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I-   مقدمة 
 

              



 الخصوصيات التربوية لمادتي الجغرافيا وعلوم الحياة واألرض 

 مادة الجغرافيا  مادة علوم الحياة واألرض

 الكفاياتمدخل 

الممتدة / العرضانية الكفايات  الوثائق التربوية الرسمية  

 تضمن مناهج المواد الدراسية لمجموعة من القضايا األفقية المشتركة

 مواد العلوم  مواد اآلداب واإلنسانيات 

I-  مقدمة 
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 . مشكلة
 الدراسة 

 المشكلة والفرضية ( 1

 أهمية الدراسة (  2

 أهداف الدراسة ( 3

 مفاهيم الدراسة ( 4

 حدود الدراسة ( 5
 



 المشكلة 

 :تعلميةصعوبات •

 .  كتضارب المفاهيم، والمعارف والمهارات المكتسبة: مستوى المضمون•

 الدراسي البرنامج إطار في أخرى وحدات قبل دراسية وحدات تقدم حيث الزمنية؛ الجدولة مستوى•
 معينة مواد في أولية ومعارف مفاهيم اكتساب يستلزم الذي للموضوع المعرفي البناء تسلسل رغم
   .أخرى دراسية مواد في الموضوع نفس في التعمق قبل

 السؤال اإلشكالي 

كيف يمكن المساعدة على تطوير التكامل كمقاربة منهجية بين مادتي الجغرافيا وعلوم الحياة " •
 واألرض؟ 

 الفرضية 

 الجغرافيا مادتي تكامل مبدأ على قائمة تعلمية مصوغة إطار في دروس تطبيق شأن من إن"•
 تدريس تطوير في تسهم وأن التالميذ مكتسبات بين دالة فروقا تحقق أن واألرض الحياة وعلوم

   ".المادتين

II-  مشكلة الدراسة 



 أهمية الدراسة 
 سواء واألرض، الحياة علوم ومادة الجغرافيا مادة بتدريس المعنيين كل يدي بين تضع•

 أو التربويين المشرفين أو المكونين أو – المناهج واضعي – التربوي القرار أصحاب
 التي بالمواضيع المتعلقة المعارف بين يجمع ديداكتيكيا نموذجا المتعلمين، أو المدرسين

 التطبيقية والمستلزمات ،(البيولوجيا الجيولوجيا، الجغرافيا،) الثالثة العلوم عليها تشتغل
 .الجغرافيا درس في التعلمية التعليمية الوضعية تتطلبها التي

 إلعادة الفرص كل يتيح جاد ديداكتيكي علمي لتفكير يؤسس أن النموذج هذا شأن من•
 مشتركة أسس ووضع معرفية جسور صياغة أفق في المنفصلة المواد منهاج في النظر

 .المتكاملة الدراسية المواد لمنهاج
  الثانوي بالسلك الدراسية المواد بين الموجودة التقاطعات لموضوع متكامل تصور بلورة•

  بالكفايات منها يتعلق ما وخصوصا ،الكفايات مقاربة مدخل إلى باالستناد ؛التأهيلي
 الموجودة التقاطعات دراسة  خالل من وذلك .المواد بين الممتدة الكفايات أو العرضانية

 على التركيز عبر أخرى، جهة من واألرض الحياة علوم ومادة جهة، من الجغرافيا بين
   .البيداغوجية والمقاربة المضمون مستوى على الدراسيتين المادتين من كل وتكامل تداخل

II-  مشكلة الدراسة 



 أهداف الدراسة 
 مادتي تكامل جوانب تراعي مشتركة تعلمية دراسية مصوغة وتجريب واقتراح بناء•

   .المدرسية المعرفة وحدة إطار في واألرض الحياة وعلوم الجغرافيا
 وعلوم الجغرافيا مادتي تدريس في المالحظة والمهارية المعرفية الفجوات بعض تجاوز•

   .واألرض الحياة
 من انطالقا واألرض، الحياة وعلوم الجغرافيا مادتي بين والمنهجية المعرفية الجسور ربط•

 .المشترك الجذع مستوى برنامج
  .المادتين برنامج في الدروس بعض مستوى على والتقاطعات االمتدادات مكون أجرأة•
   .منسجم شكل في وتقديمها المادتين قبل من المدرسة والمفاهيم المعارف توحيد•
   .األخرى الدراسية المادة في مادة كل في تعلموه ما توظيف على المتعلمين تشجيع•
 تبني إلى ومستقلة منفصلة كمواد الدراسية للمواد نظرتهم تغيير اتجاه في المتعلمين دفع•

  .يتجزأ ال كالا  باعتبارها المدرسية للمعارف الشمولية النظرة
 

II-  مشكلة الدراسة 



 مــفاهـيـم الـدراســة 

االمتدادات 
 والتقاطعات 

  المصوغة
  التعلمية

سلك الجذع 
 المشترك 

السلك الثانوي 
  التأهيلي

مادة علوم 
 الحياة واألرض 

 مادة الجغرافيا 
تكامل المواد 

 الدراسية 

II-  مشكلة الدراسة 



 االمتدادات والتقاطعات المقترح أجرأتها في المصوغة التعلمية: 1خطاطة 

 

امتدادات وتقاطعات درس العوامل 

 المناخية وعالقتها بالكائنات الحية

امتدادات وتقاطعات درس التوازنات 

 الطبيعة

 يدرسها أستاذ مادة الجغرافيا 

إنجاز وتحليل المبيان المناخي من 

تفسير توزع + نطاقات مناخية متباينة 

 الغطاء النباتي بعامل المناخ

 

 التنوع البيولوجي بالمغرب 

  الجذع المشترك لمسلك العلوم

مادة علوم الحياة 

 واألرض

 مادة الجغرافيا 
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III . اإلطار النظري والدراسات
 السابقة 

 اإلطار النظري للدراسة 1)

 اإلبساتيمولوجياألساس 1)

   البيداغوجياألساس 2)

 األساس المنهجي 3)

  للمصوغةالمرجعية الوثائقية 4)

 الدراسات السابقة 2)



 اإلطار النظري 

المرجعية الوثائقية 
  للمصوغة

 األساس المنهجي 
األساس 
  البيداغوجي

األساس  
  اإلبستيمولوجي

III . اإلطار النظري والدراسات السابقة 



 :الجغرافيا علم يتسم•
 الظاهرة معالجة في الشمولية بنظرته•

 في الجغرافي الباحث وانفراد المدروسة،
 في مجتمعة والعالقات الحقائق رؤية
   .المكان إطار

 عالقة إلى تنظر التي التكاملية بالنظرة•
 عبر تكاملية نظرة بوسطه، اإلنسان

 والبشرية الطبيعة الجوانب استحضار
  .بينها القائم والتفاعل

 الطبيعة العلوم يربط الذي الجسر بكونه•
 .االجتماعية بالعلوم

 معالجة في أخرى علوم جانب إلى بتدخله•
 إعداد كقضايا المعاصرة؛ القضايا بعض

 المخاطر تدبير المستدامة، التنمية التراب،
 ...والطبيعة البيئية

 

III . اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 مادة منها تستقي التي العلوم تتسم•

 مواضيعها، واألرض الحياة علوم

 عموما ويمكن .وتنوعها بكثرتها

 علم :هي علوم ثالثة  في حصرها

 وعلم األحياء وعلم األرض طبقات

 .البيئة

 الجغرافيا علم مع العلوم هذه تلتقي •

 االهتمام :أهمها من عدة جوانب في

 مختلفة، زوايا من وإن الظواهر بنفس

 والنماذج المقاربات نفس واعتماد
  ...والنظريات والمفاهيم

 

   اإلبستمولوجياألساس 



 :القيم على التربية مدخل

 يعتمد أربعة مجاالت للقيم كما 

 حددها الميثاق الوطني للتربية

 والتكوين، وهي قيم العقيدة

 اإلسالمية، وقيم الهوية

 الحضارية، وقيم المواطنة، وقيم

 .حقوق اإلنسان ومبادئها الكونية

 وترتبط بهذه القيم مجموعة من

 المقاييس االجتماعية من أبرزها

 احترام البيئة الطبيعة والتعامل"

 اإليجابي مع الثقافة الشعبية

 والموروث الثقافي والحضاري

 التوجيهات". ) المغربي

 التربوية وبرامج علوم الحياة

 (  06 ص، 2007واألرض، 

III . اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 :الكفاياتمدخل 

 التربوية حسب الكفاياتتتخذ 

 الميثاق الوطني للتربية والتكوين

 طابعا استراتيجيا أو تواصليا أو

 منهجيا أو ثقافيا أو تكنولوجيا،

 خاصة بكل كفاياتوتنقسم إلى 

 مشتركة عرضانية وكفاياتمادة، 

 ويقصد. بين عدة مواد دراسية

 نتاج/ مجموعة قدرات " بالكفاية

 في إطارها تتمفصلمسار تكويني 

 معارف ومهارات فكرية ومنهجية

 :واتجاهات، وتقوم على عنصرين

 بنجاعةأولهما القدرة على الفعل 

 في وضعية معينة، وثانيهما القدرة

 على توظيف المكتسبات في

الكتاب األبيض " ) وضعيات جديدة
  (.  3 ص، 2002، 5الجزء 

 مبادئ الترابط والتكامل

 والتداخل بين المادتين

 وبينهما وبين المواد

 الدراسية األخرى؛ 

  البيداغوجي األساس



 تكوين النظرة

 الشمولية لدى

 :  المتعلمين

 الربط العمودي 

 الربط األفقي 

  

III . اإلطار النظري والدراسات السابقة 

: النسقيةالمقاربة 

بين عناصر الربط 

الظواهر وتدرس 

التفاعالت بينها 

ونتائج تلك 

التفاعالت، إلى 

جانب دراسة عدة 

متغيرات في نفس 
 .  الوقت

  

 المقاربة مداخل•

 المدخل  :التكاملية

 والمدخل البيئي

 ومدخل التطبيقي،

 والمدخل المشروع
  ...التنظيمي

 المنهجي  األساس



 الميثاق الوطني للتربية والتكوين

 الثاني، المجال من الرابعة الدعامة تشير•
 التي الجديدة، التربوية بالهيكلة المتعلقة

 أساس على -الميثاق حسب – تتم أن يجب
 جميع على والجسور المشتركة الجذوع

 الجذع مستوى خص كما .المستويات
 مختلف بين مشتركة بمجزوءات المشترك

 ، األولى الدراسية الدورة خالل الشعب
   :منها الهدف يكون

 والتواصل البرهان  كفايات مستوى تنمية•
 المنهجي والبحث العمل وتنظيم والتعبير

 .وتحسينه ودعمه المتعلمين جميع عند
 مع والتأقلم الذاتي التعلم قدرات تنمية•

 ومع العملية، للحياة المتغيرة المتطلبات
 والعلمي الثقافي المحيط مستجدات

 الميثاق ) .والمهني والتكنولوجي
   14 ص ،1999،

 

III . اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 التربوية المناهج لمراجعة اإلطار الوثيقة
   األطر تكوين وبرامج

 االختيارات إطار في الوثيقة، تشير
 مناهج لمراجعة العامة التربوية والتوجهات

 مبدأ اعتماد :إلى المغربية، والتكوين التربية
 مضامين اختيار في والتكامل التنسيق

 التراكم سلبيات لتجاوز ،يةوالترب مناهجال
 .التدريس ومواد للمعارف الكمي

 (2ص ،2001 اإلطار، الوثيقة ) 
 االختيارات عن تتحدث عندما كذلك وتشير

 ما إلى المضامين، مستوى على والتوجهات
  :يلي

 مختلف بين والتنسيق التكامل مبدأ اعتماد
  .التعبير وأشكال المعارف أنواع
 اإلنساني الفكر عطاء استثمار على العمل
 .المعرفية المجاالت بين التكامل لخدمة عامة

 

 

   للمصوغةالمرجعية التربوية 

 ملراجعة املناهج التربوية وبرامج تكوين األطر الوثيقة اإلطار •
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V .منهجية الدراسة وأدواتها 

 منهج الدراسة 1)

 أداة الدراسة وصالحيتها للتجريب وكيفية استثمارها 2)

 مجتمع البحث واختيار العينة 3)



V .منهجية الدراسة وأدواتها 

منهج الدراسة ( 1  

 المنهج التجريبي 

التعلمية المقترحة  المصوغةتجريب 
(العينة التجريبية والعينة الضابطة)  

 المنهج الوصفي 

الوصف الدقيق للظاهرة والتعبير عنها 
.تعبيرا كيفيا وكميا  



V .منهجية الدراسة وأدواتها 

أداة الدراسة ( 2  

 أداة استثمار االختبار 

البنود،األسئلة ،عناصر 
  التنقيذاإلجابة، سلم 

صالحية األداة 
 للتجريب 

التجريب مرتين◄   

عرض األداة على ◄
مفتشين، أساتذة ) المحكمين 

(   المادتين  

 أداة االختبار  

  البعدياالختبار 
بندا  47  

 شهر ماس 

 ساعتين 

 االختبار القبلي 

بندا 47  

 شهر أكتوبر

 ساعتين  



V .منهجية الدراسة وأدواتها 

 كيفية التجريب 

المجموعة 

 التجريبية 

إجراء االختبار 

 القبلي

االمتدادات والتقاطعات بين  مصوغةإنجاز 

 مادتي الجغرافيا وعلوم الحياة واألرض

إجراء االختبار 

 البعدي

المجموعة 

 الضابطة 

إجراء االختبار 

 القبلي

دراسة برنامج المادتين كما هو وارد في 

 المنهاجين

إجراء االختبار 

 البعدي
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 عينة التجريب الميداني  -3

 المجموع نيابة المحمدية نيابة موالي رشيد المجموعتان الضابطة والتجريبية

 50 25 25 جذع علوم المجموعة الضابطة 

 50 25 25 جذع علوم المجموعة التجريبية 

 100 50 50 المجموع 

 عينة التجريب النهائية  -4

 المجموع نيابة المحمدية نيابة موالي رشيد المجموعتين الضابطة والتجريبية

 37 17 20 جذع علوم  الضابطة لمجموعةا

 40 20 20 جذع علوم   التجريبية المجموعة

 77 37 40 المجموع 

V .منهجية الدراسة وأدواتها 
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V . نتائج التجريب ومناقشتها 

  المصوغةالنتائج العامة لتجريب 1)

 النتائج التفصيلية حسب القدرات ومجاالت التعلم 2)

النتائج النوعية وداللة الفروق بين المجموعتين 3)

 حسب قدرات ومجاالت التعلم 

 مناقشة النتائج 4)
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 (جذع العلوم )جدول النتائج العامة لالختبارين بالنسبة للمجموعتين  

المتوسط واالنحراف  عدد األفراد  المجموعتان 

 المعياري 

 االختبار البعدي االختبار القبلي 

 23.27 14.14 المتوسط الحسابي  37 المجموعة الضابطة

 3.92 1.87 االنحراف المعياري

 41.58 17.15 المتوسط الحسابي  40 المجموعة التجريبية

 2.64 5.60 االنحراف المعياري 

-Tبالنسبة للمجموعتين الضابطة والتجريبية حسب اختبار  البعديجدول داللة الفروق في النتائج العامة لالختبار 

test * 

 فروق المتوسط الداللة ddlدرجة الحرية  Tقيمة 

24,19 75 0,000 18,30 

  Independent samples T-testللفرق بين متوسطي عينتين  Tاختبار * 

V . نتائج التجريب ومناقشتها 
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اإلجابات الصحيحة للمجموعة الضابطة في االختبارين القبلي  مبيان
حسب القدرات بالنسبة المئوية والبعدي   

 اختبار بعدي  اختبار قبلي 
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اإلجابات الصحيحة للمجموعة التجريبية في االختبارين  مبيان
حسب القدرات بالنسبة المئوية  والبعديالقبلي   

 اختبار بعدي  اختبار قبلي 

 النتائج التفصيلية حسب القدرات 

              

              



V . نتائج التجريب ومناقشتها 

 والبعديمقارنة نتائج المجموعتين حسب القدرات في االختبارين القبلي : جدول 

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة القدرات ومجاالت التعلم  االختبار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 1,08 1,86 0,55 0,57 المناخي  المبيانرسم  القبلي 

 2,50 13,11 1,58 8,08 المناخي المبيانقراءة وتحليل 

 1,29 3,65 1,14 2,46 تحديد مفهوم التنوع البيولوجي وتقدير أهميته

 1,15 1,70 0,73 0,73 تعرف بعض مظاهر النوع البيولوجي بالمغرب 

تعرف بعض اإلجراءات المتخذة للحفاظ علي 

 التنوع البيولوجي 

2,30 1,07 2,62 1,08 

 0,64 3,88 1,10 1,18 المناخي  المبيانرسم    البعدي

 1,92 18,58 2,62 9,30 المناخي المبيانقراءة وتحليل 

 0,33 6,88 1,24 2,80 تحديد مفهوم التنوع البيولوجي وتقدير أهميته

 0,79 5,33 1,36 1,35 تعرف بعض مظاهر النوع البيولوجي بالمغرب 

تعرف بعض اإلجراءات المتخذة للحفاظ علي 

 التنوع البيولوجي 

2,43 1,15 5,93 0,26   

 2016دراسة ميدانية : المصدر



V . نتائج التجريب ومناقشتها 

 مجاالت التعلم/ حسب القدرات البعديداللة فروق نتائج المجموعتين في االختبار : جدول 

 الداللة  فروق المتوسط T-testاختبار  القدرات ومجاالت التعلم

 0,000 2,00 9,58 المناخي  المبيانرسم 

 0,000 5,37 10,68 قراءة وتحليل المبيان المناخي

 0,000 3,21 15,37 تحديد مفهوم التنوع البيولوجي وتقدير أهميته

 0,000 3,59 15,57 تعرف بعض مظاهر النوع البيولوجي بالمغرب 

تعرف بعض اإلجراءات المتخذة للحفاظ علي التنوع 

 البيولوجي

17,41 3,29 0,000   

 2016دراسة ميدانية : المصدر



V . نتائج التجريب ومناقشتها 

  

 مادتي تكامل مبدأ على قائمة تعلمية مصوغة إطار في دروس تطبيق شأن من : الفرضية تأكيد 
 في تسهم وأن التالميذ، مكتسبات بين دالة فروقا تحقق أن واألرض الحياة وعلوم الجغرافيا

   .المادتين تدريس تطوير
 

 تكوينا تلقوا الذين العلوم جذع تالميذ مكتسبات بين دالة فروق وجود بجالء توضح السابقة النتائج إن 
 الجغرافيا مادتي بين التكاملية المقاربة على والقائمة الباحث قبل من المقترحة المصوغة وفق

 صحة يؤكد والذي .المصوغة هذه يدرسوا لم الذين بزمالئهم مقارنة واألرض الحياة وعلوم
   :التالية المؤشرات هو الفرضية

 .المناخي البياني الرسم برسم المتعلقة اإلنجازات في الملموس التحسن•
 للمرصد والمطرية الحرارية الخصائص وتحليل بتقديم المتعلقة اإلنجازات في الملموس التحسن•

   .المناخي
 فوق الحياة استمرار في أهميته وتقدير البيولوجي التنوع مفهوم واستيعاب فهم في الملموس التحسن•

 .األرض كوكب
 .بالمغرب البيولوجي التنوع مظاهر بعض بتعرف المتعلقة اإلنجازات في الملموس التحسن•
 التنوع على  للحفاظ المتخذة اإلجراءات بعض بتعرف  المتعلقة اإلنجازات في الملموس التحسن•

 .البيولوجي
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VI . مقترحات 



 مادتي بين مشتركة دروس بناء في المقترح النموذج من االستفادة•
 التكاملية، المقاربة على قائمة واألرض الحياة وعلوم الجغرافيا

 وذلك المادتين، بين والتقاطعات االمتدادات أجرأة خالل من
 العرضانية وخاصة الكفايات بمدخل التدريس به جاء ما لتحقيق
 بين والمنهجية المعرفية الروابط وتنسج الجهد يقتصد حيث منها،

   .الدراسيتين المادتين
 المرحلة ألستاذ دليل وضع في المقترحة المصوغة على االعتماد•

 المستعرضة للكفايات تطبيقية نماذج يتضمن ،التأهيلية الثانوية
 التعليم عملية لتسهيل التكاملية، المقاربة على قائمة المادتين بين

 وتحقيق والمصطلحات، المفاهيم تضارب تفادي عبر والتعلم
  .للمتعلمين المقدمة المعارف في والتناسق االنسجام

 

VI . مقترحات 



 ذلك التكاملية؛ والمقاربة لتتناسب التقويم، أساليب وتغير تعديل ضرورة•
 .تخصص كل ومهارات معارف داخل منغلقا يبقى الحالي التقويم أن

 في المتعلمون تعلمه ما تقييم من تمكن تقويمية أساليب وضع يمكن بينما
   .الدراسيتين المادتين

 بمكون خاصة تعليمية مقاطع إضافة يمكن المدرسية، الكتب مستوى على•
 ،مجزوءة كل نهاية في معا المادتين في تطبق والتقاطعات االمتدادات

 في التعلمات وتقوية استثمار أنشطة مستوى على إدراجها ويمكن
 التربة درس وتقاطعات امتدادات فمثال للمادتين؛ المدرسيين الكتابين
 علوم أستاذ يدرسها أن يمكن اآلداب لجذع الجغرافيا برنامج في الوارد
 األولى، المجزوءة نهاية في الدراسية مادته حصة داخل واألرض الحياة
 يستحضر اختبار وضع أفق في الجغرافيا مدرس مع التنسيق بعد وذلك

 .معا  األستاذان درسه ما
 

VI . مقترحات 



 من عدد ألجرأة مجزوءة كل نهاية في حصص تخصيص يمكن•
 التي فقط ليس التكاملية، المقاربة إطار في والتقاطعات االمتدادات

 أن يمكن بل واألرض، الحياة وعلوم الجغرافيا مادتي بين تربط
    .المشتركة األفقية القضايا نفس تتناول أخرى دراسية مواد تشمل

 بين المشتركة القضايا تناول في الزمني التسلسل مراعاة ضرورة•
 وأنشطتها مقاطعها بعض أو الدروس فبعض الدراسية؛ المواد

 دون أخرى مواد في لدروس معينة مادة في تمهيدا تشكل التعلمية
 المناهج واضعي على يفرض مما .الزمني التسلسل مراعاة

 أفقية نظرة على القائم التكامل مبدأ استحضار والبرامج
 الدراسية المواد جميع بين والقيمية والمنهجية المعرفية للمضامين

  .التعليمية المرحلة وفي المسلك في
 

VI . مقترحات 



•  
 :القاهرة ،.التعليم مناهج في قضايا .(م1993) .مراد فايز ومينا، رشدي، لبيب، [1]•

 .المصرية األنجلو مكتبة
 على والقراءة الوظيفية القراءة بين متكامل برنامج أثر .(1994) .بدرية المال،  [2]•

 دكتوراه رسالة .االبتدائية المرحلة في األخيرة الثالثة الصفوف لتلميذات اللغوي األداء
   .القاهرة.شمس عين جامعة التربية، كلية منشورة، غير

  .(2000) .العلمي والبحث األطر وتكوين العالي والتعليم الوطنية التربية وزارة  [3]•
 الرباط .[اإللكترونية النسخة] .والتكوين للتربية الوطني الميثاق

 الحياة وعلوم الجغرافيا مادتي تدريس تكامل .(2017).العالي عبد ،سللي  [4]•
  كلية منشورة، غير دكتوراه رسالة  .تقويمية مقاربة :التأهيلي الثانوي بالتعليم واألرض

   .الرباط.الخامس محمد جامعة التربية، علوم
 الدولة كتابة العلمي، والبحث األطر وتكوين العالي والتعليم الوطنية التربية وزارة [5] •

 والتوجيهات البرامج كراسة .(2007) .المناهج مديرية المدرسي، بالتعليم المكلفة
   .[اإللكترونية النسخة]  .التاهيلي بالثانوي واألرض الحياة علوم مادة بتدريس الخاصة
   .الرباط

 

 مراجع الدراسة 



 .العلمي والبحث األطر وتكوين العالي والتعليم الوطنية التربية وزارة  [6]•
 للتعليم المغربية التربوية المناهج مراجعة لجان األبيض، الكتاب . (2002)

  .الرباط  .[اإللكترونية النسخة] .والتأهيلي اإلعدادي والثانوي االبتدائي
 .العلمي والبحث األطر وتكوين العالي والتعليم الوطنية التربية وزارة [7]•

 الرباط .[اإللكترونية النسخة] .والتكوين للتربية الوطني الميثاق .(2000)
 .العلمي والبحث األطر وتكوين العالي والتعليم الوطنية التربية وزارة [8]•

  .األطر تكوين وبرامج التربوية المناهج لمراجعة اإلطار الوثيقة . (2001)
  .الرباط .[اإللكترونية النسخة]

• [9  ] Sheryl Lynn, M . (2011).Teaching and learning in an 
integrated curriculum setting: case study of classroom 
practices.  Ph.D. thesis, Ontario Institute for Studies in 
Education   .] Electronic version [. University of Toronto.  

 

 مراجع الدراسة 



34 

 شكرا على حسن إصغائكم  


