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التدبير:
مفهومه
وظائفه

تدبير التعلمات:
مرتكزاتها
أنواعها:
تدبير الوضعيات التعليمية التعلمية،
تدبير السياقات المواكبة لتدبير الوضعيات.

 تدبير درس في مادة التربية اإلسالمية وفق مقاطعه الثالثة
 تدبير درس في مادة التربية اإلسالمية وفق تخطيط الجذاذة
 عشرون مهارة لتدبير درس في مادة التربية اإلسالمية
2

لغة

 مشتق من فعلدبر
دبر األمر :نظر فيعاقبته
 التدبير في األمر:النظر إلى ما تؤول
إليه عاقبته
التدبر :التفكير في
األمر

اصطالحا

العمليات والتقنيات والخطط اإلجرائية التي يعتمده المدرسلتنفيذ أنشطة التعليم والتعلم في فضاء وزمن محددين
 مرحلة التطبيق الفعلي لما خطط له ،يتم من خاللها تدبيروضعيات التعليم والتعلم بما يسمح نقل المعارف والمهارات
والقيم للمتعلمين وفق خطة محكمة
التدبير هو مجموعة من األفعال التي يتصورها المدرس(ة)وينظمها وينفذها مع تالمذته ومن أجلهم ،قصد دفعهم إلى
االنخراط في التعلمات ودعمهم وتوجيههم وتطوير تعلماتهم

الوظيفة البيداغوجية

الوظيفة الديداكتيكية

مرتبطة بالمادة الدراسة
متصلة بتدبير
التفاعالت
والعالقات داخل
جماعة الفصل

تدبير المادة يتم مقاربته من زوايا متعددة
 تقديم المادة التعليمية).الوضوح ،التنويع في
األمثلة)
 التحفيز من خالل الوضعيات المشكلة أو
االستكشافية(تحفيز المتعلمين لألنشطة التعلمية)
 تنظيم األنشطة (داخل مجموعات ،فردية..
وضوحها ،ارتباطها بالمستوى المعرفي للتالميذ،
حافزيتها ،أسئلة مفتوحة أو مغلقة،)...
 صيغ التنشيط ،وأساليب التعزيز المعتمدة
 التحقق من فهم المادة الدراسية

يرتكز تدبير التعلمات على ثالثة عناصر رئيسية
 مدخالت ديداكتيكية/بيداغوجية :يحددها المنهاج الدراسي
وتترجم على مستوى الكفاية واألهداف والمضامين.
عمليات ديداكتيكية :تكمن في طرق االشتغال على الموارد
وأشكال العمل الديداكتيكي الكفيلة بإرساء الموارد لدى المتعلم ،والوسائل
التعليمية

مخرجات ديداكتيكية :تتمثل في التقويم والمعالجة و الدعم

تدبير الوضعيات
التعليمية التعلمية
تدبير وضعيات التعليم والتعلم بما يسمح
نقل المعارف والمهارات والقيم
للمتعلمين وفق خطة محكمة
ترتكز على:
تدبير األنشطة المرتبطة ب:الوضعية االستكشافيةالوضعية الديداكتيكية البنائيةالوضعية المهيكلةالوضعية االدماجيةالوضعية التقويمية -الدعم والمعالجة واالستثمار

تدبير السياقات
المواكبات لتدبير
الوضعيات

 تدبير الوسائل والدعامات الديداكتيكيةتدبير الموارد الرقمية تدبير طرائق التدريس وتقنيات التنشيط.تدبير الفصل الدراسيتدبير زمن التعلمتدبير التواصل البيداغوجيتدبير الحوار الديداكتيكي
-استعمال السبورة عند تدبير الوضعيات

الوضعيات :السياق العام الذي يحدث فيه التعلم
التعليمية التعلمية :العمليات واإلنجازات التي تتم بين األطراف المتفاعلة
(األستاذ والمتعلم)
تدبير
الوضعية
االستكشافية

تدبير
الوضعية
الديداكتيكية
البنائية

تدبير التقويمالتشخيصي
تدبير الوضعيةالمشكلة

 تدبير نصوصاالنطالق
(النصوص
الشرعية)
 تدبير األنشطةالبنائية

تدبير
الوضعية
المهيكلة

تدبير
الوضعية
االدماجية

هيكلة الموارد
المكتسبة
وبنينتها في
خالصة أو
خطاطة

تدبير أنشطة
إدماجيه يتم فيها
استثمار الموارد
المكتسبات وتطبيقها
أو التدرب عليها في
وضعيات جديدة

تدبير الوضعيات التعليمية التعلمية
س َّيقة التي يطلب من التالميذ مفصلتها بهدف
الوضعيات :مجموعة من المعلومات ال ُم َ
إنجاز عمل محدد
التعليمية  :عمليات بيداغوجية وديداكتية يقوم بها المدرس لتمكين المتعلم من بلوغ
األهداف
التعلمية :عمليات بيداغوجية يقوم بها المتعلم لبلوغ األهداف
تدبير الوضعية
التقويمية

تدبير األنشطة التقويمية من أجل
تحديد أنواع األخطاء والبحث
عن أسبابها وتقديم العالج
المناسب لها

تدبير الدعم والمعالجة
واالستثمار
تدبير الدعم والمعالجة واالستثمار منأجل
تطوير المردودية
 تجاوز أي شكل من أشكال التعثر أوالتأخر
تقويم الدعم و حساب معدل التطور فيتجاوز التعثر

تدبير التقويم التشخيصي

التقويم التشخيصي
يقصد به عملية
تشخيص المكتسب القبلي
عند المتعلم بهدف
الحصول على بيانات
تمكن من تحديد حاجيات
المتعلمين واتخاذ قرارات
حول تعليم الحق

توقيته
بداية الحصة إما:
 مساءلة عدة مواردومكتسبات اكتسبها
المتعلم في دروس سابقة
 استثمار المكتسباتالسابقة حول الموضوع
المراد دراسته للبناء
عليها

صيغه تدبيره
يمكن للمدرس أن يلجأ
إلى
 صياغة وضعيةتقويمية مذيلة بأسئلة
تغطي ما هو معرفي
،مهاري وجداني
 اختبار كبير سريع أوأسئلة شفوية
 أدوات تقويمية مناسبةكالروائز

ما يستهدفه
 جوانب معرفية جوانب متعلقةبالمهارات
 -جوانب متعلقة بالقيم

تدبير الوضعية المشكلة
رصد التمثالت
الوضعية المشكلة
هي وضعية يكون فيهاالمتعلم أمام مشكل معقد
ال يملك له حال أو أمام
صعوبات يبدو مخرجها
في البداية صعبا،
وبالتالي تنتابه حالة من
التوتر وعدم االتزان
األمر الذي يحفزه
للبحث والتقصي معبئا
ما لديه من مكتسبات
قصد التوصل إلى حل
تتضمن أنشطة ومهاممقدمة بكيفية متمفصلة
في سياق معين من أجل
معالجة مشكل معين

منهجية كشف التمثالت
األستاذ مؤلف وضعيات
بعد حسن صياغة الوضعية المشكلة فإن دور المدرس
ديداكتيكية (وضعية مشكلة) أثناء حل وضعية مشكلة يتجلى في
معايير بنائها:
خلق فضاء لحرية التعبير داخل الفصلأن تكون دالة أي مرتبطة -تهييئ الظروف والوسائل الالزمة لالشتغالبواقع المتعلم االجتماعي
تشجيع التالميذ على اإلفصاح عن تمثالتهم وتفهمأن تتضمن نوعا منمنطقها
التعقيد
 تحفيز التالميذ على إيجاد حل مؤقت من خالل فرضياتأن تقتضي تعبئة مختلفيقترحونها من خالل عمل جماعي تفاعلي وتفاعل صفي
الموارد إضافة إلى
يتم فيه التدافع بين التمثالت
المكتسبات السابقة
حرصه على إشراك جميع التالميذ في البحث عن الحلأن تستحضر طبيعة الحصةتحركاته في فضاء القسم لها أهميتها لذا يستحسن أنوالسياق التعليمي
يتنقل بين الصفوف لتتبع أنشطة التالميذ عن كثب

محطات رصد التمثالت
عند بداية الدرس

خالل وضعيات إرساء
الموارد

يقوم المدرس برصد تمثالت
المتعلمين عن طريق
تشخيص ديداكتيكي(أي عن
طريق الوضعية المشكلة)
وذلك لتحديد معارف
المتعلم حول الموضوع
الجديدة

يمكن القيام بذلك عبر عدة
استراتيجيات منها
استراتيجية التشكيك في معرفة
التالميذ وتمثالتهم
استراجية الحوارات المتعارضة
بين المتعلمين للحصول على
تمثالت مختلفة
استراتيجة المواجهة بين المعرفة
المستهدفة ومعرفة المتعلمين

بعد الدرس

باعتماد التقويم للتأكد من
تصحيح المتعلم لتمثالته

تدبير الوضعية المشكلة
توظيف التمثالت
توظيف التمثالت
 المتعلم يمتلك تصورات أولية وتمثالت قبلية لذا فإن تطورهاالتدريجي هو الذي يشكل لديه مستوى من المعرفة أكثر
إجرائية وأقرب إلى المعرفة العلمية
 المعرفة اليقينية تبنى على أنقاض المعرفة الخاطئة السابقةأنواع التمثالت
انطالقا من هذا المعطى فإن:
التمثالت االيجابية :تساعد وتدعم -توظيف التثمالت يقتضي تحويل التمثالت األولية للمتعلمينعملية تعلم المعرفة
بغرض تدعيمها في حالة صحتها ،أو تصحيحها في حالة خطئها
التمثالت السلبية :تعيق التعلم مما -التعلم هو التخلي عن تمثل ما وتبني تمثل آخر أكثر فائدة
يستدعي التدخل لتصحيحها
المرس عليه أن يكون قادرا على أخذ معارف تالميذه بعيناالعتبار واالنطالق منها في بناء المعرفة التي يرغب في
تدريسها
 التدخل المعرفي المباشر من قبل األستاذ ال يؤثر في تمثالتالمتعلمين أي أن تصويبها معرفيا غير كاف لتعديلها

تدبير نصوص االنطالق
النصوص الشرعية

منطلقات أساسية
للتعامل مع النص
الشرعي
اعتبار النصالشرعي نص مقدس
اعتباره مركزيا-اعتباره موجها

المعايير الديداكتيكية للتعامل
مع النص الشرعي
 مالءمة النص الشرعيألهداف الدرس
 مالءمته لبناء المفهوم فيالدرس
 مالءمته لخصائصالمتعلمين النفسية و العقلية
والحس حركية
 التأكد من صحة النصالحديثي ومراعاة وضوح
داللته بتقديم األصح
فالصحيح وواضح الداللة
على غيره

توظيف النص الشرعي
 قراءته قراءة توجيهية (نموذجية من المدرس أو أحدالمتعلمين أو عن طريق توظيف شريط سمعي أو سمعي
بصري)
 قراءته قراءات تجريبية قراءته قراءة تصحيحية وضعه في إطاره المرجعي بتوثيقه وتوظيف ذلك بما يعززبناء المفهوم ويوسع داللته
 تذليل الصعوبات اللغوية بالتركيز على الشرح الوظيفي تقسيمه إلى فقرات إن كان يحتمل ذلك استخرج مضامينه الداعمة لبناء المفهوم استخرج األحكام التكليفية والقيم-

إشكاالت ديداكتيكية على المدرس
تجاوزها أثناء توظيف النصوص
الشرعية

إشكال النقل
الديداكتيكي

يتم تجاوزه باحترام
البناء المنطقي
الذي به يتعلم
المتعلم ،بدل منطق
بناء المعرفة

إشكال الربط بين النص
الشرعي و الوضعية
المشكلة
يتم تجاوزه بحسن انتقاء
النص الشرعي ألن توظيفه
يكون لتصحيح تمثل خاطئ،

إشكال منهج تحليل النص الشرعي
هل باعتباره غاية أم وسيلة
يتم تجاوزه باعتباره نص وظيفي
يتعامل معه بقدر ما يحقق
المطلوب

تدبير بناء المفهوم وتحليله
أساليب بنائه

استخالص
المفهوم المركزي
يتم استخالصالمفهوم المركزي
انطالقا من تدبير
الوضعية المشكلة
ونصوص االنطالق
التي غالبا يجب أن
تتضمنه

يقصد ببنائه
 سيرورة عملية التي يقومالمتعلم بتوجيه من المدرس
باستنطاق تمثالته وإعادة
ترتيبها وتنقيتها ليحصل له
توازن جديد بواسطة
المواءمة

 اتقان كفاية وضع السؤال التعليمي :أي مجموعة منالعمليات الديداكتيكية التي يوظفها المدرس بدقة وبقدرة على
التكيف مع كل موقف تعليمي تعلمي (إقدار المدرس على
توظيف أدوات االستفهام الصحيحة في طرح السؤال)
استعمال الطريقة االستقرائية باالنطالق من الجزئياتالمحسوسة ثم توجيه المتعلم إلى إدراك العالقات والخصائص
المشتركة بين المفهوم
 بعد امتالك المفهوم يمكن استخدام الطريقة االستنباطيةلتأكيده وتنميته والتدرب على استخدامه في عمليات التصنيف
والتمييز والتفسير
 يمكن استعمال طرق أخرى لبناء المفهوم مما يراه المدرسمناسبا
تصميم أنشطة دقيقة ومركزة حتى يستطيع المتعلم أن يتجاوزالصعوبات التي قد تعترضه في عملية بناء المفهوم

استثمار الدعامات الديداكتيكية لبناء المفهوم
المبادئ العامة
تهدف عقلنة الفعل التعليمي
،أن بستحضر المدرس عند
التعامل مع الدعامات الدي
داكتيكية سواء لحظة
تحضيره الدرس أو عند
تدبيره للتعلمات مجموعة
من المبادئ منها:
مبدأ التنوع في الدعاماتتفاديا للملل المتعلم وتحقيقا
للفارقية
مبدأ التدرج في االستعمالمن البسيطة إلى المركبة
مبدأ االدماج :إدراجالدعامة ضمن مكونات
الدرس
مبدأ الوظيفية :إدراج
الدعامة في اللحظة
المناسبة بسيرورة التعلمات

الشروط
يراعي المدرس جملة من الشروط عند
تحضير الدعامات وتدبير عملية
استثمارها ،خاصة عند االستعانة
بوثائق من خارج الكتاب المدرسي أو
اعتماد موارد رقمية ومن أهمها:
مراعاة الدعامة للمستوى االدراكيللمتعلمين
قدرتها على إثارة دافعية المتعلمينللتعلم
صالحية الدعامة لالستثمار علىالمستوى التقني والعلمي ،وارتباطها
بموضوع الدرس
اعتبارها كأسس مادية تساعد المتعلمعلى إنتاج المعرفة وتنظيمها
تأطير استثمار الدعامات بأسئلة مركزةودقيقة
 الحرص على خدمة الدعاماتالديداكتيكية المعتمدة ألهداف التعلم
المسطرة للدرس

خطوات استثمار الدعامات الديداكتيكية
مثال :الموارد الرقمية
 اقتراح سيناريو بيداغوجي محكم يتضمنثالثة مراحل :مرحلة ما قبل التنفيذ ،ومرحلة
التنفيذ ومرحلة ما بعد التنفيذ
ألن التوظيف العقالني للموارد الرقمية يقوي
الحافزية والدافعية للتعلم ،كما يمكن من انخراط
قوي للمتعلم ،ويسهل الولوج إلى المعلومة،
ويرفع من قدرة المتعلم على حل المشكالت
حسن توظيف الموارد الرقمية ألنه تسهم في:تقديم وتوضيح مفهوم معين ثبيت التعلمات باستغالل الطابع التفاعليللموارد الرقمية
تقييم المعرفة المكتسبةالمساعدة على االرتقاء بمهارات المتعلمينوقدراتهم
 تسريع وثيرة التعلم وجعلها مالئمة لمؤهالتالمتعلمين
تمكين المتعلم من فرص متعددة للتعلمومساعدته على التعلم الذاتي

تدبير نشاط تركيب التعلمات

القواعد الناظمة لتدبير نشاط تركيب التعلمات
 تجاوز التراكم الكمي للمضامين عند تدبير نشاط تركيبتعريف الوضعية
التعلمات
موقعها ضمن الوضعيات
المهيكلة
 تجنب إعداد الملخص الجاهز بشكل مسبق المالئه علىالتعليمية التعلمية
هي من الوضعياتالتالميذ
التعليمية التعلمية
بعد انتهاء المدرس من
عند تدبير التعلمات تجنب إمالء الملخص الجاهزالمشكلة للدرس،
نشاط بناء المفهوم
يسعى من خاللها
اعتمادا على ما خلص إليه  -تجنب كتابة ملخص على السبورة ألن نشاط تركيب
المتعلم إلى تدبير نشاط من مضامين في النصوص التعلمات ليس كتابة األستاذ ملخص جاهز على السبورة
تركيب التعلمات وذلك الشرعية ،واعتمادا على -استثمار ما هو مكتوب على السبورة من أجل إنجاز حصيلة
بتوليف /تركيب
تحليل الدعامات
التعلمات
الموارد المكتسبة
الديداكتيكية ينتقل إلى
تدبير الوضعية المهيكلة -اسثمار الخالصات والمفاهيم التي يتوصل إليها المتعلمون
سابقا
من خالل االشتغال على النصوص الشرعية أو الدعامات
-احترام استقاللية المتعلم عند إنجاز نشاط تركيب التعلمات

سيناريو لتدبير نشاط تركيب التعلمات

إحالة المتعلمين على
المقولة بالكتاب
المدرسي والتي
تختلف من كتاب آلخر
وشرح لهم المطلوب
 أستنتج وأعبر-، أعبر شفويا عنالمعنى اإلجمالي
 أستنتج وأتذكر -أستخلص

توجيه التالميذ إلى
استثمار ما هو مكتوب على
السبورة من أجل إنجاز
خالصة أو خطاطة

أثناء تدوين المتعلمين للمطلوب
يحرص المدرس على مساعدتهم
على حسن الصياغة ،مع تحفيزهم
 يمكن تكليف المتعلمين بإنجازالمطلوب (خالصة) كنشاط ال
صفي استنادا على ما تم بناؤه من
موارد داخل الحصة على أساس
أن يتتبع المدرس ذلك بالمراقبة
في حصة الحقة معتمدا أسلوب
التحفيز عبر تفعيل مكون المراقبة
المستمرة

تدبير نشاط إدماج التعلمات
كيفية تدبير أنشطة االدماج
تقدم للتالميذ وضعية إدماجيه ويتم حل هذه
الوضعية من لدن كل تلميذ مع إمكانية اعتماد
العمل في مجموعات
إدماج المكتسبات
يعتبر إدماج المكتسبات نشاطاتعلميا يعمل على تمكين التلميذ
من استثمار مكتسباته المعرفية
والمهارية في حل وضعيات جديدة

انظر بطاقة لتدبير أنشطة االدماج

المراحل

تقديم الوضعية

إنجاز المهمة

العالج

نشاط األستاذ

نشاط المتعلم

 يدعو التالميذ إلى فراءة الوضعية يشرح الوضعية يطرح أسئلة يتأكد من فهم التالميذ عناصر الوضعية( السياق  ،المهمة ،التعليمات ،طبيعة
المعطيات)....

 يقرأ الوضعية ويفهمها يجيب عن األسئلة -يتمعن في الشروحات ويتكلم بحرية

 توجيه التالميذ إلى األسئلة المرفقةبالوضعية
 يترك التالميذ ينجزون المهمة يراقب إنتاجهم يساعد المتعثرين -يدون الصعوبات إلعداد الدعم

 ينجزون على انفراد أو في مجموعات يقدمون إنتاجهم يشاركون في التصحيح -ينصتون للتصحيحات واإلضافات التكميلية

-

يخطط األنشطة الداعمة
-يوجه التالميذ إلنجازها

ينجزون األنشطة الداعمة

التقويم

مفهومه
يعتبر التقويم نشاطا
مندمجا في سيرورة
التعليم والتعلم ،تتنوع
أساليبه وتقنياته و أدواته
تبعا لألهداف التي يروم
تحقيقها
هو جمع معلومات تتسم
بالصدق والثبات
والفعالية ،وتحليل درجة
مالءمة هذه المعلومات
لمجموعة معايير خاصة
باألهداف المحددة في
البداية بهدف اتخاد قرار

وظائفه
وظيفة التوجيه :توجيه التلميذ نحو
أنشطة تعليمية معينة ،ينجز هذا
النوع من التقويم قبل بداية تعلمات
جديدة للوقوف على مدى تمكن
التالميذ تمكن التالميذ من مكتسبات
سابقة
 وظيفة التعديل :ينجز هذا التقويمخالل مختلف أنشطة التعلم لتدارك
نقص أو فراغ ما ،وتتحقق هذه
الوظيفة إذا تم استثمار أخطاء
التالميذ في وضع خطة للعالج
وظيفة المصادقة :على امتالك
التعلمات األساسية وقدرته على
إدماجها في حل وضعية-مشكلة

شروطه
الصدق :أن يكون صادقا حينما يقيس فعال ما
وأن يكون ممثال للمادة المدروسة ومداخلها
ومختلف المهارات التي تستهدف المادة
بناءها لدى المتعلمين
الثبات :أن يكون التقويم قادرا على أن يقيس
دوما ما يقيس ،وأن أدوات هذا التقويم
تعطي نفس النتائج إذا توفرت نفس الشروط
والظروف
الموضوعية :عدم تأثر التقويم باألحكام
الذاتية للمقوم
النفعية :إمكانية استخدام نتائجه في الميدان
المدرسي ويؤدي إلى نفع ملموس

الصيغ
التقويمية

الهدف

القرار
المتخذ

الزمن

تقويم تشخيصي
 تحديد مكامن القصور والقوة فيكفاية المتعلمين
 رصد المحصل القبلي حولموضوع الدرس

نتقويم تكويني
 يقدم للمتعلم تغدية راجعة تحديد المشاكل التعليمية تحسين مكتسبات المتعلم تصحيح المسار عند إرساءالموارد

 تكييف األنشطة التعليمية مع عالج الصعوبات التي تعترضالمعلومات والبيانات المحصل
المتعلم قبل إكسابه كفايات جديدة
عليها
كمراجعة جزء من التعلم السابق
 برمجة أنشطة تعليمية مع مراعاة  -تعديل مباشر وتفاعليالصعوبات التي يواجهها
قبل مرحلة التدريس أو بداية السنة خالل الفترة الزمنية المخصصة
لوحدة تكوينية

تقويم إجمالي
 الكشف عن الحصيلة النهائيةالمكتسبة عند المتعلم
 -االشهاد بتحقق أهداف التعلم

االشهاد على التلميذ في وثيقة
رسمية ،وأخذ قرار بشأن انتقاله
إلى مرحلة تعليمية ال حقة

في نهاية مرحلة تكوينية أو سنة
دراسية

 أن تكون وضعية مركبة :أي ال يكون حلها إال بتعبئة الموارد
المكتسبة( معارف – مهارات –قيم )..وحسن استغالل الموارد
الخارجية
 أن تكون وضعية مالئمة :أن تكون المكتسبات المطلوب
تعبئتها بطريقة إدماجيه مناسبة لمستوى المتعلم
 أن تكون وضعية جديدة :غير منجزة سابقا من طرف
المتعلمين
 أن تكون لغتها واضحة :لغة مفهومة من طرف المتعلم لكي ال
يشوش متغير اللغة على ما يريد قياسه
 أن تكون تعليماتها واضحة :وضوح ما ينبغي إنجازه أوال في
نص الوضعية التقويم وأن يكون في متناول المتعلم ثانيا
إدراك المهمة المطلوب منه إنجازها إدراكا ال يشوبه أي لبس

تدبير أنواع التقويم الثالثة
تدبير نشاط التقويم التشخيصي
بعد أن قام المدرس – لحظة التخطيط
للدرس -بحصر المكتسبات القبلية التي
ستكون موضع رصد وتشخيص في
ارتباط بأهداف الدرس الجديد وبتحديد
األلية الكفيلة بتنزيل هذا التقويم ينتقل
إلى تدبير هذا النشاط ضمن أنشطة
الوضعية االستكشافية مستندا إلى اآللية
المخطط لها باعتماد أحد األساليب:
 صياغة وضعية تقويمية ويديلها بأسئلةتراعي جميع مكونات الشخصية

إعداد رائز يضعه المدرس رهن
إشارة المتعلمين
 بعد إنجاز نشاط التقويم التشخيصيرفقة المتعلمين ،يحدد حاجياتهم التي
ستبنى عليها التعلمات المقبلة خالل
الحصتين المخصصة للدرس الجديد

تدبير نشاط التقويم المرحلي
( التكويني)
إذا كان هذا التقويم كمحطة للوقوف
على مدى مواكبة المتعلمين للدرس
وقياس درجة تملكهم للموارد التي
كانت موضع إرساء واكتساب فإن
من بين طرق تدبير هذا النشاط
صياغة وضعية تقويمية تكوينيةتذيل بأسئلة دقيقة ومركزة
حول
 معارف محدد من الدرسموارد مهارية كانت موضع تعلمموارد سوسيو عاطفية كانتموضع إرساء

تدبير نشاط التقويم اإلجمالي
يستهدف هذا النشاط وقوف المدرس
على مدى تملك المتعلم لألهداف
المسطرة ولتدبير هذا النشاط يمكن
للمدرس
 اقتراح وضعية تقويمية أو اعتمادالوضعية التقويمية الواردة بالمتاب
المدرسي مع الحرص على تصحيحها
صحبة المتعلمين لحصر تعثراتهم في
أفق القيام بأنشطة الدعم والمعالجة
حرص المدرس على تكليف المتعلمينبإنجاز النشاط سواء داخل الفصل عند
وجود متسع من الوقت أو خارجه
 الحرص على تتبع اإلنجازات فيحصة ال حقة وتقويمها بمنح نقط
عليها
 العمل على تنويع الوضعياتالتقويمية

الدعم

الغرض منه
 تطوير المردودية العامةلمجموع القسم
تجاوز أي شكل من أشكالالتعثر أو التأخر التي تعرقل
سير عملية التعلم الطبيعي
لدى التلميذ
 تصحيح التعثرات الدراسيةالتي أفرزتها عملية التقويم
-ال دعم بدون نتائج التقويم

من يساهم فيه
 المدرسالمتعلم المتعثرجماعة الفصلاآلباء -خبراء التربية وغيرهم

تقويم الدعم
بعد إجراء الدعم ال بد من تقويم هذا
الدعم وحساب معدل التطور في تجاوز
التعثر الدراسي و إال فإن الدعم هو
نفسه متعثر يجب إعادته في أشكال
أخرى

التشخيص

التخطيط

بحث أسباب التعثر تهييئ العدة وتحديد
المهام لتجاوز
من خالل أدوات
التعثر
مناسبة

اإلنجاز

التقويم

تنفيذ عملية الدعم
إما داخل الفصل
أو خارجه

فحص النتائج
و التأكد من مدى
نجاح خطة الدعم

تدبير السياقات المواكبة لتدبير الوضعيات
تدبيرالتواصل
البيداغوجي

تدبير الفصل
الدراسي
يعد تدبير الفصل
الدراسي مقياسا
لمدى نجاح العملية
التواصلية ،إن على
مستوى الحوارات
األفقية أو بالنسبة
للحوارات العمودية
ويتضمن هذا التدبير
اإلجراءات التي
يختارها المدرس،
ويعمل على تحقيقها
خدمة للمتعلمين،
بغرض تحفيزهم على
االنخراط في التعلمات
ودعمهم وتوجيههم
ودفعهم إلى االرتقاء
في تعلماتهم

التواصل البيداغوجي
سيرورات ومظاهر العالقات
التواصلية بين المدرس
والمتعلمين أو بين
المتعلمين أنفسهم ،ويتضمن
الوسائل التواصلية والمجال
والزمان ،ويهدف إلى تبادل
أو تبليغ ونقل الخبرات
والمعارف والمواقف مثلما
يهدف إلى التأثير في سلوك
المتلقي
من شروطه:
استعمال لغة مشترك
حسن االرسال واالستقبالوضوح الهدف منالتعلمات
.

تدبير الكتاب
المدرسي
الكتاب المدرسي نوع
خاص من الكتب أعد
خصيصا ليكون في
متناول مستعمله ،يتناول
مادة معينة ويقدمها
بطريقة ميسرة للمتعلم..
برسوم أو صور
توضيحية ،كما يحتوي
على تمارين تطبيقية
وتصحيحها أحيانا من
وظائف أنه ينظم المادة
بشكل ديداكتيكي ،يعتمد
عليه في نقل المادة من
المستوى التعليمي إلى
المستوى التعليمي،
وأداة لضبط زمن التعلم
من الطرق الفعالة
لتوظيفه أن
يوظف بطريقة وظيفية،
فال يفتح إال بطلب من
األستاذ

استعمال
السبورة عند
تدبير التعلمات
السبورة دعامة بصرية
تمكن من العرض المستمر
لعناصر الدرس وأفكاره،
مما يساعد المتعلم على
المسايرة المتدرجة
لمراحله ،ويقتضي
االستخدام المناسب
للسبورة مراعاة الشروط
التالية:
االستغالل المنظم لمجالهااالعتناء بالجوانب التقنيةلتقديم المعطيات على
السبورة من وضوح الخط
ودقة في الرسم وتنسيق
في استعمال األلوان
فسح المجال الستعمالهامن طرف المتعلمين

تدبير السياقات المواكبة لتدبير الوضعيات
تدبير أشكال
العمل
الديداكتيكي
أشكال العمل الديداكتيكي
هي مختلف العمليات التي
يقوم بها األستاذ في
مقاربته للمضامين
واختياره للتقنيات المناسبة
لها ،بهدف جعل المتعلمين
يحققون أهدافا محددة
ضمن وضعيات تعليمية
تعلمية معينة
ومن بين هذه األشكال
أشكال استعراضيةأشكال حواريةأشكال الحث أو اسنادالمهام
عمل المجموعاتومن تقنيات التنشيط:
تقنية فليبالعصف الذهني-منهجية حل المشكالت

تدبير
الوسائل
الديداكتيكية
يقصد بها كل أنواع
الوسائط القابلة
للتوظيف في عملية
التعليم والتعلم ،بهدف
تحقيق األهداف
التربوية بفعالية
وبطريقة أسهل
وأسرع ،يلجأ إليها
المدرس بغية تطوير
فعله البيداغوجي
والرفع من مردوديته،
وكل ما يعين المتعلمين
على اكتساب معارف
.وقدرات ومواقف وقيم

تدبير زمن
التعلم
يعتبر زمن التعلم الركيزة
األساسية للعملية
التربوية برمتها
ومن القواعد العامة
لتدبيره
كلما تم التحكم فيالزمن وتم استغالله
استغالال أمتل يرتفع
التحصيل الدراسي عند
المتعلمين وتتحقق
مردودية مدرسية أفضل
البد من استغاللالحصص المدرسية
بشكل هادف ومعقلن
تجنبا للضياع والهدر

تدبير
الدعامات
الديداكتيكية
المبادئ العامة الستعمال
الدعامات الديداكتيكية:
مبدأ التدرج :التدرج في
االستعمال من الدعامة
المبسطة إلى الدعامة
المركبة
مبدأ التنويع  :استعمال
دعامات مختلفة خالل
الحصة الواحدة
مبدأ االدماج :إدراج
الدعامة المستعملة
ضمن مكونات الدرس
حتى تصبح جزءا ال
يتجزأ منه
مبدأ الوظيفية :إدراجها
في اللحظة التربوية
المناسبة

التقويم تشخيصي

تدبير المقطع التمهيدي

الوضعية المشكلة

التشويق إلى المفهوم
النصوص الشرعية

تدبير المقطع الوسيط

األنشطة البنائية

توظيف النصوص الشرعية

بنينة الموارد

بناء المفهوم

األنشطة ادماجية

تدبير المقطع النهائي
توظيف التعلمات واستثمارها
تعميم المفهوم

الدعم والمعالجة
االستثمار والتعلم الذاتي

تدبير درس في مادة التربية اإلسالمية وفق تخطيط الجذاذة
الخطوات
المنهجية

القدرات
المستهدفة

الوسائل/المعينات
األنشطة التعليمية التعلمية
الديداكتيكية
المحتوى
أنشطة
أنشطة
التعليمي وطرق التنشيط
المتعلم
األستاذ

مرتكزا
ت
التقويم

الدعم

تقويم
تشخيصي
الوضعية
المشكلة
بناء المفهوم
النصوص
الشرعية
أنشطة
بنائية
أنشطة
مهيكلة

أنشطة
إدماجية

رجوع

الخطوات
المنهجية

القدرات
المستهدفة

األنشطة التعليمية التعلمية
أنشطة
األستاذ

تقويم
إجمالي

الدعم
والمعالجة
واالستثمار

أنشطة
المتعلم

المحتوى
التعليمي

المعينات
الديداكتيكية
وطرق
التنشيط

مرتكزات
التقويم

الدعم

 مهارة إثارة التعلمات السابقة وربطها بالتعلمات الحالية
 مهارة إثارة الدافعية لدى المتعلم
 مهارة حسن انتقاء النصوص
 مهارة تحليل النصوص (التفكيك ،التركيب)
 مهارة اإلفهام وتبسيط المعارف مع مراعاة الفروق الفردية
 مهارة توظيف الوسائل التعلمية والدعامات الديداكتيكية
 مهارة اختيار األنشطة المالئمة
 مهارة توظيف اللغة في البيان ( الوضوح ،السالمة من األخطاء)
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 مهارة التموقع الجيد داخل القسم
 مهارة ربط المادة المدرسة بالواقع المعيش
 مهارة ارتباط مراحل التنفيذ بمراحل التخطيط
 مهارة االرتباط باألهداف المسطرة ( معارف ،مهارات ،قيم)
 مهارة االلتزام بالوقت المحدد مع إعطاء كل عنصر الوقت الالزم
 مهارة توظيف السبورة
 مهارة توظيف الكتاب المدرسي
 مهارة التعامل مع األسئلة الحرجة
 مهارة تنويع طرق التدريس
 مهارة التعامل مع المستجدات داخل الفصل
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شكرا
على
تتبعكم....

