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؟ بالجذاذة الممصود ما•

. والتحضٌر الجذاذة بٌن•

لماذا الجذاذة ؟ •

. الجذاذات لبعض نماذج•

عـناصر العـرض
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الممصـــود بالجــذاذة

  هً أداة تمكن من وضع تصور مفصل لمختلف مراحل الدرس.

  تخطٌط للدرس انطاللا من الكفاٌات إلى التموٌم.

  ًلٌست بالضرورة تكرارا أو نمال لما هو موجود على الكتاب المدرس.
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  التحضٌر ركٌزة أساسٌة فً عمل األستاذ.

  الجذاذة جزء أساسً من التحضٌر .

  التحضٌر ٌشمل باإلضافة للجذاذة:

.تولع طبٌعة األسئلة التً ٌمكن أن ٌطرحها المتعلمون  -      

.تولع طبٌعة الصعوبات التً ٌمكن أن تعترض سٌر الدرس  -      

مفاهٌم ) معرفة مدى أهمٌة المفاهٌم موضوع الدرس بالنسبة لممرر السنة والسلن  -      

(  ثانوٌة–أساسٌة 

–طرق الحل ) تحلٌل األنشطة و الوضعٌات التً سٌتم تمدٌمها خالل الحصة  -      
....  ( .الولت الالزم لإلنجاز –المتغٌرات الدٌداكتٌكٌة 

      - ...

بٌن الجـذاذة والتحضٌـر
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لمـاذا الجـذاذة ؟
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التحضٌر بصفة عامة والجذاذة بصفة خاصة أساسٌان على اعتبار أنهما 

:ٌمكنان من 

.شعور المدرس باإلطمئنان  -    

(  هذا مرتبط بظروف كل حصة ) تحمٌك األهداف التربوٌة فً المدة المخصصة لذلن  -    

.المساعدة على تحمٌك االنضباط  والنظام داخل الفصل  -    

.تفادي اتخاذ الدرس لمسار مفاجئ وغٌر متحكم فٌه  -    

.تفادي االرتجال من طرف المدرس  -    
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1نمــوذج 
. ذ 1الجذاذة رقم  1:الحصة رقم  إعالثانٌة : المستوى  الجبر:المادة  المعادالت: الدرس 

قدرات -بمجهول واحد  1حل معادالت تؤول لمعادالت من الدرجة  -وضعٌات وحلها  ترٌٌض

األهداف
 0=(cx+d).(ax+b) حل المعادلة +b =0 ax على شكل حل معادلة

  

أهداف الحصة

،  b   =a  +x  ،b  =ax المعادلة– العملٌات على األعداد الجذرٌة المكتسبات القبلٌة

ألوان -كتاب التلمٌذ  -سبورة  الوسائل

 ســــــــــٌــــــــــــــر    الحــــــــــــصـــــــــــــــــة

هٌكلة وتنظٌم           نشاط المتعلم       نشاط المدرس              تدبٌر الوقت–الوضعٌات 

لتذكٌر ببعض المكتسبات ا -

مراحل حل مسألة  -

تدوٌن هذه النتائج على الدفاتر -

إبداء الرأي داخل المجموعة-

.  تحدٌد المطلوب والمعطٌات -

.إنجاز المهمة  -

.صٌاغة النتٌجة  -

  -إثارة اهتمام التالمٌذ بالموضوع -

.أجوبة –أسئلة 

.                       تتبع البحث  -

.  دعم المتعثرٌن  -

 ترٌٌض– د10 :1نشاط 

وضعٌة بسٌطة وحلها بتوظٌف 

.المكتسبات القبلٌة 

مجموعات اشتغال فً 
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إنجاز المهمة  -مالحظة-دعم –تتبع 

إرشاد

تثبٌت –د5:  2نشاط 

وتقوٌم

إشتغال فردي      

صٌاغة القاعدة وتدوٌنها  - التفاعل مع المجموعة بهدف 

صٌاغة النتٌجة –إنجاز المهمة 

–توضٌح الهدف 
إرشادات حسب الصعوبات

حل المعادلةد 15:  3نشاط 

(ax+b). (cx+d)=0  

اشتغال فً مجموعات

توظٌف القاعدة السابقة إلنجاز 

المهمة

-دعم –إرشاد  -تتبع

تشجٌع

تثبٌت  - د10:  4نشاط 

اشتغال فردي–وتقوٌم 

ما هو األساسً الذي ٌجب االحتفاظ 

به بعد هذه الحصة 

إدماج المكتسبات لحل الوضعٌة إرشاد -دعم  -تتبع  د10:وضعٌة تقوٌمٌة ختامٌة 

اشتغال فردي     

فً الجذاذة الموالٌة 1إعطاء تمارٌن تطبٌقٌة متنوعة وعمل لبداٌة الحصة الموالٌة ٌربط بٌن الحصة الحالٌة واآلتٌة وهو النشاط 
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خــالصـــة
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  ال توجد جذاذة نموذجٌة ٌمكن استعمالها مع جمٌع المجموعات.

  ٌجب تكٌٌف الجذاذة مع المجموعة التً نشتغل معها.  

 المهم هو:

             أن تكون األهداف واضحة ومنسجمة مع التوجٌهات التربوٌة

             أن تكون أنشطة المدرس والمتعلم منسجمة مع المماربة            

.المعتمدة ومع أهداف الحصة والمدرات المستهدفة 

               أن تكون األنشطة والوضعٌات الممدمة للتالمٌذ منسجمة مع

.أهداف الحصة 

               أن تزاوج بٌن مراحل البناء واالستثمار والتموٌم. 8



شكرا على انتباهكم
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