
 

 

   
 

 

 

سير 
الحصة 

مواصفات كل جزء من 
المذكرة 

العالقة بين 
أجزاء المذكرة 

المبادئ التي 
يعتمد عليها 
كل جزء 

لم 
التع

 و 
ليم

التع
ناء 

ية ب
ضع

و
مساعدة التالميذ على بناء .  

. معارف الزمة لتعلم جديد 
التأكد من مدى مسايرة . 

التلميذ للحصة و التدخل 
: بإجراءات عملية منها 

تعزيز أو تعديل جانب من 
:  جوانب الحصة المتعلقة بـــ 

الوسيلة / الطريقة /المحتوى 
 ..
تصحيح األخطاء وسد . 

النقائص التي تظهر خالل 
. سبير الدرس 

توجيو بعض التالميذ . 
ومساعدتهم على تغطية 

نقصهم أو تخطي الصعوبات 
. التي تعترضهم 

تزويد التالميذ بتمارين ة .
أنشطة لتدعيم المكتسبات 
الجديدة من جهة وربطها 
بالمكتسبات السابقة التي 
لها عالقة مباشرة بالحصة 

.  من جهة أخرى 

ىذا الجزء . 
من المذكرة لو 
عالقة مباشرة 
بوضعيتين ىما 

 :
وضعية . 

االنطالق 
ووضعية بناء 

. التعلمات 
وإذا غابت . 

ىذه العالقة 
فالتحضير 
ناقص ال 

يحقق الكفاءة 

اعتماد مبدأ . 
التدرج و 
 القدرات 

المساعدة ىي 
/ االنتباه :

الفهم / التذكر 
/ التحليل / 

التطبيق  

       

 
 

 :طط بهاء مذكزة  خم:ثانيا 
 المذكرة عمل مركب من عنصرين   
 :  ويقصد بو العناصر التي تتكون منها المذكرة منها :الشكل  -1

الكفاءة  )كفاءة الحصة - الموضوع  - النشاط  - المادة  – المحور 
المستوى  (- األىداف التعلمية ) مؤشرات كفاءة الحصة   -  (المرحلية 

 . الوسائل – المرجع – الزمن - 
 ويراد بو كذلك مضمون المذكرة ويتمثل في :محتوى المذكرة  -2

 (األنشطة التعلمية و التعليمية )مجموع المعارف و المعلومات الجديدة  
والربط بينها وبين المكتسبات السابقة للتلميذ و مستواه التعليمي و 

المعرفي وعالقتو بكفاءة الحصة ووضعية بناء التعليم و التعلم و وضعية 
 .الختام واستثمار المكتسبات أو التقويم وتدرجها وفق مبادئ التدريس 

 .تقدم المذكرة في شكل يسمح لألستاذ من تذكر محتواىا 
سري احلصة ومواصفات كل مزحلة مو مزاحل الدرس     

 

سير 
الحصة 

مواصفات كل جزء 
من المذكرة 

العالقة بين 
أجزاء المذكرة 

المبادئ التي يعتمد 
عليها كل جزء 

ق 
طال

االن
عية 

وض
 

التأكد من مدى - 
تحكم التالميذ في 

  المعارف السابقة
التي لها عالقة 

.- بالنشاط الجديد 
تهدف إلى تنشيط 
وإثارة انتباه التلميذ 
إلى معلومات سابقة 

تساعد على .- 
متابعة وفهم 

مضمون النشاط 
الجدي 

لها عالقة - 
بالنشاط الجديد  

ال يمكن - 
التطرق إلى 
معارف أو 

معلومات لم 
. تقدم للتلميذ 

 

السير من المعلوم 
 إلى المجهول 
االنتقال من 

مكتسبات القبلية 
 إلى النشاط الجديد 
التدرج من السهل 

إلى الصعب  
 

 

 

 

  جدول مستويات الكفاءة:أوال 
مستويات 
الكفاءة 

مراحل ظهور مستويات الكفاءة 

مؤشر كفاءة 
ىو الهدف اإلجرائي الذي يتخلل حصة من 

 (إجابة التلميذ)الحصص 

كفاءة الحصة 
ىي الهدف الخاص من كل درس أو حصة من 

. الحصص 

كفاءة قاعدية 
ترتبط بعدد من الحصص أو وحدة تعلمية أو 

ملف أو مجال  

تضم مجموعة من الكفاءات القاعدية ترتبط كفاءة مرحلية 
بشهر أو فصل  

كفاءة ختامية 
تضم مجموعة من الكفاءات المرحلية لنشاط 

من األنشطة ترتبط بطور دراسي أو سنة دراسية  
كفاءة ختامية 
أو عرضية 
مدمجة 

ترتبط بالمنهاج المقرر ألنها تضم عددا من 
 الكفاءات الختامية لجميع األنشطة المقررة 

. لمستوى من المستويات 
 : مالحظة 

المعرفة وسائر المكتسبات المعرفية تبدأ  عند المتعلم عادة من إجابة عن 
سؤال ثم تأخذ ىذه المعرفة في النمو و التطور و التوسع عبر مراحل 

طور – سنة دراسية – فصل دراسي – وحدة تعلميو – درس : مختلفة 
 ..دراسي 

 :الكفاءات المستهدفة في التعليم الثانوي وفق المقاربة بالكفاءات 
كفاءات مرتبطة بالمادة تشمل المضامين و : كفاءات معرفية أدائية 

األنشطة المبرمجة وتبنى خالل الحصص التعلمية المستمرة وتعرف 
 . باألىداف التعلمية 
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عناصر الدرس سير الحصة 

وضعية 
بناء  
 )التعليم 
 (المعلم 

أنشطة 
 )التعلم 
 (المتعلم 

مؤشرات 
الكفاءة 

التقويم 

وضعية 
االنطالق  

تمهيد مراجعة 
التعلمات السابقة   

توجيو   
وتقويم  

وضعية بناء 
التعليم و 

التعلم  
 
 
 
 

التعرف على 
 .صاحب النص
إثراء الرصيد 

 اللغوي 
اكتشاف 

 المعطيات 
 مناقشة المعطيات 

 أحدد بناء النص
أتفحص االتساق 

و االنسجام  

حيح صت  
 تقويم /

 توجيو 
إضافة  

وضعية تثبيت 
المكتسبات 
الجديدة أو 

استثمار 
المكتسبات 
الجديدة و 

 تقويمها 

 
أجمل القول في 

تقدير النص 
 
 
 

 استثمار   
 تصحيح 

 تقويم 
تطبيق  

 استثمر موارد النص وأوظفها 
.. إذن /إذا / إذ : معاني وإعراب :  في مجال قواعد اللغة 

أنشطة التقييم 
التشخيصي  
أنشطة بناء 
 التعلمات 

أنشطة  
التعليم 

أنشطة 
التعلم 

ويم 
التق

 
 
 

 
 

سير 
الحصة 

مواصفات كل جزء من 
المذكرة 

العالقة بين 
أجزاء المذكرة 

المبادئ التي 
يعتمد عليها كل 

جزء   
ها 

ويم
وتق

دة 
جدي

ت ال
سبا

مكت
ت ال

تثبي

ترتبط ىذه المرحلة . 
ارتباطا وثيقا بمضمون ما 
.  قدم في الحصة الجديدة 

تساعد على تثبيت 
واستثمار وتعزيز ما قدم 
للتلميذ في مرحلة بناء 

. التعلم و التعليم 
وسيلة للحكم على .

الحصة من حيث المحتوى 
... و الطريقة و الوسائل 

وسيلة لتحديد النتيجة . 
. النهائية للحصة 

وسيلة لقياس مستوى . 
التالميذ فرادى وجماعات 

ونتائج التعلم والعالقة بين .
عناصر الحصة وأجزاء 

. المذكرة 
العالقة بين المكتسبات . 

الجديدة والسابقة  

ترتبط ىذه  . 
المرحلة 

بمرحلة بناء 
. التعلمات 

أي أن كل 
المعلومات 
المقدمة في 

الخالصة البد 
أن تتناول 

بطريقة مباشرة 
وواضحة ما 

قدم في 
الحصة أو 

. الدرس 

 ..التدرج -
ربط السابق -

بالالحق أي 
المعلومات 

الجديدة 
بالمكتسبات 

السابقة  

 بناء مذكرة وظيفية بالكفاءات
أدب عربي                                                                   :    األول            المادة :    المحور 
: ................ المرجع : .................  المستوى 

في مدح الرسول صلى اهلل عليو وسلم  :   الموضوع /نص أدبي: النشاط 
:  (كفاءة الحصة  )الكفاءة المرحلية 

 : (مؤشرات الكفاءة  ) األىداف التعلمية 
 
 

  :من إعداد األستاذ
 مصطفى بن الحاج        

 :للتواصل مع األستاذ
http://daifi.montadarabi.com/ 

  

  الرحيمبسم اهلل الرمحن  
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مخطط بناء مذكرة تربوية وظيفية 
 وفق بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات

بإشراف السيد مفتش التربية الوطنية 
 السيد يونس بلعباسي

لفائدة السادة أساتذة التعليم الثانوي 
 في مادة األدب العربي                      

            

 

 ثانوية قاديري خالد بالسوقر


