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 البرامج المدرسية الجزائرية
 

 حنان بونيف  عبد العالي دبلة و/ د.أ
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

- بسكرة -جامعة محمد خيضر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورثت الجزائر عن المستعمر برامج مدرسـية ججنبيـة بعيـدة عـن الواالـت االجتمـاعم لحـا مـن حيـ  
ايــات والمبــادل والمضـــامين مــا دىـــت بحــا جلـــس بلــورة بـــرامج مدرســية تكـــر   موحــات  ـــعبحا الغ

و بعـا للـل لـم يكـن ىـم لح ـة , وتن ئ ججيالحا تن ئة تواىق سمات مجتمعحـا العربـم اإلسـ مم
بـــح احتـــاو جلـــس والـــت و ن التغيـــر مـــن ســـنن الحيـــاة ىالمجتمعـــات ال ت ـــ  عنـــد حـــد معـــين و ن 

ىم ال يام بو يفتحا الرئيسية بفاعلية وهـم التن ـئة االجتماعيـة ىانحـا هـم  البرامج وسيلة المدرسة
 .ا خرى تتغير لتح ق التوازن المن ود للمجتمت

ىان اخت   الحاجات االجتماعية مـن مجتمـت آلخـر, يلعـب الـدور " دوركايم"وكما ج ار  
بــر  ــاهرة حركيــة جو الرئيســم ىــم ت ــكيح محتــوى البــرامج المعتمــدة, وجن ال ــاهرة التعليميــة تعت

ديناميكية, بالتالم تعتبر عملية تغير والد جكد هلا بمـا الح ـم مـن التغيـرات التـم عـادة مـا ت ـرج 
مـــن هـــلا المن لـــق يمكـــن ال ـــوح جن . )1(علـــس البـــرامج المدرســـية خـــ ح مختلـــ  الفتـــرات الزمنيـــة

ـــو  ت ـــور البـــرامج المدرســـية الجزائريـــة تـــزامن مـــت ا حـــدا  الكبـــرى التـــم الزمـــت ال ن ـــام الترب
المرحلــــــــة الجزائــــــــر  المتمثلــــــــة ىــــــــم المراحــــــــح اإل ــــــــ حية الرئيســــــــية التــــــــم مــــــــر بحــــــــا ىفــــــــم 

ركـــز ن ـــا  البـــرامج علـــس تعمـــيم اســـتعماح اللغـــة العربيـــة وعلـــس  (1691الـــس1691مـــن)ا ولـــس
تعريب المواد جضاىة جلس محاولة المراجعة التم مست الموااليت ىم جميت ا  ـوار والـد تـم ىيحـا 

ـــة  -التـــاري )اد لات البعـــد الث ـــاىم واإليـــديولوجمتعريـــب المـــو  ـــة والديني ـــة وا خ الي ـــة المدني التربي
جيضا استيراد مؤلفات مدرسية من مختلـ  البلـدان لمواجحـة الغيـاب الكلـم ( الجغراىيا–والفلسفية 

حتـوت للوسائح التعليمية الو نية وتخلح هله المرحلة  دور وثائق عدلت بـالبرامج والموااليـت وا
لوسائح التعليميـة ولحـلا كـان تعمـيم التعلـيم هـو باإلضاىة ل تعليمات ال د تحسين وضعيتحاعلس 

االن ـــغاح الرئيســـم ىـــم هـــله المرحلـــة علـــس حســـاب االن ـــغاالت ا خـــرى لات ال ـــلة بال ـــؤون 
التربوية الجيدة ىلما والت ت بيق الت نيات الخا ة بانجـاز البـرامج والمخ  ـات الدراسـية بالتـالم 

 .)1(تيار وت ويم البرامج وا دوات التعليمية لم تح  بالت وير بال در الكاىمىانجاز واخ
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ــة الثانيــةجمــا  ىكانــت تحــد  جلــس تجديــد المضــامين وال ــرق التعليميــة  (1691الــم1691)المرحل
جعـح وســائح التعلــيم -تحــدي   ـرق التوجيــم -التعمـيم التدريســم للـتعلم الت نــم المتعـدد الت نيــات 

والــــد ن ــــرت وزارة التعلــــيم االبتــــدائم  –ة منســــجمة مــــت ان ــــغاالت المحــــي  المضــــامين التعليميــــ
وتؤكــد ال ــابت المؤالــت  1691والثــانو  وثي ــة تجمــت كــح عنا ــر بــرامج التعلــيم االبتــدائم ســنة

ـــس  ـــؤثر عل ـــم ت ـــرامج الفرنســـية الت ـــس الب ـــانم تـــم جب ـــاة عل لألحكـــام واردة ىيحـــا بالنســـبة لل ـــور الث
لكتـــب المدرســـية تســـتورد جو ت بـــت محليـــا بعـــد الح ـــوح علـــس الخيـــارات السياســـية حـــين ب يـــت ا

التــم ضــب ت  19/11/1699ال ــادرة بتــاري   99/53ح ــوق التــ لي  بعــد للــل جــاةت جمريــة 
عداد الوسائح  .مجاالت التدخح ىم ميادين عدة من بينحا البرامج المدرسية وا 

التعليميــــة ب ــــورة كــــان تحضــــير وت بيــــق البــــرامج والوســــائح  (1661-1691)المرحلــــة الثالثــــة 
تدريجيـــة بـــالموازاة مــــت الت بيـــق التــــدريجم للمدرســـة ا ساســـية والــــد تـــم جعــــداد البـــرامج والكتــــب 
المدرســية مــن الســنة ا ولــس جساســم جلــس الســنة التاســعة جساســم مــن البــح جزائــريين وللــل مــن 

لمـواد مرحلة الت ميم جلس التوزيت علس مؤسسات التعليم وكانت البرامج ب كح كتيبـات ىـم كـح ا
وت ـــن  بـــرامج المدرســـة ا ساســـية جلـــس المبـــادل  الن ـــي ة للتربيـــة المتمركـــزة علـــس . التعليميـــة

المــتعلم, ونمــو االهتمامــات المت تيــة مــن ضــرورة تــ مين اســتمرارية ىــم البــرامج وتحســين المــردود 
ح ــة المدرســم والتربيــة العلميــة الن ــي ة ال ائمــة علــس تكــوين روال علميــة تمــن  االمتيــازات للم 

ــيم الت نــم مــن الحــدائق المدرســية ىــم  والتجربــة والممارســة اليدويــة لتجــد ســندا مفضــ  ىــم التعل
ــة النحائيــة, وتتكامــح  ــة المرحل المرحلــة ا وليــة جلــس المعامــح حيــ  تجــرى العمليــة اإلنتاجيــة  يل
 المـواد الدراســية التـم تســتوجب جعمــاح جماعيـة وتســتلزم كـللل مــن المعلمــين تكـوين ىــرق تربويــة
متضـــامنة, ح ي ـــة هـــلا التكامـــح يتبلـــور علـــس مســـتوى البـــرامج بتعلـــيم تركيبـــم ال يعتـــر  باالامـــة 

 .)5(الحواجز بين المواد الدراسية
ىم هله المرحلة برزت ىكرة ضرورة جدخاح تعدي ت علـس  1119الس1661المرحلة الرابعة من 

ل ـة بــالتحوالت السياســية  البـرامج التــم تبـين جنحــا مكثفـة وجيــر منسـجمة مــت بعـت الجوانــب المتع
ـــات البـــرامج ـــق محتوي ـــت جلـــس تح ي ـــل خـــ ح الســـنة  واالجتماعيـــة التـــم عرىتحـــا الـــب د مـــا دى ولل

 . )1(التم كان من نتائجحا جعادة كتابة برامج التعليم ا ساسم1665/1661الدراسية 
ويــة جن اإل ـ حات التربويــة دائمــا تسـعس جلــس تحســين البـرامج بالتــالم اإل ــ حات الترب 

الجزائرية كانت دائما ت تم بالجديد علس  عيد البرامج وىم المرحلـة الرابعـة المحـددة سـلفا جـاة 
م ـــرول اللجنــــة الو نيــــة لخ ـــ ال بعــــد ت ــــخي، للوضـــت وت ــــديم م ترحــــات, جال جن الت بيــــق 

وتغيـــرت هيكلـــة المن ومـــة التربويـــة مـــن  1115/1111الفعلـــم بـــدج مـــت بدايـــة الموســـم الدراســـم 
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 ساسم جلس التعليم االبتـدائم والتعلـيم المتوسـ  كمـا تـم جعـداد بـرامج جديـدة ثـم ت بي حـا التعليم ا
الــل  يمثــح مخــر مرحلــة لخ ــ ال بتن ــيب  1119/1119ب ــورة تدريجيــة جلــس جايــة الموســم

السـنة الخامســة ابتــدائم والسـنة الثالثــة ثــانو  وبــالموازاة ىـالتغير لــم يمــ  المحتـوى ى ــ  بــح مــ  
تـدري  وثـم االنت ـاح مــن بيـداجوجيا ا هـدا  جلـس بيـداجوجيا التـدري  بالكفــاةات جيضـا  رائـق ال

الن الدراسة الحالية دراسة م ارنة للبرامج المدرسية البح وبعد ج  ال المن ومة التربويـة ىجـدير 
 .باللكر التعرت للمرحلتين من خ ح  رال  رائق التدري 

كانت ىم ت ميمحا ترتب  : 1111حات جن البرامج المدرسية الجزائرية البح ت بيق ج   
علس نحو مبا ر ب هـدا  ون ـا  التعلـيم داخـح حجـرات الدراسـة وتفـاوت مسـتويات البـرامج مـن 
ت ميم وحدة تعليمية  غيرة تتناوح هدىا معينا جو عددا محدودا نسـبيا مـن جهـدا  التعلـيم التـم 

ت ان تعليمحا ىـم حـدود الوالـت المحـدد  للح ـة جو جالـح منـم جلـس ت ـميم يمكن للمتعلم تح ي حا وا 
برنامج ي تمح علس مجموعة من الوحدات التعليمية التـم تتنـاوح ىـم تتـابت معـين جهـدا  الـتعلم 
لموضوعات م رر دراسم ب كملم ويسير المتعلم وىق هلا التتابت بعد جت انم لتعلم جهدا  الوحـدة 

 .)3(لم ررمحح الدراسة جلس الوحدة التالية لحا وهكلا يت ن جميت وحدات ا
حسـب هـله البيداجوجيـة ىكـح عمليـة تعليميـة ينبغـم جن تن لـق مـن جهـدا  : بيداجوجيا ا هدا 

 :)9(محددة ليتم تح ي حا والمعلم عند تخ ي م للدر  يتخل اإلجراةات التالية
 . يختار محتوى المادة* 
 . يو    رالا وجساليب معينة* 
 .يحكم علس مرودية الت ميل* 

إلجراةات معدة علس جس  دالي ـة ومتينـة ىيجـب االن ـ ق مـن جهـدا  محـددة ولكم تكون هله ا
والم  ـــود بالحـــد  التربـــو  ىـــم هـــله الم ارنـــة هـــو تخ ـــي  للنوايـــا البيداجوجيـــة يـــتم مـــن خـــ ح 
و ـ  داليـق للســلوكات واالنجـازات المـراد م ح تحــا ىـم ىكـر جو ســلول المـتعلم ويتـرجم تحديــد 

 :الحد  التربو  المبادل التالية
 .مبدج النية المعبر عنحا بوضوال ليعبر التلميل عن تعلمم -
 . مبدج الحد  الل  يسير نحوه التعليم علس  كح نتائج ملموسة -
 . مبدج الفعالية التم تبين االنجازات وا ن  ة التم سي وم بحا التلميل-
 .مبدج الحسية الل  يجعح هله ا هدا  الابلة للم ح ة وال يا  -

 :)9(ا  حسب ا نما  التاليةوتن سم ا هد
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وتتعلق بالمضامين والمحـارات التـم ينبغـم جن يملكحـا التلميـل لكـم : جهدا  المكتسبات ال بلية* 
 . يتابت بكيفية ىاعلية

ـــوى ىـــم : جهـــدا  وســـ ية*  ـــا ت المحت ـــم تحـــدد م  ـــدر  والت ـــح ىـــم ا هـــدا  المرحليـــة لل تتمث
 . تسلسلحا وتتابعحا خ ح الدر 

وت ـــير جلـــس نحايـــة الـــدر  حيـــ  تكـــون المحتويـــات عبـــارة عـــن خ  ـــات جو : جهـــدا  نحائيـــة*
 تمارين ت بي ية 

 :بعد تحديد ا هدا  تضب  مستوياتحا ويكون ما يلم: مستويات ا هدا * 
 ـــيغة يرب حـــا التجريـــد والعموميـــة تعبـــر عـــن الم ا ـــد العامـــة والبعيـــدة المـــدى مـــن :الغايــات -

 تق من مختل  الوثي ـة الرسـمية يت لـب تح ي حـا مـدة خ ائ حا جنحا تعك  سياسة المجتمت ت
 .تساهم ىم بناة مجتمت ديم را م: من الزمن مثاح

ت   النتيجـة الفعليـة التـم يح  حـا جـزة مـن م ـرر جو جـزة مـا مـن برنـامج : ا هدا  العامة -
 .خ ح ىترة زمنية محددة

هــدا  الخا ــة مــن هــم المســتوى الــل  يحــم المــدر  كونــم المحــدد لأل: ا هــدا  الخا ــة -
 .جل ..الدرو  التم ينجزها مت ت ميله ىالحد  الخا، محدد بمحتوى معين, محور, موضول

نجــازات الابلــة للم ح ــة وال يــا  والســلول : ا هــدا  اإلجرائيــة - تحــدد علــس  ــكح ســلوكات وا 
. نهو كح ىعح ي وم بم المتعلم لكم يبرهن من خ لم علس التغيير الـل  حـد  نتيجـة تعلـم معـي

 :)9(ويتسم بالخ ائ، التالية
 .كام  يتضمن ىعح اإلنجاز و رو م ومعاييره* 
 . يترجم بدالة ما ي لب من التلميل جن يفعلم* 
 . منسجم داخليا ج  عدم وجود تناالت بين كثاىة اإلنجاز والزمن المخ ، لم* 

ىــم التــدري   ل ـد كــان اإل ــ ال التربــو  ا خيــر ىــم الجزائــر ن  ـة انع ــا  جلــس م اربــة جديــدة
 ؟لكن البح هلا ىما هم دواعم التجديد ىم البرامج المدرسية وما هو جديدها

تن لـق البـرامج المدرسـية مـن ىلسـفة المجتمـت جو بنـاة علـس معـايير عالميــة : إعدداد البدرامج -1
ســواة بالنســبة لمحتوياتحــا جو ســبح معالجتحــا مــت تــوىير ال ــرو  الكفيلــة بتفعيــح الفعــح التربــو  

نعك  ال محالــة علــس مختلــ  مجــاالت الحيــاة المجتمعيــة بالتــالم ىــالبرامج المدرســية الــل  ســي
 :)6(الجزائرية جاةت لــ

 . التركيز علس العمق جكثر من التف ي ت -
 . مراعاة الوحدة والتكامح بين العلوم -
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 .التركيز علس المفاهيم الكبيرة والمفتاحية -
م جنجاز سلسلة من ا ن  ة ت وده جلس بناة المفاهيم جع اة مساحة كبيرة للمتعلم بما يسم  ل -

 .واستنتاو المعرىة وت بي ات حياتم واالعية تترجم وتو   تعلماتم ىم مواال  جديدة
 . تجعح المؤسسة التعليمية جكثر انفتاحا علس المحي  الخارجم -
 :)11(ليةتتمثح دواعم تجديد البرامج المدرسية ىم الن ا  التا: دواعي تجديد البرامج -2
يعود ت ميم جهدا  البرامج الم ب ة وتحديد محتوياتحا جلس ع ود خلت وهم بـللل ال تواكـب  -

 .الت دم العلمم والمعرىم الل  جحدثتم الت نيات ىم اإلع م واالت اح
الجزائــر  السياســية واالجتماعيــة والث اىيــة التــم جيــرت ىلســفتم  تالتغيــرات التــم عرىحــا المجتمــ -

وىتحـــت جمامــــم  موحـــات م ـــروعة للت ــــدم والرالـــم ىـــم  ــــح العدالـــة االجتماعيــــة االجتماعيـــة, 
والموا نة المسؤولة تكون ىيحا روال المبادرة والبحـ  الـدائم عـن النجاعـة هـم المحـرل ا ساسـم 

لعــــح ا ســــباب الســــاب ة الــــلكر جعلــــت تغييــــر البــــرامج المدرســــية وتحــــدي   .للتغيــــر االجتمــــاعم
خا ـة وجن عولمـة المبـادالت تملـم علـس المجتمعـات تحـديات محتوياتحا ضرورة تفـرت نفسـحا 

 .جديدة لن ترىت جال باإلعداد والتربية الجيدة لألجياح
 :مستجدات البرامج المدرسية الجزائرية -3
بـالرجم مـن جن ا دب التربـو  يميـز بـين :االنت اح من مفحوم البرامج جلس مفحـوم المنـاهج  

المعلومـات والمعـار  التـم يجـب تل يحـا : " وح يـدح علـسجل جن ا" منحـاو"و" برنـامج"م  لحم 
كـــح العمليـــات التكوينيـــة التـــم يســـاهم ىيحـــا : "جمـــا الثـــانم ىحـــو ي ـــمح" لل فـــح خـــ ح ىتـــرة معينـــة

ــتعلم  ج  كــح المــؤثرات التــم مــن  ــ نحا جثــراة " "الت ميــل تحــت مســؤولية المدرســة خــ ح ىتــرة ال
جن البرامج الجديدة اسـتعملت الم ـ لحين دونمـا تمييـز  جال". تجربة المتعلم خ ح الفترة المعينة

والــد اعتمــد ىــم بنــاة البـــرامج .ويرجــت للــل جلــس  ــيول م ــ ل  البــرامج ىــم ا وســا  التربويــة 
الحالية علس ا هدا  التربوية ك سا  لتوجيم العملية التعليمية التعلمية لما بدا من نجاعة هـله 

يع وهــا جيــة جهميــة واىترضـت ىــم ججلــب ا حيــان علــس  الم اربـة مــت جن الكثيــر مــن المعلمـين ال
الجانــب ال ــكلم واإلدار  ىــم بــدايتحا علــس ا الــح والم اربــة بالكفــاةات هــم ىــم الح ي ــة امتــداد 
للم اربـــة با هـــدا  وتمحـــي، إل ارهـــا المنحجـــم والعلمـــم بالتـــالم ىالتجربـــة الحاليـــة هـــم جثـــراة 

 . )11(للتجربة الساب ة
هم بيداجوجيا و يفية تعمح علس التحكم ىم مجريات الحياة لكـح : "المقاربة بالكفاءات -5-1

ومـــن ثـــم ىحـــم اختيـــار . مـــا تحملـــم مـــن ت ـــابل ىـــم الع الـــات وتع يـــد ىـــم ال ـــواهر االجتماعيـــة
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منحجـــم يمكـــن المـــتعلم مـــن النجـــاال ىـــم هـــله الحيـــاة علـــس  ـــورتحا وللـــل بالســـعم جلـــس تثمـــين 
 .)11(" الحة ل ستعماح ىم مختل  مواال  الحياةالمعار  المدرسية وجعلحا 

 :)15(والبرامج المدرسية تن، علس 
 .التحليح الداليق للوضعيات التم يتواجد ىيحما المتعلم جو سو  يتواجد ىيحا  -

 .تحديد الكفاةات الم لوبة  داة المحام وتحمح المسؤوليات الناتجة عنحا  -

 . ميةترجمة هله الكفاةات جلس جهدا  وجن  ة تعل  -

 :)11(وتتحدد مبادل الم اربة بالكفاةات علس جملة من المبادل ومن بينحا
ج  استرجال التلميل المعلومات الساب ة ى د رب حا بمكتسباتم الجديدة وحف حا ىم  :مبدج البناة -ج

 . لاكرتم ال ويلة
 . ويعنم ممارسة الكفاةة ب ية التحكم ىيحا :الت بيق -ب
ليـ  المـتعلم بـنف  المحـام اإلدماجيـة عـدة مـرات ال ـد الو ـوح بــم وي  ـد بـم تك :التكـرار -و

 .جلس اكتساب المعمق للكفاةات والمحتويات
يسم  اإلدماو بممارسة  الكفاةة عند دمجحا ب خرى كما يتي  للمتعلم التميـز بـين  :اإلدماو -د

 . مكونات الكفاةة والمحتويات وللل ليدرل الغرت من تعلمم
ا المبدج لكح من المعلـم والـتعلم بـالرب  بـين جن ـ ة التعلـيم وجن ـ ة الـتعلم ويسم  هل :التراب  -ه

 .وجن  ة الت ييم التم ترمم كلحا جلس تنمية الكفاةة
تجعـح الم اربـة الجديـدة : مميزات المقاربة بالكفاءة وتأثيرها علد  العقةدة التربويدة -3-1-1

مسـؤولية اليـادة وتنفيـل عمليـة الـتعلم,  للبرامج المتعلم محورا جساسيا لحا وتعمح علـس ج ـراكم ىـم
وهــم ت ــوم علــس اختيــار وضــعيات تعلميــة مســت اة مــن الحيــاة ىــم  ــيغة م ــك ت يعمــح علــس 

 :حلحا باستعماح ا دوات الفكرية وبتسخير المحارات والمعار  الضرورية لللل
لم بنــاة جن يتــي  للمــتع( جوالوضــعيات الم ــكلة)ا ســلوب المعتمــد للــتعلم هــو حــح الم ــك ت  -

 .معار  بادماو المع يات والحلوح الجديدة ىم مكتسباتم الساب ة
ت ـــجت علـــس انـــدماو المفـــاهيم وا دوات المعرىيـــة الجديـــدة بـــدح اعتمـــاد ا ســـلوب التراكمـــم  -

 .للمعار 
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ىتجعـح مـن المعلـم , تحديد الم اربة بالكفاةات جدوار متكاملة جديدة لكـح مـن المعلـم والمـتعلم -
 .)13(ال مل نا, ومن المتعلم محورا للعملية التعليمية وعن را ن ي ا ىيحا من  ا ومن ما

مماســـبق ىالم اربـــة بالكفـــاةات جنمـــا تواىـــق المفحـــوم الحـــدي  للبـــرامج المدرســـية وتخلـــ،       
المعلــم والمــتعلم مــن الن ــرة الســلبية والجامــدة لمــا يختــار مــن جدوار ىي خــل ال رىــان جدوار ىاعلــة 

يميـــة ىيكـــون المعلـــم محفـــزا علـــس الجحـــد واالبتكـــار معـــدا للوضـــعيات الم ئمـــة ىـــم العمليـــة التعل
للـتعلم متابعــا باســتمرار المــتعلم وت ويمــم الــدائم جمـا المــتعلم ى خــل الــدور الريــاد  جل يمثــح محــور 
العمليــة التعليميــة ومن ل حــا يعمــح علــس بنــاة معارىــم بنفســم وت خــل الكفــاةات ت ــنيفات مختلفــة 

 :نم مناهج اللغة العربية ىم الكفاةتين ال اعدية والختاميةيمكن لكر ما تبي
ــتعلم ا ساســية المرتب ــة بالوحــدات التعليميــة التــم : الكفــاةة ال اعديــة*  تمثــح مجمــول نــواتج ال

توض  بدالة ما سي وم بم المتعلم جو ما سيكون الادرا علس جدائم جو ال يام بم ىم  ـرو  معينـة 
دخوح دون م ــاكح ىــم تعلمــات جديــدة والح ــة ىحــم ا ســا  وب ــدر الــتحكم ىيحــا يتســنس لــم الــ

 .الل  يبنس عليم التعلم
ويعبر عنحا جيضا بالحد  الختـامم اإلدمـاجم ي ـير لفـ  ختـامم هنـا جلـس : الكفاةة الختامية* 

تحديــد ح ــيلة الســنة الدراســية كاملــة جو مرحلــة تعليميــة وعليــم ىالكفــاةة الختاميــة ال تتح ــق جال 
 ت ال اعديةبتح يق الكفاةا

 . )19(المواى ة لحا
تتمثـح ىـم  رائـق التعامـح مـت الـن، وتحليلـم لألهـدا  تعليميـة مـن : المقاربة النصية -3-2

التعبيـــر ال ـــفحم ال ـــراةة والكتابـــة تجـــاوب مـــت م ترحـــات المنحـــاو وهـــله :خـــ ح جن ـــ ة متكاملـــة
مثاح التعبيـر مـن السـرد الم اربة تساعد المتعلم علس تو ي  مكتسباتم اللغوية بسحولة وتنويت ج

جلس الحـوار مـن اإلخبـار جلـس الو ـ  مـت تنويـت المواضـيت ان  الـا مـن تعريـ  المـتعلم بنفسـم 
وتعتمــد الم اربــة الن ــية ىــم جساســحا , جلــس معرىــة مــا يحــي  بــم ىــم المنــزح والمدرســة وال ــارل

الكتابـة علـس علس التماسل بين الجمح الم كلة للن، والتدرو الن م بحي  يحم ىعـح ال ـراةة و 
جسا  ال واعد وىم حركات حلزونية ويتمكن المتعلم من جدرال الع الـة التكامليـة بـين ا ن ـ ة 

 .)19(الساب ة اللكر
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وتتحلـــس ىيحـــا الممارســـة والت ـــر  والعمـــح الفـــرد  والتعـــاونم  :بيداغوجيدددة المعدددرو  -3-3
واالعيــة وهادىــة ي ــوم وبيداجوجيــة الم ــرول وســيلة لــتعلم الت ميــل ىــم ج ــار وضــعيات ح ي يــة و 

المعلم جو المتعلم ىيحا باالتراال م اريت علس جن يكونا ج راىا ىاعلة ىيحا وكح سيسخر مكتسـباتم  
 .وىق جهدا  محددة

 :)19(من بين ا هدا  التم تسعس بيداجوجية الم رول جلس تح ي حا ما يلم
 .جعح المتعلمين مسؤولين عن تعلمحم ووضعحم سيرورة تعلم مستمر-
 .اة الفروق الفردية ىم منحجية العمح واستعماح الفوو لبناة المعرىة وت ويرهامراع-
 .جع اة معنس لما ي ترال علس الت ميل من ا ن  ة-
تنمية ال درة الع ئ ية للمتعلمـين ىيتـي  انجـاز الم ـاريت تبـادح اآلراة والبولحـا وتعـاون -

 . تفكير الن د  عندهموالتوىيق بين الحاجات الفردية وحاجات الجماعة وت وير ال
 :)16(تحدد مراحح جنجاز الم رول ىيما يلم: مراحل إنجاز المعرو  -3-3-1
 .يعرت المعلم الم رول علس الت ميل وي رال عليحم م ك : ت ديم الم رول -
وىيحــا يتوجــم الت ميــل بكــح جســئلتحم حــوح الم ــرول التــم تســاعدهم علــس : مناال ــة الم ــرول -

 .ت ميل حلوال للم كح الم روالجيضا ي دم ال. العمح
ـــل  تســـتغرالم, : التخ ـــي  للم ـــرول وتن ـــيم العمـــح - وىيـــم تضـــب  خ ـــوات العمـــح والوالـــت ال

وكيفيــــة ال يــــام بحــــاو توزيــــت المحــــام مــــت ا خــــل بعــــين االعتبــــار الوســــائح المتاحــــة وال ــــعوبات 
 .المتوالعة

 .جنجاز الم رول من البح الت ميل -
 .ومراى ة لكح مراحح اإلنجازت ييم الم رول ب فة مستمرة  -
 :الغايات التربوية وملمح التخرج من التعليم القاعدي -3-4

دماو ال يم التالية  :)11(تسعس البرامج المدرسية الجزائرية جلس تح يق جي اح وا 
 .تنمية معنس ال انون واحترامم واحترام اآلخرين: اليم الجمحورية والديم را ية -
 .للغات الو نية وتثمين اإلر  الحضار  لألمة الجزائريةالتحكم ىم ا: اليم الحوية -
 .جل ..تنمية معنس العدالة االجتماعية, التضامن والتعاون: ال يم االجتماعية -
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ع اة ا همية للرجسماح الب ر : ال يم االالت ادية -  .مثح حب العمح والعمح المنتج وا 
ســائح الع ــرنة, والتفــت  علــس الث اىــات تنميــة التفكيــر العلمــم والــتحكم ىــم و : ال ــيم العالميــة -

 .والحضارات العالمية
وتحد  التربية ال اعدية جلس التنمية ال املة ل خ ية المتعلم بجميت نواحيحا من خ ح الت كيـد 

الفضــــوح, التســـاؤح واالكت ــــا , الرجبـــة ىــــم االت ـــاح بــــاآلخرين, التفـــت  علــــس : علـــس جي ـــا 
(جل ..نتماة جلس المجتمتالمحي , حب العلم والفنون, ال عور باال

 
11( . 

تضــــ لت المرحلــــة االبتدائيــــة بمــــن  تربيــــة الاعديــــة لجميــــت : تقددددديم محتويددددات البددددرامج -3-5
 :11المتعلمين ب ن توىر لحم

حيــ  يــتمكن المتعلمــون مــن الــتحكم ىــم ال ــراةة والتعبيــر والتوا ــح مــت : تعلــم اللغــة العربيــة* 
م الفرديـــة المدرســـية منحـــا والمجتمعيـــة, بحيـــ  جيـــرهم م ـــاىحة وتحريـــرا لغـــرت ج ـــبال حاجـــاتح

تكون عام  من عوامح  خ يتحم الو نية ىتزودهم ب داة للعمح والتبادح وتمكـنحم كلغـة للـتعلم 
 . من تل م المعار  واستيعاب مختل  المواد وتتي  لحم التكي  والتجاوب مت محي حم

يـــر وتو يـــ  مكتســـباتم, جيضـــا تمكـــن المـــتعلم مـــن التوا ـــح والتعب: تعلـــم لغـــة ججنبيـــة جولـــس* 
 .الو وح جلس المعلومات العالمية

 .تضمين ا س  العلمية والرياضية والتكنولوجية* 
ــــة*  ــــوم االجتماعي ــــة : جســــ  العل ــــة والخل ي ــــة والمدني ــــة والجغراىي ــــق با بعــــاد التاريخي ىيمــــا يتعل

 . والدينية
عليميــــة جدوات ضــــرورية تعتبــــر الوســــائح الت: الوسددددائل التعليميددددة والوثددددائ  المرا قددددة -3-6

ومســاعدة علــس ت بيــق البــرامج المدرســية, بمــا تتضــمنم مــن ســندات تربويــة يســتعين بحــا المعلــم 
الوثـائق المراى ـة للمنحـاو, : ىم مدائم, وهـم ت ـكح للمـتعلم م ـدرا جساسـيا لتعلماتـم وتتمثـح ىـم

 .)15(الكتب المدرسية
والـتعلم, وهنـال الت ـويم ال بلـم, الت ـويم يمثـح جـزةا مـن عمليـة التعلـيم  :التقويم التربدوي -3-7

 .التكوينم جو البنائم, والت ويم الختامم
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لت بيــق البــرامج المدرســية  ومــن  ــرو  المتابعــة الدالي ــة والمســتمرة :المتابعددة الميدانيددة -3-8
وت ـمح ( مديرية التربية,الم ا عة التفتي ية,المؤسسة التعليمية لاتحـا)وللل علس ث ثة مستويات

 :11بعة الميدانية خ و االمتا
 .السحر علس التوزيت ال امح للبرامج والوسائح التعليمية علس جميت المؤسسات* 
 .توىير ال رو  الم ئمة لت بيق البرامج* 
 .التخ ي  لعمليات التكوين ومتابعة تنفيلها* 
 .جب غ الم ال  المركزية بما يتعلق بت بيق البرامج المدرسية ل ستفادة من للل* 

 :لهوامشا
مـدخح سوسـيولوجم  (1681-1662)التنميدة اججتماعيدة ونمدام التعلديم الرسدمي  دي الجزائدر :م  فس زايد -1

جديـــد لدراســـة التعلـــيم والتنميـــة ىـــم المجتمعـــات الســـائرة ىـــم  ريـــق النمـــو, ديـــوان الم بوعـــات الجامعيـــة, الجزائـــر, 
1699، ,.99 . 

1- وزارة التربية الو نية, المعحد الو نم لتكوين مستخدمم التربية وتحسين مستواهم: النمام التربوي والمناهج 

  http://www.infpe.edu.dzالتعليمية, سند تكوينم لفائدة مدير  المدار   االبتدائية, الجزائر, ،.11.
 .193. ،, المرجت نفسم -5
 .13-11.،,المرجت نفسم -1

, سـند وحددة النمدام التربدوي: م التربية وتحسين مستواهممستخدم نوزارة التربية الو نية, المعحد الو نم لتكوي -3
  .http://www.infpe.edu.dz.13.تكوينم لفائدة مدير  مؤسسات التعليم الثانو  واإلكمالم, الجزائر,،

 115ـ111,المرجت نفسم, ، -9

 111.المرجت نفسم, ،-9

 119-119., ،المرجت نفسم -9

 .19., ،1113, ا بعاد والمت لبات, دار الخلدونية, الجزائر,اتبيداغوجيا التدريس بالكفاء: حاجم ىريد -6

, الديوان الو نم للم بوعات المدرسية, مناهج السنة الثالثة من التعليم اجبتدائي: وزارة التربية الو نية -11
 .1., ،1111الجزائر, جويلية

 .5., ،نفسممرجت ال -11
 .11.، حاجم ىريد مرجت سابق, -11

, الديوان الو نم 1, الجزة الوثيقة المرا قة لمناهج السنة الرابعة من التعليم اجبتدائي:بية الو نيةوزارة التر  -15
 .11.،, 1113للم بوعات المدرسية,الجزائر, جويلية

 .11.المرجت نفسم, ، -11

 .3-1., مرجت سابق, ،مناهج السنة الثالثة من التعليم اجبتدائي: وزارة التربية الو نية -13
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, الديوان الو نم الوثيقة المرا قة لمنهاج اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي: وزارة التربية الو نية -19
 .9.،, 1119للم بوعات المدرسية, الجزائر, جانفم 

, الديوان الو نم 1, دليح المعلم, اللغة العربية السنة األول  من التعليم اجبتدائي: بوبكر خي ان ومخرون -19
 .3., ،1111ات المدرسية, الجزائر, للم بوع

 .13, مرجت سابق,،الوثيقة المرا قة لمناهج السنة الرابعة من التعليم اجبتدائي: وزارة التربية الو نية -19

, الديوان الو نم الوثيقة المرا قة لمناهج السنة الثالثة من التعليم اجبتدائي: وزارة التربية الو نية -16
 .11-15., ،1111الجزائر, جويلية للم بوعات المدرسية,

, الديوان الو نم للم بوعات المدرسية, مناهج السنة الرابعة من التعليم اجبتدائي: وزارة التربية الو نية -11
 .9.،, 1113جويلية, الجزائر

  .9.المرجت نفسم, ، -11

 .11-11.ت سابق, ،, مرجمناهج السنة الثالثة من التعليم اجبتدائي: وزارة التربية الو نية -11

  .13., ،نفسممرجت ال -15

 .19., مرجت سابق, ،مناهج السنة الرابعة من التعليم اجبتدائي: وزارة التربية الو نية -11


