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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: خلمد.1
وضعت برامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي لمختلف الشعب في إطار المنظور العام    

و هي ترمي . إلصالح المنظومة التربوية، سواء من حيث المنطلقات أو من حيث المبررات

 مسار يراعي إلى االستمرارية في التعّلمات التي شرع فيها منذ المرحلة االبتدائية ، ضمن

بناء المعرفة وفق متطلبات المقاربة بالكفاءات والتعليم الحلزوني، آما يجعل من حّل 

التعّلمي خاصة منها تلك المستمدة من / المشكالت منطلقا لكثير من عمليات الفعل التعليمي

  .الواقع أو التي لها عالقة به

 إيجابية إزاء الرياضيات على  إّن ممارسة حّل المشكالت تساعد التلميذ على تكوين نظرة

  . أنها تستمد مواضيعها من الواقع الذي يعيشه زيادة على مساهمتها في بناء الفكر أساس

   تعتبر السنة الثالثة ثانوي تتويجا لمرحلة التعليم الثانوي، حيث يتحدد ملمح تخرج التلميذ، 

  :لذا يسعى هذا البرنامج إلى االستجابة لبعض المتطلبات منها

 .لمحافظة على انسجام المفاهيم والمعارف الممنوحة للتالميذ طيلة مسارهم الدراسيا -

فتح آفاق جديدة و تحضير التالميذ المتحان البكالوريا دون إغفال التكوين العام للتالميذ -

 .همومتنوعة أمام

إن تنوع االختصاصات في التعليم الجامعي يمنح للرياضيات مكانة هامة ومتغيرة، حسب 

ة االختصاص، فهي أداة للنمذجة والحساب في آل االختصاصات، ومادة محورية في طبيع

لذا فإن نجاح الطلبة مرهون بمدى تحكمهم في العلوم الرياضياتية، وإلعدادهم لذلك، . بعضها

يراعي هذا البرنامج تطور المفاهيم ومختلف المتطلبات المعبرة عن الحاجة المتزايدة إلى 

  . المعاصرةالرياضيات في الحياة

    هذا البرنامج موجه إلى تالميذ يعيشون في وسط يتميز باالنتشار الواسع للوسائل 

  .التكنولوجية، وهو ما يؤثر في سلوآهم و ميولهم 

      إن إدراج الحاسبـة البيانيـة والحاسـوب فـي هـذا البرنامـج يستجـيب لمتـطـلبات المـرحلـة

عاب هذه التكنولوجيا والتحكم فيها، لذا يعمل البرنامج على  واستعداد التالميذ الفطري الستي

تشجيـع استعمـال هـذه األدوات في تعلـم الرياضيات للمالحظـة واالآتشاف والتخمين 

  ... والتحقق 
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   ال يمكن اعتبار الرياضيات علم حساب فقط، بل من المهم أن يدرك التالميذ أنها مصدر 

لفكر، ومن أجل هذا، يجب المحافظة على التوازن بين للدقة والصرامة، وتتطلب وضوح ا

التدريب على الحساب والتطبيق من جهة والتفكير والبرهان من جهة أخرى، وهما عنصران 

وعليه ينبغي العناية بالبرهان واالستدالل لتغذية التفكير . ضروريان لتطور الرياضيات

  .الرياضياتي وتنميته في إطار هذا البرنامج

تم وقد  عليها، تمع البرامج السابقة في األسس التعليمية التي ُبِنَيالسنة الثالثة مج شترك برات

 مع إضافة ميدان األعداد  ثانويها برامج السنة الثانيةتاإلبقاء على نفس الميادين التي تضمن

  . العلوم التجريبية والتقني رياضي والرياضيات اآلداب ووالحساب في شعب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ:تعليم الثانوي العام و التكنولوجيمالمح التخرج من ال.2
  
إلى تحقيق مالمح التخرج  التعليم الثانوي العام والتكنولوجي يساهم تدريس الرياضيات في      

طالق للتعليم  و قاعدة االنافي نهاية هذه المرحلة التي تعتبر تتويجا لكل مراحل التعليم السابقة له
  : القدرة علىالجامعي أو مباشرة الحياة المهنية و تتمثل هذه المالمح في

 .  حل مشكالت 
 . مواصلة الدراسة في إحدى التخصصات في التعليم الجامعي 
 . الذاتي المستمر و البحث المنهجي و االبتكاركوين الت 
 .ملية مزاولة تكوين مهني متخصص يؤهله إلى االندماج في الحياة الع 
 النقد الموضوعي و التعبير عن المواقف و اآلراء و استخدام مختلف أشكال التواصل و  

 .  باستقالليةوسائله
 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ: الكفاءات العرضية في نهاية التعليم الثانوي العام و التكنولوجي .3 

  
م و التكنولوجي في تنمية الكفاءات العرضية يساهم تدريس الرياضيات في التعليم الثانوي العا     
  :التالية
التمييز بين النصوص الرياضياتية آالتعريف و .(فهم الترآيب الرياضياتي وطبيعة البرهان فيه  

  ، توسيع خاصية أو قاعدة، إجراء تعميم، هيكلة... الخاصية و النظرية 
 ) المبرهن عليها و البحث فيهاالمكتسبات في تسلسل و تناسق، وضع موضع الشك األفكار غير

فهم المعطيات، حصر المعطيات المفيدة لحل مشكل، ترييض .(التفكير المنطقي وحل المشاآل  
وضع تخمينات، وضع خطة إلنجاز عمل، حصر الحجج و التجريب، و نمذجة الوضعيات، 

،  تحقيق الهدفالمبررات و تنظيمها في تسلسل استنتاجي، اختيار إجراء مناسب و السير فيه نحو
...(. 
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دقة المالحظة، فهم رسالة و تحليلها، .(عادات العمل الفّعالاآتساب التوجه السليم في التعلم و  
ضبط األفكار األساسية في نص أو في محاورة، البحث عن المعلومات الضرورية للقيام بعمل ما، 

 )العمل الفردي الجماعي، روح المبادرة
التحكم في المفردات اللغوية التي تساعد على ربط الجمل .(لرياضيالتبليغ بواسطة التعبير ا 

االستنتاجية، تحرير برهان أو نص حجج أو تبريرات أو تفسيرات أو شروحات، تحريرا سليما 
لغة و معنى، إجراء حوار أو مناقشة حول موضوع ذو طابع عام، ثقافي أو اجتماعي أو علمي، 

 جداول قصد تلخيص وضعية أو أفكار أو نصوص، إنجاز رسومات أو تمثيالت بيانية أو
   )توظيف تكنولوجيات االتصال في الوصول إلى المعلومة و التبليغ

تقدير وتذوق جمال الرياضيات والرغبة في توظيفها و مواصلة دراستها أو دراسة ميدان  
ل مرتبطة تقديرها لذاتها و لدورها و استعمال مكتسبات رياضياتية لمعالجة مسائ.(قريب منها

  ).بالعلوم اإلجتماعية أو العلوم اإلقتصادية أو العلوم الفيزيائية او العلوم الطبيعية
استعمال . إنتاج واستغالل وحفظ مستند أوملف. (استعمال الوسائل الجديدة لإلعالم واالتصال 

استعمال برامج تعليمية في الرياضيات مثل الهندسة .مجدول لتنظيم معطيات عددية
تحميل . البحث عن معلومات في القرص الصلب أو في شبكة اإلنترنيت.    ميكيةالدينا

  ).التواصل عبر شبكة اإلنترنيت. برنامج  من شبكة اإلنترنيت وتنصيبه
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ: في نهاية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي الكفاءات الرياضياتية .4

  .د و الحسابفي ميدان األعدا) 1.1
  . معرفة و استعمال خواص األعداد الطبيعية و الصحيحة النسبية 

  . معرفة واستعمال األعداد الحقيقية و األعداد المرآبة
  . ترييض وضعيات بواسطة معادالت أو متراجحات

  . بين المجهول والمتغير والوسيطالتمييز 
  . توظيف معادالت و متراجحات في حل المشكالت 
  .في ميدان التحليل) 2.1

  . إدراك مفهوم الدالة بجوانبه الثالثة، البياني و الجبري و الحسابي
  . ترييض وضعيات باستخدام الدوال

  . معرفة التعابير البيانية و التعامل معها بوضوح و دقة
  . توظيف الدوال لحل مشكالت

 ). تطبيقات لهأنواعها، خواص تحليلية، الحساب التكاملي و(  دراسة الدوال 
  .في ميدان الهندسة) 3.1

  . حل مسائل متعلقة باألشكال الهندسية المألوفة في المستوي وفي الفضاء
  . إنجاز اإلنشاءات الهندسية األساسية وإنشاءات مرآبة و البحث عن مجموعات النقط

  . حل مسائل تتعلق بالهندسة التحليلية في المستوي و في الفضاء
و ) اإلزاحات، ضد اإلزاحات،التآلف، التحاآي(عض التحويالت النقطية  التعرف على ب

 .  توظيفها في حل مسائل هندسية
  .في ميدان اإلحصاء و االحتماالت) 4.1
  .التعرف على سلسلة إحصائية و استخراج مؤشرات الموقع و مؤشرات التشتت     
  . نمذجة وضعيات قصد إجراء دراسة إحصائية    
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  .ام تعابير بيانية مختلفة للداللة على معطيات أو مؤشرات أو نتائج استخد    
  ).نموذج رياضي(  التعرف على تموج العيينات و بناء نموذج االحتمالي     
  . الربط بين معطيات تجربة عشوائية و نموذجها االحتمالي    
  .إدراك مفهوم االحتمال و ممارسة الحساب االحتمالي    

  ........رياضياتي مع تالؤم نموذج 
 .فيما ما يتعلق باإلنشاء الرياضي و البرهان و توظيف المنطق )5.1
  .معرفة أنماط البرهان و التمييز فيما بينها و ربط آل منها بصيغته المنطقية  
  . توظف المنطق الرياضي توظيفا سليما في بناء براهين رياضية في آافة ميادين التعلم 
  .لربط لبناء استنتاجاتو ابدقة   المالحظة   
 التعبير مشافهة، بدقة و وضوح وباختصار و تسلسل منطقي عن األفكار الرياضياتية قصد    

  .تبليغها
  . التقييم و النقد البناء لنصوص رياضياتية   
 . استشعار و تذوق الجمال الرياضياتي في دقة البرهان و جزالته و تسلسله المنطقي   
ضي تحريرا سليما، لغة و معنى و مبنى، سواء تعلق األمر ببرهان أو  تحرير نص ريا   

    .وصف أو تفسير أو شرح أو تقديم حجة
                                    .فيما يتعلق بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال) 6.1 

بسيطة و حل  استعمال الحاسبتين العلمية و البيانية في بناء تعلمات بما فيها بناء برامج    
  .مسائل في الحساب و الدوال و اإلحصاء و االحتماالت

 استعمال برمجيات الهندسة الديناميكية و المجدوالت و راسمات المنحنيات ومواآبة    
  .تطوراتها

  .استعمال اإلنترنت للبحث في مواضيع رياضياتية أو مرتبطة بالرياضيات    
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  :برنامجتقديم ال) 1
تهدف الرياضيات في الشعب األدبية، إلى منح التلميذ معارف وكفاءات تسمح له بمواصلة 
دراساته العليا في الميادين التي يوجه إليها طلبة هذه الشعب وإكساب المتعلمين ثقافة رياضياتية هم في 

  .أمس الحاجة إليها في حياتهم اليومية والعملية
ترمي إلى تكوين التلميذ وتدريبه على ممارسة خطة علمية من خالل أنشطة تسمح له باكتساب     كما 

طرائق المالحظة والتحليل النقدي واالستنتاج، و منحه فرصا الستعمال التكنولوجيات الجديدة من خالل 
  .إدراج أنشطة يستعمل فيها الحاسوب والحاسبة البيانية

  تنظيم ميادين المادة
  :البرنامج ثالثة ميادين هي يتضمن هذا 

 األعداد والحساب  الذي يتطرق إلى األعداد الطبيعية واألعداد الصحيحة من خالل القواسم -
والمضاعفات وتطبيقاتها في الموافقات، كما يتطرق بشكل بسيط ومختصر لالستدالل بالتراجع كنمط 

  . جديد من أنماط البرهان
  . والدوال التحليل و يضم المتتاليات العددية-
  . اإلحصاء واالحتماالت-

  : يقدم كّل ميدان على الشكل اآلتي
 .مدخل، يحدد التعلّمات الجديدة المستهدفة للميدان ويقترح توجيهات لالنجاز •
المحتوى المعرفي، الكفاءات المستهدفة، توجيهات وتعاليق (جدول يتشكل من ثالثة أعمدة  •

  ).وأمثلة ألنشطة
ال يفرض أّي ترتيب للميادين المكونة له، ويمكن لألستاذ تنظيم أبوابهما في    عند تنفيذ البرنامج، 

  .توزيع آخر يراعي فيه االنسجام داخل كل ميدان
  
  الكفاءات الرياضية) 2

 في األعداد والحساب •
حل مشكالت حول األعداد الطبيعية واألعداد الصحيحة توظف فيها القسمة اإلقليدية  -

  .والموافقات
  . دالل بالتراجع إلثبات خواص بسيطة تتعلق باألعداد الطبيعيةاستعمال االست -

 في التحليل •
  .حل مشكالت توظف فيها متتاليات حسابية ومتتاليات هندسية -
وتوظيف تمثيالتها البيانية في حل ) من الدرجة الثالثة على األآثر(دراسة تغيرات دوال آثيرة حدود  -

 .معادالت و متراجحات
ستعمال خواصها في تفسير مفهوم النهاية عند قيمة معينة وتبرير وجود دراسة دوال تناظرية وا -

   .مستقيمات مقاربة
  في اإلحصاء واالحتماالت •

  .استعمال محاكاة تجربة عشوائية لمالحظة استقرار العينات -
  .تعيين قانون احتمال مرفق بتجربة عشوائية لها عدد منته من اإلمكانيات -
  .حساب االحتمال الشرطي لحادثة -
  .استعمال شجرة متوازنة أو دستور االحتماالت الكلية لحساب احتماالت وحّل مشكالت  -
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   البرنامجعرض محتويات )3
 األعداد والحساب.1.3

يهدف هذا الجزء من البرنامج إلى تزويد التلميذ بأدوات تسمح له بالتحكم في معالجة معطيات 
ا في الحياة اليومية، وهي ذات صلة عددية تتعلق بالقسمة اإلقليدية والموافقات، لحضوره

بالتكنولوجيا المعاصرة ، وال يقتصر األمر على هذا فحسب بل هو مجال خصب لحل 
 آما يبرز االستدالل بالتراجع آنمط جديد من أنماط .مشكالت من مختلف مناحي الحياة

  .البرهان
  
  

ةمالحظات وتعاليق وأمثلة ألنشط الكفاءات المستهدفةالمحتوى المعرفي  

  
القسمة اإلقليدية في مجموعة 

zاألعداد الصحيحة   Zz  
 
 
 
 
 
 
 
الموافقات في مجموعة األعداد 

z الصحيحة Zz.  
  
  
  
 

التعدي، (  خواص الموافقة 
  ).التالؤم مع الجمع والضرب

  
 

 مبدأ االستدالل بالتراجع

  
 معرفة وتحديد حاصل -

.القسمة اإلقليدية وباقيها  
 حصر عدد بين مضاعفين -

. متعاقبين لعدد صحيح  
 تعيين مجموعة قواسم عدد -

.طبيعي  
 

  
  
  
 معرفة توافق عددين صحيحين -
 ).nأو موافقة عدد لعدد بترديد (

      
  
  
 معرفة خواص الموافقة -

. مشاكلواستعمالها في حل   
 

  

 استعمال مبدأ االستدالل -
بالتراجع إلثبات صحة خاصية 

 . nمن أجل كل عدد طبيعي 

  
 يستعمل التلميذ حاسبة لتعيين باقي -

  .القسمة اإلقليدية
  
 نجعل التلميذ يستعمل خواص -

الموافقة في تمارين متنوعة مثل تحديد 
انطالقا يوم من األسبوع علم تاريخه، 

من معرفة يوم وتاريخه، و مفتاح 
مراقبة لحجز رقم تشخيص، وميزان 

  . القسمة
  
 ننبه التلميذ إلى عدم تطبيق كل -

  خواص المساواة على الموافقة،
  : فمثال 

    [ ]≡27 9≡  لكن 216 [ ]7 6    

 
لة بسيطة للتشفير  تقترح أمث-

  .وربطها بالموافقات
  

نستعمل االستدالل بالتراجع في 
 .حاالت بسيطة
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  التحليل.2.3
يتطرق هذا الجزء من البرنامج إلى المتتاليات والدوال العددية، وبعض األدوات التي تسمح باستغالل 

حات من الدرجتين األولى تمثيالت بيانية لتفسير ظواهر وحل مشكالت توظف فيها المعادالت والمتراج
 . والثانية

يكون االنطالق في باب المتتاليات، بالتذكير بالمفاهيم المدروسة في السنة الثانية و نتائجها من 
التطور الديمغرافي، تطور صادرات أو ( خالل توليد متتاليات عند معالجة مشكالت من الواقع

أخرى تستدعي دراستها متتالية مساعدة والتوسع إلى متتاليات عددية ...) واردات بلد معين،
  .معروفة لدى التالميذ

  وفي باب الدوال تتوسع الدراسة لتشمل دواال كثيرة الحدود من الدرجة الثالثة والدوال التناظرية 
واستعمال خواصهما وتمثيالتهما البيانية لتفسير النهايات والمستقيمات المقاربة  حيث يمكن 

  .انية أو المجدوالتاالستعانة بالحاسبة البي

 
مالحظات وتعاليق وأمثلة ألنشطة الكفاءات المستهدفة المحتوى المعرفي

  
  المتتاليات  •
  
  
  
  
  

  مفهوم المتتالية الرتيبة
  
  
  
  
   
  

  المتتاليات من الشكل 

1n nu au b+ = +  
0aمع  0b و ≠ ≠.   

  
  
  
  
  
  الالدو •
 الدراسة والتمثيل -

  .البياني لدالة
  
الدالة كثيرة الحدود -

من المرتبة الثالثة على 

  
  . التمييز بين متتالية وحدها العام -
  . التعرف على متتالية بالتراجع-
متتالية   حساب الحدود األولى ل-

  .معرفة بالتراجع
  

  
 تحديد اتجاه تغير متتالية حسابية -

  . أو هندسية
  
   استعمال المتتاليات الحسابية -

والهندسية لحل مشكالت من الحياة 
  .اليومية

  
   .nu حساب الحد العام  -
 حدا n مجموع  ns حساب  -

  .متتابعا من متتالية
  .  تعيين اتجاه تغير متتالية-
 حل مشكالت تستعمل فيها -

: متتاليات من الشكل 

1n nu au b+ = +  
  
  

  تعيين اتجاه التغير باستعمال -
  .إشارة الدالة المشتقة

  
  
  

  
 نقدم متتاليات مولدة بطرق  مختلفة -

انطالقا من أمثلة بسيطة مرتبطة بمحيط 
  . التلميذ يعبر التلميذ

يمكن االستعانة بحاسبة أو مجدول  -
  . لتوليد متتالية

  
 نذكر النتائج المحصل عليها في السنة -

الثانية ثانوي حول المتتاليات الحسابية 
  . يةوالهندس

  
تقترح أمثلة تعالج التطور الديموغرافي، 

  ...,تطور اإلنتاج
  
  
من خالل أمثلة، أن المتتالية ذات ,  نبين-

الحد العام 
1n n

bv u
a

= −
−

   

هي متتالية هندسية ونستعمل ذلك لحساب 

nu و ns بداللة n   
1: حيث  2 ...n ns u u u= + +  و +

1a ≠.  
  
  
 تستغل مكتسبات التالميذ في السنة -

الثانية ثانوي، حول المتراجحات من 
الدرجتين األولى  و الثانية، لتحديد  اتجاه 

  .   تغير دالة على مجال
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  .األكثر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : الدوال من الشكل -

ax bx
cx d

+
+

a  

 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  الربط بين التمثيل البياني لدالة  -

  .اوجدول تغيراته
   استعمال التمثيل البياني لحل -

  . معادالت أو متراجحات
  . مناقشة معادلة بيانيا-

  
  .   تعيين  نقطة االنعطاف لمنحن-

  
  
  
  
  

 استعمال التمثيل البياني لدالة -
 و ∞+لتخمين النهايات عند 

  . وتحديدها∞−
ت المقاربة تعيين المستقيما. 

 .وتفسيرها بيانيا

تغتنم فرصة دراسة دوال كثيرة الحدود  -
  في طرح 3 درجة أصغر أو تساوي ذات

مشكل تعيين النهايات في الالنهاية وذلك 
باعتماد مقاربة حدسية، واستعمال حاسبة 
بيانية أو مجدول لحساب الصور من أجل 

  .xقيم كبيرة للمتغير
 fبالنسبة إلى الترميز المتعلق بنهاية دالة 

 يستبدل الترميز المتداول 0xد عن
( )

0x x
lim f x
→

) بالترميز  )
0x
lim x f xa.  

  
  نصل بالتالميذ إلى التخمين على أن -

نهاية هذه الدالة هي نهاية الحد األعلى 
  .درجة

  
   إلبراز هذا االرتباط، تقترح أنشطة -

يين المنحنى الموافق وتمارين من قبيل تع
من بين عدة منحنيات لجدول تغيرات 

  .معين والعكس
الدالة المشتقة ) أو تناقص( تأثير تزايد -

  .على التمثيل البياني للدالة
  
 توظيف الدوال كثيرة الحدود والدوال -

التناظرية في حل مشكالت ومسائل 
  . اإلستمثال

  
  
 تُقبل النتائج المتعلقة بالمستقيمات -

ربة التي توازي أحد محوري المقا
اإلحداثيات ويدعم الُشرح بأمثلة مختارة 

  .مع االستعانة بالتمثيل البياني
 

  
  اإلحصاء واالحتماالت.3.3

  
 إلى تمكين التلميذ من اآتساب أدوات تسمح له بالتعرف على اإلحصاءيهدف الجزء الخاص ب

  .يمها المختلفةمحاآاة تجربة عشوائية بسيطة وذلك بمالحظة تطور تواترات ق
رمي ( يمكن إعادة بعض التجارب المرجعية المدروسة في السنتين األولى والثانية ثانوي 

  ...).الخ...زهر النرد، رمي قطع نقدية، سحب آرات
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 قانون لتعيينواصل العمل الذي شرع فيه في السنة الثانية ثانوي االحتماالت يت  في باب 
يث نؤآد على استعمال لها عدد منته من اإلمكانيات، حاالحتمال المتعلق بتجربة عشوائية 

األحداث البسيطة والجداول أو شجرة اإلمكانيات إلعادة المسألة إلى حالة تساوي 
آما يتم في هذه السنة إدراج مفهومي األمل الرياضياتي والتباين لنتائج عددية . االحتماالت

ياتي والوسط الحسابي من جهة، وبين متعلقة بتجربة عشوائية، مع الربط بين األمل الرياض
التباين النظري والتباين التطبيقي من جهة أخرى،  وذلك بواسطة المحاآاة وقانون األعداد 

  .الكبيرة
استقالل األحداث، مع الترآيز على حساب احتمال االحتمال الشرطي و   آما ندخل مفهومي 

  .مرجحة لحسابهوقوع حدث شرط وقوع حدث آخر، وبناء شجرة اإلمكانيات ال
 

 مالحظات وتعاليق وأمثلة ألنشطة الكفاءات المستهدفة المحتوى المعرفي
   

 اإلحصاء
 
 
 
 
 
 

  
  

   
  االحتماالت

االحتمال قانون 
المتعلق بتجربة 

  .عشوائية
 
 

  
  
  
  
  

األمل الرياضياتي 
والتباين لنتائج عددية 

متعلقة بتجربة 
  .عشوائية

   
 إجراء محاآاة   تجربة -

عشوائية بسيطة وذلك بمالحظة 
تطور تواترات القيم المختلفة 

  .   الناتجة
  
   
  
  
  

   
  
االحتمال  تعيين قانون -

المتعلق بتجربة عشوائية لها 
   .عدد منته من اإلمكانيات

  
  
  
  
  
  
  
 الربط بين الوسط الحسابي -

واألمل الرياضياتي والتباين 
التطبيقي والتباين النظري 

 .لسلسة  إحصائية

   
   بواسطة محاآاة تجربة عشوائية-

بسيطة، يمكن مالحظة أن تواترات النتائج
الممكنة لهذه التجربة، تقترب من 

تواتراتها النظرية، وذلك عند تكرار هذه 
. التجربة بعدد آبير من المرات بقدرآاف 

 المرجعية  نعيد بعض التجارب-
المدروسة في السنتين األولى والثانية 

رمي أحجار نرد، رمي قطع (ثانوي 
  ...).الخ...نقدية، سحب آرات

   
  
الل السنة  تمديد العمل المنجز خ-

 استعمال السابقة،  مع التأآيد على
األحداث البسيطة والجداول أو شجرة 

اإلمكانيات إلعادة المسألة إلى حالة 
ونفرق في هذه . تساوي االحتماالت

الحالة بين السحب المتزامن والسحب 
  . بإعادة وبدون إعادة

 تعطى أمثلة للسحب بإعادة وبدون 
  .إعادة

  
 يمكن الربط بين الوسط الحسابي -

لسلسة  إحصائية وأملها الرياضياتي  
وبين  تباينها التطبيقي و تباينها النظري 
وذلك بواسطة المحاآاة وقانون األعداد 
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 االحتمال الشرطي
شجرة اإلمكانات 

  حةالمرج
 
 
 

  
  
  
  

  استقالل األحداث
  
  

تكرار تجارب 
  مستقلة

 
 

 
  
 حساب احتمال وقوع حدث -

  .شرط وقوع حدث آخر
 بناء شجرة اإلمكانيات -

  .المرجحة
 استعمال  أشجار مرجحة -

للحصول على  عالقة 
  .االحتماالت الكلية

  
   
  
 التحقق من استقالل -

  .حادثتين
  
يات  بناء شجرة اإلمكان-

المرجحة  واستعمالها في حالة 
تكرار تجارب متطابقة 

 .ومستقلة

   . الكبيرة
 
 يقدم تعريف االحتمال الشرطي -

بواسطة مثال تستعمل فيه شجرة 
  .التواترات المرجحة

) نستعمل المفهوم  - )AP B  
 مع Bللداللة على احتمال وقوع الحدث

نعطي من .  قد وقعAالعلم أن   الحدث 
 بسيطة قواعد استعمال خالل أمثلة

شجرة اإلمكانات المرجحة لحساب 
  .االحتماالت

  
 نميز استقالل حادثتين بالمساواة -

  :التالية
( ) ( ) ( )BPAPBAP ×=∩  

 في حالة إعادة تجارب متطابقة -
ومستقلة و تماشيا مع الحدس، يكون 
احتمال قائمة من النتائج في تجارب 

االحتماالت مستقلة، هو حاصل ضرب 
 .كل نتيجةل
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  : توجيهات منهجية.6

  : ـ بناء المعرفة بدل تقديمها جاهزة1
يتفادى هذا البرنامج تقديم المعرفة جاهزة للتلميذ ليتلقاها في قوالب معدة سلفا ذلك أن 

من قبل التلميذ نفسه في التعلمية فيه هو اآتشاف المعرفة و بنائها /مدار العملية التعليمية
سياقها الطبيعي أو على األقل في سياق مرتبط و قريب منه، فيستغنى من جهة عن طرح 

و من جهة ". لماذا ندرس الدوال " أو " لماذا ندرس المعادالت؟ " أسئلة آالسؤال المألوف 
فإن األستاذ لهذا . أخرى يتعود هذا على أساليب البحث مما ينمي فيه روح االبتكار و اإلبداع

مدعو إلى اختيار األنشطة التعلمية و المشكالت التي تخدم هذا االتجاه، و عند معالجته لها 
يعمل على إعطاء الوقت الكافي للتالميذ خالل فترة البحث آما يسمح لهم بعرض ما توصلوا 

م و يجيب إليه فينظم المناقشة بينهم و معهم فيعيد إليهم الكرة بإعادة طرح بعض أسئلتهم عليه
على بعضها تارة أخرى عند الضرورة، آما يساعدهم على التعبير عن أفكارهم ليكون بذلك 
شريكا لهم في بعض الفترات من الحصة، و يكون في فترات أخرى مصدر المعرفة 

 .المؤسسة، و بهذا يصب العمل في اتجاه تجسيد مبدأ بناء المعرفة
  
  : ـ الممارسات في قاعة الدرس2

التعلمية في القسم إلى نوعين، ممارسات تعليمية /تنقسم ممارسات العملية التعليمية
في آن واحد و في إطار  يؤديها األستاذ و ممارسات تعّلمية يؤديها التلميذ، و يحدث آل هذا

من التوافق و التناسق و التكامل و بدرجة مسؤولية أآبر عند األستاذ، باعتباره محرك العملية 
و تتراوح هذه الممارسات من تقديم التعلمات إلى تقويمها مرورا ببناء المعرفة و  . برمتها

توظيفها و ذلك عبر سلسلة من النشاطات التي تتمثل في اختيار الوضعيات الممهدة لدراسة 
مفهوم جديد أو اآتساب إجراءات و تقنيات جديدة،آما تتمثل في العودة إلى مفهوم سابق قصد 

 أو توظيفه، و في بناء البراهين و صياغتها أو صياغة نصوص رياضية توسيعه أو تجريده
أخرى، و في التبليغ و هيكلة المعارف و التدرب على الطرق و  التقنيات و الخوارزميات 
أثناء حل التمارين المنزلية و الفروض المنزلية و الفروض المحروسة و االختبارات و أثناء 

بالذآر هو العمل على أن يحدث آل ذلك  في جو يسوده تصحيحها بعد إنجازها، و الجدير 
الحوار و النقاش و النقد البناء و التفتح على الرأي اآلخر و التطرق، مثال، إلى الجانب 
التاريخي لمفهوم ما أو إلى أعمال بعض الرياضيين، آلما أمكن ذلك خاصة عند حل 

  .المشكالت
نوعة تساعد آل من األستاذ و التلميذ إن أداء هذه الممارسات اليوم يتطلب وسائل مت

على القيام بها، فباإلضافة إلى الوسائل التقليدية المتعارف عليها في عالم التربية و التي منها 
إلخ، نجد أن هذا البرنامج .... الكتاب المدرسي و وثائق األستاذ و آراس التلميذ و السبورة و

علمية و الحاسبة البيانية و الحاسوب بما يقحم و سائل تكنولوجية جديدة منها الحاسبة ال
، اثنين همايتضمنه من برمجيات، و المالحظ هو أن العمل ينصب ها هنا على تحقيق هدفين 

تعلم التلميذ العمل بهذه الوسائل أوال و توظيفها ثانيا من قبله و من قبل األستاذ   بغرض أولي 
  .يتمثل في ممارسة الرياضيات
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بالكفاءات التي تعتبر من اختيارات هذا البرنامج تلقي بظلها على هذه  وال شك أن المقاربة 
الممارسات بما يجعلها بمنأى عن تجزئة المعرفة من جهة، وبما يكفل لها من جهة أخرى 

  . االمتداد إلى خارج قاعة الدرس ليتحقق بذلك مبدأ التحويل الذي تمتاز به الكفاءة
  
  : ـ دور األستاذ3

م بصدد تقديم وصفة عمل تحدد دور األستاذ، ذلك أن هذا الدور أآبر لسنا في هذا المقا
و لكننا .من أن يحصر في مجموعة من البنود أو التعليمات بالنظر إلى طبيعة مهمته التربوية

نرسم له هنا خطوطا أساسية و شواهد ثابتة تكون نبراسا له في أداء رسالته أداء في مستوى 
 إلى أن مقدمة هذا البرنامج، خاصة الفقرة األخيرة منه التي لذلك نشير. الطموحات المسطرة

يجسد صورة حية عن الرياضيات لدى هؤالء ...... إن هذا البرنامج هو عقد تعليمي :( نصها
تعتبر بمثابة اإلطار المرجعي الذي ينطلق منه األستاذ ألداء دوره الذي المنوط به، ) التالميذ

الدرس و ال على فترة العمل بداخلها بل يتسع إلى ما قبل و الذي ال يقتصر على حدود حجرة 
آما أن آل التوجيهات و التوضيحات الواردة فيه أو . الدخول إليها و إلى ما بعد الخروج منها

في الوثيقة المرافقة له ال تغني األستاذ عن االجتهاد و المثابرة لفهمها بقصد إثراء عمله بها 
فكير في إنجاز عمل ما مع التالميذ إلى التخطيط له إلى تنفيذه في فمن الت. تجسيدا لما جاء فيها

إطار هذا البرنامج، يحقق األستاذ ربط التعلمات مع بعضها ربطا عموديا في الميدان الواحد 
و ربطا أفقيا في الميادين التعلمية جميعا، آما يتسنى له ترتيب األولويات في المعارف التي 

ع معين، بتوافق و انسجام مع الكفاءات القاعدية التي ينص يستهدفها في درسه من موضو
عليها البرنامج في هذا الموضوع بالذات، فيفكر و يخطط الستراتيجية تناول موضوع خاصة 
إن آان جديدا باختيار األنشطة المناسبة آتلك التي تجعل التلميذ يعي بأن مكتسباته غير آافية 

لمعرفة و الباحث عنها أو تلك التي تهيكل مكتسباته لحل مشكل آما تجعله في وضع الطالب ل
آما يفكر األستاذ و يخطط لكيفيات تشجيع التالميذ و حثهم و مساعدتهم . أو تدمجها أو توظفها

عند الضرورة و تقويم تعلماتهم و استيعاب مواقفهم و ردود أفعالهم ويدرج ضمن ذلك 
 له و لهم التكامل و االنسجام فيما بينهم أساليب و طرق التنسيق بين دوره و دورهم بما يحقق

و معه باعتماد الحوار الرياضياتي و المناقشة البناءة و األخذ باقتراحات التالميذ لتهذيبها تارة 
و تبيان نقائصها تارة أخرى، مع أخذ تمثيالتهم السابقة للمعرفة بعين االعتبار فيستدعي 

جاهزة منها، و حمل أخطائهم على محمل المعارف القابلة للتجنيد و يحث على توظيف ال
المقاربة بالكفاءات التي تنظر إلى الخطأ على أنه دليل وجود معرفة لكنها ليست المقصودة 
في ذلك الحين، و عليه البد لألستاذ من التروي في مثل هذه المواقف ليمحص و ليدقق في 

لحصة نفسها أو في هذا الخطأ قصد الوصول إلى مصدرها و من ثمة معالجتها، إن في ا
و ال يكتفي في أداء دوره هذا، بالتفكير في المضامين و التخطيط لها بل البد أن . حصة الحقة

يفكر أيضا في الكيفية التي يجسد بها التدخالت المذآورة في هذه الفقرة، فللطريقة التي 
لتي يتعرض بها إلى يخاطب بها التالميذ و لألساليب التعبيرية التي يتمثلها أمامهم و للكيفية ا

تاريخ بعض األفكار الرياضياتية و للتفاعل الوجداني مع عمله تأثير مباشر على العملية 
التعلمية سلبا أو إيجابا و على مردودها و بالمقابل على التلميذ بصورة عميقة و /التعليمية
المدرسي و األستاذ هنا مدعو إلى تقديم صورة إيجابية عن الرياضيات في المحيط . دائمة

  . عامة و لدى تالميذه خاصة
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 : ـ دور التلميذ4
إن فعل التعلم يقتضي من فاعله بذل جهد معين نحو ما هو بصدد تعلمه، و يبدأ 
باالستعداد النفسي والترآيز الذهني على الفعل، و يتأسس على قدرات التلميذ و مكتسباته و 

 الترآيز الالزمين له و تأآيد حصول عاداته في التعلم، لذلك فهو مدعو إلبداء االستعداد و
النية لديه لمباشرة التعلم من خالل االستجابة لنظام التعامل ضمن المحيط المدرسي و قبول 

إن هذا الدور ال يقدم . الدور الذي يعطى له فيه، سواء ما يتصل بقاعة الدرس أو ما يدور فيها
ستاذ أو غيره، ال تقبل األخذ و له على شكل الئحة من التعليمات و األوامر، من طرف األ

الرد من البداية بل هي عبارة عن تعليمات عمل يطلب منه إنجازه وفقها في قاعة الدرس أو 
خارجها، إضافة إلى توجيهات و نصائح و إرشادات تسوغ له بمسوغات ترغبه في العمل 

رح له المضار الناتجة المدرسي إذ تبّين له فوائد العمل بها و المنافع المبتغاة من ورائها و تش
عن إهمالها أو التهاون في تطبيقها، و ذلك في إطار يحسسه بالتضامن معه من أجل مصلحته 
التي يجب أن يكون أول الحارصين عليها، و يراعي في ذلك مستوى نضجه النفسي و العقلي 
 حيث يسمح له أحيانا بالمشارآة في صياغتها أو االستفسار حول جدواها و التدرج في

  . تطبيقها و التآلف معها لتصبح بعد ذلك عادة متأصلة فيه
إن تعليمات العمل التي تقترن بإنجاز ما، تعتبر في إطار المقاربة بالكفاءات الوجه اإلجرائي 

و التي تتمحور أساسا حول ما يجب . للتوجيهات و النصائح و اإلرشادات المشار إليها سابقا
ففي قاعة الدرس يكون .س و خارجها أي في البيت أو المكتبةأن يقوم به التلميذ في قاعة الدر

التلميذ باستمرار في حالة نشاط تعلمي يتنوع بين التفكير في حل لمشكلة أو اقتراح حل لها أو 
تبليغ حل أو مناقشة فكرة أو بناء برهان أو تحرير نص أو التعبير بواسطة منحنيات أو 

و نذآر هنا بأن إنجاز هذه المهام يحدث . أو قاعدةمخططات أو االستفسار عن فكرة أو طريقة
بدرجات متفاوتة من تلميذ آلخر و من حين آلخر، آما أن اقتناع التلميذ  بإنجازها يكفل له 
سهولة االندماج مع أقرانه في عمل األفواج وفي التنافس الشريف معهم و التمرآز في قلب 

  . التعلمية/العملية التعليمية
اعة الدرس فيتمثل أساسا في تنظيم وقته ألداء واجباته المدرسية بصفة أما دوره خارج ق

متوازنة و واعية يبتعد فيها عن االرتجالية و المناسباتية، مما يمكنه من المواظبة على إنجاز 
و . األعمال التي يطلبها منه أستاذه وفقا للتعليمات و التوجيهات المقدمة من طرف هذا األخير

زيز مكتسباته بمعالجة تطبيقات إضافية و مراجعة دروسه و ضبط ما تتمثل أيضا في تع
و في االستعداد للفروض . أشكل عليه فيها ليسأل عنه الحقا أستاذه أو زمالئه في الصف

الفصلية المحروسة التي تبقى لحد اآلن المحك الرئيسي الذي يحدد و يعطي إشارة االنتقال 
 .                من مستوى دراسي إلى مستوى دراسي أعلى

  :التقويم ـ 5
  .التعلمية/التقويم حجر زاوية في العملية التعليمية) 1.5

يعتبر التقويم سمة رئيسية في السلوك البشري بالنظر إلى دوره في بناء نظرة عن 
 بهذه القاعدة في العملية أىوال ين. شيء ما، أو في تحسين مردود عمل معين

العمود الفقري الذي يساعد على حمايتها من االنزالقات التي قد التعلمية باعتباره /التعليمية
  .تفرزها عملية تجسيدها في إطار اختيارات و توجهات البرنامج
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التعلمية فتمدده على / إن هذه االختيارات تجعل من التقويم جزء ال يتجزء من العملية التعليمية
وال يتوقف عند معرفة . ناءه و بعدهآل مراحلها إلى أن يلتف حولها، فيكون قبل التعلم و أث

الخطأ أو النقص أو العقبات التي تصادف التلميذ أو األستاذ، آما ال ينزوي في خانة الترآيز 
على التلميذ آإعطاء عالمة له، و ال يحد بزمن معين من حصة الدرس و ال بموقف معين 

جم بين األستاذ و بل هو جزء من الممارسات التي تتم في قاعة الدرس بشكل منس. منها
التالميذ و يكون أحيانا نتاج إفرازات تقتضيها طبيعة العملية نفسها آأن يالحظ األستاذ في 
مالمح وجه التلميذ نوع من الحيرة والتساؤل التي لم تتبلور بعد في ذهنه و غير المعلن عنها 

  .من قبله تصريحا أو تلميحا
ن نطلق عليه مصطلح التقويم التربوي الذي تتفاعل إن التقويم الذي يتبناه هذا البرنامج يمكن أ
حرآية عند آل من األستاذ و التلميذ معا و سويا -فيه الجوانب المعرفية و الوجدانية و الحس

 فمن العبث أن نحاول في هذا المقام إعطاء طريقة ،لذلك. و ليس بشكل منفرد آل على حدة
 خطوطا عريضة، في إطار المقاربة  ولكننا نقدم،نموذجية تتكفل بتفاعل هذه الجوانب

بالكفاءات، تسمح لألستاذ عند العمل بها، بتنظيم أدائه و تحسين مردود عمله في قاعة الدرس 
  .بما ينعكس إيجابا على عمل تالميذه على المديين القريب و البعيد

 تتلخص هذه الخطوط في تحري اإلجابة بصفة دائمة عن التساؤالت الرئيسية المتعلقة  
آيف "و "  م؟ ماذا أقّو"و " م؟متى أقّو: "التقويم و التي تعطي معنى له و تتمثل في األسئلةب

إن محاوالت اإلجابة على هذه األسئلة آفيلة بإحالة األستاذ على ". م؟لماذا أقّو"و " م؟ أقّو
التفكير في الفترات التي يخصصها للتقويم خالل حصة الدرس و في األشياء التي يقومها في 

رسه و في الكيفية التي ينفذ بها ذلك و األدوات الضرورية له و لتالميذه للقيام بهذه المهمة د
  . إضافة إلى التفكير في أهداف هذه العملية

إن المقاربة بالكفاءات تعتبر موجها و إطارا لهذا التفكير تمده باألفكار الرئيسية لإلجابة، تلك 
  . ة و المعنونة بفترات مخصصة للتقويماإلجابة التي نوجزها في الفقرة الموالي

  
  .فترات مخصصة للتقويم) 2.5
 :قبل التعلم •

 "التقويم التشخيصي "يطلق على التقويم الذي يجرى في بداية الحصة مصطلح 
استنادا إلى وظيفته التي هي المساعدة على معرفة و تشخيص الوضعية الحالية 

ي تنحصر عادة في إما أنها متوفرة لمكتسبات التالميذ الضرورية لهذه الحصة و الت
و عادة ما . فقط عند التلميذ أو أنها جاهزة للتوظيف من قبله أي أنه قادر على تجنيدها

يتم تجسيد ذلك بواسطة   أسئلة معدة سلفا تطرح شفهيا أو آتابيا ليجيب عنها التلميذ أو 
ما مكتسبات إن التحقق من إحدى الصفتين اللتين تحمله. من خالل تقديم نشاط له

التالميذ أمر ضروري لمواصلة العمل في اتجاه الهدف من هذا التقويم و هو العمل 
على إحداث التجانس على مستوى المعارف المقصودة هنا و من ثم االنطالق في 

  .المرحلة الموالية لتقديم الجديد من الدرس
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 :أثناء التعلم •

أي عندما يكون التالميذ منهمكين  م،التعليطلق على التقويم الذي يجرى خالل عملية  
نجاز عمل و بصفة عامة عندما يكونون في حالة تعامل إفي البحث في مشكل أو في 

إن التالميذ و هم في هذه الحال، . "التقويم التكويني "  مصطلح ،مع ما يعرض عليهم
 إن هذا. إلخ... ال شك يجيبون عن أسئلة و يطرحون استفسارات و يقدمون مقترحات 

 و هو يستمع إلجاباتهم و يالحظ أعمالهم، نظرة ، بادئ ذي بدء،النشاط يعطي لألستاذ
من ثم يتعمق في معالجة ، وأولية عما حققه بعضهم من تعلم دون البعض اآلخر

الوضعية بإعادة الشرح مثال أو تقديم تطبيق إضافي إن آان األمر يتعلق بتقنيات 
الغموض الذي أحاط  من شأنه إزالة اصحسابية أو خوارزميات أو نشاط تعلمي خ

  . من اإلمكانيات التي ال يمكن حصرها في هذا المقامى غير ذلكإل... بالمفهوم مثال 
 إن التقويم التكويني ال ينبع من االستماع إلى إجابات التالميذ أو مالحظة أعمالهم، 

التي يمكن أن فحسب، بل و ينبع أيضا من توقعات األستاذ و تنبؤاته لمواقع الصعوبة 
تعترض التلميذ والتي يستند في البحث عنها و آشفها إلى رصيده العلمي، الذي يعمل 
على إثرائه بصفة مستمرة في الحدود التي تسمح له بأداء مهامه، وإلى رصيده 

و الجدير . المعرفي الذي تعتبر التجربة المهنية و الخبرة في الممارسة جزء منه
ن الرغبة الملحة في تحسين األداء و الرفع من المردود،  أ،في هذا الباب، بالذآر

تعتبران من أآبر البواعث لدى األستاذ للبحث عن الصعوبات التي تعترض عملية 
  .التعلم عند التلميذ و من أقوى المحفزات له

  
  :بعد التعلم •

 يشرع في حوصلة المكتسبات ة المقصودمعرفةبعد أن ينتهي األستاذ من تقديم ال  
ويتم ذلك بأشكال مختلفة منها األسئلة  ،همدة للتالميذ من خالل تقويم تعلماتالجدي

المباشرة، االستجوابات، الفروض المحروسة، الفروض المنزلية، األبحاث، مما يعني 
و بما . أن التقويم بعد التعلم يمكن أن يكون في نفس الحصة آما يمكن أن يكون خارجها

لجديدة لمعرفة نتائجها و حصيلتها فقد اصطلح على أنه يتجسد على أرضية التعلمات ا
  ".التقويم التحصيلي " تسميته 

إن هذا التقويم يهدف إلى مساعدة األستاذ في إصدار حكم قيمي على مستوى التلميذ   
ليس فقط فيما يتعلق بالتعلمات المستهدفة حديثا بل و أيضا فيما يتصل  بتعلمات أخرى 

 أن أدوات هذا التقويم أوسع و أشمل من أدوات التقويمين سابقة لها، و هذا من منطلق
السابقين، إذ تعتبر هنا األنشطة اإلدماجية وسيلة ناجعة و فعالة و ضرورية لتجسيده و 
ذات مصداقية أآبر في تثبيت الحكم و من ثم اتخاذ القرار المناسب، فإما عالج 

  .للنقائص و إما تدعيم للمكتسبات
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 : المتحان البكالورياتحضير التالميذ) 3.5

 يرتكز على تراآم المعارف واسترجاعها واعتماد نفس األنماط نظام تقويمإن المرور من 
 يتطلب مرحلةيقتضي تجنيدا واعيا ومتحكما فيه للمعارف والموارد  نظاملحل المسائل إلى 

  . إلرساء هذا النظام الجديدانتقالية
م في القسم حيزا معتبرا لتجنيد المعارف  خالل هذه المرحلة االنتقالية، يخصص للتعل

  .متنوعة"  مشكل- وضعيات" أو يةواستعمالها في أنشطة إدماج

، إلى جانب الشكل التقليدي بار أن مواضيع امتحان البكالوريا ستتضمن مستقبالوباعت

 لتقويم ا جزء موجهب الثلثين في السنوات األولى،الذي سيحوز على نسبة تقار لالمتحان

تهدف إلى قياس درجة تحكم المتعلم في مجموعة من  إدماجية الل اقتراح مسألة من خالكفاءات

  .والكفاءات العرضية المستهدفة في مرحلة التعليم الثانوية اتيالكفاءات الرياضي

وضعية مركبة وغير معقدة، ذات داللة بالنسبة إلى المتعلّم في  تتمثل المسألة اإلدماجية

ته على توظيف موارده ا لمساعدة المتعلم، بما يسمح بقياس قدروتراعى فيها درجة التوجيه

  .لحّل مشكالت بنفسه

 ولتدعيم البعد اإلدماجي، فإن المفاهيم المقررة في البرامج السابقة للسنة الثالثة ثانوي ال يجب 
 االختبار سواء آان ذلك في الباآالوريا أو االمتحانات والفروض موضوع أن تكّون أساس

  .  غير أن هذا ال يعفي التالميذ من استعمال هذه المفاهيم عندما يتطلب األمر ذلكالفصلية، 
 من هذا المنظور، يعمل األساتذة على تدريب التالميذ على هذا النمط الجديد للتقويم ابتداء 

  .     من السنة الثانية ثانوي، حتى تتاح لهم فرصا أآثر للتأقلم معه
  :اإلدماج) 4.5

ة تحويل المعارف لمدة طويلة إحدى انشغاالت الباحثين في علوم شكّلت مسأللقد 
ياء لمطالبة المتعلمين بعد ذلك ّن دور المدرسة ال يتمثّل في تدريس أشذ أ إ،التربية

 بل يتعلّق األمر بمساعدتهم على استعمال مكتسباتهم في وضعيات .باسترجاعها كما هي
   .غير مدرسيةمتنوعة سواء أكانت مدرسية أو 

كيفيات اكتساب يهدف إلى تحديد سعى كم أهمية اإلدماج  في هذا اإلطار تبرز 
   . هاتحويلتوظيفها وإعادة هيكلتها و معارف في القسم وفي نفس الوقتال
ال تقتصر فقط على اكتساب معارف ومهارات بل تهتم رتكز اإلدماج على سيرورة تعلّم ي

  . لها داللة بالنسبة إلى التلميذأيضا بتجنيد هذه المعارف والمهارات في وضعيات 
  : أهداف نشاطات اإلدماج من

 التالميذ في وضعية مركبة، لها داللة بالنسبة إليهم، تتطلّب تجنيد جعل -
 .واردمجموعة من الم
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في وضعيات )  ومهاراتمعارف( مكتسباتهمميذ على استعمال تدريب التال -
 .مستقاة من محيطهم االجتماعي والثقافي

  .ف السابقة وإعادة هيكلتها وخلق روابط بينهاترسيخ المعار -
 إّن التحكّم في عناصر متشتتة ال يؤدي مباشرة إلى إمكانية استعمالها في وضعيات

التوظيف في الوقت ال تعني شيئا دون ها قواعد استعمالمبرهنة أو ،  فمعرفة إدماجية
  .والموضع المناسبين
 تخصيصنقترح الكفاءات،  يرتكز على الذي برنامج هذا الدماج في اإل     للتكفل بأنشطة

يمكن تجنيدها لحل وضعيات التي كفاءات ال مجموعة من توفرت كلما ، منتظمةفترات
حصص  هذه إلى إلدماجعلى أن ال تتحّول حصص ا. بالنسبة إلى التالميذداللةمركبة لها 

 .للمراجعة التقليدية أو لحل تمارين بدون هدف مسطر
     

  :البرهان الرياضي و المنطق ـ 6           
لقد أثبتت التجربة الميدانية و األبحاث النظرية أنه بالنسبة للتلميذ ال جدوى من تدريس 
المنطق من خالل جداول الحقيقة و التعاطي المجرد من آل مدلو لمحسوس مع القضايا 

ذلك أن . طقيةالمنطقية، و آذلك األمر بالنسبة ألنماط البرهان عند معالجتها في صيغها المن
طابعها التجريدي ال يتوافق و مستوى النضج العقلى و الوجداني للتلميذ فهو ال يسمح له 
بإدراك المفاهيم المتضمنة فيها و بالتالي ال مجال له لتوظيفها في المواضيع الرياضياتية 

  .األخرى التي تقترح عليه
سة على حدة، ينتهي الحديث لذلك ال يشكل آل من المنطق و أنماط البرهان موضوعا للدرا

عنه بمجرد االنتهاء من تقديمه، بل و بحكم طبيعتهما و باعتبار التعليم الحلزوني المعتمد في 
البرنامج، فإن التطرق إلى أي من مواضيعه يقتضي إدراجهما شيئا فشيئا بحسب ما يتيحه 

ودي و الكلي أو الموضوع المعالج من إعطاء مفهوم القضية مثال أو توظيف المكممين الوج
و نؤآد في هذا الشأن أن للعودة المتكررة و المستمرة إلى .إلخ... توظيف نمط برهان معين 

آل منها فوائدها في تعويد التلميذ على ممارسة البرهان بشكل سليم و في تدعيم قدراته على 
  .التحرير الرياضياتي و التبليغ

  
  :تكنولوجيات اإلعالم و االتصال ـ 7

اسبة العلمية و البرمجيات في مرحلة التعليم المتوسط، وبالتالي فإن للتلميذ أدخلت الح
في هذه السنة يحتاط األستاذ حيال هذه المكتسبات و ال . مكتسبات مفترضة في هذا الجانب

يطمئن إليها بصفة آلية، نظرا لتنوع الحاسبات مثال و الذي يخلق تذبذبا في التعود على نوع 
ميذ إضافة إلى عدم استعمال آل اللمسات التي تتوفر عليها خاصة في معين منها عند التل

لذلك يحرص األستاذ على توفير األنشطة التي تساعد التالميذ على استعمال . ميدان اإلحصاء
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هذه الحاسبات و يختارها وفق للغرض الذي يحدده هو سلفا و يوفر لهم الوقت الكافي للقيام 
 البرمجيات ولكن بحدة أشد ألنه إذا آان في متناول معظم نفس المالحظة تنطبق على. لذلك

التالميذ اقتناء حاسبة علمية فإنه ليس بمقدور أغلبهم اقتناء حاسوبا شخصيا، زيادة على ما 
  .يمتاز به هذا األخير من سعة في الوظائف و تعقيدات في استغالله

لى األستاذ و التلميذ و ليست في أما فيما يتعلق بالحاسبة البيانية فإنها تعتبر أداة جديدة ع
متناول آل التالميذ، فاألستاذ هنا مدعو إلى بذل جهد أآبر في سبيل اآتشافها و اآتشاف ما 

إنها في هذا البرنامج بمثابة قطب إضافي إلى .يمكن أن تساهم به عندما يوظفها في درسه
فاهيم بصورة أآثر قربا و التعلمية بما تساعد على التطرق إلى الم/أقطاب العملية التعليمية

تمثيال لها وبما تسمح به من إجراء محاوالت و تجارب عديدة في وقت قصير و بما تمكن من 
  .     معالجة أنشطة ما آانت معالجتها تتم في غياب هذه اآللة

 :الوسائل التعليمية ـ 8
قالني أمرين يعتبر توفير الوسائل التي تساعد على أداء العمل التربوي و توظيفها بشكل ع

في غاية األهمية و الحساسية، ذلك أن عدم توفرها أو عدم حسن استغاللها يعيق العمل 
ويتعلق . التربوي من حيث أنه يقلل من قيمة هذا العمل أحيانا وال يسمح بأدائه أحيانا أخرى

ل األمر هنا بنوعين من الوسائل، وسائل يستعملها األستاذ مباشرة من دون التلميذ و  وسائ
فاألستاذ . يستعملها التلميذ، غير أن بين هذا وذاك توجد وسائل ذات استعمال مشترك بينهما

ينطلق من مبدأ االعتماد على البرنامج و الوثيقة المرافقة له ثم الكتاب المدرسي، الذي يعتبر 
 الوجه األآثر تفصيال لنيات البرنامج و لغايات المدرسة في مستوى دراسي معين، و السندات

أما الوسائل التي .التربوية التي يثري بها دروسه و أعمال التالميذ من خالل ما ينتقيه لهم منها
يستعملها التلميذ، فباإلضافة إلى األدوات التقليدية من الكتاب المدرسي و الكراس و القلم و 

رمجيات بما أدوات الرسم الهندسي يدرج هذا البرنامج الحاسبة العلمية و الحاسبة البيانية و الب
إن هذه الوسائل تدرج ألول مرة في العمل . فيها المجدوالت و برمجيات الهندسة الحرآية

التربوي داخل قاعة الدرس و خارجه فهي بالتالي حديثة في استعمالها على المحيط المدرسي 
رغم احتكاك آل من األستاذ و التلميذ بها من قبل، لذا يحتاج األستاذ إلى اإلعداد الجيد 
لألنشطة األولية التي تحث التلميذ و تحبذ له العمل بهذه الوسائل باعتبارها قطبا من أقطاب 

التعلمية يضاف إلى األقطاب الثالثة و هي المعلم و المتعلم و المعرفة لها /العملية التعليمية
إن إنجاز مثل هذه الحصص يتم عادة . تأثير مباشر و سريع بل و لحظي على الفعل التعّلمى

شكل دوري، على امتداد السنة الدراسية، و انتقائي للمواضيع حسب الفوج التربوي المعني ب
في قاعة خاصة تضم أجهزة الحاسوب و الحاسبات البيانية و مجموعة من البرمجيات 

إن هذه القاعة تعتبر بمثابة  مخبر الرياضيات على غرار . باإلضافة إلى الوسائل المكملة لها
  .  العلوم الطبيعيةمخابر الفيزياء و
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  الوسائلقائمة اقتراح :  ملحق
  في آل مؤسسة ) Multimedia(قاعة اإلعالمية  .1
قبل هذه القاعة، على مدار السنة، آّل تالميذ القسم في بعض الحصص أو عندما يتعلق األمر تست

فة بحصص تعالج فيها أنشطة تتطلب استعمال هذه الوسائل من طرف آل التالميذ قصد بناء معر
  .جديدة مثال أو تثبيت ممارسات وسلوآات مرغوبة في اإلعالمية خصوصا وفي التعلم عموما

  :تجهز هذه القاعة بالوسائل التالية
  ).جهاز لكل تلميذين  (    P4 avec 256 MO de RAM حاسوبا من نوع 20) 1
 P4 avec 256 MO de RAMحاسوب لألستاذ من نوع ) 2
  .طابعة باأللوان) 3
  .ة باألسود من نوع ليزرطابع) 4
  Scannerجهاز ) 5
  . مثبت في سقف القاعةVideo Projecteurجهاز ) 6
  Magnétoscopeجهاز التسجيل والعرض ) 7
  .جهاز تلفزيون ملون) 8
  .شاشة للعرض) 9

  Sharp أو Casio  أو  + Texas Instruments  83 حاسبة بيانية 150 حاسبة علمية و 150) 10
  .حتوى شاشة الحاسبة البيانيةجهاز عاآس لم) 11
  .سلك توصيل الحاسبة بجهاز الحاسوب) 12
  Géospace أو Géoplan أو Cabri Géométre II plusبرمجيات للهندسة الحرآية مثل ) 13
  Grapheursبرمجيات راسمة للمنحنيات ) 14
  Tableursمجدوالت ) 15

  
 Réseau(بطة ببعضها بشبكة مرت... ) ،Scannerالحواسب، الطابعات، (تكون آل األجهزة 

Intranet(  وباألنترنيت المصفى )Internet.(  
  
  ) Kit Mobile (نظام متنقل. 2

يمكن لألستاذ أن يستعمل هذا النظام في قاعة عادية عندما يتعذر عليه استعمال القاعة المجهزة أو 
  .احية أيضاعندما ال تتطلب أعماله ممارسة من طرف آل التالميذ لتكون هذه الوسائل إيض

  :يتكون هذا النظام من
  جهاز حاسوب محمول -
 Video Projecteurجهاز   -
 .شاشة للعرض -

 
   :مالحظة

يجدر التذآير أن البرمجيات في تطور دائم و متسارع مما يتطلب مواآبة هذا التطور في تزويد 
ؤسسات و هذا األمر يتطلب إيجاد ميكانيزمات عملية على مستوى الم. المؤسسات بالجديد منها

 . والمرآز الوطني للتجهيز بالوسائل البيداغوجية تحت إشراف وزارة التربية الوطنية
  

  
  
  
 


