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�"$ّ%"  

     �������	
�� ����� ا������ ا��ي أ  إ�� ����� ه� ا����
�
�� ا����#�  ��� إ�� �"���! ا� �

��;��ت #� آ�#� ��ا�8 ا���6�7، وه�ا �3 2)ل #�0 �"�/ ا.����م #� ���ء ��ا�+ ا��. ()حا&إ%�ر 


ل �����+ ا���� اCو�� 	��
ي آBداة �?<)ما��ور ا��ي 2ُّ
ل ��0 �، ا��ي د82 ��H ا���E F� ��Gداب 

 ��Iرا��ا ����ا F7J�2005/2006، �07ّ�"� ���ا ���P �ذ أو �3 2)ل ا��ICره� ���<� ا�R�>�� 60# �7> 

����R��0ا ا�وأ< /  FI3 ،+أو� !��ّ�� � �
ص ذات T� �# ;��ت����6�7 و��67ّ ا����F <�م ���7ّ/ �% 

��R�� �;�G�I��
ص ذات %��F �2ص ���ّ�ض Tو� ،+����R��0ت اVّ
 إ�� آ8 ���ان �3 ���د�3 ،إ%�ر �

�ّR� ���67ّ ا���ا�+����R�ه� ه�ا ا،
ص و��ّ��T��ا �! �3 أ��V �� 6>ّ�� �JX�C �7Yء #� ه����� � � ، و 

 ��� Z ذ����I[��
م �� 
��"ّ�\ %���! و ه ��G�����(� F� 6���ا �# +����R�3  ، ه�ا ا���ا َّ

ا ��7V�2

^I
7
ن وه6 ،�3 ����7 ا���6�7 ا� �Rي��
��Y�6�7 ا����7 ا��� �7> ، �R��� ���ا �R���������V �7ة �� 


ن #��0 إ�� ���<�ة � Pّ�60 �3 ،إ��60V��"� ا.����ل�
رة %����R و#ّ���� ��3 ا� �T� 3��7.   

   ،/RI �� ��8إ;�#� إ "�  ���	

����ه� ا�P� ا��� ا� ��<�ة وا&<)م  ����R ا� "�7Tّ ا�����RJ ��وري 

�F ا���م و ا8GّP�� �2a أ��ه �  #� HVأ�8GّP�� ،3 ��0ا (�`_أ<)،ا� �آ
ر�3 �J�ص ذات ا
T���� 

�JX�Cص و ا�b�ا F��J�ص ذات ا
T�������  و.، ���	
 ا&%)ع dّe أّن ا&ّ%)ع <�V �� �7ء #� ه� ا�

�ّ�� (��> �R��� +����R�و <�7 ا +����R�ت ا����8 f#60 أG� آ��ا ��Gا������ !��RJ�.  
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  ��ّدةـ$!* ا�ـ)% .1

���V ا&، ا� ��#� ا&������ أ��<�0 ا���8 ا��XRي ��� ا���م�3 ءHVا����;��ت     ��R7�� 6 ���ن�� إ�� ��

�)�b�ا 
اآ�R ��7`��ات ا��� ��Jأ <67  �0# ،����! و����)�! وأ�
ر� Fر و����د و���
J�� ء��# ��

  .� ����07R ���ه � #� ا&<�اد����� �R� ��R7Jت ��;�ه� وا� �� ��ت، <�7 

 و#� ا�"��ة ا��7
م،��� أ(R"_ ا����;��ت ��;�ة أآ�Y �3 أي و�f� _g #� آ��Y �3 #�وع 



��Vت ا&<)م و ا&��Tل، ا��� ه� #� �� �07 ���ج  ���،ا���
�P�� �Y��"�8 اi�I
وا���X ا��I �ل ا�

���ة ،.�����RJت ا����;��ت jR) � � �`RT� ���T> �0 � ) �# ر��;����� ه�. 

 8iارز���ت و���

ن ���ء ا����;��ت �2 3P��،�����;ر��  ��إ;�#� إ �ه�6 و ا�G �7"�ت،اJT  ���ا 

آ�i��ت ر��;����� ���Gض  (و ��7 �ت ��Rه��ت �3و، ����R7��ت ا��I�IC #� ا� ��#� ا����;���� ا�


ده� و("��0Vو(.  

 ب ا� �Y7Yت ���0 ا�0���I و ا���R و ا��"8�7 و ا.�� �.ت و ا&��Tء و ���،<���ة#�وع  ����7;��ت    

8��n  ا�"��ب،<67 وY ره��
J� ا&���ن ��"��7ت ���7 اT�� �7�7I  �T��ر��;�� ا ��� اCول و

  .ا�"���

��n ،و ��
د ا�8fG #� � ه� <�7! ا����;��ت اaن إ�� �gر��V� � �7> �0 ا� ���Jت وا�
;���ت    

��ر��0 �3 ا����6 ا��i��H�G و أ<J_ ��0 ا��I)��� <3 ا����6 ا� �دي، #�Pن  ������� � ����ء أ� 3� _�P �


ة ��0ا������ ��Tر g،ه�

<�� ا.آ��X#�ت ، �8PX واFI أدى إ�� � � �# 
 و�g ���7 ه�ا ا�� 

 درا�I اIC\ ا� ����J ����7;��ت وو;F  �6 إذ ،ا����;����� ا��� �0pت 2)ل ا���ون ا�Y)	� ا� �;��

��� #�و<�0، آ � ��"�0 ا���Xرا 
 �3 2)ل ��0����RJ #�  وذ�q7�b� d ا��7
موا��I #�� � أدى إ�� �

���ء و ا�rJ ا���H�Gء و ا��P ��ءCو <67 ا d���P� �و ا  ����T�رة و وا����د وا�T�g.وا ��V
�
�P��وا

  .ا.�V �<��ا��7
م 


ر ا��ي �8T #� ا����;��ت  J��"�(7،إن ا�رات ا
J��و ا  ��V
�
�P��وا ����Gض �� #� <7
م ا���


را #� �
<�� وJ� �Iر� �3<�7 ا���f� �0�و���� ���;��ت ا����ا �اb� �# +ه��8  ��q7 ا� �ا

�����Vت ا��Gد #� <���T  و ��ا<�ة ،ل ا� ��#�
ا� �ر��I، وذ�F� ��e� � d ا��`��ات ا� �� �ة #� 


��V ٌ#إ�� �J�"� 60G! ا���
�P� ت���� � #� آ��Y �3 ،ا������g 3> �0�� 8ب<�7!  �ضي (�ر ��+ 


اء �I ت�� �� �اد و ا�#Cة ا���
ر ا�"�(8 #� J��3 ا> dن، ��ه����Cر، ا�P#Cآ�ت أو ا
��n ا��7 3

إذ ��Tدف �
��� أ�I������R�� r و�
;�"�� #� ���د�3 ا&<)م و ا�����I و ا.�T�gد و ا��7
م 

�>��T�رة و ا����و ا ��>� �V.ا،�e�R� 8PX� ، ���82 #��0 أ�� � ر��;����� آ�&��Tء و ا.�� �.ت 

  . ا��bذ ا���ارات�د <�0�i��� �7 #� ا.<� إ��  �8 ���ا،و�6 ��
qg ا��C <�� ه�ا ا�"�


ل <�7 أآ�g �Rر �3 ا� ��رف   T"�7 �� �3 ا��3 ا�P � ���0ف إ� ����I ;��ت����ذا آ�ن ��ر�\ اu#

R��J� ن
P� ���;����� وا����ا� ���0ره� <��I�� ،r7J�ا ��"�;� ��0ف إ�ا _g
  :#uن ��ر���0 #� ا�

�����0،و�� �� ا�60G ��ى ا�� �� 7����RJ ا����;��ت  • !�ا����PG ا� ���J <�7  �3 2)ل ��ر

�8 ا� PX)تا����;����،وا��Rه�ن  �# d�ام ذ�b�Iوا . 
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<��ت#� إ�Vاء ا�"��� �� ا��7 �� �� ��0رات •��� 8i�Iام و�b�I��  ،،   �g�� .و#60 و#�����


�!، �3 2)ل درا�I � �ذج ر��� �/  •��   �;����� وأ�Peل ه���I#60 ا��7 �� �7 "�^ ا� �دي 


ا<�و<)�gت gو. 


��Vت  •�
�P��8 اY� ،�0;�>�0 و ��ا�b�Iام و8i�I وأ�I�����V rة #� F V ا� �7
��ت و��

 .ا�"���Y وا&��Tء

 .�0رات ;�ور�� ��را�I ا��7
م و#�وع ا� ��#� ا�2Cى�Hو�� ا��7 �� � ��رف ر��;����� و� •

   
��6 ا�و<u# !�7ن ا� �
�2 �3 ا��Rا�+ ا�����ة ه �# q�Gb� ��7 > Ffb� �0، وأن�و���� ���ه�6 ا�G �ا

 ��0
م ��GT <��� إ�� ���رG �6�7 و��67 ا��I�Iر��;� �0أ qg
��.����ل �3  �����6أن <�ض أي � 

وأن ��ا<� < ��7 ا���6�7  د.�� ����� �R��Tg ،67�� 7 إ<i�J! ، آ7 � آ�ن ذ�P � d��،ا� "�
س إ�� ا� ��د

 دون إ�Gxل �0G �0، ا��� ��r7J إ< �ل ا���8 ���I �ار و ،�0 ا��2Cة#� ا����;��ت ا����RJ ا� ��دة �

  .ا��
ا�r ا�
�Vا��� ����07R وا� �8 إ���0

  ��
 > 
V� �رف،و ا�� �ر �3 ا�g 
ا����;����� إ;�#� إ�� أ�I��r ا����PG ا� ���J و ��ر�r   ه

60G��7 ا> HP��� )��� <�7 ��0رات��ا،RR��ي ����7 #�! <��8 ا��،  ا���7 �� ���0 #� <�8 ا��� � �# 8>�G��

# !� Z ء����R��R��ء #�P � آ � ، �����J &(�ار أ��Pم�yه7! ا��I.ل  !� Z � ع�Rرة <�7 � ��ز������ 

 <�7  وإ��، PX)تا� �8 ة� �� آ�Gءا���� ا��7 � و ���
�� ��� �q7�b ا� 
اqg ا��� ���ل � �ر�Iت إ���

���
 .��Tد#! #� ����! ا��
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 ا��%�ر	� 	��-,�ءات .2
   ���ذا ا��%�ر	� 	��-,�ءات؟1.2

 عاجزين عن توظيف مكتسباتهم لحل مشكل األحيان،إن نسبة كبيرة من التالميذ يجدون أنفسهم، في أغلب 
قاربة هي مالتي و) المقاربة باألهداف( للتواصل مع الغير شفهيا، ومرد هذا إلى المقاربة المعتمدة أو 

خطية مجزأة إلى أهداف إجرائية يكتفي المعلم بتحقيقها لذاتها، في حين أنه يجب تجاوزها إلى اكتساب 
 .الغير مع والتواصل بفاعليةكفاءات تمكن التلميذ من حل مشاكل مدرسية أو من الحياة العملية 

تمادها في بناء البرامج يسمح  فإن اع،وباعتبار أن المقاربة بالكفاءات ترتكز على تصور بنائي للتعلمات  
 بحيث تكون هذه المعارف واإلجراءات ،للتلميذ بإعطاء معنى للمعارف المدروسة واإلجراءات المستعملة

 علوم التربية وفق مستجدات كما تسمح للمعلم بتطوير ممارساته الحاجة،حاضرة وقابلة للتوظيف عند 
 يتعلم؟ كيف يسير أخطاءه؟ بالتلميذ، كيفمامه أكثر وخاصة منها تعليمية الرياضيات، وذلك من خالل اهت

  .وكيف يقيمه؟ دون إهمال االهتمام بالمعارف
  ا��%�ر	� 	��-,�ءات .2.2
�V
  : <�ة ���ر� q��GP7ءة �
رد ����0

 مهمة أو ،جم ومتوافق بشكل منسبإنجاز، المعارف والمهارات التي تسمح ة منالكفاءة هي مجموع •

 .مجموعة مهام

 أمام جملة من ،تسمح) قدرات، ومهارات معارف،(وظيفية من موارد وي مجموعة منظمة الكفاءة ه •

  . مشاكل وتنفيذ مشاريع بحل،الوضعيات
  .     إ"-�=�� )���$ دا>��� ": ;28 ا�,
د ������� "�-�"�� ": "-��89)7 	6$ف 2ّ4 "3-2ا�-,�ءة ه1  •

 qgا
�0 ا����(� آ�07 ; 3 و;��� و�P و��ه�،#���GPءة ���_ ا� ��رف و ا� �0رات و ا� �8 >�G�� +�0 د��

ا�8 ه� و����f ذ����V،� 0� dة ��"��/ > �	(	 �#���:  


<� ��0م&���ز �0 � أو  ����� ا� ��رف وا� �0رات ا���رة <�7 .1 ��. 
2. ���
ع  0 �ا���Rx ا��ا��72 #� ا����م ;
 . � � ��  Z��G7د ��R�� ا� 
 .ق ا��ي ��Jح #�! ا�
;���  ; 3 ا����إ���ز ا� 0 �ا���رة <�7  .3

��A@ ا�-,�ءة 3.2<  

رد ���0 �� ��7� }i�T2 ة��� :�� �H ا��GPءة 

��Vءة إد���GP�ّ���: ا�و� � �
رة ��ّT�  .��"�/ ا��GPءة �3 2)ل إد��ج ا� �R��Pت 
��g��I ءة�GP�ا :�J�� ق��I �0� ة���V ���;و ���ءة �3 2)ل ����GP�رس ا� �.  

�� <�م � �ر�I! ا�: ا��GPءة آ����      "� �e(�� .�0 و�Iر� � ���0 <��GPءة ر(�� آ��3 <�� ا��Gد، �
�Iر�  ���
ره� ّJ� !�و���0، وه� #� ��� .  

   G�pءة و�GP��0 إزاء : ��ا�إن ا� 0 � ا� ���� �Bد��8Rg 3� �0 ا��7 �� ه� ���ج �� 
<� �3 ا��7
آ�ت ��
م 

GP��� ���ُ� إ�� ه� ا��7
آ�ت <�7 أ�X� �0�ّط إرادي و  �ءاتو;��� ��Jو�� <�G# ،!�7 إ%�ر ا� ��رَ�ْ�ُ

 ���G<8 #�! ا��
ا�r ا�Y)	� ا�  �7PX���TbX ا��Gد وا� � �7Y #� ا���رات ا� ��#�� و واع وه�دف،

7
ك ا��7 �� <�7 أّ�! أر�g �3 أن ا�
�Vا���،��آ�� وا���رات /ا���رات ا�"\I 60G� س�ICو<�7 ه�ا ا 

3� �7�7I ن ���د
P���i�`�ا ��إ ���G� ���ءة اH� �آ�ت ا
  . ا��7

���7�7ا���6 �

د : ��V3 و> qXP� �0# �������� r7J� � 0 إ���زه�، و �JR��� �0�ّءة أ�GP�ا }i�T2 3�
�� ا��7 �� أ	��ء ا&���ز����0 و��
� �0 �3 2)ل �)�(� ����Pإ� ��� Z�0، و���V 3� ءة�GP�ا   .ه�


ا�r ا���{ #� ��7ّ �ت ا��Z ��  �� 7 ا���ر�\ و#/ ا� ��إذ V �)������GPءات �]��Iذ  ���� 3�7J/ ر

���3 ا.<��Rر ���Hات �2B� و ،+����R��0�7 ا> }� ��Vو;���ت إد�� ���7 ��  �����دون أن �0 8 ا

 qgا
    .��ى ا��7 ��ا� ��رف و ا� �0رات ا����;�� و ا� 
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  إد"�ج ا��-��89ت. 4.2
، ا��� � q7�b� 8Yّ ا� ��رف و  ��R��P! ا� �ر��I�ج ���� �! ����� ا��> �� 7���� ��67ّP <3 ا&د��   

 �# ،��Iر� �ا !���"� ���
و;��� ذات د.�� ا� �0رات وا� 
اqg ا��� اآ���0R �3 2)ل � �ر��I! ا��

Fgو�3 وا ��������R إ��!، د.�� ��� ّ�ة ���I 3ق ا� �B�� ا� �Jو !��R��P � !7�`X�  �0ف� �8ّ ه�

  . ا��-��89تإد"�جإّن ه�ا ا&د��ج � . Z7JT� !�7> /7J� �B��ا

   ا�� ��D اCد"���� 1.4.2

��;

دة، #0��ك و;��� ا� �B�� ا����;����� ا� �آ�R &د����V ا�����R ا�T� �ءة ا�GP�ا �� ��� �)�# 

�TbX�ا �V���&8 ا ��ك ا���07، وه�7
ب J �7�7 ��ا� � �ا q7�b� �# �Y"�
��ت، ، وه��ك ��Xط �

 q7�b� �# ل
���اC .�iن ه�ا ا���Xط �R� �gأ #� ا���� اCو�� �3 ا���6�7 اا� ��
��ت،�� . آ8 �3 ه�


q�p وإد��ج ��R��Pت �3 أ8V �� �� ا��GPءة�� �)�# �#
  .ا�
;���ت �

�0�Iر�  � �)�G�7 ��7 �3 ا� �J�� ءات ه� أن�GP�8 #�(� &آ��ب اf#�7 وأ�I8 وf#إن أ.  

2.4.2 D ات وF��"د"�جCا ��  
  :     ��qT و;��� ا&د��ج �� �7 �3 ا�  �Hات، �
رد ���f ���0 #� ا����ط ا������


V qp �7 �3 ا� �R��Pت، #�����0 إد���V و. �� ��0 ا�
ا��ة �7
 ا�2Cى •�. 

• 67�� 7� �R����� .ذات د.�� 

��� �دة أو V �7 �3 ا� 
اد • �)�b�)ت اPX �3 ا� q�( ��إ �����. 

• ���V ء�e 67 ه����ا �# �Rx��ا !�# ��Y� ،67�� �ا ��إ �R����� . 
 ���RJ��3 ا�� ���� �>�� �� 3�� �0�# H� � n��  ه� ا�  �Hات ��� أ	�ه� ا&����� #� ا����;��ت، 

� 8� 
�ا(�8i�� 7، أي � �ر�I ا��GPءة ���<�ة أو �����، و��3 �� ه�.  

  :أ=�اع ا�-,�ءات 5.2

د المتعلم، مادة من مواد الدراسة كالرياضيات أو نالتي تتكفل بتنميتها، عهي الكفاءات : الكفاءات الخاصة

ويقترن هذا الصنف من الكفاءات بمدى تجنيد المتعلم للمعارف والمهارات التي يكتسبها في ... اللغة العربية
  .نطاق مادة معينة

ات مشتركة بين مختلف هي كفاءات تتطور ضمن سياقات متعددة ومختلفة ألنها كفاء: الكفاءات العرضية 

مجاالت التعلم، وتشترك في تحقيقها كل المواد واألنشطة التعليمية، فهي بذلك كفاءات دائمة وقابلة للتعميم، 
    .ويمكن نقلها من سياق المدرسة إلى سياق الحياة العملية

3. *��D�و=1  ا�F�Iا�  


ل <�م �gرة ا��7 �� <7!�3 ا� yآ� أّ�  � 3��
�0
م ر��;� �� <�7 در�V � ��7ّ . 2)ف ��3 ا���G� 6


ر ا���ر��b و J��ا<� ا�� �Vو ���ر �J���0
م #� ���
��ت G �ه�ا ا ��إ !g�J� 8Rg ������3 ا� ����>

�0V 3� ���7;��ت� �i��R�7�7 ��،ا� ��G���7 و ا���ا 
 و<�7 ه�ا ا�ICس ، و��ا<� ��0V 3 أ�2ى ا�� 

�Gه�6 ا����;����� و ا� �Rدئ ا� 
ا#�� ��0 #� ��ا��G7�b� 8 �3 ���م #�! ا�  ا��ي ،ا�"H7و��ا�� 
ذج #uن 


0
م �� �"�") ����J��rI ا�� 
 ا����7 و ا� Yّف وُ��ّ� <�7 أن ُ�،ا�� G� 88 آ��G� d7� ���(�� 

�7��� 8�Y أوFI و أe 8 و أر�g  	6 ���د ����G� 6\ ا�،ا� � 3P�م و
0G، 3� م
0G �ا d�ذ q���� غ�T�# 
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�>.�� ���V!� /�
ا���V qgة �3P� 6 ����� ، �د <�7 ا�����q ا���� �# !G�p
��0ف � 3�P ا��3� �� 7 � 

�7�
ر   ���� ��.�G�Iدة �3 ا��
ا#/ ��3 ا�� 
 ا����7 و ا�� ��G�، �� 7�7���� !���8Rg �0 ه� ا� �J� 3��و

0
م #� ه� ا�"��� ��X، ا� �Gه�6 ا����;����� G �ا q���� إ<�دة �R��� n�"� ���Vا �b)ف ���%� ر��;��

 ا��ي <�دة �� �T�q <�7 أ�! ��Xط <)�V، إذ ��درا �� ���د ،���� ا����;�ا� �0رات��Xط إ<�دة ��ر�\ 

 d7� �x��)�0رات �ا ا����� �Y8 أآPe �# أ d7� �# 6P"��د ا�� R# ، ���
 �ZRT �3 ا� �0رةو < 

�0G�p
  .ا�  �0��RJ� 3P #� آ8 �
H7��� qgم �

0
م أو ��Rأ <�7 #��ة ز���� � �����6ّ ، ا�"H7و����6�7ا�#�    G� 6 ،�T�� ل أو
J� �g 3� رج����� H� و��

 و ا�����RJت ا� �Hا��ة ا�7�7I �R> �7Y�C �3 ا����ر�q و �آr، ا���R^ ا� �3و ا� "�
س إ�� ا� ��د

 � �Gه�6 ا���د و ا� ����  آ � ه
 ا�BXن ������R، <�7 #��ات ز���� %
��7 و �����J،#� ا������ وا��� �6

  .ا�ّ�ا��وا��Rه�ن و 

  :آ�P94، 1(Q هOا ا����ذج،�M,�6م ا�D$د "JK !�$رج 

 . آ�����0 ر�
ز اC<�اد و <�����7ف  : ���67 ا��7 �� ا���د •

  . ���67 ا��7 �� ا���د ا���Xي •

2
ا(! • ���0
م ا���P وG� �� 7��67 ا���. 

• �FI
R����اد ا�>C8 ا X�� د���م ا
0G� ر
�P�و ا �. 

• �FI
0
م ا���د إ�� اC<�اد ا�"����� G� )� � �� ا و����� �Yأآ.( 

• �FI
�Rآ� �اد ا�>Cا ��د إ���م ا
0G�  :ي
��	 �Y��Y�ا ����ا �#. 

  :، 1M ا�8
ا"� ا��9	%�، آ�Q)1أ"� ",�6م ا�ّ$ا�� �M�$رج

• �0 Iدون ذآ� ا ���7ا� �I�"�م ا
0G �م ا���)>
 �� 3� 3��T�> 3�� ^�  .)��3ا��

0
م  •G� م��� ��ّ�ا�8 اPe �#�� ;) ،ت��
ا��3 إ���د ا� ��g  ���� إ���� 8i��� 8� (... 

•  �g(آ� ��ّ�ا�م ا
0G� (���م��ّ�ا�و ا �g(��ا Z7JT� ح�e 6��(.  

•  ���R��ت ا�g(��ع �2ص �3 ا
0
م ا�ّ�ا�� آ�G� م��� F� ا ��I� ل�زا
��. 

0
م ا�ّ�ا��  •G� 6 ����تإ�Y7Y �ب ا���  )��7Y �وال ا��ا(.  

<�R آ�#� ��ا�8 ا���6�7، و�3 2)ل �q7�b ���د�3 ا���67ّ ،ا��g(J !�$ّرج ",�6م ا�ّ$ا�� 1M ا�8
ا"� ا��$!$ة 


�� <�7 ا��"
 ا�������Y��7 ا�0
م ا�ّ�ا�� #� ا� �G� ��إ ،��iا���  :�3 ا�"��ب و ا������RI #� ا� ���7 ا.

0
م ���م  •Gا���ا�� I�� ا�� F وا��fب،(، #� ���ان اC<�اد وا�"��بI �0 دون ذآ� ا،��

 ).�Vاول ا��fب

0
م •G� م�����ّ�ا�س  ا�����0، #� ���ان ا Iدون ذآ� ا ،��I��
ا��3 إ���د ا� ����ت (g،  8�
"�


اس وا�Hوا��،gCوا��، اH�ات ا��
ل، ا� ����، ا�"�6، وJ�ات ا����ات،ا���
د، و
�8 ا� 

 ���� إ���� 8i��� (... 

0
م ا�ّ�ا�����م � •G ،��RI����3 آّ ���3  #� إ%�ر ا�� ^����7V �0 آ�� n�� ،�0 Iدون ذآ� ا

ا������RI، و���د (���x ا� �Gه�6 ا������ ���e 6ح �Z7JT (. ��`ّ�� إ��اه � ��`ّ�� ا�2Cى
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ل #� ���ان ا����س، J�"��ب، وا�اد وا�>Cان ا��� �# (Y� ب�f�و آ��اول ا ��إ FI
��

�I��0�\���ان ا��%� ��ه�R م).  آ
0G� م��� ��ّ�ا�ا ������ <�R ا����r ا�"���� آ��اول 

��0 �`ّ�� آ �� ��`ّ�� آّ �� أ�2ى، 	F� �#�f�� 6ّ ا����r ا� ����R���R��7 <3 ه�ا ا��`ّ�� ��رة �

�7Y3 2)ل أ�� !��e 6ّ�7 و��� .  و.�I`)�! ��رة أ�2ى، و��Z7JT� �J ا�ّ�ا�� #� ه� ا� �

0
م •G� م��� ��ّ�ا�)ا��ع �2ص �3 ا
أي ��ا��  ( و ���� 8 ر�
ز ���دة،�gت ا�����R آ�

). ا������ <�R ��82 ا����r ا���Rي ����I �ل ا�ّ�ا�� ا���Jb وا�ّ�ا�� ا������G، ���د�� ا� ����6

��G����و ا ��Jb�3 ا���ّ�ا�ا q���� ء�J>�7 إ� . ��6ّ #� ه� ا� �

0
م ا •G� 6 ����ّ�ا��Yو���د أآ �����Jق إ�� ا�ّ�وال ا� ����V �3 ا� �ا82 ا�Y)	� ا������ وه�  

 �0�� �Rدوال ��آ ���0 إ��I
ا� �82 ا�"���� وا� �82 ا�����R وا� �82 ا���Rي، 	6ّ �

  .و�
 �0G�p�PX� 8")ت

6
 1M ا��
ا24 ا������S! و 
-8" T;1 وM O����ا� $��8
ه�ن UM=7 !8$أ ��	 V�D�! ���Mو:  

• ��TbX�ة ا�Rb�ا. 

• gر و�RP�ا !�

ل �� ��R}Tb��ن و أ("�ب ا
� I��ا. 

 .�� �6 ا� �Rدئ ا�I��دا إ�� ��.ت �2(� •


د ��Yل ��fد •Vم و�>. 

• +i���7� ��G �ام ا�b�I.ا. 

• ���R��ا. 

• ��%�R��I.ا �Xg�� �ا)���(T�ق و ا�T�ا .( 
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��"�)����6ت   : 

��2 اWX��ذ .1 *�S�(و �"�=

ة إ�Y ا�8S=  


ة إ�Y ا ••••S=�"�=
8�  


ص ا��� ��fّ ��0 و �3 ت     �"�ول ه�ا ا����R� +����Rا.���2راT���7 ��، �3 2)ل ا���و ا ��
� ا���


ص ا�
اردة #� ه� ا�
	��� ا��� � ،!7 P���d #"�ي ����ICذ أن ����g �# �0اءT��ة2)ل ا  ه�

�
���اءة اC< �ة ا�Y)	� ا�
اردة #� �Vول ا� "� d�ص، و���ن ذ
T��ءات ا�GP�#�� و ا�� �ت ا�

 . ،+����R7� ي��ا���<��� و ا������/ و ا��
�0�Vت، ذ�d أن �gاءة ه� اC< �ة و��ه� ���+ <�60# �0 �


رد ���ان � ،d�ل <�7 ذ�Y وآ ،���(� ��� �����ICذ إ�� ���
ى ا���RJ/ دا�g 82<�ت ا��رس  8T�

��V _��� !�# اردة
�ة <�7 ��ا���� ا������، و�3P ا����� #� ه�ا ا� ��ان ا��وال ��n أّن آ8 ا� �Gه�6 ا�

 8i�I
7
ب ا� FR�ّ و �3 ��n ا�ICا n�� 3� ،����I ���0> � > q7�b� رة
ه
 (���x ا� �Gه�6 #� (

 8�G�8 ا��� ���ءات ا�GP��� ��7
ب #���� �! ا� ��رICا ��B# ،د��� �8 اi�I
ا� ��#�� و ا�

��0 ا� 
ا;�F ا����;�� ا��� ا���7ّ � �� "
ر أ�I�I/ا����7 � �T��# ��#�� �8 اi�I

ل ا��7 ��، أ�� ا�� 

 �# ��i��R�ا ����J�ءات، وه� ا�GP��� ������و��0 ا�����R+ #� إ%�ر ��2رات ��F� ���7� �� �7 ا� ��ر

�� أ�� ا�
8i�I ا� �د�� #��. ��آ�� و ا�
�Vا��� <�� ا��7 ��/ا���ر�\ وا<� �د ا��
ا�r ا� ��#�� و ا�"\


��Vت ا&<)م وا.��Tل�
�P� ،���Iرف <�7! #� ��ر���� 
��&;�#� إ�� �� ه ،�0�
ص . T���#


ع ا��وال #� و	��� ا�����R+ و#� ا�
	��� ا� �ا#�� �!;

ل ��
;Z ،ا�
اردة � �JX�Cل ا
� �7Y�Cوا 

  . ه� ا.���2رات

ا��ICذ و ا��7 �� آ���J ا�J)ق #� �����  ه� ا� �آr ا��ي � ��J! "� ا��Dّ����]=3اX"   و. dّe أّن 

+����R�م أه�اف ا�b� 67ّ"! �3 #�ص ��6�7 و����� � �ا ��  .ا���ر�\ ����GPءات، �

��2 اWX��ذ •••• *�S�( 
 ���	

ي �3 ا�7"�� ا��� ��7\ #��0 �?%)ع <�7 ا�����R+ و<�7 ه� ا����Rأ ا��ICذ #� ����6 < 7! ا���

   :ا� �ا#�� ��0، #���ّ�ف <�7

-  +����R�ه� ا� ��� ���ءات ا�GP��� ��
ص ا�
اردة #� ا�����R+ و#� ه� (ا� ��رT�7� ���ّ � �اءة ا�����

�0�# ��  ) ا�
	��� وا.%)ع <�7 أ��7Y ا�JX�C ا� ���


ي -��Y�6�7 ا����0#� #� ����0 ا�� �ءات ا�GP�ا 
 .Eدابا��GPءات ا� ���0#� #� ����0 ا���� اCو�� 	��
ي �Vع  -
- �f �ا+����R�{ <�0�7 ا�� ���;�� ا����3 ا��. 

ص ا�
اردة #� ��ّ��� آ8 (آ���G ���ول �
ا;�F آ8 ���ان �3 ���د�3 ا���67ّ  -T�7� ���ّ � �اءة ا�����

���	

ص ا�
اردة #� ه� ا�T��و ا +����R�ا ���	ان #� و���( 
-  +����R�ى ا
�" � �Iر� �ب ا��P�ا � V��)ع(%&��
G�p!  <�7 ا���Pب ��G! و �"� ��G#60 آ� ��و�

���V �� rء #� د��7! ا� 
V! أ() �]��Iذ( 
-  ،�0V/ و �2ر�����ي و<7 �، #� إ%�ر < ��7 ا
�
ار ��� ���g3 إ��أ���Iة #� ا�  ��Iy���Rدل و�0Vت 

 .ا3��2a  و���رب�R2ات&�G�Iدة �3 ا���� و �����0R وا
o ي

ل ا��
ز�F ا����: 

لمخطط األول لعمل األستاذ نظرا للدور الهام الذي يلعبه في تعلّمات يشكل التوزيع السنوي للبرنامج ا -
  : التلميذ ولذلك يطلب إنجازه باعتبار
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 .كل محتويات البرنامج و الوثيقة المرافقة له  �
 .برنامج السنة السابقة و برنامج السنة الموالية �
 .التعلّمات على المدى البعيد �
 .الروابط بين مختلف الدروس �
 .م لنشاط التلميذ داخل القسمالوقت الالز �
 .لالزم للتقويماالوقت  �
 .الكتاب المدرسي �

  ينفذ هذا المخطط باالعتماد على خطة حلزونية، تسمح بالرجوع إلى مفهوم مدروس من قبل، قصد تطويره 
ر أو إتمامه، أو تطبيقه في سياق جديد، أو إدماجه في إطار أوسع، و بهذا يتمكن التلميذ من إعطاء معنى أكث

 .للمعارف المدروسة و اإلجراءات المستعملة
 جماعيا، بإنجاز توزيع سنوي و يمكن المؤسسةأساتذة    بعد دراسة البرنامج و الوثيقة المرافقة له، يقوم 

  .االستعانة بالكتاب المدرسي في دلك
لث من السنة من جهة أخرى، ونظرا ألهمية اإلحصاء و الهندسة الفضائية، يحبذ تدريسهما قبل الفصل الثا

  .الدراسية

2. ����ّD�3]� ا�=Xا  
����GPءات ه
 اJX�C/إّن �� � H�ّ ا�8�G ا����7 � ��
ر ا� ��ر� ا��� ،  ا���7ّ ���ا���3� � 7 ��

� �0�ّC d�8، ذ�G�ر ه�ا ا

ن #��0 ا��7 �� �"P�0ء�� ���ر;�� اCت� ا�R��P ��0�7 < ��7 د�+ ا> ��ّ�، 
�7 �����8 . ��
�6 ��"��/ ��7ّ �ت د���gا� �< �7 ���"�0إ;�#� إ�� ا&�����Pت ا��� �Iو 
#����Xط ا���7 � ه

 ��0ف  وا���7ّ �، ����gاح �3 ا��ICذ/���0 آ8 �3 ا��ICذ وا��7 �� #� ��ا��G7�b� 8 �3 ا�8�G ا����7 �
��R�� �J�� . 3P و���إ ������0ف �3 ا���Xط�ه � .زاو���3، أو �3 ه� ا�JX�C ا�� /7ّ�� ، 

C�7 �� ى�2وا���8 ا�G�8 ا���ا�� : ه� وا���  ،ا����7 �/��7ّ/ �������r ا��H�� �7��Xط ; 3 ��ا
���3 ا.<��Rر ��ا82 أ�� <�7 �"
ر اCه�اف . #� ����0 ا���67ّوا���67ّ، أ	��ء ا���67ّ،  �2B� q��T� 
0#

� � ���8��P�� �07 و. ����رض وه� �JX�Cاع �3 ا
�Cا   :ه�
  

أ�! ��I 3 ; 8ق �"��م ا���R ا����7 � أي �iه� أ��J� �� 7�� �JXح ��: ا\W�-�3فأ=3]�  .1
B��� 7��ا !Vا
� �g ���ت ا��
�T�ر ا�R�>.3 ا���0
م ،�2 G 7� �V
�
 ���� و�"��م ا���R ا&

0
م #� �ّ� ذا�!، ذ��0�ّC d  أ�!� ��� ،ا� ���+G ��0 ا� ّf�� ���ت ا��
�T�ر ا�R�>.3 ا��� �2B� 
0
م أو �g<�ة أو 2
ارز��� أو إ�Vاء ،nّ <�7 ��7ّ �ت د���g و���Vة�"G آ ...���Yل ذ�d #� . إ�

�� ا��7 ��، ر��R ���ار، ا��ا��، ا��� �`�� ا�ّ�ا��، ��P�م ��ّور <�د، ا
0G� ��� +����R�ه�ا ا
��0، ا� "�آ��X� �ت ا�Y7Y �ةا،...���ر�� �r7ّJ�� F إ���ز ه� ا�JX�C �ّ�ة ز���� أ%
ل �. ا�

���ا��I ����> دة
 . و��6ّ #� ��ا�� ا���67ّ و�r�7 #��0 ا��7 �� دور ا��G<8 اCآ�R،  �ر�Iت ا� �0
  

;F ا��7 �� � �Gد أو ; 3 �� 
<�: أ=3]� 24 ا��J-3ت .2� �JX�Cا  أ��م ،�� Z ه�

!��R��P� ل� ��I�� �07ّ������� ���� إ��  �7PX�، وح�J �8 اPX �8 <�7 #60 ا ��#  Ff� 6ّ	
��;�#!�
ن ����J . ا&�`�ء #� ا���R� ��PGأ، ���� 8 ت و����ح �) و ���P� . ت(PX �ا ه�

�Rآ�� ���R% ن ذات
P� �0�P�7�7 �� و� �R������� و���_ ��ّ��ة،
�T�3 ا� ��
R�� �Vو<�7 در  .
 ا��"�ي ا��ي  و��7ّ �ت ���Vة �8�G، #� ا��60Gإّن ������ ه� ا�JX�C �"�/ ��ى ا��7 �� �� �

��> !����� ا�JX�Cا���  و�"6P ا� ّ�ة ا��H��� ا��� ���0R7J و،���6  !R7J�� � � ل
 � 3P .ه� أ%
  . #� إ%�ر ا�XP�I#� أو آ��
�+ �� �7 �3 ا���7ّ �ت ه�ا ا��
ع �3 ا�J�JX�Cح�أن 
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3. *Sّا��� *�ّD��0رات: أ=3]� ا� �رف و ا�� �6 ا����� Z �� ���ا �JX�C8 �3 وه� اT"� ���ا 
 ���
ر ا��e�R� ��B� 3�Hة "� 6 <�7������� ��Xط ا ،�#�XP�I����X� r����# dط ��67ّ ��ّ

�#�XP�Iط ا�X� ������، ،6ه��G �ا _�RY� �T�� d�ت، و وذ�R��P ��7 اPت وه����RJ� اء�Vإ
�0�7>،.Vu�0
م ا� ���+ أو G 7� ي��������r ا�� 6��اء أو �g<�ة � 3P أن ����X� /7ط ا���67ّ ا� �ّ

ر أوأو �I3 أن  د P� � ن، آ
��gت�Rر������ /7ّ��� �Vّر�� �ر�3 ا� ���7 أر;�� �3 ا> � � ا� �ّ

��
�T�ة . #� ا�����7 ��#� ا� �J�� ي��ط ا�X��ر ا�T�2��
ن �]��Iذ #�! . ���ا �����IBإّ�! P�
�Rدور أآ، 
ع  ����6 و����/ ا� ��رف ا�����ة #� إ%<3 ا� ��
ل ��<��Rر;
�ر �"��م د�gّ ا� 

��J� �8�7 ا���ا n�� 3�. 
   

�0 �
#� #�(� ��7P�0 ا���7ّ �ت ا�����g: أ=3]� ا��6-�� .4�
P� �JX�Cا  و ا��� �H�ّ ��، 6ّ ه�
0
م ر��R ���ار <�دإ�� ���� F� �0 ا� ��رف ا������ ��0 ��ى ا��8Rg (Y # ،�� 7 ا��Jّ�ق G�، ��. 

�� ا��7 �� �!، � _ ������3��0 ا��
دة إ�� اCدوات ا�����P�ب ��ور <�د وا��"� Z �� ���وا  .
 .إّن ه� ا�J� . �JX�Cح ; ��I 3ق و� 3P أن ��6 #� ��ا�� ا���67ّ أو أ	��ء أو #� ����0!

  
 
 و�0�G�p ا��I�IC ا��Iراج ا��7 �� �"
 ����� �q7�b ،وه� أ��JX ��7ّ ��: أ=3]� اCد"�ج .5

;
 وه�ا ;  ، 3��7PX� 8" ذات د.�� ������R إ��!،
ع ��7ّ �ت ����R��P��7TG! ا��� آ��_ �
�J�� ق��I .�0� ���� ء�J>وإ !��R��P� q7�b� 7 �� <�7 إد��ج���7 �" 8 ا�Iوه� ،إ�0�ّ و 

6�
��0ا ا� ��� . ��G) �`7 ا&د��ج #� أ��JX أ�2ى آ�JX�B ا.�XP�Iف و ا���. 
 �RآCور ا��ن ا
P� �JX�Cه�ا ا H�ّ ��  �0�#� �7��P�� �>
7�7 �� و��\ �]��Iذ، ��ّ�� #��0 ا��7 �� �� 


ن . �
 �0Vّ����b آ�Gءة ��ّ��� ذات �`Hى،�3 ا� �R��Pت،P� �g �7PX� 8� و��Yل ذ�d، ا��gاح 
\P��أو ا ��#�XP�Iو;��� ا ���Y �
<� �3 ا���7ّ �ت، � � ���
���XP�Iف .  �� ��Cذا ��7ّ/ اu#

V�> �� 7��ن ا
P� ���V �� ���"�� !� Z �� ���;
�  ،!��R��P�3P ه� ا� �7PX �8 ا�Hا <3 
! 7ّ���I . �7>و ،�R�7 ��ّآPX� أ��م !�G� ��� �� 7��ن اu# ،7ّ��7 �ت� +�
�� ��7 �� ��Cأ�� إذا ��7ّ/ ا

3� �V"8، در�ز ا���& �RI�� �دوات اC�0 ا�ر ���b� <�7! أن ���ا !��R��P � �07ّ� F�J��� ��
�T�ا 
Bر آ
�I��ا (Y� ر��b� ن��RJ� ي��ا!Gp
إذن #��JX�C ا&د��3P � ��V أن .  أو � ^ ا��Rه�ن ا��ي �

��ا�� ا���67ّ أو #� ����0! �# +����.  
   
 و�0�G�p ا��I�IC ه� ��
�6 ،ه� أ��JX إد����V ���`8 #� ����0 ا���67ّ: أ=3]� ا��%�!* .6

�� أ�0�ّ. ��V7 ��، و ��دا�_ إد����ت ا�R��P� _g

م آ�Gءة �� <�� ا��7 �� و. �G� �# 8 0\ ا��� 
���g��7ّ �ت ا���6،ا�
����GPءات إ�� ا��� ����ة ا� ��ر� F� 6���� �� 
إ;�#� إ�� ه�ا #uّن .  و ه

��0ا ا��
ع �3 ا�JX�C وFg �2ص ��ى ا��)��� وأو���y� 60iدي �� � إ�� ا���Iاد ��ض ������ 
 .ا� �R��Pت

   
7. ����D:أ=3]� ا��  ���ا �JX�C0!، إ�0�ّ اVا
��ت ا��� �
�T��7 ا> r7ّ`��7 �� <�7 ا��ا �>���

����GPءات، ��
ر ا� ��ر��� 3� BJb�م ا
0G� �7> ���R� �0# ب�Pأّن ار� n��BJb�8 <�7  ا��د 

د ���#� و��\ Vو\P��3 أن . اP � ���ا }i����ات و ا�`Y�ا ����� � BJb�و<�7! ���`8 ا

�07�7"��
ب ��� ا���7ّ �ت �)�2 ا�����g ���0، و. dّe أّن ا(`�Iل أ�J2ء ا��7 �� X�  ��� Z ��
 !7�`X� ����% qXP�وإذا � P�� .  و ���<� ا��ICذ #� و;�J2 F ��"��3 ا���7ّ �ت�7 ��رف،


ع �3 ا�I`)ل ه� ا�J2Cء �gق و�R�I. �0�(`�I3 ا� F��� (# }i����ات وا�`Y�ا ����� 
��ت #� ا���7ّ �ت ا� �����7R،ا��7 �� #� ه� ا�J2Cء
�T�8 ا����� d�وذ . 
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. X�Cع �3 ا
�� ��V }�bX��J2[ء � 3P ��0ا ا�� �g
R�� 3P� 6� إذا �J أن �" 8 ����
 }�b7� F�J��� �0، و�� ����� ���ت ا��
�T7�ه�ه�ا و ���i8 ر�        :    ا���bX{ #� أر��� ��ا

 �"��� ا�J2Cء    ...111
��، �g /�RJ� �# BJ2<�ة أو 2
ارز���،(و(���R% q ا�J2Cء    ...222��� BJ2(... 

ء #60 ���7<�ة ( ا��T� 3> n"Rدر ا�J2Cء    ...333I ��إ FV�� BJb�ا rRIإ _�R% ذا


ء #60 ا��yال، <�م ا���آ�H #� إ�Vاء ا�"����ت،I ،�07"� ��x �#...( 
 .)�����Gه�ا��gاح أ��JX �7 ����� وا��Iا����� (و;�Jّ2 F ��7)ج    ...444
  

3. *�ّD����3ت ا�= *�S�( 
  : ا����2E �� 7ا ���3 ا.<��Rر <ّ�ة <
ا�8 ه�/   ��ّ�6 ا��ICذ ��X%��! ا����7 ّ��

 "� �ع ا�$رس  •
��.�G�Iدة �d7� 3 ا��� �6ّ ��-             Z �� +����R�ا F�;ا
� ���R� !�g(>  �0ر��

���  .وا��  ��0��d7 ا��� ��Iّرس .


ع، -            ;

6I #�! ا���رة <�7 ������ ا� �� �P� �� 7���0 ا��"��ج إ� ���رف ا�� �ا 

�RI��� �JX���2ر أ���  . وه�ا ��  Z���I[ذ 


ع ،وه
 أ�� ��<
 إ�� ا����م -            ;

ل �� � 3P أن ��bم ا� � ��R��Pت ا��)��� 


��� .  � Z �� �T�bX� 6���I[ذ ����X^ ه� ا� �R��Pت

ع ا� ��� •;
 ��� .ا��GPءات ا��� ����0#�0 ا�����R+ و ا� ����7ّ 
• �07�)
 . ا� ��#� ا� �اد �
 .دور ا��7 �� #� ا���Xط ا��ي ����Iح <�7! •
• ���(� F� ط�X��ذ #� ����� ه�ا ا��ICدور ا.  

 .������� 	
  ����� و ������ ا���� ا���
  :القسمفي العمل   

في مقدمة ورد  كما ، الرياضيات ممارسة فعليةةارسبمملتلميذ بطريقة تسمح لنظم العمل في القسم    ي
 ححسابية، التجريب، التخمين، اقترا تقنيات قتساؤالت، تطبي حالبحث، طر: وتتضمن هذه الممارسة ،البرنامج
  ....العلمية الحاسبة ل، استعما نتيجةرتبريإجابة،   ر، تحريمناقشة صحتهو دراسة برهان حل،خطوات 

أو إدخال مفهوم جديد أو اكتشاف مكتسبات مراقبة ال منها ،أهداف مختلفة قترح في القسمالتي تُ   لألعمال 
  :ومما يساعد على تحقيق هذه األهداف ما يلي .أخطاءمفهوم معين أو معالجة توظيف نتيجة أو 

 .   مستوى التالميذ وتأخذ بعين االعتبار مكتسباتهم القبليةاختيار وضعيات رياضياتية تتالءم مع •
 مثل فك رموز وضعية ووضع ،إيجاد السبل واألساليب التي تسمح بتنمية المهارات المتعلقة بالكفاءات •

 والتبليغ ، وإيجاد عالقة بين المفاهيم الموظفة، والتحقق من سيرورة الحل،استراتيجيات بناء الحل
  .ةبلغة رياضية مالئم

، بل متشابهةسلسلة من تمارين  ثم تتبع ب،برهاندون تقبل  ، و خواصفيتعاري إعطاء فالتعليم ال يتلخص 
 االستدالل ثمينة للتعامل مع ا فرصد، نج ماخاصية برهان دعنف ة التي يستحقها؛مكانال البرهان يأخذيجب أن 

تلك  الزمنية التي تخصص للتعلم تفوق ةد الم فإنالحال،بطبيعة  و ،فيالتعارالمنطق و توضيح  إلى لتطرقاو
  .التي تخصص للتعليم

هم تصوراتوأفكار التالميذ يأخذ بعين االعتبار  لميذ،التدور الوسيط بين المعارف و هنا هو  األستاذ دور   إن 
  . من خالل إدارته للمناقشة بعيدا عن فرض رأيهيقربها من التصورات العلميةو
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 ويشجع ،األسئلة اإليحائيةمتجنبا  ، رد الفعللياستدراجهم إ التالميذ ولب اهتمامجيطرح األستاذ أسئلة قصد   
ليس ويحسسهم بان الخطأ  ، أخطاءواارتكب حتى ولو ، على المبادرة والمشاركة في مختلف األنشطةالتالميذ

  .التعلممسار  عادية في خطوةوإنما هو  ا ذنبأوا عيب
ميذ  على ما يجب أن يسجله التالصالتركيب، ويحرلخالصة و وقتا لاألستاذ صص يخفي آخر كل حصة    

  .دفاترهمعلى 
أحيانا ) أربعة تالميذ على األكثر(صغيرة أفواج في وأ  أحياناعمل التالميذ في القسم فرديايمكن أن يكون   

  .أخرى أو جماعيا
  :يمكن أن يتضمن نشاط حل مشكل في القسم المراحل التالية  

   التعليمات تقديم النشاط مع شرح •
  .منح التالميذ مهلة مناسبة للتفكير والمحاولة •
  .تسجيل بعض النماذج من الحلول المقترحة من طرف التالميذ على السبورة والتبادل حولها •
 :الحوصلة وتتضمن •
 .تنظيم خطوات الحل .1
 .الصياغة الرياضياتية .2
 .ائج بتقديم مختلف التبريرات والتفسيراتنتالتصديق على ال .3
ي مرحلة البحث يمر األستاذ بين الصفوف لمراقبة عمل التالميذ وال يتدخل إال عند الضرورة  ف:مالحظة

  .)عدم االنطالق في العمل أو مواجهة صعوبة تحول دون مواصلة العملمثل (
  
  التقويم. 6

ظهرت المقاربة بالكفاءات في إطار التطور المتواصل للمعرفة اإلنسانية خاصة في حقل التربية 

م و بهذا تعتبر نتيجة ضرورية و حتمية إلفرازات المقاربات التي سبقتها كالتلقين والتدريس والتعلي

إذ جاءت لتضطلع بمهمة التكفل بالجوانب التي عجزت تلك المقاربات عن التكفل وذلك . باألهداف

ا من بسد الثغرات و اإلجابة عن تساؤالت تربوية و تعليمية في إطار أكثر شمولية و أعمق معنا  هذ

فإذا كان التلقين يهتم بالمعرفة و يجعل .و من جهة أخرى جاءت لمسايرة احتياجات الفرد و المجتمع

منها محور عملية التعليم وإذا كان التدريس باألهداف بلغ إلى حد أجرأة الفعل التربوي، فإن المقاربة 

ء المعرفة فيحتل بذلك بالكفاءات تعدت ذلك إلى طموح أبعد يتمثل في جعل التلميذ يساهم في بنا

التعلمي و أعطت المعلم هامش مبادرة أكبر وهو يؤدي مهامه التربوية،إذ / مركز الفعل التعليمي

يرافق التلميذ تارة و يوجهه أحيانا بينما يحثه في مواضع أخرى و هذا من خالل معالجة وضعيات 

تصور أوسع للممارسة و من هنا نستطيع أن نقول بأن المقاربة بالكفاءات جاءت ب. مختلفة

التعلمية و ما يحيط بها تجعل التلميذ فاعال أساسيا وتجعل من المعلم وسيط التفاعل بين /التعليمية

المعرفة والتلميذ و تعطي معنى أكثر فعلية للتقويم باعتباره ال يقتصر على إعطاء عالمة على 

 الكفاءة المنشودة أم هو في طريق عشرين للتلميذ بل يسمح بتسجيل ما إذا كان هذا األخير قد اكتسب

اكتسابها أم أنه لم يكتسبها أصال و انطالقا من هنا تقدم له المساعدة الضرورية، و يتم ذلك في أغلب 

األحيان من خالل وضعيات متنوعة و قريبة من الواقع تجلب اهتمام التلميذ و تزيده رغبة في التعلم 

  . دةو ال تكتفي بتطبيقات بسيطة لمفهوم أو قاع

فإذا كان التقويم سابقا يتم في بعض األحيان بطرح أسئلة روتينية و أحيانا تشتمل على الطريقة و 

و الذي قد يجعل التلميذ يسرد أو » .........برهن أن........ باستعمال« : الجواب معاً ، على شاكلة

عده على االستقالل يقدم تعليالت غامضة أو عشوائية و بنفس عبارات نص السؤال و هو ما ال يسا
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الذاتي له و ال على التحكم في األدوات البسيطة في البحث مما يعرضه بصفة دائمة إلى صعوبات 

معتبرة في حل المسائل، فإن التقويم في إطار المقاربة بالكفاءات التكفل بثالث أبعاد يتمحور حولها 

  :التعلمي و هي/الفعل التعليمي

 .اكتساب المعارف .1

 .تثمارها في وضعياتاستعمالها و اس .2

 .تطوير االستقالل الذاتي و روح المبادرة و اإلبداع و النقد .3

ففي كل وضعية تتم معالجتها البد أن يدرك المعلم ماهي الكفاءة التي يريد تقويمها فيأخذ بعين  

 االعتبار استراتيجيات التلميذ و محاوالته و تعليالته حتى وإن كانت خاطئة أو غير مناسبة، كما 

عطي أهمية أكثر لتخميناته ولإلنشاء الرياضي الذي يحرره و كذا البرهان الذي يقترحه، ذلك أن ي

تفاعل هذه العناصر مجتمعة عند المعلم يسمح له بتقدير موقع هذا التلميذ من األهداف المسطرة 

ذا التلميذ أو فيكون هذا التقدير عامال مساعدا على إيجاد أنسب الصيغ لتقديم العون الذي يحتاج إليه ه

ضروري ألنه يسمح » أي في إطار هذه المقاربة « وبتعبير آخر يعتبر التقويم بهذا المعنى. ذاك

بتقدير التشتت بين ما أنجزه التلميذ و الهدف المسطر، كما يسمح له بإدراك مدى تالؤم استراتيجية 

  . ملية التعليم و التعلمإذا فهو جزء من ع. التكوين المعتمدة مع االحتياجات الحقيقية للتلميذ

  :وعلى العموم يمكن لعملية التقويم أن تغطي عدة جوانب منها 

 .المعارف الرياضية .1

 .تشغيل المعارف .2

 .استعمال تقنيات و خوارزميات .3

 )دمج المعارف.(الربط بين مختلف ميادين التعلم في الرياضيات لحل مسائل .4

 ... )ن،نظريات، تعار يف، برها(التمييز بين مختلف النصوص  .5

 .ترجمة معطيات وضعية إلى معطيات رياضية .6

 .استعمال الرياضيات لحل مشاكل من الواقع .7

 . استعمال الرياضيات للتحليل، للتفسير، للتعليل، لالتصال، لطرح تساؤالت .8

 التعلم يمكن تنظيم إدراجه ضمن ممارسة هذه العملية في /فالتقويم إذن هو جزء من عملية التعليم

  .اءها و في آخر مرحلة منهابدايتها و أثن

  :ففي بداية العملية 

  في حالة عدم ظهور أي عائق، نشرع في الدرس، .نتأكد أن بحوزة التلميذ كل المستلزمات   

  .أما في الحالة العكسية فيجب معالجة النقائص المسجلة

  :أثناء التعلم  

نشجع التلميذ و نوفر له الشروط  .           قبل االنطالق في العمل، نتأكد أن كل تلميذ فهم مهمته

في بعض . المساهمات الفردية للتالميذ ياسالالزمة للتعلم، نتجنب إصدار أي حكم قيمي و ق

  األحيان،عند عجز التلميذ ،يميل األستاذ إلى مساعدة هذا األخير لينجح دون مراعاة 

يجب  . "ير من إعطاء السمك تعليم كيفية صيد السمك خ" : لهدف الجوهري هو التعلم ،المثال يقول ا
  .كي يتملك المعارف.……أن  نترك التلميذ يحاول ،يفكر ،
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في هذه المرحلة ،األخطاء المرتكبة طبيعية و ليست عبارة فشل أو ضعف ،نعمل في اتجاه تثمين 

  .قدرات المتعلم  و جعله يثق بنفسه و يصل إلى االستقاللية 

األخطاء التي نتج منها العائق ا يمكن إعادة الشرح مستثمرفي حالة ظهور صعوبات أثناء هذا التعلم ،

  ..… أكثر، نسير األخطاء، يمكن أن نطلب من تلميذ مساعدة زميله، ،نحفز التلميذ

   يسمح للتلميذ و  يجب أن نتحقق من مدى االكتساب أثناء الحصة وبعدها نشجع الحوار الذي  

  .التقدم نحو الهدف قتراح وسائل تساهم فياألستاذ إدراك مدى التحكم و اكتشاف العوائق ال

  : التعلمفي المرحلة األخيرة من 

           نقدر المكتسبات بمراعاة المستلزمات الضرورية لتكوين مستقبلي ، ننجز هذا االحتساب 

 و ذلك بواسطة االستجوابات، …… البرنامج أو مجموعة من الدروس أومن الختامي بعد محور

  .االختباراتو الفروض الدورية،

  .األستاذ يضع عالمة  يجب على التلميذ أن يبين أنه حقق الهدف، األخطاء هنا تعبر عن الفشل

  .  بطبيعة الحال، يجب مساعدة التالميذ الذين لم يحققوا الهدف و إعالم األولياء

  

5.*�ّD��4ل "��د!: ا�  

1.5 �X9ـاIبـ$اد وا��  
اد والحساب مرجعية بالنسبة لرياضيات المرحلة تعتبر المواضيع التي يتعرض لها ميدان األعد

من خالل التعمق أكثر في " حل المشكالت"الثانوية، إذ تهدف بالدرجة األولى إلى خدمة كفاءة 

 وتوظيف ، وترتيب األعداد، والحساب الجبري،ممارسة التقنيات األساسية المتعلقة بالحساب العددي

  . وبرهنة بعض الخواص،القيمة المطلقة

  مجموعة األعداد الحقيقية ومجموعاتها الجزئية ����  

   بقدر ما يحتاج إلى إيضاح جديد ،ال يحتاج التلميذ في هذا الجزء إلى دروس بصفة نظامية

 المتعلقة بالتقنيات األساسية الخاصة بقواعد الحساب، والقوى الصحيحة، والجذور التربيعية، للمعارف

  .من األنشطة المناسبة لمعالجتها ويتأكد من تحكم التلميذ فيها على األستاذ أن يكثف ،لذا. والتناسبية

   

 استعمال الحاسبة  ����  

،  حسابات بسيطةإلجراء ، في المرحلة اإلكمالية، اآللة الحاسبةاستعمال الشك أنه سبق للتلميذ

بعض  يتعرف على الحاسبة البيانية ويجري بها حسابات مختلفة ويوظف ثانوي،في السنة األولى و

  .واصهاخ

  

 القيمة المطلقة -يب األعداد  ترت����

نتعرض في هذا الجزء إلى مقارنة عددين وذلك بالتذكير بالمعارف القبلية للمرحلة اإلكمالية، 

 إشارة الفرق بينهما، وإشارة الفرق بين :وبالتطرق إلى مختلف اختبارات مقارنة عددين حقيقين
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وباالستعانة بالكتابة الكسرية لكل منهما، أهما، مربعيها، باالستعانة بالكتابة العشرية لكل من

 بالنسبة لبعض الكسور أو بقيمة عشرية مقربة، مقارنة 1وبمقارنتهما بعدد آخر كالمقارنة مع العدد أ

ومن المفيد إبراز مزايا وحدود كل اختبار حسب .  إن كانا من نفس اإلشارة1نسبتهما مع العدد 

  .الوضعيات المطروحة للمعالجة

ويتم ربطها . سبة للقيمة المطلقة، نحرص على تقديم مفهومها من خالل المسافة بين عددينبالن

ونشير هنا إلى أن األنشطة التي تقترح على . بالحصر والمجاالت في مجموعة األعداد الحقيقية

 وبالبحث عن قيم تقريبية لعدد، وبممارسة حل ،التلميذ تختار بحيث تسمح له بإجراء هذا الربط

  .راجحاتالمت

  :أمثلة ألنشطة

   1 مثال  
  :التاليين y  و  x العددين احسب باليد ثم بالحاسبة

           31118111111,1 ×=x ،  41117111111,1 ×=y  
  .  ذلكاشرح             ماذا تالحظ؟ 

  :مالحظات
  −910ة إلى الحاسبة تعرض مدور النتيج

A عدد حقيقي مكتوب في شكله العشري، وليكن dلرتبةا ذو ي رقمه العشرp.  

  : العدد الذي نحصل عليه كما يليp−10 إلى Aنسمي مدور 
  .   إلى هذا الرقم1نضيفو، pعدد بأرقامه العشرية إلى الرقم العشري الذي رتبته، نأخذ الd≤5 إذا كان - 
  .              p، نأخذ العدد بأرقامه العشرية إلى الرقم العشري الذي رتبتهd> 5 إذا كان - 
  
  2مثال    

 القيمة التي تعرضها الحاسبة عندما نحسب x          نسمي 
3

1.   

xy          نضع  −=
3

1.  

   التي تتوقعها ؟yما هي القيمة  )1
 . ذلكماذا تالحظ؟ اشرح.  بالحاسبةyاحسب  )2

  :مالحظة
  .ز بين القيمة التي تظهر على شاشة الحاسبة و القيمة المخزونة في ذاكرتهايجب التميي

    

  10 قوى العدد :3 مثال

  .10 أكتب كال من األعداد التالية على شكل قوة للعدد .1

   1   ؛   جزء من عشرة ماليين    ؛   مليار    ؛   10000 ؛    00001, 0

،   108،   106،    103 :  ألعداد لكّل من اما هي الكتابة العشرية .2
11 0

  ؟  101،  100 ،  −

  .: المربعات السحرية للجداءات.3

في المربع السحري للجداء يكون جداءات أعداد كل سطر متساوية 

  .القطرين أعداد ومساوية لجداءات أعداد األعمدة و
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10  10-1  10-3 

    10-2  

  

  اذ أبناء بو.4

  .ا هو عشرة آالف مليار من مليارات مليار المليارذحسب الهنود فإن عدد أبناء بو

  .10أكتب هذا العدد على شكل قوة للعدد 
  2 نشاط

  :         عين رتبة مقدار كل من  األعداد التالية
012,0785,31؛   00037,0 ؛732,87؛   413,1           ×   

    
na    كتابة عدد عشري على الشكل العلمي، تعني التعبير عنه على الشكل  naأو  (×10   حيث) −×10

   a  10 عدد عشري يحقق <a≤1و  nعدد صحيح نسبي .  
  :إليجاد رتبة مقدار عدد

  ".الكتابة العلمية"  نكتب العدد على شكل -    
  .10 ندور العدد العشري في كتابته العلمية إلى العدد الصحيح األقرب منه ونحتفظ بقوة -    

  :مالحظات

  : حيث تسمحلحسابفي ا 10السابقة هو إبراز دور قوى الهدف من األنشطة 

  .بالمرور من وحدة إلى أخرى عند قياس مقادير -

 .بكتابة عدد عشري كتابة علمية -

  .إعطاء رتبة مقدار لنتيجة -
  توزيع الضرب على الجمع:4مثال

  .القصد من هذا النشاط هو استعمال قواعد توزيع الضرب على عمليتي الجمع والطرح

    ( ) cabacba )؛    ×+=×+× ) cabacba ×−×=−×  

1.  1 (في نضرب هذا العدد 15 فيلضرب عدد « :  اآلتيةلحساب الذهنيار قاعدة بر  

  »نصفها  للنتيجة المحصل عليها  ثم نضيف10        

  :فيهي اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لحساب، ذهنيا، جداء عدد  ما) 2

  . ؟0,9 ؟   999 ؟   101

2 .ن دون استعمال النشر أن بي :(a-b)(b-c)(c-a)+(c-b)(b-a)(a-c)=0      

  قفزات البراغيث .3
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  . كما في الشكلتتم كل قفزة وفق نصف دائرة

  .)األخضر واألحمر(المسارين طولي قارن بين 

  

A C BD2 3 4 5-1-2-3-4-5

2

3

4

0 1

1

x

y

A C BD  
  

   حول المعادالت �K"5ل 
  :أوصى رجل أن تقسم تركته على أبنائه األربعة على النحو التالي

o ين ألف دينار منقوصا منه ثالث النصف يأخذ األول. 
o  عشرة آالف دينار  منقوصا منهالثلثويأخذ الثاني. 
o  الربعويأخذ الثالث.  
o  مضافا إليه ستة آالف دينارالخمسويأخذ الرابع . 

 ما هو مبلغ هذه التركة؟ هل كان الرجل عادال في قسمته؟

  :مالحظات

   : المراحل التالية ومن أجل ذلك نتبع،من هذا النشاط هو توظيف المعادالت في حل مشكلالهدف 
  .فهم المشكل المطروح -
  .اختيار المجهول بعد ترجمة المعطيات -
  , التعبير عن المعطيات بمعادلة بحيث يمكن حلها في إطار البرنامج المقرر-
  . حل المعادلة ثم التحقق من صحة النتائج والتصريح بها-
     

  ميدان الدوال  2.52.52.52.5

ضمنيا   الذي تم التطرق إليه في مرحلة التعليم المتوسطنظرا للصعوبة التي تميز مفهوم الدالة، 

، وصوال إلى الدالة التآلفية،يقترح البرنامج اإلنطالق في تناول في إطار األنشطة حول التناسبية

ن خالل  موذلك ) دستور تمثيل بجدول ،أو  بياني،من تمثيل (جوانبهذا الموضوع من ثالثة 

يهدف تدريس الدوال في هذا و .لة بالنسبة للتلميذ وذات دال  بسيطة تمثل وضعياتأنشطة

  : المستوى إلى
  .إثراء تفكير التلميذ في توظيف الدوال لحل بعض المعادالت و المتراجحات    بيانيا •
: جعل التلميذ يكتسب أدوات جديدة توظف في حل المشكالت ضمن أطر مختلفةهي •

 ذلك حسب مقتضيات الوضعية اإلطار الجبري و اإلطار التحليلي و اإلطار البياني و
  .التي تواجهه
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  :أمثلة ألنشطة

اءة )�2�K 	��=1:1نشاط ;   

  
  .]6 ; 6-[ معرفة على المجال fنعتبر التمثيل البياني لدالة 

o قراءة صورة عدد                               .  
  4مثال قراءة صورة العدد     
  

2 3 4 5 6-1-2-3-4-5-6-7

2

3

4

-1

-2

0 1

1

x

y

 
  

o قراءة سابقة عدد.  
  2 العدد مثال قراءة سوابق    
  

2 3 4 5 6-1-2-3-4-5-6-7

2

3

4

-1

-2

0 1

1

x

y

  
  

 أكمل الجدول التالي )1
x -6 -4 -3 -2 -1 2 5 6       
f(x)         -2 -1 0 1 3 4 

 
 .  متناقصةfمتزايدة، ومجاال آخر تكون فيه   fأعط مجاال تكون فيه الدالة  )2
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 .fأعط جدول تغيرات الدالة  )3
 .f(x)  ، عين عددين يحصران 2  و -3 محصورا بين xإذا كان  )4
  .f(x)  ، عين عددين يحصران 4  و -4ورا بين  محصxإذا كان  •
 .x  عين عددين يحصران ،4f(x)≤ <2علما أن  •
 . ؟ أعط كّل الحلول الممكنة-2f(x)≤ <2  بحيث يكون  xكيف يمكن اختيار  •
  

  :توجيهات بيداغوجية
  :ألهدافا

  :استقاء معلومات من تمثيل بياني •
  .قراءة صورة عدد -
 .قراءة سوابق عدد -
 . مجال تكون فيه الدالة متزايدة أو متناقصةالتعرف على -
 .إعطاء جدول تغيرات دالة -

  
يثير جدول القيم مناقشة بين التالميذ، حيث يمكن أن (جعل التلميذ يدرك إمكانية وجود عدة حلول  •

 ).تعطى عدة أجوبة على سؤال
  
  
  2=�3ط 

  :التمرين األول
ABC  n7Y� .  

H �7أس�دي 
 <�7 ا�A F7f ه
 ا� ��^ ا�� 
]BC.[  

  .BC=11 و �J��AH=6 ا� ��3��#
P  � ���� �ا ��J��3 ا� ��Gآ� �J�� ]BC.[  

 Ff� :BP= x  .  
1 (3P��A(x) n7Y �ا ����� ABP  

 3> �R>A(x) ��.��  x.  

  
2 (  3P��B(x) n7Y �ا �����   APC . 3> �R>B(x) ��.��  x.  
������ #� �G\ ا� �67 ا��ا���3 ) 3 8Y�A ، B.  

  .�gx�7> 8T"�  B(x) =A(x) � ���7د �3 أ8V أ�� 
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���Y�3 ا�� ��ا: 

ABCD  8�J��� .  

  AB 5=  و�J��BC = 4 ا� ��3��#

M 3� /7J�� �J�� A 8�J�� ��7 ا> ABCD 

 ���&��ABCDA  

 Ff�x :�J����0 ا��Jg ���#� ا�� �ا     M 

�� ا�"�H ا�  �
ح ����S(x) ��Jو���  

  .3�R <�7 ا��6Iآ � ه
 �].AM[ا� ���� �  

  
  

1(   ����.ت ���R #� آ8 ���� <3 ا� �� F���.�� S(x)ا<^ ار x. 
������ ا��ا��  )2 8Y�S. 
  ؟S(x) >12؟  S(x) =10 ا��� �����x 8ه� 6�g ا���د   )3
  

  
  


ارة :  3=�3ط Iت در��ت ا��W��;:  
  

  )بالدرجة المئوية(الحرارة                                                 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

20

0 2

10

x

y

  
 
  
  22 وعلى الساعة 12باالستعانة بالمنحنى، أعط درجة الحرارة على الساعة  )1

  ؟. مئوية20ما هي األوقات التي سجلت فيها الدرجة 
  . مئوية4  نفس السؤال بالنسبة للدرجة 

  . أشر إلى درجة حرارة قيست على األقل في زمنين مختلفين
   هل يمكن للعدد أن تكون له عدة سوابق بدالة؟

)بالساعات (الزمن  
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  هل يمكن للعدد أن ال تكون له أية سابقة بدالة؟ 
  
  في أي وقت سجلت؟. أعط درجة الحرارة الدنيا المسجلة )2

  في أي وقت سجلت درجة الحرارة القصوى؟
  كيف تترجم القيمة العظمى من المنحنى؟
  كيف تترجم القيمة الصغرى من المنحنى؟

  
 درجات مئوية إلى 9ارة بشكل منتظم من  ترتفع درجة الحر16 إلى الساعة 10في الفترة من الساعة  )3

  . درجة مئوية20
  ]16; 10[نقول أن درجة الحرارة متزايدة في المجال 

  .أعط مجاال آخر تكون فيه درجة الحرارة متزايدة
  .أعط مجاال تكون فيه درجة الحرارة متناقصة

  
  . في الجدول التالي وضح إن كانت درجة الحرارة متزايدة أو متناقصة)4

  24، 18، 8، 0: درجة الحرارة في كل من الساعات التاليةاكتب 
     0                       8                             18                              
24 

  )بالساعات(التوقيت

 
  

  درجة الحرارة

  
 :مالحظات

 .في بداية التعرف على الدالة: اقتراح النشاط 
  :له كما يلي القسم بأكم:سير الحصة

 .عمل فردي للتلميذ باالستعانة بوثيقة تعطى له •
 .العمل بأفواج من تلميذين للفوج •
  .تحليل جماعي مع توجيه كل تدخالت التالميذ حيث تكتب مداخالتهم على السبورة •
  :ألهدافا
  

 ).صورة، سابقة، تغير، قيمة عظمى، قيمة صغرى(إدماج مفردات الدوال  •
 .بيانياستقاء معلومات من منحنى  •
 .ترجمة المعلومات المستقاة بواسطة جدول •
 .ادخال تعريف وترميز مجال •
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  ا&��Tء 3.5

 \G��و<67 ا ��i��H�G�م ا
إن ا�g"�م <67 ا&��Tء، #� ا���
د ا��2Cة ���ة ���د�3 ���0 ا��7
 ���RJ�ا ^I

��V و درا�I ا��
�R�وا ���RJ��ا) ،���(G�م ا
و #� ..) .<67 اCر(�د ا��
��، ا��7

���T��"��ة ا�ا ����� q7�b� �# ل��G�وا j��R�ا �	C! ا�ارات، آ�ن ���ذ ا�bا� . �# d�و����7 ذ
��0f�R إ�� إ�Vاء . �eاه� ��� ا��ول ������R �� ��7ت �RI اCراء �� �F أ(��#! ��Cإذ و(8 ا

و�3 . ��أي ا���مأآ�RI ���7 > 3� �Y ��راء #� ا��
م ���7/ �������I و ا.�V �ع وا���ه�ت ا
�8�G دا3�7��P�� 3��# أ��ه �  !�iر %�ا
J� 3د��� �ا أ�RIب ���ح ا&��Tء #� ا�g"�م آ8 ه�

���� ا.�� �.ت(ر��;���� � (�i�T�  ).ا&��Tء ا�
(�G وا&��Tء ا&���Iا�i(وا����Y إ


ا�8 �`ّ�� آ��Yة و����ة، و���r7J�� �0�u# d �����ت ��� Ffb� اه� <���ة
p ك��ه���G  HP���
�#�T�ا��3 ا
g �#��� �7> . "�ص�ا ��إ �#�;&���� <67 ا&��Tء، ��G� � ه Fg
إن ا�����G وا��

�T7b�� �ا +i�����0 ا�J�� 3 أنP � ���ا ��Y�ا �V�0م <3 درG�I.6 <�7 اiا��ا.  
��� ��0Vو ��
J� ��ى إ
  :��0ف ���ان ا&��Tء #� ه�ا ا� ��

Yو�Xي:ا��د ا�G�����7 ��7
��ت إ�r�� ،��i�T <�7! أ. �B�7 إ�� أي �3 ا�"����7��� ��   3/ �� 
  :ا�������3


ن-  �HG7��ة أو أذ��_ #� ا�����ت #� ا�X� �0�C ��
7�� �"T� H�� � (� ����� 8P�ا  .  
  - ���G��اد ا�>[� �J�� أن ����rR ا.<���د �C 3P � !�Bي وا ،���E ه��P��  8P�ا ،\P��أو ا  

  .ا��ي ����


ل �����ت ا&��Tء و���#� ��وده�، و�ه�ا ���� أن اآ���ب ��� ا� �7
��ت ا���<��� 
7
��، وه�ا ه
 ا��0ف اCول�� ��C ز �"8�7 ���ي���u� Z �� ،��  .وا��"�7 ���"� اCد�� �3 ا���

��=�Kان، :ا��� �ه�ا ا �# ��R� ����0 ا� �ء، #��7! �� �/ ا�T�  أ�� �� ���7/ ��� �Tb{ #� ا&

وا��ي ���T ��! إ��ال �� 
<� ) أ�> �2��b� � �# � �I ){ ا� 8PX ا� ��7/ ���8�7 ا� ���Jت و.

 8Y� ،ت��J� �ا ����Jت ���د (`�� �3 ا����i+ ا��g ��، وا��� ��Rز ���6 ا��
ا�r ا�  �Hة ��0

�  .وه�ا ه
 ا��0ف ا����Y...  ا� �Hات و ا� �eyات، آ��
I^ ا�"���� وا.�"�اف ا� ���ري ا�

�[3=X ��K"أ:  

   : 1نشاط 
  .الهدف من هذا النشاط هو إدخال مفهومي التكرار والتواتر

  

  . أيام10يبين الجدول التالي عدد الرسائل التي تلقاها شخص خالل 
  

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  األيام

  0  0  1  3  1  0  0  2  0  1  عدد الرسائل 

  

 .نعتبر السلسلة اإلحصائية ألعداد من الرسائل )1
  .هذه السلسلة ترتيبا تصاعديا رتب -
  . أوجد القيم المختلفة لهذه السلسلة-
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  .  قيمة عدد مرات ظهورهاتكرارنسمي .  كم مرة تتكرر كل قيمة؟ دون هذه النتائج في جدول-
  . قيمة حاصل قسمة تكرار هذه القيمة على مجموع كل قيم السلسلة اإلحصائيةتواترنسمي ) 2

  :أتمم الجدول التالي
  

  المجموع  3  2  1  0  ةالقيم
            التكرار

            التواتر

  
     

   :2نشاط 
  .الهدف من هذا النشاط هو دراسة توزيع تواترات سلسلة إحصائية وحساب الوسط الحسابي

  :المرحلة األولى
يحصل كل .  رمية لزهر نرد متوازن ذي ستة وجوه25 المطلوب من كل تلميذ إجراء :التجربة

  .6 إلى 1 عددا من 25تلميذ على سلسلة من 

 عند −210تؤخذ النتائج مدورة إلى (على كل تلميذ تسجيل نتائجه في جدول و إتمامه 
   ).الضرورة

  
  

  المجموع  6  5  4  3  2  1  الرقم

  25              التكرار

  1              التواتر

                التواتر المجمع الصاعد

                التواتر المجمع النازل

تعطى النتيجة .( األعمدة تكرارات األرقام الستة، ثم احسب الوسط الحسابي للسلسلة مثل ب-1

   ).−210مدورة إلى  

  .لألرقام الستة) الصاعدة والنازلة(  مثل باألعمدة كال من التواترات والتواترات المجمعة -2

ة التواترات الجديدة، ثم احسب ، مثل باألعمد) رمية لزهر نرد25( أعد التجربة مرة أخرى -3
  ماذا تالحظ ؟ . الوسط الحسابي للسلسلة الناتجة

  

 :المرحلة الثانية
نرمي ثالث قطع نقدية متوازنة، والمطلوب هو تعيين عدد القطع النقدية التي تظهر : التجربة 

 عددا ، كل عدد منها يأخذ إحدى 50 مرة،  نحصل على سلسلة من 50الوجه، نعيد التجربة 
  .3؛ 2؛ 1؛ 0القيم 
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  3  2  1  0  عدد القطع التي تظهر النقش

          التكرار

          التواتر

  

  .   مثل باألعمدة تواتر األرقام السابقة، ثم احسب وسطها الحسابي-1

، مثل باألعمدة التواترات الجديدة، ثم احسب وسطها ) رمية50(   أعد التجربة مرة أخرى -2
  الحسابي، ماذا تالحظ ؟ 

 :هات بيداغوجيةتوجي

يستحسن أن تتم التجارب في المنزل ويأتي كل تلميذ بالنتائج المحصل عليها على أن تناقش 
  .وتحوصل في القسم
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