیة

 ).التناوب بین التوازن والالتوازن(
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 . ال توجد معرفة وإنما عالقة مع المعرفة -

 .التعلم نتاج لتفاعل الذات مع موضوعات الواقع -

 .على الفعالیة الذاتیة للمتعلمیرتكز  التعلم -

 .العارفة على موضوع المعرفة قترن باشتغال الذاتیالتعلم  -

بل عن طریق التعدیل المتواصل للكفایات المعرفیة، فالمتعلم أثناء تعلمھ  ،التعلم الیبنى بالتراكم -

 .یدخل في صراع معرفي یرتقي بھ إلى مستوى آخر

بحیث تتكون المعرفة عن طریق بنائھا ولیس  ،التعلم سیرورة یجب أن تنطلق من نشاط المتعلم -

ول وتكییف مع أوضاع حوتمر ھذه السیرورة عبر عملیات تَ  ،بمجرد تلقین مباشر للمعلومات

 .)صراع ذھني(الجدیدة 

 . شرط أساسي لبناء المعرفة) التمثالت -  الخبرات(المعرفة السابقة  -

 .تعلم بھا المتعلمی ية التیاألساس ةیجیاإلسترات يالتمثالت ھ -

 .التعلم یعني ترك تمثل لبناء آخر -

بین  التكییفالتوازن و، من أجل حصول توظیفھ لتمثالتھلوك یحصل للمتعلم من خالل التعلم سُ  -

 .المعارف الالحقةمعارف السابقة وال

ؤدیین التالؤم المُ ، وذلك عبر اإلستیعاب وبنى من خالل تكیف الذات مع موضوع التعلمیُ  التعلم -

 .المعطیات الجدیدةاغ بین المعطیات السابقة وإلى التوازن الحاصل في الدم

 .كتسباتھ السابقةالمتعلم قادر على بناء المعرفة انطالقا من مُ  -

 .ةالتعلم سیرورة دینامی -

راد لیصل إلى المعارف المُ  ،وظف معارفھ إرادیاً ویجعلھ یُ  ،ثیر تفاعالت المتعلمعلى األستاذ أن یُ  -

 .تعلمھا

 .تیح للمتعلم استعمال معارفھ في وضعیات غیر دیداكتیكیةالتعلم یُ  -

 ).النمو( ينفصل عن التطور النمائیالتعلم ال  -

وأن بناء المعارف یتم استنادا إلى المعارف  فعل نشیط،أن التعلم  أعلى مبدھذه النظریة تقوم  -

 ).وتمثالت خبرات(السابقة 

 فائدتھا بالنسبة للمتعلم أھمیة األنشطة البنائیة و:  

 .باعتباره محور العملیة التعلیمیة التعلمیة ،حول المتعلم تركیزالتعلم -

 .تكوین شخصیة المتعلم -

 .استقاللیة المتعلمدعم  -

 .اإلنطالق من وضعیات مشاكل وإیجاد حلول لھا -

 .األخد بعین اإلعتبار تمثالت المتعلم وتصحیحھا -

  .صلاالتولقة بالتفكیر المنھجي والتحلیل وتعقدرات المتعلم المُ تنمیة  -

  النظریة السوسیوبنائیة:  
ة یھذه النظر يف متعلم، أي أن الجتمعالمُ ر یثأھا من خالل تیتم التعلم فیقاربة جملھا مُ مُ  يف يتعن

بنى المعارف تُ  أي أن، نیمن خالل تفاعلھ مع اآلخر ،المھارات يبنیكتسب المعارف ویتعلم وی

خالل سیاق قائم  من تدرجة،ومُ  فھو یبني معارفھ بكیفیة نشیطة ،ھاجتماعیا من لدن المتعلم ولفائدت
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طور كفایاتھ إال كما ترى ھذه النظریة بأن المتعلم ال یُ  ،التفاوض والتفاعل وإعطاء المعنى على

  .حیط العامإنجازاتھ بإنجازات غیره، أي في إطار التفاعل مع الجماعة أو األقران والمُ  قارنةبمُ 

  .كما تعتبر النظریة السوسیوبنائیة أن التعلم نتاج للصراعات المعرفیة داخل الجماعة

 :قاربة بالكفایات في إطار المُ ) التدریس باألنشطة (  أنشطة التعلم .6
قاربة بالكفایات، حیث تتم ترجمة تعتمد منھجیة تدریس مادة الفیزیاء والكیمیاء باألساس المُ 

قوماتھا من وإنجاز مھام ومنھجیات عمل، والتي تستمد مُ  ،حتویات الدراسیة ألنشطة مدرسیةالمُ 

ھاتان الخلفیتان النظریتان، للمقاربة بالكفایات تعتبران  ،یوبنائیةوسلبنائیة والنظریة السُ النظریة ا

بلور حیث یُ  ،نھ ومع األستاذ في الوسط المدرسيأن المتعلم یبني معارفھ بنفسھ أو بتفاعل مع أقرا

   .شكلةالم  -تعلماتھ بتفعیل معارفھ مع موضوع التعلم المقترح علیھ في الوضعیة

 قادرین المتعلمین تجعل فعالة، بیداغوجیة أنشطة اعتماد یتطلب عملیا، المنظور ھذا تجسید إن

  .دالة وضعیات في إدماجھا وعلى ،بأنفسھم مھاراتھم وتنمیة معارفھم بناء على

حتوى دراسي، یعتمد استثمار طرق وأسالیب رتبطة بمُ التعلم تدبیر لمجموعة من األنشطة المُ 

 .عیناتوشروط ومُ وجھھ أھداف عین تُ لتخطیط مُ  وتقنیات، وفقاً 

 قاربة بالكفایاتفي إطار المُ  الكیمیاءعتمدة في تدریس الفیزیاء والمُ   أنشطة التعلم  :  

 ھ المدرسیستغل ،...لبحث استثمار أو ،تجریبي أو وثائقيھو عبارة عن نشاط  : تمھیدي نشاط -

  ؛رسدَ لتقریب المتعلم من الموضوع المُ 

تستھدف المتعلم و التي یعتمدھا المدرس، تقنیاتالسالیب واألو لعملیاتاحصیلة  ھو : بنائي نشاط -

 جدیدٍ  بمفھوم تتعلق ،عامة أو عالقات علمیة أو تفسیرات لدیھ معرفة علمیةمن خالل بناء 

  ؛ستغل في سیاق مدرسي لتحقیق أھداف التعلمیُ ، درسمُ 

ل ـستغتُ  كي ،دمجبشكل مُ  المتعلمین مواردلتعبئة یوظفھا المدرس،  أنشطة ھي : لإلدماج نشاط -

  خارج السیاق المدرسي؛ في حل وضعیة ـ مشكلة

لدى  التعلمات ویستھدف تقویة ،التعلم سیرورة في ندمجامُ  ھذا النشاط یكون : للتقویم نشاط -

 .لدى المتعلمین صول التعلمأو درجة حُ  التعلمات إدماج ویستھدف التعلم عقب یأتي أو ،المتعلمین

 وھي، ة التمھید أو البناء أو التقویمسواء في مرحل تجریبیة أنشطةخالل التعلم یمكن توظیف 

  .التجریبي نھجال تعتمد تعلمیة أنشطة
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 الكتاب األبیض( ھات العامةالختیارات والتوجُ الوثیقة اإلطار ل( 

 راجعة المناھج عتمدة في مُ المُ  ،ھات التربویة العامةالتوجُ اإلختیارات و

 التربویة 

من  انطالقا ،راجعة المناھجومُ  ،العامة إلصالح النظام التربوي ھاتالتوجُ و ُحددت االختیارات

، )1999(تضمنة في المیثاق الوطني للتربیة والتكوینالفلسفة التربویة والمرتكزات األساسیة المُ 

رات والتوجھات الصادرة عن لجنة االختیا ،وكذا في المداخل الواردة في الوثیقة اإلطار

ف تعرُ  ساعد ھیأة التدریس علىتُ  ،العامةالتوجھات التربویة و اراتاالختیھذه  ،)2002(

 ،مما یسمح بتنمیة كفایات المتعلم ،وتنفیذ أنشطتھ ضبط ُمكوناتھو ،نطلقات المنھاج الدراسيمُ 

   : ھي ى ثالثة مجاالتعل والتي تتوزع

  مجال القیمتوجھات في اختیارات و .1

 الكفایاتتطویر تنمیة و مجالاختیارات وتوجھات في  .2

 مجال المضامینتوجھات في اختیارات و .3

 مجال القیم - 1
  .عن ماھو مرغوب وغیر مرغوب فیھوتصورات  ،غایات فردیة وجماعیةھي :  القیمتعریف 

  ُتيآلكا ،القیم مجال رتكزات الثابتة فيكوین المُ التالمیثاق الوطني للتربیة و حددُ ی :  

 قیم العقیدة اإلسالمیة؛ -

  الثقافیة؛ومبادئھا األخالقیة و ،قیم الھویة الحضاریة -

 واطنة؛قیم المُ  -

 .مبادئھا الكونیةو ،قیم حقوق اإلنسان -

 جتمع تجددة للمُ ، واعتبارا للحاجات المُ )رتكزات الثابتة في مجال القیمالمُ ( وانسجاما مع ھذه القیم

الدینیة ستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي من جھة، وللحاجات الشخصیة المغربي على المُ 

في (وحیة للمتعلمین والمتعلمات من جھة أخرى، فإن نظام التربیة والتكوین یتوخى  تحقیق والرُ 

 : ما یأتي )مجال القیم

 ستوى الشخصي للمتعلم على المُ  جتمعي العامستوى المُ على المُ 

ویة المغربیة الحضاریة والوعي ترسیخ الھَ  -

  بتنوع وتفاعل وتكامل روافدھا؛

نجزات الحضارة مكاسب ومُ التفتح على  -

  عاصرة؛اإلنسانیة المُ 

ب الوطن وتعزیز الرغبة في تكریس حُ  -

  خدمتھ؛

ب المعرفة وطلب العلم والبحث تكریس حُ  -

  واالكتشاف؛

لوم والتكنولوجیا ساھمة في تطویر العُ المُ  -

  الثقة بالنفس والتفتح على الغیر؛ -

  مارسة؛االستقاللیة في التفكیر والمُ  -

حیط االجتماعي على التفاعل اإلیجابي مع المُ  -

  ستویاتھ؛اختالف مُ 

  التحلي بروح المسؤولیة واالنضباط؛ -

  واطنة والدیموقراطیة؛مارسة المُ مُ  -

  الفكر النقدي؛إعمال العقل واعتماد  -

  اإلنتاجیة والمردودیة؛ -

  ثابرة؛تثمین العمل واالجتھاد والمُ  -
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  الجدیدة؛

  قوق؛تنمیة الوعي بالواجبـات والحُ  -

مارسة واطنة ومُ التربیة على المُ  -

  ؛الدیموقراطیة

التشبع بروح الحوار والتسامح وقبول  -

  االختالف؛

  عاصرة والحداثة؛ترسیخ قیم المُ  -

ختلف أشكالھ التمكن من التواصل بمُ  -

  وأسالیبھ؛

  ستمر؛التفتح على التكوین المھني المُ  -

تنمیة الذوق الجمالي واإلنتاج الفني والتكوین  -

  الحرفي في مجاالت الفنون والتقنیات؛

شاركة اإلیجابیة في تنمیـة القدرة على المُ  -

 . الشأن المحلي والوطني

  بادرة واالبتكار واإلبداع؛المُ  -

  التنافسیة اإلیجابیة؛ -

الوعي بالزمن والوقت كقیمة أساسیة في  -

  المدرسة وفي الحیاة؛

والتعامل اإلیجابي مع  ،احترام البیئة الطبیعیة -

والموروث الثقافي والحضاري  ،الثقافة الشعبیة

 .المغربي

 أن یستحضر القیم المشار إلیھا أعاله  على األستاذ:  

وبناء وضعیات  ،وكذا اختیار الموارد الدیداكتیكیة ،وفي بناء أنشطة التعلم ،عند إعداد الدرس .1

  التقویم؛

بالقدوة وترسیخ ھذه ساعد على التعلم حتى تُ  ،حیطفي السلوك العام داخل الفصل والمؤسسة والمُ  .2

  .رتبطة  بكل مادة دراسیةوذلك حسب ما تقتضیھ طبیعة الوضعیات المُ  ،القیم لدى الناشئة

 مجال الكفایات -  2
 -مع��ارف (م��ن الم��وارد  ندمج��ةعل��ى تعبئ��ة مجموع��ة مُ ) الم��تعلم(ق��درة الف��رد :  الكفای��ةتعری��ف 

  .المشكالت -بھدف حل فئة من الوضعیات  ،دمجةبكیفیة مُ  ،)مواقف -مھارات 

  تعین، یعلى الوجھ الالئق لدى المتعلمتطویرھا ووتنمیتھا  ،الكفایاتلتیسیر اكتساب :   

 ، )بنیتھا(للكفایة  كونةالمُ  للعناصر شمولي من منظور ةقاربمُ اعتماد  -

 التدرج البیداغوجي في برمجتھا،  راعاةمُ  -

 . وضع استراتیجیات اكتسابھا -

  مك�ن بناؤھ�ا ف�ي إط�ار تنفی�ذ من�اھج المُ  )تص�نیف وزارة التربی�ة الوطنی�ة المغربی�ة( الكفایاتومن

  : نذكر ما یأتي ،) الكفایات التي یستھدفھا النظام التربوي ( التربیة والتكوین

، والتي تستھدف تنمیة شخصیة )تنمیة شخصیة المتعلم( الكفایات المرتبطة بتنمیة الذات -

جتمعھ نتظر منھ اإلسھام الفاعل في االرتقاء بمُ باعتباره غایة في ذاتھ، وفاعال إیجابیا یُ  ،المتعلم

  في كل المجاالت؛

والتي تجعل  ،)المجتمع كل أفراد تنمیة( الكفایات القابلة لالستثمار في التحول االجتماعي -

وحیة والفكریة جتمعیة بكل أبعادھا الرنظام التربیة والتكوین یستجیب لحاجات التنمیة المُ 

  والمادیة؛
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یة داتنمیة اإلقتص( الكفایات القابلة للتصریف في القطاعات االقتصادیة واالجتماعیة -

والتي تجعل نظام التربیة والتكوین یستجیب لحاجات االندماج في القطاعات ، )واإلجتماعیة

  .تطلبات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیةولمُ  ،نتجةالمُ 

  ةستراتیجیالكفایات اإل: ھي  ،لدى المتعلمالكفایات التي یسعى المنھاج الرسمي لتنمیتھا ،

  : بین في الجدول اآلتي، كما ھو مُ ةتكنولوجیال، وةثقافیال، وةمنھجیال، وةتواصلیالو

 )على المستوى الشخصي للمتعلم كوناتھاأھمیة مُ ( كونة لھاالعناصر المُ  الكفایات
  

  

الكفایات 

 اإلستراتیجیة

  معرفة الذات والتعبیر عنھا؛ -

  التموقع في الزمان والمكان؛ -

األسرة، المؤسسة (التموقع بالنسبة لآلخر وبالنسبة للمؤسسات المجتمعیة  -

 ، والتكیف معھا ومع البیئة بصفة عامة؛)التعلیمیة، المجتمع

وفق ما یفرضھ تطور  ،تعدیل المنتظرات واالتجاھات والسلوكات الفردیة -

 .المعرفة والعقلیات والمجتمع

  

الكفایات 

 التواصلیة

والتمكن من  ،ناسب للغة األمازیغیةوتخصیص الحیز المُ  ،إتقان اللغة العربیة -

  اللغات األجنبیة؛

في  ،ؤسسة التعلیمیة وخارجھاداخل المُ  ،ختلف أنواع التواصلالتمكن من مُ  -

  یة؛ختلف مجاالت تعلم المواد الدراسمُ 

تداولة في المُ ...) األدبي، والعلمي، والفني(ختلف أنواع الخطاب التمكن من مُ  -

 .جتمع والبیئةحیط المُ وفي مُ  ،ؤسسة التعلیمیةالمُ 

الكفایات 

 المنھجیة

  منھجیة للتفكیر وتطویر مدارجھ العقلیة؛ -

  منھجیة للعمل في الفصل وخارجھ؛ -

 .تكوینھ الذاتي ومشاریعھ الشخصیةمنھجیة لتنظیم ذاتھ وشؤونھ ووقتھ وتدبیر  -

  

الكفایات 

 الثقافیة

، وتوسیع دائرة ط بتنمیة الرصید الثقافي للمتعلمالجانب الرمزي المرتبتعزیز -

بتناغم مع تفتح  ،إحساساتھ وتصوراتھ ورؤیتھ للعالم وللحضارة البشریة

نسجم مع وكإنسان مُ  ،شخصیتھ بكل مكوناتھا، وبترسیخ ھویتھ كمواطن مغربي

  ذاتھ ومع بیئتھ ومع العالم؛

 .الموسوعي المرتبط بالمعرفة بصفة عامةالجانب  -

  

الكفایات 

 التكنولوجیة

  ؛ ج المنتجات التقنیةورسم وإبداع وإنتا لقدرة على تصورا -

التمكن من تقنیات التحلیل والتقدیر والمعایرة والقیاس، وتقنیات ومعاییر  -

  بالتوقعات واالستشراف؛مراقبة الجودة، والتقنیات المرتبطة 

التمكن من وسائل العمل الالزمة لتطویر تلك المنتجات وتكییفھا مع الحاجیات  -

  الجدیدة والمتطلبات المتجددة؛

أخالقیات المھن والحرف واألخالقیات المرتبطة بالتطور العلمي  استدماج -

وقیم والتكنولوجي بارتباط مع منظومة القیم الدینیة والحضاریة وقیم المواطنة 

 .حقوق اإلنسان ومبادئھا الكونیة
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  قصد التحكم  ،وأنواعھا والعناصر المكونة لكل نوع ،ن یستحضر طبیعة الكفایاتأعلى األستاذ

    .فیھا

  مجال المضامین - 3 

على شكل مقرر دراسي عبر المواد التي تقدم  ھي المعارف:  المعرفیة تعریف المضامین

  . ، وكیف یجب أن یرى ویعتبر المتعلم المعارف الوطنیة والعالمیة ویتعامل معھاالدراسیة

 ھاتاالختیارات والتوجُ من خالل  ،تبرز أھمیة مجال المضامین على المستوى الشخصي للمتعلم 

 :التالیة 

 شتركـا؛إنتاجا وموروثا بشریا مُ  ،االنطالق من اعتبار المعرفة -

  ال یتجزأ من المعرفة الكونیة؛ زءاً جُ  ،اعتبار المعرفة الخصوصیة -

عند تناول اإلنتاجات المعرفیة الوطنیة، في عالقتھا باإلنتاجات  ،قاربة شمولیةاعتماد مُ  -

  مع الحفاظ على ثوابتنا األساسیة؛ ،الكونیة

  للمعرفة؛ روافدك افات المحلیة والشعبیةاعتبار غنى وتنوع الثقافة الوطنیة والثق -

  عد الوطني للمضامین وبمختلف التعابیر الفنیة والثقافیة؛والبُ عد المحلي االھتمام بالبُ  -

  اعتماد مبدأ التكامل والتنسیق بین مختلف أنواع المعارف وأشكال التعبیر؛ -

  اعتماد مبدأ االستمراریة والتدرج في عرض المعارف األساسیة عبر األسالك التعلیمیة؛ -

  بر المواد التعلیمیة؛ختلفة عتجاوز التراكم الكمي للمضامین المعرفیة المُ  -

  حتویات المواد؛عد المنھجي والروح النقدیة في تقدیم مُ استحضار البُ  -

  لخدمة التكامل بین المجاالت المعرفیة؛ ،العمل على استثمار عطاء الفكر اإلنساني عامة -

الحرص على توفیر حد أدنى من المضامین األساسیة المشتركة لجمیع المتعلمین في مختلف  -

  شعب؛األسالك وال

  االھتمام بالمضامین الفنیة؛ -

  تنویع المقاربات وطرق تناول المعارف؛ -

  .إحداث التوازن بین المعرفة في حد ذاتھا والمعرفة الوظیفیة -

 زود بھا المتعلم عند كحصیلة معرفیة یُ  ،عند انتقاء المضامین ،على األستاذ استحضار كل ذلك

  .نھایة كل وحدة دراسیة
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 ة والبرامج الخاصة بمواد التعلیمالتربویوجیھات التَ  " وثیقة 

 " الثانوي
-  للعملیة التعلیمیةؤطرة المُ  ختلف الوثائق المرجعیةتنطلق ھذه التوجیھات من استثمار مُ 

 .كونات المواد الدراسیةصات ومُ حسب التخصُ  ،التعلمیة

 الكیمیاءفي تدریس مادة الفیزیاء و أھمیة التوجیھات التربویة : 
  الوثیقة إلى أن تكونتھدف ھذه :  

كوناتھ وضبط مُ  ،نطلقات المنھاج الدراسيف مُ من تعرُ  ،مكن ھیئة التدریستُ  ،أداة عمل وظیفیة -

الجدیدة في صیغتھ  ،وتنفیذ أنشطتھ، بالشكل الذي یضمن التوظیف األمثل للكتاب المدرسي

تنمیة كفایات المتعلمین ومھاراتھم، وإكسابھم القدرة على  من ،تسمة بالتعدد، ویمكن تبعا لذلكالمُ 

  . ختلف المواقف والوضعیاتا مع مُ تكییفھ

 .ا مرجعیا لھیئة التأطیر التربوينطلقمُ  -

وثیقة توجیھیة تعرض العناصر والمكونات العامة لمختلف العملیات المنتظر إنجازھا من قبل  -

سھل وضع الشبكات وطرائق وإجراءات، مما یُ المدرس، وما یرتبط بتلك العملیات من وسائل 

 . الئمة  للتأطیر والتقویم والتوجیھالمُ 

ستمرین للمناھج ھود الھادفة إلى التجدید والتطویر المُ لجُ ااستكمال  تندرج ھذه الوثیقة في إطار -

 في اتجاه یھدف إلى توحید مارسة التربویةمكن من توجیھ المُ التعلیم الثانوي، بما یُ بالتربویة 

ھدفة فیھ، ستولمقاصده وللكفایات المُ  ،ختلف الفاعلین التربویین ألسس المنھاج التربويتمثالت مُ 

أھداف النظام التربوي، وضمان التنسیق والتفاعل بین المواد الدراسیة، نحو تحقیق غایات و

 .وتطویر كفایاتھم وتعزیزھا ،واإلسھام في تیسیر األداء المھني للمدرسین

 .ذاذة وحدة دراسیةجُ  التخطیط لتحظیر - 

 .مھاراتوأنشطة مقترحة ومعارف و تحدید أھداف التعلم -

 .وذات صلة بموضوع الدرس ،التعرف على التعلمات األساسیة للمستوى السابق -

حسب طبیعة  ،...)بحوث - وثائقیة  - تجریبیة (ضبط أنشطة التعلم المالئمة تھيء و -

 .الموضوع

 .التمارینة الغالف الزمني المخصص للدروس ومعرف - 

 تصمیم ھذه الوثیقة ھندسة و: 
رتبطة بتجدید المناھج ستجدات المُ واكب المُ یُ  ،وثیقة في ضوء اختیار منھجيال ھذه قد تم تصمیم

من االستثمار  ،نطلقا في ذلكفي سیاق إصالح منظومة التربیة والتكوین ببالدنا، مُ  ،التربویة

قول المعرفة الوظیفي ألبرز ما توصلت إلیھ مختلف الدراسات في حقل التربیة خاصة، وفي حُ 

تكاملة تراعي مبدأ التوازن بین جمیع مولیة ومُ قاربة شُ اإلنسانیة بصورة عامة، مع اعتماد مُ 

عد التجریبي البُ  ،يعد المعرفالبُ  ،عد المھارات والكفایاتبُ  ،عد االجتماعي الوجدانيالبُ (األبعاد 

بین ، و)فكري، فني، جسدي(یب التعبیر ختلف أنواع المعارف وأسال، وبین مُ )والتجریدي

حضر بصفة خاصة حاجات كما أن الوثیقة تست ،)نظري، تطبیقي عملي(انب التكوین مختلف جو

صوصیات التدریس ھا، وكذلك خُ مریة التي یمرون بالمتعلمین في المرحلة العُ المتعلمات و
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ومتطلبات تنفیذ منھاجھ الدراسي، من حیث عرض األسس الثقافیة واالجتماعیة  ،الثانوي تعلیمبال

والمنھجیة التي تؤطر أنشطة التعلیم والتعلم، وتحدید الغایات والكفایات  ،والنفسیة والتربویة

وذلك كلھ من ، القیم المستھدفة لمنسجمة مع سلموا ،المستھدفة فیھ، وتقدیم المضامین المقررة فیھ

عتبر المدرسة مجاال خصبا یتحقق ضمنھ ویَ  ،المتعلمینواصفات المتعلمات وراعي مُ منظور یُ 

سمح بترسیخ القیم األخالقیة، وقیم المواطنة وحقوق التفاعل اإلیجابي بین المدرسة والمجتمع، ویَ 

  .اإلنسان وممارسة الحیاة الدیمقراطیة

  

 مادة الفیزیاء والكیمیاءتنظیم تدریس التوجیھات التربویة ل 

 بالتعلیم الثانوي

  مادةالتنظیم تدریس تعریف :  
  : بكیفیة قصد بتنظیم تدریس المادة، التنظیم التربوي لتدریس المادة، أي كل ما یتعلقیُ 

 توزیع حصص المادة خالل األسبوع، - 

 األساتذة، توزیع حصص المادة على  - 

  .تنظیم استعماالت الزمن - 

تنظیم السنة الدراسیة من حیث ، یتم األخد بعین اإلعتبار، تدریس المادةفعند إعداد تنظیم 

  .جمل مواقیت العملیات التي تقوم بھا المؤسسةومُ  ،رتكزاتھا اإلداریةمُ 

لتدبیر الحصص  ،راعي تنظیم تدریس المادة في تصوره ومنظورهویقتضي األمر أن یُ 

ولن یتأتى ھذا إال باختیار والعالئقیة،  تنظیم أنشطة المتعلم الفكریة والمھاریةو، األسبوعیة

التوظیف الجید للموارد البشریة وبة لتعلم كل واحدة من الكفایات والقدرات، األوقات المناس

  . المالیةوالمادیة و

سھم في تنفیذ المنھاج من أھم المرتكزات التي تُ ، عتبر التنظیم التربوي لتدریس المادةیُ 

بھدف تحقیق الغایات المسطرة، ذلك أن تنمیة كفایات المتعلمین المتعلقة  ،وتصریف وحداتھ

سن تدبیر الحصص األسبوعیة، وتنظیم أنشطة راعاة حُ یقتضي مُ  ،بمختلف المجاالت

بما یضمن تحقیق األھداف المسطرة، وتیسیر مھام  ،المتعلمین الفكریة والمھاریة والوجدانیة

  .الئم للموارد البشریة والمادیةمُ عن طریق التوظیف ال ،ھیأة التدریس

 بسلكیھ تنظیم تدریس مادة الفیزیاء والكیمیاء بالتعلیم الثانوي عناصر :  
 التنظیم العام للحصص؛ .1

 تنظیم استعماالت الزمن؛ .2

 التوزیع الدوري لبرنامج المادة؛ .3

 .) ـ دفتر النصوص ـ ورقة التنقیط التلمیذجذاذة الدرس ـ دفتر (:  الوثائق التربویة .4

  : التنظیم العام للحصص. 1

  .بضمان الفعالیة في التدریسیسمح التنظیم والتوزیع الجید للحصص 
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 التنظیم العام للحصص إیجابیات  :  
من  ،ساعد على تمكین المتعلمین من تنمیة الكفایات األساسیةتُ  توفیر ظروف تعلم مالئمة، -

متكافئین أثناء الحصص المخصصة توزیع تالمیذ نفس القسم بالتعلیم الثانوي إلى فوجین خالل 

 لألشغال التطبیقیة؛

 ضمان التنسیق بین أساتذة المادة ومع منسقي باقي المواد، وحسن تنظیم العمل بالمختبر؛ -

تنظیم ندوات علمیة لفائدة التالمیذ وخرجات  من خاللالمساھمة في تدعیم اإلشعاع التربوي،  -

 . حیطھا الخارجينطاق انفتاح المؤسسة على مُ میدانیة لھا عالقة بالبرامج المقررة وذلك في 

 التوجیھات( مادة الفیزیاء والكیمیاءلضبط تنظیم وتوزیع حصص  التربویة التوجیھات 

   :  )لتنظیم العام للحصصل التربویة

باتفاق بین السادة المفتشین والسادة رؤساء  ،تسند إلى األساتذة ستویات الدراسیة التيالمُ تحدید  -

المؤسسات التعلیمیة، وذلك قبل متم شھر یونیو من كل سنة دراسیة، مع األخذ بعین االعتبار 

سندة إلیھم كلما بدا ذلك ویمكن إعادة النظر في المستویات المُ ، ة األساتذة في الموضوعرغب

 .جدیامُ 

دة، وذلك بتنسیق بین مفتشي مختلف المواد ـ على تخصیص نصف یوم في األسبوع ألساتذة الما -

مستوى النیابة ـ مع إشعار رؤساء المؤسسات بذلك، حتى یتسنى استغاللھ لعقد اللقاءات 

 .كلما دعت الحاجة إلى ذلك، دون اإلضرار بالسیر العادي للدراسة ،والندوات التربویة

اعتبار عدد الساعات المفروضة  توزیع حصص المادة على جمیع األساتذة توزیعا متكافئا، مع -

 .على كل فئة منھم

 .إسناد حصة یومیة لألستاذ التتعدى ست ساعات -

إسناد مستویان مختلفان لكل أستاذ، مع الحرص على خلق توازن بالنسبة لعدد األقسام المسندة  -

 . خالل نفس الیوم على أن ال یوكل إلیھ تدریس ثالثة أقسام من نفس المستوى

خالل الحصص المخصصة  ،إلى فوجین متكافئین القسم بالتعلیم الثانوي نفستوزیع تالمیذ  -

تلمیذا، مع الحرص على أن  24للتجریب أو األشغال التطبیقیة، في كل قسم یفوق عدد تالمیذه 

یستغنى عن التفویج (سجل ذلك في جدول حصص األستاذ یكون عدد تالمیذ الفوجین متساویا، ویُ 

 ).تلمیذا 24یساوي في كل قسم یقل عدده أو 

 للمادة بكل مؤسسة، یقوم بمھمة التنسیق بین أساتذة المادة ومع منسقي باقي المواد، نسقتعیین مُ  -

) 2(ویتم اختیاره من طرف أساتذة المادة وتسند إلیھ ساعتان  ر،ویسھر على تنظیم العمل بالمختب

 .حتسب لھ ضمن الحصص المفروضةتثبت في جدول حصصھ، وتُ 

وذلك في  ،ندوات علمیة لفائدة المتعلمین وخرجات میدانیة لھا عالقة بالبرامج المقررةتنظیم  -

إطار انفتاح المؤسسة على محیطھا الخارجي والمساھمة في تدعیم مختلف أنشطة الحیاة 

 .المدرسیة

 في ما  األستاذ المكلف بالتنسیقتتمثل مھام  : مھام األستاذ المكلف بالتنسیقتوجیھات تربویة ل

  :یلي 

  التنسیق بین أساتذة مادة الفیزیاء والكیمیاء، ومع منسقي باقي المواد وإدارة المؤسسة؛ -
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 السھر على تنظیم العمل بالمختبر، وتدبیر الشأن المخبري؛ - 

 وضع برنامج لألنشطة الخاصة بالمختبر؛ - 

تي تم التنسیق إعداد تقریر خالل كل دورة دراسیة حول الشأن المخبري، والقضایا التربویة ال - 

  .في شأنھا، معززا باالقتراحات التي من شأنھا تطویر األداء التربوي وتحسین جودتھ

  : تنظیم استعماالت الزمن. 2

 إلى ضمان استعمال األدوات  استعماالت الزمن تنظیم یھدف:  فوائد تنظیم استعماالت الزمن

ناولة مكن التالمیذ من المُ التعلیمیة المتوفرة بالمؤسسات على الوجھ األحسن، الشيء الذي یُ 

  .والقیام باألنشطة التجریبیة

 لضمان استعمال األدوات التعلیمیة المتوفرة :  االت الزمنمتوجیھات تربویة لتنظیم استع

  : األخذ بعین االعتبار اإلجراءات التالیةبالمؤسسة على الوجھ األحسن، یجب 

درج في نفس الفترة، الصباحیة أو الزوالیة، الحصتان المخصصتان للتجریب أو األشغال تُ  -

التطبیقیة ـ التي یقسم خاللھا تالمیذ نفس القسم إلى فوجین ـ حتى یتأتى استعمال األدوات 

 .المخبریة في نفس الظروف بالنسبة للفوجین

 .المخصصة  للتجریب أو األشغال التطبیقیة في القاعات المختصةدرس الحصص تُ  -

تدرج الحصة الخاصة بالدرس في یوم مخالف للیوم الذي أدرجت بھ حصة التجریب أو األشغال  -

 .التطبیقیة

فئات  10 إلى 8 إن تجھیز المخابر باألدوات التعلیمیة یتم عادة على أساس استعمالھا من لدن -

درج حصص التجریب ستحسن أن ال تُ ولذا یُ  ،تالمیذ الفوجاسب عدد من التالمیذ، أي ما ین

واألشغال التطبیقیة الخاصة بأقسام مختلفة من نفس المستوى في نفس الفترة الصباحیة أو 

وفي حالة ما إذا تعذر ذلك، وتم وضع حصص التجریب واألشغال التطبیقیة ، الزوالیة

على أساتذة ھذه األقسام إحداث  یة، فیتعینالخاصة بأقسام متوازیة في نفس الفترة الزمن

أو العمل على تطبیق برنامج  ،البرنامج ال یتعدى أسبوعا واحدا تفاوت بسیط في تطبیق

 بالتناوب خالل ھذه الحصص، الفیزیاء في أحد القسمین وبرنامج الكیمیاء في القسم اآلخر

  .وذلك دون إحداث أي تأخیر في تطبیق التوزیع السنوي لبرنامج المادة

  : )الكیمیاءلبرنامج مادة الفیزیاء و ( التوزیعات الدوریة. 3

  تي تحددھا المذكرات ال تعتبر التوزیعات الدوریة:  التوزیعات الدوریة) اعتماد(احترام أھمیة

تحدد كیفیة توزیع برامج  ،فھي ذات طبیعة تنظیمیة ومنھجیة ،وثائق ذات أھمیة ،التنظیمیة

وفق ( تراعي التدرج في تقدیم أجزاء المقرر، وتسلسل المفاھیم والتي ،الفیزیاء والكیمیاء

، وتقییم الفیزیاء والكیمیاء من جھة أخرى من جھة، والمزاوجة بین تدریس )البنیة الحلزونیة

مستوى التقدم في إنجاز البرنامج والحرص على إتمامھ، وإدراج حصص التجریب واألشغال 

التطبیقیة في التوزیع الدوري في تناغم مع حصص الدروس وذلك ببرمجة تفویج مناسب، 

ومدى توافق المضامین المعرفیة مع المدة المخصصة لھا، ومدى احترام األستاذ لوثیرة 

وبالتالي ینبغي اعتماد ھذه التوزیعات الدوریة خالل التدریس، وعند لكل وحدة، التناول المعدة 

  .إعداد المراقبة المستمرة
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  : الوثائق التربویة. 4
  :  ذاذة الدرسجُ . 1.4

 أو بضع صفحات یُخط فیھا األستاذ ) بطاقة(صفحة  وثیقة تربویة عبارة عنھي :  تعریف

مع تحدید  ،وأھدافھ وأھم األنشطة التي سینجزھاالمستوى الدراسي ریخھ، وعنوان درسھ وتا

واضح وفق ، تقدم بشكل مختصر ووإجراءات التقویم وما إلى ذلك من مكونات أساسیةالوسائل 

 .تصمیم ھندسي متماسك

  ُذاذة الدرس أھمیة خاصة في تكتسي جُ : ذاذة الدرس توجیھات تربویة لألستاذ بخصوص ج

مھما بلغ من  ،وثیقة تربویة ال یمكن لألستاذ أن یستغني عنھاتدریس الفیزیاء والكیمیاء، فھي 

 . قدم في مجال التدریس، ومن إحاطة بالمعارف المدروسة

، عیرھا ما تستلزمھ من عنایة واھتمامخصص لتھیئھا وقتا كافیا ویُ أن یُ  یتعین على األستاذ

تیسرا، إذ من مُ  ذاذة الدرس تحضیرا جماعیا كلما كان ذلكومن األفید أن یكون تحضیر جُ 

وإلى اتباع  أن یؤدیا إلى إغناء، ،شأن التفكیر الجماعي وتبادل وجھات النظر بین األساتذة

  .طرق تربویة أكثر نجاعة في الرفع من مردودیة التدریس

ذاذات الدروس، وذلك لإلدالء بھا أثناء أن یصحب معھ إلى القسم جمیع جُ  یتعین على األستاذ

عتبر إلى جانب الوثائق التربویة األخرى من للمفتش التربوي، إذ أنھا تُ الزیارات الصفیة 

 .العناصر األساسیة في تقویم عملھ

  ُذاذة على األھداف المتوخاة تحتوي الجُ  :ذاذة الدرس توجیھات تربویة بخصوص مضمون ج

، من الدرس، وترسم الخطة الموصلة إلى تحقیقھا، باإلضافة إلى أسالیب التقویم المناسبة

مكنھ من التحكم كما وكیفا في عالوة على كونھا تقدم للمدرس صورة عن سیر الدرس، وتُ 

ذاذة ھذه الجُ تبقى ؛ و المعارف التي یقدمھا للمتعلمین، والمھارات التي یسعى إلى تنمیتھا لدیھم

ذاتي باستمرار وثیقة تربویة قابلة للتجدید والتطویر، بناء على ما یقوم بھ األستاذ من تقویم 

من خالل الممارسة المیدانیة والمشاركة  ،وما تجمع لدیھ من مالحظات حولھا عقب كل درس،

 .في مختلف اللقاءات التربویة

  ذاذة على التوجیھات التربویة أساسا، یعتمد في تھیئ الجُ :  ذاذةفي تحضیر الجُ  المعتمدةالوثائق

  .والكتاب المدرسي ووثائق ومراجع أخرى مختلفة

  : التلمیذ دفتر. 2.4

 التي یعتمد علیھا المتعلم ،عتبر دفتر التلمیذ من الوثائق التربویة الھامةیُ :  أھمیة دفتر التلمیذ 

  .روس، وتھیئھ لالمتحانات الدوریةأثناء مراجعتھ للد

  المتعلمین على  عودَ أن یُ  یجب على األستاذ:  التلمیذ دفتر بخصوصتوجیھات تربویة لألستاذ

، وأن یعمل على مراقبة ھذه الدفاتر بانتظام ترھم بشكل منتظمتدوین الدرس مباشرة في دفا

  . وتنقیطھا

 ینبغي أن یقتصر مضمون دفتر :  مضمون دفتر التلمیذ بخصوص لألستاذ توجیھات تربویة

  : على ما یلي المتعلم

 تصمیم مفصل للدرس؛ -

 مصحوبة بالمصطلحات والتعالیق؛التبیانات المتعلقة بالتجارب  -
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 المعارف األساسیة؛ -

 نتائج التجارب والمبیانات المتعلقة بھا؛ -

 المصطلحات الجدیدة ومقابالتھا باللغة الفرنسیة؛ -

 القوانین األساسیة، -

 البرھنة العلمیة، -

 التمارین التطبیقیة وتصحیحھا؛ -

  .تصحیح الفروض الكتابیة المحروسة -

  : دفتر النصوص. 3.4

  تعكس مختلف األنشطة التربویة التي یقوم بھا  ،دفتر النصوص وثیقة تربویةعتبر یُ : تعریف

قدم صورة دقیقة عن سیر الدروس وعن طبیعة األستاذ خالل الحصص الدراسیة داخل القسم، وتُ 

 . األعمال المنجزة

 ضمانا لفعالیة دفتر النصوص، :  ومكوناتھ دفتر النصوص بخصوصلألستاذ  تربویة توجیھات

أن یحرص على تعبئتھ بكیفیة مستمرة ومنتظمة، مراعیا في ذلك الدقة في  یجب على األستاذ

اإلنجاز، حیث ینبغي أن یقوم عقب كل حصة دراسیة بتدوین عنوان الدرس وعناصره األساسیة 

دمجة وأسئلة فروض المراقبة المستمرة األنشطة التقویمیة المُ  باإلضافة إلىوتاریخ إنجازه، 

 .جازھا، وعناصر تصحیحھا واألنشطة التعلیمیة اإلضافیة األخرى، بعد إنجازھاوتاریخ إن

 من  عتبر دفتر النصوص صلة وصل بین إدارة المؤسسة واألستاذیُ :  وظائف دفتر النصوص

فمعاینتھ تسمح للجھات التربویة  ،ؤطره من جھة أخرىوالمفتش الذي یُ جھة، وبین ھذا األخیر 

واإلداریة المعنیة بتتبع عملیات تنفیذ المقررات الدراسیة والوقوف على مدى احترام 

لذا یجب مراقبتھ من لدن ، لدوریة للبرامج الدراسیة المقررةالتوجیھات التربویة والتوزیعات ا

خبر المفتش التي تُ  ،بویةودوریا من لدن اإلدارة التر ،لمفتش التربوي عند كل زیارة صفیةا

  .التربوي في حالة مالحظة أي تعثر في تنفیذ البرنامج

 إیجابیات دفتر النصوص كونھ   :  
والمفتش الذي یؤطره من صلة وصل بین إدارة المؤسسة واألستاذ من جھة، وبین ھذا األخیر  -

 جھة أخرى؛
المقررات الدراسیة والوقوف یسمح للجھات التربویة واإلداریة المعنیة بتتبع عملیات تنفیذ  -

  .على مدى احترام التوجیھات التربویة والتوزیعات الدوریة للبرامج الدراسیة المقررة
  : ورقة التنقیط 4..4

 مما ال شك فیھ أن الوظیفة التربویة للفروض المحروسة ال تنحصر فقط :  فوائد ورقة التنقیط

إلدارة المؤسسة، بل تمتد إلى استثمار ھذه في تسجیل النتائج في ورقة التنقیط، وتسلیمھا 

  .النتائج إحصائیا من أجل تطویر وتحسین عملیة التدریس

وباإلضافة إلى ھذا فإن ورقة التنقیط تتجلى فائدتھا أیضا في ربط االتصال بین األساتذة 

وآباء وأولیاء أمور التالمیذ من جھة أخرى، الشيء الذي یمكن الجمیع من  ،واإلدارة من جھة

  .تتبع نتائج التالمیذ، والعمل على اتخاذ المبادرات الالزمة كلما اقتضى األمر ذلك
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 ونظرا لھذه االعتبارات، فإنھ یجدر :  ورقة التنقیط بخصوص لألستاذ توجیھات تربویة

  . أن یحرص على إعطاء ورقة التنقیط كل ما تستحقھ من اھتمام باألستاذ

 ب المدرسياالكت :   

 عتبر الكتاب المدرسي دعامة تربویة أساسیة، موجھة إلى جمھور معین ھم التالمیذ، یُ :  تعریف

عینة، إضافة إلى مختلف حیث یجدون بین دفتیھ، البرنامج الدراسي المقرر، الخاص بكل مادة مُ 

تستھدف حفز التالمیذ على  والتي ،واألنشطة ومختلف أشكال التقویم المرتبطة بھاالدعامات 

لمراحل رافق افھو یُ  ،نصراً أساسیا في العملیة التعلیمیةعتبر الكتاب المدرسي عُ یُ كما ، التعلم

فھو من الوسائل التعبیریة عن محتویات  ،أما عالقتھ بالمنھاج ،الدراسیة في كل مستویاتھا

كما انھ یحتوي على مقدار من التوجیھات  ،المنھاج األساسیة وفلسفتھ التربویة واالجتماعیة

وھو یحتوي أحیانا على توجیھات  ،التربویة تخص األنشطة التي تجري داخل الصف وخارجھ

التي تزید من  ،لعات الخارجیةفي طریقة التدریس وفي توجیھ انتباه ومیول المتعلم إلى المطا

  .خبرتھ

لعل من أبرز التحوالت التي مست نظام التربیة والتكوین ببالدنا، في ظل أجرأة وتفعیل  

تعددیة الكتاب "مقتضیات المیثاق الوطني للتربیة والتكوین، تتمثل في فسح المجال أمام 

  .لالستفادة من المزایا التربویة التعددیة لھذا الكتاب" المدرس

 إن الكتاب المدرسي أداة لتدعیم عمل :  بخصوص الكتاب المدرسي لألستاذ توجیھات تربویة

وال أن یحل  ،األستاذ وتعزیزه وال یمكن بأي حال من األحوال أن یعوض دروس األستاذ

ضع الكتاب أساسا لیكون وثیقة مساعدة یستعین بھا التلمیذ أثناء وقد وُ  ،محل دفتر التلمیذ

ارین وغیرھا من الوثائق شأنھ في ذلك شأن دفتر الدروس، ودفتر التممراجعة الدرس، 

عتبر الكتاب المدرسي مرجعا ضروریا وأساسیا أثناء الحصة الدراسیة حیث كما یُ ، المدرسیة

رید األستاذ االستعانة التي یُ  ،ستعمل إال في الحاالت التوضیحیةینبغي الحرص على أن ال یُ 

رسوم والوثائق الواردة في إطالع التالمیذ على الصور والبھا، لتقریب بعض المفاھیم، و

من أجل ذلك، وتعزیزا للتعلم الذاتي، یتعین على األستاذ أن یوضح في نھایة كل  ،الكتاب

  :  درس طریقة االستفادة من الكتاب، كأن یحدد

 الفقرات التي ینبغي مراجعتھا؛ - 

 الفقرات التي ینبغي دراستھا بتعمق؛ - 

 ینبغي إنجازھا في دفتر التمارین؛التمارین التي  - 

  .البطاقات والوثائق التي ینبغي استثمارھا - 
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  البیداغوجیا: 

 
  ؤسسة المُ  التي تتم داخل ،مارساتختلف المُ تمثل في مُ ذلك النشاط العملي المُ  ھي :تعریف

نشاط  عطي نمطا للتعلیم في المیدان، عبرتُ  البیداغوجیاأي أن  متعلمیھ،التعلیمیة بین المدرس و

داخل القسم، أي  المتعلمینوالمدرس  وإجراءات ومواقف یتكون من مجموع تصرفات ،عملي

باعتبارھا اختیار  ،مكن تعریف البیداغوجیاوبھذا یُ  ورة عن المدرس في قسمھ،أنھا تعطي صُ 

ة، كما عینة، وتوظیفھا بارتباط مع وضعیة تعلیمیإجراءات وتقنیات مُ  طریقة ما في التدریس أو

، في المیدان الحظةعوبات التعلم المُ صُ البیداغوجیا بممارسات التالمیذ في القسم، من حیث  تھتم

تھتم أیضا بفعالیة الفعل التربوي جملھ، وبظروف العمل، كما وبكیفیة اشتغال القسم في مُ 

حل بصفة دائمة المشاكل الملموسة للفعل و ،بناء استراتیجیات تعلم فعالة وناجعةعبر  ،التعلیمي

  .لتعلیمي التعلميا

  باشرة فعلھ ت التي تھم مُ یبحث البیداغوجي عن اإلجابة على التساؤال : البیداغوجيدور

الذي یسمح لنا ببناء استراتیجیات تعلم فعالة  ،ماذا نعرف عن التعلم اإلنساني: مثل  ،التربوي

  عین ؟وناجعة ؟ ما ھي الطریقة التعلیمیة األكثر نجاعة بالنسبة لتعلم مُ 

م بفعالیة یھت ،نبعھ الفعل والتجربةمَ  متھن ذو خبرة،مُ  ،تخصصطبق مُ یظھر البیداغوجي ھنا كمُ 

التنظیم الذي یجب  یتساءل البیداغوجي عنحیث  المیدان، فھو رجل ؛فعلھ التربوي التعلیمي

یبحث البیداغوجي قبل كل و ؛التسلسل في التطبیقاتو ،لمعرفة في إطار القسمانقل و ،إرساؤه

وبھذا ، المالحظة في المیدان تطرحھا صعوبات التعلمعن اإلجابة على األسئلة التي  ،شيء

 .بصفة دائمة المشاكل الملموسة للفعل التعلیمي التعلمي لُ حُ یَ  ،ىالمعن

  

 الدیداكتیك  : 

 
 الدیداكتیك :  

التركیب بین عناصر الوضعیة البیداغوجیة، موضوعھا  ،مادة تربویة ھي الدیداكتیك -

 متعلم،رحة على القتھو دراسة شروط إعداد الوضعیات أو المشكالت المُ  ،األساسي وموضوعھا

 .قصد تیسیر تعلمھ

موضوعھ إعداد وتجریب وتقویم وتصحیح االستراتیجیات  ،طبقعلم إنساني مُ  ھي الدیداكتیك -

  .لألنظمة التربویة ،تیح بلوغ األھداف العامة والنوعیةالتي تُ  ،البیداغوجیة

ونظریات التعلم والسوسیولوجیا، واستعارت  ،في دراستھا بعلم النفس الدیداكتیك ارتبطت -

 .مفاھیمھا من علوم ومجاالت معرفیة أخرى
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  الخاصة ( دیداكتیك المادة( : 

كل ما یخص  أيغیة تدریسھا، المادة الدراسیة بُ  ھي باألساس، تفكیر منھجي في دیداكتیك المادة -

ساعدة على والوسائل المُ  ،المادة، من حیث طرائق وأسالیب التعلمالتعلم في ھذه التدریس و

 .اممارسة وتطویرھاألستاذ على مستوى المُ یس، كما تھتم بخصوصیات المتعلم والتدر

وتجدر  ،رق التدریسفن أو تقنیة التدریس، ویعني ذلك أنھا تھتم أیضا بطُ ھي  دیداكتیك المادة -

، التحكم في مجموعة من الطرائق والمھارات ،اإلشارة ھنا إلى أن ھذا الفن یتطلب كباقي الفنون

من أجل العمل على دعم وتقویة  ،ولي اھتماما بارزا للمتعلمتُ  ،ومما الشك فیھ أن دیداكتیك المادة

م بالسیرورات الذھنیة یھت ،كوندرس أو المُ ختص في الدیداكتیك أو المُ وھكذا نجد المُ ، التعلم لدیھ

 ،واجھھا المتعلمونعوبات التي یُ كما أنھ یھتم أیضا بالصُ ، التي تتحكم في عملیة التعلم والتحصیل

تھتم بكل ما یخص  ،مكن القول أن دیداكتیك المادةویُ ؛ أثناء تعلمھم والقیام بأنشطتھم الدراسیة

وسائل كما تھتم بتطویر  ،التدریس والتلقین في ھذه المادة، من حیث أسالیب التعلم والطرائق

وتھتم أیضا بخصوصیات  ،)الوسائل الدیداكتیكیة(ساعدة على التدریس اإلیضاح والوسائل المُ 

حتى یتوفر على  ساھم في إعداده وتكوینھمارسة، كما أنھا تُ األستاذ على مستوى التفكیر والمُ 

 .ؤھلھ للتدریسواصفات التي تُ المُ 

التي یعیشھا المتعلم، لبلوغ ھدف  ،ھي الدراسة العلمیة لتنظیم وضعیات التعلم المادة دیداكتیك -

وتتطلب الدراسة العلمیة شروطا دقیقة منھا باألساس،  ،عقلي أو وجداني أو حسي حركي

والتأكد من صحتھا عن طریق االختبار  ،االلتزام بالنھج العلمي في وضع الفرضیات وصیاغتھا

كما تنصب الدراسات الدیداكتیكیة على الوضعیات التعلیمیة، التي یلعب فیھا المتعلم  ،والتجریب

 .متعلمعلم الھو تسھیل عملیة تبمعنى أن دور المدرس  ،الدور األساسي

تفكیر  أیضا ھيو ،یرورة تعلمھاسحتوى المادة وبمُ  ترتبطحیث   ،حول المادة الدیداكتیك تتمركز -

  : شكالتواجھ نوعین من المُ تُ وھي  ،حول نقل المعرفة

  ُجودھي مشاكل تنشأ عن موضوعات ثقافیة سابقة الوُ :  نطقھاشكالت تتعلق بالمادة وبنیتھا ومَ م. 

  ُنطقیة وسیكولوجیةھي مشاكل مَ :  شكالت ترتبط بالفرد في وضعیة التعلمم. 

  :إن دراسة المادة التعلیمیة، التي ھي موضوع الدیداكتیك،  تتم انطالقا من ُبعدین 

 نطقھا ومناھج یتعلق بالمادة في حد ذاتھا، من حیث طبیعتھا وبنیتھا، ومَ :  ُبعد ابستمولوجي

 دراستھا؛

  ُوبمشاكل تعلمھا ،رتبط باألساس بتعلیم ھذه المادةمُ :  عد بیداغوجيب. 

 العلوم دیداكتیك :  

وتتجھ ، ھي دراسة علمیة لسیرورات التعلیم والتعلم، قصد تطویر ھذه السیرورات وتحسینھا

وتحلیل  ،الدراسیة كونة للموادحوث دیداكتیك العلوم إلى تقصي المفاھیم األساسیة المُ عظم بُ مُ 

وإجراءات ومقتضیات إدخالھا في  ،وترصد تاریخھا والتعدیالت التي تنشدھا ،العالقات بینھا

ات نتیجة بدأت دیداكتیك علوم الفیزیاء منذ الخمسینحیث ؛ وكیفیة تداولھا في المجتمع ،التعلیم

حیث أنشئت عدة مختبرات  ،، وقد تطور ھذا البحث خالل السبعیناتاالھتمام بتدریس العلوم

فقد تم  ،أما في المغرب ،وبناء مناھجھا بفرنسا وانجلترالیم علوم الفیزیاء للبحث ألجل تجدید تع

ومن الدراسات التي أنجزت في  ،وحات حول دیداكتیك علوم الفیزیاءاالتجاه إلى تحضیر أطر
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أعمال حول العوائق اإلبستمولوجیة عند التالمیذ واألساتذة وفي الكتب المدرسیة،  ،ھذا الصدد

 .لتالمیذ حول الظواھر الفیزیائیةوالبحث في تمثالت ا

  دور الدیداكتیكي:  

یتساءل بالخصوص عن المفاھیم  ،شيء ھو االختصاصي في تعلیم مادتھالدیداكتیكي قبل كل  -

ال یقتصر دوره على ، ویجب تحویلھا إلى مضامین للتعلیموالمبادئ الموجودة في مادتھ والتي 

ھمتھ تتمثل في مُ لكن ؛ علیمالعالمة إلى معرفة للتف وتحویل المعرفة تحلیل المعلومات، أي تعرُ 

ین، آخذا واستراتیجیات اكتسابھا من طرف المتعلم ،البحث عن الوسائل لتعلیم المفاھیم المدرسیة

  .بعین االعتبار تمثالتھم

كیف یمكن للمتعلمین إدماج ھذه و ،جب تقدیمھا للمتعلمیالمعارف التي  یتساءل الدیداكتیكي عن -

  .ما ھي سیرورة التعلم التي یجب وضعھا وتنظیمھا، والمعارف

ثمن یُ ، ودمجھا على مستوى التكوینیتساءل عن المفاھیم التي سیُ وعلى مادتھ،  یركز الدیداكتیكي -

 .االنسجام بین المعارف وتدرجھا

، في مجال التربیة، بینما یحتل "صممھندس الذي یُ المُ "إن الدیداكتیكي، یحتل في الواقع مكان  -

ھذا اللفظ األخیر في ھذا المجال، دون أن نقصد ب) علملمْ (موقع الصانع " البیداغوجي"رس، دالمُ 

ھندسا، فإن الدیداكتیكي یستعین بعدد من مصادر المعرفة من أجل وبصفتھ مُ  ؛أي داللة قدحیة

ومن شأن ھذا العمل، فیما یظھر، تیسیر تحقیق عدد من  ،اق اكتساب ھذه المعرفةتنظیم سی

لذا ، نفذاصمم ولیس مُ عبارة عن مُ  ،إنھ في نھایة األمر ،المشاریع التربویة من طرف األشخاص

تعتبر األسئلة التي تدور حول طبیعة المعرفة وحول نشاط الفرد المتعلم في مادة معینة، وكذا 

لة مھمة جدا بالنسبة عند تھیئ معرفة معینة، تعتبر ھذه األسئالعملیات االستنباطیة واالستقرائیة 

یھتم دیداكتیكي العلوم بتحلیل وضعیات القسم ألجل فھم سیرھا، ودراسة تمثالت ؛ وللدیداكتیكي

إن  ،راح بدائل أخرى للتدریسوأسلوب تدخل المدرس قصد اقت ،وطرق استداللھم ،التالمیذ

  .  ات اكتساب المعرفة العلمیةدیداكتیكي العلوم یھتم إذن بكل وضعی

 
  المثلث الدیداكتیكي:  

من (واكتسابھا  ،)من طرف المدرس(تھتم الدیداكتیك بدراسة سیرورات إعداد المعرفة ونقلھا 

تھتم إذن بالتفاعالت الموجودة ) أي الدیداكتیك(فھي  ،بالنسبة لمادة دراسیة معینة) علمطرف المت

  :بین األقطاب الثالث المكونة لوضعیة تعلیمیة تعلمیة، وھي 

 ،)بإیدیولوجیتھ الخاصة( المدرس -

 ،)الخاضعة للنقل الدیداكتیكي( المعرفة -

 ،)بتمثالتھ ومخزونھ المعرفي الخاص( المتعلم -

ظھر األشیاء المترابطة فیما بینھا في وضعیة تعلیمیة ، ویُ بالمثلث الدیداكتیكيعرف ھذا الثالثي یُ 

  .طبوطة بكل قُ وضح ضمنیا المھام المنُ تعلمیة، ویُ 

  ). إذا أخذنا بعین االعتبار المحیط االجتماعي (في بعض األحیان نتحدث عن الرباعي 
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 )الدیداكتیكينقل ال(عد إبیستمولوجيبُ           عد سیكولوجيبُ                             

                                                                           

 )العقد الدیداكتیكي( ُبعد براكسیولوجي                                       

 

 

 

  

 

  

 

  تمثالث المتعلمین –النقل الدیداكتیكي : 

  

  النقل الدیداكتیكيتعریف :  

 . صبح معرفة قابلة للتدریسلتُ  ،التي تخضع لھا المعرفة العلمیة ھو مجموع التحوالت -

 .ھو تكییف المادة المعرفیة حسب ُخصوصیات المتعلم -

طلب تدریس جتمع ھو الذي یَ والمُ  ،لماء والباحثینملوكة من طرف العُ مَ و بنیةالمعرفة العلمیة مَ 

جل تلبیة حاجات أمن  ،مھنيالتكوین المثل  ،حضةألغراض اجتماعیة مَ  ،ذه المعرفةزء من ھجُ 

صبح قابلة لتُ  ،من ھنا تأتي ضرورة تحویل المعرفة العلمیةو ،قتصادیةاالصوصا خُ جتمعیة مُ 

صوصیات المعرفة العلمیة من ینبغي إذن تفحص خُ ، وعینةستویات مُ ومفھومة في مُ  ،لتعلیمل

  .بالتعلمتعلقة بالفرضیات المُ  تعلقةثم من الناحیة المُ  ،الناحیة االبستمولوجیة

  : بناء المعرفة عند الباحث .1

دخل وألجل ذلك یُ  ،تخصصةیتم نشرھا في مجالت مُ  ،قدم الباحث نتائج أعمالھ في تقاریریُ  -

 .التوصل إلیھا  ةوكیفی ،تغییرات عدة على تاریخ أعمالھ

رتكبة خالل وأیضا األخطاء المُ  ،یعمل على إقصاء جمیع التحلیالت غیر الھامة التي قام بھا -

كذا و ،ساعده على التوصل للنتائج النھائیة ألعمالھوأیضا االستراتیجیات التي لم تُ  ،عملیة البحث

 عالقة بیداغوجیة

 ، معالتلمیذ تمثالتترتبط ب

 القدرات االعتبار بعین أخذ

 البعد( للتلمیذ التعلمیة

 )النفسي

 في التفكیراالبیستمولوجي

  تدریسھا یجب التي المعرفة

  

  التعلم سیرورة

  إرساؤھا یجب التي

 عالقة التعلم دیداكتیكیة عالقة
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وتصوراتھ حول المعرفة العلمیة  ،قدم حوافزه الخاصةال یُ و، تلك التي ال تكتسي أي أھمیة

  .)الالشخصانیة(

 ،عن المشكلة الخاصة أي یقوم بعزلھا ،التاریخ السابق لھذه المعرفة العلمیة یعمل على حذف كل -

 .)الالسیاق( نطلق أبحاثھ من أجل حلھا التي شكلت مُ 

لن یتمكن من فھمھا إال المتوفرین على األدوات  ؛ضمنھا تعاریفقدم لغة أعمالھ الجدیدة ویُ یُ  -

  . یتعلق األمر بإغناء الخطاب العلميو، المعرفیة الضروریة

  :تدریس المعرفة العلمیة  .2

ن عتمدة موأیضا باآللیات المُ  ،تكون لھ الدرایة الكافیة بموضوع المعرفةیتعین على المدرس أن 

وضع المتعلم  ،في میدان الدیداكتیك یتطلب التعلم المثاليو ،طرف المتعلمین في بناء المعارف

؛ یتعلق األمر بإعادة الحل إلى بناء المعرفة المستھدفةبحیث یقوده  ،أمام مشكلة یتعین علیھ حلھا

وحیث أن ھذه  ،بنیة كإجابة عن المشكلة المطروحةبحیث تظھر المعرفة الم ،السیاقإنتاج 

اق إن العودة للسیو ،فقد تمت شخصنتھا ،ة خاصة بالمتعلممنھجی المعرفة تم بناؤھا من خالل

 ،ال یتعلق األمر بإعادة تاریخ االكتشاف العلمي كما حدثو ،والشخصنة من صمیم عمل المدرس

 ، أي أنختصر نحو المعارف العلمیةولكن خلق مُ  ،عترضت عملیة البناءوالصعوبات التي ا

 .عاكسا لعمل الباحثعمل المدرس یبدو مُ 

 ،ینبغي تطبیقھ على وضعیات جدیدة ،صبح موضوع المعرفة المتوصل إلیھا معرفة علمیةلكي یُ 

 .خالفة لیصبح قابال لتوظیف في وضعیات مُ  ،شخصنتھ ثم العمل على ال ،ثم تجریده من سیاقھ

حتى یتمكن من دمج  ،من صمیم عمل التلمیذ ،إن عملیتي التجرید عن السیاق والالشخصنة

لتوضیحات تقدیم نتائج أعمالھ وإعطاء ا(المعرفة الجدیدة في منظومة المعارف المتوفرة لدیھ 

عمل التلمیذ من نفس نوع العمل الذي یقوم بھ بھذا الشكل یكون و ،)وتحدید مجال الصالحیة

  .الباحث 

    

 

 

 الشروط الواقعیة للتعلیم

 ،فالمدرس ال یقوم بعملیة التحویل بمبادرة منھ

یتم من  ،ذلك أن تحدید موضوعات التعلم

من خالل وضع  ،طرف مؤسسات رسمیة

 .راقبتھ من طرف جھات عدةمقرر تتم مُ 

طالب یتعلق األمر بما یعتقد المدرس أنھ مُ 

انطالقا من قراءة الكتب المدرسیة  ،بتدریسھ

ومن العادات المتراكمة مسبقا  ،ق األخرىئوالوثا

المراد  لدیھ بخصوص موضوع المعرفة

فالمعرفة القابلة للتدریس ال تنحصر  ،تدریسھا

 .في المقرر بل تحتاج لتفسیر

 المعرفة العالمة

 سةالمعرفة الُمدرّ 

 المعرفة المراد تدریسھا
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  : بیداغوجیا الخطأ .1

 :  ترتكز ھذه البیداغوجیا على  

 .لخطأ إستراتیجیة للتعلیم والتعلما اعتبار -

 .المعرفة العلمیةلبناء قطة انطالق شكل نُ بل یُ  ،عطى ینبغي إقصاؤهالخطأ لیس مُ  -

  . عتبر شیئا طبیعیا ومقبوالألن ھذا األخیر یُ  ،حق التلمیذ في ارتكاب الخطأ -

 مولوجيیالعائق االبست :  
لیست ناتجة فحسب عن ما ھو  ،أن األخطاء التي یرتكبھا المتعلم فید الكثیر من الدراساتتُ 

 ،تمثالت المتعلم یتمحور حول ھمبل إن ھناك مصدر جد مُ  ،بیداغوجي أو دیداكتیكي أو تعاقدي

 جدیدةیة لمشكل عوائق أمام اكتساب معرفة عوبالتالي فھي تُ  ،خاصة تلك التي قد تكون خاطئة

  . عوائق ابستیمولوجیةتسمى 

   :  مولوجيیالخصائص الرئیسیة لمفھوم العائق االبست -

  ،نابع من داخل عملیة بناء المعرفة -

  ،یتمثل العائق في تعطالت واضطرابات كضرورة وظیفیة لبناء المعرفة من طرف الفرد -

 ،كوص وركود في سیرورة تقدم العلمؤدي العائق إلى نیُ  -
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  ،و فكرهفي حواس العالم أال یتعلق بضعف  -

  :  مثالت المتعلمینعریف تت -
قابلة للتغییر  ،وفق بنیة بسیطة المتعلم ذھنكامنة في  ،)أي صور(اذج تفسیریة ھي عبارة عن نم

وترتبط  ،والتي یستعملھا في تقدیم تفسیراتھ لما یحیط بھ أو ما یعترضھ من مشكالت والتطور،

  .بالمستوى المعرفي واالجتماعي والثقافي للمتعلم

  

  :المتعلمین  أمثلة لبعض التمثالت -
 في المیكانیك :  

  ،ألننا نحصل على القدرة انطالقا من القوة ،القوة ھي القدرة -

 ،الوزن ھو قدرة جسم على السقوط -

بل في حركة  ،فإن الجسم لن یكون أبدا في حالة سكون ،ألنھ إذا كان كذلك ،الوزن لیس قوة -

  ،دائمة

  ،الوزن ھو تأثیر الجسم على األرض -

 ،وزن الجسم ھو كتلتھ -

  ،انعدام القوة یولد السكون -

 ،)ربط المفھوم بمفعولھ ( ط قوة على جسم تؤدي إلى حركتھ سلیت -

  ،السرعة تتناسب مع القوة -

 ،فقط تساوي الفعل ورد الفعل في حالة السكون -

  

 في الكھرباء :  

ولیس على  ،یتعلق األمر باالستدالل المبني على شدة التیار: عائق استعارة المائع المتحرك  -

 :  وینتج عنھ التمثالت التالیة   ،ھد الكھربائيالجُ 

  ُأما السلك الثاني  ،ھناك سلك واحد فقط یمر فیھ ما یوجد في العمود : سمى وحید الخیطالتمثل الم

  ،ھمفغیر مُ 

  ُالشرارات الناتجة عن التقاء التیاران القادمان من السلكین  :ضادة التمثل الناتج عن التیارات الم

 ،اءة المصباحیؤدیان إلى إض

 كونات كیفما كانت مُ  ،ولیس توتر ثابت ،اعتبار المولد ذو تیار ثابت : التمثل ذو الصبیب الثابت

  ،الدارة

 المائع ال " عتبر المتعلم أن بحیث یُ  ،المائع المتحرك ینتج عن استعارة : االستدالل التسلسلي

في تفرع بھ مقاومتین (مفعول المقاومة محلي في نظر التالمیذ " یعرف ما سیجده أمامھ 

  ).مختلفتین شدة التیار ھي نفسھا في الفرعین

  ُوغالبا ما تكون ھي السبب في ما یرتكبھ  ،مثل العوائق موضوعا أساسیا بالنسبة للمدرست

 .وفي ھذه الحالة نتحدث عن العائق التربوي ،خالل مساره التعلیمي التعلمي ،متعلم من أخطاءال
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 والوصول  ،ول دون اكتساب معارف علمیةویحُ  ،أي كل ما یساھم في التعثر : العائق التربوي

 .وتوفیر أسباب النجاح ،إلى الھدف

  

  : العالقة بین العوائق والتمثالت .2

للتعبیر عن العوائق  ،ستعملة من طرف بعض الباحثینأحد المفاھیم المُ التمثالت الخاطئة ھي إن 

مكن أن تكون مقبولة وصحیحة والتي یُ  ،وتمییزھا عن باقي التمثالت لدى الفرد ،االبستمولوجیة

  :  وجود تداخل وظیفي بین المفھومین غیر أن بعض الباحثین یركزون على ، في بعض األحیان

 بتداخل عدة عوائق؛ فسرُ رفي واحد تُ تمثالت مرتبطة بمجال معال 

  في مجاالت  ،لتفسر تمثالت التالمیذ حول مفاھیم مختلفة ،تتفاعل فیما بینھا) عقدة ( عدة عوائق

 معرفیة مختلفة؛ 

 عدة تمثالت وعائق واحد.  

 : دور التمثالت في عملیة التعلم بالنسبة ألستاذ  .3

 یخلقون بینھم عالقات وحوارات أفقیة، وتجعل المتعلمین یعبرون عن آرائھم بحریة تامة، 

 ؛وبالتالي یقومون ھم بأنفسھم بتعدیل تمثالتھم الخاطئة

 ؛قد تشكل أساسا للمعرفة الجدیدة ،كونھا معارف أولیة 

 اعتمادھا كوضعیة انطالق بناء الدرس؛ تمثالت التالمیذ، و رصد 

  الوضعیات التعلیمیة؛تحدید األھداف وُتساعد في 

  

  :مثالت التالمیذ لبناء التعلمات خالل حصة دراسیة من طرف األستاذ كیفیة استثمار ت .4

 مع  ،ساھم في خلخلة تمثالت التالمیذتُ  ،طرحھا عبر تھيء وضعیاتو التعلیمیة انتقاء الوضعیة

 ؛وبلغتھم الخاصة ،السماح لھم بالتعبیر بحریة عن الوضعیة المطروحة

 واجھة أفكار التالمیذمُ ، واألجوبة الجاھزةعدم إعطاء خلق تواصل مفتوح داخل القسم، و، 

 ؛توصل إلیھاواعتماد النتائج المُ 

 ؛إتاحة الفرصة للتالمیذ لفحص األفكار بتحلیل منطقي أو بالتجربة 

  ُبین المعرفة التي قارنة وتوجیھ التالمیذ لعقد مُ  ،ستكشفة بموضوع الدرسربط التمثالت الم

 .یھا بعد الدرس المعرفة التي انتھوا إلو ،انطلقوا منھا
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 المقاربة بالكفایات 

 

  الكفایة مفھوم:  
، بكیفیة )مواقف -مھارات  - معارف (ندمجة من الموارد الكفایة ھي إمكانیة تعبئة مجموعة مُ  -

 .شكلةالمُ  - بھدف حل فئة من الوضعیات  ،)باطنیة( ستبطنةمُ 

 .أي أنھا نسق من العناصر التي تتشكل في ذھن المتعلم ،ندمجةالكفایة بنیة مُ  -

لتوظیف ما سبق لھ أن اكتسبھ في  ،استعداد یمتلكھ المتعلم ،العام الكفایة في مفھومھا التربوي -

 الئما وناجحا في سیاقات جدیدةمعارف ومھارات ومواقف سلوكیة، توظیفا مُ  سیاقات تعلمیة من

 .عینةز وضعیة مُ تتطلب منھ إیجاد حل لمشكلة أو تجاو

 .طرح على المتعلمتُ  التمشك - وضعیات وحل عالجةقدرة على مُ ال ھي الكفایة -

 .م عددا من الوضعیاتتنوع یضُ كتسب وتنمو وتتطور فیھ، وھو سیاق مُ لكل كفایة سیاق تُ  -

 .تتعلقة بحل وضعیات ـ مشكالذات داللة عملیة مُ  ، أي أنھاالكفایة تتجلى في الفعل واإلنجاز -

 .عینةألداء مھام مُ  ھلتعلماتتشغیل ، عن طریق الكفایة تتمركز حول المتعلم -

  .عطى جاھزةومعنى ذلك أنھا ال تُ  ،بنفسھ الكفایة یبنیھا المتعلم -

 .تنوعةمُ الختلفة ومُ الموارد ال من الكفایة تتطلب تعبئة وإدماج مجموعة -

 .داخلیة وخارجیة ،تنوعةالكفایة تستدعي امتالك موارد مُ  -

  .الكفایة أكثر تعقیدا من الھدف -

ختلفة الكم مُ  ،)مواقف - مھارات  - معارف (كتسبات مجموعة من المُ  :)المصادر( الموارد -

ھج، لتوظیفھا في أداء ، یستدعیھا حسب الحاجة والموضوع والمن)المتعلم( والنوع یمتلكھا الفرد

 : وتنقسم الموارد إلى داخلیة وخارجیة ،عینةھمة مُ مُ 

  مواقف  -قیم  -عتقدات مُ  -تمثالت  -تجارب سابقة  -معارف  : داخلیةموارد- 

 ...مھارات  -اھتمامات  -استعدادات 

 الموارد  -حیط المُ   - األسرة  -الخبراء  -المدرسون  -الزمالء  : موارد خارجیة

  ...الثقافة السائدة  -المالیة 

 الحالة التي یكون الفرد  أي، ثابت، قابل للتطبیق في مجاالت ُمتعددة ذھنيو نشاط فكري : القدرة

كالقدرة  وھي تظھر عندما یتم تطبیقھا على المضامین، فیھا ُمتمكنا من النجاح في إنجاز ُمعین،

 ... على التحلیل، القدرة على المقارنة، القدرة على التفسیر
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 ى المتعلم في نھایة مقطع أو درس أو نشاط درس لدر الذي یتوقعھ المُ ھو التغیُ  : الھدف التعلمي

أو دورة أو سنة دراسیة، وُیصاغ في شكل كفایات وقدرات، ُیراد بناؤھا أو تطویرھا لدى 

 .المتعلم

  تعینعلى الوجھ الالئق لدى المتعلم، یوتطویرھا الكفایات وتنمیتھا لتیسیر اكتساب :   

 ، للكفایة أو بنیتھا الُمكونة للعناصر شمولي من منظور ةقاربمُ اعتماد  -

 راعاة التدرج البیداغوجي في برمجتھا، مُ  -

 -منھج���ي  -تواص���لي : حس���ب م���ا تتخ���ذه م���ن ط���ابع ، اكتس���ابھا )ط���طخُ ( وض���ع اس���تراتیجیات -

  .يثقاف -تكنولوجي   -استراتیجي 

 الفكر النقدي والتوقع واالختیارامتالك و ،وحل المسائل وح البحثرُ امتالك اعتمادھا على  -

وعلى المجھود الشخصي في بناء المعرفة وتحصیل  ،والعمل الجماعي واإلنتاج واالكتشاف

 .نواتج التعلم أو التعلم الذاتي

  ،امتالك المتعلم للمعارف األساس -

  ،إتقان المتعلم للمھارات المنھجیة -

 .حیطوتجاه اآلخر والمُ  ،تجاه ذاتھ ،لوكات اإلیجابیةمكنھ من نھج السُ تُ  ،تبني المتعلم لمواقف -

  مراحل بناء الكفایة:  

وھذا السیاق یجب أن یكون من الُمحیط  ھمة التي سیقوم بھا المتعلم،تحدید المُ  :السیاق  تحدید -

  .، أي لھ معنى وغیر معزولالَمعیش للمتعلم

 .ھي الموارد الالزمة لبناء الكفایة :بناء الموارد  -

 .لحل وضعیة مشكلة تجمیع ُمختلف الموارد والمھارات :القدرة على التعبئة  -

 .التأكد من امتالك الكفایة : تقویم الكفایة -

 

 

 

 

  ُفي سیاقات ومواقف ،توقعة، حینما یتمكن من التصرف بكیفیة مُ متلكا للكفایةمُ تعلم عتبر المُ ی، 

الئمة ویتذكر الكیفیة والشروط المُ  ،ألنھ یفھم ما یجب فعلھ تتسم بدرجة عالیة من التقید، وذلك

عینة في سیاقات الفعال والصائب، ما دام قد تدرب بانتظام على امتالك الكفایة المُ لإلنجاز 

 .تشابھةومواقف كثیرة ومُ 

 مفھومل )ُمكونات - عناصر  - مبادئ -ُمرتكزات  -أسس ( الوظیفیةالتركیبیة و خصائصال 

 :الكفایة

 .كونات كفایة ماعلى تجمیع مُ  ،ن ھذا المبدأ من التحقق من قدرة التلمیذمكّ یُ  : الشمولیة -
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نتظر من التلمیذ العودة إلى معارفھ السابقة، لكي یقوم بعد خلفیة ھذا المبدأ بنائیة، حیث یُ  : البناء -

 .خزنھا في ذاكرتھ البعیدةالتي سیُ  ،بربطھا بالتعلمات الجدیدة ،ذلك

النوعي إلى ن ھذا المبدأ من المرور من الشمولي إلى النوعي، ثم االنتقال من مكّ یُ  : التناوب -

 .الشمولي

ف بأنھا عرّ ن منھا، وبما أنھا تُ وذلك من أجل التمكّ  ،ن ھذا المبدأ من تطبیق الكفایةمكّ یُ  : التطبیق -

 .رف، من األھمیة بالنسبة للتلمیذ أن یكون فاعال في تعلمھسن التصُ حُ 

رتبط بالكفایات المُ  ،وذلك لتحقیق التعلم العمیق ،ن ھذا المبدأ من تعلم تدریجيمكّ یُ  : رالتكرا -

 .درسة من جھة أخرىوبالمواد المُ  ،المنشودة من جھة

 ،ن من تطبیق كفایة معینةمكّ عتبر ھذا المبدأ أساسیا في المقاربة بالكفایات، ألنھ یُ یُ  : اإلدماج -

 .وظف الكفایة بشكل جیدنسجمة مع كفایة أخرى، تجعل التلمیذ یُ حینما تكون مُ 

وذلك  ،كونات الكفایة عن محتویات المواد المدرسةمن تمییز مُ  ،التلمیذن ھذا المبدأ مكّ یُ :  التمییز -

 .من أجل تملكھا بحق

ومھام  ،ساعد على القیام بالمھام المدرسیةأداة تُ  ،ن ھذا المبدأ من اعتبار الكفایةمكّ یُ  : مةئاللمُ ا -

 .الحیاة الیومیة، ھذا ما یجعل المتعلم یفھم لماذا یقوم بھذه التعلمات

من القیام بربط أنشطة التعلم بأنشطة التعلیم  ،ن ھذا المبدأ المدرس والمتعلم معامكّ یُ  : االنسجام -

 .وأنشطة التقویم

 .ختلف عن ذلك الذي تم فیھفي سیاق مُ  ،تطبیق تعلم مامن ن ھذا المبدأ مكّ یُ  : التحویل -

  ُالكفایةبناء  )خاصیات( میزاتم : 

یعني امتالك مجموعة  ،إن التمكن من الكفایة : ندمجةخاصیة التعبئة لمجموعة من الموارد المُ  -

من معارف ومھارات ومواقف وخبرات وتقنیات وقدرات تتفاعل فیما بینھا، ضمن مجموعة 

 .ضروریا ،كفایة ما ر المتعلم على كل مواردعتبر توفُ ندمجة، وال یُ مُ 

إذا  ،یبقى دون معنى ،إن امتالك التلمیذ معارف ومھارات ومواقف :) الوظیفیة( خاصیة الغائیة -

شكلة تعترضھ في المدرسة، أو في حیاتھ الیومیة، ستثمر في نشاط أو إنتاج، أو في حل مُ تلم 

في كل الحاالت، فإن الكفایة و ،من ربط التعلمات بحاجاتھ الفعلیةالتلمیذ  ،مكن الكفایةوھكذا تُ 

 .بالمعنى الواسع للكلمة ،وتستجیب لوظیفة اجتماعیة ،تكون غائیة وقصدیة

ال یمكن أن  ،إن فھم الكفایة :من الوضعیات ) مجموعة -  عائلة – فصیلة( ئةبف خاصیة الصلة -

مادة أو مجموعة من (الوضعیات المتكافئة، فالكفایة في مجال ما من یتم إال من خالل فئة 

 .باستثمار الموارد التي اكتسبھا ،تعني قدرة التلمیذ على حل مشكالت متنوعة ،)المواد

رتبطة بفئة في كون الكفایة مُ  ،یتجلى ذلك ) :بمحتوى دراسي االرتباط(خاصیة ھیمنة التخصص  -

كتسبة، عبر محتوى دراسي یة مُ ، یتطلب حلھا استثمار أھداف تعلیمشكلةم -  من الوضعیات

تكون أحیانا قریبة  ،ختلفةمُ صات تنتمي إلى تخصُ  ،إال أن ھذا ال ینفي أن بعض الكفایات ،عینمُ 

 .وتكون بذلك قابلة للنقل ،من بعضھا

 ،التي یصعب تقویمھا، فإن الكفایة تتمیز بقابلیتھا للتقویم ،بخالف القدرة :خاصیة قابلیة التقویم  -

في  ،تتمثل قابلیة الكفایة للتقویمو ،حصلةونوعیة النتیجة المُ  ،تنفیذھا ألنھ باإلمكان قیاس نوعیة

، ویتم تقویم ...)، إنجاز مشروعشكلةم - حل وضعیة (ودة في اإلنتاج إمكان تحقیق المتعلم للج
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التي یقوم بھا، أو  ،وقد تتعلق ھذه المعاییر بنتیجة المھمة ،معاییر تحدد مسبقامن خالل  ،الكفایة

  .بتنظیم المراحل، أو باستقاللیتھ، أو بھا جمیعا

 فقا للتوُجھات التربویة لتنمیتھا لدى المتعلم، و )المغربي( رسميالكفایات التي یسعى المنھاج ال

 ) :الكفایات ُبعدأي طابع أو (العامة 

 .جتمعوالتكیف مع المُ  ،والتموقع ،كیفیة التعبیر عن الذات:  الكفایات اإلستراتیجیة -

إتقان اللغة العربیة، واللغات األجنبیة، والتمكن من ُمختلف أنواع التواصل :  الكفایات التواصلیة -

 .والخطاب

، ...)الوقت، المشاریع( اب منھجیة التفكیر والعمل وتنظیم الذاتساكت:  الكفایات المنھجیة -

 . التكوین الذاتيو

 .تنمیة الرصید الثقافي، والتمیز باألصالة والمعاصرة:  الكفایات الثقافیة -

القدرة على اإلبداع واإلنتاج والتحلیل والتقدیر و القیاس وتطویر :  الكفایات التكنولوجیة -

 .الُمنتجات التقنیة

  ُتص�نیف وزارة التربی�ة الوطنی�ة ( مكن بناؤھا في إطار تنفیذ من�اھج التربی�ة والتك�وینالكفایات الم

  : یأتي نذكر ما ، )الكفایات التي یستھدفھا النظام التربويالمغربیة، وھي 

 ،، والتي تستھدف تنمیة شخصیة المتعلم)تنمیة شخصیة المتعلم( الكفایات المرتبطة بتنمیة الذات -

جتمعھ في كل نتظر منھ اإلسھام الفاعل في االرتقاء بمُ باعتباره غایة في ذاتھ، وفاعال إیجابیا یُ 

 المجاالت؛

والتي تجعل نظام  ،)تنمیة كل أفراد المجتمع( الكفایات القابلة لالستثمار في التحول االجتماعي -

 جتمعیة بكل أبعادھا الروحیة والفكریة والمادیة؛التربیة والتكوین یستجیب لحاجات التنمیة المُ 

تنمیة اإلقتصادیة ( الكفایات القابلة للتصریف في القطاعات االقتصادیة واالجتماعیة -

یستجیب لحاجات االندماج في القطاعات  ، والتي تجعل نظام التربیة والتكوین)واإلجتماعیة

  .تطلبات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیةولمُ  ،نتجةالمُ 

 العلماءتصنیف حسب الباحثین و( الكفایات )أصناف( أنواع( :  

 ،ستعرضةكفایات مُ و ،كفایات نوعیة: ة أنواع أساسیة صنف الكفایات بصفة عامة إلى ثالثتُ 

  : المادةستھدفة من تدریس مُ وكفایات 

 ،عینعینة أو مجال تربوي أو مھني مُ رتبطة بمادة دراسیة مُ ھي الكفایات المُ و : الكفایات النوعیة -

النھائیة وقد تكون سبیال إلى تحقیق الكفایات  ،ستعرضةمولیة من الكفایات المُ قل شُ وبذلك فھي أ

  .ستعرضةالكفایات المُ أو /و

حدد أو مادة التي ال ترتبط بمجال مُ  ،بھا الكفایات العامةقصد ویُ  ) :الُممتدة( ستعرضةالكفایات المُ  -

ولھذا السبب، فإن ھذا  ،ختلفةا إلى مجاالت عدة أو مواد مُ عینة، وإنما یمتد توظیفھدراسیة مُ 

واد، كما تعددة من المتداخالت مُ   كوناتھ، إذ تسھم في إحداثھالنوع من الكفایات یتسم بغنى مُ 

  .ر أن ھذا النوع من الكفایات یصعب تقویمھغی ،یتطلب تحصیلھ زمنا أطول

 ستھدفة من تدریس المادةالكفایات المُ مفھوم  : )النھائیة( ستھدفة من تدریس المادةالكفایات المُ  -

راجعة المناھج الدراسیة، ستعرضة، إال أنھ غني بدالالتھ عند مُ مثلھ مثل مفھوم الكفایة المُ  ،ھممُ 

ستھدفة من تدریس نعني بالكفایات المُ و ،المرجوة للتلمیذواصفات اشرة بالمُ بألن لھ عالقة مُ 
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 ،عینسیة أو في نھایة سلك تعلیمي مُ الكفایات التي یجب التمكن منھا في نھایة السنة الدرا ،المادة

 ،ستھدفةالكفایات المُ كما أن  ،تعلمینكتسبات المُ وثیقة بتقویم مُ  بین أن لھا صلةھذه الخاصیة تُ و

 .مكن تقویمھاوبالتالي یُ  ،ھامرتبطة بفئة من الممُ 

یتعدى  في البرامج الدراسیة، یجب أن ال ھما وأساسیاستھدفة مدخال مُ كون الكفایات المُ لكي ت

عینة، وإال فقدت میزتھا عددھا ثالث إلى أربع كفایات في السنة الدراسیة الواحدة بالنسبة لمادة مُ 

 ).ركبةالمُ (عقدة اإلدماجیة المُ 

  من تدریس المادة  ستھدفةللكفایات المُ الخاصیات األساسیة:  

معارف، مھارات، مواقف، كفایات : أي تجنید وحشد مجموعة من الموارد (ركبة میزة مُ لھا  -

 ؛)نوعیة

 بطریقة محسوسة؛ مارسُ تُ  -

 رتبطة بفئة من الوضعیات؛مُ  -

 واضحة ودقیقة؛عین بصفة مستوى مُ  میزُ تُ  -

  .قابلة للتقویم -

  ُتدریس المادة  ستھدفة منصیاغة الكفایات الم:  

لحات، والطابع صطعتبار دقة المُ إلا باألخد بعین ،فة من التدریسستھدات المُ كفایالتتم صیاغة 

  . ن عدة أشخاصصطلحات في توحید فھم الكفایة من لدُ سھم دقة المُ وتُ ، اإلدماجي للكفایة

الخطوات عبر  ،تحدید ما ھو مطلوب من المتعلمب ،فة من التدریسات المستھدكفایالتتم صیاغة 

  :التالیة 

 ...ھمة عادیة، إنتاج جدید، إنجاز مُ شكلةمُ  -حل وضعیة :  )ركبنشاط مُ (رتقبة ھمة المُ نوع المُ  -

، سیرورة ...)عطیات، موارد خارجیةسیاق، مُ (معامالت الوضعیة  : )الوضعیة(ظروف اإلنجاز -

 ...اإلنجاز، اإلكراھات، المراجع

 .)الداللة(ربطھا بمجاالت الحیاة  -

  ُستھدفة من تدریس مادة  الفیزیاء والكیمیاء الكفایات النھائیة الم: 

 : الخطوات التالیة ، من خاللوالمبادئ ،النماذجو ،األساسیة متالك المفاھیما .1

  ُدودھاتقدیر مداھا وح، 

  ُوفي المختبر المعیش، حیطالحظة في المُ استعمالھا لعرض األحداث والظواھر الم، 

  ووضع التوقعات ،الظواھراستعمالھا في تفسیر.  

 : الخطوات التالیة ، من خاللواستعمال النماذج ،حوث التجریبیةإنجاز البُ  .2

 وتقدیر صالحیتھا ،البحث عن المعلومات، 

 حیتھامع األخذ بعین االعتبار مجال صال ،استعمال النماذج، 

 وضع تصور لطریقة تجریبیة، 

  ُكم نقديبناء ح. 

 : الخطوات التالیة خالل، من استعمال الطرائق التجریبیة .3

  ُشكلوكشف المُ  ،الحظة الظاھرةم، 
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 وتوقع تأثیرھا ،تحدید العوامل في ظاھرة، 

 تطور تجربة، 

  ُحصلةتحلیل النتائج الم، 

 شفوي أو كتابي(بة على شكل تقریر عرض التجر(. 

 .بناء االستدالالت المنطقیة .4

 : الخطوات التالیة ، من خاللاستعمال وسائل التواصل .5

  والرموز الدولیة ،الوحداتو ،اتمع احترام االصطالح ،خطاب صحیح ودقیقاستعمال، 

  ُشكلأو حل المُ  ،لیتمكن اآلخر من إعادة التجربة ،تبعةوصف الطریقة الم، 

  ُخططاتوالمُ  ،والتبیانات ،والمبیانات ،الجداول : مثل ،ختلف أشكال العرضاستعمال م... 

 : ، من خاللحل تطبیقات واقعیة .6

  عطیات النافعةوانتقاء المُ  ،بالسؤالاإلحاطة، 

 ن من الجواب عن السؤال المطروحمكّ تُ  ،تصور استراتیجیة، 

 وتقدیر االرتیاب عند االقتضاء ،التحقق من وضوح النتیجة. 

  .الئمةالریاضیة والمعلوماتیة المُ استعمال األدوات  .7

  

  الھدف النھائي اإلدماجي  :  

أدخل الھدف النھائي اإلدماجي، فإن ھذا األخیر ، الذي (De Ketele 1996)حسب دوكوتل 

  . المستھدفة من تدریس المادة )النھائیة(  ُیكّمل بصفة طبیعیة الكفایات

عینة أو مجموعة من عرفھا في مادة مُ ن ،عبارة عن كفایة كبرى ،إذن فالھدف النھائي اإلدماجي

لنھائیة في ھذه المادة من مجموع الكفایات ا في نھایة سلك دراسي، والذي یتكونالمواد، 

  .الدراسیة أو في ھذه المجموعة من المواد

لھ في ذلك مثل الكفایات قابل للتقویم، مثرتبط بفئة من الوضعیات ودماجي مُ الھدف النھائي اإل

ریدھا واضعوا ، كما یُ )میذواصفات التلمُ (خرجات وبالتالي فھو ُیكون ترجمة أساسیة للمُ  ،النھائیة

بین المدرسة  بین المدرسة والمجتمع؛ أو واجھة معنى ُیشكل موضوع تعاقدوبھذا ال ،المنھاج

  .والمجتمع

ھذه الخاصیة تدفع بالھدف النھائي اإلدماجي، أن یبتعد في صیاغتھ، عن قائمة للمضامین التي 

یجب امتالكھا، بل یجب أن تتمحور صیاغتھ حول اإلجراءات والطرائق التي سیعتمدھا 

 التواصل الجید - حل مشكلة : لكي یتملك الكفایات النھائیة في مادتھ الدراسیة ،ویمارسھا التلمیذ

 ...نھج العلميتطبیق ال -
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  ُاإلعدادي الثانوي التعلیمب النوعیةستعرضة والكفایات الم :  

  

 واصفاتمُ على  بناءً  ،سطر مجموعة من الكفایات تستھدف تنمیة شخصیة المتعلممكن أن نُ یُ 

  : كما یلي ،بالمرحلة الثانویة اإلعدادیة تخرجالمُ 

  : مع مواد دراسیة أخرى بالمرحلة الثانویة اإلعدادیة شتركةستعرضة مُ كفایات مُ  .1

  .نھج العلمي بمختلف أبعادهامتالك عناصر ال -

قراءة، كتابة، إصغاء، حدیث، استیعاب لغة الحوار، استیعاب اللغة :  التواصل بكل أشكالھ -

  ...عینةالریاضیة، استعمال الرموز، أدب الحوار، اإلقناع  بوجھة نظر مُ المكتوبة، واللغة 

عالجتھا، عطیات تجریبیة ومُ لتحصیل مُ  ،توظیف التكنولوجیات الحدیثة للمعلومات واالتصال -

عالجة ولتحدید مصادر المعلومات، وللحصول على معلومات بعد إنجاز ملفات شخصیة، ومُ 

وإیجاد اإلجابات عن استفھامات  ،...)فرضیات، بناء نماذجتحلیل نتائج، تمحیص (عطیات المُ 

  . عالجة بعض أجزاء البرنامجفي خضم مُ  ختلف المواد الدراسیة، بعد أوحددة تتعلق بمُ مُ 

ختلف ستجدات في مواكبة المُ طالعة ومُ التعلم الذاتي،المُ  / منھجیة العمل / اكتساب منھجیة البحث -

 ...مھام تكمیلیة ، أداءالمیادین المعرفیة والعلمیة

االندماج في المحیط الثقافي واالجتماعي، :  امتالك ثقافة مندمجة متعددة األبعاد والمشارب -

، التشبع بحب المعرفة )تحمل المسؤولیة، المبادرة الفردیة(االنفتاح على اآلخر، المواطنة الفاعلة 

ة بھا، اتخاذ مواقف وطلب العلم، تكوین صورة واضحة وشاملة على البیئة واألخطار المحدق

  ...إیجابیة  تجاه القضایا الكبرى في مجاالت البیئة والصحة والوقایة واالستھالك

 :كفایات نوعیة خاصة بمادة الفیزیاء والكیمیاء .2

 اء في كفایات منھجیة أویمكن أن نحدد الكفایات النوعیة المرتبطة بمادة الفیزیاء والكیمی

  : زاء البرنامج والمجاالت وتتمثل فيمعارف تنفیذیة توجد في تقاطع كل أج

 امتالك واستعمال مجموعة من المعارف والطرائق والتقنیات الخاصة بالفیزیاء والكیمیاء؛ -

  ربط ظواھر الحیاة الیومیة بمفاھیم ونظریات الفیزیاء والكیمیاء؛ -

  : تصور خطة عمل للحل التجریبي لمـشكل -

 إنجاز تركیب تجریبي انطالقا من عناصر معروفة؛ 

 تمییز مختلف أجزاء تركیب تجریبي وتحدید وظیفة كل جزء؛ 

 تبریر تطبیق إجراء تجریبي محدد؛ 

 توقع المخاطر الممكنة لوضعیة تجریبیة واستعمال وسائل خاصة بالسالمة؛ 

ختیار أدوات وتقنیات وا ،تحلیل مكونات المشكل العلمي، والبحث عن المعلومات الضروریة -

 ؛ مناسبة لحلھ

الوعي بأھمیة العلوم والتكنولوجیات وانعكاسات تطبیقھا، وأثرھا على القیم والبیئة والصحة  -

         . والمحیط
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  : ) كفایات أساسیة (كفایات نوعیة مرتبطة بمختلف أجزاء البرنامج  .3

 شرح وتوظیف واستثمار الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة للمادة ولبعض المواد والمحالیل  : المادة

 ،تساؤالت تتعلق بالمادة وتحوالتھاباعتماد تقنیات أو نماذج مبسطة، لإلجابة عن  ،المائیة

، واتخاذ مواقف إیجابیة بشأنھا تجاه البیئة اختیار المواد في الحیاة الیومیةوالوعي بأھمیة 

 .والصحة

 تصرف  استغالل خاصیات التیار والتوتر المستمر والمتناوب الجیبي لتحدید وشرح : الكھرباء

أو تركیب كھربائي  ،)على التوالي ـ على التوازي(یة واستجابة ثنائي قطب في دارة كھربائ

عن تساؤالت مرتبطة باستعماالت ) اعتمادا على معطیات نظریة أو عملیة(منزلي، واإلجابة 

 والوعي بأخطار ،ائیة وبالقدرة الكھربائیةواستھالك الطاقة الكھرب ،التیار الكھربائي المنزلي

 .التیار، واالحتیاطات الضروریة لتفادیھا

  التبدد، األلوان، الظالل، الكسوف، (شرح بعض الظواھر الضوئیة الطبیعیة  : الضوء

ونمذجة العدسات الرقیقة  ؛ى مبدأ االنتشار المستقیمي للضوءوتطبیقاتھا اعتمادا عل...) الخسوف

اعتماد على  ،المجمعة وبعض األجھزة البصریة، وتعرف مبدأ تكون صورة شيء وممیزاتھا

 .نموذج الشعاع الضوئي

 ر وتمییزھا عن السكون، والوعي بأخطا) اإلزاحة والدوران(وصف الحركة  : الحركة والسكون

انیكیة في حاالت عامة أو خاصة ونمذجة التأثیرات المیك ؛السرعة وقواعد السالمة الطرقیة

، واستغالل ذلك في حل وضعیة مشكلة مرتبطة بمجموعة میكانیكیة )الوزن، التجاذب الكوني(

 .في حركة أو سكون
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 التأھیلي الثانوي بالتعلیم  النوعیةعرضة والكفایات المست:  

  
تنمیة شخصیة یروم منھاج مادة الفیزیاء والكیمیاء تنمیة مجموعة من الكفایات تستھدف 

كن تصنیف ھذه ویم ،خرج بالمرحلة الثانویة التأھیلیةبناء على مواصفات المت ،المتعلم
  : الكفایات كما یلي

   :مع مواد دراسیة أخرى بالمرحلة الثانویة التأھیلیة كفایات مستعرضة مشتركة .1

  .نھج العلمي بمختلف أبعادهامتالك عناصر ال -
كتابة، إصغاء، حدیث، استیعاب لغة الحوار، استیعاب اللغة قراءة، : التواصل بكل أشكالھ  -

  ...المكتوبة، واللغة الریاضیة، استعمال الرموز، أدب الحوار، الدفاع عن وجھة نظر معینة
تحدید مصادر المعلومات، للحصول على و ،جیات الحدیثة للمعلومات واالتصالتوظیف التكنولو -

تحلیل نتائج، تمحیص فرضیات، بناء (المعطیات  معلومات بعد إنجاز ملفات شخصیة، معالجة
في  إیجاد اإلجابات عن استفھامات محددة تتعلق بمختلف المواد الدراسیة، بعد أو...) نماذج

 ...البرنامج، التعلم المبرمج الذاتيخضم معالجة بعض أجزاء 
جدات في مختلف التعلم الذاتي،المطالعة ومواكبة المست / منھجیة العمل / اكتساب منھجیة البحث -

 ...المیادین المعرفیة والعلمیة والتكنولوجیة، أداء مھام تكمیلیة
االندماج في المحیط الثقافي واالجتماعي، : دمجة متعددة األبعاد والمشارب امتالك ثقافة من -

، التشبع بحب المعرفة )تحمل المسؤولیة، المبادرة الفردیة(االنفتاح على اآلخر، المواطنة الفاعلة 
ب العلم، تكوین صورة واضحة وشاملة على البیئة واألخطار المحدقة بھا، اتخاذ مواقف وطل

  ...إیجابیة تجاه القضایا الكبرى في مجاالت البیئة والصحة والوقایة واالستھالك

  :كفایات نوعیة خاصة بمادة الفیزیاء والكیمیاء  .2

والكیمیاء في كفایات منھجیة أو یمكن أن نحدد الكفایات النوعیة المرتبطة بمادة الفیزیاء 
  :ھي ي تقاطع كل أجزاء لبرنامج والمجاالت ومعارف تنفیذیة توجد ف

 :للحل التجریبي لمشكل ) استراتیجیة( تصور خطة عمل -

  انطالقا من قراءة جذاذاتھا التقنیة،) جدیدة(استعمال أجھزة غیر معروفة 

 ،إنجاز تركیب تجریبي انطالقا من عناصر معروفة 

  إجراء تجریبي قریب من اإلجراء المقترح في كلیتھ أو جزئیا،تصور 

 تحدید وظیفة كل جزء،مییز مختلف أجزاء تركیب تجریبي وت 

 تطبیق إجراء تجریبي محدد،تبریر وتحلیل و 

 تحدید المراحل األساسیة للمقاربة العلمیة التجریبیة لمشكل، -

 اصة للسالمة،استعمال وسائل خلمخاطر الممكنة لوضعیة تجریبیة وتوقع ا -

تحلیل مكونات المشكل العلمي والبحث عن المعلومات الضروریة لحل المشكل، واختیار أدوات  -

 وتقنیات مناسبة لحل المشكل،

الحكم على مدى تحقق طالقا من النتائج المحصل علیھا وإثبات العالقة بین عناصر المشكل ان -

 األھداف،
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 الكیمیاء،لفیزیاء وظواھر الحیاة الیومیة بمفاھیم ونظریات ا ربط -

الكیمیاء في حاالت خاصة، تطبیق نماذج معروفة في فیزیاء واستعمال مبادئ ونظریات ال -

  .   وضعیات جدیدة

  :كفایات نوعیة مرتبطة بمختلف أجزاء البرامج  .3

  الكفایات النوعیة المرتبطة بمختلف أجزاء برنامج الجدع المشترك  . أ

  : الفیزیاء
  : المیكانیك 

مرتبطة  شكلةحل وضعیة مو في المیكانیك إلنجاز تركیب عملي،استغالل معطیات  - 
  بمجموعة میكانیكیة ساكنة أو متحركة؛

  .حوادث السیرالمیكانیك للوعي بأخطار السرعة واستثمار التعلمات المكتسبة في  - 
  : الكھرباء 

استثمار التعلمات المكتسبة في الكھرباء في إنجاز تركیب عملي، وتحدید العالقات بین  - 
  المقادیر الفیزیائیة الممیزة لھ؛

  .الوقایة من أخطار التیار الكھربائيخاذ االحتیاطات من أجل السالمة والوعي بأھمیة ات - 

  : الكیمیاء
باحترام التعلیمات المرتبطة بالسالمة وبالمحافظة على  ،تنفیذ بروتوكول لتخلیق مادة كیمیائیة - 

  البیئة؛
أدوات تجریبیة ومواد كیمیائیة واختیار األنسب تحضیر محلول ذي تركیز معین باستعمال  - 

  .منھا

   الكفایات النوعیة المرتبطة بمختلف أجزاء برنامج السنة األولى من سلك البكالوریا  . ب

   : الفیزیاء
  : الشغل المیكانیكي والطاقة 

  تفسیر انتقاالت الطاقة وظواھر االنحفاظ والتبدد في وضعیات مختلفة من الحیاة الیومیة؛ - 
عملیا أو  / تتعلق بانحفاظ وتبدد الطاقة في مجموعة میكانیكیة تجریبیا شكلةوضعیة محل  - 

  .بواسطة دراسة تحلیلیة
  : الكھرباء 

  تفسیر انتقاالت الطاقة وظواھر االنحفاظ والتبدد في دارات كھربائیة في وضعیات مختلفة؛ - 
عملیا أو بواسطة  / تتعلق بحصیلة طاقیة في دارات كھربائیة تجریبیا شكلةحل وضعیة م - 

  .دراسة تحلیلیة
  : البصریات 

  .تفسیر ونمذجة جھاز أو مجموعة بصریة لتحصیل صورة ذات مواصفات محددة  - 
  : الكیمیاء

 تجریبیا بواسطة قیاسات فیزیائیة، / تحدید كمیات المادة في محلول إلكترولیتي حسابیا  - 
  وبواسطة قیاسات كیمیائیة؛

 خالل تحول كیمیائي؛تفسیر تطور مجموعة كیمیائیة  - 
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تنفیذ بروتوكول تجریبي لتصنیع مركب عضوي، وتحدید مردود التصنیع مع مراعاة قواعد  - 
  .السالمة والمحافظة على البیئة

  الكفایات النوعیة المرتبطة بمختلف أجزاء برنامج السنة الثانیة من سلك البكالوریا  . ت

  الفیزیاء
  : الموجات 

یكیة أو الضوئیة اعتماد النموذج الموجي لتفسیر الظواھر المتعلقة بانتشار الموجات المیكان  - 
  .خاصة بانتشار الموجات شكلةوحل وضعیات م
  : التحوالت النوویة 

تأریخ حدث معین بتطبیق قانون التناقص اإلشعاعي وإنجاز نمذجة التحوالت النوویة و - 
 ؛تتعلق بالتحوالت النوویة شكلةوضعیات محل الحصیلة الطاقیة لتحول نووي، و

الوعي بأھمیة التحوالت النوویة في التقدم التكنولوجي وتأثیراتھا المحتملة على البیئة  - 
  .والتدابیر الوقائیة الالزم اتخاذھا

  : الكھرباء 
ة توتر ودراسة نمذجة سلوك المكثف والوشیعة في دارة كھربائیة وتحلیل استجابتھما لرتب - 

 .نظریاعلى التوالي تجریبیا و RLC في دارة) ع ر –ع ف (القسریة الحرة و التذبذبات
والوعي بأھمیتھا في االتصال  ،تفسیر مكونات ودور عناصر سلسلة البث وسلسلة اإلرسال  - 

  ).خاص بالعلوم الریاضیة والعلوم الفیزیائیة( والتواصل
  : المیكانیك 

 ؛تحلیل وتتبع وتوقع تطور مجموعة میكانیكیة باعتماد نموذج بسیط  - 
أو  خاصة بمجموعة میكانیكیة في حركة اعتمادا على دراسة تحریكیة شكلةحل وضعیة م - 

  .طاقیة
  : الكیمیاء

  التحوالت السریعة والتحوالت البطیئة لمجموعة كیمیائیة
الحركیة لتسریع تصنیع نوع كیمیائي أو التحكم في سرعة التفاعل بالتأثیر على العوامل  - 

للتخلص من مخلفات المواد المستعملة أو لتخفیض سرعة التفاعل من أجل حفظ المواد 
  .الغذائیة ووقایتھا من التآكل

  التحوالت غیر الكلیة لمجموعة كیمیائیة
 تركیب لتحوالت غیر الكلیة وتحدیداعتماد نسبة التقدم النھائي لتمییز التحوالت الكلیة عن ا - 

  .الحالة النھائیة لمجموعة كیمیائیة باستعمال ثابتة التوازن في وضعیات مختلفة
  منحى تطور مجموعة كیمیائیة

 اعتماد معیار التطور لتحدید منحى التطور التلقائي لمجموعة واستغالل ھذا المنحى لتحصیل -
 ؛اختزال  -  في حالة التفاعالت أكسدةالطاقة الكھربائیة 

أو  كیمیائي قسري وتطبیق التحلیل الكھربائي لشحن المركمات ولتنقیة الفلزاتتحلیل تحول  -
  . لحمایتھا من الصدأ

  كیفیة التحكم في تطور المجموعات الكیمیائیة
متفاعل أكثر  باستعمال ،الرفع من مردودهجریبي لتصنیع نوع كیمیائي معین وتنفیذ بروتوكول ت -

 . فعالیة وحفاز مالئم
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  بالكفایات المقاربة: 

  
 للتربیة  في إطار التجدیدات التي نص علیھا المیثاق الوطني ،تندرج إذن مقاربة الكفایات

وإلى  ،لالستجابة إلى تطلعات المجتمع ،زمع إدخالھا في میدان الّتربیة والّتعلیموالمُ  والتكوین،

 .تحدیات العصر

 الذي عرفتھ المنظومة التربویة باإلصالح ،یرتبط االھتمام بمقاربة التدریس بالكفایات بالمغرب، 

بتطبیق مضمون المیثاق  2000/  1999الذي دخل حیز التنفیذ بدایة من الموسم الدراسي و

  .الوطني للتربیة والتكوین

 الكفایات في  لتنمیة وتطویر ،المقاربات البیداغوجیة لقد حدد المیثاق الوطني للتربیة والتكوین

لتیسیر اكتساب الكفایات وتطویرھا على الوجھ  : وذلك كالتالي ،كیمیاءمنھاج مادة الفیزیاء وال

ومراعاة التدرج البیداغوجي  ،ناتھاوكمولي لمُ قاربتھا من منظور شُ یتعین مُ  ،الالئق عند المتعلم

 .ووضع استراتیجیات اكتسابھا ،في برمجتھا

  كما تشمل اإلطار  ،التكویناتبتنفیذ المناھج والبرامج و ،ضویاعُ  المقاربات البیداغوجیةترتبط

 .توجیھ أنشطة التعلمو ،لتدریسالمرجعي الناظم لتدبیر عملیات ا

  وأنشطة التعلم والتقویم ،مرجعي الناظم لممارسات التدریسالبیداغوجیة ھي اإلطار الالمقاربة، 

 .حددةأھداف مُ وفق غایات و

 التقویموالتعلم و ،التدریسوجیھات المؤطرة ألھداف المقاربة البیداغوجیة ھي مجموع الت.  

  ُكتوجھ نسقي شمولي  ،تنوعھا على خیارات عدیدةدھا وحیل المقاربات البیداغوجیة بتعدت

البیداغوجیا  ،بیداغوجیا اإلدماج، البیداغوجیا الكفایات، البیداغوجیا بواسط األھداف: ترابطمُ 

 .اعلى المقاربة المؤسساتیة وغیرھ البیداغوجیا القائمة ،التواصلیة

  ُالتعلیمیة التعلمیة المواقفعیات وعالجة الوضالمقاربات البیداغوجیة التي تندرج في إطار م، 

 - بیداغوجیا الخطأ   -بیداغوجیا المشروع   -بیداغوجیا الفارقیة  :خصوصیتھا حسب نوعھا و

 ... بیداغوجیا حل المشكالت 

فكل مقاربة إال  ،تستند على أساس ت عملیة بسیطة اللیس ،إن عملیة اقتراح مقاربة بیداغوجیة ما

وتحمل من خالل عناصرھا المؤلفة لھا، تصورا معینا عن المدرس والمتعلم والمادة الدراسیة 

  .من جھة، وعن شكل العالقات التي ینبغي أن تقوم بین ھذه العناصر من جھة أخرى

على نفسھ مثل ھذه قد ال یطرح  ،إن المدرس الممارس وفقا لمقاربة من المقاربات البیداغوجیة

األسس النظریة التي تستند طبیعة العالقات بین عناصرھا ؟  مصدر المقاربة ؟: التساؤالت 

  .؟ یكفیھ أحیانا أن یتعرف فقط على الوصفات التي تساعده على التدریسإلیھا

تحدید المشكالت، وضع فرضیات : ھي من اختصاص الدیداكتیكي  ،إن معالجة مثل ھذه األسئلة

 ،...قتراح النموذج أو المقاربة، االختبار والتجریب، تبني النموذج أو تعدیلھ أو رفضھعمل، ا

إنھ عمل استراتیجي یتطلب خبرة واسعة في المجال التربوي، ومراوحة منھجیة بین الممارسة 

 .غیة استیعاب دینامیكیتھاوالبحث النظري المتصل بھذه الممارسة بُ  ،البیداغوجیة الیومیة
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التربوي، وانطالقا من مقتضیات المیثاق الوطني للتربیة والتكوین، صالح النظام وفي إطار إ

 تمحو ما تم تحقیقھ وھي مقاربة ال ،اسیة باعتماد المقاربة بالكفایاتتمت مراجعة المناھج الدر

صالحات المتتالیة التي عرفھا النظام التربوي ببالدنا، وإنما تكمل النماذج السابقة، في إطار اإل

ھذه النماذج أو الستثمار نتائج التطور الحاصل في  قصور وذج التدریس باألھداف، لتفاديكنم

 .علوم التربیة

  تندرج المقاربة بالكفایات في إطار تجاوز ھذه السلبیات، وذلك نظرا العتمادھا المبادئ األساسیة

  :التالیة 

 .كل نشاط تربويویعني اعتبار المتعلم الفاعل األساسي في : التمركز حول المتعلم  -

 .ویتمثل في تناول حد أدنى من التعلمات، تعتبر أساسیة لمتابعة أي تعلم أو تكوین:  مبدأ التخفیف -

دمجة، عوض ویتعلق األمر بتمكین المتعلم من استثمار مكتسباتھ بطریقة مُ :  مبدأ اإلدماج -

 .استرجاع ما تم تخزینھ في الذاكرة بصورة تراكمیة

خالل البحث  من ،والعمل على تصحیحھا ،ویعني ضرورة تقبل األخطاء : مبدأ النجاح المستحق -

 .فیتم تجنب الفشل غیر المبرر أو النجاح غیر المستحق ،في أسبابھا

  َعرف العالم تغیرات متسارعة على مستوى المیادین المعرفیة والعلمیة والتكنولوجیة ی

في  المقاربة بالكفایاتالشيء الذي جعل الرھان على  ،والسیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة

والمتكیف مع ھذه التغیرات  مطلبا من شأنھ أن یخلق المواطن المتفاعل المغربیة المدرسة

 والقادر على اإلبداع؛ وبذلك تكون وظیفة المدرسة قد تحولت من أداة لشحن العقول بالمعارف

وتنظیم المعارف وتعبئتھا  ،إلى أداة لتعلیم التعلم التي صارت متوفرة في أماكن متعددة، ،الغزیرة

 .الیومیة والمحتملة في المستقبل لتصریفھا في حل المشكالت

 تحویلھا من وسط ذلك بو ،یة قوامھا تجدید أدوار المدرسةمقاربة بیداغوج:  المقاربة بالكفایات

وتحویلھا وتكییفھا  ،إلى وسط لتعلیم المتعلم وتنظیم المعارف ،سلبیة المتعلملتلقین المعارف و

 .لحل مشكالت الحیاة اآلنیة والمحتمل حدوثھا في المستقبل 

  تحقیق اآلتي تستھدف المقاربة بالكفایات في مجال التربیة و التكوین:  

 ،ضمان نوع من النجاعة في التدریسإعطاء معنى للتعلمات و  -1

 ،)الكفایات المستعرضة(اإلمتداد بین المواد الدراسیة و تحقیق التكامل والتداخل  -2

 ،زئیة المنعزلةبدل األھداف الجُ  ،التركیز على مخرجات المنھاج الدراسي  -3

  ،المعارف المدرسیةإبراز وظیفة التعلمات و  -4

بدعا بادرا ومُ ستقال ومُ ، وجعلھ مُ وضع المتعلم في مركز العملیة التعلیمیة التعلمیة -5

  .مسؤوالو

 في تمكین المتعلم من  تكمن ،تتقاطع كتابات رواد المھتمین بالمقاربة بالكفایات عند غایة واحدة

التي تؤھلھ إلى االندماج والتفاعل مع المجتمع باستمرار، كما تقترح  ،اكتساب الكفایات األساس

نة تتسم باالنفتاح والمرو ،بناء على ممارسات دیداكتیكیة ،تصورا جدیدا للمنھاج التربوي

  ...والتعاقد والتجریب واإلبداع 

  تساب المتعلم باعتبارھما معیاري اك ،، التحریك والتحویلرتكزات المقاربة بالكفایاتأھم مُ من

إلعادة  ،قصد بھما عزل المعارف والمھارات عن سیاق االكتساب، ویُ للكفایات المستھدفة
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، وھذا ال یعني ھا الحاجة الیومیةالحیاة وتستلزمرتبطة بمُ  ،استثمارھما في سیاق وضعیات جدیدة

ولتحقیق ھذه الغایة  ،یضا االختالف واإلدماج والتعمیمبل یعني أ ،االستعمال أو التطبیق فقط

  : ما یلي تتطلب مھمة المدرس اعتماد

 ،مطروحة شاكلم - انطالقا من وضعیات  ،ستمرارارف باتبني نقل دیداكتیكي للمع -

 .جماعة القسمینبغي تجاوزه من قبل تشكل عائقا 

المضامین المتالك القدرة انطالقا من المحتویات و ،وضع تخطیط دیداكتیكي مرن -

 .وجوھري يساسعلى استخالص مـا ھو أ

توظف في تعرف وحل المشكالت، وإعداد واتخاذ قرارات  ،اعتبار المعارف مواردا -

 .من قبل المتعلمین

والتفاوض  ،ھ مشاریعھموجیتو شاكل،الم -ین في تحدید الوضعیات إشراك المتعلم -

 .حولھا

دالالت  ،لمدرسةي فضاء اعطي للتعلمات المكتسبة فاعتمـاد تقویم تكویني بانتظام، یُ  -

 .امینف المتعلم مع المضـیُ بدل  الحرص على تقییم مدى تك ،واقعیةحقیقیة و

 وفق نمط كونات الكفایة یھم مُ لن  ،كتسبات المتعلمینیعني أن تقویم مُ  ،إن تبني ھذه المقاربة

وذلك بالبحث عن ، حددة سابقامن خالل معاییر مُ  ،، ولكنھ تقویم للكفایة في حد ذاتھاجزءمُ 

ھل المتعلم كفء أم :  أي ،سطرةومدى اكتسابھ للكفایة المُ  ،یتعلق بالمتعلمجواب لسؤال جوھري 

  ؟  ال

 ھمة علیھ إنجازھاالمتعلم أمام مُ  یجعل )ة مشكل -وضعیة  (حتاج غالبا إلى نموذج دیداكتیكي ن، 

 - مھارات  - معارف ( علنة، وألجل ھذا یضطر المتعلم إلى تعبئة موارده حددة ومُ وفق شروط مُ 

  .ھمة المطلوبةوصیاغة اإلنتاج وفق المُ  ،للبحث عن الحل...) مواقف

 رادفة ولیست مُ  ،حة جدیدة في عالم التربیةیْ لبعض صَ ا المقاربة بالكفایات، لیست كما یتصورھا

إن غایة و ،ترابط، أفرزتھ التحوالت العالمیةمولي مُ شُ  ھ نسقيبل ھي توجُ  ،لألھداف السلوكیة

واجھة مختلف وتمكینھ من مُ  ،موجعلھ في قلب االھتما، ھي تأھیل شخصیة المتعلم ،الكفایات

واءمة مع احتیاجات سوق ؤھلھ تعلیمھ وتكوینھ للمُ كي یُ  عوبات والمشكالت التي تعترضھ،الصُ 

  .لالعم

 وإلى تجربة البلدان المتقدمة ،باالستناد إلى غایات النظام التربوي والقیم األساسّیة التي یكرسھا، 

االمتیاز مع نجاح أكبر عدد ممكن من (واحد على الكم والكیف في التربیة  التي راھنت في آنٍ 

كتسبات التالمیذ وذلك لتحسین مُ  ،، تھدف مقاربة الكفایات إلى تطویر طرق التعلم)المتعلّمین

  .ومردود المؤّسسات الّتربویة

 اإلستراتیجیة في مادة الفیزیاء والكیمیاءو تستوجب تنمیة الكفایات اإلستراتیجیة والمنھجیة 

  :اكتساب المتعلم 

  ،علیمیة وفي محیط المجتمع والبیئةالخطاب العلمي المتداول في المؤسسة الت -

  ،ركھ العقلیةمنھجیة للتفكیر وتطویر مدا -

 ،منھجیة للعمل في الفصل وخارجھ -

 .منھجیة لتنظیم ذاتھ وشؤونھ ووقتھ وتدبیر تكوینھ الذاتي ومشارعھ الشخصیة -
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 حیث تتم ترجمة المقاربة بالكفایات تعتمد منھجیة تدریس مادة الفیزیاء والكیمیاء باألساس ،

الشيء الذي یستدعي وضع التلمیذ في مجال التعلم  ،المحتویات الدراسیة إلى أنشطة التعلم

وأثناء التعلم النشیط،  ،)ذ ـ التمكن من منھجیة عمل ـ إلخإنجاز مھام من طرف التلمی(النشیط 

لیبني معارفھ بنفسھ أو  ،ویجعلھ یوظف معارفھ إرادیا ،على األستاذ أن یثیر تفاعالت التلمیذ

بلور تعلماتھ بتفعیل معارفھ مع المدرسي؛ حیث یُ  بتفاعل مع أقرانھ ومع األستاذ في الوسط

والممارسة البیداغوجیة الممكن إقرارھا،  ،المقترح علیھ في وضعیات ـ مشكلة موضوع التعلم

 .اعتبارا لما سبق، یجب أن تتمركز حول التلمیذ، وحول حاجیات المجتمع

 تنمیة ھذا التكوین المنشود،  یساھم تدریس مادة الفیزیاء والكیمیاء إلى جانب المواد األخرى، في

الذي یستوجب تبني مقاربة بیداغوجیة تعتمد على التربیة على القیم، والتربیة على االختیار، 

 .عد المعرفي لدى التلمیذعد القیمي، والبُ وتنمیة وتطویر الكفایات، وعلى تصور یندمج فیھ البُ 

  تقتضي )لتدریس بالمقاربة بالكفایاتا(إن أجرأة المقاربة بالكفایات على مستوى عملیة التدریس ،

:  ، تجعل التلمیذ محور العملیة التعلیمیة التعلمیة )التعلم النشیط(اعتماد أنشطة دیداكتیكیة للتعلم 

؛ یستحضر مجموعة موارد، ومصادر )أي عدم تمركز األنشطة على األستاذ( یكون فیھا فاعال 

ومن إیجابیات التعلم ، )یط التلمیذ ومثیرة لھأي من مح( متنوعة لحل وضعیة ـ مشكلة ذات داللة

النشیط؛ تمحور التعلم حول أنشطة أو مھام أو إنتاج ینجزه التلمیذ لتصحیح تمثالتھ الخاطئة، 

ولحل مشكلة تعترضھ في حیاتھ الیومیة داخل أو خارج المدرسة، حتى ال یبقى امتالك التعلمات 

  .من طرف المتعلم بدون معنى

  ویقصد بھ إدماج  ،التي تستند علیھا المقاربة بالكفایات نذكر مفھوم اإلدماجمن بین المفاھیم

على شكل شبكة أي خلق ترابط  ،التعلمات؛ وإعادة وضعھا داخل البنیة المعرفیة للمتعلم

حسب الحاجة لحل  ،تمكن من التنقل بینھا واستثمار األنسب منھا ،وتمفصالت بین ھذه التعلمات

  : ویتمیز اإلدماج بما یلي ،اخل ھذه البنیة المعرفیةن كانت خطیة دوضعیة ـ  مشكلة، بعد أ

 الترابط بین مختلف التعلمات؛ -

 تعبئة دینامیكیة لھذه التعلمات؛ -

 القدرة على استقطاب ھذه التعبئة لحل وضعیة ـ مشكلة؛ -

 .المتعلم ھو الفاعل إلدماج تعلماتھ -

  وضعیة ا في المقاربة بالیتمثل تحدید ،المقوماتالصنف الوحید من المقاربات الذي یستجیب لھذه

، باعتبارھا تستھدف تنمیة كفایات مستعرضة وكفایات حل المشاكل ذات الجدوى مشكلة

المھني للمتعلمین، وفي نفس اآلن تحقق   /سواء في الحیاة الخاصة أو المستقبل العلمي ،الواقعیة

تعلم حل المشكالت وإنجاز  ة المشكلةوضعیكن أن نمیز ضمن المقاربة بالویم ،تعلمات نوعیة

 .المشاریع
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  تدبیر التعلمات(أشكال العمل الدیداكتیكي( 

  ُبالتعلیم  ،عتمدة في تدریس مادة الفیزیاء والكیمیاءطرائق التعلم الم

 قاربة بالكفایات تتناسب مع المُ  ،الثانوي بسلكیھ

  ُوالكیمیاءعتمدة في تدریس مادة الفیزیاء الطرائق الدیداكتیكیة الم 

 عتمدة في تدریس مادة الفیزیاء والكیمیاءالمُ  الطرائق البیداغوجیة  
 النھج التجریبي -  التجریب -

 طریقة حل المشكالت  -

 طریقة المشروع  -

 )نھج التقصي( التقصي العلمي المبني على نھجال -

 ....بیداغوجیا الخطأ -

  

 النھج التجریبي - التجریب  
 :في تدریس مادة الفیزیاء والكیمیاء ) التجارب( التجریب .1

لفھم  ،عقدةتبسیط ودراسة الظواھر الفیزیائیة المُ  منمكن عتبر التجریب أنجع الوسائل التي تُ یُ 

 حیط بھاعن ما یُ  الحظتھاراد مُ ، وذلك بعزل الظاھرة المُ ت المعرفة العلمیة ومبادئھایالواقع وتثب

كما یھدف  ؛شوشة على الظاھرةرجحة أي المُ العوامل غیر المُ وإقصاء كل  ،قصد تبسیطھا

نمي مجموعة من القدرات لجعلھ یكتسب ویُ  ،تدریب المتعلم على النھج التجریبيالتجریب ل

والمھارات، منھا ما یتعلق بالمجال المعرفي، ومنھا ما یتعلق بالمجال الوجداني واالجتماعي، 

ختلف واستعمال مُ  ،باشرة إنجازات تطبیقیةمن خالل مُ  ،ومنھا ما یتعلق بالمجال الحس حركي

 .األدوات التعلیمیة

استغالل النھج التجریبي في تدبیر  – شكل من أشكال العمل الدیداكتیكي(:  لنھج التجریبيا .2

 )التعلمات

نمي مجموعة من القدرات والمھارات، جعلھ یكتسب ویُ ی ،على النھج التجریبي إن تدریب المتعلم

یتعلق بالمجال المعرفي، ومنھا ما یتعلق بالمجال الوجداني واالجتماعي، ومنھا ما یتعلق منھا ما 

 .واستعمال مختلف األدوات التعلیمیة ،باشرة إنجازات تطبیقیةمن خالل مُ  ،بالمجال الحس حركي

وكیفیة صیاغة وتحدید  ،نھج العلميكتساب المتعلم عناصر الرصة إلي فُ عتبر النھج التجریبویُ 

م وطبیعة المشكل المطروح، وكیفیة ابتكار ئلول تتالساؤالت، وكیفیة اقتراح حُ المشاكل والت

إلدراك نوع العالقات  ،عطیات التجریبیةاألدوات التي یستعملھا في اإلنجاز، واستثمار المُ 

  .الموجودة بین النظري وإكراھات الواقع

  :ھج التجریبي ھي األساسیة للن) الخطوات(المراحل 

  ُالحظة الم :  
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فباإلضافة إلى كونھا مصدر تساؤالت،  ،ستویات النھج التجریبيالحظة في جمیع مُ تدخل المُ 

مكن التمییز بین ثالث مراحل أساسیة من ویُ  ،عتبر دعما للفرضیات أو اختیارا لھافإنھا تُ 

  : الحظة المُ 

 .ظالحَ یحصل خاللھا إدراك عام للشيء المُ   : المرحلة األولى - 
بكل  ،ظالحَ تسمى عادة بمرحلة التحلیل، ویتم خاللھا استكشاف الشيء المُ :  المرحلة الثانیة - 

كالمقارنة  ،ظ خاللھا مجموعة من العملیات العقلیةالحِ وظف المُ زئیاتھ وتفاصیلھ، ویُ جُ 
 .والتفسیر وطرح المشكل وبناء عناصر جدیدة

بفضل تركیب  ،ظتحصل خاللھا فكرة عامة جدیدة عن الشيء المالحَ  :لثالثة المرحلة ا - 
  .یةزئِ االستكشافات الجُ 

  الفرضیة :  

 ،تغیرین أو أكثرعتبر الفرضیة صیاغة ظرفیة لنوع العالقة أو العالقات الموجودة بین مُ تُ 

شكل تتعلق بالمُ  ،عین على ضوء ما تم بناؤه من معارف نظریةشكل مُ ؤقتا لمُ عد جوابا مُ وتُ 

من تجارب  باشرة لألحداث أوالحظة المُ مكن صیاغتھا انطالقا من المُ ویُ  ،المدروس

  .االستكشاف

عبر الفرضیة عن العالقة السببیة بین األحداث، كما ینبغي أن تكون مبنیة على ویجب أن تُ 

إضافة إلى ذلك یجب أن تكون الفرضیة قابلة لالختبار  ،أسس منطقیة وموضوعیة

  .والتمحیص

  :على التعلم  ، وأثرهُ أھمیة التجریب .3

 ؛عقدةالتمكن من عزل وفھم الظواھر الفیزیائیة المُ  -

 ؛تنزیل اإلجرائي للمفاھیم النظریةالاإلیضاح والتبسیط و -

 ؛تعلمین بخطوات النھج التجریبياستئناس المُ  -

 ؛لدى المتعلمین) التجریبیة(ناوالتیة تنمیة المھارات المُ  -

 ُتوفر للمتعلم فرصة للُمالحظة والتفكیر العلمي؛ -

 ؛لوم الفیزیائیةستھدفة من تدریس العُ ز التالمیذ لتنمیة كفاءاتھم المُ حفتُ  -

 .مارسة األشغال التطبیقیة واألعمال الیدویةرغبة في مُ الو لدى المتعلم، ستطالعب اإلحُ تكریس  -

شك فیھ أن العلوم الفیزیائیة، ھي  مما ال : في تدریس مادة الفیزیاء والكیمیاء أھداف التجریب .4

   .توخاة من تدریسھاقیق األھداف المُ لوم تجریبیة بطبیعتھا، وتعتمد على التجریب كوسیلة لتحعُ 

  : التجریب في  أھدافتتجلى 

 ؛كنھ من فھم بعض الظواھر الطبیعیةمتُ  ،إعطاء التلمیذ مفاھیم أولیة -

 ؛على اكتساب عناصر النھج العلمي الفیزیائي متعلمساعدة المُ  -

حتى یتمكن من  ،حیطھ الطبیعي والتكنولوجي، اتجاه واقع مُ ى المتعلمتنمیة الموقف العلمي لد -

 تناقضة؛والتي غالبا ما تكون مُ  ،تداولةتقدیر وتمییز المعلومات المُ 

 ؛نيعلمي وتق على اكتساب مھارات ذات طابعة المتعلم ساعدمُ  -

 ُمساعدة المتعلم على اكتساب النھج التجریبي؛ - 

 ؛نمیة مھاراتھ التحلیلیة والنقدیةوت ،الحظة لدى المتعلمتقویة المُ  - 

 ؛الُمرتطبة بالُمشكل العلمي طرح األسئلة - 
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 حل الُمشكل العلمي جزئیا أو كلیا عن طریق التجریب؛ - 

 ؛تائج تمثالتھم الشخصیة مع الواقعقارنة نمُ  - 

 ،صوصا طریقة التحلیل واالستداللوخُ  ،تعلمین على اكتساب المعارف والمھاراتساعدة المُ مُ  - 

 .الئمةللتمكن من اإلدالء بأحكام نقدیة مُ 

    : في تدریس مادة الفیزیاء والكیمیاء بفوائد التجری .5

إثارتھا عند الحاجة وبنفس إمكانیة إثارة الظاھرة المدروسة في الوقت المطلوب، وإعادة  -

 ؛الشروط

 ؛رظروف الدراسة قابلة للتغییكون  -

 .تغیرة قابلة للقیاسجعل المقادیر المُ  -

حیث ُیمكن  ،التجریب یلعب دوراً أساسیا : في تدریس مادة الفیزیاء والكیمیاء دور التجریب .6

   : نالمتعلم م

 ؛وعلى مدى تعقیده ،لواقع الفیزیائيالوقوف على ا -

 ؛فیھا مكن التحكمیُ  ،عزل الظاھرة ودراستھا في ظروف خاصة -

 ؛نمیة مھاراتھ التحلیلیة والنقدیةوت ،الحظة لدى المتعلمتقویة المُ  -

  .عدات والوسائل التعلیمیةمن خالل تعاملھ مع المُ  للمتعلم، تنمیة المھارات الیدویة -

 : التجارب عامةأنواع  .7

 ؛تجربة التحقق -

 ؛التجربة التوضیحیة -

 ؛التجربة التأكیدیة -

 ؛حاكاة بالحاسوبتجربة المُ  -

 ؛التحسیسیة التجربة -

 ؛ستعینة بالحاسوبالتجربة المُ  -

 ؛ناولةتجربة مُ  -

 .التجربة التعزیزیة -

  :األنشطة التجریبیة لمادة الفیزیاء والكیمیاء ) تصنیف(أنواع  .8

  : إلى مجموعتین  ،ختلف األنشطة التجریبیة لمادة الفیزیاء والكیمیاءمكن تصنیف مُ یُ 

  رافقة للدرس  التجارب المُ :  1المجموعة 
أو  ،لوحده نجزھا األستاذالتي یُ و ،أثناء حصة الدرس التي تتم التجارب الجماعیة ھي

ن مكّ تُ ؛ حیث مكن للمتعلمین إنجازھاالتجارب التي ال یُ وتتمثل في  بُمساعدة بعض التالمیذ،
شاركة نشیطة مع العمل على خلق مُ  ،میذھذه التجارب من نسج العالقة بین الواقع وتمثالت التال

   .لمجموع القسم نظمةومُ 
  ُتعلمین إنجازھامكن للمُ التجارب التي ال ی  :  

 .شكل خطرا علیھمالتجارب التي قد تُ  - 
 .التجارب التي تتطلب تجھیزا دقیقا - 
 .سخة واحدةوجد إال في نُ وال یُ  ،التجارب التي تتطلب تجھیزا باھظ الثمن - 
 .أوتوماتیكیاعطیات عالجة المُ ك ومُ سْ ستعمل فیھا الحاسوب لمَ التجارب التي یُ  - 
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 .عقدة اإلنجازالتجارب مُ  - 
الحظون الظاھرة لكونھم یُ  ،تكتسي ھذه التجارب غالبا طابعا اصطناعیا بالنسبة للمتعلمین

  . باشر معھادون أن یكونوا على اتصال مُ  ،الفیزیائیة المدروسة
  ُرافقة للدرس أدوار األستاذ أثناء التجارب الم: 
حتى ال  ،على أن تكون طاولة التجارب خالیة من كل جھاز غیر مرغوب فیھ األستاذ حرص - 

 .أنظار المتعلمین عن تتبع التجربةحول یُ 

وق المتعلمین بكل شأن یعرف كیف یدمج العمل التجریبي في بناء الدرس، وأن یُ على األستاذ  - 

 ؛تجربة یقوم بھا

، ناسبالمكان المُ  في ھاعرض، وناسبفي الوقت المُ  مھاتقدی، وللتجربة التمھیدیجب على األستاذ  - 

 ر؛ثیمُ بأسلوب شیق و

والظروف التي  ،وضح طریقة العملوأن یُ  ،أن یصف التركیب التجریبي بدقةعلى األستاذ  - 

 تتم فیھا التجربة؛

تعلمین على عود المُ یُ  أنو ،تأكد من رؤیة جمیع التالمیذ للتجربة خالل عرضھاعلى األستاذ أن ی - 

ل حصلة في جدوالحظاتھم والقیاسات المُ مع تدوین مُ ة، التجربمراحل تابعة االنتباه أثناء مُ 

 ؛سبقا لھذا الغرضالقیاسات أعد مُ 

 عند عرض، وطرح تساؤالتھم تفاعلال على التالمیذیجب عل األستاذ أن یقوم بتشجیع جمیع  - 

 تھم؛اإلجابة عن كل استفساراضرورة ، والتجربة

  ؛عرض التجربة تجنبا للمللطویل في عدم الت - 

 ؛سطرة لھاجة اإلخالل باألھداف المُ عدم اإلیجاز في عرض التجربة إلى در - 

 ؛لوغ نفس الھدفعدم ازدحام الدرس بعدد كبیر من التجارب، وخاصة لبُ  - 

 رافقة للدرس التجارب المُ  أخطاء یجب تجنبھا عند توظیف:  
تجعلھا واضحة لكل التالمیذ، أو باستعمال عدات بمُ  التجربة فینبغي أن تحضر : عدم الوضوح - 

إال أن انتقال التالمیذ إلى مكان التجربة قد یكون  ،للعرض مثل المسالط العاكس أجھزة
، بالنسبة للتجارب التي تشكل خطورة ما بعض األحیان، فیستوجب أخذ احتیاطات ضروریا في

 .تفادیا لخلق اضطرابات أو مضیعة للوقت لمجموعةا وتنظیم
لھذا یجب السھر على إدماجھا في بناء المعرفة بالتفكیر في و : إدماجھا في سیاق الدرس وءسُ  - 

أن یعي القصد من تقدیم تجربة خالل  ُمطالب األستاذ؛ فمنھا حتى تكون مفیدة وفعالة الغایة
 ُمجرد فتعتبر ،حتى ال یزیغ عن الھدف ،ناسب ألحداثھافكر في االستعمال الدقیق والمُ ویُ ، الدرس
  .تسلیة

  تعلمین نجزة من طرف المُ األنشطة التجریبیة المُ :  2المجموعة  
، خالل حصة األشغال التطبیقیة ھذه األنشطة التجریبیة الُمنجزة من طرف التالمیذ، تتم

  : ستھدفةأنواع حسب الغایات التربویة المُ  خمسةھذه األنشطة التجریبیة إلى  مكن تصنیفیُ و

  ،التحقق من صالحیة نموذج أو قانونأو بإبراز ظاھرة األنشطة التجریبیة الخاصة - 
  ،تقدیم مفھوم أو قانونلاألنشطة التجریبیة  - 
 ،تعیین ثابتة فیزیائیة أو ممیزات جھازالمعتمدة لاألنشطة التجریبیة  - 
 ،األنشطة التجریبیة المعتمدة لتوضیح مبدأ اشتغال جھاز - 
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األنشطة التجریبیة التي تسمح  : مشكلة –األنشطة التجریبیة للتحقق من الفرضیات في وضعیة  - 
 : تبرز في الغالب المراحل الخمس التالیة شكلةبحل وضعیة ـ م

 المالحظة؛ .1

 التي یجب حلھا بالتجربة أو غیرھا؛ شكلةصیاغة وضعیة ـ م .2

 وضع بروتوكول تجریبي؛ .3

 إنجاز ھذا البروتوكول التجریبي؛ .4

 .نقد واستثمار النتائج .5

  لتجاربستاذ لتحقیق استفاذة المتعلمین من إنجازھم لاأل یتدخلكیف ینبغي أن    :  
 ُمعاینة المعدات واألدوات، للتأكد من صالحیتھا وطریقة استخدامھا، - 

 تحدید األسلوب األمثل إلستغالل الُمعدات واألدوات، - 

 إدراج الُمعدات التجریبیة الُمالئمة في الوقت الُمناسب إلستعمالھا، - 

 واستعمال الُمعدات من طرف التالمیذ، تتبع مراحل إنجاز التراكیب - 

 تحدید الفضاء الُمناسب للتجریب، - 

 الحرص على إنجاز التجریب في ظروف ُمالئمة، - 

 الحرص على توفر شروط التجریب واحتیاطات السالمة، - 

 ضمان سالمة التالمیذ خالل حصة التجریب أو حصة األشغال التطبیقیة، - 

 .خالل حصة التجریبُمراعاة استفادة كل التالمیذ مما ُیقدم  - 

 التي یتطلب استحضارھا خالل حصص األشغال  ،األھداف الخاصة بمادة الفیزیاء والكیمیاء

  : التطبیقیة

 .التنبؤ بظاھرة أو بنتیجة تجریبیة - 

 .عبرةمكنة، وإعطاء نتائج مُ التعوید على كل ما یتعلق بالقیاسات وإنجازھا بأكبر دقة مُ  - 

 .میز التفكیر العلميالتي تُ  ،تب قدر المقادیرمعرفة رُ  - 

 صیاغة فرضیة، واقتراح برتوكول:  نھج العلميبال وسةفي وضعیات محسُ  ستئناساال - 

 .مكن من اختبارھا مع تنفیذه وتحلیل النتائج الستنتاج الخالصةیُ  ،تجریبي

 التوصل للمعارف باستعمال حوامل أصلیة منھا معدات خاصة بالفیزیاء أو الكیمیاء وتعطي - 

 .للمعرفة قیمتھا

 اختیار مقادیر للقیاسات والبث في قیمة المعاییر والشروط تجریبیة مع اختیار السلم المناسب - 

 .وتحدید عدد القیاسات بمستوى الثقة المطلوب

الشروط الضروریة التي ینبغي استحضارھا والضوابط التي ینبغي مراعاتھا من طرف  .9
اإلستعمال السلیم للتجھیزات (التجریبیة األستاذ عند توظیف األدوات المخبریة خالل األنشطة 

  ) :والمواد المتواجدة في مختبرات الفیزیاء والكیمیاء
مما  ،...)أو وثائقیة (یعتمد تدریس مادة الفیزیاء والكیمیاء باألساس على أنشطة تجریبیة 

 قواعد الوقایةیستدعي من األستاذ االستعمال السلیم للتجھیزات المخبریة مع مراعاة 
 : ویتطلب ھذا من األستاذ ، والسالمة والصیانة

 ختبر، وكیفیة تشغیلھا واستعمالھا؛توفرة في المُ أن یكون على درایة باألدوات المُ  - 
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لما بكیفیة تشغیل واستعمال األدوات المخبریة، وإن تعذر ذلك الرجوع إلى بیانات أن یكون مُ  - 
درسون نفس نسق، أو األساتذة الذین یُ حضر، أو األستاذ المُ األجھزة، أو إلى استشارة المُ 

 المستوى؛
 ختبر ببعض التراكیب البسیطة المكملة لما ھو موجود فیھ؛أن یعمل على إثراء المُ  - 
ناوالت قبل أن یعمل على التحضیر القبلي للعدة التجریبیة والتراكیب الكھربائیة، وإنجاز المُ  - 

 نتظر منھا؛ریبیة مع ما ھو مُ طابقة النتائج التجللتأكد من مدى مُ  ،الحصة الدراسیة
 راقبتھا قبل وبعد استعمالھا من طرف التالمیذ؛أن یحافظ على األدوات المخبریة، ومُ  - 
حضرین في استعمال، وترتیب، وتصنیف، وصیانة التعاون والتنسیق مع األساتذة والمُ  - 

 .ختبراتالتجھیزات والمواد المتواجدة بالمُ 
  :القواعد العامة للسالمة 

 بما فیھا ،بأھمیة في تدریس العلوم التجریبیة ،یحظى تعلیم القواعد العامة للسالمةیجب أن 
طلب العنایة بالبنیة التحتیة كما یُ ؛ ھاراتیةعرفیة وأخرى مَ د لھ أھداف محدَ الكیمیاء، وتُ الفیزیاء و

ة التي والمواد الكیمیائی ،یاناتھاتوافق شروط صیانة العدة التجریبیة مع بَ  ،مختبرات ومخازن من
مثل النظارات الواقیة  ،عدات األساسیةناھیك عن المُ  ،طورتھاعالمات تدل على نوع خُ  تحمل

  ...وتوفیر جھازاإلطفاء وجھاز التھویة وخزانة لألدویة
 طبقونذكر فیما یلي بعض القواعد الذي یجب احترامھا، مع شرح دواعیھا للمتعلمین حتى تُ 

  : عن علم واقتناع منھم
 . قفلةلباس وزرة مُ  - 
 .وضع أقل ما یمكن من األمتعة على الطاولة - 
 .وضع المحفظة تحت طاولة العمل - 
 .ناولة، مع وضع الكراسي تحت الطاولةطلب وقوف التالمیذ عند المُ یُ  - 
 .التحذیر من كثرة الحركة داخل القاعة - 
 لتصحیح ،طلب استعمال النظارات الواقیة من طرف التالمیذ حاملي نظاراتعند الحاجة یُ  - 

 .نظرال
 طلب استعمال القفاز، فیجب التحذیر من لمس الوجھ أو غیره خاللوفي بعض الحاالت یُ  - 

 .المناولة، وكذا الموقد أو أي صفیحة للتسخین
 قدم لھم كمیات قلیلة من المحالیلمنع استعمال المحالیل المركزة من طرف المتعلمین، وتُ یُ  - 

 .لومات المتعلقة بالمحلول وتركیزهالمخففة، المطلوب استعمالھا، في قارورة تحمل المع
 خصصتنجز تحت جھاز التھویة وفي المكان المُ  ،جمیع المناوالت ذات خطورة على التنفس - 

 .لھا
 منع استعمال الفم لجلب المحالیل بالماصة، حیث یتم أخذ المحلول بواسطة ماصة مزودةیُ  - 

 .بإجاصة المص المطاطیة
 .تجنب تفریغ بعض المحالیل في المغسل - 

استعمال الموارد الرقمیة خالل عملیة التدریس في التجریب، في حالة غیاب الُمعدات  .10

 : ال یسمح بما یلي )أو حدود توظیف الموارد الرقمیة في التجریب(التجریبیة، 

 ُمعاینة الُمعدات واألدوات وطریقة استخدامھا، - 

 تعرف كیفیة استغالل الُمعدات واألدوات، - 

 لُمعدات من طرف التالمیذ،إنجاز التراكیب واستعمال ا - 

 تعرف الظروف الُمالئمة للتجریب، - 
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 تعرف شروط التجریب واحتیاطات السالمة، - 

 .التدرب على بعض المھارات التجریبیة وخطوات النھج التجریبي - 

 

 طریقة حل المشكالت : 
ھي  ،عینة، حیث أن المشكلة بمفھومھا الواسعتتمیز ھذه الطریقة بوجود ھدف تعتریھ عوائق مُ 

واجھھا ھي وضعیة یُ  لوغھ، أوعوبة أو عائق یقف بین اإلنسان وبین الھدف الذي یود بُ كل صُ 

   .تساعده على إیجاد الحل ،منھجةالفرد دون أن تكون لدیھ خطة مُ 

 تعریف الوضعیة إلىحیل یُ  ھذاو، شكلةم  -یفترض وجود وضعیة ،مشكلة كنشاط حلإن 

  .ةشكلالم

 المشكلة من  -تتكون الوضعیة  :المشكلة  - تعریف الوضعیة:  

حددة علیھ إقامة عالقات مُ  رضُ فْ وتَ  ،وجد فیھا الفردمجموعة من الظروف التي یُ  :وضعیة ال -

 ... مع الجماعة والبیئة التي یعیش ویتحرك فیھا ،جردة وملموسةمُ  ،ومضبوطة

لتلبیة حاجة ذاتیة عبر  ،أو تخطي حاجز ،ھمةأو إنجاز مُ  ،تتمثل في استثمار معلومات :مشكلة ال -

  .مسار غیر بدیھي

  :المشكلة  - الوضعیة -

 ،مجموعة من  اتتجمع فیھعقدة، یكون فیھا المتعلم أمام مشكلة مُ  ھي عبارة عن وضعیات تعلمیة

عینة، ُیطلب من المتعلم تحدیھا ُمعبئا موارده عوبات، وفق ظروف وشروط مُ العوائق والصُ 

  .قصد التوصل إلى حل )مواقف -مھارات  - معارف (

 عینللقیام بمھمة في سیاق مُ  ،التي یجب تمفصلھا والربط بینھا ،مجموعة من المعلومات. 

 ولكن تتطلب  ،عین، وضعیة ال تفترض الحل ببساطةبالنسبة لشخص مُ شكلة الم - الوضعیة

  .نشاطا ذاتیا إلیجاده

  ُطورھاال یعرف كیف یُ  ،رضیةجود شخص في وضعیة غیر مُ وُ شكلة الم - مثل الوضعیةت.  

  بكیفیة  ،ھمة أو مشروعقترح خاللھا على األشخاص القیام بمُ وضعیة یُ  شكلة ھيالم -الوضعیة

 .عوبةمن أجل تجاوز عائق أو صُ  ،سلیمة

  ُسھم في إعادة لبنیة المعرفیة للمتعلم، وتُ اخلخلة  ،المشكلة في اإلطار الدراسي -مثل الوضعیة ت

 .خططة من التعلماتسلسلة مُ  بناء التعلم، وتتموضع ضمن

 إذا كانت ،شكلةأن المتعلم یكون في وضعیة م ،قیستنتج مما سب : 

  .شكلة یجب حلھاھذه الوضعیة تفرض علیھ عائقا یجب تجاوزه، أي مُ  -

اإلجابة عنھا غیر متوفرة آنیا في مخزونھ المعرفي، وإنما تتطلب تعبئة وإعادة  -

  .تنظیم تمثالتھ

  ُفي المشكلة  -أھم ممیزات الوضعیة تتمثل  :المشكلة  - میزات الوضعیة م:  

 ؛مشكلة جدیدة -ت سابقة لحل وضعیة كتسبااستحضار وتعبئة مُ  -

ت وبذلك تكون ذا ،حیطھستقاة من مُ ھمة مُ ھ المتعلم نحو إیجاد حل لوضعیة أو إنجاز مُ یتوج -

 ؛ویكون ھو الفاعل األساسي ،داللة
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ُمعینة، وأن تنتمي لفئة من الوضعیات التي ُتنمي ھذه الكفایة ارتباط الوضعیة المشكلة بكفایة  -

 ؛وُتقومھا

  .عندما یتعلق األمر بتقویم الكفایة ،جدیدة بالنسبة للمتعلمالوضعیة المشكلة عتبر تُ  -

  ُالمشكلة من ثالثة عناصر أساسیة  -تتشكل الوضعیة  :المشكلة  - الوضعیة  )عناصر( كوناتم:  

 :قدم للمتعلم، والتي تتمثل في یتضمن كل العناصر المادیة التي تُ  : )أو السند(الحامل  -

 عائلي، اجتماعي، مدرسي(یعبر عن المجال الذي ستمارس فیھ الكفایة  : السیاق(.... 

 بعضھا  ،سیستثمرھا المتعلم أثناء اإلنجازكتسبات التي عطیات والمُ تعبر عن المُ  : المعلومات

 .شوشاقد یكون مُ 

 .عینةھي األعمال التي سیقوم بھا المتعلم في إطار وضعیة مُ  : )المھمة( المھام -

للقیام  ،قدم للمتعلم بشكل صریحھي التوضیحات والتوجیھات التي تُ  :)اإلرشادات( التعلیمات -

 .بالمھام المطلوبة منھ

 خطوات حل الوضعیة المشكلة( حل المشكالتطریقة  مراحل( :   

مكن من وضع بنیات تُ  ،توظیف مفاھیم ومھارات ومعارف في سیرورة ،یتطلب حل المشكالت

 :ذلك عبر المراحل التالیة ، وجدیدة لتجاوز العائق

لول تدفعھم إلى اإلحساس بالحاجة إلى البحث عن الحُ  ،شكلةوضعیة ـ مبواجھة المتعلمین مُ  -

 .)طرح الوضعیة وتحدیدھا بدقة ووضوح(

 .المتعلقة بالمشكلة على المتعلمین تجمیع كل المعلومات -

وغالبا ما تكون عبارة عن فرضیات بسیطة أو  ،تقدیم المتعلمین أجوبة مؤقتة لحل المشكلة -

 .مقترحات أو قرارات أولیة

القیام باستطالعات، (من خالل أنشطة  ،ار فرضیاتھمبالمتعلمین لألجوبة المؤقتة واخت فحص -

 ) ...إنجاز تجارب

 .تفق علیھاالحلول أو القرارات المُ  وتحدید ،تقویم المتعلمین للنتائج -

 .تعمیم النتائج وتطبیقھا في وضعیات جدیدة -

ویتمثل دور األستاذ في إثارة فضول المتعلمین نحو اكتشاف المعرفة، وذلك باعتماد الخطوات 

 : التالیة

 .شكلةساؤالت المتعلقة بالوضعیة المتوضیح الت -

 .تنظیم وتنشیط عمل المتعلمین -

 .الحلول وضع خطط للبحث عن -

 .حث المتعلمین على البحث والتجریب -

 .ترك المبادرة للمتعلم الستنتاج الخالصة -

 

 طریقة المشروع : 
یكون فیھا المتعلمون أحرارا في تحدید موضوع مشروعھم  ،ھي عبارة عن وضعیة تعلمیة

وتسعى ھذه الطریقة إلى تحقیق ھدفھا ، الشخصي، ویتكلفون بإدارتھ وإنجازه حتى النھایة

المتمثل في التربیة واإلعداد التدریجي للمتعلم للتكوین الذاتي، أي القدرة على المبادرة  ،األساسي
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 .وتحمل المسؤولیة والمشاركة الكاملة ،واستثمار الوسائل

مجھودات كبیرة إلدارة وتتبع ودعم ما تفرزه ھذه  ،طریقة المشروع الذاتي تتطلب من المدرس

كما تتطلب  ،وتنوع أنشطتھا ،شخصیة تتعدد بتعدد مجاالتھا من مشاریع ،الوضعیة التعلمیة

 ،إلنجاز التقییم الذاتي والتقییم المشترك ،تخصیص فترة زمنیة لمعاینة المكتسبات والنتائج ،كذلك

 .مع التركیز على تمكین المتعلمین من استرداد وتعلیل مقاربتھم الشخصیة

  : وتتمثل طریقة المشروع في األطوار التالیة

 .التعبیر عن التمثالت -

 .الیقظة -

 .من حیث غایاتھ وأھدافھ ومنتوجھ ،التعریف الجماعي للمشروع -

تحدید  توقعة،العمل، تحلیل العوائق المُ  جرد المصادر واإلكراھات، خطة(إنجاز المشروع  -

 ).الطرائق والتقنیات وتدبیر الزمن

 .شاركةالفعل والمُ  -

 .)التواصل مع اآلخر(اإلبالغ  -

 .النتائج وسیرورات اإلنجازتقویم  -

  : ویمكن تحدید مصدر المشروع من

 .حدث تاریخي -

 .قترح من طرف األستاذحدث مُ   -

 .مشروع عام تنخرط فیھ المؤسسة -

 .قترحة من أحد أفراد المجموعة وتستحق الدراسةفكرة مُ  -

  .فكرة ظھرت من خالل زیارة میدانیة -

 نھج التقصي : 
وإشراكھم في تعلم  دیداكتیكیة تھدف إلى تھیئ المتعلمینطریقة  ،عتبر نھج التقصيیُ  :تعریف  .1

تم تخطیطھا بشكل  ،فتوحةوجھة ومَ مارسة أنشطة مبنیة ومُ من خالل مُ  ،المعرفة والمھارات

  .من أجل وصف وفھم العالم الحقیقي الذي یحیط بنا ،ھمات داخل بیئة واقعیةوإنجاز مُ  ،سبقمُ 

التي یمارسھا المتعلم لحل عدد غیر محدد من  ،وھو كذلك مجموعة من األنشطة الموجھة

  .وتنمیة مجموعة من المھارات ،فھمھ للمادة العلمیة من أجل زیادة ،المشكالت

 ،لماء صغاریكون فیھا المتعلمون بمثابة عُ  ،على وضعیات تعلمیة ،وُیعتمد في نھج التقصي

غة المشكل العلمي كصیا ،العلميشابھة لخطوات النھج وفق مراحل مُ  ،التعلمیة یدبرون أنشطتھم

  .والوصول إلى استنتاجات ،وجمع البیانات ،مختلفة وتمحیصھا بطرق ،واقتراح فرضیات

واستیعاب المفاھیم  ،من اكتساب معارف ومنھجیات فاعتماد ھذا النھج من شأنھ ان یمكن المتعلم

  .علمي ناجعفضي إلى تعلم یقوم على أساس سلیم یُ  ،اكتساب المعرفة العلمیة وجعل

  :)مراحلھ( تخطیط التعلم وفق نھج التقصي .2

 ،ینطلق من تمثالتھ ،حفزا للمتعلمیقتضي جعل ھذا التعلم مُ  ،إن بناء التعلم وفق نھج التقصي

ؤدي إلى اكتساب المعرفة العلمیة في تعلم یُ و ،حیطھفي ارتباط بواقعھ ومُ  ویثیر اھتمامھ وفضولھ
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 ،جابھة األفكارومُ  ،البحث عن حل لمشكل واقعي ویستحضر ،إطار تعاوني بین المتعلمین

  :سیرورة تضم المراحل اآلتیة یتم وفق ،م فإن بناء التعلم باعتماد ھذا النھجثومن  ،وتقاسم النتائج

 ،حفزة على التفكیر والتساؤلومُ  ،وتتمثل في اختیار وضعیة مثیرة لالھتمام  :وضعیة االنطالق )1

وتحثھ على  ،شكلوتساعد على إحاطتھ بالمُ  ،ترصد تمثالتھ، للمتعلمعیش المَ  تنطلق من الواقع

 .التفكیر وطرح تساؤالت

صیاغة علمیة  ،وصیاغتھ ،وتسمح بتحدید معالم المشكل العلمي  :شكل علميتملك وصیاغة مُ  )2

 .علمیة تتضمن سؤاال أو أسئلة

ووضع حلول مؤقتة  ،وتمكن المتعلم من اإلسھام في تقدیم تفسیرات أولیة  :اقتراح فرضیات )3

 .وانتقاء المالئم منھا ،وترتیبھا للمشكل العلمي المطروح

  : وتقتضي  :اختبار الفرضیات )4

 من خالل المالحظة ،الحتفاظ بھاإنجاز التقصي الضروري للتحقق من الفرضیات التي تم ا -

 ؛...التجریب واستغالل وثائق والبحث التوثیقي واستعمال النمذجةو

 وتفعیلھا الختبار وتمحیص الفرضیات المقترحة؛ ،المعلوماتوضع خطط للبحث عن  -

 .واستغاللھا لحل المشكل المطروح ،جمع المعطیات والبیانات والمتطلبات الالزمة -

وتسمح بتقدیم وتقاسم نتائج عملیات التقصي المنجزة من طرف   :تقدیم وتقاسم اإلنتاجات )5

جابھة ما تم ومُ  ،للخروج باستنتاجات ،ناقشة الحلول المتوصل إلیھاومُ  ،مجموعات المتعلمین

 .ھاموضعُ بالفرضیات التي تُ  ،التوصل إلیھ

وتجعل المتعلم یدمج  ،وتمكن من بناء المعارف األساسیة المستھدفة وتعمیمھا  :التعلمات اءبن )6

 بنیتھ المعرفیة؛ تعلماتھ الجدیدة في

في وضعیات مشابھة أو جدیدة  وتمكن المتعلمین من استثمار تعلماتھم وتعمیم النتائج  :التعبئة )7

 .الحیاة الیومیة داخل القسم أو في

 :التقصي  نھج مستویات .3

لقاة على كل من المدرس والمتعلم قبل تختلف أنشطة التعلیم بالتقصي باختالف مدى المسؤولیة المُ 

  :أربعة مستویات  عن یمكن الحدیث) Herron 1971(وحسب ھارن  ،اء النشاطوأثناء إجر

  )أو التحقق(تقصي التأكد :  0المستوى 

في ھذا المستوى یبرھن المتعلم المبدأ العلمي من خالل القیام بنشاط تكون فیھ المشكلة  -

  .وھذا المستوى یوازي التعلیم التقلیدي ،لنتیجة محددة سلفا من قبل المدرسواإلجراءات وا

  التقصي المنظم:  1المستوى 

  .من قبل المدرس وعلى المتعلم اكتشاف الحلھنا تكون المشكلة واإلجراءات محددة سلفا  -

  التقصي الموجھ:  2المستوى 

على ھذا المستوى یحدد المدرس المشكلة ویقوم المتعلم بتحدید اإلجراءات التي تمكنھ من  -

  .الوصول إلى الحل

  التقصي المفتوح:  3المستوى 

 .ن التوصل إلى الحلفي ھذا المستوى یصوغ المتعلم المشكلة، ویحدد اإلجراءات التي تمكنھ م -

 :نھج التقصي  إیجابیات .4
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 .متفاعل ومسؤول عن تعلماتھو فاعل ستقبل للمعرفة إلى متعلماالنتقال بالمتعلم من مُ  )1

 .البناء المتدرج للكفایات االستراتیجیة والتواصلیة عبر العمل داخل مجموعات )2

 .لدى المتعلمالمساھمة في التجدید التربوي إلذكاء الس النقدي والفكر اإلبداعي  )3

 .للوقوف على تمثالت المتعلم ،استثمار الصراع الفكري لعمل المجموعات )4

 .معارفھ وتطویر مھاراتھ نینةومساعدتھ على بَ  ،استغالل أخطاء المتعلم )5

 ما األدوار التجدیدیة للمدرس ؟ .5

 .ع المتعلم على أخذ مسؤولیة تعلمھ على عاتقھجیش : المحفز )1

 .للتعبیر عن أفكاره بھدف إدراك مدى فھمھ لموضوع التعلم یتیح الفرص للمتعلم : المشخص )2

 .یزود المتعلم بالتوجیھات واالرشادات لمساعدتھ على تطویر استراتیجیات تعلمھ : المرشد )3

 .یخطط للتعلم مستخدما أفكارا جدیدة : المبتكر )4

 .یجرب ویختبر طرقا جدیدة لتعلیم وتقییم المتعلم : المجرب )5

 .التعلیم والمشاركة في حل المشكالتیشمل تقییم  : الباحث )6

 .یظھر صفات ومواقف شبیھة بصفات العالم : النموذج )7

 .یدعم المتعلم في تعلمھ : المعلم الخاص )8

 .یشجع على تبادل األفكار بینھ وبین المتعلم، ویسمح لھ بأخذ دور المدرس : المتعاون )9

 .ینفتح على تعلم مفاھیم جدیدة : المتعلم )10

 والمتعلم خالل العملیة ؟ما دور المدرس  .6

  الفاعل األساسي  مراحل نھج التقصي

  األستاذ  اختیار وضعیة مثیرة للتعلم

  مجموعة التالمیذ  تملك الوضعیة واستیعابھا من طرف المتعلم

  مجموعة التالمیذ  من طرف المتعلم) حلول مفترضة(تقدیم فرضیات 

  مجموعة التالمیذ  التقصي الختبار الفرضیات من خالل اكتشاف الحلول

  األستاذ وممثلي المجموعات  تقدیم وتقاسم إنتاجات مجموعات العمل

  األستاذ والتالمیذ  بنینة التعلمات

  التلمیذ أو مجموعة التالمیذ  استثمار التعلمات المكتسبة

  

 بیداغوجیا الخطأ :  
  ُللتعلیم والتعلم؛ فھو  منھج لعملیة التعلیم والتعلم، یقوم على اعتبار الخطإ استراتیجیةھي تصور م

ألن الوضعیات الدیدكتیكیة تعد وتنظم في ضوء المسار الذي یقطعھ المتعلم  ،إسـتراتیجیة للتعلـیم
وھو  ،ا البحث من أخطاءوما یمكن أن یتخلل ھذ الكتساب المعرفة أو بنائھا من خـالل بحثـھ،

للوصول إلى  جم سعي المتعلمألنھ یعتبر الخطأ أمرا طبیعیا وإیجابیا یتر ،إستراتیجیة للتعلم
في اعتبارھا ترجمة للتمثالت التي تنظم  ،ویتجلى البعد السیكولوجي لبیداغوجیا الخطإ، المعرفة

  .عالقة مع النمو المعرفي للمتعلم تجربتھا في بواسطتھا الـذات
 ني معرفة مصدره وتحلیلھالخطأ الذي یتم فھمھ یكون مجدیا ومصدرا لالرتقاء، وفھم الخطإ یع

  .بشكل إیجابي في تعلمات الحقة، فھو نقطة انطالق التعلم استغاللھ بما یضمن
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إنھ مرحلة أساسیة من مراحل بناء المعرفة، لھذا :  اومفید ابیفھو لیس شیئا مذموما بل إیجا
یشعر بأي ذنب وھو یخطئ؛ فھذا من شأنھ أن یسھل ذكره ألخطائھ  ینبغي أال نجعل المتعلم

  .ولجوئھ إلى الغشوكشفھا بدل إخفائھا 
إن الخطأ جزء من استراتیجیة التعلم، وفرصة لفحص ما یقع من اختالالت على مستوى التفكیر 

  .الذھنیة، ومن ثم تقدیم العالج الناجع والتحكم في العملیات
   ترتكز ھذه البیداغوجیا على :  

ألن أي ال عقاب مع الخطأ،   ،حق في ارتكاب الخطأأي للتلمیذ ال الخطأ حق إنساني، -

  . عتبر شیئا طبیعیا ومقبوالھذا األخیر یُ 

 .المعرفة العلمیةلبناء قطة انطالق شكل نُ بل یُ  ،عطى ینبغي إقصاؤهالخطأ لیس مُ  -

 .لخطأ إستراتیجیة للتعلیم والتعلما اعتبارالخطأ لھ قیمة في عملیة التعلیم والتعلم، أي  -

والعمل علیھا لبناء تعلمات  ،المتعلمین لمعرفة تمثالتھمال ُبد من استغالل أخطاء  -

  .جدیدة

 تتأسس ھذه البیداغوجیا على ثالثة أبعاد أساسیة  :   
ھو بعد یرتبط بالمعرفة في حد ذاتھا؛ بحیث یمكن للمتعلمات والمتعلمین  :البعد االبستمولوجي  .1

 تاریخ تطورھا العلمي؛األخطاء نفسھا التي ارتكبتھا البشریة في  أن یعیدوا ارتكاب
 )ذات المتعلم(یتجلى في اعتبار الخطأ ترجمة للتمثالت التي راكمتھا الذات: البعد السیكولوجي  .2

 ؛ات عالقة بالنمو المعرفي للمتعلمتجاربھا، وتكون ذ من خالل
مة الطرائق البیداغوجیة لحاجات ئتبط باألخطاء الناجمة عن عدم مالویر:  البعد البیداغوجي .3

ویمكن معالجتھ بإتاحة الفرصة للمتعلمات والمتعلمین الكتشاف أخطائھم  ،والمتعلمین ماتالمتعل
 .ومحاولة تصحیحھا بأنفسھم

  أنواع األخطاء:  
تأخذ األخطاء التي یقع فیھا المتعلمون والمتعلمات أثناء سیرورة تعلمھم عدة أنواع، یعتبر 

رؤیتھ للخطإ ولطریقة التعامل معھ، ذا أھمیة قصوى في تغییر  استیعابھا بالنسبة للمدرس
   :  األنواع من بین ھذهو ،خصوصا في اإلعداد لألنشطة الداعمة

  : وھي نوعان: األخطاء المرتبطة بالمتعلم  .1
تكون من النوع نفسھ أو من أنواع مختلفة، وتتخذ صفة التكرار، وتؤشر  : األخطاء المنتظمة -

 ،عوائق، أو بعدم امتالك قدرات وكفایات معینة على صعوبة في التعلم مرتبطة غالبا بوجـود
 .وھذا النوع ھو الذي یجب أن نركز علیھ في مرحلة الدعم

 .تكون غیر منتظمة ترتكب غالبا بسبب سھو أو عدم انتباه أو عدم تذكر : األخطاء العشوائیة -
  :  ھي نوعانو : األخطاء المرتبطة بجماعة القسم .2
یرتكب بشكل انفرادي، أي أن المتعلمات والمتعلمین، بعد ھو الخطأ الذي  : لخطأ المنعزلا -

والتقویم التكویني، یتبین أن كل واحد منھم یعاني من  التعلمات الموحدة خضوعھم لسلسلة من
من األخطاء یخضع  ھذا النوعو ،صعوبات خاصة، ال یشترك فیھا مع باقي أفراد المجموعة

 .للدعم الفردي في إطار البیداغوجیا الفارقیة
ھذا النوع یمس فئة كبیرة من المتعلمین والمتعلمات أو جمیعھم، ویحیل  : الخطأ المعبر أو الدال -

فیھا، ویتطلب إعادة النظر في اإلجراءات التعلیمیة  على عملیة التعلیم مباشرة ویؤشر إلـى خلـل
  .المتبعة

 : األخطاء المرتبطة بالمھمة .3
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ما ھو مطلوب إنجازه، وھذا یحیل أیضا إلى ترتكب ھذه األخطاء في الغالب بسبب سوء فھم 
  .المتبع في التدریس إعادة النظر في األسلوب
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 التدریس  )طرق( طرائق: 
لوغ ھدف لبُ  ،درسبإشراف المُ  نجزھا التالمیذیُ  ،عملیةنشاطات فكریة و :طریقة المشروع  )1

  .عینمُ 

الیمكن تصور اإلجابة عنھ حیر ؤال مُ واجھھا المتعلم أو سُ وضعیة یُ  :شكالت طریقة حل المُ  )2

 .التقصيتعلم على البحث ووذلك لتحفیز المُ سبقا، مُ 

لة من خالل عرض األمث ،استنتاج قاعدة أو قاعدة عامة من حاالت خاصة :الطریقة اإلستنتاجیة  )3

 .ناقشتھا واستخالص القواعد والتدریب علیھاومُ 

 ،أو بین التالمیذ أنفسھم ،التالمیذدرس وحادثة التي تتم بین المُ المُ  : )الحواریة( ناقشةطریقة المُ  )4

 .الجدلموقف تعلیمي وتعتمد على الحوار وفي 

تحت إشراف  ،ن أثناء التعلماستخدام المجموعات القائمة على التعاو :طریقة التعلیم التعاوني  )5

  .درسالمُ 

اإلستماع، تعلم یقتصر على درس، أي أن دور المُ تقوم أساسا على نشاط المُ  :الطریقة اإللقائیة  )6

 .تعلم وتغییب دوره في العملیة التعلیمیة التعلمیةبإقصاء المُ  ،حیث تتمیز ھذه الطریقة

  

 التنشیط  )أسالیب( تقنیات 
  إشراك المتعلمین درس، من أجل تحفیز وي یعتمدھا المُ قصد بھا مجموع اآللیات التیُ : تعریف

 .سبق، ُبغیة تحقیق أھداف ُمحددة بشكل مُ )اجتماعي -حسي حركي  –ذھني (عین في نشاط مُ 

  

  أنواع تقنیات التنشیط: 
تعني وضع المتعلمین أمام وضعیة  ) :تداعي األفكار –الزوبعة الذھنیة (تقنیة العصف الذھني  .1

حول النقاش أحیانا إلى تعارضة، مما یُ ربما مُ تعددة وا، بل حلول مُ مشكلة ال تتطلب حال واحد

لول وتعارضھا، ویقتضي األمر ھنا قبولھا نظرا لتعدد الحُ  ،حالة شبیھة بالزوبعة أو الفوران

   .ز ألحدھا على حساب اآلخرون التحیُ دُ  ،كلھا

ھي تقنیة یتطوع فیھا جماعة من المتعلمین لتشخیص حكایة أو حدث أمام  :تقنیة لعب األدوار  .2

داء، وكذا حول الموضوع المعني، حول األفتح باب النقاش جماعة القسم، وبعد التمثیل یُ 

  .الرسالة التي یحملھاو

 ،شكلة، عبارة عن وضعیة مُ حددیتم عرض حالة لھا عالقة بموضوع مُ  :تقنیة دراسة حالة  .3

ثیر تحسن أن یتم عرضھا بأسلوب مُ سیُ وفترضة، أمام جماعة القسم، تتناول تجربة واقعیة أو مُ 

دعمة مُ  ،شارك المتعلمون بآراء، ویُ تحفیزھم على النقاشن، وتعلمیشاركة المُ لضمان مُ  ،ستفزومُ 

 .ناقشةجج حول الحالة المعروضة للمُ بحُ 

طلب من المتعلمین أن یحكوا عن یُ ، وعبر ھذه التقنیة یتم طرح موضوع للنقاش :تقنیة الشھادة  .4

تجربة واقعیة عاشوھا ذات عالقة بالموضوع المطروح، من أھداف ھذه التقنیة اإلطالع على 

من خالل تأطیر الحكایة  كذا تطویر القدرات السردیة لدى المتعلمینناقشتھا، وتجارب واقعیة ومُ 

 .التشویق في عملیة السردراعاة التسلسل وزمانیا ومكانیا، ومُ 
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رس رید المدتنوعة، تتناول موضوعا یُ ور المُ موعة من الصُ یتم عرض مج :ورة تقنیة لغة الصُ  .5

طلب منھم یُ ورة أو أكثر، ویختار المتعلمون صُ على طاولة و إخضاعھ للنقاش أمام المتعلمین،

 . تعلیل سبب انتقائھم لتلك الصورة التي أثارت اھتمامھم

 6موعات، كل مجموعة تضم مج 6ا المتعلمون إلى ھي تقنیة ینقسم فیھ : 66Xتقنیة فلیبس  .6

ؤال مطروح عن سُ  ،ركزةمُ إجابات دقیقة و قدموایُ  دقائق، أن 6طلب منھم في ظرف یُ أعضاء، و

حول حالة موضوع الدراسة،  ،ججدعمة بحُ عملیة لمشكلة ما، أو أفكارا مُ وحددة أو حلوال مُ 

 .بأنجع الطرقأي تقدیم اإلجابات في أقل وقت و الھدف الرئیسي ھنا ھو الفاعلیة،
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  التخطیط التربوي 
 )العملیات المنجزة قبل الدرس( : التربوي التخطیط .1
ج نھالقائمة على إتباع ال ،العملیات الذھنیة التمھیدیةالتربوي ھو مجموعة من التدابیر والتخطیط  -

 .عینةبھدف تحقیق أھداف مُ  ،العلمي
 وجھ انتباه یُ إذ ھي بمثابة خط سیر  خططة وھادفة،مُ نظمة وتجعل العملیة التعلیمیة مُ  عملیة ھو

 .خططالمدرس نحو تحقیق األھداف المرصودة في المُ 
 أثناء الحصة ،ختلفةمكن أن یقوم بھ المدرس من أنشطة مُ لما یُ  ،طة تصوریةعبارة عن خُ  ھو، 

 .األھداف الدراسیةحقق بما یُ 
  ُعلى أن یكون ھذا اإلستعداد  ،قابلھ المدرساإلستعداد لموقف تعلیمي سیُ التھیئة وفید ھذا المفھوم ی

حتویھ ھذه الدروس من معارف ومفاھیم ، لما تعتمد على األسس العلمیة، توھذه التھیئة

 .بصیغ علمیة ھادفة ومدروسة وخبرات،
  ضروریا لتنظیم العملیة  تعددة الجوانب، بإعتبارھا إجراءً برى ومُ التخطیط أھمیة كُ لعملیة

كونھا سبیال لتسھیل عمل المدرس والتالمیذ وعقلنتھا وتطویرھا، وكذلك ل ،التعلمیة – التعلیمیة

  . ترشیدا لمجھودھممعا و

 یُخط  ،أو بضع صفحات) بطاقة(ھي وثیقة تربویة عبارة عن صفحة :  ذاذة الدرسجُ  تعریف

وأھم األنشطة التي سینجزھا  ،الدراسي وأھدافھالمستوى فیھا األستاذ عنوان درسھ وتاریخھ، و

، تقدم بشكل مختصر وما إلى ذلك من مكونات أساسیة ،مع تحدید الوسائل وإجراءات التقویم

  .واضح وفق تصمیم ھندسي متماسكو

  على الدرس تحتوي جذاذة :  ذاذة الدرسجُ ) عناصر(محتویات:  

 موضوع الدرس، -

 األھداف المتوخاة من الدرس، -

 ،التعلم، أي الطرائق وأنشطة التعلیم والموصلة إلى تحقیقھاالخطة  -

 المعینات الدیداكتیكیة، -

 التدبیر الدیداكتیكي، -

 أي المعرفة أو الكفایة المستھدفة، ،اإلستنتاجات -

 .أسالیب التقویم المناسبة -

  ذاذة الدرس أھمیة خاصة في تدریس مادة الفیزیاء تكتسي جُ  : الدرس ذاذةجُ ) دور( فوائد

مھما بلغ من قدم في مجال  ،والكیمیاء، فھي وثیقة تربویة ال یمكن لألستاذ أن یستغني عنھا

  :؛ و من فوائدھا ، ومن إحاطة بالمعارف المدروسةالتدریس

 ،التردد أثناء بناء الدرسعمل األستاذ وتجنیبھ اإلرتجال وعقلنة  - 

 تقدم للمدرس صورة عن سیر الدرس، - 

 التي یقدمھا للمتعلمین، ،من التحكم كما وكیفا في المعارف المدرس تمكن - 

  .ى المتعلمینوالمھارات التي یسعى إلى تنمیتھا لد

 :مراحل التخطیط التربوي  .2
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 .جمع الموارد الالزمة إلنجاز الخطةو تحدید الھدف : المرحلة التمھیدیة -

 .إنجازھاوضع الخطة و:  المرحلة اإلنجازیة -

 .تقویمھاتقییم الخطة و :المرحلة التقویمیة  -

 : تبعا لُبعد الزمن تربويأنواع التخطیط ال .3
 التخطیط البعید المدى ♦

 التخطیط المتوسط المدى ♦

 التخطیط القصیر المدى ♦

 یعتمد على التخطیط الشامل، أي أنھ یتضمن توزیع المنھاج على مدار  : التخطیط البعید المدى

 ،حتوى المنھاج الدراسيویتم من خاللھ تحلیل مُ  ،وتتحد فیھ المواد الدراسیة ،السنة الدراسیة

 .وكذا أھداف المقرر الدراسي

 طة على وضع خُ  ،یشمل ھذا النوع أو ھذا المستوى من التخطیط : التخطیط المتوسط المدى

التي یمكن أن  ،متكاملة لكل وحدة دراسیة من المقرر الدراسي، بما في ذلك األنشطة والفعالیات

بحیث یكون الوقت  ،بد للمدرس أن یضع في اعتباره عامل الزمن وال ،تمارسھا التالمیذ

 . السنة الدراسیةسجما مع التخطیط للفصل الدراسي ونمُ  ،خصص لوحدات المقررالمُ 

 فمن خاللھ یمكن  ،عتبر التخطیط القصیر المدى حاجة ملحة وأساسیةیُ  : التخطیط القصیر المدى

وكذلك تحقیق األھداف التربویة بدرجة عالیة من الفعالیة،  ،للمدرس السیطرة على عامل الوقت

 :وحتى یكون التخطیط القصیر المدى ناجحا ال بد أن یشمل ما یلي 

وكذلك البعید المدى  ،متوافقا مع التخطیط المتوسطن التخطیط القصیر المدى منسجما ویكو أن -

 .ھداف الدرسونابعا منھ، وھنا یتطلب من المدرس أن یحصر إھتمامھ في وضع أ

 .التالمیذا بالجانب العقالني بین المدرس ومھتم ،أن یكون التخطیط القصیر المدى قابال للتعدیل -

  .اإلھتمام بالمادة العلمیة وما تحتویھ من معلومات -

 : تربويفوائد التخطیط ال .4
 بالنسبة لألستاذ : 

بحیث ال یبدأ المدرس من نقطة ثم یعود إلى نفس النقطة  ،نقد من التفكك واإلضطرابتخطیط یُ ال -

بل  برر، أو إسراف وقت طویل لتدریس نقطة من الدرس على حساب النقط األخرى،دون مُ 

نظم األفكار دقیق مُ  یسیر بنظام معین، بخطوات واضحة محددة، ویكون واضح التفكیر،

 .العبارات

ساھمة تخصصھ ومادتھ في ك قیاسھ مدى مُ تمكین المدرس من معرفة األھداف العامة، وكذل -

 .تحقیق تلك األھداف

 .الوقایة من النسیان بتوفیر خطة یتم الرجوع إلیھا عند الحاجة -

في ضوء  ،ناسبھا من وقتوما یُ  ،عوبتھا واألنشطة التربویةوصُ  ،التحكم في الوقائع التعلیمیة -

 .ستھدفةالكفایات المُ 

الدرس بین الدرس الحالي و كتسبات القبلیةتحدید المُ بط وعملیة الرالتخطیط األستاذ في  ساعدیُ  -

 .تماسكامُ رتبطا وا یجعل النشاط التعلیمي مُ مم ،السابق والالحق
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قیمة وجودة تحصیل  ،راقبة وتتبعالئمة لمُ اختیار األسالیب المُ و ،سھل التخطیط عملیة التقویمیُ  -

 . التالمیذ

 بالنسبة للتالمیذ : 

 .رص إكتسابھاكیفیة تحصیل المعرفة فیقوي فُ علم التلمیذ التخطیط یُ  -

 .ناسبوفق إیقاع بیداغوجي مُ  ،ن التلمیذ من اإلنخراط في سیرورة الدرسمكّ یُ  -

 .شاركة في الدرسالمُ یحمل التلمیذ على اإلنضباط و -

 .شعره بأھمیتھنمي لدیھ الحس التنظیمي ویُ یُ  -

 التعلمیة - بالنسبة للعملیة التعلیمیة : 

 .استمرار التعلم عن طریق ربط الدروس ببعضھا البعضیتضمن التخطیط  -

 .توجیھ عملیة التعلیم والتعلم نحو األھداف المرسومة -

 .التعلیم إلعطاء العملیة التعلیمیة فعالیة أكبراستخدام نظریات التعلم و -

 .إن تحضیر الدرس سبیل لتنظیم عملیات التدریس عن طریق التدرج في تبلیغ المعرفة -

كلما اقتضت  ،ویتم الرجوع إلیھ ،عملیاتالوثق أھم یُ  ،في سجل لنشاط التعلیم التخطیطإن عملیة  -

  .الضرورة لذلك

الحصص  في إنجاز( بالنسبة لفعل التدریس اتلتعلمیط اتخطعملیة )فوائد(أھمیة  .5

 : )الدراسیة 
 .عقدةمُ لیة وباعتبارھا تفاعُ  ،یة التعلمیةعقلنة العملیة التعلیم -

 .ختلف مراحل إنجاز الحصة الدراسیةفي مُ سبق التفكیر المُ  -

 .التردد أثناء بناء الدرسو ،وتجنیبھ اإلرتجال ،عمل األستاذ عقلنة -

صوصیات تطورة، حیث تبقى لكل درس خُ اعتباره سیرورة مُ ب ،تفادي النمطیة في التدریس -

 .  میزه عن اآلخرتُ 

إلنجاز عملیات التخطیط  لكیمیاءاي یعتمدھا أستاذ مادة الفیزیاء والتالمراجع الوثائق و .6

 :التقویم دبیر والتو
 الكیمیاء في كل سلك تعلیمي،الخاصة بتدریس مادة الفیزیاء و التوجیھات التربویةالبرامج و -

التوزیعات الدوریة، التقویم، األطر المرجعیة، (ذكرات الوزاریة التنظیمیة الخاصة بالمادة المُ  -

 ).ذات الصلةمراجع كتب المدرسیة، الموارد الرقمیة وال

 : ذاذة وحدة دراسیةالتخطیط لتحضیر جُ  .7

العناصر التي ینبغي استحضارھا أثناء التخطیط التربوي والتدبیر العملي لوحدة  -

 : دراسیة

إلنجاز عملیات  ،لكیمیاءاي یعتمدھا أستاذ مادة الفیزیاء والمراجع التأھمیة الوثائق و -

 : )بالنسبة لفعل التدریس ( التقویمالتخطیط والتدبیر و

في إطار التخطیط لعملیة  ،حتویات المادة الدراسیة موضوع التعلممراحل اختیار مُ  -

  :التدریس 



102 
 

  العم��ود األخی��ر الخ��اص بالمع��ارف  :انظ��ر كراس��ة التوجیھ��ات التربوی��ة (تحدی��د أھ��داف ال��تعلم

 ؛)والمھارات

  تحدد من كراسة (بموضوع الدرس التعرف على التعلمات األساسیة للمستوى السابق وذات صلة

 ؛)التوجیھات التربویة

  التحض��یر القبل��ي لل��دعامات والتج��ارب والمراح��ل الت��ي س��یعتمد فیھ��ا الكت��اب المدرس��ي كدعام��ة

 دیداكتیكیة؛

 تھیئ أداة للتقویم التشخیصي للمكتسبات القبلیة للمتعلمین حول موضوع الدرس؛ 

 مستقاة من المح�یط المع�یش للم�تعلم (داكتیكیة دی) أو وضعیات ـ مشكلة(مشكلة  تحضیر وضعیة ـ

 ؛ )إذا أمكن

  حس�ب طبیع�ة الموض�وع . ..) تجریبی�ة ـ وثائقی�ة ـ بح�وث( تھی�ئ وض�بط أنش�طة ال�تعلم المالئم�ة

؛ وظ�روف العم�ل )تحدد من كراسة التوجیھات التربویة ـ العمود الثاني الخاص بأنشطة مقترحة(

 : مع مراعاة ما یلي 

 كل یضمن اكتساب التلمیذ مختلف موارد الكفایة؛تنویع األنشطة بش -

العم�ل الف�ردي ـ العم�ل ض�من مجموع�ات ص�غیرة ـ ح�وار (تنوی�ع أش�كال العم�ل خ�الل األنش�طة  -

 ؛...)جماعي 

 ناوالت من طرف التلمیذ؛إعطاء األھمیة إلنجاز التجارب والمُ  -

الع��دة ـ /  الھ��دف ـ التركی��ب التجریب��ي :نش��اط تجریب��ي ( ،ن ك��ل نش��اط تعلم��يص��یاغة مض��مو -

 ی�ذم�ن ط�رف التلم ستحس�ن بن�اء وت�دوین حص�یلة ك�ل نش�اطویُ  ،)المناول�ة ـ االس�تثمار ـ الحص�یلة

تاع�ب ل�دى الم�تعلم ق�د تخل�ق مَ  ،تفادی�ا لت�راكم مجموع�ة م�ن التعلم�ات ،باشرة بعد إنج�از النش�اطمُ 

 ...الستذكارھا

  ـ تمرین تطبیقي أسئلة ( تحضیر أداة التقویم التكویني(... 

  ُوف�ي م�ادة  ،حتوى الدرس في باقي المواد الدراس�یة ل�نفس المس�توىرتقبة لمُ تعرف االمتدادات الم

 .الفیزیاء والكیمیاء بنفس المستوى والمستوى الالحق

 

   : كیفیة إعداد جذاذة وحدة دراسیة .8
  .إلى أھدافقترنة بالوحدة الدراسیة وتصریفھا الكفایة النوعیة المُ ) صیاغة(تحدید 

  : عن طریق یتم تحدید األھداف:  األھداف ♦

بتدریس مادة الفیزیاء  كراسة البرامج والتوجیھات التربویة الخاصة االطالع على -

  .والكیمیاء

  :قرر عن طریق حتوى الدراسي المُ یتم تحدید المُ : حتوى المُ  ♦

 ؛قرر الدراسي وتحلیلھاإلطالع على المُ  -

  ؛سطرةاألھداف المُ  ن في عالقتھا معتحدید المضامی -

باعتماد وثائق وكتب أخرى في المادة غیر  ،تضمنة فیھاضبط المعارف العلمیة المُ  -

 ؛الكتاب المدرسي
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ستوى التالمیذ راعاة مُ مع مُ  ،درجةالعلمیة المُ  على دقة الصیاغات للمفاھیم التركیز -

  . ضج لدیھم وتمثالتھمومستوى النُ  ،فيالمعر

  :یتم تحدید األنشطة الالزمة عن طریق :  األنشطة ♦

 ؛ھدف ناسبة لتحقیق كلر األنشطة المُ تصو -

 ؛األخذ بعین االعتبار إلمكانات المؤسسة وتجھیزاتھا المخبریة -

  ؛ستوى التالمیذللبرنامج الدراسي ولمُ  الءمتھاختارة ومُ انسجام األنشطة المُ  -

 ؛أخرىحیط كمصدر لبعض األنشطة من بین مصادر اعتماد المُ  -

وكیفیة تنظیمھا  ،من حیث أھدافھا ،ختلف األنشطةتكامل لمُ حكم والمُ التحضیر المُ  -

  .واستثمارھا

  :حددة عن طریق یتم تقویم مدى تحقق األھداف المُ :  التقویم ♦

 ؛تقویم تشخیصي -

 ؛)األھداف في شكل نتائج(التعلمات  تحدید النتائج المرجوة عند نھایة -

 ؛سطرة تتمیز بالصدق والثباتالئمة لألھداف المُ إعداد أنشطة تقویمیة واضحة ومُ  -

وطبیعة األھداف وتنفیذھا في  ،تتماشى مع وثیرة التنفیذ ،حكمة للتقویموضع خطة مُ  -

 ؛وقتھا

  .حددوتنفیذھا وفق برنامج مُ  ،طة لإلدماجوضع خُ  -

  )درس( وحدة دراسیة ذاذةجُ 

 :  وان ــالعن -

 : ستھدف ستوى المُ المُ  -

 :  وع الحصةـن -

 : از نجاإلدة ـمُ  -

    بالجزء الكفایة النوعیة المرتبطة

    )مواقف+ مھارات + معارف (ستھدفة الموارد المُ 

    كتسبات القبلیةالمُ 

    المعینات الدیداكتیكیة

    وضعیة ـ مشكلة دیداكتیكیة

  

  األنشطة التقویمیة  كیفیة تدبیر أنشطة التعلم  أنشطة التعلم  المقاطع الدراسیة
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  البیداغوجي( التربويالتدبیر: ( 

  
 )البیداغوجیات إلنجاز الدرسالطرق و( : التدبیر التربوي تعریف .1

التي یعتمدھا المدرس لبناء  ،الخطط اإلجرائیةھو مجموع العملیات والتقنیات والتدبیر التربوي  -

من خالل مجموعة من  ،التي یقوم بھا المدرس ،ھو كذلك مجموع التدخالت، والتعلمات

 .سطرة خالل عملیة التخطیط، بغرض تحقیق األھداف المُ الوضعیات داخل الفصل

 .إجراءات یتم فیھا الربط بین األھداف والمحتویات واألنشطة والتقویمھو التدبیر التربوي  -

  

  :التدبیر التربوي ) كوناتمُ  -  مراحل(وضعیات  .2

، ، رصد التمثالتالتذكیر، التمھید :أو كلھا  جراءاتتشمل بعض ھذه اإل : وضعیات اإلنطالق -

  . تقدیم الوضعیة المشكلة

 .التمرن ،التعمیم ،اإلستنتاج، التحلیل ،الفھم :تتضمن  : وضعیات بناء التعلمات -

تضمن مجموع التدخالت التي تستھدف تقویم التعلمات، سواء كان ت :وضعیات تقویم التعلمات  -

 .إجمالیاتقویما تشخیصیا أو تكوینیا أو 

غالبا ما تكون في نھایة الحصة الدراسیة أو الدرس أو األسبوع أو  : الدعموضعیات الُمعالجة و -

  .بعد التقویم اإلجمالي
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  ُالدیداكتیكیة) الموارد  –الوسائل  –الوسائط  -  الدعامات(  عیناتالم 

 : الكیمیاءعتمدة في تدریس مادة الفیزیاء ومُ ال

  الوسائل التعلیمیة 

 وسائل اإلیضاح  

 
  :تعریف  .1

لتسھیل اكتساب  ،ستخدم في األنشطة التعلمیةالتي تُ  ،عینات الدیداكتیكیة ھي جمیع الوسائطالمُ 

ساعد الئم لتنمیة المواقف واالتجاھات، فھي تُ ناخ المُ وخلق المُ  ،المفاھیم والمعارف والمھارات

  .قدمةالمتعلم على التحقق من االفتراضات المُ 

 :عینات الدیداكتیكیة المُ  أھمیة .2

 ؛المتعلمین ومھارات تنمیة قدرات -

 ؛ترتكز على التفاعل النشیط والمشاركة الفعالة ،جعلھم في وضعیات تعلمیة -

 تسھیل اكتساب المفاھیم والمعارف والمھارات؛ -

 ؛الئم لتنمیة المواقف واالتجاھاتناخ المُ خلق المُ  -

  .قدمةساعد المتعلم على التحقق من االفتراضات المُ تُ  -

  :المدرس المعینات الدیداكتیكیة لحصة دراسیة ) الشروط(كیف یحضر  .3

أثناء تحضیر الحصة  ،مجموعة من الشروط ،صب عینیھمدعو إلى أن یضع نُ إن المدرس 

وفق الضوابط  ،وأن یوظفھا في السیرورة التعلمیة ،عینات الدیداكتیكیةوتحضیر المُ  ،التربویة

 : التالیة

وللتمكن من طریقة استخدامھا،  ،للتأكد من صالحیتھا ،سبقاعینات الدیداكتیكیة مُ عاینة المُ مُ  -

 .وتحدید األسلوب األمثل الستغاللھا

 .ناسب الستغاللھاالئمة في الوقت المُ عینات الدیداكتیكیة المُ إدراج المُ  -

مع الحرص على تتبع سیر ھذه  ،عیناتختلف مراحل استعمال ھذه المُ إشراك المتعلمین في مُ  -

 .المراحل

 : عینات الدیداكتیكیةأنواع المُ  .4

 : ما یلي ،عینات الدیداكتیكیة التي یعتمد علیھا تدریس مادة الفیزیاء والكیمیاءأبرز المُ  من

 جسمات،مُ  أجھزة، (توفرة في المخابر ھي مختلف األدوات الدیداكتیكیة المُ  : عدات التجریبیةالمُ  -

 )...مواد كیمیائیة

 ،في المجال التربوي التواصلتكنولوجیا اإلعالم و ظھور إن:  تكنولوجیا اإلعالم والتواصل -

أھم االستعماالت ، ومن التدریس عتمدة فيناسبة لتجدید وتطویر الطرق البیداغوجیة المُ ل مُ شكّ 

التجریب : ھي ة الفیزیائی في تدریس العلوم التواصلة لإلعالم وتداولة للتقنیات الحدیثالمُ 

، استغالل استثمار شبكة األنترنتالنمذجة، الجداول المبیانیة، حاكاة، المُ  باستعمال الحاسوب،

 ...المكتبة اإللكترونیة 
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التلفزة المدرسیة،  األفالم الصوتیة، :یشمل ھذا النوع من الوسائل  : الوسائل السمعیة البصریة -

 ...الفیدیو

جھاز العرض فیدیو،  المسلط العاكس، : یشمل ھذا النوع من الوسائل : الوسائل البصریة -

 ...الرسوم ،الصور

أجھزة  اإلذاعة المدرسیة، األشرطة الصوتیة، : یشمل ھذا النوع من الوسائل:   الوسائل السمعیة -

 ...التسجیل

درس التي یلجأ إلیھا المُ  ،عینات الدیداكتیكیةصوص العلمیة من المُ عد النُ تُ   :صوص العلمیةالنُ  -

راقبة قدرة إلى تنمیة ومُ عینات ویھدف ھذا النوع من المُ  ،لتقدیم معارف أو استعمالھا أو تعمیقھا

وما  ،التمییز بین ما یفھمھ المتعلم ،صوصتیح بالخُ حیث أنھا تُ  ،المتعلم على التعمق في القراءة

وعلى  قدم لھ،لیركز على مدلول النص المُ  وتعفي المتعلم من إنجاز الحسابات، یتعذر علیھ فھمھ،

كما ھو معمول بھ عند حل  ،نقدیةصوص دراسة تیح لھ دراسة النُ كما تُ  ،آلیات االستدالل

 .التمارین أو عند استغالل الوضعیات التجریبیة

ویتم ، تسمح دراسة النصوص العلمیة بتنمیة قدرة المتعلم على التواصل والتعبیر الكتابي

صاغة وضحة في الغالب بصور، ومُ االعتماد في ھذا النوع من األنشطة على نصوص قصیرة مُ 

طالبة المتعلمین بإنجاز ھذه األنشطة ویمكن مُ ، ل المتعلمینطرف جُ  ستوعب منتُ  ،سیطةبلغة ب

جیب النص عنھا یُ  ،بثالثة أو أربع أسئلة ،رفق النشاط في كل حالةویُ ، خارج القسم أو داخلھ

 .ضمنیا

راعاتھا من طرف الضوابط التي ینبغي مُ و ،یة التي ینبغي استحضارھاالشروط الضرور .5
اإلستعمال السلیم (ة عند توظیف األدوات المخبریة خالل األنشطة التجریبی ،األستاذ

  ) : الكیمیاءختبرات الفیزیاء وتواجدة في مُ المُ المواد للتجھیزات و
مما  ،...)أو وثائقیة (یعتمد تدریس مادة الفیزیاء والكیمیاء باألساس على أنشطة تجریبیة 

راعاة قواعد الوقایة مع مُ  ،للتجھیزات المخبریةاالستعمال السلیم  یستدعي من األستاذ
 : ویتطلب ھذا من األستاذ  ،والسالمة والصیانة

 ختبر، وكیفیة تشغیلھا واستعمالھا؛توفرة في المُ أن یكون على درایة باألدوات المُ  - 
الرجوع إلى علیھ  ؛لما بكیفیة تشغیل واستعمال األدوات المخبریة، وإن تعذر ذلكأن یكون مُ  - 

ون درسُ أو األساتذة الذین یُ  ،نسقأو األستاذ المُ  ،حضراألجھزة، أو إلى استشارة المُ  بیانات
 ستوى؛نفس المُ 

 كملة لما ھو موجود فیھ؛ختبر ببعض التراكیب البسیطة المُ أن یعمل على إثراء المُ  - 
قبل ناوالت أن یعمل على التحضیر القبلي للعدة التجریبیة والتراكیب الكھربائیة، وإنجاز المُ  - 

 نتظر منھا؛طابقة النتائج التجریبیة مع ما ھو مُ للتأكد من مدى مُ  ،الحصة الدراسیة
 راقبتھا قبل وبعد استعمالھا من طرف التالمیذ؛حافظ على األدوات المخبریة، ومُ أن یُ  - 
وصیانة  ،وتصنیف ،وترتیب ،الفي استعم ،حضرینالتعاون والتنسیق مع األساتذة والمُ  - 

 .ختبراتتواجدة بالمُ والمواد المُ  ،التجھیزات
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 المعلومات والتواصل تكنولوجیا )TIC ( 

 والتواصل عالمتكنولوجیا اإل 

 التواصلتكنولوجیا اإلتصال و 

 الموارد الرقمیة 

 التقنیات التربویة الحدیثة 

 
بكل المواد خاصة ( التواصل في التدریستكنولوجیا المعلومات و توظیف مرجعیات .1

  : )العلمیة
  " 121المادة  " التكوینالمیثاق الوطني للتربیة و -
  التوجھات واالختیارات التربویة الوطنیة -
  "  إدماج التكنولوجیات الحدیثة لإلعالم والتواصل في المناھج الدراسیة :  " برنامج جیني -

  :  تدریسالالتواصل في تكنولوجیا المعلومات و توظیف )أھداف( أھمیة .2
 ؛الفیزیاء والكیمیاء مادة لتدریستعزیز الطابع التجریبي  -
 :  عبر تطویر التدریس -

 تطویر الطرق البیداغوجیة، 
 تكوین الفكر العلمي،  
 تعزیز التعلم الذاتي، 
 تدبیر الزمن الدیداكتیكي، 
 ترشید الموارد والمجھود، 
 تحقیق الجودة، 

 ؛التوثیق والبحث وتبادل المعلومات -
 .التواصل -

  : التواصل في التدریسالمعلومات وتكنولوجیا  تستعماالإ .3
  ؛التعلم بواسطة الحاسوب -
  ؛دیداكتیكیةأداة مخبریة و -
  ؛أداة باستعمال برانم -
 .تعددة الوسائطجماعي في القاعة مُ  استعمال -

  : تكنولوجیا المعلومات والتواصلُممیزات التجریب باستعمال  .4
 ؛تیح دراسة ظواھر جد سریعةیُ  -

 ؛عالجتھا الحقادراستھا أو مُ عطیات من أجل ن من تخزین المُ مكّ یُ  -

 ؛ن من الحصول على تمثیالت مبیانیة بشكل سریعمكّ یُ  -

 ؛التجربة حسب الحاجةنیة التأرجح بین اإلطار النظري وتیح إمكایُ  -

 ؛باشر في بارامترات المقادیر المدروسةتیح التحكم المُ یُ  -

 .عطي فكرة عن التطبیقات الصناعیة للمفاھیم المدروسةیُ  -
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 الكیمیاءاء ومادة الفیزیالتواصل في تدریس تكنولوجیا المعلومات ولتوظیف الأشكال  .5

  : )الكیمیاءلرقمیة في تدریس مادة الفیزیاء ومجاالت توظیف الموارد ا(
مكن توظیفھا في تدریس وتعلم التي یُ  ،عینات الدیداكتیكیة الھامةتبر الموارد الرقمیة من المُ عتُ 

  : فمن مجاالت توظیفھا  ،العلوم الفیزیائیة

یتم إنجازھا بأدوات افتراضیة  ،بتجارب افتراضیةیتعلق األمر  : وبالتجریب بواسطة الحاسُ  .1

عدات التجریبیة تتجلى أھمیة ھذه التجارب في إمكانیتھا من التعریف بالمُ ، وبعبر الحاسُ 

علیھا فعلیا، ول صمكن الحُ والوقوف على بعض النتائج المُ  ،ختبراتتداولة في المُ المُ 

إال أنھا تبقى محدودة ، مفاھیم منھا عن طریق اإلستقراءاستنتاج قوانین وو ،عالجتھا آلیاومُ 

  .توفرةعوض التجربة الفعلیة إذا كانت مُ مكن أن تُ وال یُ  ،اإلستعمال

سواء  ،سن توظیفھا الدیداكتیكي، وحُ ومبادئ التكنولوجیا المعلوماتیة إن إعمال أدوات وتقنیات

إذ یسمح ، ضافة للعملیة التعلیمیةقدم قیمة مُ یُ  ،، أو في التجریبفي التعلم أو ،في تقریب المفاھیم

أو  ،أو أنشطة تقویمیة ،أو أنشطة بنائیة ،، في إعداد أنشطة تمھیدیةاستعمالھا حسب نوعیتھا

م واكتساب المعرفة نصرا أساسیا وداعما للتعللة بذلك عُ شكِ مُ  ،لتحقیق أھداف التعلم أنشطة داعمة

 .العلمیة

ط اللواق : التكنولوجیا الحدیثة لالتصال والتواصل باإلضافة إلى الحاسوب استعمال یتطلب

عطیات التجریب عالجة مُ تتطلبھا مُ وھي أدوات ضروریة  ،والوسائط المعلوماتیة والبرانم

  .والتي تختلف أدوارھا وأھمیتھا حسب نوعیتھا بواسطة الحاسوب،

 .ھذه التغیرات إلى إشارة كھربائیةحول ویُ  عین،سجل تغیرات مقدار مُ یُ  )أداة( جھاز :الالقط  -

ویختلف رات الكھربائیة إلى إشارات رقمیة، حول اإلشاتركیب إلكتروني یُ  :الوسیط المعلوماتي  -

 . الُمستعمل الوسیط باختالف الالقط

من التعامل  ،وفرھاعبر الوظائف التي یُ  ،ستعمل الحاسوبن مُ مكِّ یُ  ،برنامج معلوماتي :البرنام  -

 .سجلة بواسطة الالقطعطیات المُ مع المُ 

 أنواع البرانم : 

 ؛ExcelوPowerpoint و Wordكبرنام :  مكتبیةالبرانم ال -

 عینة؛خاصة بتراكیب تجریبیة مُ  : كرسةبرانم مُ  -

 ،جدولةبینھا البرانم المُ ومن  ،ختلفةمكن استعمالھا في تجارب مُ ویُ  ،ذات طابع عام : عممةبرانم مُ  -

 .Avistepو RégressiوAviméca  مثل برنام  ،نحنیاتسمة للمُ والبرانم الرا

 إعادة اصطناعیة لظاھرة مدروسة، أي حاكاة خلق بیئة تعلم افتراضیةوفر المُ تُ  : حاكاةالمُ  .2

من خالل اإلستفادة من إمكانیة عرض األشیاء بشكل ثنائي أو ثالثي  ،تحركةتشمل أشكال مُ 

لتحقیق تفھم أكبر لھا في كل  ،تبطيء أو تسریع عملیة ظاھرة من حاكاةكما تسمح المُ ، األبعاد

الذي یصعب  ،على تقریب التالمیذ إلى العالم الواقعي الُمحاكاة تعملكما  زئیاتھا ومراحلھا،جُ 

 اھرة المدروسة كالذرة مثال، أو خطورتھاالطبیعة المجھریة للظ بسبب ،توفیره للمتعلم

   .عوبة اإللمام بالحركات الفلكیة كحركة النظام الشمسيكالتوتر الكھربائي العالي، أو صُ 
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وإذا  عوبات التجارب وإشكاالتھا؛واجھة صُ ومُ  ،مارسة التجریبحاكاة المتعلم من مُ مكن المُ ال تُ 

 حاكاةحلھا؛ ففي غالب األحیان تكون المُ ل مَ فھي ال تحُ  ،التجربة العلمیةذج نمْ حاكاة تُ كانت المُ 

  .وظیفتھا تختلف حسب موقعھا من التجریبو ،صاحبة للعمل التجریبيمُ 

مثال، عندما یكون العمل التجریبي  حاكاة في ھذه الحالةستعمل المُ تُ :  حاكاة قبل التجریبالمُ  -

 حاكاة قبلإنھا مُ :  فنقول في ھذه الحالة ،واالحتیاطاتبعض الشروط  أو یتطلب ،عقدارتقب مُ المُ 

 .مخبریة

الختیار شروط تجریبیة  ،حاكاة بعد العمل التجریبيیمكن أن تأتي المُ :  حاكاة بعد التجریبالمُ  -

مثل إزالة االحتكاكات في المیكانیك، أو دراسة ، التجربة الفعلیة غایرة یصعب تحقیقھا فيمُ 

 ...في الواقع التجریبي التعامل معھاتغیرات مقادیر یصعب 

ت العمل التجریبي واكبة لقیاسامیزات الحسابات المُ من أھم مُ :  حاكاة أثناء العمل التجریبيالمُ  -

ھمة، دة إنجازھا تكون مُ فإن مُ  ،تعددةتكون ھذه القیاسات كثیرة ومُ  بما أنھ عادة ماتكررة، وأنھا مُ 

خط ل ربح الوقت في إنجاز الحسابات ومن أج ،حاكاةالمُ برانم  وفي ھذه الحالة یتم اللجوء لبعض

 .نحنیات المطلوبةالمُ 

 ،النمذجة في تدریس العلوم : )REGRESSI=  ریسيغری: ، مثال وظائف برنممن ( النمذجة .3

، لتقدیم معارف أو تفسیر ظواھر طریقة أو سیرورة لتصور وضعیة حقیقیة أو احتمالیة ھي

 لطبیعتھا أو فھم أفضلأو  تھم ظواھر علمیة ،بناء مفاھیم علمیة أو قوانین ریاضیة بھدف

وللنمذجة أھمیة أیضا في التقلیل  ،، وذلك انطالقا من وضعیات دیداكتیكیة ملموسةتطورھا

شترط في اعتماد ویُ  من الشعور بُصعوبة المادة الدراسیة، وبالتالي جذب المتعلم إلیھا،

ووضع سیناریو بیداغوجي  ،العملیة التعلیمیة، اختیار أمثل للمورد الرقميالنمذجة في 

 .ناسب لھمُ 

   : رباءلكھفي ا مثال

  RC.خالل دراسة ثنائي القطب  ،بداللة الزمن، بواسطة برنم (t)�� ُمنحنى  نمذجة - 

 . U = R.Iنمذجة خط ممیزة موصل أومي ذي مقاومة معروفة - 

  :مثال في الكیمیاء 

) مخفف(أیونات الھیدروكسید "  عند ُمعایرة محلول وصلیةمُ قیاس  (��)G = fُمنحنى  نمذجة - 

    .بواسطة حمض الكلوریدریك "ماء مقطر+ 

عطیات لتمثیل آلي لمُ  ،تشمل بعض الموارد الرقمیة على جداول مبیانیة:  الجداول المبیانیة .4

تمكین ، وبح الوقتالمبیاني من رِ ن ھذا التمثیل مكّ ویُ ، تجریبیة لظواھر طبیعیة مدروسة

 .  المتعلم من تأویل أسرع لنتائج التجربة وفھم الظاھرة

تزایدا من الوثائق مُ إن شبكة األنترنت أصبحت تعرف زخما كبیرا و : نترنیتاألاستثمار شبكة  .5

فھي  ،قررات كل المواد الدراسیةباشر بمُ التي لھا ارتباط مُ  ،البرانم والتجاربوالمعلومات و

وفر ة أخرى فإنھا تُ ومن جھ، ستعملیھا إمكانیات ال حصر لھالمُ  تیحوتُ  ،الثراءتتمیز بالتنوع و

 .المعلومات األخرى غیرالمدرسیة قدرا ھائال من
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، من طرف األستاذ ةوجھومُ  ةؤطركون مُ تمن طرف التلمیذ یجب أن األنترنت  ستعمالإطریقة 

 ،ؤسسةمكن تشجیع التالمیذ على استعمالھا خارج المُ یُ  ،ؤسسةالمُ  وإن تعذر ھذا االستعمال داخل

  .ناسبةحركات البحث المُ إرشادھم إلى مُ  مع ،حوث منزلیة أو غیرھافي إطار بُ 

الكثیر العدید من الدروس، وونیة، بھا رھي عبارة عن مواقع إلكت : استغالل المكتبة اإللكترونیة .6

للسنوات الماضیة، والكتب التي ترتبط  مصححةالفروض وال المرفوقة بحلھا، تمارینمن ال

 ....بالمقررات الدراسیة، باإلضافة إلى فیدیوھات، وتجارب، وغیرھا

  

  لكیفیة إدماج الموارد الرقمیة ( السیناریو البیداغوجيTIC(  

  
 تعریف :  

طة وھو یتضمن خُ ، تعلمالعبر عن وصف لسیرورة یُ  ،إطار منھجيالسیناریو البیداغوجي 
عتمدة في األساسیة المُ  ، ویستحضر مجموعة من العناصرةإلنجاز مقطع أو وحدة تعلمیتربویة 

البیداغوجي أن ینطبق على وحدة تعلمیة  یمكن للسیناریو، وھندسة التعلم وتخطیطھا وتدبیـرھا
  .نظریة أو تجریبیة عن طریق توظیف موارد رقمیة

  
  أھداف السیناریو البیداغوجي: 

  اعتمادا على موارد رقمیةتحقیق أھداف التعلم  -

  تجدید أسالیب التعلم والتقویم -

  استغالل الموارد الرقمیة لتحقیق الجودة في التعلم -

 

  ُالسیناریو البیداغوجي ) عناصر(كونات م:  

  میزاتھومُ  مجال النشاط وموقعھ -
  وأھداف التعلم لمستھدفةالكفایات ا -
  وظفةالموارد الرقمیة المُ  -
 أھمیة النشاط  -
  )...ستویاتھمُ  ،تطلباتھ، نوعیتھمُ (ستھدف المُ النشاط  -
  شروط التعلم -

 
  إعداد سیناریو بیداغوجي ) المنھجیة(خطوات: 
  تحدید الموضوع -
  تحدید المستوى  ومكتسبات المتعلمین -
  تحدید الكفایات المستھدفة -
  تحدید المدة الزمنیة المخصصة -
  TICEتعلیل اختیار  -
 یمة المضافة  مسؤولیة المتعلمین، القمسؤولیة األستاذ،  ،وصف النشاط -
  تعریف شروط التعلم -
  تحدید معاییر التقویم -
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  الفھرس

 التقویم التربوي 

 استراتیجیة الدعم والمعالجة 

  للتقویمالثوابت األساسیة لبناء اإلطار المرجعي 

 لمادة الفیزیاء  بالسلك الثانوي التأھیلي التوجیھات المتعلقة بتنظیم التقویم التربوي

 والكیمیاء

  كیمیاءالومادة الفیزیاء :  األطر المرجعیة لمواد االمتحان الوطني الموحد للبكالوریا 
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 التقویم التربوي  

 

 قیاس مدى تحقق الكفایات( :  التربوي مفھوم التقویم(  

 نظمةالمُ  مساراتالخطوات وال من مجموعةالتربوي ھو عملیة تربویة، تتكون من  التقویم

ختلف ختلف األنشطة ومُ رافق مُ تُ وھي  ،من طرف المتعلمین نجزةالمُ  لوماتالمع عالجةتجمیع ومُ ل

ھو عملیة  ما یجب أن یكون، أيبین و ،مراحل التعلم، وذلك بقیاس الفرق بین ما ھو حاصل

منھا، وذلك قصد  توخاةفي ضوء األھداف المُ  ،كم حول مردودیة العملیة التربویةإصدار حُ 

  .الكشف عن الثغرات وتصحیحھا

 كل مرحلة دواروأ ،التربوي التقویم )سیرورات( مراحل : 
راد رتبطا بنوع القرار المُ ویكون مُ  ،طةوكیفیة إجراء الخُ  ،حدد أغراض التقویمیُ  :القصد أو النیة  -

 .اتخاذه

توضیحات ن من تقدیم مكّ والتي تُ  ،التي تكون حسب القصد ،ن من جمع المعلوماتمكّ یُ  :القیاس  -

    :التخاذ القرار، لذلك فالقیاس ھو 

  ُرید قیاسھ؛باشرة بما نُ رتبطة مُ جمع المعلومات المُ  :عطیات جمع الم 

  ُوتنظیمھا قصد تأویلھا؛ ،جمعةدراسة وترمیز المعلومات المُ : عطیات تنظیم الم 

  والتي تم  ،حصل علیھاعطیات المُ مكنة من المُ استخالص المعاني المُ : تأویل النتائج

 .تنظیمھا

حصل علیھا بواسطة المعلومات المُ  ،مكن من الدقةن من تقدیر بأكثر ما یُ مكّ یُ  :كم إصدار الحُ  -

 .القیاس

كتسبات الخبریة، ومن وكدا من تقنین المُ  ،ن من التوجیھ والترتیب والجزاءمكّ یُ  :اتخاذ القرار  -

    .القیام بتغذیة راجعة بشأن المسار الالحق للمتعلم

 التربوي التقویم أصناف :  

میزات ووظائف أو بمُ  ،عینرتبطة بمنظور مُ مُ  التقویم وفق تصنیف یعتمد معاییر تختلف أشكال

  .أو تربویا ،ستھدف اجتماعیا كانحسب الطابع المُ  ،التقویم في حد ذاتھ

  :وفق المجاالت األربعة التالیة  ھذه األصنافتتلخص 

 التقویم حسب وظائفھ .1

 البیانات والمعلوماتالتقویم حسب  .2

 التقویم حسب األطر المرجعیة .3

 التقویم حسب زمن إجرائھ .4

  التربوي التقویمأنواع :   

  : األصناف أنواع التقویم التالیةیتضمن كل صنف من ھذه  

 

  



114 
 

  التقویم حسب وظائفھ.1
  میزات التقویممُ   نوع التقویم

  
  

  التقویم التشخیصي

مكن أن میزات التي یُ عن المُ یھدف إلى الكشف  ،یتم في بدایة التعلم
 -تمثالتھم  -اھتمامات المتعلمین (قبلة تؤثر على نوع التعلمات المُ 

ناسبة من ل اقتراح أنماط مُ من أج ،)... -تجاربھم  -حوافزھم 
، كما یھدف إلى تشخیص المعارف والمھارات السابقة في التعلم
 ،قصد اقتراح أنشطة تصحیحیة واستدراكیة ،تعلم جدید كل بدایة

  .لنوع من التقویم لھ وظیفة وقائیةوبالتالي فھذا ا
  
  
  

  التقویم التكویني

في تنظیم التعلمات  ،تتمثل الوظیفة األساس لھذا الشكل من التقویم
، أو وحدة تعلیمیة ،ثناء إنجاز دروسأو أ ،أثناء برنامج دراسي

عوض ترك  ،عالج في حینھاعوبة تُ صُ أن كل  ،تنظیم التعلماتویعني 
عتبر بذلك وسیلة لتدبیر ویُ ، واصلون تعلمھم وھي تتراكملمین یُ المتع

عملھ بمراجعة وسائل  تدرج كل متعلم؛ یمكن المدرس من تنظیم
؛ یسمح لعدد كبیر من المتعلمین بلوغ األھداف وطرق تدریسھ

  .توخاة من التعلمالمُ 
  
  
  

  التقویم اإلجمالي

ة دراسیة، سنة ، درس، دورحصة(عین إجراءه في نھایة تعلم مُ  یتم
من أجل التأكد من مدى تحقق األھداف النھائیة لجزء من  ،)دراسیة

؛ یسعى إلى ...)، قدراتمعارف، مھارات(البرنامج أو البرنامج كلھ 
 -انتقال (الحصول على نقط من أجل ترتیب المتعلمین وانتقائھم 

 ،؛ التعرف على المردود الدراسي...)كرار ت -منح شھادة  -توجیھ 
ین المدرسة بیشكل قناة التواصل و ،ام للمتعلمینوعلى النمو الع

  .والمسؤولین عن قطاع التعلیم ،واألولیاء
  التقویم حسب البیانات والمعلومات.2
  

  التقویم الكمي
 –استفتاءات  –اختبارات (یعتمد على النتائج الكمیة ألدوات القیاس 

وات والخروج باستنتاجات وتحلیل نتائج ھذه األد، )أسالیب إحصائیة
  . علمیة نسبیاعلى أسس 

  التقویم النوعي
، مما قد ظات واآلراء واالنطباعات الشخصیةیعتمد على المالح

  .یكون لھ فائدة في إكمال الصورة للبرنامج
  التقویم حسب اإلطار المرجعي.3
  
  

  التقویم الضابطي

األكثر استعماال، إذ یمكن من مقارنة أداءات متعلم مع ھو التقویم 
حیث  ،أداءات متعلمین آخرین من نفس المجموعة في اختبار واحد

   ،خاصة تسمى عادة مجموعة االنتماء یتواجد المتعلم ضمن مجموعة
یصلح التخاذ قرارات في شأن التعلم بصفة عامة وترتیب و

  .فاعلیتھمالمتعلمین وانتقائھم والحكم على 
  
  
  

  التقویم المعیاري

یھدف ھذا الشكل من التقویم  بالدرجة األولى إلى تحدید مستوى 
؛ )البرنامج الدراسي(التعلم للمتعلم بالنظر إلى األھداف المتوخاة 

تھدیف التعلم  : من التقویم إلى عملیتین مركزتین یحتاج ھذا الشكل
د من تحقق األھداف للتأك ،وإعداد االختبارات ذات النمط القیاسي

  . المعلنة
أو على شكل نسبة ) نقطة(یمكن أن یحدد المعیار عددیا : ملحوظة 
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عدد األخطاء المسموح ( مائویة أو على شكل معاییر النجاح 
  ...).بارتكابھا أو مدة اإلنجاز أو ظروف إنجاز معینة

  التقویم حسب زمن إجرائھ.4
  
  

  التقویم الموقت

؛ یعتبر تقویما لتقویم بعد فترة طویلة من التعلمیتم ھذا النوع من ا
خارجیا ألن من یقترحھ في غالب األحیان لیس ھو الشخص الذي 

؛ یمكن من )…ان البكالوریا امتح –مباراة ( قام بعملیة التدریس
سنة  – دورة(على إثر فترة تكوین معینة  حصیلة إنجاز

  ).اتمنح الشھاد(؛ یمكن من االنتقاء واإلثبات )…دراسیة
  

  التقویم المستمر
؛ یھدف )یقوم بھ المدرس(یتم بكیفیة منتظمة؛  یعتبر تقویما داخلیا 

إلى تتبع التطور الدراسي لكل متعلم وتسجیل تقدمھ أو تأخره وكدا 
صعوباتھ وتعثراتھ؛ لھ وظیفة بیداغوجیة ذلك أنھ یخبر المتعلم من 

  .أجل تصحیح ثغرات التعلم المحتملة
 

  التقویم التربوي ) أھمیة (أھداف: 
 ،تقویم منھجیة التدریس -

 ،التعلیمعلم وتحسین نوعیة وجودة الت -

  ،تعرف التالمیذ مدى اكتسابھم للكفایات المستھدفة -

 ،تحدید مستوى التالمیذ واتخاذ التدابیر الضروریة -

 ،ئة عند التالمیذ ومختلف الصعوباتالكشف عن التمثالت الخاط -

 ،للتالمیذ والمجتمعناد الشواھد الضروریة إس -

 .آبائھم حول تطورھمإخبار التالمیذ و - 

  أھمیة التقویم الذاتي:  
یمكن لألستاذ أن یتدخل في وضع وإنشاء ورقة التحریر الوھمیة، التي سیقوم حولھا نشاط 

التصحیح الجماعي، وتضمینھا األخطاء الشائعة والتقنیة لدى المتعلمین، مما سیمكن من الوقوف 

إزاء إنجازاتھ في مختلف مراحل  وتھدف النظرة النقدیة التي یقیمھا المتعلم، االختالفاتعلى 

 ھذا المفھوم األخیرو ،للبحث عن وضعیات التعلم األكثر مالءمة؛ یعني عملیة تقویم ذاتي ،التعلم

وعلى أن ممارستھ  ،كأسلوب تقویم خالل مرحلة التعلم، یؤكد علیھ العدید من المھتمینیعتبر 

تتیح  ،)...تلقي التصحیح، تقدم في الدرس(إبان فترات استراتیجیة ضمن السیرورة التعلمیة 

على مالحظة إنجازاتھ وكیفیة فعلھ ونفسھ  كلما عمل المتعلم إذ  :بلورة المھارات المیتامعرفیة

 ،ى تعلمھ وأدائھكلما ارتقى وتحسن مستو ،ومراقبتھا ویقیم ذاتھ ویعدل أفعالھ خالل التعلم

ویحصل التقویم بواسطة أسالیب أو أنماط مختلفة؛ كمقارنة إنجاز المتعلم مع أداءات المتعلمین 

لذلك یجب أن یخطط األستاذ ؛ المقارنة مع إنجاز ذي مستوى جید اآلخرین أو التبادل معھم أو

  .لفقرات التقویم الذاتي ویدرجھا في استراتیجیتھ التقویمیة

 التربوي  للتقویم األساسیةوظائف ال: 
 .ترتبط بتوقع نجاح المتعلم في تعلم موضوع جدید ) :التنبئیة(الوظیفة التوقعیة  -

 .عوبات المرتبطة بذلكتھتم بتحدید عراقیل التحصیل، وتشخیص الصُ  :الوظیفة التشخیصیة  -
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بذلك خالل  تھتم باكتشاف أخطاء المتعلمین، وتشخیص الصعوبات المرتبطة :الوظیفة التكوینیة  -

 .مختلف مراحل التعلم، وُمعالجتھا آنیاً 

تھدف تحدید مستوى اكتساب المتعلمین للكفایات المستھدفة، تكون في نھایة  :الوظیفة اإلشھادیة  -

 .مرحلة دراسیة

  للتقویم التشخیصي) أھداف(الوظائف األساسیة :  
قصد اقتراح الالزمة لبناء التعلمات الجدیدة  ،السابقة والمكتسبات تشخیص المعارف والمھارات -

 .أنشطة تصحیحیة واستدراكیة

 –اھتمامات المتعلمین ( یمكن أن تؤثر على نوع التعلمات المقبلة الكشف عن الممیزات التي -

 .من أجل اقتراح أنماط مناسبة من التعلم... )  -تجاربھم  –حوافزھم  –تمثالتھم 

والتي تتعلق بعوامل خارجة عن العملیة التعلیمیة التعلمیة  ،التعلمتشخیص الصعوبات التي تعیق  -

 ....)كالحالة الصحیة للمتعلم والوسط العائلي واالھتمامات (

 .وتصحیحھا الكشف عن التمثالت الخاطئة عند التالمیذ ومختلف الصعوبات -

 .ھذا النوع من التقویم لھ وظیفة وقائیة -

 .أنشطة التعلمتوجیھ  -

   .انتقاء الطرائق المناسبةتیارھا واختحدید األھداف ویساعد على  -

 للتقویم التكویني  )أھداف( الوظائف األساسیة:  
 .تنظیم التعلمات أثناء برنامج دراسي أو أثناء إنجاز دروس أو وحدة تعلیمیة -

 .كل صعوبة تعالج في حینھا عوض ترك المتعلمین یواصلون تعلمھم وھي تتراكم -

 .عملھ بمراجعة وسائل وطرق تدریسھیمكن المدرس من تنظیم  -

 .التعدیل و العالج -

 .یساعد المتعلم على البحث عن طرق تصحیح مساره في التعلم -

  .یسمح لعدد كبیر من المتعلمین بلوغ األھداف المتوخاة من التعلم -

  للتقویم اإلجمالي ) أھداف(الوظائف األساسیة:  
  .البرنامج أو البرنامج كلھالتأكد من مدى تحقق األھداف النھائیة لجزء من  -

منح شھادة  –توجیھ  –انتقال (یسعى إلى الحصول على نقط من أجل ترتیب المتعلمین وانتقائھم  -

  ....)تكرار   –

 .وعلى النمو العام للمتعلمین ،التعرف على المردود الدراسي -

 .والقدرة على إدماجھا في حل وضعیات معینة  ،اإلشھاد على تحقق التعلمات -

 .المجتمعالمیذ والشواھد الضروریة للتإسناد  -

 .ین المدرسة واألولیاء والمسؤولین عن قطاع التعلیمبیشكل قناة التواصل  -
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مرحلة   نوع التقویم
  التقویم

موضوع   وظیفة التقویم
  التقویم

  أسالیب وأدوات التقویم

 تشخیصيالتقویم ال
  )قبلي(

قبل بدایة 
  التعلم

 شفویة مباشرة أسئلة -  كفایة سابقة  توجیھ النشاط
 إختبارات عن طریق -

 أسئلة كتابیة حول ما نرید
  ...تشخیصھ

 تكوینيال تقویمال
  )تدریجي(

 التعدیل  خالل التعلم
  والعالج

كفایة في 
  طور البناء

 )تركیبیة(فیة تمارین تولی -
 المالحظة الفاحصة -
كمحطة من محطات تنمیة  -

الكفایة، یتطلب حلھا تعبئة 
مكتسبات مجموعة من 
  الدروس بشكل تفاعلي 

اإلجمالي تقویم ال
  )بعدي(

بعد انتھاء 
  التعلم

صادقة أو المُ 
اإلشھاد على 

إدماج 
المكتسبات 

األساسیة في 
حل وضعیات 

  معینة

كفایة في 
  طور البناء

 للحل مسألةوضعیات  -
أسئلة معرفیة، أسئلة  -

 مھارتیة 
وضعیات إدماج نھائیة من  -

نفس فئة الوضعیات التي 
 أدت لبناء الكفایة 

وضعیات مشكلة للبحث  -
  عن الحل

  

 التربوي التقویم )الكبرى مرتكزاتال( مبادئ :  

  : مبادئ أساسیةیقوم التقویم على ثالثة 

ا بلغت درجة أدواتھ من مھمایة أسلوب بذاتھ وھو مطلب ضروري لعدم كف : مبدأ التنوع -

  .والثبات في توفیر المعطیات الموضوعیة  الموثوقیة والصالحیة

ي الیب التقویم التربوي فملیة التعلیمیة مختلف أسویقصد بھ في سیاق الع :مبدأ الشمولیة  -

والمیوالت لدى المتعلم، اعتمادا على  اتواالتجـاھ وقیاس مختلف المھارات والقدرات تشخیص

  .دقیقة معاییر 

نیة تقویمیة ألجل ضمان ب ،ویقصد بھ المزج والتفاعل بین مبدأ التنوع والشمولیة :مبدأ التكامل  -

 .والمواقف تغطي مجموع القدرات والمھارات

 المعاییر األساسیة لعملیة تقویم الكفایة المبادئ و : 

كوناتھا خالل تقویم مُ ولیس من  ورة إجمالیة،مكن تقویمھا إال بصُ یُ ركبة فال بما أن الكفایة مُ  -

 .ستقلمأخوذة بشكل مُ 

 .مكن تقویمھا إال في سیاقھافال یُ  ،بما أن الكفایة لھا طابع تفاعلي -

ستاذ أن فعلى التقویم أال یقتصر على ما تم تدریسھ؛ وعلى األ بما أن الكفایة إجمالیة وتفاعلیة، -

وقد تختلف من تلمیذ  ،المتعلمیستعین بھا الئمة والتي المواد المُ  لىیكون قادرا على التعرف ع

 .آلخر في نفس الوضعیة
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 .تنصب معاییر التقویم حول السیرورة والمنتوجیجب أن  -

مارسھا حققھا من خالل فعل التعلم األولي ویُ یتطلب تقویم الكفایة استقرارھا لدى المتعلم بعد أن یُ  -

 .في سیاقات أخرى

 تقویمالراعاتھا في ینبغي مُ  المبادئ األساسیة التي : 

  االتصاف بالمصداقیة والتقید بالموضوعیة واإلنصاف؛ -

 ضمان صالحیة االختبارات ونزاھتھا؛ -

  الئمة التقویم وفعالیة تدبیره؛مُ  -

  والتعریف بھا سلفا؛ ،الحرص على شفافیة معاییر التنقیط -

 .ثبتراجعة في حالة خطأ أو حیف مُ حق طلب المُ  -

  ھي  )االختبار الناجحأھم صفات  -شروط التقویم (خصائص التقویم:  

 راد قیاسھ فعالحصول التوافق بین وسیلة القیاس والمُ  : الصالحیة.  

 أي استقرار النتائج شابھة باستعمال طریقة قیاس مامُ  الحصول على نتائج : الثبات والموثوقیة ،

  .عند إعادة اإلختبار

 تتمثل في فھم المتعلمین ألسئلة التقویم : الموضوعیة. 

 تغطیة الكفایات الُمحددة في اإلطار المرجعي : الشمولیة. 

 أي القدرة على القیاس : الصدق . 

 النفعیة : 

 التربوي التقویم )أدوات( أسالیب : 

قصد بھا أنواع ویُ  ،تعددة حسب المجال والوظیفةتنوعة ومُ مُ  ،إن أسالیب التقویم بصفة عامة

لما لھا من عالقة وطیدة  ،االختبارات ،وأھمھا في المجال التربوي ،ستعملةالمُ نود األسئلة والبُ 

تعلقة واألدوات المُ  ،تعلقة بتقویم النتاجمیز بین األدوات المُ مكن أن نُ ، إال أنھ یُ بقیاس التحصیل

  :مجموعات  مكن حصر ھذه األدوات وفق ثالثامة یُ وبصفة ع ،بتقویم السیرورة

  باشرة؛عبارة عن أسئلة مُ  : یةواالختبارات الشف -

  : الكتابیةاالختبارات  -

  ُتعدد؛أسئلة االختیار من م 

  ؛)التكمیل(ملء الفراغات أسئلة 

  ُ؛)المزاوجة(طابقة أسئلة الم 

 أسئلة الخطأ والصواب؛ 

  ؛)اإلنشائیة(المقالیة األسئلة 

  ةالموضوعاتیاألسئلة ....  

حسب  ،عینةطالبة المتعلمین بإنجاز تطبیقات مُ تتعلق بمُ  : )العلمیة( االختبارات التطبیقیة -

 .یرورة التعلمسدمجة خالل تكون مُ و، الموضوع

  أدوات تقویم الكفایات بعد انتھاء فعل التعلم : 

 .تسھدفة في مجال التكوین المُ یإنجاز في وضعیة حقیق -
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 .أو مشاریع شكلةوابتكار وضعیات مُ  إنتاج -

 .عتمدة في إدماج التعلماتضاھي الوضعیات المُ صطنعة تُ مُ  شكلةوضعیات مُ  -

وتقتضي تحلیال  ،كونات الكفایةختلف مُ تتعلق بمُ  ،ركبةوضعیات مُ  ومسائل تقوم حولتمارین  -

 .فیزیائیا ونمذجة ریاضیة

 .تركیبیة /مسائل وتمارین تولیفیة  -

صحیح أو  تعدد،اختبار من مُ  باشرة،بسطة أو تطبیقیة مُ تمارین مُ (المعارف والمھارات النوعیة  -

  .)...اختیار ملء الفراغ، خطأ،

  

  ُعالجةاستراتیجیة الدعم والم 

 
إجراء یستھدف تجاوز ُصعوبات التعلم، التي ال یكون المتعلم بالضرورة سببا  :الدعم التربوي  -

 . فیھا

سطیرھا في مرحلة التي تم ت ،ھي استراتیجیة لعالج المشاكل:  عالجةالمُ استراتیجیة الدعم و -

  . تحلیل نتائجھإنجاز التقویم و

  ُتعلم في وحدة دراسیة واجھھا المُ عوبات التي یُ عالجة الصُ إجراءات م: 

 ،عوباتتحدید التعلمات موضوع الصُ  -

 عوبات،المھارات موضوع الصُ غة أنشطة للدعم ترتبط بالمعارف وصیا -

 إنجاز أنشطة الدعم من طرف المتعلمین، -

  .نجزتقویم مدى تحقق األھداف من الدعم المُ  -

  

  للتقویم الثوابت األساسیة لبناء اإلطار المرجعي: 
  
عتبر اإلطار المرجعي أداة منھجیة تستھدف تطویر وتدقیق أدوات ومساطر إعداد مواضیع یُ  

وتكییفھا مع المستجدات  ،فروض المراقبة المستمرة واالمتحان الموحد الجھوي أو الوطني

في اتجاه وضع المالمح التي ینبغي أن یكون علیھا التحصیل  ،المتعلقة بالمناھج التربویة

  .النموذجي للمتعلمین

، التعلمات المرتبطة ببرنامج معینلتقویم  إلى وضع األسس المرجعیة ویسعى اإلطار المرجعي

ویتم بناؤه انطالقا من تحلیل دقیق للبرنامج، ومن خالل استحضار كیفیة مقاربتھ أثناء التدریس، 

  .واألداة التي ستعتمد في التقویم د تطابق بین محتوى البرنامجبھدف إیجا

التي سینصب  ،المضامین والمھارات األساسیة ویعتبر اإلطار المرجعي وثیقة مرجعیة توضح

ویشكل وثیقة یتم اعتمادھا من طرف المكلفین بإعداد مواضیع االمتحان الجھوي  ،علیھا التقویم

  .ین وأسئلة التقویم الخاصة بمادة الفیزیاء والكیمیاءفي وضع تمارأو أو الوطني الموحد 
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  ُبالسلك الثانوي التأھیلي ،تعلقة بتنظیم التقویم التربويالتوجیھات الم 

 لمادة الفیزیاء والكیمیاء

  

  ُستمرةراقبة المُ الم 
  دوات والعملیات ن المدرس من الحصول على معلومات حول فعالیة األمكّ إجراء یُ : تعریف

  .ستعملةالمُ التعلیمیة 

   : تشمل المراقبة المستمرة كال من:  األسالیب المعتمدة في المراقبة المستمرة .1

  األنشطة التقویمیة المدمجة -

  .الفروض الكتابیة المحروسة المنجزة خالل العملیة التعلیمیة التعلمیة -

 داخل الفصل  تشمل ھذه األنشطة التقویمیة كل ما ینجزه التلمیذ:  األنشطة التقویمیة المدمجة

خالل دورة دراسیة من فروض منزلیة، ومناوالت تجریبیة أثناء حصص األشغال  ،وخارجھ

التطبیقیة، وإجابة عن أسئلة فوریة كتابیة أو شفھیة ذات طابع نظري أو تجریبي ال تتعدى مدة 

إنجاز بحوث وعروض ى المشاركة في األنشطة الصفیة، ودقیقة، إضافة إل 15إنجازھا 

  .وتقدیمھا

  الفروض الكتابیة المحروسة:  
 : مكوناتھا وتنظیمھا  -
وعاتیة تتطرق الفروض الكتابیة المحروسة إلى وضعیات اختباریة باعتماد تمارین موض -

وتشمل ھذه الفروض تمارین الختبار التعلمات، وتمارین تطبیقیة،  ،متضمنة للمفاھیم المدروسة
تعرف المعدات ووظائفھا، التراكیب ( وتمارین تولیفیة، وتمارین حول األشغال التطبیقیة 

المسطرة في ) إلخ...التجریبیة، وصف التجارب، تقنیات التجریب، استثمار نتائج تجربة 
 لخاصة بالفیزیاء والكیمیاء؛التوجیھات التربویة العامة والبرامج ا

یتمیز التمرین الموضوعاتي بوحدة الموضوع، ویمكن أن یستھل بتقدیم للوضعیة االختباریة مع  -
إمكانیة تبویبھ إلى أجزاء مستقلة عن بعضھا البعض، تتضمن أسئلة متدرجة في الصعوبة 

 بة؛یتوخى منھا دفع التالمیذ إلى تعبئة المعارف والمھارات والمواقف المكتس
تمارین موضوعاتیة مرفقة بسلم ) 4(أو أربعة ) 3(یتكون الفرض الكتابي المحروس من ثالثة  -

فرض والمحددة قیمتھا من نقط من النقطة اإلجمالیة لل) 7(التنقیط، حیث تخصص للكیمیاء سبع 
ویراعى في سلم التنقیط توزیع النقط على األسئلة حسب أھمیتھا مع إدراجھا ضمن  ،20إلى  0

 موضوع الفرض المحروس؛نص 
 یجب إنجاز الفروض الكتابیة المحروسة خارج حصص األشغال التطبیقیة؛ -
تنجز أنشطة المراقبة المستمرة وفق الجداول اآلتیة المحددة لعدد الفروض ومدد وفترات  -

إنجازھا، وللمضامین والمجاالت الدراسیة المعنیة بالفرض الكتابي المحروس بالنسبة لكل 
  . مستوى دراسي

تحدد الضوابط المؤطرة للفروض الكتابیة المحروسة : ضوابط الفروض الكتابیة المحروسة  -

 : فیما یأتي 

المھارات والمواقف، الواردة في التوجیھات التربویة حضار الكفایات الشاملة للمعارف واست -
الوطني  الكیمیاء، ومقتضیات اإلطار المرجعي لالمتحانة الخاصة بتدریس مادة الفیزیاء والعام

  الموحد باعتبارھا موجھات لبناء الفروض؛
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  الشعبة والمدة الزمنیة المخصصة لإلنجاز؛مراعاة المستوى الدراسي و -
تصحیح الفروض الكتابیة المحروسة بكیفیة جماعیة، وإطالع التالمیذ على أوراق التحریر داخل  -

  أجل ال یتعدى أسبوعین من تاریخ إجراء الفرض؛
  المیذ التصحیح المنجز في دفاترھم؛الحرص على تدوین الت -
تدوین مواضیع فروض المراقبة المستمرة مرفقة بعناصر اإلجابة وسلم التنقیط وتواریخ إجراء  -

  الفروض وتصحیحھا في دفتر النصوص؛
موافاة إدارة المؤسسة بورقة تنقیط تضم النقط المستحقة في األنشطة التقویمیة المدمجة،  -

، وبأوراق التحریر مصححة لوضعھا رھن إشارة المفتشین والفروض الكتابیة المحروسة
  التربویین وأولیاء التالمیذ؛

بناء التمارین باعتماد وضعیات شبیھة بوضعیات التعلم ووضعیات تولیفیة، تتیح تعبئة المعارف  -
والمھارات الواردة في التوجیھات التربویة العامة والبرامج الخاصة بتدریس مادة الفیزیاء 

  .ء وفي اإلطار المرجعي لالمتحان الوطني الموحد مع احترام نسب األھمیة المحددة والكیمیا
یتم حساب المعدل العام للمراقبة المستمرة للمادة في :  حساب المعدل الدوري للمراقبة المستمرة -

لألنشطة التقویمیة  %25للفروض الكتابیة المحروسة، و نسبة  %75كل دورة باعتماد نسبة 

 .المدمجة

  

  االمتحان الوطني الموحد  
  : مكوناتھ وتنظیمھ .1
المقرر یشمل االمتحان الوطني الموحد لمادة الفیزیاء والكیمیاء بالمرحلة الثانویة التأھیلیة،  -

في نھایة السنة الثانیة من سلك البكالوریا بالنسبة لشعبة العلوم  ادة بأكملھ ویجرىالسنوي للم
  .الریاضیة، وشعبة العلوم التجریبیة، وشعبة العلوم والتكنولوجیات، بجمیع مسالكھا

  .االمتحان الوطني الموحد من تمارین موضوعاتیة في الفیزیاء والكیمیاءیتكون موضوع  -
 : ة لموضوع االمتحان الوطني الموحد فیما یأتي تحدد الضوابط المؤطر:  ضوابطھ ومواصفاتھ -

المھارات والمواقف الواردة في التوجیھات التربویة حضار الكفایات الشاملة للمعارف واست -
مرجعي لالمتحان الوطني العامة الخاصة بتدریس مادة الفیزیاء والكیمیاء، ومقتضیات اإلطار ال

 موضوع االمتحان؛كالوریا باعتبارھا موجھات لبناء الموحد للب
 الشعبة والمدة الزمنیة المخصصة لإلنجاز؛مراعاة المستوى الدراسي و -
إعداد تمارین موضوعاتیة تتمیز بوحدة الموضوع، ویمكن أن ُیستھل كل منھا بتقدیم للوضعیة  -

االختباریة مع إمكانیة تبویب كل تمرین إلى أجزاء مستقلة عن بعضھا البعض تتضمن أسئلة 
 عوبة؛متدرجة في الص

تتطرق التمارین الموضوعاتیة للتعلمات المكتسبة خالل حصص الدروس، وحصص األشغال  -
التطبیقیة، باعتماد وضعیات شبیھة بوضعیات التعلم، ووضعیات تولیفیة، تسمح بتعبئة المعارف 

 .والمھارات الواردة في اإلطار المرجعي
إن تحقیق األھداف المتوخاة من االمتحان الوطني الموحد في مادة الفیزیاء : التتبع و االستثمار  -

والكیمیاء یستدعي تتبع مختلف العملیات المتعلقة بإنجازه واستثمار نتائجھ، إقلیمیا وجھویا 

  : ومركزیا، وذلك من خالل 

مواضیع االمتحانات تنظیم المفتشین التربویین للقاءات إقلیمیة وجھویة بمشاركة األساتذة، لتقویم  -
  ودراسة نتائجھا؛
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استثمار تقاریر اللقاءات التقویمیة جھویا ورفع نتائجھا ومقترحاتھا إلى المنسقیات المركزیة  -
 التخصصیة؛

عقد لقاءات تقویمیة على الصعید المركزي لتقویم مواضیع االمتحانات الموحدة، ودراسة  -
 .نتائجھا، وتقدیم المقترحات الكفیلة بتطویرھا

 

 مادة  :حان الوطني الموحد للبكالوریا ألطر المرجعیة لمواد االمتا

 كیمیاءوال الفیزیاء
  

  : األھداف .1

  : تتحدد األھداف من ھذا اإلجراء المنھجي في 

توحید الرؤیة بین مختلف اللجن المكلفة بوضع االمتحان الموحد حول ما یجب أن یستھدفھ  -

 االمتحان بغض النظر عن تعدد الكتاب المدرسي؛

السعي إلى الرفع من صالحیة مواضیع االمتحانات اإلشھادیة عبر الرفع من تغطیتھا وتمثیلیتھا  -

 للمنھاج الدراسي الرسمي، وذلك في اتجاه التصریف الفعلي لمبدإ تكافؤ الفرص؛

توحید المرجعیات بالنسبة لكل المتدخلین والمعنیین، لجعل االمتحان یقوم على أساس تعاقدي بین  -

 تلمیذات وتالمیذ و لجن إعداد المواضیع؛ومدرسین مدرسات وجمیع األطراف المعنیة من 

 اعتماد معیار وطني لتقویم مواضیع االمتحانات اإلشھادیة؛ -

ستمرة واستثمار نتائجھا في وضع اآللیات الممكنة من توفیر موجھات لبناء فروض المراقبة الم -

 .ضمان تحكم المتعلمات والمتعلمین في الموارد والكفایات األساسیة للمناھج الدراسیة

  : بنیة اإلطار المرجعي .2

یستند وضع األطر المرجعیة الختبارات مواضیع االمتحان الوطني الموحد على التحدید الدقیق 

واإلجرائي لمعالم التحصیل النموذجي للمتعلمین وللمتعلمات عند نھایة السلك الثانوي التأھیلي 

  : وذلك من خالل 

صر درجة األھمیة مع ح ،المقررة في السنة النھائیة لسلك البكالوریا ضبط الموارد الدراسیة -

 داخل المنھاج الرسمي للمادة الدراسیة؛ من مجاالتھاالنسبیة لكل مجال 

تعریف الكفایات والمھارات والقدرات المسطرة لھذا المستوى التعلیمي تعریفا إجرائیا، مع تحدید  -

 درجة األھمیة بالنسبة لكل مستوى مھاري داخل المنھاج الرسمي للمادة؛

  .تحدید شروط اإلنجاز -

  سیرورة بناء اإلطار المرجعي .2

واستنادا إلى البرامج والتوجیھات التربویة الخاصة بالتعلیم ، انطالقا من تحلیل مضامین البرامج

ر المرجعي وفقا لما ااإلط یتم إعداد، الثانوي، وعلى ضوء الكتب المدرسیة والممارسات الصفیة

   :  یلي

  بناء جدول المضامین. 1.2 

تحدید المجاالت الرئیسیة والفرعیة للمضامین المستھدفة من التقویم انطالقا من البرامج الرسمیة  -
 المعمول بھا؛ 
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  إبراز المعارف األساسیة التي تعتبر الحد األدنى الذي یجب اكتسابھ من طرف التلمیذ؛ -
  القابلة للتقویم؛) المھارات المختلفة: نوعیة التعلمات (میة األساسیة صیاغة األھداف التعل -
تحدید نسبة أھمیة كل مجال من المجاالت الرئیسیة، باالعتماد على وزنھا في البرنامج،  -

  .والغالف الزمني المخصص إلنجازھا
  جدول المستویات المھاریة. 2.2

  : انطالقا من األھداف المحددة في جدول المضامین یتم 
 .رصد المھارات األساسیة التي سینصب علیھا التقویم  -
  . تصنیفھا في مستویات مھاریة مع تحدید نسبة أھمیة كل مستوى مھاري  -
  )مھارات/ مضامین  :الجدول التركیبي (جدول التخصیص . 3.2

لرئیسیة، وحسب المعارف یتضمن اإلطار المرجعي جدوال للتخصیص حسب المجاالت ا

وى مھاري مستھدف یحدد ھذا الجدول نسبة األھمیة لكل مجال رئیسي، ولكل مستو ،والمھارات

  : بالتقویم ویوضح  

  التقاطع بین المجاالت المضامینیة والمستویات المھاریة معبر عنھ بنسبة مأویة؛  
 نسبة النقط المخصصة لكل مستوى مھاري ومجال رئیسي. 

  .ویتم تحدید مواصفات عدة التقویم اعتمادا على المعطیات السالفة الذكر
  : توظیف اإلطار المرجعي .3

توظف األطر المرجعیة في بناء مواضیع االختبارات المتعلقة بمختلف المواد المعنیة باالمتحان 

  : وذلك باالستناد إلى المعاییر التالیة 

أن یغطي موضوع االمتحان كل المجاالت المحدد في اإلطار المرجعي الخاص بكل :   التغطیة )1

 .مادة دراسیة

المحددة في اإلطار المرجعي لكل مجال من مجاالت الموارد أن تعتمد درجة األھمیة :   التمثیلیة )2

وذلك لضمان تمثیلیة ھذا  ،الدراسیة ولكل كفایة أو مستوى مھاري في بناء موضوع االختبار

 .األخیر للمنھاج الرسمي المقرر

أن یتم التحقق من مطابقة الوضعیات االختباریة للمحددات الواردة في اإلطار :  المطابقة )3

  : لى ثالث مستویات المرجعي ع

 المھارات؛ و الكفایات 

 الموارد الدراسیة ومجاالتھا؛ 

 شروط اإلنجاز.  
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  نظریات التعلم

 

  علم النفس التربوي: 

 .ت التعلم والتعلیماموضوعھ عملی ،ھو علم -

  نظریات التعلم:  

والذي من  لوك اإلنساني، بھدف تنظیم المعرفة والحقائق والمبادئ حول التعلم،حاوالت لتفسیر السُ مُ  -

 .التنبؤ بھ وضبطھلوك اإلنساني وساعد في فھم السُ یُ  شأنھ أن

  التعلم : 

 .بناء المعارف -

 .المتعلم من أجل تطویر قدراتھ وتمثالتھمجموع العملیات التي یقوم بھا  -

 .  ھي سیرورة اكتساب یتم من خاللھا بناء تعلمات المتعلم عبر أنشطة تعلیمیة تعلمیة -

دوثھا من ستدل على حُ ، وإنما یُ غیر ظاھرة في ذاتھا، أي أنھ عملیة )افتراضیة(عملیة عقلیة داخلیة  -

 .وبالتالي للقیاس ،الحظةالسلوكات القابلة للمُ تمثلة فیما یحدث من تغییر في خالل نتائجھا المُ 

 .فاعلیة المتعلم: التعلم الذاتي  -

  .جعل التعلم غیر ُمرتبط بسیاق المؤسسة التعلیمیة: التعلم مدى الحیاة  -

   

 :  )التكوینیة( النظریة البنائیة .1

 ي اجیجون ب : مؤسس النظریة Jean Piaget 

 حسب بیاجي( مراحل النمو العقلي عند الطفل( :  

  )سنتین - 0(: المرحلة الحسیة الحركیة  -

 فترة اإلستجابة لمثیرات 

 فترة التكیفات األولیة 

 فترة اإلستیعابات الدائریة الثانویة أو القصدیة 

 فترة تنظیم الحركات الدائریة الثانویة 

 فترة الحركات الدائریة الثالثیة 

  الذھنيفترة اكتشاف الوسائل الجدیدة عن طریق التصور  

  )سنوات 7 – 3(مرحلة الذكاء الحدسي الالمنطقي  -

 التفاعل اإلجتماعي 

 اإلدراك الحدسي الالمنطقي  

 )سنة 12 – 8(المرحلة المحسوسة  -

 )فما فوق –سنة  12(جردة المرحلة المُ  -
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 مبادئ النظریة : 

 عاب یاالست وذلك عبر، الذات مع موضوع التعلم فیبنى من خالل تكیُ  ةیھذه النظر يالتعلم ف

 .دةیات الجدیعطوالمُ  ات السابقةیعطالمُ  نیالدماغ ب يالحاصل ف ن إلى التوازنییدؤالمُ  مؤوالتال

 یحصل للمتعلم من خالل توظیفھ لتمثالتھ، من أجل حصول التوازن والتكیف بین  التعلم سلوك

   .المعارف السابقة والمعارف الالحقة

  خبرات(، وأن بناء المعارف یتم استنادا إلى المعارف السابقة التعلم فعل نشیطتقوم على مبدإ أن 

 ).وتمثالت

 ینتقيو الحظرفة اعتمادا على ذاتھ فقط؛ یُ التعلمیة، یبني المع - محور العملیة التعلیمیة متعلمال 

تھ المعرفیة أو نظم ویستنتج ویدمج تعلماتھ الجدیدة في بنییُ و ویتخذ قرارات حللیُ و یصیغ فرضیاتو

بین ذھني صراع  عبر عملیات تحول وتكییف، أي كما أن سیرورة تعلمھ تمر ،الذھنیة الداخلیة

 ).التناوب بین التوازن والالتوازن(كتسبات السابقة والتعلمات الالحقة المُ 

  التعلم سیرورة یجب أن تنطلق من نشاط المتعلم، بحیث تتكون المعرفة عن طریق بنائھا، ولیس

 .ر للمعلوماتبُمجرد تلقین ُمباش

 المتعلم قادر على بناء المعرفة، انطالقا من ُمكتسباتھ السابقة. 

  شرط أساسي لبناء المعرفة) تمثالت - الخبرات (المعرفة السابقة . 

 التعلم نتاج لتفاعل الذات مع موضوعات الواقع. 

 یعتبر اإلتجاه البنائي أنھ ال توجد معرفة، وإنما عالقة مع المعرفة. 

 على الفعالیة الذاتیة للمتعلم یرتكز التعلم. 

  ينفصل عن التطور النمائیالتعلم ال، 

  العارفة على موضوع المعرفة قترن باشتغال الذاتیالتعلم، 

 یبنى بالتراكم، بل عن طریق التعدیل المتواصل للكفایات المعرفیة، فالمتعلم أثناء تعلمھ  التعلم ال

 .یدخل في صراع معرفي، یرتقي بھ إلى مستوى آخر

 تعلم بھا المتعلمی ية التیاألساس ةیجیاإلسترات يالتمثالت ھ. 

 تعتبر المدرسة التكوینیة الخطأ ُمنطلقا ھاما للتعلم. 

 التعلیمیة دور المدرس ضمن ھذه النظریة في تطبیقھا التربوي، ُمجرد ُموجھ وُمیسر للعملیة. 

 ریآلة للتفك الذي ھو ،الدماغ يقع فیخالل ما  من ،تعلمةعتبار للذات المُ اإل ھذه النظریة أعادت 

 .ُعلیارورات الیوالس

 مفاھیم النظریة :  

 عابتیاالس 

 مؤالتال 

 التوازن 

 فیالتك 

 خطاطات الفعل 

 التمثالت 
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 ةیرورات اإلجرائیالس 

 

 : بنائیة -النظریة السوسیو .2

 تسكي فیكو على ید ،ظھرت ھذه النظریة في النصف الثاني من القرن الماضي : مؤسس النظریة 

لى أن المتعلم ھو صانع المعرفة كونھا تؤكد ع ،تعد ھذه النظریة فرعا من البنائیةو ،كیلیرمونو 

 .باني التعلمو

 

 مبادئ النظریة : 

 يرتكز التعلم على الصراع المعرفی، 

 ا من طرف المتعلمیتبنى المعارف اجتماع، 

 طیالمححدث التعلم من خالل التفاعل مع ی. 

 المجتمع يتعنو ویالسوس ،نیالمركبة من لفظة من العبارات یوبنائیالسوس : قوانین النظریة، 

ر یثأھا من خالل تیالتعلم فتم یمجملھا مقاربة  يف يوتعن ،ةیة البنائیقصد بھا النظریة ویوالبنائ

المھارات من خالل تفاعلھ  يبنیالمعارف وكتسب یتعلم ویة یھذه النظر يف متعلمالمجتمع، أي أن ال

 .نیاآلخرمع 

  النظریةمفاھیم :  

 المجتمع 

 جماعة القسم 

 التفاعل 

 التأثیر والتأثر 

 ھ؛ فھو یبني معارفھ بكیفیة نشیطةالتي تعتبر أن المعارف تبنى اجتماعیا من لدن المتعلم ولفائدت 

كما ترى ھذه النظریة بأن  ،التفاوض والتفاعل وإعطاء المعنى خالل سیاق قائم على من ومتدرجة،

إنجازاتھ بإنجازات غیره، أي في إطار التفاعل مع الجماعة أو  المتعلم ال یطور كفایاتھ إال بمقارنة

 .األقران والمحیط العام

 

 :ة النظریة المعرفی .3
 يوبق ،الديین المیات القرن العشریبدا يف ،برونرد یة على یظھرت ھذه النظر : مؤسس النظریة 

   .رھا حتى وقتنا الراھنیتطوالعمل على 

 مبادئ النظریة : 

 والطموحات م واألھدافیة واالتجاھات والقیالمعرف ةیالبن ير فیرتكز التعلم على التغی. 

 ة الذكاءات المتعددةینظر 

 ة التعلم باالكتشافینظر 
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 الشخص  قة تعاملیطرالتعلمات و قيتل يف يالجانب المعرف ة تركز علىینظر ھي : قوانین النظریة

 -ق یالتطب -الفھم  - المعرفة( كصنافة بلوم  فظھر لذلك صنافات ،عابھایاستالمعلومات و يتلق يف

مع  قة تعامل الذاتیتدرجا لطر صنافة تضع يھو ،)میالتقوم وییالتق -ب یالترك - لیالتحل

 .المعلومات

 مفاھیم النظریة :  

 ةیة المعرفیالبن 

 ةیالدافع 

 التعلم باإلكتشاف 

 الذكاء 

 ریالتفك 

 المعنى 

 المعلومات 

 لمتعلم، وتعطي أھمیة خاصة تنظر ھذه النظریة للتعلم من زاویة السیاقات المعرفیة الداخلیة ل

معالجة المعلومات والفھم والتخزین في الذاكرة واالكتساب (واستراتیجیات التعلم  المعرفةلمصادر

وبطریقة اكتسابھا، یزید من نشاطھ اكتسبھ من معرفة،  فوعي المتعلم بما ،)وتوظیف المعارف

 .المیتامعرفي لتطویر جودة التعلمات

 

 :النظریة السلوكیة .4
 ومنةیكیات المتحدة األمریالوال يف 1912ة سنة یظھرت المدرسة السلوك : مؤسس النظریة ، 

 .باف لوف - نركیس - واطسون : أشھر روادھا

 مبادئ النظریة : 

 والت یالمھ شروط قادرة على إثارة االنتباه ویتتوفر ف أن ذ البدیقدم للتالمی يمعرف كل مضمون

 .الحوافزو

  ًي، فعندما نعطواناتیالح قاتھا علىیث بدأت تطبی، حواالستجابة ریة تعتمد على مبدأ المثینظر يھ 

مدة إذا أطلقنا صوت الجرس بدون  ، فبعدكل مرة يونرفقھ بصوت جرس ف الكلب مثال طعاما

 .)يمبدأ المنعكس الشرط (كاستجابة أو كرد فعلفرز الكلب لعابا  طعام

 بیوتدر ز، أو ممارسةیتحف ر، أویللمتعلم بسبب مث حصلیالتعلم سلوك  : قوانین النظریة. 

 مفاھیم النظریة :  

 السلوك 

 ر واالستجابةیالمث 

 ةیالدافع 

 بیوالتدر ز والمرانیالتعز. 
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 :النظریة الجشطلتیة  .5
 كورت كوفكا -لفجانج كوھلر -مریماكس فرت : مؤسس النظریة  

 يالماض ات من القرنینیالعشر يظھرت ف 

 بت الذات المتعلمةیغي ة التیة السلوكیقامت بانتقاد النظر 

 مبادئ النظریة : 

 ءية الشیق لبنیالفھم الدق. 

 تحقق االستبصار من طرف الذات المتعلمة. 

 الیعد االستبصار حافزا داخی. 

 ھایإلدي یؤ يالتعلم مرتبط بالنتائج الت. 

  ات المشابھةینقل تعلماتھ إلى الوضعتحقق بقدرة المتعلم على یالتعلم. 

 قوانین النظریة : 

 قانون التقارب. 

 قانون التشابھ. 

 قانون االنغالق. 

 ةیاالستمرارقانون االتصال أو. 

 قانون الشمول   

 مفاھیم النظریة :  

 الجشطلت 

 ةیالبن 

 االستبصار 

 میالتنظ 

 الفھم والمعنى 

 ةیالحافز 

 میإعادة التنظ. 

 

 :نظریة الذكاءات المتعددة  .6
 ة الذكاءات یھا نظریعلدة أطلق یة جدیلنظر جاردنرتوصل  1983عام  يف : مؤسس النظریة

 .المتعددة

 القدرات وبكل  ،ة للمتعلمیالجوانب الشخصع یة الذكاءات المتعددة تھتم بجمینظر : مبادئ النظریة

 .مارسھایوھا اإلنسان یتوفر علی ينشطة التات والمھارات واألیوالكفا

 اإلنسان  متلكھای تيتھ على أن القدرات الینظر يأكد جاردنر ف : أنواع الذكاءات التي یملكھا اإلنسان

 :ي ثمان ذكاءات وھ يتتمثل ف

 الذكاء اللغوي1)
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 ياضیالر يالذكاء المنطق2)

 يالذكاء البصري المكان3)

 يالحرك يالذكاء البدن4)

 يالنغم يقاعیالذكاء اإل5)

 يملأالذكاء الت6)

 يالتواصل يالذكاء االجتماع7)

 يعبیالذكاء الط8)
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  األسس النظریة: المقاربات البیداغوجیة 

 

 :بیداغوجیا حل المشكالت  .1
  

  یؤدي تحلیلھا من طرف التلمیذ إلى استبصار  ،وضعیة مشكلة معقدةبیداغوجیا تقترح دراسة
  .رةلمتداخلة والمتمحوامجموعة من التعلمات 

  یعید النظر في لمشكلة ھي الوضعیة التي یكون فیھا المتعلم أمام عقبة أو تناقض، یجعلھ االوضعیة
ویشترط  أن تكون ھذه الوضعیة المشكلة مصطنعة ومحفزة ومشوقة ومرتبطة  معارفھ ومعلوماتھ،

  .بواقع المتعلم 
  السقراطي والمنھج المنھج التولیدي (إن حل المشكالت نھج قدیم في تاریخ التفكیر البشري

  .)إلخ... االستقرائي األرسطي
ومن بین ما ارتبط بھ كذلك، نجد التعلیم المبرمج وبیداغوجیا التحكم الذي یركز على اكتساب 

وھي عموما تنطلق من مشكل  ،تسبة سابقا وجعلھا قابلة للتطبیقمك قواعد جدیدة انطالقا من قواعد
 عن" المشكلة"إال أن ما یمیز  ول ممكنة،یتطلب من المتعلم البحث عن حل من بین حل

 ھو أن ھذه األخیرة تكون سیاقیة ودالة وتنطلق من المحیط االجتماعي ،"المشكلة -الوضعیات"
  .والمادي للمتعلم

ستنفار واستثارة مھاراتھ أو معارفھ أو إلإن بیداغوجیا حل المشكالت تتمركز حول المتعلم 
. الذریعة المطروح لبناء التعلمات / الممكنة بین عناصر المشكلالترابطات  إلخ، لرصد... قدراتھ

  : ویمكن تلخیصھا فیما یلي
 مواجھة مشكل معین یكون دافعا إلى البحث عن حل واتخاذ قرار معین؛ -
 تقدیم اقتراحات والتداول حولھا مع جماعة القسم التخاذ القرار المناسب؛ -
 كثر؛التفاوض حول معاییر معینة النتقاء قرار أو أ -
 تنفیذ اإلجراءات المحققة للقرار المتخذ؛ -
 فحص النتائج وتقویمھا للتوصل إلى اختیار نھائي أو مراجعتھ؛ -

المشكلة  - وإذا كان حل المشكالت ینطلق من مشكلة، فما الذي قد یمیز إذن المشكلة عن الوضعیة
  .بالكفایات؟ ذلك ما ستوضحھ الفقرة الموالیة كما تتبناھا المقاربة

  المشكلة – الوضعیة
المشكلة من وضعیة، كما یدل على ذلك اسمھا؛ وتعني الوضعیة ما یدل على  -  تنطلق الوضعیة 

لسوق، األسرة، األصدقاء، القریة أو المدینة، ا(الذات مع المحیط االجتماعي  العالقات التي تقیمھا
المتعلم أمام مشكل ینطلق من المشكلة فتعني وضع  -  أما الوضعیة. )...المحیط الطبیعي األحداث،

  : المشكلة أنواع - والوضعیة ،بالنسبة لھ وضعیة؛ أي من سیاق لھ معنى

 المشكلة الدیدكتیكیة -  الوضعیة : 
ومن  ،علمات جدیدة مرتبطة بكفایة محددةوالھدف منھا اكتساب ت ،تكون في بدایة الدرس -

نسعى من خاللھا إلى حفز المتعلم  ،وضعیة تعلیمیة مرتبطة بتعلمات جدیدة:  خصائصھا أنھا
 وتشویقھ وإثارتھ؛
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، مما یجعلھ یشعر أن مكتسباتھ السابقة أمام المتعلم )تمثالت وصراع معرفي(تشكل عائقا إیجابیا  -
 .فھي محفزة لھ على تجاوز العائق وغیر تعجیزیة مالئمة لمستواه ،كافیة إلیجاد الحل غیر

 
  : وأھم المراحل التي تمیزھا

 المشكلة مصحوبة بالتعلیمات الضروریة؛ - لوضعیةالمدرس ایقدم  -
 مالحظتھا من قبل المتعلمات والمتعلمین ومحاولة فھمھا؛ -
 استخراج المعطیات ومعالجتھا الكتساب التعلمات الجدیدة؛ -
 .بنینة المعارف واستنتاج القواعد -

 یةاجالمشكلة اإلدم -  الوضعیة : 
بعد فترة تعلمات سابقة، تم خاللھا تحقیق مكتسبات مشكلة تنجز  -  وضعیة اإلدماج ھي وضعیة

المكتسبات السابقة وإعطاءھا معنى جدیدا، وقد تكون بعد حصة  مجزأة، وتستھدف الربط بین ھذه
 : إذن فھي ،ص أو الدروس أو بعد مرحلة دراسیةأو بعد مجموعة من الحص

 ولیس بإضافة بعضھا إلى البعض؛ ،تمكن من تركیب مكتسبات سابقة في بنیة جدیدة -
 مشكلة قد تكون خاصة بمادة أو بمجموعة من المواد؛ - تحیل إلى صنف من وضعیات -
 .تكون جدیدة بالنسبة للمتعلم  -

 یةالمشكلة التقویم -  الوضعیة :  
 ،ھي وضعیة للتحقق من حصول تعلم معین ومدى قدرة المتعلم على توظیفھ في حل وضعیة جدیدة

وقد تكون الوضعیة التقویمیة قبل اإلدماج أو بعده، أو تقوم الھدف  ،الوضعیات تنتمي إلى فئة من
  .التشخیصي أو التكویني أو اإلجمالي النھائي لإلدماج، أو وضعیة للتقویم

  

 :الفارقیة  بیداغوجیا .2
 

 الشيء الذي یستدعي الجماعیة بین المتعلمین، وجیا على أساس الفوارق الفردیة والبیداغ تقوم ھذه
  .اعتماد أنشطة تعلیمیة متنوعة ومرنة على أساس الفوارق الفردیة والجماعیة الموجودة في الفصل 

  إن البیداغوجیا الفارقیة ھي بیداغوجیا السیرورات، أي إنھا تستخدم إطارا مرنا تكون التعلمات
حتى یتمكن المتعلمات والمتعلمون من التعلم وفق  ،ومتنوعة بما فیھ الكفایة ضمنھ واضحة

والمھارات، ووفق إجراءات وعملیات تھدف إلى  مساراتھم الخاصة المرتبطة بامتالك المعارف
  .جعل التعلیم متكیفا مع الفروق الفردیة بین المتعلمات والمتعلمین

  : فھي تقوم على التباینات بین المتعلمات والمتعلمین من حیث 
أي المتصلة بدرجة اكتساب المعارف المفروضة من قبل المؤسسة وفي ثراء  : الذھنیة الفوارق -

التي تتناسق ضمنھا تمثالت مراحل النمو اإلجرائیة، صور ذھنیة، طریقة  ،سیروراتھم الذھنیة
 التفكیر واستراتیجیات التعلم؛

اللغة، الرموز، التنشئة وتتمثل في القیم، المعتقدات، ثقافة األسر،  : ثقافیة - الفوارق السوسیو -
 إلخ؛... االجتماعیة، الثقافة االجتماعیة، المكانة

ر في شخصیتھم وحافزیتھم إن لمعیش المتعلمات والمتعلمین األثر الكبی : الفوارق السیكولوجیة -
 ..وإیقاعاتھم وطاقتھم ورغبتھم وتوازنھم وإبداعھم وفضولھم واھتمامھم وإرادتھم

 :  الفارقیة بكونھاوتتسم البیداغوجیا 
 ،تعترف بالمتعلم كفرد لھ تمثالتھ الخاصة، ولھ تعامل خاص مع وضعیة التعلمتفریدیة  -
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وھي ، ألنھا تقترح مجموعة من المسارات التعلیمیة تراعى فیھا قدرات المتعلم ،متنوعة ومتعددة  -
س المدة في نفومع التصور الذي یرى أن الجمیع ینبغي أن یعمل بنفس اإلیقاع،  بذلك تتعارض

تعلمیة في إطار  -  تقترح إجراءات متنوعة، ووضعیات تعلیمیة فھي ،الزمنیة، وبنفس المسارات
مختلفة إلنجازھا، وفي إطار تعامل مرن مع  مسارات بیداغوجیة مختلفة، وكذلك طرقا ووسائل

 استعماالت الزمن؛
من العمل حسب مسارات متعددة؛ تمكنھم  ،تعتمد توزیعا للمتعلمات والمتعلمین داخل بنیات مختلفة -

على محتویات متمایزة بغرض استثمار أقصى إمكاناتھم، وقیادتھم نحو التفوق  وتجعلھم یشتغلون
 ،والنجاح

 التعلمیة وتھتم بحاجاتھ وإمكانیاتھ وقدراتھ؛ - م في مركز اھتمام العملیة التعلیمیةتجعل المتعل  -
تدرج متشعب لمضامینھ، أو حسب تدرج خطي  تھیكل المحتوى بكیفیة متدرجة، وذلك إما حسب  -

 : لما یشتمل علیھ
ففي التدرج الخطي یحاول المتعلمات والمتعلمون القیام ببناء البرنامج األساسي المشترك لدیھم 

عمل كل واحد منھم، ثم بعد ذلك ینتقلون إلى إنجاز العمل المسطر في البرنامج  وذلك حسب وتیرة
تشعب فإن المتعلمات والمتعلمین یشتغلون في الوقت نفسھ بإنجاز أما في التدرج الم الفارقي؛

 بالبرنامج الفارقي؛ البرنامج المشترك وكذلك
 تمكن من تكافؤ الفرص وتجسد الحق في االختالف؛  -
اعتماده على (تسمح بإبراز الفوارق المرتبطة باستعمال المتعلم لتقنیاتھ ووسائلھ الخاصة في التعلم   -

جدول یمیز البیداغوجیا الفارقیة عن  )أخرى، توظیفھ الستراتیجیات دون أخرىمن  حواس أكثـر
 :  غیرھا

 
 ما یعتبر بیداغوجیا فارقیة ما ال یعتبر بیداغوجیا فارقیة

 تعلیم یغرق كل فرد في فردیتھ 
وسیلة لتكییف التدخل البیداغوجي تبعا لحاجات 

 المتعلم وقدراتھ
دون  )الفضاءتنظیم (جراء یركز على الشكل إ

 الجوھر 
 بیداغوجیا تھتم بأنشطة التعلم واستراتیجیات العمل

تقتصر على المتعثرین من (بیداغوجیا الدعم 
  )التالمیذ

بیداغوجیا تقترح أنشطة متنوعة ومحفزة لتمكین 
ومتعثرین، من االستثمار  جمیع التالمیذ، متفوقین

 األمثل لقدراتھم

 إجراء یمارس فقط بعد نھایة التعلم 
بیداغوجیا حاضرة في جمیع المراحل، قبل وأثناء 

 وبعد عملیة التعلم
 بیداغوجیا تدخل في إطار مھمة مدرس الفصل بیداغوجیا من اختصاص مدرس الدعم 

 عملیة روتینیة تعتمد على شكل وحید للعمل 

بیداغوجیا تجعل المتعلم ینخرط تارة في العمل 
وطورا في العمل  دي وأحیانا في العمل الجماعيالفر

... ضمن مجموعات صغیرة تتغیر أو مجموعة كبرى
 إلخ

  
ذھنیة، معرفیة، وجدانیة، : إن مظاھر الفروق الفردیة انطالقا من ھذه االعتبارات عدیدة ومتنوعة 

  .إلخ... حسحركیة، اجتماعیة، ثقافیة فزیولوجیة،
  :  الفارقیة فیما یليویمكن تلخیص أھداف البیداغوجیا 
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 التقلیص بین فوارق التعلمات المرتبطة باالنتماءات االجتماعیة؛ -
 الحد من ظاھرة الفشل المدرسي؛ -
 تحقیق تكافؤ الفرص بین جمیع المتعلمات والمتعلمین؛ -
 تمكین كل متعلم من بلوغ أقصى ما یمكن أن یصل إلیھ من التطور المعرفي واكتساب الكفایات؛ -
 المتعلم في جمیع أبعادھا المعرفیة والوجدانیة واالجتماعیة؛اعتبار شخصیة  -
 واالجتماعي؛ ضعیات التي یفرضھا محیطھ المدرسيتنمیة قدرة المتعلم على التكیف مع مختلف الو -
 تحسین العالقة مدرس متعلم ومتعلم متعلم ؛ -
 تلبیة الرغبة في التعلم لدى المتعلم ؛ -
 .والتعلم الذاتيتنمیة قدرة المتعلم على االستقاللیة  -

 

  أشكال عمل ممكنة لتفعیل البیداغوجیا الفارقیة
یداغوجیا في إطار الب أشكال العمل التي یعتمدھا المدرسیعتبر العمل بالمجموعات من أھم 

   : المجموعات وفق معاییر مختلفة وتتشكل ،الفارقیة
  مجموعات حسب المستوى

 :  والمتعلمین حسبیتم في إطار ھذه المجموعات توزیع المتعلمات 
 ؛)المتعثرین مجموعة المتوسطین، مجموعة فوقین،مجموعة المت( المستوى تبعا للمجاالت الدراسیة -
 إیقاع التعلم لدى مجموعة من المتعلمات والمتعلمین الذین یمتازون بسرعة التعلم أو العكس؛ -
 .القدرات وطرق واستراتیجیة التعلم -

  مجموعات حسب الحاجات
 )...مراجعة تعلمات سابقة، تعلم منھجي في مادة معینة(تعتبر ھذه التقنیة وسیلة للدعم أو اإلغناء 

 : إجراءات منھا تفترض عدة
 تحلیل واضح للحاجات والمھام واألھداف التي قد تكون فردیة أو خاصة بمجموعة معینة؛ -
 برمجة دقیقة للتعلمات في كل مجال تعلمي؛ -
 .أدوات وطرائق للتفریق حسب حاجات المتعلمات والمتعلمین تجدید بیداغوجي القتراح -

   مجموعات حسب االھتمامات 
یتم في ھذا اإلطار توزیع المتعلمات والمتعلمین في مجموعات خالل مدة زمنیة محدودة لدراسة 

إعداد ملف حول (اقتراحھ إما من قبل المدرس أو المتعلمات والمتعلمین  یتم ،محور أو مشروع
اختیاریا حسب  وتتشكل المجموعات. )...والمتعلمین معین، معرض إلنتاجات المتعلماتموضوع 

مختلفة، في إطار النوادي  ویمكن أن تضم متعلمات ومتعلمین من فصول ،اھتمامات كل متعلم
  .إلخ... التعلیمیة أو المحترفات
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 :اإلدماج  بیداغوجیا .3
 

  في وضعیات جدیدة) األساسیةالكفایات (تحریك مجموعة من الموارد.  
 باعتبارھا عملیة  ،"الكفایات األساسیة" یداغوجیا قائمة الذات، تقترن ب یرى البعض أن اإلدماج ب

مختلف العناصر، التي كانت منفصلة في البدایة، مترابطة، بھدف تشغیلھا  یتم من خاللھا جعـل
 .بشكل متناسق تبعا لھدف محدد

یستھدف تجاوز القطائع التقلیدیة بین التعلمات ومختلف عناصر المنھـاج، وعموما فاإلدماج تنظیم 
كما أن الدراسات المرتبطة بالذاكرة أثبتت أن التعلمات الجدیدة  ،بإحداث العالقات فیما بینھا وذلـك

إذا لم تدعم بإدماجھا واستعمالھا بعد  ،فترة قصیرة من اكتسابھا معرضة للنسیان بنسبة كبیرة بعد
  .)المدى قصـیرة وبعیـدة(زمنیة تسمح بتشغیل مختلف أنواع الـذاكرة  فترات

  : واإلدماج أنواع مختلفة نذكر منھا
والمھارات التي  مختلف المواد الدراسیة من جھة، وھي عملیة تروم تصریف إدماج التعلمات -

 ؛تساھم في تربیة األفراد من جھة أخرى
 بنیتھ الداخلیة؛إدماج الفرد لمحتویات ومھارات جدیدة في  -
إدماج مختلف تعلمات وحدة معرفیة بمنظور شامل، اعتمادا على انسجام تام للمعارف وھذه   -

ومن ھذا المنظور یصبح حل المشكالت  ،اجات دائمة البناء وإعادة البناءمرتبطة باستنت التعلمات
 بدوره موردا الكتساب المعارف الجدیدة؛

اجز بین مختلف مكونات الوضعیة البیداغوجیة، وفي ھذه اإلدماج كوضعیة بیداغوجیة ترفع الحو -
مكونات الوضعیة البیداغوجیة  الحدیث عن التفرید وأكثر من ذلك، أن كل مكون من اللحظة یمكن

، )...البیئة، الصحة(، إدماج المواضیع )...األقران، المجموعات(إدماج األفراد  :یدمج بذاتھ، مثال
من االستراتیجیات، تدریس ثنائي أو بمجموعة من  تفاعل عدد تخطیط،(إدماج الموارد البشریة 

االجتماعیة، تفاعل  ، إدماج الوسط واستغالل موارد المجاالت)إلخ... والمدرسین المدرسات
  إلخ؛... مكونات البنیة التحتیة البیداغوجیة

ئي أو إلى النما إدماج المھارات عملیة تتوخى تصریف مھارتین أو أكثر تنتمیان إلى نفس المجال -
 مجاالت أخرى خاصة بالتعلم نفسھ؛

نفسھا، أو  إدماج المواد عملیة ترمي إلى تصریف محتویین متداخلین أو أكثر ینتمیان إلى المادة  -
  .إلى مواد مختلفة، وذلك قصد حل مشكل معین أو دراسة محور معین لھدف تنمیة مھارة ما

  

 :تعاقد ال بیداغوجیا .4
 

  متعلمین بغایة تحقیق التعلم عن طریق اتفاق بین المدرس وتنظیم لوضعیات البیداغوجیا التعاقد ھي
  .كانت معرفیة أو منھجیة أو سلوكیة، سواء أھداف معینة

  الذي ینطلق من مبدأین أساسیین ھما"  استقاللیة اإلرادة"یندرج مفھوم التعاقد في إطار تیار :  
 ال یمكن إكراه أي فرد على إنجاز عمل بدون رغبتھ؛ -
 .االلتزام یعطي المشروعیة والقوة للقوانین -

وحسب بعض الباحثین فإن التعاقد ھو تنظیم لوضعیات التعلم عن طریق اتفاق متفاوض بشأنھ بین 
، یتبادلون االعتراف فیما بینھم قصد تحقیق ھدف ما، )والمتعلمات والمتعلمون المـدرس(شركاء 

  .سواء كان معرفیا أو منھجیا أو سلوكیا
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بیداغوجیا التعاقد إلى ثالثة مبادئ أساسیة تفرض تغییرات في الذھنیات والبنیات المدرسیة، وتستند 
   : وھي

 : مبدأ حریة االقتراح والتقبل والرفض، ویتضمن العناصر التالیة  . أ
 ؛طرف المتعلم والمدرس تحلیل الوضعیة من -
 اقتراح تعاقد یرمي إلى تحقیق ھدف معرفي أو منھجي أو سلوكي؛ -
 الواضحة لحریة اتخاذ القرار المتاحة للمتعلم التي من دونھا لن یكون للتعاقد معنى؛اإلشارة  -
 .إیصال المعلومات الضروریة للمتعلم حتى یتمكن من التعبیر عن رأیھ -

 : مبدأ التفاوض حول عناصر التعاقد، أي التفاوض حول  . ب
 المدة الزمنیة للتعاقد؛ -
 األدوات المستعملة لتحقیق التعاقد؛ -
 إلخ؛... نص مكتوب، ملف، تولیف، تركیب، إنجاز: توج النھائي الذي یجسد التعاقد مثل نوع المن -
 ...؛أو الزمالء، أو األمھات واآلباء ،أن تقدم للمتعلم من قبل األستاذ نوع المساعدات التي یمكن -
، الدراسيباالعتراف بما قام بھ، وأن عملھ لھ عالقة بمساره  م نجاح التعاقد حتى یشعر المتعلمتقوی -

  ،ویمكن أن یتم التقویم من طرف المدرس أو جماعة القسم أو من طرف المتعلم نفسھ
 .الحلول الممكنة في حالة توقف المشروع أو عدم تحقیقھ ألھدافھ -

 : االنخراط المتبادل في إنجاح التعاقد  . ت
ریب استقاللیتھ ألن التعاقد یمنحھ فرصة لتج ،ویھم شعور المتعلم بانخراطھ الدائم طیلة مدة التعاقد

نفس االلتزام واالنخراط في وثیقة التعاقد التي  ن یبدي المدرسیجب أ كما ،بتحملھ للمسؤولیة
  .)انظر النموذجین أسفلھ مثال(. یوقعھا

 : نماذج لتعاقدات بیداغوجیة  . ث
 التعاقد حول قواعد الحیاة المشتركة -
 تعاقد لمعالجة حالة -

 

 :المشروع  بیداغوجیا .5
 

 ز حول فاعلیة المتعلم مع توجیھ ، تتمركى المشروع كإستراتیجیة للتعلیم والتعلمبیداغوجیا تتبن
   .إرشاد المدرسو

  المشروع بصفة عامة ھو ھدف نرید تحقیقھ، فھو إذن تفكیر قصدي موضوعھ فعل أو نشاط، لھ
ھدف إلى تلبیة حاجات تطة نشأوفي المجال التربوي ھو  ،فیھ ھو المستقبل مجال زمني یتحقـق

 .مرتبطة بالتعلم
 المشروع البیداغوجي، مشروع المؤسسة، مشروع القسم، مشروع: من أنواع المشاریع 

   .الشخصي للمتعلم  الفرق، المشروع / المجموعات
  : وینبني المشروع على تحدید ما یلي

 الحاجات الفردیة أو الجماعیة وفق أولویات؛ -
 األھداف؛  -
 واالستراتجیات؛الوسائل   -
 المتدخلون والشركاء؛  -
 توزیع المھام والمسؤولیات؛  -
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 المدى الزمني إلنجاز المشروع؛  -
 أشكال التقویم؛  -
 .تعدیل وتدقیق المشروع  -

ینبغي أن یحیلنا على تحقیق إنجازات منحصرة في البنیة التحتیة  والمشروع البیداغوجي ال
  .كفایة معینة أو مجموعة كفایاتاألحیان شامل ینمي  للمؤسسة، بل ھو في غالب

 

 :الخطأ  بیداغوجیا .6
  

  التعلمقیمة في عملیة التعلیم و الخطأ حق إنساني ، الخطأ لھ(تنطلق ھذه البیداغوجیا من الفرضیة ،
لذلك كان ال بد من استغالل أخطاء المتعلمین لمعرفة تمثالتھم والعمل علیھا ) عقاب مع الخطأ  ال

 .لبناء تعلمات جدیدة 
   ترتكز ھذه البیداغوجیا على  : 

 .اعتبارا لخطأ إستراتیجیة للتعلیم والتعلم -

 .المعرفة العلمیةلبناء بل یشكل نقطة انطالق  ،الخطأ لیس معطى ینبغي إقصاؤه -

   . ألن ھذا األخیر یعتبر شیئا طبیعیا ومقبوال ،حق التلمیذ في ارتكاب الخطأ -

  ،یقوم على اعتبار الخطإ استراتیجیة للتعلیم والتعلم؛ فھو ھي تصور ممنھج لعملیة التعلیم والتعلم
ألن الوضعیات الدیدكتیكیة تعد وتنظم في ضوء المسار الذي یقطعھ المتعلم  ،إسـتراتیجیة للتعلـیم

وھو  ،ا البحث من أخطاءوما یمكن أن یتخلل ھذ الكتساب المعرفة أو بنائھا من خـالل بحثـھ،
، للوصول إلى المعرفة الخطأ أمرا طبیعیا وإیجابیا یترجم سعي المتعلم إستراتیجیة للتعلم ألنھ یعتبر

في اعتبارھا ترجمة للتمثالت التي تنظم بواسطتھا  ،ویتجلى البعد السیكولوجي لبیداغوجیا الخطإ
  .عالقة مع النمو المعرفي للمتعلم تجربتھا في الـذات

ني معرفة مصدره وتحلیلھ بما الخطإ یع الخطأ الذي یتم فھمھ یكون مجدیا ومصدرا لالرتقاء، وفھم
  .بشكل إیجابي في تعلمات الحقة، فھو نقطة انطالق التعلم استغاللھ یضمن

إنھ مرحلة أساسیة من مراحل بناء المعرفة، لھذا ینبغي :  اومفید ابیفھو لیس شیئا مذموما بل إیجا
كره ألخطائھ وكشفھا بدل یشعر بأي ذنب وھو یخطئ؛ فھذا من شأنھ أن یسھل ذ أال نجعل المتعلم

  .إخفائھا ولجوئھ إلى الغش
إن الخطأ جزء من استراتیجیة التعلم، وفرصة لفحص ما یقع من اختالالت على مستوى التفكیر 

  .الذھنیة، ومن ثم تقدیم العالج الناجع والتحكم في العملیات
   :  وتتأسس ھذه البیداغوجیا على ثالثة أبعاد أساسیة

ھو بعد یرتبط بالمعرفة في حد ذاتھا؛ بحیث یمكن للمتعلمات والمتعلمین أن  : البعد االبستمولوجي .4
 األخطاء نفسھا التي ارتكبتھا البشریة في تاریخ تطورھا العلمي؛ یعیدوا ارتكاب

من  )ذات المتعلم (یتجلى في اعتبار الخطأ ترجمة للتمثالت التي راكمتھا الذات: البعد السیكولوجي  .5
 ؛ات عالقة بالنمو المعرفي للمتعلمن ذتجاربھا، وتكو خالل

ویرتبط باألخطاء الناجمة عن عدم مالءمة الطرائق البیداغوجیة لحاجات :  البعد البیداغوجي .6
ویمكن معالجتھ بإتاحة الفرصة للمتعلمات والمتعلمین الكتشاف أخطائھم  ،والمتعلمین المتعلمات

 .ومحاولة تصحیحھا بأنفسھم
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فیھا المتعلمون والمتعلمات أثناء سیرورة تعلمھم عدة أنواع، یعتبر استیعابھا تأخذ األخطاء التي یقع 
ذا أھمیة قصوى في تغییر رؤیتھ للخطإ ولطریقة التعامل معھ، خصوصا في  بالنسبة للمدرس

   :  األنواع من بین ھذهو ،اإلعداد لألنشطة الداعمة

  : وھي نوعان :األخطاء المرتبطة بالمتعلم  .4
  : المنتظمةاألخطاء 

تكون من النوع نفسھ أو من أنواع مختلفة، وتتخذ صفة التكرار، وتؤشر على صعوبة في التعلم 
وھذا النوع ھو الذي یجب أن  ،بعدم امتالك قدرات وكفایات معینةعوائق، أو  مرتبطة غالبا بوجـود

  نركز علیھ في مرحلة الدعم؛
  : األخطاء العشوائیة 

 .غالبا بسبب سھو أو عدم انتباه أو عدم تذكرتكون غیر منتظمة ترتكب 

  :  ي نوعانھو : األخطاء المرتبطة بجماعة القسم .5
  : لخطأ المنعزلا

 ھو الخطأ الذي یرتكب بشكل انفرادي، أي أن المتعلمات والمتعلمین، بعد خضوعھم لسلسلة من
صعوبات خاصة، ال والتقویم التكویني، یتبین أن كل واحد منھم یعاني من  التعلمات الموحدة

من األخطاء یخضع للدعم الفردي في إطار  ھذا النوعو ،یشترك فیھا مع باقي أفراد المجموعة
  .البیداغوجیا الفارقیة

  : الخطأ المعبر أو الدال
ھذا النوع یمس فئة كبیرة من المتعلمین والمتعلمات أو جمیعھم، ویحیل على عملیة التعلیم مباشرة 

  .ویتطلب إعادة النظر في اإلجراءات التعلیمیة المتبعة فیھا، ویؤشر إلـى خلـل

 : األخطاء المرتبطة بالمھمة .6
ترتكب ھذه األخطاء في الغالب بسبب سوء فھم ما ھو مطلوب إنجازه، وھذا یحیل أیضا إلى إعادة 

  .المتبع في التدریس النظر في األسلوب
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 منظومة التربیة والتكوین المغربیة    

  
عنیفة، حیث أصبحت  المغربیة من اختالالت مزمنة ومن توترات شدیدة وسلوكات عاني المدرسةتُ  ♦

  .الیأس وتفریخ أعداد كبیرة من العاطلین رمزا لإلحباط و

لذلك تحظى بكونھا تأتي في صدارة األولویات  ،لبالدنا صلب المشروع المجتمعيالمدرسة تقع في  ♦

 . واإلنشغاالت الوطنیة

 .رافعة للتنمیة البشریة المستدامةالبحث العلمي كوین والتظومة التربیة وتعتبر من ♦

ي تحقیق فو ،تحقیق تربیة جیدة وتنمیة شاملة وتكوین المواطنینفي  دورا أساسیاتلعب المدرسة  ♦

المعارف والتمكن من اللغات و ،وضمان الحق في التربیة للجمیع المستدامةأھداف التنمیة البشریة و

 .القیمیات ووالكفا

یتمثل في تجاوز أزمة النظام  ،المیثاق الوطني للتربیة والتكوین إلى اإلستجابة لمطلب وطنيیھدف  ♦

التربوي عند نھایة عشریة التسعینیات من القرن الماضي، ورسم معالم إصالح شامل خالل 

التي ومعلوم أن المیثاق ھو الوثیقة  ،ثة یروم تجدید المدرسة المغربیةالعشریة األولى من األلفیة الثال

 .بفضل إجماع مختلف األطراف المعنیة بالتربیة والتكوین 1999 تبلورت سنة

إلى إكساب المتعلمات والمتعلمین القیم والمعارف والمھارات، التي  النظام التربوي المغربيیسعى  ♦

المجتمع  زویداصلة التعلم مدى الحیاة، وتالحیاة العملیة واالجتماعیة ومو تؤھلھم لالندماج في

اإلسھام في البناء المتواصل للوطن؛ وذلك  بالكفاءات من المؤھلین والمواطنین القـادرین علـى

وقیم حقوق  وحـب الـوطن ،باالرتكاز على قیم العقیدة اإلسالمیة والھویة الحضاریة المغربیة

الي ـذوق الجمالوتنمیة  اإلنسان في شمولیتھا، والتشبع بالحوار والتسامح واالنفتاح على الغیر

واالستقاللیة والتفاعل اإلیجابي مع المحیط، وممارسة النقد وإعمال العقل، وتقدیر  النفسب والثقـة

واالجتھاد والتنافس اإلیجابي والوعي بأھمیة الزمن والوقت  العمـل والمثـابرة والمبـادرة واالبتكـار

 ...واحترام البیئة

المدرسة من مدرسة التلقین والتلمذة السلبیة،  تقتضي اإلصالحات الحالیة أن تتغیر وظائف ♦

والعرض واالستظھار، إلى مدرسة البناء والتفاعل والتنشیط  وبیداغوجیا التخزین والشحن واإللقاء

ة یجعل التعلمات المدرس والغایة من ذلك ،لى الذات والمحیط القریب والبعیدوالمشاركة واالنفتاح ع

 .ونفعیة عامة بالنسبة للمجتمعات نفعیة خاصة بالنسبة للمتعلم، ذ

مطالب  ؛ فالمدرسووظائف المتعلم ي أن تتغیر وظائف المدرسومن أجل تحقیق ھذا الرھان ینبغ

 فینبغي أن یلبي التعلیم حاجاتھ الفردیة موارده البیداغوجیة والتنشیطیة، أما المتعلم بتنویع

 .وبذلك یتم االنتقال من التعلیم التقلیدي إلى منطق التعلم وتعلم التعلم ،واالجتماعیة

إن المدرسة المتجددة تستحضر محیطھا بكثافتھ ونوعیتھ وعالئقھ، وھي بذلك تعطي معنى  

، الشيء الذي یتطلب إشراك …وتكییف الوضعیات وتعبئة الموارد المختلفة للتعلمات من حیث بناء

  .التربویین واالجتماعیین واالقتصادیین وأسرھم ومختلف الفاعلینوالمتعلمین  المتعلمات
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مجبرة على تنویع األنشطة وفضاءات الـتعلم؛  ،وھكذا ستكون المدرسة بحكم انفتاحھا على المحیط

المیدانیة واالستطالعیة والرحالت العلمیة؛ أو بالتعاون مع الشركاء في المجاالت  سـواء بالزیـارات

 أو بتجریب معدات دیدكتیكیة أو حوامل بیداغوجیة ،...اعیة والصحیة والبیئیـةالثقافیة واالجتم

 .جدیدة مرتبطة بمؤسسات أو مقاوالت محلیة أو وطنیة

 :  وذلك ،بوظائفھ كاملة تجاه األفراد والمجتمعینبغي لنظام التربیة والتكوین أن ینھض  ♦

 تؤھلھم لالندماج في الحیاة العملیة،  بمنح األفراد فرصة اكتساب القیم والمعارف والمھارات التي

والكفایات المطلوبة، وفـرصة إظھار النبوغ كلما  وفرصة مواصلة التعلم، كلما استوفوا الشروط

 أھلتھم قدراتھم واجتھاداتھم؛

 تواصل لوطنھم بتزوید المجتمع بالكفاءات من المؤھلین والعاملین الصالحین لإلسھام في البناء الم

من النظام التربوي أن یزوده بصفوة من العلماء وأطر  كما ینتظر المجتمع ،اتعلى جمیع المستوی

واالقتصادي  التدبیر، ذات المقدرة على ریادة نھضة البالد عبر مدارج التقدم العلمي والتقني

 .والثقافي

یتعین على المدرسة الجدیدة اإلضطالع بمھمتھا في تحقیق اإلندماج الثقافي عبر جعل الثقافة بعدا  ♦

یتضمن نقل التراث الثقافي والحضاري والروحي  عل نحو عضویا من أبعاد وظائفھا األساسیة،

ف وضمان ولوج سلس ومنص فیة واإلنفتاح على ثقافات الغیر،وترسیخ التعددیة الثقا المغربي،

السیر في اتجاه تحویل المدرسة من مجرد فضاء إلستھالك الثقافة لثقافة بین المجاالت الترابیة، ول

 .إلى مختبر لإلسھام في إنتاجھا ونشرھا

 والطفل على األخص، في قلب ،ھ عامینطلق إصالح نظام التربیة والتكوین من جعل المتعلم بوج ♦

 .التربویة التكوینیة االھتمام والتفكیر والفعل خالل العملیة

 :الخمس  وظائف المدرسة  ♦

 التثقیفالتعلیم والتعلم و 

 التأطیرالتـكوین و 

 اإلبتكارالبحث و 

 اإلجتماعي والثقافي إلقتصادي والتأھیل وتیسیر اإلندماج ا 

 الكونية على القیم في ُبعدیھا الوطني والتربیالتنشئة اإلجتماعیة و 

 :أسس للمدرسة الجدیدة ثالث  ♦

  الجودة للجمیع 

 اإلنصاف وتكافؤ الفرص 

 المجتمعاإلرتقاء بالفرد و  

 : البحث العلميو التكوینمكونات وأطوار منظومة التربیة و ♦

  الثانوي التأھیليواإلبتدائي والثانوي اإلعدادي والتعلیم األولي 

 البحث العلمي التعلیم العالي والجامعي و 

 تكوین األطر 

 التكوین المھني 
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  العتیقالتعلیم 

وظائفھا في أساس اضطالعھا بوھر عمل المدرسة بمختلف مكوناتھا، وج النموذج البیداغوجيیعد  ♦

ھو بذلك م والتعلم والتثقیف، وفي التكوین والبحث والتأھیل، وفي التعلی التنشئة اإلجتماعیة والتربیة،

ب للخیارات تجیعلى نحو یسالمرجع األساس في بناء المناھج والبرامج والتكوینات، یمثل 

ویحقق انفتاحھ على مستجدات العصر، والمعارف والمناھج والثقافة والقیم  المجتمعیة الكبرى،

 .الكونیة

 :من  النموذج البیداغوجيیتشكل  ♦

  غایات المدرسة ووظائفھا 

 التكوینات المناھج والبرامج و 

 الوسائط التعلیمیةالمقاربات البیداغوجیة و 

 التعلماإلیقاعات الزمنیة للدراسة و 

 اإلرشاد الجامعي التوجیھ المدرسي والمھني و 

 التقییمنظام اإلمتحانات و 

  كما تشمل اإلطار ، التكویناتفیذ المناھج والبرامج وعضویا بتن المقاربات البیداغوجیةترتبط

 .توجیھ أنشطة التعلمالناظم لتدبیر عملیات التدریس و المرجعي

 الناظم لممارسات التدریس وأنشطة التعلم والتقویم وفق  مرجعيالمقاربة البیداغوجیة ھي اإلطار ال

 .أھداف محددةغایات و

 التقویمیھات المؤطرة ألھداف التدریس والتعلم والمقاربة البیداغوجیة ھي مجموع التوج.  

  كتوجھ نسقي شمولي مترابط  ،تنوعھا على خیارات عدیدةالمقاربات البیداغوجیة بتعددھا وتحیل: 

 األھداف، البیداغوجیا الكفایات، بیداغوجیا اإلدماج، البیداغوجیا التواصلیة،  ةالبیداغوجیا بواسط

 .غیرھا مقاربة المؤسساتیة والبیداغوجیا القائمة على ال

  المواقف التعلیمیة التعلمیة حسب معالجة الوضعیات والبیداغوجیة التي تندرج في إطار المقاربات

بیداغوجیا  –بیداغوجیا الخطأ   –بیداغوجیا المشروع  –داغوجیا الفارقیة بی :خصوصیتھا نوعھا و

 ... حل المشكالت 

  یعرف العالم تغیرات متسارعة على مستوى المیادین المعرفیة والعلمیة والتكنولوجیة واالجتماعیة

في المدرسة مطلبا من  المقاربة بالكفایاتالشيء الذي جعل الرھان على  ،والسیاسیة واالقتصادیة

والمتكیف مع ھذه التغیرات والقادر على اإلبداع؛ وبذلك تكون  شأنھ أن یخلق المواطن المتفاعل

التي صارت متوفرة في  ،الغزیرة وظیفة المدرسة قد تحولت من أداة لشحن العقول بالمعارف

الیومیة  ھا في حل المشكالتأماكن متعددة، إلى أداة لتعلیم التعلم وتنظیم المعارف وتعبئتھا لتصریف

 .والمحتملة في المستقبل

 ذلك و ،المقاربة بالكفایات مقاربة بیداغوجیة قوامھا تجدید أدوار المدرسة:  المقاربة بالكفایات

 ،إلى وسط لتعلیم المتعلم وتنظیم المعارف ،سلبیة المتعلمتحویلھا من وسط لتلقین المعارف وب

 .والمحتمل حدوثھا في المستقبل ،نیةحیاة اآلوتحویلھا وتكییفھا لحل مشكالت ال

  :تحقیق اآلتي التكوین ربة بالكفایات في مجال التربیة وتستھدف المقا



141 
 

 ضمان نوع من النجاعة في التدریسإعطاء معنى للتعلمات و -

 )الكفایات المستعرضة(اإلمتداد بین المواد الدراسیة و تحقیق التكامل والتداخل -

 المنھاج الدراسي بدل األھداف الجزئیة المنعزلةالتركیز على مخرجات  -

 المعارف المدرسیة إبراز وظیفة التعلمات و -

  .مسؤوالومبادرا ومبدعا وجعلھ مستقال و ،وضع المتعلم في مركز العملیة التعلیمیة التعلمیة -

 المرامي واألھداف، یعمل على أجرأة الغایات وھو خطة عمل وبیان مفصل:  المنھاج الدراسي، 

ل ما سیوظف لتحقیقھا من مضامین وأدوات وكشدھا المشروع التربوي لمجتمع ما، تي ینال

 .طرائق التدریس وأسالیب التقویمدیداكتیكیة و

 مكونات المنھاج :  

 أھداف المنھاج 

 محتویات المنھاج 

 وسائل تنفیذ المنھاجطرق و 

 أسالیب تقویم المنھاج 

 محتویات منظمة في وحدات دراسیة ھو مجموعة مھیكلة من أھداف و:  البرنامج الدراسي

 .أنشطة التعلم وموجھات التقویموتوجیھات ومعینات دیداكتیكیة و

 موع المعارف والحقائق یتضمن مج، وھو مكون من مكونات المنھاج الدراسي:  المقرر الدراسي

یتم تنظیمھ بشكل یستجیب لحاجیات  ،خاص بكل مادة دراسیةیعتبر المقرر ، والمفاھیموالخبرات و

 ...المتعلمین لتحقیق نموھم حسب توزیع زمني محدد 

 بما في ذلك  ،یعتبر الكتاب المدرسي أرضیة لتفعیل محتوى المنھاج الدراسي:  الكتاب المدرسي

إنما ھي وثیقة ، أي أجرأة المقرر الدراسي، وھو لیس وثیقة ملزمة للمدرس، والمقرر الدراسي

 .تعلم قصد مساعدتھ وتسھیل تعلمھموجھة للم
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 االختیارات التربویةاعتبارا للفلسفة التربویة المتضمنة في المیثاق الوطني للتربیة والتكوین، فإن  ♦

 :  ، تنطلق منالمغربیة الموجھة لمراجعة مناھج التربیة والتكوین

 االجتماعي وعامال  سیا للتقدمبین المدرسة والمجتمع، باعتبار المدرسة محركا أسا اعلیةالعالقة التف

 من عوامل اإلنماء البشري المندمج؛

 وضـوح األھداف والمرامي البعیدة من مراجعة مناھج التربیة والتكوین، والتي تتجلى أساسا في : 

  المغربي، تقوم على معرفة دینھ المساھمة في تكوین شخصیة مستقلة ومتوازنة ومتفتحة للمتعلم

 وذاتھ، ولغتھ وتاریخ وطنھ وتطورات مجتمعھ؛

  ،إعداد المتعلم المغربي لتمثل واستیعاب إنتاجات الفكر اإلنساني في مختلف تمظھراتھ ومستویاتھ

 ولفھم تحوالت الحضارات اإلنسانیة وتطورھا؛

 وتقنیة تستجیب لحاجات  دیة وعلمیةحقیق نھضة وطنیة اقتصاإعداد المتعلم المغربي للمساھمة في ت

 .المجتمع المغربي وتطلعاتھ

 : على االعتبارات التالیة تنبني مضامین أو محتویات المنھاج الدراسي ♦

 اعتبار المعرفة موروثا كونیا 

 اعتبار المعرفة الخصوصیة جزءا من المعرفة الكونیة 

 االنطالق من التنوع والتعدد الثقافي المغربي 

  المنھجي والنقدي في تقدیم المحتویاتاستحضار البعد 

 الحرص على توفیر حد أدنى من المضامین المشتركة 

 تنویع المقاربات وطرق تناول المعارف 

  : ما یلي الجدیدة المستجدات التي أتت بھا المناھج التربویة أھممن  ♦

  وتعلیم ثانوي بسلكین ،بسلكین أول ومتوسط توزیع جدید للمنظومة التربویة یتجلى في تعلیم ابتدائي 

 وتأھیلي؛ إعدادي

 سنوات بعد إدماج التعلیم األولي عند تعمیمھا  یدوم كل منھما أربع ،ھیكلة التعلیم االبتدائي في سلكین

 األول من التعلیم االبتدائي؛ في السلك

 تأھیلي مكون من خمسة أقطاب؛ ھیكلة التعلیم الثانوي في سلكین، سلك إعدادي وسلك 

 أربع شعب بما  سة في السلك التأھیلي في خمسة أقطاب، ویتضمن كل قطب ثالثة أوتنظیم الدرا

. الھندسات الحالیة، وشعب جدیدة التي تمثل أھم ،شعبة منھا شعب التعلیم التقني 17 ھمجموع

حدث تدریجیا في عدد محدود من المؤسسات إلى ستُ  شعب: وتتوزع الشعب المحدثة إلى نوعیـن 

، واحدة في كل جھة، ویستقر ھذا العدد خالل مناھج الجدیدةإرساء ال عند انتھاءثانویة  16أن تبلغ 

وتزداد في  ؛ وشعب ستحدث تدریجیا في عدد محدود من المؤسسات،المتبقیة من العشریة السنوات

تخضع وتیرة توسیع الشعب  ویمكن أن ،یدة في كل سنة إلى نھایة العشریةالتوسع بثانویة جد

المناھج الجدیدة وفي ضوء االنتھاء من تحدید  ت في ضوء تتبع وتقییم إرساءالمحدثة إلى تعدیال

 .المسالك الدراسیة للتعلیم العالي

 ،وجذع مشترك في  إحداث جذع مشترك في دورة نصف سنویة خاص بشعب قطب التعلیم األصیل

 األخرى؛ دورة نصف سنویة كذلك خاص بشعب األقطاب األربعة
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  ستقلة في مناھجھا الم الدراسیة بثالث دورات إلى سنة دراسیة بدورتین لكل منھمااالنتقال من السنة

 ؛جمیع األسالك التعلیمیة

 تنظیم مجزوءاتي  االنتقال في السلك التأھیلي من تنظیم الدراسة في مواد دراسیة ببرامج سنویة إلى

ة المتعلمین على ستمكن من تربی مع تحدید الغالف الزمني للمجزوءة في ثالثین ساعة، بعضھا

 الذاتي؛ االختیار واتخاذ القرار وتشجیعھم على التعلم

 یستمر إلى نھایة عصرنة المضامین بحیث تم إحداث مادة اإلعالمیات بشكل یضمن للمتعلم تكوینا 

الذاتي، ویتعمق ھذا التكوین عند إنھاء  ویقترن بمشروع شخصي للمتعلم یصب في التعلم ،اإلعدادي

 التأھیلي؛التعلیم 

 االبتدائي، وإحداث مادة  إحداث مواد جدیدة بحیث تم إحداث مادة التربیة على المواطنة في التعلیم

التعلیم االبتدائي، ومواد جدیدة مرتبطة  للسلك األول من ربعاألاللغة األمازیغیة في السنوات 

 بالشعب الجدیدة وخاصة في قطب الفنون؛

 الحالي عوض الثالثة  األولى إلى السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي توسیع تدریس مادة اللغة األجنبیة

، )التعلیم األولي اعندما سیدمج فیھ أي إلى السنة الثالثة من السلك األول من التعلیم االبتدائي(

 وفي السنتین األخیرتین من التعلیم االبتدائي؛ وتدریس اللغة األجنبیة الثانیة في اإلعدادي

سنوات  6إلى  4ب باألولي من سن تعمیم تربیة جیدة على ناشئة المغر: م اإللزامي عمیم التعلیت ♦

 .سنة  15إلى  6باإلبتدائي واإلعدادي من سن و

مل ش، حیث ي من جدیدسة البیداغوجیة للنظام المدرسصیغت الھند:إعادة ھیكلة التعلیم المدرسي  ♦

لك سنوات، وتعلیما ثانویا یتكون من ست سنتین، وتعلیما ابتدائیا من سأولیا من  ھذا النظام تعلیما

لك األخیر سویتمفصل ال ،نوات لكل واحد منھماسأھیلي، من ثالث لك ثانوي تسإعدادي و ثانوي

لكا سم أربعة عشرنة األولى بكالوریا وسعب في الشع ستركة تتوزع على تشأربعة جذوع معبر 

تركة شور بین الجذوع المسإقرار جالجدیدة، بوتتمیز ھذه الھیكلة البیداغوجیة  ،نة الثانیةسفي ال

وعلى  ،الكسالم عضإعادة التوجیھ داخل بالتدریجي على مدى ھذه الجذوع، وإمكانیة  صوالتخص

بتدائي والثانوي اإل لكینسال ملشلیول صیع نظام الفسأھیلي، تم تولك الثانوي التسغرار ال

 .الثالثة الكساأللھذه  جمةسمنمح بتوفیر ھیكلة بیداغوجیة ساإلعدادي، وھو ما 

الجدیدة،  دود ھذه الھیكلة البیداغوجیةعند التحلیل، تبدو لنا حُ  : دود الھیكلة البیداغوجیة الجدیدةحُ  ♦

 : تمثلة في ما یليوالمُ 

  ُكما  ،اإلبتدائي ال نظامیا بین التعلیم األولي والسلكحقق الھندسة الجدیدة لنظام التعلیم، تمفصُ لم ت

 .إلى تعمیم التعلیم المذكورسبب غیاب استراتیجیة وطنیة تھدف نص المیثاق على ذلك، ب

  ُقترح من طرف المیثاق، والقاضي تختلف ھیكلة التعلیم الثانوي التأھیلي جوھریا عن النموذج الم

 .شترك وجسرینبإقرار جذع واحد مُ 

 المدى للتأھیل المھني بالثانوي التأھیلي المنصوص  سبق لقطاع التكوین المھني أن أقر السلك قصیر

 .علیھ في المیثاق
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  ُؤسسات التكوین المھني الذین یمكنھم ولوج بعض مدارس المھندسین، فإن باستثناء خریجي بعض م

تابعة دراساتھم الجامعیة، ألن قطاع التعلیم أغلب الحاصلین على شھادات ھذا المسلك، ال یمكنھم مُ 

 .عادلة األكادیمیة للشھادات الممنوحة من طرف التكوین لمھنيبالمُ  العالي ال یعترف

 ،تستجیب جزئیا النتظارات الحاصلین على  بالرغم من كون األقسام المانحة لشھادة التقني العالي

تابعة التكوین بالعالي، بعد حصولھم على الشھادة التقنیة، فإن ھؤالء لیس بإمكانھم مُ البكالوریا 

 .المذكورة

  وعدم وجود نظام للتقییم معترف بھ من  غیاب جذع مشترك مھني، وبالتالي بكالوریا مھنیة،في

جدید، على أساس شھادة  التربیة والتكوین، سیعتبر االندماج في التعلیم المدرسي من طرف قطاع

 .التكوین المھني، شبھ مستحیل

 التالمیذ مستمرة في التراجع،  بالرغم من المجھودات المبذولة لھیكلة التعلیم األصیل، فإن أعداد

تلمیذ في السنة  978 14إلى  2003-2004في السنة الدراسیة  951 16 حیث انتقلت من

في  45%في الثانوي اإلعدادي و 8%في اإلبتدائي و  47%بنسبة  2013-2014الدراسیة  

 .الثانوي التأھیلي 

 عن الھیكلة البیداغوجیة  الدكتوراه، تماما -  الماستر – یختلف اإلصالح القائم على اإلجازة

الوطني وفق  أن المسؤولین أرادوا إقرار التعلیم العالي ویبدو علیھا في المیثاق؛ المنصوص

 .النموذج القائم بالفضاء األوربي، بغرض تسھیل حركیة الطلبة ومطابقة الشھادات للمعاییر الدولیة

 ل المؤسسات ذات اإلستقطاب المفتوح األھداف المحددة لم تحقق نسبة الطلبة بالمسالك المھنیة داخ

 %5من الطلبة المسجلین باإلجازة المھنیة و  25%من طرف البرنامج اإلستعجالي، والمتمثلة في 

 لم یتعد تسجیل 2011فحسب الجرد المرحلي لسنة  ،لطلبة المسجلین بالماستر المتخصصمن ا

 .بالعلوم والتقنیات %37 بینھممن  17%بالمسالك المھنیة  الطلبة الجدد

  الطلبة الجدد بالماستر المتخصص من 36%أما بخصوص الماستر، فتم في نفس السنة تسجیل ،

وفضال عن ذلك، اعتمدت ھذه المسالك في غیاب مرصد وطني للمالءمة بین التعلیم العالي 

 .والوسط السوسیو اقتصادي یحدد حاجیات شوق الشغل

 تمفصل الدكتوراه، لم یحظ بالتعمیم، فسیكون من الصعب إقامة  - الماستر -  وما دام نظام اإلجازة

وبالرغم من وجود جوانب إیجابیة في ، ین التعلیم الجامعي وغیر الجامعيواضح، یمد الجسور ب

الدكتوراه، على مستوى تجدید المسالك وتمھینھا، فإن ھذا  -  الماستر – إصالح نظام اإلجازة

، اإلستقطاب المفتوح، المتمیزة بكثرة أعداد طالبھا المؤسسات ذات اإلصالح اصطدم بواقع

طالب في كل صف  100وبالفعل، فإن الطاقة اإلستیعابیة لھذه المؤسسات تراجعت وانتقلت من 

وخالل خمس   2012-2013 في السنة الجامعیة 145 إلى  2000-2001 خالل السنة الجامعیة

 .سنوات أنشئ صف بیداغوجي واحد لعشرة طالب جدد 

  في الوقت الذي یطالب فیھ اإلصالح بتعلیم قائم على المجموعات الصغیرة واألعمال التطبیقیة

والموجھة، لوحظ نقص عام في الموارد البشریة والمادیة بجمیع المسالك، وكذلك نقص في 

 .المالئمة، خصوصا بالمسالك المھنیةالتجھیزات البیداغوجیة والدیداكتیكیة 
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 ل أعداد مھمة اإلشارة أیضا إلى ضعف المردودیة الداخلیة لإلجازة، مما یعرقل وصو تجدر

 من الطلبة تقریبا، مسجلین 88%كان  2012-2013ففي السنة الجامعیة  ،للماستر والدكتوراه

 .بالدكتوراه  6 %بالماستر و 6%بسلك اإلجازة، مقابل 

  ،التحاقھا بالجامعات، ألن المراكز الجھویة  فإن مھام المدارس العلیا لألساتذة لم تتضح إثروأخیرا

تكوینا أساسیا للمنتسبین  ھي التي تقدم التابعة لوزارة التربیة الوطنیة،مھن التربیة،  للتكوین على

 على غرارسیكونون مطالبین،  المسالك الجامعیة التربویة وبالتالي فإن خریجي الجدد إلیھا،

مراكز التكوین المذكورة، قبل أن یصبحوا  خریجي المسالك األخرى، بالنجاح في مباریات ولوج

 .أساتذة

 :  في إطار تنفیذ مناھج التربیة والتكوینمكن بناؤھا الكفایات المُ  ♦

 المرتبطة بتنمیة الذات 

 القابلة لالستثمار في التحول االجتماعي 

  االقتصادیة واالجتماعیةالقابلة للتصریف في القطاعات. 

  : التي یتضمنھا المنھاج الدراسي أنواع الكفایات ♦

  ُعرضانیة(متدة كفایات م(  

 عینة أو رتبطة بمادة دراسیة مُ الكفایات المُ  ،قصد بالكفایات النوعیةیُ  : كفایات نوعیة خاصة بالمواد

 .عینبمجال نوعي أو مھني مُ 

 : )عرضانیة(كفایات ممتدة على خمس  المغربيینبني مدخل الكفایات في المنھاج الدراسي  ♦

 الكفایات /  الكفایات المنھجیة/  الكفایات الثقافیة/  الكفایات التواصلیة/  الكفایات االستراتیجیة

  .التكنولوجیة

 : الكفایةتعریف  ♦

  ُمن الوضعیات؛ )فئة( رتبط بعائلةحدد مُ لكل كفایة سیاق م 

 وخارجیة صنف الباحثون الموارد إلى داخلیةوقد ، موارد شرط أساس الكتساب الكفایةبناء ال. 

  تتجاوز تنمیة الكفایة تحقیق أھداف معرفیة إلى اكتساب القدرة على تعبئة المعارف وإدماجھا

ومرتبطة  من الوضعیات تجمعھا خواص مشتركة،مشكلة جدیدة تنتمي إلى فئة  - لمواجھة وضعیة

  .بحاجات أو حیاة المتعلم

  حددة في منطوق الكفایةللتقویم تبعا للمعاییر والظروف المُ الكفایة قابلة. 

 :خصائص الكفایة  ♦

 التحویل/  اإلنسجام/  مةالمالئ/  التمییز/  اإلدماج/  التكرار/  التطبیق/  التناوب/  البناء/  الشمولیة. 
رادف كمُ صطلح ھذا المُ  ستعملقد یُ و ،تعددةنشاط ذھني ثابت قابل للتطبیق في مجاالت مُ :  القدرة ♦

وجد أبدا في وضع خالص، إذ یكون تمظھرھا دوما القدرة ال تُ و ة،اإلجرائی المعرفـةوللمھـارة أ

الترتیب :  مثل ،تطبیقھا على المضامین حتویات دراسیة، فھي تظھر عندما یـتمرتبطا بمُ مُ 

 ...تفاعلةومُ  تداخلةنفصلة تماما عن بعضھا البعض، فھي مُ كما أن القدرات لیست مُ  ،إلخ...والتحلیل

 :  ومن األمثلة على ذلك

 القدرة على ترتیب صور حسب تاریخ التقاطھا؛ 
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 القدرة على تمییز األشكال الھندسیة؛ 

  ُلصق؛القدرة على تحلیل م 

  ُكونات سائل؛القدرة على تحلیل م 

 القدرة على تحلیل مسألة حسابیة. 

رتبطة وكل الوسائل المُ  ،ھي المعارف والمھارات والمواقف واالتجاھات : )المصادر(الموارد  ♦

وقد صنف الباحثون الموارد  ،كون ضروریة لبناء وتنمیة الكفایةت إلخ، والتي... بالوضعیة وسیاقھا

 .رتبطة بالكفایة إلى داخلیة وخارجیةالمُ 

تیارات تطبیقا إلخ ،تحیینھاو ،راجعة المناھج الدراسیةمنھا مُ  الغرض ،الكتاب األبیض وثیقة رسمیة ♦

  .التكوینوتوصیات المیثاق الوطني للتربیة و

مرآة و ،كون أساسي الستراتیجیة تربویة تروم إصالح النظام التربويمُ  ،المناھج التربویة تعتبر ♦

حاولة الستقراء الحاجات اآلنیة والمستقبلیة لھذا المجتمع من الزوایا جتمع المغربي، ومُ لمشروع المُ 

  .الثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة

  . جتمعلحة للمُ نتظرات المُ واءمتھا مع المُ تحسین مُ ھو   المناھج التربویةراجعة الھدف من مُ  ♦
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