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 أ يب وأ يم إ ىل 

 إ ىل زوجيت 

ىل أ والدي إلثالثة  إ 

ىل إ خويت   إ 

 أ ساتذي إ ىل لك 

ىل أ صدقايئ يف إملهنة  إ 

 إل ساتذة لك إ ىل 

 إ ىل لك من يبحث يف ميدإن إلرتبية وإلتعلمي

 
 

ليمك مجيعا أ هدي هذإ إلعمل إملتوإضع  إ 

 إال هدإء



 

2 

 

 

 

 

 الرياضيات والرياضة هل هي مصادفة في اللغة العربية؟

ن ، بمعنى أالتفكيرباالنجليزية، فالرياضيات كانت مرتبطة وال نجد هذا التشابه واالشتقاق في اللغتين الفرنسية      

تحليل  –تركيب  –ترتيب  –مقارنة  –الرياضيات هو امتالك ألدوات التفكير من إنتاج عالقات وقواعد )تساوي 

 استنتاج ...( يعمل عليها اإلنسان في حياته. –تعميم  –احتمال  –تعداد  –و تجزيء 

 والرياضة غالبا ما تربط بالجسد )الظاهر( من تقوية للعضالت وتتبيث للعظام، وبهذا المعنى يمكن التساؤل عن    

 و الذهنية؟إمكانية وجود الرياضة الداخلية أ

في هذا الصدد سنميز بين الرياضة الروحية )ممارسة العبادات والشعائر والطقوس إلحداث أمن وتآلف       

رياضة الذهنية باعتبارها تدريب وممارسة المتالك العالقات والقواعد التفكيرية التي تقود جسدي روحي( وال

نسان إلى تطوير وتنمية ملكاته الرياضياتية إلحداث أمن جسدي ذهني )بلوغ حل لمشاكل حياتية عن طريق اإل

 أدوات التفكير(.

 لتمثيل جيد للعالقاتركية أداتية مناوالتية فالرياضيات بهذا المعنى رياضة تحتاج إلى تدريب وممارسة ح      

 .مكن توظيفها حياتياواعد التي يوالق

 سنأخذ أمثلة لتوضيح ذلك :       

* لتملك عالقة التساوي يمكن للطفل االشتغال على مناوالت يدوية ويتدرب عليها، حيث ال يهم هنا إدراك هذه     

 .العالقة فقط بل ممارستها بشكل دائم

تعتمد على امتدادها زمنيا عن طريق إغماس الطفل في  )التركيبات والتآلفات(* تملك العمليات الحسابية    

 وضعيات يدمج هاته العالقات، فعملية التدريب الحسي واليدوي لهذه العمليات يجعل من الطفل ممتلكا لها.

 

معنى أن البحث الديداكتيكي يجب أن ينصب الرياضيات إذن رياضة حسية ويدوية لتلك القدرات الفكرية، ب      

وية حسية مناوالتية يستطيع الطفل انطالقا التفكيرية إلى أنشطة تدريبية يد إلى التفكير في كيفية تحويل القدرات

منها استضمار هذه القدرات والمهارات التفكيرية التي يستعصي استضمارها عن طريق أنشطة محدودة الزمن 

عقبة للتجاوز دون إدراك  التي يعمل عليها الطفل باعتباره ونهائي والذي يشكل الغاية ومحكومة بتقويم فصلي

 .للقدرة المستهدفة
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 المثلث الديداكتيكي

 

والشرطي والطبيب والفقيه  المدرس ليس إال أحد المتدخلين في المنظومة التربوية حيث يتدخل األب واألم       

والمحامي والممثل والقاضي والالعب والطفل كذلك في تعديل السلوك فسلوك الشرطي عندما يحضر الطفل واقعة 

بسلوكات الطبيب عند زيارته خصوصا وهو يتمنى أن يكون طبيبا عندما يكبر، كما معينة فإنه يتاثر به، كما يتأثر 

، والمدرس أحد المتدخلين في المنظومة التعلمية باعتبارها نظاما يتأثر بالالعب والممثل عندما يشاهدهم عن بعد

 .... تعليميا رسميا كان أو غير رسمي يشترك فيه مع الفقيه والمكون والمدرب والمدير والمؤطر

وفي نفس الوقت فالمدرس هو المتدخل الوحيد في عملية التدريس )التعليم داخل أسوار المدرسة( حيث يراعي     

ما يصدق أستاذه ولو المدرس تصور المتعلم لمدرسيه باعتباره صاحب المعلومة الصحيحة، فهو لن يصدق أباه بين

 كان على خطإ.
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      Gérard Vergnaud       جيرار فرنيو

    ولد بفرنسا في 8 فبراير 1933

 

      بنى فرنيو نظرية الحقول المفاهيمية انطالقا من دراسته لكل من بياجي وفيغوتسكي وحاول تجاوز القصور 

الذي يعتري النظرية البنائية )بياجي( والنظرية السوسيو بنائية )فيغوتسكي( خصوصا في تدريس الرياضيات، 

حيث حاول أوال تحليل كل نظرية الستنباط حدودهما وبناء تصوره جوابا على الحدود والقصور الذي يعتري 

 تصورات بياجي وفيغوتسكي.

 

 كتاب : الحقول المفاهيمية والتجربة المدرسية :

 ثورة؟
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     اهتم فرنيو بنشاط الفرد ضمن صنف واحد من الوضعيات وضمن أصناف متعددة من الوضعيات، حيث يقوم 

باكتساب هذا النمط  )صنف واحد( فقط من الوضعيات بينما ال يستطيع التعامل مع وضعيات أخرى تقارب نفس 

 المفهوم، فالعبارة اللغوية مثال جزء هام إلقامة وضعيات رياضياتية مختلفة.

    فالوضعيات عند فرنيو تمكن من تنمية خطط جديدة، دراسة هذه الوضعيات يجب أن يكون ضمن حقول 

مفاهيمية أي في إطار مجموعات وضعيات جد واسعة لتغطية المفهوم المراد اكتسابه، فالحقل المفاهيمي إذن عند 

 فرنيو هو مجموعة من وضعيات )تمثيالت رمزية( ذات ارتباط فيما بينها.
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بل عالقة الطفل بالوضعية  فقط، وال تفاعل مع المحيط )فيغوتسكي(التعلم عند فرنيو ليس تلقائيا )بياجي(      

بل دينامية تتكون من أهداف ومقاصد واستباقات وقواعد الفعل ثابتة )انخراطه(، فالخطة عند فيرنيو ليست 

والمراقبة وثوابت علمية ومبرهنات ومفاهيم فاعلة ليتصرف الطفل ضمن صنف من الوضعيات، 

تحتاج إلى هذه المقاصد والقواعد والثوابت لتفعيل الخطة في كل  nceptualisation)(coفالمأسسة/المفهمة 

 وضعية خاصة :

 المبرهنات الفاعلة المفاهيم الفاعلة

 اقتراحات يعتبرها الطفل صحيحة لمعالجة المعلومة أصناف ألخذ المعلومات المناسبة في الوضعية

 الخضوع الستدالل لتوليد أهداف وقواعد في الوضعية. مناسب / غير مناسب وذلك لتصنيف المعلومات.

 

   مثال : تصنيف الوضعيات التجميعية والطرحية 

   1- النمط األول : تحويل الحالة 

           حالة ابتدائية يطرأ عليها تغيير بتحويل للحصول على حالة نهائية.

 

   المثال األول : البحث عن التحويل 

         في خزانة المدرسة 73 كتابا، أحضرت جمعية الحي مجموعة أخرى من الكتب، صار في خزانتها اآلن 

 120 كتابا، ما هو عدد الكتب التي أحضرها الجمعية للمدرسة ؟

 

   المثال الثاني : البحث عن الحالة النهائية

         في حّصالة سعيد 25 درهما، أخذ منها مبلغا قدره 12 درهما  لشراء أقالم ملونة. احسب المبلغ الذي بقي 

 في الحّصالة.

 



 

8 

     المثال الثالث : البحث عن الحالة البدئية

            في كيس عمر مجموعة من األقراص، أضافت له ليلى 12، عد عمر بعدها الكيس فوجد 58 قرصا.

                 - كم عدد األقراص التي كانت في الكيس؟

 

    2- النمط الثاني : تركيب حاالت

 وضعيات.هذا النمط من ال البحث عن المركب أو البحث عن جزء          

 

    المثال األول : البحث عن الكمية الجزئية

        في قسم 28 تلميذا، منهم 12 ذكورا.  ما هو عدد اإلناث في هذا القسم ؟ 

 

    المثال الثاني : البحث عن الكمية الكلية 

      لدى أمين 13 كلة ولدى أخيه 7 كلل بينما اخته تتوفر فقط على 3 كلل. ما هو عدد الكلل التي يتوفر عليها 

 اإلخوة الثالث؟

 

   3- النمط الثالث : مقارنة الحاالت 

      في هذا النمط من المشكالت نقوم بتقدير الفرق بين حالتين.
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    المثال : البحث عن المقارنة 

     لعلي 30 درهما وألنور 21 درهما، بكم يزيد المبلغ الذي يتوفر عليه علي عن المبلغ الذي يتوفر عليه أنور ؟ 

 

    4- النمط الرابع : تركيب التحويالت 

     في هذا النمط من المشكالت الجمعية أو الطرحية ال نعلم ال قيم الحاالت االبتدائية وال قيم الحاالت النهائية  

 وال الحاالت الوسيطية .

 

   المثال : 

       نزل من حافلة نقل المسافرين 7 ركاب  في المحطة األولى  وصعد 12 راكبا في المحطة الثانية هل زاد 

 عدد ركاب الحافلة أم نقص؟  بكم زاد ) أو نقص( عدد الركاب ؟
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بي  الكتاب األ وثيقة سأكتفي بسرد المستجدات الخاصة بمجال األعداد والحساب وذلك بتتبع سيرورتها من    

المعمم على السنتين  2020الخاص بالسنوات األربعة و  2019) المنهاج مستجدات( إلى غاية وثيقة 2002)

 الخامس والسادس(

 :  2002الكتاب األبيض  -1    

 المستوى األول : -أ   

 

 المستوى الثاني : -ب   
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 المستوى الثالث : -ج  

 

 المستوى الرابع :  -د   
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 المستوى الخامس : -هـ  

 

 المستوى السادس :  -و   
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 2009للتعليم االبتدائي  الدليل البيداغوجي   -2    

 وأوردات الكفايات الخاصة بكل سلك من أسالك التعليم االبتدائي مستوى فصل هذه الوثيقة في برامج كل لم ت    

 المستويان األول والثاني : -أ    

 

 المستويات الثالث والرابع والخامس والسادس : -ب    

 

 

 2011 الخاصة بسلك التعليم االبتدائي البرامج والتوجيهات -3   
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 كفاية األعداد والحساب :  -أ  

 

 طور المفاهيم الرياضيات في مجال األعداد والحساب :  -ب   

 المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث

 9999إلى  0األعداد من 
 قراءة وتمثيل وكتابات مختلفة

 مقارنة وثرتيب
 الجمع والطرح
 الضرب : 
 10و  5و  2الضرب في     
    التقنية )في عدد من رقم وفي     

 عدد من رقمين(              
 مضاعفات عدد
 نحو القسمة

 999إلى  0األعداد من 
 قراءة وتمثيل وكتابات مختلفة

 مقارنة وترثيب
 الجمع
 الطرح :
 المفهوم   
 التقنية )اإلضافة وبدونها(   

 الضرب : 
 المفهوم   
 10و  5و  2الضرب في    
 الكابة الضربية اختصار    
 التقنية )في عدد من رقم واحد(    

 99إلى  0األعداد من 
 التواصل حدا بحد

 قراءة وتمثيل وكتابات مختلفة
 مقارنة وترثيب

 الجمع :
 كتابات جمعية     
 التقنية )باالحتفاظ  وبدونه(     

 الطرح :
 التعرف  

 

 المستوى الرابع المستوى الخامس المستوى السادس

 الطبيعيةاألعداد الصحيحة 
 قراءة وتمثيل وكتابات مختلفة

 مقارنة وثرتيب
 الضرب والقسمةو الجمع والطرح

 األعداد العشرية
 قراءة وتمثيل وكتابات مختلفة

 مقارنة وثرتيب
 الضرب والقسمةو الجمع والطرح

 األعداد الكسرية
 قراءة وتمثيل وكتابات مختلفة
 اختزال وتوحيد المقامات

 وترتيبمقارنة 
 الضرب والقسمةو الجمع والطرح

 التناسبية
 القاعدة الثالثيةو معامل التناسبية  
 النسبة المئوية  
 سلم التصاميم والخراتئط  

 السرعة المتوسطة
 الرأسمال وسعر الفائدة

 الطبيعيةاألعداد الصحيحة 
 قراءة وتمثيل وكتابات مختلفة

 مقارنة وثرتيب
 الضرب والقسمةو الجمع والطرح

 األعداد العشرية
 قراءة وتمثيل وكتابات مختلفة

 مقارنة وثرتيب
 الجمع والطرح
 الضرب والقسمة

 األعداد الكسرية
 تقديم   

 قراءة وتمثيل وكتابات مختلفة
 اختزال وتوحيد المقامات

 مقارنة وترتيب
 الجمع والطرح
 الضرب والقسمة

 التناسبية
 معامل التناسبية   

 999999إلى  0األعداد من 
 قراءة وتمثيل وكتابات مختلفة

 رتيبتمقارنة و
 الجمع والطرح

 الضرب)في عدد من ثالثة أرقام(
 القسمة :
  خارج مضبوط   
على عدد من رقم واحد وعلى    

 عدد من رقمين
 األعداد العشرية

 تقديم   
 تسمية وكتابة  
 مقارنة وترتيب  
 التعبير عن قياس  

 التناسبية
 تقديم   



 

15 

 األعداد والحساب. مجال* مجال حل المسائل مستقل عن           مالحظات : 

 .الكتلة الحجمية )التناسبية( تم إلحاقه بمجال القياس* درس                         

   4- المنهاج المنقح 2019 )الخاص بالمستويات األربعة األولى( ومستجدات المنهاج 2020 )المعمم(

 

 المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث

 األعداد من 0 إلى 9999
 قراءة وتمثيل وكتابات مختلفة

 مقارنة وترتيب
 الجمع والطرح

 الضرب : التقنية )في عدد من رقم 
               وفي عدد من رقمين(

 القسمة : تقديم
    الخارج المضبوط )على عدد 

       من رقم واحد(
 األعداد الكسرية 

    تقديم وقراءة وكتابة وتساوي
    مقارنة وترتيب )نفس المقام(
    الجمع والطرح )نفس المقام(

 التناسبية
     نحو التناسبية : 

          عالقات وجداول
           معادالت بمتغير واحد

     تقديم : 
           جداول ورسوم بيانية 

 األعداد من 0 إلى 999
 قراءة وتمثيل وكتابات مختلفة

 مقارنة وترتيب
 الجمع والطرح 
 الضرب : 

    المفهوم والكتابة
    جدول الضرب

    التقنية )في عدد من رقم واحد( 

 األعداد من 0 إلى 99
 التواصل حدا بحد

 قراءة وتمثيل وكتابات مختلفة
 مقارنة وترتيب

 الجمع :
     المفهوم

     كتابات جمعية
     التقنية )باالحتفاظ  وبدونه(

 الطرح :
      تقريب المفهوم

      التقنية بدون إضافة
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 المستوى الرابع المستوى الخامس المستوى السادس

 األعداد الصحيحة الطبيعية
 قراءة وتمثيل وكتابات مختلفة

 مقارنة وثرتيب
 الجمع والطرح والضرب والقسمة

 األعداد العشرية 
 قراءة وتمثيل وكتابات مختلفة

 مقارنة وثرتيب
 الجمع والطرح والضرب والقسمة 

 األعداد الكسرية :  
 قراءة وتمثيل وكتابات مختلفة

 تساوي واختزال وتوحيد المقامات
 مقارنة وترتيب

 الجمع والطرح والضرب والقسمة
 المضاعفات والقواسم 

 األعداد األولية
 القوى )2-3( مربع ومكعب

 التناسبية 
 معامل التناسبية
 النسبة المئوية
 سلم التصاميم

 السرعة المتوسطة
 الراسمال والسرعة
 الكتلة الحجمية

 األعداد الصحيحة الطبيعية
 قراءة وتمثيل وكتابات مختلفة

 مقارنة وثرتيب
 الجمع والطرح والضرب والقسمة

 األعداد العشرية 
 قراءة وتمثيل وكتابات مختلفة

 مقارنة وثرتيب
 الجمع والطرح والضرب 
 األعداد الكسرية :  
 قراءة وتمثيل وكتابات مختلفة

 تساوي واختزال وتوحيد المقامات
 مقارنة وترتيب

 الجمع والطرح والضرب والقسمة
 المضاعفات والقواسم 

 قابيلية القسمة على 9-6-5-4-3-2
 األعداد الزوجية والفردية

 القوى )2-3( مربع ومكعب
 التناسبية  
 معامل التناسبية
 النسبة المئوية
 سلم التصاميم

 السرعة المتوسطة

 األعداد من 0 إلى 999999
 قراءة وتمثيل وكتابات مختلفة

 مقارنة وثرتيب
 الجمع والطرح والضرب

 القسمة :
   المعادلة األقليدية

   لتقنية
 األعداد العشرية 

 قراءة وتمثيل وكتابات مختلفة
 مقارنة وثرتيب
 الجمع والطرح

 األعداد الكسرية 
 قراءة وتمثيل وكتابات مختلفة

 تساوي واختزال وتوحيد المقامات
 مقارنة وترتيب
 الجمع والطرح

 المضاعفات والقواسم 
 المفهوم

 قابيلية القسمة على 9-5-3-2
 المضاعفات والقواسم المشتركة

 التناسبية 
 عالقات ورسوم بيانية

 جداول تناسبية
 السرعة المتوسطة

 المسافة الحقيقية وعلى التصميم

 

 المستجدات الخاصة بمجال األعداد والحساب :    

مجال حل المسائل لم يعد مستقال، حيث أصبح مندمجا في كل المجاالت بما فيها مجال األعداد  -1     

 والحساب.

للتعرف على األعداد بعد التعرف على األعداد الصحيحة الطبيعية ينتقل المتعلم  2019قبل المستجدات  -2     

العشرية )المستوى الرابع( انطالقا من نشاط يبرز عدم كفاية األعداد الصحيحة الطبيعية ثم يكتشف فيما بعد 

 األعداد الكسرية )المستوى الخامس( باعتبارها حالة عامة لألعداد العشرية.

لطبيعية يتم اكتشاف األعداد الكسرية أما المستجدات فقد قلبت اآلية فبعد التعرف على األعداد الصحيحة ا      

الوحدة انطالقا من أنشطة تبرز عدم كفاية األعداد الصحيحة  تجزيءالمستوى الثالث( عن طريق عملية )

ألعداد العشرية )المستوى الرابع( باعتبارها حالة خاصة لألعداد الكسرية )التجزيء الطبيعية،  بعدها يتم تقديم ا

 (.10لقوى 

 . (TIMSS)تجد جاء انسجاما للبرنامج االفتراضي لالختبارات الدولية هذه المس      
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(  2019التناسبية عرفت كذلك تغييرا من حيث المستوى التعليمي المدرج فيه، في السابق )قبل مستجدات  -3    

 2019لمعامل التناسب، بينما أدرج في المستجدات  يدرج في المستوى الرابع عن طريق جداول اكتشافية نكا

ضمن برنامج المستوى الثالث، بينما برنامج المستوى الرابع خصص لبع  توظيفات التناسبية )السرعة 

 المتوسطة والمسافة الحقيقية وعلى التصميم(.

كانت قبل المستجدات أدرجت في المستوى الثالث وذلك للتعرف على مفهوم القسمة أما في  القسمة -4    

 إنجاز عملية القسمة على رقم واحد في هذا المستوى.المستجدات فقد تم إضافة التقنية 

ع مع تم إزالة المضاعفات في المستجدات ضمن برنامج المستوى الثالث وإدراجه  ابتداء من المستوى الراب -5    

القواسم وقابلية القسمة، وفي السنة الخامسة تم إضافة األعداد الزوجية والفردية بينما تم إضافة األعداد األولية في 

 المستوى السادس.

ضمن دروس برنامج المستوى  2020إضافة درس القوى )المربع والمكعب( ألول مرة في مستجدات  -6    

 الخامس والسادس حيث لم يكن حاضرا قبل.

 تم إرجاع درس الكتلة الحجمية لدروس التناسبية بعدما كان مقررا في السابق ضمن مجال القياس. -7   

 القسمة على عدد عشري لم يعد موجودا ضمن برنامج الخامس وتم اعتماده فقط في برنامج السادس. -8   

ي من الكتاب األبي  إلى الحساب الذهني عرف تحوال كبيرا وقد تناولناه بالتفصيل )الحساب الذهن -9  

 المستجدات(  في الجزء األول من ديداكتيك الرياضيات )انظر كتاب ديداكتيك الرياضيات الجزء األول(.

كفاية المستوى األخير)مخرجات المدرسة االبتدائية( ومجال األعداد والحساب : لم تعد الكفاية في  -10 

لى كفاية األعداد والحساب وكفاية الهندسة والقياسن حيث إ 2019الرياضيات مجزأة كما كانت قبل المستجدات 

 أصبحت كفاية واحدة يدخل فيها جميع مكونات الرياضيات.
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تقديم -1    

مدرسة االبتدائية عموما ألنه يوظف ويستعمل في العديد من أساسيا بال رياضياتيا يعتبر التناسبية مفهوما    

 المجاالت : 

التجارة )البيع والشراء(. -      

اإلحصاء )تنظيم ومعالجة المعطيات مثال(. -      

مثال( والقياس)الطول والكتل والمساحة والحجم والسعة  -الخرائط والتصاميم-الهندسة )التكبير والتصغير  -    

الزمن والنقود(. و  

الطبخ )المقادير(. -     

البناء )التصاميم(.  -      

اإلنتاج واالستهالك. -      

الماء )الصبيب(. -      

    -  ....  

أصلها من النسب أي وجود عالقة معينة بين شيئين مختلفين والتناسبية في مجال الرياضيات هي  والتناسبية    

مجموعة من األعداد األخرى، بمعنى أننا قادرون على إيجاد هذه األعداد عالقة تجمع مجموعة من األعداد ب

األخرى بمعرفة األعداد األولى ونوع العالقة بينهما، أو إيجاد نوع العالقة التي تجمع أعدادا بأعداد أخرى، ويمكن 

 تمثيل التناسبية في الرياضيات كما يلي :

 

العالقة التي تجمع جميع األعداد األولى باألعداد الثانية عالقة ضرب أو  وال تعتبر العالقة تناسبية إال إذا كانت    

 قسمة فتكون إحداهما مباشرة واألخرى عكسية.

الضرب -مالحظة : تسمى العالقة التي تجمع أعدادا بأعداد أخرى بصفة عامة الدوال )التناسبية حالة خاصة     

امة( وهناك عالقة رياضياتية تجمع أعدادا فيما بينها تسمى من الدوال باعتبار هذه األخيرة عالقة ع -والقسمة

 المتتاليات.

لبناء إذن مفهوم التناسبية يمكن االنطالق من المفهوم االجتماعي للنسب باعتباره عالقة بين أشخاص      

 وأشخاص، ثم بلوغ المفهوم الرياضياتي باعتباره عالقة بين أعداد وأعداد أخرى. 
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:  2020التناسبية ومستجدات المنهاج  -2      

مفهوم التناسبية يبدأ في المستوى الرابع ابتدائي بينما في وثيقة المستجدات  2020قبل مستجدات المنهاج       

أصبح مفهوم التناسبية يبدأ في المستوى الثالث، وسوف ندرج بالجدول اآلتي تصور مفهوم التناسبية انطالقا من 

 الكتاب األبي  إلى غاية المستجدات : 

التناسبيةتصور عام لمفهوم   الوثيقة 

 مسائل تناسبية

 جداول تناسبية)معامل التناسب(
 الرابع

2002الكتاب األبي    

 جداول وتمثيالت)معامل التناسب( 

 السلم والسرعة المتوسطة والنسبة المئوية
 الخامس

 جداول وتمثيالت 

 القاعدة الثالثية

السلم والسرعة المتوسطة والنسبة المئوية والسعر والفائدة 

 والكتلة الحجمية

 السادس

لم يتطرق للبرنامج وضمنها ككفاية من كفايات السلك المتوسط دون تحديد 

 للمستوى الذي تبدا به.

* التعرف على التناسبية وتطبيقاتها.     

2009الدليل البيداغوجي   

 وضعيات تناسبية

 جداول تناسبية

 الرابع

2011البرامج والتوجيهات   

تناسبية )معامل التناسب(وضعيات وجداول   الخامس 

 وضعيات وجداول تناسبية )معامل التناسب والقاعدة الثالثية(.

 تمثيالت بيانية

السلم والسرعة المتوسطة والنسبة المئوية والسعر والفائدة 

 والكتلة الحجمية

 السادس

مالحظات :      

(، المستوى الرابع والمستوى 2011الثاني )البرامج والتوجيهات  * أدرجت دروس التناسبية في األسدوس    

الخامس درس مقرر في نهاية الموسم الدراسي، بينما في المستوى السادس األسدوس الثاني كله مخصص لدروس 

 التناسبية وتطبيقاتها.

، تم اعتبار الكتلة الحجمية ضمن مفاهيم التناسبية لكنه أدرج كدرس من 2011* في البرامج والتوجيهات     

 دروس القياس.  
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الخاص  2019ألغت وثيقة المنهاج المنقح  2020)وثيقة المستجدات  2020وثيقة مستجدات المنهاج     

:  بالمستويات األربعة األولى(  

 نحو التناسبية )عالقات(

تمثيل بياني(. –التناسبية )جداول   
 الثالث

 وضعيات تناسبية

 جداول تناسبية)معامل التناسب(

 رسوم بيانية

افات على التصميم. عناصر السرعة المتوسطة والمسافات الحقيقية والمس  

 الرابع

 جداول وتمثيالت ووضعيات تناسبية )معامل التناسب( 

 النسبة المئوية )على شكل نسبة مئوية أو كسر أو عدد عشري(

الشريط المدرج( –سلم الخرائط والتصاميم )الكسر   

 السرعة المتوسطة )المسافة والمدة(

 الخامس

 جداول وتمثيالت ووضعيات تناسبية )معامل التناسب والقاعدة الثالثية( 

 النسبة المئوية وسلم الخرائط والتصاميم والسرعة المتوسطة .

 الرأسمال وسعر الفائدة

 الكتلة الحجمية 

 السادس

مالحظات :      

الثاني حاضر دائما في المستجدات )الوحدة السادسة  * مسألة ترك دروس مستقلة للتناسبية إلى غاية األسدوس     

بالنسبة للمستويين الثالث والرابع والوحدة الخامسة بالنسبة للمستوى الخامس بينما هناك بدء مبكر نوعا ما في 

 المستوى السادس حيت تم إدراج أول درس التناسبية بالوحدة الثالثة(.

تدادات : المكتسبات السابقة واالمالتناسبية و -3      

الثانوي الثانوي( –االمتدادات)الثانوي االعدادي   المكتسبات السابقة 
 الدوال

 المعادالت

 معادلة مستقيم

 المتتاليات  

 األعداد الصحيحة الطبيعية)ابتداء من األول(

 األعداد الكسرية )ابتداء من الثالث(

 األعداد العشرية )ابتداء من الرابع(

 انتقال ومسارات على الشبكة )األول والثاني(.

 قياس األطوال والكتل والسعة )ابتداء من األول(.

 محيط المربع )ابتداء من الثالث(.

 تنظيم ومعالجة المعطيات )ابتداء من األول(.

 تكبير وتصغير األشكال )ابتداء من الرابع(

 قياس المساحة )ابتداء من الرابع(
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تعتبر موارد المستوى الثالث مثال مكتسبات سابقة للمستويات الرابع والخامس والسادس، كما تعتبر    مالحظة :   

 موارد المستوى السادس مثال امتدادات للمستويات الثالث والرابع والخامس.

 

وضعيات التناسبية وإجراءات حلها : -4      

تتنوع الوضعيات التناسبية وتتنوع كذلك طرق حلها :       

:  يةإيجاد معامل التناسب -أ        

 

إليجاد معامل التناسبية بصفة عامة نضرب في العدد الثاني )األسفل( ونقسم على العدد األول )األعلى( أو     

 نضرب في الكسر كما في المثال : 

 

   :  ةمعامل الخطيإيجاد  -ب      
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العالقة الثالثية :  -ج      

 

انطالقا من التمثيل المبياني :  -د       

 

 

الجمع أو الطرح :  -هـ      

 kgالكتلة ب  2 3 5

 dhsالثمن ب  10 15 ?
 3kgو ثمن     2kgهو مجموع ثمن     5kgثمن                

 kgالكتلة ب  2 3 5

 dhsالثمن ب  10 ? 25
 2kgو ثمن     5kgهو  الفرق بين ثمن     3kgثمن                

 البحث عن الوحدة أوال : -و   
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  العالقات الرياضياتية : -ز    

 السرعة المتوسطة 

 )مدة السير( السرعة = المسافة : المدة     

 80km / hمثال :      

  km 80المسافة ب 

  h 1المدة ب 

 

 :  مالحظات   

 (مدة السفر = مدة السير + مدة التوقف)هناك بع  الوضعيات تحتوي على التوقفات أثناء السفر  -1   

 يجب االنتباه للمدة والمسافة والسرعة المتوسطة قد تكون بوحدات أخرى)حضور التحويالت في القياسات(. -2   

 

 النسبة المئوية 

 x 100النسبة المئوية =  )الجزء : الكل(     

 %12مثال : التخفي        

  dh 12مبلغ التخفي  ب 

  dh 100المبلغ الكلي ب 

 مالحظات :   

 يمكن تحويل النسبة المئوية إلى عدد كسري أو عدد عشري كما يلي :  -1      

 

 للبحث عن النسبة المئوية الذي يمثله جزء من الكل يمكن أن نلجأ لتساوي األعداد الكسرية كما يلي :  -2     
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 )المقياس( سلم الخرائط والتصاميم

 السلم = المسافة على الخريطة : المسافة على الواقع    

 مثال :            

  cm 1المسافة على الخريطة ب 

  cm  5000المسافة على الواقع ب

 

 مالحظات : 

 سواء البسط والمقام. cm ب الوحدة تكوندائما  أو العددي رقميالسلم ال -1  

هناك نوع آخر للسلم يسمى السلم الخطي والفرق بين السلم العددي )المثال السابق( والسلم الخطي في الوحدة  -2  

 الحقيقية .التي يمثلها المسافة الواقعية أو 

 

 

 السعر والفائدة السنوية

 100السعر ( :   xالفائدة السنوية = )المبلغ    

  dhs 100المبلغ  )الرأسمال( ب 

  السعر dhsالفائدة السنوية ب 

 

 مالحظات :   

 الفائدة الشهرية هي الفائدة التي يحصل عليها بعد شهر. -1  

 

 درهم )النسبة المئوية للفائدة السنوية( 100السعر هو الفائدة المضافة لكل  -2  
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 الكتلة الحجمية 

 الكتلة : الحجم  =الكتلة الحجمية  

  g / cm³ 7,8لكتلة الحجمية للحديد امثال :      

  g   7,8الكتلة ب 

  cm³ 1الحجم ب 

 

 مالحظات :    

من هذه  1cm³الكتلة الحجمية تمثل كثلة المادة في حجم معين )في المثال السابق للحديد فعندما نزن كل  -1   

 (.g 7,8المادة سنجدها ال تتغير 

 ....kgيجب االنتباه للوحدات قد نجد الحجم باللتر وقد نجد الكتلة ب  -2   
 

لها، فقط حفظ عالقة واحدة أو تحويلها إلى جدول بصفة عامة، ال يستحسن حفظ هذه العالقات الرياضيات ك   

تناسبية ثم استخراج باقي العالقات بتغيير األقطار المتساويات الكسرية وتغيير مكان البسط والمقام لكال العددين 

 الكسريين أو تحويل القسمة إلى ضرب والعكس.

 لكال العددين الكسريين : * تغيير األقطار المتساويات الكسرية وتغيير مكان البسط والمقام    

 

 

 * تحويل القسمة إلى ضرب والعكس : 
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 مداخل ديداكتيكية لبناء أو تقويم أو دعم مفهوم التناسبية :  -5   

الخاصة  يمكن لألستاذ)ة( أن يستعين بمجموعة من  المداخل الديداكتيكية لبناء أو تقويم ودعم للتعلمات       

.ةنشطوسوف نتطرق في هذا المحور ألمثلة منها عن طريق عر  مفصل لأل بمفهوم التناسبية،  

 

اللعبة -أ      

التعرف على مفهوم التناسبية وامتالكه :     الهدف         

  لث / الرابعالمستوى : الثا       

أعداد صديقة( البطاقات الصديقات / جدول الصداقة )جدولاللعبة المقترحة :          

الهدف من اللعبة : اكتشاف أن التناسبية هي عالقة بين أعداد وأخرى        

متعلمين. 6إلى  4شكل العمل     : مجموعات مكونة من          

سير اللعبة :        

المرحلة األولى : البطاقات الصديقات     

  يحضر المدرس مجموعة من البطاقات )تحمل أعداد مختلفة(        

تقسيم المجموعات          

يعطي المدرس لكل مجموعة عددا من البطاقات )نفس العدد لكل مجموعة( ويطالبهم بإيجاد كل بطاقتين         

 -صديقتين)كل بطاقتين تجمعهما نفس العالقة( مع ترك الحرية لكل مجموعة  في اختيار نوع هذه الصداقة)إضافة 

قسمة(. -ضرب  -طرح   

-3+ أو 3تجمعهما صداقة  5و  2مثال        

  x2أو  -4+ أو 4تجمعهما صداقة  8و  4           

 وهذا مثال لعمل بع  المجموعات :    

 (-2المجموعة الثالثة) (x2المجموعة الثانية ) +(4)المجموعة األولى

 5و  1

 7و  3

 6و  2

 4و  0

 6و  2

 12و  4

 15و  5

 3و  1

 3و  4

 6و  7

 8و  9

 1و  2

مالحظات :         

قبل بداية اللعبة، يمكن للمدرس أن يوجه المتعلمين إلى اختيار عالقة واحدة تجمع كل بطاقتين.        

يمكن تحديد وقت زمني إلنجاز اللعبة وتحديد الفائز حسب عدد البطاقات الصديقات الصحيحة.        

لسبورة وتحديد األعداد الصديقة.يمكن تقديم اللعبة بطرق أخرن مثال كتابة أعداد على ا        
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المرحلة الثانية : جداول أعداد صديقة )جدول الصداقة(      

نفس اللعبة، غير أن ما يوزعه المدرس في هذه الحالة جداول تحمل أعداد )من األحسن أن تتكون من صفين     

 وعمودين أو صفين وثالثة أعمدة(

يطالب المدرس من المجموعة تحديد الجداول التي بين أعداد صفها األول وصفها الثاني نفس العالقة) ال     

يكترث المدرس في البداية لنوع العالقة، حيث يترك الحرية إليجاد العالقة المناسبة سواء االضافة أو الطرح أو 

حديد جداول أعداد صفه األول لها عالقة بأعداد الضرب أو القسمة ويمكن أن ينوع المدرس ذلك ألن الهدف هو ت

 صفه الثاني(.

في نهاية اللعبة تحدد نوع العالقة في جداول التناسبية )الضرب أو القسمة(.      

  

التعاقد :  -ب      

التدريب الشخصي على تحديد جداول تناسبية وملء الفارغة منها انطالقة من العالقة التناسبيةالهدف :        

الرابع أو الخامس أوالسادسالمستوى :       

المدرسة : .................................                     التاريخ : ........................          
األسدوس األولمدة التعاقد :        

 التزام
وذلك بهدف تنمية مهارة المتعلم )ة(  نحن الموقعون أسفله، نتعهد بااللتزام بكل ما جاء في هذه الوثيقة "العقد"

تحديد جداول التناسبية والعالقة التي تجمع أعداد الصف األول بالصف الثاني............................ في   

 األطراف المتعهد االلتزامات
تزويد المتعلم بجدول مع تحديد أهو جدول العمل على 
 تناسبية أم ال.

 األسرة األب

عمل األسرة مع إمكانية تدخله في تقديم الجدول  التأكد من
 للمتعلم

 اإلدارة المدير

 االطالع على العمل اليومي للمتعلم )ة(
 تقويم العمل بشكل يومي

 هيئة التدريس أستاذ 

 زمالء العمل تقديم الجداول للمتعلم 
رسم جداول تناسبية على أرضية الساحة أثناء وقت 

 االستراحة
كل ما هو مطلوب منه إنجاز  

 رسم جدول تناسبية واحد بشكل يومي في المنزل

 المتعلم

 المتعلم وأصدقاؤه
تكليف المتعلم )ة( ..................... لعر  جداول بين 

 الفينة واألخرى داخل الفصل
 تكليف المتعلم )ة( ......... لتقديم جداول خارج الفصل

 أصدقاء المتعلم

  األطرافتوقيع 
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مالحظة :     

في هذه -يهدف هذا التدخل الكبير والمتنوع لألطراف لخنق المتعلم )ة( ومحاولة توجيهه إلى تعديل السلوك      

وأحب شخصيا نعته  -الحالة يكون مرغما على التمكن من مفهوم التناسبية لتجاوز هذا الخنق والتخفيف منه

. بالخنق التربوي  

 

الوضعية الديداكتيكية : -ج     

  تحويل الوضعيات إلى جداول وتمثيالت وملؤها الهدف :       

    : الثالث / الرابع / الخامسالمستوى        

طلب مدرس من تالمذته تحويل هذه المسالة إلى تمثيل مبياني وجدول مناسبين، فرسمت نص الوضعية :        

المسالة إلى الجدول "علق خضار هذه الالفتة على الطماطم، ما هو ثمن كل من  إيمان مبيانا بينما لم تستطع تحويل

2kg  3وkg  4وkg "؟ 

 

ساعد إيمان على إكمال ما ينقصها في التمثيل المبياني و رسم جدول الذي يمثل هذه المسألة.      

 

 مالحظات :    

 الوحدات )الكتلة بالكيلوغرام والثمن بالدرهم( ما ينقص التمثيل المبياني -    

 الهدف من هذا النشاط هو اكتشاف طريقتين إلنجاز وإيجاد حل وضعية تناسبية. -    
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:   الخطأ -د      

عندما يقوم المدرس بالتصحيح التبادلي فهو يكتشف حرص المتعلم على التدقيق في عمل صديقه تدقيقا        

حيث يمكنه خلق اخطاء وهمية)نقطة صغيرة ال يراها ...(  وهذا يدخل في إطار المنافسة بين المتعلمين كبيرا، 

 من جهة ومدى قدرة الخطأ على تحفيز المتعلم لالنتباه أكثر، ويمكن االنطالق من الخطأ لبناء التعلم أو دعمه،

االنطالق من الخطأ لبناء التعلم :  -           

ملء  –يمكن االنطالق من األخطاء التي ترتكب بكثرة في دروس التناسبية )تحديد خاطئ لمعامل التناسب          

 خاطئ لجداول تناسبية ...( وذلك عن طريق وضعية على غرار : 

أعطى مدرس لمتعلميه هذه المسأله، الحظ إنجازات المتعلمين وساعدهم على تحديد أخطائهم وتصحيحها.        

ه مجموعة من إنجازات المتعلمين، بها إنجاز واحد سليم، حدده مبينا الخطا الذي ارتكبه كل واحد. هذ         

 

  االنطالق من أخطائهم )على األلواح أو على  الدفاتر( لتقويم ودعم التعلمات. -        

كما يمكن للمدرس االنطالق من األخطاء المرتكبة في حينها على الدفاتر أو الكراسات او األلواح وتقديمها         

 للمجموعة بطريقة ال تحط من قيمة المتعلم.

مثال عندما يالحظ المدرس خطأ مرتكبا يضعه في وضعية معينة على أن القائم بها شخصا آخر حيث يدخل    

هذا خطأي....( ويحدث التعلم.المتعلم في صراع داخلي )  

 

الفوارق الفردية :  -هـ        

  دعم دروس التناسبيةالهدف :       

/ السادس الخامس : الثالث / الرابع / المستوى        

تقسيم إلى مجموعات متجانسة حسب نتائج تفييئ التقويمات.         

 

تطبيق  -مسألة  -خطاء قدرات أعضاء كل مجموعة )االشتغال على األ يمكن إدراج وضعية حسب *    

.يمكن مناقشة النتائج ليستفيد أعضاء المجموعات األخرى ، مباشر...(  

* يشتغل كل مستوى حسب األهداف المرسومة وذلك بتنويع األنشطة وتوزيعها على مجموعة العمل وفق     

 قدرات أعضائها.
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المشروع :      -و      

كتيب خاص بأنواع المسائل التي تحمل وضعيات تناسبية وطرق حلها المختلفة         

الخامس / السادسالرابع / المستوى :          

)مرحلة البحث( مسائل وتصنيفها المرحلة األولى : البحث عن      

(والتصنيف واإلخراجتنظيم )ال وضع تصور للكتيب المزمع إنجازهالمرحلة الثانية :      

نصوص مسألة من كراسة قديمة...( –وسائل مساعدة في العر  )صور المرحلة الثالثة : البحث عن      

اإلنجازالمرحلة الرابعة :      

 

التناسبية : من التعليم إلى التدريب -6     

في البرنامج القديم والبرنامج الجديد دروس التناسبية مقترحة في نهاية السنة )األسدوس الثاني( وهذا يشكل       

عبئا كبيرا لدى المدرس باعتبارها نهاية السنة والمتعلم منهك في هذه الفترة من جهة والتخصيص الزمني الذي ال 

للمدرس تحضير بطاقات حاملة لجداول متنوعة ويحول يراعي مبدأ االمتداد الزمني للمفهوم، لذا يستحسن 

 التناسبية إلى نشاط تدريبي مستمر في الزمن وال يكون مقيدا بانتظار مدة أو حصة برمجته الرسمية.

جداول وتمثيالت مبيانية واضحة )كبيرة على الكرطون مثال أو العر  الحاسوبي بالمسالط( يقدمها بين الفينة     

شاط ال يستغرق دقيقتين إلى ثالثة غايته إبقاء المتعلم مع التناسبية وممارستها بشكل مستمر.واألخرى، هذا الن  

جداول متنوعة إحداها ممتلئة بأعداد يتحقق المتعلم أنها متناسبة )تحديد معامل التناسب( وجداول غير ممتلئة    

ممتلئ ويعرضه في كل مرة بملئه  مزودة بعالقة معينة )في هذا االطار يمكن للمدرس تحضير جدول واحد غير

 بالقلم اللبدي القابل للمسح( وجداول ناقصة يوجه المتعلم إلتمام ملئها بأعداد صحيحة.

مالحظة : لهذا الغر  يمكن للمدرس تحضير جدول غير ممتلئ وتغليفه بالستيكيا حتى يتسنى الكتابة عليه    

 والمسح كذلك، أو لوحة خاصة لذلك.

يةلوحة جداول تناسب  جدول تناسبية في ورقة مغلفة بالستيكيا 
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 التناسبية واشكاالت ديداكتيكية :  -7    

هو عنصر من الوضعية المسألة بحيث  لمتغير الديداكتيكيا المتغيرات الديداكتيكية الخاصة بالتناسبية : -أ       

يكون كل تغيير فيه يؤدي إلى تغيير نوعي على طرق واستراتيجيات الحل على مستوى الكلفة ودرجة الصعوبة 

 ، فهو عامل إذن من العوامل المؤثرة في التصرفات التي يلجأ إليها المتعلمون في إنجاز النشاط.أو التعقيد

 : العالقة بين األعداد المقترحة -

 عشري( –كسر  –معامل التناسبية بسيط أم مركب )صحيح             

 عشري( –كسر  –معامل الخطية بسيط أم مركب )صحيح             

 سهولة أو صعوبة إيجاد معامل التناسب أو معامل الخطية. -     

 سياق وضعية التناسبية : -     

 سهولة أو صعوبة تمثيل الوضعية.          

 تمثيل مع بيئة المتعلم.          

 اللغة الموظفة في وضعية التناسبية :  -    

 طبيعة المفردات المستعملة وتكييفها مع قدرات المتعلمين )المصطلحات والكلمات(.           

 استخدام المعينات أو األسناد )وثائق(           

 بية.المقادير الموظفة )الكميات( في وضعية التناس -    

 السعة والكتلة والطول والحجم والثمن والمساحة ....            

 المطلوب أو التعليمة )السؤال( : -    

 إيجاد العالقة )النسبة / السعر / الكتلة الحجمية / معامل التناسب...(       

 لكل....(إيجاد أحد أطراف العالقة )المسافة أو المدة / الكتلة أو الحجم / الجزء أو ا       

 

 الصعوبات المنتظرة أثناء التعامل مع وضعية التناسبية :  -ب   

 –تمثيالت  –على الكميات المتعلقة بالوضعية من خالل طريقة تقديمها )جداول صعوبة التعرف  -        

 نصوص...(.

تحديد هل الوضعية تناسبية أم ال )معظم المتعلمين يعتقدون أن كل وضعية مقدمة في جداول هي  صعوبة -      

 وضعية تناسبية(.

صعوبة متعلقة بوضعية زيادة ونقصان )في غالب األحيان زيادة ونقصان توحي لعمليتي الجمع والطرح ما  -    

 يؤدي إلى ارتكاب أخطاء في التكبير والتصغير(.

 –مشكل في إنجاز العمليات  –اختيار طريقة الحل )كيفية إيجاد معامل التناسبية أو معامل الخطية صعوبة  -    

 كيفية استخراج العالقة الثالثية...(
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 مصادرها وسبل لمعالجتها : األخطاء المرتكبة في حل وضعيات تناسبية  -ج    

 معامل تناسبية او معامل خطية غير صحيح -      

 تحويل غير صائب لمسألة تناسبية إلى جدول أو تمثيل مناسب. -      

 العمليات المستنتجة من الوضعية التناسبية غير سليمة -      

 إنجاز غير سليم للعالقة الثالثية. -      

 العالقة الرياضية الموظفة غير صائبة. -      

 غير سليمة. المعطيات المستخلصة من الجدول أو من التمثيل -      

 خطأ في إنجاز العمليات. -      

 

 ويمكن أن تكون لهذه األخطاء مصادر متعددة :   

 

 

 ويمكن معالجة هذه الخطاء بتوظيف أساليب مثل :    

 االنطالق من تمثالث المتعلمين باعتبارها مكتسبات سابقة. -      

 والوضعيات واألنشطة مع قدرات المتعلمين. مالءمة التعلمات -      

 جذب المتعلمين لالنخراط في بناء تعلماتهم وتقويمها. -      

 -فارقية  -تعاقدات  -مشاريع  -اعتماد تقنيات تنشيط مالئمة وتنويع مداخل بناء وتقويم التعلمات )ألعاب  -      

 وضعية مشكل(. -الخطأ 

 خلق ظروف عمل مالئمة بخلق وضعيات مستقاة من المحيط وتراعي قدرات المتعلمين. -      

 العمل على تنويع الوضعيات مراعاة للمتغيرات الديداكتيكية. -      

 خلق تعاقد واضح المعالم ليعرف كل طرف ما له وما عليه. -       

 نقل الديداكتيكي(.تبسيط المفاهيم والتدرج في سلم المعرفة )ال -       
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للروائز أهمية بالغة في تقويم مكتسبات المتعلمين من جهة والعمل الديداكتيكي بوجه عام من جهة أخرى، وقد     

 بين الفينة واألخرى حيث تعطيه تغذية راجعة حول ما يطرحهوأخذ يمررها التجأ النظام المغربي لهذه الروائز 

 –)استقاللية الحساب الذهني   PEEQع بعضها في تغييرات مهمة كروائز مشرو ساهمتمن برامج، وقد 

تأخير األعداد العشرية عن  –)إضافة مجال تنظيم ومعالجة المعلومات  TIMSوكذا روائز التمارين المتكافئة( 

 حذف نقل ....( –والتي لها دور كبير في تغيير برامج الدروس)إضافة األعداد الكسرية( 

  وأخذ فكرة عنها. وسنتناول في هذا العدد واألعداد المقبلة بعضا منها ليستأنس بها المدرس    

السنة الثانية : 2014رائز المركز الوطني لالمتحانات  -1    

  :     يناسبه الذي باألرقام المكتوب بالعدد بالحروف مكتوب عدد كل بخط( ي)صل-1      

 69     ●    ● وأربعون ثمانية       

     55     ●  ●  خمسون        

  50     ●  ● وستون تسعة                

●     48   

 :األصغر إلى األكبر من األعداد هذه( ي)رتب -2      

59 - 76 - 51 - 65 - 54 - 67 

 
 

 : المجموع( ي)احسب -3      

 

 : شمعة أطول تحت)×(  عالمة( ي)ضع -4     

 

 



 

34 

 : المناسبة الخانة في)×(  عالمة( ي)ضع  -5    

               
  

  ؟ الساعة تشير كم إلى -6       

 

 

 .المناسبة النقدية القطع اختاري/اختر درهما، 17 ثمنها لعبة لشراء  -7     

 :ستختارينها/ستختارها التي القطع تحت)×( عالمة( ي)ضع      

 
 

 

 : األسبوع أيام كتابة( ي)أكمل  -8       
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 :اليمنى بيدها عائشة تحمله ما( ي)لّون  -9      

 
 تحت الرسم الذي يمثل تماثال :)×( ضع)ي( عالمة  -10     

 

 :   القنهذا  حسب        إلى           من المسار )ي(رسما -11      
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 PEEQ  2014الرائز التشخيصي للمستلزمات الدراسية في مادة الرياضيات مشروع     -2   

 الجزء األول : -أ      
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  : الجزء الثاني     
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 )االتجاهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم(   المستوى الرابع  2011لسنة   TIMSSنموذج  -1    

 دقيقة( :  45النموذج األول ) -أ       

 النشاط األول : 

 x 26 53أنجز العملية التالية :    

 النشاط الثاني : 

 

 النشاط الثالث :  

 4عشرات +  2وحدات +  3ما هو العدد الذي يساوي    

 مئات؟

 

 النشاط الرابع : 

 

 النشاط الخامس : 

 

 النشاط السادس : 

 

 النشاط السابع : 

 

 النشاط الثامن : 

 

 النشاط التاسع : 

 

  النشاط العاشر :

 

 النشاط الحادي عشر : 
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 النشاط الثاني عشر : 

 

 النشاط الثالث عشر : 

 

 النشاط الرابع عشر : 

 

 النشاط الخامس عشر : 

 12 : 64أحسب 

 النشاط السادس عشر : 

 

 النشاط السابع عشر : 

 

 النشاط الثامن عشر : 

 

 النشاط التاسع عشر : 
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 دقيقة( :  45النموذج الثاني ) -ب  

 النشاط الخامس : 

 

 

 

 

 

 

 النشاط األول : 

 

 النشاط الثاني : 

 

 النشاط الثالث : 

 3,19 – 12,23أحسب : 

 النشاط الرابع : 
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 النشاط السادس : 

 

 النشاط السابع : 

 

 النشاط الثامن : 

 5368 + 3629أحسب 

 التاسع : النشاط 

 

 النشاط العاشر : 

 

 النشاط الحادي عشر : 

 

 

 النشاط الثاني عشر : 

 

 النشاط الثالث عشر : 

 

 النشاط الرابع عشر : 
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 النشاط السابع عشر : 

 
 النشاط الثامن عشر : 

 
 النشاط التاسع عشر : 

 
 

 النشاط الخامس عشر : 

 
 النشاط السادس عشر : 
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 النشاط العشرون : 

 
 النشاط الواحد والعشرون : 
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    1- مبارة أطر األكاديمية "جزء الديداكتيك"

       1-1- النموذج األول :  دورة يونيو 2017 :

 الجزء األول : االختيار المتعدد

  
 األسئلة األجوبة الرسمية

-1 

  

 

 أ-

 

 

  -ب

 

 

-2 
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 األسئلة األجوبة الرسمية

-3 

 

 

 
 الجزء الثاني : 

 

 

 حدد هدفين من هذا النشاط. -1

 

 –ألي وظيفة من وظائف التقويم ) تشخيصي   -2
جزائي )اشهادي(......( تم تقديم هذا  -تكويني 
 النشاط؟

 

يمكن أن تعيقا عملية فهم المسالة اذكر صعوبتين  -3
لدى المتعلم، مستدال بأمثلة توضيحية من النشاط 

  .المقترح

 

أعد صياغة النشاط المقترح بحيث تساعد المتعلم  -4
 على تجاوز بع  الصعوبات المتعلقة بالفهم.
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 األسئلة األجوبة الرسمية

 

 

 

 

5-  

 

اقترح سبال لمعالجة الصعوبات المتعلقة  -6 يقترح المترشح سبال للمعالجة.
 باستعمال وتوظيف التعلمات المدرسية.
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     1-2- النموذج الثاني : دورة يناير 2018 :

 
 الوضعية  : نقترح عليك درسا مأخوذا من الكتاب المدرسي 
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 األسئلة األجوبة الرسمية

 1- ما هو المستوى المستهدف؟ 

 

2- ما هي المكتسبات القبلية التي يجب على المتعلم 
 التوفر عليها إلنجاز األنشطة التمهيدية؟

 

 3- اعط حال للنشاط 2

 
4- اقترح مدة زمنية تراها مناسبة إلنجاز هذه 

 األنشطة معلال جوابك.

 

5- ما هي الصعوبات والعوائق المرتقبة عند تدبير 
 المسألة؟

6- ما هي المعارف األساسية التي تهدف إليها هذه  
 األنشطة؟

7- اذكر خطأ يمكن أن يرتكبه التلميذ عند اإلجابة عن  
 النشاط2، وما هو في نظرك مصدر هذا الخطأ؟

8- اعط نشاطا، مع تعليل اختيارك، يهدف تقويم  
 تعلمات التالميذ لتجاوز الخطأ المرتكب.

 
9- ما موقع الدرس في البرنامج الدراسي معلال 

 جوابك؟

 
-10 
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 امتحان الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الثانية.  -2   

 .2012النموذج األول :  دورة شتنبر  -2-1       

 

 األسئلة الجواب المقترح رسميا

مقادير أخرى قابلة للقياس :السعة،الزمن ، النقود ،    
  ...الزوايا

1- من بين المقادير القابلة للقياس في التعليم 
االبتدائي نذكر : الطول والمساحة والحجم، أذكر 

مقدارين آخرين قابلين للقياس في التعليم 
 االبتدائي.

 :أهداف تدريس القياس في التعليم االبتدائي
 التموقع في الزمن و المكان- 
التمكن من قدرات التحليل و تقنيات التقدير و المعايرة و - 

 القياس
 دةالتحسيس بمفهوم القياس من خالل مناوالت متعد- 
القيام ببع  المناوالت االولية حول القياس و العملة و - 

  الطول و الكتلة و الزمن
  التمكن من قياس الطول و الكتلة و السعة و الحجوم- 
 التمكن من مفهوم المساحة و استعمال وحدات قياسها- 
 التمكن من استعمال قياس الزمن- 

2- اذكر هدفين تعليمين خاصين بدرس من 
 دروس القياس في التعليم االبتدائي.

-3 
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 المستوى الرابع - 
-تعرف المستطيل -جداء عددين صحيحين طبيعيين  - 

 ... مفهوم السطح–قياس االطوال 
  حساب مساحة المستطيل- 
 يذكر المترشح بع  الوسائل التعليمية المناسبة- 

3-1- في إطار التخطيط إلنجاز هذا النشاط حدد ما 
 يأتي : 

 المستوى المستهدف
 ثالثة مكتسبات سابقة ضرورية إلنجاز هذا النشاط

 المحتوى الدراسي المستهدف
 الوسائل التعليمية

 يركز المترشح على ثالثة محاور أساسية :
 شكل العمل )تدبير الفضاء و الزمن(- 
 ستاذ و المتعلمينأدوار و مهام كل من األ- 
 استثمار النتائج- 

3-2- في ضوء ما سبق، حدد الخطوات المنهجية 
 لتدبير هذا النشاط )في 5 أسطر على األكثر(.

3-3- اذكر صعوبة يمكن أن تعتر  المتعلمين   يذكر المترشح صعوبة مناسبة و أسلوبا مناسبا لمعالجتها - 
 خالل إنجاز هذا النشاط وسبل معالجتها.

 -4 

 

 يحدد المترشح األخطاء ومصادرها المناسبة
 

4-1- اذكر ثالثة أخطاء ارتكبت في اإلجابتين 
 وحدد مصادرها.

4-2- اقترح نشاطا او انشطة لمعالجة هذه  اقتراح نشاط أو أنشطة مناسبة لمعالجة االخطاء الثالثة 
 األخطاء.

 2013النموذج الثاني :  دورة شتنبر  -2-2   

1-  يستهدف تدريس الرياضيات في التعليم االبتدائي تنمية التفكير الرياضي لدى المتعلمين وذلك من خالل حل 
 مسائل رياضياتية مرتبطة بحياتهم اليومية. 

 األسئلة الجواب المقترح رسميا

أ- ضع/صغ وضعية مسألة مناسبة تستهدف استعمال  صياغة مسألة مناسبة
 األعداد الكسرية بالمستوى السادس ابتدائي.

 .فهم المسألة وتحديد المعطيات والمطلوب-

 .الحل ربط المعطيات بالمطلوب وتحديد خطة-

مع استبدالها بخطة اخرى فى حالة  الحل تطبيق خطة -
  .عدم نجاحها

 مع المعطيات. الحل تحقق وبحث مدى توافق-

 األستاذ وأدوار المتعلم. تحديد مهام   

ب- حدد الخطوات المنهجية لحل هذه المسألة مع 
 المتعلمين مبرزا مهام األستاذ وأدوار المتعلم.

 2- طرح أستاذ السؤال التالي :  

 

حدد الخطا الذي ارتكبه هذا المتعلم، مع إبراز مصادره  تحديد الخطأ المناسب وإبراز مصدره وسبل معالجته.
 الممكنة وسبل معالجته.
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 .2014النموذج الثالث :  دورة شتنبر  -2-3       

 

 األسئلة الجواب المقترح رسميا

1- حدد المستوى الدراسي الذي يتم فيه إدراج  المستوى الرابع
 هذا المفهوم.

 األعداد الصحيحة الطبيعية
 الضرب

 جدول الضرب
 .... 

 2- حدد ثالثة مكتسبات قبلية لبناء المفهوم.

 تحديد جدول التناسبية
 تحديد معامل التناسب
 ملء جدول تناسبية

.... 

 3- حدد ثالثة أهداف تعليمية لدرس التناسبية.

اقترحت مدرسة هذا النشاط :  -4  

 

4-1- حدد صعوبتين يمكن أن تواجه المتعلمين  تحديد صعوبتين مناسبتين
 والمتعلمات أثناء إنجاز هذا النشاط.

 4-2- حدد الخطوات المنهجية لتدبير هذا النشاط. تحديد الخطوات المنهجية

 4-3- فيما يأتي إجابة أحد المتعلمين عن هذا النشاط :

 
- حدد الخطأ الذي ارتكبه هذا المتعلم ومصادره  تحديد الخطأ ومصادره واقتراح نشاط معالجته.

 ثم اقترح نشاطا لمعالجة هذا الخطأ.
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   3- امتحان الكفاءة المهنية لولوج الدرجة األولى 

       3-1- النموذج األول : دورة شتنبر 2016 

 الوضعية : 
       يتم تحقيق أهداف تدريس مادة الرياضيات بالسنة السادسة من التعليم االبتدائي عبر عدة مجاالت رئيسية 
من بينها مجال الهندسة ومفهوم الفضاء الذي يشكل مناسبة لدمج عدة مفاهيم بين الحساب والقياس والهندسة 

 في حل المسائل.

 األسئلة الجواب المقترح رسميا

 

1-اذكر كفايتين لتدريس مفهوم الفضاء 
يستهدفهما برنامج وحدة الرياضيات بالسنة 

 السادسة من التعليم االبتدائي.

 

2- حدد هدفين لتدريس الموشور القائم بالسنة 
 السادسة من التعليم االبتدائي. 

 

3- اذكر مجسمين من المجسمات المقررة بالسنة 
 السادسة من التعليم االبتدائي.  

 

4- اذكر كفاية ترتبط بين القياس ومفهوم 
 الفضاء.  

5- اقترح أستاذ على المتعلمين والمتعلمات بالسنة السادسة من التعليم االبتدائي ثالث نشور لمجسمات على 
 ورق مقوى كما هو مبين في الشكل أسفله.

  
   طلب األستاذ من المتعلمين والمتعلمات إتمام ما يلي : 

 .... وحجمه هوcm²......... ومساحته الكلية هي  cm²يمثل نشر ل ...... مساحته الجانبية هي 1النشر  -   
cm³  وسعته ....l .... 
 .... وحجمه هوcm²....... ومساحته الكلية هي .. cm²يمثل نشر ل ...... مساحته الجانبية هي 2النشر  -   
cm³  وسعته ....l.... 
 .... وحجمه هوcm²......... ومساحته الكلية هي  cm²يمثل نشر ل ...... مساحته الجانبية هي  3النشر -   
cm³  وسعته ....l.... 
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 5-1- اذكر هدفين لهذا النشاط.

 

 5-2- حدد مكتسبين قبليين إلنجاز هذا النشاط.

 

 5-3- حدد امتدادين ممكننين لهذا النشاط.

 

5-4- اشرح كيف ستتم عملية االستثمار 
 الجماعي لهذا النشاط.

 

انقل على ورقتك الجدول أسفله وحدد  -5-5
بع  النتائج المرتقبة لهذا النشاط وذلك بملء 
الخانات الفارغة مع إبراز كل الخطوات المتبعة 
والصيع الرياضياتية المستعملة للتوصل إلى كل 

 (.π=3,14نتيجة)نأخذ 
المساحة  الحجم السعة

 الكلية
المساحة 
 الجانبية

  االسم

النشر     
1 

النشر     
2 

النشر     
3 

 

5-6- اذكر صعوبة يمكن أن تعتر  المتعلمين  
والمتعلمات أثناء إنجاز هذا النشاط وسبل 

 معالجتها.

 5-7- اقترح نشاطا تقويميا لمفهوم السعة. 
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    3-2-  النموذج الثاني : دورة شتنبر 2017 

 الوضعية 1 : 

 

 األسئلة الجواب المقترح رسميا

 

1- إضافة إلى المزايا المذكورة أعاله واستنادا 
لتجربتك المهنية، اذكر ثالث مزايا اخرى للعمل 

 في مجموعات داخل القسم.

 

2- حدد شرطين أساسيين ينبغي اعتمادهما 
لضمان تفعيل سليم للعمل في مجموعات داخل 

 القسم.

 الوضعية 2 : 

 

 

1- اذكر إجراءين منهجيين يمكننان المدرس من 
 تصحيح هذا التمثل الخاطئ لدى المتعلمين.

2- خالل حصة االستثمار، تتعلق بمفهوم قسمة األعداد الصحيحة الطبيعية، في المستوى الخامس من التعليم 
 االبتدائي، اقترحت األستاذة على التالميذ المسألة أسفله واختارت العمل في مجموعات داخل القسم.
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 2-1- اعط مالحظات حول المسألة.

 
2-2- اذكر أربع مراحل يتم اعتمادها 

 في حل مسألة رياضياتية.

 

2-3-عند تقديم عرو  مختلف 
المجموعات ومن خالل ممارساتك 
للتدريس، حدد محورين ينبغي أن 

 ينصب عليهما النقاش. 

 

2-4- من بين األجوبة المقدمة اقترحت 
 إحدى المجموعات الجواب التالي :

 

  حدد ثالثة أسباب لهذا الحل الخاطئ، 
مع ذكر مصدر كل واحدن ثم اقترح 

 سبل المعالجة. 

 

2-5- اقترح صياغة للمسألة ليصبح 
لها معنى وحلها ممكنا مع تقديم مراحل 

 الحل.
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    4- امتحان ولوج مركز مفتشي التعليم. 

        4-1- النموذج األول : دورة يوليوز 2016 

الجزء األول : في ما يلي وثيقتان حول التناسبية )1( مقتطفتان من كتابين مدرسيين لنفس المستوى.األولى مكتوبة 
 من جزء واحد )تذكر( والثانية من جزاين )التمرين رقم 4 وال أنسى(

 

 األسئلة الجواب المقترح رسميا

 
مالحظة : ال عالقة لألجوبة المقترحة رسميا 

 مع ما هو مقترح في االمتحان.

 1- هناك نقط اختالف بين الملخصين )تذكر وال أنسى(

 1-1- اذكر نقطتين منهما مع الشرح.

 1-2- على مايدل هذا االختالف؟

 2- بالنسبة للوثيقة 2 هناك اختالفان في الشكل والمضمون بين الجأين.

 2-1- حدد هذين االختالفين.

 2-2- على ماذا يدل هذين االختالفين؟

الجزء الثاني :يتم ذكر التناسبية في مستوى الرابعة ابتدائي إال أن 
 المفهوم يوظف ضمنيا في مستويات سابقة.

 1- اعط مثاال لذلك.

2- يوظف المفهوم في الرياضيات ومواد أخرى غير الرياضيات. اعط 
 مثاال على ذلك في الرياضيات بالثانوي االعدادي.

3-هناك على األقل ثالثة أشكال لتقديم مفهوم التناسبية. اذكر اثنين منها 
 وعزز كل واحد منهما بمثال)تمرين(. 

4- اذكر طريقة لملء جدول أعداد متناسبة غير الطرق المذكورة في 
 الوثيقتين السابقتين وذلك من خالل مثال

5- كيف يمكن ألستاذ أن يجعل المتعلم يمأل جدول التناسبية بتبني 
طريقة دون األخرى من بين الطرق الواردة في الوثيقتين السابقتين. 

 عزز جوابك بمثال. 
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        4-1- النموذج الثاني : دورة ماي  2017 

 الوضعية : 

 

 األسئلة الجواب المقترح رسميا

 
1- حدد المفهوم الرياضياتي المقدم في 

 هذا الدرس.

 

2- حدد هدفا تعليميا لهذا النشاط 
 والمستوى الدراسي المناسب.

 

3- في إطار التدرج في تقديم المفهوم 
اعاله وإلدراج بعض الخاصيات التي ال 

يمكن إبرازها بوضوح بواسطة الطي 
والتقطيع مثل خاصية "الحفاظ على 

المسافات"، قدم خطاطة درس لمقاربة 
هذه الخاصية مع إبراز عناصر الوضعية 

 الديداكتيكية المناسبة.

 

4- حدد انطالقا من تجربتك المهنية بعض 
الصعوبات المرتبطة بالمتغيرات 

الديداكتيكية في دروس مجال الهندسة 
 ومفهوم الفضاء.
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 2020دورة   مبارة توظيف أساتذة المدارس -5  

 المقبل()النموذج الثاني في العدد النموذج األول           

Situation 1 : 
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 -المقارنة والترتيب نموذجا-من التعلم باألنشطة الكتابية إلى التعلم بالتداريب اليومية  -1   

 أم الحساب الرياضي؟ لماذا ال نجد  ما عالقة الرياضيات بالرياضة؟ هل يمكن القول الحساب الرياضياتي     

 هذا التطابق في اللغات األخرى؟   

 تساؤالت كثيرا ما يطرحها عدد كبير من األشخاص، هذا التطابق العربي بين الرياضيات والرياضة      

 إيجابي باعتبار الرياضيات رياضة عقلية ذهنية يستطيع بها الطفل بناء خطاب لغوي أدبي علمي فني...،  تطابق 

 فهي أساس التفكير، أما الرياضة فهي نشاط بدني جسمي أهميته تكمن في تنمية الجسم )العضالت(.

 الذهنية، يمكن استحضار اذا اعتبرنا الرياضيات نشاط رياضي عقلي ذهني يهدف لتطوير وتنمية الملكات     

النشاط الرياضي المتمثل في التداريب اليومية والدائمة، والتي يكون الطفل أمامها فاعال إيجابيا ممارسا، فرياضة 

الجمباز مثال تحتاج إلى تداريب لها امتداد زماني ومكاني، هذه التداريب تبدأ بسيطة وتتطور بإدخال متغيرات 

 جديدة.

ا يستحسن أن تقتفي أثر الرياضة بتجاوز األنشطة الكتابية من جهة والتقسيم الزمني الرياضيات بدوره    

لألهداف من جهة أخرى واستحضار بعد االمتداد الزمكاني  في تدبير هذه المادة، ويمكن ذلك بتحويلها إلى أهداف 

 تدريبية يومية تبقى قابلة للتطوير والتنمية وفق مبدأ التدرج.

 مقارنة وترتيب األعداد)يمكن ممارسة هذا النشاط كيفما كان نوع األعداد(نا مثاال لذلك : سوف أقترح ه       

قبل ممارسة هذا النشاط التدريبي، يمكن تحضير مجموعة من البطاقات الحاملة لألعداد )في البداية يمكن أن     

يمكن إدراج بطاقات  -طوير التدريبوهذا ما أشرنا إليه في مسألة ت-يكتفي المدرس بالكتابة الرقمية، فيما بعد 

 حاملة لكتابات مختلفة(.

  

 بطاقات الرموز نماذج من بطاقات األعداد

قبل ممارسة النشاط التدريبي الخاص بالمقارنة، يكلف المدرس متعلمين ألخذ البطاقات )كل  المقارنة : -1   

واحد يأخذ البطاقة عشوائيا( ثم يقرآن العددين، بعد ذلك يطلب من متعلم ثالث اختيار بطاقة الرمز وتقديم المقارنة 

ر البطاقات والرمز وتقديم مشهد المقرنة أمام المتعلمين، يمكن للمدرس أن يختار ثالث متعلمين ويطلب منهم اختيا

للمتعلمين، وكما يمكنه أن يحدد البطاقات بتزويد المتعلمين الثالث الذين اختارهم ثالث بطاقات اثنتين  حاملتين 

 للعدد وأخرى حاملة للرمز.
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 مشهد تقديم المقارنة

يمكن إدراج هذا النشاط التدريبي في مسابقات بين المتعلمين )مجموعات من ثالث متعلمين مع ملء  مالحظة : 

 جدول اإلجابات الصحيحة(

عو  تكليف ثالث متعلمين للمقارنة، يمكن تكليف أكتر من ذلك للقيام بنشاط الترتيب، في الترتيب :  -2   

الرمز وثالثة يتكلفان بحمل األعداد(، بعد ذلك يمكن تكليف سبعة اثنان يتكلفان ب-البداية يتم تكليف خمسة متعلمين 

 وهكذا ...

  

 متعلمين( 7ترتيب أربعة اعداد ) متعلمين( 5ترتيب ثالث أعداد )

 مالحظات :     

يمكن االستغناء عن المتعلمين الذين يحملون الرمز وذلك بالوقوف في الخانة المناسبة انطالقا من جدول  -1     

 مسطر ومهيأ على أرضية القسم وفق األمثلة التالية : 

 الترتيب التناقصي أو التنازلي  الترتيب التزايدي أو التصاعدي

 

 الصغر       األكبر

 

 

 األكبر      األصغر

 

يمكن كذلك تكليف المتعلمين بإلصاق البطاقات على السبورة أو على الحائط إذا كان البطاقات القابلة لإللصاق  -2

متوفرة، كما يمكن للمدرس أن ينجز هذا النشاط بما يضمن هذا التدريب المستمر في الزمان )يومي / مرتان 

ومكاني )مع أصدقائه خارج الفصل( ويضمن القيام بالنشاط في مدة زمنية قصيرة، كما يمكنه إدراج أسبوعيا...( 

النشاط التدريبي في قالب مسابقات بين المتعلمين مع تحديد الفائزين في كل مرة ومتابعة هذه المسابقات على 

 طول السنة الدراسية.

 

 

 2020 شتنبر 23الذهني وباحث في الرياضات،  حسابمحمد فصيح ، مؤطر تربوي ومدرب ال           
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  -تقديم األعداد نموذجا–األلعاب : مدخل ديداكتيكي لبناء المفهوم الرياضياتي والتدريب عليه  -2  

لبناء مفهوم رياضياتي ما، حيث يمكن للمدرس أن ينطلق من وضعية مفتعلة  تتعدد المداخل الديداكتيكية        

تحتوي على عقبة تحفز المتعلم على تجاوزها بنفسه أو مع أقرانه، مشكلة حقيقية حياتية تحتاج للحل، خطأ يحتاج 

متعددة من للتقويم والتعديل، تعاقد مع المتعلم وذلك بتدخل مجموعة من األطراف، مشروع يحتاج غلى مراحل 

 تخطيط وتنفيذ وتقويم، لعبة تجمع بين االستمتاع والتسلية والتعلم والتدريب.

 المحبة لأللعاب، يمكن لهذه األخيرة أن تكون مدخال أساسيا  -الطفل-وانطالقا من طبيعة المتعلم       

 وحتى تقويمه وتثبيته وترييضه-بالمعنى الرياضي لكلمة الرياضيات-ومهما في بناء المفهوم الرياضي 

 ودعمه أي التدريب عليه، وكأن استقرار المفهوم في الذهن المتعلم يحتاج إلى أنشطة رياضية جسدية 

من جهة وذهنية من جهة أخرى وهذا ما نتوخاه من استثمار لمدخل األلعاب، وسأقترح في هذا الصدد مجموعة 

باألعداد والحساب مثل : قراءة وكتابة األعداد، المقارنة  من األلعاب التي قد تكون لبناء بع  المفاهيم الخاصة

 والترتيب.

 لعبة أحسن رمية )المقارنة والترتيب( :  -1   

ترسم على أرضية الفصل أو على ساحة المدرسة النموذج أسفله )يمكن ابتكار نماذج أخرى تفي بالغر         

 كما يمكن إضافة رتب أخرى( :

 

عدد الكرات  -كرات مثال )يمكن استعمال األدوات المتوفرة كاألحجار مثال  5كل متعلم أن يرمي ب  يحاول     

التي سيرميها المتعلم يحددها المدرس( ثم يقوم بقراءة العدد المحصل عليه ويسجل النتيجة التي حصل عليها. بعد 

ك أية طريقة في المناقشة مقارنة نتيجة االنتهاء من الرمي، يحدد الفائز بعد المناقشة )يمكن للمدرس أن يسل

 أصغر عدد ...(. -ترتيب بع  المتعلمين  -متعلمين 

 المقارنة والترتيب...( –الحظ الجميل )رتب العدد  -2   

أرقام يكتبها على السبورة )يحدد في ورقة مستقلة ال يراها المتعلمون شرط  5أو  4أو  3يقترح المدرس       

مجموع وحداته  -رقم وحداته هو ....  -ار األعداد التي اختارها مثال رقم عشراته هو .... العدد الفائز باستحض

مثال( ثم يحدد العدد الذي سيكتبه كل متعلم )عدد  4أكبر عدد ...(، ثم يختار عددا من المتعلمين ) -وعشراته ... 

الشرط الذي كتبه سابقا ليراه المتعلمون من رقمين أو ثالثة(، بعد كتابة األعداد من طرف المتعلمين يقلب المدرس 

 ثم يحددون الفائز ذو الحظ الجميل.
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 البطاقة األقرب )أقرب عدد( :  -3

بطاقات حاملة ألعداد معينة محضرة مسبقا، مقلوبة ال يراها المتعلمون المشاركون )يمكن أن تحمل كتابة       

اختيار البطاقة من طرق المتعلم يحدد المدرس عدد معينة )يكون في البداية  رقمية أو حرفية أو جمعية ...(، وقبل

 ( ويكتبه على السبورة، الفائز من اختار عشوائيا البطاقة األقرب للعدد المكتوب على السبورة.10قوى 

 رتب األعداد( –البطاقة الفائزة )المقارنة والترتيب  -4  

كتابة مختلفة(، ويحدد الفائز مثال الذي  -لحاملة ألعداد معينة )تمثيل يعر  المدرس مجموعة من البطاقات ا     

سحب البطاقة التي تحمل أكبر عدد أو أصغر عدد أو عددا رقم وحداته ....  بعد ذلك يطلب من المتعلمين )يمكن 

 القيام بإقصائيات( سحب البطاقات ثم يحدد الفائز.

 البطاقات المتشابهة :  -5  

يحضر المدرس بطاقات األعداد )كل بطاقتين متشابهتين تشابها تاما بمعنى يحمالن عددان متساويان من جهة     

وممثالن بكتابة متشابهة أو تشابها جزئيا بمعنى ان بطاقة تحمل عدد ممثال بطريقة معينة وبطاقة أخرى تحمل 

 نفس العدد لكن ممثل بصيغة أخرى( على الشكل التالي : 

 تشابه جزئي كليتشابه 

 

 

  

 

البطاقات متساوية القد حتى ال يميز بينها المتعلمون، بعد اختيار البطاقات التي سوف تكون أداة للعب  تكون    

)يختار المدرس العدد حسب مستوى المتعلمين وعدد الالعبين( يقلبها المدرس حتى ال يرى المتعلمون ما تحمله 

 من أعداد، ثم يقوم الالعب

 األول بإظهار البطاقة األولى في مكانها والبطاقة الثانية في مكانها ويقرأ العددين إذا كانا متشابهين يربح البطاقتين

 ويستمر في اللعب أما إذا كانتا غير متشابهتين فيخفي البطاقتين ثم يلعب الالعب الموالي وهكذا... الفائز هو من 

 حصل على أكبر عدد من البطاقات.
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 التعاقد وآلياته الواقعية لضمان تجاوز صعوبات فردية   -3   

بوجود صعوبات فردية تكون عقبة  -وهو يقوم بأنشطته االعتيادية لبلوغ هدف محدد-غالبا ما يصطدم المدرس    

 دون تحقيق ما خطط له، ومن أمثلة ذلك : 

 بع  الصعوبات المعترضة األهداف المرجوة

المقارنة والترتيب وإنجاز العمليات الحسابية 

 )المستوى الثاني فما فوق(

 قلب األرقام

 تغيير مكان الرتب في األعداد

 عدم التمييز بين الحروف / صعوبة في التهجي الطالقة والفهم القرائيين)المستوى الثالث فما فوق(

 بطء في الكتابة / عدم احترام المقاسات الكتابة  )المستوى الثاني فما فوق مثال(

ولتجاوز هذه الصعوبات الفردية في إطار احترام مبدأ احترام الفوارق الفردية في التعامل مع المتعلمين نظرا       

مع المتعلم حامل للصعوبة  -كتابة أو شفهيا-الختالف إيقاعاتهم في عملية االكتساب، يمكن للمدرس أن يتعاقد 

إدالئه عند الحاجة أو تعاقدا ال يحمل خطة واضحة بسيطة تعاقدا واضح المعالم وليس تعاقدا شكليا من جهة قصد 

 مسبقة قابلة لإلنجاز من جهة أخرى.

ن التعاقد المدرس أوال في التفكير في حل المشكل الفردي للمتعلم عو  الحوم والدوران حول المشكل يمكّ      

أساسي في مجال التدريس حيث الذي يفقده صوابه وحسه التدريسي، ثانيا في استحضاره لمبدأ االختالف كمبدأ 

يتعامل بتعاقد فردي، ثالثا في الهدف الذي يجنيه من هذا التعاقد عندما يتجاوز المتعلم هذا العائق ويصبح هذا 

األخير بعد مدة التعاقد قادرا على االندماج في المجموعة عو  أن تمر سنة كاملة والمتعلم حامل إلعاقته 

 المعرفية أو المهارية.

يحدد المدرس مدة التعاقد الالزمة لتجاوز الصعوبة التي تعتر  المتعلم )شهر إلى  ديد مدة التعاقد :تح -1   

 ثالثة أشهر(.

على المدرس أن ال يكتفي بإرجاع األسباب إلى األسرة بصفة خاصة أو إلى المحيط إشراك األطراف :  -2   

 م أسباب ذلك.ه يمكن أن يقوّ بصفة عامة، ويقوم بإشراك أطراف عديدة في هذا التعاقد، بعد

يقوم المدرس باستدعاء أحد أفراد األسرة إلدماجه في عملية التعاقد، ويستحسن أن يوجه  األسرة : -أ       

المدرس عمل هذا الطرف ومجال تدخله )يعطي المدرس له مثال بطاقات للعمل عليها، مثال يعطيه هذا األسبوع 

ف لضمان االستمرارية، ومحاولة قراءتها يوميا(، في البداية يراعي المدرس بساطة عمل هذا الطر 7و  3بطاقة 

 ويمكن للمدرس مراقبة عمله عن طريق سؤال المتعلم موضوع التعاقد.

يمكن للمدرس إدراج زمالئه في عملية التعاقد فمثال يمكنه إرسال المتعلم موضوع  زمالء المدرس : -ب      

تشجيع تالميذ الزميل على ذلك  التعاقد لزميله من حين آلخر لكتابة العدد أو القراءة أو الكتابة حسب الصعوبة مع

 لتحفيزه على تخطي هذه الصعوبة.
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يدخل المدرس بع  األقران في عملية التعاقد بتكليفهم بالقيام بعمل محدد ودقيق أثناء  أقران المتعلم : -ج      

 التواجد بالفصل من جهة )بعد االنتهاء من التمرين/ استغالل األركان/ حصة الدعم...( أو خارج الفصل.

ي تشجيع المتعلم يتفق المدرس مع المدير في صيغة يتدخل فيه هذا األخير كطرف ف مدير المؤسسة : -د      

موضوع التعاقد على تجاوز صعوباته، حيث يمكن أن يزور الفصل بين الفينة واألخرى، موضوع الزيارة هو 

 القيام بنشاط يدرج فيه المتعلم موضوع التعاقد.

كما يمكن للمدرس أن يستعين بكل طرف موجود داخل المؤسسة أو خارجها حسب اإلمكانات التي تتوفر عليها     

الحارس ...(، وعند إدخال أي طرف في التعاقد البد  -مسؤول على المكتبة أو الخزانة  -سسة )جمعية اآلباء المؤ

 من تحديد دقيق لعمله )تزويده ببطاقات وأدوات العمل(.

 يستعين المدرس من حين آلخر بمجموعة من األنشطة وذلك لتجاوز الصعوبة : تنويع في األنشطة : -3  

يطالب المدرس المتعلم بعد خروجه لالستراحة  الحصى أو التربة/الرمل وقت االستراحة : استعمال -أ      

تخصيص مدة قصيرة من استراحته لكتابة الرقم أو الكلمة المعينة قبل الخروج باستعمال الحصى أو الرمل، كما 

 .يمكن استعمال أي أداة متوفرة تفي بالغر  كالحبل مثال في كتابة الرقم كتابة صحيحة

يحضر المدرس مجموعة من بطاقات العمل ويضعها في مكان محدد )بطاقات  البحث عن البطاقات : -ب      

بطاقات كلمات( ويطلب من المتعلم موضوع التعاقد من حين آلخر إحضار البطاقة المقترحة)ضمان  –أعداد 

 قراءة البطاقات للتعود على شكل الكلمة او األعداد(.

يعر  المدرس على المتعلم موضوع التعاقد بين الفينة واألخرى مجموعة  طاقة المناسبة :اختيار الب -ج      

 أعداد( الختيار الصحيحة منها. -من البطاقات )كلمات 

 مالحظات :   

يقوم المدرس بتقييم عملية التعاقد بعد المدة المقترحة يفتح هذا التقييم الباب أمام المدرس إما بإغناء التعاقد   -1   

أو إنهائه أو تصحيحه حسب درجة بلوغ الهدف المحدد وذلك بإضافة أو إقصاء أطراف أو إضافة أنشطة أخرى 

 يراها مناسبة.

تجعله يمارس بشكل كبير  -أطراف متعددين متدخلين وأنشطة متعدد-لمتنوعة إدراج المتعلم في هذه البيئة ا -2   

عملية عالج إعاقته المعرفية، هذا التدخل الكبير يمكنه أن ينخرط في تجاوز الصعوبات وذلك للتخلص من القيود 

 التي فرضها هذا التعاقد عليه.

س كطرف أساس إلى عملية التعليم المرتبطة التعاقد بهذا الشكل يخرج عملية التعليم المرتبطة بالمدر -3   

بالمحيط بشكل عام، حيث يتم إشراك جميع الفاعلين في عالج األمرا  المعرفية والمهارية  وتجاوز انتظار 

 هؤالء الفاعلين للمشاركة في هذه العملية.
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 -ممارسة للتعديل وأنشطة للتدريب-ضمان مبدأ االستمرارية في مجال القياس   -4   

ليها، هذا ع يؤكد المنهاج التربوي على مبدأ االستمرارية لضمان اكتساب المفاهيم الرياضياتية عامة واالشتغال    

اكتساب وقتي حيث   التي تعمل على الذاكرة القصيرة المدى أيالمبدأ يأتي معارضا من جهة لبيداغوجيا األهداف 

ال يستطيع الهدف النفاذ للذاكرة الطويلة المدى إال بالتدريب المستمر، ومن جهة أخرى التقويم الجزائي حيث يربط 

 المتعلم عملية االكتساب بتجاوز هذا التقويم وليس التوظيف الحياتي.

في التفكير في أنشطة تدريبية ممتدة عبر الزمن  -باعتباره منفذا-لمدرس مبدأ االستمرارية تحتم على ا    

 دقائق( تبقي المتعلم في تواصل واحتكاك دائم مع الموارد الرياضياتية. 5إلى  3) والمكان، أنشطة قصيرة الزمن

ن، مجال القياس في الرياضيات يعاني من هذا المشكل حيث يخصص له زمن معين ومحكوم بتقويم معي    

نظرة -ونحصل في األخير على ضعف اإلجابات في االمتحانات المحلية واإلقليمية للمستوى السادس، وهذا راجع 

إلى عدم وجود االمتداد الزمني والمكاني للتدريب والممارسة للتحكم في  -شخصية تحتاج إلى بحث وتنقيب

 األهداف المسطرة لمجال القياس.

غالبا ما يؤدي وضع القياسات داخل :  ريب الجيد)وضع القياسات دون الفاصلة(ممارسة للتعديل لضمان التد -1   

في وجود الفاصالت )جمع فاصلة(، مما يجعل المتعلم يتيه في اختيار  تعددالجدول إلنجاز التحويالت  إلى 

  أو يقوم بإزال الفاصلة غير الصحيحة. الفاصلة الصحيحة،

   dm 4,048 hm = ……….. dam23,57m 296,174             مثال :    
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، وأثناء إنجازه للعملية سوف ينزل المتعلم الفاصلة تماشيا مع ما أخذه في فاصالتأمام هذا الوجود الكثير لل   

 ولتجاوز هذا األمر، البد من تجنب وضع القياسات بالفاصلة وذلك باتباع الخطوات التالية : .جمع األعداد العشرية

 وضع القياسات بدون فاصلة : وتدريب المتعلمين على قراءة  -أ      

        4,6 m    --- >   على  6ثم ما تبقى حسب موقعه  (المتروحدة القياس )في خانة  4رقم الوحدات وضع

 .ديسيمتر  6أمتار و 4اليمين ، ثم قراءة القياس على الشكل التالي : 

km hm dam m dm cm mm 

   4 6   

      205,74 dam  ---  > في الوحدة المعطاة  5وضع رقم الوحداتdam  ثم إتمام األرقام المتبقية حسب

 على اليمين بالتتابع. 4 و 7في اليسار بالتتابع و  2و  0موقعها 
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أثناء وضع القياس داخل الجدول دون  التدريب على قراءة القياسات باستعمال الوحدات المختلفة : –ب      

على  ة يسهل قراءة القياس باستعمال الوحدات األخرى عكس إذا كانت الفاصلة موجودة حيث يركز المتعلملالفاص

 على تفكيره.تلك الفاصلة وتهيمن 

 
لتحديد  يستعين المتعلم بيده ،التحويالتات على جدول حسابالبعد إنجاز   إنجاز التحويالت بتحريك اليد : -ج     

 )يضع يده في الوحدة المناسبة( : ةالصحيحة جيالنت

  dam 45,81874الجواب :    في المثال السابق :    

 
اليد هي التي تصبح تعمل دور الفاصلة وذلك لتجنب كثرة الفاصالت على الجدول من ناحية وعدم  مالحظة :    

 اختالط الفاصلة من ناحية أخرى.

 أنشطة تدريبية لضمان مبدأ االستمرارية )االمتداد الزمني والمكاني للممارسة القياسية( :  -2   

الكل يعلم دور اللوحة في ضمان الممارسة  البالستيكية القياسية :استعمال اللوحة القياسية أو الورقة  -أ       

التدريبية لهدف معين النتقاله من الذاكرة القصيرة المدى إلى الذاكرة الطويلة المدى، ولهذا الغر  يمكن التفكير 

يمكن الكتابة عليه في إيجاد لوحة القياس أو الورقة البالستكية للقياس )ورقة بها جدول التحويل مغلفة بالبالستيك 

 بالقلم اللبدي ومسحه( كوسيلتين إلبقاء المتعلم ضمن دائرة استمرار ممارسة نشاط القياس.

 
لضمان مبدأ االستمرارية في نشاط القياس، يطالب المدرس المتعلمين بقياس معين  أخذ قياسات يومية : -ب     

النقود( حسب الوسائل المتوفرة، وفي  -الساعة  -ي معلمة أوان -المتر المربع  -المتر  -)الميزان والكتل المعلمة 

 دقائق. 3كل مرة ينوع نشاط القياس حيث ال يدوم النشاط أكثر من 

توفر هذه البطاقات مجموعة من األنشطة التدريبية )ألعاب(، يمكن مطالبة المتعلمين  بطاقات القياسات : -ج    

وية أو ترتيب القياسات أو قراءة بطاقة القياس بطرق متعددة أو البطاقة الصحيحة أو البطاقات المتسا بإيجاد

 أو البطاقات المتشابهة.... البطاقة الخاطفة

 

 "ديداكتيك الرياضيات الجزء األول بتصرف" 2020 نونبر 02محمد فصيح، باحث ومؤطر تربوي،               
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 -في الطرحاالحتفاظ –ممارسات رياضياتية للتعديل   -5   
ارتبط لدى المدرس منذ طفولته تقنية االحتفاظ عند إنجاز عمليات الجمع والطرح والضرب. فمصطلح أو      

 .2020مفهوم االحتفاظ ال يستقيم في عملية الطرح رغم التشبث به في مستجدات المنهاج الجديد يوليوز 

 
لوحدات، نفس ليث يحتفظ بعدد العشرات أثناء إنجاز جمع في إنجاز عملية الجمع، ح ايتم تداوله تقنية االحتفاظ     

 الشيء بالنسبة لالحتفاظ الخاص بالمئات انطالقا من حساب جمع العشرات وهكذا ...

 
نجاز العمودي المعتمد في البرنامج الرسمي، لكن في في الجمع إذن مصطلح االحتفاظ مطروح بقوة في اإل    

أو تقنية االستالف. ضافةاإل تقنيةاالحتفاظ بل  تقنيةتبنيه ألننا ال نقوم ب عملية الطرح هذا المصطلح ال يمكن  
تقنية اإلضافة : -1      

 
، ونضيف (7-5)للحدين  لتجاوز عملية الطرح غير الممكنة بالنسبة لرتبة الوحدات10في هذه التقنية نضيف      
 (.2-7العشرات)لتجاوز عملية الطرح غير الممكنة بالنسبة لرتبة  100
             a – b = (b+c) – (a+c)  اإلضافة للحدين )المطروح منه والمطروح( وذلك احتراما للقاعدة :    
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 تقنية االستالف :  -2

 
من الرتبة األكبر للمطروح منه عندما تكون العملية في الرتبة  تعتمد تقنية االستالف على االستالف -     

 15-7وبذلك تصبح العملية  15من رتبة العشرات عشرة واحدة لتصبح  5األصغر غير ممكنة )مثال تستلف 
( وما يعاب على هذه 1من رتبة العشرات تفقد عشرة التي استلفها وبذلك يصبح  2ممكنة، هذا االستالف يجعل 

 ثرة التشطيبات )بعد كل استالف يحضر التشطيب(.التقنية ك
 
حتى نتخلص من عدم أو االستالف اإلضافة  تقنية إماالتي نقوم بها  تقنيةإذن في حالة الطرح، نالحظ أن ال     

)هذا اإلنزال في مقام إضافة 1وأنزل ب 10، هناك من يقول أضيف وتسهيال لالكتساب تجاوزا، إمكانية الحساب
 ح(.في المطرو 10
:  اتمالحظ      
التالية في إنجاز عملية الجمع :  ةقيتعتمد على الطرلمناهج التربوية هناك بع  ا -1         

 

اليسار : من يعتمدون في الطرح الطريقة التالية حيث يبدأون  لمناهج التربوية هناك في بع  ا -2  

 
توضيح رياضي لهذه التقنية :                

a – b = c 
(a – 100) – (b – 100) = c 
(a – 100)  - b = c -100 

a – b = c 
(a – 10) – (b – 10) = c 
(a – 10)  - b = c -10 

بالنسبة للضرب كذلك تحضر تقنية االحتفاظ مثل الجمع. -3   
  2020أكتوبر  22محمد فصيح، باحث ومؤطر تربوي،                      

 ديداكتيك الرياضياتمقتطف من كتاب الجزء األول من 
  

هذه الطريقة يمكن البدء بالوحدات )اليمين( أو الوسط)العشرات في المثال( أو 

منهاج المعتمدة في ال اليسار)المئات في المثال(، عكس طريقة االحتفاظ السابقة

المغربي)الحساب العمودي( التربوي  
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 -استعمال األدوات الهندسية نموذجا-ممارسات ديداكتيكية تحتاج للتعديل  -6  

في كثير من األحيان، قد تكون األخطاء المرتكبة من طرف المتعلمين ناجمة عن الطريقة التي ينهجها        

أهم وسيلة تساعد المتعلم على االكتساب هي المحاكاة حيث  المدرس في عملية نقل المهارات للمتعلمين. ولعل

 يحاكي المتعلم مدرسه إلتقان المهارات موضوع التدريس أو التدريب. 

ومجال الهندسة في الرياضيات هو أكثر الميادين على المدرس االنتباه فيه ألن اكتساب مهارة اإلنشاء      

لى محاكاة وتقليد ما قام به المدرس، وقد ينزلق المتعلم بالمحاكاة إلى الهندسي عند المتعلم تعتمد بالشكل الكبير ع

 أخطاء غير مقصودة.

رسم مستقيم بواسطة المنقلة أو الكوس أو رسم الزاوية القائمة بواسطة المسطرة   رسومات تنقصها الدقة : -1    

يحصل على أشكال غير  ، يجعل المتعلمدرجة( 90)حافتا المسطرة المشكلتان لزاوية قائمة( أو باستعمال المنقلة )

دقيقة من جهة وتعدد استعمال وسيلة لرسم شكل واحد قد يحدث خلطا عند المتعلمين بين الوسيلة ودورها من 

لرسم مثال الزاوية  أن ال يترك المجال للمتعلم جهة، ولتجاوز هذا األمر في المدرسة االبتدائية، يمكن للمدرس

كلما طلب منه رسم هذه الزاوية يأخذ بالضرورة الكوس وال يترك له المجال الستعمال القائمة بغير الكوس، حيث 

 هذه األشكال األساسية واألداة الواجب استعمالها :       أداة أخرى.

 قلم الرصاص
المسطرة وقلم 

 الرصاص

الكوس وقلم 

 الرصاص
 البركار

المنقلة وقلم الرصاص 

 والمسطرة

النقطة )عالمة أو قرص 

 صغير(

 القطعة/  المستقيم

 نصف مستقيم

 الزاوية القائمة

 التعامد والتوازي

 الدائرة

 القوس

زاوية انطالقا من 

 قياس معين

 مالحظات :      

باعتبار النقطة تقاطع مستقيمين أحسن من -نظري الشخصي، حبذا رسم النقطة عن طريق عالمة  في*        

 وتجاوز رسمها عن طريق قرص صغير. -اعتبارها قرص

* إن استعمال حافتي المسطرة في التوازي هو استعمال صحيح، لكن في المقابل التجاء المتعلم لهذا السلوك        

 للتوازي )تعامد في تعامد(، وكذا في بع  األحيان الحصول على إنشاءات غير دقيقة.سيفقده المهارة الحقيقية 

وتحديد األشكال  -حسب المستوى المدرس-* يمكن للمدرس في كل مرة يجد فيها وقتا فارغا أخذ األدوات       

ب المتعلم على ذلك، األولية التي يمكن أن نرسمها باستعمال إحدى هذه األدوات الهندسية والعكس حتى يتم تدري

كما يمكنه بمساعدة المتعلمين إنشاء أشكال بسيطة وذلك لضمان هذا االمتداد الزمني لمجال الهندسة وتجاوز ذلك 

 االنتظار لدرس الهندسة)جعل المتعلم دائما مرتبطا باإلنشاء الهندسي(. 

ة التي نقيس بها الزوايا من جهة )أداة القياس( المنقلة هي األدا : أشكال المنقالت تحتم علينا االنتباه  تعدد -2      

تختلف شكل األداة من واحدة إلى وهي في نفس الوقت أداة إلنشاء زوايا معروفة القياس )أداة اإّلنشاء أي الرسم(، 

 أخرى، حيث يختلف مركز المنقلة من أداة إلى أخرى ويختلف كذلك المستقيم المعتمد  في  األداة ألخذ القياس أو 
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 (، ويؤثر تعدد شكل المنقلة على اإلنجاز الفردي للمتعلممستقيميةالزاوية الطرفا الرسم من جهة إلى أخرى)

 .خصوصا إن كان شكل منقلة المدرس مختلفة عن التي توجد عند المتعلم

 منقلة المتعلم منقلة المدرس

  

)طرفا الزاوية طابق مستقيم اإلنشاء والقياستنالحظ أن حافتها  -منقلة المدرس -هنا في هذه المنقلة       

بوجود  المتعلم ، والمركز كذلك موجود على هذه الحافة )أنظر الشكل أعاله(، وعند عدم تنبيه المستقيمية(

لتجاوز ، نقلة الفصلقد يتعامل مع هذه األخيرة بنفس طريقة تعامل المدرس مع م ومنقلتهاالختالف بين هذه المنقلة 

أو إبراز هذا االختالف للمتعلمين  وذلك بتحديد  من جهة  توحيد شكل األداة عند كل المتعلمينيمكن المشكل 

 .من جهة أخرى المركز والمستقيم المعتمد في كل نوع على حدى

 

 

مما يحتم ، المدرسعن وضع منقلة  بالمتعلم  منقالت خاصةاختالف وضع  اضح من خاللهأمثلة تتوهذا     

 المنقالت متشابهة.جميع أن  هيستعمل منقلته ضانا من االنتباه وعدم تركـ المتعلم 

 

كان لزاما إذن االنتباه الى بع  الممارسات الديداكتيكية خصوصا في المجال الهندسي التي تفقد العملية      

 التعليمية هدفها المنشود وغايتها المسطرة.

 مقتطف من ديداكتيك الرياضيات الجزء األول بتصرف   2020نونبر  9ومؤطر تربوي،  محمد فصيح، باحث   

 



 

 

2020نونبر  11من يوم األربعاء  16:30تم بحول هللا على الساعة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحياتي الخاصة ورفع هللا علينا جميع االبتالءات             

   
 


