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خالل  توزیع حصص الریاضیات
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توطئة

 مادة فھو ، أخاذ وسحر خاصة بجاذبیة الریاضیات علم یتمتع      

 الریاضیات مادة إن ، العقول وبناء المواھب وشحذ الفكر إیقاظ
 اإللكترونیة واألجھزة والفلك الفضاء أبحاث في البناء مادة ھي اإللكترونیة واألجھزة والفلك الفضاء أبحاث في البناء مادة ھي

. الحیاة مجاالت جمیع دخلت التي
 إلى النفس تمیل ، مشوقة مادة الریاضیات أن من وبالرغم     

 حجر تكون األحیان من كثیر في أنھا إال فیھا والبحث دراستھا
 ألصولھا  استیعابنا عدم بسبب وذلك . منا الكثیرین أمام عثرة

. اوقوانینھ تھااونظری



 إلى التربویة المنظومة تسعى الظاھرة ھذه ولمعالجة     
 المقاربات إدراج طریق عن وطرقھا التدریس مناھج إصالح
. االجتماعیة التفاعلیة والمقاربة بالكفاءات كالمقاربة الحدیثة

 المجال من المادة ھذه نقل على المقاربة ھذه وتعتمد       
 بحیاتنا ترتبط التي المادة إلى ، المجتمع عن المنعزل المجرد

. عنھ نستغني نكاد ال لصیق بشكل االجتماعیة . عنھ نستغني نكاد ال لصیق بشكل االجتماعیة
 أفعالنا كل في ترافقنا أصبحت كاللغة الریاضیات إن     

 واألوزان المتساوي والتقسیم والشراء كالبیع وتحركاتنا
 االجتماعیة الوضعیات استغالل المدرس على ویبقى ،  وغیرھا
 لھا یكون نظریة أو درس تقدیم في والمتنوعة المختلفة
.التالمیذ على المناسب والتأثیر المفعول



�عر�ف �دماج

       العملیة أنھ على اإلدماج تعریف مكنی      

 ومختلفة منفصلة عناصر نجعل بواسطتھا التي
 ، منسجم بشكل تعمل لكي بینھا فیما مرتبطة

. محدد ھدف لبلوغ



�دماجيةالوضعية 

 وسلوكیات مھارات تعلمات تدمج شاملة وضعیة ھي     
 یعالجھا ،التعلمیة الوضعیات مختلف تناول جراء من مكتسبة،

 أنھا كما ،المعلم من المساعدة طلب لھ ویمكن ، بمفرده التلمیذ
 أیة دون انفرادي بشكل تعالج وحینئذ تقویم،ال في أیضا تستعمل أیة دون انفرادي بشكل تعالج وحینئذ تقویم،ال في أیضا تستعمل
 أیضا وھي اختبار، محل أصبح المتعلم أن باعتبار ، مساعدة
 التعلم، عملیة في المتعلم إیجابیة تجسد أساسیة تطبیقیة أنشطة

 لتكشف ذھنھ في لترسیخھا ویعززھا معارفھ فیھا یوظف حیث
 من المستھدفة الكفاءات وتحقیقھ ،التعلمات لھذه استیعابھ مدى

 أخطاء من یظھر لما الفوري العالج إلى المتعلم یسعى خاللھا
.فردیا أو جماعیا إما



خصائص وضعية �دماج

.يواجه فيها املتعلم مشكال ينبغي حله .يواجه فيها املتعلم مشكال ينبغي حله  1

.مالئمة للكفاءة املراد تقوميها .مالئمة للكفاءة املراد تقوميها  2

.تتطلب جتنيد عدة موارد .تتطلب جتنيد عدة موارد  3

.يؤول حلها إىل إنتاج مركب .يؤول حلها إىل إنتاج مركب  4

.تكون ذات داللة بالنسبة إىل املتعلم تكون ذات داللة بالنسبة إىل املتعلم  5



خطوات تنص�ب الكفاءة ا��تامية

 خالل من الختامیة الكفاءة تنصیب یتم       خالل من الختامیة الكفاءة تنصیب یتم      

 التعلمیة، المشكلة الوضعیات تناول في التدرج
:التالیة الخطوات وفق



.»األم« االنطالقيةتقدمي الوضعية املشكلة  .»األم« االنطالقيةتقدمي الوضعية املشكلة  1

.إرساء املوارد.إرساء املوارد .اإلدماج اجلزئي.اإلدماج اجلزئي2 3

.تعلم إدماج املركبات.تعلم إدماج املركبات 4

.االنطالقيةحل الوضعية املشكلة  .االنطالقيةحل الوضعية املشكلة  5

.التقومي.التقومي .املعاجلة.املعاجلة6 7



.»األم« االنطالقيةتقدمي الوضعية املشكلة  .»األم« االنطالقيةتقدمي الوضعية املشكلة  1

 مناقشة وإجراء للمتعلمین تقدیمھا یتم       مناقشة وإجراء للمتعلمین تقدیمھا یتم      

 مرحلة إلى معلقا حلھا ترك مع حولھا عامة
.الجزئیة المشكلة الوضعیات تناول بعد الحقة



.إرساء املوارد.إرساء املوارد 2

 وضعیة كل تناول أثناء ینجز منھجي تعلم وھو      

 مركبات من مركبة مع والمتوافقة جزئیة مشكلة مركبات من مركبة مع والمتوافقة جزئیة مشكلة
 تتطلب قد الواحدة المركبة أن العلم مع الكفاءة،

 كلھا تستھدف جزئیة مشكلة وضعیة من أكثر
 – فردي عمل( المتعلمین طرف من الموارد إرساء
.)جماعي عمل فوجي، – ثنائي



اإلدماج اجلزئي 3

 طریق عن ویكون      

 تستھدف مشكلة وضعیة

 بعد ذلك یتم      

 إرساء من االنتھاء

تعلم إدماج املركباتتعلم إدماج املركبات 4

 تستھدف مشكلة وضعیة
 المركبة مكونات ادماج

  –معرفیة( الواحدة
)سلوكیة – مھاریة

 إرساء من االنتھاء
 التأكد بھدف الموارد،

 المتعلم قدرة مدى من
 التعلمات إدماج على

.المجزأة



.االنطالقيةحل الوضعية املشكلة  .االنطالقيةحل الوضعية املشكلة  5

       تجاوز مدى من التأكد ھو منھا الغرض      

 أثناء المتعلمین لدى مالحظتھا تم التي العقبات
 بدایة في االنطالقیة المشكلة الوضعیة عرض
.المقطع



.التقومي.التقومي 6

 إدماجیة مشكلة وضعیة طریق عن ویكون      

 القصد المستھدفة، الختامیة الكفاءة لعناصر شاملة القصد المستھدفة، الختامیة الكفاءة لعناصر شاملة
 الموارد، في المتعلم تحكم درجة من التأكد منھ

 مدى عن تعبیرا وتحویلھا، تجنیدھا على والقدرة
 اتخاذ قصد المتعلم، لدى الختامیة الكفاءة تنصیب
.المناسب القرار



.املعاجلة.املعاجلة 7

 منھا القصد التقویم لمرحلة كنتیجة وتأتي       منھا القصد التقویم لمرحلة كنتیجة وتأتي      

 المتعلم لدى المالحظة الضعف مواطن تدارك
.حینھا في ومعالجتھا
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 یعالجھا  اإلدماج لتعلم وضعیات عن عبارة وھي     

 جماعیة ومنھجیة خطة وضع ویمكن بمفرده التلمیذ جماعیة ومنھجیة خطة وضع ویمكن بمفرده التلمیذ
 من المساعدة طلب لمتعلمل یمكن كما ،مسبقا للحل

 لتوجیھھ الحل أثناء مرافقتھ األستاذ وعلى ،ألستاذال
.آنیا أخطائھ ومعالجة
 على تساعد وضعیات إعداد األستاذ یستطیع :مالحظة

.لمتعلمیھ أكثر مناسبة ویراھا اإلدماج تعلم



الحصة 
الثانیة



 حل إلى التطرق یتم الحصة ھذه وخالل     
قُدّمت  بعد المقطع بدایة قُدّمت التي "األم" الوضعیة

 من أن وللتذكیر للحل، الالزمة الموارد اكتساب
 المتعلمین تحفیز على وتعمل مركبة أنھا سماتھا
.مدمج بشكل وتجنیدھا التعلمیة، الموارد إلرساء



الحصة 
الثالثة



 حل إلى التطرق یتم الحصة ھذه وخالل     
 :بعنوان المقطع نھایة في المقدمة الوضعیات

 أنھا العلم مع الموحد، الكتاب في »الحصیلة« أنھا العلم مع الموحد، الكتاب في »الحصیلة«
.بمفرده حلھا المتعلم وعلى للتقویم وضعیات
 من تقویمیة وضعیات تقدیم األستاذ یستطیع :مالحظة
 أنھ كما ،االنطالقیة الوضعیة من قریبة تكون إعداده

 في المقترحة الوضعیات جمیع بحل ملزم غیر
  .الحصیلة



إعداد وضعیات تعالج 

النقائص الموجودة

الحصة 
4-5

النقائص الموجودة



 األستاذ یقوم التقویم لمرحلة كنتیجة وتأتي     
 لدى المالحظة الضعف مواطن بتدارك خاللھا
.حینھا في ومعالجتھا المتعلم



الحصة 
السادسة



 األنشطة بعض المتعلم یمارس وفیھا      األنشطة بعض المتعلم یمارس وفیھا     
 واأللغاز األلعاب تشبھ مسیلة بطریقة الریاضیة

 الفكریة المتعلم قدرات تنمیة في تساھم
  .والمنھجیة



  بطاقة على تحتوي ال التي المقاطع في       بطاقة على تحتوي ال التي المقاطع في     
 األستاذ یستطیع »الیومیة حیاتنا في الریاضیات«

 التقویم أو اإلدماج تعلم في الحصة ھذه استغالل
.الحاجة حسب



التربیة العلمیة 
والتكنولوجیةوالتكنولوجیة



 ھذه في االستراتیجیة التعلمیة األنشطة بین من وھو       
 التدریجي البناء إلى المختلفة بأبعادھا وتھدف المرحلة،
 الحل بأدوات المتعلمین تزود التي القاعدیة العلمیة للكفاءات

أنشطة التربیة العلمیةأنشطة التربیة العلمیة

 الحل بأدوات المتعلمین تزود التي القاعدیة العلمیة للكفاءات
 في أو المدرسة، في تعترضھم التي المشكالت لكل المناسبة
.الیومیة حیاتھم

 المتعلقة المواصفات تطویر النشاط ھذا یستھدف كما     
...البرھنة الحجج، تقدیم : في أساسا والمتمثلة العلمي بالتفكیر



��بية العلمية  خالل توز�ع حصص ال

أسبوع �دماج



الحصة 
األولى



 یعالجھا  اإلدماج لتعلم وضعیات عن عبارة وھي      

 جماعیة ومنھجیة خطة وضع ویمكن ،بمفرده التلمیذ
 من المساعدة طلب لمتعلمل یمكن كما ،مسبقا للحل من المساعدة طلب لمتعلمل یمكن كما ،مسبقا للحل

 لتوجیھھ الحل أثناء مرافقتھ المعلم وعلى المعلم،
.آنیا أخطائھ ومعالجة
 على تساعد وضعیات إعداد األستاذ یستطیع :مالحظة

.لمتعلمیھ أكثر مناسبة ویراھا اإلدماج تعلم



الحصة 
الثانیة



 حل إلى التطرق یتم الحصة ھذه وخالل     
  :بعنوان المقطع نھایة في المقدمة الوضعیات

 أنھا العلم مع الموحد، الكتاب في »الحصیلة« أنھا العلم مع الموحد، الكتاب في »الحصیلة«
.بمفرده حلھا المتعلم وعلى للتقویم وضعیات
 وضعیات تقدیم األستاذ یستطیع :مالحظة
  الوضعیة من قریبة تكون إعداده من تقویمیة

  .االنطالقیة






