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  مجلوبات اإلصالح التربوي

   :  الرهانات

  : آفايات  االنخراط بنجاح في عالم الشغل بتنمية مهارات و-1

*  مهارات عملية :  تكتسب بالتمرس  والتجريب في إطار مقاربة حل المسائل  وتساهم آل 
لمهارات  وباألخص منها العلوم  والرياضيات واإلعالمية  المواد  في إآساب المتعلمين  هذه ا

.والتربية التكنولوجية   
* مهارات منهجية  :  تتمثل في إآساب المتعلم القدرة على  البحث على المعلومة الوجيهة  و 

 ترتيب المعلومات  وتحليلها وتبين العالقات   بينها  واستثمارها  في تصور الحلول البديلة 
  

وتتمثل في تنمية روح االبتكار  لدى المتعلمين وإآسابهم  القدرة  على   : ت المبادرةآفايا* 
تصور مشروع والتخطيط  له إلنجازه و تقييمه بالنظر إلى المعايير  واألهداف المرسومة   
وتكتسب هذه الكفايات من خالل أعمال فردية وجماعية  تنجز في جميع مجاالت التعلم وفي 

  ية الموازيةاألنشطة المدرس
تتمثل في تنمية  روح المسؤولية واالعتماد على النفس والتعاون مع اآلخرين  : آفايات سلوآية* 

  وتقبل النقد والرأي المخالف

إعداد الناشئة للحياة النشيطة  بتأهيل المتعلمين ، وذلك بتمكينهم من المستلزمات القبلية  -2
   للتعلمات الالحقة

  تكرة والعمل المتقنالبحث عن الحلول المب -3
 القدرة على التكيف وحس المبادرة و مرونة الفكر -4

ومن .   لم تعد المدرسة المصدر الوحيد  في هذا المجال : تكوين عقول مفكرة بدل الحشو  -5
 أن نواصل تلقين التالميذ آما هائال من المعارف وفق نسق يشجع على الحفظ  واالسترجاع  الخطأ

  لقواعد  بدل  تنمية عمليات  التحليل و التأليف وحل المسائلوالتطبيق  اآللي  ل

بيداغوجية  تساعد على  تطوير قدرات التالميذ   يقتضي هذا المطمح تخير مقاربات  منهجية  و
الفكرية  واستقالليتهم  فضال عن اآتسابهم  آفايات وجيهة  ومتينة  ومستديمة  وأدوات التفكير  

  اة  المستمر  والتعلم مدى الحي

  معارف  ال ويترتب عن ذلك التخلي  عن طرائق  وممارسات  تقود إلى تراآم  
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  :بيداغوجيا األهداف 

   بيداغوجيا األهدافمبادئ

تعلم                           ة الم ار لذاتي ة دون اعتب ة في الدق ات ال متناهي عمدت إلى تجزئة األنشطة التعليمية  إلى عملي

  . التعلم المناسبة لتالميذه ، و حرية المدرس في اختيار و تنظيم وضعيات

  :  ومن مبادئها 

 جرائيةإنزعة  •
 قائمة على السلوآية •
 يتم فيها االهتمام بفاعلية الشروط الداخلية للمتعلم •
 المفهوم الضيق للسلوك آهدف إجرائي •
  الهدف اإلجرائي إنجاز جزئي مرتبط بنشاط محدد •
 درجة عالية من الدقة •
  تقطيع و تجزئة للسلوك •
 صر سلبي    المتعلم عن •
 المتعلم ليس  شريكا    •
    المدرس هو الذي يحدد األهداف  •
يحدد المدرس األهداف التعليمية التعلمية ويخططها في شكل سلوآات قابلة للمالحظة   •

  . والقياس بعيدا عن اهتمامات المتعلم
  تحديد المدة الزمنية لجل األهداف •
 ميةالعنصر األساسي في العملية التعليالمدرس هو    •
بناء المدرس لمقاييس مسبقة يعتبرها معايير ومؤشرات دالة على حدوث التعلم او فشله  •

 بناء لخطة قبلية لدعم نتائج التقويم
 الفروق الفردية ال تأخذ في  االعتبار ذات المتعلم وآذلك  •
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  النمــط التراآـــمي
  

  النوع األول )1
  

                  1   اختبار الثالثي                 9   درس  ......3درس +   2درس  +  1درس
   

  2اختبار الثالثي    14   درس .....12درس+  11درس+ 10درس
                                          

  3اختبار الثالثي       20درس  ...17درس+ 16درس   + 15 درس
 
 

  .ينبني هذا النمط على تتابع الدروس وتراآمها* 
  . مثال5 والدرس2ال توجد عالقة بين الدرسقد * 
  تدور االمتحانات حول دروس تنتقى اعتباطا إذ قد يتناول االمتحان األول* 

  . 6 والدرس2 والدرس1     الدرس
  .المفاهيم التي تتناولها الدروس المنتقاة تضمحل وتتالشى* 
  .نتائج التقييم الثالثي والنهائي ال تستغل في التكوين* 
  
  
  : مح العمل حسب نمط تراآمي متطورمال/ 2
  .نفس مالمح العمل حسب النمط السابق -
  .إدراج محطات مراجعة بين الفينة واألخرى -
   

  ...                                    مراجعة   + 3درس +   2درس  +  1درس
   
   
  

  .تبقى تجزئة المعارف على حالها* 
  .ي االختباراتاعتباطية االختيار للدروس المنتقاة ف* 
  ......عدم استغالل نتائج التقييم في التكوين* 
  عدم توظيف التعلمات السابقة في وضعية اندماجية مساعدة على الترشد الذاتي * 
عدم توفر وضعية اندماجية وهي وضعية طبيعية يمكن أن تعترض المتعلم في حياته لها وظيفة * 

  .اجتماعية
  .ألساسي لبرامج الكفايات يتعارض هذا النمط مع المبدأ ا

  
 

 

 الثالثي االمتحان
  األول



5 
 

  الذاآرة  واإلدمــاج

  

  مجلوبات علم النفس العرفاني لفهم اإلدماج

  . نتائج البحوث في هذا المجال بينت العالقة بين معالجة المعلومات ودور الذاآرة في ذلك

  : ومعالجة المعلومات تعني جملة من العمليات تتمثل في
  . من المحيط انتقاء المعلومات التي يقع تلقيها-
  .  حفظ المعلومات في الذاآرة-
  . استرجاع المعلومات والتصرف فيها-
  

  :  معالجة المعلومات ودور الذاآرة في ذلك

أفادت األبحاث التي تمت في هذا المجال أن المعلومات التي تصدر عن المحيط تصل عن طريق 
اإلدراك وهناك يقع انتقائها أجهزة الحس إلى مجال الذاآرة القصيرة المدى وهي مجال الوعي و

على أساس المعنى الذي تمثله بالنسبة إلى الشخص الذي يتقبلها وهذا المعنى تعطيه لها 
فإذا استمع . المعلومات السابقة التي اآتسبها الشخص أو تصوراته السابقة حول ذلك الموضوع

 بقدر ماله من معلومات اإلنسان إلى محاضرة مثال حول األقمار الصناعية فإنه ال يفهم منها إال
سابقة حول ذلك الموضوع ألن المعلومات الجديدة ال تفهم إال بربطها بالمعلومات السابقة 

فالمراآز الحسية التي تستقبل المعلومات ال تستبقي منها إذن إال ماله معنى . المحفوظة في الذاآرة
نتقاة على هذا األساس تمر إلى والمعلومات الم. بالنسبة إلى الشخص وال تقبل المعلومات األخرى

الذاآرة الطويلة المدى حيث تختزن مدى الحياة بصفة ال واعية وتعود إلى مجال الوعي عندما 
  . تستدعيها الظروف والوضعيات التي تحتاجها أولها بها عالقة

  )     R. Gagnéحسب (  نموذج تخطيطي للذاآرة 

  

               أجهزة الحس

          

                                                    

  : وهذا معناه أننا

  .نتعلم بصفة أفضل عندما تكون هناك عالقة بين موضوع الدرس وخبرات التلميذ السابقة*

   المفاهيم المترابطةنتعلم بصفة أفضل عندما تقدم لنا المعلومات في شكل هياآل من *

  

  

المحيط 
أجهزة التنفيذ  الخارجي       

  

الذاآرة طويلة 
  المدى

    الذاآرة قصيرة المدى

 الداعية الوضعيات 

 أجهزة الحس
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  تعريف اإلدماج 

  
  أي استقام               =     دمج األمر

  أي اجتمعوا عليه =     تدامجوا على الشيء  
  أي أجاد فتله =     أدمج الحبل            

  ضفرته =      جت المرأة شعرها مد
  

هو عملية نجعل بها العناصر المتفرقة مترابطة قصد تشغيلها بطريقة مترابطة منسجمة : اإلدماج
  .    اإلدماج ليس مزجا وال تجميعاإذًا . ) Reogiers(حسب هدف معين 

  :  مكونات اإلدماج

   دون عما يقرب بينها وبنسج شبكة هذه العناصر بين مختلف العناصر بالبحث :    الترابط )1
                                                 .      صهر بحيث يكون الكل أرفع من مجموع األجزاء وأهم

  . تشتغل العناصر في انسجام  :     التنسيق) 2

  . ال يكون التحرك لهذه العناصر مجانيا وإنما يكون لهدف  :   االستقطاب)3

    
   ؟    متى يمارس اإلدماج

  
  عند بناء الكفايات   *
  عند توظيف الكفايات في وضعيات ذات داللة* 
  
   ؟ماذا ندمج 

  مواد / ية طرق بيداغوج/ أهداف مميزة / قدرات / آفايات /  معارف 
   
  :  تجسيم هذا المبدأ من خالل:   مواطن اإلدماج 
  

   الوحدة التعليمية 
   مدارات االهتمام 

   من داخل المواد آل منهما على حدة 
  )   مجاالت التعلم( من خالل مختلف المجاالت 
ومة تخترق حين تتقاطع المجاالت فنطور آفايات أفقية تتسم بالديم:  من خالل الكفايات األفقية

استثمار (اختصاصات وتمكن من التعامل الناجح مع الوضعيات المرآبة مهما اختلفت السياقات 
  ) معلومات، حل مسائل التواصل، تحقيق الذات
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  النشاط المدمج

  
لتعلمات   ابقة نتيجة  آل نشاط يحمل المتعلم على استحضار مكتسبات س : يقصد بالنشاط المدمج

  : ويمتاز النشاط المدمج بأربع مميزات هي . منفصلة وتوظيفها في بناء تعلمات جديدة ذات معنى
  

مفاهيم، مهارات، (ألنه نشاط يستلزم أن يوظف المتعلم مكتسبا ته السابقة :  فاعلية المتعلم
  . الجدة واإلبداعألنه يحث المتعلم على بناء تعلمات جديدة يتسم ب: الدافعية سلوآات
  . فهو موجه لتحقيق آفاية:الوظيفية
  .  ألنه مرتبط بواقع المتعلم:الواقعية

  
  : والنجاح في أي نشاط مدمج يتطلب توفر شروط هي

  
امج أو البراإلحاطة بالكفاية المطلوب تحققها، ولذلك البد من استحضار الكفايات في مستهل * 

  . التعليمية–الكتب المدرسية أو الوحدات التعلمية 
 التعلمات  معرفة التعلمات التي يراد إدماجها، وهذا ما يتم اإلخبار به على مستوى ما يسمى* 

 .السابقة بالنسبة للمدرس والتلميذ معا
 .اختيار الوضعية المدمجة المناسبة* 
 .تحديد أنشطة التلميذ وممارسات  المدرس بوضوح تام* 
 . بيداغوجية مناسبةموارداقتراح * 
 .إرفاق النشاط المدمج بإرشادات موضحة لما يطلب إنجازه* 
 .تحديد أنشطة تقويمية* 
  

  خصائص نشاط اإلدماج؟

                                                                              .إنه نشاط يكون فيه التلميذ فاعال* 
)  معرفة التواجد- معرفة الفعل-معارف: (در التلميذ إلى تعبئة مجموعة من الموايقودهو نشاط *

ليس بمنطق تراآمي وال .  مشكلة دالة–أو تحريكها أو توظيفها، استثمارها في حل وضعية 
  .تجميعي فارغ من المعنى

إنه نشاط لم يرتكز على حل وضعية :  هو نشاط موجه نحو آفاية أو نحو هدف إدماج نهائي*
لهذا ليس   ،  لممارسة الكفاية ويعد التلميذ وخى تنمية آفاية، إنه نشاط يت. أو وضعية دالة/ مشكلة 

 تتطور عبر مجموعة من  ون وتكت  ذاتها   فالكفاية . من الضروري انجاز تعلمات منفصلة
                                                                                                                .األنشطة

 يجب أن تكون  الوضعية الدالة و... ، ينبني على استثمار وضعيات دالة   إنه نشاط ذو معنى*
  . دالة، وتعبئ مكتسباته من اجل حل مشكلة إنها تشرك التلميذ.  قريبة من محيط المتعلم

جاوز مستوى التمرين العادي ولهذا، يجب أال تإنها ت.  إنه نشاط متمفصل حول وضعية جديدة*
آما أنه ينبغي عدم الخلط بين جل . ن الوضعية قد سبق حلها من طرف تلميذ أو مجموعة ماتكو

 فنحن سنمارس الكفاية إذا .المشكالت وبين التطبيق الذي يعرف فيه التلميذ المورد الذي سيوظفه
التي يرجع  و... العمليات والصيغ  و تحرك مجموعة من المعارف   آانت المشكلة المطروحة

    . حل المشكلة  في هتحديد ما يفيد لميذ اختبار وإلى الت
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  : آيف يتم   إدماج  المكتسبات  ؟ 
  
  : مثال في القراءة  بالسنة األولى  

  )ترسيخ مفهوم المقطع المنغلق ( قراءة المفردة قراءة  مسترسلة  وآتابتها  :  الهدف المميز
  

    في آل مرة أربط  بسهم  وأآتب الكلمة التي أتحصل عليها: 1النشاط  
  ....................َيحَْ                                       َراٍث         

    ......................     َرُع                  َتْط
  ...................ِمْح                                       ِرُث          

  ...................                َبُخ           َيْز                        
    ...................       ٍ ل        َيْج                                    

      .................    َمُع      َحْق                                     
  

  :موقف المعلم األول
صلح ما الحظه لدى المتعلمين  من صعوبات  تخص النشاط المقدم يالحظ المعلم األخطاء  ثم ي

ويقترح  مقاطع أخرى  من نفس النوع  وذلك بتغيير الحوامل  والتعليمات ويعتبر التمرين في 
قراءة المفردة (هذه الحالة  غاية في حد ذاتها  ويستهدف تعلمات آلية لتحقيق هدف مميز ال غير 

  )قراءة مسترسلة  و آتابتها 
  

  :موقف المعلم الثاني 
يقترح المعلم إثر التمرين األول جمال بسيطة منقوصة  مرفقة بمشاهد  توحي بالمقام  ويطالب 

  . التالميذ  بإتمام  آل منها  بمفردة  من بين مفردات النشاط ألول
 ........................................     العائلة في الـ

 ....................... األرض  بالـ...............أبي  •
 .                                   الحبوب ........................................أمي  •
 .الحلزون  .......................................أخي  •
 .الفطور   .....................................جدتي  •

  
 في وضعية إدماج المكتسبات السابقة ما يميز هذه التمرين هو

دالة وهذا من شأنه أن يفسح للتالميذ مجال اإلنتاج الجزئي في 
  .شكل مفردات مناسبة لسياق الجمل المعروضة  على أن ينتقي  من مجموعة الكلمات التي آونها 

تهدف   يسأآثر تعقيدا إذ أنه بداية من الضروري تجاوزها لبلوغ نشاط  غير آافهذا اإلدماج 
  .  إنتاجا آتابيا متكامال  انطالقا من وضعيات ذات داللة 

  
  موقف المعلم الثالث 

بعد إنجاز النشاطين  يقترح المعلم على تالميذه إنتاج نص بالجمل التي تحصلوا عليها  في النشاط 
   .  إغنائه الثاني  ثم يدعوهم  إلى
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  :مالحظات
  قد سمح بالتوفيق بين الممارسات التعليمية المبنية من بين المعلمين الثالثة نالحظ أن األخير  -

  :على األهداف المميزة  وتلك التي تهدف إلى تطوير  الكفايتين  
   يقرأ نصوصا سردية  متنوعة  موظفا قدراته في بناء المعنى  -
   ينتج آتابيا نصوصا سردية متنوعة  -
  

  .االنعكاسات البيداغوجية لمفهوم اإلدماج 
  

االنعكاسات 
  البيداغوجية

  الخاصيات والمواصفات

  ـ يتوافق مع البرامج الرسمية1

  
                                                 الكفايات النهائية

  ـ األنشطة في عالقة بـ                  مكونات الكفاية  2
       األهداف المميزة                                           

  
  :ـ المحتويات واألنشطة المقترحة تأخذ بعين االعتبار 3

  تقييم المكتسبات السابقة    * 
  الدعم والعالج    * 
  التعلم المنهجي    * 
  دماجيإلالتعلم ا    * 
  دماجيإلالتقييم ا    * 

  

  
  
  
  
  
  

 في مستوى التخطيط

  ] يشير إلى مشروع القسم[اهتمامات المتعلم : * ـ يستجيب لـ 4
  ق التعلماأنس                 *    

  
  
  

  في مستوى التعلم

  
  التعلم مسار شخصي ونشيط * 
  التعلم استجابة لحاجة تلقائية أو مستحدثة * 
  التعلم مشروع المتعلم* 
  :التعلم قائم على * 

  . ـ تطوير مختلف القدرات في عالقتها مع النسق   الخاص بكل متعلم 
  ر واالآتشاف  ـ مواقف تقتضي البحث والتفكي

  . ـ حل وضعيات مشكل دالة 
  

  
  في مستوى التقييم

  
  .يتنزل التقييم ضمن مسار التعلم * 
  .يستهدف التشخيص * 
  .يفضي إلى الدعم والعالج * 
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  الوحدة التعلمية واإلدماج   

  

  

  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تعلم

 استكشافي

  تعلم

   آلي

  تعلم

 إدماجي

  دعم  تقييم

 عالج

  تعلم

  استكشافي

  تعلم

  آ لي

  تعلم

  إدماجي

  دعم  تقييم

 عالج

 إختبار 

  يإشهاد

16   1   1   2  16   1   1   2  7  

  آفاية  2مكون الكفاية   1مكون الكفاية 
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  لمياء القروي:         عن مجلة آفايات  لغة عربية:         مذآرة حصة إدماجية 
  

    سنة ثالثة  :المستوى     
   إدماجي : نمط النشاط  
  الثانية       :الوحدة       
   المبادرة والمشروع              :المدار        
  ) دق 30س و1: الواحدة ( حصتان    : الزمن        

  
  مكونات الكفاية  النشاط

  
  المحتويات  األهداف المميزة

  
  تواصل شفوي

  
يتواصل شفويا بإنجاز االستفهام 

  والجواب باإلثبات نفيا

  
ة  تعيين حدث في الزمان بالنسب-

  إلى حدث آخر
 تعيين الحدث في الزمان قيدا -

  بحال صاحبه
تعيين الحدث في الزمان مقيدا 

  بحال تدل على التدرج
  

  
   فعل آذا-
  بعد أن+ فعل-
   فعل بال آذا-
   شيئا فشيئا   -
   الواحد تلو اآلخر   -

  
  قراءة

  
يقرأ نصا سرديا يحصل له من 
  خالل بنيته الكلية معنى إجمالي

  
همه للنص يقرؤه  يعبر عن ف-

  قراءة صامتة وسريعة
يقرأ النص قراءة جهرية -

مسترسلة ومنغمة للتعبير عن 
  فهمه

  

  
  :الصعوبات 

اإلشباع / الوصل-
/ بالفتح، بالضم، بالكسر

  الحروف المتشابهة 

  
  إنتاج آتابي

  
  يعيد آتابة نص

  
 يتصرف في األحداث من -

  حيث ترتيبها
يتصرف في النص بإغنائه -

  بالوصف

  
  /قبل أن/عد أن ب-
   و،ف،ثم-
   الجملة االسمية-
   الجملة الفعلية-
  الحال /  النعت-
  

  
  قواعد لغة

  
يوظف أبنية لغوية في سياقات 

  تواصلية 

  
توظيف األبنية اللغوية األساسية 

للجملة في التواصل الشفوي 
  والكتابي

  

  
   الجملة السمية-
   الجملة الفعلية-
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  النشاط
  

  المحتوى

  تواصل شفوي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قراءة

  

  

  

  قواعد لغة 

  

  

  

  

  

  

  

 تهيئة •
 )الشخصيات األب ،االبن ، البنت" ( هدية األب" عرض مسرحية  •
 تساؤالت حول هدية األب المقدمة  في صندوق  أثناء  الحوار •
 الدرس •
 أمام حاسوب  وأصوات قوية  صادرة منه عرض مشهد لبنت  •
  ردود أفعال المتعلمين •

        ما رأيكم  في طريقة استعمال الحاسوب  من قبل البنت   ؟  
  

  إيجابي  سلبي
  

تقضي الساعة تلو األخرى وهي تستمع إلى 
  األغاني  بصوت مزعج

تقضي ساعات طوال أمام الحاسوب دون  
  ....أن تفكر في 

  ي رأسهاصارت تشعر بوجع ف
  ضعف نظرها شيئا فشيئا
.............................  

يوجه ابنته ( إدراج مشخصة األب 
الستعمال الحاسوب بطريقة تعود عليها 

  )بالفائدة

  
   ألعاب فكرية      

  تعلم اللغات             
الرسم                                                

  التكوين                      
  إنجاز بحوث           

  

عرض صور يمكن الحصول عليها من 
  الحاسوب

  
  :في نادي اإلعالمية : سؤال لحث المتعلمين على القراءة الصامتة للنص 

 متى التحقت الصديقة فهيمة بالنادي ؟ •
  قراءات فردية لقرينة

 ت  راقية ؟ما هو النادي الذي انخرطت فيه هذه البن •
  قراءات فردية للقرينة من النص

  

 متى قصدت راقية النادي ؟  -
 قراءة القرائن  من النص  -
 قصدت رانية نادي اإلعالمية في أخر األسبوع   -

  أآتب جملة  في الجدول المناسب 
   

  م به  فاعل  فعل  2م به 1م به  فاعل  فعل  خبر  مبتدأ
    

  
        

  
      

  ين لهما نفس الترآيبة السابقة البحث في النص عن جملتين أخري •
     2البحث عن جملة تكتب في الجدول  عدد •
  تحويل آل جملة اسمية إلى جملة فعلية  والعكس •

  أعمر الفراغات :  تحليل مكونات السرد
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  قراءة

  

  

  

  

  

  

  إنتاج آتابي 

  

  تواصل شفوي

  

  إنتاج آتابي 
  

  

  تواصل شفوي

  

  

  إنتاج آتابي

  

  الزمان  المكان  األحداث  الشخصيات
  ذهبت إلى نادي اإلعالمية  راقية

  أشعلت جهاز الحاسوب
  استعملت الفأرة

  رسمت مشهدا طبيعيا

  في نهاية األسبوع  نادي اإلعالمية

  قدمت إلى النادي  فهيمة
  آتبت فوق الشاشة

  تونس بالدي الجميلة

بعد ساعة من قدوم   النادي
  رانية

 
    فهيمة أنامل   -  أشعلت:  ابحث في النص عن مرادف لــ  •
  قراءة النص بتغيير أآبر عدد ممكن  من المفردات لمرادفاتها  •

  

  غني آل جملة بأوصاف  أ
 قصدت رانية نادي اإلعالمية آمادتها في نهاية آل أسبوع •
   وحدائق  بها  أشجار  رسمت راقية بحيرات و نوارس •
  

 من رسم علم تونس  ؟.عودة إلى جدول الشخصيات  •
 أنتم هل رسمتم يوما علم تونس  ؟ مم يتكون  ؟  •

  

 :أتم الفقرة بما يناسب  •
  ........ورقعة .........يتكون علم تونس  من مستطيل 

  ..........وهالل.............. نجم يتوسطها
  ................................................إنه
  ..............................................وأنا

  
  هل أحسنت البنتان استعمال الحاسوب  ؟ -
  هل أحسنت البنت صاحبة الهدية استعمال الحاسوب  ؟  -
  يف تتصورون البنت بعد الحوار الذي دار بينها وبين والدها  ؟آ -

     .......   صارت تجلس إلى الحاسوب دون أن تنسى  در وسها :  أصبح االستعمال إيجابيا 
   إعادة سرد أحداث النص دون استعمال المطبوعة -
  
  وأتمها بما يناسب ) ف،و، ثم ( أربط بين جمل الفقرة  ب  •

 استعملت الفأرة  ومالمس – أشعلت جهاز الحاسوب – إلى نادي اإلعالمية        ذهبت راقية
  ........... رسمت مشهدا طبيعيا  يتكون من -الحاسوب  

  أعيد آتابة الفقرة التي أنتجتها مغيرا ترتيب جملها  •
  إنجاز بطاقة التقييم الشخصي     •
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  اإلدماجأنواع 

        

 اإلدماج  العمـــودي

 

 بين مكونات الكفاية •

 بين آفايات المواد داخل المجال •

 بين آفايات المجال •

 اإلدماج األفــــــقي

الكفايات األفقية العرفانية بين آفايات المجال و  

كفايات األفقية التواصلية البين آفايات المجال و  

الكفايات األفقية المنهجية  بين آفايات المجال و  

الكفايات األفقية الوجدانية  بين الكفايات و  

  االجتماعيةاألفقية تالكفايا بين آفايات المجال و

 

 تعلم إدماجي

الكفايات األفقية   و توظيف الكفايات المجالية
  إشكالية ذات معنىلحل وضعيات
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    واإلدماج المشروع 

 لم اإلدماجي الذي تسعى المقاربة بالكفايات لتأآيده يمّكن المتعلم من توظيف  معارفه ومهاراته  والتع
   البعد التوظيفي ناجعة تحقق هذا  أو مقاربة   المشروع آوسيلة و جاء. آفاياته في وضعيات جديدة

ـجـعلهم  بين المتعلمين و   من فرص  للتفاعل  توفره باعتباره  الوضعية اإلدماجية األمثل  للتعلم  لما
 تمكنهم من ممارسة الفكر النقدي،وتطوير شخصياتهم في مختلف أبعادها  و و ، محور العملية التعليمية
المعطيات لحل اإلشكاليات المطروحة  وتوخي منهجية  عمل   استثمار-تواصل (تملك الكفايات األفقية  

  ......بديلة وتوظيف التكنولوجيات الحديثة والبحث عن الحلول ال

 

א استغالل التكنولوجيات الحديثة للقيام ببحوث حول القواعد   الصحية التي מ

  تتصل بالتنفس    

  قراءة نصوص حول  ما تسببه المصانع   من تلوث للهواء -א

المنطاد إلى  من(حول آيفية تنقل القدامى في البحر إعداد بحوث -

      الصاروخ

على  عن مشاهد مصورة حول تأثير الهواء تواصل شفويا بالتعبيريא

  األجسام 

מ يعبر عن موقفه  /يتحاور بتقييم خطاب اآلخرين حول تلوث المحيط א

  يعدل فكرته   / يناقش فكرة اآلخر/ الوجداني  

  قراءة درجات مقياس الضغط الجوي/ استعمال العيارات  لوزن الهواء 

א

א

   صنع نافورة-/  صنع مروحة -   /  صنع وردة رياح-

א

א

 إعداد مشروع تشكيلي باعتماد الخطوط واأللوان  ومواد مختلفة من 

  ) مطوية ( المحيط 

الهواء على النباتات إلنتاج نصوص  الخروج إلى حديقة لمالحظة تأثير

ف  لتشكل محتويات المطوية التي يقصد منها سردية  يتخللها وص

  تحسيس األطفال  بمخاطر التلوث  
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   واإلدماج األفقيةالكفايات 

تحول مفهوم التحصيل للمعارف  ضمن مفهوم المصلحة  والفائدة  وتنزلها  بشكل واع ضمن سياق العالقة 
قدرة على تحصيله وعلى تحصيل آل و  دور المدرسة لم يعد إآساب المعلوم  وإنما إآساب ال. مع المحيط 

وبات نجاح المدرسة يقاس  بمدى قدرة المتعلم على أن يتجدد  بعد المدرسة  وأن المدرسة . داته يتجد
مفتوحة له  من المهد إلى اللحد   وارتيادها  ضروري على قدرة  تجدد المعارف  وعلى قدرة تجدد 

  ا الحياة قات التكيف  التي تضعه أمامهاسي

 على يفاؤها دليالت نقاط معرفية  يمثل اسىم تعد خطة التعليم  في الدول  تحدد برنامجا  يحتوي عللذلك ل
  .حصيل  تاستكمال ال

  فالمطلوب  من التلميذ هو البرهنة  في الوضعية  على امتالآه للمعنى  ال على امتالآه للمادة 

   :لذلك حدد  منطق داخلي للكفاية 

 الكفاية األفقية  •

 )عائلة من المواد : (لمجالية الكفاية ا •

  )مادة واحدة( الكفاية الخصوصية أو آفاية المادة  •

    توزيع التحصيل علة مراحل التعليم:المنطق الزمني للكفاية

 )نهاية مراحل التعليم( الكفاية األفقية  النهائية  •

 )لدى  نهاية مرحلة  من التعليم( الكفاية األفقية المرحلية  •

  لدى نهاية درجة من درجات مرحلة تعليمية ( ب الدرجة الكفاية األفقية حس •

  
   ؟ما هي الكفاية األفقية

 هي نتيجة تضافر  تعلمات عديدة  يبلغ المتعلم من تحصيلها  في آل مرحلة  مستوى  من إدراك معناها   
  وفائدتها ووجاهتها  يمكنه من تصريفها  تصريفا مطواعا  ومناسبا  ومتكيفا 

  

  ةالكفايات األفقي

يعبر بالطرائق المالئمة 
  من أجل التواصل

يتوخى منهجية عمل   يستثمر المعطيات
  ناجعة

يوظف التكنولوجيات 
  الحديثة

يوظف التواصل للعيش   يحل المسائل  ينجز مشروعا
  مع اآلخرين والعمل معهم

  يمارس الفكر النقدي
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  تفاصيل آفاية أفقية

  التعلمات المعنية  مكوناتها    الكفاية

  

  

 بالطرائق يعبر
المناسبة من 
  أجل التواصل

  

يتقن التعبير باللغة العربية في مختلف المجاالت المعرفية  *
  والثقافية واالجتماعية

يستعمل اللغات األجنبية للتواصل مع اآلخر  في *
  وضعيات متنوعة  و يوظفها لالغتناء  الثقافي

يراعي المقامات المختلفة والمستويات اللغوية المتعددة *
  د استعماله طرائق التعبيرعن

  يميز بين مختلف أصناف التعبير العالمي*

يدرك أهمية األشكال الفنية المختلفة في التعبير عن الفكر  
  والوجدان

  يتجاوب مع اآلخر في طرائق تعبيره

  

  اللغة العربية -

  اللغات األجنبية -

  التعلمات الفنية -

   ات.عتكنولوجيا م -

  التعلمات العلمية -

  
  
  لمدارات واإلدماج ا 

  
تعتبر سياقات تندرج فيها التعلمات ليتجّلى أثر اإلدماج فيصبح المدار خيطا رابطا :  مدارات االهتمام -

آما يسمح بإآساب . تدور حوله التعلمات و تدمج فيه المفاهيم و يستمد منه المعلم وضعيات تعلم دالة
  .تعلمات عبر مواد مختلفة    

                                                                                                :لمشترآة بين المواد  مدارات االهتمام ا-ب
                            .في إطار مدار البيئة و المحيط  تقع دراسة موضوع الماء من وجهة نظر مختلفة: مثال  

                                                                                                 ....ماء حاالت ال  :  في العلوم-
                                                                                      . ترشيد استهالك الماء : التربية المدنية-
تصل مضمونها بحسن التصرف في الماء                                                         ي قّصة : التواصل الشفوي-
  الوضوء ، ترشيد استهالك الماء :   في التربية اإلسالمية-

العمل و /التضامن و الموطنة/السلم و التسامح/البيئة و المحيط / الصحة و الرفاه:  المدارات -ج
  تكنولوجيا االّتصال /  المبادرة الشخصية و المشروع / العالمالثقافة و اآتشاف /الترفيه
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 مخطط الوحدة التعليمية اإلدماجية  في مجال اللغة

                : .....................   المدة :...............عدد المقاطع  ...........   :.     الوحدة    :...........   القسم
                       ...........................................................................................................     : .المدارات

         

                       

 
              

  

  

 مكونات الكفاية اإلنتاج الكتابي القراءة  التواصل الشفوي

   

ياإلنتاج الكتاب              القـــــــــراءة التواصـل الشفــوي  

مكون 
الكفاية

األهداف 
  المميزة

العمل 
 اللغوي

مكون 
  الكفاية

األهداف 
المميزة 

عنوان 
النص 

مكون    المحتوى
  آفايةال

  األهداف

   المميز ة

 المحتوى

  

اط
نش
 ال
مط
  ن

 
ني  

زم
 ال
رج
لتد
 ا

         

جي
ــــ
ــــ
ــــ
منه

لم 
 تع

  

من
   

   
   

...
...

...
لى
إ

 ..
...

..
 

 

:الوضعيات :حاملالم/  السندات :الوضعيات  وم إدماجي 
ي

.....................:الوضعيات :...........الوضعيات ................:الوضعيات  وم تقـيــيم 
ي

 ..
 

وم  عـالج    
 ي
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   لتكنولوجيات المعلومات واالتصالمدمجمخطط  درس 
  

  

  سنة سادسة      :  المستوى  
  تواصل شفوي         +  إنتاج آتابي   +  تربية تكنولوجية   + قراءة         :    النشاط  

  لغة عربية وعلوم        :   المجال  

   التواصل مع اآلخر – 3  التراسل االلكتروني    – 2  النص التفسيري     – 1      :  المحاور  

 عمل منهجّية  يتوخى-المعطيات   يستثمر-اّلتواصل أجل من المالئمة طرائقبال يعّبر  :  الكفايات األفقية  
  يمارس-معهم    والعمل اآلخرين مع  للعيش اّلتواصل  يوظف-الحديثة اّلتكنولوجّيات  يوظف-ناجعة 
  النقدي الفكر

   س 1+  س 2        :    لتوقيتا

  

   : األهداف المميزة  

  .اّلنّص نوع    يتعّرف– 1

  نّصا يقرأ   – 2

  معلومة عن    يبحث– 3

  أنتجه نّصا   يعالج-  4

  )      يعارض -يوافق( نظره وجهة عن يفصح   -  5

               

    : توظيف تكنولوجيات المعلومات واالتصال

  –التراسل االآتروني :   استعمال الحاسوب في - 1

    استعمال األدوات المناسبة للتواصل مع اآلخر-2

  ال برمجيات  استعم-  3

  

 قرص -برنامج ميكروسوفت وورد /     ملفات مخزنة في جهاز الحاسوب - :  الوسائل والموارد
  -)  عربية(  الموسوعة العالمية -  ببرمجية  التراسل االلكتروني    - موارد من االنترنت -مضغوط 

 معاجم لغوية   
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 األنشطة

  

 فعاليات المدرس

  

 فعاليات المتعلم

  
   

النفسية يئة الته
 والمعرفية  

 

 

  

  

  

  أثناء الدرس
  

  

وضعية 
االستكشاف 

باستعمال 
  الحاسوب

 

 

  

 يهيئ المتعلمين لمقاربة وضعية  تتمثل في - 
الرد على رسالة وردت على تالميذ السنة 
السادسة تدعومهم إلى التعريف بمدرستهم 

 وظروف الدراسة بها 

 

 

 

 

يهيئ الستكشاف نص انطالقا من برمجية   -
google earth  مسابقة  (   بواسطة لعبة

 في أسرع جمالتتمثل في الدخول إلى مدينة 
 .                                     )وقت ممكن 

الموقع ، ( المدينة مميزات  حوار حول  -
                           ....) المعمار ، المساحة 

) مدينة تونس(  يهيئ الستكشاف النص -
                          )  وبا على الحاسوب مكت

 يقدم نصا قصيرا مكتوبا على برنامج -
  :ميكروسوفت وورد 

تونس عاصمة الجمهورية التونسية،    تقع 
شماًال، وخط طول ° 36,47على خط عرض 

بين قسمين  ويمكن أن نميز. شرقا ً ° 10,10
ت   إحداهما قديمة ذا. أو مدينتين متصلتين

 موقع غير مناسب حيث  تقع على هضاب 
طولية ضيقة  أقرب  في شكلها إلى المستطيل 

 تونس  وذلك مابين سبخة السيجومي و بحيرة
على المدينة  شكل   ولقد فرض  هذا الموقع 

 أشرطة 

  

 يعبر المتعلمون عن رغبتهم في الرد  على - 
                                      الرسالة االلكترونية 

 يتحاور المتعلمون  حول السبل  الممكنة لتفعيل -
                                                    المشروع

               يقترحون استعمال البريد االلكتروني -
 يقترحون إعداد موارد تتصل  بالتعريف -

بالمدرسة لدى مدير المدرسة وإعداد نصوص 
عرف بمدرستهم وبظروف الدراسة تفسيرية ت

 وبشخصية مدير المدرسة وبمعلمهم  وبأنفسهم 

  

                         يساهم في االنخراط في اللعبة -
                                       يحدد موقع المدينة -
   يعبر عن خصوصيات المدينة -

  

  

  

                            يبني المعنى الرئيسي للنص-
                             يقرأ النص قراءة  صامتة  -
   يكتشف خصوصيات النص األسلوبية -

التنظيم الداخلي   : حلل البنية العامة للنصي - 
                                                     وهيكلته 

                      : يحدد المتعلمون  أرآان النص -
نمط :  يستنتجون خصوصيات النص األولية -

  المحضجديد ليس بالسرد وال بالوصف 
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بن (  تتجه نحو الجنوب والجنوب الشرقي   
و نحو ) األنف  عروس، مقرين رادس وحمام

 حلق الوادي وقرطاج (الشمال  الشرقي 
  )والمرسى

جيد اقتصاديًا  هنا موقع موقع تونس
واستراتيجيًا؛ فالمنطقة خصبة وقريبة من 

و هي مدينة  البحر والسواحل األوروبية ،
تونس استثمارًا  برية بحرية استثمرت خليج

على  لقـــد انتشر عمران تونس.  عمرانيًا 
وب الشـــمال والجن مساحة  تمتــــد ما   بين

ونمت . آم 25آم ،الشرق إلى الغرب   30
والتحمت بما حولــها فيما يـــعرف  تونــــس 

الكبرى  ، حتى  أو تونس بإقليم تو نــــس
 هكـــتارًا عام 15,750أصبحت مساحتهـــــا  

م  1975م، بينما  آانت مساحتها عام  1985 
  التتعدى عشرة آالف هكتار 

ولية  في نمط  يبدي المتعلمون آراءهم األ- 
النص  المقترح  من حيث  تنظيمه الداخلي، 
. وهيكلته  ،و خصوصياته األسلوبية  والفنية  

  

  

  

  

 يدعو للتصرف في النص  بتغيير معلومات  -
استعمال برنامج ( للحصول على نص جديد  

word     (    

  

  

)  تونس( يستدرج المتعلمين  لمحاآاة النص -
جمال  "نةبإنتاج نص إخباري عن مدي

  

                         ؟ يستنتجون  مقاصد الكاتب -
   يحددون المقاصد   -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                             :   يستنتجون نمط النص -
                     نص تفسيري  له صبغة إخبارية  -
  : فون أدوات  للنص التفسيري  يكتش -

الجملة / أسماء اإلشارة  /  الروابط مثل  الفاء  * 
  )تلوين األدوات ......  ( االسمية 

يبدأ النص  بالموضوع الرئيسي ثم يأتي على * 
  المواضيع الفرعية 

 يتصرف المتعلمون في النص التفسيري  بإبدال  -
                                       معلومات بأخرى 

تقع شمال  . تونس عاصمة الجمهورية التونسية* 
القارة اإلفريقية ، يحدها البحر المتوسط من جهتي 

  ........الشرق  والشمال

  

مع " جمال" ينتج نصا إخباريا عن مدينة  -
، واالستعانة برصيد ) تونس ( االستئناس بنص 
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 بعد الدرس
خالل حصة 

التربية 
التكنولوجية   

باستعمال أدوات تقنيات المعلومات "
  واالتصال 

  

  يدعو إلى  إنتاج نصوص تفسيرية إخبارية  -
 أجنبيةفي نطاق مشروع التراسل  مع مدرسة 

 وبتالميذ السنة ها للتعريف بالمدرسة  وبمدير
  السادسة 

 يتعاون المعلم مع  معلم التربية التكنولوجية  -
    فيذ المشروع في نطاق  نشاط تشارآي  لتن

  

   يقدم المعلم برنامج التراسل االلكتروني-  

 

معجمي    و صور  وخرائط  منتقاة من االنترنت 
  .وسوعة العالمية باللغة العربية   و  الم

 

      ينخرط المتعلمون في المشروع المتفق عليه -
 يتحاورون  مع بعضهم البعض في  تخير ما -

يناسب من محتويات،  ويتقاسمون األدوار إلنجاز 
فريق يتكفل بإعداد نص يتحدث عن ( المطلوب 
وفريق يتكفل بإعداد نص حول  المدرسة ،

 بمدير المدرسة  ، وفريق  المعلومات الخاصة
ثالث يدعى إلى إعداد بطاقات شخصية لبعض 

  ).التالميذ 

                        يستكشف  المتعلمون  البرنامج -
 يحاولون تعرف مكوناته واستعماالته عن طريق -

                                                  المحاوالت
عن طريق مجلد يشرح آامل  يستعينون  بمعينات -

                                            عملية التراسل 
   يكتشفون طريقة االستعمال بصورة منهجية   -

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

اآتشاف (  يدعو إلى تفعيل  البرنامج  -
 /  gmail الحساب الجاهز على قوقل مثال 

     ,التعرف إلى آيفية الرد على الرسالة 

  

  

  

  

  

 رسالة الرد على
 

قد ترغب في الرد على  بعد أن تقرأ الرسالة
 :التالية صاحب الرسالة لتقوم بذلك اتبع الخطوات

 انقر على زر (ال تغير الصفحة(بعد قراءة الرسالة 
. ود في أسفل  و أعلى الصفحة آذلكالموج  إجابة 

 سوف يظهر لك مستطيل لتكتب فيه ردك على
الرسالة وهذا المستطيل يحتوي على الرسالة 

تستطيع اقتباس ما تريده منها و  األصلية حتى
 : مثًال تضمنه في الرسالة الجديدة

يمكنك - عليكم الرسالة القديمة تبدأ بكلمة السالم
وما بعدها من  هذه العبارةآتابة وعليكم السالم بين 

 عبارات وآأنك تتكلم مع المرسل وترد على آل
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   يدعو إلى  الرد على الرسالة 

  

  

 يدعو إلى ربط خط االنترنت وإرسال -
  الرسالة 

 

 . آلمة
تمامًا وتبدأ  بالطبع تستطيع تجاهل الرسالة األصلية

  بالكتابة من أعلى المستطيل مباشرة
 بعد وضع لمساتك النهائية على الرد اضغط على

  .   أرسلالزر

  :وآتابتها إرسال رسالة
سوف يظهر لك  ثالثة  ،رسالة  انقر على إنشاء

:                                                مستطيالت 
 عنوان المرسل إليه أي:  المستطيل األول  على

 بريده اإللكتروني
الرسالة وهو االسم الذي  عنوان: المستطيل الثاني 

 .إليه سيظهر عند المرسل
 فيه لتكتب نص الرسالة: المستطيل الثالث 

 اضغط على, النتهاء من آتابة الرسالة  بعد ا-
  الزر أرسل  

 
.                      تنظيم المعلومات الخاصة بالرد -
 يستعملون المدقق اإلمالئي للتأآد من صحة -

                                                      .الرسم 
 يدرجون  صورا لمدينة جمال والمدرسة -

   التالميذ   وصورا لبعض

  يتم إرسال الرسالة -


