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بعض التعاريف

الذي ( أو السٌاق )تحٌل إلى المحٌط :*  الوضعية - 1

.ٌجري فٌه النشاط 

(contexte)سٌاق +  (Le sujet)الذات  *أو              

:  الوضعية المشكلة–2

مهمة ملموسة ٌجب إنجازها فً سٌاق معٌن تحت شروط معٌنة ،  -

التً ال ٌمكن االلتفاف علٌها ) وٌتم بموجبها تجاوز بعض العوائك 

non contournable.)



     

وضعية

(أو حدث) ٌساق + الذات  -

  

إنجاز مهمة  -

مشكلة

معلومات ومعطٌات فً 

سٌاق معٌن ، ٌجب توظٌفها 

إنجاز .بغرض إنجاز مهمة 

المهمة ٌمتضً تجاوز 

.العوائك بعض

وضعية مشكلة

 حل المشكلة ٌرادف تجاوز عائك كان ٌعرلل إنجاز المهمة.

 بٌن  إلى التفاعالت فً السٌاق المدرسً تحٌل الوضعٌة

منالشة –وضعٌة تموٌمٌة : المدرس وتالمذته فً إطار التعلم 

...   بٌن المدرس وتالمذته 



                    

تلمٌذمدرس
تلمٌذمدرستلمٌذمدرس

وضعية       وضعية مشكلة          مشكلة        

محتوى     محتوى      محتوى

  هً الوضعٌة الدٌداكتٌكٌة التً تطرح من خاللها للفرد مهمة

هذا التعلم هو الهدف . والتً ال ٌتغلب علٌها إال بالتعلم الدلٌك 

الحمٌمً للوضعٌة المشكلة ، وٌتم برفع العائك الذي ٌحول دون 

.إنجاز المهمة 



 مميزات الوضعية المشكلة   

  تمكن من تعبئة مكتسبات مندمجة ولٌست مضافة بعضها
( .وهذا ٌحٌل إلى خلفٌة بٌداغوجٌة خاصة ) لبعض 

 تمدٌم مخطط ) توجه التالمٌذ نحو إنجاز مهمة واضحة
( .هً إنتاج للتلمٌذ ( ) حل مشكلة رٌاضٌة –عمل 

 وهذا له عاللة بمفهوم ) تحٌل إلى صنف من المسائل
(الكفاٌة



مكونات الوضعية المشكلة 

 كل العناصر المادٌة التً تمدم للمتعلم : السند أو الحامل.

.السٌاق  -  

المعلومات التً سٌستثمرها المتعلم أثناء اإلنجاز ، ولد ال  -  
ٌستغل بعضها فً الحل وتسمى معلومات مشوشة ، تتمثل 

.أهمٌتها فً تنمٌة المدرة على االختٌار 

تعبئة ) تتمثل فً تحدٌد الهدف من حل الوضعٌة : الوظٌفة  -  
( .معارف أو الوصول إلى خاصٌة أو نتٌجة معٌنة 

 التعلٌمات : المهمة(consignes )  التً تحدد ما هو مطلوب من
.المتعلم إنجازه 



وظائف الوضعية المشكلة   
 تتمثل فً وضع التلمٌذ أمام مشكلة ال ٌفترض : وظٌفة دٌداكتٌكٌة

(.تحدي) حلها منذ البداٌة وإنما تعمل على تحفٌزه 

 إدماج التعلمات المكتسبة بهدف مواجهة : وظٌفة تعلم اإلدماج

.المشكلة وحلها 

 تتحمك هذه الوظٌفة عندما نمترح على التلمٌذ : وظٌفة تموٌمٌة

وضعٌة مشكلة جدٌدة بهدف تموٌم لدرته على إدماج التعلمات فً 

سٌالات مختلفة ووفك معاٌٌر محددة ، وٌعتبر النجاح فً حل المشكلة 

    . مؤشرا على التمكن من الكفاٌة 



عائلة الوضعيات        

-  هً مجموعة من الوضعٌات لها نفس مستوى الصعوبة ، تترجم
.نفس الكفاٌة 

( صنف أو فئة من الوضعٌات)كل كفاٌة تحدد بعائلة من الوضعٌات  -   

-  الوضعٌات المسائل المتكافئة المرتبطة بكفاٌة معٌنة تحدد بواسطة
هذه الوسائط تحدد عدد ونوع وطبٌعة .  (paramètres) وسائط

المكتسبة أو الممدمة فً ) الوضعٌة كالسٌاق أو المعلومات  مكونات
أو المهمة أو ظروف إنجازها والمعاٌٌر التً ستعتمد ( وثائك  شكل

.فً تموٌم إنجاز التالمٌذ 

غالبا ما تتم اإلشارة إلى هذه الوسائط أو لبعضها عند صٌاغة  -    
. الكفاٌة



 عند تحضير وضعية مشكلة    

بعض التساؤالت المفيد طرحها :

ما هو الهدف الذي أرٌد أن ٌصل إلٌه التالمٌذ ؟ أو ما هً األشٌاء -

(  أو موضوع معٌن –حول مفهوم معٌن )التً ٌجهلها التالمٌذ 

والتً نرٌد أن ٌتعلموها من خالل الوضعٌة ؟ 

ما هً المهمة التً سألترحها والتً ٌتطلب إنجازها الوصول إلى -

الهدف ؟

(.تجاوز العائك)ما هً المعارف والمدرات المطلوبة لرفع التحدي -



حتى ٌضطر ( الشروط) كٌف سأختار الموارد واإلكراهات -
المعارف المستهدفة ( أو المرور من)المتعلم إلى التطرق ل 

( .حتى ال ٌمكنه االلتفاف على العائك) لحل المشكلة 

هل تخلك الوضعٌة عند المتعلمٌن رغبة لرفع التحدي ؟-

ما الذي ٌمكن أن ٌموم به تالمذتً عند نهاٌة الوضعٌة ولم -
ٌكونوا لادرٌن على المٌام به لبل ذلن ؟  



الوضعية الديداكتيكية     

 وضعٌة تعلٌمٌة تعلمٌة منظمة ومخطط لها وتهم مجموع

األنشطة التً بموجبها ٌتعٌن على المتعلمٌن توظٌف أوبناء 

.معارف لبلوغ األهداف المحددة من طرف المدرس 

عقد ديداكتيكي+ وضعية مشكلة = وضعية ديداكتيكية   



العقد الديداكتيكي        

Contrat didactique

 التً تحدد ما ٌنتظرم ( الضمنٌة والصرٌحة ) مجموعة المواعد

.المدرس من تالمذته وما ٌنتظره التالمٌذ من المدرس 

اكتساب المعارف من طرف التالمٌذ هو الرهان األساسً للعمد  - 

.الدٌداكتٌكً 



شكرا على انتباهكم


