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 السنة الخامسة من التعليم االبتدائي مادة الرياضيات؛ 
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 تقديم
لتحسين السيرورة التعليمية التعلمية من خالل استثمار األخطاء التي   PEEQيهدف مشروع 

ومن . التعلم/يرتكبها التالميذ والتي تشكل نافذة مشرعة عن درجة تحكمهم في المادة موضوع االشتغال

المركز الوطني للتقويم تمت صياغة روائز تشخيصية بتعاون بين وتحديدها، أجل تحليل حاجات التالميذ 

التابع لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وفريق  -قسم التقويم –( CNEEO)والتوجيه  اناتواالمتح

إذ؛ بعد تمرير الرائز بالمدارس االبتدائية المعنية  ؛JICA)خبراء وكالة التعاون الدولي اليابانية 

 .بالمشروع، تم تحليل وتصنيف اإلجوبة الخاطئة للتالميذ

، (ة)لعميق لكيفية تفكير المتعلمالتي تعتبر الخطأ مصدرا مهما للفهم ا" ة الخطأبيداغوجي"واعتمادا على 

كما صيغت  ؛تم االنكباب على تحليل األخطاء المرتكبة تبعا لترددها ومصادرها بالنسبة لكل سؤال

في هذا اإلطار، ينبغي التذكير . توصيات من أجل تحسين عملية التدريس داخل األقسام لفائدة المدرسين

بأن هذه الروائز التشخيصية ال ترتبط بتاتا باإلمتحانات اإلشهادية وأن هدفها هو تجميع معلومات 

ويمكن  (.الرياضيات والنشاط العلمي)ومعطيات ذات أهمية بالنسبة لتحسين تدريس المواد المعنية 

 :تلخيص األهداف من إجراء هذه التقويمات كما يلي

 ن الخامسة والسادسة من السلك االبتدائي في ما يتعلق تحديد نقط قوة وضعف متعلمي السنتي

بمستلزماتهم الدراسية في الرياضيات والنشاط العلمي، وذلك بالرجوع إلى الكفايات المتطلب 

حسب ( السنتان الرابعة والخامسة ابتدائي على التوالي)اكتسابها في المستويات الدراسية السابقة 

 .البرامج الوطنية المقررة

  على معلومات، من خالل األجوبة الخاطئة للمتعلمين، تتيح الفرصة لتحديد مصادر الحصول
 .األخطاء المرتكبة وإعداد تدخل عالجي ووقائي

 

تالميذ السنتين الخامسة والسادسة من السلك وتجدر اإلشارة إلى أن الفئة المستهدفة من التقويم هم 

بالنسبة )  PEEQالمؤسسات المستهدفة بمشروعفرعية ضمن  /مدرسة 61االبتدائي المنتمون إلى 

 .(مدرسة مركزية وفرعية في كل حوض مدرسي يستهدفه المشروع: لدراسة الحالة
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عداد العدة التشخيصية و بلورة تقديم حول األنشطة المتعلقة بإ

 تائج تحليل األخطاء المتعلقة بهاير نتقار
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 :وتحليل األخطاء وبلورة التقرير إعداد العدة التشخيصيةعلى  قام باإلشراف

 ؛والتوجيه  تقويم واالمتحاناتوطني للمركز الال -م أحمد الشعيبي رئيس قسم التقوي -

 ؛اليابانية الدولي التعاون وكالة - الخبير الياباني كوساكا ساطوشي -

 .اليابانية الدولي التعاون وكالة -ن رئيس فريق الخبراء اليابانيي وكوكاواأ هيروشي -

 مرحلة إعداد العدة التشخيصية

الوطنيةمركز التكوينات و الملتقيات : المكان  

1322يناير  23إلى  12و من  12إلى  12من :  خالتاري  

السنتين السادسة و الخامسة من التعليم اإلبتدائي في مادتي الرياضيات و الروائز التي تم إعدادها تخص 

و ممثلين عن األكاديميتين الجهويتين  قام بإعداد العدة التشخيصية الفريق المركزيو . النشاط العلمي

 :دكالة عبدة حسب المراحل اآلتية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة ولجهة
o مستلزمات الدراسية للسنة الخامسة ابتدائي السابق من أجل استعماله تكييف رائز تقوييم ال

 PEEQفي مشروع 
o  (اإلطار المرجعي)بلورة خصائص الروائز للسنة السادسة ابتدائي 
o توزيع عدد األسئلة حسب كل محتوى 
o إنشاء قائمة الكفاءات الخاصة بالسنة الخامسة ابتدائي 
o اختيار عدد الكفاءات المحددة لكل قسم 
o زيع عدد األسئلة حسب كل مجال معرفيتو 
o إعداد األسئلة مع استعمال الكتب المدرسية كمرجع 
o  تحديد األخطاء المحتمل وقوعها حسب كل سؤال حيث سيتم استعمال هذه األخطاء كمرجع

 أثناء تحليل الألخطاء بعد تمرير الروائز
o المصادقة على الروائز التي تم إعدادها 
 

 الئحة المشاركين

 المادة  األكاديمية/النيابة اإلطار والنسباالسم 

 نيابة شفشاون مفتش تربوي للتعليم االبتدائي الحراق النبي عبد
النشاط العلمي 
 والرياضيات

 القادر عبد
 بوعيشية

 مفتش تربوي للتعليم الثانوي
 التأهيلي

  منسق جهوي للرياضيات

 أكاديمية جهة
 -زمور -سال  -الرباط 

 زعير
 الرياضيات

 النشاط العلمي نيابة الفحص أنجرة مفتش تربوي للتعليم االبتدائي األغزاوي األمين
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 الرياضيات نيابة طنجة أصيلة  مفتش تربوي للتعليم االبتدائي حميد عصامي

 النشاط العلمي نيابة المحمدية مفتش تربوي للتعليم الثانوي المعمر المعطي

 الرياضيات نيابة الصويرة االبتدائيمفتش تربوي للتعليم  الرجا محمد

 مفتش تربوي للتعليم االبتدائي اسماعيل الزياني
 أكاديمية جهة 

 تطوان – طنجة
 النشاط العلمي

 النشاط العلمي نيابة سال مفتش تربوي للتعليم االبتدائي أحمد مخلص

 الرياضيات نيابة سطات مفتش تربوي للتعليم االبتدائي عمر أيت امبارك

 جماع عالل
 مفتش تربوي للتعليم االبتدائي

 منسق جهوي لمادة النشاط العلمي
 النشاط العلمي نيابة الجديدة

 

 مرحلة تحليل األخطاء و إعداد تقرير نتائج تحليل األخطاء

و ممثلين عن األكاديميتين الجهويتين  الفريق المركزي بتحليل األخطاء و إعداد تقرير نتائج تحليلها كلقام 

 : دكالة عبدة والتكوين لجهة الشاوية ورديغة ولجهة للتربية
مركز التكوينات و الملتقيات الوطنية: المكان  

1322أبريل  9إلى  6من :التاريخ  

 الئحة المشاركين

 األكاديمية/النيابة اإلطار االسم والنسب
 المادة

 الخاضعة للتحليل

 النشاط العلمي شفشاوننيابة  مفتش تربوي للتعليم االبتدائي الحراق النبي عبد

 القادر عبد
 بوعيشية

مفتش تربوي للتعليم الثانوي 
 التأهيلي

  منسق جهوي للرياضيات

 أكاديمية جهة
 -زمور -سال  -الرباط 

 زعير
 الرياضيات

 النشاط العلمي أنجرة-نيابة الفحص مفتش تربوي للتعليم االبتدائي األغزاوي األمين

 الرياضيات نيابة الصويرة االبتدائي مفتش تربوي للتعليم ءالرجا محمد

 النشاط العلمي نيابة سال مفتش تربوي للتعليم االبتدائي مخلص أحمد

 إدريس جحيدي
 مفتش تربوي للتعليم االبتدائي

 منسق جهوي للغة العربية
 النشاط العلمي نيابة سيدي بنور

المصطفى 
القطابي 
       االدريسي

 مفتش تربوي للتعليم االبتدائي
  منسق جهوي للغة الفرنسية

 النشاط العلمي نيابة برشيد
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 الغني عبد
 السليماني

 مفتش تربوي للتعليم االبتدائي
  رياضياتللمنسق جهوي 

 الرياضيات نيابة بنسليمان 

 جماع عالل
 مفتش تربوي للتعليم االبتدائي

  منسق جهوي لمادة النشاط العلمي
 النشاط العلمي نيابة الجديدة

 بن الرزاق عبد
 شريج

 النشاط العلمي نيابة سيدي بنور مفتش تربوي للتعليم االبتدائي

 الرياضيات نيابة برشيد مفتش تربوي للتعليم االبتدائي يعزة محمد

 الهادي عبد
 الشكدال

 الرياضيات نيابة برشيد مفتش تربوي للتعليم االبتدائي

 الرياضيات الجديدة نيابة مفتشة تربوية للتعليم االبتدائي حديدي خديجة

 النشاط العلمي نيابة الجديدة مفتش تربوي للتعليم االبتدائي ناشدي الحق عبد

 الرياضيات نيابة سطات مفتش تربوي للتعليم االبتدائي امبارك أيت عمر

 النشاط العلمي نيابة سطات مفتش تربوي للتعليم االبتدائي فالوي محمد
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وعملية  المتعلقة بأهداف الروائز التشخيصية تقديم حول األنشطة

 تمريرها والفئات المستهدفة
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 جدولة تمرير الرائز والمؤسسات المختارة

 
اجتازوا الروائز وبلغ عدد التالميذ الذين , مدرسة مستهدفة من دراسة الحالة 61تم تمرير الرائز في 

 كما هو موضح في الجدول التاليتلميذا   6611

 النيابة الجهة
الحوض 
 المدرسي

المدرسة 
 المستهدفة

تاريخ  عدد التالميذ
تمرير 
الروائ

 ز

تاريخ 
تصحيح 
 الروائز

 السنة السادسة السنة الخامسة

 رياضيات
النشاط 
 العلمي

 رياضيات
النشاط 
 العلمي

الشاوية 
 ورديغة

 سطات

 الحسن األول
مركزية 

 الخراوعة
17 17 9 10 

2 
 مارس

2-6 
 مارس

 6 6 13 13 العمارات

 سيدي حجاج

مركزية 
 البيوض

30 30 28 28 

 22 22 20 20 أوالد يعيش

 برشيد

 إبن سينا

مركزية 
 الغنيميين

27 27 49 49 

6 
 مارس

6-2 
 مارس

 الزمامرة 
 (م لقراربة/م)

11 11 12 12 

 الزرقطوني
 74 74 57 57 الحي الحسني

 57 58 72 72 إبن الهيثم

دكالة 
 عبدة

 الجديدة

خالد بن 
 الوليد

 44 42 45 45 العزيزات

9 
 مارس

9- 23 
 مارس

  الجوامعة
 (م لقراربة/م)

25 25 25 25 

 الورد

 75 75 77 77 اثنين شتوكة
  الزوازي

م سيدي /م)
 (محمد موسى

44 44 25 25 

سيدي 
 بنور

 ابن سينا

 55 55 52 52 الخوالدة

23 
 مارس

23-22 
 مارس

 الحمامنة
 (م الرشاد/م)

32 32 26 26 

 البارودي
 29 29 41 41 بني هالل 

 12 12 31 31 المريبطات

   549 547 594 594 مجموع التالميذ
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نظرة عامة عن نتائج تحليل األخطاء للروائز 

ةالتشخيصي
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 األجوبة الصحيحة حسب كل مجال لكل رائز تشخيصيملخص توزيع نسبة 
 

 حسب كل مجال معرفي نسبة األجوبة الصحيحة في مادة الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائيتوزيع  

 المعدل اإلجمالي 
(%) 

الوحدات والقياس 
(%) 

 الهندسة والفضاء
 (%) 

 األعداد والحساب
(%) 

35.44 16.22 2..9 2..1 

 

 حسب كل مجال معرفي مادة الرياضيات للسنة السادسة ابتدائيفي  األجوبة الصحيحةنسبة توزيع  

 المعدل اإلجمالي 
(%) 

الوحدات و القياس 
(%) 

 الهندسة و الفضاء
(%) 

 األعداد و الحساب
 

26.1 11.6 21.3  2..3 

 

 حسب كل مجال معرفي ابتدائي الخامسةللسنة  النشاط العلميمادة في نسبة األجوبة الصحيحة توزيع  

 المعدل اإلجمالي
 (%) 

 الفيرياء و الكيمياء
  (%) 

 علوم الحياة و األرض 
(%) 

32.. 23.3 22.2 

 

 حسب كل مجال معرفي للسنة السادسة ابتدائي النشاط العلميمادة  في  نسبة األجوبة الصحيحةتوزيع  

 المعدل اإلجمالي
 (%) 

 الفيرياء و الكيمياء
(%) 

 و األرض علوم الحياة
(%) 

26.2 12.6 21.2 
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 في الروائز التشخيصيةحسب كل سؤال  ملخص نتائج تحليل األخطاء

 السنة الخامسة ابتدائي :المستوى

 الرياضيات :المادة

ة 
سب

ن
ة 

اب
ج
ن إ

دو
 ب
لة

سئ
أل
ا

 

 (
٪)

 

ة 
ح
حي

ص
 ال

بة
جو

أل
 ا
بة

س
ن

(
٪)

 

 المجال
 
 

 المحتوى الرئيسي السؤال 

ال
سؤ

 ال
قم

 ر

 

ت 
دا

ح
لو

ا و 
س

يا
لق
ا

 

ة 
س

ند
له

ا

ء
ضا

لف
 ا
 و

و 
د 

دا
ع
أل
ا

ب
سا

ح
 ال

0,3 65,0    
حساب مجموع عددين صحيحين طبيعيين مكونين من خمسة أرقام على 

 .األكثر في وضع عمودي باالحتفاظ

2 

1,2  46,8   
 

 
 

المطروح منه مكون من )حساب فرق عددين صحيحين طبيعيين 
وضع عمودي في ( أربعة أرقام والمطروح من ثالثة أرقام

 .باالحتفاظ

1 

3,2 28,6    
حساب جداء عددين صحيحين طبيعين أحدهما من ثالثة أرقام 

 .واآلخر من رقمين في وضع عمودي

3 

11,3 31,0     
  0 رقم وحداته)أرقام  3حساب خارج عدد صحيح طبيعي مكون من 

رقم )على عدد صحيح طبيعي مكون من رقمين ( 3ورقم عشراته 
 (.وحداته هو الصفر

4 

2,9  36,7     

األول جزؤه الصحيح من رقمين )حساب مجموع عددين عشريين 
أرقام  2وجزؤه العشري من رقمين والثاني جزؤه الصحيح مكون من 

 . في وضع عمودي( وجزؤه العشري من رقم واحد

5 

3,7  33,3     

الجزء الصحيح للمطروح منه مكون من )حساب فرق عددين عشريين 
أرقام والجزء العشري من رقمين، والجزء الصحيح للمطروح مكون  2

 .في وضع عمودي( من رقمين والجزء العشري من رقم واحد

6 

7,6  18,5     

جزؤه الصحيح من رقم واحد )حساب جداء عددين أحدهما عشري 
أرقام في  2واآلخر صحيح من ( وجزؤه العشري من رقم واحد أيضا

 .  وضع عمودي

7 

20,4 41,9    
تعرف جدول أعداد ( ة)يستهدف هذا السؤال التحقق من قدرة المتعلم

 .معطاةسطره الثاني متناسبة مع أعداد سطره األول من بين جداول 

8 

23,1  17,5    
السؤال حل مسألة تطبيقية بسيطة مستقاة من الحياة اليومية ال   يستهدف هذا

 .يتعدى حلها إجراء عمليتين حسابيتين على األعداد الصحيحة الطبيعية
9 

12,6  35,7     
إنشاء مستقيم مواز لمستقيم آخر معلوم باستعمال األدوات الهندسية 

 (.والكوسالمسطرة )

10 

3,4  23,9     
المسطرة )إنشاء مربع بمعرفة أحد أضالعه باستعمال األدوات الهندسية 

 (.والكوس

11 

0,7  75,8     
إنشاء مماثل شكل بالنسبة لمحور على الشبكة التربيعية باالعتماد على 

 .مماثلة رؤوسه

12 

7,6  27,1    
 .الشبكة تربيعية إنشاء تصغير لشبه منحرف بمقدار النصف على

 
13 

10,8 27,4     
 .تعرف الموشور القائم ضمن مجموعة من مجسمات معطاة 

 

14 

1,2 9,5    
وإنشاء قطريه ( الطول والعرض)إنشاء مستطيل بمعرفة قياس أبعاده 

 .والتعرف على طبيعتهما

15 

9,4  44,4    

األساسية إجراء تحويالت على وحدات قياس الطول بمعرفة الوحدة 
لقياس األطوال وهي المتر ومعرفة أجزائه ومضاعفاته وبناء جداول 

 .التحويل واستعمالها

16 



12 

10,8  45,5     
إجراء تحويالت على وحدات قياس الكتل بمعرفة الوحدة األساسية وأجزائها 

 .ومضاعفاتها باعتماد جداول التحويل
17 

13,3  4,5     
قياس الكتل بمعرفة الوحدة األساسية إجراء تحويالت على وحدات 

 .وأجزائها ومضاعفاتها باعتماد جداول التحويل

18 

15,0  20,2     
إجراء تحويالت على وحدات قياس السعة بمعرفة الوحدة األساسية و 

 .أجزائها ومضاعفاتها باعتماد جداول التحويل

19 

36,1  4,5    
حل مسألة تطبيقية بسيطة مستقاة من الحياة اليومية يستعمل فيها 

 . معارفه في مجال القياس( ة)المتعلم

20 

 

 األجوبة الصحيحة للرائزنسبة مبيان 

 
 حسب كل مجال معرفي نسبة األجوبة الصحيحة في مادة الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائيوزيع  جدول ت

 المعدل اإلجمالي 
(%) 

والقياس الوحدات 
(%) 

 الهندسة والفضاء
 (%) 

 األعداد والحساب
(%) 

35.44 16.22 2..9 2..1 

65.0% 

46.8% 

28.6% 

31.0% 

36.7% 

33.3% 

18.5% 

41.9% 

17.5% 

35.7% 

23.9% 

75.8% 

27.1% 

27.4% 

9.5% 

44.4% 

45.5% 

4.5% 

20.2% 

4.5% 
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 النسبة المئوية

 رقم السؤال

نسبة األجوبة الصحيحة لرائز الرياضيات للسنة 
 الخامسة ابتدائي

 ةحيحصلا ةبوجألا ةبسن
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 ابتدائي السادسةالسنة  :المستوى

 الرياضيات :المادة
بة

جا
 إ
ن
دو

 ب
لة

سئ
أل
 ا
بة

س
ن

 

(
٪)

 

ة 
ح
حي

ص
 ال

بة
جو

أل
 ا
بة

س
ن

(
٪)

 

 المجال
 

 المحتوى الرئيسي السؤال 
رقم 
 السؤال

و 
ت 

دا
ح
لو

ا

س
قيا

 ال

و 
ة 

س
ند

له
ا

اء
ض

لف
 ا

و 
د 

دا
ع
أل
ا

ب
سا

ح
 ال

2,9 42,0    

ترتيب األعداد الصحيحة الطبيعية واألعداد العشرية في 
وضعية واحدة، وذلك بمقارنة األجزاء الصحيحة لألعداد، 
وفي حالة التساوي، يقارن األجزاء العشرية بدءاً من 

 ...األعشار ثم أجزاء المئة

1 

1,1 51,4    
حساب مجموع عدد صحيح طبيعي وعدد عشري في وضع 

 .عمودي

2 

2.2 39,7    
حساب الفرق بين عدد صحيح طبيعي وعدد عشري في 

 .وضع عمودي

3 

5,1 36,6    

أرقام  2جزؤه الصحيح من )حساب جداء عدد عشري 
وعدد صحيح طبيعي مكون من ( وجزؤه العشري من رقمين

 . رقمين

4 

14,1 31,3    

حساب الخارج المضبوط لقسمة عدد صحيح مكون من 
جزؤه الصحيح من رقم واحد )رقمين على عدد عشري 

، وذلك بوضع العملية وفق (وجزؤه العشري من رقمين
التقنية االعتيادية للقسمة، والتخلص من الفاصلة بضرب كل 

، ثم إنجاز العملية 233من المقسوم والمقسوم عليه في العدد 
 .بشكل اعتيادي

5 

14,4 15,2    
ترتيب مجموعة أعداد كسرية بسط ومقام كل منها مكون من 

 .رقم واحد

6 

4,4 37,3    

حساب مجموع عددين كسريين بسطهما ومقامهما مكونان 
وذلك بتوحيد مقامْيهما وجمع بسطْيهما، . من رقم واحد

 . واختزال مجموع الكسرين إن كان ممكنا
 

7 

8,6 28,3    

حساب فرق عددين كسريين بسطهما ومقامهما مكونان من 
وذلك بتوحيد المقامين؛ وجمع البسطين الجديدين؛ . رقم واحد

 . ، إن كان ممكنا(الخارج)ثم اختزال العدد الكسري الجديد 

8 

12,1 56,9    

من ( ة)يستهدف هذا السؤال التحقق من مدى مدى تمكن المتعلم
يكون بسطهما ومقامهما مكونين من حساب جداء عددين كسريين 

وذلك بضرب البسط في البسط والمقام في المقام؛ ثم . رقم واحد
 .يختزل الجداء إذا كان ذلك ممكنا

9 

31,1 25,0    
حساب خارج عددين كسريين بسطهما ومقامهما مكونين من رقم 

 .واحد
10 

32,0 9,3    

أو سلم التصاميم أو النسبة المئوية )حل مسألة تتعلق بالتناسبية 
 (.السرعة المتوسطة

 

11 

4,2 53,0    
إنشاء مستقيمين متعامدين أو متوازيين باستعمال األدوات 

 .الهندسية المناسبة
12 

..6 40,6    13 .قياس الزاوية باستعمال المنقلة 

9,0 30,7    
 .إنشاء مستطيل أو مربع أو معين بمعرفة قياس أبعاده

 
14 



14 

1,6 82,1    
 .إنشاء دائرة بمعرفة شعاعها باستعمال األدوات الهندسية المناسبة

 
15 

5,3 64,0    
إنشاء تكبير أو تصغير بمقدار معلوم لمضلع اعتيادي مرسوم على 

 .تربيعات
16 

11,0 12,4    
إزاحة مضلع اعتيادي مرسوم على تربيعات باعتماد قن 

 .معلوم

17 

2,2 62,5    
 .متماثلة محوريا مرسومة على تربيعاتتعرف وضعيات 

 
18 

7,1 40,8    
تحويل قياس طول معبر عنه بأعداد صحيحة طبيعية و أعداد 

 .عشرية بوحدات مختلفة إلى وحدة معلومة

19 

12,1 32,9    
تحويل قياس كتلة معبر عنها بأعداد صحيحة طبيعية و أعداد 

 .عشرية بوحدات مختلفة، إلى وحدة معلومة

20 

22,9 17,2    

تحويل قياس مساحة معبر عنها بأعداد صحية طبيعية وأعداد 
إلى ( وحدات قياس المساحة والوحدات الزراعية)عشرية 

 .وحدة معلومة

12 

29,4 24,1    
تحويل قياس سعة معبر عنها بأعداد صحيحة طبيعية وأعداد 

 .عشرية إلى وحدة معلومة

11 

27,4 21,4    
ستينيين معبرا عنهما بالساعات و  حساب مجموع عددين

 .الدقائق والثواني

12 

32,9 6,0    
حساب الفرق بين عددين ستينيين معبر عنهما بالساعات 

 .والدقائق والثواني

13 

24,3 24,1    
المثلث أو المربع أو )حل مسألة تتعلق بالمحيطات 

 (.المستطيل

12 

38,9 10,6    
بعض المضلعات االعتيادية حل مسألة تتعلق بحساب مساحة 

 (.المربع، المعين، شبه المنحرف، المثلث)

16 

59,0 3,1    
حل مسألة تتعلق بحساب محيط دائرة و مساحة قرص، على 

 .أن ال يتعدى حلها إنجاز عمليتين

12 

53,0 1,6    
حل مسالة تتعلق بحساب المساحة الجانبية أو الكلية 

 .يتعدى حلها إنجاز عمليتينلألسطوانة القائمة، على أن ال 

1. 
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 األجوبة الصحيحة للرائزنسبة مبيان 

 
 حسب كل مجال معرفي مادة الرياضيات للسنة السادسة ابتدائيفي  نسبة األجوبة الصحيحةجدول توزيع 

 المعدل اإلجمالي 
(%) 

الوحدات و القياس 
(%) 

 الهندسة و الفضاء
(%) 

 الحساباألعداد و 
 

26.1 11.6 21.3  2..3 
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39.7% 

36.6% 

31.3% 

15.2% 

37.3% 

28.3% 

56.9% 

25.0% 

9.3% 
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40.6% 

30.7% 
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12.4% 
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40.8% 

32.9% 

17.2% 

24.1% 

21.4% 

6.0% 
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1.6% 
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نسبة األجوبة الصحيحة لرائز الرياضيات للسنة السادسة 
 ابتدائي

 ةحيحصلا ةبوجالا ةبسن
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 ابتدائي الخامسةالسنة  :المستوى

 النشاط العلمي :المادة

نسبة 
األسئلة 
بدون 
 إجابة

(٪)  

نسبة 
األجوبة 

الصحيحة 
(٪)  

 المجال

 المحتوى الرئيسي السؤال 
رقم 
 السؤال

  الفيازياء
 و الكيمياء

 علوم الحياة
 و األرض 

1,3 30,3   

الحيوانات الفقرية حسب خاصيات الجلد،  و ذلك تصنيف 
بوصل كل حيوان بالمجموعة  األولى بخاصية الجلد 

 .المناسبة له  في المجموعة الثانية

1 

2,5 65,5   

على تصنيف ( ة)يتوخى هذا السؤال  اختبار قدرة  المتعلم 
،  وذلك بوضع (ولود/بيوض)الحيوانات حسب نوع التوالد 

 .االختيار الصحيحعالمة في دائرة 

2 

1,2 70,4   

على التمييز  ( ة)يتوخى هذا السؤال  اختبار قدرة  المتعلم 
بين العناصر الطبيعية والعناصر غير الطبيعية، وذلك 

 . بوضع عالمة في دائرة االختيار الصحيح

3 

1,3 38,2   

على التمييز بين ( ة)يتوخى هذا السؤال اختبار قدرة  المتعلم
الحية والكائنات غير الحية،  وذلك بوضع عالمة الكائنات 

 .في دائرة االختيار الصحيح

4 

1,5 39,4   

على تعّرف ( ة)يتوخى هذا السؤال اختبار قدرة  المتعلم
أسباب تلوث المياه، وذلك بوضع عالمة في دائرة العنصر 

ث  .   الملوِّ

5 

2,0 57,4   

على تعّرف ( ة)يتوخى هذا السؤال اختبار قدرة  المتعلم
الحيوانات المائية على التنقل في وسطها األعضاء التي تساعد 

الطبيعي، وذلك بوضع عالمة في دائرة العنصر الذي يساعد 
 .   السمكة على التنقل في الماء

6 

1,3 64,0   

التمييز بين على ( ة)يتوخى هذا السؤال اختبار قدرة  المتعلم
، وذلك (الحم/عاشب)الحيوانات حسب نظامها الغذائي 

بوضع عالمة في دائرة الحيوان الالحم ضمن مجموعة من 
 .الحيوانات

7 

2,5 52,2   

على تعّرف ( ة)يتوخى هذا السؤال اختبار قدرة  المتعلم
أو الحيوانات /أنواع األسنان عند الحيوانات الالحمة و

عالمة في دائرة نوع األسنان المميز العاشبة، وذلك بوضع 
 .للحيوانات الالحمة

8 

3,4 44,6   

على تعّرف ( ة)يتوخى هذا السؤال اختبار  قدرة  المتعلم
و ذلك باختيار االقتراح الصحيح لسلسلة , الغذائية  السلسلة

 .غذائية ووضع عالمة في دائرته
 

9 

2,9 56,2   

على تعّرف ( ة)يتوخى هذا السؤال اختبار قدرة  المتعلم
عوامل تغّير الحالة الفيزيائية للمادة من صلب إلى سائل، أو 

، وذلك بوضع (االنصهار أو التبخر)من سائل إلى غاز 
 . عالمة في دائرة العملية التي تؤدي إلى تبخر المادة السائلة

10 

1,7 44,1   

على تمييز ( ة)يتوخى هذا السؤال اختبار قدرة  المتعلم
األجسام حسب الشفافية والتعتيم، وذلك بوضع عالمة في 

 .    دائرة الجسم الشفاف

11 



17 

4,0 27,8   

على تحديد ( ة)يتوخى هذا السؤال اختبار قدرة  المتعلم
ن الظل، وذلك بوضع عالمة  العناصر التي تؤدي إلى تكوُّ

 .العنصرين الضروريين لتكّون الظلفي دائرة 

12 

16,7 11,4   

على تحديد ( ة)يتوخى هذا السؤال اختبار قدرة  المتعلم
عناصر تكّون الصورة، وذلك من خالل مالحظة سند 
لتجربة منجزة ينعكس فيها ضوء الشمس على الجدار 

 .    بواسطة المرآة

13 

 

 األجوبة الصحيحة للرائزنسبة مبيان 

 
 حسب كل مجال معرفي ابتدائي الخامسةللسنة  النشاط العلميمادة في نسبة األجوبة الصحيحة  توزيعجدول 

 المعدل اإلجمالي
 (%) 

 الفيرياء و الكيمياء
  (%) 

 علوم الحياة و األرض 
(%) 

32.. 23.3 22.2 
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 للسنة الخامسة ابتدائي

 ةحيحصلا ةبوجألا ةبسن
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 ابتدائي السادسةالسنة  :المستوى

 العلميالنشاط  :المادة

نسبة 
األسئلة 
بدون 
 إجابة

(٪)  

نسبة 
األجوبة 

الصحيحة 
(٪)  

 المجال

 المحتوى الرئيسي السؤال 
رقم 
 السؤال

  الفيازياء
 و الكيمياء

 علوم الحياة
 و األرض

2,.3 23,3   

تمييز المكونات اإلحيائية   والال إحيائية للوسط الطبيعي،  
بين العناصر  وذلك بتعيين العناصر الال إحيائية، من

 .المقدمة

1 

3,93 63,3   

تعرف العالقات المتبادلة بين الكائنات الحية ووسطها 
الطبيعي، وذلك بوصل صور الكائنات الحية في وسطها 
الطبيعي   في المجموعة األولى بالعالقة التي تمثلها كل 

 .بطاقة في المجموعة الثانية

2 

1,3 72,30   
على الغابة من بين سلوكات تعرف السلوك الذي يحافظ 

 .مقترحة

3 

2,23 19,23   
تعرف دورة الماء، وذلك بكتابة كلمات مقترحة  تعبر  

 .عن مراحل هذه الدورة في خطاطة

4 

29 21,23   
 .تعرف مجاالت استعمال الماء، وذلك بذكر مجالين منها 

 

5 

1,23 62,.3   
خالل  تعرف السلوكات التي تتسبب في تلوث المياه، من

 .اختيار السلوك  المناسب من بين السلوكات المقترحة

6 

2,23 23,63   
تعرف أجزاء المصباح وقطبي العمود، وذلك بكتابة أسماء 

 .هذه األجزاء أمام الرقم المقابل لها في الشكل المقترح
7 

6,1 23,23   
استعمال عمود مسطح أو عمود أسطواني إلضاءة مصباح، 

ة بطريقة سليمة في الشكل األخير بالبطاريوذلك بربط هذا 
 .المقترح

8 

3,93 39,33   
تعرف األجسام الموصلة واألجسام العازلة للكهرباء، وذلك 
باختيار الجسم العازل من بين مجموعة من األجسام 

 .المقترحة

9 

2,90 1.,23   
تعرف عناصر الدارة الكهربائية ، و ذلك بوصل  كل عنصر  
في المجموعة األولى بالرمز الذي يمثله في المجموعة 

 .الثانية 

10 

2,23 21,23   
التمييز بين الدارة الكهربائية المغلقة والدارة الكهربائية 
المفتوحة، و ذلك بتعيين الشكل الذي يمثل الدارة الكهربائية 

 .بين األشكال المقترحةالمغلقة من 

11 

9,23 .,23   
إنجاز تركيب لدارة كهربائية على التوالي أو على التوازي 
باستعمال مصباحين، و ذلك بإتمام الرسم المقدم في الشكل 

 .المقترح والمتعلق بدارة كهربائية على التوازي

12 

1 12   

التمييز بين المادة العازلة والمادة الموصلة للحراة، و 
.ازلة من بين االختيارات المقترحةذلك باختيار المادة الع

  

13 

2.,.3 33,23   
على تعرف مصادر المياه وذلك بذكر مصدريين من بين هذه 

 .المصادر
14 

13,23 23,23   
من  وذلك بذكر خاصيتين خاصيات الهواء، تعرف بعض

 .الخاصيات المميزة له

15 

2,23 22,33   

حسب معيار محدد، وذلك بتعيين تمييز بعض الغازات 
الغاز الضروري لحدوث عملية االحتراق من بين 

 .غازات مقترحة

16 
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1,33 3.,23   

تمييز حاالت تمدد األجسام الغازية والسائلة والصلبة، 
وذلك بتعيين المادة التي تتمدد عند انخفاض درجة 

 .حرارتها من بين مواد مقترحة

17 

 

 الصحيحة للرائزاألجوبة نسبة مبيان 

 
 حسب كل مجال معرفي للسنة السادسة ابتدائي النشاط العلميمادة  في  نسبة األجوبة الصحيحة جدول توزيع

 المعدل اإلجمالي
 (%) 

 الفيرياء و الكيمياء
(%) 

 علوم الحياة و األرض
(%) 

26.2 12.6 21.2 

50.0% 

64.0% 

72.3% 

29.7% 

52.1% 

67.8% 

10.6% 

50.7% 

49.4% 

28.5% 

32.5% 

8.7% 

27.0% 

44.3% 

10.1% 

13.0% 

48.1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
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 النسبة المئوية

 رقم السؤال

نسبة األجوبة الصحيحة لرائز النشاط العلمي 
 للسنة السادسة ابتدائي

 ةحيحصلا ةبوجألا ةبسن
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 تقارير نتائج تحليل األخطاء
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 الخامسة من التعليم االبتدائي مادة الرياضياتالسنة 
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 :1السؤال رقم 

 

  :المضمون األساسي للسؤال .1

على حساب مجموع عددين صحيحين طبيعيين مكونين من خمسة أرقام على ( ة)يستهدف هذا السؤال التحقق من قدرة المتعلم

 .األكثر في وضع عمودي باالحتفاظ

 نوع األجوبة .2

6 

 % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة رمز اإلجابة
 65,0  77917           الجواب الصحيح                                                                                                                

A 102046 الوضع عن النظر بغض اليمين إلى اليسار من األعداد (ة)المتعلم يكتب 
 في ورتبها وضعها حسب األرقام بين (ة)المتعلم الصحيح وبالتالي ال يميز

 (...المئات العشرات، الوحدات،)العدد 

8,9 

B 77817 دون الجمع وبالتالي يحسب عملية في االحتفاظ تقنية في (ة)المتعلم يتحكم ال 
 االحتفاظ اعتبار

1,2 

أو  88976مثل  أجوبة أخرى

87969... 

جموع عددين صحيحين االعتيادية لحساب مال يتحكم في التقنية ( ة)المتعلم
 .طبيعيين مكونين من خمسة أرقام على األكثر

24,5 

 0,3 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   دون إجابة

 

 توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 التقنية االعتيادية للجمع موظفا ما يلي( ة)يستعمل المتعلم: 

 والعشرات الوحدات تحت الوحدات وضع)رقمين + أرقام  1لعملية الجمع مكونة من الوضع الصحيح  -

 ؛(... تحت العشرات

 جمع عددين صحيحين طبيعيين بدون احتفاظ؛ -

 جمع عددين صحيحن طبيعيين باالحتفاظ؛ -

 .أرقام 5أو  1مقارنة أعداد صحيحة طبيعية مكونة من  -

 تحت  والعشرات الوحدات تحت الوحدات وضع باحترام العمودية الجمع عملية وضع على (ة)المدرس تؤكد/يؤكد

 ؛... العشرات

  والعشرات الوحدات تحت الوحدات وضع فيها يحترم عمودية جمع عمليات أربع األقل على (ة)المتعلم تنجز/ينجز 

 ؛...  تحت العشرات

 ؛...( الصفائح المعداد،) مالئمة تعليمية وسائل (ة)المدرس تستعمل/يستعمل 

 األعداد؛ جمع عملية إنجاز في االحتفاظ تقنية أهمية خاللها من يدرك باالحتفاظ عمليات أربع (ة)تنجز المتعلم/ينجز  

  نتائج عمل المتعلمات والمتعلمين ويدعم (ة)تقوم المدرس/يقوم. 
 

 :الـثـم

 

7 4 5 7

+ 2 7 6

7 7 3 3
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 : 2السؤال رقم 

 

 

 

 

 

 

 :المضمون األساسي للسؤال .1

المطروح منه مكون ) عددين صحيحين طبيعيين على حساب فرق( ة)يستهدف هذا السؤال التحقق من قدرة المتعلم

 .باالحتفاظفي وضع عمودي  (من أربعة أرقام والمطروح من ثالثة أرقام

 نوع األجوبة .2

2 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 
  46,8  9869 الجواب الصحيح

A 5376 
الصحيح  الوضع عن النظر بغض اليمين إلى اليسار من األعداد (ة)المتعلم يكتب

 ...(المئات العشرات، الوحدات،)العدد  في وضعها حسب األرقام بين وال يميز
1,9  

B 

 اعتبار الطرح لذلك يحسب دون عملية في االحتفاظ تقنية في (ة)المتعلم يتحكم ال 2729

 3719  4,4 االحتفاظ

3729 

C 4373 2,0 يقوم بعملية الجمع عوضا من عملية الطرح( ة)المتعلم  

 أجوبة أخرى
 1191مثل 

 ...1196أو 

عددين صحيحين طبيعيين فرق حساب ل االعتيادية تقنيةالال يتحكم في  (ة)المتعلم

 .باالحتفاظ( خمسة أرقام على األكثرمكونين من )
43,2  

  1,2 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   دون إجابة
 

    توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 موظفا ما يلي االعتيادية للطرحعلى التقنية ( ة)يعتمد المتعلم: 

 و الوحدات تحت الوحدات وضع)رقمين  -أرقام  1الوضع الصحيح لعملية الطرح مكونة من  -

 ؛(... تحت العشرات العشرات

 ؛أرقام 1أو  1أعداد صحيحة طبيعية مكونة من مقارنة  -

 ؛طرح عددين صحيحين طبيعيين بدون احتفاظ -

 .طرح عددين صحيحن طبيعيين باالحتفاظ -

 و الوحدات تحت الوحدات وضع باحترام العمودية الطرح عملية وضع على (ة)المدرس تؤكد/يؤكد 

 ؛... تحت العشرات العشرات

 الوحدات تحت الوحدات وضع فيها يحترم عمودية طرح عمليات أربع األقل على (ة)المتعلم تنجز/ينجز 

 ؛...  العشرات والعشرات تحت

 ؛التعليمات على القراءة المتأنية (ة)المتعلم( ة)تمرن المدرس/يمرن   

 ؛باالحتفاظ عمليات طرح مختلفة أربع (ة)تنجز المتعلم/ينجز

  (ة)المتعلم نتائج عمل (ة)تدعم المدرس/ويدعم تقوم/يقوم.
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 :3السؤال رقم 

 

 :المضمون األساسي للسؤال .1

ن أحدهما من ثالثة أرقام طبيعي ينصحيح حساب جداء عددينعلى ( ة)يستهدف هذا السؤال التحقق من قدرة المتعلم

 .واآلخر من رقمين في وضع عمودي

 األجوبةنوع  .2

1 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 
 28,6  37620 الجواب الصحيح

A 7524 
 الجداءات على العمودية الجمع عملية في كما الوضع (ة)المتعلم يطبق

 العملية وضع يحترم للضرب وبالتالي ال العمودية العملية في الوسيطية

 المضروب فيهعشرات  في رقم الضرب إلى ينتقل عندما

0,5 

B 

 (ة)المتعلمسجل 

العددين 

الوسيطيين 

 1674و  1111

 في حسابه

 الطرح لذلك يحسب دون عملية في االحتفاظ تقنية في (ة)المتعلم يتحكم ال

 االحتفاظ اعتبار

7,8 

 أجوبة أخرى
 189195مثل  

 ... 18799أو 

 ينصحيح ينعدد لحساب جداءاالعتيادية تقنية الال يتحكم في  (ة)المتعلم

 .أحدهما من ثالثة أرقام واآلخر من رقمين ينطبيعي
58,3 

 3,2 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   دون إجابة
 

 توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 ما يلي باعتمادباالحتفاظ  للضرب االعتياديةالتقنية ( ة)يوظف المتعلم : 

 ؛الجمع المتكرر -

 ؛باالحتفاظالجمع  -

 ؛(جداول الضرب)حفظ الجداءات الجزئية  -

 ؛الوضع الصحيح للعملية عموديا -

 .االنتقال السليم أثناء إنجاز العملية من الوحدات إلى العشرات في المضروب فيه -
 

 :الـثـم

 

 

 

 

 ؛... العشرات إلى الوحدات من الضرب عملية في االنتقال تقنية على (ة)المدرس تؤكد/يؤكد 

  رقم إلى الوحدات رقم من االنتقال على فيها يركز عمودية ضرب عمليات أربع األقل على (ة)المتعلم تنجز/ينجز 

 .... العشرات

2 5

5 3

7 5

1 1 5

= 1 2 2 5
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 :4السؤال رقم 

                             

 :المضمون األساسي للسؤال .1

  0 رقم وحداته)أرقام  1عدد صحيح طبيعي مكون من  حساب خارج على( ة)يستهدف هذا السؤال التحقق من قدرة المتعلم

 .(رقم وحداته هو الصفر)على عدد صحيح طبيعي مكون من رقمين ( 4 عشراته رقمو

 نوع األجوبة .2

1 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 
  31,0  54 الجواب الصحيح

A 5 
 يخالف) عدد على صفر بقسمة المتعلقة الخاصة الحالة (ة)المتعلم يعتبر لم

 (الصفر يخالف) صحيح عدد على الصفر قسمة في (ة)المتعلم خطأفأ. (لصفر
7,9  

B 544 
 المقسوم قسمنا إذا: للعملية إنجازه القاعدة عند تطبيق في (ة)المتعلم يتحكم ال

 يتغير ال الخارج فإن ....(ألف مئة،) عشرة  على علية والمقسوم
1,0  

9,1  

C 
يبدأ عدد 

1أو 1ب  

من أجل إيجاد الخارج الصحيح :القاعدة عند القيام بالعمليةال يتحكم في  (ة)المتعلم

 يجب أن يكون الباقي أصغر من المقسوم عليه
 

  37,9   أجوبة أخرى

 11,3 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   دون إجابة
 

 توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3
 في ما يلي متحكما( ة)المتعلم ينبغي أن يكون : 

 ؛الجمع باإلكمال -

 ؛الجمع باالحتفاظ -

 ؛الطرح باالحتفاظ -

 ؛(جداول الضرب)الجداءات الجزئية  -

 ؛التوزيع بالتساوي  -

 ؛المضاعفات المتتالية -

 ؛تحديد عدد أرقام الخارج -

 .التقنية االعتيادية للقسمة -
 

 :الـثـم

 

 
 

 

  على النقط السابقة وعلى الخصوص (ة)المدرس تركز/يركزأثناء األنشطة التصحيحية: 

 ؛(صحيح عدد على الصفر قسمة)الخاصة  الحالة -

 ؛العملية إنجاز قبل الخارج أرقام عدد لتحديد متتاليين مضاعفين بين المقسوم حصر -

 . من التمارين النوع بهذا مرتبطة العمليات إنجاز مجموعة من -

 وذلك يتغير ال الخارج فإن....( ألف مئة،) عشرة على علية والمقسوم المقسوم قسمنا إذا: التالية القاعدة على التركيز 

 .فردي أو جماعي عمل إطار في ينجزها تصحيحية أنشطة خالل من

3 5 0 0 7 0

0 5 0

0 0

0
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 :5السؤال رقم 

 

 

 :المضمون األساسي للسؤال .1

األول جزؤه الصحيح من رقمين ) ع عددين عشريينوجممحساب على ( ة)يستهدف هذا السؤال التحقق من قدرة المتعلم

 . في وضع عمودي (م وجزؤه العشري من رقم واحداأرق 1وجزؤه العشري من رقمين والثاني جزؤه الصحيح مكون من 

 نوع األجوبة .2

5 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 
  36,7  912,34 الجواب الصحيح

a 
61146أو  6116  

(أو دون اعتبار الفاصلةدون )  

 وتقنية عشريين لعددين العمودي الجمع تقنية بين (ة)المتعلم يميز ال

 لعددين العمودي الجمع تقنية  (ة)المتعلم يطبق .صحيحين عددين جمع

 صحيحين لعددين العمودي الجمع تقنيات بنفس عشريين

8,3  

b 911,8 

 أجزاء األعشار،:  عشري عدد في األرقام وضع في (ة)المتعلم يتحكم ال -

 ...المئة
 المئة جزء و األعشار تحت األعشار الجمع، عملية ،في (ة)المتعلم اليضع -

 والفاصلة تحت الفاصلة ....المئة جزء تحت

3,5  

c 91234 
 عددين بجمع يتعلق األمر لوكان كما العملية (ة)المتعلم ينجز

 المجموع في الفاصلة يضع ال و.صحيحين
0,8  

d 
أو  964911أو  946911

خطأ في وضع ) 969141

(الفاصلة  

وبالتالي ال  بطريقة عشوائية المجموع في الفاصلة  (ة)المتعلم يضع

  2,5 يتحكم في تقنية وضع الفاصلة في المجموع

e 

911,34  

 عدديين جمع عملية في االحتفاظ تقتية في (ة)المتعلم يتحكم ال

 احتفاظ  بدون يحسب المجموعو بالتالي     عشريين

1,5  

901,34 

902,34 

811,34 

812,34 

801,34 

802,34 

 أجوبة أخرى

ع عددين وجمحساب مالتقنية االعتيادية لال يتحكم في  (ة)المتعلم- ... 961.17أو  .968.3مثل 

األول جزؤه الصحيح من رقمين وجزؤه العشري من ) عشريين

م وجزؤه العشري من اأرق 1رقمين والثاني جزؤه الصحيح مكون من 

 (.رقم واحد

43,7  

  2,9 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   دون إجابة
 

 توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 ما يليمتحكما في ( ة)ينبغي أن يكون المتعلم: 

 ؛ترتيب ومقارنة األعداد العشرية -

 ؛جمع األعداد الصحيحة الطبيعية بدون احتفاظ و باالحتفاظ -

 ؛التمييز بين الجزء الصحيح و الجزء العشري في األعداد العشرية -

 .في الجزء العشري باالحتفاظ وبدونه  6جمع عددين عشريين مكونين من رقمين في الجزء الصحيح ورقم  -

 ؛ الفاصلة و الصحيح والجزء العشري الجزء على عشريين عددين جمع تقنية على التركيز 

 ؛عشريين عددين جمع تقنية تتضمن فردية أو جماعية متنوعة تصحيحة أنشطة إنجاز 

 ؛(ة)عمل المتعلم نتائج ودعم تقويم 

 ؛...المئة أجزاء تحت المئة أجزاء و األعشار تحت األعشار بوضع عشريين عددين جمع تقنية في  التركيز 

 ؛ عشريين عددين جمع تقنية تطبيق في الصعوبات لتجاوز مالئمة أنشطة إضافية إنجاز 

 عشري عدد لقراءة الفاصلة وضع تقنية تثبيت األمثلة من أجل تنويع. 
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 :6السؤال رقم 

 

 :المضمون األساسي للسؤال .1

 1من  الجزء الصحيح للمطروح منه مكون) عشريينعددين حساب فرق على ( ة)يستهدف هذا السؤال التحقق من قدرة المتعلم

في وضع  (والجزء العشري من رقم واحد رقمينللمطروح مكون من  من رقمين، والجزء الصحيح والجزء العشريأرقام 

 .عمودي

 نوع األجوبة .2

6 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 
  33,3  924,65 الجواب الصحيح

A 
 911468أو  91168

بدون  فاصلة أو ..)أو

(وضع الفاصلة خاطئ  

 وتقنية عشريين لعددين العمودي الطرح تقنية بين (ة)المتعلم يميز ال

 عشريين عددين طرح تقنية وبالتالي يطبق  صحيحين عددين طرح

 صحيحين لعددين العمودي الطرح تقنية بنفس
6,6  

B 925,37 
 يضع ال:  عشري عدد في األرقام وضع في (ة)المتعلم يتحكم ال

تحت  األعشار عشريين لعددين العمودية الطرح عملية في (ة)المتعلم

 ....المئة جرء تحت المئة جزء و األعشار

3,9  

C 92465 
 عددين بطرح يتعلق األمر لوكان كما العملية (ة)المتعلم ينجز

 الفرق في الفاصلة يضع ال و.صحيحين
1,3  

D 
 994115أو  949115

وضع ) 991145أو

(خاطئ للفاصلة  

وبالتالي ال  بطريقة عشوائية الفرق في الفاصلة  (ة)المتعلم يضع

  2,7 يتحكم في تقنية وضع الفاصلة في الفرق

E 925,65 
 عدديين طرح عملية في االحتفاظ تقتية في (ة)المتعلم يتحكم ال

  1,9 احتفاظ بدون يحسبو عشريين

 أجوبة أخرى

أو  999419مثل 

991419 ... 

عددين حساب فرق ل االعتيادية تقنيةالال يتحكم في  (ة)المتعلم 

أرقام  1من  الجزء الصحيح للمطروح منه مكون)عشريين 

 (.رقمينوالجزء العشري للمطروح مكون من 

46,0  

  3,7 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   دون إجابة

 توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 متحكما في ما يلي( ة)ينبغي أن يكون المتعلم: 

 ؛ترتيب ومقارنة األعداد العشرية -

 ؛طرح األعداد الصحيحة الطبيعية بدون احتفاظ و باالحتفاظ -

 ؛التمييز بين الجزء الصحيح و الجزء العشري في األعداد العشرية -

العشري باالحتفاظ في الجزء  6طرح عددين عشريين مكونين من رقمين في الجزء الصحيح ورقم  -

  .وبدونه

 ؛والفاصلة الصحيح والجزء العشري الجزء على عشريين عددين طرح تقنية في التركيز  

 ؛عشريين عددين طرح تقنية تستعمل فردي أو في إطار عمل جماعي متنوعة تصحيحة أنشطة إنجاز 

 ؛(ة)عمل المتعلم نتائج ودعم تقويم 

 ؛المئة أجزاء تحت المئة أجزاء و األعشار تحت األعشار وضع على عشريين عددين طرح تقنية في التركيز 

 ؛عشريين عدديت طرح تقنية تطبيق قي الصعوبات لتجاوز مالئمة أنشطة إنجاز  

 مختلفة عمليات طرح في معها والتعامل الفاصلة وضع لتثبيت تقنية األمثلة تنويع. 
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 :7السؤال رقم 

 

 

 :للسؤال المضمون األساسي .1

جزؤه الصحيح من رقم واحد )حساب جداء عددين أحدهما عشري على ( ة)يستهدف هذا السؤال التحقق من قدرة المتعلم

 .  أرقام في وضع عمودي 1واآلخر صحيح من ( وجزؤه العشري من رقم واحد أيضا

 نوع األجوبة .2

7 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 
  18,5  5505,5 الجواب الصحيح

A 9317 

يطبق الترتيب كما هو الحال في عملية جمع عمودية في  (ة)المتعلم

الجداءات الجزئية عندما يقوم بإنجاز عملية الضرب العمودية و بالتالي فإنه 

ال يتحكم  (ة)المتعلم. ينتقل في الضرب بعشرةال يحترم ترتيب العملية عندما 

 ...أجزاء المئة ,األعشار: في ترتيب األرقام في عدد عشري 

1,0  

B 

( ة)يستطيع المتعلم

 1915)أن يحسب

سجلها  5479و 

في ( ة)المتعلم

 حسابه

 أجزاء األعشار،:  عشري عدد في األرقام وضع في (ة)المتعلم يتحكم ال

 األعشار عشريين لعددين العمودية الضرب عملية في يضع ال و....المئة

  2,7 ....المئة جرء تحت المئة جزء و األعشار تحت

C 55055 
 و.صحيحين عددين بضرب يتعلق األمر لوكان كما العملية (ة)المتعلم ينجز

 الجداء في الفاصلة يضع ال
6,1  

D 

أو  4455455

أو  554455

وضع )554455

(الفاصلة خاطئ  

  أو 0.55055

وبالتالي ال يتحكم في  بطريقة عشوائية الجداء في الفاصلة  (ة)المتعلم يضع

 تقنية وضع الفاصلة في الجداء

1,7  

 أجوبة أخرى
أو   519445مثل 

559541...  

جزؤه )حساب جداء عددين أحدهما عشري ال يتحكم في  (ة)المتعلم 

واآلخر ( الصحيح من رقم واحد وجزؤه العشري من رقم واحد أيضا

 .عموديأرقام في وضع  1صحيح من 

61,4  

  7,6 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   دون إجابة

 

 توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 متحكما في ما يلي( ة)ينبغي أن يكون المتعلم: 

 ؛الجمع المتكرر -

 ؛الجمع باالحتفاظ -

 ؛(جداول الضرب)حفظ الجداءات الجزئية -

 ؛الوضع الصحيح للعملية عموديا -

االنتقال السليم أثناء إنجاز العملية من رقم األعشار إلى رقم الوحدات في المضروب فيه مع التحكم في  -

 .الوضع الصحيح للفاصلة
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 : الـثـم

 

 ؛الفاصلة و الصحيح والجزء العشري الجزء على عشريين عددين ضرب تقنية في التركيز  

 ؛عشريين عددين ضرب تقنية لتثبيت فردية أو جماعية متنوعة تصحيحة أنشطة إنجاز 

 ؛المئة أجزاء تحت المئة أجزاء و تحتاألعشار األعشار وضع على عشريين عددين ضرب تقنية في التركيز 

 ؛عشريين عددين ضرب تقنية تطبيق قي الصعوبات لتجاوز مالئمة أنشطة إنجاز  

 (ة)إنجازات المتعلم ودعم تقويم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 2 5

ˣ 5, 3

1 2 7 5

2 1 2 5

= 2 2 5 2, 5
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 :8رقم  السؤال

 

 :األساسي للسؤالالمضمون  .1

جدول أعداد سطره الثاني متناسبة مع أعداد سطره األول من بين تعرف ( ة)يستهدف هذا السؤال التحقق من قدرة المتعلم

 .جداول معطاة

 نوع األجوبة .2

8 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 

4الجدول  الجواب الصحيح   41,9 

A 
 

1الجدول   
 من عددين على يحتوي جدول كل هو المتناسبة األعداد جدول أن (ة)المتعلم يعتبر

 عالقة به جدول أو األقل على الثاني السطر من عددين مع متناسبين األول السطر

 الضربية العالقة بدل الثاني السطر و األول السطر بين جمعية

6,7  

B 2الجدول  10,3 

C 3الجدول  13,5  

 7,3 . جدول تناسب في وضعية بسيطةال يتعرف ( ة)المتعلم  أخرىأجوبة 

 20,4 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   دون إجابة
 

 

 توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 : لتعرف جدول تناسب، ينبغي أن يكون المتعلم متحكما في ما يلي

 ؛المضاعفات والقواسم 

  ؛(جداول الضرب)الجذاءات الجزئية 

 ؛قسمة األعداد الصحيحة 

 ؛التعرف على معامل التناسب 

 مثال. تقنية تعرف التناسبية من خالل الجدول: 
 

 

إذا قسمنا كل عدد من السطر الثاني على العدد المقابل له في السطر األول نحصل على نفس الخارج المسمى بمعامل 

 .التناسب

 

 
 

 

 المفهوم هذا يطرحها التي الصعوبات عل التركيز مع البسيطة الجداول باستعمال التناسبية مفهوم بناء إعادة 

 السطر أعداد قسمة/  بواحد واحدا الثاني السطر أعداد مع األول السطر أعداد ضرب: المثال سبيل على ومنها

 ...بواحد واحدا األول السطر أعداد على الثاني

 تصحيحية اخرى و تقويمية أنشطة إنجاز. 















511:55

59:45

57:35

7 9 11

35 45 55
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 :9السؤال رقم 

 
 

 :المضمون األساسي للسؤال .1

السؤال حل مسألة تطبيقية بسيطة مستقاة من الحياة اليومية ال يتعدى حلها إجراء عمليتين حسابيتين على األعداد الصحيحة   يستهدف هذا

 .الطبيعية

 نوع األجوبة .2

9 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 
 17,5   الجواب الصحيح

A 

 بعد الطرح

150-141=9,  
 لم ينجز الخطوة الموالية 

(9/3)  

 

 مرتبطة كفايات جزئية على (ة)المتعلم يتوفر 

  حقيقية وضعية بترييض 

10,8  

B 

 يحسب 

 150-141 

في البداية لكنه لم يستطع 

9الحصول على   

6,9  

C 
 يحسب

 (150+141)  
 في الخطوة األولى

6,1  

D 
 يحسب القسمة

 (150/141)  
 في الخطوة األولى

3,4  

  أجوبة أخرى
حل مسألة تطبيقية بسيطة مستقاة من  اليتحكم في( ة)المتعلم

 الحياة اليومية
30,0  

  23,1 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   دون إجابة
 

 توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 ما يأتياالشتغال على  ينبغي: 

 فهم نص المسألة وإعطاء معنى لمعطياته 

  معطيات المسألةالربط بين 

 تحويل العالقات بين المعطيات إلى عمليتين حسابيتين 

 إنجاز العمليات الحسابية بنجاح 

 :والذي يرتكز على الخطوات التالية( ة)لتدبير مسألة مع المتعلم" بوليا"االستئناس بنموذج ( ة)و يمكن لألستاذ

 تحليل عناصر المسألة 
 وصف المشكلة 
 و المعطيات المرتبطة بالمسألةالقيام بجرد أسماء العناصر أ 
 القيام بربط المسألة بأخرى سبق حلها 
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 تصور خطة للحل 

  (9،الخطة  6الخطة ) يسمي خطة ممكنة للحل... 

 تجريب الخطة 

 تجريب خطة الحل 

  ( عمليات حسابية، قياس، خصائص هندسية)استعمال نهج رياضي... 

 المصادقة على الحل 

 الحاجة القيام بتجريب خطة أخرى للحل عند 

 التقويم 

 تسمية الفعل الناجع 

 (ة)تسمية الصعوبات التي تعترض المتعلم 

 التواصل 

 صياغة الحل 

 وصف خطوات الحل 

 :الـثـم

 

 .ران الكهربائي وآلة إصالح المالبسأثمنة كل من الفران الكهربائي والمكنسة الكهربائية والف :المعطيات الزائدة

 : المعطيات األساسية

 درهم 9444 المبلغ الذي يتوفر عليه رب األسرة

 درهم 154 ثمن طحانة كهربائية

 درهم 685 ثمن طنجرة

 

 :العالقات

 المشتريات المبلغ الذي يتوفر عليه رب األسرة

 درهم 154 درهم 9444

 درهم 685

 625 =175 + 450                      : المشتريات بالدرهم

        1375 =625-2000: األسرة بالدرهم الباقي عند رب

 حل يتعدى ال أن على الحسابية العمليات باستعمال اليومية الحياة من المسائل حل على منهجيا (ة)المتعلم يتدرب 

  ؛حسابيتين عمليتين المسألة

 بالمجموعات أو فردي عمل إطار في (ة)المتعلم إنجازات تقويم و دعم. 
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 :11السؤال رقم 

 
 

 :المضمون األساسي للسؤال .1

على إنشاء مستقيم مواز لمستقيم آخر معلوم باستعمال األدوات الهندسية ( ة)قدرة المتعلم نيستهدف هذا السؤال التحقق م

 .(المسطرة والكوس)

 نوع األجوبة .2

10 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 
  35,7    الجواب الصحيح

A 9,4 بين المستقيمين المتعامدين والمستقيمين المتوازيين( ة)يميز المتعلمال  تعامد  

B مستقيمان متقاطعان  

ستعمل يال يفهم تعريف أو معنى مستقيمان متوازيان و ال ( ة)المتعلم

 األدوات الهندسية بشكل سليم

14,0  

C 
مستقيمين متصلين 

"زاوية"يكونان   
3,2  

D 
مستقيمين غير متوزيان 

 وغير متقاطعان
15,9  

   أجوبة أخرى
ال يتحكم في تقنية إنشاء مستقيم مواٍز لمستقيم معلوم ( ة)المتعلم

 .باستعمال المسطرة والكوس
9,3  

  12,6 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   دون إجابة

 

 توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 متحكما في ما يلي( ة)ينبغي أن يكون المتعلم: 

 (المسطرة والكوس)مهارات استعمال األدوات الهندسية   -

 قياس زاوية قائمة -

 إنشاء مستقيمين متعامدين -

 ( 5و 1و 1و 9و 6الخطوات مرقمة :) خطوات إنشاء مستقيم مواز لمستقيم معلوم كما في المثال التالي -
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  هندسية مالئمة مع إمكانية االستعانة بأمثلة من الحياة ترسيخ وتثبيت مفهومي التعامد والتوازي من خالل أنشطة

 اليومية

 (المسطرة والكوس)على االستعمال الصحيح لألدوات الهندسية ( ة)تدريب المتعلم 

 على إنشاء مستقيمين متوازيين باعتماد خاصية التعامد( ة)تدريب المتعلم 

 ل المسطرة و الكوس و تطبيق خطوات اإلنشاءعلى استعما( ة)تنويع األنشطة الهندسية لتنمية قدرات المتعلم 
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 :11السؤال رقم 

 
 

 :المضمون األساسي للسؤال .1

المسطرة )على إنشاء مربع بمعرفة أحد أضالعه باستعمال األدوات الهندسية ( ة)يروم هذا السؤال التحقق من قدرة المتعلم

 .(والكوس

 نوع األجوبة .2

11 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 
  23,9   الجواب الصحيح

A 
 مربع

لكن الألضالع ليس لها )

(نفس الطول  

 بين المستطيل والمربع( ة)ال يميز المتعلم

4,6  

B 
الزوايا ليست )معين

94°  
 في طبيعة زوايا المربع( ة)ال يتحكم المتعلم

10,3  

C 
الضلع )متوازي أضالع

المقابل والضلع 

(متوازيين  

 بين المربع و متوازي األضالع( ة)ال يميز المتعلم

3,5  

D 40,6 بين المربع والمضلعات الرباعية األخرى( ة)ال يميز المتعلم مضلع رباعي آخر  

   أجوبة أخرى
 مربع بمعرفة أحد أضالعهال يتحكم في تقنية إنشاء ( ة)المتعلم

 .باستعمال المسطرة والكوس
13,2 

  3,4 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   دون إجابة
 

 توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 متحكما في ما يلي( ة)ينبغي أن يكون المتعلم : 

 ؛(المسطرة والكوس)استعمال األدوات الهندسية  -

 ؛قياس زاوية قائمة -

 ؛إنشاء مستقيمين متعامدين -

 .تعرف خصائص المربع -
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 :المربع ياتصاخ

       




90

////

DACCDABCDABC

BCADوDCAB

ADCDBCAB

 

القطران                   AC  و BD  متعامدان 

 

 القطران متعامدان ومتقايسان + أضالع المربع متقايسة )من خاصياته( ة)إعادة بناء مفهوم المربع وتمكين المتعلم +

 ؛(أربع زوايا قائمة

  ؛اإلنشاء باستعمال خاصيات المربعالتركيز على طرق 

 ؛على التمييز بين المربع والمضلعات الرباعية األخرى( ة)تنمية قدرة المتعلم 

 ؛(القائمة، الحادة، المنفرجة والمستقيمية: )التذكير بمفهوم الزاوية و الزوايا المميزة 

 من قياس زاوية باستعمال نصف الدائرة( ة)تمكين المتعلم.   
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 :12السؤال رقم 

 

 

 :المضمون األساسي للسؤال

إنشاء مماثل شكل بالنسبة لمحور على الشبكة التربيعية باالعتماد على مماثلة  على( ة)المتعلم من قدرةستهدف هذا السؤال التحقق ي

 .رؤوسه

 نوع األجوبة .1

12 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 
  75,8   الجواب الصحيح

A 

 فقط االتجاه خاطئ

نفس االتجاه كالشكل )

الشكل و ( الصلي

 المسافات صحيحة

 بنقل الشكل دون اعتبار التماثل المحوري( ة)يقوم المتعلم

8,8  

B 

 فقط المسافة خاطئة

ليس خانة واحدة من )

الشكل ( المحور

 واالتجاه صحيحين

 المسافات بالنسبة لمحور التماثل( ة)ال يحترم المتعلم

1,3  

C 
المسافة العليا أو 

القاعدة ليست نفسها 

 عند األصل

 بين التماثل المحوري و تكبير األشكال( ة)ال يميز المتعلم
4,0  

D 6,1 (ة)مفهوم التماثل غير مكتمل لدى المتعلم مثلث آخر  

  أجوبة أخرى
مماثل شكل بالنسبة لمحور ال يتحكم في تقنية إنشاء  ( ة)المتعلم

 .باالعتماد على مماثلة رؤوسهتربيعية على شبكة 
3,2  

  0,7 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   دون إجابة

 

 توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .2

 متحكما في ما يلي( ة)ينبغي أن يكون المتعلم: 

 ؛االنتقال على الشبكة التربيعية تبعا لقن معلوم -

 ؛إنشاء مماثلة نقطة بالنسبة لمحور على الشبكة التربيعية  -

 ؛إنشاء مماثلة قطعة بالنسبة لمحور على الشبكة التربيعية بإنشاء مماثلتا طرفيها -

 .على الشبكة التربيعية بإنشاء مماثلة رؤوسه( ثالثي أو رباعي)إنشاء مماثل مضلع  -



38 

 

 

 

  ؛التربيعيةالتذكير بخطوات إنشاء مماثلة نقطة على الشبكة 

 ؛(اإلنشاء نقطة بنقطة)التذكير بخطوات إنشاء مماثل شكل بسيط على الشبكة التربيعية 

  التذكير بمفهومي التكبير و التصغير على شبكة تربيعية و التمييز بينهما وبين التماثل المحوري و ذلك من خالل

 .في إطار عمل فردي أو جماعي( ة)أنشطة تصحيحية ينجزها المتعلم
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 :13السؤال رقم 

 
 

 :المضمون األساسي للسؤال .1

 .إنشاء تصغير لشبه منحرف بمقدار النصف على الشبكة تربيعية على( ة)يروم هذا السؤال التحقق من قدرة المتعلم

 نوع األجوبة .2

13 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 

 27,1   الجواب الصحيح

a 
نفس )دون تصغير

(الشكل  

 

 (ة)لدى المتعلم" التصغير بالنصف"غياب مفهوم 

18,2  

B 
اليمين نصف /اليسار

 شبه المنحرف

 

ويكتفي بتقسيم الشكل إلى ( التناسب)قواعد التصغير( ة)ال يطبق المتعلم

  6,2 جزأين

C 
األسفل نصف /األعلى

 شبه المنحرف
 ولم يقم بتصغير الضلعين المتبقيينبتصغير القاعدتين ( ة)يكتفي المتعلم

1,3  

D 
تصغير بنسبة غير 

شكل متشابه لكن )محددة

 ليس النصف
بتصغير الشكل دون احترام النسبة ( ة)يقوم المتعلم

2

1
 18,9  

E 16,2 غياب تام لمفهوم التكبير والتصغير مضلع ثالثي  

  أجوبة أخرى
ال يتحكم في تقنية إنشاء تصغير لشبه منحرف بمقدار ( ة)المتعلم

 .شبكة تربيعيةالنصف على 
4,2  

  7,6 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   دون إجابة
 

 توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 :متحكما في ما يلي( ة)ينبغي أن يكون المتعلم

 ؛التربيعية بواسطة قن معلوماالنتقال على الشبكة  -

تعرف الكسر  -
2

1
 ؛(النصف)

 ؛على شبكة تربيعية.....( قطعة، مربع، مستطيل،)تصغير أشكال بسيطة  -

 ؛تصغير شبه المنحرف بمقدار النصف على شبكة تربيعية -

 :تطبيق تقنية إنشاء تصغير األشكال بمقدر النصف كما في المثال التالي -
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  ؛إعادة بناء مفهوم التكبير والتصغير بالنصف والربع والثلث على شبكة تربيعية 

 ؛من تقنية التصغير على شبكة تربيعية بالنصف والربع والثلث( ة)تمكين المتعلم 

  بالنصف والربع و الثلث...( قطعة، مثلث، مربع) إنجاز أنشطة هندسية متنوعة تتناول تصغيرا ألشكال بسيطة .

 :بالخطوات التالية لتثبيت هذه التقنية( ة)ونظرا لصعوبة تقنية تصغير األشكال على الشبكة التربيعية يستأنس المدرس

 ؛....(تصغير قطعة، مربع، مستطيل، شبه منحرف) التدرج -

 ؛(ة)في إطار التتبع الفردي لعمل المتعلم( ة)إعداد وضعيات تقويمية ينجزها المتعلم -

من تجاوز الصعوبات التي قد ( ة)المتعلم مدى تمكنة تصحيحية دقيقة وهادفة أنشط( ة)إعداد المدرس -

 .في هذا المجال (ها)تعترضه
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 :14السؤال رقم 

 

 

 

 

 

+ 

 

 :المضمون األساسي للسؤال .1

 مجسمات معطاةالموشور القائم ضمن مجموعة من  تعرف علىالمتعلم  قدرة التحقق من يستهدف هذا السؤال   

 األجوبةنوع  .2

14 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 
الجواب 

 الصحيح
1 

 
27,4  

a 2 
 في جميع خصائص الموشور القائم( ة)ال يتحكم المتعلم

9,4  

B 3 20,4  

C 4 26,3 بين الموشور القائم و الهرم( ة)ال يميز المتعلم  

  أجوبة أخرى
ضمن مجموعة من مجسمات المتعلم ال يتعرف الموشور القائم 

 .معطاة
5,2 

 10,8 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   دون إجابة
 

 توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 متحكما في ما يلي( ة)ينبغي أن يكون المتعلم: 

 ؛تعرف المجسمات -

 ؛تعرف الموشور القائم -

 ؛نشر وتركيب الموشور  -

 .خاصيات الموشور -

  على خصائص الموشور القائم( ة)المدرسيركز: 

 تقايس القاعدتين -

 توازي القاعدتين -

 تعامد أحرف المجسم مع القاعدة -

  .وذلك من خالل أنشطة النشر والتركيب في إطار مناوالت عملية تستعمل الورق المقوى أو وسائل تعليمية أخرى
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 : الموشور القائم

 

 :رمـهـال

 

 

 هادفة على التمييز بين الهرم و الموشور من خالل أنشطة تصحيحية( ة)تنمية قدرة المتعلم. 
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 :15السؤال رقم 

 
 

 :المضمون األساسي للسؤال .1

وإنشاء قطريه ( الطول والعرض)إنشاء مستطيل بمعرفة قياس أبعاده  على( ة)المتعلم ستهدف هذا السؤال التحقق من قدرةي

 .والتعرف على طبيعتهما

 نوع األجوبة .2

15 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 
 9,5   الجواب الصحيح

a 
مستطيل صحيح لكن 

 األقطار غائبة
 خطأ ناتج عن خلل في بنية السؤال 

6,5 

B 
 مستطيل لكن القياسات

 غير صحيحة
 (أجزاء المتر)في وحدات قياس الطول ( ة)ال يتحكم المتعلم

8,0 

C 
متوازي األضالع لكن 

 ليس مستطيال 
في الخطوات المنهجية إلنشاء مستطيل ( ة)ال يتحكم المتعلم

 بواسطة األدوات الهندسية
5,4 

D الجواب هو :a 31,4 والمعينبين قطري المستطيل و المربع ( ة)ال يميز المتعلم 

E الجواب هو :b 31,8 بين التوازي والتعامد( ة)ال يميز المتعلم 

  أجوبة أخرى

 ي  ال يتحكم في تقنية إنشاء مستطيل بمعرفة قياس( ة)المتعلم -

 .(الطول والعرض) بُعَدي ه

 ال يتحكم في تقنية إنشاء قطري مستطيل؛( ة)المتعلم - 

 .مستطيلال يتعرف طبيعة قطري ( ة)المتعلم -

15,6 

 1,2 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   دون إجابة

 توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 متحكما في ما يلي( ة)ينبغي أن يكون المتعلم: 

 ؛(الطول والعرض) تعرف أبعاد مستطيل -

 ؛(المتحادية متعامدةاألضالع المتقابلة متقايسة ومتوازية واألضالع ) تعرف خاصيات المستطيل -

 .وات إنشاء مستطيل أبعاده معلومة تعرف خط -
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 :الـثـم

 

 

  إنشاء قطعة AB ؛بمعرفة طولها باستعمال المسطرة 

  إنشاء القطعة AD  المتعامدة مع القطعة AB من النقطةA ؛بمعرفة طولها باستعمال الكوس و المسطرة 

  إنشاء القطعة BCالمتعامدة مع مع القطعة AB  فيB ؛باستعمال الكوس و المسطرة بمعرفة طولها و 

  إنشاء القطعة DC ؛باستعمال المسطرة 

 ؛المستطيل تعرف إنشاء قطري 

 ؛تعرف خصائص قطري المستطيل 

 ؛في مجال قياس األطوال وخاصة أجزاء المتر( ة)القيام بدعم مكتسبات المتعلم 

 ؛على استعمال جدول التحويالت الخاص بقياس األطوال( ة)إعداد أنشطة تستهدف تدريب المتعلم 

  مستطيل أبعاده معلومة ويستعمل ( ة)المتعلمإعداد مناوالت في إطار عمل بالمجموعات أو عمل فردي ينشئ من خالله

 ؛األدوات المالئمة و يتبع فيها الخطوات المنهجية لإلنشاء

  مدى حتى ي ...(المربع، المستطيل، المثلث، المعين،)تنويع األنشطة الخاصة بإنشاء األقطار لألشكال االعتيادية

 .من التعرف على خصائص هذه األقطار( ة)المتعلم مدى تمكنت/تمكن
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 :16السؤال رقم 

 
 

 :المضمون األساسي للسؤال .1

في إجراء تحويالت على وحدات ( ة)التعرف على مدى تحكم المتعلمالتحقق من قدرة المتعلم على إجراء يستهدف هذا السؤال 

ومضاعفاته وبناء جداول التحويل قياس الطول بمعرفة الوحدة األساسية لقياس األطوال وهي المتر ومعرفة أجزائه 

 .واستعمالها

 نوع األجوبة .2

16 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 
 44,4   الجواب الصحيح

a 735 
 6متر وأن الديكامتر يساوي 644أن الكيلومتر يساوي ( ة)يعتبر المتعلم

 متر
5,6  

B 7035 2,2 متر 6ديكامتر  يساوي  6أن ( ة)يعتبر المتعلم  

C 357 0,5 مرات 64أن أن الكيلومتر أصغر من الديكامتر ( ة)يعتبر المتعلم  

D 3570 
في مضاعفات المتر واعتبر أن الكلومتر أصغر ( ة)ال يتحكم المتعلم

 مرات 64من الديكامتر 
0,5  

E 703,5 
في مضاعفات المتر واعتبر أن الكيلومتر يساوي ( ة)ال يتحكم المتعلم

 متر 4,6ديكامتر يساوي  6أن  متر و 644
0,0  

...19أو   64مثل  أجوبة أخرى   37,6 قياس الطول  في إجراء تحويالت على وحدات( ة)تحكم المتعلمي آل 

  9,4 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   دون إجابة
 

 توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 قادرا على ما يليأن يكون ( ة)يجب على المتعلم : 

 ؛تعرف قياسات األطوال باستعمال وحدات اعتباطية -

 ؛تعرف الوحدة األساسية لقياس األطوال -

 ؛تعرف أجزاء و مضاعفات المتر كوحدة أساسية  -

 : مثال .بناء واستعمال جداول التحويالت -

Mm cm dm m dam Hm Km 

. . . . . . . 

 

  ؛64التذكير بمضاعفات العدد 

  ؛جدول التحويالت ومضاعفات المتر وأجزائهبالتذكير 

  من إجراء تحويالت على قياس األطوال واستعمال جدول التحويالت و يمكن في ( ة)المتعلم مدى تمكنإعداد أنشطة

.(تقنية المرتنير)هذا المجال استعمال األلواح 
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 :17السؤال رقم 

 
 

 :المضمون األساسي للسؤال .1

 اأجزائهوتحويالت على وحدات قياس الكتل بمعرفة الوحدة األساسية في إجراء ( ة)مدى تحكم المتعلم يستهدف هذا السؤال التعرف على  

 .جداول التحويلباعتماد  اومضاعفاته

 نوع األجوبة .2

17 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 
  45,5   الجواب الصحيح

a 625 غرام و أن  644أن الكيلوغرام يساوي ( ة)يعتبر المتعلمdagg 11  6,6  

B 62500 100  أن( ة)يعتبر المتعلمg=1dag    10000و أنg=1kg 2,2  

C 6000,25 
و بالتالي فأنه ال يتحكم في جدول  1Cg=1dgأن( ة)يعتبر المتعلم

 التحويالت وخصوصا مضاعفات الغرام
0,2  

D 602,5 100  أن( ة)يعتبر المتعلمg=1K 1 وdag=0,1g  0,2  

E 6250000 1000000أن ( ة)يعتبر المتعلمg=1kg  10000و أنg=1dag 0,2  

... 19أو  69مثل  أجوبة أخرى   34,7 .تحويالت على وحدات قياس الكتلفي إجراء ( ة)اليتحكم المتعلم 

  10,8 السؤالمحتوى ( ة)المتعلمال يتعرف    دون إجابة
 

 توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 أن يكون قادرا على ما يلي( ة)يجب على المتعلم: 

 ؛تعرف قياسات كتل باستعمال وحدات اعتباطية -

 ؛تعرف الوحدة األساسية لقياس الكتل -

 ؛تعرف مضاعفات الغرام كوحدة أساسية  -

 ؛بناء واستعمال جداول التحويالت -

 :مثال.محدداتعرف وحدة عشرات الغرام رغم أنها ال تحمل اسما  -

mg Cg dg g Dag hg Kg ! Q T 

.   . . . . . . . 

 

  ؛64التذكير بمضاعفات العدد 

 ؛التذكير بوحدات قياس الكتل وجدول التحويالت ومضاعفات الكيلوغرام وأجزائه 

  من إجراء تحويالت على قياس الكتل واستعمال جدول التحويالت و يمكن في هذا ( ة)المتعلم مدى تمكنإعداد أنشطة

 .(تقنية المرتنير)المجال استعمال األلواح 
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 :18السؤال رقم 

 
 

 :المضمون األساسي للسؤال .1

بمعرفة الوحدة األساسية في إجراء تحويالت على وحدات قياس الكتل ( ة)تحكم المتعلممدى  يستهدف هذا السؤال التعرف على

 .ا باعتماد جداول التحويلومضاعفاته اأجزائهو

 نوع األجوبة .2

18 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 
  4,5   الجواب الصحيح

a 912 
قاعدة تحويل وحدات قياس الطول على وحدات قياس ( ة)يطبق المتعلم

dmcmالمساحة كما أنه يعتبر  11  
12,6  

B 91,2 
قاعدة تحويل وحدات قياس الطول على وحدات قياس ( ة)يطبق المتعلم

 المساحة
13,2  

C 9120 
قاعدة تحويل وحدات قياس الطول على وحدات قياس ( ة)يطبق المتعلم

 المساحة إضافة أنه ال يتحكم في في وحدات قياس الطول
4,9  

D 90,12 

قاعدة تحويل وحدات قياس الطول على وحدات قياس ( ة)يطبق المتعلم

المساحة إضافة أنه ال يتحكم في في وحدات قياس الطول  معتبرا  أن 

cmdm 11  
2,5  

E 90012 2,5 .الفاصلة ويستعمل األعداد الصحيحة فقط( ة)ال يعتبر المتعلم  

... 96أو  1مثل  أجوبة أخرى   46,2 .تحويالت على وحدات قياس الكتلفي إجراء ( ة)اليتحكم المتعلم 

  13,3 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   دون إجابة
 

 توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 أن يكون قادرا على ما يلي( ة)يجب على المتعلم: 

 ؛تعرف قياسات مساحات باستعمال وحدات اعتباطية -

 ؛تعرف الوحدات األساسية لقياس المساحات -

 ؛تعرف أجزاء و مضاعفات المتر المربع كوحدة أساسية  -

 مثال: بناء واستعمال جداول التحويالت -

2mm 
2cm 

2dm 
2m 2dam 

2hm 
2km 

.. .. .. .. .. .. .. 

  ؛64التذكير بمضاعفات العدد 

  ؛644التذكير بمضاعفات العدد 

 ؛التذكير بوحدات قياس المساحة وجدول التحويالت ومضاعفات المتر المربع وأجزائه 

  من إجراء تحويالت على قياس المساحات واستعمال جدول التحويالت و يمكن ( ة)المتعلم مدى تمكنإعداد أنشطة

 ؛(تقنية المرتنير)في هذا المجال استعمال األلواح 

 إلى نظام قياس (بعد واحد)من نظام قياس األطوال ( ة)فيما يخص قياس المساحات االنتقال بالمتعلم( ة)يعمل المدرس

الل أنشطة تستهدف التمييز بين قياس الطول وقياس المساحة مستقاة من الواقع و ذلك من خ( بعدين)المساحات

الترصيف، وحدات قياس )و أدوات قياس المساحة ...( المسطرة، المتر) ش واستعمال أدوات قياس الطول يالمع

 ؛...(اعتباطية أو نظامية

 ل و نظام تحويل المساحات باعتبار أن هذا إنجاز أنشطة تستهدف تنمية قدرتهم على التمييز بين نظام تحويل األطوا

 . 644األخير يعتمد مضاعفات العدد 
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 :19السؤال رقم 

 
 

 :المضمون األساسي للسؤال .1

تحويالت على وحدات قياس السعة بمعرفة الوحدة األساسية في إجراء ( ة)مدى تحكم المتعلم يستهدف هذا السؤال التعرف على

 .جداول التحويل باعتماد اومضاعفاته اأجزائه و

 نوع األجوبة .2

19 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 
  20,2             الجواب الصحيح                                                                                                                

a 3654 8,3 عملية التحويل غير أنه يغفل الوضع الصحيح للفاصلة ( ة)ينجز المتعلم  

B 36,54 أن ( ة)يعتبر المتعلمdall 11   و أنdlcl 11   إضافة أنه ال

 يتحكم في مضاعفات وأجزاء اللتر
9,1  

C 36540 
 في أجزاء وحدات قياس السعة و يعتبر كذلك أن ( ة)ال يتحكم المتعلم

1000L=1dal 10 وL=1dl 
6,1  

D 3,654 عملية التحويل معتبرا أن ( ة)ينجز المتعلمlhl  إضافة أنه ال   

 يتحكم  في التحويالت الخاصة بالسعة
1,0  

E 3600054   0,7 التحويالت الخاصة بالسعةفي (  ة)المتعلمال يتحكم  

... 67أو  78مثل  أجوبة أخرى   39,8 تحويالت على وحدات قياس السعةفي إجراء ( ة)ال يتحكم المتعلم 
  15,0 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   دون إجابة

 

 توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 على ما يلي (ة) قادرا تكون/يكونأن ( ة)يجب على المتعلم: 

 تعرف قياسات السعات باستعمال وحدات اعتباطية -

 (استعمال الوسائل) تعرف الوحدة األساسية لقياس السعات -

 تعرف أجزاء و مضاعفات اللتر كوحدة األساسية  -

 بناء واستعمال جداول التحويالت -

 :مثال

Ml cl dl l Dal hl 

. . . . . . 
 

 64بمضاعفات العدد  التذكير -

 بوحدات قياس المساحة وجدول التحويالت ومضاعفات اللتر وأجزائه التذكير -

من إجراء تحويالت على قياس السعة واستعمال جدول التحويالت و يمكن ( ة)المتعلم مدى تمكنإعداد أنشطة  -

 .(تقنية المرتنير)في هذا المجال استعمال األلواح 
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 :21السؤال رقم 

 

 

 

 

 

 :المضمون األساسي للسؤال .1

  .معارفه في مجال القياس( ة)السؤال حل مسألة تطبيقية بسيطة مستقاة من الحياة اليومية يستعمل فيها المتعلم يستهدف هذا

 نوع األجوبة .2

20 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 
 4,5             الجواب الصحيح                                                                                                                

a 30 
ألنه اليحكم في نظام التحويالت kgالتحويل إلى ( ة)أغفل المتعلم

 يقرأ التعليمة جيداالخاصة بالكثل أو أنه لم 
13,3  

B 300 1,3 كيلوغرام  64أن القنطار يساوي ( ة)يعتبر المتعلم  

C 
4و 1عدد مكون من   

 

 
0,0  

D 65/35, 65×35 2,4 فهم معطيات المسألة ( ة)لم يستطع المتعلم  

E 100 7,4 فهم العالقات بين معطيات المسألة( ة)لم يستطع المتعلم  
  34,1 حل مسألة تطبيقية بسيطة مستقاة من الحياة اليوميةال يتحكم المتعلم في   أجوبة أخرى

  36,1 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   دون إجابة
 

 :توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 قادرا على يكونأن ( ة)يجب على المتعلم: 

 فهم نص المسألة وإعطاء معنى للمعطيات -

 بين معطيات المسألة الربط -

 تحويل العالقات بين المعطيات إلى عمليتين حسابيتين -

 إنجاز العمليات الحسابية -

 :والذي يرتكز على الخطوات التالية( ة)لتدبير مسألة مع المتعلم" بوليا"بنموذج  أن يستأنس (ة) ألستاذويمكن ل

 تحليل عناصر المسألة 
 وصف المشكلة 
 المعطيات المرتبطة بالمشكلة القيام بجرد أسماء العناصر أو 
 القيام بربط المسألة بأخرى سبق حلها 

 تصور خطة للحل 
  يسمي خطة ممكنة للحل 

 تجريب الخطة 
 تجريب خطة الحل 
  ( عمليات حسابية، قياس، خصائص هندسية)استعمال نهج رياضي... 
 المصادقة على الحل 
 القيام بتجريب خطة أخرى للحل عند الحاجة 

 التقويم 
  الفعل الناجعتسمية 
 (ة)تسمية الصعوبات التي تعترض المتعلم 

 التواصل 
 صياغة الحل 
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 ملخص نتائج تحليل الرائز التشخيصي في مادة الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي

 المعدل العام لكل مجال. 1

أعلى نسبة من . اتلخامسة ابتدائي لمادة الرياضينة امعدالت األجوبة الصحيحة حسب كل مجال لتالميذ الس 6يمثل الجدول 

على أدنى نسبة من األجوبة " الوحدات والقياس"بينما حصل مجال ". الهندسة والفضاء"األجوبة الصحيحية كانت في مجال 

إلى الحساب و تغيير وحدات القياس فإنه في عالقة وطيدة مع مجال  (ة)المتعلمولكن بما أن في هذا المجال يحتاج , الصحيحية

عند التالميذ كانت السبب في ظهور ( إلخ...طرح , جمع) ويفهم أن عدم فهم طرق  الحساب األساسية". األعداد و الحساب"

 .9تجد التفاصيل الخاصة بكل مجال في الفقرة . هذه النسبة من األجوبة الصحيحة

 األجوبة الصحيحة مادة الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائينسبة  1الجدول 

 (%)الوحدات والقياس  (%) المعدل اإلجمالي 
 الهندسة والفضاء

 (%) 
 األعداد والحساب

(%) 
35.44 91416 1749 1749 

 

 الخصائص المستفادة من األجوبة و نسبة األجوبة الصحيحة.2

وبالنسبة لمحتوى السنة الرابعة نجد تمارين متعلقة بضرب وطرح وقسمة األعداد الصحيحة " األعداد والحساب"في مجال 

يعني أن أكثر من نصف عدد , % 14بلغت نسبة األجوبة الصحيحة , بالنسبة لألعداد  الصحيحة الطبيعية. واألعداد العشرية

مثال . % 14التالميذ يفهمون ولكن بخصوص األعداد العشرية تنخفض نسبة األجوبة الصحيحة بشكل مفاجئ إلى أقل من  

حيت أن نسبة كبيرة من األخطاء تمت من , % 1141كانت نسبة األجوبة الصحيحة "  918415-1947:"  1بالنسبة للسؤال 

في , ومن ناحية أخرى. من هذه الوضعية أن التالميذ ال يفهمون معنى العدد العشري لي يمكن استنتاجوبالتا, اإلحتفاظ ناحية

و هذه خاصية من خصائص تحليل " أجوبة أخرى"العديد من األجوبة في  بالعمليات الحسابية فقد تم تصنيف سئلة المتعلقةاأل

 .هذا الرائز

أخطاء في الجمع أو الطرح ) ي تحتوي على أخطاء رئيسية في الحساباألجوبة الت" أجوبة أخرى"وتم تصنيف تحت خانة 

فاقت نسبة األجوبة , المتعلق بضرب أعداد عشرية 8مثال في السؤال , و أيضا األجوبة التي ليس لها معنى, وغيرها( وغيرهما

لمعارف األساسية ا بدو أن هناك تالميذ ال يتحكمون فيفإنه ي, وبعبارة أخرى. % 14" أجوبة أخرى"المصنفة في 

اكتسابها حتى السنة الخامسة ابتدائي من مثل جدول الضرب أو عملية الجمع مع  (ة)المتعلمزمات التي يتعين على  لوالمست

من رسم المستقيم الموازي  تمكننجد نسبة كبيرة من التالميذ لم ت ,"الهندسة والحساب"وبالنسبة لمجال . االحتفاظ وغيرها

. بارتكاب أخطاء ناتجة عن عدم فهم معنى التوازي و ذلك في السؤال الخاص برسم مستقيم متوازيقاموا  بشكل صحيح أو

في اإلرتقاء في السنوات الدراسية فإن المحتويات تزداد تعقيدا وصعوبة وبالتالي فإنه من  (ة)المتعلموفي هذا المجال كلما أخذ 

فإن إنشاء األشكال الهندسية يعتبر , وباإلضافة إلى ذلك. بوضوح (ة)المتعلمالمهم جدا شرح المصطلحات وتعريفها حتى يفهم 

مهمة  ةومنه فإن العملية التعليمية تحتاج إلى أن تكون مبنية على أساس أن إنشاء األشكال الهندسية كفاء, من الكفاءات المهمة

 .قادرا على رسمها بشكل سليم (ة)المتعلمحتى يصبح 

معظم األسئلة كانت متعلقة . فإنه حصل على أدنى نسبة من األجوبة الصحيحة, "والقياسالوحدات "وفي ما يتعلق بمجال 

ومنه فإنه يجب , " األعداد والحساب"فإن هذا المجال مرتبط بشكل كبير بمجال  وكما تم اإلشارة إليه سابقا،, اتبتحويل الوحد

 .أخذ بعين اعتبار وإعطاء أهمية أكثر ألساسيات الحساب والوحدات

, ال يتحكم في التعلمات التي يحتاج إلى اكتسابها حتى السنة الخامسة (ة)المتعلمهو كون , سبب كون نسبة األجوبة منخفضةإن 

( Ordre séquentielle)ومن خصائص الرياضيات أنها تمتاز بتسلسل منطقي . ومعظم األخطاء كانت ناتجة عن هذا

فإنه يكون غير قادر , ات األساسيةالكفايفي المعارف و غير متحكم (ة)تعلمالم كانإذا ف. محتوياتها( Continuité) استمراريةو

 .على فهم محتويات التعلمات القادمة
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 :1السؤال رقم 

 

 :المحتوى الرئيسي للسؤال .1

واألعداد العشرية في وضعية من ترتيب األعداد الصحيحة الطبيعية ( ة)المتعلم مدى تمكنيستهدف هذا السؤال التحقق من 

من األعشار ثم أجزاء  ا  وفي حالة التساوي، يقارن األجزاء العشرية بدء ،األجزاء الصحيحة لألعداد وذلك بمقارنة ،واحدة

 ...المئة

 :نوع األجوبة .2

1 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 
 42,0  25.52>25.5>25>2.52 الجواب الصحيح

A 25.52>25.5>25>2.52 

 ( تناقصيا/تزايديا)عدم فهم التعليمة  -

كتيكي مرتبط بكتابة إشكال في العقد  الديد -

 الرياضيات من اليمين إلى اليسار

4,8 

B "مستعمل لوحده'>' الرمز أكبر 
وتحديد قيمة األعداد والمقارنة بينها خلل في فهم  -

 .رغم فهم التعليمة
13,2 

C a>b>c>d" 
من مفهوم  مدى تمكنعدم فهم التعليمة أو عدم ال -

 .الترتيب التناقصي والتزايدي
2,2  

D 

و الرمز '>'  الرمز أكبر  "

مستعمالن في آن '<' أصغر

 : واحد مثل

 من مفهوم العدد العشري مدى تمكنعدم ال -

قاعدة ترتيب األعداد الصحيحة في مقارنة  اعتماد -

 .وترتيب األعداد العشرية

18,5  

E ث>س>ب<أ" 
يعتبر أن العدد الصحيح أكبر من جميع األعداد  -

 العشرية
4,0  

 أجوبة أخرى

الرمز المستعمل هو الرمز "

هو أصغر  2.و '<'  أصغر 

 عدد

ال يتحكم في تقنية ترتيب أعداد صحيحة ( ة)المتعلم

  12,2 .عشرية أو/و

  2,9 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف  "2.<س<ب<أ بدون جواب
 

 :توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 .بدقة إلنجاز المهمة المطلوبة( ة)توضيح المطلوب من المتعلم -

 .من مقارنة عددين قبل االنتقال إلى ترتيب األعداد تزايديا أو تناقصيا مدى تمكناقتراح اختبارات التحكم لل -

 . التفكير في البناء الجيد لمفهوم العدد العشري -

، باستخدام (الجزء الصحيح و الجزء العشري و الفاصلة)من معرفة مكونات العدد العشري ( ة)تمكين المتعلم -

 :التمثيل التالي نموذجا

 

1/1000 1/100 1/10 1 11 111 

      

 

بكون قيمة العدد ( ات)، تصحيحا  لتمثالت بعض المتعلمين1اقتراح أنشطة بتوظيف أعداد عشرية أكبر من  -

 .1العشري دائما أصغر من 

للعدد العشري في إيجاد حل " الحاجة"اقتراح وضعيات مشكلة، أثناء بناء المفهوم، يتم من خاللها اكتشاف  -

 . للمسألة أمام عدم كفاية األعداد الصحيحة

من استيعاب أن العدد العشري ليس جزء من العدد ( ة)تنويع الوضعيات أثناء مرحلة الترييض لتميكن المتعلم -

 (.العدد العشري يتكون من جزء صحيح وجزء عشري) .الصحيح و ليس إضافة له
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 :2السؤال رقم 

 
  

 :المحتوى الرئيسي للسؤال .1

في وضع  من حساب مجموع عدد صحيح طبيعي وعدد عشري( ة)المتعلم مدى تمكنيستهدف هذا السؤال التحقق من 

 .عمودي
 

 :نوع األجوبة .2
 

. 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 
 51,4  8769,35 الجواب الصحيح

A 
بغض  180.29 أو  18209

 النظر عن مكان وضع الفاصلة

يطبق قاعدة جمع األعداد الصحيحة الطبيعية 

لوضع  االنتباهعلى جمع األعداد العشرية وعدم 

 الفاصلة

19,4 

B 876935 1,8 لوضع الفاصلة االنتباهوعدم . غياب التركيز 

C 8669,35 - 0,7 االحتفاظمن تقنية  تمكنمدى عدم ال 

 أجوبة أخرى
أو  88.8.32مثل 

88.9.32 ... 

ال يتحكم حساب مجموع عددين  (ة)المتعلم

 .أحدهما صحيح طبيعي واآلخر عشري
25,8 

 1,1 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   بدون جواب

 

 :توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3
 

 ؛رية و التركيز على وضعية الفاصلةالتحكم في جمع األعداد العش إجراء اختبارات -

 ؛(كفاية منهجية)ديمه بشكل نهائي  تدريب المتعلم على مراجعة عمله قبل تق -

 .تكثيف أنشطة الترييض قصد التحكم في عملية جمع األعداد العشرية باالحتفاظ -
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 :3السؤال رقم 

 
  

 :الرئيسي للسؤالالمحتوى  .1

في وضع  من حساب الفرق بين عدد صحيح طبيعي وعدد عشري( ة)المتعلم مدى تمكنمدى يستهدف هذا السؤال التحقق من 

 .عمودي
 

 :نوع األجوبة .2

3 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 

 39,7  5057,05 الجواب الصحيح

A 

 اإلعتبار بعين أخذ بدون 338305

 لم أو كانت سواء الفاصلة لوضعية

 1171445 مثل موجودة تكن

من الوضع الصحيح  مدى تمكنعدم ال -

لعملية الطرح الخاصة بأعداد صحيحة 

 وأعداد عشرية
4,2 

B 

 اإلعتبار بعين أخذ بدون 591669

 لم أو كانت سواء الفاصلة لوضعية

 أو 5919469 مثل موجودة تكن

5941969 

من الوضع الصحيح  مدى تمكنعدم ال -

لعملية الطرح الخاصة بأعداد صحيحة 

 وأعداد عشرية
3.3 

C 5242,864 

من فهم عملية اضافة  مدى تمكنعدم ال -

أصفار غير دالة بعد الفاصلة و تطبيق 

 .ذلك بطريقة عكسية

3.3 

D 5429,05 - 1.9 عدم فهم المهمة 

 ... 2123.12أو  2139.12مثل  أجوبة أخرى

فرق  في حساب ال يتحكم ( ة)المتعلم -

واآلخر  عدد عشري أكبرهماعددين 

 .صحيح

8..8 

 1.3 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   بدون جواب

 

 :توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

الجزء الصحيح تحت وضع : من اكتساب مهارة الوضع الصحيح لعملية طرح األعداد العشرية( ة)تمكين المتعلم -

 .الجزء الصحيح والجزء العشري تحت الجزء العشري والفاصلة تحت الفاصلة إلنجاز العملية
 

على إضافة الفاصلة واألصفار بعد الفاصلة قبل الشروع في إنجاز عملية طرح عدد عشري من ( ة)تدريب المتعلم -

 .عدد صحيح أو طرح عدد صحيح من عدد عشري
 

السؤال؛ والتركيز على استخراج وفهم واستثمار الكلمات المفاتيح /لفهم المطلوب من التعليمةتقديم أنشطة متنوعة  -

 .المتضمنة في نص السؤال
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 :4السؤال رقم 

 

 

 :المحتوى الرئيسي للسؤال .1

أرقام وجزؤه  3جزؤه الصحيح من ) من حساب جداء عدد عشري( ة)المتعلم مدى تمكن مدى يستهدف هذا السؤال التحقق من

 . مكون من رقمين وعدد صحيح طبيعي (العشري من رقمين

 :نوع األجوبة .2

8 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 

 36,6  31912,65 الجواب الصحيح

A 3191265 3,1 على وضع الفاصلة في خارج الجداء دم التركيزع 

B 

16946915 

لوضعية  االعتباردون أخذ بعين 

 الفاصلة

 82غير الدالة بعد العدد الصحيح توظيف األصفار 

 2,6 في حساب عدد األرقام بعد الفاصلة في الجداء

C 

 ... أو 6382.53 أو 117951

لوضعية  االعتباردون أخذ بعين 

 .الفاصلة أو وجودها

تعامل المتعلم مع العشرات في العدد الثاني في 

وحدات، وعدم وضع النقطة حين الجداء كما لو أنه 

 .11المرور إلى الضرب في 
0,9 

D 

 (ة)المتعلم:وضع العملية صحيح 

    151575+971117يحصل على 

 ولكن اإلجابة النهائية خاطئة

 االحتفاظنقص في التعلمات السابقة وخاصة 

1,6 

... 1191416أو  16961489مثل  أجوبة أخرى  
 ال يتحكم في جدول الضرب؛ ( ة)المتعلم -

 .المتعلم ال يتحكم في حساب مجموع عددين -
49,5 

 5,1 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   بدون جواب
 

 :توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

اقتراح أنشطة تستهدف التحكم في التقنية االعتيادية لضرب عدد عشري في عدد صحيح، أو عدد عشري في عدد  -

 .وضع الفاصلة في مكانها الصحيح في الجداء المحصل عليه دون نسيانعشري 
 

 .توضيح أن وضع الفاصلة  في مجموع  عددين عشريين أو الفرق بينهما  يختلف عن وضعها في حساب الجداء -

 .المستعملة في تقنية الضرب" النقطة"أنشطة بناء مفهوم  -

 

 : الــمث
 

 

 

 

 

 

 

 

 0= النقطة 
 

 .من جدول الضرب تمهيدا إلنجاز عمليات الضرب مدى تمكنتقديم أنشطة ال -

 (.باالحتفاظ وبدون احتفاظ)في عملية الجمع اقتراح تمارين تمهيدية  -

 

 

  

 4 30 x 

170 20 150 5 

680 80 000 20 

 

3 4  

 x 

2 5  

1 7 0  

6 8 .  

8 5 0  
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 :5السؤال رقم 

 

 

 

 :المحتوى الرئيسي للسؤال .1

صحيح مكون من رقمين حساب الخارج المضبوط لقسمة عدد من ( ة)المتعلم مدى تمكنيستهدف هذا السؤال التحقق من 

ضع العملية وفق التقنية وذلك بو، (احد وجزؤه العشري من رقمينجزؤه الصحيح من رقم و)على عدد عشري 

العملية بشكل  إنجاز، ثم 111من الفاصلة بضرب كل من المقسوم والمقسوم عليه في العدد  والتخلصاالعتيادية للقسمة، 

 .اعتيادي

 :نوع األجوبة .2

2 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 

 31,3  120 الجواب الصحيح

a 1,2 

على عدد  عدد صحيح قسمة من تمكنال عدم -

تقنية التخلص من الفاصلة في  منعشري و

 المقسوم عليه

9,9 

b 12 

توظيف التقنية الخاصة بقسمة األعداد 

توقف القسمة عندما يصير الباقي )الصحيحة 

 .على قسمة األعداد العشرية ( صفر

11,0 

c 10 

عددا صحيحا طبيعيا و  1.32اعتبار العدد  -

من الفاصلة في عدم العمل على التخلص 

 .المقسوم عليه

2,9 

d 112 
كخارج القسمة و كتابته  1تجريب العدد   -

 مرة ثانية بعد التأكد من صحة اإلختيار
0,4 

 ... .31.أو  91مثل  أجوبة أخرى

 ؛القسمة تقنية تعرفعدم  -

  ؛جدول الضرب في (ة)المتعلم يتحكمال  -

 .ال يتحكم في حساب فرق عددين -

30,0 

 14,1 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   بدون جواب
 

 :توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

د عشري أو التركيز على ضرورة التخلص من الفاصلة في المقسوم عليه قبل إنجاز عملية قسمة عدد صحيح على عد -

 ؛عدد عشري على عدد عشري

 

كان المقسوم  منتهيا بأصفار، ولو حصل على باق مرحلي مساو لصفر على إتمام عملية القسمة إذا ( ة)تعويد المتعلم -

 .أثناء إجراء العملية
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 :6السؤال رقم 

 

 :المحتوى الرئيسي للسؤال .1

بسط ومقام كل منها مكون  أعداد كسرية مجموعةمن ترتيب ( ة)المتعلم مدى تمكنمدى يستهدف هذا السؤال التحقق من 

  :من رقم واحد، وذلك باستعمال إحدى الطريقتين اآلتيتين
 

 توحيد المقامات، ثم ترتيب األعداد بعد الرجوع إلى األعداد الكسرية األصلية؛ : 1الطريقة  -

بالرجوع إلى  ترتيبها، ثم لكل عدد كسري منها بقسمة بسطه على مقامهالعشرية  القيمالبحث عن : .الطريقة  -

 .األعداد الكسرية األصلية
 

 :نوع األجوبة .2

6 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 
 15,2  4/5<3/2<5/3 الجواب الصحيح

a ● <● <● <● 

 عدم فهم التعليمة، -

من الترتيب التسلسلي  مدى تمكنعدم ال -

 .يا أو تزايدياصتناق

13,3 

b 5/3>4/5>3/2  13,2 .توحيد المقامات قارن البسوط دون 

c 4/5>5/3>3/2 
رتب األعداد الكسرية بمقارنة وترتيب  -

 .المقامات
8,2 

d 3/2>4/5>5/3 
لم يفكر في ترتيب األعداد بل وظف تقنية  -

 .مقارنة عددين كسريين دون تغيير مكانهما
6,0 

e 50/30>45/30>24/30 
لة احد المقامات وقام بالمقارنة ولم يعد لحو -

 .األصليةاألعداد 
0,4 

 ... ./3أو   .11/1مثل  أجوبة أخرى
ترتيب  طريقةفي ( ة)المتعلم تحكمعدم  -

 .أو عشرية/أعداد كسرية و
29,3 

 14,4 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   بدون جواب

 

 :توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 .الشروع في اإلنجازالتعليمة قبل /اقتراح أنشطة لفهم السؤال -

، وتفادي استعمال (<أو > )بواسطة أنشطة على استعمال الرمز الالزم لترتيب األعداد الكسرية( ة)تعويد المتعلم -

  .رمزين في آن واحد أثناء الترتيب
 

 .اقتراح تمارين توحيد المقامات أو حساب قيمة كل عدد كسري قبل المقارنة والترتيب -

 .اكتساب المنهجية في إنجاز و تقديم المطلوبعلى ( ة)مساعدة المتعلم -
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 :7السؤال رقم 

 

 

 

 :المحتوى الرئيسي للسؤال .1

من حساب مجموع عددين كسريين بسطهما ومقامهما مكونان من ( ة)المتعلم تمكنمدى يستهدف هذا السؤال التحقق من 

 . وجمع بسطي هما، واختزال مجموع الكسرين إن كان ممكنا مقامي هماد يوحذلك بتو. رقم واحد
 

 :األجوبةنوع  .2

3 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 
 37,3  (38/24) 19/12 الجواب الصحيح

a 8/10 24,9 تقنية الضرب/قام بجمع البسطين والمقامين 

b 9/9 
في الخلط بين تقنية الضرب في توحيد المقام وتوظيفها 

 .باستعمال بسط عدد مع مقام العدد الثاني 
1,6 

c 8/24 
ضرب المقام في المقام، ) هم تقنية توحيد المقامفخلل في 

 (.وجمع البسطين
0,9 

d 15/24 
اعتماد تقنية ضرب األعداد الكسرية في عملية جمع 

 .األعداد الكسرية
0,4 

e 
 مع أخرى كسرية أعداد

 8. أو .1 يساوي مقام

في جمع هذه  وصعوبات في الجداءات الجزئية، أوخلل 

 .اءات الجزئيةدالج
5,5 

 ... 8/9أو  .3مثل  أجوبة أخرى
كسريين دين حساب مجموع عد اليتحكم في (ة)المتعلم

 .بسطهما ومقامهما مكونان من رقم واحد
25,0 

 4,4 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   بدون جواب

 

 :العملية التعليمية التعلميةتوجيهات من أجل تحسين  .3

 .ضرورة توحيد المقامات قبل إجراء عملية جمع األعداد الكسرية: اقتراح أنشطة للتحكم في تقنية الجمع -

 .حث المتعلم على ضرورة االحتفاظ بالمقام الموحد نفسه في مجموع بين األعداد الكسرية -

 . تقديم تمارين حول تساوي األعداد الكسرية -

 

a 
= 

a x c 

b b x c 
  

a 
= 

a : m 

b b : m 
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 :المحتوى الرئيسي للسؤال .1

وذلك . مقامهما مكونان من رقم واحدفرق عددين كسريين بسطهما ومن حساب ( ة)مالمتعل مدى تمكنيستهدف هذا السؤال التحقق من 

  .، إن كان ممكا(الخارج)الجديد اختزال العدد الكسري ؛ ثم وجمع البسطين الجديدين؛ ينالمقام بتوحيد

 

 :نوع األجوبة .2

8 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 
 28,3  19/56 الجواب الصحيح

A 3/1 

 .من مفهوم العدد الكسري مدى تمكنعدم ال -

من تقنية توحيد المقامات في األعداد  مدى تمكنعدم ال -

 الكسرية

26,0 

B 3/56 

 .من مفهوم العدد الكسري مدى تمكنعدم ال -

من تقنية توحيد المقامات في األعداد  مدى تمكنعدم ال

 .الكسرية

2,9 

C 
أعداد كسرية أخرى 

51مقاماتها   
في طرح  صعوبات في الجداءات الجزئية  أو -

 (.الجداءات الجزئية
9,3 

 ... 18/3أو  1.مثل  أجوبة أخرى
عددين كسريين  فرقحساب  يتحكم فيال( ة)المتعلم -

 . بسطهما ومقامهما مكونان من رقم واحد
24,5 

 8,6 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   بدون جواب

 

 :توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 .ضرورة توحيد المقامات قبل إجراء عملية طرح األعداد الكسرية: اقتراح أنشطة للتحكم في تقنية الطرح -

 .المتعلم على ضرورة االحتفاظ بالمقام الموحد نفسه في الفرق بين العددين الكسريينحث  -

 . تقديم تمارين تساوي األعداد الكسرية -

 :تفاديا ألخطاء من قبيل  تمكين المتعلم من اكتساب تقنية ضرب األعداد الكسرية -

 

 

3 
= 

5-2 
= 

. 
X 

2 

56 8x7 3 8 
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 :الرئيسي للسؤالالمحتوى  .1

من حساب جداء عددين كسريين يكون بسطهما ومقامهما مكونين من ( ة)المتعلم مدى تمكنمدى يستهدف هذا السؤال التحقق من 

 .ضرب البسط في البسط والمقام في المقام؛ ثم يختزل الجداء إذا كان ذلك ممكناوذلك ب. رقم واحد

 

 :نوع األجوبة .2

9 

اإلجابة رمز  % محتملة لألخطاءأسباب  اإلجابة 
 56,9  (42/15)  14/5 الجواب الصحيح

a 18/35 - 1,6 .خلل في تقنية ضرب عددين كسريين 

b 38/1 0,7 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

c 78/14 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

d 17/0 0,4 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

e 24/15 -  1,1 ..8عوض  8.عدم التركيز في كتابة جداء البسطين 

 أجوبة أخرى
أو  ..مثل 

3/1. ... 

 ؛األعداد الكسريةنى ال يفهم مع( ة)المتعلم -

 .جدول الضرب ال يحفظ( ة)المتعلم -
27,1 

 12,1 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   بدون جواب

 

 :التعلميةتوجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية  .3

 .إنجاز أنشطة تمهيدية حول جدول الضرب قبل الشروع في أنشطة ضرب األعداد الكسرية -

 .(ضرب البسط في البسط و المقام في المقام)من تقنية ضرب األعداد الكسرية  مدى تمكنتقديم تمارين قصد ال -

 

 

 

 

 

 

 



61 

 :11السؤال رقم 

 

 :المحتوى الرئيسي للسؤال .1

. من حساب خارج عددين كسريين بسطهما ومقامهما مكونين من رقم واحد( ة)المتعلم مدى تمكنيستهدف هذا السؤال التحقق من 

  :ذلك من خاللو

 ضرب الكسر األول في مقلوب الكسر الثاني؛ -

 .ل النتيجة إذا كان ذلك ممكنااختزا -
 

 :نوع األجوبة .2

11 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 
 25,0  (72/20) 18/5 الجواب الصحيح

a 2/1.8 

قام بقسمة بسط العدد الكسري األول على بسط العدد 

 ، وقام بقسمة مقام العدد الثاني على األول(8>4)الثاني

 (.2أكبر من  9)

1,1 

b 2/0.5 
إال أنه قام بقسمة ( السابق انظر الخطأ)قام بنفس التقنية 

 البسط على البسط والمقام على المقام
4,4 

c 2/45 
 الثاني، بسط العددقام بقسمة بسط العدد األول على 

 وضرب العدد األول في مقام العدد الثاني
0,9 

d 
أعداد كسرية أخرى و 

4المقام يساوي   

 قام بقسمة مقام العدد األول على مقام العدد الثاني فعبر

 .1عن النتيجة بـ 
4,2 

e 32/45 
وظف تقنية ضرب عددين كسريين مكان تقنية قسمة عدد 

 .كسري على آخر
0,9 

 ... 3/.أو  .8مثل  أجوبة أخرى

من حساب خارج عددين كسريين اليتحكم ( ة)المتعلم  

ذلك من و. بسطهما ومقامهما مكونين من رقم واحد

  :خالل

 

32,0 

 31,1 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   بدون جواب
 

 :توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3
 

 .إنجاز أنشطة تمهيدية حول جدول الضرب قبل الشروع في أنشطة قسمة األعداد الكسرية -

 .(ضرب الكسر األول في مقلوب العدد الثاني)من تقنية قسمة األعداد الكسرية  مدى تمكنتقديم تمارين قصد ال -

 

 

 

                                                                  ¼ : 3 = 1/12          

                                                                  ¼ : 3 = ¼ x 1/3 

   ¼ : 3 = 1/12 

    

    
1/4 1/4 ¼ ¼ 
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 :المحتوى الرئيسي للسؤال .1

اميم أو السرعة النسبة المئوية أو سلم التص)من حل مسألة تتعلق بالتناسبية ( ة)المتعلم مدى تمكنيستهدف هذا السؤال التحقق من 

 :عبر مرحلتين وذلك. (المتوسطة

 ؛(1.%)حساب مبلغ التخفيض بناء على النسبة المئوية المقدمة  -

 .األصلي هثمنالتخفيض بطرح مبلغ التخفيض من  ثمن بعدالحساب  -

 يمكن للمتعلم أن يتوصل إلى الحل بطرق أخرى: ملحوظة. 

 :نوع األجوبة .2

11 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 

 9,3  3440 الجواب الصحيح

a 

العملية صحيحة و لكن الجواب 

 غير صحيح

 (6-449)1144 x 

 .صعوبات في ضرب  األعداد العشرية وطرحها  -

0,7 

b 

1144-94وضع العملية    

أوإذا كتب النتيجة فقط  

19741 

 .خلل في مفهوم النسبة المئوية 

 14,4 .1.و    % 1.الخلط بين 

c 
1144/94وضع العملية    

965أوإذا كتب النتيجة فقط    
.خلل في مفهوم النسبة المئوية  

 "تخفيض"معلومة ـ عدم استيعاب 
3,8 

d   714الجواب هو 
لم يقسم على )عدم اتمام تقنية حساب النسبة المئوية 

111) 
4,2 

e 9144هو   بالجوا 
المستعملة في اللسان " في"تداخل مفهوم كلمة  -

. في التعبير عن النسبة المئوية" في "الدارج، مع 

 1x 111.بـ    %1.يقوم بالتعبير عن  (ة)المتعلم

1,8 

  أجوبة أخرى
    حل مسألة تتعلق بالتناسبية المتعلم ال يتحكم في -

العمليات التي يتطلبها حل هذه المتعلم ال يتحكم في  -

 (.، الطرح111الضرب، القسمة على )المسألة 

32,9 

 32,0 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   بدون جواب

 

 

 

 :التعلميةتوجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية  .3
 

 .التحقق من اكتساب معارف و مهارات إنجاز العمليات األربع قبل التطرق للمسائل -

 .اقتراح وضعيات دالة و متنوعة حول مفهوم النسبة المئوية -

ال يعني قسمة الثمن على  1.% تخفيض )من استيعاب دالالت المصطلحات المرتبطة بدرس النسبة المئوية  مدى تمكنال -

.1 .) 

 :مثال
 

 

 ? 20 مبلغ التخفيض بالدرهم

 4300 100 المبلغ بالدرهم

 :هو   درهم 8311مبلغ التخفيض من  

: 100  4300 x 20) ( 

 .تقديم أنشطة لحساب نسبة مئوية من عدد معين -
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 :المحتوى الرئيسي للسؤال .1

من إنشاء مستقيمين متعامدين أو متوازيين باستعمال األدوات الهندسية ( ة)المتعلم مدى تمكن يستهدف هذا السؤال التحقق من

 :وذلك عبر. المناسبة

 ؛(D)أحد أضالع الزاوية القائمة للكوس مع المستقيم  مطابقة -

 .رسم المستقيم حامل الضلع اآلخر للزاوية القائمةثم  -
 

 :نوع األجوبة .2

1. 

اإلجابة رمز  % لألخطاءأسباب محتملة  اإلجابة 
 53,0  متعامدان الجواب الصحيح

a 15,7 .الخلط بين مفهومي التعامد و التوازي - متوازيان 

b متقاطعان 
 .ن مفهوم التعامد مدى تمكنعدم ال  -

 .السليم لألدوات الهندسية االستعمالمن  مدى تمكنعدم ال  -
17,2 

c 1,8 .عدم فهم التعليمة - مستطيل 

d 1,5 الخلط بين رسم مستقيمين متعامدين و رسم الزاوية - زاوية يشكل 

e 0,7 .عدم فهم التعليمة - مثلث 

  أجوبة أخرى
إنشاء مستقيمين متعامدين أو ال يتحكم في تقنية ( ة)المتعلم

المسطرة ) متوازيين باستعمال األدوات الهندسية المناسبة

 (.والكوس

6,0 

 4,2 السؤالمحتوى ( ة)المتعلمال يتعرف   بدون جواب
 

 :توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 .على استعمال األدوات الهندسية( ة)تدريب المتعلم -

 .على فهم التعليمة و استثمار الكلمات المفاتيح لإلجابة عن السؤال (ة)تدريب المتعلم -

 .ذهنية في التعامل مع التعليمة قبل اإلجابة  تطوير الكفاية المنهجية لدى المتعلم لتسطير استراتيجية -

التمييز بين مفهومي التوازي والتعامد بواسطة أنشطة التعرف في مرحلة أولى، تليها أنشطة ترييضية إلنشاء المستقيمات  -

 .المتوازية و المستقيمات المتعامدة
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 :13السؤال رقم 

 
  

 :المحتوى الرئيسي للسؤال .1

 :وذلك عبر. من قياس الزاوية باستعمال المنقلة( ة)المتعلم مدى تمكنمدى يستهدف هذا السؤال التحقق من 

 مع أحد ضلعي الزاوية؛ 1°التدريجة  ةطابقم، وBضع مركز المنقلة على رأس الزاوية و -

 .قيمتها وكتابةالتدريجة المطابقة للضلع اآلخر،  اءةقر -

 

 :نوع األجوبة .2

13 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 
 40,6  °36-34 الجواب الصحيح

a 30,5 

من القراءة السليمة للقياس على  مدى تمكنعدم ال -

31.المنقلة
1

  +2
1 

تدريجات في  2، اعتبر °31.2= 

 1.2أعشار الدرجة أي  2المنقلة هي 

4,2 

b 45 
تخمين قياس الزاوية دون استعمال المنقلة و توظيف نصف 

 .قياس الزاوية القائمة
2,0 

c 90 - 6,2 عدم فهم التعليمة 

d 47 - 0,4 .من تقنية قياس الزاوية مدى تمكنعدم ال 

e 91<  الجواب  14,3 .قراءة قياس الزاوية المتكاملة مع الزاوية المطلوب قياسها - 

 ... 1.أو  11مثل  أجوبة أخرى
 ؛طريقة استعمال المنقلة ال يتحكم في( ة)المتعلم -

 .معنى الزاوية ال يفهم( ة)المتعلم -
.3.. 

 ..8 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   بدون جواب

 

 :توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 .إيالء أهمية لفهم التعليمة قبل اإلنجاز -

 .على استعمال المنقلة( ة)تدريب المتعلم -

 مع أحد ضلعي الزاوية؛ °0وضع مركز المنقلة على رأس الزاوية، ومطابقة التدريجة  -

 .قراءة التدريجة المطابقة للضلع اآلخر، و كتابة قيمتها -

 . °180بدل التدريجة   °0ضرورة البدء من التدريجة  -
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 :14السؤال رقم 

 
  

 :المحتوى الرئيسي للسؤال .1

 : وذلك عبر. بع أو معين بمعرفة قياس أبعادهمن إنشاء مستطيل أو مر( ة)المتعلم مدى تمكنيستهدف هذا السؤال التحقق من 

 د منتصفه؛يحدت، وEG = 4 cmرسم القطر األول   -

 .والمار من المنتصف( EG)العمودي على ( FI)رسم  -

 

 :نوع األجوبة .2

18 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 

 30,7   الجواب الصحيح

a 
 القطران طول لكن و معين

 صحيح غير
 عدم احترام معطيات التعليمة -

15,4 

b 

 ولكن صحيح الشكل"

 صحيح غير النقط ترتيب

(EFIG) 

(FI=4cm, EG=6cm 

etc)  " 

 .عدم  التقيد بمعطيات التعليمة

 

8,2 

c 
 هو كما األضالع رباعي"

 "الصورة في

 .من خاصيات المعين  مدى تمكنعدم ال -
9,7 

d مستطيل (1cm ×6cm) 
المعين )الخلط بين األشكال الهندسية االعتيادية  -

 (والمستطيل
0,9 

e آخر أضالع رباعي أي 
من خاصيات المضلعات  مدى تمكنعدم ال  -

 .الرباعية االعتيادية
16,6 

  أجوبة أخرى
بع أو إنشاء مستطيل أو مرالمتعلم ال يتحكم في تقنية 

 .معين بمعرفة قياس أبعاده
9,1 

 9,0 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   بدون جواب

 

 :توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 .إيالء أهمية لفهم التعليمة قبل اإلنجاز -

 .باحترام معطيات الوضعية( المعين على سبيل المثال)تقديم أنشطة إنشاء األشكال الهندسية   -

 . وعدم االقتصار على نموذج واحد( عمودي أفقي و مائل)تقديم أنشطة حول الشكل الهندسي في تموضعات مختلفة  -

 .اقتراح أنشطة للتمييز بين األشكال االعتيادية فيما بينهما بتوظيف خاصياتها -
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 :15السؤال رقم 

 
  

 :المحتوى الرئيسي للسؤال .1

، وذلك من إنشاء دائرة بمعرفة شعاعها باستعمال األدوات الهندسية المناسبة( ة)المتعلم مدى تمكنالتحقق من  السؤاليستهدف هذا 

 :عبر

 د نقطة باعتبارها مركز الدائرة؛ يحدت -

 ؛ (المسطرة وفرجة البركار) 3cm، و قياسها Oرسم قطعة أحد طرفيها مركز الدائرة  -

 .3cmالتي شعاعها  (C)رسم الدائرة  -

 

 :نوع األجوبة .2

15 

 % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة رمز اإلجابة

 82,1   الجواب الصحيح

a 3 > الشعاعcm 
من مهارة أخذ قياس الشعاع بواسطة  مدى تمكنعدم ال -

 البركار
4,2 

b 3 < الشعاعcm 

من مهارة أخذ قياس الشعاع بواسطة  مدى تمكنعدم ال -

 البركار

من مهارة أخذ قياس الشعاع بواسطة  مدى تمكنعدم ال -

 .البركار دون تغيير قياس الشعاع

9,7 

  أجوبة أخرى
 ،دائرة بمعرفة شعاعهاإنشاء المتعلم ال يتحكم في تقنية 

 .المسطرة والبركار باستعمال
2,0 

 1,6 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   بدون جواب

 

 :التعلمية توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية .3

 .حث المتعلمين باستمرار على ضرورة ضبط األدوات الهندسية وصيانتها قصد استعمالها عند الضرورة -

مهارة أخذ قياس شعاع الدائرة قبل إنشاء الدائرة أو : تقديم أنشطة الكتساب مهارة إنشاء الدائرة باستعمال البركار والمسطرة -

 .إلنشاءالقرص ؛ والحفاظ على فتحة البركار أثناء ا
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 :16السؤال رقم 

 
  

 :المحتوى الرئيسي للسؤال .1

من إنشاء تكبير أو تصغير بمقدار معلوم لمضلع اعتيادي مرسوم على ( ة)المتعلم مدى تمكنيستهدف هذا السؤال التحقق من 

 :وذلك من خالل. تربيعات

 .(تربيعتان) CBقياس القطعة  ةالحظم -

 ؛(x 2 2أي )تربيعات  8ب  Bفي التكبير تبعد عن النقطة  Cالنقطة  إنشاء -

 .في الشكل Cبالنقطة  Bو   Aربط  النقطتين  -
 

 :نوع األجوبة .2

1. 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 
 64,0    الجواب الصحيح

a القطعة طول BC مرة 1/9) 1 يساوي 

 (األصلي الشكل

من مفهوم نسبة  مدى تمكنعدم ال -

 .التكبير أو التصغير
7,9 

b القطعة طول BC أكثر) 1 من أكبر 

 (األصلي الشكل ضعفي من
من مفهوم نسبة  مدى تمكنعدم ال -

 .التكبير أو التصغير
8,2 

c استعمال يتم لم لكن و صحيح الشكل 

 الرسم في كما AB القطعة
 . عدم التقيد بتعليمة السؤال -

3,7 

تكبير أو إنشاء المتعلم ال يتحكم في تقنية   أجوبة أخرى

باعتماد  ،تصغير لمضلع معلوم بمقدار معين

 .التربيعة كوحدة قياس

10,6 

 5,3 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   بدون جواب

 

 :توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 .المهمة المطلوبةعلى احترام التعليمة قبل إنجاز ( ة)تعويد المتعلم -

 .المصغر/تقديم أنشطة لبناء مفهوم التناسب بين جميع أبعاد كل من الشكل األصلي والشكل المكبر -

 .التدريب على تكبير و تصغير األشكال انطالقا من أشكال بسيطة في مرحلة أولى ثم أشكال مركبة في مرحلة موالية -

 (.مصغر/أصلي وآخر مكبر)طالقا من شكلين التصغير ان/تقديم أنشطة خاصة بإيجاد مقدار التكبير -
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 :المحتوى الرئيسي للسؤال .1

من إزاحة مضلع اعتيادي مرسوم على تربيعات باعتماد قن ( ة)المتعلم مدى تمكنيستهدف هذا السؤال التحقق من 

 :وذلك من خالل. معلوم
 

 على التوالي؛( إلى اليمين 3إلى األسفل؛  8) إزاحتها، ثم ABCDد رؤوس الشكل يحدت -

 .ABCمنقول الشكل  ’A’B’Cرؤوس الشكل  وصل -

 

 :نوع األجوبة .2

13 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 

 12,4    الجواب الصحيح

a 9,5 التصغير/الخلط بين مفهومي اإلزاحة والتكبير - مرتين تكبير 

b 
 . الخلط بين مفهومي اإلزاحة والتماثل - التماثل

 .اتجاه واحد/اختزال مفهوم اإلزاحة في بعد واحد -
26,9 

c 

 ولكن صحيح الشكل

 تمت الشكل حركة

  اليمين  إلى فقط

 عدم اتباع التعليمات

12,2 

 أجوبة أخرى
إزاحة مضلع اعتيادي مرسوم على  اليتحكم في ( ة)المتعلم 

 .تربيعات باعتماد قن معلوم
27,6 

 11,0 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   بدون جواب

 

 :توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 .التصغير والتماثل/اإلزاحة والتكبير: اقتراح أنشطة للتمييز بين المفاهيم التالية -

على اإلزاحة في اتجاه واحد، باستعمال وعدم االقتصار ( في اتجاهات مختلفة)اقتراح وضعيات لإلزاحة المركبة  -

 (        3 ;    2 ;          5  ;         9:مثال)قن انتقال مركب 
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 :18السؤال رقم 

 

 :المحتوى الرئيسي للسؤال .1

 بتحديد وذلك. تعرف وضعيات متماثلة محوريا مرسومة على تربيعاتمن ( ة)المتعلم مدى تمكنيستهدف هذا السؤال التحقق من 

 : اآلتيين تأكد من تحقق الشرطينال؛ و(D)محور التماثل 

  مماثالت رؤوس الشكل تقع على نفس المسافة من محور التماثل؛: 1الشكل 

  كل رأس مع مماثله يوجدان على نفس المستقيم العمودي على محور التماثل: .الشكل . 

 

 :نوع األجوبة .2
 

18 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 
نعم( .,ال ( 1 الجواب الصحيح   62,5 

a 1 ) ال ( .,ال  0,5 اعتماد قاعدة غير مناسبة - 

b 1 ) نعم ( .,نعم القابلية للتطابق، )مفهوم التماثل  ال يتعرف( ة)المتعلم - 

 (التقابل

25,2 

c 1 ) ال( .,نعم  8,0 

 1,5 .ال يتعرف وضعيات التماثل المحوري وشروطه( ة)المتعلم  أجوبة أخرى

 2,2 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   بدون جواب

 

 :توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

الشكلين المتماثلين و بعدهما التركيز على تقابل )إعداد أنشطة لبناء مفهوم التماثل بشكل سليم بواسطة وضعيات مختلفة  -

 (.بنفس المسافة عن محور التماثل و تساوي قياسات أبعادهما

 

 



70 

 :19السؤال رقم 

 

 :المحتوى الرئيسي للسؤال .1

تحويل قياس طول معبر عنه بأعداد صحيحة طبيعية و أعداد عشرية ( ة)المتعلم مدى تمكنيستهدف هذا السؤال التحقق من 

 :وذلك من خالل ،بوحدات مختلفة إلى وحدة معلومة
 

 ؛(المسافة)جدول التحويالت  إنشاء -

 ؛(m)إلى المتر   dam 7.52، ثم ( m)إلى المتر   km 3 تحويل -

 معبرا عنها بالمتر؛ dam 7.52 قياسو معبرا عنها بالمتر   3km حساب مجموع قياس -

 .المجموع في الجانب اآلخر للمتساوية كتابة -

 

 :نوع األجوبة .2

19 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 

 40,8  3075.2 الجواب الصحيح

a 3752 - 6,6 .جدول التحويالتتوظيف  ال يتحكم في( ة)المتعلم 

b 37,52 -  5,1 .التحويالتعدم ضبط مكان وضع الفاصلة في 

c 30752 
 .إهمال كتابة الفاصلة -

 .مشكل في توظيف جدول التحويالت -
2,9 

d 7520 - 0,9 .عدم احترام التعليمة بإغفال بعض معطياتها 

e 307,52 
خلل في استعمال وتوظيف جدول التحويالت وعدم  -

 .ضبط مكان وضع الفاصلة
4,4 

 أجوبة أخرى
أو  111مثل 

311..1 ... 

تحويل قياس طول معبر عنه  في ال يتحكم( ة)المتعلم -

بأعداد صحيحة طبيعية و أعداد عشرية بوحدات 

  .مختلفة إلى وحدة معلومة

32,2 

 7,1 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   بدون جواب
 

 :توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 .جدول تحويل القياسات بشكل دقيق و توظيفه في إجراء التحويالتمن القدرة على بناء ( ة)تمكين المتعلم -

 .، و عدم إهمالها في النتيجة(على يمين رقم الوحدات)تعويد المتعلم على وضع الفاصلة في مكانها الصحيح  -

 .اقتراح أنشطة مختلفة الستثمار جدول التحويل -

 (.أعداد cو  bو   a)  : a km b dam c m = …… mاقتراح أنشطة تحويل أعداد مركبة، مثال  -
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 :21السؤال رقم 

 

 :المحتوى الرئيسي للسؤال .1

من تحويل قياس كتلة معبر عنها بأعداد صحيحة طبيعية و أعداد ( ة)المتعلم مدى تمكنيستهدف هذا السؤال التحقق من 

 :، وذلك من خاللعشرية بوحدات مختلفة، إلى وحدة معلومة
 

 ".عشرات الكيلوغرام"مكان " نقطة"، مع االنتباه إلى وضع (الكتلة)جدول التحويالت  إنشاء -

 ؛(q) إلى القنطار  kg 14.7 كتلةو( q) إلى القنطار  5t تحويل كتلة -

 (.q)ا بالقنطار ممعبرا عنه kg 14.7و   5t حساب مجموع الكتلتين -

 

 :نوع األجوبة .2

.1 

اإلجابة رمز  % لألخطاءأسباب محتملة  اإلجابة 

 32,9  50.147 الجواب الصحيح

a 514,7 
ووضعها في جدول ).( إهمال كتابة وحدة عشرات الكيلوغرام  -

 .التحويل
3,8 

b 0,5147 - 4,6 .صعوبة في استعمال جدول التحويل 

c 500,147 
عدم استيعاب العالقة بين وحدات قياس الكتل، وسوء موضعة  -

 .القياسات في الجدول
0,9 

d 5147 

 :مشكل في موضعة عشرات الكيلوغرام في جدول التحويل -

g dag hg Kg . q t 

       
 

3,1 

e 5,0147 - 1,8 .من  مهارة الكتابة المركبة لوحدات قياس الكتل مدى تمكنعدم ال 

 أجوبة أخرى
أو  .3.1مثل 

9.3 ... 

تحويل قياس كتلة معبر عنها بأعداد  اليتحكم في (ة)المتعلم -

صحيحة طبيعية و أعداد عشرية بوحدات مختلفة، إلى وحدة 

 .معلومة

 .عملية الجمع أو الطرحال يتحكم في ( ة)المتعلم -

40,6 

 12,1 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   بدون جواب

 

 :توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 .في جدول تحويل الكتل" نقطة"المعبر عنها ب" عشرات الكيلوغرام"أهمية  تركيز علىال -

 .تقديم أنشطة وضعيات واقعية ودالة لضبط العالقات بين مختلف وحدات القياس -
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 :21السؤال رقم 

 

 :المحتوى الرئيسي للسؤال .1

من تحويل قياس مساحة معبر عنها بأعداد صحية طبيعية وأعداد ( ة)المتعلم مدى تمكنيستهدف هذا السؤال التحقق من 

 : ذلك من خاللو. إلى وحدة معلومة( وحدات قياس المساحة والوحدات الزراعية)عشرية 

 

 (.وحدات قياس المساحة مع إدراج الوحدات الزراعية في مكانها المناسب)جدول التحويالت   إنشاء -

m 627و  a 350 تحويل قياسي مساحتي -
2 

 ؛(ha)إلى الهكتار  

 . على الجانب اآلخر للمتساوية كتابته، ثم حساب مجموع المساحتين -

 

 :نوع األجوبة .2

.1 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 

 17,2  3.50627 الجواب الصحيح

a 35,0627 - 3,7 .خلل في مكان وضع الفاصلة عند التحويل 

b 35062,7 -  3,7 .مكان وضع الفاصلة عند التحويلخلل في 

c 350627 - 2,0 .خلل في مكان وضع الفاصلة عند التحويل 

d 3562,7 - 0,7 .خلل في مكان وضع الفاصلة عند التحويل 

e 35006,27 
خلل في موضعة وحدات قياس المساحة والوحدات  -

 .الزراعية في الجدول
1,1 

 أجوبة أخرى
أو  1..83مثل 

1339..9 ...  

تحويل قياس مساحة معبر عنها  من اليتحكم  (ة)المتعلم -

وحدات قياس )بأعداد صحية طبيعية وأعداد عشرية 

 . إلى وحدة معلومة( المساحة والوحدات الزراعية

 .عملية الجمع أو الطرحال يتحكم في   -

48,3 

 22,9 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   بدون جواب

 

 :العملية التعليمية التعلميةتوجيهات من أجل تحسين  .3

 .ضبط وضع الفاصلة عند تحويل المساحة -

التركيز على وضع رقم وحدات العدد الذي يمثل قياس المساحة أو الحجم في خانة الوحدات داخل جدول  -

 .التحويالت
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 :22السؤال رقم 

 

 :المحتوى الرئيسي للسؤال .1

من تحويل قياس سعة معبر عنها بأعداد صحيحة طبيعية وأعداد عشرية ( ة)المتعلم مدى تمكنيستهدف هذا السؤال التحقق من 

 :، وذلك من خاللإلى وحدة معلومة

 ؛(السعة) جدول التحويالت إنشاء -

 ؛dlإلى   l 4.5و  dal 18 سعتينتحويل قياسي ال -

 ؛dlب نهما معبرا ع l 4.5و  dal 18 حساب مجموع السعتين -

 .اإلجابة على الجانب اآلخر للمتساوية كتابة -

 

 :نوع األجوبة .2

.1 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 
 24,1  1845 الجواب الصحيح

a 184,5 - 2,9 .من تقنية التحويل مدى تمكنعدم فهم التعليمة أو عدم ال 

b 18451 
  1والرقم ( لتر)  lخلط في قراءة الوحدة  -

(4.5 l = 4.5 1) 
3,7 

c 18,451 

  1والرقم ( لتر)  lخلط في قراءة الوحدة  -

(4.5 l = 4.5 1) 

 .من وضع الفاصلة في المكان المناسب مدى تمكنعدم ال -

1,8 

d 180045 
اكتفى المتعلم بتحويل كل جزء على حدى ولم يجمع  -

 1811.82التحويلين، بل كتبهما جنبا إلى جنب 
0,7 

e 184,51 
  1والرقم ( لتر)  lخلط في قراءة الوحدة  -

(4.5 l = 4.5 1) 
1,8 

 أجوبة أخرى
أو  13.8مثل 

33.82 ...  

تحويل قياس سعة معبر عنها بأعداد  في يتحكمال( ة)المتعلم -

 .صحيحة طبيعية وأعداد عشرية إلى وحدة معلومة

 .عملية الجمع أو الطرحال يتحكم في ( ة)المتعلم  -

35,5 

 29,4 .محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   بدون جواب

 

 :توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 .على إجراء عمليتي الجمع و الطرح خارج جدول التحويل( ة)حث المعلم -

 .التركيز على ضبط وضع الفاصلة بشكل صحيح في النتيجة -
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 :23السؤال رقم 

 

 :الرئيسي للسؤالالمحتوى  .1

من حساب مجموع عددين ستينيين معبرا عنهما بالساعات و الدقائق ( ة)المعلم مدى تمكنيستهدف هذا السؤال التحقق من 

 :، وذلك من خاللوالثواني
 

 العملية منتبها إلى وضع كل وحدة في العدد تحت الوحدة المطابقة لها؛ وضع -

 الثواني ثم الدقائق ثم الساعات؛: من اليمين اجمع األعداد بدء -

  ؛إلى الوحدة األكبر الموالية بالنسبة للثواني و الدقائق 60المجاميع التي تفوق  تحويل -

 .النتيجة النهائية كتابة -

 

 :نوع األجوبة .2

.3 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 

 7h42mn1s  21,4 الجواب الصحيح

a 7h41m61s - 14,6 .ثانية إلى دقيقة 1.يقم بتحويل  لم 

b 7h95m61 - 5,1 .صعوبة في وضع عملية الجمع 

c 47161 - 1,5 .عدم اعتبار الوحدات عند القيام بعملية الجمع 

 أجوبة أخرى
 أو  7h23min5sمثل 

9.12 ... 

حساب مجموع ال يتحكم في ( ة)المتعلم -

عددين ستينيين معبرا عنهما بالساعات و 

 ؛والثوانيالدقائق 

 الجمع اتعمليال يتحكم في ( ة)المتعلم -

 .والطرح والقسمة

30,2 

 27,4 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   بدون جواب

 

 :توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

من إجراء العمليات األربع على األعداد الصحيحة الطبيعية قبل تناول العمليات على ( ة)المتعلم مدى تمكنالتأكد من  -

 .األعداد الستينية

 .التمييز بين نظمتي العد الستينية و العشرية -
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 :24السؤال رقم 

 

 

 :المحتوى الرئيسي للسؤال

من حساب الفرق بين عددين ستينيين معبر عنهما بالساعات والدقائق ( ة)المتعلم تمكنمدى يستهدف هذا السؤال التحقق من 

 :، وذلك من خاللوالثواني

 

 ضع العملية منتبها إلى وضع كل وحدة من العدد الثاني تحت الوحدة المطابقة لها من العدد األول؛و -

 الثواني ثم الدقائق ثم الساعات؛: من يمين العدد الستيني اطرح بدء -

،  ثم يضيفها إلى min 60في العدد األول ويحولها إلى  h 8، يأخذ ساعة واحدة من min – 40 min 20: عند حساب -

20 min   80: في العدد نفسه، ليصير لديه min – 40 min( . إلى أنه يشتغل في نظمة العد  (ة)المتعلمينبه

 .(الستينية

 

 :نوع األجوبة .1

.8 

اإلجابة رمز  % محتملة لألخطاءأسباب  اإلجابة 
 1h40mn5s  6,0 الجواب الصحيح

a 1h80m05s - 11,3 .نقل قواعد العد في النظمة العشرية إلى النظمة الستينية 

b 2h20m05s 
يطرح األعداد الصغيرة من األعداد الكبيرة في سياق  -

 .(min – 20 min 40)معزول 
3,1 

c 18005 
 .الجوابعدم اعتبار الوحدات وكتابتها في صياغة  -

 .نقل قواعد العد في النظمة العشرية إلى النظمة الستينية -
2,4 

d 2h80m05s 

عدم التمييز بين قواعد العمليات في النظمتين العشرية  -

 4,8 . والستينية

e 2,2 .عدم التركيز لفهم التعليمة - الجمع 

 أجوبة أخرى

1h12min01s 

1h23min06s 

… 

عددين ستينيين معبرا  فرقحساب ال يتحكم في ( ة)المتعلم -

 36,9 ؛عنهما بالساعات و الدقائق والثواني

  بدون جواب
 

 
32,9 

 

 :توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .2

من إجراء العمليات األربع على األعداد الصحيحة الطبيعية قبل تناول العمليات ( ة)المتعلم مدى تمكنالتأكد من  -

 .على األعداد الستينية

 .التمييز بين نظمتي العد الستينية و العشرية  -

، بواسطة أنشطة مختلفة، على التحويل من الوحدة األكبر لتصبح عملية الطرح ممكنة، وذلك في (ة)تدريب المتعلم -

    :                                مثال. الحالة التي يكون فيها أحد أجزاء العدد المطروح منه أصغر من الجزء المطروح

3 h 20 min 25 s – 1 h 40 min 15 s 

                            2  h 80 min 25 s – 1 h 40 min 15 s 
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 :25السؤال رقم 

 

 

 :المحتوى الرئيسي للسؤال .1

ولهذا (. المثلث أو المربع أو المستطيل)من حل مسألة تتعلق بالمحيطات ( ة)المتعلم مدى تمكنيستهدف هذا السؤال التحقق من 

 :الغرض

 :)    L + 2 l 2أو  (  x 2 (L + l)يكتب قاعدة حساب محيط المستطيل  -

 يحدد البعدين في نص المسألة؛ -

 يتأكد من التعبير عنها بنفس لوحدة؛ -

 .يحسب المحيط مطبقا القاعدة -

 

 :نوع األجوبة .2

.2 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 

 1080m  24,1 الجواب الصحيح

a 

الوضع األفقي للعملية صحيح و 

 :لكن الجواب غير صحيح

أو  .×8.1+.×1.1 

1.1+1.1+8.1+8.1  

 

من تقنيات الجمع والطرح  مدى تمكنعدم ال -

 .والتقنية المختلطة

2,4 

b 
 8.1+1.1وضع العملية 

 281النتيجة فقط أو كتب 

من قاعدة حساب المحيط أو  مدى تمكنعدم ال -

 مفهوم المحيط
16,3 

c 

 8.1×1.1وضع العملية 

 21811أو كتب النتيجة فقط 

 

 .الخلط بين حساب المحيط والمساحة -

13,5 

 أجوبة أخرى
اللغة، تعدد )ال يفهم ما يتطلبه حل مسألة  (ة)المتعلم 

 ...(.المعطيات، 
19,4 

 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   جواببدون 
24,3 

 

 :توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 (.التدريب على التطبيق المباشر للقاعدة)اقتراح وضعيات الختبار التحكم في حساب محيط المستطيل  -

 .التمييز بين مفهومي المحيط و المساحة بواسطة وضعيات دالة و مختلفة -
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 :26السؤال رقم 

 

 

 :المحتوى الرئيسي للسؤال .1

من حل مسألة تتعلق بحساب مساحة بعض المضلعات االعتيادية ( ة)المتعلم مدى تمكنيستهدف هذا السؤال التحقق من 

 :، وذلك من خالل(المربع، المعين، شبه المنحرف، المثلث)
 

 ؛(مربع)نوع الشكل المطلوب حساب مساحته في نص المسألة  تحديد -

 ؛(الضلع  xالضلع = ؛ مساحة المربع S = a x a) قاعدة حساب مساحة المربع  كتابة -

m، مع االنتباه إلى التعبير عن المساحة بm x 80 cm 80حساب الجداء  -
2

. 

 

 :نوع األجوبة .2

26 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 

6400m الجواب الصحيح
2

 
 

10,6 

a 

العملية صحيحة 

و لكن الجواب ( 81×81)

 صحيح

 .من حساب الجداءات الجزئية مدى تمكنعدم ال -

6,8 

b 
 81×8وضع العملية 

 3.1أو كتب النتيجة فقط 

 يرتكب خطأ في وضع العملية( ة)المتعلم -
15,7 

c 
 81×8وضع العملية 

 1.1أو كتب النتيجة فقط 

 .القيام بحساب نصف المحيط -

 .المحيطعدم فهم التعليمة أو الخلط مع نصف  -
4,8 

d 
 81×81وضع العملية 

 3.11أو كتب النتيجة فقط 

-  
0,2 

 أجوبة أخرى
اللغة، تعدد )ال يفهم ما يتطلبه حل مسألة  (ة)المتعلم ... 94أو  69مثل 

 ...(.المعطيات، 
22,3 

 بدون جواب
 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف  

38,9 

 

 :التعلمية توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية .3

 (.العمليات األربع)من اكتساب التعلمات والمهارات السابقة لحل المسألة ( ة)المتعلم مدى تمكنالتحقق من  -

 .التدريب على فهم التعليمة -

  .البناء السليم لمفهومي المحيط والمساحة انطالقا من وضعيات ملموسة، قبل االنتقال إلى تطبيق القواعد -
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 :27السؤال رقم 

 

 

 :المحتوى الرئيسي للسؤال .1

من حل مسألة تتعلق بحساب محيط دائرة و مساحة قرص، على أن ال ( ة)المتعلم مدى تمكنيستهدف هذا السؤال التحقق من 

 :، وذلك من خالليتعدى حلها إنجاز عمليتين
 

 ؛(قرص)نوع الشكل المطلوب حساب مساحته في نص المسألة  تحديد -

 ؛(x R x Rπ ) قاعدة حساب مساحة القرص  كتابة -

 ؛.على ( D)بقسمة القطر ( R)قيمة الشعاع  تحديد -

 x 0.6 x 0.6π :  حساب الجداء -

m) متر المربععن النتيجة بال التعبير -
2

.) 

 

 :نوع األجوبة .2

.3 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 
m 1.1304 الجواب الصحيح

2
  3,1 

a 

صحيح  وضع العملية

و الجواب غير ( 3.18×1.×131)

 صحيح

 .صعوبة في القيام بحساب الجداء -

0,5 

b 
 1.×131وضع العملية 

 3811أو كتب النتيجة فقط 

الخلط بين قاعدتي حساب المحيط  -

 .والمساحة
7,9 

c 
 131+1.وضع العملية 

 191أو كتب النتيجة فقط 

من مفهومي المحيط  مدى تمكنعدم ال -

 .والمساحة بالنسبة للدائرة والقرص
6,4 

d 
 3.18×(131+1.)وضع العملية 

 ...29أو كتابة النتيجة فقط  

الخلط بين الشعاع والقطر في حساب  -

 .مساحة القرص
1,3 

e 
 3.18×1.وضع العملية 

 188.8أو كتابة النتيجة فقط  

الخلط بين الشعاع والقطر في حساب  -

 .القرصمساحة 
1,1 

 أجوبة أخرى
اللغة، )ال يفهم ما يتطلبه حل مسألة  (ة)المتعلم ... 614946أو  194946مثل 

 ...(.تعدد المعطيات، 
20,5 

 59,0 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   بدون جواب

 

 

 :توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية .3

 (.العمليات األربع)من اكتساب التعلمات والمهارات السابقة لحل المسألة ( ة)المتعلم مدى تمكنالتحقق من  -

 .التدريب على فهم التعليمة -

 .البناء السليم لمفهومي المحيط و المساحة انطالقا من وضعيات ملموسة، قبل االنتقال إلى تطبيق القواعد -

 .اتقديم أنشطة للتمييز بين الشعاع و القطر و العالقة بينه -
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 :28السؤال رقم 

 

 :المحتوى الرئيسي للسؤال .1

المتعلم من حل مسالة تتعلق بحساب المساحة الجانبية أو الكلية لألسطوانة القائمة،  مدى تمكنيستهدف هذا السؤال التحقق من 

 :، وذلك من خاللعلى أن ال يتعدى حلها إنجاز عمليتين
 

 ؛(أسطوانة قائمة)نوع المجسم المطلوب حساب مساحته الجانبية  تحديد -

 x 2R x hπ أو       x D x h π : قاعدة حساب المساحة الجانبية لألسطوانة كتابة -

cm) ب النتيجة عن التعبير إلى  االنتباه مع العملية، إنجازو مها،يقب πو    Dو   h تعويض -
2

.) 

 

 :نوع األجوبة .2

.8 

اإلجابة رمز  % أسباب محتملة لألخطاء اإلجابة 
 1,6   الجواب الصحيح

a 

 صحيح العملية وضع

 غير والجواب( 3.18×1.×131)

 صحيح

صعوبة في القيام بعمليات الضرب  -

 1,6 (الجداءات الجزئية)

b 
 131×1. العملية وضع

 3811 فقط النتيجة كتب أو

 .المساحة حساب في πإغفال العدد   -
12,2 

c 
 131+1. العملية وضع

 191 فقط النتيجة كتب أو

من مفهوم المساحة  مدى تمكنعدم ال -

 .والمحيط وقاعدتي حسابهما
6,2 

d 
 3.18×(131+1.) العملية وضع

 ...29 فقط النتيجة كتابة أو 

عدم التطبيق السليم لقاعدة حساب  -

 .المساحة الجانبية لألسطوانة
0,9 

e 
 3.18×1. العملية وضع

 188.8 فقط النتيجة كتابة أو 

عدم التطبيق السليم لقاعدة حساب  -

 .المساحة الجانبية لألسطوانة
0,7 

 أجوبة أخرى
اللغة، )ال يفهم ما يتطلبه حل مسألة  (ة)المتعلم ... 11497أو  119419مثل 

 ...(.تعدد المعطيات، 
22,1 

 53,0 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف   بدون جواب

 

 

 :أجل تحسين العملية التعليمية التعلميةتوجيهات من  .3

 ؛(ت األربعالعمليا)من اكتساب التعلمات والمهارات السابقة لحل المسألة ( ة)المتعلم مدى تمكنالتحقق من  -

 ؛التحقق من فهم المطلوب من السؤالاقتراح أنشطة  -

 ؛(سطوانة القائمة والموشور القائماأل)تقريب مفهوم المساحة الجانبية ومساحة القاعدة عن طريق نشر األشكال الهندسية  -

 .اقتراح أنشطة للتدريب على تطبيق القاعدة -
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 ابتدائيالسادسة ملخص نتائج تحليل الرائز التشخيصي في مادة الرياضيات للسنة 
 

 المعدل العام لكل مجال .1

أنه يأخذ نفس  نرىو. الرياضياتمعدالت األجوبة الصحيحة حسب كل مجال لتالميذ السنة السادسة لمادة  6يمثل الجدول 

وهو تحسن , % 54فاقت نسبة األجوبة الصحيحة " الهندسة والفضاء"إال أنه في مجال , السنة الخامسةاتجاه الجدول الخاص ب

ذان يعمقان نسبة الفهم لمع التكرار ال (Spirale)وذلك يعود إلى النظام الحلزوني . كبير مقارنة مع نتائج السنة الخامسة ابتدائي

أسباب ذلك وطريقة  تجد. أما بالنسبة للمجاالت األخرى فليس هناك تحسن كبير بالمقارنة مع السنة الخامسة .(ة)المتعلمعند 

 .9تحسينها في الفقرة الثانية 

 نسبة األجوبة الصحيحة مادة الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي 1الجدول 

 
 المعدل اإلجمالي 

(%) 

 
الوحدات و القياس 

(%) 

 
 (%)الهندسة و الفضاء 

 
 (%) األعداد و الحساب 

1149 9941 5944 1741 
 

 الخصائص المستفادة من األجوبة و نسبة األجوبة الصحيحة .2

نسبة  األجوبة , في جمع األعداد العشرية. يأخذ نفس منحى السنة الخامسة" األعداد والحساب"أن مجال  اعتبار نيمك

وهذا كما أشير له من قبل ناتج عن سيرورة التعلم . ومقارنة مع السنة الخامسة فهو تحسن كبير % 54الصحيحة تفوق 

 Erreurs) ذلك فإن من بين األخطاء النمطيةولكن بالرغم من  .الحلزونية مع تكرار التعلمات وهو أمر فعال

systématiques  )العشرات)  عددلكانت نسبة كبيرة تشتمل على أخطاء متعلقة بموضعة الفاصلة وموقع األرقام بالنسبة ل, 

لنتائج  وبشكل مشابه .فاهما للتعلمات األساسية (ة)المتعلمعندما يتعلق األمر بتعلمات جديدة يجب أن يكون  .)االالف,المئات

وهذه خاصية من أهم " أجوبة أخرى"تم إدراج العديد من األخطاء المتعلقة بعملية الضرب والقسمة في صنف  , السنة الخامسة

ويدل ذلك على وجود العديد من التالميذ الذين ال يتحكمون في التعلمات التي من المفروض أن . خصائص نتائج هذا الرائز

السادسة ابتدائي مثل جدول الضرب وعملية الجمع مع اإلحتفاظ وغير ذلك من المعارف  حتى السنة (ة)المتعلميكتسبها 

:  7في السؤال , مثال. ففي جميع األسئلة كانت نسبة األجوبة الصحيحة منخفضة, وفي ما يتعلق باألعداد الكسرية. األساسية

وهو مثال لألخطاء النمطية " 6/1"لذين أجابوا ب نجد أن نسبة التالميذ الذين كتبوا إجابة صيحية متساوية مع ا" 8/9-7/5"

وهو الشيء الذي يدل على أن مفهموم العدد الكسري غير مفهوم  ,يقوم بطرح المقامين والبسطين كما هما (ة)المتعلمحيث أن 

اضيات هناك تسلسل وكما تم اإلشارة إلى ذلك بالنسبة للسنة الخامسة ابتدائي فإنه من الواضح  أن في مادة الري. بالنسبة إليهم

يات واستمرارية في التعلمات  ومنه فإن اتباع هذا النظام التسلسلي لمحتوى التعلمات وفهم التعلمات بشكل جيد ومنطقي للمحت

 .للتعلمات (ة)المتعلميكون أساسيا ومهما في اكتساب 

ي الرائز معظم أسئلة هذا المجال و نجد أنه ف.على أدنى نسبة من األجوبة الصحيحة" الوحدات و القياس"وقد حصل مجال 

وهذا يوضح أهمية . إال أنه عدم التحكم في المعارف الرئيسية كان سببا في وقوع أخطاء متنوعة, تقوم على بتحويل الوحدات

أعلى نسبة من األجوبة الصحيحة تم تحصيلها في مجال . استعمال أمثلة ملموسة مرتبطة بالحياة اليومية أثناء عملية التعليم

حيث أن المفهوم المرتبط بتكبير أو تصغير األشكال الهندسية وأيضا , وذلك نظرا لنظام التعلم الحلزوني" . الهندسة والفضاء"

 ..مفهومي التعامد والتوازي قد تعمق عند التالميذ

ى السنة الفراطة يكون أكبر سبب لألخطاء هو أن التعلمات التي من المفروض اكتسابها  حت, وبنفس الشكل مع السنة الخامسة

ولذلك فإنه بالنسبة , ومن الواضح أن الرياضيات تمتاز بتسلسل منطقي لمحتوياتها واستمرارية في تعلماتها. ال يتحكم فيها

مع اتباع تسلسل محتويات التعلمات ثم فهمها بشكل , للتلميذ اكتساب التعلمات من خالل مراجعة المكتسبات السابقة مرة أخرى

 .بالغ األهمية يعتبر أمرا, جيد
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 1: رقم  السؤال

 

 

 :للسؤال يالمحتوى الرئيس .1

على تصنيف الحيوانات الفقرية حسب خاصيات الجلد،  و ذلك بوصل كل حيوان ( ة)يتوخى هذا السؤال  اختبار قدرة  المتعلم 

 . بالمجموعة  األولى بخاصية الجلد المناسبة له  في المجموعة الثانية

 :تحليل األخطاء .2

 % أسباب محتملة لألخطاء نوع اإلجابة الرمز

 30.3 إجابة صحيحة (1،  ج)؛ ( 6ب ، )؛ ( 9أ ، ) 

a ( ، 1أ)  849 "الحراشف " مصطلح ( ة)ال يتعرف المتعلم 

b (1،  ج)  10.3 خاصية الجلد عند سمكة السردين   ( ة)ال يتعرف المتعلم 

c ( ، 1أ)  32.8 خاصية الجلد عند الجمل  ( ة)ال يتعرف المتعلم 

d ( ، 9ج)  5.8 مصطلح الفرو (  ة)ال يتعرف المتعلم 

e ( ، 6ج)  2.5 بين الحراشف والريش ( ة)المتعلمال يميز 

f 11.1 تصنيف الحيوانات الفقرية حسب خاصية الجلد( ة)المتعلمال يتعرف  أجوبة أخرى 

n 1.3 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف  بدون إجابة 
 

 :التعلمية/ لتحسين العملية التعليميةتوجيهات   .3

  من خاللها خاصيات الجلد  عند مختلف الحيوانات؛( ة)رقمية، يتعرف المتعلماستثمار صور وموارد 

 من تعرفها؛( ة)بإحضار عينات من  الحراشيف  والريش  والفرو ، لتمكين المتعلم ( ة)مطالبة المتعلم 

 بإعداد ملفات حول خاصيات الجلد عند بعض الحيوانات( ة)مطالبة المتعلم. 
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 2: رقم  لسؤالا

 
   

 

 للسؤال يالمحتوى الرئيس .1

،  وذلك بوضع عالمة (ولود/بيوض)على تصنيف الحيوانات حسب نوع التوالد ( ة)يتوخى هذا السؤال  اختبار قدرة  المتعلم 

 .  في دائرة االختيار الصحيح
 

 تحليل األخطاء .2

 % أسباب محتملة لألخطاء نوع اإلجابة الرمز

 65.5 إجابة صحيحة ج 

a 3.9 بين الحيوان الولود والحيوان البيوض( ة)المتعلمال يميز  د 

b 949 بين الحيوان الولود والحيوان البيوض( ة)المتعلمال يميز  ب 

c 4.0 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعّرف  أ 

f 21.9 (ولود/بيوض)تصنيف الحيوانات حسب نوع التوالد ( ة)المتعلمال يتعرف  أجوبة أخرى 

N 2.5 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف  بدون إجابة 

 

 التعلمية/توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية .3

 من خاللها الحيوانات الولودة ( ة)استثمار صور وموارد رقمية، في إطار التغذية الراجعة، يُصنّف المتعلم

 والحيوانات البيوضة؛
 

 الحيوانات الولودة والحيوانات البيوضةبإعداد بطاقات حول ( ة)مطالبة المتعلم. 
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 3: رقم  السؤال

 

 

 للسؤال يالمحتوى الرئيس .1

التمييز  بين العناصر الطبيعية والعناصر غير الطبيعية، وذلك بوضع عالمة  على( ة) المتعلم  قدرة اختبار  السؤال هذا يتوخى

 .  في دائرة االختيار الصحيح

 تحليل األخطاء .2

 % أسباب محتملة لألخطاء نوع اإلجابة الرمز

 70,4 إجابة صحيحة ج 

A 949 مفهوم العنصر الطبيعي( ة)المتعلمال يتعرف  ب 

B 3,0 "العنصر الطبيعي"تمثل خاطئ لمفهوم  د 

C 3.0 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعّرف  أ 

F 22.2 الطبيعية وغير الطبيعيةالعناصر ( ة)المتعلمال يميّز  أجوبة أخرى 

N 1.2 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف  بدون إجابة 

 

 التعلمية/توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية .3

 من خاللها العناصر الطبيعية والعناصر ( ة)استثمار صور وموارد رقمية، في إطار التغذية الراجعة، يميز المتعلم

 غير الطبيعية؛

 

  بإعداد مجموعة العناصر الطبيعية ومجموعة العناصر غير الطبيعية( ة)المتعلممطالبة. 
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 4: رقم  السؤال

 

 

 للسؤال يالمحتوى الرئيس .1

 في عالمة بوضع وذلك  التمييز بين الكائنات الحية والكائنات غير الحية، على( ة)المتعلم  قدرة اختبار السؤال هذا يتوخى

 .  الصحيح االختيار دائرة

 تحليل األخطاء .2

 % أسباب محتملة لألخطاء نوع اإلجابة الرمز

 38.2 إجابة صحيحة ب 

a 6.1 "الكائن الحي"مفهوم ( ة)المتعلمال يتعّرف  أ 

b 449 "الكائن الحي"مفهوم ( ة)المتعلمال يتعّرف  د 

c 29.3 "الكائن الحي"مفهوم ( ة)المتعلمال يتعّرف  ج 

f 24.9 الكائنات الحية وغير الحية في الطبيعة( ة)المتعلمال يميّز  أجوبة أخرى 

n 1.3 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف  بدون إجابة 

 

 التعلمية/توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية .3

 بينها؛الكائنات الحية في الطبيعة ويميّز ( ة)استثمار صور وموارد رقمية، في إطار التغذية الراجعة، يتعرف المتعلم 

 بإعداد بطاقات حول الكائنات الحية وأخرى حول الكائنات غير الحية( ة)مطالبة المتعلم. 
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 5: رقم  السؤال

 

   

 للسؤال يالمحتوى الرئيس .1

   . الملوِّثالعنصر  دائرة في عالمة بوضع تعّرف أسباب تلوث المياه، وذلك على( ة)المتعلم  قدرة اختبار السؤال هذا يتوخى

 تحليل األخطاء .2

 % أسباب محتملة لألخطاء نوع اإلجابة الرمز

 39.4 إجابة صحيحة ج 

a 4.9 مفهوم التلوث( ة)المتعلمال يتعرف  ب 

b 145  تمثله الخاطئ الرابط بين تساقط األمطار والتربة د 

c 29.3 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعّرف  أ 

f 20.4 أسباب تلوث المياه( ة)المتعلمال يتعرف  أجوبة أخرى 

n 1.5 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف  بدون إجابة 

 

 التعلمية/توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية .3

 ؛(دورة الماء)مصادر المياه الطبيعية ( ة)اقتراح أنشطة يتعرف من خاللها المتعلم 

  من خاللها أسباب تلوث المياه؛(ة)التغذية الراجعة، يتعرف المتعلماستثمار صور وموارد رقمية، في إطار 

 ث وتحديد الم( ها)همدى تمكناز تجارب ـبإنج( ة)مطالبة المتعلم ف الماء الملوَّ ثة ـمن تعرُّ البنزين، )واد الملوِّ

 ...(.النفايات، 
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 6: رقم  السؤال

 

  

 للسؤال يالمحتوى الرئيس .1

الحيوانات المائية على التنقل في وسطها الطبيعي، تعّرف األعضاء التي تساعد  على( ة)المتعلم  قدرة اختبار السؤال هذا يتوخى

   . العنصر الذي يساعد السمكة على التنقل في الماء دائرة في عالمة بوضع وذلك

 تحليل األخطاء .2

 % أسباب محتملة لألخطاء نوع اإلجابة الرمز
 57.4 صحيحةإجابة  ب 

a 941 أعضاء تنقل الحيوانات المائية( ة)ال يتعرف المتعلم ج 

b 449 أعضاء تنقل الحيوانات المائية ( ة)ال يتعرف المتعلم د 

c 10.1  أعضاء تنقل الحيوانات المائية ( ة)ال يتعرف المتعلم أ 

f 21.0 األعضاء التي تساعد الحيوانات المائية على التنقل ( ة)المتعلمال يتعرف  أجوبة أخرى 

n 2.0 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف  بدون إجابة 

 

 التعلمية/توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية .3

 الطبيعياألعضاء التي تساعد الحيوانات المائية على التنقل في وسطها ( ة)اقتراح أنشطة يتعرف من خاللها المتعلم 
 

 اعتماد المالحظة لتحديد األعضاء التي تساعد السمكة على التنقل؛ -

 .برسم األعضاء التي تساعدها على التنقل( ة)تقديم مجسَّم سمكة ومطالبة المتعلم -
 

 من خاللها كيفية تنقل الحيوانات المائية ( ة)استثمار صور وموارد رقمية، في إطار التغذية الراجعة، يتعرف المتعلم

 .واألعضاء التي تساعدها في ذلك
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 7: رقم  السؤال

 

    

 للسؤال يالمحتوى الرئيس .1

، وذلك بوضع (الحم/عاشب)التمييز بين الحيوانات حسب نظامها الغذائي  على( ة)المتعلم  قدرة اختبار السؤال هذا يتوخى

 .الحيواناتالحيوان الالحم ضمن مجموعة من  دائرة عالمة في

 تحليل األخطاء .2

 % أسباب محتملة لألخطاء نوع اإلجابة الرمز
 64.0 إجابة صحيحة ج 

a 941 النظام الغذائي للفيل( ة)ال يتعرف المتعلم ب 

b 2.7 النظام الغذائي لألرنب( ة)ال يتعرف المتعلم د 

c 2.2 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعّرف  أ 

f 20.5 (الحم/عاشب)بين الحيوانات حسب نظامها الغذائي ( ة)المتعلمال يميز  أجوبة أخرى 

n 1.3 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف  بدون إجابة 

 

 التعلمية/توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية .3

 العاشبة؛الحيوانات الالحمة ويميز بينها وبين الحيوانات ( ة)استثمار صور وموارد رقمية يتعرف المتعلم 

 بإعداد ملفات حول الحيوانات الالحمة والحيوانات العاشبة ونظامها الغذائي وتقاسمها في ما بينهم( ة)مطالبة المتعلم. 
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 8: رقم  السؤال

 

  

 للسؤال يالمحتوى الرئيس .1

أو الحيوانات العاشبة، وذلك /عند الحيوانات الالحمة وتعّرف أنواع األسنان  على( ة)المتعلم  قدرة اختبار السؤال هذا يتوخى

 .بوضع عالمة في دائرة نوع األسنان المميز للحيوانات الالحمة

 تحليل األخطاء .2

 % أسباب محتملة لألخطاء نوع اإلجابة الرمز
 52.2 إجابة صحيحة د 

a 144 بين أنواع األسنان ووظائفها( ة)ال يميز المتعلم ب 

b 8.6 بين أنواع األسنان ووظائفها( ة)المتعلمال يميز  أ 

c 9.6 بين أنواع األسنان ووظائفها( ة)ال يميز المتعلم ج 

f 23.1 أو الحيوانات العاشبة/أنواع األسنان عند الحيوانات الالحمة و( ة)ال يتعّرف المتعلم أجوبة أخرى 

n 2.5 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف  بدون إجابة 

 

 التعلمية/من أجل تحسين العملية التعليمية توجيهات .3

 من خاللها مختلف الصيغ السنية للحيوانات الالحمة والحيوانات ( ة)استثمار صور وموارد رقمية يتعّرف المتعلم

 العاشبة ويقارن بينها؛
 

 وتحديد وظائفها؛بإعداد ملفات حول أنواع الصيغ السنية للحيوانات الالحمة والحيوانات العاشبة ( ة)مطالبة المتعلم 

 

  بإنجاز مناوالت تبرز األدوار المختلفة ألسنان الحيوانات عن طريق مقارنتها ببعض األدوات ( ة)المتعلممطالبة

 ...(.منشار، كّماشة، سكين، رحى، )واآلالت المتوفرة محليا 
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 9: رقم  السؤال

 

 

 للسؤال يالمحتوى الرئيس .1

تعّرف السلسلة الغذائية، وذلك باختيار االقتراح الصحيح لسلسلة غذائية ووضع عالمة  على( ة)المتعلم  قدرة  اختبار السؤال هذا يتوخى

   . في دائرته

 تحليل األخطاء .2

 % أسباب محتملة لألخطاء نوع اإلجابة الرمز
 44.6 إجابة صحيحة ب 

a ج 
 الغذائيةالذي يعبر عن مفهوم السلسلة ( >ـــــــ)الرمز ( ة)ال يتعّرف المتعلم

 مفهوم السلسلة الغذائية( ة)ال يتعرف المتعلم
9449 

b 444 ـــ د 

c 14.7 مفهوم السلسلة الغذائية( ة)ال يتعرف المتعلم أ 

f 17.2 السلسلة الغذائية( ة)ال يتعّرف المتعلم أجوبة أخرى 

n 3.4 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف  بدون إجابة 

 

 التعلمية/العملية التعليميةتوجيهات من أجل تحسين  .3

 من خاللها مفهوم السلسلة الغذائية؛( ة)استثمار صور وموارد رقمية يتعّرف المتعلم 

 بتكوين سالسل غذائية؛( ة)مطالبة المتعلم 

 بإعداد ملفات حول نماذج من السالسل الغذائية المستمدة من البيئة المحلية؛( ة)مطالبة المتعلم 

  من( ة)المتعلم مدى تمكنتقديم أنشطة: 

 تعّرف معنى الرمز المستعمل في التعبير عن سلسلة غذائية؛ -

 (.رأسها منتج)تعّرف خصائص سلسلة غذائية  -
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 11: رقم  السؤال

 

   

 للسؤال يالمحتوى الرئيس .1

تعّرف عوامل تغيّر الحالة الفيزيائية للمادة من صلب إلى سائل، أو من سائل  على( ة)المتعلم  قدرة اختبار السؤال هذا يتوخى

 . ، وذلك بوضع عالمة في دائرة العملية التي تؤدي إلى تبخر المادة السائلة(االنصهار أو التبخر)إلى غاز 

 حليل األخطاء .2

 % أسباب محتملة لألخطاء نوع اإلجابة الرمز

 56.2 إجابة صحيحة د 

a 15.2 مفهوم اإلذابة ( ة)ال يتعرف المتعلم ب 

b 6.9 مفهوم الترشيح ( ة)ال يتعرف المتعلم أ 

c 5.6 مفهوم التبريد ( ة)ال يتعرف المتعلم ج 

f 
عوامل تغيّر الحالة الفيزيائية للمادة من صلب إلى سائل، أو من ( ة)ال يتعّرف المتعلم أجوبة أخرى

 (االنصهار أو التبخر)سائل إلى غاز 
6141 

n 2.9 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف  بدون إجابة 

 

 التعلمية/توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية .3

 تبخر ؛المن خاللها مفهوم ( ة)استثمار صور وموارد رقمية يتعّرف المتعلم 

 برسم مراحل دورة مائية يتعرف من خاللها عمليات تحول المياه؛( ة)مطالبة المتعلم 

 عملية تبخر الماء( ة)بإنجاز تجربة يتعرف من خاللها المتعلم( ة)مطالبة المتعلم. 
 



92 

 11: رقم  السؤال

 

 

 للسؤال يالمحتوى الرئيس .1

الجسم  دائرة في عالمة بوضع تمييز األجسام حسب الشفافية والتعتيم، وذلك على( ة)المتعلم  قدرة اختبار السؤال هذا يتوخى

   .  الشفاف

 

 تحليل األخطاء .2

 % أسباب محتملة لألخطاء نوع اإلجابة الرمز

 44.1 إجابة صحيحة أ 

a 441 "معتم"َو " شفاف"بين مصطلحي ( ة)ال يميز المتعلم ب 

b 741 "معتم"َو " شفاف"بين مصطلحي ( ة)ال يميز المتعلم ج 

c 28.1 "معتم"َو " شفاف"بين مصطلحي ( ة)ال يميز المتعلم د 

f 17.0 األجسام حسب الشفافية والتعتيم( ة)ال يميز المتعلم أجوبة أخرى 

n 1.7 محتوى السؤال( ة)المتعلمال يتعرف  بدون إجابة 

 

 التعلمية/توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية .3

 ؛"المعتم" َوالجسم" الشفاف"من خاللها الجسم ( ة)استثمار صور وموارد رقمية يتعّرف المتعلم 

 بين الجسم الشفاف والجسم المعتم؛ ( ة)إنجاز مناوالت يميِّز من خاللها المتعلم 

 بإعداد الئحة لألجسام الشفافة وأخرى لألجسام المعتمة( ة)مطالبة المتعلم . 
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 12: رقم  السؤال

 

 

 للسؤال يالمحتوى الرئيس .1

ن الظل، وذلك على( ة)المتعلم  قدرة اختبار السؤال هذا يتوخى  دائرة في عالمة بوضع تحديد العناصر التي تؤدي إلى تكوُّ

   .  العنصرين الضروريين لتكّون الظل

 تحليل األخطاء .2

 % أسباب محتملة لألخطاء نوع اإلجابة الرمز

 27.8 إجابة صحيحة د 

a 741 "المعتمة"َواألجسام " الشفافة"بين األجسام ( ة)ال يميز المتعلم ب 

b ج 
 دور المنبع الضوئي في تكوين الظل( ة)المتعلمال يتعرف 

20.5 

c 19.7 أ 

f ن الظل( ة)ال يحدد المتعلم أجوبة أخرى  19.4 العناصر التي تؤدي إلى تكوُّ

n 4.0 ال يتعرف محتوى السؤال بدون إجابة 

 

 التعلمية/توجيهات من أجل تحسين العملية التعليمية .3

 ن الظل ( ة)استثمار صور وموارد رقمية يتعّرف المتعلم الحاجز المعتم )من خاللها العناصر الضرورية لتكوُّ

 ؛ (والمصدر الضوئي

 ن الظل؛  ( ة)مطالبة المتعلم  بإنجاز مناوالت وتجارب يتعرف من خاللها كيفية تكوُّ

  بإتمام رسم الظل في المكان ( ة)لمتعلمباعتماد حواجز معتمة ومصادر ضوئية مختلفة، ومطالبة اتقديم وضعيات

  . المناسب
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 13: رقم  السؤال

 

        

 للسؤال يالمحتوى الرئيس .1

من خالل مالحظة سند لتجربة منجزة  تحديد عناصر تكّون الصورة، وذلك على( ة)المتعلم  قدرة اختبار السؤال هذا يتوخى

   .  ينعكس فيها ضوء الشمس على الجدار بواسطة المرآة

 تحليل األخطاء .2

 % أسباب محتملة لألخطاء نوع اإلجابة الرمز
 11.4 إجابة صحيحة ألن المرآة عكست ضوء الشمسشكل المرآة على الجدار  يظهر 

a 1.2 مفهوم االنعكاس الضوئي( ة)المتعلمال يتعّرف  شكل المرآة على الجدار يرجع إلى الضوء المنبعث منها يظهر 

b 445 مفهوم االنعكاس الضوئي ( ة)المتعلمال يتعّرف  شكل المرآة على الجدار يمثل ظلها 

c 
شكل المرآة على الجدار ألن الشمس ترسل أشعتها على  يظهر

 المرآة
 5.6 مفهوم االنعكاس الضوئي( ة)المتعلمال يتعّرف 

d 
شكل المرآة على الجدار ألن شكل المرآة يظهر على  يظهر

 الجدار
 644 مفهوم االنعكاس الضوئي( ة)المتعلمال يتعّرف 

f 63.6 عناصر تكّون الصورة( ة)ال يتعّرف المتعلم أجوبة أخرى 

n 16.7 ال يتعرف محتوى السؤال بدون إجابة 

 

 التعلمية/من أجل تحسين العملية التعليميةتوجيهات  .3

 من خاللها مفهوم االنعكاس الضوئي؛ ( ة)استثمار صور وموارد رقمية يتعّرف المتعلم 

  بإتمام رسم الشكل المنعكس على الجدار( ة)باعتماد مرايا، ومطالبة المتعلمتقديم وضعيات .  

 بإنجاز تجارب النعكاس ضوء الشمس باعتماد مرايا يتعرف من خاللها االنعكاس الضوئي؛ ( ة)مطالبة المتعلم 

  ن الصورة فيها وأن يرسم اإلنشاء الهندسي للصورة مطالبة المتعلمين بإنشاء واستعمال العلبة المظلمة لتعرف تكوُّ

 .التي تعطيها العلبة المظلمة
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 ابتدائيالخامسة التشخيصي في مادة النشاط العلمي للسنة ملخص نتائج تحليل الرائز 

 

 المعدل العام لكل مجال .1

المعدل العام الكلي هو .معدالت األجوبة الصحيحة حسب كل مجال لتالميذ السنة الخامسة لمادة النشاط العلمي  6يمثل الجدول 

في األجوبة  % 94يالحظ ارتفاعا يقدر ب" الفيزياء والكيمياء"بمجال " علوم الحياة و األرض"وعند مقارنة مجال . % 1847

 .9الصحيحة  تجد التفاصيل الخاصة بكل مجال في الفقرة 

 نسبة األجوبة الصحيحة مادة الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي. 1الجدول 

 المعدل اإلجمالي
 (%) 

 الكيمياءالفيرياء و 
  (%) 

 (%)علوم الحياة و األرض 

1847 1141 5148 

 

 الخصائص المستفادة من األجوبة و نسبة األجوبة الصحيحة .2

". التغذية"و" الحركة", "الطبيعة", "الحيوانات"على أسئلة تهتم بمواضيع تتعلق ب " علوم الحياة واألرض"يشتمل مجال 

" الطبيعة"نجد أن نسبة األجوبة الصحيحة الخاصة بموضوع , عندما نالحظ توزيع نسبة األجوبة الصحيحة حسب المواضيع

تم تسجيل أدنى نسبة من األجوبة الصحيحة , اختيار كائنات حية (ة)المتعلمحيث يطلب من , 1في السؤال رقم , مثال. منخفضة

بمعنى أنه بمجرد  حفظ المصطلحات ومعانيها يمكن اإلجابة عن األسئلة ولكن , معظم األسئلة تختبر الفهم والمعرفة. % 17

ولذلك فإن من  .إلرتباط بفهمه الحقيقيفإن تدريس المفردات ومعانيهعا فقط يكون بالنسبة للتلميذ صعب ا, في ما يخص الطبيعة

 (ة)المتعلموأن تكون التعلمات التي يتلقاها , في عالقة مباشرة مع الظواهر الطبيعية (ة)المتعلمالضروري أن يتم القيام بوضع 

 .مصحوبة بإحساس حقيقي

األجوبة الصحيحة في السؤال  كانت نسبة. كان الضوء هو الموضيع الرئيسي لمعظم األسئلة" والكيمياء الفيزياء"في مجال 

و , % 6641المتعلق بانعكاس الضوء   61و السؤال   %  9847المتعلق بالمكونات المحتاجة من أجل صنع الظل  69رقم 

من المهم , عندما يتعلق األمر بتعلمات مثل الضوء والذي من الصعب رؤيته بالعين. يظهر أن نسبة فهم التالميذ ليست مرتفعة

يحول أفكاره إلى شيء يمكنه أن يراه  (ة)المتعلمعن طريق استعمال رسم أو صورة وجعل . ر أو الرسوماستعمال الصو

ومن خالل نتيجة المناوالت والمالحظات  (ة)المتعلمومن خالل ذلك فإن .  يكون التعليم يقوم بالتحيين وهو أمر مهم, بعينيه

 .فترتبط مع الفهم الحقيقي لمحتوى التعلمات, األشياء من منظور علميفتتحسن كفاءة رؤية , يمكن للتلميذ مراجعة أفكاره بنفسه

. % 54على العموم فإنها فاقت , كانت نسبة األجوبة الصحيحة الخاصة باألسئلة المتعلقة فقط بالمعرف و الفهم نسبيا مرتفعة

ير في طريقة من أجل تحسين يتعين التفك, ومن أجل رفع نسبة األجوبة الصحيحة لألسئلة التي تحتاج إلى تفكير علمي

يتلقى  (ة)المتعلمفإن , كما هو مذكور في التحليل والتوجيهات الخاصة بكل سؤال فإنه عبر المناوالت والمالحظة. الدروس

 .التعلمات مصاحبة مع إحساس حقيقي وهو أمر يعتبر بالغ األهمية
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ميمادة النشاط العل االبتدائيالسادسة من التعليم  السنة
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 : 1 السؤال رقم

 

 

 للسؤال يالمحتوى الرئيس .1

 وذلك بتعيين  ،طبيعيالوسط والال إحيائية لل   حيائيةاإلمكونات العلى تمييز ( ة)يتوخى هذا السؤال اختبار قدرة المتعلم 

 .العناصر الال إحيائية، من بين العناصر المقدمة

 تحليل األخطاء .2

 % لألخطاءالمحتملة      األسباب نوع اإلجابة الرمز

 54444 .إجابة صحيحة المياه   -ج 

a 61494 .ال يتعرف معنى   مصطلح ال إحيائي  الطيور    -أ 

b 64464 . ال يتعرف أن األشجار من الكائنات الحية األشجار    -ب 

d 4.80 .الكائنات الحيةال يتعرف أن العشب من  العشب   -د 

f 65414 . ال يميز بين المكونات االحيائية والال إحيائية أجوبة أخرى 

n 1474 .ال يتعرف محتوى السؤال  ون إجابةدب 

 

 :التعلمية/ تحسين العملية التعليميةتوجيهات من أجل  .3

  من خاللها على مكونات هذا  ( ة)انجاز مالحظة حول وسط طبيعي   داخل المؤسسة أو بجوارها ، يتعرف المتعلم

 .  الوسط ويصنفها  إلى كائنات احيائية و كائنات ال إحيائية ، بناء على خاصياتها

 لال إحيائيةاإلحيائية  وا توظيف صور أو موارد رقمية تبرز تنوع األوساط الطبيعية وتعدد مكوناتها. 

   

 



98 

 : 2 السؤال رقم

              

 للسؤال يالمحتوى الرئيس .1

تعرف العالقات المتبادلة بين الكائنات الحية ووسطها الطبيعي، وذلك بوصل على ( ة)يتوخى هذا السؤال اختبار قدرة المتعلم 

 .التي تمثلها كل بطاقة في المجموعة الثانيةصور الكائنات الحية في وسطها الطبيعي   في المجموعة األولى بالعالقة 

 تحليل األخطاء .2

 % لألخطاءالمحتملة      األسباب نوع اإلجابة الرمز

 11 إجابة صحيحة (   9. ج) -( 1. ب) -( 1. أ) 

a (1. ب) 8,84 .ال يتعرف أن طائر البوم يتخذ من جذوع بعض األشجار مأوى له 

b (1. أ) 65,84 .  ال   يتعرف أن السلحفاة   يمكن أن تتنقل في الوسط المائي 

c (6. ب) 68,94 . ال يميز بين مأوى البوم ومختلف استعماالت هذا المأوى 

d (6. أ) 69,14 .ال يتعرف وسط تكاثر السلحفاة 

f 
ال يتعرف العالقات المتبادلة بين   بعض الحيوانات ووسطها  أجوبة أخرى

 .الطبيعي
61,14 

n 4,94 .ال يتعرف محتوى   السؤال ون إجابةدب 
 

 

 :التعلمية/ تحسين العملية التعليميةتوجيهات من أجل  .3

 من خاللها مختلف أوساط عيش بعض الحيوانات و العالقات ( ة)استثمار صور و موارد رقمية يتعرف المتعلم

 المتبادلة بينها و بين هذه األوساط؛

    التنقل، التكاثر، التغذية ، : ألوساط   عيش   بعض الحيوانات   تبين عالقاتها بهذه األوساط  إ عداد   نماذج

 المأوى؛

 الحيواناتبأعداد  بطاقات أو ملفات حول  وسط  ونمط  عيش  بعض ( ة )مطالبة المتعلم.
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 : 3السؤال رقم
 

               

              

    

 للسؤال يالمحتوى الرئيس .1

 .تعرف السلوك الذي يحافظ على الغابة من بين سلوكات مقترحة   على( ة)يتوخى هذا السؤال اختبار قدرة المتعلم 

 تحليل األخطاء .2

 % لألخطاءالمحتملة      األسباب نوع اإلجابة الرمز

 72.30 .إجابة صحيحة غرس األشجار   -ب 

a  3.10 " .جائر "مصطلح ( ة)يتعرف المتعلمال  الرعي الجائر  -أ 

c 
قنص الحيوانات   -ج 

 المتوحشة

 .الحيوانات المتوحشة  حيوانات مضرة بالغابة( ة)يصنف  المتعلم
5.90 

d 1.10 .بين قطع األشجار وتشذيبها( ة)ال يميز المتعلم قطع األشجار بكثرة   -د 

f 
االستغالل المفرط   وسبل المحافظة بين مظاهر ( ة)ال يميز المتعلم أجوبة أخرى

 .على الغابة
12.20 

n 2 .ال يتعرف محتوى   السؤال ون إجابةدب 

 

 :التعلمية/تحسين العملية التعليمية توجيهات من أجل  .3

 من خاللها أهمية الغابة ومختلف مظاهر االستغالل المفرط للغابة؛( ة)استثمار صور و موارد رقمية يتعرف المتعلم 

 ؛"الرعي الجائر"من خاللها معنى ( ة)استثمار صور وموارد   يتعرف المتعلم 

 من خاللها بين عملية قطع األشجار وعملية تشذيب األشجار( ة)يميز المتعلم   استثمار صور وموارد. 
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  :  4 السؤال رقم

 

          

      

 للسؤال يالمحتوى الرئيس. 1

تعرف دورة الماء، وذلك بكتابة كلمات مقترحة  تعبر عن مراحل هذه    على( ة)السؤال اختبار قدرة المتعلم  يتوخى هذا

 .الدورة في خطاطة

 تحليل األخطاء .2

 % لألخطاءالمحتملة      األسباب نوع اإلجابة الرمز

 
 تبخر -1تساقطات  -6

 سحب -1 

 .إجابة صحيحة
99484 

a 1-  18464 .التسلسل المنطقي لمراحل دورة الماء( ة)المتعلمال يتعرف  تساقطات 

b 1 -  15464 التسلسل المنطقي لمراحل دورة الماء ( ة)ال يتعرف المتعلم سحاب 

c 6-  19484 ".التبخر "مصطلح ( ة)ال يتعرف المتعلم تبخر 

d 6-   69494 التسلسل المنطقي لمراحل دورة الماء ( ة)ال يتعرف المتعلم سحاب 

e 1-  68494 ".التبخر "مصطلح ( ة)ال يتعرف المتعلم تبخر 

f 97494 التسلسل المنطقي لمراحل دورة الماء ( ة)ال يتعرف المتعلم أجوبة أخرى 

n 6464 .ال يتعرف محتوى   السؤال ون إجابةدب 
 

 :التعلمية/تحسين العملية التعليمية توجيهات من أجل  .3

 ؛"الماء تبخر" خاللها ظاهرة  من( ة)إنجاز تجربة يتعرف المتعلم 

 من خاللها مراحل دورة الماء ؛( ة)استثمار صور و موارد رقمية يتعرف المتعلم 

 بإتمام خطاطات لدورة الماء، تختلف من حيث الفراغات التي ينبغي ملؤها( ة)مطالبة المتعلم. 
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 : 5 السؤال رقم

 

 

 للسؤال يالمحتوى الرئيس. 1

 .على   تعرف مجاالت استعمال الماء، وذلك بذكر مجالين منها (ة)اختبار قدرة المتعلم يتوخى هذا السؤال 

 تحليل األخطاء .2

 % لألخطاءالمحتملة      األسباب نوع اإلجابة الرمز

 
ذكر مجالين من مجاالت 

 استعمال الماء

 .إجابة صحيحة
59464 

a 1 .الماء ومجاالت استعمالهبين مصادر ( ة)ال يميز المتعلم البئر -األنهار -البحر 

b  9 .بين غرس األشجار وسقيها( ة)ال يميز المتعلم الشرب -غرس األشجار 

f 11494 مجاالت استعمال الماء ( ة)ال يتعرف المتعلم أجوبة أخرى 

n 69 .ال يتعرف محتوى السؤال ون إجابةدب 

 

 :التعلمية/تحسين العملية التعليمية توجيهات من أجل  .3

 من خاللها مختلف مجاالت استعمال الماء؛( ة)استثمار صور وموارد   رقمية يتعرف المتعلم 

 بإعداد بطاقات لتوثيق مختلف استعماالت الماء   بفضاء الوسط المدرسي وتصنيفها( ة)مطالبة المتعلم. 
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 : 6 السؤال رقم

 

           

 

 للسؤال يالمحتوى الرئيس. 1

على تعرف السلوكات التي تتسبب في تلوث المياه، من خالل اختيار السلوك   (ة)يتوخى هذا السؤال اختبار قدرة المتعلم 

 .المناسب من بين السلوكات المقترحة

 تحليل األخطاء .2

 % لألخطاءالمحتملة      األسباب نوع اإلجابة الرمز

 
تصريف المياه العادمة في   -ب

 األنهار

 .إجابة صحيحة
18474 

a 
ضمن ( تعكر الماء عند اختالطه بالتربة)سقي المزروعات ( ة)يصنف المتعلم سقي المزروعات  -أ

 .السلوكات التي تسبب تلوث الماء
1 

b 7474 .تجميع الماء في السدود ضمن أسباب تلوثه( ة)يصنف المتعلم بناء السدود  -ج 

c 
عملية حفر اآلبار ضمن مصادر تسرب الملوثات إلى المياه ( ة)يصنف المتعلم حفر اآلبار  -د

 .الجوفية
5464 

f 8484 السلوكات المسببة لتلوث المياه  ( ة)ال يتعرف المتعلم أجوبة أخرى 

n 9484 .ال يتعرف محتوى السؤال ون إجابةدب 
 

 :التعلمية/تحسين العملية التعليمية توجيهات من أجل  .3

  من خاللها مختلف أسباب تلوث المياه؛( ة)رقمية يتعرف المتعلماستثمار صور وموارد 

 من خاللها بين مصادر المياه واستعمالها وأسباب تلوثها؛( ة)استثمار صور وموارد رقمية يميز المتعلم 

 من خاللها بين معالجة المياه   والسلوكات التي تتسبب في تلوثها؛( ة)استثمار صور وموارد رقمية يميز المتعلم 

 بإعداد ملفات حول العوامل التي تتسبب في تلوث المياه في منطقته( ة)مطالبة المتعلم. 
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 : 7 السؤال رقم

 

               

 

 للسؤال يالمحتوى الرئيس. 1

على تعرف أجزاء المصباح وقطبي العمود، وذلك بكتابة أسماء هذه األجزاء أمام الرقم  (ة)المتعلم يتوخى هذا السؤال اختبار قدرة 

 .المقابل لها في الشكل المقترح

 تحليل األخطاء .2

 % لألخطاءالمحتملة      األسباب نوع اإلجابة الرمز

 
عقب الرصاص   -9حبابة زجاجية    -6

 القطب السالب -1القطب الموجب  -1

 .إجابة صحيحة
64414 

a 6-   88 .أسماء أجزاء المصباح( ة)ال يتعرف المتعلم مصباح 

b 
لون السلك أو )جواب آخر خاطئ    -1

 (قده أو وظيفته

 القطب الموجب للعمود( ة)ال يتعرف المتعلم
43.30 

c 9-   9414 عقب الرصاص   واسمه( ة)ال يتعرف المتعلم فاصل 

d 
( عقب الرصاص والحبابة)مكونات المصباح بين ( ة)ال يميز المتعلم قاطع   -1

 والقاطع
9414 

e 1-    41 القطب السالب للعمود( ة)ال يتعرف المتعلم (متعلق بالسلك)جواب آخر خاطئ 

f 65.30 .أجزاء المصباح وقطبي العمود( ة)ال يتعرف المتعلم أجوبة أخرى 

n 8414 .ال يتعرف محتوى السؤال ون إجابةدب 
 

 :التعلمية/تحسين العملية التعليمية توجيهات من أجل  .3

 من خاللها أجزاء المصباح وقطبي العمود؛( ة)إنجاز مالحظة يتعرف المتعلم 

 من خاللها،   بين  أجزاء المصباح وقطبي العمود( ة)إنجاز أنشطة   يميز المتعلم.
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 : 8 السؤال رقم

                

 للسؤال يالمحتوى الرئيس. 1

على استعمال عمود مسطح أو عمود أسطواني إلضاءة مصباح، وذلك بربط هذا األخير ( ة)يتوخى هذا السؤال اختبار قدرة المتعلم 

 .بالبطارية بطريقة سليمة في الشكل المقترح

 تحليل األخطاء .2

 % لألخطاءالمحتملة      األسباب نوع اإلجابة الرمز

 

 

 .صحيحةإجابة 
 

54484 

a 

 

 .أجزاء المصباح الوظيفية بشكل دقيق( ة)ال يتعرف المتعلم

94414 

b 

 

أن المصباح ال يضيء إال إذا تم ربط القطب ( ة)ال يتعرف المتعلم 

 7414 .السالب للعمود بعقب الرصاص بشكل سليم

c 

 

أن المصباح ال يضيء إال إذا تم الربط   الصحيح ( ة)ال يتعرف المتعلم 

 (.اإلغالق)لعناصر الدارة الكهربائية 
1414 

d 

 

أن المصباح ال يضيء إذا تم ربط  القطب السالب ( ة)ال يتعرف المتعلم

 1 .للعمود بالحبابة

f 
عمود أسطواني في استعمال عمود مسطح أو ( ة)ال يتحكم المتعلم أجوبة أخرى

 .إلضاءة مصباح
545 

n 149 .ال يتعرف محتوى السؤال ون إجابةدب 
 

 :التعلمية/تحسين العملية التعليمية توجيهات من أجل  .3

 من خاللها قطبي بطارية   وأجزاء المصباح؛( ة)إنجاز مالحظة يتعرف المتعلم 

 لبطارية بمصباح إلضاءته؛خاللها على الربط السليم ( ة)إنجاز مناوالت يتدرب المتعلم 

 بتمثيل هذه المناوالت بواسطة رسوم( ة)مطالبة المتعلم.  
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 : 9السؤال رقم

 

                

 للسؤال يالمحتوى الرئيس. 1

 تعرف األجسام الموصلة واألجسام العازلة للكهرباء، وذلك باختيار الجسم العازل من بين( ة)يتوخى هذا السؤال اختبار قدرة المتعلم 

 .مجموعة من األجسام المقترحة

 تحليل األخطاء .2

 % لألخطاءالمحتملة      األسباب نوع اإلجابة الرمز

 19414 .إجابة صحيحة أنبوب من زجاج  -د 

a 97484 أن النحاس موصل للكهرباء( ة)ال يتعرف المتعلم سلك من نحاس   -أ 

b 1414 موصل للكهرباءأن الحديد ( ة)ال يتعرف المتعلم مقص من حديد   -ب 

c  9494 أن الحديد موصل للكهرباء( ة)ال يتعرف المتعلم مسطرة من حديد  -ج 

f 
األجسام العازلة واألجسام الموصلة ( ة)ال يتعرف المتعلم أجوبة أخرى

 للكهرباء
1414 

n 4494 .ال يتعرف محتوى السؤال ون إجابةدب 
 

 :التعلمية/تحسين العملية التعليمية توجيهات من أجل  .3

 من خاللها األجسام العازلة واألجسام الموصلة للكهرباء؛( ة)إنجاز مالحظة يتعرف المتعلم 

 خاللها على األجسام العازلة واألجسام الموصلة للكهرباء( ة)إنجاز مناوالت يتعرف المتعلم. 
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 : 11 السؤال رقم

              

 للسؤال يالمحتوى الرئيس. 1

تعرف عناصر الدارة الكهربائية ، و ذلك بوصل  كل عنصر  في المجموعة األولى بالرمز  (ة)يتوخى هذا السؤال اختبار قدرة المتعلم 

 .الذي يمثله في المجموعة الثانية 

 تحليل األخطاء .2

 % لألخطاءالمحتملة      األسباب نوع اإلجابة الرمز

 
 ( 9ج،) –( 6ب،) –( 5أ، )

 (1د،) –
 97454 .إجابة صحيحة

a 
بين رمزي القاطع والبطارية نظرا للتشابه بينهما (  ة)ال يميز   المتعلم ( ، ج1)

 . من حيث الشكل
7444 

b (1د،) 68494 .بين الرموز الذي تمثل عناصر الدارة الكهربائية( ة)ال يميز   المتعلم 

c (9أ ،) 69414 .رمز القاطع( ة)ال يتعرف   المتعلم 

d (5ب،) 26.30 .رمز البطارية( ة)ال يتعرف المتعلم 

j (6أ،) 16.10 .رمز المصباح( ة)ال يتعرف المتعلم 

f 66.50 رموز عناصر الدارة الكهربائية(   ة)ال يتعرف المتعلم أجوبة أخرى 

n 2.90 .ال يتعرف محتوى السؤال ون إجابةدب 
 

 :التعلمية/تحسين العملية التعليمية توجيهات من أجل  .3

 من خاللها عناصر الدارة الكهربائية ورموزها؛( ة)إنجاز مالحظة يتعرف المتعلم 

 خاللها على ربط كل عنصر من عناصر الدارة الكهربائية بالرمز الذي يمثله؛( ة)إنجاز أنشطة يتدرب المتعلم 

 برسم كل عنصر من عناصر الدارة الكهربائية باستعمال الرمز الذي يمثله( ة)مطالبة المتعلم .  
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 : 11السؤال رقم

 

                  

 للسؤال يالمحتوى الرئيس. 1

على التمييز بين الدارة الكهربائية المغلقة والدارة الكهربائية المفتوحة، و ذلك بتعيين الشكل  (ة)يتوخى هذا السؤال اختبار قدرة المتعلم

 .الذي يمثل الدارة الكهربائية المغلقة من بين األشكال المقترحة

 تحليل األخطاء .2

 % لألخطاءالمحتملة      األسباب نوع اإلجابة الرمز
 19454 .إجابة صحيحة ج 

a 99454 .أجزاء المصباح ودور قطبي البطارية( ة)المتعلمال يميز  أ 

b 9464 .بين وظائف مختلف أجزاء المصباح( ة)ال يميز المتعلم ب 

c 69494 .بين وظائف مختلف أجزاء المصباح( ة)ال يميز المتعلم د 

f 64414 المفتوحةبين الدارة الكهربائية المغلقة والدارة الكهربائية (  ة)ال يميز المتعلم أجوبة أخرى 

n 1484 .ال يتعرف محتوى السؤال ون إجابةدب 
 

 :التعلمية/تحسين العملية التعليمية توجيهات من أجل  .3

 من خاللها الدارة الكهربائية المغلقة والدارة الكهربائية المفتوحة؛( ة)إنجاز مالحظة يتعرف المتعلم 

 الربط بين عناصر الدارة الكهربائية المغلقة والدارة الكهربائية المفتوحة؛من خاللها على ( ة)إنجاز مناوالت يتدرب المتعلم 

 برسم دارة كهربائية مغلقة ودارة كهربائية مفتوحة، باستعمال الرموز التي تمثل مختلف عناصرها( ة)مطالبة المتعلم . 
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 : 12السؤال رقم

             

 للسؤال يالمحتوى الرئيس. 1

على إنجاز تركيب لدارة كهربائية على التوالي أو على التوازي باستعمال مصباحين، و ذلك   (ة)يتوخى هذا السؤال اختبار قدرة المتعلم

 .بإتمام الرسم المقدم في الشكل المقترح والمتعلق بدارة كهربائية على التوازي

 تحليل األخطاء .2 

 % لألخطاءالمحتملة      األسباب نوع اإلجابة الرمز
 7484 .إجابة صحيحة تمثيل صحيح للدارة الكهربائية 

A بين الدارة الكهربائية البسيطة والدارة   ( ة)ال يميز المتعلم تمثيل دارة بسيطة باستعمال مصباح واحد

 .الكهربائية  المركبة 
11414 

B 
التركيب على التوالي والتركيب على بين ( ة)ال يميز المتعلم تمثيل دارة كهربائية على التوالي

 .التوازي للدارة الكهربائية
64494 

C 
موضعة المصباحين للتركيب على ( ة)ال يتعرف المتعلم وضع أحد المصباحين في موقع   خاطئ

 .التوازي لدارة كهربائية
1414 

D 66484 .رمز المصباح( ة)ال يتعرف المتعلم عدم استعمال رمز المصباح 

F 
كيفية تمثيل الدارة الكهربائية على ( ة)ال يتعرف المتعلم أخرىأجوبة 

 .التوازي
97494 

N 9454 .ال يتعرف محتوى السؤال ون إجابةدب 
 

 :التعلمية/تحسين العملية التعليمية توجيهات من أجل  .3

 المركبة؛من خاللها الدارة الكهربائية البسيطة والدارة الكهربائية ( ة)إنجاز مالحظة يتعرف المتعلم 

 من خاللها على إنجاز تركيب على التوالي وتركيب على التوازي لدارة كهربائية؛( ة)إنجاز مناوالت يتدرب المتعلم 

 برسم دارة كهربائية على التوالي وأخر على التوازي لدارة كهربائية، باستعمال الرموز التي تمثل مختلف ( ة)مطالبة المتعلم

 . عناصرها
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 : 13السؤال رقم

 

           

 للسؤال يالمحتوى الرئيس. 1

على التمييز بين المادة العازلة والمادة الموصلة للحراة، و ذلك باختيار المادة  (ة)يتوخى هذا السؤال اختبار قدرة المتعلم

 .العازلة من بين االختيارات المقترحة

 تحليل األخطاء .2

 % لألخطاءالمحتملة      األسباب نوع اإلجابة الرمز

 98 .إجابة صحيحة الخشب  -ج 

a 91454 أن الفخار موصل للحرارة( ة)ال يتعرف المتعلم الفخار  -أ 

b 68494 أن األلمنيوم موصل للحرارة( ة)ال يتعرف المتعلم األلمنيوم  -ب 

c 66494 أن النحاس موصل للحرارة( ة)ال يتعرف المتعلم النحاس  -د 

f 64474 بين المواد الموصلة والمواد العازلة للحرارة( ة)المتعلمال يميز  أجوبة أخرى 

N 9 .ال يتعرف محتوى السؤال ون إجابةدب 
 

 :التعلمية/تحسين العملية التعليمية توجيهات من أجل  .3

 مختلقة؛من خاللها بين المواد الموصلة والمواد العازلة للحرارة، باستعمال مواد ( ة)إنجاز مناوالت يميز المتعلم 

  من خاللها بين المواد العازلة والموصلة للحرارة وأخرى عازلة وموصلة للكهرباء( ة)إنجاز أنشطة يميز المتعلم . 
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 : 14السؤال رقم

 

        

 للسؤال يالمحتوى الرئيس. 1

 .على تعرف مصادر المياه وذلك بذكر مصدريين من بين هذه المصادر (ة)يتوخى هذا السؤال اختبار قدرة المتعلم

 تحليل األخطاء .2 

 % لألخطاءالمحتملة      األسباب نوع اإلجابة الرمز

 11414 .إجابة صحيحة مصدريين صحيحين 

a 9414 .بين الطبيعة ومصادر المياه في الطبيعة( ة)ال يميز المتعلم مصدر طبيعي 

b 
 6بين مصادر المياه وبين الطاقة المستعملة لضخها( ة)يميز المتعلمال  الطاقة

 (.وقود ، غاز ، كهرباء) 
6454 

c 
النباتات أو )األشجار 

 (األزهار

التي ( النتح والندى)بين مصادر المياه وبعض الظواهر ( ة)ال يميز المتعلم

 .تالحظ أحيانا على األشجار والنباتات
4494 

f 16444 .مختلف مصادر المياه( ة)المتعلم ال يتعرف أجوبة أخرى 

n 67474 .ال يتعرف محتوى السؤال ون إجابةدب 
 

 :التعلمية/تحسين العملية التعليمية توجيهات من أجل  .3

 من خاللها مختلف مصادر المياه؛( ة)استثمار صور وموارد رقمية يتعرف المتعلم 

 المياه بالمنطقةبإعداد ملفات حول  مصادر ( ة)مطالبة   المتعلم. 
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 : 15السؤال رقم

 

           

 المحتوى الرئيس للسؤال. 1

 .من الخاصيات المميزة له وذلك بذكر خاصيتين خاصيات الهواء، على تعرف بعض (ة)يتوخى هذا السؤال اختبار قدرة المتعلم

 تحليل األخطاء .2

 % لألخطاءالمحتملة     األسباب نوع اإلجابة الرمز

 64464 .إجابة صحيحة ذكر خاصيتين للهواء 

a 69474 .بين خاصية الهواء وأهميته بالنسبة للكائنات الحية( ة)ال يميز المتعلم التنفس 

b 66444 .بين خاصية الهواء والغازات المكونة له( ة)ال يميز المتعلم األوكسجين 

c 1444 .خاصية الهواء والتيارات الناتجة عن حركتهبين ( ة)ال يميز المتعلم الرياح 

d  1444 .بين خاصية الهواء والغازات المكونة له( ة)ال يميز المتعلم أوكسيد الكربون 

f 18414 .خاصيات الهواء( ة)ال يتعرف المتعلم أجوبة أخرى 

n 94414 .ال يتعرف محتوى السؤال ون إجابةدب 
 

 :التعلمية/تحسين العملية التعليمية توجيهات من أجل  .3

 يأخذ شكل الحيز الذي  -ال رائحة له  -ال لون له )من خاللها أهم خاصيات الهواء ( ة)إنجاز مناوالت يتعرف المتعلم

 ؛(له كتلة -يتواجد فيه 
 

   بإعداد ملف حول أهم خاصيات الهواء( ة)مطالبة المتعلم . 
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 : 16رقمالسؤال 

 

             

 للسؤال يالمحتوى الرئيس. 1

على تمييز بعض الغازات حسب معيار محدد، وذلك بتعيين الغاز الضروري  (ة)يتوخى هذا السؤال اختبار قدرة المتعلم

 .لحدوث عملية االحتراق من بين غازات مقترحة

 تحليل األخطاء .2 

 % لألخطاءالمحتملة      األسباب نوع اإلجابة الرمز

 61444 .إجابة صحيحة غاز ثنائي األكسجين  -ج 

a غاز البوتان  -أ 
بين الغاز القابل لالحتراق والغاز الذي يتدخل في حدوث هذه ( ة)ال يميز المتعلم

 .العملية
15474 

b 
غاز ثنائي أوكسيد   -ب

 الكربون

والغاز الناتج بين الغاز الضروري لحدوث عملية االحتراق ( ة)ال يميز المتعلم

 .عن هذه العملية
95494 

c 9494 .خاصيات غاز الهيدروجين( ة)ال يتعرف المتعلم غاز الهيدروجين  -د 

f 9454 .الغاز الضروري لحدوث عملية االحتراق( ة)ال يتعرف المتعلم أجوبة أخرى 

n 1464 .ال يتعرف محتوى السؤال ون إجابةدب 
 

 :التعلمية/تحسين العملية التعليمية توجيهات من أجل  .3

 تواجد ثنائي  -مادة تحتوي على الكربون )عملية االحتراق   وشروط حدوثها ( ة)إنجاز تجارب يتعرف المتعلم

 ؛( األوكسجين

  من خاللها تدخل ثنائي األوكسجين في حدوث عملية االحتراق وبعض العناصر ( ة)إنجاز أنشطة يتعرف المتعلم

 .العملية مثل غاز ثنائي أوكسيد الكربون الناتجة عن هذه
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 : 17السؤال رقم

 

              

 للسؤال يالمحتوى الرئيس. 1

على تمييز حاالت تمدد األجسام الغازية والسائلة والصلبة، وذلك بتعيين المادة التي  (ة)يتوخى هذا السؤال اختبار قدرة المتعلم

 .تتمدد عند انخفاض درجة حرارتها من بين مواد مقترحة

 تحليل األخطاء .2 

 % لألخطاءالمحتملة      األسباب نوع اإلجابة الرمز

 17464 .إجابة صحيحة الماء  -د  

a 9414 (.ارتفاع درجة حرارته)شروط تمدد الحديد   ( ة)ال يتعرف المتعلم الحديد  -أ 

b 68444 (.ارتفاع درجة حرارته)شروط تمدد النحاس   ( ة)ال يتعرف المتعلم النحاس  -ب 

c 69474 .بين عملية التمدد وعملية االنتفاخ بفعل الرطوبة( ة)ال يميز المتعلم الخشب  -ج 

f 8494 .المادة التي تتمدد عند انخفاض درجة حرارتها( ة)المتعلمال يميز  أجوبة أخرى 

n 9414 .ال يتعرف محتوى السؤال ون إجابةدب 
 

 :التعلمية/تحسين العملية التعليمية توجيهات من أجل  .3

 من خاللها حاالت تمدد األجسام، بفعل ارتفاع أو انخفاض درجة حرارتها؛( ة)إنجاز تجارب يميز المتعلم 

  من خاللها التغيرات التي تطرأ على الماء، عند انخفاض كبير أو ارتفاع ( ة)إنجاز أنشطة تطبيقية يتعرف المتعلم

 .كبير لدرجة حرارته

  المواد الصلبة والسائلة والغازيةبإعداد ملف حول حاالت تمدد بعض ( ة)مطالبة المتعلم.  
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 ابتدائيالسادسة ملخص نتائج تحليل الرائز التشخيصي في مادة النشاط العلمي للسنة 
 

 المعدل العام لكل مجال .1

المعدل . معدالت األجوبة الصحيحة حسب كل مجال لتالميذ السنة السادسة لمادة النشاط العالمي 6يمثل الجدول 

حصل على نسبة من " لوم الحياة و األرضع"حيث أن مجال , % 1141اإلجمالي الكلي لألجوبة الصحيحة هو 

تجد التفاصيل الخاصة بكل مجال في ". الفيزياء و الكيمياء"بالمقارنة مع مجال   % 95األجوبة الصحيحة أكثر ب

 .9الفقرة 

 نسبة األجوبة الصحيحة مادة الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي. 1الجدول 

 الفيرياء و الكيمياء (%) المعدل اإلجمالي
(%) 

 علوم الحياة و األرض
(%) 

1141 9841 5941 
 

 الخصائص المستفادة من األجوبة و نسبة األجوبة الصحيحة .2

في معظم األسئلة بلغت نسبة ". التربة"كان موضوع األسئلة المطروحة هو " علوم الحياة واألرض"في مجال 

الخاص بدورة المياه بلغت نسبة األجوبة الصحيحة  1ة للسؤال إال أنه بالنسب, %  54األجوبة الصحيحة أكثر من 

بالنسبة . % 1847والخاص بذكر أسباب التلوث على أعلى نسبة   1بينما حصل السؤال  % 9841حدها األدنى بنسبة 

في   ,إال أنه. ولذلك يظن أن فهم التالميذ كان مرتفعا, فإن محتواه مرتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية 1للسؤال 

باعتباره سؤال حول مفهوم مجرد فإنه من الصعب بالنسبة للتالميذ ربطه مع , الخاص بدورة المياه 1السؤال 

ولذلك فإن المعلم يحتاج إلى شرح الظاهرة بربطها مع الواقع ألنه من دون صحب التعلمات مع . إحساسهم الحقيقي

وفي وضعيات صياغة توقعات أو , باإلضافة إلى ذلك. تماإلحساس الحقيقي للتلميذ فإن إرساء محتوى التعلمات لن ي

, يستطيع مقارنة تغير أفكاره (ة)المتعلمفإن , ووضعيات يتم فيها القيام بتنظيم النتائج والمالحظة والمناقشة, فرضيات

 .وستصبح في قدرته رفع إمكانياته في التفكير ورؤية األشياء بطريقة علمية

". الطاقة واستعماالتها"و " الكهرباء"فإن األسئلة كانت تشتمل على مواضيع من " ياءالفيزياء والكيم"أما في مجال 

وبالتالي فإنه يمكن اعتبار , في األسئلة التي موضوعها الدارة الكهربائية فإن األجوبة الصحيحة كانت نسبيا مرتفعة

أو , كل جزء من المصباح أو البطاريةغير أنه في ما يخص بتسمية . أن التالميذ يفهمون الدارة الكهربائية البسيطة

 هاوهذه نقط من المهم أن يحفظ. السؤال المتعلق باإلجابة عن رموز المصباح كانت نسبة األجوبة الصحيحة منخفضة

 .لتمثيل لدارة الكهربائية أثناء التعليم أهمية مماثلة لألهمية المعطاةولذلك فتحتاج إلى إعطاء , بشكل صحيح (ة)المتعلم

فإن محتوى كل من السؤال المتعلق بالهواء والسؤال المتعلق بالمواد العازلة " الطاقة واستعماالتها"ة لمجال وبالنسب

ومن المهم في هذه الحاالت صياغة تطبيقات من خالل وضعيات , يتعلق بالحياة اليومية للتلميذ, للحرارة وغيرها

إرساء هذه التعلمات وأيضا  من مكنه والشيء الذي سيمن خالل مالحظاتالتعلمات  (ة)المتعلميكتسب فيها , متنوعة

بمعنى التعلم  آنذاكفيشعر , قادرا على رؤية األمور التي يعيشها في حياته اليومية بشكل علمي (ة)المتعلمحتى يصبح 

 .        وفوائده
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 الملحـقـات 

 :الرائز التشخيصي، اإلطار المرجعي وكتيب الترميز  -

  مادة الرياضيات؛ االبتدائيالسنة الخامسة من التعليم 

  مادة الرياضيات؛ االبتدائيالسنة السادسة من التعليم 

  مادة النشاط العلمي؛ االبتدائيالسنة الخامسة من التعليم 

  مادة النشاط العلمي االبتدائيالسنة السادسة من التعليم. 
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الجزء الصحيح الجزء الذي يحتوي على خطأ الموضع رقم الصفحة

اإلجابة اإلجابة

1,1304m
2

1.1304m
2

و (0,6×0,6×3,14)وضع العملية صحيح  و (3.14×60×130)وضع العملية صحيح 

الجواب غير صحيح الجواب غير صحيح

1,20×3,14وضع العملية  60×130وضع العملية 

3,768أو كتب النتيجة فقط  7800أو كتب النتيجة فقط 

3,14×1,20وضع العملية  130+60وضع العملية 

4,34أو كتب النتيجة فقط  190أو كتب النتيجة فقط 

1,20×1,20×3,14وضع العملية  3.14×(130+60)وضع العملية 

4,5216أو كتابة النتيجة فقط   596.6أو كتابة النتيجة فقط  

120×3,14وضع العملية  3.14×60وضع العملية 

2680أو كتابة النتيجة فقط  m² 188.4أو كتابة النتيجة فقط  

 جدول تحليل

األخطاء
78

قائمة باألخطاء المطبعية
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