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ة أملتها تعيش املنظومة التربوية وبالدنا عامة والعالم بأسره في ظل ظروف خاصة استثنائي
ما من أجل تدبير العملية التربوية في ظل هذه الظروف ب20-39وتأتي املذكرة . 19-جائحة كوفيد

مللحق املسمى يهمنا هنا من هذه املذكرة ا. يحفظ سالمة الفاعلين ويؤّمن حق املتعلمين في التعلم
23اردة في ص ، وبالتحديد الفقرة الو "اإلطار الوطني املرجعي للنمط التربوي القائم على التناوب"

:تخصص الحصص الحضورية
؛البنائية للتعلماتلألنشطة التعليمية أوال

و رقمية؛إلعطاء إرشادات حول كيفية التعامل مع بقية األنشطة الواردة يف الكتب املدرسية أو يف موارد تعلمية أخرى ورقية أوثانيا
.يف تتبع إنجازات التالميذ يف حصص التعلم الذاتي وأنشطة التعلم الذاتيوثالثا

سم، وإىل الواجبات فجذاذة األستاذ يجب أن تتضمن إشارة إىل النشاط الذي سيقوم به يف القسم، وإىل املهمات التي ستوكل للتالميذ يف الق
.التي ستوجه لنفس التالميذ كعمل ذاتي ينجز بالبيت

الرتبوية من أجل تحديد املحتويات التي سوف تتم يقوم السيدات والسادة املفتشون بتأطري لقاءات عن بعد عىل صعيد مناطقهم)...( 
.التي ستوكل للتالميذ عىل شكل تعلم ذاتي بالنسبة لكل مادة ولكل مستوى درايسمعالجتها حضوريا وانتقاء األنشطة

20-39مقتطف من  املذكرة 

السياق



ستوى السنة فضالً عن األسس النظرية، تتضمن هذه الوثيقة مثاال تطبيقا على شكل جذاذة مفهوم واحد لم
أربعة حضورية )الساعات الثمانية المخصصة للمفهوم/علوم إنسانية، وتغطي الجذاذة الحصص-الثانية باكالوريا

(.وأربعة للتعلم الذاتي
مع تحديد الزمن (sequences)تم الحرص على توزيع زمن كل حصة من هذه الحصص  إلى متواليات 

درس ة أو تعليب ال/ال يهدف إلى غل يد المدرسوغني عن البيان أن هذا التجزيء . لكل متوالية( بالدقائق)
لة أخرى ممكنة ؛ بقدر ما يبتغي تجاوز التنظير إلى تقديم مثال ملموس، من بين أمث(من الذرة)الفلسفي وتذريته

وف الحالية، في الظر ( الحضوري)ال حصر لعددها، لكيفية االستجابة لتحدي تقلص الغالف الزمني للتدريس 
.كلالتعلمية ك-وتحدي الحاجة إلى إدماج التعلم الذاتي كمكون مندمج في صلب العملية التعليمية

ً /وبطبيعة الحال، يظل المدرس ية االستقالل"ة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى إعمال مبدأ /ة مدعوا
ة عندما /وال أحد يمكنه تعويض دور المدرس. من الرؤية االستراتيجية12الوارد في الرافعة " البيداغوجية

ع الملموس يتعلق األمر بتكييف التصورات والنماذج المقترحة وتعديلها جزئيا أو كليا، بما يتالءم مع الواق
..للفصل الدراسي، والوحدة الدراسية، وخصوصيات الوسط المدرسي

تنويه



.املامرسة من دون إطار نظري عمياء
.  إلطارهذا اتقديم عنارص الرشائح الثالث اآلتية ولذلك تتوىل 
وي عليها مركز للعنارص واألنشطة التي تنطبتحليل يتعلق األمر 

ي سيتكرر والتالتعلمية الجارية أثناء الدرس، -التعليميةالسريورة 
.ذكرها يف الجذاذة الحالية

وبإطار نظري لتدبري النمط الرتبوي القائم على التنا



ايت، أغلب تعلامت الكائن البرشي هي تعلم ذ
. اةولوال ذلك ما كان البرش يتعلمون مدى الحي

توصل والتعلم الذايت هو النشاط املعريف الذي ي
، إىل من خالله املتعلم، من دون تفاعل مع املعلم

ة أو تنمية تعديل بنيته املعرفية باكتساب معرف
ايت توفر يفرتض التعلم الذ. كفاية أو تطوير مهارة

:رشطني
امسالتّ أن يقع املطلوب تعلمه يف منطقة -

(proximal zone) ال يكون ؛ ففيكوتسيك، بتعبري
 مفرط مفرط الصعوبة بحيث يُعجز املتعلم، وال

.السهولة بحيث ال يتطلب أي مجهود
، شبيهة (scaffolding)سقاالتتوفر -

ى وهو بالدعامات التي يحيط بها البناؤون املبن
و وتكون إما عبارة عن رشوح أ . يف طور البناء

ياق متارين موجهة أو معطيات إضافية تخص الس
..أو مناذج لالقتداء، أو مصادر للبحث

املعارف األساسالتعلم الذاتي

مج املعارف األساس جزء من التعلامت األساس؛ وذلك ألن يف كل برنا
وغالبا . راتدرايس، كاّمً من التعلامت املطلوبة عىل مستوى املعارف واملها

ّوه تقرير وقد ن. للمعرفة الترصيحيةما يكون النصيب األوفر من هذا الكم 
الرتبويالرباديغمتغيري " عىل أن ( 21ص)2014للمجلس األعىل سنة 

)..(  ذ يتطلب إعادة تحديد أساس املعارف التي يجب إكسابها للتالمي
."وتشخيص للتعلامت الواجب تبنيها

عصب وتغد القدرة عىل التمييز بني األسايس والثانوي يف املعارف
الوقت الكفاية املهنية للمدرس؛ بحيث يؤْثر األسايس بجل األنشطة و 

:ض هذه القدرةتفرت . ، تاركا للثانوي ما تبقى(املحدودة بطبيعتها)واملوارد 
دريسها من تحكام واستيعابا عايل املستوى للمعارف املطلوب ت: معرفيا-أ

ل غري أجل التوصل إىل ما هو أسايس فيها، متجنبا ليس فقط التفاصي
.الذي ال يحتاجه ا ملتعلم(Erudition)الرضورية، بل أيضا التبحر 

جنب وذلك لت. وعيا بحدود املوارد املعرفية للمتعلم: بيداغوجيا-ب
رض من حيث الع)املرتفعة الديداكتيكيةالكلفة عرض املعارف ذات 

ات القبلية كاملعارف املتقدمة التي ال ميلك املتعلم املستلزم( واإليضاح
.ريدا عالياالستيعابها، أو املشِوشة عىل فهمه ملا هو أسايس، أو املجردة تج

رسوخا التعلامت البانية هي أيضا تعلامت أساس، ولكنها أكرث
الحقة لتعلامتيف الذاكرة الطويلة املدى، أقل عددا، وهي لبنات 

. وأوضح أمثلتها معرفة القراءة والكتابة والحساب. كثرية
علامت ، ال تكمن التكراثوولوباستعامل صنافة بلوم كام عدلها 

Factualالوقائعيةالبانية يف املعرفة  Knowledge بقدر ما
Conceptualاملفاهيميةاملعرفة -1تكمن يف  Knowledge مثل

نامذج التصنيفات، الفئات، املبادئ، التعميامت النظريات، ال
Proceduralالطرائقيةاملعرفة -2والبنيات؛  Knowledge أي

ت، كيفية إنجاز أمر ما، طرق التقيص، قواعد استخدام  املهارا
التي امليتامعرفيةاملعرفة -3املناهج، تطبيق املعايري؛ وأخريا 

م به أثناء تسمح للشخص بالوعي بعملياته املعرفية  أي ميا يقو 
...ة ماالتفكري والتعلم، وبأسباب نجاحه أو فشله يف أداء مهم

عرّف ت: وعليه، فمن التعلامت البانية يف الدرس الفلسفي
دا  البنيات املفاهيمية للمواقف الفلسفية، معرفة عامة ج

القدرة ،..باملذاهب الفلسفية من عقالنية وتجريبية ووجودية
يجيات عىل تحليل عنارص املحاججة واالستدالل، الوعي باسرتات

اتيجياتها، القراءة والفهم، تفّهم مبادئ الكتابة اإلنشائية واسرت 
..ةمعرفة أنواع النصوص وبنياتها، تحليل األخطاء املرتكب

التعلمات البانية
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اهيم من املفبنية من ( مبا فيها الفلسفية)املعارف اإلنسانية 
، تنظيم ركام املعطيات الجزئيةبوهي ما يسمح . حيث قوامها

ساس والتأكيد عىل املعارف األ . وبالتحويل إىل وضعيات جديدة
ولذلك . لهايعني يف الواقع التأكيد عىل املفاهيم و املبادئ املكونة

..( كاملهنص، درس بموقف، )ميكن مبدئيا رد معرفة فلسفية معينة 
.رفةمن هذه املعاملعلوم بالرضورة إىل بنية من املفاهيم، تحدد 

ا للتعلم يستحسن أن تعرض هذه البنية عىل شكل خارطة تيسري 
يعّد إدراك و. الذي هو إدماج املكتَسب يف البنية العقلية للمتعلم

ىل العالقات بني املفاهيم ضمن خارطة من أهم مؤرشات القدرة ع
ه ، خاصة أن موقع كل مفهوم داخل البنية يجعل داللتاملفهمة

ليست ، وبالتايل متغرية من بنية إىل أخرى، و سياقيةبالرضورة 
ملفاهيم رسوم تخطيطية تحدد اوالخرائط . معزولة ثابتةقاموسية

أو أسهم املتضمنة يف املحتوى، مرتبة هرميا، تربط بينها خطوط
ط العالقة، وعند إعداد هذه الخرائعىل مكتوب عليها كلامت دالة 

رم، تليها شمولية و تجريدا يف قمة الهيراعى وضع املفاهيم األكرث 
يف عريف وذلك ألن البناء املتلك األقل شمولية واألكرث محسوسية، 

.ذو طابع هرمي-أوزوبلحسب –ذهن املتعلم

خارطة املفاهيم العرض املنظم

ية العرض أو اإللقاء املنظم هو أحد القدرات املكونة للكفاية املهن
ن مصدراً م( بجانب الكتاب والنص)وخالله يصبح املدرس . للمدرس

دد ويستعمل العرض غالبا بص. مصادر املعرفة الجديدة املراد تعلمها
:ياتهوأساس. مثل موقف فيلسوف أو مضمون نصالترصيحيةاملعرفة 

املخصص للعرض ربع ساعة، بالنظر إىلsequenceعدم تجاوز املقطع -
املعطيات العلمية حول منحنى االنتباه عند املتعلم؛

ا؛ التحضري الجيد للامدة املعرفية وترتيبها ترتيبا منطقي-
ملتقدمة املنظاِمت ا)إعطاء املتعلمني أوال فكرة  عامة عام سيتم عرضه -

، أو طرح مشكلة تكون املعرفة املطلوبة أداة لحلها(عن أزوبيل
لسبورة، ألهم عرض العنارص املعرفية شفويا، والتثبيت، بالتدريج عىل ا-

مكن؛مكوناتها عىل شكل أفكار أو خطاطة مفاهيم، باستعامل األلوان إن أ 
باألساس، ولكن ميكن إفساح مجال لتساؤالت " إلقاء"العرض هو -

عملية املتعلمني، أو توجيه أسئلة إليهم بهدف شد االنتباه أو الدفع ب
العرض 

يرِد . )تعلامتاالنتقال إىل مقطع التقويم لقياس االستيعاب وتثبيت ال-
(11، ص 1991مفهوم العرض يف التوجيهات الرتبوية للامدة، نسخة 

ة فعالة وسيلة تعليمي( املكتوب)امللخص 
ولكن . تهالتحزيم املعطيات وتنظيمها وتثبي

متريره من خالل اإلمالء يفقده طابعه
التكويني فضال عن هدر الوقت؛ ألن 

اإلمالء هو أن تعمد إىل معطى مكتوب 
وي، فتتلوه محوال إىل إياه إىل معطى شف

تلتقطه أذن السامع لتحوله مجددا إىل
اع شكله املكتوب األصيل مع احتامل ضي

!املعطيات يف الطريق
ني وباملقابل، ميرَّر امللخص التكوي

ا املتعلم مكتوباً، مع ترك فراغات فيه ميلؤه
ن أن بروابط منطقية أو مفاهيم، ويستحس

.تقدم إليه يف الئحة ليختار منها
هكذا، ال يتم فقط تفادي هدر الوقت

ل وإرهاق املتعلم يف نشاط ميكانييك، ب
كويني يتحول امللخص إىل أداة للتقويم الت

.وفرصة للتعلم الذايت

امللخص التكويين
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في، النصوص من أكرث الوسائل التعليمية حضورا يف الدرس الفلس
ارش ولقد قُصد من هذا الحضور تحقيق اللقاء املب. تدريسا وتقوميا

ق إال إذا بيد أن هذا الهدف العايل ال يتحق. للمتعلم بخطاب الفيلسوف
إىل التعبري كان املتعلم قادرا عىل بناء معنى النص بنفسه، قبل أن يُصار

أخوذ وال يتحقق ذلك بنص م.. عن هذا البناء يف أطروحة ومفاهيم وحجج
خطاب رأسا من كتاب الفيلسوف الذي ما خطر بباله يوما أن يتوجه بال

يحوله ييكديداكتتحويل لذا، البد من إخضاع النص لـ ! إىل املتعلم الصغري
:؛ وذلك بـمن نص عامل إىل وسيلة تعليمية ناجعة وميرسة للتعلم الذايت

إعادة كتابة الرفع من درجة مقروئيته، بتخفيف كثافته املفاهيمية و -أ
مته جمله ذات الرتاكيب امللتوية أو املفردات الصعبة، ومراجعة ترج

وتصويبها إن كان مرتجام؛
همه؛السياق وبكل ما ييرّس فإرفاقه بهوامش شارحة ومبعطيات عن -
ناية املتعلم، تذييله بأسئلة مفكر فيها بعناية ومرتبة جيدا، تلفت ع-

هوم أو بطريقة غري مبارشة، إىل متفصالت النص أو إىل مقطع مهم أو مف
...، أو ما يحتاج منه إىل تركيز خاصمحاججة

النص بني بناء املعنى والدراسة املنظمةالتحويل الديداكتيكي للنص 

التي يقوم وهي القراءة. تحصيل الفهم وبناء املعنىمن أجل األوىل. النصوص" قراءة"مثة طريقتان لـ 
اء بها يف ويستحسن االكتف.. بها البرش أغلب الوقت عندما يقرأون جريدة أو كتابا أو دعوة أو منشورا

ي ال تكون اال بعد الت)الثانيةالبداية بالنسبة إىل الجذوع املشرتكة إعامال ملبدئْ االستئناس والتدرج؛ و 
لب منا، يف تختلف مطالبها من ماد دراسية ألخرى، والتي تتطالتي الدراسة املنظمة هي ( حصول األوىل

دالل أن نصوغ األطروحة، ونكشف عن البنية املفاهيمية، ونقف عند آليات االستالفلسفة، درس 
.ويات ومادة النصبحسب املستانفتاح، التي قد تتخذ أحيانا شكل املناقشةواملحاججة، ثم نأيت إىل لحظة 

قت أن عىل املتعلمني أسئلة، سيتعلمون مع مرور الو ( ة)يف النمط األول من القراءة يطرح املدرس
كلمة ما هو موضوع النص؟ ماذا يقصد الكاتب بقوله كذا أو ب: منها(. ا)يطرحوها عىل أنفسهم أو عليه

؟ بم يحاول إقناعنا؟ ما الفرق عنده بني كذا وكذا؟ هل ستكون كذا عنده!!(وهذا أهم األسئلة)كذا 
؟ ..ندما قال كذامقبولة أم مرفوضة، مباذا برر قبوله بكذا أو رفضه لكذا؟ ما دليله عىل كذا؟ إىل من يشري ع

نص؟ ما هو ؟ ماهي أنواع كذا يف ال(ومتفصالتهمنطق النص )ما هو التصميم  التي اعتمده يف بناء نصه 
(.رافانفرانسواز)نقيض كذا حسب النص؟ وغريها من األسئلة التي يحركها مطلب املعنى 

الفكرة : الحقايكفي أن يقال للمتعلم. يالَحظ أن بعض أسئلة بناء املعنى يؤهلنا إىل الدراسة املنظمة
فاهيم، الحجة الكلامت الفالنية محورية يف النص ونسميها امل. التي يحاول النص إقناعنا بها هي األطروحة

..كذا واالستدالل والدحض كذا يعطينا حجاج النص
رية يف مهاوي يالحظ أيضا أن القفز عىل مرحلة بناء املعنى والتصدي للدراسة املنظمة يُرْدي هذه األخ

.الجوفاءوالشكالنيةامليكانيكية 

وبإطار نظري لتدبري النمط الرتبوي القائم على التنا



:تيةتم تصور وتصميم الجذاذة  الواردة في هذه الوثيقة على نحو يراعي املبادئ التربوية اآل

( .تدبير الندرة كما يقول علماء االقتصاد)التدبير العقالني الرشيد لزمن التعلمات ��
ة كما سمتها يمر هذا الترشيد عبر التحديد املسبق والواعي للتعلمات األساس والتعلمات الباني��

-والقيميةsavoir-faire، املهارية Savoir، وذلك في املجاالت املضمونية 20-39املذكرة 

savoir-être. االستراتيجية
؛ أي Modulaireمجزوئيةأو متمفصلةالتعامل مع الحصة، أثناء التخطيط لها، باعتبارها -��

طولها ساعة" فترة زمن"أنها تتركب من متواليات من املقاطع واللحظات  وليست مجرد 

ومعلوم . نايةاخضاع اللحظات التي تتكون منها الحصة لتسلسل منطقي متنامي مفكر فيه بع-��
انت أن النظام والتسلسل يزيد من فرص االستيعاب من طرف املتعلم، فضال عن أنه كلما ك
وقع تمفصالت الحصة مستقرة على نظام واحد معروف  كان املتعلم أقدر على املتابعة والت

.واالستباق

البيداغوجيا املوجهة للجذاذة املقرتحة 



راز استثامر الوضعية املشكلة، وإب
ريهااملفارقات و االحراجات التي تث

طرح إشكال املحور األول

طرح إشكال املحور الثاين

طرح إشكال املحور الثالث

أنشطة تقويم

توجيهات أنشطة التعلم الذايت

لذايتالتثبيت و تتبع أنشطة التعلم ا

وف أقوال الفيلس: الحامل. املوقف األول
مإلقاء منظ: الوسيلة. أو مقطع من نصه

تقييم ومناقشة املوقف األول

أنشطة تقويم

توجيهات أنشطة التعلم الذايت

اين عرض كبسولة شاملة للمحور الث

الوقوف عىل االفكار املستفادة من 
نيةحوار، زوبعة ذه: الوسيلة. الكبسولة

مناقشة محتوى الكبسولة

أنشطة تقويم

توجيهات أنشطة التعلم الذايت

مقارنة املوقفني

أنشطة تقويم

توجيهات أنشطة التعلم الذايت

سوف أقوال الفيل: الحامل. املوقف الثاين
مإلقاء منظ: الوسيلة. أو مقطع من نصه

ية  املفاهيم البان: الحامل. املوقف األول
مخريطة املفاهي: الوسيلة. لألطروحة

انية  املفاهيم الب: الحامل. املوقف الثاين
مخريطة املفاهي: الوسيلة. لألطروحة

متارين ومهام محددة

ملء فراغات  بروابط منطقية: النشاط
:  وناملضمملخص تكويني : الحاملومفاهيم 

1مح-املوقف األول

عنارص : الحاملصياغة فقرة : النشاط
-ايناملوقف الث: املضمونمعرفية مبعرثة 

1مح

متارين ومهام محددة

التباين املقارنة بكشف التشابه و : النشاط
:  املضمونالكبسولة السابقة : الحامل

2موقفا مح

ولة الكبس: الحاملتحرير ملخص : النشاط
2موقفا مح: املضمونالسابقة 

متارين ومهام محددة

ة ملء فراغات  بروابط منطقي: النشاط
ملخص تكويني : الحاملومفاهيم 
3موقفا مح: املضمون

عنارص : الحاملإنجاز خطاطة : النشاط
كلاملفهوم ك: املضمونمعرفية مبعرثة 

متارين ومهام محددة

احملور الثالثاحملور الثانياحملور األولالتقديم اإلشكالي
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ت البحث والتوسع يف الدالال املفهمة
:  شكلةاأل -اللغوية والفلسفية للمفهوم  

ة استخراج أسئلة إضافية من الوضعي
عيات البحث عن وض: التطبيق-.املشكلة

وأمثلة أخرى إلشكاالت املحاور

لذايتالتثبيت و تتبع أنشطة التعلم الذايتالتثبيت و تتبع أنشطة التعلم ا

التعلمية-مقرتح جذاذة األنشطة التعليمية
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3 ،7
جميع الحصص

3 ،5
3 ،7
7

 األشكلة انطالقا من وضعية مشكلة
ا وكتابياصياغة أسئلة منظمة والتعبري عنها شفوي
القراءة الفلسفية
إدراك املعنى املتضمن يف االقوال والنصوص
الوعي بالذات وتقديرها اإليجايب
االنفتاح عىل الغري وقبول االختالف
التفكري املنطقي، االستدالل، املحاججة

الكفايات والقدرات

ري
ضو

احل
يم 

تعل
ال

تي
لذا

م ا
تعل

ال

دفةمقرتح جذاذة الكفايات والقدرات املسته

اؤلالنقد، وضع املواقف واألطروحات موضع تس
االنصات اليقظ والتعبري املنظم
التلخيص، متييز األسايس من الثانوي
النقد والحكم، واالستنتاج
يع إدراك العالقة بني املفاهيم، تفر: املفهمة

..املفهوم املركزي، رسم خريطة مفاهيم

1
1
3

جميع الحصص
جميع الحصص

3 ،5

رقم احلصةالكفاياترقم احلصة

2
4 ،6 ،8
6
4 ،6

جميع الحصص

 (همةاملف)التحليل الداليل واملعجمي للمفهوم
املبادرة وااللتزام اإلرادي
تحمل املسؤولية واالعتامد عىل الذات
وضع خطط والتنظيم الجيد للمخرجات
التفكري املنطقي، االستدالل، املحاججة

 واالستشكالالتساؤل
نتاج كتابة فلسفية منظمة
تشغيل أفعال املقابلة والدحض واإلثبات
التلخيص ومتييز األسايس من الثانوي
لاستخدام التكنولوجيا يف البحث والتواص

2
جميع الحصص
جميع الحصص

6 ،8
4 ،8

رقم احلصةالكفاياترقم احلصةالكفايات والقدرات

-8ص )ايات وثيقة التوجيهات الرتبوية، توصيف الكف: املرجع
(19-17ص )؛ جدول الكفايات والقدرات (9



مراعاة الغالف الزمني املتقلص 

وضوح املضامني املعرفية اإللقاء املنظم لعرض املعارف األساس(20-39مذكرة)الرتكيز عىل األنشطة البانية للتعلامت 

الخطاطات املفاهيمية

ةأقوال ونصوص فلسفية مختارة ومعالًج

أنشطة التعلم الذايت وتتبعهااستدماج

(ورقي أو رقميحاملعىل )دامئا مكتوبة 

طالَبيف حدود ساعة للحصة، تجنبا إلرهاق املتعلم امل
مبواد دراسية أخرى

ادةمعت" أعامل منزلية"مندمجة بالتعليم الحضوري، ال مجرد 

املعارف الفلسفيةالطرائق والوسائلاملبادئ العامة
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تهاذات مقروئية عالية، مع إمكانية الترصف فيها وإعادة ترجم

مهام محفزة ويف متناول املتعلم

تقلمزودة برشوحات كافية لتسهيل الفهم الذايت املس

خلوها من الغموض والرتاكيب امللتوية واملفردات الصعبة

ودقيقةتعليامت ومهام واضحة 

تنوع الكفايات املستهدفة والحوامل

الرتتيب املنطقي لعنارص املادة املعرفية

فاهيميأطروحة الفيلسوف عىل أساسها امل/الرتكيز يف موقف

زالدعوى بشكل واضح وممي/إبراز الحجج الداعمة لألطروحة

مواصفات التماريناملبادئ العامة

نص واحد يف كل مفهوم، يُدرس دراسة منظمة

الزوبعة الذهنية

مواصفات النصوص

الرتكيز عىل أنشطة التطبيق والبحث عن املعلومة

كبسوالت شخصية أو دروس تلفزية  متكني املتعلم من وثيقة ملنهجية اإلنشاء

شرتكةللنصوص مع متعلمي الجذوع امل" املنظمة"تفادي الدراسة توفر املتعلم عىل كراسة ألنشطة التعلم الذايت

لة تفادي التفاصيل املشتتة للرتكيز واملعارف العاط

املوجهة للجذاذةالديداكتيكا


