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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: خلمد.1
لتعليم الثانوي لمختلف الشعب في إطار المنظور العام إلصالح وضعت برامج السنة الثالثة من ا   

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

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

التعليم الحلزوني، آما يجعل من حّل المشكالت منطلقا لكثير من وفق متطلبات المقاربة بالكفاءات و

  .التعّلمي خاصة منها تلك المستمدة من الواقع أو التي لها عالقة به/ عمليات الفعل التعليمي

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

  . لواقع الذي يعيشه زيادة على مساهمتها في بناء الفكرأنها تستمد مواضيعها من ا

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

  :يسعى هذا البرنامج إلى االستجابة لبعض المتطلبات منها

 .لة مسارهم الدراسيالمحافظة على انسجام المفاهيم والمعارف الممنوحة للتالميذ طي -

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 طبيعة 

لذا . ادة محورية في بعضهااالختصاص، فهي أداة للنمذجة والحساب في آل االختصاصات، وم

فإن نجاح الطلبة مرهون بمدى تحكمهم في العلوم الرياضياتية، وإلعدادهم لذلك، يراعي هذا 

البرنامج تطور المفاهيم ومختلف المتطلبات المعبرة عن الحاجة المتزايدة إلى الرياضيات في 

  .الحياة المعاصرة

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

  .وهو ما يؤثر في سلوآهم و ميولهم 

      إن إدراج الحاسبـة البيانيـة والحاسـوب فـي هـذا البرنامـج يستجـيب لمتـطـلبات المـرحلـة

شجيـع  واستعداد التالميذ الفطري الستيعاب هذه التكنولوجيا والتحكم فيها، لذا يعمل البرنامج على ت

  ... استعمـال هـذه األدوات في تعلـم الرياضيات للمالحظـة واالآتشاف والتخمين والتحقق 

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

لى والصرامة، وتتطلب وضوح الفكر، ومن أجل هذا، يجب المحافظة على التوازن بين التدريب ع

الحساب والتطبيق من جهة والتفكير والبرهان من جهة أخرى، وهما عنصران ضروريان لتطور 
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وعليه ينبغي العناية بالبرهان واالستدالل لتغذية التفكير الرياضياتي وتنميته في إطار . الرياضيات

  .هذا البرنامج

تم اإلبقاء وقد  عليها، تتي ُبِنَيمع البرامج السابقة في األسس التعليمية الالسنة الثالثة شترك برامج ت

 مع إضافة ميدان األعداد والحساب في  ثانويها برامج السنة الثانيةتعلى نفس الميادين التي تضمن

  . العلوم التجريبية والتقني رياضي والرياضيات اآلداب وشعب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ:مالمح التخرج من التعليم الثانوي العام و التكنولوجي.2
  
إلى تحقيق مالمح التخرج في  التعليم الثانوي العام والتكنولوجي يساهم تدريس الرياضيات في      

 و قاعدة االنطالق للتعليم الجامعي أو انهاية هذه المرحلة التي تعتبر تتويجا لكل مراحل التعليم السابقة له
  : القدرة علىتمثل هذه المالمح فيمباشرة الحياة المهنية و ت

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

 . باستقاللية
 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الكفاءات العرضية في نهاية التعليم الثانوي العام و التكنولوجي .3 

  
  :ضية التاليةيساهم تدريس الرياضيات في التعليم الثانوي العام و التكنولوجي في تنمية الكفاءات العر     
التمييز بين النصوص الرياضياتية آالتعريف و .(فهم الترآيب الرياضياتي وطبيعة البرهان فيه  

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

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

 .)...، تنظيمها في تسلسل استنتاجي، اختيار إجراء مناسب و السير فيه نحو تحقيق الهدف
دقة المالحظة، فهم رسالة و تحليلها، ضبط .(عادات العمل الفّعالاآتساب في التعلم والتوجه السليم   

األفكار األساسية في نص أو في محاورة، البحث عن المعلومات الضرورية للقيام بعمل ما، العمل 
 )الفردي الجماعي، روح المبادرة

تي تساعد على ربط الجمل التحكم في المفردات اللغوية ال.(التبليغ بواسطة التعبير الرياضي 
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، إنجاز 

وص، توظيف رسومات أو تمثيالت بيانية أو جداول قصد تلخيص وضعية أو أفكار أو نص
   )تكنولوجيات االتصال في الوصول إلى المعلومة و التبليغ
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تقدير وتذوق جمال الرياضيات والرغبة في توظيفها و مواصلة دراستها أو دراسة ميدان قريب  
تقديرها لذاتها و لدورها و استعمال مكتسبات رياضياتية لمعالجة مسائل مرتبطة بالعلوم .(منها

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

.    استعمال برامج تعليمية في الرياضيات مثل الهندسة الديناميكية.مجدول لتنظيم معطيات عددية
تحميل برنامج  من شبكة . لصلب أو في شبكة اإلنترنيتالبحث عن معلومات في القرص ا

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

  .في ميدان األعداد و الحساب) 1.1
  . خواص األعداد الطبيعية و الصحيحة النسبيةمعرفة و استعمال  

  . 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

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

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

 ).أنواعها، خواص تحليلية، الحساب التكاملي و تطبيقات له(  دراسة الدوال 
  .هندسةفي ميدان ال) 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 توظيفها في ) ، ضد اإلزاحات،التآلف، التحاآياإلزاحات( التعرف على بعض التحويالت النقطية 

 .  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    
  .ة على معطيات أو مؤشرات أو نتائج استخدام تعابير بيانية مختلفة للدالل    
  ).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    

  ........تالؤم نموذج رياضياتي مع 
 .تعلق باإلنشاء الرياضي و البرهان و توظيف المنطقفيما ما ي )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 
  .و الربط لبناء استنتاجاتبدقة   المالحظة   
  .عبير مشافهة، بدقة و وضوح وباختصار و تسلسل منطقي عن األفكار الرياضياتية قصد تبليغها الت   
  . التقييم و النقد البناء لنصوص رياضياتية   
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 . استشعار و تذوق الجمال الرياضياتي في دقة البرهان و جزالته و تسلسله المنطقي   
مبنى، سواء تعلق األمر ببرهان أو وصف أو  تحرير نص رياضي تحريرا سليما، لغة و معنى و    

    .تفسير أو شرح أو تقديم حجة
                                    .جيات اإلعالم واالتصالولوفيما يتعلق بتكن) 6.1 

 استعمال الحاسبتين العلمية و البيانية في بناء تعلمات بما فيها بناء برامج بسيطة و حل مسائل في    
  .لدوال و اإلحصاء و االحتماالتالحساب و ا

  . استعمال برمجيات الهندسة الديناميكية و المجدوالت و راسمات المنحنيات ومواآبة تطوراتها   
  . استعمال اإلنترنت للبحث في مواضيع رياضياتية أو مرتبطة بالرياضيات   

  
    تجريبيةالعلوم التقني رياضيات والالرياضيات و عببرامج شتقديم  .5

 وفق تجريبيةالعلوم التقني رياضيات وال السنة الثالثة في شعب الرياضيات وبرامج       تم بناء    
 التي تعطي األولوية لدور التلميذ في بناء المعرفة و توظيفها أآثر من إعطائه المقاربة بالكفاءات

ا  إدراج موضوع مففي إطار هذه المقاربة، ال يمكن. األولوية للمعرفة ذاتها، ولكن دون إهمال لها
 وعليه فإن التعّلمات التي يتلقاها التلميذ تستمد مبرراتها، في هذا .  دون وجود مبررات وجيهة لذلك

البرنامج،من آونها تنطلق من األبحاث الحديثة في علوم التربية و المبنية على أسس تعليمية تنظر 
 هذه التعّلمات وجود غايات إلى سلوك الفرد على أنه نشاط متناسق و واع وهادف، آما تعكس

  .تهدف المدرسة إلى تحقيقها
إّن هذه التعّلمات ال تنطلق بإعطاء التعريف أو عبر سلسلة من األمثلة التي تمثّلها، بل تنطلق 

 مشكل مرتبط بواقع التلميذ ليجد نفسه و هو يبحث فيه، يضع فرضيات و يقترح حلوال -من وضعية
يناقش اقتراحات و يخّمن نتائج، فيصادق على هذه ويبرر خطوات ويجرب خوارزميات و 

وبهذا يصبح في وضع استحوذ فيه المشكل على تفكيره من جهة، و من جهة أخرى . ويدحض تلك
يكون هو قد احتضن هذا المشكل و تمّلكه ليصبح قضية تعنيه بصفة مباشرة، خاصة عندما يدرك 

 المشكل و حتى إن سمحت له بذلك، فإّنها تبقى في نهاية المطاف أّن مكتسباته ال تسمح له بحّل هذا
محدودة و عاجزة عن تمكينه من إعطاء حلول خبيرة، و عندها يشعر بالحاجة إلى تناول المفهوم 
. الجديد موضوع الدراسة ، و هو بهذا يكون قد وجد مبررات وجيهة للتعّلمات التي هو بصدد جنيها

س في التطرق إلى المفاهيم الجديدة في البرنامج ليس نشير هنا إلى أّن إتباع هذا المدخل المحسو
باألمر الهين في جميع المواضيع نظرا لما يحفه من مصاعب تحتاج إلى تذليل، فضال عن آونه 

  . غير ممكن في بعض الحاالت
         إضافة إلى ما سبق فإن البرنامج يعتمد التعليم الحلزوني في معالجة المفاهيم فيتعهد تلك التي 

رست في المرحلة المتوسطة بالعودة إليها من خالل أنشطة جديدة تتوسع فيها هذه المفاهيم د
فيتطرق إلى جوانب جديدة منها و يربطها ببعضها آما هو الحال بالنسبة لموضوع الدوال الذي 
يتوسع و يربط في هذا المستوى بدراسة التحليل و موضوع اإلحصاء الذي يتوسع ويربط 

  .موضوع الحساب الشعاعي والهندسة التحليلية الذي يتوسع هنا إلى الفضاءباالحتماالت و 
، التحليل:          إن تصنيف المواضيع التي يتطرق إليها هذا البرنامج ضمن ثالثة ميادين هي

 يهدف من جملة ما يهدف إليه تجسيد مبدأ التعليم الحلزوني، و هذا اإلحصاء واالحتماالت، الهندسة
 حال من األحوال أن تدريس مواضيع أي ميدان يتم بمعزل عن مواضيع الميادين ال يعني بأي

  .   األخرى، بل يحدث ذلك في آنف االنسجام و التكامل فيما بينها
، فإن البرنامج يعمل على ترسيخ العمل فيهما البرهان والتحرير الرياضياتي         أما فيما يخص 

 متنوعة للتحرير يظهر فيها بشكل جلي توظيف بعض بمواصلة االستدالل الرياضياتي و صيغ
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... و ... من (الكلمات و التعابير المفصلية مثل نعلم أن، لدينا، إذن، منه، و عليه، نالحظ أن، 
... ، بإضافة ... ، بالجمع طرفا لطرف، بالضرب طرفا لطرف، برفع الطرفين إلى قوة )نستنتج أن

  .إلخ... تربيع الطرفين،، ب... إلى الطرفين، بضرب الطرفين في
إّن استعمال مثل هذه التعابير يسمح للتلميذ بتوظيف بعض مفاهيم المنطق، آالفصل و الوصل و 

و التكافؤ ... ) فإن ... إذا آان ( االستلزام الذي يستمر التطرق إليه في هذا المستوى بمعنى العبارة 
. اف و بناء صيغ تعبيرية تخفي هذه المعاني، آما يسمح له باآتش... )إذا و فقط إذا آان ( المنطقي 

و بطبيعة الحال، يتطرق األستاذ إلى هذه األمور عند معالجته ألي موضوع من البرنامج بصفة 
و نؤآد هنا على أن التعامل مع . مستمرة، ويواصل تقريبها إلى مبادئ المنطق المرتبطة بها

التعابير الرياضياتية غير أن استعمال مفهومي المكممين الكلي و الوجودي يتم بشكل ضمني في 
رمزيهما غير وارد في هذا البرنامج وبالنتيجة أضحى استعمال الترميز المنطقي لكتابة القضايا 

  .غير وارد أيضا
 فإن البرنامج يسعى إلى االستمرار في استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال،         و في باب 

يانية واستخدام البرمجيات التي تساعد على إعطاء المنحنيات، قصد الحاسبة العلمية والحاسبة الب
آما يسعى إلى استخدام برمجيات الهندسة الحرآية و المجدوالت،و ذلك لتسهيل الحصول . استغالله

على النتائج خالل البحث في مشكل، سواء تعلق األمر بالحساب أو بالتمثيالت البيانية في الدوال أو 
تماالت، آما تستعمل عند معالجة بعض المفاهيم الرياضياتية آمفهوم العدد في اإلحصاء واالح

  .المشتق ومماس منحنى دالة
        

 من حيث أنه يوسع مداه من اإلجابة للتقويم         إّن هذا البرنامج يعطي، آسابقه، أهمية خاصة 
 المفاهيم و اإلجراءات إلى التساؤل حول" هل جواب التلميذ صحيح؟ " عن السؤال القديم الجديد 

التي اآتسبها و إلى التكفل بالصعوبات التي تعترضه و األخطاء التي يرتكبها و تثمين الحلول التي 
يقترحها و األفكار التي يعرضها مرورا بتقدير المجهودات التي يبذلها و يواظب عليها، وصوال 

  . إلى تقويم مواقفه من محيطه المدرسي
 من وسائله و أهدافه الرئيسة في تعليم و تعلم حّل المشكالتالبرنامج مسألة            يعتبر هذا 

الرياضيات باعتبارها المسار الطبيعي للبحث و اإلبداع في المعرفة اإلنسانية منذ الِقدم، فالبحث في 
مشكلة ُتعرض على التلميذ يدفعه إلى تجنيد مكتسباته الفعلية في وضعية استكشافية يدمج فيها، 

ة إلى معارفه الرياضياتية التي تشتمل على المفاهيم و المهارات الحسابية المتعلقة بالقوانين و إضاف
 و الوصول إلى المعرفة حّل المشكالتالخوارزميات، قدراته العقلية و الوجدانية ليجسد بذلك آفاءة 

  . بالمساهمة في بنائها
، فهو بالمقابل ال ُيهمل ي والنفعي للرياضياتاالستعمال         وإذا آان هذا البرنامج يهتم بالجانب 

 لها، ولهذا الغرض يعمل األستاذ، عند معالجته ألي موضوع، على توجيه التلميذ الجانب الّنظري
درست سابقا مع تقديم برهانها، ويوسع ذلك إلى ... نحو تقديم صياغة ذاتية لمبرهنة أو خاصية

تصرا على حصص الدروس بل يمدده إلى عمليات وال يجعل ذلك مق. عالقة رياضياتية أو تعريف
نسعى من خالل التكّفل بهذا الجانب إلى تحقيق الربط . تقويم تالميذه التي يقوم بها من حين آلخر

      .بين األسس الرياضياتية للمفاهيم والطرائق التي يكتسبها شيئا فشيئا
قد أبرم عقدا تربويا معنويا مع نفسه و           إّن األستاذ و هو يطبق هذا البرنامج مع تالميذه يكون

مع تالميذه ومع الهيئة التعليمية التي يعمل بالتنسيق معها و تحت إشرافها، يلتزم بمقتضاه العمل على 
تحقيق استمرارية السيرورات التعلمية المأخوذة في مراحل التعليم السابق خاصة مرحلة التعليم 

  .المتوسط
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  تقني رياضياتالرياضيات والفي شعبتي  الكفاءات الرياضية المستهدفة في نهاية السنة الثالثة) 1

ُتعتبر السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي حلقة الوصل بين مرحلة التعليم الثانوي 

ويفترض هذا لبرنامج أّن التلميذ قد اآتسب خالل . في الحياة المهنيةوالدراسة الجامعية أو االنخراط 

دراسته الثانوية، آفاءات علمية إّما تؤآد ميله نحو االهتمام بالمواد العلمية ورغبته في التخصص في 

واحدة منها وهو األمر الذي يؤهله الختيار تخصص جامعي ما عن دراية  ووعي، أو تمكنه من التكوين 

ولتجسيد ذلك ينبغي تحقيق مجموعة من . التخصصات المهنية ذات طابع يتماشى وقدراتهفي إحدى 

ونقدم فيما  يلي جدول . آل صنف من التالميذ وهذا حسب الشعبة التي ينتمون إليهاالكفاءات لدى 

  :الكفاءات المستهدفة حسب آل شعبة

  

  :تقني رياضياتال في شعبتي الرياضيات و جدول الكفاءات المستهدفة
  
  

  الحساب
  .توظيف خواص القواسم والمضاعفات لحل مشكالت .1
 . استعمال خواص القواسم والموافقات لحل مشكالت في التعداد .2

  .توظيف مبرهنتي غوص وبيزو  ونتائجهما لحل مشكالت في الحساب .3

  التحليل

 المشتق، القيم الحدية، السلوك التقاربي( أسية، لوغاريتمية  مثلثية،دراسة دالة صماء، .1
 ). لدالة، التمثيل البياني والقراءة البيانية لمنحن

 .من الواقعشكالت  أسية، لوغاريتمية في حل م مثلثية،، توظيف دوال صماء، .2

 .باستعمال الدوال أعاله) البحث عن القيم المثلى(حّل مسائل االستمثال  .3

 ولحل وبعض الحجوم البسيطةتوظيف الحساب التكاملي لحساب مساحات مستوية  .4
 .التمشك

 ...)اتجاه التغير، التقارب، (دراسة سلوك متتالية  .5

  . توظيف المتتاليات لحل مشكالت .6

  الهندسة

 .توظيف األعداد المركبة لمعالجة وضعيات بسيطة تتعلق بخواص األشكال الهندسية .1

 .حل مسائل في التحويالت النقطية المألوفة بتوظيف األعداد المركبة.2

ضاء لتعيين معادلة ديكارتية لمستو ولحساب المسافة بين توظيف الجداء السلمي في الف
 .نقطة ومستو، وللبرهان على خواص التعامد ولتعيين مجموعات النقط

 .توظيف معادالت ديكارتية وتمثيالت وسيطية لتعيين تقاطع مستويات ومستقيمات .2

حل مسائل حول محال هندسية وإنشاءات هندسية باستعمال األداة األكثر نجاعة .3
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  ...).األعداد المركبة، التحويالت النقطية، المرجح، الهندسة البحتة(

اإلحصاء 
واالحتماالت

 تعالج ظواهر عشوائية وبصفة خاصة مسائل بسيطةتوظيف خواص االحتماالت لحل .1
 .تلك الظواهر التي تعتمد على االحتماالت المتساوية

 . وفي االحتماالت في العّد مسائل بسيطة لحلقوانين في التحليل التوفيقيتوظيف .2

حل مسائل تتعلق بتكرار تجربة وذلك باستعمال قوانين االحتماالت المنتظمة .3
 .المتقطعة، قانون برنولي، القانون الثنائي

أو المستمرة والتي يمكن /حل مسائل تتدخل فيها المتغيرات العشوائية المتقطعة و.4
   .إيجاد قانون احتمالها ببساطة

  .حاكاة لتقرير تالءم معطيات تجربة واقعية مع نموذج احتمالي مقترحتوظيف الم.5

تكنولوجيات
  اإلعالم 
  واالتصال

أو البيانية لبناء تعلّمات وإلجراء حسابات قصد حل /استخدام الحاسبة العلمية و .1
  .مشكلة

للتجريب و التخمين و مقارنة  أو البيانية/استخدام البرمجيات و الحاسبة العلمية و .2
مفهوم نموذج ( و التصديق و إلجراء المحاكاة وللتطرق إلى مفهوم جديد نتائج

  ...)، االحتمال،رياضي
  .أو الحاسبة البيانية الستخراج منحنى دالة قصد استغالله/توظيف البرمجيات و .3
توظيف البرمجيات و الحاسبة البيانية لحساب مؤشرات الموقع ومؤشرات التشتّت  .4

تمثيالت بيانية أو مخططات خاصة بهذه السلسلة ثّم لسلسلة إحصائية أو الستخراج 
 .استغاللها

  .توظيف برمجيات الهندسة الديناميكية قصد حّل مسائل هندسية .5
  المنطق 
والبرهان 
الرياضياتي

 .ممارسة البرهان بمختلف أنماطه بما في ذلك البرهان بالتراجع .1

 .صياغة نصوص رياضياتية بصورة سليمة .2

  .ناسب للقضية المطروحة وبنائهتقرير نمط البرهان الم .3
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  : رياضيات وتقني رياضيات لبرنامج شعبتيعرض ميادين التعلم ) 2

 امجنبر تكون منهايالتي لميادين تتعرض هذه الفقرة، بشيء من التفصيل، إلى ا
 حيث ُيمّهد لكل ميدان بفقرة تصف أهم ما جاء به و تعطيشعبتي الرياضيات وتقني رياضيات 

تصرة له و تشير إلى العمل المنتظر فيه، إضافة إلى جدول يضم عمودا خاصا بالمحتوى نظرة مخ
 يعمل األستاذ على تحقيقها، حيث يمكن مستهدفةالرياضياتي و عمودا ينص على الكفاءات ال

أما العمود الثالث فقد خصص . اعتبارها مؤشرا للتقويم يساعد األستاذ في تقويم تعّلمات تالميذه
 أحيانا المحتوى الرياضياتي و أحيانا أخرى خصض التوجيهات و التعاليق التي تلتقديم بع

أما . ، و عليه فقد صارت القراءة األفقية ضرورية لفهم المراد من البرنامجمستهدفةالكفاءات ال
 فهي تحقق تنظيم المعارف التي ينص عليها مستهدفةالقراءة العمودية له خاصة لعمود الكفاءات ال

 . و تسلسلها بما يجعلها متجانسة و متناسقة و متكاملة، و بما يحفظ لها وحدتها في التناولالبرنامج
األعداد والحساب، التحليل، اإلحصاء : نشير إلى أّن هذا البرنامج يتكّون من أربعة ميادين هي

  .واالحتماالت، الهندسة
كفاءات التي يطمح هذا البرنامج إلى تمكين تالميذ هاتين الشعبتين من اآتساب ال

ويتكرس ذلك من خالل أسلوب . ينص عليها البرنامج بمستوى عال من التحكم في الممارسة
. عملهم والمضامين الرياضياتية المقررة لهم إضافة إلى مضامين المواد األخرى التي يدرسونها

بحيث تحصل القدرة لتالميذ شعبة الرياضيات خاصة، على مواصلة الدراسات العليا في أي 
   ءخصص علمي يرغبون فيه سواء في العلوم األساسية آالرياضيات والفيزياء والكيميات

. و المعلوماتية، أو ما تفرع عنها من طب وصيدلة و هندسة معمارية وعلوم اقتصادية وتجارية
وباختصار يرمي هذا البرنامج إلى تكوين النخبة العلمية لمدرستنا والتي نطمح ألن تكون قادرة 

  . مشاريع علمية ذات بعد وطني في مختلف ميادين التنمية واالقتصادية واالجتماعيةعلى قيادة

               األعداد و الحساب )1.2

. يعتبر ميدان الحساب من أآثر حقول الرياضيات خصوبة لكثرة تطبيقاته وتنوعها في شتى ميادين الحياة
لى استدالالت ضرورية لتكوين الفكر ومثيرة للفضول  إدبسيطة وسهلة المنال؛ تقو" مواده األولية"فهو ميدان 

وهو موضوع مفضل للتدريب على الخوارزميات والدقة و الوضوح في االستدالل الذي يستدعي . والذآاء
  .صرامة وذآاء متميزين

  :يتم التطرق في هذه الميدان إلى
 .¢القسمة اإلقليدية في •
 .يدساستعمال خوارزمية إقل •
 . الموافقات والتعداد •
 .استعمال مبرهنة بيزو ومبرهنة غوص •
 .مواصلة دراسة األعداد األولية •
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 توجيهات ـ تعاليق ـ أمثلة ألنشطة الكفاءات المستهدفة المحتوى
  

    ¢قابلية القسمة في 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

القسمة اإلقليدية في 
¢.  

القاسم المشترك األكبر 
  .لعددين طبيعيين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 عددا صحيحا يقسم عددا إثبات أن -

 .صحيحا آخر

استعمال خواص قابلية القسمة  -
                                                                 .  ¢في

  

   

  

  

  

  

  استعمال خوارزمية إقليدس -
لتعيين القاسم المشترك األكبر 

  .لعددين طبيعيين
قليدس تعيين  استعمال خوارزمية إ-

 .القواسم المشتركة لعددين طبيعيين
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

 
يتعلق األمر بالخواص التالية، التي يتعين  -

  :إثباتها
 فإن c يقسم b وbقسم  يaإذا كان  -

aيقسمc. 

 فإنه من أجل كل عدد b يقسم aإذا كان  -
 يقسم ka وkb يقسم k،aصحيح 
kb. 

 فإنه من أجل كل c و bيقسم aإذا كان  -
xو y لدينا ¢ من ،a يقسم 

ax by+. 

نجد هنا فرصا  لممارسة بعض أنماط  -
 .البرهان

  
  من أجل: تبرهن الخاصية  -

a Î b و¢ *
+Î   توجد ثنائية وحيدة. ¢

( )q;r ) qو rعددان صحيحان (  
aحيث bq r= 0  و + r b£ <  

  :كما تبرهن المساواة
( ) ( )PGCD a; b PGCD b ; r=  

  :نبرهن أن 
( ) ( )PGCD ka; kb kPGCD a; b=  

  :و أن
( )PGCD a; b d=يكافئ:  
a da'= و b db'= معa' و b' أوليان 
  .فيما بينهما

 مفهوم القاسم المشترك األكبر إلى توسيع -
¢. 
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  ¢الموافقات في 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  التعداد
  
  
  
  
  

  
  األعداد األولية 

 المضاعف المشترك 
  األصغر

  
  
  

 حل مشكالت بتوظيف خواص -
  .القاسم المشترك األكبر

  

  
  
  
  
  
  
  

  

 معرفة واستعمال خواص -
  .¢الموافقات في 

  

  

  

  
  
  

  . نشر عدد طبيعي وفق أساس -
  إلى a االنتقال من نظام أساسه -

  .bنظام أساسه 
  

  

 .التعرف على أولية عدد طبيعي -

استعمال تحليل عدد طبيعي إلى   -
جداء عوامل أولية لتعيين مضاعفات 

 .عدد طبيعي وقاسمه

  

  :يمكن اقتراح أنشطة من النوع -
 إذا أعطي b  وaإيجاد األعداد الصحيحة 

( )PGCD a; b  و عالقة بين aو  b.  
يمكن اقتراح مشكالت من الواقع مثل  -
ليط أرضية مستطيلة الشكل ، رصف تب

في ) متوازي مستطيالت(علب 
ذو أبعاد ) متوازي مستطيالت(صندوق

  ... معلومة، 
  

تبرهن الخواص المتعلقة بتالؤم الموافقة  -
  .×و + مع العمليتين 

 : تقترح أنشطة متنوعة مثل -

إيجاد باقي قسمة،  حيث يمكن إبراز 
  .سبةمحدودية الحا

  :حل  معادالت من الشكل -
          ax by c+    . ¢ في  =

  
  تقترح أنشطة متنوعة حول قابلية القسمة -

  . توظف فيها الموافقات
  

يبرهن وجود ووحدانية نشر عدد  -
. من الشكلx وفق أساسNطبيعي

1 2 n
0 1 2 nN a a x a x .... a x= + + + + 

   
  

يبرهن وجود تحليل عدد طبيعي إلى   -
جداء عوامل أولية و نقبل، دون برهان، 

 .وحدانية هذا التحليل

تقترح أنشطة متنوعة يوظف فيها تحليل  -
عدد طبيعي إلى جداء أعداد  أولية لتعيين 

  .أو مضاعفاته) أو عددها(قواسمه 
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  مبرهنة بيزو 
  مبرهنة غوص

 

استعمال تحليل عدد طبيعي إلى   -
جداء عوامل أولية لتعيين 

 و  األصغرالمضاعف المشترك
 .األكبر القاسم المشترك 

  

استعمال العالقة بين المضاعف  -
المشترك األصغر والقاسم 

 .المشترك األكبر

استعمال خواص المضاعف  -
 .المشترك األصغر

  

  . مبرهنة بيزواستعمال -
  .استعمال مبرهنة غوص ونتائجها-

  

 

  
 :تبرهن الخاصيتان  -
- ( ) ( )PPCM ka; kb k PPCM a; b=

 . عدد صحيح غير منعدمkحيث 
( ) ( )PGCD a; b PPCM a; b ab× = 

 :يمكن اقتراح أنشطة حول -

 إذا أعطي   b وaإيجاد األعداد الصحيحة 
( )PGCD a; bأو  ( )PPCM a; bأو  

 .bوaعالقة بين 

  
  
  
" بيزو"تقترح أنشطة حول مبرهنة    -

  " .غوص"ومبرهنة 
  :نقصد بنتائج مبرهنة غوص،ما يلي -

a *Î ¥، b *Î   .عدد أوليp و ¥
  أو a يقسم pفإن ab يقسم p إذا كان

p يقسم b.  
- a; b ; c غير منعدمة أعداد طبيعية.  

  cوbمضاعف  a: إذا كان 
)  و  )PGCD b ; c 1=  

  .bc مضاعف a:  فإن 
 رهنة غوص لحل يمكن استعمال مب -

ax المعادلة  by c+    .¢في  =
  

  
  

                  التحليل  )2.2
                                   

 االرتباط الوثيق مع برنامج السنة الثانية ىيحتل التحليل مكانة هامة في هذا البرنامج وُيراع
  : ثانوي، وفي هذا اإلطار نواصل

 المفاهيم التي درست سابقا والتحكم فيها، ويتعلق األمر بمفهوم المشتق والقيم الحدية  التعمق في -
 . والسلوك التقاربي لدالة والقراءة البيانية لمنحن
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إدراج مفاهيم جديدة والتوسع في بعضها من خالل التعرض إلى الصيغة التفاضلية للمشتق  -
ألصلية والمعادالت التفاضلية والحساب والمشتقات المتتابعة ومفهوم االستمرار و الدوال ا

وتجنب التوسع في الدراسة النظرية لالستمرار و االآتفاء بالقدر الذي يسمح بإدراج . التكاملي
 .المصطلحات وعرض النظريات الخاصة بالموضوع

اإلشعاع ، ( الفيزيائية توظيف المعادالت التفاضلية، الحساب التكاملي، لنمذجة بعض الظواهر  -
, ، حيث يعد إدماج المفاهيم، عبر مادتين أو أآثر...)، الحرآة االهتزازية،، حساب العزومالعمل 

 .من أهداف البرامج الجديدة
الدالة األسية، الدالة اللوغاريتمية، الدالة (التوسع في ميدان الدوال بالتعرف على دوال جديدة  -

 .إلى جانب الدوال المدروسة  سابقا...) ,ظل
) من الشكل دراسة المتتاليات - )nu f n=1 و ( )n nu f u+  . بتوسيعها إلى الدوال الجديدة=

    يهدف التوسع في الدوال والمتتاليات إلى معالجة وضعيات جديدة تتعلق بالتعبير عن ظواهر 
ت أوفي ذات طابع مستمر أو متقطع، والتي يصادفها في وضعيات تعلمية مختلفة في الرياضيا

 .مواد أخرى
  إن التنسيق الجيد مع المواد التعليمية األخرى يفرض ترتيبا معينا للمفاهيم الرياضياتية دون 
اإلخالل بتسلسلها المنطقي، آإدراج الدوال األسية باالعتماد على مقاربة تجريبية بالقدر الذي 

  .يسمح بتناولها في وقت مبكر من السنة الدراسية
  

 توجيهات ـ تعاليق ـ أمثلة ألنشطة  ت المستهدفةالكفاءا  المحتوى
   الدوال العددية 

  
  النهايات واالستمرارية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

حساب نهاية منتهية أو غير منتهية  -
المنتهية أو غير (ود لدالة عند الحد

.لمجاالت مجموعة التعريف) المنتهية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

 تتعلق  وضعيات ذات داللةننطلق من -
 ،بالدوال المدروسة في السنة الثانية ثانوي

 نهتم فقط بدوال تكون مجموعة تعريفها و
 .معطاة أو سهلة التعيين

 تدعيم مكتسبات التالميذ حول مفهوم -
مثال النهاية (ضعيات بسيطة النهاية في و

ذلك ف يوتوظ) 0xالمنتهية عند عدد حقيقي 
 إلى وضعيات وسع أمثلة بسيطة ثم تفي

 ولتوضيح ذلك، نعتمد على تمثيالت .أخرى
 باستعمال برمجيات مناسبة بيانية

 .كالمجدوالت 

 :يمكن توظيف الحاسبة البيانيةكما 

o  اليسار عندما يؤول بإزاحة النافذة نحو
x إلى−∞. 

o  بإزاحة النافذة نحو اليمين عندما يؤول
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حساب نهاية باستعمال المبرهنات  -
المتعلقة بالعمليات على النهايات أو 

  .المقارنة وتركيب دالتين
 
 
 
 
  
  
  
 .دراسة السلوك التقاربي لدالة -
 
 
  
  
  
 
استعمال مبرهنة القيم المتوسطة  -

دلة إلثبات وجود حلول للمعا
=( )f x k ،kعدد حقيقي معطى . 

  
  
  
  
  
  

x إلى+∞. 

o 0بإنجاز تكبير للنافذة بجوارx عندما 
  .0xإلى xيؤول 

  .  وذلك لتخمين نهاية أو المصادقة عليها
 تستغل هذه المناسبة للتذكير بالمستقيم 

  .المقارب الموازي لحامل محور الفواصل
 
تعطي المبرهنات الشهيرة المتعلقة  -

 بمجموع و جداء وحاصل قسمة نهايتين
 حالة قدم برهانا عنييمكن أن (.دون برهان

  ).بسيطة
نهاية منتهية، ( مبرهنات الحصر ىتعط -

غير منتهية، وكذا المبرهنة التي تربط 
 .)الترتيب بين دالتين والترتيب بين نهايتين

οgحساب نهاية دالة مركبة  - f يطبق في
  .دالة مألوفةgالحالة التي تكون فيها 

برمجيات حظة عند استعمال تسمح المال -
تخمين وجود بحاسبة بيانية أو  مناسبة

 للمنحني منحن مقاربمقارب أو  مستقيم 
لهما وضعية النسبية الوتحديد ،  الممثل لدالة

 عن طريق ةمالحظالبرر النتائج ت و
 .الحساب

 غير معزول aمن أجل كل عدد حقيقي  -
؛ نعرف fلة  مجموعة تعريف الدافي

:  كما يليa عند fاستمرارية 
( )

→
= ( )f x f a

x a
lim 

: من خالل دوال مثل -
2x xa،x xa،x xa  

أن الدالة تكون الحظون  ميذ يلتالانجعل 
كن رسم ممستمرة على مجال، عندما ي

 دون رفع  على هذا المجالمنحنيها البياني
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 اإلشتقاقية

 اشتقاق دالةالشتقاقية،ا (
  )المشتقات المتتابعة،مركبة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 .  توظيف المشتقات لحل مشكالت -

  
استعمال المشتقات لدراسة خواص  -

التغيرات، ( دالة والمنحني الممثل لها 
 ...)التقريب الخطي، نقطة االنعطاف،

  
  . حساب مشتق دالة مركبة-
  
  
  
  
  
  
  
  

  

حل معادلة تفاضلية من  -
)الشكل )y ' f x=،( )y '' f x= 

  .  دالة مألوفةfحيث 
  
  

 .القلم

: مثلتقترح أمثلة لدوال غير مستمرة  -
[ ]x xa،[ ]x x x−a ا ممع تمثيله
] حيث يرمز .بيانيا ]xى الجزء الصحيح  إل

 .xللعدد الحقيقي 

قررة في هذا كل الدوال المألوفة الم -
 مستمرة على كل مجال من المستوى

 .مجموعة تعريفها

ال تثار مسألة البحث في إثبات استمرارية -
  . إال في حاالت بسيطةدالة
  

التذكير بالنتائج المحصل عليها في السنة  -
 .الثانية

الدوال : أمثلة حول دوال من مثلندرس  -
حاصل قسمة كثير حدود من ( الناطقة

 على كثير حدود من الدرجة 3أو2الدرجة 
 .)2أو1

) الدوال الصماء - )x f xa، حيث f 
  :الدوال المثلثيةدالة قابلة لالشتقاق 

+a cos( )x ax b ،+a sin( )x ax b ،
a tan( )x x.   

فيما يخص الدوال الصماء نتطرق إلى  -
 .المماس الموازي لحامل محور التراتيب

يمكن المالحظة أن كل دالة قابلة لالشتقاق  -
على مجال هي دالة مستمرة على هذا 

 .المجال

نشرح الكتابات  -
df
dx ،

2

2

d f
dx)  المستعملة

=′والكتابة ) في الفيزياء ( ).dy f x dx. 

∆′يمكن توظيف العالقة  - ≈ ∆( ).y f x x 
باستعمال مجدول لتقريب دالة تكون حال 
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   الدوال األصلية -
 مثلةأ، تعريف، خواص(
  )دوال أصليةل
  
  
  
  

   
   الدالة األسية -
  تعريف، خواص(

aالدالة  exp( )x x  
aدوال أسية  kxx e  

دوال القوى والجذور 
  )النونية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
   

تعيين دالة أصلية لدالة مستمرة على  -
  .مجال

.تعيين الدوال األصلية لدوال مألوفة -
تعيين الدالة األصلية التي تأخذ  -

 . للمتغير0x من أجل القيمة0yقيمة

  
  

   
  

 توظيف خواص الدالة األسية -
  .النيبيرية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 : ألحدى المعادالت التفاضلية 

′ =
1y
x ،′ =y y،ω′′ = − 2y y.  

 

  
ندرج الخواص المعروفة للدوال األصلية  -

وحسابها المستخلصة انطالقا من خواص 
 .المشتقات

نثبت وحدانية الدالة األصلية لدالة معرفة  -
على مجال تأخذ قيمة معينة من أجل قيمة 

معلومة من هذا المجال عندما نتعرف على 
  .إحدى دوالها األصلية

  
كحل خاص للمعادلة تعرف الدالة األسية  -

′التفاضلية  =y y (0)= التي تحقق 1y. 

نبدأ بإنشاء حل تقريبي لهذه المعادلة  -
ثم ) بتطبيق طريقة أولر(باستخدام مجدول 

 .بعدها نقبل بوجود هذا الحل

نقدم هذه الدالة في مرحلة مبكرة من السنة  -
.في العلوم الفيزيائيةالدراسية قصد توظيفها 

نستنتج من التعريف  خواص الدالة  -
 .األسية
>exp( ) 0x ،  

+ = ×exp( ) exp( ) exp( )x y x y.  
، النهايات والمنحني الممثل xeالترميز 

  .لها
موجب  aنبين من أجل كل عدد حقيقي -

xe=لمعادلة  ا أّنتماما، a تقبل حال وحيدا 
، يمكن القول حينئذ lnaنرمز له بالرمز 

هي الدالة العكسية للدالة lnأن الدالة 
األسية، لكن ال تعطى أي دراسة تفصيلية 

  .حول الدالة العكسية
تحليلية للدالة تستنتج الخواص الجبرية وال -
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  التزايد المقارن
للدوال األسية ودوال القوى 

  .واللوغاريتمات
  
  
  

  

  
 يات العدديةالمتتال

 توليد متتالية عددية( 
          المتتاليات خواص

  )الستدالل بالتراجعا

  
  
  
  
  
  
  
  
بتوظيف اللوغاريتم شكالت حل م -

 .والدوال األسية ودوال القوى

  
  
  
  
  
  
  
  
  : معرفة وتفسير النهايات-

x

ln xlim 0
x→+∞

= ،
x 0
lim x ln x 0

+→
=  

x

x

elim
x→+∞

= +∞،x

x
lim xe 0
→−∞

=  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
استعمال التمثيل البياني لتخمين  -

 .سلوك ونهاية متتالية عددية

  
  .إثبات خاصية بالتراجع -

 من خواص الدالة lnاللوغاريتمية 
   .expاألسية

 إلى أن المنحنيين الممثلين اإلشارةتتم  -
 متناظرين بالنسبة expوlnللدالتين 

مد للمنصف األول في المعلم المتعا
  .والمتجانس وتبرير ذلك

توظف خواص الدوال اللوغاريتمية  -
  .واألسية لحل معادالت ومتراجحات

يعطي تعريف دالة اللوغاريتم العشري  -
ويشار إلى ) logالتي نرمز إليها بالرمز (

  .أهمية تطبيقاتها في المواد األخرى
تدرج دراسة بعض األمثلة لدوال من  -

λ−a: الشكل
2xx eحيث)λ > 0(  
a xx aحيث )> 0a ( أوa ax x 

<: حيث( 0xو∈a(  بالنسبة ألي شعبة؟
=:نقبل العالقة - lnb b aa e من أجل كل 

< حيث bوaعددين حقيقيين  0a 
  .كيفيbو
نجعل التلميذ يالحظ، انطالقا من -

xالتمثيالت البيانية للدوال  ln xa ،  
xx ea،nx xa حيث n عدد طبيعي 

غير منعدم، أّن هذه الدوال تؤول كلّها نحو 
→x عندما ∞+ ، لكن سلوكها مختلف ∞+

 في:  ومن ثّم استنتاج التزايد المقارن لها
" الالنهاية، تتفوق الدالة األسية على الدالة 

  .على الدالة اللوغاريتم" قوة " والدالة " قوة 
في هذا المجال يمكن استعمال الحاسبة 
  .البيانية أو المجدول لتجسيد هذه السلوكات

  
  

تقترح متتاليات معرفة باستعمال دالة  -
fبعالقة من الشكل := ( )nU f n أو 

+ =1 ( )n nU f U  
يتم بهذه المناسبة التذكير بالمتتاليات 
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  المتتاليتان المتجاورتان
  
  
  
  
  

  
 الحساب التكاملي

، حساب،تعريف، خواص(
 ) سطوح مستويةمساحات

  
  

  
 .دراسة سلوك ونهاية متتالية -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
معرفة واستعمال مفهوم متتاليتين  -

  .متجاورتين
  
حل مشكالت توظف فيها  -

  المتتاليات والبرهان بالتراجع 
  

  
توظيف خواص التكامل لحساب  -

 .مساحة سطح معطى

  
  
  

  .الحسابية والمتتاليات الهندسية
النتائج في دراسة نهايات المتتاليات تطبق  -

المحصل عليها في السنة الثانية 
المبرهنات المعروفة على الدوال عندما أو

 .∞+إلى  nيؤول 

 عندما يؤول l نهاية fعندما تقبل الدالة  -
) فإن المتتالية ∞+المتغير إلى  )nU 

=المعرفة بالعالقة ( )nU f nبل نفس  تق
ننبه أن  (∞+إلى n عندما يؤول lالنهاية 

  ).العكس غير صحيح
  

تعطى أمثلة عن دوال محدودة من األعلى  -
  .بمتتالية هندسية متقاربة) بالقيمة المطلقة(
  

 من خالل أمثلة، ندرس تقارب المتتاليات -
+من الشكل =1 ( )n nU f U خاصة عندما 

=(  تآلفيةfتكون الدالة  +( )f x ax b(،  
 وفي هذه الحالة نناقش سلوك المتتالية 

  .b وaحسب قيم العددين الحقيقيين 
  
عريف متتاليتين متجاورتين وتقبل  يعطى ت-

النظرية التي تنّص على أنه إذا كانت 
متتاليتان متجاورتين فإنهما تتقاربان إلى 

نفس النهاية ويستثمر ذلك لحصر ثّم حساب 
  .مساحة الحيز تحت المنحنى الممثل لدالة

  
 

  
يتم مقاربة مفهوم التكامل بحساب  -

مساحات ألشكال هندسية معروفة 
ث في وضعيات مختلفة، شبه مستطيل، مثل(

  )منحرف
 تحتحساب مساحة الحيز المستوي : مثال
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توظيف القيمة المتوسطة لدالة في  -

  .االحتماالت واإلحصاء
  

 مستمرة وموجبة fلدالة الممثل منحني ال
]على مجال  ]a; b  أي مجموعة

)النقط )M x; y حيث a x b≤ ≤ 
)و )0 y f x≤ ثم نقارن النتيجة بالعدد  . ≥

( ) ( )G b G a− حيث G هي دالة أصلية 
  fللدالة 
 دالة مستمرة وموجبة في وضعيات fنأخذ 
  : أولية

  )مساحة مستطيل(ثابتة  )1
  )شبه منحرفمثلث أو (تآلفية  )2

)نعرف العدد  - )
b

a

f x dx∫ بالفرق 

( ) ( )G b G a− التكامل من " ونقرأa إلىb 
)لـ  )f x تفاضلx  " وهو يمثل مساحة

 f المحدد بمنحني الدالة الحيز المستوي
xوالمستقيمات التي معادالتها  a= ،

x b= ،0y  في المستوي المنسوب إلى =
  .معلم متعامد

ة  موجبfندرج خواص التكامل في حالة -
  :والمتعلقة 

بعالقة شال  •
( ) ( ) ( )

b c b

a a c

f x dx f x dx f x dx= +∫ ∫ ∫ 

  .ونتائجها
  : بالخطية •
fإذا كانت: المقارنةب • g≤ فإن 

( ) ( )
b b

a a

f x dx g x dx≤∫ ∫ 

1: القيمة المتوسطة لدالةب • ( )
b

a

f x dx
b a− ∫

إذا كانت  :حصر القيمة المتوسطة •
( )m f x M≤ ] على مجال ≥ ];a b 
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  .استعمال التكامل بالتجزئة -
  
  
  
ساب توظيف الحساب التكاملي لح -

  دوال أصلية
  
  
  
  
  
  

 حساب حجوم لمجسمات بسيطة -
 
  
  
 
ل توظيف الحساب التكاملي لح -

  .مشكالت بسيطة
 
  
  

1فإن ( )
b

a

m f x dx M
b a

≤ ≤
− ∫  

بعد التعرف على الخواص السابقة يتم  -
  :التعميم شيئا فشيئا من أجل

•  fسالبة حيث  :( ) ( )
b b

a a

f x dx f x dx= −∫ ∫ 

• fتغير إشارتها . 

)د إشارة العد • )
b

a

f x dx∫ بداللة إشارة 

f على المجال[ ];a b 

  
 
  fتعريف الدالة األصلة للدالة  •

]على ];a b والتي تنعدم من أجل a على 
]من xترفق كل دالة التي أنها ال ];a b 
)بالعدد  )

x

a

f t dt∫ 

  
  
)2: حساب الحجوم  - )

b

a

f x dxπ∫ نقتصر 

  .على بعض األمثلة البسيطة سهلة الحساب
  
 
يتعلق األمر بمعالجة مشكالت من الواقع  -

العبارة التكاملية  للمسافة أو مرتبطة به مثل 
المقطوعة على مستقيم بمعرفة السرعة 
اللحظية، أو حساب احتمال حادثة معبر 

  .عنها بمتغير عشوائي مستمر
                 اإلحصاء و االحتماالت )3.2

                                                            
حل مسائل حول االحتماالت المتقطعة ويوظف المتغيرات في هذه السنة يتعمق التلميذ في   

العشوائية واألمل الرياضياتي وآذا االنحراف المعياري في حل هذه المسائل، آما يتطرق إلى 
المبدأ األساسي للعّد ويتطرق إلى قوانين التحليل التوفيقي ليستخدمها في حل مسائل في 

آما يدرس االحتماالت .  هذا النوع من المسائلاالحتماالت، حيث يكتشف بأّنها أداة قوية لحل
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الشرطية باالستعانة بشجرة االحتماالت ويستعمل هذه الشجرة في معالجة مسائل مختلفة، والتطرق 
  .إلى قانون التوزيعات المنتظمة وقانون برنولي وقانون ثنائي الحّد
هوم تالؤم نموذج احتمالي مع أّما فيما يتعلق بالنمذجة فإّن التلميذ في هذه السنة يتطرق إلى مف

معطى حيث يقبل بهذا النموذج أو يرفضه حسب عتبة مقترحة ) اختبار(سلسلة ُمَشاَهَدة وفقا لمعيار 
  . مع تقديمه تبعات الخطأ في حالة الرفض

ُيعتبر التطرق إلى االحتماالت المستمرة بالنسبة إلى التلميذ بمثابة تتويج لموضوع االحتماالت إذ 
تسمح له ببناء ) الدوال، التكامل(مفاهيمها باالعتماد على أدوات تطرق إليها في التحليل يتوسع في 

مفاهيم في االحتماالت المستمرة  وأدوات جديدة تسمح له بمعالجة نوع جديد من المسائل في 
االحتماالت تتعلق بظواهر تعجز االحتماالت المتقطعة عن معالجتها أو وصفها وفي هذا اإلطار 

]آل من قانون التوزيعات المنتظمة على المجال يمثل   والقانون األسي مادة للتطرق إلى هذه 01;[
  . المفاهيم

  :نسجل فيما يلي الكفاءات المرجو تحقيقها في ميدان اإلحصاء واالحتماالت وهي
 تلك  تعالج ظواهر عشوائية وبصفة خاصةمسائل بسيطةتوظيف خواص االحتماالت لحل  •

 .الظواهر التي تعتمد على االحتماالت المتساوية
 .وفي االحتماالت مسائل بسيطة في العّد  لحلقوانين في التحليل التوفيقيتوظيف  •
حل مسائل تتعلق بتكرار تجربة وذلك باستعمال قوانين االحتماالت المنتظمة المتقطعة، قانون  •

 .برنولي، القانون الثنائي
إيجاد قانون أو المستمرة والتي يمكن /متغيرات العشوائية المتقطعة وحل مسائل تتدخل فيها ال •

   .احتمالها ببساطة
  . توظيف المحاآاة لتقرير تالءم معطيات تجربة واقعية مع نموذج احتمالي مقترح •
  

 توجيهات ـ تعاليق ـ أمثلة ألنشطة  الكفاءات المستهدفة  المحتوى
  

االحتماالت المتساوية على 
  .مجموعة منتهية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
إيجاد قانون احتمال لمتغير  -

 .عشوائي

  
  
  
  
حل مسائل في االحتماالت توظف  -

المتغيرات العشوائية، قانون احتمالها، 
التباين، االنحراف المعياري واألمل 

 .الرياضي

  
  

  
مفهوما االحتمال والمتغير العشوائي غير  -

ميذ، لذا تستغل هذه الفقرة في جديد على التل
معالجة أنشطة تدعم مكتسباته حول 

الموضوع وتوفر له فرصة توظيفها من 
 .  جديد لتهيئه إلى للتوسع فيها الحقا

ُيفّسر األمل الرياضي لمتغير عشوائي  -
باعتباره المتوسط الحسابي لقيم هذا المتغير 
العشوائي مرفقة باحتمال كل منها، وتعالج 

عة لتأكيد هذا المعنى وتوظيفه أنشطة متنو
 .لإلجابة عن تساؤالت تتعلق باالحتماالت

تعالج أنشطة نمذجة تجربة يتدخل فيها  -
متغير عشوائي وتوظف االنحراف 
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المبدأ األساسي للعّد، (العّد 

القوائم، الترتيبات، 
التبديالت، التوفيقات، 

  )دستور ثنائي الحّد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 االحتماالت الشرطية

  األحداث المستقلّة
  تعاريف ، خواص(

دستور االحتماالت الكلية، 
  )النمذجة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   
تنظيم معطيات من أجل عّدها  -

باستخدام المبدأ األساسي للعّد 
 ).المجموع والُجداء(

  
  
  
استخراج بعض قوانين التحليل  -

القوائم، الترتيبات، (التوفيقي 
 )لتبديالت، التوفيقاتا

حل مسائل في العّد باستعمال قوانين  -
 .التحليل التوفيقي

  
 

التعرف على استقالل أو ارتباط  -
 .حادثتين

  
توظيف شجرة االحتماالت لحل  -

 .مسائل في االحتماالت الشرطية

  
  
  
حل مسائل في االحتماالت الشرطية  -

 .باستعمال قوانين التحليل التوفيقي

  
حتماالت الكلية توظيف دستور اال -

لحل مسائل في االحتماالت تتعلق 
 . بالسحب من أكثر من وعاء

   

 .  المعياري واألمل الرياضي
 

  
تستعمل مختلف التمثيالت كالمخططات،  -

الجداول، شجرة اإلمكانيات لطرح المبدأ 
 .األساسي للعّد وشرحه

 حاالت بسيطة في العّد لتدعيم تعالج -
مكتسبات التلميذ حول حل مسائل في 

 .االحتماالت المتقطعة

يتم التوصل إلى قوانين التحليل التوفيقي  -
باعتماد دراسة نظرية بحيث تصبح هذه 
القوانين فيما بعد أدوات رياضياتية قوية 
تسمح بمعالجة وضعيات مركبة في العّد 

اء قطعة تعتمد نمذجتها على تجارب إلق
نقدية و إلقاء حجر نرد و السحب بأنواعه 

  .الثالثة
  

يبرر تعريف االحتمال الشرطي انطالقا  -
من وضعيات بسيطة في االحتماالت 

  .المتساوية ثم يطبق في الحاالت األخرى
تعتبر األنشطة التي تتعلق بتجارب  -

السحب المتتالي ميدانا خصبا لمعالجة 
لى التلميذ االحتماالت الشرطية، لذا تقترح ع

وضعيات متنوعة منها توفر له فرصة 
 .توظيف شجرة االحتماالت

تعالج أنشطة حول االحتماالت الشرطية  -
.يتطلب حلها تطبيق قوانين التحليل التوفيقي

   
توسع هذه المسائل إلى وضعيات إدماجية  -

أو /من محيط التلميذ في ميدان االقتصادي و
اد أو الفيزيائي وإلى المو/البيولوجي و

  .الدراسية األخرى
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قوانين االحتماالت 

  المتقطعة
 التوزيع المنتظم، قانون(

قانون برنولي، قانون ثنائي 
  )الحّد

  
  
  
  
  

  
التالؤم مع قانون احتمال 

  .متقطع
  
  
  
  
  
  
  

نمذجة وضعيات باالعتماد على  -
.التجارب المرجعية للسحب أو اإللقاء

  
  
  
  
 
  
  
  
  

  
حل مسائل في االحتماالت توؤل  -

إلى توظيف قانون التوزيعات 
  .المنتظمة

 .التعرف على تجربة لبرنولي -

  
  
 
لحّد لتجربة إيجاد قانون ثنائي ا -

 .تتعلق به

  
  

  
استعمال نتائج محاكاة من أجل  -

قياس تالؤم سلسلة ُمشَاَهَدة ونموذج 
 .احتمالي

  
  
  
  
  
  

يتعلق األمر بمعالجة تجارب توؤل  -
نمذجتها  إلى تجارب السحب بأنواعه 
الثالثة وإلى إلقاء حجر النرد و القطع 

النقدية، ثم تمديد هذه النمذجة إلى وضعيات 
تتدخل فيها المتغيرات العشوائية المتقطعة 

  . وشجرة اإلمكانيات
تعتبر المحاكاة وسيلة ضرورية لنمذجة  -

مبنية على التجربة وذلك باستعمال تواتر 
كل مخرج من  مخارجها، في حين تصبح 

قوانين التحليل التوفيقي أداة رياضياتية قوية 
 . لنمذجة نظرية

  
نؤكد على أّن اختيار األمثلة تنوعها عند  -

التطرق إلى تجربة برنولي، يساعد التلميذ 
على التمييز بينها وبين تجربة عشوائية 

  .كيفية
مد  في تبرير قانون ثنائي الحّد على نعت -

مخطط، شجرة (نختلف التمثيالت البيانية 
 ...)االحتماالت، 

يتعلق األمر هنا بتعيين قانون االحتمال  -
 nمتغير عشوائي لتجربة برنولي مكررة 

.مّرة في نفس الشروط ومستقلة عن بعضها
  

ت تتم في البداية دراسة وضعيات ذا -
االحتماالت المتساوية ثّم تتوسع إلى 

وضعيات يقوم فيها التلميذ بمحاكاة سلسلة 
ق نموذج احتمالي يفترض أنّه قابل فو

 .لوصف السلسلة الُمشَاَهَدة

يعّرف معيار قياس التالؤم والذي نرمز  -
 بأنّه مجموع مربعات  d2له بالرمز 

)الفروق بين التواترات  )i i ,...,k
f

 الُمشَاَهَدة 1=
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قوانين االحتماالت أمثلة ل

 المستمرة

قانون التوزيعات المنتظمة (
]على المجال  ];01 ،
 )القانون األسي

 
 
  

  
  
  
  
  
رفض أو قبول نموذج احتمالي  -

 .انطالقا من عتبة مقترحة

  
  

  
التحقق من أّن دالة معّرفة على  -

]مجال  ];α βهي كثافة احتمال. 

ل متغير حساب قانون احتما -
 ككثافة fعشوائي مستمر يقبل دالة 

احتمال، وحساب األمل الرياضياتي 
والتباين واالنحراف المعياري لهذا 

 .المتغير العشوائي

توظيف المتغير العشوائي المستمر  -
  .لحل مسائل في االحتماالت

)و االحتماالت  )i i ,...,k
p

 المعطاة في 1=
النموذج المفترض أنّه يصف السلسلة 

): الُمشَاَهَدة أي )
i k

i i
i

.d f p
=

=

= −∑ 22

1

 

نكتفي بالحالة التي يكون فيها  -

1 2
1= = = =kp p ... p
k

. 

 ؤمهفي حلة رفض نموذج عند اختبار تال -

المجازفة "مع سلسلة ُمشَاَهَدة يطلب تقديم  -
 . ، وهذا حسب عتبة مختارة مسبقا"بالخطأ

  
يمثل قانون التوزيعات المنتظمة على  -

]المجال   والقانون األسي، حقال ثريا 01;[
باألمثلة التي تتعلق باالحتماالت المستمرة 

التي نعمل على استغاللها في اتجاهين، 
األّول هو الحساب التكاملي والثاني هو حل 

  .مسائل في االحتماالت المستمرة
يوسع قانون التوزيعات المنتظمة على  -

]المجال  ] إلى المجال 01;[ ]a ;b من 
  .خالل أمثلة

  
                الهندسة  )4.2 

  
 هو أساسا تدعيم مكتسبات التالميذ في الهندسة الشعاعية وإدماج الهدف المنشود في ميدان الهندسة

  :مفاهيم جديدة إلثراء هذه المكتسبات 
يسمح توسيع الجداء السلمي إلى الفضاء بحل مسائل جديدة والتعمق أآثر في الهندسة  •

 .الفضائية
  .تدرس األعداد المرآبة في إطار هندسي •
 .السنة من خالل األعداد المرآبةيتواصل تدريس التحويالت النقطية في هذه  •
تعالج األوضاع النسبية ـ التي درست في السنة األولى ـ لمستويين، لمستقيمين، لمستقيم  •

وهو ما يوفر فرصة للتعامل مع معادالت ديكارتية والتمثيالت . ومستو   في إطار تحليلي
  .الوسيطية في آن واحد وحل جمل خطية

  
  :سا فيما يلي تتلخص الكفاءات المستهدفة أسا

 .توظيف األعداد المرآبة لمعالجة وضعيات بسيطة تتعلق بخواص األشكال الهندسية •
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 . حل مسائل باستخدام التحويالت النقطية المألوفة •
توظيف الجداء السلمي في الفضاء لتعيين معادلة ديكارتية لمستو ولحساب المسافة بين نقطة  •

 . مجموعات النقطومستو، وللبرهان على خواص التعامد ولتعيين
 .توظيف معادالت ديكارتية وتمثيالت وسيطية لتعيين تقاطع مستويات ومستقيمات •

األعداد (حل مسائل حول محال هندسية وإنشاءات هندسية باستعمال األداة األآثر نجاعة 
  ...). المرآبة، التحويالت النقطية، المرجح، الهندسة البحتة

  
  توجيهات وتعاليق وأنشطة  فةمستهدالكفاءات ال  المحتوى المعرفي
 الهندسة المستوية

  
  األعداد المركبة

الكتابات المختلفة لعدد 
، Cمركب، الترميز

العمليات على األعداد 
  المركبة،       

ie: ترميز أولير  a
 

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

إجراء العمليات الحسابية على األعداد  -
  .المركبة

   استعمال خواص مرافق عدد مركب -
دة لعدد مركب غير  حساب الطويلة وعم -

  .معدوم
االنتقال من الشكل الجبري إلى الشكل المثلي  -

 .و العكس
 

التعبير عن خواص ألشكال هندسية باستعمال  -
 .األعداد المركبة

  
  
  
  
 
توظيف خواص الطويلة والعمدة لحل مسائل  -

 . في األعداد المركبة وفي الهندسة

  
 

توظيف دستور موافر لحل مسائل في األعداد  -
 .وفي الهندسةالمركبة 

  
  

  
  

  .  ندرس األعداد المركبة في إطار هندسي  -
 نقترح أنشطة تتعلق بالبحث عن مجموعات  -

  .أو استعمال المرجح /نقط و
  
  
ieيرمز  - aب  للعدد المركcos i sin+a a  
  
 ذات Wنميز دائرة مركزها النقطة -

  W أو نصف مستقيم مبدؤه 0zالالحقة
بعالقة من الشكل 

i
0z z k e q= +،  

k ثابت موجب و q يمسح R عندما يتعلق 
 +R يمسح kثابت و qاألمر بالدائرة أو 

 .عندما يتعلق األمر بنصف المستقيم

يدرج تفسير طويلة وعمدة العددين   -

A B
z z− و 

A B

C D

z z

z z

−

   واستعمالهما−

  .في حل مسائل هندسية
برهن الدساتير المتعلقة لطويلة وعمدة جداء ن -

أو حاصل قسمة عددين مركبين غير معدومين، 
  .نبين عندئذ أهمية ترميز أولير

نستعمل ترميز أولير إليجاد دساتير التحويل (
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حل معادالت من الدرجة 
  .Cالثانية في

  

  
  األعداد المركبة 

والتحويالت النقطية من 
  :الشكل

 ( ) ( )' 'M z M za  
=مع +'z az bو*Î ¡a

Î   أو £a ׀1=  وa׀  
  
  
  
  
  
  
  

  
   

  التشابهات المستوية 
  المباشرة

المركبة تعريف، الكتابة 
) التقايسات(حالة خاصة

مركب تشابهين مباشرين 
 .خواص

  
  
  
  
  
  
  

  
 . معادلة من الدرجة الثانيةحّل -
 
 معادلة  من  معادالت يؤول حلها إلى حّلحّل -

 .الدرجة الثانية

تعيين الكتابة المركبة  للتحويالت المألوفة  -
  ).االنسحاب، التحاكي، الدوران (
التعرف عن تحويل انطالقا من كتابته  -

 .المركبة

حل مسائل هندسية تتطلب استعمال  -
ات، تحاكيات أو دورانات  بواسطة انسحاب

 .األعداد المركبة

توظيف األعداد المركبة لبرهان خواص  -
 االنسحاب، الدوران والتحاكي

  
  
  
 

  
 .التعرف على تشابه مباشر -

 .التعبير عن تشابه مباشر باألعداد المركبة -

 .تركيب تشابهين مباشرين -

تعيين التحليل القانوني لتشابه مباشر بواسطة  -
 .ركبةاألعداد الم

توظيف التحليل القانوني لتشابه مباشر  -
 .بواسطة األعداد المركبة

  
  
  
  
  
  

  ).المدروسة سابقا في حساب المثلثات
  .مركبنتطرق إلى الجذرين التربيعيين لعدد  -
 لحل هذا النوع قدم المساعدة المناسبة للتلميذت -

  .من المعادالت
)نبرز الكتابة المختصرة - )- = -0 0'z z k z z  

  . لكل من التحاكي و الدوران
تعالج مسائل هندسية يتم فيها برهان خواص  -

هذه التحويالت كحفظ االستقامية، التوازي، 
؛ التأثير على األطوال وعلى ...المرجح،

العتماد يمكن في هذه الفقرة ا... . المساحات؛
على تمييز الدائرة و تمييز نصف المستقيم 

  .المشار إليهما أعاله
   

نعرف التشابه المباشر كتحويل نقطي يحافظ  -
على نسب المسافات و يحافظ كذلك على 

  .الزوايا الموجهة
في الحالة التي تكون فيها نسبة التشابه  -

، نقول عن التشابه المباشر إنّه 1المباشر هي 
  ). إزاحةأو(تقايسا موجبا 

 ين التحويالت المدروسة سابقا ه أنبين -
  .تشابهات مباشرة

نه ال توجد تشابهات أخرى شكلها أنقبل  -
aالمركب يختلف عن  bz ' z=    مع+

a ∗∈ Cو Î Cb).يمكن برهان هذه النتيجة  
) االنسحابماعدا (نبين أّن التشابه المباشر -

.مركزه و نسبته وزاويته: يتميز بثالثة عناصر
  
تعالج مسائل متنوعة و وضعيات نستعمل  -

فيها المثلثات المتشابهة تدعيما لمكتسبات 
  .التالميذ في السنة األولى

   ’A, B,A’,Bن إذا كانت أنبرهن  -
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  الهندسة في الفضاء
  

الجداء السلمي في الفضاء 
 .وتطبيقات له

  الجداء السلمي-
  )تعريف، العبارة التحليلية(
  
المستقيمات والمستويات -

  في الفضاء 
التمثيل الوسيطي، التمييز (

  )لنسبيةالمرجحي األوضاع ا
  
  
  
  

  
  
توظيف خواص التشابهات المباشرة لحل  -

  .مسائل هندسية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
توظيف الجداء السلمي إلثبات تعامد  -

مستقيمين، تعامد مستويين، تعامد مستقيم 
 .ومستو 

توظيف الجداء السلمي لتعيين معادلة  -
 .ة لمستوديكارتي

توظيف الجداء السلمي لحساب المسافة بين  -
 .نقطة ومستو

توظيف الجداء السلمي لتعيين مجموعات  -
 .نقط

  
  

  
 استعمال التمثيالت الوسيطية أو -

ل مسائل االستقامية، التمييز بالمرجح لح

 نقط مختلفة مثنى مثنى فإنه يوجد تشابه أربع
  إلى B و ’A إلى Aمباشر وحيد يحول 

 B’.  
 تقترح أنشطة حول تحويالت نقطية كتابتها -

z :المركبة هي  ' za b= +  
وذلك في حاالت خاصة و بتقديم المساعدة 

المناسبة ؛ نجد عندئذ فرصا للتعامل مع تركيب 
تناظرات محورية  و تحليل دوران أو إنسحاب 

  .إلى جداء تناظرين محوريين
   

لسلمي في المستوي إلى نعمم تعريف الجداء ا -
الفضاء، نراجع بهذه المناسبة الجداء السلمي 

 ونستعمل التعبير. في المستوي

  ".شعاع يعامد مستو " 
تعالج مسائل يتطلب حلها استعمال الجداء  -

 .أو عبارته التحليلية/السلّمي و
 
 مجموعات النقط المقصودة هنا هي تلك -

   حيث  Mمجموعة النقط : المعرذفة كما يلي

 AM. u k=
uuur r

   أو بصفة عامة
 

2 2MA MB ka b+ =) kعدد حقيقي   .(  
نعني بالتمييز بالمرجح، تعريف مستقيم،  -

قطعة مستقيم ومستو، كمجموعة مراجح 
نقطتين، نقطتين مرفقتين بمعاملين من نفس 

 نقط ليست على استقامة واحدة، 3اإلشارة، 
  .على الترتيب

نه يمكن تمثيل مستقيم بمعادلتين أنسجل  -
  .خطيتين

  
نبرر كيف أّن دراسة الوضع النسبي   -

لمستويين أو لمستقيم ومستو أو لمستقيمين 
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المقاطع المستوية للسطوح 

 مقاطع أسطوانية

 مقاطع مخروطية

 :مقطعا سطحين معادلتهما
22 yxz += ، xyz =.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  . نقط إلى نفس المستوي4التالقي، انتماء 
  
  
اإلنتقال من جملة معادلتين ديكارتيتين لمستقيم  -

أو معادلة ديكارتية لمستو إلى تمثيل وسيطي، 
  .والعكس

 تحديد الوضع النسبي لمستويين، -

 .لمستقيم ومستو، لمستقيمين

 تعيين تقاطع مستويين، -

  .مستقيم ومستو، مستقيمين
  
 

   
تعيين معادلة سطح أسطواني دوراني أو  -

  . سطح مخروطي دوراني
 تعيين مقاطع أسطوانية أو مخروطية  -

  
  
  
  
  
  

 (Paraboloïde)طع مجسم مكافئ تمثيل مقا -

 )hyperboloïde( تمثيل مقاطع مجسم زائدي -
  

      
         

  
                             

  .يؤول إلى حل جملة معادالت خطية
 مستويات الذي يؤدي 3نتطرق إلى تقاطع  -

إلى حل جملة ثالث معادالت خطية بثالثة 
 .مجاهيل

   
) أو مخروطي (ينكتفي بسطح أسطوان -

  .دوراني محوره أحد محاور اإلحداثيات
نكتفي بمقاطع سطوح بمستويات توازي  -

  .مستويات اإلحداثيات
يمكن أن نشاهد، باستعمال برمجيات الهندسة  -

الفضائية المناسبة، أنواع المقاطع الممكنة 
لتقاطع سطح أسطواني أو مخروطي بمستو ال 

  . يوازي أحد مستويات اإلحداثيات
  دون التطرق إلى أية دراسة نظرية ولكن 

)يمكن تمثيل سطح معادلته  - ),z f x y= 
  .باستعمال مجدول

نشير إلى أّن مقطع سطح بمستو يوازي أحد  -
مستويات اإلحداثيات يؤول إلى تثبيت واحدة 
من اإلحداثيات ومن ثّم الحصول في غالب 

  .األحيان إلى دالة عددية لمتغير حقيقي
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  :ة علوم تجريبيةفي شعب الكفاءات الرياضية المستهدفة في نهاية السنة الثالثة) 1

ُتعتبر السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي حلقة الوصل بين مرحلة التعليم الثانوي 
مج أّن التلميذ قد اآتسب خالل ويفترض هذا لبرنا. والدراسة الجامعية أو االنخراط في الحياة المهنية
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دراسته الثانوية، آفاءات علمية إّما تؤآد ميله نحو االهتمام بالمواد العلمية ورغبته في التخصص في 
واحدة منها وهو األمر الذي يؤهله الختيار تخصص جامعي ما عن دراية  ووعي، أو تمكنه من التكوين 

ولتجسيد ذلك ينبغي تحقيق مجموعة من . دراتهفي إحدى التخصصات المهنية ذات طابع يتماشى وق
ونقدم فيما  يلي جدول . آل صنف من التالميذ وهذا حسب الشعبة التي ينتمون إليهاالكفاءات لدى 

  :الكفاءات المستهدفة لهذه الشعبة
  :ة علوم تجريبية في شعبجدول الكفاءات المستهدفة

  

  التحليل

المشتق، القيم الحدية، السلوك التقاربي (ية  أسية، لوغاريتم مثلثية،دراسة دالة صماء، .1

  ). لدالة، التمثيل البياني والقراءة البيانية لمنحن

 .من الواقعشكالت  أسية، لوغاريتمية في حل م مثلثية،، توظيف دوال صماء، .2

 .باستعمال الدوال أعاله) البحث عن القيم المثلى(حّل مسائل االستمثال  .3

 .مساحات مستوية ولحل مشكالتتوظيف الحساب التكاملي لحساب  .4

 ...)اتجاه التغير، التقارب، (دراسة سلوك متتالية  .5

  .توظيف المتتاليات لحل مشكالت .6

  الهندسة

 .توظيف األعداد المركبة لمعالجة وضعيات بسيطة تتعلق بخواص األشكال الهندسية .1

 .حل مسائل في التحويالت النقطية المألوفة بتوظيف األعداد المركبة .2

لجداء السلمي في الفضاء لتعيين معادلة ديكارتية لمستو ولحساب المسافة بين توظيف ا .3

 .نقطة ومستو، وللبرهان على خواص التعامد ولتعيين مجموعات النقط

 .توظيف معادالت ديكارتية وتمثيالت وسيطية لتعيين تقاطع مستويات ومستقيمات .4

األعداد (داة األكثر نجاعة حل مسائل حول محال هندسية وإنشاءات هندسية باستعمال األ .5

  ...).المركبة، التحويالت النقطية، المرجح، الهندسة البحتة

اإلحصاء 
واالحتماالت

 تعالج ظواهر عشوائية وبصفة خاصة مسائل بسيطةتوظيف خواص االحتماالت لحل  .1

 .تلك الظواهر التي تعتمد على االحتماالت المتساوية

 .في االحتماالت مسائل ل لح في التحليل التوفيقيقوانينتوظيف  .2

حل مسائل تتعلق بتكرار تجربة وذلك باستعمال قوانين االحتماالت المنتظمة المتقطعة،  .3
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 .قانون برنولي، القانون الثنائي

إيجاد أو المستمرة والتي يمكن /حل مسائل تتدخل فيها المتغيرات العشوائية المتقطعة و .4

   .قانون احتمالها ببساطة

 .رير تالءم معطيات تجربة واقعية مع نموذج احتمالي مقترحتوظيف المحاكاة لتق .5

  )نكتفي بنموذج احتمالي متساو(

تكنولوجيات
  اإلعالم 
  واالتصال

  .أو البيانية لبناء تعلّمات وإلجراء حسابات قصد حل مشكلة/استخدام الحاسبة العلمية و.1

و التخمين و مقارنة نتائج و للتجريب  أو البيانية/استخدام البرمجيات و الحاسبة العلمية و.2

، مفهوم نموذج رياضي(التصديق و إلجراء المحاكاة وللتطرق إلى مفهوم جديد 

  ...)االحتمال،

  .أو الحاسبة البيانية الستخراج منحنى دالة قصد استغالله/توظيف البرمجيات و.3

 توظيف البرمجيات و الحاسبة البيانية لحساب مؤشرات الموقع ومؤشرات التشتّت.4

لسلسلة إحصائية أو الستخراج تمثيالت بيانية أو مخططات خاصة بهذه السلسلة ثّم 

 .استغاللها

  .توظيف برمجيات الهندسة الديناميكية قصد حّل مسائل هندسية..5

  المنطق 
والبرهان 
الرياضياتي

 .ممارسة البرهان بمختلف أنماطه بما في ذلك البرهان بالتراجع .1

 .رة سليمةصياغة نصوص رياضياتية بصو .2

   .تقرير نمط البرهان المناسب للقضية المطروحة وبنائه .3

  
  
  
  
  
  :تجريبيةالعلوم  شعبة ال لبرنامجعرض ميادين التعلم ) 2

 تكون منهايالتي لميادين الثالثة تتعرض هذه الفقرة، بشيء من التفصيل، إلى ا

رة اء به و تعطي نظحيث ُيمّهد لكل ميدان بفقرة تصف أهم ما جشعبة علوم تجريبية امج نبر
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مختصرة له و تشير إلى العمل المنتظر فيه، إضافة إلى جدول يضم عمودا خاصا بالمحتوى 

 يعمل األستاذ على تحقيقها، حيث يمكن مستهدفةالرياضياتي و عمودا ينص على الكفاءات ال

لث فقد خصص أما العمود الثا. اعتبارها مؤشرا للتقويم يساعد األستاذ في تقويم تعّلمات تالميذه

 أحيانا المحتوى الرياضياتي و أحيانا أخرى خصلتقديم بعض التوجيهات و التعاليق التي ت

أما . ، و عليه فقد صارت القراءة األفقية ضرورية لفهم المراد من البرنامجمستهدفةالكفاءات ال

ي ينص عليها  فهي تحقق تنظيم المعارف التمستهدفةالقراءة العمودية له خاصة لعمود الكفاءات ال

 .البرنامج و تسلسلها بما يجعلها متجانسة و متناسقة و متكاملة، و بما يحفظ لها وحدتها في التناول

  .التحليل، اإلحصاء واالحتماالت، الهندسة: نشير إلى أّن هذا البرنامج يتكّون من ثالثة ميادين هي

ت التي ينص عليها يطمح البرنامج إلى تمكين تالميذ هذه الشعبة من اآتساب الكفاءا

البرنامج، من خالل أسلوب عملهم والمضمون الرياضياتي المقرر لهم إضافة إلى مضامين المواد 

بحيث تحصل لهم القدرة على مواصلة الدراسات العليا في أي تخصص . األخرى التي يدرسونها

ة وما يتفرع عن علمي يرغبون فيه، آالطب والصيدلة و العلوم االقتصادية والتجارية والمعلوماتي

  .هذه العلوم من تخصصات دقيقة

  

                  التحليل  )1.2
                                   

 االرتباط الوثيق مع برنامج السنة الثانية ىيحتل التحليل مكانة هامة في هذا البرنامج وُيراع
  : ثانوي، وفي هذا اإلطار نواصل

ت سابقا والتحكم فيها، ويتعلق األمر بمفهوم المشتق والقيم الحدية  التعمق في المفاهيم التي درس -
 . والسلوك التقاربي لدالة والقراءة البيانية لمنحن

إدراج مفاهيم جديدة والتوسع في بعضها من خالل التعرض إلى الصيغة التفاضلية للمشتق  -
التفاضلية والحساب والمشتقات المتتابعة ومفهوم االستمرار و الدوال األصلية والمعادالت 

وتجنب التوسع في الدراسة النظرية لالستمرار و االآتفاء بالقدر الذي يسمح بإدراج . التكاملي
 .المصطلحات وعرض النظريات الخاصة بالموضوع

اإلشعاع ، ( الفيزيائية توظيف المعادالت التفاضلية، الحساب التكاملي، لنمذجة بعض الظواهر  -
, ، حيث يعد إدماج المفاهيم، عبر مادتين أو أآثر...)رآة االهتزازية،، الحالعمل ، حساب العزوم

 .من أهداف البرامج الجديدة
الدالة األسية، الدالة اللوغاريتمية، الدالة (التوسع في ميدان الدوال بالتعرف على دوال جديدة  -

 .إلى جانب الدوال المدروسة  سابقا...) ,ظل
)دراسة المتتاليات من الشكل  - )nu f n=1 و ( )n nu f u+  . بتوسيعها إلى الدوال الجديدة=
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    يهدف التوسع في الدوال والمتتاليات إلى معالجة وضعيات جديدة تتعلق بالتعبير عن ظواهر 
ذات طابع مستمر أو متقطع، والتي يصادفها في وضعيات تعلمية مختلفة في الرياضيات أوفي 

 .مواد أخرى
  إن التنسيق الجيد مع المواد التعليمية األخرى يفرض ترتيبا معينا للمفاهيم الرياضياتية دون 
اإلخالل بتسلسلها المنطقي، آإدراج الدوال األسية باالعتماد على مقاربة تجريبية بالقدر الذي 

  .يسمح بتناولها في وقت مبكر من السنة الدراسية
  

 ت ـ تعاليق ـ أمثلة ألنشطةتوجيها  الكفاءات المستهدفة  المحتوى
   الدوال العددية 

  
  النهايات واالستمرارية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

حساب نهاية منتهية أو غير منتهية  -
 المنتهية أو غير(لدالة عند الحدود 

.لمجاالت مجموعة التعريف) المنتهية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حساب نهاية باستعمال المبرهنات  -
المتعلقة بالعمليات على النهايات أو 

 
  

 تتعلق  وضعيات ذات داللةننطلق من -
 ،بالدوال المدروسة في السنة الثانية ثانوي

 نهتم فقط بدوال تكون مجموعة تعريفها و
 .معطاة أو سهلة التعيين

 تدعيم مكتسبات التالميذ حول مفهوم -
مثال النهاية (النهاية في وضعيات بسيطة 

ذلك ف يوتوظ) 0xلمنتهية عند عدد حقيقي ا
 إلى وضعيات وسع أمثلة بسيطة ثم تفي

 ولتوضيح ذلك، نعتمد على تمثيالت .أخرى
 باستعمال برمجيات مناسبة بيانية

 .كالمجدوالت 

 :يمكن توظيف الحاسبة البيانيةكما 

o  بإزاحة النافذة نحو اليسار عندما يؤول
x إلى−∞. 

o  بإزاحة النافذة نحو اليمين عندما يؤول
x إلى+∞. 

o 0بإنجاز تكبير للنافذة بجوارx عندما 
  .0xإلى xيؤول 

  .  وذلك لتخمين نهاية أو المصادقة عليها
 تستغل هذه المناسبة للتذكير بالمستقيم 

 .المقارب الموازي لحامل محور الفواصل

تعطي المبرهنات الشهيرة المتعلقة  -
 بمجموع و جداء وحاصل قسمة نهايتين
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  .المقارنة وتركيب دالتين
 
 
 
 
  
  
  
 .دراسة السلوك التقاربي لدالة -
 
 
  
  
  
 
استعمال مبرهنة القيم المتوسطة  -

إلثبات وجود حلول للمعادلة 
=( )f x k ،kعدد حقيقي معطى . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

قدم برهانا عن حالة ييمكن أن (.دون برهان
  ).بسيطة

نهاية منتهية، (لحصر  مبرهنات اىتعط -
غير منتهية، وكذا المبرهنة التي تربط 
 .)الترتيب بين دالتين والترتيب بين نهايتين

οgحساب نهاية دالة مركبة  - f يطبق في
  .دالة مألوفةgالحالة التي تكون فيها 

برمجيات تسمح المالحظة عند استعمال  -
تخمين وجود بحاسبة بيانية أو  بةمناس

 للمنحني منحن مقاربمقارب أو  مستقيم 
لهما وضعية النسبية الوتحديد ،  الممثل لدالة

 عن طريق ةمالحظالبرر النتائج ت و
 .الحساب

 غير معزول aمن أجل كل عدد حقيقي  -
؛ نعرف f مجموعة تعريف الدالة في

:  كما يليa عند fاستمرارية 
( )

→
= ( )f x f a

x a
lim 

: من خالل دوال مثل -
2x xa،x xa،x xa  

 أن الدالة تكونالحظون  ميذ يلتالانجعل 
كن رسم ممستمرة على مجال، عندما ي

 دون رفع  على هذا المجالمنحنيها البياني
 .القلم

: مثلتقترح أمثلة لدوال غير مستمرة  -
[ ]x xa،[ ]x x x−a ا ممع تمثيله
] حيث يرمز .بيانيا ]x إلى الجزء الصحيح 

 .x للعدد الحقيقي

قررة في هذا كل الدوال المألوفة الم -
 مستمرة على كل مجال من المستوى

 .مجموعة تعريفها

ال تثار مسألة البحث في إثبات استمرارية -
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 اإلشتقاقية

 اشتقاق دالةالشتقاقية،ا (
  )المشتقات المتتابعة،مركبة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
   الدوال األصلية -
 أمثلة، تعريف، خواص(
  )دوال أصليةل
  
  

  

  
  .  توظيف المشتقات لحل مشكالت -
استعمال المشتقات لدراسة خواص  -

التغيرات، ( دالة والمنحني الممثل لها 
 ...)التقريب الخطي، نقطة االنعطاف،

  
  
  . حساب مشتق دالة مركبة-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ة من حل معادلة تفاضلي -

)الشكل )y ' f x=،( )y '' f x= 

  .  دالة مألوفةfحيث 
  
  
  

   
تعيين دالة أصلية لدالة مستمرة على  -

  .مجال
.تعيين الدوال األصلية لدوال مألوفة -
تعيين الدالة األصلية التي تأخذ  -

 . للمتغير0x أجل القيمة من0yقيمة

  
  

  . إال في حاالت بسيطةدالة
  

التذكير بالنتائج المحصل عليها في السنة  -
 .الثانية

ل الدوا: ندرس أمثلة حول دوال من مثل -
حاصل قسمة كثير حدود من ( الناطقة

 على كثير حدود من الدرجة 3أو2الدرجة 
 .)2أو1

) الدوال الصماء - )x f xa، حيث f 
  :الدوال المثلثيةدالة قابلة لالشتقاق 

+a cos( )x ax b ،+a sin( )x ax b ،
a tan( )x x.   

فيما يخص الدوال الصماء نتطرق إلى  -
 .المماس الموازي لحامل محور التراتيب

يمكن المالحظة أن كل دالة قابلة لالشتقاق  -
على مجال هي دالة مستمرة على هذا 

 .المجال

نشرح الكتابات  -
df
dx ،

2

2

d f
dx)  المستعملة

=′والكتابة )  الفيزياءفي ( ).dy f x dx. 

∆′يمكن توظيف العالقة  - ≈ ∆( ).y f x x 
باستعمال مجدول لتقريب دالة تكون حال 

 : ألحدى المعادالت التفاضلية 

′ =
1y
x ،′ =y y،ω′′ = − 2y y.  

 

  
خواص المعروفة للدوال األصلية ندرج ال -

وحسابها المستخلصة انطالقا من خواص 
 .المشتقات

نثبت وحدانية الدالة األصلية لدالة معرفة  -
على مجال تأخذ قيمة معينة من أجل قيمة 

معلومة من هذا المجال عندما نتعرف على 
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   الدالة األسية -
  تعريف، خواص(

aالدالة  exp( )x x  
aدوال أسية  kxx e  

دوال القوى والجذور 
  )النونية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  

  

 توظيف خواص الدالة األسية -
  .النيبيرية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
بتوظيف اللوغاريتم شكالت حل م -

  .إحدى دوالها األصلية
  

تعرف الدالة األسية كحل خاص للمعادلة  -
′التفاضلية  =y y (0)= التي تحقق 1y. 

نبدأ بإنشاء حل تقريبي لهذه المعادلة  -
ثم ) بتطبيق طريقة أولر(باستخدام مجدول 

 .بعدها نقبل بوجود هذا الحل

نقدم هذه الدالة في مرحلة مبكرة من السنة  -
.الدراسية قصد توظيفها في العلوم الفيزيائية

 من التعريف  خواص الدالة نستنتج -
 .األسية
>exp( ) 0x ،  

+ = ×exp( ) exp( ) exp( )x y x y.  
، النهايات والمنحني الممثل xeالترميز 

  .لها
موجب  aنبين من أجل كل عدد حقيقي -

xe= المعادلة  أّنتماما، a تقبل حال وحيدا 
، يمكن القول حينئذ lnaنرمز له بالرمز 

هي الدالة العكسية للدالة lnأن الدالة 
األسية، لكن ال تعطى أي دراسة تفصيلية 

  .حول الدالة العكسية
تستنتج الخواص الجبرية والتحليلية للدالة  -

 من خواص الدالة lnاللوغاريتمية 
   .expاألسية

 إلى أن المنحنيين الممثلين اإلشارةتتم  -
 متناظرين بالنسبة expوlnللدالتين 

للمنصف األول في المعلم المتعامد 
  .والمتجانس وتبرير ذلك

ف خواص الدوال اللوغاريتمية توظ -
  .واألسية لحل معادالت ومتراجحات

يعطي تعريف دالة اللوغاريتم العشري  -
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  التزايد المقارن
للدوال األسية ودوال القوى 

  .واللوغاريتمات
  
  
  
  

  
 المتتاليات العددية

 د متتالية عدديةتولي( 
          المتتاليات خواص

  )الستدالل بالتراجعا
  
  
  
  
  
  
  
  

 .والدوال األسية ودوال القوى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : معرفة وتفسير النهايات-

x

ln xlim 0
x→+∞

= ،
x 0
lim x ln x 0

+→
=  

x

x

elim
x→+∞

= +∞،x

x
lim xe 0
→−∞

=  
  
  
  
  

  
استعمال التمثيل البياني لتخمين  -

 .سلوك ونهاية متتالية عددية

  
  .إثبات خاصية بالتراجع -
  
 .دراسة سلوك ونهاية متتالية -

  
  
  
  
  
  
  

ويشار إلى ) logالتي نرمز إليها بالرمز (
  .أهمية تطبيقاتها في المواد األخرى

تدرج دراسة بعض األمثلة لدوال من  -
λ−a: الشكل

2xx eيثح)λ > 0(  
a xx aحيث )> 0a ( أوa ax x 

<: حيث( 0xو∈a(  بالنسبة ألي شعبة؟
=:نقبل العالقة - lnb b aa eمن أجل كل  

< حيث bوaعددين حقيقيين  0a 
 .كيفيbو

  
نجعل التلميذ يالحظ، انطالقا من -

xالتمثيالت البيانية للدوال  ln xa ،  
xx ea،nx xa حيث n عدد طبيعي 

غير منعدم، أّن هذه الدوال تؤول كلّها نحو 
→x عندما ∞+ ، لكن سلوكها مختلف ∞+

في :  ومن ثّم استنتاج التزايد المقارن لها
" سية على الدالة الالنهاية، تتفوق الدالة األ

  .على الدالة اللوغاريتم" قوة " والدالة " قوة 
في هذا المجال يمكن استعمال الحاسبة 
  .البيانية أو المجدول لتجسيد هذه السلوكات

  
تقترح متتاليات معرفة باستعمال دالة  -
fبعالقة من الشكل := ( )nU f n أو 

+ =1 ( )n nU f U  
يتم بهذه المناسبة التذكير بالمتتاليات 

  .الحسابية والمتتاليات الهندسية
النتائج في دراسة نهايات المتتاليات تطبق  -

المحصل عليها في السنة الثانية 
المبرهنات المعروفة على الدوال عندما أو

 .∞+إلى  nيؤول 

 عندما يؤول l نهاية fعندما تقبل الدالة  -
) فإن المتتالية ∞+المتغير إلى  )nU 

=المعرفة بالعالقة ( )nU f n تقبل نفس 
ننبه أن  (∞+إلى n عندما يؤول lالنهاية 
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  المتتاليتان المتجاورتان
  
  
  
  

  
 الحساب التكاملي

، حساب،تعريف، خواص(
 ) سطوح مستويةمساحات

  
  
  
  
  
  
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
معرفة واستعمال مفهوم متتاليتين  -

  .متجاورتين
  
ها حل مشكالت توظف في -

  المتتاليات والبرهان بالتراجع 
  

توظيف خواص التكامل لحساب  -
 .مساحة سطح معطى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ).العكس غير صحيح
  

تعطى أمثلة عن دوال محدودة من األعلى  -
  .بمتتالية هندسية متقاربة) بالقيمة المطلقة(
  

من خالل أمثلة، ندرس تقارب المتتاليات  -
+من الشكل =1 ( )n nU f U خاصة عندما 

=(  تآلفيةfتكون الدالة  +( )f x ax b(،  
 وفي هذه الحالة نناقش سلوك المتتالية 

  .b وaحسب قيم العددين الحقيقيين 
  
بل  يعطى تعريف متتاليتين متجاورتين وتق-

النظرية التي تنّص على أنه إذا كانت 
متتاليتان متجاورتين فإنهما تتقاربان إلى 

نفس النهاية ويستثمر ذلك لحصر ثّم حساب 
 .مساحة الحيز تحت المنحنى الممثل لدالة

  
يتم مقاربة مفهوم التكامل بحساب  -

مساحات ألشكال هندسية معروفة 
مستطيل، مثلث في وضعيات مختلفة، شبه (

  )منحرف
 تحتحساب مساحة الحيز المستوي : مثال
 مستمرة وموجبة fلدالة الممثل منحني ال

]على مجال  ]a; b  أي مجموعة
)النقط )M x; y حيث a x b≤ ≤ 
)و )0 y f x≤ جة بالعدد ثم نقارن النتي . ≥

( ) ( )G b G a− حيث G هي دالة أصلية 
  fللدالة 
 دالة مستمرة وموجبة في وضعيات fنأخذ 
  : أولية

  )مساحة مستطيل(ثابتة  )3
  )مثلث أو شبه منحرف(تآلفية  )4
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توظيف القيمة المتوسطة لدالة في  -

 .االحتماالت واإلحصاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .استعمال التكامل بالتجزئة -
  

)نعرف العدد  - )
b

a

f x dx∫ بالفرق 

( ) ( )G b G a− التكامل من " ونقرأa إلىb 
)لـ  )f x تفاضلx  " وهو يمثل مساحة

 fالحيز المستوي المحدد بمنحني الدالة 
xوالمستقيمات التي معادالتها  a= ،

x b= ،0y  في المستوي المنسوب إلى =
  .معلم متعامد

 موجبة fندرج خواص التكامل في حالة -
  :والمتعلقة 

بعالقة شال  •
( ) ( ) ( )

b c b

a a c

f x dx f x dx f x dx= +∫ ∫ ∫ 

  .ونتائجها
  : بالخطية •
fإذا كانت: المقارنةب • g≤ فإن 

( ) ( )
b b

a a

f x dx g x dx≤∫ ∫ 

1: القيمة المتوسطة لدالةب • ( )
b

a

f x dx
b a− ∫

إذا كانت  :حصر القيمة المتوسطة •
( )m f x M≤ ] على مجال ≥ ];a b 

1فإن ( )
b

a

m f x dx M
b a

≤ ≤
− ∫  

بعد التعرف على الخواص السابقة يتم  -
  :التعميم شيئا فشيئا من أجل

•  fسالبة حيث  :( ) ( )
b b

a a

f x dx f x dx= −∫ ∫ 

• fتغير إشارتها . 

)إشارة العدد  • )
b

a

f x dx∫  بداللة إشارة

f على المجال[ ];a b 

  fتعريف الدالة األصلة للدالة  •
]على ];a b والتي تنعدم من أجل a على 
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ساب توظيف الحساب التكاملي لح -
  .دوال أصلية

 .ةحساب حجوم لمجسمات بسيط -
 
  
 
ل توظيف الحساب التكاملي لح -

  .مشكالت بسيطة
 
  
  

]من xترفق كل أنها الدالة التي  ];a b 
)بالعدد  )

x

a

f t dt∫  

)2: حساب الحجوم  - )
b

a

f x dxπ∫ نقتصر 

  .على بعض األمثلة البسيطة سهلة الحساب
 
يتعلق األمر بمعالجة مشكالت من الواقع  -

أو مرتبطة به مثل العبارة التكاملية للمسافة 
ى مستقيم بمعرفة السرعة المقطوعة عل

اللحظية، أو حساب احتمال حادثة معبر 
  .عنها بمتغير عشوائي مستمر

  
  

                 اإلحصاء و االحتماالت )2.2
                                                            

ظف المتغيرات في هذه السنة يتعمق التلميذ في حل مسائل حول االحتماالت المتقطعة ويو  
العشوائية واألمل الرياضياتي وآذا االنحراف المعياري في حل هذه المسائل، آما يتطرق إلى 

المبدأ األساسي للعّد ويتطرق إلى قوانين التحليل التوفيقي ليستخدمها في حل مسائل في 
تماالت آما يدرس االح. االحتماالت، حيث يكتشف بأّنها أداة قوية لحل هذا النوع من المسائل

الشرطية باالستعانة بشجرة االحتماالت ويستعمل هذه الشجرة في معالجة مسائل مختلفة، والتطرق 
  .إلى قانون التوزيعات المنتظمة وقانون برنولي وقانون ثنائي الحّد

أّما فيما يتعلق بالنمذجة فإّن التلميذ في هذه السنة يتطرق إلى مفهوم تالؤم نموذج احتمالي مع 
معطى حيث يقبل بهذا النموذج أو يرفضه حسب عتبة مقترحة ) اختبار(اَهَدة وفقا لمعيار سلسلة ُمَش

  . مع تقديمه تبعات الخطأ في حالة الرفض
ُيعتبر التطرق إلى االحتماالت المستمرة بالنسبة إلى التلميذ بمثابة تتويج لموضوع االحتماالت إذ 

تسمح له ببناء ) الدوال، التكامل(يها في التحليل يتوسع في مفاهيمها باالعتماد على أدوات تطرق إل
مفاهيم في االحتماالت المستمرة  وأدوات جديدة تسمح له بمعالجة نوع جديد من المسائل في 
االحتماالت تتعلق بظواهر تعجز االحتماالت المتقطعة عن معالجتها أو وصفها وفي هذا اإلطار 

]لمجال يمثل آل من قانون التوزيعات المنتظمة على ا  والقانون األسي مادة للتطرق إلى هذه 01;[
  . المفاهيم

  :نسجل فيما يلي الكفاءات المرجو تحقيقها في ميدان اإلحصاء واالحتماالت وهي
 تعالج ظواهر عشوائية وبصفة خاصة تلك مسائل بسيطةتوظيف خواص االحتماالت لحل  •

 .ت المتساويةالظواهر التي تعتمد على االحتماال
 .ي االحتماالت فمسائل لحل قوانين في التحليل التوفيقيتوظيف  •
حل مسائل تتعلق بتكرار تجربة وذلك باستعمال قوانين االحتماالت المنتظمة المتقطعة، قانون  •

 .برنولي، القانون الثنائي
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   .مالها ببساطةإيجاد قانون احتحل مسائل تتدخل فيها المتغيرات العشوائية المتقطعة التي يمكن  •
تعطى نمذجتها وفق قانون التوزيعات التي المستمرة حل مسائل تتدخل فيها المتغيرات العشوائية  •

   .المنتظمة أو القانون األسي
  . توظيف المحاآاة لتقرير تالءم معطيات تجربة واقعية مع نموذج احتمالي مقترح •
  .)نكتفي بنموذج احتمالي متساو(

 توجيهات ـ تعاليق ـ أمثلة ألنشطة  تهدفةالكفاءات المس  المحتوى
  

االحتماالت المتساوية على 
  .مجموعة منتهية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
المبدأ األساسي للعّد، (العّد 

القوائم، الترتيبات، 
التبديالت، التوفيقات، 

  )دستور ثنائي الحّد
  
  
  
  
  
  

  
إيجاد قانون احتمال لمتغير  -

 .عشوائي

  
  
  
  
حل مسائل في االحتماالت توظف  -

المتغيرات العشوائية، قانون احتمالها، 
التباين، االنحراف المعياري واألمل 

 .الرياضي

  
  
 

   
تنظيم معطيات من أجل عّدها  -

باستخدام المبدأ األساسي للعّد 
 ). والُجداءالمجموع(

  
  
  
  
  
  
  

  
مفهوما االحتمال والمتغير العشوائي غير  -

جديد على التلميذ، لذا تستغل هذه الفقرة في 
معالجة أنشطة تدعم مكتسباته حول 

الموضوع وتوفر له فرصة توظيفها من 
 .   الحقاجديد لتهيئه إلى للتوسع فيها

ُيفّسر األمل الرياضي لمتغير عشوائي  -
باعتباره المتوسط الحسابي لقيم هذا المتغير 
العشوائي مرفقة باحتمال كل منها، وتعالج 
أنشطة متنوعة لتأكيد هذا المعنى وتوظيفه 
 .لإلجابة عن تساؤالت تتعلق باالحتماالت

تعالج أنشطة نمذجة تجربة يتدخل فيها  -
 االنحراف متغير عشوائي وتوظف

 .  المعياري واألمل الرياضي
  

تستعمل مختلف التمثيالت كالمخططات،  -
الجداول، شجرة اإلمكانيات لطرح المبدأ 

  .األساسي للعّد وشرحه
تبرر قوانين التحليل التوفيقي انطالقا من  -

معالجة أنشطة في العّد تتمحور حول 
السحب على (تجارب بسيطة في السحب 

 اإلعادة،السحب في التوالي دون إعادة، مع
 ) آن واحد

تعالج حاالت بسيطة في العّد لتدعيم  -
مكتسبات التلميذ حول حل مسائل في 
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 االحتماالت الشرطية

  األحداث المستقلّة
  تعاريف ، خواص(

ت الكلية، دستور االحتماال
  )النمذجة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
قوانين االحتماالت 

  المتقطعة
قانون التوزيع المنتظم، (

  
 

التعرف على استقالل أو ارتباط  -
 .حادثتين

  
توظيف شجرة االحتماالت لحل  -

 .مسائل في االحتماالت الشرطية

  
  
  
توظيف دستور االحتماالت الكلية  -

لحل مسائل في االحتماالت تتعلق 
 . بالسحب من أكثر من وعاء

   
نمذجة وضعيات باالعتماد على  -

.ب أو اإللقاءالتجارب المرجعية للسح
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

  
حل مسائل في االحتماالت توؤل  -

إلى توظيف قانون التوزيعات 
  .المنتظمة

 .االحتماالت المتقطعة
  

يبرر تعريف االحتمال الشرطي انطالقا  -
من وضعيات بسيطة في االحتماالت 

  .المتساوية ثم يطبق في الحاالت األخرى
تعتبر األنشطة التي تتعلق بتجارب  -

المتتالي ميدانا خصبا لمعالجة السحب 
االحتماالت الشرطية، لذا تقترح على التلميذ 

وضعيات متنوعة منها توفر له فرصة 
 .توظيف شجرة االحتماالت

توسع هذه المسائل إلى وضعيات إدماجية  -
أو /من محيط التلميذ في ميدان االقتصادي و

أو الفيزيائي وإلى المواد /البيولوجي و
  .الدراسية األخرى

يتعلق األمر بمعالجة تجارب توؤل  -
نمذجتها  إلى تجارب السحب بأنواعه 
الثالثة وإلى إلقاء حجر النرد و القطع 

النقدية، ثم تمديد هذه النمذجة إلى وضعيات 
تتدخل فيها المتغيرات العشوائية المتقطعة 

  . وشجرة اإلمكانيات
تعتبر المحاكاة وسيلة ضرورية لنمذجة  -

لك باستعمال تواتر مبنية على التجربة وذ
كل مخرج من  مخارجها، في حين تصبح 

قوانين التحليل التوفيقي أداة رياضياتية قوية 
 . لنمذجة نظرية

 
  

تنوعها عند ونؤكد على أّن اختيار األمثلة  -
التطرق إلى تجربة برنولي، يساعد التلميذ 

على التمييز بينها وبين تجربة عشوائية 
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قانون برنولي، قانون ثنائي 
  )الحّد

  
  
  
  
  

  
التالؤم مع قانون احتمال 

  .متقطع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
قوانين االحتماالت أمثلة ل

 المستمرة

قانون التوزيعات المنتظمة (

 .التعرف على تجربة لبرنولي -
 
إيجاد قانون ثنائي الحّد لتجربة  -

 .تتعلق به

  
  

  
  

استعمال نتائج محاكاة من أجل  -
قياس تالؤم سلسلة ُمشَاَهَدة ونموذج 

 .احتمالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
نموذج احتمالي رفض أو قبول  -

 .انطالقا من عتبة مقترحة

  
  

  
التحقق من أّن دالة معّرفة على  -

]مجال  ];α βهي كثافة احتمال. 

حساب قانون احتمال متغير  -

  .كيفية
 ثنائي الحّد على نعتمد  في تبرير قانون -

مخطط، شجرة (نختلف التمثيالت البيانية 
 ...)االحتماالت، 

يتعلق األمر هنا بتعيين قانون االحتمال  -
 nمتغير عشوائي لتجربة برنولي مكررة 

.مّرة في نفس الشروط ومستقلة عن بعضها
  

تتم في البداية دراسة وضعيات ذات  -
اوية ثّم تتوسع إلى االحتماالت المتس

وضعيات يقوم فيها التلميذ بمحاكاة سلسلة 
ق نموذج احتمالي يفترض أنّه قابل فو

 .لوصف السلسلة الُمشَاَهَدة

يعّرف معيار قياس التالؤم والذي نرمز  -
 بأنّه مجموع مربعات  d2له بالرمز 

)الفروق بين التواترات  )i i ,...,k
f

 الُمشَاَهَدة 1=
)و االحتماالت  )i i ,...,k

p
 المعطاة في 1=

النموذج المفترض أنّه يصف السلسلة 
): الُمشَاَهَدة أي )

i k

i i
i

.d f p
=

=

= −∑ 22

1

 

نكتفي بالحالة التي يكون فيها  -

1 2
1= = = =kp p ... p
k

. 

 في حلة رفض نموذج عند اختبار تالؤمه -

المجازفة "َهَدة يطلب تقديم مع سلسلة ُمشَا -
 . ، وهذا حسب عتبة مختارة مسبقا"بالخطأ

 
  

يمثل قانون التوزيعات المنتظمة على  -
]المجال   والقانون األسي، حقال ثريا 01;[

باألمثلة التي تتعلق باالحتماالت المستمرة 
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]على المجال  ];01 ،
 )القانون األسي

 
 
  

 ككثافة fعشوائي مستمر يقبل دالة 
احتمال، وحساب األمل الرياضياتي 

ياري لهذا والتباين واالنحراف المع
 .المتغير العشوائي

توظيف المتغير العشوائي المستمر  -
  .لحل مسائل في االحتماالت

التي نعمل على استغاللها في اتجاهين، 
التكاملي والثاني هو حل األّول هو الحساب 

 .مسائل في االحتماالت المستمرة

تعطى نمذجة جميع الوضعيات التي تعالج  -
  .أمثلة لالحتماالت المستمرة

يوسع قانون التوزيعات المنتظمة على المجال  -
[ ] إلى المجال 01;[ ]a ;bمن خالل أمثلة .  

                الهندسة  )3.2

  
الهدف المنشود في ميدان الهندسة هو أساسا تدعيم مكتسبات التالميذ في الهندسة الشعاعية وإدماج 

  :مفاهيم جديدة إلثراء هذه المكتسبات 
يسمح توسيع الجداء السلمي إلى الفضاء بحل مسائل جديدة والتعمق أآثر في الهندسة  •

 .الفضائية
  .هندسيتدرس األعداد المرآبة في إطار  •
 .يتواصل تدريس التحويالت النقطية في هذه السنة من خالل األعداد المرآبة •
تعالج األوضاع النسبية ـ التي درست في السنة األولى ـ لمستويين، لمستقيمين، لمستقيم  •

وهو ما يوفر فرصة للتعامل مع معادالت ديكارتية والتمثيالت . ومستو   في إطار تحليلي
  . وحل جمل خطيةالوسيطية في آن واحد

  
  : تتلخص الكفاءات المستهدفة أساسا فيما يلي

 .توظيف األعداد المرآبة لمعالجة وضعيات بسيطة تتعلق بخواص األشكال الهندسية •
 . حل مسائل باستخدام التحويالت النقطية المألوفة •
نقطة توظيف الجداء السلمي في الفضاء لتعيين معادلة ديكارتية لمستو ولحساب المسافة بين  •

 .ومستو، وللبرهان على خواص التعامد ولتعيين مجموعات النقط
 .توظيف معادالت ديكارتية وتمثيالت وسيطية لتعيين تقاطع مستويات ومستقيمات •

األعداد (حل مسائل حول محال هندسية وإنشاءات هندسية باستعمال األداة األآثر نجاعة 
  ...). لبحتةالمرآبة، التحويالت النقطية، المرجح، الهندسة ا

  
  
  
  

  توجيهات وتعاليق وأنشطة  مستهدفةالكفاءات ال  المحتوى المعرفي
 الهندسة المستوية

  
  األعداد المركبة

  
  

إجراء العمليات الحسابية على األعداد  -

  
  

  .  ندرس األعداد المركبة في إطار هندسي  -
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الكتابات المختلفة لعدد 
، Cمركب، الترميز

العمليات على األعداد 
  المركبة،       

ie: ترميز أولير  a
 

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

معادالت من الدرجة الثانية 
  .Cفي
  
  
  

  األعداد المركبة 
والتحويالت النقطية من 

  :الشكل

  .المركبة
   استعمال خواص مرافق عدد مركب -
 حساب الطويلة وعمدة لعدد مركب غير  -

  .معدوم
ي ثاالنتقال من الشكل الجبري إلى الشكل المثل -

 .و العكس
 

دسية باستعمال التعبير عن خواص ألشكال هن -
 .األعداد المركبة

  
  
  
  
 
توظيف خواص الطويلة والعمدة لحل مسائل  -

 . في األعداد المركبة وفي الهندسة

  
 

توظيف دستور موافر لحل مسائل في األعداد  -
 .المركبة وفي الهندسة

  
  
  
  

  
 . معادلة من الدرجة الثانيةحّل -
 
 معادلة  من  معادالت يؤول حلها إلى حّلحّل -

 .نيةالدرجة الثا
 

تعيين الكتابة المركبة  للتحويالت المألوفة  -
  ).االنسحاب، التحاكي، الدوران (
التعرف عن تحويل انطالقا من كتابته  -

 .المركبة

 نقترح أنشطة تتعلق بالبحث عن مجموعات  -
  .أو استعمال المرجح /نقط و

  
  
ieيرمز  - a للعدد المركب cos i sin+a a  
  
 ذات Wنميز دائرة مركزها النقطة -

  W أو نصف مستقيم مبدؤه 0zالالحقة
بعالقة من الشكل 

i
0z z k e q= +،  

k ثابت موجب و q يمسح R عندما يتعلق 
 +R يمسح kثابت و qاألمر بالدائرة أو 

 .عندما يتعلق األمر بنصف المستقيم

يدرج تفسير طويلة وعمدة العددين   -

A B
z z− و 

A B

C D

z z

z z

−

   واستعمالهما−

  .في حل مسائل هندسية
نبرهن الدساتير المتعلقة لطويلة وعمدة جداء  -

أو حاصل قسمة عددين مركبين غير معدومين، 
  .ين عندئذ أهمية ترميز أوليرنب
نستعمل ترميز أولير إليجاد دساتير التحويل (

  ).المدروسة سابقا في حساب المثلثات
  
  مكب نتطرق إلى الجذرين التربيعيين لعدد  -
قدم المساعدة المناسبة للتلميذ لحل هذا النوع ت -

  .من المعادالت
)نبرز الكتابة المختصرة - )- = -0 0'z z k z z  

  . من التحاكي و الدوران لكل
  
تعالج مسائل هندسية يتم فيها برهان خواص  -

هذه التحويالت كحفظ االستقامية، التوازي، 
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 ( ) ( )' 'M z M za  
=مع +'z az bو*Î ¡a

Î   أو £a ׀1=  وa׀  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  التشابهات المستوية 

  المباشرة
تعريف، الكتابة المركبة 

) التقايسات(حالة خاصة
مركب تشابهين مباشرين 

 .خواص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حل مسائل هندسية تتطلب استعمال  -
انسحابات، تحاكيات أو دورانات  بواسطة 

 .األعداد المركبة

توظيف األعداد المركبة لبرهان خواص  -
 ن والتحاكياالنسحاب، الدورا

  
  
  
 

  
 .التعرف على تشابه مباشر -

 .التعبير عن تشابه مباشر باألعداد المركبة -

 .تركيب تشابهين مباشرين -

تعيين التحليل القانوني لتشابه مباشر بواسطة  -
 .األعداد المركبة

توظيف التحليل القانوني لتشابه مباشر  -
 .بواسطة األعداد المركبة

  
  
  
  
  
  
شرة لحل توظيف خواص التشابهات المبا -

  .مسائل هندسية
  
  
  
  
  
  

؛ التأثير على األطوال وعلى ...المرجح،
يمكن في هذه الفقرة االعتماد ... . المساحات؛

على تمييز الدائرة و تمييز نصف المستقيم 
  .المشار إليهما أعاله

   
 المباشر كتحويل نقطي يحافظ نعرف التشابه -

على نسب المسافات و يحافظ كذلك على 
  .الزوايا الموجهة

في الحالة التي تكون فيها نسبة التشابه  -
، نقول عن التشابه المباشر إنّه 1المباشر هي 
  ).أو إزاحة(تقايسا موجبا 

 ين التحويالت المدروسة سابقا ه أنبين -
  .تشابهات مباشرة

بهات أخرى شكلها نه ال توجد تشاأنقبل  -
aالمركب يختلف عن  bz ' z=    مع+

a ∗∈ Cو Î Cb).يمكن برهان هذه النتيجة  
) ماعدا االنسحاب(نبين أّن التشابه المباشر -

.مركزه و نسبته وزاويته: يتميز بثالثة عناصر
  
 نستعمل تعالج مسائل متنوعة و وضعيات -

فيها المثلثات المتشابهة تدعيما لمكتسبات 
  .التالميذ في السنة األولى

   ’A, B,A’,Bن إذا كانت أنبرهن  -
 نقط مختلفة مثنى مثنى فإنه يوجد تشابه أربع

  .’B  إلىB و ’A إلى Aمباشر وحيد يحول 
  

   
نعمم تعريف الجداء السلمي في المستوي إلى  -

داء السلمي الفضاء، نراجع بهذه المناسبة الج
 ونستعمل التعبير. في المستوي

  ".شعاع يعامد مستو " 
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  الهندسة في الفضاء
  

الجداء السلمي في الفضاء 
 .وتطبيقات له

  الجداء السلمي-
  )تعريف، العبارة التحليلية(
المستقيمات والمستويات -

  في الفضاء 
تمثيل الوسيطي، التمييز ال(

  )المرجحي األوضاع النسبية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
توظيف الجداء السلمي إلثبات تعامد  -

مستقيمين، تعامد مستويين، تعامد مستقيم 
 .ومستو 

توظيف الجداء السلمي لتعيين معادلة  -
 .ديكارتية لمستو

توظيف الجداء السلمي لحساب المسافة بين  -
 .نقطة ومستو

توظيف الجداء السلمي لتعيين مجموعات  -
 .نقط

  
  
  
  
 ستعمال التمثيالت الوسيطية ا -

 نقط 4لحل مسائل االستقامية، التالقي، انتماء 
  .إلى نفس المستوي

االنتقال من جملة معادلتين ديكارتيتين لمستقيم  -
أو معادلة ديكارتية لمستو إلى تمثيل وسيطي، 

  .والعكس
 تحديد الوضع النسبي لمستويين، -

 .لمستقيم ومستو، لمستقيمين

 ن،تعيين تقاطع مستويي -

  . مستقيم ومستو، مستقيمين

تعالج مسائل يتطلب حلها استعمال الجداء  -
 .أو عبارته التحليلية/السلّمي و

 
 مجموعات النقط المقصودة هنا هي تلك -

   حيث  Mمجموعة النقط : المعرذفة كما يلي

 AM. u k=
uuur r

   أو بصفة عامة
 

2 2MA MB ka b+ =) kعدد حقيقي   .(  
نه يمكن تمثيل مستقيم بمعادلتين أنسجل  -

  .خطيتين
  
نبرر كيف أّن دراسة الوضع النسبي   -

لمستويين أو لمستقيم ومستو أو لمستقيمين 
  .يؤول إلى حل جملة معادالت خطية

 مستويات الذي يؤدي 3نتطرق إلى تقاطع  -
ثة إلى حل جملة ثالث معادالت خطية بثال

 .مجاهيل
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  :وجيهات منهجيةت. 8

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

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



 50

و من جهة أخرى يتعود هذا على أساليب ". لماذا ندرس الدوال " أو " لماذا ندرس المعادالت؟ 
و إلى اختيار األنشطة التعلمية و لهذا فإن األستاذ مدع. البحث مما ينمي فيه روح االبتكار و اإلبداع

المشكالت التي تخدم هذا االتجاه، و عند معالجته لها يعمل على إعطاء الوقت الكافي للتالميذ خالل 
فترة البحث آما يسمح لهم بعرض ما توصلوا إليه فينظم المناقشة بينهم و معهم فيعيد إليهم الكرة 

ضها تارة أخرى عند الضرورة، آما يساعدهم بإعادة طرح بعض أسئلتهم عليهم و يجيب على بع
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 يؤديها /تعليميةتنقسم ممارسات العملية ال
في آن واحد و في إطار من التوافق و  األستاذ و ممارسات تعّلمية يؤديها التلميذ، و يحدث آل هذا

و تتراوح . التناسق و التكامل و بدرجة مسؤولية أآبر عند األستاذ، باعتباره محرك العملية برمتها
ن تقديم التعلمات إلى تقويمها مرورا ببناء المعرفة و  توظيفها و ذلك عبر سلسلة هذه الممارسات م

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 توسيعه أو تجريده أو توظيفه، و في بناء 

براهين و صياغتها أو صياغة نصوص رياضية أخرى، و في التبليغ و هيكلة المعارف و التدرب ال
على الطرق و  التقنيات و الخوارزميات أثناء حل التمارين المنزلية و الفروض المنزلية و 
الفروض المحروسة و االختبارات و أثناء تصحيحها بعد إنجازها، و الجدير بالذآر هو العمل على 

حدث آل ذلك  في جو يسوده الحوار و النقاش و النقد البناء و التفتح على الرأي اآلخر و أن ي
التطرق، مثال، إلى الجانب التاريخي لمفهوم ما أو إلى أعمال بعض الرياضيين، آلما أمكن ذلك 

  .خاصة عند حل المشكالت
 و التلميذ على إن أداء هذه الممارسات اليوم يتطلب وسائل متنوعة تساعد آل من األستاذ

القيام بها، فباإلضافة إلى الوسائل التقليدية المتعارف عليها في عالم التربية و التي منها الكتاب 
إلخ، نجد أن هذا البرنامج يقحم و سائل .... المدرسي و وثائق األستاذ و آراس التلميذ و السبورة و
 و الحاسوب بما يتضمنه من برمجيات، و تكنولوجية جديدة منها الحاسبة العلمية و الحاسبة البيانية
، تعلم التلميذ العمل بهذه الوسائل اثنين هماالمالحظ هو أن العمل ينصب ها هنا على تحقيق هدفين 

  .أوال و توظيفها ثانيا من قبله و من قبل األستاذ   بغرض أولي يتمثل في ممارسة الرياضيات
اختيارات هذا البرنامج تلقي بظلها على هذه  وال شك أن المقاربة بالكفاءات التي تعتبر من 

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

حدد دور األستاذ، ذلك أن هذا الدور أآبر من لسنا في هذا المقام بصدد تقديم وصفة عمل ت
و لكننا نرسم له .أن يحصر في مجموعة من البنود أو التعليمات بالنظر إلى طبيعة مهمته التربوية

هنا خطوطا أساسية و شواهد ثابتة تكون نبراسا له في أداء رسالته أداء في مستوى الطموحات 
إن هذا :( امج، خاصة الفقرة األخيرة منه التي نصهالذلك نشير إلى أن مقدمة هذا البرن. المسطرة

تعتبر بمثابة ) يجسد صورة حية عن الرياضيات لدى هؤالء التالميذ...... البرنامج هو عقد تعليمي 
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اإلطار المرجعي الذي ينطلق منه األستاذ ألداء دوره الذي المنوط به، و الذي ال يقتصر على حدود 
مل بداخلها بل يتسع إلى ما قبل الدخول إليها و إلى ما بعد الخروج حجرة الدرس و ال على فترة الع

آما أن آل التوجيهات و التوضيحات الواردة فيه أو في الوثيقة المرافقة له ال تغني األستاذ . منها
فمن التفكير في إنجاز . عن االجتهاد و المثابرة لفهمها بقصد إثراء عمله بها تجسيدا لما جاء فيها

 التالميذ إلى التخطيط له إلى تنفيذه في إطار هذا البرنامج، يحقق األستاذ ربط التعلمات عمل ما مع
مع بعضها ربطا عموديا في الميدان الواحد و ربطا أفقيا في الميادين التعلمية جميعا، آما يتسنى له 

 مع ترتيب األولويات في المعارف التي يستهدفها في درسه من موضوع معين، بتوافق و انسجام
الكفاءات القاعدية التي ينص 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 

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

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

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 المعارف القابلة 

هم على محمل المقاربة بالكفاءات التي للتجنيد و يحث على توظيف الجاهزة منها، و حمل أخطائ
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 هذا الخطأ قصد الوصول إلى 

و ال يكتفي في أداء دوره . حقةمصدرها و من ثمة معالجتها، إن في الحصة نفسها أو في حصة ال
هذا، بالتفكير في المضامين و التخطيط لها بل البد أن يفكر أيضا في الكيفية التي يجسد بها 
التدخالت المذآورة في هذه الفقرة، فللطريقة التي يخاطب بها التالميذ و لألساليب التعبيرية التي 

 بعض األفكار الرياضياتية و للتفاعل الوجداني يتمثلها أمامهم و للكيفية التي يتعرض بها إلى تاريخ
التعلمية سلبا أو إيجابا و على مردودها و بالمقابل على /مع عمله تأثير مباشر على العملية التعليمية

و األستاذ هنا مدعو إلى تقديم صورة إيجابية عن الرياضيات في . التلميذ بصورة عميقة و دائمة
  . يذه خاصةالمحيط المدرسي عامة و لدى تالم

 : 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 عاداته في التعلم، 

تأآيد حصول النية لديه لمباشرة التعلم لذلك فهو مدعو إلبداء االستعداد و الترآيز الالزمين له و 
من خالل االستجابة لنظام التعامل ضمن المحيط المدرسي و قبول الدور الذي يعطى له فيه، سواء 

إن هذا الدور ال يقدم له على شكل الئحة من التعليمات و . ما يتصل بقاعة الدرس أو ما يدور فيها
ألخذ و الرد من البداية بل هي عبارة عن تعليمات األوامر، من طرف األستاذ أو غيره، ال تقبل ا

عمل يطلب منه إنجازه وفقها في قاعة الدرس أو خارجها، إضافة إلى توجيهات و نصائح و 
إرشادات تسوغ له بمسوغات ترغبه في العمل المدرسي إذ تبّين له فوائد العمل بها و المنافع 

 إهمالها أو التهاون في تطبيقها، و ذلك في إطار المبتغاة من ورائها و تشرح له المضار الناتجة عن
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 

  . لتصبح بعد ذلك عادة متأصلة فيهحول جدواها و التدرج في تطبيقها و التآلف معها 
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إن تعليمات العمل التي تقترن بإنجاز ما، تعتبر في إطار المقاربة بالكفاءات الوجه اإلجرائي 
و التي تتمحور أساسا حول ما يجب أن . للتوجيهات و النصائح و اإلرشادات المشار إليها سابقا

ففي قاعة الدرس يكون التلميذ .أو المكتبةيقوم به التلميذ في قاعة الدرس و خارجها أي في البيت 
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 مخططات أو االستفسار 

ن إنجاز هذه المهام يحدث بدرجات متفاوتة من تلميذ و نذآر هنا بأ.عن فكرة أو طريقة أو قاعدة
آلخر و من حين آلخر، آما أن اقتناع التلميذ  بإنجازها يكفل له سهولة االندماج مع أقرانه في عمل 

  . التعلمية/األفواج وفي التنافس الشريف معهم و التمرآز في قلب العملية التعليمية
في تنظيم وقته ألداء واجباته المدرسية بصفة متوازنة و أما دوره خارج قاعة الدرس فيتمثل أساسا 

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

بيقات إضافية و مراجعة دروسه و ضبط ما أشكل عليه فيها ليسأل عنه تعزيز مكتسباته بمعالجة تط
و في االستعداد للفروض الفصلية المحروسة التي تبقى لحد . الحقا أستاذه أو زمالئه في الصف

اآلن المحك الرئيسي الذي يحدد و يعطي إشارة االنتقال من مستوى دراسي إلى مستوى دراسي 
 .                أعلى

  :لتقويما 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 شيء ما، 
التعلمية باعتباره / بهذه القاعدة في العملية التعليميةأىوال ين. أو في تحسين مردود عمل معين

د على حمايتها من االنزالقات التي قد تفرزها عملية تجسيدها في إطار العمود الفقري الذي يساع
  .اختيارات و توجهات البرنامج

التعلمية فتمدده على آل / إن هذه االختيارات تجعل من التقويم جزء ال يتجزء من العملية التعليمية
عند معرفة الخطأ أو وال يتوقف . مراحلها إلى أن يلتف حولها، فيكون قبل التعلم و أثناءه و بعده

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

يذ و يكون أحيانا نتاج الممارسات التي تتم في قاعة الدرس بشكل منسجم بين األستاذ و التالم
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
يم التربوي الذي تتفاعل فيه إن التقويم الذي يتبناه هذا البرنامج يمكن أن نطلق عليه مصطلح التقو

حرآية عند آل من األستاذ و التلميذ معا و سويا و ليس -الجوانب المعرفية و الوجدانية و الحس
 فمن العبث أن نحاول في هذا المقام إعطاء طريقة نموذجية تتكفل ،لذلك. بشكل منفرد آل على حدة

لمقاربة بالكفاءات، تسمح لألستاذ  ولكننا نقدم خطوطا عريضة، في إطار ا،بتفاعل هذه الجوانب
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 بالتقويم و  

لماذا "و " م؟ آيف أقّو"و "  م؟ ماذا أقّو"و " م؟متى أقّو: "ى له و تتمثل في األسئلةالتي تعطي معن
إن محاوالت اإلجابة على هذه األسئلة آفيلة بإحالة األستاذ على التفكير في الفترات التي ". م؟أقّو

نفذ يخصصها للتقويم خالل حصة الدرس و في األشياء التي يقومها في درسه و في الكيفية التي ي
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بها ذلك و األدوات الضرورية له و لتالميذه للقيام بهذه المهمة إضافة إلى التفكير في أهداف هذه 
  . العملية

إن المقاربة بالكفاءات تعتبر موجها و إطارا لهذا التفكير تمده باألفكار الرئيسية لإلجابة، تلك 
  . صة للتقويماإلجابة التي نوجزها في الفقرة الموالية و المعنونة بفترات مخص

  
  .فترات مخصصة للتقويم) 2.5
 :قبل التعلم •

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

ا متوفرة فقط عند التلميذ أو أنها الضرورية لهذه الحصة و التي تنحصر عادة في إما أنه
و عادة ما يتم تجسيد ذلك بواسطة   . جاهزة للتوظيف من قبله أي أنه قادر على تجنيدها

إن . أسئلة معدة سلفا تطرح شفهيا أو آتابيا ليجيب عنها التلميذ أو من خالل تقديم نشاط له
 ضروري لمواصلة العمل التحقق من إحدى الصفتين اللتين تحملهما مكتسبات التالميذ أمر

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

   
 :أثناء التعلم •

ذ منهمكين في أي عندما يكون التالمي التعلم،يطلق على التقويم الذي يجرى خالل عملية  
نجاز عمل و بصفة عامة عندما يكونون في حالة تعامل مع ما إالبحث في مشكل أو في 

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

 و هو يستمع إلجاباتهم و يالحظ أعمالهم، نظرة أولية عما حققه ،دئ ذي بدء با،لألستاذ
من ثم يتعمق في معالجة الوضعية بإعادة الشرح مثال ، وبعضهم من تعلم دون البعض اآلخر

أو تقديم تطبيق إضافي إن آان األمر يتعلق بتقنيات حسابية أو خوارزميات أو نشاط تعلمي 
 من اإلمكانيات ى غير ذلكإل... الذي أحاط بالمفهوم مثال الغموض  من شأنه إزالة خاص

  .التي ال يمكن حصرها في هذا المقام
 إن التقويم التكويني ال ينبع من االستماع إلى إجابات التالميذ أو مالحظة أعمالهم، فحسب، 
يذ بل و ينبع أيضا من توقعات األستاذ و تنبؤاته لمواقع الصعوبة التي يمكن أن تعترض التلم

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 المعرفي الذي تعتبر التجربة 

 أن الرغبة الملحة ،في هذا الباب، و الجدير بالذآر. المهنية و الخبرة في الممارسة جزء منه
 األداء و الرفع من المردود، تعتبران من أآبر البواعث لدى األستاذ للبحث عن في تحسين

  .الصعوبات التي تعترض عملية التعلم عند التلميذ و من أقوى المحفزات له
  :بعد التعلم •

 يشرع في حوصلة المكتسبات الجديدة ة المقصودمعرفةبعد أن ينتهي األستاذ من تقديم ال  
ويتم ذلك بأشكال مختلفة منها األسئلة المباشرة،  ،هم تعلماتللتالميذ من خالل تقويم
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االستجوابات، الفروض المحروسة، الفروض المنزلية، األبحاث، مما يعني أن التقويم بعد 
و بما أنه يتجسد على . التعلم يمكن أن يكون في نفس الحصة آما يمكن أن يكون خارجها

التقويم " صيلتها فقد اصطلح على تسميته أرضية التعلمات الجديدة لمعرفة نتائجها و ح
  ".التحصيلي 

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 سابقة لها، 

ع و أشمل من أدوات التقويمين السابقين، إذ تعتبر و هذا من منطلق أن أدوات هذا التقويم أوس
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
 :تحضير التالميذ المتحان البكالوريا) 3.5

 يرتكز على تراآم المعارف واسترجاعها واعتماد نفس األنماط لحل نظام تقويممرور من إن ال
 انتقالية يتطلب مرحلةيقتضي تجنيدا واعيا ومتحكما فيه للمعارف والموارد  نظامالمسائل إلى 

  .إلرساء هذا النظام الجديد
نيد المعارف واستعمالها  خالل هذه المرحلة االنتقالية، يخصص للتعلم في القسم حيزا معتبرا لتج

  .متنوعة"  مشكل- وضعيات" أو يةفي أنشطة إدماج

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

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

ة اتيتهدف إلى قياس درجة تحكم المتعلم في مجموعة من الكفاءات الرياضيجية  إدماالل اقتراح مسألةخ

  .والكفاءات العرضية المستهدفة في مرحلة التعليم الثانوي

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

ته على توظيف موارده لحّل مشكالت ا بقياس قدرفيها درجة التوجيه لمساعدة المتعلم، بما يسمح

  .بنفسه

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

  . يذ من استعمال هذه المفاهيم عندما يتطلب األمر ذلكغير أن هذا ال يعفي التالم
 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

 ، إحدى انشغاالت الباحثين في علوم التربيةشكّلت مسألة تحويل المعارف لمدة طويلةلقد 
 .ياء لمطالبة المتعلمين بعد ذلك باسترجاعها كما هيّن دور المدرسة ال يتمثّل في تدريس أشذ أإ
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متنوعة سواء أكانت مدرسية بل يتعلّق األمر بمساعدتهم على استعمال مكتسباتهم في وضعيات 
   .غير مدرسيةأو 

معارف كيفيات اكتساب اليهدف إلى تحديد سعى كم إلدماج أهمية ا في هذا اإلطار تبرز 
   . هاتحويلتوظيفها وإعادة هيكلتها و في القسم وفي نفس الوقت

ال تقتصر فقط على اكتساب معارف ومهارات بل تهتم أيضا رتكز اإلدماج على سيرورة تعلّم ي
  . ميذبتجنيد هذه المعارف والمهارات في وضعيات لها داللة بالنسبة إلى التل

  : أهداف نشاطات اإلدماج من
 التالميذ في وضعية مركبة، لها داللة بالنسبة إليهم، تتطلّب تجنيد مجموعة جعل -

 .واردمن الم
في وضعيات مستقاة )  ومهاراتمعارف( مكتسباتهمميذ على استعمال تدريب التال -

 .من محيطهم االجتماعي والثقافي
  .خلق روابط بينهاترسيخ المعارف السابقة وإعادة هيكلتها و -

 إّن التحكّم في عناصر متشتتة ال يؤدي مباشرة إلى إمكانية استعمالها في وضعيات
التوظيف في الوقت والموضع ال تعني شيئا دون ها قواعد استعمالمبرهنة أو ،  فمعرفة إدماجية
  .المناسبين

 تخصيصنقترح الكفاءات،  يرتكز على الذي برنامج هذا الدماج في اإل     للتكفل بأنشطة
يمكن تجنيدها لحل وضعيات مركبة لها التي كفاءات ال مجموعة من توفرت كلما ، منتظمةفترات
حصص للمراجعة  هذه إلى إلدماجعلى أن ال تتحّول حصص ا. بالنسبة إلى التالميذداللة

 .التقليدية أو لحل تمارين بدون هدف مسطر
     

  : البرهان الرياضي و المنطقـ 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 المنطقية، و آذلك 

دي ال ذلك أن طابعها التجري. األمر بالنسبة ألنماط البرهان عند معالجتها في صيغها المنطقية
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
نه لذلك ال يشكل آل من المنطق و أنماط البرهان موضوعا للدراسة على حدة، ينتهي الحديث ع

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 الموضوع المعالج 

رهان معين من إعطاء مفهوم القضية مثال أو توظيف المكممين الوجودي و الكلي أو توظيف نمط ب
و نؤآد في هذا الشأن أن للعودة المتكررة و المستمرة إلى آل منها فوائدها في تعويد التلميذ .إلخ... 

  .على ممارسة البرهان بشكل سليم و في تدعيم قدراته على التحرير الرياضياتي و التبليغ
  
  :تكنولوجيات اإلعالم و االتصال ـ 7
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ي مرحلة التعليم المتوسط، وبالتالي فإن للتلميذ مكتسبات أدخلت الحاسبة العلمية و البرمجيات ف
في هذه السنة يحتاط األستاذ حيال هذه المكتسبات و ال يطمئن إليها بصفة . مفترضة في هذا الجانب

آلية، نظرا لتنوع الحاسبات مثال و الذي يخلق تذبذبا في التعود على نوع معين منها عند التلميذ 
لذلك يحرص . آل اللمسات التي تتوفر عليها خاصة في ميدان اإلحصاءإضافة إلى عدم استعمال 

األستاذ على توفير األنشطة التي تساعد التالميذ على استعمال هذه الحاسبات و يختارها وفق 
نفس المالحظة تنطبق على . للغرض الذي يحدده هو سلفا و يوفر لهم الوقت الكافي للقيام لذلك

نه إذا آان في متناول معظم التالميذ اقتناء حاسبة علمية فإنه ليس البرمجيات ولكن بحدة أشد أل
بمقدور أغلبهم اقتناء حاسوبا شخصيا، زيادة على ما يمتاز به هذا األخير من سعة في الوظائف و 

  .تعقيدات في استغالله
ت في متناول آل أما فيما يتعلق بالحاسبة البيانية فإنها تعتبر أداة جديدة على األستاذ و التلميذ و ليس

التالميذ، فاألستاذ هنا مدعو إلى بذل جهد أآبر في سبيل اآتشافها و اآتشاف ما يمكن أن تساهم به 
إنها في هذا البرنامج بمثابة قطب إضافي إلى أقطاب العملية .عندما يوظفها في درسه

ثيال لها وبما تسمح به التعلمية بما تساعد على التطرق إلى المفاهيم بصورة أآثر قربا و تم/التعليمية
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

يعتبر توفير الوسائل التي تساعد على أداء العمل التربوي و توظيفها بشكل عقالني أمرين في غاية 
ة و الحساسية، ذلك أن عدم توفرها أو عدم حسن استغاللها يعيق العمل التربوي من حيث أنه األهمي

ويتعلق األمر هنا بنوعين من . يقلل من قيمة هذا العمل أحيانا وال يسمح بأدائه أحيانا أخرى
 بين الوسائل، وسائل يستعملها األستاذ مباشرة من دون التلميذ و  وسائل يستعملها التلميذ، غير أن

فاألستاذ ينطلق من مبدأ االعتماد على . هذا وذاك توجد وسائل ذات استعمال مشترك بينهما
البرنامج و الوثيقة المرافقة له ثم الكتاب المدرسي، الذي يعتبر الوجه األآثر تفصيال لنيات البرنامج 

وسه و أعمال و لغايات المدرسة في مستوى دراسي معين، و السندات التربوية التي يثري بها در
أما الوسائل التي يستعملها التلميذ، فباإلضافة إلى األدوات .التالميذ من خالل ما ينتقيه لهم منها

التقليدية من الكتاب المدرسي و الكراس و القلم و أدوات الرسم الهندسي يدرج هذا البرنامج 
. و برمجيات الهندسة الحرآيةالحاسبة العلمية و الحاسبة البيانية و البرمجيات بما فيها المجدوالت 

إن هذه الوسائل تدرج ألول مرة في العمل 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 

لتلميذ و تحبذ له العمل بهذه الوسائل األستاذ إلى اإلعداد الجيد لألنشطة األولية التي تحث ا
التعلمية يضاف إلى األقطاب الثالثة و هي المعلم و /باعتبارها قطبا من أقطاب العملية التعليمية

إن إنجاز مثل هذه . المتعلم و المعرفة لها تأثير مباشر و سريع بل و لحظي على الفعل التعّلمى
 الدراسية، و انتقائي للمواضيع حسب الفوج الحصص يتم عادة بشكل دوري، على امتداد السنة

التربوي المعني في قاعة خاصة تضم أجهزة الحاسوب و الحاسبات البيانية و مجموعة من 
إن هذه القاعة تعتبر بمثابة  مخبر الرياضيات على . البرمجيات باإلضافة إلى الوسائل المكملة لها

  . غرار مخابر الفيزياء و العلوم الطبيعية
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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 بحصص تست

تعالج فيها أنشطة تتطلب استعمال هذه الوسائل من طرف آل التالميذ قصد بناء معرفة جديدة مثال أو تثبيت 
  .ت وسلوآات مرغوبة في اإلعالمية خصوصا وفي التعلم عموماممارسا

  :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
  .طابعة باألسود من نوع ليزر) 4
  Scannerز جها) 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
  .جهاز عاآس لمحتوى شاشة الحاسبة البيانية) 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 Intranet(مرتبطة ببعضها بشبكة ... ) ،Scannerالحواسب، الطابعات، (تكون آل األجهزة 

  ).Internet(وباألنترنيت المصفى 
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يمكن لألستاذ أن يستعمل هذا النظام في قاعة عادية عندما يتعذر عليه استعمال القاعة المجهزة أو عندما ال 
  .تتطلب أعماله ممارسة من طرف آل التالميذ لتكون هذه الوسائل إيضاحية أيضا

  :نيتكون هذا النظام م
  جهاز حاسوب محمول -
 Video Projecteurجهاز   -
 .شاشة للعرض -

 
   :مالحظة

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

 . بالوسائل البيداغوجية تحت إشراف وزارة التربية الوطنية
  

  


