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 .  تمهيد
املتعلم  يرتبط نشاط اإلدماج ارتباطا وثيقا بالكفاءات، إذ يف إطاره متارس هذه األخرية و تنمى و ذلك بأن يوظف           

و داخل  مكتسباته املدرسية يف وضعيات ذات داللة،، األمر الذي سيجعل التالمبذ يف حركة و حيوية دائمتني داخل القسم
املدرسة ) يف املخرب أو يف الورشة أو يف الساحة أو يف احلديقة ( و خارج املدرسة ) يف املرافق العمومية املختلفة : املتحف  أو 

 ...( .البلدية أو املصنع 
يتطلب نشاط اإلدماج يف املقاربة بالكفاءات تغيريا يف املمارسة البيداغوجية، سيصبح املعلم فيه مكونا أكثر منه             

معلما  و منظما للوضعيات و مبتكرا هلا بدل الرتكيز على احملتويات، فهو بقدر ما يكون حباجة إىل الوسائل التعليمية ستكون 
و   تكار األفكار و الوضعيات  و اإلبداع فيها . فالعمل وفق هذا األسلوب يعين أنه سيكون منشطا للتالميذحاجته أكثر إىل اب

و         و الفوجي  و التقصي  و حاثا إياهم على املالحظة و تبادل الرأي يف إطار العمل الفردي حثمسهال هلم عملية الب
و الدراية ببناء املشكالت و توجيهها بـادرات و القدرة على قيادة األفـواج اجلماعي. عليه التسلح بالشجاعة يف ما يتخذه من م

 و إعداد املشاريع .
 : المفهوم العام لإلدماج

      : عند ما يذكر لفظ اإلدماج يتبادر إىل الذهن إدماج أشخاص 
 من ثقافات خمتلفة ) اإلدماج الثقايف (  -
 خمتلفة ) اإلدماج العرقي ( من أجناس -

 من أعمار أو أجيال خمتلفة ) اإلدماج املتعدد األجيال ( -

  ويرتبط املصطلح كذلك بإدماج املعوقني أو املنحرفني يف األوساط  املختلفة  تربويا أو مهنيا و يدعى ذلك اإلدماج
 االجتماعي . 

  . و يشري مفهوم اإلدماج  أحيانا إىل إثراء نظام ما بضم عضو جديد إليه 
 ... كما جند  اإلدماج االقتصادي  و اإلدماج السياسي 
  . كما يوحي أحيانا أخرى بفكرة التجميع قصد احلصول على االنسجام  يف العمل 

 تعريف اإلدمـاج:
 ميكن تعريف اإلدماج على أنه العملية اليت بواسطتها:            

 جنعل عناصر منفصلة و خمتلفة مرتبطة فيما بينها   -
 لكي تعمل بشكل منسجم  -

 لبلوغ هدف حمدد.  -

 خصائص اإلدمـاج :
و         اجها   ( بني خمتلف العناصر اليت نود إدمInterdépendanceيتضمن مفهوم اإلدماج فكرة التبعية املتبادلة ) -1

يتم ذلك بإبراز النقاط املشرتكة بني هذه العناصر و الكشف عما يربط بينها و من مثة متتني روابطها وتقريب بعضها إىل 
 بعض ، دون املزج بينها أو إذابتها .
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طبع ( الذي ينبغي أن يCoordination harmonieuseتتمثل اخلاصية الثانية لإلدماج يف التنسيق املنسجم ) -2
 حركية العناصر املختلفة و ذلك بتمفصلها و تآزرها  و تكامل بعضها البعض.

( مبعىن أن تفعيل العناصر ال يتم بشكل عفوي بل يكون Polarisationيتضمن مفهوم اإلدماج كذلك فكرة القطبية ) -3
 ألجل  غرض حمدد و بصفة خاصة قصد بلوغ داللة معينة. 

 :المعنى البيداغوجي لإلدماج
يفيد اإلدماج بيداغوجيا توظيف التلميذ خمتلف مكتسباته  املدرسية و جتنيدها بشكل مرتابط و يف إطار وضعية                

ذات داللة لإلشارة أن املتعلم هو الفاعل يف إدماج املكتسبات و ليس املعلم    و ال أي تلميذ عوض آخر ، يعين ذلك أن 
اسها .كما ال ميكن إدماج إال ما هو مكتسب بصورة جيدة و معىن ذلك أن  على إدماج املكتسبات عملية شخصية يف أس

 املعلم أن ميكن املتعلم من كل األدوات اليت تسمح له باستثمار مكتسباته .
 :تعريف نشاط اإلدماج

انت موضوع نشاط اإلدماج هو نشاط ديداكتيكي وظيفته األساسية جعل املتعلم جيند جمموعة من املكتسبات اليت ك      
و    مكتسبات منفصلة )نقطية(. يتعلق األمر إذن بأوقات تعلم اهلدف منها هو الوصول باملتعلم إىل إدماج خمتلف املكتسبات  

 إعطائها معىن .
 ففي السنة األوىل االبتدائية مثال ميكن للمتعلم بعد تعلم جمموعة من احلروف أن يشكل منها كلمات ذات مدلول .      

 نشاط اإلدماج :أهمية   
 أشرنا سابقا إىل أن نشاطات اإلدماج تسمح بإعطاء معىن )داللة( للمكتسبات النقطية ) املنفصلة ( ، و عليه فهي :      

 تبين فائدة كل تعلم نقطي : -1

ف التلميذ  تبني نشاطات اإلدماج الفائدة العملية لنشاطات التعلم النقطية األساسية ، فمثال يف وضعية معقدة سيكتش     
كيفية استعمال قانون  أو قاعدة  و كذا جماالت االستعمال و يف وضعية أخرى سيكتشف أمهية عالمات الوقف يف التعبري    

 الكتايب ... و ميكن للتلميذ كذلك أن يدرك نوع الوضعية اليت  يكون فيها مطالبا باستعمال نوع خاص من املكتسبات .
 أن يكون لكل ما يتعلمه التلميذ فائدة تطبيقية مباشرة .    للعلم أنه ليس بالضرورة       

 تسمح بإبراز الفارق بين النظري و التطبيقي : -2

 حيتمل، عند تطبيق بعض القواعد أو القوانني ،أن تعرتض  املتعلم عقبات من نوع :    
 معطيات مشوشة . -
 معطيات ينبغي حتويلها قبل استخدامها  . -

 ب البحث عنها ،معطيات ناقصة  جي -

 اللجوء إىل حاالت خاصة لتطبيق قاعدة معينة  -

 (  مع الربط بينهما .2)  ( و القاعدة 1بعض الوضعيات يتطلب حلها القاعدة ) -

 تكشف للتلميذ عما ينبغي أن يتعلمه الحقا: -3



 

www.elbassair.com 

4 

و     لتحليل ميكن من حني إىل آخر اقرتاح وضعيات تكون درجة صعوبتها عالية  بشرط أن تكون قابلة ل 
احلل ، كدراسة نص ترد فيه بعض املفردات اليت جيهل املتعلم معانيها أو  تفسري نشرة جوية قبل أن يدرس الضغط اجلوي 

 ... 
 تسمح بإبراز أهمية المواد المختلفة : -4

و     ت و الفيزياء يتحقق ذلك عند اختيار وضعيات تتطلب استعمال خمتلف املواد كما هو احلال يف الرياضيا            
 العلوم اليت تشرتك يف كثري من اجلوانب.

 : مميزات نشاط اإلدماج
 ميتاز نشاط اإلدماج بأنه :         

 نشاط يكون فيه الفاعل هو التلميذ :  -1

 نشاط اإلدماج هو النشاط الذي يكون حموره التلميذ حبيث جيند فيه كل مكتسباته إلجنازه .               
 تجند فيه مجموعة من المكتسبات : شاط ن  - 2

ينبغي احلرص على أن يسخر ) جيند ( التلميذ يف هذا النشاط مكتسبات من كل األنواع ) معارف ،                         
 اجتاهات ، مهارات ، آليات ، ...( و ذلك بشكل مرتابط .

  نشاط موجه نحو كفاءة أو هدف ختامي إدماجي:  -  3

اط اإلدماج هو نشاط يرمي  إىل حل وضعية متاثل الوضعية اليت سيكون التلميذ مدعوا فيها إىل ممارسة  نش       
 كفاءته . يعين هـذا أن النشاط ينبغي أن يهيئ التلميذ بشكل مباشر ملمارسة الكفاءة.

 نشاط يتصف بالطابع الداللي:  - 4

قريبة قدر املستطاع من حميط التلميذ و جتعله يلعب دورا فيها  و  الوضعية الداللية ) ذات معىن ( هي وضعية              
توجهه حنو حتقيق هدف ما . إهنا وضعية يكون فيها لتجنيد املكتسبات من طرف التلميذ معىن أو داللة سواء ما تعلق منها 

جملة من أجل القراءة فقط و  بالبحث عن معلومة  أو تبليغ رسالة أو حل مشكلة ، إننا ال نقرأ مقاال منشورا يف جريدة أو
 إمنا من أجل البحث عن معلومة ما.

لإلشارة أن الوضعية اليت تكون ذات داللة بالنسبة للمعلم ليست بالضرورة كذلك بالنسبة إىل التلميذ )كتابة       
و لن يكون   رسالة إىل مسؤول لطلب إذن بالتغيب عن  العمل هي وضعية ذات داللة بالنسبة للمعلم أو أي موظف آخر

 هلا  معىن بالنسبة  إىل التلميذ  إال إذا كتبها ألمه مبناسبة معينة كتهنئتها بعيد األمهات (. 
 نشاط مرتبط بوضعية جديدة:  - 5

ينبغي أن ال تكون الوضعية املنتقاة ) املختارة ( قد حلت من قبل مجاعيا أو فرديا، لئال يكون النشاط جمرد  
و          ار يسخر أساسا القدرة على التذكر و يهمل القدرة على  التمييز و املقارنة و التحليل إعادة أو تكرار. فالتكر 

االستنتاج و غريها من القدرات اليت ينبغي أن جتند باإلضافة إىل القدرة على التذكر ، عندما تكون الوضعية جديدة . من 
ليت تنوولت من قبل و أن تنتقى من عائلة الوضعيات الضروري  إذن أن ختتلف الوضعية بعض الشيء  عن الوضعيات ا

 اليت حتدد الكفاءة .
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يف الرياضيات مثال ، تسمح هذه املميزات بالتفريق بني التمرين الذي يعترب تطبيقا بسيطا  و مباشرا لقاعدة    
 أو نظرية  و بني حل املسائل الذي يعترب ممارسة للكفاءة ذاهتا . 

و              لكفاءة إذا سخر يف املشكل الالزم حله جمموعة من املعارف و القواعدنقول إن هناك ممارسة ل   
القوانني... و اليت على التلميذ حينها أن يكتشف تلك اليت تساعد على حل املشكل،  كما أهنا وضعية ذات داللة 

 بالنسبة إليه  كإجناز مشروع أو ارتباط املشكل بواقعه املعيشي. 
 :شروط اإلدماج

 كي يتجسد إدماج  املكتسبات  ، ينبغي مراعاة الشروط اآلتية :ل
 أن يكشف للمتعلم بأن خمتلف املشكالت اليت يعمل على حلها متشاهبة. -1
 أن يوجه انتباهه إىل املعطيات األساسية عوض الثانوية ) السطحية  ( منها . -2

 إليه املشكالت الواجب حلها .من املستحسن أن يكون متعودا على جمال املعرفة الذي تنتمي  -3

 ينبغي أن تصاحب األمثلة املقرتحة عليه  قواعد من صياغته  هو كمتعلم . -4

 من  املستحسن  أن يتم التعلم يف إطار مجاعي . -5

 :أنماط اإلدماج
 هناك منطان من اإلدماج:          

 اإلدماج العمودي:  -1
بداية ، جمموعة من الكفاءات القاعدية يف مواد خمتلفة ، ستمارس خالل تنفيذ و يتعلق باكتساب املتعلم ، يف ال           

 الربنامج يف وضعيات متنوعة و ذلك حسب طبيعة املهام املزمع تنفيذها. 
 مثـال :
  تركيب مجل من كلمات أو إنتاج نص  يف نشاط اللغة 
 . حل مسألة ) مشكلة ( يف الرياضيات 

 اإلدمـاج  األفقي :  -2
يساير اإلدماج العمودي  و بشكل تدرجيي  و يتم فيه تدعيم املكتسبات بواسطة الكفاءات املرحلية املرتبطة بتنفيذ           

 مهام ذات التعقيد املتزايد و اليت تتطلب من املتعلم التحكم يف عدد معني من الكفاءات . 
 :مثـال          

 شروع مع تالميذه   و يتعلق بإجناز بطاقة هتنئة ترسل لألمهات مبناسبة عيدهن  .لنفرض أن  املعلم  يريد تنفيذ م             
 إن املواد املختلفة اليت ستدمج يف هذا املشروع هي :             

 .اللغة : و تتعلق بالتعبري الكتايب 
   .الرتبية املدنية : و تتعلق بالوقوف على مهام مصلحة الربيد و دورها يف اجملتمع 

 . الرياضيات: إذ أن البطاقة ستنجز وفق مقاييس معينة  سيستخدم املتعلم حينها وحدات الطول 

 الرسم : لزخرفة و تلوين البطاقة 
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 ؟ متى تنجز نشاطات اإلدماج
لتوزيع  تشري الوثائق الرمسية إىل أن إجناز نشاطات اإلدماج يكون يف أواخر كل  أسبوع ، يصح هذا من الناحية التنظيمية         

التوقيت ، غري أنه ميكن القول إن إجناز مثل هذه النشاطات ميكن أن يتم  يف كل أوقات التعلم وبصفة عامة يف هناية بعض  
املكتسبات )  التعلمات  ( اليت ميكنها أن تشكل كال ذا معىن  أي عندما نريد أن نثبت كفاءة  أو طبقة كفاءة أو هدفا ختاميا 

 إدماجيا 
 : زمة إلنجاز نشاط اإلدماجالمدة الال 

لقد حددت هذه املدة بشكل رمسي بساعتني و نصف الساعة يف األسبوع و مبا أن نشاطات اإلدماج خمتلفة فإن          
 مددها ستكون بالضرورة متباينة إذ ميكن: 

 سبات عديدة يف إطار معني.أن تستغرق بضعة دقائق أثناء التعلم عندما يتعلق األمر بأنشطة قصرية تسرتجع خالهلا مكت  -1
 أن تدوم ساعة أو أكثر يف هناية التعلم . -2
 أن متتد إىل يوم أو أيام ) إجناز معرض مثال (. -3

 ؟ لماذا ينبغي تحديد فترات اإلدماج
عيات . تنمية كفاءة معناه جعل التلميذ قادرا على حل وضعية إشكالية ذات معىن يف إطار عائلة معينة من الوض              

تكون هذه الوضعية / املشكلة معقدة و من املستحسن أن نعلم التلميذ حل مثل هذه الوضعيات املعقدة أثناء النشاط املنظم 
 هلذا الغرض.
لإلشارة أن عددا حمدودا من التالميذ يكونون قادرين على إدماج مكتسبا هتم بشكل عفوي أي حل             

 م يعرفون نظريا كل العناصر الضرورية للقيام بذلك .وضعيات/مشكالت معقدة و لو أهن
 : تصنيف  أنشطة اإلدماج

نشاطات اإلدماج عديدة ومتنوعة ، ترتبط يف الغالب بنوع املهمة املراد إجنازها  . ميكن تنفيذ بعضها يف كل املستويات           
 منها ما يأيت :و املواد و البعض اآلخر خاص مبستويات و مواد معينة ، و عموما نذكر 

 نشاط حل المشكالت :  -1

 تعرف املشكلة على أهنا عقبة حتول دون حتقيق حاجة ، ويكون حلها باتباع اخلطوات اآلتية :           
 أوال : فهم طبيعة المشكلة:

 ما هو املعلوم فيها ؟ و ما هو اجملهول ؟ -
 ما هي الشروط الواردة فيها ؟ -

 املشكلة و كتابتها . التمييز بني خمتلف أجزاء  -
 ترمجة املشكل إىل رسم ختطيطي . -

 ثانيا : تخيل الحل ) الربط بين المجاهيل و المعطيات (:
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 هل سبق لك أن صادفت مشكلة من هذا النوع ؟ -
 ما هي اجملاهيل ؟ هل تعرف مشكالت أخرى تقبل نفس اجملاهيل؟ -
 ة منها .إذا استحال عليك حل هذه املشكلة حاول حل أخرى قريب -
 هل بإمكانك ابتكار مشكلة مشاهبة بسيطة؟أكثر عمومية  -
 هل بإمكانك حل جزء من املشكلة ؟ -
 هل بإمكانك أن تستنتج ما قد يساعدك من املعطيات ؟هل هناك معطيات أخرى ستفيدك لتحديد اجملهول ؟ -
 ري املعطيات  )و/أو اجملاهيل(للتقريب بينها ؟تغيل تستطيع ه -

 يذ الحل :ثالثا :تنف
 التحقق من صحة كل مرحلة من مراحل احلل أو الربهان .  -

 رابعا : مالحظة النتيجة :
 هل يبدو لك احلل صحيحا ؟ هل بإمكانك اتباع طريقة أخرى ؟ -
 التعبير الكتابي أو الشفوي )وضعية اتصالية(: -2

 ملهم  فيه هو يكون يف وضعية وظيفية : هو نشاط إدماجي خاص بتعلمات اللغة ، ميكن أن يأخذ أشكاال متنوعة و ا 
 وصف شخص أو حيوان أو منظر أو ظاهرة ... -
 تكملة شريط مصور  -
 إخراج رواية قصرية   -

 صياغة دعوة حلضور حفل   -

 كتابة بداية قصة أو إمتامها .   -
 المهام االجتماعية: -3

 طابع اجتماعي :ينبغي أن تؤدي املهمة املراد إجنازها غرضا  ذا               
 كتابة مقال قصد نشره يلفت انتباه الرأي العام إىل ضرورة ...    - 

 إعداد مشروع تزيني حميط املدرسة باألشجار  و بالنباتات .    -
 رسم خمطط مكان ما و ليكن املدرسة .   -

 إعداد برنامج النشاطات الثقافية اليت ستقام مبناسبة....   -

 . إجناز جمسم املدرسة   -

 إجناز تركيب شريط مسعي بصري حول موضوع ما    -

 إعداد و إجناز حتقيق يتناول مشكلة نظافة احمليط .   -

 إعداد ملصقات لالنطالق يف محلة حتسيس حول  ظاهرة ما.  -
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 إنتاج حول موضوع مقترح: -4

باته اليت سيعاجلها بصفة يطلب من  التلميذ هنا أن  ينتج عمال شخصيا معقدا يسخر فيه جمموعة من مكتس   
خاصة و لكن عليه أن يكملها ببحث إضايف . إن اإلنتاج هنا ما هو إال ذريعة للتعلم ، إعداد حبث يعاجل فيه مشكلة 

 تتعلق مبحيطه ، كنظافة احلي أو حوادث   املرور... 
نوي يتعلق بالبحث و يف التعليم العايل يأخذ هذا العمل عدة أشكال، ففي االبتدائي يتمثل يف التعبري و يف الثا            

 أو إصدار ما )مطوية ، جملة ...( يرتبط مبذكرة أو رسالة، كما ميكن أن يؤدي هذا العمل إىل إجناز معرض 
 الزيـارات الميدانية : -5

ته هذه الزيارة إىل حل تكون الزيارة امليدانية نشاط إدماج إذا مل يقم  فيها التلميذ بدور املشاهد ، أي إذا قاد             
مشكلة بوضع فرضية و البحث عن معلومات تسمح له بإثبات صحة    أو بطالن الفرضية أو عليه يف هناية الزيارة أن 
يعاجل املعطيات اليت استقاها و حتليلها و استخالص ما ميكن استخالصه منها ، فحينئذ ميكن أن تنعت الزيارة امليدانية 

 بنشاط اإلدماج .
بصفة عامة ميكن اعتبار كل مالحظة نشاط إدماج بشرط أن تؤدي إىل وضع فرضية   أو اختبار مدى              

 صحتها. و نفس الشيء يف ما يتعلق مبجموعة من املعلومات اليت تتطلب املعاجلة ) حتقيق، حبث وثائقي...(.
 األعمال التطبيقية في المخبر : -6

ية مثلها مثل الزيارات امليدانية ، لن تعترب نشاط إدماج إال يف حالة ما إذا جندت نشاط إن األعمال التطبيق              
التلميذ أي دفعته إىل استخدام املنهج العلمي) وضع الفرضيات ، اختيار الوسائل الضرورية ، مجع املعلومات، اجناز 

 التجربة و مالحظة النتائج ...(.
 االبتكـارات الفنية : -7

االبتكار هو النشاط اإلدماجي بعينه ، إذ فيه يوظف املتعلم كل مكتسباته ، يتعلق األمر هنا باإلنتاج األديب أو             
 الفين ) كتابة الشعر و القصة و الرسم و النحت       و املوسيقى تأليفا و عزفا ...( 

 التدريب الميداني :   -8

فيه للمتعلم  فرصة إقران املكتسبات النظرية و العملية ، أي الربط بني هو نوع من نشاط اإلدماج بشرط أن تعطى           
ما ميارسه أثناء التدريب و ما تعلمه من قبل . ميكن اعتبار التدريب امليداين كنشاط إدماج سواء نفذ قبل الفعل التعلمي 

 أو بعده .
 المشروع البيداغوجي: -9

أول من نادى  ببيداغوجية املشروع فهو    (John Dewey 1859-1952)  يعترب املريب األمريكي جون ديوي           
و متثل هذه البيداغوجية  امتدادا للطرق ] مقصود [ينظر إىل التعليم على أنه العملية املنظمة اليت تقود إىل غرض معلن عنه  

 النشطة يف التدريس.     
بشرط أن يكون فيها التالميذ هم األطراف الفاعلة أي يسخر متثل املشروعات البيداغوجية نشاطات إدماج حقيقية          

 فيها كل واحد منهم مكتسباته وفق أهداف حمددة .
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 : أقطاب المشروع  البيداغوجي

يتشكل املشروع البيداغوجي من مخسة  أقطاب تكون يف حالة تفاعل مستمر  . وينبغي أن ال يركز على قطب  على       
 حساب األقطاب األخرى.  

 تتمثل هذه األقطاب يف:            
 القطب العقلي المعرفي :  -1

 يسمح املشـروع باكتساب  املعارف  و املهارات  و  الكفاءات.               
 القطب الديداكتيكي : -2

 إن معاجلة املعارف و الكفاءات املراد إكساهبا ستسرتجع أثناء تنفيذ املشروع.            
  الجتماعي :القطب ا -3     

 للمشروع فائدة اجتماعية إذ أنه  يأخذ بعني االعتبار موارد الواقع املعيش و معيقاته.                 
 القطب العاطفي االنفعالي ) الوجداني (:        - 4

و يجددون األهمية التي معناه  إنه يربط بني الدافعية و املتعة و الرغبة يف إجناز  شيء ما .فالتالميذ خيوضون  نشاطا يدركون  
 يعطونها للمدرسة 

 القطب السياسي – 5
 و هذا من منظور املشاركة النشطة يف احلياة اجلماعية .إنه التكوين للحياة املدنية.              

 أهمية المشروع في الممارسة البيداغوجية :
 ميكن إمجال أمهية املشروعات البيداغوجية يف ما يأيت :   

 علمني مسؤولني عن تعلمهم و وضعهم يف سريورة  تكوين مستمر .جعل املت -1
مراعاة الفروق الفردية يف منهجية العمل و استعمال الفوج كأداة لبناء املعرفة و تطويرها إعطاء معىن ) داللة( ملا يقرتح  -2

 على التالميذ من أنشطة أي أهنم سيدركون "ملاذا يتعلمون ما يتعلمون؟".

ت العالئقية للتالميذ  إذ أن إجناز املشاريع يسمح هلم  بتبادل اآلراء و قبوهلا  و التعاون و التوفيق بني تنمية القدرا -3
 احلاجات الفردية و حاجات اجلماعة و تطوير التفكري النقدي ...

 :  مراحل إعداد المشروع و تنفيذه
 مير إعداد املشروع و تنفيذ ه باملراحل اآلتية :                  

 حتليل احلاجات ) حتديد املشكل (.  -1
 حتديد الكفاءة ) أو الكفاءات ( الالزم إكساهبا للتالميذ -2

 اختيار االسرتاتيجية املناسبة لبلوغ األهداف  -3

 ضبط قائمة الوسائل  -4

 إعداد خمطط التقومي  -5
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 حتديد خمطط العمل  -6

 تنفيذ خمطط العمل  -7

   تقومي املشروع -8

راك التالميذ يف إعداد املشاريع و تشجيعهم على إعدادها و تنفيذها و تقوميها سواء بشكل فردي  أو مجاعي ينبغي إش -
 . 

 ؟ كيف  يعد نشاط اإلدماج
إعداد نشاط اإلدماج معناه إجياد الصيغة اليت  يعتمد عليها جلعل التلميذ يف وضعية تنتمي إىل عائلة من              

 كفاءة املستهدفة ، لتحقيق ذلك  ميكن اتباع اخلطوات اآلتية :الوضعيات املتعلقة بال
 حتديد الكفاءة املستهدفة . -1
 حتديد املكتسبات ) األهداف التعلمية( اليت نريد إدماجها . -2

 اختيار وضعية تعلم حيرص على أن تكون من املستوى املطلوب و ذات داللة و جديدة  و تسمح بإدماج ما نود إدماجه. -3

و ليس املعلم ،  و عليه     النشاط  حتديد طريقة التطبيق للتأكد من وظيفية النشاط و لضمان جعل التلميذ حمور هذا  -4
 ينبغي أن نبني بدقة  : 

 نشاط التلميذ أو التالميذ  -
 الوسائل اليت سيستعملها التالميذ لتنفيذ املهام املطلوبة.  -

 التعليمة الدقيقة اليت تقدم للتالميذ. -

 أشكال العمل ) فردي ، مجاعي...(  -

 خطوات اإلجناز. -

 مالحظات حول العقبات املمكن جتنبها . -

 خطاطة نشاط اإلدماج
 : حل مشكلة ، مشروع ، وضعية اتصالية ...نوع النشاط

 : إجناز ........ الكفاءة
 (: األهداف التعلمية  ) مؤشرات الكفاءة

 اية النشاط ، قادرا على:  يكون التلميذ ، يف هن               
 - ....... 

- ...... 

- ...... 

 )إدراج معايري األداء املقبول( 
 : شرح ما هو مطلوب من التالميذ القيام به )كيف ؟ أين ؟ مع من ؟مىت ؟ ...( التعليمات
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 مخطط اإلنجاز :

 :مالحظة 
 ينبغي أن متس األهداف التعلمية قدرات من اجملاالت الثالثة  ) العقلي املعريف ، الوجداين ، النفسي حركي (.            
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