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مقدمـة
كّلما كانت الّلغة مواكبة للعصر ومتطّلبات النسان كانت لغة حّية  ،ولذلك
ل نستغرب تعثر لغة أو موتا ،وأما حياة الّلغة فتستمر بتفاعلها مع الّلغات الخرى ،إذ
لى
ما من لغة ولدت ول تأخذ من الّلغات الخرى أو تأثرت با إّل وأدى انغلقها علل
لام
ي لغة أن تقف جامدة أمل
نفسها إل أفولا واندثارها .لذلك كان من التعّذر على أ ّ
لدوها
أصلها التحّرك ،إذ يقابل الناس ف حياتم اليومية أمورا جديدة ومستحدثة ل يل
من قبل ول تطر ببال أسلفهم.
ولقد أّدى التباين ف استخدام الصطلحات بي التخصصي إل الدّ من الثراء
ف حقل التربية .وبالفعل فمجال التربية والناهج وطرق التدريس من الالت الت ظهر
فيها هذا التباين ف استخدام الصطلح الواحد وعدم تكوين فكر مشترك ناتج عن قدر
لدي
لى تقل
لثيث علل
لعي الل
مشترك من الفهمّ .ما يدفعنا إل الرص الصادق والسل
مصطلحات مّتفق عليها وذات معان مّددة لتوحيد الفكر وجع الربي على فهم وأداة
لغوية مشتركة.
إّنه ليس من اليسي القيام بصر كافة الصطلحات ف فترة زمنية مّددة فهنللاك
مصطلحات ل تزال ف حاجة إل الزيد من البحث والدراسة للوصول با إل الّلغللة
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الشتركة للعاملي ف هذا القل ،وما جهد مؤسستنا إّل جهدا أولّيا قصدنا به مساعدة
الرّبي الذين استشعرنا من خلل تربتنا ف الركز أّن من أكثر المور إعاقة لم فلل
لول حي ل
مساعيهم البناءة مسألة الصطلحات ،وقد ل يشعر العّلمون بالقناعة والقبل
لا
لرى ّمل
لا أخلل
تصّفحهم لراجع تتسم أحيانا بالغموض والتناطح والتناقض أحيانل
يستدعي مّنا مزيدا من الهد .وعّل أن يكلون ذلك عونا أو يشبع حاجات أو ييب
عن تساؤلت ،وكل ذلك من شأنه أن يضع لبنة ف صرح معارفنا ويفسللح الللال
عريضا أمام أمانينا وينح نفسا متواصل لمالنا.
لديث
لات التحل
ومن ّث فإّن جيع الزملء مدعوون للمشاركة معنا فل عمليل
لا
والتطوير والثراء ،ذلك أّننا نؤمن ببدأ تراكم البات وتواصلها وتكاملها ،ومن هنل
نرجو أن ند النقد البّناء والعون الصادق من أجل تقدي الفضل دائما.
مـديـر الـركـز

إبـراهيـم
لعـليبـي
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A
تريد

Abstraction

عملية عقلية ،يقوم با التعلم عندما يدرك العلقة بي عدة حقائق أو معلومات ،قللد
يصل من خلل هذه العملية إل تكوين مفهوم معي أو إل تعميم يصلح للتطبيق فلل
لداث
لي أحل
لم وتفسل
مواقف أخرى .هذه العملية تساعد على اختزال العرفة ،وفهل
ومعلومات ومواقف جديدة .
تكيف اجتماعي

Accommodation sociale

عملية تعديل سلوك الفرد واتاهاته حسب السلوكيات والتهات العامة لدى الماعة
الت يعيش بداخلها ،المر الذي يعل هذه العملية قائمللة علللى أسللاس التفللاهم
والستجابة.
استكمال
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لة
هو القدرة على وصول التعلم إل تقديرات أو استنتاجات ،نتيجة فهم الادة التعليميل
القدمة له.
تثاقـــــف

Acculturation

تغي ثقاف يصل ف ظروف معينة بوجب اتصال بي ثقافتي أو أكثر متناقضتي تناقضا
ظاهريا ،علما أن جيع التمعات ف حالة اتصال ما يؤدي إل تغيات وعلقات بيلل
الثقافتي التصلتي ،والذي يؤدي إل تبادل و أخذ الكثي من العناصر الثقافية .ويتضمن
التثاقف عددا كبيا من التغيات.
تراكمية

Accumulation

تنظيم البات التعليمية ،وإضافة الديد إل القدي ،بيث يعزز بعضها البعض الخللر
ذلك حت يدث أثرا تمعيا أو تراكميا ،يؤدي إل إحداث تغيات عميقة ف التعلم.
مكتسب

Acquis

كل ما تبّقى لدى التعلم ما سبق تعلمه ف مواقف تعليمية ،أو ما مّر به من خللبات
تربوية ،ل يتعرض لعوامل التشتت أو النسيان .وتعد الكتسبات مؤشرا على وجللود
العملية التعليمية ،باعتمادها على أساليب مساعدة على ذلك.
تصيل ،اكتساب

Acquisition

هو معرفة ومهارات مكتسبة من قبل التعلمي ،نتيجة دراسة موضوع أو وحدة تعليمية
مددة.
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تصيل أكاديي

Acquisition académique

لررات
لن خلل مقل
لة مل
يعن مدى استيعاب التلميذ لا اكتسبوه من خبات تعليميل
دراسية .يقاس بنفس الدرجة الت يصل عليها التلميذ ف الختبارات التحصيلية.
ـــة
ـــاب اللغـ
اكتسـ

linguistique

Acquisition

عملية نقل خبات الخرين ،وتلقيها سواء بواسطة القراءة أو التعللللم أو التللدرب
النطقي أو الكتاب بقصد الوصول إل مرحلة أفضل من الرحلة السابقة.
نشاط

Activité

جهد عقلي أو بدن يبذله التعلم ويشارك فيه برغبته ف سبيل إناز هدف ما ،وإشباع
حاجاته وفق خطة مقصودة ومطط لا ،وهو ف ذلك ليس منفصللل عللن النهللج
الدراسي ،بل هو جزء من عناصره ف ظل الفهوم الديث له  ،ومنه ما هو مللوجه،
بدف إثراء أجزاء معينة داخل النهج ،ومنه ما هو حر.
نشاطات خارج القسم

Activités en dehors de la classe

هي نشاطات تتم خارج القسم ،مطط لا ومقصودة ،كالشتراك ف الصحافة والذاعة
لكرات
لة العسل
ل الطلب ،وإقامل
الدرسيتي ،والسابقات والندوات والناظرات بيل
والرحلت .كما تنمي لديهم عددا من الهارات والتاهات الت تسللاعدهم علللى
التكّيف مع التمع الذي يعيشون فيه ،والشاركة ف حل مشكلته وقضاياه .تتم تت
إشراف وتوجيه إدارة الدرسة والعلم ،كّل ف مال تصصه.
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نشاطات إثرائية

Activités d’enrichissement

عملل ينفذه التلميذ الذين تسمح قدراتم وإمكاناتم بإيصالم إل مسللتويات أداء
فائقة ،قد تصل إل البتكار والبداع .مموعة من النشاطات تللوجه إللل الطلب،
وتدف إل نو قدراتم على فهم الادة الدراسية والتعمق فيها ،تتلم تلت إشلراف
وتوجيه العلم ،كاللغاز واللعاب الرياضية والطرائف العلمية و النوادر التاريية.
نشاطات التعليم والتعلم

Activités de l’enseignement et de

l’apprentissage

هي كل نشاط يقوم به العلم أو التعلم أو ها معا لتحقيق الهداف التعليمية الللددة
للمنهج ،والتمثلة ف النمو الشامل والتكامل للمتعلم ،سواء ّت هذا النشاط داخل غرفة
الصف أم خارجها ،طالا أنه يتم تت إشراف الدرس .كما تعرف أيضا :بأنا البامج
الت تضعها أو تنظمها الجهزة التربوية لتكون متكاملة مع البنامج التعليمي.
نشاط استهلل

Activité d’introduction

هو عمل ينفذه التلميذ للوصول إل حالة ذهنية تكنهم من تلقي تعلم جديللد ،قللد
يكون هذا النشاط متعلقا بتعلم سابق مهد أو نشاط استكشاف يقود إل التعلم الديد.
نشاط لغوي

Activité linguistique

هي مارسات لغوية ،يقوم با التعلمون داخل القسم وخارجه ،تساعدهم على نوهم
اللغوي .منها ما هو مرتبط بالنهج ،ومنها ما هو نشاط خارجه ،كالذاعة الدرسللية
لاءات
وما يقدم فيها من موضوعات ،والصحافة الدرسية والشاركة ف الندوات واللقل
والناظرات الت تتاح فيها الفرصة للتعبي.
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نشاطات خارج البنامج الدراسي

Activités parascolaires

لل
لابيع والعطل
لات السل
نشاطات يقوم با التعلم بعد انتهاء اليوم الدراسي وف نايل
السنوية .هذه النشاطات تتم عادة من خلل السرة أو النوادي الثقافية ،ويطلق هللذا
الصطلح على النشاطات الت ل تضع لي شكل من أشكال الشللراف أوالرقابللة
الدرسية.
نشاط أساسي

Activité principale

هو عمل ينفذه جيع التلميذ بدف بناء العرفة العلمية والساسية ف الادة الدراسية.
نشاط علجي

Activité remédiative

عمل ينفذه التلميذ الذين يواجهون صعوبات ف التعلم ،ومن شأن هذا العمل السهام
ف معالة وتذليل الصعوبات .يأخذ شكل إعادة تدريس بصورة أكثر ملءمة لذه الفئة
من التلميذ ،مع ضرورة تنفيذ مثل هذه النشطة بإشراف العلم وتوجيهه.
نشاط تعزيزي

Activité de renforcement

عمل ينفذه التلميذ الذين أنزوا الادة الدراسية بصورة عادية ،ومن شأن هذه الخية
أن تدعم تعلمهم ،وتوصلهم إل تعميق الادة و إتقانا.
قــــــدرة علــــــى التكيــــــف

Adaptabilité

استعداد الفرد للستجابة لعدد من الفاهيم أو التقاليد أو العراف داخل متمع ما.
تعســــــر الكتابــــــة

Agraphie

اضطراب سلوكي يصيب الفرد ،ويظهر ف صورة موزعة بي نسيان عدد من الروف
واستحالة الكتابة.
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بيئــة الصــف

Ambiance de la classe

ويقصد با الظروف الفيزيائية والنفسية الت يوفرها العلم لتلميذه ف الوقف التعليمي،
لة
لبات غنيل
وعلى قدر جودة الظروف وملءمتها تكون بيئة الصف مناسبة لتوفي خل
لتوى
لة مسل
ومؤثرة وفعالة ،المر الذي يساعد التلميذ على اكتساب البات وتنميل
الدافعية الذي توفره هذه البيئة الصفية .
تليــل

Analyse

هو أحد الستويات العرفية ،ويعن قدرة الفرد على تليل بعض الواقف الت يتعللرض
سم أو يّدد أو يتار أو يفضل.
لا ،ويظهر ف نواتج التعلم ،كأن يق ّ
تليل النــشاط

Analyse de l’activité

عملية يقوم با العلم للتعرف على جيع أجزاء النشاط وأركانه ،والدوار الت يب أن
يقوم با كل فرد ،وعلقة كل ذلك بأهداف النشاط .والدف من هذه العملية هللو
الوقوف على نواحي الضعف والقوة ،وبالتال تعديل النشاط ف التاه الرغوب فيه.
تليل التوى

Analyse du contenu

أسلوب يستخدم إل جانب أساليب أخرى لتقوي الناهج من أجل تطويرها ،يعتمللد
لوم
على تديد الهداف ووحلدة التحليل للتوصل إل مدى شيلوع ظاهرة أو مفهل
أو فكرة أو أكثر ،وبالتال تكون نتائج هذه العملية ل إل جانب ما يتم الصول عليه
من نتائج من خلل أساليب أخرى ل مؤشرات تدد اتاه التطوير فيما بعد.
تليـــل التفاعل

Analyse de l’interaction

عملية يتم فيها رصد أنواع السلوك اللفظي وغي اللفظي للتعّرف على نوعيلة النلاخ
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الصفي السائد الذي يوفره العلم لتلميذه ،باعتبار أن ذلك يؤثر ف نوعية بيئة التعلللم
لا
لم فيهل
الت ير با التعلم .ويستهدف تليل التفاعل توفي أفضل ظروف يكن أن يتل
ي قصور ف تليل التفاعل سيحّد التاه أو التاهات الت يب أن
التعلم .وبالتال ،أ ّ
يتم فيها تدريب التعلم.

تليل مبدئي كامـل

Analyse de principe entière

لداف،
لات ،الهل
إناز الراحل الول من عملية التصميم ،مثل تليل الاجات ،الغايل
وتنظيم وحدات القرر.
تليل الوقـــف

Analyse de la situation

عملية يتم فيها رصد كافة العوامل التحكمة والؤثرة ف موقف ما ،وذلك للتعللرف
على طبيعة التفاعلت وأسباب السلوك ودوافعه ،وكذا ما قد يظهر من أخطاء فيلله،
تهيدا لقتراح أشكال العلج الناسب.
تنشيط تربوي

Animation éducative

هو مموعة من التصرفات والجراءات التربوية ،النهجية والتطبيقية الت يشارك فيهللا
كّل من الدرس والتلميذ قصد العمل على تقيق أهداف مسطرة لدرس أو جزء مللن
درس ما.
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سنة دراسية

Année scolaire

لق
لي وفل
لل الداري الدرسل
فترة زمنية مددة تتضمن عملية التمدرس الفعلي والعمل
النظومة التربوية ،كما تتخللها فترات من العطل.
حبســـــــــــــــــه

Aphasie

فقد القدرة على الكلم أو الكتابة أو عدم القدرة على فهم معن الكلمات النطوق با.

تطبيق

Application

مستوى من الستويات العرفية ،يستطيع التعلم فيها أن يطبق ما سبق تعلمه ف مواقف
له
لاح لل
جديدة ،حيث تظل قيمة ما تعلمه الشخص ف موقف ما مدودة إلل أن تتل
الفرصة لتطبيقه ف مالت الياة اليومية.
تعلـــــم

Apprentissage

العملية الكتسبة من واقع خباتنا ف النزل ،الدرسة ،النوادي وف ميدان العمل أو مللا
يدث من كل نشاط مشترك .ويقصد بالتعلم التغيي ف السلوك الناتج عن تأثي البة
السابقة ،أو هو تغيي دائم نسبيا ف معرفة أو سلوك أو شعور أو اتاهات الفرد بسبب
البة ،ومن أهم مبادئ التعلم النسان مبدأ التعزيز.
تعلم مرد
التعلم الذي يعتمد على التلقي والفظ والستظهار لعارف وحقائق مللردة ،دون أن
تكون هناك أي فرص لتوفي البات الباشرة الادفة أو حت البات البديلة الت يكن

Apprentissage abstrait
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لرعان
أن تفف من حدة تلك الردات الت ل تكون لا قيمة عادة لدى البناء ،أو سل
ما تتعرض للنسيان بعد فترة قصية.
تعلم أكاديي

Apprentissage académique

هو ذلك التعليم الذي يرتبط بالنهج العلن الخطط له بطريقة مقصودة ،ويهدف إللل
تقيق أهداف معينة لدى التلميذ ،من خلل مقررات دراسية وكتب وأنشطة ،وطرق
ووسائل وأساليب تقوي ،وتتم تت إشراف القائمي على العملية التعلمية.

تعلم نشط

Apprentissage actif

تعلم يشارك فيه التعلم مشاركة فعالة من خلل قيامه بالقراءة والبحث والطلع ،إل
جانب مشاركته كذلك ف النشاطات داخل القسم وخارجه ،ويكون فيه العلم موجها
ومرشدا لعملية التعلم.
تعلم الفهــوم

Apprentissage du concept

يقصد به النشاط الذي يتطلب من التعلم أن يمع بي شيئي أو أكثر .يفترض لللذا
النشاط الذي يقوم به التعلم من أجل التصنيف أن يؤدي إل نو الفاهيم ،وهذا يعنلل
أن تعلم الفهوم هو نتاج التفاعل بي الهد البذول لتهيئة الواقف التعليمية ،وما يارسه
التعلم من نشاط ،مع مراعاة خصائص التعلم والوقف التعليمي ،وخصائص الفهللوم
نفسه.
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تعلم تعاون

Apprentissage coopératif

هو تعلم قائم على أساس الشاركة الفعالة والنشطة للتلميذ ف عملية التعلم .يقوم على
لل
لم لتحمل
لة لل
تقسيم التلميذ إل مموعات صغية داخل القسم ّث إعطاء الفرصل
السؤولية عند دراسة موضوع ما .يتم التعلم التعاون تت إشراف وتوجيه العلم.
تعلم بالراسلة

Apprentissage par correspondance

أسلوب يقوم على الوار التربوي العتمد على التصال البيدي بي العلم والتعلللم.
وقد ظهر هذا النوع من التعلم نتيجة تعميم ديقراطية التعليم وانتشار وسائل التصال.

تعلم بالكتشاف

Apprentissage par la découverte

هو التعلم الذي يسلك فيه التعلم سلوك العال ،حيث يستخدم معلومللاته وقللدراته
وقابليته للوصول إل نتائج جديدة.
تعلم إتقــان

Apprentissage perfectible

أن يصل التلميذ إل مستوى من التحصيل يدد لم مسبقا كشللرط للنجللاح فلل
دراستهم النهج أو القرر القدم لم .أو هو أسلوب منظم ف التعليم ،يعتمد عللى أداء
الطلب طبقا لستوى سبق تديده ف وحدة دراسية معينة قبل النتقال إل الوحللدة
لحقة من التعليم.
ال ّ
تعلم استقبـال

Apprentissage réceptif

لتقبلونا
لاهزة للطلب ،يسل
نوع من أنواع التعلم التقليدي ،تقدم فيه الادة العلمية جل
ويقومون بفظها دون مشاركة منهم ف البحث عنها أو الصول عليها.
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استعــداد
لة
لة معينل
لتجابة بطريقل
هو مموعة من الصفات الداخلية الت تعل الفرد قابل السل
وقصدية ،أي أن الستعداد هو تأهيل الفرد لداء معي ،بناء على مكتسلبات سلابقة
منها القدرة على الناز والهارة ف الداء .لذلك يعتب الستعداد دافعا للناز لنلله
ليكولوجية،
الوجه الفي لله .تضاف إل الشروط العرفية والهارية شروط أخرى سل
فاليل والرغبة أساسيان لدوث الستعداد.

Aptitude

اصـــــــــــطناعية

Artificialisme

عند بياجيه ،هي اعتقاد الطفل الصغي أن النسان هو صانع كل الشياء والللوادث
الطبيعية.
ورشة تربوية
نشاط تعاون عملي يهدف إل دراسة مشكلة تربوية مهمة ،أو إناز واجب ،أو نوذج
لبة
لة ذات خل
تربوي مدد ،يقوم به مموعة من العلمي تت إشراف قيادات تربويل
مهنية واسعة.
Atelier éducatif

ورشة عمل
لتركة ،أو
اجتماع يتيح الفرص لعدد من الشخاص من ذوي الهتمامات الاصة الشل
من تواجههم مشكلة مشتركة للعمل مع متخصصي ،والصول على خباتم الت تفيد
ف حل الشكلة ،كما قد تتيح لم الفرص لتدريبات عملية.

Atelier de travail

موقف
حالة من الستعداد العقلي توّلد تأثيا حيويا على استجابة الفرد ،وتساعده على اتاذ
لالرفض أم
لانت بل
القرارات الناسبة فيما يتعرض له من مواقف ومشكلت ،سواء كل
بالياب.

Attitude
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موقف مهــن
موقف العلم من الهنة .هذا الوقف يعب عنه العلم لفظا أو سلوكا ،أي أن هناك مللا
يكن أن يصدر عنه بالقول أو الفعل ،ويعكس تصوره للمهنة ومدى قبوله وسللعادته
باللتحاق با ،ذلك ما يؤثر بدرجة عالية على مستوى إتقانه للعمل.

Attitude professionnelle

موقف نفسان
نزعة انفعالية تقوم بتنظيم البة للستجابة إيابا أو سلبا لوضوع سيكولوجي .وعلى
لال
لم فل مل
لداف التعليل
الرغم من أن علماء التربية ل يتوصلوا إل اتفاق حول أهل
التاهات النفسية ،إل أنم يتفقون على أن الطفال ينبغي أن يكّونوا مواقف إيابيللة
لة،
لفة خاصل
لة بصل
نو :أنفسهم ،الخرين ،الدرسة ،العمل بصفة عامة ومهن معينل
أسرهم ،أسلوب الياة ،استخدام العقل والنطق والذكاء ف حل الشكلت.

Attitude psychologique

اضطراب التوحد

Autisme

لا
هو اضطراب يدث لدى الطفل قبل بلوغه سن  36شهرا ،من مظاهره الساسية مل
يلي:
 .1الخفاق ف تنمية القدرة على الكلم والتحدث ،وعدم القدرة على استخدام
ما تعلمه وما هو موجود لديه أصل للتواصل الطبيعي مع الخرين.
 .2النطواء والنعزال وعدم القدرة على تكوين علقات عادية مع الخرين.
 .3وجود سلوكيات نطية غي هادفة ومتكررة بشكل واضح.
موقف لفظي

Attitude verbale

لب
هو ما يصدر عن الفرد من أقوال تعكس موقفه من قضية ما ،إل أن التاه كما يعل
عنه لفظيا ل يتطابق دائما مع التاه الفعلي ،ومن ثة ل ينبغي القتصار فلل قيللاس
التاهات على التعبيات اللفظية الصادرة عن الفرد فقط.
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تعلم ذات

Auto apprentissage

أسلوب من أساليب التعليم ،يسعى فيه التعلم إل تقيق أهدافه عن طريق تفاعله مع
الادة التعليمية ،يسي فيها وفق قدراته واستعداداته وإمكاناته الاصة بأقل توجيه مللن
لم ،أو
لراف العلل
لت إشل
العلم .قد يتم هذا التعليم بصورة فردية أو ف مموعات تل
بصورة غي نظامية عن طريق التعليم البمج أو برامج التعلم عن بعد.
تقوي ذات

Auto évaluation

نوع من التقوي الذي يعن بإصدار حكم شخصي ذات على أداء الفرد ،مرتبط بالتعلم
الذات ،من خلله يستطيع الفرد أن يدد ما وقع له من أخطاء ،ث يقوم بالراجعة تلفيا
لذه الخطاء ،ووصول إل الهداف الرغوب فيها.
مستقل ذاتيا

Autonome

ما ينتسب إل الذات وما يتصل با ،يطلق توسعا على ما مصدره الفكر ل الواقع ،منه
الحكام الذاتية والنهج الذات ف مقابل الوضوعي.
استقلل ذات للمتعلم

Autonomie de l’apprenant

ترك الرية للمتعلمي للتصرف ف شؤونم الاصة ،دون العتماد علللى الخريللن،
لرارات
لاذ القل
وذلك بدف التدريب على تمل السؤوليات ،وتنمية قدراتم على اتل
الناسبة فيما
يواجههم من مشكلت .
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توجيه ذات

Auto orientation

أداء يّكن التعلَم من إظهار أقصى درجات الستجابة عنده وتنمية قدرته على التوجيه
الذات.
كفيف

Aveugle

هو الشخص الذي تقل حدة إبصاره بأقوى العيني بعد التصحيح عن ) (6/60مترا أو
لعيف
لا ضل
 (20/200قدما ،أو يقل ماله البصري عن زاوية مقدارها )(20درجة .أمل
البصر :فهو الشخص الذي تتراوح حدة إبصاره بي ) (6/24و) (6/60مترا )، (20/80
) (20/200قدما بأقوى العيني بعد إجراء التصحيحات المكنة.
)
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B
تأتـــأة

Begaiement

Balbisme,

اضطراب ف الكلم ،يتميز بتكرار ف الصوات اللغوية )التأتأة الستمرة( أو بتوقللف
أعضاء النطق الذي يصاحبه جهد عضلي بل جدوى )التأتأة التقطعة( وغالبا ما تكون
أسباب التأتأة نفسية ،وعلجها يكون بالزاوجة بي التقنيات اللغوية والنفسية.
أسس معرفية

Bases cognitives

السس الت تتعلق بالادة الدراسية من حيث طبيعتها ،مصادرها ،مستجداتا وعلقتها
بقول العرفة الخرى ،وتطبيقات التعلم والتعليم فيها ،والتوجهات العاصرة ف تعليم
الادة وتطبيقاتا.
أسس نفسية

Bases psychologiques

هي أسس تتعلق بطبيعة التعلم وخصائصه النفسية والجتماعية والقتصادية ،والعوامل
الؤثرة ف نوه عب الراحل الختلفة.
17
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أسس اجتماعية

Bases sociales

هي أسس تتعلق باجات التمع وأفراده وتطورها ف الالت القتصادية ،والعلميللة
التقنية ،وكذلك ثقافة التمع ،وقيمه الدينية ،والخلقية ،والوطنية ،والنسانية.
سلوكية

Behaviorisme

توفي البات التربوية الت من شأنا تشكيل السلوك الرغوب فيه ،وعلج ما قد يوجد
من أخطاء أو انرافات سلوكية .يعتمد هذا المر أساسا على نوعية البات الوجهة
للبناء بشاهدة السلوك الميد ،ونتائج مارسته ،ما يساعد على اكتسابه وتبنيه.
حاجة

Besoin

حالة من النقص والفتقار يصاحبها نوع من التوتر والضيق ل يلبث أن يزول عنللدما
لن
لثي مل
تلب الاجة سواء أكان هذا النقص ماديا أم معنويا ،داخليا أم خارجيا .وكل
علماء النفس يستخدمون مصطلح الاجة على أنه مصطلح مرادف لل )الدافع( بوجه
عام.
احتياجات تدريبيـة

Besoins d’entraînement

هي مموعة التطورات والتغيات الت يب إحداثها ف معلومات ومهارات واتاهات
العلمي ،لتجعلهم قادرين على أداء أعمالم التربوية وتسي مستوى أدائهم الوظيفي،
الذي يساهم بدوره ف تسي نوعية التعليم.
احتياجات مهنيـة

Besoins professionnels

مموعة العارف والهارات والتاهات الكاديية والتربوية والثقافية اللزمة لعللداد
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العلمي إعدادا تربويا داخل الؤسسات التربوية ،تساعدهم علللى القيللام بهللامهم
التدريسية والرتقاء بأدائهم و تقيق الهداف التعليمية.
ازدواجيـــة اللغـــة

Bilinguisme

امتلك الفرد القدرة على استعمال لغتي بطريقة عفوية.
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C
سجل يومي

Cahier journal

لتطاع أن
لت اسل
لاته الل
يقوم العلم بإعداده عادة لتسجيل أعماله واتصالته وملحظل
يلحظها أثناء التفاعلت اليومية للتلميذ.
دفتر التحضي

Cahier de préparation

دفتر تكتب فيه خطة مفصلة توضح ما يقوم به العلم أثناء التدريس ،وتشمل الهداف
والتوى وطرق التدريس والوسائل والنشطة وأساليب التقوي ،وما يقوم به العلم من
أعمال خلل فترة زمنية معينة ،قد تكون أسبوعا أو شهرا أو سنة ،بناء على تنسيق بينه
وبي القائمي على الشراف التربوي.

20

مصطلحات ومفاهيم تربوية

قـــدرة

Capacité

مقدرة الفرد الفعلية على إناز عمل ما أو التكيف ف العمل بنجاح .تتحقق بأفعللال
حسية أو ذهنيلة ،قد تكون فطرية أو مكتسبة ،كما قد تكون عامة أو خاصة .يتمثل
مصدر القدرة ف طاقة الناز الكامنة ف الفرد الت تظهر ف أداء الفعل بطريقة مددة،
أو ف تعلم مهارات أو اكتساب معارف معينة .يكن قياس بعض القدرات عن طريق
الختبارات.
قدرات عقلية

Capacités intellectuelles

ذكاء أو قدرة على التعلم بسرعة ،وعلى استخدام البات السابقة ف حل مشكلت
جديدة ،والرونة ف التوافق مع الواقف الديدة.
ســات

Caractéristiques

تعّرف بأنا استعداد حيوي ،أو ميل ثابت نسبيا إل نوع معي من السلوك الذي يبدو
أثره ف عدد كبي من الواقف الختلفة.
خصائص التعلم

Caractéristiques de l’apprenant

هي تلك الوجه من خبات التعلم الت تؤثر ف فاعلية عملية التعلم.
خرائط
هي تثيل لظاهرات سطح الرض أو أجزاء منها على سطح مستو بقياس رسم معي،
لتخدمها
ورموز معينة .وهي أيضا صورة من صور العرفة ،ومصدر من مصادرها ،يسل
العلم ف العملية التعليمية ،ينمي من خللا كثي من الهارات كالتحليل ،والتفسللي،
والستنتاج وإصدار الحكام.

Cartes
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خرائط مناخية

Cartes climatiques

هي خرائط تعرض أنواع الناخات ف دولة ما أو عدة دول برموز معينة ،كما توضح
كميات التساقط وتوزيع درجات الرارة وخطوط الضغط التساوي ،وغيها من
الظواهر الطبيعية.
خرائط الفاهيم

Cartes des concepts

عبارة عن أشكال تطيطية تربط الفاهيم بعضها البعض عن طريق خطوط أو أسللهم
يكتب عليها كلمات ،تسمى كلمات الربط ،لتوضيح العلقة بي مفهوم وآخر.
خرائط اقتصادية

Cartes économiques

هي خرائط تعرض النشطة القتصادية ،الزراعية منها والصناعية والدماتية ،ف أماكن
متلفة ،وكذا متلف أشكال النشاط البشري.
خرائط طبيعية

Cartes géographiques

هي الرائط الت توضح شكل سطح الرض من جبال ،وهضاب ،وسهول ،ووديان،
ومسطحات مائية من بار ،وميطات ،وغيها من الظواهر الطبيعية.
خرائط سكانية

Cartes de population

خرائط تبّين توزيع السكان وكثافتهم وأناط معيشتهم ف دولة من الدول ،أو توزيللع
السكان ف عدد من الدول ،أو ف قارة من القارات أو ف العال ،كما تضللم عللادة
بيانات عن معدلت النمو السكان.
خريطة مدرسية

Carte scolaire

لم
لوفي التعليل
لا لتل
دراسة شبكة الدارس القائمة ف منطقة معينة ،وتشخيص كفايتهل
الناسب للسكان الليي ،ث إعداد القترحات لشبكة مدرسية تناسب ظروف السكان
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مصطلحات ومفاهيم تربوية

والبيئة والتمع اللي وتسهل على التلميذ الذهاب إل الدرسة والتعلم فيها .تنحصر
اهتماماتا ف :
 .1رصد الواقع التعليمي وما يتصل به من شؤون سكانية واقتصادية واجتماعية،
وذلك عن طريق مسح وجع العلومات من مصادر متلفة.
 .2تشخيص أحوال التعليم من حيث مدى كفايتها لاجات السكان التعليمية.
 .3حساب الحتياجات التعليمية الستقبلية للسكان الليي من أجللل تصللميم
لدد
خريطة مدرسية مستقبلية تبي عدد الدارس ومواقعها وأقسامها الت تعّيلن عل
العلمي وتوزيعهم على الدارس ،وكذلك التجهيزات الدرسية والوسائل التعليمية
الرئيسية وتوزيعها.
فئة اعتمادية

Catégorie dépendante

تكون درجة ذكائهم أقل من  40درجة على اختبار "وكسلر" ،أو  36درجة تقريبللا
على اختبار "ستانفورد بينيه" ،أو ما يعادل أّيا منهما من اختبارات ذكاء مقننة أخرى.
فئات خاصة

Catégories particulières

يقوم هذا الصطلح على أساس أن التمع يتكون من فئات متعددة ،من بينهللا فئات
ي كلمة تشي إل سبب تلللك
تتفرد بصوصية معينة ،وليشتمل هذا الصطلح على أ ّ
الصوصية.
تركز

Centralisation

يقصد به الركز أو الور أو نقطة ارتكاز يتمركز حولا التوى والبات التعلمية ،من
ي مللن
شأنه أن يساعد ف تديد الفكار الرئيسية الت يب التركيز عليها وتوضيح أ ّ
العلقات الت يب إبرازها وما تتويه تلك الفكار من مادة خاصة بللا كالقللائق
والفاهيم والبادئ وغيها.

23

مصطلحات ومفاهيم تربوية

مركز الهتمام

Centre d’intérêt

لم
لأن إدراك التعّلل
تقوم فكرة مور الهتمام على نظرية دوكرول  Decrolyالقائلة بل
للشياء يكون ف بدايته شامل قبل أن يتحّول إل التحليل والتركيب ،وانطلقا مللن
لك
لأثرا فل ذلل
هذه النظرية توصل دوكرول إل القراءة الشاملة وماور الهتمام متل
بالنظرية الشطالطية "  ." Gestaltوتتمثل فكرة مور الهتمام فلل تديللد العلللم
لطة
لف النشل
لا لختلل
لوضوع له صلة باهتمامات التعلمي وميطهم ،ليكون منطلقل
التعلمية التعليمية الت مهما تنوعت ف مفاهيمها تد نفسها تتمحور حول الوضللوع
الذي ّت تديده.
مركز القامة الدائمة

Centre de résidence permanente

مؤسسة داخلية يقيم فيها التلميذ ذو العاقة الشديدة والادة بصفة مستمرة.
مركز مصادر التعلم

Centre des sources d’apprentissage

بيئة تعلمية تتوي أشكال متنوعة من مصادر العلومات ،تتيح للتلميذ فللرص تنميللة
لذات
لم الل
مهارات البحث والتفكي واكتساب البات وإثراء معارفه من خلل التعلل
والتعاون.
خرائط الدى و التتابع

Champ d’application et les cartes
de

séquences

هو جدول يوضح تدفق الفاهيم والفكار الرئيسية الواردة ف متوى النهج بصللورة
ل
لي بيل
أفقية ورأسية لقسام التعليم العام جيعها ،بيث تبز التكامل الرأسي والفقل
موضوعات الادة الدراسية.
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اختيار التــوى

Choix du contenu

يلي عملية تديد أهداف النهج ،يتم فيها اختيار التوى وفق معايي عديدة ،من بينها
لق
الهية والداثة والوظيفية .عندما تتم هذه العملية تتم معها عملية التنظيم ف ل نسل
معي ،ث التأكد من التساق بي التوى وأهداف النهج ،حيث يكون هذا التللوى
مساعدا للمعلم من أجل تقيق هذه الهداف.
ـــــــــاح
إيـضــ

Clarification

جعل العلومات الغامضة أو الفية على التلميذ واضحة معروفة جلية ،ويكون ذلللك
بالمثلة وما سواها ،ما يسمى بوسائل اليضاح البيداغوجية.

غرفة مصادر

Classe ressource

هي غرفة بالدرسة العادية يضر إليها التلميذ ذو الحتياجات التربوية الاصة لفترة ل
لن قبلل معللم
تزيد عن نصف اليوم الدراسي بغرض تلقي خدمات تربوية خاصة مل
متخصص.
فصل خاص

Classe spéciale

لة
غرفة دراسية ف الدرسة العادية ،تتلقى فيها فئة مددة من ذوي الحتياجات التربويل
الاصة برامها التربوية معظم أو كامل اليوم الدراسي.
تصنيف

Classification

هو تقسيم الشياء أو العان وترتيبها ف نظام خاص ،وعلى أساس معي بيث تبللدو
لنيف
لوم .والتصل
لنيف العلل
ذات صلة بعضها البعض ،ومنه تصنيف الكائنات ،وتصل
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القيقي هو ما قام على أساس من الميزات الذاتية الثابتة .والتصنيف التحكمي ما بن
على أمور اعتبارية وظاهرية.
تصنيف البات

expériences Classification des

عندما ير التعلم ببات متنوعة ف حياته ،يقوم بتصنيفها من خلل عملية عقلية ،كلما
لا تنملو
حدثت تراكمات خباتية قام بتصنيفها ف إطار التصنيف السابق ،وملن هنل
البات ويزداد تعلم الفرد طالا هو على قيد الياة.
مناخ القسم

Climat de la classe

لدريس،
هو مموعة الظروف الت يستطيع العلم أن يوفرها للمتمدرسي ف مواقف التل
مثل :أسلوب التعامل ،درجة التفاعل الت يسمح با ،مستوى الدافعية وغيها ما يكون
من شأنه مساعدة التمدرس على بلوغ أهداف الدرس.
ــال
ــاخ انفعـ
منـ

émotionnel

Climat

لس
لت تعكل
جلة الصائص السائدة ف البيئة الت تؤثر ف الستجابات النفعالية أو الل
النفعالت الوجهة للشخص.
منـــاخ عقلـــي

intellectuel

Climat

جلة الصائص السائدة ف البيئة من الزاوية الفكرية .خصائص الياة الت تساعد على
النمو العقلي أو تعوقه.
ـــيكولوجي
ـــاخ سـ
منـ

psychologique

Climat

لة
لة والجتماعيل
لة العقليل
الصائص الكلية التحليلية السائدة ف بيئة الفرد من الزاويل
والنفعالية.
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مناخ اجتماعي

Climat social

حصيلة التغيات الجتماعية للفرد ،أو جلة الثيات الناجة عن العلقات بي الفللرد
والماعة.
نواد ثقافية مدرسية

Clubs culturels scolaires

هي نواد تتمع فيها مموعة من التلميذ ،تربطهم ميول واحدة ،يارسون فيها بعللض
لادهم
النشطة الثقافية الت تقوم على أساس توعية التلميذ وتثقيفهم وتوجيههم وإرشل
إل السلوك الرغوب فيه ،ونبذ السلوك غيالرغوب فيه ،كما تنمللي مللن خللللا
الهارات الختلفة لدى الطلب الشاركي فيها ،من خلل ما يقومون به من أنشللطة
ثقافية متلفة كنادي العلوم والرياضيات..

ــال
اتصـــ
عملية يتم بقتضاها نقل فكرة أو معلومة إل فرد أو مموعة من الفراد ،وقد تكون من
مموعة من الفراد إل فرد ،أو من فرد إل فرد؛ يشترط فيها توافر عناصر التصللال
لون
لد تكل
لال ،وقل
وهي :الرسل ،الستقبل ،الوسيلة الت نستخدمها ف عملية التصل
كلمات لفظية أو منطوقة ،أو الثنتي معا ،أو كتابات )مراسلت ،مططات ،رسللوم
بيانية.(...

Communication

تواصل تربوي

Communication éducative

العمليات التربوية تدث التواصل التربوي لكونا عمليات تواصلية بكم أنا ترتكللز
على شبكة من العلقات النسانية :تلميذ  /ميط – مدرسة  /أسللرة – مدرسللة /
ميط...
27

مصطلحات ومفاهيم تربوية

تواصل كلي

Communication totale

هو أسلوب يضم مموعة من طرق التواصل مثل :لغة الشارة ،أبدية الصابع ،الكلم
الشفهي والكلم الكتوب.
توافق
عملية يدخل با الفرد ف علقة متناسقة أو صحية ماديا واجتماعيا مع بيئته .والتوافق
عند علماء النفس من أصحاب الدرسة الوظيفية يقصد به تكييف السلوك مع الللبيئة
لن التكّيف والتوافق عندهم وظيفة.

Compatibilité

كفاءة )كفاية(
لذ
لبة للتلميل
هي نشاط معرف أو مهاري يارس على وضعيات ،أو هي إمكانية بالنسل
لتوظيف جلة من العارف الفعلية منها والسلوكية لل وضعية ل مشكل ،للتأكد من
أن التلميذ قد اكتسب كفاءة ،فإن العلم يطلب منه أن يل وضعية ل مشكل.

Compétence

كفاءة أساسية

Compétence de base

كفاءة تتوقف عليها مواصلة التعلم ف مرحلة لحقة.
كفاءة تعليمية
مموعة العارف والفاهيم والهارات والتاهات ،يكتسبها الطالب نتيجة إعداده وفق
برنامج تعليمي معي ،توجه سلوكه وترتقي بأدائه إل مستوى من التمكن ،تسمح له
بمارسة مهنته بسهولة ويسر.

Compétence didactique

كفاءة ف الادة

Compétence disciplinaire

للوكات
لارات والسل
القدرة على الستخدام الناجع لموعة مندمة من العارف والهل
لل
لا ،وحل
لف معهل
الاصة بادة معينة ،لواجهة وضعية جديدة أو غي مألوفة والتكيل
الشكلت وإناز مشروع.
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كفاءة مال

Compétence d’un domaine

للوكات
لارات والسل
القدرة على الستخدام الناجع لموعة مندمة من العارف والهل
الاصة ف إحدى مالت التعلم :اللغات ،العلوم ...لواجهة وضعية جديدة أوغيلل
مألوفة والتكيف معها ،وحل مشكلت و إناز مشروع .مثال ذلك :ف التعبي إنتاج
نص يوظف فيه الحوال أو الفعولت...
كفاءة أفقية
للوكات
لارات والسل
القدرة على الستخدام الفعال لموعة مندمة من العارف والهل
الشتركة بي كل التعلمات والنشاطات ،لواجهة وضعية جديدة أو مألوفة ،والتكيف
معها ،وحل مشكلت وإناز مشروع.

Compétence horizontale

كفاءة تيز

Compétence de perfection

كفاءة ل تول دون مواصلة التعلم لن ل يتلكها بعد.
كفاءة أدائية

Compétence de performance

قدرة العلم على استخدام الساليب والطرق الناسبة الت تساعده على توصيل التوى
التعليمي إل التلميذ.
مباريات تعليمية
لواد
ليط الل
الباريات التعليمية أسلوب من أساليب التعلم ،يكن استخدامها فل تنشل
الدراسية الختلفة ،تساهم ف النهوض بستوى التلميذ ،وتقق لم التعة والراحة فلل
عملية التعليم ،تثري الادة الدراسية وتنمي لديهم كثيا من الهللارات وروح البللة
والتعاون .تتم بطريقة مططة ومقصودة ومددة الهداف والتوى و العايي.
Compétitions éducatives

ســلوك
مموعة من الفعال الادية أو الرمزية ،يقوم با الكائن الي تت تأثي موقللف مللا،

Comportement
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ياول تقيق إمكاناته وخفض التوترات الت تدد وحدته ،وبالتال تدفعه إل الركللة
والنشاط التكّيفي.
تركيب
جع العناصر والجزاء لبناء نظام متكامل ،أو هو وحدة جديدة من معلومات أو أجزاء
أو عناصر يرتبها التعلم ويربط بينها ليتوصل إل نط أو تركيب ل يكن موجودا قبل.

Composition

فهــم
عملية تفوق مستوى التذكر ،يكون فيها التعلم قادرا على إعطاء معن للموقف الذي
لا
لدرج تتهل
يواجهه ،ويستدل عليه بجموعة من السلوكات العقلية الت يظهرها .تنل
لال،
مموعة من السلوكات ،كأن يترجم أو يفسر أو يستكمل أو يشرح أو يعطي مثل
أو يستنتج أو يعب عن شيء ما.

Compréhension

تركيز

Concentration

هو ف علم النفس حصر النتباه أو الهد وتوجيهه نو موضوع معي.
تصــميم

Conception

هوعملية تديد شروط التعلم ،وأحد مكونات مال تكنولوجيا التعليللم .يسللتعمل
للشارة إل كّل من استخدم عملية تصميم النظم التعليمية وعملية تطوير الوحللدات
الكبية للتعليم مثل البامج والناهج.
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تصميم وثيقة النهج

Conception du document du
curriculum

وضع إطار لتنظيم عناصر النهج داخل الادة نفسها ومع الواد الدراسية الخرى بللا
يقق التوازن بي الادة الدراسية والتعلم ،ومراعاة حاجات التمع وثقافته .وف تطيط
الناهج وبنائها ،وتنظيم عناصرها ومكوناتا يفترض أن تراعى مفاهيم التصميم التية:
.1

التصميم الفقي لتوى النهج الذي يتطلب مراعاة اتساع النهللج وعمقلله،

والتكامل والترابط بي الالت العرفية والوجدانية )القيمية( والهارية.
.2

التصميم العمودي لتوى النهج الذي يتطلب تراكم البات وتتابعها الرأسي

لادة
لة الل
با ينسجم مع سيكولوجية التعلمي ،وأعمارهم ومراحل نوهم ،وطبيعل
نفسها.
.3

لم
لى التعلل
لز علل
التوازن بي منهج النشاط والبات والهارات الذي يركل

وحاجاته وقدراته وخصائصه الذاتية وبي منهج الادة الدراسية الذي يركز علللى
طبيعة العرفة ،و هذا يعن مراعاة التوازن بي الادة و التعلم.
تصميمات متمركزة على حاجات التلميذ

Conceptions centrées sur
les besoins de l’élève

تركيز النهج الدراسي على حاجات وميول التلميذ واهتماماتم ،بإعطاء هذا التصميم
فرصة للمشاركة ف التخطيط ،وإتاحة فرص الختيار التعددة للمتعلم.
تصميم النهج

Conception du curriculum

هو وضع الصورة العامة للمنهج ،تضم هذه الصورة عادة العلقة التفاعلية بي كافللة
31

مصطلحات ومفاهيم تربوية

مكونات النهج من أهداف ومتوى وتنظيم وطرق ووسائل وأنشطة وتقوي .وهللي
أكثر تفصيل من ملخص النهج.
تصميمات النهج التمركز على الهارات العلمية

Conceptions

du curriculum centré sur les habilités scientifiques

التصميمات الرتكزة على الوضوعات الدراسية ،كاللحظة والتصنيف والهارات
الاصة بالتعليم الستمر والدراسة الذاتية ،تعطي فرصة للطلب للتحليللل والناقشللة
وتسجيل اللحظات ،والبحث ف الصادر الولية والثانوية ،وغيها مللن العمليللات
الخرى.
تصميم التعليم

Conception de l’enseignement

لل
لال تليل
إعداد ناذج لواد تعليمية مططا لا وفق أحدث التاهات العاصرة ف مل
النظم وتصميم الوحدات التعليمية الصغرة ،هذه الخية يطط لا وفق أسس ومعايي
معينة ،ويتم تزين العلومات الاصة با ف ملفات مثل اليكروفيللش واليكروفيلللم
والبطاقات الصغية.
ـم Conception globale des systèmes
ـامل للنظـ
ـميم شـ
تصـ

لة
لة خلقل
وضع العديد من العناصر الؤثرة ف عملية التعلم ف موقف معيل وبطريقل
ومتزامنة.
تصميم مّدد

Conception limitée

هو تصميم للستراتيجيات التعليمية ،يستخدم أيضا لوصف عملية تطوير وحللدات
صغية من التعليم ،مثل الدروس والوحدات النسقية.
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تصميم التحفيز

Conception de la motivation

لك
تطيط التدخلت التعليمية الشوقة الادفة الت تنطوي على التحدي الناسب ،وذلل
بتحديد الستراتيجيات الؤدية إل التشويق والرتباط بالوضوع الدراسي ،سعيا إللل
رضا التعلم .
تصميم العروض على الشاشة

Conception des schémas sur
l’écran

تصميم النصوص والشكال البصرية على شاشة الاسب الل طبقا لبادئ تصميم
الرسالة و البادئ المالية.

تصميم نص

Conception d’un texte

تطبيق مبادئ معينة لتسلسل وبناء وتطيط النسق الطباعي للصفحة ،سواء أكان ذلك
النص منتجا على ورقة أم على شاشة الاسب الل ،قصد تقدي النص بفاعلية أكب.
شروط التعلم

Conditions d’apprentissage

هي الظروف الداخلية والارجية الت تؤثر ف التعلم .
شروط التعلم الارجية

Conditions
extérieures d’apprentissage

شروط التعلم الداخلية

Conditions intérieures d’apprentissage

لة
أنشطة مددة وفريدة تيسر التعلم ،خصوصا تلك النشطة الرتبطة بالثيات الارجيل
للمتعلم ،مثل توقيت الدرس وتسلسله وتنظيمه.
سر التعلم خصوصا تلك النشطة الرتبطة بالالت الذهنية
هي أنشطة مددة وفريدة تي ّ
الت يوظفها التعلم ف عملية التعلم ،وبتعبي آخر ،هي القدرات الت اكتسبها التعلللم
سابقا.
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ماضــرة
هي أحد الساليب الت يعتمد عليها ف نشر العلومات والفكار ،تعد إعدادا علميللا،
لي،
للوب النطقل
وتدور حول موضوع واحد لتحقيق أهداف معينة ،تعتمد على السل
تلقى بصوت هادئ بعيدا عن الدة ف إحدى قاعات الدرس .يعتمد ف إلقائها على
أسلوب التلقي من جانب الاضر والستماع و النصات من جانب الستمعي.

Conférence

اتســــــاق
مصطلح ينطبق على السلوك أو الشخصية الت تتصف بدرجة عالية مللن النسللجام
الداخلي والثبات ،وكذلك السلوك أو الشخصية الت تتوافق مع متلف جوانب نظرية
معينة أو نسق خاص.

Concordance

ــي
تمــــــ
العتماد على الحتمالت عندما تكون البيانات غي موجودة لتحديد قيمة متغي مللا
بدقة.
Connaissance comportementale
معرفة سلوكية
لة
لب معرفل
لد اكتسل
موقف التلميذ عندما يصي مألوفا .نتعرف على كون التلميذ قل
سلوكية عندما يارسها بصفة تلقائية ،دون إيعاز من العلم.

Conjecture

معرفة تقريرية

Connaissance déclarative

معرفة التعلم عن شيء أو موضوع ما ،كمعرفة قصيدة أو مموعة من القائق أو قائمة
من التواريخ أو قواعد لعبة ،كلها أمثلة للمعرفة التقريرية .هناك أمثلة أكللثر تعقيللدا
للمعرفة التقريرية ،كمعرفة أن الاء ضروري للنبات ،وأن الرض تدور حول الشمس،
لن
لة مل
كما أن التفضيلت الشخصية والراء ،مثل الديقراطية أفضل من الديكتاتوريل
أشكال العرفة التقريرية.
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معرفة شرطية

Connaissance conditionnelle

هي معرفة مت ولاذا تستخدم العرفة التقريرية أو العرفة الجرائية .إن معرفة مت يطبق
نظام عددي معي لل مسألة ف الرياضيات مثال للمعرفة الظرفية أو الشرطية ،شللأنه
شأن معرفة مت تستخدم إستراتيجية من إستراتيجيات التعلم .مثال ذلك ف واجللب
مدرسي :مت يقرأ التعلم بعناية ودقة؟ مت يضع خطا تت الكلمات الفتاحية؟ مللت
ينبغي عليه أن يتصفح الواد وأن يلتفت إل بنيتها العامة؟.
معرفة إجرائية

Connaissance procédurale

ما لدى التعلم من معرفة عن كيفية عمل الشيء ،فالقدرة على قسمة الكسور وتسميع
قصيدة وأداء لعبة ،أمثلة للمعرفة الجرائية ،مع اللحظة أن معرفة قواعد لعبللة مللن
اللعب تصنف كمعرفة تقريرية ،بينما معرفة كيفية لعبها معرفة إجرائية.
معرفة فعلية
مارسة نشاط على معرفة ،على مضمون ،تأدية عمل معي ،استعمال تقنية حسللابية،
لة
لذ .ف ل القاربل
تطبيق قاعدة ...كما يعب عن معرفة فعلية بواسطة فعل يعلم التلميل
لر ،ثلل
بالكفاءات نعلم التلميذ التحكم ف معارف فعلية بشكل منفصل ف أول المل
ندعوه لمارسة العارف الفعلية الكتسبة ،ف وضعيات أكثر تعقيدا.
Connaissance réelle

إرشاد تربــوي
هو مساعدة الطالب على حل ما قد يابه من مشكلت أو توفي الساعدات العلجية
لن
والتخطيط التربوي له .للرشاد التربوي دللة اجتماعية من حيث اتاهه للبحث عل
الطلب الوهوبي دراسيا والقادرين على مواصلة الدراسة ،وإعداد النسان لنفع نفسه.
يتلف الرشاد التربوي عن التوجيه التربوي من حيث أن هذا الخي يقصد به توجيه
الطالب إل الدراسة الت تتفق مع ما لديه من ذكاء عام وقدرات خاصللة ومللواهب
ومهارات وخبات ومعارف واتاهات وميول دراسية وسات شخصية.

Consigne éducative
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نظريـــة ارتباطيـــة

Connectionisme

نظرية ف علم النفس قائمة على أساس أن الرتباط بي الثي والستجابة أساس كللل
سلوك ،والتعلم يتكون من اكتساب هذا الرتباط.
وعي لغــوي

linguistique

Conscience

معرفة الفرد بأصول وقواعد اللغة الت يستعملها أو يكتب با ،وهذه العرفة قد تكون
ضمنية أو صرية.
بناء التوى

Construction du contenu

مرحلة من مراحل بناء النهج ،تتم عند النتهاء من تديد الهداف واختيللار الللادة
العلمية ف مدى معي ،وتسلسل مدد .يقوم خباء النهج بصياغة هذا كله ف شكل
خبات تعليمية متكاملة مع النشطة والوسائل والواد التعليمية الخرى.
متـــــوى
يشمل كل البات الت تقق النمو الشامل والتكامل التطور للفرد ،من ذلك البات
العرفية والنفعالية والنفس حركية الت يشتمل عليها التوى .وقد يوصف التوى بأنه
العرفة أو الهارات والتاهات أو القيم الت يتعلمها الفرد.

Contenu

سياق
تقدي كافة الوحدات اللغوية الديدة ف سياقات ذات معن تعل التعلم ذا قيمة فلل
حياة الدارس ،أو هو مموعة الظروف الجتماعية والنفسية الت تيط بفرد معي فلل
وقت ما ،فتؤثر ف سلوكه.

Contexte

ـة
استمراريـــــ
معيار يقصد به زيادة البة وتعميمها عن طريق تواصل البات التعليميللة ،وهللي
لوم
التكرار الرأسي للمفاهيم الرئيسية ف النهج ،إذا كان مفهوم الطاقة مهّما فل العلل

Continuité
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فينبغي تناوله مرات ف منهج العلوم ،وإذا كان النقد مهّما فمن الطبيعي الهتمام بلله
والتأكيد عليه وتنمية مهاراته على امتداد الزمن.
استمرارية التقوي
التقوي عملية مستمرة ،تسبق العملية التعليمية وتلزمها وتتابعهللا ،ول تقتصللرعلى
التقوي النهائي فقط ،الذي يتم ف صورة امتحان آخر العام .تكون عملية التقوي عملية
بنائية أثناء تنفيذ النهج ،وعملية إجالية ف ناية النهج ،بيث يكون الناتج منهما هللو
الصلة النهائية للتلميذ.

Continuité de l’évaluation

استمرارية البة
يقصد با أن تكون البات التعليمية القدمة للتلميذ ف سلسلة متصلللة اللقللات،
وليست حقائق متناثرة ل ارتباط بينها ،كما تعن أن تكون تلك البات الت ير بللا
التلميذ ذات قيمة ف الياة العامة والاصة ومرتبطة بياتم خارج الدرسة.
Contrat didactique
عقد تعليمي
هو اتفاق بي التعلم والعلم أو بي الشخص وجهة ما تشرف على تعلمه ،قد يكللون
هذا التفاق شفويا أو مكتوبا ،تدد فيه الهداف ومسؤولية كل طرف من الطراف.
وقد ظهر هذا التاه مع ظهور فكرة السؤولية ف التربية.
Continuité de l’expérience

مراقبـــة مســـتمرة
لرف
إجراء بيداغوجي يهدف إل تقييم أداء التعلمي بكيفية مستمرة ،تكنهم من التعل
على مردودهم وإمكانياتم كما تكنهم على العمل على تطويره.
continu

جوانب أدائية للتدريس

Contrôle

Côtés performants de
l’enseignement

لها
يقصد با مموعة سلوكيات التدريس الت يؤديها العلم داخل القسم ،ويكن قياسل
بطريق اللحظة الباشرة أو غي الباشرة.
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إبداعّيــة
تعن قدرة الطلب على التيان بلول جديدة للمشاكل والواقف الت تواجههم ،وإن
لا غي ل
كانت عناصرها موجودة ف الوقف التعليمي ومعروفة لدى العلمي ل إل أنل
معروفة لدى الطلب أنفسهم.

Créativité

إبداعية ظاهرة

Créativité apparente

لن
لة مل
هي الناتج الاص بالبداع ،تعتمد على الوهبة والدراسة والمارسة ،ومموعل
الظروف الجتماعية والقتصادية الت تسمح للفرد بتنمية موهبته عن طريقها.
إبداعية كامنة
هي ما يلكه الفرد من قدرات إبداعية كامنة فيه ،تبدو من خلل الفروق الفردية بي ل
التعلمي ف طريقة التفكي الذي يعد شرطا ضروريا للممارسة البداعية الفعلية.

Créativité cachée

معايي
لن
هي حصيلة لكثي من البعاد السيكولوجية والجتماعية والعلمية والتربوية ،يكن مل
خلل تطبيقها التعرف على الصورة القيقية للموضوع الراد تقويه.
Critères

ثقافة
هي ذلك النسيج الكلي العقد من الفكار والعتقدات والعادات والتاهات والقيللم
والساليب .عّرفها تايلور :بأنا الكل الركب الذي يشتمل على العرفة ،العتقللدات،
الخلق ،الفنون ،القانون ،التقاليد ،المكانات ،والعادات الت يكتسللبها النسللان
كعضو ف التمع.

Culture

ثقافة بصرية
قدرة على فهم الصور واستخدامها با ف ذلك القدرة على التفكي والتعلم وتعبي الفرد
عن نفسه من خلل الرئيات.

Culture visuelle
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منهاج

Curriculum

لة
لة التعليميل
تتابع جيع البات الخططة المكن الصول عليها ،الت توفرها الؤسسل
لساعدة التعلمي على تقيق النتائج التعليمية النشودة إل أفضل ما تستطيع قدراتم.
منهاج النشاط القائم على حاجات التعلمي
apprenants

des

besoins

Curriculum de

les

sur

basée

l’activité

نوع من الناهج الت تقوم على اليول الت يشعر با التعلمون من تلقاء أنفسهم ،وليس
على اليول الت يفرضها الكبار عليهم ،ومن الثابت أن التعلم إذا قام بنشاط ل يتماشى
مع أحد ميوله فإنه يندفع إل مزاولة نشاط آخر يولد ف نفسه.
(Curriculum (expérience éducative
منهاج )خبة تربوية(
مموعة الشياء الت يب أن يارسها الطفال والشباب قصد تطوير قدرة عمل الشياء
الت تص شؤون حياة الكبار بإتقان.
منهاج )خطة تربوية(

(Curriculum (plan éducatif

تقدي مموعة من الفرص التعليمية لتحقيق غايات تربوية عريضة ذات أهداف مللددة
لا علقة بجموعة خطط صغية داخل الطة التربوية العم.
ـوي(
ـدف تربـ
منهج )هـ

(Curriculum (objectif éducatif

يركز النهج با سيتعلمه التلميذ ل با يعملونه ،وبتعبي آخر ،لَيتعلم التلميذ؟
منهج إجرائي

Curriculum opérationnel

هو منهج يقوم على وصف اللحظات العلمية والتجارب العملية الؤدية إل الكشف
لارات
له اختبل
عن الظاهرة ،فالذكاء يقال ف تعريفه من الناحية الجرائية أنه ما تقيسل
الذكاء.
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منهج تكنولوجي

Curriculum technologique

مموع الواقف )البات( التعليمية التعّلمية الت يستعان بتكنولوجيا التعلم ف تطيطها
وتنفيذها وتقوي أثارها على التعلمي ،من أجل تقيق أهداف مددة .تتمثل تكنولوجيا
لن
لا مل
لة وغيهل
لائب التعليميل
التعليم ف :الكمبيوتر التعليمي ،الكتب البمة ،القل
إستراتيجيات التدريس القائمة على التعلم الذات .
ســــية مهنيــــة

vitae

Curriculum

مموع العلومات الاصة عن شخص ما تبز حالته الدراسية والعلمية والهنية.
دورة التعلم

Cycle d’enseignement

أسلوب للتعلم ،يعتمد على خبات كشفية ير با التعلم ،من خلل مراحل كشللف
وعرض وتطبيق الفهوم ،مستعينا بجموعة النشطة والواقف التعليمية الت تسللاعده
على تقيق ذلك.
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D
منــاظرة

Débat

ماورة بي نظراء ف علم أو موضوع أو مشكلة ما ،تكون مل جدل ونقاش ،تعللد
أسلوبا للتثقيف ،ووسيلة من وسائل التعلم ،تعتمد الوار بي الفكرين أسلوبا ،وتكون
على مل من الناس.
استنتــــــاج

Déduction

لة أو
لالت الاصل
هي عملية تفكي منطقية ،تعن التحرك من البادئ العامة إلل الل
لات
النوعية ،وهي طريقة يستخدمها العلمون ف عملية التدريس من أجل تنمية العمليل
العقلية لدى التعلمي .وأكثر الالت الت تظهر فيها هذه الطريقة هي تعليم الفللاهيم
والبادئ.
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اكتشاف استقرائي

Découverte inductive

هو الوصول إل التعميمات انطلقا من الالت الاصة ،أو هو جع الظواهر للتوصل
إل نتيجة عن طريق دراسة الزئيات وإدراك العلقات والروابط بينها ،للوصول إللل
الكليات.
اكتشاف استنباطي

Découverte déductive

هو عكس الكتشاف الستقرائي ،حيث يبدأ من الكل إل الزء ،ومن العموميات إل
الصوصيات ،ومن القاعدة إل التطبيق ،تستخدم هذه الطريقة عندما يكون الللدف
اكتساب التلميذ القدرة على تطبيق القاعدة العامة على الالت الاصة.
تديـد الهـداف

Définir les objectifs

لي
هو رسم الهداف العامة والاصة والسلوكية الراد تقيقها من خلل موقف تعليمل
معي.
تعــريف إجرائي

Définition opérationnelle

تعريف الصطلح بتحديد العمليات أو الجراءات أو الطوات الستعملة ف تييزه عن
غيه من الوضوعات ،بعن خضوع عناصره للملحظة الباشرة .وقد يشي التعريللف
الجرائي إل الوحدات السلوكية الدالة على وجود القدرة أو السمة الراد تعريفهللا،
كأن نعّرف النطواء بالظاهر السلوكية الدالة عليه.
تسرب

Déperdition

كّل من يترك التعليم ف أي مستوى من الستويات يطلق عليه مصللطلح متسللرب،
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ويقصد بذلك أنه ترك الدرسة بغض النظر عن السباب أّيا كان نوعها :صللحية أو
اقتصادية أو اجتماعية أو غي ذلك.
تطويـر

Développement

عملية تويل مواصفات التصميم إل صيغة مادية ،وهو أحد مكونللات تكنولوجيللا
التعليم .أو هو استخدام لغة أو نظام تأليف لتصميم وتطوير التعليم.
تطوير النظمــة

Développement de l’organisation

إستراتيجية تربوية معقدة لتغيي اعتقادات واتاهات وقيم وبنية النظمات ،بيث يكنها
أن تتكيف بشكل أفضل مع التقنيات الديدة والتحديات.
تطوير النهج
عملية ذات شقي :الول بيانات حول النهج ،أي ما يطلق عليه تقوي النهج ،والثان
يتعلق بعملية إصدار القرارات بشأن الواضيع الت تتاج إل تطوير .هذه العملية ليست
عشوائية أو ارتالية ،إنا هي عملية تقوم على الدلة العلمية والدراسللات التحليليللة
التأنية.

Développement du curriculum

ـخيص
تشـ
عملية تليل ودراسة لظاهرة ما تعب عن ناحية من نواحي القصور ف أداء التلميللذ،
تستهدف تديد السباب حت يكن تديد العلج ،وما قد يوجد من بدائل من أجل
تعديل مسار الهد التنظيمي و التربوي البذول.

Diagnostic

حــوار

Dialogue

إحدى طرق التفكي الماعي والواجهة والنقد ،يؤدي إل توليد أفكار جديدة تتسللم
بالركة والبعد عن المود ،ويستند إل الديقراطية والتفاهم بي التحاورين.
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تعليمية

Didactique

بالنسبة لل  B.JASMIN :هي بالساس تفكي ف الادة الدراسية بغية تدريسها ،فهي
تواجه نوعي من الشكلت :مشكلت تتعلق بالادة الدراسية وبنيتها ومنطقها...
ومشاكل ترتبط بالفرد ف وضعية التعلم ،وهي مشاكل منطقية وسيكولوجية1973 .
ويعرفها أيضا  REUCHLINبأنا مموع الطرائق والتقنيات والوسائل الت تسللاعد
على تدريس مادة معينة1974 .
ديداكسولوجيا
هي اليتودولوجيا العامة الؤسسة على البحث التجريب ،تتلف عن الديداكتيك
)التعليمية( ف مقاربتها للموضوع ،من حيث أنا تبن أنظمة ديداكتيكية متناسقة وقابلة
للفحص ،وتتم بالبحث الدات والنظري ،وهي جزء من علم التدريس ،أي من
الدراسة العلمية للبنيات والعمليات التعلقة بقل التدريس ،من أجل الوصول با إل
الدرجة القصوى من الردودية .تتم الدراسة الديداكسولوجية بثلث بنيات متناسقة
وهي :البنيات الكبى التعلقة بتنظيم التعليم ف متلف مستوياته ،والبنيات الوسطى
التعلقة بالتنظيم الداخلي لدرسة أو مموعة من الدارس ،والبنيات الصغرى التعلقة
بالعمليات الديداكتيكية اللموسة داخل القسم ،وهذه الخية هي جوهر البحث
الديداكسولوجي )عن معجم علوم التربية. 2001،

Didaxologie

تلقيــ
لدي
لالفهوم القل
طريقة يعتمد عليها ف نقل الفكار والعلومات إل الخرين ،ترتبط بل
لة
للمنهج الذي يعتب العلم ناقل للمعرفة والتعلم مستقبل لا ،لزالت شائعة ف العمليل
التعليمية رغم النقد الوجه لا.

Diction
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فروق فردية
هي الفروق أو التباينات الكائنة ف النواحي والصائص والستعدادات والقدرات ،أو
السمات السمية والعقلية والجتماعية والنفسية الت تسم الفرد وتيزه عن غيه .وهي
الت بوجبها يراعي الدرس نقائص كل متعلم ف الصف الواحد.

Différences individuelles

صعوبات التعلم
هي اضطرابات ف واحدة أو أكثر من العمليات الساسية الت تتضمن فهم واستخدام
اللغة الكتوبة أو اللغة النطوقة ،الت تبدو ف اضطرابات الستماع والتفكيلل والكلم
والقراءة والكتابة )الملء والتعبي والط( والرياضيات والت ل تعود إل أسباب تتعلق
لم أو
بالعوق العقلي أو السمعي أو البصري أو غيها من أنواع العوق أو ظروف التعلل
الرعاية السرية.

d’apprentissage Difficultés

صعوبات التعليم
تعن العاقات الت تول دون الوصول إل تقيق الهداف الرجللوة مللن العمليللة
لة أم
لانت اجتماعيل
لواء أكل
التعليمية ،قد تكون صعوبات مرتبطة بالتلميذ نفسه ،سل
لدريس
لاليب التل
لها ،كأسل
اقتصادية أم نفسية ،وقد تكون مرتبطة بعملية التعلم نفسل
الستخدمة ،أو شخصية العلم ،أو الناخ العام السائد داخل الدرسة.

Difficultés de l’enseignement

ُبعٌد نوعي
طريقة للتقصي العلمي تستخدم عادة طرقا غي تريبية مثل النثروبولوجيا أو دراسللة
لهولة،
لا بسل
الالة التاريية لدراسة التغيات الهمة الت ل يكن تناولا أو التحكم بل
وهي طريقة تشدد على استخدام طرق متعددة.

Dimension qualitative

ُبعٌد كمي
أسلوب للتقصي العلمي يتناول عادة التغيات الستقلة ف ظل شروط يتحكللم بللا
الباحث باستخدام التصميمات التجريبية ،ويتضمن طرقا إحصائية لتحليل البيانات.

Dimension quantitative
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تشــتت النتبــاه

Distraction

هو عدم القدرة على التركيز مدة كافية لتنفيذ الهمة الطلوبة.
تنــوع
تفاعل التعلم مع النشاط ف شوليته ،كل متكامل ،واختيار نشاطات التعلم لتحقيللق
النمو الشامل للمتعلم والبلوغ به إل أقصى درجة مكنة ،مع مراعاة التوازن فيه.
كما يعن أل يظل العلم معتمدا على طريقة أو وسيلة واحدة ف التدريس ،ما يقلل من
لف أو
لارة مواقل
مستوى اهتمام التلميذ ودافعيتهم ،والتعلم ف حاجة دائما إل ل إثل
مشكلت ،تعله أكثر استعدادا لتركيزالنتباه.
Documentation
ـق
توثيـ
لذه
لل هل
لل جعل
عملية جع واختزان وتنظيم الوارد والوثائق الدونة ،وذلك من أجل
العلومات ف متناول التخصصي.
Diversité

وثيقة النهج

Document du curriculum

خطة مكتوبة يقوم عليها النهج الراد تصميمه )بناؤه( أو تطويره ،تشكل هذه الطة
إطارا عاما يتضمن أسس بناء النهج ومرتكزاته ودواعي بنائه أو تطويره ،كما تتضمن
عناصر النهج ومعايي كل منها ،ومعايي تنفيذه وتقويه ومواصفات الوعية النهجية
والواد التعليمية من كتب )تلميذ و معلم( وكتب أنشطة ،وبرميات ووسائط ووسائل
التقوي وأدواته ،ومعايي التنمية الهنية دعما للقائمي على تنفيذ النهج وتقويه.
ـية
مالت دراسـ

Domaines d’études

هي عبارة عن مموعة منظمة ومددة من البات التعليمية ،عادة ما تقدم خلل فترة
مكونة من عدة سنوات.
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موهبــة

Don

مستوى عال من القدرة الفطرية ف مال معي مثل الوسيقى والرسم ونظم الشعر وغي
ذلك ،يكن إثراؤه وترقيته بالتدريب والمارسة إل مستوى أعلى من التقان والهارة.
معطيات

Données

هي وقائع ومبادئ تتخذ كنقطة للبداية ف العلوم ،أو هي قضايا مسلمة ف علم مللن
العلوم ،أو وقائع نستخلص منها نتائج ،أو هي كل العلومات والبيانات الت نصللل
عليها من مصدرها أو من جراء إجراء تربة أو قياس ظاهرة ما.
ديناميات الماعة

Dynamiques de groupe

مموعة من السس والبادئ تقوم عليها التفاعلت السلوكية بي الفراد باعتبللارهم
أعضاء ف جاعة تساعد دراسة هذه التفاعلت على توفي الطللر النظريللة لطللرق
التدريس والتدريب الناسبة للجماعة.
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E
مدرسة نارية خاصة

Ecole de jour spécialisée

هي مدرسة يتلقى فيها التلميذ ذوو الحتياجات التربوية الاصة برامهم التربوية طوال
اليوم الدراسي.
مدرسة رسية

Ecole officielle

مدرسة يتم الشراف عليها من قبل السلطات ،تشمل الدارس العامة والدارس الاصة.
تربية

Education

هي عملية تضم الفعال والتأثيات الختلفة الت تستهدف نو الفرد ف جيع جللوانب
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شخصيته ،تسي به نو كمال وظائفه عن طريق التكيف مع ما ييط به ومن حيث ما
تتاجه هذه الوظائف من أناط سلوك وقدرات.
ند أن التربية عند  Legendre .Rهي بثابة عملية تنمية متكاملة ،تستهدف مموع
إمكانات الفرد البشري الوجدانية والخلقية والعقلية والروحية والسدية .1988
أما  M. Leangفيعتبها نشاط قصدي يهدف إل تسهيل نو الشخص النسللان
وإدماجه ف الياة و التمع.1974 .
التربية بالنسبة لل J. Leif:هي عبارة عن استعمال وسائل خاصة لتكوين وتنميللة
لتغلل
لن خلل اسل
الطفل أوالراهق جسديا ووجدانيا وعقليا واجتماعيا وأخلقيا ،مل
إمكاناته وتوجيهها وتقويها.1974 .
أما  Piagetفيقول :أن نرب يعن تكييف الطفل مع الوسط الجتماعي للراشللد ،أي
لا
لت يعطيهل
تويل الكونات النفسية والبيولوجية للفرد وفق ممل القائق الشتركة الل
الوعي الماعي قيمة ما .وعليه فإن العلقة بالتربية يكمها معطيان :الفرد وهو س
سيورة النمو من جهة ،والقيم الجتماعية والثقافية والخلقية الت على الرب إيصالا
لذا الفرد من جهة أخرى .1969
تربية أساسية للكبار

Education des adultes

برنامج تعليمي للكبار الذين ل تتح لم فرص التعليم ،يطط هذا البنامج ملن أجلل
تعليم الكبار الهارات الساسية الت يتاجون إليها ف الياة عامة ،وف مارستهم للمهنة
خاصة.
تربية بديلة

Education alternative

نظام تربوي يستهدف إتاحة فرص مناسبة لفراد حرموا من التعليم النظامي الرسللي
لسباب معينة .يتخذ شكل مغايرا للنظام الرسي ،قد يكون ف شكل فصول مسائية
أو برامج إذاعية وتليفزيونية ،يعتمد ف إعدادها على التكنولوجيا الديثة.
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تربية غذائية

Education alimentaire

هي مموعة من العلومات والهارات والتاهات الت تساعد التعلللم علللى اتللاذ
ليئة أو
لة السل
لادات الغذائيل
القرارات الناسبة بشأن تسي عاداته الغذائية وتنب العل
السلوك الغذائي غي السليم.
تربية من أجل الواطنة
لى أن
لاعدتم علل
هي عملية غرس مموعة من القيم والبادئ والثل لدى التلميذ لسل
يكونوا مواطني صالي قادرين على الشاركة الفعالة والنشطة ،ف كافة قضايا الوطن
ومشكلته ،هي ليست مسؤولية الدرسة فحسب بل مسؤولية كافة الؤسسات التربوية
النظامية وغي النظامية داخل التمع ،بل على الؤسسات التربوية أن تتعاون فيما بينها
لتحقيق هذا الدف السى ،لنه يثل الناتج النهائي لعملية التعلم.

Education à la citoyenneté

تربية خلقية
تربية تدف إل امتلك التعلم مموعة من الخلق الفاضلة ،تعتب حدا فاصل يقللف
عنده ول يتخطاه ،ويتم ذلك من خلل المارسات والنشطة الختلفة والستراتيجيات
الناسبة لتنمية تلك الخلق ،وهي ليست مسؤولية مادة دراسية بعينها ،بل يللب أن
لة
تشارك ف تقيقها جيع الواد الدراسية ،حيث أن الوظيفة الساسية للتربية هي تنميل
الانب الخلقي لدى التعلم.

)morale) Education civique

تربية بيئية
عملية اكتساب العلومات والهارات ،وتكوين القيم والتاهات والدركات اللزمللة
لفهم العلقة العقدة الت تربط النسان وحضارته بحيطه اليوي الطبيعي ،وتوضلليح
حتمية الافظة على الوارد البيئية وصيانتها وضرورة حسللن اسللتغللا ،وترشلليد
استهلكها لصال النسان حفاظا على حياته ورفع مستويات معيشته.

Education environnementale
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تربية تريبية
نشأت مع الفكر التربوي التقدمي ،تستهدف وضع الفكار والفاهيم والبادئ التربوية
موضع التجريب ،لكي ُتترَجم إل تنظيمات منهجية معينة ،تتاج إل تريب ف إحدى
لوب
لة لتلف ل العيل
الدارس التجريبية ،وعلى ضوء النتائج تتم عملية التغذية الراجعل
والسلبيات ،وقد أِخَذ بذا التاه على شكل موسع ف مال تريب الناهج الطللورة
لزيد من الضبط قبل التعميم.

Education expérimentale

تربية وظيفية
لة
مدخل من مداخل التربية ،يعد أحد أشكال التربية التقدمية ،تقوم على إدراك العلقل
بي العرفة وتطبيقاتا ف الواقع الذي يعيشه البناء ،تؤمن بأن العرفة ستظل قليلة القيمة
حت يرى التعلم كيفية تطبيق هذه العرفة ف الواقع ،وما أشكالا التطبيقية ف مسارات
الياة اليومية.
Education fonctionnelle

تربية شاملة
لس أو
لن النل
نوع من التربية العامة ،تعن إتاحة فرص التعلم للجميع ،بغض النظر عل
اللون أو الدين أو مستوى الذكاء أو القدرات ،وذلك بالقدر الذي يناسب كل فرد.

Education globale

تربية تفاعلية
هو تفاعل التعلم مع الواقف التعليمية بكل مقوماتا كأساس ،وكل جهد يبذل ف هذا
الال يعتمد على نقاش بي مموعة صغية ،وتدريس بالفريق حت يتم تقوي الفللاهيم
لاة
لوير اليل
والتاهات ،والتوصل إل صورة جديدة متطورة لاّ ،ما يساعد على تطل
حاضرا ومستقبل.

Education interactive

تربية مكتبية
إعطاء الطلب قدرا من العارف والفاهيم والهارات الاصة بالتعامل مع الكتبللات،
واستخدامها لتيسي عملية الستفادة من العارف التوفرة فيها ،تنمي لديهم القدرة على
البحث والقراءة والطلع ،وتكّون التاهات والعادات القرائية الصحيحة لديهم.
(Library instruction (angl
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تربية بدنية ورياضية
هي مادة تعليمية تعتمد النشطة البدنية والرياضية باعتبارها مارسات اجتماعية وثقافية
تساهم ف بلوغ الغايات التربوية.
لواد
لاقي الل
لع بل
تعد هذه الادة أساسية لدى التعلم وهي تتفاعل تفاعل منسجما مل
الدراسية الخرى ،لن البامج التعليمية تسعى ف مملها إل الوحدة التكاملة ،آخذة
بعي العتبار التكوين الشامل لشخصية التعلم من جيع جوانبها.

Education physique et sportive

تربية سكانية

Education en matière de population

عملية تعليمية تساعد التلميذ على الكشف عن السباب الختلفة للظواهر السكانية،
وآثارها على نوعية الياة الت يعيشونا ،بالنسبة لنفسهم كأفراد ولتمعهم وللعللال،
وتديد طبيعة الشكلت ذات الصلة باتاهات التغي السكان وتوزيعهم ،وتركيبهللم
العمري .وتدف إل تنمية بعض العارف والهارات والتاهات والقيم الت تساعدهم
على حل الشكلة السكانية من خلل التعرف على الوسائل المكنة ،وذات الفعالية ف
التأثي على كل الظواهر ،من أجل تسي نوعية الياة الت نعيشها حاضرا و مستقبل.
تربية صحية

Education sanitaire

هي قدر من العارف والهارات والتاهات الت تقدم للتلميذ ف مال الصحة العامة،
تساعد على إدراك السلوكيات والعادات الصحية السليمة ،والسلوك الرشيد اتاه
بعض القضايا والشكلت الصحية الت يواجهها التمع مع الشاركة الفعالة والنشطة
ف حلها.
تربية اجتماعية

Education sociale

تلك التربية الت تدف إل تعليم التلميذ كيف يتعامل مع الخرين ،وكيف يكّون
معهم شبكة من العلقات الجتماعية .تنشأ هذه العلقات من مارسة النشطة

52

مصطلحات ومفاهيم تربوية

الرياضية والجتماعية والشاريع والرحلت والعسكرات الت تدف إل تأكيد قيمة
التعاون الجتماعي بي العضاء.
تربيــــة خاصــــة

Education

spécialisée

لة
لا لتلبيل
لممة خصيصل
لتراتيجيات الصل
لط والسل
يقصد با مموعة البامج والطل
الحتياجات الاصة بالطفال غي العاديي ،تشتمل على طللرائق تللدريس وأدوات
وتهيزات ومعدات خاصة ،بالضافة إل خدمات مساندة.
تلميذ غي عادي

Elève anormal

تلميذ يتلف ف قدراته العقلية أو السية أو السمية أو التواصلية اختلفا عن التلميذ
العادي ما يستوجب تقدي خدمات التربية الاصة له.
تلميــــذ عــــادي

normal

Elève

هو التلميذ الذي ل يتاج إل خدمات التربية الاصة.
ــــوق
ــــذ معـ
تلميـ

handicapé

Elève

هو كل تلميذ لديه قصور كلي أو جزئي بشكل دائم ف قدراته العقلية أو السللية أو
لة
لدمات التربيل
لدي خل
السمية أو التواصلية أو النفسية إل الد الذي يستوجب تقل
الاصة.
تسلسل

Enchaînement

نظام يتم وضعه لترتيب مستوى الادة العلمية ،ف أي منهج دراسي ،بيث يكون
عرض تلك الادة متسلسل طبقا لفهوم معي ،ويكن أن يكون هذا التسلسل منطقيا أو
سيكولوجيا ،وفق مشكلت متدرجة ف صعوبتها ،أو موضوعات بسيطة ومركبة وغي
ذلك.
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طفل موهوب

Enfant surdoué

يطلق على أي طفل يزيد استعداده العقلي وأداؤه عن معايي عمره ،أو هو الطفل الذي
يظهر أداء متازا ف مال أو أكثر من مالت السلوك النسان.
معلم مستشار

Enseignant conseiller

معلم متخصص ف التربية الاصة ،يقوم بتقدي النصح والشورة لعلمي الفصول العادية
لن
لة مل
الذين لديهم تلميذ أو أكثر من ذوي الحتياجات الاصة ف أكثر من مدرسل
الدارس العادية.
معلم متجول

Enseignant itinérant

لات
لن ذوي الحتياجل
معلم متخصص ف التربية الاصة يقوم بتعليم تلميذ أو أكثر مل
الاصة.
معلم الادة

Enseignant de la matière

معلم متخصص ف مال مدد ،يقوم بتدريس مادة معينة كالرياضيات أو مموعة مللن
الواد التصلة ببعضها ،مثل مواد اللغة العربية ،الواد الدينية.
معلم رئيسي

Enseignant principal

قيادة تربوية مقيمة بالدرسة ،توجه العلمي ،خاصة البتدئي ،والللذين ل يتلكللون
خبات ميدانية كافية لمارسة العملية التعليمية والتربوية بشكل تام ،يقللوم الللدرس
الرئيسي بعديد من الهام ،من بينها :الشاركة ف تطيط الناهج وتطويرها ،وعللرض
ناذج مطورة لساليب ومداخل التدريس.
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تعليم أكاديي

Enseignement académique

نوع من التعليم الوجود ف الدارس على اختلف مستوياتا ،وما يتبع ذلك من تعليم
عال ف العاهد وكليات التمع والامعات.
تعليـــم راســـخ

Enseignement

 inculquéهو أسلوب لتقدي التعليم ف مواقف شبيهة بالواقف الياتية )الواقعية عن
طريق الاكاة غالبا( لفز التفكي العمق والنقد الادف ،ونقل التعليم إللل مواقللف
جديدة وحل الشكلت ذات الستوى العال.
تعليم إلقــائي

Enseignement magistral

تعليم عن طريق إلقاء العارف والعلومات على مسامع الدارسي ،من خلل أسلللوب
الاضرة العتادة .وف هذا الوقف يقوم العلم بالهد الساسي ،ول يشارك التمدرس
إل بالقدر الذي يسمح به العلم.
تــدريس

Enseigner

سلسلة منظمة من الفعاليات ،يديرها العلم ويسهم فيها التعلم عمليا ونظريللا ،هللي
عملية ترمي إل تقيق أهداف معينة.
ـم
تعليـ

Enseignement

عملية تفيز وإثارة قوى التعلم العقلية ونشاطه الذات ،بالضافة إل تللوفي الجللواء
والمكانيات اللئمة الت تساعد التعلم على القيام بتغيي ف سلوكه الناتج عن الثيات
الداخلية والارجية ما يؤكد حصول التعلم.
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تدريس سعي بصري

Enseignement audio visuel

لة للطلب
لادة التعليميل
نوع من التدريس يستخدم ف مال التعلم الذات ،تقدم فيه الل
والرشادات والتوجيهات اللزمة لدراستها من خلل الستماع إل الوسائل السمعية
والبصرية ،كالفلم وشرائط التسجيل والشرائح الشفافة الصحوبة بشرائط صللوتية،
وغيها من الوسائل الخرى الت تيسر لم عملية التعلم .
تعليم عن بعد

Enseignement à distance

مصطلح يطلق على نوع من التعليم يقوم على أساس توصيل العملية التعليميللة إللل
التعلمي القيمي ف مناطق نائية أو معزولة جغرافيا ،وتقدم إل الذين ل تسمح لللم
ظروفهم الاصة بالنتقال إل القسام الدراسية النظامية.
معلم التربية الاصة

Enseignant en éducation spécialisée

هو الشخص الؤهل ف التربية الاصة ،يشترك بصورة مباشرة ف تدريس التلميذ غي
العاديي.
تدريس فعـــال

Enseignement efficace

ناح العلم ف توفي الظروف الناسبة لتقدي خبات غنية ومؤثرة ير با الدارسللون.
وتقاس كفاءة العملية التدريسية بدى تقيق الهداف الددة ف مواقف التدريس ،وما
يكن أن يكتسبه الدارسون من نواتج التعلم باقية الثر.
تدريس فريقي

Enseignement en équipe

اتاه حديث ،بديل عن دور العلم التقليدي ،حيث يقوم العلمون سويا بالتدريس.
لن
لوع مل
لذا النل
يكون كل فريق مسؤول عن تدريس مموعة من الطلب .يتسم هل
التدريس بالتنوع والتخطيط الماعي والتفرد وتعدد الدوار الت يقوم با الفريق .ومن
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خلل ذلك يكون العمل جاعيا ،ما يساعد على النمو العلمي والهن لفريق التدريس.
قد يضم الفريق أربعة أو خسة معلمي.
ـتقرائي
تعليم اسـ

inductif

Enseignement

إستراتيجية ترمي إل تعليم يتدرج من النغماس ف مواقف إشكالية حقيقية أو معادلة
إل تطوير الفرضيات ،ث اختيار هذه الفرضيات ،وأخيا الوصول إل الستنتاجات.
تدريس تبايــن

Enseignement différencié

أسلوب يعتمد على التنوع ،حيث توجد الفروق الفردية بي تلميذ الفصل الواحد ،ما
لدر
يعن أن العتماد على طريقة واحدة ل يؤدي بالضرورة إل تعلم الميع بنفس القل
لة
لف تعليميل
والنوعية ،لذا فالعلم مطالب بأن يستخدم عددا من الطرائق لتوفي مواقل
متنوعة ،منافسة لكب عدد مكن من التلميذ.
تعليم مبمج

Enseignement programmé

له
أسلوب تعليمي يقوم على اعتماد الدارس على نفسه ف التعلم بيث يتدرج ف تعلمل
حسب سرعته الشخصية عن طريق البنامج العد لذا الغرض .تقدم الواد البمة فلل
كتب أو أفلم أو آلة تعليمية .تقسم الادة الراد تعلمها إل أجزاء ،ترتب منطقيا وتقدم
إل الدارس ف صورة برنامج مكون من خطوات أو إطارات ،يتفاعل الطالب باستمرار
مع البنامج ،فبعد كل خطوة أو إطار يتطلب البنامج استجابة معينة من الدارس.
القابلون للتدريب

(Entraînables (les

فئة تتراوح درجة ذكائهم بي  40 – 54درجة تقريبا على اختبار وكسلر ،أو 36
ل  51درجة تقريبا على اختبار ستانفورد بينيه ،أو ما يعادل أّيا منهما من اختبارات
ذكاء مقننة أخرى.
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تدريــــــب

Entraînement

أسلوب يستهدف مساعدة التلميذ على اكتساب مهارات معينة ،من خلل تطللبيق
أفكار ومبادئ ومفاهيم سبق تعّلمها ف مواقف عملية ،وبالتال يلحللظ التكونللون
كيف تكون هذه الفكار والبادئ والفاهيم عندما توضع موضع المارسللة .وهللو
كذلك أسلوب يساعد على تثبيت النواحي العرفية فضل على أنه يعل التعلم أكللثر
بقاء وقدرة على النتقال إل مواقف جديدة.
تدريب تشخيصي

Entraînement diagnostique

عملية تدريسية يصل فيها توفي خبات تعليمية ،يتم من خللللا تديللد متلللف
الاجات الاصة بالدارسي لبناء برامج دراسية على ضوئها.
بيئــة تربويــة

Environnement éducatif

مصطلح يتفق كثيا مع مصطلح بيئة الصف ،إل أن مصطلح البيئة التربوية يرج عللن
حدود الفصل الدراسي ليشمل التمع الدرسي والبيئة اللية ،وربا الناخ السري ،وما
لى
لة علل
يوفره التمع من مقومات تساعد على توفي الناخ الناسب لتتم عملية التربيل
أفضل نو مكن.
بيئــة خارجيــة

Environnement extérieur

بيئة تقع خارج الدرسة ،وتعد من الوسائط التربوية الامة ذات التأثي الفعال ف عملية
التربية .لذا يب ضبطها بقدر المكان حت تكون ذات تأثي إياب ف البنية العرفيللة
والوجدانية للبناء.
بيئـة علمية ميطة

Environnement scientifique

جر معرف وتطّور تكنولوجي ،إنا تلك التغيات العلمية
ما ييط بنا من تقّدم علمي وتف ّ
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والتكنولوجية ،أو ما يتعارف عليه بصطلح الثورة العلمية والتقنية الت تضع العال أمام
موقف جديد ،يتجاوز ف نتائجه إطار الثورة الصناعية.
اختـــــبار

Epreuve

جلة من التجارب لتحديد النسبة الئوية لسمات معينة عند شخص معي أو فريق من
الناس .ومنه الختبار العقلي القنن لقياس القدرات الاصة والعامة والستعدادات لدى
الطالب أو الطلب.
الختبار هو أداة قياس ،تتأّلف عادة من مموعة من الّتمارين ،وقع اختيارها على ضوء
أهداف نروم قياس درجة تّققها قبل التعّلم )اختبارات توجيهية( ،أو أثنائه )اختبارات
تشخيصية( ،أو إثر انتهاء مسارات التعّلم .
يكن تصنيف الختبارات على الّنحو الّتال:
شفوية :هي اختبارات توّجه فيها السئلة إل التعّلم مشافهة
 .1الختبارات ال ّ
شعرية
وتستعمل ف مالت معّينة من الّتحصيل كتلوة القرآن وإلقاء القصائد ال ّ
والنشاد ،وبالنسبة لنشاط الّرياضيات قد تكون من خلل الساب الذهن.
صا )يسرد،
 .2الختبارات القالية أو النشائية :يطلب من التعّلم أن ينتج ن ّ
يصف ،يّلل ،يعّلل ،يقارن ،يناقش ، (...تستعمل ف الرحلة الول من التعليم
البتدائي ف النتاج الكتاب خاصة.
سيت
 .3الختبارات الوضوعية  :هي حديثة العهد مقارنة بالختبارات القالية ،و ّ
كذلك من طريقة تقني إصلحها ،ومن أمثلة الختبارات الوضوعية :الستبيان
ذو الختيارات التعّددة ،صيغة صحيح/خطأ ،تستعمل ف الرحلة البتدائية من
التعليم ف الواد الجتماعية.
 .4الختبارات الدائية :هي اختبارات تقيس الداء العملي للمتعّلم ،وتستخدم ف
صة ف التربية التقنية و التشكيلية و البدنية.
الرحلة الول من التعليم البتدائي خا ّ
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تــوازن

Equilibre

تقيق التوازن بي التنظيم النطقي للمادة والتنظيم السيكولوجي للتعلم ،بعن أن يراعى
لتوى
لع مسل
ف التنظيم الترتيب الذي يتماشى مع طبيعة الادة ومنطقها من جهة ،ومل
التلميذ وخصائصهم من جهة أخرى ،مع مراعاة أن تقوم طرائق التعلم اللزمة لكللل
حلقة من حلقات الترتيب على أساس التطوير.
أجهزة

Equipement

لية أو
لب الدرسل
لمل الكتل
لدريس ،ل تشل
أجهزة و أدوات يستخدمها العلم ف التل
الطبوعات الاصة بالقراءات الضافية أو التكميلية ،لكنها ناتج التكنولوجيا العاصرة،
كما أنا تتعرض للتطوير الدائم نتيجة التطور الستمر للعلم.
فريــق متعــدد التخصصــات

pluridisciplinaire

Equipe

لم
أسلوب يقوم على أساس مفهوم تربوي يتضمن إشراك عدد من التخصصي وغيهل
من تستدعي حالة التلميذ مشاركتهم ،مثل :مدير الدرسة أو البنامج ،معلم التربيللة
الاصة ،ول التلميذ.
خطأ

Erreur

مالفة قاعدة أو نظام كان من الواجب احترامه ،ويتضمن اللفظ ف ذهن من يستعمله
ثبوت قيمة العيار الذي ل يترم صوابه.
عقل

Esprit

يطلق عموما على أسى صور العمليات الذهنية بعامة ،وعلى السللتدلل و البهنللة
باصة .وهو بشكل عام ،هو ما ُيمّيز به الق عن الباطل والصواب من الطأ.
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تقدير

Estimation

حكم على قيمة الشيء على وجه التقريب ،يتلف من شخص إل آخر تبعا لتفكيه
واتاهاته ومرجعيته وثقافته بشكل عام.
تقييم

Evaluation

عملية يتم با إصدار حكم على مدى وصول العملية التعليمية لهدافها ومدى تقيقها
لغراضها ،والعمل على كشف نواحي النقص ف العملية التربوية أثناء سيها .والعملية
الت يلجأ إليها العلم لعرفة مدى ناحه ف تقيق الهداف ،مستخدما أنواعا متلفة من
الدوات الت يتم تديد نوعها على ضوء الدف الراد قياسه،كالختبارات التحصيلية
ومقاييس التاهات واليول ،ومقاييس القيم واللحظات والقللابلت الشخصللية،
وتليل الضمون وغي ذلك من القاييس الخرى.
تقوي

Evaluation

لا
هو عملية إصلح تقوم على جع البيانات أو العلومات التعلقة بالتعلم فيما يتصل بل
لاء
لذ أثنل
يعرفه أو يستطيع فعله ،ويتم ذلك بالعديد من الدوات مثل ملحظة التلميل
تعلمهم أو تفحص إنتاجهم أو اختبار معارفهم و مهاراتم.
يرافق التقوي التعلم ف متلف مطاته ويوجهه ،وييسر مهمة التعلّم ف تلك الكفاءات
الستهدفة.
تقوي تأكيدي

Evaluation

de confirmation

عملية تقرير مدى مافظة التعلمي على مستوى كفاءاتهم ،ومدى مافظة الواد
التعليمية على فاعليتها ،ينفذ هذا التقوي باستمرار بعد فترة من تنفيذ التقوي التكوين
والجال.
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تقوي بنائي

Evaluation constructive

تقوي يتم مواكبا عملية التدريس ،ويستمر باستمرارها .والدف منه تعديل السار من
لدى
لعف لل
خلل التغذية الراجعة ،بناء على ما يتم اكتشافه من نواحي قصور أو ضل
التلميذ .ويتم تميع نتائج التقوي ف متلف الراحل ،إضافة إل ما يتم ف ناية العمل
من أجل تديد الستوى النهائي.
تقوي تشخيصي

Evaluation diagnostique

هو ذلك التقوي الذي يهدف إل تديد أساليب الشكلت الدراسية الت يعان منهللا
التعلمون ،و تعيق تقدمهم الدراسي.
تقوي العلم

Evaluation de l’enseignant

لوانب ل
كما يضع النهج للتقوي ،فإن العلم يضع للتقوي أيضا ،وهو يتلك عدة جل
لة
لة والعلميل
لة والثقافيل
لية والهنيل
بد أن تضع للتقوي ،من أهها :الوانب الشخصل
والجتماعية وغيها ،ويعتمد ف ذلك على أدوات عديدة وخاصة بطاقات اللحظة،
ويذهب البعض إل إشراك التعلمي ف تقوي معلميهم.
تقوي نائي

Evaluation finale

هو تقوي يتم ف ناية النهج ،يضم نتائج التقوي البنائي الت حصل عليها التلميذ علللى
مدى العام الدراسي لتكون حصيلة تقويه ،حيث نتعرف من خللا على مدى تقيق
لوير
لذا تطل
التلميذ للهداف التربوية ،الت تساعد على اتاذ القرار بشأن التلميذ وكل
النهج.
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تقوي تكوين

Evaluation formative

لي(
لل الدراسل
عملية منظمة تتم ف أثناء تكّون العلومة )أثناء التدريس و خلل الفصل
وتدف إل تصحيح مسار العملية التربوية للتلميذ والتحقق من فهمه للمعلومة الت مر
با و بيان مدى تقدمه نو الدف النشود.
تقوي شامل

Evaluation globale

لددة فل
لم الل
هو شرط من شروط التقوي العلمي ،يشي إل أن كافة جوانب التعلل
لم
لات والقيل
لاهيم والتاهل
الهداف ل بد أن تضع للتقوي ،ويشمل العارف والفل
والهارات والتذوق والتقدير وغيها.
تقوي جزئي

Evaluation partielle

لاب
لزاء الكتل
لن أجل
هو تقوي يوّجه إل جانب معي من جوانب النهج ،أو جزء مل
الدرسي باستخدام أدوات خاصة يتم تديدها على أساس أهداف التقوي ،ول يعطي
صورة شاملة أو متكاملة عن النهج كله أو الكتاب كله .ومن خلله يتم تميع النتائج
الت يتم التوصل إليها عن طريق كافة الوسائل الت ساهت ف تكوين الصورة الكلية لا
يراد تقويه.
تقوي الداء

Evaluation de la performance

هو ما يقوم به التعلم ف مال ما ،يتطلب عمل أو يتطلب إنازا يتلف ف كثي من
جوانبه عن استذكار مموعة من العارف.
تقوي النهج

Evaluation du curriculum

مموعة الجراءات والساليب تتخذ لتعرف مدى صلحية النهج بكافة أبعاده :متواه،
أنشطته ،مصادر تعلمه ،أساليب تقويه ،ومدى تقيقه للهداف الت وضع من أجلها.
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رحلة دراسية

Excursion scolaire

لا
رحلة تتضمن عدة وقفات ف أماكن متلفة لغراض الدراسة اليدانية ،تستخدم غالبل
ف دراسة العمال الفنية والعمارة ،وف الدراسات البيئية ،كما تسللتخدم الللولت
الدراسية ف مشاهدة النشطة الزراعية والصناعية والتجارية ف مواقع العمل.
متطلبات

Exigences

عدد اليام والشهور الطلوبة للحصول على شهادة أو مؤهل مللا ،يسللتخدم هللذا
الصطلح أيضا ليشي إل الؤهلت أو الستويات الدراسية الواجب توافرها لللتحللاق
ببنامج دراسي معي أو وظيفة أو عمل ما.
متطلبات عقلية

Exigences mentales

هي مموعة الهارات العقلية الت تساعد التعلم على التفكي السليم ،والتضمنة بشكل
لة
لن خلل عمليل
مباشر أو غي مباشر ف الناهج الدراسية الت ياول العلم تنميتها مل
التدريس.
ـبة
خـ

Expérience

موقف تربوي ،تتم فيه عمليتا التعليم والتربية معا ،إذا كان العلم يدّرس درسللا فلل
الفصل فإن الوقف يتضمن خبة تضم معارف وحقائق ومفاهيم واتاهات وتعميمات
ومهارات من جوانب العملية التربوية.
تربة يربا الدرس أمام التلميذ ف حصص العلوم ،كتشريح أرنب أو غي ذلك .يقوم
الدرس أو الدرب بذه العملية أمام التلميذ.
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خبة مباشرة

Expérience directe

هي مواقف تعليمية يكون فيها التلميذ إيابيا نشطا فّعال ،وتكون البة الت ير بللا
ل
لرض معيل
غنية واقعية ،يكن أن ترى وتسمع ،تذاق ،تشم وتلمس ،وتدف إل غل
واضح ف نفس التلميذ..
خبة تربوية

Expérience éducative

الواقف التعليمية الت يتفاعل فيها التعلم مع أفراد آخرين ،بيث يكون متفاعل نشطا.
يعتمد دور العلم فيها على تيئة إدارة الواقف الناسبة الت تثي التعلم وتعله يشللارك
بفاعلية .وتشمل تلك البات الكونات الادية والفنية والنفسية والتوى التعليمللي،
وتفاعلت التعلم مع الخرين ومع الكونات الخرى والنشاطات الت يقوم با كللل
من العلم والتعلم ،وتدف تلك البات إل تغي ف أداء التلميذ وتقيق عملية التعلم.
خبة إثرائية

Expérience d’enrichissement

هي خبة يتعلم التلميذ من خللا أحد الفاهيم العلمية ،أو يكتسبون ميل نو القراءة
لة
أو ف مال آخر مرتبط بوضوع البة التاحة ،أو يكتسبون أسلوبا جديدا ف معالل
مشكلة أو التفكي على نو سليم ف مواجهة موقف معي.
تريـــــــب

Expérimentation

منطقيا هو اختيار منظم لظاهرة أو أكثر وملحظتها ملحظة دقيقة للتوصل إل نتيجة
معينة ،كالكشف عن فرض أو تقيقه ،ومنه التجريب الذهن ف مال الفكللر حيلل
ب علللى
يتمثل الذهن ظروفا واقعية يربط با توقعه لنتائج معينة ،فهو تريب ل ينص ّ
الشياء بل
على تصورها و تثلها ف الذهن.
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خبي تربوي

Expert en éducation

ي موضوع أو مشكلة تربوية ،وف مال الناهج،
متخصص ف التربية يرجع إليه بشأن أ ّ
يكون البي التربوي هو ذلك التخصص ف علوم التربية عامللة والناهللج وطللرق
التدريس وتكنولوجيا التعليم خاصة .يعتمد عادة على آرائه ف عمليات تطيط الناهج
وتريبها وضبطها وتقويها وتطويرها.
خبي مناهج

Expert du curriculum

لم
لن العلل
خبي متخصص ف مال الناهج ،من الفترض أن يكون على أعلى درجة مل
والقدرة على التطبيق ،يشارك ف تطيط وبناء وتقوي وتطوير الناهج الدراسية ،ويعمل
عادة ف فريق مكّون من خباء الوسائل وتكنولوجيا التعليم وخباء الادة وعلم النفس
التربوي.
خبي وسائل تعليمية

Expert en moyens didactiques

خبي يستعان به عادة ف عمليات تطيط الناهج وإعداد الكتب الدرسية وف مرحلللة
تريبها وتطويرها ،هذا البي له دور أساسي ف اقتراح وتطيط وسائل تعليمية علللى
الستوى الركزي.
تعبــــــي

Expression

ترجة الفكار والشاعر الكامنة بداخل الفرد مشافهة وكتابة ،بطريقة منظمة ومنطقية
لكلة
ل أو مشل
مصحوبة بالدلة والباهي الت تؤيد أفكاره وآراءه اتاه موضوع معيل
معينة.
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F
عائلة وضعيات

Famille de situations

جلة من الوضعيات تكون مستويات صعوبتها متكافئة وتترجم نفس الكفاءة أو الدف
التامي للدماج.
تعرف كل كفاءة بعائلة الوضعيات الت تنتسب إليها لعل التلميذ يارس كفاءة من
إحدى الكفاءات أو تقييم مدى اكتسابه لا ،تعرض عليه وضعية )غي مسبوقة( مللن
عائلة الوضعيات.
بطاقة فردية أو مذكرة شخصية

Fiche individuelle ou personnelle

هي بطاقة من التقنيات الستعملة من طرف الرب السوسري )روبي دوترنس( أحللد
لة
لة البيداغوجيل
لاره دعامل
أعلم النزعة التفريدية ف التعليم الذي يشكل حسب أنصل
البداعية لنه يقوم على تفصيل العمل التربوي على حسب خصوصية التلميذ ،ويقوم
على مبادئ تكن من تنمية وتنشيط الطاقات البداعية الفردية لديه ،دون إغفال البعد
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الجتماعي لفردية النسان ف تفاعلها مع الخرين ،وأهم هذه البادئ الرية ،التعاون،
السؤولية الفردية.
غــــرض

Finalité

لم
لى تعلل
موضوع خارجي يتزل الاجة أو يشبعها ،يتلف عن الدافع ،إذ الدافع علل
بعض السائل السابية ،مثل ،قد يكون حب الستطلع أو إثبات الذات ،أما الغرض
منه فهو السيطرة على هذه السائل سيطرة تامة.
يرتبط بالغرض ف سيكولوجية التعلم ما يسمى عادة بالباعث ،والباعث ليس بدافع ف
حد ذاته ،لكنه عبارة عن مواقف وموضوعات ،يتمل حي الصول عليها أن تشللبع
لارجي،
لاعث خل
الظروف الدافعة .فالباعث يتلف عن الدافع لن الدافع داخلي والبل
لباع
لا بإشل
بينما يتفقان ف أن كليهما يتضمن مواقف معينة يتعلمها الشخص ،يربطهل
حاجة أو إزالة موقف أو توتر نفسي.
أغراض النهــج

Finalités du curriculum

نتائج تربوية عامة بعيدة الدى ،يتوقع النظام التعليمي تقيقها من خلل النهج.
مرونة

Flexibilité

هي إحدى مكونات التفكي البداعي ،تعن قدرة الفرد على النتقال من فئة إل أخرى
من الفكار ،وتعب عن مرونته العقلية.
وظيفة تعديلية

Fonction de remédiation

هي وضعية يتاج التعلم ف معالتها إل تش منطقي يفضي إل ناتج يكللون فيهللا
لام
لتدعي القيل
لذلك .وتسل
التمشي والناتج جديدين أو على القل أحدها يكون كل
بحاولت ،بناء فرضيات وطرح تساؤلت ،البحث عن حلول وسيطة تهيدا للحللل
النهائي ،وأخيا مقارنة النتائج وتقييمها .الوضعية الشكل هي وضعية تعّلم مبنية بكيفية
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يعجز التعّلم عن حّلها ،بجّرد السترجاع والتطبيق ،وتستوجب صللياغة فرضلليات
جديدة .وتّثل نوذجا لتنظيم التدريس وفق ما يلي :إيقاظ الّدافعية والفضللول عللب
لى
لات حّتل
تساؤل ،غموض ما ..وضع التعّلم ف وضعية بناء للمعارف .هيكلة الهّمل
يوّظف كّل متعّلم العمليات الذهنية الستوجبة قصد التعّلم.
وظيفية

Fonctionnalité

لب أن
لا يل
لة ،مل
كل ما يتعلمه التعلم داخل الدرسة وعب الناهج الدراسية الختلفل
يستخدم ف الواقف الياتية الت تواجهه بدف التواصل والعايشة مع الخرين ،وتقوم
على أساس أن التربية هي الياة وليست العداد للحياة.
وظيفية النهج

Fonctionnalité du curriculum

لات فل
يقصد با مدى إمكانية تطبيق ما يتناوله النهج من معارف ومهارات واتاهل
الياة ،وهذا يعن ضرورة ربط الناهج بالبيئة الت يعيشها التعلم.
وظيفية التدريس

Fonctionnalité de l’enseignement

لا
لا ومهاريل
لدى الطلب معرفيل
لل لل
مساهة عملية التدريس ف تقيق النمو التكامل
ووجدانيا ،كما تؤدي إل عملية تعلم لدى الطلب.
ـة
تغذية راجعـ

Feed-back

عملية تدف إل إجراء تعديلت لزمة ف الوقت الناسب لتسي العملية التعليمية فلل
التاه الصحيح ،تقوم على أساس تعّرف الصعوبات الت تواجه التعلم وماولة التغلب
لة
لك العمليل
عليها ،تعرف نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف وتلفيها ،وتسمى تلل
تصحيح السار.

69

مصطلحات ومفاهيم تربوية

G
ـم
تعميـ

Généralisation

عملية عقلية ،يقوم با التعلم نتيجة إدراكه العلقة بي القائق والعلومات والعللارف
والفاهيم .كذلك هو عملية تريد يصل من خللا إل حكم عام أو قاعدة عامة تنطبق
على مواقف أو أمثلة متعددة.
إدارة الفصــل

Gestion de la classe

لداف
لار الهل
هي إدارة التفاعلت والسارات بي العلم والتعلمي فيما بينهم ف إطل
لط
لدريس تطيل
الددة لذا الوقف .وتعتب إحدى مكونات عملية التدريس ،لن التل
وتنظيم وتنفيذ وإدارة.
إدارة معلومات

Gestion de données

هي تطيط ومراقبة وتكم ف تزين العلومات ونقلها ومعالتها بغرض توفي الصادر
من أجل التعلم.
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إدارة مشـروع

Gestion d’un projet

عملية تطيط مشاريع تصميم وتطوير تعليمي ،ومراقبتها والتحكم با.
إدارة مــصادر

Gestion des sources

عملية تطيط نظم وخدمات الصادر الساندة ،ومراقبتها والتحكم فيها.
ـم
معجـ
لاه
لوم .ف ل معنل
كتاب يضم لئحة من اللفاظ التعلقة باللغة عامة ،أو بعلم من العلل
اللسان يفيد العجم مموع العلمات الت يتلكها الفراد أوالماعة الت ينتمون إليها.
يعتب العجم على الستوى التعليمي موضوع نشاط أساسي لقراءة النصوص منهجيا..
وتوظف ف هذا الصدد عدة أنشطة منها :
القل الدلل لللفاظ ،أي مموع دللت لفظ معي …
.1
القل العجمي لعن معي ،أي مموع اللفاظ العبة عن موضللوع
.2
معي.
دراسة التصريح والياء للنص.
.3
القيام بإحصاءات وتصنيفات لللفاظ.
.4

Glossaire

رسوم بيانيــة

Graphes

وسيلة للتعبي عن القائق الكمية ف صورة مرتبة ،توضح القائق .لا أنواع متعللددة
لة
لوم البيانيل
منها :الرسم البيان الدائري ،والربعات البيانية ،والعمدة البيانية ،والرسل
الصورة.
دليل العلم
دفتر تكتب فيه خطة مفصلة توضح ما يقوم به العلم أثناء التدريس ،تشمل الهداف،
التوى ،طرق التدريس ،الوسائل ،النشطة ،أساليب التقوي ،كما يتوي على خطللة

Guide du maître
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مفصلة لا يقوم به العلم من أعمال خلل فترة زمنية معينة ،قد تكون أسبوعا أو شهرا
أوسنة ،بناء على تنسيق بينه وبي السلطات الشرافية بالوزارة.
دليل النهج

Guide du curriculum

حلقة الوصل بي الخطط والنفذ ،إذ يعرض ما يتصوره الخطط سبيل لتحقيق أهداف
لج
النهج الدراسي ،فهو يقدم النصح والرشاد والتوجيه للمعلم ف شأن تنفيللذ النهل
بدف تسي نوعية الوقف التعليمي.
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H
تأهيـــل شخصـــي

personnelle

Habilitation

لوانب
لع الل
لن جيل
هو تيئة التلميذ للتكيف مع العوق والتعامل معه بشكل سليم مل
لائل
لتخدام الوسل
لأهيله لسل
لذلك تل
النفسية والجتماعية والقتصادية ،ويشمل كل
والساليب التعويضية اللئمة.
مهارات التدريس

Habilités d’enseignement

قدرة العلم على استخدام المارسات والجراءات الت تساعده على القيللام بعمليللة
التدريس بكفاءة عالية ،يقق من خللا مستوى أفضل ف العملية التعليمية ،وتظهر ف
الصلة النهائية لنواتج التعلم.
مهــارات التعلــم

l’apprentissage

de

Habilités

لورة
لوه بصل
لو بنمل
مموعة الهارات الت تتطلبها عملية التعلم ،يكتسبها التعلم وتنمل
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تدريية ومنظمة ،تشمل مهارات التفكي وحل الشكلت والتصللال ،والهللارات
الرياضية والعملية.
مهارة

Habilité

قدرة عالية على أداء فعل حركي معقد ف مال معي بسهولة وسرعة ودقة ،مع القدرة
على تكييف الداء مع الظروف التغية.

معوقــــون

Handicapés

فئة من ذوي الحتياجات الاصة .عّرف نظام رعاية العوقي "العوق" بللأنه :كللل
شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر ف قدراته السمية أو السية أو
العقلية أو التواصلية أو النفسية ،إل الدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية
لع فئات ذوي
له جيل
لطلح تنلدرج تتل
ف ظروف أمثاله من غي العوقي .هذا الصل
العاقات الختلفة مثل :العوقي بصريا ،سعيا ،عقليللا ،جسللميا وصللحيا ،وذوي
لي
لدين ،ومزدوجل
صعوبات التعلم ،والضطربي تواصليا ،وسلوكيا وانفعاليا ،والتوحل
ومتعددي العوق إل غي ذلك.
عــــوق بصــــري

visuel

Handicap

مصطلح عام تندرج تته -من الناحية الجرائية -جيع الفئات الت تتاج إل برامج
وخدمات التربية الاصة ،بسبب وجود نقص ف القدرات البصرية.
عــــــوق ســــــعي

auditif

Handicap

مصطلح عام تندرج تته -من الناحية الجرائية -جيع الفئات الت تتاج إل برامج
وخدمات التربية الاصة ،بسبب وجود نقص ف القدرات السللمعية .والتصللنيفات
الرئيسية لذه الفئات هي:
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لد
لأكثر بعل
لبل فل
الصم :هو الفرد الذي يعان من فقدان سعي يبدأ بل 70 :ديسل
استخدام العينات السمعية ما يول دون اعتماده على حاسة السمع ف فهم الكلم.
ضعيف السمع :هو الشخص الذي يعان من فقدان سعي يتراوح بي  30و  69ديسبل
بعد استخدام العينات السمعية ،ما يعله يواجه صعوبة ف فهم الكلم بالعتماد على
حاسة السمع فقط.
عوق جسمي وصحي

Handicap physique et de santé

هو عوق يرم التلميذ من القدرة على القيام بوظائفه السمية والركية بشكل عادي
لابة
لا :إصل
ما يستدعي توفي خدمات متخصصة تكنه من التعلم .ويقصد بالعوق هنل
سواء كانت بسيطة أو شديدة تصيب الهاز العصب الركزي أو اليكل العظمللي أو
العضلت أو الالت الصحية الت تستدعي خدمات خاصة.
بلدة

Hébétude

حالة من المول الفكري ،ناتة إما عن الكف النفعال أو عن نوع ضعيف من اللط
العقلي.
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I
بلــــــــــــــــــــــــــه

Imbécilité

تلف عقلي حاد ،يقع بي الضعف العقلي والعته ،يتميز عنه باكتساب اللغة النطوقللة
ويتراوح العمر العقلي للمصاب به بي  3و  7سنوات.
مؤّشر

Indicateur

هو علمة يكن ملحظتها داخل العايي )كمية أو نوعية( ،نلجأ ف الغالب إل تديد
مؤشرات متعددة تبي مدى احترام العايي خاصة ف الالت الت يصعب فيها ملحظة
العيار.
مؤشرات تربوية

Indicateurs éducatifs

لن
لف عل
لن الكشل
تعّد العايي غي ضرورية للتصريح بنجاح التعلم ،بيد أنا تّكن مل
مستوى أداء التعّلمي ومن ثة ترتيبهم ترتيبا تفاضليا .يب أن تّدد العايي بدّقة حّتى
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نتمّكن من اختبار الكفاءة ،ونسعى ف الغالب إل أن ل تتعدى معايي الد الدن ثلثة
أو أربعة معايي ،ومعيار أو اثني للمتميز وذلك تقيقا للهداف.
مؤشرات الداء

Indicateurs de performance

جل أو عبارات تصف بدقة قدرة التعلم على الداء بعد مروره ببة تعليمية تعلمية.
ـراء
استقـــــ

Induction

عملية تفكي تتاج إل تتبع الزئيات والوصول با إل حكم كلي أو قاعدة ،يطللرح
فيها العلم على تلميذه عددا من الالت أو الواقف أو المثلة للخروج بفهللوم أو
تعميم معي .أو هي عملية تفكيية يتم النتقال با من الاص إللل العللام أو مللن
الزئيات إل الكل ،حيث يتم التوصل إل قاعدة عامة من ملحظة حقائق مفردة.
تفتيش ،مراقبة تربوية

Inspection

مهمة من مهام تأطي الدرسي وتوجيههم ومراقبتهم ،تنبن على مموعة من الدوار
والوظائف منها:
 متابعة سي تنفيذ البامج التعليمية؛ تقوي الدرسي؛ تكوين الكوني وإعادة تكوينهم؛ تنشيط حلقات تكوينية؛ الساهة ف البحث التربوي؛ إعداد البامج وتطويرها وتقويها؛ التسيي الداري لبعض الؤسسات التربوية؛ -القيام بهام إدارية متلفة.
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معاهد التربية الاصة

Instituts d’éducation spécialisée

هي مدارس داخلية أو نارية تدم ذوي الحتياجات التربوية الاصة فقط.
تثقيــــــــــــــــــــــــــف Instruction

عملية تدف إل إكساب الفرد ثقافة ،تتم من خلل مموعة العمليات والؤثرات الت
تؤثر على الطفل ،الكائن البيولوجي ،وتعل منه كائنا اجتماعيا .مع التأكيد أن السرة
هي اللية الول ف التمع الت يصل فيها التثقيف ،فخلل مراحل حياة الطفل ونوه
للوك
لاط السل
شيئا فشيئا يبدأ ف البتعاد عن السلوكات البيولوجية والقتراب من أنل
الثقاف .ومن الدير بالذكر أن الطفل ف حياته الول يكن تثقيفه بثقافة جديدة ،لن
الثقافة ل تنتقل وراثيا بل هي مكتسبة واجتماعية.
إدماج

Intégration

 تربية وتعليم التلميذ غي العاديي ف الدارس العادية مع تزويدهم بللدماتالتربية الاصة.
 استخدام اعتيادي ومستمر للبتكار التعليمي ف بيئة وثقافة منظمة . قدرة التعلم على توظيف عدة تعلمات سابقة منفصلة ف بناء جديد متكاملوذي معن ،غالبا ما يتم هذا التعلم الديد نتيجة التقاطعات الت تللدث بيلل
متلف الواد والوحدات الدراسية.
إدماج الواد الدراسية

Intégration des matières

يعن إزالة الواجز بي الواد الدراسية الختلفة ،كرد فعل لتزايد مالت الدراسة وتعدد
الواد القدمة للتلميذ ،بيث تبدو ف مقررات واحدة .يتخذ الدماج صورتي ،الول:
لاج
لة :إدمل
لات ،والثانيل
لوم واللغل
إدماج الواد التقاربة ،مثل الواد الجتماعية ،العلل
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مموعات غي متقاربة مثل التاريخ والدب ،يطلق عادة مصطلح الالت الواسعة على
الصورة الول ويطلق على الثانية النهج الندمج.
ـل
تفاعـ

Interaction

طريقة جيدة يتفاعل فيها كل من التعلم والعلم والواد التعليمية ف إطللار الظللروف
والمكانيات التوفرة ف حجرة الدراسة.
كما يعرف كذلك بأنه تفاعل التعلم مع النشاط ف شوليته ككل متكامللل .ينبغللي
اختيار نشاطات التعلم لتحقيق النمو الشامل للمتعلم والبلوغ به إل أقصللى درجللة
مكنة ،مع مراعاة التوازن فيه ،كما يكن الستعانة ف ذلك بفهوم مطالب النمو.
تفاعل لفظي

Interaction verbale

تفاعل يتم بي العلم والتلميذ ،وبي التلميذ بعضهم البعض داخل الفصل الدراسللي
أثناء قيام العلم بالتدريس ،ينمي لديهم القدرة على النقد والتحليل ،وإبداء الرأي فيما
يقومون بدراسته.
اهتـــــمام

Intérêt

ي موقف تعليمي ،ويشي إل وجود
درجة من الوعي أو التركيز توجد لدى الفرد ف أ ّ
درجة عالية من الدافعية لدى التعلم ،ويستطيع العلم أن يقق ذلك من خلل توظيف
لارة
لن إثل
لن مل
لت يتمكل
لة ،حل
متلف أشكال تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليميل
التساؤلت ف أذهان التلميذ وما يشجعهم على ذلك إياد إجابات عن تساؤلتم ف
الادة العلمية التاحة.
مدرســــة داخليــــة

Internat

هي مدرسة يتلقى فيها التلميذ ذو الحتياجات التربوية الاصة أو التلميذ الذي يقيللم
بعيدا عن مؤسسته برامه التربوية بالضافة إل السكن والعاشة.
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مدخلت تربوية

Intrants éducatifs

لتوياتم
تشمل خبات التلميذ السابقة ف التعلم ومستوياتم فيه وقدراتم العقلية ومسل
لة
لددات الجتماعيل
لم ،والل
الرتقائية ومهاراتم واتاهاتم وميولم ودوافعهم للتعلل
لن
لات عل
لة البيانل
والضارية .وهي الكّون الثان لنظومة التربية الت تتحدد بجموعل
الوضاع الراهنة لسلوك التعلمي ف لظة معينة.
انطــواء

Introversion

ظاهرة نفسية تتميز بيل الفرد إل توجيه سلوكه وفق العوامل الذاتية والعزوف عن
الياة الجتماعية.
حدس

Intuition

هو الدراك الباشر لوضوع التفكي ،له أثره ف العمليات الذهنية الختلفة ،يلحظ ف
الدراك السي ويسمى حدسا حسّيا ،وقد يكون أساسا للبهنة والستدلل ويسمى
حدسا عقليا .فالدس يدرك حقائق التجربة كما تدرك القائق العقلية ،به نكشللف
أمورا ل سبيل للكشف عنها عن طريق آخر .وهو بذا أشبه بالرؤية الباشرة أو اللام،
ي العرفة الفطرية الفجائية الت ل تتاج إل مقدمات.
أ ْ
جرد )تديد( الهتمامات

Inventaire des intérêts

مموعة من السئلة متعلقة بأشياء وأمور يفضلها التعلم ،ييب عنها كي يتم تديد
مراكزالهتمام لديه ،المر الذي يعتمد عليه ف تطيط البات اليومية الللت يثلهللا
النهج ،قد تكون الداة الستخدمة ف هذا الشأن بطاقة تتضمن عللددا كللبيا مللن
الهتمامات الت يتار التعلم منها ما يتفق معه.
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J
ألعاب التدريـب على الــهارات Jeux d’entraînement sur des

هي
habilités
ألعاب تساعد على استبقاء الهارات وتقيق الهداف العرفية والوجدانية كمهارات
رسم الريطة بالنسبة للصغار ،حيث تبدأ برسم حجرة الدراسة ،ث النطقة الاورة
للمدرسة ،أو تديد اتاهات سي التلميذ من النزل إل الدرسة.
ألعاب تعلمــية

Jeux instructifs

لول إل ل
نشاط تعلمي منتظم يتم اللعب فيه بي طالبي أو أكثر ،يتفاعلون معا للوصل
أهداف تعلمية مددة .تعتب النافسة من عوامل التفاعل بينهم .تتم اللعاب التعلميللة
لم
لدم لل
تت إشراف وتوجيه العلم الذي يقوم بدور الرشد أو النسق أو العدل ،يقل
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الساعدة عندما يتطلب الوقف ذلك ،ويصص جزءا من الوقت بعد انتهللاء اللعبللة
للمناقشة.
ألعاب الاكاة

Jeux de simulation

هي عبارة عن تبسيط تريدي أو إيضاحي لوقف حقيقي أو لعملية تعليمية ما .تساعد
التعلمي ف تعلم مهارات أو قيم معينة خارج نطاق اللعب أي ف الواقع ،ويوجد
هناك الكثي من اللعاب التطورة تاريا توفر الشكل الخر أي غي التعليمي.
فالتعلمون يواجهون مشهدا فعال للموقف الدروس ،وهذا يتم خارج الصف ،وبشكل
عام فإن ألعاب الاكاة التعليمية تثي اهتمام الطلبة ،وتعطي فكرة شاملة عن الوضوع،
وتعل الطلبة يتصرفون من خلله ،وكأنم ف موقف حقيقي ،مثل ألعاب الاكاة
التعليمية العتمدة على الاسوب والفيديو التفاعل ،وتعتمد فعالية ألعاب الاكاة
التعليمية على :
 .1نوعية الواد الستخدمة فيها وطريقة استخدامها.
 .2تقبل الطلبة لثل هذه الوسائل.
 .3شكل الماعات سواء كانت متجانسة أم غي متجانسة.
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L
لغة الشارة

Langage des signes

هي أحد أساليب التواصل الذي يعتمد على استخدام الشارات ف إيصال العنلل ،أو
هي لغة خاصة بتعليم الصم ،تعتمد على رموز يتم تشكيلها من خلل تريك اليدي
والصابع ف أوضاع متلفة ،تّل مل الكلمات النطوقة لدى الفراد العاديي.
درس

Leçon

طريقة لتلقي العارف أو التعليمات ،تصمم على أساس مشاركة مموعة من التدربي
لارات
لارف ومهل
أو التعلمي ف تقيق أهداف معينة كاكتساب أو تنمية وتطوير معل
واتاهات معينة .يعتمد أسلوب الدرس على التأكد من أن التدربي أو التعلمي قللد
استفادوا من التدريب أو التعليم بطريقة فورية بيث يتاح للمدرب معالة الخطللاء
لئلة
له أسل
على الفور .والدرس ليس كالاضرة من حيث أنا كلم مستمر ،بل تتخللل
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ومشاركة ومناقشة متبادلة بي التعلمي والدرس أو الدرب ،كما يعتمد الدرب بصفة
أساسية على استخدام الساعدات السمعية و البصرية أثناء الدرس.
درس نوذجي

Leçon modèle

هو عرض مفصل لدرس يقوم العلم بتدريسه داخل القسم ،يوضح الجراءات الت قام
بتنفيذها داخل الدرس بداية من تديد الهداف العرفية والهارية والوجدانيللة ،ثلل
القدمات التمهيدية الت استخدمها لربط العلومات السابقة بالعلومات الديلدة ،ثل
لائل
لا ،ووسل
الوسائل والنشطة والساليب الت استخدمها ف تدريسه لكل فقرة منهل
التقوي سواء كانت بنائية أو ختامية بقصد نقل البة إل معلمي آخرين ،ومساعدتم
على تسي الداء التدريسي ،هذا ما ينعكس على مستويات التعلمي.
قراءة الشفاه

Lecture labiale

هي أحد أساليب التواصل الذي يتعرف من خلله العوق سعيا على الرموز البصللرية
لركة الفم والشفاه أثناء الكلم من قبل الخرين.
انقرائية

Lisibilité

مدى قابلية الادة للقراءة ،وهي الصعوبة النسبية الناجة عن مكونات القروء.
انقرائية كتـب الطفال

Lisibilité des livres pour enfants

هي مموعة مكونات الكتاب الت تقق للطفل القارئ النجاح ف القراءة ،فيقرأ بسرعة
وفهم ومتعة.
كتاب مدرسي
مموعة من العلومات الختارة والبوبة والبسطة الت يكن تدريسها ،ومللن حيللث
عرضها تّكن التلميذ من استخدام الكتاب الدرسي بصورة مستقلة.

Livre scolaire
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أو عبارة عن كتاب عرضت فيه الادة العلمية بطريقة منظمة ومتارة ف موضوع معي،
وقد وضعت ف نصوص مكتوبة بيث تناسب موقفا بعينه ف عملية التعليم والتعلم.
وهو كذلك وثيقة رسية موجهة مكتوبة ومنظمة كمدخل للمادة الدراسية ،ومصممة
للستخدام ف القسم ،تتضمن مصطلحات ونصوصا مناسبة وأشكال وتارين.
برمية تعليميــة

éducatif

Logiciel

برنامج مصمم لتطوير التعليم بالاسب الل ،يوي إجراءات مسبقة التحديد تتطلب
)أو ل تتطلب( معرفة الستخدم لبمة الاسب الل.
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M
ـل
ـم الفصـ
معلـ

Maître de la classe

معلم يقوم بتربية وتعليم التلميذ ف أحد الصفوف الولية من الرحلة البتدائية من خلل
تدريس الواد الختلفة ف ذلك الصف.
ذاكرة

Mémoire

عملية تزين البة أو مواد التعليم لفترة من الزمن ،تعرف بفترة الحتفللاظ ،وقللد
تسترجع قصد استخدامها ف وقت معي.
قياس

Mesure

عملية يقّدر با أداء التعلم بالنسبة لاصية معينة ،باستخدام أداة ملئمللة أو مقيللاس
مناسب ،يعب عن القياس بقيمة رقمية.
طريقة

Méthode

هي إجراءات يتبعها العلم لساعدة تلميذه على تقيق الهداف ،قد تكللون تلللك
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لكلة ،أو تيئة
لارة مشل
الجراءات مناقشات أو توجيه أسئلة أو تطيط مشروع أو إثل
موقف معي ،يدعو التلميذ إل التساؤل ،أو ماولة الكتشاف أو غي ذلك.
وتعن بفهومها الواسع مموعة الساليب الت يتم بواسطتها تنظيم الللال الللارجي
للمتعلم من تقيق أهداف تربوية معينة .إنا وفق هذا التعريف أكثر من مرد وسلليلة
لتوصيل العرفة.
طريقة الاضرة

Méthode de conférence

طريقة ف التدريس يقوم فيها الاضر بإلقاء الادة العلمية على مسامع الدارسي ،ياول
أن يثي انتباههم ويعلهم ف حالة من النشاط ليقبلوا على التعليم ويقّدر ناحه ف ذلك
بقدر ما تستشار دافعيتهم.
طريقة الوار

Méthode de dialogue

إحدى الطرق الناجحة ف العملية التعليمية ،تساهم ف توجيه التعلمي وإرشادهم،
لة
لامح واللفل
تتم بي الدرس والتعلمي أو بي التعلمي أنفسهم ،تلق جوا من التسل
لار
لبز أراء وأفكل
لدرس وتل
والب بي العلم والتعلم ،تساعد على تقيق أهداف الل
التعلمي حول موضوع ما ،كما تنّمي من خللا مهارات متلفة لديهم.
طريقــــة توليفيــــة

synthétique

Méthode

لمعية
لة السل
هي إحدى الطرق الستخدمة ف تعلم اللغات الجنبية ،تمع بي الطريقل
والشفوية ،ترّكز على النطق والستماع ،والطريقة العرفية الت ترّكز على الفهللم ،أي
إنا تمع بي الفهم والنطق والستماع ف عملية التعلم.
طريقة التدريس

Méthode d’enseignement

لح
لف .ينجل
وسيلة أو خطة يرسها العلم قبل الدخول إل الدرس ويطبقها على الصل

87

مصطلحات ومفاهيم تربوية

العلم ف أداء رسالته بسن اختياره لطريقة التدريس ،لن حسن اختيار الطريقة ييسر
إيصال العلومات إل أذهان التلميذ بأسرع وقت وأقل جهد.
أسلوب التدريس الباشر

Méthode d’enseignement directe

أسلوب يركز فيه العلم أثناء التدريس على البطاقات رقم (7 ،6 ،5) :من نظام
فلندرز )التفاعل الصفي بي العلم والطالب( ف اللحظة و تليل التفاعل اللفظللي،
يد من حرية استجابة التلميذ ،ويشمل إعطاء التوجيهات واستعمال النقد واستخدام
السلطة .
طريقة التدريس غي الباشر

Méthode d’enseignement
indirecte

لام
لن نظل
أسلوب يركز فيه العلم أثناء التدريس على البطاقات رقم (1،2،3،4) :مل
لذ،
لتجابة التلميل
فلندرز ف اللحظة وتليل التفاعل اللفظي ،يشجع على حرية اسل
ويشمل القسام التية :تقبل الشاعر ،الثناء والتشجيع ،تقبل الفكار ،وتوجيه السئلة.
طرق تقليدية للتدريس

Méthodes d’enseignement
traditionnelles

يقصد با تلك الطرق الت تعتمد على الاضرة ف تقدي متوى دراسي معي ،تتسللم
بالتلقي من جانب العلم والفظ واستظهار العلومات من جانب التلميللذ ،وهللي
مرتبطة بالفهوم القدي للمنهج الذي ارتبطت به تنظيمات منهجية ،كمنهللج الللواد
الدراسية النفصلة ،القائم على الفصل بي الواد الدراسية الختلفة ،وتبقى العرفة أساس
العملية التعليمية وهدفها الرئيسي.
طريقة استكشافية

Méthode exploratrice

إحدى الطرق العتمدة لللام بالشيء ومعرفته ،ويعن أن يبحث الرء بنفسه عن القيقة
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لة أو
لارات علميل
أو العرفة عموما ،أو هي عملية نشطة يقوم با التعلم باستخدام مهل
عقلية للتوصل إل تعميم أو مفهوم أو حل مشكلة.
طريقة إلقاء

Méthode récitative

طريقة من طرق التعليم التلقين يقوم فيها الدرس بسرد حقائق الدرس على تلميذه
فيكون صوته هو السموع أكثر من غيه.
طريقة علمية

Méthode scientifique

طريقة تتبع النهج العلمي وخطواته ف التفكي بغية الوصول إل القيقة ،تبدأ بلحظة
لع
ل وضل
الظواهر ث وضع الفرضيات وماولة التحقق من صحتها بدف الوصول إلل
القواني العامة.
طريقة علمية ف التفكي

Méthode scientifique de réflexion

نشاط عقلي لعالة أي موقف حيات أو تعليمي بطريقة علمية متكاملة ومتفاعلة ضمن
لة
لداف العامل
إطار من الطوات التتابعة من خلل نظام معرف يؤدي إل تقيق الهل
والسلوكية.
منهجية

Méthodologie

لغويا  Métodosتعن الطريق إل ...و  Logosتعن دراسة أو علم ،وموضوعها هللو
الدراسة القبلية للطرائق ،وبصفة خاصة الطرائق العملية ،وهي تليل للطرائق العلمية من
حيث غاياتا ومبادئها وإجراءاتا وتقنياتا . Galisson 1976 .وهي كذلك مموعة
من الطوات أو الراحل النظمة والرتبة ف سلسلة مددة ،يقوم الدرس بتنفيذها لكي
يتمكن من إناز الدرس.
وف الال البيداغوجي عموما ،هي عبارة عن جلة من العمليات النظمة الت تدف إل
لا
تليل طرائق بيداغوجية أو بلورة طرق أخرى جديدة ،تستمد هذه العمليات مبادءهل
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أو فرضياتا من أسس نظرية تتعلق بالسيكولوجيا وحقل الادة والسوسيولوجيا وحقل
البيداغوجيا وحقل التكنولوجيا .عن معجم علوم التربية . 2001
تدريس مصغر
عملية تعتمد تزئة مواقف التدريس إل مراحل أو مهارات ف فترات زمنية صغية ،يتم
التدريب عليها فرديا .بعد النتهاء من التدريب على كل جزئية ،يتم العرض الكلللي
لإن اللحظي ل
لوقف التدريس عرضا ممعا .سواء كان التدريب جزئيا أم ممعا ،فل
لون
يعتمدون على بطاقات اللحظة لتسجيل نواحي القوة والضعف ومناقشتها .وتتكل
كل مموعة من )  10إل  ( 15طالبا ،ويعتمد هذا النوع من التدريب على التصللوير
بالفيديو والتغذية الراجعة.
Micro enseignement

دافــع

Mobile

استعداد داخلي فطري أو مكتسب ،عضوي أو اجتماعي أو نفسي ،يثي سلوكا ذهنيا
أوحركيا ،يسهم ف توجيهه إل غاية شعورية أو لشعورية.
دوافع لشعورية
دوافع تكمن وراء تصرفات النسان وسلوكه ول يعرفها .ففي كثي مللن الللالت
يسلك النسان بعض السلوكات دون أن يعرف سببها ،وتكون صادرة من لشعوره
لة
لب أو الكراهيل
لودة أو الل
أو عقله الباطن ،مثل بعض حالت التعدي غي القصل
لشخص ما دون وجود سبب ظاهري ،وكذلك التصرفات السلوكية الشاذة ،ويكون
منبعها دوافع نفسية لشعورية )العقد النفسية(.

Mobiles non sensoriels

دوافع شعورية

Mobiles sensoriels

وقائع تدخل ف وعي الفرد ،وتكون تت سيطرته وإرادته ،ويكون الفرد فيها قللادرا
لا،
لبي عنهل
على معرفتها والتحكم فيها وتوجيهها أو تعديلها أو إيقافها أو تأجيل التعل
لنا خاضعة لعقله الواعي.
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نذجة ،قولبة

Modelage

تقدي ناذج جيدة يكن ماكاتا ف موقف ما من مواقف التعلم.
نوذج

Modèle

تقليد مسم للشيء ذاته،كامل التفاصيل أو مبسط.
ناذج مفاهيمية

Modèles conceptuels

لد
لن القواعل
ناذج تعّرف وتشرح وتصف العلقة بي التغيات ،أو هي نتاج مزيج مل
لافا
البحثية والعرفية ذات العلقة .يكن لذه النماذج أن تأخذ أشكال متنوعة أو أوصل
لفظية أو تصنيفات أو معادلت رياضية أو تثيل بصريا.
ناذج إجرائية

Modèles opérationnels

ناذج تصف كيفية أداء مهمة معينة ،أو هي ناذج وصفية يكن استخدامها كمرشللد
ف حل مشكلت مددة.
تعديل السلوك

Modification du comportement

للوك غي ل
هو عملية منظمة تدف إل تعزيز وتنمية سلوك مرغوب فيه أو تشكيل سل
موجود أو تفيض أو إيقاف سلوك غي مرغوب فيه.
تفيز

Motivation

عامل للسعي إل النجاح أو تقيق ناية مرغوبة ،أو للتغلب على العوائق ،أو للنتهللاء
بسرعة من أداء العمال الصعبة على أحسن وجه.
وسائل تعليمية

Moyens didactiques

كل أداة يستخدمها الدرس لتحسي عملية التعليم والتعلم ،وتوضيح معان كلمللات

91

مصطلحات ومفاهيم تربوية

الدرس ،أو شرح الفكار أو تدريب التلميذ على الهارات أو تعويدهم على العادات،
أو تنمية التاهات أو غرس القيم فيهم.
بكــــم

Mutisme

حالة يتميز با بعض الصابي بالمراض العقلية ،تتمثل ف الحجام عن الكلم.
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N
ذوو احتياجات خاصــة
يقوم هذا الصطلح على أساس أن ف التمع أفرادا يتلفون عن عامة الناس ،ويعللزو
لا دون
لردون بل
الصطلح السبب ف ذلك إل أن لؤلء الفراد احتياجات خاصة يتفل
سواهم ،وتتمثل تلك الحتياجات ف برامج أو خدمات أو طللرائق أو أسللاليب أو
لدد
لة ،وتل
لم الياتيل
أجهزة وأدوات أو تعديلت تستوجبها كلها أو بعضها ظروفهل
طبيعتها وحجمها ومدتا الصائص الت يتسم با كل فرد منهم.

Nécessiteux

مستوى مفاهيمي

Niveau conceptuel

لؤولية
خاصية فردية تصف انطلقا من مقياس للنمو القدرة على التجريد والس بالسل
الذاتية ،ودرجة الستقللية لدى شخص معي.
مستويات القراءة
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التأويلت الختلفة الت تقوم با مموعة من قراء نص أو خطاب معي )شعر ،شللريط
سعي ،لوحة فنية ،(...ومنطلق مستويات القراءة تكمن ف أن التلقي ليس قارئا سلبيا
بل هو قارئ يستقبل الطاب ويدخله ف نسقه الرجعي الذي يوجهه إل عناصر دون
أخرى.
مفهوم

Notion

هو عبارة عن تريد يعّبر عنه بكلمة أو رمز يشي إل مموعة من الشياء أو النواع
لت
لواع الل
لياء أو النل
التميزة بسمات وخصائص مشتركة ،أو هو مموعة من الشل
تمعهم فئات معينة ،وهو على أنواع ثلثة:
 مفهوم حاسم :هو جلة الصفات الت تكفي لتعريف لفظ ما ،فمثل مفهللوم
كلمة )إنسان( هو الياة والنطق.
لا
لافا إليهل
 مفهوم متضمن :هو جلة الصفات الت يثيها استخدام اللفظ مضل
العان الت تلزم عنها لزوما منطقيا.
 مفهوم ذات :هو جلة الصفات الت يثيها استخدام لفظ ما عند الفرد أو عند
جاعة بالذات ،أي أن كل ما يرتبط باللفظ ف الذهن يدخل ف معناها.
تكنولوجيات جديدة

Nouvelles technologies

لال،
يرتبط هذا الصطلح الديث الذي ظهر ف اليدان التربوي بجال العلم والتصل
ويشي عموما إل متلف الوسائط والعينات الت تساعد على تبادل ونقل العلومللات،
صوتا أو صورة أو ها معا .وتتم من خلل الفيديو والاسوب و الكاميا وشللبكات
النترنيت ف مالت متنوعة ،وتشمل متلف الطراف :الدارة ،الدرسي ،التلميذ.
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O
هدف

Objectif

هو نشاط معرف أو مهاري يارس على متوى .مثل :يسطر الفعل ،ينجز عملية جللع
بالحتفاظ.
أهداف معلنة

Objectifs cités

أهداف تدد الناهج الدراسية أو الوحدات ،يبذل العلم والدارسون كل الهود مللن
أجل تقيقها ،ويستخدم هذا الصطلح لتمييز الهداف الرجوة عن الهداف غي العلنة
أو الفية الت تتعلق بالتعلم الصاحب أو النهج الستتر.
أهداف سلوكية

Objectifs comportementaux

أهداف تصف الداء التوقع ف ناية الوقف ،أو بعد انتهاء البة التاحة للبناء ،والتال
تكون الادة أو الوسيلة أو النشاط كلها أشياء مساعدة ف إناز هذه الهداف ،يشترك
العلم عادة مع التلميذ ف تقوي مدى تقق هذه الهداف ،والعوقات الت حالت دون
تقيق البعض منها.
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أهداف قصية الدى

Objectifs à court terme

سلوك متوقع من التلميذ يكن ملحظته وقياسه وتقيقه خلل فترة زمنية قصية.
أهداف تعليمـية

Objectifs didactiques

هي الداءات الددة الت يكتسبها التلميذ خلل إجراءات تعليمية معينة.
هدف تربوي

Objectif éducatif

استنباط سابق للنهاية المكنة ف ظل الظروف الاضرة ،أو هو صياغة الطللرق الللت
يتوقع فيها تغيي سلوك التعلم صياغة واضحة عن طريق العملية التعليمية ،به يكن تغيي
تفكي التعلم وسلوكه .الدف التربوي على أنواع ثلثة :معرف ،سلوكي ووجدان.
أهداف التقوي

Objectifs d’évaluation

عبارة عن مموعة من الهداف ،تستخدم لقياس مستوى أداء التلميذ ف مادة دراسية
لن
لتق مل
لية ،وتشل
معينة ،تعد هذه الهداف ترجة للهداف التعليمية للمادة الدراسل
الهداف السلوكية.
هدف عام

Objectif général

عبارة تصف الناتج التعليمي التوقع تقيقه لدى التعلم.
أهداف وسطية

Objectifs intermédiaires

لد
لن التجريل
لال مل
لتوى عل
هناك عدة مستويات للهداف ،أهداف عامة على مسل
والعمومية ،فضل على أنا تتاج وقتا طويل لنازها ،وأهداف على مستوى درس أو
حصة واحدة ،وتسمى الهداف التعليمية أو الجرائية ،هناك بي هذه الهداف وتلك
لادة
لتوى الل
لى مسل
مستويات أخرى ،تسمى بالهداف الوسطية ،وهي أهداف علل
الدراسية.
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أهــداف بعيــدة الــدى

terme

long

à

Objectifs

لن خلل
سلوك متوقع يكن ملحظته وقياسه وتقيقه خلل سنة دراسية أو أكلثر مل
تنفيذ البنامج التربوي الفردي الاص بالتلميذ.
ملحظـــــة

Observation

هي الشاهدة الادفة بغرض وصف السلوك وتفسيه ،وطريقة من الطرق الت يقوم فيها
الباحث بتتبع الظاهرة الت يريد دراستها وتسجيل كل ما يدركه بدقة وموضللوعية،
تستعمل هذه الطريقة ف البحث العلمي والفحص النفسي والتقن ودراسة الالت ف
العلج العيادي..
عملية إدارية

Opération administrative

عملية إنسانية واجتماعية وتعاونية ،وهي أيضا عملية تربوية تدف إل تربية وتنميللة
العاملي والتصلي با ،تسعى ف ذات الوقت إل تقيق الهداف التربوية للمجتمللع
وللمؤسسة التعليمية العنية با.
إجرائيــــــــة

Opérationnisme

لى
لة علل
هي عملية يتم با تديد الفاهيم النظرية غي السوسة عن طريق اشتقاق أدلل
وجودها من النوع الذي يكن ملحظته .إذا تت هذه اللحظة كان ف هذا تقق من
وجود الفهوم النظري .كما تعرف أيضا بأنا نظرية من نظريات الفلسفة العملية الت
لل
لات ،مثل
تذهب إل أن كل مفهوم من مفاهيم النظرية يب تعريفه بأسلوب العمليل
القاييس وشروط اللحظة.
توجيه

Orientation

عموما هو مساعدة الفرد على تفهم نفسه والكشف عن مواهبه ،بيث يستطيع أن
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يبذل أقصى ما تّكنه قدراته وميوله على تشغيل مواهبه ف الناحية الت تعود عليه ،المر
الذي يعود على التمع بالفائدة والنفعة الكاملة.
إرشاد جــماعي

Orientation collective

إرشاد يقوم به مرشد الماعة من الدارسي الذين يدرسون برناما معينا ،يساعدهم
ويدهم بالواد التعليمية ،ويسعى إل حل الشكلت الت تعوق تقدمهم ف الدراسة.
توجيه تربوي

Orientation éducative

اكتشاف قدرات التلميذ وتوفي البامج التربوية الت تناسبها ،وتوجيه التلميللذ نللو
اللتحاق با.
إرشاد مهن

Orientation professionnelle

عملية منظمة يتم بوجبها مساعدة الفرد لتفهم حقيقة نفسه وقدراته واستغلل مواهبه
لة
لورة اللزمل
والتعرف على العمال التاحة ،واختيار أكثرها مناسبة له ،وتوفي الشل
لع
لراد التمل
بشأن اختيار العمل والتدريب والتطبيق ،مع كون هذه الدمة مفيدة لفل
عامة فهي لذوي الحتياجات الاصة أكثر أهية وفائدة ،وتعتب من الدمات الساندة
الامة ف هذا اليدان.
تنظيــم

Organisation

أحد مستويات مقومات الانب الوجدان ،ف هذا الستوى يتطلب المر تنظيم هللذه
القيم ف نسق متكامل أو نظام قيمي حت نستطيع التغلب على الصراعات الت تنشأ من
لم
لة بتنظيل
هذه القيم وتديد العلقة التبادلة بينها ،ويندرج تتها تكوين مفهوم القيمل
نسق قيمي.
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ويعرف أيضا بالطوات العملية لناز الطة الرسومة والددة ف برنامج العمل،
حسب تسلسل الوضوع مع اللتزام بالتوقيت الخصص للخطة ،أو هو استخدام
الواد.
تنظيم متوى النهج

Organisation du contenu du
curriculum

هو تقدي التوى للمتعلم بشكل معي ،بيث يؤدي إل تعلمه بشكل أسرع وأوسع،
وبشكل متدرج ينمو التعلم ويعمق ويثبت وتستمر آثاره مع التعلم.
تنظيم أفقي

Organisation horizontale

هو تنسيق بي الواد الدراسية الختلفة ث التنسيق بينها وبي الياة الارجية ،وبعد ذلك
بي الواد وحاجات التعلمي.
تنظيم رأسي

Organisation verticale

هو التنظيم الذي يكون ف الادة الدراسية الواحدة وداخلها ،أي ترتيب موضللوعاتا
طبقا لبادئ معينة ،بيث تكون هذه الوضوعات متدرجة ومترابطة ،ويفيد تعلم أولا
ف تعلم ما بعده.
أرتوفونيا

Orthophonie

مموعة من الطرق والتقنيات الستعملة ف تصحيح النطق وتقوي عيوب الكلم.
وسائل تعلم ذات

Outils d’auto apprentissage

وسائل يعتمد عليها التلميذ نفسه ،وهي مواد تعليمية قد تكون على شكل كتللاب أو
فيلم تعليمي ،أو تسجيل صوت وقد تكون كلها ف حقيبة واحدة.
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P
بيداغوجــــــيا

Pédagogie

مموعة الوسائل الستعملة لتحقيق التربية ،أو هي طرق التدريس والسلوب أو النظام
الذي يتبع ف تكوين الفرد.
بيداغوجيا الدعم

Pédagogie de soutien

لتهدف
لددة ،تسل
إستراتيجية للعمليات والجراءات الت تتم ف حقول ووضعيات مل
الكشف عن التعثر الدراسي وتشخيص أسبابه وتصحيحه من أجل تقليص الفارق بي
الدف النشود والنتيجة الققة .وتشمل هذه الستراتيجية :
 -1حقول الدعم وعملياته :وتتم عملية التقوي من خلل حقل معرف أو وجدان
أوحسي  -حركي .
له أو
 -2عملية تشخيص التعثر :وتتم ف حقول تتصل بواصفات التلميذ أو ميطل
العملية التربوية ذاتا.
 -3عملية تصحيح التعثر وعلجه :قد يكون تصحيحا بيداغوجيا أو تصحيحا غي
بيداغوجي .
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وتعرف كذلك بأنا مموعة من الوسائل والتقنيات التربوية الت يكن اتباعها داخللل
لل(
لة ككل
الفصل )ف إطار الوحدات الدراسية( أو خارجه) ،ف إطار أنشطة الدرسل
لتلف بعض ما قد يعترض تعلم التلميذ من صعوبات )عدم فهم ،تعثرات ،تللأخر(..
تول دون إبراز القدرات القيقية والتعبي عن المكانات الفعلية الكامنة.
إدراك

Perception

عملية معقدة تتدخل فيها الذاكرة والخّيلة وإدراك العلقات ف تأويل ما ندرك ،مع
وجود البة اليومية والتعلم الذي يضفي على هذه الصيغ معان ودللت من
خلل عملية التأويل.
أداء

Performance

ما يصدر عن الفرد من سلوك لفظي أو مهاري ويستند إل خلفية معرفية ووجدانيللة
معينة .هذا الداء يكون عادة على مستوى معي ،يظهر منه قدرة الفرد على أداء عمل
ما.
أداء لغـــوي

Performance linguistique

قدرة الفرد على الداء اللغوي الصحيح قراءة وكتابة وتدثا وتعبيا.
منظــور

Perspective

لات واقعيل لة
لب وعلقل
القدرة على رؤية الوضوعات والحداث والفكار ف نسل
أوتصوير الوضع النسب للموضوعات وحجمها ومسافتها.
فلسفة التمع و ثقافته

Philosophie de la société et sa culture

مموعة العقائد والقيم والعادات والعراف السائدة ف التمع ،وكللذلك النظمللة
السياسية والقتصادية والجتماعية الت يطبقها التمع.
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خطة تدريس

Plan d’enseignement

هي مموع الجراءات والعمليات الت يضعها العلم لنفسه ،ليتبعها ف تللدريس درس
ما ،تشمل عادة أهدافا ومتوى ،وطرق تدريس ،وأنشطة ،ووسائل تعليمية ،ووسائل
التقوي الناسبة لطة تدريس قصية الدى.
خطة الدرس

Plan de la leçon

لج
لداف النهل
له لهل
رؤية العلم لكيفية تقدي درس ما ،يعتمد ف إعدادها على فهمل
ومضمون الكتاب الدرسي من الادة العلمية ،وإعداد الهداف التدريسية ،وما يتاجه
من أنشطة ووسائل تعليمية وتكنولوجية لناز هذه الهداف ،ث تقوي مللا تعلملله
التلميذ على ضوء ما قدمه من أهداف للدرس.
تطيـــــط

Planification

نوع من التصور لا ينبغي أن يكون عليه النهج ،مع ربط هذا الال التصوري بجالت
التطبيق والتنفيذ ،مع تقدير احتمالت النجاح والفشل والعمل على تلشي احتمالت
هذا الخي ،وذلك بعد أن يتم الربط بي الهداف والمكانات والوسائل ،ث التفكي
ف طرق التنظيم والتنسيق.
تطيط إداري

Planification administrative

هو تنفيذ ما ّت تقريره ف التخطيط التربوي العام ،وتيئة الظروف له وتتبع العمليللات
النجزة وتقويها.
تطيط تربوي عام
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تطيط عام للعملية التعليمية ف شوليتها )الؤسسات ،الدرسي ،التعلميلل ،ميزانيللة
التسيي ،وضع الناهج والتوجهات الكبى ،(..يضعه القررون انطلقا من اعتبللارات
سياسية واقتصادية.
تطيط بيداغوجي

Planification pédagogique

يرتبط بتنفيذ النهاج التعليمي وما يقوم به العلم من عمليات ،وهو يستعد للتنفيذ.
تطيط برنامج

Planification d’un programme

لخاص،
لن الشل
لدد مل
عملية يقوم با شخص متخصص بفرده ،أو بالشتراك مع عل
بتحليل الواقف والعمال وتديد الهداف والضامي التربوية الطلوبة ،وغيها من
الوانب الت تشكل ف مموعها برناما دراسيا معينا.
تطيط إستراتيجي

Planification stratégique

عملية تتصور با النظمة مستقبلها ،فتضع الجراءات والعمليات الضرورية لبلوغ ذلك
الستقبل ،وعليه ،فإن التخطيط الستراتيجي هو أكب من مللرد ماولللة توقعللات
لا
الستقبل ،بل يتعدي ذلك إل القناع بأن صورة الستقبل يكن التأثي عليها وتغييهل
وذلك بوضع أهداف وغايات واضحة ،والعمل على تقيقها ف إطار زمن مدد.
جاعة مســتهدفة

ciblée

Population

الماعة أو الفئة الددة ،القصودة بالنهج الذي يقوم الباء بتخطيطه وتقللديه لللا
لة
لادية( ودراسل
بعددراستها من جيع النواحي) الجتماعية والبيئية والصحية والقتصل
حاجاتا وميولا ومشكلتا حت يأت النهج بكل خباته معبا عن ذلك ومساعدا على
تقدي تعليم وظيفي ناجع.
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ملف الناز

Portfolio des réalisations

ملف يتم فيه حفظ ناذج من أداء التعلم بدف إبراز أعماله ومنجزاته الت تشي إللل
مدى نوه الطبيعي والجتماعي والنفسي والكاديي والهاري والبداعي والثقاف.
موقف تعليمي

Position didactique

لم،
لانب العلل
موقف يتعلم فيه الفرد من خلل مروره ببات مططة وموجهة من جل
تكون هذه البة قائمة على خبات سابقة ،ومن التوقع أن تهد لبات أخرى فلل
الستقبل.
اختبار بعـــدي

Post-test

اختبار يتم تطبيقه على الطلب ،بعد النتهاء من دراسة موضوع معي أو برنامللج أو
لار
لاز الطلب الختبل
وحدة دراسية ،لعرفة ما حققوه من ناح ف الدراسة .إذا اجتل
البعدي ،هذا يعن تقيق الدف من الدراسة أي ناحهم ،ويكنهم النتقال إل دراسة
موضوع آخر ،وإل فعليهم دراسة الوضوع مرة أخرى حت يتازوا الختبار ،وغالبا ما
يكون الختبار البعدي نفسه الختبار القبلي.
تقوي قبلي

Pré évaluation

تقوي يساهم ف اتاذ القرارات بطريقة علمية ف أي من الالت الختلفة ،ويدد
الستوى الذي يكون عليه التعلم قبل قيامه بدراسة أي من الوضوعات الختلفة،
يستخدم ف مالت متعددة ،ويعد من الطوات الهمة ف مال التعلم الذات.
إعداد العلم

Préparation de l’enseignant

لال
هو نشاط علمي منظم تقوم به سلطات إشرافية على مستوى عال من البة ف مل
لن
الشراف ،يهدف إل تسي العملية التعلمية ويساعد ف النمو الهن للمعلمي ل مل
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خلل ما تقوم به تلك السلطات من الزيارات الستمرة وإسداء النصائح والتوجيهات،
من خلل الدورات التدريبية الت تساعد على تسي أدائهم.
إعـــداد مهن

Préparation professionnelle

هو تدريب الفراد على مارسة العمال والهن الختلفة ومنها التعليم ،الت يزودون من
خللا بالعلومات والثقافات العامة التخصصية والتطبيقات العلمية الت تساعدهم على
تقيق أهداف الهنة .تتم عملية التدريب داخل مؤسسات متخصصة ،سواء كللانت
معاهد أو جامعات أو مراكز تدريب.
تعلم قبلي

Pré requis

هو العرفة العلمية الت اكتسبها التعلم نتيجة مروره ببات تعليمية سابقة ،وتعد أساسا
لتعلمه الدي.
اختبار قبـــلي

Pré-test

اختبار يتم تطبيقه على الطلب ،قبل قيامهم بدراسة موضوع معي أو برنامج أو وحدة
دراسية ،للتعرف على الستويات الفعلية قبل القيام بذه الدراسة .إذا اجتاز الطلب
الختبار بنسبة ما ،يكنهم النتقال إل دراسة موضوع آخر ،وإل فعليهم دراسة
الوضوع الذي اختبوا فيه اختبارا قبليا.

مبادئ القاربة بالكفاءات

Principes de l’approche par
compétence
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البادئ الت ترتكز عليها القاربة بالكفاءات:
 الكل يفوق مموع الجزاء. ليس للكل نفس الهية. حت الكثر كفاءة يطئ. ما ييز البي عن غيه ،هي قدرته على التشخيص ووضع العلج. ما يتم تعلمه ف وضعيات دالة بالنسبة إل التعلم ،يبقى أثره مع مرور الزمن.اتاذ القرار
يقصد به تقرير شيء أو ماولة للوصول إل حكم ف موضوع من الواضيع أو مشكلة
من الشاكل ،يتم الوصول إليه من خلل دراسة معمقة وجع للمعلومات الرتبطة
بالوضوع وتليلها والفاضلة بي عديد من الختبارات التاحة أمامه واختيار البديل
الفضل.
Prise de décision

وعي
لرد .يتلم
شحنة عاطفية وجدانية قوية تتحكم ف كثي من مظاهر السلوك للدى الفل
تكوين الوعي من خلل مراحل العمل التربوي ف متلف مراحل التعليم ،كلما كللان
الوعي أكثر نضجا وثباتا كان ذلك أكثر قابلية لدعم وتوجيه السلوك الرشيد ف التاه
الرغوب.

Prise de conscience

سيورة

Processus

هي ف عمومها متلف العمليات والوظائف الت يقوم با التعلم لتفعيللل مكتسللباته
وإمكاناته الشخصية وتصحيح تثلته ،من أجل بناء معارف جديدة ودمها ف العارف
السابقة ،وبالتال اتاذ القرار وتديد الناز اللئم.
برمية ف العلم الل

Programmation informatique

مموعة من التعليمات ،تصف الجراءات الطلوب تنفيذها من الاسب الل بغرض
إناز بعض الهام ،طبقا لقواعد لغة برمة معينة.
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مقــرر

Programme

الوضوعات الرئيسية والفرعية الت يتم انتقاؤها من بي تراكمات العرفة السجلة فلل
الصادر العلمية التاحة أمام من يتارون قدرا معينا من العارف.
برنامـــــج

Programme

مطط عام يوضع ف وقت سابق لعمليت التعليم والتدريس ف مرحللة ملن مراحلل
التعليم ،يلخص الوضوعات الت تنظمها الدرسة خلل مدة معينة ،قد تكون شهرا أو
لا
لة ترتيبل
لون مرتبل
سنة ،كما يتضمن البات التعليمية الت يب أن يكتسبها التعلمل
يتماشى مع سنوات نوهم وحاجاتم ومطالبهم الاصة.
مقرر دراسي

Programme scolaire

جزء من البامج الدراسية ،مموعة من البات التعليمية ف حقل دراسي يقدم خلل
وقت مدد )سنة ،فصل ،(..يصل التعلم منه على درجات أكاديية عادة ،ويعطللي
القرر كل مستوى دراسي عنوانا أو رقما مددا.
برنامج النــشاط

Programme de l’activité

لا
لداد لل
مموعة من النشطة الادفة والقصودة والخطط لا بشكل علمي ،يتم العل
لم
مسبقا ،وفق خطة مددة الهداف والتوى وأساليب التقوي ،تتم تت إشراف معلل
تربوي لتساهم ف تنمية مهارات الطلب ،وتقيق الشخصية التكاملة معرفيا ومهاريا
ووجدانيا ،تثري الناهج الدراسية وترجها من دائرة التقليد.
برنامج موري
جزء من البنامج الدراسي العام ،يضم الساسيات الت يب أن يتعلمها الميع ،قللد

Programme axial
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يقدم هذا الزء ف شكل وحدات أو مشكلت بشكل مترابط ومندمج ،يشترك فلل
إعدادها عدد من العلمي والتخصصي ف العمل التربوي.
برنامــج مكثف
هو برنامج مركز يستغرق تنفيذه وقتا قصيا نسبيا ،له أهداف مددة ،يقوم على أساس
تعليم مهارات معينة ف عدد من الساعات ،قد يستخدم هذا النوع من البامللج فلل
التعريف بثقافات الشعوب ،أو تعليم اللغات الجنبية.

Programme chargé

برنامج تعليمي
مموعة من الواد التعليمية ،قد تكون على شكل مناهج دراسية ،أو مموعة كتابللات
أو قراءات تدد للتلميذ ،مصحوبة بوسائل تعليمية وأنشطة متنوعة ،تدد لذا البنامج
عادة فترة زمنية .قد يدرس التعلم بعضا من البنامج داخل الدرسة ،والبعض الخللر
عن طريق الدراسة النزلية الستقلة.

Programme didactique

برنامــج الثراء

Programme d’enrichissement

هو جزء من البنامج العام ،يقدم للتلميذ الذين يتاجون إل مزيد من التعلللم ،قللد
تكون هذه البامج ف شكل قراءات أو أنشطة أو أعمال يقومون با .هللو برنامللج
يساهم ف تطيطه العلم بعد أن يرى حاجة بعض التلميذ إل ذلك ،وقللد يططلله
بشكل فردي أيضا وفق ما يرصده من ملحظات على تلميذه.
مشروع

Projet

لق
هو عمل متصل بالياة يقوم على هدف مدد ،قد يكون نشاطا فرديا أو جاعيا وفل
خطوات متتالية و مددة.
مشروع القسم

Projet de classe

خطة عمل يشترك ف تديد أهدافها ورسم أركانا التعلم بالتعاون مع رفقائه ،وذلك
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قصد تطوير عملية التعلم وتاوز العقبات والعوائق اّلت يكن أن يلقيها ف إطار تعاقد
يضبط مراحل إناز هذه الّطة ومواعيدها.
مشروع مدرسة

Projet d’école

خطة عمل تساهم ف وضعها جيع الطراف العنية بالعملية التربوية ف الدرسة ،مللع
مراعاة خصوصيات هذه الدرسة ومواردها البشرية والادية ،وذلك قصد بلوغ هدف
لق بيئة
لد وخلل
واضح ف آجال مددة .يعتب مشروع الدرسة أداة ف خدمة تعلم جيل
تربوية أقدر على تقيق النجاح .كما يعتب كذلك طريقة تربوية لتنظيم مموعة مللن
لي
النشاطات التقنية ضمن مطط عمل صادق يهتم باهتمامات الطفل ومستواه القيقل
من حيث إمكانياته الذهنية والسدية ويضمن مساهته ف ضبط متطلباته ،وف إنللاز
أهم مرحلة وذلك بدف توظيفه ف ما يعود بالفائدة على الدرسة وروادها.
مشروع تربوي

Projet éducatif

خطة تسعى إل تقيق أهداف معرفية مهارية ووجدانية تترجها حاجات ومشكلت
يسعى التلميذ إل بلوغها عب عمليات منظمة.
مشروع بيداغوجي

Projet pédagogique

لا
هو كل صيغة تدد مواصفات التخرج بصطلحات الكفاءات والقدرات الت يلتزمهل
شركاء الفعل التربوي على مدى تكوين معي أو دورة دراسية مددة .كما يتضللمن
الشروع البيداغوجي الوسائل الستعملة وخطوات اكتساب العرفة القترحة وأنللاط
التقوي.
ترقية

Promotion

لف
هي عملية نقل الفرد من مستوى دراسي أو صف دراسي معي إل مستوى أو صل
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تال ،بناء على نتائج التقوي .يستخدم هذا الصطلح أيضا ف مال النمو العلمي والهن
للمعلمي ،ونقلهم وترقيتهم إل درجات أو وظائف إشرافية أو إدارية أعلى.
ببغائية

Psittacisme

اضطراب ف اللغة يتمثل ف الترديد الستمر للكلمات أو المل الت أسعت ترديدا يشبه
فيه الببغاء ،ويكثر عند الصابي بالضعف العقلي.
علم النفس التربوي

Psychopédagogie

هو أحد الالت الواسعة من مالت علم النفس التطبيقي ،يعمل على الستفادة من
نظريات ونتائج الدراسات وطرق وأدوات البحث ف العلوم النفسية واستخدامها ف
الغراض التربوية .هو فرع من فروع علم النفس ف مالت التربية والتعليم ،يهتم
بدراسة التغيات الستقلة مثل القدرات العقلية وبنية الفكار ف ذهن التعلم ،والدوافع
ذات الطبيعة النفسية الؤثرة ف التعلم ،بالضافة إل تأثي التغيات النفسية على نتائج
السلوك مثل :تأثي النافسة على مموعات التلميذ ،وملئمة الادة الدراسية وطرق
التدريس الختلفة لتحقيق الهداف الوضوعية ،وعلقة الدرس بالتلميذ ،وغيها.
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Q
تساؤل

Questionnement

تعلم يصل عن طريق إثارة التساؤلت ف أذهان التعلمي ،قد يكون ذلك من خلل
رحلة أو عرض فيلم أو صورة أو خريطة أو رسم بيان أو أي وسيلة تعليمية أخرى،
والدف من ذلك وضع التلميذ ف موقف يشعرون فيه بالاجة إل العرفة ،من هنا
تكون بداية البحث عن تلك العرفة من مصادرها ،وقد يصل عن طريق الناقشة
وتوجيه السئلة.
أسئلة اختيار من متعدد

Questions à choix multiples

لات
لدة إجابل
تقوم على أساس قدرة التلميذ على اختيار الجابة الصحيحة من بي عل
تعرض له ،يتكون السؤال من جزأين أساسيي ،مقدمة للسؤال ث استجابات أو بدائل
ل تقل عن أربعة بدائل متساوية ف الطول ،ترتبط جيعها بشكلة موضوع السللؤال،
ويتار التلميذ من بينها البديل الناسب.
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أسئلة ملء الفراغ

Questions à compléter

نوع من السئلة يطلب فيه من التلميذ أن يضع الكلمة الناسبة مكان النقط معتمللدا
على السترجاع ،ويهدف إل قياس قدرات متنوعة لدى التلميذ ،كالتعرف والتطبيق
والستنتاج والتحليل والتقوي .يفضل أن تكون الكلمة ف ناية السؤال وليس ف أوله،
وأن تكون واضحة العان بعيدة عن الغموض  ،ل تتمل أكثر من معن.
أسئلة التفــكي التـــقــارب

Questions convergentes

أسئلة تكون إجابتها مددة ،يكن الرد عنها بإجابة واحدة ،تعتمد عادة على قدرة
التعلم على التذكر والسترجاع.
أسئلة كشفيـــة

Questions de découverte

أسئلة تتاج من التعلم تفكيا وبثا وتأمل ،وتتطلب من العلم استخدام أساليب غي ل
تقليدية كأساليب العمل الكشفي ،أو التعلم بالكتشاف أو أسلوب حل الشكلت.
أسئلة مزاوجة ،مطابقة

Questions d'appariement

أسئلة تعتب من أهم الختبارات الوضوعية بسبب انفاض عامل التخمي ،وتتكّون من
عمودين ،أحدها يثل الثي والخر يثل الستجابة ،على التلميذ أن يتار من العمود
الول ،ما يناسب ف العمود الثان ،ويراعى فيه أن يكون عدد الستجابات أكثر من
عدد الثيات ،باتباع السلوب النطقي ف ترتيب الستجابات ،ومراعاة لستويات
التلميذ وقدراتم.
أسئلة تييز
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هي أسئلة يوجهها العلم إل تلميذه ،قصد التعرف على قدراتم ف التمييز بي الشياء
والفكار والقائق والفاهيم ،وعلى هذا الساس يستطيع العلم أن يطور من أدائه ف ل
التدريس.
أسئلة اختيارية

Questions facultatives

هي أسئلة يتارها التلميذ من بي مموعة أسئلة متاحة له ،يقصد بذلك ،اختيار التلميذ
لمى
السئلة الت يشعر بقدرته على حلها دون غيها .قد تكون ف بداية الدرس ،وتسل
تهيدية ،وقد تكون ف ناية الدرس ،وتسمى بالسئلة التلخيصية ،وف جيع الحللوال
يلحظ على السئلة التدرج والتنوع فيما تقيسه من جوانب التعلم.
أسئلة تبير

Questions de justification

هي أسئلة تستهدف قياس قدرة التلميذ على التوصل إل الستدللت وتقدي البرات
والدلة الت تثبت صحة العلومات الت تقدم إليهم ،أو الللت يقللدمونا مللن خلل
أنشطتهم و قراءاتم.
أسئلة موضوعية

Questions objectives

تستخدم لقياس قدرة التلميذ على استرجاع العلومات والستنتاج والتفسي ،وتطبيق
البادئ ف مواقف جديدة ،لا أشكال متعددة كالصواب والطأ ،والختبار من متعدد
وملء الفراغ والزاوجة.
أسئلة ترير كتاب

Questions de rédaction

هي أسئلة كتابية يطلب فيها من التلميذ تنظيم إجابتهم ،باستخدام لغتهم الاصللة،
لي
لرض النطقل
لار والعل
وهذا النوع يظهر قدرة التلميذ على التعبي والربط بي الفكل
للموضوع الذي يتضمنه السؤال ،سهلة ف إعدادها ،وما زالت لا السيادة ف تقللوي
كثي من الواد الدراسية الختلفة.
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أسئلة صواب و خطأ
تعطى للتلميذ عباراتّ ،ث يطلب منه ما إذا كانت صحيحة أم خاطئة ،يفضل فيها أن
تكون كل عبارة خاصة بعرض فكرة واحدة ويراعى أن توزع السئلة بي الصللواب
والطأ بطريقة تد من التخمي إل أقصى درجة مكنة.

Questions vrai et faux

نسبة الذكاء
حاصل قسمة عمر الفرد العقلي على عمره الزمن مضروب ف مائة ،ويللدل العمللر
العقلي على مستوى ذكاء الفرد ،لكنه ل يدل على مدى تفوقه أو تأخره بالنسبة لعمره
الزمن.

Quotient intellectuel

115

مصطلحات ومفاهيم تربوية

R
ـدلل
استــــــ
عملية عقلية أو تفكي منتج يهدف إل حل مشكلة ما حل ذهنيا عن طريللق إعللادة
لان.
لوز والعل
لتخدام الرمل
تنظيم البات السابقةّ ،ث الربط بينها بطرق جديدة واسل
فالستدلل هو عملية تفكي وأداة لل الشكلت تتضمن الوصول إل نتيجللة مللن
خلل العتماد على مقدمات معلومة ،أي أنه ينتقل من العلوم إل الهول ،وف الوقت
نفسه هو صورة من صور التعلم.

Raisonnement

سرعة التعلم الذات
مصطلح شائع الستخدام عند التحدث عن ظاهرة الفروق الفردية و تفريد التعليللم،
حيث تتاح الفرصة لكل تلميذ للتدرج ف الدراسة حسب قدراته و ظروفه ،فيقللارن
الفرد بنفسه و ل يقارن بالخرين.

Rapidité de l’auto apprentissage

إعـــادة التكيـــف

Réadaptation

عملية تدف إل تطبيق الطرق التربوية الختلفة لساعدة الفراد الذين يعللانون مللن
صعوبات ف الندماج الجتماعي والتلؤم مع متلف معايي الياة الجتماعية.
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استقبـال ،قبول

Réception

أدن مستويات الانب الوجدان ،الطلب معنيون عند هذا الستوى بللأن يشللعروا
بوجود بعض الظواهر والثيات ،يتضمن ثلثة مستويات فرعية ،هي :الوعي والرغبللة
ف الستقبال والنتباه الراقب أو الختار.
بـــــث

Recherche

هو تقيق مموعة من الظواهر بطريقة منهجية قصد شرحها أو فهمهللا ،أو فحللص
موقف غي واضح لكتشاف الظواهر الت ينطوي عليها.
بث مكتب ،وثائقي

Recherche documentaire

لد
لد تديل
لك إل بعل
بث يقوم به التعلم ف الكتبة بتكليف من العلم ،ل يبدأ ف ذلل
الشكلة الت يتصدى لبحثها ،وكذا الصادر اللزمة أو بعضها على القل ،وهذا المر
لم
لج ،أو العلل
لذ النهل
يتاج إل توجيه مرحلي ،سواء من العلم القائم على أمر تنفيل
الشرف على الكتبة.
بث تطوري

Recherche évolutive

دراسة منظمة لتصميم وتطوير وتقوي البامج التعليمية والعمليات والنتجات الت يب
أن تقق معايي التساق الداخلي و الفاعلية.
بـث نوعـــي
طريقة للتقصي العلمي ،تستخدم عادة طرقا غي تريبية ،مثل النثربولوجيا الوصفية أو
لا
لم بل
لا أو التحكل
دراسة الالة التاريية لدراسة التغيات الهمة الت ل يكن تناولل
بسهولة ،وهي طريقة تشدد على استخدام طرق متعددة .

Recherche qualitative
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بـث كـــمي
أسلوب للتقصي العلمي ،يتناول عادة التغيات الستقلة ،ف ظل شروط يتحكم بللا
الباحث باستخدام التصميمات التجريبية ،ويتضمن طرقا إحصائية لتحليل البيانات.

Recherche quantitative

اختصار أو تقليــص
عملية تستخدم عبارات وأساليب النص الصلي ،وتدف أكثر ما تدف إل حللذف
الشواهد و السانيد ،والتكرار ،والواشي مع البقاء على السياق العام للنص.

Réduction

تفكي

,Pensée Réflexion

سلوك معرف ،يتعامل النسان من خلله مع الصور أو الفكار الت تثل الوضللوعات
والحداث ،كذلك هو عمليات عقلية رمزية أو مضمرة ،تشمل التخيل ،التذكر ،حل
الشكلت ،أحلم اليقظة ،التداعي الر و تكوين الفاهيم والفكر البتكاري.
إصلح تربوي

Réforme éducative

لراء
النظر ف النظام التربوي القائم با ف ذلك النظام التعليمي ومناهجه ،من خلل إجل
لرؤى
الدراسات التقويية ،ث البدء ف عملية التطوير وفق مقتضيات الرحلة الراهنة والل
لد
لاهر التجديل
الستقبلية للنظام التربوي ،ف هذه الالة تكون التاهات العالية ومظل
التربوي من أهم المور الت توضع ف العتبار.
علقة

Relation

لذ،
لذ/تلميل
صلة ورابطة بي موضوعي أو أكثر )علقة مدرس /تلميذ ،علقة تلميل
علقة مدرسة/أسرة(
علج باعتماد طرق جديدة Remède à l’aide de nouvelles
méthodes d’apprentissage
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علج باعتماد طرق جديدة لتوى غي متملك ،أو علج باعتماد طرق جديللدة
لكتسبات غي كافية.
ـرى d’autres
ـوارد أخـ
ـع مـ
علج بالتعاون مـ

l’aide

à

Remède

 ressourcesعلج باللتجاء إل فريق الصحة الدرسية ،علج باللتجاء إل وحدة
التأهيل ،علج باللتجاء إل خلية العمل الجتماعي ،علج باللتجاء إل لنة قيللادة
مشروع الدرسة ،علج بالتعاون مع ملس الؤسسة ،علج بالتعاون مع الول.
علج وفق تغذية راجعة

Remède par feed-back

علج عن طريق تقدي التوجيه للتلميذ ،علج عن طريق الرجوع إل التلميذ )التوجيه
الذات( ،علج عن طريق الابة بي المكانيتي السابقتي ،علج عن طريق الصراعات
العرفانية والجتماعية.
علج وفق إعادة أو أنشطة إضافية Remède par répétition ou
activités supplémentaires

علج عن طريق مراجعة القطع الستهدف ،علج عن طريق عمل إضاف حول القطع
الستهدف ،علج عن طريق مراجعة الكتسبات السابقة غي المتلكة )إعللادة تعلللم
سابق( ،علج عن طريق عمل إضاف بدف إعادة التعلم أو دعم الكتسبات.
تـــــــذكر

Remémoration

لة.
استرجاع أو استحضار الاضي على هيئة ألفاظ أو معان أو حركات أو صور ذهنيل
لام
لل أمل
هناك فرق بي السترجاع والتعرف ،فالسترجاع هو تذكر الشيء غي الاثل
حواسنا ،أما التعرف فهو تذكر الشيء الاثل أمامنا ،وما نتعلمه ل نتذكره كللله لن
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عوامل النسيان تؤثر فيه ،والنسيان هو فقدان جزئي أو كلي ،قد يكون مؤقتا أو دائما
لا تعلمناه من مفاهيم و مهارات واتاهات.
مرجات تربوية

Rendements éducatifs

نواتج عمليات التجهيز التربوي ،وتنفيذ وتشغيل النظومة التربوية الت تتخذ صورة
التعلم .هذه الخرجات تسمى نواتج التعلم ،تتمثل ف التغيات الت تطرأ على سلللوك
التعلمي.
تعزيــــز

Renforcement

ض ،مربح ،مقنللع ،مشللبع،
ما يعقب الستجابة أو السلوك من آثار ،منها ما هو ُمر ٍ
ض ،مؤل ،منفر
إياب ،فيقال أثر طيب أو مكافأة أو تعزيز موجه ،ومنها ما هو غي ُمر ٍ
لم
لرة للتعلل
أو سالب فيقال له ،أثر غي طيب أو عقاب أو تعزيز سالب .الكافأة ميسل
بينما يكفي العقاب ف بعض الحيان لا يراد إبطاله وتعديله من سلوك.
تديد تربوي

Rénovation pédagogique

هو ما يظهر من أشكال التجديد التربوي ،نتيجة حركة الفكر الارية والستمرة فلل
لواد
لدات أو مل
كافة أرجاء العال ،يترجم هذا الفكر التجدد ف شكل أجهزة ،أو معل
تعليمية أو مفاهيم جديدة ،ومن الفترض أن تترجم إل واقع تربوي تضع للتجريللب
والراجعة والتطوير بشكل مستمر.
توزيع البنامــج

programme

du

Répartition

توزيع زمن للخبات التعليمية التعّلمية ،أو هو سلسلة زمنية للمحتوى العرف للمنهج،
لة
لبة تاليل
تتعلق بالسؤال مت ندرس؟ ماذا ندرس؟ ،ويقصد به أيضا أن تكون كل خل
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لارة
لسابقتها ،بيث أن البات التالية أو اللحقة تدث نوا وازديادا ف الفهم أو الهل
أو التاه أو أي عامل آخر.
استجابـــــة

Réponse

هي التفاعل بإيابية مع الظاهرة أو الثي بثا عن الرضا والرتياح والستمتاع .تندرج
عن الستجابة ثلثة مستويات :الذعان للستجابة ،الرتياح للستجابة ،الرغبة فلل
الستجابة .نن معنيون بالستوى الثان من هذه الستويات الت تتجاوز مرد النتبللاه
لعى وراءه
لا يسل
لا ،وإنل
للظاهرة ،ليلتزم فيها الطالب بوضوع أو ظاهرة أو نشاط مل
ليحصل على الرضا أو الرتياح عند العمل به ،أو النغماس فيه.
استجابة طبيعــية

Réponse naturelle

رد فعل يصل نتيجة وجود مثي طبيعي.
مرجات )نواتج(

Résultats

كّل ما يكن أن يصل عليه التعلم من نواتج ف جوانب التعلم ف موقف ما أو ف عدة
مواقف ،أو نتيجة لدراسة منهج ما أو حت بعض الناهج الدراسية القررة ف صف ما.
وكلما تعددت وتنوعت جوانب التعليم كان ذلك دليل على ثراء البات التاحة
وكفاءة العلم الذي استطاع أن يطط وينفذ هذه البات.
تلف ،تأخر دراسي

Retard scolaire

لنة
لوه ف ل السل
هو تكرار التلميذ للقسام وإعادتم لنفس التعليم الذي سبق أن تلقل
الدراسية السابقة ،وللتخلف الدراسي أو التأخر الدراسي شكلن:
لف
 .1تلف دراسي عام ،يكون فيه التلميذ متخلفا ف كافة الواد الدراسية وتلل
دراسي خاص ،يكون فيه التلميذ متخلفا ف بعض الواد الدراسية.

121

مصطلحات ومفاهيم تربوية

لوجي أو
 .2تلف دراسي خلقي ،يرجع إل قصور ف الهاز العصب أو الفيزيولل
إل نسبة الذكاء بي  70و  90درجة .وتلف دراسي وظيفي ترجع أسبابه إللل
عوامل اجتماعية أو نفسية.
ــي
ــف عقلـ
تلـ

mental

Retard

حالة تشي إل جوانب قصور ملموسة ف الداء الوظيفي الال للفرد ،تتصف الالللة
بأداء عقلي أقل من التوسط بشكل واضح ،يكون متلزما مع جوانب قصور ف مالي
أو أكثر من مالت الهارات التكيفية التالية :التواصل ،العناية الذاتية ،الياة النزليللة،
الهارات الجتماعية ،استخدام الصادر التمعية ،التوجيه الذات ،الصحة والسلللمة،
الهارات الكاديية الوظيفية ،وقت الفراغ ومهارات العمل ،ويظهر التخلف العقلللي
قبل سن الثامنة عشر.
كما يعّرف بأنه اضطراب يتميز بأداء الوظائف الذهنية ،أو العقلية العامة على نو أقل
لع
لل مل
من التوسط بدرجة دالة جوهريا ويدد إجرائيا أحيانا بنسبة ذكاء  70أو أقل
تضرر السلوك التكّيفي )با فيه التفكي والتعلم وأساليب التوافق الهن والجتمللاعي(
ويظهر خلل الفترة الرتقائية )تت سن  18عاما(
نواتج تعلمية

Résultats de l’apprentissage

مموعة النتاجات الت من التوقع أن يكون الفرد قد اكتسبها ،نتيجة قيللامه بعمليللة
التعلم ،تتضمن نتاجات معرفية ومهارية ووجدانية.
كل ما يكتسبه التعلم نتيجة الرور ببة ما أو مموعة خبات ف منهج ما ،قد تكون
هذه النواتج ضئيلة كأن يكتسب بعض القائق والعارف ،الت سرعان مللا تتعللرض
للنسيان ،قد تكون كثية متنوعة ،وأكثر بقاء لدى التعلمي ،مثل التاهات والقيللم،
التذوق ،الوعي ،أوجه التقدير ،الفاهيم ،التعميمات ،وغيها.
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S
معرفة

Savoir

مموعة الوقائع والقائق والفاهيم والعلومات الت تتكون لدى النسان نتيجة
ماولت متكررة لفهم الشياء و الظواهر اليطة به.
رسوم توضيحية

Schémas explicatifs

عبارة عن خطوط تشرح فكرة أو توضح شيئا ما ،تلخص القائق العامة لتلك الفكرة
أو الوضوع دون الدخول ف التفاصيل الدقيقة كالرسوم التخطيطية الت تشرح أجزاء
ساق النبات أو رسوم حل التمارين الندسية.
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علوم التربية

Sciences de l’éducation

مموع القول والالت العرفية الت تدرس الحداث والوضعيات التربوية تشللرحها
ضحها داخل سياقاتا التاريية والجتماعية والقتصادية والنفسية والسياسية.
وتو ّ
قابلون للتعلــم

Scolarisables

تتراوح درجة ذكائهم بي  55 – 75درجة تقريبا على اختبار وكسلر ،أو  52ل
درجة تقريبا على اختبار ستانفورد بينيه ،أو ما يعادل أّيا منهما من اختبارات ذكللاء
مقننة أخرى.

73

خدمات داعمة

Services de soutien

لتربوي
لو الل
هي البامج الت تكون طبيعتها الساسية غي تربوية ،لكنها ضرورية للنمل
لوب
لحيح عيل
للتلميذ ذي الحتياجات الاصة ،مثل العلج الطبيعي والوظيفي وتصل
النطق والكلم ،وخدمات الرشاد النفسي.
وضعيات تعليمية

Situations didactiques

لة
ليورة تعليميل
هي كّل مشكلة تثل تديا بالنسبة للمتعلم ،تدفعه إل الدخول ف سل
نشيطة وبناءة ،واستقبال معلومات ،وإياد قواعد للحل منتظمة ومعقولللة ،تسللمو
بالتعلم إل مستوى معرف أفضل.
وضعية استكشافية

Situation exploratrice

هي وضعية تكون ف بداية مموعة من التعليمات ،تصف الجراءات الطلوب تنفيذها
من الاسب الل بغرض إناز بعض الهام طبقا لقواعد لغة برمة معينة للدرس،
وتكون ف شكل وضعية مشكل.
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وضعية تطبيق أو تعّلم منهجي Situation d'apprentissage
systématique

هي وضعية تكون ف بداية الدرس ،وتكون ف شكل وضعية مشكل.
وضعية تعلم اندماجية

Situation d'apprentissage intégrative

لم
لص التعلل
لات أو خلل حصل
لر التطبيقل
هي وضعية مشكل ذات دللة ،تنجز إثل
الندماجية ،تستهدف تعبئة الكتسبات من أجل التعامل أو حل وضعية جديدة.

وضعية تقييم اندماجية

Situation d’évaluation intégrative

هي وضعية مشكل ،تأت إثر وضعية تعّلم اندماجية تتوفر فيها الميزات التالية:
 هي وضعية تقييم كفاية ،مترمة لبادئ بيداغوجيا الدماج. تتيح توظيف الكتسبات السابقة. تقيم ف جزء منها كفاءة من الكفاءات الفقية. تكون ذات دللة بالنسبة للمتعلم أي مستمدة من واقعه العيش.وضعية دالة

Situation significative

وضعية تند التلميذ وتفزه وترغبه ف التعلم .هي وضعية:
 تعطي معن للتعليمات؛ تقحم التعلم وتثّمن دوره؛ تمل أبعادا اجتماعية وأخرى قيمية؛ تكن التعلم من تعبئة مكتسباته وتوظيفها؛ تسمح للمتعلم باختيار الّتمشيات والتقنيات الت يريدها؛125
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-

تكون أقرب ما يكن من الوضعيات القيقية؛
تتوي على معطيات ضرورية للحل وأخرى غي ضرورية؛
تقيس قدرة التعلم على الدماج؛
تكون مألوفة لدى التعلم.؛
ذات طابع اندماجي.

وضعية مركبة

Situation complexe

ليست الوضعية الركبة مرد تطبيق لفهوم أو قاعدة أو صيغة ،وإنا وضعية يسللتدعي
حلها بالعتماد على عدة معارف ومعارف فعلية.
وضعية مشكل

Situation problème

تتيح توظيف الكتسبات السابقة ،تقيم ف جزء منها كفاية من الكفايات الفقية .تكون
ذات دللة بالنسبة للمتعلم أي مستمدة من واقعه العيش .وتكون الّتعليمة العروضة ف
لغة غي معقدة وغي قابلة للتأويل.
روافد

Sous disciplines

هي تعلمات مساعدة تعاضد التعلمات الساسية وتسهم ف تركيزها ف ذهن التعلم و
سلوكه .مثال :الط والنسخ بالنسبة للنتاج الكتاب أو القراءة.
أخصائي ف علم الجتماع

Spécialiste en sociologie

ل
لات فل
هو شخص مدرب مهنيا للعمل مع التلميذ وأسرهم عن طريق جع العلومل
سبيل توفي الدمات الجتماعية الناسبة.
رياضة مدرسية
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هي مموع النشطة الرياضية الزاولة داخل الؤسسات التعليمية ف إطللار المعيللة
الرياضية الدرسية ،تتوج ببطولت ملية ،جهوية ،وطنية ودولية ،يبدع فيها التلميللذ
ويبزون من خللا كفاءاتم و مواهبهم.
إثارة

Stimulation

عملية إجراء الثي على نظام قابل للثارة.
إستراتيجية

Stratégie

مموعة من الفكار والبادئ الت تتناول مالت من العرفة النسانية بصورة متكاملة،
مع تديد الوسائل والساليب الت تساعدنا على تقيق الهداف.
إستراتيجية تليل القيم

Stratégie d’analyse des valeurs

صممت أساسا للستخدام ف تليل القضايا الجتماعية ،تقوم فكرتا علللى أسللاس
طريقة سقراط ف دراسة القيم ،من خلل سلسلة من الجراءات الت تستهدف وصول
التعلم إل أحكام قّيمة و تتم بتحليل مفهوم القيمة.
استراتيجيات التعلم

Stratégies d’apprentissage

لي
لرد ،وهل
لم الفل
هي مبادئ أساسية وإجراءات وعمليات مطلوبة ،كي يدث تعلل
لائص
له ،وخصل
لدف منل
متعددة ،يتم تديدها بناء على طبيعة الوقف التعليمي ،والل
ومستويات الدارسي.
إستراتيجيات تعليمية

Stratégies didactiques

مواصفات اختيار وتسلسل الحداث والنشطة ف درس معي .
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استراتيجيات الثراء

Stratégies d’enrichissement

يقصد با اختيار وتنظيم العارف اللئمة لتنمية التفوق والبداع والرعاية الدائمة
للمتفوقي ،تشمل عملية الثراء :العارف والنشطة وأساليب التقوي  ،حيث يقوم فيها
العلم بإثارة الدافعية ،والتشجيع على التعلم الفردي ،والدراسة الستقبلية ،وتنمية
الهارات العقلية العليا ،كما أنا ل تتطلب العزل عن التلميذ العاديي ،وتسمح
للمتفوقي بتابعة دراستهم بعمق أكثر مع زملئهم العاديي.
إستراتيجية إدارة الفصل

Stratégie de gestion de la classe

مموعة مارسات وإجراءات يستخدمها العلم ،بدف تنمية الناط السلوكية الناسبة،
وتعديل السلوك غي الرغوب فيه ،وإثراء العلقات النسانية بي التلميذ ،وخلق جو
اجتماعي داخل الفصل ،يساهم ف ناح وتقيق مستوى أفضل ف العملية التعليمية.
إستراتيجية تعتمد على التعلم الفردي Stratégie basée sur
l'apprentissage individuel

إستراتيجية تقوم على مرونة النهج الدراسي بيث يسمح فيها براعاة الفروق الفردية
ف مقررات التعلمي .كّل متعلم يسي ف هذه الفصول بعدل يتفق مع قدراته ،ويكن
من خللا التخلص من نظام السنوات الدراسية التتالية ،وقد يكون داخل الموعللة
متعلمون من سنوات دراسية متلفة.
إستراتيجية تربوية

Stratégie éducative

رؤية فلسفية أو نظرية ،تعكس الوقف الرسي للقيادات التربوية لعملية التربيللة فلل
شكلها ومضمونا وأساليبها .وبقدر ما تكون الستراتيجية واضحة ،بقدر ما يكللون
ذلك ميسرا لوضع التنظيمات والترتيبات والعمليات الدارية والشرافية الناسبة لتنفيذ
هذه الستراتيجية.

128

مصطلحات ومفاهيم تربوية

إستراتيجية تدريسية

Stratégie d’enseignement

مموعة من الجراءات يتبعها العلم داخل القسم للوصول إل مرجات ،فلل ضللوء
الهداف الت وضعها ،تتضمن مموعة من الساليب والنشطة والوسائل وأسللاليب
التقوي الت تساعد على تقيق الهداف.
استراتيجية توضيح القيم

Stratégie de clarification des
valeurs

تقوم فكرتا على أساس الهتمام بعملية التقييم ل على القيم ذاتا .تقللدم الشللكلة
القيمية للمتعلم مردة من أية قيود ،ث يناقشه العلم بشأن تديد موقفه منها ،ث يعطيه
الفرصة لعرض وجهات النظر حول الواقف الختلفة للبدائل ،تسي وفق سبع مراحللل
لة
متدرجة ،تبدأ تفصيلت بسيطة للختيارات إل التفاعل والتصرف معها بطريقة ثابتل
ل تتضمن أحكاما معيارية للصواب والطأ ،لكنها تعطي استبصارا لتقييم القضايا.
استراتيجية عقلنية

Stratégie mentale

لتند إلل التفكيل
إستراتيجية تسند إل أسس علمية وفكرية ،تتسم بالوضوعية وتسل
النطقي السليم وتراعي ظروف الواقع والمكانيات التاحة داخل الال ،تعتمد علللى
البحث العلمي وتشارك ف وضعها الكفاءات العلمية التخصصة ف الال وتستند إل ل
الساليب الديثة ف تنظيمها و إدارتا.
إستراتيجية تعديل السلوك

Stratégie de modification de
comportement

تقوم على أساس استخدام أناط من التعزيزات الارجية موجبة أو سالبة اتاه ما
يصدر من التعلم من سلوك ،بيث يقوم العلم بتعزيز السلوك الرغوب فيلله و نبللذ
السلوك غي الرغوب فيه ،وتستخدم ف مواقف التعلم داخل الفصل وخارجه.
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إستراتيجية توجيه

Stratégie d’orientation

لديل
لة لتعل
لك ماولل
تعتمد على التوجيه والدعوة والقناع ف كسب الخرين ،وذلل
سلوكهم واتاهاتم برية ،واختيارات تراعي خصائص الثقافات والقيم الجتماعيللة
السائدة بي الناس من خلل مموعة من الساليب والنشطة الت تكنهم من تقيللق
ذلك.
رمز

Symbole

كل ما ينوب عن الشيء أو يعب عنه أو يشي إليه أو يل مله ،تثل أدوات الرموز فل
لارات
لبيات والشل
لا التعل
الصورة الذهنية واللفاظ والعان والرقام ،وتشتمل أيضل
والذكريات والعلمات الوسيقية والرائط الغرافية والصيغ الرياضية.
ندوة

Symposium

تعن اجتماع مموعة من الباء والتخصصي للسهام ف دراسة موضوع أو مشكلة
لا
فنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو توجيهية أو أخلقية ،تعطى فيهل
الفرصة للمناقشة وإبداء الراء حول الوضوع.
أسلوب التعلم

Style d’apprentissage

مصطلح يشي إل مموعة من الطرق والعادات ،الت اعتاد الفرد على استخدامها ف
حل الشكلت ،وف عمليات التفكي من أجل التعلم.
أسلوب التدريس

Style d’enseignement

مموع العمليات والجراءات والساليب الت يقوم با العلم أثناء التدريس ،تشكل ف
مموعها نطا ميزا لسلوك العلم ف التدريس.
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أسلــــوب التعبي

Style d’expression

هو ما يتسم به الشخص ف التعبي عن أفكاره واختياره للجمل وتصّوره اليال ،ولكّل
أسلوبه ف علم المال با يتميز به من تعابي أو رسوم أو إبداع بصفة عامة.
إشراف تربوي

Supervision éducative

هو نشاط علمي منظم تقوم به سلطات إشرافية على مستوى عال من البة ف مال
الشراف ،يهدف إل تسي العملية التعلمية ويساعد على النمو الهن للمعلمي من
خلل ما تقوم به تلك السلطات من الزيارات الستمرة ،وإعطائهم النصائح و
التوجيهات من خلل الدورات التدريبية الت تساعد على تسن أدائهم.
معينات سعية

Supports auditifs

هي وسائل تستخدم من قبل التلميذ العوقي سعيا بغرض الستفادة ما تبقى لللديهم
من قدرات سعية.
معينات سعية بصرية

Supports audio visuels

هي الواد أو الوسائل الت تعتمد على الستماع والشاهدة لتحقيق فاعليتها .تستخدم
عمليا لوصف جيع الواد والوسائل التعليمية باستثناء الواد الطبوعة التقليدية.
معينات تعليمية

Supports didactiques

هي معينات مرئية وسعية ،يستخدمها العلم أو التعلم ف العملية التعليمية.
معينــــــات بصــــــرية

visuels

Supports

لديهم
هي وسائل تستخدم من قبل التلميذ العوقي بصريا بغرض الستفادة ما تبقى لل
من قدرات بصرية.
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ـــــــــــــــــاط زائد
نشـ

Suractivité

هو سلوك يتسم بركة غي عادية ونشاط مفرط غي هادف يعوق تعلم التلميذ.
نسق
العن اللغوي للنسق هو ما جاء من الكلم على نظام واحد .أما العن النطقي فهللو
مموعة من القضايا الرتبة ف نظام معي ،بعضها مقدمات ل يبهن عليها ف النسللق
ذاته ،البعض الخر يكون نتائج مستنبطة من هذه القدمات .أما ف علللوم الطبيعللة
والكيمياء ،النسق هو جلة من العناصر الت يعتمد بعضها على بعض بيث تكّون كل
منظما ،ومنه النسق الشمسي وشهرته الموعة الشمسية والنسق العصللب وشللهرته
الهاز العصب .أما ف الفلسفة والعلوم النظرية فهو جلة الفكار التآزرة و الرتبطة الت
يدعم بعضها بعضا.
Système

نظام

Système

هو مموعة الشياء الترابطة والتكاملة بعلقات ذات صفات موحدة ومتجانسة ،تثل
أجزاءه ،لكونا ذات خصائص أساسية تؤلف ذلك النظام وتطرح معطيات ثابتة لناز
العمل من خلله.
منظومــة

Système

لا
لون منهل
مموعة من العلقات التداخلة الت تربط بي أجزاء متفاعلة ،كل نط يتكل
لن
لتوى مل
يؤدي وظيفة معينة ،ومثل هذه الموعة من العلقات قد توجد ف أي مسل
مستويات التعقد أو التركيب.
نظام الداء اللكترون

Système de performance électronique

مزيج من أجهزة وبرامج توفر القاعدة العلوماتية والعينات الوظيفية وأدواتا ،وعناصر
أخرى لدعم أداء الهام.
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نظام التعلم الدمج

Système de l’apprentissage intégré

مموعة من الدروس الترابطة العتمدة على الاسب الل ،تنظم بيث تطابق منهجللا
مدرسيا معينا أو نظام تدريب.
نظام تعليمي

Système didactique

لول إل ل
لة للوصل
مموعة كاملة للمواد والختبارات ،ودليل الطالب والعلم الطلوبل
لاندة
لات السل
الغايات ف وحدة تعليمية أو مقرر أو منهج ،بصاحبة النشطة والعمليل
لتشغيل النظام.
نظام تربوي

Système éducatif

مموعة القواعد والتنظيمات والجراءات الت تتبعها الدولة ف تنظيم انعكاس الفلسفة
الفكرية والجتماعية والسياسية السائدة ،بغض النظر عما إذا كانت هذه
الفلسفة مصرحا با ومعلنا عنها أم ل.
نظام التوصيل

Système de transmission

لواد
لل الل
طريقة أو مزيج من الوسائل والنظم الساندة الستخدمة ف تنظيم عملية نقل
التعليمية بغرض تقديها للمتعلم.
نظامي

Systématique

لم
لار نظل
استخدام عمليات أو إجراءات على أساس خطة ،بيث يسمح للفرد بابتكل
مكونة من عناصر متشابكة تعمل معا لتكّون منظومة متكاملة.
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T
لوحات إعلنية

Tableaux d’affichage

لة أو
لات بثيل
لة أو بيانل
لات مقارنل
لوحة لتوضيح البيانات وجدولتها ،تشي إل بيانل
إحصائيات لمر ما ،داخل الدرسة ،كأن توضع عليها مثل الداول والواعيد الدراسية
الختلفة.
سبورة مثبتة

Tableau fixé

ي فصل دراسي منها ،مثبتة ل
هي أكثر أنواع السبورات انتشارا ف الدارس ،ل يلو أ ّ
يكن نقلها من مكان إل آخر ،وتعتب إحدى الوسائل الت يستخدمها العلم ف العملية
التعليمية.
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سبورة دّوارة ذات وجهي

Tableau mobile à deux faces

سبورة مثبتة على حامل بطريقة تعلها تدور حول مور أفقي.
تقنيات سعية بصرية

Techniques audio-visuelles

طرق نتاج إيصال الواد التعليمية للمتعلم باستخدام آلت وأجهزة إلكترونية لتقللدي
الرسائل السمعية أو البصرية.
تقنيات معتمدة على الاسب الل

Techniques basées sur
l’ordinateur

طرق إنتاج أو توصيل مواد تعليمية للمتعلم باستخدام مصادر معتمدة على الاسللب
الل.
ـاح
أسلوب اليضـ

clarification

de

Techniques

استخدام الصور والشكال والرسوم والكتب الصورة ف العملية التعّلميللة ،بللدف
لات
تعديل السلوك الرغوب فيه ،وتنب السلوك غي الرغوب ،إضافة إل نقل العلومل
والفكار ،وتنمية الهارات الختلفة لدى التعلمي.
تقنيات تربوية

Techniques éducatives

لهم ف ل
هي الطرائق والوسائل والجهزة والواد السموعة والرئية والقروءة ،الت تسل
تقيق الهداف التربوية النشودة.
تقنيات التعليم

Techniques d’enseignement

لوع،
لس الوضل
لم وليل
تطبيق البادئ العلمية ف العملية التعليمية بالتركيز على التعلل
والستخدام الواسع للوسائل السمعية البصرية.
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تقنيات مدمة

Techniques intégrées

طرق إنتاج وتوصيل الواد التعليمية ،تضم أشكال عديدة من الوسللائل مللن خلل
التحكم ف الاسب الل.
تكنولوجيا

Technologie

تعن الستخدام المثل للمعرفة العلمية و تطبيقاتا وتطويعها لدمة النسان ورفاهيته.

تكنولوجيا التربية

Technologie de l’éducation

لا
لتخدامها وإدارتل
لا واسل
النظرية والتطبيق ف تصميم العمليات والصادر وتطويرهل
وتقويها من أجل التعلم .هي ف مال التربية استخدام الساليب التكنولوجية ليللاد
لل
اللول الناسبة لعديد من الشكلت العقدة الت يصعب على العقل البشري أن يصل
إليها بسهولة ويسر ،وتعن كذلك استخدام الذاعة والتلفزيون والتسجيلت الصوتية
ومعامل اللغات والاسبات ولوحات الفاتيح ،وغي ذلك من الوسائل الت استخدمت
لتعليم أعداد كبية من التلميذ ،وأصبح استخدامها أمرا شائعا لتحسي نوعية الياة.
أساليب تعليم مفتـــوح

Techniques de l’enseignement
ouvert

لوى
لدي التلل
مموعة الجراءات والمارسات الرتبطة بوانب التنظيم والقبول وتقل
وأساليب التقوي ،تلك الت يكن استخدامها لتحقيق أهداف نظام التعليم الفتوح.
أساليب التقوي الرسية

Techniques d’évaluation officielles

هي أساليب مقننة تستخدم لمع العلومات حول التلميذ.
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أساليب التقوي غي الرسية

Techniques d’évaluation non
officielles

هي أساليب تستخدم لمع العلومات حول التلميذ باستثناء الساليب القننة.
أساليب اللحظة

Techniques d’observation

أساليب تستخدم للحظة السلوك الذي يصدر عن الدارسي ف متلف الواقف الت
يوجدون فيها ،سواء داخل الفصول الدراسية أو خارجها ،و هي عادة تأخذ شكل
بطاقة تسمى بطاقة اللحظة ،وترب عادة من أجل التأكد من صدقها وثباتا.
اختبار تصيــلي
مقياس القدرة الالية للفرد على أداء عمل ما ،ومدى استفادته من التعلم والبة .ل
يهدف منه قياس القدرات الستقبلة الت تقيسها اختبارات الستعدادات ،ومع ذلك ل
يكن أن نقيس الستعداد دون أن نقيس الناز أو التحصيل بسبب استحالة قياس كل
جوانب الهارة العقدة أو مموعة من الهارات ف اختبار واحد.

Test d’apprentissage

اختبار تشخيـصي

Test diagnostique

نوع من أنواع الختبارات ،يهدف إل التعرف على نواحي القوة والضعف فلل أداء
الطالب ف منهج دراسي معي ،يتمكن من خلله معالة هذا الداء نو الحسن.
اختبار حـــر
اختبار تترك فيه الرية أمام التعلمي لختيار نشاط يؤدي إل خبة متعّلمة من بي
الواد التعليمية التنوعة القدمة لم .يتمثل دور العلم فيه إثراء بيئة التعلم ،وتوفي
النشطة التعليمية مع تقدي الرشادات له ،ومتابعة عمله ،وتقدي الشورة حت يقق
أهداف تلك النشطة.

Test libre
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نظرية تربوية

Théorie éducative

مموع البادئ الترابطة الت توّجه العملية التربوية وتّكم المارسات التعليمية.
معالة

Traitement

تغيي أوجه العلومات لعلها أكثر ملءمة للهداف العرفية أو السلوكية أو الوجدانية
الراد تقيقها عن طريق التعلم.
شفاف

Transparent

لة أو
لدادها بالكتابل
صفيحة بلستيكية شفافة تسمح برور الضوء من خللا ،يتم إعل
الرسم عليها مباشرة ث عرضها بهاز إسقاط ضوئي.
اضطرابات التواصل

Troubles de communication

هي اضطرابات ملحوظة ف النطق أو الصوت أو الطلقة الكلمية أوالتأخر اللغوي أو
عدم نو اللغة التعبيية أو اللغة الستقبالية ،المر الذي يعل الطفل باجة إل برامللج
علجية أو تربوية خاصة وهي نوعان:
اضطرابات الكلم

Troubles du langage

هي خلل ف الصوت أو لفظ الصوات الكلمية أو ف الطلقة النطقية ،يلحظ هذا
اللل ف إرسال واستخدام الرموز اللفظية ،وتصنف إل:
اضطرابات الصوت ل اضطرابات النطق ل اضطرابات الطلقة.
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U
وحدة دراسية )تعليمية(

Unité didactique

عبارة عن مموعة منظمة من البات الدراسية التقاربة الت تقدم كجزء من القللرر
الدراسي ،عادة ما تستمر الوحدة من أسبوع إل ثلثة أسابيع ،وتنظم الوحدات حول
مفاهيم متعددة.
استخـــــــــدام

Utilisation

لا
توظيف واستخدام العمليات والصادر من أجل التعلم ،هو أحد مكونات تكنولوجيل
التعلم.
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V
قيمة

Valeur

البدأ أو الستوى أو الاصية الت تعتب ثينة أو مرغوبة ،الت تساعد على تديد ما إذا
كانت بعض الوضوعات جيدة أم رديئة ،حسنة أم سيئة ،صحيحة أم خاطئة ،مفيدة أم
عدية الفائدة ،مهمة أم عدية الهية .هذه الوضوعات قد تكون أفكارا أو قرارات أو
أشخاصا أو أفعال أو أشياء.
صدق

Validité

هو ارتباط النشاط ارتباطا وثيقا بالهداف التربوية ،ومساعدته على تغيي السلوك ف ل
لى
لدرة علل
اتاه الهداف الرغوبة ،مع مراعاة أن معرفة الشيء ل تعن بالضرورة القل
فعله .وتدد درجة صدق النشاط بقدار ما يققه فعل من تغيي ف السلللوك الللذي
يرتبط بالدف الذي يدعي أن النشاط يققه.
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حقائب تعليمية

Valises didactiques

لق
لم وفل
لى التعلل
هي نظام تعليمي قائم على أساس التعلم الذات ،يساعد التلميذ علل
قدراتم وحاجاتم وميولم على ضوء مموعة من التوجيهات الت ينبغللي أن يسللي
لرض
لائل وتعل
لرح الوسل
التلميذ وفقها بتسلسل .هذه القائب تدد الهداف وتطل
النشطة ومصادر التعليم الخرى الت تساعد على تقيق الهداف التعليمية.
إرادة

Volonté

الشعور بالغرض الذي يريده النسان و التصميم على تقيقه.
إســــهاب

Verbosité

لابقة ذات
لة السل
هو توفي معلومات تفصيلية بغرض الربط بي الفهوم الديد والعرفل
العلقة بذلك الفهوم ،ولتحقيق ذلك يكن استخدام الطريقة الستنتاجية أو الطريقللة
الستقرائية التجريدية .أو هو عملية لفظية تؤدي إل اتساع نطاق الوضوع الللدلل
على نو يؤدي إل وجود ألفاظ وعبارات يكن الستغناء عنها.
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فهرس عربي ـ فرنسي لمصطلحات المعجم
إبداعّيلللللللللللة
إبداعيللللة ظللللاهرة
إبداعيللللة كامنللللة
اتاذ القرار
اتسلللللللللللاق
اتصللللللللللال
إثللللللللللارة
إجرائيللللللللللللة
أجهلللزة
احتياجللللات تدريبيلللللة
احتياجللللات مهنيلللللة
اختلللللبار
اختبار بعلللدي
اختبار تصيلللي
اختبار تشخيلصي
اختبار حلللر
للي
اختبار قبلللل
اختصار أو تقليص
اختيار التللوى
أخصائي ف علم الجتمللاع
أداء
أداء لغلللوي
إدارة فصللل
إدارة مشلروع
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Créativité
Créativité
apparente
Créativité
cachée
Prise de décision
Concordance
Communication
Stimulation
Operationnisme
Equipement
Besoins
d’entraînement
Besoins
professionnels
Epreuve
Post-test
Test d’apprentissage
Test diagnostique
Test libre
Pré-test
Réduction
Choix du contenu
Spécialiste en sociologie
Performance
Performance linguistique
Gestion de la classe
Gestion d’un projet
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Gestion des sources
Gestion de données
Perception
Intégration des matières
Volonté
Orthophonie
Consigne éducative
Orientation collective
Orientation professionnelle
Bilinguisme
 أسئلةQuestions à choix multiples
 أسئلةQuestions facultatives
 أسئلةQuestions convergentes
 أسئلةQuestions de différenciation
Questions de justification
Questions de rédaction
Questions vrai et
Questions de découverte
Questions d'appariement
Questions à compléter
Questions objectives
Techniques d’évaluation non officielles
Techniques d’observation
Techniques de l’enseignement Ouvert
Techniques d’évaluation officielles
Réponse
Réponse naturelle
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إدارة مللصادر
إدارة معلومات
إدراك
Intégration إدماج
إدماج الواد الدراسية
إرادة
أرتوفونيللللللللللا
إرشاد تربللوي
إرشاد جللماعي
إرشللاد مهنلل
ازدواجيللللللللة اللغللللللللة
أسئلة اختيار من متعدد
اختيارية
التفكي التقارب
تييز
تبير
أسئلة ترير كتاب
لأ
أسئلة صواب و خطل
faux
أسئلة كشفيلللة
 مطابقة،أسئلة مزاوجة
أسئلة ملء الفراغ
أسئلة موضوعية
أساليب تقوي غي رسية
أسللاليب اللحظللة
أساليب تعليم مفتوح
أساليب تقوي رسية
استجابلللللللة
اسللتجابة طبيعللللية
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Utilisation
استخلللللللللللللللدام
Raisonnement
استلللللدلل
Stratégie
لتراتيجية
إسل
Stratégies d’enrichissement
استراتيجيات الثراء
Stratégies d’apprentissage
لم
استراتيجيات التعلل
Stratégies didactiques
إستراتيجيات تعليميللة
Stratégie de gestion de la classe
إستراتيجية إدارة الفصل
Stratégie d’analyse des valeurs
إستراتيجية تليل القيم
Stratégie d’enseignement
إستراتيجية تدريسية
Stratégie éducative
إستراتيجية تربوية
Stratégie basée sur l'apprentissage individuel إستراتيجية تعتمد على التعلم الفردي
Stratégie de modification de comportement
إستراتيجية تعديل السلوك
Stratégie d’orientation
إستراتيجية توجيه
Stratégie de clarification des valeurs
استراتيجية توضيح القيم
Stratégie mentale
اسللتراتيجية عقلنيللة
Aptitude
استعلللللداد
Réception
للول
 قبل،للال
استقبلل
Induction
استقللللللراء
Autonomie
de
l’apprenant
للم
لل للمتعلل
للتقلل ذاتل
اسل
Accomplissement
اسللللللللللتكمال
Continuité
استمراريلللللللة
Continuité de l’évaluation
استمرارية التقوي
Continuité
de
l’expérience
اسلللتمرارية اللللبة
Déduction
استنتلللللاج
Bases
sociales
أسللللس اجتماعيللللة
Bases
cognitives
أسللللس معرفيللللة
Bases
psychologiques
أسللللس نفسللللية
Techniques de clarification
أسلوب اليضاح
Style d’enseignement
أسلوب التدريس
Méthode d’enseignement directe
أسلوب التدريس الباشر
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Style d’expression
Style d’apprentissage
Verbosité
Supervision éducative
Artificialisme

Réforme éducative
Autisme
Troubles de communication
Troubles du langage
Réadaptation
Préparation de l’enseignant
Préparation professionnelle
Finalités du curriculum
Acquisition
linguistique
Découverte inductive
Découverte déductive
Jeux d’entraînement sur des habilités
Jeux de simulation
Jeux instructifs
Introversion
Lisibilité
Lisibilité des livres pour enfants
Intérêt
Objectifs d’évaluation
Objectifs à long terme
 أهدافObjectifs didactiques
 أهدافObjectifs comportementaux
 أهدافObjectifs à court terme
 أهدافObjectifs cités
Objectifs
intermédiaires
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أسلللللوب التعبي
أسلوب التعلم
إسللللهاب
إشراف تربوي
اصطناعية
إصلح تربوي
اضطراب التوحد
اضطرابات التواصل
اضطرابات الكلم
إعللللللادة التكيللللللف
إعداد العلم
إعلللداد مهن
أغراض النهللج
اكتسلللللاب اللغلللللة
اكتشاف استقرائي
اكتشاف استنباطي
ألعاب التدريب على الهارات
ألعاب الاكاة
ألعاب تعلمللية
انطواء
انقرائيلللة
انقرائية كتلب الطفال
اهتلللللللمام
أهداف التقوي
لدى
لدة الل
لداف بعيل
أهل
أهداف تعليملية
سلوكية
قصية الدى
معلنة
وسلللطية
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Clarification لللللللللللللللللللللللللللللللضاح
إيللللل
Psittacisme
ببغائيلللة
Recherche
بلللللث
Recherche évolutive
بث تطوري
Recherche quantitative
بلث كلللمي
Recherche documentaire
(بث مكتب )وثائقي
Recherche qualitative
بلث نوعلللي
Programmation informatique
برمية فل العلم اللل
Programme
برناملللللج
Programme d’enrichissement
برنامللج الثراء
Programme de l’activité
برنامج النللشاط
Logiciel éducatif
(برنامج تعليمي )ف العلم الل
Programme didactique
برنامج تعليمي
Programme axial
لوري
برناملج مل
Programme chargé
برنامللج مكثف
Fiche individuelle ou personnelle
بطاقة فردية أو مذكرة شخصية
Dimension
ُبعللللدٌ كمللللي
 ُبعلللللللللللللللللل ٌد نللللللللللللللللللوعيquantitative
 بكللللللللللللللللمDimension
qualitative
بلدة
Mutisme
للللللللللللللللللللللللللللله
بلل
Hébétude
بنللللللللللاء التللللللللللوى
Imbécillité
Construction du contenu
Ambiance de la classe
يئللللة الصللللف
Environnement éducatif
بيئللة تربويللة
Environnement extérieur
بيئللة خارجيللة
Environnement scientifique
بيئلة علمية ميطة
Pédagogie
بيداغوجلللليا
Pédagogie de soutien
بيداغوجيا الدعم
Habilitation personnelle
التأهيل الشخصي
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Acculturation
Instruction
Rénovation pédagogique
Expérimentation
Abstraction
Définir les objectifs
Acquisition académique
Acquisition
Motivation
Analyse
Analyse
de
l’interaction
Analyse du contenu
Analyse
de
la
situation
Animation
éducative
Analyse
de
l’activité
Analyse de principe entière
Planification
Planification administrative
Planification stratégique
Planification d’un programme
Planification pédagogique
Planification éducative générale
Retard mental
Retard scolaire
Conjecture
Entraînement
Entraînement diagnostique
Enseigner
Enseignement en équipe
Enseignement différencié
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تثاقلللللف
تثقللللليف
تديد تربوي
تريللللللللللب
تريلللللد
تديلد الهلداف
تصلليل أكللاديي
 اكتساب،تصللللليل
تفيز
للللللللللل
تليللللللل
تليللللللل التفاعلللل
تليل التوى
تليلللل الوقللللللف
تنشللليط تربلللوي
تليلللل النلللللشاط
تليل مبدئي كاملل
تطيلللللط
تطيط إداري
تطيط إستراتيجي
تطيط برنامج
تطيط بيداغوجي
تطيط تربوي عام
تلف عقلي
 تأخر دراسي،تلف
تملللللللللللللللي
تدريللللب
تدريب تشخيصي
تدريس
تدريس لريللقي
تدريس تبايللن
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Enseignement audio visuel
Enseignement efficace
Micro enseignement
Remémoration

تدريس سعي بصري
تدريس فعلللال
تدريس مصغر
تذكر
تراكمية
Accumulation
Education
تربية
Education sociale
تربية اجتماعية
Education des adultes
تربية أساسية للكبار
Education physique et sportive
تربية بدنية و رياضية
Education alternative
تربية بديلة
Education environnementale
تربية بيئية
Education expérimentale
تربية تريبية
Education interactive
تربية تفاعلية
Education spécialisée
تربيللة خاصللة
morale) Education civique)
تربية خلقية
Education en matière de population
تربية سكانية
cation globale
تربية شاملة
Education sanitaire
تربية صحية
Education alimentaire
تربية غذائية
Education à la lecture
تربية مكتبية
Education à la citoyenneté
تربية من أجل الواطنة
Education fonctionnelle
تربية وظيفية
Promotion
ترقية
تركيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللب
Composition
Concentration
تركيز
Questionnement
تساؤل
Déperdition
تسرب
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Enchaînement
تسلسل
Distraction
تشتت النتباه
Diagnostic
تشخيص
Conception
تصميم
Conception de la motivation
تصميم التحفيز
Conception de l’enseignement
تصميم التعليم
Conception des schémas sur l’écran
تصميم العروض على الشاشة
Conception du curriculum
تصميم النهج
Conception d’un texte
تصميم نص
Conception globale des systèmes
تصميم شامل للنظم
Conception limitée
تصميم مّدد
Conception du document du curriculum
تصميم وثيقة النهج
Conceptions du curriculum centré sur les تصميمات النهج التمركز على الهارات العلمية
habilités scientifiques
Conceptions centrées sur les besoins
تصميمات متمركزة على حاجات التلميذ
de l’élève
تصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللنيف
Classification
expériences
Classification
des
للبات
للنيف الل
تصل
Application
تطللللللللللبيق
Développement
تطويلللر
Développement de l’organisation
تطوير النظمللة
Développement du curriculum
تطللوير النهللج
Expression
تعبللللللللي
Plusieurs
handicaps
لللللللللوق
لللللللللدد العل
تعل
Modification du comportement
للوك
لديل السل
تعل
Définition opérationnelle
تعللللريف إجللرائي
Renforcement
تعزيللللز
Agraphie تعسر الكتابة
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Apprentissage
Apprentissage
perfectible
Apprentissage réceptif
Apprentissage
académique
Apprentissage par la découverte
Apprentissage
par correspondance
Apprentissage
coopératif
Auto
apprentissage
Pré requis
Apprentissage abstrait
Apprentissage actif
Apprentissage
du
concept
Enseignement
Enseignement inductif
Enseignement académique
Enseignement magistral
Enseignement inculqué
Enseignement à distance
Enseignement programmé
Didactique
Généralisation
Feed-back
Interaction
Interaction verbale
Inspection
,Pensée Réflexion
Estimation
Techniques
d’enseignement
Techniques
éducatives
Techniques
audio-visuelles
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تعللللللللللللللللم
تعللللم إتقلللللان
تعلم استقبلال
تعللللم أكلللاديي
تعلللم بالكتشللاف
لللة
للم بالراسل
تعلل
تعللللللم تعلللللاون
تعللللللم ذاتللللل
تعلم قبلي
تعلللم مللرد
تعلم نشط
علللللم الفهللللللوم
تعليلللم
لتقرائي
تعليم اسل
تعليم أكاديي
تعليم إلقللائي
تعليم راسخ
تعليم عن بعد
تعليم مبمللج
تعليمية
تعميللم
تغذيللللة راجعللللة
تفاعلللل
تفاعل لفظللي
لة
لة تربويل
 مراقبل،تفتيش
تفكي ل
تقلللللدير
تقنيلللللات التعليلللللم
تقنيلللللات تربويلللللة
تقنيللللات سللللعية بصللللرية

150

Techniques intégrées
تقنيللات مدمللة
Techniques basées sur l’ordinateur
تقنيات معتمدة على الاسب الل
Evaluation
تقلللوي
Evaluation de la performance
تقللوي الداء
Evaluation de l’enseignant
تقللوي العلللم
Evaluation du curriculum
لج
لوي النهل
تقل
Evaluation partielle
(تقوي بسيط )جزئي
Evaluation constructive
(تقوي بنائي )مستمر
de confirmation
Evaluation
تقوي تأكيدي
Evaluation diagnostique
تقوي تشخيصي
Evaluation formative
تقوي تكوين
Auto
évaluation
تقلللللوي ذاتللللل
Evaluation globale
لامل
تقوي شل
Pré évaluation
تقوي قبلي
Evaluation finale
تقللوي نللائي
Evaluation
للللم
تقييل
Technologie
تكنولوجيا
Technologie de l’éducation
تكنولوجيا التربية
Nouvelles technologies
لدة
تكنولوجيات جديل
Accommodation
sociale للللللللاعي
للللللللف اجتمل
تكيل
Diction
تلقي
Elève normal
تلميذ عادي
Elève anormal
تلميذ غي العادي
Elève handicapé
تلميذ معوق
Centralisation
تركز
Animation éducative تنشيط تربوي
Organisation
تنظيم
Organisation horizontale
تنظيم أفقي
Organisation verticale
تنظيم رأسي
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Organisation du contenu du curriculum
تنظيللم متللوى النهللج
 توازنDiversité
تنوع
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 تواصلEquilibre
Intercommunication
Communication éducative
تواصل تربللوي
Communication totale
تواصل كلللي
Compatibilité
توافللللللللللللللق
Documentation
توثيللللق
Orientation
لوجيه
تل
Orientation éducative
تللوجيه تربللوي
Auto orientation
توجيه ذات
Réparition du programme توزيع البنامج
Culture
ثقافللة
Culture
visuelle
ثقافلللللة بصلللللرية
Inventaire des intérêts
جرد )تديد( الهتمامات
Population
ciblée
للتهدفة
للة مسل
جاعل
Côtés performants de l’enseignement
جوانب أدائية للتدريس
Excursion scolaire
جولللة دراسللية
Besoin
حاجللللللللللللللة
Aphasie حبسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله
Intuition
حلللللدس
Valises didactiques
حقائب تعليمية
Dialogue
حلللوار
Dynamique de groupe
لة
لة الماعل
حيويل
Expérience
خللبة
Expérience
d’enrichissement
خلللللللبة إثرائيلللللللة
Expérience éducative
خبة تربوية
Expérience directe
خبة مباشرة
Expert en éducation
خبي تربوي
Expert du curriculum
خبي مناهج
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Expert en moyens didactiques
Services de soutien
Cartes
Cartes économiques
Champ d’application et les cartes de séquences
Cartes
des
concepts
Cartes de population
Cartes
géographiques
Cartes climatiques
Carte
Caractéristiques
de
l’apprenant
Erreur
Plan d’enseignement
Plan de la leçon
Mobile
Leçon modèle
Cahier
de
préparation
Guide du maître
Guide du curriculum
Mobiles sensoriels
Mobiles non sensoriels
Cycle
d’enseignement
Didaxologie
Mémoire
Nécessiteux
Graphes
Schémas explicatifs
Symbole
Sous disciplines
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خبي وسائل تعليمية
لة
خدمات داعمل
للللللللللرائط
خل
خرائط اقتصادية
خرائط الدى و التتابع
للاهيم
للرائط الفل
خل
لكانية
خرائط سل
لللة
خلللرائط طبيعيل
خرائط مناخية
خريطلللة مدرسلللية
scolaire
للم
للائص التعلل
خصل
خطأ
خطة تدريس
خطة الدرس
دافع
درس نوذجي
دفلللتر التحضلللي
دليل العلم
دليل النهج
دوافع شعورية
دوافع لشعورية
دورة التعللللللم
ديداكسللولوجيا
ذاكللرة
ذوو احتياجات خاصة
رسوم بيانيللة
رسوم توضيحية
رمز
روافد
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Sport scolaire
رياضة مدرسية
Tableau mobile à deux faces
سللبورة دوارة ذات الللوجهي
Tableau
fixé
سللللبورة مثبتللللة
Cahier
journal
لللومي
لللجل يل
سل
Rapidité de l’auto apprentissage
سرعة التعلم الذاتية
Comportement
سلوك
Behaviorisme
سلوكية
Caractéristiques
سات
Année
scolaire
سلللللنة دراسلللللية
Contexte
سللللللللللللللياق
Curriculum
vitae
سللللللللللية مهنيللللللللللة
Processus
سللللليورة
Conditions
d’apprentissage
شلللللروط التعللللللم
Conditions extérieures d’apprentissage
شروط التعلم الارجية
Conditions
intérieures
d’apprentissage
شلللروط التعللللم الداخليلللة
لدق
 صلTransparent
لفاف
شل
Validité
Difficultés d’apprentissage
لم
صعوبات التعلل
Difficultés de l’enseignement
صعوبات التعليم
Méthodes d’enseignement traditionnelles
لدريس
طرق تقليدية للتل
Méthode
طريقللللة
Méthode explorative
طريقة استكشافية
Méthode de récitation طريقة إلقاء
Méthode
d’enseignement
طريقللللللة التللللللدريس
Méthode d’enseignement indirecte
طريقة التدريس غي الباشرة
Méthode du dialogue
طريقة الوار
Méthode de conférence
طريقة الاضرة
Méthode
synthétique
طريقلللللللة توليفيلللللللة
Méthode scientifique
طريقة علمية
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Méthode scientifique de réflexion
طريقة علمية ف التفكي
Enfant surdoué
طفل موهوب
Famille de situations
عائلة وضعيات
Contrat
didactique
عقلللد تعليملللي
Esprit
لللل
عقل
Remède à l’aide de nouvelles méthodes d’apprentissage علج باعتماد طرق جديدة
Remède à l’aide d’autres ressources علج بالتعللاون مللع مللوارد أخللرى
Remède par répétition ou activités supplémentaires علج وفق العادة أو أنشطة إضافية
Remède par feed-back
علج وفق تغذية راجعة
Relation
علقة
Psychopédagogie
علم النفس التربوي
Sciences de l’éducation
علوم التربية
Opération administrative
عملية إدارية
Handicap visuel
عوق بصري
Handicap physique et de santé
عوق جسمي وصحي
Handicap auditif
عوق سعي
Finalité
(غرض )باعث
Classe ressource
غرفة مصادر
Catégories particulières
فئات خاصة
Catégorie dépendante
فئة اعتمادية
Différences individuelles
فروق فردية
Equipe pluridisciplinaire
فريق متعدد التخصصات
Classe spéciale
فصل خاص
Philosophie de la société et sa culture
فلسفة التمع و ثقافته
Compréhension
فهم
Trainables
قابلون للتدريب
Scolarisable
قابلون للتعلم
Capacités intellectuelles
قدرات عقلية
Capacité
قلدرة
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Adaptabilité
قدرة على التكيف
Lecture labiale
قراءة الشفاه
Mesure
قياس
Valeur
قيمة
Livre scolaire
كتاب مدرسي
Compétence
(كفاءة )كفاية
Compétence de performance
كفاءة أدائية
Compétence de base
كفاءة أساسية
Compétence horizontale
كفاءة أفقية
Compétence didactique
كفاءة تعليمية
Compétence de perfection
كفاءة تيز
Compétence disciplinaire
كفاءة ف الادة
Compétence d’un domaine
كفاءة مال
Aveugle
كفيف
Langage des signes
لغة الشارة
Leçon
درس
Langage des signes
لغة الشارة
Tableaux d’affichage
لوحات إعلنية
Indicateur
مؤّشر
Indicateurs de performance
مؤشرات الداء
Indicateurs éducatifs
مؤشرات تربوية
Les principes de l’approche par compétence لاءات
لة بالكفل
لادئ القاربل
مبل
Compétitions éducatives
مباريات تعليمية
Exigences
متطلبات
Exigences mentales
متطلبات عقلية
Domaines d’études
مالت دراسية
Conférence
ماضرة
Contenu
متللوى
Axe d’intérêt
(مور الهتمام انظر )مركز الهتمام
Résultats
(مرجات )نواتج
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Rendements éducatifs
Intrants éducatifs
Internat
Ecole officielle
Ecole de jour spécialisée
Contrôle continu
Centre de résidence permanente
Centre d’intérêt
Centre des sources d’apprentissage
Flexibilité
Autonome
Niveau conceptuel
Niveaux de lecture
Projet
Projet de classe
Projet pédagogique
Projet éducatif
Projet d’école
Traitement
Instituts d’éducation spécialisée
Critères
Glossaire

مرجات تربوية
مدخلت تربوية
مدرسة داخلية
(مدرسة رسية )عامة
مدرسة نارية خاصة
مراقبة مستمرة
مركز القامة الدائمة
مركز الهتمام
مركز مصادر التعلم
مرونة
مستقل ذاتيا
مستوى مفاهيمي
مستويات القراءة
مشروع
مشروع القسم
مشروع بيداغوجي
مشروع تربوي
مشروع مدرسة
معالة
معاهد التربية الاصة
معايي
معجم

معرفة
Savoir
Connaissance procédurale
Connaissance déclarative
Connaissance comportementale
Connaissance conditionnelle
Connaissance réelle
Données
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معرفة إجرائية
معرفة تقريرية
معرفة سلوكية
معرفة شرطية
معرفة فعلية
معطيات
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Enseignant en éducation spécialisée
Maître de la classe
Enseignant de la matière
Enseignant principal
Enseignant itinérant
Enseignant conseiller
Handicapés
Supports visuels
Supports didactiques
Supports auditifs
Supports audio visuels
Notion
Programme
Programme scolaire
Acquis
Observation
Portfolio des réalisations
Climat social
Climat de la classe
Climat émotionnel
Climat psychologique
Climat intellectuel
Débat
Perspective
Système
Curriculum
(Curriculum (expérience éducative
(Curriculum (plan éducatif
Curriculum de l’activité basée
sur les besoins des apprenants
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معلم التربية الاصة
معلم الفصل
معلم الادة
معلم رئيسي
معلم متجول
معلم مستشار
معوقون
معينات بصرية
معينات تعليمية
معينات سعية
معينات سعية بصرية
مفهوم
مقرر
مقرر دراسي
مكتسب
ملحظة
ملف الناز
مناخ اجتماعي
مناخ القسم
مناخ انفعال
مناخ سيكولوجي
مناخ عقلي
مناظرة
منظور
منظومة
منهاج
(منهاج )خبة تربوية
(منهاج )خطة تربوية
منهاج النشاط القائم على حاجات التعلمي
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(Curriculum (objectif éducatif
Curriculum opérationnel
Curriculum technologique
Méthodologie
Habilités d’enseignement
Habilités de l’apprentissage
Habilité
Attitude
Position didactique
Attitude verbale
Attitude professionnelle
Attitude psychologique
Don
Symposium
Connexionnisme
Quotient intellectuel
Systhème
Activités d’enrichissement
Activité
Activité principale
Activité d’introduction
Activité de renforcement
Suractivité
Activité remédiative
Activité linguistique
Activités de l’enseignement et
de l’apprentissage
Activités parascolaires
Activités en dehors de la classe
Système
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(منهج )هدف تربوي
منهج إجرائي
منهج تكنولوجي
منهجية
مهارات التدريس
مهارات التعلم
مهارة
موقف
موقف تعليمي
موقف لفظي
موقف مهللن
موقف نفسان
موهبة
ندوة
نظرية ارتباطية
نسبة الذكاء
نسق
نشاطات إثرائية
نشاط
نشاط أساسي
نشاط استهلل
نشاط تعزيزي
نشاط زائد
نشاط علجي
نشاط لغوي
نشاطات التعليم والتعلم
نشاطات خارج البنامج الدراسي
نشاطات خارج القسم
نظام
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Système de performance électronique
Système de l’apprentissage intégré
Système de transmission
Système éducatif
Système didactique
Systématique
Théorie éducative
Modèles opérationnels
Modèles conceptuels
Modelage
Modèle
Résultats de l’apprentissage
Clubs culturels scolaires
Objectif
Objectif éducatif
Objectif général
Document du curriculum
Unité didactique
Atelier éducatif
Atelier de travail
Outils d’auto apprentissage
Moyens didactiques
Situations didactiques
Situation explorative
Situation d'apprentissage systématique
Situation d'apprentissage intégrative
Situation d’évaluation intégrative
Situation significative
Situation complexe
Situation problème
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نظام الداء الليكترون
نظام التعلم الدمج
نظام التوصيل
نظام تربوي
نظام تعليمي
نظامي
نظرية تربوية
ناذج إجرائية
ناذج مفاهيمية
 قولبة،نذجة
نوذج
نواتج تعلمية
نواد ثقافية مدرسية
هدف
هدف تربوي
هدف عام
وثيقة النهج
(وحدة دراسية )تعليمية
ورشة تربوية
ورشة عمل
وسائل تعلم ذات
وسائل تعليمية
وضعيات تعليمية
وضعية استكشافية
وضعية تطبيق أو تعّلم منهجي
وضعية تعلم اندماجية
وضعية تقييم اندماجية
وضعية دالة
وضعية مركبة
وضعية مشكل
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وظيفة تعديلية
وظيفية
وظيفية التدريس
وظيفية النهج
وعي
وعي لغوي

Fonction de remédiation
Fonctionnalité
Fonctionnalité de l’enseignement
Fonctionnalité du curriculum
Prise de conscience
Conscience linguistique
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