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ملحق 
:  مصطلحات المقاربة بالكفاءات

 
. الربط بٌن القدرة وادلعرفة عند صياغة النشاط التعلمي: أجرأة الكفاءة* 
.  وسائل سلتلفة نوظف يف تقومي التحصيل العلمي: أدوات التقويم* 
.  الربط بٌن ادلعارف وادلهارات أثناء ادلمارسة أو التطبيق: اإلدماج* 
.   ونشاطات التعليم والتعلم ربدد تنظيم العمل ووسائلو مذكرة سلتصرة: البطاقة الفنية* 
ىو سلسلة من العمليات أساسها احلاجة إىل معارف ومنهجيات  دلعاجلة الوضعية اليت تشكل ربديا معرفيا للمتعلم يدفعو  إىل البحث  عن مكتسبات جديدة انطالقا شلا : التعلم* 

.  يتمتع بو من قدرات ومعارف ومهارات تؤىلو لرفع التحدي وتعلم شيء جديد يطبقو  ويوظفو يف وضعيات مشاهبة ومتجددة
 .ىي النشاط أو اإلنتاج أو العمل ادلطلوب منو بعد وضعو أمام ادلشكلة: التعليمة* 
.     ىي معاجلة إنتاج التالميذ معاجلة حينية، وتصويبو وتصحيحو شفويا لسد الثغرات ادلسجلة، وميكن أن يكون ذلك من خالل وضعية جديدة: التغذية الراجعة* 
. الرتتيب والتنظيم يف شكل خطوط عريضة قصد اإلصلاز والتحقيق: التخطيط* 
. تعلم جيمع بٌن ادلعارف وادلهارات الالزمة: التعلم االندماجي* 
.  التجارب احملصلة من جراء التعليم والرتبية والتكيف مع احمليط: الخبرات التربوية* 
  .عمل جيمع بٌن التعليم والتعلم قصد ربقيق سلوك معٌن: الفعل التربوي* 
 عمل يقوم بو ادلدرس إليصال ادلعارف إىل ادلتعلمٌن: الفعل التعليمي* 
. نشاط خيص ادلتعلم من أجل التحصيل: الفعل التعلمي* 
  .واالىتمام والرغبة يف العمل االختالفات بٌن األفراد من حيث الذكاء ودرجة االستيعاب: الفروؽ الفردية* 
.  ومقاصد وتوجيهات عامة التوجهات العامة للمنظومة الرتبوية من غايات: السياسة التعليمية* 
معلومات تامة أو ناقصة، وثائق، صور رسوم، - عناصر مادية مقرتحة على ادلتعلم، أو وسائل ينطلق منها لبناء ادلعرفة وليس لتأكيد ادلعرفة كما كانت يف السابق: السندات* 

...... بيانات، جداول،  
.  نظام ترتييب لعناصر متفاعلة  ومتكاملة: الشبكة* 
.  شكل مثلث ذليكلة وترتيب التسلسل التنازيل جملموعة عناصر: الشكل الهرمي* 
. صيغة ذات صفة نظرية وعامة:  الطابع العمومي* 
. سلوك عملي تظهر فيو مهارات ادلتعلم : الطابع اإلجرائي* 
. ادلفاىيم وادلصطلحات : العناصر المفاهيمية* 
وبعبارة أخرى . رلموعة من الطاقات والقوى الفطرية أو ادلكتسبة  يساعد الفرد على أداء نشاط بدين أو فكري أو مهين، وىي قابلة للنمو والتطور بالعديد من مظاىرالتعلم :القدرة* 

أو مصدر فعل – القدرة استعداد فطري ونشاط ذىين قابل للتجديد أي أهنا تنمو ويدرب عليها التلميذ من خالل زلتويات ادلواد، وصياغة القدرة تتم قي شكل فعل سلوكي 
  حركية أو الوجدانية– يرتبط باجملالت ادلعرفية أو احلس – سلوكي 

 يرتبط مفهومها باالستعمال الفعال للمجال ادلعريف واحلركي والوجداين، تكتسب عند القيام بنشاط ملؤه احلذق والذكاء والتحكم، و بالتدريب والتطبيق واإلجراءات :المهارة* 
  .العملية، فهي مرادفة لإلتقان والرباعة واالقتصاد يف اجملهود والوقت

. التشريعات والسياسات وادلراجع العلمية ادلعتمدة كإطار عام لرتمجة القيم وادلبادئ: المرجعية* 
. اخلصائص والصفات والكفاءات اليت يشرتط أن تتوفر يف الفئة ادلستهدفة: الملمح* 
. موضوعات وعناصر يتضمنها الربنامج الدراسي: المقررات* 
.  أسلوب التصور والبناء ادلنظم:المقاربة أو  المنهجية* 
.  ادلسار التعليمي ادلتبع يف عمل تربوي : المسعى البيداغوجي* 
 .اإلمكانيات ادلتوفرة عند الفرد أو اجملموعة : الموارد* 
. ادلعارف وادلهارات احملصلة: المكتسبات القبلية* 
.  العناصر ادلختلفة اليت تكون ادلنهاج: مكونات المنهاج* 
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.  النشاطات وادلهارات اليت يتمرس عليها ادلتعلمون: الممارسات التعلمية* 
. أسلوب معاجلة موضوع: منهجية التناوؿ* 
.  ىي ادلعارف البحتة من مفاىيم ومصطلحات ومفردات: المعارؼ التصورية* 
. ىي ادلهارات والنشاطات : المعارؼ األدائية* 
 سلوكات قابلة للمالحظة يتم انتقاؤىا وصياغتها انطالقا من مؤشرات الكفاءة، سبكن من احلكم على مدى ربقيق الكفاءة ادلطلوبة، وتندرج يف إطار مراقبة نشاط :معايير التقويم* 

. ادلتعلم
. حصيلة التعلم وما يبقى عالقا يف الذىن : نواتج التعلم* 
.  الوسائل األساسية ادلعتمدة يف إصلاز أو نشاط:الوثائق* 
ىي رلموعة ظروف أو  إشكال أو مشكل يضع ادلتعلم أمام ربدي معريف يوظف فيها قدراتو دلعاجلة اإلشكال ادلطروح، وىو بذلك يكتسب كفاءات سبكنو من : الوضعية التعلمية* 

بناء معرفتو، تتطلب اإلسرتاتيجية إجياد وضعية تعلمية تكون متفقة مع منصوص الكفاءة وتتضمن إشكاال أو مشكلة سبكن من معاجلة احملتويات ادلعرفية ادلختارة بالنسبة للوحدة 
. التعلمية ، فالوضعية التعلمية مشكلة ذات داللة ومعىن تعطي للمتعلم الدافعية وتنمي فيو التفكًن ادلنهجي، وذبعلو أمام مهام ينبغي أن يؤديها 

  :خصائص الوضعية ثالثة هي
. وضعية إدماجية ذبند سلتلف مكتسبات التعلم من معارف وحركات ووجدان- 1
.  وىي تستهدف الوصول إىل منتوج ما: وضعية منتوج منتظر – 2
.  ىي وضعية تعلمية تعطي حرية للمتعلم: وضعية ال تعليمية – 3

: مكونات الوضعية 
وىي التنبؤ بادلنتوج ادلرتقب : المهمة -  
وىي رلموع توصيات العمل : التعليمة -  
. ىي وضعية استثمار ادلعلومات اليت مت اكتساهبا ميكن للتلميذ فيها أن يطلب ادلساعدة: الوضعية اإلدماجية* 
 . ىي وضعية استثمار ادلعلومات دبفرده دون مساعدة باعتباره زلل التثمٌن أو التقومي: الوضعية التقويمية* 
يتحدد اجملال ادلفاىيمي، انطالقا من  كفاءة ختامية واحدة متفرعة   : المجاؿ المفاهيمي * 

ويتضمن عددا من الوحدات التعلمية، اليت تنقسم بدورىا إىل دروس تستجيب لكفاءات قاعدية ونشاطات . إىل كفاءات مرحلية، وىو دبثابة حجر الزاوية يف تنظيم زلتويات ادلنهاج
. سبكن ادلتعلمٌن من بناء ادلعرفة

احلجم )دلفاىيمي، وىي دبثابة سلطط منسجم يقرتح تعلم مفهوم أو رلموعة مفاىيم أو منهجيات عمل، خالل فرتة معينة االوحدة التعلمية ىي جزء من اجملال : الوحدة التعلمية * 
سبارس خالذلا نشاطات سبكن من بناء ادلعرفة  . ( التعلمية  للوحدة احملدد بالنسبة الساعي

 :تهم الوحدة التعلمية المدرس بالدرجة األولى، ويتم  التركيز فيها على 
 (. اكتساب ادلعارف بشكل بنائي) البنائية سرتاتيجيةاإلتسيًن التعلمات وفق * 
. التكيف وفق ظلط التعلم يف سياق الوضعيات والقدرات احلقيقية للمتعلمٌن* 
. التحفيز والتدعيم الىتمامات ادلتعلمٌن من خالل نشاط قائم على توظيفهم للوسائل التعليمية* 
مفهوم يعرب من ناحية عن قيم اجملتمع الفلسفية الدينية اإليديولوجية الثقافية السياسية واالقتصادية، ويعرب من ناحية أخرى عن  منتوج حركية خاصة تتمثل يف : مشروع المجتمع* 

. الدراسات وادلخططات والربامج، كما يرتبط أيضا دبهام زلددة يف إطار الظروف االقتصادية واالجتماعية السائدة 
وىو يعكس متطلبات ظروف اقتصادية واجتماعية . مفهوم يعرب عن أفكار قيمية  تتضمنها غايات منبثقة من قيم اجملتمع توحي بتوجهات السياسة التعليمية: المشروع التربوي* 

: مثل فالغايات فالغايات وادلرامي ىي اإلطار التوجيهي الذي ذبدده  السياسة التعليمية، .معينة يف شكل غايات ومرامي يلتزم هبا شركاء العمل الرتبوي أثناء فرتة زلددة 
 . التفتح على ادلعارف اإلنسانية يضع يف مقدمة الوظائف احرتام الغًن ويف مقدمة ادلستلزمات التغيًن يف السلوك- 
 . االىتمام باإلنسان باعتباره عنصر التنمية الدائمة يف إطار األصالة والتفتح- 

 .تنمية ثقافة السلم وتقبل اآلخرين واحرتامهم :- مثل : والمرامي 
 . التحسيس بنوعية العالقات اإلنسانية                  -  

 : مثل واألهداؼ العامة
 .دراسة إشكاليات تتمحور حول قضايا اقتصادية واجتماعية كربى يف العامل -  
 .ازباذ مسعى عقالين دلعاجلة مشكالت حياتية - 
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. ويف ادلقاربة اجلديدة  يتم احلديث عن القدرات والكفاءات اليت يتضمنها ادلشروع البيداغوجي  شلثلة يف مالمح التخرج  بدال من األىداف العامة واألىداف اخلاصة 
. ىو مفهوم يصف ملمح التخرج خبصوص الكفاءات والقدرات  يعمل على أساسو شركاء العمل الرتبوي خالل فرتة تكوينية أو مرحلة تعليمية :المشروع البيداغوجي* 

قائمة من ادلقررات الدراسية تستند إلىل حفظ ادلعلومات وادلوضوعات اجلاىزة كغاية يف حد ذاهتا، وىو بذلك تراكمي وتلقيين يكون فيو التلميذ سلبيا يعتمد على غًنه، : البرنامج
. ودلا كان تراكم ادلعلومات غًن القابلة للتشغيل ىي معلومات خاملة فقد ربول البحث إىل إجياد صيغة جديدة دلناىج التعليم 

ىو وحدة تكوين تبىن على اختيار رلموعة كفاءات وقدرات تنبثق  : المنهاج* 
من ادلشروع البيداغوجي، حبيث تدمج زلتويات معرفية خاصة دبادة تعليمية معينة، وتشًن إىل االسرتاتيجيات واإلمكانيات واحلجم الساعي، وينقسم ادلنهاج إىل رلاالت معرفية أو 

. مفاىيمية تكون دبثابة العمود الفقري الذي ينظم ادلنهاج 
ىو سلطط تتحقق فيو كفاءة ختامية واحدة منتظمة  : المجاؿ المعرفي أو المفاهيمي* 

. يف شكل وحدات تعلمية ترمي كل وحدة إىل ربقيق كفاءة  مرحلية تستجب لوضعيات إشكالية، يتم ربديد الوقت الالزم ذلا وفق طبيعة الكفاءة ودرجة االستيعاب
تقوم على مسعى تعليمي يتمثل يف سلوك يظهر يف تعلم آيل  : بيداغوجية األهداؼ* 

 :  تتصف بما يلييف شكل اىداف ووحدات قصًنة 
. أىداف تقوم على تعلم اكادميي يف شكل وحدات قصًنة وعلى ادلدى القريب- 
 . صعوبة الربط بٌن الغايات واذلداف الرتبوية- 
 . عدم ربديد زلتويات التعلم بشكل واضح- 
 . صعوبة التحويل واإلدماج بسبب ذبزئة العملية التعليمية- 
 .حركي على حساب اجلانب الوجداين- االىتمام باجلانب ادلعريف واحلس- 
.  غياب الدافعية لدى ادلتعلمٌن شلا يؤدي إىل ادللل- 
حركية ووجدانية منظمة يسمح ذبنيدىا بالتعرف على إشكالية أو مشكلة وحلها من خالل نشاط يظهر - ىي رلموعة قدرات معرفية وحس: الكفاءات أو اهداؼ الجيل الثاني* 

وبذلك تقرتح ادلقاربة بالكفاءات تعلما اندماجيا غًن رلزأ يساعد على إعطاء معىن للمعارف ادلدرسية ادلكتسبة بشكل بنائي، واكتساب كفاءات مستدمية تضمن .مهارات ادلتعلم
. للتلميذ التعامل مع الوضعيات ادلعيشة تعامال سليما وسديدا

 واليت  المقاربة بالكفاءات إذا كانت ادلناىج احلالية قد بنيت على األىداف الرتبوية كأساس لتوجيو عملية التعليم والتعلم فإن ادلناىج اجلديدة قد أعدت على أساس 
. باألىداف وسبحيص إلطارىا ادلنهجي والعلمي  ىي يف الواقع امتداد للمقاربة

 منهجية أو أسلوب معاجلة موضوع أو مشكل، أو رلموعة ادلساعي واألساليب ادلوظفة للوصول إىل ىدف معٌن، أو احلركات واألفعال اليت سبكن من التدرج :مفهـو المقاربة
 . أسلوب تصور ودراسة  موضوع أو تناوؿ مشروع أو حل مشكل أو تحقيق غايةوالقرب من الشيء وربقيق اذلدف منو، وادلقاربة عموما ىي 

: إن أي تعريف للكفاءة جيب أن يربز العناصر التالية: هناؾ عدة تعريفات للكفاءة
 :  ومن هذه التعريفات  نستخلص التعريف التالي

ىي رلموعة ادلعارف والقدرات وادلهارات ادلنظمة واجملندة بشكل    :   الكفاءة
     يسمح بالتعرف على إشكالية وحلها من خالل نشاط تظهر فيو أداءات ومهارات    

.       ادلتعلم يف بناء معرفتو 
. كفاءة زبص رلاال معرفيا أو مفاىيميا واحدا، تكتسب من خالل معاجلة عائلة من الوضعيات قي ميدان من ادليادين التعليمية أو ادلهنية أو االجتماعية: الكفاءة الختامية* 
.   ىي تعبًن يرتجم الكفاءة اخلتامية، وزبص وحدة نعلمية، وتستجيب لوضعية من الوضعيات التعلمية:الكفاءة المرحلية* 
.   ىي جزء من الكفاءة ادلرحلية، زبص مقطعا أو درسا من دروس الوحدة التعلمية يف إطار بناء ادلعرفة:الكفاءة القاعدية* 
. سلوك قابل للمالحظة وناتج عن ربليل مهمة من مهام الكفاءة: مؤشر الكفاءة * 

: أسس المقاربة بالكفاءات 
تدخل ىذه ادلقاربة يف سياق االنتقال من منطق التعليم الذي يركز على ادلعرفة،   -  

. إىل منطق التعلم الذي جيعل دور ادلتعلم زلوريا يف الفعل الرتبوي 
 .تلعب ادلعرفة فيها دور الوسيلة اليت تضمن ربقيق األىداف ادلتوخاة من الرتبية -  
تسمح ىذه ادلقاربة بتجاوز الواقع احلايل ادلعتمد فيو على السماع واحلفظ وعلى منهج ادلواد الدراسية ادلنفصلة، وتتفادى التجزئة احلالية اليت تقع على الفعل التعليمي التعلمي       -  

 .ادلهتم بنواتج التعلم لتهتم دبتابعة العمليات العقلية ادلعقدة اليت ترافق الفعل باعتباره كما ال متناىيا من السًنورات ادلتداخلة وادلرتابطة وادلنسجمة فيما بينها 
.   ذبعل ادلتعلم يف قلب الفعل الرتبوي وتشركو يف مسؤولية السيادة وتنفيذ عملية التعلم    -  
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. تقوم على اختيار وضعيات تعلم مستقاة من احلياة يف صيغة مشكالت حللها باستعمال األدوات الفكرية وبتسخًن ادلهارات وادلعارف الضرورية لذلك     -  
.  ذبعل من حل ادلشكالت األسلوب ادلعتمد للتعلم الفعال إذ أنو يتيح الفرصة للمتعلم لبناء  معارفو  وإدماج ادلعطيات واحللول اجلديدة يف مكتسبا تو السابقة- 
. تعمل ادلناىج اجلديدة على تشجيع اندماج ادلفاىيم واألدوات ادلعرفية اجلدية بدل استعمال  األسلوب الرتاكمي للمعارف - 
 .ربدد ادلقاربة بالكفاءات أدوارا متكاملة جديدة لكل من ادلعلم وادلتعلم - 
.   سبكن ىذه ادلقاربة من االىتمام باخلربة الرتبوية الكتساب عادات جديدة سليمة وتنمية ادلهارات وادليول مع ربط البيئة دبواضيع دراسة التلميذ وحاجاتو الضرورية - 
 .تستجيب ىذه ادلقاربة للتغًنات الكربى احلاصلة يف احمليط االقتصادي والثقايف كما تتوخى الوصول إىل مواطن ماىر يرتك فيو التعلم أثراإجيابيا ميكنو من معاجلة مشكالت حياتية- 
. الكفاءة مرتبطة بتصرف ميكن مالحظتو ويستدعي حقيقة معارف وأكثر من ذلك ادلهارات اليت تعاجل ىذه ادلعارف - 
.  الوجداين/حركي، واالجتماعي/الكفاءة متعددة األبعاد ألهنا تشمل عدة مهارات من اجملال ادلعريف والنفس- 
ومن واجبنا كمدرسٌن أن نساعد ىذا التلميذ على . يف سياق التعليم بالكفاءات ال نطلب من ادلتعلم القدرة على إصلاز نشاط بل نطلب منو بكل بساطة إصلاز ىذا النشاط- 

.  اكتساب ادلهارات اليت يتحلى هبا مسبقا قبل إصلازه النشاط ادلرتبط بالكفاءة 
:  دواعي اختيار المقاربة بالكفاءات 

.  ضرورة االستجابة لتزايد حجم ادلعلومات يف سلتلف ادلواد العلمية- 
ضرورة تقدمي تعلمات ذات داللة بالنسبة لكل ما يتعلمو التلميذ ويؤدي بو - 

 .دلاذا يتعلم مادة معينة وبطريقة زلددة : إىل التساؤل 
 .ضرورة االستجابة دلطلب ملح يتمثل يف النوعية وحسن األداء من خالل اختيار مسعى بيداغوجي يضع ادلتعلم يف زلور االىتمام - 
. اعتماد بيداغوجية يكون شغلها الشاغل تزويد ادلتعلم بوسائل التعلم وما يسمح لو بأن يتعلم كيف يفعل ، وكيف يكون- 

:  فالجانب العملي من مقاربة الكفاءات يتمثل في كونها
. تستخدم قدرات ادلتعلمٌن لتحقيق أىداف التعلم- 
. توحد التصور لدى ادلعلمٌن وادلتعلمٌن- 
 .ترتكز على منطق التعلم- 
.  تكتسب ادلعرفة بنائيا- 
. هتتم بالعمليات العقلية ادلرافقة للتعلم ال بنواذبو- 
. مؤشرات للكفاءة - تعترب السلوكات اليت ترصدىا األىداف اإلجرائية - 
. هتتم بتفريد التعليم- 
. ال تعترب الرتتيب مؤشرا للتقدم بل تعترب مستوى األداء ادلاىر دليال على التقدم- 

طرائق التدريس في المقاربة بالكفاءات  
       تقتضي ادلقاربة بالكفاءات اللجوء إىل الطرائق النشيطة، أو األساليب الرتبوية الفاعلة اليت تبعث على ادلشاركة والعمل اجلماعي وتؤكد على معاجلة اإلشكاليات وإجياد احللول 

. للمشكالت، والتعلم عن طريق ادلمارسة والعمل، خالفا للنموذج التقليدي الذي يركز على اجلوانب ادلعرفية البحتة والعروض السردية والعمل ادلمل
   تركز ىذه الطرائق على خربة التلميذ ومشاركتو يف دراسة الوضعيات ادلناسبة، ويتطلب ذلك نوعا جديدا من العالقة بٌن ادلعلم والتلميذ بوصفهما شريكٌن يف العملية التعليمية 
التعلمية، إذ يؤدي ادلعلم دور ادلسًن فيساعد التلميذ على البحث والتحري الذايت يف جو دميقراطي ومشاركة اجملموعة يف بناء ادلعرفة، ويتميز جو القسم بادلرونة وإطالق السجية 

. واالنقياد حيثما أمكن الستخدام الوسائل التعليمية دبا من شأنو أن يسهل العمليات العقلية ويعزز االستقاللية واإلفضاء إىل نظرة نقدية والتزام سؤول
:  طريقة االستقصاء واالكتشاؼ – 1

أسلوب تدريس يعين البحث يف مسألة أو مشكلة والسًن فيها خبطى منهجية منظمة إىل أن يتم الوصول إىل الغاية والنتيجة، أما االكتشاف فيعين أن يصبح :       االستقصاء
الشيء اجملهول معلوما وىو أسلوب تدريس فعال يف حل ادلشكالت، ويعد األسلوبان من طرائق التدريس الفاعلة يف تنمية التفكًن العلمي أو قدرات التالميذ كادلالحظة والتجريب 

.. والتصنيف والتنبؤ والتفسًن
   وغالبا ما يستعمل األسلوبان يف اإلجابة عن سؤال مفتوح أو حل مشكلة معينة،  

اذكر مصدرين من مصادر التلوث؟ ما ادلقصود بالغذاء ادلتوازن؟ يف حٌن يقصد باألسئلة ادلفتوحة تنمية التفكًن العلمي وادلهارات : أما األسئلة ادلغلقة فهي توقع إجابات زلددة مثل
ما أثر عدم مراعاة ادلواصفات العامة دلاء الشرب يف صحة اإلنسان ؟ :واالذباىات اإلجيابية لدى ادلتعلم مثل
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:       يسلك ادلتعلمون خطوات منظمة ومنهجية يف كل من االستقصاء واالكتشاف
من ربديد ادلشكلة ومجع ادلعلومات ووضع الفرضيات واختبارىا والتوصل  

. إىل النتائج مث تقوميها وتعميمها، كما يعتمدون على أنفسهم فتزداد ثقتهم بأنفسهم ويزداد طموحهم، ويشعرون أهنم ينتجون ادلعرفة بدال من تلقيها وحفظها
 طريقة الحوار والمناقشة – 2

ادلرسل وادلستقبل والرسالة وربتل الرسالة الوسط بٌن ادلتحاورين يف حٌن يكون ادلرسل مستقبال وادلستقبل :       احلوار أساس من أسس التعلم الذي يقوم على أطراف ثالثة ىي
ويهتم ىذا األسلوب بنوعية ادلعرفة أكثر من كميتها، .وقد تكون ادلناقشة مقيدة أو حرة تدور على مقررات معينة يف األوىل، وعلى ومشكالت عامة يف الثانية..مرسال يف نفس الوقت
:   ومن مزاياهكما يدوم لفرتة طويلة،

 .إجيابية ادلتعلم ومشاركتو يف عملية التعليم والتعلم- 
.  مهارات التعبًن وحسن االستماع-  اكتساب مهارات االتصال والتواصل والتفاعل-

 ويهدف أسلوب احلوار وادلناقشة أيضا إىل زيادة الثقة بالنفس والقدرة على اإلقناع والربىنة وإثارة ادليول ضلو موضوعات الدراسة وتنظيم التفكًن وكشف األخطاء وتصحيحها وتنمية 
. حب االستطالع وزيادة القدرة على الربط وحل ادلشكالت وتنمية القدرة على التعبًن الشفوي وتقبل العمل اجلماعي

 :خطوات أسلوب الحوار والمناقشة في عملية التدريس
: اإلعداد للمناقشة واحلوار- 
 - ربديد ادلوضوع، واذلدف ، وربضًن الوسائل الالزمة-  
 . األسئلة الوظيفية ، ودور ادلعلم يف ضبط احلوار : سًن احلوار وادلناقشة - 
حيث يتم ربديد نقاط القوة والضعف من طرف ادلعلم ومن طرف ادلتعلمٌن من خالل ادلالحظة وطرح األسئلة أو تلخيص ادلناقشة وكتابة التقرير : التقومي- 
   
:  طريقة حل المشكالت – 3
 

      من أساليب التدريس الفاعلة يف تنمية التفكًن عند التالميذ، وىو من العمليات األكثر فعالية يف إحداث التعلم ألهنا توفر الفرصة ادلناسبة لتحقيق الذات لدى التلميذ وتنمية 
 :ومن خصائصها ما يلي قدراتو العقلية ، 

. اعتبار ادلشكلة ادلطروحة حافزا للبحث والتجريب بدافع التحدي أو حب االستطالع أو الكشف عن اجملهول : إثارة الدافعية للتعلم– أ 
. أثناء ادلعاجلة والبحث عن احلل يتعرض إىل كثًن من ادلفاىيم سبكنو من اكتساب ادلعرفة وادلهارات ادلرغوب فيها :  تعلم المفاهيم–ب 

. خيترب ادلتعلم إمكاناتو وخرباتو أثناء البحث عن احلل فيصحح أو يعدل ادلفاىيم عنده : تعديل أو تغيير األطر المرجعية- ج     
. تعتربا دلعاجلة ادلنهجية  حلل ادلشاكل تعلما سواء كان ما افرتضو ادلتعلم صحيحا أو خاطئا : التعلم من  خالؿ العمل- د      
يتم اإلقبال على ادلشكلة برغبة للتعرف على األشياء وتعلم ادلهارات الالزمة والعمليات العلمية، انطالقا من الشعور بضرورة احلل والعمل  :  االستمتاع بالعمل-ه      
. على ذلك بشكل شلتع     

 . ويوثقها بالرتابط بٌن ادلعلومات السابقة والالحقة وجيعلها ادلتعلم ذات معىن وداللة استخداـ الخبرات السابقة–و        
 

 : خطوات حل المشكالت       
. بإشعار التلميذ هبا وإثارة انتباىو إليها وضرورة إجياد حل ذلا: الشعور بالمشكلة-  أ     
:  بشكل مجاعي يف شكل سؤال  وصياغتها.عدم التوازن بٌن تزايد عدد السكان وتزايد ادلواد الغذائية: مثل قراءة نص يعكس العالقة بٌن مشكلةتحديد المشكلة - ب 

كيف يؤثر النمو السكاين السريع يف زيادة حدة الفقر؟ 
عبء اإلعالة، ظلو السكان ومتوسط دخل الفرد، متوسط دخل الفرد ومستوى ادلعيشة والتمنية، معدل ادلواليد : من خالل العناصر التالية : اقتراح الفرضيات المناسبة–  ج 

. ومعدل الوفيات، والنمو السكاين
 .إذا زاد عدد السكان بشكل سريع زادت تكاليف اإلعالة-  
. إذا زادت نسبة اإلعالة يف اجملتمع زادت معيقات  التنمية - 
.  إذا زاد عدد السكان بشكل سريع اطلفض متوسط الدخل الفردي- 
. إذا كان دخل الفرد ضعيفا اطلفض مستوى ادلعيشة- 
. دبناقشة الفرضيات السابقة ووضعها يف االختبار والدراسة ختبار الفرضيات المناسبة ا– د 
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بعرض جداول ومعطيات إحصائية  : ختبار الفرضيات الصحيحةا– ىـ 
: مثل: أي النتائج ادلتوقعة والتعميمات : لوصوؿ إلى حل المشكلة ا– و 

. يؤثر عبء اإلعالة يف العوامل اليت ربدث التقدم االقتصادي لألسرة واجملتمع   - 
 .يؤثر النمو السكاين السريع يف متوسط دخل الفرد ومستوى التنمية   - 
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