
 

 

 



 : عوادي معراجاأللماني من إعداد األستاذ

 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 .بعد السالمو  

بمناهج الجيل الثاني،  حول كيفية العملمن قبل بعض األساتذة نظرا لكثرة التساؤل 

على المناهج الدراسية أوضح في هذا الملخص الوجيز أهم النقاط التي مسها التغير 

 طلحات.المص في أبرز التغيراتمن و التي كانت 

كل المعلومات الواردة فيما يأتي هي عبارة عن بعض ما قد تم تقديمه في  مالحظة:

 الخاص. االجتهادندوات و بعض البحث و إحدى ال

 أهم التغيرات على مستوى المصطلحات: -(1

الجيل الثاني مع ما يرادفها في  مصطلحات ةحول عن طريق مقابل شرح) سيكون ال

 مع بعض التوضيح( السابق مالنظا

  :ميادين هي: أنشطة عددية/  3) النشاط في الجيل السابق( نجد لدينا الميدان

 أنشطة هندسية/تنظيم المعطيات و الدوال.

 و هي الغاية و المهارة النهائية التي يكسبها المتعلم من كل : كفاءة الختاميةال

 كفاءات نهائية. 3ميدان حيث نجد إذا 

 المضامين  مركبات و هي: 3فاءة الختامية إلى وهو تقسم الك: مركبات الكفاءة

تنمية القيم  /توظيف المضامين المعرفية  /ف من درس ألخر( لالمعرفية ) تخت

 و الكفاءات العرضية.

أنه قد نجد أيضا لكل يعني  افة معينة مميكون لكل درس كفاءة مستهد مالحظة:

 مركبات. ) الحظ نموذج المذكرة المرفق( 3كفاءة مستهدفة 

   مسألة أو التمرين في الكتاب اط أو الوهي عبارة عن النشمية: الوضعية التعل

 .مركبات الكفاءة تكون من أجل تحقيق على أنالقديم 
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 كاآلتي: بعض المصطلحات األخرى فأصبحت تكما قد تغير

 المصطلح القديم المصطلح الجديد

 النشاط الميدان

 المحور أو الباب المقطع

 الموضوع أو الدرس المورود المعرفي

 التلميذ  المتعلّم 

 االستدراك المعالجة البيداغوجية

 مخطط التعلمات السنوي التوزيع السنوي

 مراحل سير مقطع تعليمي: -(2
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 الوضعية األم: -(1

ل قدر اإلمكان أو ما يسمى بالوضعية اإلنطالقية، و تقدم مع بداية كل مقطع تعليمي تتناو

فتجعل المتعلم في حيرة و ال يستطيع حلها بما  الموارد المعرفية التي ستقدم في هذا المقطع 

من أجل  يوظف و يسخر الموارد الجديدة  نأتتطلب من المتعلم ف ،يه من مكتسبات قبليةلد

 حلها. )من األحسن أن تقدم مطبوعة للتالميذ(

 الوضعيات التعلمية البسيطة: -(2

 إما لبناء و تأسيس الموارد المعرفية أو لتوظيف الموارد المعرفية.

:التعلمية لإلدماجالوضعية  -( :و هي نوعان 3

 إدماج جزئي: و هو يقابل إعادة االستثمار في نهاية كل درس. 

  تأتي هذه إدماجيةلتناول وضعية إدماج نهائي: و هو عبارة عن حصة تخصص ،

 الحصة بعد تناول عّدة موارد معرفية.

 تصحيح الوضعية األم -(4

 :تقويمالتعلمية للالوضعية  -(5

لمقطع ل هفهميحاول فيها لمعرفة مدى لكي  ضعية األم تقدم للمتعلمتكون مشابهة للوو 

 التعليمي.

 :التعلمية للمعالجة البيداغوجيةالوضعية  -(6

 المتعلم. وضعية على حسب متطلباتف هذه التكيّ في حصة المعالجة البيداغوجية و و

لكن ليس  و هذه المعلومات مختلف من مفتش آلخر استعماليبقى التعامل و  و في األخير:

 الكبير. باالختالف

ج الجيل مناهوفي الختام أتمنى أن أكون قد بسطت و أزلت الغموض الذي كان يلف 

 M.BAVARIاألستاذ األلماني الثاني لدى بعض األساتذة فال تنسونا من صالح دعائكم. 

 

 

 



تغزوت الجديدة  متوسطة  02المذكرة: رقم األستاذ: عوادي معراج  

.متوسطأولى  المستوى:                                                                أنشطة عددية. الميدان:  

الدعائم: المنهاج، الوثيقة المرفقة، الكتاب المدرسي                           األعداد الطبيعية و األعداد العشرية.: مقطع التعليميال  

كراس األنشطة، األلة الحاسبة. الوسائل:                            ة وقراءة( باألعداد الطبيعية )كتا :ورود المعرفيالم  

، كتابات مختلفة لكسر عشري(1000من  100من  10 كسور العشرية ) األجزاء منال                          

يحل مشكالت من المادة ومن الحياة اليومية، بتوظيف األعداد الطبيعية، العشرية، النسبية، الكسور و : 1الكفاءة الختامية 

المقارنة(، و الحساب الحرفي معادالت بسيطة من الشكل :، التعليم، ات القياسحدالحساب في وضعيات مختلفة )المقادير و و  

  الكفاءة المستهدفة:

ا كما يعطي معنى يعطي معنى لألعداد الطبيعية وذلك من خالل الكتابة الرقمية و الحرفية الصحيحة واالنتقال بينهم -         

.للكسور العشرية و كذا التعرف على كتابات مختلفة لكسر عشري  

  يوظف األعداد الطبيعية في حل مشكالت من المادة و من الحياة اليومية. -         

لمناسبات التي توفرها أنشطة القسم. ا باستثمارترسيخ القيم و المواقف و الكفاءات العرضية  -           

 

 المراحل مؤشرات الكفاءة أنشطة التعلم  التقويم

 تشخيصي:
 

 

 : أستحضر مكتسباتي

 

 يتذكر:

 

 

 االنطالق

 تكويني:

 
 : أكتشف

 
 يكتشف:

 

 

 البحث

 

 

 

 

 

 :أحوصل مكتسباتي 

 
 يكتسب:

 

 

 الحوصلة

 تحصيلي:
 

 

 إعادة استثمار:

 

 يستثمر:
 

 

 االستثمار

 

 .a + x = b  و  a  × x = b 

 

 

 

 


