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1 ability

capacité

ن الفرد من أداء فعل م
ّ

ا، تمثل سلو�ا ظا�ر�ا صفة قد ت�ون فطر�ة أو مك�سبة تمك
� عملية الت�و�ن وتنمو القدرة ع�. يمكن مالحظتھ و�التا�� قياس مدى تحققھ

 ظ�ر ن�يج��ا �� إنجاز عمل أووالتدر�ب والتفاعل ب�ن العمليات العقلية ا��تلفة، وت
.أداء مع�ن

 
ٌ
درة

ُ
ق

2 ability grouping

regroupement par capacités

 لتلقي �عليم يناسب تجميع الطالب ذوي القدرات العقلية العالية واألداء امل
ً
رتفع معا

.احتياجا��م و�تحدى قدرا��م

درة
ُ

تجميع حسب الق

3 ability test

test de capacité

�� قياس قدرة أو قدرات اختبار �سمح بالتك�ن باألداء املستقب�� للفرد، و�قوم ع
�م مجمل املعلومات املتعلم بناًء ع�� مجموعة من األسئلة ت�ناول موضوعات �

.مكن م��اوامل�ارات واملؤ�الت ال�� يف��ض أن ي�ون املتعلم قد ت

درة
ُ

ِتبار الق
ْ

اخ

4 abnormal behavior

comportement anormal

 ع�� نفسھ وع�� اآلخر 
ً
.�نحالة مرضية �ش�ل ف��ا الفرد خطرا

ُسلوك غ�� سوّي 

5 abnormal personality �ِصّية غ�� سوّ�ة
َ

�
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personnalité anormale

املشاعر واألفعال، ال��صية املنحرفة وغ�� الطبيعية، �� السلوك والتفك�� و 
لتوافق ال����� وا��تلفة عن ال��صية العادية من حيث عدم قدر��ا ع�� ا

.واالنفعا�� واالجتما�� مع ا��تمع

6 abstract intelligence

intelligence abstraite

املفا�يم ا��ردة واأللفاظ  القدرة العقلية ع�� تف�م املواقف الرمز�ة وع�� معا��ة
.والرموز 

د ذ�اء ُمجرَّ

7 abstract thinking

pensée abstraite

تخيل، حيث ي�ون محتوى املادة من ال
ُ
رموز والصور واملعا�ي التفك�� الشك�� امل

.ا��ردة

د ك�� ُمجرَّ
ْ

ف
َ
ت

8 academic acceleration

accélération académique

لسلم التعلي�� �سرعة السماح للمتعلم املو�وب واملتفوق بالتقدم ع�� درجات ا
وى املعر�� املطلوب، ت�ناسب وقدراتھ بحيث يتالءم العمر العق�� لھ مع املست

�� أقصر أو عمر أد�ى من وتمكينھ من إتمام املنا�� الدراسية املقررة �� مدى زم
عليمية بال�سبة للعمر القبول أو الضم املبكر ألي مرحلة �: ومن أنواعھ. املعتاد

عليمية معينة �� عدد أقل الزم��، تخطي املراحل والصفوف الدراسية بإ��اء مرحلة �
�توى؛ أي التخطي ا��ز�ي من السنوات بال�سبة ألقرانھ العادي�ن، واإلسراع �� ا�

.ملواد علمية معينة

�سر�ع أ�ادي��ّ 

9 academic aptitude

aptitude académique

.دراسيةمجموعة القدرات واإلم�انات الالزمة إلنجاز األعمال ال

استعداد أ�ادي��ّ 
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10 academic aptitude test

test d’aptitude académique

.أداة لقياس استعداد املفحوص لنوع الدراسة األ�اديمية

ِتبار االستعداد األ�ادي��ّ 
ْ

اخ

11 academic excellence

excellence académique

قديم �عليم عا�� ا��ودة ال��ام املؤسسة التعليمية التام با��فاظ املستمر ع�� ت
 رفيعة يؤدي إ�� إثراء ورفع مستوى وتم�� تحصيل الطالب الدرا��

ً
�، و�كسا��م قيما

عت�� الوصول إ�� صيغة و�. وم�ارات متقدمة �� التفك��، وتحقيق التمّ�� التعلي��
 ال�دف ال��ا�ي واأل�م الذي �س��

ً
إ�� تحقيقھ خطط التعليم  �عليمية تنال اع��افا

.العام والتعليم ا��ام�� �عيدة املدى

ق أ�ادي��ّ  تفوُّ

12 academic grouping

regroupement académique

.تجميع الطالب ع�� أساس مستوى التحصيل الدرا���

تجميع أ�ادي��ّ 

13 academic intelligence

intelligence académique

�تلفة ال�� �شمل اختبارات قدرة الفرد ع�� التعامل مع االختبارات األ�اديمية ا�
.الذ�اء واختبارات التحصيل والقدرات األ�اديمية ا��اصة

ذ�اء أ�ادي��ّ 

14 achievement

réalisation

ملعوقات ال�� تحول دون الوصول إ�� النتائج املرجوة من خالل التغلب ع�� جميع ا
.تحقيق �ذه النتائج وتحو�ل�ا إ�� واقع ملموس

إنجاٌز 

15 achievement motivation

motivation à la réussite

.ة العالية من التحديامليل إ�� اإلصرار واملثابرة إلنجاز امل�ام ذات الدرج

َداِفعّية اإلنجاز
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16 achievement test

test d’acquisition

، يقصد ��ا قياس التعلم أداة قياس مقننة تتألف من مجموعة من الفقرات واألسئلة
ملدرسية ال�� �عد�ا وتصنف االمتحانات ا. السابق للفرد �� مجال أو موضوع مع�ن

لتحصيل، و�و أسلوب املعلمون سواء �انت مقننة أو غ�� مقننة ضمن اختبارات ا
من معرفة وم�ارات  تقو��� يق�س بموضوعية مقدار ما اك�سبھ أو حققھ الطالب
القراءة، أو : ن، مثل�عليمية ن�يجة للتدر�س �� ف��ة محدودة، و�� موضوع مع�

دة ا��كم ع�� مستوى و�ناًء ع�� ن�يجة االختبار يتم عا. العلوم، أو الر�اضيات
لتدر�س لتتوافق مع تحصيل الطالب الدرا���، ومدى ا��اجة إ�� تطو�ر أساليب ا

.حاجات الطالب وقدرا��م

حصيل
ّ
ِتبار الت

ْ
اخ

17 adaptation

adaptation

يجيب ع�� شروط محيطھ أو جملة ردود الفعل ال�� �عدل ��ا الفرد نفسھ أو سلوكھ ل
فرد ع�� نفسھ، أو ذلك وقد �شمل التكيف التغي�� الذي يجر�ھ ال. ع�� خ��ة جديدة

.الذي يجر�ھ ع�� محيطھ أو �ما معا

 
ٌ

ف تكيُّ

18 adaptive flexibility

souplesse d'adaptation

م وتتفق مع الش�ل الك�� القدرة ع�� �عديل املقصود املنظم لالستجابة ل�ي تتالء
ل�� ينظر من خالل�ا إ�� حل للنتاج اإلبدا��، والقدرة ع�� �غي�� الوج�ة الذ�نية ا

.املش�لة ا��ددة

فّية ُمرونة تكيُّ

19 adjustive mechanism

mécanisme d'ajustement

: ��ن طبيعة الب�ئة، مثالمجموعة من أنماط السلوك ي��أ ال��ا املرء ليوفق ب�نھ و 
نھ �س�بقي املثابرة العبقري الذي قد حدد �دفھ وظل يدرس ح�� يحقق �دفھ ولك

.اجة العملو�ستمر �� استعباد نفسھ �� العمل رغم عدم حاجتھ وال ح

افقّية آلّيات تو
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20 advanced placement (AP)

orientation avancée

ررات متقدمة املستوى تقديم املدرسة الثانو�ة برنامج درا��� يتضمن مجموعة مق
ك املقررات لطالب الثانو�ة لطال��ا من ذوي التحصيل األ�ادي�� املتم��، وتح�سب تل

قدير�م ف��ا عن حد �ساعات معتمدة عند التحاق�م با��امعة، شر�طة أال يقل ت
املال عند دخول�م و�وفر �ذا ال��نامج ع�� الطالب الكث�� من الوقت و . مع�ن

قدمة بناًء ع�� تحصيلھ ا��امعة، أو قيام ا��امعة ب���يل الطالب �� مقررات مت
ب يجة املرتفعة ال�� يحقق�ا الطالالدرا��� املم�� �� الثانو�ة العامة، أو بناًء ع�� الن�

.�� اختبار مق�ن �عقده ا��امعة للمتقدم�ن إل��ا

م إ��اق ُمتقّدِ

21 advanced program; AP classes

programme avancé; cours de niveau avancé

وى رفيع إ�� طالب برنامج �عده ا��امعة وتقدم فيھ مقررات متقدمة ذات مست
.الثانو�ة

م، ُمقررات اإل��اق برنامج ُمتقّدِ

م تقّدِ
ُ
امل

22 adventure

aventure

 جر�ئة، وعادة
ً
محفوفة با��اطر مع نتائج  تجر�ة مث��ة أو غ�� عادية، قد ت�ون أيضا

.غ�� مؤكدة، و�� من سمات املتفوق�ن واملبدع�ن

 
ٌ
ُمغاَمرة

23 aesthetic needs

besoins esthétiques

النظام والكمال سواء �� الرغبة �� ا��فاظ ع�� القيم ا��مالية وتفضيل ال��ت�ب و 
ألوضاع القبيحة ال�� �سود املوضوعات أو األوضاع أو ال�شاطات، وال��عة إ�� تجنب ا

.ف��ا الفو���

حاجات جمالّية

24 affective domain

domaine affectif

مجال وجدا�ّي 
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امليول واالتجا�ات والقيم �ل ما يتعلق باملشاعر والعواطف واالنفعاالت والدوافع و 
التقبل، : ، ��والتذوق والتقدير، و�صنف �ذا ا��ال إ�� مستو�ات خمسة

ي��، وتقاس باستخدام واالستجابة، والتقييم، والتنظيم القي��، والتخصيص الق
.والتقار�ر االست�يانات، و�طاقات املالحظة: العديد من األدوات، مثل

25 algorithms

algorithmes

املشا�ل، فخوارزمية  مجموعة منظمة من القواعد ال�� �ستخدم ��ل نوع مع�ن من
لذا . � ا��واب ال��يحالطرح �� عبارة عن عدد مطروح من اآلخر ��دف ا��صول ع�

.ف�� تمتاز بدقة التطبيق و��تج ع��ا حل دقيق

خواِرزمياٌت 

26 analysis

analyse

. ل���ء ومعرفة عناصرهتجزئة ال�ل إ�� أجزاء صغ��ة ومتفرعة؛ أي تفكيك أجزاء ا
كث�� من م�ارات التفك��  و�عد التحليل أحد أ�م م�ارات التفك��، وعنصر أسا��� ��

.بداع والتطو�ر وغ���ااألخرى، مثل م�ارة حل املشكالت، وترت�ب األولو�ات واإل 

تحليٌل 

27 analytical psychology

psychologie analytique

��� �س�ب تأكيد�ا ع�� نظر�ة طور�ا �ارل يونج، و�� إحدى نظر�ات التحليل النف
ن الغائية والعلية، فسلوك الالشعور�ة، لك��ا تختلف عن نظر�ة فرو�د، �� جمع�ا ب�

�دافھ وطموحاتھ فقط، بل بأ) العلية(اإل�سان ل�س مشروطا بتار�خھ الفردي 
إ�� املا���، فإضافة إ��  ؛ أي إن نظر�ة يونج مستقبلية بقدر ما �� تنظر)الغائية(

لعناصر املوروثة �العادات ا����ات والرغبات ال��صية املكبوتة �� الالشعور تدخل ا
.والقيم أيضا

م النفس التحلي��ّ 
ْ
ِعل

28 analytical thinking

pensée analytique

د أ��اب �ذا املن�� ع�� نوع من التفك�� ��تم بالتفاصيل �� حل املشكالت، و�عتم

ك�� تحلي��ّ 
ْ

ف
َ
ت
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و�و تفك�� �عتمد ع�� . التاملنطق واملن��ية �� األداء �� سياق التعامل مع املشك
ت، لذلك ��تم بالتخطيط املعطيات املوضوعية، وع�� ا��انب اإلجرا�ي ��ل املشكال 

.والبحث واالستقصاء

29 antisocial behavior

comportement antisocial

.��تمعالسلوك املضاد ألنماط السلوك االجتما�� املقبولة �� ا

ُسلوك ُمعادي للمجتمع

30 application

application

عليا للتفك�� واألداء، �عتمد م�ارة من م�ارات معا��ة املعلومات �عد من امل�ارات ال
ل�� سبق �علم�ا �� موقف ع�� استخدام املفا�يم والقوان�ن وا��قائق والنظر�ات ا

ألوف، و�ساعد املتعلم جديد، وذلك عند محاولة حل مش�لة جديدة أو محتوى غ�� م
.اقف ا��ديدةع�� توظيف املعلومات ال�� سبق �علم�ا للتعامل مع املو 

تطبيٌق 

31 aptitude

aptitude

دة من ا����ات ال�� توفر�ا لھ القدرة ال�امنة عند الفرد، ودرجة ال��يؤ لديھ لالستفا
الالزم من الن�� ا��س��  واالستعداد العام للتعلم �و بلوغ الطفل املستوى . الب�ئة

.الصف األول االبتدا�يوالعق�� واالنفعا�� واالجتما�� الذي يؤ�لھ االلتحاق ب

استعدادٌ 

32 aptitude test

test d’aptitude

، ��دف إ�� قياس قدرة أداة قياس مقننة تتألف من مجموعة من الفقرات واألسئلة
.الفرد أو استعداده لتعلم م�ارة معينة، أو موضوع ما

ِتبار االستعداد
ْ

اخ

33 arrangement problems

problèmes de classement

،  مشكالت يمكن حل�ا من خالل إعادة تنظيم عناصر�ا بطر�قة
ً
 محددا

ً
تر��� معيارا

�ت�ب
ّ
ُمشكالت ال�
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 وع�� الرغم من أن �ذه العناصر يمكن ترتي��ا بطرق مختل
ً
 واحدا

ً
فة، إال أن ترت�با

تطلب إعادة ترت�ب األحرف �� ومن األمثلة عل��ا مشكالت اإلبدال ال�� ت. يحقق املعيار
ل�ي �عطي �لمة " RWAET"�شكيل ال�لمات، مثل أن �عيد الطالب ترت�ب أحرف �لمة 

".WATER"مناسبة 

34 artistic creativity

créativité artistique

التأليف املوسيقي، : ش�الھ، مثلاملو�بة والقدرة ع�� اإلبداع �� ا��ال الف�� ب�افة أ
و�ظ�ر اإلبداع . غ��اوصياغة املوضوعات �ش�ل جديد، وف�م األعمال و�عادة صيا

غ���م من الذين ينقلون الف�� لدى املوسيقي�ن واملمثل�ن والرسام�ن والراقص�ن و 
�ة أو لوحة فنية أو مقطوعة أداء�م العا�� اإلبداع إ�� املتلقي ع�� ش�ل قصيدة شعر 

.موسيقية أو غ���ا من الفنون البصر�ة واألدائية

ِإْبداع ف��ّ 

35 artistic quality

qualité artistique

�� مجال الفنون لتناسب النص  قدرة الفرد ع�� إتقان األدوار واألعمال ال�� يقوم ��ا
ار واألحاس�س املوجودة �� أو الش�ل املطلوب، وتظ�ر لدى املمثل�ن املتقن�ن لألدو 

ية، بحيث تتم عملية النص، وكذلك لدى العازف�ن املنفذين للمقطوعات املوسيق
.يمالعزف �ش�ل متقن، و�ظ�ر عل��م االنضباط الذا�ي والتنظ

َجْودة فنّية

36 assessment

évaluation

ذه العملية عن طر�ق تحديد جوانب القوة والضعف �� معدل نمو املتعلم، وتتم �
.املالحظة، ومن خالل استخدام �عض املقاي�س املقننة

ييٌم 
ْ

ق
َ
ت

37 assessment abilities

capacités d'évaluation

�شر�ة واملادية القدرة ع�� وصف ا��وانب ال: مجموعة من القدرات تتمثل ��
�ل من عناصر املوقف  والتنظيمية �� املوقف، ع�� اك�شاف العوامل املؤثرة ��

درات تقييمّية
ُ
ق

11



ع�� تصو�ب السلوك أو والعالقات بي��ا، وع�� توقع النجاح و�عاقب األحداث، و 
.الفعل أو الكالم أو األشياء

38 assimilation

assimilation

 ع ما �عرفھ الفرد مسبقا، بماعملية �عديل ا����ات واملعلومات ا��ديدة ال�� تتالءم م
ئھ ورا من العالم ا��ار�� �� بناي�ناسب مع ا����ات املألوفة، ونزعة الفرد ألن يدمج أم

م العمليات العقلية ال�� وتركيبھ العق��، و�و مف�وم من صلب نظر�ة بياجيھ �� ف�
.يفالتنظيم والتك: �عتمد ع�� الوظيفت�ن الرئ�س�ت�ن للتفك��

اس�يعاٌب 

39 associative memory

souvenir associatif

.تذكر تجر�ة قديمة أو فكرة ما، بتذكر ���ء مرتبط ��ا

ر ارتباطّي 
ُّ

تذك

40 attitude

attitude

 �ع�� عن اآلراء واال�تمامات واأل�دا
ً
 محددة حالة ثابتة �س�يا

ً
ف ال�� تتضمن أنواعا

الستعداد النف��� وال��يؤ من ا����ة واالستعداد الستجابات معينة، و�� حالة من ا
 
ً
 العق�� العص�� لدى الفرد ناتج عن ا����ة و�ؤثر تأث��ا

ً
�� ) بالسلب أو اإليجاب( فعاال

.بطة ��ااستجابات الفرد �� �ل املوضوعات و�� �ل املواقف املرت

جاهٌ  ِ
ّ
، ات

ٌ
موقف

41 attitude towards creativity

attitude envers la créativité

فض نحو التفك�� اإلبدا��، استعداد أو ��يؤ عق�� ��موعة استجابات القبول أو الر 
.��اتھوالذي يت�ون لدى الفرد ن�يجة لعوامل مختلفة مؤثرة �� خ

موقف تجاه اإلبداع

42 attribution motivation

motifs d'attribution

�ب املدرك من الن�يجة حول األسباب ال�� ي�س��ا الفرد ألشياء حدثت لھ، و�مثل الس

َداِفعّية العزو 
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�و إذن يتضمن والذي بدوره يتحكم بالسلوك املستقب��، ف) ماذا س�ب ماذا(
لنجاح أو الفشل �� �ا(االست�تاجات ال�� يتوصل إل��ا الفرد عن س�ب السلوك 

أل�اديمية فقد يتضمن العزو و�� األوضاع ا). االختبار، الفوز أو ا��سارة �� لعبة ما
الس��اتيجيات، القدرة، ا���د، امل�ارات، املعرفة، ا: يتضمن أحد العوامل التالية

.ا��ظ، صعو�ة امل�مة، ومزاجية أو أخطاء املعلم

43 auditory learner

apprenant auditif

، و�تفاعل مع األ�شط
ً
ة ال�� �عتمد ع�� املتعلم الذي يفضل أن يتعلم شف�يا

ن مث��ات أو من��ات االستماع، و�تعلم من خالل ا��وار وما يتضمنھ املوقف م
.منطوقة ومسموعة

م سم��ّ  ِ
ّ
ُمتعل

44 authentic assessment

évaluation authentique

م�ام ذات مغزى من خالل نوع من التقو�م ي�يح ا��ال الندماج املتعلم للقيام ب
دد أداء املتعلم �� ضوء و�تح. أ�شطة يمارس أثناء تنفيذ�ا م�ارات التفك�� العليا

 
ً
 ع�� توافر معيار ومستوى مستوى جودة امل�مة املنجزة، و�ذلك ي�ون التقو�م قائما

ملنتج ا��اضع للتقو�م و�شمل ا. محدد يجب أن يحققھ املتعلم �� ضوء م��ان تقديري 
ابة اإلبداعية، استخدام جمع املعلومات ومقابلة ا����اء، الكت: أ�شطة متنوعة مثل

.شب�ات املعلومات، وم�ام تحقق ت�امل املعرفة

ييم أصيل
ْ

ق
َ
ت

45 authoritarian personality

personnalité autoritaire

ألم مسيطران، أو أحد�ما، نمط من ال��صية ينمو �� ب�ئة ي�ون ف��ا �ل من األب وا
 وجھ بھ تجاه اآلخر�ن، و���مما يؤدي إ�� نمو شعور بالكرا�ية مكبوت داخل الطفل يت

.اقة املو�بة واإلبداعكره التغي�� السيا��� واالجتما�� ومقاومة التجديد، و�ع

طّية
ُّ
سل

َ
�ِصّية �

َ
�

46 automatic flexibility

flexibilité automatique

ُمرونة تلقائّية
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ت�� إ�� مظ�ر أو ش�ل ثابت، القدرة ع�� إنتاج عدد متنوع من االستجابات ال�� ال ت�
.ل�� ترتبط بموقف مع�نوع�� سرعة إنتاج أك�� عدد ممكن من األف�ار ا��تلفة ا

47 availability strategy

stratégie empirique

�ا �س�ولة للتدب��، و�� اس��اتيجية �عتمد ع�� املعلومات ال�� يمكن ا��صول عل�
 ما ت�ون مس�

ً
ندة إ�� التجارب وا����ات اس��اتيجية إرشادية �ع�� أن ا��لول غالبا

ال��ص الذي : س�يل املثال ا��ديثة ال�� ت�ون متوافرة �� أذ�اننا ومعارفنا، فع��
ال سماعھ للتو عن حادث قرر أن ت�ون رحلتھ بالطائرة فإنھ ي��اجع عن قراره �� ح

عھ الختيار السيارة مرّوع لتحطم طائرة، ألن مخاوفھ حول أخطار الط��ان ستدف
 
ً
 أك��لقضاء رحلتھ ع�� الرغم من أن �ذا ا��ل قد �ستلزم وقتا

ً
. وج�دا

ْ�س��ّية، اس��اتيجية
َ
اس��اتيجية ت

رّ�ة
ُ
اف تو

48 axiology

axiologie

يم أو األخالق أو فرع من فروع الفلسفة، و�و علم يدرس نوعية أو جودة الق
.املسلمات

م الِقَيم
ْ
ِعل

14



B
49 battery of tests

batterie de tests

يمكن مقارنة نتائج جميع  مجموعة من االختبارات تم تقني��ا ع�� مجتمع مع�ن بحيث
طى للطالب �وحدة وتصمم �ذه االختبارات ثم �ع. الطالب ع�� �ذه االختبارات

علقة با��توى وا��االت واحدة بقصد تقو�م األداء �� العديد من املوضوعات املت
بطار�ات االختبارات  ومن أش�ر. الذ�اء، وال��صية، وتقدير الذات: النفسية، مثل

ت تتضمن اختبارات جزئية تلك املستخدمة �� تقو�م التحصيل املدر���، و�� اختبارا
رات مجتمعة لتعطي �� موضوعات مدرسية منفصلة، و�ستخدم نتائج �ذه االختبا

 �ستخدم �� اتخاذ العديد من القرارات املت
ً
 واحدا

ً
علقة بالطالب أو برنامجھ مؤشرا

.الدرا���

بطارّ�ة اختبارات

50 behavior

comportement

م ة واملمكن قياس�ا، وال�� يقو املظا�ر ا��ركية وا��سدية والبصر�ة واألدائية املالحظ
.��ا اإل�سان �� حياتھ اليومية كفعل أو كرد فعل

ُسلوٌك 

51 behavioral characteristics

caractéristiques comportementales

�� غ�� املرتبطة خصائص أو خصال تتضمن اإليماءات وأساليب السلوك والتفك
.وظيفيا بأ�داف �ذا السلوك

ِسمات ُسلوكّية

52 behaviorism

béhaviorisme

لوكّية (ال.. ) سُّ
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، )متغ��ات واستجاباتك(التوجيھ الذي يؤكد ع�� مالحظة األحداث بصورة مباشرة 
ك، كما تحدث �� ا��ياة باعتبار�ا أفضل أسلوب لدراسة وف�م جوانب النمو والسلو 
.والشرطية اإلجرائية الواقعية، وتفسر من خالل النظر�ات الشرطية الكالسيكية

53 benchmarks

benchmarks

�� تمثل توقعات ,امج، نقاط مرجعية يمكن بوساط��ا مقارنة معاي�� وجودة ال��ن
.وقع�ا �� خارج ال��نامجعامة حول مستو�ات اإلنجاز والصفات العامة ال�� يف��ض ت

معاي�� قياسّية مرجعّية

54 beneficial behavior

comportment bénéfique

.ن، دون انتظار أي مقابل م��ماألفعال أو التصرفات ال�� يصدر�ا األفراد تجاه اآلخر�

ُسلوك ُمفيد

55 biological needs

besoins biologiques

حشو�ة : وتنقسم إ�� نوع�ن ا��اجات ال�� تنمو من الطبيعة �� ال�ائن منذ امليالد،
ا حولنا باللمس والشم �ا��اجة إ�� الطعام واملاء، وحسية �ا��اجة ألن نخت�� م

.والتذوق والبصر

حاجات بيولوجّية

56 Bloom’s taxonomy

taxonomie de Bloom

ة، ال�� تبدأ من امل�ارات تص�يف العالم بلوم مل�ارات ومستو�ات األ�داف التعليمي
 مثل التحليل وال��كيب ال�سيطة �التذكر واالس��جاع إ�� امل�ارات األك�� �عقي

ً
دا

.والتقو�م وال�� ل�ا عالقة وثيقة بالتفك�� االبت�اري 

ص�يف بلوم
َ
ت

57 bodily-kinesthetic intelligence

intelligence corporelle kinesthésique

خدام �عض أعضاء ا��سم القدرة ع�� التحكم بم�ارة �� ا��ر�ات ا��سدية، أو است
تحو�ل�ا، وم�ارات التناسق للتعب�� عن األف�ار واملشاعر، و�نتاج و�شكيل األشياء و 

ذ�اء جس�ّ� حر�ّي 
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م الفرد ��سمھ بطرق والسرعة والتوجھ والتعامل مع األشياء باتزان، واستخدا
 من خالل املوسيقى

ً
 و�عب��يا

ً
والتمثيل، أو أ�شطة محددة  مختلفة ومم��ة سواء أدائيا

.ال�دف مثل األلعاب الر�اضية

58 brain

cerveau

لالفقار�ات، ومن أ�م ا��زء الرئ���� �� ا���از العص�� عند الفقار�ات و�عض ا
عضاء ا��سم، كما جمع املعلومات وتحليل�ا، و�و �سيطر و�دير معظم أ: وظائفھ

 والدماغ موجود ل. �عت�� املنبع إلنتاج املعلومات ا��ديدة
ً
دى حيوانات عديدة، وغالبا

 �� ا��مجمة داخل الرأس
ً
.ما ي�ون محفوظا

 
ٌ
ِدماغ

59 brainstorming

remue-méninge, brainstorming

� املنظم الذي يث�� التفك�� اس��اتيجية تدر�سية وتدر��ية �عتمد ع�� ا��وار ا��ما�
ك��، ال�دف م��ا التوصل إ�� اإلبدا��، و�صل باملتحاور�ن إ�� مستو�ات عليا من التف

وتقوم . مناقشة وا��وارأك�� عدد ممكن من األف�ار وا��لول للقضية املطروحة لل
ا، مع تأجيل ا��كم عل��ا �ذه العملية ع�� قبول �ل ما يطرح من أف�ار دون نقد ل�

.وتقو�م�ا

َعْصف ذ���ّ 

60 brainstorming strategy

stratégie de brainstorming

نتاج أك�� قدر من األف�ار اس��اتيجية ��دف إ�� وضع العقل �� حالة من اإلثارة إل 
تيجية جماعية تتضمن الالزمة للتوصل إ�� ا��ل اإلبدا�� املناسب، و�� اس��ا

 
ً
 عن إم�انية تطبيق�ا �ش�ل مشاركة تلقائية لألف�ار من جميع أفراد ا��موعة، فضال

م توجيھ النقد ألي فرد من عد: فردي، و�س�ند إ�� أر�ع ر�ائز أساسية، تتمثل بما ي��
 ��اء ا��لسة؛ توليد أك�� قدرأفراد ا��موعة، حيث يتم تأجيل جميع األح�ام لغاية ان

ء ار األصيلة والفر�دة؛ و�نا؛ ���يع األف�)فاألك�� �ع�� األفضل(من ا��لول للمش�لة 
 ع�� األف�ار املطروحة من أفراد ا

ً
و�لعب املعلم �� �ذه . ��موعةا��ل وتقر�ره اعتمادا

احتھ الفرصة ألعضاء االس��اتيجية دور املس�ل، من خالل تحديده للمش�لة و�ت

اس��اتيجية الَعْصف الذ���ّ 
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.صالة وا��داثةا��موعة إلنتاج أك�� قدر من األف�ار ال�� تتم�� باأل 
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C
61 case study

étude de cas

جمع بواسط��ا املعلومات عن حالة معينة، س
ُ
 إ�� ف�م�اأداة للبحث ت

ً
وقد ت�ناول . عيا

 أو مجموعة، وقد ت�ون أسرة أو مؤسسة، و�ستطيع عن ط
ً
ر�ق�ا القيام بتحليل فردا

م وتحليل املعلومات دقيق للظا�رة ال�� �ش�ل موضوع البحث، وذلك بجمع وتنظي
وتفيد دراسة ا��الة �� . ال�� تم ا��صول عل��ا من عدة مصادر ل�ا عالقة با��الة

ن مشكالت انفعالية، ف�م فئات مختلفة من األطفال، �األطفال الذين �عانون م
ع�ن عن طر�ق أفراد واألطفال املو�و��ن، و�مكن جمع البيانات عن حالة طفل م

.ختبارات نفسية مناسبةأسرتھ ومر��تھ ومن االحت�اك املباشر بھ، أو باستخدام ا

دراسة ا��الة

62 centration

centration

نب األخرى ذات األ�مية، اال�تمام �� جانب واحد محدد من املوضوع، و�غفال ا��وا
.ياجيھو�و خاصية من خصائص مرحلة ما قبل العمليات كما قدم�ا ب

ْرك�ٌ� 
َ
ت

63 challenge

défi

اإلبداعية للوصول إ�� حل  املرحلة ال�� يوظف ف��ا الطالب جميع قدراتھ و�م�اناتھ
.املش�لة موضع الدراسة

َحّدٍ 
َ
ت

64 characteristics of gifted students

caractères des étudiants doués

ْو�وِ��ن
َ
الب امل

ُّ
خصائص الط
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صة تفوق ما لدى أقرا��م املو�و�ون يمثلون فئة خاصة من الطالب تتمتع بقدرات خا
أسرع من غ���م،  التعلم بمعدل: العادي�ن، ولد��م سمات وخصائص معينة، مثل

ل��وة اللغو�ة، االطالع الواسع، القدرة ع�� املثابرة، االل��ام، املرونة �� التفك��، ا
.وا��افظة ع�� ال��ك�� لف��ة طو�لة

65 child culture

culture de l'enfant

معنا�ا الواسع، وما يك�سبھ حصيلة التعلم املدر��� والالمدر���، والثقافة الذاتية ب
ة �� ا��ال�ن املعر�� الطفل من وسائط الثقافة املسموعة، واملرئية، واملقروء

د�م وطرق�م �� التعب�� عن و�� لغة األطفال، وعادا��م �� اللعب، وتقالي. والوجدا�ي
ق�م �� التفك�� والتخيل، أنفس�م وعواطف�م وانفعاال��م وم�ارا��م ا��تلفة، وطر 

.ومثل�م العليا، ونتاجا��م الفنية

فل ِ
ّ
ثقافة الط

66 child culture institutes

instituts culturels des enfants

فية للطفل من خالل املؤسسات ا���ومية وغ�� ا���ومية ال�� تقدم خدمات ثقا
سات اإلعداد والت�شئة قصور الثقافة أو نوادي ومكتبات األطفال، إ�� جانب مؤس

.ائل اإلعالم ودور العبادةاالجتماعية والثقافية املمثلة �� األسرة واملدرسة ووس

فل ِ
ّ
مؤسسات ثقافية للط

67 child thinking

pensée de l'enfant

ائص ال�� ال تر�� إ�� تفك�� ي�سم �� مرحلة الطفولة املبكرة بمجموعة من ا��ص
سب �عب�� بياجيھ، ف�و مستوى التفك�� املوضو��، و�فتقر إ�� مبدأ االحتفاظ بح

مو مفا�يم الزمان وامل�ان تفك�� ال يتجاوز حدود ما يتم إدراكھ، وذلك �س�ب عدم ن
حب دخول الطفل لدى الطفل، �س�ب نقص القدرة ع�� التجر�د، لذلك قد يصا

 لدخول إ�� الروضة �ع�� البقاءالروضة ألول مرة الب�اء وعدم االرتياح، العتقاده بأن ا
وعندما يكرر . لزمان لديھف��ا وفراق أسرتھ ��ائيا، وذلك يرجع إ�� غياب مف�وم ا
ذه، فإن �ذا التكرار يث�ت الطفل الذ�اب إ�� الروضة و�تكرر م��ء أحد األبو�ن ألخ

.�ستأ�س آنئذ بالروضة و�ألف�الديھ عادة امل��ء إ�� الروضة يليھ العودة إ�� الب�ت، ف

فل
ّ
ك�� الط

ْ
ف

َ
ت
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68 clarity of objectives

clarté des objectifs

.حالقدرة ع�� تحديد الغاية واملراد من أي عمل بدقة ووضو 

ُوضوح األ�داف

69 classification

classification

ام لتبو�ب األشياء أو إحدى م�ارات جمع املعلومات وتنظيم�ا، و�ع�� بإيجاد نظ
��ا عن الفئات املفردات، وفصل�ا ضمن فئات ل�ل م��ا خصائص أساسية تم�

ن من أ�م م�ارات التفك�� األخرى، و�� م�ارة ال تخلو من عناصر إبداعية، وقد ت�و 

.تلف العلوم واملواد األساسيةاألساسية، أل��ا ترتبط بمعظم خ��اتنا التعليمية �� مخ

 
ٌ

ْص�يف
َ
ت

70 cluster grouping

regroupement approprié

 والذين لد�
ً
 أو أ�اديميا

ً
�م ا�تمامات أو قدرات أو تجميع الطالب املو�و��ن عقليا

.م �عليم مناسب ل�ماحتياجات متجا�سة أو م�شا��ة �� فصل درا��� واحد لتقدي

تجميع ُعنقودّي 

71 cognition

cognition

الف�م وحل املشكالت مجموعة العمليات العقلية ال�� �شمل االن�باه والتذكر و 
ولإلدرتك . أو ال شعوري واتخاذ القرار، �س�م �� �غي�� السلوك سواء �ش�ل شعوري

والتفك�� واملعرفة العقلية  العقل والذ�اء والعمليات العقلية: عالقة باملفا�يم، مثل
.أو الطبيعية أو الصناعية

إدراٌك 

72 cognitive abilities

capacités cognitives

العل�� للتفك��، سواء  القدرة ع�� اس�يعاب النظام: مجموعة من القدرات تتمثل ��
 �غ�� الواقع، أو تقنية، تكش

ً
 أو تنمو�ا

ً
 نقديا

ً
، أو )غ�� املعلن(ف املضمر �ان بحثا

ا يصعب تفكيكھ وتركيبھ، ترا�� مطالب املستقبل وتحسب ل�ا، والقدرة ع�� تحليل م

درات معرفّية
ُ
ق
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.�وحدة فكر�ة) عل والن�يجةالف(والقدرة ع�� تمثل ا����ة ال��بو�ة؛ أي ر�ط ثنائية 

73 cognitive development

développement cognitif

 ، و�ع�� تحسن ارتقا�ي منظم)1980-1896(من املفا�يم األساسية عند بياجيھ 
�دف إ�� تحس�ن التوازن ب�ن لألش�ال املعرفية ال�� ت�شأ من حصيلة خ��ات الفرد، و�

ع�� استخدام الطرق غ��  عملي�� التمثيل واملواءمة، بحيث يصبح الفرد أك�� قدرة
.املباشرة �� حل املشكالت

مّو معر��ّ 
ُ
ن

74 cognitive domain

domaine cognitif

املعلومات، وتنمية القدرات، ا��انب الذي يتعلق باك�ساب املتعلم املعرفة العلمية، و 
) 1999-1913(ص�يف بلوم وقد اشتمل ت. وامل�ارات �� استخدام �ذه املعرفة العلمية

التذكر، : ��بية العملية، ��ع�� مستو�ات ستة من األ�داف ال��بو�ة ال�� تفيد �� ال
اس �ل مستوى باالختبارات والف�م، والتطبيق، والتحليل، وال��كيب، والتقو�م، و�ق

� املتفوق واملو�وب �� ، و�تم�)أدائية-شف�ية -تحر�ر�ة(التحصيلية ب�افة أنواع�ا 
.التقو�ماملستو�ات الثالث العليا املمثلة بالتحليل وال��كيب و 

مجال معر��ّ 

75 cognitive map

carte cognitive

.�يطة بھ بمختلف أش�ال�االتمثيالت العقلية للمتعلم �� ظل الظروف التفاعلية ا�

خر�طة معرفّية

76 cognitive motivation

motivation cognitive

لية، كحل األلغاز، أو الشعور بالرضا والسرور البالغ من ممارسة األ�شطة العق
.التفك�� �� مش�لة معرفية ع�� درجة ما من الغموض

َداِفعّية معرفّية

77 cognitive processes

processus cognitifs

عملّيات معرفّية
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اإلدراك : عرفية، مثل�شاط معر�� للتفك�� يتضمن وجود مجموعة من العمليات امل
.ي�� وا��يال واالن�باهوالتذكر واالستدالل والتبصر واالست�باط والتعرف والتم

78 cognitive skills

compétences cognitives

سھ إ�� املعرفة، أو ليصدر مجموعة من امل�ارات ال�� يحتاج إل��ا الطالب ليصل بنف
باه، واملالحظة، والف�م، االن�: حكمھ ع�� ����ا وقيم��ا، ومن أمثلة تلك امل�ارات

.واالس�يعاب، والتذكر، واالست�تاج، والتعميم

م�ارات معرفّية

79 cognitive styles

styles cognitifs

�ا ومعا����ا وتذكر�ا، وأنماط تباينات ثابتة ب�ن األفراد �� إدراك املعلومات وتنظيم
بالضرورة مستو�ات  وال �عكس �ذه األساليب. من العادات �� معا��ة املعلومات

ستعدادات للقيام بم�ام أو الذ�اء أو أنماط القدرات ا��اصة، فالقدرات �ش�� إ�� ا
.ملعلوماتم�ارات، أما األساليب املعرفية فتتضمن طرقا ملعا��ة ا

أساليب معرفّية

80 communication

communication

املعلوماتية ا��تلفة،  تبادل املعلومات ب�ن األفراد أو ا��ماعات ع�� الوسائل
ج الصوتية والضوئية الشفو�ة واملقروءة واملسموعة، وال�� ت�تقل ع�� األموا

.والك�رومغناط�سية

تواُصٌل 

81 compacted courses

cours accélérés

مح للطالب املو�و��ن حذف التكرار، و�سر�ع �عليم امل�ارات األساسية، بما �س
 لقدرا��م

ً
.باالنتقال إ�� املوضوعات األك�� تحديا

ة
َ
وط

ُ
ُمقررات َمضغ

82 comparison

comparaison

 
ٌ
ة

َ
ُمقاَرن
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.االختالف فيما بي��ااملقا�سة ب�ن ظا�رت�ن أو أك�� ��دف تحديد أوجھ الشبھ و 

83 competitiveness

compétitivité

، و�� من أ�م ا��صائص ال�سابق �� األداء والتحصيل واإلنتاج ع�� مستوى الفرد
.السلوكية للمتفوق�ن واملبدع�ن

 
ٌ
ِسّية

ُ
ناف

َ
ت

84 composition

composition

.العمل �ش�لھ ال�امل القدرة ع�� رؤ�ة و�دراك العالقات ور�ط األجزاء وت�و�ن

ْركيٌب 
َ
ت

85 comprehension

compréhension

ات ذات العالقة بالظا�رة عملية شرح أو تفس�� العالقات ب�ن املفا�يم أو املتغ�� 
و�قوم . ملقدمة للمتعلمموضوع اال�تمام، والقدرة ع�� ف�م املع�� واملوضوعات ا

يقوم عليھ العلم باإلجابة  الف�م ع�� العالقات املنطقية، و�و ال�دف األسا��� الذي
".ملاذا؟"و" كيف؟: "ع�� السؤال�ن

ْ�ٌم 
َ
ف

86 comprehensive intelligence

intelligence globale

تفك�� الذي ��تم بالنظرة التأث��ات املش��كة ��ميع السمات �� ذ�اء ��ص ما، وال
.��زئياتال�لية �� األمور واألحداث، دون إغراق �� التفاصيل وا

اِمل
َ

ذ�اء ش

87 computer-assisted instruction

instruction assistée par ordinateur

�ور نظر�ات وأساليب �ان من شأن التطور الذي عرفھ ميدان ال��بية والتعليم ظ
غراض تر�و�ة وذلك منذ جديدة �� التعليم والتعلم، من بي��ا استعمال ا��اسوب أل 

ور املعلوميات املصغرة وتطورت �ذه االستعماالت بظ�. الست�نيات من القرن املا���
اسوب استحداث وقد �انت أول محاولة جدية للتدر�س باستعمال ا��. 1975عام 

تدر�س بُمساعدة ا��اسوب
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� أغلب و�ستخدم ا��اسوب اليوم �. بجامعة إلينوي  1959عام " PLATO"برنامج 
�ساب بطرق مشوقة ومراعية املؤسسات ال��بو�ة لتعليم �ل املواد، وخاصة اللغة وا�

.لقدرات املتعلم واستعداداتھ للتعلم

88 concepts maps

cartes conceptuelles

لفكرة أو مف�وم عام، حيث  رسوم توضيحية �عرض األف�ار واملفا�يم الفرعية امل�ونة
و��ن املف�وم الرئ���� من  تمثل العالقات املنطقية ب�ن املفا�يم الفرعية من ج�ة،

، وجمع أك�� قدر ممكن من ج�ة أخرى، و�� �ساعد املتعلم ع�� ترت�ب وتقييم أف�اره
.ملع��األف�ار الرئ�سية ال�� �ساعد ع�� الف�م والتوصل إ�� ا

خرائط املفا�يم

89 conclusion

conclusion

��وادث ��دف الف�م أو دعم العملية العقلية ملعرفة أسباب أو إيجاد تفس�� منطقي ل
وترتكز دراسة االست�تاج . راملعتقدات، أو استخراج ِع�� ومفا�يم، أو أفعال أو مشاع

� �افية، مناسبة أو غ�� عادة ع�� أسباب مما يجعل عملية االست�تاج �افية أو غ�
وم العالم بالبحث عن و�ق. مناسبة، جيدة أو س�ئة، لتعطي نتائج ��يحة أو خاطئة

ست�تاج، من خالل قواعد االست�تاج ال��يح، إما بفحص الش�ل، أو ب�ية اال 
�� ح�ن أن . داف االست�تاجمناظرات أو باعتبار الطرق األعم املستعملة للوصول أل�

ت�تاج وا��اكمة، ومعرفة �عض العلماء يميلون إ�� دراسة كيفية قيام الناس باالس
.أثر االست�تاج بب�ية الدماغالعمليات العقلية املسا�مة �� �ذه اإلجرائية، وكيفية ت

است�تاٌج 

90 concordance

concordance

��ص �غي�� سلوكھ، ليحدث العملية الديناميكية املستمرة ال�� ��دف من خالل�ا ال
�سب وأص�� عن طر�ق االمتثال عالقة أك�� توافقا ب�نھ و��ن الب�ئة، أو ليقيم عالقة أ

.للب�ئة أو التحكم ��ا، أو إيجاد حل وسط ب�نھ و�ي��ا

ٌق 
ُ
اف و

َ
ت

91 conservation  
ٌ
ظ

ْ
ِحف
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conservation

ك أن خصائص معينة مبدأ أسا��� �� نظر�ة بياجيھ، ُ�ستخدم للداللة ع�� إدرا
األخرى، وع�� الرغم من  لألشياء تبقى كما ��، �غض النظر عن التغ�� �� خصائص�ا

ائص املادية لألشياء ال �غ�� التغ��ات الظا�ر�ة ال�� تطرأ عل��ا؛ أي أن �غي�� ا��ص
.بالضرورة جو�ر�ا

92 constructive criticism

critique constructive

و�يان األخطاء ومحاولة  القدرة ع�� تمي�� ا��يد من الرديء، وا��سن من القبيح،
.تقو�م�ا

اء
َّ
د بن

ْ
ق

َ
ن

93 constructive thinking

pensée constructive

 ا�ي للتفك�� وعن قدرة الفردنوع من أنواع التفك�� قدمھ أي�شتاين، �ع�� عن ش�ل تلق
بأقل قدر من التوتر  ع�� التفك�� بطر�قة تمكنھ من مواج�ة املشكالت اليومية

عارف �شمل إعادة بناء ل�ذه و�و عملية استقبال املتعلم للمعلومات وامل. واالنفعالية
 �الية؛ أي الكيفية ال�� يتماملعارف وتحو�ل�ا إ�� معان جديدة داخل سياق معارفھ ا�

.من خالل�ا اك�ساب املعا�ي وتطو�ر�ا واستخدام�ا

اء
َّ
ك�� بن

ْ
ف

َ
ت

94 continuity

continuité

جديدة، و�عادة معا��ة  اتصال ا����ة وتدعيم�ا باستمرار، واستخدام�ا �� مواقف
ش�ل أوسع وأعمق بما �عض املوضوعات األساسية �� الصفوف املدرسية الالحقة �

.يضمن اس�يعا��ا من قبل الطلبة بالش�ل املرغوب

 
ٌ
ة اْسِتمراِر�َّ

95 contradiction strategy

stratégie de contradiction

ن اإلجابات البديلة، اس��اتيجية �ستخدم مع املشا�ل ال�� ل�ا مجموعة صغ��ة م
يجية مع أمثلة ال��ا��ن ت�ون واحدة م��ا فقط ��يحة، و�جري تطبيق �ذه االس��ات

ض
ُ
ناق

َّ
اس��اتيجية الت
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ق التناقض من الفرضية، �� الر�اضيات، فال��ا��ن تف��ض أن النظر�ة خاطئة و�شت
ع�� اعتبار أن �ل البدائل  كما يمكن استخدام�ا مع اختبارات االختيارات املتعددة،

ق مع�ا، وت�ون من�ثقة املقدمة تناقض اإلجابة ال��يحة، ما عدا واحدة فقط تتف
.من معطيات املش�لة

96 control

contrôle

ملستقلة ال�� �س�م �� قدرة الباحث ع�� التحكم �� �عض العوامل أو املتغ��ات ا
لية الضبط ع�� وجود وتتوقف عم. إحداث ظا�رة ما لبيان أثر�ا �� متغ��ات أخرى 

�انية معا��ة أحد �ذه عالقات سب�ية أو وظيفية ب�ن متغ��ين أو أك��، وع�� إم
.ألخرى املتغ��ات، ليتمكن الباحث من بيان أثره �� املتغ��ات ا

 
ٌ
ْبط

َ
ض

97 control process

processus de contrôle

ا، ��دف ز�ادة القدرة ع�� اإلجراءات ال�� يمارس�ا الفرد لف�م املعلومات وتحو�ل�
ن طر�ق برامج تقوم بإدخال التفك�� والتحليل واالست�تاج، باإلضافة إ�� تخز���ا ع

�عاد الثالثة، مع الفرد �� عالم و��� مصطنع من خالل عرض املشا�د ذات األ
الل التقنيات املتطورة ال�� املؤثرات الصوتية والصور الثابتة واملتحركة، وذلك من خ

نظمة الواقع االف��ا��� و�ستخدم أ. �عطي اإلحساس بلمس األشياء �� عامل�ا ا��قيقي
داخل األشياء املراد  الو��� املصطنع �� التعليم والتعلم من خالل االستكشاف

 �علم�ا �أن �س�� املتعلم داخل جسم اإل�سان، أو داخل ن
ً
.بات مثال

ْبط عملّية الضَّ

98 convergent thinking

pensée convergente

ش�لة و�ركز ع�� التفك�� الذي �سفر عن توليد إجابة ��يحة واحدة ��ل امل
ستخدم �� تصميم الوصول إ�� حل فر�د، و�و نوع من ال�شاط املعر�� الذي �

جات منطقية من املعلومات اختبارات الذ�اء و�رتبط بقدرة الفرد ع�� توليد است�تا
 تقار�ي. املقدمة لھ

ً
 وتتطلب معظم اختبارات الذ�اء تفك��ا

ً
أي الوصول إ�� إجابة (ا

د إ�� إجابات عديدة ، بخالف التفك�� التباعدي الذي يقو )واحدة محددة للسؤال

قاُر�ّي 
َ
ك�� ت

ْ
ف

َ
ت

27



.مفتوحة

99 conversion

conversion

 �� مواقف جدي
ً
و�و التغي�� بأي . دةالقدرة ع�� تكييف ال���ء الستخدامھ مجددا

.د �ذا ال�ائنش�ل، ع�� �ائن مع�ن، دون ا��افظة ع�� قياسات أو أ�عا

ْحو�ٌل 
َ
ت

100 cooperative learning

apprentissage coopératif

 �� مجموعات صغ
ً
.��ة داخل غرفة الصفنوع من التعليم �سمح للطالب بالعمل معا

م �عاُو�ّي 
ُّ
�عل

101 counseling program

programme d'orientation

رشادية املباشرة برنامج مخطط ومنظم �� ضوء أسس علمية تقديم ا��دمات اإل 
ة، ��دف مساعد��م �ش�ل فردي أوجما��، ملن ينضوون تحت املؤسسة أو ا��ماع

تعقل ولتحقيق التوافق السليم ع�� تحقيق النمو السوي، والقيام باالختيار الوا�� امل
.داخل ا��ماعة وخارج�ا

برنامج إرشادّي 

102 courage

courage

ذلك باالنتصار ع�� الثبات عند �ل خطر وضبط النفس أثناء مواج�ة �ل محنة و 
طة ا��أش والص�� ع�� وقوع ا��وف، واعتماد ا��سارة واإلقدام والتح�� بالقوة ور�ا

ل وحضور ال��ك�� الشر، وحضور الذ�ن عند الشدائد، وذ�اب ال�ش�ت عن العق
� احتمال النوائب وا��صافة والك�س والفطنة �� �ل موقف عص�ب، والقدرة ع�

.وتقلبات الد�ر

 
ٌ
�اَعة

َ
�

103 creative abilities

capacités créatives

حدد إذا �ان الفرد يملك القدرات ال�� ت�ون مم��ة عند األ��اص املبدع�ن وال�� ت

درات إبداعّية
ُ
ق
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القة بالسمات ال��صية القدرة ع�� إظ�ار السلوك االبت�اري �ش�ل م��وظ، ول�ا ع
باعدي ال�� �عمل ع�� األو��، القدرات ذات النتاج امل�شعب الت: وتضم مجموعت�ن

ية �� القدرات التحو�لية ذات توليد األف�ار مثل الطالقة واملرونة، وا��موعة الثان
.النتاج ا��مع التقار�ي مثل التنظيم والتحو�ل

104 creative intelligence

intelligence créative

األوضاع املستجدة �ش�ل غ�� قدرة الفرد ع�� التعامل بكفاءة وفاعلية مع املشكالت و 
.مألوف

ذ�اء إبدا��ّ 

105 creative process

processus créatif

غة الفروض ��ل �ذه اإلحساس بالصعو�ات واملشكالت والقيام بالتخمينات وصيا
ر�ا ح�� الوصول إ�� مرحلة املشكالت، ثم اختبار التخمينات و�عديل�ا و�عادة اختبا

.إيصال النتائج إ�� اآلخر�ن

عملّية إبداعّية

106 creative productivity

productivité créative

 و�وب واملبدع بإنتاجھ من موادالنتاج األصيل ا��ديد الذي ال مثيل لھ، الذي يقوم امل
د �ار، والنتاج اإلبدا�� للمواوأف�ار، ولھ وجوه متعددة، ف�ناك النتاج اإلبدا�� لألف
.و�ر وخدمة ال�شر�ة جمعاءوالنتاج النو�� لألشياء، وغ���ا من نتاجات �س�م �� تط

نتاج إبدا��ّ 

107 creative productivity of ideas

productivité créative d'idées

والرسام ومؤلف  إبداع يظ�ر من خالل إنتاج ال�اتب والشاعر، والفيلسوف،
أو مح�� الفنون بأنواع�ا،  املقطوعات املوسيقية، وال �شمل املتذوق لألدب والقارئ 

.لسابقةولكن �و الذي لديھ نتاج فكري إبدا�� �� أحد ا��االت ا

نتاج إبدا�ّ� لألف�ار

108 creative productivity of materials نتاج إبدا�ّ� للمواد
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productivité créative d'objets

�� املرن، الذي يتم�� بقدرة عمل املو�وب ا����ع واملنتج ذو ا��يال الواسع والتفك
نتج أو معدات طبية، وأج�زة خالقة �� املواد العلمية والتقانية، و�نتاج أو تطو�ر م

الذين تظ�ر مو�ب��م  واتصاالت معقدة أو كما يظ�ر لدى النحات�ن وامل�ندس�ن،
ا�تمام ا��ماعة للنوا�� األساسية �� إنتاج وتطو�ر منتجات جديدة تحظى بتقدير و 

.الوظيفية وا��مالية للمنتج

109 creative reading

lecture créative

.املرونة واألصالة واإلفاضةمقدرة الفرد ع�� التعب�� الشفوي �ش�ل يتم�� بالطالقة و 

قراءة إبداعّية

110 creative teacher

enseignant créatif

علم و�ظ�ر قيم��ا، و���ع املعلم الذي يح��م األسئلة واألف�ار غ�� العادية للمت
 تقبل، واملرونة، وسعة االطالعالتعلم الذا�ي، وا��يال، والتنظيم، والديمقراطية، وال

حنون، متحمس، محب  ممتع، محب،: والثقافة، والعدل، والقيادة، ومن أ�م سماتھ
.للتغي�� وا��ر�ة والتجديد

م ُمبِدع ِ
ّ
ُمعل

111 creative thinking

pensée créative

اد ا��تمع، و��سم مظ�ر سلو�ي �� �شاط الفرد يظ�ر من خالل �عاملھ مع أفر 
و�و عملية صقل . ا��دةبا��داثة وعدم النمطية أو جمود الفكر مع إنتاج يتصف ب

حددة، أو التوصل إ�� عدة عناصر يتم استدعاؤ�ا �� قالب جديد، لتحقيق حاجة م
 
ً
 ��دف إ�� و��� التفك�� اإلبدا�. نواتج أصيلة لم تكن معروفة سابقا

ً
 عقليا

ً
� �شاطا

، و�و حال
ً
ة ذ�نية ت�سم بالغزارة التوصل إ�� نواتج أصيلة لم تكن معروفة سابقا

� رؤ�ة العالقات وال��ابطات والتعقيد �� ا��االت املعرفية، و�ش�ل أدق، القدرة ع�
شياء جديدة، و�عتمد ع�� ب�ن األف�ار واملعلومات واألشياء واست�تاج أو اك�شاف أ

 �� عالقات جديدة ب�ن املفا�يمو�و التفك�� الذي يقود إ�� الوصول إ. املثابرة واإلتقان
ام أساليب مرنة غ�� مألوفة، واألف�ار املألوفة، أو إ�� حلول ملشكالت قائمة باستخد

ك�� إبدا��ّ 
ْ

ف
َ
ت
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 من التفك�� غ�� ا��دد �سقف، و�مكن وص
ً
فھ بأنھ متباعد، وتخي��، كما �عت�� نمطا

 باألصالة وا��دة
ً
.و��سم أيضا

112 creative thinking abilities

capacités de pensée créative

قدرات رئ�سة �الطالقة ا��وانب ا��تلفة للتفك�� اإلبدا��، ال�� �شمل أ�عاد و 
�التفاصيل واالحتفاظ  واملرونة واألصالة وا��ساسية للمشكالت، وأ�عاد ثانو�ة

.وغ���ا

فك�� اإلبدا��ّ 
ّ
درات الت

ُ
ق

113 creative writing

écriture créative

بالطالقة واملرونة واألصالة  مقدرة الفرد ع�� اإلنتاج والتعب�� الكتا�ي �ش�ل يتم��
.واإلضافة

كتابة إبداعّية

114 creativity

créativité

، شرط أن ي�ون �ذا املنتج القدرة ع�� خلق أو إيجاد أشياء جديدة باستخدام ا��يال
تركيب ما �و قائم ومعروف كما �عابر اإلبداع عملية دمج و . جديًدا تماًما وغ�� مألوف

عاي�� الثقافية ا��تمعية من معلومات ل��روج ����ء جديد لھ قيمة عالية بموجب امل
 
ً
.السائدة، وقد ي�ون �ذا ا��ديد فكرة أو طر�قة أو منتجا

ِإْبداعٌ 

115 creativity criteria

critères de créativité

ملو�و��ن، ومن األدوات أساليب القياس واألدوات ا��اصة للكشف عن املتفوق�ن وا
 رات العقلية واختبار الذ�اء،االختبارات املوضوعية املقننة مثل اختبار القد: الشا�عة

تبارات االستعداد والدوافع واختبارات التفك�� االبت�اري، واختبارات التحصيل، واخ
تجا�ات، والسلوك كمقياس الدافع لإلنجاز، ومقاي�س السمات ال��صية، واال

التقدير ال��صية مثل تزكية االبت�اري، ال�� تحدد درجة اإلبداع، ووسائل التقييم و 
املالحظة املنظمة واملقابالت، املعلم�ن وأولياء األمور واألقران وال��كية الذاتية، و 

معاي�� اإلبداع
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 ال��ل األ�ادي�� والص�� واالجتما�� واالقتصادي
ً
واألسري، ��مع أك�� قدر  وأخ��ا

� واالجتما�� للمتفوق�ن ممكن من املعلومات عن النمو ا��س�� واالنفعا�� والعق�
.واملو�و��ن

116 creativity process stages

phases du processus de créativité

� �� ��ايتھ، وقد قسم�ا واالس إ�املراحل ال�� يمر ف��ا املبدع من بداية عملية نتاجھ ح
�� ح�ن حدد�ا �ار�س ع��  اإلعداد، والكمون، واإلل�ام، والتحقيق،: مراحل أر�ع، ��

والتفك�� �� املش�لة،  الشعور باملش�لة، وجمع املعلومات،: مراحل خمس �شتمل ع��
فورد فكرة تقسيم اإلبداع وتخيل ا��لول، ثم التحقيق والتنفيذ، �� ح�ن انتقد جيل

.إ�� مراحل وقال إن ا��ك الوحيد �و النتاج اإلبدا��

مراحل العملّية اإلبداعّية

117 creativity tests

tests de créativité

وتوظيف عمليات التفك��  اختبارات مصممة لقياس قدرة الفرد ع�� التفك�� ا��رد،
.التباعدي

ِتبارات اإلبداع
ْ

اخ

118 critical abilities

capacités critiques

ور �� الكالم املقروء أو القدرة ع�� كشف بواطن األم: مجموعة من القدرات تتمثل ��
ع�� أسس من تفتح الذ�ن  املسموع أو املكتوب، والقدرة ع�� االنحياز إ�� الفكرة

: ن األسئلة، ��و�عمال العقل، والقدرة ع�� اإلجابة عن ثالث مجموعات م
ا �عرفھ، اإل�ستمولوجية و�� عن مصدر املعرفة وعالقة من �عرف بم

.ن طبيعة املعرفةواإلكسيولوجية و�� عن قيم العارف، واألنطولوجية و�� ع

درات نقدّية
ُ
ق

119 critical reading

lecture critique

وءة، وتب�� مواقف ووج�ات مقدرة الفرد ع�� التفاعل بو�� مع مشكالت املادة املقر 

.ن أف�ار وآراءنظر ناقدة، و�صدار األح�ام املناسبة حول ما يرد ف��ا م

قراءة ناقدة
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120 critical thinking

pensée critique

ل�� �ستخدم�ا املرء عملية عقلية مركبة تتضمن مجموعة من امل�ارات العقلية ا
�، والدقة، واملوضوعية، بصورة متفردة أو مجتمعة، مثل م�ارات التحليل، والتفس�

التحليل، : سية ��و�عتمد ع�� عدة م�ارات تفك�� أسا. واالست�تاج، والتقو�م
ل فك�� املنطقي املب�� ع�� دليو�و الت. والتص�يف، واملقارنة، والتقييم، واتخاذ القرار

علومات، ومن ثم تحليل�ا ��يح، أو العملية العقلية املتضمنة قيام الفرد بجمع م
 من وتقو�م�ا �غرض الوصول إ�� است�تاج أو إجابة منطقية مب

ً
�ية ع�� الدليل، بدال

ن امل�ارات العليا من قبول مرئيات اآلخر�ن وال�سليم ب����ا، و�تضمن العديد م
�� ف�م أفضل ملواقف أو التفك��، و�ستخدم املنطق إلزالة الغموض بقصد الوصول إ

لفرد ع�� اتخاذ قرار و�عبارة أخرى، �ع�� التفك�� الناقد قدرة ا. مش�لة معقدة
اتھ العقلية �� تقو�م منطقي وعقال�ي، و�تألق �� قدرة الفرد ع�� استخدام قدر 

أمل ف��ا بطر�قة منطقية، وفحص املعلومات واألف�ار واالست�تاجات املتوافرة والت
.ومن ثم اختيار أفضل ا��لول والبدائل

ك�� ناقد
ْ

ف
َ
ت

121 cultural awareness

sensibilisation culturelle

ر�ن، أو األفراد من ذوي درجة الو�� والف�م والتقدير لعادات وتقاليد ولغة اآلخ
الذ�اء أس�م �� االبت�ار و�ذا اق��ن الو�� الثقا�� ب. ا��لفيات الثقافية ا��تلفة

.واإلبداع

� ثقا��ّ 
ْ
َو�

122 culture

culture

 �عينھ أو فئة جميع السمات الروحية واملادية والفكر�ة والعاطفية ال�
ً
� تم�� مجتمعا

وا��قوق األساسية  اجتماعية �عي��ا، و�شمل الفنون واآلداب وطرائق ا��ياة
 ال�ل املركب من املعارف والعقائد وال. لإل�سان

ً
فنون واألخالق والقوان�ن و�� أيضا

وز والتعب��ات والذكر�ات واألعراف، واملز�ج املتجا�س من التصورات والقيم والرم
.�ا ا��ضار�ةواإلبداعات والتطلعات ال�� تحفظ ألي جماعة �شر�ة �و��

 
ٌ
ة

َ
قاف

َ
ث
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123 culture of child advocacy

culture de la défense de l'enfant

طلب وجود �عليم مجا�ي، التعلم مما يت: حقوق الطفل �� املدرسة ال�� �شمل ما ي��
ة والنفسية للطفل، ومنا�� و��ئة تر�و�ة �عليمية تح��م املتطلبات ال��ية والبي�ي

ة و�دار�ة متخصصة، وطرائق تر�و�ة �عكس املبادئ اإل�سانية، و�يئات �عليمي
طفل �� املدرسة وأ�شطة خاصة إلدخال نصوص االتفاقية العاملية ��قوق ال

.وتحو�ل�ا إ�� ممارسات

ثقافة الدفاع عن حقوق الطفل

124 curiosity

curiosité

ل االك�شاف والبحث خاصية أو صفة سلوكية ل�ا عالقة بالتفك�� امل�سائل، مث
.ا��يوان ع�� السواءوالتعلم الناتج عن املالحظة، و�و عملية عند اإل�سان و 

ضوٌل 
ُ
ف

125 curriculum

curriculum; programme

 برنامج منظم يت�ون من دراسات نظر�ة وأخرى عملية، و�عت
ً
�� النجاح ف��ا ضرور�ا

 ملستوى التأ�ي
ً
.ل واملعرفة ا��تلفة للطالبلتحقيق األ�داف التعليمية ا��ددة تبعا

ِمْ��اٌج 
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D
126 data finding

identification de l'information

علومات ال�� يمكن أن توجد العملية ال�� ي�ون ال��ك�� ف��ا ع�� فحص الكث�� من امل
.�لة موضع الدراسةخالل املش�لة، بحيث يتم تحديد ما يراد معرفتھ من املش

اك�شاف املعلومات

127 decision-making

prise de décision

��لول املتاحة �� موقف عملية تفك�� مركبة ��دف إ�� اختيار أفضل البدائل أو ا
حليل والتص�يف واملقارنة مع�ن، وتتضمن استخدام العديد من م�ارات التفك��، �الت

قييم موضو�� لعناصر و�جب أن تؤخذ القرارات �ش�ل منطقي �س�ند إ�� ت. والتقو�م
مية والنوعية، وخاصة عندما كما �س�ند القرار إ�� املعلومات الك. املوقف أو املش�لة

تخاذ القرار يتم النظر إ�� وقبل ا. ي�ون �ناك عدد من ا��يارات امل�شا��ة واملتقار�ة
ج اإليجابية والسلبية، ونقاط النتائج املتوقعة وامل��تبة ع�� القرار، وتحسب النتائ

.الدعم للقرار ونقاط املعارضة

ع القرار
ْ
ُصن

128 deductive thinking

pensée déductive

ي �س��دف التوصل عملية است�تاج ا��زئيات من ال�ليات، و�و استدالل منطق
دمات موضوعة ومعلومات الست�تاج ما أو معرفة جديدة باالعتماد ع�� فروض أو مق

 أو أك�� يم�د و�ت�ون االست�تاج من جزأين، يضم ا��زء األول م. متوافرة
ً
نھ فرضا

لفروض أو املعلومات بمع�� أنھ إذا �انت ا. الطر�ق للوصول إ�� است�تاج محتوم
�ون االست�تاج الذي ي�� �� الواردة �� ا��زء األول من ال��كيب صادقة، فالبد وأن ي

ك�� است�تا��ّ 
ْ

ف
َ
ت
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.ا��زء الثا�ي صادقا

129 deep advanced thinking strategy

stratégie de réflexion profonde et avancée

يو�� البدائل املمكنة  اس��اتيجية �س�ند إ�� ��رة قرارات، و�� عبارة عن مخطط
 ما ت�ون مؤلفة من بديل�ن(��ل مش�لة معينة 

ً
ث ي�بع الباحث ا��ل ع�� ، بحي)غالبا

�شاف عدم مناسبة ا��ل، فروع ال��رة إ�� أن يصل إ�� ا��ل امل�شود، و�� حال اك
 
ً
 جديدا

ً
العمل �� إطار �ذه  و�فضل أن �س��. �عود الباحث إ�� األصل و��بع فرعا

آخر نقطة �� النظام إ��  االس��اتيجية من القر�ب الوا�� إ�� البعيد ا��في، ومن
.أولھ، ومن األصل للفروع

اس��اتيجية التفك�� العميق

م املتقّدِ

130 depth

profondeur

طالب العادي�ن بطر�قة مخططة ال��ت�بات ال�� يتم بمقتضا�ا تحو�ر املن�� املعتاد لل
 و�ادفة، وذلك بإدخال خ��ات �عليمية وأ�شطة إضافية ��ع

ً
ل املن�� أك�� ا�ساعا

 واس�ثارة
ً
، بحيث يصبح أك�� تحديا

ً
 و�عقيدا

ً
 وعمقا

ً
الستعدادات املو�و��ن  وتنوعا

 الحتياجا��م العقلية والتعليمية
ً
.واملتفوق�ن، و�شباعا

ُعْمٌق 

131 development assessment

évaluation du développement

علومات، وامل�ارات ا��ركية، عملية قياس ل��وانب املعرفية املتمثلة �� اللغة، وامل
.وذلك �غرض تقييم مستوى نمو املتعلم مقارنة بأقرانھ

مّو 
ُّ
ييم الن

ْ
ق

َ
ت

132 developmental psychology

psychologie du développement

يمر ��ا اإل�سان خالل  فرع من فروع علم النفس، يختص بمعرفة �ل التغ��ات ال��
.عمره الزم��

مّو 
ُّ
م نفس الن

ْ
ِعل
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133 diagnostic test

test de diagnostic

و م�ارات أساسية �ع�� اختبار مح�ي �س��دف التحقق من اك�ساب املتعلم كفايات أ
� تصادف املتعلم عن نواتج �عليمية محدودة ومحددة، و���يص الصعو�ات ال�

ء �انت ناجمة عن سوء أثناء �علمھ أو تدر�ھ، والتعرف ع�� مصادر األخطاء سوا
نطوي عل��ا �ذه الكفايات الف�م أو عن عدم التمكن من اإلجراءات والعمليات ال�� ت

.أو امل�ارات

ِتبار ���ي���ّ 
ْ

اخ

134 different culture

culture différente

� مجتمع واحد ا��صوصية الثقافية ل�ل مجموعة، و�عا�ش �ذه ا��صوصيات �
ر ثقافية معينة، تحكم بحيث �ش��ك �ل مجموعة معينة من أفراد ا��تمع �� عناص

السلوكية واألدوار  سلوك أفراد معين�ن دون غ���م �� ا��تمع، ف�� ا��صائص
قسيمھ للعمل ب�ن ا��تلفة ا��تصة بمناشط اجتماعية يحدد�ا ا��تمع �� ت
 ا��صوصية األفراد، وقد ت�ون �ذه ا��موعة م�نية متخصصة أو طبية

ً
، مثال

تفوق�ن واملو�و��ن ومعل�� الثقافية ا��اصة باملعلم�ن �ش�ل عام ومعل�� الطلبة امل
و غ���م، و�م يتصرفون صعو�ات التعلم �ش�ل خاص، أو امل�ندس�ن، أو األطباء، أ

 عناصر تتعلق وقد �شمل �ذه ا��صوصيا. فيما بي��م بأنماط سلوكية معينة
ً
ت أيضا

وع ، كما تتضمن طرق أداء امل�نة ونبامل�ارات األساسية للم�نة واملعرفة الالزمة إلتقا��ا
وقد ت�ون . ���م من الناسالعالقات ال�� تر�ط أبناء امل�نة الواحدة وتم���م عن غ

قراطية ل�ا سلوكيات ا��صوصيات مرتبطة بالطبقة االجتماعية، فالطبقة األرست
.وعادا��ا ال�� تم���ا عن الطبقة املتوسطة

ثقافة ُمختلفة

135 differentiated curriculum

programme différencié

مم وتب�� لتقابل مجموعة من ال��امج التعليمية وا��طط واأل�شطة ال�� تص
 منا�� خا

ً
صة للمو�و��ن ومنا�� احتياجات فئة خاصة من املتعلم�ن، ف�ناك مثال

 . ةأخرى خاصة لضعيفي القدرات، ومنا�� لذوي ا��اجات ا��اص
ً
و�قصد بھ أيضا

ِمْ��اج ُمتماِيز
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 �� مستوى �عديل م�ونات املن�� املقرر للطلبة العادي�ن بحيث يصب
ً
ح متنوعا

ف��م الطلبة املتفوق�ن  الصعو�ة والتعقيد بما يالءم وجميع مستو�ات الطلبة بمن
فة مقررات أو موضوعات واملو�و��ن، وكذلك التنوع �� امل�مات التعليمية، و�ضا

.تفوق�ن واملو�و��نمتقدمة عن املن�� العادي بما يل�� احتياجات الطلبة امل

136 differentiated pedagogy

pédagogie différenciée

لواحد يختلفون �� بيداغوجية تنطلق من القناعة القائلة بأن أطفال الصف ا
يفية تجعل�م غ�� مت�اف�� صفا��م الثقافية واالجتماعية واملعرفية والوجدانية بك

و�تحدد دور . أو املعلمة الفرص أمام ال�شاط أو الدرس املوحد الذي يقدمھ املعلم
ف املوجود ب�ن املتعلم�ن من البيداغوجية الفارقية �� توعية املعلمي�ن ��ذا االختال 

.بو�ة والتعليميةأجل مراعاتھ خالل التعامل مع�م �� مختلف األ�شطة ال�� 

بيداغوجّية ُمتماِيزة

137 differentiation

différentiation

تياجات ا��اصة والفر�دة إدخال �عديالت ع�� املن�� وطرائق التدر�س لتلبية االح
.للطالب

ماُيٌز 
َ
ت

138 discovery

découverte

نھ من رؤ�ة  عملية تتطلب من الفرد إعادة تنظيم املعلومات ا��زونة
ّ

لديھ �ش�ل يمك
ال�� ال �عطي ف��ا  عالقات جديدة لم تكن معروفة لديھ من قبل، و�� الطر�قة

 
ً
 حقيقيا

ً
 �� اك�سا��ا وذلك الطالب خ��ات التعلم �املة، و�نما يبذلون ج�دا
وتركز �ذه الطر�قة . االف��اضباستخدام عمليا��م العقلية، مثل املالحظة واملقارنة و 

ن ممارسة الطالب لعملية ع�� تنمية م�ارات التفك�� العل�� لدى الطلبة، فال�دف م
ل��ا واك�ساب امل�ارات االك�شاف ل�س ا��صول ع�� املعلومات، بل كيفية الوصول إ

.العقلية والعلمية الالزمة لذلك

 
ٌ

اك�شاف

139 discrimination ْمي�ٌ� 
َ
ت
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discrimination

�ا تأخذ االستجابة بصورة عملية مكملة لعملية التعميم �� نظر�ة بافلوف ومن خالل
� لذي ي�بعھ التدعيم من املث�� غ�انتقائية ملث��ات معينة، و�ذلك يم�� املث�� املناسب ا

الستجابة غ�� املدعمة املناسب الذي ي�بعھ مثل �ذا التدعيم مما يؤدي إ�� كف ا
.و�فشل �� االستجابة للمث��ات غ�� املعززة

140 divergent thinking

pensée divergente

لة، ع�� أن ت�نوع �ذه القدرة ع�� توليد حلول و�دائل منطقية ��ل موقف أو مش�
�بة ونادرة بقدر ما ت�ون ا��لول وتأخذ توج�ات متنوعة، و�قدر ما ت�ون ا��لول غر 

.ل�ا أ�مي��ا وقيم��ا

ك�� تباعدّي 
ْ

ف
َ
ت

141 dual enrolment

double admission

 لة الثانو�ة بالقبول ا��ز�يقبول طالب املدرسة �� ا��امعة؛ أي السماح لطالب املرح
تمدة عند دخول�م با��امعة وتلقي �عض املقررات، بحيث تحسب ل�م ساعات مع

.ا��امعة

���يل ُمزدوِج

142 due process hearing (DPH)

entretien privé

ناتج عن عملية  لقاء أو اجتماع خاص باملفحوص من قبل ا��تص، ��ل خالف
.االختبار أو التقييم

ُمقابلة خاّصة
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E
143 early admission

admission précoce

دد، و�و أحد أساليب ���يل الطفل �� املدرسة قبل بلوغھ السن القانو�ي ا��
.ال�سر�ع املستخدمة للطلبة املو�و��ن

ر ِ
ّ

قبول ُمبك

144 education

éducation

��صية اإل�سانية من مف�وم واسع متعدد املعا�ي �شمل �ل ما يتعلق بجوانب ال
ا�يم، وامل�ارات ا��تلفة اك�ساب ألنماط السلوك املرغوب، واك�ساب املعارف واملف

تحقيق النمو السوي  سواء �انت عقلية أو اجتماعية أو يدو�ة، مما �ساعد ع��
وتبدأ تر�ية الطفل منذ �عومة . وتطور ال��صية وز�ادة فعالي��ا و�يجابي��ا �� ا��تمع

.بو�ة �� ا��تمعأظفاره، وتتوال�ا األسرة، وتكمل�ا با�� املؤسسات ال�� 

 
ٌ
ْرِ�ّية

َ
ت

145 educational acceleration

accélération scolaire

معارف وقدرات وم�ارات اس��اتيجية يتم استخدام�ا عندما يبدي الطالب كفايات و 
. ره الزم�� أو �� صفھ الدرا���تتجاوز تلك املقررة �� ال��نامج الدرا��� ملن �م �� عم

ل متقدمة، وكذلك من و�تقرر �سر�ع الطالب من خالل ما يظ�ره �� صفھ من أعما
.�اراتخالل ما تظ�ره نتائج االختبارات ال���يصية �� �عض امل

�سر�ع تر�وّي 

146 educational kits

trousses pédagogiques

حقائب �عليمّية 
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روره بمجموعة من برامج �عليمية منظمة ��دف إ�� تفر�د التعليم من خالل م
فًقا لقدراتھ وخصائصھ ا����ات التعليمية املتعددة ال�� �ساعده ع�� التقدم و 

و�تطلب تصميم . ددةوا�تماماتھ ونمط �علمھ، وذلك لتحقيق أ�داف �عليمية مح
��صائص النمائية للفئة ا��قائب التعليمية تصميم الغالف ا��ار�� ل�ا، وتحديد ا
خالل ا��قيبة، وتحديد  املس��دفة، وتحديد موضوع ا����ة التعليمية املقدمة من

األ�شطة التعليمية، وأدوات األ�داف العامة وا��اصة ل����ة، والوسائل واألساليب و 
.التقو�م، ودليل استخدام ا��قيبة

147 educational props

outils pédagogiques

م داخل الصف، و�� عملية أش�ال املساعدة ال�� تقدم للمتعلم إلنجاح عملية التعل
دى قدرتھ النمائية عن يتم من خالل�ا معاونة املتعلم ع�� حل مش�لة معينة تتع

مكن من خاللھ تزو�د املتعلم طر�ق مساعدة املعلم، و�نظر إل��ا أيًضا ع�� أ��ا نظام ي
.رفھبجسور لر�ط الفجوة ب�ن ما �و معروف و��ن ما يجب أن �ع

دعائم �عليمّية

148 educational psychology

psychologie pédagogique

� تطرأ ع�� األفراد خالل علم يتفرع من علم النفس العام يختص بوصف التغ��ات ال�
ذي ي�س�ب �� تقدم أو تأخر تطور�م والعمل ع�� تفس���ا، و��تم بالسلوك ال��بوي ال

.ينصب ع�� �غي�� السلوك �ذا التطور و�رتبط بال��بية و�� ا��ال التطبيقي الذي

م النفس ال��بوّي 
ْ
ِعل

149 effective communication

communication efficace

ر �افة إم�انيات القدرة ع�� تحقيق أق��� درجات التواصل، عن طر�ق اس�ثما
سب ا��ال �� �عديھ الزما�ي اإللقاء والتلقي و�استخدام الوسائل والوسائط ال�� تنا

.وامل�ا�ي

ال تواُصل فعَّ

150 effective impact

impact efficace

ال تأث�� فعَّ
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م يحاول ر�ط �ذه التأث�� الذي يرا�� مص��ة واحتياجات ورغبات اآلخر�ن، ث
.املص��ة �عملية التأث��

151 effective thinking

pensée efficace

م اس��اتيجيات عقلية عملية تفك�� تتطلب إجادة م�ارات تفك�� محددة، واستخدا
.ثابرة وعدم ال�سرعمتطورة، وتتطلب سمات محددة، �االنفتاح واملوضوعية وامل

ال ك�� فعَّ
ْ

ف
َ
ت

152 efficiency

efficacité

حصل عليھ الفرد إذا السعة أو اإلم�انية ال�� ترتبط بأفضل مستوى يحتمل أن ي
.حصل ع�� ما يناسبھ من تدر�ب أو �عليم

الّية فعَّ

153 efficiency motivation

motivation à l'efficacité

رغبة ال��صية القو�ة �� أحد أك�� الدوافع اإل�سانية األساسية املس�ندة إ�� ال
.سيطرة الفرد ع�� بي�تھ

الّية َداِفعّية الفعَّ

154 efficient methods

méthodes efficaces

لية التعلم، و�� نقيض الطرائق ال�� تجعل املتعلم يلعب الدور اإليجا�ي �� عم
.الطرائق التقليدية ال�� �عتمد �� األساس ع�� التلق�ن

الة طرائق فعَّ

155 elaboration

élaboration

ما، أو آلية مي�انيكية،  القدرة ع�� إدخال أف�ار أو عناصر جديدة ومتنوعة لفكرة
.�ولة و�سرمما �ساعد ع�� تطو�ر�ا وتحسي��ا وقابلية استخدام�ا �س

 
ٌ
ة

َ
ِإفاض

156 elimination strategy ف
ْ

اس��اتيجية ا�َ�ذ
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stratégie d'élimination

 لف��ة ما، وذلك اس��اتيجية يتم ف��ا ���يص املش�لة وطرح أحد عناصر�ا ج
ً
انبا

، مما �ساعد ع�� لتطو�ر صورة وا��ة عن بيانات املش�لة، وعمليات ا��ل م
ً
عا

.إدراك أفضل للمش�لة

157 emotional characteristics

caractéristiques émotionnelles

ر�ن، وا��صيلة املعرفية سمات تتمثل با��ساسية املر�فة، والتوقعات ملشاعر اآلخ
� بالذات مع اإلحساس الكب��ة عن االنفعاالت، وروح الدعابة، واإلدراك العا�

التحكم الداخ�� ��  باالختالف عن اآلخر�ن، والعواطف العميقة، والقدرة ع��
 وافق النف��� واملستوى العا��املشاعر، والشعور بالرضا النف��� والثقة العالية، والت

.من الشعور األخال��

ِسمات انفعالّية

158 emotional intelligence

intelligence émotionnelle

آلخر�ن، والتمي�� بي��ما، القدرة ع�� ف�م املشاعر واالنفعاالت الذاتية، ومشاعر ا
��يد، و�� إقامة عالقات كذلك القدرة ع�� استخدام الطاقة الوجدانية �� األداء ا

وجدا�ي مجموعة فرعية و�شمل م�ارات الذ�اء العاطفي أو ال. طبيعية مع ا��يط�ن
ف�� الذات، التعاطف من القدرات تتمثل �� الو�� بالذات، إدراك الوجدان، تح

كما �شمل . امل�ارات الوجدانيةوالتف�م، اإلتقان، ال��وي، التفاؤل، تناول العالقات و 
.جتما��الذ�اء ال����� والذ�اء اال : الذ�اء العاطفي جانب�ن، �ما

ذ�اء عاطفّي 

159 emotional maturity

maturité émotionnelle

 من ا
ً
مليول واالتجا�ات حالة تتم�� �سمات معينة مثل أن ي�ون الفرد متحررا

�� تھ بصورة م��نة ولھ القدرة عالص�يانية �األنانية واالت�الية، بحيث �ع�� عن انفعاال
 و�عد الن�� ا. ضبط النفس �� املواقف ال�� تث�� االنفعال

ً
لعاطفي أو االنفعا�� شرطا

 للتوافق االجتما�� وال��ة النفسية
ً
.أساسيا

ْ�� عاطفّي 
ُ
ن
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160 enrichment

enrichissement

طلبة العادي�ن بطر�قة مخططة اإلجراءات ال�� يتم بمقتضا�ا تحو�ر املن�� املعتاد لل
 و�ادفة، وذلك بإدخال خ��ات �عليمية وأ�شطة إضافية ��ع

ً
ل املن�� أك�� ا�ساعا

 واس�ثارة ال 
ً
، ل�ي يصبح أك�� تحديا

ً
 و�عقيدا

ً
 وعمقا

ً
ستعدادات املو�و��ن وأك�� وتنوعا

ن أن ي��تب ع�� ذلك قدرة ع�� إشباع احتياجا��م العقلية والتعليمية، من دو 

سية أو انتقال الطالب اختصار للمدة الزمنية املعتادة لالن��اء من مرحلة درا
.املس��دف�ن من صف إ�� صف أع��

راءٌ 
ْ
ِإث

161 enrichment curriculum

programme enrichi

، أو م��اج برنامج درا��� إضا�� إ�� ال��نامج التقليدي املعتاد و�
ً
 وكما

ً
تجاوزه نوعا

م�ارات �عليمية تقليدي عادي أضيفت إليھ أ�شطة تكسب الطالب أداًء أفضل و 
 ما يتم تطو�ر مثل �ذا امل��اج و�ناؤه ل

ً
�ستجيب ��اجات الطالب عالية، وغالبا

مية وموضوعات وأ�شطة ذات فاملنا�� اإلثرائية �� مواد �علي. املتم��ين واملو�و��ن
تضمنة �� املن�� النظامي قيمة �عليمية عالية تث�� ا�تمام املتعلم، ولك��ا غ�� م

ألسرة من أ�شطة خارج اإلطار العادي، وم��ا ما يقدمھ املعلمون، وم��ا ما تقوم بھ ا
.ز�ارة متاحف، واملكتبات واملسارح: املدر���، مثل

ِمْ��اج إثرا�ّي 

162 enrichment theory

théorie d'enrichissement

��ططات املعرفية من النظر�ة ال�� ترى أن العمليات ا��سية تتضمن استخدام ا
.راء ل����ةأجل ف�م وتفس�� املعلومات املقدمة، باعتبار�ا تمثل إث

نظرّ�ة اإلثراء

163 enthusiasm

enthousiasme

، و�و عبارة عن قوة عاطفة تتولد لدى اإل�سان عند إقدامھ ع�� عمل ���ء يحبھ
جاز �شاط محدد، لتحقيق معنو�ة ت�ث ال�شاط والعزم �� نفس اإل�سان، وتدفعھ إلن

َحَماٌس 
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.أ�داف يرغ��ا

164 environmental education

éducation environnementale

فا�يمھ واك�ساب املعارف العملية املنظمة ال�ادفة واملوج�ة إ�� الفرد لتنمية م
لسلوك الالزمة لف�م العالقات وامل�ارات واالتجا�ات والقيم، وأوجھ التقدير وأنماط ا

عر��، وجدا�ي وم�اري، �س�م �� املتبادلة ب�ن اإل�سان و�ي�تھ؛ أي أ��ا عملية توجيھ م
ف الطفل ع�� جميع جوانب الب�ئة من حولھ سواء أ�انت طبيعية أم مادية،  �عرُّ

�سر، و�عمل ع�� ا��افظة ثقافية أم اجتماعية، و�ذلك يتعامل مع الب�ئة �س�ولة و 
.و تخر���ا أو تلو���اعل��ا وعدم استغالل�ا بطر�قة س�ئة تؤدي إ�� تدم���ا أ

تر�ّية بي�ّية

165 epistemology

épistémologie

حليل عالقة املعرفة مع فرع من فروع الفلسفة ُ�ع�� بطبيعة املعرفة وحدود�ا و�ت
قة من �عرف بما ُ�عرف، �� ا��قيقة واالعتقاد، كما ُ�ع�� بآلية توليد املعرفة وعال

.�سان م��امصدر املعرفة وما�ي��ا وكيفية اك�سا��ا وما يملكھ اإل

نظرّ�ة املعرفة

166 equality of educational 

opportunitieségalité des chances éducatives

نتفاع بخدماتھ واالستمرار حق �ل مواطن أن تكفل لھ الدولة االلتحاق بالتعليم واال 
غض النظر عن أي عامل فيھ بقدر ما تؤ�لھ قدراتھ و�م�اناتھ وميولھ ال��صية �

الجتماعية أو املنطقة خارج عن إرادتھ يتمثل �� النوع أو العنصر أو الطبقة ا
.ا��غرافية ال�� ي�ت�� إل��ا

عليمّية
ّ
رص الت

ُ
ؤ الف

ُ
ت�اف

167 esoteric thinking

pensée ésotérique

 ملتعارف عل��ا، غ�� أنھ المعتقدات خاصة بالظوا�ر الطبيعية والغر�بة، وا��رافات ا
.يمكن ال���نة ع�� �ذه الظوا�ر بدليل موضو��

ك�� خفّي 
ْ

ف
َ
ت
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168 exceptional response

réponse exceptionnelle

د من إحدى ا��وانب الرئ�سة القدرة ع�� إنتاج استجابات ُيحكم عل��ا بأ��ا فذة، و�ع
.�� األصالة

استجابة است�نائّية

169 existential intelligence

intelligence existentielle

أسئلة تتعلق با��ياة واملوت  الرؤ�ة املتعمقة ملع�� ا��ياة، وامليل إ�� التوقف عند
و�تمثل الذ�اء . الال��ايئاتوالتأمل ف��ا، و�� ا��قائق املرتبطة بالوجود والعدم و 
 �� امليل نحو التعمق �� األسئلة املرتبط

ً
ة بالوجود، ومناقشة األمور الوجودي أيضا

ة ع�� ت�و�ن الرؤ�ة الغي�ية والتجر�د وا��وض �� املسائل الفلسفية، والقدر 
لضعف، ومعرفة �ل ما �و ال��يحة، واتخاذ القرارات، والتعرف ع�� نقاط القوة وا

.مادي وغ�� مادي

ذ�اء ُوجودّي 

170 experience

expérience

 من معارف ومعلومات يمكنھ
ً
االستفادة ��ا، ال�� �عد  مجموع ما اك�سبھ الفرد فعليا

وتحرك سلوكھ وتصرفاتھ ��  بي�تھ املعرفية أو العقلية ال�� يحتفظ ��ا �� ذاكراتھ
.املواقف ا��تلفة

 
ٌ
ِخْ�َ�ة

171 experience-based intelligence

intelligence basée sur l'expérience

قائية، و�سبق العقل عقل يتعلم مباشرة من خ��ة ا��ياة و�دون قصد و�صورة تل
با��انب االنفعا��  املنطقي �� التعامل مع مواقف ا��ياة ا��تلفة، و�رتبط

، و�تحدد مستوى أدائھ و�متلك اإل�سان عادة  كال العقل�ن. لل��صية بدرجة كب��ة
.�� مواقف ا��ياة َوفقا لدرجة امتالكھ ل�ل م��ما

ذ�اء قائم ع�� ا����ة

172 expressive characteristics

caractéristiques expressives

ِسمات �عب��ّية
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فء وا��نان وا��ساسية ا��صائص النمطية لل��صية األنثو�ة، وال�� �ع�� عن الد
.املر�فة

173 extinction

extinction

عطاء التعز�ز، و�ذا �ع�� التوقف عن االستجابة للمث��ات ال�� لم �عد قادرة ع�� إ
كررة ال �عقبھ مث�� غ�� بحسب نظر�ة بافلوف أنھ عندما يقدم مث�� شرطي بصورة مت

.شرطي، فإن االستجابة تتوقف �� ��اية األمر

ِطفاءٌ 
ْ
ان
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F
174 family education

éducation familiale

ع�� بمظا�ر ا��ياة املتعلقة بنمو أفراد األسرة
ُ
، و�امل�ارات ال��بو�ة لآلباء تر�ية �

مات ال�� قد تواجھ وأساليب تحمل املسؤولية األبو�ة، ومختلف الضغوط واألز 
� �� إكساب األطفال و�قوم الوالدان بدور أسا��. األسرة، و�تحتم التغلب عل��ا

إكسا��م امل�ارات ا��ركية  ا����ات األولية خالل السنوات املبكرة وال�� من شأ��ا
الل عملية الت�شئة واللغو�ة والعقلية واالجتماعية، كما تر��� األسرة من خ

ك ا�تمت �ليات ال��بية االجتماعية أسس ومالمح ��صية أطفال�م املستقبلية، لذل
.بتقديم مقررات مرتبطة بال��بية األسر�ة

سرّ�ة
ُ
تر�ّية أ

175 fantasy stories

contes fantastiques

�� حقيقية ول�س غ) ميثولوجية(قصص تقوم ع�� اف��اض ��صيات وأعمال خارقة 
فل�ا وجود �� الواقع، وتدور أحدا��ا حول خوارق وأحداث ن ِ

ّ
. ا�عة من خيال املؤل

 من ا��قيقية أو و�الرغم مما ت�سم بھ من خيال، إال أن القارئ يق��ب تد
ً
ر�جيا

، و�ؤدي التفاعل مع الواقع، وتنقلھ مغامرا��ا من عاملھ ا��دود إ�� عالم أ
ً
ك�� ا�ساعا

.لعقل والوجداناألحداث والظوا�ر إ�� اك�ساب املعارف والقيم بمشاركة ا

ِقَصص خيالّية

176 feature

trait

د ملك�سبة ال�� يتم�� ��ا الفر الصفة ا��سمية أو العقلية أو االجتماعية الفطر�ة أو ا
 لنوع مع�ن من السلوك، و�

ً
� أك�� عمومية من و�ع�� عن استعداد ثابت �س�يا

 
ٌ
ِسَمة
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 أ
ً
 من خالل العادة، دينامكية �� طبيع��ا، و�تحدد وجود�ا تجر��يا

ً
و إحصائيا

.االستجابات املتكررة للفرد �� املواقف ا��تلفة

177 feedback

rétroaction

ن س�� أدائھ �ش�ل مستمر إعالم املتعلم ن�يجة �علمھ من خالل تزو�ده بمعلومات ع
تجاه ال��يح، أو �عديلھ إذا ملساعدتھ ع�� استمرار ذلك األداء إذا �ان �س�� �� اال

يمكن تحقيقھ من  �ان بحاجة إ�� �عديل، وذلك من أجل ضمان تحقيق أق��� ما
�� تحقيق�ا، و�حتاج املتعلم نواتج التعلم، ال�� �س�� العملية التعليمية التعلمية إ

.لعادياملتفوق واملبدع إ�� التغذية الراجعة كحاجة املتعلم ا

ِذية راِجعة
ْ
غ

َ
�

178 flexibility

flexibilité

�عاد مختلفة، وع�� توليد القدرة ع�� التفك�� بطرق مختلفة، والنظر للمش�لة من أ
توجيھ مسار التفك�� حسب أف�ار متنوعة أو حلول جديدة غ�� روتي�ية أو مألوفة، و 

.متطلبات املوقف، و�� من م�ارات التفك�� اإلبدا��

 
ٌ
ة

َ
ُمُرون

179 fluency

aisance

ة �� ف��ة زمنية محدودة، القدرة ع�� استدعاء أك�� قدر ممكن من األف�ار املناسب
ا��، وتنقسم إ�� طالقة ملش�لة أو موقف مث��، و�عد إحدى م�ارات التفك�� اإلبد

.فكر�ة وطالقة لفضية �عب��ية وطالقة ارتباطية

 
ٌ
ة

َ
ق

َ
ال

َ
ط

180 fluid intelligence

intelligence fluide

و�نما يرتبط بالقدرة ع��  ش�ل من أش�ال الذ�اء ال يرتبط باملعلومات أو املعارف،
اط�ا والعالقات ال�� �س�ند رؤ�ة وف�م العالقات املعقدة، وحل املشكالت وتحديد أنم

.إل��ا باستخدام املنطق

ِسيا�ّي 
ْ
ذ�اء ا�
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181 formative evaluation

évaluation formative

ض منھ ���يصًيا؛ أي ��دف التقو�م الذي يتم أثناء التدر�س، وغالًبا ما ي�ون الغر 
وانب الضعف �� أدا��م، و�� إ�� تزو�د املتعلم�ن بتغذية راجعة حول جوانب القوة وج

.العملية التعليمية بصفة عامة

ييم تكو���ّ 
ْ

ق
َ
ت
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G
182 Gagne's theory

théorie de Gagne

م طورة، و�ؤكد العملية ال�� يتيمّ�� جان�يھ بوضوح ب�ن املوا�ب الفطر�ة واملوا�ب املت
. خالل التعلم والتدر�ب من خالل�ا تحو�ل املو�بة الفطر�ة إ�� مو�بة متطورة من

 �� �ذه العملية
ً
 م�ما

ً
.وتؤدي الفرصة دورا

نظرّ�ة جان�يھ

183 general aptitude

aptitude général

 ع�� القيام بامل
ً
�مات وامل�ارات ال�� تتطل��ا االستعداد الذي ي�ون فيھ الطفل قادرا

.املدرسة، مثل الكتابة والقراءة وا��لوس لف��ة محددة

استعداد عامّ 

184 general IQ score

score de QI général

كن أن �ستخدم ��ل عدد مشتق إحصائيا، و�ش�� إ�� القدرات الذ�نية ال�� يم
.املسائل وا��صول ع�� امل�ارات واملعرفة

�اء العامّ 
ّ

�سبة حاصل الذ

185 general knowledge test

test de culture générale

فحوص �شرط عدم اختبار مت�امل �س�� لقياس معدل الثقافة العامة لدى امل
�ن األسئلة الس�لة واملتوسطة ال��ك�� ع�� ثقافة محددة، وت�باين أسئلة االختبار ما ب

.والصعبة

قافة العاّمة
ّ
ِتبار الث

ْ
اخ

186 generalization ْعميٌم 
َ
�
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généralisation

عامة لل���ء أو الظا�رة عملية عقلية معرفية يتم من خالل�ا استخالص ا��اصية ال
عامة، و�حسب نظر�ة وتطبيقھ ع�� حاالت أو مواقف أخرى �ش��ك �� ا��اصية ال

�� ث��ات األخرى املشا��ة للمثبافلوف فإذا ت�ونت استجابة شرطية ملث�� مع�ن، فإن امل
.يمكن أن �ستد�� االستجابة نفس�ا

187 genius

génie

 �� ش�ل قدرة عقلية و�بداعية است�نائية �عد نتاج الوراثة والب
ً
، ت��جم عمليا

ً
�ئة معا

ع�ن لم يك�شف من قبل، إنجاز متم�� وأصيل، وت��ك بصمات عميقة األثر �� مجال م
.وُ�عت�� إضافة ذات قيمة كب��ة ملعرفة اإل�سان وحضارتھ

 
ٌ
رّ�ة

َ
َعْبق

188 Gestalt's theory

théorie de Gestalt

 بنظر�ة ا��ال
ً
عرف أيضا

ُ
�لمة الصيغة أو الش�ل، �ع�� ال. نظر�ة أسس�ا فرتيمر، و�

����ة تأ�ي �� صورة مركبة، وجاءت النظر�ة ثورة ع�� املدرسة االرتباطية وقالت إن ا
لك�� �و السلوك ال�ادف إ�� و�ن السلوك ال يمكن رده إ�� مث�� واستجابة، فالسلوك ا

 . ب�ئةغاية معينة، و�حققھ ال�ائن ال�� من خالل تفاعلھ مع ال
ً
وجاءت النظر�ة أيضا

لت ال�ل من خالل إدراك بمصط�� االس�بصار الذي �ع�� الف�م ال�امل لب�ية ا��شط
قات ع�� نحو �عطي املع�� العالقات القائمة ب�ن أجزائھ، و�عادة تنظيم �ذه العال

.ال�امن فيھ، و�تم فجأة و�ش�ل حاسم

نظرّ�ة ا��شطلت

189 gifted child

enfant doué

 ع�� اقتداره ع�� األداء الرفيع
ً
�� ا��االت العقلية  الطفل الذي �عطي دليال

حتاج إ�� خدمات وأ�شطة ال واإلبداعية والفنية والقيادية واأل�اديمية ا��اصة، و�
ل �ذه االستعدادات أو تقدم�ا املدرسة عادة، وذلك من أجل التطو�ر ال�امل ملث

.القابليات

طفل َمْوُ�وب
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190 gifted underachiever

doué sous-performant

 أو قدرة عقلية عالية ودرج
ً
ة ذ�اء مرتفعة ولكن الطالب الذي يمتلك استعدادا

وى قدرتھ العقلية، وقد تحصيلھ الدرا��� أقل من املستوى املتوقع ملن �م �� مست
كما قد �ستمر . ة، إ���عود تد�ي التحصيل لعوامل اجتماعية أو تر�و�ة أو جسمي
ملناسبة لتجاوز القصور تد�ي التحصيل عدة سنوات إن لم يتلق الطالب املساعدة ا

.امل��وظ �� مادة دراسية أو أك��

حصيل
ّ
ي الت

ّ
َمْوُ�وب ُمتد�

191 group intelligence test

test d'intelligence de groupe

ن األفراد �� ف��ة زمنية أداة مصممة لقياس الذ�اء، و�مكن تطبيق�ا ع�� مجموعة م
.محددة

�اء ا��ما��ّ 
ّ

ِتبار الذ
ْ

اخ

192 grouping

regroupement

و��ن، حيث يتم ��ب نظام �علي�� تر�وي �ستخدم مع الطلبة املتفوق�ن واملو�
� م�ان واحد، وتوف�� مجموعة من الطلبة من ذوي القدرات امل�شا��ة وتجميع�م �
ف��ات زمنية محددة، التنظيمات املناسبة داخل أو خارج املؤسسة التعليمية ل

ع �عض، ومن أنواع لتمك�ن الطالب ذوي القدرات امل�شا��ة من العمل �عض�م م
يھ نظام العزل، كنقيض املدارس ا��اصة للمتفوق�ن واملو�و��ن و�طلق عل: التجميع

ا��اصة مع الطلبة  لنظام الدمج الذي �عمل ع�� دمج الطلبة من ذوي القدرات
وال اليوم الدرا��� العادي�ن �� الفصول الدراسية؛ التجميع �� صفوف خاصة ط

عمر العق�� أو القدرات داخل أو خارج املدرسة باختالف العمر الزم�� واتفاق ال
ع �� صفوف خاصة ا��اصة، و�س�� الصفوف الدراسية غ�� املتجا�سة؛ التجمي

ر العق�� مع العمر الزم��، طوال اليوم الدرا��� داخل أو خارج املدرسة باتفاق العم
زء من اليوم و�س�� صفوف دراسية متجا�سة؛ والتجميع �� صفوف خاصة ��

�ل فردي أو جما��، و�س�� برنامج ال��ب التجمع �� فصول ال صفية �ش. الدرا���
 ما تتم �� خالل لف��ة زمنية طو�لة �س�يا لدراسة موضوعات متخصصة، وغال

ً
با

ْجميٌع 
َ
ت
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.اإلجازات الفصلية والسنو�ة

193 growth

croissance

�ائن ال��، مثل الز�ادة �� مختلف التغ��ات الكمية ال�� تطرأ ع�� أجزاء ووظائف ال
سم و��م ا��، والز�ادة �� الوزن وا���م، والتغ�� �� وزن األعضاء، و�� ب�يان ا��

�ل ذلك وفق تتا�ع مستمر القدرات العقلية �التذكر واإلدراك والتخيل والتفك��، و 
.وم�سق ووفق تحول يؤدي إ�� الن��

ُمٌو 
ُ
ن
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H
194 handicapped gifted

doué handicapé

ملو�بة، ع�� اعتبار أن �عتقد كث�� من الناس أن اإلعاقة تتعارض مع اإلبداع وا
أو ا��سية و�التا�� عدم  املعاق�ن لد��م قدرات متدنية �� أحد ا��االت ا��سمية

 قع �ش�� إ�� أن تد�ي القدرات ��القدرة ع�� التفك�� االبت�اري واإلبدا��، إال أن الوا
  مجال واحد أو أك�� ال �ع�� بالضرورة انخفاض األداء ��

ً
 بقية ا��االت، بل إن كث��ا

�ا املعاق �� مجال ح��� من الباحث�ن تحدثوا عن فرضية التعو�ض ال�� ي�شط بموج�
 ع�� غ

ً
��ه �� �ذا ا��ال أو أو جس�� ح�ن يضع �ل ترك��ه فيھ مما يجعلھ متفوقا

ق، ف�ذا ال يمنع من فإذا لم يكن �ناك انخفاض �� القدرات الذ�نية للمعا. ذاك
وقد توجد . مي��ا ورعاي��اوجود مو�بة عنده �� مجال ما �ستحق منا البحث ع��ا وتن

ية، أو البصر�ة أو املو�بة عند ذوي االحتياجات ا��اصة ذوي اإلعاقة ا��سم
بال�شاط ا��ر�ي  السمعية، وصعو�ات �علم، واضطراب نقص االن�باه امل��وب

قات لد��م قدرات و�ش�� �عض الباحث�ن إ�� أن املو�و��ن ذوي اإلعا. املفرط
.�� �� مجال مع�ن أو أك��و�م�انيات عالية تمك��م من القيام بأداء أو إنجاز متم

َمْوُ�وب ُمعاق

195 headlining

définition des titres

أشياء لتمي���ا عن  �سمية توضيحية، أو سمة �ستدل ��ا ع�� ال���ء أو مجموعة
.غ���ا

 
ٌ
ة

َ
َون

ْ
َعن

196 Heller's theory

théorie de Heller

نظرّ�ة �يلر
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��االت، فإن عوامل املو�بة يرى �يلر أنھ لتحقيق أداء مرتفع �� مجال أو أك�� من ا
عرفية �� عوامل م�مة، ا��تلفة، والظروف البي�ية، وا��صائص ال��صية غ�� امل

 ملوا���م لذا فإنھ من امل�م إيجاد ب�ئة �ستطيع الطالب من خالل�
ً
ا أن يتعلموا وفقا

.وا�تماما��م وسرعة �علم�م

197 heterogeneous grouping

regroupement hétérogène

.فوف دراسية واحدةتجميع الطالب ا��تلف�ن �� القدرات أو اال�تمامات �� ص

تجميع غ�� ُمتجاِ�س

198 heuristic strategy

stratégie heuristique

جر��ية للمش�لة، اس��اتيجية تتضمن أفضل تخم�ن، أو قد تتضمن طر�قة حّل ت
 للبحوث و�عت�� �ذه الطر�قة بد. وتمتاز بتعدد الوسائل واألساليب

ً
 فعاال

ً
يال

د ال توصل ال��ص إ�� واملوضوعات ال�� يصعب ف��ا استخدام ا��وارزميات، ف�� ق
.ت س�ئة التحديدا��ل ولك��ا تز�د من إم�انية ا��ل، و�ستخدم مع املشكال 

اس��اتيجية إرشادّية

199 higher-order thinking skills

hautes capacités de réflexion

لقة بتذكر املعلومات مجموعة امل�ارات ال�� تتجاوز امل�ارات األساسية املتع
الستقراء، والتخطيط، واس��اجاع�ا و�شمل م�ارة حل املشكالت، واالست�باط، وا

اقف مختلفة من م�ارات وتحليل املعلومات ومعا����ا وتجر���ا وتطبيق�ا ع�� مو 
.ال��كيب والتقو�مالتفك�� العليا، وأيضا م�ارات االست�تاج، والتعميم، و 

فك�� الُعليا
ّ
م�ارات الت

200 hill climbing strategy

stratégie de montée de côte

وضع الرا�ن إ�� وضع اس��اتيجية منظمة و�سيطة، يتم من خالل�ا التحرك من ال
ضع مع�ن، فاملطلوب تقييم يجعل الفرد أقرب للوضع ال��ا�ي، فإذا �ان الفرد عند و 

��ركة املالئمة �� ال�� الوضع الذي يمكن أن يصل إليھ من خالل ا��ركة، إذ إن ا
لتقو�م ع�� ضوء القرب تقر�ھ نحو ال�دف، لذا ف�و بحاجة إ�� استخدام إجراءات ا

ة
َّ
ل

َّ
ق الت

ُّ
اس��اتيجية �سل
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ية أ��ا يمكن أن تقود الفرد ومن عيوب �ذه االس��اتيج. أو البعد من األ�داف ال��ائية
، ولكنھ قد يضطر ل

ً
ل��اجع ع��ا �� خطوات إ�� حالة قر�بة من حالة ال�دف مؤقتا

.الحقة

201 historical continuation

conservation du contexte historique

خية، ول�ا ارتباط وثيق قدرة املبدع أن �ع�ش �� زمن القصة، أو األحداث التار�
.�ان والعالقات واألحداثباالحتفاظ واملواصلة اإلدراكية؛ أي إدراك الزمان وامل

ُمواصلة تار�خّية

202 horizontal enrichment

enrichissement horizontal

ملن�� األص�� الفع�� إضافة وحدات أو تقديم موضوعات مناسبة جديدة ملوضوعات ا
.الذي يدرسھ الطالب �� مقرر أو عدة مقررات

قّي 
ُ
ف

ُ
راء أ

ْ
ِإث

203 humanitarian service achievement

accomplissement de services humanitaires

سة والتعليم والعلوم ابت�ار وتصميم نماذج ل��دمات اإل�سانية �� مجال السيا
ت لدى الزعماء السياسي�ن النفسية واالجتماعية واالقتصادية، وما يظ�ر من إنجازا
 املمرض�ن العامل�ن �� العلوموالقادة واملدرس�ن واألخصائي�ن النفسي�ن واالجتماع�ن و 

.السلوكية واالجتماعية

إنجاز ا��دمات اإل�سانّية

204 humanitarian service quality

qualité de services humanitaires

اتباع التعليمات واإلرشادات أداء ا��دمات اإل�سانية ب�ل اقتدار و�تقان واح��اف، و 
 ثال والذين ل�م قدرة عاليةبدقة واح��اف، كما يظ�ر لدى �عض األطباء ع�� س�يل امل

ملناسب، كذلك لدى ع�� ال���يص الدقيق ومعرفة احتياج املرض ووصف العالج ا
ا��ة ودقيقة ملعا��ة املتطوع�ن �� مجال ا��دمات ا����ية والذين لد��م خطة و 
 ما ي�ون . مدروسأوضاع ا��تاج�ن لتقديم ا��دمات املناسبة و�ش�ل دقيق و 

ً
وغالبا

.لدى املتفوق�ن واملو�و��ن توجھ ألداء مثل �ذه ا��دمات

قان ا��دمات اإل�سانّية
ْ
ِإت
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I
205 idealistic thinking

pensée idéaliste

نظر نحو األشياء ت�ون تفك�� يركز ع�� املستقبل واأل�داف، لذلك فإن وج�ات ال
ية، وع�� القيم أك�� من و�ركز أ��اب التفك�� املثا�� ع�� وضع معاي�� عال. واسعة

.ال��ك�� ع�� ا��قائق

ك�� ِمثا��ّ 
ْ

ف
َ
ت

206 illumination

illumination

، و�سميھ قوة ال شعور�ة تلقائية غامضة، وعملية عقلية �ستغرق زم
ً
 �س�يا

ً
نا قص��ا

، أي �� املرحلة ا
ً
ل�� يصل ف��ا املبدع إ�� البعض فراسة والبعض اآلخر �سميھ حدسا

رحلة وصول العملية اإلبداعية املعرفة العقلية املباشرة والغامضة �� آن واحد، و�� م
.إ�� قم��ا

 
ٌ
اْسِ�نارة

207 illumination stage

phase d'illumination

س، وال�� يصل ف��ا املبدع إ�� املرحلة الثالثة من مراحل العملية اإلبداعية عند واال 
، ت�تظم قمة العملية اإلبداعية، و�� عملية عقلية �ستغرق ف��ة ز 

ً
منية قص��ة �س�يا

.ع �� سياق جديد�� خالل�ا مجموعة العناصر واألف�ار املش�تة لدى املبد

مرحلة االس�نارة

208 imagination

imagination

�سان �� الرؤ�ا وال�� ال أول خطوات اإلبداع و�تمثل �� �ل ���ء ال يقر بھ عقل اإل

َياٌل 
َ

خ
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ھ، و�و التصور أو ت�ون �� تصور عقلھ من عمق معرفتھ ل���ء الذي ال معالم ل
.التو�م ل���ء غ�� موجود

209 imaginative capacity

capacité imaginative

ن من ال��كيبات قدرة املبدع ع�� تخيل األحداث وتقمص ال��صيات، والتمك
.الداخلية وا��ارجية للعمل اإلبدا��

قة
ّ
درة خال

ُ
ق

210 imitation 

imitation

موذج  نالحظھ، فال��بية سلوك يتم بمقتضاه التصرف بو�� أو �غ�� و�� ع�� شا�لة ن
ز ع�� التقليد، وأل�ميتھ �� والتعليم ونقل املظا�ر الثقافية ومختلف التقنيات ترتك

م يفسر ظا�رة التعلم اك�ساب ا����ات، فإن �ناك اتجاه خاص �� علم نفس التعل
.اندورابواسطة التقليد أو ا��ا�اة يمثلھ العالم السي�ولو�� ب

ِليٌد 
ْ

ق
َ
ت

211 implacability

implacabilité

ن قبل اآلخر�ن، وسلبية سلوك يظ�ره الطفل ع�� ش�ل مقاومة علنية ملا يطلب منھ م
ھ من قبل الكبار من حولھ يبد��ا تجاه األوامر والنوا�� واإلرشادات املوج�ة إلي

 
ً
 عندما يطلب منھ تناول واإلصرار ع�� الفعل الذي يخالف أوامر الوالدين، فمثال

عاند و�عاكس األمر أو عند الغداء يت��� باللعب أو عند الطلب منھ الذ�اب للنوم �
.الطلب منھ الذ�اب إ�� ا��مام يرفض و��بول �� مال�سھ

ِعنادٌ 

212 incubation stage

phase d'incubation

س، ال�� يحتضن العقل ف��ا املرحلة الثانية من مراحل العملية اإلبداعية عند واال 
والقلق وعدم االستقرار لدى  الفكرة و�تم تخز�ن املعلومات ف��ا، و�بلغ ف��ا التوتر

.املبدع ذروتھ

مرحلة االحتضان
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213 independence

indépendance

غ�� املوجھ من أي ج�ة �انت، قيام األفراد، أو ال�يئات، بإنتاج الفعل غ�� املم��، و 
�� بناء رؤ�ا خاصة، متم��ة وكيفما �انت �ذه ا���ة، و�ناًء ع�� اقتناع مع�ن ��دف إ

، تصادية، واالجتماعية، والثقافيةعن با�� اآلراء القائمة �� الواقع اتجاه القضايا االق
، ودون رغبة �� تحقيق غاية واملدنية، والسياسية، ودون تح�� إ�� �ذه ا���ة أو تلك

.معينة، يلتمس من ورا��ا إرضاء �ذه ا���ة أو تلك

 
ٌ
اْسِتقالِلّية

214 independence of thinking

indépendance de la pensée

، يتفرد بھ الفرد سمة تمثل استعدادات ��صية تظ�ر ع�� ش�ل سلوك استقال��
 وحر�ة �� و�م��ه عن غ��ه، �� كفايتھ الذاتية واتخاذ قراراتھ، و 

ً
 ايجابيا

ً
�متلك سلو�ا

.الرأي واالختيار والتعب��

فك��
ّ
اْسِتقاللية الت

215 independent study

étude indépendante

ب خارج قاعة الدرس، أسلوب �علي�� وعمل أ�ادي�� ينفذ بج�ود ذاتية من الطال
 �� ا��امعة بمساعدة وتوجيھ م

ً
شرف أو أك�� وتح�سب وتنفذ �ذه الدراسة غالبا

اسة، واملصادر للطالب �ساعات دراسية، يختار الطالب بنفسھ موضوع الدر 
اره ملوضوعات �ذا النوع من التعليمية، إذ إن ا�تمامات املتعلم �� ال�� تحكم اختي

�أن يوجھ املعلم  و�� إحدى اس��اتيجيات وطرائق تدر�س املو�و��ن،. الدراسة
ثم �عد الطالب ورقة  الطالب نحو دراسة موضوع مع�ن بمفرده والوصول للمصادر،

.علمية و�ناقش�ا مع بقية الطلبة بمتا�عة وتوجيھ املدرس

ة
َّ
دراسة ُمستِقل

216 indirect response

réponse indirecte

حدى ا��وانب الرئ�سة �� القدرة ع�� ذكر تداعيات �عيدة وغ�� مباشرة، و�عد من إ
.األصالة

استجابة غ�� ُمباِشرة
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217 individual intelligence test

test individuel d'intelligence

 -ثل اختبار ستانفوردوسيلة تقييمية تطبق ع�� فرد واحد �� وقت زم�� محدد، م
�ت�ن ح�� سن بي�يھ، و�و يتضمن عشر�ن مجموعة من االختبارات من عمر س

تعلق با��صيلة الرشد، ومقسم حسب فواصل زمنية وم�ون من أسئلة لفظية ت
 اختبار ومن االختبارات الفر . اللغو�ة والف�م واملعلومات العامة

ً
دية الشا�عة أيضا

أدائية، و�شتمل وكسلر لألطفال والراشدين، و�و مجموعة اختبارات لفظية و 
�شا��ات واالستدالل اللفظية م��ا ع�� ا��صيلة اللغو�ة والف�م والتذكر وامل
يم املكعبات وال��م�� الر�ا���، أما األدائية ف�شمل إكمال وترت�ب الصور وتنظ

.واملتا�ات

�اء الفردّي 
ّ

ِتبار الذ
ْ

اخ

218 individualism

individualisme

نظرة اجتماعية تؤكد ع��  أيديولوجية، أو مف�وم أخال�� �� الفلسفة السياسية، أو
لذاتية، و���ع ع�� القيم األخالقية، و���ع ع�� تحقيق األ�داف والرغبات ا

.االستقاللية واالعتماد ع�� النفس

ْزَعة (ال.. ) الفردّية
ّ
ن

219 induction

induction

ك�سب ��ا املعرفة بصورة أولية عن طر�ق التعميم
ُ
من ا����ة، وتقوم ع��  عملية ت

.ات معينةالتوصل إ�� است�تاج جديد حول صنف من األشياء ع�� مقدم

اْسِتقراءٌ 

220 induction problems

problèmes d'induction

قدمة و�ناء عالقة جديدة املشكالت ال�� يتطلب حل�ا إيجاد عالقة ب�ن العناصر امل
, 14(اد املوضوعة �ش�ل أزواج بي��ما؛ ففي املثال التا�� واملؤلف من سلسلة من األعد

ال�� تر�ط  فإن قاعدة ا��ل تتمثل �� الكشف عن العالقة) 64, 54, 44, 34, 24
من �ل زوج من األعداد  عناصر السلسلة، و�ذه العالقة �ش�� إ�� أن العدد األول 

ُمشكالت االستقراء
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 ب�نما يز�د العدد الثا�ي بمقدار واحد ل�ل ز 
ً
.وجيبقى ثابتا

221 inductive thinking

pensée inductive

�م�ا ومعرف��ا، واست�تاج دراسة مجموعة من املعلومات أو ا��قائق املفصلة لغاية ف
�� ال�ل، والتوصل إ�� �عميم معلومات عامة ورئ�سية م��ا؛ أي االنتقال من األجزاء إ

قراء ع�� تجاوز املعلومات و�عتمد من��ية االست. باالس�ناد إ�� املعلومات املتوفرة
عام، و�و أحد أنماط التفك�� الفرعية املتوافرة واالنتقال من ا��اص إ�� التعميم ال

 �� تدر�س و�تم استخدام �. الذي يقود املتعلم إ�� املعرفة ا��قيقة
ً
ذا األسلوب غالبا

عميمات بناًء ع�� العديد من العلوم والر�اضيات، و�ع�� عن قدرة املتعلم ع�� إجراء �
.دراسات ا��الة واملشا�دات الفردية

تفك�� استقرا�ّي 

222 ineffective thinking

pensée inefficace

��اضات باطلة أو متناقضة أو تفك�� ال ي�بع من��ية دقيقة، ي�ب�� ع�� مغالطات أو اف
�� التوصل إ�� است�تاجات إدعاءات و��� ال عالقة ل�ا باملوضوع، وتؤدي بالضرورة إ

.غ�� م��رة، و�عطاء �عميمات وأح�ام م�سرعة

ك�� غ�� فّعال
ْ

ف
َ
ت

223 inference

déduction

أصغر من مقدما��ا، فيقال  إن الن�يجة الدائمة ل�ل دليل است�باطي تأ�ي مساو�ة أو
 ز�د يموت، و�قال: مثال

ً
�يوان إما صامت و�ما ا�: ز�د إ�سان و�ل إ�سان يموت إذا

لقول األول �ست�تج أن ناطق والصامت يموت والناطق يموت فا��يوان يموت، ففي ا
دما��ا أل��ا تخص فردا ز�دا يموت بطر�قة است�باطية، و�ذه الن�يجة أصغر من مق

، ) موت�ل إ�سان ي(من اإل�سان و�و ز�د، ب�نما املقدمة القائلة 
ً
�شمل األفراد جميعا

�س�� من ال�ل إ�� الفرد،  و�ذلك يتخذ التفك�� �� طر�قھ من العام إ�� ا��اص، ف�و
ألرسطي ع�� الطر�قة ال�� و�طلق املنطق ا. ومن املبدأ العام إ�� التطبيقات ا��اصة

 ، و�عت�� الطر�قة القياسية ��انت���ا الدليل االست�باطي �� �ذا املثال، اسم القياس
ثا�ي فإننا �ست�تج أن أي الصورة النموذجية للدليل االست�باطي، أما �� القول ال

 
ٌ
باط

ْ
اْسِت�
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، ولكن الن�يجة مساو 
ً
�ة للمقدمة، ال�� حيوان يموت بطر�قة است�باطية أيضا

، ألن )الناطق يموتالصامت يموت و (أس�مت �� ت�و�ن الدليل حينما أشارت بأن 
ا��يوان إما : لقائلةالصامت والناطق �ما �ل حيوان، بموجب املقدمة األخرى ا

.صامت و�ما ناطق

224 influence on others

influencer les autres

�ذا اإلطار أنواع مختلفة  التأث�� صفة تل�م اآلخر�ن ع�� األداء ا��يد، وتوجد ��
.ملف�وم التأث��، �اإليجا�ي والسل��

تأث�� ع�� اآلخر�ن

225 information gathering

collecte d'informations

 ما ت�و 
ً
ن من املعرفة املسبقة أو خطوة من ا��طوات األساسية ��ل املش�لة، وغالبا

ن النطاق التعلي�� وال�� الذاكرة، و�ناك أر�عة مصادر أساسية �عت�� ذات قيمة ضم
عليمية ومن خ��ات الطالب يمكن ا��صول عل��ا من املعلم�ن واملراجع وال��امج الت

.وكذلك من الواقع التعلي�� ا��ا��

َجْمع املعلومات

226 innovation

innovation

وفر�د، سواء �ان النتاج  عملية وا��ة ال�دف والطر�قة، وتقود إ�� نتاج ���ء جديد
 
ً
 أو مجردا

ً
 أو غ�� لفظي، محسوسا

ً
، ف�و ش�ل من أش�ال وكما عرفة جيلفورد. لفظيا

�و التفك�� �� �سق مفتوح، التخيل املتحكم بھ، والذي يقود إ�� نوع من اإلنجاز، و 
ة، � ال تحدد�ا املعلومات املعطابحيث يتم�� اإلنتاج فيھ ب�نوع االستجابات املنتجة ال�

الفرد وما يك�سبھ من  و�عّرفھ روجر بأنھ ظ�ور نتاج جديد نا�ع من التفاعل ب�ن
.خ��ات

اْبِت�اٌر 

227 innovative feature

aspect innovant

رون بدرجة تفوق األفراد صفة أو خاصية ذات دوام �س�� يتم�� ��ا اإلفراد املبتك

ِسمة ابت�ارّ�ة
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املرونة، والعقل الثقة بالنفس، وحب التجديد، و : العادي�ن، ومن �ذه الصفات
.الناقد، واالستقاللية، وعدم املسايرة، وحب االستطالع

228 insight strategy

stratégie prospective

ا��تلفة للمش�لة، ال��  اس��اتيجية تتضمن الو�� املفا�� للعالقات ب�ن العناصر
 �عض�ا عن �عض، حيث �سمح لنا الطرق ا

ً
ملبتكرة بحل املشا�ل بدت مستقلة سابقا

.ة تنظيم إدرا�ي مفا��ضمن وميض مفا�� من اإلل�ام يد�� التبصر والذي �و إعاد

ر بصُّ
َّ
اس��اتيجية الت

229 integration system

système d'intégration

.و�و��ن مع الطلبة العادي�نالنظام التعلي�� الذي �سمح بدمج الطلبة املتفوق�ن وامل

مج نظام الدَّ

230 intellectual fluency

aisance intellectuelle

ل فكرة تؤدي إ�� القدرة ع�� استحضار وتذكر أك�� عدد من األف�ار، حيث � 
.يةاستحضار فكرة أخرى مرتبطة ��ا �� وقت محدد و�سرعة عال

القة ِفكرّ�ة
َ
ط

231 intelligence

intelligence

تعداد ملعا��ة املعلومات وحل القدرة ع�� اك�ساب املعرفة وامل�ارات وتطبيق�ا، واالس
ة أساسية تؤثر �� األداء و�� قدر . املسائل والتكييف السر�ع مع الوضعيات  ا��ديدة

.العام ل�ل امل�ام ذات الطبيعة املعرفية

اءٌ 
َ
�

َ
ذ

232 intelligence A

intelligence A

 وال يمكن قياسھ بصو 
ً
.رة جو�ر�ةا��انب من الذ�اء الذي ي�ون فطر�ا

ذ�اء أ

233 intelligence B ذ�اء ب
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intelligence B

.يمكن قياسھ ا��انب من الذ�اء الذي ينمو و�تأثر بب�ئة الفرد والذي

234 intelligence quotient (IQ)

quotient intellectuel (QI)

قدار انحراف أو تباعد �ذه الدرجة املع��ة عن �سبة ذ�اء الفرد، وتتحدد بناء ع�� م
.�ت�� إليھ �ذا الفردالدرجة عن متوسط أداء ا��ماعة أو العمر الزم�� الذي ي

�اء
ّ

�سبة الذ

235 interactive instruction

instruction interactive

 وتبادل األف�ار والتعب�� عن مدخل �علي�� يقوم ع�� مشاركة املتعلم�ن �� املناقشات،
.الرأي والنقد بحر�ة

تدر�س تفاع��ّ 

236 interest

intérêt

نھ أن ي�بھ الفرد ألشياء تقبل أو رفض ألنواع ال�شاط ا��تلفة، و�و اتجاه من شأ
 ن

ً
 أو سلبا

ً
حو ��ص أو �شاط أو ���ء معينة دون غ���ا، و�و استجابة الفرد إيجابا

.أو فكرة معينة، و�و صبغة وجدانية و أمر مك�سب

اْ�تمامٌ 

237 interpersonal intelligence

intelligence intrapersonnelle

صة، ع�� توجيھ الذات وف�م�ا القدرة ع�� ف�م و�دراك الفرد ملشاعره وانفعاالتھ ا��ا
ف �ش�ل توافقي ع�� وتقدير�ا وتوجيھ سلوكھ نحو نفسھ ونحو اآلخر�ن، والتصر 

 لصورة دقيقة عن
ً
نوا�� قوتھ وحدوده  أساس تلك املعرفة، وامتالك الفرد أيضا

.زاجية واالنفعالية ورغباتھوالو�� بأمزجتھ الداخلية ومقاصده ودوافعھ وحاالتھ امل

ذ�اء �����ّ 

238 intuition

intuition

ات عقلية مسبقة، والقدرة الوصول إ�� املعرفة العقلية املباشرة دون املرور بخطو 

َحْدٌس 
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.افيةع�� رؤ�ة العالقات املب�ية ع�� معلومات قليلة أو غ�� � 

239 intuitive characteristics

caractéristiques intuitives

 ع�� القدرات، واإلملام بالظوا�ر اال�تمام املبكر باألف�ار، والقيم املثالية واالنفتاح
.لية ع�� الت�بؤ باملستقبلواملفا�يم املادية واملثالية، واإلبداع، والقدرة العا

صاِئص َحدسّية
َ

خ

240 invention

invention

ة، وابت�ار ���ء جديد نا�ع نتاج فر�د من نوعھ، أو طر�قة عملية لتطو�ر ج�از أو آل
واقع العم�� واالستفادة عن ج�د فرد أو مجموعة أفراد، ومن املمكن تطبيقھ �� ال

.منھ ب�سر وس�ولة

ِ��اعٌ 
ْ

اخ

241 investigation, amendment and 

review stage

phase de l'enquête, de la modification et de la révision

س، وال�� يتم ف��ا تطبيق املرحلة الرا�عة من مراحل العملية اإلبداعية عند واال 
.لنتاج اإلبدا��وتنفيذ الفكرة و�تخلل�ا التعديل واإلضافة واملراجعة ل

عديل
ّ
حقيق والت

ّ
مرحلة الت

راجعة
ُ
وامل

242 IQ test

test de QI

��ص ما �عد تطبيق�ا مجموعة من األسئلة يمكن من خالل�ا معرفة درجة الذ�اء ل
.اناتھ للتعلم والتكيفعليھ، و�� وسائل تقييمية مصممة لقياس قدرة الفرد و�م�

�اء
ّ

ِتبار الذ
ْ

اخ

243 isolation system

système d'isolation

عن الطلبة العادي�ن، سواء  النظام التعلي�� الذي �سمح �عزل املتفوق�ن واملو�و��ن
ل ك�� �� مدارس �ش�ل جز�ي كما �� الصفوف ا��اصة داخل املدرسة، أو �ش�

.خاصة

نظام الَعزل 
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K
244 kinesthetic intelligence

intelligence kinesthésique

والقدرة ع�� استخدام  القدرة ع�� التحكم �� إجراء ا��ر�ات ا��سمية الدقيقة،
 للتعب�� عن النفس والتواصل واإل 

ً
 ما�را

ً
و�تم�� . نتاج والف�ما��سم استخداما

مل مع األشياء واأل�شطة األ��اص الذين يتمتعون ��ذا الذ�اء بالقدرة ع�� التعا
.ال�� تتطلب أجسام�م وأيد��م وأصا�ع�م

ذ�اء حر�ّي 

245 knowledge

savoir; connaissance

 بي�ت
ً
ھ الداخلية وا��ارجية وع�� العملية العقلية ال�� يصبح الفرد بمقتضا�ا واعيا

�باه، والتذكر، والر�ط، اتصال مستمر ��ا، وعمليا��ا اإلحساس، واإلدراك، واالن
.وا��كم والتفك��، والو��

 
ٌ
ة

َ
َمْعِرف

246 knowledge and understanding needs

besoins de savoir et de compréhension

ن املعرفة وا��صول ع�� الرغبة �� االك�شاف وحب االستطالع والبحث عن املز�د م
 عند املتفوق�ن واملو�و�

ً
.�نأك�� قدر من املعلومات وخصوصا

حاجات املعرفة والف�م

247 knowledge economy

économie du savoir

مو االقتصادي وأ�م االقتصاد ا��ديث الذي �ش�ل املعرفة فيھ أ�م عوامل الن
.مصادر ال��وة

اقتصاد املعرفة
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248 knowledge industry

industrie du savoir

ت ا��اسو�ية، وصناعة صناعة ال��مجيا: الصناعة ال�� �ش�ل املعرفة ماد��ا، مثل
).النانو(التقنية ا��يو�ة، والتقنية املتنا�ية الصغر 

صناعة املعرفة

249 knowledge society

société du savoir

، وُ�ع�� بتوليد )ا ومن أينمعرفة ماذا وكيف وملاذ(ا��تمع الذي يقوم ع�� املعرفة 
لية ال��وض ا��ضاري املعرفة وتراكم�ا و�شر�ا واس�ثمار�ا واستعمال�ا �� عم

� العالم، �عد أن مرت و�عد مجتمع املعرفة التطور ا��ا�� للمجتمعات �. والتنموي 
 ا��تمع املعر�� اإل�سانية بمراحل ا��تمع الزرا�� ثم ا��تمع الصنا��

ً
.وحاليا

ُمجتمع املعرفة
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L
250 latent creativity

créativité latente

.استعداد الفرد إلنتاج أف�ار جديدة

ِإْبداع �اِمن

251 leadership

leadership

ة التأث�� ف��م و�� نضاط�م القدرة ع�� توجيھ دفة األمور ��موعة من األفراد، وقو 
تا�� توج���م نحو تحقيق بطر�قة تؤدي إ�� اك�ساب طاع��م وثق��م واح��ام�م و�ال

.أ�داف مش��كة

 
ٌ
ِقياَدة

252 learning disorders

troubles d'apprentissage

 خالل عملية النمو،
ً
�اضطرابات اللغة والكالم،  املشا�ل ال�� تظ�ر لدى الطفل مبكرا

. عسر القراءة والف�م و��� مشا�ل أخرى ال تظ�ر إال �� ��ظة التمدرس، كمش�لة
شا�ل منحدرة من تحف�� و�ش�� املصط�� إ�� اضطرابات ث�ت أصل�ا العص��، و��� م

�ن مثل �ذه فاشل وضعيف، وقد �عا�ي �عض الطلبة املتفوق�ن واملو�و�
.االضطرابات

م
ُّ
اضطرابات التعل

253 learning motivation

motivation de l'apprentissage

وتحمل مسؤولية تطور�م  رغبة املتعلم�ن بالعمل أو املشاركة �� التعلم املستمر
.ا��اص

م
ُّ
َداِفعّية التعل
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254 learning opportunities

opportunités d'apprentissage

مھ وتكسبھ م�ارات �ل ما يتاح للطالب من مواقف وخ��ات �عليمية ت��ي �علي
 بضرورة أن تتاح جديدة، أو تحسن من أدائھ �� الفصل، و�نادي املر�ون دا

ً
ئما

ن أن �ساعد�م ع�� تحقيق للطالب فرص �علم نوعية عادلة، وأن ��يأ ل�م �ل ما يمك
ر إم�انا��م ا��اصة، أق��� استفادة ممكنة من تلك الفرص، آخذين �ع�ن االعتبا

.وما بي��م من فروق فردية

م
ُّ
رص التعل

ُ
ف

255 learning through play

apprentissage par le jeu

 يقوم بھ األطفال ل
ً
 موج�ا

ً
تنمية سلوك�م وقدرا��م استغالل اللعب الذي �عد �شاطا

وقت، و�� اك�ساب املعرفة العقلية والوجدانية، و�حقق املتعة وال�سلية �� نفس ال
.وتقر�ب مبادئ العلم لألطفال وتوسيع آفاق�م املعرفية

عب
ّ
م بالل

ُّ
�عل

256 left cerebral hemisphere

hémisphère gauche

واحدة، ول�ل جزء  يت�ون مخ اإل�سان من جزأين أساسي�ن، �عمالن مًعا �وحدة
ات العقلية املرتبطة وظائفھ ا��اصة بھ، و�ختص ا��زء األ�سر بمجموعة العملي

،وع�� الرغم م. بالتفك�� املنطقي واللغة والتفك�� الناقد
ً
 ن أن جزأي ا�� مت�امالن معا

ان الشق األ�سر �و األقوى إال أنھ قد ي�ون �ناك سيادة ألحد�ما ع�� اآلخر فإذا � 
.طق والنقد والتحليل�ان ال��ص أك�� قدرة �� الت�امل اللغوي واستخدام املن

 
ّ

ق (ال.. ) األ�سر للُمخ ِ
ّ

ش

257 linguistic intelligence

intelligence linguistique

 نتاج واستخدام املفردات واللغةالكفاءة واألداء املتم�� �� مجال اللغة، والقدرة ع�� إ
عب�� اللغوي، وممارسة من أجل توصيل األف�ار، والقدرة ع�� ف�م املعا�ي، والت

االستماع، وتمي�� األنماط عمليات ال��م�� وال�شف��، والتحدث والكتابة والقراءة و 
.الصوتية وتطو�ع�ا وا��ساسية العالية لألصوات واملقاطع

غوّي 
ُ
ذ�اء ل
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258 linking

liaison

قل لت�و�ن مف�وم واحد، دمج أو اتحاد ب�ن ش�ئ�ن، أو فكرت�ن أو مصط���ن ع�� األ
  و�ذا ا�عدم وجود أحد الش�ئ�ن أو الفكرت�ن فإن املف�وم

ً
 أو دقيقا

ً
.ال �عد �امال

 
ٌ
َرْ�ط

259 literary and poetic creativity

créativité littéraire et poétique

ل��اكيب والقالب الذي عبارة عن املنوال الذي ي��� فيھ ا"عّرفھ ابن خلدون بأنھ 
ع�� الذي �و وظيفة اإلعراب، يفرغ فيھ، وال يرجع إ�� الكالم باعتبار إفادتھ أصل امل

ة والبيان، وال باعتبار الوزن وال باعتبار إفادتھ كمال املع�� الذي �و وظيفة البالع
لصناعة الشعر�ة، و�نما الذي �و وظيفة العروض، ف�ذه العلوم الثالثة خارجة عن ا

نطباق�ا ع�� تركيب خاص، يرجع إ�� صورة ذ�نية لل��اكيب املنتظمة �لية باعتبار ا
��اص�ا و�ص���ا �� ا��يال وتلك الصورة ال�� ين��ع�ا الذ�ن من أعيان ال��اكيب وأ

البيان ف��ص�ا فيھ رًصا كما �القالب، ثم ي�تقي ال��اكيب ال��يحة باعتبار اإلعراب و 
" يب الوافية بمقصود الكالميفعل البناء �� القالب، ح�� ي�سع القالب بحصول ال��اك

).353، ص 1983ابن خلدون، عبد الرحمن (

ِإْبداع أد�ّي شعرّي 

260 logical conclusion

conclusion logique

  التعقل والتفك�� بصورة منطقية، والعملية الذ�نية ال��
ً
�ستخلص ��ا استخالصا

 من قضية أو عدد من القضايا تد�� مقدمات قضية أخ
ً
رى تد�� ن�يجة، ت�تج دقيقا

.ع��ا بالضرورة كما تقت��� قواعد املنطق

است�تاج منطقّي 

261 logical continuation

conservation de la pensée logique

لروابط العضو�ة ب�ن أف�ار قدرة املبدع ع�� اتفاق النتائج مع املقدمات؛ أي وجود ا
.العمل اإلبدا�� �ش�ل ك�� وشامل

ُمواصلة منطقّية

262 logical reasoning strategy اس��اتيجية االستدالل املنطقّي 

73



stratégie de raisonnement logique

تضمن عبارات شرطية اس��اتيجية شا�عة االستخدام، وخاصة �� املشكالت ال�� ت
.وتلك ال�� تتضمن إيجاد قواعد سب�ية منطقية أثناء ا��ل

263 logical-mathematical intelligence

intelligence logico-mathématique

ر�اضية واستقصاء النتائج القدرة ع�� حل املشكالت املنطقية، وتنفيذ العمليات ال
 ملنطقية، باإلضافة إ�� م�اراتالعلمية، والتعامل مع األعداد وحل املسائل والقضايا ا
. فك�� االستقرا�ي واالستدال��التحليل و�جراء االستدالالت الذ�نية، و�و مز�ج من الت

�رد، والدقة والتنظيم، و�تضمن الذ�اء املنطقي الر�ا��� م�ارات مثل التفك�� ا�
التعميم واختبار والت�و�ن املنطقي لألحداث، كما �شمل عمليات التص�يف، و 

.الفروض، واك�شاف األنماط والعالقات

ذ�اء منطقّي ر�ا���ّ 

264 love and belonging needs

besoins d’amour et d’appartenance

�عت�� �ذا الشعور ظا�رة الرغبة �� إ�شاء عالقات وجدانية وعاطفية مع اآلخر�ن، و 
دفوعة بحاجات ا��ب و�رى ماسلو أن إس�ام الفرد �� ا��ياة االجتماعية م. ��ية

.دم إشباع �ذه ا��اجاتواالنتماء، وأن حاالت التمرد عند الشباب قد تنجم عن ع

حاجات ا��ب واالنتماء
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M
265 Maslow's theory

théorie de Maslow

فية، و�� ترفض تفس�� جاءت نظر�ة ماسلو مخالفة للنظر�ت�ن االرتباطية واملعر 
�ش�� إ�� أن الدافعية تنمو الدافعية اإل�سانية بداللة مفا�يم �ا��افز والتعز�ز، و 

الذات، وال يمكن  ع�� ش�ل �رمي إلنجاز حاجات ذات مستو�ات متقدمة كتحقيق
.ألد�ىتحقيق �ذه املستو�ات املرتفعة إال �عد إشباع ا��اجات ا

نظرّ�ة ماسلو

266 means-ends analysis strategy

analyse stratégique des moyens et des fins 

لة ال�دف، وتمي�� االختالف اس��اتيجية تقوم ع�� مقارنة الوضع ا��ا�� للمش�لة بحا
تحديد العامل الذي يجب بي��ما، ثم استخدام �ذا االختالف للمساعدة �� تقر�ر و 

امل، فسوف يتم استخدام اختياره إلزالة �ذا االختالف، و�ذا �ان �ناك أك�� من ع
يق �ذه التقنية ع�� و�ستمر تطب. العامل الذي يز�ل ا��زء األك�� من االختالف

ا��ا�� للمش�لة وحالة  الوضع ا��ديد للمش�لة ح�� يتم تقليل الفروق ب�ن الوضع
.ال�دف وتصبح الفروق �� حد�ا األد�ى

اس��اتيجية تحليل الوسائل

والغايات

267 mechanical intelligence

intelligence mécanique

.انيكيةالقدرة ع�� استخدام امل�ارات العملية واليدو�ة واملي�

ذ�اء مي�اني�ّي 

268 memory

mémoire

 
ٌ
اِكَرة

َ
ذ

75



استحضار حاالت عاطفية، ا����ة ا��فوظة والقابلة للتذكر، وال�� تمكن من حفظ و 
لوك، و�� عملية معقدة وو��، ومعلومات مك�سبة، وانطباعات م��لة وتؤثر �� الس

.تحضار والتعرفالتعلم وتخز�ن املعلومة ثم االس: تتضمن ثالثة أطوار، ��

269 mental age

âge mental

بارات خاصة بذلك �اختبار املستوى العق�� للفرد، و�تم تقديره من خالل تطبيق اخت
زمنية محددة، فقد  الذ�اء، حيث يمكن مقارن��ا بجداول معاي�� خاصة بأعمار

ذه الدرجة �� سنوات ع�� درجة �� اختبار الذ�اء، وت�ون � 8يحصل طفل عمره 
مره سنوات، عند�ا ي�ون �ذا الطفل ع 9جدول املعاي�� مقابلة ألداء طفل �� عمر 

و�و عالم ) 1911-1857(يھ وقد ابتكر الفر�د بي�. العق�� أك�� من عمره الزم�� �عام
ارات متدرجة الصعو�ة فر����، أول مقياس للذ�اء، و�ت�ون من مجموعة من االختب

لطول، والتعرف ع�� وتتطلب أن يقوم الطفل بالتمي�� ب�ن خط�ن مختلف�ن �� ا
ل من سن الثالثة ح�� مرحلة األلوان، و�تم استخدام اختبار بي�يھ للذ�اء مع األطفا

.املرا�قة، ول�ل سن اختباراتھ ا��اصة

ُعْمر عق��ّ 

270 mental characteristics

caractéristiques mentales

ملعلومات واس��جاع�ا خصائص تتمثل �� القدرة ع�� االحتفاظ بكمية �ائلة من ا
ا�� واال�تمامات وامليول �سرعة، والف�م واإلدراك املتقدم�ن، وحب االستطالع الع

ية، والقدرة الكب��ة ع�� املتعددة، واملستوى العا�� من القدرات العقلية واللفظ
رونة العالية �� العمليات معا��ة املعلومات، ور�ط األف�ار ورؤ�ة العالقات، وامل

قدرة ع�� توليد األف�ار الفكر�ة، والقدرة ع�� التحليل والتجر�ب والتعميم، وال
.وا��لول األصيلة، وال��ك�� العا�� نحو تحقيق ال�دف

صاِئص عقلّية
َ

خ

271 mental development

développement mental

طفال أو الناشئة مختلف �� التغ��ات الطارئة ع�� السلوكيات، فاألداء السلو�ي لأل 
. ��، بدرجة الصدق والثباتأعمار�م الزمنية، و�� املقاي�س ال�� تق�س األداء العق

ر عق��ّ  تطوُّ
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ن بدء اإلدراك ا����� إ�� كما �عرف التطور العق�� بأنھ تطور العمليات العقلية م
.والتخيل و الذ�اء اإلدراك ا�����، والتذكر، والتفك��،: الذ�اء، و�شمل بذلك

272 mental growth

croissance mentale

اطراد نمو ا��واس  مجموع القوى العقلية من ف�م وتذكر وذ�اء وغ���ا، و�عد
.و العق��وقدر��ا ع�� �عرف األشياء ا��يطة من مؤشرات ع�� النم

مّو عق��ّ 
ُ
ن

273 mental operations

opérations mentales

ة لألفعال ال�� تخضع يقصد بالعمليات �� ضوء نظر�ة بياجيھ التمثيالت العقلي
ملفا�يم البيولوجية و�طبق بياجيھ ا. لسلسلة من القواعد واالف��اضات املنطقية

يفت�ن أساس�ت�ن للتفك�� األساسية �� ف�مھ للذ�اء اإل�سا�ي، و�عت�� أن �ناك وظ
.تنظيم والتكيفثاب�ت�ن عند اإل�سان �� مراحل العمر ا��تلفة و�ما ال

عملّيات عقلّية

274 mental perception

perception mentale

والقدرة ع�� استحضار  عملية إعادة إنتاج أو استدعاء ل����ة ا��سية السابقة،
يط خ��ة حسية �� غياب أحداث أو مواقف بصورة داخلية �� عقلھ، وقدرتھ ع�� ت�ش

.األشياء ال�� تث���ا أو �ستدع��ا

ر عق��ّ  صوُّ
َ
ت

275 mental schemes

schémas mentaux

لية ذ�نية ��الة املعرفة من املفا�يم األساسية �� نظر�ة بياجيھ، و�� صورة إجما
دة وتنظيم�ا �� الب�ية املوجودة لدى املتعلم، وتتمثل �� تص�يف ا����ات ا��دي

ل العالم واألحداث بصورة الذ�نية املعرفية، و�� طر�قة �ستخدم�ا املتعلم �� تمث
.ذ�نية

طات ذ�نّية
ّ
ُمخط

276 mental tests ِتبارات عقلّية
ْ

اخ
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tests mentaux

� للمفحوص، فإذا زاد العمر االختبارات ال�� تحدد الفارق ب�ن العمر العق�� والزم�
اد املنح�� االعتدا��، و�ذا ز  العق�� عن الزم��، يدرج املفحوص ضمن فئة املتفوق�ن ��

ت واإلعاقات �� املنح�� العمر الزم�� عن العق�� يدرج املفحوص ضمن فئة الصعو�ا
.لعادي�ناالعتدا��، و�ن �ساوى العمر�ن ُيدرج املفحوص ضمن فئة ا

277 mentally gifted

doué mental

العادي�ن �� مجال واحد أو  الفرد الذي وصل إ�� مستوى أداء أع�� من مستوى األفراد
ع�� عن املستوى العق�� أك�� من ا��االت ال�� �� موضع تقدير ا��ماعة وال�� �

.الوظيفي للفرد

 
ً
ُمتفّوِق عقلّيا

278 mentor

mentor

 من متخصص خب�� أو معلم ذو خ��ة متم��ة وعميقة وثر�ة، و�م
ً
 متعمقا

ً
لك رصيدا

 يقدم الن
ً
�� والتوجيھ والدعم املعرفة وامل�ارات، يتم اختياره لي�ون مشرفا

 املبتدئ�ن م��م، و�ستطيع �ذا ال��بو 
ً
ي ا��ب�� أن يقدم خ��اتھ للمعلم�ن، وخصوصا

 بتوظيف خ��اتھ للمعلم�ن قلي�� ا����ة أو للطالب أو املعلم�ن، كما يق
ً
وم أيضا

 تخصيص مرشد �� و�مكن أيض. ملساعدة وتوجيھ الطالب ممن �م م�ددون با��طر
ً
ا

 للطلبة املو 
ً
 ومرشدا

ً
�و��ن الذين ي�تلمذون ع�� حقل مع�ن من املعرفة، لي�ون نا��ا

.يده �� مجال مع�ن

ُمرِشٌد 

279 mentorship

mentorat

دى املتعلم، من قبل فن تدر�س و�رشاد وتوجيھ، و�ضفاء روح ال�شو�ق والطموح ل
.واياتھ��ص متخصص، يتمتع بإنتاجات إبداعية �� مجال عملھ أو �

 
ٌ
ة

َ
َمذ

ْ
ل

َ
ت

280 metacognition

métacognition

إدراك فوق معر��ّ 
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لنظر عن مضمون تلك إدراك الفرد ووعيھ للعمليات املعرفية ا��اصة بھ، �غض ا
.ات املعرفية وتحسي��االعمليات، مع استخدام ذلك الو�� الذا�ي �� ضبط العملي

281 metacognitive thinking

pensée métacognitive

�شاط العق�� ��ل مش�لة أو عمليات التفك�� العليا ال�� تتحكم �� توجيھ و�دارة ال
ط واملراقبة ألداء الفرد �� اتخاذ قرار، أو �� عمليات تحكم عليا، ووظيف��ا التخطي

ظ�ر درجة و�� الفرد حل املش�لة، وتمثل أع�� مستو�ات ال�شاط العق�� الذي ي
.لذاتھ ومحيطھ

ك�� فوق معر��ّ 
ْ

ف
َ
ت

282 moral development

développement morale

 ية �� أثناء ف��ة نمو اإل�سانجملة التغ��ات النوعية ال�� تطرأ ع�� األح�ام األخالق
ألخالق عبارة عن مجموعة وا. و�و من أ�م مظا�ر النمو االجتما�� واالنفعا�� للفرد

ھ االجتماعية، و�عت�� �ذه من القوان�ن ال�� ُدونت من قبل الفرد وال�� تحدد أفعال
.ي القوان�ن سار�ة إذا امتثل ل�ا الفرد �ش�ل طو�� ال قسر 

مّو أخال��ّ 
ُ
ن

283 moral intelligence

intelligence morale

سلوك ذاتًيا بما �ساعد ع�� القدرة ع�� التمي�� ب�ن الصواب وا��طأ، وع�� توجيھ ال
ذ�اء األخال�� �� أنماط و�ظ�ر ال. التعامل مع املواقف السلبية والضغوط ا��ارجية

 بيقظة الضم��، العطف، ضبط ا
ً
لنفس، ال�سامح، من السلوك ال�� ترتبط مثال
.العدالة، واح��ام الذات واآلخر

ذ�اء أخال��ّ 

284 motivation

motivation

 
ً
 �� العالم ا��ار��، طاقة �امنة لدى الفرد �عمل ع�� اس�ثارتھ، ل�سلك سلو�ا

ً
 معينا

م�ان األسبقية ع�� غ���ا  و�تم ذلك عن طر�ق اختيار االستجابة املفيدة و�ضع�ا ��
رجية، و�� القوة ال�� تحرك من االستجابات، ليوظف�ا �� عملية تكّيفھ مع بي�تھ ا��ا

 
ٌ
َداِفعّية
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.السلوك و�عمل ع�� استمراره وتوج��ھ نحو تحقيق ال�دف

285 multiculturalism

multiculturalisme

ة الثقافية �� الواليات بدأ استخدام مصط�� مجتمع الثقافة املتعددة أو التعددي
كن لثقافات متنوعة أن املتحدة خالل الثماني�يات لإلشارة إ�� مجتمع مثا�� يم
ة أو االنص�ار تحت ثقافة تتعا�ش باح��ام متبادل فيھ، ولكن من خالل تجنب ال�يمن

.ات ا��تلفةول�ذا املصط�� عالقة وثيقة بمصط�� الثقاف. م�يمنة معينة

دية (ال.. ) الثقافّية عدُّ
ّ
�

286 multimedia

multimédia

تتضمن الصوت واملوسيقى، برامج حاسو�ية تت�امل ف��ا وسائط االتصال باملتعلم، و 
املصورة واملقروءة، وال�� والصور والرسوم الثابتة واملتحركة، والنصوص املكتو�ة و 

دة دوًرا �اًما �� نقل وتلعب الوسائط املتعد. يتعامل مع�ا املتعلم �ش�ل تفاع��
ا توفره من صوت وصورة الرسائل ال��بو�ة للطلبة بطر�قة شائقة وجذابة، نظًرا مل

�تلفة و�كسا��م العديد من وحركة وألوان، مما �ساعد �� تنمية قدرات املتعلم�ن ا�
.امل�ارات واملفا�يم والقيم

دة وسائط ُمتعّدِ

287 multiple factors theory

théorie de facteurs multiples

� تركيب الذ�اء، فالذ�اء نظر�ة أسس�ا ثورندايك تقوم ع�� �عدد العوامل الداخلة �
 ل�ذه النظر�ة ف

ً
إن أي �شاط عق�� يت�ون من عمليات متعددة ومتنوعة، وطبقا

، فإذا
ً
وجد نوعان من ال�شاط  يتألف من عدد من العوامل الصغ��ة ال�� �عمل معا

، فإن درجة العالقة بي��ما ت�ناسب ط
ً
رديا مع عدد العوامل العق�� مرتبطان معا

 
ً
.املش��كة املوجودة ف��ما معا

دة تعّدِ
ُ
نظرّ�ة العوامل امل

288 multiple intelligences

intelligences multiples

بيعة األداء الوظيفي نظر�ة قدم�ا عالم النفس �وارد جاردنر، �ع�� ف��ا عن ط

دة ذ�اءات ُمتعّدِ
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ة واملتنوعة، وجعلت مف�وم املعر��، و�� بمثابة منظور جديد لقدرات الفرد املتعدد
انت تنظر إليھ بوصفھ قدرة الذ�اء ال�شري يتجاوز حدود النظر�ات التقليدية ال�� � 

نوع م��ا عن اآلخر، سواء  عقلية عامة وشاملة، ونادت بتعدد الذ�اءات واستقالل �ل
. انية أنواع من الذ�اءاتمن الناحية البيولوجية أو الوظيفية، وحددت النظر�ة ثم
كما أنھ يمكن . فرد آلخر و�� �عمل متفاعلة، و�ن �ان نتاج �ذا التفاعل يختلف من

الفرد بحيث تؤدي إ�� مساعدتھ  تنمي��ا واالرتقاء ��ا، وأن �ذه األنواع مت�املة داخل
الذ�اء اللغوي، : ت ��وأنواع الذ�اءا. ع�� التعب�� عن �ل ذ�اء بأك�� من وسيلة

�ي، والذ�اء االجتما��، واملوسيقى، وامل�ا�ي، واملنطقي الر�ا���، وا��س�� ا��ر 
.لعاطفي أو الوجدا�يوالذ�اء الذا�ي، والذ�اء الطبي��، عالوة ع�� الذ�اء ا

289 musical intelligence

intelligence musicale

ت وا��ساسية للنغمة وال��ن القدرة ع�� إدراك املوسيقى، وتمي�� النغمات واإليقاعا
ت املوسيقية وتذكر األ��ان واإليقاع، مع القدرة ع�� تذكر األصوات واستخدام اآلال 

لذ�اء املوسيقي نوع مستقل و�عت�� جاردنر أن ا. وف�م ال��اكيب واإليقاعات املوسيقية
.من الذ�اء يوجد بدرجات متفاوتة لدى األفراد

ذ�اء موسيقّي 
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N
290 natural intelligence

intelligence naturelle

ا �شملھ من ال�شر وا��يوان القدرة ع�� التعامل مع الب�ئة بم�ونا��ا ا��تلفة و�م
لب�ئة ا��يطة وف�م والنبات واألرض وال�ون �لھ، و�تضمن القدرة ع�� تص�يف ا

ن الذ�اء الطبي�� يتمثل �� و�ذكر جاردنر أ. األنظمة الطبيعية والقدرة ع�� مالحظ��ا
وضوعات األخرى املرتبطة القدرة ع�� التعرف ع�� تص�يف النباتات وا��يوانات وامل
باتية وا��يوانية والظروف بالب�ئة والطبيعة بصورة عميقة، لف�م حقائق ا��ياة الن

.عيةالفلكية، واملائية، وال��راو�ة، وغ�� ذلك من أمور طبي

ذ�اء طبي��ّ 

291 nature-nurture controversy

controverse inné-acquis

 العوامل البي�ية أو العوامل نوع من ا��دل وعدم االتفاق ب�ن العلماء ع�� دور �ل من
.الوراثية �� النمو والسلوك اإل�سا�ي

َجَدل الوراثة والب�ئة

292 needs 

besoins

 ما ينقصھ أو يلزمھ، وتطلق ا��اجة
ً
�عض الطاقة، وتضفي  شعور املرء بأن ش�ئا

ة عن حالة نفسية جسمية قيمة ع�� األشياء وتولد قوة ل�ا ��م واتجاه، و�� عبار 
مية ع�� ش�ل مؤثر يحس خالل�ا الفرد بنقص �� أحد جوانبھ النفسية أو ا��س

. لتوازن وتحقيق التكيفيدفعھ إ�� البحث عن تحقيق �ذا النقص و�شباعھ إلعادة ا
 يقوم ع�� أن ا��اجات األسا

ً
 سية للنمو اإل�سا�ي تتدرج ���ان االعتقاد السائد قديما

�عتمد عل��ا ال�ائن ال�� ��  ال��ت�ب، مبتدئة من ا��اجات األساسية أو األولية ال��

حاجاٌت 
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ت الثانو�ة، �ا��اجة إ�� ا��ب بقائھ واستمراره، �الغذاء واملاء وال�واء، إ�� ا��اجا
كشف عن ارتباط ا��اجات  واالنتماء، غ�� أن التقدم العل��، �� مجال علم النفس،

: ب�� إشباع�ا للطفلفيما بي��ا بكيفية مستمرة ومعقدة فمن ا��اجات ال�� ي�
.�� اللعبا��اجة إ�� ا��ب، واألمن، واملديح والتقدير، وا��اجة إ

293 negative impact

impact négatif

���ة، بمع�� التصرف بأساليب اختبار �ستخدم �ذا النوع من التأث�� بالوسائل غ�� ال�
ن عملية التأث��، لتصبح غ�� أخالقية دون النظر إ�� مص��ة اآلخر�ن، مما يقلل م

.نتائج�ا ضعيفة ومحدودة

تأث�� سل��ّ 

294 new education

éducation nouvelle

� تم تجر���ا وتطبيق�ا �� مجموعة من األف�ار واملنا�� البيداغوجية املعقدة، ال�
وقد يطلق املصط�� . وأمر��ا الثلث�ن األول�ن من القرن العشر�ن �� جل بلدان أورو�ا

 ع�� البيداغوجية ال�� �سلك طرائق ومنا�� مختلفة ع
ً
ن طرائق ال��بية أيضا

علم وتجعلھ مركز أ�شط��ا التقليدية، ف�� تر�ية تمنح ال�شاط والفاعلية إ�� املت
عية حاجاتھ وا�تماماتھ ال��بو�ة، م�تمة با���د والعمل ا��اص الذي يبذلھ، مرا

.وميولھ �� �ل مرحلة من مراحل حياتھ

تر�ّية جديدة

295 nonverbal intelligence test

test d'intelligence non-verbale

ية عند األفراد، ��دف اختبار �ستخدم لقياس القدرة العقلية أو القدرة املعرف
دراسات امل��ية تص�يف�م وفق قدرا��م العقلية، كما �ستخدم �� حاالت ال

 و�طي�� التعلم، و�ع
ً
 واملتخلف�ن عقليا

ً
.تمد ع�� الصور واألش�الللمتفوق�ن عقليا

ِتبار الذ�اء غ�� اللفظّي 
ْ

اخ

296 normal

normal

تھ، والشعور بالرضا الفرد الذي يمتلك القدرة ع�� التوافق مع نفسھ ومع بي�

، َسِويٌّ  عاديٌّ
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.قيق�اوالسعادة، وتحديد أ�داف وفلسفة سليمة ل��ياة �س�� لتح

297 normal behavior

comportement normal

.لناسالسلوك العادي، أي املألوف والغالب ع�� حياة غالبية ا

ُسلوك سوّي 
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O
298 observation

observation

�� ظل ظروف وعوامل بي�ية  املشا�دة واملراقبة الدقيقة لسلوك ما أو ظا�رة معينة،
لوك أو �ذه معينة، �غرض ا��صول ع�� معلومات دقيقة ل���يص �ذا الس

.الظا�رة

 
ٌ
ُمالَحظة

299 observational learning

d'apprentissage basé sur l'observation

ك�ائن اجتما�� يتأثر  نظر�ة للعالم ال��ت باندورا تقوم ع�� أساس أن اإل�سان
 ر سلوك املالحظ أو املتعلم،باتجا�ات اآلخر�ن ومشاعر�م وسلوك�م، و��� إم�انية تأث

يل املتعلم نفسھ م�ان بالثواب والعقاب ع�� نحو بدي�� أو غ�� مباشر، حيث يتخ
ما ل�سا مسؤول�ن عن �علم النموذج و�الحظ ما يتعرض لھ من ثواب أو عقاب، غ�� أ��

ة االستجابات الصادرة السلوك �ش�ل مباشر، بل إن مالحظة سلوك النموذج ومحا�ا
.عنھ �ما املسؤوالن عن التعلم

الحظة
ُ
م قائم ع�� امل

ُّ
�عل

300 opposite solution strategy

stratégie de solution inverse

ا��سابية و�ثبات  اس��اتيجية �ستخدم ��ل �عض املشا�ل املتعلقة باملسائل
ه، ومن ثم العودة إ�� الوضع ال��ا��ن، من خالل البدء با��ل من ال�دف املراد إنجاز 

) أ، ب، ج، د(العھ �� الطالب الذي ُ�عطى مستطيال أض: األول للمش�لة، ومثال ذلك
، فإذا أراد الطالب )نمتطابقا(ل�ما نفس الطول ) ب ج(و) أ د(وُ�طلب منھ إثبات أن 

و ) أ د(ما الذي يث�ت أن : يةأن �عمل باس��اتيجية ا��ل العك���، فإنھ �سأل �� البدا

اس��اتيجية ا��ّل العك���ّ 
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ب (و ) أ ج د(ن املثلث�ن متطابقان؟ و�ستطيع إثبات ذلك إذا تمكن من إثبات أ) ب ج(
وا��طوة الثانية �� . ثباتھمتطابقان؛ فالطالب يبدأ بالعمل من ال�دف املراد إ) ج د

ابقان، و��ون ذلك بإثبات متط) ب ج د(و) أ ج د(التفك�� املتعلق بإثبات أن املثلث�ن 
ستخدم اس��اتيجية ا��ل أن ا��انب�ن والزاو�ة بي��ما متطابقان؛ أي أن الطالب �

إن املفتاح . وي اآلخرالعك��� من خالل ال�دف الثانوي للتوصل إ�� ال�دف الثان
إ�� مجموعة من  الرئ���� للعمل بطر�قة عكسية �و أن يحلل ال�دف األسا���

.األ�داف

301 organization

organisation

لعام للمؤسسة، وتحديد من أ�م وظائف العملية اإلدار�ة، و�شمل تحديد ال�ي�ل ا
ميع األ�شطة وتخصيص األ�شطة وأوجھ العمل الالزمة لتحقيق �دف املؤسسة، وتج

م اجتما�� �عاو�ي و�و مف�و . مدير ل�ل مجموعة وتفو�ض السلطة لھ للقيام ��ا
م عند بياجيھ نزعة الفرد و�ش�ل التنظي. لتحقيق ال�دف ولھ عالقة بالب�ئة ا��ارجية

.اسقة ومت�املةإ�� ترت�ب وت�سيق العمليات العقلية �� أنظمة �لية متن

ظيٌم 
ْ
ن

َ
ت

302 originality

originalité

�عت�� أصالة املنتج أًيا �ان القدرة ع�� توليد أف�ار فر�دة غ�� مألوفة ذات قيمة، و 
و�� . ستوى اإلبداعفكرً�ا أو مادًيا �و ا��ك الذي ُ�عتمد عليھ ل��كم ع�� م

نية ة، باإلضافة إ�� قيم��ا و�م�ااالستجابة األصيلة وتقديم الفكرة الفر�دة غ�� املألوف
.تحقيق�ا

 
ٌ
صالة

َ
أ
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P
303 pedagogical methods

méthodes pédagogiques

ب�ية وامللتحمة، املوج�ة مجموعة من املقاصد واأل�داف، والتطبيقات ال��بو�ة امل
 
ً
.نحو �دف مقبول، أو تم اإلعالن عنھ مسبقا

طرائق بيداغوجية

304 pedagogy

pédagogie

ن قبل املعلم�ن واملتعلم�ن، مجمل األ�شطة ال��بو�ة والتعليمية ال�� تتم ممارس��ا م
فق نتائج البحوث العلمية تنقل املعارف إ�� املتعلم�ن و : وتتم�� با��صائص التالية

سة ال�� تكسب صاح��ا املعتمدة ع�� معرفة نفسية املتعلم، وتتأسس ع�� املمار 
 ع�� نقل املعارف إ�� الغ��، و�س�

ً
ند إ�� نظر�ات ال��بية ال�� ا����ة وتجعلھ قادرا

.ة�عتمد ع�� العلوم التجر��ية ذات العالقة �علوم ال��بي

 
ٌ
بيداغوجّية

305 peer grouping

regroupement de pairs

، و�ش�ل تدر�س نوع من التعليم التعاو�ي، حيث يقوم الطالب بتعليم �عض
ً
�م �عضا

ن �ذا النوع من التدر�س ال القر�ن بال�سبة للطالب تجر�ة �عليمية فر�دة مجز�ة، لك
 للتدر�س الذي يقدمھ املعلم

ً
.يمكن أن ي�ون بديال

تجميع األقران

306 peer tutoring

tutorat par les pairs

تعليم طالب آخر أو أحد أنواع التعليم الفردي، حيث يقوم الطالب املو�وب ب

تدر�س األقران
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.مساعدتھ لتعلم موضوع ما

307 perfectionism

perfectionnisme

وتتطور �ذه . ون ذلكنزعة أو ميل للس�� نحو الكمال �� �ل ���ء ورفض �ل ما د
 ع�� ال��ة النفسية ال��عة بتأث�� الت�شئة األسر�ة وال��بية املدرسية، وت

ً
نعكس سلبا

يره لذاتھ، و�عت�� من أبرز للفرد من حيث عالقاتھ باآلخر�ن، ومستوى إنتاجيتھ وتقد
ل ا��يط�ن ��م يتوقعون م��م املشكالت ال�� �عا�ي م��ا املو�و�ون واملتفوقون، ألن � 

و���افق مع نزعة . م العامالكمال بصورة دائمة، سواء �� أدا��م املدر��� أو سلوك�
ة �� إنجاز الواجبات، الكمالية صفات سلبية مثل ا��وف من االمتحان، واملماطل

.والشعور بالذنب وجلد الذات

ماِلّية (ال.. )
َ

ك

308 performance needs

besoins de performance

.لسمع والكالم والنظرال��عة إ�� أداء عمل مع�ن ��دف إ�� ال�شاط ذاتھ، مثل ا

حاجات األداء

309 performance test

test de performance

�قيقية العملية، و�صمم اختبار يطلب من املفحوص�ن تنفيذ و�نجاز �عض امل�ام ا�
 من

ً
تتطلب ( بنود حركية  لتقييم االستعدادات أو الذ�اء العام، و�ت�ون أساسا

ظية �� �ذا النوع من ول�س للقدرات اللف). تتطلب التفك�� ( ، و�دراكية )ا��ركة 
ما �عرف اآلن بالتقو�م  و�و –االختبارات دور يذكر، و�ذا النمط من االختبارات 

 لالختبارات م
ً
 بديال

ً
، وحال

ً
. ن نوع االختيار املتعدداألصيل الذي أصبح أك�� شيوعا

الطالب، و�عداد قواعد  و�تطلب إعداد�ا املعاي�� ال�� تحدد األداء املتوقع من
.كنةالت��يح ال�� يتم �� ضو��ا تحديد مستو�ات األداء املم

ِتبار األداء
ْ

اخ

310 perseverance

persévérance

.دا�� ح�� ��ايتھاستمرار األداء �ش�ل متم�� وقوي منذ بداية العمل اإلب

 
ٌ
ُمثاَبرة
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311 personal adjustment

entente personnelle

 عن نفسھ غ�� �اره ل�ا أو نافر م�
ً
�ا أو غ�� واثق ف��ا، وت�سم أن ي�ون الفرد راضيا

ل�� تق��ن بمشاعر حياتھ النفسية بخلو�ا من التوترات والصراعات النفسية ا
.سلبية، �الذنب والقلق والنقص والرثاء للذات

ق �����ّ 
ُ
اف و

َ
ت

312 personal trait theory

théorie des traits personnels

�ن واملبدع�ن، وال�� إحدى النظر�ات ال�� ترتكز ع�� السمات ال��صية للمو�و�
وتقسم النظر�ة سمات . ركسميت بالسمات االبت�ار�ة، ومن أبرز أنصار�ا بار�را كال 

ية واالنفعالية وا��دسية السمات العقل: املو�و��ن واملتفوق�ن إ�� أقسام خمسة، ��
.واالجتماعية وا��سمية

مات ال��صّية نظرّ�ة الّسِ

313 personality

personnalité

لسلوك الفرد واملتمثلة ��  مجموعة الصفات والسمات الف��يائية والعاطفية واملم��ة
.لعاداتاالستعدادات واملواقف واملشاعر والقيم واال�تمامات وا

 
ٌ
�ِصّية

َ
�

314 personality criteria

critères de personnalité

صمم لتق�س سمة أو أك�� من سمات ا
ُ
لفرد ال�� �ع�� عن أدواة قياس ال��صية، ت

صية عادة بدمج معلومات صفاتھ املعرفية والنفسية والوجدانية، و�تم تقو�م ال��
.من مصادر عديدة تتعلق بالفرد

�صّية
ّ

معاي�� ال�

315 physical characteristics

caractéristiques physiques

وجود فروقات ب�ن النمو ا����� اإلدراك ا����� العا�� ل����ات املتوافرة �� الب�ئة، و 

تو�ات املعاي�� املرغو�ة وا��س�� و��ن النمو العق��، و�دراك االختالفات ب�ن مس

ِسمات ِجْسمّية
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.والقدرات ا��سية الواقعية

316 physical environment

environnement physique

األدوات والتج���ات مساحة ��رة الصف، و : الب�ئة املادية ا��يطة بالطفل، مثل
وحماس�م واندماج�م وز�ادة  واألثاث، و�ل�ا عناصر تؤثر �� سلوك األطفال ودافعي��م

.تفاعل�م

ب�ئة ف��يائّية

317 planning

planification

اللة تامة ع�� ما ُيقصد إثبات لفكرة ما، سواء بالرسم أو الكتابة، وجعل�ا تدل د
سب الفلسفة املعتمدة بالصورة أو بالرسم، ومف�ومھ االصطال�� متعدد، يؤخذ بح

ط من�� إ�سا�ي فالتخطي. عند مستعمليھ أو املوضوع الذي يجري العمل عليھ
 ل��اجة إليھ، �س��دف اتخاذ إجراءات �� ا��اضر ليج�� ثمار�ا �� املس

ً
تقبل، ونظرا

ه عملية أساسية ال غ�� فإن جميع األمم تب�ت التخطيط وأخذت بالعمل بھ باعتبار 
عناصر اإلدارة، واملبدأ  و�عت�� التخطيط أول عنصر من. ع��ا لتحقيق أ�داف التنمية

ة، واملوج�ة بالقرارات الذي تقوم عليھ، فالتخطيط �و مجموعة التداب�� املعتمد
، من خالل اختيار ب�ن واإلجراءات العلمية الس�شراف املستقبل، وتحقيق أ�دافھ

وارد ال�شر�ة والطبيعية البدائل والنماذج االقتصادية واالجتماعية الستغالل امل
.�شودوالفنية املتاحة، إ�� أق��� حد ممكن إلحداث التغي�� امل

 
ٌ
طيط

ْ
خ

َ
ت

318 poorly defined problems

problèmes mal définis

�ة وطر�ق أو مسار ا��ل أ�داف�ا غ�� وا�: املشكالت ال�� تمتاز با��صائص التالية
، كما أن معطيا��ا تتضمن ف��ا غ�� محدد، وتحتوي ع�� أك�� من طر�قة إليجاد ا��ل
� ا��ل، باإلضافة إ�� أ��ا القليل من املؤشرات واملعلومات ال�� يمكن استخدام�ا �

ذاكرة طو�لة املدى تتطلب من الفرد ت�شيط مخططاتھ العقلية املالئمة �� ال
.عرفيةواستدعا��ا، أل��ا تحتاج إ�� الكث�� من املعا��ات امل

حديد
ّ
ُمشكالت سّ�ئة الت
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319 portfolio

portfolio

أو عينة (ل اإلنجازات ��ل اإلنجازات التوثيقي؛ أي تجميع منظم ومقصود يوثق � 
ل ع�� ا���ود واإلنجازات و�قدم �ذا ال��ل لآلخر�ن الدلي. ال�� نفذ�ا الطالب) م��ا

ة زمنية معينة، و�حدد ال�� بذل�ا الطالب �� موضوعات دراسية مختلفة خالل ف�� 
خر ي��ك ذلك األمر �عض املعلم�ن ما يجب أن يتضمنھ �ذا ال��ل، و�عض�م اآل 

رسية �العلوم و�ستخدم �ذا ال��ل عادة مع معظم املوضوعات املد. للطالب
.والر�اضيات وغ���ا

 الطالب
ّ

ِملف

320 positive impact

impact positif

أث��، ة ب�ن املؤثر واملعني�ن بالتعملية إيجابية وذكية ��دف إ�� تحقيق املص��ة املتبادل
.لتحقيق النجاح املش��ك ب�ن أطراف العملية

تأث�� إيجا�ّي 

321 positive thinking

pensée positive

عوامل النجاح عند مواج�ة أية  نوع من التفك�� يرتبط بز�ادة ان�باه الفرد وتفك��ه ��
 عن ال��ك�� ع��

ً
ا��وانب السلبية، و�رتبط  مش�لة، وتحديد ا��وانب اإليجابية عوضا

ئلة تجاه املستقبل، و�مدى بمدى امتالك الفرد لعدد من التوقعات اإليجابية املتفا
: � نمط�ن من التفك��اقتناعھ بقدرتھ ع�� النجاح، وصنف الناس �� ضوء ذلك إ�

.أ��اب التفك�� التفاؤ��، وأ��اب التفك�� ال�شاؤمي

ك�� إيجا�ّي 
ْ

ف
َ
ت

322 practical intelligence

intelligence pratique

تجابة إ�� مطالب ا��ياة قدرة الفرد ع�� التعامل مع املشكالت االجتماعية واالس
.اليومية

ذ�اء عم��ّ 

323 practical thinking

pensée pratique

ك�� عم��ّ 
ْ

ف
َ
ت
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جرا�ي يبحث من خاللھ تفك�� �عتمد ع�� ا����ة ال��صية املباشرة، و�و تفك�� إ
دة لعمل األشياء الفرد عن حلول سر�عة للمشكالت، مع البحث عن طرائق جدي

.مستعينا بما �و متاح لھ

324 pragmatic thinking

pensée pragmatique

قيقية األشياء ترتبط نوع من التفك�� �عتمد ع�� املالحظة والتجر�ب، حيث إن ح
س ا��مس، ولھ عالقة بالشعور باملوقف واإلحساس بھ ومالحظتھ باستخدام ا��وا

 الدقة واملوضوعية، غ�� أ��ما بالتفك�� التحلي��، فكال�ما واق�� �� اتجا�ھ الستعمال
أسلوب االست�باط، ي�بع  يختلفان �� أسلوب االستدالل، ففي ح�ن ي�بع التحليلي�ن

.الواقعي�ن أسلوب االستقراء

اق��ّ  ك�� و
ْ

ف
َ
ت

325 pre-assessment

pré-évaluation

لتحديد ما ) وحدة/ مقرر (تقييم يتم قبل �علم املتعلم�ن ��توى منظومة �عليمية 
املتطلبات (علم يتوافر لدى املتعلم من خصائص ومعارف ترتبط بموضوع الت

علم �� اتخاذ قراراتھ ، أو �غرض جمع معلومات، ل�ستخدم�ا امل)املعرفية السابقة
ت أساسية قبل البدء �� دراسة التعليمية، كحاجة املتعلم إ�� �علم م�ارات، أو متطلبا

.موضوع ما

ييم قب��ّ 
ْ

ق
َ
ت

326 prediction

prédiction

ت االس�ناد إ�� معرفة العالقاالقدرة ع�� معرفة الظوا�ر املستقبلية �� مجال مع�ن، ب
ة النتائج من خالل ا��لول املوجودة ب�ن املتغ��ات ذات العالقة، والقدرة ع�� رؤ�

ماذا يحدث : ع�� السؤال�ن املق��حة والبدائل املطروحة للموضوع، من خالل اإلجابة
.لو؟ وم�� يحدث؟ و�و يقوم ع�� العالقات الزمنية

 
ٌ

ؤ �بُّ
َ
ت

327 predictive thinking

pensée prédictive

ؤّي  ك�� ت�بُّ
ْ

ف
َ
ت
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وقا�ع وأحداث، وتتطلب القدرة ع�� الت�بؤ بما يمكن حدوثھ أو توافق من أفعال و 

الوقا�ع القائمة، وما  عملية الت�بؤ توافر مجموعة من الشروط واملتغ��ات �شمل
سة استقصائية للوقا�ع، يحتمل حدوثھ �� ضوء الظروف والوقا�ع، و�لما توفرت درا

.قرب إ�� الصدقوتم الر�ط ب�ن العالقات والعناصر، �ان ا��كم الت�بؤي أ

328 preparation stage

phase de préparation

 ، وال�� يتم ف��ا خلق االتجاهاملرحلة األو�� من مراحل العملية اإلبداعية عند واالس
د جانب مع�ن واال�تمام بھ، اإلبدا�� العام، و�لورة الشروط األولية لإلبداع وتحدي

العمل املكثف واملنظم  وال��يؤ لعملية جمع املعلومات واس�يعا��ا، و�عد مرحلة
.واملوجھ إلثراء الفكرة

مرحلة اإلعداد

329 primary mental abilities

capacités mentales primaires

عقلية أولية بواسطة  �� ضوء نظر�ة ثرستون للذ�اء، تم التعرف ع�� سبع قدرات
إلدراك، واالستدالل، معا�ي ال�لمات، السرعة وا: عمليات التحليل العام��، و��

.والعد، ا��فظ، وطالقة ال�لمات، واإلدراك امل�ا�ي

درات عقلّية أولّية
ُ
ق

330 problem

problème

دم توفر خ��ة سابقة ا��الة ال�� �شعر من خالل�ا ال��ص �عدم التوازن �س�ب ع
.لديھ �ساعده �� إعادة التوازن 

 
ٌ
ُمشِ�لة

331 problem finding

trouver le problème

ثم تحديد املش�لة، وقد  املرحلة ال�� يتم من خالل�ا وضع ال�دف وتطو�ر االتجاه
 قبل ا��لسة إذا �ان لدى ا��موعة ا

ً
�تمام محدد، وذلك من تحدد املش�لة سلفا

ة للتعب�� عن املش�لة، أو خالل األسلوب ال�شعي�� الذي �ساعد ع�� إنتاج طرق عديد
� عن جو�ر الوضع الذي من خالل األسلوب التجمي��، للوصول إ�� جملة واحدة �ع�

ش�لة
ُ
اك�شاف امل
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.س�تم اختياره

332 problem identification

identification du problème

متالك طر�قة حل محددة االع��اف بوجود مش�لة واإلحساس ��ا واس�شعار�ا، دون ا
.إلزال��ا و�نجاز ا��ل أو ال�دف املرغوب

ش�لة
ُ
تحديد امل

333 problem representation

représentation du problème

عرف بطر�قة ما إم�انية حل ا
ُ
ملش�لة و�زال��ا من خالل مجموعة من القرارات ال�� �

 و�عد املشك. بناء ف�م خاص للمش�لة من قبل من يقوم بحل�ا
ً
الت ا��ددة تحديدا

، وذلك
ً
 س�ئا

ً
 من املشكالت ا��ددة تحديدا

ً
 أس�ل حال

ً
لتم���ا بوضوح املعالم  جيدا

.اغة ل�اواملعطيات، ف�� مقدمة �ش�ل ال يتطلب أك�� من إعادة صي

ش�لة
ُ
تمثيل امل

334 problem segmentation strategy

stratégie de décomposition du problème

إ�� مجموعة أ�داف جزئية،  تجزئة املش�لة إ�� أجزاء عدة؛ أي تجزئة ال�دف ال��ا�ي
ة، و�ذا �ع�� ضرورة بحيث يؤدي تحقيق �ذه األ�داف إ�� ا��ل ال��ا�ي للمش�ل

ساعد تحقيق أي �دف ترت�ب أولو�ة التحر�ات نحو تحقيق ال�دف األسا���، وأن �
ر�ات نحو تحقيق �ذه فر�� ع�� الوصول إ�� �دف آخر، و�ف��ض ال�سلسل �� التح

و�ستخدم . لمش�لةاأل�داف النوعية إ�� أن يتم الوصول إ�� ا��ل ال��ا�ي ل
 و 

ً
ال يمكن حل�ا من خالل االس��اتيجية عادة عندما ت�ون املشكالت أك�� �عقيدا

.استخدام ا��ل املباشر ل�ا

ش�لة
ُ
اس��اتيجية تجزئة امل

335 problem solving

résolution de problèmes

ف سابقة وم�ارات تفك�� عملية تفك�� مركبة �ستخدم الفرد ف��ا ما لديھ من معار 
. ل جا�ز لتحقيقھعديدة من أجل القيام بم�مة جديدة وتحقيق �دف ال يوجد ح

لية وا��طوات املتتا�عة و�عتمد م�ارة حل املشكالت ع�� سلسلة من العمليات العق

شكالت
ُ
حّل امل
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وجمع املعلومات، طرح  اإلحساس باملش�لة وف�م�ا،: ذات املتطلبات املعرفية، مثل
.ا��لول وتقييم�ا، واختيار ا��ل األمثل وتطبيقھ

336 problem solving method

méthode de résolution de problèmes

 ثم تأ�ي املعرفة ن
ً
 ��اولة تجر�ب الطالب عدة طر�قة �علم تأ�ي ف��ا املش�لة أوال

ً
تاجا

معارفھ وم�اراتھ السابقة  حلول للمش�لة، و�طبق الطالب �� �ذه الطر�قة من التعلم
�تضمن �ذا األسلوب و . ليحل مش�لة تظ�ر �� موقف حقيقي وجديد غ�� مألوف لديھ

 من العمليات امل�مة مثل
ً
�لة أو الشعور ��ا، وجمع قيام الطالب بمالحظة املش: عددا

مبدئية ل��لول املمكنة  املعلومات املتعلقة ��ا، وتحليل املعلومات، ووضع فروض
ار جما�� مع اآلخر�ن عند وفحص ا��لول وتقييم�ا ثم تجر���ا، و�مكن الدخول �� حو 

،
ً
ومن ثم تقييم ا��ل  مناقشة املش�لة، والوصول إ�� است�تاج منطقي يقدم حال

، �عميم ا��ل ع�� املواقف امل
ً
.شا��ةال��ا�ي للمش�لة، وأخ��ا

شكالت
ُ
أسلوب حّل امل

337 program

programme

 ارسات العملية ال�� يقوم ��امجموعة األ�شطة املقروءة أو املسموعة، واأللعاب واملم
علومات واملفا�يم، وتن�� الطفل تحت إشراف وتوجيھ املعلم، وتؤدي إ�� تزو�ده بامل

ل املشكالت، وتّرغبھ �� لديھ االتجا�ات وتدر�ھ، ع�� أساليب التفك�� السليم وح
.البحث واالستكشاف، و��ون ذلك وفًقا لتخطيط �ادف ومحدد

برنامٌج 

338 programmed learning

enseignement programmé

لتعليم امل��مج، و�و مؤسس نوع من التعلم الفردي الذا�ي، و�عت�� سك�� أول مبتكر ل
ھ دأ أن املتعلم �عتمد ع�� ذاتو�عتمد التعليم امل��مج ع�� مب. نظر�ة اإلشراط اإلجرا�ي

تعلم و�يجاب�تھ �� تحقيق �� تحقيق وتحصيل نتائج التعلم، و�و �عتمد ع�� �شاط امل
والشرائح واألفالم  الكت�بات،: أ�داف التعليم، وذلك من خالل وسائل خاصة مثل

.والصور وأج�زة ا��اسوب وغ���ا من أدوات التعلم

�عليم ُم��َمج
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339 propositional thinking

pensée propositionnelle

لھ يقوم الفرد بتقييم ش�ل من أش�ال التفك�� االستدال�� ا��رد، والذي من خال
ة، بدون الرجوع إ�� املنطق الذي �س�ند إليھ �عض العبارات أو ا��مل اللفظي

.ا��مل الشف�ية املنطوقةاألحداث أو األمور الدافعية �� ا��ياة واملع�� ع��ا ب

ك�� اف��ا���ّ 
ْ

ف
َ
ت

340 psychoanalysis theory

théorie de psychanalyse

�زة والالشعور والكبت نظر�ة أسس�ا سيجموند فرو�د، و�� �عتمد ع�� مف�وم الغر 
ملعلم ع�� ف�م سلوك لدى �� السلوك اإل�سا�ي السوي وغ�� السوي، كما �ساعد ا

.إ�� إنجاز �علي�� أفضل املتعلم، وتمكنھ من تحقيق تواصل أك�� فعالية مما يؤدي

حليل النف���ّ 
ّ
نظرّ�ة الت

341 psychological health

santé psychologique

فة، مع القدرة ع�� مواج�ة التوافق التام أو الت�امل ب�ن الوظائف النفسية ا��تل
واإلحساس اإليجا�ي بالسعادة  األزمات النفسية العادية ال�� تطرأ عادة ع�� اإل�سان،

.والكفاية

ِ�ّ�ة نفسّية

342 psychological stress

stress psychologique

فوق مصادره ال��صية، حالة من املشاعر يخ���ا الفرد عندما يدرك أن املوقف ي
أث�� داخ�� يخلق لديھ حالة مما �شعره بحالة من التعبئة واالس�نفار، قد ت�شأ عن ت

�ية خارجية، و�� نوع من من عدم التوازن النف��� وا��س��، وقد ت�شأ من عوامل بي
توازن، وتز�د من شعوره املشاعر السلبية ال�� تفقد الفرد إحساسھ بالسعادة وال

.بفقد األمن، مما ي�س�ب بانخفاض مستو�ات األداء

ضغط نف���ّ 

343 psychometry

psychométrie

و�ي، يقوم باستخدام فرع رئ���� من علم النفس ظ�ر خالل ازد�ار االتجاه السل

ف���ّ 
ّ
قياس (ال.. ) الن
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ميم مختلف أنواع السلوك االختبارات النفسية وغ���ا من التقنيات ال�� تحاول �ع
.ى العق�� وغ���ااإل�سا�ي، مثل تحديد القدرات وال��عات ا��اصة واملستو 

344 psychomotor domain

domaine psychomoteur

لعم��، وقد ُصنف �ذا ا��ال �ل ما يتعلق بامل�ارات ال�� تتصل با��انب األدا�ي أو ا
لت�سيق ا��ر�ي، التقليد، والتناول، والتدقيق، وا: إ�� مستو�ات خمسة، ��

�ا اختبارات األداء أو و�قاس �ذا ا��انب باستخدام اختبارات يطلق عل�. والتطبيق
اء تقو�م الناتج ال��ا�ي لألد: ابطاقات املالحظة، حيث يتم تقو�م امل�ارة بطر�قت�ن، �م

.ا�يتعلم للوصول إ�� الناتج ال��الذي يقوم بھ املتعلم، وتقو�م ا��طوات ال�� يؤد��ا امل

مجال نف��ّ� حر�ّي 

345 pull-out programs

programmes discontinus

م العادية أثناء ساعات ال��امج ال�� يتم ف��ا ��ب الطلبة املو�و��ن من صفوف�
ة صفية خاصة، لتقديم الدوام الرس��، وتجميع�م �� غرفة مصادر التعلم أو غرف

يع عادة ملدة محدودة خ��ات تر�و�ة إثرائية أو �سر�عية مناسبة، و��ون التجم
؛ أي ما ب�ن مستقطعة من ال��نامج املدر��� اليومي بمعدل مرة أو أك�

ً
� أسبوعيا

 
ً
 تقر�با

ً
.ساعت�ن إ�� خمس ساعات أسبوعيا

برامج ُمستقطعة
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Q
346 quality

qualité

ال��يحة �� األوقات  الدرجة العالية من النوعية أو القيمة، و�تمام األعمال
.ال��يحة

 
ٌ
َجْودة

347 quality mental productivity

productivité mentale de qualité

و�ظ�ر من خالل عمل  و�تمثل ذلك �� حل املشكالت املعقدة، وامتالك البص��ة،
ع�� س�يل املثال �� مجال  ا��ب�� الذي يمكنھ إتقان حل املشكالت �� مجال مو�بتھ،

ب اآل�� ومحل�� وتت�� لدى مشغ�� ا��اس. الر�اضيات أو ال�ندسة أو العلوم
لغامضة واألش�ال املشوشة البيانات املعقدة، وا��رر�ن الذين يحولون ا��طوطات ا

لعالية لت��يح األنظمة إ�� مواد وا��ة ورا�عة، ومصل�� األعطال ذوي امل�ارات ا
.املعقدة و�يجاد ا��لول املناسبة

نتاج فكرّي نو��ّ 

348 quality productivity of materials

productivité de qualité des objets

ا�ع املا�ر الذي �عتمد عملھ القدرة ع�� إنتاج األشياء واملواد �ش�ل متقن، مثل الص
�ن بصياغة ا��و�رات ع�� اإلتقان والدقة، أك�� من األصالة وا��دة، �العامل

.وغ���م

نتاج نو�ّ� للمواد
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R
349 random sample

échantillon aléatoire

وعة أك�� بدون استخدام مجموعة من األفراد أو البيانات  يتم اختيار�ا ضمن مجم
.أي نظام أو قواعد أو خطة

نة عشوائّية َعّيِ

350 rare

rare

ن النوادر �� ا��تمعات القليل الوجود �� حدود الزمان أو امل�ان، والعباقرة م
.اإل�سانية

ناِدٌر 

351 rating

notation

 املوضوع و��ن االعتبارات غ��القدرة ع�� الفصل ب�ن االعتبارات امل�مة ذات العالقة ب
.امل�مة

ديٌر 
ْ

ق
َ
ت

352 rational mind

esprit rationnel

ئ وخال من العقل الذي �عمل وفق حسابات منطقية، �ش�ل موضو�� و�اد
.ت ا��ردة والتعلمو�و الذي �عتمد عليھ اإل�سان �� حل املشكال . االنفعاالت

عقل منطقّي 

353 reasoning

raisonnement

اْسِتدالٌل 
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حيث تؤدي إ�� است�تاجات عملية تفك�� �عا�� ا��قائق واملعلومات بطر�قة منظمة ب
.أو قرارات �ساعد ع�� ف�م أو حل املش�لة

354 reasoning thinking

pensée par raisonnement

مة، بحيث تؤدي عملية تفك�� تتضمن وضع ا��قائق واملعلومات بطر�قة منظ
.للتوصل إ�� حل مش�لة

ك�� استدال��ّ 
ْ

ف
َ
ت

355 reduction of differences strategy

stratégie de réduction des différences

قليل الفروق ب�ن الوضع اس��اتيجية تناسب �� املشكالت غ�� املألوفة من خالل ت
قرب الفرد من ال�دف، و�قوم الباحث باختيار سلوكيات ت. ا��ا�� وال�دف امل�شود

ش�لة إ�� �يئة جديدة تقرب �العمل بمبادئ ال�شابھ واملقارنة، أو تحو�ل عناصر امل
ية الفرد إ�� ا��ل من ا��ل، ولكن ل�س من الضروري أن توصل �ذه االس��اتيج

.ال��ا�ي امل�شود

روق
ُ

اس��اتيجية تخفيض الف

356 reflective learner

apprenant par réflexion

 د
ً
راسة البدائل، و�ل��م بخطة املتعلم الذي يتم�ل قبل أن �ستجيب للمث��ات، محاوال

ملناسبة، لذلك يطلق عليھ محددة و�جراءات متتا�عة ح�� يصل إ�� ا��ل أو اإلجابة ا
.املتعلم امل��وي ع�� عكس املتعلم االندفا��

م تأم��ّ  ِ
ّ
ُمتعل

357 reinforcement

renforcement

سلوك املرغوب من املتعلم عملية تحس�ن أو ���يع األداء ا��يد، وامل�افأة ع�� ال
.لز�ادة احتمال حدوثھ وتكراره من قبل الطالب

ْعز�ٌز 
َ
�

358 relational fluency

aisance relationnelle

القة ارتباطّية
َ
ط
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ات، حيث �ل �لمة تؤدي القدرة ع�� استحضار وتذكر أك�� عدد من األلفاظ وال�لم
.عالية إ�� استحضار �لمة أخرى مرتبطة ��ا �� وقت محدد و�سرعة

359 relations

relations

نتاج خدمة أو منتج لطرف مجموعة القرارات واإلجراءات امل��ابطة ال�� نقوم ��ا إل 
.ثالث

عالقاٌت 

360 remembrance

se souvenir

فرد اك�سا��ا وخز��ا �� القدرة ع�� استدعاء املعلومات أو ا����ات ال�� سبق لل
س وال��بية التذكر قدرة وال �عت�� �عض علماء النف. ذاكرتھ، صور�ة �انت أو لفظية

.واحدة منفردة، و�نما سلسلة من ال�شاطات املعرفية

ٌر 
ُّ

تذك

361 Renzulli's theory

théorie de Renzulli

�ن التفك�� االبت�اري نظر�ة وضع�ا رنزو�� ع�� أساس مرتكزات ثالثة، حيث دمج ب
 . التفو�� و��ن املثابرة و��ن الذ�اء فوق املتوسط لتحقيق السلوك

ً
ولقد وضع مقياسا

واعتمد �ذا املقياس ع��  للمعلم�ن �س�ل الكشف عن الطلبة املتفوق�ن واملو�و��ن،
النمو وعادات خصائص التعلم، و�شمل ال��وة اللفظية، و : أر�ع خصائص، ��

� التعميم؛ خصائص الدافعية، القراءة، واإلتقان السر�ع للمادة العلمية، والقدرة ع�
الروتي��؛ خصائص االبت�ار،  وتضم املبادأة واإلصرار واملثابرة واالبتعاد عن العمل

القيادة، وتضم الثقة  و�شمل حب االستطالع ، واألصالة وعدم املسايرة؛ وخصائص
ص عند رنزو�� تقود وتوجد ثالث خصائ. بالنفس وتحمل املسؤولية وس�ولة التكيف

قدرة فوق املتوسط، ال��ام : إ�� األداء املرتفع �� ا��االت العامة أو ا��اصة، ��
 ج األطفال املو�و�ون ب�ئة ت�يحبامل�مة، واإلبداع، باإلضافة إ�� �سر�ع التعلم، و�حتا

 جديدة من بنات أ
ً
 ��ل املشكالت ليبدعوا أف�ارا

ً
.ف�ار�مل�م فرصا

نظرّ�ة رنزو��

362 representative strategy اس��اتيجية تمثيلّية
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stratégie représentative

لوا��ة للمش�لة فقط، اس��اتيجية إرشادية ت�ون أح�ام�ا مس�ندة إ�� ا��صائص ا
إال أ��ا ��مل معلومات  و�الرغم من �و��ا �سمح �عمل قرارات سر�عة حول املش�لة

 ما تؤدي إ�� حلول غ�� منطقية، إال
ً
 منم�مة؛ لذا ف�� غالبا

ً
  أن استخدام�ا ي�بع عادة

 ما أن �ذه االس��اتيجية �� أغلب األحي: س�ب�ن رئ�سي�ن، �ما
ً
ان �عمل أو تؤدي غرضا

.املش�لة تجاه املش�لة، كما أ��ا �سمح باتخاذ قرارات سر�عة حول 

363 responsibility

responsabilité

يث ُيلزم نفسھ و�في بال��ماتھ تحمل إنجاز األعمال ال�� ي�ون اإل�سان مطالبا ��ا، بح
وتنقسم املسؤولية . الھبواسطة ج�وده ا��اصة، و�حمل تبعات سلوكھ وأفعالھ وأقو 

 القانونية وامل�نية، و�ال�سبةإ�� أنواع عدة مثل املسؤولية األخالقية، واالجتماعية و 
الطالب نتائج ومخرجات للعملية التعليمية ف�� �ع�� تحمل اإلدارة واملعلم�ن و 

.العملية التعليمية

 
ٌ
ولّية

ُ
َمْسؤ

364 retain and maintain the direction

conserver et maintenir la direction

م، بحيث �عّدل و�بّدل أف�اره قدرة املبدع ع�� ال��ك�� لف��ة طو�لة �� مجال اال�تما
.ل�ي يحقق �دفھ، ول�ا ارتباط وثيق باملرونة

جاه وُمواصلتھ
ّ
احتفاظ باالت

365 rhythmic continuation

conservation du rythme

ُمواصلة اإليقاع

366 right cerebral hemisphere

hémisphère droit

واحدة، ول�ل جزء  يت�ون مخ اإل�سان من جزأين أساسي�ن، �عمالن مًعا �وحدة
فك�� اإلبدا�� والف�� الت: وظائفھ ا��اصة بھ، و�ختص ا��زء األيمن بم�ارات مثل

ن مًعا، إال أنھ قد ي�ون وع�� الرغم من أن جزأي ا�� مت�امال . والتفك�� املستقب��
ن �و األقوى �ان فإذا �ان الشق األيم. �ناك سيادة ألحد الشق�ن ع�� اآلخر

 
ّ

ق (ال.. ) األيمن للُمخ ِ
ّ

ش
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، مجدًدا، وعاطفًيا
ً
.ال��ص مبدعا
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S
367 safety needs

besoins de sécurité

، وت�بدى حاجات األمن عند رغبة الفرد �� السالمة والطمأن�نة وتجنب القلق وا��وف
نماط السلوكية املتواترة الفرد من خالل نزعنھ نحو تفضيل األوضاع املألوفة واأل 

.وتجنب األوضاع الغر�بة

حاجات األمن

368 scholastic aptitude

aptitude scolaire

بول ، و�و اختبار أسا��� للق)SATسات (كفاءة تقاس عن طر�ق اختبار مق�ن �س�� 
طور من قبل مؤسسة �� ا��امعات وال�ليات األمر�كية، و�و مملوك وم�شور وم

ث ساعات وأر�عون دقيقة، ، ومدة االختبار ثال )�و�� بورد( أمر�كية غ�� ر�حية �س�� 
.2400و 600وت��اوح درجة القبول ما ب�ن 

استعداد درا���ّ 

369 scientific innovation

innovation scientifique

قنعة وذات مع�� تفيد القدرة ع�� الوصول إ�� حلول جديدة، وع�� خلق منتجات م
.ال�شر�ة جمعاء

اْبِت�ار عل��ّ 

370 scientific thinking

pensée scientifique

، ووضع الفروض سلسلة من العمليات العقلية، تبدأ من اإلحساس باملش�لة
.وا��لول، ثم التحقق م��ا، تتم �� نطاق املنطق العق��

ك�� عل��ّ 
ْ

ف
َ
ت
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371 screening

filtrage

وتتضمن . ��ن واملتفوق�نعملية م�� وغر�لة تتم �� إطار برنامج الكشف عن املو�و 
والوالدين، ��دف اختبار  تجميع بيانات ومعلومات من ال��الت املدرسية واملعلم�ن

 من مجموع الطلبة، وترشيح�م% 25و% 20عدد معقول من الطلبة قد يصل إ�� 
.لدخول املرحلة التالية من عملية الرعاية واملتا�عة

 
ٌ
ْصفَية

َ
ت

372 self-actualization

réalisation de soi

 يتطابق مف�ومھ تحقيق املرء ملف�ومھ عن ذاتھ؛ أي أن �غ�� من واقعھ لي
ً
جعلھ واقعا

 � يصل ف��ا اال�سان ا�� تحقيقو�� املرحلة األخ��ة �� �رم إبرا�ام ماسلو ال�. مع ذاتھ
جتمعھ واإل�سانية ما يرغب فيھ من إبداعات وابت�ارات تضيف وتفيد نفسھ وم

.جمعاء

ات
ّ

تحقيق الذ

373 self-actualization needs

besoins de réalisation de soi

ك��، بحيث �غدو ال��ص رغبة الفرد �� تحقيق إم�اناتھ املتنوعة ع�� نحو فع�� و 
تطيع تحقيق ذاتھ يتمتع الذي يمكن أن ي�ون عليھ، و�رى ماسلو أن الفرد الذي �س

، و�� تقتصر ع�� الراشدين
ً
.ب��ة نفسية عالية جدا

ات
ّ

حاجات تحقيق الذ

374 self-awareness

conscience de soi

أف�اره املرتبطة ��ذه و�� الفرد بمشاعره وانفعاالتھ وعواطفھ، وكذلك الو�� ب
.لذ�اء الوجدا�يالعواطف واالنفعاالت، و�عت�� الو�� بالذات أحد أ�عاد ا

ات
ّ

� بالذ
ْ
َو�

375 self-concept

image de soi

ق، والصورة الذي ي�و��ا مجموعة من العمليات النفسية ال�� تحكم السلوك والتواف

ات
ّ

مف�وم الذ
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 للتأث�� والتأثر باآلخ
ً
ر�ن؛ أي تقدير الفرد لقيمتھ الفرد عن نفسھ باعتبار�ا مصدرا

.ك��ص

376 self-confidence

confiance en soi

فسھ واعتباره إحساس ال��ص بقيمة نفسھ ب�ن من حولھ، وحسن اعتداده بن
تحكم بتصرفاتھ، و�� لذاتھ وقدراتھ، فيتصرف �ش�ل طبي�� دون قلق و�ستطيع ال

و�عد . الب�ئة ا��يطة بھ سمة م�مة ل�ل ��ص، وال تولد مع اإل�سان بل يك�س��ا من
.من أ�م سمات املتفوق�ن واملو�و��ن

فس
ّ
ِثقة بالن

377 self-disclosure

découverte de soi

مشاعرك، وما لم يكن معرفة �ل م�امن القوة والضعف �� ذاتك، ومعرفة رغباتك و 
.ف �� نفسكمعروفا لديك �� ذاتك، من حيث جوانب القوة وجوانب الضع

ات
ّ

اك�شاف الذ

378 self-esteem

estime de soi

تم��، ومعرفة ما ير�ده �ذا القدرة ع�� تحديد القيم ا��اصة بالفرد، والس�� نحو ال
�ا اإل�سان إ�� نفسھ وال�� املرء من نفسھ ومن اآلخر�ن، ومقدار الصورة ال�� ينظر �

.�� بوابة للنجاح والتم��

ات
ّ

اح��ام الذ

379 self-esteem needs

besoins d’estime de soi

مة موجودة �ش�ل كب�� رغبة الفرد �� تحقيق قيمتھ ال��صية كفرد متم��، و�� س
مشاعر القوة والثقة لدى املتفوق�ن واملو�و��ن، و��بدى إشباع �ذه ا��اجات ب

.والكفاءة وا��دارة

ات
ّ

حاجات اح��ام الذ

380 self-evaluation

auto-évaluation

ييم ذا�ّي 
ْ

ق
َ
ت
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و�ش��ك مع�م �� ذلك  أسلوب لتقييم أداء املؤسسة، يقوم بھ العاملون بأنفس�م
ف إ�� ا��كم ع�� أداء �ل أ��اب املص��ة من اآلباء وممثلو ا��تمع املد�ي، و��د

جابة عن ال�ساؤالت ا��اصة جوانب املؤسسة من خالل البيانات ال�� يتم جمع�ا، واإل 
.��ابجودة العمل �� املؤسسة، مما �ساعد ع�� تحس�ن األداء ف

381 self-motivation

auto-motivation

 يحبھ و�س�� إ�� تحقيقھ، و�جد
ً
�� �ذا الس�� �� حد ذاتھ  أن ي�ون أمام الفرد �دفا

أة من العمل و�نجازه �� حد سعادة ورضا، وح�ن ت�بع الدافعية من الذات ت�ون امل�اف
ا املتعلم �عمل مطلوب منھ ذاتھ، و�� ع�� عكس الدافعية ا��ارجية ال�� يقوم خالل�
 �� العمل ذاتھ، و�نما من أجل ما يرتبط بھ من م

ً
.�افأة خارجيةل�س حبا

َداِفعّية ذاتّية

382 sensitivity to problems

sensibilité aux problèmes

لواحد، وامتالك إحساس القدرة ع�� تلمس ورؤ�ة الكث�� من املشكالت �� املوقف ا
�يط، وع�� إدراك مر�ف �� إدراك التغ��ات ونوا�� قصور�ا وف�م الغموض ا�

� مواقف ا��ياة اليومية العيوب �� األدوات الشا�عة، أو النظم االجتماعية، أو �
.بوجھ عام وما تتضمنھ من أوجھ النقص ف��ا

حساسّية للُمشكالت

383 sensory thinking

pensée sensorielle

.ة كمادة لھالتفك�� الذي �ستخدم الوقا�ع وا����ات ا��سية املباشر 

ك�� ح���ّ 
ْ

ف
َ
ت

384 seriousness

sérieux

لعمل ع�� إنجازه، و�� من أ�م املثابرة واالج��اد �� العمل واال�تمام بھ وتحقيقھ وا
.سمات املتفوق�ن واملو�و��ن

 
ٌ
ّية ِجّدِ

385 social adjustment ق اجتما��ّ 
ُ
اف و

َ
ت
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entente sociale

 طر�ق الفرد، واالمتثال لقواعد االل��ام بأخالقيات ا��تمع باعتبار�ا عالمة معينة ��
 الضبط االجتما��، والتعرف ع�� �ذه القواعد والقوان�ن و 

ً
تمثل�ا ح�� تصبح جزءا

 لسلوكھ داخل ا�
ً
 محددا

ً
.�ماعةمن ت�و�ن الفرد االجتما�� ونمطا

386 social and economic deprivation

privation sociale et économique

 ن أجل تلبية ا��اجات األولية،الشعور بالفقر والعوز واملنع ونقص الرزق، واملعاناة م
 النت

ً
ال ما��م إ�� الطبقة الفق��ة، إوأغلب املبدع�ن ذاقوا من ا��رمان االجتما�� نظرا

 أمام إبراز إبداعا��م وموا���م
ً
.لل�شر�ة جمعاء أن الفقر لم يكن عائقا

اقتصادّي  ِحْرمان اجتما�ّ� و

387 social characteristics

caractéristiques sociales

، العا�� للعالقات االجتماعية الدافعية القو�ة مع ا��اجة إ�� تحقيق الذات، واإلدراك
ية، واال�تمام الكب�� بالقيم والقدرة ع�� القيادة، وحل املشكالت االجتماعية والبي�

.املثالية

ِسمات اجتماعّية

388 social expression

expression sociale

تفاعل مع�م �� ا��ادثات امل�ارة �� ممارسة التعب�� اللفظي و�شراك اآلخر�ن وال
.االجتماعية

�عب�� اجتما��ّ 

389 social intelligence

intelligence sociale

امل مع االختالفات الفردية القدرة ع�� إصدار أح�ام �� املواقف االجتماعية، والتع
وال �عتمد . ، وتذكر الوجوهلألفراد، وع�� مالحظة السلوك اإل�سا�ي واالستفادة منھ

ع�� قراءة رغبات اآلخر�ن  �ذا النوع من الذ�اء ع�� استخدام اللغة فقط، بل �عتمد
تضمن حساسية تجاه ومقاصد�م وف�م اآلخر وت�و�ن عالقات إيجابية معھ، كما ي

اقعية، مما ي�يح لصاحبھ �عب��ات الوجھ، والصوت والتمي�� ب�ن اإلشارات بطر�قة و 

ذ�اء اجتما��ّ 
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 م
ً
 ا يتمتع األفراد املو�و�ون فرصة التعا�ش ا��يد مع أصناف عديدة من ال�شر، غالبا

.��ذا النوع من الذ�اء

390 solution generation

génération de solutions

رغوب فيھ �� ضوء معطيات إيجاد ا��ل من خالل الوسائل املتاحة إلنجاز ال�دف امل
ختيار وترت�ب ال�شاطات املش�لة، و��ون املعلم قادر ع�� إيجاد ا��ل من خالل ا

.الالزمة لتصميم االس��اتيجية املالئمة ل��ل

توليد ا��ّل 

391 solution implementation and 

assessmentmise en œuvre et évaluation de la solution

ا��كم ع�� مدى فاعلي��ا �� عملية تبدأ باختيار اس��اتيجية تحقيق ال�دف، و��ت�� ب
عد تنفيذه، ألنھ �ساعد �� و��ون التقييم قبل البدء با��ل و�. تحقيق ال�دف املرغوب

.عمل ثابتة ومنظمة تال�� الكث�� من األخطاء، إذ البد أن ي�ون �� ضوء أطر

تنفيذ ا��ّل وتقييمھ

392 spatial intelligence

intelligence spatiale

ا �� ذلك قراءة ا��رائط التم�� �� القدرة ع�� استعمال الفضاء �ش�� أش�الھ، بم
 بـذ�اء وا��داول وا��ططات وتخيل األشياء وتصور املساحات، و�

ً
و ما �عرف أيضا

 عن طر�ق التصور، الصورة، والقدرة ع�� التخيل بدقة، والتفك�� �� األشيا
ً
ء بصر�ا

�ن قبل أن ي��جمھ ال��ص مع امتالك القدرة ع�� �عديل �ذا التصور املر�ي �� الذ
.إ�� واقع

ذ�اء فضا�ّي 

393 special aptitude

aptitude spéciale

 ا��، ل�ي ين�� املتعلم �� �علمتوافر القابليات الضرور�ة �� التعلم العام للتعلم ا��
.ا����ة املطلو�ة

استعداد خاّص 

394 special classes ُصفوف خاّصة
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classes spéciales

لطلبة املو�و��ن ف��ا صفوف خاصة باملو�و��ن �� املدارس العادية، يتم تجميع ا
�م وا�تماما��م املو�و��ن وتقدم ل�م برامج متقدمة عن الصفوف العادية ترا�� ميول

.وتتحدى قدرا��م

395 special education

éducation spéciale

� العادي�ن، و�صنف مع�م ال��بية ال�� تتوجھ إ�� جميع األطفال املتم��ين أو غ�
 
ً
واألطفال املو�و��ن  إن األطفال ذوي ا��اجات ا��اصة. األطفال املو�و�ون أيضا

عليم تختلف عن تلك املتبعة كال�ما يحتاج إ�� طرائق وأساليب خاصة �� ال��بية والت
، وذلك 1882ة �� أورو�ا عام ولقد ظ�ر اال�تمام بال��بية ا��اص. مع األطفال العادي�ن

اصة تضم األطفال منذ دخول التعليم اإلجباري ح�� التنفيذ، فظ�رت أقسام خ
ھ بوضع تص�يف خاص وقد قام ألفر�د بي�ي. الذين لد��م اضطرابات أو نقض ذ���

.ل�ؤالء األطفال

تر�ّية خاّصة

396 spiritual intelligence

intelligence spirituelle

تمثل �� القدرة ع�� ذ�اء يرتبط بالقدرات الروحية ال�� �شمل م�ونات أخرى، ت
األ�شطة اليومية  ال�سامي، والقدرة ع�� اإلحساس بما �و مقدس عند ممارسة

لروحية �� مواج�ة املشا�ل والعالقات مع اآلخر�ن، والقدرة ع�� استخدام املصادر ا
.اليومية، والقدرة ع�� االندماج �� سلوك الفضيلة

ذ�اء رو��ّ 

397 spontaneity

spontanéité

.�ما يحدث بطر�قة حرة وطبيعية، دون تخطيط أو تأث�� خار�

 
ٌ
َعفِوّ�ة

398 Stanford-Binet test

test de Stanford-Binet

 عماال، وقد نقلھ لو�س ت��ماناختبار �عت�� من أش�ر االختبارات النفسية وأك���ا است

ِتبار ستانفورد- ب�نھ
ْ

اخ
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وات، وخالل إ�� أمر��ا، حيث ترجمھ وعمل عليھ لعدة سن 1916من فر�سا عام 
فسھ، وأطلق ع�� �ذا �عديلھ لالختبار أضاف إليھ �عض األسئلة ال�� جر��ا بن

�سبة إ�� مك�شف " نھب�-اختبار ستانفور "االختبار �عد ترجمتھ واإلضافة إليھ 
ال�� �شتغل ف��ا لو�س  االختبار وواضعھ ألفر�د بي�يھ، و�سبة إ�� اسم ا��امعة

.ت��مان و�� جامعة ستانفورد ب�اليفورنيا

399 Sternborg's theory

théorie de Sternborg

لمو�بة، ولكن التأليف ب�ن يرى ست��نب��ج أن الذ�اء واإلبداع وا��كمة �� خصائص ل
�تمع، ول�ي يصبح �ذه ا��صائص �و فقط ما يقود إ�� إس�امات عظيمة �� ا�

والدافعية �� . طو�ر خ��اتاألطفال املو�و�ون راشدين مو�و��ن فإ��م يحتاجون إ�� ت
.أساس �ذه العملية

نظرّ�ة ست��نب��ج

400 subconsciousness

subconscience

ال إرادي، ومن دون أن  �ل العمليات العقلية ال�� تحصل لدى ال��ص �ش�ل تلقا�ي
، أ�عد�ا ال��ص عنھ أل��ا �شعر ��ا، و�� دوافع غر�ز�ة أولية مكبوتة منذ الطفولة
غبات ا���سية والعدوانية ال تتما��� مع املبادئ األخالقية واالجتماعية، مثل الر 

و�عد . فك�� والذاكرة والدافعيةوا����ات االنفعالية املؤملة، ول�ا عالقة �علميات الت
لتحليل النف��� الذي أكد الالو�� أو الالشعور من أسس نظر�ة سيجموند فرو�د �� ا

�نة كبوتة والدوافع واألف�ار ا���ف��ا أن األحالم ما �� إال عملية استخراج املشاعر امل
.الية أثناء النوم�� الالشعور، فتظ�ر لدى اإل�سان ع�� ش�ل كالم وصور خي

شعور (ال.. )
َّ
و�� (ال.. )، ال

َّ
ال

401 summative assessment

évaluation sommative

ك��، و�تم �� ��اية وحدة تقييم ��دف إ�� تحديد مستوى املتعلم من حيث األداء ال
علم تقديًرا يحدد مستوى دراسية، أو فصل درا���، أو ��اية العام، حيث �عطي املت

.ا��ودة ال�لية لنتائج التعلم

ييم تجمي��ّ 
ْ

ق
َ
ت
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402 superior intelligence

intelligence supérieure

وت�ون  175-120ح فيما صفة لألفراد ا��اصل�ن ع�� ذ�اء أع�� من املتوسط ي��او 
ع�م، و�مثلون الصفوة ال�� لد��م القدرة ال�امنة ال�� تمك��م من التأث�� �� مجتم

.�� املنح�� االعتدا��% 10إ�� % 1تمثل 

ذ�اء فائق

403 superstitious thinking

pensée superstitieuse

داث، وتفك�� غ�� قابل �سق من العقائد القائمة ع�� أساس صلة متخيلة ب�ن األح
قع، فا��رافة �� األف�ار للت��ير ع�� أساس عق�� منطقي، كما أنھ اليتفق مع الوا

�، و�و نقيض التفك�� واملمارسات والعادات ال�� ال�س�ند وال تخضع ملنطق عل�
.العل��

را��ّ 
ُ

ك�� خ
ْ

ف
َ
ت

404 symbolization

symbolisation

و�ستخدم عادة �أسلوب  تمثيل األف�ار ا��سوسة بال�لمات واألش�ال واإلشارات،
.�علي�� مع الطلبة املو�و��ن من ذوي االحتياجات ا��اصة

ْرم�ٌ� 
َ
ت

405 synthesis thinking

pensée de synthèse

التعامل مع املوقف بصورة تفك�� ي�شابھ مع التفك�� اإلبدا�� من حيث قيام الفرد ب
لتفك�� يقوم ب��كيب فصاحب �ذا النوع من ا. جديدة ومختلفة عما يفعلھ اآلخرون

يحاول أن يجد االست�تاجات  األشياء واألف�ار من خالل عملي�� الدمج والت�امل، كما
ديدة ومبتكرة، كما ��تم والطرق ال�� يمكن أن يضع ف��ا األشياء لت�تج تركيبة ج

.داع ���ء جديدبالبحث �� التناقضات، و�عمل ع�� حل�ا بما يؤدي إ�� إب

ك�� تركي��ّ 
ْ

ف
َ
ت
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T
406 talent; gift

talent; don

مجاالت االستعدادات  قدرة فطر�ة أو استعداد موروث �� مجال واحد أو أك�� من
من التم�� والتفوق العق��  العقلية واإلبداعية واالجتماعية والفنية،  وتمثل حالة

ب خاصة، وتحتاج إ�� ب�ئة يظ�ر من خالل توافر ذ�اء مرتفع وقدرات ابت�ار�ة وموا�
�ر ع�� ش�ل إنجازات مالئمة �ي تنمو وتتطور أن يتم اك�شاف�ا وصقل�ا ح�� تظ

.إبداعية

 
ٌ
َمْوِ�بة

407 talented; gifted

talentueux; doué

� 
ً
 فطر�ا

ً
� مجال أو أك�� من ال��ص الذي يمتلك قدرة است�نائية أو استعدادا
لك بداللة أدائھ ع�� مجموعة ا��االت العقلية واإلبداعية واالجتماعية والفنية، وذ

و القدرات اإلبداعية أو متعددة من املقاي�س، سواء �انت مقياس م�ارات القيادة أ
من أقرانھ % 5ضمن أع��  القدرات ا��ركية والبصر�ة األدائية، بحيث يمكن تص�يفھ

 بصفة �� ا��تمع املدر��� أو ا��تمع الذي ي�ت�� إليھ، أو ا
ً
لذي يظ�ر أداء مرموقا

.مستمرة �� أي مجال من ا��االت ذات األ�مية

َمْوُ�وٌب 

408 Tannenbaum's theory

théorie de Tannenbaum

 لقيمة املو�بة يرى تاني�يوم ضرورة تص�يف املوا�ب من منظور أخال�� وف
ً
قا

ضايا األخالقية قد يمثل للمجتمع، وأن �عليم األطفال املو�و��ن بدون تضم�ن للق
 ع�� ا��تمع

ً
.خطرا

نظرّ�ة تاني�بيوم
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409 Taylor's multiple talents theory

théorie de multiples talents de Taylor

لية، وأخرى متوسطة، وضع تايلور نظر�ة تقول إن �ل ��ص لديھ قدرات معينة عا
�� اتخاذ القرار، القدرة ع: وأخرى ضعيفة، وحدد مجاالت ستة �� املو�بة، ��

تا�� االبت�اري، والتحصيل والت�بؤ، واالتصال والتعب��، والتخطيط، والتفك�� اإلن
.األ�ادي��

تعّددة
ُ
نظرّ�ة تايلور للموا�ب امل

410 teacher's creativity characteristics

caractéristiques créatives de l’enseignant

، م�� 
ً
، اجتماعيا

ً
، ديمقراطيا

ً
، ولديھ املعلم املبدع تجده متحمسا

ً
، محبو�ا

ً
 انفعاليا

ً
نا

.نظرة ايجابية لطلبتھ

م اإلبداعّية ِ
ّ
عل

ُ
ِسمات امل

411 test 

test

 أو سلسلة من األسئلة وامل�ام يطلب من املتعلم االستجابة ل
ً
 أو شفو�ا

ً
�ا تحر�ر�ا

، للتعرف ع�� مدى تحقيق املن�� الدرا��� لأل�داف ا
ً
ملرسومة لھ، وللكشف عن رقميا

لعملية التعليمية مواطن القوة والضعف �� ذلك، ومدى التقدم الذي أحرزتھ ا
و�و . عملية ال��بو�ةالتعلمية، فيتم العمل �� ضوء ذلك ع�� تحس�ن وتطو�ر ال

ملفحوص، حسب نوع اختبار مق�ن �� استعمالھ، يقوم بتقديم عدة مؤشرات عن ا
لية أو املعرفية أو ا��سية االختبار وما إذا �ان يق�س ا��وانب الوجدانية أو العق

.ا��ركية

ِتباٌر 
ْ

اخ

412 thinking

pensée

يتعرض ملعلومات وخ��ات  سلسة من العمليات العقلية ال�� يقوم ��ا الدماغ عندما
.ا��مسة ومواقف يتم استقبال�ا عن طر�ق حاسة أو أك�� من ا��واس

ك�ٌ� 
ْ

ف
َ
ت

413 thinking skills teaching

enseignement des capacités de réflexion

فك��
ّ
�عليم م�ارات الت
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�� مستو�ا��ا ال�سيطة  تزو�د الطلبة بالفرص املالئمة ملمارسة �شاطات التفك��
�ارات التفك�� عملية �لية و�عد �عليم م. واملعقدة، وتحف���م و�ثار��م ع�� التفك��

املواد التعليمية املتخصصة  تتأثر باملناخ الصفي واملدر���، وكفاءة املعلم، وتوافر
شطة نمائية �� مجاالت التفك�� ال�� تدرب ع�� التفك��، أو تزود املنا�� املدرسية بأ�

.ا��تلفة

414 transformation problems

problèmes de transformation

وحالة �دفية، وسلسلة من  يتضمن �ذا النوع من املشكالت حالة أولية أو ابتدائية،
.ل�دفالعمليات واإلجراءات لتحو�ل ا��الة األولية إ�� حالة ا

حو�ل
ّ
ُمشكالت الت

415 trial and error strategy

stratégie d'essai et d'erreur

��ل املش�لة محدودة وقليلة  اس��اتيجية ت��ز فعالي��ا عندما ت�ون ا��لول املق��حة
��اتيجية ا��اولة وا��طأ وال تحقق ال�دف، لذا ي��أ الفرد إ�� ا��ل باستخدام اس

دا�ا نا��ة �� الوصول ال�� تقوم ع�� تطبيق التحر�ات بطر�قة عشوائية ت�ون إح
 ��ل املشا�ل. ل��ل

ً
غ�� املألوفة بالرغم من  و�تم استخدام �ذه االس��اتيجية غالبا

.عدم جدوا�ا مع �عض املشكالت املعقدة

جر�ة وا��طأ
ّ
اس��اتيجية الت

416 two factors theory

théorie des deux facteurs

امل عام، وطبقا للنظر�ة نظر�ة أسس�ا سب��مان، يقول ف��ا إن الذ�اء يت�ون من ع
ب�ن �ل ال�شاطات العقلية،  فإن �ل ال�شاط العق�� �عتمد ع�� العامل العام املش��ك

وتة، و�جب أن يقاس عن وأن �ذا العامل موجود عند �ل الناس ولكن بمقادير متفا
.طر�ق اختبارات الذ�اء العامة

ْ�ن
َ
نظرّ�ة العاِمل
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U
417 uncommon response

réponse rare

، و�
ً
عد من إحدى ا��وانب القدرة ع�� إنتاج أف�ار غ�� شا�عة ونادرة إحصائيا

.الرئ�سة �� األصالة

استجابة غ�� مألوفة

418 understanding emotions

compréhension des émotions

مي�� التحول �� االنفعاالت، قدرة الفرد ع�� ف�م االنفعاالت واملشاعر وتحليل�ا، وت
ا��زن قد �ع�� (ل�ا �سمية االنفعاالت، وتفس�� املعا�ي ال�� تحم: و�تضمن ذلك
، )لغضب وا��سد وا��وفالغ��ة �شمل ا(، وف�م االنفعاالت ا��ركية )فقدان ال���ء

ظتھ من حيث القوة ، ومالح)ا��مع ب�ن حب وكره ��ص ما(واملشاعر املتناقضة 
تدر�ب املتعلم ع�� ف�م والشدة، و�عد األ�شطة القصصية والدرامية وسيلة جيدة ل

.االنفعاالت واملشاعر

ْ�م االنفعاالت
َ
ف
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V
419 verbal fluency

aisance verbale

املعا�ي اإلبداعية، وسيولة القدرة ع�� إنتاج أك�� عدد ممكن من ال�لمات واأللفاظ و 
 لتعب�� أو اللفظ والفكرة ��األف�ار وس�ولة توليد�ا، مع القدرة ع�� وضع واستخدام ا

.أك�� قدر من ا��مل والصور اإلبداعية �� العمل األد�ي

القة لفظّية
َ
ط

420 verbal intelligence test

test d'intelligence verbale

ية عند األفراد ��دف اختبار �ستخدم لقياس القدرة العقلية أو القدرة املعرف
دراسات امل��ية عن تص�يف�م وفق قدرا��م العقلية، كما �ستخدم �� حاالت ال

، و�عتمد أساس
ً
 ع�� الغة املستخدمة املتفوق�ن و�ط�� التعلم واملعاق�ن عقليا

ً
) األم(ا

.للمفحوص، وع�� ال��وة اللغو�ة ال�� يمتلك�ا

�اء اللفظّي 
ّ

ِتبار الذ
ْ

اخ

421 verification

vérification

ي مرحلة التجر�ب، وف��ا يتع�ن املرحلة األخ��ة من مراحل تطو�ر العملية اإلبداعية؛ أ
ظر ف��ا، و�عرض جميع أف�اره ع�� الفرد املبدع أن يخت�� الفكرة املبدعة، و�عيد الن

.للتقو�م

ٌق 
ُّ

حق
َ
ت

422 vertical enrichment

enrichissement vertical

ات دراسية معينة موجودة �عميق محتوى مجال ما من مجاالت املن�� املقرر، أو وحد

راء َعمودّي 
ْ
ِإث
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لواقعية ال�� �سمح للطالب �� املن�� األص��، و�عطاء �عض التطبيقات أو املشكالت ا
�� حل املشكالت، واستخدام بمز�د من التفك�� الناقد واإلبدا��، وتنمية قدرا��م ع

وضوع ما من موضوعات م�ارا��م �� التطبيق والتحليل وال��كيب والتقو�م �� م
.املن��، بدال من مجرد اإلملام با��قائق واملعلومات

423 visual intelligence

intelligence visuelle

 ھ، والقدرة ع�� تنظيم اإلدراكالذ�اء الذي يلعب التصور البصري امل�ا�ي دوًرا �اًما في
.البصري، والتخيل البصري وت�و�ن الصور الذ�نية

ذ�اء بصرّي 

424 visual learner

apprenant visuel

ة، و�متلك عادة ذاكرة املتعلم الذي يفضل أن يتلقي املعلومات عن طر�ق القراء
ات من خالل توافر الصور بصر�ة عالية، و�حتاج �� �علمھ إ�� التفاعل مع املعلوم

.والرسوم التوضيحية واألش�ال وا��سمات

م بصرّي  ِ
ّ
ُمتعل

425 visual thinking

pensée visuelle

�ار والعناصر والتوليف قدرة الطفل ع�� التخيل واملعا��ة الذ�نية للصور واألف
 �� صورة، وتحو�ل�ا إ�� إنتاج بي��ا، وترجمة املعلومات والعالقات واملشاعر املوجودة

.أدا�ي �عب��ي إبدا��

ك�� بصرّي 
ْ

ف
َ
ت

426 visualization

visualisation

.القدرة ع�� رؤ�ة األشياء �ع�ن العقل

ٌر  صوُّ
َ
ت
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W
427 weak reading

lecture faible

.مستوى القراءة املنخفض عند ال��ص ذو الذ�اء املرتفع

قراءة ضعيفة

428 well-defined problems 

problèmes bien définis

مسار ا��ل ف��ا  أ�داف�ا وا��ة وطر�ق أو: مشكالت تمتاز با��صائص التالية
أو إيجاد ا��ل، كما أن  محدد، وتمتاز بوجود أدوات وتقنيات محددة إلنجاز ال�دف

.البدائل الضرور�ة ل��ل متوفرة �� معطيا��ا

حديد
ّ
ُمشكالت جّيدة الت
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يالفهرس الفرنس 



A

8accélération académique

145accélération scolaire

203accomplissement de services 
humanitaires

17adaptation

143admission précoce

269âge mental

179aisance

230aisance intellectuelle

358aisance relationnelle

419aisance verbale

25algorithmes

26analyse

266analyse stratégique des moyens et 
des fins 

30application

424apprenant visuel

43apprenant auditif

356apprenant par réflexion

100apprentissage coopératif

255apprentissage par le jeu

31aptitude

9aptitude académique

183aptitude général

368aptitude scolaire

393aptitude spéciale

227aspect innovant

38assimilation

40attitude

41attitude envers la créativité

380auto-évaluation

381auto-motivation

22aventure

48axiologie

B

49batterie de tests

52béhaviorisme

53benchmarks

292besoins

55besoins biologiques

264besoins d’amour et d’appartenance

379besoins d’estime de soi

308besoins de performance

373besoins de réalisation de soi

246besoins de savoir et de 
compréhension

367besoins de sécurité
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23besoins esthétiques

C

1capacité

209capacité imaginative

72capacités cognitives

103capacités créatives

118capacités critiques

112capacités de pensée créative

37capacités d'évaluation

329capacités mentales primaires

64caractères des étudiants doués

51caractéristiques comportementales

410caractéristiques créatives de 
l’enseignant

157caractéristiques émotionnelles

239caractéristiques intuitives

270caractéristiques mentales

315caractéristiques physiques

387caractéristiques sociales

172caractéristiques expressives

75carte cognitive

88cartes conceptuelles

62centration

58cerveau

68clarté des objectifs

394classes spéciales

69classification

71cognition

225collecte d'informations

80communication

149communication efficace

82comparaison

78compétences cognitives

83compétitivité

50comportement

4comportement anormal

29comportement antisocial

297comportement normal

54comportment bénéfique

84composition

85compréhension

418compréhension des émotions

89conclusion

260conclusion logique

90concordance

376confiance en soi

245connaissance

374conscience de soi

91conservation

122



261conservation de la pensée logique

201conservation du contexte 
historique

365conservation du rythme

364conserver et maintenir la direction

175contes fantastiques

94continuité

96contrôle

291controverse inné-acquis

99conversion

102courage

81cours accélérés

21cours de niveau avancé

114créativité

34créativité artistique

250créativité latente

259créativité littéraire et poétique

115critères de créativité

314critères de personnalité

92critique constructive

193croissance

272croissance mentale

122culture

134culture différente

65culture de l'enfant

123culture de la défense de l'enfant

124curiosité

125curriculum

D

299d'apprentissage basé sur 
l'observation

138découverte

377découverte de soi

223déduction

63défi

195définition des titres

73développement cognitif

271développement mental

282développement morale

137différentiation

139discrimination

74domaine cognitif

344domaine psychomoteur

24domaine affectif

406don

141double admission

407doué

194doué handicapé

277doué mental
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190doué sous-performant

E

349échantillon aléatoire

247économie du savoir

113écriture créative

144éducation

164éducation environnementale

174éducation familiale

294éducation nouvelle

395éducation spéciale

152efficacité

166égalité des chances éducatives

155élaboration

189enfant doué

160enrichissement

202enrichissement horizontal

422enrichissement vertical

110enseignant créatif

413enseignement des capacités de 
réflexion

338enseignement programmé

311entente personnelle

385entente sociale

163enthousiasme

142entretien privé

316environnement physique

165épistémologie

352esprit rationnel

378estime de soi

61étude de cas

215étude indépendante

36évaluation

44évaluation authentique

181évaluation formative

401évaluation sommative

131évaluation du développement

11excellence académique

170expérience

388expression sociale

173extinction

F

371filtrage

178flexibilité

46flexibilité automatique

G

186généralisation

390génération de solutions
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187génie

H

199hautes capacités de réflexion

366hémisphère droit

256hémisphère gauche

I

126identification de l'information

332identification du problème

206illumination

375image de soi

208imagination

210imitation

150impact efficace

293impact négatif

320impact positif

211implacabilité

213indépendance

214indépendance de la pensée

218individualisme

219induction

248industrie du savoir

224influencer les autres

226innovation

369innovation scientifique

66instituts culturels des enfants

87instruction assistée par ordinateur

235instruction interactive

231intelligence

232intelligence A

6intelligence abstraite

13intelligence académique

233intelligence B

171intelligence basée sur l'expérience

57intelligence corporelle 
kinesthésique

104intelligence créative

158intelligence émotionnelle

86intelligence globale

237intelligence intrapersonnelle

244intelligence kinesthésique

263intelligence logico-mathématique

267intelligence mécanique

289intelligence musicale

290intelligence naturelle

322intelligence pratique

392intelligence spatiale

396intelligence spirituelle

402intelligence supérieure
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423intelligence visuelle

169intelligence existentielle

180intelligence fluide

257intelligence linguistique

283intelligence morale

389intelligence sociale

288intelligences multiples

236intérêt

238intuition

240invention

L

251leadership

109lecture créative

119lecture critique

427lecture faible

258liaison

M

159maturité émotionnelle

19mécanisme d'ajustement

268mémoire

278mentor

279mentorat

280métacognition

336méthode de résolution de 
problèmes

154méthodes efficaces

303méthodes pédagogiques

391mise en œuvre et évaluation de la 
solution

42motifs d'attribution

284motivation

153motivation à l'efficacité

76motivation cognitive

253motivation de l'apprentissage

15motivation à la réussite

285multiculturalisme

286multimédia

N

296normal

351notation

O

298observation

273opérations mentales

254opportunités d'apprentissage

301organisation

20orientation avancée
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302originalité

147outils pédagogiques

P

304pédagogie

136pédagogie différenciée

412pensée

7pensée abstraite

28pensée analytique

93pensée constructive

98pensée convergente

111pensée créative

120pensée critique

67pensée de l'enfant

405pensée de synthèse

128pensée déductive

140pensée divergente

151pensée efficace

167pensée ésotérique

205pensée idéaliste

221pensée inductive

222pensée inefficace

281pensée métacognitive

354pensée par raisonnement

321pensée positive

324pensée pragmatique

323pensée pratique

327pensée prédictive

339pensée propositionnelle

370pensée scientifique

383pensée sensorielle

403pensée superstitieuse

425pensée visuelle

274perception mentale

307perfectionnisme

310persévérance

313personnalité

5personnalité anormale

45personnalité autoritaire

241phase de l'enquête, de la 
modification et de la révision

328phase de préparation

207phase d'illumination

212phase d'incubation

116phases du processus de créativité

317planification

319portfolio

326prédiction

325pré-évaluation

127prise de décision

127



386privation sociale et économique

330problème

428problèmes bien définis

33problèmes de classement

414problèmes de transformation

220problèmes d'induction

318problèmes mal définis

77processus cognitifs

105processus créatif

97processus de contrôle

106productivité créative

107productivité créative d'idées

108productivité créative d'objets

348productivité de qualité des objets

347productivité mentale de qualité

130profondeur

125, 

337
programme

21programme avancé

135programme différencié

101programme d'orientation

161programme enrichi

345programmes discontinus

27psychologie analytique

132psychologie du développement

148psychologie pédagogique

343psychométrie

Q

346qualité

35qualité artistique

204qualité de services humanitaires

234quotient intellectuel (QI)

R

353raisonnement

350rare

14réalisation

372réalisation de soi

192regroupement

12regroupement académique

70regroupement approprié

305regroupement de pairs

197regroupement hétérogène

2regroupement par capacités

359relations

59remue-méninge, brainstorming

357renforcement

168réponse exceptionnelle

216réponse indirecte
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417réponse rare

333représentation du problème

335résolution de problèmes

363responsabilité

177rétroaction

S

341santé psychologique

245savoir

275schémas mentaux

184score de QI général

360se souvenir

121sensibilisation culturelle

382sensibilité aux problèmes

384sérieux

249société du savoir

18souplesse d'adaptation

39souvenir associatif

397spontanéité

60stratégie de brainstorming

95stratégie de contradiction

334stratégie de décomposition du 
problème

200stratégie de montée de côte

262stratégie de raisonnement logique

355stratégie de réduction des 
différences

129stratégie de réflexion profonde et 
avancée

300stratégie de solution inverse

156stratégie d'élimination

415stratégie d'essai et d'erreur

47stratégie empirique

198stratégie heuristique

228stratégie prospective

362stratégie représentative

342stress psychologique

79styles cognitifs

400subconscience

404symbolisation

229système d'intégration

243système d'isolation

T

406talent

407talentueux

56taxonomie de Bloom

411test

16test d’acquisition

32test d’aptitude
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10test d’aptitude académique

3test de capacité

185test de culture générale

133test de diagnostic

309test de performance

242test de QI

398test de Stanford-Binet

191test d'intelligence de groupe

295test d'intelligence non-verbale

420test d'intelligence verbale

217test individuel d'intelligence

117tests de créativité

276tests mentaux

287théorie de facteurs multiples

182théorie de Gagne

188théorie de Gestalt

196théorie de Heller

265théorie de Maslow

409théorie de multiples talents de 
Taylor

340théorie de psychanalyse

361théorie de Renzulli

399théorie de Sternborg

408théorie de Tannenbaum

162théorie d'enrichissement

416théorie des deux facteurs

312théorie des traits personnels

176trait

252troubles d'apprentissage

146trousses pédagogiques

331trouver le problème

306tutorat par les pairs

V

421vérification

426visualisation
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