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 تقديم :
نظرا ألهمية التكوين المستمر في جعل الفاعل التربوي قادرا على مسايرة 
المستجدات التربوية، و راتباطا بما نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين في "حق 

ى للمدرسين... حتتين ومن فرص التكوين المستمر ... اإلستفاذة من تكوين أساسي م
يستطيعوا الرفع المتواصل من مستوى أدائهم التربوي والقيام بواجبهم على الوجه األكمل 

وفي تنظيم دورات التكوين المستمر على أساس األهداف المالئمة للمستجدات  1"
 . 2التحليلية لحاجات الفئات المستهدفة، وآراء الشركات ومقترحاتهم "

لتربية والتكوين تم إعداد هذه وتفعيال لبعض مقتضيات الميثاق الوطني ل
المصوغة كأداة يستأنس بها الفاعل التربوي في عمله اليومي الرامي إلى تقريب القاربة 
بالكفايات من المهتمين بالمجال التربوي، وجعلهم ينخرطون بتلقائية في هذا المسار 

 البيداغوجي.
 ولذلك تمحورت هذه المصوغة حول العناصر التالية:

 المقاربة بالكفايات  دواعي اعتماد 
  جهاز مفاهيمي للمقاربة بالكفايات 
  أنواع الكفايات 
  أهمية المقاربة بالكفايات 
  استراتيجية بناء وتنمية الكفايات 

                                                   
1
 .17وزارة التربية الوطنية "الميثاق الوطني للتربية والتكوين المادة   - 

2
 .130نفس المرجع المادة   - 
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 أنشطة عملية 
 

 دواعي اختيار المقاربة بالكفايات  -1
تعتبررررر المقاربررررة بالكفايررررات مقاربررررة فعالررررة فرررري كررررل ميررررادين اإلنتررررا ، وقررررد دخلرررررت 

التعليميررة علررى أسرراس أن هررذه األخيرررة ورشررات عمررل كالمقاولررة تمامررا، علمررا المؤسسررات 
أن المجررال األرحررب الررذي تبلررورت فيرره الكفايررات فرري الوقررت الحاضررر هررو مجررال المقاولررة 
الصرررررناعية، ويدشرررررن اعتمررررراد مقاربرررررة المنررررراهب بالكفايرررررات، فررررري نظرررررام التربيرررررة والتكررررروين 

يررر مررن السررلبيات الترري أبرران عليهررا التقرردم بررالمبرب، مرحلررة جديرردة تفررتل البرراب لترردارك كث
 المطرد في مجال علوم التربية وما حققه من مستجدات.

ذا ما حاولنا أن نبين دواعي اعتماد المقاربة بالكفايات في نظرام التربيرة والتكروين  وا 
برررررالمبرب كاختيرررررار اسرررررتراتيجي ف ننرررررا نجرررررد أن ذلرررررك حصرررررل اسرررررتجابة لمجمررررروعتين مرررررن 

 الدواعي:
 وسياسية دواع فلسفية  -1
 بيداغوجية-دواع علمية -2
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 السياسية-الدواعي الفلسفية -1
يقصررد بهررذه الرردواعي األسررس الترري نررص عليهررا الميثرراق الرروطني للتربيررة والتكرروين، 
والررذي يعتبررر المرجررع األساسرري فرري اإلصرررالذ الجديررد، والررذي فرري ضرروئه تمررت مراجعرررة 

ومتكامرررل يسرررتجيب للشرررروط بررررامب التعلررريم فررري بالدنرررا، وذلرررك قصرررد بنررراء منهرررا  جديرررد 
 والمتطلبات العلمية الراهنة التي يقتضيها بناء المناهب التربوية.

ومن بين ما أكد عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين، العمل علرى إنجراذ المرتعلم 
فرري الحيرراة، وتأهيلرره للتوافررق مررع محيطرره، وذلررك فرري كررل فترررات ومراحررل تربيترره وتكوينرره، 

به مررن كفايررات ضرررورية إلحقرراق النجرراذ والتوافررق المحررد  عنهمررا وذلررك بفضررل مررا يكتسرر
 سابقا.

ومن بين الشهادات التي يمكرن اسسرتدسل بهرا علرى توجره الميثراق فري هرذا المنحرى 
 ما يلي:

  يمررررنل األفررررراد فرصررررة اكتسرررراب القرررريم والمعررررارف والمهررررارات الترررري تررررؤهلهم
اسررتوفوا الشرروط والكفايررات  لالنردما  فري الحيرراة العملية،وفرصرة مواصررلة الرتعلم كلمرا

 .   3المطلوبة....
 4استيعاب المعارف األساسية والكفايات التي تنمي استقاللية المتعلم. 

                                                   
3
 16والتكوين ص بية الميثاق الوطني للتر - 

4
 32نفس المرجع ص  - 
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  ،التمكن مرن المفراهيم ومنراهب التفكيرر والتعبيرر والتواصرل والفعرل والتكيرف
مما يجعل من الناشئة أشخاصرا نرافعين قرادرين علرى التطرور واسسرتمرارية فري الرتعلم 

 .5حياتهم بتالؤم تام مع محيطهم المحلي والوطني والعالمي طيلة
  اكتساب مهارات تقنية ورياضرية وفنيرة أساسرية، مرتبطرة  مباشررة برالمحيط

 .6اسجتماعي واسقتصادي للمدرسة

 
 البيداغوجية  -الدواعي العلمية  -4

 ترتكز هذه الدواعي إلى القاعدة األساس التالية : 
ينشرررده الميثررراق الررروطني للتربيرررة والتكررروين، وذلرررك بجعلررره اسرتقررراء برررالمتعلم إلرررى مرررا 

يسررتند إلررى نظررام متنرراغم ومتكامررل فرري المعررارف واإلنجررازات والمهررارات المنظمررة ضرررمن 
وضررررعيات تعلميررررة، تجعررررل المررررتعلم فرررري صررررلب الررررتعلم، ولررررن يحررررد  ذلررررك إس فرررري إطررررار 

ألنهررررا تحلررررل بيررررداغوجيا فعالررررة تعتبررررر" المقاربررررة بالكفايررررات" أوضررررل معبررررر عنهررررا، وذلررررك 
التعلميررة إلررى مجموعررة مررن الوضررعيات الفرعيررة وتبنيهررا وفررق منظررور -الوضررعية التعليميررة

إيجابية المتعلم، بهردف إدماجره كفاعرل أساسري فري بنراء التعلمرات وذلرك بتررجيل المبراد  
 البيداغوجية التالية:

 اعتبار محورية المتعلم: 4-1

                                                   
5
 32نفس المرجع ص  - 

6
 32نفس المرجع ص  - 
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تعلمرات، ممرا يردعو إلرى استحضرار فالمتعلم هنرا فاعرل أساسري فري بنراء المعرفرة وال
جانرررب الرررتعلم الرررذاتي فررري كرررل األنشرررطة، واعتبرررارا لهرررذا المنطرررق كررران سبرررد مرررن بنررراء كرررل 
المناشرررط البيداغوجيرررة علرررى فاعليرررة المرررتعلم وذلرررك برررالتركيز علرررى سرررمات شخصرررية مرررن 

،  قدرات عقلية ) التفكير، اإلدراك ، التذكر،اسستدسل ...( ومميرزات وجدانيرة ) اسنفعرال
 العاطفة...( وخاصيات سيكوحركية.

وهرررذا مرررا يررردعو أيضرررا إلرررى استحضرررار البيرررداغوجيا الفارقيرررة حرررين تبنررري اسرررتعمال 
 المقاربة بالكفايات.

 توفير فضاء للتعلم الذاتي 4-4
ويكررون ذلررك يفررتل المجررال رحبررا أمررام المررتعلم لكرري يوظررف إمكاناترره وقدراترره للررتعلم، 

بنراء وضرعيات تعلميرة تحفرزه علرى التفاعرل مرع محيطره وس يتأتى لره ذلك، إس عن طريق 
 تفاعال إيجابيا وبناء قوامه المساءلة واسستكشاف ارتباطا بقواعد التفكير العلمي.

 توفير الشروط المادية والتربوية للتعلم الذاتي 4-3
 ويقصد بذلك مختلف الوسائط والطرائق التي تتيل فرص التعلم الذاتي.

تعتبرررر مقومرررا مميرررزا للرررتعلم الفعرررال لرررم تكرررن حاضررررة بالشررركل إن هرررذه القواعرررد التررري 
المطلرروب، فرري نمرروذ  التررردريس باألهررداف، وذلررك ألن هررذا النمررروذ  األخيررر اسررتند إلرررى 

 أسس اختيارية تجزيئية من أهم مبادئها:
  هندسررة األسررتاذ لفهررداف التعليميررة بعيرردا عررن اهتمررام المررتعلم وتخطيطهررا فرري

 والقياس. شكل سلوكات قابلة للمالحظة
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  اسهتمرام بقيرراس الرجررع التعليمرري )قيرراس المعلومررات..( وعرردم اسهتمررام بتحقررق
 النمو بكل أبعاده في شخصية المتعلم 

  انتقرراء واستحضررار العرردة البيداغوجيررة )طرائررق، تقنيررات ، أدوات...( وفررق مررا
يرررررراه األسرررررتاذ مناسررررربا لتحقيررررررق األهرررررداف التررررري تررررررم تخطيطهرررررا، دون اعتبرررررار لعرررررردة 

جيات مفتوحة، تتيل للمتعلم تنمية شخصيته بكرل مكوناتهرا )العقليرة والوجدانيرة بيداغو 
حركية( مثل ما هو معمرول بره فري المقاربرات المعتمردة علرى حرل المشركالت -والحس

 والمشاريع التربوية.
  إشراف األستاذ القبلي على توظيف واسرتثمار العردة البيداغوجيرة بشركل يجعرل

 ة التعلم والتعليم .منه الفاعل األساسي في عملي
 مسررربقة يعتبرهرررا معرررايير ومؤشررررات دالرررة علرررى حررردو   سبنررراء المررردرس لمقرررايي

 التعلم أو انتفائه )التقويم(.
  ،بنرراء إجررراءات قبليررةي توقعيررة لرردعم نتررائب التقررويم )ترسرري، الررتعلم، تصررحيحه

 تعديله،إكمال النقص الذي يعتريه( لقد جعلت هذه المباد  مرن المرتعلم عنصررا سرلبيا
 ومنفعال.

يقبررل كرررل تعلرريم مبررررمب بنرراء علرررى خطررة واختيرررار لررم يكرررن شررريكا فيهمرررا، فيخضرررع 
لمسررررار األسررررتاذ منفررررذا لتوجيهاترررره ليكتسررررب فرررري النهايررررة تعليمررررا محررررددا ومشررررروطا تميررررزه 

 خاصيتان هما:
 * التجزيئية 
 * والبيرية
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التجزيئية : وهي عبارة عن سرلوكات جزئيرة وضريقة عبرر عنهرا باألهرداف  -
 ائية.اإلجر 

البيريرة: وهرري نتيجررة سختيررار فاعررل خرارجي عررن  المررتعلم، وهررو األسررتاذ   -
المررتعلم فرري –بنرراء علررى مقتضرريات بيداغوجيررة األهررداف -الررذي لررم يشرررك
 بناء تعلماته.

واعتبرررارا لكررررل هررررذه األمرررور وغيرهررررا، جرررراءت اسنتقرررادات الموجهررررة إلررررى بيداغوجيررررة 
األمررر عنررد" بوفررام" و"إيزنر"و"وكانيرره"  أنفسررهم، كمررا هررو ناألهررداف، عنيفررة مررن السررلوكيي

وقررد أثررار هررذا األخيررر اسهتمررام بفعاليررة الشررروط الداخليررة للمتعلم،واعتبرهررا أمرررا ضررروريا 
لحدو  التعلم، كما فعل، مرن جهرة أخررى ، علرى تجراوز المفهروم الضريق للسرلوك)الهدف 

از جزئري متعلرق اإلجرائي( إلرى مفهروم أوسرع هرو القردرة، وذلرك ألن الهردف اإلجرائري إنجر
بوضعية محددة ومعينرة، فري حرين أن القردرة تشرمل إنجرازات متعرددة ومترابطرة فيمرا بينهرا 
بقواسررم مشررتركة كالقرردرة علررى التررذكر، الترري س يقررف األمررر فيهررا عنررد تررذكر شرريء بذاترره، 
كتررذكر اسررم عررالم، بررل يتسررع إلررى التررذكر بشرركل عررام، وبهررذا تسررمى القرردرة أيضررا بالحالررة 

 ي ترادف الهدف العام وليس الهدف اإلجرائي.الدائمة، وه
وعلرررى هرررذا األسررراس، جررراء مررردخل الكفايرررات اختيرررارا تربويرررا اسرررتراتيجيا ليجعرررل مرررن 
األسررتاذ فرراعال يعمررل علررى تكرروين القرردرات والمهررارات وس يبقررى منحصرررا فرري مررد المررتعلم 

 بالمعارف و السلوكات الجزئية.
 تيجية تعمل على :من هنا يتضل أن المقاربة بالكفايات استرا

 .إفساذ الفضاء المدرسي وجعله يشجع على التعلم الذاتي 
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 .ربط التعلم باهتمام التالميذ وجعله قريبا منهم فيشدون إليه 
  تيسير النجاذ في توظيرف التعلمرات لحرل المشركالت، وذلرك بفضرل مرا تحققره

 من كفايات عبر مختلف المواد الدراسية و الوحدات التعليمية.
 علمات المكتسبة في فضاء المدرسة دسست حقيقية.إعطاء الت 
  الحرص على اعتبار التكامل بين مختلرف المرواد والوحردات الدراسرية فري بنراء

 الكفايات وذلك من جانبين:

 
 التمركز حول المتعلم  -أ(

 اعتباره الفاعل األساسي في كل نشاط تربوي. -ب(
  مصدرا لها.ربط أنشطة التعلمات بحاجات المتعلم، وجعل بيئته 
  انتقراء التعلمرات: ويقصرد برذلك اسقتصرار فري التعلمرات علرى مرا يعتبرر أساسرا

 لمتابعة أطوار التربية والتكوين.
  اإلدمرا  : وهررو إقرردار المرتعلم علررى توظيررف عرردة تعلمرات سررابقة منفصررلة فرري

بنراء جديررد متكامرل وذي معنررى، وغالبرا مررا يرتم هررذا الرتعلم الجديررد نتيجرة التقاطعررات آلترري 
 تحد  بين مختلف المواد والوحدات الدراسية.

  أحقيررة المررتعلم فرري الخطررأ، والمررراد برره أس يعتبررر الخطررأ فرري            إنجرراز
المرررررررررررررررررتعلم عمرررررررررررررررررال سرررررررررررررررررلبيا، بررررررررررررررررررل يكرررررررررررررررررون منطلقرررررررررررررررررا للبيرررررررررررررررررداغوجيا العالجيررررررررررررررررررة                          

((pédagogie de remédiation يال وأداة كشرف التري توظرف الخطرأ، إيجابيرا، وتعتبرره دلر
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عررن آليررات التفكيررر عنررد المررتعلم، وهكررذا يرررتم ضرربط الخطررأ وتحديررد مصرردره، ثررم عالجررره 
 بوعي وتبصر من لدن المتعلم.

إن بناء تعلمات من هذا القبيل يفترض اإللمام بمفهوم "الكفايرة" مرن جهرة        و 
حه فررررري "المقاربررررة بالكفايررررات" كاسررررتراتيجية مررررن جهررررة ثانيررررة، وهررررذا مررررا سررررنحاول توضرررري

 .         ةالصفحات الالحق
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 بعض تعاريف الكفاية

نظام من المعارف المفاهيمية الذهنية والمهارية التي تنظم في خطاطات إجرائية  "
تمكن في إطار وضعيات من التعرف على المهمة اسشكالية وحلها بنشاط    وفعالية 

." 
Pierre Gillet. 1991  

 –عة مدمجة من المهارات للمجاست المعرفية والسوسيو " الكفاية تتضمن مجمو 
 وجدانية والسيكو حركية ".

D G E G 1994  

" مهارة مكتسبة عن طريق استيعاب معارف مالئمة وعن طريق الخبرة والتجربة 
 والتي تسمل بتحديد المشكالت الخاصة وحلها ".

Legendre 1993 

مد استحضار مجموعة من الطاقات " الكفاية هي التمكن من أداء عمل مركب، يعت
 وتوظيفها بفعالية".

           
 2666وزارة التربية كيبك  
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 مفهوم الكفاية
سررررعينا، فرررري تقررررديم الكفايررررة، لوحاطررررة بهررررذا المفهرررروم مررررن كررررل جوانبرررره وذلررررك ألن 

 "المقاربة بالكفايات" مقاربة جديدة في المنظومة التربوية المبربية.
 كفاية توضيحا كافيا سبد من تناول مسألتين:وعمال على توضيل مفهوم ال

 تحديد الكفاية من جهة. -
 وتدقيقها في عالقتها ببعض المفاهيم األخرى من جهة ثانية -

 تعريف الكفاية : -1
س يمكررررن اإلحاطررررة بمرررردلول الكفايررررة إس مررررن خررررالل تقررررديم نمرررراذ  مررررن التعرررراريف  

مررن خررالل ذلررك تعريفررا جامعررا المتكاملرة، قصررد استشررفاف مررا يجمررع بينهررا جوهريرا، لنبنرري 
مانعررا كمررا يقررول المناطقررة، خاصررة إذا مررا استحضرررنا تطررور مفهرروم الكفايررة فرري مختلررف 

 مجالت العمل)المقاولة، المدرسة، مختلف الحقول المعرفية...(   
 ومن أهم ما عرفت به الكفاية ما يلي:

ز معرررين، أنهررا تررررتبط باسعتمررراد الفعرررال للمعرررارف والمهرررارات مرررن أجرررل إنجرررا. 1-1
وتكررون نتيجررة للخبرررة المهنيرررة، ويسررتدل علررى حرردوثها مرررن خررالل مسررتوى األداء المتعلرررق 
بهررا، كمرررا أنهررا تكرررون قابلرررة للمالحظررة انطالقرررا مررن سرررلوكات فعالرررة ضررمن النشررراط الرررذي 

 .7ترتبط به
إنهررا مجموعررة مرررن المعررارف نظريرررة وعلميررة، يكتسرربها الشرررخص فرري مجرررال  .1-4

التربروي، فيحيرل مفهروم الكفايرة إلرى مجموعرة مرن المهررارات  مهنري معرين، أمرا فري المجرال
                                                   

7
 - André Guillet « Développer les compétences ». E.S.F éditeurs Paris 2

ème
 édition p.13 
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المكتسرربة عررن طريررق اسررتيعاب المعررارف المالئمررة، إضررافة إلررى الخبرررات والتجررارب الترري 
 .8تمكن الفرد من اإلحاطة بمشكل يعرض له ويعمل على حله

إنها نظرام مرن المعرارف المفاهيميرة واإلجرائيرة المنتظمرة بكيفيرة تجعرل الفررد  .1-3
ين وجرروده فررري وضررعية معينررة، فررراعال فينجررز مهمرررة مررن المهررام، أو يحرررل مشرركلة مرررن حرر

 .  9المشاكل

 .10إن الحدي  عنها يعتبر حديثا عن الذكاء بشكل عام. 1-2

 إنهررررررا تمكررررررن الفرررررررد مررررررن إدمررررررا  وتوظيررررررف ونقررررررل مجموعررررررة مررررررن المرررررروارد .1-2
ة مشررركالت )المعلومرررات، معرررارف، استعدادات،اسرررتدسست...( فررري سرررياق معرررين لمواجهررر

 .11أو لتحقيق عمل معين تصادفه
 : وباستجماع هذه التعاريف والتوليف بينها يتم استنتا  أن الكفاية

  أشمل من الهردف اإلجرائري فري صرورته السرلوكية الميكانيكيرة، وأشرمل مرن القردرة
 أيضا ألنها مجموعة من المعارف والمهارات واآلداءات.

 صة ألنها ذات طابع شمولي.نظام نسقي منسجم، فال ترتبط بمعرفة خا 
 دورا مركزيا.–الذي يكون قابال للمالحظة -يلعب فيها إنجاز المتعلم 

                                                   
8
 - Renald Legendre : Dictionnaire actuel de l’éducation « Paris » Montréal 1998   

9
  - P Guillet « Construire la formation : outils pour les enseignants et les formateurs » Editions  E.S.F   

10
 - Jérôme S. Bruner « Le développement de l’enfant : savoir-faire avoir –dire » Textes traduits et 

présentés par Michel  delean 2eme édition P.U.F.  France 1991 P.255.   
11 

- G.Le Boterf in x avier. R « Une pédagogie de l’intégration 2eme édition  De . Boeck in  

Université.2001 P .66. 
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  ،تنظيم لمكتسبات سابقة في إطار خطاطات، يرتحكم فيهرا الفررد ليوظفهرا بفعاليرة
توظيفررا مبرردعا  فرري وضررعيات معينررة، وذلررك بانتقرراء المعررارف والمهررارات واألداءات الترري 

 ي يوجد فيه.تتناسب مع الموقف الذ
  .إنتا  أفعال أو سلوكات قصد حل مشكلة أو التكيف مع وضعية جديدة 
 .ميكانيزمات تعمل على إحدا  التعلم وتنظيمه وترسيخه 

 وانطالقا من هذه اسستنتاجات يمكن اعتماد تعريف للكفاية باعتبارها:
اسررررتعداد الفرررررد إلدمررررا  وتوظيررررف مكتسررررباته السررررابقة مررررن معلومررررات ومعررررارف  -

مشرركلة أو التكيررف مررع وضررعية -رات، فرري بنرراء جديررد قصررد حررل وضررعيةومهررا
 طارئة.

 يفيد هذا التعريف التوليفي لمفهوم الكفاية ما يلي:
 المفاهيمية والمنهجية والعلميرة التري تعتمرد  فالكفاية منظومة مدمجة من المعا ري

  بنجاذ، في حل مشكلة قائمة.
 الكفاية (هدف ختامي مردمبobjectif terminal d’intégration أي أنهرا النتيجرة )

المتوقعرررة فررري نهايرررة مرحلرررة تعليميرررة، ومثرررل ذلرررك الهررردف الخترررامي المررردمب لكافرررة 
التعلمات في مستوى دراسي معين أو مرحلة تعليميرة محرددة، أي مجمروع القردرات 
التررري اكتسررربها المرررتعلم بنجررراذ، والتررري يمكنررره توظيفهرررا مدمجرررة لحرررل مشررركالت قرررد 

صرررة تلرررك الوضرررعيات الشررربيهة بالوضرررعيات التررري تمررررس تعررررض لرررره مسرررتقبال خا
 عليها في برنامب دراسي محدد. 
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  ترابط الكفاية مع مفاهيم أخرى. -4 

 يمكن أن يتحدد مفهوم الكافية بدقة أكثر في ضوء مفاهيم أخرى ترتبط به منها: 
  
  (Habilité) المهارة 4-1

كل دقيق يتسرم بالتناسرق والنجاعرة يقصد بالمهارة، التمكن من أداء مهمة محددة بش
والثبات النسبي، ولذلك يرتم الحردي  عرن التمهيرر، أي إعرداد الفررد ألداء مهرام تتسرم بدقرة 

 .                       12متناهية
 أما الكفاية فهي مجموعة مدمجة من المهارات.

 * ومن أمثلة المهارات ما يلي:
 اسطة تقنيات المحاكاة والتكرار ومنها: مهارات التقليد والمحاكاة : التي تكتسب بو 

 رسم أشكال هندسية. -
 والتعبير الشفوي . -

نجاز تجربة... -  وا 

 * مهارات اإلتقان والدقة: 
 وأساس بناءها :

 التدريب المتواصل والمحكم. -
 ومثالها في مادة النشاط العملي مثال: -

                                                   
12

 - Renald Doron et F. l’arol « dictionnaire de psychologie » Larouse. Paris Montréal 1998 

 1889ع كذلك، عبد الكريم غريب ومن معه "معجم علوم التربية " منشورات علوم التربية . مطبعة  النجاح الجديدة الدار البيضاء  يراج -

 وكذلك فرج عبد القادر طه ومن معه في معجم علم النفس والتحليل النفسي "دار النهضة العربية ، بيروت" بدون تاريخ" .
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 ترجمة صياغة لبوية إلى إنجاز أو عدة تجريبية.
 (Capacitéالقدرة )   4-4

 يفيد لفظ القدرة عدة معان منها:
 التمكن. -ا(

 اسستعداد -ب(
 األهلية للفعل... - (
ويتم الحدي  عن القدرة في الحالة التي يكون فيها الفرد متمكنا من النجاذ في  -

 إنجاز معين، ولذلك تعتبر لفظة " اسستعداد " قريبة من لفظة  "القدرة ".
رة والقدرة، فالمهارة أكثرر تخصيصرا مرن " القردرة " أما من حي  العالقة بين المها -

وذلرررك ألن " المهرررارة " تتمحرررور حرررول فعرررل ، أي " أداء " تسرررهل مالحظتررره ألنهرررا تررررتبط 
      13بالممارسة والتطبيق، أما القدرة فترتبط بامتداد المعارف والمهارات 

بموضرروع  وتتميررز القرردرة بمجموعررة مررن الخاصرريات: إذ أن القرردرة عامررة س ترررتبط -
معين، كالقدرة على الحفظ التي تشمل كل ما يمكن حفظره وس تقتصرر علرى حفرظ الشرعر 

 واألمثال أو القواعد والصيغ...
* يتطلررررررب تحصرررررريلها واكتسررررررابها وقتررررررا طررررررويال، ولررررررذلك فهرررررري س ترررررررادف الهرررررردف 

 اإلجرائي، بل تتعداه إلى مفهوم الهدف العام، وهذا ما يفيد قابليتها للتطور.

قاعدة أساسية وضررورية لحردو  تعلمرات أعقرد، توضريحا لرذلك: س يمكرن * تعتبر 
 التعلم أن يقوم عمال ما، ما لم تكن لره قدرات أخرى كالتحليل والتركيب والنقد .

                                                   
13

 - R. Legendre Dictionnaire actuel de l ‘éducation Paris Montréal 1998. 
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 يم بخالف الكفاية.و غير قابلة للتق 
 ( Performance) أو اإلنجاز األداء 4-3

ويقصرررد بررره إنجررراز مهرررام فررري يعتبرررر األداء واإلنجررراز ركنرررا أساسررريا لوجرررود الكفايرررة، 
شرركل أنشررطة أو سررلوكات آنيررة ومحررددة وقابلررة للمالحظررة والقيرراس، وعلررى مسررتوى عررال 

 .14من الدقة والوضوذ
 مشكلة-ومن أمثلة ذلك، األنشطة التي تقترذ لحل وضعية

4-2  ََ ََ ََ ََ  (Aptitudeاالستعدادَ)
سرررتجابة يقصرررد باسسرررتعداد مجموعرررة الصرررفات الداخليرررة التررري تجعرررل الفررررد قرررابال اس

أي أن اسسرررتعداد هرررو تأهيرررل الفررررد ألداء معرررين، بنررراء علرررى 15بطريقرررة معينرررة وقصررردية،
 مكتسبات سابقة منها القدرة على اإلنجاز والمهارة في األداء.

ولذلك يعتبر اسستعداد دافعا لونجاز ألنه الوجه الخفي لرره. وتضراف إلرى الشرروط 
لميررررررل والرغبررررررة أساسرررررريان لحرررررردو  المعرفيررررررة والمهاريررررررة شررررررروط أخرررررررى سرررررريكولوجية، فا

 اسستعداد.
مررن خررالل هررذه التعرراريف الترري توضررل مفهرروم الكفايررة، يررتم التأكررد علررى أن الكفايررة 
تتررررويب  لفترررررة طررررويال مررررن الررررتعلم، وليسررررت حصرررريلة حصررررة دراسررررية أو حصررررتين، ولررررذلك 
ر يعتبرهرا الربعض محطرة ختاميرة لسرك تعليمري أو مرحلرة تعليميرة، فر ذا اعتبرنرا أن التفكيرر

                                                   
14

-  Ibid (R Legendre) 
15

 - Ibib (R lengendre) 
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العلمري كفايررة يسررهم النشرراط العلمري فرري تحقيقها،فرر ن حرردو  هرذه الكفايررة لررن يررتم إس بعررد 
 فترة طويلة ولهذا اإلعتبار س يجب الخلط بين الكفاية والهدف.

ألن المسرررألة ليسرررت تبرررديل مفرررردات برررأخرى، ولكنهرررا مسرررألة تصرررور عميرررق أساسررره 
 شمولية.تبيير المقاربة من بيداغوجيا تجزيئية إلى بيداغوجية 

 

 أنواع الكفايات

تصررنف الكفايررات بصررفة عامررة إلررى كفايررات نوعيررة فرري مقابررل كفايررات مستعرضررة، 
 وكفايات أساسية قاعدية في مقابل كفايات اإلتقان.

 الكفايات النوعية: -1
وهررري الكفايرررات المرتبطرررة بمرررادة دراسرررية معينرررة أو مجرررال نررروعي  أو مهنررري معرررين، 

يرة المستعرضرة، وقرد تكرون سربيال إلرى تحقيرق الكفايرات ولذلك فهي أقرل شرمولية مرن الكفا
 المستعرضة. 

 الكفايات المستعرضة -4
وتسمى أيضا الكفايات الممتدة، ويقصرد بهرا الكفايرات العامرة التري س تررتبط بمجرال 
نمررا يمتررد توظيفهررا إلررى مجرراست عرردة أو مررواد مختلفررة،  محررددة أو مررادة دراسررية معينررة، وا 

النوع من الكفايات يتسم بالبنى في مكوناتره، إذ تسرهم فري إحداثره ولهذا السبب، ف ن هذا 
ترردخالت متعررددة مررن المررواد، كمررا يتطلررب تحصرريله زمنررا أطررول ،فلررو فرضررنا أننررا بصرردد 
الحدي  عن امتالك آليات التفكير العلمي ككفايرة ، فر ن مسرتوى هرذه الكفايرة يجعرل منهرا 

التفكير العلمررري لررريس مقتصررررا كفايررة مستعرضرررة، ألنهرررا مرتبطرررة برررأكثر مرررن تخصرررص، فررر
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علررى النشرراط العلمررري بررل يرردخل ضرررمن كررل التخصصررات، كمرررا أن الررتمكن مررن مركبرررات 
 هذه الكفاية يتطلب وقتا، وذلك لتعدد هذه المركبات وتنوعها.

إن هررذا النرروع مررن الكفايررات يمثررل درجررة عليررا مررن الضرربط واإلتقرران، ولررذلك يسررمى 
صرى مرا يمكرن أن يحررزه الفررد، وهرذا طبيعري، كفايات قصوى أو كفايرات ختاميرة، ألن أق

ألن هرررذا النررروع مرررن الكفايرررات تررردخل فررري بنائررره وتكوينررره تخصصرررات عررردة متفاعلرررة فيمرررا 
 بينها، كما أن امتالكه يشترط تعلما مسترسال ووعيا طيلة الحياة الدراسية للمتعلم.

 ومن أمثلة الكفايات المستعرضة:
 امتالك آليات التفكير.

 مشاكل.-ل وضعياتامتالك منهجية ح

 تنمية القدرات التواصلية.
 الكفايات القاعدية: -3

وتسررررررمى أيضررررررا بالكفايررررررات األساسررررررية أو الجوهريررررررة أو الرررررردنيا، وتشرررررركل األسرررررررس 
الضرررورية الترري س بررد مررن اعتبارهررا فرري بنرراء تعلمررات سحقررة والترري س يحررد  الررتعلم فرري 

 غيابها.
علمرري للسررنة الخامسررة مررن التعلرريم ومررن أمثلررة هررذه الكفايررات فرري برنررامب النشرراط ال 

 األساسي، )اسبتدائي(:
 فصل مكونات الخليط.
 تعرف أنواع الخليط .

 تعرف دور العضالت في إحدا  الحركة.
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 تعرف األلوان األساسية في مجال الضوء والصناعة.
 كفايات اإلتقان: -2

ات  وهررري الكفايرررات التررري س تنبنررري عليهرررا بالضررررورة تعلمرررات أخررررى، رغرررم أن كفايررر
اإلتقرران مفيرردة فرري التكرروين، إس أن عرردم إتقانهررا مررن لرردن المررتعلم س يررؤدي إلررى فشررله فرري 

 الدراسة.
ومن أمثلة كفايات اإلتقران فري مرادة النشراط العلمري فري السرنة الخامسرة مرن التعلريم 

 اسبتدائي 
 تعرف العلبة المظلمة  -
 تعرف المشروب البازي. -

  
 .أهمية المقاربة بالكفايات

 از المقاربة بالكفايات بما يلي: تمت
ومعنررى ذلررك أن المقاربررة بالكفايررات تكسررب التعلمررات معنررى  ة التعلم  اتي  وظيف -1

وذلررك بالعمررل علررى ربطهررا باهتمامررات المررتعلم وحاجاترره  لرردى التلميررذ، وس تبقيهررا مجررردة،
 بشكل عملي ووظيفي.

 
 وذلك ألن هذه المقاربة تعمل:فعالية التعلمات :  -2
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 ي، التعلمررات وتثبيتهررا، فقررد بررات مررن المؤكررد أن حررل المشرركالت علررى ترسرر
إجررراء أساسرري لررتعلم يررتم بالترسرري، والعمررل، وبمررا أن المقاربررة بالكفايررات ترتكررز 
 على حل المشكالت بامتياز ف نها سبيل بيداغوجي لترسي، التعلمات وتنميتها.

  ة، علرى اسهتمرام بمررا هرو جرروهري وأساسري فالتعلمرات ليسررت كلهرا جوهريرر
 ولكن المقاربة بالكفايات تتمركز حول التعلمات التي لها طابع جوهري وفعال.

  علررى جعررل العالقررات قويررة مررع تعلمررات أخرررى، فقررد أثبتررت دراسررات علرروم
التربية والبحو  الديداكتيكية أن التمكن العميق فري مجرال أي تعلرم يفتررض أن 

ة بره، وبمرا أن بنراء يدخل هذا التعلم في عالقة جدلية مع تعلمات أخرى مرتبطر
الكفايرررررات يقررررروم أساسرررررا علرررررى إقامرررررة روابرررررط وعالئرررررق برررررين مختلرررررف التعلمرررررات 
المرتبطررة بموضرروع معررين، فرر ن المقاربررة بالكفايررات تكتسرري طررابع الفعاليررة فررري 
بناء التعلمات ولذلك تم الحرص فري أنشرطة النشراط لعلمري مرثال علرى اسرتثمار 

 يها.التقاطعات بين مختلف المواد واسنفتاذ عل

: ويتجلرررى ذلررررك فررري الررررربط برررين مختلررررف بن   اء وتسس    يم التعلم    ات ال حق    ة -3
التعلمرات الترري يكتسرربها التلميرذ مررن جهررة وفري توظيررف هررذه المكتسربات ضررمن وضررعيات 
تعلميررة ذات معنررى، تتجرراوز الحيررز المخصررص لمسررتوى دراسرري معررين مررن جهررة أخرررى، 

ن والحالررة هررذه، مرررن بنرراء نسرررقي وبهررذا المعنررى فررر ن الررربط الترردريجي برررين التعلمررات يمكررر
تعلمرري أكثرررر شررمولية، توظرررف فيرره المكتسررربات والتعلمررات مرررن سررنة ألخررررى، ومررن طرررور 
تعليمي إلرى أخرر، بقصرد بنراء كفايرات أكثرر تعقيردا، ومرن هرذا المنظرور يمكرن الجرزم برأن 



23/89 

 التكـويــن ( استــراتيجيــــاتتكويــن األطــر ) قـسـم مديرية 
 -الوطنيــةقطــاع التربيـة  –العالــي وتكــوين األطـر والبحـث العلــمي  والتعليــمربيـة الوطنيـة ـالت وزارة

 3  الرباط،  -أكدالسينا  ابنشارع 637076112الهاتف  رقم  ، 203637776 الفاكس ، ucfcmen@yahoo.frmail   -e   

المقاربررة بالكفايررات تترريل بنرراء تعلمررات سحقررة، تأخررذ بعررين اسعتبررار التعلمررات السررابقة ، 
 واسمتدادات المرتقبة.

ومعنرى دلرك أن المقاربرة بالكفايرات تررتبط أساسرا  اعتماد الوض عيات التعلمي ة: -2
بوضعيات تعلمية تبنى حول المضامين الدراسية لتكون منطلقرا لبنراء الكفايرات فر ن تعلرق 
ن تعلررررق األمررررر بمحترررروى  األمررررر بمحترررروى مررررادة دراسررررية واحرررردة كانررررت الكفايررررة نوعيررررة، وا 

 واد عدة تعلق األمر بكفايات مستعرضة.تتقاسمه م

علررى خررالف القرردرة فرر ن الكفايررة قابلررة للتقررويم أي قيرراس أثررر القابلي  ة للتق  ويم:  -5
 التعلمات من خالل معايير دقيقة كجودة اإلنجاز ومدته.

 
 استراتيجية بناء وتنمية الكفايات.-2
 . سيرورة بناء الكفايات وتنميتها.2-1    

 تطويرها يقتضي، إنجاز مجموعة من العمليات منها:إن بناء الكفايات و 
 استحضار قدرات ومحتويات سبق اكتسابها )التعلمات السابقة(.

التررري سرررتمارس فيهرررا الكفايرررات ألن ( **)تحديرررد مجموعرررة مرررن الوضرررعيات المترابطرررة
استحضار التعلمات السرابقة س يعمرل علرى بنراء الكفايرة مرا لرم يوظرف فري إطرار وضرعية 

 تعلمية.
 عمل على تنظيم القدرات والمحتويات التي تم استحضارها في صورة تعلمية.ال

                                                   
**

 famille de situations 
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تنظررريم هرررذه األهرررداف فيمرررا بينهرررا ضرررمن وضرررعية مرررن برررين الوضرررعيات التررري سررربق 
 تحديدها.

 . الوضعيات التعلمية سبيل لبناء الكفايات.2-4

إذا كرران تحقيررق الكفايررة يسررتلزم استحضررار تعلمررات سررابقة مررن قرردرات ومحتويررات، 
 :16هذا اسستحضار غير كاف ما لم يتم إدراجه في وضعيات   تعلمية  ف ن

 تحديد مفهوم الوضعية التعلمية 2-4-1 
تعرف الوضعية التعلمية بأنها السياق الذي يتم فيه نشاط أو يقع فيره حرد  تعلمري 

المشرررررررررررررررررركلة "                 –وتحيررررررررررررررررررل لفظررررررررررررررررررة " الوضررررررررررررررررررعية " إلررررررررررررررررررى مفهرررررررررررررررررروم " الوضررررررررررررررررررعية 
(situation-problème ) الترري يقصررد بهررا مجموعررة متسرراوقة مررن المعررارف المختلفررة الترري

 .17توظف إلنجاز عمل محدد
وبهررذا المعنررى فرر ن الوضررعية عبررارة عررن "عررائق معرفرري" هدفرره إثررارة اهتمررام المررتعلم 

 وحثه على بناء تعلمات في موضوع معين.
 وتستند الوضعية التعلمية إلى ثالثة مكونات أساسية هي:

 ي مجمرروع العناصررر الماديررة الترري يررتم تقررديمها للمررتعلم، ومنهررا الرردعامات: أ
الصررورة والرسررم والنصرروص والخبرررات وكررذلك المجررال والمحرريط اللررذان يحيررا 

 فيهما المتعلم...
 .المرتقبات: وهي النتائب المؤمل الحصول عليها بعد اإلنجاز 

                                                   
16

 - Xqvier . op. cit. p 64 
17

 Ibiql.p 124 
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  اإلرشررادات: وهررري مختلرررف التوضررريحات وشررروط العمرررل التررري تقررردم للمرررتعلم
 ورة واضحة .بص

 ةشروط صياغة الوضعية التعلمي -2-4-4    
  :تراعى في صياغة الوضعية التعلمية عدة شروط، منها 
 .صياغة الوضعية بوضوذ 
  ارتباطهررا بمررا هررو ملمررروس لكرري تترريل للمررتعلم التفكيرررر فرري عناصرررها وبنررراء

 فرضياتها.
 ي تبليب الطرابع اإلشركالي عليهرا، إذ مرن المستحسرن أن تصراع الوضرعية فر

 صورة لبز يتطلب من المتعلمين حله.
  الحرررررص علررررى جعررررل الوضررررعية تالمررررس واقررررع التلميررررذ وتجررررري فرررري مرررردار

اهتمامرره، وذلررك مررن أجررل تحفيررزه علررى اإلسررهام الفعررال فرري حررل الوضررعية، 
 ألنه، بهذه الشروط، يعتبرها مرتبطة به وليست مفروضة عليه.

 درك المرتعلم أنره الحرص على عدم تبسيط الوضعية لدرجرة اسبترذال حترى ير
يواجرره ، بالفعررل مشرركلة يطلررب منرره حلهررا، وكررذلك الحرررص علررى أس تكررون 
-الوضررررعية صررررعبة )تتجرررراوز مسررررتوى التلميررررذ المعرفرررري والعقلرررري والسوسرررريو

 ثقافي...( ينفره من التفكير في حلها.
 .خاصيات الوضعية التعلمية -2-4-3    

 لوضعية:تمتاز الوضعية التعلمية بمجموعة خاصيات منها،أن ا 
 .تحمل المتعلم على استحضار التعلمات السابقة قصد توظيفها 
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 .تضعه أمام تحدد يستأنس من نفسه القدرة على تخطيه 
 .تحثه على العمل بفعل الدافعية المرتبطة بها 
 .تجعله يقارن بين المكتسبات السابقة فيختار منها األنسب لحل الوضعية 
  مختلرررررف المررررواد و الوحررررردات تسرررراعده علررررى تجررررراوز الحرررردود الفاصرررررلة بررررين

 الدراسية )التقاطع بين المواد والوحدات ( .
  تمكنرره مررن المسرراءلة المرتبطررة بررالمنهب العلمرري حررول بنرراء المعررارف )كيررف

ترررم بنررراء هرررذه المعرفرررةا وعلرررى أي أسررراسا ومرررا هررري المبررراد  العلميرررة التررري 
 روعيت في البناءا... (.

 ذه الوضرعية:ما يمتلكره تمكنه من قيراس وتقرويم حصريلته فيمرا يخرص حرل هر
نجازه كتعلم جديد.  من مكتسبات أو تمثالت، وما يمكنه البح  عنه وا 

 الوضعيات التعلمية المرحلية شرط لبناء الكفاية: -2-3
الكفايررررة محطررررة يررررتم التوقرررررف عنرررردها بعررررد اجتيرررراز مراحرررررل متعررررددة مررررن التعلمرررررات 

تكامررررل فيمررررا بينهررررا، الضررررورية، وطبيعرررري أن هررررذه التعلمررررات تتحقررررق مرحليررررا رغررررم أنهررررا ت
وتنطلق في كل مرحلة من وضعية تعلمية تتناسب مع متطلبات المرحلرة، وهرذا مرا يعنيره 

حينمررررررررررررررررررا يتحررررررررررررررررررد  عررررررررررررررررررن مفهرررررررررررررررررروم عائلررررررررررررررررررة الوضررررررررررررررررررعيات                   (xavierكزافييرررررررررررررررررره )
(Notion de famille de situation) 18 أي مجموع من الوضرعيات تتررابط فيره وضرعية ،

 ملي واقعي وظيفي.بأخرى، في إطار تكا

                                                   
18

 -Xavier. Op.cit.130 
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وهررررررذه الوضرررررررعيات المترابطرررررررة تشررررررركل فيمرررررررا بينهرررررررا مرررررررا يسرررررررمى "مراقررررررري الكفايرررررررة"        
(paliers de compétence)  ويررتم تحديررد "مراقرري الكفايررة" بواسررطة مجمرروع المسررتويات ،

الوسررريطة مرررن المضرررامين واألنشرررطة المطلررروب إنجازها،وكرررذلك مختلرررف الوضرررعيات التررري 
  19تمارس فيها الكفاية 

ولتحديرد مراقرري الكفايررة يرتم العمررل ضررمن وضرعيات ذات مسررتوى س يسررتوجب كثيرررا 
 من المتطلبات )إنجازات قليلة وبسيطة، وضعيات ذات مجاست محدودة وواضحة...(

 
 
 األنشطة المدمجة شرط آخر لبناء الكفاية: -2-2

ى كررل نشرراط يحمررل المررتعلم علرر (activité d'intégration)يقصررد بالنشرراط المرردمب 
استحضررار مكتسرربات سررابقة نتيجررة لتعلمررات منفصررلة وتوظيفهررا فرري بنرراء تعلمررات جديرردة 

 ذات معنى، ويمتاز النشاط المدمب بأربع مميزات هي:
السرابقة )مفراهيم،  هفاعلية المرتعلم: ألنره نشراط يسرتلزم أن يوظرف المرتعلم مكتسربا تر

 مهارات، سلوكات... (.
  تعلمرررررات جديررررردة يتسرررررم بالجررررردة الدافعيرررررة: ألنررررره يحررررر  المرررررتعلم علرررررى بنررررراء

 واإلبداع.
 .الوظيفية: فهو موجه لتحقيق كفاية 
 .الواقعية:  ألنه مرتبط بواقع المتعلم 
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 -.Ibial.p.141. 
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 والنجاذ في أي نشاط مدمب يتطلب توفر شروط هي:
  اإلحاطرررة بالكفايرررة المطلررروب تحققهرررا، ولرررذلك سبرررد مرررن استحضرررار الكفايرررات فررري

 التعليمية. –ات التعلمية مستهل البرامب أو الكتب المدرسية أو الوحد
  معرفررة التعلمررات التررري يررراد إدماجهررا، وهرررذا مررا يرررتم اإلخبررار برره علرررى مسررتوى مرررا

 يسمى "التعلمات السابقة" بالنسبة لفستاذ والتلميذ معا.

 .اختيار الوضعية المدمجة المناسبة 

 .تحديد أنشطة التلميذ وممارسات األستاذ بوضوذ تام 

 ة.اقتراذ عدة بيداغوجية مناسب 

 .إرفاق النشاط المدمب ب رشادات موضحة لما يطلب إنجازه 

 .تحديد أنشطة تقويمية 
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 مشكلة  –الخصائص الديداكتيكية لتحليل وضعية  –أ 
 المشكلة في الخطاطة التالية : –تبرز أهم الخصائص الديداكتيكية للوضعية 

 

 

 

 

 

 

 

 المشكلة  –تقنيات تحليل الوضعية  –ج 

 تحليل
 مشكلة –وضعية 

 التمركز حول المتعلم : 
 احترام شخصيته، -
 تنمية روح المبادرة، -

 تنمية روح التعاون مع الجماعة، -

 تنمية روح النقد، -

 فعالية المتعلم :
 في تعلمه الذاتي، إسهامه -
 تقويمه الذاتي ألنشطته. -

 
 
 مط

 األنشطة التعلمية : 
 جرد ظواهر متشابهة،  -
 م حظة المتغيرات، -

 اقتراح كلمات )أسماء، ع قات...( -

بناء إشكالية  -
 الوضعية،

 إبراز المتغيرات.  -

 
وضعية 
 االنط ق

 األنشطة التعلمية : 
المساهمة في إعداد الفضاء وتوفير  -

 األدوات.

البحث عن طرائق اإلنجاز.   -
 المتغيرات،

 اقتراح كلمات )أسماء، ع قات...( -

 تنظيم فضاء العمل، -

 إعداد أدوات العمل. -

ن المتعلمين من تمكي -
 أدوات العمل.

 إبراز المتغيرات.  -

 
 

 اإلعداد المادي 
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 األنشطة التعلمية : 

 طلب توضيحات . -

 مناقشة اآلراء . -

البحث عن األدوات التعلمية  -
 وكيفية توظيفها.

 

حث المتعلمين على المساهمة  -
 ) اقتراحات وافرة وغنية(.

 تقديم توضيحات. -

 ناقشة كل االقتراحات.م -

م حظة النجاعة واالرتياح لدى  -
 المتعلمين

 
 
 

 اإلنجاز

 

 

 االستنتاج

 

 تراحات.اختيار االق -

 وضع الخالصات. -

طرح تساؤالت جديدة تبرز  -

 امتدادات الموضوع

 

 

 األنشطة التعلمية: 

في بناء  المساهمة -

 االستنتاجات .

  طرح األبعاد واالمتدادات -
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 المشكلة-مراحل تحليل الوضعية -ب
 

 دور األستاذ باعتباره منشطا المرحلة

 
 

 وضعية االنط ق

 اإلعداد المادي )حجرة الدرم، األدوات،..(. -
 المشكلة وتوضيحها.-طرح الوضعية -

 المشكلة. -إشراك كل المتعلمين في فهم الوضعية -

 تحديد زمن العمل. -

   خلق جو مناسب. -

 
 حلولالبحث عن ال

 تنظيم اقتراحات )فرضيات( المتعلمين.  -

 حث المتعلمين على التعبير بوضوح.  -

عادة صياغة األفكار.  -  اإلنصات إلى االقتراحات وا 

 طرح أسئلة للحصول على مزيد من المعلومات.

 طلب توضيحات حول ما توصل إليه المتعلمون.  - االستثمار
 تحليل إجابات المتعلمين ومناقشتها -  

 
 

 تنتاجاالس

 تذكير باإلشكالية. -
ت   ذكير ب   سهم الخط   وات الت   ي س   لكها المتعلم   ون ف   ي  -

 بحثهم عن الحلول.

 خ صة النتائج المتوصل إليها.   -
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 وتسخذ الحلول المتعلقة بالوضعية المشكلة مسارين:
  :وذلررك حينمررا يررتم وضررع المررتعلم فرري وضررعية طريق  ة الح  ل بواس  طة االكتش  اف

علم المسرتهدف ومثالره اكتشرراف البراز المرذاب فرري تجريبيرة ليكشرف مرن خاللهررا الرت
 المشروب البازي.

 :ذلررك حينمررا يوضررع المررتعلم فرري وضررعية تعلميررة  طريق  ة الح  ل بواس  طة المحاك  اة
شرربيهة بوضررعية أخرررى يكررون قررد تعرفهررا مررن قبررل، ومثالرره فصررل مكونررات خلرريط 

 بالترشيل أو التصفيق.

  
 

 
 
 المسار الثاني: مقاربة الكفاية.4

 اية، وفق التعريفات السابقة، قدرات تؤهل الفرد للتفاعل إيجابيا مع محيطه.إن الكف
والتفاعررل اإليجررابي مررع المحرريط يعنرري حررل المشرركالت الترري تعتريرره وفررق مشرراريع علميررة 
ومخططررررات محكمررررة ومررررن منهجيررررة منطقيررررة وعلميررررة محررررددة. ولهررررذا فرررر ن اسسررررتناد إلررررى 

شرركلة أو تبنرري مشررروع، هرري األنجررع فرري المقاربررة البيداغوجيررة الترري تقرروم علررى وضررعية م
 عمليات أجرأة الكفايات في مادة دراسية معينة.

مشررركلة مسرررتقاة مرررن الحيررراة اليوميرررة. -وهكرررذا تنبنررري هرررذه المقاربرررة علرررى وضرررعية 
وتتمثررل أهميررة هررذه الوضررعيات فرري ارتباطهررا بحاجررات المررتعلم، الشرريء الررذي يحفررزه علررى 

 كفاية قدرات أهداف
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اسرررررتثمارها فررررري إطرررررار مهرررررارات أو مواقرررررف  البحررررر  عرررررن المعرفرررررة واكتسرررررابها ذاتيرررررا، ثرررررم
 وسلوكات، في بناء تدريجي يفضي إلى تحقيق الكفاية.

 ويقتصر دور األستاذ في هذا اإلطار على المساهمة في:
  توضريل اإلشركاست المرتبطررة بالوضرعية، خاصررة وأن كرل درس مررن البررامب يررتم

 مشكلة، على األستاذ أن يبلورها ويوضحها.-استهالله بوضعية

 ظيم وتنشيط عمل المجموعات.تن 

 .وضع معايير تقبل الحلول المقترحة 

 .وضع خطط للبح  عن الحلول 

 . ح  المتعلمين على المثابرة والبح 

 .استنتا  الخالصات 

 .طرذ تساؤست جديدة انطالقا من الحلول المقترحة 

 وعلى هذا األساس ف ن كل أنشطة السنة يمكن أن تسير في هذا استجاه.  
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 الوضعية المشكلة

 
                              

 



35/89 

 التكـويــن ( استــراتيجيــــاتتكويــن األطــر ) قـسـم مديرية 
 -الوطنيــةقطــاع التربيـة  –العالــي وتكــوين األطـر والبحـث العلــمي  والتعليــمربيـة الوطنيـة ـالت وزارة

 3  الرباط،  -أكدالسينا  ابنشارع 637076112الهاتف  رقم  ، 203637776 الفاكس ، ucfcmen@yahoo.frmail   -e   

 
 
 
 
 
 تتضمن صعوبات ال يمكن للمتعلم تقديم حلول جاهزة لها. -
 يواجهها المتعلم. -

يشعر فيها المتعلم أنه أمام موقف مشكل أو سؤال محير  -
 ال يملك عنه تصورا مسبقا.

 يجهل المتعلم اإلجابة عن الموقف المشكل. -

للبحث والتقصي قصد التوصل لحل  يشعر المتعلم بحافز -
 المشكلة.

عبر هذه الظاهرة تنتاب المتعلم حالة من التوتر وعدم  -
 االتزان.

 المشكلة –مفهوم الوضعية 
Situation- Problème 
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 .خلق الثقة بالذات 

 .تنمية روح المبادرة وتحمل المسؤولية 

 .بناء المتعلم لمعارفه باعتبارها نابعة من ذاتيته 

 يتعلم المتعلم كيف يتعلم ذاتيا وذلك لمجابهة المشاكل 
 التي تصادفه.

 .تطوير المتعلم لمعرفته وتنميتها 

 المشكلة -أهداف الوضعية 
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 المشكلة ث ثة خصائص هي :–للوضعية 

        اإلدماج       اإلنتاج ال ديداكتيكية    
 

 المشكلة، وضعية معقدة.–أن الوضعية Deketéle  يعتبر  -
تشتمل على أهم المعلوات الواضحة واألخرى المشوشة  -

 بها الت عب بتعلمات المتعلم. خاصة تلك التي يقصد
تقتضي هذه الوضعية تعبئة الجوانب المعرفية والحسية  -

الحركية واالجتماعية العاطفية، إضافة إلى المكتسبات 
 السابقة للمتعلم

    

 المشكلة -خصائص الوضعية 
  De ketéleحسب =

 خاصية اإلدماج

 خاصية اإلنتاج
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 إنتاجية المتعلم تكون منتظرة باستمرار. -
 تبدو إنتاجية المتعلم واضحة المعالم. -

 ر والتجديد.إنتاجية المتعلم قابلة للتطوي -

تتم إنتاجية المتعلم انط قا من مباشرته لنص أو حل  -
لمسسلة محددة،   أو لموضوع وظيفي أو لخطة عمل 
محددة إلى غير ذلك من األعمال التي تتحدد بها إنتاجية 

 المتعلم.

 إنتاج اإلجابة مرده للمتعلم وليم للمدرم.  -
 
 
 

 كية.لفظ وضعية مشكلة ليم مرادفا للفظ وضعية ديداكتي -
الوضعية المشكلة وليدة فعل المتعلم ذاته، في الوقت الذي  -

تعتبر الوضعية الديداكتيكية وضعية مقدمة من طرف 
 المدرم.

 a-didactiqueالمشكلة بتعبير"–إن الوضعية  -

Brousseau 

 ية ال ديداكتيكيةخاص
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المشكلة تستند إلى ث ثة  –أن الوضعية   De Ketèleبري 
 مكونات هي : 

 الدعامات  (1
 المهمة   (4

 شادات اإلر  (3
يقصد بها مجموع العناصر المادية التي يتم  الدعامات : (1

تقديمها للمتعلم ومنها : النصوص، الصور، الرسوم، 
 الخبرات، المجال والمحيط اللذان يوجد فيهما المتعلم.

عبر هذا المكون يقوم المتعلم بتسدية نشاطه، قصد المهمة :  (4
 تقديم اإلنتاج الذي توصل إليه.

وعة من اإلرشادات المتضمنة لقواعد العمل مجماإلرشادات :  (3
والتي تقدم للمتعلم قصد القيام بعمله، وكمثال على ذلك ما 

المشكلة  –في توضيحه للوضعية    De Ketèleجاء به 
 والمتمثلة في : 

 وضع مجسم للمدرسة من طرف المتعلم. -
 يستخدم المتعلم مواد معينة. -

 المشكلة –مكونات الوضعية 
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 يعطي للمتعلم تصميم للمدرسة.    -

 لمثال السابق : لتوضيح ا
  الدعامات : تصميم المدرسة 

المواد واألدوات التي سيعتمدها المتعلم في وضع  -    
 المجسم. 

 .المهمة : إنجاز مجسم للمدرسة 

  اإلرشادات : إخبار المتعلم أن المدرسة ستشارك
  بالمجسم في إحدى المعارض. 

  المشكلة –القيمة التربوية للوضعية 

شتتكلة إلنجتتاز مجموعتتة متتن اانشتتطة ستتواء منهتتا الم –تستتتدرج الويتتعية  -

   رض تقديم حل للمشكلة المويوعة.غالنظرية أو التجريبية وذلك ب

 يستخدم المتعلم فكره. -

 يستثمر معارفه السابقة في إطار تحصيل معرفة وخبرة جديدة. -

 يحدد المتعلم المشكلة.  -

 يجمع معلومات تتعلق بالمشكلة. -

 يفترض فرضيات تتعلق بالحل. -

 بر فرضياته تلك التي توصل إليها ويمحصها.يخت -

 يحصل على استنتاجات. -
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 يعمم ما توصل إليه على مشاكل مشابهة تعترضه. -

 فالتعلم عن طريق وضعية مشكلة يجذب انتباه المتعلم.  -

 يجعل المتعلم يهتم بالبح  عن حل للمشكلة.  -

 الدرس المؤسس على هذه الشاكلة : -

  يستفزه. –يربك المتعلم 

 تعلم يشعر بالمتعة والحماس وهو منخرط في إيجاد الحل. يجعل الم 

  يرربط المررتعلم معارفرره ومكتسررباته السررابقة بتلررك الترري يتوصررل إليهررا ممررا يجعلرره
 يبني معارفه وينمي كفاياته.
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المشكلة هنا مصممة من *
 طرف المدرم 

 * يقدمها للمتعلم 
* يوجه المدرم المتعلم 
نحو الحل بغرض التوصل 
إلى تحقيق ما يسمى إليه 

 الدرم.

 
  

 

       
 

 

 

 

 

 

 Minder. C –أنواع المشك ت حسب 

 قائيةمشك ت تل
Spontanés 

 مشك ت محدثة
Suscités 

 مشك ت مبنية 

Construits  
 

* يقوم المدرم باستدراج 
المتعلم ومساعدته على وضع 

 المشكلة انط قا من ذاته.
* إيجاد الظروف المساعدة 

 على ذلك 
* كل ذلك في ارتباط بالمقرر 

 الدراسي 

تطرذ من طرف * 

 المتعلم

 * وليدة إحساس وتجارب 

لها عالقة *  وحاجيات المتعلم

بظروفه الخاصة، وواقعه 

 اليومي.

مراحل 

إنجاز

 ها

 * التحفيز وطرح المشكل 
* صياغة فرضيات استنادا 

 لخبرات المتعلم 
* تمحيص الفرضيات 

 استنادا للوثائق والمصادر
 * التجريب
  * الم حظة
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 المشكلة –المرحتان األساسيتان للوضعية 
  
 لتوازن وزعزعة االستقرار المعرفي، حيث يظهر مرحلة خلخلة ا

 بج ء قصور النموذج التفسيري.
   ،مرحلة إعادة التنظيم واالستقرار للوصول إلى حالة التوازن

مع تجاوز العائق، فيتحقق لدى المتعلم تغيير في تمثله 
 ويحصل اكتساب سليم لديه.

 أن هناك  Ph. Perrnoud  يرى
 التعلم بالمشك ت. -1
 لمشك ت المفتوحة.العمل با -4

 طريقة الوضعيات المشك ت. -3
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 التعلم بالمشكالت -1

تطور هذا النوع من 
 التعلم في:

مجال التكوين  -
 المهني.

 كليات الطب -

المتعلم مشكالت يواجه 
وهذه المشكالت يبنيها 

 المكونوني األساتذة

يقصد بهذا النوع من 
 التعلم.

 استيعاب المعارف. -
 ضمان التدر  -

 العمل بمشك ت المفتوحة -4

تبلور العمل بها في  -
 مجال الرياضيات

تراذ تعتمد على اق -
 مشكالت ي تمارين قصيرة.

س تتضمن س طريقة وس  -
 حال.

يشترط فيها أن تكون   -
 مناسبة لمستوى المتعلمين
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 : لة طريقة الوضعيات المشك

تعتمد طريقة الوضعيات المشكالت، على خطوات يعتمد عليها أثناء القيام  
 ب نجاز هذه الوضعيات وهي تتمثل كما يلي: 

 يجب أن يكون للمشكلة معنى محدد. (1

 موسة.أن تكون المشكلة في وضعية مل (2

تعد بديال للمشكالت المصطنعة، وغير السياقية التي فرضتها المؤسسة المدرسية  (3
 على أجيال عديدة.

 يواجهها الفرد عندما يواجه مشكلة. (4

 المشكلة هي عبارة عن موقف مشكل محير يريد حال. (5

 يرسم اإلنسان خطة لحلها.  (0
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 لتالي :أما خطوات حل الوضعيات المشك ت فتتمثل في إتباع المسار ا

 اإلحساس بالمشكلة مع تحديدها بدقة. (1

 جمع كل المعلومات المتعلقة بالمشكلة. (2

 وضع مجموعة من الفرضيات المتعلقة بالحفل. (3

 البدء في القيام بعمليات الحل. (4

 المدرسة المغربية وتنمية وتطوير الكفايات التوصل إلى النتيجة المطلوبة.  (5
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 خصائص الوضعية المشكلة

لتجرراوز التالميرذ للعررائق، وهرو عررائق يحردد مسرربقا بشرركل  لمشركلا ترنظم الوضررعية -1
 جيد.

، تسرررمل بشررركل جيرررد للتلميرررذ وض   عية ذات ط   ابع ملم   ومترررنظم الدراسرررة حرررول  -2
بدراسرة واضرحة أو بمثررال ذا   س يتعلرق إ ذ األمرر بص ياغة فرض يات وتخمين ات.

 طررابع تشخيصرري، كمررا هررو األمررر فرري الوضررعيات الكالسرريكية للتعلرريم، بمررا فيهررا
 األعمال التطبيقية.

لبرررزا حقيقيرررا ينببررري حلررره،  ايررردرك التالميرررذ الوضرررعية المقترحرررة علررريهم، باعتبارهررر -3
حيرر  يجررب أن يكونرروا قررادرين علررى اإلسررهام برره. وهررو الشرررط الررذي بسررببه تقررف 
الوصاية، بحي  أن المشكل المقترذ في البداية مرن طررف المردرس، يصربل أمررا 

 يهم التالميذ.

، فررري بدايرررة األمرررر وسرررائل الحرررل المبحرررو  عنررره، إزاء العرررائق س يمتلرررك التالميرررذ -4
الررذي ينببرري تجرراوزه، ممررا يشرركل حاجررة لحررل المشرركل، الترري ترردفع بالتالميررذ إلررى 
الصررررياغة أو المالئمررررة الجماعيررررة لررررفدوات العقليررررة الترررري تكررررون ضرررررورية لبنرررراء 

 الحل.

عارفه السرابقة ينببي أن توفر الوضعية مقاومة كافية، تقود التلميذ إلى توظيف م -5
المترروفرة، وأيضررا تصرروراته، بشرركل تررودي فيرره بالتلميررذ بالتسرراؤل حولهررا وصررياغة 

 أفكار جديدة.
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ومررررع هررررذا كلرررره، فرررر ن الحررررل ينببرررري أن ينظررررر إليرررره وفررررق متنرررراول التالميررررذ إذ أن  -0
المشررركل ليسرررت ذات طررررابع إشررركالي، بحيررر  أن النشررراط ينببرررري أن  –الوضرررعية 

سرربة للتحرردي الررذهني، الررذي ينببرري النهرروض يشررتبل ضررمن منطقررة متناولررة، ومنا
 به واستدما  قواعد اللعب.

اسررتباق النترررائب والتعبيرررر عنهرررا بشررركل جمررراعي، بعرررد البحررر  الفعلررري عرررن الحرررل،  -7
 بحي  أن البامرة التي يقوم بها كل تلميذ تشكل جزء من اللعبة.

المشرركل، علررى هررذا األسرراس، فرري صرريبة نقررا  علمرري –يسررتبل عمررل الوضررعية  -9
 معرفية المتوفرة.-فصل الدراسي، يحفز الصراعات السوسيوداخل ال

نمرا ينتجران  -8 قرراره، س يأتيران بشركل خرارجي، عرن طريرق المردرس وا  صدق الحل وا 
 عن نمط بناء الوضعية نفسها.

إعادة اسختبار الجمراعي للسريرورة المتبعرة، تشركل فرصرة لصردى انعكراس، ذو  -16
ر اسرررتراتيجيات المتررروفرة بصرررردد ميترررا معرفررري يسرررراعد التالميرررذ علرررى تبصرررر طرررابع

 الجديدة. اتالوضعي
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 حل المشكلة 
 

 

I- مرحلة التحليل   

 

 

   تحليل المشكلة  (1
  مقارنرررة الوضرررعية الراهنرررة البيرررر المقبولرررة بوضرررعية منشرررودة تمثرررل الحالرررة

 المرغوب فيها.

 .تحديد المشكلة بدقة 

 .البح  عن األسباب وتحديدها 

 

 ل له خصوصياتوكل مشك صياغة عناصر الحل (2
 .جرد كل الحلول لمعرفة العوائق واألسباب 

 تقدير آثار كل حل على حدة. (3

 .دراسة المعطيات والتجربة الشخصية 
 .التحليل       اتخاذ القرار       اإلنجاز 

 
 
 

II- :اإلنجاز 

 تحليل المشكلة.
 صياغة عناصر الحل

 تقدير آثار كل حل على حدة
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 اإلنجاز
 
 
 

 تخطيط العمل: احترام الزمن 
 التنفيذ: تحقيق أو إنجاز القرار 

 ائب: تمثل مرحلة المراقبة والتثبت.تقويم النت 

 
 

 

 تخطيط العمل
 التنفيذ

تقويم النتائج= = = ل ستفادة منها 
 مستقب 
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 موقع الكفاية في بنية مشروع تربوي
 Structure d’un projet éducatifبنية مشروع تربوي    

 أقل اجرائية وتحديدا      مشروع مجتمعي : غايات     حمولة عالية في المعاني
 مواصفات عامة للمستهدف

 
     Compétences   transversales          كفاي  ات

ممت  دة     

 3مشروع تربوي  2مشروع تربوي  1مشروع تربوي 

 2برنامب التعليم في مادة دراسية 
Plan d’enseignement  

 كفايات نوعية نهائية 
Comp. Spécifiques terminales  

برنامب التعليم في 
 1مادة دراسية 

 كفايات نوعية نهائية

برنامب التعليم في مادة 
 2دراسية 

 كفايات نوعية نهائية

 2ادة دراسية برنامب التعليم في م
Plan d’enseignement  

 كفايات نوعية نهائية 
Comp. Spécifiques terminales  

  1مقطع  
Sequence 
 إنجازات

  3مقطع  
Sequence 
 إنجازات
 
 
 
 
 

 2Moduleمجزوءة 
 Compétencesكفايات : 

 : معرفيةيمهاريةيوجدانية( Capacités)قدرات 

 1مجزوءة 
Module   
 كفايات

 1 مجزوءة
Module    
 كفايات

 

 أكثر أجرائية وتحديدا حمولة ضئيلة في المعاني
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 مهنة المدرس بين صورتين 
 استنادا إلى مفاهيم متقابلة

 
 
 

 الصورة الحديثة الصورة التقليدية

 البناء النقل

 التكوين التلقين

 وسيط معلم

 متعلم تلميذ

 منهاج مقرر، برنامج

 عدة درم

 مفهوم فكرة

 معرفية ذاكرة

 كفاية معلومات

 تقويم )اختبار( مراقبة

 ترسيخ -تقوية  –دعم  مراجعة

 بيداغوجيا المشروع
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قددتتساءددعن تضددنتهذددالعتادد متاريعددعن تهتددعنا تاضددنتانسععميددعت ع ددع تاراي  ادد ت
اراي ا ،تاحننتحنيتنقلمت  ركت صد ة تاماد تلد ركترنلنالدعتتتن اقد ت تدحا تااحدتت

ا ع تأاتذرك،تاحىتتساذحتاح ت،ت لتجبا  تهنتاملتعنا تاريتتميننتأعتسالجزتيفتا ات
تارحؤاعتتت تتهنتمححتا اتاراءعؤ :ت

  ما المقصود بالمشاريع ؟ 
قتتسياربتاملتعنا تضععن تض د ترناادعأتأاتد دتاضعأتهءداق  تأاتهحسعود ت لحدتاأت

تهاععضت تضانتاملقحنتارتناا ،تاا تسامتضعر تض  تارتنلتاراعيل:
تملزه تدجنعزاع.اقرتحتاملتنستض  تاملاي انيتهلاض  تاملتعنا تا -
 اقتتخياعنتاملاي العتهتعناييمت تنلتهععشح. -

ايفتاحلددعرانيتلعملتددعنا تسنددلعتردداتدران تاملددتنس،تا لااددوايعتاال ددلتاملاي اددلعت
تدىلتسي متهءؤار ايمتاخلع  ،تاذركتيفتدمعن

تهيعمايع -
 ادناعجيع. -

تاذركتخال تاملت تاريتتقتتسول ت قتنتهعتسءالجعهتكلتهنت:تت
تهحح  تاراخو ط -
 اهحح  تارعحث -
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 متتهحح  تسقتميتاملالالجتاراليعئ .ت -

  ما هي الوظائف التي تؤديها المشاريع فيي ماياا التيميوا تاليتيما
 ؟ 

ميننتاضاععناملتعنا تهنتح ثتهذعه اليعتارع تاغلج  تأل تتاجحاناأتس كتاريتت -
تجتيلتاملتاة نيتهبعت
 احسقلعتسي ا ع 

 ااحسقلعتسح لاع 

 ااحسقلعتلنحاعتاذاال ع 

حيصددددلتهددددنتخددددال تاراتددددع ت عملعددددعرهتاارقدددد متاردددديتتحيصددددلتض  يدددددعتاكددددلتذرددددكت
تاملاي الع.

تاارايعم تر ايعهلت عملتعنا تيفتامل تاعتاراي ا تجتيلتاملاي انيت
تاتنكلعتارحاا طتامللجلر تهعت ني:ت -

 امللاض  تاملااعاز تااريعملتاخلعنج .

تكاعتأعتا اتارايعهلتجييلتاملاي اني:
تععشح تأضاع تلحرا ،تأاتأضاع تهترتك .ااي العتك فتاالظالعتهنتاجلته -
 اك فتخيوولعتاقايمتاخلعص. -
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 اك فتايا لعتالقت حنعهجتهيني. -

ت*تدعتاملتعنا تسءاحتر ااي انيت أعتاأخ اات نيتأاتايمتزهعمتسنلااليمتار ايت.ت
ت*تكاعتأعتاملتعنا تسيو تر ااي انيتلح  تارافعضلت نيت يذيمت

ت*تالح  تارافعضلته تغريامتهنتاألشخعص
*تااملالجزاأتيفتدمعنتاملتعنا تسقتمت وحاق تهي ال تممعتجيي يمتااتن لعتض  تمحاق ت

تسقتميتاملتعنا 
*تكاعتأعتاملتعنا تجتيلتاملاي انيتااي العتك فتميننتارتلع تض  تآنائيمتاضنت

تارالاعئجتاحملصلتض  يعتيفتحبلثيم.
  ما هي مراحل إنااز المشاريع ؟ 

ترتاتتامللضل تأاتاملتن  تت-
سعادددتهتاحادددعأتاملتدددعنا ت احتادددتتامللضددددل تأاتاملتدددن  تارددديتتا الصددد تض  يددددعت
ارعحثتأاتارتناا تأاتاإل دتاضعأتح دثتادامتذردكتهدرالتدثدحتقذد  تأثدريأتأثالدعنتج ءد ت
ر يوفتار اين،تا تاتأهنعتمترلتهالفي ت الض تهعتأات العنتض  تنل تخعصتهدنتارالتدع ت

املتددحا ،تأات ةعادد تسلجدهتاملدداي مترندد تاحجدلتاملددتنستأعتسله فدهتا الضدد تم  دد تهحاحدلت
ايااتتارقحان تاخلعنج  تأاتدناعجتنالمتأاتجتا  تدحصعئ عأتأاتاجيعأتنظحتأاتر  دلت
  عندددعأتيفتر دددنيتأاتسدددتض متأاتساعددد تارءددد عيتتأاتامليو دددعأتارددديتترددد طت تدددنالأتأات
 فددددددعا متأاتهعددددددعرهتأاتسعيددددددعأتأاتسي  اددددددعأتهي الدددددد .تأاتر يااددددددتاعتيفتن ددددددتتاليددددددمت
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ا يعبتقدددتنتآخدددحتهدددنتارءددد عقعأتاارلضدددي عأتامتادددت تاملتدددعهب تأاتاملخا فددد تارددديتتاااددد
افدددرتهتهيلنادددعتااعهبايدددعتأاتر ياادددتاعتيفتاراحذدددريتارقع ددد ترندددلتهدددنتارلضدددي انيتيفت

تضالقاياعت تنست ف تهربهجتتحقت عتانف تهنتارلقا.ت
اتكاددعتقددتتاددامتسي ددنيتامللضددل ت الددعنتض دد تاخا ددعنتهععشددحتهددنتمددح تا الضدد تأ

تألحاراع.ت
اض  تكلتحدع تاحدىتتتتاا دهتاملتدعنكلعتأثالدعنتهيعمد تامللضدل تاندلعتج دتاتردلت
اصدددعالتاتقدددرتاحتيفتشدددنلتادددؤا تودددترتهععشدددح ،تااث دددقتارصددد  ت  حدددت تاتاااعهدددعأت
امعنادد ،تكدددععتجيددد نتهدددرالتهددنتقع دددلت:تك دددفتاددداخ متارءددنععتيفتوددد طتاملتناددد تهدددنت

أتااألكتددعاتارحئ ءدد  تيفتهددتاالاكتهددعتانفدد تنفعاددع متاملالزر دد ت تأاتاددلتسيددحهتاملناعددع
تهنتارنا تاغرياعتهنتاملوعلضعأتاملخصص ترألمفع .ت

   كوف يخطط المشرتع ؟ 

تاامتختو طتاملتحا ت أعتاقحنتاروحلععتاملتنستاملءيلتاا الض .
 هىتتاالو قتاملتحا ت ت 

 اكمتاءاةحيتتهنتارلقات ت 

  اهعتا تامللارتاملو ل  ت 

 اأانتميننتأعتساللحت ت 

 اهعتدذاتكععتكلتهتعناتا تاةلتهالفحراتأاتضانتاالض ت ت 
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 االتا امتاريالتض  تنفستامللضل تأاتض  تهلضلضعأتخما ف ت ت 

تاذركته تضحان تسع ععتالتاايامتاملالعقت تيفتا متاملحح  :ت
  ت عروحاق
   أات عرن ف 

 تأاتارص ة تاريتتااي تهبعتاملتحا .ت
 إطار المشرتع ؟   ما هي األشغاا تالتحركات التي ستدخل في 

أهعتارعحثتيفتخما فتاألشةع تأاتاراححكعأتاريتتستخلتيفتدمعنتاملتحا تااريتت
عتاألهدحتااي دقتعهنتاملالق تأعتسالا ترت تاملتعنكنيتضتراتهدنتارن ف دعأتلد اننتدذاتكد

 تددحا ترق ددقتحددل تارددتانتاردد اتسقددلمت ددهتاملؤاءددعأتااماي ددعأتاملخاصدد تيفتتهددرال
تهنيتهنتارع ئ تاريعئ   ،تأعتاتاالتض  :نضعا تاألمفع تاحملحات

تزاعناأ -
 قحاناأ -

 ر  لت  عنعأ -

 اااجلا عأ -

 جتا  تاحصعئ عأ -
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أاتض  تاالض تهنتاراقال عأتاألكعرمي  ،تاتجااعض  ،تاإل تاض  تاالتهعتااو  ت
 قددعنتاملددتنستستاملءدديلتناددنتسصددح تا الضدد ،ترنددنتلقددطتر،جع دد تض دد تاألاددئ  ،تأات

تأعتدجنعزتاريالتالتأ التهنتهيعمتاملتعنكنيتاحتام.تإلغتايتتارالصحت عضاععنت
  ما هي مواصفات المنتوج النهائي لممشرتع ؟ 

دعتاملالالجتاراليعئ تر اتحا تهنتح ثت  ةاهتميننتأعتاأيتتيفتشنلتسقحاحتأات
تضحهتكاعيب،تأاتشفي تاقلمتض  :ت

تسقتميتاملتن  تاملتناا تاد حازاعت عتا فاتاتناعع تدىلتأمه ايع. -
فتاملتن  تاملتناا تارتاتتخع  ع عتارديتتجتي يدعتااضدح تاهاا دز تضدنتسيحا -

 غرياع.تت

ر  ددلتاملتددن  تاااددايحاهتارفحضدد عأتاملقرتحدد تحل يددعت عتضااددعرتض دد تهددعتاددلت -
 هاللحتهنتاملحاج تااملصعرنتاريتتساالعاهلع.

أات الددعنتض دد تناددعئجتارزاددعناأتااتادداجلا عأتااإلحصددعئ عأتاارع عنددعأتاردديتتمتت -
 يعتحلهلع.جتا ي

 سأاالتامليو عأتاملحسعو ت عملتن  تاسالظ متا عقيع. -

اخلددحاجت عتادداالاعجعأتاملال ددلتدر يددع،تكاددعتمينددنتأعتانددلعتضعددعن تضددنترلحدد ت -
ستددددن    تأاتهيددددحهترصددددلنتاض الددددعأتهددددنتارالععسددددعأتاارو ددددلنتامليددددتر تهددددرالت

  عتنقحاهتيفتارعالرتأاتضععن تضنتقصمتأاتقصعئتتشيحا .
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ت  Pédagogie de l'erreur بيداغوجيا الخطأ

 * تحديد المفهوم : 
حيترتأ دحعبتهيدعجمتض دلمتاررت  د ت  دتاغلج عتاخلودأ:ت عضاععنادعتسصدلنتاهداليجت
ريا  دددد تاراي دددد متااردددداي متاقددددلمتض دددد تدضاعددددعنتاخلوددددأتااددددرتاس ج  تر اي دددد متااردددداي م،تليددددلت

رددد اتاادددرتاس ج  تر اي ددد متألعتارلضدددي عأتارتاتاكا ن ددد تسيدددتتاسدددالظمتيفتضدددلنتاملءدددعنتا
اقويدهتاملداي متإلكاءددعبتامليحلد تأات العئيدعتهددنتخدال تحبرده،تاهددعتميندنتأعتااخ دلتادد ات

تارعحثتهنتأخوعن.ت
االتاارتاس ج  تر اي متألنهتاياربتاخلوأتأهحاتمع ي عتااجيع  دعتادرتجمتادي تاملداي مت

تر ل ل تدىلتامليحل .
 لمردتدية؟ * كوف يمكن دمج الخطأ في سورترة التيموا تالتيما قصد الرفع من ا

ضالددددتهعتنايادددددقتيفترنااددددد تهدددددعاح تاخلوددددأ،تنناتدددددفتاالضددددد تهدددددنتارتناادددددعأت
اارعحدل تارديتتااااداتهبد اتا دع ،تاارديتتحعارداتيفتأغ عيدعتسلضد حتأعتاألخودعنتارديتت
احسنعيددددعتاملدددداي متر ءدددداتنعجتدددد تلحءدددد تضددددنتهددددعتاددددلت  ددددتاغلج تأاتراددددتاكا ن تأات

تسيعقتا.ت
اارالأتاملاي متس كتاريتتقتتسنلعت لتدعتاالعاتاع تجتتاعمتاالتهعتااصلت 

تخعمئ تا عراعيلتلي تستنلتضلائقتأهعمتاكاءعبتهيحل تضا   تجتات .ت
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هد تاراأك دتتض د تأعتاألخودعنتارديتتنحسنعيددعتيفتسي االدعتستدنلتجدزناتهدنتسعنخيالددعت
تارتخص ته تكلتهعتاتاالتض  هتسعنخيالعتاخلعصتهنتهيحل تاجتح  تاخت الأ.ت

عتاخلع دد ت ا ددكتاألخوددعنتاردديتتضحليددعتسددعنا تاري ددمتااندد اتمينالالددعتستددع هتأخوعئالدد
تخال تهحاحلتسولنم.ت

*تارالظحادعأتاررت لاد تاردديتتاختد أتهتددنلتاراادرالأتاضالقايددعت عكاءدعبتامليحلدد ت
تاري ا  تاعتتر عحثتاارتناا .

ت*تارالظحا تامتاعرو  
ت*تارالظحا تارعالعئ  

ت*تارالظحا تارتالي  ت
ت*تارالظحا تارء لك  ت

 بوستومولوجوة )باشالر( * اليوائق ال
اياددربتا عشددالناتأعتارااددرالأتاردديتتسرتادد تيفتذاددنتاملدداي متض دد تشددنلتألنددعنتت

هءدددددعق تاارددددديتتمتتاكاءدددددعهبعتهددددددنتخدددددال تاراجدددددعنبتاملععشددددددح تاملحسعوددددد ت ع دددددع تاررقددددددعيفت
ااتجااعض تسنلعتمحلر تهيحل  تض  تشنلتاالض تهدنتاريلائدقتاتاءدا الرلج  تارديتت

عبتامليحل تاريا   تامتات ،تايفتا اتاإلمدعنتقءدمت عشدالنتاريلائدقتسذاحتاسقعامتاكاء
اتاءددالرلج  تدىلتةءدد تضلائددقتأاعادد  تااردديتتساءددع تيفتانسنددعبتاألخوددعنتأاتدضددعر ت

تانسنعهبعتهنتجتاتتهح تأخح تا متاريلائقتا :ت
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 تاريلائقتاملحسعو ت عمليحل تاريعه .ت
 .اريعئقتاملاحا 

 . اريعئقتاحلء 

 ا.اريعئقتار ةلت 

 اريعئقتاتح عئ .ت 

متردددلتاددد متاريلائدددقتهلضدددلضعتأاعاددد عت عرالءدددع تر ادددتنستاغعرعدددعتهدددعتسندددلعتاددد ت
ارءع تيفتهعتاحسنعهتاملاي متهنتأخوعنتخال تهءعنمتاراي  ا تاراي ا ،تكادعتأعتاد مت

تاريلائقتقتتسعق تكعهال تنغمتانايعنتهحاحلتارتناا .ت
 ؟* كوف يتا رصد األخطاء تدماها في الفيل التربوي 

أعتليددلتاراقددلميتأهددحتضددحاناتيفتهءددال تاراحصدد لتضالددتتاملاي اددنيتااددلتاملي ددعنت 
األاعا ترذعطتاملءدالاعأتارتنااد  تخع د تهدعتانسدعطتهاليدعت عراحصد لتا الدعنتاملفيدلم،ت
ااعقدد تاهلددت تاألاعادد تاددلتأعتاياددلتاملددتنستجعاددتاتض دد تاددتمتارااددرالأتاخلعمئدد ت

الادلتاريق د تااسدري تارداي متاذردكتهددنتاسيلاذديعت يحلد تهلاس د تحءد تخما دفتهحاحددلتار
خددال ت  ددعتاضدددي عأتسح لادد تهالئادد تراحق دددقتادد اتاهلددت تستدددنلت  ددتاغلج عتاخلودددأت
تاألا لبتارع تاغلج تار اتميننتاضاععنمتقصتتسالف  تا اتاإلجحانتض  تأنهتارلاق .ت

هدنتامليددحا تأعتاراقدلميتاراتخ صدد تضددحاناتيفت تااد تكددلتحصد ترناادد  تاكددلتت
 تارءددال تارتناادد  تقصدتتاحلصددل تض دد تاالضدد تهدنتارع عنددعأتاردديتتسلضددحتران تايفت تااد
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هت ترنمتاملاي متيفتهناءععسهتارءع ق ،تاك ركتهيحل تسصلناسهتامترالسهتحل تهفيلمت
هعتسيالهتارظلااحتاملوحاح تض  تاالض تهنتارااله  تنأخ تاألهر  تاراعر  تيفتهعر تاري لمت

تاروع ي  .ت
 المثاا األتا:

الضددد تهدددنتارااله ددد تارددد انتملتاءدددعقتهلدددمتأعتسيحلدددلاتض ددد تهدددعاح تم ددد تهدددنتا 
سقتميتاالض تهنتارتحاحعأتحل تارظعاحسنيتلجأأتأجل ايمتض د تتارزتز تااررباكني
تارتنلتاراعيل:ت

تأعتامنتالتار اتحيت تاررباكني،تاأعتاألنهتختاالقتلرتاتتأعتساالفس. -
تاملرع تاررعينت:ت

عقتهلمتهيحل تك ف  تسنعثحتاملايذ عأتا يحا تدىلتم  تهنتاالض تهنتارااله  تملتاء
سقددتميتشددحاحع متحددل تارله فدد تارع لرلج دد ،تا يددتتجتا دد تسصددلنا متمتتارال ددلتدىلتهددعت

تا  :ت
تدعتاملنحابتاألنر تاع ضتاكلت  ذ تسيو تهنحا عتجتاتا. -
دعتاملنحابتاألنر تا اق ت)ارازااج(ت عملنحابتار كحتلاصعحتاألنر تحعهالت يدتت -

 سذ تجال العتار اتاالالتاانربتر صعحتهنحا عت عرةع.تذرك

 دذاتمتيالددعتيفتادد متاألجل دد ،تنءدداالاجتأعتاألجل دد تر ءدداتار ددت تلددحاالت ددلت
أهندددعتساأادددستض ددد تاملناءدددععأتارءدددع ق تخع ددد تس دددكتاملاي قددد ت عرالاردددت.ت
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ااردديتتاددعقترناادددايعتيفتهءددالاعأتاددع ق ،تاارددديتتستددنلتيفتحددتتذا دددعت
االددددعاتضلائددددقتداءدددداالرلج  تهلددددعتضالقدددد تضلائددددقتا ءدددداالرلج  .تكاددددعتأعت

  عمليحل تاريعه .ت

 دذعتاملو لبتهنتاملتنستيفتا متاحلعر تادلتاألخد ت يدنيتاتضاعدعنتاد مت
األخوعنتاأعتاالو دقتهاليدعتادعض عتدىلتادتهيعتاسيلاذديعت عمليحلد تاري ا د ت
امتادددت ،تممدددعتادددؤراتحاادددعتدىلتحدددتا تقو يددد تاارددديتتر ءددداتارقو يددد ت

 و يعأتأخح تخال تاملءعنتارتناا .تاراليعئ  ت لتاا  يعتق

*تدذاتكععتاتنواليتتهنتاخلوأتهءأر تأاعا  تإلجنعزتاراصح حتااراصلا تلن فتاامت
تذركت ت

تميننتارقل تدعتا متاريا   تمتحتضربتاملءالاعأتاراعر  :تتتتت
 . تن تتاراارالأتارنعهال تضالتتاملاي متاملحسعو ت عرظعاح تاملتناا
 ر اي  متااراي م.اضاععناخلوأتاارتاس ج  ت 

 .  دعتاخلوأتر ستهيو تاالعة تدقصعؤمت لتاتنلتنقو تانواليتتامليحل تاري ا 

 اتضدرتا تحبدقتارا ا د تيفتانسندعبتاخلودأتألعتاد اتاتخدريتايادربتشد ئعتمع ي دعت
 اهقعلت.ت

ت*تاكاعتجعنتض  ترءععتاالض تهنتارععحرنيتن كحتهعتا  ت:ت
تتسصح ح ا.اقل ت عشالن:تااحلق ق تاري ا  تخوأتمتت-
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تاقل تهلناع:تااخلوأتيفتضتمتسقتاحتأمه  تاخلوأا.ت-
تاقل تمعغلن:تادذاتأا  امت ع نمتأهعمتاخلوأتلعحلق ق تااعق تخعنجها.تت-
تت
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تتObjectif obstacleالهدف العائق 

 :تحديد المصطمح 

اادلتت"مارتوناليد" اتMartinandدعتا اتاملصو حتاضيهتارععحثتارفحنء تا
لترادددتاكا كتاري دددلمتارف زاعئ ددد تااروع ي ددد ،تارقدددتتاهفدددهتاريتادددتتهدددنتهفيدددلمتادددحسعطتحبقددد

تاري اعن.تاالتهصو حتهحك تااأرفتهن:
املدددددأخلذتهدددددنت  دددددتاغلج عتاألادددددتا تارفددددد تضدددددعئقتتobjectifرفددددد تادددددت ت

obstacleتاملءااتتهنتداعءا الرلج عت عشالن.ت
 مينى الهدف اليائق : 

قتافقددتمهعتاأل ددد  نيتممدددعتدعتارالر ددفت دددنيتادد انتار فظدددنيتيفتدمدددعنتاددت تضدددعئ -
اذددف تض دد تاملصددو حترترددهتجتاددت ،تليالددعاتهددنتجيدد تسددحاكمتاراددأثريتارددتاالعه ت

تر يعئقت يالعمتات  ءا الرلج .ت
اهنتجي تثعن  تافقتترف تاادت اتهقدتانتهدنتارتدفعل  تارديتتااصدفتهبدعتاادلت -

 هءايالتراخلت  تاغلج عتاتاتا .

   تهءال تآخح:كاعتأعتجت تا اتاملصو حتاات تضعئقاتسظيحتض -

 ليلهترتاتتاألاتا تانوالقعتهنتر  لتقع  تر اعر تارتنااد  ت
 لقط.
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 ارتاتتاريلائقتاتاءا الرلج  تاارء نلرلج  تانوالقعتهنتنتع ت
 ار اأ.

 اامتاناقعنتاألاتا ت العنتض  تمع ي تاريلائقتكاحج تأاعا .ت 

 البوداغوجي تالهدف اليائق : 
اردددديتتااعييددددعتارع ددددتاغلج تس ددددكتارع ددددتاغلج عتاتددددريتار فدددد تدىلتااددددرتاس ج  تتاقددددت

تارقعئا تض  تأاعستدهنعن  تنل تاريلائقتاريتتانتفتضاليعترت تارااله  .
 اسفرتهتا متاتارتاس ج  تأعتاامتلحزتاريلائق. -

 .ض  تأعتارعيضتهاليعتقع لتر اجعاز 

 .ت  الاعتتتميالكتجتعازتارعيضتاآلخح
 ااالعة تهنتجي تأخح تاراا  زت نيتهفيله ت: -

 تت تاريعئقتاهفيلمتاحلصحاهلBlocageت 

ت.Blocageاذركتاضاععناتر تتر تارء ع  تاريتتاالولاتض  يعتهفيلمتاحلصحت
اان اتل ذاتكععتهفيلمتاهلت تاريعئقتاااا ت قع    تاراجعازتل عتهفيلمتاحلصحت
ااءددمت دددعريقمت ددلتاايندددستدحءددعستارددد اأت ددعريجزتاذردددكترنددلعتك ف ددد تجتددعازمتغدددريت

تهيحال .ت
 مووز الهدف اليائق: خطوات لت
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اريعئقتضنتكلتهعتميننتأعتميعث هتأات زتاهلت  مت ت فذ يعاالعاتخولاأتميننت
تحنترتاخلولاأتاراعر  : ااصفت لا فعأتقتتستعهبهتاراحتاتتذرك

 Lesارنتفتضنتضلائقتاراي متس كتاريتتستنلتاراارالأتتتتتتتتتتتتت -1

représentations  املععرةدد تيفتاذرددكتراعتاتناقددعصتهددنتق اايددعتأات
تسقتاحاع.ت

رتاتت لااو تاروحاق تاألكرحتراالعه  ،تنل تاملءعنتار اينتاراقته تار ات -4
 اوع قتدهنعن  تاراجعازتاحملاالترا كتاريلائق.

اناقعنتاريعئقتأاتاريلائقتهنت نيتاريلائقتاريتتمتتارنتفتضاليعتذركتار ات -3
  اجعاز.اعتاتأنهتقع لتر اجعازتخال تهقو ترناا ،تاريعئقتارقع لتر

رتاتتهلق تاريعئقتارقع لتر اجعازتضانتارصالعل تاملالئا تض  تاضاععنتأعت -2
املظيدددحتارةعردددد تيفتاهلددددت تاريددددعئقتاددددحسعطترائاددددعت صددددالعل تهددددنتارصددددالعلعأت
)اددت تضددعئقتااي ددقت ددعمللاقفتأات ددعملاليجتأات عمليحلدد تأات يددعن تضا  دد تأات

 اكاءعبتار ة تأات تفح تهع(.

  ة تأرفعظتدجحائ  تحء تاروحاق تاراق  تا تتسحمج تا اتاهلت تاريعئقتيف -2
 يفت  عغ تاألاتا .تت

دجيعرتا  عتضت تهاالعاق تسالئمتاهلت تااض تدجحاناأتضالج  تيفتحعر ت -6
   اجلرت يل  تهع.تت

 Objectif fermé  الهدف المغلق
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اددلتاهلددت تاردد اتااحقددقت تقدد تا ن ف دد تااحددت تتLegendreحءدد تسيعددريت 
ت.رت تاالض تهنتاملاي اني

دذعتاهلدددت تاملة دددقتادددامتهدددنتخالردددهترتادددتتكدددلتشددد نترتادددتاتقع  دددعت الدددعنتض ددد ت
هفعا متاإلناعج د تااريقالن د تاارفيعر د ،تدذتاالعةد تأعتاندلعتامللضدل تااضدحع،ترق قدعتتت

تحياالتأكرحتهنتهيىن،ت
تاقتتااي قتاألهحتيفتاألاتا تاملة ق :

تزمتكالا ج تر اي م. عإلشعن تارلاضح تدىلتهعتا نلعتارا ا  تقعرناتض  تدجنع -
 اهنتارذحاناتأعتساذانت  عغ تاهلت تاملة قتاإلشعن تدىلتهعتا  : -

تار اأ:تليلتحيترتنتعمعتهالحظعتاوال تأاتهلضل تارالتع . (1
 شحا تاراقلميت)أرا ،تارلقا،تاملو لب...( (2

 هي عنتاإلجنعزتاملقعل تأاتاحلتتاألرىنتار اتاياربتالقهتاريالتهقعلتتانعجحع.تت (3

  متأاتوال تااملحجي  تااترااأتااروحائقتاارااعنان.تاضي  تاراي (4

 الهدف اإلجرائي: 
ستددالتارصدد عغ تارنعه دد تر يددت تاتجحائدد تةءدد تتDe landsheereحءدد ت

تهؤشحاأترق ق تا ت:ت
تهنتار اتا الاجتارء لاتاملو لبت ت (1
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 هعتارء لاتاملالح تار اتا ربانتض  ترق قتاهلت ت  (2

  هعتناعجتا اتارء لات)اإلجنعز(ت (3

 يفتدمعنتأاتشحا تا احققتارء لات ت (4

 هعتامليعاريتاريتتاايااتتراحتاتتهعتدذاتكععتارالاعجتهحهت  (5

 Obstacle épistémologiqueعائق ابستمولوجي 
اال تارايوالأتااتضدوحا عأتارديتتساءدع تيفتنكدلرتاسلقدفتانندلصتامليحلد ت

لد تذاسدهتتتدىلتاري ا  ،تاا تسيوالأتااضوحا عأتسيلرت تنلت ا ا تدىلتليدلتامليحت
أاععبتخعنج  تضنتا اتارفيلتهرلتسيقتتارظلااح،تاادحض تزااهلدع،تأاتضديفتاحلدلاست
اارفنحتاتنءعن نيتارقتتاااالاجت عشالنتاجدلرتضلائدقتاتاءداالرلج  تهدنتاد اتاملالظدلنتت
كلتهعتحيل ت تنلتغعهضتغريتااضحتاغريتهععشحتراعتسقتمتاريقالن  تاسولنتامليحل ت

تاريلائقتنع ي تهنتأغلانتارالشيلنتاماي .تتتتامللضلض  تألهنعتأا
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 البيداغوجيا الفارقية

 مقدمات 

تهعتا تلعنق  تاراي  مت ت -
 أمنع تارفعنق  ت -

   ارفعنق  تاملؤاء 

   ارفعنق  تاخلعنج 

 ارفعنق  تارتاخ   ت 

    هاو ععأتارفعنق  تارتاخ 

 اجحائعأتارفعنق  تارتاخ   ت 

تهيحل تاضي  تاتنواليتت -1
 ل تا ن  تاحملات -2

 ساللا تمحائقتاراتناستت -3

 جتا  تارااله  ت -4

 ضا   تاراقلميت -5

    املععرهتاريعه تاريتتسءاالتتدر يعتارفعنق  تارتاخ 

تهعتا تارع تاغلج عتارفعنق  ت ت -
   مسعأتارع تاغلج عتارفعنق 

ت   تاغلج عتهفحرت-1
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   تاغلج عتهااللض تت-2

   تاغلج عتسلز تارااله  تراخلت ال عأتخما ف ت-3

 تاغلج عتارفحايتت تك فتسوعق   
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 البيداغوجيا الفارقية

ت)تحليل( 

ر حدتاثتضدنتادد متارعدتاغلج عتتت دتتايفتارعتاادد تهدنترتادتتمج دد تهدنتاملفددعا مت
ادلانتهدعتاسصدلت جدع تاراي د متأاتارداي متاكد ركت différenciation املحسعو ت عرفعنق  ت

اءددعن تيفتارعتاادد تضاددعتهددعتاددحسعطت ءددال تامليحلدد تأاتارءددريان تاملصددعحع تهلددع.تااندد اتن
تا :ت

   Différenciation de l'enseignementفارقوة التيموا :  -
اتريتا اتارايعريتدىلتس كتا الض تهنتاإلجحاناأتارتاتاكا ن  تاريتتسءي تدىلت
جيددلتضا  دد تاراي دد متااردداي متسان ددفتحءدد تارفحاقددعأتاملالاجددت ت ددنيتاملاي اددنيتس ددكت

اعت  اليم،تاذركتقصتتجيلتكلتااحتتهنتاملاي انيتحيققتارفحاقعأتارظعاح تاارععنز تل 
تاألاتا تاحملتر تره.تت

 أنماط الفارقوة :  -
(تلعنق دد ت1تمي دزتضددعر تيفتا ددع تارتادتاكا ن ت ددنيتثالثدد تأمنددع تهدنتارفعنق دد تاادد 

ت(تلعنق  تخعنج  .ت3(تلعنق  تراخ   ،ت2هؤاء  ،ت
ارادتناستراخدلتاملؤاءدعأتتهلعتضالق ت ن ف  تسالظ متنظدعمتفالفارقوة المؤسسوة -

اراي  ا  تاذركتحء تارن ف  تاريتت لااوايعتاامتنامتاريان تاراي  متر االه  ت
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ضدددربتهحاحدددلتاراي ددد متانوالقدددعتهدددنتاراي ددد متات ادددتائ تهدددحانات دددعراي  متاإلضدددتارات
تاررعنلاتاا لتتدىلتاراي  متاررعنلاتاراأا   تيفتهحاح هتاألخري .ت

سحسعطت عروحاقد تارديتتادامتهدنتخالهلدعتسلزاد تارااله د تتعل هنأما الفارقوة الخارجوة  -
 حء تاروعقمتار اتاالىلتضا   تاراتناستهرل:ت

 ت.هتنسترنلتلصل 

 .أاتهتنستخعصت نلتهعر تهنتامللار 

 أاتدشحا تلحاقتاراتناستض  تكلتضا   تاراي  متااراي م.ت 

هلددعتسددامتل قصددتتهبددعتس ددكتاريا  دد تاردديتتهددنتخالتأمييا بالنسييبة لمفارقويية الداخمويية -
تضا   تسن  فتضا   تاراي  متااراي متحء تخصل  عأتاملاي اني.ت

 تمتطمبات الفارقوة الداخموة : -

ساو  تا متارفعنق  ترتاتاترق قعترألاتا تقصتتارااننتهنتدضتارتاخاععناأت
تمتننتهنتستخ متهؤاالأتكلتهاي متض  تحت تاذرك:ت

تقعلتانواليتتضا   تاراي  متااراي مت -
تا   تاراي  متااراي متخال تدجحانتض -
 ضالتتهنعا تا متاريا   . -
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ايفتدمدددعنتاددد متارفعنق ددد تهدددنتارذدددحاناتاراا  دددزتهدددعت دددنيتاألادددتا تارددديتتهددددنتت
املفحاهتأعتحيققيعتساله  تارفصلت أمجييمتخال تلرت تزهال  تودتر ،تاأادتا تأخدح ت

نيتميندددنتنيايدددعت عألادددتا تارفعنق ددد تارددديتتسحسندددزتض ددد تارفدددحايتتارفحراددد تامللجدددلر تهدددعت دددد
املاي اني،ت عإلضعل تدىلتذركتجي تارالظحت نلترق تدىلتارزهنتار اتا قويهتاملاي متيفت

تاراي متاهالحظ تهت تسأثريتحلالزمتض  تليلتاراي متار اتاقلمت ه.ت
 إجراءات الفارقوة الداخموة :  
تساو  تارفعنق  تارتاخ   تمج  تهنتاإلجحاناأتميننتدمجعهلعتكاعتا  :ت

قصدتتسوع دقتارداي متراعتدغفدع تر ااو عدعأتاملتدعنتتالقميرفة تضيوة االنطي (1
در يددعتهددنتقعددلتهدد تاررتك ددزتض دد تساعدد تخما ددفتهظددعاحتادد لاتاملاي اددنيتأثالددعنت

تدجنعزامترفيلتاراي م.ت
 ن ف ددددد تهاتنجددددد تاذردددددكتدهدددددعتحءددددد تسدددددتنجتهاتدددددي تتهوكمييييية المحتيييييو  (2

 ملذعه اله،تأاتحء تستنجتخو تملعتاتاالتض  ه.ت

وددد تحيدددعا تارااله ددد تأعتاقلهدددلات عالدددعنتارربنددددعهجتاانددد اتلادددرالتيفتارادددتنجتاخلت
األاعادد تاملتددرتاترددتايمتاذرددكتحءدد تاسددري تضاددلتكددلتااحددتتهدداليم،ت ت يددتتذرددكت

تاالاقلتاملاي العتدىلتدجنعزتاريالتامللضل تراخلتارربنعهجتارفعنق .ت
أهعتيفتاراتنجتاملاتي تل عتاملاي انيتاتاة لعتيفتنفدستارلقدات  جندعزتارربندعهجت -

تك ركتارربنعهجتارفعنق .تاملترتاتات
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ه تاااياع ترلاعئلتهايتر تاذركتحء تحعجعأتتتنويع طرائق التدريس (3
املاي ادنيتااالدعتغعرعددعتهدعتانافد تاملددتنست دتانتاملحشدتتاامللجددهتكادعتأعتهيددعمت

تاراي متسنلعتيفتارةعر تهءاق  تحب ثتميناليعتأعتسنلعتلحرا تأاتمجعض  .ت
 تسدتنجتخود ،تااند اتاددامتاذردكتحءددييتا فيي الغاليج تاموييع التالموي   (4

سنلانتاالضعأتهحن تهنتح ثتشن يعتاك اتضتراع،تايفت يضتاألح دععت
 سنلعتاالضعأتهنتنفستاملءال .

ض دد تاخاعددعناأتراتددخ متاملالو قددعأ،تأاتاخاعددعناأتتشييمل عممويية التقييويا  (5
قصتتلحدمتهدت ترق دقتاألادتا تارلاد و ،تكادعتأعتاتخاعدعناأتميناليدعت

 أعتسنلعتدمجعر  تخاعه  .

 المبادئ اليامة التي تستند إلوها الفارقوة الداخموة: -ت
سءاالتتا متارفعنق  تدىلتهععرهتضعه تسياربتأعترنلتهاي متاسعنخيهتارتخص اتت

ااحلدلالزتاامللاقدفتتار اتالتاال تاتاايتاراأتااإلجندعزاأتاارقدتناأتااراجدعنب
اكد اتأاد ل هتيفتاريتتك يعتسنلعتشخص اه.تكاعتأهندعتسدؤثحتأاذدعتض د تك ف د تسي ادهت

اراي م.تممعتايينتضحان تسن  فتاراي متهد تاد متاخلصل د عأتدتتأعتاد اتاران  دفت
تاوححتاالض تهنتاراءعؤتأتض  تارععحرنيتاملياانيتهب متاملقعن  ،تلارال:ت

التاران  فتهربنتريز تاملاي انيتااراا  زتل اعت  اليمتأمتأنهتجيد تلقدطتأعتادامت -
تهاي متض  تحت ت تهنتخال تاحرتامتخصل  عأتكلت



70/89 

 التكـويــن ( استــراتيجيــــاتتكويــن األطــر ) قـسـم مديرية 
 -الوطنيــةقطــاع التربيـة  –العالــي وتكــوين األطـر والبحـث العلــمي  والتعليــمربيـة الوطنيـة ـالت وزارة

 3  الرباط،  -أكدالسينا  ابنشارع 637076112الهاتف  رقم  ، 203637776 الفاكس ، ucfcmen@yahoo.frmail   -e   

كاعتأعتاران  فتاوححتمج  تهنتارقذعاعتاملاي ق ت عراقلميتانوالقعتهنتلحض  تأعت -
 لتلتارااله  تتتايلرتدىلتضيفيمت لتدىلتضلاهلتأخح تهرل:تت

 التارزهنتار اتقذلمتيفتسي متهينيتأقلتهنتارزهنتارالزمتر اي مت ت -

   تارااله  ت تالتاراي  متهااعثلتيفتااعئ هتامحائقهت عرالءع تما -

 التاالعاتستخالأتراصح حتاررةحاأتخال تاراي  متقصتتسق  متارفلانيت ت -
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 Pédagogie différenciée  تتساءا اآلن عما هي إذن البوداغوجوا الفارقوة

ارع تاغلج عتارفعنق  تأات  تاغلج عتارفحايتتا تضععن تضنتدجحاناأتأاتقلتحىتتضا  عأت
رفدحايتتارفحراد ت دنيتاملاي ادنيتاذردكتقصدتتجي يدمت ت تدىلتجيلتاراي متهان فعته تا

تااحنالعتيفتاألاتا تاملالخع .
تمسعأتارع تاغلج عتارفعنق  : -

تساءمتا متارع تاغلج ع:ت
ت،تسيرت ت عرا ا  تكتخمترهتمترالسهتاخلع  .تبكونها بوداغوجوا مفردة (1
ألهنعتسقرتحتاالضد تهدنتاملءدعناأتاراي ا د تسحاضد تتبكونها بوداغوجوا متنوعة (2

 ل يعتقتناأتاملاي م.

،تمتندداليمتهدنتارياددلتبكونهيا تيتمييد توزيييا لمتالمويي  داخييل بنويات مختمفيية (3
حء تهءعناأتهايتر تااتداة لعتض د توالادعأتهاادعاز ت ةدحهتااداراعنت

 أقص تدهنعنع متاق عر متحنلتارافليتتاارالجعح.ت

 كوف تطبق بوداغوجوا الفرتق ؟ 
تض تهنتاإلجحاناأتارتاتاكا ن  تا :سوعقتارع تاغلج عتارفعنق  تهنتخال تاالت

 اناقعنتاألقءعمتاامللار (1

تجحرتاتاتا تاريعه تر الارتارتناا   (2
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 رتاتتاألاتا ته تهحاضع تضعهلتارلقاتارنج تاراحنمتيفتاملاليج   (3

 اخا عنتادضتارتارعال عأتاملالئا  (4

 سي نيتاألاتا تاملحارترق قيع (5

 رتاتتاملقو تارتاتاكا ن تاهي عنتارالجعح (0

 اراقلمي.دجنعزت (7
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 مفاهيم مركزية في المقاربة بالكفايات

  Projet Educatif* المشروع التربوي :
خطة تسعى إلى تحقيق أهداف معرفية مهارية ووجدانية تترجمها حاجات 

ومشكالت يسعى التالميذ إلى بلوغها عبر عمليات منظمة.
20
  

  Programme Scolaire* برنامج تعليمي : 

تناسقة أو مجموعة منظمة من الدروس ونماذج مجموعة من الدروس الم 

التعليم والمواد الديداكتيكية والحصص يكون هدفها هو تبليغ المعارف والمهارات.
21

 

   Module* الوحدة )المجزوء( : 

الوحدة عبارة عن تنظيم متكامل للمنهج المقرر والطريقة التدريسية، إنها 

شطة العملية المرتبطة بها وخطوات موقف تعليمي يحتوي على المادة العلمية واألن

تدريسها.
22

 

   Séquence* المقطع : 

مجموعة من الوحدات الصغرى المترابطة بينها برابط هو المهمة أو الهدف 

المتوخى والتي تشكل جزءا من الدرس.
23

 

                                                   
20

، مطبعة 16-8، سلسلة علوم التربية، 1لبيداغوجيا والديدكتيك عبد اللطيف الفارابي وآخرون، معجم علوم التربية، مصطلحات ا -  

 .270، ص : 1884النجاح الجديدة، 
21

 .275المرجع نفسه، ص :  -  
22

 .227المرجع نفسه، ص :  -  
23

 .280المرجع نفسه، ص :  -  
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  Capacité* القدرة : 

القدرة هي تنمية نوع معين من السلوك وبلورة مواقف فكرية ووجدانية 

وهي مفهوم افتراضي غير قابل للمالحظة، يدل على تنظيم داخلي لدى الفرد معينة 

)التلميذ( ينمو عبر عملية التكوين. ومن خالل التفاعل بين العمليات العقلية وأساليب 

السلوك، الذي تخلفه األنشطة التكوينية، انطالقا من توظيف معارف ومضامين 

معينة.
24

 

    Objectifs opérationnels* األهداف اإلجرائية : 

هي عبارة عن أهداف دقيقة صيغت صياغة إجرائية وترتبط بما سينجزه  

المتعلم من سلوك بعد ممارسته لنشاط تعليمي معين.
25

 

 Performance* اإلنجاز : 

ما يتمكن الفرد من تحقيقه آنيا من سلوك محدد وفي ظروف محددة ويكون  

 قابال للمالحظة والقياس.

  Indicateur* المؤشر : 

المؤشر الذي هو نتيجة لتحليل الكفاية أو مرحلة من مراحل اكتسابها، سلوك 

قابل للمالحظة يمكن من خالله التعرف عليها، وبالتالي يسمح بتقويم مدى التقدم في 

اكتسابها. إنه عالمة محتملة لحصول التفاعل بين تنمية القدرات وبين المعارف 

درات والمضامين المعرفية.وبذلك يشكل نقطة التقاطع بين الق
26
  

                                                   
24

، مطابع 2-1لى حقوق اإلنسان، العدد نشرة االتصال الخاص بالبرنامج الوطني للتربية على حقوق اإلنسان، خاص بمنهاج التربية ع -  

 .16، ص : 1889يونيو  –ميثاق المغرب، مارس 
25

 .24خالد المير وآخرون، مرجع سابق، ص :  -  
26

 .11نشرة االتصال الخاص بالبرنامج الوطني للتربية على الحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص :  -  
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أنشطة عملية 
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 النشاط األول
 

البحث عن القواسم المشتركة في هذه الوثائق والتي اعتبرت أسسا 
 للمنهاج الجديد مع تصنيفها إلى المجاالت:

 العلمية البيداغوجية. –السياسية  –الفلسفية 
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 مقتطف من خطاب جاللة الملك محمد السادس 

 رة الخريفية للسنةفي افتتاح الدو

 التشريعية الثالثة المتعلق بالتعليم.

 
"...وقد اطلعنا على نتائجهرا ووجردناها تعبرر عمرا نبتبري مرن تعلريم منردمب مرع 
محيطره منفررتل علررى العصرر دون تنكررر لمقدسرراتنا الدينيرة ومقوماتنررا الحضررارية 

ادر وهويتنرا المبربيررة ، بشررتى روافرردها. إن غايتنررا هرري تكرروين مررواطن صررالل قرر
علرى اكتسرراب المعررارف والمهرارات مشرربع فرري نفررس الوقرت بهويترره الترري تجعلرره 
فخررررورا بانتمائرررره، مرررردركا لحقوقرررره وواجباترررره، عارفررررا بالشررررأن المحلرررري والتزاماترررره 
الوطنيرررة، وبمرررا ينببررري لررره نحرررو نفسررره وأسررررته ومجتمعررره مسرررتعدا لخدمرررة بلرررده 

قردام خالص وتفان وتضحية وفي اعتماد على الرذات وا  علرى المبرادرة  بصدق وا 
يمررررران وتفرررراؤل، ونريرررررد مررررن مؤسسررررراتنا التربويرررررة  الشخصررررية بثقرررررة وشررررجاعة وا 

 والتعليمية أن تكون فاعلة ومتجاوبة مع محيطها..."
 

 1111أكتوبر  8الرباط 
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 الغايات الكبرى
 مقتطفات من الميثاق الوطني للتربية والتكوين 

علم بوجه عام، والطفل ينطلق إصالح نظام التربية والتكوين من جعل المت -6 

على األخص، في قلب االهتمام والتفكير والفعل خالل العملية التربوية. وذلك بتوفير 

الشروط  وفتح السبل أمام أطفال المغرب ليصقلوا ملكاتهم،   ويكونون متفتحين 

 مؤهلين وقادرين على التعلم مدى الحياة.

ن بلرررروع هررررذه البايررررات ليقتضرررري الرررروعي بتطلعررررات األطفرررر ال وحاجرررراتهم البدنيررررة وا 
والوجدانيررة والنفسررية والمعرفيررة والفنيررة واسجتماعيررة، كمررا يقتضرري فرري الوقررت نفسرره نهررب 
السرررررلوك التربررررروي المنسرررررجم مرررررع هرررررذا الررررروعي، مرررررن الوسرررررط العرررررائلي إلرررررى الحيررررراة مررررررورا 

 بالمدرسة.
ومررررن ثررررم، يقررررف المربررررون والمجتمررررع برمترررره  تجرررراه المتعلمررررين عامررررة، واألطفرررررال 

ا قوامرررره الررررتفهم واإلرشرررراد والمسرررراعدة علررررى التقويررررة التدريجيررررة لسرررريرورتهم خاصررررة، موقفرررر
الفكريرة والعلميرة، وتنشرئتهم علرى اسنرردما  اسجتمراعي، واسرتيعاب القريم الدينيرة والوطنيررة 

 والمجتمعية.
وتأسيسررررا علررررى البايرررررة السررررابقة ينببررررري لنظررررام التربيرررررة والتكرررروين أن يرررررنهض  -7

 المجتمع وذلك:بوظائفه كاملة تجاه األفراد و 
بمرررنل األفرررراد فرصرررة اكتسررراب القررريم والمعرررارف والمهرررارات التررري تررررؤهلهم  -أ     

لالنرردما  فرري الحيرراة العمليررة، وفرصررة مواصررلة الررتعلم، كلمررا اسررتوفوا الشررروط والكفايررات 
 المطلوبة، وفرصة إظهار النبوع كلما أهلتهم قدراتهم واجتهاداتهم.
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من المرؤهلين والمعراملين الصرالحين  لوسرهام  بتزويد المجتمع بالكفايات -ب    
فرري البنرراء المتواصررل لرروطنهم علررى جميررع المسررتويات. كمررا ينتظررر المجتمررع مررن النظررام 
التربررروي أن يرررزوده بصرررفوة مرررن العلمررراء وأطرررر التررردبير، ذات المقررردرة علرررى ريرررادة نهضرررة 

 البالد عبر مدار  التقدم العلمي والتقني واسقتصادي والثقافي.
تررررى يتسررررنى لنظررررام التربيررررة والتكرررروين إنجرررراز هررررذه الوظررررائف علررررى الوجرررره وح -9

األكمل، ينببي أن تتوخى كل فعالياته وأطرافه تكوين المواطن بالمواصرفات المرذكورة فري 
 المواد أعاله.

 تسعى المدرسة المبربية الوطنية الجديدة إلى أن تكون: -8
تلقري السررلبي والعمررل مفعمرة بالحيرراة، بفضرل نهررب تربرروي نشريط، يجرراوز ال -أ 

 الفردي إلى اعتماد التعلم الذاتي، والقدرة على الحوار والمشاركة في اسجتهاد الجماعي.
مفتوحة على محيطها بفضل نهب تربوي قوامه استحضرار المجتمرع فري  -ب 

قلررب المدرسررة، والخرررو  إليرره منهررا بكررل مررا يعررود بررالنفع علررى الرروطن، ممررا يتطلررب نسررب 
 وفضائها البيئي والمجتمعي والثقافي  واسقتصادي.  ةالمدرسعالقات جديدة بين 

علررى نفررس الررنهب ينببرري أن تسررير الجامعررة، وحررري بهررا أن تكررون مؤسسررة  -16
منفتحررة وقرراطرة للتنميررة علررى مسررتوى كررل جهررة مررن جهررات الرربالد وعلررى مسررتوى الرروطن 

 ككل.
لبررراحثين جامعرررة منفتحرررة ومرصررردا للتقررردم الكررروني العلمررري والتقنررري، وقبلرررة ل -أ

الجررادين مررن كرررل مكرران، ومختبررررا لالكتشرراف واإلبررداع، وورشرررة لررتعلم المهرررن، يمكررن كرررل 
 مواطن من ولوجها أو العودة إليها، كلما حاز الشروط المطلوبة والكفاية الالزمة.



97/89 

 التكـويــن ( استــراتيجيــــاتتكويــن األطــر ) قـسـم مديرية 
 -الوطنيــةقطــاع التربيـة  –العالــي وتكــوين األطـر والبحـث العلــمي  والتعليــمربيـة الوطنيـة ـالت وزارة

 3  الرباط،  -أكدالسينا  ابنشارع 637076112الهاتف  رقم  ، 203637776 الفاكس ، ucfcmen@yahoo.frmail   -e   

قاطرة للتنمية، تسهم بالبحو  األساسية والتطبيقية فري جميرع المجراست،  -ب
هلررة والقرررادرة لرريس فقررط علرررى اسنرردما  المهنرري فيهرررا، وتررزود كررل القطاعرررات برراألطر المؤ 

ولكررن أيضررا علررى الرقررري بمسررتويات إنتاجيتهررا وجودتهررا بررروثيرة تسرراير إيقرراع التبرراري مرررع 
 األمم المتقدمة.
    
 

 .11-16مقتطف من الميثاق الوطني للتربية والتكوين ص : 
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 النشاط الثاني

لى صيغ بعد قراءة وتحليل الصيغ التالية يتم تصنيفها إ
 مرتبطة بيداغوجيا األهداف وأخرى مرتبطة بالمقاربة بالكفايات.

خلرق محريط انطالقرا مرن  -خلق محيط يجبر على الرربط برين المثيرر واسسرتجابة 
خلق محريط يجرزء المحتروى  –خلق محيط مرتكز على تنمية السلوك  –المعارف السابقة 

ول اسسرتراتيجيات المعرفيررة خلرق محرريط مرتكرز حرر –خلرق محريط لمهررام كاملرة ومعقرردة  –
 –يتشرركل الررتعلم مررن خررالل الررربط بررين المثيررر واسسررتجابة  –والمرروارد المعرفيررة ي العقليررة 

 –يتكررررون الرررتعلم بالتررردر  المترررروالي  –يبنرررى الرررتعلم أساسرررا عررررن طريرررق المحاكررراة والتقليرررد 
ن الرتعلم يتكرو  –يتشكل التعلم من خالل الربط برين المعرارف السرابقة والمعطيرات الجديردة 

يعررد  –يعررد المرردرس مرردربا  –يترردخل المرردرس يشرركل مسررتمر  –مررن خررالل مهررام شررمولية 
يحكررم التقيرريم السررلوكات  –يعررد المرردرس وسرريطا بررين المعرفررة والمررتعلم  –المرردرس موجهررا 

الضرررربط والتوجيررره يرتكررررزان حررررول  –المنتجرررة الضرررربط والتوجيررره يحكررررم المنتررررو  واإلنجررراز 
الضرربط والتوجيرره  –المررتعلم يجيررب علررى اسررتثمارات المحرريط  -اسسررتراتيجيات المسررتعملة

يعرررد  –المرررتعلم يقررروم بالبنررراء  –المرررتعلم مسرررتجيب  –يرتكرررزان حرررول عمليرررة بنررراء المعرفرررة 
للمرتعلم حروافز  –للمتعلم حوافز تتحكم فيها تردعيمات المحريط الخرارجي  –المتعلم نشيطا 

وبالمراقبرة التري يمكرن أن تتشركل مرتبطة في جزء كبير منها، بتصوره حول قيمرة المهمرة 
 لديه حول نجاحه.
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 النشاط الثالث
" نظرررام مرررن المعرررارف المفاهيميرررة الذهنيرررة والمهاريرررة العلميرررة التررري تنرررتظم فررري خطاطرررات 

اإلشرركالية وحلهررا بنشرراط  -إجرائيررة تمكررن فرري إطررار وضررعيات مررن التعرررف علررى المهنررة
 وبفعالية "

Pienne Gillet. 1991 

 
وجدانيررة -ن مجموعرة مدمجررة مرن المهرارات للمجرراست المعرفيرة والسوسريو" الكفايرة تتضرم
 والسيكوحركية "

DGEG 1994  
 

" مهارة مكتسبة عن طريق استيعاب معارف مالئمة وعن طريق الخبرة والتجربة 
 والتي تسمل بتحديد المشكالت الخاصة وحلها "

Legendre 1993 
 

مد استحضار مجموعة من الطاقات " الكفاية هي التمكن من أداء عمل مركب، يعت
 وتوظيفها بفعالية " 

 4000 وزارة التربية كيبك    
 

 .المطلوب :  صياغة تعريف مركب ومركز من خالل هذه التعاريف
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 النشاط الرابع

 : الكفايات الممتدة 
 " إن الكفايات الممتدة هي التي يمتد مجال تطبيقها وتوظيفها إلى سياقات جديدة".

ت وخطرررروات عقليررررة ومنهاجيررررة إجرائيررررة مشررررتركة بررررين مختلررررف المررررواد " إنهررررا اتجاهررررا
الدراسررية الترري تسررتهدف تحصرريلها وتوظيفهررا خررالل عمليررة النشرراط المعرفررة، والمهرررارات، 
ويعنرري الررتمكن مرررن هررذه الكفايرررات ،اسكتسرراب التررردريجي سسررتقاللية التالميرررذ فرري الرررتعلم" 

 .2666الدريب" 
 نها ترتبط بنوع محدد من المهام وانط قا من هي خاصة أل "  النوعية : الكفايات

ذلك، فإن الكفاية النوعية هي الكفاية المرتبطة بمهام أو بفئة من 
المهام والتي تندرج في إطار مواد دراسية أو مجاالت تربوية معينة " 

 .4000الدريج " 
* اسررررتنادا إلررررى التعرررراريف السررررابقة صررررنف الكفايررررات التاليررررة إلررررى كفايررررات نوعيررررة 

 يات مستعرضة.وكفا
 التمكن من التعبير  " السليم " باللبة العربية. -1
 اكتساب مصطلحات جبرافية. -2

 توجيه الكالم أو اإلصباء حسب وضعية التواصل. -3

 إعمال الفكر. -4

 تعرف السلوك البذائي عند الحيوان. -5
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 استخرا  المباد  المنظمة لنص معين. -0

 التمكن من التفكير العلمي السليم. -7

 ل.تعرف تقنية التحلي -9

 القيام بتمارين رياضية. -8

 توظيف وسائل العمل الالزمة. -16
 اقتراذ إجراءات ومناوست لفصل مكونات خليط . -11
 بناء مشروع لحل مشكلة تتعلق بوسط طبيعي. -12
 امتالك منهجية حل وضعيات . مشاكل. -13
 فصل مكونات الخليط. -14
 تعرف دور العضالت في إحدا  الحركة. -15
 ن األساسية في مجال الضوء والصباغة.تعرف األلوا -10
 التمكن من أداء الصالة عمليا. -17
 التمكن من فهم معلومة. -19
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 النشاط الخامس

 
 

انطالقا مما تقدم من معطيات نظرية حول الوضعية التعليمية تتم  صياغة 
 بعض الوضعيات في مواد مختلفة.
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 شبكة تقويمية
 

 مس توى التحق ق األه    داف

 
 

 

1 
دون 
 المتوسط

4 
 متوسط

3 
 جيد

*  التعرف على أهم األسس المفاهيمية 
 للمنها  المتمركز حول المتعلم )ة(.

* التعرف على أهم مبررات توظيف مقاربة 
 الكفايات.

 * القدرة على تحديد مفهوم الكفاية.
* القدرة على التمييز بين الكفايات النوعية 

 والمستعرضة.
 يات التعلمية.* القدرة على تدبير الوضع
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عاستون باشالر تكوين العقل العلمي، مساهمة في التحليل النفساني للمعرفة 
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جريدة  55محمد البقالي القاسمي، األخطاء التعليمية التربوية الملحق التربوي 
 . 9ص: 2666مارس  23 0608اد اسشتراكي العدد استح
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