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اللجنة الوطنية للمناهج

(P2G)تقديم مناهج الجيل الثاني 
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لماذا؟: من الجيل األول الى الجيل الثاني.
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لماذا؟: من الجيل األول الى الجيل الثاني.

.1 المحور المنهاجي(axe curriculaire:)

2.المقاربة بالكفاءات:

3الموارد المعرفية والمنهجية:

اهجأنتج  من: األولوية لمنطق الماّدة، وكّل ماّدة معزولة عن المواد األخرىوبناء المنهاج سنة بسنة، 

مختلفة الشكل والمصطلحات، ونقص في التنسيق األفقي والعمودي

P1G

بناء المناهج من ملمح التخرج الشامل للمرحلة ثم للطور ثم للسنة .نسقيةنظرة شمولية او 

.تكامل بين المواد مع توحيد شكل المنهاج والمصطلحات

P2G

بالماّدة ومعارفهاةالتركيز على الكفاءات المتعلّق-التعلّماتوجود مبدئي، ونقص في التطبيق الفعّال في 

.والسلوكاتمع نقص في الكفاءات العرضية والقيم 

P1G

ّل مكّونات في كوالسلوكاتالتركيز على مرّكبات الكفاءات، خاّصة الكفاءات العرضية والقيم 

المناهج

P2G

نقص في الموارد المنهجية -للتحّكم في المعارف األولوية P1G

تحديد الموارد المعرفية والمنهجية لبناء الكفاءات في مصفوفة أو جدول شامل P2G



لماذا ؟: من الجيل األوّل إلى الجيل الثاني
:  النشاطات التعلّمية والتقويم. 4

:المصطلحات. 5

:شروط وضع المناهج حيّز التنفيذ.6

نشاطات تعلّميه وأنماط التقويم موّجهة نحو التحّكم في المفاهيم فقط 1P1Gج م

إلى جانب )والسلوكاتإدراج نشاطات تعلّمية لتوظيف الموارد المعرفية وتعلّم اإلدماج ونمّو القيم 

(المفاهيم
2P2Gم ج

ة السنة الدراسي-بين المناهج والكتاب المدرسي اختالالت-1ج نقص في تكوين األساتذة لتطبيق م 

أسبوعا للتدريس28بـ 

1P1Gم ج

الكتاب المدرسي الجديد خاضع -2جمبرمجة تكوين مسبق لكّل مدّرس معنّي بتطبيق 

(للتقويم4+ 32)أسبوعا 36بـالسنة الدراسية -لدفتر شروط 

2P2Gم ج

مصطلحات مختلفة بين المناهج 1P1Gم ج

-لتخّرج ملمح ا)للمناهج مهيِكلةمصطلحات معرفية -مصطلحات موّحدة في كّل المناهج 
...(مقطع -ماتللتعلّ مخّطط سنوي -مرّكبات الك فاءة-ك فاءة ختامية-ميدان-ك فاءة شاملة

2P2Gم ج



سنوات 8و7ألسابيع التعليم ألطفال متوسط العدد السنوي
Nombre annuel moyen de semaines d’enseignement à 7 et 8 ans

الجزائر

32



تدائيالحجم الزمني األسبوعي لسنوات التعليم االب

حسب البلدان

الجزائر تونس المغرب قطر فرنسا

1نةسال 21 22 30 31 24

2نةسال 21 22 30 31 24

3نةسال 22,5 25 30 32 24

4نةسال 24 25 30 34 24

5نةسال 24 29,5 30 35 24

6نةسال 30,5 30 35



مواقيت التعليم االبتدائي 



مجموع ساعات التدريس في التعليم اإللزامي

قطر فرنسا تونس المغرب الجزائر البلــد
سنوات6 سنوات5 سنوات6 سنوات6 سنوات5 ة 

ّ
التعليممد

  
 
االبتدائ

7128 3840 4928 5760 3600
  
الرصيد الزمن 
  
  االبتدائ 

 
ف

سنوات3 سنوات4 سنوات3 سنوات3 سنوات4 ة 
ّ
التعليم مد

المتوّسط

3888 3487 3040 3232 3388
  
الرصيد الزمن 
  المتوّسط

 
ف

11016 7327 7968 8992 6988
الرصيد 
  ت

 
  ف

. الزمن 
اإللزام  



مواقيت التعليم المتوسط



مناهج الجيل الثانيأهّم تطّورات

P2Gمناهج الجيل الثاني 

1.الموارد المعرفية:
اّدةالتركيز على الموارد األساسية المهيكلة للم-

2أسبوعا 36-: الحجم الزمني

عدم تغيير الحجم الساعي األسبوعي-

3.المقاربة بالكفاءات:

فاءات، على كل مركبات الكالتعلّماتالتركيز في -
اتوالسلوكخاّصة الكفاءات العرضية والقيم 

4التقويم:

يشمل التقويم المعارف والمساعي ونموّ -
.والسلوكاتالقيم 

P1G مناهج الجيل األّول

1الموارد المعرفية:

لةالمهيكعدم التركيز على الموارد األساسية -
للماّدة

2أسبوعا28: الحجم الزمني

“العتبة“و“ التخفيف”اشكالية 

3.المقاربة بالكفاءات:
وجود مبدئي، ونقص في التطبيق الفعّال في-

التعلّمات

رفها    التركيز على الكفاءات المتعلّقة بالماّدة ومعا-

.توالسلوكاونقص في الكفاءات العرضية والقيم 

4 .التقويم
.التركيز على الحفظ واالستظهار-



(تابع) أهّم تطّورات الوثيقة المرافقة-
P2G مناهج الجيل الثاني

3التقويم:
 يشمل التقويم المعارف والمساعي ونمّو القيم

؛والسلوكات
لّم؛التقويم التكويني جزء ال يتجّزأ من مسار التع
تأسيس التقويم الذاتي والتقويم من الفوج؛
مكين تأسيس المعالجة البيداغوجية ضمن التعلّم لت

لّماتهتعالمتعلّم من تجاوز الصعوبات التي تعترض 

وتيرة التقويم الفصلية معقولة.

4شروط وضع المناهج حيّز التنفيذ:
ن بتطبيق برمجة تكوين مسبق لكّل المدّرسين المكلّفي

2ج .م

الكتاب المدرسي الجديد يخضع لدفتر شروط

 ون عليه القانينصّ أسبوعا كما 36بـالسنة الدراسية
التوجيهي

اقتراح تجريب محدود للبرامج في الميدان.

P1G مناهج الجيل األّول
3التقويم:
.ماّدة التركيز على تقييم الكفاءات المتعلّقة بال

ومعارفها ؛

 التكوينيللتقوبمتطبيق ناقص

 والتقويم من الفوج غياب التقويم الذاتي

غياب المعالجة البيداغوجية الفعّالة

 ّممبالغة في حصص التقويم على حساب التعل

4ذشروط وضع المناهج حيّز التنفي:
2.ج.مبيق نقص في تكوين المدّرسين المكلّفين بتط

اختالالت بين المناهج والكتاب المدرسي

 تعلّمياأسبوعا 28و32السنة الدراسية بين

انغياب تجريب مسبق للبرامج في الميد.

المرحلة االنتقالية ورزنامة؛ 2ج متحديد رسمي لبداية تطبيق 



شروط وضع المنهاج حيز التطبيق في الميدان

 تكوين معلمي السنوات التي تطبيق فيهاP2G.

 ائق والوث(نسخة وىقية ونسخة رقمية)تسليم المناهج

.للمعلمين ( نسخة رقمية)المرافقة 

 نشر النصوص القانونية الخاصة بP2G.

 تسليم الكتاب المدرسي الجديد ودليل األستاذ الى

.P2Gالمعلمين المعنيين بتطبيق 

 متابعة كيفية تطبيقP2G في الميدان.



يالمبادئ المؤّسسة للمناهج الجيل الثان. 2
(:axiologiqueاألكسيولوجي )الجانب األخالقي 2.1

 (  غيةاإلسالم العروبة واألمازي)تعزيز عملية إكساب مجموعة من قيم الهويّة الوطنية المرجعية

الجزائري؛algérianité»جزائرية «التي تشّكل بانصهارها 

 القيم العالميةتعزيز عملية اكتساب.

(épistémologique)اإلبستمولوجيالجانب 2.2
؛للماّدةالمهيكلةالمفاهيم والمبادئ والطرائق التركيزعلى

 ؛كموارد في خدمة الكفاءةاعتبار هذه المفاهيم والمبادئ والطرائق

 في الحسبان يوفّق بين مراحل النمّو النفسي للمتعلّم، مع األخذالذياالنسجام الخاّص بالماّدة

؛تصّوراته

 دعم ومشروع تربوّي واحد، وجعلها في خدمة ،بعضها عن بعضدّ الموامناهج فّك عزلة

.دّ الموامختلف مناهج وتقاطع بين تشارك

والبيداغوجيالجانب المنهجـي 2.3.
 المنهاجيةالمقاربة(approche curriculaire)من الجانب المنهجي

 من الجانب البيداغوجيالمقاربة بالكفاءات.



التعليم األساسي  مالمـح التخــّرج من.3

الملمح الشامل في نهاية التعليم األساسي

الملمح الشامل في نهاية التعليم االبتدائي

الملمح الشامل في نهاية التعليم المتوّسط



التعليم االبتدائي مالمـح التخــّرج من.4

الملمح الشامل في نهاية التعليم االبتدائي

الملمح الشامل في نهاية الطور الثاني االبتدائي

(3 AP + 4AP)

الملمح الشامل في نهاية الطور الثالث االبتدائي

(5AP)

الملمح الشامل في نهاية الطور األّول

(1AP+2AP)



نهاية الطور األّولمالمـح التخــّرج في

الملمح الشامل في نهاية السنة الثانية

الكفاءة  

الشاملة في 

ةاللغة العربي

الملمح الشامل في نهاية السنة األولى

الكفاءة الشاملة

اتالرياضيفي 
ة الكفاءة  الشامل

في التربية 

اإلسالمية

ة الكفاءة الشامل

التربية في 
نووالتكالعلمية 

الكفاءة 
الشاملة

في 

التربية 

المدنية

الكفاءة

الشاملة 

في 

ة التربي

الفنية

2Langue Arabe Prim ــ ملامـــح التخـــرج الخاصة بالمادة.doc
2Langue Arabe Prim ــ ملامـــح التخـــرج الخاصة بالمادة.doc
Profils de sortie Maths Prim.doc
2Langue Arabe Prim ــ ملامـــح التخـــرج الخاصة بالمادة.doc
2Langue Arabe Prim ــ ملامـــح التخـــرج الخاصة بالمادة.doc
ملامح التخرجEST Prim.doc
2Langue Arabe Prim ــ ملامـــح التخـــرج الخاصة بالمادة.doc
2Langue Arabe Prim ــ ملامـــح التخـــرج الخاصة بالمادة.doc


جدول البرنامج السنوي 
الكفاءة الشاملة

القيم

العرضيةالكفاءات 

الحجم 

الساعي 

المقترح

معايير ومؤشرات 

التقييم

الوضعباتأنماط 

التعلمية
الموارد 

المعرفية

مركبات 

الكفاءة

الكفاءة 

الختامية

الميادين

1معيارمركبة
2معيارمركبة

3معيارمركبة

4معيار 

2نمط1نمط 

3نمط 

االدماجنمط تعلم

مركبة المعارف

التوظيفمركبة

سلوك وقيم

الكفاءة 

1الختامية

1الميدان 

1معيارمركبة

2معيارمركبة

3معيارمركبة

4معيار 

2نمط1نمط 

3نمط 

االدماجنمط تعلم

مركبة المعارف

التوظيفمركبة

سلوك وقيم

الكفاءة 

2الختامية 

2الميدان 

1معيارمركبة

2معيارمركبة

3معيارمركبة

4معيار 

2نمط1نمط 

3نمط 

االدماجنمط تعلم

مركبة المعارف

التوظيفمركبة

سلوك وقيم

الكفاءة 

3الختامية 

3الميدان 

1معيارمركبة

2معيارمركبة

ادماج نمط تعلم

الميادين
......



الوثيقة المرافقة 7.
إلجرائي للوثيقة المرافقةالدور ا
 قة المرافقةللمدّرس في استعمال الوثيالمسؤولةالحّرية البيداغوجية يعتمد على
تقديم الماّدة وكيفية مساهمتها في تحقيق المالمح

 صعوبات تعلّم الماّدة

عناصر تعليمية خاّصة بالماّدة

 المخّطط السنوي لبناء التعلمات(P.A.A)

 التعلّميأو المقطع )لتنمية الكفاءات التعلّماتمخّطط(séquence

 التقويم



1ط التعلمات السنوية مخطّ 

األسبوع 

األخير 

أسابيع10الى 9من  األسبوع األول الفصل 

1ي التقويم الفصل

1على المرحلتين 

2و

تقويم تكويني+ الشاملة لبناء الكفاءة 1للمرحلة " مقطع"

تقويم تكويني+ الشاملة لبناء الكفاءة 2للمرحلة " مقطع"

(عدم اتمامه)الشاملة لبناء الكفاءة 3للمرحلة " مقطع"بداية 

تقويم 

تشخيصي

لاألوّ 

2تقويم الفصل 

المراحلكلّ على 

في مةالمتمّ 

ينلالفص

كوينيتقويم ت+ لبناء الكفاءة الشاملة3لمرحلة ا” مقطع"إتمام 

نيتقويم تكوي+ لبناء الكفاءة الشاملة 4لمرحلة ا” مقطع"

نيتقويم تكوي+ لبناء الكفاءة الشاملة 5لمرحلة ا" مقطع"

معالجة الثاني 

التقويم النهائي

مراحل كلّ على 

السنة

تقويم تكويني+ لبناء الكفاءة الشاملة 6لمرحلة ا" مقطع"

تقويم تكويني+ لبناء الكفاءة الشاملة 7لمرحلة ا" مقطع"

تقويم تكويني+ لبناء الكفاءة الشاملة 8لمرحلة ا" مقطع"

معالجة الثالث



Schéma du déroulement des évaluations selon le plan annuel des 

apprentissages.

Nombre de 

semaines

1 semaine 9 à 10 semaines 1 semaine 

1er

Trimestre 
Evaluation 

diagnostique

* 

Déroulement de l’apprentissage des 

séquences 

avec évaluation  formative et 

remédiation

Evaluation 

trimestrielle 

2ème

Trimestre 
Remédiation

Déroulement de l’apprentissage des 

séquences 

avec évaluation  formative et 

remédiation

Evaluation 

trimestrielle

3ème

Trimestre 
Remédiation

Déroulement de l’apprentissage des 

séquences 

avec évaluation  formative et 

remédiation

Evaluation 

sommative 

*PS: Evaluation diagnostique  de plusieurs semaines pour le 1er trimestre de la 1ère AP



2السنوية التعلماتمخطط 

األسبوع األخير أسابيع10الى 9من  األسبوع 

األول

الفصل 

1التقويم الفصلي 

1على الميدان 

تقويم تكويني+ 1المبدانلبناء الكفاءة الختامية في 1لمرحلة ا" مقطع"

تقويم تكويني+ + 1المبدانلبناء الكفاءة الختامية في 2لمرحلة ا" مقطع"

عدم +  )2المبدانلبناء الكفاءة الختامية في 1لمرحلة ا" مقطع"بداية 

(اتمامه

تقويم 

تشخيصي

األول

2التقويم الفصلي

2على المبادين 

3و

لبناء  لبناء الكفاءة الختامية في2لمرحلة ا" مقطع"اتمام

تقويم تكويني+ 2المبدان

+  3المبدانلبناء الكفاءة الختامية في 1لمرحلة ا" مقطع"

تقويم تكويني

(تمامهإعدم )4دان يالملبناء  الكفاءة الختامية في " مقطع"

معالجة الثاني 

التقويم النهائي

4على الميدانين 

وضعبة+ 5و

داجيةإ

4دان يالمالختامية في الكفاءة لبناء  " المقطع"إتمام 

تقويم + 5دان يالملبناء الكفاءة  الختامية في " مقطع"

تكويني

معالجة الثالث



:(séquences)مقاطع لبناء كفاءة شاملة أو ختامية .

المقطع  :

إبراز األنواع المختلفة والمتكاملة للوضعيات المكّونة له:

 ؛ “ الوضعية األم” الوضعية المشكلة االنطالقية

الوضعيات التعلّمية المرحلية للتحّكم في الموارد المعرفية ؛

الوضعيات التعلّمية لتوظيف الموارد المعرفية

وضعيات تعلّم اإلدماج

الوضعية اإلدماجية التقويمية

 وسائل التقويم



التقويم في المقاربة بالكفاءات

 في المقاربة بالكفاءات ذو ثالث مرّكباتنظام التقويم:

التشخيصي،

 ،التكويني

اإلشهادي أو النهائي

ارتباط متين بين أنماط التعلّم وأنماط التقويم
 في المقاربة بالكفاءات ثالثة أبعاد التقويم لمعايير:

  اكتساب الموارد ى د  تقويم م

؛ة السابقتوظيف الموارد لتحّكم فيامدى و، الكفاءات العرضيةقويم ت

قيم والسلوكات البنّاءة ونمّو المدى اكتساب تقويم.



اإلشهادي أو النهائيالتقويم
:مميّزاته
مي يجرى التقويم اإلشهادي في نهاية التعلّم، ويهدف إلى تحضير قرار إداري رس

.ذلكتتّخذه المنظومة المدرسية تجاه التلميذ، سواء بالترقية أو الترتيب، أو غير

في مناهج يهدف إلى تقديم حصيلة تطّور الكفاءة الشاملة والكفاءات الختامية المحّددة
.السنة أو المرحلة

من يهتّم من جهة أخرى بتقويم المسار واإلستراتيجية المستعملة لبلوغ الهدف المنشود
.  .الكفاءة الشاملة

 عناصر5يعتمد على:

”االختبار النهائي  “

” 2االختبار الفصلي “

”1االختبار الفصلي”

 (...مثل التعبير الشفهي ، األعمال التطبيقية) عناصر من التقويم التكويني.

عناصر من المعالجة التربوية.

 فاءات دفتر متابعة نمو الك]تتّم متابعة نمّو الكفاءة عند المتعلّم بوسائل متكاملة مثل
portfolio]



ي االختبار النهائي عنصر رئيس
:في التقويم االشهادي

لة ربط متي   بالكفاءة الشام
ة للسنة والكفاءات الختامي

.للميادين
 الحفظ”عدم اقتصاره عىل“ ،

درج الكفاءات العرضيةبل ي
والقيم بجانب الكفاءات 

ويم المعرفية في وضعيات التق
.النهائي 

ات تؤثر طبيعة وأسلوب وضعي
التقويم النهائي جذريا على 

.التعلمات السنوية



2و1: التقويم الفصلي

ءة يهدفان  إلى تقويم تطّور الكفا
دة  الشاملة والكفاءات الختامية المحدّ 

.ومرّكباتها

 م المقاطع و
ّ
فق يعتمدان عىل تعل

مات 
ّ
ط السنوي للتعل

ّ
المخط

يحتوي التقويم الفصىل  عىل:
” 2االختبار الفصلي “

”1االختبار الفصلي”

 عناصر من التقويم التكويني.

عناصر من المعالجة التربوية.
oبوية بعد ك ّل تتّم المعالجة التر

، تخّص كّل مت م اختبار فصىل 
ّ
عل
غت  ” حصل عىل  مالحظة من نوع 

“مرض 

تحت مسؤولية مدّرس 2و1التقويمان الفصليان •
القسم بالتنسيق مع الفريق التربوي

التي “ 2و 1االختبارات الفصلية ”مواضيع •
م مرتبطة بوتيرة تعليقترحها مدّرس القسم 

.  المقاطع وفق المخّطط السنوي للتعلّمات

“االختبار الفصلي” يصّحح مدّرس القسم •

على أساس تصحيح نموذجي  وشبكة معايير 
.ومؤشرات التقييم والتنقيط

لى الفصلي، وع“ كشف النقاط” يصادق المدّرس على •

”  دفتر متابعة نمّو الكفاءات ”

:يأخذ اجراءات مساعدة لحّث المتعلّمين على التعلّم

،توزيع بطاقات االستحسان

 ل على في الفصصور التالميذ الثالثة األوائلتعليق

لوحة شرفية للمتفّوقين،

ة أو ناد تعليق فصلي ألحسن مجموعة فنّية أو رياضي

.علميّ 



التقويم التكويني
و يهدف إلى. التقويم التكويني أساس تطبيق المقاربة بالكفاءات:

التقويم اليومي الكتساب الموارد المعرفية ؛

تقويم توظيف الموارد المعرفية وتجنيدها ؛

تقويم نمّو الكفاءات العرضية؛

تقويم تعلّم اإلدماج الفعّال ؛

 ؛ والسلوكاتتقويم نمّو القيم

التقويم التكويني خالل حصص إجراء المقاطع التعلّمية:

 تبارات التي ال يمكن تقييمها في االخالتعلّماتتقويم عّدة جوانب من
المشاريع التطبيقية،االعماللتعبير الشفهي، : مثلالفصلية والنهائية، 

، اإلنجازات الفردية؛الفوجية

إجراء التقويم الذاتي والتقويم من طرف األقران؛

دعم مسعى تعلّم التالميذ، وتحديد محاور المعالجة البيداغوجية.

 ،يم النهائييجب احتسابه في عملية التقونظرا ألهّمية التقويم التكويني



علّمههي المسار الذي يمّكن المتعلّم من تجاوز الصعوبات التي تعترض ت  .

 لّمفي عّدة مستويات من مخّطط إجراء التعالبيداغوجيةوتظهر المعالجة:

لمتعلّم،، حيث تبدو مواطن الضعف لدى ابعد الوضعية التعلّمية البسيطة-

؛(بّد منهالهذه معالجة تقليدية )أو ضعف التحّكم في المعارف 

موارد؛، حيث يظهر ضعف المتعلّم في تجنيد البعد وضعية تعلّم اإلدماج

ا في استخدام ، حيث يُظهر المتعلّم نقصبعد حّل الوضعية المشكلة االنطالقية
الموارد؛

م المرحلي ، بعد نتائج التقويفي نهاية الفصل األّول، ونهاية الفصل الثاني
.الفصلي

البيداغوجيةالمعالجة 



بالمعاييرشبكات التقويم 

3المعيار 

وقيم سلوكات

2المعيار 

توظيف الموارد المعرفية 

والكفاءات العرضية

:1المعيار 

د التحّكم في الموار

المعرفية

:االنتقاليةالمرحلة 

.فقط1عدم طرح وضعية التقويم النهائي خاّصة بالمعيار •
.3و2متزايدة في التنقيط للمعيارين إعطاء نسبة•



1ئي التقويم في الطور األّول من التعليم االبتدا

من ملمح التخّرج من الطور األّول:

 ييناألساسالتعلّمينالتحّكم في:

؛بيةالكتابة والقراءة والتواصل باللغة العر

ابية؛ التحّكم في األعداد والعمليات الحس

.والسلوكاتباإلضافة إلى القيم 

هدف التقويم في الطور األّول:

 ّالتأّكد من اكتساب مستوى نمو

.ينمقبول لدى كّل التالميذ المتمدرس

ة  في تحتوي كشوف التقويم الفصلي

السنة األولى االبتدائية على 

مالحظات حول مستوى نمّو 

.الكفاءات دون عالمات

 غير متحّكم”وجود مالحظة من النوع“

.يؤّدي إلى معالجة إجبارية

ى يكون االنتقال من السنة األولى إل

متعلّم انتقاال آليا لكلّ السنة الثانية 

.تاب ع الدراسة بصفة منتظمة



شكرا والسالم عليكم 


