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وزارة التربیة الوطنیة والتعلیم العالي وتكوین األطر والبحث العلمي في  تنفیذا لسیاسة

لي الرامي إلى إعطاء نفس جدید إلصالح مجال التكوین المستمر وتفعیال للبرنامج االستعجا

منظومة التربیة والتكوین، أعدت الوحدة المركزیة لتكوین األطر استراتیجیة عامة في مجال 

 تكوین األطر بالتنسیق مع المصالح المركزیـة ؛

وفي ھذا اإلطارتم إنجاز ھذه المجزوءة بالتنسیق الوثیق والعمل المتواصل بین  

بیة والتكوین المكلفة بالشؤون التربویة والوحدة المركزیة لتكوین األطر، المفتشیة العامة للتر

كتوجھ جدید في مجال التعاون وتكثیف الجھود إلشراك جمیع الفاعلین مركزیا وجھویا للنھوض 

بالتكوین الذي یشكل العمود الفقري لتأھیل الموارد البشریة بالقطاع، وذلك بتطویر كفاءاتھا 

 .اط اإلیجابي والفعال لإلرتقاء بالمنظومةوتمكینھا من االنإلر

( إن الھدف من إنجاز ھذه المجزوءات التي تشمل جمیع المواد المقررة بالتعلیم 

ھو االستجابة الفوریة للحاجة الملحة ) االبتدائي والثانــــوي اإلعـــدادي والثانــوي التأھیلي

دیدكتیك المواد وتقویم التعلمات بناء للسیدات والسادة األساتذة بمختلف المستویــات في مجال 

تتویجا وذلك، . على اقتراحات السیدات والسادة المفتشین المنسقین المركزیین التخصصیین

للعروض التشخیصیة لوضعیة تدریس مختلف المواد التي قدموھا أثناء اجتماعات خاصة خالل 

 .ة المكلفة بقطاع التعلیم المدرسي برئاسة السیدة لطیفة العابدة الوزیر 2008نونبر / شھري أكتوبر 
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 :منھجية إعداد المجزوءات

 تحديد محاور التكوين-1

فبعدما تم تقدیم ھذه العروض ومناقشتھا ودراستھا وتصنیف محتویاتھا حسب األولویة التي 

ع برنامج تتطلبھا المرحلة إلغناء برنامج الوزارة في مجال التكوین المستمر، تم الشروع في وض

 :خاص باألجرأة 

عقد اجتماعات أولیة مع السیدات والسادة المنسقین المركزیین التخصصیین برئاسة السید  –

الثانوي  –االبتدائي ( الوحدة المركزیة لتكوین األطر كل فئة على حــــدة المكلف بالمدیــر 

عتبرت ذات أولویة لوضع التصور العام للعملیة وضبط المحاور التي ا) اإلعدادي والتأھیلي

 وقد تم حصرھا في دیدكتیك المواد وتقویم التعلمات، ومستعجلةخاصة 

الوحدة المركزیة لتكوین األطر خاصة بتشكیل المكلف بعقد اجتماعات برئاسة السید المدیر  –

لجن إعداد المجزوءات لضبط منھجیة العمل وتوزیع األدوار، وتوحید المنھجیة، وفق 

وضع شبكة التقویم وكذا تحدید الغالف الزمني للمجزوءة بیداغوجیة الكفایات و

 ....ومواصفاتھا

 مراحل اإلنجاز - 2

 :أما مراحل اإلنجاز األساسیة فیمكن اختصارھا كما یلي 

عقد اجتماعات عمل متوالیة ألعضاء الفرق المكلفة بإعداد المجزوءات برئاسة المنسقین  –

 المركزیین،

 صادقة ،تنظیم دورات خاصة بالتجریب والم –

 تحدید مواصفات المكونین الجھویین واستدعاؤھم، –

 تنظیم دورات خاصة بتكوین المكونین لفائدة األكادیمیات، –

 تجمیع المجزوءات وطبع أعداد منھا على المستوى المركزي، –

 لكل أكادیمیة،) CDقرص + مجزوئتین (توزیع المجزوءات  –

ھوي مرفوقة ببرنامج عمل قابل بعث رسائل اإلشعار ببدایة التكوین على المستوى الج –

 .للتكییف وفق خصوصیات الجھات

 .عملیات التكوین تتبع –
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كما تجدر اإلشارة إلى أن الوحدة المركزیة لتكویـــن األطـــر، وبالتنسیـــق مع باقي 

المصالح المركزیة المشكلة للقطب البیداغوجي، وبالتعاون مع األكادیمیات الجھویة للتربیة 

وم  بإعداد مجزوءات أخرى في مجال التكوین المستمر لفائدة جمیع فئات والتكوین، ستق

الموظفین واألطر التربویة واإلداریة انطالقا من الحاجیــات المیدانیة الفعلیـــة لكل فئـــة علــــى 

  .حـــــدة

 دالي محمد 
المدیر المكلف بالوحدة المركزیة لتكوین األطر    
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لمركزیة لتكوین األطر بالشكر الجزیل إلى السیدات والســادة تتقدم الوحدة ا

المشاركیــن في إعــداد وإنجــاز ھذه المجزوءات سـواء كمسؤولیـن أو كمنسقیـن 

:أو كمشاركیـن أو كمساھمین في عملیات اإلغناء والتجریب والمصادقة    

 

v بویة،السیدة المفتشة العامة للتربیة والتكوین المكلفة بالشؤون التر 

v  السیدات والسادة مدیرات ومدیري المصالح المركزیة 

v ،السیدات والسادة المفتشین المنسقین المركزیین التخصصیین 

v ،السیدات والسادة المفتشات والمفتشین بالجھات 

v ،السیدات والسادة المكونین بمؤسسات تكوین األطر التربویة 

v ،السیدات والسادة األساتذة 

 

زیة لتكوین األطر بالسیدات والسادة مدیرات ومدیري كما تنوه الوحدة المرك

" الوحــدات الجھویــة للتكویــن"األكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین ومسؤولي 

.وتتبع ھــذا العمل بالمیدان خدمة للتربیة والتكویــن الذیـن سیعملون على أجــرأة  
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 میاء والتقویم التربويمصوغة دیداكتیك مادة الفیزیاء والكی ®
 

 
 

 مقر العمل اإلطار الصفة  اإلسم والنسب

المفتشیة العامة  مفتش منسق مركزي منسق الفریق محمد بولنوار
 للشؤون التربویة

المفتشیة العامة  مفتش منسق مركزي عضو أحمد السرغیني
 للشؤون التربویة

المفتشیة العامة  مفتش منسق مركزي عضو المصطفى متقي هللا
 للشؤون التربویة

أكادیمیة الدار البیضاء  مفتش منسق جھوي عضو عبد القادر عاجي
 الكبرى

-أكادیمیة الغرب مفتش منسق جھوي عضو علي العقدي
 الشراردة بني احسن
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 تقنیة للمصوغة بطاقة
 لتعلیم الثانوي اإلعداديدیداكتیك تدریس مادة الفیزیاء والكیمیاء با: الموضوع
 : األھداف

 تعزیز تكوین األساتذة في مجال دیداكتیك تدریس المادة؛ •
 .مواكبة األساتذة للمستجدات في مجال دیداكتیك تدریس المادة •

 ساعة 18: المدة الزمنیة
 :الفئة المستھدفة

 . أساتذة مادة الفیزیاء والكیمیاء بالتعلیم الثانوي اإلعدادي •
 :المحاور

 عریف لدیداكتیك مادة الفیزیاء والكیمیاء؛نحو ت •
 المقاربة بالكفایات؛ •

 مفھوم الكفایة؛ -
 ةلأسم؛ -الوضعیة -
 التدریس باألنشطة -

 التجریب؛ •
 .التوظیف البیداغوجي للتكنولوجیا الحدیثة في تدریس مادة الفیزیاء والكیمیاء •

 :منھجیة اإلنجاز
 تقدیم عام للمصوغة؛ •
 تحدید أھداف كل محور؛ •
 للمحور؛مدخل نظري  •
 عمل في ورشات؛ •
 تقاسم اإلنتاج؛ •
 .تقویم المحور •

 :المنتوج المنتظر
 :یتعلق المنتوج بما یلي

 بطاقة تعریف حول الدیداكتیك؛ •
 صیاغة الكفایة النوعیة؛ •
 ةلأسم؛ -صیاغة الوضعیة •
 جذاذة درس أو وحدة باعتماد أنشطة؛ •
 جذاذة خاصة باألشغال التطبیقیة؛ •
 تخطیط تربوي لدرس أو وحدة؛ •
 .تاج سیناریو بیداغوجيإن •

 :التقویم
 .تقریر تقویمي عام للتكوین •
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 تقدیم المصوغة
. یتفق جل الباحثین على أن دیداكتیك المادة ھي فن أو تقنیة التدریس، ویعني ذلك أنھا تھتم أیضا بطرق التدریس 

 .رائق والمھاراتوتجدر اإلشارة ھنا إلى أن ھذا الفن یتطلب كباقي الفنون التحكم في مجموعة من الط
وھكذا نجد . ومما الشك فیھ أن دیداكتیك المادة تولي اھتماما بارزا للمتعلم من أجل العمل على دعم وتقویة التعلم لدیھ

كما . المختص في الدیداكتیك أو المدرس أو المكون یھتم بالسیرورات الذھنیة التي تتحكم في عملیة التعلم والتحصیل
 .التي یواجھھا المتعلمون أثناء تعلمھم والقیام بأنشطتھم الدراسیة أنھ یھتم أیضا بالصعوبات

 
ویمكن القول أن دیداكتیك المادة تھتم بكل ما یخص التدریس والتلقین في ھذه المادة، من حیث أسالیب التعلم  

وتھتم أیضا ). یكیةالوسائل الدیداكت(كما تھتم بتطویر وسائل اإلیضاح والوسائل المساعدة على التدریس . والطرائق
بخصوصیات األستاذ على مستوى التفكیر والممارسة، كما أنھا تساھم في إعداده وتكوینھ حتى یتوفر على 

 .المواصفات التي تؤھلھ للتدریس
 

ومما سبق یتضح أن الدیداكتیكي یھتم بطرق وأدوات التقییم المالئمة على مستوى المادة من جھة وعلى مستوى  
بعبارة أخرى فإن تحدید أدوات وأشكال الفحص التربوي وكذا صیاغة االختبارات الخاصة . ة ثانیةالدروس من جھ

 . بمادة من مواد التدریس أو التكوین، تعتبر من مھام دیداكتیك المادة
 

، في مجال التربیة، بینما یحتل المدرس، "المھندس الذي یصمم"إن الدیداكتیكي، یحتل في الواقع مكان  
وبصفتھ . في ھذا المجال، دون أن نقصد بھذا اللفظ األخیر أي داللة قدحیة) لمعلم(موقع الصانع " داغوجيالبی"

ومن شأن ھذا . مھندسا، فإن الدیداكتیكي یستعین بعدد من مصادر المعرفة من أجل تنظیم سیاق اكتساب ھذه المعرفة
إنھ في نھایة األمر عبارة عن . طرف األشخاص العمل، فیما یظھر، تیسیر تحقیق عدد من المشاریع التربویة من

 .مصمم ولیس منفذا
 

فكل مقاربة إال وتحمل من خالل . إن عملیة اقتراح مقاربة بیداغوجیة ما لیست عملیة بسیطة ال تستند على أساس 
ات التي عناصرھا المؤلفة لھا، تصورا معینا عن المدرس والمتعلم والمادة الدراسیة من جھة، وعن شكل العالق

 .ینبغي أن تقوم بین ھذه العناصر من جھة أخرى
تساؤالت : إن المدرس الممارس وفقا لمقاربة من المقاربات البیداغوجیة قد ال یطرح على نفسھ مثل ھذه التساؤالت 

ن عن مصدر المقاربة ؟ عن طبیعة العالقات بین عناصرھا ؟ عن األسس النظریة التي تستند إلیھا ؟ یكفیھ أحیانا أ
 .یتعرف فقط على الوصفات التي تساعده على التدریس

تحدید المشكالت، وضع فرضیات عمل، اقتراح : إن معالجة مثل ھذه األسئلة ھي من اختصاص الدیداكتیكي 
إنھ عمل استراتیجي یتطلب خبرة ... النموذج أو المقاربة، االختبار والتجریب، تبني النموذج أو تعدیلھ أو رفضھ

جال التربوي، ومراوحة منھجیة بین الممارسة البیداغوجیة الیومیة والبحث النظري المتصل بھذه واسعة في الم
 .الممارسة بغیة استیعاب دینامیكیتھا

 
وفي إطار إصالح النظام التربوي، وانطالقا من مقتضیات المیثاق الوطني للتربیة والتكوین، تمت مراجعة  

ٌصالحات المتتالیة التي . بالكفایاتالمناھج الدراسیة باعتماد المقاربة  وھي مقاربة ال تمحو ما تم تحقیقھ في إطار اإل
عرفھا النظام التربوي ببالدنا، وإنما تكمل النماذج السابقة، كنموذج التدریس باألھداف، لتفادي قصورھذه النماذج أو 

 .الستثمار نتائج التطور الحاصل في علوم التربیة
 :فایات في إطار تجاوز ھذه السلبیات، وذلك نظرا العتمادھا المبادئ األساسیة التالیة وتندرج المقاربة بالك 

 ویعني اعتبار المتعلم الفاعل األساسي في كل نشاط تربوي:  التمركز حول المتعلم •
 ویتمثل في تناول حد أدنى من التعلمات، تعتبر أساسیة لمتابعة أي تعلم أو تكوین:  مبدأ التخفیف •
ویتعلق األمر بتمكین المتعلم من استثمار مكتسباتھ بطریقة مدمجة، عوض استرجاع ما تم :  اجمبدأ اإلدم •

 تخزینھ في الذاكرة بصورة تراكمیة
. ویعني ضرورة تقبل األخطاء والعمل على تصحیحھا من خالل البحث في أسبابھا:  مبدأ النجاح المستحق •

 .قفیتم تجنب الفشل غیر المبرر أو النجاح غیر المستح
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 دیداكتیك تدریس مادة الفیزیاء والكیمیاء: المحور األول
 
 .تعرف المفاھیم الخاصة بالدیداكتیك والبیداغوجیا، والعالقة بینھما: الھدف.1
 :مدخل نظري.2
 

ü دیداكتیك مادة الفیزیاء والكیمیاء 
o  تعاریف - الدیداكتیك 

 
 :ة تدریسھا، وھي تواجھ نوعین من المشكالتالدیداكتیك ھي باألساس، تفكیر منھجي في المادة الدراسیة بغی

 وھي مشاكل تنشأ عن موضوعات ثقافیة سابقة الوجود؛. مشكالت تتعلق بالمادة وبنیتھا ومنطقھا •
 .وھي مشاكل منطقیة وسیكولوجیة. مشكالت ترتبط بالفرد في وضعیة التعلم •

 (Jasmin, B. 1973)  
 

یة لتنظیم وضعیات التعلم التي یعیشھا المتعلم، لبلوغ ھدف عقلي أو وجداني أو حسي الدیداكتیك ھي الدراسة العلم
وتتطلب الدراسة العلمیة شروطا دقیقة منھا باألساس، االلتزام بالمنھج العلمي في وضع الفرضیات . حركي

على الوضعیات كما تنصب الدراسات الدیداكتیكیة . وصیاغتھا والتأكد من صحتھا عن طریق االختبار والتجریب
. بمعنى أن دور المدرس ھو تسھیل عملیة تعلم التلمیذ. التعلیمیة، التي یلعب فیھا المتعلم الدور األساسي

(Lavallée)  
 

الدیداكتیك مادة تربویة موضوعھا التركیب بین عناصر الوضعیة البیداغوجیة، وموضوعھا األساسي ھو دراسة 
 .كالت المقترحة على التلمیذ قصد تیسیر تعلمھشروط إعداد الوضعیات أو المش

 (Broussaut 1983) 
 

الدیداكتیك ھو علم إنساني مطبق موضوعھ إعداد وتجریب وتقویم وتصحیح االستراتیجیات البیداغوجیة التي تتیح 
  (Legendre, R. 1988). بلوغ األھداف العامة والنوعیة لألنظمة التربویة

 
رتبطت الدیداكتیك في دراستھا بعلم النفس ونظریات التعلم والسوسیولوجیا، واستعارت مفاھیمھا من علوم ومجاالت ا

 .علما مساعدا للبیداغوجیا (Aebli Hans)وكانت حسب . معرفیة أخرى
وبدأت تكسب . أما حدیثا فقد تطورت الدیداكتیك نحو بناء مفھومھا الخاص بفعل تطور البحوث األساسیة والعلمیة

وفي المغرب أنجزت العدید من الدراسات والبحوث ذات الطابع الدیداكتیكي . استقاللھا عن ھیمنة العلوم األخرى
 ). 1991بنیامنة صالح، .  ( المھتم بالتفكیر في المادة ومفاھیمھا، وبناء استراتیجیات لتدریسھا

 
o دیداكتیك المادة الدراسیة 

 
 :التي ھي موضوع الدیداكتیك،  تتم انطالقا من بعدین إن دراسة المادة التعلیمیة، 

 یعد ابستمولوجي یتعلق بالمادة في حد ذاتھا، من حیث طبیعتھا وبنیتھا، ومنطقھا ومناھج دراستھا؛ •
 .بعد بیداغوجي مرتبط باألساس بتعلیم ھذه المادة وبمشاكل تعلمھا •

الفرد المتعلم في مادة معینة، وكذا العملیات  لذا تعتبر األسئلة التي تدور حول طبیعة المعرفة وحول نشاط
 .االستنباطیة واالستقرائیة عند تھیئ معرفة معینة، تعتبر ھذه األسئلة مھمة جدا بالنسبة للدیداكتیكي
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o دیداكتیك العلوم 

 
 . ھي دراسة علمیة لسیرورات التعلیم والتعلم، قصد تطویر ھذه السیرورات وتحسینھا

. تیك العلوم إلى تقصي المفاھیم األساسیة المكونة للمواد الدراسیة وتحلیل العالقات بینھاوتتجھ معظم بحوث دیداك
 .وترصد تاریخھا والتعدیالت التي تنشدھا وإجراءات ومقتضیات إدخالھا في التعلیم وكیفیة تداولھا في المجتمع

ت التالمیذ وطرق استداللھم وأسلوب یھتم دیداكتیكي العلوم بتحلیل وضعیات القسم ألجل فھم سیرھا، ودراسة تمثال
إن دیداكتیكي العلوم یھتم إذن بكل وضعیات اكتساب المعرفة . تدخل المدرس قصد اقتراح بدائل أخرى للتدریس

  (Astolfi, J.P. et Devolay, 1991). العلمیة
 

ور ھذا البحث خالل السبعینات بدأت دیداكتیك علوم الفیزیاء منذ الخمسینات نتیجة االھتمام بتدریس العلوم ، وقد تط
أما في المغرب . حیث أنشئت عدة مختبرات للبحث ألجل تجدید تعلیم علوم الفیزیاء وبناء مناھجھا بفرنسا وانجلترا

ومن الدراسات التي أنجزت في ھذا الصدد . فقد تم االتجاه إلى تحضیر أطروحات حول دیداكتیك علوم الفیزیاء
لوجیة عند التالمیذ واألساتذة وفي الكتب المدرسیة، والبحث في تمثالت التالمیذ حول أعمال حول العوائق اإلبستمو

 ). 1991بنیامنة صالح، . ( الظواھر الفیزیائیة
 

o البیداغوجیا 
 

. لفظ عام ینطبق على كل ما لھ ارتباط بالعالقة القائمة بین مدرس وتلمیذ بغرض تعلیم أو تربیة الطفل أو الراشد
وبھذا یمكن تعریف . ن نشاط عملي یتكون من مجموع تصرفات المدرس والمتعلمین داخل القسمفالبیداغوجیا إذ

البیداغوجیا باعتبارھا اختیار طریقة ما في التدریس أو إجراءات وتقنیات معینة، وتوظیفھا بارتباط مع وضعیة 
 , (Galisson, R. et Coste, D. 1976). تعلیمیة

 
o غوجیاالفرق بین الدیداكتیك والبیدا 

 
تھتم ھاتان المدتان باألقطاب الثالث للمثلث الدیداكتیكي، غیر أنھما تختلفان في المكانة التي تولیانھا لھذه األقطاب 

 .والعالقات التي تجمعھا
 دور البیداغوجي •

ماذا نعرف عن التعلم : یبحث البیداغوجي عن اإلجابة على التساؤالت التي تھم مباشرة فعلھ التربوي 
الذي یسمح لنا ببناء استراتیجیات تعلم فعالة وناجعة ؟ ما ھي الطریقة التعلیمیة األكثر نجاعة  اإلنساني

 بالنسبة لتعلم معین ؟
فھو رجل المیدان، وبھذا . یظھر البیداغوجي ھنا كمطبق متخصص یھتم بفعالیة فعلھ التربوي التعلیمي

 .التعلميالمعني یحل بصفة دائمة المشاكل الملموسة للفعل التعلیمي 
 دور الدیداكتیكي •

یتساءل بالخصوص عن المفاھیم والمبادئ . الدیداكتیكي قبل كل شيء ھو االختصاصي في تعلیم مادتھ
ال یقتصر دوره على تحلیل المعلومات، أي . الموجودة في مادتھ والتي یجب تحویلھا إلى مضامین للتعلیم

 ى معرفة للتعلیمإل (le savoir savant)تعرف وتحویل المعرفة العالمة 
 (savoir à enseigner) . 

مھمتھ تتمثل في البحث عن الوسائل لتعلیم المفاھیم المدرسیة واستراتیجیات اكتسابھا من طرف المتعلمین، 
 .آخذا بعین االعتبار تمثالتھم

 
o المثلث الدیداكتیكي 

بالنسبة ) من طرف المتعلم(كتسابھا وا) من طرف المدرس(تھتم الدیداكتیك بدراسة سیرورات إعداد المعرفة ونقلھا 
تھتم إذن بالتفاعالت الموجودة بین األقطاب الثالث المكونة لوضعیة ) أي الدیداكتیك(فھي . لمادة دراسیة معینة

 :تعلیمیة تعلمیة، وھي 
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 )بإدیولوجتھ الخاصة(المدرس  •
 )الخاضعة للنقل الدیداكتیكي(المعرفة  •
 )لخاصبتمثالتھ ومخزونھ المعرفي ا(المتعلم  •

، ویظھر األشیاء المترابطة فیما بینھا في وضعیة تعلیمیة تعلمیة، ویوضح بالمثلث الدیداكتیكيھذا الثالثي یعرف 
 .ضمنیا المھام المنوطة بكل قطب

 ).إذا أخذنا بعین االعتبار المحیط االجتماعي(في بعض األحیان نتحدث عن الرباعي 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 .متكاملة للفعل الدیداكتیكي) عناصر(یبین المثلث الدیداكتیكي مكونات  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تمثالت التلمیذ
أخذ بعین االعتبار القدرات 

 )البعد النفسي(التعلمیة للتلمیذ 
التفكیر االبیستمولوجي في 
 المعرفة التي یجب تدریسھا

 

 سیرورة التعلم
التي یجب 

 إرساؤھا
 

 
 المعرفة

 
 المدرس

 
 المتعلم 
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 :عمل الورشات.3
 .ینتطم العمل داخل الورشات من خالل أربع مجموعات عمل تشتغل على نفس الموضوع 

 1 لنشاطا
 .تعرف المفاھیم الخاصة بالدیداكتیك والبیداغوجیا، والعالقة بینھما: الھدف §
 تحدید المفاھیم المتعلقة بالدیداكتیك والبیداغوجیا: المھمة §
 دقیقة 20: مدة اإلنجاز §
 :وثیقة العمل §

  
 

  
 تعریفھ المصطلح

  الدیداكتیك
  دیداكتیك العلوم

  جیاالبیداغو
 

 دقیقة 20: تقاسم اإلنتاج  §
 دقیقة 20: الخالصة  §

  
  

 تعریفھ المصطلح
 یتمم الجدول بعد التقاسم للخروج بعمل مشترك الدیداكتیك

  دیداكتیك العلوم
  البیداغوجیا
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 المقاربة بالكفایات: المحور الثاني
 
 : األھداف.1

 لكفایة النوعیة؛التمكن من صیاغة ا -
 التمكن من صیاغة الوضعیة مسألة؛ -
 .درس) أو تخطیط(توظیف األنشطة في إعداد  -

 
 :مدخل نظري.2

ü المقاربة بالكفایات 
 

والمقصود ھنا باإلطار العام، ھو استحضار مختلف . مناولة في اإلطار العام إن الحدیث عن الكفایات ال بد لھ من 
اعتباره مجرد ـ  یخرج ھذا المفھوم ـ وما یدور في فلكھ من مفاھیم أخرى ـ منوذلك حتى . والحیثیات الجوانب

لیحل . جذري للمفھوم السابق للمدرسة موضة ـ لدى كثیر من المدرسین، إلى موقعتھ ضمن تحول عالمي، وانفالت
 .محلھا مفھوم المقاولة

 
. ولیست مرادفة لألھداف السلوكیة. م التربیةالبعض صیحة جدیدة في عال المقاربة بالكفایات، لیست كما یتصورھا 

وجعلھ  إن غایة الكفایات ھي تأھیل شخصیة المتعلم. شمولي مترابط، أفرزتھ التحوالت العالمیة بل ھي توجھ نسقي
كي یؤھلھ تعلیمھ وتكوینھ  وتمكینھ من مواجھة مختلف الصعوبات والمشكالت التي تعترضھ،. في قلب االھتمام
 .یاجات سوق العملللمواءمة مع احت

المزمع إدخالھا في میدان التي نص علیھا المیثاق الوطني ومقاربة الكفایات األساسیّة في إطار التجدیدات إذن تندرج 
علیم لالستجابة إلى تطلعات المجتمع وإلى تحدیات العصر ّ ّربیة والت  .الت

وإلى تجربة البلدان المتقدمة التي راھنت في  ،سھاباالستناد إلى غایات النظام التربوي والقیم األساسیّة التي یكر 
ّمین(آن واحد على الكم والكیف في التربیة  ، تھدف مقاربة الكفایات )االمتیاز مع نجاح أكبر عدد ممكن من المتعل

ّربویة تطویراألساسیّة إلى  سات الت  .طرق التعلم وذلك لتحسین مكتسبات التالمیذ ومردود المؤسّ
 

o مفھوم الكفایة 
 وكفى حاجات فالن قام فیھا كفي یكفي كفایة سد الحاجة،: ، یقال)كفى(مشتقة من فعل لكفایة في اللغةفا

 ...ھو ذو مقدرة في عملھ مقدرة،: وكفایة ...ال ینقصھ شيء: وكفاه مؤونة عمل أغناه عن القیام بھ، وكاف...مقامھ
التي تكون منظمة بكیفیة تجعل الفرد  واإلجرائیةیة المعارف المفاھیم نظام من: ھي  في االستعمال التربوي فالكفایة

فالكفایة  .المشاكل إنجاز مھمة من المھام، وحل مشكل من ینة، أوععندما یكون في وضعیة م قادرا على الفعل
  .واالنجازاتبنظام داخلي تجسمھ األنشطة  مجموع القدرات واألنشطة والمھارات المركبة التي تتعلق بقدرة أو

في سیاقات  -العام استعداد یمتلكھ المتعلم لتوظیف ما سبق لھ أن اكتسبھ  ن الكفایة في مفھومھا التربويھذا یعني أ
تتطلب منھ إیجاد حل  معارف ومھارات ومواقف سلوكیة، توظیفا مالئما وناجحا في سیاقات جدیدة، من -تعلمیة 

 .لمشكلة أو تجاوز وضعیة معینة
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o تعریف الكفایة 

 1991جیلي  1991میریو  1990ر جوبی/ لوراس 
 :الكفایة ھي

قدرات ینبغي انتقاؤھا والتنسیق 
 فیما بینھا 

 تمثل الوضعیة من طرف الذات -
تستجیب قلیال أو كثیرا لما تتمثلھ  -

 .الذات عن الوضعیة

 :الكفایة ھي
 معرفة محددة

معرفة ینبغي تطبیقھا في وضعیة  -
 محددة

 تولیف خاص للقدرات  -
 

 :ة ھيالكفای
نسق من المعارف المفاھیمیة 
واإلجرائیة، تنظم في صور 

 )خطاطات(إجرائیة 
 تحدید مھمة ـ مسألة وحلھا -
 نشاط فعلي -

 1997بیرنو  1997رینیي / رینال  1994لوبورتیف 
 :الكفایة ھي

الكفایة تكتسب أثناء ممارسة نشاط 
ما یتم فیھ تجنید المعارف 

لھا، والقدرات والتوظیف المناسب 
وال یمكن اكتسابھا من فراغ أو من 

 .خالل التلقي السلبي

 :الكفایة ھي
 سلوكات كامنة

 نشاط معقد -
 ,ممارسة نشاط بنجاعة -

 :الكفایة ھي
 موارد قابلة للتعبئة

 نوع محدد من الوضعیات -
 . التحرك الناجع -

 2000كزافیي  2000جونیر  1998دیھنوت 
 :الكفایة ھي

 تمعالجة وضعیا
ممارسة دور مناسب، وظیفة أو  -

 .نشاط

 :الكفایة ھي
تحیل على مجموعة من العناصر، 
تعمل الذات على تعبئتھا لمعالجة 

 .وضعیة بنجاح

 :الكفایة ھي
إمكانیة تعبئة مجموعة مندمجة من 

الموارد، بكیفیة مستبطنة بھدف 
 .المسائل –حل فئة من الوضعیات 

 

o  ممیزات الكفایة 

 :ابقة یمكننا استخالص مجموعة من الخصائص الممیزة لمفھوم الكفایة، وذلك كما یليمن التعاریف الس

إن : )  un ensemble  de ressources ’mobilisation d(لمجموعة من الموارد المندمجة  تعبئةخاصیة ال •
فاعل التمكن من الكفایة یعني امتالك مجموعة من معارف ومھارات ومواقف وخبرات وتقنیات وقدرات تت

 .فیما بینھا، ضمن مجموعة مندمجة، وال یعتبر توفر المتعلم على كل الموارد الخاصة بكفایة ما ضروریا
إن امتالك التلمیذ معارف ومھارات ومواقف یبقى دون معنى إذا  : )caractère de finalité( خاصیة الغائیة •

، أو في حیاتھ الیومیة، وھكذا تمكن لم یستثمر في نشاط أو إنتاج، أو في حل مشكلة تعترضھ في المدرسة
فإن الكفایة تكون غائیة وقصدیة  ،و في كل الحاالت. الكفایة التلمیذ من ربط التعلمات بحاجاتھ الفعلیة

 .بالمعنى الواسع للكلمة وتستجیب لوظیفة اجتماعیة
إن فھم  : ) lien entre une famille de situations( من الوضعیات ) مجموعة –فئة (خاصیة الصلة بفصیلة  •

الوضعیات المتكافئة، فالكفایة في مجال ما ) مجموعة –فصیلة (الكفایة ال یمكن أن یتم إال من خالل فئة 
 .تعني قدرة التلمیذ على حل مشكالت متنوعة باستثمار الموارد التي اكتسبھا) مادة أو مجموعة من المواد(

یتجلى ذلك في كون الكفایة مرتبطة  : )caractère souvent disciplinaire( )المادة( خاصیة ھیمنة التخصص •
إال . مسائل، یتطلب حلھا استثمار أھداف تعلیمیة مكتسبة، عبر محتوى دراسي معین –بفئة من الوضعیات 

أن ھذا ال ینفي أن بعض الكفایات تنتمي إلى تخصصات مختلفة تكون أحیانا قریبة من بعضھا وتكون بذلك 
 .)transférable(قابلة للنقل 

فایة تتمیز بقابلیتھا كفإن ال ،بخالف القدرة التي یصعب تقویمھا:  ) Evaluabilité( خاصیة قابلیة التقویم  •
تتمثل قابلیة الكفایة للتقویم في إمكان  .للتقویم ألنھ باإلمكان قیاس نوعیة تنفیذھا ونوعیة النتیجة المحصلة

، ویتم تقویم الكفایة من خالل ...)مسألة، إنجاز مشروع –حل وضعیة (تحقیق المتعلم للجودة في اإلنتاج 
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وقد تتعلق ھذه المعاییر بنتیجة المھمة التي یقوم بھا، أو بتنظیم المراحل، أو باستقاللیتھ، . معاییر تحدد مسبقا
 .أو بھا جمیعا

تسم بدرجة عالیة من حینما یتمكن من التصرف بكیفیة متوقعة في سیاقات ومواقف ت ،ویعتبر المتعلم ممتلكا للكفایة
ما دام قد تدرب  ،ألنھ یفھم ما یجب فعلھ ویتذكر الكیفیة والشروط المالئمة لإلنجاز الفعال والصائب وذلك ،التقید

  بانتظام على امتالك الكفایة المعینة في سیاقات ومواقف كثیرة ومتشابھة

 )Sonnettes et Richard M .  .2002 (. 

o أنواع الكفایات 

 .وكفایات نھائیة كفایات نوعیة و كفایات مستعرضة:  ةع أساسیانوثالثة أات بصفة عامة إلى تصنف الكفای

 الكفایات النوعیة •

فھي أقل شمولیة من الكفایات  بذلكو .و ھي الكفایات المرتبطة بمادة دراسیة معینة أو مجال تربوي أو مھني معین
 .الكفایات المستعرضةأو /ة والنھائیوقد تكون سبیال إلى تحقیق الكفایات . المستعرضة

 الكفایات المستعرضة •

وإنما  ،ویقصد بھا الكفایات العامة التي ال ترتبط بمجال محدد أو مادة دراسیة معینة. وتسمى كذلك الكفایات الممتدة
إذ  ،فإن ھذا النوع من الكفایات یتسم بغنى مكوناتھ ،ولھذا السبب. یمتد توظیفھا إلى مجاالت عدة أو مواد مختلفة

غیر أن ھذا النوع من الكفایات  .كما یتطلب تحصیلھ زمنا أطول ،تداخالت متعددة من المواد  تسھم في إحداثھ
 .یصعب تقویمھ

 الكفایات المستھدفة من تدریس المادة •
 

مھم مثلھ مثل مفھوم الكفایة المستعرضة، إال أنھ غني بدالالتھ عند  الكفایات المستھدفة من تدریس المادةمفھوم 
نعني بالكفایات المستھدفة من تدریس . راجعة المناھج الدراسیة، ألن لھ عالقة مباشرة بالمواصفات المرجوة للتلمیذم

ھذه الخاصیة تبین أن  .المادة الكفایات التي یجب التمكن منھا في نھایة السنة الدراسیة أو في نھایة سلك تعلیمي معین
 .مرتبطة بفئة من المھام وبالتالي یمكن تقویمھا الكفایات المستھدفةكما أن . لھا صلة وثیقة بتقویم مكتسبات المتعلمین

 
ن الكفایات المستھدفة مدخال مھما وأساسیا في البرامج الدراسیة، یجب أن ال یتعدى عددھا ثالث إلى أربع  ّ ُكو لكي ت

 ).المركبة(یة المعقدة كفایات في السنة الدراسیة الواحدة بالنسبة لمادة معینة، وإال فقدت میزتھا اإلدماج
 

 :الخاصیات األساسیة للكفایات المستھدفة ھي 
 ؛)معارف، مھارات، مواقف، كفایات نوعیة: أي تجنید وحشد مجموعة من الموارد (لھا میزة مركبة  •
 تمارس بطریقة محسوسة؛ •
 مرتبطة بفئة من الوضعیات؛ •
 تمیز مستوى معین بصفة واضحة ودقیقة؛ •
 .قابلة للتقویم •
 

  
   



 

19 

 
 :صیاغة الكفایات المستھدفة من تدریس المادة 

تتم صیاغة كفایة باعتبار دقة المصطلحات، والطابع اإلدماجي للكفایة، وتسھم دقة المصطلحات في توحید فھم الكفایة 
 :ولتحقیق ذلك یجب تحدید ما ھو مطلوب من المتعلم . من لدن عدة أشخاص

 ...مسألة، إنتاج جدید، إنجاز مھمة عادیة –یة حل وضع: نوع المھمة المرتقبة  •
، سیرورة اإلنجاز، اإلكراھات، ...)سیاق، معطیات، موارد خارجیة(معامالت الوضعیة : ظروف اإلنجاز  •

 ...المراجع
 

 مثال في العلوم §
ة سقوط إنارة ؛ كسوف ؛ طفو باخر(مسألة من الحیاة المعیشة أو من ظاھرة فیزیائیة مثیرة  –انطالقا من وضعیة 

 .أن یربط بین المسألة والمفاھیم المكتسبة، ثم یقترح منھجیة لحلھا) ة(على المتعلم...) رأسي لجسم 
 

 الصیاغة التقنیة للكفایة §
 

 :لصیاغة كفایة تتبع الخطوات التالیة 
 )نشاط مركب) : (ة(تحدد المھمة التي سیقوم بھا المتعلم •
 )الوضعیة: (تحدد سیاق المھمة أو دعائمھا  •
 )الداللة: (طھا بمجاالت الحیاة رب •

•  
ü  المشكلة –الوضعیة 

المسألة -إذا كانت القدرة تمثل البعد المستعرض للكفایة، والموارد تمثل البعد المتعلق بالمادة الدراسیة، فإن الوضعیة
متعلقة  في إطار المقاربة بالكفایات، تعتبر عنصرا محوریا، وتمثل المجال المالئم الذي تنجز فیھ أنشطة تعلمیة

 .بالكفایة، أو أنشطة تقویم الكفایة نفسھا
 

o  المشكلة  –مفھوم الوضعیة 
 

 :من  X. Roegiersالمشكلة حسب  –تتكون الوضعیة 
مجموعة من الظروف التي یوجد فیھا الفرد وتفرض علیھ إقامة عالقات محددة ومضبوطة : "وضعیة  •

  J. Leif..." ك فیھامجردة وملموسة مع الجماعة والبیئة التي یعیش ویتحر
تتمثل في استثمار معلومات أو إنجاز مھمة أو تخطي حاجز لتلبیة حاجة ذاتیة عبر مسار غیر : "مشكلة  •

  X. Roegiers" بدیھي
o المشكلة -تعریف الوضعیة 

 "مجموعة من المعلومات التي یجب تمفصلھا والربط بینھا للقیام بمھمة في سیاق معین" 
  De Ketele & Roegiers  

المشكلة في اإلطار الدراسي خلخلة للبنیة المعرفیة للمتعلم، وتسھم في إعادة بناء التعلم، وتتموضع  –وتمثل الوضعیة 
 .ضمن سلسلة مخططة من التعلمات

 
 

o  المشكلة –ممیزات الوضعیة 
 :المشكلة في  –تتمثل أھم ممیزات الوضعیة 

 مشكلة جدیدة ؛ –كتسبات سابقة لحل وضعیة استحضار وتعبئة م •
توجھ المتعلم نحو إیجاد حل لوضعیة أو إنجاز مھمة مستقاة من محیطھ وبذلك تكون ذات داللة ویكون ھو  •

 الفاعل األساسي ؛
 مشكلة تحیلنا على صنف من الوضعیات الخاصة بمادة ؛ –كل وضعیة  •
 .قویم الكفایةتعتبر جدیدة بالنسبة للمتعلم عندما یتعلق األمر بت •
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o  المشكلة –مكونات الوضعیة 

 :من ثالثة عناصر أساسیة  De Keteleالمشكلة حسب  –تتشكل الوضعیة 
 :ویتضمن كل العناصر المادیة التي تقدم للمتعلم، والتي تتمثل في  Support) أو السند(الحامل  •

o  ي، مدرسيعائلي، اجتماع(ویعبر عن المجال الذي ستمارس فیھ الكفایة : السیاق(... 
o  بعضھا قد . وتعبر عن المعطیات والمكتسبات التي سیستثمرھا المتعلم أثناء اإلنجاز: المعلومات

 .یكون مشوشا
 وھي األعمال التي سیقوم بھا المتعلم في إطار وضعیة معینة:  Tachesالمھام  •
یح للقیام بالمھام وھي التوضیحات والتوجیھات التي تقدم للمتعلم بشكل صر:  Consignesالتعلیمات  •

 .المطلوبة منھ
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü التدریس باألنشطة 
o اإلطار العام: 

إن  . ترجمة المحتویات الدراسیة ألنشطة مدرسیة وإنجاز مھام ومنھجیات عمل تتم، المقاربة بالكفایاتفي سیاق 
ان الخلفیتان النظریتان، للمقاربة ھات. تستمد مقوماتھا من النظریة البنائیة والنظریة السوسیوبنائیة ھذه المنھجیة

حیث . في الوسط المدرسي ستاذبالكفایات تعتبران أن المتعلم یبني معارفھ بنفسھ أو بتفاعل مع أقرانھ ومع األ
 : یلي ویعتبر البنائیون ما. المسألة - یبلور تعلماتھ بتفعیل معارفھ مع موضوع التعلم المقترح علیھ في الوضعیة

 .تمثل لبناء آخرالتعلم یعني ترك  - 
 .التعلم سیرورة دینامیة - 
 .أن یثیر تفاعالت المتعلم ویجعلھ یوظف معارفھ إرادیا لیصل إلى المعارف المراد تعلمھا ستاذعلى األ - 
 .التعلم یتیح للمتعلم استعمال معارفھ في وضعیات غیر دیداكتیكیة - 

 و معارفھم انب ء على قادرین المتعلمین تجعل فعالة، بیداغوجیة أنشطة اعتماد یتطلب عملیا، المنظور ھذا تجسید إن
 :مما یحیل على طرح اإلشكال التالي.دالة وضعیات في إدماجھا وعلى بأنفسھم مھاراتھم تنمیة

 التعلم؟ و التعلیم مستوى األنشطة على ھذه تلعبھ دور أي  - 
 اة من األنشطة التعلیمیة؟ھي الخطة العملیة التي تتیح تحقیق األھداف المتوخ ما - 

 
o أنشطة التعلم المعتمدة في تدریس الفیزیاء والكیمیاء: 
 :بینشطة التعلم أن تتوزع

استثمارا  أو تجریبیا أو وثائقیًا نشاطا  كونی قدو ،یستغل لتقریب المتعلم من الموضوع المدرسو  :تمھیدي طانش
 ؛... بحثل
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 تعلقت  أو عالقات تفسیراتبناء معرفة علمیة أو  للوصول إلىنیات وأسالیب وتق لعملیات حصیلة ھوو : بنائي طانش
 ؛ تحقیق أھداف التعلمل سیاق مدرسي في یستغل اجزئییكون  وقد. مدرس جدید بمفھوم

 إدماج ویستھدف، التعلم عقب أتيی أو التعلمات ویستھدف تقویة التعلم سیرورة في امندمج كونی و  :للتقویم طانش
 .حصول التعلم ، أو درجةالتعلمات

 
 أنشطة وھي. كمیا أو كیفیا سواء في مرحلة التمھید أو البناء أو التقویم تجریبیة أنشطةوخالل التعلم یمكن توظیف 

 .التجریبي المنھج تعتمد تعلمیة
 
 :عمل الورشات.3
 

 .ینتظم العمل داخل الورشات من خالل أربع مجموعات عمل تشتغل على نفس الموضوع 
 النشاط األول  •

 صیاغة كفایة نوعیة: الھدف §
انطالقا من الكفایات المستھدفة ) أو كفایات نوعیة(استنباط كفایة نوعیة  : المھمة §

 .المحددة في المنھاج الدراسي
 دقیقة 30: مدة اإلنجاز §
 :وثیقة العمل §

 
 

 كفایات نوعیة كفایة مستھدفة المجال المستوى السلك
   المواد  اإلعدادي

     
   الكھرباء  ادياإلعد

     
 

 دقیقة 20: تقاسم اإلنتاج  §
 دقیقة 20: الخالصة  §

 
 كفایات نوعیة كفایة مستھدفة المجال المستوى السلك
 یتمم الجدول یتمم الجدول المواد یتمم الجدول بعد التقاسم اإلعدادي

     
 یتمم الجدول یتمم الجدول الكھرباء  اإلعدادي

 
 يالنشاط الثان •

 تعرف كیفیة وضعیة مسألة: الھدف §
 .صیاغة وضعیة مسألة خاصة بوحدة دراسیة: المھمة §
 دقیقة 30: مدة اإلنجاز §
 :وثیقة العمل §

 
صیاغة  الكفایة النوعیة المجال المستوى

 المسألة_الوضعیة
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 دقیقة 20: تقاسم اإلنتاج  §
 دقیقة 20: الخالصة  §
§  

 : النشاط الثالث •
 س باعتماد أنشطة التدری §

 .تخطیط تربوي لدرس 
 وضع جذاذة لوحدة دراسیة باعتماد أنشطة مختلفة؛ -: الھدف §

 . تدبیر أنشطة التعلم في إطار وحدة تعلمیة - 
 )دقیقة 15(مكونات الجذاذة : مدة اإلنجاز §

 )دقیقة 30(إنتاج الجذاذة  
 جذادة  وحدة دراسیة تتعلق بمجال معین  -: وثیقة العمل §

o مجال الكھرباء بالثانوي اإلعدادي 
 ممیزات ثنائیات القطب غیر النشیطة: الوحدة 

o مجال المواد بالثانوي اإلعدادي 
 االحتراقات : الوحدة 

 دقیقة 30: تقاسم اإلنتاج 
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 التجریب: حور الثالثالم

 
 : الھدف.1

 استغالل النھج التجریبي في تدبیر التعلمات  -
 :مدخل نظري.2

ü التجریب 
مجموعة من المعارف والمعلومات،  استیعابیتلخص دور العلوم الفیزیائیة بصفة عامة، في تمكین التالمیذ من  

ویھدف التكوین العلمي في . نمیة مھاراتھم الفردیةإضافة إلى مساعدتھم على تفتح قدراتھم العقـلیة والنفسیة وكذا ت
 واألبحاث، وإلى إطالعھ على اإلنجازات التقنیة واستمرارالمعرفة بتدریج  اكتسابھذه المادة إلى تمكین المتعلم من 

:كما تھدف العلوم الفیزیائیة إلى تكوین متعلم . المعاصرة في میدان العلوم والتكنولوجیا  
 

معطیاتھ في أشكال نماذج مجردة، ویؤھلھ لحل  استقراءیمكنھ من وصف الواقع بدقة و متمتع بفكر علمي   •
 ؛ والبرھنة االستداللعلى  اعتماداالقرارات المالئمة  واتخاذالمشكالت الطارئة والمتوقعة، 

أو  استقرائیةخطوات المنھج العلمي في معالجة الظواھر عن طریق وضع فرضیات  استعمالقادر على  •
المبادئ والقوانین العامة، والبرھنة بالمماثلة  واستنتاجوالتحقق من صحتھا تجریبیا أو نظریا،  یةاستنباط

 ؛ وإصدار األحكام النقدیة
 ؛السلیم لألدوات المخبریة  االستعمالمتوفر على مھارات یدویة تمكنھ من   •
 ؛دیدة وفي مجاالت مختلفة قادر على تحویل وتطبیق معارفھ ومھاراتھ النظریة والتجریبیة في وضعیات ج  •
لحل  خیالھ العلمي واستعمال، وابتكارهقادر على مسایرة التطور العلمي والتكنولوجي واإلسھام فیھ بإبداعھ   •

 ؛المشكالت التي تطرحھا ضرورة التقدم والنماء 
 .المعدات التجریبیة و أجھزة القیاس بإتقان واستعمالقادر على توظیف تقنیات التجریب   •

 
مما الشك فیھ أن العلوم الفیزیائیة، ھي علوم تجریبیة بطبیعتھا، وتعتمد على التجریب كوسیلة لتحقیق األھداف   

وكي نتمكن من التوضیح أكثر، یبدو أنھ من األفید تحدید األھداف الرئیسیة من تدریس ھذه . المتوخاة من تدریسھا 
وجیھات التربویة الخاصة بتدریس العلوم الفیزیائیة بالمرحلتین لھذا سنكتفي بما جاء في كتیب البرامج و الت. المادة

: اإلعدادیة و الثانویة والتي لخصت ھذه األھداف كالتالي   
 

 ؛ عناصر المنھج العلمي الفیزیائي اكتسابمساعدة التلمیذ على   •
المعلومات  وتمییز واقع محیطھ الطبیعي والتكنولوجي حتى یتمكن من تقدیر اتجاهتنمیة الموقف العلمي لدیھ،   •

 ةضقانتم؛المتداولة والتي غالبا ما تكون 
إعطاء التلمیذ مفاھیم أولیة تمكنھ من فھم بعض  .مھارات ذات طابع علمي وتقني اكتسابمساعدتھ على   •

 .الظواھر الطبیعیة
 

o دور وأھداف التجریب 
 

ائیة المعقدة، وذلك بعزل الظاھرة المراد یعتبر التجریب أنجع الوسائل التي تمكن من تبسیط ودراسة الظواھر الفیزی
إن ). المشوشة على الظاھرة أي(المرجحة عن ما یحیط بھا، وإقصاء كل العوامل غیر  ،تبسیطھاقصد  مالحظتھا

  .أصالتھااللجوء إلى التجربة الذي ھو بالتالي خضوع مستمر إلى حقیقة الوقائع، یعطي للعلوم الفیزیائیة كل 
  :یلي  نذكر ماو من فوائد التجریب 

 
 ؛ إمكانیة إثارة الظاھرة المدروسة في الوقت المطلوب، وإعادة إثارتھا عند الحاجة وبنفس الشروط  •
 ؛كون ظروف الدراسة قابلة للتغییر  •
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 .جعل المقادیر المتغیرة قابلة للقیاس  •
ً على األستاذ ویتجاوب مع ما كبیر انع ءباإلضافة إلى ما سبق فإن تدریس العلوم الفیزیائیة عن طریق التجربة یوفر  ا

ورغبة في ممارسة األشغال التطبیقیة واألعمال الیدویة، وأن دور التجربة لھ  االستطالعنلمسھ لدى التالمیذ من حب 
أھمیة قصوى في تحفیز التالمیذ لتنمیة كفاءاتھم المستھدفة من تدریس العلوم الفیزیائیة، كما أن التجریب یعتبر 

. ي یمكننا من تبسیط ودراسة الظواھر الفیزیائیة المعقدة السبیل الوحید الذ  
:لقد جاء في نفس كتیب التوجیھات التربویة السابق الذكر  حول األھداف المذكورة سابقا ما یلي    

نا التلمیذ من العمل الیدوي والتجریب، تاركین لھ، كلما أمكن ذلك، فرصة أخد المبادرة "   ّ لن تتحقق إال إذا مك
".ین على أكبر عدد ممكن من تساؤالتھ، ومشجعین حبھ التلقائي لإلطالع والخلق ومجیب  

ً أساسیا حیث یُ   :مكن المتعلم من فالتجریب یلعب دورا  
 ؛ الوقوف على الواقع الفیزیائي وعلى مدى تعقیده  •
 ؛عزل الظاھرة ودراستھا في ظروف خاصة یمكن التحكم فیھا   •
 ؛ وتنمیة مھاراتھ التحلیلیة والنقدیة تقویة المالحظة لدى المتعلم  •
 .تنمیة المھارات الیدویة من خالل تعاملھ مع المعدات والوسائل التعلیمیة  •
ً ضروریا فھذا لن یتأتى إال بحضور   لكن إذا كان تحقیق أھداف تدریس العلوم الفیزیائیة بواسطة التجریب أمرا

تشكل  فال یختلف إثنان في كون الوسائل التعلیمیة والمعدات التجریبیة. ةالوسائل التعلیمیة الالزمة والمناسبة والكافی
.العمود الفقري وتشكل القاعدة لكل عمل تجریبي  

   
تدریب المتعلم على النھج التجریبي یجعلھ یكتسب وینمي مجموعة من القدرات والمھارات، منھا ما یتعلق إن 

حركي من  وجداني واالجتماعي، ومنھا ما یتعلق بالمجال الحسبالمجال المعرفي، ومنھا ما یتعلق بالمجال ال
 .خالل مباشرة إنجازات تطبیقیة واستعمال مختلف األدوات التعلیمیة

وكیفیة ) االستقراء واالستنتاج(ویعتبر النھج التجریبي فرصة الكتساب المتعلم عناصر المنھج العلمي 
حلول تتالءم وطبیعة المشكل المطروح، وكیفیة ابتكار  صیاغة وتحدید المشاكل والتساؤالت، وكیفیة اقتراح

األدوات التي یستعملھا في اإلنجاز، واستثمار المعطیات التجریبیة إلدراك نوع العالقات الموجودة بین النظري 
 . وإكراھات الواقع

 :أما المراحل األساسیة للنھج التجریبي فھي
 :المالحظة* 

فباإلضافة إلى كونھا مصدر تساؤالت، فإنھا تعتبر . ھج التجریبيتدخل المالحظة في جمیع مستویات الن
 :ویمكن التمییز بین ثالث مراحل أساسیة من المالحظة. دعما للفرضیات أو اختیارا لھا

 .یحصل خاللھا إدراك عام للشيء المالحظ: المرحلة األولى - 
ف الشيء المالحظ بكل تسمى عادة بمرحلة التحلیل، ویتم خاللھا استكشا: المرحلة الثانیة - 

جزئیاتھ وتفاصیلھ، ویوظف المالحظ خاللھا مجموعة من العملیات العقلیة كالمقارنة والتفسیر 
 .وطرح المشكل وبناء عناصر جدیدة

تحصل خاللھا فكرة عامة جدیدة عن الشيء المالحظ بفضل تركیب : المرحلة الثالثة - 
 .االستكشافات الجزئیة

 
 :الفرضیة* 

وتعد جوابا . ة صیاغة ظرفیة لنوع العالقة أو العالقات الموجودة بین متغیرین أو أكثرتعتبر الفرضی
ویمكن صیاغتھا انطالقا . مؤقتا لمشكل معین على ضوء ما تم بناؤه من معارف نظریة تتعلق بالمشكل المدروس

 .من المالحظة المباشرة لألحداث أومن تجارب االستكشاف
قة السببیة بین األحداث، كما ینبغي أن تكون مبنیة على أسس منطقیة ویجب أن تعبر الفرضیة عن العال

 .إضافة إلى ذلك یجب أن تكون الفرضیة قابلة لالختبار والتمحیص. وموضوعیة

Ø  األنشطة التجریبیة: 
 :یمكن تصنیف مختلف األنشطة التجریبیة لمادة الفیزیاء والكیمیاء إلى مجموعتین

 .األستاذ أثناء حصة الدرس، والتي نسمیھا التجارب المرافقة للدرسالتجارب الجماعیة التي ینجزھا  •
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 .األنشطة التجریبیة المنجزة من طرف المتعلمین خالل حصة األشغال التطبیقیة •

 التجارب المرافقة للدرس §
 :نذكر منھا ھناك بعض التجارب التي ال یمكن للمتعلمین إنجازھا،

o التجارب التي قد تشكل خطرا علیھم. 
o التي تتطلب تجھیزا دقیقا التجارب. 
o التجارب التي تتطلب تجھیزا باھظ الثمن وال یوجد إال في نسخة واحدة. 
o التجارب التي یستعمل فیھا الحاسوب لمسك ومعالجة المعطیات أوتوماتیكیا. 
o التجارب معقدة اإلنجاز. 

 
لظاھرة الفیزیائیة طابعا اصطناعیا بالنسبة للمتعلمین لكونھم یالحظون ا غالبا التجاربھذه تكتسي  - 

 .ویبقى تعویدھم على استعمال األجھزة ناقصا. المدروسة دون أن یكونوا على اتصال مباشر معھا
وتقتضي من األستاذ ان یلعب  تساھم ھذه التجارب في تعوید المتعلمین على المالحظة والتفكیر، - 

 .أدوارا توجیھیة لتحقیق المنتظر منھا

 رف المتعلمیناألنشطة التجریبیة المنجزة من ط §
 یمكن تصنیف ھذه األنشطة التجریبیة إلى ثالثة أنواع حسب الغایات التربویة المستھدفة

o إنھا الوضعیة التي نصادفھا في : األنشطة التجریبیة الخاصة بالتحقق من صالحیة نموذج أو قانون
 .أغلب األحیان

o وال یخفى علینا . دقیق مفھوم ماتقدیم مفھوم أو قانون من خالل مجموعة من التجارب یمكن اقتراح وت
 .مفھوم كمیة الحركة وانحفاظھا: مثال .ما لدور التجریب في ھذا المجال من قیمة تربویة كبیرة

 .تسمح التجارب الكیفیة بتقدیم القانون بینما تمكن التجارب الكمیة من إثباتھ 
o تعیین ثابتة فیزیائیة أو ممیزات جھاز . 

 
لدرس یقدم األستاذ قانونا أو یثبت نموذجا بواسطة برھان أو باستعانتھ بتجارب، ویتم خالل مراحل ا

التطرق، خالل األشغال التطبیقیة، إلى كل ما یتعلق برتب قدر المقادیر وطرق القیاسات والصعوبات في إنجاز 
 .القیاسات
 
 :األنشطة التجریبیة التي تستغل نموذجا •

 .امتر باستعمال نموذج یأخذ بعین االعتبار ھذا البرامترقیمة بر المتعلموننرید أن یحدد 
یدرك على ألنھ قادر، انطالقا من عناصر الدرس التي یعرفھا ومن المعلومات التي  متعلمإن جعل ال

یقدمھا لھ األستاذ في بدایة الحصة، على إیجاد طریقة قیاس یمكن توظیفھا باستعمال عدة تجریبیة معینة، یكون 
تلمیذ رفعھ وذلك إذا توفرت لھ ظروف مواتیة من ثقة في النفس وفتح حوار مع مجموعة من تحدیا یمكن ال

 .زمالئھ
 .وفي ھذا الصدد تكون األشغال التطبیقیة مبادرة أساسیة وضروریة للعمل الجماعي

 
 :مسألة ـاألنشطة التجریبیة التي تمكن من حل وضعیة  •

 .و تنظیم أو أكثر من ذلك إعطاء صالحیة نموذج بسیطمسألة أن تساھم في بناء أ ـیمكن لھذه الوضعیة 
مسألة یمكن حلھا، في غیاب معارف نظریة كافیة، ولو جزئیا بواسطة التجربة، یسمح  ـخلق وضعیة 
یختبرون بالتأكید تجریبیا تمثالتھم التلقائیة التي تسبق عادة  لمتعلمینوبالمناسبة إن ا. بإعطاء الثقة للتالمیذ

 .م بناؤھا في القسمالتمثالت التي ت
 .تتغیر وتتطور بصفة عامة إلى ما ھو أحسن متعلمینوھكذا فإن العالقة بین المعرفة واألستاذ وال

 :مسألة تبرز في الغالب المراحل الخمس التالیة ـإن ھذه األنشطة التجریبیة التي تسمح بحل وضعیة 
 .المالحظة - 
 .أو غیرھامسألة التي یجب حلھا بالتجربة  ـصیاغة وضعیة  - 
 .وضع بروتوكول تجریبي - 
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 .إنجاز ھذا البروتوكول التجریبي - 
 .نقد واستثمار النتائج - 

 
 

على اكتساب المعارف والمھارات وخصوصا طریقة  لمتعلمیناألنشطة التجریبیة تھدف إلى مساعدة ا إن
 .حكام نقدیة مالئمةأالتحلیل واالستدالل للتمكن من اإلدالء ب

أھداف أخرى التي یمكن تحقیقھا عند تحضیر  الفیزیاء والكیمیاء، یجب استحضارو إلى جانب أھداف 
حصة أشغال تطبیقیة خاصة والتي یمكن اختیارھا عند تحضیر حصة أشغال تطبیقیة خاصة والتي یمكن تحقیقھا 

 .على المدى البعید من خالل أنشطة تجریبیة
 

 :عمل الورشات.3.1
 

 .ل أربع مجموعات عمل تشتغل على نفس الموضوع ینتظم العمل داخل الورشات من خال
 إعداد مقطع تعلمي وفقا للنھج التجریبي: النشاط األول §

 .التمكن من التوظیف المالئم لعناصر النھج التجریبي : الھدف §
 دقیقة 30: مدة اإلنجاز §
 :وثیقة العمل §

 
 

 المقطع التعلیمي المجال المستوى السلك
    اإلعدادي

    يالتأھیل
 

 دقیقة 20: تقاسم اإلنتاج  §
 دقیقة 20: الخالصة  §

 
 

 وضع جذاذة لحصة أشغال تطبیقیة ،أو لمقطع تجریبي: النشاط الثاني •
 .ضبط الجوانب المنھجیة والتقنیة المتعلقة بتنفیذ التجریب: الھدف §
 دقیقة 15مكونات الجذاذة  -: مدة اإلنجاز §

 تاج جذاذة  شغل تطبیقي ، أو مقطع تجریبيإن - 
o  دقیقة 15في الفیزیاء 
o   دقیقة 15في الكیمیاء 

 
 دقیقة 30: تقاسم اإلنتاج  §
 دقیقة 15: الخالصة  §
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 التوظیف البیداغوجي للتقنیات الحدیثة في تدریس الفیزیاء والكیمیاء: المحور الرابع
 
 : دفالھ.1

 في تدریس المادة ؛TIC   إدماج -
 .توظیف السیناریو البیداغوجي في تدریس الفیزیاء والكیمیاء -

 
 :مدخل نظري.2
 
 TICEاستعمال  -3

 TICE موقع. 3.1
 

 وتتمثل في :المرجعیات •
 ؛"121المادة "المیثاق الوطني للتربیة و التكوین  •

 .التوجھات واالختیارات التربویة الوطنیة •
یثاق الوطني للتربیة والتكوین في الدعامة العاشرة على ضرورة إدماج التكنولوجیات الجدیدة لإلعالم فقد نص الم

وھو التوجھ الذي تبنتھ .والتواصل في المناھج الدراسیة لما لھا من دور حاسم في تطویر التعلیم وتحقیق جودتھ
 .سلطات التربیة والتكوین ضمن اختیاراتھا التربویة العامة

 :ھدافاأل. 3.2
 :األھداف المتوخاة یمكن حصرھا في ما یلي 

 : ھدف نوعیة §
 في تعلم الفیزیاء والكیمیاء؛التكنولوجیا الحدیثة لالتصال والتواصل الدور الذي تلعبھ تعزیز •

 

 :أھمیة إدماج التكنولوجیا التربویة الحدیثة في التدریس. 3.3
 :الوظائف •

 :تتمثل ھذه األھمیة في 
 الفیزیاء والكیمیاء؛بي لتدریس تعزیز الطابع التجری •
 تطویر التدریس  •

ü تطویر الطرق البیداغوجیة؛ 
ü تكوین الفكر العلمي ؛ 
ü تعزیز التعلم الذاتي؛ 
ü تدبیر الزمن الدیداكتیكي؛ 
ü ترشید الموارد والمجھود؛ 
ü تحقیق الجودة. 

 التوثیق والبحث وتبادل المعلومات؛ •
 .التواصل •

 : االستعماالت •

 :یا الحدیثة لالتصال والتواصل حیث یمكن اعتمادھا لما یليالتكنولوج تتعدد استعماالت
 التعلم بواسطة الحاسوب ؛ •
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 أداة مخبریة و دیداكتیكیة في الفیزیاء و الكیمیاء؛ •
 أداة باستعمال برانم الریاضیات؛ •
 .استعمال جماعي في القاعة متعددة الوسائط •

 : أشكال التوظیف •

 :والكیمیاء من أھم  أشكال التوظیف الموظفة في الفیزیاء
 التجریب بواسطة الحاسوب؛ §
 ؛ المحاكاة  §
 استغالل اإلنترنیت §
 .استغالل المكتبة اإللكترونیة §

 التجریب بواسطة الحاسوب •
اللواقط والوسائط المعلوماتیة التكنولوجیا الحدیثة لالتصال والتواصل باإلضافة إلى الحاسوب یتطلب استعمال 

معالجة معطیات التجریب بواسطة الحاسوب،والتي تختلف أدوارھا والبرانم ،وھي أدوات ضروریة  تتطلبھا 
 .وأھمیتھا حسب نوعیتھا

 مركبة أو جھاز یسجل تغیرات مقدار معین،ویحول ھذه التغیرات إلى إشارة كھربائیة؛: الالقط  -
اختالف ویختلف الوسیط ب.تركیب إلكتروني یحول اإلشارات الكھربائیة إلى إشارات رقمیة: الوسیط المعلوماتي  -

 . الالقط
برنامج معلوماتي یمكن مستعمل الحاسوب عبر الوظائف التي یزفرھا من التعامل مع المعطیات المسجلة : البرنام  -

 .بواسطة الالقط
  المحاكاة •

 فھي تمكن من نمذجة ظاھرة أو تجربة؛.إعادة اصطناعیة لظاھرة مدروسة المحاكاة -
 ،ومواجھة صعوبات التجارب وإشكاالتھا؛ ال تمكن المحاكاة المتعلم من ممارسة التجریب -
 .وظیفة المحاكاة تختلف حسب موقعھا من التجربة، إذ یمكن استعمالھا قبل  أو خالل أو بعد التجریب -
 :اإلنترنیت •

 ؛ والموارد الرقمیة الوثائق والمعلوماتالبحث عن  -
 .تبادل المعلومات بأكبر سرعة -

 

  :التساؤل المؤطر
 في تدریس الفیزیاء و الكیمیاء؟TIC دیثة لالتصال والتواصل التكنولوجیا الحكیف ندمج 

 :الكفایة المستھدفة •

 :حددت الكفایة المنتظر تملكھا في ما یلي 
 الفیزیاء والكیمیاء باستعمال األدواتامتالك تقنیات التصریف الدیداكتیكي لبرامج "  

 "المعلوماتیة المتاحة لتحقیق الجودة  

 :تطبیقاتال.3.4 
 :المحاور •

 :یتم في إطار الورشات االشتغال على المحاور التالیة 
 على برانم معلوماتیة تربویة؛  التعرف •
 إنجاز تطبیقات باستغالل برانم معلوماتیة خاصة بالتعلیم الثانوي؛ •
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 .التوظیف الدیداكتیكي •
 :أنواع البرانم •
 وإكسیل؛ البرانم المندمجة للحاسوب كبرنام وورد، وبویر بوانت، -
 برانم مكرسة خاصة بتراكیب تجریبیة معینة؛ -
ومن ىبینھا البرانم المجدولة والبرانم .برانم معممة ذات طابع عام ،ویمكن استعمالھا في تجارب مختلفة -

 وأفیسطب  Régressi  وبرنام ریغریسي  Avimécaالراسمة للمنحنیات مثل برنام    أفیمیكا 
Avistep. 
تجریب بواسطة الحاسوب (لخصائص األساسیة للبرانم المذكورة من خالل مجموعة من التطبیقات یتم الوقوف عند ا

 .تندرج ضمن برامج السلك اإلعدادي) محاكاة معلوماتیة –
 

وحسن توظیفھا الدیداكتیكي سواء في تقریب المفاھیم  إن إعمال أدوات وتقنیات ومبادئ التكنولوجیا المعلوماتیة ،
إذ یسمح استعمالھا حسب نوعیتھا ، في إعداد . في التجریب یقدم قیمة مضافة للعملیة التعلیمیة أوفي التعلم ، أو

أنشطة تمھیدیة أو أنشطة بنائیة أو أنشطة تقویمیة أو أنشطة داعمة لتحقیق أھداف التعلم ،مشكلة بذلك عنصرا أساسیا 
 .وداعما للتعلم واكتساب المعرفة العلمیة

 :أنواع التطبیقات •
ü ات باستعمال برنام بویر بوانتتطبیق 

 نسبیة الحركة؛+  
 احتراق الكربون في ثنائي األوكسیجین؛+  
 احتراق المیثان في الھواء+  
 ...... + 

 
ü تطبیقات باستعمال برنام إكسیل 

 قانون أوم؛+  
 .احتراق الفلزات في الھواء+  
 + ...... 

 
ü  تطبیقات باستعمال برانمFlash  أوJava خاصة 

 دورة الماء؛+  
 قانون أوم؛+  
 الضغط؛+  
 أطوار القمر؛+  
 ...... + 

 
كیفیات توظیفھا الدیداكتیكي سواء في تقریب المفاھیم  مناقشةو إن اكتساب مبادئ التقنیات المعلوماتیة وإعمالھا ،

ویمكن أن تستعمل حسب نوعیتھا ، في أنشطة تمھیدیة أو بنائیة أو . ة في التجریب أمر بالغ األھمیة وفي التعلم
 .تقویمیة أو داعمة لتحقیق أھداف التعلم 
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 :السیناریو البیداغوجي. 3.5

 
 :تعریف  

ز مقطع أو وھو یتضمن خطة تربویة إلنجا.السیناریو البیداغوجي إطار منھجي یعبر عن وصف لسیرورة للتعلم 
 .وحدة تعلمیة ، ویستحضر مجموعة من العناصر األساسیة المعتمدة في ھندسة التعلم وتخطیطھا وتدبیرھا

 .البیداغوجي أن ینطبق على وحدة تعلمیة نظریة أو تجریبیة عن طریق توظیف موارد رقمیة للسیناریو یمكن
 

 :األھداف
 تحقیق أھداف التعلم اعتمادا على موارد رقمیة؛ -
 تجدید أسالیب التعلم والتقویم؛ -
 .استغالل الموارد الرقمیة لتحقیق الجودة في التعلم -
 

 :مكونات السیناریو البیداغوجي
 

 مجال النشاط، وموقعھ،وممیزاتھ؛ §
 الكفایات المستھدفة،وأھداف التعلم؛ §
 الموارد الرقمیة الموظفة؛ §
 أھمیة النشاط ؛ §
 ؛..)یاتھمتطلباتھ ، نوعیتھ ،مستو(النشاط المستھدف  §
 شروط التعلم؛ §
 

 :خطوات إعداد سیناریو بیداغوجي
 تحدید الموضوع؛ §
 تحدید المستوى  ومكتسبات المتعلمین؛ §
 تحدید الكفایات المستھدفة؛ §
 تحدید المدة الزمنیة المخصصة؛ §
 ؛ TICEتعلیل اختیار  §
 وصف النشاط ،مسؤولیة األستاذ، مسؤولیة المتعلمین، القیمة المضافة  ؛ §
 ملعتل؛تعریف شروط ا §
 .تحدید معاییر التقویم §

 أشغال الورشات:نشاط عملي :تطبیق
 :المنتوج المنتظر

 
 إنجاز سیناریو بیداغوجي في الفیزیاء؛ -
 إنجاز سیناریو بیداغوجي في الكیمیاء؛ -
 

 
 :عمل الورشات.3.1

 
 .ینتظم العمل داخل الورشات من خالل أربع مجموعات عمل تشتغل على نفس الموضوع 

 : ألولالنشاط ا §
 تعرف أھمیة التقنیات التربویة الحدیثة في تدریس الفیزیاء والكیمیاء: الھدف §
  تحدید أھمیة  وأشكال توظیف التقنیات التربویة الحدیثة في تدریس الفیزیاء والكیمیاء : المھمة §
 دقیقة 20: مدة اإلنجاز §
 :وثیقة العمل §
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  TIC أشكال التوظیف  TICأھمیة 

  
  
  
 

 دقیقة 20: م اإلنتاج تقاس §
 دقیقة 10: الخالصة  §

 : النشاط الثاني •
 .تعرف محطات إدماج التقنیات التربویة في برامج الفیزیاء والكیمیاء، واألدوات الموظفة : الھدف §
 . جرد محطات إدماج التقنیات التربویة في برامج الفیزیاء والكیمیاء، واألدوات الموظفة: المھمة §
 دقیقة 30: اإلنجازمدة  §

 
 :وثیقة العمل §

 
 األدوات الموظفة الوحدة المجال المستوى

    
    
    
 

 دقیقة 20: تقاسم اإلنتاج  §
 دقیقة 20: الخالصة  §

 
 : النشاط الثالث •

  
 توظیف السیناریو البیداغوجي في تدریس الفیزیاء والكیمیاء: الھدف §

 إعداد سیناریو بیداغوجي في الفیزیاء؛ - : المھمة
 إعداد سیناریو بیداغوجي في الكیمیاء؛ - 

 
  
 )دقیقة 15(مكونات السیناریو البیداغوجي  -: مدة اإلنجاز §

 )دقیقة 15(تقاسم اإلنتاج  - 
 )دقیقة 60(و البیداغوجي إعداد السیناری - 
 دقیقة 30: تقاسم اإلنتاج  §
 دقیقة 15: تقویم المحور §
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 سیناریو خاص بمادة الفیزیاء والكیمیاء
الفیزیاء: المجال  

 
 قانون أوم: الموضوع 

 
 الدراسة التجریبیة لقانون أوم: النشاط

 ینجز خالل حصة أشغال تطبیقیة
 اديالسنة الثانیة إعد: المستوى

 : الفضاء •

 القاعة متعددة الوسائط - 
 القاعة المختصة للفیزیاء  - 

 :المدة الزمنیة •

 ساعتان : مجمل النشاط  -

 ساعة ونصف: استعمال الموارد الرقمیة  -

 :المحور  §

 قانون أوم -

 :المكتسبات السابقة §

 قاومةالتركیب الكھربائي المنزلي ؛ أخطار التیار الكھربائي ؛ مفھوم الم -

 : الكفایات المستھدفة §

o على مستوى برنامج الفیزیاء 

استغالل خاصیات التیار والتوتر المستمر والمتناوب الجیبي لتحدید وشرح تصرف واستجابة  -  

 .ثنائي قطب في دارة كھربائیة

o  على مستوى التكنولوجیا الحدیثة لالتصال والتواصل 

 ؛TIC ف الدیداكتیكي لبرامج الفیزیاء والكیمیاء باستعمال امتالك تقنیات التصری -  
 .(Excel)امتالك القدرة على توظیف برانم معلوماتیة  في التدریس  - 
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 :األھداف §

Ø بالنسبة للمتعلم 

 أھداف النشاط* 
 المحور األول  •

 ؛تعرف الموصل األومي كثنائي قطب وتأثیره في دارة كھربائیة - 
 إنجاز تركیب تجریبي مالئم لخط ممیزة موصل أومي انطالقا من تبیانتھ والعكس؛ - 
 معرفة شكل ممیزة الموصل األومي؛ - 
 تحدید قیمة المقاومة باستغالل الممیزة؛ - 
 معرفة رمز ووحدة المقاومة؛ - 
 معرفة قانون أوم وتطبیقھ؛ - 

 
 : TICEال أھداف مرتبطة باستعم* 

 .تعرف بعض التقنیات المعلوماتیة ،والتدرب على استعمال مجموعة برانم •

Ø  بالنسبة لألستاذ 

 أھداف النشاط* 
في تدریس الفیزیاء التكنولوجیا الحدیثة لالتصال والتواصل الدور الذي تلعبھ تعزیز  •

 والكیمیاء؛
 الستثمار النتائج التجریبیة ؛  Excelاستعمال برنام  •

 .قنیات متجددة لتنشیط حصة األشغال التطبیقیةاعتماد ت •

 :الموارد الرقمیة المعتمدة §

 شرائط فیدیو أو برانم محاكاة -

  (Excel)  مجدول، برنام محاكاة معمم -

 :TICEأھمیة استعمال   §

 :خالل الحصة بكون  TICE تعلل أھمیة استعمال
Ø  ر؛التجریب المباش تأخذ وقتا أثناءإنجاز الدراسة واستثمار النتائج 

Ø  تدبیر أفضل وأنجع للنشاط باستعمالTICE ؛ 

Ø الموارد الرقمیة متوفرة بالمجان وسھلة االستعمال وناجعة ومالئمة لمتطلبات الحصة؛ 

Ø  الموارد الرقمیة المعتمدة تساھم في: 

 الفیزیاء ؛تعزیز الطابع التجریبي لتدریس  •
تلك التي قد یفرضھا األستاذ تسریع وثیرة التعلم وجعلھا مالئمة لمؤھالت المتعلمین ،وتجاوز  •

 بفعل عدم تجانس مستویات التالمیذ؛
صور للتركیب التجریبي والمعدات ؛صور (توفیر لكل متعلم أدوات مساعدة على التعلم  •

 وجمیع ما تتطلبھ الحصة ؛....) ووثائق حول استعمال البرانم والمناوالت ، توجیھات 
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 ات؛اختیار موارد متنوعة تساھم في تثبیت التعلم •
 تطویر التدریس من خالل •

ü تحسین  طرق التدریس والتعلم ؛ 
ü تعزیز التعلم الذاتي؛ 
ü تدبیر الزمن الدیداكتیكي؛ 
ü ترشید الموارد والمجھود؛ 
ü تحقیق الجودة. 

 :النشاط المنجز §

o متطلبات النشاط 

 حاسوب ولوازمھ ؛ مسالط رقمي : * التجھیزات -

 قانون أوممعدات تجریبیة خاصة لدراسة *  
 أشرطة فیدیو؛برانم محاكاة ؛برنام إكسیل: الموارد الرقمیة  -

o مستویات النشاط 

 : ینجز  النشاط عبر المستویات التالیة
 

 : مستوى التمھید
 .استغالل شریط فیدیو أو برنام محاكاة لتقریب المتعلم من موضوع الدراسة -
 

 : مستوىالتجریب
 مناسبة (Interface)استعمال الحاسوب وواجھة  -
 

 : مستوىالمعالجة
استغالل اإلمكانات التي یوفرھا برنام  إكسیل لحساب المقادیر ورسم المنحنیات الضروریة المتعلقة  -

 .بالتجربة
 : مستوىاالستثمار

 .استغالل النتائج  المحصلة لتحقیق األھداف المحددة بالنسبة لكل محور -
 

o نوعیة النشاط 

 :نشاط تمھیدي
 لتقریب مفھوم المقاومة لموصل أومي؛) أشرطة فیدیو؛ برانم محاكاة(استثمار وثائق رقمیة  -

 .التحسیس باإلشكالیة المطروحة واقتراح فرضیات للمعالجة -

 :نشاط بنائي
 بالنسبة لألستاذ •

 تھییئ التجربة وإنجازھا -

 المساعدة على استغالل برنام إكسیل للحصول على جدول قیاسات -
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 معالجة المعطیاتالمساعدة على استغالل برنام إكسیل ل -

 بالنسبة للتلمیذ  •

 المساھمة في التجریب؛ -

 استغالل برنام إكسیل للحصول على جدول قیاسات -

 استغالل برنام إكسیل لمعالجة المعطیات  -

 
 :نشاط تقویمي

باعتماد برنام إكسیل لحساب قیمة المقاومة لموصالت أومیة مختلفة وكذا خط ممیزاتھا و TICEاعتماد  -
 .نفس التقنیات

 
 

 شروط التعلم
 االشتغال على أفواج تتكون من عشرین تلمیذا؛ -
 إدراج النشاط ضمن حصص األشغال التطبیقیة؛ -
 توفر العتاد المعلوماتي والدیداكتیكي الضروري؛ -
 دعم التعلم بتتبع ما ینجزه التالمیذ خارج الحصص الرسمیة؛ -
 .تكنولوجیا الحدیثة لالتصال والتواصل التمكن من التقنیات المعتمدة ومن الكفایات المرتبطة باستعمال ال -
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 التكوین المستمر :اإلطار 
 
 
 

 التقویم التربوي بالسلك الثانوي اإلعدادي :المصوغة
 

 
 س 12 :المدة

 
 أساتذة مادة الفیزیاء والكیمیاء بالتعلیم الثانوي اإلعدادي :الفئة المستھدفة

 
 :األھداف

   

التعرف على المفاھیم األساس المرتبطة بالتقویم؛  ○ 

التمییز بین مختلف أنواع التقویم؛  ○ 
. القدرة على بناء وتوظیف أدوات ووسائل التقویم   ○ 

 
 :منھجیة اإلنجاز

 
 شیط مختلفة ویتوج بعروض مقتضبةیتم إعداده بشكل جماعي داخل ورشات باعتماد تقنیات تن: اإلطار النظري 
 یتم باعتماد طریقة المشروع: الجانب التطبیقي 

 
 :المحاور
 

 )س 3مدة اإلنجاز (التقویم التربوي : المحــور األول  
 )س 3مدة اإلنجاز (الكفایات والتقویم : المحور الثــاني 
 )س 6مدة اإلنجاز ( تقویم الكفایات : المحور الثــالث  
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 :تقدیم المصوغة 
 

یعتبر التقویم عنصرا أساسا من عناصر المنھـاج التربوي ذلك أن وظائفھ المتعددة تمتد من الوقوف على مدى  
تعلمین للكفایات المسطرة خالل ممارسة الفعل التعلمي، إلى مراجعة الغایات واألھداف التربویة ووسائل امتالك الم

 . وأدوات تحقیقھا 
ونظرا للمكانة التي یحتلھا التقویم في نظامنا التربوي باعتباره نشـاطا مالزما للممارسة المیدانیة للمتدخلین  

مكن طرحھا حسب موقع كل فاعل على حدة ،ال یمكنھا أن تخرج عن السیاق العام التربویین ؛ فإن أھم األسئلة التي ی
لمفھوم التقویم باعتباره استراتیجیة محددة ترتكز على أدوات قیاس تمكن من تجمیع معطیات یتم ترجمتھا إلى 

 . قرارات منسجمة إلى حد ما مع األغراض
 :التالیة إذا من ھذا المنطلق یحق لنا أن نطرح األسئلة  
 ما أغراض التقویم وأھدافھ ؟ 
 على أي شكل یتم التقویم باعتباره نشاطا مالزما للفعل التعلمي؟ 

 ما خصائصھ وممیزاتھ في ظل المقاربة بالكفایات ؟ 
لم، إن دور الممـــــارس لفعل التعلم والمشرف والمسؤول التربوي ال یقتصر على تكمیم التحصیل الدراسي للمتع 

بل یتعداه إلى تطویر األداء والرفع من مردودیة النظــام التعلیمـــي، و ال یمكن تحقیــــق ذلك إال باإللمــام 
من ھنا یتضح اختیـار المصوغة التكوینیة المتعلقة . باألســالیب واإلجراءات والطرق واألدوات المعتمدة في التقویم 

ینص صراحة ، باإلضافة إلى ذلك أن المیثـــاق الوطني للتربیة والتكوین بالتقویم التربوي في ظل التكوین المستمر
یم على مستوى الثانوي اإلعدادي والتأھیلي، فالمبادئ األساسیة التي ویم التقـفي الدعامة الخامسة على كیفیة تنظ

 :ھي 43في ص وردت یم كما وینبغي مراعاتھا في التق
 وعیة واإلنصاف؛صاف بالمصداقیة والتقید بالموضتاال  -
 ونزاھتھا؛ االختباراتضمان صالحیة    - 
 یم وفعالیة تدبیره؛ومالئمة التق   - 
 الحرص على شفافیة معاییر التنقیط والتعریف بھا سلفا؛ -
 .أو حیف مثبت خطأحق طلب المراجعة في حالة  -

 على مختلف أدوات القیاس میم واطالعھولتقات اــبتقنی ینالتربوی كافة المسؤولینوكل ھذا یؤكد ضرورة إلمام  
 .وطرق استعمالھا

 : على ما یلي 73، ص  157في الدعامة السادسة عشرة المادة  الوطني للتربیة والتكوین كما ینص المیثاق 
ریة، یخضع نظام التربیة والتكوین برمتھ للتقویم المنتظم من حیث مردودیتھ الداخلیة والخارجیة، التربویة واإلدا «

ویستند ھذا التقویم إلى دراسات التدقیق البیداغوجي والمالي واإلداري إلى التقویم الذاتي لكل مؤسسة تربویة وعلى 
 .» االستطالع الدوري آلراء الفاعلین التربویین وشركائھم في مجاالت الشغل والعلم والثقافة والفن

اصة ھیأة التفتیش وھیأة التدریس تفرض علینا اختیار ھذه إن استحضار المھام المنوطة بالفاعلین التربویین وخ 
المصوغة ،إضافة إلى مصوغات أخرى تتعلق بمدخل الكفایات، وجعلھا نقطة انطالق مشروع التكوین المستمر 

 :وتحقیقا ألھداف ھذا التكوین حرصنا على تحدید . الذي تشرف المدیریة المعنیة باألمر على تنظیمھ 
 المصوغة؛األھداف الخاصة ب●
 مضامین أساسیة تتعلق بمفھوم التقویم وأصنافھ ووظائفھ وأدواتھ؛●
 منھجیة تدبیر التقویم في ارتباطھ مع الكفایات المستھدفة من تدریس الفیزیاء والكیمیاء ؛●
 أمثلة للدراسة؛●
 

یة لمختلف المھام ویعتبر ھذا المجھود ثمرة عمل میداني بناء على الخبرات المكتسبة خالل الممارسة الفعل 
التربویة، نھدف من ورائھ اإلسھام في تطویر األداء المھني بشكل یتالءم مع ما تعرفھ الساحة التربویة من تجدید 

 .للرفع من المردودیة 
لقد حرصنا على اعتماد منھجیة منسجمة مع التصور الجدید للتكوین المستمر عامة وتكوین األطر التربویة خاصة  

وتجاوزا . إلى تبني التكوین بالمصوغات واعتماد مقاربة المشروع تحقیقا لألھداف المسطرة  ، حیث خلصنا
لألسلوب اإللقائي نقترح العمل بالورشات وتقنیات تنشیط مختلفة باعتبار أن المستھدف قادر على المشاركة في 

 .تكوینھ بما یمتلك من رصید ومؤھالت تربویة
 :األھداف الخاصة.1
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 لمفاھیم األساس المرتبطة بالتقویم؛التعرف على ا○
 التمییز بین مختلف أنواع التقویم؛○
 .القدرة على بناء وتوظیف أدوات ووسائل التقویم○
 :المضامین . 2
 مفھوم التقویم ـ 

 ـ أصناف التقویم 
 مبادئ التقویم ـ 
 أدوات التقویم ـ 
 الكفایات والتقویم ـ 
 :لفیزیاء والكیمیاء بالسلك اإلعداديـ تقویم الكفایات في ا 

 ـ دراسة أمثلة مرتبطة بكفایات نوعیة 
 ـ دراسة أمثلة مرتبطة بكفایات مستعرضة 

 ـ إعداد مشروع شبكة تقویم الكفایات  
 إعداد أمثلة متنوعة ـ 

 
 :ظروف اإلنجاز. 3

 :التحضیر القبلي. 3.1
  
 یتم حسب ظروف حاجیات المكونین 

 ؛ـ ورشات عمل
 ؛ـ موائد مستدیرة

 المحاور؛ـ تنظیم  
  ؛ـ إعداد الوثائق الخاصة بكل محور 
 .ـ تھیئ وسائل و أدوات العمل الخاصة بكل محور 

  
 :العروض.3.2 
  
 ؛ـ أنشطة تمھیدیة 
 ؛ـ أنشطة تكوینیة 
  .ةـ أنشطة تقویمی 

 :وسائل وأدوات اإلنجاز .3.3 
 

 .ـ نماذج من نتائج االختبارات و الفروض
 .ـ مذكرات ووثائق تربویة

 .ـ وسائل سمعیة بصریة
 .ـ تكنولوجیا اإلعالمیات

  
 
 
 
 :التقویم.4

 ؛یم تشخیصي عند بدایة الحصةوـقت   
 .یم تكویني خالل إنجاز األنشطةوـقت   

 :المراجع . 5
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 كوین؛المیثاق الوطني للتربیة والت
 ؛ 3الكتاب األبیض الجزء 

 التوجیھات التربویة للمادة؛
في  –اضفء  –الواحة (المصادق علیھا لمادة العلوم الفیزیائیة للسلك الثانوي اإلعدادي الكتب المدرسیة والدالئل

 ؛)المنیر –المحیط  –المفید  –رحاب 
 ؛)ر ، أكادیمیة الدار البیضاء الكبرىأكادیمیة الرباط زمور زعی(التوجیھات التربویة للمنسقیات الجھویة

 ؛)1991( للسلك الثاني من التعلیم األساسي التوجیھات التربویة
 ؛2008، المركز الوطني للتقویم واالمتحانات، ینایر  األطر المرجعیة لمواد االمتحان الوطني الموحد

 
 :مصوغات تكوینیة 
 ؛)،جماعة من المكونین من إعداد قسم استراتیجیات التكوین(التقویم واإلحصاء 
 ؛)2000ث،.ت.محمد لكمات،م/ عرض من إنجاز وتقدیم ذ( التقویم التربوي 
 ؛)2000ث،.ت.عبد الجبار قاللة،م/من إنجاز ذ( التقویم والدعم التربوي البیداغوجي 
 

 :كتب تربویة 
 ؛1990شركة بابل للطباعة والنسر والتوزیع،  – األھداف والتقییم في التربیة –مادي لحسن 

 ؛2003منشورات سلسلة المعرفة للجمیع،مطبعة النجاح،الدار البیضاء، – الكفایات في التعلیم –محمد الدریج /د
 ؛2004منشورات عالم التربیة،مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، – تقییم الكفایات –محمد فاتحي /د

ب محمد  حمود، نشر مجموعة مدارس المالك إعداد وتعری – بیداغوجیا الكفایات –ري .روجرز،ب.بیرنو،ز.ف
 ؛2004األزرق الجدیدة ، مطبعة النجاح،الدار البیضاء،

 ؛1990مطبعة الرسالة، – مصطلحات علوم التربیة –عبد الرحیم أیت دوصو 
منشورات عالم التربیة  -)مصطلحات البیداغوجیا والدیداكتیك(معجم علوم التربیة –عبد الكریم غریب ومن معھ 

 ؛2001عة النجاح الجدیدة،الدار البیضاء،الطبعة الثالثة،،مطب
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 )ساعات3الغالف الزمني (البطاقة التقنیة للمحور األول
 

 .التعرف على المفاھیم األساس المرتبطة بالتقویم:الھدف العام للمحور
 : األھداف الفرعیة 

 تعرف مفھوم  التقویم ؛ -1

 فھ ؛التمییز بین أصناف التقویم ووظائ -2

 .تحدید أدوات التقویم -3

 )دقیقة 40: المدة الزمنیة ( تعرف مفھوم التقویم .1

 الدعامة آلیات اإلنجاز األنشطة

 تعریف اصطالحي؛
 تعریف عام؛

 تعریف تربوي؛
 تعاریف مرتبطة بمجاالت أخرى؛

مفاھیم أخرى مرتبطة بفعل 
 ...التقویم

 الزوبعة الدھنیة ؛
 مناقشة مفتوحة؛

 :استثمار
 ید؛الرص

 ...المكتسبات  

 بعد عرض النتائج المتوصل إلیھا تستغل
عرض شفاف یتضمن (1 الوثیقة رقم

 ).تعریفا دقیقا وإجرائیا للتقویم التربوي 

 

 )دقیقة 40(التمییز بین أصناف التقویم  المدة الزمنیة .2

 مةالدعا آلیات اإلنجاز األنشطة

 جرد أنواع التقویم؛
التصنیف حسب معاییر محددة 

 :مرتبطة
 باألھداف؛  

 بفترة اإلنجاز؛ 
 ...معاییر أخرى 

 

 الزوبعة الدھنیة ؛
 مناقشة مفتوحة؛

 :استثمار
 الرصید؛ 

 المكتسبات؛
 األمثلة العملیة؛
 ...دراسة وثائق 

 بعد عرض النتائج المتوصل إلیھا تستغل
عرض شفاف یتضمن (2 الوثیقة رقم

 ).جدوال توضیحیا 

 

 )دقیقة 40المدة الزمنیة( تعرف أدوات التقویم .3

 الدعامة آلیات اإلنجاز األنشطة

 جرد أسالیب التقویم؛
التصنیف حسب معاییر محددة 

 :مرتبطة
 باألھداف؛  

 بفترة اإلنجاز؛ 
 ...معاییر أخرى

 

 نیة ؛الزوبعة الدھ
 مناقشة مفتوحة؛

 :استثمار
 الرصید؛ 

 المكتسبات؛
 األمثلة العملیة؛
 ...دراسة وثائق 

 بعد عرض النتائج المتوصل إلیھا تستغل
عرض شفاف یتضمن ( 3 الوثیقة رقم

 ).جدوال توضیحیا 
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 دقیقة20 )ھامش احتیاطي(ترتیب العمل المنجز

 دقیقة20 تقویم المحور 

 دقیقة20 تقدیم ملخص المحور

- 

 :مفھوم التقویم 

 
 :التعریف االصطالحي

 .لغة التقویم ھو تقدیر الشيء وإعطاءه قیمة ما ، والحكم علیھ ، وإصالح اعوجاجھ  
/ صحح : نھا باألساس ولكلمة التقویم معان مرتبطة بأفعال كثیرة تنتمي لنفس المجال الداللي ، نذكر م 

Corriger  ـ راقب /Contrôler  ـ راز /Tester  ـ قاس /Mesurer  ـ قدر /Evaluer  ـ ثمن /Valoriser  . 
 

 :التعریف التربوي 
 نظرا لتنوعو وردت للتقویم عدة تعاریف تداولھا الباحثون والمھتمون حسب تصوراتھم ومجاالت اھتمامھم، 

اعي وحول ــجتمالبتصورات المدرسین حول دورھم التربوي ا أیضا كونھا مرتبطةیم ووالتصورات حول التق
 فإنھ ،وظیفتھم

 :لذا نقتصر على بعض االتجاھات منھا  اء تعریف یصلح لجمیع المھتمین بھذا المجالــیصعب إعط
  (Jugement de valeurs ) أحكام قیمیة: یم بمفھوموالتق -

م ھو عبارة على فعل اختیاري ومنظم اجتماعیا یؤدي إلى إصدار حكم یوالتق،  J.M.BARBIER(1985)حسب 
 . تقییمي

 
 (Evaluation mesure) القیاس : یم بمفھوموالتق –
 أو معیار یم ھو عبارة على حكم تقییمي حول نتیجة قیاس وإعطاء مدلول لھذه النتیجة بالنسبة إلى مرجع أووالتق

 .سلم تنقیط
یم وعلقة بالتقمن انعكاسا ت ال یستھان بھا على التعلم وحتى تتم دراسة الظواھر المت یم ال تخلووإن ممارسة التق 

 .یم لتشمل جمیع مكونات العملیة التعلیمیة التعلمیةومن جمیع الجوانب یجب توسیع أھداف التق
 : DE KETELEیم حسب ومن أجل ھذا نرى من األفید تبني مفھوم التق  

یم ھو عبارة عن تجمیع معلومات ناجعة، سلیمة، موثوق بھا وكذا تفحص مدى مالئمة ھذه والتق «
السلیمة من حیث األھداف، الموثوق بھا في  ختیار،الات ومجموعة المعاییر الناجعة في االمعلوم

 .»ستعمال، تساعد على اتخاذ قرار مؤسسالا
 :ھذا التعریف في الصیغة التالیة A.BODINیلخص  

وتوصیل المعلومات المنجزة  یم ھو مجموعة خطوات ومسارات تجمیع ومعالجةوالتق «
 .»اتف اتخاذ قراردبھ

كما . یم دون استحضار مختلف أنواع القرارات الممكن اتخاذھاوعلى التق حدیثبالنسبة لھذا التصور ال یمكن ال 
إنجاز  نتائج قیاس،تصنیف إلى مجموعات، مالحظات،، تقدیرات(یم یرتبط بنوع القرار المراد اتخاذه وأن نوع التق

ھناك تنوع في المعلومات التي یمكن  وبالتالي ) ...إقرار ،،یبحصیلة مرحلیة، تشخیص، توجیھ، انتقاء، توقع، ترت
 .تجمیعھا والطرق الممكن اعتمادھا في تجمیع ھذه المعلومات
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 :مراحل التقویم من خالل الجدول التالي DENISE LUSSIERوتبین 
 
 
 /األدوار  PROCESSUS/الصیرورات  

 ROLES 
 /القصد أو النیة  1

L'intention  
 أغراض التقویم وكیفیة إجراء الخطة یحدد 

 .ویكون مرتبطا بنوع القرار المراد اتخاذه
 /القیاس  2

 La mesure 
یمكن من جمع المعلومات التي تكون حسب القصد والتي تمكن 

 :من تقدیم توضیحات التخاذ القرار ، لذلك فالقیاس ھو
 قیاسھ؛ جمع المعلومات المرتبطة مباشرة بما نرید جمع المعطیات 2.1
 دراسة وترمیز المعلومات المجمعة وتنظیمھا قصد تأویلھا؛ تنظیم المعطیات 2.2
استخالص المعاني الممكنة من المعطیات المحصل علیھا  تأویل النتائج 2.3

 .والتي تم تنظیمھا
 / إصدار الحكم  3

Le jugement 
یمكن من تقدیر بأكثر ما یمكن من الدقة المعلومات المحصل 

 بواسطة القیاس علیھا
 / اتخاذ القرار  4

 La décision 
یمكن من التوجیھ والترتیب والجزاء وكدا من تقنین المكتسبات 

الخبریة ،ومن القیام بتغذیة راجعة بشأن المسار الالحق 
 .للمتعلم

- 
 
 

 :أصناف التقویم
 

ن ،أو بممیزات ووظائف التقویم في حد تختلف أشكال التقویم وفق تصنیف یعتمد معـــــاییر مرتبطة بمنظور معی 
 .ذاتھ حسب الطابع المستھدف اجتمــــاعیا كان أو تربویا 

 
 :وتتلخص ھذه األصناف وفق المجاالت األربعة التالیة  

 
 التقویم حسب وظائفھ؛. 1 
 
 التقویم حسب البیانات والمعلومات؛. 2 
 
 التقویم حسب األطر المرجعیة؛. 3 
 
 .زمن إجرائھ التقویم حسب. 4 
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 :ویتضمن كل صنف من ھذه األصناف أنواع التقویم التالیة  
 
 التقویم حسب وظائفھ.1

 ممیزات التقویم نوع التقویم
 )2(أو أثناءه) 1(یتم في بدایة التعلم التقویم التشخیصي

یھدف إلى الكشف عن الممیزات التي یمكن أن تؤثر على نوع التعلمات  )1(
من ... )  -تجاربھم  –حوافزھم  –تمثالتھم  –اھتمامات المتعلمین (المقبلة 

أجل اقتراح أنماط مناسبة من التعلم ، كما یھدف إلى تشخیص المعارف 
والمھارات السابقة في بدایة تعلم جدید قصد اقتراح أنشطة تصحیحیة 

 .واستدراكیة وبالتالي فھذا النوع من التقویم لھ وظیفة وقائیة 
تشخیص الصعوبات التي تعیق التعلم والتي تتعلق بعوامل خارجة یعمل على  )2(

كالحالة الصحیة للمتعلم والوسط العائلي (عن العملیة التعلیمیة التعلمیة 
 ...)واالھتمامات 

 regulation desتتمثل الوظیفة األساس لھذا الشكل من التقویم في تنظیم التعلمات  التقویم التكویني
apprentissages)  (ثناء برنامج دراسي أو أثناء إنجاز دروس أو وحدة تعلیمیة ، أ

ویعني تنظیم التعلمات أن كل صعوبة تعالج في حینھا عوض ترك المتعلمین 
 ویعتبر بذلك وسیلة لتدبیر تدرج كل متعلم؛.یواصلون تعلمھم وھي تتراكم 

 عملھ بمراجعة وسائل وطرق تدریسھ ؛) reguler(یمكن المدرس من تنظیم 
 .ح لعدد كبیر من المتعلمین بلوغ األھداف المتوخاة من التعلمیسم

من ) حصة ، درس، دورة دراسیة، سنة دراسیة، (یتم إجراءه في نھایة تعلم معین  التقویم اإلجمالي
أجل التأكد من مدى تحقق األھداف النھائیة لجزء من البرنامج أو البرنامج كلھ 

 ؛...)معارف ، مھارات ، قدرات(
 –توجیھ  –انتقال (لى الحصول على نقط من أجل ترتیب المتعلمین وانتقائھم یسعى إ

 ؛...)تكرار  –منح شھادة 
 التعرف على المردود الدراسي وعلى النمو العام للمتعلمین

 . یشكل قناة التواصل تین المدرسة واألولیاء والمسؤولین عن قطاع التعلیم
 
 

 التقویم حسب البیانات والمعلومات.2

أسالیب  –استفتاءات  –اختبارات (یعتمد على النتائج الكمیة ألدوات القیاس  تقویم الكميال
 علمیة نسبیا ’وتحلیل نتائج ھذه األدوات والخروج باستنتاجات على أسس )إحصائیة

یعتمد على المالحظات واآلراء واالنطباعات الشخصیة ، مما قد یكون لھ فائدة في  التقویم النوعي
 .رة للبرنامجإكمال الصو
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 التقویم حسب اإلطار المرجعي.3
ھو التقویم األكثر استعماال، إذ یمكن من مقارنة أداءات متعلم مع أداءات متعلمین  التقویم الضابطي

آخرین من نفس المجموعة في اختبار واحد حیث یتواجد المتعلم ضمن مجموعة 
 . خاصة تسمى عادة مجموعة االنتماء

في شأن التعلم بصفة عامة وترتیب المتعلمین وانتقائھم  یصلح التخاذ قرارات
 .والحكم على فاعلیتھم

یھدف ھذا الشكل من التقویم  بالدرجة األولى إلى تحدید مستوى التعلم للمتعلم  التقویم المعیاري
 ؛)البرنامج الدراسي(بالنظر إلى األھداف المتوخاة 

تھدیف التعلم وإعداد :ین یحتاج ھذا الشكل من التقویم إلى عملیتین مركزت
 . االختبارات ذات النمط القیاسي للتأكد من تحقق األھداف المعلنة

أو على شكل نسبة مائویة أو على ) نقطة(یمكن أن یحدد المعیار عددیا : ملحوظة 
عدد األخطاء المسموح بارتكابھا أو مدة اإلنجاز أو ظروف ( شكل معاییر النجاح 

 ...).إنجاز معینة
 

 قویم حسب زمن إجرائھالت.4

 التقویم الموقت
)E.ponctuelle( 

 یتم ھذا النوع من التقویم بعد فترة طویلة من التعلم ؛
یعتبر تقویما خارجیا ألن من یقترحھ في غالب األحیان لیس ھو الشخص الذي 

 ؛)…امتحان البكالوریا  –مباراة (قام بعملیة التدریس
 ؛)…سنة دراسیة –دورة (وین معینة یمكن من إنجاز حصیلة على إثر فترة تك

 ). منح الشھادات(یمكن من االنتقاء واإلثبات 
 یتم بكیفیة منتظمة؛  التقویم المستمر

 ؛)یقوم بھ المدرس(یعتبر تقویما داخلیا 
یھدف إلى تتبع التطور الدراسي لكل متعلم وتسجیل تقدمھ أو تأخره وكدا 

 صعوباتھ وتعثراتھ؛
أنھ یخبر المتعلم من أجل تصحیح ثغرات التعلم  لھ وظیفة بیداغوجیة ذلك

 .المحتملة
 
 
 
 

 :مبادئ التقویم
 

 :یقوم التقویم على ثالثة مبادئ أساسیة  
وھو مطلب ضروري لعدم كفــــایة أسلوب بذاتھ مھما بلغت درجة أدواتھ من الموثوقیة ، والصالحیة ، : مبدأ التنوع 

 .عیة والثبات في توفیر المعطیات الموضو
ویقصد بھ في سیاق العملیة التعلیمیة مختلف أســـــــــالیب التقویم التربوي في تشخیص وقیـــــاس :  مبدأ الشمولیة

 .مختلف المھـــارات، والقدرات ،واالتجــاھــات، والمیوالت لدى المتعلم، اعتمادا على معاییر دقیقة 
أ التنوع والشمولیة ألجل ضمان بنیة تقویمیة تغطي مجموع ویقصد بھ المزج والتفاعل بین مبد:  مبدأ التكامل

 .القدرات ،والمھارات، والمواقف
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 :أسالیب التقویم 
 

إن أسالیب التقویم بصفة عامة متنوعة ومتعددة حسب المجال والوظیفة ویقصد بھا أنواع األسئلة والبنود  
لھا من عالقة وطیدة بقیـــــاس التحصیل ، إال أنھ یمكن أن المستعملة وأھمھا في المجال التربوي االختبارات لما 

نمیز بین األدوات المتعلقة بتقویم النتاج واألدوات المتعلقة بتقویم الصیرورة وبصفة عـــامة یمكن حصر ھذه 
 :األدوات وفق ثالث مجموعات 

 عبارة عن أسئلة مباشرة؛االختبارات الشفھیة  
 أسئلة االختیار من متعدد؛:  ةاالختبارات الكتابی 

 ؛)التكمیل( ملء الفراغات  
 ؛)المزاوجة(أسئلة المطابقة  
 أسئلة الخطأ والصواب؛ 
 ؛)اإلنشائیة(المقالیة  
 .موضوعاتیةال 
 .... 

تتعلق بمطالبة المتعلمین بإنجاز تطبیقات معینة حسب الموضوع ، تكون مدمجة خالل :  االختبارات التطبیقیة 
 .صیرورة التعلم 

 :أما أھم صفات االختبار الناجح فھي  
 .ھ فعالحصول التوافق بین وسیلة القیاس والمراد قیاس:  الصالحیة 
 . الحصول على نتائج مشابھة باستعمال طریقة قیاس ما:  الثبات والموثوقیة 
 .استقالل النتائج عن الحكم الذاتي للمقوم :  الموضوعیة 
 
 

 خالصة المحور األول
 

  
 ......................................................................التقویم في االصطالح التربوي ھو ◄ 

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

 ........................................................................................التقویم یؤدي إلى◄ 
................................................................................................................. 

 
 .......................................................................................أنواع التقویم ھي   ◄

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

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

 
 ....................................................................................أسالیب التقویم ھي  ◄ 

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

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

. 
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 ھل تغیرت نظرتي للتقویم التربوي ؟ كیف ؟
.................................................................................................................................

 ................................................................................................. 
 ما الذي سأھتم بھ مستقبال حسب المھام المنوطة بي  ؟

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

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

 )ساعات 3الغالف الزمني (ة للمحور الثانيالبطاقة التقنی
 التمكن من تطبیق التقویم التربوي المالئم في إطار المقاربة بالكفایات:الھدف العام للمحور

 : األھداف الفرعیة 

 تعرف مھام التدریس في إطار المقاربة بالكفایات - 1

 تعرف المعاییر والمؤشرات األساس وعتبات التحكم – 2

  ئماعتماد تقویم مال -  3

 )دقیقة 40: المدة الزمنیة ( تعرف مھام التدریس في إطار المقاربة بالكفایات  -1

 الدعامة آلیات اإلنجاز األنشطة

 :تعریف مفھوم الكفایة
 تعریف عام؛

 .تعریف تربوي
مفاھیم أخرى مرتبطة 

 بالكفایة؛
تحدید مھام المدرس خالل 

مزاولة فعل التعلم بصفة عامة 
 ؛

المنوطة المھام الجدیدة 
بالمدرس في ظل المقاربة 

 .بالكفایات

 الزوبعة الدھنیة ؛
 مناقشة مفتوحة؛

 :استثمار
 الرصید 
 المكتسبات 

 بعد عرض النتائج المتوصل إلیھا تستغل
عرض شفاف یتضمن (4الوثیقة رقم 

لمھام ا+ تعریفا دقیقا وإجرائیا للكفایة 
 )الجدیدة للمدرس 

 

 )دقیقة 40(تعرف المعاییر والمؤشرات األساس وعتبات التحكم  - 2

 الدعامة آلیات اإلنجاز األنشطة

 : تعاریف
 المعیار 
 المؤشر 

الجانب الوظیفي في المجال 
 البیداغوجي؛

أجرأة معاییر التصحیح في 
 .المادة الدراسیة

 

 الزوبعة الدھنیة ؛
 مناقشة مفتوحة؛

 :استثمار
 الرصید؛ 
 المكتسبات؛ 
 .األمثلة العملیة 

 دراسة وثائق

 بعد عرض النتائج المتوصل إلیھا تستغل
عرض شفاف یتضمن (5الوثیقة رقم 

 )جدوال توضیحیا 

 



 

48 

 )دقیقة 40المدة الزمنیة( اعتماد تقویم مالئم - 3

 الدعامة آلیات اإلنجاز األنشطة

المزاوجة بین أدوات وأسالیب 
 التقویم والكفایات؛

التصنیف حسب معاییر محددة 
 :مرتبطة

 باألھداف ؛ 
 بفترة اإلنجاز؛  
 .معاییر أخرى 

 الزوبعة الدھنیة ؛
 مناقشة مفتوحة؛

 :استثمار
 الرصید؛   

 المكتسبات؛ 
 .األمثلة العملیة 

 دراسة وثائق

 بعد عرض النتائج المتوصل إلیھا تستغل
عرض شفاف یتضمن ( 6الوثیقة رقم 

 )جدوال توضیحیا 

 

 دقیقة20 )ھامش احتیاطي(ترتیب العمل المنجز

 دقیقة20 المحور تقویم 

 دقیقة20 تقدیم ملخص المحور

 

 ) المصوغة األولى –تذكیر (الكفایات 

 

 
یمتلك خاللھا الفرد مجموعة من  غایة محطة لسلك دراسي أو مرحلة تكوینیةالكفایة ،بالمفھوم البیداغوجي،  

اعال ینجز مھمة معینة بكیفیة متقنة متف -حین وجوده في وضعیة ما -، بكیفیة تجعلھ المواقف، والمھارات، والمعارف
. 

المعارف والمھارات والمواقف  إمكانیة التعبئة المندمجة لمنظومة منوإذا كانت الكفایة ھي اكتساب الفرد  
 :، فإننا نستنتج أن الكفایة تستلزم بھدف إنجاز مھمة معینة بشكل مرضي

 امتالك المتعلم للمعارف األساس؛ 
 قان المتعلم للمھارات المنھجیة؛إت 
 .تبني المتعلم لمواقف تمكنھ من نھج السلوكات اإلیجابیة تجاه ذاتھ وتجاه اآلخر والمحیط 

 :وتصنف الكفایات بصفة عامة إلى نوعین أساسین 
 ؛)مرتبطة بمادة دراسیة معینة أو مجال تربوي أو مھني معین(  كفایات نوعیة 

 كفایات عامة ال ترتبط بمجال أو مادة دراسیة معینة وإنما یمتد توظیفھا ( كفایات مستعرضة أو ممتدة  
 )إلى مجاالت مختلفة

 ینمیھا المتعلم خالل دورة دراسیة أو سنة دراسیة كفایات مستھدفة 
 :ومن ممیزات الكفایة 

 ؛)استثمار المكتسبات( الوظیفیة 
 ؛)االرتباط بفئة من الوضعیات ترتبط بدورھا بمحتوى دراسي معین( الرتباطیةا 
 ).قیاس جودة اإلنتاج –إمكانیة قیاس درجة اإلتقان (القابلیة للتقویم  

یتعین مراعاة التدرج البیداغوجي في برمجتھا ووضع خطط اكتسابھا حسب ما تتخذه من  ولتنمیة وتطویر الكفایات
 .ثقافي  –تكنولوجي  -استراتیجي  –منھجي  –صلي توا: طابع 

تتقاطع كتابات رواد المھتمین بالمقاربة بالكفایات عند غایة واحدة تكمن في تمكین المتعلم من اكتساب الكفایات  
ء األساس التي تؤھلھ إلى االندماج والتفاعل مع المجتمع باستمرار، كما تقترح تصورا جدیدا للمنھاج التربوي بنا

 ...على ممارسات دیداكتیكیة تتسم باالنفتاح والمرونة والتعاقد والتجریب واإلبداع 
ومن أھم مرتكزات المقاربة بالكفایات ، التحریك والتحویل باعتبارھما معیاري اكتساب المتعلم للكفایات  

رھما في سیاق وضعیات المستھدفة ، ویقصد بھما عزل المعارف والمھارات عن سیاق االكتساب إلعادة استثما
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جدیدة مرتبطة بالحیاة وتستلزمھا الحاجة الیومیة ، وھذا ال یعني االستعمال أو التطبیق فقط  بل یعني أیضا االختالف 
 . واإلدماج والتعمیم 

  
 

 :ولتحقیق ھذه الغایة تتطلب مھمة المدرس اعتماد ما یلي
مسائل مطروحة تشكل عائقا ینبغي تجاوزه  –طالقا من وضعیات ان للمعـــارف باستمرار تبني نقل دیداكتیكي * 

 .من قبل جماعة القسم 
 

ھو  انطالقا من المحتویات و المضامین المتالك القدرة على استخالص مـاوضع تخطیط دیداكتیكي مرن  * 
 .أساس و جوھري 

 
إعداد و اتخاذ قرارات من قبل المتعلمین توظف في تعرف و حل المشكالت ، و  اعتبار المعــارف مواردا * 

. 
 

 . المســائل و توجیھ مشاریعھم و التفاوض حولھا  –في تحدید الوضعیات  إشراك المتعلمین * 
 

و واقعیة   اعتمـاد تقویم تكویني بانتظام ، یعطي للتعلمات المكتسبة فـــي فضاء المدرسة دالالت حقیقیة * 
 .مع المضامین  ى تقییم مــدى تكــیف المتعلمحرص علال دل ب

 
إن تبني ھذه المقاربة یعني أن تقویم مكتسبات المتعلمین لن یھم مكونات الكفایة وفق نمط مجزء ، ولكنھ تقویم  

للكفایة في حد ذاتھا من خالل معاییر محددة سابقا  وذلك بالبحث عن جواب لسؤال جوھري یتعلق بالمتعلم ومدى 
 ھل المتعلم كفء أم ال؟ : بھ للكفایة المسطرة أياكتسا

 
 . من ھنا یتضح أھمیة المعاییر والمؤشرات ونوع التقویم الذي یجب اعتماده لتحقیق ذلك 

 
 :المعیار -المؤشر

  
حسب التعریف السابق للتقویم بمفھومھ الشامل الذي یمكن حصره في مجموع اإلجراءات والعملیات المنتظمة  

المالزمة لفعل التعلم ، تھدف أدوات وأسالیب التقویم استخالص مؤشرات ،باعتماد معاییر دقیقة وواضحة ، تسـاعد و
 ).المصادقة –التوجیھ ـ التصویب (على تحقیق الوظائف المنوطة بالعملیة في حد ذاتھا 

 ما المقصود  بكل من المؤشر والمعیار؟  
 ).مؤشر عالمة (شاھدا أو دلیال على وجود ظاھرة أخرى كل ظاھرة تشكل :  المؤشر 
 –مثل الفھم (في مجال البیداغوجیة یرتبط المؤشر بالعالمات الدالة على بلوغ الھدف باعتبار أن الھدف  

 .یعبر عنھ بمؤشرات تترجم تحققھ لدى المتعلم ...) التحلیل 
من ھذا  منتظرة ، وھو أیضا صفة)ھنا، الكفـایة(ل المراد تقویمھ نعتمدھا لتقویم العم وجھة نظرھو :  المعیار 
 François-Marie Gerard) ماري جیرار-فرنسوا"   (العمل

یرتقي إلیھ جمیع (ویعتبر المعیار مرجعا یتم خاللھ مقارنة أداء المتعلم وترتیبھ بالنسبة لغیره وقد یكون مطلقا  
،وھو خاصیة أو صفة تجب تدقیق صیاغتھا إما عن )بین أداءات  المتعلمین یقوم على المقارنة(ونسبیا ) المتعلمین

أو عن طریق استعمال اسم نضیف ...) إتقان  –دقة  –المءةم (طریق استعمال اسم یؤدي مدلوال إیجابیا أو سلبیا 
بع عام ومجرد ، وللمعیار طا...). ترتیب منطقي  –تعلیل سلیم  –توظیف مالئم ( إلیھ صفة أو نعتا لھ مفھوم معین 

كما بإمكانھ أن ینطبق على محتویات مختلفة األنواع وأن یكون صالحا سواء تعلق األمر بمادة دراسیة أو سؤال من 
 .األسئلة

والمؤشر لھ . وتسمح بوضع المعیار في السیاق) ملموسة(أما بالنسبة للمؤشر فھو عالمة معیار قابلة للمالحظة 
 .كمیة /قیمة إما مقدار



 

50 

اإلنجاز من /وقراءة ھذا األداء)إنتاج مركب ( إنجاز/إن تقویم كفایة یتجلى باألساس في مطالبة المتعلم بأداء مھمة  
زوایا عددھا مساو لعدد المعاییر المعتمدة ، ومن ثمة فالمعاییر مواصفات مختلفة نترقب حضورھا في األداء 

على نموذج متكامل یربط بین دقة المعیار ووصفھ المفصل اإلنجاز، وتعتبر أیضا معاییر التصحیح تعتمد ھندستھا /
 .المساعد على دقة التشخیص

 :وینبغي أن تكون ھذه المعاییر 
م فعال الكفاءة المستھدفةوجیھة،  - ّ  .یعني أنھا تقو
 .، لتحقیق اإلنصاف ولتسھیل التصحیحقلیلة -
 ).لم مرتین الخطأ المرتكب نفسھومنھ عدم معاقبة المتع( ، قصد عدم تقویم نفس الشيء مرتین مستقلة -

 
 :نموذج من معاییر التصحیح

 
 المؤشرات المعاییر

 فھم السؤال المطلوب التفسیر الصحیح للمسألة -1م
 ...اختیار العملیة ،أو بشكل عام، كل األدوات المناسبة

 المالحظة التجریب االفتراض استعمال النھج العلمي خالل الوضعیة -2م
 اج االستدالل االستنت

 استعمال الصیغ المناسبة
 ...الرسوم والتبیانات التوضیحیة 

 االرتباط بنص السؤال مالءمة الجواب -3م
 التطبیق العددي

 اختیار الوحدة
... 

 التحقق الدقة -4م
 إعطاء معنى للنتیجة المحصلة

 إنتاج قول أو سؤال مناسب أو تعلیق اإلنتاج الشخصي -5م
 
 

 :التقویم المالئم 
 

بناء على أشكـــال التقویم وأصنافھا المتطرق إلیھا سابقا ، یبدو أن اختیار التقویم الذي یمكن اعتماده مسألة   
لیست بالھینة ، فھل نفضل تقویما شمولیا ونوعیا في عمقھ ، أم بالمقابل نرغب في تقویم تحلیلي معیاري معتمد على 

 أدوات وبمواصفات كمیة ؟
بین التقویمین أمر وارد كحل وسط ، إذ یمكن التفكیر في تقویم شامل لإلنتاجات التي ال تطرح إن التوفیق  

معیقـــات ،وفي تقویم معیاري ، كلما دعت الضرورة لذلك ، بل یمكن كذلك تطبیق النوعین معا،  ثم العمل على 
 .المقـابلة بین النتائج المحصلة من كل مقاربة

ا التمییز المطروح بین الصنفین یندثر تدریجیا مع اكتساب الخبرة والتجربة خالل وتجدر اإلشارة أن ھذ 
الممارسة المیدانیة بفضل استطاعة استبطـان عدد كبیر من المعاییر مع القدرة على استحضارھا في شمولیتھا دون 

 .تمییز بعضھا عن بعض
 :ومن بین المواصفات األساس التي یجب االرتكاز إلیھا  

 للتقویم المراد إعداده؛ استحضار البعد الوظیفي  
 مع تجنب اعتماد عدد كبیر منھا؛ الحرص على تحدید المعاییر 
 :یرتكز إلى الخاصیات التالیة وضع تصور اختبار تقویمي 

 ؛)ال یجب االقتصار على عناصر معزولة عن بعضھا البعض(استھداف الكفایة؛ 
 مشكل؛ –مسألة /وجود وضعیة  
 انتماء الوضعیة لفصیلة من الوضعیات ؛ 
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االرتباط بواقع ما یمارسھ المتعلم في حیاتھ الیومیة أي شؤون الحیاة (الطابع الدال للوضعیة بالنسبة للمتعلم  
 ) .الفعلیة 

 
 إذن ما الذي نحتاج إلیھ؟

 
علیھ إنجازھا وفق مھمة یجعل المتعلم أمام  -)مشكل(مسألة /وضعیة  –ج دیداكتیكي نحتاج غالبا إلى نموذ 

للبحث عن ...) مواقف  –مھارات  –معارف ( شروط محددة ومعلنة، وألجل ھذا یضطر المتعلم إلى تعبئة موارده 
 .الحل وصیاغة اإلنتاج وفق المھمة المطلوبة

 
 

 :تحدید بعض المفاھیم المرتبطة بالنموذج
 :مشكل /وضعیةال

مشكل مھام مقدمة بكیفیة متمفصلة في سیاق معین من أجل معالجة مشكل معین، وتحتوي كل / الوضعیة 
 :مشكل على مفھومین، وھما/ وضعیة 

ز فیھا نشاط معین َ  .مفھوم الوضعیة، وتشمل كل الظروف التي ینج
 ھاالتنسیق بینو تعلمات مختلفة تعبئة منھ مفھوم المشكل، ومعناه أن الوضعیة تطرح على المتعلم مشكال یتطلب

 .إلیجاد حل لھ
 
 :وضعیة التقویم خصائص 

 تحتوي على مشكل مطروح على المتعلم •
وتشیر إلى كیفیة تشغیلھا في  )الكینونة عارف الفعل و المعارفالم و ارفالمع (تدمج التعلمات •

 آن واحد، فاألسئلة لیست مجزأة ومفصولة عن بعضھا البعض
 تحیل المتعلم على الواقع،) سینتجھ المتعلم(معین  وجتترتبط بمن •

 
 :مكونات وضعیة التقویم

 
Ø ؛سیاق المھمة التي سیقوم بھا المتعلم 
Ø  ؛المھمة التي سینجزھا المتعلم 
Ø التعلیمات التي ینبغي االلتزام بھا.  
 

 :المھمة 
ْ نكلف شخصا . قوم بھا فرد ماأساسي لإلحاطة بمدلول الكفایة، والمھمة مجموعة أعمال ی" المھمة " إن مفھوم  فأن

ابل ــإن المھمة ھنا تق. بمھمة، یعني أن تنیط بھ عمال سیوظف فیھ قدرات ومھارات، وأن ننتظر منھ نتائج معینة
بیداغوجیا األھداف ؛ فالسلوك مجزأ، یبرھن فقط على أن المتعلم یتحكم فیھ، بینما تكون المھمة  مفھوم السلوك في

 . ي یؤدیھا الفردنوعا من الوظیفة الت
 :مكتسبة سابقا وتتمیز ) معرفة ، مھارات ، مواقف ( یتطلب إنجاز المھمة تعبئة وتنظیم سلسلة من الموارد 

فإنجازھا لیس آلیا  و ال خوارزمیا . بانفتاحھا حیت یمكن أن تنجز المھمة المطلوب القیام بھا بطرق مختلفة  -
 طرف المتعلمفھي إذن ، موضوع تحلیل  أو حكم مالئم من 

فإذا كانت .بجدتھا حیث تقدم نفس الثوابت لكن لیس بالضرورة نفس برامترات المھمة المنجزة أثناء التعلم  - -
 .المھمة قد سبق للمتعلم أن أنجزھا في القسم ، فإنھ سیكون مطالبا فقط بإعادة ما سبق لھ أن فعلھ

التي یجب استعمالھا و الطریقة التي یجب اتباعھا بمیزتھا غیر الموجھة بحیث ال تذكر التعلیمات ال الموارد  -
 .و لكن تحدد بدقة ما ینتظر من المتعلم عملھ
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 )ساعات 3الغالف الزمني (البطاقة التقنیة للمحور الثالث 
 .التمرن على إنتاج نماذج تقویمیة وفق المواصفات المرتبطة بالكفایات:الھدف العام للمحور

 : األھداف الفرعیة 
 .المقرر الدراسي باستحضار المكتسبات القبلیة واالمتدادات )أجزاء(وضع خطاطة بنائیة ألغراض -1

 .تعرف الكفایات النوعیة -2

 .تحدید مجال الكفایات الممتدة -3

 .تعرف اإلطار المرجعي – 4

 :منھجیة العمل 
تخصیص ساعة إلنجاز العمل المرتبط بتحقیق األھداف الفرعیة باعتماد عمل الورشات، وتخصیص نصف ساعة 

لرؤى باعتماد جزء الكھرباء كحامل للدراسة ، ثم االنتقال إلى األجزاء األخرى لإلنتــاج داخل للتقاسم وتوحید ا
 .الورشات

 :أدوات العمل 

 ؛ 3الجزء  –الكتاب األبیض 
 التوجیھات التربویة؛

 الكتب المدرسیة المصادق علیھا والدالئل المرافقة لھا؛
 واالمتحانات؛ األطر المرجعیة الصادرة عن المركز الوطني للتقویم

... 
 :النتاج المنتظر

 :الخطاطة البنائیة للكھرباء – 1

المراحل 
 الدراسیة

 الخاصیة
 البیداغوجیة

القدرات 
 المستھدفة

 المضامین

 )المفاھیم(

 القوانین/المقادیر

ـي
ــــ

ائــ
بتد

اال
 

 
 
 

 التحسیس

 
 

 االكتشاف
 

 المالحظة

 
 البطاریات

 
 الموصالت والعوازل

 
 البسیطة الدارة الكھربائیة

 
 التركیب الكھربائي المنزلي
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دي
ـدا

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

عــ
اإل

 

 
 
 
 
 
 
 بدایة

 التجرید
 باعتماد
 الرموز

 

 
 
 
 
 
 
 

 إعادة االكتشاف
 

 المالحظة
 

 التجریب
 
 

 
 الموصالت والعوازل

 
 الدارة البسیطة

 
التركیب على 

 التوازي/التوالي
 

التیار الكھربائي 
 المتناوب الجیبي/المستمر

 
 ركیب الكھربائيالت

 المنزلي
 

 المقاومة
 

 القدرة الكھربائیة
 

 الطاقة الكھربائیة

 
 
 
 
 
 
 
U 
I 
R 
P 
E 
N 
T 

 قانون أوم
 

المراحل 
 الدراسیة

 الخاصیة
 البیداغوجیة

القدرات 
 المستھدفة

 المضامین

 )المفاھیم(
 القوانین/المقادیر

رك
شت

الم
ع 

جذ
ال

 

 
 
 

 التجرید
التطبیقات 

 الوظیفیة

 
 
 

 التجریب
 حلیلالت

 التركیب

 نوعا الكھرباء
شدة التیار ـ التوتر ـ فرق 

 الجھد
 تصرف ثنائیات القطب

 تراكیب بسیطة
 تراكیب إلكترونیة

 
 مفھوم السلسلة اإللكترونیة

مولد /قانون أوم
 مستقبل/

قانون إضافیة 
 التوترات
 قانون العقد
 قانون بویي

ـى
ــــ

ولـ
األ

ـة 
سنـ

ال
 

 
 
 

 التعمیم

 
 

 التجریب
 التحلیل

 تركیبال
 االستنتاج

 

 القوة/ المجال 
طاقة الوضع / الجھد 

 الكھرساكنة
 الكھرباء التحریكیة

الحصیلة الطاقیة في دارة 
 كھربائیة

 المغنطیسیة
 المجال

 قوة البالص

 قانون كولوم
 قانون انحفاظ الطاقة
التحقق من القوانین 

 السابقة
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نیة
ـــا

ـثـ
 ال

ــة
سنـ

ال
 

 
 
 
 
 
 

 التطبیق
 

استحضار عامل 
 زمنال

 
 
 
 
 
 

 التمییز
 
 

 التنبؤ

 
ضبط وتتبع التطور الزمني 

 للتیار الكھربائي
 

 استجابة ثنائي قطب
 )RL RC  (لرتبة توتر 

 
التذبذبات الحرة في دارة 

 RLCمتوالیة 
 
 
 
 

 الموجات الكھرمغنطیسیة

صالحیة القوانین 
 األساسیة

 بالنسبة للمقادیر
 اللحظیة

 
إثبات المعادلة 

 التفاضلیة
+ 
 الحل

 أثیر برامترات الدارةت
 والشروط البدئیة

 
 )التوجیھات التربویة(صیاغة الكفایات  – 2

 :الكفایات المستھدفة من خالل منھاج مادة الفیزیاء والكیمیاء. 

یمكن أن نسطر مجموعة من الكفایات تستھدف تنمیة شخصیة المتعلم بناء على مواصفات المتخرج 
 :ليكما یعدادیة بالمرحلة الثانویة اإل

 
 :مع مواد دراسیة أخرى بالمرحلة الثانویة اإلعدادیة كفایات مستعرضة مشتركة. 2.1

 .امتالك عناصر المنھج العلمي بمختلف أبعاده §
قراءة، كتابة، إصغاء، حدیث، استیعاب لغة الحوار، استیعاب اللغة المكتوبة، : التواصل بكل أشكالھ §

 ...ر، اإلقناع  بوجھة نظر معینةواللغة الریاضیة، استعمال الرموز، أدب الحوا
توظیف التكنولوجیات الحدیثة للمعلومات واالتصال لتحصیل معطیات تجریبیة ومعالجتھا، ولتحدید  §

تحلیل (مصادر المعلومات، وللحصول على معلومات بعد إنجاز ملفات شخصیة، ومعالجة المعطیات 
استفھامات محددة تتعلق بمختلف المواد  وإیجاد اإلجابات عن...) نتائج، تمحیص فرضیات، بناء نماذج

 . الدراسیة، بعد أوفي خضم معالجة بعض أجزاء البرنامج
التعلم الذاتي،المطالعة ومواكبة المستجدات في مختلف /منھجیة العمل/اكتساب منھجیة البحث §

 ...المیادین المعرفیة والعلمیة ، أداء مھام تكمیلیة
االندماج في المحیط الثقافي واالجتماعي، االنفتاح : والمشاربامتالك ثقافة مندمجة متعددة األبعاد  §

، التشبع بحب المعرفة وطلب العلم، )تحمل المسؤولیة، المبادرة الفردیة(على اآلخر، المواطنة الفاعلة 
تكوین صورة واضحة وشاملة على البیئة واألخطار المحدقة بھا، اتخاذ مواقف إیجابیة  تجاه القضایا 

 ...االت البیئة والصحة والوقایة واالستھالكالكبرى في مج
 

 :كفایات نوعیة خاصة بمادة الفیزیاء والكیمیاء. 2.2

یمكن أن نحدد الكفایات النوعیة المرتبطة بمادة الفیزیاء والكیمیاء في كفایات منھجیة أو معارف تنفیذیة 
 :تتمثل فيتوجد في تقاطع كل أجزاء البرنامج والمجاالت و

 ال مجموعة من المعارف والطرائق والتقنیات الخاصة بالفیزیاء والكیمیاء؛امتالك واستعم
 ربط ظواھر الحیاة الیومیة بمفاھیم ونظریات الفیزیاء والكیمیاء؛

 :تصور خطة عمل للحل التجریبي لمـشكل
 إنجاز تركیب تجریبي انطالقا من عناصر معروفة؛ - 
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 بي وتحدید وظیفة كل جزء؛تمییز مختلف أجزاء تركیب تجری - 
 تبریر تطبیق إجراء تجریبي محدد؛ - 

 توقع المخاطر الممكنة لوضعیة تجریبیة واستعمال وسائل خاصة بالسالمة؛ - 
 تحلیل مكونات المشكل العلمي، والبحث عن المعلومات الضروریة واختیار أدوات وتقنیات مناسبة لحلھ 

 . تكنولوجیات وانعكاسات تطبیقھا، وأثرھا على القیم والبیئة والصحة والمحیطالوعي بأھمیة العلوم وال
  

  )كفایات أساسیة(كفایات نوعیة مرتبطة بمختلف أجزاء البرنامج . 2.3
 المادة §

o  شرح وتوظیف واستثمار الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة للمادة ولبعض المواد والمحالیل
 أو نماذج مبسطة، لإلجابة عن تساؤالت تتعلق بالمادة وتحوالتھا ، المائیة باعتماد تقنیات

في الحیاة الیومیة ، واتخاذ مواقف إیجابیة بشأنھا تجاه البیئة  دوالوعي بأھمیة اختیار الموا
 .والصحة

 الكھرباء §
o  استغالل خاصیات التیار والتوتر المستمر والمتناوب الجیبي لتحدید وشرح تصرف واستجابة

أو تركیب كھربائي منزلي، ) على التوالي ـ على التوازي(ب في دارة كھربائیة ثنائي قط
عن تساؤالت مرتبطة باستعماالت التیار ) اعتمادا على معطیات نظریة أو عملیة(واإلجابة 

والوعي بأخطار التیار، . الكھربائي المنزلي واستھالك الطاقة الكھربائیة وبالقدرة الكھربائیة
 .روریة لتفادیھاواالحتیاطات الض

 الضوء  §
o  التبدد، األلوان، الظالل، الكسوف، الخسوف(شرح بعض الظواھر الضوئیة الطبیعیة (...

وتطبیقاتھا اعتمادا على مبدأ االنتشار المستقیمي للضوء، ونمذجة العدسات الرقیقة المجمعة 
وذج وبعض األجھزة البصریة، وتعرف مبدأ تكون صورة شيء وممیزاتھا اعتماد على نم

 .الشعاع الضوئي
 الحركة والسكون §

 وتمییزھا عن السكون، والوعي بأخطار ) اإلزاحة والدوران(وصف الحركة  
 السرعة وقواعد السالمة الطرقیة، ونمذجة التأثیرات المیكانیكیة في حاالت عامة أو  

 ، واستغالل ذلك في حل وضعیة مشكلة مرتبطة )يالوزن، التجاذب الكون(خاصة  
 .بمجموعة میكانیكیة في حركة أو سكون 

 
 :تحدید  مجاالت الكفایات الممتدة - 3

لتدقیق ما یستھدف  بالكفایات الممتدةویمكن إدراج جدول خاص بكفایة مستھدفة حسب المجاالت المتعلقة  
 :بحیث نجد) رباءبالنسبة لجزء الكھ(تنمیتھ

 المجال التكنولوجي المجال الثقافي المجال االستراتیجي المجال المنھجي المجال التواصلي
التواصل الشفھي 

 والكتابي ؛
التواصل 
بالتبیانات 

باستعمال الرموز 
 ...االصطالحیة

 المالحظة العلمیة؛
 اتباع النھج العلمي؛

 قیاس مقادیر فیزیائیة؛
وضع فرضیات لحل 

 ؛مشكالت
 بناء استنتاجات

موضعة الظواھر 
الفیزیائیة في الزمان 

 والمكان؛
اتخاذ مواقف مسؤولة 

 ...لتجنب األخطار
 

استیعاب ثقافة 
 علمیة؛

شرح ظواھر 
 فیزیائیة؛

 

استعمال أدوات 
 مخبریة 

استعمال وسائل 
سمعیة بصریة بما 

 ؛TICEفیھا 
 

 



 

57 

 :اإلطار المرجعي  - 4
صوى تتجلى باألساس في كونھ عقدا دیداكتیكیا یمكن اعتماده خالل عملیة التقویم لإلطار المرجعي أھمیة ق 

التربوي بكافة أشكالھ من المتعلم والطرف المعد ألدوات التقویم ، كما یساعد المتعلم على معرفة ما ھو منتظر منھ 
 .لتوجیھ تعلماتھ 

 :ومن بین أھدافھ 
 بإعداد أدوات وأسالیب التقویم التربوي؛ بین مختلف المتدخلین المعنیین توحید الرؤیة 

 أدوات ووسائل التقویم التربوي؛ الرفع من صالحیة السعي إلى
 إلخضاع األدوات والوسائل المعتمدة إلى التمحیص والتدقیق؛ إیجاد سند

 .لبناء مختلف أدوات وأسالیب التقویم التربوي واستثمار نتائجھا  توفیر موجھات
ر المرجعیة إال أن مكوناتھا األساس تعتبر قاسما مشتركا ال غنى عنھ، بحیث ال بد من أن وقد تختلف صیغ األط 

 :یتضمن اإلطار المرجعي 
 المجاالت الرئیسیة؛ 
 المجاالت الفرعیة؛ 
 ).حسب المجاالت وحسب المعارف والمھارات(جداول التخصیص 

 
مجال فرعي المعارف والمھارات األساس المستھدفة ،أما بالنسبة لجدول التخصیص  ویجب أن یتضمن كل  

، )الغالف الزمني اإلجمالي للدورة(27/34فیجب أن یتضمن نسبة األھمیة للمجال الرئیس الذي یمثل في ھذه  الحالة 
ناء على ما تحدده الجھة وحسب المعارف والمھارات ، تكون النسب محددة بصفة عامة وفق ما یرتكز علیھ التقویم ب

 .المسؤولة عن القطاع 
 
 :بناء  أداة التقویم - 5
 

 :تتكون أداة التقویم من
 وثیقة خاصة باألستاذ ؛ •

 .وثیقة خاصة بالمتعلم •
 :بالنسبة لوثیقة األستاذ تتضمن 

 ةلكشم؛/ الوضعیة  
 الكفایات المستھدفة والمجاالت المرتبطة بھا؛

 لموارد المعبأة؛المجاالت الفرعیة للمضامین وا
 مجموعة المھام؛

 المعاییر؛
 المؤشرات؛

 :بالنسبة لوثیقة المتعلم تتضمن
 التاریخ ؛ –القسم  –اإلسم والنسب 

 شروط اإلنجاز؛ 
 مشكل؛/ الوضعیة 
 الوثائق ؛

 التعلیمات؛
 .سلم التنقیط 



 

58 

 
 :بنیة المھام األساس والمعاییر والمؤشرات المرتبطة بھا

 
 شراتالمؤ المعاییر المھام

 
 توقع ظاھرة/ تأویل / تفسیر 

 
 استعمال جھاز/ تشغیل 

 

 
متناسق / منطقي / دقیق/جید 
... 
 
 

 
 ...)النموذج/المفاھیم (االختیار المالئم 

احترام تعلیمات التشغیل وقواعد السالمة 
 والصیانة

 
إنجاز )/بحث(إجراء دراسة 

 تجربة
 
 

 ...مالئم / جید 
/ استراتیجي /منھجي 

 ...استداللي 
 

بالبروتوكول / االلتزام بخطوات البحث 
 ...التجریبي 

 
 

 
 حل مشكل أو تطبیق واقعي

 

 
 حكامة التنفیذ / مالءمة الخطة 

 
 الجودة الشكلیة للمنتوج

 
من حل ) االستراتیجیة(تمكن الخطة 

 المشكل
 الصیغ المادیة لتقدیم المنتوج

 
 
 ) :باعتماد محور الكھرباء( بناء نماذج - 6

  .مشكلة مرتبطة بمحیط المتعلم تتعلق بمكونات الدارة الكھربائیة/القدرة على حل وضعیة : ة المستھدفةالكفای
 : تحدید اإلطار المرجعي بالنسبة للسنة األولى ثانوي إعدادي 

 )ساعة 27الغالف الزمني (الكھرباء: المجال الرئیس 
 ) حسب التوجیھات التربویة(المجاالت الفرعیة 

 )س1: (ن حولناالكھرباء م .

 )س 5( :الدارة الكھربائیة البسیطة .
 عناصر الدارة وتمثیلھاـ 

 ـ مفھوم ثنائي القطب
 ـ الموصالت والعوازل

 )س 5( :أنواع التراكیب .
 التوالي ـ التوازي

 )س 9( :التیار الكھربائي المستمر. 
 المستمر  ـ خاصیات التیار الكھربائي

  ل أجھزة القیاسـ استعما
 ـ قانون العقد

 ـ إضافیة التوترات
 )س 4: (الوقایة من أخطار التیار الكھربائي. 

 ـ البحث عن العطب
 ـ الدارة القصیرة 

 ـ دور الصھیرة
 ـ موصلیة جسم اإلنسان

 
 :) 1(الوضعیة

 :األداة االختباریة التالیة ) أ(اعتمد أحد األساتذة



 

59 

 )قاطع تیار –مولد  –مصباح (  أسماء 3مجموعة مكونة من :  -  1 
 .رموز اصطالحیة 4ومجموعة ثانیة مكونة من

 .صل بین العنصر ورمزه االصطالحي: السؤال 
 
 :حدد من بین المجموعات التالیة ، المجموعة التي تكون دارة كھربائیة بسیطة:  -  2 

 )قاطع التیار –أسالك الربط  –مولد : ( 1المجموعة 
 )مولد -قاطع التیار –أسالك الربط  - مصباح : ( 2المجموعة 
 )قاطع التیار –أسالك الربط  –مصباح : ( 3المجموعة 

 
 .ارسم تبیانة الدارة الكھربائیة الممثلة في الشكل أسفلھ:  - 3

 )صورة لبطاریة مرتبط بھا مصباحان على التوازي( 
  
 :) 2(الوضعیة 

 :األداة االختباریة التالیة ) ب(اعتمد أحد األساتذة
 :نتوفر على  

 ؛)عمود مسطح(  Gبطاریة  
 ؛ L2و  L1مصباحي الجیب مماثلین  
  ؛ K قاطع التیار  
 .أسالك الربط 
 .اقترح باستعمال الرموز االصطالحیة ، تبیانة التركیب التجریبي المالئم.نرید إنجاز دارة بسیطة  – 1
. في آن واحد وبنفس الكیفیة ، وتكون إضاءتھما قصوى  L2و  L1نرید إنجاز تركیب تجریبي یمكن من إضاءة  – 2

 .علل جوابك. اقترح تبیانة التركیب التجریبي المالئم
 

 :مقارنة الوضعیتین
 ھل یمكن التعرف على نوع التقویم المعتمد ؟ 
 ما صفة األداة المعتمدة ؟ 
 ما الذي یمیز كل وضعیة ؟ 

.... 
 

 :) 3(الوضعیة
 :اة االختباریة التالیة األد) ج(اعتمد أحد األساتذة

 .مجموعة مصابیحھ مشتعلة باستثناء مصباح واحد) أو زقاق حي ( مالحظة أعمدة اإلنارة في شارع
 متباعدة في ما بینھا وفق نفس المسافة؛ 7عدد المصابیح 

 المصباح رقم أربعة غیر مضيء؛
 .المصابیح جمیعھا مغذاة من نفس المنبع 

 :األسئلة 
 .4باب المحتملة التي تحول دون إضاءة المصباح رقم اذكر جمیع األس - 1
 .ھل یمكن استنتاج طریقة تركیب المصابیح السبعة؟ علل جوابك  -2
نرمز للمولد في ھذه الحالة ( ارسم باعتماد الرموز االصطالحیة التركیب التجریبي الموافق لھذا التركیب  – 3

 .Gباعتباره ثنائي قطب بدائرة نضع وسطھا الحرف 
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تطرح مجموعة من األسئلة بھدف تطویر الصیاغة ؛ دمج بعض األسئلة ؛ إضافة اقتراحات :  دراسة الوضعیة
 .لتحقیق المواصفات المطلوب توفرھا في الوضعیة المسألة 

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

.................................................................................................. 
 :تحلیل الوضعیة

 
  المضامین

 الموارد المعبأة المجال الفرعي
  العوازل الكھربائیةالموصالت و

  أعطاب الدارة الكھربائیة
  أنواع التركیب

 
 ) شبكة التصحیح(معاییر التصحیح 

 المؤشرات المعاییر  المھام

   
  
   
  
 

 

 : تحدید اإلطار المرجعي بالنسبة للسنة الثانیة ثانوي إعدادي 
 الكھرباء: المجال الرئیس 

 ) :110بیض صحسب الكتاب األ(المجاالت الفرعیة 

 التیار الكھربائي المتناوب الجیبي 

 تولید التیار الكھربائي الجیبي 

 التركیب الكھربائي المنزلي 

 مفھوم المقاومة 
 :المجاالت حسب التوجیھات التربویة

 
 )س 18(الكھرباء : الجزء الثالث* 

  :ائي في المنزلالتیار الكھرب
 )س 4(:التیار الكھربائي المتناوب الجیبي. 
  .راسم التذبذبـ 

  .ـ خاصیات التیار المتناوب الجیبي
 )س 6(:تولید التیار المتناوب الجیبي .

 . ـ مفھوم المجال المغنطیسي
 .ـ ظاھرة التحریض المغنطیسي

 )س 4( التركیب الكھربائي المنزلي .
 .سلك الطور -

  .لمحایدـ السلك ا
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  .ـ المأخد األرضي
  .ـ التركیب المنزلي األحادي الطور

  .الفاصل ـ
 . ـ السالمة

 )س 4( :مفھوم المقاومة .
  .مفھوم المقاومةـ 

  .ـ ممیزة ثنائي القطب
  .ـ قانون أوم

  .ـ بعض العوامل المؤثرة في المقاومة
 .ـ الرمز العالمي لترقیم المقاومة

 

مشكل مرتبطة بمحیط المتعلم تتعلق بالتركیب الكھربائي /درة على حل وضعیة مسألة الق : الكفایة المستھدفة

 .المنزلي

الحظت ربة بیت أن التیار الكھربائي ینقطع ، بحیث كانت تسمع الصوت الذي یحدثھ الفاصل ، في كل :الوضعیة 

 .دمرة تضیف عندھا تشغیل فرن كھربائي إلى آلة غسیل ومثلجة ومسخن الماء في آن واح

 : المعطیات 
 )45یشیر میناؤه إلى الرقم ( صورة الفاصل الكھربائي 

 مسخن الماء المثلجة آلة الغسیل الفرن الجھاز

 15 18 2.5 15 شدة تیار االستعمال باألمبیر

 
 :األسئلة 

 ما دور الفاصل الكھربائي ؟ – 1

 .كھربائيفسر سبب انقطاع التیار الكھربائي الذي ینتج عند تشغیل الفرن ال - 2

 .اقترح حال مالئما لتفادي تكرار انقطاع التیار  – 3

إذا علمت أن كل مصباح یمر فیھ تیار .مصابیح مساء مع االحتفاظ بالمثلجة  8تضطر ربة البیت أن تشغل  – 4

 .، فھل ینقطع التیار في ھذه الحالة ؟ علل جوابكA 0.25كھربائي شدتھ 

...................................... بقة نفسھا لتحقیق المواصفات المطلوبةتعتمد الطریقة السا:  دراسة الوضعیة

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

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

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

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

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

................................................................................. 
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 :یةتحلیل الوضع
  المضامین

 الموارد المعبأة المجال الفرعي

  التركیب الكھربائي المنزلي

  

 

 )شبكة التصحیح(معاییر التصحیح 

 المؤشرات المعاییر  المھام

   

 

 

 : تحدید اإلطار المرجعي بالنسبة للسنة الثالثة ثانوي إعدادي 
 )ساعات 6الغالف الزمني (الكھرباء: المجال الرئیس 

 :الفرعیة المجاالت

 القدرة الكھربائیة. 
 الطاقة الكھربائیة. 

 .مشكل مرتبطة بمحیط المتعلم تتعلق بالقدرة والطاقة الكھربائیة/القدرة على حل وضعیة مسألة :الكفایة المستھدفة 

 :الوضعیة 
لذي اختاره وعند تثبیتھ في المكان ا) 220V 2.5kW( اشترى أحمد مسخن ماء كھربائي یحمل اإلشارتین التالیتین 

تبین لھ أن علیھ أن یخصص لھ مأخذا للتیار ، فلما استفسر عن اللوازم الخاصة بھذا اإلعداد تبین لھ أن إنجاز ذلك 
یتطلب اختیارا مناسبا للصھیرة وأسالك الربط ، حیث عرض علیھ البائع مجموعة من الصھائر تحمل اإلشارات 

 :التالیة 
 3 2 1 الصھیرة

 A 5 10 12اإلشارة ب 

 :مجموعة من أسالك الربط تتمیز ب

 mm2 1.5 2.5 6.0المقطع ب 

الشدة القصوى ب 
A 

10 16 32 

 .ساعد أحمد على االختیار المناسب موضحا لھ دور كل اختیار – 1
. استفسر أحمد عن كلفة الماء الساخن فعلم أن ثمن الكیلو واط ساعة سیكلفھ درھما واحدا مع احتساب الرسوم  – 2

 طى األساس الذي یجب أن یحدده لنا أحمد لنساعده على تحدید الكلفة الشھریة لعملیة تسخین الماء؟ما المع
 :تعتمد لدراسة وتحلیل الوضعیة الخطوات السابقة نفسھا 
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  ممیزات الوضعیة
  المضامین

 معاییر التصحیح
 

 

...  
....  

 
 
 
 

 المراجع
 
 

 المیثاق الوطني للتربیة والتكوین؛
 ؛ 3األبیض الجزء  الكتاب

 التوجیھات التربویة للمادة؛
في  –اضفء  –الواحة (المصادق علیھا لمادة العلوم الفیزیائیة للسلك الثانوي اإلعدادي الكتب المدرسیة والدالئل

 ؛)المنیر –المحیط  –المفید  –رحاب 
 ؛)الدار البیضاء الكبرى أكادیمیة الرباط زمور زعیر ، أكادیمیة(التوجیھات التربویة للمنسقیات الجھویة

 ؛)1991( للسلك الثاني من التعلیم األساسي التوجیھات التربویة
 ؛2008، المركز الوطني للتقویم واالمتحانات، ینایر  األطر المرجعیة لمواد االمتحان الوطني الموحد

 
 :مصوغات تكوینیة 
 ؛)مكونین من إعداد قسم استراتیجیات التكوین،جماعة من ال(التقویم واإلحصاء 
 ؛)2000ث،.ت.محمد لكمات،م/ عرض من إنجاز وتقدیم ذ( التقویم التربوي 
 ؛)2000ث،.ت.عبد الجبار قاللة،م/من إنجاز ذ( التقویم والدعم التربوي البیداغوجي 
 

 :كتب تربویة 
 ؛1990شركة بابل للطباعة والنسر والتوزیع،  – األھداف والتقییم في التربیة –مادي لحسن 

 ؛2003منشورات سلسلة المعرفة للجمیع،مطبعة النجاح،الدار البیضاء، – الكفایات في التعلیم –الدریج محمد /د
 ؛2004منشورات عالم التربیة،مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، – تقییم الكفایات –محمد فاتحي /د

، نشر مجموعة مدارس المالك إعداد وتعریب محمد  حمود – بیداغوجیا الكفایات –ري .روجرز،ب.بیرنو،ز.ف
 ؛2004األزرق الجدیدة ، مطبعة النجاح،الدار البیضاء،

 ؛1990مطبعة الرسالة، – مصطلحات علوم التربیة –عبد الرحیم أیت دوصو 
منشورات عالم التربیة  -)مصطلحات البیداغوجیا والدیداكتیك(معجم علوم التربیة –عبد الكریم غریب ومن معھ 

 ؛2001دیدة،الدار البیضاء،الطبعة الثالثة،مطبعة النجاح الج
 1991ماي  1مجلة دیداكتیكا العدد 
 1992دجنبر  3مجلة دیداكتیكا العدد 

 1991الطبعة األولى الدار البیضاء  –رشید بناني  –من البیداغوجیة إلى الدیداكتیك 
 
 
 
 
 
 


