تقويم مجزوءات تكوين األساتذة بموجب عقود
سلك الثانوي
مدة اإلنجاز :ساعتان

المجزوءة :التخطيط

تاريخ التقويم 11 :أكتوبر 7112

المادة :الرياضيات

الصفحة :
 1على 1

االسئلة :
 .1ما هي أهمية تخطيط الدرس؟ ( 2ن )
 .2ما هي المراجع والوثائق التي على األستاذ االطالع عليها قبل تخطيط الدرس؟ ( 2ن )
 .3اذكر مراحل تخطيط الدرس 2( .ن )
 .4ما هو دور البطاقة البيداغوجية وماهي مكوناتها ؟ ( 2ن )
 .5ما المقصود بالمكتسبات القبلية عند تخطيط درس ؟ ( 2ن )
 .6ما هو النشاط البنائي وما هو دوره ؟ ( 2ن )
 .7من بين القدرات المستهدفة في درس " الجذور المربعة " في مستوى السنة الثالثة إعدادي نجد القدرة التالية:
" التعرف على أنه إذا كان

عددا حقيقيا موجبا √ ،هو العدد الحقيقي الموجب الذي مربعه

قدم تخطيطا لحصة تعليمية -تعلمية مدتها ساعة واحدة تستهدف هذه القدرة ( يقدم التخطيط على شكل بطاقة
بيداغوجية) ( 8ن )

"

تقويم مجزوءات تكوين األساتذة بموجب عقود
سلك الثانوي
مدة اإلنجاز :ساعتان

المجزوءة :التدبير

تاريخ التقويم 22 :يوليوز 2112

المادة:الرياضيات
نعتبر المتساوية

الصفحة :
 1على 1

( التالية:

لكل

و من

المقررة في درس «الحساب المثلثي :صيغ التحويل» للسنة االولى من سلك البكالوريا مسلك العلوم التجريبية .

المطلب االول ( 8نقط )
في بداية حصة تعليمية تعلمية طلب مدرس من التالميذ إثبات المتساوية
بعد مهلة من التفكير أجاب أحد التالميذ كما يلي:
»

«المتساوية صحيحة ألنني جربت بعض القيم فوجدتها صحيحة
التعليمات:
– 1حلل من ناحية المنطق الرياضي جواب التلميذ 4(.ن)
 -2حلل االختيار الديدكتيكي للمدرس 4(.ن)

المطلب الثاني (  21نقطة)
تريد تقديم المتساوية اعاله لتالميذ السنة االولى علوم تجريبية باالعتماد على الوضعية التالية:

النشاط رقم  7الصفحة  ( 211االسئلة من  2إلى ) 5
من كتاب الجيد في الرياضيات لمستوى االولى علوم تجريبية

 -2ماهي المكتسبات القبلية التي يجب على المتعلمين التوفر عليها لحل هذه الوضعية؟ (3ن)
 -1اعط حال لهذه الوضعية3(.ن )
 -3ماهي المقاربات البيداغوجية وأشكال التنشيط التي ترى انها مناسبة لتدبير هذه الوضعية (علل جوابك)6( .ن)

تقويم مجزوءات تكوين األساتذة بموجب عقود
سلك الثانوي
مدة اإلنجاز :ساعتان

المجزوءة :التقويم

تاريخ التقويم 01 :اكتوبر 7112

المادة :الرياضيات

الصفحة :
 1على 1

بيان
 )1يحتوي الموضوع على وضعية واحدة.
 )2المرفقات  :مقتطف من وثيقة " التوجيهات التربوية العامة لتدريس الرياضيات بالتعليم الثانوي اإلعدادي"

الوضعية :
بعد أن أنجز استاذ درس " الترتيب والعمليات " في مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي االعدادي  ،أراد تقويم
مكتسبات تالميذه فأنجز فرضا مدته ساعة واحدة.
محتوى الفرض  ( :األداة )
 )1قارن بين العددين 𝑎 و 𝑏 في كل حالة من الحاالت التالية :
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 )aاعط تأطيرا إلى  0,01للعدد 𝑥 ثم للعدد 𝑦
 )bاعط تأطيرا للعددين 𝑥 3و 𝑦. 2

التعليمات :
 )1ما هي القدرات التي يقومها هذا االختبار ؟ ( 3ن )
 )2اعط مؤشرات للتصحيح و سلما للتنقيط 3( .ن )
 )3حلل الصعوبات التي سيواجهها التالميذ واألخطاء التي يمكن أن يرتكبوها في هذا االختبار 4( .ن )
 )4أجاب أحد التالميذ عن السؤال  ) 1أ -كاآلتي :
حدد المصادر المحتملة لهذا الخطأ 2 ( .ن )
 )5حلل مدى مالءمة هذا االختبار لتقييم هذه القدرات  4( .ن )
 )6اقترح تعديال على هذه االداة لجعلها أكثر صدقية في تقييم القدرات المستهدفة 4 ( .ن )
انتهى الموضوع

