
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ملخص حبث حول

 درس الرياضياتلحنو سيناريو بيداغوجي 

 

 

 

 

 

 علي تاموسيت: من إعداد األستاذ
 
 
 

 املنلكة املغربية
 طر و البحث العلنيوزارة الرتبية الوطنية و التعليه العالي و تكوين األ

 قطاع التعليه املدرشي
 األكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

 جهة شوس ماشة درعة
 آيت ملول - نيابة انسك ََََََََََََان 

 



 

 

 

 درس الرياضياتلحنو سيناريو بيداغوجي  
 :نص االنطالق

 الفازطة الشنوات يف قدمه أن له سبق ما باجرتاز لنفشه يشنح ال الناجح املدزس"... 

 تتغري شسوطه و العنل ظسوف أن كنا الزمن، مبسوز وتغتين خربته ترتسخ وأن خصوصا

 ...." األجيال، بتعاقب

ٚ اٌزٛع١ٙبد اٌزشث٠ٛخ اٌخبطخ ثّبدح اٌش٠بػ١بد ثغٍه اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ اٌجشاِظ " ِمزـف ِٓ 

 .11ٚ  311 ص" 2002اإلػذادٞ غشذ 

 ( : 1981هبسط  09ثزبسِخ  65الوزكشح )الجبًت الزششِؼُ للوًضًع  (1

ِٓ خالي لشاءح ِؼّْٛ اٌّزوشح اٌّشبس إ١ٌٙب أػالٖ ٔخٍض إٌٝ أْ رحؼ١ش 

 3اٌذسٚط ِٓ ؿشف األعبرزح

 ٚ ِٟٕٙ ػشٚسح رم١ٕخ؛ ٚاعت 

  ػشٚسح اإلدالء ثغ١ّغ ثـبلبد اٌزحؼ١ش ٌىً اٌفظٛي إٌّغضح

 ٌٍّششف اٌزشثٛٞ؛

 فٟ رم١١ُ ػًّ اٌّذسط ٚ رٕم١ـٗ رؼزجش اٌٛص١مخ. 

 :الزخطّظ للذسط (2

ػ١ٍّخ رحؼ١ش رٕٟ٘ ٚ وزبثٟ ٠ؼذٖ اٌفبػً اٌزشثٛٞ لجً اٌذسط ثفزشح وبف١خ، ٚ 

 .ح٠شزًّ ػٍٝ ػٕبطش ِخزٍفخ لظذ رحم١ك أ٘ذاف ِحذد

 :الومصًد ثبلجزارح (3

  ِٓ إٌٝ اٌذػُ؛" اٌىفب٠بد"رخـ١ؾ وزبثٟ ٌٍذسط 

 أداح رّىٓ ِٓ ٚػغ رظٛس ِفظً ٌّخزٍف ِشاحً اٌذسط. 

  لورب ورً هًدرًد ثبلرزربة الوذسورُ أي  أي ًمرا االجزارح لّسذ ثبلضرشيسح رررشاس   

 .دلّل األوزبر   ل

 الجزارح ي الزذضّش أِخ ػالخ؟ (4

 3زحؼ١ش اٌزٞ ثذٚسٖ ٠شًّ أ٠ؼباٌغزارح عضء أعبعٟ ِٓ اٌ

 رٛلغ اٌظؼٛثبد اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رؼزشع ع١ش اٌذسط؛ 

 رٛلغ األعئٍخ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ ٠ـشحٙب اٌّزؼٍّْٛ؛ 

  ٚ ِؼشفخ ِذٜ أ١ّ٘خ اٌّفب١ُ٘ ِٛػٛع اٌذسط ثبٌٕغجخ ٌّمشس اٌغٕخ

اٌز١١ّض ث١ٓ ِب ٘ٛ أعبعٟ ٚ ِب ٘ٛ صبٔٛٞ ِٓ عٙخ، ٚ ِٓ عٙخ )اٌغٍه 

حغت ِغزٜٛ –اٌزٟ رمجً ٚ اٌزٟ رجش٘ٓ أخشٜ ِؼشفخ إٌزبئظ 

 ؛(-اٌّزؼ١ٍّٓ

  ؿشق )رح١ًٍ األٔشـخ ٚ اٌٛػؼ١بد اٌزٟ ع١زُ رمذ٠ّٙب خالي اٌحظخ

 -ؿش٠مخ اٌؼًّ -اٌٛلذ اٌالصَ ٌإلٔغبص -اٌّىزغجبد اٌؼشٚس٠خ -اٌحً

.)... 

 :أووّخ الزذضّش (5

 رذث١ش اٌٛلذ ثبٌزحىُ فٟ ِغبس اٌذسط؛ 

  رؤدٞ إٌٝ ِٛالف ؿبسئخ رغٕت اٌظذفخ ٚ االسرغب١ٌخ اٌزٟ لذ ٚ

 ِحشعخ أح١بٔب؛



 

 

  اٌّمبسثخ اٌّؼزّذح ٚ أ٘ذاف ( ِٓ خالي األٔشـخ اٌّمزشحخ)٠ؼىظ

 اٌحظخ ٚ اٌمذساد اٌّغزٙذفخ؛

 ٠غُٙ فٟ ّٔٛ خجشاد اٌّذسط ٚ رـ٠ٛش وفب٠برٗ ا١ٌّٕٙخ. 

 :الزذضّش الرزبثُ/ثٌبء الجزارح (6

 :الًثبئك الضشيسِخ.أ

  ٚ غٍهاٌش٠بػ١بد ث ثّبدحخبطخ اٌزٛع١ٙبد اٌزشث٠ٛخ اٌاٌجشاِظ 

 ؛ٚ اٌزأ١ٍٟ٘/أٚ اإلػذادٞاٌضبٔٛٞ  اٌزؼ١ٍُ

 ٞٛٔاإلػذادٞ اٌزٛص٠غ اٌذٚسٞ ٌجشٔبِظ اٌش٠بػ١بد ثبٌغٍه اٌضب 

 ؛اٌزأ١ٍٟ٘ أٚ

  ّغز٠ٛبد اإلشٙبد٠خٌٍاألؿش اٌّشعؼ١خ ثبٌٕغجخ. 

 :هٌطلمبد أوبوّخ.ب

 3أعئٍخ ال ثذ ِٕٙب

 ِب اٌّـٍٛة ِٓ اٌّزؼٍُ؟ اٌمذساد اٌّغزٙذفخ 

 األٔشـخ/بئًو١ف ٠زُ رحم١ك رٌه؟   اٌٛع 

 ُو١ف ع١زُ اٌزأوذ ِٓ رحم١ك رٌه؟ اٌزم٠ٛ 

 ُو١ف ع١ؼبٌظ إرا ٌُ ٠زحمك رٌه؟  اٌذػ 

 :خطًاد ثٌبء الجزارح.ج

 3لجً ثٕبء اٌغزارح ٠غت اعزحؼبس ِب ٠ٍٟ

  ِّٟشاػبح اٌفٛاسق اٌفشد٠خ (3 اٌضِٓ اٌزؼٍّٟ)اٌالرغبٔظ اٌزؼ١ٍ

 ؛-اٌج١ذاغٛع١خ اٌفبسل١خ–

 حخ ٚ أْ اٌخـأ ٠ّىٓ أْ أ١ّ٘خ األخـبء ٌجٕبء رّضالد طح١

 زؼٍُ؛ٔمـخ ثذا٠خ حذٚس ا٠ٌىْٛ 

 األ٘ذاف اٌؼبِخ ِٓ رذس٠ظ اٌش٠بػ١بد. 

 :الوذبيس الرجشٌ لجٌبء دزارح

 (أظش ا١ٌٙىً سفمزٗ)اٌٛسلخ اٌزم١ٕخ ٌٍذسط  :الوذًس األيل

 األٔشـخ 3الوذًس الثبًُ

 رم٠ُٛ )رشخ١ض اٌّىزغجبد اٌمج١ٍخ 3 أٔشـخ ػجؾ اٌّىزغجبد

 ؛(رشخ١ظٟ

  فٟ اٌش٠بػ١بد  ػٕذ رمذ٠ُ اٌّفب١ُ٘ اٌغذ٠ذح)أٔشـخ اٌزحف١ض ٚ

 ؛(غبٌجب ِب رىْٛ ٌّحخ ربس٠خ١خ

 ؛اٌجٕبئ١خ/أٔشـخ اٌجٕبء 

 االعزضّبس؛/أٔشـخ اٌزٛظ١ف 

 ُرّىٓ اٌّذسط ِٓ ِؼشفخ ِذٜ رحمك األ٘ذاف 3 أٔشـخ اٌزم٠ٛ

ِٓ عٙخ، ٚ رّىٓ اٌّزؼٍُ ِٓ عٙخ أخشٜ ِٓ ِؼشفخ رّٛػؼٗ 

 ؛(رى٠ٕٟٛ/رم٠ُٛ رزجؼٟ) ِٓ رٍه األ٘ذاف

 ُرّىٓ ِٓ ِؼبٌغخ ٚ رذاسن ثؼغ اٌظؼٛثبد 3 أٔشـخ اٌذػ

 .اٌزٟ طبدفذ اٌّزؼ١ٍّٓ أصٕبء اٌزؼٍُ

 ٍِخض اٌذسط :الوذًس الثبلث

ر١ٌٛف ٌّغّٛع اٌزؼٍّبد اٌّغزٙذفخ /ٍِخض اٌذسط ٘ٛ رشو١ت

ح١ش رّىٓ اٌّزؼٍُ ِٓ ١٘ىٍخ ِؼبسفٗ ٚ ِأعغزٙب، ٚ ٠ؼزجش 



 

 

ٝ أْ رىْٛ دل١مخ ٚ ِشعؼب أعبع١ب ٌٗ ٌزا ٠غت اٌحشص ػٍ

 اٌزؼبس٠ف   -3ا اٌٍّخض ِٓ ِخزٍف ٠زىْٛ ٘ز .ِشوضح ٚ ٚظ١ف١خ

ٚ األِضٍخ اٌزـج١م١خ  ٚ األشىبي إٌٙذع١خ إٌّبعجخ   اٌخبط١بد ٚ 

 .ٚ اٌّالحظبد

 :السٌّبسًِ الجّذاغًدُ (7

ثبإلػبفخ إٌٝ اٌّحٛس٠ٓ األٚي ٚ اٌضبٌش فئْ اٌغ١ٕبس٠ٛ اٌج١ذاغٛعٟ ٌذسط 

 3حخ ػٍٝ اٌّزؼ١ٍّٓ ِغ رحذ٠ذ ِب ٠ٍٟ٠ؼُ األٔشـخ اٌّمزش

 إٌشبؽ؛ 

 ِٟٕاٌّذح؛/اٌزٛص٠غ اٌض 

 ِمبسثبد اإلٔغبص؛ 

 اٌزؼ١ٍّبد ٚ اٌزٛع١ٙبد؛3 ششٚؽ اإلٔغبص 

 األدٚاد اٌالصِخ؛ 

 رحذ٠ذ األدٚاس. 

 :اخزّبس الزوبسِي الزطجّمّخ ي روبسِي الجذث (8

٠غت أْ رىْٛ ِزٕٛػخ ٚ ِزذسعخ ثٙذف رّى١ٓ اٌّزؼٍُ ِٓ اخزجبس ِىزغجبرٗ 

 .اٌغذ٠ذح ٚ اٌزذسة ػٍٝ اٌجحش ٚ ر١ّٕخ وفب٠خ حً اٌّغبئً ٌذ٠ٗ

 

 

 

 :الوشادغ الوؼزوذح

 اٌّظٛغخ اٌزى١ٕ٠ٛخ اٌٛؿ١ٕخ حٛي اٌذ٠ذاوز١ه ٚ اإلػال١ِبد. 

 بس٠ش إٌذٚاد إٌّؼمذح ٌفبئذح أؿش اٌزذس٠ظ ِٓ ؿشف أؿش ٚصبئك رشث٠ٛخ ٚ رم

 .اٌزأؿ١ش ٚ اإلششاف اٌزشثٛٞ ٌّبدح اٌش٠بػ١بد ث١ٕبثخ أضوبْ آ٠ذ ٍِٛي

 اٌزٛع١ٙبد اٌزشث٠ٛخ ٌّبدح اٌش٠بػ١بد. 

 ِمزـفبد ِٓ ِٛالغ إٌىزش١ٔٚخ رشث٠ٛخ. 

 :الوادك

  ُ2ي اٌّٛافك  1001عّبدٜ األٌٚٝ  2اٌظبدسح ثزبس٠خ  56اٌّزوشح سل 

 .1211ِبسط 

 ١٘ىً ٌّٕٛرط ثـبلخ رم١ٕخ ٌغزارح. 

 ١٘ىً ٌّٕٛرط ع١ٕبس٠ٛ ث١ذاغٛعٟ ٌحظخ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :امللحق األول

 
 : ......ثانوية اإلعداديةال

 : ........البلدة

 ضياتالريا: المادة جراذة حتضري فصل

 ..........: إعداد و إنجاز

 البطاقة التقنية
 الوبدح ي الفصل: 

 الفئخ الوسزىذفخ: 

 األوذط: 

 ُالوًون الذساو: 

 

 الورزسجبد المجلّخ الضشيسِخ األوذاف المذساد الوٌزظشح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوذح الضهٌّخ الاصهخ لإلًجبص:  

 رشرّت الفصل فُ الومشس: 

 ّخ الوسزؼولخالًوبئل ي الطشق الذِذاكزّر: 

 ًٌاالهزذاداد فُ وزا الوسز: 

 

 

 

أخطبء ي صؼًثبد 

 هشرمجخ

 الذػن الزشثًَ الزمًِن الزشثًَ طشق الوؼبلجخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أوئلخ شفًِخ ي كزبثّخ 

هزًٌػخ رزصذس ي رزخلل   

ي رخزن هخزلف فمشاد 

الفصل، ػايح ػلٍ 

روبسِي هٌزمبح هي 

الرزبة الوذسوُ أي هي 

 .هشادغ أخشٌ

كزبثّخ رزخلل ي  أًشطخ

رخزن هخزلف فمشاد 

الفصل، إضبفخ إلٍ 

األًشطخ الوسطشح خال 

دصص خبصخ  ثبلذػن  

.ي  الزثجّذ  

  

 

 :همزطفبد هي الزًدّىبد الزشثًِخ
 

 
 



 

 

 :امللحق الثاني

 

 (اإلجناز خطوات) السيناريو
 

خٍظخ ِٓ ٠ّىٓ إٔغبص أِضٍخ أٚ رّبس٠ٓ رـج١م١خ ِجبششح ٌٍٕزبئظ اٌّغز :مالحظة 

 .األٔشـخ ث١ٓ ٔشبؽ ٚ آخش إرا وبْ رٌه ػشٚس٠ب 

 
 
 
 
 
 

+ الٌشبط الومزشح الذصخ

 الزوبسِي
+  هذح اإلًجبص

 طشِمخ الؼول
ديس 

 الوزؼلوّي

الًوبئل  يس الوذسطد

 الزؼلّوّخ

  :الٌشبط األيل 

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

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

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

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

 : .....الجذث الفشدَ  -
 2) الٌمبش داخل هجوًػخ -

 ( : ......أفشاد 4إلٍ 

 : .....رمذِن الزصذّخ  -

....: .الوذح اإلدوبلّخ  -  

اإلًجبص الفشدَ  -

  1للٌشبط 

اإلدبثخ ػي   -

  األوئلخ

اإلًجبص الفشدَ  -

أي الجوبػُ 

لألًشطخ 

  .الومزشدخ

 الزصذّخ الزارُ  -

  طشح الزسبؤالد -

كزبثخ الزصذّخ  -

  ػلٍ السجًسح

رجلّغ الزشادبره  -

  يالذفبع ػٌىب

كزبثخ  -

الولخصبد ػلٍ 

  الذفزش

اإلًجبص الفشدَ 

للزوبسِي 

 شدخ الومز

طشح الزسبؤالد 

 ياالوزفسبساد

 

   خًشطالزشاح األ - 

هغ  برصذّذىرٌظّن 

  .........الزشكّض ػلٍ 

 طشح األوئلخ الزبلّخ

...........  

رمذِن ًجزح ربسِخّخ ػي  -

  ، الوفىًم

كزبثخ الؼًٌاى ػلٍ   -

  ...........السجًسح

كزبثخ األًشطخ ػلٍ  -

  ،  السجًسح

  جبصبإلًثررلّف الزاهّز  -

رمذِن الزؼلّوبد  -

  يالزًدّىبد

  ضجظ رصًساد الزاهّز -

إركبء الصشاػبد  -

  الوؼشفّخ

الوسبػذح ػلٍ رًلّف  -

  الٌزبئج يالزؼلوبد

  هأوسخ الوؼشفخ -

رلخّص الٌمظ الوىوخ - -

  األوبوّخ يِييالؼٌب

الزشاح أهثلخ رطجّمّخ  -

 لٌزبئج األًشطخ

رمّّن هسزًٌ رذمك  -

 األوذاف

 

ياد األد -

 :الىٌذوّخ 

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

األدياد  -

 :الوؼلًهبرّخ 

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

- 

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

 

 :الٌشبط الثبًُ

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

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

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

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

 : .....الجذث الفشدَ  -
 2) الٌمبش داخل هجوًػخ -

 ( : ......أفشاد 4إلٍ 

 : .....رمذِن الزصذّخ  -

: .....الوذح اإلدوبلّخ  -  

 

 :الٌشبط الثبلث 

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

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

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

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

 : .....الجذث الفشدَ  -
 2) الٌمبش داخل هجوًػخ -

 ......( : أفشاد 4إلٍ 

 : .....رمذِن الزصذّخ  -

: .....الوذح اإلدوبلّخ  -  

 

  : 1الزوشِي سلن 

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

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

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

الرزبة ي : أي هشدؼه )

 (الصفذخ 

 

 

 

 
 

 



 

 

 


