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

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

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

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

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

  .القة بهالواقع أو التي لها ع

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

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

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

  :لذا يسعى هذا البرنامج إلى االستجابة لبعض المتطلبات منها

 .المحافظة على انسجام المفاهيم والمعارف الممنوحة للتالميذ طيلة مسارهم الدراسي -

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

 .همومتنوعة أمام

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

طبيعة االختصاص، فهي أداة للنمذجة والحساب في آل االختصاصات، ومادة محورية في 

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

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

  .الرياضيات في الحياة المعاصرة

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

  .التكنولوجية، وهو ما يؤثر في سلوآهم و ميولهم 

  ج يستجـيب لمتـطـلبات المـرحلـة    إن إدراج الحاسبـة البيانيـة والحاسـوب فـي هـذا البرنامـ

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

تشجيـع استعمـال هـذه األدوات في تعلـم الرياضيات للمالحظـة واالآتشاف والتخمين 

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

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

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

ذية التفكير وعليه ينبغي العناية بالبرهان واالستدالل لتغ. ضروريان لتطور الرياضيات

  .الرياضياتي وتنميته في إطار هذا البرنامج

تم وقد  عليها، تمع البرامج السابقة في األسس التعليمية التي ُبِنَيالسنة الثالثة شترك برامج ت

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

  .لعلوم التجريبية والتقني رياضي والرياضيات ا اآلداب ووالحساب في شعب

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

 و قاعدة االنطالق للتعليم االتي تعتبر تتويجا لكل مراحل التعليم السابقة لهفي نهاية هذه المرحلة 
  : القدرة علىالجامعي أو مباشرة الحياة المهنية و تتمثل هذه المالمح في

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

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

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

  ، هيكلة، توسيع خاصية أو قاعدة، إجراء تعميم... 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 .(التفكير المنطقي وحل المشاآل  
وضع تخمينات، وضع خطة إلنجاز عمل، حصر الحجج و التجريب، و نمذجة الوضعيات، 

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

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

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

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

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

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

استعمال برامج تعليمية في الرياضيات مثل الهندسة .ت عدديةمجدول لتنظيم معطيا
تحميل . البحث عن معلومات في القرص الصلب أو في شبكة اإلنترنيت.    الديناميكية

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

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

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

  .غير والوسيط بين المجهول والمتالتمييز 
  . توظيف معادالت و متراجحات في حل المشكالت 
  .في ميدان التحليل) 2.1

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

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

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

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

  .علق بالهندسة التحليلية في المستوي و في الفضاء حل مسائل تت
و ) اإلزاحات، ضد اإلزاحات،التآلف، التحاآي( التعرف على بعض التحويالت النقطية 

 .  توظيفها في حل مسائل هندسية
  .في ميدان اإلحصاء و االحتماالت) 4.1
  .تشتتالتعرف على سلسلة إحصائية و استخراج مؤشرات الموقع و مؤشرات ال     
  . نمذجة وضعيات قصد إجراء دراسة إحصائية    
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  . استخدام تعابير بيانية مختلفة للداللة على معطيات أو مؤشرات أو نتائج    
  ).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 
 .فيما ما يتعلق باإلنشاء الرياضي و البرهان و توظيف المنطق )5.1
  .معرفة أنماط البرهان و التمييز فيما بينها و ربط آل منها بصيغته المنطقية  
  .ء براهين رياضية في آافة ميادين التعلم توظف المنطق الرياضي توظيفا سليما في بنا 
  .و الربط لبناء استنتاجاتبدقة   المالحظة   
 التعبير مشافهة، بدقة و وضوح وباختصار و تسلسل منطقي عن األفكار الرياضياتية قصد    

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

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

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

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

  .ية أو مرتبطة بالرياضيات استعمال اإلنترنت للبحث في مواضيع رياضيات   
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  تقديم البرنامج) 1
تهدف الرياضيات في شعبة التسيير واالقتصاد، كما جاء في برنامج السنة الثانية،              

تسيير إلى منح التلميذ معارف وكفاءات تسمح له بمواصلة دراساته العليا في ميادين اال
  : ترمي إلىواالقتصاد والتجارة من جهة ومن جهة أخرى فهي

  .  تدريب التلميذ على قراءة ومعالجة معلومات ونقدها-
 تكوين التلميذ وتدريبه على ممارسة خطة علمية من خالل أنشطة تسمح له باكتساب -

  . طرائق المالحظة والتحليل النقدي واالستنتاج
  . التكنولوجيات الجديدة لالعالم واالتصال منح التلميذ فرصا الستعمال-
 المساهمة في تكوين شخصية التلميذ بتنمية الثقة بالنفس لديه واالستقاللية وحثه على -

   .بذل   الجهد والمثابرة والتنظيم والعناية في العمل وتدريبه على التعبير السليم
 األولى والثانية ثانوي، ُبني هذا البرنامج، كما كان األمر بالنسبة لبرنامجي السنتين

ترتكز على تصور بنائي للتعلمات يضع التلميذ في وفق المقاربة بالكفاءات، و هي مقاربة 
وهي تفرض تغيير ممارسات القسم وتتطلب . مركز االهتمام في كل مراحل بناء معارفه

 وهو وفي عالقتنا بالمعارف المدروسة،) التعلم/التعليم(إعادة النظر في تصوراتنا لفعل 
األمر الذي يقتضي تجديد دور كّل من األستاذ والتلميذ واإللمام الكافي بهيكلة هذه 

  . المعارف
إن تدريس محتوى هذا البرنامج ال يمكن اختصاره في تحضير امتحان البكالوريا، 
بل يكون المسعى األساسي له هو تكوين التلميذ، باإلضافة إلى توفير وشرح بعض 

براز قوة الرياضيات في نمذجة وضعيات يعمل بها التلميذ في مواد األدوات الرياضية وإ
من خالل أمثلة مختارة، من ... أخرى مثل المحاسبة والرياضيات المالية واالقتصاد ، 

  .دون البحث عن التعمق في هذه األدوات أو االفراط في الدقة والشكلية
  

  تنظيم ميادين التعلّم) 2
قط و ال تتضمن الهندسة نظرا لطبيعة التخصص، يقتصر البرنامج على ميدانين ف

  :  وهما
  . التحليل الذي يضم المتتاليات العددية والدوال-
  . اإلحصاء واالحتماالت-

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

 ).وتعاليق وأمثلة ألنشطة
   عند تنفيذ البرنامج، ال يفرض أّي ترتيب للميدانين، ويمكن لألستاذ تنظيم أبوابهما في 

  .توزيع آخر يراعي فيه االنسجام داخل كل ميدان
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  الكفاءات الرياضية) 3
  

  اإلحصاء واالحتماالت  التحليل 
 يات العدديةالمتتال •

اتجاه التغير، التقارب، (دراسة سلوك متتالية  -
(... 

  .توظيف المتتالياتب مشكالت  حّل -
 .البرهان بالتراجع على صحة خاصية -

 الدوال العددية •
  . ناطقةالودمعرفة واستعمال خواص  -

وغاريتمية اللال  ودمعرفة واستعمال خواص ال -
  .سيةواأل

 أسيةو توظيف دوال لوغاريتمية ب مسائل حّل -
مشكالت متعلقة بإيداع أو تسديد مبالغ (

 ).مالية
حساب مساحات معرفة الدوال األصلية و -

  .توظيف الحساب التكامليب

  اإلحصاء •
 .معالجة سلسلة إحصائية لمتغيرين عدديين -
إنجاز محاكاة لتبيان تالؤم معطيات تجريبية مع  -

  .قانون متساوي االحتمال
  االحتماالت •

 بتجربة عشوائية لها تعيين قانون احتمال مرفق -
  .عدد منته من اإلمكانيات

  .حساب االحتمال الشرطي لحادثة -
 استعمال شجرة متوازنة أو دستور االحتماالت  -

  .الكلية لحساب احتماالت وحّل مشكالت
تعريف قانون برنولي وقانون ثنائي الحّد  -

  .واستعمالهما لحساب احتماالت حوادث
  

  
  محتويات البرنامج. 4

  التحليل1.4
ر وضعيات تّم إدخال المتتاليات العددية في السنة الثانية لغرض وصف تطّو

  .تكرارية بسيطة أو ظواهر زمنية
تتوسع الدراسة في السنة الثالثة بتناول عناصر جديدة مثل المتتاليات المحدودة والمتتاليات 

nالمتقاربة  والمتتاليات من الشكل 1 nu au b+ =   .  لغرض تناول وضعيات متنوعة أكثر+
  .لتدريب على االستدالل بالتراجع من خالل أمثلة بسيطةيكون ا

بالنسبة إلى النهايات في باب المتتاليات، نتجنب الدراسة النظرية كما في حالة الدوال حيث 
  . تم اعتماد مقاربة حدسية

  ويتوسع ميدان الدوال المدروسة في السنة الثانية إلى دوال جديدة هي الدوال 
  .ألسية مع الشروع في حساب مساحاتاللوغاريتمية والدوال ا

  يكون إدراج مفهوم االستمرارية  باالعتماد على مقاربة حدسية  بحيث تعطى أهمية 
  . للجانب البياني في تفسير االستمرارية

تجنب التوسع في الدراسة النظرية لالستمرارية ونكتفي بالقدر الذي يسمح بإدراج    ن
  .الموضوعالمصطلحات وعرض النظريات الخاصة ب
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  توجيهات وتعاليق وأنشطة  الكفاءات المستهدفة  المحتوى المعرفي
  المتتاليات العددية •

المتتاليات المحدودة من 
األعلى، المتتاليات 

 المحدودة من األسفل، 
  .المتتاليات المحدودة

  
  .المتتاليات الرتيبة

  
  

 .المتتاليات المتقاربة
 
  
 
  
  
  

)المتتاليات )nuبحيث   

n 1 nu au b+ = +  
  
  

  
 تبيان أّن متتاليات محدودة من -

األعلى أو محدودة من 
  . األسفل أو محدودة

  
  
 التعّرف إن كانت متتالية -

 .رتيبة
  
 تبيان إن كانت متتالية -

 . متقاربة
 
  
  
  
  

 التعرف على متتالية معرفة -
بالعالقة التراجعية   

n 1 nu au b+ =   وحساب +
  .حدودها

  
  
  
  
  
  
  

  
البرهان بالتراجع على  -

صحة خاصية في حالة 
  .بسيطة

  
بالنسبة إلى دراسة تغيرات متتالية، نقترح 

أمثلة نتناول فيها دراسة إشارة الفرق 

n 1 nu u+ n  أو  مقارنة النسبة  − 1

n

u
u
+ 

 f أو الرجوع إلى تغّيرات الدالة 1بالعدد 
)في حالة متتالية حّدها العام  )nu f n=.  

  
نعتمد في دراسة المتتاليات المقاربة على 

المقاربة الحدسية لمفهوم نهاية دالة 
  ).برنامج السنة الثانية(

تقبل النظريات حول المتتاليات المحدودة 
والمتتاليات الرتيبة والتي يمكن تجسيدها 

  .لحاسبة أو المجدولباستعمال ا
  .  بالخصوص حالة متتاليات هندسيةنتناول

)نجعل التلميذ يدرك أّن المتتالية  )nu 
n حيث 1 nu au b+ =  حالة خاصة +

)للمتتالية التراجعية  )n 1 nu f u+  fمع =
xالدالة التآلفية  ax b+a.  

)ندرس رتابة المتتالية )nu حسب رتابة 
،  كما ندرس تقاربها باالستعانة fالدالة 

)بالمتتالية الهندسية المرفقة  )nv  حيث 

n n
bv u

1 a
= −

−
.  

دراسة إيداع رصيد معطى مع : مثال
 .لغ معّينسحب سنوي لمب

  
 nمثل مجموع (نختار دستورا بسيطا 

 مربعا nعددا  أوليا األولى،  مجموع 
لتأسيس مبدأ االستدالل ...) األولى، 
  .بالتراجع

  الدوال العددية •
  .االستمرارية

  
  
  
  
  
  
  

  
 فهم معنى دالة مستمرة على -

  .مجال
  
  
  
  
  
  

  
بالنسبة إلى مفهوم االستمرارية، نقتصر 
على مقاربة حدسية ونعطي مثاال لدالة 

  .غير مستمرة عند نقطة
دول تغيرات نذكّر بأّن األسهم المائلة في ج

لدالة تترجم استمرارية ورتابة الدالة على 
  .المجال المعتبر

نقبل بأّن كّل الدوال المحصل عليها 
  بالعمليات على دوال مألوفة أو بتركيبها 
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: االستمرارية والمعادالت
  .طةنظرية القيم المتوس

  
  
  

  .مفهوم دالة مركبة
  
  
  
  

  .اشتقاق دالة مركبة دالتين
  
  
  
  
  
  

: تتمات على النهايات
العمليات على النهايات؛ 

نهاية دالة مركب؛ النهاية 
  .بالمقارنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
: المستقيات المقاربة

الوضع النسبي لمنحن 
  . والمستقيم المقارب

  
  
  
  
  
  

  
  
  
 فهم خاصية القيم المتوسطة -

وتطبيقها في البحث عن 
الحلول المقربة لمعادالت من 

): الشكل )f x λ=.  
  
  . تعريف مركب دالتين-
 التعّرف على دالة كمركب -

  .دالتين بسيطتين
  
  

) حساب - )g f 'o في حالة f 
 Iقابلة لالشتقاق على مجال 

 قابلة لالشتقاق على gو
( )f I.  

  
  
  

 تعيين نهاية دالة بتطبيق -
النتائج على نهايات مجموع 

أو  جداء أو حاصل قسمة أو 
النظريات المتعلقة بنهايات 

دالة كثير حدود أو دالة ناطقة 
  .  ∞عند 

  
  
  
  
  
  
  

 تعيين المستقيمات المقاربة -
  .الموازية لمحوري االحداثين

 وجود مستقيم مقارب  اثبات-
مائل بالنسبة إلى منحن ممثل 

لدالة وتعيين معادلة له في 
 : معرفة كما يليfحالة دالة 

( ) ( )f x ax b xϕ= + + 
وتحديد الوضع النسبي 

.   للمنحني والمستقيم المقارب
  

مستمرة على كّل من المجاالت التي تكون 
  .معرفة عليها

  
  . تُقبل خاصية القيم المتوسطة وتفّسر بيانيا

  
  
  
  

دوال المرجعية المدروس نذكر هنا ترابط ال
  . في السنة األولى

نركز على شرط وجود دالة مركب 
  .دالتين

  

)يعطى مثال لحساب  ) ( )0g f ' xo في 
 دالة g دالة خطية وf(حالة بسيطة 
  ).مرجعية أخرى

)يقبل الدستور الذي يعطي  ) ( )0g f ' xo 
في الحالة العامة لدوال قابلة لالشتقاق عند 

0x.  
  

نكمل النتائج المحصل عليها في السنة 
  .الثانية ونقتصر على مقاربة حدسية

 للدوال كثيرات ∞لتعيين النهايات عند 
ية الحدود والناطقة، نطبق القواعد اإلجرائ

  .على الحدود األعلى درجة
نقبل النظرية المتعلقة بنهاية دالة مركب 

 ونفّسر بيانيا ∞دالتين مستمرتين عند 
  .النظريات التي تعطي النهاية بالمقارنة

 fبالنسبة إلى الترميز المتعلق بنهاية دالة 
ستبدل الترميز المتداول ي 0xعند 
( )

0x x
lim f x
→

) بالترميز  )
0x
lim x f xa.  

  

 يبرر وجود مستقيم مقارب بالنسبة لمنحن 
ممثل لدالة وكذا الوضع النسبي للمنحني 
  .والمستقيم المقارب الممكن لهذا المنحني
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الدوال األصلية لدالة على 

  .مجال
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تكامل دالة
  

الخطية؛ : خواص التكامل
  .عالقة شال؛ الترتيب

  
القيمة المتوسطة لدالة على 

  .مجال
  
  
  
  
  

الدالة اللوغاريتم النيبيري؛ 
  :الدالة األسية

الخواص المميزة؛ 
المشتقة؛ التمثيل البياني؛ 

  .السلوك التقاربي
  

  .xeالكتابة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
 تعريف دالة أصلية لدالة على -

  .مجال
 تعيين دالة أصلية لدالة تحقق -

شرطا معينا وتفسير ذلك 
  .بيانيا

  
  
  
  
  
  

) حساب - )
b

a
f t dt∫.  

  
  
  
 حساب القيمة المتوسطة لدالة -

  .وتفسيرها
  
  
  
  
  

 تعريف الدالة اللوغاريتم -
النيبيري أو الدالة األسية 

ومعرفة الخواص المميزة لكّل 
  .منهما

 استعمال حاسبة لحساب قيم -
ي أو دوال لوغاريتم نيبير

  .دوال أسية
 حّل معادالت ومتراجحات -

تتضمن لوغاريتمات أو 
  .أسيات

 حساب نهايات جداءات أو -
حواصل قسمة يتدخل فيها 

nx ،ln x ،( )exp x   .  
 دراسة دوال من الشكل -

ln uoأو   exp uo.  
 استعمال الكتابات المألوفة -

ln x ،e ،log x،xe.  
  

  

  
يربط بين مفهومي المشتقة والدالة 

  .األصلية
 دالة مستمرة على fنقبل أنّه إذا كانت

 تقبل دواال أصلية على f فإّن Iمجال 
Iتختلف بثابت فقط .  

عند البحث عن الدوال األصلية، يدّرب 
  .جدول المشتقات عكسياالتلميذ على قراءة 

تعطى أمثلة لدالة أصلية لدالة تحقق شرطا 
العالقة بين (معينا من مجال االقتصاد 

  ).الكلفة الهامشية والكلفة اإلجمالية
  

دالة تآلفية أو  (انطالقا من مثال بسيط
، نربط بين الدالة األصلية )الدالة مربع

 .ومساحة الحيز تحت المنحني الممثل لدالة
ميم النتيجة بالنسبة إلى دالة نقبل بتع

مستمرة وموجبة على مجال وندخل كتابة 

)التكامل  )
b

a
f t dt∫في الحالة العامة       .

يحرص على شرح دور المتغّير في هذه 

)الكتابة كما ندخل الكتابة  )
x

a
f t dt∫.  

  .تعطى أمثلة تطبيقية من مجال االقتصاد
  

اريتم النيبيري كالدالة ندخل الدالة اللوغ

1tاألصلية للدالة 
t

a التي تنعدم من أجل 

x  مع المالحظة أنها أيضا مساحة =1

1tالحّيز تحت المنحني الممثل للدالة 
t

a 

  . موجبx من أجل x و1بين 
تسمح دراسة الخواص المميزة لهذه الدالة 

بإبراز الدور الهام لها في الحساب 
  .العددي

)بالنسبة إلى إدخال الدالة  )x exp xa ، 
lnنقبل بوجود دالة تسمح بإرفاق  بـ  x 

  .xالعدد 
  
  
  
  
  

  .رةي النتائج المتعلقة بالنهايات الشهتقبل
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لوغاريتم لألساس الدالة ال

a مع a ؛ a<0 و≠1
  .الدالة اللوغاريتم العشري

 aالدالة األسية لألساس 
a  و a<0مع   ؛ ≠1

  .الدوال القوى
  

التزايد المقارن للدوال 
اللوغاريتم والقوى 

  .واألسية
  
  

  
 حّل مشكالت متعلقة بإيداع أو -

تسديد تتدخل فيها 
  .اللوغاريتمات أو األسيات

  
  
  
  

  :ة وتفسير النهاياتمعرف

x

ln xlim 0
x→+∞

= ،
x 0
lim x ln x 0

+→
=  

x

x

elim
x→+∞

= +∞،x

x
lim xe 0
→−∞

=  

  
نبّين لماذا يوافق اللوغاريتم العشري لعدد 
طبيعي عدد أرقامه وأهمية المقاييس 

  .اللوغاريتمية
تعطى أمثلة من مجال االقتصاد 

  .والرياضيات المالية
  
  

نجعل التلميذ يالحظ، انطالقا من التمثيالت 
x للدوال البيانية ln xa ،  

xx ea،nx xa حيث n عدد طبيعي 
غير منعدم، أّن هذه الدوال تؤول كلّها نحو 

x عندما ∞+ → ، لكن سلوكها ∞+
 ومن ثّم استنتاج التزايد المقارن مختلف

في الالنهاية، تتفوق الدالة األسية :  لها
على " قوة " والدالة " قوة " على الدالة 

  .الدالة اللوغاريتم
في هذا المجال يمكن استعمال الحاسبة 
  .البيانية أو المجدول لتجسيد هذه السلوكات

  
  
  اإلحصاء واالحتماالت2.4 

في هذه السنة دراسة سالسل إحصائية ذات متغيرين عدديين التي يتضمن برنامج اإلحصاء 
شُرع فيها في السنة الثانية ثانوي من خالل السالسل الزمنية مع التركيز على تمثيلها بيانيا بسحابة 

  .نقط
 عنصرا أساسيا في هذه التمثيالت لهذه )ajustements affines(التآلفية  التسويات تعتبر 

واستكماالت ) interpolations( القيام بتنبؤات وتقديرات واستكماالت داخليةالدراسة حيث تسمح ب
التي تفيد كثيرا في دراسة وضعيات من الميدان االجتماعي االقتصادي )extrapolations(خارجية 

  ....).تطور أسعار ، تطور مجتمعات،(
.  السنة الثانيةيسمح برنامج االحتماالت بالتعمق والتوسع في المفاهيم المشروع فيها في

سنقتصر على مجموعات منتهية وعلى وضعيات ال تشكل صعوبات في تقنيات العد، بحيث نعتمد في 
  .العد على الجداول واألشجار

  .يتم في هذا السنة إدراج مفهومي الشرطية واالستقاللية وكذا األشجار المتوازنة واالحتماالت الكلية
االنحراف المعياري الموافقة لقانون احتمال اعتمادا على والتباين و يتم أيضا إدخال حساب اآلمل

  .تجارب عشوائية مع الترابط مع التباين واالنحراف المعياري لسلسلة إحصائية
إن دراسة بعض األمثلة البسيطة لتجارب عشوائية أين نهتم فقط بتحقق حادثة أو عدم تحققها تسمح 

 .بالتطرق إلى قانون برنولي وقانون ثنائي الحد
يتواصل العمل حول المحاكاة بدراسة تالؤم معطيات تجريبية مع قانون متساوي التوزيع 

  .انطالقا من أمثلة بسيطة
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كما كان الشأن بالنسبة إلى السنوات السابقة، فتشكل اآللة الحاسبة وبرمجيات اإلعالم اآللي 
 المعارف والمهارات دتجنيسندات فعالة، سواء تعلق األمر بمقاربة المفاهيم أو ب )مجدوالت ومبينات(

  .المكتسبة لحل مشكالت
، االنحراف covarianceالتباين، (تستغل هذه األدوات خاصة عند حساب المؤشرات المختلفة 

  ...).مستقيم المربعات الدنيا،" سحابة نقط، (وإنجاز التمثيالت البيانية ..) المعياري
  
   

  ليق وأنشطةتوجيهات وتعا  الكفاءات القاعدية  المحتوى المعرفي

 اإلحصاء •
السالسل اإلحصائية 
  :لمتغيرين عدديين

  .تعريف
  
  

سحابة نقط؛ النقطة 
  .المتوسطة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .تعديل خطي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 تعريف سلسلة إحصائية -

  .لمتغيرين عدديين
  
  
 سلسلة إحصائية  تمثيل-

لمتغيرين عدديين بسحابة 
  .نقط

 تعيين إحداثيي النقطة  -
  .المتوسطة

  
  
  
  
  
  
  
  
  . إنشاء مستقيم تعديل خطي -
 
 
 
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

تعطى أمثلة عن سالسل إحصائية 
 مثل، القامة والوزن، لمتغيرين عدديين

  .األجرة والّسن لمجتمع معّين
  

في معلم متعامد، نسّمي سحابة نقط 
)مجموعة النقط )M x; yحيث xو y 

  .هما متغيرا السلسلة
نقصد بالنقطة المتوسطة النقطة 

( )G x; y .  

تقترح أمثلة حيث تعطي مجموعة 
)الثنائيات  )x;ln yأو ( )ln x; y تمثيال 

. أكثر مقروئية وبالتالي تسهل الترجمة
وهي مناسبة للتطرق إلى المعالم 

  .اللوغاريتمية المستعملة في االقتصاد
  

عندما يكون لسحابة النقط المرفقة 
 ة لمتغيرين عدديين شكل بسلسلة إحصائي

متطاول، نتساءل عن إمكانية إنشاء 
  . مستقيم تقع حوله نقط السحابة

نشرح مبدأ المربعات الدنيا، حيث 
نحسب 

2 2 2
1 1 2 2 n nS M P M P ... M P= + + +   

iمن أجل  1,2,...,n=حيث  ،iM هي 
)نقط السحابة ذات االحداثيات  )i ix ; y 

 هي نقط المستقيم ذات االحداثيات iPو
( )i ix ;ax b+.  

يسّمى مستقيم (نقبل بوجود مستقيم 
يشمل النقطة ) االنحدار بالمربعات الدنيا

 Sالمتوسطة للسحابة ويجعل المجموع
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  :المحاكاة
تالؤم معطيات تجريبية 

مع قانون متساوي 
  .االحتمال

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
إنجاز محاكاة لتبيان تالؤم  -

معطيات تجريبية مع قانون 
  .متساوي االحتمال

  

  .أصغريا
نحصل على معامالت المعادلة         
المختصرة لمستقيم االنحدار بالمربعات 
الدنيا بالدساتير اآلتية والتي تقبل دون 

  :برهان

( )

n

i i
i 1

n 2

i 1

1 x y xy
n

a
1 x x
n

=

=

 
− 

 =
−

∑

∑
  

           b y ax= −  
  .أو باالستعانة بحاسبة

نجعل التلميذ يدرك بأّن القيام بتسوية 
د دالة خطية تعّبر خطية يعني إيجا

 وتستغل x بداللة yبكيفية تقريبية عن 
 أو استكماالت داخليةهذه الدالة للقيام ب

  .استكماالت خارجية
  

تكون الدراسة بمحاكاة وعلى مثال 
  .لظاهرة عشوائية لها إمكانيتين

ية نسترجع نتائج رمي قطعة نقد: مثال
  .  مرة500

 رمية عددا كبيرا من 500نقوم بمحاكاة 
المرات ونالحظ توزيع النتائج المتعلقة  

، مثال ونقّرر إن كانت "الوجه" بـ 
  .النتيجة التجريبية المعطاة مقبولة

 االحتماالت •
قانون احتمال مرفق 

  .بتجربة عشوائية
  
  
  
  
  
  

  .االحتمال الشرطي
  
  
  
  
  

  .الشجرة المتوازنة

  
 تعيين قانون احتمال مرفق -

بتجربة عشوائية لها عدد منته 
  .من االمكانيات

  
  
  
  
  
 حساب احتمال حادثة علما -

  .حدوث حادثة أخرى
  
  
  
  
  .شجرة متوازنة بناء -

  
يمدد هنا العمل الذي شرع فيه في السنة 
الثانية بالتركيز على استعمال الجداول 
وأشجار االختيارات للرجوع إلى حالة 

تساوي االحتمال أو إلى احتماالت 
  .الحوادث البسيطة

نمّيز بين الّسحب في أن واحد والّسحب 
على التوالي باإلرجاع أو بدون 

  . اإلرجاع
  

ندخل تعريف االحتمال الشرطي انطالقا 
. من مثال نستعمل فيه شجرة التواترات

)نقصد بالكتابة   )Ap B احتمال 
  . محققةA علما أّن الحادثة Bالحادثة

  
تعطى، انطالقا من أمثلة بسيطة، قواعد 

ة متوازنة لحساب استعمال شجر
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    .ل حادثتيناستقال
  
  
  
  

األمل الرياضي 
والتباين واالنحراف 

المعياري المرفقة 
  .بقانون احتمال عددي

  
قانون برنولي، قانون 

  .ثنائي الحّد
  
  
  
  
  
  

 استعمال أشجار متوازنة أو -
دستور االحتماالت الكلية 
لحساب احتماالت وحّل 

  .مشكالت
  

 التعّرف على حادثتين -
  .مستقلتين

  
  
  
  
 حساب األمل الرياضي -

والتباين واالنحراف المعياري 
  .المرفقة بقانون احتمال

  
  
 تعريف قانون برنولي وقانون -

ثنائي الحّد واستعمالهما 
  .لحساب احتماالت حوادث

   

احتماالت ويستنتج دستور االحتماالت 
  .الكلية

  
  

:       مثال(نرتكز على تجارب مستقلة 
لتعميم ) رمي قطعة نرد ثّم قطعة نقدية

المبدأ الضربي، بمعنى أنّه بالنسبة إلى 
حوادث مستقلة يكون احتمال قائمة نتائج 

  .هو جداء احتماالت كّل نتيجة
  

اسية انطالقا من تستخرج المفاهيم األس
تجارب عشوائية متقطعة ذات إمكانيات 

يربط ذلك بالتباين واالنحراف . عددية
  .المعياري لسلسلة إحصائية

  
يقصد بتجربة برنولي تجربة عشوائية 

) النجاح (Aيهمنا فيها فقط تحقيق حادثة
  ).اقاإلخف (Aأو عدم تحقيقها 

يعّرف القانون ثنائي الحّد كقانون 
 nاحتمال مرفق بتجربة برنولي محققة 

  .مّرة بكيفية مستقلة
n نقتصر على الحاالت   ونستعمل، ≥5
  . للحساب، شجرة متوازنة
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  :توجيهات منهجية) 6

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

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

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

تجاه، و عند معالجته لها مدعو إلى اختيار األنشطة التعلمية و المشكالت التي تخدم هذا اال
يعمل على إعطاء الوقت الكافي للتالميذ خالل فترة البحث آما يسمح لهم بعرض ما توصلوا 
إليه فينظم المناقشة بينهم و معهم فيعيد إليهم الكرة بإعادة طرح بعض أسئلتهم عليهم و يجيب 

ارهم ليكون بذلك على بعضها تارة أخرى عند الضرورة، آما يساعدهم على التعبير عن أفك
شريكا لهم في بعض الفترات من الحصة، و يكون في فترات أخرى مصدر المعرفة 

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

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

من التوافق و التناسق و التكامل و بدرجة مسؤولية أآبر عند األستاذ، باعتباره محرك العملية 
و تتراوح هذه الممارسات من تقديم التعلمات إلى تقويمها مرورا ببناء المعرفة و  . برمتها
ها و ذلك عبر سلسلة من النشاطات التي تتمثل في اختيار الوضعيات الممهدة لدراسة توظيف

مفهوم جديد أو اآتساب إجراءات و تقنيات جديدة،آما تتمثل في العودة إلى مفهوم سابق قصد 
توسيعه أو تجريده أو توظيفه، و في بناء البراهين و صياغتها أو صياغة نصوص رياضية 

و هيكلة المعارف و التدرب على الطرق و  التقنيات و الخوارزميات أخرى، و في التبليغ 
أثناء حل التمارين المنزلية و الفروض المنزلية و الفروض المحروسة و االختبارات و أثناء 
تصحيحها بعد إنجازها، و الجدير بالذآر هو العمل على أن يحدث آل ذلك  في جو يسوده 

التفتح على الرأي اآلخر و التطرق، مثال، إلى الجانب الحوار و النقاش و النقد البناء و 
التاريخي لمفهوم ما أو إلى أعمال بعض الرياضيين، آلما أمكن ذلك خاصة عند حل 

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

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

يقحم و سائل تكنولوجية جديدة منها الحاسبة العلمية و الحاسبة البيانية و الحاسوب بما 
، اثنين همانصب ها هنا على تحقيق هدفين يتضمنه من برمجيات، و المالحظ هو أن العمل ي

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

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

لسنا في هذا المقام بصدد تقديم وصفة عمل تحدد دور األستاذ، ذلك أن هذا الدور أآبر 
و لكننا .ة من البنود أو التعليمات بالنظر إلى طبيعة مهمته التربويةمن أن يحصر في مجموع

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

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

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

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

يحقق األستاذ ربط التعلمات مع بعضها ربطا عموديا في الميدان الواحد إطار هذا البرنامج، 
و ربطا أفقيا في الميادين التعلمية جميعا، آما يتسنى له ترتيب األولويات في المعارف التي 
يستهدفها في درسه من موضوع معين، بتوافق و انسجام مع الكفاءات القاعدية التي ينص 

وع بالذات، فيفكر و يخطط الستراتيجية تناول موضوع خاصة عليها البرنامج في هذا الموض
إن آان جديدا باختيار األنشطة المناسبة آتلك التي تجعل التلميذ يعي بأن مكتسباته غير آافية 
لحل مشكل آما تجعله في وضع الطالب للمعرفة و الباحث عنها أو تلك التي تهيكل مكتسباته 

ستاذ و يخطط لكيفيات تشجيع التالميذ و حثهم و مساعدتهم آما يفكر األ. أو تدمجها أو توظفها
عند الضرورة و تقويم تعلماتهم و استيعاب مواقفهم و ردود أفعالهم ويدرج ضمن ذلك 
أساليب و طرق التنسيق بين دوره و دورهم بما يحقق له و لهم التكامل و االنسجام فيما بينهم 

ة البناءة و األخذ باقتراحات التالميذ لتهذيبها تارة و معه باعتماد الحوار الرياضياتي و المناقش
و تبيان نقائصها تارة أخرى، مع أخذ تمثيالتهم السابقة للمعرفة بعين االعتبار فيستدعي 
المعارف القابلة للتجنيد و يحث على توظيف الجاهزة منها، و حمل أخطائهم على محمل 

 دليل وجود معرفة لكنها ليست المقصودة المقاربة بالكفاءات التي تنظر إلى الخطأ على أنه
في ذلك الحين، و عليه البد لألستاذ من التروي في مثل هذه المواقف ليمحص و ليدقق في 
هذا الخطأ قصد الوصول إلى مصدرها و من ثمة معالجتها، إن في الحصة نفسها أو في 

لتخطيط لها بل البد أن و ال يكتفي في أداء دوره هذا، بالتفكير في المضامين و ا. حصة الحقة
يفكر أيضا في الكيفية التي يجسد بها التدخالت المذآورة في هذه الفقرة، فللطريقة التي 
يخاطب بها التالميذ و لألساليب التعبيرية التي يتمثلها أمامهم و للكيفية التي يتعرض بها إلى 

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

  . عامة و لدى تالميذه خاصة
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 : ـ دور التلميذ4
ذل جهد معين نحو ما هو بصدد تعلمه، و يبدأ إن فعل التعلم يقتضي من فاعله ب

باالستعداد النفسي والترآيز الذهني على الفعل، و يتأسس على قدرات التلميذ و مكتسباته و 
عاداته في التعلم، لذلك فهو مدعو إلبداء االستعداد و الترآيز الالزمين له و تأآيد حصول 

ام التعامل ضمن المحيط المدرسي و قبول النية لديه لمباشرة التعلم من خالل االستجابة لنظ
إن هذا الدور ال يقدم . الدور الذي يعطى له فيه، سواء ما يتصل بقاعة الدرس أو ما يدور فيها

له على شكل الئحة من التعليمات و األوامر، من طرف األستاذ أو غيره، ال تقبل األخذ و 
 إنجازه وفقها في قاعة الدرس أو الرد من البداية بل هي عبارة عن تعليمات عمل يطلب منه

خارجها، إضافة إلى توجيهات و نصائح و إرشادات تسوغ له بمسوغات ترغبه في العمل 
المدرسي إذ تبّين له فوائد العمل بها و المنافع المبتغاة من ورائها و تشرح له المضار الناتجة 

من معه من أجل مصلحته عن إهمالها أو التهاون في تطبيقها، و ذلك في إطار يحسسه بالتضا
التي يجب أن يكون أول الحارصين عليها، و يراعي في ذلك مستوى نضجه النفسي و العقلي 
حيث يسمح له أحيانا بالمشارآة في صياغتها أو االستفسار حول جدواها و التدرج في 

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

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

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

و نذآر هنا بأن إنجاز هذه المهام يحدث .مخططات أو االستفسار عن فكرة أو طريقة أو قاعدة
حين آلخر، آما أن اقتناع التلميذ  بإنجازها يكفل له بدرجات متفاوتة من تلميذ آلخر و من 

سهولة االندماج مع أقرانه في عمل األفواج وفي التنافس الشريف معهم و التمرآز في قلب 
  . التعلمية/العملية التعليمية

أما دوره خارج قاعة الدرس فيتمثل أساسا في تنظيم وقته ألداء واجباته المدرسية بصفة 
يبتعد فيها عن االرتجالية و المناسباتية، مما يمكنه من المواظبة على إنجاز متوازنة و واعية 

و . األعمال التي يطلبها منه أستاذه وفقا للتعليمات و التوجيهات المقدمة من طرف هذا األخير
تتمثل أيضا في تعزيز مكتسباته بمعالجة تطبيقات إضافية و مراجعة دروسه و ضبط ما 

و في االستعداد للفروض . عنه الحقا أستاذه أو زمالئه في الصفأشكل عليه فيها ليسأل 
الفصلية المحروسة التي تبقى لحد اآلن المحك الرئيسي الذي يحدد و يعطي إشارة االنتقال 

 .                من مستوى دراسي إلى مستوى دراسي أعلى
  :التقويم ـ 5

  .يةالتعلم/التقويم حجر زاوية في العملية التعليمية) 1.5
يعتبر التقويم سمة رئيسية في السلوك البشري بالنظر إلى دوره في بناء نظرة عن 

 بهذه القاعدة في العملية أىوال ين. شيء ما، أو في تحسين مردود عمل معين
التعلمية باعتباره العمود الفقري الذي يساعد على حمايتها من االنزالقات التي قد /التعليمية

  .ي إطار اختيارات و توجهات البرنامجتفرزها عملية تجسيدها ف
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التعلمية فتمدده على / إن هذه االختيارات تجعل من التقويم جزء ال يتجزء من العملية التعليمية
وال يتوقف عند معرفة . آل مراحلها إلى أن يلتف حولها، فيكون قبل التعلم و أثناءه و بعده

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

بل هو جزء من الممارسات التي تتم في قاعة الدرس بشكل منسجم بين األستاذ و . منها
آأن يالحظ األستاذ في التالميذ و يكون أحيانا نتاج إفرازات تقتضيها طبيعة العملية نفسها 

مالمح وجه التلميذ نوع من الحيرة والتساؤل التي لم تتبلور بعد في ذهنه و غير المعلن عنها 
  .من قبله تصريحا أو تلميحا

إن التقويم الذي يتبناه هذا البرنامج يمكن أن نطلق عليه مصطلح التقويم التربوي الذي تتفاعل 
حرآية عند آل من األستاذ و التلميذ معا و سويا -الحسفيه الجوانب المعرفية و الوجدانية و 
 فمن العبث أن نحاول في هذا المقام إعطاء طريقة ،لذلك. و ليس بشكل منفرد آل على حدة

 ولكننا نقدم خطوطا عريضة، في إطار المقاربة ،نموذجية تتكفل بتفاعل هذه الجوانب
ه و تحسين مردود عمله في قاعة الدرس بالكفاءات، تسمح لألستاذ عند العمل بها، بتنظيم أدائ

  .بما ينعكس إيجابا على عمل تالميذه على المديين القريب و البعيد
 تتلخص هذه الخطوط في تحري اإلجابة بصفة دائمة عن التساؤالت الرئيسية المتعلقة  

آيف "و "  م؟ ماذا أقّو"و " م؟متى أقّو: "بالتقويم و التي تعطي معنى له و تتمثل في األسئلة
إن محاوالت اإلجابة على هذه األسئلة آفيلة بإحالة األستاذ على ". م؟لماذا أقّو"و " م؟ أقّو

التفكير في الفترات التي يخصصها للتقويم خالل حصة الدرس و في األشياء التي يقومها في 
لمهمة درسه و في الكيفية التي ينفذ بها ذلك و األدوات الضرورية له و لتالميذه للقيام بهذه ا

  . إضافة إلى التفكير في أهداف هذه العملية
إن المقاربة بالكفاءات تعتبر موجها و إطارا لهذا التفكير تمده باألفكار الرئيسية لإلجابة، تلك 

  . اإلجابة التي نوجزها في الفقرة الموالية و المعنونة بفترات مخصصة للتقويم
  

  .فترات مخصصة للتقويم) 2.5
 :قبل التعلم •

 "التقويم التشخيصي "لى التقويم الذي يجرى في بداية الحصة مصطلح يطلق ع
استنادا إلى وظيفته التي هي المساعدة على معرفة و تشخيص الوضعية الحالية 
لمكتسبات التالميذ الضرورية لهذه الحصة و التي تنحصر عادة في إما أنها متوفرة 

و عادة ما . أنه قادر على تجنيدهافقط عند التلميذ أو أنها جاهزة للتوظيف من قبله أي 
يتم تجسيد ذلك بواسطة   أسئلة معدة سلفا تطرح شفهيا أو آتابيا ليجيب عنها التلميذ أو 

إن التحقق من إحدى الصفتين اللتين تحملهما مكتسبات . من خالل تقديم نشاط له
عمل التالميذ أمر ضروري لمواصلة العمل في اتجاه الهدف من هذا التقويم و هو ال

على إحداث التجانس على مستوى المعارف المقصودة هنا و من ثم االنطالق في 
  .المرحلة الموالية لتقديم الجديد من الدرس

   
 :أثناء التعلم •
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أي عندما يكون التالميذ منهمكين  التعلم،يطلق على التقويم الذي يجرى خالل عملية  
ما يكونون في حالة تعامل نجاز عمل و بصفة عامة عندإفي البحث في مشكل أو في 

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

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

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

  . ال يمكن حصرها في هذا المقام من اإلمكانيات التيى غير ذلكإل... بالمفهوم مثال 
 إن التقويم التكويني ال ينبع من االستماع إلى إجابات التالميذ أو مالحظة أعمالهم، 
فحسب، بل و ينبع أيضا من توقعات األستاذ و تنبؤاته لمواقع الصعوبة التي يمكن أن 

ي يعمل تعترض التلميذ والتي يستند في البحث عنها و آشفها إلى رصيده العلمي، الذ
على إثرائه بصفة مستمرة في الحدود التي تسمح له بأداء مهامه، وإلى رصيده 

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

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

  :بعد التعلم •

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

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

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

 التقويم يهدف إلى مساعدة األستاذ في إصدار حكم قيمي على مستوى التلميذ إن هذا  
ليس فقط فيما يتعلق بالتعلمات المستهدفة حديثا بل و أيضا فيما يتصل  بتعلمات أخرى 
سابقة لها، و هذا من منطلق أن أدوات هذا التقويم أوسع و أشمل من أدوات التقويمين 

 اإلدماجية وسيلة ناجعة و فعالة و ضرورية لتجسيده و السابقين، إذ تعتبر هنا األنشطة
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
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ماد نفس األنماط  يرتكز على تراآم المعارف واسترجاعها واعتنظام تقويمإن المرور من 
 يتطلب مرحلةيقتضي تجنيدا واعيا ومتحكما فيه للمعارف والموارد  نظاملحل المسائل إلى 

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

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

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

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

تهدف إلى قياس درجة تحكم المتعلم في مجموعة من  إدماجية الل اقتراح مسألةالكفاءات من خ

  .والكفاءات العرضية المستهدفة في مرحلة التعليم الثانوية اتيالرياضيالكفاءات 

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

ته على توظيف موارده اوتراعى فيها درجة التوجيه لمساعدة المتعلم، بما يسمح بقياس قدر

  .لحّل مشكالت بنفسه

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

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

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

شكّلت مسألة تحويل المعارف لمدة طويلة إحدى انشغاالت الباحثين في علوم لقد 
ياء لمطالبة المتعلمين بعد ذلك ة ال يتمثّل في تدريس أشّن دور المدرسذ أ إ،التربية

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

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

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

ة، لها داللة بالنسبة إليهم، تتطلّب تجنيد  التالميذ في وضعية مركبجعل -
 .واردمجموعة من الم

في وضعيات )  ومهاراتمعارف( مكتسباتهمميذ على استعمال تدريب التال -
 .مستقاة من محيطهم االجتماعي والثقافي
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  .ترسيخ المعارف السابقة وإعادة هيكلتها وخلق روابط بينها -
 ة إلى إمكانية استعمالها في وضعياتإّن التحكّم في عناصر متشتتة ال يؤدي مباشر

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

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

 .للمراجعة التقليدية أو لحل تمارين بدون هدف مسطر
     

  : البرهان الرياضي و المنطقـ 6           
للتلميذ ال جدوى من تدريس لقد أثبتت التجربة الميدانية و األبحاث النظرية أنه بالنسبة 

المنطق من خالل جداول الحقيقة و التعاطي المجرد من آل مدلو لمحسوس مع القضايا 
ذلك أن . المنطقية، و آذلك األمر بالنسبة ألنماط البرهان عند معالجتها في صيغها المنطقية
 يسمح له طابعها التجريدي ال يتوافق و مستوى النضج العقلى و الوجداني للتلميذ فهو ال

بإدراك المفاهيم المتضمنة فيها و بالتالي ال مجال له لتوظيفها في المواضيع الرياضياتية 
  .األخرى التي تقترح عليه

لذلك ال يشكل آل من المنطق و أنماط البرهان موضوعا للدراسة على حدة، ينتهي الحديث 
التعليم الحلزوني المعتمد في عنه بمجرد االنتهاء من تقديمه، بل و بحكم طبيعتهما و باعتبار 

البرنامج، فإن التطرق إلى أي من مواضيعه يقتضي إدراجهما شيئا فشيئا بحسب ما يتيحه 
الموضوع المعالج من إعطاء مفهوم القضية مثال أو توظيف المكممين الوجودي و الكلي أو 

 المستمرة إلى و نؤآد في هذا الشأن أن للعودة المتكررة و.إلخ... توظيف نمط برهان معين 
آل منها فوائدها في تعويد التلميذ على ممارسة البرهان بشكل سليم و في تدعيم قدراته على 

  .التحرير الرياضياتي و التبليغ
  
  :تكنولوجيات اإلعالم و االتصال ـ 7

أدخلت الحاسبة العلمية و البرمجيات في مرحلة التعليم المتوسط، وبالتالي فإن للتلميذ 
في هذه السنة يحتاط األستاذ حيال هذه المكتسبات و ال . ضة في هذا الجانبمكتسبات مفتر

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

رص األستاذ على توفير األنشطة التي تساعد التالميذ على استعمال لذلك يح. ميدان اإلحصاء
هذه الحاسبات و يختارها وفق للغرض الذي يحدده هو سلفا و يوفر لهم الوقت الكافي للقيام 

نفس المالحظة تنطبق على البرمجيات ولكن بحدة أشد ألنه إذا آان في متناول معظم . لذلك
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ه ليس بمقدور أغلبهم اقتناء حاسوبا شخصيا، زيادة على ما التالميذ اقتناء حاسبة علمية فإن
  .يمتاز به هذا األخير من سعة في الوظائف و تعقيدات في استغالله

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

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

ت قصير و بما تمكن من تمثيال لها وبما تسمح به من إجراء محاوالت و تجارب عديدة في وق
  .     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 

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

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

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

ل التي أما الوسائ.التربوية التي يثري بها دروسه و أعمال التالميذ من خالل ما ينتقيه لهم منها
يستعملها التلميذ، فباإلضافة إلى األدوات التقليدية من الكتاب المدرسي و الكراس و القلم و 
أدوات الرسم الهندسي يدرج هذا البرنامج الحاسبة العلمية و الحاسبة البيانية و البرمجيات بما 

 العمل إن هذه الوسائل تدرج ألول مرة في. فيها المجدوالت و برمجيات الهندسة الحرآية
التربوي داخل قاعة الدرس و خارجه فهي بالتالي حديثة في استعمالها على المحيط المدرسي 
رغم احتكاك آل من األستاذ و التلميذ بها من قبل، لذا يحتاج األستاذ إلى اإلعداد الجيد 
ب لألنشطة األولية التي تحث التلميذ و تحبذ له العمل بهذه الوسائل باعتبارها قطبا من أقطا

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

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

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

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

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

  Sharp أو Casio  أو  + Texas Instruments  83 حاسبة بيانية 150 حاسبة علمية و 150) 10
  .جهاز عاآس لمحتوى شاشة الحاسبة البيانية) 11
  .سلك توصيل الحاسبة بجهاز الحاسوب) 12
  Géospace أو Géoplan أو Cabri Géométre II plusسة الحرآية مثل برمجيات للهند) 13
  Grapheursبرمجيات راسمة للمنحنيات ) 14
  Tableursمجدوالت ) 15

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

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

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

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

 
   :مالحظة

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

  .والمرآز الوطني للتجهيز بالوسائل البيداغوجية تحت إشراف وزارة التربية الوطنية
  

  
  
  
  


