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 المقدمة :

ىو إصالح ة القرن الجديد من األلفية الثالثة من أىم التحديات التي تواجييا بالدنا لمجابي
سياق  فيف،البيداغوجي لمناىجنا بصفة خاصة قطاع التربية والتعميم بصفة عامة ، والتجديد

المتطورة، المعرفية  عالمي متسم بالتنافسية االقتصادية الشديدة والسباق نحو امتالك األدوات
تحقيقا لجودة "  المتميز، برزت عدة توجيات تربوية تركز عمى ضرورة رفع شعار التعميم

وتماشيا مع ىذا  د".دراسي جي مخرجات النظام التربوي، التي تتمثل في تالميذ ذوي تحصيل
حسب سياساتو المعمنة، يقتصر عمى التعميم  التوجو التربوي العالمي لم يعد نظامنا التعميمي،
النوعي فيو، خاصة بعدما تأكد أن نظامنا  الكمي، بل أصبح يتجو أكثر فأكثر إلى الجانب
ذا تم اعتماد المقاربة بالكفاءات ل،  مخرجاتو التعميمي التربوي يشكو من ضعف في جودة

 أفعالوو السديد الذي نستطيع من خاللو بناء فرد ايجابي في تفكيره و  األمثلباعتبارىا الحل 
  .التكيف و التفاعل السريع مع المواقف قادر عمى 

أىم المواد الدراسية التي يعول عمييا بأن تكسب دارسييا طرق من الرياضيات  تعتبرو 
ومن أىم األىداف التي ينص عمييا التعميم ىو تنمية التفكير  ،وأساليب التفكير العممي 

يجب أن يكتسبو جميع التالميذ في مختمف  يالرياضي لدى المتعممين وىو ىدف أساس
لتدريب التالميذ واد الدراسية التي يعتمد عمييا كما تعتبر الرياضيات من أىم الم،التعمم مراحل

وسيطة  حيث تستخدم المعارف الرياضية كمادة ،عمى أساليب التفكير السميمة وتنميتيا
فيي تتطمب من التمميذ قدرة ميا يبدقة مفاى الرياضيات تمتازلعمميات التفكير والتدريب،و 

مة ىذه المادة طرق تدريس مالئمة تتماشى و ىيك إتباع األستاذالستيعابيا ومن جريدية ت
  و االستيعاب .فيم التساعد التمميذ عمى ووسائل تعميمية لإليضاح 

عمميات المتبعة والتي يراد منيا الم تحصيل التالميذ في مجال الرياضيات من أىم يويعد تقي
وخاصة تمك التي تشير إلى إكساب المتعمم طرق التفكير الكفاءات قياس مدى تحقق 

تباع األسموب العممي في حل المشكالت  وىذا ما أدى بنا لمقيام بيذه الدراسة  ،الرياضي وا 
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لمقاربة والتي تحمل عنوان "تقييم مادة الرياضيات لمسنة الخامسة ابتدائي في ظل ا،
وقد اشتمل البحث عمى ثالثة أبواب، حيث خصص الباب األول لمجانب النظري  بالكفاءات "

الذي تم من خاللو التطرق لكل ما يرتبط بالموضوع و الباب الثاني لمجانب التطبيقي حيث 
يا ، أما الباب الثالث تم من خاللو وصف االختبار و طريقة تطبيقو و النتائج المتحصل عمي

 صص لتحميل نتائج البحث .فقد خ

تأتي أىمية البحث من أىمية تعمم مادة الرياضيات،و دورىا في تحقيق الكفاءات التي  و ـ
 تتطمبيا المرحمة االبتدائية . 

ال توجد دراسات سابقة اىتمت بتقييم مادة الرياضيات لمسنة الخامسة ابتدائي في ظل  كما ـ
 المقاربة بالكفاءات.

بالنسبة لمتالميذ، فيي تعتبر القاعدة التي يبنى عمييا كبيرة  أىميةتدائي لمسنة الخامسة اب ـ
 تعمميم الالحق. 

 ويمكن أن تفيد نتائج البحث الحالي الجيات التالية: 
مدرسي السنة الخامسة ابتدائي ، في التعرف عمى مستوى التالميذ في تحقيق الكفاءات،  ـ

 مما يساعدىم عمى تطوير طرق تدريسيم ، و انتقاء األساليب التدريسية المناسبة . 
أسر التالميذ و ذلك بإطالعيم عمى مستوى أبنائيم ، مما يساعد عمى تطوير الشراكة مع  ـ

 تمام و الرعاية .المدرسة و زيادة االى
تسميط الضوء من خالل  نأمل أن يأخذ ىذا البحث بعين االعتبار وأن يفيد ولو بقدر ضئيلو  

  .التي يتضمنيا المنياج كفاءاتالق يتحقلتالميذ السنة الخامسة ابتدائي  عمى كل ما يعيق
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 اإلشكالية ـ1

والتجريد والدقة إن الرياضيات ىي نشاط فكري يساىم من جية في تنمية قدرات االستدالل 
في التعبير لدى المتعمم، ومن جية أخرى في توسيع مجاالت معارفو ومياراتو الحسابية 
واليندسية التي ليا امتداداتيا في محيطو االجتماعي والحضاري،و ىي تعد من أىم المواد 

  . حل خاصة المرحمة االبتدائيةاالتي تدرس في كل  المر 
طبيعتيا الخاصة التي تميزىا عن باقي المواد الدراسية  إن الرياضيات كمادة دراسية ليا

فقط  األخرى، فيي ليست مجرد أعداد وأرقام أو رموز وعالقات أو أشكال ىندسية ورسومات
الرياضيات تحتوي كل ذلك وأكثر؛ فيي طريقة لمتفكير المنطقي االستداللي، وتعتبر بل إن  ،

وال شك أن تعمم الرياضيات كعمم تجريدي  ، تجريدامادة الرياضيات من أكثر المواد الدراسية 
وحل المسائل التي يطرحيا وتحديد المشاكل التي يثيرىا يحتاج إلتباع طرق واستراتيجيات 

"أن مادة الرياضيات ذات طبيعة  (1)" (2651)المفتي أمينمختمفة ودقيقة .و يعتبر "محمد 
من مجموعة من المسممات تشتق النتائج تركيبية وتراكمية إذ تبدأ من البسيط إلى المركب، ف

 الرياضيات ف، " والنظريات عن طريق السير بخطوات استداللية تحكميا قوانين المنطق
دوًرا ىاًما بين المواد الدراسية في التعميم وفي الحياة العممية فيي لغة العموم، ويصعب تؤدي 

دول ال، كما تعتبر الرياضيات في في العموم األخرى  يا استخدامعدم أو يستحيل أحياًنا 
مؤثًرا في التقدم والتنمية واإلبداع، ال عام نيا والواليات المتحدة واليابان متقدمة  مثل بريطاال

وألجل األىمية البالغة لمرياضيات ىنالك  ،التقني فيي مؤشر عمى توافر مقومات التقدم 
يث قدموا لنا نماذج تفسر عممية العديد من النظريات التي اىتمت بدراسة كيفية تعمميا  ح

أن "التطور المعرفي  "بياجيو" اعتبر فقد  االستعداد لتعمميا وكذا نماذج في أساليب تعمميا
لمفرد ىو نتيجة طبيعية لتفاعل الفرد مع بيئتو، ويتعمم الفرد من خالل ىذا التفاعل، باإلضافة 

 "" التفكير يدمجيا في تنظيمو المعرفيإلى الخبرات المباشرة، كما ويكتسب أنماطًا جديدة من 

                                                 
  . ،القاهرة2651، مارس  2، مجلة الرياضيات، العدد :المتطلبات األساسية لتعليم الرياضيات"( : 2651محمد أمين المفتي )ـ -1  
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المعرفي عمى أساس عمميتين  ولنما يفسر و"بياجيو" (2)"36,ص(2664)أبو زينة  كمال فريد
متكاممتين ىما: االستيعاب والتالؤم. ويتم بياتين العمميتين التوازن بين الفرد وبيئتو، إذ أنو 

توازن بينو وبين نتيجة لعمميات االستيعاب والتالؤم والتنظيم التي يقوم بيا الطفل إلحداث ال
الدرجة األولى، باجيو" لو طابع كيفي إن االستعداد لمتعمم عند "بي ،المعرفي بيئتو ينشأ النما

 ويشير إلى خصائص تفكير المتعمم من حيث كفايتيا لتعمم موضوع جديد.
" جراىام ىالفورد" لتطور تعمم الرياضيات، أشار إلى أن نظرية "بياجيو" لمتطور لـوفي دراسة 

عمم المعرفي لم تكن في الواقع مرتبطة كثيرًا بالمفاىيم، بل كانت عامة ولم تخص ت
أن يطور ويعدل في خصائص كل مرحمة من  "ىالفورد"الرياضيات بصفة خاصة. وحاول 

مراحل النمو المعرفي وخاصة المرحمتين األخيرتين )الممموسة والمجردة( لكي تالئم 
ولقد حاول أن يربط بين خواص مرحمتي العمميات  ،الرياضيات المدرسية بوجو خاص

وع وعامل واحد وىو درجة الصعوبة والتعقيد في الممموسة والمجردة ويضعيا تحت موض
 العمميات الرياضية التي يمكن أن يتعمميا الطفل في كل مرحمة. 

أما "كوليس" فقد قام بقياس قدرة الطفل عمى التفكير في حل العمميات الرياضية وذلك في 
يجاد محاولة تفسير نمو التفكير وتعمم المفاىيم الرياضية في المرحمتين الممموسة  والمجردة وا 

وفي ىذه الدراسة ركز عمى  ،خصائص ليذا النمو في ىاتين المرحمتين من عمر الطفل
العالقة بين مراحل النمو وتطور التفكير لدى الطفل وقدرتو عمى تقبل التخمي واالفتقار إلى 

 ،مةعممية االنغالق وقدرتو عمى التعامل مع األنظمة الرياضية المركبة والمتداخمة والمتفاع
 فيو تفاعل مع العمميات الحسابية يعتمدأن يومستوى االنغالق الذي يتمكن الطفل من خاللو 

 اعتمادا كبيرا عمى قدرتو، عمى اعتبار أن نواتج تمك العمميات 

                                                 

2
األردٌ، ص:  –عًاٌ   ، دار انفرقاٌ نهُشر وانتىزيع،4ط  "،يُاهجها وأصىل تذريسها  –انرياضياث " (:1997ــ فريذ كًال ابى زيُت )-

66. 
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مقادير حقيقية وفريدة، وعممية إدراك ىذه الخاصية تتدرج في مستويات وذلك حسب عمر 
 الطفل العقمي والزمني.

يو" لعممية االستعداد لمتعمم نظرة كمية، فيو "يربط عممية استعداد الفرد لتعمم وينظر "جاني
وخبرات وقدرات   شيء ما أو القيام بميمة ما بمقدار "كمية" ما تراكم لديو من معمومات،

ىذه  (3)" 122,ص (2664) أحمد العريفي الشارف سابقة يظيرىا عند مجابية موقف جديد"
يؤكد " ، الخبرات والتعمم السابق يحدد قدرة الفرد واستعداده لتعمم الحقالنظرة تشير إلى أن 

عمى عممية تنظيم وترتيب المادة التعميمية المقدمة لممتعمم بطريقة يراعى فييا "جانييو" 
وفي ىذا قديمة، التسمسل والتدرج المنطقي بحيث تبنى المعمومات الجديدة عمى قواعد 

سل "تدرج" الخبرات والمعمومات والميارات في نسق ىرمي الخصوص قدم "جانييو" فكرة تسم
يمثل الطريق الذي يسمكو المتعمم لكي يصل إلى ىدف نيائي الغرض منو حل مشكمة 
تعميمية معينة، ويشير "جانييو" إلى "أن تخطيط وتصميم ىـذا النسـق اليرمـي يختمف 

نفسو حيث الذخيرة والحصيمة باختالف الميمة المطموب القيام بيا وكذلك باختالف المتعمم 
فبالنسبة ،  ( 4)"123,ص (2664)" أحمد العريفي الشارف " ية تختمف من فرد ألخرمالعم

، فإن "الطفل يستطيع أن يتعمم موضوع ما، أو مفيوما معينا، أو يتعامل مع لجانييو 
لالستعدادات المعرفية المجردات إذا تييأت لو الفرصة المناسبة التي يتسمسل فييا التعمم وفقا 

" " محي الدين شوق، عبد الرحمن عدس فرة لديو والسير بو قدما في العممية التعمميةالمتو 
والواقع أن "جانييو" لم يقدم نموذجا تدريسيا خاصا، ولكنو قام بتحميل  ، (5)" 221,ص(2651)

يمكن لممدرس الواعي دقيق لعممية التعمم، تناول فييا جميع المتغيرات التي تؤثر فييا، والتي 

                                                 

3
 .255نيبيا، ص:  -، انجايعت انًفتىحت، طرابهس"انًذخم نتذريس انرياضياث "( :1997انشارف) أحًذ انعريفي ـ-

  
. 256: مرجع سابق ص(1997أحمد العريفي الشارف) - 4

- 
  
 5

 .113جون وايمي وأوالده، لندن، ص:  دط،،"أساسيات عمم النفس التربوي( :"1984ين شوق، عبد الرحمن عدس )محي الد --
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أن يستنتج منيا أفضل الطرق لتنظيم عناصر الموقف التعميمي التعممي بشكل يحقق تعمما 
أن "وفيما يتعمق بأساليب تعمم الرياضيات يرى "سكمب" ،فاعاًل لالحتفاظ واالستدعاء واالنتقال

أن الفرد ويرى  تكوين المفاىيم و ترابطيا في منظومات ىي الطريقة التي يتعمم بيا
 ياوأن ،الرياضيات ىي في أساسيا عبارة عن تجمع من المفاىيم األولية والمفاىيم الثانوية

وال يمكن أيضا تعمم منظومة معينة إال إذا تعمم  ،تترابط لتكون منظومة جديدة ذات رتبة أعمى
بأن تعمم وعمى ذلك يمكن القول ،المنظومة األدنى في الرتبة من المنظومة المراد تعمميا

الرياضيات يحدث في مستويات متتابعة وفي كل مستوى يجب أن يتم تعمم المتطمبات القبمية 
وىو ما يتفق مع التنظيم اليرمي الذي أفترضو "جانييو"  ،الضرورية لتعمم المستوى األعمى

"محمد أمين مثل ىذا التنظيم يساعد التمميذ عمى تعمم الرياضيات"و ،الكتساب المعرفة
ولقد قدم "دينيز" نموذجا لتعمم الرياضيات يعتبر ذو أىمية ، (6)"112ـ111ص,(2656)المفتي

رياضيات، وىذا النموذج يقوم عمى أربعة مبادئ الكبيرة في إعداد وتخطيط استراتيجيات تعمم 
مبدأ الديناميكية ، مبدأ البناء، مبدأ التغير  :أساسية لمتعمم وبناء المفاىيم الرياضية وىي

لكي  احو ليذه المبادئ األربعة إنما ىيويشير إلى أن اقتر  ,  اإلدراكيالرياضي، مبدأ التغير 
ُتعجل وُتسرع وُتطور في عممية نمو وبناء المفاىيم الرياضية، وكذلك لكي تخمق موقف 
تعميمي خالق ليس فقط يعمم ويكسب المتعمم الميارات والطرق الضرورية، ولكن لكي يكون 

 لو تأثير فعال ومتكامل كجزء من حياتو. 
بمبادئو األربعة ييتم بتعميم و إيمانويالحظ أن نموذج "دينيز" لتعمم الرياضيات المنبثق من 

الرياضيات من خالل التفاعل المباشر مع البيئة، كما أن المتعمم يجب أن يكون لو دور 
فعال في ىذه العممية؛ لذلك يؤكد "دينيز" عمى استخدام الوسائل التعميمية والنماذج الحسية 

                                                 

  
6
استخذاو تحهيم انًهًت كًذخم نتعهيى انرياضياث ) دراست يُشىرة في أعًال و تىصياث يؤثر تعهيى "( : 1986يحًذ أييٍ انًفتي )ــ   -

   .235-234، ص ص: 1986، أكاديًيت انبحث انعهًي وانتكُىنىجيا ، انقاهرة، ديسًبر "انرياضياث نًرحهت يا قبم انجايعت( 
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ياضيات بدال من التي تجسد األفكار الرياضية وتجعل التمميذ يشارك فعال في صنع الر 
 .  تمقينيا لو

"برونر" أن "الطفل يتعمم من خالل تعاممو مع األشياء مباشرة )النشاط والعمل(، كما توصل 
أو بطريقة غير مباشرة )عن طريق الصور والرسومات( أو بطريقة مجردة )ترجمة الخبرة إلى 

)الحدسي  لغة ورموز(. ومن خالل ىذه الخبرات والنشاطات ينمي التفكير الرياضي
ومن ذلك نرى أن "برونر" قد ركز ، (7)" 42, ص(2666)محمد عبد الكريم أبوسل "" والتحميمي(

ًا المواد التعميمية، كما أبدى اىتمامًا كبير في عمى الخبرة الممموسة لممتعمم وممارستو ولعبو 
بضرورة بناء منيج دراسي يتالءم مع خصائص النمو،  نادىبالقدرات المعرفية لدى الطفل و 

مثمو في ذلك مثل "بياجيو"، حيث يرى "برونر" أن كال من النضج والبيئة ذات تأثيرات 
جوىرية عمى النمو العقمي والمعرفي لمطفل، باإلضافة إلى تأكيده عمى بيئة التدريس. والنمو 

لنمائية المعرفية المتداخمة التي تكون المعرفي في نظره ىو "بمثابة سمسمة من التغيرات ا
وبمعنى آخر ىو عبارة عن سمسمة من النشاط  ،مصحوبة بنوع من االندماج غير المحسوس

 125,ص (2663)فتحي الزيات  "العقمي المعرفي المتنامي والمنسق تسبقو فترات من التركيز"
فإن "برونر" يرى أن ىناك بينما يرى "بياجيو" أن ىناك أربع مراحل لمنمو المعرفي، ف، (8)"

ثالث مراحل أو أنماط أو صيغ لمتعمم يسمييا البعض استراتيجيات الفيم أو باألحرى التعمم 
, ص ص (2651) " إسحاق أحمد فرحان آخرونكما وردت في باالكتشاف وىذه المراحل

 مرحمة العمل الحسي، المرحمة األيقونية، المرحمة الرمزية.ىي:  (9)"12ـ11

                                                 

.75األردن، ص : -، دار الفرقان لمنشر ، إربد 1، ط  "مناىج الرياضيات وأساليب تدريسيا "( :1999محمد عبد الكريم أبوسل ) -  7
- 

 

 
  318، دار النشر لمجامعات، القاىرة، ص:  1، ط "سيكموجية التعمم بين المنظور االرتباطي والمنظور المعرفي "( :1996فتحي الزيات ) - 8.
  
  9

األردن، –، دار الفرقان لمنشر والتوزيع، عمان 1، ط "أنماط تعميمية معاصرة  –تعميم المنياج التربوي "( : 1984إسحق فرحان وآخرون ) --
 .269ص: 

9
- 
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بين أربعة أساليب أو أنواع من تعمم الرياضيات "ىي: التذكر البسيط،  براون" فقد ميزأما "
  (10)"  (2664) " " أحمد العريفالتعمم الروتيني، التعمم المفيومي، استراتيجيات حل المسائل

وتشير إلى أن العمميات والمواقف الرياضية ال يمكن أن تصنف عمى أساس نوع التعمم الذي 
ن معرفة لممعمومات والخبرات السابقة والحالية لممتعمم، حيث أن بعض المواقف تحتاجو بدو 

يمكن أن تحل بأي من تمك األنواع األربعة من التعمم، وذلك حسب مستوى وقدرة وحصيمة 
 المتعمم وخمفيتو عن الموضوع.

ي يحدث وىو ذلك التعمم الذ ,أما "أوزوبل" فيعتبر من أىم مناصري التعمم القائم عمى المعنى
نتيجة دخول معمومات جديدة إلى العقل ليا عالقة بمعمومات سابقة مختزنة في البنية 

ص  (2662)أنور الشرقاوي " كما ورد عن المعرفية لممتعمم، ولكي يحدث التعمم ذو المعنى
" البد وأن ترتبط المعمومات الموجودة بالفعل في البناء المعرفي لممتعمم،  (11)"121 ـ121ص 
" إسماعيل األمين حسب ويرى "أوزوبل""  يقدم لو من معمومات جديدةوما 

أن العامل األكثر أىمية في عممية التعمم ىو: مقدار وضوح وتنظيم ما "  (12)"11,ص(1662)
يركز عمى التتابع الدقيق وذلك ألن "أوزوبل"  "يعرفو المتعمم من قبل في البنية المعرفية

التعميمية، بحيث ترتبط الخبرات التعميمية الجديدة التي يتم تعمميا ارتباطًا واضحًا بما لمخبرات 
بين البنية المعرفية الراىنة لدى المتعمم من ناحية والمادة  –يسبقيا من خبرات، وىذا االرتباط 

ىو ما يجعل ىذه المادة الجديدة ذات معنى  -الجديدة التي سوف يتعمميا من ناحية أخرى
 أى بيا عن التعمم بالحفظ.وين

                                                 

   10
      .254ـ253(:مرجع سابق ص ص:1997أحمد العريفي الشارف ) --

          
10

- 

  
11

 .254-253انًصريت، انقاهرة ، ص ص: ، يكتبت األَجهى4ط  "،َظرياث وتطبيقاث -انتعهى"(: 1991أَىر انشرقاوي ) --

 2ار الفكر العربي ، القاىرة،ص: ، د 1( : طرق تدريس الرياضيات ) نظريات وتطبيقات ( ، ط   
                      - 12

- 
12

 .23، دار الفكر العربي ، القاىرة،ص:  1، ط"طرق تدريس الرياضيات ) نظريات وتطبيقات ( "( : 2661إسماعيل األمين ) ـ -
-12

- 
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من  كبيراعددا  عميمية ظيرو تعدد العوامل التي تتدخل في العممية التي ظل تعقد الحياة و ف
طبيعة مخرجات   ةعرفملذلك فان الحاجة ل،  موصول إلى غايتولتمميذ المعيقات  التي تعيق ال

في كل عممية تربوية جادة  ة ىاممكانة متقويم مف.  أمر في غاية األىمية عميميةالعممية الت
عممية مقصودة منظمة تيدف إلى جمع المعمومات عن  يوف ،تسعى لتحقيق أفضل النتائج 

أو المعممين أو  تالميذما يؤدي إلى إصدار أحكام تتعمق بالمالعممية التعميمية وتفسير األدلة 
واتخاذ اإلجراءات التربوي التعميمي مما يساعد في توجيو العمل   البرامج أو المدرسة ...

  المناسبة لتحقيق األىداف المرسومة .

" بتقييم مادة ىذه الدراسةفي التربوية قمنا  من أىم مخرجات العممية تمميذالما أن بو  
ن عولقد انبثقت الدراسة  الرياضيات لمسنة الخامسة ابتدائي في ظل المقاربة بالكفاءات "

 يمي :  مجموعة من التساؤالت كانت كما
 ىل تالميذ السنة الخامسة محققين لمكفاءات التي يتضمنيا منياج الرياضيات ؟ ـ2
 كل الميادين ؟من ين مكحىل تالميذ السنة الخامسة ابتدائي مت ـ1
عدم تحقيق التالميذ لمكفاءات المقررة في منياج أسباب  معرفة آراء المعممين فيما يخص ـ1 

 ؟ الرياضيات 
 يمي :   سؤال اإلشكالية كماوكل ىذا أدى بنا إلى بمورة 

مكفاءات المقررة في محتوى منياج الرياضيات لمسنة الخامسة ابتدائي ل حققين"ىل التالميذ م
 "؟في ظل المقاربة بالكفاءات

 فروض الدراسة  ـ2
مكفاءات المقررة في محتوى منياج الرياضيات لالتالميذ قيق " إن عدم تحالفرضية العامة :

لمسنة الخامسة ابتدائي في ظل المقاربة بالكفاءات يرجع إلى عدة عوامل منيا عوامل 
 ".حسب آراء المعممينبيداغوجية و أسرية 
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 الفرضيات الجزئية :ـ 
 حقيق عدم ت إلى: "نقص تكوين المعممين يؤدي بتالميذ السنة الخامسة ابتدائي  1الفرضية  
لكفاءات المقررة في محتوى منياج الرياضيات لمسنة الخامسة ابتدائي في ظل المقاربة ا

 بالكفاءات ."
 قيتحقعدم  إلىيؤدي بتالميذ السنة الخامسة ابتدائي المسبقة : "نقص المعمومات  2الفرضية 

اربة الكفاءات المقررة في محتوى منياج الرياضيات لمسنة الخامسة ابتدائي في ظل المق
 بالكفاءات. "
تحقيق عدم  إلى: "عدم االىتمام األسري يؤدي بتالميذ السنة الخامسة ابتدائي  3الفرضية 

دائي في ظل المقاربة الكفاءات المقررة في محتوى منياج الرياضيات لمسنة الخامسة ابت
       بالكفاءات ."

 :   إلى البحث نا من خالل ىدف :الدراسة  أهداف ـ3
معرفة مدى تحقيق تالميذ السنة الخامسة ابتدائي لمكفاءات التي يتضمنيا منياج  ـ2

 الرياضيات . 
العوامل المفسرة ألسباب عدم تحقق معظم التعرف عمى آراء المعممين فيما يخص  ـ1

 الكفاءات.
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 تمهيد :
اإلنساف في أي مجاؿ مف مجاالت الحياة التوقؼ في  يتطمب أي نشاط يقـو بو        

محطات معينة قصد التحقؽ مف مدى التقدـ الذي أحرزه و تحديد نوع المشكالت التي يمكف 
 أف تكوف قد أثرت في نتائج ىذا النشاط .

، و مف المرتكزات  وفي المجاؿ التربوي يعد التقويـ مف أىـ عناصر المنظومة البيداغوجية
األساسية في العممية التعميمية التعممية ، لما لو مف عالقة أساسية تربطو مع األىداؼ و 
الكفاءات المسطرة عالوة عمى كونو المعيار الحقيقي لتشخيص مواطف القوة و الضعؼ في 

 أي نظاـ بيداغوجي و أي تجربة إصالحية ، في مجاؿ التربية والتعميـ .
التي تتمثؿ في معرفة مدى صالحية ،وظائؼ أساسية منيا الوظيفة االجتماعية ولمتقويـ عدة

 أوومدى قدرة المدرسة عمى تغيير المجتمع  ،النظاـ التربوي لمسايرة التطور االجتماعي
و مدى قدرتيا عمى إعداد المتعمـ اجتماعيا و تأىيمو نظريا و تطبيقيا لخدمة  ،التكيؼ معو
أفاؽ زاىرة، أما الوظيفة البيداغوجية فتتجمى في تقويـ العممية و السير بو نحو ،المجتمع 

في شكؿ سموكيات و كفاءات و  ،التعميمية التعممية و التأكد مف تحقيؽ األىداؼ المسطرة
اختيار الطرائؽ البيداغوجية و الوسائؿ الديداكتيكية و االستراتيجيات المتبعة في إلقاء 

لمعرفة مواطف الخمؿ و  ،ية و النفسية لممتعمميفو تحميؿ السياقات االجتماع ،الدروس
 االنحدار عف طريؽ المعالجة و التغذية الراجعة.

 ،فالتقويـ يساعد عمى معرفة مستوى التالميذ و تحديد مواطف القوة و الضعؼ لدييـ كما
 يساعد عمى اختيار المنياج المناسب لتحسيف المنظومة التربوية والديداكتية.

ه تطرقنا في ىذا الفصؿ إلى مفيـو التقويـ و عالقتو ببعض المفاىيـ سبؽ ذكر  وألجؿ ما
المرتبطة بو ثـ التعرض إلى أنواعو ومجاالتو و أسسو و مبادئو و خطواتو وأخيرا أغراضو 

  ووظائفو .
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 أوال: التقويم التربوي
 مفهوم التقويم التربوي: ـ1

يعتبر التقويـ التربوي أحد الوسائؿ األساسية لمعممية التربوية، فإذا كانت التربية ىي عممية 
تنمية القدرة و السموؾ اإلنساني في إتجاه أىداؼ مرغوبة، فإف التقويـ التربوي ىو األداة التي 

ستطيع مف خالليا الوقوؼ عمى مدى تحقؽ تمؾ األىداؼ، ويعتبر مف أىـ المجاالت ن
 رة في المجاؿ التربوي، فقد نمت و تنوعت األدبيات المتعمقة بو.المزدى

 تعرف التقويم لغة: ـ1ـ1
 مف قـو أي صحح و أزاؿ (192ص  – 1988) ورد في لساف العرب البف منظور" :

العوج و قـو السمعة بمعنى سعرىا" و عرفو ابف منظور: "عمى أنو قيمة الشيء" و 
عمى الشيء، و يتجاوز ذلؾ إلى التحسيف و ىذا يعني أف التقويـ يتضمف الحكـ 

 التطوير.

  كممة قـو الشيء (664، 663ص.ص  – 1973)كما ورد في منجد المغة و اإلعالـ" :
 بمعنى أزاؿ اعوجاجو و أقاـ المائؿ أو المعرج أي عدلو.

و مف خالؿ التعاريؼ المغوية السابقة يتضح لنا أف كممة تقويـ تعني االعتداؿ و االستقامة، 
 ما في المجاؿ التربوي التعميمي يمكف القوؿ أف التقويـ يتضمف:أ

 .معالجة سموكات التالميذ أثناء العممية التعميمية التعمميةو  تشخيص ػ

 يشمؿ جميع عناصر العممية التعميمية. ػ

 مستمر باستمرار تعمـ التالميذ. ػ

 تقدير قيمة نتائج و مجيودات التالميذ. ػ

 اصطالحا:تعريف التقويم  ـ2ـ1
التقويـ مف بيف المفاىيـ التربوية التي حظيت باالىتماـ مف طرؼ العمماء مما أدى إلى  يعتبر
و ة واحد أنيا تمتقي في نقطة غير عدة تعاريؼ لو اختمفت باختالؼ النظرة الفكرية ظيور

 و ىي أف التقويـ أداة ىامة لموقوؼ عند نقاط القوة و الضعؼ ألي عمؿ تربوي،
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 يتجمى ذلؾ مف خالؿ التعاريؼ التالية:
  عرفو جالزرGlaser:  التقويـ يساير التعمـ و يتفاعؿ مع المواقؼ التعميمية بدًءا

 .(1)بتحقيؽ األىداؼ إلى غاية الحصوؿ عمى المعمومات بواسطة القياس"

  عرفو بمـوBloom:  التقويـ ىو إصدار حكـ لغرض ما عمى قيمة األفكار أو"
حموؿ أو الطرؽ أو الموارد، و أنو يتضمف استخداـ المحكات و األعماؿ أو ال

المستويات و المعايير لتقدير مدى كفاية األشياء و دقتيا و فعاليتيا و يكوف 
 .(2)التقويـ إما كميا أو كيفيا"

  و يعرفو كموسمايرKlausmeier (1975):التقويـ يبنى عمى ثالثة مراحؿ و ىي" : 

 معمومات عمى الظاىرة المعنية. استعماؿ القياس لمحصوؿ عمى .1

تحديد و صياغة األىداؼ التي تمثؿ المحكات لمقارنتيا بالمعمومات  .2
 المحصؿ عمييا.

القرارات  التخاذكشؼ العالقة بيف األىداؼ و البيانات أو المحكات  .3
 .(3)الالزمة"

   كما عرفو ثروندايؾ و ىاجف(1964 P 14 )Therndike R.L Horgan التقويـ ىو" :
 .(4)شيء ما ثـ الحكـ عمى قبوؿ و مالئمة ما وصؼ"وصؼ 

   عرفوBondoir. A (1972) التقويـ ىو جمع معمومات ضرورية كافية منتقاة مف" :
مجموعة مف االختبارات، و لكي يتخذ قرارا انطالقا مف األىداؼ التي حددنا، 

 .(5)فالتقويـ ىو الذي يبمغ لنا ىذه المعمومات"

                                         
1
 - Glaser, R; (1963)  : Instructional Technology and the measurement of learning out comes some questions 

American psychologist, in. .158ص  ،1لتدريس، دار الصفاء، األردف، ط: أساسيات تصميـ ا(2111)ماجدة السيد عبيد و آخروف  

2 -  Bloom, B; S (1967)  : Taxonomie des objectifs pédagogiques," T1, T"2, traduction Marcel Lavolée éducation 

nouvelle, Montréal, in. .38، ص 1: القياس و التقويـ، دار جرير لمنشر و التوزيع، ط(2117) عبد الوحيد الكييسي  
3
 - Klausmeier,H. J : learning and human abilities, New York, Harper and Rou publishers in: 

.599، ص9: عمـ النفس التربوي، مؤسسة الرسالة، لبناف، ط(1998)شتواني عبد المجيد  
4
- Thorndike R., Horgane l (1961)  : Measurement and evaluation in psychology and education New York, P14 

in, .1985، 3جمعية عماؿ المطابع التعاونية، عماف، ط : مبادئ القياس النفسي و التقويـ التربوي،(1985)سبع محمد أبو لبدة  
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 ف إ( ف39,ص2117) د الوحيد الكبيسيبحسب عHowsan  عرؼ التقويـ "عمى انو
تمؾ العممية التي تتضمف إصدار حكـ عمى أساس دليؿ متعمؽ بتحقيؽ حاالت 

 محددة مف قبؿ أو أىداؼ معقولة ".

سبؽ نستطيع أف نعرؼ التقويـ التربوي بأنو عممية نستطيع مف خالليا أف  ومف خالؿ ما
 ة المسطرة .نحدد ما تـ تحقيقو مف األىداؼ التربوي

 التقويم و المفاهيم المرتبطة به:ـ 2

 يذكر في كثير مف األحياف مصطمح "التقويـ" مرتبطا مع عدة مصطمحات مثؿ "القياس" و

"التقييـ" و "االختبار" حتى يكاد يتبادر إلى ذىف السامع أنيا كممات مترادفة، و أنيـ يؤدوف 
و االختالؼ واضح، و لكف ىنالؾ عالقة إلى مفيـو لغوي و معنوي واحد، مع أنيـ يختمفوف 

 . متينة تربط ىذه المصطمحات بعضيا ببعض
 : القيـاس ـ1ـ2

 ىو عممية تقدير األشياء أو المستويات تقديرا كميا وفؽ إطار مف المقاييس المدرجة.
 ( لغويا: "مف قاس بمعنى قدر، قاس 4، ص 2117و عبد الواحد الكبيسي )يعرف

 أي قدره عمى مثالو". الشيء بغيره أو عمى غيره

  و يعرفوCronbach. L (1961)(6) العممية المنيجية المحددة التي يمكف مف خالليا" :
التعرؼ عمى كمية ما يوجد في الشيء المقيس مف السمة أو الخاصية التي 

 قيسيا".ن

  يعرفوGuilford J. P (1954)(7).القياس ىو وصؼ لمبيانات أو المعطيات باألرقاـ" : 

                                                                                                                               
5
- Bondoir,A ;(1972) : La méthode des tests en pédagogie, ed ,PUF, Paris. 

6
- Cronbach, L;(1961) : Essentials of psychological testing, 3rd ed, New York, in :   

.14، ص 3و التقييـ التربوي، مطابع التعاونية، األردف، ط النفسي (: مبادئ القياس1985سبع محمد أبو لبدة)   

7
 - Gruilford., J P (1954)  : Psychometric methods, 2

nd
 ed, New York, M.C Graw Hillinc, in:   

.15، ص 1لفكر، األردف، ط( : مبادئ القياس النفسي و التقييـ التربوي، دار ا2118سبع محمد ابو لبدة)  
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و مف خالؿ التعاريؼ السابقة نجد أف القياس ىو عبارة عف مجموعة مف المعمومات و 
المالحظات الكمية عف الشيء موضوع القياس، أو ىي عممية تقدير الظواىر تقديرا كميا 
لتحديد مدلوالتيا و ذلؾ باستخداـ كؿ وسائؿ القياس المتوفرة التي تساعدنا لموصوؿ إلى 

 أحسف النتائج.
 ؿ الجدوؿ التالي نبيف الفرؽ بيف مفيومي القياس و التقويـ:و مف خال

 التقويػـ القيػاس
 يحكـ عمى قيمتو ييتـ بوصؼ السموؾ

يقتصر عمى التقدير )الوصؼ( الكمي 
 لمسموؾ

يشمؿ التقدير الكمي و النوعي لمسموؾ، كما يشمؿ حكما 
 يتعمؽ بقيمة ىذا السموؾ

 يعد عممية تشخيصية و عالجية في وقت واحد. يتحدد بالمعمومات عف الموضوع المقاس
يعتبر أكثر موضوعية ألنو يعتمد عمى 

 الدقة الرقمية فقط
يعتمد عمى عدد مف المبادئ و األسس مما يجعمو أشمؿ و 
مف أبرزىا: الشموؿ، التشخيص العالج مراعاة الفروؽ 

 ذلؾ يعتبر ذا قيمة كبرى مف الناحية التربوية.لالفردية 
عطاء وصؼ لمموضوع يقتصر عمى إ

المراد قياسو دوف إعطاء اىتماـ لمربط بيف 
 جوانبو

 يقـو عمى مقارنة الشخص مع نفسو و مع اآلخريف.

 (: يوضح الفرق بين التقويم و القياس11الجدول رقم )

 التقييـم: ـ2ـ2
" قوـ 819أما بالنسبة لتقييـ مف الناحية المغوية فقد جاء في معجـ "مجاف بالطالب ص 

 تقييما:
 . الشيء سعره و ثمنو.1
. الوضع: استعراض نتائجو.أما مف الناحية االصطالحية فالتقييـ ينحصر في تثميف 2

" أو ، رسوب الشيء، أي إصدار حكـ عمى شخص أو مجموعة مف األشخاص مثؿ: "نجاح
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في حيف التقويـ يكوف  ،عالمة "جيد جدا، جيد، متوسط"، دوف التعرض لألسباب التي تفسرىا
 أعـ و أشمؿ فيو يقصد بو بياف قيمة الشيء مع تعديؿ و تصحيح اعوجاجو.

 االختبار: ـ3ـ2
  عمى أنو تقديـ مجموعة مف األسئمة (18، ص 2113)يعرفو ىيثـ كامؿ الزبيدي :

ينبغي حميا، ونتيجة إلجابات الفرد عمى مثؿ ىذه السمسمة مف األسئمة نحصؿ 
 مف خصائص ذلؾ الفرد. عمى مقياس لخاصية

  عمى أنو عبارة عف مجموعة مف المثيرات  (1981)و يعرفو بيروني عبد السالـ
أعدت لتقييس بطريقة كمية و كيفية بعض المعطيات العقمية و الخصائص 
النفسية و قد يكوف المثير ىنا أسئمة شفيية أو مكتوبة أو قد تكوف سمسمة مف 

أو صورا أو رسوما و ىذه كميا مثيرات تؤثر  األعداد أو بعض األشكاؿ اليندسية،
عمى الفرد وتستثير استجاباتو و مف ثمة تنسب لو درجات معنية بناًء عمى ىذه 

 االستجابات.

و مما سبؽ نجد أف االختبار يتكوف مف مجموعة مف األسئمة باختالؼ أنواعيا يجب اإلجابة 
اللو معرفة شيء واحد عف الفرد و االختبار يقيس جزء مف السموؾ أو نستطيع مف خ ،عمييا

و ليس كؿ شيء، و عند اإلجابة عمى أسئمة االختبار نحصؿ عمى مقياس عددي )درجة 
 الصفة التي اختبرناىا لدى الفرد(.

 و الجدوؿ التالي يوضح الفرؽ بيف التقويـ و االختبار:
 

 التقويـ االختبار
في أحد  تمميذعممية قياسية تقيس مدى كفاية ال

 النواحي
عممية قياسية عالجية تعطي صورة واضحة عف 

الحالي و تكشؼ عف مواطف القوة و  تمميذمستوى ال
الضعؼ في النظاـ التعميمي و تقترح العالج 

 المناسب.
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 اسـالقي
 

 استخداـ أداة قياس 

 الحصوؿ عمى نتائج 

 وصؼ كمي 

 االختبار
 

  أسئمة يجب اإلجابة
 عمييا

 قياس جزء مف السموؾ 

 وصؼ كمي 

 التقييـم
 

 تثميف الشيء 

 إصدار الحكـ 

 التقويـم
 

  عممية شاممة
 و عالجية

عممية يتشارؾ فييا كؿ األطراؼ المؤثرة و المتأثرة  عمؿ يقـو بو المعمـ فقط
 بالعممية التربوية

مف جانب  تمميذنستطيع مف خاللو قياس مستوى ال
 واحد

جزء ال يتجزأ عف المنظومة التربوية و ال يمكف 
االستغناء عنو فمف خاللو نستطيع معرفة درجة 

 مف جميع الجوانب تمميذنمو ال
يعتبر العممية األساسية التي نوظؼ فييا عدة  يعتبر أحد وسائؿ التقويـ

 وسائؿ مف أجؿ الوصوؿ ليا.
 بين التقويم و االختبار": يوضح الفرق 12الجدول رقم "

  واالختبار بالمخطط التالي:و يمكف تمخيص العالقة بيف القياس 
 
 
 
 

 ": العالقة بين القياس، االختبار، التقييم و التقويم11الشكل رقم "

 أنواع التقويم التربوي: ـ3

توجد تصنيفات متنوعة لمتقويـ التربوي، باختالؼ تصورات و أفكار الميتميف بالتقويـ التربوي 
 تعبر عف المبادئ الفمسفية التي يتبنونيا و المناىج العممية. و التي

و بالرغـ مف ذلؾ يمكف تقسيـ أنواع التقويـ التربوي إلى ثالثة أنواع، و ذلؾ حسب األىداؼ 
 التربوية المتبناة، و يمكف إيجازىا فيما يمي:

ا أىداؼ تتعمؽ بالمكتسبات القبمية: أي الميارات والكفاءات التي يجب توصيمي ( أ
 إلى التمميذ.

أىداؼ بينية أو وسطية: حيث يتـ تحديد الخطوات التي يتعمـ مف خالليا  ( ب
 التمميذ معارؼ جديدة.

 ج( أىداؼ نيائية تضبط منتوج التعمـ. 



                                                                                                                                                    ثاني                     الفصل ال

 

23 
 

 وعند أثناءىاباعتبار التقويـ التربوي مستمر باستمرار العممية التعميمية أي منذ بدايتيا و 
     انتيائيا لذلؾ يمكف إيجاز بعض ىذه األنواع فيما يمي:

  حسب اإلطار المرجعي: و يمكف تقسيـ التقويـ التربوي حسب ىذا اإلطار إلى
 نوعيف، ىما: التقويـ القياسي، و التقويـ المعياري.

  حسب مكانة المتعمـ بالنسبة لمعممية التعميمية ونجد حسب ىذا اإلطار نوعيف
 الداخمي و التقويـ الخارجي.ىما: التقويـ 

  حسب األدوار التي نيدؼ إلى قياسيا: و نميز ىنا ثالث أنواع و ىي: التقويـ
 التشخيصي، التقويـ التكويني، و التقويـ النيائي.

 نوعيف أساسييف: التقويـ البنائي و التقويـ التجميعي.   إلى كما يوجد مف صنؼ التقويـ التربوي
 :بو العممية التي تحرؾ عممية التدريس في القسـ، و يقصد التقويم البنائي

 أـ ال.متعمـ يسير وفؽ ما تـ التخطيط لو حيث يتـ تحديد ما إذا كاف ال

 :يتـ في نياية منياج تعميمي معيف، و ييدؼ مف خاللو  التقويم التجميعي
 إلى معرفة المستوى الذي وصؿ إليو المتعمـ أي ما استوعبو مف المنياج.

)التمييدي، القبمي(، ربعة أنواع و ىي:التقويـ األوليالتقويـ التربوي إلى أىنالؾ مف قسـ 
 التقويـ النيائي )اإلجمالي الختامي(.قويـ التشخيصي و التـ البنائي )التالزمي، التكويني(،التقوي

و باعتبار التقويـ عممية مستمرة متالزمة مع النشاط التعميمي و دعامة أساسية يرتكز عمييا، 
مف اختالؼ التصنيفات و تنوعيا، نجد أنيا تشكؿ في مجمميا كال متكامال، لذلؾ  و بالرغـ

 سنعرض و بنوع مف التفصيؿ ثالثة أنواع مف التقويـ و ىي:
كما يعرؼ كذلؾ بالتقويـ التمييدي، و ىو يتـ في بداية العممية  التقويم التشخيصي:  ـ1ـ3

ضـ أفراد مختمفيف في كؿ شيء حتى في التعميمية أو التكوينية، باعتبار القسـ المدرسي ي
مشاكميـ ولكف ىذا ال يمغي وجود مشكالت مشتركة بيف الجميع في الفصؿ المدرسي الواحد 
و لمساعدة المتعمميف يحدد المعمـ نوع المشكمة و يأخذ بعيف االعتبار عدة جوانب منيا 
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أي أف المعمـ يسعى  الجانب األكاديمي و ذلؾ قبؿ الشروع في المنياج أو المقرر الدراسي،
 إلى معرفة مستوى المتعمـ والحصيمة النيائية لما تمقاه سابقا قبؿ الشروع في منياج جديد.

 إلى التساؤالت التالية: : Dlandshere G (1948)ارو قد أش
  ىؿ التمميذ مزود بالنوعية المعرفية و العاطفية و المعارؼ الضرورية لمسماح لو

 إلى مادة جديدة أو مرحمة دراسية جديدة؟ باإلنتقاؿ

 ىؿ التمميذ يوجد في المكاف المناسب؟ 

إذف ىذا النوع مف التقويـ يسعى إلى الكشؼ عف الصعوبات التي يتمقاىا التالميذ و التعرؼ 
عمى نقاط القوة و الضعؼ لدييـ ومدى قابميتيـ و استعدادىـ لالنطالؽ في منياج مدرسي 

 ة.جديد أو حصة بيداغوجي
 أهـدافه:

 ػ لمكشؼ عف المشكالت الدراسية التي تعيؽ تقدـ تعمـ المتعمـ.

 ػ معرفة نواحي القوة و الضعؼ في تعمـ المتعمـ.

 ػ تحديد مدى قابمية واستعداد المتعمـ لتمقي برنامج مدرسي جديد.

 ػ تحديد قدرات ومعرفة ميوؿ و اىتماـ المتعمـ.

 يـ، يمكف اتخاذ اإلجراءات التالية:و بعد اإلنتياء مف ىذا النوع مف التقو 

تعزيز المكتسبات المعرفية غير المتحكـ فييا جيدا قبؿ الشروع في تناوؿ عممية  ػ
 تعميمية موالية.

 تكييؼ العممية التعميمية مع التطور التحصيمي لمتمميذ. ػ

 مباشرة عممية جديدة. ػ
عممية التدريس و ىو يعتبر بمثابة  يمارس ىذا النوع مف التقويـ أثناء التقويم التكويني: ـ2ـ3

أداة يتـ مف خالليا ضبط مراحؿ الدرس و تصحيحيا، و بواسطتو يستطيع المعمـ تدارؾ و 
 .تصحيح األخطاء التي تعرض ليا أثناء تقديـ الدرس
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التكويني في قولو: "يكوف التقويـ تكوينيا، إذا كاف  : التقويـHamline D. (1982 P158)(8)يعرؼ 
ىدفو األساسي أف يقدـ بسرعة لممتعمـ معمومات مفيدة عف تطوره أو ضعفو و ىو وسيمة مف 

 وسائؿ معاجمة ىذا الضعؼ".
عرؼ كذلؾ بأنو النوع الذي يستعمؿ لتطوير و تحسيف برنامج مازاؿ لـ يكتمؿ بعد و ىو  كما

 يمد المقـو بالتغذية الراجعة.
فمف خالؿ التقويـ التكويني يستطيع التمميذ أخذ صورة واضحة عف المعارؼ و الكفاءات 

 ة التكويف.التي اكتسبيا ومعرفة الصعوبات التي تعرقؿ فيمو وتحصيمو، فيو مرتبط بسيرور 
 تتمثؿ أىداؼ ىذا النوع مف التقويـ فيما يمي: أهدافـه:
 بالنسبة لممعمم و المتعمم:  ( أ

ػ تعديؿ سيرورة التعمـ: و تزويد المكونيف و المتكونيف بالمعمومات التي تساعدىـ عمى 
 تنظيـ الحصة التعميمية.

 ػ يساعد التالميذ عمى ترسيخ مفاىيـ جديدة.

مميف خالؿ حصة أو وحدة دراسية ومعرفة مقدار التغيير في ػ تحديد مدى تعمـ المتع
 سموؾ المتعمـ مف جميع الجوانب.

 بالنسبة لممنهاج الدراسي:  ( ب

ػ معرفة نقاط القوة و الضعؼ في المنياج وتوجيو مساره وتطوير مكوناتو لتحقيؽ 
 أىدافو المرجوة.

 خالؿ عممية بناء المنياج. االعوجاجػ كشؼ وتصحيح 

 ج(  بالنسبة لمعممية التعميمية التعممية:

 ػ يساعد عمى معرفة الصعوبات التي تواجو العممية التعميمية التعممية.

 ػ يقدـ الحموؿ واالستراتيجيات التي تساعد عمى تخطي كؿ العراقيؿ.
                                         
8
- Hamline,D ; (1982)  : Les objectifs pédagogiques en formation initiale et formation continue,E.d.E.S.F,  Paris, 

P158  
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 مميزات و وظائف التقويم التكويني:
كما  Viallet et Maisonneuve (1990)(9)يتميز التقويـ التكويني بمميزات و وظائؼ يمخصيا 

 يمي:
 :يمتد طوؿ عممية التعمـ، فيو يسمح لمتمميذ عمى التعرؼ في كؿ وقت  مستمـر

 عمى مستواه التعميمي و الصعوبات التي يعاني منيا في تعممو.

 أي أنو يعتبر نشاطا تعميميا حيث يستطيع التمميذ مف خاللو تصحيح تربـوي :
 تعممات جديدة.أخطائو و يساعده عمى اكتساب 

 :جعؿ التمميذ في حالة دائمة مف النشاط و ذلؾ بفضؿ التغذية الراجعة  ديناميكـي
التي يوفرىا لو و التي تساعد كؿ مف المعمـ و المتعمـ عمى معرفة مدى تحقؽ 

 األىداؼ.

 :أي أنو مميز حيث يسمح بتحديد صعوبات التعمـ و زمف بروزىا. تمييـزي 

 :ثناء تقديـ أجزاء قصيرة مف المحتوى الدراسي مما بمعنى أنو يتـ أ اقتصادي
 يسمح لممعمـ بالرجوع و استدراؾ ما فات مف أخطاء.

 :نقاط القوة فيعززىا و نقاط الضعؼ فيعيدىا. باالعتباربمعنى أنو يأخذ  مشخـص 

 :ألنو يقرب بيف المعمـ و التالميذ، و ذلؾ مف خالؿ الحوار و الذي يتـ  اجتماعـي
 العمؿ مف أجؿ تجاوز كؿ العراقيؿ.مف خاللو توحيد 

 و الشكؿ التالي يوضيح أىـ عناصر التقويـ التكويني:
 
 
 
 

                                         
9
- Viallet et Maisonneuve (1990) : 80 fiches d’évaluation pour la formation et l’ enseignement , Paris, les 

éditions d’organisation, in : ( عمـ النفس القياسي، ديواف المطبوعات الجامعية، د.ط، ص 2117بوسنة محمود :)81.  

 التقويـم التكوينـي

التأكد مف االستمرار 
 ب المعرفةافي اكتس

وضع تغذيػة 
 راجعػة

استخداـ استراتيجيات 
 تعميمية جديدة و مناسبة

استخػداـ وسائؿ تعميمية 
 جػديػدة
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 "(31، ص 1999حسب نبيل عبد الهادي )" ": يوضح أهم العناصر التي يحتويها التقويم التكوين12الشكل رقم "

يعرؼ كذلؾ باسـ التقويـ التحصيمي أو الختامي أو الشامؿ، و بالرغـ  التقويم النهائي: ـ3ـ3
المدرس أو جياز خاص  مف اختالؼ تسمياتو، إال أنو تمؾ العممية التربوية التي يقـو بيا

مكمؼ بالتالميذ في نياية تعميـ معيف مف أجؿ الحكـ عمى النتائج، و إصدار أحكاـ نيائية 
عف مدى فاعمية العممية التعميمية، و ذلؾ بتحديد مدى تحقؽ األىداؼ المرتبطة بالمقرر 

 ليـ.الدراسي، أو جزء منو، كما ييدؼ إلى فحص مدى اكتساب التالميذ لممعارؼ المقدمة 
  يعرفوBarlow. M (1987, P 147)(10)  في قولو: "إنو يحكـ عمى مجموعة أعماؿ

نيائية"، كما يمكف ىذا النوع مف التقويـ، المدرس مف جرد الكفاءات التي اكتسبيا 
التالميذ بعد أف تمقوا تعميـ لفترة معينة، و في ىذه العممية يركز المدرس عمى ما 

 ة"تـ تحقيقو أي "األداءات المنجز 

 أهـدافه:
يمكف المعمـ مف معرفة مدى اكتساب التالميذ لممعارؼ و الكفاءات وذلؾ مف خالؿ  ػ

 النتائج المتحصؿ عمييا مف قبؿ التالميذ.

 تحديد مدى فاعمية البرنامج. ػ

 إصدار الحكـ عمى نتائج التالميذ إما بالفشؿ أو بالنجاح. ػ

 توجيو التالميذ حسب معدالتيـ إلى الشعب المختمفة. ػ

و التقويـ النيائي أو التحصيمي يتـ في نياية حصة تعميمية أو في نياية وحدة تعميمية أو 
نياية درس أو سنة أو طور دراسي و ىو شائع االستعماؿ بيف جميع أطراؼ العممية 

 .نيائيو الشكؿ التالي يوضح أىـ عناصر التقويـ ال التعميمية.
 

                                         
10

- Barlow. M (1987)  : Formuler et évaluer ses objectifs en formation, ed Chronique sociale cool l’essentiel, 

Lyon,  P 1963 in : .182،  ص 2طالتقويـ،   (: التدريس باألىداؼ و بيداغوجيا1995محمد شارؼ سرير، نورالديف خالدي)   

 النهائـي التقويـم

الحكم بشكل نهائي عمى 
 العممية التعميمية

 

وضع  تصنيف الطمبـة و
 معايير النجاح

تحديد مـدى فاعمية 
 البرنامـج

توجيه التالميذ و توزيعهم عمى 
 الشعب المختمفة
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 "(1999حسب نبيل عبد الهادي )" النهائي": يوضح أهم العناصر التي يحتويها التقويم 13الشكل رقم "

 كما يمكف تمخيص أنواع التقويـ التربوي في الجدوؿ التالي:
 مقتضيات اإلنجاز أهداف التقويم أنواع التقويم

التقويم 
 التشخيصي

 .تحديد المكتسبات القبمية لمتالميذ 

  الكشؼ عف مدى تجانس مستوى التالميذ في القسـ
 الواحد.

 الدرس الجديد. تحديد نقطة إنطالؽ 

 .تشخيص النقائص و اقتراح الحموؿ قصد معالجتيا 

 .قبؿ انطالؽ الدرس 

 .في بداية الدرس 

  في بداية مقرر دراسي أو سنة
 دراسية.

التقويم 
 التكويني

 .التعرؼ عمى مدة مواكبة التالميذ لمدروس 

 .تصحيح وتعديؿ المسار التعميمي 

 .ضبط عناصر الفعؿ التعميمي 

 مف جزء آلخر عند اإلنتقاؿ 

  عند اإلنتقاؿ مف ىدؼ إلى
 ىدؼ آخر.

التقويم 
 النهائي

 .المقارنة بيف األىداؼ المنجزة و المسطرة 

 .قياس مستوى التالميذ و نتائج التعميـ 

 .ترتيب و تصنيؼ التالميذ 

  عند نياية درس أو فصؿ أو
 سنة دراسية.

 .عند نياية مرحمة أو طور 
 التقويم ": يبين أنواع13الجدول رقم "

 مجاالت التقويم التربوي: ـ 4

 لمتقويـ التربوي مجاالت عديدة، يمكف حصرىا فيما يمي:
أي الحكـ عمى مدى تماشي ىذه األىداؼ مع خصائص  تقويم األهداف البيداغوجية: ـ

المتعمميف مف جية، و مدى ارتباطيا مف جية أخرى مع متطمبات المحيط خاصة مسارات 
 التكويف المستقبمية و عالـ الشغؿ.
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يستفاد مف نتائج تقويـ المناىج في تطويرىا و في تحسيف عممية التعمـ، تقويم المناهج:  ـ
 عمى التعمـ. تالميذاألساس خطة لمساعدة ال أف المنيج في باعتبار

مف خالؿ عممية التقويـ يستطيع المعمـ التعرؼ عمى مدى فعالية طريقتو في المعمم:  ميتقو  ـ
 التدريس و بالتالي تحديد نقاط الضعؼ و معالجتيا و نقاط القوة و تدعيميا.

المؤسسات التربوية فضاء تتـ فيو العممية البيداغوجية،  باعتبارتقويم المؤسسات التربوية:  ـ
فإف عممية تقويـ الكفاءة اإلدارية وما يرتبط بيا مف تشريعات تربوية و ىياكؿ و أفراد ووسائؿ 

الصحيح و  االتجاهعممية نستطيع مف خالليا السير بعمميتي التعميـ و التعمـ في ،و غيرىا
 السميـ.

مف خالؿ ىذه العممية نستطيع التنويع في وسائؿ العممية المادي: تقويم الوسائل و التنظيم ـ
التعميمية ومدى كفاءتيا و يكوف المتعمـ محور العممية التعميمية و يتـ تقويمو مف عدة 

 جوانب.
تقـو مخرجات العممية التعميمية و يتـ  باعتبارىاىي عممية في غاية األىمية  تقويم المتعمم: ـ

 ىي :تقويمو مف عدة جوانب 
  تقويـ المعارؼ(savoir) حيث يتـ تقويـ معارؼ التالميذ في جميع مياديف التعمـ :

 المختمفة كالعمـو و الرياضيات ... الخ.

  تقويـ المعارؼ األدائية(savoir – faire) : و نقصد بذلؾ تقويـ القدرات التي يمتمكيا
ا مف خالؿ الفرد وتمكنو مف إنجاز النشاطات و كذلؾ الكفاءات التي اكتسبي

 مواقؼ واقعية أو إصطناعية.

  تقويـ المعارؼ السموكية(savoir-être) و المقصود مف ذلؾ تقويـ االستجابات :
التي يؤدييا المتعمـ في مختمؼ المواقؼ اإلجتماعية أي تقويـ جانب مف جوانب 

 الشخصية ويمكف استعماؿ المالحظة.

  تقويـ المعارؼ التعبيرية(savoir-dire): بذلؾ كيفية تعامؿ الفرد مع  و يقصد
 نقميا إلى غيره.يالوسائؿ التي يستقبميا و كيؼ 
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 أسس التقويم التربوي: ـ5

مجموعة مف األسس التي ال يمكف االستغناء عنيا عند تخطيط و تنفيذ عممية التقويـ،  ىنالؾ
إذا أردنا الوصوؿ إلى أحسف النتائج و تحقيؽ أكبر قدر مف األىداؼ، و مف أبرز ىذه 

 األسس ما يمي:
  التجانس بيف أىداؼ المنيج و التقويـ: بمعنى أف يكوف ىنالؾ ترابط فيما يتـ

المنياج ييدؼ إلى إنماء شخصية التمميذ، فإف عممية التقويـ إنجازه فإذا كاف 
 يجب أف تقمؿ مف الفروؽ الفردية في األداء وتكثر مف المقارنات الجماعية.

  شمولية التقويـ: يشمؿ التقويـ جميع أنواع و مستويات األىداؼ التعميمية و جميع
ىماؿ جانب آخر  عناصر العممية التعميمية، فال يجب التركيز عمى جانب وا 

 كالعناية بالناحية العقمية و إىماؿ نواحي النمو األخرى.

  كبر قدر مف أتنويع أساليب و أدوات التقويـ: و ذلؾ مف أجؿ الحصوؿ عمى
المعمومات و يجب التأكد مف جودة ىذه الوسائؿ و تماشييا مع تقويـ األىداؼ 

 التربوية المراد تحقيقيا.

  لما يتـ تحقيقو مف  ةمستمر  ـيو تقالعممية  باعتبارهاستمرار عممية التقويـ: و ذلؾ
المنياج الدراسي و األىداؼ التعميمية و ذلؾ مف أجؿ التصحيح المستمر لعممية 

 التعمـ.

 .التقويـ عممية تعاونية: فيو يشارؾ فيو كؿ مف يؤثر و يتأثر بالعممية التربوية 

  الموضوعية: بمعنى أف تكوف نتائج التقويـ مستقمة عف.  الحكـ الذاتي لممقـو

  أف يميز التقويـ بيف مستويات األداء و يكشؼ عف الفروؽ الفردية و القدرات
 .تالميذالمتنوعة لم

  التقويـ عممية تشخيصية و عالجية : فمف خاللو نستطيع أف نصنؼ نواحي القوة
 والضعؼ و ذلؾ مف اجؿ التعزيز و اإلصالح .
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 ـ في تحسيف العممية التعميمية و في التقويـ عممية وظيفية: بمعنى أنو يساى
 تغييرات إيجابية في جميع عناصرىا. ثإحدا

 تمميذالتقويـ عممية إنسانية: بمعنى أف يترؾ أثرا طيبا في نفس ال. 

لشروع في تخطيط أو تنفيذ ا عند احترامياوالشكؿ التالي يوضح بعض األسس التي يجب 
 عممية التقويـ.

 
 
 
 

 
 ": يوضح أسس التقويم التربوي14الشكل رقم "

ويمكف تمثيؿ األسس النفسية التي يجب إحتراميا عند الشروع في عممية التقويـ في الشكؿ 
 التالي:
 
 
 

 
 

 ": يوضح األسس النفسية لمتقويم15الشكل رقم "

 مراحل التقويم التربوي:ـ 6

ىناؾ اختالؼ كبير بيف الميتميف بالتربية فيما يخص المراحؿ التي يمر بيا التقويـ التربوي 
 فينالؾ مف يقسميا حسب أنواع التقويـ الثالث و ىي كما يمي:

 ويـم التربـس التقويـأس

 اوفػالتع االستمرارية أف يبنى عمى أساس عممي أف يكوف اقتصاديا الشمػوؿ

 اإلنسجاـ مع األىداؼ و المنياج التكامػؿ

 األسس النفسية لمتقويـ

 .اإلعداد النفسي لمتمميذ 

  اإلمتحاف و إعالـ تقصير المدة الزمنية بيف
 التالميذ بنتائجيـ وتفسيرىا.

 .مشاركة التالميذ في عممية التقويـ 

 .إثارة دافعية التالميذ 

  إطالع التالميذ عمى نوعية األسئمة وطريقة
 االمتحاف.
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 :التعميمي، و ىي نقطة ؿ الفعؿ بأو كما تعرؼ بما ق المرحمة األولى
البداية حيث يتـ فييا تحديد وضبط كفاءات التعمـ مف خالؿ األىداؼ 

 الموضوعة.
 :العممية التعميمية و التعممية و تضـ المحتوى و الطرائؽ  المرحمة الثانية

التدريسية و الوسائؿ التعميمية و كذلؾ العالقة الترابطية بيف المعمـ و 
 التمميذ.

 :و ىي نقطة الوصوؿ أو كما تسمى ما بعد الفعؿ  المرحمة الثالثة
التعميمي و تتضمف النتائج المتحصؿ عمييا بعد مرحمة دراسية أو مسار 

 تعميمي.

 في حيف ىنالؾ مف يقسـ مراحؿ التقويـ التربوي بالشكؿ التالي:
  عمى  االتفاؽالتخطيط: وىي مرحمة أولية تكوف قبؿ بداية عممية التقويـ و فييا يتـ

الوسائؿ المالئمة  اختيارجراء التقويـ و ذلؾ عف طريؽ تحديد األىداؼ و كيفية إ
 وكذلؾ إعداد جدوؿ زمني لتنفيذ البرنامج التقويمي.

  تحميؿ الموقؼ التقويمي: و يتـ في ىذه المرحمة جمع المعمومات عف موضوع
 التقويـ قصد تحديد أبعاد الجيد المطموب بذلو عند إجراء عممية التقويـ.

  األىداؼ: في ىذه المرحمة تحدد األىداؼ و تحمؿ إلى أىداؼ سموكية قابمة تحديد
 لمقياس.

  تحديد المتطمبات: و يتـ في ىذه المرحمة التعرؼ عمى مستوى الفرد قبؿ بدء
عممية التقويـ، و ذلؾ مف أجؿ التعرؼ عمى المتطمبات األساسية الالزمة لو حتى 

 يمكف تحقيؽ األىداؼ المنشودة.

  ات القياس: و ىنا يتـ اختيار األدوات المناسبة لجمع البيانات اختيار أدو
 المطموبة.
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  تحديد االستراتيجيات: و يعني ىذا تحديد االستراتيجيات التعميمية مثؿ الخبرة
 التعميمية و التغذية الراجعة.

  إعداد جدوؿ زمني: فعند القياـ بعممية التقويـ ال بد مف إعداد جدوؿ زمني، فمثال
 يـ التالميذ قبؿ رصد عالماتيـ و معدالتيـ.ينبغي تقو 

  إتخاذ القرار: و ىنا يتـ إتخاذ القرار استنادا إلى وقائع حدثت أثناء تنفيذ برنامج
 معيف، فيتـ إتخاذ قرارات تتعمؽ بالنجاح أو الفشؿ و كذا التصنيؼ. يتعميم

 وظائف التقويم التربوي: ـ7

باالستناد إلى المفيـو الجديد لمتقويـ و المتمثؿ في تحديد ما بمغناه مف نجاح في تحقيؽ  
األىداؼ التي سطرت، فيو يعتبر وسيمة نستطيع مف خالليا تحديد المشكالت و تشخيص 
األوضاع بقصد التحسيف و التعديؿ لذلؾ فإف وظائؼ التقويـ األساسية ىي التشخيص و 

سب لذلؾ، فإف عممية التقويـ تنبع مف قيمة البيانات التي توفرىا و العالج والتصنيؼ المنا
 التي يمكف تفصيميا فيما يمي:

 بمعمومات عف مدى التقدـ الذي أحرزه تجاه بموغ األىداؼ المنشودة  تالميذتزويد ال
 مما يساعدىـ عمى معرفة نقاط ضعفيـ و قوتيـ.

 لممواد الدراسية و  تمميذالتعرؼ عمى نواحي القوة و الضعؼ في تحصيؿ ال
 مساعدتو مف أجؿ تدعيـ نقاط القوة و معالجة نقاط الضعؼ.

  اإلىتماـ بالجانب النفسي لمتمميذ و ذلؾ مف خالؿ التأكد مف استعدادات التالميذ
 لتمقي موضوع أو مفيـو معيف.

 وميوليـ و قدراتيـ التي يجب أخذىا  تالميذالمساعدة في الكشؼ عف حاجات ال
 أثناء القياـ بالنشاط. بعيف اإلعتبار

  توفير معمومات كافية عف التالميذ الذيف يتخذ بشأنيـ قرارات تتعمؽ بتعميميـ مف
 الناحيتيف الكمية و الكيفية.
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 تالميذرفع مستوى العممية التعميمية و ذلؾ عف طريؽ تحديد التقدـ الذي أحرزه ال 
 في مجاؿ تحقيؽ األىداؼ التربوية المقررة.

  المساعدة في الحكـ عمى قيمة األىداؼ التعميمية فمف خاللو تتضح وتترسخ
 األىداؼ المنشودة كما يتـ توجيو التالميذ و المعمميف نحو االىتماـ بيا.

  تمكيف المعمميف مف اكتشاؼ مدى فعالية جيودىـ التعميمية في إحداث نتائج
 التعمـ المرغوب فيو.

  ارات المناسبة حوؿ عممية األداء التربوي، و تمكيف صانعي القرار مف اتخاذ القر
ذلؾ مف خالؿ المعمومات التي يوفرىا عف الوضع الحالي والظروؼ و اإلمكانات 

 المتاحة لممدرسة و غير ذلؾ مف المعمومات التي يحتاجونيا إلتخاذ القرار.

  الحكـ عمى مدى فعالية التجارب التربوية قبؿ تطبيقيا عمى نطاؽ واسع مما
 ي ضبط التكمفة و توفير الجيد و عدـ إىدار الوقت.يساعد ف

 .تزويد أولياء األمور بمعمومات دقيقة عف مستوى أبنائيـ 

 .الشكؿ التالي يوضح الوظائؼ األساسية التي يقـو بيا التقويـ التربوي
 
 
 
 
 

 ": يوضح وظائف التقويم التربوي16الشكل رقم "

 

 :أهداف التقويم التربويـ 8

 لمتقويـ التربوي أىداؼ يمكف تقسيميا إلى نوعيف و ىما:
 األهداف العامة: ( أ

إصدار األحكاـ عمى 
 عناصر العممية التربوية

 وظائف التقويم التربوي

 التشخػيص
 و العػالج

توضيػح 
 األىداؼ

تطوير المناىج 
 وتحسينيا

 

التعرؼ عمى قدرات 
 التالميذ و ميوليـ
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 المسطرة. معرفة مدى تحقؽ األىداؼ 

 .التأكد مف صحة القرارات المتخذة 

  الحصوؿ عمى معمومات و إحصائيات خاصة بمدى اإلنجاز و بياف نقاط
 القوة و الضعؼ.

 األهداف الخاصة:  ( ب

  وضع درجات لمتالميذ و الحكـ عمى مدى كفايتيا قصد اتخاذ القرارات
 المناسبة.

 .تشخيص تعمـ التالميذ و اكتشاؼ ما يعترضيـ مف مشكالت 

 .إرساؿ تقارير إلى أسر التالميذ حتى يطمعوا عمى نتائج أبنائيـ 

 .توزيع التالميذ وتوجيييـ عمى مختمؼ الشعب الدراسية 

 .تقييـ المعمميف مف طرؼ إدارة المدرسة وكذا المشرؼ التربوي 

 استخدامات التقويم التربوي: ـ9

 استخدامات رئيسية لمتقويـ التربوي و ىي: يركز المختصوف عمى  ثالثة
 .القرارات اإلدارية 

  تعممية.–قرارات منيجية وتعميمية 

 .قرارات تتعمؽ باإلرشاد و التوجيو التربوي و الميني 

و فيما يمي نركز عمى تفصيؿ القرارات التعميمية التعممية التي يستخدـ فييا التقويـ التربوي 
 مف قبؿ المعمميف:

 .تالمبذتشويؽ ال ػ

 .تالميذتشخيص تعمـ ال ػ

 .تالميذتحديد درجة تحصيؿ ال ػ

 المتفوقوف. تالميذتحديد ال ػ

 تعديؿ و تحسيف طرؽ التعمـ الصفي. ػ
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 لتعمـ وحدة جديدة. تالميذتحديد درجة استعداد ال ػ

 أدوات التقويم:ـ 11

وسائؿ عديدة وكؿ وسيمة تختمؼ عف األخرى، ىنالؾ ترابط وتواصؿ بيف ىذه الوسائؿ  لمتقويـ
 االمتحافمف أجؿ الوصوؿ إلى صورة متكاممة واضحة عف الموضوع المراد تقويمو و يعتبر 

 و استعماال باإلضافة إلى وسائؿ أخرى منيا:  انتشارامف بيف األدوات األكثر  االختبارأو 
 النفسية: مثؿ زوائر الذكاء والقدرات والقابميات وىنا نقيس  راتاالختباأو  الزوائر

ما يمتمكو الطالب مف قدرة عقمية ثـ نقـو نتائج ىذا القياس، قد نستعمؿ ىذا النوع 
 مثؿ أذكياء جدا أو متوسط الذكاء. تالميذفي تصنيؼ ال

  مف قوائـ الميوؿ: مثؿ قوائـ سترونؾ لمميوؿ المينية، و في ىذه القوائـ يطمب
التمميذ أف يبيف ما يجب و ما ال يجب و مف خالؿ ىذه القوائـ نتمكف مف دراسة 

 ميوؿ التالميذ وىذا يساعدنا في عممية التوجيو الفعاؿ.

  سؤاؿ نستطيع أف  211القوائـ الشخصية: بواسطة ىذه القوائـ التي قد تتكوف مف
أجؿ معرفة  نتعرؼ عمى مكونات شخصية التمميذ، بعد أف يجيب عمييا و ذؾ مف

 نقاط القوة و الضعؼ في شخصيتو و عالقاتو الشخصية.

  مف عدة أسئمة نستطيع مف خالليا معرفة  االتجاه: يتألؼ سمـ االتجاىاتساللـ
بيف موقفو مف يإتجاىات األفراد، ثـ الحكـ عمييـ فعند إجابة التمميذ عمييا 

 مضمونيا.

  طريؽ  توزع عمى األفراد إما عفاالستبياف: و ىو عبارة عف مجموعة مف األسئمة
 البريد أو تعطى ليـ باليد ليجيبوا عمييا، و الغرض ىو الحصوؿ عمى 

 معمومات الستعماليا في عممية التقويـ.

  المقابالت: قد يمجأ المقـو إلى مقابمة الفرد والتحدث معو في أمر معيف ثـ تقويمو
و بعض أدوات التقويـ مف خالؿ ذلؾ الحديث، و قد يجمع المقـو بيف المقابمة 

 األخرى.
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  السجؿ التراكمي: و ما يعرؼ كذلؾ بػ"سجؿ التمميذ" وىو يحتوي عمى بطاقات
مدوف فييا تحصيمو المدرسي منذ دخولو المدرسة إلى غاية خروجو منيا 

 و بطاقات السموؾ و العقوبات ...الخ. اتجاىاتباإلضافة إلى بطاقات ميوؿ و 

 لمدرسة الجزائريةثانيا: التقويم التربوي في ا
اىتمت التربية في القديـ بقياس مدى تحصيؿ التالميذ مف حقائؽ ومعمومات تـ تقديميا ليـ، 
و ذلؾ ألف وظيفتيا كانت محصورة في التمقيف، و أحسف وسيمة لقياس مدى التحصيؿ كانت 

 .االمتحانات
وبالنظر إلى التطور الحاصؿ في جميع نواحي الحياة غيرت المدرسة مف أىدافيا و 
وظائفيا، فيي تسعى اآلف إلى تغيير سموؾ المتعمـ إلى السموؾ المرغوب فيو و ذلؾ ال يتـ 
إال بعد تحقيؽ النمو الكامؿ و المتكامؿ مف جميع النواحي سواًء الجانب الجسمي أو العقمي 

مكانيات كؿ تمميذ و ىذا  االعتبارآخذيف بعيف  النفعالياأو  االجتماعيأو  استعدادات وا 
يتطمب تغيير الوسيمة التي نستطيع مف خالليا التأكد مف مدى تحقيؽ األىداؼ و أحسف 
وسيمة ىي التقويـ فيو يعتبر صمب العممية التربوية و يشكؿ حجر الزاوية في اإلصالح 

 البيداغوجي و تعديؿ األداء التربوي.
مف الدوؿ تسعى باستمرار إلى تطوير تعميميا وتحسيف عمميتيا التربوية، و  لجزائر كغيرىاوا

 الجزائرية قبؿ و بعد اإلصالح األخير. ةفيما يمي نتعرض إلى التقويـ التربوي في المدرس
 التقويم التربوي قبل اإلصالحات األخيرة: ـ1

 دوره  و ، قبؿ اإلصالح األخير بمدى تحصيؿ التالميذ ومكتسباتيـ المعرفيةكاف ييتـ التقويـ 

في االستعماؿ اإلداري أي التنقيط العددي و المعطيات اإلحصائية المرتبطة  ينحصر
فالتقويـ بذلؾ مختزؿ في مجرد القياس البسيط لممعارؼ المكتسبة وموظؼ ، باالمتحانات

ارات الدراسية لمتالميذ )تدرج، إعادة توجيو تالميذ السنة القرارات المرتبطة بالمس اتخاذلمجرد 
 التاسعة أساسي و أولى ثانوي، ...الخ(.
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مع مسار  ندماجاالونظرا ليذا الواقع فإف مفيـو التقويـ كاف ينبغي أف يوضع ضمف إشكالية 
التقويـ عنصرا  باعتبارعممية التعميـ و التعمـ و التحكـ الفعمي في ديناميكية التغيير، و 

أساسيا في العممية التعميمية التعممية، و يواكبيا في جميع مراحميا، و يمعب دورا رئيسيا في 
الوقوؼ عمى مدى تحقؽ األىداؼ التربوية فإف مفيـو التقويـ قد تغير مف مجرد كـ يستعاف 

ستراتيجية قرار في تحديد المسار الدراسي لمتمميذ، إلى عممية بيداغوجية ضمف إ التخاذبو 
متكاممة في عممية التعميـ و التعمـ و في ىذا المجاؿ أصدرت وزارة التربية الوطنية عددا مف 
النصوص: قرارات وزارية، مناشير تخص ىذا الجانب الميـ في العممية التعميمية التعممية، 

ؼ ـ، وقد تـ تعري1998أوت  12المؤرخ في  98/أ. ع/ 1111بدايتيا المنشور الوزاري رقـ: 
التقويـ في ىذا المنشور الوزاري عمى أنو "أسموب نظامي ييدؼ إلى تحديد مدى تحقيؽ 
األىداؼ المسطرة لمعممية التربوية برمتيا، و ىو ممثؿ في كؿ الوسائؿ المستعممة إللتقاط 
المعمومات الخاصة بمكتسبات التالميذ، و بنجاعة الطرؽ و البرامج وكذلؾ السندات 

لذلؾ، و ىو ييدؼ كذلؾ إلى كشؼ مواطف الضعؼ في العممية التربوية  التعميمية المستعممة
 و تداركيا بإقتراح البدائؿ و الوسائؿ"

ومف خالؿ التعريؼ السابؽ لمتقويـ التربوي، نستنتج أف عممية التقويـ جزء ال يتجزأ مف 
و طرؽ العممية التعميمية و ىو يشمؿ جميع جوانب العممية التعميمية التعممية، مف مناىج 

تدريس و وسائؿ و نظـ تربوية ...الخ، كما تـ مف خالؿ ىذا المنشور تحديد اإلطار العاـ 
 لمتقويـ التربوي ومبادئو األساسية.

 كما حدد ىذا المنشور المراحؿ التي تتضمنيا عممية التقويـ التربوي و كانت كمايمي:
و ىي مرحمة القياس التي يتـ فييا جمع وتنظيـ وتحميؿ المعطيات و  المرحمة األولى: ـ

 .االختبارتأويميا بالمجوء إلى وسائؿ مختمفة منيا االستجواب و 

 اعتماداو ىي مرحمة الحكـ التي يتـ فييا إبداء الرأي و إصدار الحكـ  المرحمة الثانية: ـ
 الذاتية.عمى معمومات موضوعية و ليس عمى أساس أحكاـ مسبقة أو 
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ىي المرحمة التي تمي الحكـ الناجـ عف المعطيات الموضوعية التي وفرىا  المرحمة الثالثة: ـ
، إعادة، توجيو" و إما انتقاؿالقياس و قد يتعمؽ القرار إما بالمسار الدراسي لمتمميذ "تدرج، 
 بالفعؿ التربوي "تعديؿ، دعـ، إعادة توجيو" أو بالتنظيـ و التسيير.

ا المنشور المبادئ األساسية لمتقويـ في النظاـ التربوي و التي يمكف إجماليا فيما كما حدد ىذ
 يمي:

  بعدا  باعتبارىاإدماج عممية التقويـ في عممية التعميـ و التعمـ و عدـ فصميا
 أساسيا في العممية التعميمية التعممية.

  ي.إستغالؿ نتائج التقويـ في دعـ وتوجيو و تحقيؽ أىداؼ الفعؿ التربو 

  إخضاع الفروض و االستجوابات و اإلختبارات التي تقدـ لمتالميذ لدرجة عالية
 مف الموضوعية.

  يجب أف يعتني أعضاء الفريؽ التربوي بسمـ التصحيح والتنقيط الذي يجب أف
 يوضع عند بناء المواضيع و اإلعتناء بالتصحيح النموذجي في القسـ.

 تالميذ عمى مستواىـ و مكتسباتيـ يجب أف تعبر العالمة التي يحصؿ عمييا ال
 الفعمية و الحقيقية.

كما حدد نفس المنشور الوزاري اإلجراءات الكبرى التي شرع في تطبيقيا ابتداًء  مف الدخوؿ 
 و ىي: 1999 – 1998المدرسي 

  يتـ اإلنتقاؿ مف سنة إلى أخرى في كؿ طور تعميمي عمى أساس قرار مجمس
 المعمميف و األساتذة.

  لإلنتقاؿ مف سنة إلى أخرى في 11/21أو  15/11شرط الحصوؿ عمى معدؿ 

 كؿ طور و اإلنتقاؿ مف طور إلى طور.   

  يمكف لمجمس المعمميف أو لمجمس األساتذة أف ينقذ بصفة استثنائية بعض
 التالميذ المذيف ال يستوفوف الشرط السابؽ.
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  و إلكتساب المعرفةتنظيـ فحص والئي مشترؾ في المواد التي تعتبر كوسائؿ 
تثمف نتائجو و تضاؼ إلى نتائج التقويـ المستمر لحساب معدؿ قبوؿ تالميذ 

 السنة السادسة إلى السابعة أساسي.

  ثانوي يخضع لإلجراءات السارية المفعوؿ شريطة  األولىالقبوؿ في السنة
 .11/21الحصوؿ عمى المعدؿ المشار إليو سابقا و ىو 

تـ في ىذه  2111ديسمبر  15المؤرخة في  253، 251، 251ىذا باإلضافة إلى المناشير 
 المناشير تحديد اإلطار التنظيمي واإلجراءات التطبيقية لتنفيذي أحكاـ المنشور السابؽ.

عمى المبادئ التنظيمية واإلجراءات التطبيقية الخاصة  251و  251حيث نص المنشوراف 
 ف المخصص لمدراسة و القضاء عمى ىدره.بعقمنة و استعماؿ الزم

و يقترح تقويـ المستمر في النظاـ التربوي  فإنو تناوؿ إعادة تنظيـ ال 253أما المنشور 
مجموعة مف اإلجراءات المتعمقة بتقويـ أعماؿ التالميذ و التي شرع في تطبيقيا ابتداًء مف 

 .2111-2111السنة الدراسية 

 حات األخيرة:التقويم التربوي بعد اإلصالـ 2

إف المقارنة المعتمدة في إطار اإلصالح الجديد تستمـز تطوير وسيمة تقويـ مكتسبات 
المتعمميف، و في ىذا اإلطار أصدرت وزارة التربية الوطنية المنشور الوزاري رقـ 

و الذي جاء فيو: "أنو نظرا لمصمة الوطيدة  2115مارس  13/د.ت.و/أ.ع/ المؤرخ في 2139
ممارسات التقويـ و عممية التعمـ فإنو مف الياـ جدا أف تكوف ىذه الممارسات  القائمة بيف

متجانسة مع خصوصيات المناىج الجديدة المبنية عمى أساس المقاربة بالكفاءات، ىذه 
المقاربة التي ال تركز بالدرجة األولى عمى المعارؼ وحدىا، بقدر ما ترتكز عمى التنمية 

ر تنفيذ إصالح المنظومة التربوية الوطنية، يشكؿ التقويـ بتعدد الشاممة لممتعمـ" و "في إطا
مجاالت تطبيقية ومختمؼ استراتيجياتو و وظائفو ركيزة أساسية لعممية تحسيف نوعية التعميـ 

 الممنوح و مردود منظوماتنا التربوية".
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تخاذ حيث جاء في المنشور الوزاري تعريؼ لمتقويـ عمى أنو: "ليس أداة مساعدة ووسيمة إ
قرار و تسيير وظيفي فحسب، بؿ ىو ثقافة يجب تنميتيا لدى كؿ المتدخميف في المسار 

 التربوي و إدراجيا ضمف ديناميكية شاممة إلحداث تغيير نوعي"
كما تـ التوضيح مف خالؿ ىذا المنشور الوزاري عمى ضرورة وجود تفاعؿ بيف فعؿ التعميـ و 

 يف أساسيتيف ىما:فعؿ التقويـ، حيث أسندت لمتقويـ وظيفت
 .المساعدة عمى تعديؿ مسار التعميـ و التعمـ 

 .إقرار كفاءات التمميذ 

 و تطبيؽ ىاتيف النقطتيف يتخذ األشكاؿ التالية:
يمارس مف خالؿ النشاطات التربوية و ييدؼ إلى تقويـ التحسف  تقويم تكويني: ( أ

المحقؽ مف طرؼ التالميذ وفيـ طبيعة الصعوبات التي تعترضيـ أثناء التعمـ و 
 ييدؼ التقويـ إلى تحسيف المسار التعميمي لمتالميذ أو تصحيحو و تعديمو.

طور تعميمي، يمارس عند نياية وحدة تعميمية أو سنة دراسية أو  تقويم تحصيمي: ( ب
 ييدؼ إلى التعرؼ عمى مستوى تنمية الكفاءات.

كما تـ التعرض مف خالؿ ىذا المنشور إلى المبادئ المنيجية التي ترتكز عمييا النظرة 
 الجديدة لتقويـ التعممات والتي نمخصيا فيما يمي:

  يتـ إختبار التالميذ في وضعيات معقدة تتطمب لحميا توظيؼ مجموعة
 لذلؾ فإف عممية التقويـ تيدؼ إلى الحكـ عمى الكؿ. مكتسبات أساسية،

  إدماج نتائج التقويـ في المسار التعميمي حيث تمكف مف إبراز التحسينات
المحققة و إكتشاؼ نقاط الضعؼ و منو تحديد العمميات المالئمة لتعديؿ 

 عممية التعمـ و العالج البيداغوجي.

 ء التقويـ التحصيمي.يجب اإلعتماد عمى معمومات موثوؽ  منيا أثنا 

 .إرفاؽ النتائج المدرسية بمالحظات ذات مدلوؿ نوعي 
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  يجب أف يعتمد التقويـ عمى وضعيات تجعؿ التمميذ عمى وعي الستراتيجياتو
 في التعمـ و تمكنو مف تبني موقفا تأمميا لتقدير مدى مالءمتيا و فعاليتيا.

مؾ المبادئ المنيجية و التي يمكف كما تطرؽ ىذا المنشور الوزاري لإلجراءات القاعدية لت
 تمخيصيا فيما يمي: 

  تـ إعداد مخطط سنوي لمتقويـ في مطمع السنة الدراسية، تحدد فيو فترات
عممية التقويـ و أشكاليا و ذلؾ لكؿ مادة و مستوى دراسي كما يجب أف 
يتضمف ىذا األخير فترات القياـ بعمميات التقويـ التشخيصي، التحصيمي، و 

جي و عمميات العالج البيداغوجي، بالتوافؽ مع أىداؼ المناىج اإلندما
التعميمية و تدرج التعممات الواردة فييا، مع وجوب إبالغ ىذا المخطط لمتالميذ 

 و األولياء و مفتش المادة و المقاطعة.

  تنظيـ فحوص تشخيصية في األياـ األولى لمدخوؿ المدرسي تتناوؿ المواد
"لمراقبة مكتسبات التالميذ القبمية و رياضياتعربية، الاألساسية مثؿ: "المغة ال

 تنظيـ أنشطة الدعـ و العالج و ذلؾ قبؿ الشروع في تناوؿ المناىج الجديدة.

  وجوب وجود فترات تتخمؿ عممية التعمـ لمتقويـ التكويني و تكوف عمى أشكاؿ
الخ، التي متنوعة، مثؿ األسئمة الشفوية، االستجوابات الكتابية، التماريف ...

تعتبر بمثابة مراقبة مستمرة لما ليا مف أىمية في حساب المعدالت الفصمية 
و  2115/ 6.1.1/ 23لمتالميذ، الشيء الذي ينص عميو المنشور الوزاري رقـ: 

الخاص بإجراءات تقويـ أعماؿ التالميذ وتنظيميا، حيث يحسب المعدؿ 
 الفصمي عمى مستوى التعميـ المتوسط كالتالي:

 (x2+ )اإلختبار  2+ الفرض  1المراقبة المستمرة + الفرض                                        
     المعدؿ الفصمي=  

 5 
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 عمى  يجب أف ال تركز مواضيع الفروض و اإلختبارات و اإلمتحانات
االسترجاع أو التطبيؽ اآللي لممعارؼ، إذ يجب طرح وضعيات تتطمب مف 

دماجيا.  التمميذ توظيؼ مكتسباتو وا 

  عمى المؤسسات التعميمية القياـ بتقويـ نيائي لمختمؼ أطوار التعميـ لقياس
 درجة التحكـ في المواد األساسية.

 يفوؽ  لإلنتقاؿ مف سنة إلى أخرى يجب الحصوؿ عمى معدؿ يساوي أو
 .11/21أو  15/11

مف خالؿ ما تـ عرضو نجد أف المنشور قد تطرؽ إلى أنواع التقويـ التربوي فتراتو، أشكاؿ 
 تطبيقو، و حتى طريقة صياغة أسئمة اإلختبارات.

 خالصة الفصل:
التقويـ بمفيومو الواسع ال يمكف حصره في أداة مساعدة أو وسيمة إتخاذ قرار فحسب، بؿ إف 

تنميتيا لدى كؿ المتدخميف في المسار التربوي، و إدراجيا ضمف ديناميكية  ىو ثقافة يجب
شاممة إلحداث تغيير نوعي، فالتقويـ التربوي مف أىـ محاور النظاـ التربوي الذي ييدؼ إلى 
تطوير العممية التعميمية و التعممية وتحسينيا و ربطيا مع أىداؼ اإلصالح و روح المناىج 

في ىذا  تطرقنا و ألجؿ ذلؾ ،تي تبنى عمى أساس المقاربة بالكفاءاتالتعميمية الجديدة ال
إلى مفيـو التقويـ و كذا عالقتو ببعض المفاىيـ المرتبطة بو، ثـ التعرض إلى  الفصؿ

أنواعو، مجاالتو، أسسو، مبادئو، استخداماتو، مراحمو و وظائفو، و في األخير تطرقنا إلى 
 ي الجزائري.التقويـ ومكانتو في النظاـ التعميم
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 تمهيد:
الذي لـ يسبؽ لو مثيؿ في شتى المياديف غدا مف الضروري أف  المتسارعأماـ التطور        

يتصدى النظاـ التربوي ليذه المستجدات ليواكبيا بؿ يسبقيا، ألف الخبراء أثبتوا بأف التربية 
ينبغي أف تسبؽ التنمية بؿ و تخطط ليا، لذا فمف يتمعف في دراسة النظاـ التربوي أو 

يالحظ أنيا تسعى إلى التجديد المستمر، و تعتبر المقاربة  المنظومة التربوية الجزائرية
بالكفاءات آخر ما تـ تجديده، حيث تمثؿ ىذه المقاربة جواب المدرسة المالئـ لمواجية 

المعارؼ و تطور التكنولوجيات و ديناميكية عالـ اإلنتاج مف جية أخرى، كما أف  انفجار
مـ معارؼ جاىزة سرعاف ما تسير إلى القدـ ىو التخمي عف أسموب تمقيف المتع تغيرجوىر ال

,إلى العمؿ عمى إكساب المتعمـ سموكيات مستديمة، بفضميا يمكنو أف يبحث بنفسو عف 
مصادر المعرفة و أف يييكؿ المعارؼ و ينظميا و يميز منيا ما يستجيب إلى حاجياتو و 

عمـ مدى الحياة، تظؿ قدرتو عمى البحث عف المعمومات مفتوحة و متجددة وتمؾ فضيمة الت
 لذلؾ تناولنا في ىذا الفصؿ نبذة تاريخية عف:

 النظاـ التربوي في الجزائر ودواعي اإلصالح . ػ
 المدرسة االبتدائية.  ػ
 المقاربة بالكفاءات.ػ 
 تعريؼ المقاربة بالكفاءات، أنواعيا و مستوياتيا. ػ

 أوال: المنظومة التربوية الجزائرية و اإلصالح
لقد وجدت الجزائر نفسيا غداة استرجاع :تاريخية عن النظام التربوي في الجزائرنبذة  ـ1

السيادة الوطنية في مواجية التخمؼ االجتماعي و تحدياتو مف أمية و جيؿ و فقر و مرض 
و غيرىا، وأماـ منظومة تربوية أجنبية بعيدة كؿ البعد عف واقعيا مف حيث الغايات و 

ما عمى الدولة الجزائرية بمورة طموحات الشعب الجزائري في المبادئ و المضاميف كاف لزا
و التعميـ، التربية  تنمية و إبراز مكونات ىويتو و بعده الثقافي الوطني و تجسيد حقو في

 ىماوىكذا وضعت المنظومة التربوية في اعتبارىا منذ االستقالؿ بعديف 
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 .البعد الوطني 

 .البعد العصري 

األساسية التي سترسـ عمى أساسيا الصورة النموذجية لمشخصية الجزائرية  االختياراتوىي 
المتحررة و عمى الرغـ مف تنصيب لجنة إلصالح التعميـ و وضع خطة تعميمية في: 

، فإف ما حدث مف تغيرات عمى 1964، و تـ نشر تقريرىا في نياية سنة 15/19/1962
ت األولى مف االستقالؿ جممة مف المستوى البيئي لـ يكف ذا أىمية و شيدت السنوا

اإلجراءات، و نياية الستينيات شيدت تنصيب لجنة وطنية ثانية إلصالح المنظومة التربوية 
ـ 1973إعداد ممفات مشاريع، كمشروع  1981إلى  1971و قد عرفت الفترة الممتدة مف 

وثيقة إصالح المتزامف و نياية الرباعي األوؿ و بداية المخطط الرباعي الثاني و مشروع 
أفريؿ  16المؤرخة في  35/1976التي عدلت و ظيرت في شكؿ أمرية   1974التعميـ سنة 

و ىي األمرية المتعمقة بتنظيـ التربية و التعميـ و التكويف و التي نصت عمى إنشاء  1976
عادة ىيكمة التع إجباريةالمدرسة األساسية و تنظيـ التعميـ التحضيري و توحيد التعميـ و  ميـ وا 

 الثانوي و ظيور فكرة التعميـ الثانوي المتخصص.
و التوجيو و إعادة النظر في شعب التعميـ الثانوي و التقني  لالنتقاؿو ظيرت ضوابط جديدة 

و تحديث برنامج المعاىد التكنولوجية و إدراج المغة اإلنجميزية في بداية الطور الثاني مف 
تعميمية كذلؾ ىنالؾ ميزة خاصة تتمثؿ في إلغاء كؿ التعميـ األساسي و كذا تخفيؼ البرامج ال

 مبادرة خاصة أو حرة، كما تعرؼ في مجاؿ نشاطات التربية و التكويف
  1998مارس  02وثيقة المجمس األعمى لمتربية:           

صدرت ىذه الوثيقة في مرحمة بروز متعاونيف دولييف مف أساتذة و غيرىـ و ىذا مف أجؿ 
تغطية مطالب الجزائرييف بإعادة اإلعتبار لكؿ ما لو صمة باإلنتماء العربي اإلسالمي، و بعد 
استعادة السيادة الوطنية انتيجت الدولة الجزائرية البرامج و الطرائؽ الفرنسية و طبقتيا مدة 

لزمف، ألف الظروؼ كانت ال تسمح بالتغيير و ىذا ليس معناه اإلغفاؿ عف بناء مشروع مف ا
تربوي جزائري، و لقد كاف اإلىتماـ منصبا حوؿ إيجاد سياسة تربوية عربية جزائرية تخدـ 
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معتقداتنا و تساير التقدـ العالمي و تناسب و تالئـ ثوابتنا الوطنية و العربية و بحموؿ سنة 
اما لبناء مشروع تربوي و بالفعؿ تـ التفكير في التخمص مف اإليديولوجيات كاف لز  1998

 المنيجية و اإلبتعاد النفسي عما يمس بالشخصية و يشتت الوحدة القومية.
لقد اعتمدت برامج حديثة عصرية تتماشى و التوجييات الجديدة العالمية كما تـ إعادة 

لمغة العربية، إذ تـ تعريب بعض مف مواد التدريس كاإلجتماعيات، و خصصت  اإلعتبار
 حصص مف الساعات لتمقيف المغة العربية تميزت ىذه الوثيقة بما يمي:

 البعد الوطني. -

 البعد الديمقراطي. -

 البعد العممي التكنولوجي. -

 البعد العالمي. -
  1998نوفمبر  11مشروع القانون التوجيهي: 

، و بما أف الجزائر مف الدوؿ التي تبنت ىذه االشتراكيةبانييار المعسكر الشرقي انيارت معو 
و تبنت التعددية  االشتراكيةاإليديولوجية وجدت نفسيا أماـ تغيير كبير فتخمت عف 

الديمقراطية، و باعتبار السياسة عامؿ مؤثر و متدخؿ في قطاع التربية و التعميـ خاصة فيما 
مناىج، كؿ ىذه العوامؿ أجبرت المشرفيف عمى قطاع التربية بإعادة النظر في يتعمؽ بال

السياسة التعميمية و إدخاؿ بعض اإلصالحات في المضاميف و المنيجية و بصفة عامة كؿ 
 ما يتماشى و الفكر الحديث.

مف خالؿ ىذا المشروع تـ تشكيؿ لجنة وطنية تربوية تعمؿ عمى إنجاز مناىج و برامج 
خاصة بعد صدور وثيقة بعنواف "مؤشرات النظاـ التربوي في الجزائر" بدعـ مف عصرية 

وما نصؿ إليو أف الجزائر جعمت مف المحاور الثالثة، التمميذ، المعمـ،  BIRDالبنؾ الدولي 
 المناىج أساسا عمميا تدور حولو الوحدة التربوية:

 التمميذ: المحور األساسي إذ يستسقي المعارؼ مف المعمـ. ػ
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المعمـ: خصصت لو أوقات تكوينية لمرفع مف المستوى و التطمع عمى ما يجري في  ػ
 العالـ مف تقدـ.

المناىج: شيد إثراء و مرجعيات عديدة و إبداء آراء المربييف في الوطف قصد تفعيمو  ػ
 حتى يكوف ثريا مواكبا لمعصرنة.

  0221وثيقة مؤشرات النظام التربوي في الجزائر مارس: 

التطبيؽ األمثؿ ليذه الوثيقة المدعمة ماليا مف طرؼ البنؾ الدولي تكونت  و مف أجؿ
 مجموعة متخصصة تقترح التعديالت الضرورية و البدائؿ المفيدة في إطار اإلصالحات
الجارية لممنظومة التربوية فيما يتعمؽ بالمناىج و البرامج و الوسائؿ التعميمية و مخططات 

 االنفتاح عمى العالـ و الولوج لمخروج مف االنطواء. التكويف و الدعوة إلى ضرورة 

 دواعي اإلصالح التربوي: ـ0

بسبب تراكـ المشاكؿ و وضوح الخمؿ و عجز المنظومة التربوية عمى تحقيؽ األىداؼ التي 
سطرتيا، فتولد عف ىذه األزمة مشروع إصالح المنظومة التربوية الذي أقره مجمس الوزراء 

ؽ عميو البرلماف بغرفتيو، يشمؿ ىذا المشروع إعادة النظر و إصالح ، و واف2112في أفريؿ 
كؿ النظاـ التربوي بجميع مراحمو حتى التعميـ العالي و في مرجعيتو و أىدافو ومناىجو و 
أدواتو، عمى أف يكوف اإلنطالؽ مف السنة األولػى ابتدائي و السنة أولى متوسط، و فعال تـ 

/و.ت.و/ أ.خ.و و المؤرخ في: 117رقـ:  1قتضى المقرر تنػصيب السنة أولى ابتدائي بم
و المتعمؽ  13/15/2113/و.ت.و/ ا.ع المؤرخ في: 123رقـ:  2و المقرر  14/12/2113

، و يمكف إيجاز دواعي اإلصالح التربوي 2114-2113بالتحضير التربوي لمدخوؿ المدرسي 
 فيمايمي:
إف عممية اإلصالح المستمر تيدؼ إلى التكيؼ مع األوضاع المتجددة، و كذا  ػ

التوظيؼ الجديد لكؿ اإلمكانيات و المعطيات الذاتية والموضوعية الطبيعية و 
 البشرية.
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اإلصالح ضرورة تممييا حاجة األمة المتحضرة و التي فيمت مقتضيات العصر  ػ
 تيمؿ تاريخيا. أفدوف 

التطور التكنولوجي، يتطمب تربية يعتمد عمييا في إعداد األجياؿ  التغير الحضاري و ػ
 التي تواكب كؿ تطور و تغير.

ابتعاد الحضارة عف التجديد و النمو يكوف بسبب تقيقر التربية و عدـ قدرتيا عمى  ػ
 تحقيؽ غاياتيا.

تبايف مطالب الحياة و المحتوى التربوي وخبراتو و أىدافو و ىو يعتبر مف اخطر  ػ
 االت التفاوت.ح

 غايات و أهداف اإلصالح التربوي: ـ3

 يسعى النظاـ التربوي إلى تحقيقيا ىي:الغايات و االىداؼ التي 
 :بناء مجتمع متكامؿ و متماسؾ معتز بأصالتو و واثؽ بمستقبمو و يقـو عمى 

 اليوية الوطنية و العروبة و اإلسالـ و األمازيغية. ػ

 إلى ترسيخ القيـ التالية:روح الديمقراطية التي ترمي  ػ

 إحتراـ حقوؽ اإلنساف و حقوؽ الطفؿ. ػ   

 الرأي اآلخر. احتراـحرية التفكير و التعبير و  ػ   

 العدالة اإلجتماعية. ػ   

 حسف التكامؿ اإلجتماعي و التعايش.ػ    

 ػروح العصرنة العالمية التي تمكف المجتمع مف مواكبة التطورات العصرية و ذلؾ ب: 

 التحكـ في العمـو الجديدة و التكنولوجيا الحديثة. ػ                          

 التحمي بالقيـ اإلنسانية النبيمة. ػ   

 تكويف المواطف و إكسابو الكفاءات و القرارات التي تؤىمو لػ: ػ   

 .بناء الوطف في سياؽ التوجيات الوطنية و مستمزمات العصر 

 .توطيد اليوية الوطنية 
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 تنبع مف مقومات األمة و حضارتيا و تكوف منفتحة  التي ية الثقافة الوطنيةترق
 عمى الثقافات العالمية التي تيدؼ إلى:

 تربية النشئ عمى  الذوؽ السميـ و التطمع إلى قيـ الحؽ و العدؿ. ػ

 تنمية التربية مف أجؿ الوطف و المواطف. ػ

و التكيؼ مع  ىانات القرف المقبؿر إمتالؾ روح التحدي لمواجية  ػ
 مستمزمات العصر.

 ثانيا: مفهوم المدرسة اإلبتدائية:

ما المدرسة ىي البيئة الرسمية األولى التي تستقبؿ التمميذ بعد األسرة و تيتـ بتربيتو و تعميمو 
 سنوات، و تعتبر مرحمة التعميـ اإلبتدائي القاعدة األساسية في سمـ التعمـ. 16 -15بيف 

لتربية األجياؿ و إكسابيـ المعارؼ و ينبغي أف يكوف التعميـ موحد وىي الركيزة األساسية 
 بيف جميع األطفاؿ.

 خصائص المدرسة اإلبتدائية: ـ1

 مف أىـ خصائص المدرسة اإلبتدائية ما يمي:
إلزامية التعميـ: بمعنى أنو مف واجب كؿ مواطف اإللتحاؽ بالمدرسة و ىو حؽ أساسي  ػ

 يشترؾ فيو الجميع.

التعميـ: ىذه السمة أتت بعد طوؿ عناء و كفاح و ضغوط شعبية و ىي مرتبطة مع  مجانية ػ
خاصية إلزامية التعميـ حتى تضمف الدولة أنو ال توجد أي عوائؽ تحوؿ دوف استفادة 

 المواطنيف مف حقيـ في التعميـ.

دف أو تعميـ التعميـ: ومعنى ذلؾ أف يشمؿ جميع التراب الوطني بإختالؼ المناطؽ سواء الم ػ
 القرى.

 تعميـ موحد: و ذلؾ مف أجؿ ضماف تربية موحدة لجميع األطفاؿ، فيو يضمف ػ

 لمجميع تربية قاعدية كافية تساعد عمى النمو الشامؿ لشخصيات األطفاؿ مف جميع النواحي.

 أهداف المدرسة اإلبتدائية: ـ0
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أوال: مساعدة التمميذ عمى النمو المتكامؿ في جميع النواحي الجسمية و العقمية و 
الوجدانية و الروحية و اإلجتماعية إلى أقصى حد، تمكنو قدراتو و استعداداتو في ىذه 

 المرحمة مف التعميـ عمى النمو التالي:

إلى تحقيؽ النمو الجسمي السميـ بحيث يصبح  و تيدؼ المدرسة اإلبتدائية النمو الجسمي: ـ
 التمميذ:

 .ممما بالقواعد الصحية العامة و وسائؿ الوقاية 

 .أف يكتسب العادات و اإلتجاىات الصحية 

 أف يكتسب التمميذ ما يمي: النمو العقمي: ـ

  .أف يتمكف مف المعارؼ األساسية كالقراءة و الكتابة 

 اسية لمحساب.أف يتمكف التمميذ مف العمميات األس 

 .أف يتدرب عمى التفكير العممي المنظـ 

 النمو اإلجتماعي:ـ 

 .فيـ حقوؽ المواطف و واجباتو 

 .أف يدرؾ التمميذ العالقات التي تربط أفراد األسرة بعضيـ ببعض و واجباتيـ 

 النمو الوجداني:ـ 

 .توجيو إنفعاالت التمميذ توجييا صالحا 

 نفس و اإلحتراـ.تكويف اإلتجاىات السميمة كالثقة بال 

 النمو الروحي:ـ 

 .تربية التمميذ عمى اإليماف باهلل ومالئكتو و رسمو 

 .أف يفيـ التمميذ مبادئ الديف األساسية 

 ثانيا:  إعداد التمميذ لمحياة العممية في البيئة التي يعيش فييا و يتمثؿ ذلؾ في األمور التالية:

 أنواعو. باختالؼأف يتعود عمى احتراـ العمؿ  ػ

 بالمجاالت العممية القائمة في البيئة. االبتدائيةأف ترتبط الدراسة في المدرسة  ػ
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 بالوطف و مقوماتو: االعتزازثالثا: تنشئة التمميذ عمى 

جتماعي يحقؽ العدالة و اكأفضؿ نظاـ  االجتماعيةأف يربى عمى الوالء لمعدالة  ػ
 المساواة.

 رابعا: تربية التمميذ في مجتمع حر و عػادؿ و ذلؾ بػ:

 أف تنمو في نفس التمميذ الروح الديمقراطية القائمة عمى الحرية و التحرر. ػ
 ثالثا: المقاربة بالكفاءات

عالمنا يتطور باستمرار و مع تطوره تواجو المجتمعات مشكالت و تحديات جديدة،  إف
مؼ األصعدة و مف بينيا النظاـ التربوي و ذلؾ ليس تفرض عمييا ضرورة التغيير عمى مخت

مف أجؿ مسايرة التحوالت الحاصمة في العالـ و التكيؼ معيا فحسب بؿ و استشراؼ 
إف وجو التجديد في ىذه المناىج يتمثؿ في أنيا تنتظـ حوؿ المقاربة بالكفاءات، ، المستقبؿ

نفجار المعارؼ و تطور حيث تمثؿ ىذه المقاربة جواب المدرسة المالئـ لمواجية إ
 التكنولوجيا.

 مفهوم الكفاءة:  ـ1
: أىـ تعريؼ لمكفاءة ىو الذي يورده ابف منظور في لساف مفهوم الكفاءة لغة ( أ

 (269، ص 5العرب )دار الجيؿ بيروت، المجمد 

 الكفئ: النظير وكذلؾ الكؼء و المصدر الكفاءة.
 الكؼء: النظير و المساوي

يقوموف بالخدمة جمع كاؼ، وكفى الرجؿ كفاية فيو كاؼ إذا قاـ الكفاة: الخدـ الذيف 
 باألمر.

 مفهوم الكفاءة اصطالحا: ( ب
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أف الكفاءة ىي: القابمية عمى تطبيؽ المبادئ و التقنيات  Good(1)( 1973)يرى جود 
 Houston( 1979)في حيف أف ىوستف  ،الجوىرية لمادة حقؿ معيف في المواقؼ العممية

 يعرؼ الكفاءة بأنيا: القدرة عمى فعؿ الشيء أو إحداث تغيير متوقع أو ناتج متوقع.
 : في الكفاءة مفيوما ىندسيا واقتصاديا و تنظيميا:Ficher( 1972)و ير فيشر 

 المفيـو اليندسي: فيعني النسبة بيف المدخالت و المخرجات. ػ

أما تنظيميا: فيي قدرة المنظمات عمى المحافظة عمى نفسيا برضى األفراد  ػ
 الذيف تحتوييـ.

و في المجاؿ التعميمي فإف الكفاءة ىي:مدى مقدرة النظاـ التعميمي عمى تحقيؽ األىداؼ 
"الكفاءة ىي  مف خالؿ ىذه التعاريؼ كميا يمكف أف نستخمص التعريؼ اآلتي:،و المنتظرة منو

قدرات المدمجة التي يستطيع مف خالليا المتعمـ و بصفة تمقائية مواجية مجموعة مف ال
 وضعية ما و التعامؿ معيا بالطريقة الصحيحة".

  الكفاءة و المفاهيم المرتبطة بها ـ0
 ىنالؾ الكثير مف المفاىيـ و التي يشكؿ مجموعيا الكفاءة و منيا:

 الفعالية و الكفاءة: ـ1ـ0
عمى التأثير و في كتابات أخرى تعني ناجح  : مقدرة الشيءالفعالية لغة ( أ

 ومؤثر و فعاؿ كما تستخدـ لغويا بمعنى تحقيؽ النتائج المرجوة.

 و    : تعددت المفاىيـ حوؿ مصطمح الفعالية بتعدد اآلراءالفعالية اصطالحا ( ب

 بأنيا: " Fincherو المدارس حيث عرفيا 

 : تقويـ العممية التي أنتجتيا المخرجات أو النتائج التي يمكف مالحظتيا. مفاهيميا ـ

مقاربة قابمة لمقياس بيف المخرجات المتوقعة و المستيدفة و النتائج المالحظة، و  إجرائيا: ـ
 تصمح بيذا المفيـو في شكؿ المعادلة التالية:

                                         
1
(:" التدريس عف طريؽ المقاربة باألىداؼ و المقاربة بالكفاءات و المشاريع و حؿ 2116د. محمد بف يحي زكرياء، د. عابد مسعود، ) - 
 الحراش. INFPEمشكالت"، ال
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 األىػداؼ + المخػرجات
 =  الفعاليػة

 االستراتيجيات                  
كما يعتبر البعض الفعالية ىي القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ، فاليدؼ الذي يكوف غرضو نقؿ 
المعمومات مف شخص إلى آخر يكوف ىدفا غير فعاؿ، أما اليدؼ الذي ينشط و يحفز 

و مف خالؿ ما جاء مف آراء حوؿ  ،التالميذ عمى ابتكار الحموؿ لمشكؿ ما يكوف ىدفا فعاال
 ة يمكف استخالص ما يمي الفعالية ىي:الفعالي

 تحقيؽ اليدؼ. -

 مقارنة النتائج األصمية. -

 العمؿ ألقصى حد لتحقيؽ المخرجات المتوقع بموغيا. -

 عالقة الفعالية بالكفاءة:
 الفعالية أىـ و أشمؿ مف الكفاءة. -

 الكفاءة ليست شرطا كافيا، لكنيا شرط ضروري. -

المتمثمة اإلستراتيجية مف خالؿ عناصرىا و  يمكف إدراؾ معنى :و الكفاءة اإلستراتيجية ـ0ـ0
 في:
 تنظيـ العناصر في كؿ متكامؿ. ػ

 عدـ استبعاد عامؿ الصدفة في مجرى الوقائع. ػ

 التخطيط لمعاينة المشكالت الناجمة عف الصدفة. ػ

 استخداـ المنيجية العممية و التكنولوجية في مجابية المشكالت. ػ

تراتيجية ىي: "نشاط تحويمي ىادؼ لغايات و أغراض السياسة التعميمية و بذلؾ تكوف االس
بواسطة وضع و إنجاز مجموعة مف اإلجراءات التعميمية المنتظمة و العامة مف أجؿ تحقيؽ 

 ىناؾ أنواع مف االستراتيجيات في المجاؿ التربوي و منيا:و أىداؼ يطوؿ أو يقصر مداىا".
 اإلستراتيجية التربوية. ػ
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 اإلستراتيجية البيداغوجية. ػ

 اإلستراتيجية الديداكتيكية. ػ

 إستراتيجية التعمـ. ػ

 إستراتيجية التعميـ . ػ

 عالقة اإلستراتيجية بالكفاءة:
 تعديؿ و تغيير صيغ المناىج شكال و محتوى. ػ

 تغيير أنماط النشاطات البيداغوجية. ػ

تعني الميارة في لساف العرب البف منظور: الحذؽ في الشيء و  :و الكفاءة المهـارة ـ3ـ0
الميار الحاذؽ بكؿ عمؿ أو فف و الجمع ميرة و يقاؿ ميرت بيذا الشيء أمير بو ميارة 

أما اصطالحا فالميارة ىي: "السرعة و الدقة في أداء عمؿ مف ،أي: صرت بو حاذقا
بالنظر إلى مختمؼ التعاريؼ التي و ".األعماؿ مع القدرة عمى التكيؼ مع المواقؼ المتغيرة

 تخص الميارة نجد أنيا تحكميا جممة مف المعايير و ىي:
 السرعة: تودي الميارة إلى السرعة. ػ

 الدقػة: دالة عمى الميارة. ػ

 اإلستراتيجية: استخداـ كؿ عناصر اإلستراتيجية و العمؿ وفقيا. ػ

 : في الجيد و المػاؿ.االقتصاد ػ
 التحكـ في أداء ميمة معينة"  ىي"مجموعة مف األنشطة تترجـ مف خالؿ مدى الميارةف
ىي مجموعة مف االستعدادات التي يجب أف يوظفيا الفرد لمواجية  :و الكفاءة القـدرة ـ4ـ0

مختمؼ الوضعيات سواء كانت فكرية أو بدنية فيي استعداد مكتسب أو متطور يسمح لمفرد 
ال تكوف حقيقية فعمية إال إذا كانت متينة تتطور بالتجربة  بالنجاح في أداء أي نشاط و ىي

 القدرة في نجاح التمميذ لتحقيؽ كفاءة معينة دورو الشكؿ التالي يوضح  والتعمـ.
 
 

 لقـدرةا

 استعداد متطور استعداد فطري

 

 تحقيق كفاءة معينة تعتبر بمثابة نجاح لمتمميذ
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 دور القدرة في تحقيق كفاءة معينة(: يوضح 27الشكل رقم )

ىو بنية فطرية أو مكتسبة مف طرؼ التمميذ تساعده عمى القياـ  :لكفاءةو ا االستعداد ـ5ـ0
باألنشطة التعميمية و ىنالؾ عالقة وثيقة بيف االستعداد و القدرة، فاالستعداد يسمح بتنمية 
القدرة و تطويرىا و كذلؾ إنجاز مياـ وأعماؿ بصورة مرضية، و الشكؿ التالي يوضح 

 العالقة بيف القدرة و االستعداد:
 

 
 
 
 

 
 
 

 (يوضح العالقة بين االستعداد و القدرة28الشكل رقم )

ىو األشياء التي يتناوليا التعمـ و قد صنؼ عدد مف الباحثيف  :و الكفاءة المحتوى ـ6ـ0
 محتويات التعمـ في ثالثة أنماط و ىي:

 المعارؼ المحصنة )الصرفة(. ػ

 المعارؼ الفعمية )الميارات(. ػ

 )المواقؼ(.المعارؼ السموكية  ػ

و ىي معرفة جد ضرورية في عممية التعمـ مف أجؿ إكتساب كفاءة مف الكفاءات و عند 
 توزيع ىذه المحتويات يجب األخذ بعيف اإلعتبار الفترة الزمنية و مستوى المتعمميف.

 االستعـداد

 نشاط تعميمي

 مكتسـب فطـري

 ينمي و يطور القدرة من روافد القدرة

 إنجاز المهام و األعمال
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مف تستمـز المقاربة بالكفاءات ممارسات تساير التعمـ البنائي، و  :و الكفاءة  الوضعية ـ7ـ0
 : نجد أنواعيا

 يميةو الوضعية التق ػ        الوضعية اإلدماجية ػ       الوضعية التعممية
 الوضعية التعممية ـ 1
 ىوالتعمم: ـ1ـ1
  سيرورة تظير عندما يكوف التمميذ أماـ بناء معارفو واستعماليا في سياقات متنوعة

يوسع التمميذ تدريجيا استقالليتو تجاه ىدؼ التعّمـ المنصوص عميو في البرنامج  ،ومركبة
تتجسد ىذه السيرورة في خطة لمتعّمـ تتمثؿ في الكيفية التي ، و بتطوير ىذه السيرورة

 يستعمميا التمميذ ليتعّمـ والتي تتطمب منو استعماؿ موارده بالتفاعؿ مع محيطو.
 وتمثؿ ، ـمومدعمة ومؤطرة بخطة بيداغوجية أعدىا المع تكوف خطة تعّمـ التمميذ ميسرة

ىذه الخطة مجموعة التدخالت البيداغوجية التي يكوف الغرض منيا الوصوؿ بالتمميذ إلى 
، وىكذا يضع المعمـ التمميذ في مناخ مناسب، تحقيؽ نتائج التعممات المستيدفة بالبرنامج

يحدد المياـ ويحضر الوسائؿ المالئمة لمساعدتو في تعمماتو كما يتكفؿ بالصعوبات حيث 
تتضمف الخطة البيداغوجية جانبا مف ، و العممية التعميمية التعممية التي تظير أثناء

 التمميذ التقويـ التكويني الذي يسمح بتعديؿ خطة تعّمـ
 تكوف وضعية التعّمـ ، و تعّمـ تتداخؿ خطة التعمـ والخطة البيداغوجية في إطار وضعية

مبنية انطالقا مف حاجيات تعّمـ التمميذ تجاه النتائج المستيدفة وتمثؿ كّؿ ما يقـو بو 
تجسيد وضعية التعمـ في  يتـو ، التمميذ وكّؿ ما يحضره المعمـ لغرض تحقيؽ النتائج

والتمميذ  ثالث فترات متفاعمة ىي: التحضير واإلنجاز واإلدماج ويكوف لكّؿ مف المعمـ
 دوره الممّيز في كّؿ منيا.

 مشكل  -وضعية  ـ0ـ1
إثارة الرغبة : لوضعيات ليست تطبيقات، بؿ ىي وضعيات لمتعّمـ وظيفتيا الرئيسة ىياىذه 

 وىي تسمح لمتمميذ أف:، في البحث عند التمميذ، و منحو الفرصة ليتعمـ كيؼ يبحث"
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 يستعمؿ معارفو السابقة لفيـ العمؿ المطموب. ػ

 يشرع في إجراء لمحؿ، مع جعمو يكتشؼ حدود معارفو. ػ

تتطمب  و، مشكل -وضعيةالوضعية التي يستعمميا المعّمـ لجعؿ تالميذه يبحثوف تسمى 
  تسييرا خاصا لمقسـ حيث يرافؽ التمميذ في البحث و يشجعو عميو.

 مشكل"؟ -متى نقترح "وضعية 
 إلثارة تعّمـ معارؼ جديدة. 

 مشكل"؟ -كيف نبني "وضعية
 لبناء وضعية مشكؿ نطرح األسئمة التالية:

 ما ىي المعرفة التي يستيدفيا التعّمـ ؟ ػ

   ؟مشكل -بوضعيةي معارؼ التمميذ التي يجب زعزعتيا ى ػ

 ىؿ بإمكاف التالميذ الشروع في حؿ المشكؿ؟ ػ

 ما ىي مختمؼ فترات النشاط؟ ػ

 أثناء مختمؼ فترات النشاط؟ كيؼ يسّير القسـ؟ ما ىو دور المعمـ ػ
 دماجيةاإلالوضعية  ـ0

دور ف ،شّكمت مسألة تحويؿ المعارؼ لمّدة طويمة إحدى انشغاالت الباحثيف في عمـو التربية
المدرسة ال يتمّثؿ في تدريس أشياء لمطالبة المتعمميف بعد ذلؾ بإرجاعيا كما ىي، بؿ يتعّمؽ 

 ، واألمر بمساعدتيـ عمى استعماؿ مكتسباتيـ في وضعيات مدرسية أو غير مدرسية
  تسعى إلى التفكير في كيفيات اكتساب ، اإلدماج التي عممية أىمية في ىذا اإلطار تبرز

 قسـ وفي نفس الوقت في مسألة تحويؿ ىذه المعارؼ.في ال المعارؼ

 : النشاط اإلدماجي ـ1ـ0

النشاط اإلدماجي ىو نشاط تعّممي، تتمّثؿ وظيفتو األساسية في جعؿ المتعّمـ يجّند مجموعة 
يتعمؽ األمر  ،حصؿ عمييا في تعمّمات منفصمةيمكتسبات )معارؼ، ميارات، مواقؼ( المف 

عطائيا معنى.  إذف بفترات تعّمـ تيدؼ إلى إدماج مكتسبات مختمفة وا 
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إّف التحّكـ في عناصر مشتتة ال يؤدي بالضرورة إلى إمكانية استعماليا في وضعيات،  
 فمعرفة قواعد االستعماؿ ال تعني شيئا دوف االستعماؿ والتوظيؼ.

تعّمـ وخاصة عند نياية بعض التعّممات يمكف أف تتخمؿ نشاطات اإلدماج مختمؼ فترات ال
التي تشكؿ كال ذا داللة، و قد ترد في نشاطات قصيرة، يتـ مف خالليا استرجاع عدة 
مكتسبات في سياؽ ما، أو في نياية التعمـ حيث تكوف أطوؿ، وقد تمتد مف ساعة واحدة إلى 

 عدة أياـ، عمى أاّل تتحوؿ إلى فترات لممراجعة التقميدية.
 نشاطات اإلدماجيةأهمية ال 

إّف تطوير كفاءة ما عند التمميذ يعني جعمو قادرا عمى حّؿ وضعية إشكالية ذات داللة، و 
ينبغي أف يتعّمـ التمميذ حّؿ ىذا النوع مف الوضعيات مف خالؿ نشاط منظـ ليذا الغرض، 

كؿ ألف إدماج عدة مكتسبات بصفة تمقائية ليس في متناوؿ كؿ التالميذ رغـ أنيـ يعرفوف 
 العناصر الضرورية لمحؿ. 

 مميزات النشاط اإلدماجي: 

 عمى التمميذ إذ ال يمكف تصور نشاط إدماجي يقـو عمى المعمـ،بحيث . نشاط يرتكز1
 يستدعي تجنيد الموارد مف قبؿ التمميذ بنفسو.

 ؼ، سموكات، مواقؼ(، ينبغي أف. نشاط يجعؿ التمميذ يجند مجموعة مف الموارد )معار 2
 ة مع الحرص عمى أف يكوف تجنيدىا بشكؿ مترابط وغير متراكـ.تكوف متنوع

 . نشاط موجو نحو تحقيؽ كفاءة معينة.3
 . نشاط مبني حوؿ وضعية ذات داللة مستوحاة مف محيط التمميذ.4

 . نشاط مبني حوؿ وضعية جديدة.5

 :يةإدماجناء وضعية ب ـ0ـ0
إف بناء وضعية إدماج يتمثؿ أساسا في اختيار صياغة )نص، تمثيؿ، جدوؿ، تصميـ( يجد  

ـ نفسو فييا أماـ وضعية مف الوضعيات التي تخص الكفاءة المستيدفة و يتـ ذلؾ المتعمّ 
 بإتباع الخطوات التالية:
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 .حصر الكفاءة المستيدفة ػ 
 .والسموكات(تحديد التعممات التي نريد إدماجيا )المعارؼ  ػ 
  .ػ اختيار وضعية ذات داللة تعطي لممتعمـ فرصة إلدماج ما نريد إدماجو فعميا 
 و إبراز: النشاط صمبػ تحديد كيفية التنفيذ مع الحرص عمى أف يكوف المتعمـ في  

 ما يقـو بو التالميذ. -
 ما يقـو بو المعمـ. -
 الوسائؿ. -

 التعميمات. -

 تنظيـ العمؿ داخؿ القسـ. -

 .مراحؿ العمؿ -
   ـ الوضعية التقويمية : 3

 التقويـ كغيره مف النشاطات التربوية، ال بدّ  وأف يكوف لو أىداؼ يسعى إلى تحقيقيا، و
  ، وكالىما يمكف حصر ىذه األىداؼ في ىدفيف رئيسيف أحدىما دافعي واألخر تصحيحي
 تنبثؽ منو مجموعة مف األىداؼ وفقا ألنماط التقويـ وىي عمى النحو التالي : 

  بالنسبة لميدؼ الدافعي يمكف تحديده في نمطي التقويـ البنائي والتقويـ التجميعي في  ػأ
 العناصر التالية : 

 .تنمية مستوى كفاءة األفراد 

 .مكافأة األفراد أصحاب األداء الجيد 

 .التعرؼ عمى مدى اكتساب الكفاءة 

  البنائي  بالنسبة لميدؼ التصحيحي يمكف تحديد عناصره في نمطي التقويـ ػب
 والتشخيصي كـ يمي: 

 .تحديد المشكالت اإلجرائية في أي برنامج تربوي جديد 

 .إزالة األخطاء مف البرامج التربوية موضع التقويـ 
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 .تشخيص صعوبات التعمـ 

 نمخص مكونات الكفاءة في المخطط التالي:مكـونات الكفاءة:ـ 3
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: يوضح مكونات الكفاءة29الشكل رقم )

 و مف خالؿ المخطط أعاله نجد أف الكفاءة تتكوف مف:
 مجموعة مف المواد )معارؼ، مفاىيـ، ميارات، ...الخ( و تكوف مدمجة. ػ

تحديد الكفاءة: أي تحديد الكفاءة مرتبط بإمكانيات تطبيقيا في سياقات مختمفة سواء كاف  ػ
 أو ميني فيي ال تحدث عف طريؽ الصدفة. اجتماعيالسياؽ شخصي أو 

قابمية التقويـ: و يعني ذلؾ ترجمة الكفاءة لنشاط قابؿ لممالحظة و القياس بعد أف يتـ تحديد  ػ
 مجموعة مف المؤشرات الدالة عمى تحقيؽ الكفاءة. 

 أنواع الكفـاءات: ـ4

 يمكف التمييز بيف أربع أنواع مف الكفاءات و ىي:

 تتكوف الكفاءة مف:

معارؼ ومعمومات وحقائؽ ومفاىيـ و قوانيف ونظريات يستند إلييا 
 اآلداء السموكي.

 سموؾ آدائي يعبر عنو بمجموعة مف األفعاؿ و األداءات.

إطار مف اإلتجاىات و القيـ و المعارؼ و المعتقدات و السموؾ 
 الوجداني والمياري.

 مستوى معيف لنتائج اآلداء.
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تتضمف المعمومات و المعارؼ والقدرات الفعمية الضرورية  المعرفية: الكفاءات ـ1
 ليقـو الفرد بميمة معينة.

و تتمثؿ في الميارات النفسحركية خاصة في حقوؿ المواد  ائية:الكفاءات األد ـ0
التكنولوجية والمواد المتصمة بالتكويف البدني و الحركي و ىي تعتمد عمى ما حصمو الفرد 

 لمعرفية.مف الكفاءات ا
و ىي تتمثؿ في أداء الفرد و اتجاىاتو نحو كؿ ما يدور مف  كفاءات وجدانية: ـ3

 حولو مف قضايا و أعماؿ وميوؿ.
 أداءو ىي تتعمؽ بأداء الفرد في الميداف أي نجاح المختص في  كفاءات إنتاجية: ـ4

 عممو )ليس ما يؤديو لكف ما يترتب عف ما يؤديو(.

 مجال التدريس:مواصفات الكفاءة في  ـ5

لقد ذكر العمماء مجموعة مف المواصفات و العمميات الضرورية مف أجؿ الوصوؿ إلى 
 كفاءات تدريسية قابمة لمتطبيؽ و التجسيد و ىذه المواصفات ىي: 

 تحديد كؿ الكفاءات. ػ

 سموكي. تحديد األىداؼ التي تشمميا كؿ كفاءة بشكؿ ػ

 لتقويـ و معايير األداء.تحديد مستويات التمكف المطموب و طرؽ ا ػ

تصميـ األنشطة التعميمية المحققة لمكفاءة المطموبة )األنشطة القبمية، األنشطة المصاحبة،  ػ
 األنشطة البعدية(.

وليست  تقويـ التمميذ وفقا إلنجازه و ليس وفقا إلنجاز أقرانو )مرجعية التقويـ محكية ػ
 معيارية(.

 أسموب التقويـ الذاتي. اعتماد ػ

 بناء برامج تقـو عمى وجود التغذية الراجعة. ػ

 خصائص الكفاءة: ـ6

 تتميز الكفاءة بمجموعة مف الخصائص األساسية ىي:
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توظيؼ مجموعة مف اإلمكانات: ترتبط الكفاءة بمجموعة مف القدرات و المعارؼ و  ػ
يستثمرىا الميارات لذلؾ فإف أىـ ميزة ليا تتمثؿ في جمعيا المنظـ لتمؾ الوحدات التي 

 المتعمـ في سياؽ ذو داللة و فائدة لو.

الغاية النيائية: تمتاز الكفاءة بطابعيا العممي و النيائي مف ىنا فالتمميذ يقـو بتوظيؼ  ػ
مجموعة مف التعميمات تيدؼ إلى تحكمو في عمؿ أو حمو لمشكمة مطروحة في أنشطة 

 مدرسية.

احد إذ ال يتـ تحديد كفاءة أو فيميا إال بفئة وضعيات: أي وضعيات ذات مجاؿ و  االرتباط ػ
مف خالؿ وضعيات توظؼ فييا ىذه الكفاءة عمى الرغـ مف إمكانية تحويؿ بعض الكفاءات 

 مف مادة إلى أخرى إال أنو تبقى بعض الكفاءات متميزة عف بعضيا البعض.

عظميا الخصوصية و التعمؽ بالمادة: توظؼ الكفاءة في غالب األحياف معارؼ و ميارات م ػ
مف المادة الواحدة أي أنيا ترتبط بمجاؿ معيف أو مينة معينة مثال قد تنمي في التمميذ ميارة 
أو قدرة حؿ المشكالت الرياضية لكف ىذا ال يعني أننا ننمي ميارة التربية العممية أو التعبير 

 الحر.
الناتج الذي  وعيةقابمية التقويـ: حيث يمكف قياس كفاءة العمؿ المنجز مف طرؼ المتعمـ و ن ػ

توصؿ إليو وحتى و إف لـ يكف ذلؾ بشكؿ دقيؽ حيث يتـ تحديد معايير مثؿ نوعية الناتج 
كما يمكف تقويميا مف حيث النوعية ، شروط العمؿلالذي قدمو المتعمـ ومدى استجابتو 

المتعمـ بغض النظر عف النتائج وذلؾ بالحكـ عمى السرعة في إنجاز  ية التي قاـ بيامالعم
 العممية و االستقاللية و احتراـ اآلخريف. 

خاصية التحويؿ: ىي القدرة عمى معالجة وضعيات مختمفة تتداخؿ فييا عدة مواد بشكؿ  ػ
 يشابو الواقع المعاش المتميز بطابعو المركب.

 ماذا تعني المقاربة بالكفاءات؟ ـ7

لقد شاع بيف الكثير مف القائميف عمى شؤوف التربية مصطمح التدريس بالكفاءات، نعتقد أف 
ذلؾ المصاحب لمصواب، ألننا في الواقع ندرس أو باألحرى نبتكر وضعيات نضع المتعمـ 
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في إطارىا لينمي كفاءاتو و عميو فالمقاربة بالكفاءات ىي الطريقة إلعداد الدروس و البرامج 
 اعتمادا عمى:التكوينية 

التحميؿ الدقيؽ لوضعيات العمؿ التي يتواجد فييا المتكونوف أو التي سوؼ  ػ
 يتواجدوف فييا.

 وتحمؿ المسؤوليات الناتجة عنيا. المياـ ألداءتحديد الكفاءات المطموبة  ػ

 ترجمة ىذه الكفاءات إلى أىداؼ وأنشطة تعميمية. ػ

عف تصور تربوي ينطمؽ مف التصورات  بأنيا: عبارة (2114)وقد عرفيا رمضاف أرزيؿ 
المستيدفة في أي نشاط تعميمي أو نياية مرحمة تعميمية، تعممية لضبط استراتيجية التكويف 
في المدرسة، مف حيث مقاربة التدريس و الوسائؿ التعميمية و أىداؼ التعميـ و انتقاء 

 المحتويات وأساليب التقويـ وكيفية إنجازىا.

 البيداغوجية لممقاربة بالكفاءات:األسس  ـ8

تقـو المقاربة بالكفاءات عمى مجموعة مف األسس البيداغوجية التي ساىمت بطريقة فاعمة 
 في بروزىا و مف جممة ىذه المرتكزات البيداغوجية ما يمي:

و ىي وضعية تتضمف صعوبات ال يممؾ المتعمـ حال جاىزا  بيداغوجية حل المشكالت: ـ1
حالة يشعر فييا أنو أماـ مشكؿ محير ال يممؾ تصور بصدده و يجيؿ اإلجابة ليا، كما أنيا 

عنو مما يحفزه عمى البحث مف خالؿ عمميات معينة لمتوصؿ إلى حؿ المشكؿ و ىذا يخمؽ 
 دافعية داخمية لممتعمـ.

 ىي أداة ناجعة لممرور المرف لممعارؼ و الميارات والمواقؼ بيداغوجية المشروع: ـ0
ح لممتعمـ المشاركة في بناء مساره التعميمي التعممي و ىي تقـو عمى أساس بكفاءات تسم

 مجموعة مف الوظائؼ ىي:
 التمميذ في األنشطة المقترحة. انخراطوظيفة التحضير:  ػ

 وظيفة ديداكتيكية: موقؼ التمميذ إزاء الكفاءات المستيدفة. ػ

 : إنتاج المشروع.اقتصاديةوظيفة  ػ
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 عالقة التفاعؿ الناتجة عف ىذا المشروع.: اجتماعيةوظيفة  ػ

 وظيفة ثقافية: الحصيمة الثقافية الناتجة عف المشروع. ػ

تكوف فييا األنشطة مبنية عمى أساس الفروؽ الفردية  ىي بيداغوجية بيداغوجية الفارقية: ـ3
و ىي تشكؿ إطارا تربويا قابال لمتغيير حسب خصوصيات المتعمميف و ىي تيدؼ إلى 
تطوير قدرات وميارات المتعمميف و تقوية دافعيتيـ وتحسيف العالقة بيف المتعمـ و المدرس 

 وتنمية روح اإلبداع.

ه البيداغوجية عمى وضع التمميذ في عالقة مع زمالئو بغية تقـو ىذ بيداغوجية التعاونية: ـ4
توظيؼ قدراتو في القياـ باألعماؿ المدرسية و تيدؼ ىذه البيداغوجية لتحصيؿ أىداؼ 

 موحدة لمتعمـ و ىي تمزج بيف العمؿ الجماعي في إطار التعاوف و العمؿ الفردي.
ى فعؿ التعمـ و الحضور الطوعي ألف تعني اإلقباؿ الواعي لمتمميذ عم بيداغوجية التعاقد: ـ5

 التعمـ يدخؿ ضمف اىتماماتو الذاتية و ىي تحفز اإلحساس بالمسؤولية و المينية.
 ىي أداة مف أدوات االشتغاؿ البيداغوجي تتكوف مف عناصر التدريس بالمجزوءات: ـ6

 ؿمتفاعمة و تشكؿ وحدة متكاممة فيما بينيا و ترمي إلى تحقيؽ أىداؼ بإعتماد وسائ
و طرؽ مصرح بيا و ليست ضمنية فيي تحتوي عمى مجموعة مف التعميمات التي تتيح 

 لممتعمـ إمكانية التعمـ الذاتي.
 مبادئ المقاربة بالكفاءات: ـ9

 تقـو المقاربة بالكفاءات عمى جممة مف المبادئ و ىي:
مف وضعية شاممة )وضعية معقدة، نظرة  انطالقااإلجمالية: بمعنى تحميؿ عناصر الكفاءة  ػ

يسمح ىذا المبدأ بالتحقؽ مف قدرة التمميذ عمى تجميع مكونات الكفاءة  ،عامة، مقاربة شاممة(
 التي تتمثؿ في السياؽ و المعرفة السموكية والمعرفة العقمية و الداللة.

البنػاء: أي تفعيؿ المكتسبات القبمية و بناء مكتسبات جديدة و تنظيـ المعارؼ و يعود أصؿ  ػ
ىذا المبدأ إلى المدرسة البنائية، و يتعمؽ األمر بالنسبة إلى المتعمـ بالعودة إلى معموماتو 

 حفظيا في ذاكرتو.يالسابقة لربطيا بمكتسباتو الجديدة و 
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 مف الكفاءة إلى مكوناتيا ثـ العودة إلييا. نتقاؿباالالتناوب: يسمح ىذا المبدأ  ػ

 ( الكفاءة)الشاممػة  األجزاء )المكونات(  الكفاءة )الشاممػة(  

التطبيػؽ: بمعنى التعمـ بالتصرؼ، حيث يسمح ىذا المبدأ بممارسة الكفاءة بغرض التحكـ  ػ
لممتعمـ أف يكوف فييا، بما أف الكفاءة تعرؼ بأنيا القدرة عمى التصرؼ يكوف مف الميـ 

 ناشطا في تعممو.

التكػرار: أي وضع المتعمـ عدة مرات أماـ نفس الميارة اإلدماجية التي تكوف في عالقة مع  ػ
الكفاءة أو أماـ نفس المحتويات و يسمح ىذا المبدأ بالتدرج في التعمـ قصد التعمؽ فيو عمى 

 مستوى الكفاءات و المحتويات.

بعضيا البعض ألف إنماء الكفاءة يكوف مع صر المدروسة اإلدماج: بمعنى ربط العنا ػ
بتوظيؼ مكوناتيا بشكؿ إدماجي، و يعتبر ىذا المبدأ أساسيا في المقاربة بالكفاءات ألنو 

 يسمح بتطبيؽ الكفاءة عندما تقرف بأخرى.
ومعرفية  مف سياؽ ومعرفة و معرفة سموكية التمييز: أي الوقوؼ عمى مكونات الكفاءة ػ

فعمية، يتيح ىذا المبدأ لممتعمـ التمييز بيف مكونات الكفاءة و المحتويات و ذلؾ قصد 
 الحقيقي لمكفاءة. االمتالؾ

مف ميمة أصمية إلى ميمة مستيدفة باستعماؿ معارؼ و قدرات  االنتقاؿالتحويؿ: أي  ػ
تمؾ التي تـ مكتسبة في وضعية مغايرة حيث يجب تطبيؽ المكتسبات في وضعيات مغايرة ل

 فييا التعمـ.
 مزايا المقاربة بالكفاءات: ـ12

 تساعد المقاربة بالكفاءات عمى تحقيؽ األغراض اآلتية:
أحسف الطرؽ البيداغوجية ىي تمؾ التي  إفتبني الطرؽ البيداغوجية النشطة و اإلبتكارية: ػ

و المقاربة بالكفاءات جاءت لتكريس ذلؾ إذ  التعممية-تجعؿ المتعمـ محور العممية التعميمية
 أنيا تقحـ المتعمـ في أنشطة ذات معنى بالنسبة إليو.
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تحفيز المتعمميف عمى العمؿ: و ذلؾ بتبني طرؽ بيداغوجية نشطة ليتولد لدى المتعمـ الدافع  ػ
رسة لمعمؿ، لذلؾ يجب ربط الوضعية التعميمية بالواقع المعاش و استغالؿ مكتسباتو في المد

 و خارج المدرسة لحؿ مشكالت يفترض أف تكوف جديدة.

و الميوؿ والسموكات الجديدة: تعمؿ المقاربة  االتجاىات اكتسابتنمية الميارات و  ػ
 -و النفسية االنفعاليةبالكفاءات عمى تنمية قدرات المتعمـ العقمية المعرفية و العاطفية 

داد المشاريع التي ينبغي أف تنطمؽ مف الحركية اعتمادا عمى الوضعيات /المشكالت و إع
 واقعو المعاش و أف ترتبط بو.

عدـ إىماؿ المحتويات )المضاميف(: إف المقاربة بالكفاءات ال تعني استبعاد المضاميف و  ػ
إنما إدراجيا في إطار ما ينجزه المتعمـ لتنمية كفاءاتو و ذلؾ بجعميا قابمة لالستعماؿ، األمر 

يا ألنيا تربط واقع المتعمـ و حياتو مف كؿ جوانبيا النفسية و الذي يسمح برفع مدلول
نما تساعد عمى طرح ىذه األخيرة مع االجتماعية ، فالمحتويات ال تقدـ الحموؿ لممشكالت وا 

القرارات المناسبة، إف الكفاءة بيذا  اتخاذوضع الفروض و التكيف بالنتائج و مف ثمة 
نما بالجواب بكمية المع االمنظور ال يعبر عف قيمتي ارؼ و المعمومات التي يكتسبيا التمميذ وا 

عف السؤاؿ: لماذا نعممو ىذه المحتويات في حيف تجذبو تمؾ؟ وكذلؾ بمدى قدرتو عمى 
 توظيفيا في حياتو اليومية.

معيار لمنجاح المدرسي: تعتبر المقاربة بالكفاءات أحسف دليؿ عمى أف الجيود  اعتبارىا ػ
 االعتباريف ستأتي بثمارىا و ذلؾ ألخذىا الفروؽ الفردية بعيف المبذولة مف أجؿ التكو 

 عمى بيداغوجية التحكـ. واعتمادىا

 آثار التدريس بالكفاءات: ـ11
 يمي:  المقاربة بالكفاءات في المناىج الجديدة ما اعتماد انعكاساتمف أىـ 

 مف نموذج األىداؼ إلى نموذج الكفاءات. االنتقاؿ ػ

 مف الطرائؽ إلى المقاربة. االنتقاؿ ػ

 البيداغوجية. االستقالليةمف المتابعة المنيجية الموجية إلى  االنتقاؿ ػ
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 الكفاءات و ليس عمى تراكـ المعارؼ. اكتسابتعميـ قائـ عمى  ػ

تعميـ موجو نحو الحياة ألنو يأخذ في الحسباف المعنى و الداللة في جميع أنشطة  ػ
 القسـ.

 اكـ الكمي لممكتسبات بأسموب اإلدماج الوظيفي لممعارؼ.استبداؿ أسموب التر  ػ

 الكتسابتصور يشرؾ المتعمـ في تعممو و يدفعو إلى استغالؿ كؿ إمكاناتو  ػ
 المعارؼ.

تصور يضع المتعمـ في وضعيات لمتعمـ تدفعو لمقياـ بما ىو مطموب منو لحؿ  ػ
 .عميو اإلشكاالت المطروحة

التعمـ و يركز فيو عمى البعد التكويني و يترتب تصور يدمج التقويـ ضمف عممية  ػ
 عمى ذلؾ مجموعة مف المتطمبات و اإلجراءات منيا أف:

 كؿ تغيير في المقاربة يتطمب تغير في االستراتيجيات. ػ

كؿ تغيير في مقاربات المناىج يتطمب تغييرا في أنماط النشاطات البيداغوجية و في  ػ
 عالقة التعميـ بالتعمـ.

صوؿ إلى تحقيؽ ممارسة فعمية لمتدريس بالمنظور الذي تقتضيو المقاربة بالكفاءات وعميو لمو 
 .ينبغي إعداد و إنجاز النشاطات البيداغوجية و تقويميا بنفس المقاربة

 
 
 

 خالصة الفصل:
مف أىـ التحديات التي تواجو بالدنا في الوقت الراىف ىو إصالح قطاع التربية و  التعميـ 

طرؽ التدريس و المناىج بصفة المتعمؽ ب البيداغوجيالجانب  وبالتحديدبصفة عامة، 
 خاصة.
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و في جو مف الرغبة و البحث عف السبؿ المؤدية إلى تغيير األوضاع المدرسية و تكييفيا 
وفؽ المتطمبات الجديدة تناولنا في ىذا الفصؿ المنظومة التربوية الجزائرية مف االستقالؿ إلى 

مف مفيـو و أىداؼ و خصائص، كما تناولنا المقاربة  االبتدائيةيومنا الحالي والمدرسة 
ت بنوع مف التفصيؿ، حيث عرفنا الكفاءة لغة و اصطالحا، كذلؾ أنواعيا بالكفاءا

ومستوياتيا وخصائصيا و مركباتيا، و األسس البيداغوجية ليا و مزاياىا و أىدافيا و ذلؾ 
 مف أجؿ معرفتيا بالشكؿ الصحيح.
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لبشرية و التنمية ا مركزالمدرسية، (: مقدمة في اإلدارة1991)آخروفمحمد جماؿ نوير و ػ 14
 المعمومات ، دط ، مصر . 

 الكتب بالفرنسية :ـ 

1- Bernard , R ; et autres (2006) : Les compétences a l’école apprentissage et évaluation, de 

boeck , 2
ème

 édition, Bruxelles  . 

2- Harouchi, A ; (2000) :L a pédagogie des compétences , guide a l’ usage des enseignants et 

des formateur, Le fennec, Casablanca .                                           

 3- Xavier ,  R ;(2010) :La pédagogie de l’intégration, Ed de boeck,Bruxelles . 
  :عن طريق الشبكة العنكبوتية  ـ
     عبد الكريم كاملي " أستاذ محاضر بالمدرسة العليا لألساتذة بالقبة  الجزائر" ـــ1

www.djalfa info/vb 13§/ 13: 33  12- 8- 2010  

 : المنشوراتـ 

 2113جواف  2114ػ2113 وزارة التربية الوطنية : التحضير الرسمي لمموسـ الدراسيػ 1

الوثيقة المرافقة لبرنامج السنة اولى جذع مشترؾ عمـو وزارة التربية الوطنية :ػ 2
 .  2116 الجزائر جواف ،وتكنولوجيا 

http://www.djalfa/
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 ميتهايو تعم الرياضيات
                                         خطة الفصل 

 تمهيد
  أوال :التعميمية

 معنى التعميمية ومفيوميا . ػ1
 . التمييز بيف البيداغوجية والتعميمية ػ2
 . مستويات التعميمية ػ3
 . تعميمية الرياضيات ػ4

 ثانيا : الرياضيات 
 . مفيـو الرياضيات ػ1
 . الرياضيات ميةأى ػ2
 . تدريس الرياضيات أىداؼ ػ3
 . تدريس الرياضيات في المرحمة االبتدائية أىداؼ ػ4
 . فروع الرياضيات ػ5
 . مكونات درس الرياضيات في السنة الخامسة ابتدائي ػ6
 . كيفية تدريس بعض الموضوعات ػ7
 . التعممية الفاعمة ػ االستراتيجيات التعميمية ػ8

 خالصة الفصل 
 لمراجع المعتمدة .ا
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 :تمهيد
المواد الدراسية التي يعوؿ عمييا باف تكسب دارسييا طرؽ  أىـتعتبر الرياضيات         
ة التفكير التي ينص عمييا التعميـ ىو تنمي األىداؼ أىـومف  التفكير العممي، وأساليب

في مختمؼ  يكتسبو جميع التالميذ أفيجب  أساسيوىو ىدؼ ، الرياضي لدى المتعمميف
عف  اإلنسافونشاط عقمي يميز  ،اإلنسافف التفكير سمة مف سمات مراحؿ التعميـ وذلؾ أل

التفكير الرياضي عمى  أساليبويساعد اكتساب المتعمميف لبعض  األخرىغيره مف الكائنات 
 في المستقبؿ. أوالتطورات العممية وحؿ مشكالتيـ اليومية التي تواجييـ حاليا  إدراؾ

التفكير  أساليبالمجاالت الدراسية لتدريب التالميذ عمى  أىـر الرياضيات مف كما تعتب
السميمة وتنميتيا حيث تستخدـ المعارؼ الرياضية كمادة وسيطة لعمميات التفكير والتدريب 

 عمييا .
بمقدمات مسمـ بصدقيا ويشتؽ منيا النتائج باستخداـ قواعد  يبدأفالرياضيات بناء استداللي 

لمتفكير المنطقي السميـ والمغة التي تستخدـ في الرياضيات تتميز بالدقة  أساسا منطقية وىذ
التي تستخدـ كمادة  األفكارفي التعبير وىذا يعتبر عامال مساعدا عمى وضوح  واإليجاز

 . أساليبولمتفكير بمختمؼ 
 أوال: التعميمية 

      :معنى التعميمية و مفهومها ـ1
تعميمية في المغة العربية مصدر صناعي لكممة تعميـ المشتقة مف ال إف: التعميمية لغة  ـ1ـ1

 عمـ أي وضع عالمة عمى الشيء لتدؿ عميو. 
 Didactiqueف كممة ديداكتيؾ إفي المغة الفرنسية ف أما didasko اليوناني األصؿمف مشتؽ 

مة وكم أتعمـوتعني  وكممة ديداسكو أعممؾو منؾ  أتعمـ أووتعني نتعمـ أي نعمـ بعضنا 
  ديداسكف وتعني التعميـ .

عمـ  تعني فف التعميـ،استعمؿ مصطمح التعميمية بيذا المعنى في التعميمية اصطالحا: ـ2ـ1
 البحث ـ في بحث حوؿ نشاطات التعميمية لمتربية و كاف عنواف 1613التربية أوؿ مرة عاـ 
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 فف التعميـ عند راتيش . أو "ىو"تقرير مختصر في الديداكتيؾ
الديداكتيكا  "ىذا المصطمح بنفس المعنى في كتابة "كومينوس "ـ استخدـ 1657في سنة 
ليست  بأنياحيث يقوؿ عنو انو "فف لتعميـ الجميع مختمؼ المواد التعميمية "و يضيؼ"" الكبرى

 "أيضافنا لمتعميـ فقط بؿ لمتربية 
 األلمانيـ القرف التاسع عشر وضع العال أوائؿفي  :نظرية التعميـ إلىمف فف التعميـ ػ 
فيي نظرية تخص  ،العممية التعميمية كنظرية لمتعمـ تستيدؼ تربية الفرد األسس "ىربرت"

 يقـو بو المعمـ مف نشاط. النشاطات المتعمقة بالتعميـ فقط أي كؿ ما
: في نياية القرف التاسع عشر وبداية العشريف ظير تيار جديد التعمـ إلىمف التعميـ ػ 

منشاط التعميمي في العممية التعميمية واعتبر ل أىمية أعطىي الذ "جوف ديوي "بزعامة
التعميمية نظرية لمتعمـ وليس لمتعميـ مستبدال المفاىيـ اليرباتية بتطور النشاطات الخاصة 

ف التعمـ وظيفة مف أبالمتعمميف وانحصرت وظيفة التعميمية في تحميؿ نشاطات المتعمـ و 
 وظائؼ التعميـ 

 فأالقرف العشريف اتضح  أثناءو التعمـ : نتيجة لتطور البحث في التربية تفاعؿ بيف التعميـ ػ 
كانت نظرة قاصرة  "جوف ديوي "و "ىربرت"لمفيـو التعميمية عند كؿ مف  األحاديةالنظرة 
نشاطات كؿ طرؼ في العممية  إفتمؾ الدراسات  أكدتفصال التعميـ عف التعمـ و  ألنيما

 . اآلخري مع الطرؼ التعميمية يربطو التفاعؿ المنطق
ـ بيف المعرفة و المعمـ و المتعمـ بحث في التفاعؿ القائ أسموبالتعميمية ىي  أفو الخالصة 

 األساسيوىي عند البعض مقاربة لتحيؿ ظواىر التعميـ و دراستيا دراسة عممية موضوعيا 
عادةالبحث في شروط تنظيـ   التعممية–الوضعيات التعميمية  وا 

 بيداغوجيا و التعميمية التمييز بين ال ـ2
 يوناني مكوف مف كممتيف  أصؿمصطمح بيداغوجيا مف  إف: مفهوم البيداغوجيا ـ1ـ2

PEDA و تعني الطفؿ و  GOGIEوتعني القيادة والتوجيو. 
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الخادـ في اغمب  أوىو الشخص  اإلغريؽكاف المربي في عيد  وظيفة البيداغوجيا : ـ2ـ2
كاف مربيا . فيو الذي  إنمالـ يكف البيداغوجي معمما  ،لمعمـا إلىالذي يرافؽ الطفؿ  األحياف

بيده وىو الذي يختار لو المعمـ ونوع التعميـ الذي يراه مناسبا  واألخذيسير عمى رعاية الطفؿ 
 .تصورهحسب 

 ماأمربيا وقد ارتبطت التربية بتيذيب الخمؽ بالمعنى الواسع  األصؿكاف البيداغوجي في 
 التحصيؿ المعرفي بالمعنى الضيؽ.التعميـ فقد ارتبط ب

المعمـ ناقؿ  إلىعدة مف المربي بالمفيـو الواسع  ألسبابوبمرور الوقت تحوؿ البيداغوجي 
وبذلؾ تحولت البيداغوجيا  تكوينو إلىعف نمط المواطف الذي يسعى  التساؤؿالمعرفة دوف 
وارتبط ذلؾ  المعرفةديـ منيجية في تق إلىالقيـ التربوية  بإشباعالمرتبط  األصميمف معناىا 

عمى اقتراح الطرائؽ المختمفة لمتعميـ وظيرت  بما يعرؼ بفف التدريس و انصب االىتماـ
كف البيداغوجيا مف بناء مىربرت و مونتيسري ولـ تت بأصحابيابيداغوجيات كثيرة عرفت 

 القسـ فخمت بذلؾ مف البعد العممي  أونظرية موحدة لتحميؿ وضعيات التدريس 
نوجز الفرؽ بيف التعميمية و البيداغوجيا في  االختالف بين التعميمية والبيداغوجيا: وجهأ ـ3ـ2

 الجدوؿ التالي :
 التعميمية  البيداغوجيا

التيمتـ بدراسة وضعيات التعميـ والتعمـ  -
مف زاوية خصوصية المحتوى بؿ تيتـ بالبعد 

نفسية اجتماعية  أخرى وأبعادالمعرفي لممتعمـ 
. 
منطؽ التعمـ مف منطؽ القسـ تتناوؿ  -

 المتعمـ(.-)المعمـ
يتـ التركيز عمى الممارسة المينية وتقييد  -

مع  تيتـ بالجانب المنيجي لتوصيؿ المعرفة-
مراعاة خصوصيتيا في عمميتي التعميـ 

 والتعمـ.
 
تتناوؿ منطؽ التعمـ انطالقا مف منطؽ  -

 المعرفة .
يتـ التركيز عمى شروط اكتساب المتعمـ  -
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ختيارات التعميمية التي تسمح بقيادة القسـ اال
 المختمفة. أبعادهفي 
تيتـ بالعالقة التربوية مف منظور التفاعؿ  -

 متعمـ(.   -داخؿ القسـ )معمـ

 لممعرفة.
 
تيتـ بالعقد التعميمي مف منظور العالقة  -

 المتعمـ(-المعمـ-التعميمية )تفاعؿ المعرفة

 التعميمية و البيداغوجيا .يوضح الفرق بين ( 44) رقم الجدول
 مستويات التعميمية ـ3

 تعمؿ التعميمية في مستوييف ىما :
وىو يسبؽ التفكير البيداغوجي وتشكؿ فيو محتويات ومضاميف التعميـ  :األولالمستوى 

المفاىيـ التي تدخؿ  أىـوتسمح التعميمية في ىذا المستوى بحصر  والتأمؿمواضيع لمدراسة 
 تحميؿ العالقات التي تربطيا ببعضيا البعض .في بناء الموضوع و 

وىو يعقب العمؿ التعميمي ويتناوؿ التعمؽ في تحميؿ وضعيات تعميمية : المستوى الثاني
دراسة تصورات جرى فييا بدقة يتضمف ىذا التحميؿ خصوصية  حقيقية لفيـ و تفسير ما

ساب الطريقة التي يتمكنوف تفكيرىـ واكت أسموبالتالميذ المتعمقة بمفيـو معيف والتعرؼ عمى 
بكؿ  لإلحاطةتدخمو خالؿ الحصة و ذلؾ  وأسموبينتظره المدرس  بواسطتيا مف معرفة ما

 الجوانب المؤثرة في العممية التعميمية .
 تعميمية مادة الرياضيات : ـ4

حيث انو درس مفيـو  ،كثيرة حوؿ تعمـ الرياضيات  بأبحاثلقد قاـ العالـ السويسري بياجي 
ىيـ الرياضية المختمفة عند الطفؿ منذ والدتو حتى سف المراىقة ونتيجة لدراسات بياجي المفا

دراسة الحوافز  أولـ يعد االىتماـ في تدريس الرياضيات مقتصرا عمى اكتساب الميارات 
ندرسو ومتى وكيؼ ندرس  أفدراسة ما الذي يمكف  إلىاالىتماـ موجيا  أصبحالدراسية بؿ 

وقد يستطيع  ،التالميذ في مراحؿ نموىـ المختمفة  بالصورة التي تناسبالمفاىيـ الرياضية 
باستطاعتو  أولـ ببعض المفاىيـ الرياضية أكاف تمميذه قد  إذايعرؼ ما   أفالمدرس بخبرتو 

التمميذ قد استوعب  أفيدؿ بتاتا عمى  القياـ ببعض العمميات الحسابية بدقة ولكف ذلؾ ال



 الفصل الرابع                                                                                                                                      

82 

 

فما يكوف واضحا  ،الموجودة وراء العمميات المختمفة األساسياتو وفيـ فيما عميقا المفاىيـ 
 .يكوف لو داللة عند التمميذ في ذىف المعمـ قد ال
 ثانيا : الرياضيات 

 األمـيشيد البحث العممي تطورا كبيرا مف الخمسينيات لذلؾ تفطنت  مفهوم الرياضيات : ـ1
 مجتمعات تقنيات حديثة.المواد التجريبية في إكساب األفراد و ال أىمية إلى
 األشكاؿو  األعدادالرياضيات ىي العمـ الذي يدرس خصائص الكائنات المجردة و  إف

 اليندسية و غيرىا مف المجردات و كذلؾ دراسة العالقات فيما بينيا .
يكوف مفاىيـ كمية  ماعمـ يدرس المقادير القابمة لمقياس ومنيا  بأنيا"  "محمد القاسـ"يعرفيا 

 .(1)ىما معا" أومنفصمة  أوات سواء متصمة عالق أو

بالمجاالت  ويتأثر" الرياضيات عمـ يتجدد  "العباس و محمد العطروني أبواحمد "ويعرفيا 
 . (2)المختمفة لمحياة"

العالقات و ف الرموز و أالرياضيات ىي لغة المنطؽ و  أف: " j-Deweyويرى جوف ديوي 
 . (3)ي ودقتو"تساعد عمى سرعة التفكير المنطق األرقاـ

وسيمة لفيـ العالـ  إنياكما تعتبر الرياضيات الدراسة المنطقية لمشكؿ و التنظيـ و الكـ و 
 لتخطيط الواقع . وأداة

ف الرياضيات تتماشى و مسيرة التطور العممي  و أومف خالؿ التعاريؼ السابقة يمكف القوؿ ب
تساىـ في رقييـ و تقدميـ ات وجماع أفرادا اإلنسانيةفعالة في يد  أنياأي  ،الحضاري 
 الحضاري .

 الرياضيات : أهمية ـ2
    لقد أصبحت الرياضيات حاضرة أكثر مف أي وقت مضى في كؿ مياديف الحياة االجتماعية

                                                 

.316ص ،1ط ،, دار المعارؼ "المنطؽ الحديث ومنيج البحث ": ( 1978)محمد القاسـ - 1
 -  

.28ص  ،2ط ،دار العمـ الكويت ، "تدريس الرياضيات المعاصرة بالمرحمة االبتدائية ": (1985 )احمد أبو العباس و محمد عطروني - 2
 - 

.384ص ،دار النيضة العربية بيروت"،نظرية و التجريبية:"عمـ النفس التربوي أسسو ال (1981)سيد خير اهلل - 3
- 
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تساىـ في تنمية التفكير المنطقي المؤسس و  ألنياو الثقافية  اإلعالميةمنيا و االقتصادية و 
 إجرائية أدواتؾ في بناء شخصيتو كما تمكنو مف اكتساب شار تتدعـ قدرات المتعمـ الذىنية و 

 الرياضيات فيما يمي : أىميةتكوينو المستقبمي وتتجمى مناسبة لمواصمة 
اكتسابيا كؿ تفكير عممي  إلىضرورية لجميع العمـو و لغة يتطمع  آلةتعتبر الرياضيات   ػ1°

العمـ  إف"برغسوف"مسوؼ وليذا قاؿ الفي ،لمرياضيات وجداف وقيمة  أفمعنى ىذا  ناشئ
يـو تمكف الجبر مف اصطياد حقائؽ  إال ىءكاف ينش ف أي عمـ ماأالحديث وليد الرياضيات و 

 في شباكو. إيقاعياالعمـ و 
العمـو تقدما  أكثر اآلفبقيت حتى  ذالو  ،تعتبر الرياضيات نموذجا في الوضوح و اليقيف  ػ 2°

قؿ الظواىر تركيبا أالظواىر الرياضية ىي  أف إلى األولىفمعؿ السبب في ذلؾ يعود بالدرجة 
 ارتباطا . وأكثرىا

خاصة باعتبارىا نشاطا فكريا و ممارسة اجتماعية تساىـ مف  أىميةتكتسي الرياضيات  ػ 3°
في توسيع  أخرىجية في تنمية قدرات االستدالؿ و التجريد و الدقة لدى المتعمـ و مف جية 

و اليندسية التي ليا امتدادىا في محيطو االجتماعي و مجاالت معارفو و مياراتو العددية 
 الحضاري .

و الميارات و التقنيات التي تمكيف المتعمميف مف بناء و اكتساب المفاىيـ و المعارؼ  ػ 4°
 : أفمف شانيا 
تفيدىـ في تعامميـ اليومي و تسيؿ اندماجيـ و تكيفيـ مع الوسط االجتماعي ػ 1        

 لعالـ الخارجي.وتيسر تواصميـ مع ا
تمكنيـ مف إدراؾ المفاىيـ الرياضية الالزمة لفيـ و استيعاب محتويات الوحدات ػ 2        

 الدراسية األخرى و خاصة منيا العممية والتكنولوجية .
تنمي المؤىالت و الميارات لدى المتعمميف وذلؾ بتنشيط ذكائيـ وتنمية  ػ3        

في مجاالت البحث والمالحظة و التجريب و االستدالؿ و  إمكاناتيـغناء إاستعداداتيـ و 
 التجريد و الدقة في التعبير .
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 توظيؼ الرياضيات في مجاالت مختمفة مف الحياة اليومية . ػ4        
      أساليبالرياضية و  المبادئاكتساب المعمومات الرياضية عبر المشكالت و  ػ5        

 بتكارية .اإل التفكير الرياضي وتنمية القدرات
العمميات الحسابية المباشرة و  كإجراء األداءاكتساب الميارات أي الكفاءات في ػ 6        
 اليندسي. اإلنشاءاليندسية في القياس و في الرسـ وفي  األدواتاستخداـ 

االستقرائي و جاز و القدرة عمى االستدالؿ التفكيرالسميـ والدقيؽ و السرعة في االنػ7       
 ستنتاجي .اال
 تدريس الرياضيات : أهداف ـ3

مف تدريس الرياضيات بصفة عامة ىو: المساىمة في  األساسياليدؼ  أفمف المتفؽ عميو 
مف ناحية ومف  ،تطمعاتو في المستقبؿ أوالفرد لمحياة العامة بصرؼ النظر عف عممو  إعداد

في  أوات نفسيا الفرد لمواصمة دراستو في الرياضي إعدادالمساىمة في أخرى ناحية 
 وجوده في المدرسة و بعد تخرجو منيا . أثناء أخرىموضوعات 

 في مؤتمر اليونسكو بيامبورغ ومنيا : أىداؼكما اقترحت عدة 
المفاىيـ و العالقات الموجودة بينيا  إدراؾفيـ المادة المقررة في المنياج وذلؾ بفيـ و  °_1

 وفيـ التركيب الرياضي .
 موضوع مفتوح دائـ النمو والتغيير. أنياى فيـ الرياضيات عم °_2
 .عمى دراسة الرياضيات بنفسو  تمميذتنمية قدرة ال °_3
 االستداللي في الرياضيات. أو_ فيـ التفكير القياسي 4°
فيـ تطبيقات الرياضيات  آخربمعنى  أوبيا القدرة عمى فيـ النماذج الرياضية و التعامؿ °_ 5

 في الحياة اليومية.
األساس الرياضي الحديث مف مفاىيـ و حقائؽ و مصطمحات ورموز وأساليب  تكويف°_ 6

 أفيمكف  و يضع المبنات التي ،معالجة أساسية مما يعطي المواطف ثقافة رياضية شاممة
 دراسة في المراحؿ التالية.التقـو عمييا 
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 لتعميـ ._ تنمية القدرة عمى الكشؼ و االبتكار وتعويد التمميذ عمى عممية التجريد و ا7°
بذكاء  اإلحصائيةاكتساب الميارات في معالجة المشكالت الكمية و تحميؿ البيانات °_ 8

 ووعي .
اكتساب اتجاىات و عادات اجتماعية سميمة مثؿ الموضوعية في التفكير و القدرة عمى °_ 9

 التخطيط في حؿ المشكالت الرياضية و غير الرياضية. أساليبالتنظيـ واستخداـ 
مجاؿ الرياضيات يشتمؿ عمى المؤكدات كما يشتمؿ عمى االحتماالت و عمى  أف زإبرا °_11

ىذه العمميات ىو التعرؼ عمى المضبوطات وكذلؾ عمى المقاربات و اليدؼ مف دراسة 
 نتائج ىذه العمميات . إلىمعالجة و طرؽ الوصوؿ  أساليب

  االبتدائية رحمةتدريس الرياضيات في الم أهداف ـ4
 :واالبتدائية ىيس الرياضيات في المرحمة اليدؼ مف تدر 

 القات و تنظيمات.وعواىر و مفاىيـ وظ أشياءجعؿ التمميذ يكتشؼ و يفيـ ما حولو مف  -1
في  أوتزويد التمميذ بمعارؼ وتقنيات و طرؽ تسمح لو بحؿ مسائؿ في حياتو اليومية  -2

 (.ءالكيمياو  ءالفيزيا) أخرىمياديف عممية 
 :ػو ذلؾ ب نمو الفكري لمتمميذالمساىمة في ال -3

 التطبيؽ. ،التركيب ، التعميؿ ،عنده مثؿ :الفيـ  األساسيةتنمية العمميات الذىنية   ػ      
 تدريبو عمى االستدالؿ و الدقة في التفكير.  ػ      
 تنمية القدرة عمى التخيؿ و التصور. ػ      
 .اإلتقافتعويده عمى التنظيـ و  ػ      
 ويده عمى التعبير بوضوح بمغة بسيطة و دقيقة.تع ػ      
           حثو عمى البحث وبذؿ الجيد . ػ      
 .األحكاـ إصدارتعويده عمى اخذ القرارات و  ػ      
 .جريدمرحمة الت إلىاالرتقاء بالتمميذ تدريجيا  ػ      
 غيره . رأيتربيتو عمى االنضباط وتقدير   ػ       
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التكويف في الرياضيات في المرحمة االبتدائية بمثابة قاعدة متينة تسمح يكوف  أفكما ينبغي 
 لمتمميذ بمتابعة تعميمو المستقبمي في ىذا التخصص .

 : الرياضياتفروع  ـ5
 عمى عدة فروع يمكف تصنيفيا ةالمواد المدرسيتشتمؿ الرياضيات مثؿ غيرىا مف 

 :كما يمي 
سرية وجمعيا و قسمتيا و ضربيا وكؿ ما الصحيحة و الك األعدادىو دراسة الحساب : 

التي يعتقدونيا  فيـ  األطفاؿ بأفكارييتـ المربي  أفيتعمؽ بيا وفي ىذا المجاؿ ينبغي 
يشجعونيـ عمى  أفالتي يمعبونيا ويجب عمى المعمميف  األلعابيفكروف رياضيا في كثير مف 

 . األلعابمثؿ ىذه 
 إلىالحسابية بسرعة بواسطة الرموز المستندة  ىو العمـ الذي يبحث في حؿ المسائؿالجبر : 

الجبر يترجـ العالقة بيف الكميات بداللة المعادالت كما ينبغي البحث عمى  أفالمعادالت أي 
في  أساسيةىو استجابة  إنماومثؿ ىذا البحث  األرقاـو  األعدادالتي تجري وفقيا  األنماط
عند يعرؼ نمط و التركيب وىو ما لكؿ صور الخبرات فالبحث عف ال ، اإلنسانيالعقؿ 

 بالتعرؼ عمى العناصر المنفصمة ثـ التعامؿ معيا . يبدأأنو  عمماء النفس الجشطالت
ىو فرع مف عمـ الرياضيات يعني بدراسة العالقات في الفراغ و كذلؾ طبيعة  الهندسة :
ليس  طفاؿلألاليندسية ومعرفة مساحاتيا و حجميا و اليدؼ مف تدريسيا  واألجساـ األشكاؿ

كما  أذىانيـالموجودة في  األفكار فالتعبير عىو  إنما أوراقيـما يضعونو مف عالمات فوؽ 
التعامؿ مع لغة الرياضيات وخاصة في اليندسة عف البد مف معرفة القاموس المغوي الناتج 

األشكاؿ حتى يتزودوا بالعديد ....( كما يجب تعويدىـ عمى تفحص  )دائرة , مستطيؿ , مربع
 تماثميا و تشابييا. و مف الفرص التي يختبروف فييا تماس األشياء و تقاطعيا

القياس  ويأخذخمس لجمع البيانات و المعمومات الىو عممية تعتمد عمى حواسنا  القياس :
تختمؼ في النمط والدقة والنوع كما يمثؿ القياس موضوعا مف الموضوعات  أشكاؿعدة 

ف المقاييس التي يستخدميا المعمـ يوميا تختمؼ في لؾ ألالتربوييف ذ إلىاليامة بالنسبة 
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عندما يعطي اختبارا  أونمطيا و دقتيا فالمعمـ يقـو بالقياس عندما يالحظ سموؾ المتعمـ 
 موجزا لممتعمـ .                                                                     

يعمؿ بيما  أمرافو االحتماالت وىما  حصائياتاإلمعناه التعامؿ مع تناول البيانات : 
القتمى في الكوارث الطبيعية  بأعدادمثال تصرح  اإلعالـفي حياتيـ اليومية فوسائؿ  األطفاؿ

 . اإلحصائية أحكامويطور الطفؿ  أفوبيذا يمكف 
 مكونات درس في الرياضيات لمسنة الخامسة ابتدائي: ـ6

 يتكوف كؿ درس مف الفقرات التالية :
وىو ذلؾ النشاط الذي ينجزه التمميذ ذىنيا و يقدـ النتيجة فقط و يشرح : لحساب الذهنيا

 شفويا. أو األلواحتقدـ عمى  أفوالنتيجة يمكف ذلؾ، األمرتطمب  إذا إليياكيفية الوصوؿ 
الذي يقدـ  سومعرفة الدر ىو النشاط الذي يستيؿ بو الدرس لالكتشاؼ  النشاط التحضيري:

 في كؿ حصة.
 يمكف مف بناء و استرجاع معارؼ جديدة و سابقة مف خالؿ حؿ المشكالت. :تشافاالك

تسمح التطبيقات و التماريف بتوظيؼ المعارؼ الجديدة و استثمارىا  التطبيق و التمارين :
 في وضعيات مختمفة ومتنوعة .

التي تعالج  في نياية كؿ مرحمة خصصت مجموعة مف التماريف و المشكالتالحصيمة : 
  وعة مف التماريف .مجم

 تدريس بعض الموضوعات الرياضية : ـ7
التي يواجييا الطفؿ في تعمـ  األولىتعتبر عممية الجمع ىي العممية  تدريس الجمع : ـ2ـ1

أي تكويف  ،عف طريؽ ضـ المجموعات المنفصمة  لألطفاؿويقدـ مفيـو الجمع  ،الحساب
 لألطفاؿيتـ تدريس مفيـو الجمع و  ،جديدة تحتوي عمى عناصر جميع المجموعاتمجموعة 

حسية وشبو حسية ومجردة تتطمب دمج مجموعتيف تحتوي كؿ منيما  أمثمةمف خالؿ تقديـ 
 عمى عناصر مف نفس النوع وفيما يمي نقدـ الخطوات المقترحة لتدريس مفيـو الجمع.

 :الجمع خوارزميةتدريس  ـ
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ؽ الجمع ويفيموا القيمة المنزلية يتعرؼ التالميذ عمى مفيـو الجمع و يحفظوا حقائ أفبعد 
 خوارزمية الجمع . ايتعممو  أفلكؿ رقـ في العدد , يمكف 

 ويتـ تقديـ خوارزمية الجمع عمى مراحؿ :
في حالتيف ىما  األعدادخوارزمية جمع  األطفاؿ_ حسب حقائؽ الجمع : حيث يتـ تدريس 1°
: 

 .9ع ضمف العدد الجمع دوف حمؿ : ويتطمب استخداـ حقائؽ الجم _أ         
   41+  32= 73مثاؿ :              

 .18ب_ الجمع بالحمؿ : و يتطمب استخداـ حقائؽ الجمع ضمف العدد         
  24+  58= 82مثاؿ :             

 _ حسب عدد المنازؿ التي يتكوف منيا العدد :2°
تتكوف مف منزلتيف  بأعدادمف خالؿ البدء  األعدادخوارزمية جمع  األطفاؿحيث يتـ تدريس 

تتكوف  أعداد( ثـ جمع 999تتكوف مف ثالث منازؿ )ضمف أعداد إلى( ثـ االنتقاؿ 99)ضمف 
عمى أي  األعداد(... وىكذا حتى يتـ تعميـ خوارزمية جمع 9999منازؿ )ضمف  أربعمف 

يتـ تعريؼ  أفعدديف ميما كاف عدد المنازؿ المكونة لكؿ منيا , ويتطمب تدريس الجمع 
 بخاصيتيف ىامتيف لعممية الجمع ىما : اؿاألطف
العدد  إلى األوؿناتج جمع العدد  أف إلى األطفاؿيتعرؼ  أفالخاصية التبديمية : يجب  -1

 . األوؿالعدد  إلىالثاني يعطي نفس قيمة ناتج جمع العدد الثاني 
  الخاصية التجميعية:إذا أعطى الطفؿ ثالث مجموعات تحتوي كؿ منيا عمى عدد مف -2

 التجميعات. نو يجب أف يستنتج أف ناتج جمع المجموعات ال يتأثر باختالؼإر فالعناص
 ويمكف توضيح تمؾ الخاصية مف خالؿ المثاؿ التالي :

        9  =2  +7  =2 ( +3  +4 ) 
        9 =6  +3 ( =2  +4 + )3  
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 أفويفضؿ مفيـو الجمع  إتقافبعد  لألطفاؿيمكف تقديـ مفيـو الطرح تدريس الطرح :  ـ2ـ7
ذا، يكوف بعده مباشرة ف الطرح ىو إكاف الجمع ىو عممية ضـ مجموعات منفصمة ف وا 
ويتـ تدريس ، جزئية مف مجموعة كميةالطرح ىو عممية حذؼ مجموعة  أفكعكس الجمع أي 

في تدريس الجمع و ذلؾ مف خالؿ تقديـ  إتباعيامفيـو الطرح بنفس الخطوات التي يتـ 
 و مجردة تتطمب حذؼ مجموعة جزئية مف مجموعة كمية. حسية وشبو حسية  أمثمة

 تدريس خوارزمية الطرح : ـ

عمى مفيـو الطرح و يحفظوا حقائؽ الطرح و يفيموا القيمة المنزلية  تالميذيتعرؼ ال أفبعد 
 يتعمموا خوارزمية الطرح. أففي العدد يمكف لكؿ رقـ 

 و يتـ تقديـ خوارزمية الطرح عمى مراحؿ :
 ئؽ الطرح : حسب حقا ػ(1

 .9_ الطرح دوف استالؼ: ويتطمب استخداـ حقائؽ الطرح ضمف العدد أ       
 63ػ  42=  21مثاؿ:            

 . 18استخداـ حقائؽ الطرح ضمف العدد ب_ الطرح باالستالؼ : و يتطمب       
 72ػ 15=  57مثاؿ :           

 األعداديتـ تدريس خوارزمية لطرح  حسب عدد المنازؿ التي يتكوف منيا العدد : حيث ػ(2
تتكوف مف  أعدادطرح  إلى( ثـ االنتقاؿ 99تتكوف مف منزلتيف )ضمف  بأعدادمف خالؿ البدء 

( وىكذا حتى 9999منازؿ )ضمف  أربعتتكوف مف  أعداد( ثـ طرح 999ثالث منازؿ )ضمف 
كبر أ األوؿد عمى أي عدديف طبيعييف بحيث يكوف العد األعداديتـ تعميـ خوارزمية طرح 

 ف عدد المنازؿ المكونة لكؿ منيما.يساوي العدد الثاني ميما كا أومف 
 بعد إتقاف مفيـو الجمع حيث تالميذ،يتـ تقديـ مفيـو الضرب لمتدريس الضرب :  ـ3ـ7

نو جمع متكرر لمجموعات متكافئة )أي متساوية في عدد أيمكف تقديـ مفيـو الضرب عمى 
 عناصرىا(.

 ية الضرب :تدريس خوارزم  
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 يتـ تقديـ خوارزمية الضرب عمى مراحؿ :
 (_ حسب حقائؽ الضرب :1

حيث يكوف ناتج الضرب يتكوف مف منزلة واحدة  : _ الضرب البسيط دوف حمؿأ         
 مثاؿ:  كؿ خطوة مف خطوات خوارزمية الضرب،في 

                        32                           24 
                        2                           ×2  × 

                       96                          =48= 
 أوحيث يكوف ناتج الضرب يتكوف مف منزلتيف في واحدة ب_ الضرب بالحمؿ :          

 إلىحمؿ الرقـ الذي يمثؿ منزلة العشرات  إلىمف خطوات خوارزمية الضرب مما يؤدي  أكثر
 مثاؿ : ،المنزلة المجاورة

                       37                            25 
                         2                            ×3  × 

                      74                            =75             
تالميذ : يقتصر تدريس خوارزمية الضرب ل ب عدد المنازؿ التي يتكوف منيا العدد(_ حس2

في عدد مف منزلة واحدة لذا  األكثرعمى ضرب عدد مف ثالث منازؿ عمى  بتدائيةاالالمرحمة 
خوارزمية ضرب عدد مف منزلتيف  إلىلحقائؽ الضرب يتـ االنتقاؿ  تالميذال إتقافنو عند إف

خوارزمية ضرب عدد  إلىالسابقة حتى يتـ االنتقاؿ  األمثمةدة كما في في عدد مف منزلة واح
 . أكثر أوفي عدد مف ثالث منازؿ  أكثر أومف ثالث منازؿ 

 يتـ تقديـ خوارزمية القسمة عمى مراحؿ :تدريس القسمة :  ـ4ـ7
 :المكونة لممقسـو والقاسـ األرقاـ_ حسب العالقة بيف (1

المكونة لممقسـو ىو مضاعؼ  األرقاـيث يكوف كؿ رقـ مف ح القسمة البسيطة:_أ         
وفي كؿ مرحمة يتـ قسمة عدد مف منزلة واحدة عمى عدد مف منزلة  مف مضاعفات القاسـ 

 .واحدة 
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 64   2                          64÷  2=  32مثاؿ            
                                                        32                  

   
المكونة لممقسـو ليس  األرقاـمف  األقؿحيث يكوف واحد عمى  :ب_ القسمة المركبة        

 احتماليف ىما :  أماـمضاعفا لمقاسـ وفي ىذه الحالة نكوف 
ى وجود يكوف ىذا الرقـ اكبر مف المقسـو عميو : وىذا سيؤدي ال أف ػ(1                   
 د التالي .باقي يضاؼ لمعد

 54    2                54÷  2=  27مثاؿ :                        
    ػ 14   27                                                             

                                                                    11 
قسمة عدد مف  إلىالرقـ اصغر مف القاسـ وىذا سيؤدي يكوف  أف ػ(2                   

 القاسـ وىو عدد مف منزلة واحدة  منزلتيف عمى
 248     4              248÷  4=  62مثاؿ:                       

 ػ   24       62                                                          
                                                                  8 11 
 ػ      8                                                                  

                                                                  1 
القسمة عمى قسمة يقتصر تدريس خوارزمية  حسب عدد المنازؿ التي يتكوف منيا العدد : ػ(2

 أوعمى عدد مكوف مف منزلة واحدة،  األكثرمنازؿ عمى  أربع أوعدد مكوف مف ثالث 
قسمة عدد مف خوارزمية  إلىلحقائؽ القسمة يتـ االنتقاؿ  تالميذال إتقافنو عند إ،لذا فمنزلتيف

   .  منزلتيف عمى عدد مف منزلة واحدة وىكذا تزيد في كؿ مرة منازؿ القاسـ والمقسـو
 يتكوف بناء اليندسة مف : تدريس الهندسة : ـ5ـ7
 غير معرفية : مثؿ النقطة، المستقيـ. أوليةمسميات ػ 1°  
 مسميات معرفة : مثؿ المثمث، الدائرة.ػ 2°  
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 مسممات: وىي جمؿ يقبؿ بصحتيا دوف برىاف.ػ 3°  
 صحتيا . إثباتنظريات: وىي عبارات يجب ػ 4°  

 ياف".مثاؿ : "قطرا المستطيؿ متساو 
برىاف النظريات: تعتبر اليندسة مف الموضوعات النظرية الواقعية التي يمكف  ػ5°  

بيا والقدرة عمى تخيميا بعكس الكثير مف الموضوعات الرياضية  اإلحساسمشاىدتيا و 
 األشكاؿمف  الكثير أفكما  ،عداداألو  التي يغمب عمييا الطابع التجريدي مثؿ الجبر األخرى

وىذا يعمؿ عمى ندسية توجد في الحياة ويستخدميا الفرد بشكؿ مستمر،و المجسمات الي
 تسييؿ تعمـ المفاىيـ و التعميمات اليندسية مف خالؿ ربطيا بالواقع .

  (NCTM.2000) األمريكيوقد ركزت معايير المجمس الوطني لمعممي الرياضيات 
الطمبة في عمى تضميف موضوع اليندسة في منياج الرياضيات، بحيث يتمكف جميع 

مف  األبعادثنائية وثالثية  األشكاؿمف تحميؿ خصائص وصفات  األساسيةصفوؼ المرحمة 
 خالؿ:

 وتسميتيا وبنائيا ورسميا وتصنيفيا. األبعادثنائية وثالثية  األشكاؿالتعرؼ عمى  ػ
 .األبعادثنائية وثالثية  األشكاؿ أجزاءوصؼ خصائص و  ػ
 والتنبؤ بيا. األبعادثنائية وثالثية  كاؿاألشاستقصاء نتائج تجميع وتجزئة  ػ

خمسة مستويات حيث  إلى( مستويات التفكير اليندسي 2114وليـ )عبيد ىبؿو قد صنؼ فاف 
 ف كؿ إالنمو في التفكير يسير في مراحؿ متتالية،وكذلؾ ف أفتمؾ المستويات  أظيرت

 ىي: لمستوياتمستوى ىو متطمب سابؽ لتنمية التفكير في المستوى الذي يميو وىذه ا
 مستوى التعرؼ البصري ) مستوى الصفر(:في ىذا المستوى يتعمـ الطفؿ األسماء و ػ

 يميز بيف األشكاؿ ككياف متكامؿ دوف إدراؾ خواص الشكؿ،فيو يدركيا بصريا فقط ،
 ويقـو الطفؿ في ىذه المرحمة بمايمي:

 مختمفة. أوضاعيتعرؼ عمى ىيئة الشكؿ في  ػ       
 يرسـ شكال. أو ينسخ ػ       
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 عامة. بأسماء أشكااليسمي  ػ       
 الشكؿ. أجزاءيتعرؼ عمى  ػ       

دوف  األشكاؿ( :في ىذا المستوى يميز الطالب خواص األوؿمستوى التحميؿ )المستوى  ػ
و  لألشكاؿفيـ و استيعاب التعاريؼ التي تعطى  ووال يمكنعالقات بيف ىذه الخواص،  إدراؾ

 ه المرحمة بمايمي:يقـو الطفؿ في ىذ
 بحسب خواصيا و مكوناتيا. األشكاؿيميز بيف  ػ       
 لفظية وكالمية. ألفاظايستخدـ  ػ       
 يتعرؼ عمى شكؿ مف خواصو ويختبرىا بالقياس. ػ       
 يستخدـ الخواص في رسـ شكؿ. ػ       
 .األشكاؿيعمـ خواصا عمى مجموعة  ػ       
 عمى الخواص مثؿ مجموع قياسات زوايا المثمث. يحؿ بعض التماريف ػ       

المتعمـ  مستوى االستدالؿ بطرؽ غير شكمية )المستوى الثاني(: في ىذا المستوي يصنؼ ػ
 ويستخدـ ألفاظا ليا طابع األشكاؿ عف طريؽ خصائصيا و يدرؾ تعاريؼ مجردة،

 يستطيع برىنة قضية ما بنفسو. منطقي لكنو ال 
يفكر  أففي ىذا المستوى يستطيع المتعمـ كمي )المستوى الثالث(: مستوى االستنباط الش ػ 

االستنتاج ذىنيا  أىميةنظريا و يقيـ براىيف منطقية و يدرؾ العالقات بيف الخواص كما يدرؾ 
 و استخالص نتائج مف خواص و معطيات معطاة.

 أنظمةمقارنة بيف مستوى الدقة البالغة )المستوى الرابع(: في ىذا المستوى يمكف لممتعمـ ال ػ 
المتعمـ عمى وعي وفيـ لدور المنطؽ و  ويكوف االقميدية، ىندسية مختمفة مف االقميدية وغير

 الطرؽ المختمفة لمبرىاف.
 لتدريس اليندسة منيا : أساليبوىنالؾ عدة 

 في الفضاء .و  في المستوي ألشكاؿالمشاىدة داخؿ وخارج غرفة الصؼ  ػ
 اليندسية. األشكاؿمناسبة مف البيئة مثؿ بعض  أشياءار استخداـ نماذج محسوسة واختي ػ
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 .األبعادثنائية وثالثية  األشكاؿاستخداـ لوحات و مصورات تمثؿ  ػ
 متعددة عمى شاشات الحاسوب.عرض طريقة رسـ يدويا و بوسائط  ػ
 الالزمة و طرؽ استخداميا بشكؿ صحيح. األدواتىندسية وتحديد  إنشاءات ػ
 ية لتكويف مجسـ.مستو  أشكاؿتركيب  ػ
 .يفي شكؿ مستو  أجزائوتفكيؾ شكؿ مجسـ ووضع  ػ
 المناقشة والحوار و التحقؽ العممي و البرىاف النظري . ػ
 الحياتية التي تستخدـ فييا اليندسة. األنشطةتطبيقات تبرز جوانب  إعطاء ػ

و شبو  مف خالؿ عرض نماذج حسية تالميذمفيـو الكسر لم: يتـ تقديـ  تدريس الكسور ـ6ـ7
مجموعات جزئية  إلىمجموعة تنقسـ  أومستوية  أجزاء إلىيمكف تقسيميا  ألشياءحسية 

 متساوية.
 مفيـو الكسر )النصؼ( : لتدريس الكسر نصؼ يمكف إتباع الخطوات التالية:

 ورقة عمى شكؿ دائرة و نقسـ الورقة إلى قسميف متساوييف تالميذنعرض أماـ ال ػ1°
 قسـ مف الورقة يمثؿ نصؼ الورقة .أف كؿ  تالميذو نبيف لم

قسميف غير متساوييف و  إلىورقة عمى شكؿ دائرة ونقسـ الورقة  تالميذال أماـنعرض  ػ2°
 كؿ قسـ مف الورقة ال يمثؿ نصؼ الورقة. أف تالميذنبيف لم

 تمثؿ الكسر "نصؼ". أشكاؿمجموعة  تالميذنعرض عمى ال ػ3°
 ½ .تابتيا عمى الصورة كممة "نصؼ"يمكف ك أف تالميذنبيف لم ػ4°

ويمكف استخداـ المجموعات لتقديـ مفيـو الكسر"نصؼ" مف خالؿ عرض مجموعة تحتوي 
المجموعة الجزئية التي تتكوف مف عنصر واحد  أفعمى عنصريف)قمميف مثال(، ويتـ توضيح 
 )قمـ واحد( تمثؿ نصؼ المجموعة الكمية.

 كف القياـ باإلجراءات التالية:لمفيـو الكسر "نصؼ" يم تالميذ_ لتقويـ فيـ ال5°
 تظميؿ نصؼ الشكؿ. تالميذو الطمب مف ال األشكاؿعرض عدد مف  - أ



 الفصل الرابع                                                                                                                                      

95 

 

حصر مجموعة جزئية تمثؿ  لتالميذعرض عدد مف المجموعات الثنائية و الطمب مف ا -ب
 نصؼ المجموعة الكمية .

يمثؿ و قسمتيا عمى قسميف و تظميؿ الجزء الذي  أشكاؿرسـ  لتالميذالطمب مف ا -ج
  2/3،  1/3 مثؿ: األخرىوبنفس الطريقة يمكف تقديـ مفيـو الكسور  النصؼ

متساوية مف العمميات الميمة  أجزاء إلى األشياء أو األشكاؿوتعتبر ممارسة عمميات تقسيـ 
 فيـ الكسور ومف ىذه الجوانب: إلىلجوانب متعددة وتؤدي  تالميذال إدراؾ إلىالتي تؤدي 

 الطفؿ لمفيـو إدراؾ إلىتجميعيا تؤدياف  إعادةعف بعضيا و  ءاألجزاعمميتا فصؿ  ػ1
 ) االحتفاظ بالكؿ( . 
الناتجة عف قسمة الشيء الصحيح شيئا صحيحا بحد ذاتو و  األجزاءكؿ جزء مف  اعتبار ػ2

 اصغر. أجزاء إلىتقابال لمتقسيـ مف جديد 
تساوية و الكسر يشير م أجزاء إلىالكسر الناتج عف تقسيـ شيء صحيح  أف إلى اإلشارة ػ3

 .األجزاءجزء مف ىذه  إلى
 تعممية فاعمة: -استراتيجيات تعميمية ـ8

تعنى  يوالقواعد الت اإلرشاداتفاعمة ىي مجموعة مف التعممية ال -تعميميةالاالستراتيجيات 
 األفعاؿو  اإلجراءاتتعميمي ضمف موقؼ معيف،وىي مجموعة مف  ىدؼبوسائؿ تحقيؽ 

العممية التعميمية بيدؼ تيسير  أثناءداءات يقـو بيا المعمـ أعمى ىيئة  المرتبطة التي تظير
وقد ظيرت في السابؽ استراتيجيات ، اليدؼ إلىفي الوصوؿ  تمميذحدوث التعمـ و مساعدة ال
انتقؿ اىتماـ التربوييف مف عممية التعميـ  وفي العصر الحديث، تقـو عمى جيد المعمـ فقط

الربط بيف  أىميةعمى  التأكيد، مع تمميذعممية التعمـ التي يقـو بيا ال إلىالتي يقـو بيا المعمـ 
ظيارمفيومي التعميـ والتعمـ ،  مؽ عمى يط أصبحالتفاعؿ المتبادؿ بيف ىاتيف العمميتيف و  وا 

التعممية ، حيث لـ  يعد دور المعمـ ىو الدور الوحيد  -التعميمية تمؾ العممية مصطمح العممية
 دورا ىاـ في العممية التعميمية . متمميذل أصبح، بؿ 



 الفصل الرابع                                                                                                                                      

96 

 

يكوف دور المتعمـ فييا فاعال  التيالتعممية الفاعمة،  -لذلؾ ظيرت االستراتيجيات التعميمية   
 المعرفة الجديدة اعتمادا عمى جيده الشخصي إلىو ناشطا في معالجة المعمومات لموصوؿ 

تقـو عمى جيد مشترؾ بيف ات ف ىذه االستراتيجيإلذا ف ويكوف دور المعمـ مراقبا وموجيا،
، مع تفعيؿ دور الطالب بشكؿ واضح وسنعرض فيما يمي وصفا لمجموعة مف تمميذالمعمـ وال

 التعممية الفاعمة. -االستراتيجيات التعميمية
 التعميمية : األلعاب ـ1ـ8
ىي نشاط ىادؼ يبذؿ فيو الالعبوف جيودا كبيرة لتحقيؽ ىدؼ ما في ضوء المعبة :    

 .أفراديتنافس فيو عدة  أفمعينة يمكف قوانيف 
التعميمية في تعميـ الكثير مف الموضوعات فمثال لتعميـ الحساب  األلعابتستخدـ  أفمكف يو 

 و ال تالميذنفوس ال إلى ةالمحبب اتفي المرحمة االبتدائية يمكف استخداـ بعض النشاط
مف خالؿ شعور  عمى جانب واحد كالجانب الوجداني األلعاباستخداـ  أىداؼتقتصر 

 جوانب تمميذبالمتعة أثناء المعبة التعميمية، بؿ إف ىذه األلعاب تعمؿ عمى إكساب التالميذ، ال
 نفسحركية. أومعرفية 

    التعميمية : األلعابوظائف و فوائد  ـ 
 . أخرىتزويد المتعمـ بخبرات اقرب لمواقع العممي مف أي وسيمة تعميمية  ػ1
 اتية اليامة لممتعمـ.الكشؼ عف جوانب الحي  ػ2
لمتعمـ، مف خالؿ القياـ بادوار حقيقية لمعالجة مشكالت حقيقية قد  تالميذدافعية ال زيادة ػ3

 تحدث ليـ في المستقبؿ.
 التوازف لدييـ. إحداثو تمبية حاجاتيـ و المساعدة في  تالميذميوؿ ال إشباع  ػ4
التواصؿ و  أساليبواعد السموؾ و ق تالميذاستخداـ المعبة كوسيمة اجتماعية لتعميـ ال ػ5

 التكيؼ و تمثؿ القيـ االجتماعية .
مكاناتو تمميذاستخداـ المعبة كوسيمة لمكشؼ عف شخصية ال  ػ6  النفسية و العقمية. وا 
 .المختمفة بأشكالواستخداـ المعبة كوسيمة ميمة لتعميـ التفكير  ػ7
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 والتمركز حوؿ الذات. األنانية مف تالميذاستخداـ المعبة كوسيمة فاعمة في تخميص ال ػ8
 عمى العاب تعميمية في الرياضيات : أمثمةونعرض فيما يمي  ػ  

 :األولىالمعبة 
 .األعدادالعمميات الحسابية عمى  إجراءالهدف:

 .45اختر عددا مكونا مف رقميف : ػ   
 .4545كرر نفس الرقميف بنفس الترتيب :  ػ  
 . 4545÷  111=  45:   111عمى  األخيراقسـ العدد  ػ  
 ماذا تالحظ عمى ناتج القسمة ؟ الناتج ىو العدد الذي تـ اختياره في البداية .ػ   
  مكونة مف رقميف ؟ ماذا تستنتج ؟ أخرى إعدادكرر الخطوات السابقة عمى  
 حل المشكالت: إستراتيجية ـ3ـ8
جاالت في مختمؼ م أساسياموضوعا  أضحىتحسف قدرة الفرد عمى حؿ المشكالت  أف

القدرة عمى  أف، كما األخرىالمجاالت  أوالحياة المعاصرة سواء في مجاؿ التربية و التعميـ 
 .اإلنسانيتتخمؿ كؿ زاوية مف زوايا النشاط  أصبحتحؿ المشكالت 

يمنعو مف يشير األدب التربوي المتوفر حوؿ مفيـو المشكمة عمى وجود عائؽ يواجو الفرد و 
الفرد يولد لديو حالة مف التوتر و الحيرة يدفع بو  أماـالعائؽ  وجود أف، حيث أىدافوتحقيؽ 

التفكير العممي في مواجية ىذه المشكالت  إلى أساساالبحث عف استراتيجيات تستند  إلى
في  األوليةالمرحمة لمعمؿ عمى حميا، و يعًرؼ حؿ المشكمة عمى انو القدرة عمى االنتقاؿ مف 

حؿ موجو نحو اكتشاؼ  بأنويعرؼ حؿ المشكمة  أفمرحمة اليدؼ و يمكف  إلىالمشكمة 
 حموؿ لممشكمة بطريقة محددة .

 دورة حل المشكالت: ـ
 يمر حؿ المشكالت بعدة خطوات متسمسمة وفيما يمي توضيح ليذه الخطوات .

 إذخطوة في دورة حؿ المشكالت  أىـتعتبر التعرؼ عمى وجود مشكمة، و  : األولىالخطوة  ـ
 آوالستيعاب الدرس  أماميـالمعيقات التي تقؼ  إلىيتعرفوا  أف لىإبحاجة  تالميذال أف
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المدرس الذي يمتمؾ خبرة كبيرة  أفيخفى  استيعابيا ، و ال أوالمسالة التي يحاولوف فيميا 
 خطيرا . أمراصبح ي أفقبؿ تالمذتو يميز وجود مشكمة لدى  أفيستطيع 

المشكمة العمؿ عمى تحديد المشكمة يقصد بتعريؼ : تعريؼ المشكمة، و الخطوة الثانية  ـ
المعيقات التي تحوؿ دوف عممية  أوىو العائؽ  تحدد بالضبط ما إجرائيةوصوغيا بطريقة 

ا م متأكديفيـ الكسور، لكنو غير  نو الأ تالميذالفيـ، فعمى سبيؿ المثاؿ قد يشتكي احد ال
 د المشكمة بالضبط .قسمتيا لذلؾ يجب تحدي أـطرحيا  أـىو جمع الكسور أالذي لـ يفيمو 

 إلىاحمد ذىب  أفافترض يؿ وتنظيـ المعمومات حوؿ المشكمة، مثال : تمثالخطوة الثالثة  ـ
دينار ،  111صاحب المتجر  أعطىدينارا  31المتجر لشراء قمـ ومسطرة و ممحاة بثمف قدره 

 فكـ تبقى مع احمد ؟ ماىي الطرؽ التي يمكف مف خالليا حؿ ىذه المسالة .
ة تنظيـ المعمومات غاية في األىمية في عممية حؿ المشكالت حيث أف بعض إف عممي

 قد يجدوف سيولة في الكتابة عمى الورؽ كنوع مف تنظيـ المعمومات التي تجري في تالميذال
 فتنظيـ المعمومات المتوافرة لديو، إ لتمثيؿ و أخرىقد يجد طريقة  اآلخرو بعضيـ  أدمغتيـ

طريقة تناسبو تساىـ بال شؾ في  بأيةلمعمومات المتوافرة لديو قدرة المتعمـ عمى تنظيـ ا
الحؿ المناسبة لممشكمة قيد البحث  إستراتيجيةمالئمة لمتطبيؽ و ىي  إستراتيجيةالبحث عف 
 و الدراسة .

 الحؿ . إستراتيجيةاختيار  أو: بناء الخطوة الرابعة  ـ
ف يخططوف لحؿ المشكالت و الذي تالميذالخبراء في حؿ المشكالت ىـ ال تالميذال فإ

في عممية البحث عف حموؿ  إضافيوقت  إلىيفكروف تفكيرا استراتيجيا، و بالتالي يحتاجوف 
 الذيف يعنوف ضعفا في حؿ المشكالت ، الذيف غالبا ما تالميذالمشكمة ، بعكس ال إستراتيجية

ممشكالت كانت حموليـ ل أفحؿ المشكمة ، حيث يكتشفوف في نياية الحؿ  إلىيقفزوف بسرعة 
 ضعيفة .

يعتبر عامؿ الوقت  ، حيث: تخصيص مصادر المعمومات لحؿ المشكمةالخطوة الخامسة  ـ
الوقت المتاح  أف إذحؿ لممشكمة التي تواجو الفرد ،  إيجادمف العوامؿ الميمة في عممية 
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 موازنة الوقت و تنظيمو بفعالية، فالوقت ىو إلىليس بالوقت المطمؽ، فيـ بحاجة ماسة 
 و الميـ مف مصادر حؿ المشكالت . األوؿالمصدر 

نطمب المساعدة مف  أفقبؿ  إليوالذي نحتاج  أوالمصدر الثاني فيو الجيد المبذوؿ  أما
الخبراء في حؿ المشكالت يستطيعوف الفيـ واالستيعاب بسرعة و بشكؿ  تالميذفال اآلخريف

 تالميذال أماف المدرس، دة مجيد و في الوقت نفسو يعرفوف متى يمكنيـ طمب المساع
ذو القدرات المحدودة في حؿ المشكالت فيـ يطمبوف المساعدة فورا دوف القياـ  أوالضعاؼ 

غير معنييف  أنيـ إذبمحاوالت تذكر في حؿ المشكمة و قد ال يطمبوف المساعدة نيائيا، 
في  ياإليوجود مصادر متعددة نحتاج  إلى باإلضافةالتي تواجييـ الحؿ لممشكمة  بإيجاد
فالمدرسة معنية بتوفير مثؿ ىذه  األدواتو  ةاألجيز حموؿ لممشكالت التي تواجينا منيا  إيجاد

 المصادر لتسييؿ ميمة الطمبة في حؿ المشكالت .
خطة تالميذه في ىذه الخطوة يطور المعمـ مع : مراقبة حؿ المشكمة،  الخطوة السادسة ـ

 اإلجرائيةمبة مف فحص واختيار الخطوات لحؿ المشكمة بحيث يتمكف الط إستراتيجيةعمؿ 
الوضع المثالي مف  إلى، لمعمؿ عمى تعديميا و تقويميا لموصوؿ اإلستراتيجيةلخطة العمؿ 

عممية مراقبة خطوات الحؿ و تصحيحيا في االتجاه المرغوب  فإ،  أنفسيـ تالميذخالؿ ال
شؿ في حؿ المشكمة قيد الوقت بشكؿ فعاؿ و العمؿ عمى تجنب الف إدارةمف  تالميذتمكف ال

 البحث و االستقصاء .
حؿ المشكمة فيو  إلىيتوصؿ المتعمـ  أفبعد ـ  حؿ المشكمة، في: تقو  الخطوة السابعة ـ

 المشكمة التي واجيتو .لمعرفة قدراتو عمى حؿ  إليوتقويـ الحؿ الذي توصؿ  إلىبحاجة 
كنوع مف التقويـ الذاتي  ةاألسئممجموعة مف  أنفسيـوفي ىذه المرحمة يطرح المعمموف عمى 

 ليـ مثؿ: 
 كما تـ التخطيط لو . أوىؿ انتيى الدرس بشكؿ جيد  ػ

 استراتيجيات حل المشكالت .
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التربوي مجموعة مف االستراتيجيات التي يمكف توظيفيا في حؿ المشكالت و  األدبيتضمف 
 :فيما يمي عرض ليا 

 الغايات:تحميل الوسائل و  أوتحديد  إستراتيجية_ 1
حؿ لممشكمة ، حيث يتضمف ىذا  إليجاديتـ توظيؼ منيج مباشر  اإلستراتيجيةي ىذه ف

المنيج العمؿ عمى تحديد ىذا اليدؼ النيائي المراد بموغو ومف ثـ توظيؼ ىذا الحؿ مباشرة 
فعاال عندما تكوف المشكمة مف النوع المحدد بشكؿ  اإلجراءقد يكوف مثؿ ىذا  ،لتحقيؽ اليدؼ

معروفة في الحؿ بحيث يكوف حؿ ىذه المشكمة مباشرا و عندما يتعمؽ  جيد و ليا قواعد
ف مثؿ ىذا إبالمشكالت ذات البناء غير المحكـ )المشكالت غير محددة البناء( ف األمر
الذي يستمـز البحث عف استراتيجيات بديمة تناسب مثؿ ىذا  األمرقد ال يكوف فعاال  اإلجراء

 النوع مف المشكالت .
 تجزئة المشكمة : ةإستراتيجي_ 2

مف االستراتيجيات المالئمة  اإلستراتيجيةعندما تواجو الفرد مشكالت بالغة التعقيد تكوف ىذه 
و بالتالي تجزئة اليدؼ  أجزاء إلىيمكف تجزئة المشكمة  إذلمثؿ ىذا النوع مف المشكالت 

 األىداؼيؽ الفرعية والتي بدورىا تعمؿ مجتمعة عمى تحق األىداؼمجموعة مف  إلىالنيائي 
العمؿ نحو تحقيؽ ىذه  أولوياتالنيائية لحؿ المشكمة قيد البحث و ىذا يتطمب تحديد 

حتى تحؿ المشكمة  آخرتحقيؽ ىدؼ فرعي  إلىأي تحقيؽ أي ىدؼ فرعي يقضي  األىداؼ
. 
 و الخمف : األمام إلىالعمل  إستراتيجية_ 3

منتجة التي يمكف مف خالليا ال األساليب أفضؿالبحث عف  إلى اإلستراتيجيةتستند ىذه 
الذاكرة  حموؿ المشكمة المطروحة والتي تعمؿ عمى التخفيؼ مف الضغط عمى إلىالتوصؿ 

المعرفية  قصيرة المدى مما يسمح باشتقاؽ أنجع ىذه األساليب فاعمية ومف ثـ توظيؼ األبنية
 توظيفا يتـ بفعالية .

 خالصة الفصل 
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الكتساب المعارؼ ووسيمة لتكويف  أداةىي  تضياف الرياأمف خالؿ ىذا الفصؿ نؤكد عمى 
الفكر فيي تساىـ في نمو قدرات التمميذ الذىنية و تشارؾ في بناء شخصيتو و دعـ 

 استقالليتو وفي تسييؿ تكوينو المستقبمي .
مناسبة تمكنو مف القياـ بدوره  إجرائيةمفيوماتية و  أدواتفالرياضيات تسمح لمتمميذ باكتساب 

مفيـو و طبيعة  إلىفي ىذا الفصؿ  ناتعرضالرياضيات، أىميةو ألجؿ  ، لذلؾبثقة وفعالية
عمميات الرياضيات و تعميميتيا وكذلؾ كيفية تدريس بعض الموضوعات الرياضية كتدريس 

تناولنا بنوع مف التفصيؿ بعض االستراتيجيات  األخيرو في  آخره إلىالجمع والطرح، 
 التعميمية التعممية الفعالة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجع المعتمدة
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 تمهيد :
و الخطوات الميمة و في حمة ال يخمو أي بحث عممي من اعتماد جممة من الشروط        

ومن ىنا تكتسب خطوة الدراسة ،تجاوزىا يكون األثر سمبيا عمى مختمف مراحل البحث العممي
االستطالعية أىمية كبيرة بالنظر لما تقدمو لمباحث من معطيات تمكنو من االستمرار في 

التحديد  معالجة مشكمة بحثو بطريقة تستند إلى أدوات عممية موضوعية كما تساعده عمى
  . " (2003) الجيد لمشكمة البحث  "احمد بن مرسمي

بمثابة الخطوة األولى في أي دراسة ميدانية بقصد اإللمام  تعتبر  الدراسة االستطالعيةف
ببعض المعمومات الخاصة بموضوع البحث حتى نتمكن من معرفة المتغيرات المراد دراستيا 
حيث تيدف الدراسة االستطالعية لإللمام و اإلحاطة بجوانب المشكمة المعالجة في البحث و 

يذ السنة الخامسة ابتدائي لمكفاءات المقررة تالم قيق ذلك بالتعرف عمى مستوى و مدى  تح
وذلك حسب آراء ليا التالميذ  قيقفي مادة الرياضيات واألسباب أو العوامل المفسرة لعدم تح

كما ساعدتنا الدراسة االستطالعية عمى بناء اختبار مادة الرياضيات وذلك من ،المعممين
 خالل حضور تقديم بعض الدروس في القسم .

 : ة الدراسة االستطالعيةخصائص عين ـ1
أستاذ تم اختيارىم  16أجريت الدراسة االستطالعية بمنطقة فرجيوة بمقاطعتييا أ و ب مع 

 .وذلك حسب التسييالت التي تمقيناىا   ) عارضة( قصدية  بطريقة
 نتائج الدراسة االستطالعية :ـ 2 

المقابالت التي أجريت مع أفراد عينة الدراسة االستطالعية قمنا بمناقشة المعممين حول  في
 ظروف العمل و رأييم في المقاربة بالكفاءات ثم طرحنا سؤال مفتوح يتكون من شقين وىو:  

الرياضيات لمسنة الخامسة  ن التالميذ يحققون الكفاءات التي يتضمنيا منياجأىل تعتقدون ب
ذا كان الجواب ب  فمماذا ؟     الابتدائي ؟ وا 

 فيما يخص إجابة الشطر األول من السؤال جاءت النتائج كاآلتي: ـ
 من التحقق  مستوى ضعيف %60 ـ
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 دون الوســــــط                        تحقق  %40ـ 
في العديد من النقاط الكثيرة  ومن خالل تحميل المقابالت نجد أن المعممين يشتركون 

كفاءات المقررة في مادة الرياضيات فمعظم لمالتالميذ  قيقوالمتنوعة حول أسباب عدم تح
 األسباب نالت نسب عالية.                                                                      

ل" نالت الترتيب األول بنسبة تقدر حيث أظيرت النتائج أن فقرة" المعمم ال يممك منيجية لمعم
فاألغمبية يرجعونيا إلى نقص التكوين الذي يمكن المعمم من مواجية الكثير من  %90بـ 

الصعوبات التي قد تعيقو خاصة إذا كانت المقاربة جديدة عميو ،أما الفقرة الثانية  "المنياج 
محتوى في تسييل عممية وىذا يدل عمى الدور الكبير الذي يمعبو ال %75جاف" فتقدر بـ 

وقد جاءت في المرتبة الثالثة  %73تحقيق الكفاءات أما فقرة "نقص الرعاية األسرية" فتقدر بـ 
أما فقرة "نقص الكفاءات   %70كما حصمت فقرة "نقص تركيز التالميذ" عمى نسبة تقدر بـ 

وىذا يرجع إلى ضعف تأسيس التالميذ في  %66القبمية" فحصمت عمى نسبة تقدر بـ 
كما  ،%5775الصفوف األولى ،وحصمت فقرة "عدم اىتمام الطالب بالدراسة"عمى نسبة تقدر بـ 

ة"بنفس النسبة الدروس غير متسمسمة"و"حذف بعض الدروس الميموردة بعض الفقرات منيا"
وفي األخير جاءت  % 31,24 ـالقمق من الرياضيات" بنسبة تقدر بوفقرة"،%  43775ـوتقدر ب

 .%18775بوزن مئوي يقدر ب"فقرة"نقص الوسائل التعميمية
الكفاءات التي يتضمنيا منياج الرياضيات لمسنة الخامسة ون حققينسبة كبيرة من التالميذ ال 

وفي مقدمتيم  عوامل عديدة ، تمس جميع المشاركين في العممية التعممية إلىو ذلك يرجع 
  المعمم و المتعمم .  
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 تمهيد

ىذا الوصف خاص بالجانب المنيجي لمدراسة حيث يتضمن مختمف وسائل          
جل اإلجابة عمى التساؤالت التي طرحناىا فمن أجل أمن  ستعممناىاإالبحث التي 

قق الكفاءات المقررة في منياج الرياضيات لمسنة الخامسة ابتدائي من يم مدى تحيتق
،يشمل كل الدروس التي يتضمنيا لمادة الرياضيات اختباراصممنا قبل التالميذ ، 

 المنياج وكذلك كل الكفاءات القاعدية ومعظم األىداف المرتبطة بيا.

 منهج الدراسة  ـ1

يعتبر المنياج من العناصر األساسية التي ينبغي توفرىا في أية دراسة و لذلك يجب 
ة و التأكد من فرضيات اختياره بعناية و دقة ليتمكن الباحث من الوصول إلى الحقيق
، ولقد اعتمدنا في ىذه الدراسة واإلجابة عمى األسئمة التي يثيرىا موضوع الدراسة 

 " الذي يتالءم مع موضوع الدراسة. المنيج الوصفي"الدراسة عمى 

 :المنهج الوصفي تعريف  ـ1ـ 1

يعتبر طريقة من طرق دراسة الوقائع السائدة المرتبطة بظاىرة أو موقف أو مجموعة 
من األفراد أو مجموعة من األحداث و من أىداف المنيج الوصفي عمى سبيل المثال 

 نذكر: 

 جمع مادة عممية نظرية أو ميدانية حول الظاىرة موضوع البحث. -1

 ظواىر المماثمة أو المشابية، أو الوصول إلى مقارنة الظاىرة المدروسة بال -2

 مقارنة بعض أجزاء الظاىرة المدروسة ببعض أجزاء الظاىرة األخرى.

 يساعد عمى التنبؤ بمستقبل الظاىرة المدروسة . -3
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 يعتبر األسموب األكثر شيوعا و استخداما في العموم اإلنسانية . -4

 المعياري  ختباراالبناء مراحل  ـ2

   التقويم لعممية الالزمة المعمومات لجمع األدوات أىم من التحصيمية االختبارات تعد

 غير أو مقننة االختبارات ىذه كانت سواء ،التالميذ تقويم خاص وبشكل التربوي،

،ىو تقييم االختبار ،أما في البحث الذي قمنابو كان الغرض العام من تصميممقننة
 وسوف.  ونياحققال يوالتي  التالميذيا حققيالكفاءات من خالل معرفة الكفاءات التي 

 :االختبار اىذ بناءالتي إعتمدناىا ل خطواتال يمي فيما نعرض

 :ارـــبـتـخاللالتخطيط  ـ1ـ2

تعتبر مرحمة التخطيط أول خطوة في بناء االختبار،فيي تسبق مرحمة تصميمو 
 وأن التالية األسئمة في نفكر أن يستحسن اختباري، بند أي بكتابة البدء فقبل  ووضعو،

 ىي: األسئمة وىذه اإلجابات أفضل عن ليا نبحث

     االختبار؟ يؤدييا أن نتوخى التي الوظيفة ما ـ1
منو ىي تقييم المجال المعرفي لتالميذ  األساسيةفي االختبار الذي صممناه الوظيفة  ـ

 في مادة الرياضيات عمى ضوء المقاربة بالكفاءات. ابتدائية سالسنة الخام

 االختبار؟ يغطيو الذي المجال في لتحقيقياالباحث  سعىي التي األىداف ما ـ2
صممنا اختبارا تقييميا يشمل جميع الكفاءات القاعدية و معظم األىداف التي تندرج  ـ

 ضمنيا و التي يشتمل عمييا محتوى منياج الرياضيات لمسنة الخامسة ابتدائي حيث
 يمي:  معرفة مالىذا االختبار نيدف من خالل 

 .نسبة التالميذ الذين حققوا األىداف التي يتضمنيا االختبار التقييمي ـ1
  .نسبة التالميذ الذين حققوا الكفاءات التي يغطييا االختبار التقييمي ـ2
  نسبة التالميذ الذين يتحكمون في كل ميدان من الميادين التي يشتمل عمييا ـ3
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 . "األعداد والحساب القياس ,اليندسة, "منياج الرياضيات وىي:

 مدى تقييم في وفاعمة عممية تكون أن يمكن التي االختبار في الفقرات أنواع ما ـ3

 (1) (1989 ثورندايك) األىداف؟ تحقيق

 و  وذلك حسب طبيعة اليدف ،األسئمة ختبار الذي صممناه نوعنا فيفي اال ـ
، عمى البند الذي يقيسووذلك من خالل اإلجابة ،مستوى الميارة التي يتطمبيا لتحقيقوو 

والذي يندرج  "اختيار الطول المناسب"و الذي كان اليدف منو  "17فمثال في البند"
طمبنا من التالميذ فيو أن  ضمن الكفاءة القاعدية " تقدير قيس وفق رتبة مقدار"

أما  ،وىو يندرج ضمن ميارة المعرفة التالية، اتأمام اإلجاب خاطئيضعوا صحيح أو 
الكفاءة القاعدية "التعرف عمى وضعيات التناسبية و  ضمن ندرجي الذي"55في البند"

"ملء جدول التناسبية و تحويل جدول إلى منو ىو يدفال "وتوظيفيا لحل مشكل
" طمبنا من التالميذ أن يكمموا الجدول ويوضحوا إجاباتيم مع رسم مخطط بياني

 .يق لتحقيقو المخطط البياني لمجدول و ىذا اليدف يتطمب ميارة التطب
 ج ضمنها: التي تندر  األهدافتحديد الكفاءات القاعدية و  ـ2ـ2 

الغاية والمرمى و الكفاءات الختامية و اليدف :عدة أبعاد ىي ممقاربة بالكفاءاتل 
الختامي المندمج والكفاءات القاعدية و اليدف التعميمي ألجل ذلك و من أجل تناول 

اإلطالع عمى التوزيع السنوي لمادة ،وبعد الموضوع بشكل متكامل و موضوعي
بتحميل محتوى منياج الرياضيات ،الرياضيات و معرفة الدروس التي تم حذفيا قمنا

لمسنة الخامسة إبتدائي و كّونا قائمة تضم الكفاءة القاعدية و األىداف المرتبطة بيا 
 : ـقمنا ب)11الممحق (في كل درس 

 درس.القاعدية لكل  تحديد الكفاءة أو الكفاءات ـ1

                                                             

 عبد  الكيالني ، الرحمن عبد عدس ترجمة( مترجم كتاب ) ،والتربية النفس عمم في التربوي والتقويم القياس. ( 1989 ).ثورندايك-ـ-1  

  .،األردن عمان ، األردني الكتب مركز ، اهلل
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 الكفاءة.تحديد األىداف التي تندرج تحت ىذه  ـ2

 المواصفات لمميارات التي يتطمبيا محتوى الرياضيات لمسنة جدول إعداد  ـ3

 الخامسة ابتدائي.

 :إعداد جدول المواصفات ـ3ـ2
يمثل جدول المواصفات مخططا تفصيميا لالختبار يتحدد فيو عدد األسئمة التي تمثل  
دراج و "منياج"المحتوىال عرفية. مستوى معين من المستويات الم ىذه األسئمة فيا 

 :يمي الجدول ما دوتطمب إعدا
الرياضيات في مادة من الميادين التي يتم تناوليا تحديد الوزن النسبي لكل ميادان ـ 1

 ."األعداد و الحساب و القياس و اليندسة"ئيلمسنة الخامسة إبتدا
، فمثال اشتممت االختبارتحديد الوزن النسبي لكل موضوع من موضوعات  ـظجطدظ2

و العمل بيا "عمى  9999الكفاءة القاعدية "التعرف عمى األعداد األكبر من 
أىداف" تندرج ضمنيا لذلك عند تصميم االختبار يجب أن نأخذ بعين االعتبار 8"

 ىذه النسبة.
 : جدول المواصفــات وصف ـ4ـ2

 :ىو جدول يتكون من 

وتضم الميادين التي تم تناوليا في مادة الرياضيات لمسنة  :ةــيـقـأفخانات  -
 ."األعداد و الحساب و القياس و اليندسة :"و ىي  ابتدائيالخامسة 

تضم الميارات التي يتطمبيا محتوى منياج الرياضيات لمسنة  :عموديةخانات  -
لمميارات المعرفية فقد قام  ومــــمـبو قد اعتمدنا عمى تصنيف ابتدائي.الخامسة 

ه بإنشاء تدرج لألىداف المعرفية يشار إليو عادة بتصنيف بموم ؤ و زمال ومـــمــب
ثانوية تمتد من  أقسام إلىالمعرفية   األىدافحيث يحاول فيو بموم تجزئة 
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ميدان الرياضيات من  ليالءمو قد تم تكييف تصنيف بموم  األعقد إلى األبسط
فمن  the national study of mathèmatical abilities  (N.L.S.M.A)        طرف 
تطمبيا أي عممية ت التي"الذىنية  ةالعممي ةميار "مستوى تحديد ستطيع نخاللو 

 الرياضيات.في 

:المواصفات جدول ـ3  

 الميدان
              

         
        المهارة

 النسبة % المجموع الهندسة القياس و الحساب األعداد

 % 25 16 2 3 11 المعرفة

 % 18,75 12  3 9 اتالعملي

 % 29,86 19 4 4 11 الفهم

 % 21,87 14 4  11 التطبيق

 % 4,86 3   3 التحليل

 64 64 11 11 44 المجموع

 %111 %111 %15.62 %15.62 %68.75 النسبة %

 

   :تبعا لمستويات التصنيفمختمف عناصر الجدول  ـ1ـ3

 مستوى المعرفة:  ـ1

 الهندسة األعداد و الحساب القياس

17 51 54 1 2 3 15 19 21 21 28 29 31 39 9 11 

3 11 2 

في  التعمم نواتج مستويات أدنى التذكر ويمثل . تعمميا سبق التي المادة تذكر بو ويقصد
 يكتب ، يختار ، يقابل ، يعنون يعين، ، يصف يعرف ، : ىي وأفعالو المعرفي، البعد

 . يسمي يتعرف، ، قائمة ،يضع
    مستوى العمميات: ـ2

 القياس األعداد و الحساب

12 13 26 27 35 36 41 41 42 18 47 48 

9 3 

  على القيام بعملياث سواء مباشرة أو غير مباشرة أفقيت أو عموديت القدرة به يقصد
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 مستوى الفهم: ـ3
 الهندسة األعداد و الحساب القياس

16 49 52 53 4 5 6 7 22 23 24 31 32 33 34 37 38 45 46 

4 11 4 

 ترجمة طريق عن ىذا يظير أن ويمكن المادة، معنى إدراك عمى القدرة بو يقصد

 ، المستقبمية االتجاىات تقدير أو ، وشرحيا تفسيرىا أو ، أخرى إلى صورة من المادة
 ، يعبر ، يستنتج ، أمثمة يعطي ، يعمم ، يفسر ،يقدر ، يميز ، ،يحول : ىي وأفعالو
 . يمخص

 مستوى التطبيق: ـ4 

 الهندسة األعداد و الحساب

8 25 51 55 56 57 58 59 61 62 11 14 43 44 

11 4 

 ذلك ويشتملومحسوسة، جديدة مواقف في المتعمم تعممو ما استعمال عمى القدرة وىو

 أعمى مستوى ىذا ويتطمب، والنظريات والمفاىيم والطرق والقوانين القواعد تطبيق عمى

 يحل ، يتناول  ، يوضح ، يحسب ، يغير : ىي االستيعاب، وأفعالو منو  أكثر الفيم من

 . ينظم ، يربط ، يطبق ، يعرض ، يتحكم ، يقرن ، يستخدم ،
 مستوى التحميل و حل المشكالت: ـ5

 األعداد و الحساب

61 63 64 

3 

 يشتمل و،ليا المكونة الجزئية عناصرىا إلى التعميم مادة تفتيت عمى المتعمم قدرة ىو

 . بينيا العالقات وتحميل األجزاء تعيين عمى ىذا

 لممحتوى فيما يتطمب ألنو والتطبيق لمفيم الفكرية النواتج من أعمى المستوى وىذا

 .لمبند البنائي والشكل

  :  االختبارب ـريـتج ـ 4

 تعميم تطبيق االختبار تم تجربتو و ذلك من أجل تصحيح ما يجب تصحيحو قبل



 الفصل السادس                                                                                                                      

189 
 

          :) تمرين(بند  67 ـاالختبار ب، حيث بدأنا التمارين أو األىدافمن حيث  سواء

الكتابة الحرفية لمكسور و (في تمرين واحد لدرس الكسور  أىداف ثالثةجمعنا بين  -1
 .)الكتابة الرقمية لمكسور و تمثيل الكسور 

التمييز بين المثمثات من (جمعنا بين ىدفين في تمرين واحد لدرس المثمثات  -2
 (. خواصيا و معرفة المثمثات الخاصةخالل 

التعرف عمى وحدات قياس (جمعنا بين ىدفين في تمرين واحد لدرس الكتل  -3
 .)لمتعبير عن الكتل  الوحدات المناسبةو استعمال  األوزان

 )مختمفة  أدواتباستعمال  األشكالنقل (كان اليدف منو الذي 11التمرين  أضفنا -4
  .المساحة لم تكن كافية لرسم المخطط البياني 55نو في التمرين أ انتبينا -5

سمح لنا  .كما(2")الممحق بند "تمرين 64يتكون من  اختبارتشكل لدينا  األخيرفي 
و ذلك  عمى دورتين االختبارحيث تم تطبيق  لالختبار بضبط الوقت المخصص

 د 91ي ممل التالميذ مدة كل دورة لتفاد

 :الت ـابـالمق ـ5

وتصحيحو من طرف مجموعة من المعممين تم حساب نسب  االختباربعد تطبيق 
تحصمنا عمييا قمنا بتقديم النتائج التي الخاطئة لكل ميدان، الصحيحة و  اإلجابات

عدم قدرة التالميذ  وأسباب " 13الممحق ئج"لمنتا نا منيم تقديم تفسيربلممعممين و طم
 تحقيق الكفاءات التي تتطمبيا الميادين. 

 ة:ــنـيـالع  ـ6

 :يـــاألصمع ــمـتـجـف المـوص 1ـ6
 :ب أ و تين ــعتضم مقاط ةـمـيـمة ـــوالي وةـيـرجـفرة ـــدائ
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  .مدارس  11 و تضم  أالمقاطعة ـ 
 .مدرسة11و تضم  بالمقاطعة ـ 
عدد التالميذ الذين طبق عمييم  :عميهمار ـختبعينة التالميذ الذين تم تطبيق اإل ـ2ـ6

تيتم التي عنقودية ال باستخدام العينة  بطريقة عشوائية اختيارىمتم  ،142االختبار ىو 
 :الجدول التالي يوضح ذلكمن المقاطعة أ والمقاطعة ب و  كوحدة ,بالمجموعات 

 المجموع الكلي عدد التالميذ في القسم المدرسة سمإ المقاطعة

 أ

 الرزاق أحمد عبد -

 طورشي محمد الشريف -

 بوفنيزة العربي -

 تلميذ 26

 تلميذ 22

 تلميذ  24
142 

 ب

 حي بوروح -

 حنوفة السبتي -

 الصومام الجديدة -

 تلميذ 23

 تلميذ 23

 تلميذ 24

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عينة الدراسة النيائية كافة معممي دائرة فرجيوة  تـمـمـش :المعممينعينة  ـ3ـ6

  يـمـاألصع ـمـجتـيع المـمـج أ و ب أيبمقاطعتييا  
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 اسم المؤسسة  عدد المعلمين

12 

12 

12 

12 

11 

11 

12 

11 

11 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

12 

11 

12 

11 

 محمد شوارفة

 احمد عبد الرزاق

 المجمع الجديد 

 العربي  بو فنيزة

 تهامي احسن 

 عين الحجر 

 نوارة بلعيدي 

 عين الحمراء 

 منتورة 

 طورشي محمد الشريف 

 عطية العمري 

 الصومام الجديدة 

 حنوفة السبتي 

 يوم الشهيد 

 خالف الحسين 

 زاوش الربيع 

 وناس مزيان 

 حي بوروح 

 طرميل 

 حدمسعود

 برباس محمد 

 34 المجموع 
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 اإلطــار العــام لالختبار.
 خطة الفصل .

 تمهيد.
 االختبار.تييئ  ـ1
 ضبط االختبار . ـ2
 تقنين االختبار . ـ3
 .االختبارتطبيق  ـ4
 خطة تحميل نتائج االختبار. ـ5
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 تمهيد :
مدى استيعاب  معرفةل  االختبارات التحصيمية وسيمة من وسائل القياس التي تستخدم         

، أو مجموعة من المقررات الدراسية ، وىي قديمة قدم تحصيل المعارف ، مامقرر التالميذ ل
التعميم من خالل لنتائج بمعرفة األثر الذي يحدثو  والعموم المختمفة ، حيث ارتبطت دوما

لذا في االختبار الذي صممناه أردنا معرفة الكفاءات التي يحققيا التالميذ و التي  التالميذ،
ال يحققونيا  وذلك من خالل األىداف التي تندرج ضمن كل كفاءة حيث كان لكل ىدف 

 تمرين يقيسو . 
 :تهيئ االختبار ـ1

إلى التعرف عمى الكفاءات التي يحققيا تالميذ السنة  االختبار ىدفنا من خالل تصميم ىذا    
ي مادة الرياضيات،ففي ىذا االختبار نحن ال نقيم الجزء بل الكل أي أنو ال تفيدنا الخامسة ف

،بل نتائج التالميذ الذين طبقنا عمييم االختبار ككل،وذلك من أجل انتائج كل تمميذ عمى حد
محقين  ابتدائيىو "ىل تالميذ السنة الخامسة اإلجابة عمى السؤال الرئيسي لمدراسة و 

في ظل المقاربة  ابتدائيلمكفاءات التي يتضمنيا منياج الرياضيات لمسنة الخامسة 
أخذنا بعين االعتبار  مع المنياج حيث هىيأنا ،فعند تصميمنا ليذا االختباربالكفاءات؟"

 مستوى الميارة التي يتطمبيا أي ىدف،و صممنا بنود تتطمب نفس الميارة لتحقيقيا .
 :ونستطيع من خالل ىذه الدراسة معرفة 

 يحققيا تالميذ السنة الخامسة في مادة الرياضيات . تحديد الكفاءات التي ـ1
 الرياضيات .السنة الخامسة في مادة  ف التي يحققياااألىدتحديد  ـ2
التي يشتمل  تالميذ السنة الخامسة في مادة الرياضيات،يا يتحكم فيالميادين التي  تحديدـ 3

 " .القياس ,اليندسة, األعداد والحساب"منياج وىي: العمييا 
  ضبط االختبار : ـ2

 الدراسي ن بنوده تعبر بدقة عما جاء في المنياجصالحا حقا يجب أن تكو ليكون االختبار 
 طمبنا من المعممين في المرة األولى مراجعة القائمة التي حددنا فييا الكفاءة القاعدية لذا
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لكل درس و األىداف المدرجة تحتيا و من ثم وضعنا بنود االختبار " التمارين" وطمبنا منيم 
مرة أخرى مراجعتيا و ذلك من أجل التعميق عمى البنود و تحديد ما إذا كانت مرتبطة حقا 

 تقيسو وكذلك تحديد األىداف الميمة . باليدف و
 و قد تضمن البحث وسيمتين و ىما:

 االختبار الذي طبق عمى التالميذ . -1
 المقابالت مع المعممين . - 2

بعد االنتياء من المنياج ثم تم تطبيق االختبار  2202مـاي تم تجربة اإلختبار في شير 
، و ذلك من 2202أكتــوبـر كانت في شير أما بالنسبة لممقابالت مع المعممين ف، النيائي 

  يذغمبية الكفاءات من طرف التالماجل أن يقدموا لنا تفسيرا عن أسباب عدم تحقق أ
 :االختبارتقنين  ـ3

الذي جرى في ظروف جيدة اتخذنا عددا من االحتياطات لضمان  االختبارلمتأكد من تقنين 
 الموضوعية و الصحة النتائج حيث:

من المعممين عدم الحضور عند تطبيق االختبار و ذلك من أجل تفادي تأثيرىم عمى  طمبنا ـ1
 .تالميذال
 المدة الزمنية كانت محددة بشكل صارم . ـ2
ال يخضع لمتقييم المدرسي  منع تواصل التالميذ فيما بينيم حيث بينا أن ىذا اإلختبار ـ3

ين في نفس الطاولة جزئين مختمفين ولتفادي الغش قسمنا االختبار إلى جزئين قدمنا لتمميذ
 فإذا كان ألحد منيم الجزء األول فمثاني الجزء الثاني و ىكذا .

تجدر اإلشارة أن نتائج االختبار قد تم تصحيحيا من طرف مجموعة من معممي السنة 
. ونشير 0و اإلجابة الخاطئة بـ  1الخامسة إبتدائي حيث كان يرمز لإلجابة الصحيحة بـ 

 ا أخذنا بعين االعتبار إجابات التالميذ الذين شاركوا في الدورتين. بالذكر أنن
 :تطبيق االختبار ـ4

 سا و قد تم تطبيق االختبار 3بند تم اإلجابة عنيا في  64يتكون اختبار الرياضيات من 
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يا كما تم جمع يسد حيث كان لمعظم األىداف بند يق 30سا و  1في دورتين مدة كل دورة 
 األىداف في بند واحد وذلك ألنو يمكن جمعيا .مجموعة من 

 خطة تحميل نتائج االختبار: ـ5
ـ من بين الصعوبات المنيجية التي يواجييا الباحثون ىي صعوبة اختيار الشرط الذي  يتم 1

ما  أي% ،" 60قو ، و نحن اعتمدنا الشرط من خاللو التصريح بتحقق اليدف أو عدم تحق
 "%؟60عمييا بشكل صحيح من طرف التالميذ باعتماد الشرط  البنود التي تم اإلجابة ىي
 ـ ما ىي األىداف التي يحققيا  التالميذ ؟    2
 ما ىي الكفاءات التي تم تحقيقيا من طرف التالميذ؟  ـ3
 ما ىي الكفاءات التي لم يحققيا التالميذ ؟ ـ4
 ما ىي الميادين التي يجد فييا التالميذ صعوبة ؟ ـ5
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 تحميل نتائج االختبار

 خطة الفصل

 تمهيد

عرض النتائج. ـ1  
من األىداف فقط.¼ لـ التالميذ  قيقتحـ 1ـ1  
%. 66عند  تالميذال حققوي ما ـ2  
حسب تصنيف بموم . األىداف التي يحققيا التالميذ ـ3  
حسب الميادين .يحققيا التالميذ األىداف التي  ـ4  
  .يحققيا التالميذ األىداف التي ال ـ5

تقييم الكفاءات. ـ6                                                        
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  : تمهيد
منيا عمى سبيل المثال اختبار تقويم نواع عديدة لالختبارات التحصيمية، ىنالك أ       

التحصيل المعرفي الذي لو أىمية بالغة بالنسبة لممعمم ولمتمميذ عمى حد السواء خصوصا بعد 
النظرة العممية الحديثة لممجاالت التي ييتم المعمم بتنميتيا لدى التمميذ وبتالي يكون لزاما 

الناحية المعرفية أو السموكية أو  قياس اثر التعمم الذي يحدثو في المتعمم سواء منعميو 
ونظرا لألىمية الكبيرة لمادة الرياضيات صممنا اختبارا أردنا من خاللو معرفة مدى  ،الوجدانية

الرياضيات , كفاءات التي يتضمنيا محتوى منياج  ملتالميذ السنة الخامسة ابتدائي  قيق تح
  .لىذا الفص فيوالنتائج المتحصل عمييا نوردىا مع التحميل 

  :عرض النتائج ـ 1
من األهداف فقط¼ التالميذ في  قيقتحـ 1ـ1  

مثال في التمرين  أىدافثالثة  أو بند كل بند يقيس ىدف أو ىدفين 64االختبار يتكون من 
جمعنا ىدفين وىما "كتابة األعداد العشرية باألحرف و باألرقام" , كذلك في التمرين  31رقم 
طبق  جمعنا ثالثة أىداف ىي "كتابة الكسور بالحرف وباألرقام  و تمثيميا".  28رقم 

إذا أخذنا كمعيار أن اليدف  تمميذ. 142ان عدد التالميذ الكمي مدارس وك (66)االختبار في 
ىدف  64ىدف من أصل  17التحكم فيو نجد أن من التالميذ فأكثر % 66تحقق إذا استطاع 

 .                %  26,56أي بنسبة تقدر ب  تالميذمن قبل ال قيقوتم تح

                                                    % 66 عند تالميذال حققهي ما ـ2

 ىدف و النتائج كانت كاألتي:  17 ىيالتالميذ فأكثر من  %66يحققيا األىداف التي 

ضمن الكفاءة القاعدية " يرتبط كل منيا بيدف يندر  التي  " 67 ـ63 ـ62 ـ61 "البنود  ـ1
ىذه الكفاءة و يحققون التالميذ  أنو العمل بيا" نجد  9999التعرف عمى األعداد األكبر من 

 ذلك ألنيم متعودين عمى العمل بيذه األعداد وكانت النتائج كاآلتي: 
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جابوا إجابة نسبة التالميذ الذين أ نسبة التالميذ الذين أجابوا إجابة خاطئة

 صحيحة 

 رقم التمرين 

16,19 %  83,8 %  61 

33,69 %  66,9 %  62 

21,83 %  78,16 %  63 

39,43 %  66,65 %  67 

39,34 %  66,65 %  68 

الذي يندرج ضمن ن اليدف منو التعرف عمى المركب و و الذي كا "69"فيما يخص البند  ـ2
الكفاءة القاعدية " استرجاع الخواص اليندسية و استعمال تقنيات مختمفة لنقل األشكال" نجد 

 و النتائج كما يمي:أن التالميذ يميزن بين األشكال اليندسية 
نسبة التالميذ الذين أجابوا إجابة  نسبة التالميذ الذين أجابوا إجابة خاطئة

 صحيحة

 رقم التمرين

16,16 %  83,16 %  69 

عمى  ى التحكم  في آلية الجمع و الطرحقياس مد و التي تيدف إلى "13 ـ12"بالنسبة لمبنود ـ3
                     :كاألتيالتوالي وكانت النتائج 

 رقم التمرين نسبة التالميذ الذين أجابوا إجابة صحيحة نسبة التالميذ الذين أجابوا إجابة خاطئة

36,28 %  69,17 %  12 

33,69 %  66,9 %  13 

و الذي كان اليدف منو اختيار الطول المناسب والذي يندرج ضمن  "17"بالنسبة لمبند  ـ4
 : اآلتيك الكفاءة القاعدية " تقدير قيس وفق رتبة مقدار" والنتائج كانت

صحيحة سبة التالميذ الذين أجابوا إجابةن نسبة التالميذ الذين أجابوا إجابة خاطئة التمرينرقم    

33,8 %  66,19 %  17 
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التي تندرج ضمن نفس الكفاءة القاعدية وىي"  " 24ـ  23ـ 26 ـ19 "فيما يخص البنود  أما ـ5
 يمي:  نجد النسب كما "و العمل بيا 99999من  األكبرالتعرف عمى األعداد 

صحيحة نسبة التالميذ الذين أجابوا إجابة نسبة التالميذ الذين أجابوا إجابة خاطئة  رقم التمرين 

28,87 %  71,12 %  19 

39,43 %  66,56 %  26 

36,29 %  69,71 %  23 

29,57 %  76,42 %  24 

 أعدادالتي تندرج ضمن نفس الكفاءة القاعدية وىي "ضرب وتقسيم  " 27ـ 26"بالنسبة لمبنود ـ6
 " كانت النتائج كاآلتي: ,1666, 166, 16في 

خاطئةنسبة التالميذ الذين أجابوا إجابة    رقم التمرين نسبة التالميذ الذين أجابوا إجابة صحيحة 

21,83 %  78,16 %  26 

36,28 %  69,71 %  27 

و الذي كان اليدف منو ترتيب المدد و يندرج ضمن الكفاءة القاعدية " معرفة  "49" البندـ 7
 ماليا " كانت النتائج كاألتي:   وحدات قياس المدد و استع

 

و اليدف منو ىو معرفة وحدات قياس الكتل واستعمال الوحدات المناسبة و الذي  "54"البند ـ8
 يندرج ضمن الكفاءة القاعدية" معرفة وحدات قياس واستعماليا" ونتائج كانت كاألتي:   

نسبة التالميذ الذين أجابوا إجابة خاطئة    رقم التمرين نسبة التالميذ الذين أجابوا إجابة صحيحة 

66%  166 %  54 

 :و اليدف منو ىو مشكالت متعمقة بالتقسيم المتساوي كانت النتائج كاألتي "62"البند  ـ
 رقم التمرين نسبة التالميذ الذين أجابوا إجابة صحيحة نسبة التالميذ الذين أجابوا إجابة خاطئة

38,63 %  61,97 %  62 

 رقم التمرين نسبة التالميذ الذين أجابوا إجابة صحيحة نسبة التالميذ الذين أجابوا إجابة خاطئة

37,32 %  62,67 %  49 
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ىدف أي  64ىدف من أصل  17 حققواالتالميذ  نجد أن %  66معيار النسبة اعتماد العند 
 .ىدف واحد التالميذ يحقق أىداف 4 أصلوىذا يعني انو من %  26,56بنسبة تقدر ب 

 حسب تصنيف بموم التالميذ  حققها األهداف التي ي ـ3
 النتائج كاألتي :  مستوى آلخر و تختمف نسب تحقق األىداف من 

 مستوى المعرفة :ـ  1ـ3
أما فيما يتعمق باألىداف التي % 25ىدف وكانت نسبتو تقدر ب  16ضم ىذا المستوى 
 فكانت كمايمي:% 66تحققت عند النسبة 

رقم األهداف التي تحققت   النسبة %  

56 % 54 ـ26 ـ19 ـ17 ـ9 ـ3 ـ2 ـ1    

 أىداف 8ىدف تم تحقق  16من خالل مالحظتنا لجدول مستوى المعرفة نجد انو من بين  
 ويمكن القول انو من أصل ىدفين تحقق ىدف واحد . ،% 56أي بنسبة 

 مستوى العمميات : ـ2ـ3
أما فيما يتعمق باألىداف التي % 18,75ىدف وكانت نسبتو تقدر ب   12ضم ىذا المستوى  

 يمي:  فكانت كما %66تحققت عند النسبة 
  األهداف التي تحققترقم   النسبة %

33,33 % 27 ـ26 ـ13 ـ12   

أىداف  4ىدف تم تحقق  12من خالل مالحظتنا لجدول مستوى العمميات نجد انو من بين 
 ويمكن القول انو من أصل ثالثة أىداف تحقق ىدف واحد . ، % 33,33أي بنسبة 

 مستوى الفهم : ـ3ـ3
 باألىداف   أما فيما يتعمق %29,68 ـىدف وكانت نسبتو تقدر ب 19ضم ىذا المستوى 

 :يمي  ت كمافكان% 66التي تحققت عند النسبة 
  األهداف التي تحققترقم   النسبة %

26 ,31 % 53 ـ49ـ24 ـ23    



 الفصل االثامن                                                                                                                                 
                          

203 
 

أىداف أي  5ىدف تم تحقق  19من خالل مالحظتنا لجدول مستوى الفيم نجد انو من بين 
 ويمكن القول انو من أصل أربعة أىداف تحقق ىدف واحد . ،% 31.26بنسبة 

 التطبيق : مستوى  ـ4ـ3
أما فيما يتعمق باألىداف التي %  21,87  ـىدف وكانت نسبتو تقدر ب 14ضم ىذا المستوى 
 يمي : فكانت كما %66 تحققت عند النسبة

  األهداف التي تحققترقم   النسبة %

14,28 %   62 ـ8 

ىدف تم تحقق ىدفين أي  14من خالل مالحظتنا لجدول مستوى المعرفة نجد انو من بين 
 تحقق ىدف واحد . أىداف 7ويمكن القول انو من أصل  ،%  14,28بنسبة 

 مستوى التحميل و حل المشكالت : ـ5ـ3
 أما فيما يتعمق باألىداف  %4,68ضم ىذا المستوى ثالثة أىداف و كانت نسبتو تقدر بـ 

يعانون من مشاكل عديدة  ن التالميذ أل % 66ىي  تونسبن إف% 66التي تحققت عند النسبة 
 فيما يتعمق بحل المشكالت . 

مستوى المعرفة حيث  إلىالتي تحققت تنتمي  األىدافمعظم  أنسبق نجد  من خالل ما
 ـيمييا في المرتبة الثانية مستوى العمميات بنسبة تقدر ب% 56 ـوتقدر ب ىي األكبر كانت نسبتو

من قبل مثل الجمع و  الصفوف الماضيةفي  شمل عمميات تناوليا التالميذ ألنو % 33,33
 في و %  26,31 ـفي المرتبة الثالثة فنجد مستوى الفيم بنسبة تقدر ب أماالطرح 

 أما مستوى التحميل ففي ،% 14,28 ـالمرتبة الرابعة نجد مستوى التطبيق بنسبة تقدر ب
 .% 66و بتالي فان نسبتو ىي  المرتبة األخيرة حيث لم يتحقق أي ىدف

حسب الميادين يحققها التالميذ األهداف التي  ـ4  

األعداد و  "ىنالك ثالثة ميادين تم تناوليا في منياج الرياضيات لمسنة الخمسة ابتدائي وىي 
كانت النتائج كاألتي وذلك بحسب اإلجابات الصيحة لكل ميدان :و  "و القياس،الحساب   



 الفصل االثامن                                                                                                                                 
                          

204 
 

الخاطئةنسبة اإلجابات   الرتبة الميدان  لصحيحةااإلجابات  نسبة 

47,97 %  52,63 %  1 القياس 

51,92 %  48,67 %  2 األعداد و الحساب 

61,72 %  38,28 %  3 الهندسة 

مايمي:   نجد% 66معيار ا كأخذن إذا أما  
ميدان القياس: ـ1  
   أىداف   3أىداف تحقق منيا  16ضم ىذا الميدان  

  األهدافرقم    األهداف التي تحققترقم          %النسبة 

36% .54 ـ49 ـ17   ـ52 ـ51 ـ49 ـ48 ـ47 ـ18 ـ17 ـ16 

54 ـ53  

 ثالثة  تم تحقق أىداف 16من خالل مالحظتنا لجدول ميدان القياس نجد انو من بين 
 أىداف تحقق ىدف واحد .  3ويمكن القول انو من أصل  ،أىداف 

  : ميدان األعداد و الحساب ـ2
  ىدف14 ىدف تحقق منيا 43ضم ىذا الميدان 

   تحقق ىدف تم  43من خالل مالحظتنا لجدول ميدان األعداد و الحساب نجد انو من بين 
 أىداف تحقق ىدف واحد . 3ويمكن القول انو من أصل  ،ىدف 14

 ميدان الهندسة: ـ3
 واحد .  ىدف ا تحقق منياىدف 11ضم ىذا الميدان 

 
األهدافرقم   األهداف التي تحققت رقم     النسبة% 

األهداف التي تحققترقم  النسبة %         رقم األهداف     

32,55 %  ـ26 ـ19 ـ13 ـ12 ـ8ـ 7 ـ3 ـ 2ـ1 

  .62 ـ27 ـ26 ـ24 ـ23

 ـ25 ـ24 ـ23 ـ 22 ـ 21 ـ26 ـ19ـ  15 ـ 13 ـ 12 ـ 8 ـ 7 ـ 6 ـ 5ـ 4 ـ 3ـ 2ـ 1 

 ـ55 ـ56 ـ42 ـ41 ـ46 ـ39 ـ36 ـ35 ـ34 ـ33 ـ32 ـ31 ـ36 ـ 29ـ 28 ـ 27 ـ26

64 ـ63 ـ62ـ61 ـ66 ـ59 ـ57 ـ56  
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 ـ14 ـ14 ـ11 ـ17 ـ73 ـ73 ـ01 ـ00 ـ01 ـ9

43  

9 9019 %  

ىدفا تم تحقق ىدف واحد,  11من خالل مالحظتنا لجدول ميدان اليندسة نجد انو من بين 
 . أىداف تحقق ىدف واحد 16ويمكن القول انو من أصل 

األىداف التي تحققت تنتمي إلى ميدان األعداد و الحساب سبق نجد أن معظم  من خالل ما
يمييا في المرتبة الثانية ميدان القياس بنسبة %  32,55ـحيث كانت نسبتو اكبر نسبة وتقدر ب

 .% 9,69 ـأما في المرتبة الثالثة فنجد ميدان اليندسة بنسبة تقدر ب%  36 ـتقدر ب

 التالميذ  حققها ي األهداف التي ال ـ5

ئج كاألتي ونتا%66 عند اعتماد الشرط ال يتحكم فييا التالميذكفاءات قاعدية كثيرة  ىنالك
 حيث سنجمع األىداف التي تندرج ضمن نفس الكفاءة القاعدية مع بعض: 

التي يرتبط كل منيا بيدف يندرج ضمن الكفاءة القاعدية " التعرف " 66 ـ65 ـ64" البنود  ـ1
التمييز بين "  ال يحققون ىدف و العمل بيا" نجد أن التالميذ 9999عمى األعداد األكبر من 

 كانت النتائج كاآلتي:  و "ترتيب األعداد"وىدف  "األعداد حصر"و ىدف  "الرقم والعدد
 نسبة اإلجابات الخاطئة % نسبة اإلجابات الصحيحة % رقم التمرين

64 

65 

66 

45,77 %  

56,33 %  

57,64 %  

 

54,22 %  

43,66 %  

42,95 %  

"استرجاع الخواص اليندسية و استعمال  الذي يندرج ضمن الكفاءة القاعدية "16"البند ـ2
 "و اليدف منو ىو"التعرف عمى خطوات نقل مركب واستعمال  األشكالتقنيات مختمفة لنقل 

    األدوات المختمفة لنقل األشكال" نجد أن التالميذ ال يحققون ىذا اليدف و النتائج كانت
 كاألتي: 

م التمرينرق  نسبة اإلجابات الخاطئة % نسبة اإلجابات الصحيحة % 

16 36,98 %  69,61 %  
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" الذي يندرج ضمن الكفاءة القاعدية " التعرف عمى المستقيمين المتعامدين و 11البند " ـ3
ىذا حققون المتوازنين" و اليدف منو ىو"معرفة التعامد و التوازي " نجد أن التالميذ ال ي

 النتائج كانت كاألتي:اليدف و 
 نسبة اإلجابات الخاطئة % نسبة اإلجابات الصحيحة % رقم التمرين

11 56,33%  66,43%  

  الذي يندرج ضمن الكفاءة القاعدية "التعرف عمى الدائرة و عناصر إنشائيا" "14"البند  ـ4
منو ىي " التعرف عمى نصف القطر و القطر و إنشاء دائرة " نجد أن التالميذ  و األىداف

 ىذه األىداف و النتائج كانت كاألتي: حققون ال ي
 نسبة اإلجابات الخاطئة % نسبة اإلجابات الصحيحة % رقم التمرين

14 31,69 %  68,3 %  

 تنظيم معمومات في جداول ومخططات" الذي يندرج ضمن الكفاءة القاعدية " "15"البند ـ5
 حققون " نجد أن التالميذ ال يقراءة معمومات من جدول أو مخطط بياني "  ومنو ىواليدف 

 ىذه اليدف و النتائج كانت كاألتي: 
 نسبة اإلجابات الخاطئة % نسبة اإلجابات الصحيحة % رقم التمرين

15 28,87 %  71,12 %  

" المذان يندرجان ضمن الكفاءة القاعدية " تقدير قيس وفق رتبة مقدار و  "18ـ16"البنود ـ6
و تعرف عمى المتر و  األطوالالتالميذ ال يتحكمون في ىدف ترتيب  أنوحدة مناسبة " نجد 

 أجزائو وىدف التعبير عن األطوال باإلعداد العشرية" و النتائج كانت كاألتي:  
اإلجابات الصحيحة % نسبة رقم التمرين  نسبة اإلجابات الخاطئة % 

16 

18 

42,95 %  

44,36 %  

57,64 %  

55,63 %  

التي تندرج ضمن الكفاءة القاعدية " التعرف عمى األعداد األكبر من  "25 ـ22 ـ21"البنود ـ7
" نجد أن التالميذ ال يتحكمون في ىدف الكتابة الحرفية لعدد وىدف  و العمل بيا 99999

 حصر عدد و ىدف تفكيك عدد " و النتائج كانت كاألتي:
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 نسبة اإلجابات الخاطئة % نسبة اإلجابات الصحيحة % رقم التمرين

21 

22  

25  

37,32 %  

48,59 %  

49,92 %  

62,67 %  

51,41 %  

56,67 %  

الذي يندرج ضمن الكفاءة القاعدية " التعرف عمى الكسور "و اليدف منو ىو "  "28"البند  ـ8
ىذا  حققون تمثيل الكسور" نجد أن التالميذ ال يرفية و الكتابة الرقمية لمكسور و الكتابة الح

 اليدف و النتائج كانت كاألتي:
 نسبة اإلجابات الخاطئة % نسبة اإلجابات الصحيحة % رقم التمرين

28 45,77 %  54,22 %  

معرفة األعداد العشرية ن الكفاءة القاعدية""التي تندرج ضم36ـ35ـ34ـ33ـ32ـ31ـ36ـ29"البنود ـ9
و العمل بيا"نجد أن التالميذ ال يتحكمون في ىدف" كتابة عدد عشري في جدول 

و  باألحرفكتابة عدد عشري "وىدف"العشرية األعدادترتيب "وىدف"المراتب
التحول من الكتابة "و ىدف"مقارنة عدد عشري"وىدف"العشرية األعدادحصر "وىدفباألرقام"
" و العشرية" وىدف"طرح األعداد العشرية األعدادجمع "و ىدف"الكتابة العشرية إلىالكسرية 

 النتائج كانت كاألتي:
 نسبة اإلجابات الخاطئة % نسبة اإلجابات الصحيحة % رقم التمرين

29 

36 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

25,36 %  

44,36 %  

35,21 %  

42,25 %  

33,69  %  

46,47 %  

46,84 %  

36,61 %  

74,64 %  

55,63 %  

64,79 %  

57,74 %  

66,9 %  

53,52 %  

59,15 %  

63,38 %  
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" الذي يندرج ضمن الكفاءة القاعدية "التعرف عمى المضمعات و الرباعيات" 37البند " ـ16
خصائصيا" نجد أن التالميذ ال وكان اليدف منو ىو "التمييز بين المضمعات حسب 

 ىذا اليدف و النتائج كاألتي : تحكمون فيي
 نسبة اإلجابات الخاطئة % نسبة اإلجابات الصحيحة % رقم التمرين

37 25,35 %  74,64 %  

" الذي يندرج ضمن الكفاءة القاعدية "التعرف عمى خواص المثمثات " وكان 38البند " ـ11
" نجد و معرفة المثمثات الخاصة  خصائصياخالل لمثمثات من اليدف منو ىو "التمييز بين ا

 ىذا اليدف و النتائج كاألتي : تحكمون فيأن التالميذ ال ي
 نسبة اإلجابات الخاطئة % نسبة اإلجابات الصحيحة % رقم التمرين

38 42,25 %  57,74 %  

  و   جداء التي تندرج ضمن الكفاءة القاعدية "كتابة عدد عمى شكل "41 ـ46 ـ39" البنود ـ12
   "  "كتابة عدد طبيعي حققون ىدفحساب حاصل وباقي القسمة " نجد أن التالميذ ال ي

 "D (C  ×B= )A+إجراء عمميات عمى شكل"وىدف"االقميدية وىدف" إجراء عمميات القسمة

    و النتائج كانت كاألتي :

الخاطئة %نسبة اإلجابات   رقم التمرين نسبة اإلجابات الصحيحة % 

69,1 %  
71,12 %  
59,85 %  

36,98 %  
28,87 %  
46,14 %  

39 
46 
41 

و  1666 ,166, 16في الذي يندرج ضمن الكفاءة القاعدية "ضرب عدد عشري  "42"البند  ـ13
 عدد أصفار الضارب معرفة إزاحة فاصمة العدد العشري إلى اليمين بحسباليدف منو ىو"

  :النتائج كانت كمايمينجد أن التالميذ ال يحققون ىذا اليدف و  "1666, 166, 16

 نسبة اإلجابات الخاطئة % نسبة اإلجابات الصحيحة % رقم التمرين
42 38,73 %  61,26 %  

 " " التي تندرج ضمن الكفاءة القاعدية "إتمام شكل باستعمال التناظر 44 ـ 43"البنود  ـ14
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  "ىدف"رسم تظير لشكل مرسوم " و ىدف "وضع محور التناظرحققون نجد أن التالميذ ال ي
 و النتائج كانت كاألتي: 

 رقم التمرين نسبة اإلجابات الصحيحة % نسبة اإلجابات الخاطئة %

52,11 %  
64,68 %  

47,88 %  
35,91 %  

43 
44 

التي تندرج ضمن الكفاءة القاعدية "التمييز بين المساحة و المحيط"   "46 ـ 45"البنود  ـ15
ترتيب أشكال " و ىدف "ىدف"ترتيب أشكال حسب محيطياحققون نجد أن التالميذ ال ي

 " و النتائج كانت كاألتي: حسب مساحتيا 

 رقم التمرين نسبة اإلجابات الصحيحة % نسبة اإلجابات الخاطئة %

75,35 %  
59,85 %  

24,64 %  
46,14 %  

45 
46 

التي تندرج ضمن الكفاءة القاعدية "معرفة وحدات قياس المدد و  "48ـ  47"البنود  ـ16
استعماليا " نجد أن التالميذ ال يتحكمون في ىدف"إجراء عممية الجمع " و ىدف " التدرب 

 عمى التحويالت " و النتائج كانت كاألتي : 

اإلجابات الصحيحة % نسبة نسبة اإلجابات الخاطئة %  رقم التمرين 

52,81 %  
54,92 %  

47,18 %  
45,67 %  

47 
48 

الذي يندرج ضمن الكفاءة القاعدية "استعمال تقنيات مختمفة لحساب الجداء"  "56"البند  ـ17
نجد أن التالميذ ال يتحكمون في ىدف "ممارسة الجداء بتقنيات مختمفة" و النتائج كانت 

 كاآلتي: 

اإلجابات الخاطئة %نسبة   رقم التمرين نسبة اإلجابات الصحيحة % 

61,79 %  38,62 %  56 

التي تندرج ضمن الكفاءة القاعدية "معرفة وحدات قياس السعة و "  52ـ51"البنود ـ 18
كتابة السعات ي جدول السعات" و ىدف ىدف" حققوناستعماليا " نجد أن التالميذ ال ي

 كانت كاآلتي :"ترتيب السعات " و النتائج 

 رقم التمرين نسبة اإلجابات الصحيحة % نسبة اإلجابات الخاطئة %
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62,67 %  
76,42 %  

28,87 %  
29,58 %  

51  
52 

الذي يندرج ضمن الكفاءة القاعدية "معرفة وحدات قياس الكتل و استعماليا"  "53"البند ـ 19
 ىدف "ترتيب الكتل " و النتائج كانت كاآلتي: حققونالتالميذ ال ي أننجد 

 رقم التمرين نسبة اإلجابات الصحيحة % نسبة اإلجابات الخاطئة %

46,47 %  53,52 %  53 

" التي تندرج ضمن الكفاءة القاعدية "التعرف عمى وضعيات  " 57 ـ 56 ـ55"البنود ـ26
ملء جدول التناسبية في ىدف" حققونالتناسبية و توظيفيا لحل مشكل " نجد أن التالميذ ال ي

و تحويل جدول إلى مخطط بياني " و ىدف "حساب النسبة المئوية لعدد من عدد آخر" 
 وىدف " تكبير و تصغير األشكال بتوظيف خاص التناسبية" و النتائج كانت كما يمي :

 رقم التمرين نسبة اإلجابات الصحيحة % نسبة اإلجابات الخاطئة %

81,69 %  
77,46 %  
76,65 %  

18,3 %  
22,53 %  
23,49 %  

55 
56 
57 

الذي يندرج ضمن الكفاءة القاعدية " تحديد موقع نقطة " نجد أن التالميذ ال " 58"البند  ـ21
ىدف " تعيين نقطة عمى مرصوفة )معرفة الفاصمة و الترتيبة ( و تحديد موقع نقطة  حققوني

 عمى مرصوفة " والنتائج كانت كمايمي : 

اإلجابات الخاطئة %نسبة   رقم التمرين نسبة اإلجابات الصحيحة % 

85,21 %  14,78 %  58 

 

 حققالذي يندرج ضمن الكفاءة القاعدية "حل مشكالت متعمقة بالتناسبية " لم ي "59"البند  ـ22
 :  ىذه الكفاءة و النتائج كما يميالتالميذ 

التمرين رقم نسبة اإلجابات الصحيحة % نسبة اإلجابات الخاطئة %  

57,74 %  42,25 %  59 

  "مشكالت متعمقة بالجمع و الطرح " الذي يندرج ضمن الكفاءة القاعدية "حل66البند" ـ23

 التالميذ ىذه الكفاءة و النتائج كما يمي: حققلم ي  
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 رقم التمرين نسبة اإلجابات الصحيحة % نسبة اإلجابات الخاطئة %

59,86 %  46,14 %  66 

الذي يندرج ضمن الكفاءة القاعدية "حل مشكالت متعمقة بالضرب و الجمع" لم  "61"البند ـ24
 التالميذ ىذه الكفاءة و النتائج كما يمي: حققي

 رقم التمرين نسبة اإلجابات الصحيحة % نسبة اإلجابات الخاطئة %

52,1 %  47,9 %  61 

يحقق الذي يندرج ضمن الكفاءة القاعدية "حل مشكالت متعمقة بالضرب " لم " 63البند" ـ25
 التالميذ ىذه الكفاءة و النتائج كما يمي:

 رقم التمرين نسبة اإلجابات الصحيحة % نسبة اإلجابات الخاطئة %

48,6 %  51,4 %  63 

باألعداد العشرية" لم الذي يندرج ضمن الكفاءة القاعدية "حل مشكالت متعمقة " 64البند" ـ26
 التالميذ ىذه الكفاءة و النتائج كما يمي :  حققي

 رقم التمرين نسبة اإلجابات الصحيحة % نسبة اإلجابات الخاطئة %

61,98 %  38,62 %  64 

% من التالميذ فأكثر 66معيار أن اليدف تحقق إذا استطاع ال من خالل ما سبق و بإعتماد
أي بنسبة  تالميذمن قبل ال قيقيمىدف تم تح 64أصل  ىدف من 17التحكم فيو نجد أن 

 تحقق ىدف واحد.أىداف  4،فمن أصل % 26,56تقدر ب 

 تقييم الكفاءات  ـ6

 يتم حسب األىداف التي تندرج ضمنيا أو حسب مؤشرات الكفاءة و التي ةتقييم الكفاءا

السموك الظاىري القابل لممالحظة والقياس الذي يبرز من خالل نشاط التعمم  اعرف بأنيت
ويعبر عن حدوث فعل التعمم أو التحكم في مستوى الكفاءات المكتسبة، ومن خالل مجموع 

 المؤشرات المرتبطة بالكفاءات الواحدة يمكن التأكد من تحقيق الكفاءة المستيدفة أو عدميا 



 الفصل االثامن                                                                                                                                 
                          

212 
 

ي قمنا بيا ىو معرفة مدى تحقق الكفاءات التي يتضمنيا منياج ن اليدف من الدراسة التإ
بمكتسبات الرياضيات لمسنة الخامسة إبتدائي في ظل المقاربة بالكفاءات و التي تتعمق 

  .الرياضيات لتالميذ وقدرتيم عمى النجاح و تحقيق الكفاءات المقررة في المنياجا
تصحيح االختبار و تحميل نتائجو بتحديد األىداف التي تحققت و التي لم تتحقق و قعنا فبعد 

ة مجموعة من األىداف في مشكل وىو متى نقول أن الكفاءة تحققت بمعنى أن لكل كفاء
توجد قاعدة عممية  ال حيثتحقق، أىداف تم تحقيقا و أىداف لمفكان ىنالك تندرج ضمنيا 

 يمي : فكانت النتائج كماأمبريقيا ى الكفاءات، فقمنا بالحكم عمييا نعتمد عمييا في الحكم عم
أىداف  8 و العمل بيا " 9999ضمت الكفاءة القاعدية " التعرف عمى األعداد األكبر من  ـ1

أىداف،بالنسبة لألىداف التي لم تتحقق نجد أن التالميذ ال  4أىداف ولم تتحقق  4تحقق 
يخطئون في يميزون بين رقم المئات و عدد المئات أما فيما يخص تفكيك العدد فنجد أنيم 

 استعمال األقواس ولكن يمكن القول أن الكفاءة تحققت .
ت مختمفة لنقل تقنيافيما يخص الكفاءة القاعدية "استرجاع الخواص اليندسية و استعمال  ـ2

( و ىدف" نقل 99األشكال"و التي اندرج ضمنيا ىدف "التعرف عمى المركب ")التمرين 
( نجد أن التالميذ استطاعوا التعرف عمى األشكال األساسية التي 19األشكال" )التمرين 

التالميذ ىذا  من %69,91 يتكون منيا المركب و لكن فيما يخص نقل المركب لم يحقق
اليدف بسبب ضعفيم في استعمال األدوات اليندسية وعدم معرفتيم بخواص األشكال حيث 

 ."ىو معين و بتالي نقول أن الكفاءة لم تتحقق (1)شكلال"التالميذ أن  عتقدا
أما فيما يخص الكفاءة القاعدية "التعرف عمى المستقيمين المتعامدين و المتوازيين " و ـ 3

نجد أن ( 11")التمرين منيا ىدف "رسم مستقيمين متعامدين و متوازيينالتي يندرج ض
بسبب عدم اليدف و بتالي ال يحققون ىذه الكفاءة  اال يحققون ىذالتالميذ من % 66,43

 .    قدرتيم عمى استعمال الكوس وعد فيميم لمفيوم التعامد و التوازي
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( و الكفاءة القاعدية "التحكم 12الكفاءة القاعدية "التحكم في آلية الجمع " )التمرين  تحققتـ 4
عمميات ( فالعمميات كانت بسيطة و التالميذ متعودين عمى 13في آلية الطرح " )التمرين 

 الجمع و الطرح ولكن ىنالك أخطاء كثيرة فيما يخص عمميات االحتفاظ.
ة "والتي يندرج ضمنيا ىدف "معرفة القطر و نصف القطر الكفاءة القاعدية "إنشاء دائر  ـ5

من التالميذ ىذا اليدف و بتالي لم تتحقق  %68,3 حققيلم ( 14")التمرين  دائرة  ورسم
فمن خال إجابات التالميذ نجد أنيم ال يتحكمون في استعمال المدور و كذلك ال  الكفاءة 

يفرقون بين نصف القطر و القطر كما أن بعض التالميذ عند تعيينيم لمقطر ال يمررونو من 
 المنتصف.  

فيما يخص الكفاءة القاعدية "تنظيم معمومات في جداول و مخططات " و التي يندرج  ـ6
ىذه ( لم تتحقق 15ة معمومات من جدول أو مخطط بياني ")التمرين ضمنيا ىدف قراء

 الكفاءة حيث لم يستطع معظم التالميذ قراءة الجدول .
و التي يندرج ضمنيا ىدف  الكفاءة القاعدية "تقدير قيس وفق رتبة مقدار و وحدة مناسبة " ـ7

( و" التعبير عن 17( و "اختيار الطول المناسب ")التمرين16"ترتيب األطوال ")التمرين
( ، حقق التالميذ ىدف واحد من أصل ثالثة وىو 18باألعداد العشرية ")التمرين طوال األ

خص ىدف" ترتيب األطوال " ىدف "اختيار األطوال " وذلك بسبب بساطة السؤال أما فيما ي
 في المرتبة الثانية،  3m50cmالتالميذ عند ترتيبيم لألطوال و ضعوا من % 57,94نجد أن 

التالميذ من % 55,63التعبير عن األطوال باألعداد العشرية " كانت إجابة "أما اليدف 
،و بالتالي فإن التالميذ ال يحققون الكفاءة القاعدية "تقدير قيس وفق رتبة 56cm , 4mىي

 مقدار ووحدة مناسبة ".
" و التي يندرج  و العمل بيا 99999من  الكفاءة القاعدية "التعرف عمى األعداد األكبر ـ8

( و"الكتابة الحرفية 19التالية "الكتابة في جدول المراتب ")التمرين  األىدافضمنيا 
( و 22( و "حصر األعداد ")التمرين التمرين21"الكتابة الرقمية لعدد")( و 26لعدد")التمرين

( 25تمرين( و"تفكيك األعداد" )ال24( و"ترتيب األعداد ")التمرين23"مقارنة األعداد")التمرين
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حيث تكررت نفس األخطاء التي ظيرت في   7أىداف من أصل  4نجد أن التالميذ حققوا 
و العمل بيا "، ولكن عمى العموم  9999الكفاءة القاعدية "التعرف عمى األعداد األكبر من 

 نستطيع القول بأن الكفاءة تحققت .
" و التي يندرج ضمنيا ىدفين 1666 ـ166ـ 16الكفاءة القاعدية "ضرب و تقسيم األعداد ـ 9

ـ 166ـ 16عداد عمى تقسيم األ "( و26" )التمرين 1666ـ 166ـ 16ىما "ضرب األعداد في 

 تم تحقيقيا من طرف التالميذ.( 27)التمرين  "1666
و التي تندرج ضمنيا األىداف التالية  ¼"و  1/3و½ الكفاءة القاعدية "التعرف عمى  ـ16

يحقق  ( ال28و الكتابة الرقمية لمكسور و تمثيل الكسور")التمرين "الكتابة الحرفية لمكسور 
 .التالميذ ىذه الكفاءة 

الكفاءة القاعدية "معرفة األعداد العشرية و العمل بيا " ويندرج ضمن ىذه الكفاءة  ـ11
( و"ترتيب األعداد 29ىي "كتابة األعداد العشرية في جدول المراتب ")التمريناألىداف التالية 

" حصر ( و31( و" كتابة األعداد العشرية باألحرف و باألرقام ")التمرين36العشرية" )التمرين
( و "التحويل من الكتابة 33العشرية")التمرين األعداد( و" مقارنة 32األعداد العشرية ")التمرين

( و"جمع 35العشرية")التمرين األعداد( و "جمع 34العشرية إلى الكتابة الكسرية ")التمرين
الكفاءة و ال األىداف المرتبطة بيا ،  ال يحقق التالميذ ىذه( ،36")التمرينالعشرية األىداف

( يخمط التالميذ بين الجزء العشري و الجزء الصحيح ،أما فيما يخص 29ففي )التمرين
صعب نوعا ما و ذلك ألننا استعمالنا نفس األرقام، أما بالنسبة السؤال ( نجد أن 36)التمرين
ألن العمميات كانت باالحتفاظ ،فربما لو كانت األرقام التي كان التمرين صعب ( 35)لمتمرين

 (36لكانت النتائج أحسن ، كذلك نفس الشيء بالنسبة )لمتمرين 5بعد الفاصمة أقل من 
الكفاءة القاعدية "التعرف عمى المضمعات و الرباعيات " و التي يندرج ضمنيا ىدف  ـ12

 ( ،لم يحقق التالميذ ىذه الكفاءة37)التمرين ب خصائصيا""التمييز بين المضمعات حس
  التالميذ ال يعرفون متوازي األضالع .   من% 74,64ـف
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الكفاءة القاعدية "التعرف عمى خواص المثمث" و التي يندرج ضمنيا ىدفين ىما   ـ13
( ال 38"التمييز بين المثمثات من خالل خواصيا " و" معرفة المثمثات الخاصة ")التمرين 

أسماء المثمثات و ذلك بسبب عدم معرفتيم يحقق التالميذ ىذه الكفاءة فيم يخمطون بين 
 بخواصيا .

" و التي يندرج ضمنيا ىدف "كتابة عدد حساب حاصل و باقي القسمةالكفاءة القاعدية " ـ14
التدرب عمى إجراء القسمة  و ىدف " (39)التمرين"A= (BxC)+Dطبيعي عمى شكل جداء 

ىذه (،نجد أن التالميذ ال يحققون 41( و ىدف"إجراء القسمة اإلقميدية")التمرين46ين")التمر 
 الكفاءة بسبب عدم تحكميم في عممية الضرب .

" و اليدف الذي يندرج ضمنيا 1666ـ 166ـ16الكفاءة القاعدية "ضرب عدد عشري في  ـ15
ىو "معرفة إزاحة فاصمة العدد العشري إلى اليمين بحسب أصفار الضارب 

الكفاءة بسبب عدم فيميم لألعداد  ذه( نجد أن التالميذ ال يحققون ى42")التمرين1666ـ166ـ16
 العشرية .

الكفاءة القاعدية "إتمام شكل باستعمال التناظر" التي يندرج ضمنيا ىدفين ىما "رسم  ـ16
التالميذ ال  نجد أن، (44)التمرين" ( و "وضع محور التناظر43")التمريننظير شكل مرسوم 

الكفاءة بسبب ضعفيم بصفة عامة في اإلنشاء فالبرنامج ال يركز عمى اليندسة  ذهيحققون ى
. 

و التي يندرج ضمنيا ىدفين "ترتيب  الكفاءة القاعدية "التمييز بين المساحة و المحيط " ـ17
(،نجد أن 46( و"ترتيب األشكال حسب محيطيا" )التمرين45مساحتيا")التمريناألشكال حسب 

 فيم ال يميزون بين مساحة شكل و محيطو .التالميذ ال يحققون 
ـ الكفاءة القاعدية"معرفة وحدات قياس المدد و استعماليا" و التي يندرج ضمنيا األىداف 18

( و "ترتيب 48حويالت")التمرين( و "التدرب عمى الت47التالية "جمع المدد")التمرين
( ،في ىذه الكفاءة تحقق ىدف واحد و ىو" ترتيب المدد " وذلك بسبب 49المدد")التمرين

 . h 1 إلى   min 66سيولتو  أما فيما يخص اليدفين اآلخرين فنجد أن التالميذ ال يحولون 
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الكفاءة القاعدية "استعمال تقنيات مختمفة لمحساب " يندرج ضمنيا ىدف واحد وىو  ـ19
الكفاءة حيث لم يحقق  ذهى حققت(،لم ت56"ممارسة الجداء بتقنيات مختمفة ")التمرين

التالميذ ىذا اليدف وذلك بسبب عدم فيميم لألعداد العشرية حيث يتم االعتماد من 61,79%
 ضرب و الطرح .في حل  ىذا التمرين عمى ال

الكفاءة القاعدية "معرفة وحدات قياس السعة و استعماليا " و يندرج ضمنيا مجموعة من  ـ26
،  (52(و"ترتيب السعات" )التمرين51األىداف ىي:"كتابة السعات في جدول السعات")التمرين

ذ غير من خالل النتائج المتحصل عمييا نجد أن التالميذ ال يحققون ىذه الكفاءة ، فالتالمي
 متحكمين في عممية التحويل .

و التي يندرج ضمنيا ىدفين الكفاءة القاعدية "معرفة وحدات قياس الكتل و استعماليا " ـ21
( نجد أن 54( و "التعرف عمى وحدات قياس األوزان" )التمرين53ىما "ترتيب الكتل ")التمرين

 .التالميذ ال يحققون ىذه الكفاءة 
" و التي  التعرف عمى وضعيات التناسبية وتوظيفيا في حل المشكالتـ الكفاءة القاعدية " 22

" و "تحويل الجدول  التعرف عمى كيفية مأل جدول التناسبيةتندرج ضمنيا األىداف التالية " 
( و 56( و" حساب النسبة المئوية لعدد من عدد أخر" )التمرين55إلى مخطط بياني" )التمرين

( ،لم يحقق التالميذ كل ىذه 57)التمرينتناسبية"الخواص  " تكبير وتصغير األشكال بتوظيف
و طريقة  التناسبية  خواصاألىداف، أي أنيم غير محققين ليذه الكفاءة ،فيم ال يعرفون 

عمى التالميذ و لم يتم تناولو في الصفوف الماضية ،  تماما جديد درس  العمل بيا ، فيو
كما أن المعممين ال يولونو أىمية كبيرة بالرغم من أنو من الدروس الميمة في السنة األولى 

 متوسط . 
الكفاءة القاعدية "تحديد موقع نقطة في الفضاء"التي يندرج ضمنيا ىدفين ىما: "تعين ـ 23

( 58" )التمرين(ع نقطة عمى مرصوفة )الفاصمة و الترتيبةنقطة عمى مرصوفة " و" تحديد موق
، لم تتحقق ىذه الكفاءة ،فتالميذ غير مستوعبين كميا ليذا الدرس كذلك نجد أن المعممين 

 ييممونو تماما .
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( 62يواجو التالميذ مشكل كبير فيما يخص حل المشكالت حيث لم يحققوا إال )التمرين ـ24
عنيا من طرف معظم  اإلجابةأما فيما يخص باقي المشكالت فمم يتم وىو يعتبر مباشر 

أخطاء في متابعة المطموب عندما يحتاج إلى  و أخطاء قراءة المسألة، وذلك بسبب التالميذ
 . أخطاء في فيم المطموب و أخطاء في نقل البيانات و ،أكثر من خطوة في الحل

 نتائج المقابالت التي قمنا بيا مع المعممين. و في الفصل الموالي سنتناول تحميل
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  أهمية تكوين المعممين وتحقق الكفاءات.

"نقص تكويف المعمميف يؤدي نيدؼ مف خالؿ ىذا الفصؿ إلى معالجة الفرضية األولى 
منياج بتالميذ السنة الخامسة ابتدائي إلى عدـ تحقيؽ  الكفاءات المقررة في محتوى 

إف اليدؼ مف إصالح ،الرياضيات لمسنة الخامسة ابتدائي في ظؿ المقاربة بالكفاءات "
التعممية و جعميا أكثر  ػاألنظمة التعميمية ىو تحديث مقاصد وغايات العممية التعميمية 

انسجاما و نجاعة لذلؾ تبنت الجزائر ىذه الخطة في إصالحاتيا األخيرة استجابة لحاجات 
لمجتمع و ألجؿ تحقيؽ أىداؼ تتعمؽ بتكويف و تعميـ األجياؿ و تثقيفيـ بشكؿ األفراد و ا

إف عممية التعميـ ىي نشاط مركب ينطوي عمى أنجع و جعؿ الفعؿ التعميمي أكثر نفعا،
العديد مف المتغيرات المتفاعمة عمى نحو ديناميكي، فيناؾ المتغيرات الخاصة بالمعمـ 

ة التدريس والظروؼ أو األوضاع التعميمية ، ولكف يبقى والمتعمـ والمادة الدراسية وطريق
 سياساتالمف  افشمت كثير فقد  لممعمـ الدور الميـ و األىـ فييا ، ميا كانت المقاربة المتبعة

 تجديدلمواكبة حركة ال الكافيالمناىج نسبة لعجز المعمميف وعدـ تأىيميـ بالقدر  التربوية و
أف كثيرًا مف مشروعات تغيير وتطوير المناىج قد  "Goodlad(9191) "قودالدصرح قد ف

ففي الدراسة التي قمنا  ،تحطمت عند باب الفصؿ لعجز المعمميف عف القياـ بالمطموب منيـ
أظيرت نتائج تحميؿ المقابالت أف المعمميف يفسروف عدـ تحقؽ أغمبية الكفاءات إلى بيا 

إف  %"011" ػعمى وزف مؤوي يقدر ب "نقص التكويف فقد نالت الفقرة "نقص تكويف المعمميف
بو  رتبط، وما يالكفاءات وىو واجو ظيور مصطمح حديثتالمنظومة التربوية الجزائرية اليـو 

دد الداللة عندنا ، غير محو مف مفاىيـ أخرى ، وما زاؿ لألسؼ ىذا المصطمح غير واضح 
أي بدوف ،ه في الوسط التربوي و تداولو عمى ألسنة المربيف ، يظؿ بعيد المناؿرغـ قوة حضور 

فأي مفيـو لمكفاية يحتاجو المعمموف  تطبيقا،أو مفيـو ىذا المصطمح نظريا و حقيقة لإدراؾ 
أي مكانة يحتميا المعمـ و  ؟في التكويف و الممارسة البيداغوجية يشرط أساسباعتباره اليـو 

أعدناه ؟ كيؼ يعمؿ في القسـ ؟ ىؿ  الطموح ؟ ما نوع المعمـ الذيضمف ىذا اإلصالح 
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اكتسب المعارؼ األساسية لممقاربة بالكفايات ؟ ىؿ لديو القدرة عمى مواجية زخـ مستجدات 
 نا،سمحت ل التي قمنا بيا و المقابالت مع المعمميف ميدانيةالزيارات الإف ، اإلصالح المعقدة

، فعمى الرغـ مف فتشيفالم لبيداغوجية سواء عند المعمميف أوبأخذ نظرة عف واقع الممارسات ا
 نو أف يغير و يجدد الممارسات،أمف اإلصالح التربوي ،الذي مف شثامنة أننا نعيش السنة ال

مف  ،إال أننا نواجو تباينا شديدا في العممية التعميمية ءاتالمقاربة بالكفا اعتماد وفي مقدمتيا
مف المعمميف الذيف  "%05"فمقد صرح  ،معمـ آلخر ، فمف حيث الممارسة نالحظ ثالث فئات

 طرؽعمييا ال تييمفممارساتيـ  أف ، خاصة القدامى منيـ األكثرية األولى وىـ فئةاليمثموف 
تقميدية ،بؿ إف البعض منيـ لـ يطمع حتى عمى المناىج الجديدة كونيـ غير قادريف عمى ال

فئة المف المعمميف الذيف يمثموف  "%90,53"أما ،قراءتيا قراءة تحميمية و لـ يتمقوا أي تكويف
استفادوا مف أياـ تكوينية  زيج مف القديـ و الجديد معا و قدتتميز الممارسة عندىـ بم ،ثانية ال

مف المعمميف الذيف  "%07,45"،أما و ندوات تربوية ساعدتيـ عمى رفع بعض المبس عندىـ
ثالثة و ىـ قمة قميمة فقط ممف تمكنوا مف وضع القطار فوؽ السكة و مواكبة الفئة ال يشكموف

مستوى ذو و لقد توصموا إلى ىذا المستوى بمجوداتيـ الخاصة وأغمبيتيـ  مستجدات اإلصالح
لعدـ امتالكو أدوات البيداغوجيا الحديثة إلى  أف يمجأ المعمـمف الطبيعي جدا  ،جامعي

تتماشى و جديدة ممارسات اكتسبيا مف المدرسة القديمة ،عوض أف يقـو ببناء أشكاؿ مينية 
ف توفرت لديو الوسائؿ المادية مف مناىج ووثائؽ  متطمبات و رىانات مدرسة اليـو ،حتى وا 

التعميـ اليـو إف  توظيفيا بمفرده توظيفا يحقؽ األىداؼ المرجوة فإنو يظؿ غير قادر عمى
و ال يمكف أف نمارس  حديثة ةصار مينة جديدة تتطمب أدوات جديدة لممارسة بيداغوجي

مينة جديدة بنفس الطرائؽ التي مارسنا بيا مينة قديمة ، حتى و إف حاولنا نفض الغبار مف 
ح التربوي ت التقميدية نفسيا في إطار متطمبات اإلصالعمييا ،فإننا لف نستطيع العمؿ باألدوا

، اإلصالح بعيدة كؿ البعد عف أىداؼ المعمميف ممارسات إف ،ألف األمر يختمؼ حتما
أدوات تراعى فييا  والتجديد يستدعي أدوات حديثة، فاإلصالح يعني بكؿ بساطة التجديد،

النظرة المركزية التي يجب أف ترمي إلييا كؿ  ،و تمؾ ىي  بدوف شؾ ةمعمـ المينيكفاءات ال
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إف ، األولي و المتواصؿ لممعمميف لتحقيؽ ىذا اليدؼ البيداغوجي و برامج و أساليب التكويف
 ،، يتطمب تغييرات ىامة في الممارسة البيداغوجية تالكفاءاتحقيؽ إلى  بالتالميذالوصوؿ 
 المناىج، إذا لـ يصحب ذلؾ تجديد تكويفتغيير في مقاربة النو ال جدوى مف أمعف ذلؾ 
تقديـ  األساتذة بإحداث تغيير جذري في عالقتيـ بالمعرفة وفي كيفيةو المدرسيف 

ألف مينة المدرس لـ تعد تتمثؿ في التعميـ فقط بؿ في جعؿ ،وكفاءاتيـ المينية الدروس
لمخمفية  امتالكيـمف المعمميف مف عدـ "%22,88"يشتكي،المتعمميف يتعمموف بأنفسيـ 

البيداغوجية التي تمكنيـ مف العمؿ في إطار المقاربة بالكفاءات حيث يتـ التحصؿ عمى ىذه 
العناصر التي تكوف الخمفية البيداغوجية  وفي مقدمة ،الخمفية عف طريؽ التكويف البيداغوجي 

ألف المعمـ ال  ذلؾ، و لنظريات التعميـ و التعمـ فيـ المعمـ لنظريات التربيةالضرورية نجد 
يمكف لو أف يفيـ عممية التعميـ دوف فيمو لمتربية، ألف التعميـ ىو عممية جزئية مف العممية 

قواعد  كما أف المعمـ مف خالؿ دراستو لمتربية وما يتعمؽ بيا مف، الشاممة التي ىي التربية
ومعارؼ،  أنو مربي قبؿ أف يكوف ممقف ومحرر معموماتوأسس يستوعب الفكرة التي مفادىا 

ليشعروا بالراحة  ألنو مسؤوؿ عف مجموعة أطفاؿ صغار ال بد لو مف التعامؿ معيـ كمربي
محمد  كـ ورد في "في ىذا الصدد  المربي الروماني "سيشروف"و لقد قاؿ واالطمئناف معو 
مما يخالؼ العقؿ أف يقـو بتعميـ األطفاؿ قـو ال يعرفوف شيئا عف " (3991)عطية األبراشي

كما يعتبر فيمو لعممية التعميـ وقواعدىا وكؿ ما يتعمؽ بيا مف  ،التربية ومسائمياقواعد 
ذلؾ ألف  الجد ىامة في تكويف المعمـ ،الخمفية البيداغوجية  مف بيف عناصر مراحؿ ومؤثرات

معرفتو الدقيقة و  كـ في عممية التعميـ تحكما جيدا،مف شروط نجاح المعمـ في ميمتو التح
عدادىا، حيث يعتبر إعداد الدرس خطوة أساسية لنجاحو، بكيفيات تحضير  الدروس وا 

فالمدرس الذي يدخؿ القسـ دوف أف تكوف لديو خطة واضحة لمدرس الذي ينوي القياـ بو، 
و خالؿ مرحمة إعداد الدروس يتمكف المعمـ مف  ، كالجندي الذي يدخؿ المعركة دوف سالح

 تحقيقيا عند تقديـيرغب في التي و  ندرج ضمنياىداؼ التي تكفاءات القاعدية و األتحديد ال
تختمؼ مف درس إلى آخر، والبد لممعمـ مف التحكـ في تحديدىا  كفاءاتالدرس، فال
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مف المعمميف مف عدـ قدرتيـ عمى خمؽ  "% 82,31"يشتكيوصياغتيا صياغة واضحة دقيقة، 
سياقية وشاممة و مندمجة ووظيفية وتعد  اتءبيداغوجية الكفا إن ،وضعية إدماجية 

مف أىـ محكاتيا الجوىرية ىي و  ةالوضعيات مف أىـ العناصر التي ترتكز عمييا الكفاي
ألنيا ىي التي  ، يمكف تصور الكفايات بدوف الوضعيات تماما وال ،لتقويميا إنجازا وأداء 

 مالءمتيارات و مدى تجعؿ مف الكفاية وظيفة ال سموكا،وىي التي تحكـ عمى أىمية القد
كما صرح  ، لمشكؿ ما لمواقع وصالحيتيا لمتكيؼ مع الموضوع أو فشميا في إيجاد الحموؿ

مف المعمميف عف عدـ معرفتيـ و تحكميـ في طرؽ التدريس الحديثة التي تتطمبيا  "% 8,85"
طريقة التدريس ىي  أف "(3993)أحمد بف دانية"المقاربة بالكفاءات و في ىذا الصدد يعتبر

لذلؾ فإف فيـ  ،كيفية تنظيـ واستعماؿ مواد التعمـ والتعميـ ألجؿ بموغ األىداؼ التربوية المعينة
المعمـ وتحكمو في استخداـ طرؽ التدريس المختمفة والمناسبة لكؿ مادة وموضوع دراسي، 

يجب عمى  ذال ،تكوينو  في الضرورية الخمفية البيداغوجية عناصر يعتبر عنصرا ىاما مف
حيث أف  ، تي تخدـ كؿ درسالمعمـ أف يكوف ذا دراية بكيفيات اختيار الوسائؿ التعميمية ال

االختيار والقدرة عميو ىي مف أىـ شروط نجاح المعمـ في توصيؿ المعارؼ إلى التالميذ، 
حمداف  "في ىذا الصدد و يفيد ، وتقريب المعاني المجردة إلى عقوليـ بفيميا فيما محسوسا

التعميـ يحدث لدى التالميذ بسيولة وبدرجة بعض المربيف يروف بأف أف  "(3983)محمد زياد
 ، عالية كمما استخدـ في تحصيمو وسائؿ تعميمية تجسد بقدر اإلمكاف الحياة الواقعية وخبراتيا

لتالميذه في القدرات العقمية والدوافع واالستعدادات النفسية يجب عمى المعمـ أف يراعي  و ىنا
ىاـ  و كؿ تمؾ المعارؼ والميارات تدخؿ ضمف عنصر، اختيار الوسائؿ التعميمية المناسبة

المعمميف لممارسة عممية التعميـ وىو القدرة عمى تكويف مف عناصر الخمفية البيداغوجية في 
 تحضير الدرس، الذي يعتبر خطوة أساسية وضرورية البد منيا وال سبيؿ لنجاح المعمـ ميما

، حيث أف التياوف في تحضير الدروس يعتبر عامال مف عوامؿ  كاف نوعو أو مقامو بدونيا
مف المعمميف مف صعوبة تناوؿ بعض الوحدات التعممية  "% 01,7" يشكو كما ، فشؿ الدرس

يصاؿ المعمومات إلى المتعمميف استيعابيـ لمختمؼ طرؽ وىذا راجع لعدـ  ،الرياضية وا 
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تطبيقيا خالؿ عممية تنفيذ الدرس مف أجؿ حصوؿ التعمـ لدى  ةالحديثة وكيفي التدريس
"الوسائؿ الحديثة السمعية و  فةالمختمالتعميمية امتالكيـ لموسائؿ  عدـ  التالميذ، إلى جانب

 الذي يعتبر ("3988)أحمد وطاس"ويشير إلى ذلؾ المناسبة لكؿ طريقة ولكؿ درس البصرية"
،وتثير  أف الحاجة ماسة إلى تحسيف الطرؽ التدريسية التي تناسب البيئة االجتماعية لممتعمـ

ما  وأما ،االجتماعي ومف العالـ المادي المحسوسروح اإلبداعية انطالقا مف الواقع فيو ال
يجاد مواقؼ تأخ ذ يتعمؽ بالوسائؿ الذاتية لممدرس ، فإف المقاربة تتطمب المبادرة باألفكار ، وا 

ومستواىـ الدراسي والوقت المخصص لمنشاط وطبيعة الكفاءة  في الحسباف سف المتعمميف
تمؾ " ةمشكم ػ ة"وضعيفالوسائؿ التربوية المعتادة لـ تعد صالحة لمعمؿ في ، المقصودة

ما يناسب المتعمميف ، فيتفاوض معيـ   المواقؼ التي تقتضي أف يقدر المدرس عمى اقتراح
تثير اىتماـ عدد كبير منيـ ،ويحتمؿ ىذا  مف أنيا ذات داللة معنوية ، ونيا، ويتأكد أفي ش

التفاوض أف يتقبؿ المعمـ مقترحات المتعمميف ومالحظاتيـ وتساؤالتيـ، بحيث يدفعيـ ىذا 
 ، السموؾ الديمقراطي إلى المشاركة باىتماـ وفعالية في المشاريع المتفؽ عمى إنجازىا جماعيا

أف  "(0891)المفتي"محمد أميف يرى دور كبير في تحقؽ الكفاءات حيثكما أف ألداء المعمـ 
مؿ التي تؤثر أداء المعمـ داخؿ الفصؿ أو ما يطمؽ عميو بسموؾ التدريس يعتبر مف أىـ العوا

ف تمكف المعمـ مف المعارؼ الرياضية أمر ىاـ جدًا ، و لكف ليس كافيًا و عمى أداء المتعمـ ، ا 
دو أكثر أىمية ىو قدرة المعمـ عمى الجمع بيف معرفة المادة ف ما يبأو  ،لمتدريس الفعاؿ

تقاف التدريس " إلى أف أي إصالح تربوي يعتمد (9118)ويشير"محمد عدس ،الدراسية ، وا 
اتجو النظر إلى تقويـ المعمـ مف حيث: صفاتو الشخصية حيث بالدرجة األولى عمى المعمـ  

توفيؽ مرعي  "كما يشير ،نوع أسموبو في التدريسو   كفايتو األدائية  ،  ، معرفتو األكاديمية
إلى أف التعميـ الجيد يتوقؼ ليس فقط عمى مقدرة المعمـ عمى تحديد  "(9110)وزمالءه

الفعمية ، وال عمى قدرتو عمى تحديد استعداد  تالميذاألىداؼ السموكية التي تمثؿ حاجات ال
مـ فحسب، بؿ كذلؾ عمى قدرة المعمـ لتعمـ تمؾ األىداؼ قبؿ الشروع في عمميات التعتالمذتو 

ومياراتو في انتقاء ألواف النشاط التدريسي وعمى تنظيـ البيئة التعميمية وتوفير المناخ النفسي 
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كما الحظنا مف خالؿ الزيارات الميدانية التي ، بشكؿ ييسر التعمـ ويجعمو ممكنًا وممتعًا كذلؾ
فيـ مختمؼ أساليب التقويـ ف إ، ـ المناسبةيعتمدوف أساليب التقوي قمنا بيا أف المعمميف ال

، ذلؾ  ممعمـل البيداغوجي تكويففي ال عنصر جد ىاـ  يعتبر الحديثة والتحكـ في تطبيقاتيا
يتمكف بيا المعمـ مف  التي أف التقويـ يعتبر العممية األخيرة مف عمميات وأنشطة التعميـ،

المخططة مكفاءات لتحقؽ الوبالتالي مدى  ،قياس مدى التغير الطارئ في سموؾ المتعمميف
حيث يتـ تقويـ الكفاءات حسب مؤشرات الكفاءة و مؤشر الكفاءة ىو السموؾ  والمحددة بدقة،

الظاىري القابؿ لممالحظة والقياس الذي يبرز مف خالؿ نشاط التعمـ ويعبر عف حدوث فعؿ 
ومف خالؿ مجموع المؤشرات المرتبطة  ،التعمـ أو التحكـ في مستوى الكفاءات المكتسبة

وبفضؿ ذلؾ يمكف  ،بالكفاءات الواحدة يمكف التأكد مف تحقيؽ الكفاءة المستيدفة أو عدميا
لممعمـ أف يحدد جوانب النقص والخمؿ في العممية التعميمية ككؿ، ومنو توجيو وترشيد الخطط 

تقويـ الجيد والفعاؿ لمعممية و ليتمكف المعمـ مف ال ،ذلؾ النقص والخمؿ ستدراؾالالممكنة 
التعميمية، مف الضروري أف يستوعب شروط التقويـ ووسائمو الحديثة، التي تقيس فعميا 

بيف  الذكائية التغيرات الطارئة عمى سموكات المتعمميف، ولكف مع مراعاة الفروؽ العقمية و
التالميذ، وأف يراعي كذلؾ خاصية الشموؿ في التقويـ فال يقتصر فقط عمى حجـ المعمومات 

جميع جوانب شخصيتو مف مف المحصمة مف طرؼ التالميذ، بؿ ييتـ بتقويـ نمو التمميذ 
الناحية العقمية ، الصحية، الجسمية والنفسية والتفكير الناقد والعالقات االجتماعية والميوؿ 

التقويـ  أف  وير  "(3982)إبراىيـ عصمت مطاوع، أمينة أحمد حسف  " حسبف ،اىاتواالتج
وأنواع  المعمميف مف معرفة مدى فاعمية خبراتيـ في المنيج وطرؽ التعميـ وشروطو  يمكف

، ويمكف التقويـ مف تييئة أساس موضوعي لتعديؿ المنيج أو تغييره أو  النشاطات المختمفة
العمؿ بأسموب المجموعات ، إف  حاجات األفراد والجماعات مف التالميذإدخاؿ خبرات تقابؿ 

حيث أف الوضعية ،مف بيف أىـ ما تـ استحداثو بعد اعتماد المقاربة بالكفاءات  أو األفواج
التي تجعؿ المعمـ مقابال لتالميذه مف أجؿ توصيؿ معارفو ليـ، أصبحت غير مجدية في 

ف يروف بأف في تمؾ الوضعية التقميدية، ال يؤدي التمميذ الحديثة، الذي  نظر أصحاب التربية
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أي دور في سبيؿ تعممو وتحصيمو الجيد، حيث أف التربية والتعميـ التقميدييف كانا ييدفاف إلى 
تنمية ذاكرة التمميذ وليس ذكائو، الشيىء الذي جعؿ التمميذ ال ييتـ إال نادرا بعممو المدرسي، 

يد شخصي خاص، بؿ يعتمد كؿ االعتماد عمى جيد المعمـ ألنو غير مدفوع إلى بذؿ أي ج
رغـ أف مفكري عمـ النفس يوضحوف بأف الطفؿ لو الذوؽ الكبير في ممارسة  ،الميكانيكي

، النشاطات الواقعية التطبيقية، وأنو فضولي يحب الخياؿ ولو حاجاتو االجتماعية المتنامية
، ويتمثؿ في  جديد يعمؿ بو المعمـ الناجحمف خالؿ كؿ ذلؾ جاءت التربية الحديثة بأسموب 

أسموب المجموعات البيداغوجية والتي تعتمد أساسا عمى العمؿ الجماعي بيف التالميذ حوؿ 
عمى  "(9110)"توفيؽ مرعي وزمالءهفي ىذا الصدد  ويؤكد ، مواضيع تشوقيـ لمتعمـ والنشاط

يره مف المختصيف أو التربوييف أف مف أىـ األسئمة التي يجب أف يوجييا المعمـ لنفسو أو لغ
ىو: كيؼ ينبغي أف ُأعّمـ ؟ وأف ىذا السؤاؿ يتطمب إطالعًا بؿ فيمًا عميقًا لجميع أساليب 

و لى ىذا المستوى إال عف طريؽ التكويف إالتعميـ وعالقتيا بعممية التعمـ ،وال يمكف الوصوؿ 
تكويف المعمميف يؤدي بتالميذ السنة الخامسة ابتدائي إلى  "نقصاألولى ىذا يؤكد الفرضية

عدـ تحقيؽ  الكفاءات المقررة في محتوى منياج الرياضيات لمسنة الخامسة ابتدائي في ظؿ 
ف نقص التكويف أثر سمبا عمى عممية التعميـ و التعمـ بصفة عامة إ" ، المقاربة بالكفاءات

المعارؼ المسبقة لمتالميذ  إثارةز المعمـ عمى وعمى ممارسات المعمميف بصفة خاصة ، فعج
لذلؾ سنتناوؿ في الفصؿ القادـ أىمية المعمومات المسبقة و تحقؽ  التكويفمف نتائج نقص 

 .الكفاءات 
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 و تحقق الكفاءاتأهمية المعمومات السابقة 

"نقص المعمومات المسبقة يؤدي نيدف من خالل ىذا الفصل إلى معالجة الفرضية الثانية 
بتالميذ السنة الخامسة ابتدائي إلى عدم تحقيق الكفاءات المقررة في محتوى منياج 

تظير أىمية تكوين المعمم  ،"ابتدائي في ظل المقاربة بالكفاءاتالرياضيات لمسنة الخامسة 
راكو ألىمية معرفة فإد في الممارسات التي يقوم بيا و الطرق البيداغوجية التي يعتمد عمييا ،

مكتسبات التالميذ القبمية و مدى صحتيا تعتبر خطوة جد أساسية من اجل إحداث تعمم 
 ىي المعارف و الميارات التي يجبحقيقي و دائم ، إن المعارف المسبقة أو المعارف القبمية 

 جديدةتمزمو لدراسة مفيوم جديد أو اكتساب ميارات ىي تحكم فييا و يتقنيا المتعمم و ي أن
على أهمية المعلومات السابقة فهو يعتبرها  "بلوم"و يؤكد ، خاصة في مادة الرياضيات

 من أجل بناء معارف و مهارات جديدة.  اأساسي اشرط

الرياضيات مادة ذات طبيعة تراكمية إذ تبدأ من البسيط ف "(2871)محمد أمين المفتي "فحسب 
النتائج و النظريات عن طريق السير إلى المركب فمن مجموعة من المسممات تشتق 

إن الكثير من المعممين يرجعون سبب عدم  ، بخطوات استداللية تحكميا قوانين المنطق
نتائج المقبالت نالت فقرة "  تحميل لذلك وبعد المسبقة تحقق الكفاءات إلى نقص المعمومات

المعممين من  "%45"يعتبر و ، % " 77,12"وزن مئوي يقدر بـ سبقة"عمىمنقص المعمومات ال
إلى ضعف التأسيس في السنوات  اأن لمتالميذ معارف مسبقة خاطئة و غير دقيقة، ويرجعوني

يظيره ضعف المعارف المسبقة  ، اعتمادهالماضية بسبب نظام الترفيع التمقائي الذي تم 
خاصة في ميدان اليندسة فمن خالل نتائج االختبار الذي قمنا بو ، وجدنا أن عدد كبير من 

يستطيع نقل  يعرف خواصيا كما ال نشاء أشكال ىندسية بسيطة والإالتالميذ ال يستطيع 
األربعة في الكفاءات المتعمقة بالعمميات  مركب، كذلك نجد أن التالميذ غير متحكمين

منتظمة فمثال يتعمم التمميذ و  تعمم الرياضيات يقوم أساسا عمى خطوات متتابعةإن  ،األساسية
عمى تعمم ، ىذا األخير يعتمد ماألبسط و تعم لمسبقةمفيوم معين إذا كان قد تعمم المفاىيم ا
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و ىذا يتفق  ،سبقة أبسط منيا أي يجب أن يممك معارف قبمية تمكنو من تعمم جديدم ممفاىي
أول  حيث يعتبر، " الكتساب المعرفة  GAGNEجانييو  "مع التركيب اليرمي الذي افترضو 

و تنتيي بالمركب بطبيعة الرياضيات كبناء ىرمي يتكون من مستويات تبدأ بالبسيط  ىتمامن 
" يربط عممية استعداد الفرد لتعمم شيء ما أو (2886)حسب"أحمد العريفي الشارف "فجانييو"

بقة يظيرىا سمالقيام بميمة ما بمقدار كمية ما تراكم لديو من معمومات و خبرات و قدرات 
و ىذه النظرة تشير إلى أن الخبرات والتعمم السابق يحدد قدرة الفرد  عند مواجية موقف جديد
تنظيم و ترتيب المادة التعميمية المقدمة  كما أنو يؤكد عمى عممية و استعداده لتعمم الحق ،

لممتعمم بطريقة يراعي فييا التسمسل والتدرج المنطقي بحيث تبنى المعمومات الجديدة عمى 
فكرة  "(2886)حسب"أحمد العريفي الشارف "جانييو"قواعد قديمة و في ىذا الخصوص قدم 

فإن تعمم الرياضيات  "سكمب"تسمسل و تدرج الخبرات و المعمومات في نسق ىرمي و حسب
يحدث في مستويات متتابعة و في كل مستوى يجب أن يتم تعمم المتطمبات القبمية الضرورية 

الكتساب  "جانييو "لتعمم المستوى األعمى وىو ما يتفق مع التنظيم اليرمي الذي افترضو
عمم الذي التعمم القائم عمى المعنى و ىو ذلك التيؤكد عمى  "أوزبل  " في حين أن ،المعرفة 

سبقة مختزنة ميحدث نتيجة دخول معمومات جديدة إلى العقل" الذىن " ليا عالقة بمعمومات 
 "( 2882)أنور الشرقاوي  " حسب في البنية المعرفية لممتعمم و لكي يحدث التعمم ذو المعنى

البد أن ترتبط المعمومات الموجودة في البناء المعرفي لممتعمم و ما يقدم لو من معمومات 
 فقد ميزت بين أربعة أساليب أو "(2875)محمد أمين المفتى كما ورد في  "براون  "أما  جديدة

التعمم المفيوم و ،التعمم الروتيني ،أنواع من تعمم الرياضيات ىي: التذكر البسيط 
كما أنيا تشير إلى أن العمميات و المواقف الرياضية ال يمكن أن  ،ت حل المسائلاستراتيجيا

تصنف عمى أساس نوع التعمم الذي تحتاجو بدون معرفة لممعمومات و الخبرات السابقة و 
حيث أن بعض المواقف يمكن أن تحل بأي من تمك األنواع األربعة من  ،الحالية لممتعمم

كذلك من  ، التعمم و ذلك حسب مستوى و قدرة و حصيمة المتعمم و خمفيتو عن الموضوع
ما يتعمق بالمعارف المسبقة تشتت فيالمعممين  من "%26,53"يشتكي منيا أىم المشاكل التي 
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لممعارف عنده فمثال كثيرا  اختالطديو وىذا يسبب التمميذ و عدم وضوح المعارف المسبقة ل
أن  "أوزبل"يعتبر  ، و من التالميذ يخمطون بين رقم المئات و عدد المئات في األعداد الكبيرة

ىو مقدار  "(1552)إسماعيل األمين  "كما ورد فيالعامل األكثر أىمية في عممية التعمم 
فيو يركز عمى التتابع الدقيق ،  وضوح و تنظيم ما يعرفو  المتعمم من قبل في البنية المعرفية

واضحا ترتبط الخبرات التعميمية الجديدة التي يتم تعمميا ارتباطا  ، لمخبرات التعميمية بحيث
ئة بنى ىي يسبقيا من خبرات حيث أن عممية تخزين المعمومات في الذاكرة تكون عمىمع ما 
ما أو مفيوم ما، إال  يءيمثل كل منيا جممة ما يعرفو الفرد عن موضوع ما أو ش ، معرفية

الترابط وذات صفات  تجمع من المعمومات شديدة بل ىي  ، طةيأن ىذه البنى ليست بس
الذي يتطمب الكثير من  ، تتيح لممتعمم أن يشتغل بأنواع مختمفة من النشاط المعرفي حيوية

كما وجدنا من خالل الزيارات الميدانية أن بعض  ، والتخطيــط واالستدالل والتقييمالتفكير 
المعممين غير قادرين عمى تحديد المعارف المسبقة الالزمة لكل درس وذلك بسب عدم 

عدم  نمن المعممي "% 54,12"ى محتوى مناىج السنوات الماضية في حين يفسرطالعيم عمإ
معرفة ن الكثير من الباحثين يفصمون بين إ المعارف المسبقة لمتالميذ إلى ضياع الوقت إثارة

معرفة إجرائية  "التعمم  ةيومعرفة تتصل بكيف ، " معرفة تقريرية "قبمية تتصل بمضمون التعمم 
نوع آخر من المعرفة يتصل بشروط وقرائن  إضافة إلي ذلك يشير عمماء النفس إلى"

، التي "الشرطية أو المعرفة الظرفية  بالمعرفة "         مصاحبة لممعرفة اإلجرائية يدعونيا 
دور الحيوي والميم في المعمم مل و ، استعمالو كنمتتصل بمتى يستعمل التعمم وألي غرض ي

 متالميذ لممنيج الدراسي ، والموجو والمرشد والقائد ل يالعممية التعميمية ، فيو المنفذ الرئيس
 ،ومحاولة تحسينو وتطويره  لتالميذوالتعمم ، والقائم عمى متابعة تحصيل ا التعميم في عمميات

، سبقة وقدراتيم واستعداداتيم مال تالميذمم كخبرات التحميل مدخالت عممية التع لذا يجب عميو
 سبقة في الموضوع المقرر قبل البدء في تدريسولما تالميذالتعرف عمى معمومات وقدرات ال و
سبقة ، لذا ماإلستراتيجيات التي تستعمل في تنشيط و تعزيز المعرفة الوىنالك العديد من  ،

يي فسبقة متنشيط المعرفة الإستراتيجية  منيا مثل ايجب عمى المعمم أن يكون متمكن

http://kenanaonline.com/users/Education-Learning/tags/4508/posts
http://kenanaonline.com/users/Education-Learning/tags/4508/posts
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في  ، يصبحوا مستقمين أنعمى  تالميذاستراتيجة من استراتيجيات ما وراء المعرفة تساعد ال
وىي  تساىم  المعاني الجديدة وتعمميا جيداعمى سبقة من خالل تعرفيم متنشيط معرفتيم ال

عمومات المعرفة الجديدة والم عمل وصالت قوية بين وتحسين القدرة عمى الفيم المعرفي في 
يصبحوا مستقمين في تنشيط معرفتيم  أنعمى  تالميذتساعد ال ،كماسابقا تالميذالتي يعرفيا ال

كذلك يمكن لممعممين اعتماد ،  الخاطئة أوغير الدقيقة  يا إذا كانت تصحيح،و سبقةمال
 فيلنفسو  األسئمةتقوم عمى توجيو المتعمم مجموعو من الذاتي و ىي التساؤل  إستراتيجية

يتعمميا ويخمق لديو  التياندماجا مع المعمومات  أكثرمعالجو المعمومات مما يجعمو  أثناء
وبين معمومات  الدراسةموضوع  المادة أجزاءبعمميات التفكير لبناء عالقات بين  الوعي

 لتالميذما لدى اعمى تعرف ، وىي تيدف إلى  ال آخروخبراتو ومعتقداتو من جانب  تالميذال
ثارةحول موضوع الدرس  ةسبقممن معرفو  تساعد عمى تنظيم معمومات  كما  ، اىتمامو وا 

تساعده عمى حل  التيالخطوات  فيمما يجعمو يفكر  جديدة أفكاروتذكرىا وتوليد  تمميذال
 . المختمفةمن جوانبيا  المشكمة

نشيطيا جد ميمة خاصة سبقة أىمية كبيرة في التعمم لذلك تعتبر عممية تمإن لممعمومات ال
وىذا يثبت الفرضية الثانية "نقص المعمومات السابقة يؤدي  ،في تعمم  مواد مثل الرياضيات

بتالميذ السنة الخامسة ابتدائي إلى عدم تحقيق الكفاءات المقررة في محتوى منياج 
، إن عدم تحقق الكفاءات الرياضيات لمسنة الخامسة ابتدائي في ظل المقاربة بالكفاءات "

االىتمام ليس فقط بسبب نقص المعارف المسبقة كما الحظنا ولكن أيضا يرجع إلى نقص 
  نتطرق إليو في الفصل الموالي.سوىذا ما األسري 
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 تحيل نتائج المقابالت

 تمهيد -

  تعريف تحميل مضمون -1

 عرض النتائج -2
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 تمهيد:

 كانت  المقابمة أول خطوة في الجانب الميداني عمى مستوى الدراسة االستطالعية          
طرحنا عمييم فييا سؤال مفتوح  ،حيث قمنا بمقابالت مع معممي السنة الخامسة ابتدائي

يتكون من شطرين وىو:"ىل تعتقدون بأن التالميذ يحققون الكفاءات التي يتضمنيا منياج 
ذا كان الجواب بال فمماذا؟ ،أما في الدراسة النيائية ،فمقد الرياضيات لمسنة الخامسة ابتد ائي؟وا 

" 33عمى التالميذ "الممحق  توجينا إلى المعممين وقدمنا ليم نتائج االختبار الذي طبقناه
التي أدت إلى عدم تحقق معظم  األسبابالمتحصل عمييا و  لمنتائجوطمبنا منيم تقديم تفسير 

 الكفاءات من طرف التالميذ .

 تعريف تحميل مضمون: ـ1

منتائج لنيائية طمبنا من المعممين تقديم  العوامل و األسباب المفسرة لفي مقابالت الدراسة ا
فكانت اإلجابات مختمفة لذلك رأينا أن تحميل مضمون  من تطبيق االختبار، عميياالمتحصل 

ىو الوسيمة المناسبة لتحميل المعمومات التي تحصمنا عمييا ، وذلك من أجل تحديد العبارات 
 و من ثم استخراج المحاور.

 معنى التحميل:ـ 1ـ1

ث في دراستو لمظواىر و األحداث يقصد بالتحميل تمك العمميات العقمية التي يستخدميا الباح 
و الوثائق لكشف العوامل المؤثرة في الظاىرة المدروسة و عزل عناصرىا عن بعضيا 

بعض و معرفة خصائص و سمات ىذه العناصر و طبيعة العالقات القائمة بينيا و أسباب ال
  . واضحة و مدركة من جانب العقل االختالفات ودالالتيا،لجعل الظواىر

 :تحميل مضمون معنىـ 2ـ1

ىو منيج لدراسة االتصال و تحميمو بطريقة منظمة  "kerlinger(3971)"كيرلنجرتعريف 
 وموضوعية وكمية بيدف قياس المتغيرات .
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إن تحميل المضمون ىو أسموب عممي يستخدم بغرض الوصف الموضوعي و المنظم 
محل  الكمية كما نستطيع تقسيم المادة اإلجراءاتعتماد بعض ا ونستطيع من خالل،  لمبيانات

 التحميل و تصنيفيا إلى عبارات و محاور،أي إلى فئات فرعية وأخرى أصمية.

 و يصنف تحميل المضمون غالبا إلى :

النصوص المستشيد بيا أو مصادر  المستوى،القيم، ما قيل؟ ويشمل المادة العممية ،االتجاه،
 اإلقناع. 

في  البالغية،شكل الجمل و العبارات ،الصور ية االتصالكيف قيل؟ ويشمل صيغة أو نوع
 سرد الموضوع .

 و يحمل المحتوى بوحدات أىميا ما يمي:

 ـ الكممات أو األلفاظ .  

 ـ الموضوعات أو الشعارات التي يكتب عنيا.

 ـ البنود أو وحدات اإلنتاج.

 ـ الشخصيات .

 : عرض النتائج ـ2

منيم تقديم العوامل و األسباب المفسرة لمنتائج المتحصل  طمبنا" معمما 13"قمنا بمقابالت مع 
اتفق المعممين في كثير من األسباب كما اختمفوا في البعض  عمييا  منة تطبيق االختبار،

 منيا ،وقد اعتمدنا عند تفريغنا لممقابالت عمى الخطوات التالية :

 .تحديد العبارات ـ 3

 حساب تكرارات كل عبارة . ـ2
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 /حجم العينة(311×)مجوع التكرارات النسبة المئوية الخاصة بكل عبارةحساب ـ 1

 تحديد المحاور.ـ 3

 / مجموع التكرارات الكمي(311×)مجموع تكرارات كل محور حساب النسبة المئوية لكل محورـ 5

 تحديد العباراتـ 1ـ2

 و نسبيا كما يمي: وتكراراتيا نورد في الجدول التالي العبارات

 النسبة المئوية التكرار العبارات رقم العبارة
 %21,58 7 ضعف استيعاب بعض المعممين لممفاىيم الرياضية  3
 %311 13 نقص التكوين  2
 %51 37 المعارف المسبقة خاطئة و غير دقيقة  1
 %33,37 33 الترفيع التمقائي في الصفوف الماضية  3
 %88,21 11 المعمم ال يممك خمفية بيداغوجية لمعمل بمقاربة الكفاءات  5
 %82,15 28 عدم قدرة المعمم عمى خمق وضعية إدماجية 6
 %97,15 11 عدم االىتمام األسري  7
 %37,63 6 لديو  معارفتشتت التمميذ وعدم وضوح ال 8
 %63,76 23 ضعف التأسيس في السنوات الماضية  9

 %33,7 5 صعوبة بعض الوحدات  31
 %15,29 32 قمة االنتباه و التركيز من قبل التالميذ 33
 %21,58 7 تدني المستوى الثقافي لألسر    32
 %33,71 5 عدم إتباع المعممين ألساليب التقويم الجيدة  31
 %29,33 31  عدم تحكم بعض التالميذ في العمميات األربعة  33
 %21,58 7 ال يركز عمى اليندسة  البرنامج 35
 %33,33 35 عدم اىتمام التالميذ بالواجبات المدرسية  36
 %5,88 2 اكتظاظ المنزل باألطفال وعدم وجود المكان المناسب لمدراسة   37
 %2,93 3 وجود بعض المشاكل االجتماعية في األسرة  38
 %26,37 9 اتجاىات التالميذ السمبية نحو مادة الرياضيات 39
 %76,37 26 و المدرسة األسرةانعدام التواصل بين  21
 %86,29 29 ضعف مراقبة و متابعة األسرة ألطفاليا 23
 %55,88 39 عدم فيم المعمم لممقاربة الجديدة أثر عمى سمبا عمى مردوده  22
 %33,7 5 صعوبة بعض الوحدات  21
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 %8,82 1 عدم معرفة المعمم لطرق التدريس الحديثة  23
 %8,82 1 تدني المستوى االقتصادي و االجتماعي لألسر  25
 %52,32 38 الغياب التام لدور األسرة وعدم االىتمام  26
 %21,58 7 حذف بعض الدروس الميمة كدرس الزوايا  27
 % 8,82 1 اإلضراباتكثرة  28
 %12,15 33 خوف التالميذ من مادة الرياضيات 29
 %88,21 11 ةالمسبقنقص المعارف  11
 %21,58 7 نقص الوسائل التعميمية 13
 %18,21 31 البيئة المحيطة بالتمميذ ال تشجعو عمى الدراسة 12

 تحديد المحاور: ـ2ـ2

 الذي يشمل جميع العبارات الواردة في المقابالت، نجد أنيا تدور من خالل الجدول السابق
حول جانبين ىما الجانب البيداغوجي و الجانب االجتماعي، فالجانب  في مجمميا

تكوين المعممين و محور المعارف المسبقة ، أما الجانب  البيداغوجي يتضمن محور
 االجتماعي فيتضمن محور االىتمام األسري . 

 محور تكوين المعممين : ـ1ـ2ـ2

  .ين المعممينتكو بمحور  الجدول التالي يشمل جميع العبارات المتعمقة

 المحورالنسبة  النسبة المئوية التكرارات العبارات رقم العبارة
  %311 13 نقص التكوين  1

 
 
 

29,73% 

 %88,21 11 المعمم ال يممك خمفية بيداغوجية لمعمل بمقاربة الكفاءات  2
 %82,15 28 عدم قدرة المعمم عمى خمق وضعية إدماجية 3
 %55,88 39 عدم فيم المعمم لممقاربة الجديدة أثر سمبا عمى مردوده  4
 %21,58 7 ضعف استيعاب بعض المعممين لممفاىيم الرياضية  5
 %33,71 5 عدم إتباع المعممين ألساليب التقويم الجيدة  6
 %8,82 1 عدم معرفة المعمم لطرق التدريس الحديثة  7

إن من  "%29,73"عمى المرتبة األولى وذلك بنسبة مئوية تقدر بـاحتل محور تكوين المعممين 
بالتكوين ما يتعمق أساسًا  ىو في أداء المعمم لدوره الميني، مباشر أىم العوامل المؤثرة بشكل

 الجيد لممعمم، مسألة ضرورية من أجل تكوينال، فوأثنائيا دخول المينة الذي يتمقاه قبل
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حيث فسر  "133""أكبر نسبة و تقدر بـنقص التكوين العبارة " وقد سجمت، ة التعميمتحسين نوعي
 ، أما في المرتبة الثانية فقد جاءت العبارة "نقص التكوينإلى جميع المعممين ضعف النتائج 

و ، "%88,21"" بوزن مئوي يقدر بـالمعمم ال يممك خمفية بيداغوجية لمعمل بمقاربة الكفاءات
" بنسبة مئوية عدم قدرة المعمم عمى خمق وضعية إدماجية" عبارة في المرتبة الثالثة جاءت

عدم فيم المعمم لممقاربة الجديدة أثر " وجاءت في المرتبة الرابعة عبارة، %"82,15"تقدر بـ 
إلى فبرغم من اعتماد المقاربة بالكفاءات،  %"55,88"" بوزن مئوي يقدر بـ سمبا عمى مردوده

 االختباراتالمعارف ومطالبتيم بتخزينيا واستحضارىا في  أنيم مازالوا يقومون بتمقين التالميذ
والقدرات وتكوين العادات اإليجابية وغيرىا من المبادئ التربوية  االستعداداتأما تنمية 

  .الحديثة فال يزال يكتنفيا الغموض

 محور المعارف المسبقة: ـ2ـ2ـ2

  بمحور المعارف المسبقة. الجدول التالي يشمل جميع العبارات المتعمقة

  النسبة المئوية التكرار العبارات رقم العبارة

  %88,21 11 نقص المعارف المسبقة 1
 
 
 

21,33% 

 %63,76 23 ضعف التأسيس في السنوات الماضية  2
 %51 37 المعارف المسبقة خاطئة و غير دقيقة  3
 %33,37 33 الترفيع التمقائي في الصفوف الماضية  4
 %29,33 31  عدم تحكم بعض التالميذ في العمميات األربعة  5
 %37,63 6 تشتت التمميذ وعدم وضوح المعارف لديو  6

جاءت حبث ، %"21,33"احتل محور المعارف المسبقة عمى المرتبة الثالثة بوزن مئوي يقدر بـ
مممعارف المسبقة ف %"88,21"عبارة " نقص المعارف المسبقة " في المرتبة األولى بنسبة

أىمية كبيرة في عممية التعمم خاصة بعد اعتماد المقاربة بالكفاءات التي تعتبر مترابطة 
ضعف التأسيس في السنوات  "أما في المرتبة الثانية فجاءت عبارة ، العناصر ومتكاممة

لكن ن التعلمات السابقة تسهل التعلمات الالحقة ،إ %"63,76"بوزن مئوي يقدر بـ  الماضية "

 عندما يكون التعلم سلبيا فمن البديهي أن تتعطل عملية التعليم الموالية .
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 :محور االهتمام األسريـ 3ـ2ـ2

 بمحور االىتمام األسري. الجدول التالي يشمل جميع العبارات المتعمقة

النسبة  التكرار العبارات رقم العبارة
 المئوية

 

  %97,15 11 عدم االىتمام األسري  1
 
 
 
 
 

28,77% 

 %86,29 29 ضعف مراقبة و متابعة األسرة ألطفاليا  2
  26 انعدام التواصل بين األسرة و المدرسة 3
 %52,93 38 الغياب التام لدور األسرة و عدم االىتمام 4
 %21,85 7 تدني المستوى الثقافي لألسر 5
 %8,82 1 تدني المستوى االقتصادي و االجتماعي لألسر  6
 %8,82 1 البيئة المحيطة بالتمميذ ال تشجعو عمى الدراسة  7
 %5,88 2 اكتظاظ المنزل باألطفال وعدم وجود المكان المناسب لمدراسة   8
 %2,93 3 وجود بعض المشاكل االجتماعية في األسرة  9

وقد جاءت ، %"28,77"احتل محور االىتمام األسري عمى المرتبة الثانية بوزن مئوي يقدر بـ 
أما في ، %"97,15"بوزن مئوي يقدر بـ األولىفيو عبارة "عدم االىتمام األسري" في المرتبة 

بنسبة مئوية تقدر  المرتبة الثانية فجاءت عبارة "ضعف مراقبة و متابعة األسرة ألطفاليا"

بنسبة  "وجاءت في المرتبة الثالثة عبارة "انعدام التواصل بين األسرة و المدرسة، %"86,29"بـ
والتواصل مع المدرسة أىمية كبيرة في عممية  األسريإن لالىتمام ، %"76,37" مئوية تقدر بـ

 .التعمم 

 محور المتفرقات:ـ 4ـ2ـ2

 التي ال تنتمي إلى المحاور الثالثة. يشمل جميع العبارات الجدول التالي

 نسبة المحور النسبة المئوية التكرار العبارات رقم العبارة
  %33,33 35 عدم اىتمام التالميذ بالواجبات المدرسية  1

 
 
 
 
 

 %15,29 32 قمة االنتباه و التركيز من قبل التالميذ 2
 %12,15 33 خوف التالميذ من مادة الرياضيات 3
 %26,37 9 اتجاىات التالميذ السمبية نحو مادة الرياضيات 4



لفصل الثاني عشر                                                                                                                    ا
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  %21,58 7 حذف بعض الدروس الميمة كدرس الزوايا  5

 %21,58 7 البرنامج ال يركز عمى اليندسة  6 38,19%
 %21,58 7 نقص الوسائل التعميمية 7
 %33,7 5 صعوبة بعض الوحدات  8
 %8,82 1 كثرة اإلضرابات 9

 %5,88 2 اكتظاظ التالميذ في الصف الواحد 11

، ويضم ىذا المحور %"18,39"وزن مئوي يقدر بـ ب المرتبة الرابعة احتل محور المتفرقات
عدم اىتمام التالميذ "العبارات التي ال تندرج ضمن المحاور الثالثة السابقة، وجاءت عبارة 

أما في المرتبة الثانية ، "%33,33"" في المرتبة األولى بوزن مئوي يقدر بـ بالواجبات المدرسية
، وفي %"15,29"بنسبة مئوية تقدر بـقمة االنتباه و التركيز من قبل التالميذ" جاءت عبارة "

 بنسبة مئوية تقدر بـ خوف التالميذ من مادة الرياضيات" المرتبة الثالثة جاءت عبارة "
"12,15"% . 
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 الخاتمة :

و الذي يحمل عنوان "تقييم مادة الرياضيات لمسنة   من خالل العمل الذي قمنا بو             
فرضيات المقدمة لإلشكالية نا الاختبار  الخامسة ابتدائي في ظل المقاربة بالكفاءات "

التعمم ودراسة نظريات  عممينممع الالمقابالت المطروحة حيث تحققنا منيا عن طريق 
جراء ا الحديثة  المقاربة أنو ال جدوى من إحداث التغيير في  إلىفي النياية  توصمناو ،ختباروا 

من إحداث ثورة فال بد ، المناىج إذا لم يصحب ذلك تجديد في تكوين المعممين وكفاءاتيم و 
أي تكوينيم حسب "عممين بحيث ينتقمون من منطق التعميم إلى منطق التعمم مفي تأطير ال

ومن غير شك فإن ىذا سوف يأخذ كثيرا من الوقت فالعممية  "مبادئ المقاربة بالكفاءات 
فال جدوى من كل ىذا ما لم يتبن  ،ليست ىينة ألنيا تتعمق بزعزعة عادات بيداغوجية راسخة

المالحظ من النتائج الميدانية أن نسبة كبيرة من المعممين يرجعون و ،معممون ىذه المقاربةال
إلى ،ابتدائي ا منياج الرياضيات لمسنة الخامسةسبب عدم تحقق معظم الكفاءات التي يتضمي

مشكالت ترافق العممية التعميمية عنيا ،يترتب نقص تكوين المعممين ،فمشكمة نقص التكوين 
ظير من ت المعممين ىي األىم ،حيث ضعف في مستوى أداءولكن تبقى مشكمة ال التعممية ،

و الممارسات التربوية التي يقومون  الطرق البيداغوجية التي يعتمدونيااالستراتيجيات و خالل 
سبقة لمتالميذ،حتى مالرف ابيا ، فأغمبية المعممين يقدمون معارف جديدة دون التأكد من المع

 ارف الجديدة تتطمب قاعدة معرفية سابقة متحكم فييا ففي الرياضياتولو كانت ىذه المع
 عممية يمكن تعمم الضرب دون التحكم في عممية الجمع والعممية  يمكن تعمم ال، مثال

رف اكد من المعأالضرب، لذلك يجب قبل تقديم أي درس الت عممية القسمة دون التحكم في
تجاىل يمكن  من الجوانب التي ال االجتماعيكما يعتبر الجانب  ،القبمية لمتالميذ و تنشيطيا

تعد األسرة من أىم المؤسسات االجتماعية التي و تأثيرىا في عممية التعمم والتحصيل المدرسي 
ألفراد المجتمع، فاألسرة ىي الموطن األول لكل فرد بالمجتمع وعمييا عممية التعمم  تساىم في

 نشئتيم منذ المحظة األولى لميالدىم، وتستمر لسنوات طويمةتربية األطفال وت وليةسؤ م تقع
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،  المختمفة مريةلذلك فإن تأثير األسرة يالزم الفرد في مراحل حياتو الع   ،حتى مرحمة رشدىم
  أطفاليا بالرعاية واالىتمام.تحيط  أن األسرةيجب عمى  الذ

و التوصيات التي نتمنى أن وفي نياية ىذا البحث البد من تثمين نتائجو بتقديم االقتراحات 
جزء من المشكمة ،فغاية البحث ىي الوصول إلى األسباب  تؤخذ بعين االعتبار،وتساىم بحل

االقتراحات و التوصيات التي خرجنا  و نورد،الحقيقية التي تعيق الوصول إلى النتائج المرجوة
  بيا من البحث كما يمي :

 الىتمام بتكوين المعممين وذلك بـ :ا ـ

حسب الطرائق الحديثة ووضع مخططات لعممية التكوين في بتكوين المعممين  االىتمام ـ1
مجال المناىج الجديدة ومتابعة تنفيذىا وتكثيف الممتقيات واأليام الدراسية بغرض تجديد 

      .معموماتيم وتأىيميم لمقيام بوظيفتيم ومواكبة التطورات التي يعرفيا قطاع التعميم

مثال "تنمية حب االجتياد والبحث واإلبداع عند المعممين وذلك بخمق منافسات تحفيزية  ـ2   
ألن إتاحة مثل ىذه الفرص  "أحسن امتحان ،أحسن فكرة تطبيقية " تطبيق وضعية إدماجية " 

تحفيز بإمكانو بعث الروح من ىذا ال ،مالئمة لإلبداع والعطاء بعيدا عن التحجر واالحتكار
معممين أقعدتيم الرتابة والتقميد واالعتماد عمى األعمال الجاىزة عن بذل جديد في أنفس 

مجيود من أجل إعداد األجيال التي ينبغي أن ترفع سالح التحدي ومشعل البحث والمعرفة 
ونظرا ألىمية  ـ3  وتدعم فكرة اإلصالح بأفكار متطورة ومتجددة تطور العمم وتجدد معارفو.

 لتفكير السميم لدى التالميذ فإننا نرى أن يراعى ما يمي :المشكالت في تشكيل أنماط ا

  تخصيص فصل مستقل لممشكالت الرياضية في الكتب المدرسية وذلك ألن
المشكالت الموجودة في الكتب المدرسية حاليًا والتي تمحق بعد كل وحدة ال تعتبر 

نما تمارين ألن التالميذ يعرفون مسبقًا ماذا سيعممون  مشكالت بالمعنى الصحيح ، وا 
 قبل قراءة المشكمة. 
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  بعض المعممين يعممون تالميذىم استخدام كممات معينة في المشكمة واالستدالل من
األرقام عمى طرق حميا، إن االعتماد عمى ذلك في أكثر األوقات يضمل التمميذ إذا 

ي أن تستخدم ىذه العالقات بحيث تمغي التفكير في اعتمد عمييا بطريقة آلية، وال ينبغ
 المسألة.

  ينبغي تشجيع التالميذ عمى صياغة مشكالت بأنفسيم ومن واقعيم تحل باستخدام
عممية أو أكثر من العمميات أو الميارات التي يتعمميا التمميذ، وذلك يزيد فيميم لتمك 

 الميارات كما يتعممون استخداميا في مكانيا المناسب.

  ال يمكننا أن نعمم التالميذ حل جميع المشكالت ولكن الذي نستطيعو ىو تعميميم حل
مشكمة معينة أو مشكالت من نوع معين بشرط أن تتضمن المشكمة إمكانية تعميميا 
رشاد التالميذ ألفضل الطرق التي تساعدىم عمى تنمية  لمواقف أكثر شمولية ، وا 

 إلى النجاح في حل المشكالت.  قدرتيم عمى التفكير المنطقي الذي يؤدي
 التأكيد عمى دور األسرة وذلك بـ :   ـ

 بانشغاالتيماألولياء بضرورة متابعة عمل أبنائيم وتنظيم مواعيد استقباليم والتكفل  تحسيس ـ1
وتطبيق ما يسمى باألبواب المفتوحة في اليوم األخير من كل فصل من أجل اإلجابة عمى 

 خاصة كيفية استعمال الكتب. استفساراتيم

ويمكن في ىذا الجانب أن تخصص الوزارة الوطنية كتيبات توضع خصيصا لصالح  ـ2 
 بحذافيرىااألسرة ، ىذه الكتيبات ال تتضمن مضمون الكتب المدرسية المقررة عمى التالميذ 

بواسطتيا من إنما تتضمن ألعابا رياضية فييا نوع من التسمية وتتطمب تفكيرا ويتمكن المتعمم 
خالل أسرتو من اكتساب أنماط التفكير الرياضي ، وعند مجيئو إلى القسم يأتي وكمو استعداد 
وشوق لتعمم معارف أخرى مكممة ومنظمة وثرية مقارنة مع بعض المفاىيم التي تمقاىا في 

 منزلو.

عادة ىيكمتيا ـ      :االىتمام بدروس الدعم )االستدراك( وا 
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وتربوية ممحة، تستمزم البحث  بالتحصيل الدراسي لمتالميذ بات ضرورة اقتصاديةإن االىتمام 
، و التعرف عمى المعيقات التي  التحصيل عن العوامل المشجعة والمصادر المدعمة ليذا

خريجيو لخوض غمار  وتأىيل مردود يتوكسب رىان جودة التعميم وتحسين تعرقمو ،ألن 
الحالي، والذي ت َترجمو  استراتيجيا في مشروع اإلصالحمعركة تنموية شاممة بات اختيارا 

لمتربية والتكوين، حيث تدعو  بشكل واضح الغاية األولى من الغايات الكبرى لمميثاق الوطني
و  ،"االىتمام والتفكير والفعل، خالل العممية التربوية التكوينية إلى " جعل المتعمم ، في قمب

ت مساعدة عمى الغوص في أعماق و خبايا ىذا البحث و أننا قدمنا مؤشرا نتمنى األخيرفي 
 .السير بو في االتجاه الصحيح و السميم وذلك من اجل خدمة البحث العممي
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: سيكموجية التعمـ بيف المنظور االرتباطي والمنظور المعرفي، ط ( 1996)فتحي الزيات  ػ45
 .، دار النشر لمجامعات، القاىرة 1

الكويت مكتبة  ،1ط،تدريس الرياضيات لممبتدئيف :(1997)فريد أبو زينة وعبانية عبد اهلل  ػ46
 الفالح لمنشر و التوزيع .

والمتطمبات "، دار  األبعاد: بيداغوجية التدريس بالكفاءات "(2005)اجي حفريد  ػ47
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، دار 4ط  –مناىجيا وأصوؿ تدريسيا  –الرياضيات  :(1997)فريد كماؿ ابو زينة  ػ48
 األردف . –عماف   الفرقاف لمنشر والتوزيع،
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Résumé de l’étude 

 

         Notre recherche intitulée « évaluation des  mathématiques au niveau 

de la cinquième année primaire dans le cadre de l’approche par les 

compétences » tente d’une part, de déterminer le degré de maitrise des 

compétences par les élèves en  mathématiques et d’autre de déterminer les 

facteurs explicatifs   selon les déclarations  des enseignants, au cas où une 

contre performance, est constatée chez les élèves.  

La problématique de notre étude se résume dans la principale 

question suivante: « Les compétences prévues dans le programme de 

mathématique de la cinquième année primaire ont - elles été maitrisées par 

les élèves  ?». 

Les hypothèses d’étude sont les suivants : 

- Hypothèse générale : « l’échec des élèves de la cinquième année 

primaire dans la maitrise des compétences ciblées  dans le programme 

de mathématique dans le cadre de l’approche par les compétences est 

du à plusieurs facteurs et notamment des facteurs pédagogiques, 

psychologiques et également au rapport famille /école.  

- Hypothèse partielle : 

- Hypothèse 1 : « le manque de  formation pédagogique des 

enseignants  explique la non performance des élèves de la cinquième 

année primaire dans la maitrise des compétences prévues dans le 

programme de mathématiques dans le cadre de l’approche par 

compétences ». 

- Hypothèse 2 : « l’insuffisance des prés-requis explique l’absence de 

maitrise des compétences prévues dans le programme de 

mathématique par les élèves de la cinquième année primaire dans le 

cadre de l’approche par compétences ». 

- Hypothèse3 : «  le manque de motivation des élèves de la cinquième 

année primaire explique leur absence de maitrise des compétences  

prévues dans le programme de mathématique de la cinquième année 

primaire dans le cadre de l’approche par les compétences ». 

- Hypothèse4 : « le manque d’accompagnement scolaire des parents 

explique l’absence de maitrise des élèves de la cinquième année 

primaire des compétences prévues dans le programme de 

mathématique de la cinquième année dans le cadre de l’approche par 

les compétences ». 

Cette étude revêt de ce fait,  une importance capitale pour les élèves, pour les 

enseignants, les parents et également pour  les établissements 

d’enseignement dans la mesure où cette recherche permet de cibler les 
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difficultés des élèves en mathématiques et de pouvoir y remédier dans le 

mesure où des insuffisances sont constatées.. 

Cette recherche s’appuie sur  «  l’approche  descriptive »  en utilisant un test 

critèrié élaboré avec la collaboration  des enseignants, comme outil de 

collecte de données. Ce dernier est composé de 64   items  où chaque item 

correspond à un objectif qui permet de le mesurer.  

Le but était d’identifier d’une part les compétences réalisées et les 

compétences non réalisés par les élèves qui ont participé à notre recherche. 

D’autre part,  les entretiens réalisées avec les enseignants nous ont permis 

de révéler les facteurs explicatifs de cette contre performance. 

 Les  résultats les plus importants de cette recherche sont relatifs à la 

confirmation des hypothèses de travail, ainsi que certaines  recommandations 

que nous avons suggérées : 

- Mettre l’accent sur la formation pédagogique des enseignants  

selon l’approche par compétences. 

- mettre en œuvre des plans de formation avec un suivi d’ 

application. 

- intensifier les rencontres et les journées d’études  pour 

réhabiliter le métier d’enseignant, afin que les enseignants  

puissent l’exercer en fonction des  évolutions que connaît le 

secteur de l’éducation.  
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 ملخص الدراسة

الدراسة التي قمنا بيا تحمل عنوان "تقييم مادة الرياضيات لمسنة الخامسة إبتدائي في ظل المقاربة 
تالميذ السنة الخامسة لمكفاءات التي يتضميا  قيمعرفة مدى تحق،حيث تسعى ىذه الدراسة إلى بالكفاءات "

  المعممين فيما يخص العوامل المفسرة لعدم تحقق معظم الكفاءات   آراءالبرنامج،و التعرف عمى 
"ىل التالميذ محققين لمكفاءات المقررة في محتوى  تتمخص إشكالية البحث في السؤال الرئيسي التالي:و 

 ،أما فروض الدراسة فيي كما يمي:منياج الرياضيات لمسنة الخامسة ابتدائي في ظل المقاربة بالكفاءات؟"
مكفاءات المقررة في محتوى منياج الرياضيات لمسنة الخامسة لالفرضية العامة :" إن عدم تحقيق  التالميذ 

ابتدائي في ظل المقاربة بالكفاءات  يرجع إلى عدة عوامل منيا عوامل بيداغوجية و نفسية و أسرية و 
 ذلك حسب آراء المعممين  ." 

 ـ الفرضيات الجزئية :

كوين المعممين يؤدي بتالميذ السنة الخامسة ابتدائي إلى عدم تحقيق  الكفاءات : "نقص ت 1الفرضية  
 المقررة في محتوى منياج الرياضيات لمسنة الخامسة ابتدائي في ظل المقاربة بالكفاءات ."

: "نقص المعمومات المسبقة يؤدي بتالميذ السنة الخامسة ابتدائي إلى عدم تحقيق الكفاءات  2الفرضية 
 في محتوى منياج الرياضيات لمسنة الخامسة ابتدائي في ظل المقاربة بالكفاءات. " المقررة

عدم تحقيق الكفاءات  إلى: "عدم االىتمام األسري يؤدي بتالميذ السنة الخامسة ابتدائي  3الفرضية 
 المقررة في محتوى منياج الرياضيات لمسنة الخامسة ابتدائي في ظل المقاربة بالكفاءات ." 

الخامسة جد ميمة  حث أىمية كبيرة سواء لمتالميذ أو المعممين وحتى المؤسسات التربوية فالسنةو لمب
لمتالميذ حيث يبنا عمييا تعمميم الالحق و يتم من خالليا االنتقال إلى طور تعميمي جديد،وذلك بعد 

" المنيج الوصفي"اجتياز امتحان رسمي تكون الرياضيات فيو مادة أساسية،اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى
يتكون كأداة لجمع المعمومات حيث كان االختبار  الذي يتالءم مع موضوع الدراسة،كما استخدمنا االختبار

د  33سا و  1سا و قد تم تطبيق اإلختبار في دورتين مدة كل دورة  3بند تم اإلجابة عنيا في  44من 
وكان اليدف منو ىداف في بند واحد يا كما تم جمع مجموعة من األيسحيث كان لمعظم األىداف بند يق

ىو معرفة الكفاءات التي تحققت و التي لم تتحقق،كما قمنا بالمقابالت مع المعممين لتقديم تفسيراتيم 
ومن أىم  الدراسة لمنتائج المتحصل عمييا،ومن أىم النتائج التي توصل إلييا البحث ىي تأكيد فروض
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ممعممين حسب الطرائق الحديثة ل البيداغوجي تكوينالب ماالىتماضرورية ىي التوصيات التي نعتبرىا 
ووضع مخططات لعممية التكوين في مجال المناىج الجديدة ومتابعة تنفيذىا وتكثيف الممتقيات واأليام 

، الدراسية بغرض تجديد معموماتيم وتأىيميم لمقيام بوظيفتيم ومواكبة التطورات التي يعرفيا قطاع التعميم
 المدرسة و األسرة.  تقوية الصمة بين

  
   
 

  


