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  تقديم الوثيقة. 1
  
فھي تمنحه  ،إذا أحسن استغاللھا ھامةأداة  تعدّ عدت ھذه الوثيقة خصيصا لألستاذ، وأ    

وظيفتھا األساسية، أن تمكن األستاذ من فھم البرنامج، .يفية تنفيذ البرنامجتوضيحات حول ك
نماذج ألنشطة مختارة للقسم، يمكن أن  عليه كما تقترح. بتقديم وتوضيح المحاور الكبرى له

  . عند تحضيره لوضعيات تعلّمية هتساعد
المرافقتين لبرنامجي  قتينأما فيما يتعلق بوظيفتھا التكوينية، فتبقى العناصر المقترحة في الوثي

السنة األولى والسنة الثانية والمتعلقة بنمو المراھق وخاصة المستجدات التعليمية للمادة 
  .مادة يمكن أن يستغلھا األستاذ في تحسين أدائه ،التعلّم/والممارسات الجديدة لفعل التعليم

  
  تقديم المحاور الكبرى للبرنامج. 2
  

 1.2  األنشطة العددية
من خالل ) اليدوي، الذھني، األداتي( م الحساب العددي في أشكاله المختلفة ل تعلّ يتواص

حّل مشكالت متنّوعة بھدف التحّكم في الحساب على األعداد الناطقة والشروع في الحساب 
كما يواصل التلميذ تعلّم الحساب الحرفي من خالل أنشطة نشر وتبسيط . على الجذور التربيعية
بعض البراھين وحّل بعض المشكالت في مجال  وإنجازبرية وحّل معادالت وتحليل عبارات ج

  .    الحساب
  

 .الكسور غير القابلة لالختزالالقاسم المشترك األكبر، قواسم عدد طبيعي،  •
م  في المنھاج السابق في السنة السابعة أساسي، قدّ كان يُ  ) الحساب( ھذا الباب إّن     

يستجيب لمبدأ توزيع المجاالت على السنوات لتعليم المتوسط وإدراجه في السنة الرابعة من ا
 .الحلزوني للمفاھيم التعليماألربع وكذا ا

يسمح ھذا الباب بتزويد التلميذ بأداة لتحويل كسر إلى كسر غير قابل لالختزال باالعتماد على 
ختزال ، علما أن اللجوء إلى الخوارزمية المدروسة غير ضروري الالقاسم المشترك األكبر

  .الكسور البسيطة
القاسم المشترك األكبر بخوارزمية إقليدس إلى ربط ھذا المفھوم بالقسمة إدخال مفھوم يھدف 

، لذا فإّن مفھوم العدد )المجدوالت على الخصوص( اإلقليدية وكذا استغالل أدوات الحساب
  .األّولي وبالتالي التحليل إلى جداء عوامل أولية خارج البرنامج

ر ھذا الباب فرصا عديدة لتقديم أنشطة الستثمار التعلّمات المتعلقة باالستدالل كما يّوف
والحساب الحرفي وھذا من خالل انجاز بعض البراھين ) خارج المجال الھندسي(االستنتاجي 

انظر الفقرة الخاصة (  لخواص مقررة في ھذا البرنامج أو عند معالجة بعض المشكالت
 ). باالستدالل والبرھان
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 الحساب على الجذور •
من خالل أنشطة متعلقة بخاصية  سبق للتلميذ أن صادف في السنة الثالثة أعدادا مثل

على  تتوسع معارف التلميذ حول األعداد الصّماء ويمكن في ھذا اإلطار البرھان. فيثاغورس
  . مثال، ليس عددا ناطقا أّن 

2

2
 .عددية تبسيط عباراتبالخصوص ، في  ،التربيعية والعمليات عليھا خواص الجذورّل تستغ

  .يجب آال يتّم ھذا التبسيط بصفة آلية، بل تختار الكتابة المالئمة أكثر مع المشكلة المطروحة
تابة األولى مفيدة ومناسبة لتبسيط ، فالكمن " أحسن"ليست بالضرورة   فمثال، الكتابة 

والثانية ھي المفضلة عند حساب أطوال واستعمال عكس نظرية ) (المجموع 
 .فيثاغورس

2550
5018 +

  .يسمح ھذا الباب للتلميذ بمواصلة ممارسة الحساب المضبوط والحساب التقريبي
  

  الجذور التربيعية: نشاط
  المرحلة األولى

  :األربعة الممثلة كاآلتينعتبر المربعات 
  
  
  
  

²mm

)cm2

  
  
  

  .25 مساحة كّل مربع في الشبكة ھي
  . انطالقا من الشكل، عّين مساحة وضلع كّل مربع. 1

 للمربع Aالمساحة         
(  

c  للضلع الطول         
)cm(  

c  .بداللة  Aعّبر عن . 2

cm9

c

cm01,2cm

........................................................................................................  
  :أكمل الجمل اآلتية. 3

2  ...................................................... ھو طول ضلع المربع الذي مساحته 

     ................................................................................ھو 3العدد 
  ................................................................................... ونكتب

  .كتابة العبارة المحّصل عليھا أعط شروط. Aبداللة  عبارة  استنتج. 4 
........................................................................................................  

  .12لضلع مربع مساحته  0عّين القيمة المدّورة إلى . 5
........................................................................................................  
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  المرحلة الثانية
1(  ab0b ≠(  :أكمل الجدول اآلتي. )عددان موجبان  ،

b
a

b
a         b.aaa b ba ×  b    

            9  36 
            0,01  0,25  
            81  256  

  :التالية انطالقا من الجدول، أعط قواعد الحساب) 2
 ،b عددان موجبان، لدينا:  a

.....................................b.a ..............................).0b(  ؛                        =
b
a

≠=

( ) ²²2 baba +=+

m110

m80m30

  
 والمعادالت الحساب الحرفي •

 الحساب الحرفي 
العمل  من خاللباستعمال الحروف في وظائفھا المختلفة  م الحساب الحرفييتواصل تعلّ 

وحّل معادالت مع إدخال الجداءت الشھيرة  )تحليلال ،تبسيطال ،نشرال( ةجبريال اتعبارال على
 .ومتراجحات

الكتابة  مثل(فيما يخّص موضوع الجداءات الشھيرة، وقصد استباق األخطاء المتداولة 
مشكالت تجعل التلميذ يدرك بنفسه ھذه األخطاء  ت، يمكن اقتراح وضعيا)

  . ويتجاوزھا
  :المث
بقطعتي أرض مربعتي الشكل طول  استبدلُت قطعة أرض مربعة الّشكل طول ضلعھا  

  .وطول ضلع الثانية  ضلع األولى 
  ھل ربحت أم خسرت في األمر؟

المتطابقات ( قبل تأسيس ھذه المعرفة  مثل ھذا النشاط يبّين للتلميذ أّن 
  ).الشھيرة

( ) ²2 baba +≠+ ²

  .في مجال التحليل بأمثلة بسيطة ءفي التمارين التقنية واالكتفا المبالغةالسھر على عدم يجب 
الثالثة متوسط، عل جعل التلميذ يدرك  ةالسن يف أنفي ھذا المجال، كما كان الش ونحرص

وضروري بالنسبة إلى إتقان الحساب  االختالف بين المجموع والجداء، وھو أمر أساسي
 .الحرفي ومنه تبسيط الكتابات الحرفية

كر في الوثائق المرافقة لبرامج السنوات السابقة ، فإن تعلّم الحساب الحرفي مھمة ذُ كما و
تتطلّب الوقت والّصبر ويبقى االنتقال من الحساب العددي إلى الحساب الحرفي صعبا بالنسبة 

  .  تساعدھم في تجاوز ھذه الصعوباتالتي جب إذن تكثيف وتنويع األنشطة إلى بعض التالميذ، ي
 

 ، جمل معادالت، المتراجحاتلمعادالتا 
دلة االمع"ولى لمجھول واحد مع إدخال ألا ةيتواصل العمل على حل معادالت من الدرج

حل ) تقنية( الھدف ليس توظيف خوارزمية إنّ  .جملة معادلتين من الدرجة األولى بمجھولينو" جداءال
 .ومن المحيط االجتماعي للتلميذ) ھندسة، حساب( مشكالت من المادة معادالت فقط بل ھو معالجة
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 االنتباه إلىمعادالت مع  متراجحات، فإن طريقة حلھا قريبة جدا من طريقة حلّ ال إلى بالنسبة
 .   اتجاه المتباينة عندما نضرب طرفيھا في عدد موجب أو سالب

لعّدة مفاھيم من كّل الميادين، ينبغي إدخال العناصر الجديدة لھذا المحور وكما كان الحال 
اعتمادا على حّل مشكالت من المادة أو من المواد  )معادلة جداء، جملة معادلتين، متراجحات(

األخرى أو من الحياة اليومية للتلميذ، بجعله يدرك فائدة ھذه المفاھيم وفعاليتھا في معالجة ھذه 
  .المشكالت

   :مثال
  .1افا إليه أوجد عددين صحيحين متتاليين بحيث يكون جداؤھما مساويا مجموعھما مض

x، فيكون العدد األّول xليكن  :اختيار المجھول •  .الذي يعقبهھو العدد  +1
 

1(:ترييض الوضعية • 1⎤ x أي ⎦+ 2. ( ) (x x 1 x x⎡× + =x² x 2 + ++ ⎣= +

( )

 
 .حلّھاال نعلم  نية لمجھول واحدنحصل ھكذا على معادلة من الدرجة الثا: حلّ المعادلة  •

)يمكن تحليل طرفي المعادلة ونحصل على  )x 1+.   x x 1 2+ =

)نجعل الطرف الثاني للمعادلة معدوما ونجد  ).  ( ) ( )x x 1 2+ أي − x 1+ =( ) 0x 1 x 2+ −

A B 0

0=

عبارتان من الدرجة األولى  وحيث  وتكون المعادلة المحّصل عليھا من الشكل 
  ".معادلة جداء"لمقدار غير معّين واحد، تسّمى 

B A × =

يكون جداء عددين معدوما إذا وفقط إذا "لحّل ھذا النوع من المعادالت، نعتمد على الخاصية 
  . "كان أحد  عاملي الجداء معدوما

)(  . يعن )إذن  )x 1 x 2+ − xي =0 1 0+ xأو= 2 0− =

x  .أو  ونستنتج  2 x 1= −=

x  .أو  : المعادلة تقبل حلّين 2 x 1= = −

  
 :ةاإلجابة عن المشكل •

x  .فإ إذا كان  1= xّن − 1 0+ =

x  .فإ إذا كان  xّن =2 1 3+ =

1 2  .3و أو   0و  : وبالتالي يكون العددان المتتاليان ھما −
  

 :التحقيق •
1 0− × و = 0 ( )1 0 1 0− + ) =  يعني + )1 0 1 0 1− × = − + +

2 3× و = 6 ( )2 3 1 6+ + 2يعني   = 3   ( )2 3 1× = + +

  
  
  

 
138

 

 

 



  

  نظيم معطياتالدوال وت 2.2
 الدالة الخطية، الدالة التآلفية •
إلدخال ر األرضية ضّ م ھذا الجزء من البرنامج باالعتماد على مكتسبات التلميذ ويحقدّ يُ 

 .األشياء النظرية مبكرلق على عدم التطرّ  صرحمع ال )مفھوم الدالة عموما( المفاھيم الالحقة
انطالقا من وضعيات ملموسة وبارتباط ) تآلفيةالدالة الخطية، الدالة ال(يقّدم ھذان المفھومان 

تناسبية قيم المقدارين في حالة الدالة الخطية وتناسبية التزايدات في حالة (وثيق مع التناسبية 
  ). الدالة التآلفية

  .ينبغي أن تكون ھذه الوضعيات متنوعة ومن ميادين مختلفة
  تعريف الدالة التآلفية :مثال

  :1نشاط 
كون الرباعي يبحيث   (’d)و (d)عل المستقيمين   Nو  Mالنقطتان تتنقل ،في الشكل التالي

ABMN الطول  ي نسمّ  .مستطيالBM   بالسنتيمتر.  x
( بـ  مزنر بالسنتيمتر   إلى مساحته ) (بالسنتيمتر و بـ ABMNإلى محيط المستطيل  )

  .مربع
xx

  
  .)7 (و  )7(  ثم )5 (و  )5(أحسب  )1
 :أتمم الجدول التالي )2

  برنامج الحسابx  العبارة المبسطة بداللة 

( x ) = …………………………. 
 
 

  

( x ) = …………………………. 
 

 
  

       ×….        +…. 
……. …….x  

        ×…. 

……. x

  
  : 2نشاط 

  :إليك طريقة حساب مبلغ الفاتورة الھاتفية
  .DA 3ثمن الوحدة المستھلكة ھو  -
 .شھرين كلّ ل .DA 400 ھي االشتراك قيمة -

(نسمي  P (  وحدة في الشھرين مبلغ الفاتورة الذي يجب دفعه عند استھالك .  x x
)  .20أحسب )1 )P 1

 :أتمم الجدول التالي )2
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عدد   الفترة
 الوحدات

(التعبير عن  P (  بداللة x xبرنامج الحساب  

 
130  

 
)  فيفري -جنفي )P 130 130 3 400= × +

  

      ….           +…. 
  130

×

…….

)  145  فريلا -مارس )P 145 ...= ……………………….. 
)  200  جوان - ي ما )P 200 ...= …………………….. 
 

  أوت -جويلية
  

P (       ) = …
 
   

  

……. 

     ….          +…. 
      

×

x P(x) = …  …………………………. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

……. ……. 
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 )اإلحصاء(تنظيم معطيات  •
ھدفين أساسيين، ترمي برامج التعليم المتوسط في ميدان اإلحصاء إلى تحقيق  عموما،

 :يتمثالن في
  .التدريب على قراءة واستعمال تمثيالت وبيانات -
 .اكتساب بعض مفردات اإلحصاء الوصفي -

 
    3، 2، 1تذكير بمحتويات برامج السنوات 

  تعاليق وأنشطة  الكفاءات المستھدفة  المحتويات  
وضع وقراءة وتحليل معطيات  

جداول أو بيانات أو في شكل 
  .مخططات

استعمال جداول 
  ومخططات

السنة 
 األولى

أعمار، قامات، ( نأخذ أمثلة من المحيط المباشر للتلميذ
مقاسات، عدد اإلخوة، العالمات المحصل عليھا في 

  ...)فرض،
أعمار، قامات ( تعطى أمثلة من المحيط المباشر للتلميذ

بالخصوص وكذلك من مواد أخرى و) ومقاسات التالميذ
توزيع السكان، مساحات القارات، المناطق (الجغرافيا 

 ...)الزراعية، االنتاج،

قراءة معطيات إحصائية في  -
ثيالت تم أو شكل جداول

منحنيات ( بيانية
 .)مخططاتو

السالسل 
 اإلحصائية

السنة 
  الثانية

 التمثيالت البيانية
  التكرارات 

    التكرارات النسبية
  
  
  
  
  

 

فھم معطيات إحصائية  -
  .فسيرھاوت

تمثيل معطيات إحصائية  -
 أو بمخططات باألعمدة
  .بمخططات دائرية

  
  .كراراتتالحساب  -
  .النسبية تكراراتالحساب  -

في حساب التكرارات نجعل التلميذ يعطي النتائج في
  ...).نسبة مئوية، عدد عشري، (مختلف األشكال 

مجتمع، ميزة، : يتدرب التلميذ على استعمال التعبير
من خالل أمثلة تكون مختارة من محيطه ..تكرار،

 .. العالمات المحصل عليھا في اختبار، ھرم األعمار،(

السنة 
  الثالثة

أمثلة للتجميع في 
فئات متساوية 

 .المدى
  

تمثيالت  سلسلة 
 .إحصائية

  
 . ُمتوّسطال
  

تجميع معطيات إحصائية في  -
فئات و تنظيمھا في 

 .جدول
عند حساب تكرارات نسبية، تعطى كذلك  في شكل نسب  . حساب تكرارات -

    .مئوية
مكن في توزيع لمعطيات إحصائية في فئات وتمثيلھا ي   -

مع ) األشرطة(مالحظة تناسب مساحات المستطيالت
  .التكرارات

تقديم سلسلة إحصائية في
جدول وتمثيلھا بمخطط أو 

 .بيان
  
-  

األشرطة، المدرج (   
يمكن أن تكون (تقترح أمثلة متنوعة لسالسل إحصائية  ).التكراري

تعطي معنى ) المجتمعات المدروسة غير الكائنات الحية
  .للتكرار النسبي

 -  .حساب تكرارات نسبية
  
  
  
  
- 

تكرار ظھور حرف معّين في نّص مشكلة بالنسبة : مثال
  . صّ إلى مجموعة الحروف المستعملة في الن

  
المقصود بالمتوسط المتوازن لسلسلة إحصائية متوسط قيم  

  .ھذه السلسلة المتوازن بالتكرارات المتعلقة بھذه القيم
 متوازنحساب المتوسط ال
 .لسلسلة إحصائية

تعطى وضعيات لسالسل إحصائية يكون فيھا للمتوسط 
المتوازن قيمة مضبوطة وسالسل إحصائية ُمجّمعة في 

  .فئات يكون فيھا للمتوسط المتوازن قيمة مقربة

  
  
استعمال المجدوالت في -

حسابات المتعلقة بسلسلة إحصائية، يمكن إلجراء ال  .ل معطيات احصائيةاستغال
يكفي . استعمال المجدوالت التي ُتوفر أوراقا للحساب

عندئذ برمجة الخاليا ليجري اللوجسيال الحسابات 
  .المطلوبة
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 اإلحصاء في السنة الرابعة متوسط 
بقة تعتبر محتويات اإلحصاء للسنة الرابعة من التعليم المتوسط امتدادا لبرامج السنوات السا

وتبقى األھداف األساسية لھذا الميدان والمذكورة أعاله متمثلة في التدريب على قراءة واستعمال 
والعمل بالتكنولوجيات الجديدة  تمثيالت وبيانات واكتساب بعض مفردات اإلحصاء الوصفي

  .لإلعالم واالتصال
المتوازن لحسابي اتناول مؤشرات الموقع بإدخال مفھوم الوسط  في السنة الثالثة، فيُشرع 

لسلسلة إحصائية وُيزّود التلميذ في السنة الرابعة بمؤشر آخر يتمّثل في الوسيط، حيث يمكن أن 
ال يقسم  الحسابينالحظ في بعض الحاالت لسالسل إحصائية مرتبة ترتيبا تصاعديا أّن الوسط 

  . ساب الوسيطين لھما نفس عدد العناصر، وھو األمر الذي يمكن تحقيقه بحءالسلسلة إلى جز
إّن البرنامج يقتصر على مؤشرات الموقع ليكّمل بإدخال مؤشرات التشتت في بداية التعليم 
الثانوي وھو ما سيسمح بتعويد التالميذ على امتالك منھجية في اإلحصاء عندما يتعلق األمر 

  .بتلخيص معلومات بحساب مؤشرات تقيس النزعة المركزية أو التشتت للسلسلة المدروسة
ة المرتبطة بالحساب اتيباإلضافة إلى ذلك، يساھم تدريس اإلحصاء في تطوير الكفاءات الرياضي

   .وقراءة واستعمال البيانات
كما نشير أّن برنامج السنة الرابعة، الذي يمّثل حلقة وصل بين المرحلة المتوسطة والمرحلة 

  .مرحلتينالثانوية، يدقق ويصّحح بعض المفردات بما يضمن االنسجام بين ال
  

  تعاليق وأنشطة  الكفاءات المستھدفة  المحتويات
المجمعة ) التواترات أو(يسمح تمثيل التكرارات السالسل اإلحصائية

) أو تواترات(المحصل عليھا بقراءة مباشرة لتكرارات 
من قيمة معينة للسلسلة ) أو أكبر(قيم أصغر 
  .اإلحصائية

  
  
  
  

  الموقُع  مؤشرات
  
  

حساب تكرارات مجمعة 
  .مجمعة وتواترات

  
  
  
-  

  
الغرض في ھذه السنة ھو تزويد التلميذ كذلك   

  .باألدوات األولى لتلخيص سلسلة إحصائية
 الحسابي الوسطتعيين
لسلة إحصائية الوسيط لسو

ثلة بسيطة لسالسل تعيين الوسيط من خالل أم يتم  .وترجمتھما
إحصائية يكون عدد قيمھا زوجيا أو فرديا أو تكون 

  . قيمھا مجمعة في فئات
  
  
  
- 

  
تمثيل استعمال المجدوالت ل 

سلسلة إحصائية أو حساب 
  .امؤشرات الموقع لھ

تختار أمثلة حيث يكون استعمال المجدوالت ضروريا
وذلك البراز أھمية وضرورة التكيف مع مستجدات 

  .تكنولوجيات اإلعالم واالتصال
تغطية جل متطلبات ھذا المجال في  نقترح فيما يلي بعض األمثلة التي نقدر أنھا تساعد على

  .المرحلة المتوسطة، وھذا ال شك أنه سيساھم بدوره في التناول السليم لموضوع اإلحصاء
  

. 1  تعابير إحصائية
  ":مولود فرعون"لاللتحاق بإكمالية : مثال

 209 • .تلميذا يستعملون النقل العمومي
 284 • .تلميذا يأتون راجلين

 .أوليائھمتلميذا يأتون في سيارات  92 •
  .الدراسة اإلحصائيةالذين تخّصھم  األفرادمجموعة  مجتمعا إحصائيانسّمي 
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المجتمع اإلحصائي، أفراده تالميذ ھذه " مولود فرعون"في المثال السابق، يشكّل تالميذ إكمالية 
طبيعة النقل (التحاق التالميذ باإلكمالية  ةاإلكمالية والدراسة اإلحصائية تتمثل في كيفي

  ).عملالمست
  .ھذه السلسلةعدد عناصر  لسلسلة المعتبرةل )المطلق( التكرار الكّلينسّمي 

عناصر السلسة ھي عناصر ھذا المجمع والذي يتمثل في تالميذ االكمالية في ھذا المثال، 
58592284209   . :المذكورة  =+ +

  
يشتمل اإلحصائية والذي الذي تخّصه الدراسة  الشيء إحصائية ميزةأو متغيرا إحصائيا نسّمي 

   .نوعا واحدا فقط من ھذه األنواعكّل فرد من المجتمع المدروس يأخذ عدة أنواع مختلفة، حيث 
  .مجموعة نتائج الدراسة اإلحصائية سلسلة إحصائيةونسّمي 

  .في ھذا المثال، المتغّير اإلحصائي ھو طبيعة النقل المستعمل
  

  .النوع اعدد مّرات ظھور ھذ اإلحصائي ّيرمعين للمتغ نوعالمرفق ب التكرارنسّمي 
  .209في ھذا المثال، تكرار التالميذ الذين يستعملون النقل العمومي ھو 

حاصل قسمة تكرار  اإلحصائيمعين للمتغّير  نوعالمرفق ب )أو التكرار النسبي( تواترالنسّمي 
  .على التكرار الكلي النوع اھذ

وُيعّبر عن ھذه النتيجة  يستعملون النقل العمومي ھو في ھذا المثال، تواتر التالميذ الذين 

  .بعدد عشري أو بنسبة مئوية
585
209

  
  .عندما تكون ممّثلة بعدد كّميةنقول عن ميزة إّنھا 

  .العمر، المسافة، المدة، العالمة ھي ميزات كّمية
  .نوعيةونقول عن ميزة غير كّمية إّنھا 

  .ھي ميزات نوعيةالجنس، اللّون، الشھادة 
  .عندما ال تأخذ إال قيما معزولة متقطعةنقول عن ميزة كّمية إّنھا 

العالمة المدورة إلى نصف نقطة  عدد تالميذ قسم معين، عدد الوالدات خالل شھر في عيادة ،
  .ةمتقطع ةت كّمياميز يھ
 عددينأّي رة بين أن تأخذ كّل القيم المحصو ھايمكنعندما مستمّرة نقول عن ميزة كّمية إّنھا  

  .من ھذه السلسلة
  .كّمية مستمّرة اتھي ميز ، قامات تالميذ، درجة الحرارةالمسافة من البيت إلى اإلكمالية

  :عندما تكون قيم الميزة اإلحصائية مرتبة ترتيبا تصاعديا، نسّمي
ات القيم مجموع تكرار ھذه القيمة وتكرار) أو لفئة(لقيمة  الصاعد )المتراكم(المجّمع التكرار 

  .األصغر منھا) أو الفئات(
أو (مجموع تكرار ھذه القيمة وتكرارات القيم ) أو لفئة(لقيمة  الّنازل )المتراكم(المجّمع التكرار 
  .األكبر منھا) الفئات

  ). أو لفئة(لقيمة  الصاعد أو النازل المجّمعالتواتر كما نعّرف بنفس الكيفية 
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  : مثال
 .تلميذا في فرض في الرياضيات 25اآلتية عالمات السلسلة اإلحصائية تمّثل 

  
  العالمات  7  8  9  10  11  12  1413 15
  التكرارات  6  3  5  1  2  2  3  1  2

المجمعة التكرارات   6  9  14  15  17  19  22 23  25
  الصاعدة

  )%(التواترات24  12  20  4  8  8  12  4  8

 المجمعة التواترات 24  36  56  60  68  76  88 92 100
  )%(الصاعدة

  
  
 
 
 تقديم معطيات. 2

تلميذا  19تحصل 
  على عالمة أقل

12أو تساوي  من  

من التالميذ على   56% تحصل   
9عالمة أّقل من أو تساوي    

  
  1مثال

  :عند إحصاء عدد األطفال حسب العائالت في قرية، ُسجلت النتائج التالية
2  3  0  4  0  4  1  2  4  4  0  4  6  2  3  
5  0  3  2  4  3  3  4  0  8  3  5  5  4  2  
2  2  2  6  5  1  3  0  4  4  4  4  4  4  5  
  

  2مثال
  :إليك العالمات التي تحّصل عليھا تالميذ في امتحان

14  11,2 15,6 15,3 9,8  13  9,7  8  14,1 7,9  17,3 8,2  12,6 5  17,5 
8,4  7,1  13  9,5  2,3  15  10,5 17,2 14,1 9  3,1  10,5 11,1 16,1 4,4  
11  9,3  5,3  13,3 12,5 13,8 14,9 5,2  6,4  10,8 11  11,7 16,4 7,6  5  

  
ون الجدوالن السابقان يعطيان معلومات خامة تخص دراستين إحصائيتين، وفي ھذا الشّكل تك

لذلك يستحسن تقديمھا وتنظيمھا في جدول . ھذه المعلومات غير منظمة ويصعب استغاللھا
  .وذلك بتجميع النتائج حسب القيم المتساوية

  
  :في المثال األّول، نجد

عدد المجموع   0  1  2  3  4  5  6  8
  األطفال

عدد   6  2  8  7  14  5  2  1  45
  العائالت

  
نعتبر الميزة مستمّرة ونجّمع القيم . خانة لكّل عالمةفي المثال الثاني، ال يكون عمليا تخصيص 

  . الطولمتساوية  فئاتفي 
  

]المج  موع [  20;16[ [16;12  [ 12;8  [ [8;4;0 4  [   العالمات]  ]
  التكرارات  2  9  16  13  5  45
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. 3  تمثيل معطيات
 

  مخططات بأعمدة أو أشرطة •
، حيث ُيخّصص )الكمّية أو النوعية(يناسب ھذا النوع من التمثيل الميزات اإلحصائية المتقطعة 

  :ويكون التمثيل بمراعاة القواعد اآلتية. عمود لكّل قيمة تأخذھا الميزة
 .طول كّل عمود يكون متناسبا مع تكرار القيمة -

8 6 0 1 2 3 4 5 

  .عرض األشرطة متماثل -
متجاورين ) أو شريطين(كّل عمودين  -

 .يكونان متباعدين
 .نضع البيانات على المحورين وعنوانا للتمثيل -

  
  

  المدّرج التكراري •
يناسب ھذا النوع من التمثيل الميزات اإلحصائية الكمّية المستمّرة المجّمعة في فئات، حيث 

والمحصورة بين في ھذه الحالة يمّثل المستطيل كّل القيم الممكنة . ُيخّصص مستطيل لكّل فئة
. باألعمدة أو األشرطة حيث ُيرفق بكّل عمود قيمة وحيدةالسابق طرفي الفئة، عكس التمثيل 

  :ويكون التمثيل بمراعاة القواعد اآلتية
 عرض كّل مستطيل يكون متناسبا مع طول  -

 .الفئة    
 مساحة كّل مستطيل تكون متناسبة مع تكرار -
  .الفئة   
 .وعنوانا للتمثيل نضع البيانات على المحورين -

  
  التمثيل بقطاعات •
: ب ھذا النوع من التمثيل الميزات اإلحصائية النوعية أو المستمرة ويكون في شكلينسينا

ويكون التمثيل بمراعاة التناسبية بين زاوية  .مخططات دائرية أو مخططات نصف دائرية
 .كّل قطاع وتكرار القيمة) مساحة(
  

]  المجموع [20;16  [ [16;12  [ 12;8  [ [8;[ [4;0   العالمات]    4
  التكرارات  2  9  16  13  5  45
  الزاوية            

  
  
  

0;4
4;8
8;12
12;16
16;20
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  مؤشرات الموقع. 4
لسلسلة إحصائية حاصل قسمة مجموع قيم السلسلة المتوازنة  الوسط الحسابينسّمي  •

  .على التكرار الكلّي يبتالتررارات الموافقة لھا على بالتك
افقة لھا التكرارات المو ،...،،قيم السلسلة اإلحصائية، ،...،،إذا كانت         

  : يعطى بالعالقة ، فإّن الوسط الحسابي الترتيبعلى 
1x2k2k xxnn 1n

x
k21

2211

n...nn
n...xnxn

x
+++

kk x+++
=

  : 1مثال
        :لنحسب الوسط الحسابي لسلسلة عالمات التالميذ في فرض الرياضيات

  العالمات  7  8  9  10  11  12  1413 15
  التكرارات  6  3  5  1  2  2  3  1  2

     
      10

25
250

25
152141133122112101958376x ==

×+×
=

+ ×+× + × + × + × + × + ×  

  :2مثال
  :إذا نّظمنا العالمات السابقة في فئات متساوية الطول، نحصل على السلسلة اإلحصائية اآلتية

[ [16;13 [ [13;10 [   العالمات  7;10]
5,145,5,8   مركز الفئة    11  

  التكرار  14  5  6
  .نقبل أّن قيم كّل فئة تتمركز حول مركز الفئة

  :الوسط الحسابي ھو
54,10

25
5,1465,1155,814x =

×+×+×
=  

ھي القيمة التي تجزئ ھذه السلسلة إلى  الوسيطسلسلة إحصائية مرتبة،  عندما تكون •
 .جزأين لھما نفس التكرار

  .األصغر من الوسيط يساوي يعدد القيم األكبر منه عدد القيم
   :أمثلة
  :فرديوھو عدد  )15( عدد قيم السلسلة  

15    15    15    14    13      13      13          12     11    10      10       10      9      8        7  
  
  
  

  : زوجي )12(عدد قيم السلسلة  
15   14    13    12     12      11           10     9     9      8      7      7  
  
    
  

قيما  7 قيما 7   
 الوسيط

قيما 6  
 الوسيط

قيما  6  

2   . 1وعادة يصطلح أن يؤخذ 11و 10 يمكن اعتبار كوسيط أّي عدد محصور بين
110+
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   استعمال مجدول لحساب مؤشرات الموقع: نشاط
تلميذا في فرض  45احسب الوسط الحسابي والوسيط لسلسلة العالمات التي تحصل عليھا 

  : 20لمادة الرياضيات منّقط على 
2    8     9      9     8      10    12     12      15     8      7       15      18     8      9      
7    9     10    11    12    12    14     16      15     14     17      12     5      12     10  
5    11    12    8     7      9     16      14      5      10     10       5      5      16     17  

  

  .حجز قيم السلسلة: المرحلة األولى •
 حساب الوسط الحسابي والوسيط : المرحلة الثانية •

  

  : نشاط
  .اكتشاف قوة وسرعة وأھمية الحاسوب في تمثيل السالسل اإلحصائية -: األھداف
  استعمال مجدول لحساب مؤشرات الموقع  -          

  وثيقة التلميذ •
  الجزء األّول

  .يعطى الجدول اآلتي والممّثل لسنة ميالد تالميذ القسم
  السنة  1990  1991  1992  1993

  التكرار  2  10  16  2
  

  .مّثل بمخطط باألعمدة السلسلة اإلحصائية المعطاة .1
  .عّينه في ھذه الحالة. السلسلةل منواتسّمى السنة الموافقة ألكبر تكرار    
  .احجز المعطيات السابقة في مجدول ثّم أعط تمثيل السلسلة اإلحصائية بمخطط باألعمدة. 2

  .حّول ھذا التمثيل إلى تمثيل دائري   
  .أبرز في ورقة الحساب خلية للتواترات ثّم أضف ما يلزم لحساب ھذه التواترات. 3
مّثل على نفس البيان التكرارات . المتراكمة الصاعدة أضف ما يلزم لحساب التكرارات. 4

قل في جملتين ماذا يمّثل كّل من المستطيلين الممثلين . والتكرارات المتراكمة الصاعدة
  .1992للسنة 

واالحتفاظ بنفس التكرار الكلّي، الحظ التمثيالت  1991غّير الجدول بحيث يكون المنوال . 5
  .الموافقة

لميذ واحد على األّقل مولود في كّل سنة ممثلة في الجدول، ما ھو أصغر إذا علمت بوجود ت. 6
  تكرار ممكن للقيمة المنوالية ؟ ما ھو األكبر ؟

  الجزء الّثاني
في فرض لمادة  1يعطى الجدول اآلتي العالمات التي تحّصل عليھا قسم السنة الرابعة 

  .الرياضيات
 المةالع التكرار العالمة التكرار العالمة التكرار

2  14  1  7  0  0  
0  15  0  8  1  1  
1  16  1  9  1  2  
0  17  2  10  1  3  
0  18  4  11  0  4  
0  19  5  12  2  5  
0  20  2  13  2  6  
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احجز ھذه المعطيات فى ورقة حساب حيث ترتب العالمات تصاعديا ثم أضف عمودا . 1
  .لحساب التكرارات المتراكمة

. 2  .احسب وسيط السلسلة اإلحصائية
. 3  .حسابي للقسماحسب الوسط ال

  
 الھندسيةاألنشطة   3.2

  

 خاصية طالس •
ق إلى مفھوم يسمح ھذا الباب باستثمار وتوظيف مفھوم التناسبية كما يسمح أيضا بالتطرّ 

 برھانھاويكون  في المثلث) النظرية وعكسھا(خاصية طالس نكتفي بدراسة . التكبير والتصغير
 . تدالل والبرھاننشاطا مفيدا لتوظيف مكتسبات التالميذ حول االس

 
 • حساب المثلثات في المثلث القائم

بعد إدخال مفھوم جيب تمام زاوية حادة في السنة الثالثة، يتوسع العمل في ھذه السنة إلى 
ق إلى الدائرة المثلثية، الذي يسمح أما التطرّ  .جيب وظل زاوية حادة دائما في المثلث القائم

بدون  ر ھذه الزاوية، فيتمّ ة لزاوية عندما تتغيّ رات النسب المثلثيبتوضيح تغيّ  بالخصوص،
 .  عوسّ ت

فال يطلب من التلميذ  ،)،،(بالنسبة إلى قيم النسب المثلثية لبعض الزوايا الخاصة 
  .تعطى في تمارين أخرى لتعيينھا أو تمارين تقترح .حفظھا

°60 30°45°

ف وتستثمر ھذه توظّ ، بل توسع عند تقديم العالقات المثلثية المقررة في البرنامجال يتم ال
إعطاء إحدى النسب المثلثية مثل العالقات في وضعيات حساب أطوال بدال من التمارين التقنية 

  . لزاوية ثم تعيين النسب المثلثية األخرى لھذه الزاوية
   

   :نشاط
. 1  .دول اآلتي بإجراء الحسابات الضروريةباستعمال حاسبة، أكمل الج

x  .  .  .  64°  59°  31°  
            ( ) ( )22 xcosxsin +

  
  

  .............................................................................................   :التخمين
  
  :برھان. 2

C.          ABC قائم في  المثلث
  
  
  
  
  

 .......................................... :اكتب عالقة فيثاغورس في ھذا المثلث •
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1 :بّين أنّ  •
2

=⎟
⎠
⎞ 

AB
CB

AB
AC 2

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

..............................................................................................  
  النسب المثلثية ھذه النتيجة باستعمال عبر عن •

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

 األشعة واالنسحاب •
يھدف إدخال مفھوم الشعاع انطالقا من االنسحاب إلى جعل التلميذ يدرك ھذا الكائن 

ربط تساوي شعاعين ب األمرويتواصل ) المنحى، االتجاه، الطول(ه زاتالرياضي من خالل مميّ 
أما بالنسبة إلى مجموع شعاعين، فاالعتماد على تركيب انسحابين  . عبمفھوم متوازي األضال

  .بشكل أحسنلتلميذ باكتشاف عالقة شال وامتالكھا ليسمح 
يبقى من   يعاعان الحساب الشّ إتق ألنّ اإلفراط في التمارين التقنية حول ھذا المفھوم  يجب تجّنب

  .أھداف التعليم الثانوي
  

 • المعالم
تقتصر الدراسة في ھذا الباب على . يسمح ھذا الباب للتلميذ بالشروع في الھندسة التحليلية

معالجتھا في  تكونو) شعاع في المستوي، المسافة بين  نقطتينإحداثيا ( مفاھيم قليلة وبسيطة 
 . معلم متعامد ومتجانس

  
 .الدوران، المضلعات المنتظمة، الزوايا •

إدخال  كما كان األمر بالنسبة إلى التحويالت النقطية المدروسة في السنوات السابقة، يتمّ 
مفھوم الدوران من خالل أنشطة ملموسة ونركز على إنشاء صور أشكال وفق ھذا التحويل مع 

إنشاء المضلعات  إلىبالنسبة  أما. ستثمارھا في بعض البراھينااستخراج الخواص المختلفة و
  .بالزاوية المركزية في الدائرة وكذا مفھوم الدوران اارتباط المنتظمة المقررة في البرنامج فيتمّ 

  
  .تعريف الدوران، إنشاء صورة نقطة :شاطن
  
التناظر المحوري أو التناظر (ن في كل حالة، التحويل النقطي التالية وعيّ  الحظ األشكال )1

 .2 رايةإلى ال 1 رايةالذي يسمح بالمرور من ال) نسحابالمركزي أو اال
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1
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في الحالة الرابعة نجعل التلميذ يالحظ أن الالفتة تدور حول نقطة معينة بزاوية معينة  :تعليق
 وفي اتجاه معين ويتم بعد ذلك إدخال)  180ھناك زاويتان ممكنتان ونختار الزاوية أقل من (

  .الدوران عبارة
°

  
.الذي تعيش فيه محيطالمن  أذكر أمثلة لدورانات )أ) 2  

  :من الدورانات التالية ن المركز والزاوية لكلّ عيّ ) ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

   
. 

   :الخالصة
  .بعد اختيار االتجاه ن بمعرفة مركزه وزاويتهتعيّ الدوران ي يستخلص أنّ 

  
 الھندسة في الفضاء •

ت السابقة، أي المالحظة والممارسة اليدوية على المجسمات، إّن المبدأ المعتمد في السنوا
يتواصل في ھذه السنة مع إدخال الكرة والشروع في البحث على مقاطع مستوية لمجسمات في 

 فيأي (وتمثيلھا على ورقة  ...)مستو مواز لوجه أو لحرف أو لمحور،(حاالت بسيطة 
ستثمر التلميذ بعض نظريات الھندسة كما كان الحال في السنة الرابعة، يوظف وي). مستو

  .المستوية لحساب أبعاد ھذه المقاطع المستوية
  

 (’OO)العمودي على P بالمستوي    5cmونصف قطرھا  Oمقطع الكرة التي مركزھا  :نشاط
 .O’Bو نصف قطرھا   ’Oمركزھا التي ھو الدائرة 
  .O’Bب ، أحس= ’4cm  OOھو P  عن المستوي  O بعد النقطة أنّ إذا علمت 
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B’

O

O

ونوظف ...) مثلثات قائمة، مربعات،(مألوفة من المستوي  ن من الرسم أشكاالنعيّ  :الطريقة
  .النظرية المناسبة

  
  .نرسم الشكل بأبعاده المضبوطة ونشفره: المرحلة األولى

OO’= 4 cm.  
OO’= 4 cm ألن OB  نصف قطر للكرة.  

OO’  ھو بعد النقطةO’ عن المستوي P  إذن  
(OO’)  عمودي على(O’B) و نستنتج أن المثلث OO’B قائم فيO’.  

  
القائم  OO’Bنطبق نظرية فيثاغورس في المثلث  :المرحلة الثانية

  .’Oفي 
  O’B² = 5² - 4²أي   O’B² = OB²-OO’²إذن  OO’² + O’B²   = OB²لدينا 
   .O’B = 3 cm نستنتج أنّ   O’B ≥ 0  أنّ ا وبم = O’B²  9يعني

  
  .لتحقق عن ھذه النتيجة في الشكليمكن ا: مالحظة

  
  والبرھان االستنتاجي التدريب على االستدالل. 3
  

قُّدم ھذا الموضوع بتوّسع في الوثيقة المرافقة لبرنامج السنة الثالثة، يمكن لألستاذ 
  .الرجوع إليه عند الحاجة

تدريجيا على  كما كان األمر في السنة الثالثة، يبقى الھدف في ھذا المجال ھو تدريب التلميذ
يتّم التحرير في التعبير الطبيعي للتلميذ ونتجّنب . تحرير نّص برھان بشكل سليم وبوضوح

اإلفراط في استعمال الرموز، وبالخصوص، الروابط المنطقية بما فيھا تلك المستعملة عند حّل 
لمرحلة نھا في ھذه امبدال  ونستعمل. معادلتين أو متراجحتين المعادالت والمتراجحات وجمل

 ...منه، وبالتالي، إذن، يعني، : كلمات أبسط مثل
كما في السنة الثالثة، تشكّل األنشطة الھندسية مجاال ثريا إلعادة استثمار ودعم تعلّمات 

يمكن أن يكون ذلك سواء من خالل . التالميذ المرتبطة باالستدالل االستنتاجي والبرھان
  .أو بمناسبة حّل مشكالت التطبيق والتقويمالبرھان على الخواص المقررة في البرنامج 

  التالميذ  الوثيقة المرافقة لبرنامج السنة الثالثة، يمكن أن نقترح علىوتكملة للعمل المقّدم في 
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تسمح لھم ببناء بطاقات لطرائق البرھان تكون مرتكزا لھم في ) تمارين ومشكالت( أنشطة 
  . حّل مشكالت أكثر تركيبا
  :استھداف المواضيع التي تتكرر أكثر في برامج التعليم المتوسط، مثل وفي ھذا الصدد، يمكن

  ؟ كيف نبرھن على أّن مستقيمين متوازيان -
  ؟ كيف نبرھن على أّن مستقيمين متعامدان -
 ؟ كيف نبرھن على أّن نقطة منتصف قطعة مستقيم -
 ؟ كيف نبرھن على أّن ثالث نقط على نفس االستقامة -
 ؟ ئمكيف نبرھن على أّن مثلث قا -
 ؟ كيف نحسب طول قطعة مستقيم -
 ؟ كيف نحسب زاوية -
- .... 

 

، يمكن أن نجعل التلميذ يكتشف مختلف الطرائق للبرھان على أّن مستقيمين متوازيان: مثال
  :  اآلتية

  .نستعمل مستقيما ثالثا يوازي المستقيمين المفروضين: 1طريقة 
  .روضيننستعمل مستقيما ثالثا يعامد المستقيمين المف: 2طريقة 
  .نستعمل تساوي زاويتين متبادلتين داخليا أو متماثلتين: 3طريقة 
  . نستعمل خاصية الضلعين المتقابلين لمتوازي أضالع أو لمتوازي أضالع خاصّ : 4طريقة 
  .  نستعمل صورة مستقيمين متوازيين بتناظر مركزي أو محوري أو انسحاب: 5طريقة 
  .مركزينستعمل صورة مستقيم بتناظر  :6طريقة 
  .نستعمل خاصية مستقيم المنتصفين لضلعين في مثلث :7طريقة 
  .نستعمل الخاصية العكسية لطالس :8طريقة 
 A ھي نظيرة النقطة E والنقطة [BC] المتعلق بالضلع ھو المتوسط (AM) .مثلث ABC :تمرين

  .M بالنسابة إلى
 
 

 
  .متوازيان  (CE)و (AB) بين أن المستقيمين

  
  :متوازيان يمكن استعمال (CE)و (AB) ن المستقيمينللبرھان على أ

 ).M متناظران بالنسبة إلى (CE)و AB) (( 5الطريقة  -
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 ).متوازي األضالع ألن قطريه متناصفان  ABEF( 4الطريقة  -
متساويتان )  MCEو  ABMأو ( MECو    BAMالزاويتان المتبادلتان داخليا (  3الطريقة  -

 ).متقايسان حسب الحالة الثانية لتقايس المثلثات  MECو    BAMألن المثلثين 
1MA: ( 8الطريقة  -

ME
=( MB

MC
=

  
لتالميذ في الميدان العددي أنشطة حول تنظيم حسابات ى العن نقترح أكما في الھندسة، يمكن 

ر تدريجيا تمارين أكثاقتراح  بالتاليوالتبرير بواسطة خواص رياضية واستعمال النظريات و
  .ب تحرير براھين لھالتركيبا يط

منح أيضا فرصا عديدة للتلميذ لممارسة االستدالل على أشياء مألوفة نسبيا يوالحساب   
أسس  بدورھا تشّكل التبريرو التخمينو التجريببربط  بإيجاد ويسمح ھذا الميدان). األعداد(

قواعد المقررة في كما يمكن اقتراح أنشطة للبرھان على بعض ال. نشاط البحث الرياضي
  .البرنامج

  ".إذا قّسم عدد عددين آخرين فإّنه يقسم مجموعھما وفرقھما: " مثال
  ".المضاعفات والقواسم" كما يمكن اقتراح مشكالت حول موضوع 

  .9ھو مضاعف للعدد  3بّين أّن مجموع ثالثة مضاعفات متتالية للعدد : 1مثال
  .31؛ 19؛ 12؛ 7؛ 5؛ 2ھذه قائمة لسّتة أعداد : 2مثال

العددين  جمعب هاألعداد الموالية محّصل عليكل عدد من العددان األّوالن مختاران عشوائيا و 
27:   .)مثال(  السابقين 5= +

S   .مجموع ھذه األعداد نضع 
  .يساوي أربع مّرات العدد الخامس Sتحقق أّن   ) أ
  .اختبر ھذا التأكيد باستعمال عددين آخرين في البداية )ب
  .برھن صّحة ھذا التأكيد مھما كان العددين المختارين في البداية) ح

  
مثل ھذه التمارين تسمح بإعادة استثمار مكتسبات التلميذ المتعلّقة بالحساب الحرفي  :مالحظة

  ).تحويل الكتابات مثل التبسيط والتحليل(
             

  إلعالم واالتصالاتكنولوجيات  .4
  

انطالقا من التعليم االبتدائي، على كون التعلّمات  تلّح المقاربة بالكفاءات والبرامج الجديدة،
الخاصة بالرياضيات ال يمكن أن تبنى على اكتساب شكلي صرف لمعارف ونتائج تقنية 

الوضعيات  إّن إعطاء معنى لھذه المعارف وبناؤھا من خالل مختلف . وخوارزميات
  .جعل ھذه المعارف إجرائية وبالتالي امتالكھاب لهيسمح  ،والمشكالت التي يحلّھا التلميذ

في  كان ذلك أّن الحاسبة والبرمجيات تمنح للتلميذ فرصا عديدة للتجريب سواء وباعتبار
الميدان الھندسي أو العددي أو في ميدان تنظيم المعطيات من جھة، ومن جھة أخرى كون 

و باعتبار أن كل التالميذ مطالبون  م اآللي حاضرا أكثر فأكثر في محيط التلميذاإلعال
فإّن تعلّم الرياضيات يمكن، في ھذا اإلطار، باستعمال ھذه الوسائل في حياتھم المھنية مستقبال، 

أن يستّغل ويستفيد من مختلف التجارب حول األشياء المدروسة مثل األعداد واألشكال 
  .في التكوين العلمي للتالميذ ذه الدواتتساھم ھ بھذاالھندسية و
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  الحاسبة

تحّريات عديدة في كما في السنوات السابقة، تمنح الحاسبة للتالميذ المساعدة الضرورية لتحقيق 
تعيين قيم مقربة للجذر التربيعي لعدد أو حّل معادلة، بتقريبات  مكني فمثال،. ميدان األعداد
لحساب وفق استدالل قائم على نفس مفھوم الجذر التربيعي أو حّل يتّم ا ، حيثمتتالية تجريبا

أن جداول النسب المثلثية كما تعد الحاسبة آداة ضرورية في حساب المثلثات بإعتبار  .معادلة
  .غير مستعملة اآلن

  
  :مثال

 n يساوي  ھو العدد الموجب الذي ُمرّبعه . عدد موجب.  nn
nn  . األقرب من  ھو العدد ، يكفي تعيين عدد موجب حيث يكون مرّبعهإليجاد تقريب للعدد 

31=

  
  طريقة

  . nنفرض  
، نحسب مربعات األعداد )10أي بالتقريب (دة إلى الوح إليجاد القيم المقرّبة للعدد 

  . >  > )حيث    الطبيعية لتعيين العدد الطبيعي 
31

a

0

)²1a +31

²

²a

  
  

²aa     
0  0  
1  1  
4  2  
9  3  
16  4  
25  5  
36  6    

 > 6 :ينادل
<

   31 ²5

 6 :وبالتالي
<

<5  31

بحساب مربعات األعداد العشرية ذات رقم  10إلى  يمكن اآلن تعيين القيم المقرّبة للعدد 
  . 6و واحد بعد الفاصلة والمحصورة بين 

311−

5

²6,
6,5

  
  

²aa     
25  5,0 

26,01  5,1  
27,04  5,2  
28,09  5,3  
29,16  5,4  
30,25  5,5  
31,36  5,6    

31²5,5   > > 5 :ينادل

>  :وبالتالي <  315,5

 ورة بين نستمّر ھكذا بحساب مربعات األعداد العشرية ذات رقمين بعد الفاصلة والمحص
  :نتحّصل علىف ،و

5,5
6,5

0249,31²57,5 9136,30²56,5 = ،  =

> ويكون  <   3156,5 57,5
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أرقام بعد الفاصلة ثّم أربعة ذا يمكن مواصلة البحث باستعمال األعداد العشرية بثالثة كوھ
  .إلخ...
  
إلى ذلك في الوثيقة المرافقة لبرنامج السنة الثالثة، نجعل التلميذ من خالل  تمت اإلشارةوكما  

  .بعض النشاطات يدرك جيدا حدود استعمال الحاسبة
  

  :أمثلة
 اآللة تحسب باستعمال قيم ُمقّربة 

)  .ليكن العدد  . 1 )
37

329

86
22q
×
×

=

qq دون استعمال الحاسبة، لكن بتوظيف  باستعمال حاسبة وتلميذ آخر يحسب  ذ يحسب تلمي
  .خواص القوى
  ؟ qتحّصل على القيمة المضبوطة للعدد  منھمامن . قارن النتيجتين

  
3x  .القيمة الظاھرة  نسمي .  باستعمال الحاسبة قيمة عين. 2
x3  احسب    −

3  الظاھرة ھي نفس القيمة التي تستعملھا الحاسبة في الحساب؟ ھل القيمة المقّربة للعدد  
  

 اآللة تعطي نتائج غير معقولة 

)  نعتبر العدد  )
20

220

10
1101A −

− −+
=

A

A

  .باستعمال حاسبة احسب ) أ   
  ھرة معقولة ؟اھل النتيجة الظ) ب   
  .احسب القيمة المضبوطة للعدد ) ح  
    .عمل الحاسبةل سيرافأعط ت) د
  

 اسمات البيانيةوالرّ  المجدوالت •
" توكيل"فعند . بنشاطات رياضية فعلية اسمات البيانية تساعد على القيامإّن المجدوالت والرّ 

تحسين  أوّل ـمحاوالت البحث عن الحمضاعفة لتلميذ يمكن لإجراء الحسابات للحاسوب، 
  .تقريب أو مراقبة النتائج المحّصل عليھا

بذلك فإنه يھيكل معطيات المشكلة بنفسه ويجد القوانين التي يطلب حجزھا و التلميذ ينظم عندما
بإدراك نمذجة المشكالت   الحرفي، إّن ھذا الّنوع من البرمجيات يسمحعلى الحساب  يتدرب

   .وفي نفس الوقت فھمھا والتمّكن منھا
كما يمّثل مرتكزا للتدريب على  ،في الحساب، يسمح المجدول بتطبيق سريع للخوارزميات

ومقاربة بعض المفاھيم   حساب المساحات والحجوممثل  الحساب الحرفي واستعمال قوانين
  .لدوال الخطية والتآلفيةمثل ا

التواترات، (في اإلحصاء، يسمح المجدول بحساب سريع لمختلف المؤشرات اإلحصائية 
كما يسمح المساعد البياني المدمج في المجدول بتمثيل ). التواترات المجمعة، الوسط، الوسيط
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ة المختلفة لتمثيل بياني واختيار الشكل األنسب لوضعيوالقراءات كما أّن التفكير في الترجمات 
  .معينة يشّكل فرصا سانحة للتبادل داخل القسم

  
  . Excelحّل معادلة باستعمال : 1مثال

2x   نريد حّل المعادلة 3 11− =

 قانون حساب الطرف                  B2الخلية ندخل في  -
2x   .خاليا 10نحو األسفل  ببالسح ننقل ھذا القانونللمعادلة، ) (األّول         3−

832

عندما يعطي الحساب  .للعمود األّول...،  A2،A3في الخاليا  ...،2، 1، 0ندخل األعداد   -
في (، تكون القيمة المعينة في العمود األول حّل المعادلة  11الطرف الثاني للمعادلة أي 

 ). 4ھذه الحالة 
    
−  : 5نريد حّل المعادلة : 2مثال = xx

ABC

+

ھذه الخلية نحو بالسحب  ننقل. قانون حساب الطرف األول للمعادلة  B2ندخل في الخلية  -
   .خاليا 10األسفل 

نحو بالسحب ننقل ھذه الخلية . للمعادلة الثانيقانون حساب الطرف   C2ندخل في الخلية  -
   .خاليا 10األسفل 

 .للعمود األّول...،  A2،A3في الخاليا ...، 2، 1، 0ندخل األعداد  -
تكون القيمة الموافقة من  Cو  Bالعمودينعندما يعطي الحساب نفس النتيجة لخلية من 

 ). 5في ھذه الحالة (العمود األول حل المعادلة 
    

  البرمجيات الھندسية •
تسمح ھذه البرمجيات  إليه في الوثيقة المرافقة لبرنامج السنة الثالثة، تمت اإلشارةكما      

مفاھيم  التطرق إلىتخمين عند ال علىاء أشكال ھندسية تساعد التلميذ بمقاربة ديناميكية إلنش
في مجال الھندسة . التخمين في حاالت عديدة بسھولة وسرعة اجديدة وفي تجريب ھذ

أو وضع  صوتساعد على اكتشاف خوا لمشاھدةل إطارا جيداالفضائية، تشكل ھذه البرمجيات 
  .التالميذ تعلمات دون شكّ  ، الشيء الذي يسھلتخمينات

على الجانب الرياضي  التالميذعمل كما تمنح ھذه البرمجيات أداة لألستاذ تسمح له بتركيز 
  . حيث تغنيه ھذه الوسائل من المشاكل التقنية لإلنشاء

باستعمال برمجية للھندسة، نوّسع حقل المعالجة الممكنة للشكل حيث يكون الرسم على  
بلوغ حقل  البرمجياتفنستطيع من خالل . يمثله الشاشة أقرب من الكائن الھندسي الذي

، مثل تمثيل مثلثين (للتجريب أين تسمح أدوات، مثل القياس أو التنقل، بمالحظة خواص
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AMN

AB
AM

AC
AN

BC
MN

  : مثال
cmAB  ؛ ؛  ؛ ؛ 1,5=cmAC 3,3=cm1,4BC =

cmAM cmAN ؛ ؛ =7,3 4,2=cmMN 9,2=

72,0=
AB
AM،،  72,0=

AC
AN72,0=

BC
MN

  

  

cmAB 1,5=cmAC 3,3=cmBC 1,4=

cmAM cmAN  ؛ ؛ =7,1 1,1=cmMN 4,1=

33,0=
AB
AM،، 33,0=

AC
AN33,0=

BC
MN

 

  
  

  .عند استعمال ھذه األدوات، نتحّصل على األشكال والقياسات والحسابات بصفة آنية
يسمح اإلعالم اآللي بإبراز الخواص الرياضية بكيفية تجريبية دون أن يكون أمر تكرار 

كما يسمح في بعض الحاالت من تخفيف وتبسيط تركيب شكل ويسّھل . األشكال عائقا
ينبغي مساعدة وتوجيه التلميذ عند استعمال ھذه البرمجيات حتى ال تطغى . مقروئيته

  .الصعوبات المرتبطة باستعمالھا على تلك المرتبطة بالمادة
إّن االستعمال الدائم لبرمجيات الھندسة الديناميكية من شأنه أن يساعد التالميذ على التدّرب 

مح بالقيام بتجارب ووضع تخمينات  على االستدالل االستنتاجي وتعلّم البرھان، حيث تس
  . والتحقق من صحتھا قبل البرھان عليھا

يظنون أن ذلك كافيا نشير ھنا إلى أن استعمال ھذه البرمجيات يمكن أن يجعل بعض التالميذ 
لم  هشكال رغم أنأل، بينما تبرز ھذه البرمجيات العناصر الصامدة لالبرھانضرورة ال يرون و

على  فيمكن إذن العمل مع التالميذ . في انجاز ھذه األشكال فقط  نصمعطيات اليستعمل اال 
  .  بجعلھم يكتشفون كيف تؤدي ھذه المطيات إلى استنتاج ھذه العناصر الصامدة رفع التحدي

     
  :  مالحظة ھامة 

يمكن تصنيف األنشطة التي تستدعي استعمال اإلعالم اآللي إلى أنشطة خاصة بالتالميذ   
  .ى خاصة بالقسم كلهوأخر) فرديا(

تنظم األنشطة الخاصة بالتالميذ أساسا في حصص تتم في قاعة اإلعالم اآللي، أين يكون 
في ھذه الحالة، يحتفظ التلميذ بنوع من . جھاز فرادى أو ثنائيات حسب التجھيزالالتالميذ أمام 

  .عند الحاجة االستقاللية في العمل ويكون دور األستاذ ھو التوجيه والمساعدة
جھاز لإلعالم اآللي وجھاز للعرض ببالنسبة إلى األنشطة الخاصة بالقسم، يستعين األستاذ 

فبإمكانه تقديم جداول أو بيانات أو أشكال محضرة من . الجماعي عند تنشيطه للقسم) اإلسقاط(
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ينبغي إذن الوصول تدريجيا، إلى تجھيز حجرة واحدة في كل متوسطة باآلالت 
   .على غرار المخابر المختصة األخرى تذة باستغاللھا مع التالميذالمناسبة للسماح لكل األسا

  .اقتراح نموذج للتوزيع السنوي مع الحجم الساعي حسب المحاور .5
  

  عدد الساعات  المحور
    :الحساب الحرفي

 - .المتطابقات الشھيرة  12
  .النشر والتحليل -
 .المعادالت من الدرجة األولى بمجھول واحد -    

  10  .خاصية طالس
    :الحساب على الجذور

  .الجذر التربيعي لعدد موجب -  5
 - .الضرب والقسمة: العمليات على الجذور التربيعية

    :حساب المثلثات في المثلث القائم
  
5  

  .جيب، جيب تمام، ظل زاوية حادة -
 .يةثلثالعالقات بين النسب الم -

  :األشعة واالنسحاب
 .مفھوم الشعاع ، تساوي شعاعين -

 -    .تركيب انسحابين، مجموع شعاعين

  
  
10  

    :واألعداد الناطقة األعداد الطبيعية  
  .قواسم عدد طبيعي -  12

 .القاسم المشترك األكبر -
 .الكسور غير القابلة لالختزال -    

   :المعالم
  6   ).وحساب قراءة(احداثيا شعاع في المستوي المزود بمعلم  -

 .المسافة بين نقطتين -
6   .لتين من الدرجة األولى بمجھولينجملة معاد

    .لفيةالدالة التآ - الدالة الخطية
  
20  

  :تطبيقات التناسبية
 .التمثيل البياني لدالة خطية والتناسبية -   
  .النسبة المئوية -   

6   .المتراجحات من الدرجة األولى بمجھول واحد
    :الدوران، المضلعات المنتظمة، الزوايا

  
20  

  .اصصور أشكال، خو -   
  . الزاوية المحيطية والزاوية المركزية -   
 .المضلعات المنتظمة -   

   :اإلحصاء
  .السالسل اإلحصائية -     12

    .الموقُع مؤشرات -   

 

    :الھندسة في الفضاء
  
1  

  .الكرة والُجلة  -
 - .مساحة الكرة وحجم الجلة

  .المقاطع المستوية للمجسمات المالوفة -
  .التكبير والتصغير -

6
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أو مجموعة من (يستحسن أن ينجز التوزيع السنوي على مستوى خلية الرياضيات للمؤسسة 
  :التالية اإلرشاداتويمكن االعتماد عند اإلنجاز على ) مؤسسات أو المقاطعةال

 -  .ثراؤھا إو تنويع التوازيع من سنة إلى أخرى
  .أخذ بعين اآلعتبار نقط ضعف التوازيع السابقة -
  .يقة المرافقةاستعمال الوث -

 -  .تعديل التوزيع خالل السنة حسب الضرورة
بالنسبة إلى النموذج المقترح أعاله، يبقى اقتراحا قابال للتعديل سواء في تسلسل المحاور أو في 

  . تقدير الحجم الساعي لكل محور
  
  اإلدماج. 6

. تربيةشّكلت مسألة تحويل المعارف لمدة طويلة إحدى انشغاالت الباحثين في علوم ال
إّن دور المدرسة ال يتمّثل في تدريس أشياء لمطالبة المتعلمين بعد ذلك بإرجاعھا كما ھي، بل 

في   .يتعلّق األمر بمساعدتھم على استعمال مكتسباتھم في وضعيات مدرسية أو غير مدرسية
قسم أھمية اإلدماج التي تسعى إلى التفكير في كيفيات اكتساب العارف في ال ھذا اإلطار تبرز

   . وفي نفس الوقت في مسألة تحويل ھذه المعارف
معارف ومھارات بل تھتم أيضا  اكتسابال تقتصر فقط على رتكز اإلدماج على سيرورة تعلّم ي

  . بتجنيد ھذه المعارف والمھارات في وضعيات لھا داللة بالنسبة إلى التلميذ
  ما ھي أھداف نشاطات اإلدماج ؟

في وضعية لغرض إعطاء ومھارات  عّدة معارفتدريب التلميذ على استعمال  -
  .معنى لھذه المعارف

التالميذ في وضعية مركبة، لھا داللة بالنسبة إليھم، تتطلّب تجنيد مجموعة  جعل -
  .من المعارف

إّن التحّكم في عناصر متشتتة ال يؤدي مباشرة إلى إمكانية استعمالھا في وضعيات، فمعرفة 
  .والتطبيق ن االستعمالقواعد استعمال ال تعني شيئا دو

  كيف يمكن تصّور نشاطات إدماج في برنامج ال يرتكز على محتويات، لكن على كفاءات ؟
قد يحّول من طرف األساتذة إلى أسبوع للمراجعة التقليدية، " أسبوع لإلدماج" إّن تخصيص 

تجنيدھا لذلك نقترح أيجاد أوقات منتظمة كلما كان بحوزته مجموعة من كفاءات قاعدية يمكن 
  .لحل وضعيات مركبة لھا معنى بالنسبة إلى التالميذ
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  نموذج لوضعية إدماجية
  

  يمّثل الباب الخلفي لسّيارة يريد  المقابلالّشكل 
  :من كون ھذا الباب، ويتصباغتھاطالءه صاحبھا إعادة 

 .مصفحجزء  •
 .زجاج •
 .موضع العجلة •

  )m:وحدة األطوال ھي المتر(
1  .الزجاج بمقياسمّثل مخطط . 1

10

01
g / m²

  .حول جاج  الباب، ينبغي وضع شريط تغطية طالءقبل . 2
,0تدور النتيجة إلى (احسب، بالمتر، طول الشريط     .(  

0,07 m²  

  ،  300 مقدرة بـالمستعملة  طالءإذا كانت تغطية ال. البابطالء نريد . 3
   .احسب بالغرامات كتلة الصباغة الالزمة

. I  شبكة التقويم
  المعايير  المؤشرات  

  
  
  
  
  

  
 

  .انجاز مخطط الزجاج -
  .األطوال على المخطط استعمال المقياس لحساب -  1السؤال

  .إجراء التحويالت الضرورية -
  .استعمال متوازيات وأعمدة -

  )1م ( ترجمة سليمة للوضعية
  

 
  .اختيار مثلث قائم لحساب طول -
  .استعمال نظرية فيثاغورس لحساب طول -
  .حساب طول الشريط -

  2السؤال

  
 

 -  .تجزئة شكل إلى أشكال مألوفة بسيطة
  .استعمال قواعد لحساب مساحات مختلف األشكال -
  .تعيين مساحة الجزء المطلوب صبغه -
  .غةاستعمال التناسبية لتعيين كتلة الصبا -

  3السؤال

  
 

  .الجيدةالحسابات صحيحة حتى وإن كانت الخوارزميات المختارة ليست  -
  .المخطط صحيح حتى وإن كانت األبعاد المحسوبة ليست الجيدة -

 -  .التحويالت صحيحة حتى وإن كانت الوحدات ليست الجيدة
استعمال سليم لألدوات

  )2م (الرياضية 
  

 
  .المخطط يحترم شكل الزجاج -

 -  .تقديرات األطوال محترمة
 -  .وحدات القياس معطاة

  .األجوبة لألسئلة المطروحة منصوصة بوضوح بعد الحسابات -

  )3م (انسجام النتيجة

  
 

 -  .الكتابة مقروءة
 -  .ال يوجد شطب

  .األشكال نظيفة وواضحة -
  .النتائج النھائية ظاھرة بوضوح -

  )4م(تقديم الورقة

 

الزجاج
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. II  شبكة التصحيح
  3السؤال   2السؤال   1 السؤال  
 1ك 
/6  

  .لمؤشرين ناجحيننقطة   1
نقطتان لثالثة مؤشرات أو  2

  .أكثر
               /2   

  .نقطة لمؤشر ناجح  1
  .نقطتان لمؤشرين أو أكثر 2
  

               /2  

  .نقطة لمؤشرين ناجحين  1
  .نقطتان لثالثة مؤشرات أو أكثر 2

               /2  

 2ك 
/6  

  .طة لمؤشر ناجحنق  1
  .نقطتان لمؤشرين أو أكثر 2
  

               /2  

  .نقطة لمؤشر ناجح  1
  .نقطتان لمؤشرين أو أكثر 2
  

               /2  

  .نقطة لمؤشر ناجح  1
  .نقطتان لمؤشرين أو أكثر 2
  

               /2  
 3ك 
/2  

  .نقطة لمؤشر ناجح  1
  .نقطتان لمؤشرين أو أكثر 2
  

               /2  

  .نقطة لمؤشر ناجح  1
  .نقطتان لمؤشرين أو أكثر 2
  

               /2  

  .نقطة لمؤشر ناجح  1
  .نقطتان لمؤشرين أو أكثر 2
  

               /2  
 4ك 
/2  

      

  
III . ّاقتراح حل  

ABCD  .الزجاج له شكل شبه منحرف قائم، نسميه )1

  
  :ھياألبعاد على المخطط 

  1AB 0,55 0,055 m 5,5c
10

= × = = m   1                              ؛AD 0,45 0,045 m 4,5cm
10

= × = =

1DC 0,80 0,08 m 8 cm
10

= × = =    

  :باستعمال ھذه األبعاد والتعامد، نرسم مخطط الزجاج ونجد

  
BC )2 .لذلك نحسب الطول الحقيقي . لحساب طول الشريط، يكفي حساب محيط الزجاج
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(  :ونحصل على الشكل اآلتي )على  ، المسقط العمودي للنقطة نرسم النقطة   B HCD

  
H

  
BHCHBC²  :نظرية فيثاغورس، لدينا حسب القائم في  في المثلث  BH² HC²+ +

)  منه  )BC² 0,45² 0,80 0,55 0,45² 0,25² 0,265= + − = + =

BC أي أّن  0,265 0,51= ≈

0,55 0,45 0,8 0,51 2,31

m

+ : ويكون محيط الزجاج + + =

31m

1,10 m0,90 m

A L l 1,10 0,90 0,9

  .,2طول الشريط ھو 
  
 وعرضه  ه مساحة الجزء المطلوب صبغه ھي مساحة المستطيل الذي طول) 3

  .منقوصة بمساحة الزجاج وموضع العجلة
  :مساحة المستطيل

9= × = × =

0,99 m²
 

  .مساحة المستطيل ھي 
  ):الذي له شكل شبه منحرف قائم(مساحة الزجاج 

( ) ( )1 1A B b h 0,80 0,55 0,45 0,30
2 2

= + × = + × =

0,30 m²

A 0,99 0,30 0,07 0,62

  

  .مساحة الزجاج ھي 
  :منه مساحة الجزء المطلوب صبغه

= − − =

62 m²

0,62 300 186

 
  .,0مساحة الجزء المطلوب صبغه ھي 

  
×) 4   :كتلة الصباغة =

186 g   .ھي  كتلة الصباغة
  

  مالحظة
         .يؤخذ بعين االعتبار باإلجراءات األخرى الصحيحة للتالميذ
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. IV  المعارف والمھارات المجندة لحلّ الوضعية
  
  المعارف والمھارات  

    )استعمال مقياس(معالجة مشكلة تناسبية  -
  

 
 تحويل وحدة قياس األطوال -

 رسم مستقيم مواز يمّر من نقطة معينة -  1السؤال
 عمودي يمّر من نقطة معينةرسم مستقيم  -
  تصغير رسم -
    حساب طول في مثلث قائم -

  
 

 حساب مربع عدد -
 تعيين الجذر التربيعي لعدد -  2السؤال

 تعيين مدور نتيجة -
  حساب محيط شكل -
    حساب قيمة عبارة حرفية  -

 حساب مساحة شكل مألوف -  3السؤال 
 تعيين مدور نتيجة -
  معالجة مشكلة تناسبية -

 
 ندة لحلّ الوضعيةالكفاءات العرضية المج 

  .قراءة وفھم نصّ  -
 .اختيار استراتيجية -
 .تنفيذ االستراتيجية -
 .تبرير االستراتيجية -
 .التحقق من االستراتيجية -
  .تبليغ الحلّ  -

  
  
 التقويم. 7
  

 وظائف التقويم •
  وتوجيھي تقويم تشخيصي

  تلميذ عند بداية تعلّم) مستوى(تحديد حالة 
  .كون فعال المعارف القبلية الضرورية للشروع في التعلّم الجديدلمتيتعلق األمر بالتحقق من أن التالميذ ي

  
  

  تقويم تكويني
  أثناء أو بعد التعلّم مراقبة مستوى االكتساب

  .يعتبر ذلك أداة لتشخيص صعوبات ونجاحات التالميذ 
  فة مستوى أثناء ھذه التقويمات التي ينبغي أن تكون متكّررة، تشّكل فترات ھامة، تسمح للتلميذ من معر 
  اكتساف أخطاء التالميذ وصعوباتھم ويستغلّھا في بناء نشاطات باكتسابه للمعارف كما تسمح لألستاذ  
  .المعالجة والدعم 
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  وتصديقي تقويم تحصيلي

  وضع حصيلة المكتسبات
   يما تحصيليا عندما يتأكد األستاذ من أّن التالميذ تدربوا بما فيه الكفاية حول التعلمات الجديد، يقترح تقو

  .يبّين من خالله التلميذ على كفاءته في تجنيد المعارف المستھدفة لحّل الوضعية المقترحة له 
  .ويترجم التقويم بعالمة أو يصادق بشھادة تمنح للتلميذ. في ھذه الحالة، ليس ھناك مجال للخطأ 

  
  

 معايير التقويم •
  
  التالميذ، بل ھو مساعدة أكبر لغرض ھو انتقاء أحسنال يكون ا. لتقويم في خدمة بيداغوجية النجاحإن ا 

    .عدد ممكن من التالميذ على بلوغ األھداف المسطرة
  
 

يتمثل التقويم في منظور المقاربة بالكفاءات في اقتراح وضعية إدماجية للتلميذ ثم دراسة إنتاجه 
  .معايير التصحيح أو معايير التقويمعبر بعض المعايير التي تسمى 

  
 :تكون ھذه المعاييرأن  ينبغي

  
 قليلة •

  :، ھيفي الرياضيات، مثال، يمكن اختيار ثالثة معايير أساسية 
العمليات، (فھم المشكلة واختيار األدوات الرياضية الوجيھة: لوضعيةسليمة ل ترجمة -

  ...).الخوارزميات، النظريات، طرائق اإلنشاء الھندسي، 
العمليات والخوارزميات المختارة صحيحة، تطبيق  نتائج: سليم لألدوات الرياضيةستعمال ا -

  ...سليم للنظريات والخواص المختارة، اإلنشاءات منجزة بشكل سليم، 
 - ...اختيار الوحدة، احترام التقدير، معقولية اإلجابة، : انسجام اإلجابة

  
مثل تنظيم  (، يمكن أن يضاف إليھا معيار واحد أو اثناندنيامعايير ھذه المعايير تكون بمثابة 

  .كمعايير لإلتقانوالتي ستعتبر عندئذ ) وتقديم ورقة اإلجابة
  

 •  مستقلة
وبالنسبة للمعيار ) ليمة للوضعيةترجمة س(فلحّل مشكلة مثال، ينبغي أن يختار التلميذ معادلة 

  .، عليه أن يحّل المعادلة المختارة بكيفية سليمة حتى ولو لم تكن ھي المعادلة المطلوبةالثاني
  

صعبا  لوحدھا اللجوء إلى المعايير يكون، من قبل تالميذ م في كفاءة مستھدفةلتقويم التحكّ   
، ةومجرد ةر عاميياالمع تإذا كان. ھذه المعاييرأة جرأبتسمح ِمؤشرات ختار تف ،غير كافو

  .دقيق ر في سياقاييسمح بوضع المعتللمالحظة و ةقابلتكون  اتالمؤشر فإنّ 
في ت تفرض تقويما قائما أساسا على دراسة التحكم من قبل التالميذ إّن المقاربة بالكفاءا

لكن ذلك  .الكفاءات المستھدفة، بمعنى قدرتھم على حّل مشكالت في وضعيات مركبة لھا داللة
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  :أمثلة

 

1( ABCcm ABث A  .حيمثلث قائم في   ACو =4,5 6 cm=

BC  .احسب الطول   
)  انشر، بّسط ورّتب العبارة )2 ) ( )( )E 2x 1 ² 2x 1 x 3= + − + −

3x 2 5x 7 +  حّل المعادلة )3 = −

aاكتب على الشكل  )4 0ة     5العبار 5 4 75 5+ −

  
  مالحظة ھامة

  .اإلجماليمن التقويم  %25ينبغي أال يشكل تقويم الموارد المذكور أعاله أكثر من  
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