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 ساهمون يف إعداد هذا الدليل: ملا
املديرية اإلقليمية  )منسق جهوي تخصيص، -م الثانوي التأهييل ، مفتش تربوي للتعليشفيق اكّريّكر - 
 (؛ رائشالع
 ؛ (املديرية اإلقليمية تطوان)، مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهييل حيدارأ د  صم ال   عبد - 
 ؛ (وزاناملديرية اإلقليمية )ي التأهييل للتعليم الثانو  ةتربوي ة، مفتش يفاطمة الزماح - 
 (؛ طنجة أصيالانوي التأهييل )املديرية اإلقليمية للتعليم الثمفتش تربوي   مـحمد نارصي   -
 (؛ شفشاونمفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهييل )املديرية اإلقليمية  ،فال ت ال عيل    -
 (؛ الحسيمةرية اإلقليمية التأهييل )املدي لتعليم الثانوي، مفتش تربوي لمسعود زاهد - 
 (؛ العوامرة-الل الفايسية ع ثانو)، مدرس مادة الفلسفة عثامن العييس- 
 (. العرائش  -الله محمد بنعبد ثانوية م. )فة ، مدرس مادة الفلسعبد الناهي بويحي - 
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  ؛ 2020شتغ 05 بتاريخ 029.20رقم  2020-2021تنظيم السنة الدراسية لاملقرر الوزاري 
  039املذكرة رقمx20  ؛19يف ظل جائحة كوفيد 2019-2020وسم الدرايس بشأن تنظيم امل  2020غشت  28بتاريخ 
    041املذكرة رقمx20    2019ة املوسم الدرايس  بشأن تنظيم حصص املراجعة والتثبيت يف بداي  2020شتنرب    01بتاريخ -
 ؛2020
 قرة )ال سيام الف  هام التنسيق الجهوي التخصيصملاالنتداب    بشأن  2005ز  يوليو   06بتاريخ   81قم  لوزارية ر املذكرة ا
 ؛(منها 1رقم
 ؛ 2007نونرب  –التعليم الثانوي التأهييل لسفة بالف مادةالخاصة بتدريس  التوجيهات الرتبوية والربامج 
    انوي التأهييل ملادة الفلسفة؛اقبة املستمرة بسلك التعليم الثبشأن املر   2020نونرب16بتاريخ:    142  -04املذكرة رقم 
  لسفة.الفدة ام –لالمتحان الوطني املوحد البكالوريا  طر املرجعيةاأل بشأن  2007ديسمرب  27بتاريخ  159املذكرة 
    مادة   –البكالوريا  ول األطر املرجعية املحينة لالمتحان الوطني املوحد  ح   2014يونيو    25بتاريخ    14،93املذكرة رقم

 الفلسفة؛
 لمنسقية الجهوية التخصصيةالعمل السنوي ل نامجر ب. 
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 وتأيت . 19-كوفيد جائحة أملتها ةاستثنائي ةخاص ظروف ظل يف بأرسه والعامل عامة وبالدنا الرتبوية املنظومة تعيش
 يف  املتعلمني  حق  نويؤمّ   الفاعلني سالمة  يحفظ مبا  فالظرو   هذه ظل  يف  الرتبوية  العملية  تدبي  أجل  من  20-39  املذكرة
 ،"التناوب عىل القائم الرتبوي للنمط املرجعي  الوطني  اإلطار" سمى امل  امللحق املذكرة هذه من هنا يهمنا. التعلم

التي نقتبسها يف الفقرة املوالية. ويأيت هذا الدليل الجهوي من أجل أجرأة مقتضيات ،  23  ص  يف  الواردة  رةفقال  تحديدالوب
 برنامج مادة الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهييل عىل مستوى جهة تطوان طنجة الحسيمة. صهذه املذكرة يف ما يخ

 

3920 

 تخصص الحصص الحضورية:

 ؛البنائية للتعلماتمية لألنشطة التعلي أوال- 

كتب املدرسية أو يف موارد تعلمية طاء إرشادات حول كيفية التعامل مع بقية األنشطة الواردة يف العل  ثانيا -

 أخرى ورقية أو رقمية؛

 حصص التعلم الذاتي وأنشطة التعلم الذاتي.ت التالميذ يف إنجازاتبع يف ت ثالثا -

وإىل املهمات التي ستوكل للتالميذ ،  سم النشاط الذي سيقوم به يف القفجذاذة األستاذ يجب أن تتضمن إشارة إىل

 تي ستوجه لنفس التالميذ كعمل ذاتي ينجز بالبيت.يف القسم، وإىل الواجبات ال

الرتبوية من أجل تحديد  تأطري لقاءات عن بعد عىل صعيد مناطقهمملفتشون بوالسادة ا يدات)...( يقوم الس

التي ستوكل للتالميذ عىل شكل تعلم ذاتي بالنسبة  ةشطمعالجتها حضوريا وانتقاء األن  املحتويات التي سوف تتم

 مستوى درايس. لكل مادة ولكل

 

 
 
 ؛نمط التعليم القائم عىل التناوبل املوجهةة، يكياكتلديدية ا، البيداغوج النظرية طرأل با تذكيال 
   التعلامت يف درس الفلسفة يف   فيام يتعلق بتدبيبالجهة  املادة    بني جميع أستاذات وأساتذةفي حد أدىن مشرتك  تو

 ؛بظل منط التعليم القائم عىل التناو 
  أنشطة التعلم الذايت إل  ضهوي تف ما ميكن ري و التعلم الحضو  أنشطة إنجازه ضمنما ينبغي إل  موجهاتتقديم

 يف ظل هذا النمط؛
 (أنشطة، تحاضي كلية للمجزوءة.. مناذج تطبيقية )جذاذات، بطائق تقنية، اقرتاح 
  الجهويالصعيد عىل ضامن تكافؤ الفرص بني جميع املتعلامت واملتعلمني...  

 
  



 7ص     سيمةجهوية طنجة تطوان الحاألكادميية ال- ملادة الفلسفة يف ظل منط التعليم القائم عىل التناوب الدرايس الدليل الجهوي لتنزيل الربنامج

 
 
 

 
 

حرصنا ددا إجرائية عُ  بيداغوجي، يتضمن هذا الدليلعاقد الساس التق أ تحقيعىل ال ووه ،النظري راطفضال  عن اإل 
بقدر ما يبتغي تجاوز  ؛د املدرس/ةإل غل يال يهدف   "تفصيل"الهذا لبيان أن وغني عن ا. والتدقيق تفصيلالفيها عىل 

ف ص الغال دي تقللتح جابةلعددها، لكيفية االستل ملموس، من بني أمثلة أخرى ممكنة ال حرص التنظي إل تقديم مثا
كمكون مندمج يف صلب الزمني للتدريس )الحضوري( يف الظروف الحالية، وتحدي الحاجة إل إدماج التعلم الذايت 

 التعلمية ككل.-ليميةالعملية التع
"  ية الستقاللية البيداغوج اوم أكرث من أي وقت مىض، إل إعامل مبدأ "وبطبيعة الحال، يظل املدرس/ة مدعوا /ة، الي

يف التصورات ن الرؤية االسرتاتيجية. وال أحد ميكنه تعويض دور املدرس/ة عندما يتعلق األمر بتكيم  12الرافعة  الوارد يف  
رايس، والوحدة الدراسية، وخصوصيات تعديلها جزئيا أو كليا، مبا يتالءم مع الواقع امللموس للفصل الدوالنامذج املقرتحة و 

 ملدريس..الوسط ا
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ته هذه حمالة تحديات، ال على  د  وج  ،  د تمامائم على التناوب هو نمط تربوي جديم القاالتعلي  

ومعلوم أن  بل على املستوى النظري أيضا.    (؛الصفية  تنزيله في املمارسة أشكال  )عملي  لاستوى  امل

  إلطار. هذا ا  تقديم عناصر   هذا القسم النظري تولى  يولذلك    ،إطار نظري عمياءون  املمارسة من د

،  التعلمية-ألمر بتحليل مركز للعناصر واألنشطة التي تنطوي عليها السيرورة التعليمية لق ايتع

تحديدات  مصاغة في شكل  لفلسفي،الخاص بالدرس ا عدهافي ب  عام أو دها العفي ب   ءاسو 

ذا قترحة في القسم اإلجرائي من هامل  اتفي الجذاذ ي سيتكرر ذكرهالتا للمفردات فاهيميةم

 ليل.الد
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 ص/أنشطةناصفة أغلب الوقت، بني حص، هو منط تعليمي يزاوج، م(Hybride)التعليم بالتناوب أو التعليم الهجني 

 يقتيض "اوبالتن" ، فإن20-39وبحسب املذكرة  التعلم الذايت. التقليدي وحصص/أنشطة التعليم الحضوري يف شكلها
، عىل أساس ان الغالف الزمني األسبوعي للامدة نصف من ،ياأسبوع فوج يستفيد كل أن و  تقسيم القسم إل فوجني،
. وعليه ول حصصهأسبوع، ومثبتة يف جدكل  رهابدو ىل شكل حصص تعلم ذايت مربمجة يستكمل النصف املتبقي ع

"أ" فيد الفوج تأن يسب هذا الدليل،ثنايا تضح يف ة ستداغوجيرات بيفالتناوب ال يتحقق، وفق منطوق املذكرة ووفق مرب
ى، وال. بعبارة أخر يف األسبوع امل خر ليستفيد منهيفسح املجال للفوج ال  يك من كامل الوعاء الزمني هذا األسبوعمثال 

درس فوج ي ن كل، فإاتأربع ساعهو  ي للامدةإذا كان الغالف الزمني األسبوعف أسبوعني. فالتناوب أسبوعي وليس كل
 عىل شكل تعلم ذايت.تني يعىل أساس أن يستكمل، كل أسبوع أيضا، الساعتني املتبق ساعتني حضوريا،كل أسبوع منها 
 

 
ب، بل هو عنرص الجدة الرئيس، وهو بالتال عىل التناو  عليم القائمى يف منط التهو قطب الرح التعلم الذايتمفهوم 
 ولذلك البد أوال من وقفة متأنية عنده.. ويتطلب أشد العناية حدياتالت ح أكربذي يطر املكون ال

املحيط  يدة من مواردبالدرجة األول مستفأي بناء تقوم به الذات أغلب تعلامت الكائن البرشي هي تعلم ذايت،  
مدى الحياة. والتعلم   ايتعلمو ل  البرش  ما كان  كان كل تعلم إنساين "تعليام"  ولوتوجيهاتهم.  ن الخرين و اته ومن عو ومثي 

مع املعلم، إل تعديل بنيته املعرفية مبارش الذايت هو النشاط املعريف الذي يتوصل من خالله املتعلم، من دون تفاعل 
 :م الذايت توفر رشطنيالتعل فرتض وير مهارة. يكفاية أو تط تساب معرفة أو تنميةباك
، بتعبي فيكوتسيك؛ فال يكون مفرط الصعوبة بحيث (Proximal zone) امس تّ المنطقة أن يقع املطلوب تعلمه يف -1

 ؛يُعجز املتعلم، وال مفرط السهولة بحيث ال يتطلب أي مجهود
هو يف طور البناء. وتكون إما نى و بها البناؤون املببالدعامات التي يحيط  ، شبيهة(Scaffolding)  سقاالت توفر -2

 ..إضافية تخص السياق أو مناذج لالقتداء، أو مصادر للبحث د موار / عطياتة أو معبارة عن رشوح أو متارين موجه
 خارجالتي ميارسها املتعلم تلك األنشطة  الذايت" التعلم"أنشطة يقصد ب ضمن الظرفية الحالية، ،يف السياق املدريسو 
توجيهات  ته/ درستلقى من مصحيح أن املتعلم ي. ملدرس/ته حضور املوجهبال أن يحظى  ، ومن دونالدرايس لصفال
من دون   (autonome)  مستقالتعلق األمر بإنجازها، فإنه يكون  ي، لكن عندما هذه األنشطة  بعدية بصددمتابعة  بلية و ق

 .و تصويب من مدرس/تهأ أي توجيه 
 د لنمط التعليم املعتامواكبة  ماالدو عىل ات املنزلية التي كانت بج ا والو وال ينبغي الخلط بني أنشطة التعلم الذايت

أو )قراءة، بحث..(  القبيل تتخذ يف الغالب شكل أنشطة للتحضيو  ذات زمن مفتوح، جبات املنزليةواال. ة لهزيواوم
 ،عىل التناوب القائم يمالتي نعنيها يف منط التعل  ،أما أنشطة التعلم الذايت ؛ابعدي متارين للتطبيق وتثبيت املكتسبات

خارج   ها إل تصدير و  ها بعناية ست ت هندجر  فقد ،جالتفوي نظرا إلكراهات، ولكن تعليم حضوري  حصص صليف األ فهي 
 . يعني ذلك:رايسل الد الفص 
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، بل غالفها الزمني األسبوعي مكافئ للغالف الزمني لحصص زمن مفتوح شأن الواجبات املنزلية تأنها ليست ذا-أ
 التعليم الحضوري املقابلة لها.

إنجازها  املتعلم من نو ميكّ نح عىلها وإعداد أسناد ناية وتصميمها عب ألنشطتها ومتارينهاتم التخطيط  دق هأن-ب
مبفرده من دون معونة حضورية من مدرسه. يعني ذلك أن األنشطة والتامرين التي  وإحراز التقدم والتعلم املطلوبنْي 

مدججة تصار  ذجية.. وباخ إنجازات منو ارد، توجيهات، رشوح،  و مب  ، أيف بها املتعلم يف التعلم الذايت مزودة بسقاالتيكل  
 ي كان ميكن للمدرس تقدميها لو كان التعليم حضوريا.لتا ساعداتمل ا نواعكل أ ب

السابقة،  ألجل كل هذه االعتبارات فاملدرس/ة يبدأ الحصة الحضورية مام انتهى إليه املتعلم يف حصة التعلم الذايت
يل تذل شأنها حات مناجل إعطاء توجيهات أو توضي نم وال يقف عندها إال الذايت تلك لم أنشطة التعوال يعود إل 

 .التي قد يثيها بعض املتعلمني صعوبات التعلم الذايت
 

 
 ال هذا األخي ؛ ألنالحضوري نفسهليم التعيؤدي حضور التعلم الذايت بجانب التعليم الحضوري إل إعادة تعريف 

من سيورة  جزءلحظة أو مجرد أضحى ، بل منزليةواجبات  امشهه وعىل سابقا كام كان مكتفيا بذاته  تقالسميعود 
باألحرى أو ) يكلةه يف االزداوجية""عكس هذه ينبغي أن تنوية، ومن ناحية الوثائق الرتبايت. أكرب تضمه مع التعلم الذ

 :لوثائق التاليةا (restructuration ةهيكلعادة إ 
  تتضمن الوضعيات واألنشطة البنائية التي يقرتحها األستاذ/ة،  واألنشطة التعلمية املامرسة يث  حب،  جذاذات الدروس

 ؛، واألنشطة املوجهة للتالميذ للتعلم الذايتبالفصل
 ؛م الذايتأنشطة التعل ، ومحاور محاور أنشطة التعلم الحضوري ستدون فيه، الذي رت النصوصدف 
 آخر خاص بأنشطة ومضامني التعلم الحضوري؛ و  واحدعىل األقل:  جزأينإل  التي ستنقسم، دفاتر املتعلمني/ات 

 جدت.و إن  املعتادة نزليةامل واجبات الفضال عن ، خاص بأنشطة التعلم الذايت
"التناوب" سواء عىل مستوى املامرسة الصفية أو الوثائق   بها تدبي  كنية التي ميكيفموجهات لل  ةالتي  قةبطاقدم التو 

 .الرتبوية
 



 11ص     سيمةجهوية طنجة تطوان الحاألكادميية ال- ملادة الفلسفة يف ظل منط التعليم القائم عىل التناوب الدرايس الدليل الجهوي لتنزيل الربنامج

 
 
 

 
ملطلوبة عىل مستوى لامت ان التعك ألن يف كل برنامج درايس، كاّم  مملعارف األساس جزء من التعلامت األساس؛ وذلا

. وقد نّوه تقرير للمجلس األعىل الترصيحيةللمعرفة  ذا الكمفر من هألو نصيب ااملعارف واملهارات. وغالبا ما يكون ال
جب إكسابها للتالميذ " تغيي الرباديغم الرتبوي يتطلب إعادة تحديد أساس املعارف التي ي ( عىل أن21)ص 2014سنة 

 ".جب تبنيهات الوالتعلام)..( وتشخيص ل
رس؛ بحيث يؤْثر األسايس بجل ة للمدب الكفاية املهنيف عصاملعار وي يف القدرة عىل التمييز بني األسايس والثان دعوت

 :األنشطة والوقت واملوارد )املحدودة بطبيعتها(، تاركا للثانوي ما تبقى. تفرتض هذه القدرة
 جل التوصل إل ما هو أسايس فيها، متجنبالوب تدريسها من أ ف املطللمعار : تحكام واستيعابا عال املستوى  يامعرف -أ

 .ملتعلمالذي ال يحتاجه ا (Erudition) ا التبحربل أيضل غي الرضورية، فاصيقط التليس ف
  الكلفة الديداكتيكية املرتفعة ات  : وعيا بحدود املوارد املعرفية للمتعلم. وذلك لتجنب عرض املعارف ذ بيداغوجيا-ب

لقبلية الستيعابها، أو امات ملستلز تعلم االتي ال ميلك امل  "املتقدمة"املعارف من قبيل واإليضاح(  العرض من حيث)
 .املجردة تجريدا عاليااألفكار املشِوشة عىل فهمه ملا هو أسايس، أو التفاصيل 

 
 

 
ى، أقل عددا، وهي لبنات اكرة الطويلة املدالذيف كرث رسوخا ا تعلامت أساس، ولكنها أالتعلامت البانية هي أيض

والحساب. وباستعامل صنافة بلوم كام عدلها كراثوول، ال  والكتابةا معرفة القراءة ثلتهوضح أمة. وأ لتعلامت الحقة كثي 
 :ن يفا تكمبقدر م  Factual Knowledgeتكمن التعلامت البانية يف املعرفة الوقائعية
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ج نامذ ات، الالنظريمثل التصنيفات، الفئات، املبادئ، التعميامت  Conceptual Knowledge يميةاملفاه املعرفة -1 
 والبنيات؛

أي كيفية إنجاز أمر ما، طرق التقيص، قواعد استخدام  املهارات،   Procedural Knowledge الطرائقيةاملعرفة  -2 
 املناهج، تطبيق املعايي؛

لم، والتع أثناء التفكيذهنه أي ميا يقوم به  ؛بعملياته املعرفيةعي بالو  للشخصمح التي تس امليتامعرفيةاملعرفة -3 
 ...جاحه أو فشله يف أداء مهمة ماب نسباأ وب

عامة العرفة امل وعليه، فمن التعلامت البانية يف الدرس الفلسفي: تعرّف البنيات املفاهيمية للمواقف الفلسفية، 
ي ، الوعوجودية..، القدرة عىل تحليل عنارص املحاججة واالستداللجريبية و النية وتباملذاهب الفلسفية من عق  يبيةالتقر
تابة اإلنشائية واسرتاتيجياتها، معرفة أنواع النصوص وبنياتها، تحليل فهم، تفّهم مبادئ الكجيات القراءة والاتيباسرت 

 ..األخطاء املرتكبة
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املدرس )بجانب الكتاب صبح الله يرس. وخ اية املهنية للمدرات املكونة للكفهو أحد القداء املنظم و اإللقلعرض أ ا

والنص( مصدرا  من مصادر املعرفة الجديدة املراد تعلمها. ويستعمل العرض غالبا بصدد املعرفة الترصيحية مثل موقف 
 :فيلسوف أو مضمون نص. وأساسياته

-عدم تجاوز املقطع sequence ،عند باه االنت منحنى  املعطيات العلمية حولبالنظر إل  املخصص للعرض ربع ساعة
 املتعلم؛
 لتحضي الجيد للامدة املعرفية وترتيبها ترتيبا منطقيا؛ا  
  عامة عام سيتم عرضه )املنظاِمت املتقدمة عن أزوبيل(، أو طرح مشكلة تكون املعرفة عطاء املتعلمني أوال فكرة إ
 ؛وبة أداة لحلهااملطل 
  ا عىل شكل أفكار أو خطاطة مفاهيم، ، ألهم مكوناتهبورةىل السدريج عاملعرفية شفويا، والتثبيت، بالت  عرض العنارص

 ؛باستعامل األلوان إن أمكن
  لعرض هو "إلقاء" باألساس، ولكن ميكن إفساح مجال لتساؤالت املتعلمني، أو توجيه أسئلة إليهم بهدف شد االنتباه ا

  ؛أو الدفع بعملية العرض
  التعلامت. يعاب وتثبيت اس االستقيل قويمالت بلحظة ام مقطع العرض املنظمتتاخ 

 .11، ص 1991يف التوجيهات الرتبوية للامدة، نسخة يرِد مفهوم العرض أن يجدر بالذكر أخيا، 
 
 

 
ما يسمح بتنظيم ركام  وامها. وهياملفاهيم من حيث ق من الفلسفية( بنية املعارف املعارف اإلنسانية )مبا فيها

يل إل وضعيات جديدة. والتأكيد عىل املعارف األساس يعني يف الواقع التأكيد عىل املفاهيم والتحية، وبالجزئ  املعطيات
ن املفاهيم، ة مامله..( إل بنيواملبادئ املكونة لها. ولذلك ميكن مبدئيا رد معرفة فلسفية معينة )موقف، نص، درس بك

 .رضورة من هذه املعرفةملعلوم بالتحدد ا
ل خارطة تيسيا للتعلم الذي هو إدماج املكتَسب يف البنية العقلية للمتعلم. ية عىل شكهذه البن  ضأن تعر يستحسن  

 ن موقع كل مفهومويعّد إدراك العالقات بني املفاهيم ضمن خارطة من أهم مؤرشات القدرة عىل املفهمة، خاصة أ 
ليست قاموسية معزولة ثابتة. والخرائط و رى،  إل أخ بنية    رة سياقية، وبالتال متغية منلته بالرضو خل البنية يجعل دالدا

رسوم تخطيطية تحدد املفاهيم املتضمنة يف املحتوى، مرتبة هرميا، تربط بينها خطوط أو أسهم مكتوب عليها كلامت 
 ها تلكية و تجريدا يف قمة الهرم، تليألكرث شمولاعى وضع املفاهيم اير  داد هذه الخرائطدالة عىل العالقة، وعند إع

 .ذو طابع هرمي  -حسب أوزوبل –ية واألكرث محسوسية، وذلك ألن البناء املعريف يف ذهن املتعلملشمو  األقل
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 متريره من خالل اإلمالء يفقدهولكن املعطيات وتنظيمها وتثبيتها. مللخص )املكتوب( وسيلة تعليمية فعالة لتحزيم ا
معطى مكتوب فتتلوه محوال إياه إل معطى شفوي،   عمد إل الء هو أن تاإلم؛ ألن  الوقت  طابعه التكويني فضال عن هدر

 .تلتقطه أذن السامع لتحوله مجددا إل شكله املكتوب األصيل مع احتامل ضياع املعطيات يف الطريق
ستحسن ، ويمفاهيمية أو  ميلؤها املتعلم بروابط منطق  ي مكتوبا ، مع ترك فراغات فيهتكوينوباملقابل، مير ر امللخص ال

 .ه يف الئحة ليختار منهادم إليأن تق
 للتثبيت هكذا، ال يتم فقط تفادي هدر الوقت وإرهاق املتعلم يف نشاط ميكانييك، بل يتحول امللخص إل أداة

 .كويني وفرصة للتعلم الذايتللتقويم التو 
 

 
فلسفي، تدريسا وتقوميا. ولقد قُصد من هذا الحضور ال  لدرسا يف اة حضور رث الوسائل التعليميمن أك  النصوص

تحقيق اللقاء املبارش للمتعلم بخطاب الفيلسوف. بيد أن هذا الهدف العال ال يتحقق إال إذا كان املتعلم قادرا 
ق  يتحقج.. والأطروحة ومفاهيم وحج ناء يفذا البيُصار إل التعبي عن هقبل أن عىل بناء معنى النص بنفسه، 

نص مأخوذ رأسا من كتاب الفيلسوف الذي ما خطر بباله يوما أن يتوجه بالخطاب إل املتعلم الصغي!  ك بذل
تعلم يرسة لل لذا، البد من إخضاع النص لـ تحويل ديداكتييك يحوله من نص عامل إل وسيلة تعليمية ناجعة وم

 :الذايت؛ وذلك بـ
ة كتابة جمله ذات الرتاكيب امللتوية أو املفردات مية وإعاد ه املفاهيتف كثاف، بتخفيدرجة مقروئيته   ع منالرف-أ

 الصعبة، ومراجعة ترجمته وتصويبها إن كان مرتجام؛
 إرفاقه بهوامش شارحة ومبعطيات عن السياق وبكل ما ييرّس فهمه؛ -ب
الت فصل مترشة، إي مباة املتعلم، بطريقة غت عنايا، تلفجيدفيها بعناية ومرتبة ة مفكر تذييله بأسئل  -ت

 ...النص أو إل مقطع مهم أو مفهوم أو محاججة، أو ما يحتاج منه إل تركيز خاص
 

 
 :ة مستويان لـ "قراءة" النصوصمث
ا ندمت عقلب الو برش أغي يقوم بها الذاءة القر المنط   يتمفيه  و   ،بناء املعنى الفهم و يل  تحص األول من أجل    املستوى 

يف البداية بالنسبة إل الجذوع املشرتكة  املستوى اذيقرأون جريدة أو كتابا أو دعوة أو منشورا.. ويستحسن االكتفاء به
 االستئناس والتدرج؛ أيْ إعامال ملبد

لفة املخت  ،ظمة ة املن الدراس األول( هو  حصول    ال بعدإ ون  درجة ثانية، وال يكللمعنى من  الثاين )الذي هو بناء  املستوى   
البها من مادة دراسية إل أخرى، والتي تتطلب، يف درس الفلسفة، عمليات منها: صوغ األطروحة، الكشف عن البنية مط

فاق أخرى عنى انفتاح وفتح آ الدحض أو مباملفاهيمية، تعيني آليات االستدالل واملحاججة، ثم املناقشة مبعنى التثمني/
 .املستوى الدرايس ص أوالن طبيعة ك بحسباملوضوع، وذللتفكي يف ل

لمون مع مرور الوقت أن يطرحوها سيتعيف النمط/املستوى األول من القراءة يطرح املدرس)ة( عىل املتعلمني أسئلة،  
صد ص؟ ماذا يقموضوع الن لسفية، منها: ما هولقراءة الفعىل أنفسهم أو عليه)ا(. وطرحهم لها مؤرش عىل منو كفاية ا

يرش ضمي كذا؟ ماذا متثل الجملة الفالنية مقارنة بالتي  م)وهذا أهم األسئلة!!(؟ إال  كذا كلمةا أو بوله كذالكاتب بق
كون كذا؟ هل ستقبلها؟ ما نوع االنتقال الذي حصل عند بداية الفقرة كذا؟ بم يحاول إقناعنا؟ ما الفرق عنده بني كذا و 

ليله عىل كذا؟ إل من يشي عندما قال كذا..؟ ما د ذا؟ فضه لكا أو ر رر قبوله بكذة، مباذا بة أم مرفوضكذا عنده مقبول
اعتمده يف بناء نصه )منطق النص ومتفصالته(؟  يذالعندما قال كذا )املضمر(؟ ما هو التصميم  ا  يماذا يفرتض ضمن



 15ص     سيمةجهوية طنجة تطوان الحاألكادميية ال- ملادة الفلسفة يف ظل منط التعليم القائم عىل التناوب الدرايس الدليل الجهوي لتنزيل الربنامج

 انسواز نى )فر كها مطلب املعة التي يحر من األسئل  سب النص..؟ وغيهانقيض كذا ح ماهي أنواع كذا يف النص؟ ما هو 
 .(انراف

يالَحظ أن بعض أسئلة بناء املعنى يوفر املادة الفكرية للدراسة املنظمة. يكفي أن يقال للمتعلم الحقا: الفكرة التي 
الل ذا واالستد املفاهيم، الحجة كص ونسميها يحاول النص إقناعنا بها هي األطروحة. الكلامت الفالنية محورية يف الن

 ..نصجاج الكذا يعطينا ح  والدحض
أن القفز عىل مرحلة بناء املعنى والتصدي للدراسة املنظمة يُرْدي هذه األخية يف مهاوي امليكانيكية  أيضا يالحظ

 .والشكالنية الجوفاء
 

 
ينرصف  ةلمدرس/ لذهني لالجهد به من اال بأس  يكاد جزءالتعلمية. و-التعليمية سةاملامر  الزمن هو املورد النادر يف

ال يعني الزمن الفيزيايئ هنا  "الزمن"ن أ  فإذا أخذنا بعني االعتبار د(.كام يقول علامء االقتصا)الندرة  ذه تدبي هإل 
استعامل هذين يد رشت تاح هود امل الوحيالحل  أمكننا ان نتصور بسهولة أنللحصة فحسب، بل زمن التعلامت أيضا. 

 الزمنني:
التحديد املسبق والواعي للتعلامت األساس والتعلامت البانية كام سمتها ريق : عن طتعلامتبالنسبة إل زمن ال-1

 ؛ (savoir-être) ةاالسرتاتيجي-والقيمية  (savoir-faire) ، املهارية(Savoir)  ، وذلك يف املجاالت املضمونية20-39املذكرة 
 :عن طريق، الحصةإل زمن بالنسبة -2
؛ أي أنها ترتكب من متواليات  (Modular) تبارها متمفصلة أو مجزوئيةباعها، خطيط لاء التتعامل مع الحصة، أثنلا-أ

 ؛من املقاطع واللحظات  وليست مجرد "فرتة زمن" طولها ساعة
كل لحظة  نتكو بحيث ، يةمفكر فيه بعنامنطقي متنامي اخضاع اللحظات التي تتكون منها الحصة لتسلسل -ب

والتنامي سل  لالتس  لك، يقلل  فضال عن ذ و .  العام للحصةيف الهدف  تصب  ليها و ملا ي هد، متمسهمة يف النمو العام للحصة
 ؛علماملتن طرف يعاب ميزيد من فرص االست ، كامألقواسرتجال لاال فتح الفرص اللف والدوران و من 
ذات بنيات  هذه األخية، بحيث تكون يف البنية املقطعية للحصص الدراسيةاملحافظة عىل نحو من االستقرار -ب

متفصالت الحصة   كانت  أنه كلام  علوم. ومتقويم..(  )مثال تبدأ بتذكي، ثم تقديم وضعية، ثم معارف.. ثم  متشابهة متكررة
 .التوقع واالستباقعىل املتابعة و  أقدر تعلمان امل كعىل نظام واحد معروف مستقرة 
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 -ة متتح بيداغوجي حداهامللدرس الفلسفي مقاربتني: إ  حددقد  2007من املعلوم أن منهاج مادة الفلسفة لسنة 

تؤكد  )ديداكتيكية(فلسفية  واألخرى ،يثاق والكتاب األبيضيف امل ردة ى الواالكرب  من االختيارات الرتبوية -املواد قي كبا
ويهمنا  .فلسفة إل تعلم لثالث قدرات: األشكلة، املفهمة واملحاججةاالختيارات السابقة التي ترد تعلم المجددا عىل 

 .ئم عىل التناوبالقاتعليم منط الوفق ان بالنسبة إل الدرس الفلسفي تان املقاربتا تعنيه هاإل مننظر هنا أن 
بية عىل االختيار. املقاربة البيداغوجية للدرس الفلسفي عىل ثالث مداخل: الكفايات، الرتبية عىل القيم، والرت  بنيت

إن الدرس الفلسفي وتحديدا  التناوب، فط تربوي قائم عىلوعىل الرغم من إكراهات الظرف الحال املستجد املتمثل يف من
كن رفع تحدي تقلص الغالف الزمني هذه املداخل بعني االعتبار؛ إذ ال مي  ذج ما تكون إل أخ أحو   ة صارتالصفي  املامرسة

ية تنمية لنصف، وتحدي إقدار املتعلمني عىل التعلم الذايت إال إذا استهدفت املامرسة الصفللتعليم الحضوري إل ا
الستعدادت العقلية اللمتعلم باكتساب سمح ق ما يالتحقيعىل القيم وعىل االختيار، وهي عىل ات والرتبية الكفاي

 .فصل الدرايستابعة التعلم خارج الة التي تؤهله للعمل باستقاللية وموالوجدانية والشخصي
 

 
 لك التعليم الثانوي التأهييل، نونرب ة الفلسفة بسخاصة بتدريس ماد تنص وثيقة التوجيهات الرتبوية والربامج ال    
مل يعد األمر إذن يتعلق بتكوين تجزيئي، آل، تكراري للمتعلم)ة( وتحديد أهداف إجرائية  ىل أنه "حرفيا ع ،2007

أن    تعلم الذي ينبغي لتعلمه نيابة عنه وخارجا عنه، وإمنا يتعلق بتحويل فعل التعليم إل فعل مساعدة وتيسي لفعل ال
والوجدانية الذاتية، واستثامره للوسائل واملوارد الذهنية  طاقاته    ئة، وتعب، من خالل جهده الخاصسهاملتعلم بنف يقوم به  

(. بعبارة أخرى أصبح فعل التعليم ينحرص فقط عىل املساعدة والتيسي والتنشيط 11التي يجب أن توضع بني يديه" )ص
لوضعيات لتجاوز اة  ت معينوحر وخاص به يف اتجاه امتالك كفايابشكل إرادي    تية للمتعلم )ة(الكتساب التعلامت الذا

 املشكالت التي تواجهه داخل محيطه الخارجي. –
بلغة حسابية ميكن القول إذن: إن الكفاية تساوي الفعل وتحويل السلوك زائد التكيف مع املحيط يف اتجاه حل 

لجامعة  الط الفعبة هو االشتغال بالوضعيات، والتنشي هذه املقار لعنرص املحوري يفاملشكالت. بهذا املعنى يصبح " ا
 (.11وثيقة التوجيهات، ص. القسم" )

يتضح من هذا الكالم أن الكفاية متثل ذلك االستعداد وتلك القدرات التي ميتلكها )املتعلم(، وهي نوع من التمكن 
عن حل مشكلة أو قضية ذات عالقة اتجاه البحث ارد املدمجة يف الذايت والذي يجعل صاحبه يعبئ مجموعة من املو 

 ت.املشكال  – وضعياتبال
»حالة من الحية أو التساؤل أو القلق تواجه الفرد يف موقف معني  املشكلة ميكن النظر إليها عىل أنها –والوضعية 

تواجه شكالت التي حل هذه امل  ل عىلوالعم. ال يوجد لها حل آين، تدفعه إل التفكي والبحث عن حلول مناسبة لها«
قيل يتضمن سلسلة من الخطوات املنظمة التي يضعها اإلنسان لتصور »ع تقديم إال –مر أل يف حقيقة ا –املتعلم ما هو 

 ]املتعلم[ بغية التوصل إل حل للمشكلة التي تواجهه«
عينة وتكون با لكفايات منا، وتجعله مكتسوتلك القدرات واملؤهالت واالستعدادات واملكتسبات التي متنح املتعلم متك

 .(Savoir être)واملواقف  (Savoir-faire)واملهـــارات  (Savoir)ـارف ق باملعـيات تتعل فايات: كمتعددة األبعاد واملستو
إن املقاربة بالكفايات هي مقاربة تأخذ بهذا البعد الرتكيبي لألنشطة التعليمية والتي تقيس املعارف واملهارات 

 :خيصها يفتل ميكن  نطالقا من مجموعة من العنارص والتي اربة تتحدد املواقف. إنها مقوا
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 عيني طبيعة الكفاية أو الكفايات املراد تحقيقها من قبل املتعلمني؛ت-
 تحويل هذه الكفايات إل قدرات، مع تحديد مؤرشاتها ومعايي فحصها وامتحان تحققها لدى التالميذ. -
عيات وض، وهي تحديد أدوارها ومواقعها داخل الدرست تعلمية مع ة عىل شكل وضعياتهييء أنشطة تعلمي -
 ضعيات املشكلة ووضعيات التامرين مع اختالفها وتنوعها؛نطالق وو اال 
 تكليف وتشغيل التالميذ إما عىل املستوى الفردي أو الجامعي. -

ات تدريسية تعتمد ا عىل اختيار يمية تتأسس أساساملقاربة بالكفايات داخل اسرتاتيجية تعلمية وتعل   وميكن أن منوضع
 عىل:
 املشكلة؛ –من مقاربة تعتمد عىل الوضعية  نطالقالامت االتعكتساب التدريس وا-
عن باقي التالميذ اعتامد الرتبية عىل املرشوع أو ما يسمى ببيداغوجيا املرشوع الشخيص للتلميذ الذي هو مختلف -

 عىل االختيار؛ الخرين والذي يسمح له بالرتبية
ن هذا األخـــي يلعب دورا مهام وإيجابيا يف ك أل ذل ،الخطأغوجية يات باالعتامد عىل بيدالامت والكفااكتساب التع-

 الرتبية والتكوين.
ت املعرفية، بل تهتم إل جانب ذلك، »ال تعتني فقط بتنمية القدرا من هنا وجب النظر إل أن املدرسة بكونها   

 وجدانية«-يوحركية والسوس-كوبالقدرات السي
 
 

 
، بشكل كبي، عىل املضامني املعرفية وعىل دور املدرس، نجد املقاربة اف التي ركزتية األهدوج اغلبيد خالفا     

كفايات القيم وعىل دور املتعلم يف االكتساب للتعلامت والتمكني من  بالكفايات قد أولت أهمية بالغة عىل الرتبية عىل  
، والوثيقة اإلطار( عند اعتامد ...ثيقة امليثاقدة ) و عتمت امل عيابية عىل القيم قد نصت عليها املرج متنوعة. فالرت مختلفة و 

 الكفايات كمقاربة معتمدة يف املجال الرتبوي والتعليمي املغريب.
مع املقاربة   أساسيا ومهامعىل القيم بعدا  دد نجد كتاب "التوجيهات الرتبوية....." قد جعل من الرتبية  يف هذا الص      

فايات يف العمليات التعليمية التعلمية. فقد دعت ار واملقاربة بالكرتبية عىل االختيوالكتيكية  الديدا  الفلسفية أو املقاربة
اإلنسان.  م الدينية/ الروحية والوطنية وقيم الحداثة واملواطنة وحقوقوثيقة "التوجيهات......" إل الرتبية عىل القي

م ذات أهمية الرتبية عىل القي وين الذايت، تكونلتكتعلق باشقه امل ة( يف التعليم التناويب، وخاصة يف راط املتعلم)وبانخ
قف قيمية إيجابية تؤهله يف بالغة يف اكتساب الوعي بدور منظومة القيم يف حياة اإلنسان، ويف تبني سلوكيات وموا

 ت الصلةلقيم ذاواجباته. وميكن أن نعطي أمثلة من ايعرف حقوقه و مواطنا مسؤوال    املنظور القريب والبعيد أن يصبح
 ييل: لواقع من خالل مابا
ا يتلقاه الثقة بالنفس وتحمل املسؤولية عند التعلم الذايت للمتعلم، واتخاذ املبادرة للبحث الذايت قصد التفاعل مع م ✓

وع األنشطة الرتبوية مبا فيها إن إنجاز مجمإرشاد األستاذ. يف الحصص الدراسية الحضورية التي تكون من توجيه و
س الحضوري أو للتفاعل من حيث فهم أكرث للتعلامت تهييء القبيل للدر هام التعلمية لل وامل نزلية رين امل التام

لدراسية مبعية وتنشيط وتوجيه أستاذه. كل هذا يجعل منه وترسيخها، خاصة تلك التي يتلقاها داخل الفصل ا
 ا عىل تبني مرشوع شخيص.ا بذاته قادر ذا/ إنسانا واثقتلمي

واضح يف اكتساب التعلامت، ويف اختيار التوجيه للتعلم املناسب والذي برنامج  يص وفق  شخ ملرشوع  رسم وتخطيط ✓
 يوافق ميوالته ورغباته وقدراته طوال مساره الدرايس.

مية يف خلق حوار ونقاش ألنشطة التعل لم ملجموعة من ايمة الحوار والنقاش: يساهم التكوين الذايت عرب إنتاج املتعق ✓
ل الدرايس واللقاء الحضوري/ التعليم الحضوري د العودة إل الفصه وبني أستاذه عنبينعموديا مالئه و أفقيا بني ز 
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كنه أن يتعلم آداب الحوار ويتقبل الرأي الخر والرأي عند التصحيح للتامرين مثال بشكل جامعي. وهذا ما مي
 الف لرأيه. املخ
ة وأن الفلسفة والدرس الفلسفي هام حبىل صخا  الحال،  بطبيعة  القيم وغيها كثي  من الرتبية عىل  ض األمثلةبع  هذه

همة تنعكس عىل شخصيته بالقيم اإلنسانية السامية واإليجابية التي بفضلها يستطيع املتعلم امتالك كفايات قيمية م
نفيس تلف املستويات) املستوى املهني والوذلك عىل مخ ،ىل مدى الحياةليس فقط أثناء مساره الدرايس وإمنا ع

 ...إلخ.(. ي..الجتامعوا
 

 وتقدم وثيقة "التوجيهات" صيغتني أو مستويني أساسيني ألشكال الرتبية عىل القيم:      
كي ي " بطرحها للتفبية عىل القيم، وذلك من خالل تناول القيم تناوال نظريا؛ أ مستوى العمل بشكل نظري عىل الرت 

 يهات(؛التوج  وثيقةمن  11والوعي بها" )ص. والتأمل 
أي "مبامرستها والتدريس عليها من خالل العمل الدرايس الفردي والجامعي: احرتام جدية ، تطبيقي؛ مستوى عميل

من كتاب   11.. إلخ" )ص.  التحاور، التعاون، التضامن، الحرية، االستقالل، املسؤولية.العمل وتقديره، اإلنصات، التسامح،  
 جيهات....(.التو 

؛  القيم، بشكل عام ويف الدرس الفلسفي بشكل خاص، يثي أكرث من مالحظةة عىلبيأن الرت   ارة إل غي أنه تجدر اإلش    
ا داخل لحظة بناء الدرس، وكيفية العمل عىل تحقيقها، خاصة تطرح مسألة الرتبية عىل القيم إشكالية أجرأتها عمليإذ 
إال بعد االنتهاء ن بعضها ال تحصل ة أ إل درج لبعيد، أن تتحقق إال يف املدى املتوسط وا لقيم ال ميكنأن غالبية هذه او 

تتعلق بصعوبة   هذه الوضعية إشكالية أخرىترتتب عن و  من مرحلة الدراسة ) قيمة املواطنة مثال( بالنسبة للمتعلم.
 معربة.تقويم القيم وتحديدها من خالل مؤرشات دالة و 

 

      
جعلت فعل أو مهمة التعليم )املدرس( يتحدد فقط يف املساعدة كفايات بالقاربة  أن امل سبقت اإلشارة إل         

والتيسي والتنشيط الكتساب التعلامت الذاتية للمتعلم)ة( بشكل إرادي وحر وخاص به يف اتجاه امتالك كفايات معينة 
 طه.التي تواجهه داخل محي املشكالت -ضعياتلتجاوز الو 

تقوم عليها بيداغوجية الكفايات هي الرتبية عىل االختيار؛ حيث إن ية ساسركيزة أ إن أهم معنى هذا القول      
اكتساب التعلامت والتمكن من كفايات معينة، كل هذا يتوقف عىل اإلرادة الحرة والخاصة للمتعلم)ة(. اليشء الذي 

 (.لميذ)مرشوع الت ية املرشوعحديث عن بيداغوج يؤدي إل ال
الثانوي التأهييل؛ وهي وثيقة            "التوجيهات   عليمتباليل منهاج مادة الفلسفة  تنزتعلقة بمية امل إن الوثيقة الرس  

املستقبلية، الرتبوية" تنص عىل الرتبية عىل االختيار تقوم أو تنبني عىل مساعدة "املتعلمني عىل بناء مشاريع حياتهم 
إرشاكهم يف تحديد توجهاتهم الدراسية ، وامله من أعا يحبونم وتحقيق ذواتهم يف ماهبهخالل تنمية ميولهم ومو من 

 من كتاب التوجيهات الرتبوية......(. 11بشكل واع وهادف". )ص.
خالل املرشوع: مرشوع التلميذ الذي يتأسس من    يةج بيداغو ) نهج    إن تبنى رؤية لدى املتعلم لثقافة املرشوع         
 ر واتخاذ القرار بشكل إرادي  وحر.رات عىل االختيات وقدملكا تعلم(مل )ا الكفايات، تتيح لهبة باتباع املقار 

من هنا مطلب إرشاك املتعلم يف أنشطة الحياة املدرسية واالنخراط بفعالية يف األندية الرتبوية. وبخصوص الدراسة      
لتعليم لقني باتعامل عدينخذ بعني االعتبار البة تأ مثال أتباع طرائق بيداغوجي نسيستحقامئة عىل صيغة التناوب ال

 الذايت: علمتوالي الحضور 
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، ميكن العمل مثال بصيغة الورشات: هذا االختيار مينح للمتعلم القدرة عىل االختيار لنوع يف حالة التعليم الحضوري 
املهام تيار مختلف األدوار و الخ   وافق معه، خاصة وأن العمل بالورشات هي فرصة مثينة للمتعلمالنشاط الرتبوي الذي يت

 أن يتكلف بها مجموعات:له كن التي مي
أن يكون ميرسا ومسيا أو منشطا لعمل الفريق الذي ينتمي إليه داخل الورشة الرتبوية أو اختيار دور  •

 الورشة الرتبوية(، ) املقرر لها
عداداته السيكولوجية واستذلك طبيعة املوضوع أو النشاط الرتبوي الذي يوافق ميوالته وأن يختار ك •

 ..إلخ.  .نهجيةوامل ية املعرف وقدراته
، ميكن للمتعلم اختيار االشتغال عىل صيغ متنوعة ومختلفة يف الكتابة اإلنشائية مثال )سواء ويف حالة التعلم الذايت

الفالسفة تلف أو األقوال الفلسفية أو التصورات واألطروحات الفلسفية ملخعىل مستوى طبيعة النصوص الفلسفية 
مجة داخل املجزوءات املدروسة يف الربنامج الدرايس ملختلف املستويات الدراسية يف مرب ية يم فلسفوا مفاهالذين تناول

االختيار التي تحدث عن  تدريس الفلسفة بالثانوي التأهييل. هذه هي بعض الجوانب التي تبني تجليات الرتبية عىل
نعرف أن من بني غايات وأهداف هذه   نناأ و اصة  غوجية يف تدريس الفلسفة، وخ ابيد  اتخاذ املقاربة بالكفايات كمقاربة

األخية )الفلسفة( هو التمرن للتمكني من كفايات تتيح للمتعلم من اتخاذ الخيار الصائب يف املكان املناسب ويف اللحظة 
 املناسبة.  

 

4

 
، لكونه يوفر مجاال ملامرسة الحرية العقلية عرب املساءلة الذايتالتعلم  قبا لتحقيمجاال خصلفلسفة يعد درس ا

أي عىل  ؛سؤالالومامرسة النقد عىل كل البداهات، وذلك باالعتامد عىل ما ميتلكه املتعلم من إمكانات ذاتية يف طرح 
في أو الكشف عن معامله ي الفلسرفية الالزمة لبناء التفكملوارد املعاشحذ وتعبئة مختلف املهارات املنهجية و إمكانية 

 واسرتاتيجيته داخل سياقات تعليمية معقدة. 
يعترب التفلسف   نى ، بهذا املعبطريقة عفوية أو عشوائية  وأ   مامرسة التفكي أي أن فعل التفلسف ال يتم من فراغولكن  

ه تنظيامت لهذه القدرة الذاتية بوصفاملفهمة أو املحاججة األشكلة أو هنا تأيت ، عالية عقلية وقدرات منهجية معينةف
من أهمية  . وال ينبغي أن يفهم من الرتكيز عىل هذه األهداف املنهجية انتقاصاالتفلسف عىلمدخل لدى املتعلم 

بارشة بها بصورة م، بقدر ما يفيد كون الفلسفة ال متنح معارف جاهزة يتعني اكتسافي املضمون املعريف يف الدرس الفلس
إال يف ال تتأىت حركية الفكر  ة، بل ينبغي إقامة عالقة تفكي وتفلسف مع ذلك املحتوى، علام  بأنوكأنها حقائق نهائي

 وينتج ذاته بواسطتها. هذا الفكر ارتباط باملحتويات التي يطبق عليها
أنشطة مفّعلة للعملية ن توظيفها كين مبا هي تطبيقات متنوعة )داخل الفصل الدرايس أو خارجه( ميكروالتام

عليمية لدرس الفلسفة مبا يخدم أهداف املقرر الدرايس الخاص مبادة الفلسفة، يف ظل مستجد منط التعليم بالتناوب الت
 ظيي إل املوقع التطبيقي املُعاش. تنكام ينقلها من املوقع ال واملرتكز حول مفهوم التعلم الذايت،

كفايات محددة من خالل إنتاجها لوضعيات تعليمية قدرات و   تعينه عىل اكتساب  أنهان حيث  املتعلم مالتامرين    تفيد
يف تقييم أداء املتعلم ومكتسباته إن عىل فتفيده  املعلم  أما   .واختبارية تخدم األهداف النهائية بطريقة مبسطة نوعا  ما

 .يةعىل مستوى إنتاج كتابة فلسف وأ الفهم الفلسفي ومن ثم التفلسف ى مستو 
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ددا إجرائية يمكن للمدرس استعمالها كما هي أو يتضمن هذا ا لقسم ع 

. وتتوزع هذه به تطويرها وتعديلها أو استلهامها من أجل إنتاج عدد خاصة

ت تقنية، جذاذات، قاالعدد بين أمثلة ألنشطة وتمارين تعليمية تعلمية، بطا

 فهوم...جذاذة مءة، توزيع مقطعي لحصة دراسية، تحضير كلي للمجزو 
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)املفهمة، األشكلة واملحاجة(   استحضار األهداف النواتية  ابعض املوجهات واألنشطة التي تتغينقدم يف ما ييل  

 لحضوري أو الشق املتعلق بالتعلم الذايت.ا ضمن التعليم القائم عىل التناوب، سواء يف شقه
 

 

 
، بحيث ال ميكن إنتاج قول حول الوجود إدراك التعقيد املالزم للوجود وللقضايا  إلشكال عىلط التفكي امنيقوم  

لبداهات. بعبارة أخرى اأو البث يف القضايا عىل نحو أحادي نهايئ وقاطع عىل خالف ما يتوهم الفكر أسي 
 لقضايا.ات أو إل اإل املوجود ا األشكلة التفطن إل الزوايا املختلفة التي ميكن النظر منه عي تستد

طوزي بانتقال الفكر من  مستوى التصورات ميشيل ة أشكلة املفهوم عند عمليمن الناحية التعليمية، تتم 
Notions  تعارات/ عرب االستدالل املوجه س)يف إحالة عىل اللغة و املعاجم/عىل الفكر /عىل الواقع/  اإلحالة اال

 التنظي الفلسفي.  Conceptsاملفاهيم ل ال مستوىاخل لالنتقامدعن طريق التباينات(، وتعترب 
.  فالتقابل ينطلق من املفارقةأو  اإلحراجاو  التقابلنتكلم عن سيورة عملية أشكلة املوضوعة، إما عرب و    

ه إال ل  اج متثل الضدين، فال نكاد نجد واقعا عينيا ال ميكن أن ننظرزو كون تواجد الطبيعي للمفاهيم يتحقق يف أ
متعارضني.  الخطاب الفلسفي إذن عىل مر  ضني، و ال يحيط به الفكر غال يف مفهوميهظورين متعار من من

تاريخه يتشكل من مجموعة من األزواج الفلسفية )املظهر/الواقع= املادة/ الصورة..(، نحاول التفكي  فيه 
كمنطلق  Aporieراج م هناك اإلح بينها..؛ ث اتفيا عرب التمييز بني هذه الثنائيات و البحث يف أوجه العالقلسف

ق الفلسفية، ومعناه يف األصل عدم العثور عىل السبيل أو الوسيلة أو الوسيط، كام يدل لحل للمعضالت و املأز 
ا ال ندري بأي الرأيني نأخذ، فنوجد يف لنعىل وضعية تتضمن رأيني لكل منها حجته، فينجم عنه حية  تجع

و املتكونة من  Paradoxeة  هذين الرأيني الفلسفيني..؛ ثم املفارقاملقابلة بنيمنها أثناء ج وضعية ال ميكن الخرو 
Para  أي ضد، وdoxa ونالحظ أنها األنسب لبناء األشكال انطالقا من استدعاء  ،تعني الرأي وهي ضد الرأي

 و العمل عىل مواجهتها فيام بينها نيمتثالت املتعلم
 من خالل:  عىل األشكلةة القدر ميكن تنمية  وعليه 

 محفزة عىل التفكي والتساؤل؛وضعية مشكلة مرفقة بأسئلة موجهة و تقديم  ●

 ؛بصدد موضوعة مامتثالتهم  أن تجعلهم يقفون عىل تناقض طرح أسئلة عىل املتعلمني من شأنها ●

ية شكال للقضاإل إن كان مضمرا، وذلك من أجل إدراك الطابع ما يستبعده ن إل فطالتتحديد ما يثبته النص و  ●
 دى النص ملعالجتها؛التي يتص

للتأمل ودعوة املتعلمني إل تبني حل معني مع اإلشارة إل مربرات   (Ethical dilemma)  مفارقات أخالقيةتقديم   ●
ي شقي من أجل جمعها أمال يف ذاالبن ثروة أبيه الث  الحل الخر التي تظل قامئة بدورها. مثال من العدل أن ير 

بدأون مشوار حياتهم من نقط متفاوتة، فضال الخر( اإلرث يجعل الناس ين )املنظور ؛ لكأبنائه بلتأمني مستق
 خإل عن أن الوارث سيتمتع بيشء مل يبذل فيه مجهودا..
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 ل املؤرشات التالية:العىل املستوى اإلجرايئ ميكن أن تتمظهر املفهمة من خ

 . لح واملصط  اللفظعن كل من م و متييز املفه-
 .ملفهوم ما يةاقسيال لداللةاكتشاف ا-
 مثال؛ يف سياقني مختلفنيباختالف السياقات، واملقارنة بني داللته الوقوف عىل اختالف داللة مفهوم -
  التي تدخل ضمن تعريفهداللة مفهوم ما أي العنارصمكونات تحديد -
 ييز بني داللة املفهوم واملاصدق..تمال-
 

 :رة عىل املفهمةتنمية القد من شأنها يتذاللتعلم ال مقرتحةأنشطة 

، وذلك للتعود عىل االشتغال عىل الوضعية املشكلة/أنشطة البحث املعجمي والبحث عن الداللة الفلسفية ●
 ؛ولية إل املفهوممن التصورات األ س سلوك سبيل التفكي املفيض

دراك الحيس، فاهيم: اإل وعالقته مبك لو فرعية. مثال مفهوم الوعي عند جون املفهوم باملفاهيم ال قةعال تحديد  ●
 ؛التذكر.. الرغبة، التأمل،

 تظافر، تكامل، انقطاع،الروابط والعالقات فيام بينها ) الكشف عن طبيعةو  رصد املفاهيم وتحديد دالالتها ●
 (اختالف...، تناقض

 ئية؛اهيم الجز فامل هوم تساعد يف البحث عن الداللة املعجمية للمفهوم املركزي و مفوضع خريطة مفاهيمية لل ●

أقل  تعريفان، ثم متعددة اقرتاحات من بني مثال( التبادل)مفهوم  ما مالءمة ملفهومالتعريف األكرث  اختيار ●
وم بتربير خياراته لجهة يقاملفهوم قيد الدرس. ثم عىل املتعلم أن  داللة  عن  ما يكون  أبعد  أخيا تعريفا  مالءمة، و 

 تايب معللإل إنتاج كه مبادرتالقبول ولجهة الرفض من خالل 

النسبة إل الكشف عن شبكة العالقات بني املفاهيم يف النص الفلسفي ميكن اعتامد نص يطلب من التالميذ ب ●
إلخ... واستنتاج دور ي العالقات التي تربط بني املفاهيم فيه سواء أكانت عالقات تقبل أو لزوم أو متاه بيان

  ال .مثلكاتب هذه العالقات يف بلورة أطروحة ا
 

 
تحليال النص )مبا يف ذلك املقتطف القصي والفقرة( الحامل األمثل لتنمبة القدرة عىل املحاججة )تلقيا و يظل  

بادئ البيداغوجية مل للنص الفلسفي، استحضار جملة من ا يقتيض االشتغال عىل البنية الحجاجيةو (.إنتاجاو
 .التعلمي  -اط التعليمياز هذا النشجرائية إلنجإل املوجهة، وكذا إتباع مجموعة من الخطوات ا

 :والديداكتيكية املوجهة أثناء االشتغال عىل بنية النص الحجاجية املبادئ البيداغوجية –أ 

 ا بشكل دقيق؛إدراك أطروحة النص والعمل عىل صياغته ✔

 أمام املتعلمني األطروحة موضوع النقد؛ س رضورة استحضار املدر  ✔

 تيجيات الحجاجية املوظفة؛ية واالسرتاالنص املنطقة اإلدراك الجيد لبني ✔

 إدراج االشتغال عىل مكون الحجاج ضمن عملية تحليل ومناقشة النص؛ ✔

 وأهميتها؛  تصنيف وترتيب أنواع الحجج الواردة يف النص حسب درجة قوتها  ✔
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م خالل التعليو تعلمني يف إنجاز هذا النشاط، سواء أثناء التعليم الحضوري أ مل رضورة وأهمية إرشاك ا ✔
    بالتناوب.

 
اإلشارة يف هذا السياق إل أن أنشطة االشتغال عىل البنية الحجاجية للنص ليست قارة، وبالتال فإن  تجدر

تقسيام نهائيا، فللمدرس د وأخرى خاصة بالتعلم الذايت ال يع تقسيمها إل أنشطة خاصة بالتعليم الحضوري
 املجزوءة.  ملحور أوأو ا تهقاربمراحل مأو  نصالملستوى  حق الترصف يف ذلك، تبعا  

 
    

 أنشطة االشتغال عىل البنية الحجاجية للنص 
 الذايت   التعلم  أثناء  الحضوري  التعليم  أثناء 

أنواع منطها  وتصنيفها بحسبالنصوص  بنييز يالتم
 الحجاجي؛

  املنطقي، االستدالل بني علمني الفرقتتعريف امل 
  اللغة؛ ججاوح  البالغة، حجاج وبني
  التي يوظفها النص يف   الحجاجية  رتاتيجيةاالس  رازإب

الدفاع عن أطروحته، أو لدحض األطروحة املناقضة ) 
أطروحة الحس املشرتك، أطروحات الفالسفة 

 الخرين...(؛
 هاأهميت درجة حسب الحجاج تقنيات استخراج 

 اإلقناع؛ عىل وقدرتها
 ( يةاج الحج العنارص) التقنيات هذه تصنيف

طقية، )املن تنتمي إليهات التي جاال امل  حسب
 األخالقية، االجتامعية، االقتصادية، والعلمية...(؛

  رشح مضامني الحجج الواردة يف النص، مع تبيان
 وظائفها وقيمتها االستداللية

 الحجاجية يةيجلإلسرتات توضيحية خطاطة ارسم 
 النص؛ اعتمدها التي 
 يتم مل أخرى جيةجاح  تقنيات النص من استخرج 

 فيام  التدقيق  أو  فرعية)  الفصل  داخل  عليها  الاالشتغ
  ؛( قدم
  النص يف الدفاع عن   ساقها  التي  األدلة  أقنعتك  هل

 فية التي يتبناها؟ علل جوابك؛سل القضية الف
 النص، ضهيعر  ملا مناقضة وأدلة حجج عن ابحث 

 .زمالءك بها تقنع أن ميكن
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 يف التوزيع الزمني التال راعينا اعتبارات منها:

  شتنرب   7  قررة  منمل أسبوعا، ضمنها هذه السنة أربعة أسابيع للمراجعة والتثبيت ا  34شتمل السنة الدراسية عىل  ت
درايس الجديد لكل مستوى خالل السنة الدراسية ج السبوعا لتنزيل الربنامأ  30، وتبعا لذلك تتبقى 2020أكتوبر  03إل 

 ؛  2020-2021
  أسبوعا  15يتكون برنامج مادة الفلسفة يف الجذوع املشرتكة من مجزوءتني: مبعدل مجزوءة يف كل أسدوس؛ أي

 ة؛كل مجزوءس لتقديم محاور ودرو 
 50نامج الدرايس حضوريا ونسبة الرب  من % 50ب، تقدم نسبة تناو بالنظر إلكراهات منط التعليم القائم عىل ال% 

 املتبقية كأنشطة للتعلم الذايت؛
  :تبعا لذلك ميكن توضيح كيفية تنزيل برنامج مادة الفلسفة يف هذا املستوى يف البطاقات التوجيهية التالية 

 
 كة وى الجذوع املشرت يكلة الربنامج الدرايس ملست ه   : 1بطاقة 
 جزوءة الثانية: الطبيعة والثقافةامل ول : ما الفلسفة؟األ  املجزوءة 

 املفهمة األشكلة*  تصويبها والعمل عىلشف التمثالت * ك تقديم املجزوءة
 

نشأة الفلسفة وفعل النشأة )ميالد فعل -
 ؛التفلسف يف عالقته باألسطورة(

 تطور الفلسفةل مراح-
 * الفلسفة اإلسالمية )الفلسفة والدين(؛ 

 واملنهج(؛ الفلسفةسفة الحديثة )لفل* ا 
 (؛ * الفلسفة املعارصة )الفلسفة والعلم

مقومات فعل خصائص التفكي الفلسفي )-
 لتفلسف(؛ا
 الفلسفة والقيم  )مل الفلسفة؟(... -

 ماهية االنسان بني الطبيعي والثقايف ؛ -
 يعترب اإلنسان كائنا ثقافيا؛  ى بأي معن -
 اين؛نسنشاط اإل الطبيعة موضوع لل -
                                                                                                                              .نوع الثقايفالتاإلنسان و   -

 
 
 

ماج د إ  ووه .إعادة ترتيب املفاهيم ودمج املحاور عىل مبدأ ةقامئ ،دمجةم محاورية دم البطاقة التتق مالحظة:
التوجيهات   عن أن  فضال  ،ريس، خاصة يف ظل منط التعليم القائم عىل التناوبلرتشيد استعامل الزمن املدمفيد  ري و و رض 

  دراسية.مج الالرب ل ةالجديد ةئاتي املجزو   بنيةالحته يف انسجام مع قد اقرت  (6)ص الرتبوية للامدة
 ساعة  30أسبوع /  15 محاور مدمجة ( =  6+  التقديم) مجزوءة ما الفلسفة 

 : ساعتان/  التصحيح : ساعتان. 2و1ساعات لكل محور/  الفرضان  4لزمني: تقديم املجزوءة:  ساعتان + توزيع اال
 ساعة. 30املجموع 
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 ةشرتكوع امل زوءة األول ملستوى الجذة املج: هيكل 2بطاقة
 2الفرض 6م 5م 4م 1الفرض 3م 2م 1م

أة الفلسفة نش
بداية فعل  /

 لسفالتف
)الفلسفة 

 واألسطورة (
 

تطور   مراحل
 الفلسفة:

الفلسفة -
 اإلسالمية
)الفلسفة 
 والدين( 

الفلسفة 
الحديثة 
)الفلسفة 
 واملنهج (

 

رة 
ذك
امل
ه ب
فات
ص
موا
ر 
نظ
ا

04 -
14
2

 

الفلسفة  
املعارصة 
)الفلسفة 
 والعلم( 

خصائص 
ي التفك

 الفلسفي 

الفلسفة 
ر  والقيم 

نظ
ا

مو 
رة 
ذك
امل
ه ب
فات
ص
ا

04 -
14
2

 

 
 ةشرتكوع امل ل ملستوى الجذءة األوزو املجمحاور ة هيكل : 3اقةبط

 الغالف الزمني  س التعلامت األسا  تعلم ذايت( ي/ حضور )  لحصص ا

 1الحصة 
 تقديم املجزوءة

 التعبي عن التمثالت- م حضورييتعل
 تصويب التمثالت -
 ...طرح تساؤالت-

 ساعة واحدة
 

 ملجزوءةا تقديم
 تابع( )

 2الحصة 

 رشح مفاهيم - ذايت تعلم
 حكائية ذات الصلةة نصوص قراء-

 ساعة واحدة

 املحور األول 
 3الحصة 

 تأمل وضعيات  - م حضورييتعل
 إدراك تقابالت وتناقضات -
 ...طرح أسئلة إشكالية -

 ساعة واحدة
 
 

 قراءة وفهم نصوص متنوعة- تعلم ذايت 4الحصة 
 

 ساعة واحدة
 

 ة عىل أسئلة النصاإلجاب - ضوريم حيتعل 5لحصة ا
 نصفكار الكشف أ  -
 ثانمقارنتها بأفكار نص  -

 ساعة واحدة
 

 خالصة تركيبية  - تعلم ذايت  6الحصة 
 نجاز متارين إ  -

 ساعة واحدة
 

 ..تعتمد نفس الهيكلة بالنسبة لبقية محاور هذه املجزوءةملحوظة: 

 
  .ةشرتكوع اململستوى الجذ ثانيةالزوءة ة املج: هيكل  : 4بطاقة 

 ساعة  30أسبوع /  15محاور  مدمجة ( =   4+ ديم ة )التقجزوءة الطبيعة والثقافم
.   = لكل واحد منهام  : ساعتانالتصحيحالفرضان و   -ساعات لكل محور  5ساعتان +  تقديم املجزوءة:    :التوزيع الزمني 

 ساعة 30املجموع 
 
 4رض لفا 4م 3م 3ضر الف 2م 1م
ماهية االنسان  بني الطبيعي -
طبيعة بني ال الثقايف )التمييزو 
 الثقافة(و 

بأي معنى يعترب -
اإلنسان كائنا 

 ؟ثقافيا

ر 
نظ
ا

ه 
فات
ص
موا

 
رة
ذك
امل
ب

04-
14
2

 

الطبيعة -
موضوع 

 للنشاط اإلنساين 

والتنوع  اإلنسان-
ر  .. .الثقايف

نظ
ا

ه 
فات
ص
موا

 
رة
ذك
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ب

04-
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 ةكشرت وع امل ملستوى الجذ الثانيةزوءة ملجا محاورة هيكل : 5بطاقة 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الغالف الزمني  التعلامت األساس  تعلم ذايت( وري/ )حض ة  صيغ ال  لحصة ا 

 1الحصة  
 زوءة تقديم املج 

 التعبي عن التمثالت -  م حضوري ي تعل 
 التمثالت الخاطئة تصويب  - 
 طرح تساؤالت - 

 ساعة واحدة 

 تابع(   - تقديم املجزوءة 
 2الحصة  

   يم رشح مفاه -  تعلم ذايت 
 التعليق عىل صور - 

 ساعة واحدة 

 ور األول املح 
  3الحصة  

 تأمل وضعيات  -  حضوري   م ي تعل 
 إدراك تقابالت وتناقضات - 
 طرح إشكالية    - 
 صياغة أسئلة  - 

 ساعة واحدة 

 ساعة واحدة  ة قراءة وفهم نصوص متنوع -  ذايت تعلم   4الحصة  

 اإلجابة عىل أسئلة النص األساس -  م حضوري ي تعل  5الحصة  
 كار النص أف كشف  - 
 النص   املضمر يف كشف  - 
 ة النص أطروح - 

 ة ساعة واحد 

 تقييم أطروحة النص -  تعلم ذايت   6ة  الحص 
  مقارنة أطروحة النص األساس - 

 بأفكار نص ثان 

 ساعة واحدة 

 امللخص التكويني -  م حضوري  ي تعل  7الحصة  
 خالصة تركيبية  - 

 ساعة واحدة 

 .. . هذه املجزوءة   ور وظة: تعتمد نفس الهيكلة بالنسبة لبقية محا ملح 

 نشطة التعلم الذايتأل أمثلة  ريةة الحضو أمثلة ألنشط
 وضعيات تسمح بالتعبي عن التمثالت 
  أشكلة التمثالت 
 مناقشة وضعيات حياتية 
 كشف تناقضات 
 طرح تساؤالت 
 متثيل أدوار 
  قراءة وفهم نصوص نرثية وشعرية وحكائية 
  فكار األساسية للنصوصاأل كشف 
 خرر نص بأفكار نص آ مقارنة أفكا 
 داء موقف نقدي إب 
  تربير موقف 
  تسمية حجج 
 ..التعبي عن توجهات إيجابية 

 رشح مفاهيم يف املعجم 
  التعليق عىل لوحات فنية 
  النسج عىل منوال حجج انطالقا من متحكامت

 معطاة
   كتابات حوار 
 نصوص  بةمحاكاة كتا 
 تقييم ق واالستنتاج والمتارين الفهم والتطبي إنجاز
الجواب  – فراغ ملءن خالل أسئلة موضوعية ) م

االختيار من متعدد( سواء املقرتحة  -بصحيح أو خطأ
 .من األستاذ/ة أو املبثوثة بالكتب املدرسية
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ألول بكالوريا من مجزوءتني بالنسبة لكل الشعب واملسالك: مبعدل مجزوءة  مستوى االفلسفة يفج مادة  يتكون برنام
عني االعتبار  أن عدد مع اختالف يف عدد املحاور ما بني الشعب العلمية والشعب األدبية ؛ وإذا أخذنا ب  يف كل أسدوس؛

شتنرب إل  7بيت املقررة  من جعة والتثبيع للمرابعة أساذه السنة أر أسبوعا، ضمنها ه 34هو  يةأسابيع السنة الدراس
أسبوعا لتنزيل الربنامج الدرايس الجديد خالل السنة الدراسية الحالية؛   30، نالحظ أنه تتبقى فقط  2020أكتوبر  03
 أسبوعا لتقديم محاور ودروس كل مجزوءة عىل حدة. 15أي 

 بشكل حضوري بينام نفس النسبة مج الدرايسمن الربنا % 50ة ب، تقدم نسبعليم القائم عىل التناو لتحسب منط ا
 .املتبقية تقدم كأنشطة للتعلم الذايت

 توزيع الغالف الزمني 
 :موزعة عىل حصص الدروس كام ييلساعة  30أسبوع / أي  15لكل مجزوءة 

 املفهوم: تقديم / ساعتان: تقديم املجزوءة:  (ادة الفلسفةم أسبوعيا يف ساعتانبالنسبة للشعب العلمية )-
ساعة  واحدة/ ساعتان لكل محور من املحاور الثالث يف كل مفهوم/ لكل فرض محروس : ساعتان / تصحيح 

 ساعة.  30املجموع  الفرض : ساعتان / تركيب عام للمجزوءة: ساعتان = 
اعة سجزوءة: تقديم امل : (ةساعتان أسبوعيا يف مادة الفلسف: )يةلوم اإلنسانبالنسبة لشعبة الداب والع-

تقديم املفهوم: ساعة واحدة / ساعتان لكل محور من املحاور الثالث يف كل مفهوم،  باستثناء  محاور  /واحدة
عتني ساظم يقدم يف املفهومني األخيين  التبادل والفن التي يقتيض اإلكراه الزمني دمجها من خالل عرض من

 ساعة. 30وبذلك يصبح املجموع  عتان: سالفرضتصحيح ا / اعتان / لكل فرض محروس س .لكل منهام
 

 مبوجب ذلك، ميكن توضيح كيفية تنزيل برنامج مادة الفلسفة يف هذا املستوى يف البطاقات التوجيهية التالية:
 
 

 
 ياول باكالوراأل  سنةملستوى ال الربنامج الدرايسة هيكل : 6بطاقة

 ملفاهيم ا
 

 اإلبداعزوءة الفاعلية و مج مجزوءة ما اإلنسان ؟
 الفن التبادل الشغل التقنية والعلم  معاملجت اللغة الرغبة الوعي والالوعي

 

 محورا  18املجموع ستة مفاهيم و ،يف كلتي املجزوءتني(  3املفاهيم)  بالنسبة للشعبة العلمية عدد  -

 24انية مفاهيم وملجموع مثا  ،املجزوءتني  (   يف كلتي4)  عدداملفاهيم   -نسانيةال بالنسبة لشعبة الداب والعلوم ا -
 محورا 

 ملضافة مقارنة بالشعب العلمية مؤرش عليها رفقته بلون مغاير()املفاهيم ا
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 ول باكالورياسنة األ الملستوى زوءة املجمحاور ة هيكل : 7بطاقة

 الغالف الزمني  األساس ت  التعلام  تعلم ذايت( ري/  صيغ اإلجراء )حضو  لحصة ا 

 ءة تقديم املجزو 
 1الحصة  

 املفهوم تعرف  -  م حضوري ي تعل 
 التفاعل مع وضعيات مشكلة   - 
 طرح إشكاليات.. - 

 ساعة واحدة 

 ع  تقديم املجزوءة تاب   
 2الحصة  

 رشح مفاهيم   تعلم ذايت 
 ملخص تكويني 

 ساعة واحدة 

 3الحصة  
 تقديم املفهوم 

 معها ل  تأمل وضعية والتفاع  م حضوري ي تعل 
 إدراك تقابالت وتناقضات 

 الث محاور الث لل   أسئلة مؤشكلة صياغة  

 ساعة واحدة 

 4الحصة  
 املحور األول   

 تثبيت إشكال املحور األول  تعلم ذايت 
 مبطالب تهم التحليل والتقييم   قراءة وفهم نص 

 ساعة واحدة 

 5الحصة  
 )تابع(   املحور األول   

 يت ا تتبع وتصحيح أنشطة التعلم الذ  م حضوري ي تعل 
 قشة  إلقاء منظم / مورد رقمي حول املنا 

ف التصورات واملواقف  حية ملختل خطاطة توضي 
 الفلسفية ذات الصلة  

 تركيب 
 أنشطة التعلم الذايت املطلوبة   حول   رشادات ا 

 ساعة واحدة 

   6الحصة  
 املحور الثاين 

 تثبيت إشكال املحور الثاين  تعلم ذايت  
 ل لي مع مطالب للتح   ، قراءة وفهم نص أو قولة 

 صياغة األطروحة املتضمنة 

 دة ساعة واح 

 7الحصة  
 )تابع(   ين حور الثا امل  

 تتبع أنشطة التعلم الذايت  م حضوري  ي تعل 
 عرض منظم  

  موعات عىل ضوء مناقشة األطروحة املصاغة يف مج 
 أقوال فلسفية 
 خالصة تركيبية  

 ساعة واحدة 
 

     8الحصة  
 املحور الثالث  

 لثالث ا   تثبيت إشكال املحور  تعلم ذايت  
مفتوح، مع   قراءة وفهم نص أو قولة أوسؤال 

وتقييم األطروحة املتضمنة أو   ب للتحليل مطال 
 ة املفرتض 

 اعة واحدة س 

   9الحصة  
 )تابع( املحور الثالث 

 طة التعلم الذايت ش تتبع أن  وري  م حض ي تعل 
 امللخص التكويني 

  مجموعات عىل ضوء مناقشة األطروحة املصاغة يف  
 أقوال فلسفية 

 يبية رك خالصة ت 

 ساعة واحدة 
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 :واحد خر لجذاذة مفهوموهذا مقرتح آ 

 
 

م الحضوري والتعلم لتوزيع األنشطة بني التعليوبصفة عامة، تعتمد الجذاذات املقرتحة أعاله عىل املبادئ التية 
 الذايت
 

 أنشطة التعلم الذايت أنشطة التعليم الحضوري
 حضورية؛ صةتتبع أنشطة التعلم الذايت  يف بداية كل ح -
ت ة عىل ضوء مساهاممقاربة االشكاالت املطروح -

 مني ؛املتعل 
مقاربة االشكاالت املطروحة عىل ضوء كبسوالت تقدم -

 ا عن بعد؛وسط الحصة أو تابعها املتعلمون سلف
الرتكيز بشكل متناوب عىل مرحلة من مراحل الكتابة -

م هياملفا  –نظمة )الكتابة الجزئية (: الحجاج  الفلسفية امل 
يات األساسية وضمن  األفكار -والعالقات الرابطة بينها

 ... القول
 غطية ت مبا يضمن حاورشكاالت امل معالجة إ  تنويع طرق-

 ؛ة، سؤال(وضعيات االختبارية )نص، قولصيغ  ال
 اعتامد خرائط مفهومية لتوضيح العالقات بني املفاهيم؛-
 خطاطات الختصار مرحلة املناقشة ؛ اعتامد -
، مع نبغي إنجازه من أنشطة التعلم الذايتي عرض ما-

 ؛ل سبل اإلنجازوجيهات حو إرشادات وت

ل وضعيات االنطالق من مقاطع فيديو أو نويع حوامت
صور و لوحات فنية أو حكم وأمثلة شعبية حتى تستدعى 

 مثالت و يواجه بينهاالت
ة  الفلسفية متهيدا للقراء النصمعنى  متارين لبناء-

 الحضوري؛يف التعليم  التحليلية واملنظمة 
قطع األهم يف ت، و تحديد املاقطيع النص إل متواليت-
 لنصا
ة تقطيع النص أو االقتباس منه بتبني خلفية إعاد -

 ؛ أي إلثبات دعوى معينة حجاجية استداللية
موقف معني والتوسع فيه انطالقا من منجز  تحليل-

 التعليم الحضوري؛
 واقفيقارن بني هذه امل و تركيب استنتاجي ينظمإنجاز -

  مرس عىل الكتابة التيف إطار  كانية املفاضلة بينها )إممع 
 ؛ية املقطعية(اإلنشائ
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)نصوص استشكالية  و مقاطع النصوصـتنويع النصوص 
نصوص حجاجية  تتساءل ؛ نصوص مفهومية تعرض؛

الكتابة متهي املتعلم عىل كفايات وقدرات  بهدف    تستدل(
 ؛الفلسفية املقطعية

سفية )القدرة عىل االنصات فل التمهي عىل املناقشة ال- 
 ىل الكالم..(والقدرة ع

 

تنمية كفايات التفكي الناقد من خالل حفز املتعلم عىل   -
أو رفض موقف و نقده مبا  عنه،تبني موقف و الدفاع 

 ؛يكفي من الحجج  بعد التعرف عليها 
 من حيث القوة و الضعف؛ حجج ترتيب-
عيشة  تربر طرح املفهوم للنقاش م اقرتاح وضعيات-

 سفي؛الفل 
 ؛ ت إضافيةطرح تساؤال -
 ؛التعليق عىل لوحات فنية-
عىل أسئلة محددة تهم قراءة نصوص وفهمها واإلجابة -

 املوظفة؛ الحججاملضمون أو 
 ...النسج عىل منوال حجج-
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بالنسبة لكل الشعب واملسالك:   لثانية بكالوريا من أربع مجزوءاتيف مستوى ا مج مادة الفلسفةيتكون برنا -
أسبوعا، ضمنها هذه السنة أربعة أسابيع  34السنة الدراسية هو  عني االعتبار  أن عدد أسابيعوإذا أخذنا ب

عا لتنزيل أسبو  30قى فقط  ، نالحظ أنه تتب2020أكتوبر  03ل إ شتنرب 7للمراجعة والتثبيت املقررة  من 
أسبوعا لتقديم  7.5مبعدل مجزوءتني يف كل أسدوس و نة الدراسية الحالية؛ لربنامج الدرايس الجديد خالل السا
مع اختالف يف عدد املفاهيم واملحاور املقررة ما بني الشعب العلمية   حاور ودروس كل مجزوءة عىل حدة؛م
 ؛ لك الداب ومسلك العلوم اإلنسانيةمسو 

الربنامج الدرايس بشكل حضوري بينام نفس من  % 50عىل التناوب، تقدم نسبة ليم القائم حسب منط التع -
علم الذايت؛ مام يعني أن ما يقرر كأنشطة للتعلم الذايت هي يف حد ذاتها حصة النسبة املتبقية تقدم كأنشطة للت
 رس.د  قامئة الذات ضمن هندسة كل

 جيهية التالية:يف هذا املستوى يف البطاقات التو دة الفلسفة تنزيل برنامج مامبوجب ذلك، ميكن توضيح كيفية  -
 

 سنة الثانية باكالوريا ملستوى ال   الربنامج الدرايسة  هيكل :  8بطاقة 
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رابع لشعبة العلوم   مفهومتدرس ثالثة محاور أو ثالث قضايا محورية بصدد كل مفهوم عىل حدة، مع إضافة  

عن بقية  زتتمي إسوة بشعبة الداب، ،ن هذه الشعبةأ  علام (،سألة العلمية يف العلوم اإلنسانيةم)اإلنسانية 
 .كام هي مبينة بلون مغاير أعاله ،ة مفاهيم إضافيةالشعب بدراس

 
 

 : الشعب العلمية 
ساعة ملسلك العلوم  30ساعة للشعب واملسالك العلمية و 15أسبوعا، مبعدل  7.5 لدراسة كل مجزوءة

 :؛ كام ييلدابال ساعة وثالثني دقيقة ملسلك  22إلنسانية و ا
واملسالك العلمية التي يدرس تالميذها أسبوعيا ساعتان يف  لنسبة للشعبللمجزوءة با يوزع الغالف الزمني 

 جزوءة:  ساعتان/  تقديم املفهوم: ساعة لكل مفهوم من املفهومني املقررين/ مادة الفلسفة ( كام ييل: تقديم امل 
اعتان / املحروس : س مفهوم من املفهومني املقررين / الفرضل ساعتان لكل محور من املحاور الثالث يف ك

 .ساعة 15يح الفرض : ساعتان.      / تركيب عام للمجزوءة: ساعة واحدة  =  املجموع تصح
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 : علوم اإلنسانية مسلك ال 

عات سايدرس تالميذها أربع  لوم اإلنسانية  التي يوزع الغالف الزمني للمجزوءة بالنسبة ملسلك الداب والع
اعتان /  تقديم املفهوم: ساعة لكل مفهوم من املفاهيم ملجزوءة:  سيل : تقديم اأسبوعيا يف مادة الفلسفة ( كام ي

الثالث / ساعتان لكل محور من املحاور الثالث يف كل مفهوم من املفاهيم الثالث، مبا فيها ساعتان للمحور الرابع 
تركيب : ساعتان /  الفرض املحروس ساعتان / تصحيح الفرض /  يف العلوم اإلنسانية ن درس مسألة العلميةم

 لمجزوءة ساعة واحدة.عام ل
يف ما ييل مقرتح جذاذة تغطي مفهوما واحدا، وتشتمل عىل أنشطة أربع ساعات من التعليم الحضوري، 

 كل واحدة يف ت والقدرات املستهدفةجذاذة خاصة بالكفاياألنشطة التعلم الذايت. وتليها  رُ خَ وأربع ساعات أُ 
 من تلك الحصص الثامنية: 
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 داب مسلك ال 
لغالف الزمني للمجزوءة بالنسبة ملسلك الداب التي يدرس تالميذها ثالث ساعات أسبوعيا يف مادة يوزع ا

الث / ساعتان هوم من املفاهيم الثالفلسفة، كام ييل : تقديم املجزوءة:  ساعة/ تقديم املفهوم: ساعة لكل مف
م للمجزوءة : ساعة / الفرض ث/:تركيب عافاهيم الثال من املحاور الثالث يف كل مفهوم من املر لكل محو 

 املحروس : ساعتان / التصحيح : ساعة.
 ، وهو رقم أعىل من الزمن املتاح لكل مجزوءة ب ثالث ساعات ونصف. 26وبذلك يصبح مجموع الساعات  

لحق، ضمن ني الطبيعي والوضعي والعدالة كأساس لب  هذا الزمن الناقص، بدمج محوري الحق  تدراكاسميكن  
بني حق  ،عدالة، يف محور واحد يصبح عنوانه  املندمج : أساس الحق بني الطبيعي والوضعي وم الحق والمفه

الخية الصانعة للعدالة(...  بيعة بني سلطة القانون)عدالة القوانني (  والوازع األخالقي ) الط ،القوة وقوة الحق
رفة بني العقل والتجربة ناء املعبة ) أساس بنظرية والتجر ج املحوريني األول والثاين من درس الدموكذا ب

 .ايي الحكم عىل علمية النظريات (،  ومعوالتجريب
 
 

 سنة الثانية باكالوريا ملستوى ال   املفهومة  هيكل :  9بطاقة 
 لحصة ا
   

  حضوري   ة: صيغ ال 
 تعلم ذايت / 

 التعلامت األساس 
 

توقيت كل  
  حصة 

 املجزوءة تقديم  
 1الحصة 

 تعليم حضوري
 

 هومتعرف املف-
 ل مع وضعيات مشكلة  التفاع-
 طرح إشكاليات..-
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تقديم املجزوءة   
 2)تابع( الحصة  

 رشح مفاهيم - تعلم ذايت
 كتابة جزئية منظمة -

 فهوم امل تقديم  
 3لحصة  ا

 معهاية والتفاعل تأمل وضع- تعليم حضوري
 تقابالت وتناقضات إدراك-
 صياغة أسئلة مؤشكلة للمحاور الثالث-

 ساعة واحدة

 4الحصة  
 املحور األول 

 تثبيت إشكال املحور األول- تعلم ذايت
 قراءة وفهم نص مبطالب تهم التحليل والتقييم-

 ساعة واحدة

 5الحصة  
 ابع( ل)ت املحور األو 

 يت؛ة التعلم الذتتبع وتصحيح أنشط- عليم حضوريت
 طبيقي حول مرحلة التحليلنشاط ت-
 مورد رقمي حول املناقشة؛-
 خالصة تركيبية-
 إرشادات حول أنشطة التعلم الذايت املطلوبة-

 ساعة واحدة

 6الحصة  
 املحور الثاين 

 تثبيت إشكال املحور الثاين- تعلم ذايت 
مطالب للتحليل  مع ،ةقولقراءة وفهم نص أو -

 وتقييم
 تضمنةاألطروحة امل  صياغة-

 واحدة ساعة
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 7الحصة  
 املحور الثاين )تابع( 

 تتبع أنشطة التعلم الذايت- تعليم حضوري 
 نشاط تطبيقي حول تقييم أطروحة-
مناقشة األطروحة املصاغة يف مجموعات عىل ضوء -

 أقوال فلسفية
 خالصة تركيبية -

 ساعة واحدة

   8  الحصة 
 ر الثالث  املحو 

 الثالث إشكال املحورتثبيت - تعلم ذايت 
اءة وفهم نص أو قولة أوسؤال مفتوح، مع قر -

مطالب للتحليل وتقييم األطروحة املتضمنة أو 
 املفرتضة

 ساعة واحدة

   9الحصة  
املحور الثالث  

 )تابع( 

 التعلم الذايتتتبع أنشطة - تعليم حضوري 
 نشاط تطبيقي حول الحجاج -
ضوء  طروحة املصاغة يف مجموعات عىلشة األ ناقم-

 لسفيةأقوال ف
 ة تركيبيةخالص-

 ساعة واحدة

 
 
 

 أمثلة من أنشطة التعلم الذايت  )األنشطة البانية(   أمثلة من األنشطة الحضورية 
 الفلسفي...•وضعيات مشكلة تسوغ طرح املفهوم للتناول 

 ة؛ملطروح ت ا•االشتغال الوظيفي عىل النصوص ملقاربة اإلشكاال 
وية تنويعها يفيتها وأولمع تحري وظ ،•متارين قراءة وفهم النصوص

 نصوص التمييزات املفاهيمية...( -نقدية –نقدية سجالية  –)شارحة 
•الحجاج املفرتض عىل أطروحات مصاغة من أقوال وأسئلة إشكالية 

 من خالل كتابة جزئية منظمة؛  مفتوحة..
 •كشف أهم حجاج النص؛

تب عن األخذ )ما يرت  منيات يف نص وتبعاتهار والضفكا•كشف األ 
 ...( .بها

 •كتابة جزئية منظمة بصدد تقييم األطروحات؛
حة بأخرى متضمنة •عمل يف مجموعات متباعدة العنارص ملقارنة أطرو 

 ؛يف أقوال فلسفية
التصورات واملواقف الفلسفية ذات  •خطاطات توضيحية ملختلف

 فية يف اإلحاالت؛ال فلسأقو الصلة باملناقشة، معززة ب
 ات تركيبية؛•كتابة خالص
 ات القيمية املتصلة باملفهوم املدروس؛•كشف الرهان

 • تتبع أنشطة التعلم الذايت تعزيزا وتثبيتا وتصحيحا...

•البحث يف املعاجم عن رشح 
يف  املفاهيم الفلسفية املثارة

 الحصص الحضورية؛
•إذكاء مفارقات وكشف إحراجات 

 أو موقف ؛ مفهوم يهاينطوي عل 
 ؛حول املوضوع •طرح أسئلة إضافية

 دمات مؤشكلة ملفهوم ؛•كتابة مق
• صياغة أطروحات من أسناد 

 معطاة:
•الحجاج املفرتض عىل أطروحة 

 نقيض؛
الكتابة الفلسفية  • متارين ألجرأة

الجزئية أو الكلية انطالقا من أسناد 
أسئلة  –أقوال  –متنوعة )نصوص 
 .(ة..إشكالية مفتوح 
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الذي  الجزايئيم قوالتسها وعىل رأ ) كيفام كانت صيغة التعليم املعتمدة، يظل التقويم، بأنواعه املختلفة 
التقويم   شطةنأ ـ  ل  التخطيطبديهي أن  و   لتعلمية.العملية التعليمية ا، مكونا محوريا يف  (نا هناثقرص عليه حدييس
منط التعليم حملها الجديدة التي ت ياطعمع امل ة مءمواد و اجتهاون من د تم ال ميكن أن يوتدبيها يئ زاالج
  .ئم عىل التناوبالقا
 

 

 
 تلكختزل يف تال  ،ممتدة سيورة مركبة  هذا األخيفألن  ،يئقويم الجزالنئ كنا قد تحدثنا عن "أنشطة" الت

يشمل يف الواقع،  .هاحلتصحي لمني وجمع األوراق متهيدااملتع ةلة وحراساألسئنص رير ها متيتم في الحصة التي 
 .لحظة قبلية وأخرى بعدية إجراء الفرض،ال عن حصة ، فضالتقويم الجزايئ

مكتسبون   مستعدونلمني  التحقق من أن املتع  عىلقبل إجراء الفرض،    ،حرصيرس  صحيح أن املد.  قبيلمكون  
شكل وضعية  غي كاف؛ ألن التقويم سيتخذهذا االستعداد  تقوميها. ولكن ات التي سيتمللمعارف واملهار 

س ر لذا يكون املد إل املتعلمني. ةبذات مواصفات ومطالب مخصوصة، قد تكون جديدة متاما بالنساختبارية 
ومطالب واصفات مل  جيدا نو ستوعبم ؛ أيثانمستعدون مبعنى عىل التحقق من أنهم  من جهة ثانية ايصحر

تعريف املتعلمني عىل لصص ح ء منجزامئة بذاتها او أ تخصيص حصص قا يتم وعادة ما ية االختبارية.الوضع
منط التعليم يف ظل صل ف الزمني الحاالب. ولكن هل هذا ممكن يف ظل تقلص الغال صفات واملطهذه املوا

 ؟ئم عىل التناوبالقا
، تأيت إنجاز كل متعلميمة عددية إل قد إسناو درسبعد مترير الفرض وتصحيحه من طرف امل  .بعديمكون 

ترصيح باألجوبة صحيح شكل  يتخذ هذا التة  تصحيح املوضوع مع املتعلمني. ويف العاد لحظة  لحظة مهمة، وهي  
أهدافه  التصحيح" هو أنهذي يعرتي هذا النوع من "أن العيب البيد . إلجابةأو ما يسمى عنارص االصحيحة، 

أي ) مطابقة صحيحة(، أو غي أيرص اإلجابة )عناذا كانت إجابته مطابقة لك ما إ لم يدر تنحرص يف جعل املتع
فإنها غي مفيدة من الناحية البيداغوجية للمتعلم  ،لمتعلم املصيبل يةمرضت هذه الطريقة كان لنئو . (خاطئة
طأه هنا ، فيكون خ (طأبيداغوجيا الخخطئه ) ةالتفطن إل عل له بأن يرتقي إل مستوى ال تسمح  ئ ألنهااملخط

حيحة، لكنهم  اإلجابات الصي ان يتعرف املتعلمون عىلوعليه ال يكف .نزل عليهية محكم حكمقدر أو ثابة مب
رفة إل مع، 04-142ويم الجزايئ تكوينيا أيضا مبوجب ما أملحت إليه املذكرة قعل التج يحتاجون، إذا أردنا 

 إل نص الجواب ية الورد يف الوضعية االختبار ؤالسمن نص ال نشود امل سمحت باالنتقال  التي  االسرتاتيجيات
ف الزمني  ظل تقلص الغال يفوالسؤل هنا هو:  .(11ص أعالهية" "التعلامت البانأنظر ) نارص اإلجابةالوارد يف ع

تخصيص حيز زمني لهذه التعلامت يف التعليم ، هل ميكن ئم عىل التناوبمنط التعليم القايف ظل صل الحا
 ؟الحضوري

وعليه ال ة ما قبل السابقة.  ية الفقر اإلجابة نفسها عىل السؤال الوارد يف نهاق  نطبتن ذلك ممكن، و ال نعتقد أ 
 :من مناص
   قليال   ، عىل أساس أن يكيف املدرس20-39رة حضورية انسجاما مع املذكرة  كون فروض املراقبة املستمتأن

 مؤسسة.صة بكل مطالب الوضعية االختبارية وفق الظروف الخا
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  من اجزء (يمقولتقبيل والبعدي لأي املكونان ال) التصحيحو  قويماالستعداد للتكل من  تكون حصصن أ 
 أنشطة التعلم الذايت

-. 

 
 

 

 
قابلة يح وجعلها ألنشطة التصح، فإن التخطيط ومتريره ال يختلف عام اعتدنا عليهولنئ كان إجراء الفرض 

مصاغة عىل ل إنتاج وثائق وسندات  ديداكتيكيا خالقا من أج لإلنجاز ضمن حصص التعلم الذايت تتطلب خياال
قدمها لو املساعدة التي يفرتض أنه كان سي تلف أشكالا ومخ/ رشوحاتهو نحو يجعلها تحايك تدخالت املدرس/ة 

  ، ميكن مثال:ويف سبيل ذلكحصة التصحيح حضورية.  تكان
نقصد بذلك تجنب االكتفاء باستنساخ ما  تزويد املتعلمني بنسخة خاصة من مواصفات الفرض ومطالبه.-1

ذلك ألن خطاب املذكرة ع عليه. و االطال ( ومطالبة املتعلمني ب04-142هو وارد يف مذكرات التقويم )خاصة 
لك املقتضيات فيبسطها، ويرشحها ن يعمد إل تجه إل املدرس ال إل املتعلم. لذا عىل املدرس أ ولغتها تتو 

 ويعززها بأمثلة مالمئة.
عل عنارص اإلجابة التي سيتم توزيعها عىل املتعلمني لالشتغال عليها يف حصص التعلم الذايت واضحة مبا ج -2
ميكن . احتامال ها والتفطن إل مواطن الخطأ بأجوبتهم إل املطلوب وتسمح لهم مبقارنة  يث ترشدهمكفي بحي

ا تعليميا بالنسبة إل السنتني فلسفيا منوذجياإلطار تضمني هذه العنارص إجابة منوذجية مبا يف ذلك إنشاء  يف هذا  
 ؛األول والثانية

الجواب املقرتح هو الجواب ن ترشح للمتعلم ملاذا  ن شأنها أ افية مبرشوحات إض  تلكعنارص اإلجابة    تعزيز-3
أجل  من املسودة ض أننا مررنا بها أثناء التفكي وأثناء استعامل حل التي يفرت ، مبا يف ذلك بيان املرا"الصحيح"

 املطلوب. التوصل إل هذا الجواب "الصحيح" وتدوينه عىل ورقة اإلجابة بالشكل
  
التصحيح فرصة الكتساب اد للتقويم وأنشطة االستعدن يجعل من أنشطة املبادئ أ بهذه  لتزاممن شأن االو 

الذي كان  لخطأوايهم االهتداء إليه ، ال مجرد اكتشاف للصواب الذي كان عل طرف املتعلمنيمن  تعلامت بانية
 1عليهم عدم الوقوع فيه!

 
وقبل   ذي يتضمن تطبيقا للمبادئ الثالثة أعاله.التال الملثال  املزاوجة بني النظرية واملامرسة نقرتح امن أجل  و 

  ملثال البد من مالحظتني: تقديم ا

 
مبوضوعية ودقة مع إرفاق النقط املمنوحة لها مبالحظات مفرسة لها؛ إطالع التالميذ عىل أوراق فروضهم املصححة  [األوراق]تصحيحها  التصحيح: "ما يأيت بصدد عملية  (4ص) 04-142ورد يف املذكرة  1

 الفردية إن أمكن( عىل خطة إلعادة التكوين أو الدعم والتقوية." ة تكوين أو دعم و تثبيت؛ االتفاق مع التالميذ )اعتبارا للفروقومساعدتهم عىل تحديد وحرص الجوانب التي تحتاج لديهم إل إعاد

 أنشطة االستعداد     
 والتصحيح للتقويم  

الفرض 
 احملروس

م التعل
 الذايت

التعليم 
 يالحضور
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األخرى جذع املشرتك، إال أن باإلمكان تكييفه بسهولة مع املستويات من أنه خاص بال عىل الرغم-أ 
 ؛ والوضعيات االختبارية األخرى

حالة تقاسمها أو  رقمية ملونة، يف ي يف صيغةأ  بونتاألسناد للمتعلمني يف صيغة باورديم هذه ميكن تق-ب
ة إخراج املحتويات أدناه يف قيا، فيمكن إعاد أما إن كان ستسلم لهم ور هم يف مسطحة ما. وضعها رهن إشارت

لتباين بني أنواع الخطوط وا املوضحة مثل الخطاطات والجداول واأليقونات توثيقة وورد مع استعامل املعينا
 وأحجامها.

 
 

6

 

كام  بهاية ومطالة االختباريصفات الوضعكتوبة تتضمن تحديدا ملواثيقة مني و رس أوال للمتعلميقدم املد
فهذه األخية  .خ محتويات هذه األخيةاألمر عىل مجرد نس أن يقترص، من غي ويم الرتبويالتق مذكرةتحددها 

  التعلمية"-التعليمية قةوثيلاالذي يتعني عليه أن يحولها إل ة / رس" تخاطب املدترشيعيةوثيقة رسمية "
 التعلمية"-التعليمية وثيقةلا"صياغة هذه  الثم ل الديداكتييكالتحويخل يف باب هذا يد اطب بها املتعلم/ة.خي

 ويف ما يأيت مثال لذلك. املمكنتني.جاذبية رب درجات الوضوح والوإخراجها فنيا بأك
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 ب يستوع كافيا يك  ، ولن يكوناملجرد  يالنظر بالطابع  واصفات الوضعية االختبارية ومطالبهامل ابق السقديم التيتسم 

لذا البد من تقديم تلك املواصفات واملطالب تقويم. يوم الروا عىل االستجابة لها بنجاح ويقتداملطالب تلك املتعلمون 
 . يتال موذج ذج ملموس. وهذا ما يتغياه النطبقة عىل منو وهي م

كجزء من األسناد التي تتوخى إعدادهم الجتياز الفرض،  : ميكن متكني املتعلمني من النموذج التطبيقي اليتمالحظة
ات بة وتعليقرص إجامثلام ميكن اعتامد املبدأ نفسه من أجل تقديم موضوع الفرض املنزل مصححا، أي عىل شكل عنا

علم للمتعلم الجواب "الصحيح"، فحسب بل يكشف له الطريق يقدم امل  يف كلتا الحالتني فاملبدأ واحد: الشارحة. و 
التي يتمكن بها من الوصول إل الجواب "الصحيح". ولذلك فإن جزء كبيا من  cognitiveاالسرتاتيجيات املعرفاتية و 

ني ام نطالبه املتعلمه والتي بدونها ال معنى للحديث عوبناء معنا فهم النص تيجياتالتية مثال مخصص السرتا د األسنا
 و إشكالية أو حجة او مفاهيم..أ ة أطروح  من به الحقا
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يف امتحانات صحيح دليل الت ضمن مثالي عنارص اإلجابة كام تقدم مبعنى الكلمة، أ  بةإلجاا نأيت أخيا إل عنارص

رات باإلجابة الصحيحة، لكنها ال تقول له شيئا عن السيو  املتعلمخرب ت ، فإن عنارص اإلجابةوكام ذكرنا سابقايا. رالو الباك
 الذهنية واالسرتاتيجيات التي أفضت إليها.
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