
 اإلدماج في الرياضيات محطاتمقترح تسيير                         

 الحصة
الوضعيات 
 المقترحة

 المنهجية موضوعها

 وسط المقطع() األولى محطةال

 بسيطةوضعيات  الحصيلة 01

وخالل هذه الحصة يتم التطرق إلى حل الوضعيات المقدمة وسط 
في كتاب التلميذ، للتأكد من حسن « الحصيلة»المقطع بعنوان: 

 توظيف ما تعلمه التلميذ في الحصص المقدمة.
 يستطيع األستاذ تقديم وضعيات من إعداده. :مالحظة

 أجند معارفي  02
وضعيات لتعلم 

 اإلدماج

يعالجها التلميذ بمفرده  لتعلم اإلدماجوهي عبارة عن وضعيات 
يمكن كما ، ويمكن وضع خطة ومنهجية جماعية للحل مسبقا

وعلى األستاذ مرافقته أثناء  ،ألستاذطلب المساعدة من ال لمتعلمل
 .الحل لتوجيهه ومعالجة أخطائه آنيا

03 
الوضعية 
 التقويمية

وضعية للتقويم أو    
أكثر قصد التأكد من 

التحكم في استغالل  
 الموارد في اإلدماج

شاملة لعناصر الكفاءة  ويكون عن طريق وضعية مشكلة إدماجية
الختامية المستهدفة، القصد منه التأكد من درجة تحكم المتعلم في 

 .الموارد، والقدرة على تجنيدها وتحويلها

 معالجة  04
وضعيات للمعالجة في 
مختلف المراحل )الموارد، 

 توظيفها، إدماجها(

وتأتي كنتيجة لمرحلة التقويم القصد منها تدارك مواطن الضعف 
المالحظة لدى المتعلم ومعالجتها في حينها. سواء تعلق األمر 

 بإرساء الموارد أو القدرة على تجنيدها وإدماجها.

 )نهاية المقطع( أسبوع اإلدماج :ثانيةة المحطال

 بسيطةوضعيات  الحصيلة 01

 نهايةوخالل هذه الحصة يتم التطرق إلى حل الوضعيات المقدمة 
في كتاب التلميذ، للتأكد من حسن « الحصيلة»المقطع بعنوان: 

 توظيف ما تعلمه التلميذ في الحصص المقدمة.
 يستطيع األستاذ تقديم وضعيات من إعداده. :مالحظة

 أجند معارفي  02
وضعيات لتعلم 

 اإلدماج

يعالجها التلميذ بمفرده  لتعلم اإلدماجوهي عبارة عن وضعيات 
يمكن كما ، ومنهجية جماعية للحل مسبقاويمكن وضع خطة 

وعلى األستاذ مرافقته أثناء  ،ألستاذطلب المساعدة من ال لمتعلمل
 .الحل لتوجيهه ومعالجة أخطائه آنيا

03 
منهجية حل 

 المشكالت
التدرب على حل 

 الوضعيات اإلدماجية
وفيها يتعلم فيها المتعلم تدريجيا طريقة بناء المشكالت ومنهجية 

 تدريجياحلها 

04 
حل الوضعية 
 االنطالقية األم

تصحيح التصورات 
 الخاطئة بداية المقطع 

التطرق إلى حل الوضعية "األم" التي قُّدمت بداية المقطع بعد 
 .اكتساب الموارد الالزمة للحل

05 
وضعية 
 تقويمية

التأكد من القدرة على 
 اإلدماج

شاملة لعناصر  ويكون عن طريق وضعية مشكلة إدماجية
الكفاءات الختامية المكتسبة، القصد منه التأكد من درجة تحكم 

 المتعلم في الموارد، والقدرة على تجنيدها وتحويلها.
 يمكن اقتراح أكثر من وضعية :مالحظة

 المعالجة 06
معالجة النقائص 
 المسجلة بعد التقويم

بتدارك مواطن وتأتي كنتيجة لمرحلة التقويم يقوم األستاذ خاللها 
 المالحظة لدى المتعلم ومعالجتها. الضعف
الحصة مستقلة عن حصة المعالجة األسبوعية،  :مالحظة

 ومخصصة لجميع تالميذ القسم.

 
 : عبد الباري عبد هللاالمفتشمع تحيات 
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