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 القدرة والهدف

 مفهوم القدرة
 مميزات القدرة

 الهدف التعلمي
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 في لإلعادة وقابل مستقر دهني نشاط ... " :ميريو
 .مختلفة مجاالت

 
   ... والتمثيل والتركيب والتحليل التصنيف : أمثلة

  

 مفهوم القدرة
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   ،)أفكار( تركيب نقد، جمع، مقارنة، تصنيف، تلخيص، قراءة، * ·
 صنافات، عدة القدرات لهذه وضعت وقد .معرفية قدرات وهي ...
 .داينو وصنافة بلوم صنافة أهمها من

 قدرات وهي ... ،)تجريبية عدة( تركيب مزج، تلوين، تمثيل،  * ·
 القدرات، من المجال بهذا الخاصة الصنافات ومن .حركية – حس
   .هارو وصنافة سيمبسون صنافة نذكر

 .سوسيووجدانية قدرات وهي ... عالقة، ربط تعبير، إنصات، *  
 الصنافات أهم من داينو صنافة أو كراثوول صنافة وتعتبر
   .القدرات بهذه المتعلقة

 مفهوم القدرة
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 مواد، عدة خالل من تكتسب فهي : )transversale(مستعرضة * 
 .مختلفة بدرجات

 النظامي التعلم على تنميتها تقتصر ال : )évolutive(للتطوير قابلة * ·
 الرضيع، عند تبدأ المالحظة فقدرة .ككل الحياة خالل تتم وإنما فقط،

 .سرعة وأكثر دقة أكثر لتصبح الحياة، خالل وتتطور
 هذا عن وتنتج القدرات، تتفاعل :)transférable(للتحول قابلة * ·

 قدرات إلى تقود مثال، والتصنيف والكتابة فالقراءة .جديدة قدرات التفاعل
   ...والتنظيم والحوار النقط وأخذ كالتمييز أخرى

 على ممارستها تقويم يتم : )non évaluable(للتقويم قابلة غير
   خاصة وضعيات وفي معينة، محتويات

 مميزات القدرة

Présentateur
Commentaires de présentation
ولعرض النتائج المتعلقة بالوضعية المأمولة للكتاب المدرسي، سنعتمد التصميم التالي الذي يرتكز على بنية الاستمارة :	- الاقتراحات المتعلقة بالنوعية العلمية والتربوية للكتاب المدرسي.	- الاقتراحات المتعلقة بالجوانب الفنية والتقنية.	- الاقتراحات المتعلقة بالجوانب الإدارية والتنظيمية.	- اقتراحات مختلفة.



13/07/2013 6 

 محتوى على قدرة ممارسة هو التعلمي الهدف
 .تعلم موضوع يعتبر معين،

   )savoirs( المعرفية األهداف  * 

   )savoir-faire( المهارات *   

     )savoir-être( واالتجاهات المواقف *     

 الهدف التعلمي
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 ملحوظة

Compétence = capacités X contenus X situations-
problèmes 

Compétence = Objectifs d’apprent. X situations-
problèmes 
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