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  المستجداتوعلوم التربیة  :الفصل األول 
  مرجعیات إصالح نظام التربیة والتكوین : المحور األول 

  النظام التربوي الوثائق الرسمیة في 

  المیثاق الوطني للتربیة والتكوین :أوال 
   تعریف المیثاق الوطني) 1

منظومة إصالحیة تضم مجموعة من المكونات واآللیات لتغییر نظامنا   
التعلیمي التربوي وتجدیده قصد خلق مؤسسة تعلیمیة مؤھلة وقادرة على المنافسة 

  .ومواكبة كل التطورات واالنفتاح على المحیط السوسیواقتصادي ، 

ویقصد بمنظومة التربیة والتكوین مجموع البنیات النسقیة والموارد الوظیفیة ، 
  .التي یعھد إلیھا بتخریج الكفاءات إلرساء المشروع المجتمعي لألمة 

الھیئة التي أصدرت المیثاق ھي اللجنة الخاصة للتربیة والتكوین ، صدر بتاریخ 
  . 1999أكتوبر  8

   المیثاق الوطني للتربیة والتكوین تصمیم) 2

  :صمم ھذا المیثاق على قسمین رئیسیین متكاملین 

القسم األول تضمن المبادئ األساسیة التي تضم المرتكزات الثابتة لنظام التربیة 
والتكوین والغایات الكبرى المتوخاة منھ ، وحقوق ووجبات كل الشركاء ، 

  .والتعبئة الوطنیة إلنجاح اإلصالح 

ا القسم الثاني فیحتوى على ستة مجاالت للتجدید موزعة على تسع عشرة أم
  :دعامة كما مبین أسفلھ 

  نشر التعلیم وربطھ بالمحیط االقتصادي : المجال األول 

  تعمیم تعلیم جید في مدرسة متعددة األسالیب : الدعامة األولى 

  التربیة الغیر النظامیة ومحاربة األمیة: الدعامة الثانیة 

  السعي إلى أكبر تالؤم بین النظام التربوي والمحیط االقتصادي : دعامة الثالثة ال
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  التنظیم البیداغوجي : المجال الثاني 

  إعادة ھیكلة وتنظیم أطوار التربیة والتكوین : الدعامة الرابعة 

  التقویم واالمتحانات : الدعامة الخامسة 

  التوجیھ التربوي والمھني : الدعامة السادسة 

  الرفع من جودة التربیة والتكوین: الثالث  مجالال

  مراجعة البرامج والمناھج والكتب المدرسیة والوسائط التعلیمیة : الدعامة السابعة 

  استعمال الزمن واإلیقاعات المدرسیة البیداغوجیة : الدعامة الثامنة 

األجنبیة تحسین تدریس اللغة العربیة واستعمالھا وإتقان اللغات : الدعامة التسعة 
  والتفتح على األمازیغیة 

  استعمال التكنولوجیا الجدیدة لإلعالم والتواصل : الدعامة العاشرة 

  تشجیع التفوق والتجدید والبحث العلمي : الدعامة الحادیة عشرة 

إنعاش األنشطة الریاضیة والتربیة البدنیة المدرسیة : الدعامة الثانیة عشرة 
   والجامعیة واألنشطة الموازیة

  الموارد البشریة  : المجال الرابع 

حفز الموارد البشریة وإتقان تكوینھا ، وتحسین ظروف : الدعامة الثالثة عشرة 
  عملھا ومراجعة مقاییس التوظیف والتقویم والترقیة 

تحسین الظروف المادیة واالجتماعیة للمتعلمین والعنایة : الدعامة الرابعة عشرة 
  صةباألشخاص ذوي الحاجات الخا

  التسییر والتدبیر : المجال الخامس 

  إقرار لالمركزیة والالتمركز في قطاع التربیة والتكوین : الدعامة الخامسة عشرة 

تحسین التدبیر العام لنظام التربي والتكوین وتقویمھ : الدعامة السادسة عشرة 
  المستمر 
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ت ومعاییرھا تنویع أنماط ومعاییر البنایات والتجھیزا: الدعامة السابعة عشرة 
  ومالءمتھا لمحیطھا وترشید استغاللھا ، وحسن تسییرھا 

  الشراكة والتمویل : المجال السادس 

حفز قطاع التعلیم الخاص وضبط معاییره وتسییره ومنح : الدعامة الثامنة عشرة 
  االعتماد لذوي االستحقاق 

  تعبئة موارد التمویل وترشید تدبیرھا : الدعامة التاسعة عشرة 

  أھم القضایا التي تناولھا المیثاق الوطني للتربیة والتكوین ) 3

   التأكید على االنطالق من مرتكزات العقیدة اإلسالمیة والقیم الوطنیة
 والحضاریة للملكة ؛

  وضع المتعلم كمحور أساسي للنظام التربوي ؛ 
   إشراك الجماعات المحلیة وجمعیات آباء وأولیاء التالمیذ في المنظومة

 ویة ؛الترب
   سنة ؛  15سنوات إلى  6تعمیم التعلیم وإلزامیتھ من 
  انفتاح المدرسة على محیطھا ؛ 
  االھتمام بالتوجیھ التربوي ؛ 
  االھتمام بمحاربة محو األمیة ؛ 
  الحث على مراجعة البرامج والمناھج والكتب المدرسیة ؛ 
  عالم الدعوة إلى توظیف واستعمال التكنولوجیا الجدیدة ، ووسائل اإل

 والتواصل ؛
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   الغایات الكبرى للمیثاق الوطني للتربیة والتكوین) 4

  تكوین وجعل المتعلم بوجھ عام والطفل على األخص في قلب االھتمام
 والتفكیر والفعل خالل العملیة التربویة التكوینیة مدى الحیاة ؛

 تین التربیة على الثوابت والمقدسات الوطنیة والتمكن من التواصل باللغ
 الرسمیتین للبالد كنایة وتعبیرا واالنفتاح على اللغات األجنبیة ؛

 المساھمة في تكوین شخصیة مستقلة ومتوازنة ومنفتحة للمتعلم المغربي ؛ 
 المساھمة في تطویر العلوم والتكنولوجیا الجدیدة ؛ 
 التفتح على التكوین المھني المستمر ؛ 
  وأسالیبھ ؛التمكن من التواصل بمختلف أشكالھ 
 تنمیة الوعي بالوجبات والحقوق ؛ 
 التربیة على المواطنة وممارسة الدیمقراطیة ؛ 

   القیم التي تم إعالنھا كمرتكزات ثابتة في المیثاق الوطني للتربیة والتكوین) 5

 قیم العقیدة اإلسالمیة ؛ -
 قیم الھویة الحضاریة ومبادئھا األخالقیة والثقافیة ؛ -
 قیم المواطنة ؛ -
  قوق اإلنسان ومبادئھا الكونیة ؛ح قیم -

  على التالمیذ والطلبة الوجبات الثالیة ) 6

 االجتھاد في التحصیل وأداء الواجبات الدراسیة على أحسن وجھ ؛ -
 اجتیاز االمتحانات بانضباط وجدیة ونزاھة مما یمكن من التنافس الشریف؛ -
 المواظبة واالنضباط لمواقیت الدراسة وقواعدھا ونظمھا ؛ -
 یة بالتجھیزات والمعدات والمراجع ؛العنا -
 اإلسھام النشیط الفردي والجماعي في القسم وفي األنشطة الموازیة ؛ -
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  شبكات التربیة والتكوین ) 7

الغایة الجوھریة المتوخاة من ھذه الشبكات ھي تكلیف مؤسسات التعلیم   
لدروس العام بالجوانب النظریة واألكادیمیة ، وإحالة األشغال التطبیقیة وا

  .التكنولوجیة على مؤسسات التعلیم التقني والمھني 

  :تتعاون مؤسسات التربیة والتكوین مع المؤسسات العمومیة والخاصة بــ ) 8

 تبادل الزیارات اإلعالمیة واالستطالعیة ؛ -
 تنویع المعدات والوسائل الدیداكتیكیة ؛ -
 ومستواھم الدراسي ؛تنظیم تمارین تطبیقیة وتداریب توافق سن المتعلمین  -
 التعاون على تنظیم أنشطة تربویة وتكوینیة ؛ -

  استعماالت الزمن واإلیقاعات المدرسیة والبیداغوجیة) 9

تتكون السنة الدراسیة في التعلیم االبتدائي واإلعدادي والثانوي من أربعة   
  .وثالثین أسبوعا كامال من النشاط الفعلي على األقل 

ي التعلیم األولي واالبتدائي واإلعدادي والثانوي یوم تبدأ السنة الدراسیة ف  
شتنبر  15األربعاء الثاني من شھر شتنبر ، وبالنسبة لتعلیم ما بعد الباكالوریا في 

  .على أبعد تقدیر 

تعتمد المملكة المغربیة في مجال التعلیم سیاسة لغویة واضحة منسجمة ) 10
  وقارة تحدد توجھاتھا المواد الثالیة 

 تعلیم اللغة العربیة وتحسینھ ؛تعزیز  -
 تنویع لغات تعلیم العلوم والتكنولوجیا ؛ -
 التفتح على األمازیغیة ؛ -
  التحكم في اللغات األجنبیة ؛ -

تعد التربیة البدنیة والریاضیة واألنشطة المدرسیة الموازیة مجاال حیویا  •
اسات وأنشطة وتشتمل على در. وإلزامیا في التعلیم االبتدائي واإلعدادي والثانوي 

  .تسھم في النمو الجسمي والنفسي والتفتح الثقافي والفكري للمتعلم 
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  .یعلن قطاع التربیة والتكوین أول أسبقیة وطنیة بعد الوحدة الترابیة  •

یشمل نظام التربیة والتكوین التعلیم األولي والتعلیم االبتدائي والتعلیم اإلعدادي  •
  .والتعلیم األصیل  والتعلیم الثانوي والتعلیم العالي

یصبح التعلیم إلزامیا ابتداء من تمام السنة السادسة من العمر إلى تمام الخامسة  •
  .عشرة 

تعد محاربة األمیة إلزامیا اجتماعیا للدولة وتمثل عامال محددا للرفع من مستوى  •
النسیج االقتصادي بواسطة تحسین مستوى الموارد البشریة لمواكبة تطور 

  .نتاجیة الوحدات اإل

یقصد بالتمرس التكوین الذي یتم أساسا داخل المقاولة بنسبة الثلثین :  التمرس •
أو أكثر من مدتھ ، ویستغرق سنة إلى ثالث سنوات ، ویرتكز على عالقة تعاقد 

  .بین المشغل والمتعلم أو ولي أمره الشرعي 

في ضبط  یرتكز نظام التكوین المستمر على عملیات متنوعة األشكال تتجلى •
حصیلة الكفایات التي تمكن المتعلم من إثبات مكتسباتھ المھنیة ، وتحدید حاجاتھ 

  .في مجال التكوین 

  التكوین المستمر لھیئة التربیة والتكوین ) 11

تستفید أطر التربیة والتكوین ، على اختالف مھامھا أو المستوى الذي   
  :التأھیل  تزاول فیھ ، من نوعین من التكوین المستمر وإعادة

حصص سنویة قصیرة لتحسین الكفایات والرفع من مستواھا ، مدتھا  -
 ثالثون ساعة یتم توزیعھا بدقة ؛

حصص إلعادة التأھیل بصفة معمقة تنظم على األقل مرة كل ثالث  -
 .سنوات
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  الكتاب األبیض: ثانیا 
   تعریف الكتاب األبیض) 1

 2002التربیة الوطنیة سنة یونیو الكتاب األبیض ھو وثیقة إطار أصدرتھ وزارة 
  .، بغرض إعادة النظر في المناھج الدراسیة التربویة وتجدیدھا 

   اللجن التي اشتغلت على صیاغة الكتاب األبیض) 2

 لجنة القطاعات االجتماعیة والشؤون اإلسالمیة في مجلس النواب ؛ -
 ؛ لجنة التعلیم والشؤون الثقافیة واالجتماعیة في مجلس المستشارین -
 اللجنة الخاصة بالتربیة والتكوین ؛ -
 لجنة االختیارات والتوجیھات التربویة ؛ -
 لجنة البیسلكیة متعددة التخصصات ؛ال -

  ما یلي  أھم المستجدات التي أتت بھا المناھج التربویة الجدیدة) 3

توزیع جدید للمنظومة التربویة یتجلى في تعلیم ابتدائي بسلكین أول   
 ومتوسط وتعلیم ثانوي بسلكین إعدادي وتأھیلي ؛

ھیكلة التعلیم االبتدائي في سلكین یدوم كل منھما أربع سنوات بعد إدماج   
 التعلیم األولي عند تعمیمھ في السلك األول من التعلیم االبتدائي ؛

الثانوي في سلكین ، سلك إعدادي وسلك تأھیلي مكون من ھیكلة التعلیم   
 خمسة أقطاب ؛

تنظیم الدراسة في السلك التأھیلي في خمسة أقطاب ، ویتضمن كل قطب   
 ؛...شعبة  17ثالثة أو أربعة شعب بما مجموعھ 

االنتقال من السنة الدراسیة بثالث دورات إلى سنة دراسیة بدورتین لكل   
 لة في جمیع األسالك التعلیمیة ؛منھما مناھجھا المستق

إحداث مواد جدیدة بحیث تم إحداث مادة التربیة على المواطنة في التعلیم   
االبتدائي ، وإحداث مادة اللغة األمازیغیة في السنوات الربع للسلك األول 

 من التعلیم االبتدائي ؛
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   تنظیم األقطاب التعلیمیة) 4

  :في األقطاب الدراسیة الثالیة تنظم الدراسة بعد الجدع المشترك ، 

  قطب التعلیم األصیل ؛ -             

  قطب اآلداب واإلنسانیات ؛ -             

  قطب الفنون ؛ -             

  قطب العلوم ؛ -             

  قطب التكنولوجیا ؛ -             

  قطب التعلیم األصیل  -

التعلیمیة والتربویة مظھرا من مظاھر یمثل التعلیم األصیل ، في المنظومة   
التشبث بالھویة اإلسالمیة والحضاریة للمغرب وتشكل المواد اإلسالمیة واللغویة 

وفي ھذا السیاق یعتبر قطب التعلیم األصیل ھیكلة جدیدة للتعلیم . نواتھ المركزیة 
شعبة اللغة العربیة ، شعبة العلوم : الثانوي األصیل ویتكون من ثالث شعب 

  .لشرعیة ، وشعبة التوثیق والمكتبة ا

  قطب اآلداب واإلنسانیات  -

قطب اآلداب واإلنسانیات مطلع بیداغوجي جدید في منھاج التربیة   
والتكوین یھدف في السلك التأھیلي إلى إعادة بناء ما كان یعرف بالشعبة األدبیة 

التي تجمع تحث  في اتجاه إقامة عالقات تكاملیة تفاعلیة بین المواد: في اتجاھین 
بدال من العالقات التجاوریة التي كانت تقوم بینھا من قبل " المواد األدبیة " اسم 

؛ وفي اتجاه توسیع مجال مفھوم اآلداب لیشمل ، " الشعبة األدبیة " في ظل 
األدب بالمعنى الخاص ، الفلسفة ، التاریخ ( إضافة إلى المواد التقلیدیة المعروفة 

  . ...)، الجغرافیة 

شعبة اللغات واآلداب ، وشعبة : وقد تم تنظیم ھذا القطب في ثالث شعب وھي  
  .العلوم اإلنسانیة ، وشعبة العلوم االقتصادیة 
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  قطب الفنون  -

إن مشروع إحداث قطب خاص بالفنون ضمن المناھج الجدیدة قد تم لعدة   
  :اعتبارات 

في التنشئة االجتماعیة  بدافع الوعي بأھمیة الدور الذي تلعبھ الفنون:  أوال
  والتربیة على القیم األخالقیة والجمالیة ؛

العتبار أن الفنون أصبحت تغطي جزءا ال یستھان بھ من األنشطة :  ثانیا
  االجتماعیة واالقتصادیة المھنیة للمجتمعات الحدیثة ؛

شعبة الفنون التشكیلیة ، وشعبة التربیة : ویتضمن قطب الفنون ثالث شعب ھي 
  .یقیة ، وشعبة الفنون البصریة والوسائطیة الموس

  قطب العلوم  -

تم تنظیم قطب العلوم في أربعة شعب ھي شعبة العلوم والریاضیات ،   
وشعبة العلوم التجریبیة ، وشعبة علوم وتقنیات البیئة ، وشعبة علوم األنشطة 

  .الحركیة 

  قطب التكنولوجیات -

بتنمیة الرأسمال البشري في مجال اھتم المیثاق الوطني للتربیة والتكوین   
التكنولوجي وتبلور ھذا االھتمام في تحدید نسب توزیع التالمیذ بین مختلف 
التخصصات بالسلك التأھیلي ، ومد الجسور بین المدرسة والتكوین المھني 

  .والمقاولة 

تم تنظیم قطب التكنولوجیات في أربعة شعب تغطي مجاالت كبرى ؛ ثالث منھا 
شعبة الھندسة الكھربائیة ، وشعبة الھندسة المیكانیكیة ، وشعبة  صناعیة وھي

  .الھندسة الكیمیائیة ، وواحدة في مجال التدبیر وھي شعبة التدبیر المحاسباتي 

إذن المناھج التربویة تبقى مفتوحة وقابلة للمراجعة المستمرة الستیعاب كل   
االقتصادیة واالجتماعیة ما یستجد على صعید المعرفة ومتطلبات الواقع بأبعاده 

  .والثقافیة 
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  )2030-2015(الرؤیة اإلستراتیجیة : ثالثا 
   بنیة الرؤیة اإلستراتیجة) 1

  .من أجل مدرسة اإلنصاف والجودة واالرتقاء : شعارھا  -

 134رافعة و 23تتكون الِرؤیة اإلستراتیجیة من أربعة فصول مقسمة على  -
  .فقرة 

  :فصول رئیسیة / تحدث على أربعة مجاالت  -

 من أجل مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص            -1
 من أجل مدرسة الجودة للجمیع   -2
  من أجل مدرسة االرتقاء الفردي والمجتمعي         -3
 من أجل ریادة ناجعة وتدبیر جدید للتغییر   -4

جاءت الرؤیة اإلستراتیجیة كاستجابة للتوجیھات الملكیة : كیف جاءت ؟  -
  . 2013غشت  20و  2012غشت  20السامیة المتضمنة في خطاب 

   الرؤیة اإلستراتیجیةغایات  )2

 تكوین مواطن نافع لنفسھ ولمجتمعھ ؛ -
 االستجابة لمتطلبات المشروع المجتمعي للمواطن الدیمقراطي والتنموي ؛ -
في انخراط البالد في اقتصاد ومجتمع المعرفة ، وتعزیز موقعھا  اإلسھام -

 في مصاف البلدان الصاعدة ؛
االنتقال بالمغرب من مجتمع مستھلك للمعرفة فحسب ، إلى مجتمع لنشرھا  -

 وإنتاجھا ، وال سیما عبر تطویر البحث العلمي واالبتكار ؛
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   أھم المستجدات التي أتت بھا الرؤیة) 3

 لتعلیم األولي ؛تعمیم ا  
 تعلیم اللغات والتدریس بھا ؛  
 ضرورة النھوض بالبحث العلمي ؛  
 النھوض بالتعلیم الخصوصي ؛  
 ضمان تمدرس ذوي الحاجات الخاصة ؛  
 اإلنصاف ، الجودة ، والحكامة الجیدة ؛  

  وظائف وأسس المدرسة) 4
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    اإلستراتیجیةبعض المفاھیم األساسیة التي أتت بھا الرؤیة ) 5

   :اإلنصاف وتكافؤ الفرص  •

ضمان الحق في الولوج المعمم إلى المؤسسات التربیة والتعلیم والتكوین ، 
عبر توفیر مقعد بیداغوجي للجمیع بنفس مواصفات الجودة والنجاعة ن دون أي 

 .شكل من أشكال التمییز 

  :  الجودة •

كانیاتھ عبر أفضل تملك یقصد بالجودة تمكین المتعلم من تحقیق كامل إم
  للكفایات المعرفیة والتواصلیة والعملیة والعاطفیة والوجدانیة واإلبداعیة ؛

  :  االرتقاء •

یُقصد باالرتقاء عملیات تطویر منظومة التربیة والتكوین والبحث العلمي ، 
من خالل تجاوز االختالالت القائمة ، وتأھیل البنیات واآللیات المعتمدة ، وإدراج 

  .المستجدات وفق منظور استشرافي 

  : التكوین بالتناوب •

: نماط تربوي وتعلیمي یتم المزاوجة فیھ على األقل بین مكانین من التكوین 
  .أحدھما تكوین تطبیقي ، وآخر یتم في مؤسسة 

  : التدرج المھني •

یعتبر التكوین بالتدرج المھني نمطا من أنماط التكوین المھني ، یرتكز على    
  .وین تطبیقيتك

  : التھیئة اللغویة •

یُقصد بالتھیئة اللغویة مجموع السیاسات العمومیة المتعلقة بلغة معینة 
  .متكلمة داخل مجال سیادتھا الوطنیة 
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  : التكنولوجیا التربویة •

یطلق مصطلح التكنولوجیا التربویة على تقنیات المعلومات واالتصال التي 
على مستوى التأطیر والتعلمات والتكوینات ، أو  دخلي مجال التربیة والتكوین ،

  .التخطیط والتنظیم والتدبیر والتقییم 

  :  المھننة •

تدل المھننة على مجموع العملیات التي تستھدف تحویل نشاط ما إلى مھنة 
  . اجتماعیة منظمة ، یحركھا إنتاج موضـوعات أو خدمات معینة 

  )2012-2009(المخطط االستعجالي / البرنامج : رابعا 
   تعریف البرنامج االستعجالي) 1

ھو عبارة عن خطة إنقاذ للنسق التربوي التعلیمي المغربي : المخطط االستعجالي 
  . من األزمات العدیدة التي یتخبط فیھا 

  من أجل نفس جدید لإلصالح : شعار البرنامج االستعجالي ھو  -

تتقدم ھذه الوثیقة في صیغة تركیبیة ، مكونات البرنامج االستعجالي لتسریع  -
  :وثیرة إنجاز اإلصالح حول ثالثة أجزاء 

جزء أول ھو بمثابة تذكیر بالمبادئ الموجھة ، وبأھم المكتسبات * 
  المتحققة؛

جزء ثان یتم فیھ استعراض مختلف المشاریع المحددة ، والتدابیر * 
  بع التذكیر بأھم عناصر تشخیص الوضعیة الراھنة ؛المطابقة لھا ، 

جزء ثالث یتم فیھ تقدیم العدة التدبیریة الالزمة لضمان قیادة ھذه * 
  المشاریع عن قرب في مرحلة تطبیق البرنامج ؛

   شروط إنجاح البرنامج االستعجالي) 2

 التغییر العمیق ألسالیب التدبیر ؛ 
 ت السائدة ، حیث تعتمد على مقاربة مجددة تشكل قطعیة مع المنھجیا

 المقاربة بالمشروع ؛
 وضع عدة متینة لقیادة مراحل إنجاز مقتضیات البرنامج االستعجالي ؛ 
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   بنیة البرنامج االستعجالي) 3

وتعتبر ھذه المجاالت األربعة بمثابة األھداف األساسیة التي یتوخى   
 .البرنامج االستعجالي تحقیقھا 

  .البرنامج االستعجالي یندرج في رؤیة مستقبلیة یركز على االستمراریة  -
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  التدابیر ذات األولویة : خامسا 
وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني ھي التي أصدرت التدابیر ذات األولویة 

  . 2015في شھر مارس 

  تصمیم التدابیر ذات األولویة 
تدبیرا ؛  23محاور أساسیة تتفرع إلى  9ظم حافظة التدابیر ذات األولویة وفق تتن

  : كم ھو مبین أسفلھ 

 كن من التعلمات األساسیة التم:  1المحور  -
تحسین المنھاج الدراسي للسنوات األربع األولى من : 1التدبیر رقم * 

  التعلیم االبتدائي
 قال بین األسالك تعتبات االن: 2التدبیر رقم * 

 التمكن من اللغات األجنبیة :  2 المحور -
وتغییر نموذج تقویة اللغات األجنبیة بالثانوي اإلعدادي : 3التدبیر رقم * 

  التعلم
 المسالك الدولیة للباكالوریا المغربیة : 4التدبیر رقم * 

 ن المھني وتثمین التكوین المھني دمج التعلیم العام والتكوی:  3المحور  -
  مسار اكتشاف المھن: 5التدبیر رقم  *

  المسار المھني بالثانوي اإلعدادي : 6التدبیر رقم * 
  الباكالوریا المھنیة : 7التدبیر رقم * 
 دراسي والمھني متطویر منظومة التوجیھ ال: 8التدبیر رقم * 

 ت العرضانیة والتفتح الذاتي ءافاالك:  4المحور  -
مؤسسات التفتح بواسطة اللغات واألنشطة الثقافیة  :9.1التدبیر رقم  *

  والفنیة 
  المراكز الریاضیة  :9.2التدبیر رقم  *
 المقاوالتي  روح المبادرة والحس: 10التدبیر رقم  *

 تحسین العرض المدرسي :  5المحور  -
  تأھیل المؤسسات التعلیمیة : 11التدبیر رقم  *
  توسیع العرض المدرسي : 12التدبیر رقم  *
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  المدارس الشریكة  :13التدبیر رقم  *
 التعلیم األولي : 14التدبیر رقم  *

 التأطیر التربوي :  6المحور  -
  المصاحبة والتكوین عبر الممارسة  :15التدبیر رقم  *

 الرفع من جودة التكوین األساس للمدرسین  :16لتدبیر رقم ا* 
 حكامة ال:  7المحور  -

  تدبیر المؤسسات التعلیمیة  :17التدبیر رقم  *
  الالمركزیة الفعلیة  :18التدبیر رقم  *
 النظام األساسي لمھن التربیة والتكوین  :19التدبیر رقم  *

 تخلیق الفضاء المدرسي :  8المحور  -
 النزاھة والقیم بالمدرسة: 20التدبیر رقم  *

 لمقاولة أسمال البشري وتنافسیة اتثمین الر: التكوین المھني :  9المحور  -
  إستراتیجیة التكوین المھني  : 21التدبیر رقم  *
  تثمین المسار المھني : 22التدبیر رقم  *
  التكوین المستمر في قطاع التكوین المھني  :23التدبیر رقم  *

   51.17اإلطار رقم  -مشروع القانون : سادسا 
    اإلطار -تعریف قانون) 1

وغایات ومبادئ ومواد إلصالح قانون اإلطار وثیقة تتضمن عدة توجیھات 
  .منظومة التربیة والتكوین في المغرب 

   اإلطار -بنیة القانون) 2

 59اإلطار دیباجة ، وعشرة أبواب موزعة على  -یتضمن ھذا القانون -
 .مادة

والرؤیة ) 71و 31الفصالن ( 2011اإلطار إلى دستور  -یستند قانون -
 .اإلستراتیجیة
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   اإلطار -أھداف مشروع ھذا القانون) 3

  :اإلطار إلى  -یروم مشروع ھذا القانون

   تحدید المبادئ واألھداف األساسیة لسیاسة الدولة واختیاراتھا اإلستراتیجیة
 إلصالح منظومة التربیة والتعلیم والتكوین والبحث العلمي ؛

  ضمان استدامة اإلصالح ؛ 
  الشركاء وضع قواعد إلطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلین و

 المعنیین ؛

  اإلطار  -یقصد بالمصطلحات الثالیة في مدلول ھذا القانون) 4

كل مستفید من الخدمات التعلیمیة أو التكوینیة أو ھما معا التي تقدمھا : المتعلم  -
  . مؤسسات التربیة والتعلیم والتكوین بمختلف أصنافھا ، وبأي شكل من األشكال 

داغوجیة وخیار تربوي متدرج یستثمر في التعلیم مقاربة بی:  التناوب اللغوي -
  .المتعدد اللغات ، بھدف تنویع لغات التدریس إلى جانب اللغتین الرسمیتین للدولة 

التشبث بالثوابت الدستوریة للبالد ، في احترام تام لرموزھا :  السلوك المدني -
  .وقیمھا الحضاریة المنفتحة 

آلیة لتحدید وتصنیف الشھادات على الصعید :  اإلطار الوطني المرجعي لإلشھاد -
  .الوطني 

األطفال المتخلى عنھم أو في وضعیة صعبة أو :  األطفال في وضعیة خاصة -
  ...غیر مستقرة أو في وضعیة احتیاج ، المقیمون بمؤسسات الرعایة االجتماعیة 

بمكتسبات آلیة للتقییم واالعتراف : التصدیق على المكتسبات المھنیة والحرفیة  -
التعلم المتأتیة من التجربة المھنیة والمؤھالت الشخصیة قصد تمكین المترشح من 

  .متابعة الدراسة

كل نشاط یتم في لحظة من لحظات الحیاة بھدف تطویر :  التعلم مدى الحیاة -
المعارف والمھارات أو القدرات أو الكفایات في إطار مشروع شخصي أو مھني 

  .أو مجتمعي 



خالد ایت عال   : الملـخص المفیـد في علوم التربیة والدیداكتیك                            إعداد   
 

 24 

منظومة التربیة والتكوین والبحث العلمي على تحقیق األھداف تعمل ) 5
  األساسیة الثالیة 

   ترسیخ الثوابت الدستوریة للبالد المنصوص علیھا في الدستور وفي المادة
 اإلطار ؛ -من ھذا القانون 4
  اإلسھام في تحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة ؛ 
  لنسبة لجمیع األطفال في سن تعمیم التعلم ذي الجودة وفرض إلزامیتھ با

 التمدرس ؛
  تأمین فرص التعلم والتكوین مدى الحیاة وتیسیر شروطھ ؛ 
  احترام حریة اإلبداع والفكر ، والعمل على نشر المعرفة والعلوم ؛ 
  محاربة الھدر واالنقطاع المدرسیین بكل الوسائل المتاحة ؛ 

   في سیاق اإلصالح  51.17اإلطار  -القانون) 6

إعداد الرؤیة اإلستراتیجیة من طرف المجلس األعلى :  م2015سنة  -
 للتربیة والتكوین ؛

تقدیم الرؤیة اإلستراتیجیة للملك الذي وجھ رئیس :  2015ماي  20 -
إطار یحدد رؤیة اإلصالح على  -الحكومة إلى صیاغتھا في مشروع قانون

 المدى البعید ؛
 شروع ؛إصدار الحكومة المغربیة وثیقة الم:  م2017سنة  -
 مصادقة المجلس الحكومي على المشروع ؛:  2018ینایر  4 -
 مصادقة المجلس الوزاري على المشروع ؛:  2018غشت  20 -
 إحالة المشروع على مجلس النواب ؛:  2018شتنبر  5 -
 مصادقة البرلمان على المشروع ؛:  2019یولیوز  22 -
ر نش 1.19.113صدر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم :  2019غشت  9 -

 اإلطار في الجریدة الرسمیة ؛ -القانون
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  المجلس األعلى للتعلیم: سابعا 

  تعریف المجلس األعلى للتعلیم 
شتنبر  14مؤسسة دستوریة بدور استشاري واقتراحي وتقویمي تم تنصیبھ   
  .عضو یمارسون مھامھم بصفة تطوعیة  112برئاسة مزیان بلفقیھ یتألف  2006

ھو النسخة المعدلة للمجلس :  والتكوین والبحث العلميالمجلس األعلى للتربیة 
، وھي مؤسسة دستوریة إبداعیة مھمتھا إبداء  2014یولیوز  17األعلى بتاریخ 

الرأي والمقترحات في كل السیاسات المتعلقة بالتربیة والتكوین والبحث العلمي ، 
  .عضوا  76عدد أعضائھ 

  ربویة بالمغرب كرونولوجیا اإلصالحات الت: المحور الثاني 
عرف المغرب مند االستقالل مجموعة من اإلصالحات التربویة ، إما   

خالصة اللجان ومناظرات أحدثت من أجل ذلك الغرض ، وإما عبر مشاریع 
  :ومخططات إصالحیة ، ونذكر من بین ھذه اإلصالحات بتفصیل 

وزارة التربیة الوطنیة والریاضیة والفنون " تم إنشاء :  م1956سنة  -
 ؛" الجمیلة 

التدریس (التعلیم برئاسة البكاي  لجنة وطنیة إلصالح:  م1956سنة  -
  ؛)بالمحتویات 

 تكونت أول لجنة رسمیة إلصالح التعلیم ؛:  م1957سنة  -
تكوین لجنة ملكیة إلصالح التعلیم ، وإدخال التعلیم :  م1958سنة  -

 الخصوصي تحت وصایة وزارة التربیة الوطنیة ؛
 م ؛1959اث المجلس األعلى للتعلیم بظھیر یونیو إحد:  م1959سنة  -
العودة إلى تعریب المواد العلمیة ، مع إحداث معھد :  م1960سنة  -

 الدراسات واألبحاث حول التعریب ؛
التوقف عن تعریب المواد العلمیة ، وصدور نصین :  م1962سنة  -

تحان دبلوم تشریعیین ؛ أولھما لتنظیم امتحان الباكالوریا ، والثاني لتنظیم ام
 التقني للتعلیم الثانوي

 أول دستور بالمغرب ؛:  م1962سنة  -
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 صدور ظھیر ینص على إلزامیة التعلیم األساسي ؛:  م1963سنة  -
 مناظرة المعمورة ؛:  م1964سنة  -
 إصالح بنھیمة ؛:  م1966سنة  -
تحقیق مبدأ المغربة في االبتدائي ، وإتمام تعریب المواد :  م1967سنة  -

 السنوات الثالث األولى من التعلیم االبتدائي ؛
تعریب الفلسفة واالجتماعیات ، انعقاد مناظرة افران :  م1970سنة  -

 األولى؛
 المخطط الخماسي ؛:  م1976 -1972سنة  -
 المخطط الثالثي ؛:  م1980 -1978سنة  -
 وع إصالح العراقي ؛مشر:  م1980سنة  -
 مناظرة افران الثانیة ؛:  م1980سنة  -
 تبني إستراتیجیة محو األمیة ؛:  م1981سنة  -
 برامج التقویم الھیكلي ؛:  1993 -1983سنة  -
 :مشروع إصالح لھذه السنة ،تضمن :  1985سنة  -

  تعلیم إجباري لجمیع األطفال في سن التمدرس ؛* 
  في سلك واحد ، وھو التعلیم األساسي ؛ضم السلكین االبتدائي واإلعدادي * 
  السماح بتكرار عام واحد في الثانوي ؛* 
  تشجیع التعلیم الخاص والتكوین المھني ؛* 
  االشتغال باألقسام ذات المستویات المتعددة ؛* 

 تم إحداث اللجنة الوطنیة للتعلیم ؛:  م1994سنة  -
 جھا ؛انتھاء اللجنة من أشغالھا ، وتم رفض نتائ:  م1995سنة  -
 تكلیف اللجنة الملكیة الخاصة بالتربیة والتكوین ؛:  م1997سنة  -
 تم إحداث اللجنة الملكیة للتربیة والتكوین ؛: م 1999سنة  -
 صدور المیثاق الوطني للتربیة والتكوین ؛:  1999أكتوبر  8في  -
 :  م2000سنة  -

  مغربي مقاربة التدریس بالكفایات؛تم تبني النظام التعلیمي ال* 
مناقشة المجلس الحكومي لمشاریع تطبیق المیثاق الوطني للتربیة * 

  والتكوین ؛
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 إصدار المجلس األعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي تقریره األول ؛* 
 عشریة المیثاق الوطني ؛:  م2009 -2000سنة  -
 تأسیس المجلس األعلى للتربة والتكوین والبحث العلمي ؛:  م2001سنة  -
 رع في العمل بنظام االمتحان الوطني للباكالوریا ؛ش:  م2003سنة  -
 دمج التعلیم األولي في منظومة التعلیم االبتدائي ؛:  م2004سنة  -
 شرع في تطبیق المناھج الجدیدة لسلك الباكالوریا ؛:  م2006سنة  -
 صدور المجلس األعلى للتربیة والتكوین تقریره األول ؛ :  م2008سنة  -
 امج االستعجالي ؛البرن:  م2012 -2009سنة  -
 تم إحداث المراكز الجھویة لمھن التربیة والتكوین ؛:  م2011سنة  -
المراكز الجھویة لمھن " تم الشروع في التكوین في إطار :  م2012سنة  -

 ؛" التربیة والتكوین 
 إحداث الباكالوریا الدولیة ؛:  م2013سنة  -
 ؛ تم تبني الباكالوریا المھنیة رسمیا:  م2014سنة  -
 تقریر المجلس األعلى حول فشل إصالحات التعلیم ؛ :م 2014سنة  -
إصدار المجلس األعلى تقریرا تحلیلیا حول تطبیق :  م2014في دجنبر  -

 المیثاق الوطني للتربیة والتكوین ؛
 الرؤیة اإلستراتیجیة ؛:  م2030 -2015سنة  -
 التدابیر ذات األولویة ؛:  م2015سنة  -
 برنامج الوطني لتعمیم التعلیم األولي ؛انطالق ال:  م2018یولیوز  18في  -
 إحداث سلك اإلجازة في التربیة ؛:  م2019 -2018سنة  -
اإلطار المتعلق بمنظومة التربیة  -إصدار قانون:  م2019غشت  19في  -

  والتكوین والبحث العلمي بالجریدة الرسمیة ؛ 
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 نظامنا التربوي بالمغرب بعض المستجدات األخرى التي عرفھا : الثالث المحور 
تغییر اسم المجلس األعلى للتعلیم إلى المجلس األعلى للتربیة والتكوین   

 والبحث العلمي ؛
 إلى المدیریة اإلقلیمیة ؛) نیابة التعلیم ( تغییر اسم النیابة   
 تغییر اسم المفتش إلى المراقب التربوي ؛  
علمي تقریره األول سنة أصدر المجلس األعلى للتربیة والتكوین والبحث ال  

 ؛ 2000
عدد المجزوءات التي یتلقاھا األستاذ المتدرب في المركز الجھوي لمھن  

 ؛ تخطیط التعلمات ، تدبیر التعلمات ، تقویم التعلمات ؛ 3التربیة والتكوین 
تبلغ نسبة االمتحانات الجھویة ضمن النقطة اإلجمالیة لنظام الباكالوریا   

 ؛ %25
المستمرة في امتحان نیل شھادة الدروس االبتدائیة بنسبة  تحتسب المراقبة  

 ؛ %50
مؤسسة التكوین لمدرسي التعلیم الثانوي التأھیلي قبل انطالق المركز   

 ؛" المدرسة العلیا لألساتذة " الجھویة للتربیة والتكوین ھي 
التأھیل المھني للمدرسین یعني مجموع المعارف والمھارات التي یتلقاھا   

 ذ المتدرب في مراكز التكوین ؛األستا
 اعتماد نظام التوظیف بالتعاقد بدل الترسیم ؛  
 اعتماد الجھویة في تسیر القطاع التربوي عن طریق األكادیمیات ؛  
 وظیفة المجلس األعلى للتعلیم استشاریة وھي مؤسسة دستوریة مستقلة ؛  
 تسمیة النائب اإلقلیمي بالمدیر اإلقلیمي ؛  
للتقویم ھي مؤسسة تابعة للمجلس األعلى للتربیة والتكوین  الھیئة الوطنیة  

 والبحث العلمي ؛ 
أنجزت الھیئة الوطنیة للتقویم تقریرا حول تطبیق المیثاق :  2013 -2000 

 الوطني 
 عدد المبادئ التي تأسس علیھا التعلیم المغربي بعد االستقالل أربعة ؛  
اللغة األم ھي اللغة التي یدرس بھا التلمیذ مكتوبة بعد أن استعملھا مع   

 أسرتھ مسموعة ؛
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نظام مسار اإللكتروني ھو نظام لمسك النقط ومتابعة الحیاة المدرسیة   
 للتالمیذ ؛

الـتأھیل المھني للمدرسین یعني مجموع  المعارف والمھارات التي یتلقاھا   
 الطالب في مراكز التكوین ؛

 المنھج المنقح یخص أربع سنوات األولى من التعلیم االبتدائي ؛   
 ؛ 1956تتناول الجانب المعرفي ظھرت سنة " بلوم " صنافة   
 ؛ 1964تتناول الجانب الوجداني ظھرت سنة " كرتوول " صنافة   
 ؛ 1966تھتم بالجانب الحسي الحركي ظھرت سنة " سمبسون " صنافة   
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  المقاربات البیداغوجیة: المحور الرابع 

  المقاربات البیداغوجیةمفھوم 
المقاربة البیداغوجیة ھي اإلطار المرجعي لممارسة التدریس وأنشطة التعلم 

  .والتقویم وفق غایات وأھداف محددة 

  . المحتویات/ المقاربة بالمضامین : أوال 
"  ماذا أتعلم؟" ھي مقاربة تھتم بالمضمون الدراسي ، وتجب عن السؤال   

وتعطي للمعارف وزن تقیال ، كونھا العامل الحاسم في فھم العالم المحیط بنا ، 
  .ومركز اھتمامھا المدرس ، واألنشطة التي یقوم بھا 

یجمع كل الباحثین التربویین المغاربة أنھا أول مقاربة اعتمدھا النظام   
  :وتتمیز ھذه المقاربة بكونھا . التربوي المغربي 

  المعرفي أكثر من البعد النفسي واالجتماعي للمتعلم ترتكز على البعد. 
  تعتمد على أسلوب اإللقاء ، والتلقي والمحاضرة في نقل المعارف للمتعلم. 
  تعتبر األستاذ ھو المصدر الوحید للمعرفة ، والتلمیذ وعاء یتلقى المعرفة. 
  یكون فیھ التواصل بین األستاذ والتلمیذ تواصال عمودیا. 
 السبورة ، األلواح ، الكتب " مقاربة على الوسائل التقلیدیة تعتمد ھذه ال

 ..."المدرسیة 
  یتم التقویم فیھا من خالل أسلوب استظھار المعارف المكتسبة. 

  .  المقاربة باألھداف: ثانیا 

ھي مقاربة تقود نظریا إلى التعلیم النسقي الذي یعتمد على نظریة األنساق ،   
لتھتم بالتعلیم المنھجي والعقالني في . الصدفة ترفض كل شيء ینتمي إلى 

  .التعلمات التي تصاغ بطریقة إجرائیة ، أي بفعل سلوكي  قابل للمعاینة 

  :وضع بلوم صنافة لألھداف في ثالث مجاالت 

 .المجال المعرفي  -1
 .المجال االنفعالي أو الوجداني  -2
  .المجال الحس حركي  -3
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   مبادئ وأھداف المقاربة باألھداف -

  1999و  1985اعتمادھا في الفترة ما بین تم . 
  تعتمد ھذه المقاربة على مفھوم الھدف كأداء قابل للقیاس عندما یصاغ

 .بطریقة إجرائیة 
  النظریة السلوكیة " من مرجعیات ھذه المقاربة. " 
  التركیز على ضرورة تحدید ھدف كل نشاط تعلیمي بشكل دقیق. 
 عملیة التعلیم والتعلم ، فھو من  تعتبر المدرس ھو العنصر األساسي في

 .یحدد أھداف ومؤشرات التعلم 

  الھدف = المحتوى + القدرة     

 

  . المقاربة بالكفایات :ثالثا 

مقاربة تھتم بالتقاطعات التي تحدث بین مختلف الموارد والوحدات   
الدراسیة من خالل إقامة عالقات بین التعلمات بھدف التوصل إلى حل وضعیة 

  . مركبة ، وذلك من خالل تعبئة المعارف والمھارات المكتسبة 

    مفھوم الكفایة ) 1

لمعالجة وضعیات الكفایة قدرات من مستوى عال تستدعي إدماج عدة موارد  -
  .معقدة 

الكفایة ھي القدرة على موجھات وضعیات محددة ، بالتكیف معھا عن طریق  -
تعبئة وإدماج جملة من المعارف والمھارات والتصرفات من أجل تحقیق إنجاز 

  .محكم وفعال 

الكفایة ھي التمكن من أداء عمل مركب ، یعتمد استحضار مجموعة من  -
  .ل الطاقات وتوظیفھا الفعا
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   ممیزات الكفایة) 2

 تعبئة مجموعة من الموارد ؛ 
 الوظیفیة ؛ 
 القابلیة للتقویم ؛ 
 ارتباطھا بالمحتوى الدراسي ؛ 

   خصائص وممیزات الكفایة) 3

  التمكن من المھارات المستھدفة في مادة التربیة اإلسالمیة ؛ 
  بناء أنشطة تعلیمیة مناسبة لكل مھارة مستھدفة ؛ 
   بیدوغوجیا في مختلف مراحل الدرس ؛توظیف األسئلة 
  سیاقیة ؛ 
  شاملة ؛ 
  وظیفیة ؛ 
 مندمجة ؛ 

  أنواع الكفایات) 4

o  وھي الكفایات المرتبطة بمادة دراسیة معینة : الكفایات النوعیة أو الخاصة
 . ، أو بمجال نوعي ، أو مھني معین 

o  ھي خطوات عقلیة ومنھجیة مشتركة: الكفایات المستعرضة  أو الممتدة 
بین مختلف المواد الدراسیة ؛ ویقصد بھا الكفایات العامة ال ترتبط بمجال 

محدد أو مادة دراسیة معینة ، بل تمتد لتشمل مجاالت ومواد مختلفة ، 
 .وتطلب زمنا أطول من الكفایات النوعیة 

o  تمكن من مواجھة مشاكل جدیدة وتقدیم حلول غیر : كفایات التجدید
 .معروفة من قبل

o مالئمة خطوات وإجراءات مضبوطة في العمل أمام : تحویل كفایات ال
 .وضعیات غي متوقعة التفكیر بالمثل 

o  تمكن من تحقیق أنشطة للتطبیق حسب خطوات وإجراءات : كفایات التقلید
 .محددة سلفا 
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o  وھي الكفایات التي ال تنبني علیھا بالضرورة تعلمات : كفایات اإلتقان
 . أخرى 

o  ي مجموع نواتج التعلم األساسیة المرتبطة بالوحدات ھ: الكفایة القاعدیة
 .التعلیمیة 

o  ھي مجموعة من الكفایات القاعدیة المتحققة خالل : الكفایة المرحلیة
 .مرحلة ما 

o  ھي كفایة یستخدمج فیھا المتعلم مجموعة من الكفایات : الكفایة الختامیة
 .المرحلیة ، یتم بناؤھا خالل سنة دراسیة أو طور 

   أبعاد الكفایات) 5

معرفة الذات والتعبیر عنھا ـ التموقع في الزمن :  الكفایات اإلستراتیجیة -
  ...والمكان

إتقان اللغة العربیة ـ التمكن من اللغات األجنبیة ـ التمكن :  الكفایات التواصلیة -
من مختلف  أنواع التواصل داخل المؤسسة التعلیمیة وخارجھا ـ التمكن من أنواع 

  ...).األدبي، الفني والعلمي(ب الخطا

اكتساب منھجیة التفكیر وتطویر مدارجھ العقلیة ـ منھجیة : الكفایات المنھجیة  -
  ....للعمل في الفصل وخارجھ ـ منھجیة تنظیم الذات والوقت 

  . تنمیة الرصید الثقافي والتمییز باألصالة والمعاصرة :  الكفایات الثقافیة -

القدرة والتمكن على اإلبداع واإلنتاج والتحلیل والتقدیر :  الكفایات التكنولوجیا -
    .والقیاس 

   كیفیة اكتساب الكفایة) 6

 العمل بالمشروع ؛ -
 االعتماد على الوضعیات ؛ -
 تحلیل المسائل ؛ -
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   المنطلقات التي أدت إلى ظھور مقاربة التدریس بالكفایات) 7

 الخطاب المقاوالتي ؛ -
 الخطاب السیكولوجي المعرفي ؛ -
  الخطاب التربوي الجدید ؛ -

   مبادئ وأھداف المقاربة بالكفایات) 8

  تعتبر ھذه المقاربة أحد المداخل الثالثة التي جاء بھا المیثاق الوطني للتربیة
 والتكوین ؛

  النظریة البنائیة ، النظریة السوسیوبنائیة ، " من مرجعیات ھذه المقاربة
 ؛" النظریة المعرفیة 

 لى جعل المتعلم مركز العملیة التعلیمیة التعلمیة ؛تسعى ھذه المقاربة إ 
 تعتبر المدرس مجرد موجھ ومنشط ومرشد ووسیط بین المعرفة والمتعلم ؛ 
  بیداغوجیا حل " من البیداغوجیات الحدیثة التي تخدم ھذه المقاربة

المشكالت ، بیداغوجیا الخطأ ، بیداغوجیا الفارقیة ، بیداغوجیا المشروع ، 
 .اللعب وبیداغوجیا 

   أسس ومرتكزات الممارسة التقویمیة في سیاق التدریس بالكفایات) 9

 الحرص على تمثلیة بنود االختبارات لمحتویات المقررات الدراسیة ؛ -
تنویع أسالیب وأدوات التقویم لتمكین المتعلمین من استیعاب تحصیلھم  -

 معرفیا ومھاریا ؛
  یاتھم ؛ استثمار النتائج لتنمیة خبرات المتعلمین وكفا -

   المفاھیم المرتبطة بالكفایة) 10

استعدادات وإمكانیة القیام بشيء ما أو إنجازه ، فھي أنشطة ذھنیة :  القدرات -
  .  ثابتة قابلیة للتناسل في مجاالت معرفیة متعددة 

التمكن من أداء مھمة محددة بشكل دقیق یتسم بالتناسق والنجاعة :  المھارات -
  . والثبات النسبي 
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ویقصد بھ إنجاز مھام . یعتبر ركن أساسیا لوجود الكفایة :  األداء أو اإلنجاز -
على شكل أنشطة أو سلوكات آنیة ومحددة وقابلة للمالحظة والقیاس على مستوى 

  .عال من الدقة والوضوح ؛ كاألمثلة التي تقترح لحل وضعیة مشكلة 

ھو تأھیل الفرد ألداء معین ، بناء على مكتسبات سابقة منھا، القدرة :  الستعدادا-
  .على اإلنجاز والمھارة في األداء 

  البیداغوجیات: المحور الخامس 
تسمى المقاربات والبیداغوجیات ، ویقصد بھا المرجعیات النظریة التي   

بیر أو ھي إجراءات تد. یعتمد علیھا المدرس في ممارسة نشاطھ التدریسي 
  .وتنشیط عملیات التعلم واالكتساب داخل جماعة القسم 

  :وفیما یلي نذكر أھم البیداغوجیة األساسیة 

  بیداغوجیا الخطأ: أوال 
تصور ومنھج لعملیة التعلیم والتعلم یقوم على اعتبار الخطأ إستراتیجیة   

بیعیا وھو إستراتیجیة للتعلم ألنھ یعتبر الخطأ أمر ط. للتعلیم والتعلم الصحیح 
  .وإیجابیا یترجم سعي المتعلم للوصول إلى المعرفة 

   مبادئ بیداغوجیا الخطأ) 1

   الخطأ مؤشر على وجود صعوبات وعوائق تحول دون االكتساب السلیم
 للمعارف ؛

  الخطأ معرفة غیر مكتملة ومرحلة من مراحل سیرورة التعلم ؛ 
  موضعة للتلمیذ في صلب العملیة التعلیمیة التعلمیة ؛ 
  یة التي تكفل تصحیح مسار تحلیل أخطائھ ، والبحث عن الحلول العمل

 التعلم؛

  :وھي  تتحكم في بیداغوجیا الخطأ ثالثة أبعاد) 2

 .ربط تمثالت الذات وتجربتھا بالنمو العقلي للفرد :  البعد السیكولوجي -
 .یتجلى في االعتراف للمتعلم بالحق في الخطأ :  البعد اإلبستمولوجي -
 .یتیح للمتعلم الخروج عن المألوف وارتكاب الخطأ :  البیداغوجيالبعد  -
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   مصادر الخطأ) 3

 .مصدر نمائي  -
 .مصدر ابستمولوجي  -
 .مصدر تعلیمي  -
 .مصدر تعاقدي  -

  أنواع األخطاء) 4

  ؛ وھو نوعان  األخطأ المرتبطة بالمتعلم:  

مرتبطة األخطاء المنتظمة ؛ صفتھا أنھا تتكرر وتؤشر على صعوبة في التعلم * 
  . غالبا بوجود عوائق ، أو بعدم امتالك قدرات وكفایات معینة 

األخطاء العشوائیة ؛ تكون غیر منتظمة، وترتكب بسبب النسیان ، أو السھو أو * 
  .عدم االنتباه 

  ؛ ھو نوعان  خطاء المرتبطة بجماعة القسمألا:  

  .الخطأ المنعزل یقع فیھ بعض المتعلمین ولیس الكل * 

الدال یمس فئة كبیرة من المتعلمین یؤشر على وجود خلل في الطریقة الخطأ * 
  .المتبعة أثناء عملیة التعلم 

  األخطاء المرتبطة بالمھمة أو بالوضعیة الدیداكتیكیة :  

  .وضعیة جدیدة على المتعلم ، تمرین جدید ، وسیلة جدیدة ، مھمة غیر معتادة * 

  .توعبة من طرف المتعلم وضعیة مألوفة لكنھا تتطلب طریقة غیر مس* 

  .الخطأ مجرد محاولة تشتق طریقتھا حول النجاح : یقول فریني 
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   بیداغوجیا حل المشكالت: ثانیا 
    تعریف بیداغوجیا حل المشكالت) 1

ھي بیداغوجیا تعتمد مبدأ فعالیة المتعلم حیث تضعھ أمام مشكلة مستمدة من 
  .موارده المختلفة للبحث عن حل لھا محیطھ السوسیوثقافي ، فتدفعھ إلى استدعاء 

  .وحل المشكالت تقنیة من تقنیات التعلم الذاتي 

  : الوضعیة المشكلةمفھوم  )2

 ھي مشكل یشبھ المشاكل التي یصادفھا المتعلم في الحیاة وقد تفوقھا تعقیدا؛ -
ھي مجموعة من المعارف التي ینبغي تمفصلھا والربط بینھا للقیام بمھمة  -

 ؛في سیاق معین 
 ھي مجموعة معلومات ومعطیات مقرونة بسیاق بقصد إنجاز مھمة مركبة؛ -
تساؤل أو استفھام ال یملك الفرد جوبا علیھ مما یدفعھ إلى إنجاز مھام  -

 معینة؛
ھي إستراتیجیة للتعلم تساعد على مشاركة المتعلمین في بناء معارف  -

 جدیدة؛
ملكھا عن ھي وضعیة تجعل المتعلم غیر متأكد من اإلجابات التي ی -

  وضعیات مستجدة ؛

  :  الوضعیة المسألة

ھي تشیر إلى مختلف المعلومات والمعارف ، التي یتعین الربط بینھما لحل 
  .مشكلة أو وضعیة جدیدة ، أو للقیام بمھمة في إطار محدد 

   مكونات الوضعیة المشكلة) 3

میذ ھي مجموعة من العناصر المادیة التي تقدم للتل:  الدعمات/ المعینات  -
 ...)نص مكتوب ، صورة ، وثیقة (

إطار عام لمجریات الحدث ومكون قائم بذاتھ ضمن وضعیة ، :  السیاق -
 . وھو البیئة التي تدور فیھا الوضعیة 
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صورة ما ھو منتظر من المتعلم ، عندما یقوم بحل وضعیة أو :  المھمات -
وتعطي للتلمیذ تعلیمات بشكل صریح ودقیق . إنتاج ینتظر الوصول إلیھ

 . للقیام بالمھام بتحدید ما ھو مطلوب منھ إنجازه 
معلومات (مجموع العناصر المادیة التي تقدم للمتعلم :  اإلسناد أو الحامل -

 .ص وبیانات ورسومات ووثائق في شكل نصو) ومعطیات

   المرحلتان األساسیتان للوضعیة المشكلة) 4

o  مرحلة خلخلة التوازن وزعزعة االستقرار المعرفي ، حیث یظھر بجالء
 .قصور النموذج التفسیري 

o  مرحلة إعادة التنظیم واالستقرار للوصول إلى حالة التوازن ، مع تجاوز
تمثلھ ویحصل على اكتساب سلیم  العائق ، فیتحقق لدى المتعلم تغییر في

 .لدیھ 

   خاصیات الوضعیة المشكلة) 5

  تعبئة وتوظیف التعلمات ؛ 
  وضع المتعلم أمام تحدي یجب تخطیھ ؛ 
  أن تحدد الوضعیة عائقا ینبغي حلھ ؛ 
  تستدعي الوضعیة صیاغة فرضیات وتخمینات ؛ 
  تتطلب الوضعیة موارد تسھم في تنمیة الكفایة ؛ 

   ضعیة المشكلةممیزات الو) 6

  :تتمیز الوضعیة المشكلة بما یلي   

  .استحضار التعلمات السابقة وتسخیرھا : اإلدماج  -

  .تكون الوضعیة المشكلة مفتوحة غالبا وتقبل أكثر من طریقة للحل : االنفتاح  -

  توجھ المتعلم نحو إنجاز مھمة مستفادة من محیطھ ؛ -

  توظیف معلومات مشوشة قد ال تساھم في حل المشكل ؛ -
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   أنواع الوضعیة المشكلة) 7

  تكون منطلقة من نصوص شرعیة أو غیرھا :  وضعیة جاھزة. 
  مبنیة انطالقا من الواقع أو متخیلة وقریبة منھ :  وضعیة مصطنعة. 
  مالحظة من طرف المعلم أو المتعلم :  وضعیة تلقائیة. 
  تنطلق من استدراج المتعلم ومساعدتھ على وضع :  وضعیة مستحدثة

 .المشكلة بنفسھ 
  وتكون في بدایة الدرس وتھدف إلى بناء :   الوضعیة المشكلة البنائیة

 .التعلمات الجدیدة ، انطالقا من تعلمات سابقة 
ویشترط فیھا أن تكون مألوفة محفزة مثیرة لالھتمام ، تشكل عائقا بالنسبة 

  .تدعاء تمثالت مختلفة قصد تجاوز العائق للمتعلم یتطلب اس
  ھي الوضعیات الدیداكتیكیة التي یعدھا :  وضعیة االستكشاف أو االنطالق

المدرس في سیاق تعلم جدید ، الغایة من ھذه الوضعیة ھي تحفیز المتعلم 
 على االنخراط الجماعي 

  وھي  .تعني الوضعیة المركبة تركیبا معینا :  الوضعیة المشكلة المعقدة
 .وضعیة تصلح لتعبئة معارف ومھارات جدیدة 

   تختلف عن الوضعیة المعقدة ؛ بحیث أن : الوضعیة المشكلة المركبة
الوضعیة المعقدة تنطلق من الجھل بالشيء إلى تعلمھ ، والوضعیة المركبة 

 . تنطلق من المعرفة بالشيء مع إضافة صعوبات آخرى 
  بعد عملیات االستكشاف والفھم في  وتأتي:  الوضعیة المشكلة اإلدماجیة

 .الحصة الواحدة ، أو بعد نھایة مقطع دراسي 
  تھدف إلى تقویم مدى تحقیق األھداف :  الوضعیة المشكلة التقویمیة

 .ومدى قدرة المتعلم على استدعاء الموارد وتوظیفھا في وضعیات جدیدة 

  بناء الوضعیة المشكلة أومعاییر اختیار ) 8

  معطیات تستثمر في البحث عن المشكل وتوجیھ المتعلم ؛أن تتضمن 
 أن تتضمن نوع من التعقید بما یسمح للمتعلم استخدم القدرات التي یمتلكھا ؛ 
 أن تكون واقعیة أو قریبة من الواقع ؛ 
 أن تكون مجاال لتفعیل القدرات من أجل اكتساب كفایة ؛ 
 أن ترتبط بأھداف البرنامج الدراسي ؛ 
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   الوضعیة المشكلة شروط صیاغة) 9

 تشكل تحدیا بالنسبة للمتعلم تثیر دافعیتھ وتحتھ على وتحتھ على حلھا ؛ 
 أن تكون مشتقة من محیط التلمیذ ، ولھا معنى بالنسبة لھ ؛ 
  أن تكون صیاغتھا واضحة ومفھومة من طرف جمیع المتعلمین ال توحي

 بحلھا ؛
  حلھا یحقق األھداف أن یتدرج حلھا من السھولة إلى الصعوبة ، وأن یكون

 المرجوة؛
 أن تكون قابلة للحل من وجوه عدة ؛ 

   طبیعة الوضعیة المشكلة) 10

  أنھا حاملة لمواقف قیمة إیجابیة وسلبیة ، لتربیة المتعلم على االختیار ؛ -

  أنھا تمرر قیما إیجابیة فقط ؛ -

  أنھا تركز على القیم السلبیة لتعدیلھا ؛ -

  باالتجاھات التي تھدف المدرسة إلى ترسیخھا ؛أنھا تسعى لالرتقاء  -

   أھداف بیداغوجیا حل المشكالت) 11

  تنمیة الجانب العقلي والذھني للمتعلم ؛ 
  تنمیة مواقف إیجابیة لدى المتعلم ؛ 
  تجنب البعد الفرداني في عملیة التعلم ؛ 
  خلق الثقة بذات المتعلم ؛ 
  تأھیل الطلبة لواقع مھني یتحول باستمرار ؛ 
  یتعلم المتعلم كیف یتعلم ذاتیا وذلك لمجابھة المشاكل التي تصادفھ ؛ 
   القدرة على التقویم الذاتي والتعلم الذاتي ، والتواصل ، والعمل مع

 الجماعة؛

  

 



خالد ایت عال   : الملـخص المفیـد في علوم التربیة والدیداكتیك                            إعداد   
 

 41 

   الخطوات اإلجرائیة لتطبیق بیداغوجیا حل المشكالت داخل القسم) 12

 الحل ؛إقرار المتعلم بوجود مشكلة ، ما دام یجد صعوبة في  -
 تحدید العائق الذي أنتج المشكلة ؛ -
 البحث عن الحل المناسب ؛ -
  الخروج من المشكلة إلى الوضعیة السلیمة ؛ -

  بیداغوجیا المشروع: ثالثا 
  تعریفھا ) 1

ھي إنجاز التعلمات المدرسیة باالستعانة بالمشاریع التربویة ، وذلك من   
 .مشروع التلمیذ  -سم مشروع الق -مشروع المؤسسة  -: خالل ثالثة أشكال 

یعتبر مشروع المؤسسة اإلطار المنھجي الموجھ :  مشروع المؤسسة •
لمجھودات جمیع الفاعلین التربویین والشركاء ، باعتباره اآللیة العملیة الضروریة 

لتنظیم وتفعیل مختلف العملیات التدبیریة والتربویة الھادفة إلى تحسین جودة 
   .التعلمات لجمیع المتعلمین 

   خصائص المشروع) 2

   ھذه الخاصیة تتلخص في عملیة المشاورة وذلك بإشراك جمیع : التفوضیة
األطراف في العملیة التربویة بدراسة اقتراحاتھم ، وتفسیر المھام ، واتخاذ 

 .القرارات بصورة جماعیة 
   كل مشروع قابل للتعدیل من حیث أھدافھ ووسائلھ والوسائط : اإلنھائیة

 . المحققة لھ
  ینجز المشروع في إطار فترة زمنیة محددة تضبط حسب :  التحدید الزمني

 .طبیعة المشروع 

   مكونات المشروع) 3

إن اعتماد طریقة المشروع تستوجب وجود العدید من المقومات التي   
  :بدونھا ال یمكن أن نتحدث عن وجوده وھي 

 تحلیل الوضعیة ؛ -
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 دراسة الحاجة ؛ -
 رد في المقام األول ؛تحدید األولویات التي ت -
 تحدید األھداف العامة ؛ -
 تنظیم األعمال وتصمیمھا ؛ -
 التطبیق واإلنجاز ؛ -
 التقییم التعدیل ؛ -

  ) مشروع القسم (  خطوات أو مراحل بناء مشروع بیداغوجي) 4

o تحضیر الئحة من المشاریع المتنوعة حسب میول :  اختیار المشروع
وحاجات المتعلمین ، أو تحفیز المتعلمین على اقتراح مشاریع خاصة بھم 

 .تتوافق مع المنھاج الدراسي وقابلة للتنفیذ 
o  وذلك من خالل تحدید األھداف ، : إعداد المشروع وتنظیمھ / تخطیط

 ...والكفایات ، والمدة الزمنیة ، توزیع المھام 
o  تشرع  المجموعات العمل في تنفیذ المشروع تحث : تنفیذ المشروع

 .إشراف األستاذ 
o  یتم تقویم المشروع بجرد الخالصات ومدى : تقویم المشروع

 .االستنتاجات ، وتصحیح التعثرات ، تقدیم اآلراء في مدى تحقق األھداف 

   أھداف بیداغوجیا المشروع) 5

  للمؤسسة التعلیمیة من خالل تفعیل آلیات  تنمیة منھجیة التدبیر الجماعي
 المشاركة في اتخاذ القرارات ؛

  إذكاء دینامیة التخطیط اإلستراتیجي للشأن التربوي بالمؤسسات التعلیمیة ؛ 
  تعبئة الفاعلین التربویین والشركاء حول المدرسة ؛ 
  احترام زمن التعلم والتتبع الفردي للمتعلمین ودعمھم المستمر ؛ 
   المبادرة واالبتكار وتنمیة المواھب ؛تشجیع 
   تفعیل استعمال الوسائل التعلیمیة وصیانة الفضاءات والتجھیزات

 المدرسیة؛
  تعوید المتعلم على التفكیر العلمي في حل المشكالت و التخطیط والتنظیم ؛ 
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   تتیح للتالمیذ فرصة للحصول على المعلومات بجھدھم الذاتي وتفكیرھم
 المنتظم ؛

   أو بیداغوجیا الطرائق البیداغوجیا الفارقیة: رابعا 

   تعریف البیداغوجیا الفارقیة 1

وقد " لویس لوغران " مع المربي الفرنسي  1973استخدم ألول مرة سنة   
طریقة تربویة تستخدم مجموعة من : " عرف لوغران البیداغوجیا الفارقیة بأنھا 

المختلفین في العمر والقدرات  الوسائل التعلیمیة التعلمیة قصد مساعدة األطفال
والسلوكات ، ولمنتمین إلى فصل واحد على الوصول بطرق مختلفة إلى األھداف 

  .نفسھا 

مقاربة تقوم على تنویع العملیات والطرائق بحسب تنوع حاجات  ھيأو  -
  .المتعلمین وھي بیداغوجیا السیرورات 

   نماذج الفروق الفردیة) 2

مثل التمثالت وأنماط التفكیر والقدرات :  الفروق المعرفیة والذھنیة -
 .الفكریة كاإلدراك واالستیعاب والتذكر 

وتشمل القدرة على التكیف ، والرغبة والدافعیة :  الفروق السیكولوجیة -
واالھتمامات واالستعدادات ، المیوالت ، والسمات المزاجیة كاالنطواء 

 والخجل والجرأة واالنفعال
ترتبط بالوسط االجتماعي والثقافي الذي نشأ فیھ و: الفروق السوسیوثقافیة  -

 .الطفل 

   طرق التفریق البیداغوجي) 3

  :ومن مظاھر التفریق   

  التفریق في المحتویات المعرفیة ؛* 

  التفریق على مستوى تنظیم العمل الدراسي ؛* 

  التفریق على مستوى التدبیر الزمني ؛* 
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  التعلیمیة ؛التفریق عن طریق األدوات والوسائل * 

  التفریق عن طریق الوضعیات التعلیمیة ؛* 

   مراحل تطبیق البیداغوجیا الفارقیة) 4

o مرحلة التقویم التشخیصي ؛ 
o مرحلة التعاقد ؛ 
o مرحلة التتبع ؛ 
o مرحلة التقویم ؛ 

   شروط تطبیق البیداغوجیا الفارقیة) 5

اكتیكیة تطبق البیداغوجیا الفارقیة من خالل مجموعة من اإلجراءات الدید  
  :وھي 

 انتقاء األقسام والمواد؛ 
 جرد األھداف العامة للمواد الدراسیة؛ 
 تحدید األھداف مع مراعاة عامل الوقت ودرجة التحكم في المنھجیة ؛ 
 تعیین األھداف المراد تحقیقھا؛ 
 تحدید المقطع الدیداكتیكي ومعیار النجاح ؛ 
 إنجاز التقویم ؛  

  خصائص البیداغوجیا الفارقیة  )6

  :سم ھذه البیداغوجیا تت

  ؛ تعترف بالتلمیذ كشخص لھ تمثالتھ الخاصة بكونھا بیداغوجیا مفردة. 
  ؛ ألنھا تقترح مجموعة من المسارات التعلیمیة بكونھا بیداغوجیا متنوعة

 .تراعي فیھا قدرات المتعلم 
  بكونھا بیداغوجیا توزع التالمیذ داخل بنیات مختلفة . 
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   الفارقیةأھداف البیداغوجیا ) 7

  الحد من ظاھرة الفشل الدراسي والتقلیص من ظاھرة الھدر ؛ 
  تحقیق تكافؤ الفرص بین جمیع المتعلمین والمتعلمات ؛ 
   الثقة في النفس وتحمل المسؤولیة؛تنمیة المھارات الشخصیة للمتعلم ؛ مثل 
  تنمیة الرغبة في التعلم لدى المتعلم ؛ 
  لیة والتعلم الذاتي تنمیة قدرة المتعلم على االستقال. 
  تحسین العالقة التي تربط بین المدرس والتلمیذ ؛ 
   إذكاء روح التعاون لدى المتعلمین ، وتدربیھم على التواصل االجتماعي

 وقبول االختالفات ؛

ھي مجموعة من اإلجراءات الیداكتیكیة التي تسعى إلى جعل :  فارقیة التعلم •
عملیة التعلیم والتعلم تتكیف حسب الفروقات المتواجدة بین المتعلمین تلك الفروق 

  .الظاھرة والبارزة فیما بینھم 

   أنماط الفارقیة) 8

لھا عالقة بكیفیة تنظیم نظام التدریس داخل المؤسسات  : فارقیة مؤسسیة -
 . التعلیمیة

أنھا ترتبط بالطریقة التي یتم من خاللھا توزیع التالمیذ :  فارقیة خارجیة -
أو  -مدرس لكل فصل  -: حسب الطاقم الذي یتولى عملیة التدریس مثل 

إشراف فریق التدریس على كل عملیة  -مدرس خاص بكل مادة من المواد 
 .التعلیم والتعلم 

ي من خاللھا تتم تكییف عملیة فیقصد بھا تلك العملیة الت:  فارقیة داخلیة -
 .التعلیم والتعلم حسب خصوصیات المتعلمین 

   إجراءات الفارقیة الداخلیة) 1-8

  :تتطلب الفارقیة الداخلیة جملة من اإلجراءات والتي یمكن إجمالھا في ما یلي 

 معرفة وضعیة االنطالق قصد تطبیق التعلم دون إغفال للمتطلبات ؛ -
 ؛ متدرجةھیكلة المحتوى بكیفیة  -
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تنویع طرائق التدریس مع استعمال لوسائل متعددة وذلك حسب حاجات  -
 المتعلمین ؛

تشمل عملیة التقویم على اختبارات لتشخیص المنطلقات ، أو اختبارات  -
  قصد فحص مدى تحقیق األھداف الوسیطة؛

   بیداغوجیا اإلدماج: خامسا 
   تعریف بیداغوجیا اإلدماج) 1

یستھدف جعل التلمیذ یحرك ویعید استعمال التعلمات ھو نشاط دیداكتیكي 
والخبرات السابقة في وضعیات الحیاة الیومیة ، من أجل إعطاء داللة ومعنى لتلك 

  .المكتسبات 

   خصائص بیداغوجیا اإلدماج) 2

  أنھ نشاط یكون فیھ التلمیذ فاعال ؛ 
  المتعلم ھو الفاعل الرئیسي في عملیة التعلم ؛ 
  ل وضعیة جدیدة ؛نشاط متمفصل حو 
   ھو نشاط یقود التلمیذ إلى تعبئة مجموعة من الموارد واستثمارھا في حل

 وضعیة مشكلة دالة ؛
  نشاط یعید التلمیذ لتنمیة وممارسة الكفایة ؛ 

   مكونات نشاط اإلدماج) 3

o قة والجدیدة التي نتوخى إدماجھاالربط بین التعلمات الساب:  مرحلة الترابط. 
o مفصلة العناصر وتحریكھا إلعادة استثمار المكتسبات :  مرحلة المفصلة. 
o استثمار التحریك السابق لتحقیق ھدف لھ معنى بالنسبة :  مرحلة االستقطاب

 .للمتعلم 

   وضعیات إدماج المكتسبات) 4

 وضعیة حل المشكالت ؛ -
 وضعیة التواصل ؛ -
 وضعیة المشروع ؛ -
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 وضعیة تدریب عملي ؛ -
 وضعیة ابتكار عمل فني ؛ -
 وضعیة أعمال تطبیقیة مخبریة ؛ -
 وضعیة زیادة میدانیة ؛ -

  أنواع اإلدماج) 5

 إدماج المھارات ؛ 
  تصریف محتوین أو أكثر قصد حل مشكل معین أو دراسة : إدماج المواد

 .محور معین لھدف تنمیة مھارة ما 
  إدماج التعلمات = إدماج المھارات + إدماج المواد : إدماج التعلمات 
 لمحتویات ومھارات جدیدة في بنیتھ الداخلیة ؛ إدماج الفرد 
 إدماج مختلف تعلمات وحدة معرفیة بمنظور شامل ؛ 

   بیداغوجیا التعاقد: سادسا 
  تعریفھا ) 1

بیداغوجیا التعاقد ھي حدوث اتفاق متفاوض من شأنھ على وضعیات ،   
التالمیذ ، / المدرس والتلمیذ: أوسیرورات تعلیمیة تعلمیة بین طرفیھا الرئیسیین 

  ...في أفق التوصل إلى نتائج محددة سلفا دون إكراه وال عنف 

  :التي تستند إلیھا  مبادئ بیداغوجیا التعاقد) 2

  یتضمن العناصر الثالیة ؛:  مبدأ حریة االقتراح والتقبل والرفض* 

 إیصال المعلومات الضروریة للمتعلم حتى یتمكن من التعبیر عن رأیھ ؛ -
لحریة اتخاذ القرارات المتاحة للمتعلم التي من دونھا لن اإلشارة الواضحة  -

 یكون للتعاقد معنى ؛
 تحلیل الوضعیة من طرف المتعلم والمدرس ؛ -

  أي التفاوض حول ؛:  مبدأ التفاوض حول عناصر التعاقد* 

 المدة الزمنیة للتعاقد ؛ -
 األدوات المستعملة لتحقیق التعاقد ؛ -
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توقف المشروع ، أو عدم تحقیق  الحلول المقترحة والممكنة في حالة -
 ألھدافھ ؛

  :  مبدأ االنخراط المتبادل في إنجاح التعاقد* 

ویھم شعور المتعلم بانخراطھ الدائم طیلة مدة التعاقد ، ألن التعاقد یمنحھ   
فرصة لتجریب استقاللیتھ لتحملھ المسؤولیة ، كما یجب أن یبدي المدرس نفس 

  .قد االلتزام واالنخراط إلنجاح التعا

   أسس بیداغوجیا التعاقد) 3

  .حریة االختیار ، حریة اتخاذ القرار :  الحریة -

حول بنود العقد المتفاوض بشأنھ بین المدرس باعتباره منشطا ، :  التفاوض -
  .والتلمیذ باعتباره شریكا 

  .بتنفیذ بنود العقد المتفق بشأنھ : االلتزام  -

   أھداف التعاقد البیداغوجي) 4

   المتعلم مسؤوال عن تعلماتھ ؛جعل 
   ، تنمیة القدرات الذاتیة للمتعلم ؛ بناء الشخصیة ، التفاوض ، الثقة بالنفس

 الشعور باألمان ؛
   إشاعة ثقافة الحوار والتوافق االجتماعي ، ونبذ العنف واإلكراه بكل

  أشكالھ؛

   بیداغوجیا اللعب: سابعا 
   تعریف بیداغوجیا اللعب) 1

بأنھ نشاط موجھ یقوم بھ األطفال لتنمیة سلوكھم وقدراتھم یعرف اللعب   
  .العقلیة والجسمیة والوجدانیة ، ویحقق في نفس الوقت المتعة والتسلیة 

وأسلوب التعلم باللعب ھو استغالل أنشطة اللعب في اكتساب المعرفة وتقریب 
  .مبادئ العلم لألطفال وتوسیع أفاقھم المعرفیة 
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   التعلمأھمیة اللعب في ) 2

   یساعد في إحداث تفاعل الفرد مع عناصر البیئة لغرض التعلم وإنماء
 الشخصیة والسلوك ؛

   یمثل اللعب وسیلة تعلیمیة تقرب المفاھیم وتساعد في إدراك معاني
 األشیاء؛

   یعتبر اللعب طریقة عالجیة لحل بعض المشكالت التي یعاني منھا
  األطفال؛

   فوائد أسلوب التعلم باللعب) 3

  یؤكد ذاتھ من خالل التفوق على اآلخرین فردیا وفي نطاق الجماعة ؛ 
  یتعلم التعاون واحترام حقوق اآلخرین ؛ 
  یتعلم احترام القوانین والقواعد ویلتزم بھا ؛ 
  یعزز انتمائھ للجماعة ؛ 
  یساعد في نمو الذاكرة والتفكیر واإلدراك والتخیل ؛ 

   اللعب العفويممیزات اللعب البیداغوجي عن ) 4

  اللعب البیداغوجي نشاط موجھ یقوم بھ التلمیذ ؛ 
  اللعب البیداغوجي لھ أھداف دیداكتیكیة یراد تحقیقھا ؛ 
  اللعب البیداغوجي لھ عالقة بموضوع الدرس ؛ 
  اللعب البیداغوجي محدود في الزمان والمكان ؛ 

   أمثلة اللعب بیداغوجیة) 5

 لعبة الشرطي الصغیر ؛ -
األسماك ؛ الھدف من ھذه اللعبة ھو التمییز بن الحروف لعبة صید  -

 الھجائیة؛
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  نظریات التعلم: المحور السادس 
   تعریف نظریات التعلم) 1

مجموعة من األبحاث واالفتراضات والتجارب التي توضح العالقة : النظریة  -
  .القائمة بین عدد من المتغیرات وتھدف إلى تفسیر ظاھرة والتنبؤ بھا 

النشاط الذي بموجبھ یكتسب الفرد المعارف والمواقف والمھارات التي  :التعلم  -
  .بفضلھا یشبع حاجتھ ودوافعھ 

  .ھي النظریات التي تفسر لنا الطریقة التي یتعلم بھا اإلنسان  :نظریات التعلم  -

أو مجموعة من النظریات التي وضعت كمحاولة لمعرفة كیفیة حدوث عملیة 
  .نسان وتفسیر سلوكھ التعلم لدى اإل

   أسباب  اختالف نظریات التعلم )2

 اختالف الطریقة والمنھج في كل نظریة ؛ -
 لماذا التعلم ؟ ؛: اختالف النظریات في تفسیر سؤال  -
  اختالف الھدف من كل نظریة ؛ -

   أنواع نظریات التعلم )3

  ) االتجاه السلوكي / علم النفس السلوكي (  النظریة السلوكیة: أوال 

   مفھوم النظریة السلوكیة )1

ھي مجموعة من النظریات التي ترتكز وتعتمد على التجربة والتطبیق ،    
حیث ال استجابة وال تعلم من دون مثیر ، وھذه النظریة جاءت لتنقل علم النفس 
من المنھج االستنباطي إلى المنھج التجربي ، وترى أن التعلم تغیر في السلوك 

  :وھي  نتیجة لمثیرات خارجیة ،

  :نظریة المحاولة والخطأ مع ثورندایك  -أ

ثورندایك ھذا قام بتجربة ؛ حیث وضع قطا في قفص وأغلق علیھ ،   
ووضع طعاما خارج القفص ، وبعد محاوالت عدیدة استطاع ھذا القط فتح باب 

  .القفص وخرج 
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 ثم أعاد ثورندایك ھذه التجربة فكان القط ینجح في فتح باب القفص في مدة أقل
  .من المدة التي استغرقھا في التجربة السالفة 

  .انطالقا من ھذه التجربة خلص إلى ثالثة قوانین تقوم علیھا نظریتھ 

أي وجود دافع للقیام بالفعل ، بمعنى أخر ال بد من مثیر  :قانون االستعداد * 
  .یدفعنا للتعلم 

فالتعلم یقوي بالتدریب والتكرار ،  :قانون التكرار أو قانون المران والممارسة * 
فالقط حاول عدة مرات ثم تعلم فأصبح یستغرق وقتا أقل من الوقت الذي كان 

  .یستغرقھ في بدایة تجربتھ ، فھو تعلم من كثرة التكرار 

  .فالمتعلم یقوي كلما كانت النتیجة إیجابیة ومرضیة  :قانون األثر * 

خطأ؛ فالمتعلم قادرا على اإلتیان بعدد ال فالتعلم إذن یتم عن طریق المحاولة وال
حصر لھ من الحركات واالستجابات من أجل الوصول إلى ھدفھ وتجاوز 

  .العقبات

  .فالمحاولة والخطأ والتكرار یؤدي إلى التعلم 

  :نظریة اإلشراط الكالسیكي مع بافلوف  -ب

ھ نظریة اإلشراط الكالسیكي لبافلوف یركز على المثیر واالستجابة ، ول  
  .تجربة على الكلب 

حیث الحظ بافلوف أن لعاب الكلب یسیل لمجرد رؤیتھ الطعام وسمعھ   
) ( الطعام ھنا مثیر . ( للجرس ، فالطعام أثار الكلب فاستجاب لھ بسیالن لعابھ 

  ).الجرس مثیر محاید ) ( االستجابة ھنا ھي سیالن لعاب الكلب 

  :ه التجربة ھي أھم القوانین التي استخرجھا بافلوف من ھذ) 2

  قانون االنطفاء أو مبدأ االنطفاء ؛* 

  مبدأ التعمیم ؛* 

  مبدأ التمییز ؛* 
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  .نظریة اإلشراط اإلجرائي مع سكینر  -ج

   خصائص النظریة السلوكیة )3

  حصر تقویم المتعلمین فیما یمكن مالحظتھ وقیاسھ بمؤشرات كمیة ؛ 
  اعتمادھا على اختبارات التحصیل والتذكر ؛ 
  تعتمد التعلم على أساس مبدأي؛ المثیر واالستجابة ؛ 
  تشترط في المضمون المعرفي القدرة على إثارة االھتمام والحوافز ؛  
  التجریبیة ؛ 

   مبادئ وأھداف النظریة السلوكیة )4

  التعلم المقترن بالتعزیز تعلم إیجابي ؛ 
  التعلم المقترن بالعقاب تعلم سلبي ؛ 
   بموجبھا السلوك عادة ؛اإلشراط عملیة یصبح 
  التعلم ھو نتاج للعالقة بین تجارب المتعلم في استجاباتھ ؛ 
  اختفاء المثیر قد یؤدي إلى انطفاء السلوك ؛ 
  التعزیز اإلیجابي یقصد ترسیخ سلوك معین لدى المتعلم ؛  

   أھم مفاھیم النظریة السلوكیة) 5

ات رداً على مختلف كل ما یصدر من اإلنسان من استجابة وتصرف :السلوك  -
  .المثیرات 

  .عامل أو سبب خارجي قد یثیر الكائن وقد ال یثیره  :المثیر  -

كل نشاط عضوي یطرأ نتیجة تغیر في المحیط ، فھناك ؛  :االستجابة  -
  .االستجابة الطبیعیة ، واالستجابة الشرطیة 

  .ھو إقامة عالقة شرطیة بین مثیر واستجابة  :اإلشراط  -

  .استعمال مثیرات متشابھة یعطینا نفس االستجابة  :التعمیم  -

  .استعمال مثیرات متشابھة یعطینا استجابة مختلفة  :التمییز  -

  .تكرار العالقة بین مثیر ما وشيء ما  :التكرار  -
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  . ظاھرة سلوكیة أو المثیر الذي یجعلك تتوقف على فعل شيء  :االنطفاء  -

  .واالستجابة  رابطة وثیقة بین المثیر :العادة  -

  .دعم السلوك أو زیادة االستجابة  :التعزیز  -

   رواد النظریة السلوكیة )6

  .واطسون أول من أسس ھذه النظریة وأول من استعمل لفظ السلوكیة  -

  ثورندایك ؛ -

  بافلوف ؛ -

  سكینر ؛     -

  جثري ؛     -

  ...تولمان -

   النظریة الجشطالتیة: ثانیا 
   تعریف الجشطالت) 1

الجشطلت ھو كل مترابط األجزاء على نحو منظم ومتسق ، حیث كل جزء   
فیھ لھ مكانتھ الخاص التي یفرضھا علیھ ھذا الكل ، أو ھي االھتمام بالكل عوض 

  .في ألمانیا ، مؤسسھا ماكس فرتھیمر  1924سنة ظھرت . الجزء 

حیث تؤكد النظریة الجشطالتیة أن الكل لیس مجرد مجموع أجزائھ ، بل   
  .ھو مجال تتسق فیھ مكوناتھ في ترابط وانسجام 

   مفاھیم النظریة الجشطالتیة) 2

ھو اإلدراك التحلیلي لكل األجزاء التي بواسطتھا یصل المتعلم إلى  :االستبصار  -
  . فھم أبعاد الجشطالت 

اإلدراك عند الجشطالتین ھو اإللمام بكل األجزاء المكونة للبنیة أو  :اإلدراك  -
  .الموقف ، وبھ یتحقق االستبصار أو الفھم 
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  .تتكون من العناصر المرتبطة بقوانین داخلیة تحكمھا دینامیا ووظیفیا  :البنیة  -

  .أي معرفة الصیغ التنظیمیة التي تحكم بنیة الجشطالت  :التنظیم  -

  .بناء المتعلم یقتضي إعادة ھیكلة الفعل التعلیمي وتنظیمھ :  نظیمإعادة الت -

  .تعمیم الموقف على مواقف مماثلة  : االنتقال -

  . أي وجود دافع ذاتي داخلي یقود إلى الرغبة في التغییر :  الدافعیة -

   مبادئ التعلم في النظریة الجشطالتیة) 3

  االستبصار شرط التعلم الحقیقي ؛ 
   شرط التعلم الحقیقي ؛االنتقال 
  االستبصار حافز قوي ؛ 
  االستبصار یجنب الوقوع في الخطأ ؛ 
  الفھم شرط التعلم ؛ 
  التعلم یقترن بالنتائج ؛ 
  التعزیز الخارجي عامل سلبي ؛ 
  الحفظ والتطبیق اآللي تعلم سلبي ؛ 
  التعلم یتحقق بإدراك موقف التعلم ؛ 
   وضعیات متشابھة ؛التعلم یتحقق بنقل المعلومات إلى 
  التعلم ینطوي على إعادة تنظیم المعلومات ؛ 
  التعلم یسیر من العام إلى الخاص ؛ 
  الكل لیس مجرد مجموع أجزائھ ؛ 
  م بالصیغ الكلیة ولیس بالجزئیاتاإلدراك یت 

  االستبصار+ الفھم = التعلم   
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   قوانین النظریة الجشطالتیة )4

 قانون اإلغالق ؛ -
 التقارب ؛قانون  -
 قانون التشابھ ؛ -
 قانون التماثل ؛ -
 قانون الشمول ؛ -
 قانون االتصال أو االستمرار ؛ -
 قانون إعادة التنظیم ؛ -
 قانون استكمال البنیة ؛ -

   الفرق بین النظریة السلوكیة والنظریة الجشطالتیة) 5

  :النظریة الجشطالتیة            :النظریة السلوكیة              
فعل مشترك بین اإلنسان التعلم * 

  والحیوان؛
  التعلم عملیة سلوكیة ؛* 
  یتحقق التعلم بوجود مثیر واستجابة ؛* 
التعزیز والمكافأة عامل إیجابي * 

  لتحقیق التعلم ؛

  الحیوانات ال تدرك تعلماتھا ؛* 
  التعلم عملیة فھم وإدراك ؛* 
  یتحقق التعلم بإدراك الموقف ؛* 
  سلبي ؛التعزیز الخارجي عامل * 
  التكرار اآللي تعلم سلبي ؛* 

  

   رواد  النظریة الجشطالتیة) 6

  ماكس فرتھیمر        -

  كورت كوفكا         - 

  لفجانج كوھلر         -

  ....كیرت لیفن   - 
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   التكوینیة  لجون بیاجي/ النظریة البنائیة : ثالثا 
   تعریف النظریة البنائیة )1

فعل نشیط ، وأن بناء المعارف یتم   ھي نظریة تقوم على مبدأ أن التعلم   
استنادا إلى المعارف السابقة ، أي أن المتعلم محور العملیة التعلیمیة التعلمیة ؛ 

یبني المعرفة اعتمادا على ذاتھ فقط ، ینتفي ، یالحظ ، یصوغ فرضیات ، یحلل ، 
المتعلم قادرا على بناء المعرفة انطالقا  یعني أن... یتخذ قرارات ، ینظم ، یستنتج 

  . من مكتسباتھ السابقة 

   خصائص النظریة البنائیة )2

  تركز على المفاھیم التي تتصل بعالم الحواس لبناء التعلمات ؛ 
  تعطي أھمیة للدوافع الداخلیة ؛ 
   تعتبر التعلم سیرورة الستیعاب الوقائع والتالؤم معھا ؛  

   لنظریة البنائیةادئ األساسیة لالمب )3

  التعلم نتاجا لتفاعل الذات مع موضوعات الواقع ؛ 
  التعلم ال ینفصل عن التطور النمائي للعالقة بین الذات والموضوع ؛ 
  المعارف السابقة شرط أساسي لبناء المعرفة ؛ 
  یكون النمو دائما سابقاً للتعلم ؛ 
  الخطأ شرط أساسي للتعلم ؛ 
   اعتمادا على ذاتھ ؛یبني المتعلم المعرفة 
  التعلم یقترن بالتجربة ولیس بالتلقین ؛ 
  التمثالت ھي اإلستراتیجیة األساسیة التي یتعلم بھا المتعلم ؛ 
   یتم التعلم بالوضعیة المشكلة التي تؤدي إلى خلخلة توازن المتعلم ، مما

 یستدعي تعبئة مواردھا ودمجھا إلیجاد الحل ؛
  ت تحول وتكییف مع األوضاع الجدیدة ؛تمر ھذه السیرورة عبر عملیا 
  المعرفة عملیة لتفسیر الواقع ولیست نتیجة ؛ 

  

  



خالد ایت عال   : الملـخص المفیـد في علوم التربیة والدیداكتیك                            إعداد   
 

 57 

   الممیزات اإلیجابیة للنظریة البنائیة )4

 تشرك المتعلم في جمیع مراحل التعلم ؛ -
 التعلمات فیھا مرتبطة بالحیاة الواقعیة ؛ -
 السابقة ؛تقدیم التعلمات بطرق مختلفة ومتنوعة ، باختالف معارف المتعلم  -
تساعد المدرس على التقلیل من مشاكل االنضباط السلوكیة لدى المتعلمین ،  -

  من خالل إشراكھم في بناء الدرس ؛

   رواد النظریة البنائیة  )5

  .جون دیوي  -جون بیاجي  -

   مراحل النمو المعرفي حسب جون بیاجي) 6

o من المیالد إلى سنتین من العمر (  المرحلة الحس حركیة:  المرحلة األولى
 .ویكتسب فیھا الطفل ثبات الموضوع ) 
o في ) سنوات  7من سنتین إلى (  مرحلة ما قبل العملیات:  المرحلة الثانیة

 .ھذه المرحلة یتعلم الطفل اللغة 
o سنوات إلي  7من ( المادیة/ مرحلة العملیات المشخصة :  المرحلة الثالثة

لة یكون الطفل  قادرا على ترتیب األشیاء من في ھذه المرح) سنة  11
 .الصغیر إلى الكبیر 

o سنة إلى سن البلوغ  12من (  مرحلة العملیات المجردة:  المرحلة الرابعة (
 .یكون الفرد قادرا على التصور والتخیل وممارسة الحلول بالطرق العقلیة 

  .أي مراحل النمو عند الطفل : سلم االرتقاء  -

   مو العقلي عند بیاجيسیرورة الن) 7

 النشاط الحسي الحركي ؛  -1
 النشاط المحسوس ؛  -2
 النشاط ما قبل المفاھیمي ؛  -3
 النشاط الصوري ؛  -4
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   التطبیقات البیداغوجیة للنظریة البنائیة) 8

أن یكون األستاذ على علم بخصائص التفكیر لكل مرحلة من المراحل التي  ▪
  ذكرنھا ومعرفتھا ؛

  أن یتناسب المنھاج الدراسي مع المرحلة الدراسیة للمتعلم ؛ ▪

  توفر خصائص النمو المعرفي ؛ ▪

  مفاھیم النظریة البنائیة ) 9

آلیة سیكولوجیة تسمح لفرد بإدماج معلومات المحیط الخارجي عن  :االستیعاب  -
  .طریق الفھم والتنظیم والتخزین 

  .عائق معرفي أمام استیعاب معطیات جدیدة  :الخطأ  -

تغییر في استجابات الذات بعد استیعابھا لمعطیات الموقف أو  :التالؤم  -
  .الموضوع باتجاه تحقیق التوازن 

  .ھي وضعیة التناغم واالنسجام التفاعلي مع المحیط  :التوازن  -

  .اندماج الفرد مع محیطھ الخارجي  :التكیف  -

قصد بھا المعتقدات والتصورات التي تكون إستراتیجیة المتعلم ، ی :التمثالت  -
  .وتحیل على خصائص شخصیتھ 

  .ھي الطریقة التي ینھجھا المتعلم في عملیة التفكیر  :السیرورات اإلجرائیة  -

ھي سیرورة عقلیة مسؤولة عن تعدیل األبنیة المعرفیة لتناسب  :المالءمة  -
  .المعارف الجدیدة 
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  ) البنائیة االجتماعیة / النظریة االجتماعیة (  النظریة السوسیوبنائیة:  رابعا

  تعریف النظریة السوسیوبنائیة) 1

ھي نظریة تعتبر أن المعارف تبنى اجتماعیا ، من لدن المتعلم ولفائدتھ ؛  
فھو یبني معارفھ بكیفیة نشیطة ومتدرجة ، من خالل سیاق قائم على التفاوض 

أوھي نظریة نفسیة ترى أن المعارف تبنى بشكل .    المعنىوالتفاعل وإعطاء 
  .تبادلي ، أي التفاعل مع المحیط السوسیولوجي 

  .وھي خالف على نظریة الجشطلتیة حیث تنطلق من الجزء إلى الكل 

   خصائص نظریة السوسیوبنائیة) 2

  المعارف في ھذه النظریات تبنى وال تكون منقولة ؛ 
   توجد معارف مطلقة ؛ھذه المعارف نسبیة وال 
  تموقع المعارف في وضعیات سیاقات ؛ 
  ضرورة الممارسة التأملیة للمعارف ؛ 
  التنسیق بین سلسلة من الموارد الذھنیة الوجدانیة االجتماعیة ؛  

   المرتكزات التي تقوم علیھا النظریة السوسیوبنائیة) 3

  التعلم نتاج للصراعات المعرفیة داخل الجماعة ؛ 
  الجتماعي أكثر إیجابیة من التعلم الفردي ، فالفرد یتعلم أحسن وسط التعلم ا

 الجماعة؛
   بناء المعارف والمھارات یكون ضعیفا في التعلم الفردي ، عما ھو علیھ

 في التعلم المبني على التفاعل االجتماعي ؛
   ؛" تعلم ذاتي ) " ة(تبني المعارف اجتماعیا من طرف المتعلم 
  لصراع المعرفي ؛یرتكز التعلم على ا 
  یحدث التعلم من خالل التفاعل مع المحیط الخارجي ؛ 
 یحدث التعلم من خالل التفاعل بین السلوك وظروف الشخص المحیط ؛ 
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  المبادئ التي تحكم عملیة التعلم في ھذه النظریة ) 4

 العملیات اإلبداعیة ؛ -
 العملیات المعرفیة ؛ -
 عملیات التنظیم الذاتي ؛ -

   التعلم في التظریة السوسیوبنائیةقواعد ) 5

 االھتمام بالعمل بالمجموعات ؛ -
ي بین معرفة الفوارق السیكولوجیة والسوسیولوجیة والمعرفیة الت -

 المتعلمین؛
 إشراك المتعلمین في بناء التعلمات ؛ -

  مفاھیم النظریة السوسیوبنائیة ) 6

اعلھ مع الراشدین السیاق االجتماعي الذي یحقق فیھ الطفل تف :مفھوم النشاط  -
  .واألقران 

  .لحظة مكونة ومنشطة للنمو  :مفھوم التعلم  -

كائن نشیط یشارك في بناء معارفھ بذاتھ ، في إطار التفاعل  :مفھوم المتعلم  -
  .مع أقرانھ الذي یسھم في تحقیق النمو المعرفي لدى المتعلم 

  .فاعل تربوي یتمثل دوره في إعطاء شرارة التعلم  :المدرس  -

المنطقة الفارقة بین مستوى معالجة وضعیة تحث  :مفھوم منطقة النمو القریب  -
  . إشراف المدرس ، وبین المستوى الذي یحقق التلمیذ بمفرده 

ھو األسلوب الذي تنقل عن طریقھ القیم والعادات  :التفاعل االجتماعي  -
  .واالعتقادات الثقافیة من جیل إلى آخر 

  .ھي االنتقال من حالة الطبیعة إلى حالة المجتمع  :التنشئة االجتماعیة  -
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  :ھي  متطلبات التعلم االجتماعي/ عوامل ) 7

 االنتباه ؛ -
 االحتفاظ في الذاكرة ؛ -
 الدافع أو الحافز ؛ -
 اإلنتاج ؛ -
 التخزین ؛ -

  :التعلم یحدث بالتفاعل بین ثالث مكونات أساسیة  )8

 السلوك ؛  -1
 ظروف الشخص ؛  -2
  ؛المحیط السیكولوجي   -3

   من رواد ھذه النظریة) 9

  فیكوتسكي ھو مؤسس النظریة السوسیوبنائیة ؛ -

  كلیرمون  -

  ...ألبرت باندورا  -

   )االتجاه المعرفي (  النظریة المعرفیة: خامسا 
تھتم النظریة المعرفیة بما یحدث داخل ذھن المتعلم ودراسة المعرفة   

الفھم ، كیفیة التخزین في ( ؛ ووصف الطریقة التي یلج بھا المتعلم تلك المعرفة 
  ) .الذاكرة ، معالجة المعلومات 

  أھداف النظریة المعرفیةمبادئ أو  )1

  التعلم نتاج ألنشطة معالجة المعلومات ؛ 
  التعلم سیرورة معالجة المعلومة ؛ 
  التعلم ھو تغییر للمعارف عوض تغیر السلوك ؛ 
  إحالل المعرفة محل السلوك في عملیة التعلم ؛ 
  المعرفة ظاھرة سیكولوجیة بامتیاز ؛ 
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  المتعلم عنصر أساسي في عملیة التعلم ؛ 
  اعتبار الكائن البشري في كلیتھ عدة أو جھاز لمعالجة وخزن المعلومات ؛ 
   االھتمام بالتمثالت الذھنیة الفردیة وبدراسات اإلستراتیجیة المعرفیة

 والمیتامعرفیة للمتعلم أثناء التعلم ؛

  یة یمر التعلم فیھا بأربعة مراحل ھذه النظر )2

o  مرحلة االستقبال ، یعني استقبال المعلومات وإدخالھا ؛ :المرحلة األولى 
o  مرحلة استقبال ھده المعلومات وترمیزھا ومعالجتھا ؛ :المرحلة الثانیة 
o  مرحلة تخزین المعلومات ؛ :المرحلة الثالثة 
o  مرحلة استرجاع ھذه المعلومات ؛ :المرحلة الرابعة 

 :بتعبیر أخر 

  : السیرورات المعرفیة التي تتدخل في عملیة التعلم

  .سیرورات استقبال المعلومات  -أ

  .سیرورات معالجة المعلومات  -ب

  .نتائج سیرورات المعالجة  -ت

   من رواد النظریة المعرفیة )3

  كانیي ؛          -

  طاردیف ؛            -

  نوفاك ؛ -

  أوزوبل ؛           -

  برونر ؛ -

  ...میلر  -

  



خالد ایت عال   : الملـخص المفیـد في علوم التربیة والدیداكتیك                            إعداد   
 

 63 

   مفاھیم النظریة المعرفیةمن  )4

 معالجة المعلومات ؛ -
 البنیة المعرفیة ؛ -
 التعلم باالكتشاف ؛ -
 الذكاء ؛ -
 التفكیر ؛ -
  المعنى ؛ -

   ل ھاوارد كاردنر  نظریة الذكاءات المتعددة: سادسا 
ھذه النظریة من اسمھا یتضح معناھا ، فھي نظریة تسعى إلى إلغاء أو   

  تصحیح تلك النظرة النمطیة أو التقلیدیة لمفھوم الذكاء 

   مفھوم الذكاء )1

الذكاء قدرات عقلیة متعلقة بالتحلیل والتخطیط وحل المشكالت وبناء   
  . االستنتاجات 

حل المشكالت التي تصادفھ أو ھو مجموعة من المھارات التي تمكن الفرد من 
  .في الحیاة 

    أنواع الذكاءات عند غاردنر )2

یتجسد في القدرة على إنتاج بناءات نحویة وصرفیة وتركیبیة ،  :الذكاء اللغوي  -
  .ویعد الشعراء والكتاب أكثر موھبة في ھذا النوع 

اختبارات ھو البرھان الریاضي الذي یشكل أساس : الذكاء المنطقي الریاضي  -  
الذكاء ، ویعتمد على التجرید والتخیل واالحتمال ، فیستخدم في حل المشاكل 

  ...المتعلقة بالریاضیات والمنطق والھندسة 

ھو ذكاء یمكن من ضبط حركات الجسم وتوجیھھا نحو  :الذكاء الحس حركي  -
أھداف محددة ، ویتمیز بھ خصوصا الریاضیون والراقصون والفنانون ، ویلعب 

  .را أساسیا في نمو شخصیة المتعلم دو
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توجد بالجھة الیمنى من الدماغ مناطق خاصة بھذا النوع  :الذكاء الموسیقي  -
من الذكاء الذي نجده أكثر حدة عند الموسیقین ، وحتى بعض األطفال اإلنطوائین 

  .على أنفسھم 

  تمییز بینھمااتات والحیوانات والیعني القدرة على معرفة الناب :الذكاء الطبیعي  - 

یعني القدرة على التعامل مع المكان والمواقع والمواضع ،  :الذكاء الفضائي  -
  .ویقع في المناطق الجداریة ، ویتمیز بھ الفنانون والنحاتون والرسامون 

ھو قدرة اإلنسان على طرح األسئلة حول قضایا أساسیة في  :الذكاء الوجودي  -
  .الوجود 

ھو القدرة على معرفة الذات وتحلیل المشاعر الخاصة  :الذكاء الذاتي  -
  واألحاسیس التي تعتمل بداخلنا 

  .ھو القدرة على االنسجام مع اآلخرین : الذكاء االجتماعي  -

   علم التحلیل النفسي: سابعا 
یعتبر التحلیل النفسي نظریة في علم النفس وأسلوب للعالج النفسي للذین   

  .مؤسسھا ھو سیغموند فروید یعانون من مشاكل نفسیة ، 

   المبادئ التي قررھا فرویدمن ) 1

 وجود حیاة الشعوریة إلى جانب الحیاة الشعوریة ؛ -
الدوافع الالشعوریة لھ أثر في سلوك اإلنسان لدى یجب مراعاتھا عند  -

 محاولة تفسیره؛
 الغریزة الجنسیة لھا دور في بناء شخصیة الفرد ؛ -

  مراحل النمو النفسي عن فروید  )2

o  تمتد من المیالد إلى نھایة السنة األولى ؛:  المرحلة الفمیة 
o  تكون خالل العامین الثاني والثالث ؛:  المرحلة الشرجیة 
o  من نھایة السنة الثالثة إلى بدایة السنة السادسة ؛:  المرحلة القضیبیة 
o  رة ؛بین السنة السادسة والثانیة عش:  مرحلة الكمون 
o  فوق السنة الثانیة عشرة ؛:  المرحلة التناسلیة 
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   مفاھیم نظریة التحلیل النفسي )3

 .... الشعور ، الالشعور ،الوعي ، الالوعي ، الھو ، األنا األعلى ، الغریزة 

   نظریة إریكسون في النمو األخالقي االجتماعي: ثامنا 
في سیاق اجتماعي  اھتم إریكسون بالتفاعل الذي یحصل بین الذات واآلخر  

  :،وترتكز نظریتھ على أن كل مرحلة من مراحل النمو أزمة 

  مراحل النمو النفسي االجتماعي عند اریكسون 
o  مرحلة الثقة مقابل عدم الثقة ؛ : 1المرحلة 
o  مرحلة االستقالل مقابل الشك ؛ : 2المرحلة 
o  مرحلة المبادرة مقابل الخجل ؛ : 3المرحلة 
o  جتھاد مقابل النقض ؛مرحلة اال : 4المرحلة 
o  مرحلة الھویة مقابل اضطراب الدور وغموض الھویة ؛ : 5المرحلة 

  علم النفس الفارقي  :تاسعا 
علم النفس الفارقي ھو العلم الذي یھتم بدراسة الفروق السیكولوجیة بین   

  . األفراد ، فلكل متعلم خبرتھ وتجربتھ الخاصة وإستراتیجتھ الخاصة في التعلیم 

  مفھوم التعلم حسب النظریات ●

  النظریة السلوكیة * 

 .التعلم ھو نشاط مشروط بمتحكمات خارجیة  -
  .التعلم ھو سلسلة ممن االستجابات أمام مثیرات مصدرھا المحیط الخارجي -

  النظریة الجشطلتیة * 

أو  -موضوع الدرس ( التعلم ھو إدراك العالقة بین أجزاء الجشطلت  -
 .) المفھوم المراد تعلمھ 
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  التكوینیة  -النظریة البنائیة * 

التعلم ھو فعل نشیط یتحدد بتوظیف المعارف والخبرات السابقة في بناء  -
 .التعلمات الجدیدة عن طریق التالؤم والتوازن 

التعلم ھو سیرورة البناء نتیجة تفاعل الذات والموضوع عبر آلیتي  -
  .االستیعاب والمالءمة 

  النظریة السوسیوبنائیة  *

  .التعلم ھو نتاج للصراعات المعرفیة داخل جماعة الفصل  -

  النظریة المعرفیة * 

 .التعلم سیرورة یقوم خاللھا الذھن بمعالجة المعلومات وتخزینھا  -
 .التعلم تغییر للمعارف عوض تغییر السلوك  -
 التعلم نشاط ذھني یفترض عملیة اإلدراك والفھم واالستنباط  -
 ..) .خطاطات ، نمادج ( ي بنیات التعلم ھو تشكیل المعلومات ف -
التعلم ھو نتیجة التفاعل بین الفرد والمحیط حیث أن المعرفة تبني بفضل  -

  .نشاط المتعلم 

  بعض التعاریف لمعنى التعلم  -

 عملیة تحدث داخل الفصل وال یمكن مالحظتھا ؛ -
 عملیة ذاتیة تأخذ صورا وأشكاال مختلفة ؛ -
 ھا من نتائجھا ؛عملیة افتراضیة یمكن االستدالل علی -
  عملیة تغیر في السلوك أو الخبرة ناتج عن نشاط ذاتي فردي ؛ -
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    دلیل الحیاة المدرسیة: المحور السابع 
   األھداف المرجوة من إعداد الدلیل )1

  إرساء مفھوم شامل للحیاة المدرسیة ؛ 
   تنظیم مجاالت األنشطة المدرسیة وآلیات تفعلیھا لتشمل أنشطة المواد

 الدراسیة ؛
  توضیح آلیات وطرائق إنجاز أنشطة الحیاة المدرسیة ؛ 
  تفعیل إسھام الشركاء في مجاالت االرتقاء بالحیاة المدرسیة للمتعلمین ؛ 
   ، دعم الحكامة المحلیة وحسن تدبیر الحیاة المدرسیة بإشراك المتعلمین

 وتفعیل مجالس المؤسسة ؛

   مرجعیات الدلیل) 2

  :ة الموجھة لإلصالحات التربویة الجاریة وتشمل المرجعیات التربوی

 توجھات المیثاق الوطني للتربیة والتكوین ؛ 
  مقتضیات مرسوم النظام األساسي الخاص بمؤسسات التربیة والتعلیم

 العمومي ؛
  مرجعیات المناھج التربویة المحددة لمواصفات المتعلمین في نھایة كل

 مرحلة تعلیمیة ؛
  ؛ 2012 - 2009مشاریع المخطط االستعجالي لوزارة التربیة الوطنیة 
  المذكرات الصادرة في شأن تفعیل الحیاة المدرسیة ومشروع المؤسسة

 وتعمیم خدمات االستشارة والتوجیھ ؛
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  المقاربات المعتمدة في الدلیل) 3

  
  الحیاة المدرسیة: أوال 

   مفھوم الحیاة المدرسیة) 1

  :المدرسیة تعاریف متنوعة نذكر منھا للحیاة 

الحیاة المدرسیة ھي المبادئ المعیاریة التي تحدد ما ینبغي أن تكون علیھ  -
 مختلف العالقات بین الفاعلین في المدرسة ؛

الحیاة المدرسیة ھي مختلف األنشطة التعلیمیة والتكوینیة التي تقدمھا  -
 المؤسسة للتلمیذ ؛

لتي یعیشھا المتعلمون في جمیع األوقات الحیاة المدرسیة ھي الحیاة ا -
قصد ...) الفصول والساحة والمالعب الریاضیة (واألماكن المدرسیة 

 ...تربیتھم من خالل جمیع األنشطة الدینیة والتربویة والتكوینیة 
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   أنشطة الحیاة المدرسیة) 2

تشمل الحیاة المدرسیة جمیع األنشطة ، التي یقوم بھا المتعلم داخل أو   
  :ارج المؤسسة التعلیمیة ، سیتم تصنیفھا إلى صنفین خ

 : األنشطة الفصلیة -أ

ھي أنشطة موزعة حسب المواد الدراسیة ، وتنجز من طرف مدرس القسم أو 
  .المادة في وضعیات تعلیمیة تعلمیة معتادة ، داخل الحجرة الدراسیة أو خارجھا 

 : األنشطة المندمجة -ب

الفصلیة بفضل مقاربات التدریس بالكفایات  ھي أنشطة تتكامل مع األنشطة
، وقد یشارك في تأطیرھا متدخلون مختلفون ، كما تسعى إلى تحقیق أھداف 

  .المنھاج 
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 :وتنقسم األنشطة المندمجة إلى ثالثة أصناف  
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   وظائف المدرسة) 3

  :للمدرسة ثالثة وظائف أساسیة وھي 

 وظیفة حفاظیة ؛ -
 والتكوین ؛وظیفة اإلعالم  -
 وظیفة التنشئة االجتماعیة والسیاسیة ؛ -
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  : مفھوم التعبئة االجتماعیة •

ھي عملیات متنوعة ومترابطة تقوم على التوعیة والتواصل والحوار 
  .والدعوة والمرافعة لحشد الطاقات والجھود والخبرات 

  : مفھوم الشراكة •

  .الشراكة تعاون وتعاقد بین طرفین أو أكثر لتحقیق أھداف مشتركة  
   : مفھوم التواصل •

ھوعملیة تبادل المعلومات واألفكار والتوجیھات من شخص آلخر أو مجموعة  -
  .ألخرى

  .ھو دعامة لمختلف مكونات الحیاة المدرسیة ومشاریعھا  -

  :مفھوم الحكامة  •

القطاعات والمؤسسات والمشاریع وفق مرجعیة لحسن تدبیر مختلف  ھي -
التوجھات اإلستراتیجیة الكبرى المتوافق علیھا ، عن طریق حسن التخطیط 

  ....والتنظیم واالنجاز 
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ھي أسلوب في التدبیر یقوم على التشارك واإلنصاف والشفافیة والمساءلة ،  -
صل وعلى حسن التنظیم وتوزیع المھام والمسؤولیات وتضافر الخبرات والتوا

  .الفعال داخلیا وخارجیا 

  :معاییر الحكامة 

 معیار المشاركة ؛ -
 معیار المقاربة الحقوقیة ؛ -
 معیار الشفافیة ؛ -
 معیار حسن االستجابة للحاجات والتطلعات والطموحات ؛ -
 معیار التوافق ؛ -
 معیار المحاسبة ؛ -
 معیار الرؤیا أو المنظور اإلستراتیجي ؛ -

  :مفھوم القیادة التربویة للمؤسسة  •

القیادة التربویة للمدرسة سلوك یقوم بھ المدیر القائد لتوجیھ  نشاط المجالس   
  .واألساتذة والمتعلمین والشركاء لتحقیق رسالة المدرسة 

  : مفھوم میثاق الفصل المدرسي  •

ن جھة ھو تعاقد بین المتعلمین فیما بینھم من جھة ، وبینھم وبین المدرس م  
، یحدد العالقة التي تربط بینھم داخل الفصل المدرسي بغیة تحسین جودة التعلم ، 

  .وخلق مناخ سلیم بین المتعاقدین ، والعمل على االرتقاء بفضاء القسم 

  :اإلیقاعات المدرسیة  •

یشیر مفھوم اإلیقاعات المدرسیة إلى تنظیم وتدبیر الحصص السنویة   
طة المتعلم الفكریة والمھاریة والعقالنیة ، بحیث یراعي واألسبوعیة والیومیة ألنش

  .ھذا التنظیم الصحة الجسمیة والنفسیة للمتعلم ، واألوقات المناسبة للتعلم 

  .یقصد بھا الوظیفة السوسیوسیاسیة :  عملیة التطبیع االجتماعي للمدرسة •
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 مجالس المؤسسة  :ثانیا 
العمومي من مجلس التدبیر تتكون مجالس مؤسسات التربیة والتعلیم  

  .والمجلس التربوي والمجالس التعلیمیة ومجالس األقسام 

  : مجلس التدبیر -1

یعتبر مجلس التدبیر أھم مجلس بالمؤسسات التعلیمیة یسھم بجانب المدیر   
  .في تسییر ھذه المؤسسات 

  :مھام مجلس التدبیر .  1-1

  :یتولى مجلس التدبیر المھام الثالیة   

   النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشریعیة اقتراح
والتنظیمیة الجاري بھا العمل ، وعرضھ على مصادقة مجلس األكادیمیة 

 الجھویة للتربیة والتكوین المعنیة ؛
   دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعلیمیة والمصادقة علیھا

 ترح من قبلھ ؛وإدراجھا ضمن برنامج عمل المؤسسة المق
   دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل

 إنجازه ؛
  لمؤسسة والمحافظة على دراسة التدابیر المالئمة لضمان صیانة ا

 ممتلكاتھا؛
  دراسة حاجیات المؤسسة للسنة الدراسیة الموالیة ؛ 
   أعمالھا اإلطالع على القرارات الصادرة عن المجالس األخرى ونتائج

واستغالل معطیاتھا للرفع من مستوى التدبیر التربوي واإلداري والمالي 
 للمؤسسة ؛

  إبداء الرأي بشأن مشاریع اتفاقیات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامھا ؛ 
  المصادقة على التقریر السنوي العام المتعلق بنشاط وسیر المؤسسة ؛ 
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  :ر األعضاء المكونون لمجلس التدبی.  2-1

  :بالنسبة للمدرسة االبتدائیة * 

 مدیر المؤسسة بصفتھ رئیسا ؛ -
 ممثل واحد عن ھیئة التدریس عن كل مستوى دراسي ؛ -
 ممثل واحد عن األطر اإلداریة والتقنیة ؛ -
 رئیس جمعیة اآلباء وأولیاء التالمیذ ؛ -
 ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي ؛ -

  :للثانویة اإلعدادیة بالنسبة * 

 مدیر المؤسسة یصفنھ رئیسا ؛ -
 حارس أو حراس عامون للخارجیة والداخلیة ؛ -
 ممثل واحد عن ھیئة التدریس عن كل مادة دراسیة ؛ -
 مسیر المصالح االقتصادیة ؛ -
 مستشار في التوجیھ التربوي ؛ -
 ممثلین اثنین عن األطر اإلداریة والتقنیة ؛ -
 التالمیذ ؛رئیس جمعیة آباء وأولیاء  -
 ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي ؛ -

  :بالنسبة للثانویة التأھیلیة * 

 مدیر المؤسسة بصفتھ رئیسا ؛ -
مدیر الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضیریة لولوج المعاھد  -

 والمدارس العلیا ؛
 الناظر ؛ -
 التقنیة ؛رئیس لألشغال بالنسبة للمؤسسات  -
 حارس أو حراس عامون للخارجیة والداخلیة ؛ -
 ممثل واحد عن ھیئة التدریس عن كل مادة دراسیة ؛ -
 ممثلین اثنین عن األطر اإلداریة والتقنیة ؛ -
 ممثلین اثنین عن تالمیذ المؤسسة ؛ -
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 مسیر المصالح االقتصادیة ؛ -
 مستشار في التوجیھ التربوي ؛ -
 میذ ؛رئیس جمعیة اآلباء وأولیاء التال -
 ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي ؛ -

  : المجلس التربوي -2

  :تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المھام الثالیة .  1-2

   إعداد مشاریع البرامج السنویة للعمل التربوي للمؤسسة وبرامج األنشطة
 الداعمة والموازیة وتتبع تنفیذھا وتقویمھا ؛

  اقتراحات بشأن البرامج والمناھج التعلیمیة وعرضھا على مجلس  تقدیم
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین المعنیة ؛

  التنسیق بین مختلف المواد الدراسیة ؛ 
   إبداء الرأي بشأن توزیع التالمیذ على األقسام وكیفیات استعمال الحجرات

 واستعماالت الزمن ؛
   واالمتحانات التي یتم تنظیمھا على صعید المؤسسة برمجة االختبارات

 والمساھمة في تتبع مختلف عملیات إنجازھا ؛
   دراسة طلبات المساعدة االجتماعیة واقتراح التالمیذ المترشحین لالستفادة

 منھا وعرضھا على مجلس التدبیر ؛
  تنظیم األنشطة والمباریات  والمسابقات الثقافیة والریاضیة والفنیة ؛  

  :األعضاء المكونون لمجلس التربوي .  2-2

  : للمدرسة االبتدائیة بالنسبة* 

 مدیر المؤسسة بصفتھ رئیسا ؛ -
ممثل واحد عن ھیئة التدریس عن كل مستوى دراسي من مستویات  -

 المرحلة االبتدائیة ؛
 رئیس جمعیة آباء وأولیاء تالمیذ المؤسسة ؛ -
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  :بالنسبة للثانویة اإلعدادیة * 

 المؤسسة بصفتھ رئیسا ؛مدیر  -
 الحراس العامین للخارجیة ؛ -
 ممثل واحد عن ھیئة التدریس عن كل مادة دراسیة ؛ -
 مستشار في التوجیھ التربوي ؛ -
  رئیس جمعیة آباء وأولیاء تالمیذ المؤسسة ؛ -

  : بالنسبة للثانویة التأھیلیة* 

 مدیر المؤسسة بصفتھ رئیسا ؛ -
على أقسام تحضیریة لولوج المعاھد مدیر الدراسة في حالة توافر المؤسسة  -

 والمدارس العلیا أو أقسام لتحضیر شھادة التقني العالي ؛
 ناظر المؤسسة ؛ -
 الحراس العامین للخارجیة ؛ -
 ممثل واحد عن ھیئة التدریس عن كل مادة دراسیة ؛ -
 مستشار في التوجیھ التربوي ؛ -
 ممثلین اثنین عن تالمیذ المؤسسة ؛ -
 وأولیاء تالمیذ المؤسسة ؛رئیس جمعیة آباء  -

  : المجالس التعلیمیة -3

  :مھام المجالس التعلیمیة .  1-3

  دراسة وضعیة تدریس المادة الدراسیة وتحدید حاجاتھا التربویة ؛ 
   مناقشة المشاكل والمعوقات التي تعترض تطبیق المناھج الدراسیة وتقدیم

 اقتراحات لتجاوزھا ؛
   مدرسي المادة الواحدة ؛التنسیق عمودیا وأفقیا بین 
  وضع برمجة للعملیات التقویمیة الخاصة بالمادة الدراسیة ؛ 
   اختیار الكتب المدرسیة المالئمة لتدریس المادة وعرضھا على المجلس

 التربوي قصد المصادقة ؛
  تحدید الحاجیات من التكوین لفائدة المدرسین العاملین بالمؤسسة المعنیة ؛ 
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  شطة التربویة الخاصة بكل مادة دراسیة بتنسیق مع اقتراح برنامج األن
 المفتش التربوي ؛

  تتبع نتائج تحصیل التالمیذ في المادة الدراسیة ؛ 
   البحث في أسالیب تطویر وتجدید الممارسة التربویة الخاصة بكل مادة

 دراسیة ؛
   اقتراح توزیع الحصص الخاصة بكل مادة دراسیة كأرضیة إلعداد جداول

 الحصص
  جاز تقاریر دوریة حول النشاط التربوي الخاص بكل مادة دراسیة إن

 وعرضھا على المجلس التربوي وعلى المفتش التربوي للمادة ؛

  :التعلیمیة حسب كل مادة من المواد الدراسیة من  تتكون المجالس.  2-3

  :بالنسبة للمدرسة االبتدائیة والثانویة اإلعدادیة * 

 مدیر المؤسسة بصفتھ رئیسا ؛ -
  جمیع مدرسي المادة الدراسیة ؛ -

  :بالنسبة للثانویة التأھیلیة * 

 مدیر المؤسسة بصفتھ رئیسا ؛ -
مدیر الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضیریة لولوج المعاھد  -

 والمدارس العلیا أو أقسام لتحضیر شھادة التقني العالي ؛
 ناظر المؤسسة ؛ -
 جمیع مدرسي المادة الدراسیة ؛ -

  : مجالس األقسام -4

  :تناط بمجالس األقسام المھام الثالیة .  1-4

   النظر بصفة دوریة في نتائج التالمیذ واتخاذ قرارات التقدیر المالئمة في
 حقھم ؛

   تحلیل واستغالل نتائج التحصیل الدراسي قصد تحدید وتنظیم عملیات 
 الدعم والتقویة؛
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   المستویات الموالیة أو السماح لھم اتخاذ قرارات انتقال التالمیذ إلى
بالتكرار أو فصلھم في نھایة السنة الدراسیة وذلك بناء على النتائج 

 المحصل علیھا ؛
  دراسة وتحلیل طلبات التوجیھ وإعادة التوجیھ والبث فیھا ؛ 
   اقتراح القرارات التأدیبیة في حق التالمیذ غیر المنضبطین وفق مقتضیات

 .سة النظام الداخلي للمؤس

  :األعضاء المكونون لمجالس األقسام .  2-4

  :بالنسبة للمدرسة االبتدائیة * 

 مدیر المؤسسة بصفتھ مدیرا ؛ -
 جمیع مدرسي القسم المعني ؛ -
  ممثل عن جمعیة آباء وأولیاء تالمیذ المؤسسة ؛ -

  :بالنسبة للثانویة اإلعدادیة * 

 مدیر المؤسسة بصفتھ رئیسا ؛  -
 ؛الحراس العامین للخارجیة  -
 مستشار في التوجیھ التربوي ؛ -
 جمیع مدرسي القسم المعني ؛ -
  ممثل عن جمعیة آباء وأولیاء تالمیذ المؤسسة ؛ -

  :بالنسبة للثانویة التأھیلیة * 

 مدیر المؤسسة بصفتھ رئیسا ؛ -
أقسام تحضیریة لولوج مدیر الدراسة في حالة توافر المؤسسة على  -

 ...المعاھد
 الحراس العامین للخارجیة ؛ -
 تشار في التوجیھ التربوي ؛مس -
 جمیع مدرسي القسم المعني ؛ -
 ممثل عن جمعیة آباء وأولیاء تالمیذ المؤسسة ؛ -
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   اإلدارة التربویة:  ثالثا
  :مھام اإلدارة التربویة 

   اإلشراف على التدبیر التربوي واإلداري والمالي للمؤسسة ومراقبة
 .العاملین بھا 

   رئاسة مجالس المؤسسة. 
   على ضمان حسن سیر الدراسة والنظام في المؤسسة العمل. 
   اقتراح توفیر وسائل العمل الضروریة لتدبیر شؤون المؤسسة. 
   إبرام اتفاقیات الشراكة .  

  مھارات إدارة الفصول الدراسیة: رابعا 
  :مفھوم اإلدارة الصفیة ) 1

ھا التفاعل ما ھي مجموعة من العملیات والمواقف التعلیمیة التعلمیة التي یتم فی -
  .بین الطالب والمعلم ، والطالب والمنھاج ، والطالب وزمیلھ الطالب اآلخر 

ھي تلك العملیة التي تھدف إلى توفیر وتنظیم التفاعالت الصفیة بشكل یضمن  -
  .حدوث التعلم لدى التالمیذ بشكل فعال 

  . صفیة وتعتبر المحافظة على ترتیب مناسب للمقاعد مھمة من مھمات اإلدارة ال

  :مھارات إدارة الفصول الدراسیة ) 2

  :یمكن تحدید أھم ھذه المھارات في ما یلي 

 مھارة تنظیم الفصل الدراسي ؛ -
 ظیم األنشطة التعلیمیة التعلمیة ؛مھارة تن -
 مھارة حسن التصرف مع المستجدات ح -
 مھارة حفظ النظام ؛ -
 مھارة تحفیز المتعلمین ؛ -
 المتعلمین ؛رة إذكاء التنافس بین مھا -
 اتھم ؛مھارة توظیف أخطاء المتعلمین في بناء تعلم -
 توظیف األسئلة في بناء التعلمات ؛مھارة  -
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، أو بین مھارة حل النزاعات التي یمكن أن تقع بین األستاذ والمتعلمین  -
 المتعلمین في ما بینھم ؛

 مھارة التموقع في رقعة الفصل ؛ -
ءات والحركات بحسب یمامھارة تغییر نبرات الصوت وتوظیف اإل -

 الوضعیات ؛
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  منھاج مادة التربیة اإلسالمیة: الفصل الثاني 
  تعریف مادة التربیة اإلسالمیة  -

الدینیة ) ة(التربیة اإلسالمیة مادة دراسیة تروم إلى تلبیة حاجات المتعلم 
والسیاق التي یطلبھا منھ الشارع ، حسب سنھ وزمانھ ونموه العقلي والنفسي 

  .االجتماعي 

حیث تعتبر مادة التربیة اإلسالمیة مادة موحدة مندمجة ومتكاملة ، 
ومداخلھا لیست بنیات مستقلة في المنھاج وإنما ھي مقاربة سیكوبیداغوجیة 

ودیداكتیكیة الكتساب المعارف وبناء المفاھیم وتملك القیم في تكامل شخصیة 
  .المتعلم 

   المیةتعریف منھاج التربیة اإلس -

 23م ، صیغت في 2016وثیقة تربویة أصدرتھا مدیریة المنھاج في یونیو   
تناول الحدیث عن سیاق مراجعة مناھج تدریس مادة : صفحة ، تتكون من تقدیم 

  التربیة اإلسالمیة ؛ 

  : ھو  المنھاج -

  دستور تسیر علیھ السیاسة التعلیمیة ؛ -
سیكولوجیة واجتماعیة وسیاسة تجسید للسیاسة التعلیمیة بحسب معطیات  -

 وعلمیة ؛
  مخطط شامل وموسع للعمل البیداغوجي ؛   -

   أنواع المناھج الدراسیة -

عدد من المواد الدراسیة مستقلة عن بعضھا ویحكمھا :  منھاج المواد المنفصلة -
  .منطقھا الداخلي الخاص 

منھاج دراسي یركز على العالقات الموجودة بین :  منھاج المواد المترابطة -
  .مادتین أو أكثر والربط المنظم بین الموضوعات المدروسة 
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مواد دراسیة متالحمة بھدف  فھم مسألة أو مشكلة :  منھاج المواد المدمجة -
  .معینة ، ومبنیة على مفھوم التولیف 

 .راسیة یركز أساسا على المادة الد: منھاج المواد الدراسیة  -

 .یھتم بمیول التالمیذ وأنشطتھم :  منھاج النشاط -

 .یدور حول حاجات التالمیذ ومشكالتھم ، ومطالب حیاتھم : المنھاج المحوري  -

   سیاق مرجعیة منھاج التربیة اإلسالمیة -

  التحوالت االجتماعیة والثقافیة والتنمویة التي یشھدھا المغرب ؛ -
 دور الدین وعلمائھ في حیاة األمة ؛ ترشید الخطاب الدیني ، وتجدید -
 م ؛2016فبرایر  06تلبیة الخطاب الملكي المنعقد بمدینة العیون بتاریخ  -
إعطاء أھمیة أكبر للتربیة على القیم اإلسالمیة السمحة ، وفي صلبھا  -

 المذھب المالكي؛

  منطلقات مراجعة وتدقیق منھاج التربیة اإلسالمیة بالتعلیم الثانوي  -
  :ت العامة لإلصالح التربوي المنطلقا

 المیثاق الوطني للتربیة والتكوین ؛ -
 ؛) 2030 -2015(الرؤیة اإلستراتیجیة لإلصالح  -
 إستراتیجیة الوزارة في مراجعة المناھج والبرامج ؛ -

  :االختیارات والتوجیھات العامة لإلصالح التربوي  -

  :اعتمد اإلصالح التربوي االختیارات والتوجیھات الثالیة   

  :اختیارات وتوجیھات في مجال القیم  -1

 قیم العقیدة اإلسالمیة ؛ 
 قیم الھویة الحضاریة ومبادئھا األخالقیة والثقافیة ؛ 
 قیم المواطنة ؛ 
 قیم حقوق اإلنسان ومبادئھا الكونیة ؛  



خالد ایت عال   : الملـخص المفیـد في علوم التربیة والدیداكتیك                            إعداد   
 

 84 

  :اختیارات وتوجیھات في مجال تنمیة وتطویر الكفایات  -2

لتواصلیة ، المنھجیة ، الثقافیة ، ویتعلق األمر بالكفایات اإلستراتیجیة ، ا  
  .والتكنولوجیة 

  :اختیارات وتوجیھات في مجال المضامین  -3

  :ومن أھم التوجیھات واالختبارات في ھذا المجال 

 اعتبار المعرفة إنتاجا وموروثا بشریا مشتركا ؛ 
  اعتماد مبدأ التكامل والتنسیق بین مختلف أنواع المعارف ، وأشكال

 التعبیر؛
 مبدأ االستمراریة والتدرج في بناء المعارف األساسیة عبر المراحل  اعتماد

 التعلیمیة ؛
 تجاوز التراكم الكمي وتلقین المضامین المعرفیة ؛ 
 تنویع المقاربات الدیداكتیكیة والبیداغوجیة لبناء المعارف ؛  

   بالتعلیم الثانوي) ة(مواصفات المتعلم -

  :بالكفایات والمضامین موصفات مرتبطة   :موصفات مرتبطة بالقیم 
  
  التشبع بقیم الدین اإلسالمي ؛* 
  االعتزاز بالھویة الدینیة والوطنیة ؛* 
  االنفتاح على قیم الحضارة المعاصرة ؛* 
اإللمام بقیم الحداثة والدیمقراطیة وحقوق * 

  اإلنسان ؛
  التمسك بقیم العدل والتسامح ؛* 
  
  

  
امتالك رصید معرفي في مجال العلوم * 

  الشرعیة واللغویة واألدبیة والعلوم اإلنسانیة ؛
  دوات التعامل مع أنواع الخطابات؛امتالك أ* 
  الوعي بحقوق الذات وحقوق الغیر ؛* 
  االنفتاح على مختلف الثقافات ؛* 
التمكن من توظیف الوسائل التكنولوجیة  * 

  المعاصرة ؛
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  مرجعیات وأسس بناء منھاج التربیة اإلسالمیة  -

 :مرجعیات بناء منھاج التربیة اإلسالمیة  -أ

 :مرجعیة شرعیة  -1

  : حیث یستند دروس التربیة اإلسالمیة إلى 

 القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة ؛ -
 وحدة العقیدة ؛ -
 احترام الثوابت الوطنیة ؛ -
  مبدأ تأصیل المفاھیم الشرعیة انطالقا من المرجعیات الشرعیة ؛ -

  :تستند إلى : مرجعیة العلوم اإلنسانیة  -2

مستجدات الفكر اإلنساني في مجال العلوم اإلنسانیة المنفتحة على قضایا  -
 المجتمع واألسرة واالقتصاد والمعامالت المالیة ؛

 االنفتاح على األدبیات الحدیثة التي تعالج ھذه المفاھیم في المداخل الخمسة؛ -
  مة حقوق اإلنسان المتعارف علیھا دولیا ؛االنفتاح على فلسفة القیم ومنظو -

  ) ة(مرجعیة المقاربات البیداغوجیا المتمركزة حول المتعلم  -3

 تشخیص التمثالت وتعدیلھا وتصحیحھا ؛ -
 اعتماد على بیداغوجیا تأطیر السلوكیات وبناء المواقف اإلیجابیة ؛ -
و اقتراح وضعیات تقویمیة تقیس دراجات تحقق األھداف التعلیمیة ونم -

 الكفایات ؛
 اعتماد مقاربات دیداكتیكیة ؛ -

  األسس الوظیفیة لمنھاج التربیة اإلسالمیة  -ب

  :یتأسس منھاج التربیة اإلسالمیة على الموجھات الثالیة 

 بمعنى تدرج محاور ومضامین ومفاھیم برامج مادة التربیة :  الشمول
لترصید اإلسالمیة عبر منطق التدرج وآلیات التضمن والتجاوز من أجل ا

 .والتوسع عبر المستویات الدراسیة 
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 یعنى تطور مستوى معالجة القضایا والمفاھیم المقترحة عبر :  الرتقاءا
 .                 سنوات وبرامج السلك 

 ة(بتغلیب الموضــوعات المترابطة بواقع المتعلم:  االنفتاح                      . ( 
 وذلك بالتركیز على المعطیـات العلمیة الحدیثة ذات العالقة :  التجدید

  . وعقیدتھ ، واستصحاب مكونات ھویتھ وقیم أمتھ ) ة(باھتمامات المتعلم

  األھداف العامة لمنھاج التربیة اإلسالمیة -

  التشبث بالھویة الدینیة والثقافیة والحضاریة المغربیة ؛ 
   اإلسالمي على أساس اإلیمان النابع من ترسیخ عقیدة التوحید وقیم الدین

 ؛) ة(التفكیر والتدبر واإلقناع وتثبیتھا في نفس المتعلم 
  تعرف المتعلم  على سیرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ومقاصدھا وفقھھا واالقتداء بھا ؛ 
  فھم المفاھیم الشرعیة وتجریدھا وتعمیمھا ؛ 
  ؛) ة(حة عند المتعلم بناء الشخصیة اإلسالمیة المتوازنة والمنفت 

   المھارات األساسیة التي یروم منھاج التربیة اإلسالمیة تنمیتھا -

 فھم النصوص الشرعیة وتحدید دالالتھا ؛ -
 تحلیل النصوص الشرعیة ؛ -
 استنباط القیم والقواعد واألحكام من النصوص الشرعیة ؛ -
 استخراج المضامین والقضایا الرئیسة ؛ -
  باستثمار وقائع السیرة ؛تمثل أخالق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص -
 إتقان أداء العبادة ؛ -
 االستدالل بالنصوص الشرعیة في وضعیات تواصلیة ؛ -
 التعبیر عن الرأي ؛ -
 تحلیل  الظواھر االجتماعیة ؛ -
 ...طرح اإلشكالیات ، وصوغ الفرضیات ، وتحلیلھا  -
 اكتساب المفاھیم الشرعیة وتعریفھا وتحدید خصائصھا ؛ -
 بین الحقوق ؛التمییز  -
 تسدید السلوك وتوجیھھ على أساس العقیدة اإلسالمیة ؛ -
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   مقاصد التربیة اإلسالمیة -
  والذي یتحقق باإلیمان بالوجود الحق � تعالى وكمالھ : لمقصد الوجودي ا

المطلق ، واإلیمان بأن غایة الوجود البشري ھي عبادة هللا عز وجل 
 .وتسبیحھ 

   بوحدة البشریة في الوجود والمصیر ، واإلیمان یتحقق : المقصد الكوني
بواحدة النبوات وتكاملھا ؛ التي ختمھا سیدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، الرسول القدوة 

 .والرحمة للمھداة للعالمین 
   القائم على أربعة قیم حقوقیة كبرى وھي : المقصد الحقوقي: 

واألغالل التي تلغي اختیارات التي یقصد بھا التحرر من كل القیود  قیمة الحریة
التي تعني حكم المؤمن بالعدل ، قیمة القسط اإلنسان وإرادتھ الحرة األصلیة ، و

قیمة ولو على نفسھ واألقربین ، بما یحقق خلق اإلنصاف في نفس القسط ، و
التي تعني أن ال تمییز بین البشر بما یحافظ على فطرة اإلنسان المساواة 

بما تحمل معاني عزة الفرد التي ال قیمة الكرامة اتھ ، والوجودیة وتقدیره لذ
  .ینقص منھا قوة السلطان أو جھل أو فقر أو عرف 

   ویتحقق باكتساب روح المبادرة لنفع خلق هللا فردا ، : المقصد الجودي
  .والمجتمع إنسانا ومحیطا 

   القیم الناظمة لمنھاج مادة التربیة اإلسالمیة -
  " التوحید : "اج التربیة اإلسالمیة ھي القیمة المركزیة لمنھ

  " االستقامة ، اإلحسان ، المحبة  ،الحریة  : "الناظمة عنھا / والقیم المتفرعة 

   المداخل الرئیسة لبناء منھاج التربیة اإلسالمیة -

مقاربة سیكوبیداغوجیة ودیداكتیكیة الكتساب المعارف وبناء المفاھیم : المداخل 
ومداخل مادة التربیة اإلسالمیة خمسة . من مختلف جوانبھا لبناء شخصیة المتعلم

  :وھي 
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   یقصد بھ تزكیة النفس وتطھیرھا بتوحید هللا تعالى وتعظیمھ : التزكیة
 ؛  المقصد الوجودي. ومحبتھ من خالل تالوة القرآن الكریم واالتصال بھ 

يتلوا  هو الذي بعث في األميين رسوال منهم   «: قال عز وجل  : التأصیل
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضالل  

 ]سورة الجمعة [  » مبين
   التأسي بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص ومعرفتھ ومحبتھ ومعرفة الصحابة رضوان : االقتداء

 ؛ المقصد الكوني. هللا علیھم 
لقد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة لمن كان   «: قال عز وجل :  التأصیل

 ] سورة األحزاب [  »يرجوا هللا واليوم اآلخر وذكر هللا كثيرا  
   العبادات ( االستجابة � بامتثال األمور واجتناب النواھي : االستجابة

 ؛  المقصد الوجودي). والمعامالت 
استجيبوا � وللرسول    يا أيها الذين آمنوا «: قال سبحانھ وتعالى :  التأصیل

 إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن هللا يحول بين المرء وقـلبه وأنه إليه تحشرون
 ]سورة األنفال [  »
   حق هللا ، حق النفس ( التعرف على مختلف الحقوق والوجبات ؛: القسط

 ؛  المقصد الحقوقي) ، حق الغیر ، حق البیئة ، حق المخلوقات 
لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم   «: قال سبحانھ وتعالى :  التأصیل

 ]  سورة الحدید  [ »الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط  
   تعني إصالح النفس وتھذیبھا والسمو بھا وتطھیرھا وفق : الحكمة

 ؛  المقصد الجودي. توجیھات الشرع
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي  يؤتي الحكمة من يشاء   «: قال سبحانھ :  التأصیل

 ]سورة البقرة [  » خيرا كثيرا وما يذكروا إال أولوا األلباب

  ...نمو ، انسجام ، تكامل ، مالئمة ، إدماج : العالقة بین المداخل  -
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   الغالف الزمني لمادة التربیة اإلسالمیة -

  : ینفذ برنامج التربیة اإلسالمیة 

في ثالث ساعات أسبوعیا لمستوى الثانیة باكالوریا مسلك العلوم اإلنسانیة ،  -
" السیرة النبویة دروس وعبر " حیث تخصص ساعة أسبوعیا لدراسة مؤلف 

  لمصطفى السباعي ؛

في ساعتین منفصلتین كل أسبوع لكل مستویات الثانوي اإلعدادي والتأھیلي ، ما  -
  شعب العلمیة والمھنیة ومسلك العلوم اإلنسانیة ؛عدا مستوى الثانیة باكالوریا لل

  في ساعة كل أسبوع لمستوى الثانیة باكالوریا للشعب العلمیة والتقنیة والمھنیة ؛ -

  دقیقة ؛ 60زمن حصة دراسیة واحدة ھو  -

تقدم سورة قرآنیة واحدة كل دورة بالنسبة للسلك الثانوي اإلعدادي ، وسورة  -
  لمستویات السلك الثانوي التأھیلي ؛واحدة في السنة بالنسبة 

تخصص حصتان كل أسدوس إلجراء فروض المراقبة المستمرة ، وحصتان  -
  للدعم ؛

   منطلقات مراجعة منھاج التربیة اإلسالمیة -

  االرتقاء بالفرد والمجتمع ؛ -

  اإلنصاف وتكافؤ الفرص ؛ -

  الجودة للجمیع ؛ -

  اإلسھام في تكوین شخصیة منفتحة ؛ -

  اعتبار المدرسة مجاال حقیقیا لترسیخ القیم ؛ -

  اعتماد مبدأ التنسیق والتكامل بین المواد ؛ -
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  أسس التربیة اإلسالمیة
  

  األساس العقدي     األساس النفسي      األساس االجتماعي     األساس المعرفي 

  تتسم ھذه األسس باالجتھاد في الوصول إلى رؤیة شمولیة وواضحة لإلنسان   

  خصائص التربیة اإلسالمیة
  

  مفاھیمھا خاصة           -العمل بالعلم    -الوجدانیة واإلیمان    -التعبد بالحفظ         -

  الصدق والثبات  -       التنوع   - االجتھاد مشروط     -القدسیة والوقار      -

  الواقعیة     -         الشمولیة       -الربانیة               -

  المنھاج الدراسي
  :المنھاج التعلیمي ھو /  المنھاج الدراسيتعریف  -

تصور متكامل ینطلق من المدخالت ووصوال إلى المخرجات ویضم   -
األھداف الدراسیة ، ووسائل وطرق التدریس والتقویم ، وھو أعم من 

 .البرنامج الدراسي 
ھو األھداف والمحتویات التعلیمیة وأسالیب تدریسھا وتقویمھا داخل القسم  -

 .وخارجھ
  .سالك ھو ھندسة أھداف التعلمات ومضامینھا بسلك من األ -

   الدراسيمكونات المنھاج عناصر أو 

  

  الكفایات -التقویم والدعم           -طرق التدریس       -األھداف التعلیمیة     -

  المحتوى -مشروع المؤسسة     -الوسائل التعلیمیة     -األنشطة التعلیمیة     -
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  مداخل المنھاج الدراسي
  

  التربیة على االختیار                تطویر الكفایاتلتربیة على القیم              ا 

والمعاییر الموجھة  ھي المعتقدات التي یؤمن بھا الفرد: التربیة على القیم  -
لسلوك اإلنسان ودوافعھ ، والمثل التي تستند إلیھا العالقات واألنشطة في مجتمع 

  . إنساني 

تأھیل المتعلم الكتساب القدرة على اتخاذ القرار  : التربیة على االختیار  -
  والتصرف السلیم 

  .بناء على تفكیره الشخصي وتحلیلھ الخاص 

  

  یستند المنھاج الدراسي المغربي إلى ثالث مداخل

  

  المیثاق الوطني                   الكتاب األبیض                اختیارات إستراتیجیة 

   الدراسيخصائص المنھاج  -

 البناء المنطقي للمحتویات في عالقتھا بمواصفات التخرج ؛ 
 خدمة الغایات والكفایات المراد تحقیقھا في نھایة المستوى أو األسدس ؛ 
  استحضار التقویم والتخطیط والتنشیط والموارد البشریة والمادیة

 والدیداكتیكیة وفضاء التعلمات ؛
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  ج األسس المعتمدة في بناء المنھا -
نموه ، : ارتباط المنھاج بالمتعلم من حیث :  )سیكولوجي(األساس النفسي  -

 ....حاجتھ ، میولھ ، قدراتھ ، استعداداتھ 
ارتباط المنھاج بمجتمع المتعلم وقیمھ :  )سوسیولوجي(األساس االجتماعي  -

 ) .في المدرسة والبیت والشارع وبیئتھ ( ومشكالتھ 
االتجاھات المعرفیة والنظریات الفلسفیة التي تؤطر  :األساس الفلسفي  -

الجانب النظري والتطبیقي في المنھاج ؛ السلوكیة ، الجشطالتیة ، البنائیة ، 
 ...المعرفیة 

استحضار السیاسة العامة للدولة ونوع النظام السائد :  األساس السیاسي -
 ...والسیاسة التربویة المعتمدة 

لمنھج بلغة المتعلم وخصوصیاتھ الثقافیة المرتبطة ارتباط ا:  األساس الثقافي -
  ...بعاداتھ وتقالیده 

   تستدعي عملیة تقویم المنھاج الدراسي إتباع خطوات متدرجة -

  اختبار العناصر المراد تقویمھا ؛:  الخطوة األولى -

  تحضیر وسائل وأدوات التقویم المناسبة وتطبیقھا ؛: الخطوة الثانیة  -

  تحلیل النتائج لمعرفة نقط القوة والضعف ؛: الخطوة الثالثة  -

  استخالص النتائج  حول ما ینبغي تدعیمھ وما ینبغي تعدیلھ ؛ -: الخطوة الرابعة  -

  أو استخدام نتائج التقویم للقیام بالتحسین المطلوب ؛ -                        

   مصادر اشتقاق أھداف المنھاجمن  -

  فلسفة المجتمع وعقیدتھ وثقافتھ ؛ -

  حاجات المجتمع ومتطلباتھ ؛ -

  طبیعة المادة ومعطیاتھا ؛ -

  مقتضیات العولمة وتكنولوجیات المعلومات ؛ -
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   من إجراءات تنزیل المنھاج الدراسي لمادة التربیة اإلسالمیة -

  تنظیم البیئة الصفیة بطریقة تیسر تنفیذ المنھاج ؛ -

  مع متطلبات المتعلمین ؛ تكییف المنھاج -

  تخطیط وتدبیر وتقویم التعلمات ؛ -

  استخدام طرائق التدریس تزید من فعالیة نتائج المنھاج ؛ -

   تنظیم خبرات التعلم وأنشطتھ للوصول إلى تعلم جید یتطلب -

  التسلسل المنطقي للمعارف ؛ - 

  استخدام التتابع السیكولوجي ؛ -

   تتابع وترابط األنشطة والخبرات ؛ -

   السور المقررة في السلك الثانوي اإلعدادي -

  بالنسبة للسنة األولى من التعلیم الثانوي اإلعدادي: 

  سورة ق السورة المقررة في الدورة األولى ھي * 

  سورة ق سورة مكیة وھي من المفصل : نوع السورة  -

  45: عدد آیاتھا  -

  تقع بین سورة الحجرات وسورة الذاریات   50: ترتیبھا في المصحف الشریف  -

  نزلت بعد سورة المرسالت نزولھا عند جابر بن زید  34: ترتیبھا النزولي  -

  38نزلت قبل ھجرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص باستثناء اآلیة : نزول السورة  -

   373: عدد الكلمات  -

  1473: عدد الحروف  -
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  سورة لقمان السورة المقررة في الدورة الثانیة ھي  *

  فإنھا مدنیة  29و  28واآلیة  27سورة لقمان مكیة إال اآلیة رقم : نوع السورة  -

   34: عدد آیاتھا  -

  تقع بین سورة الروم وسورة السجدة  31: ترتیبھا في المصحف الشریف  -

  42 – 41: تقع سورة لقمان  في الحزب  -

  ذكر قصة لقمان الحكیم وابنھ: میة سبب التس -

  بالنسبة للسنة الثانیة من التعلیم الثانوي اإلعدادي 

   سورة النجمالسورة المقررة في الدورة األولى ھي * 

  سورة النجم مكیة وھي من سور المفصل : نوعھا  -

  نزلت بعد سورة اإلخالص : نزول السورة  -

  62: عدد آیاتھا  -

  تقع بین سورة الطور وسورة القمر  53: لشریف ترقیمھا في المصحف ا -

  الجزء السابع والعشرین   53: تقع في الحزب  -

  لورود قسم هللا تعالى بالنجم في مستھل السورة : سبب تسمیتھا  -

  : موضـوعاتھا  -

 إثبات صدق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فیما یبلغ عن ربھ ؛ -
 جبریل علیھ السالم ؛ إثبات أن القرآن وحي من هللا بواسطة -
 ذكر جزاء المعرضین والمھتدین ؛ -
 ذكر سنن األمم السابقة المكذبة ألنبیائھا ؛ -

أول سورة أنزلت فیھا : " عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ قال : فضلھا  -
فسجد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسجد من خلفھ ؛ إال رجال أخذ كفا من : قال  »والنجم«سجدة 

  " .اب فسجد علیھ ، فرأیتھ بعد ذلك قُتَِل كافراً وھو أمیة بن خلف تر
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   سورة الحجراتالسورة المقررة في الدورة الثانیة ھي * 

  سورة مدنیة بإجماع العلماء : نوعھا  -

  18: عدد آیاتھا  -

  تقع بین سورة الفتح وسورة ق  49: ترقیمھا في المصحف الشریف  -

  52: زب تقع سورة الحجرات في الح -

  نزلت بعد سورة المجادلة : نزول السورة  -

سمیت بالحجرات لذكر حجرات أمھات المؤمنین رضوان هللا : سبب تسمیتھا  -
  .علیھن فیھا؛ وتعرف أیضا بسورة األخالق 

  :موضـوعاتھا  -

 اآلداب مع هللا تعالى ومع نبیھ ملسو هيلع هللا ىلص في معاملتھ ومخاطبتھ ؛ -
 خبار ومجانبة أخالق الكافرین والفاسقین ؛التثبت في نقل األ -
األمر باإلصالح بین المسلمین في حالة وجود اقتتال أو نزاع بینھم على  -

 أساس اإلخوة اإلیمانیة ؛
 األمر باجتناب األخالق الذمیمة في معاملة الناس بعضھم لبعض ؛ -
 التأكید على اإلخوة اإلنسانیة والمساواة والتعایش بین بني البشر ؛ -
 أساس التفاضل بین الناس عند هللا ھو التقوى ؛ أن -
 بیان حقیقة المؤمنین الصادقین ؛ -
 امتنان هللا على عباده باإلیمان والھدایة ؛ -
  بالنسبة للسنة الثالثة من التعلیم الثانوي اإلعدادي 

   سورة الحشرالسورة المقررة في الدورة األولى ھي * 

  سورة الحشر مدنیة وھي من المفصل : نوعھا  -

  آیة  24: عدد آیاتھا  -

  تقع بین سورة المجادلة وسورة الممتحنة   59: ترتیبھا في المصحف الشریف  -
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  55تقع في الحزب  -

  101: ترتیبھا النزولي  -

نزلت سورة الحشر على إثر فشل حادث محاولة بني النضیر : سبب النزول  -
  .اغتیال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في حیھم ، ونقضھم حلفھم وعھدھم بنصرة رسول هللا 

  سورة الحدیدالسورة المقررة في الدورة الثانیة ھي  * 

  سورة الحدید مدنیة وھي من المفصل : نوعھا  -

  29: عدد آیاتھا  -

  تقع بین سورة الواقعة وسورة المجادلة  57: ترتیبھا في المصحف الشریف  -

  54: تقع في الحزب  -

  نزلت بعد سورة الزلزلة : نزول السورة  -

  سمیت بسورة الحدید لذكر لفظ الحدید فیھا : سبب التسمیة  -

   السور المقررة في السلك الثانوي التأھیلي -

   السورة المقررة في الجدع المشترك من السلك التعلیم الثانوي التأھیلي
  ھي سورة الكھف 

  فمدنیة  38سورة الكھف سورة مكیة ما عدا اآلیة : نوع السورة  -

  110: عدد آیاتھا  -

  تقع بین سورة اإلسراء وسورة مریم  18: ترتیبھا في المصحف الشریف  -

  31 -30: تقع في الحزب  -

  69: بھا النزولي ترتی -

  نزلت بعد سورة الغاشیة: نزول السورة  -

  بیان فتنة السلطة والمال  : من موضوعات سورة الكھف  -
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 السنة األولى من سلك الباكالوریا ھي سورة یوسف السورة المقررة في  

  سورة مكیة : نوع السورة  -

  111: عدد آیاتھا  -

  تقع بین سورة ھود وسورة الرعد  12: ترتیبھا في المصحف الشریف  -

  25 – 24: تقع في الحزب  -

  53: ترتیبھا النزولي  -

في آخر العھد المكي ، أیام الشدة التي القھا رسول هللا صلى هللا : نزول السورة  -
علیھ وسلم بعد وفاة عمھ أبي طالب ووفاة زوجھ خدیجة رضي هللا عنھا بین عام 

الحزن وبیعة العقبة األولى ، ثم الثانیة التي جعل هللا فیھا لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولمن آمن 
  .إلسالم فرجا ومخرجا بالھجرة إلى یثرب معھ ولدین ا

 المقررة في السنة الثانیة من سلك الباكالوریا ھي سورة یس السورة 

  سورة یس مكیة : نوع السورة  -

  83: عدد آیاتھا  -

  تقع بین سورة فاطر وسورة الصافات  36: ترتیبھا في المصحف  -

  45 – 44: تقع سورة یس في الحزب  -

 41: ترتیبھا النزولي  -

  :موضـوعاتھا  -

 اإلیمان بالبعث والنشور ؛ -
 رد شبھة منكري البعث والجزاء ؛ -
 صدق الرسالة والنبوة ؛ -
 حدیث السورة عن األدلة والبراھین على وحدانیة هللا تعالى ؛ -
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   بعض المفاھیم التربویة -

  الشمولیة والتداخل واالندماج بین المواد المطبقة في التعلیم  :التكامل بین المواد  •

  .ھو استیفاء المكونات والحصص الدراسیة :  تأمین الزمن الدراسي •

ھو المحتوى العلمي التعلیمي للمواد الدراسیة ، وھو جزء  : البرنامج الدراسي •
  . من المنھاج الدراسي 

ھو المنھاج الدراسي  وھومجموعة من الموضوعات  :المقرر الدراسي  •
الدراسیة التي یقوم بھا المتعلمون بدراستھا في فصل دراسي واحد أو على مدار 

  .السنة وفق خطة معینة 

فترة زمنیة محددة تتضمن عملیة التمدرس الفعلي والعمل  :الموسم الدراسي  •
  .فترات من العطل  اإلداري المدرسي وفق المنظومة التربویة كما تخللھا

ھو مجموع الكفایات والقیم المكتسبة من قبل المتعلمین  :التحصیل الدراسي  •
أو القدرة المكتسبة على أداء عمل . نتیجة مزاولة األنشطة التعلیمیة التعلمیة 

  . دراسي ویدل أیضا على التفوق الدراسي 

  .لمستمر التكوین األساس والتكوین ا  یقصد بھا :جودة عمل المدرس  •

  .ھي جماعة صوریة ضمن سیاق تعلیمي  :جماعة القسم  •

  .مجموع المعارف التي  یتلقاھا الطالب في الجامعة  :التكوین األساس  •

ھو جملة من المعارف والمھارات والقیم المراد من المتعلم  : المحتوى الدراسي •
  .تحصیلھا 

   معاییر اختیار المحتوى الدراسي -

 بكفایات المادة ؛ ارتباط المحتوى -
 مراعاة التسلسل السیكولوجي في تقدیم المادة ؛ -
 صدق المحتوى ودقتھ ؛ -
 حداثة المحتوى  ؛ -
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   مستجدات المنھاج الدراسي الجدید -
وزارة التربیة : اشتغال قطاعین وزاریین على صیاغة ھذا المنھاج  وھما   

 الوطنیة والتكوین المھني ، ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة ؛
التنصیص على النموذج المغربي في التدین وذلك بالتشبث بالھویة الدینیة   

 والثقافیة والحضاریة المغربیة ؛
 إلى جانب التعلیم العمومي ؛التنصیص على التعلیم الخصوصي   
الجمع بین جمیع األسالك التعلیمیة االبتدائي الثانوي بسلكیھ في منھاج   

واحد ، عكس ما كان علیھ األمر من قبل ؛ حیث كان لكل سلك برنامجھ 
 وتوجیھاتھ الخاصة بھ ؛

 اعتماد المداخل الخمسة في التدریس بدل الوحدات والمجزوءات ؛  
حصتان ( الزمني الخاصة بالسلك الثانوي اإلعدادي  التوسیع في الغالف  

 ؛) تربویتان للدرس الواحد ، بدل حصة واحدة للدرس في المنھاج القدیم 
عشرون درسا لكل ( تقلیص عدد الدروس المبرمجة في السلك اإلعدادي   

 ؛) مستوى 
اعتماد سورتین في كل سنة من سنوات السلك اإلعدادي بدل سورة واحدة   

 سابقا ؛
إدماج سورة واحدة في كل مستوى من مستویات الثانوي التأھیلي بخالف   

 المنھاج القدیم الذي لم یكن یدرس القرآن بالتأھیلي ؛
التراجع عن الحصص التطبیقیة واألنشطة حیث كانت مقررة في الثانوي   

 التأھیلي ؛
إعادة الوصال بفقھ السیرة النبویة بھدف تعریف المتعلم بسیرة الرسول   

ملسو هيلع هللا ىلص ومقاصدھا وفقھھا واالقتداء بھا ، وسیر بعض الصحابة كأبي بكر 
  الصدیق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضوان هللا علیھم أجمعین ؛
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  الكتاب المدرسي: الفصل الـثالث 
  

یطلق الكتاب المدرسي على أنھ نوع خاص من الكتب أعد خصیصا لیكون 
وھو یتناول ما یمكن معرفتھ حول موضوع أو مجموعة في متناول مستعملھ ، 

  .مواضیع 

   تعریف الكتاب المدرسي )1

وثیقة تربویة علمیة تحمل معارف وقیما ومھارات ؛ موجھة :  الكتاب المدرسي
  .إلى المتعلم ومحددة بزمن ووضعیات معینة 

   األسس التي یقوم علیھا الكتاب المدرسي) 2

 والمعرفیة للفئة المستھدفة ؛ مراعاة الخصائص السیكولوجیا -
مراعاة التدرج من السھل إلى الصعب ، ومن المحسوس إلى المجرد ، ومن  -

 الجزئي إلى الكلي ؛
 مراعاة االرتباط بین الدروس والمجزوءات ؛ -
تنزیل المادة المدرسة إلى مستوى المتعلمین حتى تكون میسرة وواضحة  -

 ؛ بالنقل الدیداكتیكيوھذا ما یعرف 
 الوسائل البیداغوجیا المختلفة التي تعین على الفھم ؛توظیف  -
  تفسیر المادة المدرسة داخل الدرس الواحد إلى محاور مرتبطة ومنسجمة ؛ -

   تعتمد الكتب المدرسیة الحالیة بالمغرب على المرجعیات الثالیة )3

  المیثاق الوطني للتربیة والتكوین ؛+ 

  ة ؛الوثیقة اإلطار لمراجعة المناھج التربوی+ 

  ؛ 2001أبریل  23الوثیقة اإلطار للجنة البسلكیة متعددة التخصصات الصادرة + 

  ؛ 2001برنامج تكوین األطر الصادرة بمارس من سنة + 

  دفتر التحمالت العام والخاص ؛+ 
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  :ھي  إعداد الكتاب المدرسي یستند على ثالثة مرتكزات )4

 مرتكزات وموجھات المنھاج الدراسي ؛ -
 التحمالت واألھداف والتوجیھات الرسمیة ؛دفاتر  -
  األھداف التعلیمیة للمادة الدراسة ؛ -

  مراحل إنجاز الكتب المدرسیة  )5

o  إصدار دفاتر التحمالت العامة والخاصة من طرف  :المرحلة األولى
 .مدیریة المنھاج التابعة لوزارة التربیة الوطنیة 

o  تسلم ھذه الدفاتر إلى الناشرین الذین یشرفون على تكوین  :المرحلة الثانیة
 .لجن التألیف 

o  یتم االشتغال في التألیف لمدة أربعة أشھر ثم تسلم  :المرحلة الثالثة
 .المشاریع المنجزة لمدیریة المنھاج 

o  تسلم مدیریة المنھاج المشاریع للجن الوطنیة لتقویمھا  :المرحلة الرابعة
 .العامة والخاصة  وفق دفاتر التحمالت

o  اإلعالن عن نتائج االفتحاص  والتقویم ، وذلك باعتماد  :المرحلة الخامسة
  .أكثر من كتاب في كل مادة 

   وظائف الكتاب المدرسي )6

  الكتاب المدرسي أداة یتحقق من خاللھا أھداف المنھاج ؛ 
  الكتاب المدرسي أداة لضبط زمن التعلیم ؛ 
   المادة المدرسة بشكل دیداكتیكي؛ وتربوي ینظمالكتاب المدرسي سند علمي 
   الكتاب المدرسي وثیقة تحتوي على التمارین والمشاریع التي یقوم بھا

 المتعلم ، ویحقق بھا تعلماتھ ومكتسباتھ ؛
  یعتبر الكتاب المدرسي أحد سیناریوھات لتنزیل المنھاج الدراسي ؛ 
  المراجع التي یعتمدھا  یعتبر الكتاب المدرسي كتابا للمتعلم ، ومرجع من

 المدرس في نقل المادة من المستوى التعلیمي إلى المستولى التعلمي ؛
  الكتاب المدرسي مجرد وسیلة دیداكتیكیة ودعامة بیداغوجیة ؛ 
   الكتاب المدرسي لیس سوى فرضیة لتصریف المنھاج الرسمي وفق دلیل

  الحیاة المدرسیة ؛
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  دیداكتیك مادة التربیة اإلسالمیة:  الفصل الـرابع
  

   )علم التدریس (  مفھوم الدیداكتیك) 1

یھتم بكیفیة تدریس المواد الدراسیة المختلفة من خالل التفكیر في بنیتھا  
  .ومنطقھا ، وكیفیة تناول مفاھیمھا ومشاكلھا وصعوبات اكتسابھا 

   أنواع الدیداكتیك  )2

والتقنیات التي تساعد على تدریس مجموع من   مجموع الطرائق:  الدیداكتیك العام
  .المواد التعلیمیة 

مجموع الطرائق والتقنیات التي تساعد على تدریس مادة :  الدیداكتیك الخاص
  .معینة ، وھو الذي یعنینا في ھذا المقام 

   المثلث الدیداكتیكي ) 3

المدرس : وھي  مثلث یجمع بین المكونات األساسیة لعملیة التدریس  
  . بأركان التدریسوتسمى أیضا . والمتعلم والمادة الدراسیة 

  المتعلم                                

  

  

  المدرس                          المادة المدرسة              

/ تعاقد دیداكتیكي : العالقة التي تجمع المدرس بالمتعلم ھي عالقة  -
 .البیداغوجي 

 النقل الدیداكتیكي: عالقة التي تجمع المدرس بالمادة الدراسیة ھي عالقة وال -
 .تمثالث : والعالقة التي تجمع المتعلم بالمادة الدراسیة ھي عالقة  -
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   العقد الدیداكتكي  )4

مجموع القواعد التي تحدد بصورة ضمنیة ، ما یتوجب على كل شریك في   
  .سیكون موضوع محاسبة أمام اآلخر العالقة الدیداكتیكیة ، تدبیره وما 

   التحویل الدیداكتیكي/ النقل  ) 5

ھو مجموعة من التحوالت التي تطرأ على معرفة معینة في مجالھا العالم ،   
  .من أجل تحویلھا إلى معرفة قابلة للتدریس 

  .نقل المعارف من مجالھا الخاص إلى مجال التدریس  ھو  أو 

   یة نقل الدیدكتیكيالخطوات المنھجیة لعمل  )1-5

المراجع واألبحاث / ؛ الكتب والمصادر  المعرفة العالمة:  الخطوة األولى  -
  .العلمیة واألكادیمیة 

الوثائق / ؛ المنھاج الدراسي  المعرفة المعدة للتدریس:  الخطوة الثانیة  -
المتلقیات التربویة / المذكرات الوزاریة / الكتب المدرسیة / والتوجیھات التربویة 

  ....والتكوینیة 

؛ المعرفة المتداولة من خالل األنشطة  المعرفة المدرسة:  الخطوة الثالثة  -
  .یة المحتوى المعرفي لألنشطة التعلیمیة التعلم/ التعلیمیة التعلمیة 

؛ أي المحصلة ، أو المتمثلة ، أو  المعرفة المكتسبة:  الخطوة الرابعة  -
المعارف المتحكم فیھا من طرف المتعلم ، بحیث یستطیع استثمارھا وإعادة 

  .توظیفھا في سیاقات دالة وذات معنى 
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  البناء الدیداكتیكي لدرس مادة التربیة اإلسالمیة:  خامسـلفصل الا

   التخطیط التربوي مفھوم: أوال 
  :التخطیط التربوي ھو 

وضع خطة مسبقة لما سیتم إنجازه مع المتعلمین ، وما یشملھ من قدرات  
  .وأنشطة األستاذ والمتعلم والمحتوى الدراسي ، ثم مؤشرات التقویم 

  .أو ھو وضع خطة مسبقة یقوم بھا األستاذ من أجل تحقیق أھداف محددة 

تھیئ المادة العلمیة التعلمیة تتمیما لتخطیط  ھو :مفھوم تحضیر الدرس  )1
  :الدرس من مراجع ومصادر مختلفة وینقسم إلى ثالثة أنواع 

  .تحضیر محتوى الدرس  -أ 

إشكالیة الدرس ، األسئلة ، األمثلة ، ( تحضیر المحتوى التربوي للدرس  -ب 
  ..) .النماذج 

تحضیر الوسائل التعلیمیة التي تستخدم في الدرس مع تصمیمھا التربوي  -ت 
  .حسب متطلبات الدرس 

وثیقة تربویة تعكس المقاربات البیداغوجیة ومجھودات  :بطاقة تحضیر الدرس  -
  .المدرس خالل اإلعداد القبلي 

   أھمیة التخطیط التربوي ) 2

  جعل عملیة التدریس ذات معنى ؛ 
   على تحقیق األھداف ؛یساعد المدرس 
  یجنب المدرس العشوائیة واالرتجال ؛ 
  تنظیم عملیة التعلیم والتعلم ؛ 
  تسھیل عملیة التقویم ؛ 
  تحدید وتوضیح الكفایات المنشودة واألھداف التعلمیة المرتبطة بھا ؛ 
  المساعدة على تدبیر الوقت واالقتصاد في الجھد ؛ 
   والمتعلمین على حد السواء ؛توفیر األمن النفسي لألستاذ 
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   شروط التخطیط  الجید أو الفعال)  3

 أن یقوم على حاجات حقیقیة في ضوء ما یوجد بیانات ومعلومات ؛ 
 دراسة وتحدید اإلمكانیات المتاحة لتنفیذ الخطة ؛ 
 واقعیا قابال للتطبیق ؛ 
 أن یكون مرنا قابال للتعدیل وفق ما یستجد من الظروف ؛ 
  زمنیة محددة ؛مغطیا فترة 
 شامال لكل جوانب العملیة التعلیمیة التعلمیة ؛ 
 متیحا تقویم جمیع الجوانب المرتبطة بالخطة ؛ 

   خصائص التخطیط الفعال)  4

  أن یكون موقوتا ؛ 
  أن یكون واقعیا ؛ 
  أن یكون متتابعا غیر منقطع ؛ 

   أنواع التخطیط التربوي)  5
  .فھو تخطیط سنوي للمعطیات :  تخطیط طویل المدى -أ 

فھو تخطیط لفترة زمنیة متوسطة ، وإما دراسیة :  تخطیط متوسط المدى -ب 
  .كاملة ، أو یغطي خمسة مداخل 

تخطیط یغطي فترة زمنیة قصیرة ، إما لحصة :  تخطیط قصیر المدى -ت 
  ) .ساعتان = حصتان ( دراسیة مدتھا ساعة واحدة ، أو تخطیط لدرس كامل 

  :  نماذج لتخطیط قریب المدى ) 6

  :السیناریو البیداغوجي  -

إطار مرجعي یتضمن خطة تربویة إلنجاز مقطع ، أو حصة ، أو درس ،   
أو نشاط معین مع استحضار جملة من العناصر المساعدة ھندسة التعلمات ، وقد 

 .یستعمل مرادفا أو حامال لمعاني الجذاذة 
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   :الجذاذة  -

متماسك ، یضمنھ المدرس انطالقا من األھداف ومرورا تصمیم ھندسي   
بالطرائق والوسائل البیداغوجیة ووصوال إلى التقویم والدعم ، فھي وثیقة تربویة 

ال یمكن لألستاذ أن یستغني عنھا مھما بلغ من قد في مجال التدریس ، ومن 
جال إحاطة المعارف المدروسة ، وال شك أن تقصیر في شأنھا سیؤدي إلى االرت
  .والعشوائیة داخل القسم مما سیترتب علیھ نتائج سلبیة على مستوى التدریس 

  :مكونات الجذاذة  -
الكفایة النوعیة للمداخل ، وأھداف الدرس ، والمحتوى :  المكونات األساسیة -أ

المعرفي ، وطرائق التدریس ، والوسائل الدیداكتیكیة ، وأنشطة المدرس والمتعلم 
  .یة ، ومؤشرات التقویم التعلیمیة التعلم

المادة المدرسة ، والفئة المستھدفة ، والتاریخ ، وزمن :   المكونات المكملة -ب 
  .التعلم ، والمراجع ، واسم األستاذ ، والمؤسسة 
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: مثال الجذاذة
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   خطوات تخطیط لدرس في مادة التربیة اإلسالمیة) 7

 ؛) الثانیة إعدادي : مثال ( تحدید الفئة المستھدفة ؛   
 ؛) التزكیة مثال( المدخل ؛   
 ؛...) تعریفھ ، أنواعھ : الوحي ( عنوان الدرس ؛   
 تحدید حصة اإلنجاز األولى أم الثانیة ؛   
تحدید المراجع والمصادر التي سیعتمد علیھا المدرس في تحضیر    

 الدرس؛
أن تكون قابلة ( ھدفة المراد تحقیقھا من ھذا الدرس ؛تحدید القدرات المست   

للتحقیق عند نھایة الدرس ، قابلة للوضوح ، أن تكون مناسبة لطبیعة الفئة 
 ؛...) المستھدفة 

أن تكون ( صیاغة وضعیة مشكلة انطالقا من إطاللة الدرس ومحاوره ؛   
 ؛..) .الوضعیة ذات معنى للمتعلم ، أن تكون تامة ، أن تكون معقدة 

إعداد المحتوى العلمي والمعرفي والمھاري الذي سیقدمھ لمتعلمین في    
 ؛.ھذا الدرس 

تحدید األسئلة التقویمیة والتشخیصیة والبنائیة التي سیعتمد علیھا في    
 التقویم التشخیصي والتكویني واإلجمالي ؛

 تحدید الطرائق البیداغوجیة ، أي طرائق التدریس ؛   
 ؛...) حاسوب ، كتاب ( تحدید الوسائل الدیداكتیكیة المناسبة للدرس ؛   
 توزیع الدرس وفق مقاطع وملء الجذاذة ؛   
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   الوثائق التربویة الرسمیة المعتمدة في إعداد التخطیط التربوي ) 8

 المنھاج الدراسي ؛ -
 الكتب المخصصة في المعرفة اإلسالمیة ؛ -
 القرآن وكتب الحدیث ؛ -
 رجعیة الخاصة باألقسام اإلشھادیة ؛األطر الم -
 وثیقة التوجیھات التربویة ؛ -
 دفتر النصوص ؛ -
 سجل الحضور والغیاب ؛ -
 التنشیط التربوي ؛ -
 إعداد مھمات وأنشطة تعلم جاذبة ومتنوعة یتفاعل معھا التالمیذ ؛ -
 تحضیر المحتوى وتوزیعھ على المدة الزمنیة المخصصة للدرس ؛ -
المذھب المالكي في الفقھ ، العقیدة  «: استحضار الثوابت الوطنیة  -

 ؛ »األشعریة ، التصوف السني ، إمارة المؤمنین 
 استحضار وحدة التكامل بین المداخل الخمسة ؛ -
 اختیار األسالیب والطرائق المناسبة ؛ -
 التعرف على األھداف والكفایات من تدریس مادة التربیة اإلسالمیة ؛ -
 لى حاجات المتعلمین ؛التعرف ع -
 التخطیط الیومي ؛ -
 التنوع والتدرج في أسئلة التقویم ؛ -
  مقرر تنظیم السنة الدراسیة والئحة العطل المدرسیة ؛ -

  : تتأثر عملیة التخطیط للتدریس من حیث فاعلیتھا وجدواھا بعوامل منھا ) 9

  تصور المدرس ورؤیتھ لطبیعة الدرس ؛  -    

  یعة التخطیط وأھدافھ ؛إدراك المدرس لطب  -    

  الوقت والجھد المبذول لعملیة التخطیط ؛  -    
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   تدبیر التعلمات في مادة التربیة اإلسالمیة: ثانیا 
   مفھوم التدبیر التربوي) 1

  .إجراءات یتم فیھا الربط بین األھداف والمحتویات واألنشطة والتقویم  -

ھو تنزیل ما تم التخطیط لھ على أرض الممارسة الصفیة من خالل وضعیات  -
ومرحلة التدبیر ھي المرحلة الثانیة بعد التخطیط ، فكلما أتعب . التعلیم والتعلم 

  .األستاذ نفسھ في التخطیط ارتاح أثناء التدبیر والعكس بالعكس 

  أنواع التدبیر التربوي )  2

یلعب فیھ المدرس دور الموجھ والمنشط والمرشد والمسھل :  تدبیر التعلمات •
  .للعملیة التعلیمیة التعلمیة 

إجراءات یتبعھا المدرس لتنظیم العالقات بینھ وبین المتعلمین :  تدبیر الفصل •
  .وبین المتعلمین فیما بینھم بواسطة العقد الدیداكتیكي 

ي زمن الدرس واستثماره اإلجراءات التي یتبعھا المدرس ف:  تدبیر الزمن •
  .األمثل لتحقیق المردودیة المطلوبة 

  .خطوات استعمال الوسائل وتوظیفھا في الدرس :  تدبیر الوسائل •

   الوثائق الواجب استحضارھا في عملیة التدبیر التربوي)  3

  جذاذة الدرس ؛+ 

  دفتر النصوص ؛+ 

  المستمرة ؛أوراق تتبع غیاب وأنشطة المتعلمین والمراقبة + 

  ملفات أخرى یمكن أن تعزز عمل المدرس واجتھاده ؛+ 

رسوم ، ( الموارد المختلفة التي تساعد على بناء مفاھیم الدرس وإدماج قیمھ ؛+ 
  ؛....) صور ، فیدیوھات 

نشاط تعلیمي یركز على إنتاج وثائق لمعالجة المضامین  : تحویل التعلمات •
  .واستثمارھا 
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  التربوي في مادة التربیة اإلسالمیة التقویم : ثالثا 
   مفھوم التقویم التربوي) 1

  :للتقویم تعاریف متعددة نقتصر على ذكر البعض منھا 

  .ھو مقاربة بیداغوجیة لتتبع وتأطیر نمو وتطورات قدرات وكفایات المتعلمین  -

ھو عملیة تربویة ، تستھدف الكشف عن مواطن القوة ، وعن التعثرات التي  -
ینبغي تجاوزھا ، وتمكن المدرس من اتخاذ قرارات مالئمة ودقیقة بشأن تفعیل 

  .كفایات المتعلم وتطورھا ، وتدعیم خبراتھ ومكتسباتھ 

  .ھو مقاربة بیداغوجیة تسایر كل مراحل العملیة التعلیمیة التعلمیة  -

  .ھو نتیجة قیاس الفرق بین األھداف المسطرة والنتائج المحققة  -

تقدیر قیمة عنصر تربوي وإصدار حكم على مدى جودتھ ، أو ھو :  التقییم -
عملیة تربویة یُحكم بھا على مدى نجاح العملیة التربویة في تحقیق األھداف 

  .المنشودة 

   أغراض وأھداف التقویم التربوي )2

 ص ؛المراقبة والتشخی 
 مساعدة المتعلمین على تقویم أنفسھم وتحدید حاجاتھم ومعرفة مستویاتھم ؛ 
 ضبط مسار العملیة التعلیمیة التعلمیة ؛ 
 معرفة مدى تحقیق األھداف المخططة لھا في البدایة ؛ 
 إطالع أولیاء األمور وأصحاب القرارات على نتائج المتعلمین ؛ 
 ، وعن التعثرات التي ینبغي  الكشف عن مواطن القوة التي یجب تعزیزھا

 تجاوزھا ؛
  ؛.تقویم الكفایات التي اكتسابھا المتعلم 
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   مبادئ التقویم) 3

  انطالق التقویم من الكفایات األساسیة والنوعیة واألھداف المسطرة ؛ -

اندراج التقویم في صلب العملیة التعلیمیة التعلمیة ، واالعتماد علیھ في الحصة  -
  الراسیة ؛الدراسیة والسنة 

اشتمال التقویم على جمیع أعمال المتعلمین وأنشطتھم داخل المؤسسة  -
  وفضاءاتھا التربویة ، وخارجھا في إطار التعلم الذاتي ؛

تنوع أسالیب التقویم التربوي وأشكالھ ومواضعھ لتشمل معارف المتعلمین  -
  وقدراتھم ومھارتھم وموقفھم وسلوكھم ؛

   أنواع التقویم )4

  .یكون في بدایة السنة :  یم المستلزماتالتقو -

قد یطلق علیھ أیضا التقویم القبلي أو التمھیدي أو :  التقویم التشخیصي -
االستكشافي ، وھو عملیة ضبط حاجیات وأھداف المتعلم  و یكون في بدایة 

  .الدرس ، أو بدایة األسدس 

التدخل لتصحیح ھو إجراء یمكن من :  الجزئي/  المرحلي/ التقویم التكویني  -
مسار العملیة التعلیمیة التعلمیة ، استنادا إلى ما یكشفھ من دراجات التحكم في 

  . التعلم ، وما یفرزه من تحدید صعوبات التعلم 

والتقویم التكویني یضبط صعوبات التعلم وتعدیل االكتسابات ، ویتخلل مراحل 
اقبة المستمرة شكل الدرس ، أو الحصة ، أو أثناء إنجاز الدرس ، وفروض المر

وھو التقویم الذي یمكن من إثارة دافعیة المتعلم . من أشكال التقویم المرحلي 
  .للتعلم واالستمرار فیھ 

ھو تقویم یھدف إلى توقیع أداء وإنجازات المتعلم في المراحل :  التقویم التنبؤي -
  .الالحقة من التعلم 

ھو قیاس مستوى التعلم لدى التلمیذ بالنظر إلى ضوابط :  التقویم المعیاري -
  .معینة 
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إجراءات القیاس التقدیري لدرجات نماء وتطور القدرات :  التقویم اإلجمالي -
  .والكفایات عند المتعلم ، و یكون في نھایة الدرس أو الحصة 

معین ھو إجراء عملي یكون في نھایة سلك دراسي تعلیمي  :  التقویم اإلشھادي -
  .من أجل منح المتعلم شھادة في حال اجتیازه المرحلة بنجاح 

   خصائص األداة التقویمیة) 5

إن مدخل الكفایات یستلزم بالضرورة تقویم معارف ومھارات ، وقیم   
ومن ثم وجب أن .  وضعیات مشكلة تقویمیة مركبة ودالةومواقف ، من خالل 

  :تكون الوضعیات 

   المتعلم ومكتسباتھ السابقة ؛ذات معنى بمسارات تعلمات 
   ؛) ذات سیاق ومعنى بالنسبة للمتعلم ( دالة 
   ؛) مدخل على دراجة معینة من التعقید / تقوم أكثر من عنصر ( مركبة 
   ، معبئة للموارد المكتسبة ، بحیث تتجاوز األسئلة االسترجاعیة المباشرة

  وتجعل المتعلم قادراً على التعامل معھا ؛

   التقویمشروط  )6

  أي ینبغي أن یكون صادقا عند قیاس شيء معین : الصدق. 
 أي أن النتائج التي یحصل علیھا المتعلم ال تتغیر إن أجریت على :  الثبات

 .متعلمین آخرین بالشروط والظروف نفسھا 
 أي ال ینبغي أن یحصل كل المتعلمین على نقطة واحدة ، فال :  الحساسیة

 .تالف وتمییز بد أن یكون ھناك فروق واخ
 أي ال ینبغي إدخال ذاتیة المصحح فیھ حتى ال تختلف النتائج :  الموضوعیة

 .من مصحح ألخر 
 التدرج في األسئلة وكفایة المدة الزمنیة :  سھولة التطبیق. 
 الشمولیة . 
 التمییزیة . 
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   مراحل التقویم) 7

  : تتجلى في ثالثة عناصر وھي 

o  القیاس. 
o  معالجة النتائج . 
o النتائج  تأویل. 

   أسالیب أو أدوات التقویم )8

  التقویم الكتابي   التطبیقي  -التقویم العملي   التقویم الشفوي 
  

یتضمن األسئلة التي 
یطرحھا المدرس على 

المتعلم لمعرفة مدى فھمھ 
للدرس ، أو العروض التي 

  .یقدمھا المتعلمون شفھیا 

  
یشمل مختلف األنشطة 

التي ینجزھا المتعلم داخل 
القسم أو خارجھ ؛ مثل 

إعداد مطویة ، أو تسییر 
ندوة ، أو تمثیل مسرحیة ، 

  ...أو إنجاز ملف 

  
یتكون من وضعیة تقویمیة 

إما على السبورة أو في ورقة 
، أو غیرھا من الوسائل 

األخرى ویجیب علیھا المتعلم 
  .كتابیا 

  

   وظائف التقویم )9

   بتوقع نجاح المتعلم في تعلم ترتبط ) : التنبئیة ( الوظیفة التوقعیة
 .موضوع جدید 

   تھتم بمعرفة األسباب التي عرقلت التحصیل الجید : الوظیفة التشخیصیة
 .، وتشخیص الصعوبات المرتبطة بذلك 

   تھتم باكتشاف أخطاء المتعلمین والمتعلمات : الوظیفة التكوینیة. 
   دراسیة ،  تكون في نھایة مرحلة) : اإلشھادیة ( الوظیفة الجزائیة

للكفایات المسطرة في ) ة(وتتجلى في عملیة تحدید مستوى اكتساب المتعلم
 . المنھاج الدراسي واتخاذ القرارات المناسبة 
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   طرق التقویم) 10

وھي الطرق التي یلجأ إلیھا األستاذ لتقویم العملیة التعلیمیة التعلمیة في   
مختلف مراحلھا ، إذ ال یمكن أن نتصور تدریسا ناجحا دون تقویم ودعم ، ومن 

  : نجدطرق التقویم 

  المالحظة ؛ -

  التكالیف الفردیة والجماعیة ؛ -

  العروض والمشاریع ؛ -

  االمتحان ؛ -

  ؛ المراقبة المستمرة -

   المھارات األساسیة المستھدفة بالتقویم )11

 فھم النصوص الشرعیة وتحدید دالالتھا ؛ -
 تحلیل النصوص الشرعیة ؛ -
 استنباط القیم والقواعد واألحكام من النصوص الشرعیة ؛ -
 استخراج المضامین والقضایا الرئیسة ؛ -
 تمثل أخالق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص باستثمار وقائع السیرة ؛ -
 إتقان أداء العبادة ؛ -
 االستدالل بالنصوص الشرعیة في وضعیات تواصلیة ؛ -
 التعبیر عن الرأي ؛ -
 تحلیل  الظواھر االجتماعیة ؛ -
 ...طرح اإلشكالیات ، وصوغ الفرضیات ، وتحلیلھا  -
 اكتساب المفاھیم الشرعیة وتعریفھا وتحدید خصائصھا ؛ -
) الغیر ، حق البیئة حق هللا ، حق النفس ، حق ( التمییز بین الحقوق  -

 وحمایتھا ؛
 تسدید السلوك وتوجیھھ على أساس العقیدة اإلسالمیة ؛ -
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   األطر المرجعیة في مادة التربیة اإلسالمیة) 12

اإلطار المرجعي الختبار االمتحان الموحد الجھوي :  100×16: مذكرة رقم  -أ 
  - مادة التربیة اإلسالمیة –لنیل شھادة السلك اإلعدادي 

الموحد   اإلطار المرجعي الختبار االمتحان:  101×16: مذكرة رقم  -ب 
مادة التربیة اإلسالمیة بجمیع مسالك  –الجھوي للسنة األولى من سلك الباكالوریا 

   - الباكالوریا

اإلطار المرجعي الختبار االمتحان الجھوي :  102×16: مذكرة رقم  -ت 
  .بالمترشحین األحرار 

   طر المرجعیةاعتماد األ أھداف) 13

   التحدید األدق لما یجب أن یستھدفھ االمتحان الموحد الجھوي أو الوطني
 من كفایات ومھارات ومضامین ؛

   الرفع من دراجة صالحیة مواضیع االمتحانات اإلشھایة بجعلھا أكثر
 تغطیة وتمثیلیة للمنھاج الدراسي الرسمي ؛

    لجمیع األطراف المعنیة من تدقیق األساس التعاقدي لالمتحانات بالنسبة
 مدرسات ومدرسین وتلمیذات وتالمیذ ولجن إعداد المواضیع ؛

  اعتماد معیار وطني موحد لتقویم مواضیع االمتحانات اإلشھادیة ؛ 
   توفیر أو تعیین موجھات لبناء فروض المراقبة المستمرة واستثمار نتائجھا

المتعلمین في في وضع اآللیات الممكنة من ضمان تحكم المتعلمات و
  الموارد والكفایات األساسیة للمناھج الدراسیة ؛

   بنیة اإلطار المرجعي )14

یستند وضع األطر المرجعیة لمواضیع االمتحانات اإلشھادیة على التحدید   
الدقیق واإلجرائي لمعالم التحصیل النموذجي للمتعلمین وللمتعلمات عند نھایة 

    :السلك التعلیمي وذلك من خالل 
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 ط الموارد الدراسیة المقررة في السلك الثانوي اإلعدادي والتأھیلي مع ضب
حصر درجة األھمیة النسبیة لكل مجال من مجاالتھا داخل المنھاج الرسمي 

 لكل مادة دراسیة  ؛
  تعریف الكفایات والمھارات والقدرات المسطرة لھذا المستوى التعلیمي

لنسبة لكل مستوى مھاري داخل تعریفا إجرائیا ، مع تحدید درجة األھمیة با
 المنھاج الرسمي للمادة الدراسیة المعنیة ؛

 تحدید شروط اإلنجاز ؛  

   توظیف اإلطار المرجعي) 15

توظف األطر المرجعیة في بناء مواضیع االختبارات بمختلف المواد   
  :المعنیة باالمتحان وذلك باالستناد إلى المعاییر الثالیة 

االمتحان كل المجاالت المحددة في اإلطار أن یغطي موضوع  :التغطیة  -
 .المرجعي الخاص بكل مادة دراسیة 

أن تعتمد دراجة األھمیة المحددة في اإلطار المرجعي لكل مجال : التمثیلیة  -
من مجاالت الموارد الدراسیة ولكل كفایة أو مستوى مھاري في بناء 

 .الرسمي المقررموضوع االختبار وذلك لضمان تمثیلیة ھذا األخیر للمنھاج 
أن یتم التحقق من مطابقة الوضعیات االختباریة للمحددات : المطابقة  -

 : الواردة في اإلطار المرجعي على ثالث مستویات 
  .الكفایات والمھارات *         
  .               الموارد الدراسیة ومجاالتھا  *        
  .      شروط اإلنجاز  *        

   یم في مادة التربیة اإلسالمیةمذكرة التقو) 16

خاصة بتأطیر وتتبع إجراء فروض المراقبة :  105×16: مذكرة رقم  -أ 
  .المستمرة لمادة التربیة اإلسالمیة بالسلك الثانوي اإلعدادي 

خاصة بتأطیر وتتبع إجراء فروض المراقبة :  106×16: مذكرة رقم  -ب  
  .المستمرة لمادة التربیة اإلسالمیة بالسلك الثانوي التأھیلي 
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  : الفرق بین اإلطار المرجعي ومذكرة التقویم ●

مذكرة أصدرتھا وزارة التربیة الوطنیة لضبط الموارد :  اإلطار المرجعي -
 ً   .أم وطنیا  الدراسیة المقررة في االمتحان سواء كان جھویا

مذكرة أصدرتھا وزارة التربیة الوطنیة لبیان كیفیة إجراء :  مذكرة التقویم -
  .وتتبع فروض المراقبة المستمرة إما بالسلك الثانوي اإلعدادي أو التأھیلي 

لذا یتمیز اإلطار المرجعي عن مذكرة التقویم بكونھ یھتم باالمتحان الوطني   
  .یم موجھة لفروض المراقبة المستمرة أو الجھوي ، بینما مذكرة التقو

   المراقبة المستمرة: رابعا 

  تعریف المراقبة المستمرة 
  :من التعاریف المختارة للمراقبة المستمرة  

وسیلة تربویة نقیس بھا مدى تمكن المتعلم من التعلمات  المراقبة المستمرة -
  .والكفایات والمھارات التي تم بناؤھا 

ھي تقویم تكویني للمتعلمین انطالقا من اختبارات كتابیة أو شفھیة مع إتمام  -
  .مجموعة من الدروس ، للوقوف على مدى تحقق الكفایات المسطرة 

إجراء یمكن للمدرس من الحصول على معلومات حول فاعلیة األدوات  -
  .والعملیات التعلیمیة المستعملة 

   أھمیة المراقبة المستمرة) 2

 المراقبة المستمرة آلیة من آلیات التقویم التربوي ؛تعد  -
تتیح إمكانیة التعرف على مدى نجاعة التعلمات وإرساء الموارد الضروریة  -

 لنماء الكفایة ؛
 تخبر عن نجاعة الطرائق ومالءمة األنشطة والوسائل ؛ -
 تسعى المراقبة المستمرة إلى تشخیص التعثرات وفسح الجوانب اإلیجابیة ؛ -
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   مبادئ العامة للمراقبة المستمرةال) 3

 استحضار الكفایات المستھدفة من المادة ؛ -
 التكویني والجزئي؛/ التربوي : مراعاة وظیفة المراقبة المستمرة في بعدیھا  -
استثمار نتائج المراقبة المستمرة للوقوف التعثرات التخاذ إجراءات الدعم  -

 والمعالجة الضروریة ؛
مؤشرا على مستوى تمثالت وتصورات المتعلم اعتبار الخطأ البیداغوجي  -

  وإستراتیجیتھ المعرفیة ؛

   أھداف المراقبة المستمرة) 4

  التعرف المستمر على تحصیل المتعلمین وكیفیة تدرجھم في التعلم ؛ 
  رصد مدى تحكم المتعلم في األھداف والكفایات المرحلیة ؛ 
   األھداف التعلیمیة تعرف كل المتعلم على المسافة التي تفصلھ عن

 والكفایات ؛
  تشخیص تعثرات المتعلمین قصد المعالجة ؛ 
  تمكین المدرس من القیم بتقویم ذاتي ؛ 
  رصد تطور نتائج المتعلمین ؛ 
  حفز المتعلمین على المشاركة والمواظبة واالنضباط ؛ 
  ربط العالقة بین المدرسة واألسرة ؛ 
  تحدید مواطن الضعف والقوة ؛ 
  فروق الفردیة ؛تحدید ال 
  التأھیل لالمتحانات اإلشھادیة ؛  

   أسالیب المراقبة المستمرة ) 5 

  :یمكن تحدید أسالیب المراقبة المستمرة في 

 .األنشطة المدمجة  -
 .الفروض الكتابیة المحروسة  -
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ھي مختلف األنشطة التقویمیة التي تتخلل الحصة الدراسیة :  األنشطة المدمجة -أ
  :؛ مثل 

  النصوص الشرعیة ؛ استحضار+ 

  عنایة المتعلم بالدفتر ؛+ 

  تقدیر درجة مشاركة المتعلم في الدرس ؛+ 

  إنجاز مختلف الواجبات والتطبیقات التكوینیة والتمارین الفوریة ؛+ 

ھي فروض تقویمیة ، تنجز داخل الفصل في .  الفروض الكتابیة المحروسة -ب
ھاء دراسة مواضیع من مداخل دقیقة ، وذلك بعد إن 60حصة محددة ال تتجاوز 

  .البرنامج الدراسي 

   ضوابط بناء الفروض الكتابیة المحروسة  )6

  استحضار كفایة المادة المخصصة بكل مستوى دراسي ؛ 
   استحضار مبادئ ومقتضیات اإلطار المرجعي لتقویم المادة أثناء بناء ھذه

 الثالثة ؛الفروض وااللتزام بھا في االمتحان اإلشھادي للسنة 
  اشتمال موضوع الفرض على ما تم إنجازه من البرنامج وتغطیتھ ؛ 
  بناء وضعیات تقویمیة دالة ومركبة مناسبة ؛ 
   اعتماد وضعیات تمكن من رصد مؤشرات درجة تمكن المتعلم ، من

 خالل نوع إنجازه ؛
  إعداد عناصر اإلجابة بموازاة مع بناء الموضوع ؛ 
  والمدة الزمنیة المخصصة لإلنجاز ؛ مراعاة المستوى الدراسي 
  تحضیر مواضیع الفروض في جذاذة خاصة ؛ 
   تصحیح الفروض الكتابیة المحروسة بكیفیة جماعیة ، ورصد مظاھر

 التعثر واقتراح أشكال الدعم والمعالجة المناسبة ؛
   إثبات مواضیع فروض المراقبة المستمرة في دفتر النصوص ، مع تاریخ

 ا ؛إجرائھا وتصحیحھ
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   موافاة إدارة المؤسسة بالنقط المستحقة في األنشطة المدمجة ، وبأوراق
التحریر مصححة لوضعھا رھن إشارة المفتشین التربویین وأولیاء أمور 

 المتعلمین ؛
   التزام الجدولة الزمنیة الضابطة لعملیات اإلنجاز والتصحیح وإرجاع

  أوراق التحریر إلى اإلدارة ؛

   التربوي في مادة التربیة اإلسالمیةالدعم : رابعا 
  التربوي /  مفھوم الدعم البیداغوجي) 1

  :للدعم للتربوي أو البیداغوجي تعاریف متعددة من بینھا 

ھو مجموعة من األنشطة التعلیمیة التعلمیة التي تعمل على تصحیح تعثرات  -
الفارق بین  المتعلمین والمتعلمات لتدارك النقص الحاصل في العملیتین ، وتقلیص

القدرات المستھدفة والنتائج الحاصلة ، حیث یقتضي الدعم التربوي تحلیل طبیعة 
  .عوائق وصعوبات التعلم عند التالمیذ 

ھو اإلجراء البیداغوجي الذي یقوم بھ المدرس بعد التقویم من أجل الرفع من  -
  .إمكانات تحكم األطفال المتعثرین في مضامین وأھداف التعلمات 

  .جزء من العملیة التعلیمیة التعلمیة  ھو -

ھو إجراء یستھدف تجاوز صعوبات التعلم التي ال یكون المتعلم بالضرورة سببا  -
  .فیھا 

   وظیفة الدعم التربوي) 2

  یبدأ الدعم عند لحظة انتھاء مرحلة التقویم ، حیث یتوجب :  التشخیص
تشخیص أسباب النتائج الغیر المرضیة ، ویفید معرفة مواطن وعوامل 

 .التعثر 
  یقوم الدعم بعملیة الضبط ألنھ یشمل على إجراءات :  الضبط أو التصحیح

 .تمكن من التحكم في عملیة التعلیم والتعلم 
  نحو تحقیق األھداف المنشودة  توجیھ الجھد:  الترشید. 
  تكافؤ الفرص بین المتعلمین . 
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   أنواع الدعم التربوي)  3

  :نجد ھذه األنواع تدور حول المعاییر الثالیة 

  :معیار الترتیب الزمني 

ولھ . من التعثر قبل بدء عملیة التعلیم والتعلم ) ة(یقي المتعلم:  دعم وقائي -
 . ارتباط بالتقویم التشخیصي 

وظیفتھ ضبط جھد المتعلم وترشیده وسد :  )فوري ، مستمر(تتبعي دعم  -
 .ولھ عالقة بالتقویم التكویني التتبعي . ثغراتھ 

یأتي في نھایة مرحلة دراسیة ، أو بعد :  )مرحلي ، تعویضي(دعم دوري  -
مجموعة من الدروس المترابطة ، ومھمتھ تعویض النقص في نتائج تقویم 

 .التعلمات 

  :شخصیة الذي یتوجھ إلیھ الدعم معیار مجال ال

الذین یعانون من صعوبات ) ة(ویختص بالمتعلمین :  الدعم النفسي -
 .ومشاكل نفسیة تعیق تعلماتھم التي تحول دون المعارف والمھارات 

علة تجاوز ) ة(یھتم بمحاولة مساعدة المتعلمین :  الدعم االجتماعي -
 .الصعوبات والمعیقات االجتماعیة التي قد یعانون منھا 

ینصب على المعلومات والمعارف ومنھجیات :  الدعم المعرفي والمنھجي -
 .العمل المطلوب اكتسابھا 

  :معیار الجھة التي تقدم الدعم 

و الذي تنظمھ المؤسسة وھ) : مندمج ، نظامي ، مؤسساتي( دعم داخلي -
 .داخل الفصل أو داخل فضاءاتھا األخرى أو خارج المؤسسة 

تقوم بتنظیمھ جھات خارجیة عن المؤسسة كالجمعیات :  دعم خارجي -
والفاعلین التربویین والمؤسسات األخرى ، وقد یتم ذلك بشراكات مع 

 .المؤسسة 
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  : أھداف الدعم البیداغوجي) 4

   والمتعلمات قادرین على تجاوز تعثراتھم ، في الوقت جعل المتعلمین
 المناسب ؛

   ؛.تقلیص الفوارق التعلیمیة بین المتعلمین والمتعلمات 
   والتعلمات الجدیدة ؛) المكتسبات(تیسیر عملیة الربط بین التعلمات السابقة 
  تمكین المدرس من البحث عن بدائل بیداغوجیة ودیداكتیكیة جدیدة ؛  

   ت الوطنیة األساسیة للتقویم والدعمالمرجعیا) 5

 المیثاق الوطني للتربیة والتكوین ؛ -
 الكتاب األبیض ؛ -
 القرارات والمذكرات الوزاریة ؛ -
 الدالئل الصادرة عن وزارة التربیة الوطنیة ؛ -
 األطر المرجعیة الخاصة بالسنوات اإلشھادیة ؛ -

   منطلقات الدعم) 6

 .استثمار نتائج التقویم  -    

  .اكتشاف الخطأ : + استثمار األخطاء البیداغوجیة  -    

  .تصنیف الخطأ +                                          

  .معالجة الخطأ +                                          

 طرق تصریف الدعم التربوي) 7

أو ھو ھو الذي ینفذه المتعلمون المتفوقون لفائدة زمالئھ : الدعم باألقران  -
 .خلق وضعیات تمكن متعلمین أو أكثر من مساعدة بعضھم بعضا 

 .ھو الذي یتم االستعانة بالوسائط الرقمیة : الدعم بالوسائط  -
 .الدعم بعمل المجموعات  -
 .الدعم الفردي  -
 .الدعم بالوثائق والكتب  -
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   الخطوات المنھجیة لبناء أنشطة الدعم) 8

  إنجاز الوضعیة التقویمیة ؛ ▪

  تفریغ نتائج المتعلمین وتصنیفھا ؛ ▪

  ...بناء خطة لمعالجة الخطأ بما یناسب حجمھ ونوعھ ومجالھ  ▪

  تشكیل مجموعات التالمیذ حسب صنف الخطأ ؛ ▪

  تحدید األفراد الملزمین بدعم فردي إذا كانت األخطاء تمس حاالت فردیة ؛ ▪

    عالقة الدعم التربوي بالتقویم التربوي) 9

  بوي مواكب للتقویم ؛الدعم التر -

الدعم التربوي یرتبط بالتقویم بعالقة جدلیة ؛ إذ أن التقویم یجري من أجل الدعم  -
  .، وفي الوقت نفسھ ال یمكن أن نتصور دعما دون تقویم 

إذا علم المدرس من خالل التقویم التشخیصي أن بعض التالمیذ لن یتمكنوا : مثال 
. بیر وقائیة وداعمة حتى یتمكنوا من المتابعة من متابعة التعلیم فعلیھ اتخاذ تدا

فالمدرس كلما أنجز تقویما ووجد خلل عند المتعلم فعلیھ أن یتدخل لتجاوز تلك 
  .الصعوبات وتدارك النقص الحاصل 

حالة ظرفیة تخص المتعلم ، وتتمثل فیما یعترضھ من :  مفھوم التعثر الدراسي •
أو عدة مواد ، تكتسي ھذه الحالة صعوبات في سیر تعلیمھ وتحصلیھ في مادة 

طابعا بیداغوجیا ألنھا ترتبط بالجانب المعرفي والمھاري ، یمكن للتلمیذ تجاوزه  
  .في مدة زمنیة محددة خالل السنة الدراسیة 

یعتبر التأخر الدراسي من الواجھة التربویة أكثر :  مفھوم التأخر الدراسي •
وصعوبة من التعثر الدراسي ، إذ أنھ یتمثل في حالة ناجمة عن تراكم التعثرات 

الدراسیة أثناء العملیة التعلیمیة ، وغالبا ما یكون المتعلم المتأخر دراسیا أكثر 
  .عرضة للرسوب والتكرار من المتعلم المتعثر 

  .اة ھذا الفرق عند ممارسة عملیة التقویم والدعم ولذلك یجب مراع  
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   مظاھر التعثر والتأخر الدراسي ●

 االرتباك ؛ -
 غیاب المشاركة ؛ -
 صعوبة الفھم ؛ -
 صعوبة التعبیر ؛  -
 ضعف في الكتابة واإلمالء ؛ -
 ضعف في المالحظة ؛ -
 نقص في القدرة على الحفظ ؛ -
  نقص في مستوى األداء ؛ -

  :ھي بیداغوجیا المعالجة  •

  .ھي إجراءات بیداغوجیة لتجاوز أسباب التعثر في سیرورة التعلم عند التلمیذ  -

ھي التدخل البیداغوجي لتطویر إستراتیجیات وسیرورات التعلم واالكتساب عند  -
  .المتعلم لتجاوز تعثراتھ 

  .ھي أشكال النقص التي قد تطال سیرورة اكتسابیة عند المتعلم  : ثغرات التعلم •

وھي العملیات البیداغوجیة التي یقوم بھا المدرس مع  :المعالجة سیرورة  •
  .من أجل طبیعة التعثرات وتجاوزھا التلمیذ 
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  األنشطة التعلیمیة التعلمیة:  السـادسالفصل 
  

   تعریف األنشطة التعلیمیة )1

ھي مجموعة من األعمال واإلنجازات التي یقوم بھا المتعلم ضمن فریق   
حال تكلیفھ بمھمة في مشروع جماعي ، تنظمھا أھداف مواجھة  عمل فردیا في
  .لعمل الفریق 

ھي مجموع األعمال التي یقوم بھا المتعلمون داخل  :األنشطة المدرسیة  -
  .الفصل الدراسي أو خارجھ من أجل تحقیق قدرات مستھدفة معینة 

  أصناف األنشطة المدرسیة  )2

وتشمل كل العملیات واإلجراءات  :ة الفصلی/ األنشطة التعلیمیة الصفیة  -
  .التعلیمیة اخل الفصل ، والتي لھا ارتباط وطید بالبرنامج الدراسي 

وتكون غالبا في إطار األندیة التربویة  :األنشطة التعلیمیة التعلمیة المندمجة  -
أو األنشطة المدرسیة ، وتخص كل الفعالیات التعلیمیة التي یقوم بھا المتعلم خارج 

  .الدراسي واخل المؤسسة التعلیمیة ، ولھ ارتباط بالمنھاج الدراسي ككل  الفصل

   أھمیة األنشطة التعلیمیة التعلمیة )3

   بناء شخصیة المتعلم بناء متكامالً عقلیا ونفسیا ومھاریا... 
  تنمیة قدرة المتعلم على التفاعل مع مجتمعھ ودعم الروابط االجتماعیة ؛ 
   المتعلمین ؛استثمار أوقات فراغ 
  تربیة المتعلم على االعتماد على النفس ؛ 
  تقلیل مستوى التوتر بین التالمیذ ؛ 
  یعالج مشكالت التالمیذ النفسیة واالجتماعیة ؛ 
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   شروط ومعاییر اختیار االنشطة التعلیمیة )4

 ارتباط األنشطة بالمقرر الدراسي أو بالمنھاج الدراسي ؛ 
  للمتعلمین وما بینھم من اختالف وفروقات ؛مراعاة القدرات الفردیة 
  مراعاة طبیعة المحتوى التعلیمي والموضوع الدراسي ، والكفایات

 المستھدفة ؛
 االرتباط بمیول وخبرات التالمیذ ورغباتھم ؛ 
 التنویع في اختیار األنشطة وجعلھا مصدر للتعلم ؛ 

   نماذج األنشطة المندمجة والموازیة )5

  ، الزیارات العلمیة والرحالت المدرسیة ؛ إنجاز البحوث  -    

  المناظرات العلمیة والثقافیة واألدبیة ؛  -    

  المطالعة والقراءات الخارجیة ؛  -    

  المشاركة في المسرح والریاضة ؛  -    

  جمع المادة العلمیة الخاصة بحقل معرفي معین ؛  -    

   التعلمیةدور المعلم في تنفیذ األنشطة التعلیمیة  )6

  خلق جو تعلیمي فعال داخل الفصل ؛ -    

  امتالك مھارات الفاعلیة كمھارات التحلیل واإلبداع واإلقناع ؛ -    

  اإللمام بقواعد األنشطة وأسالیب التعلم النشط ؛ -    

التخطیط والتنفیذ لألنشطة داخل الصف ، وإعداد خطة مكتوبة للنشاط  -    
  والبغیة من النشاط والقضیة التي یتناولھا ؛الصفي ، مع تحدید الھدف 

  أسس اختیار األنشطة التعلیمیة ) 7

 ارتباط النشاط التعلیمي باألھداف المرجو تحقیقھا ؛ -
 ؛) محتوى الدرس ( موضوع الدرس  -
 طبیعة المتعلمین ومیولھم ؛ -
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 إمكانیة المدرسة ؛ -
  خبرة المعلم ؛  -

  :ھوالنشاط التعلیمي  •

  ما ینجزه المتعلم من مھام وعملیات لبناء التعلم ، وتحقق كفایة ما  -

  .كل نشاط یقوم بھ المدرس أو المتعلم لتحقیق أھداف تعلیمیة محددة -

  .االشتغال السیكومعرفي للتلمیذ على موضوع التعلم  -

ھو القدرات والكفایـات المراد بناءھا أو تطویرھا لدى  :الھدف التعلیمي  •
  .المتعلم
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الوسائل التعلیمیة الموظفة في تدرس مادة :  ابعالفصل السـ
  التربیة اإلسالمیة

  

   مفھوم الوسائل التعلیمیة )1

یطلق أیضا على الوسائل التعلیمیة بالوسائل الدیداكتیكیة ، أو الوسائل   
 البیداغوجیة ، أو المعینات البیداغوجیة ، أو الوسائط التعلیمیة ، أو وسائل

  .التدریس ؛ فكل ھذه التسمیات یراد بھا معنى واحد 

مختلف األدوات والوسائط التي تساعد المدرس على : ھي  الوسائل التعلیمیة
  .تحقیق األھداف والكفایات المطلوبة 

   أھمیة الوسائل الدیداكتیكیة )2

  تساعد على فھم الجوانب الغامضة للدرس ألن األلفاظ قد ال تفي بالمراد ؛ 
  تنقل الدرس من إطار التجرید إلى إطار الملموس ؛ 
  تنمي روح المالحظة لدى المتعلم ؛ 
  تربط المدرسة  بالحیاة ؛ 
  مرتكزا لجلب وشد انتباه المتعلم ؛ 
  تقویم التعلمات ؛ 
  تشویق المتعلمین لدراسة موضوع أو طرح مشكل ؛ 
  تعزیز التعلم وتثبیتھ ؛ 

   یكیةشروط استعمال الوسائل الدیداكت )3

 أن تكون متوفرة حینما نحتاج إلیھا ؛  
  یجب أن تكون الوسیلة أسھل من الموضوع المراد إیضاحھ ، فال تحتاج

 بدورھا إال إیضاح ؛
  یجب أن یجدد المعلم في الوسائل المعینة ، وال یكتفي بالوسائل التقلیدیة

 القدیمة ؛
 یجب أال تطغى الوسیلة على الدرس فینصرف المتعلمون عنھا ؛ 
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  یجب أن یعرض المدرس الوسیلة بشكل یتسنى للمتعلم تتبعھ ال بسرعة وال
 ببطء ؛

 كما یجب أن یعلم المعلم أن الوسیلة للتعلیم ال للتسلیة ؛ 

   قواعد استعمال الوسائل التعلیمیة) 4

   أن یعرف المدرس الدور أو األدوار التي ستؤدیھا : تحدید األھداف
بأن یرسم األھداف المتوخاة من الوسیلة الوسیلة في العملیة التعلیمیة ، 

 .التعلیمیة 
   أن تتالءم مع محتوى الدرس ومع المستوى االستیعابي : مالءمة الوسیلة

 .واإلدراكي للتالمیذ 
   أال تكون الوسیلة معقدة االستخدام ؛: سھولة االستخدام 
  تجربة الوسیلة واختیارھا ؛ 
  استخدام الوسیلة في الوقت المناسب ؛ 
  صیانة الدائمة للدعامات والمحافظة علیھا في مكان آمن ؛ال 
  الوضوح ؛ 
  التنوع في استعمال الوسائل التعلیمیة ؛ 

   عوائق استعمال الوسائل التعلیمیة) 5

غیاب التكوین المستمر في ھذا المجال ، مما ساھم في اعتماد اللفظیة ،  -
 وأسلوب اإللقاء ؛

 المؤسسة ؛غیاب معظم ھذه الوسائل التعلیمیة من  -
غیاب الحدیث عن الوسائل التعلیمیة المتنوعة في كتیبات التوجیھات  -

 التربویة ؛
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   مراحل توظیف الوسائل التعلیمیة) 6

o مرحلة االختبار واالنتقاء  : المرحلة األولى. 

 .یجب أن یحدد المعلم الوسیلة التي سیستعین بھا أثناء بناء الدرس 

o مرحلة اإلدماج وذلك من خالل  : المرحلة الثانیة: 
  تھیئة الفضاء التي ستوضع فیھ الوسیلة ؛ -
  اإلطالع على محتوى الوسیلة وكیفیة استعمالھا ؛ -
  التأكد من صالحیتھا لالستعمال من حیث الجانب التقني والمادة العلمیة ؛ -
عدم مغادرة حجرة الدراسة أثناء عمل اآللة ن حتى ال تتعرض ھي أو ما  -

  ...داخلھا من صور أو أفالم في 

  أنواع الوسائل البیداغوجیة  )7

  :مثال                         :نوع الوسیلة             
  الجداول -        ملصقات  -الكتاب المدرسي  -  الوسائل المكتوبة  -

  ...الشفافات  - مقاطع من كتب -نصوص شرعیة  -
  ... قرص  -    شریط    -  مسجلة   -   مذیاع  -  الوسائل السمعیة  -
  الرسوم  -    الملصقات -  الصور  -السبورة  -  الوسائل البصریة غیر الضوئیة  -

  الخطاطات  -الخرائط       -           المطویات  -
  ...  المبیانات  -        المجسمات    -

  الشرائح الطوبوغرافیة    -الصور المتحركة     -  الوسائل البصریة الضوئیة  -
  ...المسالط العاكس  -الشفافات              -

  األفالم التعلیمیة والوثائقیة  -التلیفزیون            -  الوسائل السمعیة البصریة  -
  ...البرید االلكتروني  -االنترنیت             -

  

   عالقة الوسائل التعلیمیة باألنشطة التعلیمیة التعلمیة) 8

  أن كل من األنشطة والوسائل من عناصر المنھاج الدراسي ؛ -

  قد یكون النشاط نفسھ وسیلة تعلیمیة؛ كالرسوم التوضیحیة أو العروض العلمیة؛ -

  قد تستخدم الوسیلة التعلیمیة لخدمة أنشطة تعلیمیة متعددة ؛ -
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  تكنولوجیا المعلومات واالتصال في التعلیم:  الفصل الثـامن
  

   تكنولوجیا المعلومات واالتصالمفھوم  )1

ھي كل التقنیات واألدوات والموارد الرقمیة المستعملة في العملیة التعلیمیة  
  .  التعلمیة من أجل تحقیق قیمة مضافة في جودة التعلیم 

   أھداف إدماج التكنولوجیا في التعلیم )2

   التعلیمیة تطویر كفایة المدرس والمتعلم باستعمال التكنولوجیا في األنشطة
 ؛) الكفایات التكنولوجیة ( التعلمیة ، 

  أدوات مساعدة للمتعلم في تثبیت التعلمات ؛ توفیر 
  ؛ تعزیز التعلم الذاتي 
  تدبیر الزمن الدیداكتیكي ؛ 
  تجاوز بعض معیقات التعلم ؛ 
  تشجیع المدرسین على العمل الجماعي ؛ 

   ة اإلسالمیةأھمیة إدماج التكنولوجیا في تدریس مادة التربی) 3

  :على المستوى المعرفي   

توسیع وإثراء معارف كل من المدرس والمتعلم من خالل استثمار الصور  -
  المتحركة ، أو المؤثرات الخارجیة ؛

إتاحة الفرصة للمتعلم من أجل المطالعة في المصادر والمراجع والمقاالت  -
  المرقمنة ، التي قد ال یستطیع أن یتوفر علیھا ؛

  :المستوى القیمي على   

تعزیز االتجاه الرامي إلى تربیة ناشئة على قیم الشریعة اإلسالمیة فقھا  -
  واعتقادا؛

  دعم وتقویة الثقافة اإلسالمیة الدینیة ؛ -
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تكوین المتعلم تكوینا وظیفیا یسھم في االنتقال من مجرد مستھلك للمعلومة إلى  -
  منتج لھا وفق خصوصیاتنا الدینیة والوطنیة ؛

  :على المستوى المھاري   

  تعزیز قیم ومھارات التواصل السمعي والبصري والشفوي ؛ -

  دعم قدرات المتعلمین ومھارتھم في حل المشكالت وطرح البدائل المناسبة ؛ -

تعزیز قدرات استخدم التكنولوجیا في البحث عن معلومات حول األنشطة  -
  المطلوبة ؛

توجیھات إلعداد واستثمار سیناریوھات بیداغوجیة تدمج تكنولوجیا ) 4
  المعلومات واالتصال 

  : المراحل األساسیة إلعداد سیناریو بیداغوجي -

o مرحلة التحلیل ؛ 
o مرحلة التصور ؛ 
o مرحلة اإلعداد ؛ 
o  ؛) التطبیق(مرحلة التنفیذ 
o مرحلة المراجعة والتقویم ؛ 

  

  

 

 
 
 
 
 



خالد ایت عال   : الملـخص المفیـد في علوم التربیة والدیداكتیك                            إعداد   
 

 135 

  التواصل البیداغوجي:  الفصل التـاسع
  

  التربوي /  تعریف التواصل البیداغوجي )1

  :ھو  التواصل البیداغوجي  

  .اإلرسالیات المتبادلة حول مضمون تعلیمي بین أفراد جماعة القسم  -

كل أشكال وسیرورات ومظاھر العالقة التواصلیة بین المدرس والمتعلم ، وھو  -
یھدف إلى تبادل أو تبلیغ ونقل الخبرات والمعارف والمواقف مثلما یھدف إلى 

  .التأثیر على سلوك المتلقي 

  .عالقة تفاعل بین طرفین لتمریر خطاب معین بواسطة رمز  -

   عناصر التواصل البیداغوجي )2

 ؛) تنظیم مجال التواصل (  السیاق -
 ؛)المدرس، المتعلم، الوسائل، المضمون (األطراف المتفاعلة في التواصل  -
 الھدف من التواصل ؛ -
 سیرورة التفاعل بین المتعلمین والمدرس ، أو بین المتعلمین في ما بینھم ؛ -

   أھداف التواصل التربوي )3

  تحقیق وحدة الجماعة والوصول إلى تماسكھا ؛ 
  معرفة متعلمة سھلة االستیعاب ؛ تحقیق 
   خلق كفایة تواصلیة لدى المتعلم إما بإنتاج الخطاب أو فھم مرجعیات

 الخطابات المتقدمة إلیھ ؛
  سھولة تمریر الرسائل التربویة سواء كانت لغویة أو قیمیة ؛ 
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   عوائق التواصل البیداغوجي )4

  :عوائق ترتبط بالمجال           المتعلم / المدرس : عوائق ذاتیة     
ضعف صوت المدرس أو المتعلم * 

  على حد السواء ؛
  صعوبة نطق الحروف ؛* 
  ؛ عدم احترام مخارج الحروف* 
  غموض في الخطاب ؛* 
  

وجود المؤسسة بوسط المدینة أو * 
  ...قرب ممر القطارات أو السیارات 

  غیاب البنیة التحتیة األساسیة ح* 
  مناسب ؛التوقیت غیر * 
  

  

   أنماط التواصل) 5

 التواصل مع الذات ؛ -
 التواصل مع اآلخر ؛ -
  تواصل الجماعات االجتماعیة ؛ -

ھو المنطق الدینامي للعالقات البیداغوجیة بین أفراد  :التفاعل البیداغوجي  •
  .جماعة القسم خالل وضعیة تعلیمیة تعلمیة 

  .سیرورة الفعل البیداغوجي تعتمد على البیاغوجیا التلقینیة  -
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  التنشیط التربوي:  الفصل العـاشر
  

  مفھوم التنشیط التربوي  ) 1

ھو مجموع العملیات التي یتوخى منھا المدرس تحریك وإشراك جماعة الفصل  -
  .لتحقیق أھداف التعلم 

بعث الروح والحركة داخل مجموعة معینة إلحداث تغیرات في سلوك أفرادھا  -
  .ومواقفھم ومشاعرھم وأعمالھم 

   مكونات التنشیط التربوي )2

 المنشط بكسر حرف الشین ؛ -
 المنَشط ؛ -
 موضوع النشاط ؛ -
 وسائل وتقنیات النشاط ؛ -
 الزمان والمكان ؛ -

   مقتضیات التنشیط التربويمھام أو ) 3

 ؛التخطیط  -
 االستقبال كالتعرف على المشاركین ؛ -
 التنظیم والتوجیھ ؛ -
 التقویم والدعم ؛ -
 التسییر والتحفیز على العمل ؛ -
 ...تقدیم الموضوع وتحدید وقت إنجازه  -

   عوائق التنشیط التربوي )4

 كثافة البرامج الدراسیة ؛ -
 التشویش ، اإلكتظاظ ؛ -
 الخجل والتردد ؛ -
 عدم االنتباه وقلة التركیز ؛ -
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 الوقت وسوء تدبیره ؛ ضیق -
 كثرة عدد المشاركین ؛ -
 كثرة األنشطة وغیاب التركیز ؛ -
 غیاب دعامة التنشیط ؛ -

   أدوار المدرس في عملیة التنشیط )5

  ....الختبار النشاط التعلیمي : تدخل احتمالي  -أ 

  .إلقرار النظام أو عجز في العمل :  تدخل ضرورة -ب 

  .إذا طلب منھ ذلك :  تدخل عرضي -ت 

 .لفائدة ترجى :  تدخل كفاءة -ث 

  أھداف التنشیط التربوي وظائف و) 6

  تكسیر الرتابة التي یعاني منھا الفصل الدراسي ؛ 
  اكتساب مھارة التعبیر الشفھي ؛ 
  تنمیة مھارة التواصل والحوار ؛ 
  التحفیز على المشاركة ؛ 
  االنضباط لقواعد الجماعة ؛ 
  أنفسھم ؛ دفع المتعلمین إلى االعتماد على 
  إضفاء روح الحیویة والنشاط في الفعل التربوي ؛ 

   طرائق  التنشیط التربوي/ تقنیات  )7

التي یختارھا المدرس لیحفز المتعلمین على  ھي اآللیة: تعریف تقنیة التنشیط  *
  : نجدومن بین ھذه التقنیات . اإلقبال على التعلم 

  .الزوبعة الذھنیة / تقنیة العصف الذھني  -

ھي اجتماع المجموعة إلعطاء حلول لمشكل معلوم ، والتفكیر في الحل   
  .وتقدیم المقترحات بدون نقد أو تعلیق 
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  .قمص األدوار / تقنیة لعب  -

  .ھي تقنیة یقوم األفراد بأدوار غیر معتادة في حیاتھم الیومیة أو المھنیة   

  . 6×6تقنیة فلیبس  -

لون لمدة ستة دقائق على وتعني ستة متعلمین في كل مجموعة یشتغ  
  .موضوع محدد ، فینجزون المھام المطلوبة وفي الوقت المحدد 

  .تقنیة العینة أو البانیل  -

تتمثل ھذه التقنیة في تكلیف مجموعة صغیرة من التالمیذ بالبحث في   
موضوع معین ، ثم عرض ومناقشة ما توصلوا إلیھ أمام باقي التالمیذ ، مما یتیح 

  .لتالمیذ في النقاش وطرح األسئلة مشاركة باقي ا

  .تقنیة دراسة الحالة  -

ھي موضوع عن الحیاة الیومیة في حاجة إلى حل أو قرار مسبقا ، ثم 
  .یدرس بصفة جماعیة من قبل كل المشاركین 

  .حلقة نقاش  -

ھي طرح موضوع للمناقشة ومعالجتھ من طرف المجموعة والخروج   
  .بقرار بعد مدة زمنیة معینة 

  . تقنیة حل المشكالت  -

أو  3( ھي تقنیة تنشیط یوزع خاللھا المشاركون إلى مجموعات صغرى   
من أجل مناقشة مشكلة معینة أو البحث عن حل لھذه المشكلة یتم ) أفراد  4

  .عرضھ علیھم ، وتحدید أدوار المنشط والمشاركین 

  .تقنیة المحاكاة  -

  .معین وضعیة ملموسة یعاد تركیبھا حسب نماط  ھي  
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  .تقنیة المنتدى التواصل  -

حوار انطالقا من سند سمعي بصري من نوع األفالم واألشرطة والبرامج   
  .التلفزیة 

  .تقنیة الشھادة  -

یتم طرح موضوع النقاش ، ویتطلب من المتعلمین أن یحكوا عن تجربة  
  .واقعیة عاشوھا یوما ما ، وأن تكون ذات عالقة بالموضوع المطروح 

  .تقنیة لغة الصورة  -

یتم عرض مجموعة من الصور المتنوعة ، تتناول موضوعا یرید منھ   
المدرس إخضاعھ للنقاش أمام المتعلمین على طاولة یختار المتعلمون صورة أو 

  .أكثر ، ویطلب منھم تعلیل سبب انتقائھم لتلك الصورة التي أثارت اھتمامھم 

  . 4×3تقنیة التجمیع  -

  .ة المستدیرة تقنیة المائد -

  .تقنیة الورشات  -

  .تقنیة الدوران  -
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  التعلم الذاتي:  الفصل الحـادي عشر
  

   مفھوم التعلم الذاتي )1

  :للتعلم الذاتي تعاریف متنوعة ومتعددة نذكر منھا 

بتوجیھ ) ة(ھو مجموعة من األنشطة التعلیمیة الذاتیة التي یقوم بھا األستاذ  -
المتعلم إلى ممارستھا وإنجازھا بمفرده ؛ في إطار األھداف التعلیمیة التعلمیة 

  . المتعاقد علیھا داخل الفصل 

ھو أسلوب في التعلم یستخدم فیھ الفرد من تلقاء نفسھ الكتب أو اآلالت التعلیمیة  -
غیرھا من الوسائل ، ویختار بنفسھ نوع ومدى دراستھ ، یتقدم فیھا وفقا  أو

  .لمقدرتھ دون مساعدة المدرس 

ھو أسلوب للتعلم یختلف عن األسالیب التقلیدیة ، ویتیح للمتعلم إمكانیة للتعلم  -
  .وفق إمكاناتھ وقدراتھ الخاصة 

  .ؤولیة التعلم التعلم الذاتي یساعد المتعلم على االستقاللیة وتحمل مس -

  . التعلم الذاتي یعني فاعلیة المتعلم  -

التعلم الذاتي ھو كل المعارف والمھارات والكفایات التي اكتسابھا الفرد ، سواء  -
  .في المدرسة أو خارجھا معتمدا على قدراتھ الذاتیة 

   مزایا التعلم الذاتي) 2

  تطویر عملیة التعلم وأھدافھا ؛ 
  لفردیة وتمكین كل متعلم من بلوغ أقصى إمكاناتھ ؛االستجابة للحاجیات ا 
  اقتراح مواد تعلیمیة وأنشطة وأھداف متنوعة ؛ 
  تشجیع كل من المدرس والمتعلم على اإلبداع واالبتكار ؛ 
  تنمیة دافعیة المتعلم نحو التعلم ؛ 
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   مبررات التعلم الذاتي )3

  :لعدة مبررات منھا ضرورة التوسع في استخدام أسالیب التعلم الذاتي وذلك 

 مبررات تعلیمیة ؛ -
 مبررات اقتصادیة ؛ -
 االنفجار المعرفي الھائل ؛ -
 الفروق الفردیة ؛ -

   خصائص وممیزات التعلم الذاتي) 4

  مراعاة الفروق الفردیة ؛ 
  السرعة الذاتیة للمتعلم ؛ 
  التعلم لإلتقان ؛ 
  التوجیھ الذاتي للتعلم ؛ 
  التغذیة الراجعة الفوریة ؛ 
  التنویع في مصادر التعلم وأسالیبھ ؛ 

   نماذج التعلم الذاتي) 5

 النموذج الثالثي للتعلم المنظم ذاتیا ؛ وضعھ ِزمارمان ؛ 
  النموذج المعرفي االجتماعي لألھداف والتنظیم الذاتي ؛ وضع من طرف

 بنترش ؛
  ؛" بوكارتس " النموذج الثالثي الطبقات ل 

   أنماط التعلم الذاتي) 6

  الذاتي المبرمج ؛التعلم 
 التعلم الذاتي باستخدام الحاسوب ؛ 
 التعلم الذاتي بالحقائب والرزم التعلیمیة ؛ 
 خطة كلیر ؛ 
  لإلتقان ؛/ التعلم للتمكن 
 التعلیم الخاص المسموح ل بوستلثویت ؛ 
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 الوحدات التعلیمیة ؛ 

   المھارات المرتبطة بالتعلم الذاتي) 7

 مھارات التفكیر ؛* 
 م ؛مھارات التقوی* 
 مھارات التنظیم ؛* 
 مھارات البحث ؛* 
 المھارات المرتبطة باستخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة ؛* 

   أھمیة تفعیل أنشطة التعلم الذاتي في تدریس مادة التربیة اإلسالمیة )8

 اإلسھام في تحقیق تكافؤ الفرص بتجاوز الفروق الفردیة ؛ -
 التعلم الصالح دعم وتثبیت المكتسبات ؛استثمار الوقت واستغاللھ باستمرار  -
 تدریب المتعلم على مداخل وتقنیات إنتاج المعرفة ؛ -
 االستفادة من مصادر المعلومات ، وبنوك المعطیات ، وشبكات التواصل ؛ -
تنمیة القدرة على تحسین أداء المتعلم وزیادة فاعلیتھ ، نحو التعلم ، وتعزیز  -

 مكتسباتھ؛

   ى التعلم الذاتيأسس تشجیع المتعلم عل) 9

 التركیز على أسلوب الحوار والمناقشة ؛ -
  اعتماد طریقة حل المشكالت في التدریس ؛ -

  . ھي أن یبذل التلمیذ مجھودا إضافیا من تلقاء نفسھ  :الحافزیة الذاتیة  •

مقاربة منھجیة تھدف إلى االھتمام بالفرد المتعلم ، والتركیز  :تفرید التعلیم  •
  .علیھ في عملیتي التعلیم والتعلم 

  

  

  

  



خالد ایت عال   : الملـخص المفیـد في علوم التربیة والدیداكتیك                            إعداد   
 

 144 

  طرق وأسالیب التدریس:  الفصل الثـاني عشر
  )علم التدریس (                

  
الدراسة العلمیة التطبیقیة المعیاریة المتعلقة بالعالقة بین :  المراد بعلم التدریس) 1

المتعلم والمدرس والمادة المدرسة ، وما یتعلق بالمنظومة التعلیمیة التعلمیة من 
حیث ؛ األھداف  ، وطرق التدریس ، والوسائل البیداغوجیة ، وطرق التقویم 

   .والدعم 

  :  التدریستعریف 

  :للتدریس تعاریف متنوعة نذكر من بینھا   

متعلم مجموعة من ھو نشاط تعلیمي تعلمي یقوم بھا المدرس إلكساب ال -
 .المعارف والمھارات والقیم والسلوك 

التدریس عملیة تربویة تأخذ في اعتبارھا كافة العوامل المؤثرة في التعلیم ،  -
 .ویتعاون خاللھا كل من المتعلم والمعلم لتحقیق األھداف التعلیمیة المرجوة 

 التدریس إجراءات یخطط لھا المدرس مسبقا تعینھ على تنفیذ العملیة -
  .التعلیمیة في ضوء اإلمكانیات المتاحة 

  :وعلم التدریس یقصد عموما إلى  ●

 تمكین المدرس من المعارف الالزمة ؛ -
 تمكینھ من المھارات التي تؤھلھ ألداء وظیفتھ بطریقة علمیة ؛ -
 تمكینھ من التواصل الجید مع الفئة المستھدفة ؛ -

  : علم التدریس یستمد من علوم متعددة منھا  ●

  خصص العلمي للمدرس ؛الت -

  علم النفس التربوي ؛ -

  علم التواصل ؛ -
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  علم االجتماع التربوي ؛ -

   مسائل علم التدریس ●

 األھداف التربویة ؛ 
 المدرس والمتعلم والعالقة بینھما ؛ 
 المادة المدرسة ؛ 
 طرق التدریس ؛ 
 طرق التقویم والدعم ؛ 
 كفایة المدرس ؛ 
 دینامیة الجماعة ؛ 
  والمعینات البیداغوجیة ؛الوسائل  

   تعریف طرق التدریس) 2

ھي الطرق التعلیمیة التي تُستعمل في تدبیر الدروس من التخطیط :طرق التدریس 
أوھي مجموعة من اإلجراءات واألنشطة التي یقوم بھا المعلم  إلى التقویم ،

  .والمتعلم أثناء الموقف التعلیمي من أجل تحقیق أھداف الدرس 

   : دریسطریقة الت -

  .ھي نظام الخطوات التدریسیة الذي یمكن تكرارھا في المواقف التعلیمیة -

یقصد بھا الطریقة التي یستخدمھا المعلم  في توصیل محتوى المنھاج للتلمیذ أثناء  -
  قیامھ بالعملیة التعلیمیة

   : تعریف أسلوب التدریس -

امھ بعملیة التدریس ھو الكیفیة التي تناول المدرس طریقة التدریس أثناء قی  
  .بصورة تمیزه عن المدرسین الذین یستخدمون نفس الطریقة 

أو ھو شكل من التفاعل الذي یحدث بین المعلم والمتعلمین أثناء التدریس ،   
ویرتبط أساسا بشخصیة المعلم ، ومرجعیتھ المعرفیة والتربویة ، وسماتھ وكفاءتھ 

  .وبنوعیة مواقفھ 
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ھي خطة عمل محكمة صمم لھا سلفا من قبل المدرس  : إستراتیجیة التدریس -
بغیة تحقیق األھداف التربویة المرجوة بأقصى فاعلیة ممكنة ، اعتمادا على 

  .اإلمكانیات المتاحة 

ھي منظومة من الطرائق والتقنیات التعلیمیة واألسالیب التي توظف لتحقیق أو 
  .أھداف محددة

  وفق مجموعة من الضوابط  سمعاییر اختیار طرائق وأسالیب التدری )3

o طبیعة المادة ؛ 
o طبیعة الدرس المدرس ؛ 
o طبیعة ونوع األھداف المسطرة ؛ 
o مراعاة إمكانات المؤسسة ؛ 
o موقع الحصة الزمنیة ؛ 
o مراعاة التنویع ؛ 
o  ؛) المتعلمین(خصائص الفئة المستھدفة 

   أھمیة طرق التدریس في العملیة التعلیمیة التعلمیة )4

   التدریس واالنتقال بھا من العشوائیة إلى الضبط والوضوح ؛تنھیج عملیة 
  تنظیم المادة الدراسیة وفق خطوات مضبوطة ، ومراحل محددة ؛ 
  تسھیل حصول التعلمات عند المتعلم ؛ 
  تنویع طرق التدریس یساھم في تطویر مختلف قدرات ومھارات المتعلم ؛ 
  م نشیطا ؛تنویع طرق التدریس یُزیل الكلل ، ویجعل المتعل 
  اعتماد طرق التدریس یساعد على تحقیق األھداف بكل دقة ووضوح ؛ 

   موصفات طریقة التدریس الناجحة )5

 تبادل اآلراء والخبرات ؛ 
 مشاركة التالمیذ ؛ 
 مراعاة الفروق الفردیة ؛ 
 الوقت المتاح ؛ 
 تطویر الذاتي ؛ 
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 تطبیق الخبرات المكتسبة في الحیاة ؛ 
  المختلفة ؛الفصل بین المنھاج 

  باعتباره قائدا تربویا  صفات المدرسصفات من ) 1-5

  .الثقة في النفس وقوة الشخصیة  -:  صفة شخصیة* 

  .التمكن من أدوات التواصل  -:  صفة تدریسیة* 

  .التمكن من المعارف المدرسة  -:  صفة أكادیمیة* 

 .االلتزام بقیم المھنة وأخالقیاتھا  -:  صفة أخالقیة* 

   العناصر األساسیة لتطویر تدریس مادة التربیة اإلسالمیة) 6

  تكوین المدرس الكفء ؛  -

  توفیر الشروط العلمیة والتربویة والتواصلیة والفنیة المطلوبة ؛  -

  تكامل البعد المعرفي والوجداني في شخصیة المدرس ؛  -

متناسبة تحویل مقاصد المادة ومحتواھا العلمي إلى مكونات وأنشطة تربویة   -
  لسن المتعلمین وحاجاتھم ؛

   خصائص التدریس التفاعليمن  )7

  اختبار الطرائق المناسبة ؛ 
  مراعاة ربط الخبرات التعلیمیة الجدیدة بالخبرات المكتسبة ؛  
  تنظیم اإلجراءات والممارسات التعلیمیة بطریقة تسمح بالتغذیة الراجعة ؛ 
   التفكیر اإلبداعي ؛یستدعي التدریس الفعال القدرة على 
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   أنواع  طرق التدریس )8

  .الطریقة االستنباطیة  -

عملیة تفكیریة یتم االنتقال بھا من العام إلى الخاص ، أو من الكلیات إلى 
  .الجزئیات ، أو من المقدمات إلى النتائج 

  .الطریقة االستقرائیة  -

أو من الجزئیات إلى عملیة تفكیریة یتم االنتقال بھا من الخاص إلى العام ، 
  .الكل ، حیث یتم التوصل إلى قاعدة عامة من مالحظة حقائق مفردة 

  .طریقة القیاس  -

وھي طریقة لحفظ المعلومات وفي ھذه الطریقة یقوم التلمیذ بتطبیق 
وھي عكس طریقة . التعمیمات والقوانین على األمثلة والمواقف المتشابھة 

بالسرعة والسھولة وعدم التكلفة وھي تصلح  االستقراء ، وتتمیز طریقة القیاس
  .بصورة أفضل في دروس اللغة والعلوم والریاضیات 

  .طریقة االستنتاجیة  - 

ھي استنتاج قاعدة أو قاعدة عامة من حاالت خاصة من خالل عرض 
وھي عملیة تھدف إلى . األمثلة ومناقشتھا واستخالص القواعد والتدریب علیھا 

  .ائج معینة وصول المتعلم إلى نت

  .الطریقة البنائیة  -

رؤیة في نظریة التعلم ونمو الطفل ، قوامھا أن الطفل یكون نشطا في بناء  
أنماط التفكیر لدیھ ، نتیجة تفاعل قدراتھ الفطریة مع الخبرة ، وتعتبر أن المعرفة 

  .تبني على ید المتعلم وال یستقبلھا بصورة سلبیة من البیئة 

  .الطریقة اإللقائیة  -

وھي الطریقة التي یتم فیھا عرض المعلومات والحقائق بشكل لفظي عمودي 
من المدرس إلى التالمیذ ، یتم شرح الدرس عن طریق التحدث باعتماد أسالیب 
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مختلفة ؛ كالمحاضرات ، والوصف ، والشرح ، وعرض القصص والحوادث 
  ...وغیرھا 

  : ممیزات طریقة اإللقاء

 اإلعداد والتحضیر ؛سھولة  -
عرض مجموعة من أنشطة المعلم ، وما فیھا من سرد للحقائق والمعلومات  -

 في وقت قصیر ؛
 شرح بعض المصطلحات الصعبة والمفاھیم الغامضة بشيء من التفصیل ؛ -
  المعلم الكفء یستطیع أن یتبع عناصر تحسین ھذه الطریقة واالستفادة منھا؛ -

  : عیوب الطریقة اإللقائیة

 تھمل الفروق الفردیة وال تھتم بمیول التالمیذ وقدراتھم ؛ أنھا -
إذا طالت فترة اإللقاء فإن ذلك سوف یؤدي إلى السأم والملل من قبل  -

 التالمیذ؛
ھذه الطریقة ال تنمي قدرات التفكیر وحل المشكالت ، ولكنھا تساعد على  -

  الحفظ واالستظھار ؛

  .الطریقة الحواریة  -

المتسلسلة المرتبطة تلقي على المتعلمین بغرض ھي مجموعة من األسئلة 
  .مساعدتھم على التعلم بإیصال المعلومات الجدیدة إلى عقولھم 

  .طریقة المناقشة  -

ھي المحادثة التي تدور بین المدرس والتالمیذ أو بین التالمیذ أنفسھم في 
  .موقف تعلیمي ، وتعتمد على الحوار والجدل بطرح سؤال ثم جواب 

  .ة التحلیلیة الطریق -

تعتمد ھذه الطریقة على المالحظة لألشیاء موضوع التعلم صور ، مبیان ، 
  .نص ، ثم استخدم المعطیات للوصول إلى المطلوب 
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  .التعلیم المبرمج  طریقة -

طریقة في التعلیم توضع فیھ المادة التعلیمیة في خطوات صغیرة ومتسلسلة 
خطوة الحقة إال بعد النجاح واإللمام بالخطوة تسلسال منطقیا ال یمكن االنتقال إلى 

  .األولى ، صاحبھا ھو سكینر 

  .طریقة حل المشكالت  -

طریقة یجعل بھا المدرس متعلمیھ یشعرون أنھم أمام تحد ال یستطیعون 
تجاوزه بسھولة ویتطلب وضع فرضیات ، ومعالجة المعلومات للوصول إلى 

  . النتائج 

   .طریقة المشروع  -

كریة وعملیة ینجزھا التالمیذ بإشراف المدرس لبلوغ ھدف معین نشاطات ف
وتساعد طریقة المشروعات في التدریس على االستكشاف وتقوى الجانب . 

  .المھاري للتالمیذ 

  .طریقة االكتشاف -

یمكن النظر إلى التعلم باالكتشاف على أنھ رد فعل على طرق التدریس 
لعرض الشفوي ، التي تقوم على التركیز القائمة على اإللقاء ن والمحاضرة ، وا

  .على دور المعلم والمادة التعلیمیة 

ویمكن تعریف ھذه الطریقة بأنھا وسیلة یكتسب بھا شخص ما معرفة ما عن 
  .طریق استخدام مصادره العقلیة أو الفیزیائیة 

  . طریقة التعلیم التعاوني -

  .أثناء التعلم تحث إشراف المدرس استخدام المجموعات القائمة على التعاون

  .طریقة العرض العلمي  -

  .وتسمى أیضا طریقة البیان العلمي وظھرت كرد فعل لطریقة اإللقاء 

  



خالد ایت عال   : الملـخص المفیـد في علوم التربیة والدیداكتیك                            إعداد   
 

 151 

  .طریقة ھربارت  -

ھي من الطرق السائدة المنتشرة في األوساط التعلیمیة وھي عبارة عن 
  .خطوات للتدریس أكثر من طریقة مستقلة بذاتھا 

  :خمس خطوات للدرس وھي  وقد حدد ھربارت

 .التمھید  -1
 .العرض  -2
 .المقارنة  -3
 .التعمیم  -4
 .التطبیق  -5

  .طریقة الوحدات الدراسیة  -

الوحدات عبارة عن دراسة موضوع شامل واسع متكامل یضم موضـوعات 
فرعیة متعددة ، وھي طریقة وسط بین طریقة المشكالت في صغر موضـوعاتھا 

  .مشروعاتھاوبین طریقة المشروع في ضخامة 

ھي مشروع تعلیمي متكامل یثیر اھتمام التلمیذ :  تعریف الوحدات الدراسیة
  .وتنطوي تحتھ أوجھ متعددة من النشاط 

  .طریقة إعداد التقاریر  -

عبارة عن تكلیف التالمیذ بالقیام ببعض البحوث الصغیرة ، أو جمع 
السلف، أو زیارة المعلومات عن موضوعـات مختلفة مثل دراسة حیاة العلماء من 

  .مؤسسة علمیة ، أو البحث في المكتبة 

  . صاحبھا ھو دیكرولي: الطریقة الكلیة لتعلم القراءة  -

  طریقة المجموعات  -طریقة التعیینات  -طریقة العصف الذھني  -

  ...... طریقة المحاضرات - طریقة االستقصاء -
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  : بنیت منھجیة تدریس التربیة اإلسالمیة على  ●

  االنطالق من مركزیة المتعلم وفاعلیتھ ؛  -    

  بناء وضعیات تعلیمیة ذات معنى بالنسبة للمتعلم ؛  -    

  :اإلعدادي العادي لتدریس مادة التربیة اإلسالمیة یقوم على  ●

  تحدید موضوع الدرس والكفایات واألھداف التعلیمیة المتعلقة بھ ؛  -    

  استحضار المادة العلمیة المرتبطة بموضوع الدرس ؛  -    

  تحدید نوعیة األسئلة التي سیوجھھا إلى المتعلمین أثناء سیرورة الدرس ؛  -    

مجموعة من المعارف والمفاھیم والمبادئ واالتجاھات والقیم : كفایات التدریس  •
میذ داخل الصف والمھارات التي تلزم المعلم لكي یقوم بتعلیم جید وناجح للتال

  .وخارجھ 

   : مھنة التدریس ●

المدرس من أھم عوامل نجاح العملیة التعلیمیة التعلمیة والبرامج اإلصالحیة   
التربویة ، ألن طبیعة عملھ تقتضي منھ أن یكون صاحب رسالة أكثر منھ صاحب 

رس المھنة وبقدر ما یكون مؤھال لحمل ھذه األمانة بقدر ما ینجح في أدائھا ، والمد
  .مدعو لتطویر قدراتھ ومھارتھ ویتعامل مع جمیع المشاكل واإلشكاالت لحلھا 

حیث یعتبر التدریس مھنة كمختلف المھن مثل الطب والھندسة تحتاج إلى   
  .تكوین قبل الخدمة 
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  الئحة المصادر والمراجع
 ؛الميثاق الوطني للتربية والتكوين   -
 ؛الكتاب األبيض   -
 ؛المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي    51.17اإلطار  -قـانون -
 لألستاذ عبد هللا بوغوتة ؛ 51.17افطار    -قراءة في القـانون -
 ؛اإلطار    -أرضية مشروع مذكرة قـانون -
 ؛اإلطار لمنظومة التربية والتكوين    - رأي المجلس األعلى حول مشروع القـانون -
 ؛ 2030 - 2015رؤية إستراتيجية لإلصالح   -
  ؛  مستجدات التربية والتكوين لمحمد ملوك مفتش للتعليم االبتدائي -
 ؛ 2012 -2009للبرنامج االستعجالي   - التقرير التركيبي -
من خالل   2030 -2015مذكرة إطار في شأن التنزيل األولي اإلستراتيجية   -

 ؛التدابير ذات األولوية  تفعيل  
 ؛  والتكوين قـلم هللادليل اإلتقـان مستجدات نظام التربية   -
 ؛سؤال في مستجدات التربية والتكوين   -
 ؛ما قـل ودل في التربية لعبد هللا كثيف   -
 ؛  ملخص في علوم التربية لولوج المراكز الجهوية لألستاذ منير عاند -
 ؛الدليل المختصر في علوم التربية والبيداغوجيا لألستاذ ياسين سلين   -
 ؛المعين في التربية للدكتور العربي السليماني   -
التعلم الذاتي ماهيته وكيفية تدبيره لألستاذة شادية خراطة مفتشة تربوية   -

 ؛للتعليم االبتدائي واألستاذ رشيد الكنز مفتش تربوي للتعليم االبتدائي  
 ؛  سلسلة علوم التربية لألستاذ حميد حقي -
 عيد عطاطملخص رائع وشامل في علوم التربية ل س -
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للطالب أيوب زروالي ودمحم عبد الرحماني   –الجزء األول    -برنامج البناء التربوي -
 ؛والطالبة ابتسام الزطامي  

 ؛اإلصالح البيداغوجي بالمغرب لألستاذ إسماعيل مرجي   -
: المقـاربات والبيداغوجيات الحديثة من إنجاز أساتذة البحث في علوم التربية -

ي، عائشة أبو رقيق ، فـاطمة اإلدريسي ، دمحم  رحيمو بخات، فـائزة  الطرار 
الحودي ، دمحم بلكبير ، دمحم أعمار، المعطي شمسي، العلمي الميموني، قـاسم  

 ؛  أزطيط
 ؛  لألستاذ عبد الرزاق لحلوالوضعية المشكلة في درس التربية اإلسالمية   -
 ؛دليل الحياة المدرسية    -
 ؛الميسر في علم التدريس للدكتور سعيد حليم   -
طرق تدريس التربية اإلسالمية بالسلك الثانوي التأهيلي دراسة نظرية ميدانية   -

 ؛لألستاذ إسماعيل مرجي  
محاضرات  في طرائق تدريس التربية اإلسالمية للدكتور داود بن درويش حلس   -

 ؛
 ؛دليل تكوين المكونين في مادة التربية اإلسالمية للدكتور خالد الصمدي   -
 ؛  وية لألستاذ حميد سبيك مدير مدرسة ابتدائيةالمعين في اإلدارة الترب -
المترشحون األحرار مادة  : اإلطار المرجعي لالمتحان الموحد الجهوي للباكالوريا    -

 ؛التربية اإلسالمية  
 ؛ 100×16: مذكرة رقم   -
 ؛101×16: رقم  كرة  ذم -
 ؛105×16: مذكرة رقم   -
 ؛106×16: مذكرة رقم   -
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مادة التربية اإلسالمية لألستاذ إسماعيل  المجاالت الفرعية األربع لديداكتيك   -
 ؛  مرجي واألستاذ صابر قـال

 ؛الدليل البيداغوجي للتعليم االبتدائي   -
الدليل البيداغوجي إلدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس مادة   -

المختبر الوطني  (التربية اإلسالمية بسلكي الثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي  
 ؛ )2013فبراير   –لرقمية  للموارد ا

 ؛ديداكتيك المواد المدرسة بالتعليم االبتدائي ل عبد الفتاح ديبون   -
 ؛دليل تحضير مباريات التوظيف بالتعاقد ل عبد الفتاح ديبون   -
تكنولوجيا اإلعالم والتواصل وتوظيفها في تدريس مادة التربية اإلسالمية   -

 ؛كتور السعيد الزاهري  لدالصمدي والدكتور دمحم الراضي واللدكتور خالد  
 ؛كتاب الديداكتيك مفـاهيم ومقـاربات لألستاذ أحمد الفـاسي   -
منطلقـات بيداغوجية وتطبيقـات ديداكتيكية مادة التربية  : ديداكتيك القيم   -

 ؛اإلسالمية نموذجا لألستاذ خالد البورقـادي  
مستجدات نظام التربية والتكوين  : دليل المقبل على مباراة التعليم في مادة -

 ؛م لألستاذ إسماعيل مرجي  2019وفق توصيق  
ديداكتيك الوسائل التعليمية في تدريس التربية اإلسالمية لألستاذ إسماعيل   -

 ؛مرجي  
 ؛  ديداكتيك مادة التربية اإلسالمية لألستاذ حميد أوبديل -
تربية اإلسالمية بالتعليم الثانوي لألستاذ يوسف العلمي  ديداكتيك مادة ال -

 ؛واألستاذ ياسين سلين واألستاذ منير عاند  
المغربي وسؤال المداخل والمقـاربات التربوية ل عبد الرحمان  المنهاج الدراسي   -

 ؛التومي  
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 ؛الملخص المفيد لمصوغة التخطيط لألستاذ يونس الكاسي   -
منهاج التربية اإلسالمية بسلكي التعليم الثانوي اإلعدادي والتأهيلي العمومي   -

 ؛ ) 2016مديرية المناهج يونيو  ( والخصوصي  
 

  

  

  

  

  

  

  

 


