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.0تقدٌم المادة وكٌفٌة مساهمتها فً تحقٌق المالمح
الرٌاضٌات أداة الكتساب المعارؾ ووسٌلة لتكوٌن الفكر ،فهً تساهم فً نمو قدرات التلمٌذ الذهنٌة وتشارك فً بناء شخصٌته ودعم استقبللٌته وتسهٌل مواصلة
تكوٌنه المستقبلً ،وهً تسمح للتلمٌذ باكتساب أدوات مفهوماتٌة وإجرابٌة مناسبة تمكنه من القٌام بدوره بثقة وفعالٌة ،فً محٌط اجتماعً متطلب أكثر فؤكثر ،فً عالم
شمولً ٌتحول باستمرار .وٌنتظر من تدرٌس الرٌاضٌات تحقٌق ؼرضٌن إثنٌن :أحدهما ذو طابع تكوٌنً ثقافً واآلخر نفعً.
ٌحتل تعلم الرٌاضٌات فً التعلٌم القاعدي مكانة هامة بفضل مساهمته المعتبرة التً ٌمكن أن ٌقدمها لتحقٌق األهداؾ المسطرة لهذا المستوى ،فمن األهمٌة إذن تؤكٌد
هذا الدور فً تكوٌن التلمٌذ.
إنّ تعلّم الرٌاضٌات واستعمالها ٌساهمان بقدر كبٌر فً اكتساب قدرات ذهنٌة وتطوٌرها بشكل منسجم ،وذلك على مستوى:
 اكتساب كفاءات التجرٌد ،والقدرة على توظٌؾ الرٌاضٌات لترجمة مشكلة مجردة أو ملموسة لها عبلقة بالحٌاة الٌومٌة أو بالمواد التعلٌمٌة األخرى (الفٌزٌاءعلوم الطبٌعة والحٌاة واإلحصاء واألعبلم اآللً وعلم الزالزل ) ...فً تعبٌر خاص بالرٌاضٌات.
 اكتساب كفاءات مثل طرح مشكلة بكٌفٌة سلٌمة قصد حلها.وعلى مستوى آخر ،ولكون هٌكلة الرٌاضٌات قارة ومنسجمة وصارمة ،فإن الرٌاضٌات تضمن من خبلل تطبٌقاتها فً العلوم األخرى تعبٌرا مبلبما ٌسمح لمختلؾ
المواد التعلٌمٌة أن ُتشرح و ُتصاغ بوضوح و ُتفهم وتتطور.
إنّ الؽرض قبل كل شًء فً التعلٌم المتوسط هو دعم مكتسبات المرحلة االبتدابٌة بضمان ترابط جٌد مع المرحلة المتوسطة وتحضٌر المرحلة البعدٌة ،وٌتمثل األمر
فٌما بعد فً تزوٌد التلمٌذ بمعارؾ تسمح له بحل مشاكل ٌمكن أن ٌواجهها سواء فً حٌاته الٌومٌة أو فً تعلمات مواد أخرى ،وهذا بإرجاعها عند الحاجة ،إلى نماذج
رٌاضٌة.
كما ٌنتظر من تعلم الرٌاضٌات أن تساهم فً التكوٌن الفكري للتلمٌذ ،إذ ٌنبؽً لهذا التعلٌم بالخصوص ،أن ٌُدرً ب التلمٌذ على التفكٌر االستنتاجً وٌحثه على الدقة
وٌثٌر عنده التخٌل وٌطور مٌزاته فً العناٌة والتنظٌم.
كما تساهم الرٌاضٌات فً بناء شخصٌة التلمٌذ ودعم استقبللٌته وتسهٌل مواصلة تكوٌنه المستقبلً.
وألن الرٌاضٌات حاضرة أكثر من أي وقت مضى فً المحٌط االجتماعً واالقتصادي واإلعبلمً والثقافً لئلنسان ،خاصة مع تطور الوسابل التكنولوجٌة للحساب
السرٌع مثل اآللة الحاسبة والحاسوب ،...فمن الطبٌعً إذن إدخال هذا البعد فً المنهاج حتى ٌتحكم التلمٌذ تدرٌجٌا فً هذه الوسابل.

 .6صعوبات التعلم الخاصة بالمادة
 0 .6تقدٌم مٌادٌن المادة
 0 .0 .6فً السنة األولى
 .0األنشطة العددٌة
 الحساب الذهنً وتقدٌر رتب
إن أحد أشكال " القدرة على الحساب" األكثر أهمٌة ٌتمثل فً القدرة على الحساب ذهنٌا ،ألن ذلك ٌفترض اكتساب آلٌات وخاصة الذهنٌة منها ،والتً تكون ضرورٌة،
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إذ تعتبر حقٌقة ً أساس "الذكاء" و"المعنى" .وكما كان الشؤن فً التعلٌم االبتدابً ،فإن نشاطات الحساب الذهنً ،المتعددة والممتدة على طول السنة حول مختلؾ المواضٌع
(القسمة اإلقلٌدٌة ،األعداد العشرٌة ،التناسبٌة ،)...تسمح للتلمٌذ بؤن ٌكون فعاال أكثر فً حل المشكبلت العددٌة وتهٌبه لتعلّم الحساب الجبري.
و المقصود بتقدٌر رتبة مقدار هو إصدار حكم عن معقولٌة نتابج ،وهذا ٌسمح للتلمٌذ بنقد أعماله وبالتالً القٌام بتقوٌم ذاتً لها.
 الكتابات العشرٌة و الكتابات الكسرٌة
إن مفهوم العدد العشري ،الذي سبق أن تعرض له التلمٌذ فً التعلٌم االبتدابًٌ ،بقى مصدرا لكثٌر من الصعوبات عند الدخول فً التعلٌم المتوسط .وتحسٌن المعارؾ
فً هذا الموضوع ٌتطلب ممارسة طوٌلة ،خاصة وأن بعض العادات (مثل تعلٌم األعداد العشرٌة انطبلقا من القٌاس أو العملة ،أو طرٌقة قراءة األعداد )...تخلق ،عند
التبلمٌذ ،تمثٌبلت من النوع :العدد العشري هو تجاور عددٌن طبٌعٌٌن بٌنهما فاصلة ،تإدي هذه التمثٌبلت إلى وقوع التبلمٌذ فً أخطاء عند مقارنة أعداد عشرٌة والحساب
علٌها .وعلٌه ٌنبؽً حث التبلمٌذ على استعمال ،حسب الحاجة والوضعٌة ،قراءات تعطً معنى أكثر للعدد (مثالٌ :مكن قراءة العدد  15,256بكٌفٌات مختلفة :خمسة عشر
وحدة ومابتان وستة وخمسون جزءا من األلؾ أو خمسة عشر وحدة وجزءان من العشرة وخمسة أجزاء من المابة وستة أجزاء من األلؾ) ،وعلى استعمال الكتابات
15256
2
5
6
256
المختلفة للعدد العشري (مثال:
 15 


 15 
1000
10
100
1000
1000

) 15, 256 

أما بالنسبة إلى الكتابات الكسرٌة ،فقد تم إدخال الكسور البسٌطة فقط فً المرحلة االبتدابٌة .وفً هذه السنة نجعل التلمٌذ ٌنتقل تدرٌجٌا من مختلؾ تمثٌبلت كسر(
مإثر ،قٌس ،رسم) إلى تمثٌبلت عدد.
وفً األخٌرٌ ،كون التحكم فً العملٌات على الكتابات الكسرٌة عبر السنوات المختلفة للتعلٌم المتوسط.
 القٌم المضبوطة والقٌم المقربة
ٌصعب على كثٌر من التبلمٌذ إدراك أن الكتابة الكسرٌة هً ترمٌز ٌد ّل على عدد ،كما هو الشؤن بالنسبة إلى الكتابة العشرٌة .وأكثر من ذلك ،فإن استعمال اآللة
الحاسبة ٌجعل التلمٌذ ٌفضل الكتابة العشرٌة لنتٌجة .وهذا ما ٌإدي إلى الخلط بٌن القٌمة المضبوطة وقٌمة مقربة لعدد ،لذا فمن الضروري تدقٌق معنى كل من القٌمة
المضبوطة وقٌمة مقربة لعدد.
 استعمال اآللة الحاسبة
 العملٌات على األعداد العشرٌةإن استعمال اآللة الحاسبة:
ٌساعد على التفكٌر فً معنى العملٌات.
ٌسمح بطرح إشكالٌة التقرٌب.
ٌجبر التبلمٌذ على التفكٌر فً إجراءات تسمح باكتشاؾ أخطاء ترقٌنٌة.
ٌطرح إشكالٌة تقدٌر رتبة مقدار نتٌجة.
ٌدخل صعوبة إضافٌة :عدد األرقام بعد الفاصلة فً حالة تجاوز قدرة استظهار اآللة.
 حواصل القسمة ،تقرٌب حاصل قسمةتسمح اآللة الحاسبة:
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-

بمساعدة بعض التبلمٌذ الذٌن ٌواجهون صعوبات فً تعلّم خوارزمٌة القسمةأو إتقانها.

-

a a a
a 2a 3a
بالقٌام بالمقارنة اآللٌة بٌن حواصل القسمة  , , ,...من جهة،و , , ,...
b 2b 3b
b b b

-

من جهة أخرى.

بطرح إشكالٌة تقرٌب حاصل القسمة والبحث عن قٌمة مقربة له بحصر متتابع.

 حل معادالت والحساب الحرفً
ّ
الشروع فً الحساب الحرفً وحل معادالت هما من بٌن أهداؾ برنامج السنة األولى من التعلٌم المتوسط .سٌتم هذا التعلم انطبلقا من وضعٌات مؤلوفة بالنسبة إلى
التلمٌذ ستسمح له بإعطاء معنى دقٌقا للرموز المستعملة.
 حل معادالت بسٌطةالمعادالت المطلوب حلها هً من الشكل a  .  b ، a  .  b ، a  .  b :حٌث  aو  bعددان معلومان.
فً هذا المستوى لٌس من الضروري الترمٌز إلى المجهولبحرؾٌ ،مكن استعمال رمز كٌفً ،مثل ، . :؟...، ،
وٌتم حل مثل هذه المعادالت:
 باستعمال رسم ٌترجم المعادلة.مثال:لسعٌد  5سنوات أكثر من محمد وعمر سعٌد هو  77سنة؛ ما هو عمر محمد؟

5

بمحاولة إتمام مساواة ذات فرؼات.
مثال12  ?  135 :
 باستعمال معنى العملٌات.فً المثال السابق ،ما هو هذا العدد الذي نضٌفه إلى  27للحصول على 235؟

؟
77

محمد

صعيذ

مالحظة :إذا كانت األعداد صؽٌرة ،فٌمكن استعمال جداول الجمع وجداول الضرب.
 الشروع فً الحساب الحرفًالكفاءة المستهدفة هً" تطبٌق قانون فً وضعٌة بسٌطة" ( انظر إلى المنهاج)ٌ .مكن استعمال بعض القواعد (حساب محٌطات ،حساب مساحات) مع تنوع األسبلة
والوضعٌات.
مثبل :احسب طول مستطٌل إذا علم محٌطه وعرضه.
احسب أبعاد مستطٌل محٌطه معطى وطوله هو ضعؾ عرضه.
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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احسب طول ضلع مربع له نفس محٌط مستطٌل بعداه معلومان.
ٌجب أال ننسى استعمال عدة كتابات ممكنة لنفس القاعدة( مساحة شبه المنحرؾ مثبل)ٌ .مكن أٌضا استعمال حرؾ لوصؾ حساب ،مثال:
75 3
,
78 3
,
7  1,5  3
,
أن نطلب من التبلمٌذ وصؾ سلسلة الحسابات التالٌة بشكل بسٌط... :
ٌتعلق األمر بجعل التلمٌذ ٌدرك فابدة الكتابة الحرفٌة  7 x  3لتلخٌص هذه السلسلة.
ٌمكن أٌضا مطالبة التلمٌذ باستعمال كتابة حرفٌة لترجمة تعبٌر مثل :أخذ ضعؾ عدد ،إضافة  2وضرب النتٌجة فً .4
إن هذا النوع من األمثلة ٌسمح بالعمل على قواعد كتابة العبارات وعلى األقواس .و ٌبلحظ أن فً مثل هذه األنشطة ،الرمز " = " ؼٌر مرتبط بالحصول على نتٌجة.
 األعداد النسبٌة
كان بناء مختلؾ المجموعات العددٌة سابقا ال ٌؤخذ بعٌن االعتبار األعداد العشرٌة رؼم حضورها القوي فً محٌط التلمٌذ .إذا وضعنا أنفسنا فً استمرارٌة التعلٌم
االبتدابً ،فمن الطبٌعً إذن أن نمدد مجموعة األعداد العشرٌة ونسمٌعددا نسبٌا كل عدد عشري مسبوق باإلشارة  +أو –وبهذا الشكل تصبح األعداد الصحٌحة النسبٌة
أمثلة خاصة لؤلعداد النسبٌة.
 .6تنظٌم معطٌات والدوال
 التناسبٌة
ق ّدمت للتلمٌذ مقاربة أولى للتناسبٌة فً التعلٌم االبتدابً ،واألهم فً السنة األولى من التعلٌم المتوسط ،هو التركٌز على مختلؾ وضعٌات التناسبٌة وعلى فكرة
"نموذج" التناسبٌة المبلبم ،خاصة عندما ٌتعلق األمر بـ :
التقوٌم :مشكبلت جمعٌة و ضربٌة ،الرابع المتناسب...
التقدٌر :عدد حبات الرز ،القٌمة المتوسطة لمقدار...
التقسٌم :التقسٌمات المتناسبة ،توزٌع إرث...
التكبٌر أو التصؽٌر :المقٌاس...
المقارنة :النسب المبوٌة.
وتكون الفابدة كذلك فً اقتراح وضعٌات ال تناسبٌة للتبلمٌذ .وعلى األستاذ أن ٌترك الحرٌة للتبلمٌذ فً تطبٌق مختلؾ اإلجراءات قبل تحقٌق تناسق المعارؾ
وتعمٌمها.
 .3األنشطة الهندسٌة
 إنجاز مثٌالت ألشكال هندسٌة.
إن إنجاز مثٌل لشكل هو نشاط ٌدعو التلمٌذ إلى تحلٌل هذا الشكل ،بتعٌٌن استقامٌات ممكنة وزواٌا خاصة وشرح بعض الممٌزات واالعتماد شٌبا فشٌبا على خواص
العناصر الهندسٌة التً ٌجب إنجاز مثٌبلت لها وكذا استعمال إنشاءات وسٌطٌة...
إلنجاز مثٌبلت ألشكال هندسٌة ،كما ٌنص علٌه المنهاجٌ ،مكن استعمال عدة وسابل ( الورق الشفاؾ ،الورق المرصوؾ ،)....وٌتم ذلك بصفة إدراكٌة خصوصا .وال
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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ننسى مطالبة التلمٌذ بإنجاز مثٌل لشكل بالٌد الحرة .سٌراقب التلمٌذ رسوماته شٌبا فشٌبا باستعمال األدوات الهندسٌة(الكوس ،المدور ،المنقلة ،المسطرة المدرجة .)...،هذا
ما ٌسمح بإعطابه أكثر استقبللٌة فً اختٌار الوسابل التً ٌوظفها فً نشاطات إنشاء وتمثٌل األشكال المستوٌة .فمثبل ،إلنشاء محور قطعة مستقٌمٌ ،مكن للتلمٌذ استعمال
سواء الكوس أو المدور ،وبالتالً ٌنبؽً على التبلمٌذ معرفة محور قطعة :كمستقٌم عمودي على القطعة فً منتصفها ،وكمجموعة النقط المتساوٌة المسافة عن طرفً هذه
القطعة.
 األشكال المستوٌة :األطوال والمحٌطات والمساحات.
إن مفهوم المساحة قد أدخل من قبل فً التعلٌم االبتدابً .قصد دعم مكتسبات التلمٌذ فً هذا المجال وتجنب تناول هذا المفهوم فً شكل معالجة قوانٌن بالتركٌز المبكر
على الجانب الحسابًٌ ،ضع برنامج السنة األولى من التعلٌم المتوسط كهدؾ "تعٌٌن مساحة سطح مستو باستعمال ترصٌؾ بسٌط" بواسطة نقل وقص ولصق واستعمال
مرصوفة.
بالفعل ،فإن عدة أعمال حول تعلّم المساحة بٌنت أهمٌة إدخال مفهوم المساحة كمقدار بدال أن ٌتم ذلك انطبلقا من قواعد حسابٌة.
من وجهة النظر الرٌاضٌة البحتة ،فإن عبلقة التكافإ"…لها نفس مساحة…" ( التً تسمح باعتبار المساحة كمقدار) تكون معرفة باختٌار وحدة مسبوقة بقٌس السطح:
لكل سطحٌن ،لهما نفس القٌس ،نفس المساحة.
لكن من وجهة نظر تعلّم التبلمٌذٌ ،نبؽً أن ٌرتكز بناء هذه العبلقة على استعمال سند قابلٌة التفكٌك والمطابقة المتساوٌة باستعمال إجراء " القص واللصق" ،وبالتالً
فإن هذا البناء ٌكون سابقا للقٌاس.
وهذا ٌعنً اعتبار مساحة السطح كخاصٌة صامدة بالنسبة إلى بعض العملٌات.
تبنى دراسة المساحات على العناصر القاعدٌة المذكورة فً المخطط المقابل:
 السطوح المستوٌة ( المجال الهندسً). المساحات( مجال المقادٌر). أقٌاس المساحات ،أعداد حقٌقٌة موجبة( المجال العددي). عبلقة التكافإ "…لها نفس مساحة…" وتسمح باالنتقال بٌن المجال الهندسًومجال المقادٌر.
 -وحدات قٌاس المساحات(االنتقال بٌن مجال المقادٌر والمجال العددي).

لسطح
انضطح
ا

العدد

عبلقة تكافإ

إن العمل بهذه العناصر ٌسمح بتحلٌل الوضعٌات التً تكون فٌها المساحة عبارة على مقدار
وحٌد البعد .لكن ،تعتبر المساحة أٌضا مقدارا ثنابً البعد بالنسبة إلى الطول ،وهو ما ٌمكن تمثٌله
بالمعادلة. A  L2 :

المساحة

وحدة قٌاس
المساحة

تقترح على التبلمٌذ مختلؾ الوضعٌات التً تدخل،بكٌفٌة مختلفة ،كبل من عناصر المخطط الموالً:
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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المجال العددي

مجال المقادٌر

المجال الهندسً

الطول
انضطح

العدد
المساحة

 تكون وضعٌات المقارنة متعلقة أساسا بمجال المقادٌر :عندما نقارن مساحتً سطحٌن نقرر إن كانتا من نفس صنؾ التكافإ .هذا ال ٌمنع استعمال المجاالتاألخرى ،لكن ذلك ٌبقى ثانوٌا بالنسبة إلى المقادٌر.
 فً وضعٌات القٌاس ،تعطى األهمٌة لؤلعداد واالنتقال من المقادٌر إلى األعداد باختٌار وحدة قٌاس .تكون النتٌجة المنتظرة فً مثل هذه الوضعٌات عبارةعلى عدد متبوع بوحدة.
 تختلؾ وضعٌات إنجاز سطوح ذات مساحات معطاة عن الوضعٌات السابقة تبعا للمهمة المعرفٌة المطلوبة من التلمٌذ :فإذا كان األمر ٌتعلق بالمقارنة والقٌاسفهناك إجابة وحٌدة لكل وضعٌة ،أما إذا تعلق بوضعٌات إنجاز سطوح فهً تقبل عدة إجابات صحٌحة.
 الزواٌا
ٌستمر التلمٌذ خبلل السنة األولى من التعلٌم المتوسط فً استعمال ،كما تعود على ذلك فً التعلٌم االبتدابً ،وسابل" تجرٌبٌة " ( العٌن المجردة ،الورق الشفاؾ،
القوالب )...،لمقارنة وإنشاء وقٌاس الزواٌا ،قبل أن ٌصل تدرٌجٌا إلى استعمال األدوات الهندسٌة ( المسطرة ،المدور ،المنقلة).
تتمثل الزاوٌة ،فً نظر بعض التبلمٌذ فً المرحلة االبتدابٌة ،فً ثنابٌة من قطعتً مستقٌم لهما نفس المبدأ ،أو كعبارة قطعتٌن لهما نفس الطرؾ وحامبلن مختلفان
كذلك .بمثل هذا التصور ،الشكبلن اللذان ٌختلفان فقط فً أطوال القطع التً تشكلها ٌظهران كممثلٌن لزاوٌتٌن مختلفتٌن.
هذا التصور ٌبقى قابما فً مرحلة التعلٌم المتوسط وٌمكن أن ٌشكل مصدرا لصعوبات قد تعترض التبلمٌذ ،فمن الضروري إذن تشخٌصها واقتراح وضعٌات تسمح
بزعزعتها.
 التناظر المحوري :فً التعلٌم المتوسط ،تشكل التحوٌبلت النقطٌة ( التناظران ،االنسحاب والدوران) أدوات قوٌة لحل مشكبلت هندسٌة .فً السنة األولىٌ ،درس التناظر
العمودي الذي أدخل من قبل فً التعلٌم االبتدابً بواسطة الطً أساسا .وبمواصلة االرتكاز على أنشطة الطًٌ ،كتشؾ التلمٌذ خواص هذا التحوٌل والتً ستستؽل فً إنشاء
بعض األشكال وتبرٌر بعض خواصها.
 متوازي المستطٌالت :سبق للتلمٌذ ،فً التعلٌم االبتدابً ،أن عالج متوازي المستطٌبلت (إنجاز مثٌل ،وصؾ ،تمثٌل ،صنع)ٌ .تعلق األمر ،فً هذه السنة بهٌكلة هذه
المكتسبات ودعمها بتمثٌل أدق لهذا المجسم باستعمال المنظور المتساوي القٌاسات خاصة.
 التعبٌر والترمٌز فً الهندسة.
قصد تسهٌل تعلّم التعبٌر ومختلؾ الترمٌزات المقررة فً المنهاج والسماح باستعمالها بفعالٌة،تقترح وضعٌات متنوعة.
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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كما هو الشؤن بالنسبة إلى الرموز ،فتستعمل فقط حٌث تكون الفابدة فً ذلك وإال ،فٌستحسن استعمال التعبٌر قصد تسهٌل تعلّمه ومختلؾ الترمٌزات المقررة ،وتمكٌن
التلمٌذ من استعمال ذلك بفعالٌة.

 6 .0 .6فً السنة الثانٌة
 .0أنشطة عددٌة  :تتمحور األنشطة العددٌة فً التعلٌم المتوسط ،فً ضوء البناء التدرٌجً للتعلمات ،حول مفهوم العدد (العدد العشري ،الكسور ،العدد النسبً ،العدد
األصم) ومختلؾ العملٌات على هذه األعداد وعلى التعلم التدرٌجً للحساب الحرفً.
فً السنة الثانٌةٌ ،تواصل العمل الذي شرع فٌه فً السنة األولى متوسط الكتساب آلٌات الحساب والتحكم فٌها مع الحرص المزدوج على تدرج التعلمات وبالخصوص
على منح معنى للعملٌات انطبلقا من حل مشكبلت من الحٌاة الٌومٌة أو من المٌادٌن األخرى للمادة (األنشطة الهندسٌة ،المقادٌر والقٌاس ،التناسبٌة.)...،
 األعداد والعملٌات :إذا كانت بعض العملٌات المدرجة فً السنة األولى (القسمة العشرٌة ،الجمع والطرح على الكسور) والمقدمة فً سٌاق معٌن (قاسم عدد طبٌعً،
الكسور العشرٌة) تتواصل دراستها بتوسٌع سٌاق األعداد المستعملة (القاسم العشري بالنسبة للقسمة ،كسور ذات نفس المقام أو مقامات مضاعفة بالنسبة إلى الجمع
والطرح على الكسور) ،فإن عملٌات أخرى سٌتم إدراجها فً السنة الثانٌة وٌتعلق األمر بالضرب على الكسور والجمع والطرح على األعداد النسبٌة .أما بخصوص
خواص هذه العملٌ ات ،فٌجب أال تقدم بكٌفٌة آلٌة ،لكن بروزها ٌنبؽً أن ٌكون طبٌعٌا وتبعا للمشكبلت التً ستطرح على التلمٌذ.
 األعداد العشرٌة والقسمة :إن قسمة عدد عشري على عدد عشري ؼٌر معدوم ،ترتكز على بعض خواص حاصل قسمة عددٌن ("ال ٌتؽٌر حاصل قسمة عددٌن عند
ضرب أو قسمة هذٌن العددٌن على نفس العدد") التً تسمح للتلمٌذ بالعودة إلى حالة القسمة على عدد طبٌعً ؼٌر معدومالمكتسبة من قبل.
 األعداد العشرٌة والحساب الحرفً :فً السنة الثانٌةٌ ،كون استخدام األعداد العشرٌة مقتصرا على بعض المشكبلت فقط ،إذ ٌفترض أن بنٌتها ومختلؾ العملٌات
المرتبطة بها قد اكتسبت من قبلٌ .تمحور العمل فً هذا المجال على أولوٌات العملٌات وتوزٌع الضرب على الجمع والطرح .ولهذا الؽرض ،بمكن العمل فً اإلطار
الهندسً(مفهوم المساحة) قصد تجسٌد كل من المساوٌتٌن ab  c   ab  ac :و ab  c   ab  ac
ٌمكن أن ٌتم حساب المساحة الملوّ نة بطرٌقة مباشرة (الطرؾ األٌسر من
كل من المساوٌتٌن المذكورتٌن أعبله) أو بجمع (أو طرح) مساحتٌن
(الطرفان ٌمٌن كل من المساوٌتٌن).
 الكسور والجمع (أو الطرح)
فً السنة األولى اكتسب مفهوم الكسر معنى العدد ،وفً هذه السنة ،سٌتعلم التلمٌذ العملٌات األولٌة المرتبطة به :الجمع والطرح والضرب وكذلك االختزال والمقارنة .أما
بخصوص قسمة الكسور فسٌقدم فً السنة الثالثة.
فً السنة الثانٌةٌ ،كون استخدام الكسور قلٌبل فً المحاور األ خرى للبرنامج .واعتمادا على البناء المتدرج والحلزونً للمفاهٌم ،ستقتصر الدراسة فً هذا الموضوع على
جمع(أو طرح) كسور ذات نفس المقام أو مقامات مضاعفة.
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات

مرحلة التعليم المتىسط 6102 -

1am.ency-education.com

8

وزارة التربٌة الوطنٌة

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

2 3
7

فً حالة جمع أو طرح الكسور التً تقبل كتابات عشرٌة ،فٌمكن استعمال تلك الكتابات العشرٌة إلجراء هذه العملٌة .مثال 0,4  0,3  0,7  :
5 10
10

وفً الحالة العامة ،تبقى ضرورة استعمال مقام مشترك لجمع أو طرح كسور أمرا تعلمه لٌس سهبل .ولهذا الؽرضٌ ،مكن أن نجد السند الهندسً المتمثل فً األطوال
والمساحات فعاال ،لتبٌٌن وتوضٌح هذا المفهوم .فمثبل ،لجمع ثلث وسدس ٌمكن االستعانة بمستطٌبلت كما فً الشكل الموالً:

كما أن اللجوء إلى التعبٌر الطبٌعً ٌمكن أن ٌكون مفٌدا لفهم ضرورة توحٌد المقامات .ففً المثال السابق ،ال ٌمكن جمع أثبلث وأسداس ألن التقسٌم لٌس نفسه .فٌجب اختٌار
تقسٌم ٌكون مبلبما لهذٌن التقسٌمٌن ،وعندبذ ٌمكن جمع أسداس كما جمعنا أعشارا فً السنة األولى.
 الكسور والضربٌ :مكن أٌضا تناول قاعدة ضرب الكسور انطبلقا من مفهوم المساحة .فالنمذجة الهندسٌة للوضعٌة تمنح سندا مربٌا كما ٌبٌنه المثال الموالً:
"أكلت صونٌا ثلثً كعك فً عٌد مٌبلدها .وأكل أخوها ٌاسٌن خمسً الباقً .ما
هو الجزء (الكسر) من الكعك األصلً الذي أكله ٌاسٌن ؟ "
ٌمكن ،بسهولة ،تمثٌل هذه الوضعٌة باعتماد سند هندسً ( األشكال الموالٌة).
أكلت صونٌا
ثلثً الكعك

أكل ٌاسٌن
خمسً الباقً

تفترض هذه النمذجة تقسٌم الكعك فً اتجاهٌن مختلفٌن :أفقٌا ،ثم عمودٌا حتى
التقسٌم األصلً لكعك ،ألن التقسٌم فً 2نفس 2 1
االتجاه ال ٌعطً النتٌجة بسهولة ونحصل
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على قاعدة ضرب الكسور تجرٌبٌا:
مثال:7
نرٌد حساب مساحة الجزء الملون من المستطٌل فً الشكل المرفق:
4 10
الطرٌقة cm 2 :1
3 7

 ( A  مساحة المستطٌل هً جداء البعدٌن)

40
1
 ( A ألن الجزء الملون ملون ٌمثل بـ:
الطرٌقة  :2نجد cm 2
21
21

من المستطٌل الكبٌر الذي مساحته ) 40cm 2

 نطلب االن إعطاء القاعدة التً تسمح بحساب جداء كسرٌن. األعداد النسبٌة والجمع ( الطرح)  :سبق للتلمٌذ أن تعرّ ؾ على العدد النسبً فً السنة األولى من خبلل وضعٌات مؤخوذة من مجاالت متعددة من محٌطهم االجتماعً،
مثل درجات الحرارة ( تحت الصفر ) ،المصعد ،االرتفاع واالنخفاض عن مستوى سطح البحر ،المداخٌل المصارٌؾ ، ... ،وفً هذه السنة ٌعرؾ عملٌتً الجمع
والطرح عن طرٌق وضعٌات مؤخوذة دبما من المحٌط الطبٌعً للتلمٌذ( ،كالمحرار ،الربح والخسارة ،التنقل على مستقٌم مدرّ ج.) ... ،
حتى نسهل على التلمٌذ امتبلك مفهوم األعداد النسبٌة وترتٌبها والحساب المرتبط بها ٌ ،ستحسن اعتبار الجوانب الثبلثة لؤلعداد :السٌاق ،التمثٌل على مستقٌم ،التجرٌد .هذه
الجوانب لها خصوصٌاتها وهً تكمل بعضها البعض.
 جانب السٌاق ٌ :رجع هذا الجانب إلى المعارؾ التً ٌعبر عنها التبلمٌذ من خبلل الوضعٌات العددٌة الملموسة .كؤن نربط العدد السالب  -5بفكرة " خسارة  " 5أو"نزول  ،" 5أو نعطً للمساواة  3   7  4المعنى " عندي  3دنانٌر ،خسرت  .7فؤنا اآلن مطالب بـ  4دنانٌر من بٌن السٌاقات المعتبرة ،نذكر الربح/الخسارة،
المداخٌل/المصارٌؾ ،درجات الحرارة ،االرتفاعات ،المصعد... ،
 جانب التمثٌل على مستقٌمٌمكن تمثٌل األعداد النسبٌة على مستقٌم اُختٌر علٌه المبدأ  Oوالوحدة  . 2وٌتعٌن عندبذ ترتٌب األعداد بموقعها على المستقٌم ،هذا ٌعنً :إذا كان لدٌنا عددان نسبٌان فالعدد
األكبر هو الذي ٌقع على الٌمٌن .كما ٌمكن أٌضا تفسٌر الجمع والطرح على المستقٌم عندما نرفق األعداد بحركات (أشعة) على هذا المستقٌم .ونبلحظ أن كل عدد تقابله
نقطة من المستقٌم ،كما ٌمكن أٌضا اعتبار كل عدد شعاعا ٌإثر على المستقٌم.

فمثبلٌ ،مكن تمثٌل العدد  -3بنقطة:
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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كما ٌمكن تمثٌله بسهم ،وفً هذه الحالة نمثله بؤٌة قطعة مستقٌم طولها  3وموجهة نحو الٌسار.
وأحٌانا نستعمل التمثٌلٌن معا .فلتمثٌل المجموع  ، 2   3نمثل أحد الحدٌن
(مثبل  )7بنقطة والحد الثانً ( )-3بسهم بداٌته هذه النقطة لنحصل على نقطة تمثل النتٌجة(.)-2

أو نمثل أحد الحدٌن( مثبل  ) 7بسهم بداٌته المبدأ( )0ونمثل الحد الثانً(  )-3بسهم
بداٌته نهاٌة السهم األول( )7و تمثل النتٌجة بنهاٌة السهم الثانً) (-2
 الجانب التجرٌديّ
محطة وسٌطٌة للوصول إلى مرحلة المعرفة المجردة والرمزٌة والجبرٌة لؤلعداد وترتٌبها والعملٌات علٌها .فتبنى خوارزمٌات ترتٌب األعداد
تعتبر المقاربة السابقة
النسبٌة والحساب علٌها .فمثبل :حساب المجموع ٌ 3   7عد من هذا الجانب ،فنطبق القاعدة " :لحساب مجموع عددٌن بإشارتٌن مختلفتٌن ،نحسب فرق المسافتٌن إلى
الصفر لهذٌن العددٌن ونحتفظ بإشارة العدد الذي له أكبر مسافة إلى الصفر" فٌكون . 3   7  4
 من الحساب العددي إلى الحساب الحرفً
 الحساب العددي :إذا كان التحكم بكفاٌة فً الحساب العددي ٌسمح للتلمٌذ بحل مشكبلت تتطلب كفاءات حسابٌة ،فٌعتبر أٌضا بمثابة مكتسبات قبلٌة ضرورٌة لتحوٌل
وتوسٌع الكفاءات المكتسبة على العبارات العددٌة إلى المجال الجبري .ولهذا السبب ٌإكد فً األنشطة على ممارسة الحساب فً أشكاله المختلفة (الحساب الذهنً ،الحساب
المتمعن فٌه ،الحساب األداتً) وعلى معرفة األولوٌات (استعمال األقواس ،أولوٌة العملٌات )... ،واصطبلحات الكتابة والقراءة.
ترمً األنشطة حول األولوٌات إلى جعل التلمٌذ:
 ٌفهم داللة األقواس فً برنامج حساب مكتوب سطرٌا(أفقٌا).أمثلة - :احسب العبارة التالٌة. 2  3  4  5 :
 انقل العبارة عدة مرات مع تؽٌٌر موضع األقواسفً كل مرة: احسب مختلؾ العباراتالتً انتجتها.الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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 ٌستعمل األقواس لكتابة سلسة عملٌات سطرٌا (أفقٌا).أمثلة - :أكمل باإلشارات   ،  ، ، وباألقواس العبارة اآلتٌة بحٌث تكون المساواة محققة. 3...3...3...3  6 :
 قارن الحلول المحصل علٌها. ٌكشؾ األولوٌات المتفق علٌها حول العملٌات فً ؼٌاب األقواس .وتعد الحاسبة العلمٌة أداة مناسبة الكتشاؾ هذه األولوٌات. ٌستعمل هذه األولوٌات إلجراء حساب.مثال :احسب العبارتٌن  12  3  7  6و .15,3  8  9  2
كما تشكل األنشطة حول تنظٌم الحسابات والحساب العددي حقبل مناسبا لتمكٌن التلمٌذ من:
 اكتساب ردود أفعال خاصة بالتقوٌم الذاتً والتحقق الذاتً لنتابجهم وبمختلؾ الوسابل( نتٌجة ممكنة ،تقدٌر رتبة مقدار ،استعمال الحاسبة.)... ، اختٌار كتابة مبلبمة لعدد قصد استعمالها فً الشكل المرؼوب. اختٌار خطة ناجعة إلجراء حساب عددي. انتهاج خطة تجرٌبٌة فً حل العدٌد من التمارٌن ،بمعنى القٌام بعدة تجارب ووضع تخمٌنات وتؤكٌدها بتبرٌرها أو رفضها بإظهار مثال مضاد مثبل.كما أن التحكم فً الحساب العددي من قبل التبلمٌذ ٌساهم بقسط كبٌر فً االنتقال بسهولة إلى الحساب الحرفً.
 الحساب الحرفً -المعادالت
ٌتواصل ،فً السنة الثانٌة ،التدرٌب على الحساب الحرفً الذي ٌعد إحدى النقاط المعقدة فً تعلم الرٌاضٌات بصفة متدرجة كما كان الحال فً السنة األولى ،وترمً
أنشطة الحساب الحرفً فً السنة الثانٌة إلى جعل التلمٌذ ٌدرك أنه:
 ٌمكن أن ٌكون للحرؾ معنى "متغٌر" (الذي ٌمكن أن ٌؤخذ العدٌد من القٌم المختلفة) أو معنى "مجهول" (المقدار الذي نبحث عنه لحل مشكلة) أو معنى"عدد ؼٌر معٌن"(كما هو الشؤن فً المتطابقات).
 ٌمكن أن ٌكون للرمز"=" معانً متعددةٌ .جب إذن التمٌٌز بٌن ما ٌتعلق بالمساواة (كل ما هو صحٌح أو خاطا ،مثال :المساواة  4  3  7صحٌحة) وبالمتطابقة (كلما هو صحٌح ،مثال :المساواة  3x  2  3x  6صحٌحة دابما مهما كانت القٌمة المعطاة لـ  ) xوبالمعادلة ( كل ما ٌمكن أن ٌكون صحٌحا من أجل بعض القٌم
المعطاة لـ  ، xمثال :المساواة  3x  5  9x  7ال تكون صحٌحة إال ّ من أجل .) x  2
ٌتمحور العمل الخاص بالحساب الحرفً كما فً السنة األولى ،حول معالجة تعابٌر حرفٌة أثناء استعمال قواعد حساب المساحات والحجوم والتدرٌب على حل معادالت
(حل المعادلة  a  x  bواختبار صحة مساواة تتضمن مجهوال من أجل قٌم عددٌة لهذا المجهول) وحول استعمال حروؾ فً المتطابقات
. ab  c  ab  ac
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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سبق أن استعمل التلمٌذ حروفا فً قواعد ،وعالج تمارٌن بالتعوٌض .لهذا ،ؼالبا ما ٌكون معنى الحرؾ مرفقا باالختصار ومعنى "=" مرفقا بإعطاء نتٌجة برنامج
حساب((مثال ،) 17,5  2,1  19,6 :وهو ما ٌجعل التبلمٌذ ٌجدون صعوبات لقبول أنه ٌمكن أن ٌكون لئلشارة "=" معنى العبلقة بٌن كتابتٌن مختلفتٌن لنفس الكابن ،مثال:
 12  3  11  4أو .17  10  7
فً السنة الثانٌة ،نواصل (كما فً السنة األولى) اقتراح أنشطة تسمح بتطوٌر هذه المعانً .والؽرض منها هو جعل التلمٌذ:
 ٌستعمل قٌما عددٌة كرموز لتصبح فٌما بعد حروفا (ٌنتقل تدرٌجٌا من العددي إلى الحرفً). ٌبلحظ اقتصاد الترجمة الجبرٌة سواء كان ذلك كتابة أو قراءة.مثالٌ :رٌد عمر إمبلء نص التمرٌن اآلتً بالهاتؾ لصدٌقه مالك المتؽٌب عن الحصة األخٌرة للرٌاضٌات:
" احسب" 10  3  22,5 ، 10  3 17 ، 10  3 13 ، 10  3  7 ، 10  3  5 :
كٌؾ ٌمكن أن ٌختصر عمر الرسالة؟(بمعنى ٌتجنب إمبلء ما هو مكتوب بالضبط).
 ٌقبل بؤن الحرؾ ال ٌعٌن قٌمة "مثبتة مسبقا" بإعطابه قٌما مختلفة على التوالً (معنى المتؽٌر). ٌعتبر المساواة كقضٌة ٌمكن أن تكون صحٌحة أو خاطبة تبعا للقٌمة المعطاة للحرؾ.مثال :حسبت ٌاسمٌن العبارتٌن  x  xو  2 xمن أجل  x  0ثم . x  2
فاستخلصت ما ٌلً ":العبارة  x  xتساوي العبارة ." 2 x
هل توافق ذلك؟ اشرح لماذا.
 ٌدرك معنى متطابقة ،بمعنى " تساوي عبارتٌن حرفٌتٌن" التً تكون صحٌحة مهما كانت القٌمة المعطاة للمتؽٌر (أو للمتؽٌرات).مثال :للتعبٌر عن محٌط المستطٌل المقابل ،نكتب العبارات:




x 3 x  x 3 x
4x  6

22 x  3

هل العبارات متساوٌة ؟
احسب المحٌط من أجل x  20 ، x  5 ، x  1

 المعادالت
بؽرض دعم كفاءات التلمٌذ على حل المشكبلت بكٌفٌة حسابٌة وتسهٌل االنتقال إلى اإلطار الجبري ،فمن المفٌد مواصلة (كما فً السنة األولى) اقتراح مشكبلت ٌمكن
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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حلها باستعمال التجرٌب ،رسومات ومخططات.
مثال :وزع أب  260DAعلى أوالده الثبلثة.
تحصل عبد هللا على ثبلث مرات حصة جمال .وتحصلت فاطمة على حصة تزٌد بـ
 15DAعن حصة عبد هللا.
ما هً حصة كل ابن ؟
باعتبار أن خوارزمٌات حل المعادالت خارج البرنامج ،فإن حل المشكبلت بمجهول واحد سٌرتكز ،كما فً السنة األولى ،على "معنى" العملٌاتٌ .نبؽً أن ٌكون
باستطاعة التلمٌذ إٌجاد سلسة العملٌات انطبلقا من المجهول للوصول إلى المعلوم ،باستعمال القٌم العددٌة المعطاة فً النص ،ثم القٌام بفك العملٌات فً االتجاه اآلخر ،وعدم
االطناب فً إدخال الحرؾ على اعتباره أ ّنه وسٌلة ولٌس ؼاٌة.
ٌمكن أن ٌساعد استعمال المخططات التلمٌذ فً التحكم فً كفاءة ترجمة برنامج حساب المجهول مباشرة.
مثال :بالنسبة إلى كل من المشكلتٌن التالٌتٌن (انظر الشكل المقابل):
 اكتب برنامج الحساب الذي ٌعطً مساحة الشكل فً كل حالة من الحالتٌن. -باستعمال مدلول العملٌات وترتٌبها اكتب الحساب الذي ٌم ّكن من الحصول على قٌمة . x

المقصود فً الحقٌقة من السإال األول هو التعبٌر بمعادلة (وضع المشكل فً صٌؽة معادلة) ،وذلك فً حالتٌن أٌن ٌمكن للترجمة الحرفٌة أن تنطلق من المجهول ، x
وهو ما ٌسمح بالحل حسابٌا.
الحالة:2

الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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x  15  37,5

منه:
x  37,5  15

وزارة التربٌة الوطنٌة

x  5  20  2  120
منه( :باستعمال معنى العملٌات نجد)

 x  5  20  240
x  5  240  20
x  5  20
x  15

 الحاسبة :ال تعتبر الحاسبة فً الوقت الحالً وسٌلة للحساب فقط ،وإنما شرٌكا بٌداؼوجٌا بؤتم معنى الكلمة .إن أهمٌة الحاسبة ال ٌمكن حصرها فً مفاهٌم بسٌطة للحساب،
فالٌوم أصبحت الحاسبة العلمٌة تسهل معالجة مفاهٌم متعددة ومتنوعة كالقسمة االقلٌدٌة والكسور وحساب المثلثات والدوال واإلحصاء ...فهً تحرر التلمٌذ من انشؽاالت
الحساب التً تكون فً أؼلب األحٌان ثقٌلة ومعوقة ،لٌصبح نشٌطا أكثر وٌصب كل اهتمامه فً التمعن والتركٌز فً جوهر المشكل المقترح علٌه ،حٌث تمكنه من إجراء
تجارب عدٌدة وبسرعة ،لٌصل إلى وضع تخمٌنات قصد الحل .كما تمكن األستاذ من القٌام بؤعمال بحث وتنوٌع الوضعٌات .وهو األمر الذي سٌزٌد دون شك ،من اهتمام
التلمٌذ وٌحفزه أكثر.
إن التحكم الجٌد فً استعماالت الحاسبة وإدراك حدودها ٌعد بمثابة معرفة وقدرات جدٌدة للتصرؾ ،إذ تسمح بتطوٌر روح النقد عند التلمٌذ وتكسبه طرق عمل صارمة،
وخبلفا للتحفظات الكثٌرة المتعلقة باستعمال الحاسبة ،فهً ال تنقص من قٌمة الصٌاؼة والبرهان اللذٌن تتمٌز بهما المادة ،بل بالعكس ،فهً تعززهما وتبررهما.
كما كان الشؤن فً السنة األولىٌ ،واصل األستاذ البحث عن أنجع الطرق الستعمال الحاسبة ،وٌجعل التلمٌذ ٌدرك أن استعمالها ال ٌتنافى مع الحساب الذهنً من خبلل
نشاطات ٌبرز فٌها:
 ضرورة مراقبة الحسابات األداتٌة باستعمال الحساب الذهنً (تقدٌر النتٌجة ،مراقبة الرقم األخٌر ،عدد األرقام.)...، التشابه بٌن استعمال الحاسبة والحساب الذهنً من حٌث ضرورة تحلٌل وتنظٌم الحسابات والتحفٌز الجٌد الستعمال خواص العملٌات.فً السنة الثانٌة ،تمثل الحاسبة أداة جد هامة لبناء ودعم العدٌد من المفاهٌم مثل أولوٌة العملٌات والحساب التقرٌبً (التدوٌر ،حصر كسر بعددٌن عشرٌٌن )... ،وحساب
معامل التناسبٌة والنسبة المبوٌة.
 .6تنظٌم معطٌات :فً هذا المجال وكما فً السنة األولىٌ ،واصل التبلمٌذ العمل على مختلؾ مظاهر التناسبٌة (المقٌاس ،النسبة المبوٌة) وعلى مختلؾ المقادٌر المتداولة
فً الحٌاة الٌومٌة والمستعملة فً المواد األخرى (الطول ،الزاوٌة ،المساحة ،الحجم).
فً هذه السنة ،نجعل التبلمٌذ ٌكتشفون عبلقات بٌن متؽٌرات تحضٌرا لمفهوم الدالة التً دراستها ؼٌر واردة فً التعلٌم المتوسط فً الحالة العامة.
إن أحد األؼراض العامة لمرحلة التعلٌم المتوسط ٌكمن فً تكوٌن مواطن بصٌر قادرا على التفكٌر والتصرؾ بنفسه .ولتحقٌق ذلكٌ ،نبؽً العمل على تطوٌر القدرة ،لدى
التبلمٌذ ،على قراءة ونقد المعلومات الرقمٌة  .فً هذا اإلطارٌ ،واصل التبلمٌذ فً السنة الثانٌة التدرٌب على قراءة الجداول والتمثٌبلت البٌانٌة واستعمالها ،كما ٌشرعون فً
اكتساب بعض المفاهٌم المرتبطة باإلحصاء وتنظٌم المعطٌات.
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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 .3أنشطة هندسٌة :درس التلمٌذ خبلل السنة األولى متوسط بعض األشكال فً المستوي والفضاء وذلك بإنجاز مثٌبلت لها وإنشابها ووصفها باستعمال تعبٌر دقٌق أكثر
فؤكثرٌ .تعلق األمر فً السنة الثانٌة متوسط بدعم هذه المكتسبات وتوسٌع مجال األشكال المدروسة .كما ٌتعلق األمر أٌضا بالوصول بالتلمٌذ إلى االستعمال اآللً لؤلدوات
الهندسٌة فً أنشطة اإلنشاء اله ندسً مع االستمرار فً التدرٌب على الرسم بالٌد الحرة عند إنجاز مثٌبلت لهذه األشكال أو عند وضع تخمٌنات.
تستمر دراسة المجسمات فً السنة الثانٌة بتناول الموشور القابم وأسطوانة دوران .كما ٌشكل التناظر المركزي (مثلما كان األمر بالنسبة إلى التناظر المحوري فً السنة
األولى) أداة فعالة لتسهٌل إنجاز مثٌبلت وإنشاء أشكال وتبرٌر نتابج (مثل :خواص األشكال المستوٌة).
تشكل األنشطة الهندسٌة مرتكزا لمواصلة دراسة مفاهٌم حول المقادٌر والقٌاسات (المساحات والحجوم) وتبقى مجاال مفضل لتنشٌط التبلمٌذ وجعلهم ٌتدربون على
التجرٌب والتخمٌن والتبرٌر تدرٌجٌا .لهذا ،تحتل األنشطة الهندسٌة مكانة هامة فً البرنامجوتشكل أرضٌة مبلبمة لمواصلة التدرٌب علً االستدالل االستنتاجً وتقدٌم
أنشطة حول المقادٌر والقٌاس (محٌط ،مساحة ،حجم).
 األشكال فً المستوي  :تتواصل فً السنة الثانٌة دراسة األشكال فً المستوي بوحدات تعلمٌة من شؤنها دعم مكتسبات التلمٌذ فً السنة األولى وبإدخال دراسة متوازي
األضبلع الذي ٌعتبر شكبل أساسٌا فً البرنامج.
نستمر ،كما فً السنة األولى ،فً ترجٌح الجانب "الوظٌفً أو األداتً" ألشكال المستوي وبناء صور ثرٌة قدر اإلمكان بشكل ٌثٌر أفكارا وردود فعل عند قراءة نص
مشكل أو مبلحظة رسم.
 األشكال فً الفضاء ٌ :رتكز تعلٌم الهندسة فً الفضاء فً المرحلة المتوسطة على دراسة المجسمات البسٌطة .هذا التعلٌم الذي ال ٌمكن أن ٌنحصر فً معالجات بسٌطة
لؤلشٌاء بل تتعدى ذلك إلى مشكلة تمثٌل هذه األشٌاء وضرورة تشفٌرها(أي اإلشارة إلٌها برموز).
تتواصل دراسة األشكال فً الفضاء فً السنة الثانٌة بتناول الموشور القابم وأسطوانة الدوران .وتتمثل األهداؾ ،كما فً السنة األولى ،فً تزوٌد التلمٌذ بسندات محسوسة
ضرورٌة لدراسة الفضاء.
وتتمحور األنشطة المرتبطة بهذه األشكال حول:
 المبلحظة المباشرة لمجسمات ووصفها قصد تقدٌم التعابٌر المرتبطة بها واستخبلص بعض خواص التوازي والتعامد. إنجاز تصمٌمات لمجسمات وصنع هذه المجسمات. تمثٌل مجسمات.وفً هذا اإلطارٌ ،كون إدراك االختبلفات الهندسٌة بٌن الشًء( المجسم) وتمثٌله ضرورٌا .فبل ٌمكن للتلمٌذ العمل على رسم شًء إال إذا كانت لدٌه صورة ذهنٌة جٌدة
لهذا الشًء ،وكذلك معرفة جٌدة لقواعد التمثٌل .هذا التمثٌل الذي ٌعتمد على المنظور المتساوي القٌاسات قد ٌشكل اختٌارا مفٌدا فً تمثٌل األشٌاء بشكل ٌقترب كثٌرا من
رإٌتها فً الفضاء وحفظ التوازي وتناسب األطوال فً كل مناحً الفضاء .كما تكون المفاهٌم الهندسٌة المطلوبة فً متناول التبلمٌذ.
 التحوٌالت فً المستويٌ :شكل التناظر المركزي فً السنة الثانٌة ،كما كان األمر بالنسبة إلى التناظر المحوري فً السنة األولى ،أداة هامة ومكملة ألداة "األشكال".
فمن فوابده أنه ٌسمح بتبرٌر بعض خواص األشكال.
فً التعلٌم المتوسط ،تعطى األولوٌة للجانب اإلجرابً للتحوٌبلت .لهذا ،ستستعمل كثٌرا خواص التناظر المحوري المدروسة فً السنة األولى والتً ستستثمر فً هذه السنة
وكذا خواص التناظر المركزي بؽرض تسهٌل إنجاز مثٌبلت أشكال وإنشابها بكٌفٌات ناجعة ،ولكن أٌضا قصد تبرٌر النتابج وبناء استدالالت بسٌطة.
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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 3 .0 .6فً السنة الثالثة
 .0أنشطة عددٌةٌ :تواصل العمل على التقنٌات الحسابٌة بصفة تدرٌجٌة من خبلل أنشطة وح ّل مشكبلت متنوعة ،وٌظلّنشاط "ح ّل مشكالت" (من الرٌاضٌات أو من
المواد األخرى أو من الحٌاة الٌومٌة) ٌحت ّل مكانة أساسٌة فً مجال األنشطة العددٌة ْإذ ٌسمح للتمٌذ:
 بممارسة الحساب العددي فً أشكاله المختلفة (الحساب الذهنً والحساب األداتً والحساب المتمعن فٌه) حول الكسور ومختلؾ األعداد (النسبٌة والناطقة). بمواصلة التدرٌب التدرٌجً على الحساب الحرفً. بح ّم يعادالث يٍ انذسجت األونً بًجهىل واحذ. العملٌات على الكسور :جمع وطرح الكسور قد قُدم فً السنة الثانٌة فً حالة كسرٌن مقام أحدهما مضاعؾ لمقام اآلخر .فً السنة الثالثة ٌتم التعمٌم على كسور كٌفٌة
a
1
مع استعمال مفهوم المقامات ،كما نجعل التلمٌذ ٌعرؾ أنّ   a و ٌُفسّرها وٌعرؾ مقلوب كسر وٌستعمل اللمسة  x 1للحاسبة لتعٌٌنهُ .تدعم مكتسبات التلمٌذ حول
b

b
a c a d
   من خبلل أمثلة عددٌة:
ضرب كسرٌٌن وتستؽل الستنتاج قاعدة قسمة كسرٌٌن
b d b c
35 7 ...
... 7 35
  ومنه
 )2أكمل ما ٌلً:
 
27 3 ...
... 3 27
35 3
 )7أحسب

27 7

 )3قارن بٌن نتٌجتً السإالٌن السابقٌن .انطبلقا من أنشطة مماثلة ٌُنص على القاعدة.
لتوحٌد مقامً كسرٌن لٌس من الضروري التطرّ ق إلى مفهوم المضاعؾ المشترك األصؽر باالعتماد على التحلٌل إلى جداء عوامل أولٌة الذي هو خارج البرنامج .فً
الحاالت البسٌطة ،كؤن ٌكون المقامان بسٌطٌن أو أحد المقامٌن مضاعفا لآلخرٌ ،...مكن تعٌٌن المضاعؾ المشترك األصؽر ذهنٌا وٌإخذ جداء المقامٌن فً الحاالت
األخرى.
نذكرأنه فً حالة كسور بمقامات عشرٌة ُتحوّ ل المقامات إلى أعداد طبٌعٌة.
إنّ ح ّل المعادالت من ال ّشكل ٌُ ax  b  cx  dإدي إلى حلول كسرٌة ،الشًء الذي ٌسمح بترسٌخ مفهوم الكسر كعدد أكثر وٌجعل التبلمٌذ ٌتقبلون ممارسة الحساب
الكسري أكثر و ال ٌلجؤون آلٌا إلى القٌم العشرٌة المقربة.
كما تتدخل أٌضا الكسور بصفتها أعدادا فً محور نظرٌة طالس حٌث تسمح بترجمة تناسبٌة األطوال.
تسمح هذه المضامٌن بالعمل عل المضاعفات والقواسم وقواعد قابلٌة القسمة(عند اختزال الكسور) ،لكن ٌبقى مفهوم الكسر ؼٌر القابل لبلختزال من برنامج السنة الرابعة.
 األعداد النسبٌة
 باالستمرارٌة مع السنة الثانٌة سنحاول ،قدر اإلمكان ،إعطاء معنى للحساب على األعداد النسبٌة مع تفادي اإلفراط فً التمارٌن التقنٌة المحضة.الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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مثال :2عٌّن ك ّل اإلمكانٌات الممكنة لكتابة العدد   8فً شكل جداء  abcحٌث  c ، b ، aأعداد صحٌحة نسبٌة مختلفة.
 ٌمكن إدخال قاعدة اإلشارات فً عملٌة الضرب باالستعانة بالحاسبة.مثال:7
 c ، b ، aأعداد نسبٌة ؼٌر معدومة حٌث:
 a )2و الجداء  abلهما نفس اإلشارة.
 )7إشارتا العدد  aو الجداء  abcمختلفتان.
 )3الجداءان  acو  bcلهما نفس اإلشارة.
ّ
هل ٌمكن تعٌٌن إشارة كل من األعداد  c ، b ، a؟ علل.
 كما نجعل التلمٌذ ٌدرك المعانً المختلفة لئلشارة ناقص (المعبرة مرّ ة على العدد السالب ومرة على عملٌة الطرح ومرة أخرى على معاكس عدد) الشًء الذي ٌحدثفً الحساب الحرفً  aقد ٌمثل عددا موجبا وقد ٌمثل عددا سالبا.
 ٌكتب برنامج حساب ٌناسب عبارة عددٌة أو ٌترجم عبارة عددٌة إلى برنامج حساب.مثال :اكتب برامج الحساب التً ٌقابل كبل من العبارات العددٌة اآلتٌةA   5  6   3 ; B  5  6   3 ; C  5   6  3 :
اكتب العبارة العددٌة المناسبة لبرنامج الحساب اآلتً " :مجموع العدد  3و جداء العددٌن  6و " 3
 األعداد الناطقة :إن ضرب وقسمة األعداد النسبٌة عملٌتان تسمحان بإدخال مفهوم العدد الناطق كحاصل قسمة عددٌن نسبٌٌن .ولتسهٌل العمل على هذه األعداد ٌمكن
اعتبار كل عدد ناطق ككسر مسبوق بإشارة وٌُعتمد ،عندبذ ،على القواعد الحسابٌة على الكسور وعلى األعداد النسبٌة عند تقدٌم العملٌات على األعداد الناطقةُ .نعوّ د التبلمٌذ
a
على كتابة العدد الناطق فً شكله المُبسط بإشارة واحدة ُتستنتج من إشارتً  aو  bبتطبٌق قاعدة إشارات الجداء  abمع االختزال عند اإلمكان.
b

إلدخال مفهوم العدد الناطق ٌمكن استؽبلل مثبلً نشاط البحث عن القٌمة المضبوطة لحاصل قسمة العدد  8على العدد 3
 القوى ذات أسس صحٌحة نسبٌة :الهدؾ األساسً لهذا المحور هو العمل بقوى العدد  20مع أنشطة مرتبطة بالمواد األخرى خاصة الفٌزٌاء والعلوم الطبٌعٌة والعلوم
1
االجتماعٌة  ،كما نعطً معنى للقوى ذات األسس السالبة و القوى ذات األسس الموجبة و على استعمال المساوٌات  10 n ، 10m  10n  10m  n :
n
10

 10mn ،

10 

m n

حٌث  mو  nعددان صحٌحان نسبٌان.
 كتابة عدد عشري على الشكل العلمً  ،تعنً التعبٌر عنه على الشكل  ( a 10أو  ) -a 10حٌث  aعدد عشري ٌحقق  1  a 10و  nعدد صحٌح نسبً.تستعمل الكتابة العلمٌة للتعبٌر عن أعداد كبٌرة جدا (مثل المسافة بٌن األرض والقمر) أو أعداد صؽٌرة جدا (مثل قطر ذرة) .كما ّتستؽل الكتابة العلمٌة لحصر عدد
عشري بقوتٌن للعدد  20ذات أسٌن متتالٌٌن ،أو لتعٌٌن رتبة مقدار نتٌجة حساب
 إلٌجاد رتبة مقدار عدد :نكتب العدد على الشكل العلمً ثم ندور العدد العشري فً كتابته العلمٌة إلى العدد الصحٌح األقرب منه و نحتفظ بقوة 20n

الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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مثال:
أكتب كبل من العددٌن  125 000و 0,00358على الشكل العلمً ث ّم احصره بقوتٌن للعدد  20ذات أسٌن متتالٌٌن.
نجد125 000 = 1,25 × 105 :
105  125 000  106
وبالمثل نجد= 3,58 × 10-3 0,00358:
 0,00358  10-2 10-3
مثال 46 000 = 4,6 × 104 :والمدور إلى الوحدة للعدد  4,6هو  .5فالعدد  5 × 104هو رتبة مقدار للعدد .46 000
ٌمكن تفسٌر معنى " قوة عدد نسبً" انطبلقا من المربعات والمكعبات المؤلوفة عند التبلمٌذ .عند التطرق لهذا المحور نمٌّز بٌن القوى ذات األسس الموجبة والقوى ذات
األسس السالبة ونجعل التلمٌذ ٌستنتج إشارة قوة عدد نسبً سالب تبعا لطبٌعة األسّ  .كما ٌتدرب على استعمال اللمسة  yxأو ^ لحساب القوة.
و ٌتدرب التلمٌذ من خبلل أمثلة عددٌة وباختٌار أسس بسٌطة على استعمال المساوٌات:
)2
am  an  am n
am
 amn
)7
n
a
a  bn  a n  bn )3

حٌث  a  0و  mو  nعددان صحٌحان نسبٌان.

 a n   a nm )4حٌث  aو  bعددان ؼٌر معدومٌن و  nو  mعددان صحٌحان نسبٌان.
m

 عند إجراء سلسلة حسابات تتضمن قوى ،تعطى األولوٌة لحساب القوى.مثال :لنحسب A  2  3  52
نجدA  2  3  52  2  3  25  2  75  73 :
 األعداد الصماء :إن هذا المفهوم لم ٌرد صراحة فً البرنامج لكن ٌتطرق التلمٌذ إلى الجذر التربٌعً لعدد موجب من خبلل حساب أطوال فً محور نظرٌة فٌثاؼورث.
إن ك ّل دراسة مفصلة وخاصة الحساب على الجذور خارج البرنامج .وعند البحث عن الجذر التربٌعً لعدد ،تستعمل الحاسبة.
 الترتٌب والعملٌات :نتطرق لهذا بؽرض معرفة تؤثٌر الجمع والضرب على الترتٌب تحضٌرا لدراسة المتراجحات فً السنة الرابعة( .بالنسبة إلى الضرب فً عدد سالب
هو لٌس من التعلمات المستهدفة فً هذه السنة ولكن ٌمكن إدراجه من خبلل بعض األمثلة البسٌطة).
لمقارنة عددٌن ناطقٌنٌ ،مكن استؽبلل تعلٌم نقاط على مستقٌم مُدرج وٌربط ذلك بإشارة الفرق الستخبلص التكافإات التالٌة:
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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a c


b d

وزارة التربٌة الوطنٌة

ٌعنً  d ، c ، b ، a ( ad  bcأعداد نسبٌة مع  bو  dؼٌر معدومٌن).
x  y >0

ٌ x > y عنً
ٌ x < y عنً x  y < 0

( الفرق
( الفرق

x y

x y

سالب)
موجب) (  xو  yعددان ناطقان).

ٌمكن تقدٌم المتباٌنة بالمعنى الواسع ( أو  ) دون اإلفراط فً استخدام الرمز ( أو  .) وإلدخال هذا المفهوم ٌمكن االعتماد على المستقٌم المدرج حٌث ٌُطلب تعٌٌن
عددٌن نسبٌٌن  aو  bعلٌه ثم تحدٌد  a  1و  a  2 ، b  1و  . b  2ث ّم ٌُطلب مقارنة  aو  a  1 ، bو  a  2 ، b  1و . b  2
كسند الستخبلص القواعد التالٌة:
 a )2و  bو  cأعداد نسبٌة .العددان  a  cو  b  cمرتبان فً نفس ترتٌب العددٌن  aو . b
 a )7و  bو  cأعداد نسبٌة.
 إذا كان  cموجبا تماما فإنّ العددٌن  acو  bcمرتبان فً نفس ترتٌب العددٌن  aو . b إذا كان  cسالبا تماما فإنّ العددٌن  acو ٌ bcرتبان عكس ترتٌب العددٌن  aو . bوتقترح أمثلة عددٌة أخرى لوضع التخمٌن المناسب ثم ٌقدم البرهان بمقارنة الفرق مع  0فً ك ّل حالة.
ٌمكن استؽبلل هذه الخواص فً إٌجاد حصر مقدار ( محٌط ،مساحة ،حجم )..بمعرفة حصر أحد األبعاد.
مثال :أوجد حصرا لمحٌط مستطٌل طوله  4cmوعرضه محصور بٌن  2,5 cmو .3 cm
 الحساب الحرفً :كما كان الحال بالنسبة للسنتٌن األولى والثانٌة فإن تعلّم الحساب الحرفً وح ّل معادالت ٌتواصل فً السنة الثالثة بصفة تدرٌجٌة ،وٌتواصل العمل على
المعانً المختلفة للحرؾ فً كتابة العبارات الحرفٌة ومعنى المساواة من خبلل أنشطة مركبة ،وإلعطاء داللة أكثر للحساب الحرفً ٌستحسن أن تختار التمارٌن المتعلقة
بتحلٌل وإنتاج وتحوٌل عبارة جبرٌة مرتبطة بوضعٌات ملموسة.
مثال:2

الؽرض من هذا المثال هو إنتاج عبارة حرفٌة باختٌار وضعٌة تعطً معنى للعبارة الحرفٌة المنتجة باستعمال سند هندسً ،وهكذا نعمل على الحروؾ ونجعل التلمٌذ
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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 ٌُؽٌّر السجل بالمرور من اإلطار العددي إلى اإلطار الهندسً أو العكس. ٌوظؾ الخاصٌة التوزٌعٌة كما ٌمكن االعتماد على مفهوم المساحة لتبرٌر المساواة a  bc  d   ac  ad  bc  bd :كؤن نحسب بطرٌقتٌن مختلفتٌن مساحةمستطٌل بعداه  a  bو . c  d 
2
2
 ٌتدرب التلمٌذ على تبسٌط عبارات جبرٌة من الشكل 3x  x  1 :؛  3x  x  1؛ . 3x  2 x  xحٌث ٌإكد على قاعدة حذؾ األقواس واستعمال توزٌع الضرب علىك ّ
ل من الجمع والطرح .مثال2 x  3x  2  3x  5x :
إنّ العمل على تحوٌل عبارات جبرٌة ٌإدي حتما إلى أنشطة حول النشر والتحلٌل رؼم أنّ هذه الكفاءة من برنامج السنة الرابعة ولذا ٌجب أن تكون األمثلة المقترحة
بسٌطة وتعتمد عل توزٌع الضرب على الجمع والطرح ،مع محاولة ،قدر اإلمكان ،ربطها بوضعٌات متنوعة( هندسٌة مثبل) وبح ّل مشكبلت.
نحرص فً هذا المجال على جعل التبلمٌذ ٌدركون االختبلؾ بٌن المجموع والجداء ،وهو أمر أساسً وضروري بالنسبة إلى إتقان الحساب الحرفً ومنه تبسٌط الكتابات
الحرفٌة.
مثال:2
عٌّن من بٌن العبارات اآلتٌة التً تمثل مجامٌع والتً تمثل جداءات:
. r 2 ، 4  ( x  7) ، ( x  1)( y  3) ، 3(a  2) ، 2 x  3 ، 5a
مثال:7
إلٌك عدة مساوٌات:
2
2
2
2a  4b  8ab )7
23  2  3  5 )2
AB  AC  BC )3
7  x  y )4
2
( x  1)( x  2)  x  3x  2 )7
3( x  2)  5 )6 (a  1) 2  a 2  1 )5
 )8إذا كان  rنصؾ قطر قرص فمساحته هًA  r 2 :
كٌؾ ٌمكن تصنٌؾ هذه المساوٌات؟
ٌمكن اقتراح هذا النشاط فً عمل األفواج .بعد تصنٌؾ أولًّ (هنا مساوٌات بدون حروؾ ومساوٌات بحروؾ)ٌ .صل التبلمٌذ الى تصنٌؾ المساوٌات إلى مساوٌات
صحٌحة ،مساوٌات خاطبة ،مساوٌات ال ٌمكن الفصل فٌها .و ُتستؽل هذه الفرصة لـ :مقاربة مفهوم المتطابقة(مساواة محققة مهما كانت قٌمة الحرؾ).
 إلثبات عدم صحة مساواة ٌ :كفً أن نجد مثاال مضادا أي قٌمة(أو قٌم) للحرؾ(أو للحروؾ) تجعل المساواة خاطبة ،و ٌمكن توظٌؾ هذا لتبرٌر أن نشرا ما هو خاطا مواصلة التعامل مع المعانً المختلفة للحرؾ :متؽٌر (القٌم التً ٌمكن للحرؾ أن ٌؤخذها تتؽٌر فً مجال أو مجموعة) أو معنى مجهول (نصادؾ هذا الوضع فً وضعٌاتترٌٌض مشكل أو أثناء حل معادلة ) أو معنى"عدد ؼٌر مُعٌّن" (الحرؾ ال ٌمثل أعدادا خاصة ،لكنه ٌمثل أعدادا كٌفٌة ( فً حالة المتطابقات)).
 المعادالت  :شرع التلمٌذ ،فً السنة الثانٌة ،فً ح ّل معادالت بسٌطة باستعمال طرق حسابٌة (استعمال العملٌات المختلفة وبعض الرسومات) وٌتطرق فً السنة الثالثة إلى
خوارزمٌة ح ّل معادالت من الشكل  . ax  b  cx  dولتحقٌق هذا الهدؾ ٌجب مواصلة العمل على جعل التلمٌذ ٌدرك ضرورة استعمال اإلطار الجبري بدال من اإلطار
الحسابً من خبلل وضعٌات وجٌهة.
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كما نستمر فً اقتراح تمارٌن تمهٌدٌة تسمح بجعل التلمٌذ ٌدرك أكثر مفهوم المعادلة وٌمٌز بٌن معادلة وعبارة حرفٌة ،وٌتحقق بنفسة من ترجمة مشكلة بمعادلة :وجود
مساواة ومجهول.
مثال:ح ّدد من بٌن الكتابات اآلتٌة التً قد تمثل معادالت:
( x  2)  4 x )2
x  1 )7
3x 1  2 x  5 )3
2  a  1 )4
5(2  1)  12  3 )5
2 y  1  3 )6
كما ٌتواصل العمل على مشكبلت وجٌهة تسمح للتلمٌذ بالتطرق إلى المراحل المختلفة للح ّل (اختٌار المجهول ،ترجمة الوضعٌة بالمعادلة المناسبة ،ح ّل المعادلة
والتحقٌق).
مثال x :2هو عدد مجهول ،والحرؾ ٌ nمثل عددا طبٌعٌا.
2
عبّر لؽوٌا عن كل من المساوٌات اآلتٌة x  n  2 :؛  x  n 1؛  x  2 n؛ x  n
مثال (:7برنامج حساب)
عبّر بمعادلة عن النصّ اآلتً" :أختار عددا ،أضاعفه ثم أضٌؾ العدد  7للناتج ،وسؤجد نفس النتٌجة لو اخترت نفس العدد وضربته فً  3وطرحت العدد  2من
الناتج".
مثال:3
ٌحمل حمار  25كٌسا من الفرٌنة وكٌلوؼرامٌن من البطاطس .وٌحمل حصان كٌسٌن من الفرٌنة و  40كٌلوؼراما من البطاطس .حسّ الحصان بؤنّ الحمار ٌتنفس
كثٌرا فقال له :لماذا تشتكً أٌها الحمار ،فلنا نفس الحمولة".
ما هو وزن كٌس من الفرٌنة؟
مثال (:4برنامج حساب)
استعمل عمر ومصطفى حاسبتٌهما.
عمر ٌتابع تعلٌمات البرنامج اآلتً:
أ -احجز عددا
ب -اطرح  3من هذا العدد
ت -أضرب فً  5النتٌجة المتحصل علٌها فً (ب)
ث -أضؾ لنتٌجة (ت) ضعؾ العدد المحجوز فً (أ) ثم اكتب النتٌجة النهابٌة.
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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مصطفى ٌتابع برنامج من ثبلث تعلٌمات.
أ -احجز عددا
ب -اضرب هذا العدد فً 7
ت -اطرح  25من النتٌجة المتحصل علٌها فً (ب)
الحظ كل منهما أنه إذا حجزا نفس العدد فً المرحلة (أ) وتابع كل منهما برنامجه فسٌحصبلن على نفس النتٌجة النهابٌة
هل نستطٌع أن نتؤكد بؤ ّنه من أجل نفس العدد المحجوز فً البداٌة ،نجد نفس النتٌجة فً كل من البرنامجٌن؟ برّ ر؟
مثال:5

على انشكـم انًقابم :


AB  9cm



)  (CBعمودي على )  (BAو
)  (DAعمودي على )  (BAو DA  2, 4cm



أيٍ ٌمكن وضع انُقطت

BC  5, 6cm

E

حتً يكىٌ نهًثهثيٍ  BCEو

ADE

َفش انًضاحت؟

مثال :6طهب األصتار يٍ انتالييز حم انًعادنت 7x  3  4x  4 :

إنيك إجابت أحذهى :

7 x  3  3  4x  4  3
7 x  4x  1
7 x  4x  4x  1  4x
3x  1
x  0,33

 فً المعادلة المعطاة عوض  xبالحل المحصل علٌه من قبل هذا التلمٌذ ،ماذا تبلحظ؟ما هو الخطؤ المرتكب ؟ صحّ حه.
 .6تنظٌم معطٌات
 التناسبٌة :تُعذ انتُاصبيت أحذ انًىاضيع األصاصيت في انتعهيى انًتىصط .في انضُت انثانثت يكىٌ انتعشع نهزا انًحىس يٍ جاَب انتًثيم انبياَي يٍ خالل دساصت انخاطيت
انًتعهقت باصتقاييت انُقاط يع يبذأ انًعهى .كًا تُىظف انتُاصبيت في انتعشّف عهً انحشكت انًُتظًت وفي اصتعًال انىحذاث انًأنىفت نقياس انزيٍ.
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تستؽل خاصٌة التناسبٌة المتمثلة فً استقامٌة النقاط مع مبدأ المعلم للتعرّ ؾ على وضعٌة تناسبٌة ممثلة بٌانٌا فً المستوي المزوّ د بمعلم.
نتعرّؾ على الحركة المنتظمة انطبلقا من التناسبٌة بٌن المسافة والزمن ،وتوظؾ الحركة المنتظمة فً حساب المسافة المقطوعة والسرعة والزمن .كما توظؾ التناسبٌة
فً استعمال وحدات لقٌاس الزمن تجمع بٌن النظام العشري والنظام الستٌنً .مثال1h30 min  1,5h :
-1
تعطى الترمٌزات المتعلقة بالوحدات المؤلوفة للسرعة فً الشكلٌن  km / hو  km.h-1أو  m/sو  .m.sكما ٌمكن تقدٌم أمثلة أخرى عن مقادٌر حاصل قسمة كتدفق
 ،أو استهبلك البنزٌن لسٌارة  8 lفً... ،100 km
الماء لحنفٌة هو min/lوهو ما ٌعنً
تدعم مكتسابات التلمٌذ المتعلقة بحساب أو تطبٌق نسبة مبوٌة وتثرى بوضعٌات جدٌدة تدخل فٌها فً آن واحد نسب مبوٌة وكمٌات أو نسب مبوٌة وتكرارات ،وحساب
مإشر تطور ظاهرة معٌنة ( سكان ،أسعار.)...
 اإلحصاء :ترمً التعلمات فً مٌدان اإلحصاء إلى تحقٌق هدفٌن عامٌن ،هما:
 التدرّ ب على قراءة واستعمال البٌانات. اكتساب بعض المفاهٌم األساسٌة فً اإلحصاء الوصفً.فً السنة الثالثة من التعلٌم المتوسطٌ ،تطرق البرنامج إلى السبلسل اإلحصابٌة وتتمثل الكفاءات المستهدفة فً جعل التلمٌذ قادرا على تجمٌع معطٌات فً فبات وتقدٌم
سلسلة إحصابٌة فً شكل جدول وتمثٌلها بمخطط أو بٌان وحساب التكرارات والتكرارات النسبٌة .وٌتوسع البرنامج باستهداؾ حساب متوسطسلسلة إحصابٌة لنشرع هكذا
فً مرحلة جدٌدة تتمثل فً تلخٌص سبلسل إحصابٌة.
ٌتدرب التلمٌذ على استعمال التعابٌر :مجتمع ،مٌّزة ،تكرار ...،من خبلل أمثلة تكون مختارة من محٌطه( العبلمات المحصل علٌها فً اختبار ،هرم األعمار ،القامة.)...
عند حساب تكرارات نسبٌة ،تعطى النتابج كذلك فً شكل نسب مبوٌة.
فً توزٌع معطٌات إحصابٌة إلى فبات وتمثٌلها بمدرج تكراريٌ ،مكن مبلحظة تناسب مساحات المستطٌبلت مع التكرارات.
تقترح أمثلة متنوعة لسبلسل إحصابٌة بحٌث تعطً معنى للتكرار النسبً ،وٌمكن أن تكون المجتمعات المدروسة ؼٌر الكابنات الحٌة مثال :تكرار ظهور حرؾ معٌن فً
نص بالنسبة إلى مجموعة الحروؾ المستعملة فً النص.
المقصود بالمتوسط المتوازن لسلسلة إحصابٌة متوسط قٌم هذه السلسلة المتوازنة بالتكرارات المتعلقة بهذه القٌم.
مثال :فً السلسلة اإلحصابٌة التالٌة:
القٌمة 25 24 9 7 6
التكرار 4 7 3 5 2

الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات

مرحلة التعليم المتىسط 6102 -

1am.ency-education.com

24

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

المتوسط المتوازن للسلسلة هو:

وزارة التربٌة الوطنٌة

6  1  7  5  9  3  14  2  15  4
1 5  3  2  3
156

 10,4
15
m

المتوسط المتوازن بالتكرارات ٌسمى أٌضا المتوسط المتوازن بالمعامبلت.
مالحظةٌ :مكن أن ٌكون متوسط قٌم المٌزة والمتوسط المتوازن لسلسلة مختلفٌن وذلك عندما ال تإخذ التكرارات فً الحساب.
فً المثال السابق متوسط قٌم المٌزة هو:
6  7  9  14  15 51

 10,2
5
5

m' 

 .3أنشطة هندسٌة
ٌواصل التلمٌذ فً السنة الثالثة العمل على األشكال المؤلوفة من المستوي (المثلث ،الدابرة )...والمجسمات المؤلوفة ،وتعتبر حاالت تقاٌس المثلثات أداة إضافٌة قد ٌلجؤ
التلمٌذ إلى توظٌفها فً بناء بعض البراهٌن.
إنّ إدخال مفهوم المثلثٌن المعٌنٌن بمستقٌمٌن متوازٌٌن ٌقطعهما قاطعان ٌسمح بتجنٌد مفهوم التناسبٌة .أما نظرٌة فٌثاؼورث فتسمح بتمٌٌز المثلث القابم وإجراء حسابات
علٌه .كما ٌتوسع حقل التحوٌبلت النقطٌة بالتطرق إلى االنسحاب الذي ٌُربط بمتوازي األضبلع.
أما المجسمات فتتوسع بدراسة الهرم ومخروط الدوران وهو ما ٌسمح بمواصلة تنمٌة قدرات التبلمٌذ على التصور فً الفضاء وتمثٌل أشٌاء من الفضاء بنماذج وعلى
سطوح مستوٌة ،وتجنٌد مكتسباتهم حول األشكال المستوٌة.
تسمح األنشطة الهندسٌة ،بقدر كبٌر ،بمواصلة تنمٌة قدرات التلمٌذ على البحث واكتشاؾ نتابج جدٌدة (خواص ،نظرٌات) ومواصلة تدرٌبه على االستدالل االستنتاجً من
خبلل براهٌن مهٌكلة أكثر فؤكثر .وٌُعد استعمال بعض وسابل اإلعبلم اآللً  ،عند توفُرها ،مناسبة تسمح للتلمٌذ بمعاٌنة ومشاهدة بعض الوضعٌات وإجراء تجارب علٌها
تساعده على وضع تخمٌنات ٌعمل على تبرٌرها.
 المثلثات
 حاالت تقاٌس المثلثاتٌ :عرؾ المثلثان المتقاٌسان على أنهما مثلثان قاببلن للتطابق وٌُستنتج أنّ كل العناصر المتماثلة فٌهما (األضبلع والزواٌا) متساوٌة مثنى مثنى.لتبرٌر حالة من حاالت التقاٌس ٌنشؤ مثلثان ٌحققان شروط هذه الحالة ثم ٌعلل تقاٌسهما بالتحقق من قابلٌة تطابقهما باستعمال الورق الشفاؾ أو بالتحقق من تساوي
األضبلع والزواٌا األخرى بالمدور مثبل .وتستؽل هذه الحالة لتبرٌر الحاالت األخرى .تعتبر حاالت تقاٌس المثلثات أداة إضافٌة تمكن التلمٌذ من معالجة بعض
المشكبلت ٌصعب فٌها استعمال أداة "التناظر" .إال أن استعمال أداة التناظر وخواص متوازي األضبلع ٌكون أكثر نجاعة للبرهان على أؼلبٌة النظرٌات المقررة فً
البرنامج.
 مستقٌم المنتصفٌن فً المثلثٌ :مكن توظٌؾ التناظر المركزي وخواص متوازي األضبلع للبرهان على النظرٌتٌن  2و  7المتعلقتٌن بمستقٌم المنتصفٌن فً المثلث.الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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أما بالنسبة إلى النظرٌة الثالثة ("إذا كان مستقٌم ٌشمل منتصؾ أحد أضبلع مثلث وٌوازي ضلعا ثانٌا فإنه ٌشمل منتصؾ الضلع الثالث") ،فٌمكن أن تبرهن باستعمال
النظرٌتٌن السابقتٌن و خواص متوازي األضبلع.
تسمح هذه النظرٌات بح ّل مشكبلت متعلقة بالبرهان على توازي مستقٌمٌن أو إثبات أن نقطة هً منتصؾ قطعة أو حساب طول قطعة.
 المثلثان المعٌنان بمستقٌمٌن متوازٌٌن ٌقطعهما قاطعان غٌر متوازٌٌنٌستنتج وٌقبل تساوي النسب المختلفة بعد مقارنتها فً حاالت متنوعة باالعتماد على القٌاس والحساب التقرٌبً كما ٌمكن استخدام اإلعبلم اآللً (برمجٌات الهندسة
الحركٌة) للتجرٌب والتخمٌن.
ُ
ُ
ٌعتبر هذا المفهوم جزءا من نظرٌة طالس التً ستعمّم وتفصّل فً السنة الرابعة ،لذلك سنكتفً بالحالة التً ٌكون فٌها المثلثٌن معٌنٌن بمستقٌمٌن متوازٌٌن ٌقطعان نصفً
مستقٌمٌن لهما نفس المبدأ.
1
1
ٌمكن إثبات هذه الخاصٌة فً حاالت خاصة بسٌطة ( باستعمال مستقٌم المنتصفٌن،
4
2

1
3

.) ،

ٌسمح هذا المفهوم بحساب بعد مجهول (طول أحد األضبلع فً أحد المثلثٌن) بتوظٌؾ الرابع المتناسب وح ّل معادالت).
 المستقٌمات الخاصة فً المثلثٌ :تم البرهان على هذه الخواص ما عدا خاصٌة االرتفاعات .بالنسبة إلى خاصٌة المتوسطات ٌمكن االعتماد على التناظر المركزي و خواص متوازي األضبلع.
التطرق إلى منصؾ زاوٌة و خواصها فً المثلث (الخاصٌة الممٌزة و الخاصٌة العكسٌة لها و خاصٌة الدابرة المرسومة فً مثلث ) ٌتم بعد تناول موضوع بعد نقطة
مباشرة.
ٌتعرؾ التلمٌذ على التعابٌر المختلفة :مركز الثقل ،نقطة تبلقً االرتفاعات ،الدابرة المحٌطة بالمثلث ،الدابرة المرسومة فً المثلث.
 المثلث القائم والدائرة :تسمح هذه التعلمات بالرجوع إلى محاور مثلث وخاصٌة تقاطعها المدروسة فً السنة الثانٌة .إن خاصٌة الدابرة المحٌطة بالمثلث القابم واستعمالهاومعرفة خاصٌة المتوسط المتعلق بالوتر فً مثلث قابم و استعمالها تسمحان من جهة بتمٌٌز المثلث القابم من رسمه داخل نصؾ دابرة قطرها أحد أضبلع المثلث
ومن جهة أخرى بتمٌٌز نقاط دابرة عُلم قطرها بخاصٌة الزاوٌة القابمة ومن ث ّم تستؽل الخواص للبرهان على أنّ المثلث قابم أو إلثبات انتماء نقطة إلى دابرة و ُتستثمر
فٌها نظرٌة فٌثاؼورث .كل هذه الخواص ٌبرهن علٌها.
 نظرٌة فٌثاغورث وعكسها :تستنتج خاصٌة فٌثاؼورث من خبلل نشاط ٌتمثل فً القٌاس التقرٌبً ألضبلع عدة مثلثات وحساب مربعات األطوال الناتجة ومقارنة هذهالمربعات فً كل حالة .كما ٌمكن انجاز هذا النشاط باستعمال برمجٌات للهندسة.
ٌمكن البرهان على نظرٌة قٌثاؼورث باالعتماد على المساحات ونقبل دون برهان النظرٌة العكسٌة.
ُتوظؾ خاصٌة فٌثاؼورث فً البرهان إن كان مثلث قابما أو ؼٌر قابم وفً حساب طول ضلع مثلث قابم بمعرفة طولً الضلعٌن اآلخرٌن .فً هذه الحالة نستعمال
اللمسة  للحاسبة إلعطاء قٌمة مقربة للطول الناتج.
ولحساب األطوال ،نستعمل الحاسبة ونستثمر هكذا العمل على القٌم التقرٌبٌة والحصر.
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 بعد نقطة عن مستقٌم ،المماس لدائرة  :إنّ مفهوم " أقصر طرٌق" من نقطة إلى مستقٌم ٌبدو طبٌعٌا بالنسبة للتلمٌذ .لكن ٌمكن إثبات هذه النتٌجة باالعتماد على نظرٌةفٌثاؼورث أو على المتباٌنة المثلثٌة والتناظر المحوري المقدمان فً السنة الثانٌة.
كما تستنتج ،من خبلل أنشطة ،العبلقات المختلفة الموجودة بٌن بعد مركز دابرة عن مستقٌم ونصؾ قطر الدابرة حسب الوضعٌة النسبٌة لهذا المستقٌم وهذه الدابرةٌ .مكن
تبرٌر هذه العبلقات باالعتماد على مفهوم بعد نقطة عن مستقٌم.
 جٌب تمام زاوٌة حادة :إذا كان من الطبٌعً أن نعتمد على وضع تخمٌن انطبلقا من بعض األمثلة إلدخال مفهوم جٌب تمام زاوٌة حادة ،فمن األهمٌة أٌضا أن نبرهن أنّجٌب التمام ال ٌرتبط إال بالزاوٌة الحادة المختارة وهذا بتوظٌؾ نظرٌة طالس.
تمثل هذه التعلمات مناسبة الستعمال الحاسبةٌ .جب إذن مساعدة التبلمٌذ فً االستعماالت المختلفة لها ،لتعٌٌن قٌمة جٌب تمام زاوٌة معلومة أو لتحدٌد قٌس زاوٌة جٌب
تمامها معطى.
مثال :تقترح للتبلمٌذ ع ّدة مثلثات قابمة لها نفس زاوٌة حادة وأطوال أضبلعها مختلفة وٌطلب منهم تسجٌل األطوال المختلفة للضلع المقابل لهذه الزاوٌة وأطوال الوتر
المرفقة فً جدول .نجعل التلمٌذ ٌبلحظ أنّ هذا الجدول هو جدول تناسبٌة وٌستنتج أنّ نسبة طول الضلع المقابل للزاوٌة والوتر ثابتة (ٌمكن تبرٌر هذه النتٌجة باالعتماد
على تناسبٌة األطوال ألضبلع المثلثٌن المعٌنٌن بمستقٌمٌن متوازٌٌن ٌقطعهما قاطعان ؼٌر متوازٌٌن) .كما ٌستنتج أنّ جٌب تمام زاوٌة حادة محصور بٌن  0و.1
ٌتدرب التلمٌذ على حساب جٌب تمام زاوٌة حادة باستعمال ربع دابرة وٌستنتج تؽٌر جٌب التمام مع قٌس الزاوٌة.
كما ٌتدرب على استعمال اللمستٌن  cosو cos-1للحاسبة لتعٌٌن قٌمة مقربة لجٌب تمام زاوٌة حادة أو لتعٌٌن قٌس زاوٌة بمعرفة جٌب التمام لها.
لحساب زاوٌة حادة أو طول ضلع مثلث باستعمال جٌب التمام ،نجعل التلمٌذ ٌتؤكد (أو ٌُبرر) أنّ المثلث قابم وٌُمٌّز الضلع المجاور والوتر وٌتمكن من االنتقال من
a
a
 cos  إلى  a  b  cos أو
cos 
b

 b بعد تمثٌل الوضعٌة برسم بالٌد الحرة.

 االنسحاب :الهدؾ األساسً لهذا المحور هو إدخال تحوٌل نقطً جدٌد ،انطبلقا من المفاهٌم المتعلقة بمتوازي األضبلع ،المقدمة فً السنة الثانٌة والتً ٌتم استثمارها
طوال هذه السنة .باإلضافة إلى التعارٌؾ المختلفة وخواص االنسحاب ،فإن التمارٌن المقترحة حول هذا المحور ستسمح بتوضٌح وجاهة هذه األداة والتمٌٌز بٌن االنسحاب
والتحوٌبلت النقطٌة األخرى المدروسة من قبل( التناظر المحوري  ،التناظر المركزي)ٌ .جب العمل على جعل التبلمٌذ قادرٌن على تعرٌؾ االنسحاب انطبلقا من
متوازي األضبلع والعكس ،أي تشخٌص متوازي األضبلع (عند اإلنشاء) انطبلقا من االنسحاب .وٌتواصل هذا العمل فً السنة الرابعة مع إدخال مفهوم الشعاع.
ٌمكن مقاربة االنسحاب باستعمال األفارٌز والتبلٌط لٌدرك التلمٌذ من خبلل هذه األنشطة أن انسحاب شكل هو إزاحته (دون دوران) بحٌث تنقل كل نقاط الشكل على
مستقٌمات متوازٌة فً نفس االتجاه وبنفس المسافة .لتعٌٌن انسحاب ٌكفً أن نعطً نقطة وصورتها.
إلنشاء صورة نقطة  Mباالنسحاب الذي ٌُحوّ ل النقطة  Aإلى النقطة  A( Bو  Bنقطتان متماٌزتان من المستوي) نعتمد الخاصٌة التالٌة:
 إذا كانت النقطة  Mال تنتمً إلى المستقٌم ) ،(ABفإنّ صورة النقطة  Mهً النقطة ’ Mبحٌث ٌكون الرباعً  AMM’Bمتوازي أضبلع. إذا كانت النقطة  Mتنتمً إلى المستقٌم ) ، (ABفإنّ صورة النقطة  Mهً النقطة ’ Mبحٌث ٌكون  MM '  ABو نصفا المستقٌمٌن  AB و  MM 'لهما نفساالتجاه.
إلنشاء مُحوالت األشكال البسٌطة األخرى (مستقٌم ،نصؾ مستقٌم ،قطعة مستقٌم) واألشكال المؤلوفة( دابرة ،رباعً) واألشكال المركبة نعتمد على إنشاء مُحوالت نقط
من هذه األشكال .تستنتج من هذه اإلنشاءات خواص االنسحاب (قابلٌة تطابق الشكل وصورته ،حفظ المسافات والزواٌا واالستقامٌة والتوازي.)،...
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إن مفهوم الشعاع خارج البرنامج.
 الهرم ومخروط الدوران :كما هو الشان بالنسبة إلى متوازي المستطٌبلت فً السنة األولى والموشور القابم وأسطوانة الدوران فً السنة الثانٌة فإن المعالجة الٌدوٌة
للمجسمات وانجاز تصامٌم لها وتمثٌلها تبقى من أولوٌات هذا الجانب.
ٌسمح هذا الجانب أٌضا باستثمار التناسبٌة (حساب نصؾ قطر قاعدة مخروط دوران بعلم مساحة سطحه الجانبً) وبعض نظرٌات الهندسة المستوٌة.
ٌرتكز تعلّم الهندسة فً الفضاء فً مرحلة التعلٌم المتوسط على دراسة المجسمات البسٌطة .هذا التعلّم الذي ال ٌمكن أن ٌختصر فً المعالجة البسٌطة لؤلشٌاء تواجهه
صعوبات تتعلق بتمثٌل هذه األشٌاء وتشفٌرها.
سواء كان ذلك فً الهندسة المستوٌة أو فً الفضاء فالتلمٌذ الذي ٌبحث عن حلول مشكلة ؼالبا ما ٌعمل بمواجهة الفرضٌات والخطة التجرٌبٌة .وإذا كان ذلك ممكنا فً
الهندسة المستوٌة ،ألنّ األشٌاء هً ذاتها مواضٌع الدراسة فهو ال ٌصح فً الفضاء .فالعمل حول المثلث ،مثبلٌ ،تم انطبلقا من رسمه باعتباره موضوع الدراسة ،وهذا
األمر ٌكون مخالفا لما ٌتعلق األمر بالمكعب.
إن نجاح تعلّم الهندسة فً الفضاء ٌتوقؾ على شرط التدرب ،من بداٌة التعلٌم المتوسط ،على طرٌقة للتمثٌل فً الفضاء ،بك ّل ما تتضمنه من قدرات تعلّمٌة.
من الضروري أن ٌدرك التلمٌذ االختبلفات الهندسٌة بٌن الشًء وتمثٌله .فبل ٌمكنه العمل على رسم الشًء إال إذا كان له صورة ذهنٌة جٌدة لهذا الشًء وكذلك معرفة
جٌدة لقواعد التمثٌل التً تسمح له بفك تشفٌر هذا الرسم.
بالنسبة لك ّل المجسمات المدروسة :متوازي المستطٌبلت ،الموشور القابم ،الهرم ،األسطوانةٌ ... ،كون العمل على مرحلتٌن ،مرحلة لمعالجة أشٌاء تسمح بامتبلك التعابٌر
األساسٌة ،تتبعها مرحلة لتعلّم تمثٌل هذه األشٌاء.
ٌرتكز تعلم الهندسة فً الفضاء فً برامج الرٌاضٌات للمرحلة المتوسطة على المنظور المتساوي القٌاسات الذي ٌعتبر إحدى طرق التمثٌل فً الفضاء .والفابدة من هذا
االختٌار تتمثل فً االحتفاظ برإٌة الشًء والتوازي وكذا بالقٌاسات فً ك ّل منحى للفضاء.
ٌمكن تعرٌؾ المنظور المتساوي القٌاسات لشًء كإسقاط هذا الشًء على المستوي وفق منحى ماببل بالنسبة إلى هذا المستوي .وتسمح دراسة خواص هذا اإلسقاط عندبذ
بإٌجاد عبلقات معٌنة بٌن الشًء وصورته أو باألحرى بٌن مختلؾ عناصر هذا الشًء وصورها .ومن الخواص األساسٌة للمنظور المتساوي القٌاسات نذكر:
 حفظ التوازي حفظ المنتصفات حفظ نسبة طولً قطعتٌن متوازٌتٌن حفظ االستقامٌةوهً الخواص المستعملة فً ؼالب األحٌان مع التبلمٌذ.
إلنشاء صورة شًء بالمنظور المتساوي القٌاساتٌ ،مكن أن نضع هذا الشًء عل مستو أفقً H
(األرضٌة) ونختار مستوٌا شاقولٌا ( Tالسبورة) H .وٌ Tتقاطعان وفق المستقٌم ()xyكما فً الشكل
المقابل.
ونستعمل القواعد الموالٌة الناتجة من الخواص المذكورة أعبله:
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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 ك ّل قطعة محتواة فً مستو مواز للمستوي ّ T
تمثل باألبعاد الحقٌقٌة (دون اعتبار المقٌاس).
 ك ّل مستقٌم ٌعامد المستوي ٌTمثل بمابل (ٌ )fuyanteشكل مع ( )xyزاوٌة ثابتة .تقاس هذه
الزاوٌة المسماة "زاوٌة المٌل" إٌجابٌا فً اإلتجاه المعاكس لعقارب الساعة .ؼالبا ما تختار
لها القٌمة .45°
 ك ّل قطعة []MNمحمولة على مستقٌم عمودي على المستوي Tتكون ممثلة بقطعة []mn
= k MNmnحٌث kمعامل التصؽٌر للمنظور ،وعملٌا نختار .k=1/2
طولها

تؤثٌر زاوٌة المٌل على المنظور
من أجل وضعٌة معطاة لشًء ٌطلب تمثٌله بالمنظورٌ ،تؽٌر كثٌرا تمثٌل هذا الشًء بتؽٌٌر زاوٌة المٌل.

بالنسبة إلى المجسمات المستدٌرة (مثل األسطوانة والمخروط) ،فإنّ تمثٌلها ٌستعمل المنظور بزاوٌة مٌل قدرها  90°عكس المنظور بزاوٌة  30°أو  45°أو 60°
المستعمل عادة بالنسبة إلى الموشورات.
ٌكون االنطبلق من المبلحظة والمعالجة الٌدوٌة ألشٌاء من محٌط التلمٌذ لها شكل الهرم أومخروط الدوران ،وبالنسبة إلى الهرم ،نكتفً بهرم منتظم قاعدته مثلث متساوي
األضبلع أو مربع ،كما نجعل التلمٌذ ٌدرك أن مخروط الدوران ٌُولد بدوران مثلث قابم حول أحد الضلعٌن القابمٌن .وفً وصؾ المجسمٌن ٌتعود التلمٌذ على استعمال التعابٌر
الخاصة بهما (الرأس ،القاعدة ،األوجه الجانبٌة ،األحرؾ الجانبٌة ،االرتفاع).
كما تعطى األهمٌة للتمثٌل بالمنظور متساوي القٌاسات وإنجاز التصامٌم حتى ٌتواصل العمل على تنمٌة قدرة التلمٌذ على الرإٌة والتمثٌل فً الفضاء ،أما بالنسبة إلى
الحجم تستنتج القواعد الحسابٌة باستعمال وسابل تجرٌبٌة.
مثال :إلٌجاد قاعدة حساب حجم مخروط الدوران ،نقارن بٌن سعتً علبتٌن إحداهما لها شكل مخروط الدوران واألخرى أسطوانة الدوران بحٌث تكون للعلبتٌن قاعدتان
متساوٌتان وارتفاعان متساوٌان.
أما فٌما ٌخص المساحة الجانبٌة لك ّل من المجسمٌنٌ ،مكن التطرق لها فً شكل نشاط ٌعتمد التلمٌذ على تصمٌم ك ّل من المجسمٌن دون أن ٌكون الهدؾ منه البحث على
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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استخراج قاعدة الحساب.
وتع ّد هذا التعلمات مجاال مناسبا لتجنٌد مكتسبات التلمٌذ المتعلقة بعدة مفاهٌم مثل نظرٌة فٌثاؼورث.

 4 .0 .6فً السنة الرابعة

 .0أنشطة عددٌةٌ :تواصل تعلّم الحساب العددي فً أشكاله المختلفة ( الٌدوي ،الذهنً ،األداتً) من خبلل ح ّل مشكبلت متنوّ عة بهدؾ التح ّكم فً الحساب على األعداد
الناطقة والشروع فً الحساب على الجذور التربٌعٌة .كما ٌواصل التلمٌذ تعلّم الحساب الحرفً من خبلل أنشطة نشر وتبسٌط وتحلٌل عبارات جبرٌة وح ّل معادالت
وإنجاز بعض البراهٌن وح ّل بعض المشكبلت فً مجال الحساب.

 قواسم عدد طبٌعً ،القاسم المشترك األكبر ،الكسور غٌر القابلة لالختزالٌ :سمح هذا المحور بتزوٌد التلمٌذ بؤداة لتحوٌل كسر إلى كسر ؼٌر قابل لبلختزال باالعتماد
على القاسم المشترك األكبر ،علما أن اللجوء إلى الخوارزمٌة المدروسة ؼٌر ضروري الختزال الكسور البسٌطة.
ٌهدؾ إدخال مفهوم القاسم المشترك األكبر بخوارزمٌة إقلٌدس إلى ربط هذا المفهوم بالقسمة اإلقلٌدٌة وكذا استؽبلل أدوات الحساب (المجدوالت على الخصوص) ،لذا فإنّ
مفهوم العدد األوّ لً وبالتالً التحلٌل إلى جداء عوامل أولٌة خارج البرنامج.
كما ٌوّ فر هذا المحور فرصا عدٌدة لتقدٌم أنشطة الستثمار التعلّمات المتعلقة باالستدالل االستنتاجً (خارج المجال الهندسً) والحساب الحرفً وهذا من خبلل انجاز
بعض البراهٌن لخواص مقررة فً هذا البرنامج أو عند معالجة بعض المشكبلت (انظر الفقرة الخاصة باالستدالل والبرهان).
مثل 2

 الحساب على الجذور :سبق للتلمٌذ أن صادؾ فً السنة الثالثة أعدادا
وٌمكن فً هذا اإلطار البرهان على أنّ  2مثبل ،لٌس عددا ناطقا.
تستؽ ّل خواص الجذور التربٌعٌة والعملٌات علٌها ،بالخصوص ،فً تبسٌط عبارات عددٌةٌ .جب آال ٌت ّم هذا التبسٌط بصفة آلٌة ،بل تختار الكتابة األكثر مبلبمة مع
المشكل المطروح.
فمثبل ،الكتابة  5 2لٌست بالضرورة "أحسن" من  ، 50فالكتابة األولى مفٌدة ومناسبة لتبسٌط المجموع (  ) 18  50والثانٌة هً المفضلة عند حساب أطوال
واستعمال عكس نظرٌة فٌثاؼورس.
ٌسمح هذا المحور للتلمٌذ بمواصلة ممارسة الحساب المضبوط والحساب التقرٌبً.
 الحساب الحرفًٌ :تواصل تعلّم الحساب الحرفً باستعمال الحروؾ فً وظابفها المختلفة من خبلل العمل على العبارات الجبرٌة (النشر ،التبسٌط ،التحلٌل) مع إدخال
الجداءت الشهٌرة وح ّل معادالت ومتراجحات.
2
فٌما ٌخصّ موضوع الجداءات الشهٌرة ،وقصد استباق األخطاء المتداولة (مثل الكتابة ٌ ،) a  b  a²  b²مكن اقتراح وضعٌات مشكبلت تجعل التلمٌذ ٌدرك بنفسه
هذه األخطاء وٌتجاوزهاٌ .جب السهر على عدم المبالؽة فً التمارٌن التقنٌة واالكتفاء فً مجال التحلٌل بؤمثلة بسٌطة.
ونحرص فً هذا المجال ،كما كان الشؤن فً السنة الثالثة متوسط ،عل جعل التلمٌذ ٌدرك االختبلؾ بٌن المجموع والجداء ،وهو أمر أساسً وضروري بالنسبة إلى إتقان
الحساب الحرفً ومنه تبسٌط الكتابات الحرفٌة.
ّ
وكما ُدكر بالنسبة للسنوات السابقة  ،فإن تعلّم الحساب الحرفً مهمة تتطلب الوقت والصّبر وٌبقى االنتقال من الحساب العددي إلى الحساب الحرفً صعبا بالنسبة إلى بعض
التبلمٌذٌ ،جب إذن تكثٌؾ وتنوٌع األنشطة التً تساعدهم فً تجاوز هذه الصعوبات.
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات

من خبلل أنشطة متعلقة بخاصٌة فٌثاؼورس .تتوسع معارؾ التلمٌذ حول األعداد الصمّاء

مرحلة التعليم المتىسط 6102 -

1am.ency-education.com

30

وزارة التربٌة الوطنٌة

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

كما ٌتواصل العمل على حل معادالت من الدرجة األولى لمجهول واحد مع إدخال "معادلة الجداء" وجملة معادلتٌن من الدرجة األولى بمجهولٌن .إنّ الهدؾ لٌس توظٌؾ
خوارزمٌة (تقنٌة) حل معادالت فقط بل هو معالجة مشكبلت من المادة ( هندسة ،حساب) و من المحٌط االجتماعً للتلمٌذ .كما كان األمر فً السنة الثالثة ،نحرص على
مراحل معالجة هذه المشكبلت (اختٌار المجهول أو المجهولٌن ،ترٌٌض المشكلة ،المعالجة الرٌاضٌاتٌة للمشكلة وأخٌرا مراقبة وتفسٌر النتابج المحصل علٌها).
بالنسبة إلى المتراجحات ،فإن طرٌقة حلها قرٌبة جدا من طرٌقة ح ّل معادالت مع االنتباه إلى اتجاه المتباٌنة عندما نضرب طرفٌها فً عدد موجب أو سالب.
وكما كان الحال لع ّدة مفاهٌم من ك ّل المٌادٌنٌ ،نبؽً إدخال العناصر الجدٌدة لهذا المحور (معادلة جداء ،جملة معادلتٌن ،متراجحات) اعتمادا على ح ّل مشكبلت من المادة أو
من المواد األخرى أو من الحٌاة الٌومٌة للتلمٌذ ،بجعله ٌدرك فابدة هذه المفاهٌم وفعالٌتها فً معالجة هذه المشكبلت.
 .6تنظٌم معطٌات
 الدالة الخطٌة ،الدالة التآلفٌةٌُ :ق ّدم هذا الجزء من البرنامج باالعتماد على مكتسبات التلمٌذ وٌحضّر األرضٌة إلدخال المفاهٌم البلحقة (مفهوم الدالة عموما) مع الحرص
على عدم التطرّ ق لؤلشٌاء النظرٌة مبكرا.
ٌق ّدم هذان المفهومان (الدالة الخطٌة ،الدالة التآلفٌة) انطبلقا من وضعٌات ملموسة وبارتباط وثٌق مع التناسبٌة ( تناسبٌة قٌم المقدارٌن فً حالة الدالة الخطٌة وتناسبٌة
التزاٌدات فً حالة الدالة التآلفٌة)ٌ .نبؽً أن تكون هذه الوضعٌات متنوعة ومن مٌادٌن مختلفة.
 اإلحصاء  :تعتبر محتوٌات اإلحصاء للسنة الرابعة من التعلٌم المتوسط امتدادا لبرامج السنوات السابقة وتبقى األهداؾ األساسٌة لهذا المٌدان والمذكورة أعبله متمثلة فً
التدرٌب على قراءة واستعمال تمثٌبلت وبٌانات واكتساب بعض مفردات اإلحصاء الوصفً والعمل بالتكنولوجٌات الجدٌدة لئلعبلم واالتصال.
ّ
ُ
شرع فً السنة الثالثة ،فً تناول مإشرات الموقع بإدخال مفهوم الوسط الحسابً المتوازن لسلسلة إحصابٌة وٌُزوّ د التلمٌذ فً السنة الرابعة بمإشر آخر ٌتمثل فً الوسٌط،
حٌث ٌمكن أن نبلحظ ،فً بعض الحاالت لسبلسل إحصابٌة مرتبة ترتٌبا تصاعدٌا ،أنّ الوسط الحسابً ال ٌقسم السلسلة إلى جزأٌن لهما نفس عدد العناصر ،وهو األمر الذي
ٌمكن تحقٌقه بحساب الوسٌط.
إنّ البرنامج ٌقتصر على مإشرات الموقع لٌكمّل بإدخال مإشرات التشتت فً بداٌة التعلٌم الثانوي وهو ما سٌسمح بتعوٌد التبلمٌذ على امتبلك منهجٌة فً اإلحصاء عندما
ٌتعلق األمر بتلخٌص معلومات بحساب مإشرات تقٌس النزعة المركزٌة أو التشتت للسلسلة المدروسة.
باإلضافة إلى ذلكٌ ،ساهم تدرٌس اإلحصاء فً تطوٌر الكفاءات الرٌاضٌة المرتبطة بالحساب وقراءة واستعمال البٌانات.
 .3أنشطة هندسٌة
 خاصٌة طالسٌ :سمح هذا المحور باستثمار وتوظٌؾ مفهوم التناسبٌة كما ٌسمح أٌضا بالتطرّ ق إلى مفهوم التكبٌر والتصؽٌر .نكتفً بدراسة خاصٌة طالس (النظرٌة
وعكسها) فً المثلث وٌكون برهانها نشاطا مفٌدا لتوظٌؾ مكتسبات التبلمٌذ حول االستدالل والبرهان.
 حساب المثلثات فً المثلث القائم :بعد إدخال مفهوم جٌب تمام زاوٌة حادة فً السنة الثالثةٌ ،توسع العمل فً هذه السنة إلى جٌب وظل زاوٌة حادة دابما فً المثلث القابم.
أما التطرّ ق إلى الدابرة المثلثٌة ،الذي ٌسمح خصوصا بتوضٌح تؽٌّرات النسب المثلثٌة لزاوٌة عندما تتؽٌّر هذه الزاوٌة ،فٌت ّم دون توسّع.
بالنسبة إلى قٌم النسب المثلثٌة لبعض الزواٌا الخاصة (  ،) 60 ، 45 ، 30فبل ٌطلب من التلمٌذ حفظها .تقترح تمارٌن لتعٌٌنها أو تعطى فً تمارٌن أخرى.
ال ٌتم التوسع عند تقدٌم العبلقات المثلثٌة المقررة فً البرنامج ،بل ّ
توظؾ وتستثمر هذه العبلقات فً وضعٌات حساب أطوال بدال من التمارٌن التقنٌة مثل إعطاء إحدى
النسب المثلثٌة لزاوٌة ثم تعٌٌن النسب المثلثٌة األخرى لهذه الزاوٌة.
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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 األشعة واالنسحابٌ :هدؾ إدخال مفهوم الشعاع انطبلقا من االنسحاب إلى جعل التلمٌذ ٌدرك هذا الكابن الرٌاضً من خبلل ممٌّزاته (المنحى ،االتجاه ،الطول)
وٌتواصل األمر بربط تساوي شعاعٌن بمفهوم متوازي األضبلع .أما بالنسبة إلى مجموع شعاعٌن ،فاالعتماد على تركٌب انسحابٌن ٌسمح للتلمٌذ باكتشاؾ عبلقة شال
وامتبلكها بشكل أحسن.
ٌجب تج ّنب اإلفراط فً التمارٌن التقنٌة حول هذا المفهوم ألنّ إتقان الحساب ال ّشعاعً ٌبقى من أهداؾ التعلٌم الثانوي.
 المعالمٌ :سمح هذا المحور للتلمٌذ بالشروع فً الهندسة التحلٌلٌة .تقتصر الدراسة فً هذا المحور على مفاهٌم قلٌلة وبسٌطة ( إحداثٌا شعاع فً المستوي ،المسافة بٌن
نقطتٌن) وتكون معالجتها فً معلم متعامد ومتجانس.
 الدوران ،المضلعات المنتظمة ،الزواٌا :كما كان األمر بالنسبة إلى التحوٌبلت النقطٌة المدروسة فً السنوات السابقةٌ ،ت ّم إدخال مفهوم الدوران من خبلل أنشطة
ملموسة ونركز على إنشاء صور أشكال وفق هذا التحوٌل مع استخراج الخواص المختلفة واستثمارها فً بعض البراهٌن .أما بالنسبة إلى إنشاء المضلعات المنتظمة
المقررة فً البرنامج فٌت ّم ارتباطا بالزاوٌة المركزٌة فً الدابرة وكذا مفهوم الدوران.
 الهندسة فً الفضاء
إنّ المبدأ المعتمد فً السنوات السابقة ،أي المبلحظة والممارسة الٌدوٌة على المجسماتٌ ،تواصل فً هذه السنة مع إدخال الكرة والشروع فً البحث على مقاطع مستوٌة
لمجسمات فً حاالت بسٌطة (مستو مواز لوجه أو لحرؾ أو لمحور )...،وتمثٌلها على ورقة (أي فً مستو) .كما كان الحال فً السنة الرابعةٌ ،وظؾ وٌستثمر التلمٌذ
بعض نظرٌات الهندسة المستوٌة لحساب أبعاد هذه المقاطع المستوٌة.
 6 .6صعوبات التعلم الخاصة بالمادة
 المراهق كائن فً طور النموٌ :ؽادر التبلمٌذ المرحلة االبتدابٌة وٌلجون مرحلة المتوسطة ،قبل سن البلوغ وٌدخلون فً مرحلة المراهقة الؽنٌة بتحوالت جسدٌة وذهنٌة.
تمتد هذه المرحلة على عدة سنوات ،من  22إلى حوالً  28عاما ،وبالتالً فهً تؽطً كل مرحلة التعلٌم المتوسط والثانوي .سنقتصر هنا على التطرق وبإٌجاز ،إلى
التحوالت الفكرٌة األساسٌة التً لها تؤثٌرات على قدرتهم على خوض التعلمات التً تقترحها المدرسة.
ٌمكن تلخٌص الممٌزات الربٌسٌة للتعلم فً كونه -:طوٌل وٌؤخذ مكانه على أسابٌع أو على أشهر...
 ٌرافق النمو. ٌرتكز على نشاط التلمٌذ ( لكن ،لٌس فقط على المعالجة الٌدوٌة) بهدؾ تحوٌل أشٌاء معالجة إلى مفاهٌم. ٌعتبر الخطؤ مإشرا جٌدا لتقدم تعلم ما ،فمهما كان سن المتعلمٌ ،مكن مبلحظة أن لدٌه دابما معرفة حول المفهوم الذي نقترحه علٌه(موضوع التعلم) ،ؼالبا ما تكون هذه المعرفة ناقصة ،لكن ذلك ال ٌمنع المتعلم من استعمالها فً مجال تطبٌق معٌن ومحدود وهذا
ٌجعل األستاذ ٌؤخذ بعٌن االعتبار ما ٌعرفه التبلمٌذ قصد تطوٌر معارفهم .إن األخطاء التً ٌرتكبها التبلمٌذ والتً ٌحلّلها األستاذ
تمكنه من االضطبلع على ما ٌعرفونه حول الوضعٌة ألن ذلك ٌكون ترجمة للتمثٌبلت التً ٌشكلونها حول المشكلة المقترحة لهم.
إحدى الممٌزات األساسٌة لتفكٌر المراهقٌن تتعلق باالنتقال إلى التجرٌد.
إن التجرٌد نشاط ذهنً ٌتمثل فً القدرة على تمٌٌز خصابص مشتركة لعدة ظواهر أو أشٌاء ،فً مجموعة مركبة ،والرجوع إلٌها بواسطة تعبٌر من صنؾ رمزي.
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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ونعنً كذلك بالتجرٌد سٌرورة َم ْفهمة ( )conceptualisationوتصنٌؾ ،كما نعنً به كذلك نتٌجة هذه السٌرورة :مفهوم ،فبة .تساهم كل المواد التعلٌمٌة فً بناء هذا الشكل
الجدٌد للتفكٌر ،والذي ٌبرز تدرٌجٌا عند المراهقٌن ،لكن الرٌاضٌات تحتل مكانة خاصة فً ذلك.
ٌعتبر المفهوم ،الذي هو نتٌجة لهذه السٌرورة ،فً آن واحد أداة لفهم الواقع ،ألنه ٌعطً معنى للواقع المعٌش ،ومرآة تعكس ما فهمناه .إن المفهوم ال ٌعكس الواقع فً
شمولٌته ،لكنه ٌوافق ترجمتنا األقرب له فً سٌاق معٌن ،سواء كان عملٌا أو نظرٌاٌ .مكن أن نلخص ونقول أن الوظٌفة األساسٌة لسٌرورة التجرٌد تتمثل فً إعطاء معنى
للواقع المركب الذي ٌحٌط بنا.
 االستدالل عند المراهق :تكون أدوات التفكٌر للتجرٌد ق ابلة للمبلحظة فً نشاطات المراهقٌن .وهً تكتسب تدرٌجٌا على فترة ممتدة على عدة سنوات وال تظهر تبعا
لقاعدة (الكل أو ال شًء) لكنها تقتصر فً البداٌة على بعض الحاالت لتصل إلى التعمٌم بعد ذلك.
 االنتقال من الواقع إلى الممكن :وٌتعلق األمر هنا بالمٌزة األساسٌة ،بحٌث كل المٌزات األخرى تكون مستخلصة منها .إنها القدرة على تصور كل اإلمكانٌات التً تمنحهاوضعٌة مفروضة وذلك بربط مختلؾ العبلقات الممكنة ذهنٌا.
 إن تفكٌر المراهق ومن ث ّم تفكٌر الراشد ال ٌقتصر ،عكس ما هو عند الطفل ،على المحتوٌات المحسوسة فقط ،لكنه ٌمكن أن ٌمارس على فرضٌات وقضاٌا دون سندمحسوس وإجراء تحوالت علٌها .تصبح االستدالالت التً ٌتعلق األمر بها هنا تدرٌجٌا مستقلة عن المضمون والسٌاق التً توظؾ فٌهاٌ .مكن العمل على أرقام أو رموز
جدٌدة أو نصوص لفظٌة.
 أمام وضعٌةٌ ،مكن للمراهق أن ٌضع فرضٌات وٌتحقق من صدقها بشكل آلً لٌستخلص نتابج. أمام وضعٌة تتدخل فٌها عدة عواملٌ ،مكن للمراهق أن ٌضع تدرٌجٌا فرضٌات على كل تشكٌبلت األحداث الممكنة دون أي نسٌان.إن التعلّم ،فً بعض األحٌان ،هو ترك طرٌقة اعتبار وضعٌة نتحكم فٌها نوعا ما و الخوض فً وضعٌة جدٌدة تكون مجهولة.
حتى و إن كان هذا النمو طبٌعٌا ،فإن المساعدة التً تقدمها المدرسة للتبلمٌذ ٌنبؽً أن تكون قابمة على هذه المعارؾ حول تفكٌر المراهق .إن هذا األخٌر ٌبنً أدواته
للتفكٌر فً المدرسة وخارجها بمواجهة وضعٌات إشكالٌة متنوعة .ولهذا الؽرض ٌمكن للمدرسة أن تقترح وضعٌات فً متناول التلمٌذ ومحتوٌات منظمة ومعارؾ جاهزة
ومساعدة ودعم عند الحاجة.
 المعارف العلمٌة :إن تطورات التجرٌب خبلل المراهقة تكتسً أهمٌة بالؽة فً مجال بناء المعارؾ العلمٌة وفً مجال طرق البحث.
مثال :التنسٌق بٌن عدة أبعاد للقٌاس هو شرط الزم لفهم عدة أنظمة فٌزٌابٌة.
كل اآللٌات ذات عدة عوامل( الوزن ،المسافة )..والنمذجات ( ) modélisationsالرٌاضٌة تفرض تنسٌقا عملٌا ألبعاد مهٌكلة بصفة منفصلة عندما ٌكون التلمٌذ صؽٌرا
ّ
وتوظؾ على الملموس .فً هذه المرحلة األولىٌ ،مكن للطفل أن ٌستدل بالتناوب على بعد( الوزن ،المسافة) ثم على آخر .وفً مرحلة المراهقة سٌعمل تدرٌجٌا على
االستدالل على عدة أبعاد فً آن واحد ،وتعتبر الهندسة االقلٌدٌة مثاال جٌدا لكونها تستعمل االستنتاج انطبلقا من فرضٌات تتعلق فً نفس الوقت بالعناصر وقواعد تنظٌمها.
 االستدالل التجرٌبً :هو أداة اكتساب معارؾ والتكٌؾ مع وضعٌات الحٌاة الٌومٌةٌ .تعلق األمر بالطرٌقة المستعملة للبحث عن أسباب أو عوامل إنتاج ظاهرة.
ٌمكن تمٌٌز جانبٌن فٌه:
 تبٌان أن عامبل ٌإثر على ظاهرة مع إبراز هذا التؤثٌر بإبعاد العوامل األخر من جهة. و من جهة أخرى ،و عكس ذلك ،نحكم على عامل أنه عدٌم التؤثٌر على ظاهرة إذا كان ،ضمن شروط معٌنة ،ال توجد أي عبلقة آلٌة بٌن العامل والظاهرة.الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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ّ
مخطط التعلّم السنوي إلى تنظٌم التعلّمات السنوٌة وفقا ل َ
ِحُزم من المفاهٌم المتكاملة التً تسمح بخدمة الكفاءة الختامٌة الخاصة
.3اقتراح مخطط التعلم السنويٌ :هدف
بالمٌدان من خالل التكفل مختلف مركباتها والذي ٌتم فً شكل حلزونً ذهابا وإٌاباٌ .نطلق مخطط التعلّم السنوي من ضبط التداخالت الممكنة للكفاءات الختامٌة
ومركباتها ،ث ّم توزٌع المحتوٌات المعرفٌة ضمن محاور حسب ما تقتضٌه طبٌعة مادة الرٌاضٌات وأخٌرا بناء وضعٌات تعلمٌة بسٌطة وفق هذا التوزٌع .وعلٌه فإنّ خدمة
مركبة بعٌنها ال ٌتم بشكل خطً وال بمعزل عن بقٌة المركبات بل فً تكامل وانسجام معها .كما أنّ معالجة المحور الواحد ٌساهم فً خدمة المركبات الثالثة للكفاءة الختامٌة
وٌتكرّ ر ذلك مع كل محور بحٌث ٌفترض أ ّنه عندما تنتهً معالجة جمٌع المحاور ٌكون الفعل التعلٌمً/التعلّمً قد أتى على جمٌع متطلبات الكفاءة الختامٌة فً المٌدان
الخاص بها.
ّ
إنّ تقدٌم مخطط تعلمّات السنوي وفق النموذج أدناه ال ٌعنً بأي حال من األحوال أنّ التعلمات تسٌر بشكل خطً ،والقصد من تقدٌمه وفق هذا النموذج هو إبراز مختلف
مكوّ نات الكفاءة الختامٌة وكٌفٌة العمل على تحقٌقها وتسهٌل عملٌة القراءة بما ٌسمح لألستاذ بإجراء تقوٌم ألدائه وأداء تالمٌذه.
نقدم فً الفقرة التً تلً هذا المخطط نماذج لوضعٌات تعلمٌة بسٌطة ث ّم وضعٌات تعلّم إدماج المركبات المكوّ نة لكفاءة الختامٌة.
للتذكٌر فإن وظائف مركبات الكفاءة تتوزع على إرساء المفاهٌم وتوظٌفها وفسح المجال للتلمٌذ بممارسة سلوكات تعبر عن القٌم والمواقف التً تبناها المنهاج .ففً مٌدان
األنشطة العددٌة نجد أنّ المركبة األولى مخصصة إلرساء المفاهٌم الرٌاضٌة والثانٌة مخصصة لتوظٌف هذه المفاهٌم بٌنما خصّصت المركبة الثالثة للتعبٌر والتبلٌغ
وممارسة السلوكات التً تعبر عن المواقف والقٌم التً ال ٌمكن أن تظهر عند المتعلّم إال ّ من خالل ممارسة الوضعٌات المشكلة عبر المركبتٌن السابقتٌن .ونفس السٌاق
والتصور ٌبقى قائما بالنسبة لمٌدان األنشطة الهندسٌة ومٌدان تنظٌم معطٌات والدوال.
 منوال مخطط التعلمات السنوي
الكفاءة
الختامٌة
المستهدفة

 مخطط التعلمات السنوي
الكفاءة الشاملة
الكفاءات العرضٌة والمواقف والقٌم

ٌحل مشكالت وٌبرر نتائج وٌوظف مكتسباته فً مختلف مٌادٌن المادة (العددي ،الهندسً ،الدوال وتنظٌم معطٌات).
عد الى المنهاج
أنشطة عددٌة
كخ1

الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات

وضعٌة تعلّم
اإلدماج

المركبة 3

ٌتم التكفل بهذه المركبة عبر المركبتٌن السابقتٌن

وضعٌات
تقوٌمٌة

المركبة6

وضعٌة انطالقٌة

معالجة
بٌداغوجٌة

المركبة0

وضعٌات تعلّمٌة (إرساء وتوظٌف الموارد)
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الفصل األول
الموارد


األعداد
الطبٌعٌة






إنجاز
مماثالت
أشكال
مستوٌة
بسٌطة







األعداد
العشرٌة







إنجاز
مماثالت



معرفة واستعمال قٌمة أرقام حسب مرتبتها فً كتابة عدد طبٌعً (ترسٌخ مكتسبات).
جمع وطرح وضرب أعداد طبٌعٌة فً وضعٌات معطاة.
تعٌٌن حاصل وباقً القسمة اإلقلٌدٌة لعدد طبٌعً على عدد طبٌعً مكتوب برقم واحد أو
رقمٌن.
معرفة قواعد قابلٌة القسمة على  ،9 ،5 ،4 ،3 ،2واستعمالها.
الرسم على ورقة غٌر مسطرة ودون التقٌد بطرٌقة:
 لمواز لمستقٌم معلوم ٌشمل نقطة معلومة. لعمودي على مستقٌم معلوم ٌشمل نقطة معلومة. لقطعة مستقٌم لها نفس طول قطعة مستقٌم معطاة.وكذا:
 تعٌٌن منتصف قطعة مستقٌم. إنجاز مثٌل لزاوٌة معلومة.االستعمال السلٌم ،فً وضعٌة معطاة ،للمصطلحات :مستقٌم  ،نصف مستقٌم ،قطعة مستقٌم،
منتصف قطعة مستقٌم ،مستقٌمات متوازٌة ،مستقٌمان متعامدان ،استقامٌة نقط ،زاوٌة،
رأس ،ضلع .
معرفة واستعمال قٌمة أرقام حسب مرتبتها فً كتابة عدد عشري (ترسٌخ مكتسبات).
استعمال الكتابة العشرٌة.
ضرب وقسمة عدد عشري على  1000 ،100 ،10أو على .0,001 ،0,01 ،0,1
جمع وطرح وضرب أعداد عشرٌة فً وضعٌة معٌنة.
تعٌٌن حاصل وباقً القسمة اإلقلٌدٌة لعدد طبٌعً على عدد طبٌعً مكتوب برقم واحد أو
رقمٌن.
إجراء القسمة العشرٌة لعدد طبٌعً أو عشري على عدد طبٌعً.
تعٌٌن القٌمة المقربة إلى الوحدة بالزٌادة (أو بالنقصان) لحاصل قسمة عشري.
تدوٌر عدد عشري إلى الوحدة.
تحدٌد رتبة مقدار لنتٌجة حساب على األعداد العشرٌة.
إنجاز مثٌل لكل من :مثلث ،مثلث متساوي الساقٌن ،مثلث قائم ،مثلث متقاٌس األضالع ،
مستطٌل ،مربع ،معٌن  ،على ورقة غٌر مسطرة.

الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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تعلم
اإلدماج

التقوٌم

المعالجة
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أشكال
مستوٌة
بسٌطة






الكتابات
العشرٌة
والكتابات
الكسرٌة








السطوح
المستوٌة:
األطوال،
المحٌطات،
المساحات.
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رسم دائرة ،إنجاز مثٌل لقوس معطاة.
االستعمال السلٌم للمصطلحات :دائرة ،مركز ،قوس دائرة ،وتر ،نصف قطر ،قطر.
تحدٌد موضع حاصل قسمة عددٌن طبٌعٌٌن على نصف مستقٌم مدرج فً وضعٌات بسٌطة.
استعمال حاصل قسمة عددٌن فً حساب دون إجراء عملٌة القسمة.
التعرف فً حاالت بسٌطة على الكتابات الكسرٌة لعدد.
اختزال كتابة كسرٌة (كسر).
االنتقال من الكتابة العشرٌة لعدد عشري إلى كتابة كسرٌة له.
ترتٌب أعداد عشرٌة.
جمع وطرح وضرب كسور عشرٌة.
قراءة فاصلة نقطة (أو إعطاء حصر لها) أو تعٌٌن نقطة ذات فاصلة معلومة على نصف
مستقٌم مدرج.
تعٌٌن مساحة سطح مستو باستعمال رصف بسٌط.
مقارنة مساحات فً وضعٌات بسٌطة.

الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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الفصل الثانً
وضعٌة
انطالقٌة

الموارد
األعداد
النسبٌة
السطوح
المستوٌة:
األطوال،
المحٌطات،
المساحات.










التناسبٌة








األعداد
النسبٌة

وضعٌات
تعلمٌة

تعلم
اإلدماج

التقوٌم

المعالجة

إدراج األعداد السالبة فً وضعٌات متنوعة.
حساب محٌط ومساحة مستطٌل.
حساب مساحة مثلث قائم.
حساب محٌط قرص.
التعرف على وضعٌات تناسبٌة أو ال تناسبٌة فً أمثلة بسٌطة.
ترجمة نص إلى جدول منظم.
تمٌٌز جدول تناسبٌة من جدول
ال تناسبٌة.
إتمام جدول تناسبٌة بمختلف الطرق.
مقارنة حصص.
تطبٌق نسبة مئوٌة فً حاالت بسٌطة.
توظٌف األعداد النسبٌة فً:
 تدرٌج مستقٌم. قراءة فاصلة نقطة معلومة أو تعٌٌن نقطة ذات فاصلة معلومة على مستقٌم مدرج. قراءة إحداثٌتً نقطة معلومة أو تعلٌم نقطة ذات إحداثٌتٌن معلومتٌن فً مستو مزودبمعلم.

الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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الزواٌا





تنظٌم
المعطٌات
الحساب
الحرفً

التناظر
المحوري

وزارة التربٌة الوطنٌة

مقارنة زاوٌتٌن ،إنجاز مثٌل لزاوٌة.
تسمٌة زواٌا شكل.
االستعمال السلٌم ،فً وضعٌة معطاة ،للمصطلحات :زاوٌة حادة ،زاوٌة منفرجة ،زاوٌة
قائمة ،زاوٌة مستقٌمة.
التعرّ ف على الدرجة كوحدة قٌاس زواٌا.
قٌاس زاوٌة بمنقلة.
قٌاس زواٌا شكل بسٌط.
رسم زاوٌة قٌسها معلوم.



قراءة جداول واستخراج معلومات.



إتمام مساوٌات من الشكل:

a .  b ، a  .  b ، a  .  b


التعرف على أشكال متناظرة.



تعٌٌن ورسم محور أو محاور تناظر لها.





إنشاء على ورق مرصوف وعلى ورق غٌر مسطر ،نظائر كل من :نقطة ،مستقٌم ،قطعة
مستقٌم ،دائرة ،وكذا شكل بسٌط.

مثال لمقطع تعلّمً مقترح فً الفقرة 4

التعرّ ف على خواص التناظر المحوري (حفظ المسافات والزواٌا واألشكال) .

الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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الفصل الثالث
وضعٌة
انطالقٌة

الموارد
الحساب
الحرفً
التناظر
المحوري

التناسبٌة

متوازي
المستطٌالت
(والمكعب)

تنظٌم
المعطٌات



تطبٌق قاعدة حرفٌة فً وضعٌة بسٌطة.



إنتاج عبارة حرفٌة بسٌطة.



استعمال التناظر المحوري إلنشاء كل من :مثلث متساوي الساقٌن ،مستطٌل ،مربع،
معٌن.



التعرف على محور قطعة مستقٌم وإنشائه.



التعرف على منصف زاوٌة وإنشائه.



استعمال مفهوم المقٌاس فً وضعٌات بسٌطة للتكبٌر أو التصغٌر.



استعمال مقٌاس مخطط أو خرٌطة لتعٌٌن المسافة على المخطط أو على الخرٌطة.



إجراء تحوٌالت لوحدات األطوال والمساحات والحجوم.



وصف متوازي مستطٌالت واستعمال المصطلحات (وجه ،حرف ،رأس) بشكل سلٌم.



تمثٌل متوازي مستطٌالت بالمنظور متساوي القٌاس.



تمثٌل تصمٌم متوازي مستطٌالت ذي أبعاد معطاة.



صنع متوازي مستطٌالت بأبعاد مفروضة.



حساب حجم متوازي مستطٌالت.



قراءة جداول واستخراج معلومات.




وضعٌات
تعلمٌة

تعلم
اإلدماج

التقوٌم

المعالجة

تنظٌم معطٌات فً جداول أو مخططات ،واستغاللها.
ترجمة معلومات مص ّنفة فً جداول أو مخططات بسٌطة.

الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات

مرحلة التعليم المتىسط 6102 -

1am.ency-education.com

39

تقدٌر
الزمن

وزارة التربٌة الوطنٌة

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 .3اقتراح مقطع تعلمً :نقترح فً هذه الفقرة أمثلة لوضعٌات تعلّمٌة تخدم مركبات الكفاءة الختامٌة ،وهً تمس المركبات الثالثة بدرجات متفاوتة نظرا للترابط الموجود
بٌنها ،إذ ال ٌمكن عزل امتالك المعارف واإلجراءات الوارد فً المركبة األولى عن توظٌفها الوارد فً المركبة الثانٌة أو عن ممارسة الكفاءات العرضٌة والقٌم والمواقف
الواردة فً المركبة الثالثة .ولهذا وجب علٌنا أن ننظر إلى هذا التصنٌف للكفاءة من منظور نظري ٌفترض أنّ الممارسة التعلٌمٌة/التعلّمٌة تجرى بشكل حلزونً ذهابا وإٌابا
بٌن المركبتٌن األولى المعنٌة بإرساء المفاهٌم والثانٌة المعنٌة بتوظٌف هذه المفاهٌم ،بٌنما المركبة الثالثة المعنٌة بالكفاءات العرضٌة والقٌم والمواقف نجدها حاضرة فً
كلٌهما .إنّ هذا التوضٌب ٌعطً لألستاذ هامش مبادرة أكبر فً تنظٌم المقاطع التعلّمٌة فً إطار الموارد المعرفٌة والموارد المنهجٌة التً تبناها المنهاج كما ٌمنح له ولتالمٌذه
مرونة أكبر فً ممارسة الفعل التعلٌم/التعلّمً بما ٌسمح لهذا الفعل بالتكفل بشكل عملً بالمواقف والقٌم التً ال ٌمكن أن تظهر إال من خالل الممارسة فً القسم وخارجه.
نقدم فً هذه الفقرة مثاال لمقطع تعلّمً مرتبط بالكفاءة الختامٌة الثالثة.
نحتاج فً إعداد الوضعٌات التعلمٌة المتعلّقة بمقطع ،إلى تحدٌد موارد الحد األدنى الالزمة لتحقٌق المستوى المستهدف من الكفاءة ،والتً تكون أساس بناء أو انتقاء هذه
الوضعٌات.

المستوى المستهدف من ك خ :3
ٌح ّل مشكالت تتعلق باألشكال الهندسٌة وإنشائها باستعمال التناظر المحوري.

المقطع التعلمً :التناظر المحوري.
الموارد المستهدفة

 التعرّ ف على شكل متناظر بالنسبة إلى محور
 تعٌٌن نظٌر نقطة
 تعٌٌن نظٌر شكل
 طرٌقة إنشاء نظٌر نقطة بالنسبة إلى مستقٌم
 ترجمة إجراء تعٌٌن نظٌر نقطة بالنسبة الى محور بالتشفٌر.
 تعٌٌن النقط المتناظرة اعتمادا على التشفٌر.
 االستعمال السلٌم للمصطلحات.
 التعبٌر عن التناظر المحوري بعبارات متكافئة.
إنشاء نظٌر شكل على . :مرصوفة
 .ورقة بٌضاء باستعمال :الكوس والمسطرة بالكوس والمدور بالمدور فقط
حفط األطوال ،الزواٌا ،االستقامة ،المساحة
التعرف على محور قطعة مستقٌم وإنشائه.
التعرف على منصف زاوٌة وإنشائه.
استعمال التناظر المحوري إلنشاء كل من :مثلث متساوي الساقٌن ،مستطٌل ،مربع ،معٌن.
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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• وضعٌة انطالقٌة
ٌرٌد العم ابراهٌم وضع مضخة ماء على حافة النهر وربطها بمنزله (النقطة
 ) Bوبمعصرته المتواجدة بالنقطة (. Aأنظر الشكل المرفق)
لكً تكون تكلفة االنجاز أقل ما ٌمكن ،ساعد العم ابراهٌم على تحدٌد مكان
المضخة (موضع النقطة  Mعلى المستقٌم الذي ٌمثل حافة النهر).

تحلٌل وضعٌة االنطالق
أهداف وضعٌة االنطالق
خصائص الوضعٌة التعلمٌة وطبٌعتها
(المتغٌرات التعلٌمٌة)
السندات التعلٌمٌة المستعملة
صعوبات متوقعة
الموارد المعرفٌة والموارد المنهجٌة المجندة
لحل الوضعٌة
الكفاءات العرضٌة المجندة لحل الوضعٌة
القٌم والمواقف
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات




















تحقٌق مستوى معٌّن من كفاءة جدٌدة.
اكتساب التناظر المحوري كأداة جدٌدة لحل مشكالت
الوضعٌة من الواقع المعٌش ،جذابة ومحفزة.
مكتسبات التلمٌذ ال تمكنه من إعطاء حل مباشرة.
المعطٌات غٌر بارزة وتستدعً تعٌٌنها ،وتحلٌلها من قبل التلمٌذ.
تتٌح الفرصة إلبراز إجراءات شخصٌة
نص مكتوب.
صورة توضٌحٌة.
نص المشكلة جدٌد بالنسبة للتلمٌذ ،وال ٌمكن أن ٌكون الجواب مباشر (األمر هنا فً حاجة الى تحلٌل وتركٌب).
مستوى عمومٌة صٌاغة النص ،ال ٌقود الى إجراء معٌّن.
عدم وجود تقنٌة خاصة لحل المشكلة ،فهً تعتمد فً البداٌة أساسا على إجراءات ذاتٌة.
مفاهٌم هندسٌة مألوفة.
الطً ،النسخ واللصق.
التناظر المحوري.
ٌالحظ وٌستكشف وٌحلل وٌستدل منطقٌا.
ٌحل مشكلة.
ٌبلغ.
االقتصاد عدم التبذٌر.
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• وضعٌات تعلمٌة:
رقم

الوضعٌة

1

البحث عن
نظٌر

2

تعلٌم نظٌر
نقطة

نص الوضعٌة
الموارد المستهدفة
 التعرّ ف على شكل نالحظ بالتمعن فً الفراشة أنّ جانبٌها األٌمن واألٌسر متماثالن (بالطً ٌنطبقان).
متناظر بالنسبة إلى
A
محور
B
B
 تعٌٌن نظٌر نقطة
C
 تعٌٌن نظٌر شكل
C

B
A

C

A

الحالة ()2
الحالة ()1
 .1على الجانب اآلخر من الفراشة ،فً كل حالة ،عٌّن ما ٌماثل:
 النقط  Aو  Bو . C
 قطعة المستقٌم .  AB 
 .2لوّ ن حافة الجناح بٌن النقطتٌن  Cو  Bوما ٌماثلها فً الجانب االخر فً كل حالة.
 .3أرسم فً كل حالة أثر محور طً الجانبٌن.

الحالة ()3

 طرٌقة إنشاء نظٌر لتعٌٌن النقطة '  Aنظٌرة النقطة  Aبالنسبة الى مستقٌم ٌ ، d قوم رشٌد بطً الورقة وفق  ، d لكن
نقطة بالنسبة إلى األستاذ طلب منه إنجاز ذلك على السبورة وفقا للشكل المرفق
مستقٌم.
 باستعمال أثر الطً ووضع قطعة المستقٌم   AA 'بالنسبة الى  ، d ساعد رشٌد على تعٌٌن النقطة
'  Aعلى السبورة.

d 
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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 ترجمة
إجراء األشكال المرفقة هً أجابات كل من رشٌد ،زٌنب ،مصطفى وأمال حول سؤال ٌتعلّق بتعٌٌن نظٌرة النقطة  Mبالنسبة الى . d 
تعٌٌن نظٌر نقطة باعتمادك على التشفٌر فقط ،ح ّدد اإلجابة الصحٌحة.
بالنسبة الى محور
بالتشفٌر.
النقط
 تعٌٌن
المتناظرة اعتمادا
على التشفٌر.

3

ال ّتشفٌر

4

تثبٌت
المصطلحا
ت
المرتبطة
بالتناظر

5

إنشاء
على:
إنشاء
 مرصوفة
نظٌر شكل
بٌضاء
 ورقة
باستعمال:

رشٌد

زٌنب

مصطفى

أمال

 االستعمال السلٌم اعتمادا على الشكل المرفق ،أكمل الفراغات فً العبارات اآلتٌة:
للمصطلحات.
 النقطة '  Mهً  ........النقطة  Mبالنسبة الى المستقٌم ) (d
عن
 التعبٌر
 النقطتان  Mو '  .............. Mبالنسبة إلى المستقٌم )  (dمعناه )  .......... (dعلى
التناظر المحوري
المستقٌم )'  (MMوتقاطع المستقٌمٌن )  (dو )'  (MMهو  MM ' ............
بعبارات متكافئة.
 فً التناظر المحوري بالنسبة الى المستقٌم )  M ....... (dهً النقطة ' . M
 (d ) هو  ..................قطعة المستقٌم MM '
.
 التناظر المحوري بالنسبة )  (dالى ٌحوّ ل النقطة ................. M

نظٌر

الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات

شكل  .1اإلنشاء على مرصوفة:
أكمل الشكل المقابل بالتناظر بالنسبة الى المستقٌم ) . (d
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 الكوس والمسطرة
 بالكوس والمدور
 .2اإلنشاء على ورقة بٌضاء:
 بالمدور فقط
أكمل الشكل المقابل بالتناظر بالنسبة الى المستقٌم )  (dباستعمال الكوس والمسطرة.
بتغٌٌر الوسٌلة:
ٌعاد إنجاز نفس المطلوب باستعمال الكوس والمدور.
 .3اإلنشاء على ورقة بٌضاء لنظٌرة النقطة  Aبالنسبة الى ) . (d

6

خواص
التناظر

حفط األطوال
حفظ الزواٌا
حفظ االستقام
حفظ المساحة

الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات

لكً تطٌر الطائرة الورقٌة وتتوازن فً طٌرانهاٌ ،لزمها أن تكون متناظرة بالنسبة إلى محور لها.
شرع فرٌد فً إنجاز لعبته وذلك برسم مثلث  ABCقائم ( Cانظر الشكل المرفق).
 أكمل انجاز اللعبة.
 ح ّدد طبٌعة نظٌر المثلث  ABCبالنسبة إلى المستقٌم   AB ومساحته.
 تحقق من أنّ التناظر المحوري ٌحفظ األطوال والزواٌا واالستقامٌة والمساحات.
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7

تطبٌقات
التناظر
المحوري

وزارة التربٌة الوطنٌة

التعرف على محور ترٌد وزارة السٌاحة انجازاستراحة على نفس البعد بٌن
قطعة مستقٌم وإنشائه .مدٌنتً تمٌمون  Tو تامنراست . S
 .1حدد على الخرٌطة المكان المناسب لذلك.
.2عند دراسة الموقع وجدت صعوبات طبٌعٌة متعلقة
بتضارٌس المنطقة حالت دون ذلك .اقترح على
وزارة السٌاحة مكانا آخر  . Mهل ٌوجد مكان
واحد؟
 .3ح ّدد ثالث نقط أخرى متساوٌة المسافة عن كل من
 Tو .S
 .4استخلص موقع النقط المتساوبة المسافة عن  Tو
.S

• تعلم االدماج
• وضعٌة 0
أهداف وضعٌة
تعلّم اإلدماج

خاصة بالمادة
 التعرف فٌما إذا كان شكل ٌقبل محور تناظر أو محاور تناظر.
 رسم محور تناظر شكل.
 إكمال شكل بالتناظر المحوري.

الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات

كفاءات عرضٌة وسلوكات وقٌم
 معرفة مدلوالت بعض إشارات المرور ،والتً سٌناقش مدى احترامها ونتائج ذلك
خالل الحوصلة.
ٌ الحظ وٌستكشف وٌحلل وٌستدل منطقٌا.
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ٌ عد استراتٌجٌة مالئمة لحل وضعٌات مشكلة بسٌطة.
ٌ ستعمل مختلف أشكال التعبٌر :الرموز واألشكال والمخططات والجداول .
ٌ عبر بكٌفٌة سلٌمة وٌبرر بأدلة منطقٌة.
ٌ كٌف استراتٌجٌات االتصال والتبلٌغ وفق متطلبات الوضعٌة.

عندما رافقت أمٌرة والدها فً السٌارة ،شد انتباهها أنّ بعض
إشارات المرور تقبل محور تناظر أو محاور تناظر ،والبعض
نص
أآلخر ال تقبل محور تناظر.
الوضعٌة
 تعرّ ف أنت على كل من هذه اإلشارات بكتابة اسمها أدناها.
ارسم محور تناظر أو محاور تناظر اإلشارة التً تقبل ذلك.

الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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أمٌرة تزعم أنّ بإمكانها رسم إشارة ممنوع التوقف انطالقا من الجزء المرفق والتناظر
المحوري ،هل توافقها فً ذلك؟ إذا كان الجواب بنعم بٌّن كٌف ٌمكنها ذلك.

خصائص الوضعٌة التعلمٌة وطبٌعتها
(المتغٌرات التعلٌمٌة)
السندات التعلٌمٌة المستعملة
العقبات المطلوب تخطٌها (صعوبات
متوقعة)










السند مألوف بالنسبة إلى التالمٌذ وٌسمح بالتصدٌق على الحلول هندسٌا.
بإمكان كل التالمٌذ إعطاء إجابة كنتٌجة إلجراء شخصً.
بعض األشكال مختارة بحٌث ٌبدو أن لها محور تناظر.
الوضعٌة من الواقع المعٌش ،جذابة ومحفزة.
نص مكتوب على قصاصات او السبورة مرفق باألشكال.
ٌق ّدم إلى كل تلمٌذ ورقة تحمل األشكال المقترحة.
عدم وجود تقنٌة خاصة لحل المشكلة ،فهً تعتمد أساسا على البحث والتجرٌب واالستخالص.
محور التناظر فً الجزء المطلوب إتمامه غٌر واضح.

• وضعٌة 6
خاصة بالمادة
أهداف وضعٌة
تعلّم اإلدماج

 توظٌف خاصٌة محور قطعة مستقٌم.
 رسم محور تناظر قطعة واستغالله.

الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات

أهداف عرضٌة وسلوكات وقٌم
 التخطٌط كمرحلة األساسٌة قبل التنفٌذ ،االقتصاد.
ٌ الحظ وٌستكشف وٌحلل وٌستدل منطقٌا.
ٌ عد استراتٌجٌة مالئمة لحل وضعٌات مشكلة بسٌطة.
ٌ ستعمل مختلف أشكال التعبٌر :الرموز واألشكال والمخططات.
ٌ عبر بكٌفٌة سلٌمة وٌبرر بأدلة منطقٌة.
ٌ كٌف استراتٌجٌات االتصال والتبلٌغ وفق متطلبات الوضعٌة.
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نص الوضعٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة

لربط المنازل  C ، B ، Aبشبكة الكهرباء ترٌد الشركة إقامة عمود
على نفس المسافة من المنازل الثالثة.
اقترح على الشركة المكان المناسب إلقامة العمود.

خصائص الوضعٌة التعلمٌة وطبٌعتها
(المتغٌرات التعلٌمٌة)

السندات التعلٌمٌة المستعملة

العقبات المطلوب تخطٌها (صعوبات
متوقعة)

الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات






السند مألوف بالنسبة إلى التالمٌذ وٌسمح بالتصدٌق على الحلول هندسٌا.
الشكل المعطى ٌسمح للتلمٌذ بوضع تخمٌن.
بإمكان كل التالمٌذ إعطاء إجابة كنتٌجة إلجراء شخصً (العودة إلى الطً مثال).
الوضعٌة من الواقع المعٌش ،جذابة ومحفزة.

 نص مكتوب على قصاصات او السبورة مرفق بالشكل.
ٌ ق ّدم إلى كل تلمٌذ ورقة مدوّ ن فٌها النشاط (الرسم خاصة).
 نص المشكلة جدٌد بالنسبة للتلمٌذ ،وال ٌمكن أن ٌكون الجواب عبارة على تطبٌق بسٌط لقانون ٌعرفه التلمٌذ أو تقنٌة.
 عدم وجود تقنٌة خاصة لحل المشكلة ،فهً تعتمد أساسا على قدرة التلمٌذ على ترجمة معنى نفس المسافة ،وربطها بخاصٌة محور
قطعة مستقٌم.
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 .5التقوٌم :كما ورد فً المنهاج ٌعتبر التقوٌم جزءا مالزما للعملٌة التعلمٌة ،وهو مدمج ضمن سٌرورة بناء الكفاءات وتطوٌرها .وهو عملٌة مستمرة تبدأ بتقوٌم
تشخٌصً وتتواصل بتقوٌم تكوٌنً لتنتهً بتقوٌم إشهادي .وتتمثل وظٌفته التكوٌنٌة فً مراقبة مسار المتعلم وتحسٌن تعلماته وتعدٌلها ،لذا وجب علٌنا التوقف عند كل
ّ
محطة من المقطع والتساؤل حول موضوع التقوٌم والوسٌلة والكٌفٌة ،بغرض اتخاذ قرارات مناسبة للمعالجة والتعدٌل.
أما فٌما ٌتعلق بالوظٌفة اإلشهادٌة للتقوٌم ،فباإلضافة إلى الوقوف على مدى اكتساب المتعلم للموارد ٌهمنا أن نعرف مدى تحقٌق المستوى المستهدف من الكفاءة الشاملة:
بمعنى قدرة المتعلم على تجنٌد الموارد ،درجة تحقٌق الكفاءات العرضٌة ،وإرساء المواقف والقٌم.
نقترح فٌما ٌلً كٌفٌة لممارسة التقوٌم التكوٌنً خالل مختلف فترات مقطع تعلّمً ،ونموذجا لتقوٌم إشهادي مرفق بشبكات للتصحٌح والمتابعة.

 .0 .5التقوٌم التكوٌنً
المرحلة األولى :الوضعٌة اإلنطالقٌة
تتصف الوضعٌة االنطالقٌة بعدم قدرة التلمٌذ على حلّها ولو بإجراءاته الشخصٌة الفتقاده الموارد الالزمة للحل.
والغرض منها إثارة التعلمات التً ستسمح له بحلها فٌما بعد .و.
التقوٌم
ماذا؟
فهم الوضعٌة:
 فهم المشكل. -فهم المهمة المطلوبة.

لماذ؟
 حتى نضمن شروعالتلمٌذ فً المحاوالت
ٌنبغً التأكد من فهمه
للمشكل وتبنٌه له

تحلٌل الوضعٌة:
ّ
تمثٌالت التالمٌذ للوضعٌة.
 الكفاءات العرضٌة (المالحظ والتحلٌل ،حلمشكالت)... ،
 البعد القٌمً والمواقف (عدم التبذٌر ،الجانبالجمالً فً الرٌاضٌات)...،
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات

وبم؟

كٌف؟

المعالجة

شرح المفردات
تقوٌم تفاعلً شفهً من قبل األستاذ
أسئلة شفهٌة تتعلّق بمعانً تقرٌب المعانً
ومن األقران.
أو توضٌح السندات
المفردات
بعض
العبارات ،أو السندات ....

التبادل حول تمثٌالت التالمٌذ
(أستاذ-تالمٌذ) أو (تالمٌذ -تالمٌذ).

تصرفات
مالحظة
وسلوكات التالمٌذ.

فً حالة عجز التالمٌذ فً
تحلٌل الوضعٌة ٌمكن تقدٌم
مساعدات حسب الحاجة.

ومساعً
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المرحلة الثانٌة :إرساء الموارد وتوظٌفها
التقوٌم
كٌف؟
لماذا؟
ماذا؟
الموارد:
 التأكد من مدى حل تمارٌن تطبٌقٌة،
تمارٌن إعادة استثمار.
 التعرّ ف على شكل متناظر اكتساب الموارد
بالنسبة إلى محور.
ت.ت :انظر 1
 تعٌٌن نظٌر نقطة.
ت.ث :انظر 2
 تعٌٌن نظٌر شكل.

وبم؟
الخٌارات،
تمارٌن ،أسئلة متع ّددة
تمارٌن أصحٌح أم خاطئ... ،
إلخ.
-

المعالجة
ٌمكن أن ترتبط بعض أخطاء التالمٌذ ﺒوضع المحور
(شاقولً ،أفقً ،مائل) ،أو درجة تركٌب الشكل ،أو
الوضع النسبً للشكل والمحور ...إلخ
وعندئذ ٌمكن استغالل مقارنة انتاجات التالمٌذ ،أو
العودة الى إجراءات مألوفة كالطً ...

 اتمام شكل بالتناظر.
 .1أي من األشكال اآلتٌة له محور تناظر؟
فً حالة اإلٌجاب المطلوب رسمه.

ٌ .2عطى رسم جزء من شكل متناظر بالنسبة الى محور ،وٌطلب إكماله.
التقوٌم
وبم؟
كٌف؟
لماذا؟
ماذا؟
تمارٌن ،أسئلة -
الموارد :طرٌقة إنشاء نظٌر نقطة التأكد من حل تمارٌن
بالنسبة إلى مستقٌم.
متع ّددة
تطبٌقٌة،
مدى
تمارٌن إعادة الخٌارات،
 استعمال مختلف أدوات اإلنشاء .اكتساب
 ترجمة إجراء تعٌٌن نظٌر نقطة
الموارد
تمارٌن أصحٌح
استثمار.
بالنسبة الى محور بالتشفٌر.
ت.ت:انظر  1أم خاطئ... ،
 تعٌٌن النقط المتناظرة اعتمادا
ت.ث :انظر  2إلخ.
على التشفٌر.
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات

المعالجة
ٌمكن أن ترتبط بعض أخطاء التالمٌذ ﺒوضع المحور (شاقولً ،أفقً ،مائل) ،أو الوضع
النسبً لقطعة المستقٌم والمحور ...إلخ
وعندئذ ٌمكن استغالل مقارنة انتاجات التالمٌذ ،أو العودة الى إجراءات مألوفة كالطً
نحث التالمٌذ فً مثل هذه الوضعٌات على البدء بوضع تخمٌنات قبل الشروع فً العمل
باستعمال األدوات.
تدرٌب التالمٌذ على االستعمال السلٌم لألدوات الهندسٌة.
استغالل الفرص التً تسمح بها برمجٌات الهندسة الدٌنامٌكٌة.
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أنشًء نظٌرة النقطة فً كل حالة مما ٌأتً ،وش ّفر الشكل.

(مع تحدٌد أدوات اإلنشاء)
 .2تعطى قطعة مستقٌم وٌطلب إنشاء نظٌرتً طرفٌها
بالنسبة الى محور ،ونظٌرة نقطة كٌفٌة منها ،ثم
االستخالص.
إضافة حالة النقطة من المستقٌم.
التقوٌم
ماذا؟

كٌف؟

لماذا؟

وبم؟

المعالجة

الموارد:
 التأكد من مدى حل تمارٌن تطبٌقٌة ،تمارٌن تمارٌن ،أسئلة متع ّد -دة ترتكز المعالجة أساسا فً هذا المستوى
اكتساب الموارد
تمارٌن على معانً المصطلحات والروابط
الخٌارات،
إعادة استثمار.
 االستعمال السلٌم للمصطلحات.
أصحٌح أم خاطئ ... ،المنطقٌة وبعض التعابٌر التً من دونها
ت.ت :انظر 1
 التعبٌر عن التناظر المحوري بعبارات متكافئة.
ٌصعب على التلمٌذ التقدم فً تعلّم
إلخ.
ت.ث :انظر 2
 االنتقال بٌن مختلف اإلطارات (رسم ،شكل ،نص)
المادة.
 .1تقترح نصوص وأشكال وٌطلب من التالمٌذ ربط النص بالشكل المناسب.
 .2ترجمة نص الى شكل بالٌد الحرّ ة أو العكس.
 .3إتمام نصوص.

الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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المرحلة الثالثة :تقوٌم تعلّم اإلدماج
التقوٌم
ماذا؟
 تجنٌد الموارد المعرفٌة والمنهجٌة
المرساة لحل المشكلة المقترحة.
 مدى نمو الكفاءات العرضٌة.
 مالحظة وتقدٌر سلوكات ومواقف
التالمٌذ اتجاه القٌم المقصودة من
خالل سٌاق هذه الوضعٌة

لماذا؟

كٌف؟

وبم؟

 التأكد من قدرة معالجة فردٌة.
التلمٌذ على تجنٌد
مكتسباته
للتصرّ ف.

نص الوضعٌة:
الوثٌقة ( )1هً صورة لجانب من قصر الحمراء.
الوثٌقة ( )2تحتوي معلومات حول هذا القصر.
الشكل المرفق بداٌة مخطط الواجهة الظاهرة فً
الصورة منجز فً إطار برنامج الصٌانة والترمٌم.

المعالجة

وضعٌة من عائلة  فً البداٌة نمٌّز بٌن فئتٌن من التالمٌذ:
الوضعٌات المتدرّ ب  الذٌن ال ٌمتلكون الموارد الضرورٌة لحل المشكلة :تخصص لهم
حصص استدراكٌة.
علٌها.
 الذٌن ٌظهرون صعوبات فً تجنٌد مواردهم :تخصص لهم
حصص لتدرٌبهم على تحوٌل الموارد المكتسبة ،والبحث عن
عالقات بٌن الموارد وكٌفٌات إدماجها للقٌام بالمهمة المطلوبة فً
مشكالت مركبة.

َض تاسيخي تقُي حىل انقظش

أ) أكمل الشكل.
ﺒ) اكتب ملخصا فً  5أسطر تبٌن فٌه ممٌزات القصر.

الوثٌقة ()7

الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات

مرحلة التعليم المتىسط 6102 -

الوثٌقة ()2

1am.ency-education.com

52

وزارة التربٌة الوطنٌة

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

تحلٌل الوضعٌة:
-

 .0الموارد المعرفٌة والموارد المنهجٌة المجندة لحل الوضعٌة
الموارد المعرفٌة
التعرّ ف على شكل متناظر بالنسبة إلى محور.
تعٌٌن نظٌر نقطة.
تعٌٌن نظٌر شكل.
طرٌقة إنشاء نظٌر نقطة بالنسبة إلى مستقٌم.
استعمال مختلف أدوات اإلنشاء.
ترجمة إجراء تعٌٌن نظٌر نقطة بالنسبة الى محور بالتشفٌر.
تعٌٌن النقط المتناظرة اعتمادا على التشفٌر.
االستعمال السلٌم للمصطلحات.
التعبٌر عن التناظر المحوري بعبارات متكافئة.

-

 .6الكفاءات العرضٌة المجندة لحل الوضعٌة ،والمواقف والقٌم.
الكفاءات العرضٌة
قراءة وفهم نصّ .
استخراج معلومات من رسم ،من وثٌقة.....
اختٌار استراتٌجٌة.
تنفٌذ االستراتٌجٌة.
التقوٌم الذاتً.
تبلٌغ الحلّ.

شبكة تقوٌم إرساء وتوظٌف الموارد
(م )0
وجاهة المنتوج :ترجمة سلٌمة للوضعٌة
المعاٌٌر
• ٌرسم محور التناظر.
• ٌعٌن نظٌر:
 نقطة بنقطةالمؤشرات
 قطعة بقطعة مستقٌم قوس بقوسالىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات

الموارد المنهجٌة

-

تشخٌص معلومة ،االستفادة منها.
نمذجة الوضعٌة :ترجمة الوضعٌة إلى ما ٌسمح بمعالجتها رٌاضٌا.
اختٌار األدوات المناسبة.
انتهاج مسعى مناسب لإلنجاز.

المواقف والقٌم
 االعتزاز بالتراث االسالمً. تقدٌر مساهمة المادة فً الجانبٌن النفعً واالتقان. -تقدٌر الجانب الجمالً فً الرٌاضٌات.

(م )6
توظٌف أدوات المادة
• ٌنشئ النظٌر باحترام التقاٌس.
• ٌنشئ النظٌر باحترام التعامد.
• ٌستعمل أدوات االنشاء بدقة.
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شبكة تقوٌم الكفاءات العرضٌة المجندة لحل الوضعٌة ،والمواقف والقٌم.
المؤشرات

الكفاءات العرضٌة

طابع فكري

 -قراءة وفهم نصّ .

طابع منهجً

 -تنفٌذ االستراتٌجٌة

طابع تواصلً  -تبلٌغ الحلّ.
طابع
واجتماعً

شخصً
 -التقوٌم الذاتً.

المواقف والقٌم

االعتزاز بالتراث االسالمً.
تقدٌر مساهمة المادة فً العمران.
تذوق جمال المادة.

تحكم


التقدٌر
تحكم جزئً


عدم تحكم


 ٌستخرج معلومات من الرسم ،من الوثٌقة..... ٌنفذ استراتٌجٌة معٌنة :وتظهر من خالل تعٌٌن نظائر أجزاءالرسم (نقطة ،قطعة مستقٌم ،قوس).
 ٌرسم بوضوح. ٌحرر بوضوح وعبارات مقروءة. ٌع ّدل عمله بمراعاة الصورة (الوثٌقة.)1 ٌظهر فً مدى اهتمامه بالنص التارٌخً التقنً االسالمًللقصر.
 ٌعبر عن (ٌظهر) تقدٌره لنجاعة أدوات الرٌاضٌات فً إنجازالبناء وإتقانه.
 ٌعبر عن (ٌظهر) تقدٌره لنجاعة أدوات المادة فً حلالمشكل.

 .6 .5التقوٌم اإلشهاديٌ :هدف التقوٌم اإلشهادي إلى الوقوف على درجة تحقٌق مستوى معٌّن من الكفاءة الشاملة فً نهاٌة الفصل ،بٌنما ٌرمً فً نهاٌة السنة أو الطور
إلى مدى تحقٌق الكفاءة فً مجملها ،وبكل مر ّكباتها.
ٌتكوّ ن مضمون االختبار الفصلً أو النهائً من جزأٌن:
األول ٌهدف إلى قٌاس درجة تحكم المتعلّم فً الموارد المستهدفة وقدرته على تجنٌدها لمعالجة وضعٌات مدرسٌة أو من الحٌاة الٌومٌة ،وتكون متنوعة وتسمح بتغطٌة
مقبولة لما تم تناوله من المنهج ،وال تقتصر على التطبٌق المباشر للمعارف.
والثانً ٌهدف إلى قٌاس درجة تح ّكم المتعلم فً مستوى معٌّن من الكفاءة الشاملة إذا تعلّق األمر باختبار فصلً ،أو إلى مدى تحقٌق الكفاءة فً مجملها إذا تعلّق األمر
باختبار فً نهاٌة السنة أو الطور ،من خالل وضعٌات إدماجٌة من نفس عائلة الوضعٌات المتناولة فً القسم.
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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 .2نشاطات المعالجة البٌداغوجٌة
تعتبر المعالجة البٌداغوجٌة فً إطار البٌداغوجٌة الفارقٌة والتقوٌم التكوٌنً نشاطا تعلمٌا مرتبطا باألخطاء المرتكبة من قبل المتعلّم ،والنظرة اإلٌجابٌة للخطأ من قبل
األستاذ هً التً تقوده إلى التفكٌر فً أنشطة المعالجة البٌداغوجٌة التً هدفها السماح للمتعل ّم من تجاوز الصعوبات التً تعترض تعلّمه ،وامتالك موارد معرفٌة ومنهجٌة
وتنمٌة كفاءات لم ٌتمكن من تحقٌقها بكفاٌة بعد تعلّم منجز.
وأنشطة المعالجة البٌداغوجٌة تستند أساسا إلى التحلٌل الذي نقوم بها لألخطاء المرتكبة من قبل المتعلّم ،واالجابة عن السؤال" :ما الذي ٌجب أن ٌمٌّز هذا ال ّنوع من
األنشطة لكً تسهّل التعلّم ؟" ،األمر الذي ٌمكن تنفٌذه باتباع الخطوات اآلتٌة:
 )1تحدٌد األخطاء ،والصعوبات التً تعترض تعلّم التالمٌذ.
 ) 2تحلٌل األخطاء ووضع فرضٌات حول إجراءات التالمٌذ التً أدت إلى ارتكابها ،وتحدٌد المصادر التً تستند علٌها هذه اإلجراءات.
 ) 3التحقق من صحة هذه الفرضٌات :كأن نبحث عن معلومات إضافٌة تأكدها أو تفندها ،وذلك من خالل مقابلة مع التلمٌذ المعنً لشرح إجراءاته ،أو اختباره ،أو
مالحظة تصرفاته أمام نشاط بسٌط مقترح.
إن هذه المرحلة مهمة جدا ْإذ ٌترتب عنها تقرٌر الخطوات الموالٌة لها وكذا محتوٌاتها.
 )4وضع (بناء) جهاز للمعالجة ٌشمل أنشطة المعالجة وكٌفٌات إنجازها وتسٌٌرها مع التالمٌذ.
 )5تقوٌم جهاز المعالجة :هل غٌّر التلمٌذ فً إجراءاته؟ فً إجاباته؟ هل هو مدرك لتطور تعلّماته؟
وتظهر المعالجة البٌداغوجٌة فً ع ّدة مستوٌات من فترات التعلّم:
بعد معالجة وضعٌة تعلّمٌة بسٌطة ،حٌث تبدو مواطن ضعف (قابلة للتحسٌن) لدى المتعلّم ،أو ضعف التح ّكم فً المعارف ،وهذه المعالجة هً المعالجة التقلٌدٌة.
بعد وضعٌة تعلّم اإلدماج ،حٌث ٌظهر ضعف المتعلّم فً تجنٌده للموارد.
فً نهاٌة الفصل األوّ ل ونهاٌة الفصل الثانً ،بعد نتائج التقوٌم المرحلً الفصلً.
.7اقتراح أركان أخرى خاصة بالمادة (أنواع أخرى من الموارد)
 1 - 7حل المشكالت :تمنح مناهج الرٌاضٌات للتعلٌم المتوسط مكانة أساسٌة لح ّل المشكبلت .فهً تإكد بالخصوص أهمٌة حل المشكبلت فً اكتساب المعارؾ والكفاءات
المستهدفة فً المادة ،األمر الذي ٌنتظر أن ٌترجم مٌدانٌا فً هٌكلة النشاط الرٌاضً للمتعلم حول حل المشكبلت.
ٌ ؽطً حل المشكبلت فً الرٌاضٌات نشاطات عدٌدة كلها تستند على استدالل التلمٌذ ،هذه النشاطات التً ؼالبا ما تكون متداخلة ٌمكن ترجمتها فً الكفاءات التالٌة:
 قراءة وترجمة وتنظٌم معطٌات. الخوض فً خطة بحث واستكشاؾ. ربط معارؾ مكتسبة وتقنٌات وأدوات مناسبة إلنتاج حجة. تبلٌػ حل المشكل بوسابل متنوعة ومناسبة.الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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 وظائف حل المشكالتٌ :رتكز فهم واكتساب المعارؾ الرٌاضٌة على نشاط كل تلمٌذ والذي ٌنبؽً تفضٌله باستمرار.
ولهذا الؽرض ،تختار وضعٌات تطرح مشكبلت ،تتدخل لحلها أدوات أي تقنٌات أو مفاهٌم تكون مكتسبة من قبل ،لؽرض الوصول إلى اكتشاؾ أو اكتساب مفاهٌم جدٌدة.
والتً تشكل ،عندما تكون مدمجة جٌدا ،مفاهٌم جدٌدة تسمح بدورها باكتشاؾ مفاهٌم أخرى.
هكذاٌ ،مكن أن ٌكون للمعارؾ معنى لدى التلمٌذ انطبلقا من التساإالت التً ٌطرحها والمشكبلت التً ٌبحث عن حلها.
وتختار وضعٌات المشكبلت بحٌث:
 تؤخذ بعٌن االعتبار األهداؾ المسطرة وتحلٌل مسبق للمعارؾ المستهدفة ،والمكتسبات القبلٌة وكذا بالتصورات القبلٌة للتبلمٌذ. تسمح لكل التبلمٌذ باالنطبلق وذلك بتعلٌمات ترتكز فً البداٌة فقط على المفاهٌم المكتسبة بشكل جٌد. تضع التبلمٌذ أمام مشكل وٌرونه تحدٌا لهم ٌحاولون وضع تخمٌنات لحله. تسمح بإظهار نجاعة المفاهٌم واإلجراءات المستهدفة ثم التصرٌح بها وصٌاؼتها. تمنح للتبلمٌذ وسابل لتصدٌق النتابج التً ٌتحصلون علٌها.إذا كان ح ّل المشكبلت ٌفضً أساسا إلى بناء معارؾ جدٌدة او توسٌع معنى هذه المعارؾ والعمل على التحكم فٌها ،فإنه ٌعتبر باإلضافة إلى ذلك وسٌلة هامة لتدرٌب
التلمٌذ على سلوك البحث وإكسابهم كفاءات منهجٌة (وضع تخمٌن وتجرٌب محاوالت ،وضع فرضٌات ،تصور حلول ،اختبار صحتها ،التبرٌر).
هناك أربعة أنماط مشكبلت ٌمكن إرفاقها بؤهداؾ تعلمٌة مختلفة:
النمط

الوظٌفة

مشكل مفتوح

تعلّم البحث وتنصٌب كفاءات منهجٌة

مستقل عن التعلمات المفاهٌمٌة

وضعٌة مشكلة

بناء معرفة جدٌدة أو جانب جدٌد أو معنى
جدٌد لمعرفة

للشروع فً بناء معرفة جدٌدة

مشكل تطبٌق

التدرٌب على اكتساب معنى معرفة جدٌدة

بعد بناء معرفة جدٌدة

مشكل إعادة استثمار

استعمال معرفة فً سٌاق جدٌد ٌختلؾ عن إلثراء معنى معرفة ومجال
تطبٌقها
السٌاق الذي تم فٌه بناء المعرفة

مشكل مركب أو إدماج استعمال عدة معارؾ فً آن واحد

الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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مثال لوضعٌة تعلمٌة تستند على نشاط حل المشكالت (مربكة بروسو)
المستوى :السنة األولى متوسط
الكفاءة المستهدفةٌ :حل مشكالت من المادة ومن الحٌاة الٌومٌة مرتبطة بالتناسبٌة وتطبٌقاتها وتنظٌم معطٌات فً شكل جداول أو مخططات وٌقرؤها وٌحللها.
مدة اإلنجاز :حصتان(ساعة لكل حصة)
المعرفة المقصودة )1 :إبراز عدم صحة الفكرة أن "التكبٌر هو دوما إضافة".
 )2التكبٌر هو ضرب كل األبعاد فً نفس العدد (لٌس بالضرورة عددا صحٌحا).
نص الوضعٌة:
الفترة : 0إلٌكم مربكة ( )puzzleتتكون من أربعة قطع.
أنشئ تكبٌرا (مربكة مكبرة) لهذه المربكة كأنه صورة لها مع احترام التعلٌمات التالٌة:
القطعة التً قٌاسها  4 cmعلى النموذج ٌكون قٌاسها  6 cmعلى المربكة المكبرة.
الفترة  : 6نفس التعلٌمة ،لكن القطعة  4 cmعلى النموذج ٌصٌر قٌاسها  6,8 cmعلى المربكة المكبرة.
حل :فً الفترة  :0معامل التكبٌر هو 1,5
 2النموذج
3 4
5 6
 3 4,5 6 7,5 9التكبٌر
فً الفترة : 6معامل التكبٌر هو 1,7
النموذج
2
3
4
5
6
 3,4 5,1 6,8 8,5 10,2التكبٌر
عناصر التحلٌل:
-0اإلجراءات الممكنة
0 -0الفترة - : 0إضافة 2لقٌاس كل قطعة.
 استعمال الخطٌة :البحث عن القٌاس الموافق لـِ ،6 cm ، 2 cmو  ، 5 cm ،3 cmوربما المرور عن القٌاس الموافق 1 cm إضافة إلى قٌاس كل قطعة نصفه، ضرب كل األبعاد فً .1,5الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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6-0الفترة 6
 استعمال الخطٌة :البحث عن القٌاس الموافق لـِ ،6 cm ، 2 cmو  ، 5 cm ،3 cmوربما المرور عن القٌاس الموافق1cm ضرب كل األبعاد فً1,7 -6اختٌار المتغٌرات
 قٌاسات القطع هً أعداد صحٌحة بسٌطة والعالقات الحسابٌة بٌنها بسٌطة، اختٌار معامل التكبٌر بسٌط فً الدورة  )1,5( 1وبعده ٌصبح أكثر تعقٌدا ( 1,7فً الدورة  ، )2الشًء الذي ٌشجع على تطوٌر اإلجراءات، ٌتم الرسم على ورق مرصوف ( .)5 mm / 5 mmبتقدٌم الورقة المرصوف ،نتجنب الصعوبات المتعلقة بإنشاء المستطٌالت ،التً لٌست هدفا للنشاط.
تحضٌر األدوات :
 مربكة نموذجٌة للتثبٌت على السبورة(انظر الملحق )1مربكة مجزئة إلى 4قطع للتوزٌع على كل فوج(انظر الملحق )1لكل مرحلة مربكة مكبرة ٌظهر فٌها قٌاس واحد وهو ( ،6 cmانظر الملحقٌن  2و )3نسخة للمربكة المكبرة على الورق الشفاف للتحقق من صحة َمنتوُ ج كل فوج.ٌسمح باستعمال للحاسبةتنفٌذ الحصة األولى :انطالق النشاط:
 ٌعْ لَم األستاذ التالمٌذ أنهم سٌعملون فً أفواج ( 4تالمٌذ فً الفوج) ٌُعلق األستاذ المربكة األصلٌة على السبورة وٌوزع على كل فوج مربكة مماثلة مقطعة إلى 4قطع.ٌُعٌد تالمٌذ كل فوج تركٌب المربكة للتأكد من أنه مطابق للمربكة المعلقة على السبورة. ٌختار كل تلمٌذ ،من نفس الفوج ،قطعة ،وٌقٌس أبعادها وٌسجل القٌاسات على القطعة .وٌتم التحقٌق جماعٌا ،بحٌث ٌعمل الكل على األعداد السلٌمة. ٌُعلق األستاذ مربكة مكبرة على السبورة ٌظهر علها قٌاس واحد فقط وهو  6 cmالذي ٌوافق  4 cmعلى المربكة األولى. ٌقدم األستاذ التعلٌمات " :أطلب منكم صنع معا مربكة مكبرة مثل المعلقة على السبورة التً هً صورة للمربكة األولى بحٌث الضلع الذي كان قٌاسه ٌ 4 cmصبحقٌاسه  6 cmفً المربكة المكبرة.
حذار :كل واحد فً الفوج ٌقوم بتكبٌر قطعة.
فً نفس الفوج ٌجب االتفاق أوال على كٌفٌة عمل وبعد االنتهاء ،تجمع القطع المحصل علٌها للحصول على التكبٌر".
البحث – فترة :0
ٌتفق كل فوج على طرٌقة عمل للحصول على أبعاد كل قطعة من القطع المكبرةوبعد ذلك ٌ ،حسب كل تلمٌذ أبعاد القطعة المكبرة وٌنشئها.الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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 ثم ٌحاول أعضاء كل فوج جمع القطع للحصول على المربكة المكبرة. فً حال الفشلٌ ،دعى تالمٌذ كل فوج للتحقق من صحة الحسابات وأبعاد القطع المنشأة.التبادل األول:
 نهتم فقط بالتالمٌذ الذٌن لم ٌوفقوا، ٌطلب األستاذ من كل فرٌق فشل فً تركٌب المربكة المكبرة كٌف عمل إلٌجاد أبعاد القطع المكبرة. للختامٌ :حتفظ " :إضافة  2 cmلكل بُعد ال ٌسمح بالحصول على تركٌب مربكة مكبرة".البحث – فترة ٌ :6تواصل العمل داخل كل فوج.
الذٌن وفقوا ٌعدون ملصقة (ورقة كبٌرة) ٌلصقوا علٌها المربكة المكبرة وٌبٌنون الطرٌقة التً انتهجوها وٌسجلون الحسابات التً أجروها للحصول على أبعاد كل قطعة.
الذٌن لم ٌوفقوا:
 ٌبحثون عن طرٌقة تسمح بالحصول على تكبٌرا للمربكة. بعد ذلك كل تلمٌذ ٌصنع قطعته. بعد االنتهاء من صنع كل القطعٌ ،حاول الفوج جمع القطع للحصول على تكبٌرا للمربكة.التبادل الثانً:
 األفواج الذٌن فشلوا فً المحاولة الثانٌة ٌطلب منهم توضٌح إلى أٌن وصلوا. تعرض ملصقات هذه األفواج وٌعلق علٌها أصحابها ،وتناقش وٌتم التصدٌق علٌها من قبل تالمٌذ القسم وبمقارنة المربكة المحصل علٌها بالمربكة النموذجٌة. األفواج الذٌن وفقوا فً المحاولة الثانٌة ٌقارنون طرٌقتهم مع الطرق المعروضة على الملصقات وفً حالة وجود طرٌقة جدٌدة ُتوضح هذه األخٌرة وٌسجلها األستاذعلى ملصقة جدٌدة.
إذا لم ٌصل أي فوج إلى حل فً المحاولة الثانٌةٌ ،ستمر البحث جماعٌاٌ .طلب من التالمٌذ تقدٌم اقتراحات تخضعبدورها للتصدٌق (مناقشة وإنشاء وتحقق).
الحوصلة ٌ :سأل األستاذ التالمٌذ عن كٌفٌة صنع مربكة مكبرة حول ما ٌجب االحتفاظ به:
 "إضافة نفس القٌاس  ، 2 cm،لكل بُعد ال ٌسمح بالحصول على مربكة مكبرة. توجد ع ّدة طرق ممكنة للحصول على المربكة المكبرة( تقدم فقط الطرق المستعملة من طرف التالمٌذ)طرٌقةٌ 4 cm : 0قابلها6 cm
 2 cmالذي هو نصف ٌ 4 cmقابلها نصف  6 cmأي 3 cm
 6 cmالذي هو  3مرات ٌ 2 cmقابلها ثالث مرات  3 cmأي 9 cm
أيٌ6 cm = 4 cm + 2 cmقابلها9 cm = 6 cm + 3 cm
...الخ...
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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طرٌقة  : 6لكل بعد نضٌف نصفه.
طرٌقة  : 3نضرب كل البعد فً العدد 1,5
تنفٌذ الحصة الثانٌة :المرحلة  :3نفس المربكة النموذجٌة ولكن ٌختار معامال أكثر تعقٌدا()1,7لتشجٌع ظهور الطرٌقة الذي تستعمل فٌها معامل التكبٌر..
انطالق النشاط :
 تشٌر إلى أن المربكة األولٌة هً نفسها (ونتركها ملصقة على السبورة). ٌوضح أننا ننجز تكبٌرا جدٌدا لمربكة التً (انظر الملحق  )3وٌلصق على السبورة ٌ ،ظهر علٌه قٌاس واحد وهو  6,8 cmالموافق لـ  4 cmعلى النموذج. تقدٌم التعلٌمات : "اطلب منكم صنع معا مربكة تكون تكبٌرا للمربكة النموذجٌة مثل المربكة المعلقة على السبورة بحٌث أن الضلع الذي قٌاسه ٌ 4cmصبح ضلع قٌاسه 6,8 cmفً المربكة المكبرة.
حذار :كل واحد فً الفوج ٌقوم بتكبٌر قطعة.
فً نفس الفوج ٌجب االتفاق أوال على كٌفٌة عمل وبعد االنتهاء ،تجمع القطع المحصل علٌها للحصول على التكبٌر".
البحث:
 ٌتفق كل فوج على طرٌقة عمل للحصول على أبعاد كل قطعة من قطع المكبرة وبعد ذلكٌ ،حسب كل تلمٌذ أبعاد القطعة المكبرة وٌنشئها. ثم ٌحاول أعضاء الفوج تركٌب القطع للحصول على المربكة المكبرة. فً حال الفشلٌ ،دعى تالمٌذ كل فوج للتحقق من صحة الحسابات وأبعاد القطع المنشأة والبحث عن طرقة تسمح بالتوفٌق. ٌَعد كل فوج ملصق (ورقة كبٌرة) ٌلصقوا علٌها القطع المكبرة وٌبٌنوا علٌها الطرٌقة المنتهجة وٌسجلوا الحسابات التً أجرءوها للحصول على أبعاد كل قطعة.التبادل :
 نهتم أوال باألفواج الذٌن فشلوا؛ٌ ،عرض كل فوج طرٌقته لكل القسم، ٌتم التصدٌق بمقارنة المربكة المحصل علٌها بالمربكة الملصقة على السبورة، إذا لم ٌجد احد الحل:* قد ٌكون فكرة أحد األفواج فً الضرب فً المعامل الذي ٌسمح بالمرور من  4 cmإلى 6,8 cm
* ٌطلب من التالمٌذ تذكر ما جرى فً الحصة الماضٌة
 فً هذه الحالة ٌمكن اقتراح الحاسبة التً تساعد على إٌجاد المعامل وحساب أبعاد القطع المكبرة. ثم ٌتم صنع القطع و تجمٌعها للتحقق من صحة هذا السٌرورة.الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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الحوصلة  :عند الضرورة و إذا كان التالمٌذ قد أضافوا نفس العدد لكل بعدٌ ،ؤكد مجددا أن "إضافة نفس العدد فً لكل بعد ال ٌمكن من الحصول على المربكة المكبرة".
نختم بالطرق التً سمحت بالتوفٌق:
الطرٌقة :0استعمال النسب بٌن أبعاد القطع التً تشكل المربكة (نفس طرق مرحلة )1إذا لم تكون هذه الطرٌقة مستعملة فال تقدم.
الطرٌقة :6ضرب كل بعد فً نفس العدد وهو .1,7
إعادة االستثمار أو تمدٌد
 -1أنشئ مثلثا أبعاده 4cm ،3 cm:و .5 cmمع جعل التالمٌذ ٌالحظون أنه قائم.
ٌطلب من كل تلمٌذ إٌجاد أبعاد تكبٌر لهذا المثلث ثم إنشاءه والتحقق من أنهمن نفس النوع.
ٌطلب نفس النشاط لتكبٌرات أخرى لهذا المثلث.
 -2اقتراح مربكة مع قطعة لتكبٌر هذه للمركبة وٌطلب صنع القطع األخرى للتكبٌر.

ملحق ()1

الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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ملحق ()3
 6 - 4التناسبٌة وتنظٌم المعطٌات والدوال واإلحصاء
 0-6-4التناسبٌة :إن دراسة هذا المفهوم ممتدة على ع ّدة سنوات فً التعلٌم االبتدائً وتتواصل فً التعلٌم المتوسط.
فً التعلٌم االبتدائً توظف التناسبٌة كأداة وال ُتدرً س لذاتها .والغرض هو جعل التالمٌذ ٌستعملون استدالالت بتطبٌق مختلف أوجه التناسبٌة (خواص الخطٌة،
معامل التناسبٌة) بصفة ضمنٌة .وفً نهاٌة هذه المرحلة ،ترتبط فكرة التناسبٌة بإمكانٌة توظٌف بعض االستدالالت فً وضعٌات متعلقة بمفاهٌم النسبة المئوٌة
والسرعة والمقٌاس.
وطوال مرحلة التعلٌم المتوسط ،نقوم بال ّدراسة اآللٌة للتناسبٌة وتطبٌقاتها قصد التطوٌر التدرٌجً لبعض الكفاءات لدى التالمٌذ (مثل :حساب نسبة مئوٌة ،سرعة
متوسطة )...التً ستعوض اإلجراءات الجزئٌة والشخصٌة المستعملة فً التعلٌم االبتدائً.
حتى نتمكن من اإلحاطة بالموضوع من مختلف جوانبه نتناول التناسبٌة فً ثالث أطر مختلفة:
إطار المقادٌر :استعمال أعداد "ملموسة" مرتبطة بكمٌات أو قٌاسات إلعطاء داللة لألعداد المتدخلة.
إطار عددي :استعمال اإلعداد بشكل مجرد.
إطار بٌانً :استعمال التمثٌالت البٌانٌة.
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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 سٌاقات استعمال التناسبٌة
 سٌاقات متداولة :مشكالت مرتبطة بالبٌع والشراء (العالقة بٌن الثمن والكمٌة). وضعٌات لنمذجة ظواهر بالتناسبٌة ،مثال :الكتلة واستطالة نابض فً الفٌزٌاء .حٌث نلجأ إلى التجربة واستعمال مبرهنات. وضعٌات تتدخل فٌها التناسبٌة كأداة لبناء مفاهٌم أخرى (المقٌاس ،النسبة المئوٌة ،السرعة المتوسطة.)... ، أنماط المشكالت المرتبطة بالتناسبٌة
ٌمكن تصنٌف المشكالت المرتبطة بالتناسبٌة إلى مشكالت:
 التعرف على وضعٌة التناسبٌة انطالقا من معطٌات عددٌة
مثال:
فً المشكالت التالٌة ،حدد المقدارٌن المتدخلٌن ثم بٌن إن كانا متناسبٌن أم ال؟
المشكلة :1لطبخ وجبة الغداء ،استعملت األم  750gمن الرز لـ  3أشخاص .ما هً الكمٌة التً ٌجب طبخها لـ  6أشخاص.
المشكلة  :2فً سن الـ  13سنة ،طول قامة صونٌة هو  .1,30 mكم ٌصبح طول قامتها عندما تبلغ  39سنة؟
 البحث عن معطٌات ناقصة فً وضعٌة تناسبٌة
مثال  :1سعر الحلوٌات متناسب مع عددها.
أتمم الجدول التالً.
6
10
16
2100
4550

عدد الحلوٌات
السعر ()DA

مثال :2
نستعمل خرٌطة ذات مقٌاس . 1/25000
ما هً المسافة الحقٌقٌة بالكٌلومتر التً تمثلها قطعة مستقٌم طولها  1 cmعلى الخرٌطة ؟
ما هً المسافة عل الخرٌطة بٌن قرٌتٌن تبعدان بـ  24 km؟


مقارنة نسب (مقارنة خلٌط)
مثال :إلٌك كعكتان .
تحتوي األولى على  400gمن الفرٌنة وعلى  84gمن السكر.
وتحتوي الثانٌة على  600gمن الفرٌنة وعلى  108gمن السكر.
أي من الكعكتٌن أكثر حالوة؟

الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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االنتقال من إطار المقادٌر أو اإلطار العددي إلى اإلطار البٌانً والعكس.
ٌنبغً إذن العمل على وضعٌات متعلقة بهذه األنماط فً سٌاقات متنوعة .كما نعمل على اقتراح وضعٌات أخرى ٌكون فٌها نموذج التناسبٌة غٌر مناسب (استطالة
نابض بداللة الكتلة المعلقة ،مساحة مربع بداللة ضلعه ،سعر السفر فً سٌارة أجرة بداللة المسافة المقطوعة.)... ،

إجراءات الحل :فً التعلٌم االبتدائً ،تكون المشكالت المتعلقة بالتناسبٌة مرتبطة أساسا بعملٌتً الضرب والقسمة (مثال :سعر  3كتب الرٌاضٌات هو  .3600 DAكم
سأدفع لشراء  6كتب؟ كم سأدفع لشراء  30كتابا؟) .ونظرا إلى أنّ التحكم فً اآللٌتٌن ٌتطلب وقتا فإنّ التلمٌذ ٌلجأ إلى إجراءات شخصٌة لح ّل هذه المشكالت قبلٌ ،ستعمل
إجراءات "خبٌرة".
ٌمكن ربط إجراءات ح ّل مشكالت التناسبٌة بخواص الدالة الخطٌة والتً تكون ضمنٌة فً بداٌة التعلمات:
) f  x  y   f ( x)  f ( y
خاصٌة التجمٌع:
)f   x    f ( x
خاصٌة التجانس:
مع اعتبار الحالتٌن الخاصٌتٌن للمرور بالوحدة (الرجوع إلى الوحدة) والقاعدة الثالثٌة (مثالٌ :تنقل عصفور بنفس السرعة .وٌقطع  63مترا فً  3ثوانً .ما هً
المسافة التً ٌقطعها فً  4ثوانً؟ ).
 استعمال تشكٌل خطً ،نستعمل فٌه الخاصتٌن المذكورتٌن سابقا. استعمال معامل التناسبٌة استعمال تساوي نسبتٌن استعمال تساوي جداءٌن متصالبٌن استعمال تمثٌل بٌانً. تنظٌم التعلمات :فً التعلمات المرتبطة بالتناسبٌة ،تكون المتغٌرات التعلمٌة متمثلة أساسا:
-

العالقة بٌن األعداد المعطاة
طبٌعة األعداد والحساب
عدد ثنائٌات األعداد المعطاة لتسهٌل إبراز معامل التناسبٌة
طبٌعة الوضعٌة ،إن كانت مألوفة وتسمح بالتصدٌق على النتائج أو ال.

أما الصعوبات التً ٌمكن أن تعترض التالمٌذ ،فٌمكن أن تكمن فً :
 صعوبات للتعرف على المقادٌر المرتبطة فً الوضعٌات صعوبة التعرف إن كانت وضعٌة متعلقة بالتناسبٌة أو ال. صعوبة اختٌار إجراء لحل المشكل صعوبة فً تنفٌذ اإلجراء.الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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6-6-4تنظٌم معطٌات والدوال :إن ضم موضوعً الدوال العددٌة وتنظٌم معطٌات فً نفس المحور ٌترجم اإلرادة فً االرتكاز على وضعٌات ،تكون مستوحاة من مواد
أخرى ومن الحٌاة الٌومٌة ،لتجسٌد برنامج الرٌاضٌات لمرحلة التعلٌم المتوسط.
وتعد التناسبٌة موضوعا أساسٌا فً برنامج الرٌاضٌات لضرورٌتها فً فهم كثٌر من العالقات بٌن المقادٌر الفٌزٌائٌة.
هذا الموضوع( التناسبٌة) ال ٌعٌدنا إلى مفهوم معٌن ،بل ٌعٌدنا إلى حقل مشاكل ناجمة عن مواد أخرى وكذا عن الحٌاة الٌومٌة ،والذي ترتبط به إجراءات حل وأدوات
متنوعة جدا.
من وجهة النظر البٌداغوج ٌةٌ ،تمٌز هذا الموضوع بالفترة الممتدة لتعلٌمه ،وكون هذا التعلم ،الذي شرع فٌه فً التعلٌم االبتدائًٌ ،تواصل طوال فترة التعلٌم المتوسط.
وتكون دراسة التناسبٌة وتطبٌقاتها وكذا مختلف التعلمات المرتبطة بذلك موزعة على السنوات األربعة.
فً التعلٌم االبتدائً ،تناول ا لتلمٌذ مشاكل ضربٌة (من النوع :احسب سعر ك شٌئا علما سعر ن شٌئا) ،وتم إدخال مفهومً النسبة المئوٌة والمقٌاس من خالل وضعٌات
ملموسة لغرض أساسً هو التحسٌس بالفائدة منهما.
فً السنة األولى من التعلٌم المتوسط ،تقترح على التلمٌذ نشاطات ،بهدف دعم مكتسباته و إبراز بعض الخواص كالخطٌة ومعامل التناسب ) .كما ٌنتظر أن تسمح هذه
النشاطات للتلمٌذ بتعمٌق كفاءاته حول وحدات القٌاس وبعض التحوٌالت.
إن إدراج موضوع " تنظٌم معطٌات " فً البرنامج الجدٌد ٌفرضه الحضور المتزاٌد لمعطٌات إحصائٌة فً المحٌط االجتماعً والثقافً للتلمٌذ ،وتعامله مع معطٌات
إحصائٌة وعددٌة فً شكل جداول ومخططات وبٌانات فً مواد أخرى ،وبالخصوص فً الجغرافٌا والعلوم الطبٌعٌة والتكنولوجٌة ،وٌهدف هذا اإلدراج أساسا جعل التلمٌذ
متمكنا من وضع كشوفات إحصائٌة فً شكل جداول ومخططات وبٌانات وكذلك قراءتها وتحلٌلها قصد استخالص معلومات .
 3-6-4تعابٌر إحصائٌةٌ :مثل مجال اإلحصاء فً برنامج السنة الرابعة حلقة وصل بٌن المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوٌة ،وعلى هذا األسس ٌنبغً العمل على تدقٌق
وتصحٌح بعض المفردات بما ٌضمن االنسجام بٌن المرحلتٌن.
مثال :لاللتحاق بمتوسطة "مولود فرعون"  209 :تلمٌذا ٌستعملون النقل العمومً.
 284تلمٌذا ٌأتون راجلٌن.
 92تلمٌذا ٌأتون فً سٌارات أولٌائهم.
نسمًّ مجتمعا إحصائٌا مجموعة األفراد الذٌن تخصّهم الدراسة اإلحصائٌة.
فً المثال السابقٌ ،شك ّل تالمٌذ متوسطة "مولود فرعون" المجتمع اإلحصائً ،أفراده تالمٌذ هذه المتوسطة والدراسة اإلحصائٌة تتمثل فً كٌفٌة التحاق التالمٌذ
بالمتوسطة (طبٌعة النقل المستعمل).
نسمًّ التكرار الكلً (المطلق) للسلسلة المعتبرة عدد عناصر هذه السلسلة.
209

284

92

585
.
فً هذا المثال ،عناصر السلسة هً عناصر هذا المجمع والذي ٌتمثل فً تالمٌذ المتوسطة المذكورة :
نسمًّ متغٌرا إحصائٌا أو مٌزة إحصائٌة الشًء الذي تخصّه الدراسة اإلحصائٌة والذي ٌشتمل عدة أنواع مختلفة ،حٌث ٌأخذ ك ّل فرد من المجتمع المدروس نوعا واحدا
فقط من هذه األنواع.
ونسمًّ سلسلة إحصائٌة مجموعة نتائج الدراسة اإلحصائٌة.
فً هذا المثال ،المتغٌّر اإلحصائً هو طبٌعة النقل المستعمل.
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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نسمًّ التكرار المرفق بنوع معٌن للمتغٌّر اإلحصائً عدد مرّ ات ظهور هذا النوع.
فً هذا المثال ،تكرار التالمٌذ الذٌن ٌستعملون النقل العمومً هو .209
نسمًّ التواتر (أو التكرار النسبً) المرفق بنوع معٌن للمتغٌّر اإلحصائً حاصل قسمة تكرار هذا النوع على التكرار الكلً.
209
وٌُعبّر عن هذه النتٌجة بعدد عشري أو بنسبة مئوٌة.
فً هذا المثال ،تواتر التالمٌذ الذٌن ٌستعملون النقل العمومً هو
585
نقول عن مٌزة إ ّنها كمٌة عندما تكون ّ
ممثلة بعدد :العمر ،المسافة ،المدة ،العالمة هً مٌزات كمٌّة.
ونقول عن مٌزة غٌر كمٌّة إ ّنها نوعٌة :الجنس ،اللّون ،الشهادة هً مٌزات نوعٌة.
نقول عن مٌزة كمٌّة إ ّنها متقطعة عندما ال تأخذ إال قٌما معزولة :عدد تالمٌذ قسم معٌن ،عدد الوالدات خالل شهر فً عٌادة ،العالمة المدورة إلى نصف نقطة هً مٌزات
ك ّمٌة متقطعة.
ّ
نقول عن مٌزة كمٌّة إنها مستمرة عندما ٌمكنها أن تأخذ ك ّل القٌم المحصورة بٌن أيّ قٌمتٌن من هذه السلسلة :المسافة من البٌت إلى المتوسطة ،قامات تالمٌذ ،درجة الحرارة
هً مٌزات كمٌّة مستمرّ ة.
عندما تكون قٌم المٌزة اإلحصائٌة مرتبة ترتٌبا تصاعدٌا ،نس ّمً:
التكرار المجمع الصاعد لقٌمة (أو لفئة) مجموع تكرار هذه القٌمة وتكرارات القٌم (أو الفئات) األصغر منها.
التكرار المجمع النازل لقٌمة (أو لفئة) مجموع تكرار هذه القٌمة وتكرارات القٌم (أو الفئات) األكبر منها.
كما نعرّ ف بنفس الكٌفٌة التواتر المجمع الصاعد أو النازل لقٌمة (أو لفئة).
 3 - 7الحساب الحرفً
 1-3-7من الحساب العددي إلى الحساب الجبري :إن الحساب الجبري من المحاور الهامة للتعلٌم المتوسط وهو أٌضا من المستجدات بالنسبة إلى التلمٌذ القادم من التعلٌم
االبتدابً .فتعلّمه هو من النقط الحساسة فً تعلٌم الرٌاضٌات فً المتوسط.
إذا كان التحكم بكفاٌة فً الحساب العددي ٌسمح للتلمٌذ بحل مشكبلت تتطلب كفاءات حسابٌة ،فٌعتبر أٌضا بمثابة مكتسبات قبلٌة ضرورٌة لتحوٌل وتوسٌع الكفاءات
المكتسبة على العبارات العددٌة إلى المجال الجبري.
ّ
وٌتعلق األمر بجعل التبلمٌذ ٌنتقلون تدرٌجٌا من الحساب العددي إلى الحساب الجبري .ومرافقة التلمٌذ فً هذا التعلم ٌتطلب من األستاذ عمبل متوصبل ومتجددا عبر
السنوات على العبارات الجبرٌة وإدراك رمز"=" وكذا مختلؾ معانً الحروؾ.
وتنظم هذه التعلّمات كما ٌلً:
فً السنتٌن األولى والثانٌة من التعلٌم المتوسطٌ ،تم التحضٌر للحساب الجبري ومقاربته بتؽٌٌر كتابات عبارات عددٌة ،واستعمال األقواس وفهم عبارة تشمل حروؾ وح ّل
معادالت بسٌطة واستعمال قوانٌن (محٌطات ،مساحات ،حجوم.)...
فً السنة الثالثة والسنة الرابعة ،المطلوب هو التعلّم التدرٌجً والمتجدد للحساب حول الكتابات الكسرٌة ،والنسب والتناسبات والجذور والحساب الجبري الفعلً مع تؽٌٌرات
للعبارات الجبرٌة ،والمتطابقات الشهٌرة وح ّل معادالت والدوال الخطٌة والتآلفٌة.
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 معانً الحرف :فً التعلٌم االبتدائً وفً بداٌة التعلٌم المتوسطٌ ،ستعمل الحرف للترمٌز إلى وحدة قٌاس (  )m ; l ; hولتعٌٌن كائن محدد (النقطة  ،Mالمستقٌم  )dكما
ٌستعمل لتعٌٌن مقدار فً قانون قصد االختصار كما فً القانون  ، A = L x l,حٌث نعنً بالحرف  Aالمساحة وبالحرف  Lالطول وبالحرف  lالعرض .فً التعلٌم
المتوسطٌ ،أخذ الحرف معانً جدٌدة غالبا ما تكون ضمنٌة بالنسبة إلى التالمٌذ.
 معنى متغٌرمن بداٌة التعلٌم المتوسط ،تصادفنا وضعٌات ٌؤخذ فٌها الحرؾ معنى المتؽٌر كما فً حالة استعمال قوانٌن .عندما تكون قٌمة بعض الحروؾ متعلقة بالقٌم التً
تؤخذها حروؾ أخرى .من الممكن إذن العمل على تدرٌب التلمٌذ على مثل هذه المشكبلت خاصة أنها مناسبة جدا لبلستعانة بمجدوالت.
 معنى مجهولنعنً بح ّل معادلة إٌجاد ك ّل القٌم التً ،إذا عوضنا بها المجهول ،نحصل على مساواة صحٌحة.
وحتى ٌكون مفهوم ح ّل معادلة واضحا لدى التبلمٌذٌ ،نبؽً التساإل حول معنى التساوي الذي ألفه التبلمٌذ إلى حد اآلن.
مثالٌ :مكن توسٌع وضعٌة عدد الببلطات المظللة إلى طرح مشكل تعٌٌن عدد الببلطات على ضلع المربع حتى ٌكون عدد الببلطات المظللة هو  111مثبل.
 معنى غٌر معٌنالحرؾ ال ٌمثل أعداد معٌنة ،بل أعداد كٌفٌة كما فً المتطابقات مثل  k (a + b) = ka+ kbأٌن تكون المساواة صحٌحة عامة .من الضروري اإلشارة إلى ذلك من
دون التطرق إلى المكممات بشكل ٌكون من متناول التبلمٌذ ،مثل أن نقول:
من أجل كل القٌم المعطاة للحروؾ  b ، aو  ، kلدٌناk (a + b) = ka + kb :
فً وضعٌة الببلطات المظللة ،توجد عدة عبارات تسمح بحساب عدد الببلطات المظللة ،نقول أنّ هذه العبارات متكافئة .نتحقق من هذا التكافإ باستعمال قٌم عددٌة قبل
البرهان عن صحته بالحساب الحرفً .وفً تلك الكتابات المتكافبة ،الحرؾ  nله معنى كمٌة ؼٌر معٌنة فهو ٌمثل عددا كٌفٌا.
 معنى وسٌطٌمثل الحرؾ كمٌة ٌفترض أن تكون معلومة بالنسبة إلى حروؾ أخرى ٌمكن أن ٌكون لها معنى المتؽٌر كما فً حالة تعرٌؾ دالة خطٌة  f : x axأو معنى مجهول
كما فً حالة معادلة  ax  b  0أو معنى كمٌة ؼٌر معٌنة كما فً حالة عبارة من الدرجة األولى  y  ax  bمثبل.
 معانً التساويٌستعمل الرمز " = " بمعانً مختلفة طٌلة تمدرس التلمٌذ:
 لئلعبلن عن نتٌجة تساوي ضمن شروط  :معادالت تساوي صحٌح دابما :المتطابقات رمز للتعٌٌن ،كما فً حساب a + 2bمن أجل  a = 1,3و .b = 0,7الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات

مرحلة التعليم المتىسط 6102 -

1am.ency-education.com

67

وزارة التربٌة الوطنٌة

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 2-3-7التعلمات المرتبطة بالحساب الحرفً
 القوانٌن وإدخال الحروفٌ :مثل إنتاج قوانٌن أو دساتٌر أولى التعلمات المرتبطة بالعبارات الحرفٌة.فً المثال المذكور أعبله والمتعلق بحساب عدد الببلطات المظللةٌ ،مكن أن ٌستعمل التلمٌذ إجراءات مختلفة تنتج عنها عبارات متنوعة ومتكافبة .ك ّل عبارة حرفٌة هً
ترجمة لطرٌقة حساب عدد الببلطات المستعملة من طرؾ التبلمٌذ.
حل مشكل جبرٌاٌ :تمٌّز ح ّل مشكل جبرٌا بالمراحل التالٌة:
 ترجمة المشكل بمعادلة والذي ٌقتضً تعٌٌن مقدار ٌمكن أن نعبّر عنه بكٌفٌتٌن. ح ّل المعادلة اإلجابة عن السإال المطروح فً سٌاق المشكلمثال :باستعمال صفٌحة من الورق المقوى مربعة ،ضلعها10 cm
وبقص من ك ّل ركن منها مربع كما فً الشكل نحصل على
علبة متوازٌة المستطٌبلت دون ؼطاء.
ما هو ضلع المربع الذي ٌجب قصه من كل ركن
حتى ٌكون حجم العلبة  72 cm3؟
 جانبا عبارة جبرٌة :الجانب الهٌكلً والجانب االجرائًفً التعلمات المرتبط بالعبارات الجبرٌةٌ ،نبؽً العمل على تمٌٌز الجانبٌن المختلفٌن لنفس العبارة الجبرٌة:
 فإما أن ٌتعلق األمر بالقٌام بسلسلة عملٌات قصد الوصول إلى نتٌجة بإعطاء قٌم عددٌة للحروؾ ،فاألمر ٌرتبط بالجانب اإلجرابً للعبارة. وإما أن نعتبر العبارة ككابن رٌاضً ٌسمح بالقٌام بحسابات أخرى (اختصار ،نشر ،تحلٌل.)... ، الحساب الحرفً والبرهانٌسمح الحساب الحرفً بالبرهان على صحة نتابج متعلقة باألعداد الطبٌعٌة وبالخصوص تلك المرتبطة بقابلٌة القسمة ،كما ٌسمح بالبرهان على صحة بعض القواعد
المرتبطة بالكتابات الكسرٌة.
 4 - 7الهندسة وتعلم االستدالل والبرهان
 1-4–7الهندسة :كل األنشطة المنجزة فً الهندسة فً التعلٌم االبتدابً والمتعلقة بالوصؾ وإنجاز مثٌبلت األشكال والصنع تؤخذ بعٌن االعتبار النمو النفسً -المعرفً
للتلمٌذ .وهو فً هذه المرحلة ٌدرك األشكال بصفة إجمالٌة ،وال ٌرى أولوٌة الخواص وال االرتباطات بٌنها فً شكل استنتاجً.
فً التعلٌم المتوسط ال ٌقتصر تعلّم الهندسة على تطوٌر البعد اإلدراكً لدى التلمٌذ واالستعمال الوجٌه لؤلدوات الهندسٌة فحسب ،بل ٌتعداها إلى الشروع فً تعلمّ
هندسة استنتاجٌة تعتمد على التعارٌؾ والخواص  ...إلخ وذلك بتمدٌد العمل على االستدالل وتعلّم البرهان.
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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وعلى هذا األساس ٌنبؽً أن ٌُ َك َّم َل اإلدراك اإلجمالً لؤلشكال عن طرٌق المبلحظة بتمٌزٌها بالخواص وذلك من بداٌة التعلٌم المتوسط ،لٌكون االنتقال بالتلمٌذ من
هندسة مبلحظاتٌة أو أداتٌة إلى هندسة استنتاجٌة تدرٌجٌا .وحتى نضمن ذلك ٌجب أن ٌدرك التلمٌذ حدود المبلحظة أو األداة وهذا بالعمل ،طوال فترة تمدرسه ،على جعله
ٌطرح إشكالٌة صحة النتابج التً ٌتحصل علٌها عن طرٌق المبلحظة أو استعمال األداة وٌعً أن هذا ال ٌسمح له باستخبلص حقابق ،ولكن قد ٌساعده على وضع تخمٌنات
ٌنبؽً تؤكٌدها فٌما بعد باستعمال معطٌات ومعارؾ مإسسة.
وعلٌه ٌنبؽً اقتراحؤنشطة على التلمٌذ تسمح لهم:
 بإدراك محدودٌة القٌاس ألجل االستنتاج. وضرورة االنتقال من هندسة أداتٌة أو هندسة مبلحظاتٌة إلى هندسة استنتاجٌة. اإلحساس بضرورة البرهنة. 2-4–7لماذا الهندسة فً التعلٌم المتوسط؟
ٌرتكز مٌدان الهندسة أساسا على أشٌاء (نقط ،مستقٌمات ،مضلعات )... ،وعبلقات (تعامد ،توازي )... ،ما ٌجعل تعرّ ؾ التلمٌذ علٌها والتحكم فٌها ضرورٌان فً
مرحلة التعلٌم المتوسط ،إال ّ أنّ هذا ٌنبؽً أن ٌكون من خبلل معالجة مشكبلت تستدعً أشٌاء رٌاضٌة أو إجراءات تتطلب استعمال األدوات الهندسٌة أو اللجوء إلى خواص
مرتبطة باستدالالت.
وٌمكن تنظٌم مٌدان األنشطة الهندسٌة كما ٌؤتً:
 األشٌاء:
 نقطة ،مستقٌم ،نصؾ مستقٌم ،قطعة.... مضلعات دابرة أشعة العالقات:
 االستقامٌة زاوٌة قابمة ،مستقٌمان متعامدان مستقٌمان متوازٌان زواٌا وعبلقات مترٌة المقادٌر (أطوال ،مساحات ،حجوم)
 التحوالت
 الهندسة فً معلم
 الهندسة فً الفضاء
 7.4.3إنشاء أو رسمٌ :نبؽً تمكٌن التلمٌذ ،منذ بداٌة التعلٌم المتوسط ،من التمٌٌز بٌن الرّ سم واإلنشاء ،وجعله ٌدرك المنتظر منه عمله أمام كل مهمّة منهما.
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات

مرحلة التعليم المتىسط 6102 -

1am.ency-education.com

69

وزارة التربٌة الوطنٌة

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

الرّ سم مهمّة أداتٌة بحتةّ ،
تتمثل فً إنجاز شكل بالٌد الحرّ ة أو األدوات ،وأٌا كانت اإلجراءات المستعملة فإنّ تبرٌرها ؼٌر مطلوب ،المهم هو الحصول على شكل صحٌح
ٌحقق الشروط وفً الرسم قد ٌلجؤ التلمٌذ إلى المحاولة والتعدٌل.
اإلنشاء هو إنجاز شكل ٌحقق شروط معٌّنة ،وفق إجراءات مبنٌّة على خواص الشكل المطلوب والشروط ،بحٌث ٌكون شرح اإلجراءات المستعملة وتبرٌرها بنفس أهمٌة
الشكل الناتج ،وهً مهمّة تجري فً مرحلتٌن ،أوالهما مرحلة التحلٌل التً عادة ما تكون على شكل منجز بالٌد الحرّ ة وعلى هذا الشكل ٌتم البحث والتعرّ ؾ على
الشروط المتعلّقة بخواصه والبلزمة إلنجازه .عندما تح ّدد هذه الشروط تؤتً مرحلة التركٌب وإنجاز الشكل المطلوب.
من خبلل حل مشكبلت اإلنشاء ٌدرك التبلمٌذ أهمٌة مرحلة التحلٌل ،وٌتمثل نشاطهم فٌها فً:
 تكوٌن صورة ذهنٌة للشكل المطلوب ورسمه بالٌد الحرّ ة. استعمال التشفٌر المناسب. التعرّ ؾ على خواص الشكل ،وتحدٌد الوجٌهة منها. تحدٌد إجراءات التركٌب المناسبة.إنّ استعمال برمجٌات الهندسة الحركٌة مناسبة فعالة تسمح للتبلمٌذ بإدراك الفرق بٌن رسم شكل وإنشابه ،وذلك عند تحرٌك بعض عناصر الشكل.
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 4-4–7أنواع المشكالت فً الهندسة

التعرف
)1
ُّ
 انطالقا من اسم شكل مستوي أو مجسم
مثال:
تمعّن جٌِّدا فً الشكل المرفق.
ّ
لوِّ ن أضبلع معٌن من هذا الشكل.
لوِّ ن أضبلع مربّع من هذا ال ّشكل.
 انطالقا من وصف شكل مستوي أو مجسم
مثال:
ْ
جد المضلع الموافق للوصؾ فً كل مما ٌؤتً:




وضلعان ؼٌر
متوازٌٌن
....................

له ضلعان متوازٌان
فٌه كل ضلعٌن متقابلٌن
له زاوٌة قابمة واحدة

انطالقا من رسم مشفر
مثال:
األشكال المرفقة مرسومة بالٌد الحرّ ة ،الحظ تشفٌر كل منها وأعط



متوازٌٌن ....................
....................


طبٌعته




 )2النقل (إنجاز مثٌل مطابق) شكل مستوي أو مجسم.
مثاالن:
ّ
مسطرة
 )1استعمال المعلومات البلزمة حول الشكل المرفق لنقله على ورقة ؼٌر
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انجاز مثٌبل مطابقا للرباعً باستعمال المدور ومسطرة ؼٌر مدرّ جة.

 )3تكبٌر/تصغٌر شكل مستوي أو مجسم
مثاالن:
ٌمثل الرسم المقابل طابعا برٌدٌا مستطٌل الشكل بعداه  26mmو.16mm
)1
الرقم ثمانٌة المرسوم داخل هذا الطابع له نفس محاور التناظر مع الطابع البرٌدي وٌتشكل من دابرتٌن قطر كل منهما  .10mmأنجز تكبٌرا لهذا الرسم على

كراسك بضرب كل األبعاد فً 5

)1

كبّر الشكل المرفق بحٌث الضلع الذي طوله ٌ 4 cmصبح طوله  6 cmعلى الشكل المكبر.

الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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 )4إنشاء ،إتمام شكل مستوي أو مجسم
 انطالقا من برنامج إنشاء
مثال :ارسم دابرة مركزها  Oونصؾ قطرها 3cm
ارسم لها قطرٌن متعامدٌن  ،سمٌّهما   AB و . CD 
ما طبٌعة الرباعً  ACBD؟
 انطالقا من وصف
مثاالن ABC :مثلث قابم فً  Aومتساوي الساقٌن ،و  DBCمثلث متقاٌس الضبلع حٌث  Aو  Dمن جهتٌن مختلفتٌن بالنسبة إلى .  BC 



ارسم شكبل مناسبا ،وعٌّن قٌس الزاوٌة . ABD
ارسم قطعة مستقٌم  ، OA وأنشا النقط
)1
انطالقا من رسم مشفر
مثال:
ّ
أنشا بدقة الشكل المرفق
هل النقط  F ، E ، Aفً استقامٌة ؟

الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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 )5وصف شكل مستوي أو مجسم.
 للتعرف علٌه
مثال" :لعبة الوصؾ"ٌ :ختار قابد اللعبة (أستاذ أو تلمٌذ) شكبل من بٌن األشكال المرفقة أدناه ٌخفٌه وٌطلب من التبلمٌذ طرح أسبلة كتابٌا الكتشاؾ الشكل المختار.
ٌنبؽً أن ال تحتوي األسبلة على إرشادات حول اسم ( )... 3 ، 1 ،1أو نوع األشكال(مربع ،معٌن )...أو تخطٌط وال الكلمات  :فوق ،تحتٌ ،مٌن
ٌسار ،بٌن.
قابد اللعبة ٌُجٌب فقط بـِ" :نعم" أو "ال" وٌطلب إعادة صٌاؼة السإال الذي ال ٌستطٌع أن ٌجٌب علٌه.














للسماح لشخص آخر برسمه
مثال:اكتب برنامج إنشاء ٌسمح لشخص آخر إنجاز الشكل المرفق
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 )6تمثٌل شكل مستوي أو مجسم
مثال :موشور قابم ارتفاعه  ، 8cmقاعدته مربّع طول ضلعه  . 3cmارسم تمثٌبل لهذا الموشور بالمنظور المتساوي القٌاس بحٌث أحد أوجهه الجانبٌة مقاببل
للناظر وباألبعاد الحقٌقٌة.
 )7التبرٌر ،.. ،البرهان
 تبرٌر نتٌجة معطاة
مثال:
النقط  K ، J ، Iمراكز الدوابر المحٌطة بالمثلثات  EBC ، DBC ، ABCعلى الترتٌب.
لماذا ٌمكن التؤكٌد أنّ النقط  K ، J ، Iفً استقامٌة ؟
 تبرٌر إنشاء معطى
مثال:
 xoyزاوٌة ،برّ ر لماذا اإلنشاء المقابل ٌسمح بالحصول على منصؾ الزاوٌة . xoy
 تبرٌر نتٌجة بعد تخمٌنها
مثال:
أٌن نضع النقطة  Pحتى ٌكون الطول  MNأصؽر ما ٌمكن ؟


برهان نتٌجة معطاة
مثال:
 ABCDمتوازي أضبلع M ،منتصؾ   AB و  Nنظٌرة
برهن على أنّ  Bمتصؾ . CN 

الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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 5-4–7االستدالل والبرهان :بنٌت برامج التعلٌم المتوسط على كفاءات ٌنتظر تحقٌقها من خبلل حل مشكبلت ،ونشاط حل المشكبلت ٌستدعً ع ّدة مهامٌ ،نجزها التلمٌذ،
ترتكز أساسا على ما ٌقوم به من استدالالت وتتمثل فً - :فهم المشكل (قراءة ،ترجمة.)... ،
 تخمٌن نتٌجة. التجرٌب على أمثلة. التعلٌل. تحرٌر حل. تصدٌق نتابج. التبادل ( التبلٌػ ) حول الحل.لذا ٌجب استؽبلل كل الفرص لتدرٌب التبلمٌذ على االستدالل وتطوٌر قدراتهم على تقدٌم تخمٌنات وتبرٌر أجوبتهم والتعلٌلوتصدٌق أو عدم تصدٌق قضاٌا .وال ٌتعلق
األمر بطبٌعة الحال بمطالبة التبلمٌذ بتقدٌم (خطاب) رٌاضً صارم من البداٌةْ ،إذ سٌؤتً هذا تدرٌجٌا ،لكن ٌنبؽً التمٌٌز بٌن مرحلتٌن :أوالهما ،وهً األهم ،وتتمثل فً
البحث وإنتاج حل ،والثانٌة تنظٌم وتحرٌر ما تم التوصل إلٌه.
ومن األهمٌة أن نمٌّز بٌن الشرح واالستدالل والبرهان.
ّ
الشرح ٌكون من جهة المتكلم وٌهدؾ إلى جعل نتٌجة ،مصدقة من قبل المتكلم ،مفهومة من طرؾ الؽٌر.
االستدالل كل انتقال من حكم إلى آخر من خبلل مبادئ محددة للوصول إلى نتٌجة أو خبلصة.
البرهان هو االستدالل الذي نقر من خبلله حقٌقة إثبات ما.
ٌمكن التمٌٌز بٌن نوعٌن من االستدالل فً المٌدان العلمً ،وهما:
• االستقراء ،وٌتمثل فً االنتقال من معرفة حاالت خاصة إلى القوانٌن (أو الخواص) التً تنظمها ،من خبلل دراسة ع ّدة أمثلة متجانسة.
• االستنتاج ،وٌتمثل فً ال َّنص ،انطبلقا من قضٌة أو عدة قضاٌا تعتبر مق ّدمات ،على قضٌة هً النتٌجة الحتمٌة.
ٌمكن لؤلستاذ مبلحظة فٌما إذا كان التلمٌذ ٌستدل أو ال ،سواء كان المنتوج مكتوبا أو شفهٌا ،كما ٌمكنه تحدٌد نوع االستدالل المستعمل ومنه مساعدة التلمٌذ على تطوٌر
هذه الكفاءة.
البحث عن برهان وإنتاجه فً الهندسة (هناك استراتٌجٌتان)
االستراتٌجٌة األولى :تسلسل إلى األمام
• ننطلق من المعطٌات ونحاول استخبلص نتابج باستعمال الخواص الهندسٌة.
• تسمح هذه االستراتٌجٌة ،فً ؼالب األحٌان ،باستخبلص ع ّدة نتابج ،ولك ّنننا لسنا متؤكدٌن من أنّ إحداها ٌإدي إلى حل المشكل.
االستراتٌجٌة الثانٌة :تسلسل إلى الخلؾ
• ننطلق من المطلوب ونح ّدد قابمة الخواص الهندسٌة التً تإدي إلى هذا المطلوب.
• نعٌّن ،من أجل كل خاصٌة ،شروط استعمالها ،كما نح ّدد فٌما إذا كان الشكل الموافق لها موجود فً الرسم المنجز ،ما ٌسمح باختٌار خاصٌة من بٌن هذه الخواص.
• بعدهاٌ ،لزم إثبات شروط استعمال الخاصٌة المختارة ،إذا لم تكن معطى من المعطٌات.
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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• إلثبات شرط (أو شروط) الخاصٌة المختارةٌ ،مكن استعمال التسلسل الخلفً من جدٌد ،أو االرتكاز على بداٌة التسلسل الذي ٌمكن وضعه فً بداٌة البحث (تسلسل إلى
األمام).
عادة ما نزاوج بٌن التسلسل إلى األمام والتسلسل إلى الخلؾٌ ،ظهر األول مع تشفٌر الشكل أو النتابج المستنبط مباشرة من النص ،أو الشكل ،وٌكون الثانً لجرد مختلؾ
الطرابق للوصول إلى المطلوب .لكن فً التحرٌر نستعمل التسلسل إلى األمام فقط.
المخطط اآلتً ٌوضح التسلسل إلى الخلؾ
يا هي انًعطياث ؟
يارا أبشهٍ ؟
يا هي انخىاص انتي يًكٍ أٌ اصتعًهها ؟
يا هي ششوط اصتعًال هزِ انخىاص ؟
هم يًكُُي إثباث ششوط اصتعًانها كم خاطيت يٍ هزِ انخىاص ؟
أختاس خاطيت
هم ششوط انخاطيت انًختاسة هي ضًٍ انًعطياث ،أو ت ّى إثباتها ؟

ال
يهزو إثباتها
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 4.6 . 7التدرٌب على االستدالل والبرهانٌ :عتبر تعلّم االستدالل االستنتاجً والبرهان من األهداؾ األساسٌة للتعلٌم المتوسط ،وٌمنح مٌدان األنشطة الهندسة أنسب
فرصة لتحقٌق ذلك.
حٌث ٌشرع التلمٌذ بدءا من السنة األولى فً التدرّ ب على االستدالل بصفة تدرٌجٌة وذلك من خبلل التطرق إلى بعض األنشطة التمهٌدٌة لٌواصل فً السنوات التالٌة
هذا التدرّ ب مع البدء فً تعلّم البرهان الذي سٌستمر خبلل السنة الرابعة وبداٌة المرحلة الثانوٌة .إن ممارسة االستدالل االستنتاجً وكذا تعلّم البرهان ٌجب أال ٌكون
نشاطا خاصا أو مناسباتٌا بل ٌجب ٌكون انشؽاال دابما للتلمٌذ واألستاذ وٌمارس من خبلل األنشطة المختلفة لمجاالت المادة.
ّ
إن االنتقال من هندسة المبلحظة إلى الهندسٌة االستنتاجٌة ٌتطلب انقطاعا فً نمط استدالل التلمٌذ .كما أن الصعوبات المتعلقة بتعلم وتعلٌم البرهان متعددة ومتنوعة
وهً صعوبات تواجه التلمٌذ واألستاذ على السواء:
 صعوبات التالمٌذ :تتمثل بعض هذه الصعوبات فً:
 .1االنطالقة تكمن هذه الصعوبات فً - :عدم معرفة اإلطار واإلجراءات المستعملة فً البرهان.
 كٌفٌة استؽبلل األدوات المتوفرة فً النصّ وفً ال ّشكل ،وكذا معارفهم الخاصة. .1البحث :عند البحث عن برهان ،ال ٌعرؾ التبلمٌذ ،فً ؼالب األحٌان من أٌن وكٌؾ ٌبدإون ،وال ٌملكون منهجٌة البحث .كما ٌجدون صعوبات فً استؽبلل األدلة
التً ٌوفرها النص والشكل.
 .3الصٌاغة(التحرٌر)بعد مرحلة البحث ،كثٌر من التبلمٌذ ٌجدون صعوبات فً صٌاؼة أفكارهم بصفة منسجمة وتكمن هذه الصعوبات خاصة فً متابعة واحترام
إطار االستدالل االستنتاجً (معطٌات مبرهنة ،خبلصة) وفً استعمال المصطلحات والتعابٌر المبلبمة وأٌضا فً تنظٌم القضاٌا المُش ّكلة لنصّ البرهان.
 صعوبات األساتذة :هذه الصعوبات هً من النوع التعلٌمً وتتمثل فً:
 نقص المعالم التً ٌجب إعطاإها للتبلمٌذ :إن أؼلبٌة البراهٌن تعطى دون شرح اإلطار واإلجراءات والعناصر المشكلة لها .هذه العناصر ؼالبا ما تكون ضمنٌة والٌمكن لك ّل التبلمٌذ فهمها واستٌعابها.
 نقص األنشطة الوجٌهة التً ٌمكن اقتراحها للتبلمٌذ :فً ؼالب األحٌانٌُ ،علّم البرهان فً وقت واحد دون األخذ بعٌن االعتبار صعوبات التبلمٌذ المذكورةأعبله.كما ال تعطى أنشطة مبلبمة للتبلمٌذ لٌدركوا من خبللها هذه الصعوبات والقدرات والكفاءات المستهدفة.
 اختٌار التوزٌع(المبلبم) لتعلٌم البرهانٌ :كون هذا االختٌار صعبا نظرا إلى كثافة الكفاءات المتعلقة بالبرهان وإلى التباٌن فً المكتسابات القبلٌة للتبلمٌذفً هذا المٌدان. عدم تشخٌص الصعوبات التً تواجه التبلمٌذ فً هذا المٌدان ٌُصعّب لؤلستاذ اقتراح التعدٌبلت المناسبة.وقصد مساعدة التبلمٌذ واألساتذة على تخطا كل هذه الصعوبات ،فمن الضروري التدرب والعمل على األنشطة التً تسمح بجعل التلمٌذ ٌدرك المراحل المختلفة التً
ٌجب اجتٌازها لتؤسٌس مبادئ االستدالل االستنتاجً ومنه تعلّم البرهان فً الرٌاضٌات.
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 المرحلة األولى :جعل التالمٌذ ٌدركون ضرورة البرهان
عندما نقول " نرى "...أو "ٌبدو  "...أو " أقٌس  ،"...فإننا نضع تخمٌناٌ .نبؽً أن نعلم أنّ :
 القٌاس ٌعطً دابما نتٌجة تقرٌبٌة. ال ٌمكن تؤكٌد صحة نصّ بمبلحظات مربٌة على رسم.مثال :هل الخطوط الكبٌرة فً الشكل المرفق متوازٌة ؟

ٌنبؽً إذن العمل على تحسٌس التلمٌذ بضرورة البرهان،
وٌمكن تحقٌق ذلك من خبلل أنشطة ،مثل:
 مشكلة أو شكل ٌُطلب انجازه ٌإدي إلى وضع تخمٌن خاطانحسس التلمٌذ بذلك على عدم الوثوق بالمبلحظات المُسجلة على ال ّشكل.
مثال :وحدة الطول هً السنتٌمتر.
 .1أنشا ال ّشكل التالً باحترام األبعاد المقترحة.
 .1هل

النقط E ، D ، A

على استقامة واحدة ؟

 مشكبلت اإلنشاءات الهندسٌةالىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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مثال :هل ٌُمكن رسم الرباعً  ABCDبالمعطٌات المفروضة ؟

 مشكبلت مفتوحة ABCDمتوزاي أضبلع أنشا المستقٌم ) (BDدون الخروج من اإلطار.

 المرحلة الثانٌة:العمل على المعلومات
ٌُمثل العمل على المعلومات إحدى المراحل األساسٌة التً تسمحباالنتقال من هندسة المبلحظة إلى الهندسٌة االستنتاجٌة.
توجد عدة أنواع من األنشطة التً تساعد هذا االنتقال:
 سرد قائمة المعطٌات الموجودة فً نص.مثال ABC :1مثلث قابم فً  . Aالضلعان ] [ABو ] [ACلهما نفس الطول .ضع هذه المعلومات على الشكل المرفق
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مثال :1
أنجز مثٌبل لل ّشكل التالً:

 قراءة شكل ُمشفرمثال D ، C ، B ، A :هً  4نقط من دابرة.
عٌّن معطٌات ك ّل شكل من األشكال الثبلثة اآلتٌة:

()1
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 االنتقال من نص إلى شكل والعكس.مثال :1


أرسم مثلثا  ABCقابما فً  Bبحٌث  AB  5cmو B  35

مثال :1
أكتب نصا ٌسمح بإنشاء ال ّ
شكل التالً:
 كتابة برنامج إنشاء.مثال:
ٌمثل الرسم التالً شكبل منشبا بالمدور.
النقط  C ، B ، Aمعطاة.
المستقٌم )ٌ (ABجزئ المستوي إلى نصفً
مستوي  Pو.Q
أكتب برنامج إنشاء هذا الشكل.

عند هذه المرحلةٌ ،نبؽً أن ندرك بؤنّ بٌن أخذ المعلومات ومعالجتها توجد مستوٌات مختلفة من الكفاءات .فؤمام شكل أو نصّ ٌ ،مكن أن نمٌّز:
 من جهة ،التبلمٌذ الذٌن بإمكانهم ترتٌب الخواص التً تإدي إلى إنشاء األشكال. ومن جهة أخرى ،التبلمٌذ الذٌن بإمكانهم فقط التعرّ ؾ على المعلومات وتمٌٌزها دون إدراك العبلقات الموجودة بٌنها.ولمساعدة التبلمٌذ على تجاوز هذه الصعوباتٌ ،مكن اقتراح عدة أنواع من النشاطات:
 الرسومات المملٌة (أي عن طرٌق اإلمبلء). تحوٌل نصوص تعطً وصفا عاما إلى نصوص تعطً مراحل اإلنشاءوبشكل عام ،ك ّل نشاط ٌتطلب االنتقال من إطار "النصوص" إلى إطار " األشكال" والعكس ٌسمح بالعمل على المعلومات.
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 المرحلة الثالثة :البحث فً نص أو على شكل عن معلومات ضرورٌة ٌنبغً أخذها بعٌن االعتبار الستبدالها بخاصٌة (مبرهنة ،تعرٌف)
كثٌر من التبلمٌذ ٌكون فً متناولهم المبرهنة المطلوبة وال ٌعرفون استعمالها بكٌفٌة سلٌمة .هذه الصعوبات التً تعترض التبلمٌذ الذٌن ٌحفظون دروسهم وال ٌكون
بوسعهم استثمارهاٌ ،مكن تذلٌلها وذلك بالتدخل على مستوٌٌن:
 على مستوى الدروس :بتمٌٌز طبٌعة الشروط فً المبرهنة ذاتها.مثال:
بالنسبة إلى مبرهنة المنتصفٌنٌ ،مكن العمل بكٌفٌتٌن:
 إما أن نعمل على شكلٌن

وإما أن نمٌّز على نفس الشكل المعطٌات والنتٌجة
باألسود ،الفرضٌات
باألحمر ،النتٌجة
 على مستوى التمارٌن :هل األشكال أو النصوص تتضمّن المعلومات الضرورٌة لتطبٌق خاصٌة معٌنة؟مثال :1
ما هً المعلومات التً ٌتضمنها الشكل؟
ما هً المبرهنات التً ٌمكن تطبٌقها؟
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مثال  :1باستعمال التشفٌرات الموجودة على ال ّشكل والمعطٌات ،ما هً المبرهنات التً ٌمكن استعمالها؟
)(AB) // (DC
و
)(AD) // (BC
 المرحلة الرابعة :فهم "الخطوة االستنتاجٌة" بتشكٌلها الثالثً (المعطٌات ،الخاصٌة ،الخالصة).
لتجاوز هذه المرحلة ،على التلمٌذ أن ٌكون قادرا على عزل معطٌات هً بمثابة مفاتٌح فً محٌط مركب قصد تطبٌق مبرهنة معٌنة.
مثال :1
 ABCمثلث I ،منتصؾ ، BC 
' Aنظٌرة  Aبالنسبة إلى . I
لتكن  Eنظٌرة ' Aبالنسبة إلى
. BC 
برهن أنّ 'AB  CA
 نتعرؾ فً المحٌط المركب للرسم علىمعطٌات مجسدة فً شكل تسمح بتطبٌق
قاعدة معٌنة.
 -نطبق القاعدة ،ونستخلص.
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مثال  :1أتمم الجدول الموالً:
الشكل المشفر

المعطٌات

المبرهنة

الخبلصة

)(MN) // (AB

 المرحلة الخامسة :التحرٌر
هذه المرحة األخٌرة مهمة ولكن ٌجب آال تطؽً على الخطة الرٌاضٌة (اإلجراء المستعمل) خاصة عند تقوٌم عمل التبلمٌذ.
إنّ النصوص المحررة من طرؾ التبلمٌذ ؼالبا ما تعكس الصعوبات التً ٌواجهونا أمام تعلّم البرهان كما هً مإشرات قوٌة لفهم ما ٌتعلق بالخطط المتبعة وطرق
البحث واإلجراءات المستعملة قصد تعدٌلها وتحسٌنهاٌ .نبؽً على األستاذ تجنب البحث على نمذجتها من البداٌة وهو ما ٌمكن أن ٌحد من روح المبادرة لدى التبلمٌذ كما
ٌجب أن ٌمنهم متسعا من الوقت المتبلك المعارؾ.
نجعل التلمٌذ ٌصل تدرٌجٌا إلى صٌاؼة برهان بصفة دقٌقة بتعوٌده على تقدٌم نصوص براهٌن مهٌكلة ومنطقٌة تحترم مخططا وأسلوبا معٌنٌن:
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 مخطط البرهان
نسمً " برهانا بسٌطا" (أو خطوة استنتاجٌة) كل برهان ٌتطلب استعمال مبرهنة واحدة .وحسب ما سبقٌ ،تشكل هذا البرهان من ثبلثة أجزاء:
 .1المعطٌاتُ :نح ّدد ك ّل المعلومات المعطاة فً المسؤلة كفرضٌات نعتمد علٌها لتحدٌد المبرهنة المناسب تطبٌقها لئلجابة عن السإال المطروح.

 .1المبرهنة (الخاصٌة)ُ :تذكر المبرهنة بتسمٌتها المتداولة ( مثل :مبرهنة طالس ،مبرهنة المنتصفٌن )...أو تحرّ ر كاملة إذا لزم األمر ( مثال :إذا كان الرباعً
متوازي األضبلع فإن قطرٌه متناصفان).
.3الخالصة :هً خاتمة الخطوات السابقة تتضمن اإلجابة عن السإال المعنً باعتباره نتٌجة للمعطٌات المقدمة.

 الصٌاغةٌ :جب أن ٌصاغ البرهان بصفة واضحة تبرز فٌها األجزاء الثبلثة المذكورة أعبله ،لذا ٌجب احترام بعض القواعد.
القاعدة األولى :االنتقال إلى السطر عندما نؽٌّر جزء البرهان ( مثبل عند االنتقال من المعطٌات إلى المبرهنة.
القاعدة الثانٌة :استعمال مصطلحات وتعابٌر االنتقال (مثل لكن ،إذن ،منه )...تسمح بفهم تمفصل البرهان.
هناك ثبلثة أنواع من المصطلحات:
 oمصطلحات تسمح بإدخال المعطٌات :نعلم أنّ  ،لدٌنا...،
 oمصطلحات تسمح بإدخال مبرهنة أو خاصٌة :لكن ،حسب...،
 oمصطلحات تسمح بتقدٌم الخبلصة :إذن ،فإنّ ...
القاعدة الثالثة :ال نسجل إال المعطٌات المبلبمة والضرورٌة.
القاعدة الرابعة :إبراز الخبلصة(النتٌجة) التً تنهً البرهان.
 أمثلة من البراهٌن البسٌطة
مثال:1
إلٌك الشكل المقابل.
أحسب .BC
نعلم أن المثلث  ABCقابم فً . A
2
2
2
حسب مبرهنة قٌثاؼورث ،فإن . AB  AC  BC
منه BC2  42  62
BC2  16  36  50
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ونستخلص

BC  50
مثال:2
إلٌك الشكل المقابل.
هل المثلث  ABCقابم؟
نقارن بٌن  AB2  AC2و BC2
BC2  52  25
AB2  AC2  32  42  9  16  25
نالحظ أن AB2  AC2  BC2

حسب عكس مبرهنة فٌثاؼورث فإن المثلث  ABCقابم فً . A
مثال:3
هل المثلث  ABCقابم؟
نقارن بٌن  AB2  AC2و BC2
AB2  AC2  42  72  16  49  65
نجد
2
2
BC  9  81
2
2
نالحظ أن AB  AC  BC2
لكن لو كان المثلث  ABCقابما فنحصل على مساواة وفق مبرهنة فٌثاؼورث،
إذن المثلث  ABCؼٌر قابم .فإن المثلث  ABCؼٌر قابم.

مثال لبرهان مركب ٌحتوي على عدة خطوات استنتاجٌة (براهٌن بسٌطة)
لمساعدة التلمٌذ فً معالجة تمرٌن هندسً ٌتطلب برهانا مركبا ٌمكنتدرٌبه على انتهاج المخطط التالً:
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مثال:
 ABCمثلث قبم فً  . Aاالرتفاع الذي ٌشمل ٌ Aقطع الضلع ] [BCفً . H
النقطة  Iهً منتصؾ القطعة ] [HBو النقطة  Jهً منتصؾ القطعة ]. [AH
برهن أنّ المستقٌمٌن ) (CJو ) (AIمتعامدان.
 .1تحلٌل النص
 إنجاز رسم ٌجسد الوضعٌة
 الفرضٌات:
  ABCمثلث قبم فً A ] [AHارتفاع  Iمنتصؾ ] [HBو  Jمنتصؾ ]. [AH الخبلصة (المطلوب) (CJ) :و ) (AIمتعامدان.
 التفكٌر فً طرق الحلّ:
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للبرهان على تعامد المستقٌمٌن ) (CJو )ٌ (AIمكن إثبات أن ) (CJهو ارتفاع فً المثلث  . AICلهذا ٌمكن البرهان أن ) (IJهو أٌضا ارتفاع فً المثلث  AICوبما أنّ فً
مثلث االرتفاعات تتقاطع فً نقطة واحدة فٌكن استنتاج أن ) (CJهو ارتفاع.للبرهان أنّ ) (IJهو ارتفاع فً المثلث ٌ AICمكن أن نبرهن أن )ٌ (IJوازي ) (ABو بما أنّ
)ٌ (ABعامد ) (ACفسنستنتج أنّ )ٌ (IJعامد ). (AC
 .2الصٌاغة
تقدٌم الطرٌقة المختارة
المرحلة األولى :نبٌن أن )ٌ (IJوازي )(AB
المرحلة الثانٌة :نبٌن أن ) (IJارتفاع فً المثلث . AIC
المرحلة الثالثة :نبٌن أن ) (CJارتفاع فً المثلث . AIC
 الحلّ:
المرحلة األولى:
لدٌنا  Iمنتصؾ ] [HBو  Jمنتصؾ ]. [AH
حسب المبرهنة :إذا كان مستقٌم ٌشمل منصفً ضلعً مثلث فإنه ٌوازي الضلع الثالث
إذن )ٌ (IJوازي ). (AB
المرحلة الثانٌة:
بمؤن  ABCمثلث قابم فً  Aفإن )ٌ (ABعامد ) . (ACلكن برهننا أن )ٌ (IJوازي ) (ABإذن )ٌ (IJعامد ) (ACومنه نستنتج أن ) (IJارتفاع فً المثلث . AIC
المرحلة الثالثة:
) (AHو ) (IJهما ارتفاعان فً المثلث  AICوٌتقاطعان فً . J
حسب المبرهنة :فً المثلث االرتفاعات تتقاطع فً نفس النقطة.
إذن المستقٌم ) (CJهو االرتفاع الثالث فً المثلث . AIC
.3الخالصة:
بما أن ) (CJارتفاع فً المثلث AIC
إذن ) (CJو ) (AIمتعامدان.
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البرهان باستعمال بطاقات طرائق
كما كان األمر فً السنة الثالثةٌ ،بقى الهدؾ فً هذا المجال هو تدرٌب التلمٌذ تدرٌجٌا على تحرٌر نصّ برهان بشكل سلٌم وبوضوحٌ .ت ّم التحرٌر فً التعبٌر الطبٌعً
للتلمٌذ ونتج ّنب اإلفراط فً استعمال الرموز ،وبالخصوص ،الروابط المنطقٌة بما فٌها تلك المستعملة عند ح ّل المعادالت والمتراجحات وجمل معادلتٌن أو متراجحتٌن.
ونستعمل بدال منها فً هذه المرحلة كلمات أبسط مثل :منه ،وبالتالً ،إذنٌ ،عنً... ،
ّ
كما فً السنة الثالثة ،تشك ّل األنشطة الهندسٌة مجاال ثرٌا إلعادة استثمار ودعم تعلمات التبلمٌذ المرتبطة باالستدالل االستنتاجً والبرهانٌ .مكن أن ٌكون ذلك سواء من
خبلل البرهان على الخواص المقررة فً البرنامج أو بمناسبة ح ّل مشكبلت التطبٌق والتقوٌم.
وإضافة إلى العمل المقترح فً جزء "أركان أخرى خاصة بالمادة " حول االستدالل االستنتاجً والبرهانٌ ،مكن أن نقترح على التبلمٌذ أنشطة (تمارٌن ومشكبلت) تسمح لهم
ببناء بطاقات لطرابق البرهان تكون مرتكزا لهم فً ح ّل مشكبلت أكثر تركٌبا .وفً هذا الصددٌ ،مكن استهداؾ المواضٌع التً تتكرر أكثر فً برامج التعلٌم المتوسط ،مثال:
للبرهان على أنّ مستقٌمٌن متوازٌانٌ ،مكن أن نجعل التلمٌذ ٌكتشؾ مختلؾ الطرابق اآلتٌة:
 طرٌقة  :1نستعمل مستقٌما ثالثا ٌوازي المستقٌمٌن المفروضٌن. طرٌقة  :2نستعمل مستقٌما ثالثا ٌعامد المستقٌمٌن المفروضٌن. طرٌقة  :3نستعمل تساوي زاوٌتٌن متبادلتٌن داخلٌا أو متماثلتٌن. طرٌقة  :4نستعمل خاصٌة الضلعٌن المتقابلٌن لمتوازي أضبلع أو لمتوازي أضبلع خاصّ . طرٌقة  :5نستعمل صورة مستقٌمٌن متوازٌٌن بتناظر مركزي أو محوري أو انسحاب. طرٌقة  :6نستعمل صورة مستقٌم بتناظر مركزي. طرٌقة  :7نستعمل خاصٌة مستقٌم المنتصفٌن لضلعٌن فً مثلث. طرٌقة  :8نستعمل الخاصٌة العكسٌة لطالس.مثال ABC:مثلث (AM) .هو المتوسط المتعلق بالضلع ] [BCوالنقطة  Eهً نظٌرة النقطة  Aبالنسابة إلى M
بٌن أن المستقٌمٌن ) (ABو) (CEمتوازٌان.
للبرهان على أن المستقٌمٌن ) (ABو) (CEمتوازٌان ٌمكن استعمال:
 الطرٌقة  )(AB( 5و) (CEمتناظران بالنسبة إلى .)M الطرٌقة  ABEF( 4متوازي األضبلع ألن قطرٌه متناصفان). الطرٌقة  ( 3الزاوٌتان المتبادلتان داخلٌا  BAMو ( MECأو  ABMو  ) MCEمتساوٌتان ألن المثلثٌن  BAMو  MECمتقاٌسان حسب الحالة الثانٌة لتقاٌسالمثلثات).
-

MB MA

الطرٌقة  1 ( :8
MC M
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االستدالل واألنشطة العددٌةٌ :تعلق األمر هنا بؤنشطة مستمد من المجال العددي .وتتمثل فً تمارٌن ال ترتبط مباشرة بمفهوم معٌن من البرنامج لكنهاتخدم جوانب عدٌدة
لبلستدالل والؽرض منها ،كما جاء فً فقرة تقدٌم التدرٌب على االستدالل ،هو منح التلمٌذ فرصة لممارسة هذا النشاط فً مجال آخر ؼٌر الهندسة.
نشاط(:)1
 )1إلٌك أعدادا طبٌعٌة مكتوبة برقمٌٌن .وراء كل لطخة (■)ٌ ،وجد رقم مخفً.
أكمل كل خانة فً الجدول بنعم أو ال مبررا إجابتك فً كل مرة.
مستحٌل

مإكد

ممكن

■ 3 24 
■ 1 17 
■ 2 19 
2

■■4

■ 2 98 
 )1عٌن اإلجابة الصحٌحة.
مستحٌل
مستحٌل
مستحٌل
مستحٌل

مإكد
مإكد
مإكد
مإكد

مستحٌل
مستحٌل
مستحٌل
مستحٌل

مإكد
مإكد
مإكد
مإكد

5■8
■ 17 2
■ 19  2
■3 24 
■ 1 12
■ 4 20 
■ 2 98
■ 8 98 

اشرح كتابٌا إجاباتك المتعلقة باألسطر .8 ،7 ،5 ،3
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توجٌهات بٌداغوجٌة
المطلوب فً هذا النشاط ( )1هو اإلرفاق بكل متباٌنة مخفٌة جزبٌا الكٌفٌة أو الكٌفٌات المناسبة لها :مإكد ،ممكن ،مستحٌل .وهً كٌفٌات تتطلب التفكٌر فً آن
واحد فً عدة قضاٌا متعلقة بالتؤكٌد والنفً والتكمٌم:
 مإكد :هذا صحٌح مهما كانت قٌمة المتؽٌر (الرقم المخفً).
 ممكن :هذا صحٌح من أجل قٌمة واحدة على األقل للمتؽٌر.
 مستحٌل :هذا ؼٌر صحٌح مهما كانت قٌمة المتؽٌر.
فً الجزء الثانً من النشاط ،تقتصر الكٌفٌات إلى اثنتٌن :مإكد ،مستحٌل.
نشاط (:)2
الهدف :استعمال اآللة الحاسبة لوضع تخمٌنات.
عدد الحصص1:
اختر  3أعداد طبٌعٌة متتالٌة .باستعمال اآللة الحاسبة ،أحسب جداء هذه األعداد ثم قسّم على .6
أعد ذلك عدة مرات.
هل النتٌجة عدد طبٌعً :دابما؟ أبدا؟ بشرط (...أذكره)؟علل إجابتك.
توجٌهات بٌداغوجٌة :تكون البداٌة بالتؤكد من فهم العبارات الواردة فً النص من قبل كل التبلمٌذ (بالخصوص ،أعداد متتالٌة)ٌ .قترحهذا النشاط فً أفواج ( 4تبلمٌذ فً
كل فوج)ٌ .عطى الوقت الكافً للبحث.
العرض والمناقشة :تعرض األجوبة المختلفة على السبورة وخبلل التبادل بٌن التبلمٌذ ترفض النتابج الخاطبة بإعطاء أمثلة مضادة ونصل بالتبلمٌذ إلى المصادقة على
النتٌجة الصحٌحة بمراعاة صٌاؼة التخمٌن السلٌم للحالة العامة و تقدٌم البرهان المناسب.
تطبٌقات :فً كل من النصوص التالٌة ،أبحث باستعمال اآللة الحاسبة ،عن "مثال مضاد" ،وإذا لم تجده ،حاول أن تبرر صحة النص فً الحالة العامة.
 )1مربع عدد طبٌعً ال ٌنتهً أبدا بؤحد األرقام.8 ،7 ،3 ،1 :
 )1رقم عشرات مربع عدد طبٌعً هو زوجً.
 )3مربع عدد زوجً هو زوجً.
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نشاط (:)3
الهدف :التدرٌب على البرهان فً الجبر
عدد الحصص1:
تزن قارورة وؼطابها .110g
وزن القارورة أكبر ﺒ  100gمن وزن الؽطاء .ما هو وزن القارورة ؟
توجٌهات بٌداغوجٌة :الؽرض من هذا النشاط هو تدرٌب التبلمٌذ على ممارسة البرهان فً مجال آخر ؼٌر الهندسة ،من خبلل وضعهم لطرٌقة حل مشكلة بواسطة الجبر.
تبدأ هذه الطرٌقة حتما ،بمرحلة ترجمة فً تعبٌر رمزي ،تسمح ببناء نموذج جبري ،سٌإدي استعماله إلىحل اإلشكالٌة .وهذا ٌعنً تغٌٌر المجال المفهوماتً (االنتقال من
شًء إلى رمز) وتحول المعنى المرتبط بهذا التؽٌٌر.
على األستاذ أن ٌعمل مع التبلمٌذ على تجسٌد هذه الطرٌقة ،التً ٌمكن تصورها فً أربع خطوات:
 تعٌٌن المقادٌر وتسمٌتها :قبل الشروع فً ترجمة المعطٌاتٌ ،نبؽً" تهٌبة األرضٌة" بتعٌٌن المقادٌر التً ٌمكن أن تتدخل فً الحل ثم الترمٌز إلٌها بحروؾ مثبل.
فً النشاط السابق ،نسمً وزن الؽطاء (المطلوب) ووزن القارورة كذلك ،إذ ٌتدخل فً النص مرتٌن .ولٌكن  Bوزن القارورة و  bوزن الؽطاء.
 ترجمة النص :ال تطرح الجملة األولى أٌة إشكالٌة ،فتترجم بالشكل . B  b  110 :لكنٌ ،مكن أن ٌجد بعض التبلمٌذ صعوبة فً ترجمة الثانٌة بالمساواة:
 ( B  100  bوجود العبارة " أكبر" فً النص ٌمكن أن ٌإثر عند بعض التبلمٌذ وٌحاولون ترجمة الجملة فً متباٌنة).
 حل المشكلة :إن التحكم فً طرٌقة التعوٌض بمساواة شرط ضروري لحل " جملة المعادلتٌن" المحصل علٌها :بما أن  B  100  bفٌمكن تعوٌض "  " Bبـ "
 ." 100  bوهكذا تصبح المساواة  B  b  110فً الشكل. 100  b  b  110 :
10
ٌبقى أن نستعمل التحلٌل  ، a  a  2  aثم المبادلة بٌن الجمع والطرح  ، 2  a  110  100وفً األخٌر المبادلة بٌن الضرب والقسمة
2

.b 

 االستخالص :وزن الؽطاء هو.5 g

نشاط ( :)4هل ٌقبل مجموع ثبلثة أعداد طبٌعٌة القسمة على  3دابما؟
توجٌهات بٌداغوجٌة :قبل إعطاء نص النشاطٌ ،بدأ األستاذ باستدراج التبلمٌذ لوضع هذا التخمٌن ،من خبل ل بعض الحاالت الخاصة .وٌكتب بعد ذلك النص على السبورة،
وٌطلب منهم البرهان على الحالة العامة :أي صدق التخمٌن مهما كانت األعداد المعتبرة.
ٌوزع التبلمٌذ إلى أفواج ،وٌترك لهم الوقت الكافً للبحث والتبادل ،داخل الفوج الواحد ،حول اإلجراءات والصٌاؼة الممكنة لها.
فً مرحلة العرض والمناقشةٌ ،عرض ممثل عن كل فوج النتابج وٌشرح اإلجراء المعتمد من قبل الفوج .وتكون المصادقة من بقٌة القسم ،بمراقبة صحة التبرٌرات المقدمة.
دور األستا ذ ،فً مثل هذه الحالة ،هو حث التبلمٌذ على إبراز الخطوات األربعة الموصوفة فً النشاط السابق ،عند عرض طرق حل اإلشكالٌة والحرص على صرامة
البراهٌن المقترحة وكذا سبلمة التعبٌر المستعمل.
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تطبٌقات وإعادة استثمار :تقترح وضعٌات مماثلة للنشاط الثانً مع مجموع عددٌٌن فردٌٌن مثبل.
 5 - 7إدراج تكنولوجٌات اإلعالم واالتصال
تلّح المقاربة بالكفاءات والمناهج الجدٌدةعلى كون التعلّمات الخاصة بالرٌاضٌات ال ٌمكن أن تبنى على اكتساب شكلً صرؾ لمعارؾ ونتابج تقنٌة وخوارزمٌات .إنّ
إعطاء معنى لهذه المعارؾ وبناإها من خبلل مختلؾ الوضعٌات والمشكبلت التً ٌحلّها التلمٌذٌ ،سمح له بجعل هذه المعارؾ إجرابٌة وبالتالً ٌسهل امتبلكها.
وباعتبار أنّ التكنولوجٌات الجدٌدة تمنح للتلمٌذ فرصا عدٌدة للتجرٌب من جهة ،وكون اإلعبلم اآللً حاضرا أكثر فؤكثر فً محٌط التلمٌذ وأن كل التبلمٌذ مطالبون
باستعمال هذه الوسابل فً حٌاتهم المهنٌة مستقببلمن جهة أخرى  ،فإنّ تعلّم الرٌاضٌات ٌمكن ،فً هذا اإلطار ،أن ٌست ّؽل وٌستفٌد من مختلؾ التجارب المرتبطة بإدراج
هذه التكنولوجٌات فً مختلؾ مٌادٌن المادة .وبهذا ،تساهم هذه األدوات فً التكوٌن العلمً للتبلمٌذ وتعطٌه إضافات لتعاماته.
 الحاسبة :ال تعتبر الحاسبة فً الوقت الحالً وسٌلة للحساب فقط ،بل ٌتعدى استعمالها بشكل وجٌه إلى المساهمة فً بناء التعلّمات .فالٌوم أصبحت الحاسبة العلمٌة
تسهل معالجة مفاهٌم متعددة ومتنوعة كالتقرٌب والقسمة االقلٌدٌة والكسور وحساب المثلثات والدوال واإلحصاء ...ففً الوضعٌات التً ال ٌكون فٌها الحساب مح ّل تعلّم
تسمح الحاسبة بتحرٌر التلمٌذ من انشؽاالت الحساب التً تكون فً هذا السٌاق ثقٌلة ومعوقة لٌصبح نشٌطا أكثر وٌصب كل اهتمامه فً التمعن والتركٌز فً جوهر
الوضعٌة المعالجة ،حٌث تمكنه من إجراء تجارب عدٌدة وبسرعة ،لٌصل إلى وضع تخمٌنات قصد الحل .كما تمكن األستاذ من القٌام بؤعمال بحث وتنوٌع الوضعٌات .وهو
األمر الذي سٌزٌد دون شك ،من اهتمام التلمٌذ وٌحفزه أكثر.
إن التحكم الجٌد فً استعماالت الحاسبة وإدراك حدودها ٌعد بمثابة معرفة وقدرات جدٌدة للتصرؾ ،إذ تسمح بتطوٌر روح النقد والحٌطة عند التلمٌذ وتكسبه طرق عمل
صارمة ،وخبلفا للتحفظات الكثٌرة المتعلقة باستعمال الحاسبة ،فهً ال تنقص من قٌمة الصٌاؼة وضرورة البرهان اللذٌن تتمٌز بهما المادة ،بل بالعكس ،فهً تعززهما
وتبررهما.
ولترشٌد استعمال الحاسبة ٌعمل األستاذ على البحث عن أنجع الطرق التً تجعل التلمٌذ ٌدرك أن استعمالها ال ٌتنافى مع الحساب الذهنً من خبلل نشاطات ٌَبرز فٌها:
 ضرورة مراقبة الحسابات المنجزة بالحاسبة باستعمال تقنٌات الحساب الذهنً (تقدٌر النتٌجة ،مراقبة الرقم األخٌر ،عدد األرقام.)...، التشابه بٌن استعمال الحاسبة والحساب الذهنً من حٌث ضرورة تحلٌل وتنظٌم الحسابات واستعمال خواص العملٌات.ابتداء من السنة الثانٌة ،تمثل الحاسبة أداة جد هامة لبناء ودعم العدٌد من المفاهٌم مثل أولوٌة العملٌات والحساب التقرٌبً (التدوٌر ،حصر كسر بعددٌن عشرٌٌن)... ،
وحساب معامل التناسبٌة والنسبة المبوٌة.
تسمح الحاسبة للتلمٌذ بتعٌٌن بعض القٌم العددٌة (الكتابة العلمٌة لعدد ،الجذر التربٌعً المضبوط أو المقرب لعدد ،جٌب تمام زاوٌة معلومة وقٌس زاوٌة عُلم جٌب
تمامها.)...،
كما تسمح له ،عند إدخال مفاهٌم جدٌدة ( مبرهنة طالس ،مبرهنة فٌثاؼورس ،جٌب تمام زاوٌة ،)...بمضاعفة "األمثلة العددٌة والمحاوالت" .وهكذا ننمً استراتٌجة
االكتشاؾ لدى التلمٌذ والتً تإدي بالطبع إلى خطة من النوع التخمٌنً.
مثال n :عدد موجب n .هو العدد الموجب الذي مُربّعه ٌساوي . n
إلٌجاد تقرٌب للعدد ٌ ، nكفً تعٌٌن عدد موجب حٌث ٌكون مربّعه هو العدد األقرب من . n
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طرٌقة :نفرض . n  31
إلٌجاد القٌم المقربّة للعدد  31إلى الوحدة (أي بالتقرٌب  ،) 10نحسب مربعات األعداد الطبٌعٌة لتعٌٌن العدد الطبٌعً  aحٌث
a
a²
0
0
لدٌنا 31  5² 6² :
2
2
7
4
وبالتالً 31  5 6 :
3
9
4
26
5
75
6
36
0

. 31  a² a  1²

ٌمكن اآلن تعٌٌن القٌم المقربّة للعدد  31إلى  10 1بحساب مربعات األعداد العشرٌة ذات رقم واحد بعد الفاصلة والمحصورة بٌن  5و . 6
a
a²
5,0
25
لدٌنا 31  5 ,5² 5 ,6² :
5,1
26,01
5,2
27,04
وبالتالً 31  5 ,5 5 ,6 :
5,3
28,09
5,4
29,16
5,5
30,25
5,6
31,36
نستمرّ هكذا بحساب مربعات األعداد العشرٌة ذات رقمٌن بعد الفاصلة والمحصورة بٌن  5 ,5و  ، 5 ,6فنتحصّل على:
5,57²  31,0249 ، 5,56²  30 ,9136
وٌكون  31  5,56 5,57
وهكذا ٌمكن مواصلة البحث باستعمال األعداد العشرٌة بثبلثة أرقام بعد الفاصلة ث ّم أربعة ...إلخ.
وكما نجعل التلمٌذ من خبلل بعض النشاطات ٌدرك جٌدا حدود استعمال الحاسبة.
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أمثلة:
 اآللة تحسب باستعمال قٌم ُمقربة



3

 .2لٌكن العدد

2
.q 

 22
67  83
9

تلمٌذ ٌحسب  qباستعمال حاسبة وتلمٌذ آخر ٌحسب  qدون استعمال الحاسبة ،لكن بتوظٌؾ خواص القوى.
قارن النتٌجتٌن .من منهما تحصّل على القٌمة المضبوطة للعدد  q؟
 .7عٌن باستعمال الحاسبة قٌمة  . 3نسمً  xالقٌمة الظاهرة .
احسب 3  x
هل القٌمة المقرّ بة للعدد  3الظاهرة هً نفس القٌمة التً تستعملها الحاسبة فً الحساب؟
 اآللة تعطً نتائج غٌر معقولة

1  10   1
A
 20 2

نعتبر العدد

10  20

أ) احسب  Aباستعمال حاسبة.
ب) هل النتٌجة الظاهرة معقولة ؟
ﺤ) احسب القٌمة المضبوطة للعدد
د) أعط تفسٌرا لعمل الحاسبة.

.A

 المجدوالت والراسمات البٌانٌة :توفر المجدوالت عدة إمكانٌات للتجرٌب .وتسمح للتلمٌذ بالعمل على العبارات الجبرٌة وبوضع قوانٌن واستعمالها واإلنجاز السرٌع
لعدد كبٌر من الحسابات والحصول اآلنً على تمثٌبلت بٌانٌة.
فً مجال اإلحصاء ،تسمح هذه المجدوالت بالحصول وبسرعة على جداول توزٌع سبلسل إحصابٌة وحساب تكرارات وتكرارات نسبٌة ومعدالت.
تسمح هذه األداة للتلمٌذ بربح وقت ثمٌن سٌتسؽله فً التجرٌب والمبلحظة وتفسٌر النتابج المحصل علٌها.
إنّ المجدوالت والرّ اسمات البٌانٌة تساعد على القٌام بنشاطات رٌاضٌة فعلٌة .فعند " توكٌل" إجراء الحسابات للحاسوبٌ ،مكن للتلمٌذ مضاعفة محاوالت البحث
عن الح ّل أو تحسٌن تقرٌب أو مراقبة النتابج المحصّل علٌها.
ّ
عندما ٌنظم التلمٌذ وٌهٌكل معطٌات المشكلة بنفسه وٌجد القوانٌن التً ٌطلب حجزها فإنه بذلك ٌتدرب على الحساب الحرفً ،إنّ هذا النوع من البرمجٌات ٌسمح
بإدراك نمذجة المشكبلت وفً نفس الوقت فهمها والتم ّكن منها.
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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فً الحسابٌ ،سمح المجدول بتطبٌق سرٌع للخوارزمٌات ،كما ّ
ٌمثل مرتكزا للتدرٌب على الحساب الحرفً واستعمال قوانٌن مثل حساب المساحات والحجوم ومقاربة
بعض المفاهٌم مثل الدوال الخطٌة والتآلفٌة.
فً اإلحصاءٌ ،سمح المجدول بحساب سرٌع لمختلؾ المإشرات اإلحصابٌة (التواترات ،التواترات المجمعة ،الوسط ،الوسٌط) .كما ٌسمح المساعد البٌانً المدمج فً
المجدول بتمثٌل المعطٌات المختارة على ورقة الحساب بكٌفٌات مختلفة :مخططات دابرٌة ،مخططات بؤعمدة أو أشرطة فً بعدٌن أو ثبلثة أبعاد .وعند تؽٌٌر قٌمة من قٌم
الورقة المفروضة ٌتؽٌّر التمثٌل الموافق حاال ،وٌتبٌّن هكذا تؽٌّر الجدول والتمثٌل الموافق فً نفس الوقت.
كما أنّ التفكٌر فً الترجمات والقراءات المختلفة لتمثٌل بٌانً واختٌار الشكل األنسب لوضعٌة معٌنة ٌش ّكل فرصا سانحة للتبادل داخل القسم.
مثال  :2ح ّل معادلة باستعمال . Excel
ل المعادلة 2x  3  11
نرٌد ح ّ
 ندخل فً الخلٌة  B2قانون حساب الطرؾاألوّ ل (  ) 2x  3للمعادلة ،ننقل هذا القانون بالسحب نحو األسفل  20خبلٌا.
 ندخل األعداد  ...،7 ،2 ،0فً الخبلٌا ...، A3 ،A2للعمود األوّ ل .عندما ٌعطً الحساب الطرؾ الثانً للمعادلة أي  ، 22تكون القٌمة المعٌنة فً العمود األول ح ّلالمعادلة (فً هذه الحالة .)4
مثال  :7نرٌد ح ّل المعادلة : 5 x  2  3 x  8
 ندخل فً الخلٌة  B2قانون حساب الطرؾ األول للمعادلة .ننقل بالسحب هذه الخلٌة نحو األسفل  20خبلٌا. ندخل فً الخلٌة  C2قانون حساب الطرؾ الثانً للمعادلة .ننقل هذه الخلٌة بالسحب نحو األسفل  20خبلٌا. ندخل األعداد ... ،7 ،2 ،0فً الخبلٌا ...، A3 ،A2للعمود األوّ ل.عندما ٌعطً الحساب نفس النتٌجة لخلٌة من العمودٌن  Bو Cتكون القٌمة الموافقة من العمود األول حل المعادلة (فً هذه الحالة .)5
 البرمجٌات الهندسٌة :تسمح هذه البرمجٌات بمقاربة دٌنامٌكٌة إلنشاء أشكال هندسٌة تساعد التلمٌذ على التخمٌن عند التطرق إلى مفاهٌم جدٌدة وفً تجرٌب هذا
التخمٌن فً حاالت عدٌدة بسهولة وسرعة.
فً مجال الهندسة الفضابٌة ،تشكل هذه البرمجٌات إطارا للمشاهدة ،الشًء الذي ٌسهل التعلمات.
تسمح هذه البرمجٌات ،كما هو الشؤن بالنسبة إلى األنواع األخرى من البرمجٌات ،بتنوٌع ومزج المجاالت المختلفة للمادة (المجال العددي ،المجال البٌانً ،المجال
الهندسً).
ك تعلمات التبلمٌذ.
فً مجال الهندسة الفضابٌة ،تشكل هذه البرمجٌات إطارا جٌدا للمشاهدة وتساعد على اكتشاؾ خواص أو وضع تخمٌنات ،الشًء الذي ٌسهل دون ش ّ
كما تمنح هذه البرمجٌات أداة لؤلستاذ تسمح له بتركٌز عمل التبلمٌذ على الجانب الرٌاضً حٌث تؽنٌه هذه الوسابل من المشاكل التقنٌة لئلنشاء.
باستعمال برمجٌة للهندسة ،نوسّع حقل المعالجة الممكنة للشكل حٌث ٌكون الرسم على الشاشة أقرب من الكابن الهندسً الذي ٌمثله .فنستطٌع من خبلل البرمجٌات بلوغ
حقل للتجرٌب أٌن تسمح أدوات ،مثل القٌاس أو التنقل ،بمبلحظة خواص(مثل تمثٌل مثلثٌن  AMN ، ABCفً وضعٌة طالس .وبتؽٌٌر موقع النقط التً تعرّ ؾ المثلثٌن،
MN AN AM
،
،
ٌدرك التلمٌذ بسرعة أنّ النسب
AB
BC AC
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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مثال:
 AB  5,1 cm؛  AC  3,3 cm؛
 AM  3,7 cm؛  AN  2,4 cm؛ MN  2,9 cm

 AB  5,1 cm؛  AC  3,3 cm؛
 AM  1,7 cm؛  AN  1,1 cm؛ MN  1,4 cm

MN
AN
AM
 0,72 ،
 0,72 ،
 0,72
BC
AC
AB

MN
AN
AM
 0,33 ،
 0,33 ،
 0,33
AC
AB
BC

BC  4,1 cm

BC  4,1 cm

عند استعمال هذه األدوات ،نتحصّل على األشكال والقٌاسات والحسابات بصفة آنٌة.
ٌسمح اإلعبلم اآللً بإبراز الخواص الرٌاضٌة بكٌفٌة تجرٌبٌة دون أن ٌكون أمر تكرار األشكال عابقا .كما ٌسمح فً بعض الحاالت من تخفٌؾ وتبسٌط تركٌب شكل
وٌسهّل مقروبٌتهٌ .نبؽً مساعدة وتوجٌه التلمٌذ عند استعمال هذه البرمجٌات حتى ال تطؽى الصعوبات المرتبطة باستعمالها على تلك المرتبطة بالمادة.
إنّ االستعمال الدابم لبرمجٌات الهندسة الدٌنامٌكٌة من شؤنه أن ٌساعد التبلمٌذ على التدرّ ب على االستدالل االستنتاجً وتعلّم البرهان ،حٌث تسمح بالقٌام بتجارب ووضع
تخمٌنات والتحقق من صحتها قبل البرهان علٌها.
نشٌر هنا إلى أن استعمال هذه البرمجٌات ٌمكن أن ٌجعل بعض التبلمٌذ ٌظنون أن ذلك كافٌا وال ٌرون ضرورة البرهان ،بٌنما تبرز هذه البرمجٌات العناصر الصامدة
لؤلشكال رؼم أنه لم ٌستعمل اال معطٌات النص فقط فً انجاز هذه األشكال .فٌمكن إذن العمل مع التبلمٌذ على رفع التحدي بجعلهم ٌكتشفون كٌؾ تإدي هذه المعطٌات إلى
استنتاج هذه العناصر الصامدة.
مالحظة هامةٌ :مكن تصنٌؾ األنشطة التً تستدعً استعمال اإلعبلم اآللً إلى أنشطة خاصة بالتبلمٌذ (فردٌا) وأخرى خاصة بالقسم كله.
تنظم األنشطة الخاصة بالتبلمٌذ أساسا فً حصص تتم فً قاعة اإلعبلم اآللً ،أٌن ٌكون التبلمٌذ أمام جهاز فرادى أو ثنابٌات حسب التجهٌز .فً هذه الحالةٌ ،حتفظ
التلمٌذ بنوع من االستقبللٌة فً العمل وٌكون دور األستاذ هو التوجٌه والمساعدة عند الحاجة.
بالنسبة إلى األنشطة الخاصة بالقسمٌ ،ستعٌن ا ألستاذ بجهاز لئلعبلم اآللً وجهاز للعرض (اإلسقاط) الجماعً عند تنشٌطه للقسم .فبإمكانه تقدٌم جداول أو بٌانات أو
أشكال محضرة من قبل لؽرض إتمامها أو تحوٌلها أمام التبلمٌذ .كما تسمح له هذه األجهزة بعرض ،وفً وقت وجٌز ،عمل تم من قبل أو تقدٌم ملخص للدرس أو ح ُل
تمرٌن فً اإلحصاء أو الهندسة ،إلخ .وٌعتبر هذا االستعمال لئلعبلم اآللً ج ّد مهما ،كونه ال ٌتطلب مصارٌؾ كبٌرة للتجهٌز للمإسسة.
الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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ٌنبغً إذن الوصول تدرٌجٌا ،إلى تجهٌز حجرة واحدة فً كل متوسطة باآلالت المناسبة للسماح لكل األساتذة باستغاللها مع التالمٌذ على غرار المخابر المختصة
األخرى



العملٌات على األعداد العشرٌة
إن استعمال اآللة الحاسبة:
 ٌساعد على التفكٌر فً معنى العملٌات. ٌسمح بطرح إشكالٌة التقرٌب. ٌجبر التبلمٌذ على التفكٌر فً إجراءات تمسح باكتشاؾ أخطاء ترقٌنٌة. ٌطرح إشكالٌة تقدٌر رتبة مقدار نتٌجة.ٌ -دخل صعوبة إضافٌة :عدد األرقام بعد الفاصلة فً حالة تجاوز قدرة استظهار اآللة.

 حواصل القسمة ،تقرٌب حاصل قسمة
تسمح اآللة الحاسبة:
 بمساعدة بعض التبلمٌذ الذٌن ٌواجهون صعوبات فً تعلّم أو تحسٌن إتقان خوارزمٌة القسمة.-

a a a
a 2a 3a
بالقٌام بالمقارنة اآللٌة بٌن حواصل القسمة  , , ,...من جهة ،و , , ,...
b 2b 3b
b b b

من جهة أخرى.

 -بطرح إشكالٌة تقرٌب حاصل القسمة والبحث عن قٌمة مقربة له بحصر متتابع.

الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات
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.8شروط وضع المنهج حٌز التطبٌق
 الوسائل التعلٌمٌة
توصٌات تتعلق بالوثائق التربوٌة لألستاذ :كما ورد فً المنهاج ،تعد الوثابق التربوٌة المتمثلة فً المنهاج والوثٌقة المرافقة له ،الكتاب المدرسً ،دلٌل األستاذ ...،سندات
أساسٌة تكتسً أهمٌة بالؽة ،كل حسب مكانته ،فً العمل التربوي داخل القسم وخارجهٌ ،ستوجب على األستاذ امتبلكها ،واستؽبلل ما جاء فٌها أثناء قٌامه بمهامه التعلٌمٌة
التعلّمٌة.
وكذلك ٌتطلب تنفٌذ المنهاج توفٌر بعض الوسابل التعلٌمٌة على مستوى المإسسة والتً سٌتم استؽبللها بصفة فردٌة أو جماعٌة ،نذكرها فٌما ٌلً:
 اآلالت الحاسبة البسٌطة واآلالت الحاسبة العلمٌة. أشكال ومجسمات مصنوعة ومؤلوفة. برمجٌات(مجدوالت وبرمجٌات الهندسة). تكوٌناألساتذة :بناء المناهج وواقع تدرٌس الرٌاضٌات ٌفرضان إعادة النظر فً
تكوٌن األساتذة ،وٌفترض أن ٌسمح هذا التكوٌن لؤلساتذة بـ:
 امتبلك األدوات الضرورٌة التً تسمح بقراءة أفضل للمناهج ولتنفٌذ ت المنهاج والوثٌقة المرافقة. تعلّم بناء وضعٌات تعلّمٌة مرتكزة على نظرٌات تعلٌمٌة مادة الرٌاضٌات ،تجرٌبها وتحلٌلها قصد تطوٌرها.كٌؾ ت ّم بناء المعرفة الرٌاضٌة ؟
ماذا ٌنتظر المجتمع من هذه المعارؾ؟
كٌؾ ت ّم بناء المنهاج ؟ الكتاب المدرسً ؟
ما هو دور كل من المتعلّم واألستاذ ؟
كٌؾ ٌتعلّم التلمٌذ الرٌاضٌات ؟
كٌؾ ٌنظم وٌسٌّر نشاط تعلٌم  /تعلّم ؟
تبٌّن هذه األسبلة أن التكوٌن المتمحور فقط حول المعرفة الرٌاضٌة ال ٌكون كافٌا لتذلٌل تعقٌدات تعلٌم المادة .ومن خبلل التكوٌن حول مساهمات تعلٌمٌة المادة ٌجد
األستاذ إجابات لمثل هذه التساإالت.
كما ٌكون ضرورٌا إدماج جزء من اإلعبلم اآللً فً تكوٌن األساتذة .هذا التكوٌن ٌجب أال ٌقتصر على تعلّم تقنٌات ،بل ٌجب أن ٌشرح وٌبرر مساهمات هذه األدوات فً
تعلّمات المادة.
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اقتراح أمثلة لمحاور تكوٌن األساتذة:
-

الىثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات

محاور بٌداؼوجٌة وتعلٌمٌة
أدوات تعلٌمٌة الرٌاضٌات
ممارسات التقوٌم
ح ّل مشكبلت
إدماج وسابل التكنولوجٌة الجدٌدة
بٌداؼوجٌة اإلدماج
المعالجة والدعم
تدرج التعلمات
الرٌاضٌات والمواد األخرى
تحلٌل مناهج وكتب مدرسٌة
الترابطات :ابتدابً – متوسط– ثانوي
بناء مواضٌع اختبارات
...

-

محاور خاصة بالمادة
األعداد العشرٌة
األعداد النسبٌة
مكانة حل مشكبلت
التناسبٌة
الحساب الحرفً
الهندسة
االستدالل
اإلحصاء
...
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