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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :توطئة

 إطار إصالح المنظومة التربویة إذ یتبنى المقاربة بالكفاءات وبناء أعّد ھذا البرنامج في

. التعّلمي/المعرفة كمنطلقات أساسیة لممارسات كل من األستاذ والتالمیذ في الفعل التعلیمي

غیر أّن التالمیذ . وھو موجھ باألساس إلى تالمیذ التعلیم المتوسط الذین مّسھم اإلصالح

 على دراسة ھذا البرنامج لم یمّسھم ھذا 2006/2007سیة المقبلون خالل السنة الدرا

اإلصالح في مرحلة التعلیم المتوسط، بل صادفوه  في السنة األولى ثانوي حیث وجدوا 

أنفسھم في ھذه السنة ملزمین بدراسة مضامین ریاضیة غیر منسجمة بصفة كلیة مع ما 

كل معطى یتعلق باإلحصاء أو  أّن مكتسباتھم كانت خلًوا من إذإضافة . تداولوه من قبل

باستعمال الترمیز العالمي أو من الممارسات التعّلمیة المرتبطة بالمقاربة بالكفاءات، وقد تّم 

التكفل بھم وفق إجراءات تتناسب مع وضعیتھم تمّثلت في شقین أحدھما یتعّلق بالمضامین 

، والشّق الثاني  فحذفت بعضھا وتم تخفیف بعضھا،المعرفیة الریاضیاتیة التي درسوھا

إّن ھؤالء التالمیذ ھم المقبلون . تمّثل في الممارسات التعّلمیة التي لم یعھدوھا من قبل

 على دراسة ھذا البرنامج، فھم بحاجة إلى إجراءات 2006/2007خالل السنة الدراسیة 

 لذلك سنفرد لھذه اإلجراءات وثیقة خارجیة نوضح فیھا. لتكفل بھم في ھذا المستوى أیضال

تكنولوجیات اإلعالم و االتصال كیفیة التكفل بھم نتطرق فیھا على وجھ الخصوص إلى 

في التعلیم، تذبذب العّینات، استقرار التواترات، الممارسة في القسم، یستعین بھا كل من 

و ذلك في انتظار وصول تالمیذ سنوات األستاذ والتلمیذ في اجتیاز ھذه المرحلة االنتقالیة، 

  .2007/2008 التعلیم الثانوي في الدخول المدرسي اإلصالح إلى
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    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:مقدمـة. 1
یدخل إعداد برنامج السنة الثانیة من التعلیم الثانوي لشعب العلوم التجریبیة، ریاضیات تقنیة 

وریاضیات المنبثقة من الجذع المشترك علوم وتكنولوجیا في إطار المنظور العام إلصالح 

و ھو یسعى إلى استمرار . المنظومة التربویة، سواء من حیث المنطلقات أو من حیث المبررات

 األولى ثانوي، ضمن مسلك یأخذ غایة السنةعّلمات التي شرع فیھا منذ المرحلة االبتدائیة إلى الت

كما یجعل من حّل المشكالت  .بعین االعتبار التعلیم الحلزوني والمقاربة بالكفاءات وبناء المعرفة

واقع أو التي التعّلمي خاصة تلك المشكالت المستمدة من ال/مسرحا لكثیر من عملیات الفعل التعلیمي

إّن ممارسة حّل ھذه المشكالت تساعد التلمیذ على تكوین نظرة أكثر إیجابیة إزاء . لھا عالقة بھ

أنھا تستمد مواضیعھا من الواقع الذي نعیشھ زیادة على مساھمتھا في بناء  الریاضیات على أساس

قوة معالجة أكبر الفكر، وأنھا لغة مھیكلة بتسلسل منطقي یعمل على تجریدھا بقصد إعطائھا 

للمساھمة في مختلف النشاطات اإلنسانیة، وبالتالي یجعلھا فضاء یستجیب لفضولھ العلمي و ینمیھ 

  . كما یمّیزھا باعتبارھا تعالج مواضیع دائمة النمو والتطور واالرتقاء. فیھ

یشترك ھذا البرنامج مع برنامج السنة األولى جذع مشترك علوم وتكنولوجیا في األسس 

إّن ھذا البرنامج یعتبر أّن للتلمیذ میال بشكل أو بآخر نحو المواد . علیمیة التي ُبِنَي علیھا كل منھماالت

العلمیة، ھذا المیل الذي كان قد بدأ في التبلور منذ السنة األولى ثانوي، لذلك تّم تقسیم مواضیعھ 

ُیعتبر ھذا التقسیم أحد . تضمن ثالثة میادین للتعّلم ھي التحلیل، الھندسة، اإلحصاء واالحتماال

العوامل التي تستجیب لرغبة التلمیذ في بدایة التخصص ابتداًء من ھذا المستوى الدراسي، باعتبار 

أّما . أّن كل میدان من میادین التعّلم الثالثة المعتمدة في ھذا البرنامج ھو فرع من أفرع الریاضیات

 البرنامج یتبنى تلك التي ُشرع فیھا منذ السنة التعّلمي فإّن/فیما یخّص ممارسات الفعل التعلیمي

األولى ثانوي وھذا قصد ترسیخھا عند األستاذ والتلمیذ من جھة، ومن جھة أخرى یتجھ نحو 

تھذیبھا في بعض جوانبھا خاصة في ممارسة البرھان والتحریر الریاضیاتي وفي معالجة الجانب 

یات تتطّلب منھ مناقشة نصوص ریاضیاتیة النظري للماّدة، حیث یجد التلمیذ نفسھ أمام وضع

وتقییمھا والبرھان على صّحتھا والمصادقة علیھا ) إلخ... مخّمنات ـ مبرھنات ـ براھین ـتعاریف (

إّن تعامل التلمیذ مع ھذا الجانب النظري للماّدة یتفاوت من شعبة إلى  .وصیاغتھا أو إعادة صیاغتھا

  .          عند تالمیذ شعبة الریاضیاتذروتھ صللیأخرى حسب مكانة الریاضیات في كل منھا 

یبقى ھذا البرنامج كسابقھ عقدا تعلیمیا یعمل األستاذ في إطاره بحیث ینطلق من اختیاراتھ، ومن    

وفي سیاق ذلك، علیھ أن یدرك أنھ بتطبیق توزیعھ . مضامینھ التعلمیة، ومن توجیھاتھ لیبني تعلیمھ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 4 

لألمثلة واألنشطة التي یختارھا، و بالتعابیر اللغویة المجازیة التي السنوي للبرنامج، وبمعالجتھ 

م ّویوظفھا، وبأسلوبھ الخاص الذي یعرض بھ تاریخ بعض األفكار الریاضیاتیة، وبالطریقة التي یق

بھا تعّلمات تالمیذه، وبالكیفیة التي یعاملھم بھا، بھذا كلھ یجسد صورة حیة عن الریاضیات لدى 

  .ھؤالء التالمیذ

  :مالمح التخرج من التعلیم الثانوي العام و التكنولوجي.2
یساھم تدریس الریاضیات في الجذع المشترك علوم و تكنولوجیا و الشعب المتفرعة عنھ إلى     

تحقیق مالمح التخرج في نھایة ھذه المرحلة التي تعتبر تتویجا لكل مراحل التعلیم السابقة لھ و 
  :امعي أو مباشرة الحیاة المھنیة و تتمثل ھذه المالمح في القدرة علىقاعدة االنطالق للتعلیم الج

 .  حل مشكالت ×
 . مواصلة الدراسة في إحدى التخصصات العلمیة في التعلیم الجامعي ×
 . التعلم الذاتي المستمر و البحث المنھجي و االبتكار ×
 . مزاولة تكوین مھني متخصص یؤھلھ إلى االندماج في الحیاة العملیة ×
 نقد الموضوعي و التعبیر عن المواقف و اآلراء و استخدام مختلف أشكال التواصل      ال ×

 .     و وسائلھ
 
  ـــــــــــ: الكفاءات المستھدفة في نھایة التعلیم الثانوي العام و التكنولوجي .3 

  Éالكفاءات العرضیة  )1
تنمیة الكفاءات العرضیة یساھم تدریس الریاضیات في التعلیم الثانوي العام و التكنولوجي في 

  :التالیة
التمییز بین النصوص الریاضیاتیة كالتعریف و .(  فھم التركیب الریاضیاتي وطبیعة البرھان فیھ×

  ، توسیع خاصیة أو قاعدة، إجراء تعمیم، ھیكلة... الخاصیة و النظریة 
 )لبحث فیھاالمكتسبات في تسلسل و تناسق، وضع موضع الشك األفكار غیر المبرھن علیھا و ا

فھم المعطیات، حصر المعطیات المفیدة لحل مشكل، ترییض .(  التفكیر المنطقي وحل المشاكل×
و نمذجة الوضعیات، وضع تخمینات، وضع خطة إلنجاز عمل، حصر الحجج و المبررات و 

 )تنظیمھا في تسلسل استنتاجي، اختیار إجراء مناسب و السیر فیھ نحو تحقیق الھدف
دقة المالحظة، فھم رسالة و تحلیلھا، ضبط .(لسلیمة في التعلم وعادات العمل الفّعال  التوجھات ا×

األفكار األساسیة في نص أو في محاورة، البحث عن المعلومات الضروریة للقیام بعمل ما، العمل 
 )الفردي الجماعي، روح المبادرة

 التي تساعد على ربط الجمل التحكم في المفردات اللغویة.(  التبلیغ بواسطة التعبیر الریاضي×
االستنتاجیة، تحریر برھان أو نص حجج أو تبریرات أو تفسیرات أو شروحات، تحریرا سلیما لغة 
و معنى، إجراء حوار أو مناقشة حول موضوع ذو طابع عام، ثقافي أو اجتماعي أو علمي، إنجاز 

 نصوص، توظیف رسومات أو تمثیالت بیانیة أو جداول قصد تلخیص وضعیة أو أفكار أو
  )تكنولوجیات االتصال في الوصول إلى المعلومة و التبلیغ
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 تقدیر وتذوق جمال الریاضیات والرغبة في توظیفھا و مواصلة دراستھا أو دراسة میدان قریب ×
تقدیرھا لذاتھا و لدورھا و استعمال مكتسبات ریاضیاتیة لمعالجة مسائل مرتبطة بالعلوم .(منھا

  ).لوم اإلقتصادیة أو العلوم الفیزیائیة او العلوم الطبیعیةاإلجتماعیة أو الع
   الكفاءات الریاضیة    )2

 .في میدان األعداد و الحساب )1.2
å معرفة و استعمال خواص األعداد الطبیعیة و الصحیحة النسبیة .  
çمعرفة واستعمال األعداد الحقیقیة و األعداد المركبة .  
éجحات ترییض وضعیات بواسطة معادالت أو مترا.  
èالتمییز بین المجھول والمتغیر والوسیط .  

            êتوظیف معادالت و متراجحات في حل المشكالت .  
 .في میدان التحلیل )2.2

åإدراك مفھوم الدالة بجوانبھ الثالثة، البیاني و الجبري و الحسابي .  
çترییض وضعیات باستخدام الدوال .  
éھا بوضوح و دقة معرفة التعابیر البیانیة و التعامل مع.  
èتوظیف الدوال لحل مشكالت .  
ê أنواعھا، خواص تحلیلیة، الحساب التكاملي و تطبیقات لھ(  دراسة الدوال.( 

 .في میدان الھندسة )3.2
åحل مسائل متعلقة باألشكال الھندسیة المألوفة في المستوي وفي الفضاء .  
çحث عن مجموعات  إنجاز اإلنشاءات الھندسیة األساسیة وإنشاءات مركبة و الب

  .النقط
éحل مسائل تتعلق بالھندسة التحلیلیة في المستوي و في الفضاء .  
è اإلزاحات، ضد اإلزاحات،التآلف، ( التعرف على بعض التحویالت النقطیة

 .  و توظیفھا في حل مسائل ھندسیة) التحاكي
 .في میدان اإلحصاء و االحتماالت )4.2

    å راج مؤشرات الموقع و مؤشرات التشتتالتعرف على سلسلة إحصائیة و استخ.  
    çنمذجة وضعیات قصد إجراء دراسة إحصائیة .  
    éاستخدام تعابیر بیانیة مختلفة للداللة على معطیات أو مؤشرات أو نتائج .  
    è نموذج ریاضي(  التعرف على تموج العیینات و بناء نموذج االحتمالي.(  
    êئیة و نموذجھا االحتمالي الربط بین معطیات تجربة عشوا.  
    ëإدراك مفھوم االحتمال و ممارسة الحساب االحتمالي .   
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 .فیما ما یتعلق باإلنشاء الریاضي و البرھان و توظیف المنطق )5.2
       åمعرفة أنماط البرھان و التمییز فیما بینھا و ربط كل منھا بصیغتھ المنطقیة.  
      çما في بناء براھین ریاضیة في كافة میادین  توظف المنطق الریاضي توظیفا سلی

  .التعلم
éو الربط لبناء استنتاجاتبدقة   المالحظة.  
è التعبیر مشافھة، بدقة و وضوح وباختصار و تسلسل منطقي عن األفكار الریاضیاتیة 

  .قصد تبلیغھا
êالتقییم و النقد البناء لنصوص ریاضیاتیة .  
ëي دقة البرھان و جزالتھ و تسلسلھ المنطقي استشعار و تذوق الجمال الریاضیاتي ف. 
í تحریر نص ریاضي تحریرا سلیما، لغة و معنى و مبنى، سواء تعلق األمر ببرھان 

                                      .أو وصف أو تفسیر أو شرح أو تقدیم حجة
 .فیما ما یتعلق بتكنولوجیات اإلعالم واالتصال )6.2

åیة و البیانیة في بناء تعلمات بما فیھا بناء برامج بسیطة و  استعمال الحاسبتین العلم
  .حل مسائل في الحساب و الدوال و اإلحصاء و االحتماالت

ç استعمال برمجیات الھندسة الدینامیكیة و المجدوالت و راسمات المنحنیات ومواكبة 
  .تطوراتھا
éاضیات استعمال اإلنترنت للبحث في مواضیع ریاضیاتیة أو مرتبطة بالری.  
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الكفاءات الریاضیة المستھدفة في نھایة السنة الثانیة من التعلیم الثانوي العام . 4

والتكنولوجي لشعب علوم تجریبیة ـ تقني ریاضي ـ ریاضیات 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُتعتبر السنة الثانیة من التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي حلقة الوصل بین بدایة المرحلة الثانویة 
ویفترض ھذا لبرنامج أّن التلمیذ قد اكتسب، في السنة األولى ثانوي، زادا معرفیا یؤھلھ . ونھایتھا

ك ینبغي تحقیق مجموعة من لمواصلة بلورة میلھ نحو االھتمام بالمواد العلمیة، ولتجسید ذل
  :  الكفاءات لدى ھذا الصنف من التالمیذ حسب الجدول اآلتي

   É:جدول الكفاءات المستھدفة

  التحلیل

 .دراسة اتجاه تغّیر دالة باستعمال دوال مرجعیة .1
 .تمثیل دوال انطالقا من تمثیالت بیانیة لدوال مرجعیة .2
 .ب الداّلة المشتّقةالتعّرف على اشتقاقیة دالة عند قیمة حقیقیة وحسا .3
 .باستعمال المشتقات) البحث عن القیم المثلى(حّل مسائل االستمثال  .4
 . حساب نھایات داّلة ودراسة سلوكھا التقاربي باستعمال ھذه النھایات .5
 .التعّرف على طبیعة متتالیة عددیة و دراسة اتجاه تغیرھا .6
  .حّل مسائل باستعمال المتتالیات .7

  الھندسة

أو ثالث نقط واستعمال خواصھ في حّل مسائل /على ُمَرجَِّح نقطتین وممارسة الحساب  .1
 . ھندسیة

 .تنمیة تصور األشكال في الفضاء .2
 .استعمال المنظور المتساوي القیاس لتمثیل األشكال في الفضاء .3
 .التعّرف على األوضاع النسبیة في الفضاء .4
 .ممارسة الحساب الشعاعي في المستوي وفي الفضاء .5
 .ب الشعاعي في الھندسة التحلیلیة في المستوى وفي الفضاءممارسة الحسا .6
 . حّل معادالت ومتراجحات مثّلثیة .7
  .أو التحویالت النقطیة/حل مسائل ھندسیة باستعمال الُجداء السّلمي و .8

اإلحصاء 

  واالحتماالت

 .تمثیل سلسلة إحصائیة بیانیا .1
 .ت وتفسیر ذلكتلخیص سلسلة إحصائیة بواسطة مؤّشرات الموقع ومؤشرات التشّت .2
 .تلخیص سلسلة إحصائیة بواسطة مخطط بعلبة .3
 ممارسة المحاكاة  و وضع نموذج ریاضي كمدخل لالحتماالت .4
  .ممارسة الحساب االحتمالي على فضاء احتمال منتھ .5

تكنولوجیات 

  اإلعالم 

  .شكلةأو البیانیة لبناء تعّلمات وإلجراء حسابات قصد حل م/استخدام الحاسبة العلمیة و .1
للتجریب و التخمین و مقارنة نتائج  أو البیانیة/استخدام البرمجیات و الحاسبة العلمیة و .2

، مفھوم نموذج ریاضي(و التصدیق و إلجراء المحاكاة وللتطرق إلى مفھوم جدید 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 8 

  ...)االحتمال،  واالتصال
  .أو الحاسبة البیانیة الستخراج منحنى دالة قصد استغاللھ/توظیف البرمجیات و .3
مجیات و الحاسبة البیانیة لحساب مؤشرات الموقع ومؤشرات التشّتت توظیف البر .4

لسلسلة إحصائیة أو الستخراج تمثیالت بیانیة أو مخططات خاصة بھذه السلسلة ثّم 
 .استغاللھا

  .توظیف برمجیات الھندسة الدینامیكیة قصد حّل مسائل ھندسیة .5

  المنطق 

والبرھان 

  الریاضیاتي

 .اطھممارسة البرھان بمختلف أنم .1
 .صیاغة نصوص ریاضیاتیة بصورة سلیمة .2
 . التمییز بین أنماط البرھان الذي یمارس في ھذا المستوى .3
  .تنمیة تصور التلمیذ للجانب النظري في البناء الریاضیاتي وترسیخھ لدیھ .4
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ّللة  تخص الشعبتین ریاضیات و ریاضیات ظاألجزاء الم:  مالحظة
 المظّللة والتي تشمل في نفس الوقت بینما األجزاء. تقنیة

   .تخص الشعبة الریاضیة فقط(*) على العالمة 
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    Éتقدیم البرنامج   ) 1.5

 التي تعطي األولویة لدور التلمیذ في المقاربة بالكفاءات          تم بناء ھذا البرنامج وفق 
ففي . ا، ولكن دون إھمال لھابناء المعرفة و توظیفھا أكثر من إعطائھ األولویة للمعرفة ذاتھ

وعلیھ .    إطار ھذه المقاربة، ال یمكن إدراج موضوع ما دون وجود مبررات وجیھة لذلك
فإن التعّلمات التي یتلقاھا التلمیذ تستمد مبرراتھا، في ھذا البرنامج،من كونھا تنطلق من 

ى سلوك الفرد على أنھ األبحاث الحدیثة في علوم التربیة و المبنیة على أسس تعلیمیة تنظر إل
نشاط متناسق و واع وھادف، كما تعكس ھذه التعّلمات وجود غایات تھدف المدرسة إلى 

  .تحقیقھا
إّن ھذه التعّلمات ال تنطلق بإعطاء التعریف أو عبر سلسلة من األمثلة التي تمثّلھا، بل 

ضع فرضیات و  مشكل مرتبط بواقع التلمیذ لیجد نفسھ و ھو یبحث فیھ، ی- تنطلق من وضعیة
یقترح حلوال ویبرر خطوات ویجرب خوارزمیات و یناقش اقتراحات و یخّمن نتائج، 

وبھذا یصبح في وضع استحوذ فیھ المشكل على تفكیره من . فیصادق على ھذه ویدحض تلك
جھة، و من جھة أخرى یكون ھو قد احتضن ھذا المشكل و تمّلكھ لیصبح قضیة تعنیھ بصفة 

 یدرك في نھایة المطاف أّن مكتسباتھ ال تسمح لھ بحّل ھذا المشكل و مباشرة، خاصة عندما
حتى إن سمحت لھ بذلك، فإّنھا تبقى محدودة و عاجزة عن تمكینھ من إعطاء حلول خبیرة، و 
عندھا یشعر بالحاجة إلى تناول المفھوم الجدید موضوع الدراسة ، و ھو بھذا یكون قد وجد 

نشیر ھنا إلى أّن إتباع ھذا المدخل المحسوس . و بصدد جنیھامبررات وجیھة للتعّلمات التي ھ
في التطرق إلى المفاھیم الجدیدة في البرنامج لیس باألمر الھین في جمیع المواضیع نظرا لما 

  . یحفھ من مصاعب تحتاج إلى تذلیل، فضال عن كونھ غیر ممكن في بعض الحاالت
 التعلیم الحلزوني في معالجة المفاھیم فیتعھد          إضافة إلى ما سبق فإن البرنامج یعتمد

تلك التي درست في المرحلة المتوسطة بالعودة إلیھا من خالل أنشطة جدیدة تتوسع فیھا ھذه 
المفاھیم فیتطرق إلى جوانب جدیدة منھا و یربطھا ببعضھا كما ھو الحال بالنسبة لموضوع 

لتحلیل و موضوع اإلحصاء الذي الدوال الذي یتوسع و یربط في ھذا المستوى بدراسة ا
یتوسع ویربط باالحتماالت و موضوع الحساب الشعاعي والھندسة التحلیلیة الذي یتوسع ھنا 

  .إلى الفضاء
:          إن تصنیف المواضیع التي یتطرق إلیھا ھذا البرنامج ضمن ثالثة میادین ھي

دف إلیھ تجسید مبدأ التعلیم  یھدف من جملة ما یھاإلحصاء واالحتماالت، الھندسة، التحلیل
الحلزوني، و ھذا ال یعني بأي حال من األحوال أن تدریس مواضیع أي میدان یتم بمعزل عن 

  .   مواضیع المیادین األخرى، بل یحدث ذلك في كنف االنسجام و التكامل فیما بینھا
ى ترسیخ العمل ، فإن البرنامج یعمل علالبرھان والتحریر الریاضیاتي         أما فیما یخص 

فیھما بمواصلة االستدالل الریاضیاتي و صیغ متنوعة للتحریر یظھر فیھا بشكل جلي 
توظیف بعض الكلمات و التعابیر المفصلیة مثل نعلم أن، لدینا، إذن، منھ، و علیھ، نالحظ 

، بالجمع طرفا لطرف، بالضرب طرفا لطرف، برفع الطرفین )نستنتج أن... و ... من (أن، 
  .إلخ... ، بتربیع الطرفین،... إلى الطرفین، بضرب الطرفین في... ، بإضافة  ... ةقوإلى 
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إّن استعمال مثل ھذه التعابیر یسمح للتلمیذ بتوظیف بعض مفاھیم المنطق، كالفصل و الوصل 
و ... ) فإن ... إذا كان ( و االستلزام الذي یستمر التطرق إلیھ في ھذا المستوى بمعنى العبارة 

، كما یسمح لھ باكتشاف و بناء صیغ تعبیریة تخفي ... )إذا و فقط إذا كان ( ؤ المنطقي التكاف
و بطبیعة الحال، یتطرق األستاذ إلى ھذه األمور عند معالجتھ ألي موضوع من . ھذه المعاني

و نؤكد ھنا على . البرنامج بصفة مستمرة، ویواصل تقریبھا إلى مبادئ المنطق المرتبطة بھا
ل مع مفھومي المكممین الكلي و الوجودي یتم بشكل ضمني في التعابیر الریاضیاتیة أن التعام

غیر أن استعمال رمزیھما غیر وارد في ھذا البرنامج وبالنتیجة أضحى استعمال الترمیز 
  .المنطقي لكتابة القضایا غیر وارد أیضا

 إلى االستمرار في  فإن البرنامج یسعىتكنولوجیات اإلعالم واالتصال،         و في باب 
استعمال الحاسبة العلمیة والحاسبة البیانیة واستخدام البرمجیات التي تساعد على إعطاء 

كما یسعى إلى استخدام برمجیات الھندسة الحركیة و . المنحنیات، قصد استغاللھ
المجدوالت،و ذلك لتسھیل الحصول على النتائج خالل البحث في مشكل، سواء تعلق األمر 

ب أو بالتمثیالت البیانیة في الدوال أو في اإلحصاء واالحتماالت، كما تستعمل عند بالحسا
  .معالجة بعض المفاھیم الریاضیاتیة كمفھوم العدد المشتق ومماس منحنى دالة

        
 من حیث أنھ یوسع مداه من للتقویم         إّن ھذا البرنامج یعطي، كسابقھ، أھمیة خاصة 

إلى التساؤل حول المفاھیم و " ھل جواب التلمیذ صحیح؟ " لقدیم الجدید اإلجابة عن السؤال ا
اإلجراءات التي اكتسبھا و إلى التكفل بالصعوبات التي تعترضھ و األخطاء التي یرتكبھا و 
تثمین الحلول التي یقترحھا و األفكار التي یعرضھا مرورا بتقدیر المجھودات التي یبذلھا و 

  .  تقویم مواقفھ من محیطھ المدرسيیواظب علیھا، وصوال إلى
 من وسائلھ و أھدافھ الرئیسة في تعلیم و حّل المشكالت           یعتبر ھذا البرنامج مسألة 

تعلم الریاضیات باعتبارھا المسار الطبیعي للبحث و اإلبداع في المعرفة اإلنسانیة منذ الِقدم، 
ید مكتسباتھ الفعلیة في وضعیة فالبحث في مشكلة ُتعرض على التلمیذ یدفعھ إلى تجن

استكشافیة یدمج فیھا، إضافة إلى معارفھ الریاضیاتیة التي تشتمل على المفاھیم و المھارات 
حّل الحسابیة المتعلقة بالقوانین و الخوارزمیات، قدراتھ العقلیة و الوجدانیة لیجسد بذلك كفاءة 

  .  و الوصول إلى المعرفة بالمساھمة في بنائھاالمشكالت
، فھو بالمقابل ال االستعمالي والنفعي للریاضیات         وإذا كان ھذا البرنامج یھتم بالجانب 

 لھا، ولھذا الغرض یعمل األستاذ، عند معالجتھ ألي موضوع، على الجانب الّنظريُیھمل 
درست سابقا مع تقدیم برھانھا، .. .خاصیةتوجیھ التلمیذ نحو تقدیم صیاغة ذاتیة لمبرھنة أو 

وال یجعل ذلك مقتصرا على حصص الدروس . یوسع ذلك إلى عالقة ریاضیاتیة أو تعریفو
نسعى من خالل التكّفل بھذا . بل یمدده إلى عملیات تقویم تالمیذه التي یقوم بھا من حین آلخر

.الجانب إلى تحقیق الربط بین األسس الریاضیاتیة للمفاھیم والطرائق التي یكتسبھا شیئا فشیئا
      

قد أبرم عقدا تربویا معنویا مع     إّن األستاذ و ھو یطبق ھذا البرنامج مع تالمیذه یكون      
نفسھ و مع تالمیذه ومع الھیئة التعلیمیة التي یعمل بالتنسیق معھا و تحت إشرافھا، یلتزم 
بمقتضاه العمل على تحقیق استمراریة السیرورات التعلمیة المأخوذة في مراحل التعلیم السابق 

  .اصة مرحلة التعلیم المتوسطخ
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  :عرض میادین التعلم) 2.5
التفصیل، إلى المیادین الثالثة التي یتكون منھا ھذا البرنامج شيء من تتعرض ھذه الفقرة، ب   

حیث ُیمّھد لكل میدان بفقرة تصف أھم ما جاء بھ و تعطي نظرة مختصرة لھ و تشیر إلى 
عمودا خاصا بالمحتوى الریاضیاتي و عمودا العمل المنتظر فیھ، إضافة إلى جدول یضم 

ینص على الكفاءات القاعدیة یعمل األستاذ على تحقیقھا، حیث یمكن اعتبارھا مؤشرا للتقویم 
أما العمود الثالث فقد خصص لتقدیم بعض . یساعد األستاذ في تقویم تعّلمات تالمیذه

 و أحیانا أخرى الكفاءات التوجیھات و التعالیق التي تعني أحیانا المحتوى الریاضیاتي
أما القراءة . القاعدیة، و علیھ فقد صارت القراءة األفقیة ضروریة لفھم المراد من البرنامج

العمودیة لھ خاصة لعمود الكفاءات القاعدیة فھي تحقق تنظیم المعارف التي ینص علیھا 
فظ لھا وحدتھا في  و بما یح،البرنامج و تسلسلھا بما یجعلھا متجانسة و متناسقة و متكاملة

  .التناول
  

  التحلیل )1.2.5
É                                               

انطالقا من  التعریف الریاضیاتي المعتاد، نكتفي  نظرا لصعوبة تقدیم  مفھوم النھایة، في ھذا المستوى،   
سرعة المتوسطة إلى كالمرور من ال(بمقاربة تجریبیة و حدسیة  لھ  من خالل وضعیات ذات داللة 

 .تمھد لتقدیم مفھوم العدد المشتق) السرعة اللحظیة في الحركة المستقیمة
 یطلب التطرق إلیھ  لذا  مفھوم المشتق یشكل موضوعا أساسیا من البرنامج، تجدر المالحظة إلى أن

  . من استثماره طوال السنةنتمكنكي لمبكرا 
قدیم مفھوم نھایة متتالیة أو نھایة دالة في شعبتي ا لریاضیات تنقترح تعمقا أكثر عندما یتعلق األمر ب    

والریاضیات التقنیة، بتوظیف مكتسبات التالمیذ في السنة األولى ثانوي حول المسافة والمجاالت 
  .والحصر من خالل أمثلة بسیطة

  : تبرز في موضوع التحلیل النقط األساسیة اآلتیة
 .تجاه تغیرھا وتمثیلھا بیانیاتفكیك دالة إلى دوال مرجعیة لدراسة ا •
 .التعرف على دالة كثیر حدود وحل مسائل توظف فیھا المتراجحات من الدرجة الثانیة •
حساب العدد المشتق، تعیین معادلة المماس، حساب مشتقات الدوال المألوفة و توظیف إشارة  •

fالدالة المشتقة   .  و تعیین قیمھا الحدیةf في دراسة اتجاه تغیر دالة ′
حساب النھایات،  في ، استعمال النظریات األساسیة0xحساب نھایة منتھیة أو غیر منتھیة عند  •

 . النھایات في حاالت عدم التعییندراسة
 .∞−أو  ∞+عند )غیر منتھیة  أو(دراسة و التفسیر البیاني لنھایة منتھیة ال •
 .دالة لمنحنىمقارب مستقیم  ا معطى ھو مستقیمّنأ إثبات •
 .البحث عن مستقیم مقارب مائل لمنحني دالة •
 . متتالیةبةاالبرھان على رت •
 p حساب الحد العام ومجموع  وحسابیة أو ھندسیةمتتالیة   معطاة، ھي متتالیةّنّأالبرھان على  •

 .حدودھا عاقبا من متاحّد
   .(*)حساب نھایة متتالیة  •
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  توجیھات وتعالیق وأنشطة  الكفاءات القاعدیة  المحتوى المعرفي
r  

 عمومیات
 عملیات على الدوال

gf +، f⋅λ¤ 
 gf ×¤ 

g
f¤g fο.  

  
  
  
  

اتجاه التغیر 
والتمثیل البیاني 

للدوال من 
fالشكل k+ 

f⋅λ   gو fο  
 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

r  
 االشتقاقیة

 
  :العدد المشتق

  ، ریفالتع
  .ھندسيال التفسير

  
  

r  
تفكیك داّلة باستعمال الّدوال  •

 .المرجعیة
التعّرف على داّلة كثیر حدود  •

 .وعلى درجتھا
  
  
  
  
  
  
  
 

لة باستعمال دراسة اتجاه تغیر دا •
 .الدوال المرجعیة

تمثیل دالة بیانیا باستعمال الدوال  •
 .المرجعیة عندما یكون ذلك ممكنا

  
  
  
  
  
  
  
  
 
ستخدم فیھا معادالت تحّل مسائل  •
أو متراجحات من الدرجة /و

 .الثانیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

r  
حساب العدد المشتق لدالة عند  •

 .0xعدد حقیقي
  
  
  
  

r  
ó السنة  ننطلق من الدوال المدروسة في

  .األولى
ó قترح أنشطة تتطلب كتابة الدالة التناظریة ت

أو دالة كثیر حدود من الدرجة الثانیة على 
  .أشكال مختلفة حسب الھدف

ó عالج بعض األمثلة قصد توضیح أھمیة ت
g الدالة الذي تكون فیھI تعریف المجال fο 

  .معرفة
ó یمكن استعمال الترمیز f(I) لنشیر إلى 

  .f بالدالة Iمجموعة صور عناصر
  
ó لدوال من  مضادةق إلى دراسة أمثلةنتطّر 

gf: الشكل +، gf  ال یمكن إعطاء ×
 . قواعد حول اتجاه تغیرھا

ó بیانیا الدوال ّثل نمf k+ ،fλ ونوسع ذلك ،
)، fإلى الدوال  )bxfx +→ ،
( ) kbxfx  علما أّن  التمثیل البیاني →++

  .لوم معfللدالة 
ó  فیما یتعّلق بالّدالةg fο نكتفي بالحالة التي 

  .  رتیبتینg و fیكون فیھا كل من 
ó  توظف شفعیة دالة أو دوریتھا قصد

استعمالھما القتصار الدراسة أو لتبریر تناظر 
 .يمنحن

 
ó  إشارة ثالثي  تحدیدصبح ینعمل على أن 
 أثناء التلمیذ عند  آلیاة الثانیةحدود من الدرجال

 .حّل ھذا النوع من المسائل
ó  تدریبمثل ھذا النوع من المسائل فرصة لی 

التالمیذ على استعمال الحاسبة البیانیة لحل 
 .معادلة من الدرجة الثانیة

 

r  
ó یمكن مقاربة العدد المشتق بیانیا بعدة طرق   ،
من السرعة ذلك المرور  علىنقترح كمثالو

المتوسطة إلى السرعة اللحظیة في الحركات 
المستقیمة حیث نبدأ بتلك التي معادالتھا 

  .من الدرجة الثانیةالزمنیة للحركة 
ó ر مسألة وجود العدد المشتقاثت( *) .  
ó نعرف العدد المشتق للدالةf 0 عندx بأّنھ 

 : دالةللھیة النھایة المنت
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  الدالة المشتقة 
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  

الربط بین إشارة 
المشتق واتجاه 

  .التغّیر
  
  
  
  
r  

  النھایات
  
لنھایات والسلوك ا

التقاربي لمنحنى 
  .دالة

 .حساب النھایات
  
  

  
  
  
  
  
 
 .ماسلُملمعادلة تعیین  •
  
  
  
  
  
  
  
  
 حساب مشتقات الدوال المألوفة •
 x xa ؛ nxx 1x؛→

x
a؛  

  sinx xa ؛cosx xa.   
  
 :حساب مشتقات الدوال  •

gf + ،gf ×،1
g
،f

g
. 

( )x f ax b+a 
  

  

 تعیین اتجاه تغیر دالة •
استعمال المشتق لتعیین القیم  •

 .الحدیة لدالة
حل مسائل تستخدم فیھا دوال  •

 .   ودوال صماءناطقة 
  
r 

 xحساب نھایة دالة عندما یؤول •
+ أو إلى 0xإلى   - أو ¥ ¥. 

 
 x نھایة دالة عندما یؤولمعرفة •

+ أو إلى 0xإلى  - أو ¥ ¥. 
  
  
 

( ) ( )0 0f x h f x
h

+ -  h a  لّما یؤول h 0إلى   

  0x قابلة لالشتقاق عندfنقول عندئذ إّن 
)بالرمزfةرمز للعدد المشتق للّدالون )0f x¢.  
  
ó  تفّسر قابلیة االشتقاق للدالةf  ُمماس بوجود
) معامل توجیھھ ھو ھا البیاني،تمثیلل )0f x¢.  

ثّم یتم إجراء التقریب الخطي لھذه الّدالة 
      :بواسطة الدالة التآلفیة  0x بجوار القیمة

( )( ) ( )0 0 0x f x x x f x¢ - +a   
):       أي  ) ( )( ) ( )0 0 0f x f x x x f x¢» - +  

  :في الحاسبة البیانیة
       . ذلك لتوضیحZoomباللمسة نستعین  
  
ó ینالرمزستعمل نجعل التلمیذ ی f ¢، ( )f x¢  
 . یمّیز بینھماو
ó   
ó االشتقاق مطابقة یةبلامجموعة ق نالحظ أّن 

لمجموعة التعریف في كل أنواع الدوال 
ة في ھذا المستوى ماعدا دالة الجذر قررالم

 .التربیعي
ó   
ó  نجد في استخراج قواعد حساب مشتقات

ھذه الدوال فرصة یمارس فیھا التلمیذ 
 .البرھان

 
ó تجاه تغیر دالة ختار أمثلة ندرس فیھا ا ت

  .كثیر حدود أو دالة ناطقة
ó   تقترح أنشطة تھدف إلى استنتاج حصر

  .دالة على مجال بثوابت أو دوال بسیطة
ó التي نبحث فیھا " االستمثال"عالج مسائل  ت

  .عن القیم الُمثلى  التي تحقق المطلوب
r 
ó  نقترح في البدایة أمثلة حول حساب

xالنھایات عندما  ® +  ثّم عندما ¥
0xx →< 0  ثّم عندماxx →>. 
ó  یقتصر تطبیق تعریف النھایة، باستعمال

المجاالت، على أمثلة للدوال المرجعیة 
 .كتفسیر للمقاربة التجریبیة والحدسیة للمفھوم

x ax b+a،2x xa،1x
x

a،
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r 

 المتتالیات العددیة
 

  .تولید متتالیة عددیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ب نھایة دالة ناطقة عندما حسا •
  حد a، حیثaإلى xیؤول 

 .لمجموعة تعریف ھذه الّدالة
  
التفسیر البیاني لنھایة غیر منتھیة  •

 .0xإلىxلدالة عندما یؤول 
  
 
 وجود مستقیم معرفة شرط •

مقارب للمنحني یوازي أحد 
 .المعلممحوري 

تبریر أن مستقیما معلوما ھو  •
 . مستقیم مقارب

  .البحث عن مستقیم مقارب مائل •
  

 استعمال النظریات األولیة •
المجموع؛ الُجداء؛ المقلوب؛ ( 

  .لحساب نھایات) حاصل القسمة
  
 عدم إزالةحساب نھایات ب •

  .التعیین
  
  
  
  
r  

 .ظاھرة بواسطة متتالیةوصف  •
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

x xa.  
  
  
  
  
  
  
ó بیانیة لتخمین وجود  یمكن استعمال حاسبة

مستقیم مقارب بالبحث المتكرِّر عن معادلتھ 
baxyالتي تكون من الشكل(  ثّم ) =+

 .تبریرھا فیما بعد بالحساب
 
ó عند  تبریر قواعد حساب النھایات یطلب

حرص على مع ال ،لنظریات األولیةااستعمال 
ختار ت والتطبیق السلیم لھا من قبل التلمیذ، 
 تناظریة لذلك أمثلة لدوال كثیرة حدود ودوال

 .ودوال ناطقة أخرى
 
ó مختارةأمثلةب عدم التعیین تتوضح حاال  ،

ونذكر ھنا بأّن التركیز على تقنیات الحساب 
الجبري في تحویل عبارة أمر یساعد التلمیذ 

 تجاوز الصعوبات التي یمكن أن على
  .تعترضھ في إزالة حاالت عدم التعیین

  
r  
ó  بالدلیلندرج الترمیزnu ونسجل أّن 

)اإلشارة إلى الترمیز الدالي  )nu)  المستخدم
وتوظیفھ في بعض ) في الحاسبات البیانیة

 األحیان یساعد التلمیذ على استخدام ھذه
الحاسبات، حیث تظھر عندئذ المتتالیة كدالة 

 ونوضح الفرق بین المتتالیة ¡ نحو Nمن 
uوالحد nu الذي دلیلھ n.  
ó نقترح أنشطة حول ظواھر متقطعة تِِِؤدي 

)إلى عالقات من النوع  )nfun  أو =
( )nn ufu =+1.  
ó  نحسب حدود متتالیة بواسطة مجدول أو

  .حاسبة بیانیة
ó بواسطة ،نقترح توضیحات بیانیة مختلفة 

)النقط  )nn unM  أو بواسطة النقط ;
( )1; +nnn uuMبالید،في حالة متتالیة تراجعیة  

 .أو بالحاسبة البیانیة أو باستعمال البرمجیات
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   اتجاه تغیر متتالیة -
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  المتتالیات الحسابیة
  
  
  
  
  

  المتتالیات الھندسیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

منتھیة النھایة غیر ال
  .لمتتالیة

  
  المتتالیات المتقاربة

  
  
التعّرف على اتجاه تغیر متتالیة  •

( )nuابتداًء  من رتبة معینة. 
  
  
  
  
  
  
  
  
 .التعّرف على متتالیة حسابیة •
حساب الحد العام لمتتالیة حسابیة  •

 .nبداللة 
ا متعاقبا  حًدpحساب مجموع  •

 .من متتالیة حسابیة
  
 .التعّرف على المتتالیة الھندسیة •
حساب الحد العام لمتتالیة ھندسیة  •

 .nبداللة 
 حًدا متعاقبا pحساب مجموع  •

  .من متتالیة ھندسیة
  
  

ó حساب نھایة متتالیة عددیة.  
  
  
حساب نھایة متتالیة باستعمال  •

 األدنى د األعلى، الحدت الحنظریا
 .والحصر، في حساب النھایات

(*) 
   
  
  

ó أمثلة لمتتالیة غیر رتیبةجدرت . 
 
ó  نعتمد في دراسة اتجاه تغیر متتالیة على: 
nn اشارة الفرق - uu −+1.  
  حیث f أو اتجاه تغیر الدالة -

   ( )nfun =.  

ن المقارنة بی على  أو-
n

n

u
u في حالة ما  (1 و+1

  ).إذا كانت المتتالیة ذات إشارة ثابتة
  
 
 
ó  بواسطة ) أوھندسیة(نعرف متتالیة حسابیة

یسمى ) qأو (rحّدھا األول و عدد حقیقي
  .أساس المتتالیة

ó  یمكن اقتراح تطبیقات من الحیاة العملیة
 .وضعیات المیة قدرة التلمیذ على نمذجةلتن
  

  

ó  ؤول حدھا العام ی متتالیة عددیة نھایةتخمین
 على  یمكن أن نختار كمثال.إلى ما ال نھایة

  .1 أساسھا أكبر من ذلك نھایة متتالیة ھندسیة
ó  نختار أمثلة بسیطة یقود حساب الحدود

  (*).المتتابعة لھا إلى ھذا التخمین
ó نقول عن متتالیة :نستعمل التعریف التالي 
 إذا وفقط إذا كان كل مجال lھا متقاربة نحو ّنإ

 یشمل أیضا كل حدود المتتالیة lمفتوح یشمل  
  (*).ابتداء من رتبة معینة 

ó  نضع حیز التطبیق ھذا التعریف في
الحاالت البسیطة ونعطي على األقل مثاال 

نطبق على المتتالیات .على عدم تقارب متتالیة
 النھایات المشابھة المتعلقة بنھایات الدوال

(*)  
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                É  الھندسة  )2.2.5
                                   

أسس ...  كمبرھنة طالیس و تشابھ أشكال و مبرھنة فیتاغورس ولھندسیة اتشكل بعض المفاھیم
  .الكفاءات التي تنمو بالھندسة الشعاعیة و الھندسة التحلیلیة

 : الھندسة النقط اآلتیة میدانفقرات تبرز أساسا في مختلف
ة ة نقط أو تالقي مستقیمات ودراسیلھ إلثبات استقاماإنشاء مرجح وحساب إحداثیاتھ و استعم •

 ).في الھندسة المستویة(  مجموعات نقط
) جمع األشعة وضرب شعاع بعدد حقیقي(توظیف خواص العملیات على األشعة في الفضاء  •

 .دون التطرق إلى أیة دراسة نظریة
مستویات مستو مواز ألحد ل تعیین معادلة الفضاء، إحداثیاتھا في معلم في أعطیت نقطة تعلیم •

 .لمسافة إلیجاد معادلة مجموعة نقطیة، استعمال دستور ااإلحداثیات
 . استعمال خواص الزوایا الموجھة إلثبات تساوي زوایا •
 . c= b sinx + a cosxو حل المعادلة  حل معادالت ومتراجحات مثلثیة بسیطة  •
حساب الجداء السلمي في المستوي واستعمال خواصھ إلثبات عالقات تعامد وحساب مسافات  •

 .دائرةلمستقیم أو معادلة لعادلة  زوایا وتعیین م أقیاسأو
 .ھندسيتعیین محل  •
 .حل مسائل حول اإلنشاءات الھندسیة •
 .استعمال خواص التحاكي إلثبات استقامیة نقط •
 .وجوهنشاء مقطع مستو لمكعب و لرباعي إ •
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  توجیھات وتعالیق وأنشطة  الكفاءات القاعدیة  المحتوى المعرفي
r 

 في المرجح
 مستويال
  
  
  
  
  
r  

  الھندسة الفضائیة
  
 

  المقاطع المستویة
  

  
الحساب الشعاعي 

 في الفضاء
  
  
  
  
  
  
  

 التعلیم في الفضاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المسافة بین 
  نقطتین

  
  
  
  
  

 
 ثالث  مرجحإنشاء مرجح نقطتین، •
  .نقط

 .حساب إحداثیات المرجح •
ة نقط یاستعمال المرجح إلثبات استقام •

 .أو تالقي مستقیمات
  
  
  

 .إنشاء مقطع مكعب بمستو •
 .إنشاء مقطع رباعي وجوه بمستو •

  
  

ممارسة الحساب الشعاعي في  •
  .الفضاء

استعمال األشعة إلثبات توازي  •
 . واستقامیة ثالث نقطشعاعین

البرھان على أّن أشعة من نفس  •
 .المستوي

  
  
  

 . إحداثیاتھاأعطیت نقط علیمت •
 
تعیین معادلة لمستو مواز ألحد  •

 .مستویات اإلحداثیات
نقطة بتعیین معادالت مستقیم معّرف  •

 . لھو شعاع توجیھ
إثبات أّن أشعة معطاة تنتمي إلى نفس  •

 . المستوي
  
  
  
  
  
استعمال مبرھنة فیثاغورس إلیجاد  •

 .المسافة بین نقطتین
استعمال دستور المسافة بین نقطتین  •

ادلة مجموعة نقط تحقق لتعیین مع
 .خاصیة ما

 
 

  
توظیف نظریة طالیس في إنشاء مرجح  •

 .نقطتین
یمكن استعمال خاصیة التجمیع في إنشاء  •

 .مرجح ثالث نقط أو أكثر
  .تتم دراسة المرجح في المستوي •
  لدراسة تقترح أمثلة یوظف فیھا المرجح  •

  . وتعیینھا و إنشائھامجموعات نقطیة
  
  
  
  

  
  

نستعمل بدیھیات الوقوع والترتیب المدروسة 
لسنة األولى ثانوي لتبریر ھذه في ا

  .اإلنشاءات
  
  

وفة على األشعة في ألنمدد العملیات الم  •
، بتوظیف خواص المستوي إلى الفضاء

الجمع الشعاعي وضرب شعاع بعدد حقیقي 
 لبنیة الفضاء دراسة نظریة كل  ونتجنب
  .الشعاعي

  
  
  
 التالمیذ من  تمكین إلىھدف ھذه الفقرة ت •

  .التعلیم في الفضاء
 .تعلق األمر ھنا بمعلم متعامد ومتجانسی  •
  
 یكون  خاصة في معالجة حاالت یحبذ البدء •

 مستویات ألحد یافیھا المستوي مواز
 .بعد ذلكتوسع  ال، ثّمحداثیاتاإل
) ترمیز الستعمل ن • ); ,P o i j

r r
 اللةللد مثال 

المنسوب إلى المعلم على مستوي اإلحداثیات 
( ); ,o i j

r r
 ونعّین معادلتھ، مما یساعد على 
 .استخراج معادالت المستویات المطلوبة

  
ستعمل مبرھنة فیثاغورس إلیجاد ھذا ت •

وظف في التطبیقات للحصول یالدستور، ثّم 
  :على معادالت كل من

  .الكرة التي مركزھا مبدأ المعلم * 
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r  

  الزوایا الموجھة 
   وحساب المثلثات

الزاویة الموجھة 
  لشعاعین

  
 

 أقیاس الزاویة
  الموجھة

  
  
  
  
  

  حساب المثلثات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

معادالت 
   مثلثیةومتراجحات

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

r  
استعمال خواص الزوایا الموجھة  •

 .إلثبات تقایس الزوایا
  
  
  
  
 .تعیین أقیاس زاویة موجھة لشعاعین •
  
  
  
  
  
  
 المتعلقة لیحوتوظیف دساتیر الت •

بجیب التمام و بالجیب في حل مسائل 
  .مثلثیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 .حّل المعادالت المثلثیة األساسیة •
 .حّل متراجحات مثلثیة بسیطة •
cos: حّل المعادلة • sina x b x c+ =  

األسطوانة الدورانیة التي محورھا أحد *  
 .تمحاور اإلحداثیا

المخروط الدوراني الذي رأسھ مبدأ  * 
 .المعلم و محوره أحد محاور اإلحداثیات

في حالة األسطوانة، یمكن اعتبار أوال مقطع 
  r و نصف قطرھا Oالكرة التي مركزھا 

بأحد مستویات اإلحداثیات، مثال مقطع الكرة 
 ھو دائرة z=0بالمستوي الذي معادلتھ 

ي  و معادلتھا في المستوOمركزھا 
( ); ,P O i j

r ur
222ھي  ryx  وثم نتساءل +=

  .zعن معنى ھذه المعادلة عندما یتغیر
  

r  
 .نبرھن نظریة الزاویة المحیطیة •
نتطرق في ھذه الفقرة إلى الزاویة الموجھة  •

لشعاعین غیر معدومین وإلى خواصھا دون 
ثّم نتطرق إلى أقیاس . أي توسع نظري
صة القیس الرئیسي الذي زاویة موجھة، خا

[یكون محصورا ضمن المجال  ];π π−.  
الوحدة التي نستعملھا لقیاس الزوایا ھي  •

ونلفت انتباه التالمیذ إلى قبول . الرادیان
التعبیر المجازي الذي نعبر بھ على الزاویة 

 وقیسھا في نفس الوقت كقولنا 
تساوي  ... الزاویة " 

3
π"   

 العالقات المدروسة في السنة توظف •
 واألعداد الحقیقیة xاألولى الخاصة بالعدد

x−،xπ: المرفقة لھ وھي  +،xπ −  
:ثّم نمددھا إلى األعداد 

2
xπ

و −
2

xπ
+.  

نتحقق  عند استعمال الدائرة المثلثیة من  •
تحكم التلمیذ في تحدید أرباعھا وصور القیم 

, ,
6 3 4
π π π 1 ومن تمثیل األعداد 2 3

, ,
2 2 2

، ثم 
كما نوجھ .ربط ذلك بالجیب وجیب التمام

التلمیذ،كلما كان ذلك ممكنا الستخدام 
ت التي توفرھا الدائرة المثلثیة في التناظرا

حساب جیب وجیب تمام الزوایا الشھیرة في 
  .  بقیة األرباع

  
  :نقصد ھنا المتراجحات من النوع •
ax <cos ،bx <sin،...  

فیما یخص المتراجحات ،نكتفي بحلھا على 
ّثل مجموعة على األكثر ونمπ2مجال طولھ 
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r  

 في الُجداء السلمي
 المستوي 

 وتطبیقات لھ
  تعاریف وخواص

  
  
  

  المستقیم والدائرة
  
  
  
  
  
  
  
  
r  

التحویالت النقطیة 
 في المستوي
  التحاكي

   تعاریف و خواص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مسائل ھندسیة
  

  

  
  
r  
 .حساب الجداء السّلمي لشعاعین •
 

استعمال خواص الجداء السلمي  •
 .إلثبات عالقات تتعلق بالتعامد

  
  
  
  
م شعاع علكتابة معادلة مستقیم  •

 باستعمال الجداء  لھ ونقطة منھ،ناظمي
 .السّلمي

ء السلمي استعمال خواص الجدا •
  .لتعیین معادلة دائرة

استعمال خواص الجداء السلمي  •
أو عبارتھ التحلیلیة لحساب مسافات /و
 . زوایاأقیاسو
 
r  
استعمال خواص التحاكي إلثبات  •

 .استقامیة نقط
توظیف التحویالت النقطیة في حل  •

 .مسائل ھندسیة
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 .تعیین محل ھندسي  •
  .سیةحل مسائل حول اإلنشاءات الھند •

  .الحلول على الدائرة المثلثیة
  
r  

مختلفة للُجداء السلمي التعاریف القدم ت •
  .تكافؤھاعلى برھن ی
  :برز المساویاتت
22 2.AB AB AB AB AB= = =

uuur uuur uuur uuur  
2" الترمیز  •

AB
uuur" یقرأ :  

  ".ABالمربع السلمي للشعاع " 
مبرھنة (ألوفة درج العالقات المتریة المت •

2الكاشي، 2MA MB+،2 2MA MB− ( التي
  نستعملھا لحساب المسافات أو الزوایا

  .البحث عن مجموعات نقط في وأ
  

 الجداء السلمي إلثبات دساتیر توظیف
الجمع المتعلقة بجیب تمام و جیب وعبارة 

sin 2aو cos 2aالتي تستنتج منھا .  
  
r  

خصص دروس للتحویالت التي درست تال  •
التناظر المركزي، التناظر المحوري، (سابقا 

ھا من تعالجبل تتم م، )االنسحاب، الدوران
 بتوظیف الخواص خالل حّل بعض المسائل

  :التالیة
o  الحفاظ على االستقامیة، المرجح، الزوایا

 .الموجھة
o مساحات على األطوال وعلى الالحفاظ. 
o  الخواص المتعلقة بصور بعض األشكال

 ).مستقیم، قطعة مستقیم، دائرة(الھندسیة 
  أشكالصورنقترح أنشطة حول إنشاء  •

  .لھما نفس المركز تحاكیینبتركیب ھندسیة 
تجدر المالحظة إلى أن كل تحاك نسبتھ 

سالبة ھو مركب تحاك نسبتھ موجبة وتناظر 
  .مركزي

  
ندسي یجرنا نذكر بأّن البحث عن محل ھ •

في أغلب األحیان إلى إثبات االحتواء في 
المرحلة األولى ثّم إثبات االحتواء العكسي 

في المرحلة الثانیة، بینما یمكننا استعمال 
تحویل نقطي من تجاوز ذلك بالوصول إلى 

  . مباشرةتاستنتاجا
نقترح مسائل یبرز فیھا التفكیر المنطقي  •
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دسیة ھن(في اختیار وإیجاد عدة طرق للحل 
شعاعیة، ھندسة تحلیلیة، توظیف التحویالت 

عند البحث في ھذه المسائل ...). النقطیة،
مراحل التجریب والتخمین   نثّمننستغل و

. قوم بھا التلمیذ، بل ونشجعھ على ذلكیالتي 
كما یمكن االستعانة برمجیات الھندسة 

  .الدینامیكیة
في أغلب الحاالت یكون من األنجع  •

تربط النسب المثلثیة للزوایا استعمال دساتیر 
  .واألضالع ومساحة المثلث

  
                É اإلحصاء و االحتماالت )3.2.5

                                                            
 و ھذا المیدانضروریة للفھم و التعامل مع ویھدف موضوع اإلحصاء إلى تثبیت عناصر أساسیة   
  . بعض الوضعیات البسیطة بتفسیرھیم تسمح اكتساب مفااكذ

ن للتشتت ی المخططات بالعلب و مؤشرتتمثل فيتم إدراج أدوات جدیدة في البرنامج  في ھذا اإلطار 
  .)االنحراف الربعياالنحراف المعیاري و (

  :ما یلي    یركز برنامج اإلحصاء في ھذا المستوى على
 ". االنحراف المعیاري - الوسط الحسابي" نائیة  و بالثةتلخیص سلسلة إحصائیة بمخطط بالعلب •
 .ةتفسیر مخطط بالعلب •
  .ربعيال االنحرافاستعمال خواص االنحراف المعیاري و  •

 و تجارب عشوائیة أ انطالقا من وذلك مفھوم االحتمال الوصفي في تقدیم اإلحصاء   نعتمد على
، حیث نالحظ أنھ  إحصائیةن سلسلةتھا عدة مرات للحصول على تواترات مختلفة لقیمة معینة ممحاكا

   .كلما كبر مقاس العّینة كلما اقترب تواتر ھذه القیمة من احتمالھا
 :تبرز النقط اآلتیة االحتماالتدراسة في   

 .االحتمال المتعلق بھاتجربة عشوائیة وقانون ب تعریف الحوادث البسیطة المتعلقة •
 ).....، حادثة مركبة،طةی بسادثة ح(حساب احتمال حادثة •
 .تالا حساب االحتمال في وضعیة تساوي احتم •
  .األمل الریاضیاتي والتباینمتغیر عشوائي وحساب ل االحتمالتعیین قانون  •

 
  توجیھات وتعالیق وأنشطة  الكفاءات القاعدیة  المحتوى المعرفي

r  
    اإلحصاء

  
  بعیات،الُر

 المخططات بالعلب
  
  
  
  
  
  
  

r  
تلخیص سلسلة إحصائیة بواسطة  •

 .ةمخطط بالعلب
  
 
  .تفسیر مخطط بالعلبة •
  
  
  
  
  
  

r  
یتعلم التلمیذ إنشاء مخطط بالعلبة  •

 3Qیین األعلىباستعمال الوسیط و الربع
 لعشریینایمكن استعمال  ( 1Qواألدنى
  ). 1D و األدنى9Dاألعلى

نستعمل حاسبة بیانیة إلنشاء مخطط  •
 .ةبالعلب

یمكن مقارنة عدة سالسل إحصائیة  •
بواسطة مخططات بالعلب، حیث نعین 

 Me والوسیط 3Q و1Qن یالربعی
  .والقیمتین الكبرى والصغرى لكل سلسلة
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 لتشتتلمؤشرات 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
r  

  االحتماالت
  

 قانون االحتمال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
الوسط الحسابي لالنحرافات حساب  •

نحراف المعیاري، المطلقة، اإل 
  .االنحراف الربعي

تلخیص سلسلة إحصائیة بواسطة  •
 االنحراف ،الوسط الحسابي(الثنائیة 
 .)المعیاري

تلخیص سلسلة إحصائیة بواسطة  •
 الوسیط، الوسط الحسابي(الثنائیة 

 ).اتالنحرافل
  
  
توظیف خواص االنحراف المعیاري  •

 .واالنحراف الربعي في حل مسائل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
r  

عدد  وصف تجربة عشوائیة بسیطة، •
 . منتھ فیھالممكنةالنتائج ا

  
  
  
  
  
  
  
 
 .نمذجة بعض الوضعیات البسیطة •
  
حساب األمل الریاضي، االنحراف  •

 .لقانون احتمال) والتباین(المعیاري 
  
  
  
  
  

 

 الفرقیعرف االنحراف الربعي على أّنھ  •
13 QQ −. 
فئات عدد النبین بواسطة أمثلة، تأثیر  •

 .على االنحراف المعیاري
 
 نختار  إحدى الثنائیتین أمثلةمن خالل  •
) الوسط الحسابي، االنحراف المعیاري(
 )اتالنحراف لیط، الوسط الحسابيالوس(و

التي تجیب عن السؤال المطروح في 
  . (*)المثال

 
  
نبین بصفة خاصة كیف یمكن استنتاج  •

 xمؤشرات التشتت للمتغیر اإلحصائي 
y حیث yومؤشرات المتغیر  ax b= + 

  . عددان حقیقیانb وa حیث
نالحظ تأثیر القیم المتطرفة في سلسلة  •

 االنحراف المعیاري أو االنحرافعلى 
  .بین الربعیات

نالحظ تذبذب االنحراف المعیاري في  •
، ونستعمل nسالسل إحصائیة مقاسھا 

 .ذبذب لمشاھدة ھذا الت مجدوال
  
r  

تعیین   عشوائیةنقصد بوصف تجربة •
 حیث Ωمجموعة النتائج الممكنة 

{ }1 2, ,..., nΩ = ω ω ω  ثّم إرفاق كل ،
 حیثب ip بعدد حقیقيiωنتیجة
1ipیكون أي تعیین  ip<0مع  ∑=

) الثنائیات );i ipω حیث ip ھو احتمال 
}الحادثة البسیطة }iω  . 

  
نشیر إلى أّن المدخل إلى مفھوم االحتمال  •

یمر عبر نمذجة وضعیات من خالل 
 ففي تجربة إلقاء قطعة ،المقاربة التواتریة

 نالحظ أّن ، من المّراتبیرا كیة عددانقد
 قترب من یھین الوجدظھور أحتواتر 

، مما یسمح لنا وجھ اآلخرتواتر ظھور ال
ل ؤوبالقول أّن تواتر ظھور كل منھما  ی

1نحو االستقرار حول القیمة 
2

وبھذا . 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 23 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

االحتماالت 
 المتساویة

  
  
  
  
  
  
  
  

 المتغیر العشوائي
    
  
  

  
  
  
  
 

 . محاكاة تجارب عشوائیة بسیطة •
  
  
  
 
حساب احتمال حادثة بسیطة وحادثة  •

 .مركبة
استعمال خواص االحتمال في حساب  •

 . بة المركحوادثاحتماالت بعض ال
  
  
  
  
  
  
 .تعیین قانون االحتمال لمتغیر عشوائي •
  
  
  
  
 
 و التباین اتيحساب األمل الریاضی •

  .لمتغیر عشوائي واالنحراف المعیاري

رمي قطعة ( تجربة  ال ھذهنكون قد نمذجنا
1، ثّم أّن القیمة )نقدیة مرة واحدة

2
 ھي 

  أحد ظھوراحتمالالتي نسمیھا فیما بعد 
 .ینالوجھ

بعد اختیار نموذج للتجربة العشوائیة،  •
ویتعلق األمر بتجارب من .یمكن محاكاتھا

إلقاء قطعة نقدیة، إلقاء النرد، : (النوع
 ...)السحب مع اإلرجاع،

 
 :حاتندرج، من خالل أمثلة، المصطل •

حادثة عكسیة، إتحاد أو تقاطع حوادث، 
لة، یالحادثة األكیدة، الحادثة المستح

  .حادثتان منفصلتان
  
في حالة تساوي االحتماالت، نحسب  •

  :  بالعالقة Aاحتمال حادثة 
  )لتحقق الحادثة(عدد الحاالت المالئمة 
  )لنتائج التجربة(عدد الحاالت الممكنة 

  
ر مثال للمتغی یمكن اقتراح كأول •

 علیھ نتحصل  الذي" الربح: "العشوائي 
حیث نعبر " الربح و الخسارة"في لعبة  

الخسارة بعدد عن عن الربح بعدد موجب و
 .سالب

  الریاضیاتیةال نكتفي بإعطاء العالقة •
حسب بھا األمل الریاضي وال  یالتي

بحسابھ فقط، بل نحرص على إعطاء 
معنى لھ من خالل ربطھ بالوسط الحسابي 

  . وسط الحسابي المتزنالب تھقأو بعال
   

                             
  :توجیھات منھجیة خاصة) 6

  : ـ بناء المعرفة بدل تقدیمھا جاھزة1
یتفادى ھذا البرنامج تقدیم المعرفة جاھزة للتلمیذ لیتلقاھا في قوالب معدة سلفا ذلك أن 

 و بنائھا من قبل التلمیذ نفسھ في التعلمیة فیھ ھو اكتشاف المعرفة/مدار العملیة التعلیمیة
سیاقھا الطبیعي أو على األقل في سیاق مرتبط و قریب منھ، فیستغنى من جھة عن طرح 

و من جھة ". لماذا ندرس الدوال " أو " لماذا ندرس المعادالت؟ " أسئلة كالسؤال المألوف 
لھذا فإن األستاذ . داعأخرى یتعود ھذا على أسالیب البحث مما ینمي فیھ روح االبتكار و اإلب

مدعو إلى اختیار األنشطة التعلمیة و المشكالت التي تخدم ھذا االتجاه، و عند معالجتھ لھا 
یعمل على إعطاء الوقت الكافي للتالمیذ خالل فترة البحث كما یسمح لھم بعرض ما توصلوا 
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ئلتھم علیھم و یجیب إلیھ فینظم المناقشة بینھم و معھم فیعید إلیھم الكرة بإعادة طرح بعض أس
على بعضھا تارة أخرى عند الضرورة، كما یساعدھم على التعبیر عن أفكارھم لیكون بذلك 
شریكا لھم في بعض الفترات من الحصة، و یكون في فترات أخرى مصدر المعرفة 

 .المؤسسة، و بھذا یصب العمل في اتجاه تجسید مبدأ بناء المعرفة
  
  : ـ الممارسات في قاعة الدرس2

التعلمیة في القسم إلى نوعین، ممارسات تعلیمیة /تنقسم ممارسات العملیة التعلیمیة
في آن واحد و في إطار  یؤدیھا األستاذ و ممارسات تعّلمیة یؤدیھا التلمیذ، و یحدث كل ھذا

من التوافق و التناسق و التكامل و بدرجة مسؤولیة أكبر عند األستاذ، باعتباره محرك العملیة 
 و تتراوح ھذه الممارسات من تقدیم التعلمات إلى تقویمھا مرورا ببناء المعرفة و  .برمتھا

توظیفھا و ذلك عبر سلسلة من النشاطات التي تتمثل في اختیار الوضعیات الممھدة لدراسة 
مفھوم جدید أو اكتساب إجراءات و تقنیات جدیدة،كما تتمثل في العودة إلى مفھوم سابق قصد 

ه أو توظیفھ، و في بناء البراھین و صیاغتھا أو صیاغة نصوص ریاضیة توسیعھ أو تجرید
أخرى، و في التبلیغ و ھیكلة المعارف و التدرب على الطرق و  التقنیات و الخوارزمیات 
أثناء حل التمارین المنزلیة و الفروض المنزلیة و الفروض المحروسة و االختبارات و أثناء 

 بالذكر ھو العمل على أن یحدث كل ذلك  في جو یسوده تصحیحھا بعد إنجازھا، و الجدیر
الحوار و النقاش و النقد البناء و التفتح على الرأي اآلخر و التطرق، مثال، إلى الجانب 
التاریخي لمفھوم ما أو إلى أعمال بعض الریاضیین، كلما أمكن ذلك خاصة عند حل 

  .المشكالت
تنوعة تساعد كل من األستاذ و التلمیذ إن أداء ھذه الممارسات الیوم یتطلب وسائل م

على القیام بھا، فباإلضافة إلى الوسائل التقلیدیة المتعارف علیھا في عالم التربیة و التي منھا 
إلخ، نجد أن ھذا البرنامج .... الكتاب المدرسي و وثائق األستاذ و كراس التلمیذ و السبورة و

لعلمیة و الحاسبة البیانیة و الحاسوب بما یقحم و سائل تكنولوجیة جدیدة منھا الحاسبة ا
، اثنین ھمایتضمنھ من برمجیات، و المالحظ ھو أن العمل ینصب ھا ھنا على تحقیق ھدفین 

تعلم التلمیذ العمل بھذه الوسائل أوال و توظیفھا ثانیا من قبلھ و من قبل األستاذ   بغرض أولي 
  .یتمثل في ممارسة الریاضیات

 بالكفاءات التي تعتبر من اختیارات ھذا البرنامج تلقي بظلھا على ھذه  وال شك أن المقاربة
الممارسات بما یجعلھا بمنأى عن تجزئة المعرفة من جھة، وبما یكفل لھا من جھة أخرى 

  . االمتداد إلى خارج قاعة الدرس لیتحقق بذلك مبدأ التحویل الذي تمتاز بھ الكفاءة
  
  : ـ دور األستاذ3

ام بصدد تقدیم وصفة عمل تحدد دور األستاذ، ذلك أن ھذا الدور أكبر لسنا في ھذا المق
و لكننا .من أن یحصر في مجموعة من البنود أو التعلیمات بالنظر إلى طبیعة مھمتھ التربویة

نرسم لھ ھنا خطوطا أساسیة و شواھد ثابتة تكون نبراسا لھ في أداء رسالتھ أداء في مستوى 
ر إلى أن مقدمة ھذا البرنامج، خاصة الفقرة األخیرة منھ التي لذلك نشی. الطموحات المسطرة

یجسد صورة حیة عن الریاضیات لدى ھؤالء ...... إن ھذا البرنامج ھو عقد تعلیمي :( نصھا
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تعتبر بمثابة اإلطار المرجعي الذي ینطلق منھ األستاذ ألداء دوره الذي المنوط بھ، ) التالمیذ
 الدرس و ال على فترة العمل بداخلھا بل یتسع إلى ما قبل و الذي ال یقتصر على حدود حجرة

كما أن كل التوجیھات و التوضیحات الواردة فیھ أو . الدخول إلیھا و إلى ما بعد الخروج منھا
في الوثیقة المرافقة لھ ال تغني األستاذ عن االجتھاد و المثابرة لفھمھا بقصد إثراء عملھ بھا 

تفكیر في إنجاز عمل ما مع التالمیذ إلى التخطیط لھ إلى تنفیذه في فمن ال. تجسیدا لما جاء فیھا
إطار ھذا البرنامج، یحقق األستاذ ربط التعلمات مع بعضھا ربطا عمودیا في المیدان الواحد 
و ربطا أفقیا في المیادین التعلمیة جمیعا، كما یتسنى لھ ترتیب األولویات في المعارف التي 

وع معین، بتوافق و انسجام مع الكفاءات القاعدیة التي ینص یستھدفھا في درسھ من موض
علیھا البرنامج في ھذا الموضوع بالذات، فیفكر و یخطط الستراتیجیة تناول موضوع خاصة 
إن كان جدیدا باختیار األنشطة المناسبة كتلك التي تجعل التلمیذ یعي بأن مكتسباتھ غیر كافیة 

للمعرفة و الباحث عنھا أو تلك التي تھیكل مكتسباتھ لحل مشكل كما تجعلھ في وضع الطالب 
كما یفكر األستاذ و یخطط لكیفیات تشجیع التالمیذ و حثھم و مساعدتھم . أو تدمجھا أو توظفھا

عند الضرورة و تقویم تعلماتھم و استیعاب مواقفھم و ردود أفعالھم ویدرج ضمن ذلك 
ق لھ و لھم التكامل و االنسجام فیما بینھم أسالیب و طرق التنسیق بین دوره و دورھم بما یحق

و معھ باعتماد الحوار الریاضیاتي و المناقشة البناءة و األخذ باقتراحات التالمیذ لتھذیبھا تارة 
و تبیان نقائصھا تارة أخرى، مع أخذ تمثیالتھم السابقة للمعرفة بعین االعتبار فیستدعي 

لجاھزة منھا، و حمل أخطائھم على محمل المعارف القابلة للتجنید و یحث على توظیف ا
المقاربة بالكفاءات التي تنظر إلى الخطأ على أنھ دلیل وجود معرفة لكنھا لیست المقصودة 
في ذلك الحین، و علیھ البد لألستاذ من التروي في مثل ھذه المواقف لیمحص و لیدقق في 

الحصة نفسھا أو في ھذا الخطأ قصد الوصول إلى مصدرھا و من ثمة معالجتھا، إن في 
و ال یكتفي في أداء دوره ھذا، بالتفكیر في المضامین و التخطیط لھا بل البد أن . حصة الحقة

یفكر أیضا في الكیفیة التي یجسد بھا التدخالت المذكورة في ھذه الفقرة، فللطریقة التي 
التي یتعرض بھا إلى یخاطب بھا التالمیذ و لألسالیب التعبیریة التي یتمثلھا أمامھم و للكیفیة 

تاریخ بعض األفكار الریاضیاتیة و للتفاعل الوجداني مع عملھ تأثیر مباشر على العملیة 
التعلمیة سلبا أو إیجابا و على مردودھا و بالمقابل على التلمیذ بصورة عمیقة و /التعلیمیة
 المدرسي و األستاذ ھنا مدعو إلى تقدیم صورة إیجابیة عن الریاضیات في المحیط. دائمة

 . عامة و لدى تالمیذه خاصة
  
  : ـ دور التلمیذ4
 

إن فعل التعلم یقتضي من فاعلھ بذل جھد معین نحو ما ھو بصدد تعلمھ، و یبدأ 
باالستعداد النفسي والتركیز الذھني على الفعل، و یتأسس على قدرات التلمیذ و مكتسباتھ و 

د و التركیز الالزمین لھ و تأكید حصول عاداتھ في التعلم، لذلك فھو مدعو إلبداء االستعدا
النیة لدیھ لمباشرة التعلم من خالل االستجابة لنظام التعامل ضمن المحیط المدرسي و قبول 

إن ھذا الدور ال یقدم . الدور الذي یعطى لھ فیھ، سواء ما یتصل بقاعة الدرس أو ما یدور فیھا
األستاذ أو غیره، ال تقبل األخذ و لھ على شكل الئحة من التعلیمات و األوامر، من طرف 

الرد من البدایة بل ھي عبارة عن تعلیمات عمل یطلب منھ إنجازه وفقھا في قاعة الدرس أو 
خارجھا، إضافة إلى توجیھات و نصائح و إرشادات تسوغ لھ بمسوغات ترغبھ في العمل 
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 تشرح لھ المضار الناتجة المدرسي إذ تبّین لھ فوائد العمل بھا و المنافع المبتغاة من ورائھا و
عن إھمالھا أو التھاون في تطبیقھا، و ذلك في إطار یحسسھ بالتضامن معھ من أجل مصلحتھ 
التي یجب أن یكون أول الحارصین علیھا، و یراعي في ذلك مستوى نضجھ النفسي و العقلي 
 في حیث یسمح لھ أحیانا بالمشاركة في صیاغتھا أو االستفسار حول جدواھا و التدرج

  . تطبیقھا و التآلف معھا لتصبح بعد ذلك عادة متأصلة فیھ
إن تعلیمات العمل التي تقترن بإنجاز ما، تعتبر في إطار المقاربة بالكفاءات الوجھ اإلجرائي 

و التي تتمحور أساسا حول ما یجب . للتوجیھات و النصائح و اإلرشادات المشار إلیھا سابقا
ففي قاعة الدرس یكون .لدرس و خارجھا أي في البیت أو المكتبةأن یقوم بھ التلمیذ في قاعة ا

التلمیذ باستمرار في حالة نشاط تعلمي یتنوع بین التفكیر في حل لمشكلة أو اقتراح حل لھا أو 
تبلیغ حل أو مناقشة فكرة أو بناء برھان أو تحریر نص أو التعبیر بواسطة منحنیات أو 

و نذكر ھنا بأن إنجاز ھذه المھام یحدث .یقة أو قاعدةمخططات أو االستفسار عن فكرة أو طر
بدرجات متفاوتة من تلمیذ آلخر و من حین آلخر، كما أن اقتناع التلمیذ  بإنجازھا یكفل لھ 
سھولة االندماج مع أقرانھ في عمل األفواج وفي التنافس الشریف معھم و التمركز في قلب 

  . التعلمیة/العملیة التعلیمیة
ج قاعة الدرس فیتمثل أساسا في تنظیم وقتھ ألداء واجباتھ المدرسیة بصفة أما دوره خار

متوازنة و واعیة یبتعد فیھا عن االرتجالیة و المناسباتیة، مما یمكنھ من المواظبة على إنجاز 
و . األعمال التي یطلبھا منھ أستاذه وفقا للتعلیمات و التوجیھات المقدمة من طرف ھذا األخیر

 تعزیز مكتسباتھ بمعالجة تطبیقات إضافیة و مراجعة دروسھ و ضبط ما تتمثل أیضا في
و في االستعداد للفروض . أشكل علیھ فیھا لیسأل عنھ الحقا أستاذه أو زمالئھ في الصف

الفصلیة المحروسة التي تبقى لحد اآلن المحك الرئیسي الذي یحدد و یعطي إشارة االنتقال 
 .علىمن مستوى دراسي إلى مستوى دراسي أ

                 
  :التقویم ـ 5

  .التعلمیة/التقویم حجر زاویة في العملیة التعلیمیة) 1.5
یعتبر التقویم سمة رئیسیة في السلوك البشري بالنظر إلى دوره في بناء نظرة عن 

التعلمیة /وال ینئ بھذه القاعدة في العملیة التعلیمیة. شيء ما، أو في تحسین مردود عمل معین
ره العمود الفقري الذي یساعد على حمایتھا من االنزالقات التي قد تفرزھا عملیة باعتبا

  .تجسیدھا في إطار اختیارات و توجھات البرنامج
التعلمیة فتمدده على / إن ھذه االختیارات تجعل من التقویم جزء ال یتجزء من العملیة التعلیمیة

و ال یتوقف عند معرفة .  أثناءه و بعدهكل مراحلھا إلى أن یلتف حولھا، فیكون قبل التعلم و
الخطأ أو النقص أو العقبات التي تصادف التلمیذ أو األستاذ، كما ال ینزوي في خانة التركیز 
على التلمیذ كإعطاء عالمة لھ، و ال یحد بزمن معین من حصة الدرس و ال بموقف معین 

 منسجم بین األستاذ و بل ھو جزء من الممارسات التي تتم في قاعة الدرس بشكل. منھا
التالمیذ و یكون أحیانا نتاج إفرازات تقتضیھا طبیعة العملیة نفسھا كأن یالحظ األستاذ في 
مالمح وجھ التلمیذ نوع من الحیرة والتساؤل التي لم تتبلور بعد في ذھنھ و غیر المعلن عنھا 

  .من قبلھ تصریحا أو تلمیحا
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كن أن نطلق علیھ مصطلح التقویم التربوي الذي تتفاعل إن التقویم الذي یتبناه ھذا البرنامج یم
فیھ الجوانب المعرفیة و الوجدانیة و الحس حركیة عند كل من األستاذ و التلمیذ معا و سویا و 

لذلك فمن العبث أن نحاول في ھذا المقام إعطاء طریقة . لیس بشكل منفرد كل على حدة
قدم خطوطا عریضة، في إطار المقاربة ولكننا ن. نموذجیة تتكفل بتفاعل ھذه الجوانب

بالكفاءات، تسمح لألستاذ عند العمل بھا، بتنظیم أدائھ و تحسین مردود عملھ في قاعة الدرس 
تتلخص ھذه الخطوط في . بما ینعكس إیجابیا على عمل تالمیذه على المدیین القریب و البعید

 بالتقویم و التي تعطي معنى لھ و تحري اإلجابة بصفة دائمة عن التساؤالت الرئیسیة المتعلقة
إن ". لماذا أقوم؟"و " كیف أقوم؟ "و "  ماذا أقوم؟ "و " متى أقوم؟: "تتمثل في األسئلة

محاوالت اإلجابة على ھذه األسئلة كفیلة بإحالة األستاذ على التفكیر في الفترات التي 
ھ و في الكیفیة التي یخصصھا للتقویم خالل حصة الدرس و في األشیاء التي یقومھا في درس

ینفذ بھا ذلك و األدوات الضروریة لھ و لتالمیذه للقیام بھذه المھمة إضافة إلى التفكیر في 
  . أھداف ھذه العملیة

إن المقاربة بالكفاءات تعتبر موجھا و إطارا لھذا التفكیر تمده باألفكار الرئیسیة لإلجابة، تلك 
  . و المعنونة بفترات مخصصة للتقویماإلجابة التي نوجزھا في الفقرة الموالیة 

  
  .فترات مخصصة للتقویم) 2.5
 :قبل التعلم •

 "التقویم التشخیصي "یطلق على التقویم الذي یجرى في بدایة الحصة مصطلح 
استنادا إلى وظیفتھ التي ھي المساعدة على معرفة و تشخیص الوضعیة الحالیة 

تنحصر عادة في إما أنھا متوفرة لمكتسبات التالمیذ الضروریة لھذه الحصة و التي 
و عادة ما . فقط عند التلمیذ أو أنھا جاھزة للتوظیف من قبلھ أي أنھ قادر على تجنیدھا

یتم تجسید ذلك بواسطة   أسئلة معدة سلفا تطرح شفھیا أو كتابیا لیجیب عنھا التلمیذ أو 
 مكتسبات إن التحقق من إحدى الصفتین اللتین تحملھما. من خالل تقدیم نشاط لھ

التالمیذ أمر ضروري لمواصلة العمل في اتجاه الھدف من ھذا التقویم و ھو العمل 
على إحداث التجانس على مستوى المعارف المقصودة ھنا و من ثم االنطالق في 

  .المرحلة الموالیة لتقدیم الجدید من الدرس
   

 :أثناء التعلم •

 عندما یكون التالمیذ منھمكین في یطلق على التقویم الذي یجرى خالل عملیة التعلم أي
البحث في مشكل أو في أنجاز عمل و بصفة عامة عندما یكونون في حالة تعامل مع ما 

إن التالمیذ و ھم في ھذه الحال، ال شك . "التقویم التكویني " یعرض علیھم مصطلح 
ط إن ھذا النشا. إلخ... یجیبون عن أسئلة و یطرحون استفسارات و یقدمون مقترحات 

یعطي لألستاذ بادئ ذي بدء و ھو یستمع إلجاباتھم و یالحظ أعمالھم، نظرة أولیة عما 
حققھ بعضھم من تعلم دون البعض اآلخر من ثم یتعمق في معالجة الوضعیة بإعادة 
الشرح مثال أو تقدیم تطبیق إضافي إن كان األمر یتعلق بتقنیات حسابیة أو 

إلخ من ...  الذي أحاط بالمفھوم مثال خوارزمیات أو نشاط تعلمي خاص بالغموض
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إن التقویم التكویني ال ینبع من . اإلمكانیات التي ال یمكن حصرھا في ھذا المقام
االستماع إلى إجابات التالمیذ أو مالحظة أعمالھم، فحسب، بل و ینبع أیضا من 

ي یستند توقعات األستاذ و تنبؤاتھ لمواقع الصعوبة التي یمكن أن تعترض التلمیذ و الت
في البحث عنھا و كشفھا إلى رصیده العلمي، الذي یعمل على إثرائھ بصفة مستمرة في 
الحدود التي تسمح لھ بأداء مھامھ، وإلى رصیده المعرفي الذي تعتبر التجربة المھنیة و 

و الجدیر بالذكر في ھذا الباب ھو أن الرغبة الملحة في . الخبرة في الممارسة جزء منھ
ء و الرفع من المردود، تعتبران من أكبر البواعث لدى األستاذ للبحث عن تحسین األدا

  .الصعوبات التي تعترض عملیة التعلم عند التلمیذ و من أقوى المحفزات لھ
  :بعد التعلم •

بعد أن ینتھي األستاذ من تقدیم التعلم المقصود یشرع في حوصلة المكتسبات الجدیدة 
مات، و یتم ذلك بأشكال مختلفة منھا األسئلة المباشرة، للتالمیذ من خالل تقویم ھذه التعل

االستجوابات، الفروض المحروسة، الفروض المنزلیة، األبحاث، مما یعني أن التقویم 
و بما أنھ یتجسد . بعد التعلم یمكن أن یكون في نفس الحصة كما یمكن أن یكون خارجھا

" ا فقد اصطلح على تسمیتھ على أرضیة التعلمات الجدیدة لمعرفة نتائجھا و حصیلتھ
  ".التقویم التحصیلي 

إن ھذا التقویم یھدف إلى مساعدة األستاذ في إصدار حكم قیمي على مستوى التلمیذ 
لیس فقط فیما یتعلق بالتعلمات المستھدفة حدیثا بل و أیضا فیما یتصل  بتعلمات أخرى 

ل من أدوات التقویمین سابقة لھا، و ھذا من منطلق أن أدوات ھذا التقویم أوسع و أشم
السابقین، إذ تعتبر ھنا األنشطة اإلدماجیة وسیلة ناجعة و فعالة و ضروریة لتجسیده و 
ذات مصداقیة أكبر في تثبیت الحكم و من ثم اتخاذ القرار المناسب، فإما عالج 

  .للنقائص و إما تدعیم للمكتسبات
     

  : البرھان الریاضي و المنطقـ 6           
تت التجربة المیدانیة و األبحاث النظریة أنھ بالنسبة للتلمیذ ال جدوى من تدریس لقد أثب

المنطق من خالل جداول الحقیقة و التعاطي المجرد من كل مدلو لمحسوس مع القضایا 
ذلك أن . المنطقیة، و كذلك األمر بالنسبة ألنماط البرھان عند معالجتھا في صیغھا المنطقیة

توافق و مستوى النضج العقلى و الوجداني للتلمیذ فھو ال یسمح لھ طابعھا التجریدي ال ی
بإدراك المفاھیم المتضمنة فیھا و بالتالي ال مجال لھ لتوظیفھا في المواضیع الریاضیاتیة 

  .األخرى التي تقترح علیھ
لذلك ال یشكل كل من المنطق و أنماط البرھان موضوعا للدراسة على حدة، ینتھي الحدیث 

د االنتھاء من تقدیمھ، بل و بحكم طبیعتھما و باعتبار التعلیم الحلزوني المعتمد في عنھ بمجر
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البرنامج، فإن التطرق إلى أي من مواضیعھ یقتضي إدراجھما شیئا فشیئا بحسب ما یتیحھ 
الموضوع المعالج من إعطاء مفھوم القضیة مثال أو توظیف المكممین الوجودي و الكلي أو 

و نؤكد في ھذا الشأن أن للعودة المتكررة و المستمرة إلى .إلخ... ین توظیف نمط برھان مع
كل منھا فوائدھا في تعوید التلمیذ على ممارسة البرھان بشكل سلیم و في تدعیم قدراتھ على 

  .التحریر الریاضیاتي و التبلیغ
  
  :تكنولوجیات اإلعالم و االتصال ـ 7

 التعلیم المتوسط، وبالتالي فإن للتلمیذ أدخلت الحاسبة العلمیة و البرمجیات في مرحلة
في ھذه السنة یحتاط األستاذ حیال ھذه المكتسبات و ال . مكتسبات مفترضة في ھذا الجانب

یطمئن إلیھا بصفة آلیة، نظرا لتنوع الحاسبات مثال و الذي یخلق تذبذبا في التعود على نوع 
سات التي تتوفر علیھا خاصة في معین منھا عند التلمیذ إضافة إلى عدم استعمال كل اللم

لذلك یحرص األستاذ على توفیر األنشطة التي تساعد التالمیذ على استعمال . میدان اإلحصاء
ھذه الحاسبات و یختارھا وفق للغرض الذي یحدده ھو سلفا و یوفر لھم الوقت الكافي للقیام 

 كان في متناول معظم نفس المالحظة تنطبق على البرمجیات ولكن بحدة أشد ألنھ إذا. لذلك
التالمیذ اقتناء حاسبة علمیة فإنھ لیس بمقدور أغلبھم اقتناء حاسوبا شخصیا، زیادة على ما 

  .یمتاز بھ ھذا األخیر من سعة في الوظائف و تعقیدات في استغاللھ
أما فیما یتعلق بالحاسبة البیانیة فإنھا تعتبر أداة جدیدة على األستاذ و التلمیذ و لیست في 

ناول كل التالمیذ، فاألستاذ ھنا مدعو إلى بذل جھد أكبر في سبیل اكتشافھا و اكتشاف ما مت
إنھا في ھذا البرنامج بمثابة قطب إضافي إلى .یمكن أن تساھم بھ عندما یوظفھا في درسھ

التعلمیة بما تساعد على التطرق إلى المفاھیم بصورة أكثر قربا و /أقطاب العملیة التعلیمیة
ا وبما تسمح بھ من إجراء محاوالت و تجارب عدیدة في وقت قصیر و بما تمكن من تمثیال لھ

  .     معالجة أنشطة ما كانت معالجتھا تتم في غیاب ھذه اآللة
 :الوسائل التعلیمیة ـ 8

یعتبر توفیر الوسائل التي تساعد على أداء العمل التربوي و توظیفھا بشكل عقالني أمرین 
ساسیة، ذلك أن عدم توفرھا أو عدم حسن استغاللھا یعیق العمل في غایة األھمیة و الح

ویتعلق . التربوي من حیث أنھ یقلل من قیمة ھذا العمل أحیانا وال یسمح بأدائھ أحیانا أخرى
األمر ھنا بنوعین من الوسائل، وسائل یستعملھا األستاذ مباشرة من دون التلمیذ و  وسائل 

فاألستاذ . ا وذاك توجد وسائل ذات استعمال مشترك بینھمایستعملھا التلمیذ، غیر أن بین ھذ
ینطلق من مبدأ االعتماد على البرنامج و الوثیقة المرافقة لھ ثم الكتاب المدرسي، الذي یعتبر 
الوجھ األكثر تفصیال لنیات البرنامج و لغایات المدرسة في مستوى دراسي معین، و السندات 

أما الوسائل التي .عمال التالمیذ من خالل ما ینتقیھ لھم منھاالتربویة التي یثري بھا دروسھ و أ
یستعملھا التلمیذ، فباإلضافة إلى األدوات التقلیدیة من الكتاب المدرسي و الكراس و القلم و 
أدوات الرسم الھندسي یدرج ھذا البرنامج الحاسبة العلمیة و الحاسبة البیانیة و البرمجیات بما 
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إن ھذه الوسائل تدرج ألول مرة في العمل . ات الھندسة الحركیةفیھا المجدوالت و برمجی
التربوي داخل قاعة الدرس و خارجھ فھي بالتالي حدیثة في استعمالھا على المحیط المدرسي 
رغم احتكاك كل من األستاذ و التلمیذ بھا من قبل، لذا یحتاج األستاذ إلى اإلعداد الجید 

و تحبذ لھ العمل بھذه الوسائل باعتبارھا قطبا من أقطاب لألنشطة األولیة التي تحث التلمیذ 
التعلمیة یضاف إلى األقطاب الثالثة و ھي المعلم و المتعلم و المعرفة لھا /العملیة التعلیمیة

إن إنجاز مثل ھذه الحصص یتم عادة . تأثیر مباشر و سریع بل و لحظي على الفعل التعّلمى
یة، و انتقائي للمواضیع حسب الفوج التربوي المعني بشكل دوري، على امتداد السنة الدراس

في قاعة خاصة تضم أجھزة الحاسوب و الحاسبات البیانیة و مجموعة من البرمجیات 
إن ھذه القاعة تعتبر بمثابة  مخبر الریاضیات على غرار . باإلضافة إلى الوسائل المكملة لھا
  . مخابر الفیزیاء و العلوم الطبیعیة
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