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A
1 ability

capacité
. نيا �ش�ل فعال ومتم��ممارسة ال�شاط، سواء �ان �ذا ال�شاط فكر�ا أو جسديا أو م�

 د، وال تظ�ر إال من خالل تطبيق�اوتتمثل القدرة �� اإلم�انيات املك�سبة وال�� يمتلك�ا الفر 

فقدرة ... تحليل وال��كيب التص�يف وال: ع�� محتو�ات معينة، ومن األمثلة ع�� القدرات 

ا���، كتحليل قياسات، أو التحليل مثال، ال تتجسد إال من خالل تطبيق�ا ع�� محتوى در 

....تحليل نص أو تحليل صورة أو تحليل خر�طة

 
ٌ
ْدَرة

ُ
ق

2 accommodation
accommodation

 � نظر�ة جان بياجيھ البنائيةأحد وج�� ا��ططات اإلدراكية أو اإلجرائية لل�شاط العق�� �

تمثل، إذ يرى جان بياجيھ أن التفاعلية �� علم النفس املعر�� ؛ و�و متالزم مع مف�وم ال

 ��طط�ن إدراكي�ن أو إجرائي�ن ي
ً
نطو�ان ع�� وج��ن متحدين ال�شاط العق�� ي�تِظم تبعا

مع األشياء، فاألول ) التكّيف(والتالؤم ) الدمج �� الذات(�ما التمثل : غ�� قابل�ن لالنفصال

، والثا�ي �ش�ل آلية معا��ة املعطيات ا��ديدة ودمج�ا �� ا��ططات امل
ً
وجودة سابقا

 للمعطيات ا��ديدةللمخططات السابقة تب) التكّيفي(�ش�ل آلية التعديل التالؤمي 
ً
. عا

طيات اللغو�ة ال�� يقدم�ا و�ساعدان معا ع�� تحليل العملية ا��دلية للتفاعل ب�ن املع

 
ً
َنة املوجودة سابقا

َ
، بل و�ذا ال�شاط العق. ا��يط وا��طط املس�بط

ً
�� ال ي�ون عشوائيا

.توج�ھ ب�� ال��ص املعرفية ال�� �عدل�ا �و اآلخر باملقابل

مٌ 
ُ

الؤ
َ
ت

3 acquisition
acquisition

لدقة، تث�يت الذاكرة لفكرة أو مف�وم وثيق الصلة بال��بية و�علم النفس، و�ع��، ع�� وجھ ا

، ع�� س�يل "س مااك�ساب لدر "أو " اك�ساب جديد"عند اإلشارة إ�� . معطى ما ُمدَرك

 محددة
ً
أو مبادئ أو قوان�ن أو  مفا�يَم أو حقائق: املثال، ي�ون املقصود من ذلك نقاطا

ِ�َساٌب 
ْ

اك

4



ھ ع�� تناول�ا �� الدرس نظر�ات، سبق أن حدد�ا املدرس بدقة، وأراد أن يكس��ا لطالب

.ا��ديد

4 action research
recherche-action

ن املعلم�ن وعموم ال��بو��ن املمارس�ن،
ّ

من دراسة وفحص أدا��م  نمط من البحوث، يمك

حل�ا، ف�و بحث عم�� ومواج�ة املشكالت ال�� �ع��ض عمل�م داخل الصفوف واملدارس و 

لبحث كطر�قة للتأمل فيما تطبيقي، ي�ون فيھ الباحث املعلم ممارسا، و�حاول استخدام ا

ة داء، إذ تزداد أ�مية املمارسيقوم بھ من أ�شطة واتخاذ القرارات املناسبة �غية تحس�ن األ 

ن مالحظات منظمة وعن ال��بو�ة للمعلم�ن وجود��ا حينما �س�ند إ�� بيانات ناتجة ع

رق واألساليب املنتظمة �� أساليب معروفة �� جمع البيانات، كما تزداد �لما وظفوا الط

.مشا�دا��م ومالحظا��م و�� جمع وتنظيم البيانات

اِ�يٌّ   ِإْجَر
ٌ

َبْحث

5 activity curriculum
curriculum d'activité

عالية الذي يتطلب من م��اج يتمركز حول املتعلم و�جري تخطيطھ ع�� أساس مبدأ الف

 و�س�� إ�� الكشف عن املعرف
ً
 ومنفعال

ً
و�تم تنظيم من�� . ة بنفسھاملتعلم أن ي�ون فاعال

املتعلم�ن، و�ركز الثا�ي  يركز األول ع�� ميول وا�تمامات وحاجات: ال�شاط �� اتجا��ن 

).ةمجاالت حياتي(ع�� مواقف اجتماعية مرتبطة بحياة املتعلم�ن 

اِط 
َ

ش
َّ
ِمْ�َ�اُج ال�

6 alphabet
alphabet

، �� مقابل ) ةالكتابي(�لمة �ستعمل للداللة ع�� مجموعة العالمات ا��طية 
ً
املسماة حروفا

، واملستعَملة �� تدو�ن 
ً
طقا

ُ
عَرف ��ا ن

ُ
أبجدية : مثال ذلك. غة مال) كتابة(األصوات ال�� �

و�ذه ا��موعة من العالمات . اللغة العر�ية أو اإلنجل��ية أو الفر�سية أو الروسية، إ��

 للُعرف ا��اص ��ا، و�
ً
َبعا

َ
 �� �ل لغة ت

ً
ْعَتَمُد �� تص�يف مداخل ا��طية مرتبة اتفاقيا

ُ
� �

، و�العر�ية من ألف Zإ��  Aمن  معظم املعاجم اللغو�ة ل�ذه اللغة، ف�� �� الالتي�ية مرتبة

 
ً
، باعتبار أن �عض معاجم�ا إ�� ياء، غ�� أن اللغة العر�ية تخرج عن �ذه القاعدة جزئيا

م الع�ن ل��ليل بن القديمة �عتمد، إ�� جانب �ذا التص�يف، تص�يفات أخرى، كم��

؛ والقاموس ا��يط أحمد الفرا�يدي، الذي اعتمد مخارج ا��روف �� ترت�ب مداخلھ

ولكن �ذه األبواب . ة أو��للف��وزآبادي الذي اعتمد التص�يف إ�� أبواب وفصول �� مرحل

 �� مرحلة ثانية ع�� أساس ألفبا�ي
ً
رف الثا�ي من األصل الثال�ي وا��. والفصول مرتبة أصال

َباِئَية
ْ

ِلف
َ
أ
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 ع�� أساس ألف) ب�ن الباب والفصل(
ً
.با�يمرتب �� مرحلة ثالثة أيضا

7 analytical assessment
notation analytique

ا وتفس���ا والتعليق عل��ا، من ما يقوم بھ املقوم من تحليل النتائج بإيجابيا��ا وسلبيا��

ءات امل��تبة ع�� نتائج عملية أجل ا��روج بصورة دقيقة عن امل��اج �ساعد �� اتخاذ اإلجرا

بة املقيدة من خالل مقار�ة و�مكن استخدام التقييم التحلي�� ألسئلة اإلجا. التقو�م �ذه

. ه األجو�ة العالمة املستحقةاألجو�ة للنماذج ال�� تم إعطاؤ�ا العالمة، ومن ثم �عطي �ذ

 عن �لمات وصفية ) عالمات 5عالمات و 4(من املفيد استخدام عالقة كمية 
ً
عوضا

ألح�ام ع�� و�عد ذلك تجمع ا). وجھ مب�سم -(+ أو رموز ) ممتاز، يحتاج تحس�ن(

).المةالع(االختبارات الفردية واملشار�ع إ�� تقييم ك�� للتحصيل 

ْحِلي��ٌّ 
َ
ِو�ٌم ت

ْ
ق

َ
ت

8 andragogy
andragogie

ختلفة من املؤسسات ��دف مجموعة من األ�شطة التعليمية املنظمة ال�� تؤد��ا أنواع م

أيا �ان . ت اإلنتاجية�عميق أ�داف تر�و�ة معينة أو لتطو�ر أداء مستخدمي املؤسسا

سواء �انت امتدادا أو مضمو��ا ومستوا�ا وأسلو��ا، مدرسية �انت أم غ�� مدرسية، و 

ت أو �� ف��ة التلمذة الصناعية بديال للتعليم األول املقدم �� املدارس وال�ليات وا��امعا

��تمع الذي ي�تمون إليھ والذي يحصل عليھ األ��اص الذين �عت��ون من الكبار �� نظر ا

امل�نية أو توج���ا وج�ة  لتنمية قدرا��م و�ثراء معارف�م وتحس�ن مؤ�ال��م الفنية أو

عارف وم�ارات وقيم جديدة، و�غي�� مواقف�م أو اتجا�ا��م من خالل ا��صول ع�� م

 شاركة �� التنمية االجتماعيةجديدة �سا�م �� التنمية ال�املة ل��صيا��م وتمك��م من امل

.واالقتصادية والثقافية املتوازنة واملستقلة

ْعِليُم الِكَبارِ 
َ
�

9 applied curriculum
curriculum exécuté

 امل��اج املقرر، و�س�� أيضا امل��اج الذي يتم تدر�سھ فعال داخل الصف فت��اجع �س�تھ عن

قعية أك��، كما يمكن اعتباره بامل��اج الواق�� إذ يفعلھ املمارس ال��بوي داخل الصف بوا

خل املدرسة، وفق شروط أيضا م��اجا رسميا؛ حيث يضطلع ب�نفيذه املمارس ال��بوي دا

ملادة الدراسية، والوسائل تر�و�ة وضوابط �عليمية محددة، �ستطيع من خالل�ا أن يوظف ا

لتعلم الذي يحفزه، ، ��دمة الطالب وفك الل�س عن موضوع ا..التعليمية والوضعيات

م�ن �ذا النوع من املنا��، و�التا�� يصل املمارس ال��بوي إ�� تنفيذ محكم ومضبوط ملضا

 
ٌ

ذ
َّ

ِمْ�َ�اٌج ُمنف
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.لم�نوذلك �� إطار شفاف وديمقراطي يضمن ت�افؤا للفرص ب�ن املتع

10 aptitude
aptitude

لطالب إ�� القيام بأنماط من قدرة �امنة قابلة للقياس ودافع لإلنجاز، �ساعد ع�� توجيھ ا

.األ�شطة وامل�ام بفضل �عليم وتدر�ب مناسب

اْسِتْعَدادٌ 

11 aptitude test
test d’aptitude

دف إ�� قياس قدرة الطالب أداة قياس مقننة تتألف ب�ن مجموعة من الفقرات واألسئلة ��

ومدى . أ بأدائھ املستقب��ال�امنة ع�� كسب م�ارة أو معلومات، أو أية سمات أخرى تت�ب

ما حصل ع�� التدر�ب  قابليتھ ألن يتعلم أو يطور م�ارات معينة �� مجال مع�ن م��

�بؤ بدرجة التحصيل أو املناسب، ف�� اختبارات ��دف �ش�ل أسا��� إ�� القياس أو الت

.اإلنجاز املتوقع من لدن األفراد �� �شاط مع�ن

ِتَباُر االْسِتْعَداِد 
ْ

اخ

12 artistic ability
capacité artistique

رتبط با��انب التعب��ي أي ناحية اإلنتاج الف�� وت: األو�� -: قدرة تت�� من خالل ناحيت�ن

ية التذوق الف�� وتقدير ناح: الثانية -القيام �عمل ف�� مع�ن مثل التصو�ر والزخرفة؛ 

�� وا��كم ع�� درجة ا��مال ا��مال وتظ�ر عند األ��اص القادر�ن ع�� تمي�� اإلنتاج الف

لدى الفرد القدرة ع��  بناء ع�� معاي�� خاصة وضعت ل�ذا اإلنتاج الف��، وقد يتوفر

اج الف��، ولكن ال��ص التذوق الف��، وتقدير ا��مال دون أن ي�ون قادرا ع�� اإلنت

.الف�� القادر ع�� اإلنتاج الف�� غالبا ما ي�ون قادرا ع�� التذوق 

 
ٌ
ة ِنيَّ

َ
ْدَرة ف

ُ
ق

13 assimilation
assimilation

لفرد مسبقا و�ما ي�ناسب مع عملية �عديل ا����ات واملعلومات ا��ديدة لتالئم ما �عرفھ ا

يبھ العق�� وإلعادة تحقيق ا���� ات املألوفة ودمج م�ونات موضوع خار�� �� بنائھ وترك

 ��اجاتھ الوظيفية ا��اصة بھ
ً
مف�وم من صلب نظر�ة  و�و. توازن ال�شاط العق�� تبعا

.بياجيھ �� ف�م العمليات العقلية

ٌل 
ُّ
َمث

َ
ت

14 assistive technology
technologie  d'assistance

 
ٌ
 (تكنولوجيا) ُمَساِعَدة

ٌ
ة

َ
ان

َ
ِتق

7



 بصر (التقانات ال�� �ستخدم ملساعدة ذوي االحتياجات ا��اصة 
ً
 أو حركيا

ً
 أو سمعيا

ً
�� ) �ا

� أدوات إدخال بديلة العملية التعليمية التعلمية، وتتمثل منتجا��ا ا��اسو�ية �

لوحة املفاتيح، أو من للمعلومات �سمح ل�م بالتحكم �� ج�از ا��اسوب دون ا��اجة ل

ك املوجودة ع�� اللوحة خالل لوحة مفاتيح بديلة مزودة بمفاتيح أك�� أو أصغر من تل

ام األشعة تحت ا��مراء العادية، إضافة إ�� أج�زة التحكم �� الفأرة من �عد باستخد

��، وأخرى تل�س �� اليد أو وحركة العيون، كما تتضمن أنظمة يتم تفعيل�ا بالش�يق والزف

. ن شاشات تفّعل باللمس�� القدم، و�ستخدم للتحكم �� الفأرة ع�� الشاشة، كما تتضم

.ا��اسو�ي إ�� طا�عة برايل أما تطبيقا��ا األخرى فتتضمن طا�عات برايل ال�� تحول النص

15 attitude
attitude

رد وسلو�اتھ نحو ���ء أو حالة مك�سبة من االستعداد النف��� �امنة وراء استجابات الف

ل خ��ة الفرد، وتوجھ العص��، ت�تظم من خال-أمر مع�ن، وحالة من االستعداد العق��

ة العر�ية �و محصلة استجابتھ نحو موضوع أو موقف مع�ن؛ فاالتجاه مثال نحو اللغ

ل�م مع ما يقدم ل�م من مشاعر الطلبة نحو اللغة العر�ية، ال�� تت�ون من خالل تفاع

عر�ية، بحيث ت�ون قادرة معارف وخ��ات وأ�شطة تر�و�ة ولغو�ة، تتصل بدراسة اللغة ال

ال�� يحصل عل��ا الطالب  ع�� دفع الطالب التخاذ موقف تجا��ا، و�قاس بالدرجة ال�لية

، فاالتجاه الدرا��� �و من خالل استجابتھ ملقياس االتجا�ات الذي أعد ل�ذه الدراسة

تاعھ باملادة، وتقدير قيم��ا �عب�� عن مدى تقبل املتعلم للمادة الدراسية، من خالل استم

.وأ�مي��ا من الناحية العلمية والعملية

َجاهٌ 
ّ
اِت

16 audient
auditeur

م، من دون أن ي�ون ذلك ال��ص الذي توجھ إليھ الرسالة الشفو�ة ال�� يرسل�ا املت�ل

 �� الوقت ذ
ً
 وقارئا

ً
، بمع�� أن املستمع قد ي�ون مستمعا

ً
اتھ، و�ذا �و الوضع حصر�ا

ھ الرسالة إليھ ع�� اآللة النموذ�� للقراءة ا���ر�ة �� الصف بإشراف املدرس، وقد توج

.وا��واس، كما �� حالة االتصال ال�اتفي

ِمٌع 
َ
ُمْست

17 audio- conference
audio-conférence

الطالب واملعلم�ن موزع�ن  لقاء حواري باستخدام االتصال الصو�ي ب�ن ثالثة أو أك�� من

 أو عدة خطوط جغرافيا؛ و�تم توف��ه من قبل وحدة إلك��ونية وظيفية تضم م
ً
 �اتفيا

ً
قسما

َمٌر َسْمِ��ٌّ 
َ
ت

ْ
ُمؤ

8



 �بادل ف��ا األطراف املعلومات�اتف، أو من قبل شر�ات ال�اتف، ع�� إجراء م�املة �اتفية ي

.رة تفاعليةمن خالل ا��ديث واالستماع والرد �� أجزاء من امل�املة بصو 

18 audio media
audio médias

اإلذاعة  -: �شمل الوسائل السمعية وتضم األدوات ال�� �عتمد ع�� حاسة السمع و 

.أج�زة ال���يل الصو�ي -، )ا��رامفون (ا��ا�ي  -، )الراديو(املذياع  -املدرسية الداخلية، 

 
ٌ
 َسْمِعَية

ٌ
َوَساِئط

19 audio recorder
magnétophone

ر�ط ممغنط، وعادة ما ع�� ش) مثل الكالم واألناشيد واملوسيقى(ج�از ل���يل الصوت 

شر�ط، وذلك ع�� إعادة يمكن إعادة اإلنصات للمادة امل��لة عليھ؛ كما يمكن ��� ال

) تكنولوجيا(بيقان لتقانة و�ناك تط. تمثيل املوجات الصوتية ومزج�ا باملؤثرات الصوتية

في ال���يل الصو�ي ال���يل التماث�� وال���يل الرق��؛ ف: ال���يل الصو�ي، �ما

ات الصوتية حاجز املك�� و��ز املوج. التماث�� يتم التقاط الصوت ع�� مك�� صو�ي صغ��

ناط���� متناوب التيار بواسطة لتتحول إ�� تيار ك�ر�ا�ي متناوب، يتحول بدوره إ�� مجال مغ

�� شر�ط بالس�ي�ي مغناط�س ك�ر�ا�ي، يقوم بتمثيل الصوت �� ش�ل مناطق ممغنطة ع

 
ً
ارات الصوتية التماثلية، أما ال���يل الصو�ي الرق�� فتحول فيھ اإلش. مغطى مغناط�سيا

قمنة، بحيث يتم تخز���ا ال�� التقط�ا مك�� الصوت، إ�� ش�ل رق�� من خالل عملية الر 

).اإلن��نت(جة والشابكة ونقل�ا عن طر�ق مجموعة متنوعة من الوسائط، �األقراص املدم

ُمَ�ّ�ٌل َصْو�يٌّ 

20 audio studio
studio auditif

ة �عوازل للصوت ومزودة غرفة مج�زة بمختلف أدوات ال���يل واإللقاء السم��، ومعزول

ة للتحكم واإلخراج ب��مجيات وأسطوانات املؤثرات الصوتية ا��تلفة، و تضم غرف

.واملونتاج وال��� الصو�ي العادي واإللك��و�ي

وُدُيو َسْمِ��ٌّ 
ُ
ْست

ُ
أ

21 audio-visual media
médias audio-visuels

عدا املواد (التطبيقات أّي ج�از، أو مادة، أو آلة مستخدمة من املعدات واملعينات و 

ون لتقديم املعلومات ، ال�� تتعامل مع الصوت والبصر و�ستخدم�ا املعلم)املطبوعة

ح، واألشرطة السمعية، الشرائ: ولتوضيح موضوع ما؛ وتتضمن الوسائل السمعية البصر�ة

 
ٌ
ة  َبَصِر�َّ

ٌ
َوَساِئل َسْمِعَية
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أو /ت من خالل البصر ووأشرطة الفيديو، واألفالم التعليمية، وأشرطة نقل املعلوما

.الصوت، إضافة إ�� األج�زة املشغلة ل�ا

22 authentic assessments
évaluations authentiques

يقتصر ع�� قياس  تقييم �عكس إنجازات الطالب وتقييم�ا �� مواقف حقيقية، وال

ب �� مختلف جوان��ا، التحصيل الدرا��� للطالب، بل يق�س أيضا مقومات ��صية الطال

 تنمية امل�ارات العقلية العلياو��دف �ذا التقييم إ�� تطو�ر امل�ارات ا��ياتية ا��قيقية و 

.الطالب ع�� التقييم الذا�ي وتنمية األف�ار واالستجابات ا��القة وا��ديدة و�عز�ز قدرة

اِقِ��ٌّ  ييٌم َو
ْ

ق
َ
ت

23 axioms
axiomes

.املعلومات األولية ال�� تب�� عل��ا معلومات ثانو�ة

اٌت  َبِد�ِ�يَّ
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B
24 basic competencies

compétences de base
حقة وال�� ي�ب�� للتلميذ أن األسس الضرور�ة ال�� ال بد من اعتبار�ا �� بناء �علمات ال 

وال�� ال . دة، ت�ب�� عل��ايك�س��ا ل�ي يتمكن من االنتقال بدون مشا�ل إ�� �علمات جدي

اصلة مسار التعلم �� املراحل أل��ا تمثل ما �و ضروري والزم، ملو . يحدث التعلم �� غيا��ا

.ا���الالحقة، و�ش�ل عتبة النجاح �� ��اية السنة أو السلك الدر 

 
ٌ
ة اياٌت أَساِسيَّ

َ
ِكف

25 behavior modification
modification du comportement

 ا�ل األعمال غ�� املرغو�ة، و�ذاعملية �غي�� السلوك بم�افأة األعمال املرغوب ف��ا، أو بتج

ن خالل مالحظة املعلم م. النوع من اإلس��اتيجية �عمل ع�� تأس�س إدارة صفية فاعلة

.إلس��اتيجية املناسبة لتعديلھ��االت السلوك املس��دف املراد �غي��ه ثم التدخل الختيار ا

وِك 
ُ
ل ْعِديُل السُّ

َ
�

26 behaviorism
behaviorisme

حيط كذلك؛ باعتبار نظر�ة نفسية تجعل من السلوك املالحظ �دفا لعلم النفس وللم

ة، إذ �عت�� ال��عة السلوك املالحظ �و املفتاح لتحديد وشرح التصرفات اإل�ساني

و اتجاه �عتقد أن مفتاح السلوكية اتجا�ا أساسيا من اتجا�ات علم النفس املعاصر، و�

حظة والقياس، و�عادة ال��صية يتمثل �� دراسة السلوك ألنھ �و وحده القابل للمال 

ج من تجارب املتعلم و�غ��ات التعلم ي�ت: ومن مبادئ النظر�ة السلوكية . التوجيھ والتعديل

إلجرا�ي الذي نر�د بناءه؛ استجابتھ؛ التعلم مرتبط بالنتائج؛ التعلم يرتبط بالسلوك ا

تعلم املق��ن بالعقاب �و �علم التعلم يب�� بدعم و�عز�ز األداءات القر�بة من السلوك؛ وال

.سل��

 
ٌ
ة وِكيَّ

ُ
ُسل

27 blended learning ٌم ُمْدَمٌج 
ُّ
َعل

َ
�
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apprentissage mixte

م يتم من خالل التداخل ب�ن أفضل ما يقدمھ التعلم اإللك
ُّ
��و�ي وأفضل ما يقدمھ �عل

 من أمور متعددة، ��. التعليم التقليدي
ً
تدر�ب التقليدي املوّجھ من ال: و��ون عادة خليطا

التعلم الذا�ي السرعة غ�� قبل املدرس، واملؤتمرات أو التدر�ب اإللك��و�ي امل��امن، و 

و خ��ة، وقد تتضمن برامجھ امل��امن، والتدر�ب الوظيفي الذي يقوم بھ مراقب أو موظف ذ

 متعددة من أدوات التعلم، مثل
ً
ات االف��اضية املباشرة، واملقرر  ال��امج التعاونية أو: أش�اال

 م األداء اإللك��و�ي �� الب�ئةاإللك��ونية املعتمدة سرع��ا ع�� املتعلم نفسھ، وأنظمة دع

�شطة مختلفة �عتمد ع�� املب�ية ع�� م�ام العمل، وأنظمة إدارة التعلم، و�جمع ب�ن أ

 لو (األحداث التعليمية، بما �� ذلك الفصول التقليدية 
ً
، والتعلم اإللك��و�ي )جھوج�ا

جاوز اآلثار السلبية للتعلم و�عمل التعلم املدمج ع�� ت. املباشر، والتعلم الذا�ي السرعة

لتعلم اإللك��و�ي، كما �عمل اإللك��و�ي، حيث ��تم با��انب اإل�سا�ي الذي لم ��تم بھ ا

ة إ�� تأث��ه اإليجا�ي ع�� ع�� تحقيق التفاعل االجتما�� و�وفر التغذية الراجعة، إضاف

وتطور االحتياجات األفراد  دافعية التعلم، و�مثل تطورا منطقيا لنماذج التعلم ا��الية

لتقليدي إلتاحة بدائل مع التعليم ا) التكنولوجية(وفرصة لدمج املستحدثات التقانية 

.متنوعة أك�� مرونة للتعلم

28 blog
blog

مداخال��م و�عليقا��م  ، �ستخدمھ األفراد عادة ل���يل)اإلن��نت(موقع ع�� الشابكة 

 ومقاال��م ال��صية حول املوضوعات ذات الطا�ع االجتما�� وا
ً
مل��، و�تضمن وصفا

د أخرى مثل الرسومات أو لألحداث �� ش�ل مفكرات ومذكرات وتأمالت يومية، أو أية موا

.الفيديو

 
ٌ
نة ُمَدوَّ

29 board
tableau

لدروس للطالب لوح عر�ض مستو، أبيض أو ملون، �ستخدم للكتابة عليھ وشرح ا

.والبيضاء باستخدام الطباش�� أو أقالم ا��ط العر�ض امللونة والسوداء

 
ٌ
وَرة َسبُّ

30 brainstorming
brainstorming

ضاء ا��موعة األف�ار طر�قة جماعية �ستخدم �� حل املشكالت، ي�بادل من خالل�ا أع

ن طر�ق التفك�� �ش�ل وا��لول بصورة تلقائية واس�بصار�ة؛ مع محاولة حل املش�لة ع

 ِذْ�ِ��ٌّ 
ٌ

َعْصف
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وتقوم . ��لول �شأ��امكثف حول موضوع معّ�ن لف�م املواقف املعقدة فيھ والبحث عن ا

ملراحل األو��، وعدم الكف تأجيل ا��كم ع�� قيمة األف�ار �� ا: �ذه الطر�قة ع�� مبدأين

ن كما أ. ر قيمة �� املراحل التاليةعن توليد األف�ار ألن اإلكثار م��ا يمكن أن يوصل إ�� أف�ا

ر�ق أو الطالب، ال���يع ع�� عدم انتقاد أف�ار أعضاء الف: ل�ذه التقنية أر�ع قواعد، �� 

ملكية األف�ار : والرا�عة إعطاء أك�� عدد ممكن من األف�ار، اإلكثار من طرح األف�ار،

و�مكن . ي��ا أو تكييف�ا��ميع األعضاء، مع القدرة ع�� ا��مع ب�ن عدة أف�ار أو تحس

يتم �عر�ف طر�قة : و��استخدام �ذه الطر�قة �� التدر�س من خالل خطوات، ا��طوة األ 

�موعات الطالبية وتوز�ع العمل للطالب ي�بع�ا طرح مش�لة دراسية ثم اختيار أعضاء ا�

ة، و���يل �األف�ار، ا��طوة األدوار عل��م، حيث يقومون بتقديم اق��احات ا��لول األولي

: املش�لة، ا��طوة الثالثة �عقد حلقة نقاشية ثانية يقوم األعضاء ف��ا بتحديد: الثانية

جة عن إعادة الصياغة وتدو�ن كتابة األسئلة النات: إعادة صياغة املش�لة، ا��طوة الرا�عة

اف طرح األف�ار ومراجعة يتم إيق: و�� ا��طوة ا��امسة. املالحظات حسب طرح الطالب ل�ا

 ز�ز�م لتوليد أف�ار أك��، ثم�ل األف�ار السابقة و�طلب من األعضاء طرح أف�ار جديدة و�ع

.�لةيتم ت��يص األف�ار وتقو�م�ا واختيار األجود م��ا ��ل املش

13



C
31 center of interest

centre d’intérêt
 طة املدرسية واملادة التعليميةمف�وم وثيق الصلة بال��بية العامة و�ع�� مبدأ تنظيم األ�ش

وتقوده إ�� تجميع  وتجميع�ا حول موضوعات قابلة ألن توقظ لدى الطفل صدى تجر�ة

الطرائق الفعالة من أبرز نتائج مالحظاتھ من أجل إعداده الك�ساب املعارف ا��ديدة، و 

ل فصل الر�يع، يؤخذ طرائق التدر�س ال�� ُعن�ت بتطبيق �ذا املبدأ؛ ففي موضوع مث

السيما األ��ار، ثم يدرسون األطفال إ�� ا��ديقة ع�� س�يل املثال، فيالحظون الطبيعة، و 

� الرسم يدرسون ألوان �ذه �� العلوم الطبيعية �ش�ل األز�ار واألوراق من ال��اعم، و�

سنة، و�� األدب يدرسون ال��اعم واألز�ار واألوراق، و�� ا��غرافيا يدرسون فصول ال

.قصيدة شعر�ة �� وصف الر�يع، و�كذا

ُز االْ�ِتَماِم 
َ

َمْرك

32 child theater
théâtre pour enfants

خرجت خص
ُ
ت�ت وأ

ُ
يًصا للمشا�دين من امل�ان املعد لتقديم عروض تمثيلية مسرحية، ك

م، وقد ي�ون املمثلون من األطفال، إلقناع�م وال��فيھ ع��م و�ثارة معارف�م وأحاس�س�

عناصر، واملناظر، حيث ت��ابط األطفال، أو الراشدين، أو �ل��ما مًعا، و�و مسرح مت�امل ال

و ا��ال �� مسرح �ل �ذه العناصر من أجل تحقيق خ��ة مسرحية جيدة �ادفة كما �

.الكبار

ِل 
ْ

ف ِ
ّ
َمْسَرُح الط

33 choral repetition
répétition choral

وترديد�ا �ش�ل جما�� ع��  أسلوب يتطلب من الطلبة تكرار العبارات ال�� يقول�ا املدرس

غ��ة حيث تقوم و�مكن تقسيم مجموع الطلبة �� الصف إ�� مجموعات ص". �ورس"ش�ل 

يقوم . الب كب��ا �� الصف�ل مجموعة ب��ديد العبارات �ل ع�� حدة عندما ي�ون عدد الط

ا نتقاء املادة املراد تكرار�املدرس بتقديم نموذج وا�� ومسموع من قبل جميع الطلبة، ثم ا

ْرِديٌد َجَماِ��ٌّ 
َ
ت
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 يكر 
ً
. ره الطالب من �عده بنجاح�عناية ألن العبارات الطو�لة ال تص�� ألن ت�ون نموذجا

ول�ذا األسلوب فائدة �� . او�راقب املدرس األخطاء ال�� يرتك��ا الطالب و�قوم بت��يح�

 ما مساعدة الطالب ع�� التحدث باللغة و�ن�� ف��م الثقة ضمن ا�
ً
�موعة بأكمل�ا، وغالبا

.�ستخدم �� �علم اللغات األجن�ية

34 classroom activity
activité en classe

دف دعم عملية التدر�س ال�شاط الذي يقوم بھ املعلم أو املتعلم داخل غرفة الصف ��

الل استخدام الوسائل والرفع من فاعلي��ا إلكساب املتعلم املز�د من ا����ات من خ

الشرح واملناقشة : ملعلموالدعامات السمعية والبصر�ة �افة، واأل�شطة ال�� تصدر عن ا

، تتمثل �� االن�باه واالستماعوطرح األسئلة والعروض العملية، أما ال�� تصدر عن املتعلم ف

.و�جراء املقارنات، وعمل الرسوم واألش�ال

يٌّ  ِ
ّ

 َصف
ٌ
اط

َ
ش

َ
�

35 classroom management
gestion de classe

م أثناء العملية التعليمية عملية قيادة األ�شطة ال�� تجري �� غرفة الصف من قبل املعل

ا لتوف�� ب�ئة تمكن من حدوث التعلمية لتحقيق األ�داف ال��بو�ة، وال��ت�بات ال�� يتخذ�

.التعليم وتحقق التعلم الفعال

 ِ
ّ

ف  الصَّ
ُ
ِإَداَرة

36 classroom reading
lecture en classe

ف�ا باختالف الصف الذي القراءة ال�� تنفذ داخل الصف أل�داف �عليمية، وتختلف أ�دا

ب ع�� القراءة ��دف إتقان تنفذ فيھ، و�ن �انت �� منظور�ا العام ترمي إ�� تدر�ب الطال 

رموز املكتو�ة أو املطبوعة م�ارا��ا، ففي الصفوف الدنيا ترمي إ�� التدرب ع�� �عرف ال

، و ) ا��روف(
ً
�ة سمعيا ، ثم من خالل ر�ط�ا باألصوات املنطوقة املم�َّ

ً
ال�� تجسد�ا بصر�ا

و�عرف . �� �ش�ل معنا�ار�ط �ذا ال�شكيل السم�� البصري بالصورة الذ�نية لل�لمة ال

السياق، ��دف �� �ذا  ، والذي �س��)ا��ملة(تلك ال�لمة �� ال��كيب الذي وردت فيھ 

لسلم التعلي�� يزداد اال�تمام ومع االرتقاء �� ا. املستوى إ�� التدرب ع�� القراءة ا���ر�ة

 ع�� القراءة الصامتة
ً
ل إليھ عموما � املرحلة الثانو�ة، فتصبح أما �. باملع�� الذي ُيَتوصَّ

 القرا
ً
و�� �ذا املستوى . ءة ا���ر�ةالقراءة الصامتة غاية �عليمية، من دون أن ��مَل �ليا

، يدرب الطالب ع�� نوع متطور من القراءة، �و
ً
ق أ�داف�ا القراءة ا: أيضا حقَّ

ُ
لناقدة ال�� ت

.الصامت وا���ري : ع�� شك�� القراءة

 
ٌ
ة يَّ ِ

ّ
 َصف

ٌ
ِقَراَءة
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37 cognitive education
éducation cognitive

ة مفاد�ا أنھ من املمكن حركة تر�و�ة متنوعة من حيث طرائق�ا، تقوم ع�� مسلمة أساسي

تيجيات العقلية ال�� �س�ل أي أنھ باإلم�ان، و�طرق خاصة، تنمية اإلس��ا. تر�ية الذ�اء

لتعلم والتفك�� ول�س �علم النجاح �� التعلمات والتكيف مع الوضعيات الطارئة، بتعليم ا

تر�ية ب�يات املعرفة وتطو�ر  -: أما أ�داف ال��بية املعرفية، فتحدد ��. �ذه املعرفة أو تلك

املرا�نة ع�� بلوغ  -. ���علم التعلم و�علم كيفية التفك -. الفكر�ة/ الوظائف الذ�نية 

و اإلجراءات ا��اصة ال�دف األول بكيفية مباشرة، دون املرور باك�ساب املعارف أ

إم�انية تر��تھ وتوظيفھ الس�� إ�� �شكيل الذ�اء وتنميتھ، مع ال�سليم ب -. بتخصص مع�ن

.�� تحقيق مستو�ات جيدة من التعلم واالك�ساب

 
ٌ
ة  َمْعِرِفيَّ

ٌ
ْرِ�َية

َ
ت

38 cognitive strategies
stratégies cognitiviste

فرد من أجل معا��ة معلومة مجموع العمليات املعرفية واأل�شطة العملية ال�� يوظف�ا ال

لعمليات ال�� ي�سق ما أو وضعية معينة �غرض تحقيق �دف محدد، وت�ش�ل من مجموع ا

و�عد من . شطة التعلمبواسط��ا الفرد ب�ن الوسائل ال�� �عتمد�ا من أجل توجيھ أ�

معلومات جديدة، ولكن رغم  إس��اتيجيات التعلم املباشرة، و�عت�� ضرور�ة جدا لتعلم أي

��ك �� أداء وظيفة واحدة اختالف �ل إس��اتيجية معرفية عن األخرى إال أ��ا جميعا �ش

: أر�ع مجموعات، �� وتت�ون �ذه اإلس��اتيجية من. و�� معا��ة املعلومات ا��ديدة

ل، وت�سيق املدخالت املمارسة، واستقبال و�رسال املعلومات، والتحليل واالستدال

يدا من امل�ارات العقلية أو وا��رجات، كما �ش�� إ�� أنواع م�مة من امل�ارات أك�� �عق

نمية اإلس��اتيجيات و�طلب من املعلم، بحسب املنظور املعر��، ت. القدرات العقلية

باط واالستدالل للوصول إ�� املعرفية لدى املتعلم �التفك�� والتحليل وال��كيب واالست�

تعلم املعرفية ال�� ي��أ إل��ا امل إذ إن امل�م �� عملية التعلم، اإلس��اتيجيات. ا��ل املناسب

س��اتيجية معرفية واحدة ول�س فقط اإلنجاز الذي يحققھ، وال يكفي أن يب�� املتعلم إ

جية وقدر��ا ع�� مش�لة، فم�ما �انت ��ة �ذه اإلس��اتي-فقط �� مواج�ة وضعية

ف ع�� إس��اتيجيات أخرى مساعدة املتعلم للوصول إ�� ا��ل املناسب، فال بد من التعر 

ية ال�� تتم�� بالفعالية أثناء اشتغالھ الذ��� ل�ي �ستطيع أخ��ا اختيار اإلس��اتيج

.واالقتصاد

 
ٌ
ة اِتيِجَياٌت َمْعِرِفيَّ ِإْسِ�َ�

39 communicating
communication

َواُصٌل 
َ
ت
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املتعلم، ف�ستطيع األول نقل العملية ال�� يتم من خالل�ا التجاوب والتفا�م ب�ن املدرس و 

ملناسب للقدرات االس�يعابية معرفة أو م�ارة أو إس��اتيجية معينة معتمدا ع�� ال��م�� ا

.لدى املتعلم ومراعيا القناة املالئمة لتبليغ الرسالة إليھ

40 communication technology
technologie de la communication

ة �� عملية االتصال ب�ن األنظمة اإللك��ونية عل اختالف أنواع�ا وأش�ال�ا املستخدم

س�يل التواصل بي��م األفراد أو ا��ماعات الذين ي�ونون �� مواقع مختلفة، بقصد �

.والتعلّم 

َصاِل  ِ
ّ
وجَيا) االت

ُ
ول

ُ
ن

ْ
 (ِتك

ُ
ة

َ
ان

َ
ِتق

41 competencies base
socle des compétences

مصممة �ش�ل منظم، م�يأة و ) قاعدة من قوائم الكفايات األساسية( أرضية ومرجعية 

 الميذ إ�� ��اية الثما�ي سنواتاملفاتيح ال�� ي�ب�� إكسا��ا للت/تتضمن الكفايات األساسية

وتقسم ). ن التعليم الثانوي أي عند ��اية السنة الثانية م( األو�� من التعليم اإللزامي 

لكفايات املرتبطة بمادة الكفايات النوعية ا��اصة و�� ا: الكفايات إ�� نوع�ن رئ�سي�ن

ن يتضمن النوع الثا�ي �� ح� -. دراسية معينة أو �سياق أو بمجال تر�وي وت�و��� خاص

� إطار مواد دراسية متعددة و�� الكفايات ال�� توظف �) أو املستعرضة(الكفايات املمتدة 

.وأ�شطة تر�و�ة مختلفة

اَياِت 
َ

 الِكف
ُ
اِعَدة

َ
ق

42 competency
compétence

زمة ال�� تمكنھ من حل امتالك الفرد للم�ارات والقدرات واملعارف واالتجا�ات الال 
فعالية، كذلك القدرة ع�� املشكالت ال�� تواج�ھ �� العمل ومن أداء م�امھ الوظيفية ب

مفا��، مما يؤدي إ�� تدب�� وضعيات م�نية تزداد �عقيدا أك�� فأك�� و�ش�ل طارئ و 

.تحقيقھ مستوى فر��� �� الوظيفة أو العمل الذي أو�ل إليھ

 
ٌ
اَية

َ
ِكف

43 complexe situation
situation complexe

م�ارات، يحاول الطالب وضعية ل�ا قصد �علي�� ذا�ي ير�� حل�ا و�ستوجب عدة معارف و 

اعدة أو معلومة، لذلك و�� ل�ست تطبيقا لفكرة أو ق. مواج���ا لوحده أو مع اآلخر�ن

ا��، أو أ��ا غ�� مألوفة �ستد�� اس�نفار مك�سبات جديدة، غ�� متحكم ف��ا بالقدر ال�

ٌب 
ّ

َوْضٌع ُمَرك
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م�ارات، يحاول الطالب وضعية ل�ا قصد �علي�� ذا�ي ير�� حل�ا و�ستوجب عدة معارف و 

اعدة أو معلومة، لذلك و�� ل�ست تطبيقا لفكرة أو ق. مواج���ا بمفرده أو مع اآلخر�ن

ا��، أو أ��ا غ�� مألوفة �ستد�� اس�نفار مك�سبات جديدة، غ�� متحكم ف��ا بالقدر ال�

صط�� لم �سبق للطالب مف�وم لم يتم تناولھ �� الصف، م: ومتداولة لديھ، مثال ذلك 

ة إ�� طالب اكتفى مصادفتھ، أو لم �شرح لھ من قبل؛ معرفة عملية جديدة بال�سب

و�ذا �ان الطا�ع املعقد  بمشا�دة ممارسة املدرس ل�ا، دون أن تتاح لھ فرصة التجر�ب؛

ميذ املس��دف، فباإلم�ان للوضعية ذا�ي �� عمومھ، نظرا الرتباطھ بتار�خ وخصائص التل

عناصر مستقلة عن التلميذ القول بأن الطا�ع املركب للوضعية موضو��، نظرا الرتباطھ �

.رف العمليةالسياق، كم املعارف، واملعا: الذي يواجھ �ذه الوضعية، و�� 

44 computer- assisted instruction 

(CAI)enseignement assisté par ordinateur

 ومحوره الطالب، وذلك تدر�س �عتمد فيھ املعلم ع�� ا��اسوب؛ و�صمم عادة لي�ون ذا
ً
تيا

حل املشكالت والتمار�ن، التدر�س ا��صو���، والتدر�ب واملمارسة، و : �� ستة أنماط، ��

و��ون فيھ املعلم . ملواقفواأللعاب التعليمية، وال���يص والعالج، وا��ا�اة وتمثيل ا

 لل��مجيات التعليمية، كما يمكنھ استخدام ا
ً
 ومؤلفا

ً
��اسوب �� التعليم مستخدما

.التقليدي

ْدِر�ٌس ِبُمَساَعَدِة ا�َ�اُسوِب 
َ
ت

45 computer based training
entraînement assisté par ordinateur

ي أحرزه املتدرب، وتوف�� استخدام أج�زة ا��اسوب �� تقديم التدر�ب، ورصد التقدم الذ

.التغذية الراجعة لھ، وتقو�م النتائج ال��ائية

� ا�َ�اُسوِب 
َ

اِئٌم َع�
َ
ْدِر�ٌب ق

َ
ت

46 computer-mediated 

communicationcommunication par l’intermédiaire de l’ordinateur

دام ا��اسوب، ومن خالل نظم العملية ال�� يتم ف��ا تبادل املعلومات ب�ن األفراد باستخ

مما ) ��اسوب غ�� الشبكيةأو أج�زة ا(االتصاالت السلكية والالسلكية الشبكية وع���ا 

.�سّ�ل ترم�� تلك املعلومات، وفك رموز�ا

ِة ا�َ�اُسوِب 
َ
اِتَصاٌل ِبَواِسط

47 concepts اِ�يٌم 
َ

َمف
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concepts

��كة لظا�رة أو حادثة مجموعة من األشياء أو الرموز ال�� �ع�� عن خصائص وصفات مش

ادية يمكن إدراك معنا�ا ما و�مكن اإلشارة إل��ا برمز أو اسم مع�ن، و�ناك مفا�يم م

الكرة ،ومفا�يم مجردة ال ومدلول�ا عن طر�ق املالحظة باستخدام ا��واس، مثل الز�رة و 

ف�ار ا��ردة، مثل العقل يمكن اإلشارة إل��ا من خالل األشياء ا��سية بل �شتق من األ 

.وا��ر�ة

48 constructivism
constructivisme

للتعلم من مبدإ التفاعل  صفة تطلق عل �ل النظر�ات والتصورات ال�� تنطلق �� تفس���ا

. لعارفة وموضوع املعرفةب�ن الذات وا��يط من خالل العالقة التبادلية ب�ن الذات ا

لذات ل�ست سلبية �� ا -: وتنطلق �ذه النظر�ات من مجموعة املسلمات والفرضيات م��ا

خضع ما تتلقاه لعمليات ف�م وتأو�
ُ
ل و�دراك، و�عدل ب�يا��ا التفاعل مع ا��يط، ف�� ت

رفية م�ش�لة من ب�يات �ل �علم جديد �عتمد ع�� ب�يات مع -. للتالؤم مع ما يحيط ��ا

رات التعليمية حيث وجھ وقد أثرت البنائية �� التصو . محتو�ات ومفا�يم مك�سبة سابقا
إ�� البحث وصياغة  الفعل ال��بوي نحو وضعيات تفاعلية تث�� لدى الطالب ا��اجة

وم �ذه التصورات ع�� فكرة وتق. املشكالت و�ثارة الصراعات وخلق فرص املبادرة واإلبداع

ات �عليمية �سمح للطالب مركز�ة تجعل من املعرفة النفسية بالطفل منطلقا لبناء وضعي

ا الطالب داخل محيط �� باك�ساب مف�وم أو عملية معينة، وذلك اعتمادا ع�� إدماج �ذ

مكنھ من االرتقاء من ي�يح لھ استعمال وسائل إس��اتيجية تؤثر �� �ذا ا��يط، وت

.اإلحساس إ�� التمثل والبناء

 (ال.. )
ُ
ة اِئيَّ

َ
ِبن

49 constructivist theory
théorie constructive

 �� بناء أنماط التفك�� رؤ�ة �� نظر�ة التعلم ونمو الطفل، قوام�ا أن الطفل ي�ون �
ً
شيطا

 أك�� و�ش�ل �ذه ال. لديھ، ن�يجة تفاعل قدراتھ الفطر�ة مع ا����ة
ً
 تدر�سيا

ً
نظر�ة نموذجا

 حول الطالب، وتحتوي ع�� سلسلة من الطرائق التعليمي
ً
ة، و�عت�� ا����ة السابقة تمركزا

والسمة . مون �� سياقات أخرى أساس النموذج البنا�ي حيث ُيب�� التعلم ع�� ما بناه املتعل

يث يقوم املتعلمون ب�ناء األخرى ال�� تم�� �ذا النموذج �� البناء ال����� للمع��، ح

 من عروض  و�تطلب النموذج البنا�ي خ��ات. إس��اتيجيات التعلم بمفرد�م
ً
ملموسة بدال

 �� مجردة حيث �عمق املتعلمون معرف��م من خالل التجارب املش�� 
ً
كة �الذي يحصل مثال

اِئَيِة 
َ
 الِبن

ُ
ة ِر�َّ

َ
ظ

َ
ن

19



 �� أدوار امل
ً
علم�ن واملتعلم�ن، حيث يتعلم التعلم التعاو�ي واملناقشات، كما يتطلب �غ��ا

م وتوجيھ املتعلم�ن املتعلمون �عض�م من �عض، و�قوم املعلم ب�س�يل عملية التعل

.ودعم�م �� بناء معرف��م بذا��م

50 content
contenu

ملعارف وامل�ارات العنصر الثا�ي من عناصر املن�� الذي �ش�� إ�� مجموعة من ا

����ات املعرفية، وامل�ار�ة، واالتجا�ات والقيم املراد إكسا��ا للمتعلم�ن، و�شتمل ع�� ا

.والوجدانية ال�� يتوقع من الطلبة اك�سا��ا

ى  وَّ
َ
ُمْحت

51 content analysis
analyse du contenu

� منظم ملضمون مقرر أحد األساليب العلمية الذي �س�� إ�� تقديم وصف موضو�� وك�

، ومن خالل تحليل ا��
ً
 وفق معاي�� محددة مسبقا

ً
توى ملادة دراسية معينة �علي�� مثال

�ارات واالتجا�ات والقيم يمكن التعرف ع�� مجموعة ا��قائق واملفا�يم والتعميمات وامل

ھ املوضوعية ودرجة و��بع من��ية ��يحة �� إجراءاتھ �ش�ل يحقق ل. املتضمنة ف��ا

ا تناول جميع جزئيات مناسبة من الصدق والثبات، و�جراءات من��ية نظامية يتم ف��

.�عض�ا اآلخر ا��توى �ش�ل متوازن دون ال��ك�� ع�� �عض ا��زئيات و��مال

َوى 
َ
ْحِليُل ا�ْ�ت

َ
ت

52 content organization criteria
critères de l'organisation du contenu

ى حول محور مع�ن لتحقيق املعاي�� ال�� يتم بموج��ا ترت�ب ما تم اختياره من ا��تو 

و�ش�� . الستمرار�ة، والتتا�عال�دف امل�شود بأك�� فعالية وكفاية ممكنة مثل الت�امل، وا

رة املتعلم ع�� التعامل مع معيار الت�امل إ�� العالقة األفقية ب�ن م�ونات املن�� وقد
.مشكالتھ ا��ياتية

َوى 
َ
ِظيُم ا�ْ�ت

ْ
ن

َ
َمَعاِي�ُ� ت

53 content selection criteria
critères de sélection du contenu

حتوى املعر��، وال�� �شمل املعاي�� ال�� �س�ند إل��ا مخططو املن�� عند اختيار�م للم

.ية للتعلمالصدق، والداللة، وا�تمامات املتعلم�ن، واملنفعة، والقابل

َوى 
َ
َمَعاِي�ُ� اخِتَياِر ا�ْ�ت

54 continuing curriculum
curriculum continu

ِمرٌّ 
َ
ِمْ�َ�اٌج ُمْست
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��ات املدرسية ع�� استخدامھ عملية استخدام امل��اج �� ال��بية املدرسية، أي مثابرة ا�

.�املعتاد �� العملية التعليمية

55 continuity criterion
critère de la continuation

� محدد، و�مكن ترت�ب ال��ت�ب الذي �عرض بھ م�ونات محتوى املن�� ع�� امتداد زم�

 لل��ت�ب املنطقي أو ال��ت�ب النف���
ً
.محتوى املن�� وفقا

ِة  ِمْعَياُر االْسِتْمَراِر�َّ

56 continuous control
contrôle continu

من اإلجراءات واأل�شطة  إجراء تر�وي ��دف إ�� تقو�م أداء املتعلم�ن و�تضمن مجموعة

ل والتفس�� والتأو�ل بطر�قة واملعاي�� ال�� �س�ند إ�� املالحظة والوصف والرصد والتحلي

تعلم والتأكد من مدى مستمرة و�كيفية دائمة، قصد تصو�ب ما تم إنجازه من قبل امل

و جزئية، و���يص التع��ات ال��امھ بتطبيق التعليمات واألوامر وتنفيذ�ا بطر�قة �لية أ

نقص عن طر�ق املراجعة أو والصعو�ات ال�� تواج�ھ، و�يجاد ا��لول املناسبة ملواطن ال

.الدعم أو إعادة الت�و�ن

 
ٌ
ِمَرة

َ
 ُمْست

ٌ
َبة

َ
اق ُمَر

57 continuous-formation
formation continue

�� لفائدة فئات معينة من مجموعة من األ�شطة النظر�ة والتطبيقية املنظمة من ج�از رس

رات الفكر�ة وامل�نية املدرس�ن، بقصد �عر�ف�م باألساليب ا��ديدة والرفع من القد
عمل و�ما �� حر�ات خاصة، وتحس�ن جودة التعليم ومردوديتھ، و�تم ذلك إما �� أوقات ال

.اتوت�نوع األساليب ب�ن اللقاءات وا��اضرات والندوات والورش

ِمٌر 
َ
ِو�ٌن ُمْست

ْ
ك

َ
ت

58 conversation
conversation

لتعليم األسا���، ع�� دعوة �شاط �علي�� يقوم، �� أ�سط أش�الھ، �� املرحلة األو�� من ا

أي مث�� بصري آخر،  الطالب إ�� التحدث �� موضوع مع�ن، من خالل صورة أو رسم أو

سئلة تفصيلية ومتنوعة حول و�قوم املعلم بإدارة ا��ادثة وت�شيط�ا باستمرار ع�� طرح أ

 ��دف تنمية مك�سبات الطال . م�ونات املث�� البصري و�يحاءاتھ
ً
ب اللغو�ة، وتدر���م ش�ئا

 ع�� استعمال الفص�� �� التداول الشفوي 
ً
لثانية من التعليم األسا��� و�� املرحلة ا. فش�ئا

 ما أمكن، تصبح اآللية حث املتعلم�ن ع�� ا��ديث �� موضوع مع�ن، حديث
ً
 م�سقا

ً
 منظما

ً
ا

 
ٌ
ة

َ
ُمَحاَدث
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� ا��ديث مع اآلخر�ن بحضور املث�� البصري أو �� غيابھ، ��دف إكسا��م ا��رأة ع�

، وتدر�
ً
 مش���ا

ً
��م ع�� قواعد ا��ديث ومحاور��م �� مختلف األمور ال�� �ش�ل قاسما

و�تحول دور . ة الفص��وآدابھ، وتوسيع آفاق تفك���م، وتحس�ن أدا��م الشفوي باللغ

�ة أما �� املرحلة الثانو . ف�ارهاملعلم �� �ذه املرحلة إ�� م�شط ل��وار، ومنظم لھ، ومطور أل 

أو مسألة محددة،  أو ا��امعية، فتتحول اآللية إ�� حلقة نقاش حول موضوع محدد

 �� ذلك
ً
املناقشة طر�قة للتدر�س،  و�مكن أن ي��أ إليھ املدرس �� أي تخصص �ان، معتمدا

 لطبيعة وتتج�� �� �ذا املستوى براعة املدرس وقدرتھ ع�� توظيف طرا
ً
ئق التدر�س تبعا

.املوضوع وظروف العملية التعليمية التعلمية

59 conversational method
méthode de conversation

ملواقف التدر�سية، و�� تقنية طر�قة تدر�سية �عمل ع�� قيام األستاذ بإدارة ا��وار حول ا

دف استدراج الطالب إ�� �عليمية م�مة جدا، خصوصا فيما يتعلق بالتفاعل ال��بوي، ��

قة ع�� خلق عالقات وتقوم �ذه الطر�. التوصل إ�� معطيات ومعارف ومعلومات جديدة

��، انطالقا من تفعيل تفاعل عمودية مع املتعلم�ن من أجل الوصول إ�� ال�دف املتو 

ملناقشة، وا��وار التعلي�� ا��وار ا��ر أو ا: ول��وار أش�ال عديدة، أ�م�ا. أسلوب ا��وار

جد نفسھ عرضة للسؤال �� �ل ومن مم��ات الطر�قة ا��وار�ة أن التلميذ الذي ي. أو املوجھ

ا حيو�ا �� �ش�يد ��ظة، يبقى حاضر الذ�ن، شديد االن�باه، و�و بذلك يؤدي دور 

.التعلمات و�ناء الكفايات ال�� �س�� املدرسة إ�� تحقيق�ا

 
ٌ
ة  ِحَواِر�َّ

ٌ
ة

َ
ِر�ق

َ
ط

60 correspondence instruction
enseignement par correspondance

�� توف�� التعليم للطالب ، و��دف إ)التكنولوجيا(حقل التعليم الذي يركز ع�� التقانة 

ات ب�ن املعلم واملتعلم من �غض النظر عن أماكن وجود�م، و�قوم ع�� مبدإ تبادل املعلوم

. حد أش�ال التعلم الذا�يخالل االتصال ال��يدي، و�ذلك �عت�� �ذا النوع من التعلم أ

قوم املتعلم بإجرا��ا و�مكن أن �شمل �ذا النوع من التعليم مجموعة من التمر�نات ي

.و�جري ت��يح�ا من قبل املعلم

ِة 
َ
َراَسل

ُ
ْعِليٌم ِبامل

َ
�

61 course
programme scolaire

� فصل درا��� واحد أو مجموعة من املوضوعات الدراسية ال�� يقوم الطالب بدراس��ا �

طة معينة، و�ش�ل مجموعة امل
ُ

قررات ال��نامج الدرا��� ع�� مدار السنة الدراسية وفق خ

 ٌّ� ٌر ِدَرا��ِ رَّ
َ

ُمق
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.�� تخصص مع�ن للطالب ل��صول ع�� درجة علمية محددة

62 creative abilities
capacité créative

د إذا �ان الفرد يملك القدرة القدرات ال�� ت�ون مم��ة لدى األ��اص املبدع�ن، وال�� تحد

قة بالسمات ال��صية ع�� إظ�ار السلوك االبت�اري �ش�ل م��وظ، ول�ذه القدرات َعال

ب التباعدي ال�� �عمل ع�� األو��، القدرات ذات الناتج امل�شع: للفرد، وتضم مجموعت�ن 

.تقار�ي مثل التنظيم والتحو�لتوليد األف�ار، والثانية القدرات التحو�لية ذات النتاج ال

 
ٌ
ة ُدَراٌت ِإْبَداِعيَّ

ُ
ق

63 creative thinking
pensée innovante

الت واملواقف الغامضة، قدرة الفرد ع�� التفك�� ا��ر، الذي يمكنھ من اك�شاف املشك

در من األف�ار ا��رة حول والثغرات �� املعلومات والعناصر املفقودة، ثم إنتاج أك�� ق

ك�� عدد ممكن من إعادة وصياغة عناصر ا����ة �� أنماط جديدة عن طر�ق تقديم أ

الذي يواج�ھ الفرد، بحيث  البدائل إلعادة �ذه ا����ة بأساليب متنوعة ومالئمة للموقف

د نفسھ وللمجتمع الذي �ع�ش تتم�� �ذه األنماط ا��ديدة الناتجة با��داثة بال�سبة للفر 

�بصار، التحقق؛ و�شتمل ع�� اإلعداد، الكمون، االس: فيھ، و�مر التفك�� اإلبدا�� بمراحل

ممكن من االستجابات  أي القدرة ع�� استدعاء أك�� عدد: الطالقة  -: عدة قدرات م��ا 

، القدرة ع�� إنتاج أف�ار متنوعة أي: املرونة  -املناسبة تجاه املش�لة �� ف��ة زمنية محددة؛ 

 -يف والتنوع ول�س الكم؛ ل�ست من نوع األف�ار املتوقعة و�نا ي�ون االرت�از ع�� الك

.مألوفة وغ�� شا�عة أي قدرة الفرد ع�� إنتاج حلول وأف�ار جديدة وغ��: األصالة 

ِك�ٌ� ِإْبَداِ��ٌّ 
ْ

ف
َ
ت

64 criterion
critère

م لتقو�م أو �عر�ف أو مقياس، أو قاعدة، يت�ون عادة من مجموعة من املؤشرات �ستخد

تح��م عند إنجاز �شاط تص نيف ���ء ما، و�و�� مستوى ا��ودة ال�� ي�ب�� أن تتوفر و 

املدر�ات  -؛ ...لداخلية، األح�امالقوان�ن، القوان�ن ا -املقاي�س؛  -: واملعاي�� أنواع، م��ا. ما

 -؛ ...ظمات، الصيغ التوحيديةاملواثيق، القواعد، املن -؛ ...ا��سية، املتطلبات، املواصفات

 -؛ ...قاصد، الغايات، األ�دافاملثاليات، األغراض، امل -؛ ...املبادئ، االف��اضات، التعار�ف

... .األساليب، اإلجراءات، السياسات -؛ ...االختيارات، الثبوتات

ِمْعَياٌر 

65 criterion-referenced test
test critérié

ْرِجِع 
َ
ِتَباٌر ِمْعَياِريُّ امل

ْ
اخ
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قا، بحيث �سمح �ذه اختبار لتقو�م أداء الطالب �� ضوء معاي�� معينة محددة مسب

ومن . � املستوى الدرا��� نفسھاملعاي�� أيضا بمقارنة أداء الطالب بأداء غ��ه من الطالب �

صصة، بحيث ت�ون عامة خصائص �ذا النوع من االختبارات أ��ا تحدد من قبل ��ان متخ

مي، و�التا�� تجري مرة واحدة ع�� مستوى الدولة، كما أ��ا �عت�� من وسائل التقو�م ا��تا

و �� ينظر إل��ا ك�ل ال �أجزاء أسنو�ا أو �ل فصل درا���، و�شمل املادة �ل�ا، �� الغالب، ال

.موضوعات

66 critical reading
lecture critique

 �� السلوك القرا�ي، ف�� قراءة موج�ة، أي
ً
ذات �دف محدد، يمكن  مرحلة متقدمة جدا

 
ً
ية �� �امش الورقة عملياُت وضع خطوط عمود) �� إطار قراءة أو��(أن تجسده ماديا

�� (مة، بقصد عزل أو تحديد املقروءة، وظيف��ا ت�و�ن مجموعة من العناصر ال�� �عت�� �ا

َوَ�ات الداللية الرئ�)إطار قراءة ثانية ص دقيق من ، نواتھ األساس والنَّ سة فيھ، ع�� تفحُّ

 ع�� . ب�ن �امل النص
ً
ف امل -: وتقوم القراءة الناقدة إجماال ي قاطع ال�� تث�� اال�تمام، أ�عرُّ

قاطع، أي تمي���ا وجرد �عي�ن �ذه امل -). متفحصة(ما يمكن أن �س�� قراءة ناقدة أو�� 

ليھ قراءة ناقدة ثانية و�و ما يمكن أن يطلق ع. العناصر ال�� �شتمل عل��ا ومناقش��ا

ل��ا ومناقش��ا عند تفس�� �ذه العناصر املم��ة، أي تقو�م�ا والتعليق ع -). موج�ة(

.)تفس��ية(و�و ما يمكن أن �س�� قراءة ناقدة ثالثة . االقتضاء

 
ٌ
اِقَدة

َ
 ن

ٌ
ِقَراَءة

67 critical thinking
pensée critique

ضوء تقو�م املعلومات  القدرة ع�� تقدير ا��قيقة، ومن ثم الوصول إ�� القرارات ��

 �تلفة، و�نطوي التفك�� الناقدوفحص اآلراء املتاحة واألخذ �ع�ن االعتبار وج�ات النظر ا�

و�مكن . ل��ا و�جاد��اع�� مجموعة من م�ارات التفك�� ال�� يمكن �علم�ا والتدر�ب ع

كما . باط والتحليل والتقو�ماالستقراء واالست�: تص�يف �ذه امل�ارات ضمن فئات أر�ع، �� 

ئلة ال�� تطرح، وكيف �علل تتضمن قدرة التفك�� الناقد �علم كيف �سأل، وم��، وما األس

 إذا وم��، وما طرق التعليل ال�� �ستخدم�ا، ذلك أن الفرد �ستطي
ً
 ناقدا

ً
ع أن يفكر تفك��ا

 ع�� فحص ا����ة وتقو�م املعرفة واألف�ار وا����
ً
من أجل الوصول إ�� أح�ام  �ان قادرا

، ��ا األك�� مالءمة ل�ل األزمنةمتوازنة، حيث إن املمارسة املوجودة منذ أمد �عيد ال �ع�� أ

عتقاد بحقيق��ا األزلية دون أو ح�� �ذه ال��ظة، وقبول فكرة من قبل ا��ميع ال �ع�� اال 

 من مدى ا���ام�ا مع ا��قيقة كما نجر��ا
ً
ثالثة أساليب ملساعدة  و�ناك. التأكد أوال

اِقٌد 
َ
ِك�ٌ� ن

ْ
ف

َ
ت
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و�� إحدى الطرائق ال�� : الطر�قة الت�املية -: الطالب ع�� تطو�ر تفك���م الناقد، و��

م�ارات (لتفك�� ا��تلفة تركز ع�� املشا�دة واالست�تاج والتعميمات و�ستخدم م�ارات ا

وم�ارات ) املالحظة والتص�يف(ا ، وم�ارات التفك�� الدني)التفك��، واالست�تاج، والتعميمات

نموذج التفك��  -. يمة الصلةب�ن العبارات ال�� ل�ا صلة أو عد) التمي��(التفك�� العليا 

لومات �عض�م لبعض، �ش�ل الطالب مجموعات صغ��ة، و�قومون بتفس�� املع: املسموع 

، فال�دف �و تحديد ا��طوات و�تم ال��ك�� �نا ع�� عملية التفك�� أك�� من ناتج التفك��

 وقد ي�ون ال: الت��يص -. الفعالة ول�س بالضرورة إيجاد حل مع�ن
ً
ت��يص كتابة أو شفو�ا

ن تفكر ل�ي تكتب، و�عت�� والكتابة �� حد ذا��ا �� تدر�ب ع�� م�ارات التفك��، فيجب أ

�ات �� م�ارات التفك��، كما كتابة الت��يصات فعالة لتمي�� األف�ار و�عز�ز أع�� املستو 

.�ساعد امل��صات الشفو�ة ع�� تطو�ر م�ارات ا��ادثة

68 critical thinking abilities
capacités de réflexion critique

ن التفك�� الناقد من مجموعة من امل�ارات الفكر�ة والعناصر األساسية، ال�� يت�و 

لة، واستقاء املعلومات مجموع�ا ك�ل مثل تحديد واست�باط املعلومات املتصلة باملش�

ة � ب�ن ا��قائق القابلة لل���ناإلحصائية من ا��رائط وا��داول والرسوم البيانية، والتمي�

اج مع�ن، وال�� يقوم الفرد وغ�� القابلة لل���نة لعدم كفاية املعلومات للوصول الست�ت

ت ال�� يجب عليھ التوصل بتطبيق�ا بو�� وترو وثقة عندما يواجھ بمجموعة من املعلوما

ة، أو باملناقشة مع طرف م��ا إ�� صيغة أو حل ��ا�ي، أو استخدام�ا الست�باط ا��الص

تطبيق القواعد؛  -: لناقد ومن م�ارات التفك�� ا. ثالث يرغب �� أن يقبل تفس��ات مسبقة

التباين؛ التعر�ف التص�يف، التحقق والت��يح؛ التواصل واملعتقدات؛ املقارنة و 

.تفك�� اإلس��اتي��والشرح؛ التفك�� التباعدي، التقدير والتخم�ن؛ التقو�م؛ ال

اِقِد 
َّ
ِك�ِ� الن

ْ
ف

َّ
 الت

ُ
َمَ�اَرات

69 curriculum construction
construction du curriculum

�داف امل��اج، واختيار و�شمل �ذه العملية، اختيار أ. وضع م��اج مناسب ملدرسة معينة

ليمية التعلمية، وأساليب املادة املناسبة، وطرق إس��اتيجيات التدر�س واأل�شطة التع

.التقو�م، و�عداد مقررات تدر�سية مفصلة

اُء اِملْ�َ�اِج 
َ
ِبن

70 curriculum design
conception des programmes

لتعلم، و�تم فيھ تحديد تصميم �عتمد ع�� تنظيم عناصر املن�� من أجل ت�س�� عملية ا

ْصِميُم اِملْ�َ�اِج 
َ
ت
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 ��توى والزمن الالزم لذلك، كماالعالقات ب�ن الطلبة واملدرس، وتحديد املواد التعليمية وا

وامل أو العناصر ال�� توجھ يتم تحديد مخرجات التدر�س؛ أي أنھ �ش�� إ�� ترت�ب ل�ل الع

.نةالتدر�س وكيفية ترابط عناصر املن�� للتوصل إ�� مخرجات معي

71 curriculum elements
éléments du curriculum

� �س�� امل��اج لتحقيق�ا من األ�داف ال��بو�ة ال� -: يت�ون امل��اج من أر�عة عناصر، �� 

طلبة ع�� امل�ارات العملية وتت�ون من أ�داف عامة مثل تدر�ب ال. خالل ال��نامج الدرا���

قيام بھ �عد االن��اء من �� التدر�س، وأ�داف سلوكية إجرائية تصف ما يمكن للطالب ال

 
ً
�� مجموعة من املعارف ا��توى، و�و �ش�� إ -. دراسة موضوع مع�ن �� حصة دراسية مثال

�ذلك فإن امل��اج �شتمل ع�� وامل�ارات واالتجا�ات والقيم املراد إكسا��ا للمتعلم�ن، و 

األ�شطة ال�� : حقيق أ�شطة التعليم والتعلم لت -. خ��ات معرفية وم�ار�ة ووجدانية

اط داخل غرفة الصف أم �ستخدم األ�داف التعليمية ا��ددة للم��اج سواء أ�ان ال�ش

 -. ماط السلوك املرغوب ف��اخارج�ا، ومن خالل األ�شطة التعليمية يتفاعل املتعلم مع أن

عتماد ع�� ما تم جمعھ من و��دف إ�� معرفة مدى تحقيق األ�داف ال��بو�ة باال : التقو�م 

وصل إ�� إصدار قيمة أو بيانات حول موقف أو سلوك مع�ن وتحليل�ا وتفس���ا �غية الت

 
ً
.حكم مع�ن وفق معاي�� معينة ملعيار الكفاية مثال

اِصُر اِملْ�َ�اِج 
َ
َعن

72 curriculum enrichment
enrichissement du curriculum

.يمية أد�ىإضافة خ��ات �عليمية من مرحلة �عليمية أع�� إ�� مرحلة �عل

َراُء اِملْ�َ�اِج 
ْ
ِإث

73 curriculum executed
curriculum- exécuté

س�تھ عن امل��اج املقرر، امل��اج الذي يتم تدر�سھ فعال داخل الصف الدرا��� فت��اجع �

اقعية أك��، كما يمكن اعتباره و�س�� أيضا امل��اج الواق�� إذ ينفذه املعلم داخل الصف بو 

داخل املدرسة، وفق  أيضا م��اجا رسميا؛ حيث يضطلع ب�نفيذه املمارس البيداغو��

ا أن يوظف املادة شروط بيداغوجية وضوابط ديداكتيكية محددة، �ستطيع من خالل�

فك الل�س عن موضوع ، ��دمة التلميذ و ..الدراسية، والوسائل التعليمية والوضعيات

تنفيذ محكم ومضبوط  و بالتا�� يصل املمارس البيداغو�� إ��... التعلم الذي يحفزه

طي يضمن ت�افؤا للفرص ملضام�ن �ذا النوع من املنا��، وذلك �� إطار شفاف وديمقرا

.ب�ن املتعلم�ن

 
ٌ

ذ
َّ

ف
َ
ِمْ�َ�اٌج ُمن
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74 curriculum organization
organisation du curriculum

. ذه ا����ات �عض�ا مع �عضبناء امل��اج من خالل تحديد مجالھ، وتتا�ع خ��اتھ وعالقة �

 لآلراء ا��تلفة حول مف�وم تنظيم امل��اج، فقد أدى ذ
ً
لك إ�� ظ�ور نماذج مختلفة ونظرا

و�الحظ . �شاط، وامل��اج ا��وريم��اج املواد الدراسية، وم��اج ال: ل�ذا التنظيم من أبرز�ا

 ��ور�ن 
ً
.املعرفة األ�اديمية واملتعلماملادة الدراسية و : أن املنا�� قد تم تنظيم�ا وفقا

ِظيُم اِملْ�َ�اِج 
ْ
ن

َ
ت
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D
75 data

données
و�� . ظا�رة أو مش�لة معينةمجموعة املشا�دات واملالحظات واألرقام واآلراء املتعلقة ب

الية من املع�� الظا�ر، عبارة عن رموز وأرقام وحروف، وأحيانا �لمات مجردة، ت�ون خ

. اط�ا مع �عض�ا �ش�ل منطقيولك��ا تتحول إ�� معلومة أو معلومات بمجرد معا����ا وارتب

ئق أخرى، ف�� تمثيل وتصف البيانات فكرة أو حدثا أو موضوعا أو �دفا أو أية حقا

مرتبة يجمع�ا الباحث كما  ��قائق أو مفا�يم أو �� مجموعة التعليمات املكتو�ة بطر�قة

.�� ع�� طبيع��ا وتص�� للمعا��ة اآللية أو بواسطة اإل�سان

اٌت 
َ
َبَيان

76 data show projector
projecteur des données

، ج�از إلك��و�ي يتم توصيلھ با��اسوب لتقديم عرض بصري للبيا
ً
نات املعا��ة حاسو�يا

كن عرض أشرطة حيث يقوم �عرض املعلومات ال�� توجد ع�� شاشة ا��اسوب، و�م

لھ مباشرة بال�ام��ا الفيديو بوصلھ بج�از الفيديو وعرض الصور الفوتوغرافية بوص

.الرقمية

اٍت 
َ
َعاِرُض َبَيان

77 debate
débat

ش�لة ��م�م و��م �شاط جما�� يتألف من خمسة أ��اص إ�� ثمانية يبحثون عن حل مل

ول مش�لة سياسية، إذا أر�د وتدور الندوة، بصف��ا طر�قة تدر�س، �� العادة ح. املستمع�ن

ور حول قضايا اجتماعية أو ولكن من املمكن أن تد. م��ا تحقيق األ�داف املعرفية العليا

يموقراطي �سمح ل�ل فرد و�ف��ض أن تجري الندوة �� جو حر د. إ��..اقتصادية أو بي�ية، 

�ا طر�قة ذات روح �عاونية، إ�. من أعضا��ا بأن يقدم ما لديھ من أف�ار من دون أية ضغوط

�ما��، وتطور عند�م تدرب الطالب ع�� العمل التعاو�ي، وتن�� لد��م حس العمل ا�

وار، وا��رأة وال��اعة �� منطق التفك�� امل����، والتفك�� الناقد، و�عود�م آداب ا��

 
ٌ
ْدَوة

َ
ن
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.التعب�� عن الرأي

78 debate method
méthode de débat

ا، فيطرح �ل ���ھ أسلوب ل��وار ب�ن طرف�ن أو فر�ق�ن يتجادالن فيھ حول قضية م

املعلم باختيار مش�لة  و�� الطر�قة ال�� يقوم من خالل�ا. وأسانيده ا��الفة لآلخر

ء �ل فر�ق بإبداء آرا��م و�عرض�ا ع�� الطالب �عد تقسيم�م إ�� فر�ق�ن، ثم يقوم أعضا

ظرة، ومن املوضوعات املمكن حول املش�لة و�ستمع با�� الطالب إل��م، وتبدأ عملية املنا

.فال األناب�باستخدام�ا موضوعات تنطوي ع�� جدل كب�� مثل االست�ساخ، وأط

ِرةِ 
َ
اظ

َ
ن
ُ
 امل

ُ
ة

َ
ِر�ق

َ
ط

79 decision making
prise de décision

ينة لتحقيق نتائج وأ�داف عملية االختيار ب�ن مجموعة من البدائل �� ظل توفر ظروف مع

ا��لول املتاحة �� موقف مسطرة، وعملية تفك�� مركبة، ��دف إ�� صياغة أفضل البدائل و 

.التقو�م، و�ناء النماذجمع�ن، و�استخدام عدد من م�ارات التفك�� العليا �التحليل و 

َرارِ 
َ

 الق
ُ
اذ

َ
خ

ّ
اِت

80 deductive method
méthode déductive

لقاعدة مباشرة ثم �عطي طر�قة ينطلق بموج��ا األستاذ من العام إ�� ا��اص؛ أي من ا

. ن ال�ل إ�� ا��زءاألمثلة، و�� صورة من صور االستدالل حيث ي�ون س�� الدرس م

النظر�ات والقوان�ن، وعند  و�ستخدم الطر�قة االست�باطية �� تدر�س القواعد العامة مثل

طوات اإلجرائية لتنفيذ أما ا��. تدر�ب الطالب ع�� أسلوب حل املشكالت بمختلف صور�ا

 –نظر�ة  –قانون ( مة عرض القاعدة العا -: �ذه الطر�قة من طرف املدرس، فتت��ص �� 

عرض عدة  -ك القاعدة؛ ع�� الطالب وشرح املصط��ات والعبارات املتضمنة بتل) مسلمة 

ت�ليف  -تلك األمثلة؛  و�و�� كيفية استخدام القاعدة �� حل) أمثلة ( مشكالت متنوعة 

.الطالب بحل عدة مشكالت بتطبيق القاعدة عل��ا

 
ٌ
ة َباِطيَّ

ْ
 اْسِت�

ٌ
ة

َ
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َ
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81 demonstration method
méthode de démonstration

م الوسائل التعليمية، ال�� الطر�قة ال�� يقوم املدرس بموج��ا بتوضيح فكرة ما باستخدا

اصطناعية أو تجارب  تتضمن إجراءات علمية لعرض �ذه الوسائل، �عليمية طبيعية أو

حددة إ�� الطالب، و�مكن علمية �غلب عل��ا أداء املعلم، ��دف إيصال أغراض �عليمية م

 الَعْرِض الَعَمِ��ِّ 
ُ
ة

َ
ِر�ق

َ
ط
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.للمدرس أن ي�لف الطالب بالعرض العم�� ل�ذه الفكرة

82 descriptive approach
approche descriptive

لظا�رة املدروسة، كما �� �� من�� بحث عل��، واسع االن�شار �� العلوم اإل�سانية، يصف ا

، �عد جمع معلومات �افية ع��ا، ع
ً
 دقيقا

ً
�� واحدة أو أك�� من أدوات واقع�ا الرا�ن، وصفا

، )ليل املضمون واالختباراتاملقابلة واملالحظة واالس�بانة وتحليل الوثائق وتح: (متعددة

 
ً
 أو نوعيا

ً
 كميا

ً
.و�قدم ل�ا وصفا

َ�ٌ� َوْصِفيٌّ 
ْ
َمن

83 diagnostic evaluation
évaluation diagnostique

لم�ن وقدرا��م ال�� تقو�م ��دف إ�� ���يص مواطن الضعف والقوة �� كفايات املتع

ابقة، وذلك قبل بداية التعلم، يف��ض أنھ تم اك�سا��ا �� املرحلة التعليمية التعلمية الس

رتبط بوضعية انطالق ولذلك ف�و تقو�م يق��ن بمرحلة �سبق عملية التدر�س، وتدخل م

واملدرس حول مدى  الدرس �غرض فحص �ذه الوضعية وتوف�� بيانات ل�ل من التلميذ

فعند بداية . مل�شودة من الدرسالتحكم �� امل�ارات األولية واألساسية ملواج�ة التعلمات ا

شفو�ة أو حوار مفتوح  الدرس مثال يمكن للمدرس أن ي��أ إ�� اختبار سر�ع أو أسئلة

.يعاب محتو�اتھ�س��دف التعرف ع�� مدى استعداد الطالب ملتا�عة الدرس واس�

 ٌّ� ِ�ي��ِ
ْ

�
َ
ِو�ٌم �

ْ
ق

َ
ت

84 diagram
schéma

�دف إ�� إبراز م�وناتھ رسم أو تمثل يتضمن العناصر ا��و�ر�ة �� املوضوع املرسوم �

لرسوم ال�ندسية وتصاميم مثل ا.. األساسية وما ير�ط�ا من عالقات وما يحكم�ا من آليات 

للمفا�يم الرئ�سة، وع��  و�ساعد ا��طط املعلم ع�� إ�شاء دليل.. املشار�ع االقتصادية

��ا إلجراء حوار وخلق نقاش تحديد املعا�ي و�براز املواضيع �ش�ل منظم وتحديد ما يص�� م

ما �ساعد ع�� تجسيد ك. بناء مع طالبھ، وضبط مواقف االختالف أو سوء الف�م لد��م

ا��ديدة وما يوجد ��  ا����ة و���يص�ا بال�سبة للمتعلم وذلك بالر�ط ب�ن املعرفة

.مخزونھ من خ��ات

 
ٌ
ط

َّ
ط

َ
ُمخ

85 dictation
dictée

غة معينة وتبعا للعالقات ا��اص بل) الرسم ا��طي(كتابة ال�لمات بمقت��� نظام الكتابة 

ِإْمالءٌ 
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ن خالل تصو�ر اللفظ بحروف ا��تلفة القائمة مع األنظمة الثانو�ة األخرى ل�ذه اللغة م

العر�ية مثال حرف ال ينطق  ��ائية بحيث يطابق املكتوب املنطوق بھ، وال يوجد �� اللغة

وااللف �عد واو " عمر"�نھ و��ن فرقا ب" عمرو "بھ، إال حرفان، أو ثالثة مثل ز�ادة الواو �� 

.او لغ�� ا��ماعةا��ماعة �� الفعل املنصوب أو ا��زوم، فرقا ب�نھ و��ن الو 

86 didactic
didactique

اقف التعليم ال�� يخضع ل�ا الدراسة العلمية لطرق التدر�س وتقنياتھ، وألش�ال تنظيم مو 

عق�� واملعر�� أو االنفعا�� املتعلم، قصد بلوغ األ�داف امل�شودة، سواء ع�� املستوى ال

�ل من املعلم واملتعلم  الوجدا�ي أو ا��س حر�ي امل�اري، والتفاعالت ال�� تر�ط ب�ن

ملك املعرفة من قبل واملعرفة داخل مجال مفا�ي�� مع�ن، وذلك قصد �س�يل عملية ت

.ختلف املوادكما تتضمن البحث �� املسائل ال�� يطرح�ا �عليم م. املتعلم�ن

ْدِر�ِس 
َّ
نُّ الت

َ
ف

87 didactic problem situation
situation-problème didactique

ملعلم والطالب وموضوع وضعية فعل التعليم والتعلم، ال�� �شمل أنماط التفاعل ب�ن ا

ج من نماذج الوضعيات و�� نموذ. الفعل التعلي�� التعل��، �غية تحقيق أ�داف معينة

معرفة أو : ياق �علم جديد ال��بو�ة، ال�� ينظم�ا و�عد�ا املعلم ل�ل أفراد الصف �� س

خلق فضاء  -: عية إ�� و��دف �ذه الوض. معارف جديدة، م�ارة أو م�ارات علمية جديدة

ب�� حل�ا أو عائق يجب �سمح بالتأمل والتفك�� بمش�لة معينة وتحليل�ا أو مسألة ي�

وضوع محدد إتاحة فرصة للطالب لف�م تمثالت وتصورات جديدة حول م -. تخطيھ

.والتمكن م��ا

ِة  ْ�َبِو�َّ
َّ
ِة ال�

َ
ِ�ل

ْ
ش

ُ
 امل

ُ
ة َوْضِعيَّ

88 didactic transposition
transposition didactique

ليم، و�� عملية واسعة عملية نقل وتحو�ل معرفة معدة للتعليم إ�� موضوع قابل للتع

نقل ان��اع أحد عناصر و�ستوجب �ذا ال. ترتبط باملشروع االجتما�� للتعليم والتعلم

ياق آخر خاص بالصف ألجل إدراجھ داخل س) ا��ام�� واالجتما��(املعرفة من سياقھ 

ل إطار املؤسسة التعليمية الدرا���، غ�� أن املدرس ال يمارس �ذا النقل وحيدا، بل داخ

�ناك أر�عة . نظام�ا العقال�يال�� تحدد املعرفة �� خصوصيا��ا وترسم أ�داف�ا ومنا���ا و 

م
ُّ
معرفة و�عيد إنتاج�ا نقل يمارس تفكي�ا لل -: مالمح أساسية من التعليم إ�� التعل

ا لتصبح مل�ا للمؤسسة نقل يفصل املعرفة عن ال��ص أو الذات ال�� أنتج�� -. و�ناء�ا

ِم 
ُّ
َعل

َّ
� الت

َ
ْعِليِم إ�

َّ
ٌل ِمَن الت

ْ
ق

َ
ن
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ل يمارس برمجة للمعرفة نق -. ال��بو�ة ال�� تقوم ب��مج��ا داخل مقررات وكتب مدرسية

نظم�ا داخل مقررات ووحدات ال�� �ستق��ا، وال��مجة ال تقدم املعرفة دفعة واحدة، بل ت

م�ا �ش�ل �سمح للطالب مرتبة حسب نظام متنام للتحصيل والتعلم، وتخطط ملراقبة �عل

سع مجال تلق��ا ليفتح�ا نقل يمارس �عميما للمعرفة، أي يو  -. باك�ساب تدر��� ل����ات

.ع�� قطاعات عر�ضة من الطالب

89 differential pedagogy
pédagogie différentielle

تعلم �ع�ن االعتبار، إذ تر�ية مفتوحة و�شيطة وقائمة ع�� التفر�د وأخد خصوصيات امل

�� مف�وم أسا��� و�و قابلية تنطلق �� صياغة األ�داف من الفوارق ب�ن املتعلم�ن وتقوم ع

تحقيق ذلك، �ستخدم مجموعة الفرد لل��بية والتعليم األمر الذي يفرض التدخل ال��بوي ل

تلف�ن �� العمر و�� القدرات من الوسائل التعليمية التعلمية قصد مساعدة املتعلم�ن ا��

ق مختلفة وجعل التعلم واملنتم�ن إ�� صف واحد، ع�� الوصول إ�� األ�داف نفس�ا بطر 

وت�سم ال��بية . داف املتوخاةمتكيف مع الفروق الفردية ل�م، لتمكي��م من التحكم �� األ�

ثالتھ ا��اصة؛ تر�ية تر�ية منفردة، �ع��ف بالتلميذ ك��ص لھ تم: التفاضلية بأ��ا

��ا قدرات املتعلم؛ �عتمد متنوعة، أل��ا تق��ح مجموعة من املسارات التعليمية ترا�� ف

سارات متعددة، توز�عا للتالميذ داخل ب�يات مختلفة، تمك��م من العمل حسب م

د أق���، وقياد��م نحو و�شتغلون ع�� محتو�ات متمايزة �غرض اس�ثمار إم�انيا��م بح

.التفوق والنجاح
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90 differential psychology
psychologie différentielle

ي��م و��ن ا��ماعات، علم يدرس قدرات اإل�سان وتقدير�ا، والفروق ب�ن األفراد و�

.مليول والقدرات والذ�اء و�ستخدم االختبارات ا��تلفة لدراسة الفروق �� ال��صية وا

اُضِ��ُّ 
َ

ف
َّ
ِس الت

ْ
ف

َّ
ُم الن

ْ
ِعل

91 digital divide
fracture numérique

) تكنولوجيا(ال إ�� تقانة الفجوة ا��ادثة ب�ن األفراد الذين يتمكنون من الوصول الفعّ 

 أ
ً
 املعلومات واالتصال، وأولئك الذين ال �ستطيعون ذلك جزئيا

ً
.و مطلقا

 
ٌ
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92 digital -library
bibliothèque numérique

��يل ف��ا، أو بإ�شا��ا تقوم املؤسسة التعليمية بال�) اإلن��نت(مكتبة ع�� الشابكة 

 
ٌ
ة ِميَّ

ْ
 َرق

ٌ
َبة

َ
ت

ْ
َمك
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ملطبوعة وغ���ا وف�رس��ا بنفس�ا للطالب، بحيث يمكن الوصول إ�� جميع الكتب واملواد ا

 
ً
� تقنية الوسائط املتعددة، ومن خصائص�ا أ��ا �عتمد ع�. وتص�يف�ا واس��جاع�ا إلك��ونيا

�سمح ب�ناء مجموعات مكت�ية  والكتاب اإللك��و�ي و�رمجيات قراءتھ ع�� الشبكة، كما أ��ا

.إلك��ونية يمكن البحث ف��ا �عدة طرق وأساليب تفاعلية

93 digital repository
dépôt numérique

الوسائطية التعليمية،  ��فظ ال�ائنات) اإلن��نت(ع�� الشابكة ) تكنولو��(نظام تقا�ي 

ادة، واالس��جاع، والبحث، ال�� تنظم �� قواعد بيانات إلك��ونية، وت�ون قابلة لالستع

.والتعديل

 ٌّ��ِ
ْ
ْوَدٌع َرق

َ
ُمْست

94 digital technology
technologie numérique

��م�� ثنا�ي يقوم ع�� دمج نظام يت�ون من عمليت�ن ���ل خالل�ما املعلومات املرقمنة ب

ن �ذ. ، و�مثل �لمة أو صورة)bit(صفر وواحد، و�ذا ال��م�� ُ�عرف بـ : العددين
ّ

ه وتمك

.ة تخز�ن صغ��ةالتقانة من دمج أو ضغط كميات �ائلة من املعلومات ع�� أج�ز 

 
ٌ
ة ِميَّ

ْ
 (تكنولوجيا) َرق

ٌ
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َ
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َ
ِتق

95 direct experience
expérience directe

الحت�اك املباشر بالب�ئة خ��ة ت�تج عن تفاعل ب�ن الفرد والب�ئة، عن طر�ق ال�شاط وا

س البصر والسمع واللمس واملمارسة الفعلية، وتقوم ع�� اإلدراك ا����� باستخدام حوا

 ملنا�� ال��بو�ة ا��ديثة ا�تماموالذوق والشم، ول�ا أ�مية رئ�سية �� التعليم، لذلك ��تم ا
ً
ا

�ات مباشرة تناس��م �أساس كب��ا بأن يمر الطالب �� �ل ما �ستطيعون املرور فيھ من خ�

اشرة �ادفة يجب أن يتوفر ف��ا ول�ي ت�ون ا����ة املب. لتوج���م و�عليم�م ونمو�م املت�امل

أن ي�شط املتعلم و�قوم  -. اأن ت�ون ذات أ�داف نا�عة من املتعلم و�س�� لتحقيق� -: اآل�ي

أن  -. �� �� مواقف ا��ياة أن ت�ون ا����ة واقعية حقيقية كما. بدور إيجا�ي �� تحقيق�ا

لصعو�ات ال�� تقف عائقا ومن ا. يتحمل املتعلم مسؤولية النتائج ال�� ت��تب ع�� عملھ

. لبعد امل�ا�ي، ك��ة النفقاتالبعد الزما�ي، ا: أحيانا أمام الوصول إ�� ا����ة املباشرة 

وا����ة املباشرة . دراس��ا خطورة الوجود �� م�ان الواقع، وسرعة وقوع الظا�رة املطلوب

فا����ة غ�� . كفي وحد�او�ن �انت وسيلة م�مة وضرور�ة �� التعلم السليم، لك��ا ال ت

.املباشرة م�مة وضرور�ة أيضا

 
ٌ
 ُمَباِشَرة

ٌ
ِخْ�َ�ة

96 direct instruction ْدِر�ٌس ُمَباِشٌر 
َ
ت
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apprentissage direct

يم تحت قيادة املعلم حيث أسلوب �علي�� �عتمد ع�� �عليم ا��موعة ال�املة، أو التعل

 أ�اديميا و�قدم �عض ا��يارات اال 
ً
ختيار�ة لأل�شطة املب�ية يتضمن �ذا األسلوب ترك��ا

 إ�� ا��موعات
ً
الكب��ة و��� ال��ك�� ع��  ع�� مبادرة الطالب بحيث ي�ون التعليم موج�ا

اضرات أو شرح املادة، بدال املعرفة، و�ع�� باك�ساب مجموعة من امل�ارات باستخدام ا��

ي عادة ع�� �عض الشرح من نماذج استكشافية مثل التعلم القائم ع�� التحقيق، و�حتو 

لفرصة ملشاركة الطالب أو للم�ارة أو املوضوع املراد �عليمھ وقد يتضمن أو ال يتضمن ا

، وم�ارات التفك�� وحل �ستخدم لز�ادة وقت التعلم أثناء امل�مات. املمارسة الفردية

و�مكن ت��يص خطوات . املشكالت واملعرفة با��اسوب وم�ارات الكتابة و�علم العلوم

املادة ا��ديدة �� وحدات  تقديم -. التأكد من العمل السابق -: التدر�س املباشر وفق اآل�ي

اإلشراف ع�� -. ��يحاتتقديم �غذية راجعة وت -. إفساح ا��ال للتدر�ب املوجھ -. صغ��ة

.مراجعة املفا�يم �ل أسبوع و�ل ش�ر -. أعمال الصف املستقلة

97 directed teaching
enseignement dirigé

 للتوجيھ واإلرشاد م
ً
ن طرف املشرف أو املوجھ أو طر�قة للتعليم ي�ون املعلم ف��ا خاضعا

.بمعاونة املعلم األول أو أحد املعلم�ن القدامى

ھٌ  ْعِليٌم ُمَوجَّ
َ
�

98 discovery method
méthode de la découverte

فرص للطالب، من خالل تقديم الطر�قة ال�� �س�� إ�� تنظيم املواقف التعليمية و��يئة ال

�شاف ا��وانب األخرى خ��ات �علم جزئية ل�م، ليتمكنوا من إكمال �ذه ا����ات واك

والعنصر . ف أخرى م�شا��ةللمعرفة والتوصل إ�� التعميمات ال�� يمكن تطبيق�ا �� مواق

 �� ا��و�ري �� اك�شاف معلومات جديدة، �و أنھ يجب أن يلعب امل
ً
 �شيطا

ً
ك�شف دورا

.ت�و�ن املعلومات ا��ديدة وا��صول عل��ا

اِف 
َ

ِ�ش
ْ

 االك
ُ
ة

َ
ِر�ق

َ
ط

99 display
écran

.سطح أبيض أو ف��� يمكن عرض الصور عليھ ل�شا�د�ا األفراد

 
ٌ
ة

َ
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َ
ش

100 distance learning
apprentissage à distance

ٌم َعْن ُ�ْعٍد 
ُّ
َعل

َ
�
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الذي ي�ون �� م�ان  نظام �علي�� يتم باستخدام التقانة ا��ديثة بمساعدة الطالب

ملقرر وتقنيات خاصة مختلف عن م�ان التدر�س، ولذلك يتطلب تقنيات خاصة لت��يح ا

غ���ا، إضافة إ�� تنظيمات بالتدر�س وطرق خاصة لالتصال بواسطة التقانة اإللك��ونية و 

لوقت نفسھ �غض النظر إدار�ة خاصة ��دف تمك�ن عدد كب�� من الطالب من التعلم �� ا

.عن أماكن مع�ش��م

101 divergent strategy
stratégies divergentes

ت متنوعة �ش�ل كب�� بحيث إس��اتيجية تقوم ع�� األسئلة التباعدية، ��دف إثارة إجابا

قة دية إلثارة التفك�� و�ناء الثو�عمد املدرس إ�� طرح األسئلة التباع. تصل إ�� إجابات أطول 

.و خاطئةلدى الطالب ألن األمثلة التباعدية ال تتضمن أجو�ة ��يحة أ

 
ٌ
َباِعَدة

َ
 ُمت

ٌ
اِتيِجَية إْسِ�َ�

102 dyslexia; reading g difficulties
difficultés de la lecture

العص�� للطالب يؤدي إ��  ��ز عن الف�م ال��يح والقراءة ا��يدة، �س�ب خلل �� ا���از

ومن مظا�ر صعو�ة أو . �يحعدم قدرتھ أو صعو�ة قراءة املادة املكتو�ة أو ف�م�ا �ش�ل �

صوات القر�بة الشبھ؛ التع�� �� النطق، و�ع�� ا��لط ب�ن ا��روف واأل : عسر القراءة

لتخم�ن؛ إضافة �لمات غ�� القراءة العكسية؛ التكرار؛ إحالل �لمة محل أخرى عن طر�ق ا

لقراءة املتقطعة؛ موجودة؛ حذف �لمات موجودة؛ إغفال سطر �امل أو عدة سطور؛ ا

.وصعو�ة تذكر املقروء

ُعْسُر الِقَراَءةِ 

103 dyspraxia
dyspraxie

وسطة والشديدة، تؤثر �� صعو�ة �� التآزر ا��ر�ي، تحدث بدرجات من ال�سيطة إ�� املت

��ركية ال�سيطة مثل األ�شطة ا��ركية الدقيقة، مثل اإلمساك بالقلم أو األ�شطة ا

يما الصعو�ات البصر�ة و�رجع سب��ا إ�� املشكالت اإلدراكية وال س. ا��ركة والتوازن 

تبطة باللغة واإلدراك مما يؤدي إ�� مشكالت مر . ا��ركية والصعو�ات ا��ركية األخرى 

.والفكر، و�التا�� صعو�ات �� القراءة والكتابة والكالم

ُل األَداِء 
َ
ل

َ
خ
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E
104 education

éducation
�ن الطفل القيم والسلوكيات مجموع التفاعالت واملمارسات والتأث��ات ال�� ��دف إ�� تلق

ت وكفايات ذات رتبة و�عو�ده ع�� عادات ا��تمع وتقاليده، كذلك تطو�ر استعدادا

ع �� ا��تمع وتحقيق ف��يائية وفكر�ة وأخالقية واجتماعية، تخول ل�ل ��ص أخذ وض

��دف تارة إدماج الذات ع�� مختلف أ�عاد ال��صية، و�� كذلك ا�تمام مزدوج �س

.الشباب �� ا��تمع، وتارة أخرى جعل�م مستقل�ن بذوا��م

 
ٌ
ْرِ�َية

َ
ت

105 educational aim
finalité pédagogique

، واسعة املدى، تتجاوز حدود الدرس ا
ً
لواحد، واملقرر الواحد، أ�داف تر�و�ة عامة جدا

ل��بوي برمتھ، و�شتق من والصف الواحد، واملرحلة الدراسية الواحدة؛ ل�شمل النظام ا

ال��بو�ة عادة ع�� مستوى  فلسفة ا��تمع وسياساتھ وحاجاتھ ال��بو�ة، وترسمھ السلطات

�ع�� عن الغايات القصوى ال�� ). ��ال��بية، والتعليم العا(الدولة ممثلة بالوزارات املعنية، 

. ةھ و�م�اناتھ ال�شر�ة واملاديو�جند ل�ا، من أجل ذلك، �ل طاقات. يطمح ا��تمع إ�� بلوغ�ا

، م��مة أحيانا، غ�� ق
ً
. ابلة للمالحظة والقياسوتصاغ �ذه األ�داف �عبارات عامة جدا

دى الدول العر�ية الذي ينص ومثال ذلك ال�دف الثا�ي من األ�داف ال��بو�ة العامة �� إح

لمية الوا��ة، املؤمن خلق اإل�سان العر�ي ذي التفك�� املوضو��، والنظرة الع: "ع��

ندفع نحو العمل عن قناعة بالعلم، ا��تكم إليھ، البعيد عن االس�سالم واالرتجال، امل

، الو . و�رادة وتصميم
ً
اسع املدى، غ�� القابل و�مكن أن �شتق من �ذا ال�دف العام جدا

. مرحلة دراسية �عي��ا للقياس، عدد من األ�داف ال�� ُ�عمل ع�� تحقيق�ا، ع�� مستوى 

.روس �عي��ا وعشرات األغراض اإلجرائية السلوكية، ال�� تنفذ ع�� مستوى د

 
ٌ
ة ْرَ�ِو�َّ

َ
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ٌ
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َ
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106 educational club
club éducatif

ْرَ�ِويٌّ 
َ
اٍد ت

َ
ن
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�ياة املدرسية ال�� تنظم�ا إطار تنظي�� وآلية من��ية وعملية ملزاولة نوع من أ�شطة ا�

ة من املتعلم�ن من و��ش�ل النادي من مجموع. املؤسسة بإس�ام فاعل من املتعلم�ن

ت األ�شطة ال�� �شتغل مستو�ات دراسية مختلفة تجمع�م صفة امليل املش��ك إ�� مجاال 

�� إنجاز�ا تحت إشراف تر�وي  عل��ا النادي، بحيث يقبلون ع�� االش��اك التلقا�ي والفع��

 كفايات ال��بو�ة وتبادل و�عميقبما ي�يح ل�م تنمية مجموعة من ا����ات وامليول والقيم وال

ئص �ذه األندية أ��ا �ش�ل ومن خصا. ا����ات والتعلمات، ور�ط�ا بالواقع ا���� واآل�ي

ل ناد مركز ا�تمام وا��، ملتقى ��موعات املتعلم�ن حسب امليول واال�تمامات، حيث ل�

���م ومراعاة ا��صوصيات و�و ما ي�يح مراعاة الفروق الفردية وحاجات املتعلم�ن وموا

.ا��لية أيضا

107 educational goal
but pédagogique

األ�داف البعيدة (ت ال��بو�ة الفئة الثانية من فئات األ�داف �� ال��بية �شتق من الغايا

�لقة الثانية من التعليم ، املتوسطة املدى، توضع ملرحلة �عليمية �عي��ا، �ا�)املدى

 
ً
� مرحلة معينة أو مل�ون مع�ن، وقد توضع مل��اج مع�ن �. األسا���، أو املرحلة الثانو�ة مثال

فحينما نحدد الغرض . عينةمن م�ونات م��اج مع�ن، �� حلقة �عليمية أو مرحلة دراسية م

الصفوف (ن التعليم األسا��� ال��بوي من �عليم قواعد اللغة العر�ية �� ا��لقة الثانية م

�عب��ه الشفوي والكتا�ي  تمك�ن الطالب من ضبط: بأنھ) من ا��امس إ�� التاسع أو العاشر

، فإنما �
ً
 سليما

ً
 صرفيا

ً
 نحو�ا

ً
ن من عن أف�اره ومشاعره وآرائھ ضبطا

ّ
ن ذلك ال�دف للتمك عّ�ِ

لثانية من التعليم األسا��� قواعد اللغة العر�ية ع�� املدى املتوسط الذي �شمل ا��لقة ا

ى �غطي املرحلة الثانو�ة و�و مشتق من غاية تر�و�ة أ�عد مد. بصفوف�ا ا��مسة أو الستة

خدام اللغة العر�ية تمك�ن متعلم اللغة العر�ية من است: ب�امل�ا، يف��ض أن ت�ون 

، �� التعب�� الدقيق
ً
 وجماليا

ً
 وم��ميا

ً
 وصرفيا

ً
عن أف�اره ومشاعره وآرائھ  الفص��، نحو�ا

 
ً
 وكتابيا

ً
.شفو�ا

ْرَ�ِويٌّ 
َ
َرٌض ت

َ
غ

108 educational objectives
objectifs éducationnels

س��ورة التعليم والتعلم  �عب�� عن سلوك التلميذ و�نجازاتھ املرغوب ف��ا، وعن نتائج

التعلمية سواء ع�� -ة التعليميةا��طط ل�ا، واملتمثلة �� جملة اآلثار امل�شودة من العملي

مواقف، قدرات أو م�ارات  املستوى البعيد، املتوسط، أو القص��، وال�� ت�ون عبارة عن

 ل إ�� إنتاج اإل�سان املثالتنمو �ش�ل مت�امل ومتدرج ع�� مختلف املراحل التعليمية لتص

 
ٌ
ة ْرَ�ِو�َّ

َ
 ت

ٌ
ْ�َداف

َ
أ
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و�شمل . ا��تمع ور�اناتھ الذي �س�� املنظومة ال��بو�ة إ�� ت�و�نھ انطالقا من فلسفة

 للعمل ال��بوي ك�ل إ�� ما �و األ�داف ال��بو�ة سلسلة تنازلية من املستو�ات مما �و مؤطر

و�� . اشتقاق وتخصيص خاص و�جرا�ي مع ما يف��ضھ مثل �ذا االنتقال وما يتطلبھ من

ومن أبرز . ارتباط�ا الوظيفي�ل�ا عمليات تقت��� تمثل املدرس ووعيھ بت�امل�ا وتداخل�ا و 

األ�داف  -.. أل�داف العامةا -. األغراض أو املرامي -. الغايات -: مستو�ات األ�داف ال��بو�ة 

.األ�داف اإلجرائية -. ا��اصة

109 educational partnership
partenariat éducative

وارد مادية أو �شر�ة، ب�ن �عاون مش��ك من خالل تبادل خ��ات، وتجارب، ومعلومات، أو م

من محيط�ا ا��ار�� أم  أطراف تر�و�ة وأطراف أخرى سواء أ�انوا من داخل املؤسسة أم

نافع معنو�ة وتحقيق من ج�ات أجن�ية تجمع�م مشار�ع تر�و�ة مش��كة، ��دف تحقيق م

ول املناسبة ��موعة من مشار�ع تر�و�ة ومصا�� مادية أو ال�شارك من أجل إيجاد ا��ل

�ن املؤسسات إحصاء وتف��ض الشراكة ب. الوضعيات والعوائق واملشا�ل ال�� تواج��ا

حديد م�ام محددة �� ومالحظة املشا�ل املش��كة و���يص أ�مية ال�شاط املش��ك وت

ل طرف وأساليب ضبط الزمان وتوز�ع املسؤولية وتخطيط مجاالت التدخل بال�سبة ل�

.قبولة من �ل األطرافاإلنجازات وتقو�م النتائج حسب املعاي�� املتفق عل��ا وامل

 
ٌ
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110 educational philosophy
philosophie de l'éducation

األمور وا��كم السوي عل��ا  ت�شئة الفرد أو رعايتھ و�عو�ده ع�� حب املعارف والتبصر ��

�ات وسلوكيات مقررة و�ن اختلف ا��توى من معارف وخ�. لصا�� الفرد نفسھ ومجتمعھ

ا�� الدراسية، ال�� تحدد ع�� الطالب، ففلسفة ال��بية يت�نا�ا ا��تمع من خالل املن

ب مما يمكن ا��تص�ن من املواصفات السلوكية العامة لنوع اإل�سان املطلوب �� الطال 

.غراض ووليد��ا األ�داف�شر�ع غايات الن�� العامة حيث ع�� أساس�ا �شتقون �عدئذ األ 

ْ�ِبَيِة 
َّ
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ُ
ة

َ
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ْ
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َ
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111 educational planning
planification de l'éducation

األ�داف ال�� سبق  عملية مقصودة ��دف إ�� استخدام طرق البحث العل�� �� تحقيق

ل املواءمة ب�ن ما �و تحديد�ا �� ضوء احتياجات املستقبل و�م�انات ا��اضر، من خال

، و�عبئة وت�سيق وتوجيھ املوارد،
ً
والطاقات والقوى ال�شر�ة  مطلوب، وما �و متاح عمليا

د�ا ا��طة، و�عمل �ل خطة لتحقيق أ�داف معينة، يتم تحقيق�ا �� ف��ة زمنية معينة تحد

ْعِليِ��ٌّ 
َ
� 

ٌ
ِطيط

ْ
خ

َ
ت
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ً
رة الشاملة املت�املة إ�� و�و أيضا النظ. ع�� تحقيق األ�داف، بأقل ت�لفة ممكنة عمليا

ا الرسمية ال�� ي�ب�� أن املشكالت ال��بو�ة، ورسم للسياسة التعليمية �� �امل صور��

لقوة العاملة واألوضاع �س�ند إ�� إحاطة شاملة بأوضاع ا��تمع الس�انية، وأوضاع ا

 دراسة. االقتصادية واالجتماعية
ً
الكفاءة الداخلية،  و�شمل التخطيط ال��بوي أيضا

ض املشكالت والقضايا ا��اصة والفعالية وكذلك اإلنتاجية للنظام التعلي��، إضافة إ�� �ع

�� ي�� وال��امج ومحتو�ا��ا، وما إبالتغي�� والتطو�ر واالبت�ار، وتقديم ا��ديد للنظام التعل

.وانب الكمية األخرى ذلك من ا�تمام، بجانب الكيف الذي ُ�عت�� أك�� أ�مية من ا��

112 educational technology
technologie de l'éducation

دمة �� التعليم متخصص لتطو�ر األدوات املستخ) التكنولوجيا(حقل من التقانة 

.وتطبيقا��ا، قصد �عز�ز وتحس�ن العملية التعليمية

 
ٌ
ة ْرَ�ِو�َّ

َ
 (تكنولوجيا) ت

ٌ
ة

َ
ان

َ
ِتق

113 effective method
méthode efficace

ية ال�شيطة �� عملية الطر�قة القائمة ع�� استدعاء �شاط املتعلم ومشاركتھ ال��ص

ارفھ من خالل املبادرة التعلم، بحيث يصبح مشار�ا مشاركة مباشرة �� عملية بناء مع

أو استعملت مقار�ة مباشرة  الذاتية، وسواء انطلقت �ذه الطر�قة من ا��رد إ�� امللموس

ل�شيط أو الفاعل �و أو حدسية أو استعانت بالوسائل السمعية البصر�ة فإن مدلول ا

.املبادرة الذاتية واإلبداع واالك�شاف و�عادة االك�شاف
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114 effective school
école efficace

ساسية، وتكس��م االتجا�ات املؤسسة التعليمية ال�� �علم الطالب امل�ارات واملعارف األ 

 الفرص اإليجابية املتعلقة باملواطنة، وتتعامل مع�م دون تمي��، و 
ً
تكفل ل�م جميعا

يمك��م أن يتعلموا �ل ما يقدم  التعليمية املتم��ة واملت�افئة، وتنطلق من أن جميع الطالب

 "�ا ال��بو�ة إ�� تحقيق مبدأ و��دف �� �ل أ�شط�. ل�م والوصول إ�� درجات اإلتقان والتم��

ة آمنة ومناخ اجتما�� مدر��� من خالل توف�� ب�ئة مدرسي" التعليم للتم�� والتم�� ل��ميع 

س�� لتحقيق رسالة جيد، تقوم عليھ قيادة مدرسية فاعلة، تمتلك رؤ�ة وا��ة، و�

نمية امل�نية املستديمة محددة و�عمل �� إطار مشاركة مجتمعية واعية، وتحرص ع�� الت

وكيد ا��ودة الشاملة وتطبيق للذات و��ميع العامل�ن باملدرسة، وتنطلق �� عمل�ا باتجاه ت

ا��وار والديمقراطية  مبادئ املساءلة، واإلس�ام �� خلق مجتمع متعلم يأخذ بثقافة

 
ٌ
ة

َ
ال عَّ

َ
 ف

ٌ
َمْدَرَسة
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ن خصائص املدرسة وم). التكنولوجيا(واملغايرة، واستخدام املستحدثات والتقانة 

ترك�� ع��  -. ة �عليمية فعالةقياد -. توقعات عالية من قبل املعلم�ن تجاه طلب��م -: الفعالة 

لنمو الطالب وتقدم�م  متا�عة مستمرة -. اك�ساب امل�ارات األساسية للمواد الدراسية

 
ً
مور �� عملية تدعيم األداء إشراك أولياء األ  -. توف�� ب�ئة مدرسية آمنة ومنظمة -. دراسيا

تا�عة املستمرة لنتائج تحصيل اإلعالن وامل -. ال��ك�� ع�� عمليات التعلم -. املدر��� وتقو�مھ

س�ثمار الوقت �� التعليم ا -. �عاون �يئة التدر�س  -. إكساب امل�ارات األساسية  -. الطالب

.والتعلم

115 effectiveness
efficacité

نة �غية التوصل إ�� النتائج القدرة ع�� تحقيق ال�دف املقصود من التعلم وفق معاي�� معي

.املرجوة

 
ٌ
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116 electronic book
livre électronique

 من خالل برمجي
ً
ات وتج���ات خاصة، كتاب �� صيغة إلك��ونية رقمية �عرض حاسو�يا

والتقّدم �� النص �س�ولة  ليتمكن األفراد من قراءتھ، و�متاز بتمك�ن القارئ من البحث

.و�سر

ُ�وِ�يٌّ 
ُ
�

ْ
اٌب ِإلك

َ
ِكت

117 electronic learning
apprentissage électronique

�ا ع�� أنظمة إدارة التعلم تصميم املواد الدراسية باستخدام الوسائط التفاعلية وتقديم

�ناك نوعان من التعلم و . اإللك��و�ي باستخدام أدوات املناقشة وال��يد اإللك��و�ي

حد ع�� طر�� االتصال باستخدام ال��ام�� و�وجد فيھ املعلم واملتعلم �� وقت وا: اإللك��و�ي

 التزام�� و�تم فيھ التفاعل ب�نا��ادثة النصية والصوتية واملرئية مجتمعة أو منفردة، وال

 نظمة إدارة التعلم اإللك��و�ي ��املتعلم وا��توى التعلي�� املتوفر ع�� قواعد البيانات وأ

.أي وقت دون ا��اجة لوجود املعلم

ُ�وِ�يٌّ 
ُ
�

ْ
ٌم ِإِلك

ُّ
َعل

َ
�

118 electronic learning content 

management systemsystème de management du contenu de l’apprentissage électronique

و�ر و�دارة و�شر محتوى تقانة مرتبطة بنظام إدارة التعلم اإللك��و�ي، تركز ع�� تط

ِم 
ُّ
َعل

َّ
وى الت

َ
اُم ِإَداَرِة ُمْحت

َ
ِنظ

ُ�وِ�ّيِ 
ُ
�

ْ
اإلِلك
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و�و ب�ئة متعددة . اإللك��و�ي املقررات التعليمية، الذي يقّدم عن طر�ق نظام إدارة التعلم

و�عادة استخدام  االستخدام بحيث يمكن ملصم�� ا��توى ومطور�ھ إ�شاء وتخز�ن

ن املصادر و�دار��ا، وتوف�� ا��توى الرق�� للتعلم �� ش�ل م
ّ

ستودع رق�� مركزي، ومما يمك

.ت التعليمية األخرى املصمم�ن من إعادة استخدام ا��توى لبناء محتو�ات املقررا

119 electronic learning 

management systemsystème de management de l’apprentissage électronique

) محتوى (�علي�� أو برنامج  تطبيق برم�� حاسو�ي إلدارة، وتوثيق، ومتا�عة، وتقو�م مقرر 

).اإلن��نت(تدر���، أو تدر�س صفي ع�� الشابكة 

ُ�وِ�ّيِ 
ُ
�

ْ
ِم اإلِلك

ُّ
َعل

َ
اُم ِإَداَرِة الت

َ
ِنظ

120 electronic learning objects
objets d'apprentissage électronique

وصيغ إلك��ونية متنوعة،  قطع معلوماتية قابلة إلعادة االستخدام والتصميم ع�� وسائط

ك��و�ي، كما تصنف و�ستخدم بصف��ا وسائط تصميمية نموذجية ��توى التعلم اإلل

ّدة ل�ذا الغرض، ليتمكن وتنظم وتخزن بنظام بيانات إلك��ونية �� مستودعات رقمية مع

.�ساملعلم من االستفادة م��ا و�عديل�ا و�دراج�ا ألغراض التدر 

ُ�وِ�ّيِ 
ُ
�

ْ
ِم اإلِلك

ُّ
َعل

َ
 الت

ُ
َوَساِئط

121 electronic mail
messagerie électronique

ا ع�� مخدمات حاسو�ية معّدة طر�قة لتبادل الرسائل الرقمية واإللك��ونية، �عتمد أنظم��

املستخدم�ن الذين ي�ب��  الستقبال و�رسال و�عادة إرسال وتخز�ن الرسائل باإلنابة عن

ج�ز��م املرتبطة بالشابكة عل��م االرتباط با��دم ا��اسو�ي لل��يد اإللك��و�ي ع�� أ

).اإلن��نت(

ُ�وِ�يٌّ 
ُ
�

ْ
َبِر�ٌد ِإِلك

122 electronic podcast
podcast électronique

 رقمي
ً
 لبث إذا�� مسبق أو وسيلة بث ال تزامنية تتم �� نطاق محّدد، تتضمن ���يال

ً
ا

ا ع�� امل��ل السم�� لتحميل�) اإلن��نت(برنامج مماثل، وت�ون متاحة ع�� الشابكة 

.ال�����

 
ٌ
ة ُ�وِنيَّ

ُ
�

ْ
 ِإِلك

ٌ
اَعة

َ
ِإذ

123 electronic training
entraînement électronique

ُ�وِ�يٌّ 
ُ
�

ْ
ْدِر�ٌب ِإِلك

َ
ت
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م�ن ع�� رأس ا��دمة، بحيث ، يقّدم �� العادة للمعل)اإلن��نت(تدر�ب معتمد ع�� الشابكة 

، و�صم
ً
م محتوى ال��نامج التدر��� ي�ون فيھ املدرب واملتدرب �� مواقع متباعدة جغرافيا

 بوجود املدرب أو بصورة منظومية و�قّدم من خالل االتصال الثنا�ي االتجاه تزا
ً
منيا

.املتدر��ن اآلخر�ن ��دف تطو�ر إم�انا��م وم�ارا��م

124 enrichment activities
activités d'enrichissement

 للمتفوق�ن إلثراء خ��ا��م وتلبية قدر 
ٌ
ا��م وتنمية موا���م، بر�ط أ�شطة تطبيقية موج�ة

طط عملية توسع مدارك املادة بالواقع من خالل برامج إرشادية مدرسية ومجتمعية وخ

تنمية القدرات الفاعلة لل�يئة التعليم النظري بالتعليم املساعد لصقل املوا�ب الطالبية و 

.التعليمية

 
ٌ
ة اِئيَّ َر

ْ
 ِإث

ٌ
ة

َ
ِشط

ْ
�

َ
أ

125 environment
environnement

حيط بھ بما يضم من الوسط أو ا��ال امل�ا�ي الذي �ع�ش فيھ اإل�سان، و�ل ���ء ي

.ظوا�ر طبيعية و�شر�ة يتأثر ��ا و�ؤثر ف��ا

 
ٌ
ة

َ
ِب�ئ

126 environmental education
éducation à l'environnement

�ل فرد إزاء حماية الب�ئة، اتجاه وفكر وفلسفة، ��دف إ�� التوعية باملسؤولية ال��صية ل

ق البي�� لدى اإل�سان بحيث توجھ سلوكھ �� �عام
ُ
ل

ُ
لھ مع الب�ئة بمؤثرا��ا وتنمية ا��

. دود أفعال من و��� الب�ئةال�شر�ة، ومؤثرا��ا الطبيعية وما يصاحب �ذه املؤثرات من ر 

مل مع الب�ئة، و�ذا القرار كذلك �عليم الفرد كيف يتخذ قرارا سديدا ورشيدا عندما يتعا

لو�� وم�ارات معينة ال السليم �و محصلة ملعارف ومعلومات ومفا�يم وقيم ومستوى من ا

لبي�ية موضع ا�تمام خ��اء بد أن يمتلك�ا الفرد؛ ولتحقيق ذلك ال بد أن ت�ون ال��بية ا

.املنا�� عند صياغة الكتب املدرسية

 
ٌ
ة  ِبيِ�يَّ

ٌ
ْرِ�َية

َ
ت

127 essay questions
questions à développement

ة ال�� يصوغ�ا الطالب بطر�قتھ نوع من األسئلة ال�� �عتمد ع�� اإلجابة ا��رة، تلك اإلجاب

م الكث�� من األ�داف و�ستخدم �ذه األسئلة لتقو�. ا��اصة استجابة للسؤال املطروح

شا�ي، ولتقو�م العمليات �الشرح والوصف واملقارنة والنقد والقدرة ع�� التعب�� اإل�

اِل 
َ

ق
َ
 امل

ُ
ة

َ
ْسِئل

َ
أ
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كذلك امل�ارات �� تنظيم العقلية العالية املستوى للطالب و�� االس�يعاب والتحليل و 

ا��واب  -. وا��واب املطول  ا��واب املقيد: و�ناك نوعان ألسئلة املقالة. وتقديم األف�ار

رات الطالب ع�� الشرح يتم اختيار �ذه األسئلة عندما ي�ون ال�دف تقو�م قد: املقيد
�جب أن ي�ون السؤال و . والتفس��، وتطبيق املعلومات، ف�� تركز ع�� مواضيع محددة

 ��صر ا��واب بتلك الطر�قة، 
ً
 -). بفقرة واحدة... �اشرح س�ب�ن أديا إ�: مثال(مصوغا

ناقش : مثال . (األف�ار و�و النموذج املالئم الختيار وتنظيم وتقدير: ا��واب املطول 

عطاء العالمات ألجو�ة ولتو�� الدقة �� إ...). العواقب البي�ية من جراء شق طر�ق معبد

درة التنظيم، واختيار معلومات املقالة، ال بد من تحديد ا��رجات التعليمية ال�� ستقوم ق

يحقق �ذا ال�دف، ثم  وطيدة الصلة، واالس�يعاب والتأكد من أن السؤال مكتوب �ش�ل

دد العالمات ال�� ستعطى يقوم الفاحص بتحديد النقاط الرئ�سة املتوقعة لإلجابة، وتح

.� ال�ا��ل�ل جزء من السؤال، وتطو�ر نموذج فحوى ا��واب ال�ا��، وغ�

128 ethnomethodology
ethnométhodologie

لم االجتماع وقد تضمن مصط�� ظ�ر و�و منظور �عد من أحدث االتجا�ات املعاصرة �� ع

� غاية الصعو�ة وقد صاغ �ذا املنظور �عض املفا�يم وال��اكيب اللغو�ة ال�� �عت�� �

). فلسفة الظوا�ر(يةجارنف�ل مصط�� اإلثنوميثودولو�� متأثرا بالفلسفة الظا�رات

ة اليونانية و�ع�� الشعب األول من ال�لم: و�ت�ون مصط�� اإلثنوميثودولو�� من مقطع�ن 

و الطرق و�و دراسة املنا�� الشعبية أ” ethno" "Methodology"أو الناس، واملقطع اآلخر 

و العلم الذي �ع�� ال�� �ستخدم�ا الناس �� صياغة و�شكيل ا��قيقة االجتماعية أ

لمية ال�� تتم أثناء ا��ياة باستقصاء ا��صائص العقلية ��موعة التعب��ات واألفعال الع

.وأنماط سلوك�م اليومية، أي أنھ يدرس املعا�ي ال�� �عط��ا الناس ل�لما��م

 
ُ
ة  (ال.. ) االْجِتَماِعيَّ

ُ
ة َ�ِ�يَّ

ْ
َمن

129 evaluation
évaluation

ات والفعالية، وتحليل عملية منظمة يتم من خالل�ا جمع معلومات ت�سم بالصدق والثب

��ددة �� البداية، ��دف درجة مالءمة �ذه املعلومات ��موعة معاي�� خاصة باأل�داف ا

قياسية �االختبارات  إصدار حكم ع�� ظا�رة �عليمية باالعتماد ع�� وسائل وأساليب

ن�� الدرا��� ولھ م�انة �� التحصيلية بأنواع�ا ا��تلفة، كما أنھ �عد أحد م�ونات امل

األ�شطة التعليمية، وعن طر�قھ العملية التعليمية ألثره �� األ�داف وا��توى واألساليب و 

.لعالج�ا يتوصل املعلم إ�� جوانب القوة لدى املتعلم�ن وجوانب الضعف

ِو�ٌم 
ْ

ق
َ
ت
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130 evaluation activities
activités d’évaluation

مات �عليمية محددة، ذات البنود التقو�مية ال�� يضع�ا املعلم وال�� تتطلب إنجاز م�

فسية ا��ركية؛ أو تتطلب، عالقة مباشرة بأ�داف التعلم املعرفية أو الوجدانية أو الن

تضم��ا صيغ اختبار، يوج��ا باملف�وم ال��بوي املتعارف عليھ، إجابات عن مطالب محددة ت

عليمھ، وعن مستوى اس�يعاب غاي��ا تزو�د املعلم بتغذية راجعة عن �. املعلم إ�� الطالب

.طالبھ ملا علمھ

ِو�ِم 
ْ

ق
َّ
 الت

ُ
ة

َ
ِشط

ْ
�

َ
أ

131 evaluative strategy
stratégie d'évaluation

ؤال التقو��� مجموعة إحدى اإلس��اتيجيات املستخدمة �� طرح األسئلة، و�تضمن الس

ت الطلبة املب�ية ع�� األسئلة من املعاي�� التقو�مية الداخلية، و�قبل املعلم جميع إجابا

ب�� الطالب أح�ام�م عل��ا عند التقو�مية، وال بد من ال��ك�� ع�� املعاي�� ا��اصة ال�� ي

�و مساعدة الطالب ع��  ودور املعلم �� �ذه اإلس��اتيجية،. صياغة سؤال تقو��� مثال

 والطالب يقدم اإلجابة، فاملعلم قد يطرح س: تنمية أساس منطقي لبناء معاي�� تقو�مية
ً
ؤاال

".ألنھ أو الس�ب"و�جيب الطالب " وملاذا"ثم ي�ساءل املعلم 

 
ٌ
ِو�ِمَية

ْ
ق

َ
 ت

ٌ
اِتيِجية إْسِ�َ�

132 example
exemple

ھ توضيحھ �� صورة جملة أو عبارة أو تركيب عددي ي�� �عر�ف املف�وم، الغرض من

القسمة �� ا��ساب : "ناومثال ذلك �� الر�اضيات، قول. استعمال �� لھ ضمن سياق محدد

ا�ي، و�س�� األول املقسوم، أي تجزئة األول أجزاًء بقدر العدد الث: قسمة عدد ع�� آخر: ��

".3=  5÷  15: والثا�ي املقسوم عليھ، والناتج خارج القسمة، مثال

اٌل 
َ
ِمث

133 exercise
exercice

التمّرن، ع�� التكرار  �ع�� فعل التّدرب أو. مف�وم وثيق الصلة �علم النفس وال��بية

ٍن لسلوك ما
َ

 أو نفسيا وقد ي�. وا��اوالت املتتالية من أجل اك�ساٍب متق
ً
ون التمر�ن ذ�نيا

، وتحس�ن األداء أو املردود �� التمر�ن مرتبط �عدد ا
ً
��اوالت املبذولة فيھ حركيا

 �� األداءومد��ا، ففي زمن مع�ن للتمر�ن تب�ن قوان�ن الت) التكرارات(
ً
 سر�عا

ً
 مر�ن أن تحسنا

والسيما (ر�ع، مرتبط بتعب يظ�ر �� بداية التمر�ن، ثم يليھ تباطؤ، ثم تراجع بطيء أو س

طبيعة : دة عوامل، ��، و�تحكم �� نجاح التمر�ن ع)عندما ت�ون مدة التدر�ب طو�لة

ْمِر�ٌن 
َ
ت
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ى �� ف��ة  .ا��اوالت املبذولة �� التمر�ن، ومدتھ، وتوز�عھ �� الزمن فالتمر�ن الذي يؤدَّ

�ن مكثف الفواصل قص�� أوسع، و�فواصل زمنية غ�� متباعدة ي�ون أك�� فاعلية من تمر 

.املدة

134 experimental method
méthode expérimentale

لتجر�ة من أجل اختبار فرض من�� ُ�عد أدق منا�� البحث ال��بوي؛ ألنھ �عتمد ع�� إجراء ا

اقف املتقابلة ال�� ضبطت مع�ن و�قرر عالقة ب�ن متغ��ين، وذلك عن طر�ق الدراسة للمو 

.��ه�ل املتغ��ات ما عدا املتغ�� الذي ��تم الباحث بدراسة تأث

 
ٌ
ة ْجِر�ِ�يَّ

َ
 ت

ٌ
ة

َ
ِر�ق

َ
ط

135 explanation
explication

ي���ن ع�� قانون أو قاعدة؛ أو اإللقاء الذي يقوم ع�� عالقات منطقية، و���أ إليھ املعلم ل

و ا��وادث التار�خية أو ل�شرح س�� إحدى القضايا؛ أو ليحلل إحدى الظوا�ر الطبيعية أ

ملواضيع ال�� ي�ون عليھ أن يو�� كما ي��أ املعلم إ�� الشرح �� ا. أحد أنواع اإلنتاج األد�ي

لكنھ قد �ستعمل �� �ذه ا��ال ف��ا ظا�رة ال �ستطيع أن ُيِر��ا لطالبھ ع�� عرض�ا عل��م، و 

 توضيحية آلثار�ا، إذا توافرت، كما �� حالة ال��اك�ن و 
ً
 صورا

ً
. الزالزل واملد وا��زر مثال

ز  و�تطلب الشرح �نا مراعاة املعلم ال�سلسَل املنطقي �� تناول 
ّ

الظا�رة، واإلنصات املرك

ل املعارف املعطاة واس�يعا��ا شر 
ّ
 ل��وء إ�� الشرح؛ من جانب الطالب، و�عد تمث

ً
 رئ�سا

ً
طا

�و�ن حقائق جديدة لدى الطالب ألن ت�و�ن األح�ام واالست�تاجات وال��ا��ن ال�� �س�م �� ت

.لن يتوافر �غ�� ذلك

ْرٌح 
َ

ش

136 explicit teaching
enseignement explicite

ملعارف، سواء �انت معارف �عليم يمارس �� إطار م�ام واقعية وخالل اك�ساب �ل أنماط ا

ا التعليمية التعلمية واس�يعا�� و�عتمد أساسا ع�� ف�م املادة. تقر�ر�ة أو إجرائية أو شرطية

من أجل التحقق من ��ة  واالحتفاظ ��ا �� الذاكرة، و�منح للمعلم فرصة جلية ووا��ة

) عملية التحقــق ( �ذه العملية و�التا�� ف. درجة ف�م الطالب أثناء مرحلة املمارسة املوج�ة

ون �علمات ����ء إ�� ف�م�م، �� وحد�ا الكفيلة بجعل املعلم يتأكد من أن الطالب ال يوظف

علم �شرح موضوع التعلم وتقود�م إ�� تنمية معارف خاطئة حيث يقوم للمرة األو�� امل

�� مراحلھ ا��تلفة وتحديد  بطر�قة صر�حة وتبعا للتعليم الصر�ح، كما �عمل ع�� التدقيق

املنجزة، ثم يفسر  مختلف الوضعيات ال�� س�سا�م �� ت�يان الفائدة من التعلمات

ْعِليٌم َصِر�ٌح 
َ
�
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ب�� أو يطبق معرفة ما، �شفافية ما يحدث �� ذ�ن املتعلم أو ما يف��ض حدوثھ عندما ي

ثم يلعب ... ن التحو�ل إ��األمر الذي يمكنھ كذلك من الت�بؤ بمراحل التطبيق والتمكن م

لتدر��� من الدعم الذي املعلم دور الوسيط ب�ن املتعلم وموضوع التعلم مع التقليل ا

�م اعتماد�م ع�� يمنحھ للمتعلم�ن، ال���ء الذي يز�د من استقاللي��م وتنامي �

و�مر . رى داخل الصفأنفس�م، إذ �ش�لون العمود الفقري �� معظم األ�شطة ال�� تج

ذجة بناء أو تطبيق نم -. تحديد موضوع التعلم -:التعليم الصر�ح باملراحل التالية 

.ال للممارسة املستقلةإفساح ا�� -. توجيھ املتعلم نحو التمكن من املعرفة -. املعرفة

137 exploration activities
activités d’exploration

ؤل ال�� يق��ح�ا املدرس ع�� املش�لة املث��ة لال�تمام وال�سا-أ�شطة ترتكز ع�� الوضعية

عتمادا ع�� ما يتقنھ الطالب �� بداية �علم جديد م�م، �ذه الوضعية لن تحل �لية ا

��ل واملقارنة ما بي��ا، الطالب سلفا، و�نما سيقومون بتحليل�ا واستكشاف مختلف طرق ا

مثالت الطالب مراعاة ت: ومن مقتضيات أ�شطة االستكشاف . و�ثارة أسئلة جديدة

..).الت،��ل املشك(واالشتغال عل��ا، واختيار طر�قة تر�و�ة مناسبة 
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138 exploration method
méthode d'exploration

ى قدرتھ ع�� تطو�ر طر�قة �علم �شيطة، يتم ف��ا تقو�م تقّدم الطالب من خالل مد

وقد تم تطو�ر�ا ع�� . متلك�ام�ارات تحليلية وتجر��ية، ال من خالل كمية املعارف ال�� ي

ن التقليدية املتبعة �� التلق� حركة التعلم االستكشا�� باعتبار�ا استجابة إلخفاقات الطرق 

فرضيات وتنظيم و�ستخدم الطالب ف��ا مجموعة من امل�ارات لتوليد ال. وا��فظ

يق ذلك ع�� أمثلة ومواقف املعلومات والبيانات وتقو�م�ا، و�صدار قرار إزاء�ا ثم تطب

ل من أجل الوصول إ�� وتتم�� �ذه الطر�قة ب���يع املتعلم ع�� البحث والعم. جديدة

ل�دف التعلي�� والتعرف ع�� ا��قيقة واملعرفة، و�ك�سب من خالل�ا املتعلم م�ارة تحديد ا

ف والتحليل والتصميم املفا�يم واملصط��ات والقدرة ع�� الوصف واملقارنة والتص�ي

ة وتقو�م جّدي��ا ودق��ا العملية، وت
ّ
خلق فيھ حب االطالع والتعود واالست�باط ووزن األدل

.ع�� القراءة والتحصيل واالعتماد ع�� النفس
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139 expository method
méthode expositive

ع�� الطالب باستخدام  طر�قة التدر�س ال�� �عتمد ع�� قيام املعلم �عرض املعلومات

 الَعْرِض 
ُ
ة

َ
ِر�ق

َ
ط
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املعلم، و�شمل �ل  السبورة �� تنظيم �عض األف�ار وت�سيط�ا، إذ ت��كز ع�� ��ص

د ح�اية ما، تفس�� تقديم معلومات وعرض توج��ات، سر (تدخالتھ وأ�شطتھ الفصلية 

ة؛ أي أن املعلم �و و�� �ل�ا ذات طبيعة لفظية خطابي). وغ�� ذلك.. معطيات أو نصوص 

ر�سية، مع �عض الذي يقوم وحده �عرض و تفس�� موضوع الدرس طوال ا��صة التد
و���يل النقط ا��اصة  املناقشات االست�نائية، و�كتفي املتعلمون بتلقي املعلومات

املراجعة والتطبيق ��  بموضوع الدرس املقدم ل�م، إ�� جانب مجموعة من األسئلة قصد

�ن بقدر وافر من املعلومات و�ؤدي استخدام �ذه الطر�قة إ�� تزو�د املتعلم. ��اية الدرس

. ات واملفا�يم ا��ديدةواملعارف ال�� يمك��م الوصول إل��ا بمفرد�م، وشرح املصط��

مة، العرض، الر�ط، املقد: وتقوم �ذه الطر�قة ع�� مجموعة من املراحل تت��ص �� 

باع الدقة �� إعداد م -: ومن قواعد�ا . االست�باط، والتطبيق
ّ
ادة الدرس وتحض�� ات

الن عن موضوع اإلع -. مضامينھ وتنظيم أف�اره حسب �سلسل منطقي وترابط محكم

القب�� للمعينات التعليمية  اإلعالن -. الدرس وأ�دافھ واملش�لة الرئ�سة ال�� يدور حول�ا

لتأكد املستمر من جذب ان�باه الطالب طوال الدرس وا -. وتحديد أوقات استعمال�ا

ليب �عتمد عل��ا، ع�� من ب�ن عدة أسا...متا�ع��م لھ بتغي�� األسلوب وطر�قة العرض 

سلوب العروض أسلوب ا��اضرة، أو أسلوب العرض القص���، أو أ: س�يل املثال 

..السمعية والسمعية البصر�ة

140 extracurricular activities
activités extra-scolaires

لتدعيم النوع األول من األ�شطة  النوع الثا�ي من األ�شطة ال��بو�ة ال�� ي��أ إل��ا املعلم

لم الذي تم داخل الصف التعليمية التعلمية ال�� تتم داخل الصف، وذلك ل��سيخ التع

�ذا ال�دف ُي��أ إ�� �ذه  ولتحقيق. و�غنائھ بم�ارات إضافية ضرور�ة �� ا��ياة العملية

 خارج الصف، ور�ما خا
ً
رج املدرسة، إذ �عد أ�شطة األ�شطة ال�� ينفذ�ا املتعلمون عموما

 �د األد�ى م��ا �� الصف، وُ�رادرديفة �دف�ا تطو�ر معارف املتعلم وم�اراتھ، ال�� اك�سب ا�

�ا و�ر���ا و�طور�ا لھ، من خالل �ذه األ�شطة غ�� الصفية أو ا��ارجية، أن �عمق

ة موضوعات أو تقار�ر ذات كتاب(؛ أو عملية )قراءات إضافية أو مطالعات(بإضافات نظر�ة 

ة �� الصف
َ
��دائق أو ال�سات�ن أو ز�ارة ا(؛ أو مشا�دات حقلية )صلة بالدروس املتناَول

ملعارض، أو املسارح أو للمتاحف أو املكتبات، أو ا(؛ أو ز�ارات ميدانية )املزروعات

�ذه األ�شطة ذات الصلة  ومن. إ��... ؛ أو رحالت،)ا��ت��ات أو اآلثار والقالع وا��صون 

ة الر�اضية واملوسيقية مجلة ا��ائط، واإلذاعة املدرسية، واأل�شط: باملن�� الدرا���

ملدرسة وتوج���ا، داخل و�ذه �ل�ا تنَجز بإشراف ا. واملسرحية والثقافية ع�� اختالف�ا
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 �� للتلميذ، و�عميق وعيھ وخ��تھجدرا��ا أو خارج�ا، لتنمية وتطو�ر األفق االجتما�� والثقا

.وعملية مستقبلية نا��ة ال��صية ��ا، واملسا�مة بفعالية �� ��ي�تھ ��ياة اجتماعية

141 extracurricular reading
lecture parascolaire

 ما أن
ً
جز فيھ، و�ش�ل �� أحيان قراءة خارجية، تجري خارج الصف الدرا���، تكمل أحيانا

ف ففي ا. أخرى خطوة سابقة وضرور�ة إلنجاز نوع من الدروس �عينھ
َّ
��الة األو�� ي�ل

 إ�� إغناء املعارف ال�� ُدِرست �� ا
ً
لصف، و��� تطو�ر�ا وتوسيع�ا الطالب ��ا بصف��ا س�يال

نة واملوازنة ب�ن املصادر وتدر�ب الطالب ع�� تنو�ع مصادر املعرفة، واملقار . و�عميق�ا

أما ا��الة . ن التعّرف واالطالعا��تلفة؛ وتنمية ا��س النقدي لد��م، والرغبة �� املز�د م

ى �� أواخر الثانية فتتعلق بدروس القراءة الرافدة أو املطالعة �� الل
َ
غة العر�ية، ال�� �عط

وت�ون نصوص القراءة . صوصمرحلة التعليم األسا���، و�� املرحلة الثانو�ة ع�� وجھ ا��

دة ، و�دف�ا تقديم ما)صفحات عادة 10صفحات و 4ما ب�ن (الرافدة متوسطة الطول 

ا نصوص املطالعة أم. نقدية توسع و�عمق وتكمل دروس األدب ال�� عو��ت �� الصف

ات موضوع مجموعات قصص، أو ش�ل كتب ذ: فطو�لة تأخذ ش�ل موضوعات �املة

ل�ا �ش�ل موضوعات و�ذه النصوص �. رواية أو مسرحية طو�لة، شعر�ة أو ن��ية: واحد

سبوعية أو نصف ش�ر�ة، مطبوعة مقررة �� الكتب املدرسية، و�عا�� ع�� ش�ل �عي�نات أ

 �� ال
ً
كتاب املقرر، أو ال�� يحدد�ا ينجز الطالب األ�شطة املتعلقة ��ا، املوجودة أحيانا

 بتوج��ھ ومتا�عتھ
ً
؛ لتناقش �� الصف جماعيا

ً
قد ت�ون موضوعات و . املدرس أحيانا

�ل طالب بحسب : حديد�اوعند ذاك يتفق الطالب مع املدرس ع�� ت. املطالعة غ�� مقررة

ايتھ؛ لتناقش �� األخرى �� ع�� أن ت��مج ع�� مدار الفصل منذ بد. رغبتھ وميلھ واختياره

 بتوجيھ املدرس ومتا�عتھ
ً
.الصف جماعيا

 
ٌ
 ُمَواِزَ�ة

ٌ
ِقَراَءة

48



F
142 face to face

interaction pédagogique
 لوجھ �� مواقف التعلم التعاو�ي و�س

ً
 تفاعل مباشر يجري وج�ا

ً
اعد الطالب �عض�م �عضا

اعل ��موعة الطالب ب�بادل و�سمح �ذا التف. �� األعمال التعاونية ل��يدوا من نجاحا��م

.اآلراء واألف�ار والوصول إ�� تف�م مش��ك والعمل كفر�ق

 ِلَوْجٍھ 
ً
َوْج�ا

143 fear
peur

حدقة الع�ن و�سرع ضر�ات  ما �ع�� عنھ مجموع ا��ر�ات والصراخ و�غي��ات اللون وا�ساع

ست إال ج�ود الفرد للتخلص القلب ال�� تق��ن با��طر املفا��، و�ذه الردود ا��سدية ل�

.من مث�� يؤملھ أو ��دد حياتھ

 
ٌ
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144 formal operational stage
stade des opérations abstraites ou formelles

تبدأ �ذه املرحلة من سن املرحلة الرا�عة من مراحل النظر�ة التطور�ة ��ان بياجيھ، و 

 ع�� التعا
ً
 مل مع األشياء ا��ردة، و�ستطيعالثانية عشرة إ�� سن البلوغ، و��ون الفرد قادرا

.ند ا��اجة إل��اأن يخزن �� ذ�نھ قدرا كب��ا من املعلومات ال�� �ستخدم�ا ع

َدةِ  َ�رَّ
ُ
اِت ا�  الَعَمِليَّ

ُ
ة

َ
َمْرَحل

145 formative assessment
évaluation formative

اءات تتم خالل عملية تقو�م �س�� إ�� املسا�مة �� الت�و�ن واإلعداد من خالل إجر 

�� �ع��ض�م ،والتدخل وذلك بت�بع مج�ودات املتعلم�ن، وقياس الصعو�ات ال. التدر�س

نقص املالحظة عند بالتا�� لتذليل تلك الصعو�ات وسد �غرات التدر�س ومواطن ال

إخبار املدرس واملتعلم عن  -املتعلم�ن وتوج���م و�س�يل تقدم�م، فوظيفتھ األساسية �� 

ائل تجاوز �ذه كشف وس-كشف صعو�ات التعلم،  -درجة تحكم�ما �� �عليم مع�ن، 

ِو�ِ��ٌّ 
ْ

ك
َ
ِو�ٌم ت

ْ
ق

َ
ت
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��طة املالئمة ملساعد��م الصعو�ات من خالل تحديد حاجات املتعلم�ن الت�و��ية، ووضع ا

لتعليمية ال�� يتا�عون ع�� تدارك تأخر�م أو �ع���م، وت�س�� اندماج�م �� املرحلة ا

وى املستفيدين من تلك دراس��م ��ا، ووضع خطة لت�بع تنفيذ أ�شطة الدعم، ورصد مست

لذين لم يتمكنوا من األ�شطة، واس�ثمار نتائج�ا �� التخطيط ملساعدة املتعلم�ن ا

.األ�داف املطلو�ة
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G
146 general systems theory

théorie générale des systèmes
نظم ا��تلفة أك�� من ال��ك�� نظر�ة تركز ع�� العناصر امل�شا��ة ب�ن ال�يا�ل النظر�ة لل

ن والنماذج ال�� تطبق ع�� ع�� العناصر ا��اصة ب�ل نظام، حيث ��تم باملبادئ والقوان�

ا��اصة ب�ل نظام أو  النظم بصفة عامة أو طبقا��ا الفرعية، �غض النظر عن الصفات

املعقدة ال�� يمكن أن توجد طبيعة عناصره؛ أي ال��ك�� ع�� األسباب والعالقات الرئ�سة و 

ألش�ال املنتظمة �� ال�ليات، وت�ناول نظر�ة النظم ال�ليات، أو ا. ب�ن مجموعة من الظوا�ر

تغذية الراجعة املستمرة، أو و�عا���ا �� تفاعل�ا مع الب�ئة، أو ضبط سلوك�ا عن طر�ق ال

ام التدر���� ك�ل، و�ضبط يمكن نقل النماذج إ�� التدر�س بال��ك�� ع�� الدرس أو النظ

ر للوصول إ�� أع�� إتقان السلوك بإعطاء التغذية الراجعة املستمرة، والتقو�م املستم

جعية األساسية ال�� و�ستخدم �ذه النظر�ة �� مجال التخطيط، وتمثل املر . لأل�داف

ت ومن��يات التحليل ومداخل �س�ند إل��ا ا��ططون؛ إذ ت�يح ل�م اإلم�انات لف�م ال�ليا

.ا�ل والسلوكياتحل املشكالت والنمذجة، إضافة إ�� املعلومات املتصلة بال�ي

ِم 
ُ
ظ

ُّ
ِة ِللن  (ال.. ) الَعامَّ

ُ
ة ِر�َّ

َ
ظ

َّ
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147 generalization
généralisation

ة من مراحل الطرائق مصط�� وثيق الصلة بطرائق التدر�س، يأ�ي �� املرحلة األخ�� 

يل�ا وتفحص�ا، ثم البحث االستقرائية، فاالستقراء يقت��� تأمل الظوا�ر الفردية وتحل

أو مبدأ أو قانون؛ ففي  القاسم املش��ك بي��ا، الذي يصاغ �� �عميم يأخذ ش�ل قاعدة

، نورد عدة أمثل
ً
 م��ا جملة فعلية موضوع الفاعل من قواعد اللغة العر�ية مثال

ً
ة يضم كال

قام بالفعل، محددين موقعھ  تامة األر�ان؛ ون�ناول�ا بالتحليل جملة فجملة، باحث�ن عمن

توصلنا إليھ من جزئيات  من ا��ملة، وحالتھ اإلعرابية، وعالمة اإلعراب، ثم نجمع ما

 ك بي��ا، و�سوغ�ا �� صورة �عميمالقاعدة، املتماثلة �� ا��مل �ل�ا، املش�لة للقاسم املش�� 

 ملف�وم الفاعل، الذي �و
ً
 مت�امال

ً
لفعل، و�دل ع�� من أو ما اسم يقع �عد ا: يقدم �عر�فا

ْعِميٌم 
َ
�
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 �� محل رفع
ً
 أو مب�يا

ً
 مرفوعا

ً
.قام ��ذا الفعل، و��ون دائما

148 globalization
mondialisation

طباغ عالم األرض بصبغة اِالتجاه نحو السيطرة ع�� العالم وجعلھ �� �سق واحد؛ أي اص

ة واالجتماعية والفكر�ة واحدة شاملة ��ميع من �ع�ش فيھ، وتوحيد أ�شط��م االقتصادي

.عراقمن غ�� اعتبار الختالف األديان والثقافات، وا���سيات واأل 

 
ٌ
ة

َ
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149 goal-obstacle
objectif-obstacle

قل �عليم العلوم مصط�� وضعھ الباحث الفر���� مارت�ناند، و�و مف�وم يرتبط بح

ملأخوذ من بيداغوجيا لفظ �دف ا: الف��يائية والطبيعية، و�و مصط�� مركب يتألف من

يف ب�ن �ذين اللفظ�ن �� والتول. األ�داف ولفظ عائق املستمد من إ�س�يمولوجيا باشالر

� داللة جديدة، ف�ناك إطار �دف عائق يفقد�ما املع�� األص�� مما يضفي ع�� املصط�

��، ومن ج�ة ثانية يفقد لفظ من ج�ة تراكم التأث�� الدينامي للعائق بمعناه اإل�س�يمولو 

كما . داغوجيا األ�دافمقدار من الشفافية ال�� يتصف ��ا و�و مستعمل داخل بي" �دف"

يد األ�داف فعوض تحد: تظ�ر ع�� مستوى آخر" �دف عائق"أن جدة �ذا املصط�� 

ئق اإل�س�يمولوجية انطالقا من تحليل قب�� للمادة الدراسية فقط، وتحديد العوا

ع�� طبيعة العوائق كمرجع  والنفسية انطالقا من �شاط الذات، يتم انتقاء األ�داف بناء

ارس ال��بوي القائمة ع�� أساس أسا���؛ وقد �ش�� اللفظ إ�� اإلس��اتيجية ال�� ي�بع�ا املم

ذه اإلس��اتيجية أن يتم فرز إم�انية رفع العوائق ال�� يكشف ع��ا لدى الطالب، وتف��ض �

وال�دف . جاوز البعض اآلخرالعوائق، ع�� أن البعض م��ا قابل للتجاوز، ب�نما ال يمكن ت

املدرس، (حدد�ا ا��ب�� منطق األ�داف ال�� ي: العائق �و نتاج للمواج�ة ب�ن منطق�ن 

نطق تحليل الصعو�ات والذي ي�تج عن تحليل ا��تو�ات؛ م) املتخصصون �� ا��تو�ات 

و�ناك . ا من تمثالتھ ا��اصةال�� يصادف�ا املتعلم �� اك�سابھ للمعارف املدرسية انطالق

ماثلھ أو يتصف خطوات يمكن بفضل�ا تمي�� ال�دف العائق عن �ل ما يمكن أن ي

شف عن عوائق التعلم الك -: ولتحديد ذلك نحدد ا��طوات التالية. بمواصفات قد �شا��ھ

تحديد،  -. ملبالغة �� تقدير�اتلك ال�� �ش�ل التمثالت، وذلك دون االنتقاص من قيم��ا أو ا

ي الذي يطابق إم�انية التجاوز بواسطة الطر�قة األك�� دينامية، نوع املسار الذ��� التقدم

. لعوائق ال�� تم الكشف ع��اانتقاء العائق أو العوائق من ب�ن ا -. ا��تمل لتلك العوائق

حديد موقع العائق القابل ت -. ذلك العائق الذي يبدو أنھ قابل للتجاوز خالل مقطع درا���

 َعاِئٌق 
ٌ

َ�َدف
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 ب �� ال�دف العائق يرتبط دائماللتجاوز ضمن الصنافة املالئمة ع�� اعتبار أن املظ�ر الغال

و باملعرفة أو بم�ارة عملية �دف عائق يتعلق باملواقف أو باملن�� أ(بصنافة من الصنافات 

يغة ألفاظ إجرائية ترجمة �ذا ال�دف العائق �� ص -). أو اك�ساب اللغة أو �شفرة ما

ة متناسقة تالئم ال�دف إيجاد و��يئة عد -. حسب الطر�قة التقليدية �� صياغة األ�داف

.ووضع إجراءات عالجية �� حالة وجود صعو�ة ما

150 great man theory
théorie de grand homme

لذين يمس�ون بمناصب القيادة نظر�ة تف��ض أن االحداث الك��ى �� العالم تتأثر باألفراد ا

�� القيادة والعظمة والذين يمتل�ون �عض ا��صائص والصفات الالزمة ال�� توصل�م إ

بصورة أفضل عن طر�ق  وال�� �س�ل إنجازا��م، وأن الظروف التار�خية يمكن دراس��ا

اس �ار�ل �و أك�� مناد دراسة إس�امات �ؤالء الرجال العظماء القليل�ن، و�عت�� توم

ث��ه أينما �ان، وتبعا ل�ذه بنظر�ة الرجل العظيم، ف�و �عتقد أن الرجل العبقري يظ�ر تأ

.�� دولةالنظر�ة فإن الفعل الفجا�ي للقائد العظيم يمكن أن �غ�� مص

ُجِل الَعِظيِم   الرَّ
ُ
َ�ة ّرِ

َ
ظ

َ
ن

151 grid of correction
grille de correction

ة، و�ساعد ع�� ا��كم ع�� أداة �سمح با��كم ع�� مدى تمكن املتعلم من الكفاية املسطر 

مواطن الضعف �� إنتاجھ �ش�ل موضو��، كما �ساعد ع�� الكشف عن مواطن القوة و 

أك�� قدر من  ضمان -: ف�� ��دف إ�� تحقيق �دف�ن رئ�سي�ن. إنجازات املتعلم�ن

باالتفاق حول ) ���ن م��م امل�(املوضوعية املمكنة �� عملية الت��يح، �سمح للمعلم�ن 

يل العملية ال بد ل�ؤالء ول�س�. ما يمكن أن يقوم بھ الطالب ما �و مطلوب م��م إنجازه

تقديم دعامة  -. لت��يحاملدرس�ن من تحديد املؤشرات ال�� تضمن تلك املوضوعية �� ا

شتغال الكالسي�ي �� للمعلم�ن املبتدئ�ن أو للمدرس�ن الذين يودون �غي�� نمط اال 

أداة ( مارس��م التقييمية الت��يح و�غي�� األسلوب املعتمد عند�م ردحا من الزمن �� م

��م إ�� إبدال رؤ���م  ، من خالل تزو�د�م بأدوات و�جراءات �عليمية تدفع)الت�و�ن 

كز شبكة الت��يح ع�� و�مكن أن تر . السابقة حول ت��يح إنتاجات و�نجازات تالميذ�م

كما يمكن أن تركز ع��  ا��انب الكيفي؛ �االعتماد ع�� مؤشرات محك التقييم املادي،

.ا��انب الك��، أو ا��مع ب�ن ا��انب�ن الكيفي والك��

ْ�ِ�يِح 
َّ
 الت

ُ
ة

َ
َبك

َ
ش

152 group dynamics
dynamiques des groupes

 ا�ْ�ُموَعاِت 
ُ

ات اِميَّ
َ
ِدين
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��ماعة وسلوك�ا كجماعة ول�س دراسة الوسائل واإلجراءات الالزمة لتغي�� بناء أو تركيب ا

نظمة للمجموعات وت�و���ا فرع من العلوم اإل�سانية ��تم بالدراسات العملية امل. كفرد

�غية الوصول إ�� القوان�ن  ونمو�ا و�شاط�ا و�نتاج�ا والتفاعالت القائمة ب�ن أفراد�ا،

. ��ماعة ورفا�ية ا��تمعالعملية لتنظيم �ذه ا��وانب تطبيقا وعمليا لتحس�ن مستوى ا

ا �ش�ل بؤرة للتفاعالت أ��: وتتم�� ديناميات ا��موعات بمجموعة من ا��صائص، أ�م�ا

و ا��موعات ا��تلفة، وما ال�� تقوم ع�� أساس التواصل ب�ن أفراد ا��موعة الواحدة أ

وعيات مختلفة من القيادات كما أ��ا تفرز ن. ي��تب عن ذلك التواصل من تأث��ات متبادلة

لقدرات ال�امنة لدى وأنماط متنوعة من االنجذاب والتنافر كما تمكن من اس�ثمار ا

و�التا�� . �ن أعضاء ا��ماعةاألفراد وتفعيل كفايا��م من خالل القيام بأدوار مت�املة ب

ثبات الذات من خالل إظ�ار سلوكيات جديدة �ساعد ع�� تحس�ن األداء والدفع إ�� إ

�ن الوسط العام والوسط كما يمكن أن �ش�ل من��ا تر�و�ا مش���ا ب. اإلنتاج والفعالية

ضبط العالقات التفاعلية املقاوال�ي والوسط املدر���، و�و ما �عط��ا مشروعية قياس و 

.وتحليل�ا وتفس���ا

153 group media
média groupe

�ان والوقت، مثل ج�از الوسائط ال�� �ستفيد م��ا مجموعة من املتعلم�ن �� نفس امل

رائط ،عندما �عرض بأج�زة عرض الشرائح الشفافة، معامل اللغات واألفالم والرسوم وا��

.العرض الضوئية

 
ٌ
ة  َجَماِعيَّ

ٌ
َوَساِئط

154 group teaching
groupes d'enseignement

وال قدر اإلم�ان أن يجعل�ا مجموعات �علمية �عاونية ثنائية يقوم املدرس ب�شكيل�ا، محا

وعات معا مدة ت��اوح ما و�عمل الطالب �� �ذا النوع من ا��م. مجموعات غ�� متجا�سة 

ك لتحقيق األ�داف ب�ن حصة �املة، وعدد من ا��صص، تنفذ ع�� مدار أسابيع، وذل

��ا و�عتمد �ذه . م ال�� �لفواالتعلمية املش��كة، والعمل معا ع�� اإلنجاز املش��ك للم�ا

سب القدرة العقلية، الطر�قة ع�� تقسيم طالب الصف الدرا��� الواحد إ�� مجموعات ح

ل مجموعة باألسلوب املناسب أو امل�ارة، أو الصفة النفسية أو االنفعالية، و�تم تدر�س � 

.و مستوى تحصيل�محسب �سبة ذ�ا��م، أو أساليب تفك���م، أو أساليب �علم�م، أ

ْعِليُم ا�ْ�ُموَعاِت 
َ
�

155 guided inductive inquiry
enquête inductive guidée

َجھٌ  اِ�يٌّ ُموَّ َر
ْ

َصاٌء اْسِتق
ْ

اْسِتق
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�طوات التالية، للتوصل إ�� تب�� عملية التفك�� االستقصا�ي بطر�قة تدر�جية و�ستخدم ا�

 :ش�لة تحديد امل -: التعميمات من خالل االستقصاء االستقرا�ي املوجھ
ً
أن ي�ون مدر�ا

: جمع البيانات -. باراق��اح فرضيات قابلة لالخت: إعداد نص بأ�داف البحث -. ل���ء ما

ت�و�ن عبارات ذات مع�� : تتفس�� البيانا -. جمع األدلة، القيام بتجر�ة ما، إعداد عينة

إقامة عالقات أو أنماط، : ةتطو�ر النتائج األولي -. وتدعم�ا البيانات، اختبار الفرضيات

و�تم�� . ة النتائج األصليةا��صول ع�� بيانات جديدة، مراجع: والتكرار. تحديد التعميمات

املالحظات ا��اصة إ��  ي�تقل املتعلمون من -: االستقصاء االستقرا�ي املوجھ بما ي��

األحداث، واألشياء  عمليات فحص) أو �عز�ز(ال�دف �و �علم  -. االستدالل والتعميمات

يضبط  -. الل املالحظاتوالبيانات ثم الوصول إ�� مجموعات مناسبة من التعميمات من خ

، فيعمل املعلم )اد أو األشياءاألحداث، املعلومات، املو (املعلم األمور التفصيلية للدرس 

 ذا يتفاعل �ل طالب مع األمور التفصيلية للدرس و� -. كقائد للصف
ً
حاول أن ي�ون نمطا

  �عت�� -. مع�� يرتكز ع�� مالحظاتھ ومالحظات اآلخر�ن �� الصف
ً
الغرفة الصفية مخت��ا

 
ً
���ع املعلم �ل  -. عميماتيقوم املتعلمون عادة بإصدار عدد غ�� محدد من الت -. �عليميا

  -. رونطالب ع�� أن يوصل �عميماتھ إ�� الصف ل�ي �ستفيد م��ا اآلخ
ً
و�لعب املعلم دورا

 �� طرح األسئلة وتحف�� االستجابات و�ناء املواد وامل
ً
واقف ف�و �عد املنظم الرئ���� م�ما

.للتعلم
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H
156 halo effect

effet du halo
 عن التقييم نزعة املدرس لتقييم أداء طالب ما، بناء ع�� تقييم أداء سا

ً
بق عوضا

ابات جميع الطالب للسؤال وللتخفيف من أثر ال�الة، يمكن للمدرس أن يقرأ إج. املوضو��

اإلجابات لسؤال واحد �عطي  كذلك، فإن قراءة �ل. األول قبل االنتقال إ�� السؤال الثا�ي

 عن االعتقادات ا��اطئة وا��االت ال�� تم �ع
ً
 �ليا

ً
 لم�ا، وا��االت ال�� تحتاج إ��انطباعا

.تدر�ب أك��

ِة 
َ
ُر الَ�ال

َ
ث

َ
أ

157 historical method
méthode historique

ث املا��� و�درس�ا من�� من املنا�� العامة، يصف و���ل ما م��� من وقا�ع وأحدا

ل إ�� حقائق و�عميمات و�فسر�ا و�حلل�ا ع�� أسس علمية من��ية ودقيقة؛ بقصد التوص

تخدمھ �عض الباحث�ن �س. �ساعد ع�� ف�م ا��اضر �� ضوء املا��� والت�بؤ باملستقبل

 إ�� دراسة األحداث ال�� وقعت �� املا��� ا
ً
لقر�ب أو البعيد، من خالل الذين يجدون ميال

.الرجوع إ�� مصادر معينة

اِر�ِ��ٌّ 
َ
َ�ٌ� ت

ْ
َمن

158 holistic scoring
notation holistique

��كم ع�� �ل جواب من استخدام التقييم الك�� ألسئلة األجو�ة املطولة، حيث يتم ا

ق الطالب إ�� خمس فئات األجو�ة املطولة من خالل قيمتھ ال�لية، إذ يتم ترت�ب أورا

دد العالمة ال��ائية، وعند للسؤال الواحد، ثم تجمع العالمات عن األسئلة املنفصلة لتح

 من الثبات
ً
 كب��ا

ً
.تحديد الفئات بدقة يف�م امل���ون قدرا

اِمٌل 
َ

 ش
ٌ
ِقيط

ْ
ن

َ
ت

159 hypermedia
hypermédia

الندماج التدر��� مع ظا�رة تقنية جديدة �� مجال التعليم والتعلم توفر للمتعلم ا

 
ٌ
ة

َ
اِئق

َ
 ف

ٌ
َوَساِئط

56



ل التعليمية املتعددة �� وتتوفر الوسائ. مدخالت الوسائط التعليمية من خالل ا��واس�ب

در عدة لت�ون �� �سق نظامي وحدة مت�املة ألش�ال البيانات واملعلومات املنتقاة من مصا

ھ ضمن أنواع من واحد، و�مكن ل��اسوب أن يدير �ذا النظام املوحد و�تحكم في

�عض مشا�د من الوسائط املتعددة من ���يالت صوتية ورسوم أو صور متحركة و 

ألفالم التعليمية، وخطوات ولقطات من ا -رقمية ورمز�ة  -شرائط الفيديو، وصور البيانات 

و��دف �ل �ذا . ى التصو�ر�ةلعمليات مخ��ية أو ميدانية، وا��رائط مع خلفية من املوسيق

توقع إنجاز�ا بدرجة إ�� مساعدة املتعلم ع�� تحقيق أ�داف وا��ة سبق تحديد�ا و�

إذ تزود . ع�� ج�از ا��اسوب عالية من الكفاءة جراء التعامل ب�ن املتعلم و��ن ال��نامج

 علومات والبيانات ال�� تحمل�االوسائط الفائقة املتعلم بإم�انات م�سرة لتنظيم و�دارة امل

وقد أدخل �ذا املف�وم . ةالوسائط املتعددة ل�ي تفي بمتطلبات املتعلم وحاجاتھ ا��اص

دمج عناصر الوسائط  التعليم و�و �عمل ع��) تكنولوجيا(ا��ديد ع�� مفا�يم تقانة 

وتتضمن . يمية فعالةاملتعددة �� برامج �عليمية حاسو�ية �� نصوص أو رساالت �عل

الذ�اء االصطنا��،  الوسائط الفائقة عدة مصط��ات مثل الوسائط املتعددة ومصط��

 �� منظومة معلوماتية؛ ف��
ً
إذن مخطوطة نظر�ة ل��امج  والنص الفعال، وال�� تت�امل معا

غ�� خطية، وتمد املتعلم  �عليمية �عرض من خالل�ا الوسائط املتعددة املتفاعلة بصورة

و�و عبارة . الل ال��نامجبتعليمات وا��ة ومحددة �ساعده عند االنتقال من إطار آلخر خ

��صول ع�� أو توف�� عن نظام اس��جاع املعلومات ا��اسو�ية الذي ي�يح للمستخدم ا

فوتوغرافية والرسومات الوصول إ�� النصوص وال���يالت الصوتية والفيديو والصور ال

.ا��اسو�ية املتصلة بموضوع مع�ن
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160 iconic mode

mode iconique
حيث تحل الصورة أو  �علم قائم ع�� استخدام ا��واس أو الوسائط ا��سية البصر�ة،

ئص نمط التعلم األيقو�ي ومن خصا. األيقونة محل ال���ء الفع�� و�حدث تمثيل معر�� ل�ا

�میة ب املفا�يم وت��ايد أيقوم ع�� استخدام التصو�ر أو الصور �� اك�سا -: أو التصو�ري 

ملفا�یم واملبادئ ال�� ال نمط التعلم التصو�ري مع تزايد العمر حیث ا��اجة إ�� �علم ا

توى بتقديم صور يمكن للمدرس�ن تدر�س أي مح -. �س�ل تقديم نماذج تطبيقية ل�ا

و مصورة �ساعد الطالب ونماذج ورسوم مرتبطة باملوضوع وخرائط ور�ما نماذج مجسمة أ

د التصو�ر أو التمثیل يفی -. ع�� ت�و�ن صور ذ�نية أو تصورات عقلیة ملا يراد �علمھ

�ستطيع األطفال من سن  األيقو�ي األطفال �� مرحل�� ما قبل العملیات ا��سوسة حيث

فيصبحون أك�� قدرة ع��  الثالثة وح�� الثامنة ت�و�ن صورة ذ�نیة لألشیاء واألفعال،

ع الطفل قرب ن�اية �ذه التعلم بالصورة، كبديل ل����ات املباشرة، ومثال ذلك �ستطي

د أيضا بال�سبة كما أنھ مفی. ، من غ�� وجود برتقاالت أمامھ)5(املرحلة أن يتصور العدد 

مة يأخذ �ذا النمط زمنا أقل للكبار ممن يدرسون امل�ارات واملفا�یم املركبة، و�صورة عا

للشرائح والشفافیات  من نمط التعلم بالعمل، و�عتمد فاعلیتھ ع�� استخدام املعلم

.واألفالم وغ���ا من املعینات البصر�ة

وِ�يٌّ 
ُ

ْيق
َ
 أ

ٌ
َمط

َ
ن

161 idea
idée

.صدق التصور املت�ا�� أو الصدق املوضو�� أو �� الصدق من حيث �و

 
ٌ
َرة

ْ
ِفك

162 illiteracy eradication
alphabétisation

سبق ل�م أن دخلوا املدرسة، �عليم من ل�سوا �� سن التعليم النظامي العادي، الذين لم �

و�تم بصورة منظمة . ائدة تذكرأو الذين �سر�وا م��ا �� مرحلة مبكرة قبل أن يجنوا م��ا ف

ِة  ِميَّ
ُّ
َمْحُو األ
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وتتواله . م وقدرا��م ا��اصةومقصودة خارج املدارس وترا�� فيھ ظروف املتعلم�ن وعقليا��

ظف يتو�� عملية االتصال �يئة أو جماعة �شرف عليھ و�ع�د بھ إ�� رائد أو مدرس أو مو 

.ب�ن الدارس وال�يئة املشرفة ع�� التعليم

163 illiterate
analphabète

اوز العمر الذي يتم فيھ �علم ال��ص الراشد الذي ال �عرف القراءة وال الكتابة، والذي تج

اة املعاصرة ال�� يتطلب �ل �ات�ن امل�ارت�ن اللغو�ت�ن، مما يصعب عليھ التكيف مع ا��ي

 من القدرة ع�� القراءة والكتاب
ً
 معينا

ً
 حدا

ً
.ة���ء ف��ا تقر�با

يٌّ  ّمِ
ُ
أ

164 imaginary play
jeux d'imagination

ون �و ا��رك لھ، مثال اللعب الذي ي�تج عن خيال الطفل و�ع�� عن مكنونات نفسھ و��

 أو ذلك تقمص الطفل ألدوار مختلفة أل��اص أو ��يوانات فتارة ي
ً
 أو سائقا

ً
�ون طب�با

 أو قطة صغ��ة
ً
.معلما وتارة أخرى يصبح أسدا

 ٌّ��ِ يُّ
َ

خ
َ
ِعٌب ت

َ
ل

165 implicit curriculum; latent 

curriculumcurriculum implicite

ال تتصل بأحداث معينة  مجموعة من التجارب الت�و��ية غ�� القابلة للمالحظة، وال��

ال �علم فقط ما �و  تحدث داخل املدرسة، ولكن تتصل �عدم وقوع األحداث، فاملعلم

تجسد و���ص امل��اج  مسطر �� الوثائق واملذكرات والدالئل والكتب املدرسية ال��

املسطرة والصر�حة، وم�ما  الرس��، وال يلقن فقط األ�داف ال��بو�ة املعلنة والكفايات

نصوص والتوج��ات �ان حر�صا وم�ما بلغت درجة عنايتھ ودقتھ وتقيده بحرفية ال

�� أو بدونھ، أغراضا غ�� الرسمية؛ بل إنھ �علم �ش�ل ضم��، أشياء أخرى و�س��دف عن و 

خالل ف��ة دراستھ وت�و�نھ  معلنة وغ�� مث�تة �� الكتب املدرسية، إذ ت�ش�ل لدى املعلم

ة بھ، فضال عما راكمھ �� األ�ادي�� وال��بوي وخالل نموه امل��، قناعات وأف�ار خاص

و�ؤلف من �ل . خل أسرتھ��ص�تھ من تجارب وما عاينھ من خ��ات تر�و�ة �� مدرستھ ودا

ور الغر�ال أو املصفاة خاصة بھ، تقوم بد" نظر�ة تر�و�ة ضمنية " �غدو " �شكيلة " ذلك 

طبع امل��اج بطا�ع خاص لذلك ف�و ي. ل�ل ما يمر من معلومات وتقنيات وتوج��ات تر�و�ة

.بھ

ِمْ�َ�اٌج ِضْمِ��ٌّ 

166 impressionism  
ٌ
ة ِطَباِعيَّ

ْ
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impressionnisme

� فر�سا، �عت�� اإلحساس مذ�ب أد�ي ف��، ظ�ر �� النصف الثا�ي من القرن التاسع عشر �

ف�وم العقال�ي لألمور، و�رجع واالنطباع ال����� األساس �� التعب�� الف�� واألد�ي، ال امل

 
ً
، وعملية املرور �ذه �� ال�� ذلك إ�� أن أي عمل ف�� بحت ال بد أن يمر بنفس الفنان أوال

.نھتو�� باالنطباع أو التأث�� الذي يدفع الفنان إ�� التعب�� ع

167 indicator
indicateur

لي��، إذ تمكن من إحصائية موج�ة للم�تم�ن ��دف التعرف ع�� وضعية ال�سق التع

يات ا��قيقية لفئة من دراسة التوج�ات والتغ��ات �� ا��ال ال��بوي من حيث الكفا

ن حول مخرجات التعليم الطالب وجودة التعليم ومستوى التحصيل، �� املؤشرات قد ت�و 

املدر���، و�سبة مواصلة  وقياس األداء بال�سبة ملستو�ات مدرسية مختلفة و�سبة الفشل

.إ��... التعليم اإللزامي واملواد املستعملة وجودة امل��اج

ٌر  ِ
ّ

ش
َ

ُمؤ

168 indirect experience
expérience indirecte

��ا و�نما �� صورة منقحة خ��ات غ�� واقعية أو مطابقة ل��قيقة، ف�� ل�ست ا��قيقة ذا

.إ��....األفالم الثابتة واملتحركة، النماذج الدراسية، : ل�ا مثل 

 
ٌ
ْ�ُ� ُمَباِشَرة

َ
 غ

ٌ
ِخْ�َ�ة

169 individual learning method
méthode d'apprentissage individuel

مية تناسب حاجا��م طر�قة إدارة عملية التعلم بحيث يندمج الطلبة �� م�ام �علي

.ومستو�ا��م وخلفيا��م املعرفية

ْرِدّيٍ 
َ
ٍم ف

ُّ
َعل

َ
� 

ُ
ة

َ
ِر�ق

َ
ط

170 individualization of instruction
individualisation de l’enseignement

ي تمك�ن املتعلم من التعلم تكييف التدر�س ليتوافق مع االحتياجات الفردية ل�ل متعلم؛ أ

ھ الفردية ا��اصة، مما حسب قدراتھ واختيار وسيلتھ ا��اصة �� التعلم وتحديد أ�داف

.يجعل املتعلم يتقدم و�نمو وفق استعداداتھ وقدراتھ

ْدِر�ِس 
َّ
ِر�ُد الت

ْ
ف

َ
ت

171 individualized teaching
enseignement individualisé

ة ب�ن املتعلم�ن داخل إطار نظام �علي�� تم تصميمھ بطر�قة من��ية ترا�� الفروق الفردي

دٌ  رَّ
ْ

ْعِليٌم ُمف
َ
�

60



ى واحد من اإلتقان �ل جماعة األداء، وذلك �غرض أن تصل �سبة كب��ة م��م إ�� مستو 

ومن خالل ا���ود . حسب احتياجاتھ كفرد لھ ظروفھ وخصائصھ وقدراتھ واستعداداتھ

�ع طر�قة تدر�سھ بحيث يوفر ال�� يبذل�ا املعلم �� مراعاة الفروق ب�ن املتعلم�ن، وتنو 

.لوب للتعلمملتعلم فرد أو ��موعة صغ��ة متجا�سة إ�� حد �عيد أفضل أس

172 inductive inquiry
enquête inductive

�يجة أو قاعدة عامة من أسلوب �ستخدمھ املعلم عندما �سأل الطالب أن �ستدلوا ع�� ن

صيلية، ومن ثم يصدر مجموعة من املعارف أو ا��قائق؛ فيالحظ الطالب األمور التف

 أو غ�� و�مكن أن ي�ون االستقصاء اال . قواعد عامة مب�ية ع�� مالحظتھ
ً
ستقرا�ي موج�ا

م الطالب بإصدار التعليمات موجھ، فإذا تم تقديم املعلومات أو ا��قائق التفصيلية ليقو 

ا إذا سمح املدرس للطالب فإن �ذا النوع من االستقراء �و استقصاء استقرا�ي موجھ، أم

واعد العامة فإنھ ي�ون بذلك بأن يك�شفوا األمور التفصيلية، بأنفس�م قبل أن يصدروا الق

.قد استخدم أسلوب االستقصاء االستقرا�ي غ�� املوجھ

اِ�يٌّ  َر
ْ

َصاٌء اْسِتق
ْ

اْسِتق

173 inductive method
méthode inductive

ــــس محور�ا املعلم واملتع ــ ــ لم معا، و�عت�� من أفضل الطرق طر�قة م�مة من طرق التدر�ـ

ـــ ــ ــ ل عادة ــــية املتنوعة، حيث ير�� ف��ا العقالتعليمية ال�� ال �ستغ�� ع��ا �� املراحل الدراسـ

 ��اصة واملتفرقة إ�� القاعدة أومن ا��اص إ�� العام، ومن املعلول إ�� العلة، ومن الوقا�ع ا

 ��ا ل�ست�بط األح�ام والنتائجالنظر�ة العامة؛ فالباحث ينطلق من مالحظة األشياء وتفاعال

املفا�يم والنظر�ات والقواعد و�عتمد �ذه الطر�قة ع�� معرفة القوان�ن و . ال�� ت��تب ع��ا

لتجر�ب، وتب�� ع�� أساس العامة املوجودة �� ا��ياة عن طر�ق املشا�دة واملالحظة وا

ر�ق املالحظة واك�شاف التدرج املنطقي �� الوصول إ�� ن�يجة أو مجموعة نتائج عن ط

ـــــة وا��تلفة ب�ن أجزاء املادة الع مثلة لمية ال�� يراد �علم�ا، من خالل األ العالقات امل�شا��ـ

 �ق التجارب العلمية ليتم �عد ذلكاملتنوعة واملنتمية إ�� املوضوع ودراس��ا ومتا�ع��ا عن طر 

.استخالص القانون أو القاعدة

 
ٌ
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174 information and 

communication technology 

(ICT)

technologie de l’information et de la communication (TIC)
وَماِت 
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ؤسسات، ال�� �ستخدم مختلف أنواع ا��وسبة واالتصاالت السلكية والالسلكية �� امل

ثية والتدر�سية، وتمتلك لألغراض اإلدار�ة واالقتصادية واالجتماعية وا��دمية والبح

الشب�ات املؤسسية املؤسسات عادة شب�ات إلك��ونية متصلة با��واس�ب الداخلية و 

واالتصال �� ا��ال  املعلومات) تكنولوجيا(وقد أصبح �دف تقانة . والعاملية األخرى 

، والقضايا )اإلن��نت(ال��بوي، �عر�ف الطالب باستخدام وعمل ا��واس�ب والشابكة 

م ع�� تطبيقات متعددة االجتماعية واألخالقية ذات الصلة ��ا، إضافة إ�� توف�� ال
ّ
تعل

) تكنولوجيا(ت تقانة سا�م. حاسو�ية وشبكية تفّعل التعلم ال�شيط والتعلم التفاع��

عليم، وأصبح التعليم املعلومات واالتصال مسا�مة كب��ة �� عملية إصالح مجال الت

كما سا�مت �� إضفاء . ميةوالتدر�ب متاحا ل��ميع ومتناسبا مع جميع املستو�ات التعلي

ت �عليمية تفاعلية، تدر�ب طا�ع التجديد واالبت�ار عليھ؛ من خالل بناء مواقع ومحتو�ا

�و ع�� رأس ا��دمة، تنظيم أعضاء �يئة التدر�س واإلدار��ن والفني�ن و�عادة تأ�يل�م و 

لك��ونية، تنفيذ الدروس وتطو�ر العمليات اإلدار�ة باستخدام البوابة التعليمية اإل

القابلة للتعديل واملشاركة، التعليمية باستخدام مواد التعلم الوسائطية املعّدة مسبقا و 

و�ي والتعلم املتنقل والتعلم إضافة إ�� االستخدامات التعليمية الشا�عة �التعلم اإللك��

.املدمج

175 information processing
traitement de l’information

ملية التعلم لتحف�� الطلبة اإلس��اتيجيات املستخدمة لدمج األف�ار املعرفية �� أثناء ع

بع �ذه اإلس��اتيجيات و��دف إ�� ف�م الفكر اإل�سا�ي، وت�. ليصبحوا متعلم�ن �شط�ن

ومات �� االستذ�ار أي مساعدة والعملية األو�� �� معا��ة املعل. للنموذج املعر�� للتعليم

ث، والعملية الثانية �� الذاكرة لتتذكر سلسلة متتا�عة أو سلسلة م��ابطة من األحدا

ملؤلفون عادة بوضع خطة �� و�قوم ا. ابت�ار رسوم بيانية أو خطة لوضع األحداث بال��ت�ب

، و�ذه وسيلة �امة �� بداية �ل فصل من الكتاب ل��و�د املتعلم�ن بخر�طة املفا�يم

.ت الواردة �� �ل فصلمعا��ة املعلومات ملساعدة القارئ ع�� �علم وتذكر املعلوما

وَماِت 
ُ
ْعل

َ
 امل

ُ
ُمَعا�َ�ة

176 information processing theory
théorie de traitement de l'information

ملعلومات من أج�زة نظر�ة �ش�� إ�� أن عملية التعلم دائرة متصلة، حيث ت�تقل ا

لطو�لة املدى إ�� استجابة االستقبال ا��سية ع�� الذاكرة القص��ة املدى إ�� الذاكرة ا

موز تطو�ر ا��طوطات و�ذه املتعلم، ومن نتائج التحو�ل الطو�ل املدى للمعلومات إ�� ر 

وَماِت 
ُ
ْعل

َ
 ُمَعا�َ�ِة امل
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ة املدى، و�� �ذا اإلطار ي�ون الطر�قة �� ال�� يتم ��ا تنظيم املعلومات �� الذاكرة طو�ل

 �� التعليم، ألن االختيار الذي
ً
 وفعاال

ً
 يتم من جانب املتعلم ي�ون أك�� تحكم املتعلم مفيدا

ي �عا�� املعلومات من خالل و�عت�� العقل ال�شري �� �ذه النظر�ة �و النظام الذ. مالءمة

.ذه املعلوماتتطبيق القواعد املنطقية واإلس��اتيجيات الالزمة ملعا��ة �

177 information technology
technologie de l’information

س�ب واالتصاالت الالسلكية األنظمة اإللك��ونية ال�� يتم من خالل�ا التعامل مع ا��وا

.لنقل املعلومات وتخز���ا واس��اجاع�ا
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178 inquiry method
méthode d'exploration

تعارض مع ف�م املتعلم الطر�قة ال�� يتم بموج��ا عرض مش�لة �� صورة موقف متناقض ي

لم ا��تلفة دون توجيھ و�دراكھ و�طلب منھ حل �ذه املش�لة باالستعانة بمصادر التع

.ليتوصل إ�� حل�ا املتعلم إ�� حل�ا، بل �عتمد ع�� عملياتھ العقلية وم�اراتھ

َصاِء 
َ

 االْسِتق
ُ
ة

َ
ِر�ق

َ
ط

179 inquiry teaching
enseignement exploratoire

قاعدة ال�لية؛ أي اك�شاف طر�قة تدر�س تقوم بت�بع التفاصيل وا��زئيات للوصول إ�� ال

ن إبراز ال�لمات ذات األ�مية القاعدة من األمثلة، إذ يتم عرض األمثلة، غ�� املصنفة، دو 

م �ؤالء بـتأمل األمثلة وتوجيھ تفك�� الطالب، بإعالن األ�داف، وم�ام الطالب، ليقو 

ألمثلة �� مجموعات بحسب ومالحظة ما بي��ا من أوجھ الشبھ وأوجھ االختالف وتصنـيف ا

��ا ا��زئية و�عطاء أمثلة خاصية مش��كة واست�تاج التعميم أو القاعدة ال�لية، وتفصيال

من التفاعل ب�ن املتعلم  و�تطلب �عليم االستقصاء درجة عالية. ت�ت�� إ�� موضوع الدرس

ملعلم سائل�ن ومثابر�ن و�احث�ن و�صبح �ل من الطالب وا. واملعلم واملواد، وا��توى والب�ئة

صائية الطالب �� عملية ومحقق�ن وطار�� أسئلة ومتأمل�ن، حيث �شرك العمليات االستق

وتجرى عمليات . لدراسةالسؤال و�� صياغتھ وتحديده وتقر�ر األسلوب األفضل إلجراء ا

تحديد األشياء  من خالل: املالحظة -: االستقصاء األساسية وفق ا��طوات التالية

حيث يتم إجراء : �يف التص -. وخصائص�ا والقيام بمالحظات منضبطة وترت�ب املالحظات

الستخالص : الستدالل ا -. تص�يفات �سيطة ومعقدة ووضع املالحظات �� جدول وترم���ا

استخدام األرقام  -. االستدالالت االستدالالت املب�ية ع�� املالحظات و�ناء املواقف الختبار

: القياس  -. ليات ر�اضية عليامن خالل التعرف ع�� ا��موعات الرقمية ثم االنتقال إ�� عم

َصاِ�يٌّ 
ْ

ْعِليٌم اْسِتق
َ
�
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.تمي�� وترت�ب األطوال

180 inquiry-centered discussion
discussion centrée sur l'exploration

ملشكالت، والتوصل إ�� مناقشة ��دف إ�� تحف�� التفك�� العل��، وتنمية م�ارات حل ا

لطر�قة الطالب ع�� وتحفز �ذه ا. حقائق جديدة من خالل عملية االستكشاف والتحليل

ملعا��ة املواضيع ال��  طرح األسئلة وت�يح ل�م الفرصة الختبار الفرضيات، كما تص��

وا املالحظة، وطرح األسئلة تتطلب حل املشكالت، ومن متطلبا��ا أن ي�ون الطالب قد أتقن

.لنتائج والتوصل إل��اواالست�تاج املعتمد ع�� املالحظات، وجمع البيانات و���يص ا

َصاِء 
ْ
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181 institutional integrated 

curriculumcurriculum scolaire intégré

��اج رس�� ووط�� عام وموجھ امل��اج املندمج للمؤسسة، معناه أنھ و�اإلضافة إ�� وجود م

أو املكيف و�و امل��اج " عدل امل" ��ميع الطالب �� مختلف األقاليم، �ناك نوع من امل��اج 

فية للمنطقة الذي يالئم خصوصيات املؤسسة وا��صوصيات االقتصادية والثقا

روجھ املؤسسات التعليمية واحتياجات س�ا��ا، و�س�م، �ش�ل مندمج، �� إعطاء مع�� ملا ت

روم املؤسسة التعليمية من نتاجات �عليمية �علمية وكفايات تدر�سية مختلفة؛ ال�� ت

البتدا�ي ينقطعون ألسباب ا��ال أن �سبة من املتعلم�ن الذين ي��ون التعليم ا.  تحقيق�ا

لتأ�ي��، مما يفرض ع�� مختلفة �عد تجاوز سن إجبار�ة التعليم، وقبل ولوج التعليم ا

فس ئة امل�مة من أبنائنا و�ناتنا نامل�تم�ن بالشأن التعلي�� وال��بوي مركز�ا، إعطاء �ذه الف

 ا مع أ�داف ال��نامج االست��ا��ال��بية ع�� القيم قبل مغادرة االبتدا�ي واإلعدادي، �ساوق

، باعتماد امل��اج املندمج �� الذي ترا�ن عليھ الوزارة الوصية ع�� قطاع التعليم املدر���

ل��بية ع�� القيم باألساس االبتدا�ي واإلعدادي قصد جعل جميع املواد الدراسية تخدم ا

التخصص �� التأ�ي�� �غية  وتن�� مختلف الكفايات، فضال عن اعتماد امل��اج املب�� ع��

و�ذلك �ستطيع املتعلم . ق الشغلتنمية الكفايات ال�� ت�� للتعليم العا�� واالندماج �� سو 

عھ و�صبح فردا منتجا منتوج املؤسسة التعليمية مواكبة التطور الذي يطرأ �� مجتم

.و�يجابيا

َسِة  سَّ
َ

َدِمٌج ِللُمؤ
ْ
ِمْ�َ�اُج ُمن

182 institutional pedagogy
pédagogie institutionnelle

اعتباره ينطوي ع�� مع�� مجموعة من الطرائق واملنا�� ال�� تنطلق من مف�وم املؤسسة ب

 ُّ� ِ�� سَّ
َ
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ُ
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ئ العمل وال�شاط ب�ن أفراد�ا التدب�� وال�سي�� الذاتي�ن ل��ماعة املتعلمة، وتأس�س مباد

�� املبادئ ال�� �س�� إ�� جعل و�س�ند مبادىء ال��بية املؤسساتية إ. واالنفتاح ع�� ا��يط

ة، وجعل ا��ماعة غ�� ال��بية مؤسسة مسا�مة �� بناء مجتمع �س��ه ا��ماعة الفاعل

ؤس���، من خالل تصد��ا املوج�ة تقوى ع�� �سي�� نفس�ا �ش�ل ذا�ي، وتكشف البعد امل

�� تحليل األسباب ��موعة من املشا�ل قصد إيجاد حلول ل�ا، فا��ماعة مدعوة إ

ديلة ل�ي تضمن اشتغال وامل��رات ال�� �سوغ وجود املؤسسات، و��� اق��اح مؤسسات ب

وعة الصف من ا��دود القسم، كما تحاول تحر�ر العالقة ال��بو�ة ب�ن املدرس ومجم

الجية وخصوصا مبدأ ال�سي�� الضيقة لنظر�ة التعليم، وأن تفتح�ا ع�� نموذج العالقة الع

مفتوح، وترفض أن ت�ون  الذا�ي، لتحقيق االستقالل الذا�ي للمتعلم�ن �� إطار مؤس���

وقراطي الذي يحد من حر�ة املدرسة الثكنة ال�� تخنق الطالب بنظام�ا االنضباطي الب��

لتفاعل الداخ�� ألفراد�ا الطالب، ل�ذا تق��ح مدرسة منفتحة ومرنة ت�بع قواني��ا من ا

نحو مؤسسة إبداعية  قصد االنتقال من مؤسسة التلق�ن والتوجيھ واالنضباط الوح���

ور مع�ن حول املؤسسات اق��احات تص -: ومن غايات علم ال��بية املؤس��� . فاعلة وفعالة

ي�� املؤسسة والعمل ع�� من خالل مفا�يم الضبط بواسطة القاعدة، والنقد الدائم ملعا

ل�� تق��� فرض رؤ�ة إماطة اللثام عن خبايا املؤسسات ا -تنمية قوى مأسسة جديدة؛ 

توضيح كيف  -لوجية؛ خاطئة عن عالقات اإلنتاج من خالل الضغوط املادية واإليديو 

إرجاع ا��ماعة  -. رم��اتخ��ق السلطة السياسية واالقتصادية وصراع طبقات املؤسسات ب

.إ�� م�ا��ا العادي، بحيث تصبح مستقلة وضابطة لذا��ا

183 instruction
consignes

�� ي�ب�� إنجاز�ا أو ال�دف أمر �عطى للقيام �عمل مع�ن، �� صيغة عبارة تحدد امل�مة ال

اغة لعدة مرات، باالعتماد �� وللتحقق من ف�م التعليمات، ي�ب�� إعادة الصي. املراد بلوغھ

إجماال . فعل تواص�� ذلك ع�� عامل التغذية الراجعة، الذي �عت�� ضرور�ا داخل �ل

.تلميذل�ست التعليمة �� جو�ر�ا سوى ترجمة للم�مة املطلو�ة من ال

ْعِليَماٌت 
َ
�

184 instructional design
conception de l’enseignement

لتعليمية يتضمن أسلوب منظومي بتفك�� م���� م�سلسل يؤدي إ�� حل املشكالت ا

تنفيذ التعليم، وت�ت�� خطوات تبدأ بتحليل املتعلم وا��توى، ثم تصميم ا��توى، و 

وذ�� لتنفيذ م�ام التعليم و�عت�� اإلطار النظري النم. بتقو�م مدى تحقق أ�داف التعليم

ْعِليِم 
َّ
ْصِميُم الت

َ
ت
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ن �مزة وصل ب�ن العلوم نقل املعرفة، واك�ساب امل�ارات؛ و�و عبارة ع: والتعلم، مثل

اذج �عرف بنماذج التصميم وقد قام ال��بو�ون بصياغتھ �� صورة نم. النظر�ة والتطبيقية

�تضمن النموذج عادة خمس التعلي�� لتأط�� ا��طوات الرئ�سة ل�ذا األسلوب املنظومي، و 

احتياجات املنظومة  التحليل و�� ا��طوة ال�� يتم ف��ا تحليل: خطوات، ��، أوال 

اجات ا��تمع، واملواد، التعليمية من قبيل تحليل امل�ام، وخصائص املتعلم�ن، واحتي

م و�� ا��طوة ال�� يتم ف��ا التصمي: ثانيا. والتج���ات، وال�س�يالت الف��يائية واملادية

التطو�ر و�� : لتعليمية، ثالثاتحديد املش�لة التعليمية، وتحديد األ�داف واإلس��اتيجيات ا

وف���ا، و�تم التدرب ع�� تقديم ا��طوة ال�� ت�تج ف��ا املصادر واملواد التعليمية أو يتم ت

�� يتم ف��ا تقديم التدر�س التنفيذ و�� ا��طوة ال: التدر�س والوسائط التعليمية، را�عا

. �جراء األ�شطة والتدر�باتوالتدر�ب وتطبيق الطرائق واألساليب والوسائط التعليمية، و 

ييم البنا�ي وال��ا�ي للمحتوى التقو�م و�� ا��طوة ال�� يتم ف��ا إجراء أنواع التق: خامسا

.ر والوسائط التعليميةالتعلي�� والطالب، وتقييم م�ونات املنظومة، وتقييم املصاد

185 instructional materials
matériel d'enseignement

ثل ا��اسوب وعارض معدات �ستخدم من قبل الطالب واملعلم�ن �� التدر�س الصفي، م

.الشفافيات

 
ٌ
ة ْعِليِميَّ

َ
َوَساِئٌل �

186 instructional packages
paquets d'enseignement

م يق��ح مجموعة من إحدى رزم التعلم الذا�ي، و�� عبارة عن برنامج محكم التنظي

أ�داف محددة، وتتصف بأ��ا  األ�شطة والبدائل التعليمية ال�� �ساعد املتعلم ع�� تحقيق

 ملدخل املنظومات لل
ً
تقنيات التعليمية حيث منظومة مت�املة و�تم التخطيط ل�ا وفقا

ة، وأساليب تقييم تحدد األ�داف أو خ��ات وطرائق التدر�س، ومصادر �علم متنوع

ل اال�تمام بأداء املتعلم وتقو�م، وأدوات قياس، و�تحقق إتقان التعليم والتعلم من خال

اختبار قب�� لتحديد ( وت�نوع الوسائط وال�شاطات وأساليب التعلم ف��ا. خطوة بخطوة

لتعليمية لكفالة حر�ة املستوى، املرونة الوظيفية ��توى ا��قيبة، �عدد البدائل ا

لتعليمية القابلة لالك�ساب، االختبار، مراعاة السرعة الذاتية للمتعلم، تنوع ا����ات ا

قيبة التعليمية من صفحة وتت�ون ا��). االعتماد ع�� التعز�ز الفوري والتغذية الراجعة

ق�ا، وال�شاطات والبدائل العنوان، والفكرة العامة، واأل�داف التعلمية املتوقع تحقي

ليم ذا�ي تت�امل عناصره ف�� عبارة عن برنامج �ع. التعلمية والتقو�م، ودليل ا��قيبة

 
ٌ
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� 
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� وعاء معر�� يحتوي �عض�ا مع �عض، وتتفاعل �ش�ل وظيفي لتحقيق أ�داف محددة، و�

الوسائط، �ستخدم ��  ع�� عدة مصادر للتعليم، صممت ع�� ش�ل برنامج مت�امل متعدد

م، وتناسب بي�تھ، و�ؤدي �علم أو �عليم وحدة معرفية منوعة، ت�ناسب مع قدرات املتعل

واج�ة مواقف حياتية ترتبط �عليم�ا إ�� ز�ادة معارف وخ��ات وم�ارات املتعلم، وتؤ�لھ مل

التعليمية ع�� �شاطات  وتحتوي ا��قائب. بما اك�سبھ ن�يجة �علمھ محتوى �ذه ا��قيبة

�قة ع�� أساس تنظيم مكتو�ة تتضمن �عض التطبيقات ل�ذه األ�شطة، وتقوم �ذه الطر 

املوضوعات والتطبيقات  برامج الدراسة �� صورة مجموعة من ال�شاطات املكتو�ة تتضمن

ألوان ال�شاط ا��تلفة ال�� ال�� �عت�� ال�شاط مركز�ا وترتبط ��ا ا��قائق واملفا�يم و 

يقات �عرض �ش�ل عم�� يمارس�ا الطالب واملعلم و�ذه ال�شاطات أو بمع�� أ�� التطب

.داخل الصف ل�ستفيد م��ا الطالب

187 instructional technology
technologie de l’enseignement

لطالب، وتتضمن أج�زة استخدام مجموعة متنوعة من األدوات التعليمية لتحس�ن �علم ا

ستخدم �� التعليم ا��اسوب و�رمجياتھ �� غرف الدراسة، ومختلف األدوات ال�� �

عدات ال��صية الرقمية، ال�ام��ات، ومشغالت األقراص املدمجة، واملسا: والتعلم، مثل

.وأج�زة تحديد املواقع، واآلالت ا��اسبة اإللك��ونية

ْعِليِم 
َّ
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ُ
ول

ُ
ن

ْ
 (ِتك

ُ
ة

َ
ان

َ
ِتق

188 instructional theater
théâtre éducatif

ملدرس أو األستاذ و�وجود املسرح الذي ينجزه الطالب تحت إشراف املر�ي أو امل�شط أو ا

.نصوص معدة سلفا ضمن املقررات الدراسية

ْعِليِ��ٌّ 
َ
َمْسَرٌح �

189 instructional video
vidéo éducative

عليمية ع�� مزج الصوت فيديو ��دف إ�� �عليم املشا�دين أو الطالب وتحقيق أ�داف �

لفيديو التعلي�� مقاطع من والصورة وا��ركة والتعليق الكتا�ي، ومن املمكن أن يتضمن ا

.الندوات واملؤتمرات

ْعِليِ��ٌّ 
َ
ِفيْدُيو �

190 integrated curriculum
curriculum intégré

، الت�امل �� امل��اج �ع�� إم�انية تناول م�ونات محتواه �ل�
ً
 وفق تنظيم محدد سلفا

ً
ا أو معا

اِمٌل 
َ
�

َ
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فة، كما ي�ون �� فرع�ن م��ا، و��ون ذلك �� فرع واحد من فروع املعر . �� سياق �علي�� مع�ن

ن من تناول م�ونا��ا �ل
ّ

 �� وتطبيقھ �� فرع ما أو مادة ما، يمك
ً
�ا وفق تنظيم محدد سلفا

 من وحدة �عليمية، أو وحدة �عل
ً
 من ب�ية �� درس واحد �ش�ل جزءا

ً
يمية �ش�ل جزءا

م��اج مت�امل ��  و�كذا �ستطيع، ضمن إطار. كتاب، أو كتاب �غطي م��اج صف مع�ن

التحدث والقراءة والكتابة من اللغة العر�ية أن ن�ناول م�ارا��ا �ل�ا، فنعا�� االستماع و 

 ل�ا
ً
 مش���ا

ً
راسة قصيدة شعر�ة فإذا �ان املوضوع د. خالل موضوع محدد �ش�ل قاسما

 �عد تم�يد مناسب، ثم عا��نا املعا�ي 
ً
، وأثرنا )دراسة امل��م اللغوي (استمعنا إل��ا أوال

لتعب�� الشفوي، وتناولنا جملة من األسئلة تتطلب إجابات قص��ة أو طو�لة �ش�ل موضوع ا

الل الصور واألساليب مسائل نحو�ة وصرفية تث���ا ب�ية النص، ودرسنا البالغة من خ

تابة موضوع �عب�� مستمد من اللفظية واملعنو�ة، ووج�نا الطالب �� الواجب امل���� إ�� ك

 ي�ناول �ذه امل�ارات وع�� مستوى الوحدة التعليمية ينظم ا��توى تنظ. جو القصيدة
ً
يما

 
ً
الكتاب الذي �ش�ل  وع�� مستوى . وامل�ونات �ش�ل مقصود ومحدد، و��سب محددة أيضا

 من م��اج صف مع�ن يقسم الكتاب إ�� وحدات يدور �ل م��ا حول مح
ً
 معينا

ً
ور �عا�� جزءا

ستطيع أن ن�امل ب�ن م�ونات و�مثل ذلك �. امل��اج، بحيث ي�ون الت�امل عماد ب�ية املن��

 من تناول�ا منفصلة
ً
.مادة الر�اضيات، بدال

191 integrated curriculum of the 

institutioncurriculum intégré de l'institution

��ات والتطورات ال�� �عرف�ا ال بد أن �ستجيب ال��بية، من خالل املنا�� الدراسية، للتغ

صود باملرونة أن ي��ك املشرع واملق. العالم وذلك من خالل مرونة امل��اج املقدم للتالميذ

د ومتا�عة التطورات العلمية �امشا �� امل��اج �ستطيع من خاللھ املعلم إدخال ما �و جدي

قة التعليمية حر�ة اق��اح وتوظيف�ا �� ا��توى املقدم وكذلك أن ن��ك للمؤسسة وللمنط

ية واحتياجات املنطقة و��سبة معينة ،مواضيع وقضايا ترتبط بخصوصيات الب�ئة ا��ل

جود م��اج ؛ و معناه أنھ باإلضافة إ�� و )3م ( أي ما نطلق عليھ بامل��اج املندمج للمؤسسة 

" املعدل"ك نوع من امل��اج رس�� وط�� عام وموجھ ��ميع الطالب �� مختلف األقاليم، �نا

ات االقتصادية أو املكيف والذي يالئم خصوصيات املؤسسة و�ندمج مع ا��صوصي

امل��اج قدرة املعلم ع��  كما �شمل مرونة. والثقافية للمنطقة و�ل�� احتياجات س�ا��ا 

. �ت�ب املنطقي والنف��� للمحتوى التقديم والتأخ�� �� املواضيع الدراسية، دون اإلخالل بال�

ؤالنا السابق، ع�� مستوى املدارس، تت�� اإلجابة عن س: ثانيا ). 2000الدر�ج محمد، ( 

لية، ال�� يمكن من خالل�ا من خالل تحديد مجموعة من التوج�ات العامة واإلجراءات العم

َسِة  سَّ
َ

َدِمٌج للُمؤ
ْ
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�� �س�� نحو تحقيق املسا�مة �� إ�شاء املدرسة الفعالة، املدرسة املندمجة، ال

/ لقائمة �� عمل�ا ع�� الكفاياتإن املدرسة ا. املعاي�� �� جميع جوانب األداء ��ا/الكفايات

واقع معاش، �� مدرسة مندمجة  املعاي�� وال�� ت��جم�ا من نوايا وأف�ار نظر�ة مرغو�ة إ��

وم الكفايات إن املدرسة املندمجة ي�ب�� أن توظف مف� -1:  تتصف با��صائص التالية 

ت �� قدرات تبلور مختلف وتجعل م��ا معاي�� لتجو�د التعليم، ع�� اعتبار أن الكفايا

ما حاجة إ�� التجزيء وت��ز�ا دون...) العقلية وا��ركية والوجدانية(جوانب ال��صية 

ب �ش�ل شمو�� بل يمكن من خالل�ا التعامل مع ��صية الطال . والتفت�ت والعزل 

س املندمجة ي�ب�� أن كما أن األ�شطة التعليمية داخل �ذه املدار . ومت�امل ومندمج

ياغ��ا وعند اختيار توظف منظومة القيم �� �افة ا��طوات منذ اختيار األ�داف وص

مدرسة �عرف �ل فرد ف��ا  -2. ھا��توى وطرائق التدر�س إ�� اختيار وسائل التقو�م وتقنيات

املعاي�� وأسباب ا��اجة /اتما�ية الكفاي) الطالب ،أولياء األمور،املعلمون،اإلدار�ون ( 

مدرسة  -3.  ط عالية املستوى إل��ا، وأن جميع الطالب يجب أن يتعلموا وفقا ملعاي�� وشرو 

عليم الطالب، أي مدرسة �عرف �ل فرد من افردا�ا ما يتوقعھ ا��تمع ا��يط ��ا من �

مع مختلف مؤسسات  مندمجة حر�صة ع�� االندماج �� محيط�ا و�قامة عالقات شراكة

مع ا���� لتعز�ز �علم الطالب ا��تمع واتصاالت للتعاون الفعال مع أولياء األمور وا��ت

 �علم جميع أفراد املدرسة أن صوكالت -4.  ورعاي��م وتفعيل تحصيل�م الدرا��� 

ن ع�� عملھ وما يجذب املعاي�� تصف ما يجب أن يتعلمھ الطالب وما يقدرو /الكفايات

اضيات،العلوم،الدراسات ا�تمام�م وذلك �� جوانب ا��توى املتعددة و�� اللغات،الر�

امل�ارات , اللغات األجن�ية, يةال��بية الر�اض, ال��بية ال��ية,االجتماعية، الفنون ا��ميلة

ة عن صوكالت انظر أمثل.( التعليم) تكنولوجيا(وتقانة , ا��ياتية واملستقبلية

شاط ال��بوي �� إن التدر�س املندمج �س�� إ�� عقلنة ال� -5).  املعاي�� �� امل��ق/الكفايات

�م وذلك بتحديد األ�داف املدارس والرفع من كفاءة املدرس�ن والطالب وتحس�ن مردودي�

مو�� ودون التقوقع �� ال��بو�ة وترشيد جميع م�ونات العملية التعليمية �� تصور ش

إن املدارس  -6. �ست مصا�عالتقنانية و�� الفكر األدوا�ي، ألن املدارس كما نتصور�ا ل

ن األ�داف السلوكية وا��زئية املندمجة، �� إطار النموذج الذي نت�ناه، ي�ب�� أال تجعل م

املواد الدراسية، املدرسون، (غاية �� حد ذا��ا وأال ��تم بما عدا�ا من م�ونات امل��اج 

كفايات /واصفاتم(بل ي�ب�� أن تنطلق �� حركة جدلية من أ�داف عامة ). الطالب

د م��ا إ�� األ�داف لتعو ) مؤشرات/كفايات نوعية (إ�� أ�داف خاصة ) معاي�� /أساسية

داخل ثقافة ا��تمع، أ�داف  العامة، بنظرة شمولية ت�بع من داخل نظام امل��اج ذاتھ ومن

ف���، إتقان العمل، إيثار االبت�ار، تحقيق الذات، ت�امل ال��صية، االستقرار الن: مثل

دارس، أ�شطة �عليمية ال وأن تتضمن �ذه امل... الصا�� العام، محبة اآلخر�ن واح��ام�م
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باعتبار�ا وسيلة ��دمة  تكتفي باأل�داف ا��اصة وا��زئية ،وال�� ال ينظر إل��ا إال

راجع .( عادة الفرد ورخاء ا��تمعاأل�داف ال�لية ال�� تروم تحقيق املثل العليا و�س�� إ�� س
� تر�ية إن املدارس ي�ب�� أن �س�� إ� -7).  املعاي�� �� امل��ق/أمثلة عن صوكالت الكفايات

س��داف تحصيل املعرفة دي�ية واجتماعية وثقافية مت�املة للناشئة وأال تقتصر ع�� ا

وليناه ملوضوع املواصفات وتلق�ن املواد والتدر�ب ع�� اك�ساب امل�ارات، ومن ذلك ما أ

م التدر�س ال�ادف األمر الذي �ستوجب أن ��ت. والكفايات والقيم من أ�مية قصوى 

ن بروح املبادرة، و�تمتعون واملندمج، بإعداد الطالب الذين يتصفون �سرعة الف�م و�تحلو 

علمية محكمة، و�حسنون  بخيال واسع، و�متل�ون القدرة ع�� حل املشكالت وف�م من��ية

و�تحملون املسؤولية  توظيف املعلومات، ولد��م القدرة ع�� التخطيط االس��اتي��،

ة إن املدارس ت�ون ل�ا قيم -8. و�تمتعون بروح املثابرة وا��لد، و�تعلمون طوال حيا��م

شا�دة واللمس واألشغال تر�و�ة أفضل إذا �يأت الطالب لالحت�اك بالواقع بواسطة امل

إن ... سم أو برواية ا���اياتاليدو�ة والت��يح والتطبيق واختبار املواد، ول�س فقط بالر 

، ي�ب�� أن �عمل ع�� تطو�ر األ�شطة التعليمية �� إطار نموذج التدر�س ال�ادف واملندمج

وأن . س بفرض معاي�� جا�زةقدرات ا��يال واملقارنة والتص�يف والت��يص واالست�تاج ول�

�ذل ا���ود وتطو�ر�ا ت�� ع�� أن �عمل الطالب ع�� إعادة الكتابة وتحس�ن األداء و 

�ا بالغ إن املدارس املندمجة سي�ون ل -9. و�فساح ا��ال للنقد والتحس�ن املستمر لإلنجاز

�� مستوى القيم واملثل العليا األثر، إذا مكنت الطالب من االل��ام بالقضايا ال�� تطرح ع

وكذا .... ن واالح��ام املتبادل ا��قيقة والعدل وا���� وا��مال واملسؤولية والتعاو : من مثل

يا ال�امة مثل العدوى والتلوث إم�انية اختبار الفرضيات والتأكد من اآلراء ومناقشة القضا

... ون الدو�� وحقوق اإل�سانوا��روب واالحتالل وال�يمنة واإلر�اب والديمقراطية والتعا

�� تحقيق التوازن، ذلك أن التحديات تتطلب من املدرسة إعداد مواطن�ن قادر�ن ع

ترسيخ القيم اإل�سانية للوصول إ�� تحقيق التفاعل االيجا�ي مع ا��تمع العاملي، و 

وأخ��ا، فإن األ�شطة  -10.  الرفيعة، ومواج�ة �ل ما ��دد استقرار ا��تمع وأمنھ

أو امل��اج املندمج ( املندمج  التعليمية �� املدرسة املندمجة و�� إطار املنظور امل��ا��

ة، ي�ب�� أن الذي �عمل ع�� تأس�سھ، ونق��ح �نا خطوطھ العر�ض)  3م= للمؤسسة 

واألقطاب والوحدات ) قرراتامل( يواك��ا إصالح حقيقي للمنا��، و�عادة رسم خر�طة املواد

سور ب�ن املواد و�ي��ا وا��زوءات، �ش�ل يخفف من تكدس ال��امج و�طور�ا و�خلق ا��

 ما يل�� احتياجات األفراد وتطلعاتم) االمتداد ع�� املواد، واالمتداد �� الواقع(و��ن الواقع 

.ا��تمع

192 integration َدْمٌج 
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intégration

ت مختلفة، قصد حل ر�ط ب�ن موضوعات دراسية مختلفة �� مجال مع�ن، أو من مجاال 

التعليم والتعلم، و�و أيضا  مش�لة أو دراسة موضوع أو تنمية م�ارة، يتم �� عملية تصميم

دي�ن واألطفال ذوي عملية توحيد ب�ن املؤسسات املدرسية ال�� تضم األطفال العا

.االحتياجات ا��اصة

193 integration activities
activités d’intégration

وضوع مك�سبات منفصلة، أ�شطة تتو�� استدراج املتعلم لتعبئة املك�سبات ال�� �انت م

ت، و�تم ال��وء إل��ا عادة ف�� ��ظات �عليمية �س�� إ�� إضفاء املع�� ع�� تلك التعلما

� إ�� ترسيخ كفاية أو تحقيق عند ��اية �عض التعلمات ال�� �ش�ل كال داال، أو عندما �س�

أن ي�ون املتعلم �و  -: شطةومن ب�ن مقتضيات �ذا النوع من األ�. ال�دف ال��ا�ي لإلدماج

أن ي�ون  -. ن املواردأن يتمكن املتعلم من �عبئة مجموعة مندمجة م -. العنصر الفاعل

أن  -. مع�� لدى املتعلم أن ي�ون لھ -. ال�شاط موج�ا نحو كفاية أو �دف ��ا�ي لإلدماج

ملعرفية والقدرات يتمحور حول وضعية جديدة تمكن املتعلم من تحو�ل املك�سبات ا

.وامل�ارات ملعا��ة املش�لة ال�� تطرح�ا الوضعية ا��ديدة

ْمِج   الدَّ
ُ
ة

َ
ِشط

ْ
�

َ
أ

194 intellectual skills
habiletés mentales

نية والنفسية إ�� حصيلة القدرة ع�� تحو�ل معطيات ا��س والذاكرة والتفاعالت الوجدا

: �ع الذ���، ومن أمثل��امعرفية، أي القدرة ع�� أداء عمل أو عملية �غلب عل��ا الطا

امل�ارات العقلية �ش�ل  وترتبط). �ا��مع والضرب والطرح والقسمة ( امل�ارات ا��سابية 

ت مت امل�ارة العقلية، و�لما زادمباشر باملستو�ات املعرفية، ف�لما زادت القدرة املعرفية، ن

.امل�ارة العقلية �انت القدرة املعرفية أشمل وأعمق

 
ٌ
ة ِليَّ

ْ
َمَ�اَراٌت َعق

195 intelligence
intelligence

ملعا��ة املعلومات وحل  القدرة ع�� اك�ساب املعرفة وامل�ارات وتطبيق�ا واالستعداد

سية تؤثر �� األداء العام املسائل والتكيف السر�ع مع الوضعيات ا��ديدة و�� قدرة أسا

ن ب�ن القدرات العقلية ل�ل امل�ام ذات الطبيعة املعرفية و�ساعد ع�� تحقيق التواز 

.والظروف ا��يطة باإل�سان

اءٌ 
َ
�

َ
ذ
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196 interactive board
tableau interactive

خدام�ا بصورة تفاعلية سبورة يمكن عرض املعلومات ا��اسو�ية عل��ا، إضافة إ�� است

� بورة التفاعلية املعلم بالكث�للكتابة والرسم وشرح األف�ار العلمية وتجسيد�ا، وتزود الس

سومة ا��ا�زة، و�س�� الصف من األدوات ال�ندسية واألش�ال وال�ائنات اإللك��ونية املر 

.الذي تزّود بھ بالصف التفاع��

 
ٌ
ة اُعِليَّ

َ
ف

َ
 ت

ٌ
وَرة َسبُّ

197 interactive method
méthode interactive

علمية ومركز ا�تمام�ا، ف�و الت/الطر�قة ال�� تجعل من املتعلم محوَر العملية التعليمية

 ف
ً
َوال مراحل الدرس �لھ، و�بقى عنصرا

َ
، يتفاعل مع �شارك املعلم ال�شاط ط

ً
ِشيطا

َ
� 

ً
اعال

 مست
ً
 املعلم و�حاوره، و�سألھ و�جيب عن أسئلتھ، و�بذل �شاطا

ً
و�و املستوى من . مرا

قاء طرائق التدر�س ال�� ت�ت�� التدر�س الذي �س�� ال��بية ا��ديثة إ�� ال��ك�� عليھ وانت

راء �ا�اة وتمثيل األدوار، واالستقطرائق ا��وار واملناقشة والندوة واملناظرة وا�: إليھ، مثل 

.والعصف الذ���) إذا �ان املتعلم محور�ما(واالست�تاج 

 
ٌ
ة اُعِليَّ

َ
ف

َ
 ت

ٌ
ة

َ
ِر�ق

َ
ط

198 interactive multimedia
multimédia -interactif

يق اللفظي، والصور، ومقاطع النص املطبوع، والنص الرق��، والتعل: املواد الوسائطية مثل

ن ة، ال�� يتم جمع�ا �عد تحو�ل�ا مالفيديو، وا��ركة الثالثية األ�عاد، وا��ا�اة اإللك��وني

التفاعل مع�ا حاسو�يا،  صيغ�ا الفردية، لتمثيل املعلومات بطرق متعددة يمكن للطالب

.م ل�مو�ستخدم من قبل املعلم�ن �� �عليم الطالب، وتوضيح املفا�ي

وسائط متعددة تفاعلية

199 interest
intérêt

�ن يوجد �� ب�ئة و�س�ش�� استعداد �عد محر�ا للسلوك يجعل الفرد منت��ا إ�� موضوع مع

مما أدى إ�� ال��ك�� ع��  وقد أدرك ال��بو�ون عالقة السلوك باال�تمام وامليل. وجدانھ

ة جديدة �س�ند فلسف��ا إ�� اال�تمامات، إ�� جانب امليول والرغبات، وظ�ور منا�� تر�و�

مية، تؤخذ ا�تما
ّ
 للعملية التعليمية التعل

ً
ر ماتھ وميولھ ورغباتھ باالعتباجعل الطالب محورا

ى الفرصة ل�شارك �� تخطيط�ا وتنفيذ�
َ
 ملا يجري ��عند بناء املن��، و�عط

ً
 ا وتقو�م�ا خالفا

.منا�� املادة الدراسية، مثال ذلك من�� ال�شاط ��ون ديوي 

اْ�ِتَمامٌ 

200 interest – centered curriculum � االْ�ِتَماَماِت 
َ

ِمْ�َ�اٌج َمْبِ�� َع�
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curriculum basé sur les centres d'intérêt

زاولة أ�شطة أخرى تولد �� م��اج يركز ع�� ا�تمامات املتعلم�ن ومن أجل دفع الطالب مل

، فال�شاط يؤدي إ�� ال�شاط
ً
 جديدا

ً
��اج بتوجيھ العناية نحو و�تم�� �ذا امل. نفس�م ميال

 من جميع نواحيھ، و�شباع حاجات ا
ً
 مت�امال

ً
ملتعلم�ن وتنمية ميول�م نمو املتعلم نموا

يجابية املتعلم �� العملية وا�تماما��م، والتأكيد ع�� ت�امل املعرفة، كما يحقق مبدأ إ

.التعليمية ومراعاة الفروق الفردية

201 internet
internet

والتواصل فيما بي��م  شبكة عاملية من الروابط ب�ن ا��واس�ب �سمح للناس باالتصال

ألرض بوسائل بصر�ة وا��صول ع�� املعلومات من الشبكة املمتدة إ�� جميع أرجاء ا

ال�لفة وقيود املسافات، وصوتية ونصية ومكتو�ة و�صورة تتجاوز حدود الزمان وامل�ان و 

.و�عد م�انا ل����ات املتنوعة �� ا��االت �افة

��ِنت)
ْ
 (إن

ٌ
ة

َ
اِبك

َ
ش

202 internet conference
conférence par internet

 ) املاسنجر مثل(مؤتمر يتم عقده ع�� الشابكة باستخدام برمجيات ا��وار 
ً
م��و�ا

.ب�ام��ات الفيديو وا��ادثة النصية والصوتية

ِة (اإلن��نت)
َ

اِبك
َّ

ِة الش
َ
َمٌر ِبِوَساط

َ
ت

ْ
ُمؤ

203 interpretive exercises
exercices d'interprétation

ار�ن إلجراء التغي��ات ش�ل من أش�ال االمتحانات املوضوعية، �ستخدم ف��ا �ذه التم

ضيات �افة، واالستدالالت املوضوعية لعمليات معقدة مثل التفك�� الناقد، وتمي�� الفر 

والتمر�نات . ثل تلك البياناتوالفرضيات العلمية، وحدود املعلومات، والقدرة ع�� تفس�� م

عليا وتدور األسئلة حول نص  التفس��ية من أر�� أنواع األسئلة ل�و��ا تق�س قدرات عقلية

تم طرح األسئلة �غض كتا�ي، أو رسم، أو صورة، أو جدول أو رسم بيا�ي وعقب ذلك ي

ص الكتا�ي مختصر النظر عن نمط�ا ع�� شرط أن ت�ون الرسوم والصور وا��ة والن

.و�جب أن ت�ون �عليمات السؤال الذي يل��ما وا��ا

 
ٌ
ة ِس�ِ�يَّ

ْ
ف

َ
َماِر�ٌن ت

َ
ت

204 interview
interview

لظا�رة أو السلوك موضوع أسلوب عل�� منظم ��مع البيانات واملعلومات عن املوضوع أو ا

 
ٌ
ة

َ
اَبل

َ
ُمق
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ال ب�ن الباحث واملبحوث؛ ل��ص ول ع�� بيانات مباشرة البحث من خالل إقامة حوار فعَّ

ق بموضوع البحث، ذات صلة بمش�لة البحث، حيث يوجھ لھ الباحث عدة أسئلة تتعل

ار أن أغلب الناس يميلون و�ش�ل املقابلة وسيلة م�مة ل��صول ع�� املعلومات ع�� اعتب

�ولة �� املقابلة ال��صية إ�� تقديم املعلومات شفو�ا، ف�م �عطون البيانات �املة و�س

عد��م ع�� التعمق �� م��ا �� االست�يان، و�ستطيع الباحث ���يع املستجو��ن ومسا

عن طر�ق التعليقات  املوضوع أو الكشف عن املشكالت ذات ال��نة االنفعالية وذلك

احد مع مستجوب واحد، وقد ت�ون فردية يجر��ا باحث و . و�عب��ات الوجھ و�غمة الصوت

.ك ف��ا أك�� من باحثو�ذا النوع �و األك�� استعماال، و�ما أن ت�ون جماعية �شار 

205 intranet
intranet

إل��ا املستخدمون  مجموعة حواس�ب مرتبطة �عض�ا مع �عض، عن طر�ق الشبكة، و�صل

؛ إذ ال يمكن الوصول إ�� الذين يمل�ون حق الوصول إل��ا داخل املؤسسة التعليمية فقط

.معلوما��ا من خارج املؤسسة

 (إن��انت)
ٌ
ة  َداِخِليَّ

ٌ
ة

َ
اِبك

َ
ش

206 intuitive method
méthode intuitive

إرفاق ا��طاب الشفوي  و�رتكز استعمال�ا ع��. �عت�� إحدى أش�ال الطر�قة اإللقائية

�ة ف��يائية داخل للمدرس بتمثيل مر�ي ���ص مضمون ذلك ا��طاب، مثل إجراء تجر 

عالية �ذه الطر�قة �� ملء وتكمن ف. ا��ت�� املدر���، أو عرض صورة أو شر�ط أو غ�� ذلك

جزءا من الطرائق التدر�سية  الفراغ ب�ن ا��رد وامللموس و��ن النظري والتطبيقي، وتمثل

تفادي ال��جمة واالعتماد ال�� �عتمد �� اك�ساب و�علم اللغات، وذلك من حيث اجتناب و 

فوظات اللغو�ة، إذ تدعم ل�ي يف�م املتلقي مدلول املل. أك�� ع�� ا��ر�ات واإليماءات

ومن ب�ن . صور أو التمثالتالتواصل اللفظي �ش�ل بارز أو تقوم بتعو�ضھ باألشياء أو ال

ور ذ�نية تتولد عن مستلزما��ا؛ أن املعرفة تتحقق لدى املتعلم بواسطة ارتباط ص

حيث يتعلق األمر  وتوظف أيضا �ذه الطر�قة �� تدر�س العلوم،. التجارب ا��دسية

ومالحظة مركزة للمش�ل  با��دس الذي يتم من خاللھ اك�شاف حل �عد ف��ة تأمل وتفك��

) كزمي�يوس _ روسو _ �ارت �ر ( ومن �نا �ان شعار رواد �ذه الطر�قة التعليمية . املطروح

.�لمات وحد�ايحقق التدر�س أ�دافھ باستعمال األشياء ال باستعمال ال: �و 

 َحدسية
ٌ
ة

َ
ِر�ق

َ
ط
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L
207 language

langage
درة ا��اصة بال�ائن خاصية مش��كة ب�ن ال�شر ووسيلة للتواصل بي��م تكمن �� الق

لك تقنية جسدية معقدة ال�شري ع�� استخدام نظام من العالمات الصوتية مستعمال �� ذ

.تف��ض وجود ملكة فطر�ة خاصة

 
ٌ
ة

َ
غ

ُ
ل

208 language competency
compétence linguistique

املثا�� ع�� أن يجمع ب�ن  املستمع/ �عرف �شومس�ي الكفاية اللغو�ة بأ��ا قدرة املت�لم

ھ، فمن الوا�� جدا أن ل��مل األصوات اللغو�ة و��ن املعا�ي �� تناسق وثيق مع قواعد لغت

نة قد اك�سب �� ذاتھ، مع�� خاصا تحدده القاعدة اللغو�ة، وأن �ل من يملك لغة معي

ا الدال�� ا��اص، ف�ذا و�صورة ما، تنظيم قواعد تحدد الش�ل الصو�ي ل��ملة ومحتوا�

.اإل�سان قد طور �� ذاتھ ما �سميھ بالكفاية اللغو�ة ا��اصة

 
ٌ
ة ِو�َّ

َ
غ

ُ
 ل

ٌ
اَية

َ
ِكف

209 language laboratory
laboratoire de langue

يھ الطالب �� غرف مخت�� مزود بمك��ات صوت وسماعات رأس ذات اتجا��ن، ي�تظم ف

 مع املادة اللغو�ة ا
ً
أو املعلم الذي /ملتعلمة وصغ��ة منفصلة، و�تم التفاعل فيھ صوتيا

 مع طالب أو عدة طالب �� آن واحد
ً
خدم مخت�� اللغة عادة و�ست. يمكنھ االتصال صوتيا

.لغوي �ش�ل عاملتحس�ن القراءة والنطق واإلنصات و�تقان م�ارات التواصل ال

ِة 
َ
غ

ُّ
َ�ُ� الل

َ
ت

ْ
ُمخ

210 learning
apprentissage

 ل�� تضاف إ�� الب�ية املعرفية،عملية اك�ساب املعرفة وتطو�ر امل�ارات، واملواقف والقيم ا

ة من خالل ا����ة، ول�س من و�و أيضا �غي�� مستمر وتطور �� املعرفة وامل�ارات املك�سب

ٌم 
ُّ
َعل

َ
�
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العر��� والتوجيھ  خالل الن��، وقد تأخذ ا����ة ش�ل التكيف والتعليم والتعلم

و�و . ر�ن أو تدر�ب خاصوالتعلم معناه اك�ساب سلوك أو خ��ة جديدة �عد تم. والتدر�ب

. ف جديدة �� بي�تھأيضا س��ورة تكيفية بفضل�ا �ستطيع الفرد أن يتكيف مع مواق

باول ( كما �عرفھ . ة محددةوالتعلم كذلك عملية معقدة ال يمكن إرجاع�ا إ�� خطاطة ذ�ني

ش�ل دائم، �� �شاط يحدث �غي��ا �" من ا��انب السي�ولو�� بأنھ )  Paul Fraisseفر 

ع�� (..) علومات، بل يمر ا��ال أن التعلم ل�س مجرد تراكم للم" إم�انات ال�ائن ال�� 

. واملعيقات واألخطاء زعزعة املفا�يم �ش�ل خاص، وع�� املعا��ة ال�شيطة للصعو�ات

تعلم، �ش�ل عام، ال �ع�� نفس ال���ء أشارت إليھ الباحثة فاطمة حسي��، باعتبار أن ال

لم عن طر�ق التمر�ن مجرد اك�ساب معارف وم�ارات، إنما �و �غي�� �� تحصيل املتع

�� مختلف جوان��ا العقلية  والتدر�ب والتم��� قصد تحقيق النمو املطرد ل��صية املتعلم

�غدو �عد ( ادات ا��ركية يبقى �دف التعلم �و إكساب الع. ا��ركية-واالنفعالية وا��سية

ا املتعلم بحسب ال�دف من وتختلف العمليات ال�� يقوم ��. ، واك�ساب املعارف)ذلك آلية 

���ا من الوظائف الذ�نية فقد يوظف االن�باه واإلدراك، والتصور والذاكرة، وغ. التعلم

.ال�� تتدخل �� عملية التعلم

211 learning ability
éducabilité

ستفادة م��ا وتوظيف�ا �� القدرة ع�� اس�يعاب الدروس والتجارب ا��ياتية وف�م�ا واال 

قدرات املتعلم�ن وتفاعل�م ا��ياة اليومية، لذلك يجب أن ي�ون محتوى امل��اج مناسبا ل

.معھ وفق قدرا��م الفردية ومستوى صعو�ة املادة التعليمية

ِم 
ُّ
َعل

َّ
� الت

َ
 َع�

ٌ
ْدَرة

ُ
ق

212 learning by doing
apprendre en faisant

درة العامل�ن ع�� تحس�ن �علم �عتمد ع�� مبدأ النظر�ة االقتصادية، وال�� �ش�� إ�� ق

 وع العمل أو الفعل، وز�ادة ��إنتاج�م من خالل العمل باملمارسة والتكرار املنتظم لنفس ن

.اإلنتاج من خالل التدرب وتطو�ر الذات

ٌم ِبالَعَمل
ُّ
َعل

َ
�

213 learning difficulties
difficultés d'apprentissage

ام اللغة �ش�ل سليم، أو صعو�ات �علم معينة قد تظ�ر �� عدم قدرة املتعلم ع�� استخد

لكتابة أو التفك�� أو العمليات ع�� ف�م ما يقرؤه أو �� القدرة ع�� القراءة أو الكالم أو ا

� اإلدراك عند �ذا التلميذ ا��سابية ال�سيطة مثل ا��مع أو الطرح أو القسمة، لصعو�ة �

ِم 
ُّ
َعل

َّ
 الت

ُ
ُصُعوَ�ات
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، ولك��ا ل�ست ناتجة عن ن�يجة إلصابة �سيطة �� الدماغ أو اضطراب انفعا�� أو سلو�ي

�� مس�بات ثقافية أو وقد �عزى إ) السمع والبصر(التخلف العق�� أو ا��رمان ا����� 

.طرائق التدر�س

214 learning style
style d'apprentissage

تخز���ا واالحتفاظ ��ا النمط السائد الذي �ستخدمھ املتعلم �� اك�ساب املعلومات و 

.واستدعا��ا عند الضرورة

ِم 
ُّ
َعل

َ
وُب الت

ُ
ْسل

ُ
أ

215 learning through play
apprentissage ludique

ب �� اك�ساب املعرفة أسلوب للتعلم من خالل اللعب، يقوم ع�� استغالل أ�شطة اللع

ون من ال�شاط ا��سدي أو و�و ل. وتقر�ب مبادئ العلم لألطفال وتوسيع آفاق�م املعرفية

، من خالل "االك�شافالعق�� �ستخدم كمتعة ��دف معر�� يؤدي إ�� الكسب والتطور و 

�ن طالب�ن أو أك�� �ونھ �شاط منظم ي�بع مجموعة قواعد �� اللعب، و�تم اللعب ب

ساب اللعب قيمة وإلك. يتفاعلون �عض�م مع �عض للوصول إ�� أ�داف محددة بوضوح

ة؛ تضمينھ محتوى ممارستھ وفق قواعد محدد -: تر�و�ة، و�قت��� توافر ثالثة شروط

.توفر عنصري املتعة وال�سلية -. �علي�� مع�ن

ِعِب 
َّ
ٌم ِبالل

ُّ
َعل

َ
�

216 lesson evaluation
évaluation des cours

ن ا��كم ع�� مدى تحقيق عملية التقو�م ال�� تزود املعلم بالتغذية الراجعة وتمكنھ م

فمن . ن أجل تحقيق�ا�عد تنفيذ األ�شطة ال�� صممت م. درسھ لألغراض ال�� وضع�ا لھ

�عد شرح (سلوك�م البعدي و ) قبل شرح الدرس(خالل املقارنة ب�ن سلوك املتعلم�ن القب�� 

ملعرفة مواطن القوة  يمكن ا��كم ع�� التغ��ات ال�� طرأت ع�� �ذا السلوك،) الدرس

�ا، و�ناك ثالثة أنواع من و�عز�ز�ا ومواطن الضعف لدى الطلبة وتحديد أسبا��ا ملعا���

 . ر�سھ امل��اج املقرر تقو�م أو��، ي��أ إليھ املعلم �� بداية تد -: تقو�م الدروس 
ً
 ما ولكنھ نادرا

� الطالب �ل عا ِ
ّ
 ع�� أساليب تقو�م ُي�َ�أ إليھ، باعتبار أن التعليم النظامي ير�

ً
م اعتمادا

. عد تناول �ل نقطة �عليميةتقو�م مرح��، و���أ إليھ املعلم �� أثناء الدرس، � -. معتمدة

 �غطي جوانب الدروس وتقو�م ��ا�ي، و���أ إليھ املعلم �� ��اية الدرس، لي�ون ت
ً
 شامال

ً
قو�ما

.جميع�ا

ُروِس  ِو�ُم الدُّ
ْ

ق
َ
ت

217 lessons implementation ُروِس   الدُّ
ُ

ِفيذ
ْ
ن

َ
ت
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exécution des cours

 ف��التطبيق العم�� الفع�� لإلجراءات ال�� �ان املدرس قد دو��
ً
ا ا �� مرحلة التصميم، موزعا

ا يمكن أن يظ�ر �� أثناء وقت ا��صة الدراسية ع�� م�مات الدرس، آخذا �ع�ن االعتبار م

ة أو العكس، أو صعو�ة اس�يعاب فكرة �ان �عتقد�ا س�ل: الدرس من مفاجآت مثل 

يطيل أو يختصر الوقت  الدخول �� تفصيالت لم يتوقع�ا أو العكس، إ��، مما يمكن أن

رعة بد��تھ، وعمق تجر�تھ املقرر ل�ل خطوة، ف��بك درسھ، لذلك تكمن براعة املدرس، وس

ت تصميم الدرس، وحسن السابقة، وحسن إدارتھ لوقتھ وصفھ ع�� التقيد التام بم�ونا

 توظيف�ا، والر�ط بي��ا ضمن إطار �سلسل النقاط التعليمية و 
ً
األ�شطة املتعلقة ��ا، بدءا

.من اإلثارة التم�يدية وان��اًء بالتقو�م ال��ا�ي

218 life-long education
éducation permanente

فة �� مستو�ات أعمار�م، الفعل ال��بوي املنظم الدائم، الذي �غطي أفراد ا��تمع �ا

: إ�� تحقيق تنمية شاملة و�س�م فيھ مؤسسات ا��تمع �ل�ا، عامة �انت أو خاصة، و��دف

و�� اإلعداد . ع وتطلعاتھتر�و�ة وم�نية وثقافية، تتوافق مع حاجات �ل فرد �� ا��تم

 ملسلك تر�وي �ستمر طوال حياتھ، و�ستد
ً
صف الشامل لإل�سان طبقا  َيتَّ

ً
 �امال

ً
�� نظاما

تجيب للتطلعات ال��بو�ة بطبيعتھ امل�سقة املوحدة، و�قدم الوسائل املناسبة ال�� �س

".والثقافية ل�ل فرد، بالش�ل الذي يتوافق مع قدراتھ

 َمَدى ا�َ�َياةِ 
ٌ
ة ْرِ�يَّ

َ
ت

219 linguistic competence
compétence linguistique

�ذه اللغة، أو �� قدرة  مستمع للغة ما، عن/املعرفة الضمنية ال�� يمتلك�ا �ل متحدث

 غ�� محدود م
ً
ن جمل �ذه اللغة، فإذا عضو محدد �و الدماغ، ع�� أن ي�تج أو يف�م عددا

إن : ر�قة خاصة أمكننا القول بط) املب��(�انت خاصية لغة ما �� الر�ط ب�ن املع�� والصوت 

قادر ع�� أن ير�ط ب�ن ) السا��: قواعد�ا(�ل ��ص يمتلك �ذه اللغة ال�� اس�بطن آلي��ا 

 
ً
 ��يحا

ً
.معان��ا ومبان��ا ر�طا

 
ٌ
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َ
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ُ
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ٌ
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َ
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220 linguistic intelligence
intelligence linguistique

ج واستخدام املفردات من أجل الكفاءة واألداء املتم�� �� مجال اللغة، والقدرة ع�� إنتا

رسة عمليات ال��م�� وال�شف�� توصيل األف�ار وف�م املعا�ي والتعب�� اللغوي املتم�� ومما
.تية وتطو�ع�اوالتحدث والكتابة والقراءة واالستماع وتمي�� األنماط الصو 

ِويٌّ 
َ
غ

ُ
اٌء ل

َ
�

َ
ذ
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221 linguistic interference
interférence linguistique

لصعو�ات ال�� يواج��ا متعلم األثر السل�� الذي ي��كھ �علٌم ما �� �علم آخر، مثال ذلك ا

ألم، أو سوا�ا من اللغات ال�� اللغة األجن�ية واألخطاء ال�� يقع ف��ا �س�ب تأث�� لغتھ ا

 
ً
للغة، فقد تؤخر أو وقد تص�ب �ذه التداخالت مختلف مستو�ات تنظيم ا. درس�ا سابقا

عادات الن�� الصو�ي؛ �عيق اك�ساب النظام الصو�ي ا��ديد، وا��ططات التنغيمية، و 

��ية الكالم، وترت�ب وقد تص�ب عالماِت النحو، والصرف، و ). تداخالت صوتية أو نطقية(

ت غ�� مالئمة، ن�يجة ، وقد تؤدي إ�� اختيار �لما)تداخالت نحو�ة صرفية(ال�لمات، 

إضافة إ�� التداخالت ). �ميةاألخطاء الصديقة أو التداخالت امل�(قياسات داللية رديئة، 

مة أو ا
َّ
.لتداخالت الثقافيةذات الصلة با��ضارة ال�� ت�ت�� إل��ا اللغات املتَعل

ِويٌّ 
َ
غ

ُ
ٌل ل

ُ
َداخ

َ
ت

222 linguistic performance
performance linguistique

، ونقل�ا من ح�� الن
ً
ظام النظري إ�� حّ�� الفعل تحقيق الكفاءة اللغو�ة، تنفيذ�ا فعليا

 و�عب�
ً
 والتطبيق العم��، �� سياق واق�� زما�ي وم�ا�ي، ف�ما

ً
.�ا

ِويٌّ 
َ
غ

ُ
َداٌء ل

َ
أ

223 listening
écoute

 أم �انت أجن�ية، وتتطلب امل�ارة األو�� ال�� يتعلم�ا مستعمل لغة ما سواء أ�انت لغ
ً
ة أما

و�علم . وضوع املدروساإلصغاء واإلنصات وترك�� االن�باه وتوجيھ اال�تمام نحو امل

 �� اللغة األم
ً
منھ �� اللغة األجن�ية؛ ف�و  االستماع، بصفتھ امل�ارة األو��، أشد وضوحا

، ��  والذي. السلوك اللغوي األول الذي يقوم بھ الطفل �عد والدتھ
ً
 فش�ئا

ً
يتدرب عليھ ش�ئا

، ثم �� إطار ا��ماعة اللغو�ة ال��
ً
يقيم ب�ن ظ�ران��ا، حيث يتلقى  كنف والديھ وأسرتھ أوال

 من الكبار الذين يحيطون بھ �� البدء
ً
�� وا�سعت عالقاتھ و�لما ك. اللغة استماعا

ثم . ن يرافق�م و�لعب مع�ماالجتماعية ازداد تلقيھ من اآلخر�ن، بمن ف��م الصغار الذي

، ومع �ذا التط
ً
ور املستمر تزداد أ�مية يدخل املدرسة وتتطور عالقاتھ وتزداد ا�ساعا

 املصدر األ�م ل��صول ع�� املعل
ً
و�ذا �ان تدر�س . وماتاالستماع، ألنھ يبقى عموما

 �� املرحلة األو�� م
ً
 جدا

ً
 ن التعليم املدر��� فإن أ�ميتھ الاالستماع، وعاداتھ وآدابھ ضرور�ا

؛ ألنھ يظل أحد رك�� إ��ا تزد: تتقلص مع ارتقائنا �� السلم التعلي��، إن لم نقل
ً
اد عمقا

 ب�ن ا
ً
 أساسا

ً
لعناصر ال�� �عتمد عل��ا عملية االتصال الشفوي، وألن املدرس يظل عنصرا

ومع تطور وسائل االتصال . الطالب �� ا��صول ع�� املعلومات، ح�� ع�� املستوى ا��ام��

اْسِتَماعٌ 
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فاإلذاعة . �مية خاصةا��ما���ي وتنوع�ا وسعة ان�شار�ا يك�سب االستماع من جديد أ

 ل�ذه امل�اوالتلفاز واملسرح وا��طابة وغ�� ذلك من الوسائل السمعية، ت
ً
رة تطلب �ل�ا إتقانا

 ملتطلبا��ا
ً
.ووعيا

224 logical order
ordre logique

 لطبيعة املادة الدراسية وخصائص�ا
ً
 للمعاي�� التالية عرض م�ونات ا��توى وفقا

ً
: وفقا

 ن ال�سيط إ�� املركب أو املعقد،االنتقال من ال�ل إ�� ا��زء، أو من العام إ�� ا��اص، أو م

 للعالقاأو من ا��س إ�� ا��رد، أو من املعلوم إ�� ا���ول، ومن ا
ً
ت لقر�ب إ�� البعيد، وفقا

.املنطقية والقوان�ن السابقة والالحقة واألحداث الزمنية

ِطِقيٌّ 
ْ
ْرِت�ٌب َمن

َ
ت

225 long -term memory
mémoire à long terme

و�لة من االحتفاظ ��ا عملية استدعاء ما احتفظت بھ الذاكرة من معلومات �عد مدة ط

، وت�ون ع�� درجة عالية من ال
ً
 جيدا

ً
و�حدث . قوة والديمومةوال�� سبق �علم�ا �علما

�ة األمد ل�ستقر �� مخزن التعلم واالحتفاظ عندما ت�تقل املعلومات من الذاكرة القص�

ر�عة املدخالت، وضيقة، الذاكرة البعيدة األمد، فإذا �انت الذاكرة القص��ة األمد س

أو جمل فإن الذاكرة البعيدة  وقص��ة املدة، وفور�ة االستدعاء، ومخزونا��ا �لمات أو صور 

، وواسعة، وغ
ً
�� محدودة املدة، ومعتمدة األمد ع�� العكس من ذلك بطيئة املدخالت �س�يا

. �اضية ومخططات ونتاجات�� االستدعاء ع�� التمثيل والتنظيم، ومخزونا��ا شب�ات اف�

ع�� باملع��،  الذاكرة -: و�ناك ثالثة أنواع من الذاكرة الطو�لة األمد �� 
ُ
الداللية، ال�� �

الذاكرة  -. ططات عقليةوتخزن الذكر�ات ف��ا ع�� ش�ل اف��اضات أو صور ذ�نية أو مخ

ع�� باملعلومات املرتبطة بم�ان محدد، والس
ُ
يما معلومات ا��ياة ا��اصة ا��ديثة، ال�� �

ع�� بكيفية أداء األش -. وأحدا��ا
ُ
.ياء أو األعمال و�نجاز�االذاكرة اإلجرائية، ال�� �

َمِد 
َ
 األ

ُ
ة

َ
ِو�ل

َ
 ط

ٌ
اِكَرة

َ
ذ
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M
226 mass media

mass média; médias de masse
ن املتعلم�ن �� وقت واحد �ستفيد م��ا جم�ور م: اإلذاعة والتلفاز والوسائل ا��ما���ية

.وأماكن مختلفة مثل التليفز�ون والقنوات الفضائية

َوَساِئُل اِإلْعالِم ا�َ�َماِ��ِ�ّيِ 

227 matching exercise
exercice correspondant

وجودة �� الئحة ما مع تمر�ن يطلب فيھ من الطالب مزاوجة �ل مفردة من املفردات امل

.مفردات موجودة �� الئحة أخرى، أو املزاوجة ب�ن الصور 

َزاِوَجِة 
ُ
ْمِر�ُن امل

َ
ت

228 mathematical ability
compétence mathématique

�شمل العمليات ا��سابية مثل قدرة تتعلق بالعمليات العددية، أو الكمية، أو الر�اضية، و 

. لر�اضية األك�� �عقيداا��مع والطرح والضرب والقسمة، كما أ��ا تتعلق بالعمليات ا

الرموز العددية، ولذلك  وتختص القدرة الر�اضية بصياغة وحفظ واستعمال العالقات ب�ن

أثر القدرة الر�اضية �� �علم  فإن �ذه القدرة تظ�ر �� التعامل باألرقام واألعداد، و�ظ�ر

...اإلحصاء والفلك والعلوم الر�اضية ا��تلفة

 
ٌ
ة  ِرَ�اِضيَّ

ٌ
ْدَرة

ُ
ق

229 meaningful situation
situation significative

، وقد ي�ون �ذا الوضع الوضع الذي يحرك الطالب أو يحفزه و�عطيھ الرغبة �� التعلم

ع بقوة، من مستوى �علي�� إ�� و�تغ�� العنصر الدال �� الوض. يوميا أو تحديا بال�سبة إليھ

طة بم�ونات وضعية كما يمكن أن يأخذ عدة مستو�ات مرتب. آخر، ومن سياق إ�� آخر

.علومات معينة؛ أو بم�مة ما�سياق ما، أو بوظيفة معينة؛ أو بم: معينة، فقد ي�ون مرتبطا

َوْضٌع َدالٌّ 

230 measurement ِقَياٌس 
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mesure

م أداة مالئمة أو مقياس العملية ال�� يقدر ��ا أداء املتعلم ��صيصة معينة باستخدا

ميا ع�� الن�يجة ال حكما مناسب، و�ع�� عنھ بقيمة رقمية؛ أي أن القياس يتضمن حكما ك

.قيميا

231 mechanical ability
compétence mécanique

ا بالصناعة وال�� تظ�ر من قدرة �عد من أ�م القدرات العقلية، ال�� تتصل اتصاال مباشر 

اح �� األعمال املي�انيكية، خالل مجموع الصفات ال�� يمتلك�ا الفرد وال�� �س�م �� النج

العدد واملواد واألشياء  وال�� تختص بامل�ارة اليدو�ة، والتعامل مع اآلالت ومعا��ة

ا��ا وفك�ا وتركي��ا و�دراك ا��سوسة، والقدرة ع�� التعامل مع اآلالت ومعرفة كيفية أد

ة املي�انيكية قدرة عقلية لذلك �عد القدر . العالقات ب�ن أجزا��ا والقدرة ع�� إصالح�ا

ور م�م �� اختيار من بمعنا�ا الضيق، وقدرة عقلية وحركية بمعنا�ا الواسع ول�ا د

.يص��ون لألعمال ال�ندسية

 
ٌ
ة اِنيِكيَّ

َ
 ِمي�

ٌ
ْدَرة

ُ
ق

232 memorization
mémorisation

ص، ومن ثم اس��جاع�ا عند القدرة ع�� االحتفاظ باملعلومة وا����ة ال�� يتعلم�ا ال��

.ا��اجة إل��ا

 
ٌ
ظ

ْ
ِحف

233 memory
mémoire

ي التأث��ات ا��ارجية ا��اصية النفسية األك�� أ�مية لإل�سان، ال�� تمكنھ من تلق

 ع�� معا����ا وترم�� 
ً
�ا و�دخال�ا واالحتفاظ ��ا، وا��صول ع�� املعلومات، وتجعلھ قادرا

قد التدر��� للسلوك واالرتقاء واستخدام�ا �� سلوكھ املقبل �لما دعت ا��اجة إل��ا، فالتع

.حتفاظ ��ماالدائم بھ يتحقق بفضل تراكم ا����ة الفردية والنوعية واال 

 
ٌ
اِكَرة

َ
ذ

234 metacognitive skills
compétences métacognitives

علم، وال�شاط املعر�� إس��اتيجيات يتم تطبيق�ا عن و�� أو �ش�ل تلقا�ي أثناء الت

د ال�شاط املعر��، ومن األمثلة والتواصل، للتعامل مع العمليات املعرفية قبل أو أثناء و�ع

التخطيط وا��كم واملراقبة ع�� ذلك العمليات الوظيفية التنفيذية مثل التنظيم الذا�ي و 

ِة 
َ
ْعِرف

َ
 َما َوَراَء امل

ُ
َمَ�اَرات
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يم مستوى تحصيل�م وتحديد و�ستخدم املتعلمون م�ارا��م ما وراء املعرفة لتقي. الذاتية

إعادة تقييم مستوى التحصيل  إس��اتيجيات بديلة واختيار اإلس��اتيجية األك�� مالءمة ثم

.أو اإلنجاز

235 method
méthode

.عينة وفقا ��طة محدودةتقنية أو إجراء أو أسلوب للقيام ����ء ما للوصول إ�� غاية م

 
ٌ
ة

َ
ِر�ق

َ
ط

236 method of solving problems
méthode de résolution de problèmes

وضعيا��ا األولية  عملية تحليل وضعية ومعلومات ومعطيات معينة واستخراج سلسلة

�ذه العالقات  وتوضيح خطاطة العالقات الر�اضية بي��ا ووصف�ا، ثم استعمال

بواسط��ا استعمال  من خالل عمليات �ستطيع الفرد. وخصائص�ا ل��صول ع�� معلومات

تقب تتطلبھ وضعية جديدة أو معارفھ وتجار�ھ املك�سبة سابقا وم�اراتھ للتوصل إ�� حل مر 

عن مش�ل، اإلجراءات  اإلجابة: مألوفة، وتت�ون �ذه العمليات من العناصر التالية 

.واملنا�� واإلس��اتيجيات املستعملة إليجاد حل

ِكالِت 
ْ

ش
ُ
 َحّلِ امل

ُ
ة

َ
ِر�ق

َ
ط

237 micro-teaching
micro-enseignement

ة ع�� م�ارة واحدة ملدة قص�� ) 15إ��  5(�عليم ��دف إ�� تدر�ب عدد قليل من الطالب 

ب من خالل مشا�دة دقائق، و�قوم املدرب بتقديم �غذية راجعة للطال  10إ��  5ت��اوح ب�ن 

ا موقف تدر���� يتدرب فيھ و�و أيض. ما تم ���يلھ بالفيديو أو من خالل التقو�م الذا�ي

لعادي، لك��ا ال �شتمل املعلمون ع�� مواقف �عليمية حقيقية مصغرة �شبھ غرفة الصف ا

درب املعلم، �� الغالب، ع�� و�ت. ع�� العوامل املعقدة ال�� تدخل عادة �� عملية التدر�س

.قال إ�� م�ارة جديدة م�ارة �عليمية واحدة أو م�ارت�ن، بقصد إتقا��ما قبل االنت

ٌر 
َّ
ْعِليٌم ُمَصغ

َ
�

238 mobile learning
apprentissage déplacé

بما ف��ا ا��واس�ب، وامل��الت  املتنقلة أو ا��مولة) التكنولوجيا(التعلم بواسطة التقانة 

ز �ذا التعلم ع�� قدرة امل. ا��مولة، وال�واتف النقالة
ّ

تعلم ع�� التحرك والتفاعل مع و�رك

ز ع�� الكيفية ال�) التكنولوجيا(التقانة 
ّ

� يتعاطى ��ا ا��تمع ومؤسساتھ وأمثال�ا، كما يرك

الزمان وامل�ان و�وفر حر�ة ومن خصائصھ أنھ يتجاوز ا��ددات � . و�دعم قاطنيھ املتنقل�ن

ِنِقٌل 
َ
ٌم ُمت

ُّ
َعل

َ
�
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� املدر��� أو ح�� شاشة للتعلم دون ا��اجة ل��لوس ع�� مقاعد الدراسة أو ضمن املب�

.لةا��اسوب إذا �ان التعلم عن طر�ق امل��الت وال�واتف ا��مو 

239 module
module

وفضاءات ديداكتيكية،  وحدات دراسية من املقرر الذي يتم تقطيعھ إ�� مقاطع تر�و�ة

ات دنيا وعليا ع�� تم��� تتجزأ بدور�ا إ�� حلقات ومواد دراسية صغرى قصد تحقيق كفاي

و�تعب�� آخر، . ��ا �� واقعھاملتعلم وجعلھ قادرا ع�� مواج�ة مختلف الوضعيات ال�� يواج

دات دراسية صغرى بي��ا �� عبارة عن وحدات دراسية فصلية يتم تقطيع�ا إ�� مواد ووح

را���، وذلك من أجل عالقات ت�امل واندماج وترابط عضوي سواء داخل مسلك أم سلك د
ملواج�ة �ل املشا�ل الذاتية  تنظيم ا��ياة املدرسية وخلق القدرات الكفائية لدى املتعلم

.واملوضوعية ا��تملة �� الواقع الذي �ع�ش فيھ املتمدرس

 
ٌ
ة  ِدَراِسيَّ

ٌ
َوْحَدة

240 motivation
motivation

ا �� العالم ا��ار�� و�عمل طاقة �امنة لدى الفرد �عمل ع�� اس�شارتھ ل�سلك سلو�ا معين

م ذلك عن طر�ق اختيار ع�� استمراره وتوج��ھ نحو تحقيق ال�دف الذي �س�� إليھ و�ت

ظيف�ا �� عملية تكيفھ مع االستجابة املفيدة ووضع�ا �� مقدمة االستجابات األخرى لتو 

.بي�تھ ا��ارجية

 
ٌ
ة َداِفِعيَّ

241 motivation theory
théorie de la motivation

في النصف األول من تناولت مدارس علم النفس نظر�ة الدافعية من زوايا مختلفة، ف

ائز والدوافع األساسية عند القرن العشر�ن �انت نظر�ة فرو�د �� الدافعية مرتبطة بالغر 

تجارب اإلشراط اإلجرا�ي و�� منتصف القرن العشر�ن سيطرت النظر�ات املتعلقة ب. ال�شر

مثل تجارب بافلوف (عية ع�� ترابط ا��وافز مع االستجابات �� �شكيل العادات والداف

رب ع�� �عميق ف�منا ، وقد ساعدت �ذه التجا)ع�� ال�لب وتجارب سك�� ع�� ا��رذان
و�� . ا سلبيا أم إيجابيالدور املمارسة والتمر�ن �� �عز�ز السلوك، سواء أ�ان �عز�ز 

ا��اجات : لدافعية مثل الست�نيات عرض ماسلو العوامل األساسية الرئ�سة �� �شكيل ا

ن والنظام والوقاية من ا��اجة إ�� األم(وحاجات األمن ) ا��وع والعطش(الف�سيولوجية 

، )بول االجتما��ا��اجة إ�� ا��ب والعاطفة والق(وحاجات ا��ب ). األلم وا��وف

، وحاجات )ع��اف بالذاتا��اجة إ�� كسب الكفاءة والقبول واال (وحاجات اح��ام الذات 

ِة  اِفِعيَّ  الدَّ
ُ
ة ِر�َّ

َ
ظ

َ
ن
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ا��اجات �ش�ل �رمي  وقد رتب ماسلو �ذه). ا��اجة إ�� تحقيق القدرات(تحقيق الذات 

ال إ�� إرضاء ا��اجات من بحيث يتم إشباع ا��اجات األساسية الف�سيولوجية قبل االنتق

ز �� النظر�ة املعرفية ال�� تركوأما النظر�ة السائدة حاليا �� علم النفس ف. املستوى األع��

و��ذا . يل الدافعية لديھع�� مواقف الفرد وأف�اره ومعتقداتھ وتفس��ه للسلوك �� �شك

. ة ا��افز للقيام بذلكاملف�وم فإن سلوك الفرد موجھ لتحقيق ���ء ما وت�ون الدافعي

الءمة عملية التعلم وتوقع و�ش�� نظر�ة التعلم إ�� أن استخدام تحكم املتعلم يز�د من م

 االن�باه، واملالءمة، والتوقع،: �ناك أر�عة أ�عاد تؤدي إ�� دافعية املتعلم. املتعلم النجاح

.واإلشباع

242 multimedia presenter
présentateur multimédia

منصة يوضع عل��ا مختلف  ج�از متعدد األغراض، �ستخدم للعروض التعليمية املرئية، لھ

ألشعة السي�ية لينفذ من أنواع الوسائط �الشفافيات، والشرائح، والكتب املطبوعة، وا

تو�ات الوسيطة التعليمية خالل�ا الضوء الذي يمر �عدسة �ام��ا إ�� الشاشة؛ فتعرض مح

ن خلف الشاشة ��م�ور و�مكن من خاللھ العرض م. العادية أو امللونة أمام املشا�دين

.ة بج�از الفيديوالقاعات الكب��ة، و�مكن عرض الفيديو من خاللھ بوصلھ مباشر 

ُد الَوَساِئِط  َعّدِ
َ
َعاِرٌض ُمت

243 multiple choice question
question à choix multiples

ة يجب ع�� الطالب سؤال يتضمن عدة إجابات محتملة ولكن توجد إجابة ��يحة واحد

فالش�ل الس�ل . ات املق��حةأن �ش�� إل��ا، وتتدرج صعو�ة السؤال مع ازدياد عدد اإلجاب

 منھ �و الذي يحوي ثالثة اختيارات
ً
 �و والش�ل املعياري ع. �س�يا

ً
ادة واألك�� استعماال

. اإلجابات �� معنا�ا و�س�م �� صعو�ة السؤال تقارب. ذاك الذي يضم أر�عة اختيارات

أن ت�ون  -أ�م شروطھ و�ستخدم �ذا النوع من األسئلة �� االختبارات املوضوعية، و 

�ة(اإلجابات �ل�ا  أن توزَّع اإلجابة  -. د ال�لماتمتقار�ة �� الطول و�� عد) ال��يحة واملمّوِ

�ة، فال تتوا��  ب�ن اإلجابات املمّوِ
ً
 عشوائيا

ً
�ش�ل ترتي�� �ساعد ا��يب ��  ال��يحة توز�عا

جابة ال��يحة، ومختارة أن ت�ون اإلجابات مصوغة صياغة جيدة مثل اإل  -. تحديد م�ا��ا

 بدأ العبارة بالنفي، بل ت�ون أال ت -. بحيث تبدو إجابة محتملة، فال تو�� للمجيب بإ�مال�ا

ن ت�ون اإلجابة األخ��ة أن ُيَتجنب أ -أال يقل عدد البدائل عن أر�عة  -. �� صيغة اإلثبات

كر: (صيغة من مثل
ُ
كر، أو ال ���ء مما ذ

ُ
لالختبار تحدد نوعھ  وضع �عليمات -). جميع ما ذ

.وزمنھ وطر�قة اإلجابة من خالل سؤال مجاب عنھ

ِتَياَراِت 
ْ

ُد االخ َعّدِ
َ
اٌل ُمت

َ
ُسؤ
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244 multiple choice test
question à choix multiples (q c m )

ن أحد�ا فقط �و اختبار يتألف من أسئلة تتضمن إجابات متعددة ل�ل سؤال، ي�و 

ن بي��ا، و�عت�� اختبارات ال��يح، و�طلب من الطالب تحديد واختيار اإلجابة ال��يحة م

ة �� قياس التحصيل �س�ب االختيار من متعدد من أنجع االختبارات املوضوعية املستعمل

.الفكر�ة لدى الطالب إم�انية استعمال�ا �� تحديد أي نوع من املعرفة أو ا��صائص

ِتَياَراِت 
ْ

ُد االخ َعّدِ
َ
ِتَباٌر ُمت

ْ
اخ

245 musical ability
compétence musicale

وتظ�ر من . ذ�اء العامقدرة من القدرات العقلية املتخصصة، ال�� ث�ت ارتباط�ا بال

تذكر  -نوعية الصوت؛  -تذكر اإليقاع والزمن؛  -شدة الصوت؛  -تمي�� األصوات؛  -: خالل 

سمعية وتتضمن التمي�� القدرة ال -: و�عتمد ع�� ثالثة أنواع من القدرات و��. األ��ان

آلالت املوسيقية بم�ارة القدرة ا��ركية و�ذه �ساعد ع�� استعمال ا -وت�بع التوقيت؛ 

لتحليل واالبت�ار �� تأليف القدرة العقلية ال�� �ساعد ع�� الف�م والتفس�� وا -�افية؛ 

.القطع املوسيقية

 
ٌ
ة  ُموِسيِقيَّ

ٌ
ْدَرة

ُ
ق
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N
246 negotiation

négociation
ء مع�م، �شأن املوضوعات املساومة مع الطرف اآلخر أو األطراف األخرى، وتبادل اآلرا

.تفاق مش��كاملتنازع عل��ا، من أجل االتفاق ع�� رأي موحد للوصول إ�� ا

اُوٌض 
َ

ف
َ
ت

247 netiquette
netiquette

واستخداما��ا، ) التكنولوجيا(ة إرشادات ولوائح خاصة بالقضايا األخالقية املتعلقة بالتقان

��ام حقوق امللكية الفكر�ة، اح: وال�� تضمن ممارسة القيم امل�مة للمعلم�ن والطالب، مثل

، وتأكيد أمن )اإلن��نت(وحق اآلخر�ن �� ا��صوصية، ورصد سلوك الطالب ع�� الشابكة 

فح الشبكة تحت إشراف النظم والشب�ات وال��مجيات، ومعا��ة الفجوات الرقمية، وتص

و�ناك إس��اتيجيات ). ن��نتاإل (املعلم، ورصد ال��يد اإللك��و�ي واملواقع ع�� الشابكة 

م مقبولة؛ ووضع لوائح وضع سياسات استخدا: م��ا) اإلن��نت(لتدر�س أخالقيات الشابكة 

ناقشة �ذه القضايا باألنظمة األخالقية؛ وتأ�يل نماذج للسلوك والقيم؛ و���يع م

.األخالقية

ِة (اإلن��نت)
َ

اِبك
َّ

 الش
ُ

ات الِقيَّ
ْ

خ
َ
أ

248 non- projected materials
matériel non-projeté

قات وامللصقات واملعارض السبورات بأنواع�ا وا��سمات والتمثيليات وا��رائط واملعل

.واملتاحف وا��الت ا��ائطية

 
�
ْوِئيا

َ
ْعَرُض ض

ُ
َمَواٌد ال �

249 non-classroom activity
activité non- classe

م خارج�ا، وسواء قام ال�شاط الذي يجري خارج غرفة الصف سواء أ�ان داخل املدرسة أ

إعداد خطة التدر�س : املعلم  ومن األ�شطة الالصفية ال�� يقوم ��ا. بھ املعلم أم املتعلم

يٌّ  ِ
ّ

 الَصف
ٌ
اط

َ
ش

َ
�
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لز�ارة املعارض واملتاحف، والتخطيط ملرحلة �عليمية و . اليومية أو الفصلية أو السنو�ة

ألشياء، ال�شاط املدر���، عمل نماذج ل: ومن األ�شطة الالصفية ال�� يقوم ��ا املتعلم 

.التعلم املستقل

250 nondirective pedagogy
pédagogie non directive

ل روجرز �� ا��ال�ن تأسست الالتوج��ية ع�� يد مجموعة من الرواد ع�� رأس�م �ار 

���يص وضعية الطالب ��  وتقوم فكرة الالتوج��ية ع��. العال�� واملدر��� ع�� حد سواء

ـــاملدرس، املعرفة والثقافة(عالقتھ بم�ونات ا��ال املدر���  ..). ــان، املدرسي�ن، امل�ان، الزمـ

�علم (مل مدر��� جز�ي أن التعلم ل�س مجرد ع: أما فرضية الالتوج��ية األساسية ف�� 

اإل�سان داخل الب�ئة ال��  ، بل �و �� جو�ره تجر�ة تمس انخراط.. )ا��ساب، �علم القراءة

ة مفاد�ا أن الطالب قادر وعليھ تتأسس املنظومة ال��بو�ة ع�� فرضية أساسي. �ع�ش ف��ا

 ية ال يمكن أن يخ���ا و�ع�ش�ا، وأن التعلم تجر�ة ذات(..)�ش�ل طبي�� وتلقا�ي ع�� التعلم، 

�ش�ل، . غ�ا مباشرة إ�� التلميذإال املتعلم نفسھ، ومن ثمة ال يمكن نقل�ا من ا��ارج وتبلي

ا ي�يحھ من إم�انيات جيدة إذن، علم ال��بية الالتوجي�� إطارا م�ما للعمل ال��بوي مل

يادة ا��ماعة �ستخدم لتحقيق التلقائية واإلبداعية، فالالتوج��ية ضرب من ضروب ق

علم الذا�ي وال�سي�� ال����� كما أ��ا ت�ب�� أساسا ع�� الت. التدخالت املعلمة دون غ���ا

و�تحول املدرس �نا إ�� مشرف  واعتماد املتعلم ع�� نفسھ �� إنجاز واجباتھ وأداء أعمالھ،

ل بلغة لعملية التعليم، وال يتدخل إال إذا ط" ومرشد أو  لب منھ ذلك، وال �عطي مسّ�ِ

لتعلم، من �نا يت�� أن روح للمتعلم�ن معارف جا�زة بقدر ما �عط��م الثقة بقدر��م ع�� ا

باألساس ع�� الوضعية بدل  الالتوج��ية تكمن �� محتوا�ا العالئقي، حيث ينصب ا�تمام�ا

لعالقات ب�ن األ��اص أوال ا��توى، وع�� تحليل شروط التعلم بدل اإلرسال، وع�� نقد ا

ن�ون أقل توج��ية ي�ب�� أن دعھ يفعل؛ أي ل" ثم املؤسسة ثانيا؛ فالالتوج��ية معادلة ل 

ع ا�تمام زائد ومتم�� با��ياة نقلل تدخالتنا أثناء العملية التعليمية بأك�� قدر ممكن، م

حاضرا ع�� الدوام ومستمعا  الوجدانية لألفراد، لذلك ي�ب�� أن ي�ون املعلم الالتوجي��

.ش�ل مالئم ومتكيف��اجات ورغبات الطالب، كما ي�ب�� لھ اإلجابة عن طلبا��م �

ْوِجيِ��ِّ 
َ
ت
َّ
ْ�ِبَيِة الال

َّ
ُم ال�

ْ
ِعل
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O
251 objective test questions

items du test objectif
 �ال ع�� الرغم من ك����ا، و�شملاألسئلة ال�� ت�ون اإلجابة ع��ا قص��ة، وال تتطلب وقتا طو 

�ناك إجابة ��يحة  معظم ما درس الطالب من املن��، و�جابا��ا محددة، بمع�� أن

وعية ألن ت��يح�ا يتم واحدة ل�ل سؤال ال تختلف باختالف الطالب، كما عرفت باملوض

رجة، و�نما �عتمد ع�� �ش�ل موضو��، ف�� ال �عتمد ع�� ذاتية امل��� �� تقدير الد
و�� . �ن �� املادة الواحدةاإلجابة النموذجية كمعيار للت��يح �عتمد عليھ جميع امل���

ملوضو�� اختيار اإلجابة أيضا األسئلة ال�� تقيد إجابة الطالب فقد يتطلب االختبار ا

أو تمي�� العبارات ) ن متعدداختبار االختيار م(ال��يحة من ب�ن عدد من البدائل ا��ا�زة 

د من املقدمات وعدد أو الر�ط ب�ن عد) ا��طأ -اختبار الصواب (ال��يحة عن ا��اطئة 

 و�عرف أسئ). اختبار املطابقة(ممن اإلجابات واملزاوجة بي��ا 
ً
لة االختبار املوضو�� أيضا

بة أو تحديد اإلجابة اختبار موضو�� يتم فيھ اختيار اإلجابة أو أفضل إجا: بأ��ا 

بالبند ) املطروحة(املقدمة  ال��يحة أو أفضل إجابة من ب�ن عدد من اإلجابات أو البدائل

ْوُضوِ��ِّ 
َ
ِتَباِر امل

ْ
 االخ

ُ
ة

َ
ْسِئل

َ
أ

252 oblivion
oubli

معقدة، سواء أ�ان ذلك  ال�سيان مصط�� وثيق الصلة بال��بية وعلم النفس، و�و ظا�رة

لصلة بالتذكر، ولذلك �انت ع�� املستوى النف��� أم ع�� املستوى البيولو��، و�و وثيق ا

 للدراسات عن الذاكرة
ً
�سيان بفقدان للذاكرة، و�تج�� ال. الدراسات عن ال�سيان أساسا

 ألش�ال االستدعا
ً
َبعا

َ
ء املتصلة بھ، ففي حالة فوري أو تدر���، يأخذ مظا�ر مختلفة، ت

اج املادة ا��فوظة، أو االس��جاع، يظ�ر ال�سيان �� ش�ل عدم القدرة ع�� إعادة إنت

 يد املادة املعروضة؛ و�� حالةسرد�ا؛ و�� حالة التعرُّف، يبدو �� �يئة عدم القدرة ع�� تحد

م، يتج�� �� صورة تال��� آثار ال�س�يل؛ فال اقت
ّ
صاد �� الزمن، وال �� عدد إعادة التعل

م األول 
ّ
يعية ت�ت�� إ�� مجمل ومظا�ر ال�سيان �ذه طب. األغالط، بالقياس إ�� التعل

ِ�ْسَياٌن 
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رَ 
َ
ة للذاكرةمشكالت ال�سيان، وال ي�ب�� ا��لط بي��ا و��ن األش�ال امل و�� ترتبط �عدد . ضيَّ

 �� فالتد. الزمن والتداخل وا��وافز واالنفعال: من العوامل، مثل
ً
اخالت تؤثر تأث��ا سلبيا

قد تؤدي إ�� تقو�ة  وا��وافز. املك�سبات السابقة، وتؤدي إ�� �عض أش�ال ال�سيان

دم القدرة ع�� استدعاء واالنفعاالت قد تؤدي إ�� ع. االحتفاظ ����ء ع�� حساب ���ء آخر

 ان
ً
تقائية، فاإل�سان ي���� �عض الذكر�ات، وحاالت ال�سيان �� �ذه ا��ال ت�ون غالبا

 ما يز��ھ أو ما يرفضھ
ً
ن �س�م �� تحس�ن تقنيات و�مكن ملعرفة مظا�ر ال�سيان أ. غالبا

 
ً
عة ضمن برنامج درا��� كيف ي�ب�� لنا أن نوزع جلسات املراج: التعليم، من ذلك مثال

.�عينھ؟

253 observation
observation

�غية التعرف ع�� �عض  ا���د ا����� والعق�� املنظم واملنتظم الذي يقوم بھ الباحث

داث والسلوك ا��اضر �� املظا�ر ا��ارجية ا��تارة الصر�حة وا��فية للظوا�ر واألح

دم �� البحوث موقف مع�ن ووقت محدد، و�� إحدى أدوات جمع البيانات، و�ستخ

�ق الدراسة النظر�ة أو امليدانية ��مع البيانات ال�� ال يمكن ا��صول عل��ا عن طر 

مارة أو املقابلة أو الوثائق املكت�ية، و�� البيانات ال�� ال يمكن جمع�ا عن طر�ق االست

و�مكن للباحث تبو�ب . جر�بوال��الت اإلدار�ة أو اإلحصاءات الرسمية والتقار�ر أو الت

 أم س
ً
 املالحظة و���يل ما يالحظھ من املبحوث سواء �ان كالما

ً
.لو�ا

 
ٌ
ة

َ
ُمالَحظ

254 observations and anecdotal 

reportsobservations et rapports anecdotiques des faits

ناء العمل الصفي، و�مكن ��الت تدون ف��ا املالحظات عن سلو�ات الطالب ال�� تحدث أث

البطء �� : ق أخرى ل�ذه ال��الت أن ترصد السلوكيات ال�� ال يمكن تقييم�ا بطر 

.االستجابة وعدم املشاركة

اِ�ِع 
َ
 الَوق

ُ
ت

َّ
اَ�َداٌت َوِ�ِ�ال

َ
ُمش

255 open learning
apprentissage ouvert

لم؛ بحيث يتم فيھ تقديم نظام �عل�� يتحكم املتعلم فيھ بجوانب كث��ة من عملية التع

علم، من خالل توف�� التعليم فرص التعلم �� امل�ان والزمان والكيفية ال�� يحتاج�ا املت

فئات متنوعة مثل ر�ات املعلومات واالتصاالت ل) تكنولوجيا(والتدر�ب املعزز بتقانة 

ن تدعيمھ بوسائط �عليمية البيوت والشباب املتخلف�ن عن التعلم النظامي؛ إذ من املمك

وٌح 
ُ
ت

ْ
ٌم َمف

ُّ
َعل

َ
�
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 �� املباشرة، واألشرطة التعليمية�الكتب واألدلة واملطبوعات، واملواد املتلفزة املباشرة وغ

سبة، والوسائط املتعددة �� الصوتية، وا��قائب التدر��ية، وال��مجيات التعليمية ا��و 

من الفرص التعليمية  مما يز�د. صورة أقراص مدمجة، واالتصاالت الشبكية وال�اتفية

ن ا
ّ

لفئات املس��دفة من ا��مع نظرا ملرونتھ وعدم تحديده بقيود الدراسة التقليدية و�مك

التعلم باملراسلة، : ھومن أنواع. ب�ن الوظيفة والتعلم، كما ي�سم بانخفاض الت�لفة

.و�االن�ساب للمؤسسة التعليمية، والدراسات امل��لية

256 operant conditioning
conditionnement instrumental

ط اإلجرا�ي بتحليل و�عديل عملية �غي�� السلوك عن طر�ق �غي�� نتائجھ، إذ ��تم اإلشرا

و�قوم ع�� . السلوك اإلجرا�يالذي �س�� ب) النتائج(السلوك الـذي تضبطھ املث��ات البعدية 

أن السلوك ظا�رة : أ�م�ا  جملة من املبادئ املن�ثقة عن التحليل التجر��� للسلوك ومن

لبي�ية وخاصة ما يحدث نظامية ولذا ال يحدث باملصادفة أن السلوك مح�وم بالظروف ا

العوامل الوراثية، أن املن��  م��ا �عد السلوك، أن السلوك متعلم وال �ع�� ذلك إلغاء أثر

لوك �و املن�� القادر ع�� التجر��� الذي يتضمن القياس املوضو�� والتحليل العل�� للس

.تطو�ر علم السلوك اإل�سا�ي

اِ�يٌّ   ِإْجَر
ٌ
َراط

ْ
ِإش

257 oral
oral

.صيغة اللغة غ�� املكتو�ة، وال�� �ستعمل شف�يا فقط

 ٌّ��ِ
َ

ف
َ

ش

258 organizing content
organisation du contenu

ت وتركي��ا وفق نظام مع�ن ترت�ب م�ونات ا��توى من حقائق، ومفا�يم، و�عميمات وم�ارا

.خرى ذات عالقة ��او�يان مدى ترابط�ا �عض�ا مع �عض ومدى ترابط�ا مع موضوعات أ

َوى 
َ
ِظيُم ا�ْ�ت

ْ
ن

َ
ت

259 overhead projector
rétroprojecteur (diascope)

الل�ا الضوء الذي يمر أحد أج�زة العرض، ذو منصة توضع عل��ا الشفافيات و�نفذ من خ

شفافية أمام �عدسة �عكسھ بواسطة مرآة ع�� الشاشة؛ فيتم عرض محتو�ات ال

.املشا�دين

اِئِح  َر
َّ

ِجَ�اُز َعْرِض الش

260 overlearning اِئٌد  َ
ٌم ز

ُّ
َعل

َ
�
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sur apprentissage

ة محاوالت التعلم أو عدد�ا، مصط�� وثيق الصلة �علم النفس وال��بية، يقوم ع�� ز�ادة مد

أنھ إن : مثال ذلك. م�مة ما وع�� التكرار والتمر�ن إ�� ما �و أ�عد مما �و ضروري لتعلم

ر أر� رَّ
َ

ع مرات فإن تكراره ست �ان �علم نطق صوت �� لغة أجن�ية ما يحتاج إ�� أن ُيك

 
ً
 زائدا

ً
، فيع�� عنھ، عند ذاك،. مرات، �عت�� �علما

ً
.بمعدل التعلم الزائد و�قاس كميا

261 oversight and accreditation 

bodiesorganes de contrôle et d'accréditation

ضمان (��ار�� ل��ودة �يئات أ�لية مستقلة عن ا���ومة ُ�ع�د إل��ا بآلية التقو�م ا

ق ما تحدده املعاي��، ومن ، للتحقق من مدى كفاءة املؤسسات التعليمية �� تحقي)ا��ودة

بأدا��ا السابق،  -عاي���� ضوء امل -صالحيا��ا جمع املعلومات ومقارنة أداء �ل مؤسسة

 ن��ا بنظ����ا �� الدول الصناعيةومقارنة �ذه األداءات بنظ����ا �� الواليات األخرى، ومقار 

ومن واجبات �ذه ال�يئة أن ". زةاالعتماد أو اإلجا"املتقدمة، و�عرف �ذه ال�يئة باسم �يئة 

ل�ا واق��احا��ا �� شأن تحرص �� تقو�م�ا ل�ل مؤسسة �عليمية ع�� أن تنصب جميع أعما

للتعليم �� املؤسسة وتجو�د  املؤسسة التعليمية، ع�� تطو�ر األداء �� ا��وانب ا��تلفة

�� �ذا النحو يتم ع�� أيدي وع�� الرغم من أن االعتماد ع. املدخالت والعمليات وا��رجات

�بية �� الواليات املتحدة �يئات غ�� ح�ومية ومستقلة، فإنھ يتع�ن أن �ع��ف وزارة ال�

نح ا الصدد أن وزارة ال��بية ال تمو�الحظ �� �ذ. األمر�كية مثال بال�يئات ال�� تمنح االعتماد

�ن �انت تصرح ل�يئات االعتماد االعتماد ملؤسسات التعليم العا�� أو ال��امج األ�اديمية و 

�اصة بضمان نزا�ة عمليات بممارسة �شاط�ا من خــالل ال��نة االس�شار�ة الوطنيـة، ا�

ئة ز�ر ال��بية ما إذا �انت ال�يوع�� أساس ما تقرره �ذه ال��نة، يقرر و . املراجعة والتدقيق

و�تمحور . ة التعليم أو التدر�بال�� تمنح االعتماد سلطة ُ�عتد ��ا فيما يتعلق بنوعية وجود

مؤسسة يليق بمستوا�ا  توافر رسالة - -:عمل ال�يئة ع�� تحقيق الشروط العامة التالية

امتالك املصادر  -. سال��اكمؤسسة �عليم عال، وأن ت�ون لد��ا أ�داف �عليمية تتفق مع ر 

افر نظام توثيق أعمال الطلبة تو  -. واملوارد املناسبة لتحقيق الرسالة واأل�داف التعليمية

بيان مقدر��ا ع�� أ��ا  -. اف�ااملتصلة باأل�داف التعليمية بما يب�ن أن املؤسسة تحقق أ�د

.س�ستمر �� تحقيق رسال��ا وأ�داف�ا

اَبِة َواالْعِتَماِد 
َ
 الّرِق

ُ
ات

َ
َ�ْيئ
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P
262 paradigm

paradigme
ائفھ ا��اصة أو لل�ون رؤ�ة خاصة لواقعة معينة، كرؤ�ة لعضو�ة اإل�سان أو ألحد وظ

مان ما وم�ان ما، و�ركن إليھ عامة، و�و املنطق الداخ�� املتفق ع�� حدوده ومحدداتھ �� ز 

ھ طر�ق اليق�ن املبحوث عنھ أو �� الغالب بدون و�� بھ لرسوخھ �� األنفس كما العقيدة، ألن

لتحتية للبت بخصوص ع�� األقل �كذا يتصور، و�و ع�� �ذا األساس �ش�ل األرضية ا

بحل جميع املعضالت  نقطة ما، لذلك كث��ا ما يتم وصفھ ع�� أنھ األنموذج الكفيل

.املعرفية ع�� ضوئھ

وٌر 
ُ
ظ

ْ
َمن

263 pedagogical activities
activités pédagogiques

أو عق��، ) ح��� حر�ي(ما يقوم بھ املتعلم أو املتعلمون داخل الصف من فعل عضوي 

عتبار أن ال�شاط مف�وم بتوجيھ من املعلم و�رشاده، لتحقيق �دف �علي�� محدد، ع�� ا

� ال��بية، ال�� سعت ودعت حديث ارتبط ظ�وره وال��ك�� عليھ بظ�ور الفلسفات التقدمية �

ولذلك اس�ندت إل��ا . تعلميةإ�� أن ي�ون املتعلم ال املعلم محور العملية التعليمية ال

مية �� القلب ب�ن وتقع األ�شطة التعلي. الطرائق واملنا�� ا��ددة �� التعليم
ّ
مية التعل

ف نجاح العملية التعليمية برم��ا. م�ونات نظام املن��
ّ
�� تحقيق أ�داف�ا وتطلعا��ا،  و�توق

ودقة توظيف�ا، ومناسبة  ال�� �� بالن�يجة أ�داف املن�� وتطلعاتھ ع�� حسن اختيار�ا

 ى تمركز العملية التعليمية ع��وقد أد. الطرائق والوسائل أو التقنيات املعتمدة �� تنفيذ�ا

 املتعلم واعتباره محور�ا إ�� ظ�ور الطرائق التفاعلية �� ا
ً
لتدر�س، ال�� تمنح املتعلم دورا

مي
ّ
 ف��ا، إذ ُيَزجُّ املتعلم �� العملية التعليمية التعل

ً
ة منذ ال��ظات األو�� من الدرس، �ِشيطا

مية فيھ، و�تو 
ّ
ج باستجابتھ لبنود التقو�م و�تطور �شاطھ بتطور األ�شطة التعليمية التعل

 . ال��ا�ي الذي �ش�ل ��ايتھ
ً
 فعاال

ً
 �ِشيطا

ً
َواَل الدرس، يوجھ املعلم و�بقى املتعلم حيو�ا

َ
 ط

ھ و�قوده �� ذلك �لھ
َ
ھ وتفاعل

َ
.�شاط

 
ٌ
ة ْرَ�ِو�َّ

َ
 ت

ٌ
ة

َ
ِشط

ْ
أ�
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264 pedagogical approach
approche pédagogique

سقي ب�ن التوج�ات تصور ناظم ��موع ممارسات التعليم والتعلم؛ ير�ط ع�� نحو �

م�ا، والناظمة مل�ونات الوضعية ال��بو�ة املؤطرة لل��امج واملنا�� املوج�ة لتدر�س�ا و�عل

فھ، والعالقات ال��بو�ة، ال��بو�ة املدرسية، بما �� ذلك غايات العمل ال��بوي وأ�دا

أ�شطة التقو�م والدعم من والوسائل والوسائط املعتمدة �� التدر�س والت�و�ن والتعلم و 

تضا�ا معا��ة املش�لة أو أجل بلوغ غايات محددة، لذلك ارتكز ع�� إس��اتيجية يتم بمق

.يقيةتحقيق �دف مع�ن، باعتماد إجراءات واستخدام صيغ ووسائل تطب

ْرَ�ِويٌّ 
َ
ً�� ت

ْ
َمن

265 pedagogical support
soutien pédagogique

اخل الفصل الدرا��� أو مجموعة من الطرائق واألدوات والتقنيات ا��اصة ال�� ت�ت�� د

ة، لتال�� ما قد يظ�ر ع�� خارجھ ع�� الوحدات واملواد، �� ش�ل أ�شطة تكميلية وت��يحي

لنجاح ومحار�ة الفشل املتعلم من صعو�ات تواجھ س��ه الدرا���، ولتعز�ز فرصتھ �� ا

�إجراء ملعرفة مؤ�الت  ال���يص: الدرا���، و ترتبط �ذه اإلجراءات بأر�ع مراحل، �� 

االختبارات، والتخطيط، املتعلم وقابليتھ للتعلم اعتمادا ع�� مجموعة من الوسائل � 

تجاوز الصعو�ات  والتنفيذ، ثم تقو�م أثر الدعم قصد فحص مدى نجاعة ا��طة ��

.والتع��ات

ْرَ�ِويٌّ 
َ
َدْعٌم ت

266 peer teaching
enseignement par les pairs

ھ مجموعة من املتعلم�ن أسلوب �� التدر�س ونوع من أنواع التعلم التعاو�ي، تقوم في

وعة األو�� أك�� تفوقا �� بتدر�س مجموعة أخرى دون تدخل املعلم و�ف��ض أن ت�ون ا��م

ملز�د من التفاعل والواقعية و�ؤدي �ذا النوع من التدر�س إ�� ا. إنجاز األ�داف التعليمية

عض بطر�قة تؤدي إ�� لدى املتعلم�ن، و�شتمل ع�� طالب يتعلمون من ومع �عض�م الب

و�نصب . وا����ات ب�ن املشارك�ن املنفعة املتبادلة ال�� تنطوي ع�� تبادل املعارف واألف�ار

يقدمھ املتعلمون �عض�م  ال��ك�� ع�� عملية التعلم، بما �� ذلك الدعم العاطفي الذي

كن أن ي�ون بديال للتدر�س ولكن �ذا النوع من التدر�س ال يم. لبعض، و�قدر التعلم نفسھ

.الذي يقدمھ املعلم

َراِن 
ْ
ق

َ
ْدِر�ُس األ

َ
ت

267 performance
performance

َداءٌ 
َ
أ
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ح�� القدرة االف��اضية  �شاط موجھ إلنجاز م�مة ما لتنفيذ فع�� للكفاءة، ونقل�ا من

وتوظف �� األداء عوامل . املوجودة �� الذ�ن إ�� ح�� الواقع الفع�� والتطبيق العم��

ات السابقة أو ا��افز أو غ�� متعددة، �الذ�اء العام أو االستعدادات النوعية أو املك�سب

.ذلك

268 performance tests
examens de performance

العمل �� ا��ت��ات، أو  اختبارات ظ�رت لقياس امل�ارات األدائية، سواء �انت م�ارات

غة، أو غ���ا من امل�ارات م�ارات حل املسائل �� الر�اضيات أو م�ارات االتصال �� الل

. �س�ا �� املدارس وا��امعاتاملرتبطة �عديد من املقررات الدراسية األخرى ال�� يتم تدر 

ر�ري الذي يق�س ا��رجات و�قع �ذا النوع من االختبار موقعا وسطا ب�ن االختبار التح

 و�عت��. لة التعلم �� ال��ايةاملعرفية، ومواقف ا��ياة الطبيعية ال�� سوف يطبق ف��ا حصي

ملوقف الطبي�� أك��، �انت و�لما اق��ب من ا. املوقف الطبي�� �� �ذه ا��الة محك األداء

ع�� إجراءات العمل، أو ع��  و�ركز اختبار األداء. درجة الواقعية �� موقف االختبار أك��

ف؛ ففي حالة إلقاء خطاب أو اإلنتاج، أو ع�� االثن�ن معا، و�توقف �ذا ع�� طبيعة املوق

 من أنواع امل�ارات ا��ركية، العزف ع�� آلة موسيقية، أو ممارسة السباحة، أو أي نوع آخر

أما �� حالة األعمال . ء املطلوبي�ون ال��ك�� �� االختبار ع�� الطر�قة ال�� يتم ��ا األدا

ن � ع�� النتائج ال��ائية أك�� مالفنية �الرسم، أو تقو�م فكرة عرض�ا املتعلم في�ون ال��ك�

�م م�ارة الطباعة ي�ون طر�قة الوصول إ�� �ذا الناتج، ولكن �� حاالت أخرى مثل تقو 

اختبارات : تبارات األداء، و��و�ناك أر�عة أنواع من اخ. ال��ك�� ع�� الطر�قة والناتج معا

بارات عينات العمل املمثلة الورقة والقلم؛ اختبارات التعرف؛ اختبارات ا��ا�اة؛ واخت

.للموقف الك��

َداِء 
َ
 األ

ُ
ِتَباَرات

ْ
اخ

269 performances and results
performances et résultats

ك�� من االختبار، ففي اللغة تقييم تحصيل الطالب من خالل األداء املعتمد ع�� الواجبات أ

 يتم تقييم الكالم واالستماع وكذلك القراءة والكتابة م
ً
. ن خالل مالحظة أداء الطالبمثال

مثل األداء ) العرض(الفع��  و�مكن أن �شمل التقييمات املعتمدة ع�� األداء أداء الطالب

تقدم . الشروحات الشف�يةالشف��، واألداء املوسيقي أو الدرامي، وال�شاطات ا��ركية و 

ت عرض وتماثيل، الش�ل، للطالب إنتاجات، مراجع ـ كتب ـ و�حوث وواجبات بي�ية ولوحا

وام�س التقدير وقوائم مثل ق: و�ناك أدوات خاصة لتقييم األداء، واإلنتاج . ا��سوس

اِئٌج 
َ
ت

َ
َداَءاٌت َون

َ
أ
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واإلرشادات ال�� توجھ  التدقيق واملشا�دات، و��الت الوقا�ع، وا��قائب التعليمية،

.املشروع

270 personal project of student
projet personnel de l’élève

ي�ون فاعال حقيقيا �� بناء مشروع يجعل الطالب محور جميع العمليات ال��بو�ة، و�ؤ�لھ ل

دافعة وتكييف تطلعاتھ حاضره وتوجيھ مستقبلھ، وذلك من خالل استفسار �ل طاقاتھ ال

ع وتطبيق اإلس��اتيجيات وقدراتھ مع الفرص املتاحة وجعل حظوظ النجاح إ�� جانبھ ووض

ال����� للطالب للتجزيء  وال يخضع املشروع. املالئمة رغم �سق املعيقات الذي يحيط بھ

ل��بية والت�و�ن ع�� ألنھ يندرج �� سياق عام �ع�� ا��تمع ع�� العموم ومؤسسات ا

لقة تفاعل مجموعة و�ش�ل ح. ا��صوص، و�تمحور حول الفرد لكنھ �ع�� ا��ماعة كذلك

دة متدخل�ن، إذ باإلضافة إ�� من األ�عاد النفسية وال��بو�ة واالجتماعية، وتفاعل ج�ود ع

�ن واألسرة، و�تأسس، ع�� �عد الطالب محور العملية التعليمية ي��ز دور الفاعل�ن ال��بو�

ن املتعلم محور �شاط�ا وذلك جديد للعملية التعليمية يرتكز ع�� ا��لق واإلبداع و�جعل م

و��تج ... � والطرائق ال��بو�ة �� إطار منظور تر�وي جديد تتجدد �� إطاره ال��امج واملنا�

�و قطب : لداف�� القطب ا-: املشروع ال����� للطالب عالقات قوة ب�ن ثالثة أقطاب

�يط االجتما�� وحول �و قطب التمثالت حول ا�: القطب امل�� . التمثالت حول الذات

.���يتعلق �ذا القطب بالعالم املدر : قطب التقو�م الذا�ي  -. امل�ن

اِلِب 
َّ
�ٌّ للط ِ��

ْ
�

َ
ُروٌع �

ْ
َمش

271 personality
personnalité

م��ة لسلوك الفرد واملتمثلة مجموعة الصفات والسمات الف��يائية والعقلية والعاطفية امل

.عادات�� االستعدادات واملواقف واملشاعر والقيم واال�تمامات وال

 (ال.. )
ُ
ة ِضيَّ

ْ
�

َّ
�

272 philosophy
philosophie

بمع�� ا��كمة،  sophyبمع�� ا��ب،  phiLo: مصط�� يونا�ي األصل م�ون من �لمت�ن 

م للو�لة األو��، إال أن فالفلسفة إذن �� حب ا��كمة، و�الرغم من جاذبية �ذا املف�و 

ة ا��كمة ؟ وما زال �ذا الفالسفة واملفكر�ن قد اختلفوا وتناقضوا �� ماذا �ع�� محب

ا �ذا، والبعض يرى أ��ا علم التناقض واالختالف قائما منذ أن �شأ �ذا املصط�� إ�� يومن

رى أ��ا مف�وم جامع بما فيھ دراسة السلوك اإل�سا�ي �� عالقتھ بال�ون من حولھ، وثالث ي

و�س�� الفلسفة . ��ياة من جماد وحيوان ونبات، ول�ل فلسفة ظ�رت لل�ون واإل�سان وا

 
ٌ
ة

َ
َسف

ْ
ل

َ
ف
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ستخدم�ا �� املعرفة، والس�� إ�� ف�م طبيعة األشياء ودراسة طرق التفك�� واألدوات ال�� �

.لدراسة مش�لة السلوك اإل�سا�ي ومعا��ة القيم

273 planning
planification

وأ�عاد�ا والبحث عن  دراسة مت�املة علمية ودقيقة ملش�لة ما؛ �غرض تحديد حدود�ا

، يتضمن الت�بؤ حلول ل�ا، مع إعداد وتنفيذ مخطط مؤقت ومحدد ومتناسق ��ل�ا

.باأل�داف املرتقبة وتحقيق أفضل ا��لول املناسبة ل�ا

 
ٌ
ِطيط

ْ
خ

َ
ت

274 planning for successful 

instructionplanification d’un enseignement réussi

تم ذلك، و�تضمن التنظيم تخطيط يتطلب معرفة ماذا ير�د املعلم أن يتعلم طالبھ وكيف ي

فاعلية، والتوقع املرتفع ا��يد �� التخطيط، وتوصيل األ�داف التدر�سية إ�� الطالب ب

العامة وا��اصة بحيث  لتعلم الطالب، كما يتضمن تحديد األولو�ات، وتحديد األ�داف

لقصد من التعلم، تصاغ األ�داف العامة ع�� ش�ل عبارات عر�ضة وعامة �ع�� عن ا

. �اصة ا��ددةو�تطلب تحقيق مثل �ذه األ�داف العامة سلسلة من األ�داف ا�

ة، وأنواع التدر�س، فيتم و�خصص �� ا��طة الوقت، واملواد التعليمية، واأل�داف ا��اص

 عن طر�ق التخطيط املنتظم واملناسب الستخدا
ً
.مھ املثمر �� التدر�سضبط الوقت مثال

اِ�ِ� 
َّ
ْدِر�ِس الن

َّ
 للت

ٌ
ِطيط

ْ
خ

َ
ت

275 planning teaching
planification de l'enseignement

واستخدام أدوات أو  تصور مسبق ملا سيقوم بھ املعلم من أساليب وأ�شطة و�جراءات

ـــائل �عليمية من أجل تحقيق األ�دا ــ ـــ�زة أو وسـ ــ ضع ف ال��بو�ة املرغوب ف��ا؛ أي عملية و أجــ

أ�داف محددة خالل  إطار شامل ل��طوات واإلجراءات واألساليب املستخدمة لتحقيق

يد املدى والذي يتم التخطيط البع: و�جري التخطيط ع�� مستو��ن. ف��ة زمنية معينة

لقص�� املدى مثل ا��طة لف��ة طو�لة �ا��طة السنو�ة أو ا��طة الفصلية، والتخطيط ا

.األسبوعية أو ا��طة اليومية

ْدِر�ِس 
َّ
 الت

ُ
ِطيط

ْ
خ

َ
ت

276 plateau project
projet de Plateau

معة والية �� جامعة الينوي بمدينة ار�انا وجا 1976مشروع بدأ العمل الفع�� بھ عام 

و
ُ
ت
َ
ُروُع َبال

ْ
َمش

97



�كية ك��ى مبدأ كنظام ب�سلفانيا وتم التوسع فيھ ع�� نطاق عاملي بواسطة شركة أمر 

فية املتصلة بحاسوب العمل املش��ك �� نفس الوقت �� بضعة أالف من ا��طات الطر 

ة ذات شاشات �عمل ��م وأصبح اآلن ميكرو�التو الذي �ستخدم حواس�ب بالغة القو 

ية من خالل حاسوب �أج�زة طرفية و�تم �غذية �ذه ا��واس�ب بال��مجيات التعليم

.مركزي عمالق

277 positive and negative 

interdependenceinterdépendance positive et négative

، وأن صفة من صفات التعلم التعاو�ي، و�� الطر�قة ال�� ���ع الطال 
ً
ب أن �عملوا معا

، و�ذه الصفة اإليج
ً
ابية ت�نا�� مع الطر�قة نجاح �ل واحد م��م يزداد بنجاح�م جميعا

الطالب و�مرون بخ��ة  السلبية �� الصفوف التقليدية ال�� �عتمد ع�� املنافسة ب�ن

�بو�ة والتقدير العل��، و�قوم املساندة البي�ية السلبية ب�ن الطالب �� مجال املوارد ال�

.آلخر�نالطالب باحت�ار املعرفة و�ظ�رون نجاح�م ع�� حساب الطالب ا

 
ٌ
ة ِبيَّ

ْ
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ٌ
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ٌ
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278 practical education
éducation pratique

داد ق العم�� ملا �علموه �� برنامج إعال��بية امليدانية ال�� يتم ف��ا تدر�ب الطلبة ع�� التطبي

 �� مدارس التدر�ب من املدرس�ن من معلومات نظر�ة، و�تم تطبيق �ذه املعلومات عمل
ً
يا

.عليمأجل إكسا��م الكفايات التدر�سية الالزمة ملمارسة م�نة الت

 
ٌ
ة  َعَمِليَّ

ٌ
ْرِ�َية

َ
ت

279 Primak principle
principe de primak

يمكن ) ك ا��ببأو السلو (مبدأ ينص ع�� أن السلوك الذي يظ�ره ال��ص كث��ا 

و�س�� �ذا املبدأ ). ��ببأو السلوك غ�� ا(استخدامھ لتعز�ز السلوك الذي يظ�ره قليال 

فإذا . منھ منذ القدمالذي حمل اسم ديفيد بر�ماك بقانون ا��دة ألن ا��دات استخد

، أو "لك ب�ناول ا��لوى  �ل ا��ضار أوال و�عد ذلك أسمح"قالت ا��دة أو غ���ا للطفل 

. لوك تتم وفقا ملبدأ بر�ماكفإن محاولة التأث�� �� الس" ادرس أوال و�عد ذلك اخرج للعب"

ال�� ال يقومون ��ا (��م و�كذا يمكن ���يع األطفال ع�� تأدية االستجابات املطلو�ة م

عد أن يقوموا بتأدية من خالل السماح ل�م بتأدية األ�شطة ا��ببة فقط �) تلقائيا

.االستجابات غ�� ا��ببة

 ِبِر�َماَك 
ُ
َمْبَدأ

280 principle  
ٌ
َمْبَدأ
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principe

.قاعدة لفعل مع�ن أو حدث ما مقبولة ومع��ف ��ا

281 probing question
questions d'approfondissement

�� إجابة الطالب بقصد أسئلة ال يمكن للمعلم إعداد�ا مسبقا أل��ا أسئلة ي�ن��ا ع

، مساعدتھ ع�� إعادة النظر ف��ا من أجل تحسي��ا أو تطو�ر�ا ل
ً
ت�ون أك�� دقة وتفصيال

يا أك�� مما تتطلبھ م�ارات وأل��ا تب�� بناء ع�� عبارات الطالب ف�� تتطلب تدر�با عمل

ا عندما ال �ستطيع الطالب األسئلة األخرى، و�� أيضا األسئلة ال�� يقوم املعلم بطرح�

الب من خالل األسئلة و�ساعد املعلم الط. اإلجابة أو عندما يجيب إجابة غ�� ��يحة

 انت اإلجابة ال�� يقدم�ا الطالبالسابرة ع�� إعادة النظر �� تفك��ه، وتطو�ر عباراتھ إذا � 

لتفك�� بصورة أعمق �� غ�� مرضية للمعلم، ُيطرح السؤال السابر ل���يع الطالب ع�� ا

الل �عديل املعلم إلجابة استجابا��م األولية ؛ للتعب�� عن أنفس�م بصورة أو��، ومن خ

ت والعقبات ال�� تواج��م عند الطالب، تنمو لد��م م�ارة املرونة �� إيجاد ا��لول للمشكال 

السابرة ال يمكن تحديد  حل املسائل وتطبيق القوان�ن، مع مالحظة املعلم أن األسئلة

 ارات األسئلة السابرة، اعتمادمسار�ا، و�التا�� ال بد للمعلم أثناء التحض�� توقع �عض مس
ً
ا

لم وجوان��ا املتصلة ��ا، ع�� معرفتھ باملستوى املعر�� للطالب عن املادة موضوع التع

حيث �ساعد : ابرة املباشرةاألسئلة الس -: و�مكن تمي�� ثالثة أنواع من األسئلة السابرة

: األسئلة السابرة ا��ولة -. سبةاملعلم الطالب �� إعادة النظر �� إجابتھ إذا �انت غ�� منا

 من متا�عة التو 
ً
 -. جھ بھ إ�� الطالب األول حيث يوجھ املعلم السؤال إ�� طالب آخر بدال

ن الطالب اإلجابة ع��ا، و�تم ف��ا تحديد فكرة معينة، و�طلب م: أسئلة الس�� ال��ابطي

ء ب إ�� س�� تلك اإلجابات والبناوت�ون إجابات الطالب األولية مقبولة ثم يدعو املعلم الطال 

د القواعد األساسية ألسلوب عل��ا، و�و ما �ساعد ع�� تنمية قدرة االستكمال، و�عت�� أح

خدم�ا املعلم داخل ا���رة ومن أمثلة األسئلة السابرة ال�� يمكن أن �ست. العصف الذ���

اصيل، وطرح األسئلة ع�� الدراسية، املطالبة بتوضيح اإلجابة أو إعطاء مز�د من التف

.ة السؤال السابر ب�لمة ملاذاالطالب إلعطاء األمثلة والتوضيحات والت��يرات، وت�ون بداي
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282 problem solving method
méthode de la résolution des problèmes

راسة محورا ل�ا ونقطة طر�قة تت��ص �� اتخاذ إحدى املشكالت ذات الصلة بموضوع الد
 ة وعمل اإلجراءات الالزمة وجمعالبداية �� تدر�س املادة، فمن خالل التفك�� �� �ذه املش�ل

ِكالِت 
ْ

ش
ُ
 َحّلِ امل

ُ
ة

َ
ِر�ق

َ
ط
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ملناسبة ل�ا، ي�ون الطالب قد املعلومات والنتائج وتحليل�ا وتفس���ا ثم وضع املق��حات ا

ا يؤدي إ�� إحداث التنمية اك�سب املعرفة العلمية وتدرب ع�� أسلوب التفك�� العل�� مم

لب بضرورة أن تب�� املنا�� وقد يتحمس البعض فيطا. املطلو�ة مل�اراتھ العلمية والعقلية

م املعلومات �� صورة املدرسية ع�� أساس ي�ناسب وتنفيذ حل املشكالت؛ أي أن تقدي

��لول املناسبة ل�ا، و�م مشكالت ��م الطالب وا��تمع وتحتاج إ�� تفك�� جيد إليجاد ا

�� التفك�� واك�ساب امل�ارات يرون أن تنظيم امل��اج �غ�� �ذه الطر�قة ال �ساعد الطالب ع

ن�� القائم ع�� أساس املادة الضرور�ة �� التفك�� العل��، و�ذا رأي غ�� سليم إذ إن امل

دة العلمية مثال يمكن أن الدراسية يمكن أن يحقق أ�داف تدر�س املادة؛ ففي حالة املا

مل�ارات الضرور�ة ل�ذا تنمية التفك�� العل�� واك�ساب ا: تتحقق �عض األ�داف، م��ا 

عتمد ع�� إثارة املشكالت و�مكن أن يتحقق ذلك باستخدام طر�قة التدر�س ال�� �. التفك��

 -: تبعت ا��طوات التالية العلمية والتفك�� السليم فيما يقود إ�� حل املش�لة، إذا ا

 -. صادر�ا ا��تلفةجمع البيانات حول املش�لة من م -. اإلحساس باملش�لة وتحديد�ا

اختيار  -. فروضوضع خطة الختبار ��ة ال -. فرض الفروض، أو بدائل حل املش�لة

.الفرض ال��يح والوصول إ�� ا��ل

283 productive competence
compétence productive

ف�وم املدخالت �نا �عوامل �سبة املدخالت �� العملية ال��بو�ة إ�� ا��رجات، و�تعلق م

سية والعالقات اإل�سانية املدرس�ن واإلدارة التعليمية واإلشراف الف�� والكتب املدر 

د عبور�م املرحلة التعليمية السائدة �� املدرسة وغ���ا، وا��رجات �� نفس ا��موعة �ع

اشئة �� جميع النوا�� ا��اصة، و�قاس ا��رج �نا بمدى التغ�� ا��ادث من سلوك الن

.بال�سبة لأل�داف ال��بو�ة
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284 professional situation
situation professionnelle

ة وال�شر�ة والتنظيمية ال�� حصيلة مجموعة من امل�ام والوظائف واأل�شطة وامل�ام التقني

�عرف �ذه الطر�قة . خر�ن�عمل ف��ا الفرد ع�� إثبات منصبھ ا��اص، لكن �� عالقة باآل 

عة للت�و�ن مع الطلب كما �و ��ندسة الت�و�ن ال�� ال تكتفي بالتكييف أو املالءمة الواس

 ار تطور الوضعية امل�نية و�دماجا��ال �� التأ�يالت امل�نية بل عل��ا أن تأخذ �ع�ن االعتب

وضعية �� ص��ورة ل�ا وج�تان  والعلمية املتوقعة، أل��ا) التكنولوجية(التطورات التقانية 

�ا حينما تتغ�� التقنيات أن من سيمارس �ذه امل�نة عليھ أن �ستمر �� االضطالع �: �ما
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مكنھ أن �غادر�ا و�تجاوز�ا واملعارف و�تغ�� و�تحول ا��يط؛ أن من سيمارس �ذه امل�نة ي

.و�غ���ا �� إطار التكييف أو ال��قية أو التحول 

285 programmed teaching
enseignement programmé

درس أو املرشد، وذلك طر�قة تر�و�ة �سمح بنقل املعارف دون الوساطة املباشرة للم

يضا، نوع من التعلم الفردي و�و أ. باح��ام ا��اصيات الذاتية املم��ة ل�ل تلميذ �� ذاتھ

التعلم ف�و �عتمد ع��  الذا�ي حيث �عتمد املتعلم ع�� نفسھ �� تحقيق وتحصيل نتائج

من خالل وسائل خاصة،  �شاط املتعلم ذاتھ و�يجاب�تھ �� تحقيق أ�داف التعليم وذلك

ومن مم��ات . �زة ا��اسوبالكت�بات، الشرائح، األفالم، الصور، آالت التعلم، أج: مثل 

كما أنھ �عرف املتعلم نتائج  التعليم امل��مج، أنھ ي�ناسب مع الفروق الفردية للمتعلم�ن

و�عتمد ع�� عنصر�ن . لتعلمسلوكھ مباشرة في�تقل إ�� مرحلة جديدة أو يحاول مرة أخرى ل

�عليم : و من أ�دافھ. رة كفايةتنظيم املادة التعليمية، وتخطيط املادة و��يئ��ا بصو : �ما 

يد ع�� قدرة املتعلم ع�� التأك. الفرد كيفية مزاولتھ وممارستھ ����ات التعليم بنفسھ

. ملرونة �� املمارسة العمليةوا. إدراك جوانب املوقف التعلي��، استخدام املتعلم لقدراتھ

عليم؛ ت�و�ن اتجا�ات إيجابية ز�ادة الفاعلية للتعلم؛ ارتفاع كفاءة الت: أما خصائصھ، ف��

يم، والتغذية الراجعة ال�� نحو التعليم؛ تحقيق نتائج التعليم؛ االقتصاد �� زمن التعل

ملتعلم�ن �� التعلم الذا�ي، إعطاء فرصة ��ميع ا: وت��ز من خالل. �ساعد ع�� إتقان التعلم

راعاة الفروق الفردية �� سرعة ز�ادة تفاعل املتعلم�ن، تقليل العبء الزائد ع�� املعلم، م

لم�ن، واك�ساب املتعلم�ن التعلم والكشف ع��ا،والتغلب ع�� األعداد الكب��ة من املتع

لطر�قة ا��وار�ة، يحقق مبدأ أنھ ي�ت�� ا: ومن أبرز مبادئھ . ا��وانب املعرفية �� املن��

لعلمية للطالب دون التدخل التعلم ال�شيط، يقوم ع�� التعز�ز اإليجا�ي، و�نقل املادة ا

.� حدةاملباشر من قبل املعلم مع مراعاة ظروف �ل طالب وقدراتھ ع�

ْعِليٌم ُمَ�ْ�َمٌج 
َ
�

286 programming
programmation

، لتوج��ھ و�عالمھ بكيفية عملية كتابة �عليمات وأوامر ���از ا��اسوب أو أي ج�از آخر

ددة باللغة ال�� اختار�ا وت�ون عملية ال��مجة متبعة لقواعد مح. التعامل مع البيانات

ية إعطاء أوامر ل��اسوب امل��مج، فلغة ال��مجة �� باألساس طر�قة �س�ل للم��مج كيف

ا عن األخرى وتجعل�ا ول�ل لغة خصائص�ا ال�� تم���. ل�ي يقوم بالعمل املطلوب منھ

لغات ال��مجة أيضا خصائص مناسبة بدرجات متفاوتة ل�ل نوع من أنواع ال��امج، كما أن ل

 
ٌ
َبْرَمَجة
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.مع ا��اسوب مش��كة وحدود مش��كة بحكم أن �ل �ذه اللغات أ�ش�ت للتعامل

287 progressive teaching
enseignement progressiste

� املتعلم و�عليمھ كيف تدر�س ينطلق من أسس ونظر�ات ال��بية ا��ديثة ال�� تركز ع�

�ذا األسلوب عن  لذلك ي�تعد. يتعلم بنفسھ، و�ك�شف و�حل ما يواج�ھ من مشكالت

ملية تر�و�ة �ادفة وشاملة، تأخذ ال��ك�� ع�� املعلم الذي �س�� إ�� تلق�ن املادة العلمية، ع

عاون خالل�ا �ل من املعلم �� االعتبار مجموعة العوامل امل�ونة للتعلم والتعليم، و�ت

تمع، لتحقيق ما �س�� والطالب، واإلدارة املدرسية والغرف الصفية، واألسرة وا��

اجتما�� وسيل��ا الفكر  باأل�داف ال��بو�ة، ألن التدر�س إ�� جانب ذلك عملية تفاعل

ل�ل م��ما أدوار يمارس�ا  وموقف يتم�� بالتفاعل ب�ن طرف�ن،. وا��واس والعاطفة واللغة

إذ إنھ يأ�ي إ�� املدرسة  .من أجل تحيق أ�داف معينة، ولم �عد الطالب سلبيا �� موقفھ

ات، ألنھ يحتاج إ�� أن يتعلم مزودا بخ��ات عديدة، ولديھ �ساؤالت متنوعة تحتاج إ�� إجاب

.�صدار األح�امكيف يتعلم، إ�� �علم م�ارات القراءة واالستماع، والنقد، و 

ِميٌّ  دُّ
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ق
َ
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288 project
projet

ة �س�ند إ�� من��ية سلوك إ�سا�ي يف��ض أسلو�ا �� التفك�� والعمل، يحيل ع�� خط

واق��اح ا��لول ) را�نةالوضعية ال(تحدي املشا�ل، انطالقا من تحليل دقيق للوقا�ع 

) تجاوز الذات والواقع(وضبط وسائل العمل و�رمجة ال�شاط لبلوغ األ�داف امل�شودة 

ن طر�ق املشروع مقار�ة و�عد التعلم ع. بأك�� قدر من الفعالية والعقالنية والتخطيط

بناء �علماتھ بالتفاعل مع  تر�و�ة متم��ة ت�يح للمتعلم فرصا سانحة لالنخراط الك�� ��

ع منذ سن مبكرة، أي و�مكن تطبيق فكرة املشرو . زمالئھ وأساتذتھ ومحيطھ �ش�ل عام

عليم، ع�� تنمية االستعدادات ابتداء من ر�اض األطفال، إذ �ساعد تطبيقھ �� ال��بية والت

ما�� و�سا�م �� سلوك املتعلم والقدرات لدى املتعلم�ن، و�ن�� التفك�� العل�� والعمل ا��

ك نجد ال��بية ا��ديثة بإكسابھ مواقف وخ��ات جديدة يوظف�ا �� حياتھ اليومية، لذل

.املر�ي األمر��ي جون ديوي  تدعو إ�� التعليم باستخدام طر�قة املشروع ال�� يدعو إل��ا

ُروعٌ 
ْ

َمش

289 projected materials
matériel de projection

، مثل الشرائح واألفالم و 
ً
الشفافيات وشرائط الفيديو الوسائط البصر�ة ال�� �عرض ضوئيا

.و�رمجيات ا��اسوب
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290 psychosomatic
psychosomatique

��سمية ذات األسباب األمراض ال�� تلمس العقل وا��سم �� آن واحد، ف�� األمراض ا

ناك أمراض تتفاعل ما ولذلك فمن الطبي�� أن ت�ون �. النفسية؛ فالعقل وا��سم واحد

ن �ن ا���از العص�� املركزي و��ب�ن ا��سم والعقل، والعالقة بي��ما �عتمد ع�� العالقة ما ب

و من . مل�ونة ل��سم �لھبا�� ا��سم، أو ب�ن ا��زء االنفعا�� الالشعوري واألعضاء ا

لب، آالم الذبحة الصدر�ة القلق وعدم انتظام النوم، ازدياد سرعة ضر�ات الق -: أمثل��ا

.تنفسال�اذبة، القولون العص��، ارتفاع ضغط الدم العص��، ضيق ال

وُسوَماِ�يٌّ 
ُ

، ِسيك �ٌّ ِجْسِ��ٌّ ِ��
ْ
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Q
291 quality

qualité
ل��ا�ي ألية مؤسسة و�� أي قطاع عملية بنائية إيجابية، ��دف إ�� تحس�ن ا��دمة أو املنتج ا

ك من خالل تحس�ن ب�ئة أو مجال �ان، بحيث يل�� احتياجات وتوقعات املستفيدين، وذل

ان �� عمل�م واملؤدي إ�� وظروف العمل ل�ل العامل�ن �� املؤسسة، وتحف���م ع�� اإلتق

التطابق  -: وتتضمن ا��ودة . منتج خاٍل من العيوب و�طابق الشروط واملعاي�� املتفق عل��ا

قررون ما �و ال���ء ال��يح مع املواصفات واملعاي�� ال�� توضع بوساطة ا����اء، عندما ي

تياجات العميل أو تطابق املنتج أو ا��دمة مع اح -. وما �� أفضل وسيلة لتطبيقھ

ورضا . دمة إ�� نتائج مثاليةا��لو من العيوب، ال�� �لما تم تجن��ا وصلت ا�� -. املستفيد

.� املنافسة، وتقليل الت�لفةالعمالء، وز�ادة اإلتقان والفاعلية اإلنتاجية، والقدرة ع�

 
ٌ
َجْوَدة

292 quality of the curriculums
qualité des curriculums

جودة املنا�� من حيث املستوى أصالة ال��امج و -: من املؤشرات املرتبطة با��ودة �� املنا��

ل��صية القومية وت�تعد إ�� أي مدى �عكس املنا�� ا-وا��توى والطر�قة واألسلوب ؛  

و�توقع  -صية املتعلم ؛ إ�� أي مدى ترتبط بالب�ئة وت��ي �� -عن التبعية الثقافية؛ 

ررات الدراسية والب�ئة زادت بخصوص �ذا املؤشر األخ��، أنھ �لما زاد االرتباط ب�ن املق

ھ املضمون االجتما�� للتعليم فعالية التعلم، وأدرك املتعلم قيمة ما يتعلمھ، و�تأكد لدي

.العا�� و�ذلك يوظف ما اك�سبھ من نتائج وخ��ات

ِة  َراِسيَّ اِ�ِ� الّدِ
َ
ن
َ
 امل

ُ
َجْوَدة

293 questionnaire
questionnaire

لة ال�� يراد بح��ا، أو استمارة يصمم�ا الباحث ع�� ضوء الكتابات ذات الصلة باملش�

نات أولية عن املبحوث�ن يحصل عل��ا جا�زة، و�عدل�ا ع�� ضوء أسس علمية، وتتضمن بيا

 أو  وفقرات عن أ�داف البحث، تم إعداد�ا بصيغة مغلقة أو مفتوحة
ً
أو االثن�ن معا
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و املناولة، أو نحو�ا، بالصور، بحيث تصل إل��م بواسطة وسيلة معينة، مثل ال��يد، أ

  .و�عود للباحث بالوسيلة ذا��ا �عد الفراغ من اإلجابة ع��ا
ً
و�� األداة األك�� استخداما

و�جب مراعاة عدة . اتجا�ا��مل��صول ع�� البيانات من املبحوث�ن مباشرة ومعرفة آرا��م و 

�س ف��ا وتحمل معلومة أن ت�ون األسئلة وا��ة ال ل: نقاط عند وضع االس�بانة، أ�م�ا

، كما يفضل أن ت�ون اإلجابات واحدة مع مراعاة عدم التداخل أو التكرار فيما ب�ن األسئلة

امل�ان ا��صص ل�ا ح��  املطلو�ة ع�� �يئة عالمات أو إشارات يقوم الفرد بوضع�ا ��

دة عن التعقيد وأن ت�ون يجب كذلك أن ت�ون األسئلة �عي. �س�ل حصر�ا وتبو�ب بيانا��ا

.موضوعية بحيث تل�� الغرض الذي وضعت من أجلھ االس�بانة
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294 random errors

erreurs non systématiques ou aléatoires
بار عند أفراد العينة �ش�ل أخطاء القياس ال�� تحدث من ح�ن آلخر وتؤثر �� نتائج االخت

ة املرتبطة أساسا باملتعلم؛ وتندرج ضمن األخطاء التعليمية التعلمي. عشوا�ي وغ�� إجما��

وترجع �ذه . و عدم تذكرحيث ترتكب من طرف املتعلم غالبا �س�ب س�و أو عدم ان�باه أ

لبا عند اجتياز�م لالختبار، األخطاء إ�� عوامل متعددة تؤثر سلبا �� نتائج �عض الطالب س

جال االختبار املذ�ور، ومن مما يجعل�م يظ�رون ع�� غ�� حاال��م وقدرا��م ا��قيقية �� م

أو إنجاز األعمال  الوقت ا��صص ل��واب عن أسئلة االختبار -: ب�ن �ذه العوامل 

العوامل  -. وم االختباراإلر�اق والتعب الذي �عا�ي منھ �عض املمتحن�ن ي -. املطلو�ة

.إ��...النفسية املرتبطة بالتحف�� أو القلق أو ا��رمان مثال 

 
ٌ
ة اِئيَّ َو

ْ
اٌء َعش

َ
ط

ْ
خ

َ
أ

295 reading
lecture

ة ع�� فك رموز املعا�ي من استخالص للمع�� من املادة املطبوعة أو املكتو�ة، أو القدر 

امل�ارات الرئ�سة األر�ع للغة  و�� امل�ارة الثالثة من حيث ترتي��ا ب�ن. األش�ال املكتو�ة

االستماع، ع�� خالف الكالم و�عد م�ارة استقبال � ). االستماع فالكالم فالقراءة فالكتابة(

مد�ا القراءة �� نظام ال��م�� وقناة االتصال ال�� �عت. والكتابة اللت�ن �ما م�ارتا إرسال

مثل الكتابة، بمع�� أن  اللغوي �� ش�لھ الكتا�ي، و�� م�ارة مرجأة ع�� صعيد التعلم

ر�ي االتصال الشفوي الطفل أو ال��ص يبدأ �علم�ا �� مرحلة متأخرة ع�� �علم م�ا
 �� ا)االستماع والكالم(

ً
ملدرسة، �عد أن ي�ون الطفل قد ، باعتبار أن �ذا التعلم يتم عموما

ھ بت�بع ال�لمات املكتو�ة النف��� ا��ر�ي والعق��، �سمح ل: بلغ مرحلة من الن�� العضوي 

باملع�� ) م عالمات أو إشاراتباعتبار أن اللغة نظا(�� سياق نص، ور�ط العالمة املكتو�ة 

ف�سيولوجية ملا �و مكتوب و�� عملية معقدة تبدأ باالستجابات ال. الذي تدل عليھ وف�مھ

ملع�� الذي تحملھ �ذه الرموز ، و�ذه املرحلة آلية؛ وت�ت�� بتفس�� ا)�عرف الرموز اللغو�ة(

 
ٌ
ِقَراَءة
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و�� . � وا��اكمة واالست�تاج�� عالقا��ا �عض�ا ببعض، و�ذه املرحلة عقلية تتطلب التفك�

عنيھ عند ا��ديث عن صامت، أو قراءة صامتة، و�و ما �: من حيث أسلوب األداء شكالن

اب األطفال قدرة ع�� نطق الف�م الكتا�ي؛ وج�ري يمارس ب��ك�� �� الصفوف الدنيا الكس

، وفصاحة، وقدرة ع�� التعب�� الشفوي، و 
ً
 ��يحا

ً
لكنھ يمارس �� مستواه األصوات نطقا

راءة ا���ر�ة �� الش�ل األك�� والق. األر�� �� مواج�ة ا��م�ور �� ا��طابة و�لقاء ال�لمات

، باعتبار�ا م�ارة مركبة تتطلب الف�م الكتا�ي والتع
ً
 �عقيدا

ً
وتحتاج إ�� . ب�� الشفوي معا

وتتضمن القراءة . داللةكفاءة لغو�ة متقنة تحصن ا��طيب من أخطاء النحو والصرف وال

�روف ال��ا�ي وعالقة �عض سلسلة مت�املة من امل�ارات الثانو�ة مثل اإلحاطة بنظام ا�

 امل
ً
 آخر، كما تتضمن أيضا

ً
 لغو�ا

ً
�ارة الذ�نية وا��ركة ا��روف مع �عض�ا ل�ش�ل صوتا

القراءة : �م ا��ر�� للنصالف -: و�ناك أنواع مختلفة من القراءة . اآللية ا��فيفة للع�ن

أي : الف�م االستدال��  - .بقصد الف�م والتذكر واستدعاء املعلومات املشروحة �� النص

رئ باالعتماد ع�� بد��تھ إيجاد معلمات غ�� مذ�ورة �� النص �ش�ل وا�� حيث يقوم القا

ارئ بمقارنة املعلومات ال�� و�نا يقوم الق: الف�م التقو��� أو الناقد  -. الستخالص املع��

القراءة من أجل تذوق : الف�م اإلجما�� -. يتلقا�ا من النص مع معرفتھ السابقة وقيمھ

.النص و�شكيل استجابة عاطفية نحوه

296 reasoning method
méthode de raisonnement

ا��االت الفردية من تلك الطر�قة ال�� تقوم ع�� استقراء القاعدة واست�تاج األجزاء و 

الستدالل إ�� التعرف ع�� مثال، �عر�ف، مقال، و��دف ا: القاعدة، وت�بع ا��طط التا��

دالل القائم ع�� وقد يؤدي االست. خصائص ���ء مج�ول من دراسة خصائص ���ء معلوم

ر�ا إ�� �عديل االستدالل املالحظة إ�� ا��اجة إ�� إجراء مالحظات أخرى، قد تؤدي بدو 

.األص��

ِل 
َ
 االْسِتْدال

ُ
ة

َ
ِر�ق

َ
ط

297 recognition
reconnaissance

م، وال سيما اللغوي منھ، و�و ش�ل �
ّ
سيط إ�� حد ما من أش�ال مف�وم وثيق الصلة بالتعل

 الذاكرة، يقوم ع�� مماثلة األشياء املدركة �� ��ظة معينة ب
ً
و�س�م . أشياء مدركة سابقا

ة، ال�� �ش�ل مرحلة من التعّرف، بصفتھ ش�َل ذاكرٍة إدراكية، �� إنتاج ظوا�ر املطابق

.املراحل ا��و�ر�ة للفعل اإلدرا�ي

 
ٌ

ف َعرُّ
َ
�

298 reliability َباٌت 
َ
ث
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validité

�و أن �عطي املقياس أحد شرطي صالحية مقياس ما ليحقق ال�دف الذي وضع من أجلھ، و 

 (النتائج نفس�ا 
ً
و�توقف . ��ا �� شروط مماثلةإذا طبق مرة ثانية ع�� ا��موعة ذا) تقر�با

، كما )ال��ابطات البي�ية(منھ  معامل ثبات املقياس ع�� العالقة أو ال��ابط ب�ن �ل وحدت�ن

 يتوقف ع�� ترابط �ل وحدة من وحدات املقياس بب�يتھ بصفتھ ك
ً
وحدات املقياس �ل�ا (ال

 
ً
ية يؤشران ع�� ثبات و�نجم عن ذلك أن تماسك املقياس أو تناسق بن�تھ الداخل). معا

طر�قة التطبيق ثم  -: تيةو�قاس ثبات املقياس بواحدة أو أك�� من الطرائق اآل. درجاتھ

 -. لتجز�ة النصفيةطر�قة ا -. طر�قة بناء ش�ل�ن مت�افئ�ن للمقياس -. إعادة التطبيق

لالختبارات (ل التقر��ية طر�قة ا��داو  -. طر�قة تحليل التباين -طر�قة التناسق الداخ�� 

).التحصيلية خاصة

299 remembrance
évocation

ك�سا��ا وخز��ا �� ذاكرتھ، القدرة ع�� استدعاء املعلومات أو ا����ات ال�� سبق للفرد ا

. يت �� الذاكرة �� علم النفسصور�ة �انت أم لفظية، و�� املرحلة األخ��ة من عملية التث�

، و�نما سلسلة من ال�شاطات وال �عت�� علماء النفس وال��بية التذكر قدرة واحدة منفردة

.املعرفية

ٌر 
ُّ

ك
َ

ذ
َ
ت

300 repetition
répétition

دات، واك�ساب السلوك، مف�وم وثيق الصلة �علم النفس، و�و عامل حاسم �� �ش�ل العا

  األجن�ية(و�و أيضا وثيق الصلة بتعليم اللغات . وتحسن األداء
ً
ومعناه . و�علم�ا) عموما

د(العام �نا أن �عيد الطالب   طلب إليھ امل) يرّدِ
ً
 صوتيا

ً
دهنموذجا أما باملع�� . علم أن يرّدِ

يمية �� املستوى األول درجة من درجات املرحلة األو�� من الوحدة التعل: الضيق، ف�و

للغوي املق��ح ع�� الت��يح الصو�ي وحفظ النموذج ا: و�دفھ مزدوج). مستوى املبتدئ(

 م�ما �� طرائق �عليم املتعلم؛ فالت��يح الصو�ي، املطبق قبل الشرح أو �عده، يؤد
ً
ي دورا

ستعمال آليات جديدة سمعية اللغات ال�� تو�� ا��انب الشفوي أ�مية كب��ة، أل��ا ت�يح ا

 إلعادة تأ�يل السم
ً
مَنح حينا

ُ
 للتدرب ع�� النطقونطقية، باعتبار أن األفضلية ت

ً
. ع، وحينا

م�ا وثبا��ا، والسيما ع�� و�عد آلة ال���يل الصو�ي، من خالل صدقية النماذج ال�� تقد

غ�� أن التكرار ي�ب�� . صو�ي، املساعد الثم�ن للت��يح ال)اإليقاع والن��ة(صعيد الَعروض 

: أن ي�ون غاية �� ذاتھ -. ��فالتكرار تمر�ن فعال، ول�س مجرد تقليد آ: الرتابة -: أن يتجنب

َراٌر 
ْ

ِتك
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�ستطيع أن �س�ثمر إال ما �و  فنحن مازلنا �� الدرجة التم�يدية من مرحلة االس�ثمار، وال

ل 
َّ
 ومع��ً (معروف ومتمث

ً
ل املدرس �� الصف؛ ، ومعمل اللغات يمكنھ أن يخفف عم)نطقا

 ع�� أن يدرك أغ
ً
. الطھ وأن ي����اولكن استعمالھ َيف��ض أن ي�ون الطالب قادرا

لتكرار، ف�و ي�يح تجنيد ا��ما�� ُيدِخل عنصر الدينامية �� مرحلة ا) اإلعادة(والتكرار 

بكث�� من التكرار الفردي  ا�تمام الصف، و�شغيل العناصر اإليقاعية، ولكنھ أقل فعالية

.فيما يخص العمل ع�� األصوات، وكذلك ع�� الن�� والتنغيم

301 research plan
plan de recherche

ءات الالزمة ل�ا، �عده تقر�ر محكم يتضمن عناصر األسلوب العل�� �� البحث، واإلجرا

�ت�� إل��ا، و�خضع للتحكيم الباحث وفق املواصفات العلمية ال�� تحدد�ا املؤسسة ال�� ي

.رحلة �عد أخرى من قبل متخصص�ن �� ا��ال العل�� للباحث و�ل��م ب�نفيذ�ا م

 الَبْحِث 
ُ
ة

َّ
ط

ُ
خ

302 research report
rapport de recherche

ء ل�� بذل�ا �� أثناء إعداد ا��زالش�ل ال��ا�ي للبحث، إذ يو�� الباحث فيھ ا���ود امل�مة ا

ة ة ال�� ي�ت�� إل��ا، أو ا���النظري وا��زء امليدا�ي للبحث وفق مواصفات املؤسسة العلمي

.ال�� ير�د �شر بحثھ ف��ا

ِر�ُر الَبْحِث 
ْ

ق
َ
ت

303 respondent conditioning
conditionnement opérant

بة املعروف منذ زمن �عيد �� قام سك�� بصياغة �ذا املصط�� لتعديل مف�وم املث�� االستجا

 للمنظور السلو�ي، فإن التعلم يمكن �عر�فھ. علم النفس
ً
ع�� أنھ �غ�� م��وظ ��  وطبقا

ث�� الذي ي�بع االستجابة السلوك، فعند استخدام اإلشراط االستجا�ي يمكن التحكم بامل

�ش�ل ��يح و�قوم املدرس  املعطاة ع�� س�يل املثال، إذا �ان الطالب يجيب عن سؤال ما

الب �ش�ل إيجا�ي لسلوكھ ع�� الفور بالثناء ع�� الطالب فإنھ بذلك �عزر استجابة الط

 من نظام  و�تطلب استخدام اإلشراط االستجا�ي، أو �عديل السلوك. ا��يد
ً
عادة نوعا

 �افأة داخلية تتمثل �� املتعةامل�افأة سواء أ�انت م�افأة خارجية مثل تقديم �دية ما أم م

.ال�� يتلقا�ا الطالب ن�يجة مواج�ة �علم جديد

 اْسِتَجاِ�يٌّ 
ٌ
َراط

ْ
إش

304 response
réponse

قد ت�ون شعور�ة أو ع�� منبھ أو موقف مع�ن، و ) املعلم والطالب(رد فعل ل�ائن �� 

 
ٌ
اْسِتَجاَبة
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عقلية أو أ�شطة نفسية  الشعور�ة، وقد ت�ون مقصودة أو منعكسة، كما قد ت�ون �غ��ات

.حركية

305 revision method
méthode de révision

، و 
ً
 أحيانا

ً
�تداخل مع مف�ومي يبدو مف�وم املراجعة، بصفتھ طر�قة تدر�س، غامضا

�� تحقيق أ�داف و�ذا �انت طر�قة املراجعة �ساعد ع. التدرب واالختبار/املُرون

التدرب �ع�� /إن املُرون. ذاك التدرب، وتؤدي وظيفة االختبار، فإ��ا ل�ست �ذا وال/املُرون

، ولكن تكرار ال�شاط ح�� تصبح االستجابة آلية، واالختبار �ع�� تق
ً
و�م نتائج التعلم كميا

 سة وتأمل�ا مرة ثانية، إ��ا نظرةإ��ا �ع�� الرجوع إ�� املادة املدرو . املراجعة أ�عد من ذلك

إ��ا تنطوي ع�� األخذ بيد . ةجديدة إ�� املوضوع أو �� النظر إ�� املوضوع من زاو�ة جديد

، ع�� مواقف جديدة
ً
ول�ي يراجع . ذات صلة ��ا املتعلم لتطبيق األمور ال�� �علم�ا قبال

 
ً
 ما، ُيف��ض أن ي�ون قد �علمھ سابقا

ً
 و�ذا ال. املتعلم موضوعا

ً
 سر�عا

ً
تعلم قد ي�ون إملاما

 يتوصل فيھ املتعلم إ�� اس�يعا
ً
زا

َّ
ب املفا�يم واملبادئ واشتقاق باملعلومات، وقد ي�ون ُمَرك

تكرار ل��قائق، و�� إذن لن  ففي ا��الة األو�� ُيتوقع أن تصبح املراجعة مجرد. التعميمات

فا�يم املبادئ واشتقاق اس�يعاب امل(و�� ا��الة الثانية . تؤدي الغاية املرجوة م��ا

بيق املعارف املك�سبة �� ُي�َتظر أن ت�ون املراجعة طر�قة فعالة �س�م �� تط) التعميمات

كر الذي �ش�ل أحد واملراجعة �عتمد ع�� التذ.  مواقف جديدة، وتحقق الغاية م��ا

ت لوحدة دراسية، ووضع مظا�ر�ا الرئ�سة، والتذكر الذي يؤدي إ�� استدعاء التعميما

 ي
ً
ز�د من قدرة املتعلم ع�� �عض�ا إ�� جانب �عض، �ساعد ع�� دمج�ا والر�ط بي��ا ر�طا

�� املعلومات املراَجَعة، و�ذا من شأنھ أن ير . تذكر األف�ار الرئ�سة للوحدة الدراسية

ه �� الغاية من طر�قة و�ذ. و�س�ل استدعاء�ا عند ا��اجة، وتطبيق�ا �� مواقف جديدة

 �� أ.  املراجعة
ً
ية نقطة من الدرس، وأن و�ذا �ان من املمكن أن تحدث املراجعة َعَرضيا

�قيقية ال�� تؤدي غاي��ا خ�� �ش�ل، �� �عض األحيان، ا��زء األك�� منھ، فإن املراجعة ا�

 لوحدة دراسية أو ��موعة من
ً
الدروس، ع�� الرغم من  أداء �� تلك ال�� تأ�ي تتو�جا

.راحل الدرسأ�مية إعادة النظر، أو إلقاء نظرة جديدة �� أية مرحلة من م

َراَجَعِة 
ُ
 امل

ُ
ة

َ
ِر�ق

َ
ط

306 robot
robot

،
ً
لتأدية حر�ات آلية  مجموعة من ا��سمات ع�� ش�ل آ�� ت��َمج بصورة محددة مسبقا

االصطنا��، و�ستخدم  وتتفاوت برمج��ا ب�ن ال��مجة ال�سيطة و�رمجة الذ�اء. معينة

َساٌن آ��ٌّ 
ْ
إ�
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.مثال ذلك املعلم اآل��. ألغراض �عليمية

307 role playing method
méthode du jeu de rôles

ذابة من خالل قيام الطالب الطر�قة ال�� يتم ف��ا تمثيل ملوقف حقيقي بطر�قة مشوقة وج

ا��زء املراد (قف التعلي��، بتقمص أو تمثيل دور ما �� حدث ما إما قبل املو ) أو الطالب(

التعلي��، و��ون للعب الدور  أو أثناء املوقف التعلي��، أو �عد املوقف) تدر�سھ �� ا��صة

و�ستخدم .  لعملية التعليميةدورا محور�ا فيھ، مما ي�يح للطالب لعب الدور للمشاركة �� ا

الدور الذي يقومون بھ، أسلوب لعب األدوار، ملساعدة الطلبة ع�� الشعور واإلحساس ب

.وع�� تنمية االتجا�ات العلمية لد��م

ِعِب األْدَوارِ 
َ
 ل

ُ
ة

َ
ِر�ق

َ
ط
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S
308 sample of the study

échantillon de l'étude
�ا احت�ا�ا مباشرا أثناء مجموعة من أفراد مجتمع البحث ال�� يختار�ا الباحث ليحتك �

��م �ذا ا��تمع يقع ��  تنفيذه لبحثھ، فقد يدرس الباحث مجتمع الدراسة ك�ل إذا �ان

الدراسة والبحث، ولكن قد حدود إم�انيات الباحث وقدراتھ و�ستطيع فعال أن �غطيھ �لھ ب

كث�� من أن �ستوعبھ يحدث، و�ذا شا�ع دائما، أن ي�ون ��م مجتمع الدراسة أك�� ب

وعة من أفراد �ذا ا��تمع طاقة و�م�انيات الباحث، ولذلك ي��أ الباحث إ�� اختيار مجم

لتوصيات، ال�� توصل إل��ا ع�� و�جري عل��ا بحثھ ودراستھ، ثم �عمم �� ال��اية النتائج وا

ع الدراسة يختلف عن مع�� وا��دير بالذكر أن مع�� مجتم. �ل أفراد ا��تمع الذي يدرسھ

ل�لية من العناصر ال�� ا��موعة ا"عينة الدراسة، إذ �ش�� مع�� مجتمع الدراسة إ�� 

و�مثل �ل أفراد . �لة املدروسة�س�� الباحث إ�� أن �عمم عل��ا النتائج ذات العالقة باملش

ب�نما �ش�� مع�� عينة . عدالقطاع ال��بوي الذي س�شمل�م �عميمات البحث ونتائجھ فيما �

. فس ال�سب الواردة �� ا��تمعالدراسة إ�� تلك العينة ال�� تتوزع ف��ا خصائص ا��تمع بن

ا�رة ال��بو�ة موضوع إجماال يمكن �عر�ف العينة، بأ��ا ذلك ا��زء من مفردات الظ

.تمع األص�� للدراسةالدراسة، والذي يختاره الباحث وفق شروط معينة؛ لتمثل ا��

َراَسِة   الّدِ
ُ
ة

َ
ن َعّيِ

309 scheduled curriculum
curriculum-déclaré

من امل��اج املس��دف، و�س�م  املقرر املتمثل �� الكتب املدرسية، والذي يأ�ي مضمونھ أقل

تحكم �� عملية التدر�س كث��ا �� تنظيم وتحديد عملية تنفيذ الوحدات التعليمية وال

رة خالل ف��ة زمنية بصفة عامة، و�حدد �ش�ل وا�� محتو�ات الكتاب املدر��� املقر 
خل غرف معينة مثل مقرر معينة، وال�� يدرس�ا الطالب �� م�ان مع�ن و��ئة معينة ودا

ن ��بو�ة والتعليمية الالزمة ال�� مو�حدد امل��اج املقرر بدقة اإلجراءات ال). لتار�خ، األحياء(

وم ��ا املدرس �� إطار وحدات شأ��ا ضمان س�� نا�� للعمليات التعليمية التعلمية ال�� يق

َرٌر 
َّ

ِمْ�َ�اٌج ُمق
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.بما يوجد �� الكتب املدرسية �عليمية معينة وطيلة السنة الدراسية ال�� ترتبط إ�� حد ما

310 school culture
culture scolaire

ت ال�� ت�ونت �� املدرسة مع منظومة من القيم واملعاي�� واملعتقدات واملبادئ واملمارسا

�عض�م مع �عض وحل�م ) نإدارة ومدرس�ن ومتعلم�(الوقت ن�يجة لتفاعل مجتمع املدرسة 

ن التوقعات والقيم ال�� للمشا�ل والتحديات ال�� تواج��م، و�� أيضا منظومة تت�ون م

�ذه التأث��ات �� ال�� �ش�ل طر�قة تفك�� الناس ومشاعر�م وتصرفا��م �� املدرسة، و 

 �ا ومنا���ا ونظام�ا التعلي��تجعل املدرسة بب�ئ��ا الداخلية وحدة واحدة بأ�داف�ا و�ي�ل

فة املدرسية لعامل�ن وتخضع الثقا. و�رامج�ا وأ�شط��ا وأسلو��ا و�عط��ا خصوصي��ا

ة ل�� ت�بع م��ا األ�داف ال��بو�الثقافة العامة للمجتمع والفلسفة ال��بو�ة ا: أساسي�ن، �ما

.�شتق م��ا الثقافة املدرسية ، وال��)الوزارة املعنية ( املقررة من قبل ال�يئات العليا 

 
ٌ
ة  َمْدَرِسيَّ

ٌ
ة

َ
اف

َ
ق

َ
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311 school curriculum
curriculum scolaire

 لنظام ال��بوي والت�و���، و�ومجموعة من العناصر املركبة ال�� تحدد البناء البيداغو�� ل

تقدمھ املدرسة من معارف  أيضا مجموع تجارب ا��ياة الضرور�ة لنمو التلميذ، وجملة ما

لسليم �� جميع جوانب وم�ارات واتجا�ات ملساعدة املتعلم، ع�� النمو املتوازن وا

.��ص�تھ

 ٌّ� ِمَ�َ�اٌج َمْدَر��ِ

312 school discipline
discipline scolaire

" لقرن التاسع عشر فقد �انت �ع�� ح�� ��اية ا. ، ل�ا تار�خ جز�ي خاص�disciplineلمة 

ملؤسسات ال��بو�ة، بل ال�� �ع�� أساسا بالسلو�ات ال�� تمس نظام ا" شرطة املؤسسات 

 .Eوقد استعمل . ام والتقو�مارتبط معنا�ا �� كث�� من األحيان بمعا�ي االنضباط واالل�� 

Kant  ذاتھ �� تصوره ال��بوي للعقل ع�� ا��صوص �لمةdiscipline  ،بمع�� سل�� خاص

ل��ذيب والتعليم ف�� تدل عنده ع�� ا. ولكنھ يختلف عن معا�ي العقاب واالل��ام

خص استعماالتھ املتعالية و�ا��صوص ال��بية ال�� تب�ن للعقل إم�اناتھ وحدوده فيما ي

و�� القرن الثامن عشر،   .خصوصا، أي استعماالتھ التأملية ال�� تتجاوز حدود التجر�ة

عد الثورة الفر�سية، اعت��ت و�عد تطور ا��قول العلمية و�شع��ا وتطور النظام املدر��� �

وقد ارتبط املع�� . ة�ل تنظيمات التعليم وشعبھ موضوعات وتخصصات أو مواد �عليمي

، بمع�� الر�اضة ، خصوصا تحت تأث�� ال��عة النقدية ال�انطيةdisciplineال��بوي ل�لمة 

 
ٌ
ة  ِدَراِسيَّ

ٌ
َماَدة
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�عد األر�عي�يات من . لتعب��الذ�نية ال�� تتعلق ب�نمية ا��كم والعقل وملكة اإلبداع وا

 ��discipline، وأصبح مف�وم القرن العشر�ن س��تبط تدر�س املواد املدرسية ب��بية التفك

ع�� العقل وتنمية التفك�� يتداخل فيھ مع�� محتو�ات التفك�� العق�� بم) مادة مدرسية ( 

 ,J( أما . والفكر والفن و�عطائھ قواعد ومنا�� وطرقا ملعا��ة مختلف مجاالت املعرفة

Lief  (موعة من املعارف ا��اصة، فقد عرف املادة املدرسية �� أوائل السبعينات بأ��ا مج

ادة املدرسية نجد أنھ و�� �عر�ف آخر للم. ذات مم��ات ع�� مستوى الت�و�ن والطرائق

ع�� مجال معر�� منظم مف�وم يحيل ع�� فرع معر�� يمكن أن ي�ون موضوعا للتعليم، و 

موعة من املسلمات ي�ون موضوع دراستھ محددا، ولھ حقل مفا�ي�� وم��م خاص، ومج

لدراسية، ذات م�ونات محددة واملفا�يم والظوا�ر ا��اصة واملنا�� والقوان�ن، واملواد ا

ا��ال أن . �اري والوجدا�يومعارف منظمة وفق من��ية معينة وشاملة للمجال العق�� وامل

اسية موقف �عت�� املادة الدر  :  املادة املدرسية موضوع جدل ديداكتي�ي يطرح موقف�ن

ي�ولوجية و�يداغوجية م�ونا من م�ونات البناء الديداكتي�ي الذي ي�ش�ل من حقول س

ديداكتي�ي واملصدر موقف �عت�� املادة الدراسية منطلق التفك�� ال ... وسوسيولوجية

را�نا، . أل�داف والطرق األسا��� لبناء اإلس��اتيجيات واملعارف الديداكتيكية ووضع ا
تلف املعارف وا��تو�ات ع�� مخ –�� جانبھ األول  –" املادة املدرسية " ي���ب مف�وم 

ه املواد �عض�ا عن �عض وتختلف �ذ... النظر�ة والتطبيقية ال�� يتم تدر�س�ا للتالميذ

.باختالف مرجعيا��ا النظر�ة ومفا�يم�ا وخصوصية بناء خطا��ا

313 school environment
environnement scolaire

قاعات  -: ليمية، وتت�ون منالفضاءات واملرافق ال�� ي�ب�� أن تتوفر داخل املؤسسة التع

إلدار�ة وقاعة مخصصة الدروس، واملرافق الر�اضية واملالعب الضرور�ة، واملرافق ا

لصالة؛ قاعة للتمر�ض قاعة ا.. ��تلف األ�شطة؛ قاعة املكتبة، ومجال خاص باملطالعة

، وعدد �اف من املرافق مؤ�لة لتقديم اإلسعافات األولية واستقبال ا��االت الطارئة

راقد بال�سبة للمؤسسات ال��ية، وساحة لقضاء ف��ة االس��احة ب�ن الدروس ومطاعم وم

.ال�� تتوفر ع�� داخلية

 
ٌ
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314 school guidance
orientation scolaire

�اديمية واالجتماعية مجموعة من ا��دمات ال��بو�ة �عمل ع�� ا��وانب النفسية واأل

وقدراتھ و�م�اناتھ الذاتية  وامل�نية لدى الطالب، بحيث ��دف إ�� مساعدتھ ع�� ف�م نفسھ

ْرَ�ِويٌّ 
َ
اٌد ت

َ
إْرش
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).الذاتية والب�ئة(م�انيات والبي�ية واستغالل�ا �� تحقيق أ�دافھ و�ما يتفق مع �ذه اإل 

315 screening method
méthode de dépistage

ستجواب جميع أفراد يقصد بالبحث املس��، ذلك النوع من البحث الذي يتم بواسطة ا

ملدروسة من حيث مجتمع البحث أو عينة كب��ة م��م؛ وذلك بقصد وصف الظا�رة ا

. لعالقة أو است�تاج األسبابطبيع��ا ودرجة وجود�ا فقط، دون أن يتجاوز ذلك إ�� دراسة ا

ة ما أو حادث ما أو ���ء أسلوب �� البحث، يتم من خالل جمع معلومات و�يانات عن ظا�ر 

، وتحديد الوضع ا��ا�� ل�ا، ما أو واقع ما؛ بقصد التعرف إ�� الظا�رة ال�� يتم دراس��ا

حية �ذا الوضع أو والتعرف ع�� جوانب القوة والضعف ف��ا من أجل معرفة مدى صال 

 إجماال يمكن ا. مدى ا��اجة إلحداث �غي��ات جزئية أو أساسية
ً
عتبار من�� امل�� واحدا

علومات الدقيقة املتعلقة من املنا�� األساسية فيھ و�و عملية نتعرف بواسط��ا ع�� امل

 ع�� مجرد الوصول بموضوع البحث، و�عتمد ع�� تجميع البيانات وا��قائق، ول�س ق
ً
اصرا

... بادئ م�مة �� املعرفةولكنھ يمكن أن يؤدي إ�� صياغة م.. إ�� ا��قائق وا��صول عل��ا

ف عالقات معينة ب�ن كما يمكن أن يؤدي إ�� حل للمشا�ل العلمية، و�مكن من اك�شا

.ن م��مختلف الظوا�ر ال�� قد ال �ستطيع الباحث الوصول إل��ا بدو 
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316 self-assessment
auto-évaluation

بارة عن وضعية يقيم ف��ا وسيلة من ب�ن الوسائل املرتبطة بإس��اتيجية التقييم، و�و ع

ب يحكمون ع�� إنجازا��م الفرد نفسھ أو ن�يجة فعلھ، كما أنھ إجراء تر�وي ��عل الطال 

لطالب وتنمية كفايا��م وضبط بأنفس�م، لذلك يلعب التقييم الذا�ي دورا بارزا �� �علمات ا

راقبة أنفس�م بأنفس�م أل��م يصبحون قادر�ن ع�� م... من��يات عمل�م، وتحف���م أك��

وللتقييم الذا�ي مجموعة . ميةوع�� تقييم إنجازا��م و�عديل أعمال�م خالل مس����م التعلي

ل دون اإلنجاز اإليجا�ي التعرف ع�� نوعية املشا�ل ال�� تحو  -: من األ�داف من أ�م�ا 

حل املن��ية املتبعة �� الفحص الدقيق للمرا -للطالب و�تم التعرف عل��ا �ش�ل ذا�ي؛ 

قارنة ما يقوم بھ الطالب توف�� مرجعية تخول للمدرس�ن إم�انية م -مجال �علي�� مع�ن؛ 

يل ال�فوات والعوائق اإلحساس بأ�مية الذات القادرة ع�� �عد -مع عناصر الالئحة؛ 

.والصعو�ات ال�� �ع��ي الفعل التعلي�� التعل�� برمتھ

اِ�يٌّ 
َ
ِييٌم ذ

ْ
ق

َ
ت

317 self-concept
concept du soi-même
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ْ
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بديھ ��لفيتھ، وأ�وائھ، صورة الفرد عن ذاتھ ونظرتھ إ�� نفسھ والتقدير الك�� الذي ي

وج�ة للسلوك؛ و�و يت�ون وقدراتھ، واتجا�اتھ، ومشاعره؛ و�و ما ي�بلور و�تجمع كقوة م

.ن�يجة للتفاعالت االجتماعية

318 self-discipline
auto-discipline

ر�قة املالئمة دون ا��اجة قدرة املتعلم ع�� التحكم �� نفسھ والعمل بجد والتصرف بالط

نضباط الذا�ي من جانب إ�� أي ��ص آخر ليخ��ه بما يجب عليھ القيام بھ، و�عتمد اال 

لطالب والطالب، و�عد وسيلة من املتعلم ع�� العالقات الفعالة ب�ن املعلم والطالب، و��ن ا

��طط وتنفيذ�ا و�مكن للمعلم مساعدة الطالب �� رسم ا. وسائل اإلدارة الصفية

. درة �� األ�شطة الصفيةومراجع��ا �ش�ل مستمر ل�ي يصبح املتعلم أك�� مسؤولية ومبا

ة إيجابية حول أنفس�م و�مكن أن يتحقق االنضباط الذا�ي حينما �ش�ل املتعلمون صور 

.و�شعرون بقيم��م الذاتية مما يدفع�م للعمل �ش�ل أفضل

اِ�يٌّ 
َ
 ذ

ٌ
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ْ
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319 self-learning
auto-apprentissage

تية، ��دف تنمية استعداداتھ ال�شاط التعلي�� الذي يقوم بھ املتعلم مدفوعا برغبتھ الذا

تماماتھ بما يحقق تنمية و�م�انياتھ وقدراتھ وكفاياتھ ال��صية، مستجيبا مليولھ وا�

ر�ق االعتماد ع�� نفسھ ��ص�تھ وت�امل�ا والتفاعل اإليجا�ي والنا�� مع مجتمعھ عن ط

واسطة التعلم الذا�ي كيف و�تعلم الطالب ب. والثقة بقدراتھ �� عملية التعليم والتعلم

سھ بنفسھ، و�مر باملواقف يتعلم ومن أين يحصل ع�� مصادر التعلم، فيتجھ إ�� �عليم نف

ت املطلو�ة، مما يجعل العملية التعليمية ا��تلفة الالزمة الك�ساب امل�ارات أو املعلوما

�صول ع�� املعرفة و��ون أك�� التعليمية موج�ة نحو الفرد الذي يقوم بالدور األك�� �� ا�

 ور العملية التعليمية التعلميةإيجابية �� التعامل مع املوقف التعلي��، و�صبح املتعلم مح

�داف واأل�شطة التعليمية واملسيطر ع�� متغ��ا��ا، �� ح�ن تخضع املنا�� والكتب واأل 

.لدوافع الطالب ورغباتھ وقدراتھ

اِ�يٌّ 
َ
م ذ

ُّ
�عل

320 short-term memory
mémoire immédiate (à court terme)

ة املراد حفظ�ا، مثل تكرار عملية استدعاء ما احتفظت بھ الذاكرة مباشرة �عد عرض املاد

شطة التث�يت �نا �� غالب وتقتصر أ�. قائمة من ال�لمات مباشرة �عد قراء��ا أو سماع�ا

في وضعية القراءة ي��اوح األحوال ع�� ميادين اإلدراك ا�����، السمعية أو البصر�ة، ف

 األَمِد 
ُ
ِص�َ�ة

َ
 ق

ٌ
اِكَرة

َ
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لبطيء وعشر�ن �لمة للقارئ مدى اخ��ان الذاكرة قص��ة األمد ب�ن ثما�ي �لمات للقارئ ا

ة �� الذاكرة مدة ثان�ت�ن أو السر�ع، و�� وضعية االستماع تبقى سبع �لمات إ�� ثماٍن ماثل

 . ثالث
ً
.فقدرة الذاكرة قص��ة األمد محدودة جدا

321 significance
signification

حتوى املن�� بحيث تؤدي إ�� إم�انية تطبيق ا��قائق واملفا�يم والتعميمات الواردة �� م

.املعرفة وت�امل�ا واستمرار�ا
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322 simulation
simulation

ملواقف أو العمليات بواسطة طر�قة �عليم يتم ف��ا تقليد السلوك الالزم أداؤه �� �عض ا

ل ا
ُ
م ا��قيقي خالل�ما استخدام أدوات مشا��ة لذلك املوقف أو العملية، و�تم تمث

َ
لعال

ة األ�عاد باستخدام لتحقيق �دف التعلم؛ و�تم توظيف�ا حاليا بصور متحركة ثالثي

.التقنيات املتعددة
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323 simulation method
méthode d’imitation

�قيقية �� ا��ياة العملية، الطر�قة ال�� تضع املتعلم �� موقف مصطنع ش�يھ باملواقف ا�

 أو مش�لة حقيق
ً
ية، و�قوم املدرس �عد�ا و�طلب إ�� املتعلم التصرف كما لو �ان موقفا

 للطبيعة  و�عت�� ا��ا�اة من طرق التدر�س. ب��و�ده بالتغذية الراجعة
ً
ال�� �عطي نموذجا

ا���ا املعلم عند مواج�تھ املعقدة للعالقات سواء أ�انت �شر�ة أم غ�� �شر�ة وال�� �ع

� أذ�ان املتعلم�ن باستخدام للمتعلم�ن �� الصف حيث �عمل ع�� تقر�ب األف�ار ا��ردة إ�

.خ��ا��م السابقة وخ��ا��م التعليمية

اةِ 
َ
 ا�َ�ا�

ُ
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َ
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َ
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324 situation
situation

قيق، ال يتم إال برفع العائق وضعية �عليمية �عرض ع�� الفرد م�مة، ال ينجز�ا إال بتعلم د

للوضعية املش�لة، وال��  و�ذا التعلم �و ال�دف ا��قيقي. الذي يحول دون إنجاز امل�مة

.ملتعلمتقوم ع�� تقو�م ���ي��� للتحف��ات والقدرات والكفايات لدى ا
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325 situational problem
situation-problème
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بنحو �سمح ل�م باك�ساب  وضعية �علمية تحفز الطالب ع�� االنخراط الفع�� �� التعلم،

داث قطيعة مع�ا �� اآلن معارف جديدة ع�� توظيف املعارف السابقة ال�� راكمو�ا، و�ح

مش�ل أو سؤال مح�� ال  نفسھ، وذلك بتضم��ا عائقا �شعر فيھ املتعلم أنھ أمام موقف

و�عت�� الوضعية املش�لة، . يملك عنھ تصورا مسبقا، و�عت�� تجاوزه ضرور�ا ��دوث التعلم

ملالئم الذي تنجز فيھ أ�شطة �� إطار املقار�ة بالكفايات، عنصرا مركز�ا، وتمثل ا��ال ا

ا تحدث �� اإلطار الدرا���، كم. �علمية متعلقة بالكفاية، أو أ�شطة تقو�م الكفاية نفس�ا

وتتموضع ضمن سلسلة . علمخ��لة للب�ية املعرفية للمتعلم، و�سا�م �� إعادة بناء الت

.مخططة من التعلمات

326 situational problem targeted
situation-problème « ciblé »

التعلم، ال�� �شمل أنماط تحدد الوضعية التعلمية عموما ع�� أ��ا وضعية فعل التعليم و 

�، وذلك �غية تحقيق التفاعل ب�ن املدرس والطالب وموضوع الفعل التعلي�� التعل�

ج من نماذج الوضعيات ، باعتبار�ا نموذ"التعليمية"والوضعية املش�لة . أ�داف معينة

لطالب، أي أ��ا وضعية التعليمية، �� تلك الوضعية ال�� تمثل صورة ما ن�تظره من ا

الوضعية " أو " س�ثمار وضعية إعادة اال " وضعية اإلدماج أو " مس��دفة و�سم��ا البعض 

لوضعيات �ش�ل خاص �� ��اية و���أ املمارس ال��بوي عادة إ�� �ذا النمط من ا".  املرومة 

�ا، وكمناسبة لتعليم الطالب التعلم، أو باألحرى �� ��اية مجموعة من التعلمات كتتو�ج ل

وقوف ع�� مدى قدرتھ ع�� كيف يدمج مجموعة من املك�سبات املنفصلة، و�� اآلن ذاتھ لل

درتھ ع�� مفصلة �ذه مفصلة مك�سبات متعددة �� سياقات مختلفة، و�التا�� تقو�م ق

� تجميع تمار�ن قص��ة، وال ا��ال أن الوضعية املش�لة املس��دفة ال تركز ع�. املك�سبات

سيطة، و�نما ترتكز ع�� وضعية تقوم �� ا��اورة بي��ا، و�ال ل�انت مجرد مراجعة عادية و�

ات درس�ا �� ف��ة معقدة ومركبة �ستوجب من املتعلم مفصلة وتنضيد معارف وم�ار 

ارات عملية سبق لھ أن سابقة؛ أي استدراج املتعلم إ�� التأليف ب�ن عدة معارف وم�

، "التعليمية"ضعية املش�لة ول�ي ال يتم ا��لط ب�ن الو . صادف�ا �� مرحلة إرساء املوارد

املش�لة -عيةو�جماال، �عت�� الوض". وضعية مش�لة مس��دفة " يصط�� عل��ا ب 

؛ "وضعية التنفيذ"�� ب مجموعة صغرى تندرج �� ما �س�� علم النفس املعر" املس��دفة"

ومة لدى املتعلم وقابلة ��ل املسألة معل) التقنية ( و�� وضعية ت�ون ف��ا اإلجراءات 

ضعية التنفيذ �ش�� إ�� بيد أن و ". راينال ورون�يھ " للتطبيق بكيفية مباشرة وذلك حسب 

، Habilléeمكسو بلبوس تطبيق مف�وم عملية جا�زة؛ أي تطبيقا ملف�وم أو إجراء تام و 

" ومصط�� . تعددةوتمر�نا، كما �ش�� إ�� وضعية معقدة تمفصل مفا�يم وم�ارات م
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.يذ املعقدةال �شمل إال النوع األخ��؛ أي وضعية التنف" وضعية مس��دفة 

327 situations family
famille de situation

�مان نفس الكفاية وت�ونان نقول بأن وضعيت�ن ت�تميان لنفس الفصيلة أو العائلة، ح�ن �

ا ال ��ائيا من الوضعيات م�ساو�ت�ن، واملالحظ أن أغلبية عائالت الوضعيات تتضمن عدد

�م محدد من ال�لمات، امل�ساو�ة، مثل عائلة كفاية إنتاج صنف مع�ن من النصوص و��

بل فإن عائالت وضعيات و باملقا.  أو عائلة كفاية حل مشكالت من صنف ر�اضيا�ي �عينھ

ضعيات مختلفة، أخرى، تبقى محدودة �ش�ل طبي��، وال تتضمن سوى بضع عشرات و 

ت عائلة من الوضعيات إن محددا. نظرا الستحالة وجود وضعيات مختلفة �ش�ل ال ��ا�ي

إ��ا . تصلة بكفاية معينةمرادفة ل��صائص ال�� ي�ب�� أن تتوفر �� سائر الوضعيات امل

�سمح بضمان �ساوي  خاصيات �ش��ط أن تتضم��ا جميع وضعيات الفصيلة نفس�ا، ال��

: �م مستو�ات مختلفة واملالحظ أن ا��ددات يمكن أن �. مجموع وضعيات نفس الفصيلة

، )امل�مة ( املطروحة  مثل مستوى السياق املعتمد، مستوى الدعامات، مستوى األسئلة

).املضام�ن( مستوى املعطيات 

اِت   الَوْضِعيَّ
ُ
ة

َ
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َ
ف

328 skill
compétence (savoir faire)

 وت�سيق معلومات نمط معقد من ال�شاط ال�ادف الذي يتطلب أداؤه معا��ة وتدبر 
ً
ا

و�ة األداء، ب�ن ال�سيط وت��اوح امل�ارات من حيث التعقيد وصع. وتدر�بات سبق �علم�ا

وال�لمات؛ والشديد  �س�يا �امل��� وااللتقاط واستعمال املسطرة ولفظ �عض ا��روف

وامل�ارة . لنصوص اإلبداعيةالتعقيد، كحل املشكالت واستعمال اآلالت الدقيقة، وكتابة ا

قد ت�ون عقلية، كحل قد ت�ون نفسية حركية، كقيادة السيارة واستعمال ا��اسوب؛ و 

ة ووجدانية ونفسية حركية أما م�ونات امل�ارة فمعرفي. املسائل الر�اضية وكتابة الشعر

وف��ا : مرحلة النموذج -: احل اآلتيةو�مر �علم امل�ارة والتدرب عل��ا �� الغالب باملر ). أدائية(

موذج لتحض�� تقر�ر يقدم للمتعلم�ن نموذج محدد ��ا�اتھ، أو مناقشتھ، كتقديم ن

وتتاح ف��ا . ع املساعدةمرحلة التطبيق أو التدرب م -. مكتوب، أو لصنع خر�طة جغرافية

ة التطبيق أو التدرب �عد مرحل -. الفرصة للطالب للتدرب ع�� امل�ارة بمساعدة املعلم�ن

�ارة �عد إجراء مراجعة قص��ة وتتاح ف��ا الفرصة للطالب إلعادة التدرب ع�� امل: املراجعة

و���ع : لة األداء املستقلمرح -. ثم تتاح للطالب فرصة القيام ��ذه امل�ارة بأنفس�م. ل�ا

وتتاح : مرحلة اإلبداع -. ساعدةف��ا الطالب ع�� أداء امل�ارة منفردين من دون مراجعة أو م

 
ٌ
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����ات السابقة، ومضيف�ن ف��ا الفرصة للطالب ليقوموا بامل�ارة بإتقان موظف�ن جميع ا

ل�ا، .لم تكن موجودة �� السابق إل��ا ملسات جديدة خاصة ��م، �عّمق�ا أو تطور�ا أو تجّمِ

329 skills mastery; skills perfection
compétences de maîtrise ou de perfectionnement

ق مع�ن، أي أن عدم امتالك�ا ال �� الكفايات ال�� ال ي��ض عل��ا بناء �علمات جديدة �� سيا

ل�ست زائدة، بدليل أ��ا تح�سب  يؤثر �� مواصلة التعلم، وغيا��ا ال يؤدي إ�� الفشل ولك��ا

سالة با��ط ال�و��، أو إنجاز كتابة ر : ملن يمتلك�ا، وتص�� ل��ت�ب قوائم املتفوق�ن، مثل 

وعندما ي�ون استعمال�ا  عملية حسابية ذات أرقام عديدة بدون اعتماد اآللة ا��اسبة،

و�� ت�تعد عن الكفاية األ  -:وتتفرع كفاية اإلتقان أو التم�� إ�� نوع�ن . مسموحا بھ

أي أ��ا �عد كفاية كمالية . �األساسية؛ والثانية �عت�� كفاية أساسية، لكن �� مستوى أع�

 � أ��ا إذا �انت ��ذه الصفة داخلال يؤثر عدم امتالك�ا سلبا �� املسار التعلي�� الالحق، غ�

ثل الكفاية املتعلقة سياق �علي�� محدد، فقد �غدو كفاية أساسية �� سياق مغاير، م

مسألة ر�اضية مركبة، إذ  �عدم استخدام اآللة ا��اسبة �� مادة الر�اضيات عند معا��ة

. وظيف �� مرحلة �عليمية الحقة�سمح باالعتماد عل��ا �� مرحلة �عليمية، لكن يمنع �ذا الت

ية األساسية، فيظ�ر �� املثال أما الفرع األول من كفاية التم��، أي الذي يختلف عن الكفا

لعمودية و�غي�� غرض ا��اص بمادة اللغة العر�ية ككتابة قصيدة شعر�ة بالطر�قة ا

ل�� انطلقت من �ذا التص�يف و�ناك العديد من األنظمة ال��بو�ة ا. القصيدة املنطلق م��ا

ثل �� تكييف ، استحضرت �اجسا مركز�ا يتم)كفايات التم�� /كفايات أساسية( 

خطوة تر�و�ة يمكن ا��صول  و��. اإلس��اتيجيات ال��بو�ة مع ا��اجات الفردية للمتعلم�ن

لم�ن أو الوقوف عند من خالل�ا ع�� فوائد عظيمة ع�� مستوى تقو�م مك�سبات املتع

.لطالبنواقص النظام ال��بوي الت�و��� والتقليل من الفوارق ب�ن ا

 ِ� َم�ُّ
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330 slide projector
projecteur de diapositives

 عليھ الشرائح العادية وامللو 
ّ

َصف
ُ
نة، و�تم عرض محتو�ات أحد أج�زة العرض، بھ ��ن ت

 باستخدام ج�از ا
ً
لتحكم عن �عد، و�مكن الشرائح أمام املشا�دين ع�� �غي���ا آليا

، و�� عروض )تخاصة العارض املصاحب للصو (استخدامھ ألغراض التدر�س الصفي 

.الندوات والقاعات الكب��ة

َرائح
َّ

جَ�اُز َعْرض الش

331 small group discussions
discussions du petit groupe

ِغ�َ�ةِ   ا�ْ�ُموَعِة الصَّ
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طر�ق تنظيم الصف ��  عن. طر�قة لتنمية استقاللية املتعلم و�عاون الطالب �� الصف

 مجموعات صغ��ة من الطالب ليعملوا با���ام ين�� إس��اتيجيا
ً
ت �علم�م و�خلقوا جوا

ت �عليمية يدير�ا الطالب، يتم فيھ تبادل املعلومات واألف�ار من خالل مناقشات ومبادال 

سبة لتحس�ن م�ارات و�� طر�قة منا. مما �عزز التفاعل ال����� والتنوع �� التعلم

سلوب األمثل ملمارسة السيطرة التفك�� والتحدث وز�ادة م�ارات الطالب التحليلية، و�و األ 

تحديد : عات الصغ��ة، و��و�ناك أر�عة عناصر لتنظيم ا��مو . غ�� املباشرة ع�� التعلم

اختيار املواضيع املناسبة األ�داف العامة وا��اصة وا���م املثا��، وترت�ب الغرفة، و 

تطلب التفك�� ع�� و�مكن استخدام �ذا النوع من املناقشة �� واجبات ت. للمناقشة

و�ناك ستة أنواع . ابيةمستوى عاٍل، واتخاذ القرار وحل املشكالت وت�و�ن سلو�ات إيج

) املنفرد(�س ا��اص العصف الذ���، والتدر : أساسية من مناقشات ا��موعة الصغ��ة

.ستقصائيةواملناقشة املوج�ة، ولعب الدور، وا��ا�اة، واملناقشة اال 

332 smart board
tableau intelligent

.سبورة يمكن عرض مواد ا��اسوب ومشا�دة برمجياتھ عل��ا
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333 social intelligence
intelligence sociale

.خر�ن وكسب �عاو��مالقدرة ع�� اال���ام والتآلف ا��يد ومراعاة التعامل مع اآل 
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َ
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َ
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334 social networks
réseaux sociaux

�عزز املشاركة ) تكنولوجيا(ة مصط�� يطلق ع�� املواقع اإللك��ونية، أو أي خدمة، أو ِتقان

لك��ونية اجتماعية ب�ن الطالب والتعاون ب�ن األفراد ع�� الشابكة؛ و�� عبارة عن لقاءات إ

لعلمية، ومن أمثل��ا مجموعة من واملعلم وسوا�م ي�بادلون ف��ا األف�ار واآلراء واملفا�يم ا

لتقر�ب ب�ن األفراد واملتعلم�ن األنظمة وال��مجيات االجتماعية ال�� تلعب دورا بي�يا �� ا

.املاسنجر والتو��� والنتلوج: واملعلم�ن، مثل
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335 social psychology
psychologie sociale

�ن ب�ن األفراد و�) أث�� والتأثر أي تبادل الت( علم ��تم باك�شاف قوان�ن التفاعل االجتما�� 

 آخر�ن، أو ما املن��ات االجتماعية، �� مختلف املواقف االجتماعية ال�� ت
ً
تضمن أ��اصا

ِس االْجِتَماِ��ُّ 
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.يرمز إل��م من أشياء أو أحداث �� ��ظة معينة

336 sociodrama
sociodrame

د لألدوار وحفظ�ا، إحدى طرائق التدر�س، وتقوم ع�� تمثيل عفوي، أي عدم اإلعدا

لطالب ع�� اإلحساس ملش�لة تمس مباشرة حياة الطالب الواقعية ��دف تنمية قدرة ا

عن العمل املسر��  وتختلف املسرحية االجتماعية. بمشاعر اآلخر�ن والتعاطف مع�م

اقعية، وُ�َعدَّ لھ �ش�ل واف األد�ي الذي يمكن أن ي�ناول قضايا مختلفة، واقعية أو غ�� و 

لطالب وشؤو��م، وأن يضمن نجاحھ، �� أ��ا �عا�� مش�لة واقعية مستمدة من حياة ا

 �� الصف، من دون أي إعداد مسبق،
ً
ل فورا

َّ
�عد تحديده واختيار  املوقف املسر�� ُيَمث

.فقط للموقف والش�ل األمثل ل�ا �و الذي يقوم ع�� تمثيل ��َصْ�ن. املمثل�ن

 
ٌ
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337 specific skills
compétences spécifiques; compétences disciplinaires

 �� مع�ن، ال توظف إال �� م�امالكفايات املرتبطة بمادة دراسية معينة أو مجال تر�وي أو م

قد ت�ون س�يال إ�� و �� أقل شمولية من الكفايات املستعرضة و . خاصة جدا ومحددة

إلدماج �� مختلف تجليا��ا وقد �عمل �ذه الكفايات ع�� إبراز وتوضيح كفايات ا. تحقيق�ا

��ددة، مسؤوال عن تطو�ر و مظا�ر�ا و �عت�� التحكم �� األ�شطة املرتبطة بالكفايات ا

تص�يف األغذية : لعل��، مثالومن ب�ن الكفايات ا��ددة �� مادة ال�شاط ا. كفايات اإلدماج

: ا بال�سبة للغة العر�يةأم. حسب مقاي�س معينة؛ وتص�يف الطيور باعتماد معاي�� محددة

.يح واستعمالھ �� بناء ن���اك�ساب التلميذ مبادئ الكتابة؛ واك�ساب ال�سق العر�ي الفص

 
ٌ
َدة اَياٌت ُمَحدَّ

َ
ِكف

338 speech
discours

 �� جميِع األبحاِث والدراس" ا��طاب" يحتل مف�وم 
ً
 محور�ا

ً
اِت ال�� تندرُج �� مجاالت موقعا

 �� اللسانيات وا. تحليل النصوص
ٌ
لفلسفة واألدب جعلت حيث برزت للوجود شعٌب دراسية

 ضمن مقررا��ا، واتخذتھ عناو�ن لفروع علمي
ً
 رئ�سيا

ً
وغدا �ل مؤلف . ة مختلفة منھ ركنا

أَسھ ا��طاب، و�دفھ تحليلھ،  ي�ناول اللغة اإل�سانية من جان��ا التواص�� ال ُبدَّ أن يجعل

��طاب، و��ن من ��تم ب�ن من يركز ع�� نص ا: و�ن اختلف الدارسون �� زاو�ة البحث 

طابقتھ ملقت��� األحوال باملتخاطب�ن، و��ن من يو�� جل ا�تمامھ ��ال ا��طاب ومدى م

. �اننا داللتھ ع�� التواصلتبادرت إ�� أذ" ا��طاب"إذ �لما وقفنا ع�� مصط�� .  واملقامات

� املتخاطب�ن، وسياق حيث تحيل �ل عملية خطابية ع�� عناصر عديدة للتواصل تتمثل �

اٌب 
َ
ِخط
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َب يخاِطُب خطاب'فا��طاب أحد مصدري الفعل . ا��طاب، ومقاصده
َ
 ومخاطبة ًخاط

ً
، 'ا

اب، والداللة ع�� ا��دث ا��رد من الزمن، أي حدث ا��ط: و�دل ع�� معني�ن �ما 

ُب بھ
َ
، ألن  و�� تقديرنا، يظل املع�� التواص��. املس��، أي ما يخاط

ً
 �� األمر�ن معا

ً
حاضرا

 حال إنجازه يركز ع�� �دفھ التواص�� ب
ً
: فعند ابن منظور . �ن األفراداعتبار الكالم خطابا

" 
َ
َبك بالكالم مخاط

َ
و��ذا . 1"  َبة وِخطاًبا ا��طاب وا��اطبة مراجعة الكالم، وقد خاط

�ي �� ا�:" املع��، ورد �� القرآن الكـر�م نِ��ا وَعزَّ
ْ
ِفل

ْ
اَل أك

َ
ق

َ
اِب ف

َ
: ، وكذا قولھ �عا�� 2"  ِ�ط

اِب "
َ
ْصَل ا�ِ�ط

َ
 َوف

َ
َمة

ْ
ْ�َناُه ا�ِ�ك

َ
غة، باعتبار ، الذي وقف عنده علماء التفس�� والبال 3" َوآت

داولت العديد من علوم وقد ت.  اإلضافة �نا تحيل إ�� مستوًى عاٍل من مستو�ات التخاطب 

: " ن حدد�ما ابن السب�يواستخدمتھ �� أبحا��ا بمعني�ن اثن�" ا��طاب''العر�ية مصط�� 

أخص منھ، و�و ما وجھ من  أحد�ما أنھ الكالم و�و ما تضمن �سبة إسنادية، والثا�ي أنھ

سيلة الوحيدة ومادام مدار �ل خطاب �و التواصل، فإن الو . 4" الكالم نحو الغ�� إلفادتھ 

التواصل األخرى خطابات، ألن  لذا ال يمكن اعتبار أش�ال. ال�� تحققھ �� اللغة اإل�سانية 

ا القبيل اعتمادا ع�� فال يتصور قيام عالقة من �ذ. الشرط اللغوي غ�� متحقق ف��ا 

�ل خطاب �و حدث لغوي  أي أن...الوسائل السيميائية األخرى من إشارات ورموز وعالمات

يف ا��طاب الشر�� إ�� لذا عمد األصوليون �� أثناء بح��م �� طرق توظ. قبل �ل ���ء 

: فعند إمام ا��رم�ن . د املزج ب�ن ا��طاب والكالم واعتبار�ما يدالن ع�� مقصود واح

للغة، و�و ما يص�� بھ ال�� الكالم وا��طاب والت�لم والتخاطب والنطق واحد �� حقيقة ا"

 
ً
وقد عمد اآلمدي �� . ة ولذا �ان االعتبار اللغوي �و أساس العالقة التخاطبي. 5" مت�لما

ألخرى ال�� �غيب ع��ا بحثھ عن �عر�ف جامع ودقيق إ�� اس�بعاد �ل الرموز الدالة ا

فر ف��ا الشرط الدال�� التحقق الصو�ي، �ا��ر�ات واإلشارات، واأللفاظ ال�� ال يتو 

غ�� عليھ، ليخلص إ�� �عر�ف �األلفاظ امل�ملة والكالم الصادر ممن ال يف�م �النائم وامل

"ت�� لف�مھاللفظ املتواضع عليھ املقصود بھ إف�ام من �و م: "ا��طاب بأنھ

339 speech
discours

ْفِظ 
َ
غويٌّ : أحُد�َما: مْعنَياِن ) الكالِم (ِلـل

ُ
اِ�ي.  ل

ّ
ُم ا. نحويٌّ : والث

َ
ا الكال غويُّ أمَّ

ُّ
ا : لل  عمَّ

ٌ
فُ�َو عبارة

ِ والك
ّ
ْم يكْن، �ا��ط

َ
، أْم ل

ً
�اَن لفظا

َ
، سواٌء أ

ٌ
اِئَدة

َ
ُم . تابِة واإلشارةِ تحُصُل �س�بِھ ف

َ
ا الكال وأمَّ

 أمورٍ : الّنحويُّ 
ُ
ُل : فال ُبدَّ ِمن أن يجتمَع فيِھ أر�عة  أن ي�وَن ل: األوَّ

ً
ا�ي.  فظا

َّ
أن ي�وَن : والث

 
ً
با

َّ
 . مرك

ُ
الث

َّ
 : والث

ً
ا�ُع . أن ي�وَن مفيدا  بالوضْ : والرَّ

ً
وِنِھ . ِع العر�ّيِ أن ي�وَن موضوعا

َ
ومعَ�� �

 
ً
ِة ال�� ت: لفظا � �عِض ا��روِف ال��ائيَّ

َ
 َع�

ً
 مشتِمال

ً
. �تدُئ باأللِف وت�ت�� بالياِء أن ي�وَن َصْوتا

ھُ 
ُ
الِث عْنَد الّنطِق �َ�ا ؛ فإنَّ �لَّ واحدٍة ِمن �ذِه ال�لماِت ا)سِعيٌد (و) َيكُتُب (و) أحَمُد :(ومثال

ّ
لث

المٌ 
َ

ك
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ْحُرٍف ��ائّيٍة 
َ
� أر�عِة أ

َ
 َع�

ً
 مشتِمال

ً
 ال. ت�وُن َصْوتا

ً
 مثال

ُ
ارة

َ
اإلش

َ
 عْنَد الّنحو��َن؛  ف

ً
� كالما س�َّ

ُ
�

� عنْ  س�َّ
ُ
انْت �

َ
� �عِض ا��روِف، و�ْن �

َ
 َع�

ً
 مشتِمال

ً
؛ لعدِم �وِ�َ�ا صوتا

ً
غو��َن كالما

ُّ
َد الل

 . ��صوِل الفائدِة �َ�ا
ً
با

َّ
 ِمن �لمت: أن. ومْعَ�� �وِنِھ ُمرك

ً
فا

َّ
َ�، نحُو ي�وَن مؤل

َ
�

ْ
ك

َ
ٌد : )�ِن أْو أ ُمَحمَّ

اِفٌع ) (ُمَساِفٌر 
َ
ُم ن

ْ
ْ�َد (و) والِعل

َ
��د ا�

ُ
ُغ ا�

ُ
ِص�ٌب (و) َيْبل

َ
ّلِ ُمْجَ�ِ�ٍد ن

ُ
ْسَ�� (و) ِل�

َ
ْ�ُ� َما �

َ
ُم خ

ْ
الِعل

ْيِھ 
َ
، و�لُّ عبارٍة م�ْ ). ِإل

ً
� كالما س�َّ

ُ
َ�، ف�لُّ عبارٍة ِمن �ذِه العباراِت �

َ
�

ْ
ك

َ
 ِمن �لمت�ِن أْو أ

ٌ
فة

َّ
َ�ا مؤل

َضمَّ غ
ْ
 إذا ان

َّ
 عْنَد الّنحاِة إال

ً
� كالما س�َّ

ُ
 ال �

ُ
 الواِحدة

ُ
ضماُم : �ُ�َ�ا إلْ�َ�افال�لمة

ْ
�اَن ان

َ
سواٌء أ

ابقِة -: غ�ِ�َ�ا إلْ�َ�ا ، �األمثلِة السَّ
ً
ا ق-. حقيقة

َ
، كَما إذ

ً
وَك؟: (اَل لَك قائٌل أْم تقديرا

ُ
) َمْن أخ

ٌد : (فتُقوُل  ، ألنَّ الّتقديَر )ُمَحمَّ
ً
ْعَتَ�ُ� كالما

ُ
� 

ُ
ٌد أ: (، ف�ِذِه ال�لمة ، ف�َ� ِ�� الّتقديِر )ِ��ُمَحمَّ

 ِمن ثالِث �لماٍت 
ٌ
فة

َّ
 مؤل

ٌ
 . عبارة

ً
 ال أن َيْحُسَن س�وُت : ومْعَ�� �وِنِھ مفيدا

ُ
ْيِھ، بحْيث

َ
ِم َعل ِ

ّ
ت�ل

ُ
 امل

َر 
َ

 ل���ٍء آخ
ً
امُع منتِظرا ى السَّ

َ
َت . يْبق

ْ
 : (فلْو قل

ُ
ْسَتاذ

ُ
ا َحَضَر األ

َ
ُھ ال �ُ ) ِإذ ، ولْو أنَّ

ً
� ذلَك كالما س�َّ

ُھ �ْعَد �
ُ
َب ي�تِظُر ما تُقول

َ
�اط

ُ
ٌب ِمن ثالِث �لماٍت؛ ألنَّ ا�

َّ
 مرك

ٌ
� ُحضوِر لفظ

َ
ُب َع� َ�تَّ

َ
ا َي� ا، ممَّ

َ
ذ

ستاِذ 
ُ
َت . األ

ْ
ا قل

َ
 : (فإذ

ُ
الِميذ َصَت التَّ

ْ
ن

َ
 أ

ُ
ْسَتاذ

ُ
ا َحَضَر األ

َ
 )ِإذ

َ
 ��صوِل الفاِئدةِ ، صاَر كال

ً
ومْعَ�� . ما

 ِ�� ا: �وِنِھ موضوعا بالوضع العرِ�ّيِ 
ُ
ستعَملة

ُ
 امل

ُ
وَن األلفاظ

ُ
ِم من األلفاِظ ال�� أن ت�

َ
لكال

عاِ�ي
َ
� مْعً�� من امل

َ
اللِة َع�  . َوَضَعْ�َ�ا العرُب للدَّ

ً
 و ) َحَضَر :(مثال

ٌ
َضَعَ�ا العرُب ملْعً��، وُ�َو �ِلَمة

ماِن املا��� و�لمة  د(حصوُل ا��ضوِر ِ�� الزَّ  ملْعً��، وُ�َو ذاُت قْد وَضَعَ�ا العرُب ) محمَّ

ا االسِم 
َ

� ��ذ س�َّ
ُ
�ِص امل

ّ
َت . ال�

ْ
ا قل

َ
ٌد : (فإذ َت �لمت�ِن، �لٌّ ت�وُن قد اْستعَم ) َحَضَر ُمَحمَّ

ْ
ل

ا وَضَعھُ  ْمَت بكالٍم ممَّ
َّ
ا ت�ل

َ
ا وضَعُھ العرُب، بخالِف ما إذ �ِك، م�ُ�َما ممَّ

ُّ
 ال��ُم، �الُفرِس، وال�

ِة كال  � ِ�� ُعرِف علماِء العر�يَّ ُھ ال ُ�س�َّ َرى والَ�ْ�َبِر، والفرنِج، فإنَّ
ْ

اُه أ�ُل اللغِة األخ ، و�ْن سمَّ
ً
ما

 
ً
.كالما

340 speed reading
lecture rapide

؛ ��دف تنمية سرعة فك رموز نوع من القراءة يبدأ بالتدرب ع�� آليات السرعة �� القراءة

ل��ا، مع ا��فاظ ع�� أفضل الرسائل املكتو�ة، من أجل ز�ادة املعلومات املمكن ا��صول ع

ِ�م م��ا، لذلك أصبحت �
ُ
 �� الوقت الرا�ن، ف�م ل�ا وأك�� قدر من االحتفاظ بما ف

ً
 ثمينا

ً
دفا

 �ان امليدان الذي �عمل فيھ، �س�ب غزار 
ً
ة املعلومات املتوافرة، يحتاجھ �ل ��ص، أيا

.ةو�عدد مصادر�ا، وتنوع أوعي��ا املرئية واملسموعة واملقروء

 
ٌ
 َسِر�َعة

ٌ
ِقَراَءة

341 stage of concrete operations
stade des opérations concrètes

ل العقلية �ا��مع والطرح تنمو م�ارات معرفية، �ستطيع األطفال القيام ببعض األعما• 

ات ا�ْ�ُسوَسِة   الَعَمِليَّ
ُ
ة

َ
َمْرَحل
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ياء ت�ت�� إ�� أك�� من فئة يدر�ون أن األش( تزداد لد��م القدرة ع�� التص�يف • . ذ�نيا 

تطور مف�وم ثبات  •. اشتمال الفئات) : وصنف وتدخل �� أك�� من عالقة �� وقت واحد

ن الكميات م�ساو�ة، لو أحضرت �و��ن م�ساو�ن من العص�� فالطفل يجيب أ( األشياء 

فإن طفل ما قبل  ولو ص�بت العص�� املوجود من أحد ال�و��ن �� �وب طو�ل رفيع

�� ح�ن أن . مستواه قد زاد العمليات، يجيب أن مقدار العص�� أك�� �� ال�وب الرفيع ألن

ر بياجيھ ف�م األطفال يفس.)  طفل العمليات ا��سوسة يرى أن الكمية واحدة لم تتغ��

�� اإلدراك أما أطفال ملف�وم ثبات األشياء، بأن أطفال املرحلة السابقة �عتمدون ع

�ع�اس، و�و أن الطفل وكذلك نمو مف�وم القابلية لال.  العمليات �عتمدون ع�� املنطق

رة أخرى سيصل إ�� نفس �ستطيع تمثل العملية عكسيا وأننا لو أعدنا العص�� لل�أس م

.املستوى السابق

342 standard levels
niveaux standard

ودة ينظر إل��ا ك�دف مستو�ات محددة من التم�� �� األداء أو درجات محددة من ا��

 للمسا�� التعليمية، أو كمقياس ملا �و مطلوب تح
ً
. قيقھ لبعض األغراضمحدد مسبقا

) ال��امج واملقررات( الدراسية  و�س�م األخذ بمبدأ وضع وتحديد املستو�ات املعيار�ة للمواد

ملستو�ات املعيار�ة أن تؤكد ا -: �� تحقيق مجموعة من األ�داف امل�مة، لعل من أبرز�ا

 -. �� يجب أن ي�ون ل��ميع جميع الطالب قادرون ع�� التعلم �� مستو�ات عليا، وأن التم

تمنح  -. لفرص وت�افؤ�ا إن وضوح املستو�ات املعيار�ة وشمول�ا ضرورة حتمية لتوافر ا

 للمعلم�ن �� مجاالت م���م
ً
 فاعال

ً
، وتمنح�م القيادة �� تخطيط املستو�ات املعيار�ة دورا

�ن �ات املعيار�ة ومؤشرا��ا املعلمتمكن املستو  -. العملية التعليمية و�دار��ا وتقييم نتائج�ا 

�عت�� املستو�ات  -. وا��رجات من متا�عة �علم الطالب، واإلبداع �� أساليب تقييم النتائج

�ساعد  -. ن التعليماملعيار�ة وسيلة فاعلة ورك��ة أساسية لعمليات تطو�ر وتحس�

التعليم ا��تلفة، �� تطو�ر  املستو�ات املعيار�ة ع�� الت�سيق وال��ابط ب�ن ج�ود تطو�ر

 -. ظم االمتحانات وغ���ا املنا��، و�عداد مواد �عليمية، وتدر�ب املعلم�ن، وتطو�ر ن

واد الدراسية ا��تلفة ع�� تنعكس نتائج توافر مستو�ات معيار�ة للمن�� وللمتعلم، وللم

م ال�شيط، وتك�� األ�شطة التعليمية داخل الصف الدرا���، ف��داد مساحة التعل

ت معيار�ة للمن�� وللمتعلم يدفع وجود مستو�ا -. األساليب اإلبداعية �� التعليم والتعلم

ثم إن العمل ��  -. التعليمية وللمواد الدراسية إ�� حتمية تطو�ر نظم التقييم �� العملية

لدراسية ست�ون لھ آثار إيجابية ضوء املستو�ات املعيار�ة ل�ل من املن�� واملتعلم واملواد ا

املساءلة والشفافية، وتمتد ع�� املناخ التعلي�� داخل املدرسة حيث تتجسد قيم العدالة و 

 
ٌ
ة َوَ�اٌت ِمْعَياِر�َّ

َ
ُمْست
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.�ذه اآلثار خارج املدرسة إ�� أولياء األمور والرأي العام

343 standards
normes

تعلم تناسب احتياجات األداة ال�� يمكن �� ضو��ا استحداث أنماط من التعليم وال"

ل�� تمكن كذلك، من النظر إ�� ا��اضر واملستقبل ا���� واإلقلي�� والدو�� ،و�� التقنية ا

�لية �� إطار ظروف محددة  العملية التعليمية نظرة شمولية، �سمح بدراسة الواقع دراسة

 أل�داف محددة، و�استخدام أدوات محددة، مما يؤدي إ
ً
�� س�ولة رصد املشكالت وتحقيقا

در اإلشارة �نا، إ�� وجود من وتج. التعليمية، و�التا�� العمل ع�� تقديم ا��لول والبدائل

نا�� الدراسية، للداللة �ستخدم مصط�� املعاي�� باملع�� الضيق، خاصة عند ر�ط�ا بامل

معاي�� املنا��، لتعر�ف  ع�� األ�داف ال��بو�ة العامة و ا��اصة، بحيث �ستخدم مصط��

من كفايات أي قدرات ( جازه ما ي�ب�� ع�� التالميذ أن يف�موه و�ك�سبوه و�تمكنوا من إن

��، حسب �ذا فتحدد بالتا�� معاي�� املنا. درا���) قسم( �� �ل صف ...) وم�ارات 

ن التالميذ اك�سا��ا التعر�ف، مجموعة املعارف وامل�ارات األساسية ال�� ُيتوقع م

. و ال�� �س�� إ�� تحقيق�ا لديھوتوظيف�ا، إ��ا تحدد الصورة املث�� ال�� نب�� أن تتوفر، أ

درس العلوم، أن يتمكن من كقولنا ع�� س�يل املثال، يجب ع�� تلميذ الصف األول الذي ي

وم بتجميع و�عر�ف جمع وتص�يف مجموعات �سيطة من البيانات، ثم يطلب منھ أن يق

".و�كذا...وتمي�� صور ل��يوانات والنباتات من الب�ئة ا��لية

َمَعاي�ُ� 

344 statistical method
méthode statistique

لبعض الظوا�ر العلمية  طر�قة علمية �ستعمل �� معا��ة واستخالص االتجا�ات الرقمية

خالل جمع البيانات  أو االجتماعية ال�� تتمثل �� حاالت أو مشا�دات متعددة، من

ت م��ا؛ ��دف تقر�ر درجة وتبو���ا، وعرض�ا، وتحليل�ا، واستخراج النتائج واالستدالال 

سة ما، ورسم است�تاجات عامة الدقة ال�� تبدو عل��ا البيانات واالست�تاجات ا��اصة بدرا

من أجل اختيار صالحية من البيانات من أجل �شكيل �عميمات يمكن االعتماد عل��ا، و 

.مثل �ذه التعميمات �غرض اتخاذ قرارات

 اإلْحَصاِء 
ُ
ة

َ
ِر�ق

َ
ط

345 stimulus
stimulus

املث�� مصط�� وثيق الصلة العنصر الذي يث�� لدى ال�ائن ال�� ردة فعل �� االستجابة، و 

قة الشرطية ب�ن ش�ئ�ن �علم النفس السلو�ي، الذي يقوم التعلم فيھ ع�� أساس العال

ُمِث�ٌ� 
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�� ع�� �سمي��ما يؤدي ظ�ور أول�ما إ�� �ش�ل الثا�ي �� استجابة مباشرة لھ، و 
ُ
قد اصط

، إ�� امليادين
ً
.األخرى وم��ا ال��بية باملث�� واالستجابة، ثم نقل املف�وم، توسعا

346 story
histoire

 من جوانب ا
ً
.��ياةعمل أد�ّي يقوم بھ فرد واحد و��ناول ف��ا جانبا

 
ٌ
ة ِقصَّ

347 structuring activities
activités de la structuration

ت ا��ديدة بال�سبة للب�ية أ�شطة �ساعد املتعلم، �� بداية التعلم، ع�� موضعة التعلما

ديد ور�طھ باملفا�يم القر�بة القديمة، و أثناء التعلم، �ساعد ع�� �س�يج مم��ات مف�وم ج

جموع التعلمات القديمة منھ، أما �� ��اية التعلم، ف�� تفيد �� إقامة روابط ب�ن م

أي أ��ا ل�ست مرتبطة  وتتم�� �ذه األ�شطة بأ��ا ال تتمفصل حول وضعيات،. وا��ديدة

لتلميذ السابقة ر�ط املعارف ا��ديدة بمعارف ا -: و من متطلبا��ا . �سياق محدد

تقارب املفا�يم، (ط بي��ا اس�ثمار �ل املوارد لدى املتعلم و توضيح الرواب -. و�تجر�تھ

تمك�ن  -؛ .. )�ل مجزأ من قبل العالقات املنطقية، الت�امل ب�ن مقاطع تم التعرف عل��ا �ش

�لة أو �� مواج�ة وضعيات املتعلم من تنظيم املك�سبات من أجل توظيف�ا سواء �� حل مش

.جديدة

ِة 
َ
ل

َ
 الَ�ْي�

ُ
ة

َ
ِشط

ْ
أ�

348 student-centeral curriculum
programme d'étude centré sur l'étudiant

فة بدال من تلق��ا، و�ركز ع�� م��اج �عتمد ع�� مف�وم بنا�ي مفاده أن الطلبة ي�نون املعر 

ر�ق العناية احتياجات الطالب ودور املعلم �و �س�يل تلك االحتياجات عن ط

ب و�التار�خ ال����� با��صوصيات وا�تماماتھ وخ��اتھ والفروق الفردية ب�ن الطال 

يم وتوج���ا لتالئم تلك واالجتما�� للطالب، و�التا�� العناية ب�نو�ع أساليب التعل

ل وتجا�ل منطق�م وذ�ا��م ا��صوصيات تجنبا ل��م�ش أسلوب املتعلم�ن �� التفك�� والعم

املتعلم �� عملية التعلم  ا��اص، ول�ذا و�� ظل التوج��ات ا��ديثة ال�� تنادي بإشراك

ال أحد يمكن أن يحل محلھ بمع�� أن الطالب �و الذي يب�� معلوماتھ وعلمھ و . �ش�ل أك��

� املعلم أن �عمل باستمرار أو �عوضھ �� �ذه العملية، لكن دون ��م�ش دور املعلم بل ع�

�م وأدا��م والكشف ع�� اك�شاف أخطاء الطالب �� منطق�م ا��اص و�� أسلوب تفك�� 

.عن دالال ت تلك األخطاء والعمل ع�� إصالح�ا وتجاوز�ا

اِلِب 
َّ
َمْرِكٌز َحْوَل الط

َ
ِمْ�َ�اٌج ُمت

349 summative assessment يٌم إْجَماِ��ٌّ  ّيِ
ْ

ق
َ
ت
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évaluation sommative

ة سنة دراسية أو مرحلة عملية منظمة، �ستعرض ف��ا حصيلة مك�سبات املتعلم، �� ��اي

�نصب التقييم اإلجما�� و . تقو�مية، ع�� أساس أ�داف ت�و��ية، تحدد عن طر�ق الكفاية

تقو�م ا��صيلة و ترت�ب  مبدئيا ع�� ال��امج أو التدر�س ب�املھ، و �دفھ األسا��� �و

إقامة عمليات إحصائية  ا��موعة الفصلية أو املدرسية ك�ل، ف�و �عطي بذلك إم�انية

ز مجموعة من م�ام التعلم وترتي�ية انطالقا من مقاي�س ثابتة، لذلك �ان يتم �عد إنجا

يكن موسما  درس أو مجموعة من الدروس قد �ستغرق نصف موسم درا��� إن لم(

�� التعلمات، و الش�ادة حيث إن وظيفتھ األساسية، �� ا��كم سلبا أو إيجابا ع). بأكملھ

�سبة للم��اج و ال��امج أما وظيفتھ بال. املتمثلة �� نقطة تؤشر ع�� النجاح و الفشل

بنفس امل��اج أو بمنا��  فتتجسد �� تحديد كيفية س���ا، و قد ي�ون �ذا التحديد خاصا

و�� �عر�ف . غ�� الفصلية  االمتحانات الدور�ة والواجبات الفصلية أو: وأ�م صيغھ . أخرى 

حقق التعلم الذي يتوخاه آخر للتقييم اإلجما��؛ �و إجراء يرمي إ�� ا��كم ع�� درجة ت

ملنجزة خارج املدرسة، و ذلك ال��نامج أو أجزاؤه ال��ائية أو مجموعة من مقاطع التعلم ا

انتقال املتعلم إ�� مستوى اعتمادا ع�� معطيات من��ية تمكن من اتخاذ قرارات مناسبة ب

ذا التقييم ع�� أساليب و �عتمد �). ش�ادة ( الحق أو االع��اف بكفاءتھ �� مجال مع�ن 

لتقو�م اإلجما�� من أك�� الصيغ و�بدو أن ا. التقييم ا���ي أحيانا و املعياري أحيانا أخرى 

لتعليم التقليدي ع�� ش�ل التقو�مية قدما �� األنظمة ال��بو�ة، فقد �ان يأخذ داخل ا

ف�و إذن . تالميذ وترتي��مامتحان �� ��اية الدورة أو السنة الدراسية �سمح بتص�يف ال

ا، �انت موج�ة ملراقبة تقييم �عدي و��ا�ي، غ�� أن أغلب عملياتھ، حسب س��ار ب��ز�

ارات التطو�ر والتعديل الفشل الدرا��� أك�� من النجاح، و�عت�� أساسيا �� اتخاذ قر 

�يح بناء ع�� حدة و كثافة واتخاذ قرارات للدعم والت�. بال�سبة ل��امج ووسائل التعليم

 -. تحصيل الطالب ال��ا�ي  تقر�ر -: ومن أغراض التقييم يمكن رصد ما ي�� . الفارق املالحظ

تقدير  -. كما منصفا و عادالتزو�د املقوم بمعلومات التخاذ قرارات تحكم ع�� التالميذ ح

.خطيط امل��اج ال��و�د ب�يانات تمكن من إعادة ت -. كفايات امل��اج الدرا���

350 supporting partnership
participation d'appui

���يع�م ع�� مشار�ات تتم عن طر�ق االستماع إ�� الطالب وتخصيص وقت ل�م و 

.االنخراط �� أ�شطة ما �عد دوام املدرسة

 
ٌ
اٌت َداِعَمة

َ
اَر�

َ
ُمش

351 syllabus  
ٌ
ة  ِدَراِسيَّ

ٌ
ة

َّ
ط

ُ
خ
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programme

 للمقرر الدرا��� الذي يدرسھ ال
ً
 شامال

ً
طالب من حيث تحديد عدد ا��طة ال�� �عطي وصفا

مية ال�� �س�� املقرر ساعاتھ، والفئة من الطالب الذين يدرسونھ، واأل�داف التعلي

سية، وأساليب التقو�م لتحقيق�ا، واملوضوعات ال�� ي�ناول�ا ع�� مدار السنة الدرا

��طة املراجع ال�� يمكن كما تذكر ا. املستخدمة لقياس مدى تقدم الطلبة �� �ذا املقرر 

.الرجوع إل��ا �� دراسة �ذا املقرر 

352 symbolic experience
expérience symbolique

���ات ا��سوسة، ال �عتمد نوع من ا����ة �عرف با����ة الرمز�ة، و�� ع�� العكس من ا�

ز مجردة �الرموز اللفظية ع�� ا��واس لك��ا خ��ة يك�س��ا الفرد ن�يجة �عاملھ مع رمو 

.والرموز البصر�ة

 
ٌ
ة  َرْمِز�َّ

ٌ
ِخْ�َ�ة

353 symbolic mode
mode symbolique

ن خالل التمثل الذ��� التعلم الذي يحدث فيھ التفاعل مع الب�ئة من خالل اللغة، م

 -: يمكن تحديد ما ي��  ومن خصائص �ذا النمط من التعلم،. ملدلوالت الرموز ومعان��ا

يصبح أك�� فائدة  -. و املنطوقة�شبھ تقر�با التعلم اللفظي، أي من خالل ال�لمة املكتو�ة أ

 -. حلة العملیات الش�لیةیات ا��سیة إ�� مر وكفاية، مع انتقال الفرد من مرحلة العمل

�ة الفعلية، من خالل تتجسد أ�مية األسلوب الرمزي لدى الطفل �� املمارسة ال��بو 

بدأ الطفل �عد سن الثامنة استعمال ال�لمات أو األرقام بدال من استخدام الصور، حیث ي

ات، كما �ستطیع اس�یعاب بتمثل العالم من حولھ رمز�ا �� صورة لغة أو منطق أو ر�اضی

وز كیمیائیة أو األعداد برموز املفا�یم ا��ردة، فمثال يمكنھ اس�بدال أسماء العناصر برم

.ج��ية

ٌج َرْمِزيٌّ 
َ
ُموذ

َ
ن

354 systematic errors
erreurs systématiques

. ��ين وأوضاع االختبارأخطاء القياس ال�� تحدث بانتظام �غض النظر عن حاالت ا��ت

��طأ، و �� ت�ون من النوع وتندرج ضمن األخطاء املرتبطة باملتعلم �� إطار بيداغوجيا ا

عو�ة �� التعلم مرتبطة نفسھ أو من أنواع مختلفة، و تتخذ صفة التكرار، وتؤشر ع�� ص

و�رجع �ذا النوع من  .غالبا بوجود عوائق، أو �عدم امتالك قدرات و كفايات معينة

�ن و�تضرر م��ا البعض اآلخر، األخطاء إ�� عوامل ثابتة �ستفيد م��ا �عض األفراد املمتحن

 
ٌ
ِظَمة

َ
ت

ْ
اٌء ُمن

َ
ط

ْ
خ

َ
أ
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اختبارات الر�اضيات والعلوم  امل�ارة �� القراءة والف�م �� -: ونذكر من ب�ن �ذه العوامل 

 -. الب االختبارات واالمتحاناتمقاي�س الذ�اء العام عند ا��ت��ين �� غ -. الف��يائية، مثال

.إ��..��دد لھ ظروف اجتياز االختبار وحالة اإلنارة وال��و�ة �� امل�ان ا

355 systematic learning activities
activités d’apprentissage systématique

ت معا����ا أثناء أ�شطة األ�شطة ال�� تتو�� تنظيم مختلف املعارف وا����ات ال�� تم

ن مقتضيات أ�شطة التعلم ترسيخ املفا�يم، بن�نة املك�سبات وممارس��ا، وم: االستكشاف

لطرائق املناسبة لعملياتھ ترك ا��ر�ة للمتعلم �� اختيار ا -. مراعاة التمثالت -: ال�سقي 

ا��د من الطرق  -. �ل ناجعاملعرفية و طرق تفك��ه، أي حل املش�لة بطر�قتھ ا��اصة و�ش

.الوحيدة والنمطية

َسِقّيِ 
َ
ِم ال�

ُّ
َعل

َّ
 الت

ُ
ة

َ
ِشط

ْ
�

َ
أ

356 systematic teaching
enseignement systématique

�� أ�داف إجرائية �عليم ينطلق من عملية تخطيط مسبقة دقيقة ومتقنة، و�رتكز ع

داف تتحدد خطة و�جراءات محددة ي�ب�� أن تتحقق �� ��اية التدر�س، و�� ضوء تلك األ�

.التدر�س

َسِقيٌّ 
َ
ْعِليٌم �

َ
�

357 systems approach
approche systémique

ميع العناصر أو األجزاء �� مدخل يقدم نظرة مت�املة للعملية ال��بو�ة من خالل تحديد ج

ر من ناحية و��ن �ل جزء املوقف التعلي�� وتحديد العالقات املوجودة ب�ن �ل جزء وآخ

لز�ادة الفاعلية واإلتقان  و�ستخدم �ذا املدخل �� تطو�ر التعليم. وال�ل من ناحية أخرى 

التعلي�� و�� تحقيق  تتحقق الفاعلية باإلفادة من جميع عناصر النظام. �� التدر�س

 ملدخل وا. أ�داف النظام يقوم بضبط تطو�ر التعليم وت��يحھ وتنظيمھ
ً
لتدر�س وفقا

ن تلك املنظومة من النظم، �عد منظومة تت�ون من مدخالت وعمليات ومخرجات وتت�و 

و�ت�ون مدخل . ئة الصفخمسة عناصر و�� املعلم، واملتعلم، واملن��، والتقو�م، و��

النظام و�شمل العناصر  وتمثل م�ونات: املدخالت -: النظم من املراحل األساسية التالية

وتحديد األ�داف وا����ات  و�عت�� امل�ونات �املواد التعليمية. ال�� تحقق أ�داف معينة

ـ . ن مدخالت النظاموامل�ارات املطلو�ة من الدروس وخلفيات وخصائص املتعلم�ن م

م باملعا��ة بحيث تأ�ي و�شمل الطرق واألساليب ال�� ت�ناول مدخالت النظا: العمليات

لعمليات �ل التفاعالت و�� تصميم التدر�س تمثل �ذه ا. بالنتائج ال�� يراد تحقيق�ا

ِم 
ُ
ظ

ُّ
وِب الن

ُ
ْسل

ُ
ِم، أ

ُ
ظ

ُّ
ُل الن

َ
َمْدخ
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وتمثل النتائج ال��ائية : �رجاتـ ا�. والعالقات ال�� تحصل ب�ن امل�ونات ال�� دخلت النظام

و�حتاج النظام . قدار إنجازاتھال�� يحقق�ا النظام، و�ذه النتائج �� دليل نجاح النظام وم

�� تصميم التدر�س ي�ون و. �نا إ�� وحدات قياس ومعاي�� يحدد ��ا مدى تحقيق الغايات

لوكھ وأدائھ من مخرجات وصف التعلم والتغ��ات املتوقع حصول�ا �� معرفة املتعلم وس

تحقيق األ�داف  �عطي التغذية الراجعة املؤشرات عن مدى: �غذية راجعة -. النظام

ن النتائج ال�� يحرز�ا املعلمو  و�نجاز�ا و�عي�ن نقاط القوة والضعف �� النظام، و�عتمد ع��

.م يتحقق �عدوال�� تب�ن مقدار التعلم ا��اصل والتعلم الذي لم ينجز أو ل
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T
358 taking responsibility skill

compétences de prendre la responsabilité
فعية الذاتية لالعتماد ع�� إحدى م�ارات التفك�� ال�� �ستخدم من أجل بناء نوع من الدا

 عمل ما ي�ب�� القيام بھ من أجلالنفس أو تحمل املسؤولية �� العملية التعليمية، والقيام �

.التعلم

ِة  وِليَّ
ُ

ْسؤ
َ
ِل امل َحمُّ

َ
 ت

ُ
َمَ�اَرة

359 targeted curriculum
curriculum- ciblé

اف العامة من خالل التوج��ات امل��اج الذي تتصدره املبادئ واملثل العليا والقيم واأل�د

.الرسمية ع�� الصعيد الوط��

 
ٌ

ِمْ�َ�اٌج ُمْسَ�ْ�َدف

360 teacher
enseignant

تحمل م�مة تر�ية التالميذ ال��ص الذي يدرس أو يبلغ معارف و�راقب اك�سا��ا، و الذي ي

 و املع�د العل�� واألد�ي ومنداخل املدارس، كما أنھ �عت�� ال��ص الذي �علم �� املدرسة أ

ختلفة داخل القسم ول��صية املدرس أ�عاد م. خاللھ يتم بناء ��صيات أبناء الوطن

والتوجيھ، إضافة إ�� أنھ  الدرا��� عندما يمارس التدر�س و التدر�ب واإلرشاد والتنظيم

.ضمن مجموعة مواطن فاعل ضمن مجتمع

ُمَدّرٌِس 

361 teaching and learning 

experiencesenseignement des expériences d'apprentissage

ذلك بقصد التعامل مع�ا من الفرص التعليمية التعلمية ال�� توفر�ا املدرسة للمتعلم�ن و 

يمية واألج�زة واملعدات، ومن خالل أ�شطة التعليم والتعلم وتوافر ال��امج واملواد التعل

.تھ السابقة أو إلغا��اخالل �ذا التفاعل يك�سب املتعلم السلوك و�قوم بتعديل خ��ا

 
ٌ
ة ِميَّ

ُّ
َعل

َ
� 

ٌ
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َ
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362 teaching competencies
compétences de l’enseignement

 ، وامل�ارات الالزمة للنجاح ��مجموعة املعارف، واملفا�يم، واملبادئ، واالتجا�ات، والقيم

عرفة ا��صائص إتقان مادة التخصص، م: ومن أ�م �ذه الكفايات. م�نة التدر�س 

يجابية نحو م�نة التدر�س، النفسية للمتعلم�ن، إتقان م�ارات التدر�س، توافر اتجا�ات إ

.ملشاركة �� العملية التعليميةوالقدرة ع�� إقامة عالقات تفاعلية ب�ن األطراف ا��تلفة ا

ْدِر�ِس 
َّ
 الت

ُ
اَيات

َ
ِكف

363 teaching method
méthode d’enseignement

� خطة التدر�س من خالل خطة �عليمية ترمي إ�� تحقيق الكفايات وامل�ارات ا��ددة �

ارس�ا املعلم �� املوقف مجموعة من اإلجراءات واألساليب وال�شاطات املنظمة ال�� يم

لدراسية ومعا����ا وأساليب الصفي، و�تفاعل مع�ا الطالب، وتوجھ عمليات تنفيذ املادة ا

.تقو�م�ا

ْدِر�ِس 
َّ
 الت

ُ
ة

َ
ِر�ق

َ
ط

364 teaching model
modèle d'enseignement

ت�بع ) ية، اجتماعيةسلوكية، معرفية، إ�سان(نموذج �عتمد ع�� نظر�ة �علم معينة 

ليم والتعلم لتحقيق مجموعة من اإلجراءات ا��ددة واملنظمة لتوجيھ �شاطات التع

.األ�داف املعرفية وامل�ار�ة والوجدانية

ْدِر�ِس 
َّ
ُج الت

َ
ُموذ

َ
ن

365 teaching strategy
stratégie d'enseignement

�علم الفرد، و�� متعددة و  املبادئ األساسية واإلجراءات والعمليات املطلو�ة ل�ي يحدث

خصائص و مستو�ات  يتم تحديد�ا بناء ع�� طبيعة املوقف التعلي�� و ال�دف منھ و

ومعنا�ا فن » اس��اتيجوس«واإلس��اتيجية، �لمة مشتقة من ال�لمة اليونانية . الدارس�ن

  القيادة، وقد اقتصر استعمال�ا �� بادئ األمر ع�� امليادين
ً
العسكر�ة، و�� �ع�� أيضا

حقيق األ�داف امل�شودة، مجموعة القواعد العامة وا��طوط العر�ضة ال�� ��تم بوسائل ت

 لتحر�ات ال�� يقوم ��ا املعلماأل�داف التدر�سية، ا: و�شمل اإلس��اتيجية العناصر التالية

 ل�ا �� تدر�سھ
ً
ئة الصفية، و استجابات إدارة الصف وتنظيم الب�. و�نظم�ا ل�س�� وفقا

.الطالب الناتجة عن املث��ات ال�� ينظم�ا املعلم و�خطط ل�ا

ْدِر�ِس 
َّ
 الت

ُ
اِتيجَية إْسِ�َ�

366 teaching style
style de l’enseignement

ْدِر�ِس 
َّ
وُب الت

ُ
ْسل

ُ
أ
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قة التدر�س و�و �ستعمل�ا ما يضفيھ �ل معلم من ذاتھ وتجر�تھ وخ��اتھ ع�� م�ونات طر�

ف��ض أن ينفذ خطوا��ا فل�ل معلم أسلو�ھ �� تطبيق طرائق التدر�س ال�� ي. �� تدر�سھ

��ص مع�ن وتجر�ة تر�و�ة إنھ إذن خاص �. �ل�ا املعلمون جميع�م إن اتبعو�ا �� �عليم�م

�س باختالف خصائص�م محددة؛ ول�ذا تختلف أساليب املدرس�ن �� تطبيق طرائق التدر 

ف قد �غدو ع�� يد تقليدية بالتص�ي) إلقائية(ال��صية وخ��ا��م، فطر�قة عْرضية 

اعلية بالتص�يف ع�� يد مدرس قدير بارع، حيو�ة مبدعة خالقة، �� ح�ن تبدو طر�قة تف

س يصبح سمة من سمات مدرس بارد، �ز�لة ثقيلة جامدة، ألن �ل ���ء �� ��صية املدر 

 عن سواه
ً
ھ، ومنطقھ، وحر�اتھ لغتُ : أسلو�ھ �� تطبيق طر�قة تدر�سھ، و�جعلھ متم��ا

لزائدة، ولينھ أو قسوتھ، التعب��ية، ومظ�ره العام، ون��ة صوتھ، و�دوؤه أو حيو�تھ ا

ھ، ونظاميتھ أو قلة ضبطھ، و�سامحھ أو �شّدده، و��ذيبھ أو خشونتھ، و��سان�تھ أو ��رفت

.إ��...وجديتھ أو اس��تاره،

367 teaching theory
théorie d’enseignement

فرة ب�ن نتائج التحصيل من مجموعة االف��اضات ال��بو�ة ال�� �ش�� إ�� العالقات املتو 

عملية تنفيذية ت�ت��  ج�ة، و��ئة التعلم وخصائص املتعلم�ن من ج�ة أخرى، أي أ��ا

لم يبلغ مصط�� نظر�ة بتحقيق أ�داف التعلم املن��ية، و�تقو�م املن�� ونتائجھ، و 

ماذج التدر�س �عد من التدر�س درجة عالية من اإلتقان، ولذلك فإن استخدام مف�وم ن

 من نظر�ات التدر�س
ً
.الناحية االجتماعية أك�� تحديدا

ْدِر�ِس 
َّ
 الت

ُ
ة ِر�َّ

َ
ظ

َ
ن

368 terminological study
étude terminologique

 ل�ا، و�س�� إ�� ضبط امل
ً
و�عادة .. عرفة العلميةالدراسة ال�� تتخذ املصط�� موضوعا

؛ الدراسة ال�� تتوقف عند و�� أيضا. صياغة النماذج اللغو�ة �� أ�ساق داللية وعالئقية

منھ إلزالة التباسھ، وتمكن  املصط�� �� دقائق م�وناتھ وأصولھ املرجعية الستجالء القصد

 ما أمكن
ً
 سليما

ً
و�سعف �� تذوق وف�م  .من الدخول الطبي�� إ�� العلوم وف�م�ا ف�ما

تقدم ا��صلة ال��ائية �� ا��وانب اإلبداعية �� النص وتحدد درجتھ العلمية والفنية، و 

لدقة والضبط، وتل��م بھ التعامل مع األثر املدروس؛ ف�� دراسة ترفع شعار الوضوح وا

فت�ب�ن قرائن االستعمال  ���ن رفع امللت�سات وحل اإلش�االت املع��ضة للف�م السليم،

ذي يلف النصوص، بفعل املصطل�� �غ�� موار�ة وال احتيال، وتز�ح الغموض الكثيف ال

عمال املكثف ملصط�� ما ع�� تراكم املفا�يم املتعددة ال�� يمكن أن تتحمل�ا جراء االست

 
ٌ
ة ِ�يَّ

َ
�

َ
 ُمْصط

ٌ
ِدَراَسة
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.أوجھ مختلفة

369 test
test

يد درجة امتالك الطالب أداة تقو�م يتم إعداد�ا وفق طرائق من��ية منظمة، لغرض تحد

ث��ات ذات العالقة بالسمة لسمة أو قدرة معينة، وذلك من خالل إجاباتھ عن عينة من امل

فسية، و��ون ع�� ش�ل و�و أيضا أداة قياس خاصيات ن. أو القدرة املرغوب �� قياس�ا

�ارات �شكيلية أو إ�شائية أسئلة منظمة، أو امتحان مل�ارات حسية حركية، أو استخراج مل

.أو حسابية، أو استخراج لتصورات واستعدادات ذات صبغة نفسية

ِتَباٌر 
ْ

اخ

370 theater
théâtre

ا مكتوً�ا إ�� عرض تمثي�� ع�� خشبة  ش�ل من أش�ال الفن ي��جم فيھ املمثلون نص�

مواقف النص ال�� املسرح، إذ يقومون عادة بمساعدة ا��رج ع�� ترجمة ��صيات و 

ا ل�. ابتدع�ا املؤلف
ً
 مشوق

ً
ل من املشا�د واملمثل و��ون ا��دث املسر�� النا�� عمال

ا أ
ً
ا أو والف��، �غض النظر عن م�ان العرض سواء �ان مسرًحا مح��ف و مسرًحا مدرسي�

لية ا��فيفة، مثل وت�نوع العروض من ال�س. مجرد مساحة أقيمت مؤقتا ل�ذا الغرض

.ع سياسية وفلسفية جادةالعروض املوسيقية وال�وميديا، إ�� تلك ال�� تبحث �� مواضي

َمْسرٌَح 

371 theory of human relations
théorie des relations humaines

ن السلطة ل�ست موروثة �� نظر�ة ��تم بأ�مية العالقات اإل�سانية �� العمل، وتؤمن بأ

 سة، فالسلطة �� يد القائد نظر�ة،، وال �� نا�عة من القائد ألتباعھ �� املؤس)املدير(القائد 

وال يقصد . لك�ا �ذا القائدو�و يك�س��ا من أتباعھ من خالل إدراك�م للمؤ�الت ال�� يمت

رة مع العامل�ن، بحيث أ��اب �ذه النظر�ة أن ينخرط اإلداري �� عالقات ��صية مباش

ن، ألن ج�ود اإلداري �� ال �عود �ناك مسافات اجتماعية تفصل ب�ن اإلداري واملرؤوس�

 عن ال�دف اإلنتا�� للمنظمة ولكن م
ً
ا يتوخاه أ��اب النظر�ة �ذه ا��الة ت�ش�ت �عيدا

ن يؤدون دور�م بدون ال��وء �و مراعاة األ�عاد النفسية واالجتماعية ال�� تجعل العامل�

 إ��
ً
نوع من الف�م املش��ك يجعل  للمراوغة ومقاومة السلطة، ألن العامل�ن يتطلعون دائما

تو�� متطلبات العمل  السلطة �شعر�م بأن مص����ا أن تنظر �� شأ��م �عناية مثلما

 بمشكالت �ستطيع أ
ً
ن يركز العمل، فتقل عناي��ا، إن املرؤوس الذي ال ي�ون معوقا

ل الفر�ق، و�حافظ ع�� التعاون األخطار ال�� يرتك��ا وتزداد وجوه الت�امل ب�ن عملھ وأعما

ِة  َساِنيَّ
ْ
اِت اإل�

َ
 الَعالق

ُ
ة ِر�َّ

َ
ظ

َ
ن
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 الستمرار�ة املؤسسة ونجاح�ا، و��ذا يضمن ا
ً
��افظة ع�� األوضاع مع األقران دعما

.القائمة ال�� يرتاح ل�ا 

372 think time
temps de penser

علم �عد توجيھ السؤال بأنھ الف��ة ال�� ي�تظر�ا امل: وقت التفك�� األول  Roweعّرف رو 

 لإلجابة أو يكرر السؤال، أو يقول أي ��
ً
�ء، وعّرف وقت التفك�� وقبل أن يحدد طالبا

أن �علق املعلم عل��ا، أو  بأنھ الف��ة ال�� �عقب استجابة الطالب للسؤال وقبل: الثا�ي

ثوان �عد سماعھ سؤال  4 –3إذ إن ترك الطالب . ي�تقل إ�� الشرح أو طرح سؤال آخر

�عطيھ فرصة ل�ي �ستطرد،  املعلم �عطيھ فرصة للتفك�� �� اإلجابة ومحتوى السؤال، كما

جابة موسعة، و��� استخدام أو �عدل �� إجابتھ أو �عيد النظر ف��ا، مما و�ؤدي إ�� است

طالب إجابة، وأنھ ع�� ثقة طرق فكر�ة جديدة، كما أن صمت املعلم �ع�� أنھ ي�تظر من ال

.أنھ قادر ع�� �ذه اإلجابة ولكنھ يحتاج لبعض الوقت

ِك��ِ 
ْ

ف
َّ
 الت

ُ
ت

ْ
َوق

373 thinking
pensée

فسية ذات طبيعة تدفق لل�شاط من منطقة إ�� أخرى ع�� سطح الذاكرة، وعملية ن

شف عما �و جو�ري �� اجتماعية تتصل اتصاال وثيقا بالكالم، �س��دف التنقيب والك

م للواقع من خالل تحليلھ األشياء و�� الظوا�ر؛ أي أنھ اال�ع�اس غ�� املباشر واملعم

توى الرمزي و لھ سلوك منظم مضبوط وموجھ، لھ وسائلھ ا��اصة �� املس. وتركيبھ

.ل�ا طرائقھ �� تق��� ا��لول و ا��قائق �� حال عدم وجود حل جا�ز

ِك�ٌ� 
ْ

ف
َ
ت

374 tolerance
tolérance

تضمن ا��ر�ة واملساواة، ال�سامح نا�ع من السماحة، ومبدأ من مبادئ حقوق اإل�سان، ي

و�و اع��اف . مم املتحدةكما نصت عليھ الشر�عة اإلسالمية وتضمنتھ ديباجة ميثاق األ 

وتتعدد أنواع . عوببثقافة اآلخر، وتفا�م جما�� متبادل ب�ن مختلف الفئات والش

حر�ة ممارسة : الدي�� ال�سامح -: ال�سامح، وتختلف أنواع القيم املرتبطة بھ، وم��ا

عدم : �سامح الفكري ال -. الشعائر الدي�ية مع التخ�� عن التعصب الدي�� واملذ���

 -. اإلبداع واالج��اد التعصب لألف�ار، واح��ام أدب ا��وار والتخاطب، مع ا��ق ��

ع ن�� مبدأ ضمان ا��ر�ات السياسية، فردية وجماعية، م: ال�سامح السيا���

.الديمقراطية

َساُمٌح 
َ
�
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375 total quality management 

(TQM)gestion de la qualité totale

اء العامل�ن عن طر�ق نموذج إداري شامل ومت�امل ��دف إ�� التحس�ن املستمر �� أد

ة املستمر�ن، وتقديم �غذية اس�ثمار قدرا��م وتنمية م�ارا��م من خالل التدر�ب والتنمي

جودة أدا��م �ش�ل مستمر  راجعة مستمرة ألدا��م و�زالة العوائق ال�� تحول دون تحس�ن

الندماج ال�امل للعامل�ن ف��ا لز�ادة فعالية املدرسة وتدعيم جودة األداء ف��ا عن طر�ق ا

درسية ��دف الوفاء وتمكي��م لتحقيق التحس�ن املستمر �� �ل جوانب العملية امل

ن املدرسة وتحقيق بمتطلبات وحاجات وتوقعات املستفدين الداخلي�ن وا��ارجي�ن م

.رضا�م �� ظل الب�ئة املتغ��ة

ِة 
َ
اِمل

َّ
 ا�َ�ْوَدِة الش

ُ
إَداَرة

376 total quality management in 

educationgestion de la qualité totale en éducation

لرفع مستوى املنتج ال��بوي جملة ا���ود املبذولة من قبل العامل�ن �� ا��ال ال��بوي ،

ب ومتطلبات ا��تمع، و�ما ، بما ي�ناسب مع توقعات الطال )ا��ر�ج�ن من النظام التعلي��(

ات ال��بو�ة والتعليمية �ستلزمھ �ذه ا���ود من تطبيق مجموعة من املعاي�� واملواصف

ل العامل�ن �� القطاع الالزمة لرفع مستوى املنتج ال��بوي ،من خالل تضافر ج�ود � 

.واملستفيدين منھ

ْعِليِم 
َّ
ِة �� الت

َ
اِمل

َّ
 ا�َ�ْوَدِة الش

ُ
إَداَرة

377 translation
traduction

النتاج "و. ن لسان إ�� آخر�و عملية االنتقال م" النقل"و. نقل نتاج لغوي من لغة إ�� أخرى 

ه للكتابة ع�� حد سواء، �و أي نتاج عن استعمال اإل�سان لسانھ للكالم أو يد" اللغوي 

يدل "ومن لغة إ�� أخرى . غوي ف�ل ما ي�تجھ اإل�سان سواء �ان كالما أو مخطوطا �و نتاج ل

 � اتجاه واحد أو �� اتجا��ن كماع�� املنطلق واملنت�� اللذين �س�� بي��ما النتاج اللغوي �

و�� ترجمة نتاج : املكتو�ة ال��جمة-: وال��جمة أنواع م��ا. �و الشأن �� ال��جمة العكسية

ية للم��جم تفصلھ عن لغوي ملفوظ أو مكتوب إ�� نتاج ترج�� مكتوب بإتاحة مدة زمن

و�� ترجمة نتاج لغوي ملفوظ : ال��جمة امللفوظة-. تار�خ �شأة النتاج اللغوي املزمع ترجمتھ

: ال��جمة الفور�ة-. م��جمأو مكتوب إ�� نتاج ترج�� ملفوظ وكذلك بإتاحة مدة زمنية لل

تم�� �ذه ال��جمة وت). ل�ست ملفوظة فقط كما يظن البعض" (ملفوظة"أو " مكتو�ة"و�� 

 
ٌ
ْرَجَمة

َ
ت
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. م��جم و��ن عملھ ال��ج���عدم إتاحة مدة زمنية للم��جم ب�ن �شأة النص أو تقديمھ لل

ب قبل دقائق ترجمة فور�ة وعل��ا قد يضطر امل��جم إ�� ترجمة كالم قيل للتو أو نص كت

ك�� ف��ا األخطاء و�ذه ال��جمة �� األصعب و�� ال�� ت. دون تفك�� ودون مراجعة

.واالخ��االت وتتطلب مج�ودا ذ�نيا جبارا
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U
378 utility

utilité
طھ با��ياة الواقعية محك �ش�� إ�� الفائدة املرجوة من محتوى املن�� ومدى ارتبا

.لقراراتللمتعلم�ن بحيث يتمكنون من حل مشكال��م ا��ياتية واتخاذ ا

 
ٌ
َعة

َ
ف

ْ
َمن
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V
379 validity

validité
 بأ�دافھ  مدى تطابق محتوى املن�� مع أ�دافھ، فإذا �ان محتوى املن��

ً
الدرا��� مرتبطا

 
ً
 �ان محتوى ا. فإنھ ي�ون صادقا

ً
ملن�� ع�� درجة عالية من و�لما �ان �ذا ال��ابط عاليا

.الصدق

ِصْدٌق 

380 verbal expression
expression orale

مرسل إ�� مستقبل أو  �عب�� شفوي أي محتوى ذو مع�� أو رسالة، ينقل�ا، مت�لم، أو

أن يأخذ ش�ل : �� شكالنوللتعب�� الشف. مستمع ع�� القناة الصوتية لالستعمال اللغوي 

، سواء وّجھ ح
ً
ديثھ إ�� فرد أو إ�� اتصال أحادي االتجاه، حينما ي�ون املرسل فردا

و�مارس . َسل ال يحتاج إ�� ردووظيفتھ �نا إبالغية، أي أن ا��ديث أو الكالم املر . مجموعة

�لقاء ال�لمات، و�عطاء �ذا الش�ل من التعب�� الشفوي �� مواقف متعددة، �ا��طابة و 

وأن يأخذ ش�ل  -. تلفز�ة، إ��التوج��ات واإلرشادات والتعليمات، واألحاديث اإلذاعية وال

 �، و�أخذ طا�ع األخذ والرد،إرسال ثنا�ي االتجاه، حينما �ش��ك �� ا��ديث ��صان أو أك�

�� تصور مش��ك أو رأي و�بداء اآلراء والتداول �� مسائل محددة أو متعددة للوصول إ

لش�ل من التعب�� و�ماَرس �ذا ا. متجا�س حول قضية معينة أو مجموعة من القضايا

رات وحلقات البحث، وعرض الشفوي �� إدارة االجتماعات أو ا��لسات، والندوات واملؤتم

.إ�� التقار�ر ومناقش��ا، ومناقشة ا��طط وال�شاطات واملشروعات،

 ٌّ��ِ
َ

ف
َ

ْعِب�ٌ� ش
َ
�

381 Vygotsky's socially mediated 

learningthéorie de l'apprentissage social de Vygotsky

� اق��ح�ا فيجو�س�ي، نظر�ة �علم شا�عة ان�ثقت عن مجال فنون اللغة، و�� تلك ال�

طور�ة بل حول ما �سميھ ومخططھ أو نموذجھ للنمو العق�� ال يتمحور حول املراحل الت

ِم 
ُّ
َعل

َّ
 ِفيُجوِ�ْسِ�ي ِ�� الت

ُ
ِرَ�ة

َ
ظ

َ
ن

االْجِتَماِ��ِّ 
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رى أن التفاعل االجتما�� ف�و ي. منطقة النمو ا��دي وحول نماذج من التفاعل االجتما��

فل الثقا�� ع�� املستوى يلعب الدور األسا��� �� تطو�ر اإلدراك، و�ظ�ر مدى تطور الط

. ، و�عد ذلك داخل الفرداالجتما�� وع�� املستوى الفردي، ف�و يظ�ر بداية ب�ن الناس

د ع�� منطقة النمو القر�بة والسمة الثانية ل�ذه النظر�ة �� أن التطو�ر اإلدرا�ي �عتم

.سلوك االجتما��املركز�ة، فمستوى التطور يتقدم عندما ينخرط األطفال �� ال
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W
382 writing ability

compétence d’écriture
امللفات والقدرة ع�� ت��يص  القدرة ع�� التنظيم واالحتفاظ بال��الت املبو�ة لألوراق و

� الكتابة ع�� اآللة املوضوعات بأسلوب موجز يتضمن األف�ار األساسية والقدرة ع�

�شاف األخطاء والدقة �� النقل ال�اتبة، و امل�ارة �� ال��ت�ب والت�سيق ثم القدرة ع�� اك

قيام بأعمال آلية ع�� نمط و�عادة الكتابة �� جدول لھ نظام مع�ن، وكذلك الص�� ع�� ال

ة والسرعة والقدرة ع�� واحد ملدة طو�لة، وكذلك القدرات ا��سابية ال�� تتضمن الدق

القدرة الكتابية  -: تتضمن القدرة الكتابية عامل�ن أساسي�ن، �ما. ف�م التعليمات

.القدرة الكتابية العددية -اللفظية؛ 

 
ُ
ة اِبيَّ

َ
 (ال.. ) الِكت

ُ
ْدَرة

ُ
ق
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Z
383 zone of proximal development

zone proximale de développement
و�عرفھ بأنھ املسافة . س�يمف�وم وضعھ العالم النف��� واالجتما�� السوفيا�ي ليف فيجو�

ستقلة ،ومستوى التنمية ب�ن مستوى التطور الفع�� ع�� النحو الذي يحدده حل مش�لة م

التعاون مع أقرانھ األك�� ا��تملة وتحديد�ا من خالل حل املش�لة بتوجيھ أخال�� أو ب

ن يصل إليھ بنفسھ أو الذي يمكن لطفل أ) الذ���(قدرة، والفرق ب�ن املستوى الفكري 

و�مكن . ب�� أو ��ص بالغاملستوى الذي يمكن أن يصل إليھ إذا تلقى مساعدة من نظ�� خ

 ما، و�حدث التعلم �. اك�شاف �ذه املنطقة عن طر�ق التجر�ة وا��طأ
ً
ش�ل سر�ع نوعا

 ملنطقة النمو ا��دي للطفل 
ً
 خارج  وال. عندما ي�ون التدر�س مناسبا

ً
�عد التدر�س فعاال

ا مراحل بياجيھ للنمو، فإذا ال توجد مستو�ات ن�� مثل تلك ال�� أ��ت إل��. �ذه املنطقة

 لنظر�ة بياجيھ،
ً
 ما فإن الطفل، طبقا

ً
غ�� مستعد من الناحية  لم يتعلم الطفل مف�وما

ن خارج منطقة النمو ا��دي أما بال�سبة إ�� نظر�ة فيجو�س�ي، فإن التدر�س �ا. التطور�ة

.للطفل

ّيِ  ُمّوِ ا�َ�ّدِ
ُّ
 الن

ُ
ة

َ
ق

َ
ط

ْ
ِمن
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A

2accommodation

3acquisition

34activité en classe

249activité non- classe

355activités d’apprentissage 
systématique

130activités d’évaluation

137activités d’exploration

193activités d’intégration

347activités de la structuration

124activités d'enrichissement

140activités extra-scolaires

263activités pédagogiques

6alphabet

162alphabétisation

163analphabète

51analyse du contenu

8andragogie

212apprendre en faisant

210apprentissage

100apprentissage à distance

238apprentissage déplacé

96apprentissage direct

117apprentissage électronique

215apprentissage ludique

27apprentissage mixte

255apprentissage ouvert

82approche descriptive

264approche pédagogique

357approche systémique

10aptitude

13assimilation

15attitude

18audio médias

17audio-conférence

16auditeur

319auto-apprentissage

318auto-discipline

316auto-évaluation

23axiomes

B

26behaviorisme

92bibliothèque numérique

28blog

30brainstorming

107but pédagogique
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C

1capacité

12capacité artistique

62capacité créative

68capacités de réflexion critique

31centre d’intérêt

106club éducatif

39communication

46communication par l’intermédiaire 
de l’ordinateur

42compétence

328compétence (savoir faire)

382compétence d’écriture

208, 

219
compétence linguistique

228compétence mathématique

231compétence mécanique

245compétence musicale

283compétence productive

24compétences de base

362compétences de l’enseignement

329compétences de maîtrise ou de 
perfectionnement

358compétences de prendre la 
responsabilité

337compétences disciplinaires

234compétences métacognitives

337compétences spécifiques

317concept du soi-même

184conception de l’enseignement

70conception des programmes

47concepts

256conditionnement instrumental

303conditionnement opérant

202conférence par internet

183consignes

69construction du curriculum

48constructivisme

50contenu

56contrôle continu

58conversation

64critère

55critère de la continuation

52critères de l'organisation du 
contenu

53critères de sélection du contenu

310culture scolaire

200curriculum basé sur les centres 
d'intérêt

359curriculum- ciblé
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54curriculum continu

5curriculum d'activité

9curriculum exécuté

73curriculum- exécuté

165curriculum implicite

190curriculum intégré

191curriculum intégré de l'institution

311curriculum scolaire

181curriculum scolaire intégré

309curriculum-déclaré

D

77débat

93dépôt numérique

85dictée

86didactique

213difficultés d'apprentissage

102difficultés de la lecture

312discipline scolaire

338, 

339
discours

180discussion centrée sur l'exploration

331discussions du petit groupe

75données

152dynamiques des groupes

103dyspraxie

E

308échantillon de l'étude

114école efficace

223écoute

99écran

211éducabilité

104éducation

126éducation à l'environnement

37éducation cognitive

218éducation permanente

278éducation pratique

156effet du halo

115efficacité

71éléments du curriculum

172enquête inductive

155enquête inductive guidée

72enrichissement du curriculum

360enseignant

44enseignement assisté par 
ordinateur

361enseignement des expériences 
d'apprentissage

97enseignement dirigé
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136enseignement explicite

179enseignement exploratoire

171enseignement individualisé

60enseignement par correspondance

266enseignement par les pairs

285enseignement programmé

287enseignement progressiste

356enseignement systématique

45entraînement assisté par 
ordinateur

123entraînement électronique

125environnement

313environnement scolaire

294erreurs non systématiques ou 
aléatoires

354erreurs systématiques

128ethnométhodologie

368étude terminologique

129évaluation

216évaluation des cours

83évaluation diagnostique

145évaluation formative

349évaluation sommative

22évaluations authentiques

299évocation

268examens de performance

217exécution des cours

132exemple

133exercice

227exercice correspondant

203exercices d'interprétation

95expérience directe

168expérience indirecte

352expérience symbolique

135explication

380expression orale

F

327famille de situation

105finalité pédagogique

57formation continue

91fracture numérique

G

147généralisation

35gestion de classe

375gestion de la qualité totale

376gestion de la qualité totale en 
éducation

151grille de correction

148



154groupes d'enseignement

H

194habiletés mentales

346histoire

159hypermédia

I

161idée

166impressionnisme

167indicateur

170individualisation de l’enseignement

192intégration

195intelligence

220intelligence linguistique

333intelligence sociale

142interaction pédagogique

277interdépendance positive et 
négative

199intérêt

221interférence linguistique

201internet

204interview

205intranet

251items du test objectif

J

164jeux d'imagination

L

209laboratoire de langue

207langage

295lecture

66lecture critique

36lecture en classe

141lecture parascolaire

340lecture rapide

116livre électronique

M

19magnétophone

226mass média

289matériel de projection

185matériel d'enseignement

248matériel non-projeté

153média groupe

21médias audio-visuels

226médias de masse

233mémoire

225mémoire à long terme

149



320mémoire immédiate (à court 
terme)

232mémorisation

121messagerie électronique

230mesure

235méthode

363méthode d’enseignement

323méthode d’imitation

169méthode d'apprentissage 
individuel

59méthode de conversation

78méthode de débat

81méthode de démonstration

315méthode de dépistage

98méthode de la découverte

282méthode de la résolution des 
problèmes

296méthode de raisonnement

236méthode de résolution de 
problèmes

305méthode de révision

80méthode déductive

138, 

178
méthode d'exploration

307méthode du jeu de rôles

113méthode efficace

134méthode expérimentale

139méthode expositive

157méthode historique

173méthode inductive

197méthode interactive

206méthode intuitive

344méthode statistique

237micro-enseignement

160mode iconique

353mode symbolique

364modèle d'enseignement

25modification du comportement

239module

148mondialisation

240motivation

198multimédia -interactif

N

246négociation

247netiquette

342niveaux standard

343normes

7notation analytique

158notation holistique
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O

149objectif-obstacle

108objectifs éducationnels

120objets d'apprentissage électronique

253observation

254observations et rapports 
anecdotiques des faits

257oral

224ordre logique

261organes de contrôle et 
d'accréditation

258organisation du contenu

74organisation du curriculum

314orientation scolaire

252oubli

P

186paquets d'enseignement

262paradigme

109partenariat éducative

350participation d'appui

89pédagogie différentielle

182pédagogie institutionnelle

250pédagogie non directive

373pensée

67pensée critique

63pensée innovante

267performance

222performance linguistique

269performances et résultats

271personnalité

143peur

272philosophie

110philosophie de l'éducation

301plan de recherche

273planification

274planification d’un enseignement 
réussi

111planification de l'éducation

275planification de l'enseignement

122podcast électronique

242présentateur multimédia

280principe

279principe de primak

79prise de décision

286programmation

351programme

348programme d'étude centré sur 
l'étudiant

151



61programme scolaire

330projecteur de diapositives

76projecteur des données

288projet

276projet de Plateau

270projet personnel de l’élève

90psychologie différentielle

335psychologie sociale

290psychosomatique

Q

291qualité

292qualité des curriculums

243question à choix multiples

244question à choix multiples (q c m )

293questionnaire

127questions à développement

281questions d'approfondissement

R

302rapport de recherche

4recherche-action

297reconnaissance

300répétition

33répétition choral

304réponse

334réseaux sociaux

259rétroprojecteur (diascope)

306robot

S

84schéma

321signification

322simulation

324situation

43situation complexe

284situation professionnelle

229situation significative

325situation-problème

326situation-problème « ciblé »

87situation-problème didactique

336sociodrame

41socle des compétences

265soutien pédagogique

144stade des opérations abstraites ou 
formelles

341stade des opérations concrètes

345stimulus

365stratégie d'enseignement

131stratégie d'évaluation

152



38stratégies cognitiviste

101stratégies divergentes

20studio auditif

214style d'apprentissage

366style de l’enseignement

260sur apprentissage

119système de management de 
l’apprentissage électronique

118système de management du 
contenu de l’apprentissage 
électronique

T

29tableau

332tableau intelligent

196tableau interactive

14technologie  d'assistance

187technologie de l’enseignement

177technologie de l’information

174technologie de l’information et de 
la communication (TIC)

40technologie de la communication

112technologie de l'éducation

94technologie numérique

372temps de penser

369test

65test critérié

11test d’aptitude

370théâtre

188théâtre éducatif

32théâtre pour enfants

49théorie constructive

367théorie d’enseignement

150théorie de grand homme

241théorie de la motivation

381théorie de l'apprentissage social de 
Vygotsky

176théorie de traitement de 
l'information

371théorie des relations humaines

146théorie générale des systèmes

374tolérance

377traduction

175traitement de l’information

88transposition didactique

U

378utilité

153



V

298, 

379
validité

189vidéo éducative

Z

383zone proximale de développement
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