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  تقديم الوثيقة. 1
  

فھي تمنحه  ،ثل أداة ثمينة إذا أحسن استغاللھاعدت ھذه الوثيقة خصيصا لألستاذ، وتمأ    
وظيفتھا األساسية، أن تمكن األستاذ من فھم البرنامج، .توضيحات حول كيفية تنفيذ البرنامج
نماذج ألنشطة مختارة للقسم، يمكن أن  عليه كما تقترح. بتقديم وتوضيح المحاور الكبرى له

  . عند تحضيره لوضعيات تعلّمية هتساعد
المرافقتين لبرنامجي  قتينيتعلق بوظيفتھا التكوينية، فتبقى العناصر المقترحة في الوثيأما فيما 

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

  

  تقديم المحاور الكبرى للبرنامج واقتراح طريقة للتنفيذ. 2
  األنشطة العددية 1.2

 التقنيات الحسابية بصفة تدريجية من خالل أنشطة وحلّ تطوير يتواصل العمل على 
  :حولمشكالت متنوعة

 العمليات الكسور و •
محور جمع وطرح الكسور في السنة الثانية في حالة كسرين مقام أحدھما  لقد قدمّ 

توحيد تم التعميم على كسور كيفية مع استعمال فسيفي السنة الثالثة أما . خرمقام اآللاعف مض
  . المقامات

الذي يسمح  يءإلى حلول كسرية، الش عموما ؤدييُ  كلالمعادالت من الشّ  حلّ  إنّ 
 ونأيلجال والكسري ممارسة الحساب ل التقبأكثر ويجعل التالميذ  .بترسيخ مفھوم الكسر كعدد

 .القيم العشرية المقربة إلى آليا

dcxbax + = +

حيث تسمح بترجمة تناسبية عداد أبصفتھا في محور نظرية طالس  أيضا تتدخل الكسور
  .األطوال

، )عند اختزال الكسور(يسمح ھذا المحور بالعمل عل المضاعفات والقواسم وقواعد قابلية القسمة
 .    متوسط لسنة الرابعةلل الختزال قابل اليبقى مفھوم الكسر غير و

 

 األعداد النسبية •
، إعطاء معنى للحساب على األعداد اإلمكانالسنة الثانية سنحاول، قدر  مواصلة لما تم عمله في

  .التي ال تستدعي إال حسابات آلية مباشرةتمارين الالنسبية مع تفادي اإلفراط في 
  :1مثال

أعداد صحيحة نسبية   a،b،cحيث  abcفي شكل جداء  لكتابة العدد  اإلمكانيات ن كلّ عيّ 
  .مختلفة

)8(−

 .   يمكن إدخال قاعدة اإلشارات في عملية الضرب باالستعانة بالحاسبة 
  :2مثال

،b،c حيث أعداد  نسبية غير معدومة:       a
1 (a و الجداءab لھما نفس اإلشارة.  
a  .انمختلفت abcو الجداء إشارتا العدد ) 2

ac   .لھما نفس اإلشارة bcو  الجداءان ) 3
ab  .؟ علّل c،،ھل يمكن تعيين إشارة كل من األعداد 
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 األعداد الناطقة •
ناطق كحاصل العدد التسمحان بإدخال مفھوم  عمليتانإن ضرب وقسمة األعداد النسبية      

 ايمكن اعتبار كل عدد ناطق كسرالناطقة األعداد  على ولتسھيل العمل  .قسمة عددين نسبيين
عداد النسبية عند األالكسور والمتعلقة ب، على القواعد الحسابية عندئذعتمد، ويُ  بإشارة امسبوق
  . لعمليات على األعداد الناطقةاتقديم 

 
 نسبيةالصحيحة السس األذات القوى  •

أنشطة مرتبطة بالمواد األخرى  في 10 الھدف األساسي لھذا المحور ھو العمل بقوى العدد
تتم دراسة قوى عدد نسبي من خالل أمثلة  .خاصة الفيزياء والعلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية

  .بسيطة
  :مثال

km 505,  12713:القطبين بينقطر األرض  -

40075,012 km
3000 km

0,000001 m

nmn

 -  :طول خط االستواء
   1083207000:حجم األرض -
  :اطر بكتيريقُ  -
m  ).من المليار من المتر اويساوي جزء" نانومتر" ُيقرأ واحد 1( 15:طر فيروسقُ  -

 ن رتبة قدر كلّ عيّ  ثمّ ) مع احترام الوحدات المعطاة(ھذه األعداد  من كلّ ن الكتابة العلمية لعيّ 
  .منھا

  
 األعداد الصماء •

لجذر التربيعي لعدد يصادف االتلميذ غير أن إن ھذا المفھوم لم يرد صراحة في البرنامج 
دراسة مفصلة وخاصة الحساب  كلّ و .من خالل حساب أطوال في محور نظرية فيثاغورث

 .تعمل الحاسبةوعند البحث عن الجذر التربيعي لعدد، تس. خارج البرنامجعلى الجذور 
 الترتيب والعمليات •

ر دراسة المتراجحات حضّ الترتيب ويُ  معالجمع والضرب  الؤمھذا لمحور إلى تيتطرق 
في عدد سالب فليس من الكفاءات المستھدفة في  طرفي متباينة ضربأما . في السنة الرابعة
  .مكن إدراجه من خالل بعض األمثلة البسيطةھذه السنة ولكن ي

طلب تعيين عددين يمكن االعتماد على المستقيم المدرج حيث يُ  الؤمتال مفھوم راجإلدو
2a  طلب مقارنةيُ ثّم  .و  ، bو   aثم تحديد   عليه و aنسبيين − 1 b1+ +2b −

a1+12 2b  . و  b ،aو   b،aو   − +−

0 .  في كّل حالة التخمين المناسب ثم يقدم البرھان بمقارنة الفرق مع  عح أمثلة أخرى لوضتقتر
 

 والمعادالت  الحساب الحرفي •
 الحساب الحرفي 

معادالت  كما كان الحال بالنسبة للسنتين األولى والثانية فإن تعلّم الحساب الحرفي وحلّ 
  .فة تدريجيةيتواصل في السنة الثالثة بص

جبرية ومعنى المساواة من خالل الكتابة الالعمل على المعاني المختلفة للحرف في  تواصلي
  .أنشطة مركبة أكثر

 

التمارين المتعلقة بتحليل وإنتاج وتحويل  تختاركثر للحساب الحرفي يستحسن أن داللة أإلعطاء 
  .عبارة جبرية مرتبطة بوضعيات ملموسة

98



  
 :1مثال
: عطى بالقانونتقابل ممساحة الشكل ال .1

   10a5a2 ++
أرسم شكال  aباستعمال نفس الطول  .2

 :مساحتھا تكون معينة بالقانون
   )1a(a2 +  
  
  
  

   
  

  
لعبارة بواسطة  ىعطي معنضعية توباختيار عبارة جبرية الغرض ھو إيجاد  ،في ھذا المثال

عددي بالمرور من اإلطار الر السجل غيّ نعمل ھكذا عل الحروف ونجعل التلميذ يُ . ھندسي سند
  .العكس وأھندسي اإلطار ال إلى
  

  :2مثال
  :اتيإليك عدة مساو

1(     2 ( 53×=ab 223 −8b4a2 =×    3(      4 (  222 BCACAB =+yx7 =+

1a2 + 5(   6( )1a( 2 =+5)2x(3 =−+     7((  2x3x)2x)(1x 2 ++=++

2rA   :نصف قطر قرص فمساحته ھي  rكان  ذاإ) 8 π=
  كيف يمكن تصنيف ھذه المساوات؟

  
  

  ات بدون حروف يا مساوھن(  بعد تصنيف أوليّ . يمكن اقتراح ھذا النشاط في عمل األفواج
ات يات صحيحة، مساويات إلى مساوييصل التالميذ الى تصنيف المساو .)ات بحروفيومساو

  :فرصة لـُتستغل ھذه الو. ات ال يمكن الفصل فيھايخاطئة، مساو
 - ).مساواة محققة مھما كانت قيمة الحرف( مقاربة مفھوم المتطابقة

 ) أو قيم(أي قيمة امضاد يكفي أن نجد مثاال: مساواة عدم صحة مراجعة كيفية إثبات  -
 . طئةاتجعل المساواة خ) أو للحروف(للحرف

الذي يمكن أن يأخذ العديد من القيم (متغير : مواصلة التعامل مع المعاني المختلفة للحرف -
عدد غير "أو معنى) مشكلة المقدار الذي نبحث عنه لحلّ ( مجھولأو معنى ) المختلفة

  ).  أمثلة يثبت فيكن أن الذي يم" (نعيّ مُ 
  

 العمل على تحويل عبارات جبرية يؤدي حتما إلى أنشطة حول النشر والتحليل رغم أنّ  إنّ 
ھذه الكفاءة من برنامج السنة الرابعة ولذا يجب أن تكون األمثلة المقترحة بسيطة وتعتمد عل 

ات متنوعةربطھا بوضعي اإلمكان،مع محاولة، قدر  توزيع الضرب على الجمع والطرح،
  .مشكالت وبحلّ ) ھندسية مثال( 

2 

5 a 

a 
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أمر  ، وھووالجداءمجموع البين  يدركون االختالففي ھذا المجال عل جعل التلميذ  نحرص
  .ط الكتابات الحرفيةينه تبسمبالنسبة إلى إتقان الحساب الحرفي ووضروري  أساسي
  :مثال
  :جداءات التي تمثل مجاميع والتي تمثل التالية ن من بين العباراتعيّ    
   ، ، ،،،π.  )7x(4 a53x2 −)2a(3 +)3y)(1x( ++++2r

dcxb +=

  
   المعادالت

استعمال (معادالت بسيطة باستعمال طرق حسابية شرع التلميذ في السنة الثانية في حلّ 
معادالت  إلى خوارزمية حلّ  يتطرق وفي السنة الثالثة) رسوماتالبعض والمختلفة  العمليات

ولتحقيق ھذا الھدف يجب مواصلة العمل على جعل التلميذ يدرك . axمن الشكل 
  .ضرورة استعمال اإلطار الجبري بدال من اإلطار الحسابي من خالل وضعيات وجيھة

+

تمارين تمھيدية تسمح بجعل التلميذ يدرك أكثر مفھوم المعادلة ويميز  اقتراحكما نستمر في 
  . ة ومجھولامساو تشمل ةمعادلإلى ترجمة مشكلة  هسفبين معادلة وعبارة حرفية ويتحقق بن

  :مثال
  :التي تمثل معادالت تلك د من، بين الكتابات التالية،حدّ 
1(    x4)2x( ++

1x 2(=  
3(5x21x3 +=−

1a2
  

4(+=
312)12(5

  
5(+=+

31y2
  

6(=+

xn

2n +1n

  
 مشكالت وجيھة تسمح للتلميذ بالتطرق إلى المراحل المختلفة للحلّ  علىكما يتواصل العمل  
  ).قالمعادلة والتحق ترجمة وضعية بمعادلة مناسبة، حلّ  المجھول، اختيار(

  . عددا طبيعيا عدد مجھول، والحرف : 1مثال
  :ة مما يليمساواكل  نر لغويا ععبّ 

     x 2nx  ؛     ؛    ؛= n2x x= = −=
  :2مثال

  :التالي لنصّ ر بمعادلة عن اعبّ 
  للنتيجة وسأجد نفس النتيجة لو اخترت نفس العدد  2أختار عددا، أضاعفه ثم أضيف العدد "

  .من النتيجة 1وطرحت العدد  3 وضربته في
  

  :3مثال
ويحمل حصان كيسين من . امن البطاط واحد وكيلوغرام دقيقكيسا من  15يحمل حمار 

يھا أ لھثلماذا ت: ل لهاقف لھثلحمار يحصان بأّن اال حسّ أ. اكيلوغراما من البطاط 40الفرينة و 
  ."لنا نفس الحمولةوالحمار، 

  ؟ الدقيقما ھو وزن كيس 
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  الدوال وتنظيم معطيات 2.2
 التناسبية •

  في . كل مراحل التعليم اإلجباريالتناسبية مفھوم أساسي في تدريس الرياضيات في 
مع  التي شرع فيھا في السنتين السابقتينو لمحورالتعلّمات المتعلقة بھذا ا تتواصل السنة الثالثة

بحيث نتعرف على وضعية تناسبية من خالل استقامية نقط مع مبدأ  في جانبه البياني،معالجته 
  مع العلم أن مفھوم التطبيق الخطي  .المعلم

ن يمك وھو الموضوع الذي .من مبدأ المعلم يبقى من برنامج السنة الرابعة وتمثيله بمستقيم يمرّ 
axy  من خالل جداول  عالقات من الشكل تناول تحضيره في السنة الثالثة عند  =

 . أو قراءات بيانية
 

 )اإلحصاء( تنظيم معطيات •
  :يرمي ھذا المجال إلى تحقيق ھدفين عامين، ھما

  .ب على قراءة واستعمال البياناتالتدرّ  -        
 -         .اسية في اإلحصاء الوصفياكتساب بعض المفاھيم األس

السنة الثالثة من التعليم المتوسط، إلى السالسل اإلحصائية وتتمثل الكفاءات  يتطرق برنامج
المستھدفة في جعل التلميذ قادرا على تجميع معطيات في فئات وتقديم سلسلة إحصائية في شكل 

ويتوسع البرنامج .جدول وتمثيلھا بمخطط أو بيان وحساب التكرارات والتكرارات النسبية
لنشرع ھكذا في مرحلة جديدة تتمثل في  إحصائية سلسلة ستھدف كفاءة حساب متوسطلي

  .تلخيص سالسل إحصائية
    

  األنشطة الھندسية 3.2
قدمة في السنة الثانية، بتوظيف واستثمار عدة معارف مُ  ،تسمح ھذه األنشطة، في ھذه السنة

  .ومتوازي األضالع يخاصة التناظر المركز
...   يتم إدخال مفاھيم جديدة جوھرية مثل نظرية طالس، نظرية فيثاغورث، جيب تمام زاوية

  .التي تعتبر من المفاھيم الھندسية الرئيسة في برنامج التعليم المتوسط
النظريات المبرمجة فيھا، تسمح بقدر كبير بمواصلة التعلّملت  إن األنشطة الھندسية، وكلّ 
  .تنتاجي والبرھانالمتعلقة باالستدالل االس
ستسمح دون شك بمساعدة التالميذ في بناء المفاھيم  ، عند توفرھا،إن البرمجيات الھندسية

من صحة  تحققالووضع تخمينات من  بسھولة وتمكنھم لھاالرياضية وإعطاء معنى 
  . والنتائج اإلجراءات

 المثلثات •
 حاالت تقايس المثلثات 

الثانية، من خالل أنشطة إنشاء مثلثات بمعرفة تحضيره في السنة  ھذا المحور الذي تمّ 
  .بعض أبعادھا يسمح بإثراء سجل التلميذ في مجال البرھان ومعالجة بعض التمارين الھندسية

 

 مثلثالفي  مستقيم المنتصفين 
  صفات أضالع تيتكون ھذا المحور من ثالث خواص متعلقة بالمستقيمات التي تشمل من

 لتالميذ على تمييز ھذه الخواص بعضھااه الخواص سيساعد العمل على برھان ھذإّن . مثلث
 .بعض ويسمح أيضا باستثمار المعارف المكتسبة في السنة الثانية عن

  .وتعلّم البرھانيذ بممارسة االستدالل االستنتاجي مكما يسمح للتال
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 المثلثات المعينة بمستقيمين متوازيين يقطعھما قاطعان غير متوازيين 

من خالل نشاط ) أي خاصية طالس في المثلث(صية المتعلقة بھذا المفھوميتم إدخال الخا
 .ويسمح بالتخمين) بقيم تقريبية( على القياسات وحساب النسبيرتكز 

  ).  ، ،(يمكن إثبات ھذه الخاصية في حاالت خاصة بسيطة
2
1

4
1

3
1

 

 .ت الخاّصة في المثلثالمستقيما 
إضافة إلى الكفاءات المتعلقة بتعريف المستقيمات الخاصة في المثلث وإنشائھا، يشمل ھذا 

مثل الخواص األخرى، من خالل مالحظة  ھايتم اكتشافو.المحور أيضا خواص ھذه المستقيمات
فرصة  يفھ ،ى ھذهأما بالنسبة لألنشطة المتعلقة بالبرھان عل. أشكال متنوعة ووضع تخمينات

 .لتدريب التالميذ على إنجاز براھين مركبة
 
 المثلث القائم والدائرة •

 .نظرية فيثاغورث وعكسھا 
وضعيات "تشكل التمارين . يسمح ھذا المحور بمواصلة تعلّم االستدالل االستنتاجي

لحساب ( حيث تجعل التلميذ يستعمل النظرية ،للالستدالل في التعليم المتوسط" كالسيكية
للبرھان إن كان ( واالستدالل بالخلف) مثلث قائماالإن كان للبرھان ( والنظرية العكسية) أطوال

  ).مثلث غير قائمال
 ،وإلثباتھا ،يمكن االستعانة بالمربكاتلھا، لتجسيد خاصية فيثاغورث وإلعطاء معنى أكثر 

  .ھندسية اتيمكن استعمال برمجي كما .نعتمد على المساحات
  .نستثمر العمل على القيم التقريبية والحصرھكذا مل الحاسبة ونستع ،طوالاأللحساب و
  

 المثلث القائم والدائرة 
  المدروسة في السنة ھايسمح ھذا المحور بالرجوع إلى محاور مثلث وخاصية تقاطع

مرسوم في الدائرة التي قطرھا وتر ھذا المثلث تسمح بتمييز الإن خاصية المثلث القائم . الثانية 
  .ستثمر فيھا نظرية فيثاغورثم ومعالجة عدة تمارين تُ المثلث القائ

  
 مماس لدائرةالبعد نقطة عن مستقيم،  
لكن يمكن . التلميذ إلىمن نقطة إلى مستقيم يبدو طبيعيا بالنسبة  " طريق قصرأ" مفھوم  إنّ 
سنة ت ھذه النتيجة باالعتماد على نظرية فيثاغورث أو على المتباينة المثلثية المقدمة في الاإثب

  .الثانية
  

 جيب تمام زاوية حادة 
إلدخال مفھوم  وضع تخمين انطالقا من بعض األمثلة ىإذا كان من الطبيعي أن نعتمد عل

رتبط إال بالزاوية ال يتمام الجيب  أيضا أن نبرھن أنّ  يةفمن األھم جيب تمام زاوية حادة،
  .نظرية طالستوظيف بوھذا الحادة المختارة 

في االستعماالت  ذمييجب إذن مساعدة التال. بة الستعمال الحاسبةيمثل ھذا المحور مناس
   .  جيب تمامھاعلم  أو لتحديد قيس زاوية معلومة ، لتعيين قيمة جيب تمام زاويةلھا المختلفة
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 • االنسحاب

الھدف األساسي لھذا المحور ھو إدخال تحويل نقطي جديد، انطالقا من المفاھيم المتعلقة 
 باإلضافة .مقدمة في السنة الثانية والتي يتم استثمارھا طوال ھذه السنةبمتوازي األضالع ال
حول فإن التمارين المقترحة  ،وخواص االنسحاب المتعلقة باالنسحاب إلى التعاريف المختلفة

األخرى  النقطية التحويالتھا عن تمييزھذه األداة ووجاھة براز بإستسمح ھذا المحور 
جعل التالميذ  العمل على يجب). التناظر المركزي لمحوري،االتناظر (  المدروسة من قبل

والعكس، أي تشخيص متوازي  ،قادرين على تعريف االنسحاب انطالقا من متوازي األضالع
العمل في السنة الرابعة مع ھذا يتواصل و .انطالقا من االنسحاب) اإلنشاء عند(األضالع 

  .مفھوم الشعاع راجإد
   
 الھرم ومخروط الدوران •
النسبة إلى متوازي المستطيالت في السنة األولى والموشور القائم وأسطوانة أن ما ھو الشك

ھا وتمثيلھا تبقى من ل اليدوية للمجسمات وانجاز تصاميم عالجةالدوران في السنة الثانية فإن الم
 . أولويات ھذا المحور

 توط دوران علمحساب نصف قطر قاعدة مخر( باستثمار التناسبيةيسمح ھذا المحور أيضا 
  .ريات الھندسة المستويةوبعض نظ...) مساحة سطحه الجانبي

  
يرتكز تعلّم الھندسة في الفضاء في مرحلة التعليم المتوسط على دراسة المجسمات   
تواجھه صعوبات  ،ھذا التعلّم الذي ال يمكن أن يختصر في المعالجة البسيطة لألشياء. البسيطة

  .شفيرھاتتعلق بتمثيل ھذه األشياء وت
غالبا  ،في الفضاء فالتلميذ الذي يبحث عن حلول مشكلة أو سواء كان ذلك في الھندسة المستوية

وإذا كان ذلك ممكنا في الھندسة المستوية، . ما يعمل بمواجھة الفرضيات والخطة التجريبية
ثال، فالعمل حول المثلث، م. ألّن األشياء ھي ذاتھا مواضيع الدراسة فھو ال يصح في الفضاء

لفا لما يتعلق األمر تيتم انطالقا من رسمه باعتباره موضوع الدراسة، وھذا األمر يكون مخ
  . بالمكعب

يتوقف على شرط التدرب، من بداية التعليم المتوسط، على تعلّم الھندسة في الفضاء إن نجاح 
  . لتمثيل في الفضاء، بكّل ما تتضمنه من قدرات تعلّميةاطريقة 

فال يمكنه العمل على . درك التلميذ االختالفات الھندسية بين الشيء وتمثيلهمن الضروري أن ي
ه صورة ذھنية جيدة لھذا الشيء وكذلك معرفة جيدة لقواعد عند ترسم الشيء إال إذا كان

  .ھذا الرسم ةالتمثيل التي تسمح له بفك شفر
، الھرم، األسطوانة، متوازي المستطيالت، الموشور القائم: بالنسبة لكّل المجسمات المدروسة

شياء تسمح بامتالك التعابير األساسية، تتبعھا األيكون العمل على مرحلتين، مرحلة لمعالجة ...
  .مرحلة لتعلّم تمثيل ھذه األشياء

في الفضاء في برامج الرياضيات للمرحلة المتوسطة على المنظور  ةالھندسيرتكز تعلم 
والفائدة . الفضاء المستوي ألشياء من لتمثيل فيالمتساوي القياسات الذي يعتبر إحدى طرق ا

 يحاوكذا بالقياسات في كّل من من ھذا االختيار تتمثل في االحتفاظ برؤية الشيء والتوازي
  .للفضاء
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تعريف المنظور المتساوي القياسات لشيء كإسقاط ھذا الشيء على المستوي وفق يمكن 

اسة خواص ھذا اإلسقاط عندئذ بإيجاد وتسمح در. منحى مائال بالنسبة إلى ھذا المستوي
 .عالقات معينة بين الشيء وصورته أو باألحرى بين مختلف عناصر ھذا الشيء وصورھا

  :نذكرالخواص األساسية للمنظور المتساوي القياسات  ومن
  حفظ التوازي -
 حفظ المنتصفات -
 حفظ نسبة طولي قطعتين متوازيتين -
 حفظ االستقامية -

  .غالب األحيان مع التالميذ وھي الخواص المستعملة في
  

إلنشاء صورة شيء بالمنظور المتساوي القياسات، يمكن أن نضع ھذا الشيء عل مستو 
كما  )xy(يتقاطعان وفق المستقيم  T و H .)السبورة( Tونختار مستويا شاقوليا ) األرضية( Hأفقي 

  .ل المقابلفي الشك
  كورةن الخواص المذعلية الناتجة تاونستعمل القواعد ال

   :أعاله
   Tكّل قطعة محتواة في مستو مواز للمستوي  

  ).دون اعتبار المقياس(تمّثل باألبعاد الحقيقية 
  

  )fuyante(يمثل بمائل  Tلمستوي ا يعامدكّل مستقيم  
  المسماة  تقاس ھذه الزاوية. زاوية ثابتة) xy(يشكل مع 

"  .إيجابيا في اإلتجاه المعاكس لعقارب الساعة "زاوية الميل
  .°45غالبا ما تختار لھا القيمة  
  

 ]mn[بقطعة تكون ممثلة  Tمحمولة على مستقيم عمودي على المستوي  ]MN[كّل قطعة  
 .k=1/2معامل التصغير للمنظور، وعمليا نختار  kحيث k MN   mn =طولھا 

  
  تأثيز زاوية الميل على المنظور

كثيرا تمثيل ھذا الشيء بتغيير من أجل وضعية معطاة لشيء يطلب تمثيله بالمنظور، يتغير 
  .زاوية الميل

  
  

  
  
  
  

  
 

  
  

  
  

  
 

  
  
  
  
  

  )3(الشكل  )1( الشكل  )2(الشكل

135° 45°10°

T 

H 

x y 

 

  
، فإّن تمثيلھا يستعمل المنظور )مثل األسطوانة والمخروط(بالنسبة إلى المجسمات المستديرة 

عادة بالنسبة إلى المستعمل  °60أو  °45أو  °30عكس المنظور بزاوية  °90بزاوية ميل قدرھا 
  .الموشورات
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  والبرھان التدريب على االستدالل. 3
للسنة  ةمن األھداف األساسي تعلّم االستدالل والبرھان، وبالخصوص في الھندسة، يعتبر    

  .الثالثة من التعليم المتوسط
اجي االستدالل االستنت علىشرع في السنة األولى والسنة الثانية في التدريب سبق للتلميذ أن 
ب إلى بعض األنشطة التمھيدية ليواصل في ھذه السنة ھذا التدرّ  وذلك بالتطرقبصفة تدريجية 
إن . وبداية المرحلة الثانوية م البرھان الذي سيستمر خالل السنة الرابعةمع البدء في تعلّ 

بل  أو مناسباتياأال يكون نشاطا خاصا  البرھان يجبممارسة االستدالل االستنتاجي وكذا تعلّم 
  . لمادةمجاالت اويمارس من خالل األنشطة المختلفة لواألستاذ يجب يكون انشغاال دائما للتلميذ 

 لفي نمط استدال ةيعطإلى الھندسية االستنتاجية يتطلب قمشاھدة إن االنتقال من ھندسة ال
تواجه  ھي صعوباتالصعوبات المتعلقة بتعلّم وتعليم البرھان متعددة ومتنوعة وكما أن  .التلميذ

  :على السواءالتلميذ واألستاذ 
 التالميذتواجه صعوبات  •

  :فيصعوبات تتمثل بعض ھذه ال
. 1  االنطالقة

  :تكمن ھذه الصعوبات في
  .المستعملة في البرھان واإلجراءات اإلطارم معرفة دع -
  .كل، وكذا معارفھم الخاصةفي الشّ  وأ ة في النصّ اردالولمعطيات اكيفية استغالل  -
  ثالبح. 2

ون، وال أكيف يبدمن أين و، ال يعرف التالميذ، في غالب األحيان نعند البحث عن برھا     
  .كما يجدون صعوبات في استغالل األدلة التي يوفرھا النص والشكل. لبحثليملكون منھجية 

. 3  )التحرير( الصياغة
رھم بصفة التالميذ يجدون صعوبات في صياغة أفكا كثير منيجد بعد مرحلة البحث،      

  ستنتاجياالإطار االستدالل  واحترام وتكمن ھذه الصعوبات خاصة في متابعة .منسجمة
بير المالئمة وأيضا في تنظيم اوفي استعمال المصطلحات والتع) نظرية، خالصة ،معطيات(

  .البرھان لة لنصّ شكّ القضايا المُ 
  

 األساتذةتواجه صعوبات  •
  :ي وتتمثل فيالنوع التعليم ھي منھذه الصعوبات      

  :نقص المعالم التي يجب إعطاؤھا للتالميذ - 
 ھذه. المشكلة لھا والعناصر واإلجراءات اإلطارتعطى دون شرح  نإن أغلبية البراھي     

  .واستيعابھا ھاالتالميذ فھم العناصر غالبا ما تكون ضمنية وال يمكن لكلّ 
  :الوجيھة التي يمكن اقتراحھا للتالميذ األنشطةنقص  -  
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االعتبار صعوبات التالميذ عين خذ باألم البرھان في وقت واحد دون علّ في غالب األحيان، يُ     
ھذه الصعوبات من خاللھا ال تعطى أنشطة مالئمة للتالميذ ليدركوا كما . أعاله المذكورة

  .والقدرات والكفاءات المستھدفة
  :لتعليم البرھان ةالمالئم خطةاختيار ال -   
االختيار صعبا نظرا إلى كثافة الكفاءات المتعلقة بالبرھان وإلى التباين في  يكون ھذا    

  . في ھذا الميدان للتالميذالمكتسبات القبلية 
ألستاذ اقتراح على اب صعّ يُ في ھذا الميدان التالميذ  التي تواجه صعوباتالعدم تشخيص  -   

  .التعديالت المناسبة
التدرب كل ھذه الصعوبات، فمن الضروري  يتخطعلى  قصد مساعدة التالميذ واألساتذةو    
العمل على األنشطة التي تسمح بجعل التلميذ يدرك المراحل المختلفة التي يجب اجتيازھا و

  .الستنتاجي ومنه تعلّم البرھان الرياضيالتأسيس مبادئ االستدالل 
  

 ضرورة البرھان يدركونجعل التالميذ  :المرحلة األولى 
  :ينبغي أن نعلم أنّ . فإننا نضع تخمينا ،..."أقيس " أو ..." يبدو "أو ..." ىنر" عندما نقول 

  .القياس يعطي دائما نتيجة تقريبية -
  .على رسم اعتمادا على مشاھدةال يمكن تأكيد صحة نّص  -

  
  :مثال

   ھل الخطوط الكبيرة في الشكل المقابل متوازية ؟ 
  
  
  
  
  

خالل  ذلك منيمكن تحقيق البرھان، و العمل على تحسيس التلميذ بضرورة ،ينبغي إذن
  :مثل ،أنشطة

على عدم بذلك نحسس التلميذ  بذلك. تخمين خاطئ ؤدي إلىيطلب انجازه مشكلة أو شكل يُ  -
  .كلعلى الشّ  شاھدةالوثوق بالم

  .وحدة الطول ھي السنتيمتر: مثال
. 1        .المقترحة األبعادكل التالي باحترام الشّ  أنشئ
E. 2         على استقامة واحدة ؟،A،Dنقطھل ال
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  حةمشكالت مفتو -

 
   .متوازي أضالع

  
  
 

  على المعلومات العمل راستثما :المرحلة الثانية  
باالنتقال من ھندسة  تسمح التيساسية المعلومات إحدى المراحل األ استثمارُيمثل 

 :ھذا االنتقالعلى تساعد األنشطة التي نواع من توجد عدة أو. إلى الھندسية االستنتاجية شاھدةالم
  
 .الموجودة في نصّ  رد قائمة المعطياتس -

  :1مثال

  
  

  :2مثال 
  :كل التاليأنجز مثيال للشّ     

  

ABCD
دون الخروج   أنشئ المستقيم

  .اإلطار عن
)BD(

  
  

  

     ABCA

AC

]AB[    الضلعان.  مثلث قائم في

[  .لھما نفس الطول ]و     

  .المقابلضع ھذه المعلومات على الشكل     
  

  

 

  
  الھندسية اإلنشاءاتمشكالت  -

ABCD  بالمعطيات المفروضة ؟  مكن رسم الرباعيھل يُ : مثال

  قراءة شكل ُمشّفر  -
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D نقط من دائرة أربع.  
  :  الثالثة اآلتية

  

  :مثال
A،B،C،

معطيات كّل شكل من األشكال عّين
  

  
)1(  

  

 
)2(  

  

 
)3(  

والعكس -   .االنتقال  إلى شكل

cm5قائما  ABCسم

من نّص 
  :1مثال 

ABبحيث  Bفيأر مثلثا  =°و  = 35B
)  

2مثال 
  :             تب نصا يسمح بإنشاء الّشكل التالي

:  
أك

                     
  .برنامج إنشاء كتابة -

  .بالمدور أل الرسم التالي شكال منش
  :مثال

يمث      
  .معطاة A،B،Cالنقط  
يجزئ ال المستقيم    )AB( مستوي إلى نصفي

Q.  
  .لشكل إنشاء ھذا ا

و Pمستو 
كتب برنامجا  
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بين أخذ المعلومات  مستويات مختلفة من الكفاءات ه توجدھذه المرحلة، ينبغي أن ندرك بأنّ في 
  :فأمام شكل أو نّص، يمكن أن نمّيز. ومعالجتھا

  ،التالميذ الذين بإمكانھم ترتيب الخواص التي تؤدي إلى إنشاء األشكال -
المعلومات وتمييزھا دون إدراك العالقات الموجودة التالميذ الذين بإمكانھم فقط التعّرف على  -

 .بينھا
  

  :ولمساعدة التالميذ على تجاوز ھذه الصعوبات، يمكن اقتراح عدة أنواع من النشاطات
  .المعطاة باإلمالءالرسومات  -

 -  تحويل نصوص تعطي وصفا عاما إلى نصوص تعطي مراحل اإلنشاء
والعكس " األشكال" إلى إطار " النصوص"طار وبشكل عام، كّل نشاط يتطلب االنتقال من إ

  .المعلومات ىعل ستثماربايسمح 
  

البحث في نّص أو على شكل عن معلومات ضرورية ينبغي أخذھا بعين : المرحلة الثالثة 
  )تعريف ،نظرية(االعتبار الستبدالھا بقاعدة 

يعرفون استعمالھا ال ، لكنھم كثير من التالميذ النظرية المطلوبة في متناولغالبا ما تكون 
ھذه الصعوبات التي تعترض التالميذ الذين يحفظون دروسھم وال يكون بوسعھم . بكيفية سليمة

  :استثمارھا، يمكن تذليلھا وذلك بالتدخل على مستويين
  .بتمييز طبيعة الشروط في النظرية ذاتھا: على مستوى الدروس -

  :مثال
   :كيفيتينبالنسبة إلى نظرية المنتصفين، يمكن العمل ب

   إما أن نعمل على شكلين
  

  
  

  المعطيات والنتيجةوإما أن نمّيز على نفس الشكل 
  
  

  باألسود، الفرضيات
  باألحمر، النتيجة

  
األشكال أو النصوص المعلومات الضرورية لتطبيق  تتضّمن ھل: على مستوى التمارين -

  قاعدة معينة ؟
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  :1 مثال
كل ؟ ما ھي المعلومات التي يتضمنھا الش

ما ھي النظريات التي يمكن تطبيقھا ؟     
  

  :2مثال 
باستعمال التشفير الموجود على الّشكل والمعطيات، ما ھي النظريات التي يمكن        

  استعمالھا؟
  

         (DC)  //  (AB) 
  و                     

         (BC)  //  (AD) 
  
  
  
  
  

 المعطيات، القاعدة،  (بتشكيلھا الثالثي " االستنتاجيةالخطوة "فھم  :المرحلة الرابعة 
  ).الخالصة

في لتجاوز ھذه المرحلة، على التلميذ أن يكون قادرا على عزل معطيات ھي بمثابة مفاتيح 
  .قصد تطبيق نظرية معينة ةمركب وضعية
  :1 مثال

ABC  ،نظيرة  ، منتصف  مثلث
 نظيرة  لتكن .  بالنسبة إلى  

)بالنسبة إل ).  

I[ ]BC'A

AIE'A

CAAB =

BCى 

'  برھن أّن   
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مركب على معطيات ال سمالر نتعرف في -
مجسدة في شكل تسمح بتطبيق قاعدة 

  .معينة

  

 .نطبق القاعدة -
  .ونستخلص -

  
  :2مثال 

  :أتمم الجدول الموالي       
  الخالصة  الشكل المشفر  المعطيات  النظرية

     

(AB)  //  (MN) 

      

      

             
 يرالتحر: المرحلة الخامسة 

اإلجراء (ھذه المرحة األخيرة مھمة ولكن يجب آال تطغي على الخطة الرياضية 
  .خاصة عند تقويم عمل التالميذ) المستعمل

ا أمام ھإّن النصوص المحررة من طرف التالميذ غالبا ما تعكس الصعوبات التي يواجھون
رق البحث مؤشرات قوية لفھم ما يتعلق بالخطط المتبعة وطأيضا ھي وتعلّم البرھان 

ذه ة ھقولب عنعلى األستاذ تجنب البحث . واإلجراءات المستعملة قصد تعديلھا وتحسينھا
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قة بتعويده على تقديم  نصوص نجعل التلميذ يصل تدريجيا إلى صياغة برھان بصفة دقي
  :معينينبراھين مھيكلة ومنطقية تحترم مخططا وأسلوبا 

  •  مخطط البرھان
. كل برھان يتطلب استعمال نظرية واحدة) أو خطوة استنتاجية" (برھانا بسيطا" نسمي  

  :وحسب ما سبق، يتشكل ھذا البرھان من ثالثة أجزاء
  
  .النظرية المختارةُنحّدد كّل ما يسمح بتوظيف : المعطيات .1

أو  ...)، نظرية المنتصفيننظرية طالس: مثل(  المتداولة النظرية بتسميتھا تعطى: النظرية
إذا كان الرباعي متوازي األضالع فإن : مثال( في الحاالت األخرى تحّرر كاملة

  ).قطريه متناصفان

2 .

.3  الخالصة
  

  •  الصياغة
 ينبغيلذا . الثالثة المذكورة أعالهاألجزاء برز بوضوح حيث تيجب أن يصاغ البرھان 

  :احترام بعض القواعد
عند  ،مثال( إلى آخر البرھانمن جزء  نتقل منإلى السطر عندما ن العودة: القاعدة األولى

  .)االنتقال من المعطيات إلى النظرية
  ...منه لكن، إذن، :مثل تمفصل البرھان وتعابير مصطلحاتاستعمال : القاعدة الثانية

  :مصطلحاتمن ال أنواعثة ثالھناك  
o نعلم أن، لدينا،: تسمح بإدخال المعطيات مصطلحات... 
o لكن، حسب،: تسمح بإدخال نظرية أو خاصية مصطلحات... 
o  ن،فإنذإ: تسمح بتقديم الخالصةمصطلحات... 
  .سجل إال المعطيات المالئمة والضروريةتال : القاعدة الثالثة
  .نھاية االستداللإشارة إلى  مثال، وضعھا في إطارب) النتيجة(الخالصة إبراز :القاعدة الرابعة

  
  أمثلة من براھين بسيطة ♦

  :1مثال
  .إليك الشكل المقابل

                         .BCأحسب 
A.   ABC قائم في المثلثنعلم أن    

22 BCAC =+
22 64 +=

5036162 =+=

AB.  2فإن  ظرية قيثاغورث،نحسب   

BC  2منه 

     BC      
ونستخلص      

         
                    

50=BC
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:2مثال   
A  

  .إليك الشكل المقابل
ABC  م؟قائ ھل المثلث 

22 AC+2BCBC
255BC 22 ==
2516943ACAB 2222 =+=+=+

22 BCACAB =+

ABCA

ABC

B  C

  )أطول ضلع ألن ( و  ABنقارن بين 
  

  
2  أن نالحظ 

    .قائم في المثلث فإنعكس نظرية فيثاغورث حسب 
  :3مثال

  قائم؟ ھل المثلث 
  

  

بين

 

ABنقارن

  

و

  

22 AC+2BC

65491674ACAB 2222 =+=+=+
819BC 22 ==

22 BCACAB ≠+
ABC

ABC

  نجد                         
                                         

2  أن نالحظ 

  .مساواةعلى  ناحصللقائما  لو كان المثلث  نظرية فيثاغورث، حسبنعلم أنه، 
  . غير قائم المثلث إذن 

   برھان مركب يحتوي على عدة خطوات استنتاجيةلمثال  ♦
انتھاج على  عويدهت يمكنھانا مركبا معالجة تمرين ھندسي يتطلب بر على لمساعدة التلميذ

  :المخطط التالي

    تحليل النص
  

        
  
  
  
  
  

          

   :يعني
  إنجاز شكل يوضح الوضعية، -         
  وضع الفرضيات على الشكل، -         
        -

  الصياغة 

  .التفكير في الطرق الممكنة

   :يعني
 -           تقديم الطريقة المختارة،

  صياغة البرھان  -         

  

  :....المرحلة اآلولى.                   
  :....لة الثانيةالمرح.                   

 

  اإلجابة بدقة على السؤال المطروح الخالصة
  :يعني 

          - 
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ABC]BC

HBAH

)CJ)AI

ABCA
AH

]HBAH

  : مثال
          .Hفي ]يقطع الضلع  Aي يشمل ذاالرتفاع ال. Aئم في امثلث ق

[[I  .]ھي منتصف القطعة  Jو النقطة  ]ھي منتصف القطعة  النقطة 

  .متعامدان )و  )المستقيمين برھن أنّ 
  
 ل النصّ تحلي .1

   : المعطيات
  -                 ئم في امثلث ق

  ارتفاع[ ] -                       
               -  Iو ] منتصفJ منتصف [.  ]

  إنجاز رسم يجسد الوضعية 

  
AI(CJ(  .متعامدان )و  ): )المطلوب( الخالصة  

)AI)CJ(

)IJ

)CJ(

)IJ(AIC)IJ)AB

AB(AC(AC(

)IJ()AB(

)IJ(AIC

   
  : التفكير في طرق الحلّ  

ھو ارتفاع في المثلث  ات أنيمكن إثب )و للبرھان على تعامد المستقيمين         
AIC .ارتفاع في المثلث  أيضا ھو )لھذا يمكن البرھان أنAIC في  تاالرتفاعا ا أنّ و بم

  .ھو ارتفاع كن استنتاج أنمفي ،تتقاطع في نقطة واحدةمثلث 

)CJ(

 أنّ ا وبم .)يوازي   )يمكن أن نبرھن أن ،ھو ارتفاع في المثلث   للبرھان أنّ 
()IJ(((  .يعامد   فسنستنتج أنّ ،  يعامد 

  
  الصياغة. 2

  تقديم الطريقة المختارة 
  يوازي  نبين أن: حلة األولىالمر     
  .  ارتفاع في المثلث  نبين أن: المرحلة الثانية      
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)AIC  .  )CJفي المثلث   ارتفاع  نبين أن: المرحلة الثالثة      

HB]AH

)IJ(AB(

ABCAAB(AC(IJ(AB(

)IJ(AC()IJ(AIC

AH)IJ(

)CJ

CJAIC

))AI

  : الحلّ  
  :المرحلة األولى 
[  . ]منتصف  Jو ]منتصف Iلدينا                  

  نه يوازي الضلع الثالثإإذا كان مستقيم يشمل منصفي ضلعي مثلث ف: حسب النظرية  
(  .يوازي  إذن

  :المرحلة الثانية 
((((  .يوازي  لكن برھننا أن .  يعامد  فإنّ  مثلث قئم في  أنّ ا بم

(  .ارتفاع في المثلث   ومنه نستنتج أنّ  يعامد  إذن  

  :المرحلة الثالثة  
  .Jو يتقاطعان في AICفاعان في المثلث تھما ار و )(

  .مثلث االرتفاعات تتقاطع في نفس النقطةالفي : حسب النظرية
  .AICالثالث في المثلث  ھو االرتفاع )إذن المستقيم 

  
  :الخالصة.3
(     في المثلث   ارتفاع )أن ا بم

)CJ  .متعامدان )و إذن 

  
  إلعالم واالتصالاتكنولوجيات  .4

ل األدوات األخرى التي بحوزة التلميذ تكمّ  )الحاسبةبما فيھا (  إن أداة اإلعالم اآللي
القيام بالنشاط الرياضي  التلميذ منر مقاربة جديدة لتعلّم الرياضيات التي تمكن واألستاذ وتوفّ 

   .فعليال
   :خاصةح ھذه األداة تتي

من  امتالكهوتسھيل  له بسرعة على تمثيل مشكلة أو مفھوم قصد إعطاء معنىوالحصول  -
  .التلميذ قبل
 -  ...).يالھندسالمجال العددي، المجال ( للمادة  ربط بين المجاالت المختلفةال

  .استكشاف الوضعيات إلظھار األشكال المختلفة بصفة ديناميكية -
 -  . ين انطالقا من تجارب مختلفة والقيام بالتحققات األوليةتخمال

  .المشكالت المطروحة عوض القيام بالحسابات الطويلة والمركبة االھتمام بحلّ  -
 -  . النتائج المحصل عليھامن  بسرعة تحققال

  الحاسبة •
ي السنة الثالثة في السنة الثانية، يتواصل فتي تّم إدراجھا إن استعمال الحاسبة العلمية، ال        

الكتابة (بحيث تسمح ھذه اآللة للتلميذ بتعيين بعض القيم العددية من البرنامج  ،ربأككثافة ب
  أو المقرب لعدد، جيب تمام زاوية معلومة مضبوط جذر التربيعي الالعلمية لعدد، ال
  ...).،ھاجيب تماملم عُ وقيس زاوية 
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غورث، جيب تمام اطالس، نظرية فيث نظرية(  كما تسمح له، عند إدخال مفاھيم جديدة 
لدى ننمي استراتيجة االكتشاف  وھكذا ".والتااألمثلة العددية والمح"، بمضاعفة ...)زاوية

  .خطة من النوع التخميني ىالتي تؤدي بالطبع إلالتلميذ و
د في استعماالت الحاسبة وإدراك كما كان الشأن في السنة الثانية، فإن التحكم الجيّ 

د بمثابة معرفة وقدرات جديدة للتصرف، إذ تسمح بتطوير روح النقد عند التلميذ عحدودھا يُ 
ال  إنھاوتكسبه طرق عمل صارمة، وخالفا للتحفظات الكثيرة المتعلقة باستعمال الحاسبة، ف

الصياغة والبرھان اللذين تتميز بھما المادة، بل بالعكس، فھي تعززھما  مكانةتنقص من 
  . وتبررھما

 • المجدوالت
تسمح للتلميذ بالعمل على العبارات الجبرية و. ات للتجريبيتوفر المجدوالت عدة إمكان       

على  اآلنيالحصول وعدد كبير من الحسابات السريع لنجاز اإلوقوانين واستعمالھا  وضعبو
  .تمثيالت بيانية

سل بسرعة على جداول توزيع سالوحصاء، تسمح ھذه المجدوالت بالحصول إلفي مجال ا    
  .إحصائية وحساب تكرارات وتكرارات نسبية ومعدالت

في التجريب والمالحظة وتفسير النتائج  هبربح وقت ثمين سيتسغل للتلميذة اتسمح ھذه األد
  .المحصل عليھا

  الھندسية) يسياالتجاللو(  البرمجيات •
  على تسمح ھذه البرمجيات بمقاربة ديناميكية إلنشاء أشكال ھندسية تساعد التلميذ      

التخمين في حاالت عديدة بسھولة  امفاھيم جديدة وفي تجريب ھذ التطرق إلىتخمين عند ال
  .وسرعة

لمشاھدة، الشيء الذي يسھل ل إطارافي مجال الھندسة الفضائية، تشكل ھذه البرمجيات 
.  التعلمات  

ات، بتنويع ، كما ھو الشأن بالنسبة إلى األنواع األخرى من البرمجيتتسمح ھذه البرمجيا    
  ).لھندسيالمجال ا البياني،المجال العددي،  المجال(للمادة  المختلفة ومزج المجاالت

 
  :  مالحظة ھامة

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

صص تتم في قاعة اإلعالم اآللي، أين يكون تنظم األنشطة الخاصة بالتالميذ أساسا في ح
في ھذه الحالة، يحتفظ التلميذ بنوع من  .حسب التجھيز ثنائياتفرادى أو التالميذ أمام جھاز 

  .عند الحاجة االستقاللية في العمل ويكون دور األستاذ ھو التوجيه والمساعدة
عالم اآللي وجھاز للعرض جھاز لإلبيستعين األستاذ بالنسبة إلى األنشطة الخاصة بالقسم، 

محضرة من أو أشكال فبإمكانه تقديم جداول أو بيانات . عند تنشيطه للقسم الجماعي) اإلسقاط(
وفي وقت  ،عرضبكما تسمح له ھذه األجھزة . أمام التالميذ أو تحويلھا قبل لغرض إتمامھا

. ، إلخالھندسةأو  ملخص للدرس أو حُل تمرين في اإلحصاءعمل تم من قبل أو تقديم  ،وجيز
 للتجھيز كبيرةمصاريف كونه ال يتطلب  مھما،ويعتبر ھذا االستعمال لإلعالم اآللي جّد 

.للمؤسسة
  

 

الوصول تدريجيا ، إلى تجھيز حجرة واحدة في كل متوسطة باآلالت  ينبغي إذن
   .على غرار المخابر المختصة األخرى ھا مع التالميذستغاللباالمناسبة للسماح لكل األساتذة 
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  .الحجم الساعي حسب المحاورنموذج للتوزيع السنوي مع  اقتراح . 5
  

  عدد الساعات  المحور
  حاالت تقايس المثلثات -: المثلثات  05
  الكسور  10
  مستقيم المنتصفين -: المثلثات  10

 -       .المثلثات المعينة بمستقيمين متوازيين يقطعھما قاطعان
  األعداد النسبية  10
  المستقيمات الخاصة -:لثاتالمث  13
  األعداد الناطقة  05
  القوى ذات اسس صحيحة  10
  التناسبية  10
  نظرية فيثاغورث وعكسھا - :المثلث القائم والدائرة  10
  .التبسيط،النشر،الترتيب والعمليات:الحساب الحرفي  05
  .المثلث القائم والدائرة المحيطة - :المثلث القائم والدائرة  05
  .المعادالت من الدرجة األولى ذات مجھول واحد : الحرفي الحساب  10

  9   .بعد نقطة عن مستقيم، المماس لدائرة - :المثلث القائم والدائرة
  .جيب تمام زاوية حادة -                      

  9   )اإلحصاء(  تنظيم معطيات
  االنسحاب  05

  9   الھرم ومخروط الدوران
ل في توزيع بعض محاور البرنامج مثل المثلثات حتى صيفلتا في ھذا النموذج اعتمدنا

  .في نفس الموضوع فترة طويلة اآلستاذ ال يبقى
أما فيما يتعلق بالحجم الساعي االسبوعي فليس من الضروري تخصيص ساعات للنشاطات 

) أو جزءا منه( األستاذ إذن أن يعالج محورا وبإمكان. العددية وأخرى للنشاطات الھندسية
  . انقطاع بدون

بالنسبة إلى ھذا النموذج، فيبقى اقتراحا قابال للتعديل سواء في تسلسل المحاور أو في تقدير 
  . الحجم الساعي لكل محور
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  التقويم. 6
تكويني، ال التقويم تشخيصي،التقويم ال(  المختلفة هفئاوظإن تقويم مكتسبات التالميذ في 

تقويم  ىعل طيجب آال يقتصر فق.  التعلّم/لتعليمھو من أھم مركبات فعل ا) تحصيليالتقويم ال
 التطبيق المباشر لقانون أو(  تمارين تقنية بواسطةصفة منفصلة وبالكفاءات القاعدية البسيطة 

تسمح بتقويم عدة  وإدماجية ، بل يجب اقتراح أيضا مشكالت تركيبية)لنظرية لخوارزمية أو
  وكفاءات عرضية سواء كانت رياضية  من نفس المحور أو من عدة محاورقاعدية كفاءات 

 التفكير،( ةعامكفاءات أو  ...)تحليل نص رياضي، إنجاز استدالل استنتاجي، صياغة برھان(
  ...).البحث، التنظيم، التواصل

  :مثال
  :عتماد على المعطيات التاليةباإل الشك رسمأ
- [  ]ABcm

)d(AB[

F)d(]AB[

  ،10قطعة مستقيم طولھا
[  .ھو محور  المستقيم  -

- E،  واقعتان في جھتين مختلفين بالنسبة إلى القطعة  نقطتان من.  
- ( )CE   .Aو تشمل  ة مركزھا دائر 
- ( )'CFA

BE
BF

B

  .و تشمل دائرة مركزھا  
- G بالنسبة إلى نظيرة.  
- H بالنسبة إلى نظيرة.  
)  ؟ لماذا؟و  تنتمي إلى الدائرتين  ھل النقطة  –) 2 ) ( )'C C

)تنتمي  إلى الدائ Hوالنقطة )الدائرة تنتمي إلى  Gبرھن أن النقطة  -    ).  )C'C رة 
  . على استقامة واحدة G ،A ،Hبرھن أن النقط -   
  
  القاعدية ذج لشبكات تقويم الكفاءاتونم
  

  معايير التقويم مكتسبة   القاعدية الكفاءات
  

غير
 مكتسبة

  
 من الرتبةتعريف القوة  -

  .10للعدد 
n

معرفة و استعمال قواعد  -
  .10الحساب على قوى العدد 

كتابة عدد عشري باستعمال  -
 .10قوى 

  

  
كتابة أعداد معطاة في الشكل العشري أو الكسري  -

: أمثلة، والعكس 10العدد  باستعمال قوى
=410  ؛ 10000

   3101 −=

1075,3375000 ×=

3232 10101010 ==× +

1000
 ،  

   ...  5

  . 10تطبيق القواعد المتعلقة بالعمليات على قوى  -
5    :أمثلة

      352
5

2

1010
10
10 −− ==  

       ( ) 3232 101010 == × 6  
  

    

التعرف على الكتابة العلمية لعدد عشري من بين  -  -     تعريف الكتابة العلمية لعدد
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استعمال الكتابة العلمية لحصر  -

وإليجاد رتبة قدر  عدد عشري
  . عدد

  

  .الكتابة العلمية لعدد عشريتعيين  -
 -  .كتابة برنامج تعيين الكتابة العلمية لعدد بالحاسبة

 -  .حصر عدد عشري وأ ة قدر عددإيجاد رتب
   :مثال

ورتبة  ھي  759000الكتابة العلمية للعدد  
  .قدر ھذا العدد ھي 

5

108×
1059,7 ×

5

10≤ 
1059,7 ×  

ھو   10وحصر العدد بقوتين متتاليتين للعدد   
5

6

≤510
  
  حساب قوة عدد نسبي -
معرفة قواعد الحساب على   -

عدد نسبي و استعمالھا  ىقو
  .في وضعيات بسيطة

  .إجراء حساب يتضمن قوى -
  

  
  ...).مربع عدد، مكعب عدد،  (قوى عدد  تعيين  -
قوى عدد  تطبيق القواعد المتعلقة بالعمليات على -

a  .نسبي 
a    532 aa 32(  ...؛ )؛×= aa = 6

  .باحترام األولوياتيتضمن قوى إجراء حساب  -
: مثال  

    
( ) ( ) ( ) ( )498545292545 23 −××−=−××−=A

( )59 −× ( )4045 −=

                
25

55
=
=  

    

×

  
  نماذج ألنشطة. 7

أمثلة توضح روح البرنامج وكيفية تفسيره  إن األنشطة المقترحة فيما يلي عبارة عن
فھي إذن غير حاصرة لما يتطلبه البرنامج . قصد الوصول إلى العمل بالتعلمات المرغوب فيھا

واألستاذ غير ملزم بتنفيذھا حرفيا، بل من الضروري تكييفھا وفق قدرات التالميذ وظروف 
  .عملھم

 3.2.5المراحل المذكورة في الفقرة  لتسيير أغلبية ھذه األنشطة، يمكن لألستاذ إتباع  
  .لثةمن وثيقة برنامج السنة الثا" تسيير القسم"
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  خواص العمليات  1
  

  .استعمال قواعد في المجدول -:  األھداف
 ال يشّكل تبريرا مراتأو عدة مرة تحقق الإدراك أّن  -        

  1 :عدد الحصص
  قاعدة بقيم عديدة بيقتط: الفائدة من استعمال المجدول 

                                 :النشاط

  
  

  : توجيھات بيداغوجية
يمكن أن يقترح للتالميذ في . يتشكل ھذا النشاط من جزأين يتضمن كالھما جدوال  
بعد توزيع النشاط ، يتأكد األستاذ في البداية من فھم كل التالميذ للتعليمات المقدمة . ثنائيات 

  ". إكسال"اكتسابھم للمبادئ األولية الستعمال المجدول وكذا من 
  .بعد الحوصلة، تستنتج الخواص المستھدفة
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  قراءة وترجمة تمثيالت بيانية لسالسل إحصائية  2 
   

  أن اختيار التمثيل البياني لسلسلة إحصائية مرتبط بطبيعة الوضعية المدروسة إدراك: الھدف
  1: عدد الحصص

  :النشاط
في  بعض التالميذالمحصل عليھا من طرف  20يعطي الجدول الموالي العالمات على        

  .ثالث مواد
               

تاريخ 
  وجغرافيا

  لغة عربية  تلميذال  رياضيات

  13  14  7  حكيم
  صونيا  14  15  12 

  يانيس  7  5  17
  أمين  13  12  5
  رشيد  15  14  19
  أمال  11  13  3

  
  :على األسئلة التاليةبكيفية أفضل حيث يمكن اإلجابة المطلوب تمثيل ھذه المعطيات ب

 ؟ 60من  30لم يتحصل على الذي من  .1
 من تحصل على نتائج متجانسة ؟ .2
 من األحسن في الرياضيات ؟ .3
 فيھا كّل واحد ؟امتاز ما ھي المادة التي  .4
  ما ھي المادة التي نجح التالميذ فيھا أكثر؟  .5

  
  :توجيھات بيداغوجية

. تعطى الحرية الكاملة لألفواج في اختيار طريقة تمثيل السلسلة.  ثنى مثنىالتالميذ يعملون م 
  .المطروحة بعد اختيار التمثيل وإنجازه، يحاول كّل فوج اإلجابة على األسئلة

  .يتبع العمل ضمن األفواج بعرض أمام القسم كله للنتائج المختلفة ثم االستخالص   
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  )1(نظرية فيثاغورث  3
 
  وتفسيرھا ھندسيا اكتشاف عالقة فيثاغورث -  :فاھدألا

  باستعمال مربكة التحقق منھا -          
  2: عدد الحصص

  :النشاط
 اكتشاف عالقة فيثاغورث: الحصة األولى

أبعاده معطاة كما في  قائما في  أرسم مثلثا
  .      الّشكل

ABCA

ثم ) بالتقريب إلى الميليمتر( المثلث  قس أبعاد ھذا -
  :يتالأكمل الجدول ال

  

22 cb +2ab    c  a  
          

  .أعد نفس العمل باختيار مثلث قائم بأبعاد أخرى -
  :أكمل ما يلي -

   :نستنتج من الجدول
                               = 

  
  

 .مربعي الضلعين اآلخرين..... يساوي ..... في المثلث القائم، مربع : الخالصة
  

  :تطبيقات
1(  ABCCcmAC 6 cmBC  .،حيث ، ثلث قائم فيم 8= =

AB  .لوترل طولالأحسب     
DE FcmDE   و  حيث  Dالقائم في نعتبر المثلث ) 2 4= cmEF 5=

]    .أحسب طول الضلع     ]DF
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 ير الھندسيالتفس: الحصة الثانية
أنشئ ثالثة مربعات على أضالع المثلث 

كما يبينه الشكل ( خارج المثلث  
  ، )المقابل

ABC

المثلث  أضالعأكتب العالقة بين أطوال  -
  .القائم

استنتج عالقة بين مساحات المربعات  -
  .الثالثة

  
  

  
  

  
 التحقق بواسطة مربكة 

 
  :الحظ الشكل المقابل

  

ا يمثل مجموع مساحات ماذ -
       ،  ؟ ،  القطع

ماذا يمثل مجموع مساحتي  -
   القطعتين   ، ؟

4  بقص القطع   ،    ،  ،  -

  .أعد تشكيل المربع الرمادي

4 5 

12 3 

1 5

  ماذا تستنتج؟

  
  :توجيھات بيداغوجية

من فھم التعليمات وخاصة تلك  األستاذيتأكد . يتم العمل فرديا في الحصة األولى
عند . المثلث القائم اختياريمتر وتعطى الحرية للتالميذ في لبالقياس بالتقريب إلى الميالمتعلقة 
 أثناء). حساب المربعات والمجاميع(  يستحسن استعمال الحاسبة إلجراء الحسابات ،البحث

مرحلة العرض والمناقشة يصل األستاذ بالتالميذ إلى تفسير تقارب القيم المقارنة في بعض 
مع ) نصا ومساواة(  يتم استخالص عالقة فيثاغورث التي تسجل على الكراريسثم  الحاالت،
  .      الرسم

 .العمل ضمن أفواج نفي الحصة الثانية يكو
  

 

، 2 3 4 ،
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)2(نظرية فيثاغورث 4  
  

  .إثبات عالقة فيثاغورث باستعمال المساحات :الھدف
  1: عدد الحصص

  : النشاط
         ABCC BCa  و و نضع . مثلث قائم في =ACb =ABc =

ab

a

a

  .         c، ، المطلوب إيجاد عالقة بين األطوال        
  

  المرحلة األولى 
  .bوضلع اآلخر لع أحدھما ض: ننشئ مربعين

  . نضع المربعين واحدا بجوار اآلخر كما في الشكل
  

  لل ظكل المعّبر عن مساحة الشّ 
  .bو بداللة 

  
  
  

  المرحلة الثانية 
    Aعلى الشكل السابق النقطة  ندخل  

C T 

H 

G 

C T 

H 

S 

b 

A 
b

  CA = bحيث ] CT[ن القطعة م
 -   .بّرر إجابتك ؟ AL ما ھي قيمة المسافة

  .على الشكل أذكر مثلثين قابلين للتطابق -
  .مبررا إجابتك BAK أحسب قيس الزاوية -
  
  

  المرحلة الثالثة 
A  .  صل على مربع جديدبحيث تتح ى من الشكلمع ما تبق وضعھما  و المثلثين صق ABCKL

ABc =c
a

  .بالفعل أشرح لماذا يكون ھذا الشكل مربعا -
  .عبر عن مساحة المربع الجديد بداللة  ،بوضع  -
  . cو bو  األطوالبمقارنة ھذه النتيجة بنتيجة المرحلة األولى، أوجد عالقة بين  -

     
  :توجيھات بيداغوجية

التالميذ الذين يعملون ضمن  توزع علىوراق أعلى  الثالث هبمراحل يحضر ھذا النشاط
بعد التحقق من أن أغلبية . يطلب األستاذ من التالميذ احترام المراحل الثالث للنشاط. فواجأ
نظم األستاذ مرحلة العرض والمناقشة ليصل بالتالميذ إلى فواج تمكنت من إنھاء النشاط، يألا

  .  استخالص عالقة فيثاغورث
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  جيب التمام لزاوية حادة  5
  

  جيب التمام لزاوية حادةاكتشاف  :الھدف
  .إليك خمسة مثلثات قائمة: النشاط

 .°50لّون باألزرق الزاوية  
 .°50رسم باألخضر الضلع المجاور للزاوية ا 
 .وتر المثلث القائمرسم باألحمر ا 

     

  
         )1(  )2(  

                    )3(  

 
 

        )4( 

  
  

  
)5(  
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     :تاليعلى الرسومات، يطلب ملء الجدول ال) بالمليمتر( الضرورية بأخذ القياسات
    

  المثلثات  )5(  )4(  )3(  )2(  )1(
  °50طول الضلع المجاور للزاوية          

            طول الوتر
حاصل قسمة طول الضلع المجاور 

  طول الوتر على °50 للزاوية
          

  
  ماذا تالحظون؟

  :توجيھات بيداغوجية
 األشكال(تلميذ بطاقة تحتوي على النشاط  علىيقدم ھذا النشاط فرديا بحيث توزع 

ن فھم التالميذ للتعليمات وخاصة معرفتھم للمصطلحي منيتأكد األستاذ في البداية ). والجدول 
يعطى الوقت الكافي للتالميذ إلجراء القياسات والحسابات ". الوتر"و" الضلع المجاور"

  ). يستحسن االستعانة بالحاسبة(المطلوبة 
القسمة  لخالل فترة العرض والمناقشة يصل األستاذ بالتالميذ إلى مالحظة أن كل حوا ص

  . الدقة في القياسات تعود إلى) إن وجدت( ضئيلةق الوالناتجة متساوية تقريبا والفر
  :ويكتب على السبورة

: ونكتب  cos 50°و نرمز إليه بـ  °50 لزاويةا جيب تمامنسمي حاصل القسمة المحصل عليه "
64,050cos  ". 0درجة يساوي  50 جيب تمام: " ونقرأ  0 =64,

  
   ساوي حاصل قسمة طول الضلع المجاورفي المثلث القائم، جيب تمام زاوية حادة ي: النتيجة

           .   لھذه الزاوية على طول الوتر
                                

                                   
ABCB                 إذن  قائم في  المثلث                                 

AC
ABAcos =

)

  :تطبيقات
1 (  EFGE   :التاليتين نأتمم المساويتي. مثلث قائم في

     
...
...F =cos

)  ،cos.  
...
...G =

)

ABCcm3AB  .، ، بحيث  أرسم مثلثا ) 2 =cm4AC =cm5BC =

ABC
C

  .Aقائم في أثبت أن المثلث  -   
BA  .و ستنتج جيب تمام كل من الزاويتين الحادتينا -   

)
BCA
)
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  المثلث القائم والدائرة  6
  

  إثباتهو نةخمموضع  - :الھدف
  .معرفة أن مركز الدائرة المحيطة بالمثلث القائم ھو منتصف وترھذا المثلث -

  1 :عدد الحصص
  :النشاط

 .D فيقائمة  DEFعدة مثلثاتتعطى  
O  .نقطة التقاطع لتكن . أرسم المحاور الثالثة لكل مثلث) 1

ODEF   ؟ بالنسبة إلى المثلث  أين يبدو موقع    
  )االستقامية، تساوي المسافة(تحّقق من تخمينك    
  .بالمثلث المحيطة دائرةأرسم في كّل حالة ال) 2
  

  )ينجز على كّراس التلميذ().1الموضوع في السؤال  ةخمنملنبرھن ال 
D  . فيقائما  DEأرسم مثلثا ) 1 F
] في يقطع   .محور أرسم ) 2 ]  .في [ ] (d )[ ]( )d EDEDEFO G  و
)  .متوازيان و  بّين أّن ) 3 )d( )DF

O ]  .منتصف  بّين أّن ) 4 ]EF

O ]  .على محور  بّرر لماذا تقع النقطة ) 5 ]EF

]  . النقطة المشتركة لمحورين في المثلث ھي، و  على محوري  Oالنقطة   ] [ ]EFDEF DE

O  .المحاور الثالثة القينقطة تھي   إذنّ ة، يقالبما أّن محاور المثلث مت
  ستنتج ؟ماذا ت. أرسم الدائرة المحيطة) 6

  .قطرھا وتر ھذا المثلثالتي دائرة في ال قابل للرسم مثلث قائما، فھوالإذا كان 
  :توجيھات بيداغوجية

، في البداية المكتسبات القبلية للتالميذ والضرورية إلنجاز ھذا النشاطاألستاذ  يراقب
التلميذ على يعد ھذا النشاط فرصة يتدرب خاللھا . وبالخصوص إنشاء الدائرة المحيطة بالمثلث

خمنة موضع لذا على األستاذ أن يصل بالتالميذ في مرحلة أولى إلى . البرھان بحلقاته المختلفة
      .ئلةترتيب األسباحترام  ا، ثم إثباتھمناسبة
  :الحظ الشكل التالي :تطبيق

   
  :بّرر كال من النصوص التالية

بالمثلث ھي مركز الدائرة المحيطة  Eالنقطة  -
.  VIC

تنتمي إلى الدائرة التي قطرھا  Iالنقطة  -
[ ]. OC

]القطعة  - ]OV قطر للدائرة المحيطة  
   .COVبالمثلث
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 المجسمات 7
  

  قراءة رسم يمثل األسطوانة :الھدف
  1:الحصصعدد 

  :النشاط
 cm 10ارتفاعھا  أسطوانة،الّرسم المقابل يمثل 

 و الرباعيان .  cm 6وقطرھا 
 ذينليمثالن مقطعين شاقوليين لھذه األسطوانة ال

  .للقاعدتين 'و مران بالمركزين ي

''ABB' A'EEFF

OO
      :األسئلة التالية نب عكل وأجدا الشّ حظ جيّ ال

O’ 

O 

E’ 

F’ 

F 

E 

A’ 

B A 

  
]ما ھي األطوال الحقيقية للقطع  )1 ]AB ،

[ ] ،... ،[ ]'EE؟  'AA

 :قياس الحقيقية للزاوياألما ھي ا )2
......' 'ˆ =ABB

......''ˆ =FOO
' AABB

'

'ˆ =BBA           
            ...ˆ' =FEE''ˆ =BOO
       ما ھي طبيعة كّل من المقطعين ) 3   

  ؟و
'

'EEFF
''   ؟و ما ھو تقاطع المقطعين ) 4    AABB''EEFF
بالنسبة  ما ھو الوضع النسبي للمولد ) 5   

  لمستويي القاعديين؟
[ ]'AA

  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

B’ 

  :توجيھات بيداغوجية
يندرج ھذا النشاط ضمن التعلّمات المتعلقة بالھندسة في الفضاء وخاصة تمثيل

  .  المجسمات باحترام قواعد الرسم بالمنظور
 

   .وينجز ھذا النشاط فرديا) الرسم مع األسئلة(  ستاذ بطاقات التالميذيحضر األ
تكون المرحلة األولى بمالحظة الشكل من طرف التالميذ وقراءة األسئلة، ويتأكد األستاذ من 

  .فھم التعليمات من طرف كل التالميذ ثم يترك لھم وقتا للبحث وللمعالجة
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 االنسحاب 8
  
  .وتعريفه االنسحاب اكتشاف -  :فاھداأل

 -              .تعيين صور أشكال بسيطة بانسحاب
  2:عدد الحصص

  :النشاط
  :حصة األولىال

  :الحظ المرصوفة التالية وأجب على األسئلة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .A، B، C، Dالحظ جيدا السفن 
  ........................؟  Aالسفينة  سحبما ھي السفينة المحصل عليھا ب

  .بانسحاب Aصورة  ... نقول أُن السفينة 
  .Gإلى    Fباالنسحاب الذي ُيحّول  ـ أرسم صورة الشكل المشابه للحرف

  .Gإلى    Fباالنسحاب الذي ُيحّول    Mصورة    ’Mعّين النقطة 
  ...................................؟   FGM’Mماذا يمكن قوله بالنسبة إلى 

  .Gإلى    Fباالنسحاب الذي ُيحّول    Nصورة    ’Nعّين النقطة 
  ....................................؟   FGN’Nماذا يمكن قوله بالنسبة إلى 

  .Kإلى    Fباالنسحاب الذي ُيحّول  ك أرسم صورة الشكل المشابه للحرف

A 

B
C 

D 

G 
K

D
F 

M 

N 
× 

× 
× 
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  .Kإلى    Fباالنسحاب الذي ُيحّول    Mصورة    Rعّين النقطة 
  ....................................؟   FGRMبالنسبة إلى ماذا يمكن قوله 

  .Kإلى    Fباالنسحاب الذي ُيحّول   Nصورة    Pعّين النقطة 
  .....................................؟   FGPNماذا يمكن قوله بالنسبة إلى 

  
  الحصة الثانية
  .ة نجمتينلياتتبّين الصورة ال

A

B

C

D

E

F

G

I
   J

K

1

2

  
  

  . Kإلى Eباالنسحاب الذي يحّول  1ھي صورة النجمة  2النجمة 
  .متوازي أضالع......... و .... ھي    Aصورة 
  .متوازي أضالع......... و .... ھي    Bصورة 
  .متوازي أضالع......... و .... ھي    Cصورة 

  
عندما يكون  N ھي Mتكون صورة  ،Bإلى  Aبالنسبة إلى االنسحاب الذي يحّول : تعريف
ABNM متوازي أضالع.  

  
      

                                                
A

B
N

M  
  

  :تطبيقات
  . F إلى Eباالنسحاب الذي يحّول    Rأنشئ صورة ) 1

E

F

  R                                             
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  . F إلى Eباالنسحاب الذي يحّول    D ورة المستقيمص ’Dأنشئ ) 2
  

E

F

                D  
  ..............   ’Dو  Dالمستقيمان : مالحظة

  
   

 

]أنشئ ) 3 EF[  . F إلى Eباالنسحاب الذي يحّول    ]لقطعةصورة ا [ MN
  

E

F

                               D    
  
  

  :توجيھات بيداغوجية
من أجل ذلك، يحرص األستاذ و. ينجز النشاط على بطاقات يحضرھا األستاذ من قبل  

 Kو  Gعلى أن تكون بعض رؤوس األشكال على عقد المرصوفة وأن يكون اختيار النقط 
  .المرصوفة ھذهعلى  على المرصوفة بحيث تكون اإلنشاءات المطلوبة ممكنة Dو
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