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  :ديـمـقـت

الذي  ،(PEEQ) تحسين التربية عبر تحقيق اإلنصاف والجودة برنامجأجرأة عمليات  سياقفي  هذه المصوغة تندرج

  .(JICA) الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بشراكة مع (MENFP) وزارة التربية الوطنية والتكوين المهنيتنجزه 

ومفتشات ومفتشين،  مدرسين ومديرات ومديرينمن مدرسات و الفاعلين التربويين تم إعداد هذه المصوغة لفائدةوقد 

من خالل التوظيف الناجع والفعال لما توفره بيداغوجيا الخطأ من ، التدريسية وتحسين التعلمات الممارسةتروم تطوير حيث 

العمليات المرتبطة دينامية تقوم على مبدأي التكامل واالنسجام بين  في إطاروذلك  ،ديدكتيكية/جهات بيداغوجيةإمكانات ومو  

ت والمتعلمين في الممارسة اتعتمد استثمار أخطاء المتعلم واستثمار نتائجه، وتخطيط تدخالت إنجاز التقويم التشخيصيب

  من جهة أخرى.  ،الصفية أثناء إنجاز الدروس من جهة، وفي حصص الدعم والمعالجة

  .عملي، األول نظري والثاني المصوغة جزأين مترابطين ومتكاملينتتضمن هذه 

   :ويتناولالجزء النظري،  .1

  تعريفها، مبادئها، أبعادها؛الخطأ بيداغوجيال مدخل :  

  ،ه؛أنواعالخطأ: تعريفه 

  والتعلم التعليم تحسينل الخطأاستثمار.  

 من خالل العمليات ،والتعلم التعليم تحسين في الخطأ استثمار جهات أساسية تتمحور حوليقدم مو  الجزء العملي،  .2

 :اآلتية

 طار المرجعي، الرائز التشخيصي، شبكة التصحيح وشبكة االستثمار. أدوات التقويم التشخيصي: اإل بناء 

 من خالل الكشف عن مواطن القوة ومواطن الضعف، ورصد األخطاء  التشخيصي التقويم نتائج استثمار

تحسين وذلك بهدف وتصنيفها وترتيبها حسب أنواعها وترددها وأهمية معالجتها لمباشرة تعلمات جديدة، 

  تدخالت تصحيحية مالئمة.الممارسة التدريسية ووضع خطط إلنجاز 

وقد تم التركيز في هذا الجزء أيضا على استثمار الخطأ خالل إنجاز الدروس، باعتباره عنصرا أساسيا ضمن 

سيرورات التعليم والتعلم، وذلك من خالل تقديم أمثلة عن الممارسة الصفية توضح كيفية استثمار الخطأ أثناء إنجاز األنشطة 

 الشفهية والكتابية.  

، ينبغي اعتمادها في إنجاز الدورات التكوينية الخاصة باستثمار بيداغوجيا الخطأ مصوغةال وسعيا لتحقيق أهداف هذه

، واعتبارها أداة ميدانيا المرصودةالتكوينية حسب الحاجات  وإغنائها في سيرورات التعليم والتعلم، مع الحرص على تكييفها

  والمبادرة. محفزة على  االجتهاد 
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 :بيداغوجيا الخطأ .1

 :بيداغوجيا الخطأ تعريف .1.1

للتعليم  استراتيجية فهو والتعلم؛ للتعليم استراتيجية الخطأ اعتبار على يقوم والتعلم، التعليم لعملية ممنهج تصور" هي

 بحثه، وما خالل من بنائها أو المعرفة الكتساب المتعلم)ة( الذي يقطعه المسار ضوء في وتنظم تعد الديدكتيكية الوضعيات ألن

المتعلم  سعي يترجم وإيجابيا طبيعيا أمرا الخطأ يعتبر ألنه للتعلم استراتيجية وهو أخطاء. من البحث هذا يتخلل أن يمكن

الذات  بواسطتها تنظم التي للتمثالت ترجمة اعتبارها في خطأال لبيداغوجيا السيكولوجي البعد ويتجلى .المعرفة إلى للوصول

 .1" للمتعلم)ة( المعرفي النمو مع عالقة في تجربتها

، حل المشكالت، اللعب، المشروع...(  التي ترتكز على )الفارقيةتعتبر بيداغوجيا الخطأ من البيداغوجيات النشيطة 

 مع كل منها وتتكامل معها. وهي تتداخل .جعل المتعلم صانعا لتعلمه بانيا له من خالل تفاعله مع الوضعيات التعلمية

 : 2الخطأ مبادئ بيداغوجيا .2.1

 همها:أاسية تتأسس بيداغوجيا الخطأ على مبادئ أس

 ولكن يعبر عن معرفة مضطربة يجب االنطالق منها لبناء معرفة صحيحة؛ ،الخطأ ال يعني انعدام المعرفة  

 ال يمكن تفادي الخطأ في سيرورة التعلم؛ 

 الخطأ الذي يرتكب في وضعية تعلم ال يتكرر في وضعيات حقيقية؛ 

 الخطأ خاصية إنسانية؛  

 شرط للتعلم؛ الخطأ 

 من حق المتعلم أن يخطئ؛ 

 الخطأ ذو قيمة تشخيصية؛ 

  هو الذي يكتشف أخطاءه بنفسه ويصححها ذاتيا مما ينمي لديه قيم الثقة بالنفس واتخاذ القرارالمتعلم… 

 ... 

 غوجيا الخطأ:بعاد بيداأ. 3.1

 أبعاد أساسية: ةتتأسس بيداغوجيا الخطأ على ثالث

  :البعد اإلبستيمولوجي 
ارتكاب األخطاء نفسها التي هو بعد يرتبط بالمعرفة في حد ذاتها؛ بحيث يمكن للمتعلمين)ات( أن يعيدوا 

 ارتكبتها البشرية في تاريخ تطورها العلمي؛

 :البعد السيكولوجي  

ات يتجلى في اعتبار الخطأ ترجمة للتمثالت التي راكمتها الذات )ذات المتعلم( من خالل تجاربها، وتكون ذ

 .عالقة بالنمو المعرفي للمتعلم

                                                           
 .2009وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي، قطاع التعليم المدرسي، الدليل البيداغوجي للتعليم االبتدائي،  1 
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 البعد البيداغوجي  : 

 معالجته عن عدم مالءمة الطرائق البيداغوجية لحاجات المتعلمين)ات(. ويمكنيرتبط باألخطاء الناجمة 

 .بأنفسهم تصحيحها ومحاولة أخطائهم الكتشاف نوالمتعلمي للمتعلمات الفرصة بإتاحة

 في هاما رصد المدرس لها يعتبرو .أنواع تعلمهم سيرورة أثناء والمتعلمات المتعلمونيرتكبها  التي األخطاء

 .الداعمة لألنشطة اإلعداد في خصوصا معه، التعامل ولطريقة للخطأ رؤيته تغيير

 الخطأ في التعلم:. 2

 : 3الخطأ تعريف .1.2

 تعددت تعاريف "الخطأ"، غير أنها تلتقي في ما يأتي:

 ؛صحيحة معرفة لبناء منها االنطالق يتم مضطربة، معرفة عن تعبير الخطأ -
 ؛واستدالالته وتجاربه( ة)المتعلم مالحظات مجموع حسب مؤقتة بصفة صحيحة فرضية الخطأ -
 ؛التعلم سيرورة مراحل من مرحلة الخطأ -
 المعرفي؛ بالنمو عالقة ذات وتكون تمثالت،ل ترجمة الخطأ -
 ؛التعلم صعوبات لوجود مؤشر الخطأ -
 ؛للتعلم استراتيجي حليف إنه. التعلم حصول على دليل الخطأ -
- ... 

 :أنواع الخطأ. 2.2    

 .(بالمتعلم)ة المرتبطة األخطاء. 1.2.2

 المنتظمة األخطاء (Erreurs systématiques)  

هي تلك األخطاء الناتجة عن  تطبيق خاطئ لقاعدة، أو عن وجود خلل في برهنة أو منطق ما لدى 

. ويكون مؤشر وجود ذلك تكرار الخطأ نفسه كلما ُوضع  وضعيات تعلمية و/أو تقويميةالمتعلم/المتعلمة في 

 المتعلم/وضعت المتعلمة أمام وضعيات مماثلة. 

 العشوائية األخطاء (Erreurs aléatoires)  

 .تذكر عدم أو انتباه عدم أو سهو بسبب غالبا ترتكب منتظمة غير تكون
 

 .القسم بجماعة المرتبطة األخطاء. 2.2.2

 المنعزل الخطأ :  (Erreur isolée) 

 أن موحدة يتبين تعلمات من دتهماستفا بعد والمتعلمين، المتعلمات أن أي انفرادي، بشكل يرتكب الذي الخطأ هو

 يخضع األخطاء النوع من وهذا .المجموعة أفراد باقي مع فيها يشترك ال خاصة، صعوبات من يعاني منهم واحد كل

 .الفارقية البيداغوجيا إطار في الفردي للدعم

                                                           
 المرجع السابق. 3 
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 الدال الخطأ (Erreur significative)  

خلل  إلى ويؤشر مباشرة التعليم عملية على ويحيل جميعهم، أو والمتعلمات المتعلمين من كبيرة فئة يمس النوع هذا

 .المتبعة/التعليمية اإلجراءات في النظر إعادة ويتطلب فيها،

 

  (Erreur liée à la tâche)   بالمهمة المرتبطة األخطاء .3.2.2

 في النظر إعادة إلى أيضا يحيل وهذا إنجازه، مطلوب هو ما فهم سوء بسبب لغالب ا في األخطاء هذه ترتكب

 .التدريس في األسلوب المتبع

 :تحسين التعليم والتعلملاستثمار الخطأ . 3

 : اآلتيةجة كما تبين ذلك الخطاطة متدرحسين التعلم عبر مراحل مترابطة ومتسلسلة ويتم استثمار الخطأ في ت

 

 والمتعلمات من رصد األخطاء التي يرتكبها المتعلمون التقويم التشخيصياستثمار نتائج الدرس و إنجازُ ن ك  م  يُ 

وذلك بهدف إيجاد سبل مالئمة لمعالجتها، من خالل أنشطة تصحيحية تُنجز داخل  ،وأسبابها تصنيفها ومعرفة مصادرهاو

  الفصل أو في إطار عمليات مشروع المؤسسة.
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 :التشخيصي التقويم استثمار نتائج. 1.3
 

 

ما يلي توضيح  ن الخطاطة، أعاله، العمليات التي ينبغي إنجازها لتطوير الممارسة التدريسية وتحسين مستوى التعلمات. وفيتبي  

 لهذه العمليات:

، هي: اإلطار المرجعي، الرائز، شبكة التصحيح، أدواتالتقويم التشخيصي على  في عتمديُ  :التشخيصي التقويم -

 شبكة استثمار النتائج. 

 :اآلتيةمراحل ن هذه األدوات من الكشف عن مواطن القوة ومواطن الضعف في سيرورات التعليم والتعلم، وذلك وفق الوتمك  

 .لقراءة النتائج ورصد األخطاء العمليةتُخصص هذه  :تحليل نتائج الرائز -

رصد األخطاء التي ارتكبها المتعلمون من  العمليةتنطلق هذه  األخطاء وتحديد أسبابها ومصادرها:تصنيف  -

من أجل وضع  ثم تصنيفها وتحديد مصادرها وأسبابها، وذلكاعتمادا على شبكة استثمار النتائج، والمتعلمات، 

 خطة للقيام بتدخالت تصحيحية.

من خالل  العمليةيتم إنجاز هذه بناًء على استثمار نتائج التقويم التشخيصي،  تحسين سيرورات التعليم والتعلم: -

ة لهذا د  ع  باالستناد إلى العدة التكميلية المُ وذلك أنشطة صفية )إنجاز الدروس( ومن خالل أنشطة الدعم والمعالجة، 

 . الغرض
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 واختيار  ،بوضوح ودقة األهداف التعلمية صياغةيتم التركيز على  :هانجازعداد الدروس وإبالنسبة إل

اعتماد و ،وسائل ديدكتيكية وظيفية ومحفزةتوفير أنشطة مالئمة لخصوصيات المتعلمات والمتعلمين، و

 أشكال عمل وتقنيات تنشيط مناسبة.  و ،طرائق ومقاربات فعالة

  :يتم االستناد في إنجاز هذه العملية إلى نتائج استثمار التقويم بالنسبة لوضع خطة الدعم وتنفيذها

التشخيصي، وذلك بالتركيز على األخطاء ذات األولوية من حيث ترددها وارتباطها بالتحكم في التعلمات 

المعالجة مجموعات وينبغي أن يُراعى في تخطيط أنشطة الدعم والضرورية لمباشرة تعلمات جديدة. 

الحاجات التي أسفرت عنها عملية استثمار نتائج التقويم التشخيصي، مع اختيار  صيغ ديدكتيكية مناسبة 

 لتدبيرها. 

  :الممارسة الصفية الخطأ فياستثمار . 2.3

بأهمية بالغة وأن يرتبط ارتباطا  ،خالل الممارسة الصفية اليومية ،ينبغي أن يحظى استثمار أخطاء التالميذ والتلميذات

 ، سواء في ما يتعلق باألنشطة الشفهية أو األنشطة الكتابية. وتبين الخطاطتان اآلتيتان طريقة إنجاز هذه العملية:عضويا بها
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 يةاألنشطة الشفه خالل  
 

 

 

الشفهية نجازهم لمختلف األنشطة التعلمية إخالل  والمتعلمات يقوم المدرس برصد األخطاء التي يرتكبها المتعلمون

لمتعلمين للمتعلمات واعطاء الفرصة إ ، مع الحرص علىوتطوير أنشطة التعلمتنظيم عادة إفي  هذه األخطاء ويستثمر ؛اليومية

التركيز على مناقشة االستراتيجيات الفردية التي اعتُِمدت في األجوبة الخاطئة، وذلك بهدف وحول األجوبة، للتعبير عن آرائهم 

  تحديد األخطاء وتعرف أنواعها وتصنيفها، جماعيا، واقتراح االستراتيجيات البديلة لصياغة اإلجابات الصحيحة. 
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 األنشطة الكتابية خالل: 

 

 

ها  )ة(المدرس خالل إنجاز الدرس، يقترح رصد وي أعمالهم،يتتبع و ،المتعلمون والمتعلماتتمارين كتابية لينجز 

مع التركيز على توضيح  ،بتقديم أجوبتهم يطالب بعضهمثم  األكثر ترددا والتي لها أهمية في بناء التعلمات؛األخطاء 

للوصول إلى تحديد األخطاء  ،جماعيا ،مختلف التدخالت ستثمر. تهذه األجوبةاستراتيجياتهم الفردية التي اعتمدوها في 

 مرحلة التقويم والدعم. وبتركيز أكثر خالل  ،آنيا ،ف مصادرها و/أو أسبابها لتتم معالجتهاوتصنيفها وتعر  

المتضمنة وتتم مواصلة عملية الدعم بمطالبة المتعلمات والمتعلمين بإنجاز بعض التمارين المناسبة لمعالجة تعثراتهم، 

 العدة التكميلية.  ي ف
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العمـليالجزء   
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 :باستثمار أخطاء التالميذ والتعلم ليمعورشة لتحسين التموجهات لتنظيم  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرس:سيرورة خطاطة لتحسين  .1.1

يشارك في أشغالها أساتذة المادة  ،مؤسسةكل على مستوى  ة عمل،يتم تنظيم ورش ،التشخيصي التقويمعلى نتائج  بناءً 

 الل:ـخ وذلك من ،سوالدر جذاذاتنتائج وتقديم اقتراحات لتحسين هذه التدارس  مدير المؤسسة ومفتش المادة، بهدفبحضور 

 تعرف نقط القوة ونقط الضعف في التحصيل لدى المتعلمات والمتعلمين، باعتماد شبكة استثمار النتائج؛ 

 ؛ء المرتكبة حسب مجاالتهارصد األخطا 

  ؛الجديدة التعلمات بناء في هاأهميتُ  من حيثتصنيف األخطاء المرصودة حسب أنواعها وترتيبها 

 ؛ل إليها األخطاء المصنفةتحديد المستويات الدراسية والمجاالت المضمونية التي تحي 

 .اقتراح صيغ لبناء جذاذات الدروس اعتمادا على األخطاء المصنفة 

 في بناء جذاذات الدروس وتحسينها: ثالث حاالتاعتماد  ضرورةفي هذا الصدد، إلى  ،وتجدر اإلشارة

 التعلمات الجديدة، مع التركيز على مراحل تدرجها؛ لمعالجة األخطاء المرتكبة وتحسين أنشطة :1 الحالة 

 السابقة؛ الدراسية التعلمات بالمستويات لمعالجة األخطاء المرتكبة وتحسين أنشطة: 2 الحالة  

 التقويم الدعم مرحلة لتدبير أنشطة: 3 الحالة.  
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 في الرياضيات والنشاط العلمي: منهجية استثمار األخطاء لتحسين التعلمات. 2.1

 تبين الخطاطة اآلتية منهجية استثمار األخطاء لتحسين التعلمات في الرياضيات والنشاط العلمي:

 

 

 النشاط العلمي                                                  الرياضيات                                                                          

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمن ملحقات هذه باستعمال الوثائق التشخيصي،  التقويماستثمار نتائج  ورشة حولتعليمية كل مؤسسة تنظم 

 المصوغة. 

 اختيار بعض األسئلة من الرائز التشخيصي

تحليل األسئلة حسب مجاالتها 

 المضمونية
 تحليل األخطاء

 بناء جذاذة الدرس وورقة عمل تحليل أخطاء المتعلمين

 تحديد أولويات التدخل والمعالجة

 بناء جذاذة الدرس

طريقة استعمال العدة البيداغوجية 

 التكميلية
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  8674+  35 ,95 :       أنجز عموديا العملية اآلتية

 

 مادة الرياضيات:ورشة العمل بالنسبة ل . منهجية1.2.1

 :السؤالاختيار  .أ

  هذا الرائز أسئلة ترتبط ويتضمن  .لمستوى الخامس والمستوى الثالثبكل من االتشخيصي  التقويم رائزتم تمرير

ببرامج المستويات الدراسية السابقة. في هذه الورشة، سيتم االقتصار على أسئلة الرائز المرتبطة بتعلمات 

عينة من أسئلة ر على اقتصسيتم اال ابينم ،ولى إعدادياألمستوى جتازه متعلمو الذي ا ابتدائي السادسالمستوى 

 لمستوى الثالث.الذي اجتازه متعلمو ا ابتدائي ثانيالرائز المرتبطة بتعلمات المستوى ال

  ال يتعدى خمسة أفراد؛ أما إذا  ، يقترح االشتغال في مجموعة واحدة إذا كان عدد األساتذةالعملبالنسبة لطريقة

 قترح االشتغال في أكثر من مجموعة. يُ تجاوز ذلك، ف

 للدواعي اآلتية:  ، وذلكوالحساب""األعداد ختيار مجال بالنسبة للمجاالت المضمونية، تم ا 

 محتويات هذا المجال توظف في مجالي الهندسة والقياس؛ -

 هذا المجال يغطي الجزء األكبر من البرنامج الدراسي؛ -

 نسبة األخطاء المرتكبة في الرائز التشخيصي مرتفعة بهذا المجال؛ -

ا المجال، ولو كانت نسبة األجوبة الصحيحة ينبغي األخذ بعين االعتبار األسئلة المرتبطة بالتعلمات األساس بهذ -

 .عنها مرتفعة

  من رائز الرياضيات بالمستوى األولى ثانوي إعدادي، مثاالً:  10السؤال رقم بالنسبة ألسئلة الرائز، تم اختيار 

 

 

 :المرتبطة بهاألهداف التعلمية تحليل السؤال حسب تسلسل  .ب

 (1نظر الملحق )ا اآلتي:الجدول في بين هو مالسؤال كما تحليل  يتم 

 

 السؤال الدراسيمستوى ال لإلجابة عن السؤال األهداف المطلوب التحكم فيها
 اإلجاباتنسبة 

 الصحيحة

في وضع  عدد طبيعي صحيح وعدد عشري حساب مجموع

 عمودي

 %42 8674+35,95 السادس ابتدائي
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  المستويات  وكذا التحكم فيها لإلجابة عن السؤالالتي ينبغي  األهداف التعلمية لتحديدتكوين مجموعات يتم

 ويقدم الجدول أسفله مثاال لذلك: .ذه األهدافالمرتبطة به الدراسية

 الصحيحة نسبة اإلجابات السؤال المستوى الدراسي لإلجابة عن السؤالاألهداف المطلوب التحكم فيها 

في وضع  عدد طبيعي صحيح وعدد عشري حساب مجموع

 عمودي

 %42 8674+35,95 السادس ابتدائي

   الرابع  /تمييز الجزء الصحيح والجزء العشريالعشري العدد تعرف

، باالحتفاظ و/أو حساب مجموع عددين صحيحين طبيعيين

   بدونه في وضع عمودي

   الثالث

   األولالمستوى  مكونين من رقم واحد فقطصحيحين حساب مجموع عددين 

   المستوى األول قراءة وكتابة وتمثيال 99إلى  0من  األعدادتعرف  

 

  يتم تحديد األهداف التعلمية الوسيطية التي ينبغي التحكم فيها لإلجابة عن السؤال وكذا المستويات الدراسية

 لذلك:المرتبطة بهذه األهداف. ويقدم الجدول أسفله مثاال 

 

 لإلجابة عن السؤالاألهداف المطلوب التحكم فيها 
المستوى 

 الدراسي
 نسبة اإلجابات الصحيحة السؤال

حساب مجموع عدد طبيعي صحيح وعدد عشري في وضع 

 .عمودي

 42% 8674+35,95 السادس ابتدائي 

 6السؤال  ابتدائي الرابع  .تعرف العدد العشري/تمييز الجزء الصحيح والجزء العشري

 7السؤال 

%69 

%34 

حساب مجموع عددين صحيحين طبيعيين، باالحتفاظ و/أو بدونه في 

  .يوضع عمود

 77% 2السؤال  ابتدائي الثالث

في  صحيحين مكونين من رقم واحد فقطحساب مجموع عددين 

 .وضع عمودي

   ابتدائي األول

   ابتدائي األول .، قراءة وكتابة وتمثيال99إلى  0من  األعدادتعرف 

 

 :تحليل أخطاء المتعلمات والمتعلمين  .ج

  ها والمستوى الدراسي عانوأتحديد ، مع وكتابة األخطاء التي ارتكبوها ،التالميذالتلميذات و إنجازاتتصفح يتم

  (. ويقدم المثال اآلتي توضيحا لذلك:1انظر الملحق )الذي تحيل إليه 
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األولوية: التحكم في عملية الجمع في وضع عمودي مع التمييز بين الوحدات 

 (1)انظر الملحق  والعشرات والمئات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : والمعالجةتحديد أولويات التدخل د. 

  األسئلةتحليل على  التقويم التشخيصي واعتماداتحليل نتائج بناًء على  تحديد أولويات التدخل والمعالجةيتم. 

 مثال:

لمين ال يتقنون عملية ن نسبة مرتفعة من المتعأاألساتذة  األخطاء، الحظورشة تحليل  أثناءالمناقشة خالل 

 .عموديأكدوا على إعطاء األولوية لعملية الجمع في وضع  كعمودي. لذلوضع الجمع في 

 بناء جذاذة الدرس:نحو هـ. 

 يتم بناء نوعين من الجذاذات:

 تعلمات جديدة؛ جذاذات خاصة ببناء -

  لدعم التعلمات السابقة.  اتجذاذ -

  التعلمالتعليم وجذاذة درس بهدف تحسين  طتخطينحو جديدة: تعلمات لجذاذة محددات. 

  الوضع العمودي الصحيح لعمليات جمع األعداد الصحيحة الطبيعية المكونة من رقمين. : الهدف
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 المتعلمين المتعلمات وأنشطة  ما يجب التركيز عليه خالل عملية التعليم والتعلم

 .13و  5ينطلق المدرس من وضعية الجمع العمودي للعددين  -

                                       5  +13   

 

 

 

 

 

ار الوضع باختي والمتعلمات لب المدرس المتعلمينايط ،في مجموعات -

 الصحيح للعملية مع تبرير ذلك.

.أفراد 4إلى  3يشكل المتعلمون مجموعات من  -  

تتداول المجموعات وتجيب عن التعليمة مع تبرير اختيارها. -  

 تنتدب كل مجموعة ممثال لها ليعرض إجاباتها على السبورة. -

ضل يف)عرض اختيارها على السبورة بممثلي المجموعات  )ة(المدرس يطالب -

 أن يكون على أوراق يتم توزيعها مسبقا(.

 5دد شرح وتبرير وضع الع علىوالمتعلمات المتعلمين  المدرس)ة( يشجع -

)العشرات(. 1)الوحدات( أو تحت  3تحت   

 القاعدة السليمة للوضع العمودي لعملية الجمع. صياغة على يشجعهم -

تعرض كل مجموعة اختيارها على السبورة. -  

ة تبرير اختيار مجموعته، وشرح طريقيقوم كل ممثل مجموعة ب -

 اختيار الجواب )أ( أو )ب(.

القاعدة السليمة للوضع العمودي لعملية  صياغةيساهم المتعلمون في  -

 الجمع.

 يسجل المدرس خطوات الوضع العمودي: 

:اآلتيةالخطوات نت بع  ،لجمع عددين في وضع عمودي      

 ؛حدد منزلة كل رقم في العددينن -

نضع كل رقم من العدد الثاني تحت الرقم الذي تناسب منزلته:  -

لذي تحته )أي الوحدات تحت الوحدات، الرقم ا ةمنزل

 .العشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات(

 

صحيحين  عملية جمع عددين وضعب ن والمتعلماتمتعلمياليطالب المدرس  -

، والثاني من رقم أو رقمين، مع عرض الحاالت ةاألول من رقمين أو ثالث

 مناقشتها.السبورة لم على األلواح، ث الخاطئة على

2+17 , 16+3  , 1 +18  , 5 +12  

, 10 +75,  40+231   ,12+261  ,

5+104  

المتعلمين و المتعلمات مجموعة من العمليات لينجزها بعض )ة(يختار المدرس -

 على السبورة.

السليم لعمليات الجمع الوضع ب والمتعلمات المتعلمون يقوم -

 .المقترحة

 مع في مناقشة الحاالت الخاطئة والمتعلمات يشارك المتعلمون -

.المناسبةالتصحيحات  ويقترحون، تبريرها  

بإنجاز العمليات المطلوبة عموديا والمتعلمات يقوم بعض المتعلمين  -

 على السبورة.
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 تخطيط جذاذة أنشطة بهدف الدعم والمعالجة والتقويمنحو : جذاذة التعلمات السابقة. 

 :في وضع عمودي. جمع أعداد طبيعية أو عشرية الهدف 

 المتعلمين و المتعلمات أنشطة ما يجب التركيز عليه خالل عملية التعليم والتعلم
 2,13الب المدرس)ة( المتعلمين والمتعلمات بحساب مجموع العددين: يط -

  .في وضع عمودي 12,2و 

سواء  ،ويرصد األخطاء والمتعلمات المدرس إنجازات المتعلمين يتتبع -

 نجاز.بالوضع أو اإلالمتعلقة 

ويفسح  ،ويعرضها على السبورة ذات األهميةيختار المدرس األخطاء  -

 .للمتعلمين والمتعلمات الذين ارتكبوها لمناقشتهاالمجال 

يقوم كل متعلم بإنجاز عملية الجمع عموديا على االلواح أو أوراق  -

 معدة لذلك.

 يعرض المتعلمون إنجازاتهم على المدرس. -

 

المتعلمون الذين اختارهم المدرس بشرح استراتيجيتهم في يقوم  -

 إنجازهم للعملية.

 يطالب المدرس المتعلمين بتحديد مصدر الخطأ في كل حالة. -

حة إلنجاز يُفسُح المجال للمتعلمين للمناقشة واقتراح الطرق الصحي -

 العملية

يمكن انجاز هذا النشاط في مجموعات بحيث تبحث كل مجموعة في 

  من األخطاء المرصودة وتحدد مصدره وكيفية تصحيحه. خطأ

يقوم المتعلمون بمناقشة النتائج والمشاركة في تحديد مصدر الخطأ  -

 ثم اقتراح طرق للتصحيح. ،وسببه

يشرح ممثل كل مجموعة مصدر الخطأ والطريقة  ،على السبورة -

  المقترحة للتصحيح. 

لعمودي مع متعلميه القواعد التي لم تحترم في الوضع ا )ة(يحدد األستاذ -

والتي أدت إلى الوقوع في الخطأ. ،لجمع أعداد عشرية  

بالقواعد الصحيحة لجمع أعداد عشرية في وضع  )ة(المدرس يذكر -

 .الفاصلة تحت الفاصلة واحترام منزلة األرقام في األعداد عوض :عمودي

 :اآلتيةمليات يطالب المدرس متعلميه بإنجاز الع -

؛  18,3+  2,14؛  1,25+  23,2؛  140+  3,12؛  17,1+  1,15

 23+  4,25؛  213+  1,26

لوضع تحديد القواعد التي لم تحترم في افي يساهم المتعلمون  -

 في الخطأ.عشرية والتي أدت إلى الوقوع  لجمع أعدادالعمودي 

 

 

 في مرحلتين: األخرىتلو يقوم المتعلمون بإنجاز العمليات واحدة  -

والتحقق من ذلك مع  إجراء الوضع العمودي الصحيح للعملية، -1

 المدرس.

 إنجاز عملية الجمع. -2

تمرينا من العدة  15إلى  10المدرس  حفي إطار أنشطة التحكم: يقتر -

في وضع األعداد العشرية في وضع عمودي، جمع التكميلية تتعلق ب

 .لواحفرديا على األن المتعلمي ، ويطالبعمودي

 واح.المتعلمون العمليات على األلينجز  -
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 العمل بالنسبة لمادة النشاط العلمي: . منهجية2.2.1  

 :ختيار األسئلةاأ. 

 باالعتماد على الموجهات اآلتية:تم اختيار األسئلة 

 أهمية السؤال بالنسبة لألسئلة األخرى؛ 

 ؛أقل نسبة لألجوبة الصحيحة 

  اختيار نسبة مرتفعة من التالميذ لجواب خاطئ وهو مؤشر على وجود مشاكل متعلقة بالتعلم في هذا

 المجال.

 مثال:

لوحظ أن نسبة األجوبة الصحيحة كانت منخفضة وان نسبة مرتفعة من التالميذ  ،من الرائز التشخيصي 21السؤال في 

 .ارتكبوا نفس الخطأ
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 :األخطاء تحليلب. 

 ه.لسفأالجدول  هو مبين فيتحليل األخطاء المرتكبة كما  يتم

 .التالميذ لألجوبة اختيارومعرفة سبب أو أسباب نسبة كل جواب قراءة بم األساتذة وقي ،بدايةالفي 

 .(3)أنظر الملحق  أسباب الخطأ:

 

 

 سبب الخطأ النسبة االختيار

 أ
7,6% 

ال يدرك التلميذ مفهوم الضغط حيث يتمثل/يعتقد أنه عندما ترتفع درجة 

 الحرارة يتقلص حجم الهواء في الكرة؛

 ب

 28,8% 
ترتفع درجة ال يدرك التلميذ مفهوم الضغط حيث يتمثل/يعتقد أنه عندما 

 الحرارة تنفجر الكرة، وذلك قياسا على لعبة "النفاخة" المألوفة لديه؛

 ج

 

43,6%   

)الجواب 

 الصحيح(

 

 د

 
11,8% 

 

ال يدرك التلميذ مفهوم الضغط حيث يتمثل/يعتقد أن حجم الكرة ال يتغير 

 كيفما كانت درجة الحرارة.

  .الغازات خاصيات تعرف األولوية:

 الهواء وتقلصه. العالقة بين ارتفاع درجة الحرارة وتمدد يميزونالتالميذ ال  ختيار:اال دافع

 



[25] 
 

 بنية جذاذة الدرس

أربعة عناصر أساسية: ستتضمن جذاذة الدر  

مي.الهدف التعل-1  

الوضعية المشكلة التي يجب االنطالق منها.-2  

 توضيحات مرتبطة بالتجربة أو الصور أو الرسوم للتأكد من حل الوضعية المشكلة. -3

.استنتاج ما تم التوصل إليه خالل التجربة أو المناوالت وتعميمه بخالصة عامة 4  

 جذاذة الدرس: محددات لبناءج. 
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 (4: )انظر الملحق  نحو بناء جذاذة الدرس 

 .درجة الحرارةأو ازدياده حسب هواء الظاهرتي تقلص حجم  تمييز الهدف:

 

األستاذة/أنشطة األستاذ المتعلمين والمتعلماتأنشطة   

ي ة المقعرة عند إدخا - لها في الماء التفكير في كيفية تغير شكل ُكر   

 

 الهواء حسب تغير  حجم ريمناقشة ظاهرة تغ

 درجة الحرارة من خالل الحياة اليومية.

 -  عند  ده أو يبرتكيف يتغير حجم الهواء عند

 نه؟يسخت

 (1ماذا يحدث لحجم الهواء عند تغيير درجة الحرارة؟   )  المشكلة الرئيسية:

 (2طريقة اإلنجاز:   ) (2)

  استعمال األدوات المناسبة من أجل إنجاز

 ؛التجربة

  رصد توقعات التالميذ بخصوص تغير الكيس

  ؛عند التسخين أو عند التبريد

 المجموعات؛ طرف إنجاز التجربة من 

 تدوين نتائج التجربة؛ 

  االستنتاج والخالصة؛صياغة 

 إنجاز تمارين مماثلة. 

 (3)  :استنتاج

  c°60.دقيقة أو أكثر في إناء مملوء بماء درجة حرارته  15يزداد حجم الهواء بالكرة إذا ُوضعت لفترة 

 .حجم الهواء كلما ارتفعت درجة حرارته ديزدا :خالصة

 

 إنجاز التجربة )صور(
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 بطاقة التلميذ)ة(

 تستعمل هذه البطاقة من طرف المتعلمين حيث يطالبهم األستاذ)ة( بتعبئتها.

 تتضمن البطاقة ثالثة عناصر أساسية:

 الهدف التعليمي المتضمن في جذاذة الدرس. .1

 وصف التجربة أو الصور أو الرسوم التي تضمنتها الجذاذة. .2

نهاية الدرس يجب صياغة  ينتيجة التجربة التي يجب كتابتها من طرف المتعلمين أنفسهم. وف .3

 م.وكتابة االستنتاج العا

 (5بطاقة التلميذ)ة(: )انظر الملحق  -
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  :ملئها أثناء الدرسب ثم نطالبه)ها( لبطاقة التلميذ)ة(، انموذجنقدم  اآلتي،في المثال 

____________________ : االسم          

 

 

  : التجربةإنجاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : استنتاج

دقيقة أو أكثر في إناء مملوء بماء  15يزداد حجم الهواء بالكرة إذا ُوضعت لفترة 

  c°60.درجة حرارته 

 

 : خالصة

 حجم الهواء كلما ارتفعت درجة حرارته. ديزدا

 

 

 

 

 

 

.حجم الهواء حسب تغير درجة الحرارةتغير تعرف  :الهدف الرئيسي  
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  :يفية استعمال العدة التكميلية لتحسين التعلمات ك .2

 والمتعلمات نيالمتعلم تعترضالتي  الصعوبات الوقوف على يتم التشخيصي وتحليل نتائجه،التقويم رائز تمرير  بعد          

 . ة لهذا الغرضد  ع  المُ  لتكميليةاكتيكية استعمال العدة الديدب لمعالجتهاالتدخل  بهدف ،التعلمالتعليم و اتأثناء سيرور

  ، تتميز بما يأتي: كراسات ست علىهذه العدة  وتشتمل

 تغطيتها لمحتوى مختلف المجاالت المضمونية والمهارية الخاصة بمستويات التعليم االبتدائي؛ -

 حسب التسلسل المنطقي للمحتويات كما هي واردة في المنهاج الدراسي؛ ترتيبها -

 .عبر االشتغال على تمارين مناسبة لنوع تلك التعثرات أهميتها في معالجة أخطاء وتعثرات التلميذات والتالميذ -

 يأتي: ها ما، نذكر منحول كيفية استعمال هذه العدةوقد أعد دليل يتضمن مجموعة من التوجيهات واإلشارات 

 ؛دقائق 10لمدة للتمارين المدرجة في الكراسات  يوميالستعمال اال -

 ؛الدعم أثناء الدرسالتقويم ونشطة أفي  ثمار تمارين الكراساتاست -

 ، فرديا أو جماعيا؛تمارين منزلية استثمارها في إنجاز -

 .الدعمالتقويم وفي أسابيع  هااستعمال -
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اتــقلحم  
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ــ مادة الرياضيات ــاألولويات  واختيار ذات األهميةتحديد األخطاء  : 1 ملحق  

: اختيار األسئلة  

 

  : تحليل السؤال حسب تسلسل األهداف التعلمية المرتبطة به

 نسبة اإلجابات الصحيحة السؤال المستوى الدراسي السؤاللإلجابة عن األهداف المطلوب التحكم فيها 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 :حليل األخطاء المرتكبةت

 

 

 

 

 

 

 

 :األولوية المطلوب التركيز عليها لتحسين التعلم
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- الرياضيات مادة -جذاذة الدرس : 2ملحق  

 ما يجب التركيز عليه خالل عملية التعليم والتعلم المتعلمينالمتعلمات وأنشطة 
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 األولوية: 

  االختيار: دواعي

 

 

 - مادة النشاط العلمي -واختيار األولويات  ذات األهميةتحديد األخطاء  :3 ملحق

:معايير اختيار األسئلة  
 

:الخطأتحليل   

 

 

 

 

 الخطأ /مصادرأسباب النسبة االختيار

  أ

 

 ب

 
 

 

 ج

 
 

 

 د
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 - مادة النشاط العلمي - الدرس جذاذةعناصر : 4 ملحق

 الدرس:  هدف  

 

متعلمات والمتعلمينال مهام المدرسة/المدرس أنشطة    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إنجاز التجربة )صورة لشكل التجربة(:

 

 خالصة التجربة:

 )أ(

 المشكلة الرئيسية:  
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- مادة النشاط العلمي -بطاقة التلميذ)ة( :  5 ملحق  

              ......................................................................... اسم التلميذ)ة(:

  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الَمَهّمة الرئيسية:

 

 طريقة إنجاز التجربة: 

 خالصة التجربة: 



[36] 
 

جدول تلخيصي للنتائج حسب األقسام -1           التشخيصي التقويم رائزقراءة نتائج  ةكيفي :6ملحق            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم السؤال

 محتوى لكل سؤالالمجال 

N&C : األعداد والحساب 

GEO : الهندسة 

G&M  القياس : 

 لكل سؤال المضمونيالمجال 

CON فة: المعر  

APP :  تطبيق 

مي سي المرتبط بالمحتوى التعليالدراالمستوى 

 اسم التلميذ

 الترميز الخاص بجواب

 لكل سؤال:

Vجواب صحيح : 

X: جواب غير صحيح 

N:  بدون جواب 
نسبة اإلجابات الصحيحة لكل سؤال على مستوى 

 نسبة اإلجابات الخاطئة لكل سؤال على مستوى القسم

 القسمنسبة األسئلة بدون جواب على مستوى 

لىنسبة األجوبة الصحيحة لكل سؤال ع

لالتالميذ المجتازين ل مستوى مجموع 

نسبة األجوبة غير الصحيحة على مستوى 

 جميع التالميذ المجتازين للرائز

على مستوى  جوابسبة األسئلة بدون ن

 التالميذ المجتازين للرائز مجموع

 المحتوى التعليمي المرتبط بالسؤال 

 أسئلة الرائز بينما يحتوي الصف العمودي على أسماء التالميذ.أرقام األفقي للجدول على  السطريحتوي 

  بالنسبة للتالميذ واألسئلة  تطرح صعوباتوذلك ليسهل تحديد األسئلة التي ال  خانة،تم وضع األجوبة الصحيحة لكل سؤال داخل

. في هذا المثال الخاص بهذا Groupes de besoin الحاجاتوهذا من شأنه تيسير تحديد مجموعة  ؛في اإلجابة عنها واالتي تعثر

 .19و 15رقم  ينبالنسبة للسؤال ةمن التالميذ غير صحيح العديد أجوبةنالحظ أن  ،القسم

 حسب مدونة أجوبةفي أسفل الجدول، تم إدراج كل من نسبة األجوبة الصحيحة ونسبة األجوبة غير الصحيحة ونسبة األسئلة بدون 

 .. وتمكن هذه النسب بإجراء مقارنة حسب األسئلةالرائز وحسب مجموع التالميذ الذين اجتازواالقسم 
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 : 1تتمة الصفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستوى دراسي كل نسبة األجوبة الصحيحة لكل تلميذ حسب التعلمات المرتبطة ب

 نسبة األجوبة الصحيحة لكل تلميذ حسب محتوى السؤال 

 نسبة األجوبة الصحيحة لكل تلميذ حسب المجال المضموني 

 نسبة األجوبة الصحيحة لجميع األسئلة بالنسبة لكل تلميذ

 كل ب المرتبطة تعلماتالمحتوى السؤال؛ مجال السؤال؛  :نسب األجوبة غير الصحيحة وأيضا نسب األسئلة بدون جواب الخاصة بكل تلميذ حسبوتم إدراج نسب األجوبة الصحيحة

 . دراسي مستوى

 التالميذ. في تعلمات ضعفالقوة ونقط النقط  تحديديمكن  ،نسبهذه المن خالل 

 دراسي مستوى كل حسب برنامج  ،األسئلة بدون إجابة معدل نسب األجوبة غير الصحيحة ومعدل نسب ،معدل نسب األجوبة الصحيحة :تم إدراج ،الستة من الجدول األسطرفي    

 للسؤال. المضمونيالمجال ومحتوى السؤال و
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- الرياضيات –العامة  النسبةالقسم مع مقارنة نسبة األجوبة الصحيحة على مستوى  -2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتوى كل سؤال

 المستوى الدراسي المرتبط بالمجال المضموني للسؤال  

 نسبة األجوبة الصحيحة لكل سؤال على مستوى جميع المجتازين 

 نسبة األجوبة الصحيحة لكل سؤال على مستوى القسم

 تم إدراج شريطين لكل سؤال:

:الصحيحة يمثل نسبة األجوبة  الشريط األعلى
 على مستوى القسم.

:نسبة األجوبة الصحيحة على  الشريط األسفل

 لرائز.التالميذ الذين اجتازوا امستوى جميع 
 

 نسبة األجوبة الصحيحة لجميع األسئلة على مستوى القسم وكذا على مستوى جميع التالميذ الذين اجتازوا الرائز. يانالمبيمثل هذا 

األجوبة الصحيحة على مستوى القسم مع معدل  ، ومن مقارنة نسبةتمكن هذه النسب من تعرف األسئلة ذات النسبة العالية أو المنخفضة

 نتائج جميع التالميذ الذين اجتازوا الرائز.

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D9%8A
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ــ الرياضيات ــ الفردية لنتائجاجدول  -3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بجوابالترميز الخاص 

 كل سؤال

V :جواب صحيح 

: X جواب غير صحيح 

Nبدون جواب : 

 

النسبة العامة لألجوبة الصحيحة 
الصحيحة  نسبة األجوبة

 حسب المحتوى

 نسبة األجوبة الصحيحة حسب محتويات برنامج كل مستوى دراسي
 نسبة األجوبة الصحيحة حسب المجال المضموني

 النتيجة الفردية

 النتيجة العامة لجميع التالميذ  

 محتوى كل سؤال

المستوى الدراسي المرتبط بالمجال 

 للسؤال المضموني

 رمز الصفحة المناسبة لكل سؤال 

 في العدة البيداغوجية التكميلية.  

 المحتوى  دراسي،مستوى كل برنامج  :تم إدراج النسبة المئوية لألجوبة الصحيحة لجميع األسئلة موزعة حسب

 .المضموني والمجال

 بدقة كل تلميذ رصد تعثرات من ذلك، يمكن. 

 لمعالجة التعثرات تعلمية  وأمثلة ألنشطة ،تم إدراج المستوى الدراسي الذي يرتبط ببرنامجه ،كل سؤالل بالنسبة

 المرصودة بصيغ تدريسية أكثر مالءمة. 
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- النشاط العلمي -توزيع األجوبة الصحيحة حسب القسم   -4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتوى كل سؤال 

 األهداف التعلمية المتعلقة بكل سؤال حسب المستوى

نسبة األجوبة الصحيحة، بالنسبة لكل سؤال، 

 الرائز.لجميع التالميذ الذين اجتازوا 

نسبة األجوبة الصحيحة على مستوى القسم بالنسبة 

 لكل سؤال 

يوضح هذا المبيان النسبة المئوية الختيارات 

التالميذ: نسبة األجوبة الصحيحة توجد في أقصى 

االختيارات بينما توجد على يمينها نسبة اليسار 

 الخاطئة.

 سجلت التي  وعلى األسئلة ،تالميذسريعة على النسبة المئوية لكل اختيار قام به ال وبإلقاء نظرة المبيان أعالهمن خالل

 )األجوبة(.  الخاطئة يمكن التعرف على االختيارات ،نسبة منخفضةالصحيحة  أجوبتها

 .إن هذه األخطاء تؤشر على عدم تحكم التالميذ والتلميذات في األهداف التعلمية المرتبطة بهذه األسئلة 
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ــ النشاط العلمي ــ لنتائج الفرديةاجدول  -5   

     

 

 

نسبة األجوبة الصحيحة  نسبة األجوبة الصحيحة لجميع األسئلة

 حسب المحتوى

 نسبة األجوبة الصحيحة حسب برنامج المستوى الدراسي

نسبة األجوبة الصحيحة 

 حسب المجال المضموني

 النتيجة الفردية

 النتيجة العامة للتالميذ

 محتوى كل سؤال

المستوى الدراسي الذي يرتبط به 

 محتوى السؤال

، تم إدراج أمثلة لبعض األنشطة

 بهدف تحسين ،كل سؤالحسب 

 .التالميذ تعلمات

  مستوى كل حسب برنامج ، لكل تلميذ، بالنسبة األسئلةجميع المتعلقة بنتائج اليوضح هذا الجدول

 . المضمونيالمجال و وحسب المحتوى دراسي،

  مة.تم إدراج   أمثلة ألنشطة بهدف تحسين تعلمات التالميذ بصيغ تدريسية أكثر مالء 

   

لكل  الترميز الخاص بجواب
 سؤال

V  :جواب صحيح  

)أ، ب، ج، د(: حرف اختيار  
 التلميذ  
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 ............................................................... :األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة

 ............................................................................................. :المديرية اإلقليمية

 ....................................................................................................... :المؤسسة

 PEEQ تحسين التربية عبر تحقيق اإلنصاف والجودة برنامج

 تقرير عن أشغال الورشة

 الورشةتاريخ انعقاد  مكان انعقاد الورشة

 المدة الزمنية
عدد المشاركات 

 إلى من والمشاركين

     

 

 ملخص عن األنشطة المنجزة

 

 

 

 االقتراحات والتوصيات

 في النشاط العلمي في الرياضيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مالحظات عامة

 توقيع المدير


