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وأجوبتها .هة لألساتذة أثناء إمتحان التثبيت ة املوّجاألسئلة الشفوّي 

 التشريع املدرسّي 
 

 ماهي اجملالس اليت تعقد خالل السنة الدراسية يف املؤسسة ، مع ذكر وظيفة كل جملس باختصار؟.-1س

  -1ج

 .1991فيفري 26مؤرخ يف  91. 152جملس الرتبية والتسيري .قرار رقم   -:  *  هي 

 .1991فيفري 26مؤرخ يف  91. 156س التنسيق اإلداري . قرار رقم جمل 

 .1991فيفري 26مؤرخ يف  91. 157جملس القسم . قرار رقم  

 .1991مارس 02مؤرخ يف  91. 172جملس التعليم. قرار رقم  

 .1991مارس 02مؤرخ يف  91. 173جملس التاديب . قرار رقم  
 * وظيفة كل جملس :

 والتسيري:وظيفة جملس الرتبية ( 1

 يبث جملس الرتبية والتسيري خاصة يف : :  03املـادة  

 ـ مشروع ميزانية املؤسسة ،

 ـ احلساب املالي لتسيري املؤسسة ،

 ـ ابرام الصفقات يف إطار التنظيم اجلاري به العمل ،

 ـ مشاريع توسيع املؤسسة وترميمها وجتهيزها ،

 سة ،ـ كل العقود املتعلقة بالتنازل عن تراث املؤس

 ـ املسائل القضائية وتسوية اخلالفات املرتبطة باحلياة داخل املؤسسة ،

 ـ اهلبات والرتكات اليت تقدمها وتستفيد منها املؤسسة ,

ـ كما يبدي جملس الرتبية والتسيري رأيه يف التنظيم العام للمؤسسة ويقـدم مقرتاـات لتحسـر ظـروع العمـل وتظـافر اجلهـود لت سـيد         

 ة ملؤسسات التعليم الثانوي وفقا للتوجيهات الصادرة عن السلطات السلمية .األهداع املرسوم

 وظيفة جملس التنسيق اإلداري :( 2

 تهدع االجتماعات األسبوعية جمللس التنسيق اإلداري أساساإىل ::  05املادة 

 تظافرجهود مجيع أعضاء اجلماعة الرتبوية , 

 صا ح ،التعاون املتر والتنسيق الفعال بر خمتلف امل 

 إقامة جو من الثقة داخل املؤسسة . 
 كما متكن هذه االجتماعات املدير من :  

 ، السهر على قيام تعاون واوار مثمر يف املؤسسة 

 ، مناقشة التعليمات الرمسية وشراها 

  . ضبط برنامج األعمال اليت يشرع فيها وتقييم املهام املن زة 

 : وظيفة جملس القسم (3

 مهمة جملس القسم فيما يلي :  تتمثل:  02املـادة 

 ـ دراسة كل املسائل اليت هلا عالقة باحلياة يف القسم ،

ـــ تشــاور األســاتذة فيمــا بيــنهم اــول تنســيق نشــاطاتهم ، وضــمان اإلنســ ام يف املقــاييس والكيفيــات الــيت يعتمــدونها لتقيــيم عمــل التالميــذ       

 وتقديره .

 نتائج اليت يتحصل عليها كل تلميذ .ـ القيام باحلصيلة اإلمجالية للقسم ودراسة ال

 :وظيفة جملس التعليم  (4

 : تهدع اجتماعات جملس التعليم إىل :   02املـادة 

 , تسهيل التشاور بر أساتذة املادة الواادة أو املواد املتكاملة 

 , حتليل املواقيت والربامج والتعليمات الرتبوية 

 للتعليم يف األقسام املتوازية واملتتابعة , دراسة الوسائل الضرورية من أجل التنسيق اجليد 

 ، التحسب من أجل توزيع جيد لعمل التالميذ 

 ، العمل على تناسق املناهج الرتبوية واختيار الوسائل املادية 

 ، مناقشة القضايا املادية واستعمال االعتمادات املالية املخصصة للوسائل الرتبوية 

 ئل املرتبطة بتعليم املادة .تقديم مجيع االقرتااات فيما خيص املسا 
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 :( وظيفة جملس التأديب 5

 يتوىل جملس التأديب املهام اآلتية : : 02املـادة 

 املشاركة يف تنفيذ الشروط اليت تساعدعلى ازدهار اجملموعة الرتبوية ، 

يف جـو مـن    شـاطاتهم املدرسـي إقـرار النظـام وقيـام التالميـذ بن      اإلجراءات اليت تستهدع ، يف إطار محاية احمليط اقرتاح 

 الصفاء والطمأنينة ،

 تسليم املكافآت للتالميذ الذين إمتازوا بسلوكهم وكانوا قدوة يأعماهلم ، 

البــت يف املخالفــات الــيت تصــدر عــن التالميــذ عنــد إخالهلــم بالنظــام الــداخلي للمؤسســة وإنــزال العقوبــات بالتالميــذ         

 املخالفر .
 

 جيتمع من مرة يف السنة الدراسية ؟. فيم تتمثل مهمة جملس القسم ؟ وكم -2س

 -2ج

  تتمثل مهمة جملس القسم فيمايلي ::  02املادة  

 ـ دراسة كل املسائل اليت هلا عالقة باحلياة يف القسم ،

يــذ ـــ تشــاور األســاتذة فيمــا بيــنهم اــول تنســيق نشــاطاتهم ، وضــمان اإلنســ ام يف املقــاييس والكيفيــات الــيت يعتمــدونها لتقيــيم عمــل التالم     

 وتقديره .

 ـ القيام باحلصيلة اإلمجالية للقسم ودراسة النتائج اليت يتحصل عليها كل تلميذ .

( مــرات علــى األقـــل يف الســنة ، ويعقــد اجتماعــه األول يف بدايـــة الســنة الدراســية ، ويعقـــد         04جيتمــع جملــس القســـم أربــع      :  04املـــادة  

 ي .اإلجتماعات الثالثة األخرى يف نهاية كل فصل دراس

 

 فيم خيصص إجتماع جملس القسم يف بداية السنة الدراسية ؟ وكذا يف نهاية السنة الدراسية ؟. -3س

  -3ج

 خيصص اإلجتماع املنعقد يف بداية الدراسة ملا يلي :  :  05املـادة 

 .ـ إفادة األساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرمسية 

 اعتمدت يف انشائها . ـ دراسة الرتكيبة للقسم واملقاييس اليت تكون قد

 ـ التذكري بالظروع اليت جرت فيها األنشطة داخل القسم خالل السنة املنصرمة .

   .ـ سلوك التالميذ خالل السنة املنقضية وقدراتهم ومستواهم

 ـ توزيع عمل التالميذ ومدى التقدم يف تنفيذه .

 ائهم واليت تتعلق بقرار اجمللس .ـ النظر عند اإلقتضاء يف اإللتماسات اليت يرفعها التالميذ وأولي

 

 إىل ماذا تهدع إجتماعات جمالس التعليم ؟. -4س

  -4ج

 : تهدع اجتماعات جملس التعليم إىل :   02املـادة 

 , تسهيل التشاور بر أساتذة املادة الواادة أو املواد املتكاملة 

 , حتليل املواقيت والربامج والتعليمات الرتبوية 

 رية من أجل التنسيق اجليد للتعليم يف األقسام املتوازية واملتتابعة ,دراسة الوسائل الضرو 

 ، التحسب من أجل توزيع جيد لعمل التالميذ 

 ، العمل على تناسق املناهج الرتبوية واختيار الوسائل املادية 

 ، مناقشة القضايا املادية واستعمال االعتمادات املالية املخصصة للوسائل الرتبوية 

 القرتااات فيما خيص املسائل املرتبطة بتعليم املادة .تقديم مجيع ا 
 

ماهي املهام اليت يتوالها جملس التأديب ؟ أذكروبالتفصيل تصنيف العقوبات اليت ميكن أن ينزهلا بالتالميذ وفقا خلطورة اخلطأ  -5س

 . املرتكب 

 لطعون ؟.هل كل القرارت اليت تتضمن عقوبات قابلة للطعن ؟ أمام أي جهة ترفع ا -     

  -5ج

 يتوىل جملس التأديب املهام اآلتية : : 02املـادة 

 املشاركة يف تنفيذ الشروط اليت تساعدعلى ازدهار اجملموعة الرتبوية ، 

املدرسـي إقـرار النظـام وقيـام التالميـذ بنشـاطاتهم يف جـو مـن          اإلجراءات اليت تستهدع ، يف إطار محاية احمليط اقرتاح 

 الصفاء والطمأنينة ،
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 سليم املكافآت للتالميذ الذين إمتازوا بسلوكهم وكانوا قدوة يأعماهلم ،ت 

البــت يف املخالفــات الــيت تصــدر عــن التالميــذ عنــد إخالهلــم بالنظــام الــداخلي للمؤسســة وإنــزال العقوبــات بالتالميــذ         

 املخالفر .

 ، وفقا خلطورة اخلطأ املرتكب ، يف ثالث درجات : تصنف العقوبات اليت ميكن أن ينزهلا جملس التأديب بالتالميذ  : 18املـادة     

 التوبيخ ،  -اإلنذار املكتوب ،  -عقوبات من الدرجة األوىل :      

 اإلفصاء املؤقت من يوم وااد إىل ثالثة أيام ،  -عقوبات من الدرجة الثانية :      

 ام ، ( أي8اإلفصاء املؤقت من أربعة أيام إىل مثانية   -                           

 اإلقصاء من النظام الداخلي ،  -عقوبات من الدرجة الثالثة :      

 اإلقصاء من املؤسسة مع اقرتاح التحويل إىل مؤسسة أخرى أو بدونه. -                                             

 من الدرجتر األوىل والثانية . الميكن الطعن يف القرارات اليت تتضمن عقوبات:  21املادة 

مديريــة الرتبيــة  ميكــن الطعــن يف القــرارات الــيت تتضــمن عقوبــات مــن الدرجــة الثالثــة أمــام جلنــة للطعــن تنعقــد علــى مســتوى    : 22 املــادة

 للوالية .

 

 

 تتمثل مهمة األستاذ يف تربية التالميذ وتعليمهم ، فهو يقوم بنشاطات بيداغوجية وتربوية . أذكر وباختصار هذه النشاطات . -6س

 -6ج

 تتمثل مهمة األستاذ يف تربية التالميذ وتعليمهم ، فهو يقوم بنشاطات بيداغوجية وتربوية .:  03املـادة  

 ـ النشـاطـات البيداغوجيــة :

 تشتمل النشاطات البيداغوجية على ::  04املـادة 

 ـ التعليم املمنوح للتالميذ ، 

 ـ العمل املرتبط بتحضري الدروس وتصحيحها وتقييمها ،

 اريب واخلرجات الرتبوية ،ـ تأطري التد

 ـ املشاركة يف العمليات املتعلقة باإلمتحانات واملسابقات ،

 ـ املشاركة يف جمالس التعليم وجمالس األقسام ،

 ـ املشاركة يف عمليات التكوين املختلفة ،

ة وتعليمـات رمسيـة ، ويـتعر عليـه التقيـد      يقوم األستاذ مبنح التالميذ تعليما يضبطه قانونا ومواقيت وبـرامج وتوجيهـات تربويـ   :  05املـادة 

 بها بصفة كاملة .

يتوىل األستاذ اختيار مواضيع الفروض واإلختبارات وتصـحيحها ، وهـو املعـه بهـا مباشـرة إال يف اـاالت خاصـة تقررهـا جمـالس          :  06املـادة 

 التعليم أو جمالس األقسام .

وتس يل العالمات اليت يتحصل عليها التالميذ يف فروض املراقبة املسـتمرة واإلختبـارات ،   يتوىل األستاذ اساب املعدل يف مادته ، :  07املـادة 

 واملالاظات على الوثائق والكشوع املتداولة .

 يلزم األساتذة باملشاركة يف اجتماعات اجملالس املختلفة اليت يكونون أعضاء فيها .:  08املـادة 

يف عمليـــات التكــوين وحتســر املســتوى وجتديــد املعلومـــات الــيت تنظمهــا وزارة الرتبيــة ســـواء        خيضــع األســاتذة إىل املشــاركة    :  09املـــادة  

 كمستفيدين أو مؤطرين مبا يف ذلك العمليات اليت تربمج أثناء العطل املدرسية .

ـــادة  ــا   تــدخل مشــاركة األســاتذة يف األنشــطة املتعلقــة باإلمتحانــات واملســابقات الــيت تنظمهــا الســلطات الســل       :  10امل مية مــن ايــث اجرائه

 واراستها وتصحيحها وجلانها ، يف الواجبات املهنية املرسومة هلم .

 النشـاطـات التـربـويــة :ـ 

 يساهم األستاذ بصفة فعلية يف ازدهار اجملموعة الرتبوية وتربية التالميذ وإعطاء املثل باآلتي ::  11املـادة 

 سلوك عموما ، ـ املواظبة واإلنتظام يف احلضور والقدوة وال

 ـ املشاركة يف النشاطات الرتبوية واإلجتماعية ،

 ـ اإلهتمام بكل من شأنه ترقية احلياة يف املدرسة   املؤسسة ( ،

يكون األستاذ مسؤوال عن مجيـع التالميـذ املوضـوعر حتـت سـلطته املباشـرة يف القسـم طيلـة املـدة الـيت يسـت رقها الـدرس الـذي              :  12املـادة 

 ه يف إطار التنظيم العام للمؤسسة وجدول التوقيت الرمسي .يكلف بإلقائ

 يكون األستاذ مسؤوال عن انضباط التالميذ املوكلر إليه وعلى أمنهم ويلتزم بالتكفل بهم من بداية احلصة إىل نهايتها .:  13املـادة 

يش ل قاعـة أخـرى غـري القائمـة الـيت عينـت لـه إال بعـد         ال ميكن األستاذ أن يتكفل بقسم غري منصوص عليه يف جدول خدماته ، و:  14املـادة 

 موافقة مدير املؤسسة أو نائب املدير للدراسات .

 

 -ومن يقوم برفع هذا التظلم ؟  -ماهي املدة املسموح بها لرفع التظلم أمامها؟  -و أين جتتمع ؟  -ل جلنة الطعن الوالئية ؟ ا تتشّكمّم -7س

 رارها وجوبا ؟ وهل هذا القرار قابل للطعن فيه من جديد؟. متى تصدر جلنة الطعن الوالئية  ق

 -7ج
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 تتشكل جلنة الطعن الوالئية من :: 23املادة  

 للرتبية والتعليم األساسي ،  مفتش -مدير مؤسسة للتعليم الثانوي ،  -مدير الرتبية أو ممثله بصفته رئيسا ،  -    

 -أسـتاذ رئيسـي للتعلـيم الثـانوي ،      -ي واملهه  أو مستشار للتوجيه املدرسي واملهه ، مدير مركز للتوجيه املدرس -مديرمدرسة أساسية ,  -

 ( عن مجعيات أولياء التالميذ يف الوالية .2ممثلر اثنر   -أستاذ رئيسي للتعليم األساسي , 

 و أي هيكل تابع لوصاية وزيرالرتبية .ميكن جلنة الطعن الوالئية أن تنعقد يف مقر مديرية الرتبية و يف أية مؤسسة أ:   27املادة    

 ميكن التلميذ أو وليه الشرعي أن يرفع تظلما إىل جلنة الطعن الوالئية يف ظرع أسبوع من تاريخ تبليغ قرار جملس التأديب.: 28املادة  

 ( أيام من تاريخ تس يل التظلم .8تصدرجلنة الطعن الوالئية قرارها يف ظرع مثانية : 29املادة 

 تكون قرارات الل نة غري قابلة للطعن فيها .: 33املادة 

 

 ماهي تشكيلة جملس الرتبية والتسيري ؟ وماهي القضايا اليت يبت فيها ؟ .  -8س

   -8ج

 يتشكل جملس التوجيه والتسيري من أعضاء شرعير وأعضاء منتخبر .:  04املـادة 

 يعر األعضاء الشرعيون من بر موظفي اإلدارة والتأطري .

 ميثل األعضاء املنتخبون موظفي التعليم واحلراسة واملوظفر اإلدارير وأعوان اخلدمات وأولياء التالميذ .و 

 1976أفريـل   16املـؤرخ يف  76.71مـن املرسـوم رقـم     6األعضاء الشرعيون يف جملس الرتبيـة والتسـيري كمـا نصـت علـيهم املـادة      :  05املـادة 

 لها ، هم : واملتضمن تنظيم املدارس األساسية وعم

 ـ مديراملدرسة األساسية بصفته رئيسا،

 ـ املقتصد أو املوظف املكلف بالتسيري املالي ، 

 ـ مستشار الرتبية .

إذا كانــت املؤسســة تضــم عــددا مــن مستشــاري الرتبيــة ، متــنح صــفة العضــو الشــرعي ملستشــارالرتبية األقــدم يف القطــاع ، وإذا    :  06املـــادة 

 يعر املوظف املكلف بهذه املهمة واألقدم يف املؤسسة . يوجد مستشار للرتبية

عدد ممثلـي املـوظفر املدرسـر يف جملـس الرتبيـة والتسـيري بثالثـة أعضـاء تنتخـبهم هيئـة            76/71من املرسوم  06حتدد املادة :  07املـادة 

 انتخابية واادة.

  بالتوقيت الكامل يف املؤسسة .وتضم اهليئة اإلنتخابية املذكورة مجيع املوظفر املدرسر العاملر 

ينتمــي األســاتذة الرئيســيون واألســاتذة املســؤولون عــن املــادة واألســاتذة املطبقــون إىل أســالك املــوظفر املدرســر ويكونــون بهــذه     :  08املـــادة 

 الصفة ناخبر ومرتشحر لإلنتخاب . 

أعضـاء، يوزعـون بـر     03غري املدرسر يف جملس الرتبية والتسـيري بــ    عدد ممثلي املوظفر 76/71من املرسوم رقم 6حتدداملادة:  09املـادة 

 األسالك اليت ينتمون إليها كالتالي : 

 ـ ممثل وااد عن املوظفر اإلدارير  

 ـ ممثل وااد عن مساعدي الرتبية 

 ـ ممثل وااد عن أعوان اخلدمات 

 جملس الرتبية والتسيري . ويقوم كل سلك من األسالك املذكورة بانتخاب العضو الذي ميثله يف

ــواردون يف املــادة             ــوا نــاخبر أو    04وال ميكــن املوظفــون الــذين ينتمــون إىل األســالك الــيت ينبثــق منهــا األعضــاء الشــرعيون ال أعــاله أن يكون

 مرتشحر لإلنتخاب .

 يبث جملس الرتبية والتسيري خاصة يف : :  03املـادة 

 ـ مشروع ميزانية املؤسسة ،

 الي لتسيري املؤسسة ،ـ احلساب امل

 ـ ابرام الصفقات يف إطار التنظيم اجلاري به العمل ،

 ـ مشاريع توسيع املؤسسة وترميمها وجتهيزها ،

 ـ كل العقود املتعلقة بالتنازل عن تراث املؤسسة ،

 ـ املسائل القضائية وتسوية اخلالفات املرتبطة باحلياة داخل املؤسسة ،

 مها وتستفيد منها املؤسسة ,ـ اهلبات والرتكات اليت تقد

ـ كما يبدي جملس الرتبية والتسيري رأيه يف التنظيم العام للمؤسسة ويقـدم مقرتاـات لتحسـر ظـروع العمـل وتظـافر اجلهـود لت سـيد         

 األهداع املرسومة ملؤسسات التعليم الثانوي وفقا للتوجيهات الصادرة عن السلطات السلمية .

 

 م بالدخول على األستاذ يف قسمه أثناء قيامه بالدرس؟. من هم االشخاص املسموح هل-9س

  -9ج

مينع الدخول على أستاذ يف قسمه أثناء قيامه بالدرس باستثناء مـدير املؤسسـة واملـوظفر القـائمر مبهمـة التفتـيش أو التكـوين        :  15املـادة 

دراسات ومستشـارو الرتبيـة إمـا بطلـب مـن األسـتاذ أو بـأمر مـن         والبحث والتوجيه والعون املعر جلمع غيابات التالميذ وميكن نائب املدير لل

 املدير ، وختضع كل األشكال األخرى للدخول إىل رخصة مينحها مدير املؤسسة . 
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مينح جملس القسم مكافآت ويقرر عقوبات على ضوء النتائج الفصلية اليت يتحصـل عليهـا كـل تلميـذ .  فـيم تتمثـل املكافـآت         -10س

 والعقوبات ؟.

  – 10ج

 مينح جملس القسم مكافآت ويقرر عقوبات على ضوء النتائج الفصلية اليت يتحصل عليها كل تلميذ .:  07املـادة 

تتمثل املكافآت يف التس يل على لواة الشرع والتش يعات والتهاني ، وتتمثل العقوبات يف اإلنـذار أو التـوبيخ ويـتم تسـ يلها علـى الكشـوع       

 . الفصلية والدفاتر املدرسية
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 من بر تعريفات الكفاءة هي : قدرةاملتعلم على جتنيد موارده حلل وضعية معقدة . -1س

 مالقصود باملوارد ؟ . -1

 ماهي أنواع املوارد ؟ مع شرح موجز لكل مورد . -2

  -1ج

 ميكن تعريف املوارد على أنها ماميكن أن حيوزعليه املتعلم ملمارسة كفاءة ما . -1

 املوارد هي :   انواع -2
املوارد الداخلية : متثل جمموع ما ميتلكه املتعلم من القدرات العقلية العامة والتصورات واملهارات واملفاهيم واملعلومـات وامليـول   -أ / 

 واالجتاهات واملهارات احلركية يف عالقتها باملعرفة وبواقعه وبثقافة جمتمعه .

 لوثائق والدوات والوسائل اليت يكون الفرد حباجة إليها ملمارسة الكفاءة .ب/ املوارد اخلارجية : وتشمل املعطيات وا

 

إن تعريف الكفاءة وبشـكل خمتصـر هـو : قـدرةاملتعلم علـى جتنيـد مـوارده حلـل وضـعية معقـدة .  مـاذا يعـه : القـدرة ، الت نيـد ،                 -2س

 الوضعية املعقدة ؟ .

  -2ج

 إزاء املواقف وخاصة اجلديدة منها بفعالية وعن رغبة وميل وبدافع.مبعنى أن املتعلم يستطيع أن يتصرع  القدرة :

 املرتبطـة باجلوانـب التنظيميـة     املعرفية الفعليـة   عناصر املادة أواملواد املستهدفة يف الكفاءة ( و املعرفية معناه تسخريه ملكتسباته  الت نيد :

مـدمج ملواجهـة    اجلوانب العاطفيـة االنفعاليـة املـراد إهالهالـدى املـتعلم ( بشـكل         تعرب عنهااملعرفية السلوكية  العملية لإلنتاج املنتظر ( و

 املواقف والتصرع إزاءها بعقالنية .

 متثل املشكل أو العائق الذي يعرتض الفرد والذي يتطلب منه استخدام كل أشكال املعارع لبلوغ احلل.  الوضعية املعقدة :

 أكمل مبايناسب الفراغات التالية : -3س

 إن املعلم يف املقاربة بالكفاءات : 

 ، .................... مدعو إىل ترك الرتكيز على املعارع ذلك ألن مصادر املعرفة 

 ، مطالب بأن يكون.......... أكثر منه معلما ومنشطا للمتعلمر ومستشارا هلم 

 ،إنه منظم ........................... بدل اإلكتفاء بتقديم املعارع 

 مايكون حباجة إىل الوسائل التعليمية املختلفة ستكون ااجته أكثر إىل االبتكار يف .......................... . بقدر 

 -3ج

 إن املعلم يف املقاربة بالكفاءات :

  تنوعت وتعددتمدعو إىل ترك الرتكيز على املعارع ذلك ألن مصادر املعرفة ، 

  ا للمتعلمر ومستشارا هلم ،أكثر منه معلما ومنشطمكونا مطالب بأن يكون 

  بدل اإلكتفاء بتقديم املعارع، للوضعيات التعلميةإنه منظم 

  األفكار التعليميةبقدر مايكون حباجة إىل الوسائل التعليمية املختلفة ستكون ااجته أكثر إىل االبتكار يف . 
 

، اليت ترى بأن النظرية البنائية يف علم النفسعلم وخباصة إن املقاربة بالكفاءات تستند على ما أقرته النظريات املعاصرة اول الت -4س

التعلم هو مسار بناء املعارع والذي يتحقق عربالتفاعل القائم بر الفرد الذي يفكر واحمليط الذي ينمو فيه وبشكل ذاتي .  ماهو فحوى 

 هذه النظرية مع التوضيح  ؟.

 -4ج

لتعلم، وأساسا رئيسا من األسس النفسية لبناء املنهاج املدرسي، إذ تـرى أن الطفـل اليـأتي    إن النظرية البنائية تعّد نظرية نفسية لتفسري ا 

ى إىل املدرسة بعقل فارغ ، بل لديه خربات سابقة ميكن البناء عليها ، ايث يتعلم من اخلربات الـيت يعايشـها ، ويفسـر هـذه اخلـربات بنـاء علـ       

علـى اخلـربات واملـربرات املنطقيـة . وعليـه ، املعرفـة تبنـى والتنقـل ، تنـتج عـن نشـاط ،            مايعرع وإعطاء األسـباب املنطقيـة اوهلـا والتعقيـب     

 حتدث يف سياق .

 كما أن بناء املعرفة عملية تفاوضية اجتماعية ، أي تتم عن طريق الشراكة بر املتعلم واملدرس يف اإلدراك وتكوين املعنى.

د أعــالم املدرسـة البنائيـة يف علــم الـنفس ( أن التعلــيم بالنسـبة إليــه لـيس تبلي ــا      ويـرى جـان بياجيــه  الطبيـب واملربــي السويسـري وهــو أاـ      

اليت يقوم بها الطفل مبفرده بتفاعله مع حميطه . فالتعليم بهذا الشكل ينصب على  عملية  تسهيل مساربناء هذه املعارعللمعارع بل هو 

فــق وتــرية هــوه .وعليــه فــإن اهلــدع  األساســي مــن التعلــيم هــو الســماح   اختيــار األدوات الــيت توضــع يف متنــاول التلميــذ يف حمــيط معــر وو 

للتلميذ ببناء معارفه بنفسه , ولبناء هذه املعـارع يـتعر عليـه أن يسـتخدم معارفـه السـابقة كوسـيلة تصـور وتفكـري للوصـول إىل اسـيعاب            

يعـرع مـن ذي قبـل وكــل ذلـك يف إطـار احملـيط الثقــايف       املعلومـات   التصـورات اجلديـدة ( ، وبعبـارة اخــرى تـرتبط املكتسـبات اجلديـدة مبــا        

واالجتماعي والتعليمي للتلميذ . ومن هـذا املنظـور يتمثـل دور املعلـم يف املالاظـة والتشـخيص وممـارس التقـويم التكـوينيي والبداغوجيـة           

 أي أن يبه معارفه بنفسه. الفارقية   مراعاة الفروق الفردية بر املتعلمر ( وعدم إعاقة املسار الداخلي لنمو املتعلم 
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 تقوم املقاربة بالكفاءات على مجلة من املبادىء منها :  – 5س

 : ............................................ (constructionالبناء   

 .............................................(:intégration اإلدماج   

 .............................................(:pertinenceاملالءمة   

 أكمل الفراغ مبايناسب . 

  -5ج

 تفعيل املكتسبات القبلية وبناء مكتسبات جديدة وتنظيم املعارع. :(constructionالبناء  

بطهــا مبكتســباته اجلديديــة يعــود أصــل هــذا املبــدا إىل املدرســة البنائيــة، يتعلــق املــر بالنســبة إىل املــتعلم ، بــالعودة إىل معلوماتــه الســابقة لر  

 وافظها يف ذاكرته الطويلة .

 ربط العناصر املدروسة إىل بعضها البعض ، ألن إهاء الكفاءة يكون بتوظيف مكوناتها بشكل إدماجي . (: intégrationاإلدماج  

 رى.يعترب هذا املبدأ أساسا يف املقاربة بالكفاءات ذلك ألنه يسمح بتطبيق الكفاءة عندما تقرتن بأخ

 ابتكار وضعيات ذات معنى وحمفزة للمتعلم .(: pertinenceاملالءمة  

 هذا املبدأ باعتبار الكفاءة أداة إلجناز مهام مدرسية أو من واقع املتعلم املعيش ، األمر الذي يسمح له بإدراك امل زى من تعلمه. يسمح

 

 ل الوضعية التعلمية ؟ .من يشّك -2عرع الوضعية التعلمية . -1 -6س

  -6ج

موقف يكتسب منه املتعلم معلومات انطالقا من املشروع الذي يعده وباالعتمـاد علـى الكفـاءات الـيت سـبق وأن حتكـم فيهـا         :1* تعريف     -1

 واليت تسمح له باكتساب أخرى .

 جمموعة من الشروط والظروع اليت حيتمل ان تقود املتعلم إىل إهاء كفاءاته. :2* تعريف         

 جمموعة من النصوص الشفوية أو املكتوبة واألنشطة املتنوعة اليت تنظم بشكل متناسق . :3* تعريف         

 يشكل الوضعية التعلمية :    -2

 كأن تستوقفه مالاظة ما أو اادثة معينة تطرح عليه مشكال جتعله يعيد النظر يف تصوراته. املتعلم : -      

ولية احملفزة لطرح املشكل اعتمادا على عـائق مفـاهيمي لـواى لـدى املـتعلم أو عـرب عنـه بنفسـه , ايـث          باستحضار الشروط األ املعلم : -      

يقــوم املعلــم يف الوضــعية التعلميــة بضــبط الســياق الــذي يســمح للمــتعلم بت نيــد معارفــه وذلــك يف شــكل تســالل حيــدث لديــه قطيعــة مــع   

ات املنه ية واملعا  اليت تسمح له ببناء تصورات جديدة عن طريق النشـاطات الـيت   تصوراته القبلية كما يوفر له الوسائل واملراجع واملؤشر

 يؤديها أثناء معاجلة اإلشكالية املطرواة .

 

 ميكن أن تاخذ الوضعيات التعلمية أهاطا عديدة وهذا اسب األغراض املراد بلوغها. -7س

 يت ذكرتها باختصار .أذكر بعض الوضعيات الشائعة ، مع حتديد طبيعة الوضعيات ال     

 املشروع . -3املناقشة . -2الوضعية املشكلة . -1         -7ج

: تنظم الوضعية املشكل اول جتاوز عقبة يشخصها املعلم ويفتقد املتعلم طرائق احلل . عليـه يف هـذه احلالـة     طبيعة الوضعية املشكلة        

 م إما بشكل فردي أو يف إطار فوج من زمالئه.يصوغ االفرتاضات بتوظيف تصوراته ومعارفه القبلية ويت

انطالقا من إشكالية ما ميكن استفاء وجهات نظر متعددة ، على أن يدافع كل عضو من فـوج عـن فكرتـه عنـدما تكـون      طبيعة املناقشة :        

 مجاعة تتشكل من عدة أفواج. املناقشة بر أعضاء فوج وااد أو يدافع فوج عن األفكار املتفق عليها إذا كانت املناقشة يف إطار

ينطلق املشروع من ااجات املتعلمر ويتوجه حنو حتقيق إنتاج ملموس . قد يقرتح املشـروع وين ـز إمـا بشـكل فـردي أو       طبيعة املشروع :      

 فوجي أو مجاعي .

 تعد طريقة ال املشكالت من الطرق النشطة يف بيداغوجية املقاربة بالكفاءات . -8س

 وضح ذلك مبثال . -2هذه الطريقة . أذكر خطوات  -1

  -8ج

دراســة  -3حتديــد املشــكلة وصــياغتها يف شــكل إجرائـي قابــل للحــل ، يف صــي ة ســؤال أو صــورة تقريــرة .  -2الشــعور باملشــكلة . -1اخلطـوات :  

الوصـول إىل   -6حلل املشـكلة .  اختبار صحة الفرضيات املقرتاة -5اختيار الفرضيات املناسبة. -4املشكل واقرتاح الفرضيات املناسبة حللها .

 ال املشكل.

 الوادة التعلمية : احنفاظ الكتلة : -مثال :   السنة الثانية 

 مثل انصهار جليد . –الوضعيةاملشكلة : احنفاظ الكتلة يف حتول فيزيائي        

غ علـى سـبيل املثـال ثـم     100هـا عنـدما نـأتي بقطعـة جليـد كتلت     إ شعار التالميذ بإثـارة انتبـاههم إليهـا وضـرورة إجيـاد اـل هلـا :        -1

 غ أم أنها تزيد أو تنقص ؟.100نصهرها بكاملها ايث تتحول إىل سائل املاء فهل كتلة املاء السائل تبقى تساوي 

هل كتلة املاء السائل تكون : أكـرب أو   حتديد املشكلة وصياغتها يف شكل إجرائي قابل للحل ، يف صي ة سؤال أو صورة تقريرة : -2

 ة لكتلة قطعة اجلليد قبل االنصهار؟.أص ر أو مساوي
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 .عن طريق األفواج املص رة للتالميذ دراسة املشكل واقرتاح الفرضيات املناسبة حللها : -3

 ميكن مالاظة ثالث أصناع من اإلجابات :   اختيار الفرضيات املناسبة : -4

 كتلة اجلليد أكرب من كتلة املاء وهو سائل .............%.:  1/ الفرضية 1

 كتلة اجلليد أص ر من كتلة املاء وهو سائل .............%. : 2/ الفرضية2

 كتلة اجلليد مساوية من كتلة املاء وهو سائل .............%. : 3/ الفرضية 3

شـر ، قطعـة   باستعمال الت هيزالت رييب املناسب   ميزان روبرفال ، رمل ، كـأس بي  اختبار صحة الفرضيات املقرتاة حلل املشكلة :  - 5   

 اجلليد (.

كتلــة اجلليــد   مــاء صــلب( مل كتلــة املــاء الســائل   أي أن  يوجــد احنفــاظ يف كتلــة املــاء أثنــاء االنصــهار الوصــول إىل اــل املشــكل:     -6   

 كتلة املاء يف احلالة الصلبة هي نفسها عندما يتحول هذا املاء إىل احلالة السائلة ( .

االثارة و املالئمة الواقعية ي أخذها بعر االعتبار عند بناء وضعية تعلمية ، تتمثل هذه الشروط يفهناك مجلة من الشروط ينب  - 9س

 صل بسهم بر الشرط واملعنى .   مالاظة لكل شرط معنير واردين يف اجلدول(  -       .الصرامة والداللةوالقابلية للتقويم و االنفتاحو

 املعنى                                                 الشرط                  

 الواقعية 

 

 املالئمة 

 

 االثارة 

 

 االنفتاح    -              

 

 القابلية للتقويم 

 

 الصرامة 

 

 الداللة 

 

 أن تتوافق وقدرات املتعلمر .  -   

 أن ترتاوح بر البساطة والتعقيد وذلك للسماح لكل متعلم بالعمل . -   
 خدام وسائل متنوعة لتنفيذ املهمات .أن تسمح باست -   
 أن تأخذ بعر االعتبار الوقت واملوارد املتااة . -   
 أن تأخذ بعر اإلعتبار خصائص النمو لدى املتعلمر   الفروق الفردية (. -   
 أن تكون قابلة للتعديل وفق عوائق الوقت . -   
 أن تأخذ اهتمامات التالميذ بعر االعتبار . -   
 أن تتحداهم   مشكل يتطلب اال ، عقبة ينب ي جتاوزها (. -   
 أن تقدم العمليات وما ينتظر منهم بشكل واضح . -   
 أن ميتثلوا إىل معايري التقويم . -   
أن يستخدم املعلم عدة معايري للحكم على فاعليـة الطرائـق املتبعـة وعلـى نوعيـة       -   

 اإلنتاج .

 ة من معايري التقويم .أن يكون املتعلمون على بين -   
 أن يكون ال رض من النشاط واضحا ومفهوما لدى املتعلم . -   
 أن تكون الوضعية على صلة بواقعه املعيش . -   

 9ج

 أن تسمح باستخدام وسائل متنوعة لتنفيذ املهمات . - الواقعية :
 أن تأخذ بعر االعتبار الوقت واملوارد املتااة . -                

 أن تتوافق وقدرات املتعلمر .  - : ةاملالئم

 أن ترتاوح بر البساطة والتعقيد وذلك للسماح لكل متعلم بالعمل . -                
 أن تأخذ اهتمامات التالميذ بعر االعتبار . -    االثارة:

 أن تتحداهم   مشكل يتطلب اال ، عقبة ينب ي جتاوزها (. -            
 بعر اإلعتبار خصائص النمو لدى املتعلمر   الفروق الفردية (.أن تأخذ  -   االنفتاح:
 أن تكون قابلة للتعديل وفق عوائق الوقت . -                

 أن يستخدم املعلم عدة معايري للحكم على فاعلية الطرائق املتبعة وعلى نوعية اإلنتاج . -   القابلية للتقويم:
 ن على بينة من معايري التقويم .أن يكون املتعلمو -                           

 أن تقدم العمليات وما ينتظر منهم بشكل واضح . -  الصرامة:
 أن ميتثلوا إىل معايري التقويم . -                

 أن يكون ال رض من النشاط واضحا ومفهوما لدى املتعلم . -  :الداللة
 أن تكون الوضعية على صلة بواقعه املعيش . -             

 

 تى تتم عملية التقويم ؟ موضحا إجابتك .م -10س

 ميكن التمييز بر ثالثة أشكال من التقويم وذلك وفق الوقت الذي جيرى فيه وال رض املرجو من ورائه وعليه جند ماجيرى منه : -10ج

ر أو الفصــل أو ونهــدع مــن ورائــه حتديــد موقــع املــتعلم يف بدايــة احلصــة أو احملــو   قبــل الفعــل التعلمــي   التقــويم التشخيصــي ( :  -1

السنة وال رض من ذلك هو الوقوع علـى مـارده القبليـة وعلـى كفاءاتـه القاعديـة قصـد تـدارك النـاقص منهـا قبـل االنطـالق يف             

 التعليم الالاق وكذا إيقاظ الدافعية للتعلم عنده بتحسيسه باهمية ماهو بصدد تناوله الاقا من نشاطات .

يســاير الفعــل التعلمــي و اهلـدع منــه مســاعدة التالميــذ علــى الــتعلم أي علــى تنميــة    ه ( :أثنـاء الفعــل التعليمــي   التقــويم التكــوي  -2

 الكفاءة   أو الكفاءات( املدرجة يف املنهاج وذلك بالتحقق املستمر من مكتسباتهم اثناء احلصة .
 إن التقويم التكويه الذي المكانة فيه للنقطة ، يساعد املتعلمر على :   

 روح أثناء اصص إجناز املهمات .تشخيص املشكل املط 
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                 إدراك مستوى جنااـاتهم والـوعي حباجـاتهم إىل الـتعلم عنـد بنـاء شـبكات املعـايري الـيت تسـمح هلـم بتصـور املهمـة النـاجحو وإعـداد

 أدوات التقويم الذاتي ، كما يكتشفون بأن األخطاء ماهي إال وسائل للتعلم .

 لى املكتسبات والن ااات اليت حتققت وقياس ما تبقـى للـتعلم قصـد حتسـر هـذه      أخذ الوقت الكايف أثناء اصة الدرس للوقوع ع

 الن ااات .

 . ربط املكتسبات القاعدية   النقطية( بكفاءات أكثر تعقيدا ، فالتقويم التكويه ال جيرى إال على هذه الكفاءات 

مكتسبات املتعلم بالتاكد من مـدى حتكمـه يف    ال رض منه هو الوقوع على اصيلة  بعد الفعل التعليمي   التقويم التحصيلي( : -3

 املوارد الضرورية لتنمية الكفاءة وكذا تقويم الكفاءة ذاتها بالتحقق من فاعلية معاجلة الوضعية املقرتاة .
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علم النفس 
 

 عديل ؟.أذكر عاملر رئيسير مسؤولر عن ظاهرة الفروق الفردية بر األفراد ؟ . موضحا أيهما قابل للت يري والت -1س

  -1ج

 اليت تنتقل اىل الطفل من أبويه .فهو عامل فطري طبيعي موجود داخل بنية الفرد منذ الوالدة ال نستطيع تعديله .   عامل الوراثة : -1

لعامـة .  عامل مكتسـب مـن البيئـة االجتماعيـة للفـرد سـواء مـن السـرة ، أو املدرسـة ، أو مـن احلـي ، أو مـن ثقافـة اجملتمـع ا               عامل البيئة :  -2

يف ميتاز هذا العامـل بأنـه قابـل للت ـيري والتعـديل . فاملدرسـة ميكـن أن ت ـري يف مناه هـا وتنظيمهـا الرتبـوي ، واملعلـم ميكـن أن يعـدل ويطـور                

 . أساليبه وطرقه البيداغوجية ، واملنزل  ميكن ان يتحول من عنصر سليب يف اياة التلميذ اىل عنصر فعال ومتعاون مع املدرسة ... إخل

   مظاهر متعددة ، أذكر هذه املظاهر مستشهدا بأمثلة اية .ظاهرة الفروق الفردية ل   -2س

 *املظاهر اجلسمية : 

 ..................................................................:............................................................1مثال

 ...................................................................................................................:..........2مثال 

 *املظاهر العقلية :   

 ..........................................:..................................................................................1مثال 

 .............................................................................:.....................................................2مثال 

 *املظاهر الوجدانية   االنفعالية( واالجتماعية : 

  ....................................................:..................................................1مثال 

 ...........................:............................................................................2مثال

 *املظاهر اجلسمية :-2ج

 : الوزن و الطول ولون البشرة وشكل الوجه وهيأة الرأس....1مثال 

 المة األعضاء واحلواس واعتالهلا.: س2مثال 

 *املظاهر العقلية : 

 : البعض حيسن اإلستفادة من اخلربات واملعلومات السابقة أكثر من غريه.1مثال 

 :البعض اكثرقدرة على الفهم والتفكري واالستنتاج.2مثال 

 *املظاهر الوجدانية   االنفعالية( واالجتماعية : 

 سم الطفل اهلادىء الوديع أو الطفل املشاغب الثرثار.:قد جند من بر تالميذالق1مثال 

 : قد جند من بر تالميذالقسم من يت اوب بيسر وسهولة مع زمالئه ، ويتعاون معهم أو من حيب اإلنفراد واإلنطواء على نفسه. 2مثال 

ل متشابكة تؤدي اىل ما يعانيه املراهق املراهقة هي فرتة هو متصاعدة من النااية اجلسمية والنفسية واالجتماعية. وهذه العوام -3س

من اساسية شديدة ، وصراع نفسي ، وأايانا اىل مظاهر يأس وكآبة .كما يبدي الرغبة يف مقاومة السلطة ، وقد يفر مما يقاسي اىل 

 ااالم اليقظة تست رق ساعات من يومه.

 وضح اخلصائص التالية : مستشهدا بأمثلة واقعية .

 ....................................................................:....... اساسية شديدة

 ...........................................................................صراع نفسي :

 ......................................................................مظاهر يأس وكآبة :

 ..............................................................اومة السلطة :الرغبة يف مق

 ..........................................................................ااالم اليقظة : .

ر تسيل مدامعه منعزال أو بر اآلخرين يتأثر املراهق سريعا ألتفه املثريات االنفعالية ، فهو مرهف احلس رقيق الشعواساسية شديدة :-3ج

. ويتأثر ار ينقده الناس ولـو كـان النقـد هادئـا وصـحيحا. ثـم أنـه شـديد احلساسـية مبـا يسـمع مـن مـواعى خلقيـة وقصـص تارخييـة أو                 

 بطولية .

علــى التكيـف مــع البيئــة   وترجـع هــذه احلساسـية إىل اخــتالل يف هرمونــات ال ـدد ، وإىل النمــو اجلســمي السـريع . ثــم إىل عــدم قـدرة الفتــى     

 املعقدة اليت تتطلب منه تصرفا أكثر تعقال بينما هو اليزال عاجزا عن التحكم الكامل يف جسمه وتعبرياته.

 يت لى يف تطرفه االنفعالي ويف تقلبه بر النقيضر يف مظاهر االنفعال وهو يريد اآلن ما يرفضه بعد قليل . صراع نفسي : 

م يف أعصابه ومظاهره اجلسمية ، واذا فرح فإنه يقوم حبركات التـدل علـى اتـزان الراشـد مـن قفـز أو صـياح ،        فاذا غضب اليستطيع التحك

أو دوران علـى رجـل وااـدة اـول نفسـه حبركـة بهلوانيـة لـيس فيهـا وقـار الرجـال ثـم أايانـا يزهـو سسـمه أمـام النـاس أو اـر خيلــو اىل                   

ــه وهندامــه ، ويرغــب يف أن حيســب      النــاس لــه كــل اســاب ، وأايانــا أخــرى يتــربم باحليــاة وأعبائهــا ، وينتقــد أهلــه           نفســه، ويع ــب بقول

 وجمتمعه واالنسانية كلها .

يتعــرض بعــض املــراهقر حلــاالت اليــأس واحلــزن والقنــوط نتي ــة ملــا يلقونــه مــن فشــل واابــاط بســبب أمــانيهم      مظــاهر يــأس وكآبــة :

 واالنطواء على الذات . العريضة وع زهم عن حتقيقها .ويدفعهم ذلك اىل العزلة
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يعتقد املراهق أن الناس اليفهمونه رغم أنه قد اصبح شابا ، وان والديه يريـدان فـرض السـلطة عليـه وكأنـه       الرغبة يف مقاومة السلطة : 

شخصــيته  اليــزال طفــال ، وأنهمــا مــن جيــل قــديم . وقــد يــرى رغبتهمــا يف املســاعدة تــدخال ، ونصــيحتهما تســلطا واهانــة. فيل ــا اىل إثبــات     

 باملخالفة . وقد يوجه تربمه حنو النظام املدرسي فريى فيه قيودا مفروضة عليه .

جيد املراهق يف أاالم اليقظـة اشـباعا آلمالـه ومتنفسـا لرغباتـه الـيت ضـن عليـه اجملتمـع بتحقيقهـا ، فـيحلم بن ـاح دراسـي               ااالم اليقظة : 

مرموق ، أو أسرة سعيدة وأوالد جنباء ويسف به اخليال أايانا فيحلم مبوت أاـد   متفوق ، وبرجولةكاملة قوية ، أو ثروة طائلة أو مركز

الذين حيولون بينه وبر مايريد.وفوق ذلك خياطب نفسه كثريا وحياورها اوارا صامتا إايانا وعنيفا أايانا أخرى ، بسـبب أعمـال قـام بهـا     

 ألسرة أو اجملتمع أو العا  بأسره.، أو من أجل مشاريع شخصية واصالاية يفكر يف اجنازها يف حميط ا

 

اقرتح مجلة من اإلرشادات اهلامة للقائمر بعملية الرتبية للمراهقر من أجل خلق جو اجتماعي سليم ، يهـيء للمراهـق فرصـة     -4س

  مواتية للنمو النفسي املتكامل ، كما يساعده على جتنب األزمات النفسية اليت ميكن أن يعاني منها يف هذه مرالة .

 -4ج

 اعط املراهق جانبا من احلرية ، ومحله مسئوليات وتبعات تتناسب مع استعداداته وأعطه ارية اختيار مالبسه وأصدقائه. -1

 أشعره مبوضع ثقتك. -2

 دعه يفصح عن آرائه، فال تسرع يف نصائحه، اليت تريد أن تفرضها عليه فرضا . -3

  معلم .دعه يصحح أخطاءه بنفسه، بقدر االمكان ، فإن الت ربة خري  -4

 التفرض عليه قيودا شديدة , ولكن دعه يشعر مبثل عليا خلقية حيرتمها . -5

 الرتبية اجلنسية السليمة هلا أهميتها الكبرية . -6

 أذكر بعض العوامل األساسية اليت ينب ي توفرها يف   املتعلم ( اتى تتيسر له االستفادة من عملية التعلم. -5س

 -5ج 

: فإذا أقدم املعلم على تقديم  تمال نض ه اجلسمي والعقلي لتقبل اخلربة او املهارة املراد تعلمهااالستعداد والتهيؤ من ايث اك -1

خربات أصعب من مستوى التالميذ احلسي أو العقلي فإن ذلك مدعاة لالنصراع عن املـادة , وكراهيتهـا رغـم أنـه قـد يكـون لـدى        

الــة قــد يعــرب التلميــذعن شــعوره باالخفــاق بوســائل منحرفــة ،        بعضــهم اســتعداد للتفــوق فيهــا يف الوقــت املناســب ويف هــذه احل      

كاملشاكســة يف القســم ، وتعمــد مضــايقة املعلــم ، أو انــزواء التلميــذ عــن زمالئــه، وعــن الوســط املدرســي كلــه ، وتصــبح املدرســة   

 كلها عبئا ثقيال على عاتقه ...

يف قرارة نفسه بدافع قوي لـتعلم شـيء ، يكـون اجيابيـا مبادئـا ،      فالتلميذ الذي يشعر   توفر الدوافع املناسبة لالقبال على التعلم : -2

ونشيطا مثابرا ، فيما يبذل من جهد هادع . وزميله الذي اليشعر بدافع اىل ما يتعلم يكون سلبيا ، وأغلب ما يبذل من جهـد يكـون   

 ختبطيا ضائعا وسرعان ما يط ى عليه السأم ويكثر تشتت انتباهه.

الشك أن التكوين العقلي للتلميذ يؤثر تأثريا كبريا على عملية  ية الالزمة للن اح يف عملية التعلم : توفر االستعدادات العقل -3

التحصيل وعلى عملية الـتعلم عمومـا ، إذ أن املالاـى التلميـذ صـااب االسـتعداد العقلـي الكـبري يكـون أسـرع يف حتصـيله وأعلـى             

 .توسط مستوى من التلميذ مستواه العقلي متوسط أو اقل من امل
إن التكون العقلي يشتمل على عمليات عقلية متنوعـة تـدخل يف عمليـة املعرفـة واكتسـاب اخلـربة بصـفة عامـة ، وتسـاهم يف عمليـة           

الرتبية والتعليم بصة خاصة ، ومن العمليا العقلية نذكر : * االنتباه * الذكاء ومكوناته * التفكري * التخيـل * االرادة * الـذاكرة   

... 

 .وامل املتفاعلة تتدخل فيها عناصرعديدةر الدراسي مشكلة متشعبة األسباب والعالتأخ -6س

 مالفرق بر التأخر الدراسي العام والتأخر الدراسي النوعي ؟ 

 ماهي أسباب التأخر الدراسي العام ؟ . ماهي أسباب التأخر الدراسي النوعي ؟ . 

 مشكلته تأخرا دراسيا عاما. إذاكان التلميذ متأخرا دراسيا يف مجيع املواد فتكون -6ج

 إذاكان التلميذ متأخرا دراسيا يف مادة معينة دون باقي املواد فتكون مشكلته تأخرا دراسيا نوعيا.        

 : أسباب التأخر الدراسي العام 

 /درجة ذكاء التلميذ : 1  

يذ العادير ، والتناسبه طـرق التـدريس الـيت تتبـع معهـم ،      اليستطيع أن يتقدم يف دراسة املواد املقررة على التالم تلميذ ضعيف الذكاء :*  

لذلك يفشلويشعر مبرارة الفشل واالاباط ، عالوة علـى تعرضـه لاليـذاء والعقـاب أو السـخرية . عـالوة علـى ضـ ط األسـرة وقسـوتها عليـه            

ه عـن متابعـة دروسـه وتقدمـه فيهـا أي أنـه       لكي يتقدم يف دراسته، دون مراعـاة لقدراتـه ، ممـا يضـطره أايانـا اىل اهلـروب مـن املدرسـة لع ـز         

 يعاقب وحيمل ما الطاقة له به .

الجيـد مـن املنـاهج واملـواد الدراسـية مـا يتحـدى قدراتـه وذكـاءه ، فعـادة يسـتهر بـاملواد الدراسـية ألنهـا الترضـي                : تلميذ مرتفـع الـذكاء   * 

يكــون ســببا يف تــاخره املدرســي ، ألنــه يعــاني مــن امللــل والضــيق  ااجاتــه اىل البحــث واملعرفــة ، وعلــى ذلــك يهمــل دروســه واليســتذكرها ممــا  

 وينزلق اىل االهمال واالست راق يف أاالم اليقظة ، أو قد جنده ينصرع عن الدرس ويل ا اىل الش ب والعبث بالنظام .

يعهـا ، تشـتت انتبـاه التلميـذ     كالضـعف العـام ، وأمـراض سـوء الت ذيـة كاألنيميـا ، واألمـراض الصـدرية مج         / احلالة الصحية العامـة : 2  

وتع ــزه عــن بــذل اجلهــد وتعــوق عقلــه عــن أداء عملــه مــن تــذكر وتصــوروختيل وادراك وتفكــر ، كمــا تــؤثر يف االــة التلميــذ االنفعاليــة        

 فيصبح قلقا . وهذا كله يؤثر على ادراكه وفهمه رغم أن قدراته العقلية فوق املتوسط .
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الدراك العــا  اخلــارجي للفــرد ، فــأي ضـعف فيهــا أو ع زهــا عــن أداء وظيفتهــا كليــا أو جزئيــا ،    إن احلــواس نوافــذ / األمـراض اخلاصــة : 3

يــنعكس أثــره علــى التلميــذ فالميكنــه التقــدم يف دراســته مثــل قرينــه ســليم احلــواس . فضــعف البصــر الميكــن الطفــل مــن رليــة الســبورة أو     

 زمالء ، أو من االشرتاك يف املناقشات .يعوق االستفادة من املدرس أو من ال املذاكرة ، وضعف السمع

إذا كـــان التلميـــذ يعـــيش يف بيئـــة منزليـــة يســـودها الشـــ ار واخلـــالع ، يعامـــل بقســـوة واليشـــعر باحلـــب    / احلالـــة النفســـية للتلميـــذ : 4

نضـ ه االجتمـاعي ،    واالطمئنان فلكل ذلك آثاره السـيئة متامـا مثـل االسـراع يف العنايـة والتـدليل واحلـب الزائـد عـن ااجـة الطفـل ، مينـع            

 كما يعوق نزعاته باخليبة وضياع األمل ، مما يؤدي اىل تأخره دراسيا .

فالتدليل املفرط يتساوى يف أثره مع القسوة الشديدة واحلرمان  .واذا   تكن األسـباب السـابقة سـببا يف املشـكلة جيـب أن نفـتش عـن عالقـة         

 مالئمة بر التلميذ ومدرسيه أو بينه وبر زمالئه.التلميذ مبعلميه وبزمالئه ألنه قد يكون هناك سوء 

فاذا كان املعلمون يف مجلتهم تسودهم القسوة وعـدم مراعـاة خصـائص هـو الطفـال واليشـعرون باحلـب جتـاه عملـهم أو جتـاه الطفـال أّدى            

 ة .ذلك اىل ظهور ااالت سوء تكيف بر التالميذ، ويتشتت انتباههم ويكرهون أساتذتهم واملدرسة والسلط

قـد  ولزمالء التلميذ أثر كبري يف تأخره دراسيا نتي ة عدم توافقه معهم . فمثال التلميذ الشاذ يف الطول أو الضخامة أو القصـر أو النحافـة   

يسخر زمالله منه باستمرار مما يؤدي اىل اثارة احلقد والقلق والصراع يف نفسه . وهذا يعوقـه مـن التحصـيل والـتعلم ويـؤدي اىل هـروبهمن       

 ملدرسة ألنه كاره هلا .ا

: عالوة على األسباب السالفة الذكر اليت قد يكون بعضها سببا يف هذا التأخر النوعي . ميكننـا أن نضـيف    أسباب التأخر الدراسي النوعي

 العوامل اآلتية بعد التأكد من أن ذكاء التلميذ وقدراته اخلاصة ليس بهما نقص .

 يابه أثناء شرح قواعد أو قوانر هذه املادة وبالتالي اليستطيع مسايرة زمالئه يف الدروس .فقد يكون ختلف التلميذ راجعا اىل غ -1

طريقة املعلم وقسوته اليت تثري خوع التالميذ فيع زون عن فهم دروسه ممـا يـؤدي اىل كـراهيتهم لـه وللمـادة وبـذلك يتخلـف         -2

 حتصيلهم فيها .

فيهـا ، فضـعف هـذه القـدرات أوعـدم توفرهـا بدراسـة مـادة يـؤدي اىل ضـعف            بعض املواد حتتاج إىل قدرات خاصة للن اح والتفوق -3

 التحصيل الدراسي فيها .

عندما يشيع بر التالميذ أن مادة من مواد الدراسة صعبة ، فيهملها التالميذ بناء على هـذه اإلشـاعة ويـؤدي االهمـال اىل اـدوث       -4

 التأخر التحصيلي .

 لميذ اىل فقد ثقته بنفسه يف هذه املادة .الع زعن فهم موضوع معر مما يؤدي بالت -5

 ضعف األساس السابق يف هذه املادة ويستمر معه التخلف نتي ة لذلك . -6

انتقال التلميذ من مدرسة اىل أخـرى تكـون متقدمـة يف بعـض مـواد الدراسـة حبيـث يكـون مسـتواه التحصـيلي أدنـى مـن مسـتوى               -7

 زمالئه يف املدرسة اجلديدة 

عض التالميذ مييلون اىل العزلة وعدم املشاركة يف النشاط ، ويعيشون داخـل أنفسـهم ، يبعـدون عـن املواقـف      من املالاى يوجد ب -7س

 العادية يف احلياة ، ومييلون الو الوادة واهلدوء والسكينة .

قلقهـم ، واليشـعرون   هؤالء التالميذ خيسرون احلياة االجتماعية ، وختسرهم اجلماعة لعد مشاركتهم ايها ، يكبتون انفعـاالتهم الـيت ت  

 بالسعادة احلقة لعدم تكيفهم وهوهم السليم .

 مبا تسمى هذه الظاهرة   املشكلة ( يف علم النفس ؟. وماهي أسبابها ؟.وماهو عالجه؟. 

 تسمى هذه الظاهرة باإلنطواء على النفس . -7ج

- : اسباب ترجع اىل التلميذ ذاته 

ونتي ة لـذلك اليتعامـل الفـرد مـع ااـد ، ويعتقـد أن الكـل أدنـى منـه ، وتصـبح عـادة             ال ا فيه:احلساسية الذاتية والشعور بالذات شعورا مب

 الفردية االنعزالية طريقة يف احلياة .

نتي ة الصد واحلرمان ، اليشعر الفرد باألمن واحلب ، مما جيعله يعتقد أنه غري مرغوب فيه ، وهذا الشـعور يـؤدي    ضعف الثقة بالنفس : 

 فشل املتكرر . ويؤدي كل هذا اىل ضعف الثقة بالنفس ، الذي يؤدي بدوره اىل العزلة واالنطواء .أايانا اىل ال

الفرد املريض تعوزه القدرة على بذل اجلهد ، مما جيعل الفرد ينسحب عادة من املواقف . كما أن العاهات   االصابة بعاهة واملرض الدائم :

عن القيام ببعض األعمال . فاضعف نتي ة للمرض أو العاهـة قـد جيعـل الفـرد اليثـق بنفسـه       نقائص يشعر الفرد بها شعورا ايا قد يعوقه 

 ويدفعه اىل االنطواء.

 : أسباب ترجع اىل األسرة 

األسرة اليت امكانياتها االقتصادية حمدودة ، التوفر للطفل ااجتـه. فيـدرك أنـه أقـل مـن أطفـال األسـر األخـرى امليسـورة ، كمـا أن خـالع            

ملفككة اليت يسودها الش ار مما تنعكس آثاره على األطفال فيميلون اىل أاالم اليقظة والسراان واخلوع باستمرار مـن املسـتقبل   األسرة ا

 املظلم الذي ينتظرهم .

 كما أن بعض األسر متيل إىل العزلة وعدم االخـتالط ويـنعكس هـذا االجتـاه علـى سـلوك أطفاهلـا فينشـؤون ميـالر اىل العزلـة واالنطـواء           

 هيابر للمواقف اجلديدة بدرجة زائدة .

 : أسباب ترجع اىل املدرسة 

فشدة املدرسر وقسوتهم جتعل األطفال اليعربون عن أنفسهم ، وخيافون من ذلك ، ممـا جيعـل الـبعض ينسـحبون، ويبتعـدون عـن األذى .         

رسـر ، جيعـل بعـض األطفـال باسـتمرار يف خـوع مـن العقـاب         كما أن كثرة الواجبات املنزلية ، وعـدم قيـام األطفـال بأدائهـا ، مـع قسـوة املد      

 الصارم ،ويشعرهم بادونية والقلق فينطوون على أنفسهم ، ألنه اليوجد يف املعاملة ، أو يف اخلربات واملناهج ، ما يتالءم ومستواهم.
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الفروق الفئة األوىل   التالميذ األذكياء جـدا  إن الفروق الفردية بر تالميذ القسم قد تكون سببا يف االنطواء على النفس ايث جتعل هذه 

غـري   ( تشعر بذاتها ، مطمئنة ، بعكس الفئة األخرية   التالميذ الضـعاع الـذكاء ( تشـعر بـالقلق ممـا تل ـأ اىل اإلنـزواء واإلنطـواء ألن اجملـال         

 مالئم هلا .

للتالميــذ األذكيــاء والنشــطر علــى اســاب التالميــذ دون   كمــا ان حمابــاة املعلــم والتمييــز يف املعاملــة بــر التالميــذ وإعطــاء فــرص أكــرب  

 املتوسط مما يرتك آثارا سلبية على نفوسهم وجيعلهم يشعرون بالنقص وعدم الثقة بأنفسهم الشيء الذي يدفعهم اىل اإلنزواء واإلنطواء .

: عالج اإلنطواء على النفس 

 يتطلب معاونة املدرسة واملنزل العادة ثقة الطفل بنفسه .

 وجه املدرسة نظر األسرة اىل الرتبية السليمة   القواعد, األصول ، عدم القسوة (.ت -1

 إذا كان التلميذ املنطوي على نفسه مريضا يعاجل ونطلب منه أعماال يف استطاعته اتى يشعر بلذة الن اح يف العمل . -2

 املدرسية .معاملة املدرسون تالميذهم بالطرق الرتبوية السليمة من ايث السلوك والواجبات  -3

اشراك التالميذ املنطوير يف مجعيات واعمال مجاعية مع اخوان هلم أقل عزلة اتى يكونوا معهم عالقـات اجتماعيـة .ونشـكرهم     -4

 يف العمل اجلمعي والتعاوني ، كلما كان ذلك يف صاحلهم .

 سيئة ترتك آثارا سيئة (.إشعار التالميذ املنعزلر بن ااهم بإستمرار، واال نقرعهم واالنسخر منهم   الكلمة ال -5

ضرورة تنظيم املدرسة خدمات اجتماعية تعاونية هدفها مساعدة الفقراء من أوليـاء التالميـذ مبعونـات عينيـة ونقديـة متكـنهم         -6

 من مداركة النقص املادي حلياة أبنائهم .

، فـال يشـعر بعـض التالميـذ الفقـراء      توايد الزي بر تالميذ املدرسة يعمل على حتقيق الت انس واأللفـة واشـاعة احملبـة بيـنهم      -7

 باحلرمان والدونية .

على هيئة املدرسة ضرورة اشراك كل تلميـذ يف نـوع مـن أنـواع النشـاط املدرسـي وفقـا مليـول كـل مـنهم اتـى تتـاح الفـرص لكـل                -8

 تلميذ يف املشاركة يف احلياة املدرسية واالندماج مع زمالئه .

 .؟ الة املراهقة األوىل   مراهق مرالة التعليم املتوسط (ماهي أهم مظاهر النمو العقلي يف مر -8س 

 .يبدا نضج القدرات العقلية  -1         -8ج

 .استمرار هو الذكاء اخلاص ويبدو الذكاء العم أكثر وضواا منه  -2

 .تنمو القدرة الفائقة على التعلم والتحصيل واكتساب املهارات -3

 .هو اإلدراك واألنتباه والتفكري والتذكر  -4

 يزداد اكتساب املفاهيم اجملردة وفهم الرموز واألشياء املعقدة . -5

 أمام العبارة الصحيحة فقط . ضع العالمة   -9س   

 إن من مظاهر النمو لدى مراهق املرالة األوىل هي :           

 . يبدأ التفكري املنطقي من خالل املوضوعات احملسوسة 

 . تسيطرعليه ظاهرة التمركز اول الذات 

 قدرة على التعامل مع املصطلحات .ال 

 . القدرة على استخدام نسق من القواعد املنطقية 

 . ينو لديه مفهوم احلفى 

 .القدرة على وضع االاتماالت   التوقعات( للظواهر اليت حتدث 

 . القدرة على التفكري اجملرد 

 . القيام بعمليات الت ريد يف بناء الفروض أو الفرضيات 

 .)ينمو لديه مفهوم العكسية   قلب العمليات 

 . القدرة على القيام بعمليات معقدة يستخدم فيها العقل 

 .  تقل سرعة النمو يف القدرة العقلية وتزداد يف النمو اجلسمي  

 . تزداداحلساسية االنفعالية ، و تقل ثقته بنفسه  

 .يكتمل هو الذكاء 

 . يتم النضج اجلسمي نهائيا 

 تفكري اجملرد واملنطقي واالبتكاري .ينمو لديه ال 

 . تنمو القدرة على التعلم والتذكر القائم على أساس الفهم الالتذكر اآللي 

 .يت ه حنو الرتكيز اول نوع معر من النشاط بدل تنوع نشاطه واختالع اهتماماته 

 .القدرة على تركيز انتباهه ملدة طويلة 

 . النمو العقلي يظل مستمرا 
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 ال املسائل املعقدة .يتمكن من فهم و 

 -9ج

      . سنة(11-سنة7يبدأ التفكري املنطقي من خالل املوضوعات احملسوسة 

  . سنة(7-سنة2تسيطرعليه ظاهرة التمركز اول الذات 

 . القدرة على التعامل مع املصطلحات  

 . القدرة على استخدام نسق من القواعد املنطقية  

      . . سنة(11-سنة7ينمو لديه مفهوم احلفى 

 .القدرة على وضع االاتماالت   التوقعات( للظواهر اليت حتدث  

 . القدرة على التفكري اجملرد  

 . القيام بعمليات الت ريد يف بناء الفروض أو الفرضيات  

      . .)سنة(11-سنة7ينمو لديه مفهوم العكسية   قلب العمليات 

 قل .القدرة على القيام بعمليات معقدة يستخدم فيها الع  

 .  تقل سرعة النمو يف القدرة العقلية وتزداد يف النمو اجلسمي  

 . تزداداحلساسية االنفعالية ، و تقل ثقته بنفسه  

   .سنة ( 21-سنة17يصل الذكاء اىل قمة النضج 

 . سنة (21-سنة17  يتم النضج اجلسمي نهائيا 

  . سنة (21-سنة17  ينمو لديه التفكري اجملرد واملنطقي واالبتكاري 

 . تنمو القدرة على التعلم والتذكر القائم على أساس الفهم الالتذكر اآللي 

  يت ه حنو الرتكيز اول نوع معر من النشاط بدل تنوع نشاطه واختالع اهتماماته 

 .القدرة على تركيز انتباهه ملدة طويلة 

 . النمو العقلي يظل مستمرا  

 .سنة (21-نةس17  يتمكن من فهم وال املسائل املعقدة 

 ماهية ال اية من التعلم وفق النظرة احلديثة للرتبية ؟. -10س

ومبعنـى آخـر ان يكـون املـتعلم قـادرا علـى تكييـف         ال اية من التعلم التكمن يف إكتساب املعرفة بـل يف القـدرة علـى اسـتخدامها  .     -10ج

 الطبيعة لصاحله الان يتكيف هو معها  .

ن أنه ذكي وذلك لتفوقه يف الدراسة  وله من القدرات العقلية مايسهل عليه التحصيل يف املواد من السهل أن حنكم على  فال  -11س

 الدراسية . إال أننا عندما نتساءل عن معنى الذكاء جند صعوبة يف ذلك .

م على تعريـف جـامع   فهو من القضايا املعقدة اليت ثار اوهلا جدل كبريمنذ القدم ، إىل درجة أن علماء النفس   يتفقوا فيما بينه

وشامل للذكاء وترجع صعوبة ذلك إىل عدم إمكانية مالاظته مباشرة بالرغم من اإلستدالل عليه عن طريق النشاط العقلـي أو  

 األداء .

لقد استطاع علماء النفس بعد دراسات مستفيضة أن يضعوا جمموعة كبرية من املقاييس واإلختبارات اليت تقيس مستوى الذكاء 

 اء على هذه الدراسات املستوى العقلي املالئم لكل منها .واددوا بن

( م الـذي وضـع أول اختبـار لقيـاس     A.Binet  1857-1911إن أول من إستخدم فكرة العمر العقلي هو العا  الفرنسي أ. بينيـه   

ر الـزمه .وقـد اسـتطاع    م. ويشري العمر العقلي إىل مستوى القـدرة العقليـة للفـرد بالنسـبة لنخـرين مـن العمـ       1905الذكاء سنة 

العلماء بعد ذلك أن حيددوا نسبة الذكاء اليت تعرب عـن املسـتوى العقلـي الـذي يصـل إليـه الفـرد بالنسـبة لعمـره الـزمه ، وبالتـالي            

 خمتلفة من ايث الذكاء ومت اإلتفاق عند بعضهم على ان :  جمموعات متكنهم من تقسيم األفراد إىل

 كان عبقريا. 140من زادت نسبة الذكاء عنده عن  

 كان ذكيا جدا . 140، 130من ترتاوح نسبة الذكاء عنده بر  

 كان ذكيا . 130، 120من ترتاوح نسبة الذكاء عنده بر  

 كان فوق املتوسط . 120، 110من ترتاوح نسبة الذكاء عنده بر  

 كان عاديا أو متوسطا . 110، 90من ترتاوح نسبة الذكاء عنده بر  

 كان دون املتوسط . 90، 80الذكاء عنده بر من ترتاوح نسبة  

 كان غبيا جدا. 80، 70من ترتاوح نسبة الذكاء عنده بر  

 كان ضعيف العقل . 70من كانت نسبة الذكاء عنده أقل من  
 ضعاع العقول : جمموعة مستويات يف فئات( ومييز العلماء كذلك بر ثالث 
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 .70، 51ر املأفون   األهوك ( ترتاوح نسبة الذكاء عنده ب 

 .51، 26األبله ترتاوح نسبة الذكاء عنده بر  

 .25، 0املعتوه ترتاوح نسبة الذكاء عنده بر  

 .قدم تعريفا تراه مناسبا للذكاء 

 . مالفرق بر العمر العقلي والعمر الزماني للفرد ؟ . وضح مبثال 

  سـنوات :   5ه العقلي يقل عن عمـره الزمـاني بــ     سنة , أجري عليه إختبار لقياس الذكاء فتبر أن عمر 13سامي تلميذ عمره

 ينتمي ؟. جمموعةأاسب نسبة ذكائه . وإىل أي 

  . ماملقصود بضعيف العقل ؟ 

 -11ج

 القدرة على التصرع اهلادع والتفكري املنطقي والتعامل اجملدي مع البيئة . : تعريف الذكاء -

هو يشري اىل مستوى القدرة العقلية   الذكاء ( الذي بل ه الفرد يف الوقـت الـذي   هو العمر الذي توضحه أفعاله ودرجاته ن ف العمر العقلي :

 جنري عليه املقياس أو هو درذة ذكاء الفرد بالقياس إىل أفراد من نفس سنه

 سنة مثال إن إستطاع أن ين ح يف اإلختبارات اليت جيتازها  12مثال : فيقال إن عمره العقلي 

 . سنة 12طفل متوسط عمره الزمه 

 هو العمر الذي توضحه شهادة امليالد . العمر الزمه :

 5 -13   العمر العقلي                                        نسبة ذكاء سامي :

 .61.5مل    X100      مل     X100                     ملنسبة ذكاء سامي           

   13        العمر الزمه         
       

 . فهو أهوك ينتمي إىل جمموعة ضعاع العقول 

هو شخص احنط ذكاله حبيث اصبح عاجزا عن التعلم املدرسي وعاجزا عن تدبري شؤونه اخلاصة دون إشـراع ، وضـعاع     ضعيف العقل : 

 العقول طبقات متداخلة منها املعتوه وأألبله واألهوك.

هو شخص يتسنى له القيـام بـبعض األعمـال النمطيـة البسـيطة كالن ـارة والت ليـف ... وقـد جنحـت مؤسسـات ضـعاع             وك :الشخص األه

الكـرب   العقول يف تدريب هذا الصنف على كثري من املهن التافهـة خباصـة إن كـانوا مـن ذوي املـزاج املسـتقر غـري املتقلـب ، واألهـوك يف سـن          

 ة عقلية .سن 11و 8يرتاوح مستواه العقلي بر 

 هاذج :     

 

 

 ..................................التاريخ :......................................................... املتوسطة : .....................................اللقب اإلسم : 

 

 (2  التشريع املدرسي   سية ؟.فيم تتمثل مهمة جملس القسم ؟ وكم جيتمع من مرة يف السنة الدرا السؤال :

 ................................................................................................................................................................................................اإلجابة :
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 ..................................التاريخ :......................................................... املتوسطة : .....................................اللقب اإلسم : 

 

 (4  التشريع املدرسي   إىل ماذا تهدع إجتماعات جمالس التعليم  ؟. السؤال :

 ................................................................................................................................................................................................اإلجابة :

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..................................التاريخ :.. .......................................................املتوسطة : .....................................اللقب اإلسم : 

 

 تتمثل مهمة األستاذ يف تربية التالميذ وتعليمهم ، فهو يقوم بنشاطات بيداغوجية وتربوية . أذكر وباختصار هذه النشاطات . السؤال :

 ................................................................................................................................................................................................اإلجابة :

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
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 ..................................التاريخ :......................................................... املتوسطة : .....................................اللقب اإلسم : 

 

 من بر تعريفات الكفاءة هي : قدرةاملتعلم على جتنيد موارده حلل وضعية معقدة . السؤال :

 مالقصود باملوارد ؟ . -1

 ع املوارد ؟ مع شرح موجز لكل مورد .ماهي أنوا -2
 

 ................................................................................................................................................................................................اإلجابة :

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ..................................التاريخ :......................................................... املتوسطة : .....................................اللقب اإلسم : 

 

 تعد طريقة ال املشكالت من الطرق النشطة يف بيداغوجية املقاربة بالكفاءات . السؤال :

 وضح ذلك مبثال . -2أذكر خطوات هذه الطريقة .  -1

 

 ................................................................................................................................................................................................اإلجابة :

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................. 
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 ..................................التاريخ :........................................................ .املتوسطة : .....................................اللقب اإلسم : 

 

 أكمل مبايناسب الفراغات التالية : السؤال :

 إن املعلم يف املقاربة بالكفاءات : 

 ...................... مدعو إىل ترك الرتكيز على املعارع ذلك ألن مصادر املعرفة، ..................................... 

 ، مطالب بأن يكون........................................................ أكثر منه معلما ومنشطا للمتعلمر ومستشارا هلم 

  اإلكتفاء بتقديم املعارع،إنه منظم .................................................................................... بدل 

 . ................................... بقدر مايكون حباجة إىل الوسائل التعليمية املختلفة ستكون ااجته أكثر إىل االبتكار يف 
 

 
 ..................................التاريخ :.......... ...............................................املتوسطة : .....................................اللقب اإلسم : 

 هذه املظاهر مستشهدا بأمثلة اية .  بعض لظاهرة الفروق الفردية مظاهر متعددة ، أذكر السؤال : 

 ................................................................................................................................................................................................اإلجابة :
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