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1الحصة رقم   

 
 تقديم 

مدرسي بة الخاصتندرج هذه المجزوءة ضمن مجال ديداكتيك الرياضيات المبرمجة في عدة التكوين 

 2121/ 2119السنة التكوينية ( من  2س وفي  هذا األسدوس  ) األسد والذي يتميز ثانويسلك ال

حيث  تجلى في جائحة كورونا،ت بلدنا والتيتجتاح ة التي الوبائي يةنظرا للوضع بكونه تكوينا عن بعد،

المجزوءة كفاية أساسية من بين الكفايات المهنية المستهدفة التي ينبغي على المتدربين  هتعتبر هذ

ونوا قادرين على تدبير أنشطة فصلية للتعلم وتعديل بحيث يكالتمكن منها خالل هذا الموسم التكويني، 

والطوارئ  التي قد تحدث  تالمنجز والمستجدا طاالعتبار التخطي يعينممارستهم التعيلمية اخذين 

داخل الفصل وأيضا خصوصيات المتعلمين، من هنا نالحظ أن هذه المجزوءة مرتبطة ارتباطا مباشرا 

 بمجزوئتي التخطيط والتقويم.

 بعض المفاهيم الديداكتيكية -0

 الكفاية  -أ

 الكفاية هي خبرة تمكن من تصور وإنجاز مهمة محددة.

 ديداكتيك الرياضياتال -ب

 1991( وبروسو)1914للديداكتيك مجموعة من التعاريف نجد من بينها تعريف كل من داودي )

 ( ويمكن أيضا أن نأخذ التعريف التالي:

 في الرياضيات هو بناء وتدبير تعلم محدد يتطلب كلفة ذهنية في متناول المتعلم. الديداكتيك

 التدبير  -ت

 ،هو مجموعة من األفعال التي يتصورها المدرس)ة((CLERMONT, 1997)التدبير حسب 

التعلمات ودعمهم  ومن أجلهم، قصد دفعهم إلى االنخراط في المتعلمينينظمها وينفذها مع 

االضطالع عليها.  المدرس ينبغي عليوهو من المهام المركبة التي  .تعلمانهموتوجيههم وتطوير 

 وينقسم الى عدة أنواع  من أهمها ما يلي:

 تدبير التعلمات 
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يضع خالله المدرس الخطط للتعليمات، فان التدبير  ،اذا كان التخطيط يعتبر تصورا نظريا استشرافيا

التنبؤية، يتم من خاللها تدبير وضعيات التعليم والتعلم، بما يسمح نجازا لهذه الخطة النظرية إيعتبر تنفيذا و 

 بنقل المعارف والخبرات والقيم للمتعلمين وفق خطة محكمة.

نشطة المرتبطة ترتكز على تدبير األ ،و بيداغوجية كتيكيةداتدبير على إنجاز عمليات ديالويقوم 

 اإليقاعاتتدريس، وتدبير الفضاء الفصل، وتنظيم كتكية، وطرائق الابالمحتويات، واستعمال الوسائل الديد

 المدرسية، وتحقيق التواصل بشكل لفظي وغير لفظي.

  تدبير الفصل الدراسي 

يُعد تدبير الفصل الدراسي مقياسا لمدى نجاح العملية التواصلية، إن على مستوى الحوارات األفقية 

. ولهذه الصيغ نلميعتموال مدرسفيما بينهم أو بالنسبة للحوارات العمودية بين ال متعلمينالتي تربط ال

 التدبيرية تأثير على مستوى التحصيل الدراسي.

ويكتسي التواصل التربوي داخل الفصل الدراسي أهمية بالغة في قيام عالقات التبادل وبناء المعرفة بين 

 . لمتعلمينوا مدرسال

العالقات بين  تدبيروكيفية كما تُطرح داخل هذا المستوى عملية إرساء القواعد التنظيمية داخل الفصل، 

 ال تسمح بخلق مناخ صالح للتعلم.التي  تالسلوكياالمتعلمين وبين المدرس، والحد من 

 : تدبير الزمن 

للعملية التربوية برمتها، حيث تنص جميع التشريعات اإلدارية والتربوية  يةيعتبر زمن التعلم ركيزة أساس

ر، اذ كلما دتجنبا للضياع واله ومعقلنعلى حسن تدبير الزمن، واستغالل الحصص المدرسية بشكل هادف 

 ترتفع التحصيل الدراسي عند المتعلمين وتحققكلما اتم التحكم في الزمن وتم استغالله استغالال أمتل 

 مردودية مدرسية أفضل.

 

 الديداكتيكيالمثلث  -9
 

 

 المتعلم 

 

 التمثالت التعاقد الديداكتيكي

 

 المعرفة النقل الديداكتيكيالمدرس 

 

 .       كتيكي اثناء العملية التعليمية التعلميةابين المكونات الثالث للمثلث الديديحصل هناك تفاعل مستمر 
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 طرائق التدريس -3

 
المعرفة ( يمكننا من  –المدرس  –) المتعلم إن التفاعل الذي يحصل بين عناصر المثلث الديداكتيكي

الحصول علي نموذج ثالثي األبعاد حيث أن العالقة بين متغير المتعلم ومتغير المدرس ومتغير المعرفة 

 ة:تعطينا طريقة بيداغوجية ويمكن تمثيل هذا التفاعل بالمعادلة التالي

 ( كتيكيةاديد )طريقة بيداغوجية تعطيالمتعلم + كيفية تدخل المدرس+ نمط األهداف(  ) نشاط 

 : نفترض أنه لدينا 

  ثالث أنماط من متغير المتعلم ) متعلم سلبي يتلقى المعرفة فقط، متعلم يتلقى المعرفة

 .ويبادر، متعلم نشيط يتعلم ذاتيا (

 مدرس يسير بمعية المتعلمين، هيسير لوحد ثالث أنماط من متغير المدرس ) مدرس ،

 .( بالتنشيط مدرس يكتفي

 ( اكتساب مواقف، ثالث أنماط من متغير األهداف ) اكتساب معارف، اكتساب مهارات. 

  طريقة بيداغوجية ممكنة منها ما  27بالتوليف بين العناصر الثالث للمتغيرات الثالث نحصل على

داول. كما أنه كلما تم تجزيئ مكونات ومعمول به ومنها ما هو غير معلوم ومت هو معروف

 المتغيرات وإضافة متغيرات أخرى إال وازداد عدد اإلمكانيات 
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 تقديم:

 
 -تدبير التعلمات -الديداكتيك ) مفهوم بعد ما تعرفنا في الحصة السابقة على بعض المفاهيم الديداكتيكية

( سنحاول في هذه الحصة التعرف على مفاهيم اخرى مصحوبة طرائق التدريس -الديداكتيكيالمثلث 

 ببعض األمثلة وأيضا بعض التمارين.

  مفهوم العقد الديداكتيكي -0

  (Les situations didactiques)  الوضعيات الديداكتيكية -خ

 مجموعة من العالقات التي تربط كل من المدرس والمتعلم : كما يلي كي بروسويعرفها 

صريحة أو هما  اماوسائل تعليمية......( وتكون اما ضمنية و –أدوات  –والوسط التعليمي )معرفة 

 من المعارف. تعلمن الميمعا والهدف منها تمك

 (Le contrat didactique) العقد الديداكتيكي  -د

وضعية أو التصرفات المرتقبة من طرف المدرس أو المتعلم خالل  مجموعة من السلوكاتهو 

وهو الذي يحدد بكيفية ضمنية في أغلب األحيان وبكيفية صريحة في بعضها اآلخر  ديداكتيكية

 التزامات كل شريك اتجاه االخر خالل هذه الوضعية.

 القواعد الضمنية 

وى المتعلمين مما يجعلها خاضعة تكون في غالب األحيان ذات مرامي غير واضحة وترتبط بمست

 التجديد.والتحليل وللنقاش 

 ةأمثل

 ي الجمع والضرب.ى عمليتدعند حل مسألة جبرية معينة نقوم بتوظيف اح 

 .عند حل مسألة معينة ينبغي استعمال وفهم كل المعطيات 

 

 

  2الحصة رقم 
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 في العملية التعليمية التعلمية نعتمد باألساس على الوضعيات  لبناء المفاهيم الرياضياتية

 (.سيتم التعرف عليها الحقاالمشكلة )

𝒂𝒙𝟑:   المعادلة التالية  ℝ  نعتبر في + 𝒃𝒙𝟐 + 𝟑𝐱 + 𝟏 = 𝟎 

 .انحقيقي  انوسيط  𝑏و𝑎 هذه المعادلة هو مجهول  𝑥لدينا ضمنيا 

 مالحظة

اذ نجدهم في بعض األحيان يقدمون  لياآان تطبيق المتعلمين لهذه القواعد الضمنية يولد لهم تعلما 

أجوبة ليست لها معنى كما تفسر ذلك تجربة الباحثة الفرنسية في بيداغوجيا و ديداكتيك 

رؤوس من الماعز فما هو عمر  11خروفا و  26يوجد بمركب  " Stella Baruk"الرياضيات 

, 𝐶𝑀2 )" كانت أجوبة المتعلمين  المركب نقيب هذا 𝑒𝑛 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒) 76غريبة جدا حيث أن 

 واحدى العمليات األربعة . 11و  26جابوا مستعملين العددين أ 97متعلما من أصل 

 تمرين 

 .ألجوبة هؤالء المتعلمين ديداكتيكيااعط تفسيرا  -1

  Stella     شاكلة تجربة   ىعلمثاال خالل تجربتك المهنية في مؤسسة التطبيق اعط من  -2

Baruk   .يستهدف متعلمي الثانوي 

أو من المثال   .S. Bمن تجربة  ساسية التي يمكن استنتاجها سواءحدد بعض الخالصات األ -3

 الذي أعطيته.

 القواعد الصريحة 

 في الغالب على شكل إرشادات وتوجيهات من طرف المدرس للمتعلمين. هذه القواعد تكون

 أمثلة

 .احفظوا التعاريف والخاصيات األساسية للدروس 

 ب رسم الشكل.جعند البرهان على مسألة هندسية ي 

 .في الفرض المحروس المقبل يجب التركيز على الفقرتين األخيرتين من الدرس األخير 
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 تمرين

 اعط بعض األمثلة لقواعد صريحة موجهة من طرف المتعلمين الى المدرس.

 

  (La transposition didactique ) الديداكتيكيمفهوم النقل  -9

هو مجموع التحوالت التي تخضع لها المعرفة العلمية لكي تصبح معرفة قابلة للتدريس بحيث ال 

يكفي أن نتوفر على معارف حول موضوع معين لكي نكون قادرين على تدريسه بشكل صحيح 

 تعلق األمر بالتقليد كما هو الحال في األساليب التقليدية للتعليم. اال اذا

  ( Les conception)  التمثالت -3

التصورات حول مفاهيم معينة حيث أن النظرية البنائية تعتبر أن أي مفهوم يقدم هي مجموعة من 

هذه للمتعلمين فهم يمتلكون تصورات معينة حوله بمعنى أن الرأس غير فارغة ومن مميزات 

 التصورات أنها متشابهة ومستقرة لدى جل المتعلمين وأن وجودها يكون مسبقا.
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 تقديم

 -بعد ما تعرفنا في الحصص السابقة على مجموعة من المفاهيم الديداكتيكية )مفهوم الديداكتيك

هذا األخير يتكون ،(مفهوم العقد الديداكتيكي - طرائق التدريس - المثلث الديداكتيكي -تدبيرالتعلمات

النقل -العقد الديداكتيكي -الوضعيات الديداكتيكية)على أربعة منها  امحاور تعرفنمن خمسة 

وهو  هذا المفهوم نسنحاول في هذه الحصة التعرف على المحور األخير م،( الديداكتيكيالتمثالت

 :تي كاآل

ببعض األمثلة وبعض  ةمقرون والذي يضم هو اآلخر أربعة محاورالديداكتيكي "ثار العقد آ" 

 .هاانجازمطلوب لاالتمارين 

 ثار العقد الديداكتيكيآ -3

 ( (Effet Topaze أثر طوباز -أ

من طرف المدرس مكان المتعلم وهذا يعني أن المدرس سؤال ما صعوبة هذااألثر في رفع  ليتمث

 ( عوض المتعلم. التدبير( ويقوم به )  التخطيطيهيئ العمل ) 

في اطار التمارين التطبيقية حول نهايات مثلثية هامة طرح مدرس المستوى السنة األولى  :تمرين

limأحسب النهاية     :علوم تجريبية على متعلميه السؤال التالي
𝑥→0

sin 𝑥

𝑥3
 

   : عندما الحظ المدرس تعثر المتعلمين أضاف استعملوا العالقة
sin 𝑥

𝑥
×

1

𝑥2
= 

sin 𝑥

𝑥3
 

lim :  ثم أضاف أيضا واستعملوا المتساوية
𝑥→0

sin 𝑥

𝑋
= 1 

 يترك للمتعلمين أو بعضهم على  نالحظ أن المدرس جزأ السؤال الى خطوات بسيطة ولم

األقل الوقت الكافي الكتشاف هذه الخطوات أو جزءا منها أو ربما طريقة أخرى لحساب 

 هذه النهاية. 

3الحصة رقم   
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  ع من األسئلة ال بد وأن تكون هناك تعثرات لدى انواأل ههذ مثل الى أنيجب اإلشارة

بالفائدة  انيعود نالذي ين البيداغوجي والديداكتيكيالمتعلمين لذا يجب التعامل معها بالشكل

 .المتعلمين على جميع

  بهذه الطريقة يكون المدرس قد أخل بالعقد الديداكتيكي والذي يتجلى في اإلفراط في

 .لمتعلمينمساعدة ا

عن  كان هذا األثر ضروريا في وضعيات يرى فيها المدرس ضرورة رفع الصعوبةاذا  :ملحوظة

الذي  المتعلمين فينبغي عليه أن يكون على بينة منه ومن نتائجه حتى ال يخل بالعقد الديداكتيكي

 يتجلى في االفراط في مساعدة المتعلمين الشيء الذي يحجب عليهم القيام بالدور المنوط بهم. 

  تمرين

اعط مثاال يستهدف متعلمي المستوى السنة األولى علوم  رياضية  يجسد فيه المدرس تمثيال 

 ألثر طوباز.

 (Effet Jourdain ) أثر جوردان -ب

كدليل ومؤشر  او إجابة عشوائية للمتعلم ابديهي اسلوك عندما يعتبر المدرسيتمثل هذا األثر 

تكون اجابته بالصدفة  حيث ،معينةحينما تعترض هذا األخير صعوبة  ة علميةفمعر ىعل

 صحيحة.

 :اقترحت مدرسة الجدع المشترك علمي على تالميذها التمرين التالي:مثال

𝑥3المعادلة التالية:     ℝحل في   − 1 = 0 

 ي:    التكالكان جواب أحد المتعلمين المنتدب الى السبورة 

𝑥3ا   لدين − 1 = 𝑥)= 1يكافئ       0 − 1)(𝑥2 + 𝑥 + 𝑥اذن   (1 − 1 = 0 

𝑥يكافئ   = 𝑥2ألن المتعلم اعتبر أن    ،1 + 𝑥 + 1 ≥ بدون كتابتها على السبورة اذن  1

 .1حلول المعادلة هو العدد 

𝑥2كون المتعلم اعتبر أن    :مالحظة + 𝑥 + 1 ≥ ن جوابه أواعتبار المدرسة  ،1

 صحيحا يمثل تجسيدا ألثر جوردان. 

  :ثمرين
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خر يستهدف متعلمي مستوى السنة الثالثة اعدادي يجسد فيه المدرس آاعط مثاال 

 تمثيال ألثر جوردان.

 

 

 ( Effet excessif de la similitude )   أثر المفرط  للمماثلة -ت

 :يتجلى هذا األثر فيما يلي 

المدرس دراسة مفهوم صعب أو معقد يختار تعويضها بدراسة مماثلة لهذا المفهوم بدرجة أقل عندما يريد 

وهكذا عندما تعطى للمتعلمين مسألة مثيلة  ،صعوبة أو أقل تعقيدا من أجل رفع درجة هذه الصعوبة

يحاولون البحث عن أوجه التشابه بين الوضعيتين الستخراج المؤشرات التي توحي الى نتيجة المدرس 

 هذه المسألة الجديدة المقترحة عليهم. فيعوض الغوص في البحث 

 مجموعة األعداد العقدية فيمعادالت من الدرجة الثانية الرياضيات تقديم مفهوم المدرس  حين أراد :مثال

ℂ   لمتعلمي السنة الثانية بكالوريا علوم حياة واألرض قرر ربطها بالمعادالت من الدرجة الثانية في

لكن عند مروره الى مرحلة   ،المتعلمين  اعتقادا منه رفع الحرج على  ℝمجموعة األعداد الحقيقية  

 ( تفاجأ المدرس من طريقة أجوبة المتعلمين.  التطبيقالتقويم التكويني  ) 

 التطبيق المقترح من طرف المدرس

𝑧:  المعادلة التالية  ℂحل في المجموعة   =
−1

𝑧
(𝐸) 

وهذا يعني  ،عدد حقيقي 𝑧يعني أن المتغير  ،ℝفي المجموعة   (𝐸)أغلب المتعلمين اعتبروا المعادلة  

 المفهوم.أنهم اتبعوا طريقة تقديم المدرس لهذا 

 :هذه ثالث نماذج لإلجابة 

   ليكن ∶ 𝑥 𝑥 عنصرا  من    ℝ ،  المعادلة  (𝐸)  تصبح  =
−1

𝑥
𝑥2   أن يعني   = −1  

ال تقبل حال في   (𝐸)وبالتالي فان المعادلة   ،وهذا مستحيل ألن مربع عدد دائما يكون موجبا 

ℂ .  
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   ليكن  ∶ 𝑥 𝑥 عنصرا  من    ℝ  ، المعادلة  (𝐸)  تصبح =
−1

𝑥
=  أن يعني   0 𝑥 +

1

𝑥
  

=يعني أن 0    𝑥2+1

𝑥
𝑥2أي ان     + 1 = وهذا غير ممكن ألن   ، ( 0يخالف   𝑥ألن   ) 0

𝑥2العدد  +  . ℂال تقبل حال في    (𝐸)وبالتالي فان المعادلة    ،دائما يكون موجبا قطعا  1

   ليكن∶ 𝑥 𝑥 عنصرا  من    ℝ ،  المعادلة  (𝐸)  تصبح   =
−1

𝑥
1   أن يعني  

𝑥
= −𝑥   

ال تقبل حال   (𝐸)وهذا مستحيل وبالتالي فان المعادلة   يعني أن مقلوب العدد يساوي مقابل العدد 

 . ℂفي  

اقترح مثاال اخر في نفس الدرس "األعداد العقدية" لنفس المستوى" الثانية  :تمرين

 .م الحياة واألرض" تجسد فيه األثر المفرط للمماثلةو بكالوريا عل

 ( Effet de la réponse inattendue) الجواب الغير المنتظرأثر  -ث

يتمثل هذا األثر في اعتقاد المدرس أن الجواب الذي ينتظره من المتعلمين عندما يطرح عليهم سؤاال معينا 

 يأتي تلقائيا كما توقعه.

  يمكننا أن نقول عن العددين ماذا:على متعلميه السؤال التاليالسنة الثالثة اعدادي طرح مدرس  :مثال

اال أن أجوبة المتعلمين كانت على   أوليان فيما بينهما" 54و 54"العددان :كان يتوقع الجواب؟ 54و  54

 :تياالعلى الشكل كانت اإلجابات عكس ذلك حيث 

"         46أصغر من  45"العدد  ؛متتابعان"   46و  45"العددان  ؛زوجي"  46فردي والعدد  45"العدد   

 ."45أكبر من  46"العدد 

 مما اضطر المدرس الى إعادة صياغة السؤال بالشكل الذي يكون المطلوب من المتعلمين أكثر وضوحا. 
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 :تمرين

دروس السنة الثالثة ثانوي اعدادي مجسدا فيه أثر  ىداحمجال الهندسة من في اعط مثاال  

 الجواب الغير المنتظر.

 :ةالصخ -5

 :يالخر هذه الحصة اقترح عليكم التمرين المدمج التآفي 

نفترض أن هؤالء المدرسين الذين قدموا األمثلة أعاله هم زمالءك أو زميالتك في التكوين لهذا 

 الموسم حيث قدموا هذه األمثلة خالل الوضعيات المهنية .

على  تعديال تراه مناسبااقترح على زمالئك )زميالتك(  ،التبصري وتحليل الممارسة في اطارالبعد

 .بالعقد الديداكتيكي ثاربآاألمثلة األربعة  المقدمة من طرفهم لكي ال يتم االخالل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 
 

 

 

 مالحظات حول ما كان مطلوب منكم إنجازه في الحصة السابقة -0

 

 من أجل التعاون ودعم بعضكم  ضل ان يكون بالمجموعاتفهذا النوع من العمل من األ

 .البعض وبالتالي تكون االستفادة أكثر 

 بريد االلكتروني والتي كانت عبارة الاضطالعي على األجوبة التي أرسلتموها لي عبر  بعد

 مفهوم جل المفاهيم المقدمة باستثناءاستيعاب أظن أنه تم  بشكل فردي 3مجموعات و  5عن 

 لكنها خاطئةللمتعلم وليست   صحيحةوالذي يجب االنتباه بأنه يتميز بإجابة  جورداناثر 

 فة.بالصد صحيحة

 هم وحدهم الذين يعرفون لماذا ؟ هناك بعض األساتذة لم ينجزوا ما طلب منهم 

 كثرأللمناقشة والتقاسم  ان شاء اللهستكون لدينا فرصة عند العودة الى المركز. 

 تقديم -9

بحلول المسائل جزوءة ويتعلق األمر المه هذ نم خرآ يأساس محور الحصة التعرف علىسنحاول في هذه 

لكن بطريقة مغايرة لما اعتدنا عليه سابقا حيث سنبدأ باألنشطة   تصنيفها.....( -دورها-) تعريفها  الرياضية

والخاصيات األساسية المرتبطة بهذا المحور  لتقديم المفاهيم روبعد ذلك سنم( المطلوب إنجازها)

 .للحصة المقبلة بحول الله اسنتركه

 :حلول المسائل الرياضية -3

  0نشاط  -أ

𝑥2بحيث      ℝ عنصران  من𝑦و  𝑥 ليكن  + 𝑦2 = 1.  

}بحيث        𝛼بين أنه يوجد على األقل عدد حقيقي 
cos 𝛼 = 𝑥
sin 𝛼 = 𝑦 

 

4الحصة رقم   
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  9 شاطن -ب

 . ℝ  ضمن   𝐼دالة عددية معرفة على مجال   𝑓لتكن

 𝑓(𝐼)  .نحو 𝐼فإنها تقابل من  𝐼 رتيبة قطعا على  𝑓بين أنه اذا كانت الدالة  

 

  3 شاطن -ت

 . 2عددين صحيحين طبيعيين أكبر قطعا من   𝑞و   pليكن  

 .أوليان  فان مجموعهما يكون زوجيا 𝑞و   pنبين أنه اذا كا -0

 ؟ قول عن العكسن نا انماذا يمكن -2
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وما هو  5مالحظات حول ما كان مطلوب منكم إنجازه في الحصة رقم  -0

 مطلوب إنجازه في الحصة المقبلة

  أغلب األجوبة التي قدمتموها يمكن اعتبارها صحيحة مع بعض  :0للنشاط رقم بالنسبة

االستثناءات طبعا، مثال هناك مجموعة استعملت االستدالل باالستلزام المضاد للعكس، ولم 

وهو  بالفقرة ب(في جزئها المتعلق  يؤسس لحصتنا هاتهتوفق في ذلك، لكن الجواب الذي 

 الذي قدمته احدى المجموعات وهو كالتالي:

Soit x et y deux réels 

 On a :  𝑥2 + 𝑦2 = 1 

Alors 0 ≤ 𝑥2 ≤ 1  càd    0 ≤ 𝑥 ≤ 1 

et on sait que la fonction    t → cos(t) est bijective entre  [0 ;𝜋]  et [-1 ;1] 

alors ∃𝛼 ∈ [0; 𝜋]  tel que cos(α)=x 

donc  cos (𝛼)2 + 𝑦2 = 1 

d’autre part on a :       cos (𝛼)2 + sin (𝛼)2 = 1 

alors sin (𝛼)2 = 𝑦² donc on a deux cas : cos(𝛼) = 𝑥 𝑒𝑡 sin(𝛼) = 𝑦 

ou cos(𝛼) = 𝑥 𝑒𝑡 − sin(𝛼) = 𝑦  dans ce cas on pose β=-α 

on obtient  cos(𝛽) = 𝑥 𝑒𝑡 sin(𝛽) = 𝑦 

Conclusion : 

Si    𝑥2 + 𝑦2 = 1   alors ∃𝛼 ∈ 𝐼𝑅 tel que  cos(𝛼) = 𝑥  𝑒𝑡  sin(𝛼) = 𝑦 

 

 :المطلوب

a.  األخطاء الواردة في هذه اإلجابة المقترحة من طرف زمالئكم.تصحيح 

b.  أن تعدلوا الجواب  الفقرة ب(بعد االضطالع على مضمون الحصة وفهمها وخصوصا

   1المقترح من طرف زمالئكم مع األخذ بعين االعتبار التصحيح المقترح في السؤال رقم 

  6-5رقم  الحصتين

 

2222أبريل  9  
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 جورج بوليالرياضي مبرزين في ذلك بعض الخطوات المنتهجة من طرف الباحث ا

 المفصلة أسفله.

  أغلب األجوبة اعتبرت أن الدالة   9للنشاط رقم بالنسبة𝑓   متصلة، وهذا طبعا خاطئ ألن في

رتيبة قطعا وليست بالضرورة متصلة، على عكس احدى  فقط 𝑓الدالة  2معطيات النشاط رقم 

وريا والتي مفادها ؛           خصائص درس الدوال المتصلة المقررة لمستوى السنة الثانية بكال

 " 𝒇(𝑰) نحو  𝑰تقابل من   فهي 𝑰رتيبة قطعا و متصلة على مجال   𝒇" كل دالة خاصية:

 المطلوب:

 . 2تحديد الفرق ما بين الخاصية والنشاط رقم  (1

لحلول المسائل المفصل أسفله، بين أنه يمكن  نموذج جورج بولياباستعمال  (2

أي أن الخاصية تستلزم  ،من خالل الخاصية 2الحصول على النشاط رقم  

 . 2النشاط رقم 

 . 2اعط تأويال رياضيا للنتيجة المحصلة في السؤال رقم  (3

  هذا النشاط الى الحصة على جوبة األ مالحظات المتعلقة بهذهسنترك ال 3للنشاط رقم بالنسبة

 المقبلة لكونه مرتبط بأحد المفاهيم التي سنتطرق اليها في هذه الحصة.

 :حلول المسائل الرياضية -9

 تقديم: -أ

 باتباع ما يلي : كلهذه المجزوءة وذل ياألساس محورهذا ال سنحاول في هذه الحصة التعرف على

 أوال : 

 -تغيير حلول المسائل  –تصنيف المسائل  -دور حلول المسائل  –التعرف على تعريف المسألة 

في  اليكم المرسلة ( Support de cours)ة من الوثيق 5أتظرالفصل  مراحل حلول المسائل. )

 الحصة األولى. 

 ثانيا : 

سنتعرف بتفصيل على نموذج له أهمية كبيرة في طريقة حلول المسائل الرياضية ويتعلق األمر 

 لحلول المسائل.  جورج بوليابنموذج 
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 ثالثا : 

التي لها أهمية كبيرة في بناء المفاهيم الرياضية التي نقدمها  نوع من المسائل الرياضية التعرف على

المفتوحة  لالمسائو ،الوضعية المسألة )المشكلة(للمتعلمين داخل الفصول الدراسية ، ويتعلق األمر ب

 الله. ان شاء الحصة المقبلةسنترك هذه الفقرة الى للحصة السابقة( ،  3النشاط رقم )سنعتمد على 

 :ا لحلول المسائلنموذج جورج بولي -ب

 :لحل مسألة رياضية انتهج العالم الرياضي جورج بوليا المراحل األربعة التالية

 فهم المسألة: -1

ومن المؤسف أن يعملوا ،ا همن العبث أن يجيب المتعلمون على أسئلة ال يفهمون

التعلمية، -فمثل هذا يحدث كثيرا في العملية التعليمية ،من أجل غاية غير مطلوبة 

وعلى المتعلمين أن يفهموا ،فعلى المدرس أن يمنع حدوثه داخل حجرة الصف 

واذا ما ،وأكثر من ذلك عليهم أن يعقدوا العزم على حلها ،المسألة بشكل جيد 

ألن من الواجب حسن اختيار المسألة ،اعترى فهمهم نقص فليس الذنب دائما ذنبهم 

حيث يجب أن تكون بلغة واضحة ومفهومة  وال تكون ،من طرف المدرس 

فباستطاعة المدرس ،و ال أسهل مما يثيروا انتباههم ،أصعب ما يحتملوا المتعلمين 

فيطلب من أحد المتعلمين أن يعيد نص المسألة ،أن يتأكد من ذلك الى حد ما 

كما ينبغي عليهم أن يعرفوا ،كانهم أن يعيدوها بطالقة وينبغي أن يكون بإم،

 :وذلك كما يلي،عناصر المسألة الرئيسية بوضوح تام 

  ما المجهول ؟ ما المعطيات ؟ ما الشرط ؟ هل يمكن أن يتحقق الشرط ؟

هل يكفي الشرط لتحديد المجهول ؟ أم فيه لغو ؟ أم فيه نقص ؟ أم فيه 

 تناقض ؟

 أفصلوا أجزاء الشرط بعضها عن ،وز المناسبة أرسموا شكال وضعوا الرم

 هل يمكن أن تكتبوها ؟،بعض 

 ابتكار خطة للعمل: -2

 ابط بين المعطيات والمجهولود الراجاي: 
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 هل رأيتم المسألة من قبل ؟ هل رأيتموها بشكل اخر قريب ؟ 

  هل تعرفوا مسألة ذات صلة بمسألتكم ؟ هل تعرفوا نظرية قد

 ؟تقيدكم

  وحاولوا أن تتذكروا مسألة تعرفون حلها فيها هذا  ،المجهول أنظروا الى

 المجهول، أو مجهول يشبهه .

 واأن تجد واعياذا لم تستط ،الى التفكير في مسائل مساعدة  واقد تضطر 

 :رابطة مباشرة

  هذه المسائل ذات صلة بمسألتكم وقد حلت من قبل، 

 نتائجها ؟ هل هل يمكنكم أن تستعملوا  هل يمكنكم أن تستعملوها ؟

 يمكنكم أن تستعملوا طرائقها ؟

 أن تدخلوا عناصر جديدة مساعدة كي يمكنكم أن  مأينبغي عليك

 تستعملوها ؟

 في النهاية على خطة للحل وايجب أن تحصل: 

 أن تذكروا المسألة بعبارة من عندكم ؟ هل يمكنكم أن  مهل يمكنك

 الخاصيات.تذكروها بعبارة أخرى ؟ ارجعوا الى التعاريف و 

  اذا لم تستطيعوا حل هذه المسألة فجربوا أوال حل مسألة ذات صلة

 بها.

 أسهل حال  ذات صلة بمسألتكم ؟ مسألة أعم ؟  هل تذكروا مسألة

 مسألة أخص ؟ مسألة على قياسها ؟

  هل يمكنكم أن تحلوا جزءا من المسألة ؟ خذوا جزءا من الشرط

هذا المجهول ؟ كيف يمكن واهملوا الباقي فإلى أي حد يتحدد االن 

 أن يتغير ؟

  هل يمكنكم أن تستنجوا شيئا مفيدا من المعطيات ؟ هل يمكنكم أن

 تفكروا في معطيات أخرى مناسبة إليجاد المجهول ؟
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  هل يمكنكم أن تغيروا المجهول أو المعطيات أو كليهما معا اذا لزم

 أقرب الى بعض ؟ تاألمر الى مجهول أو معطيا

 المعطيات ؟ هل استعملتم الشرط كله ؟ هل أخذتم  هل استعملتم كل

 بعين االعتبار كل المبادئ الجوهرية في المسألة ؟

 :تنفيذ الخطة -3

هل يمكنكم أن تروا بوضوح أن الخطوة  ،من كل خطوة واللحل تحقق ةخطالأثناء تنفيذ 

 صحيحة ؟ هل يمكنكم أن تثبتوا صحتها ؟

 :المراجعة -4

 افحصوا الحل الذي حصلتم عليه 

 هل يمكنكم أن تحققوا النتيجة ؟ هل يمكنكم أن تحققوا الطريقة ؟ 

  هل يمكنكم أن تجدوا النتيجة بطريقة أخرى ؟ هل يمكنكم أن تتصوروها

 بلمحة؟

 هل يمكنكم أن تستعملوا النتيجة أو الطريقة في مسائل أخرى ؟ 
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 تصحيح ما كان مطلوب منكم إنجازه في الحصة السابقة  ىلعهذه الحصة في قتصر نس

 :0التمرين رقم  لح

a.  من طرف زمالئكم وهي باللون األصفر:تصحيح األخطاء الواردة في اإلجابة المقترحة 

 

Soient x et y deux réels 

 On a :  𝑥2 + 𝑦2 = 1 

alors0 ≤ 𝑥2 ≤ 1  càd    −1 ≤ 𝑥 ≤ 1 

et on sait que la fonction       t → cos(t) est bijective de  [0 ;𝜋]  vers [-1 ;1] 

alors∃𝛼 ∈ [0; 𝜋]  tel que cos(α)=x 

donccos (𝛼)2 + 𝑦2 = 1 

d’autre part on a :       cos (𝛼)2 + sin (𝛼)2 = 1 

alorssin (𝛼)2 = 𝑦² donc on a deux cas : (cos(𝛼) = 𝑥  𝑒𝑡  sin(𝛼) = 𝑦) 

ou(cos(𝛼) = cos(−𝛼) = 𝑥  𝑒𝑡 − sin(𝛼) = sin(−𝛼) = 𝑦)  dans ce cas on pose 

β=-α 

on obtient  cos(𝛽) = 𝑥 𝑒𝑡 sin(𝛽) = 𝑦 

Conclusion : 

Si    𝑥2 + 𝑦2 = 1   alors ∃𝛼 ∈ 𝐼𝑅 tel que  cos(𝛼) = 𝑥 𝑒𝑡 sin(𝛼) = 𝑦 

 

7الحصة رقم   
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b.  المقترح  مع األخذ بعين االعتبار التصحيح  1في السؤال رقم  ل الجواب المقترحيتعد

 .بولياة من طرف بعفي ذلك بعض الخطوات المت ستعمالم

 

 

 :الحل

Soient x et y deux réels  :𝑥2 + 𝑦2 = 1. 

Montrons en utilisant le modèle de Polya qu’il existe au moins un réel 𝛼tel que : 

(∗) {
cos 𝛼 = 𝑥
sin 𝛼 = 𝑦 

1- Comprendre le problème : 

 Quelles sont les données ?  x et y deux réels   

 Quelle la condition ?𝑥2 + 𝑦2 = 1. 

 Qu’est-ce qui est inconnu ?L’existence d’au moins un réel 𝛼 qui 

vérifie(∗). 

 Pouvez-vous faire un schéma du problème ? 

.  

 Séparez les données et les parties de la condition les unes des autres, 

pouvez-vous les écrire ?   

Soit x  un nombre réel  :−1 ≤ 𝑥 ≤ 1 

Soit  y un nombre réel  :−1 ≤ 𝑦 ≤ 1 

 Pouvez-vous résoudre une partie du problème ? 
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Soit x  un nombre réel  :−1 ≤ 𝑥 ≤ 1 ;existe-il un réel 𝛼 tel que cos(α)=x 

2- Concevoir un plan : 

 Pouvez-vous reformuler le problème ? 

Soit 𝑀(𝑥, 𝑦) tel que 𝑥2 + 𝑦2 = 1 , c. à. d.𝑀 appartient au cercle 

trigonométrique, existe-il un réel 𝛼 tel que : {
𝑐𝑜𝑠(𝛼) = 𝑥

sin(𝛼) = 𝑦
 

 Connaissez-vous une théorie qui pourrait vous être 

bénéfique? 

 La fonction  𝑐𝑜𝑠 est surjective de ℝ vers l’intervalle [−1 ; 1],donc 

pour tout 𝑥dans [−1 ; 1] , il existe 𝛼dans ℝ tel que  𝑐𝑜𝑠(𝛼) = 𝑥. 

 De même la fonction  𝑠𝑖𝑛 est surjective de ℝ vers l’intervalle 

[−1 ; 1], doncpour tout 𝑦dans [−1 ; 1] , il existe 𝛽dans ℝ tel que  

sin(𝛽) = 𝑦. 

 Pour tout   𝑥 ∈ ℝ  on a (𝑐𝑜𝑠(𝑥))2 + (sin(𝑥))2 = 1. 

 Les fonctions :  𝑐𝑜𝑠  est paire et  𝑠𝑖𝑛  est impaire. 

Remarque : 

On a utilisé toutes les données et toute la condition. 

3- Mettre le plan à exécution : 

On a ; 

𝑥2 + 𝑦2 = (cos(𝛼))2 + (sin(𝛽))2 = 1 

                                                                                    = (𝑐𝑜𝑠(𝛼))2 + (sin(𝛼))2 

D’où  (sin(𝛽))2 = (sin(𝛼))2 . 

Et par suite  (sin 𝛽 = sin 𝛼)ou  (sin 𝛽 = −sin 𝛼 = sin(−𝛼)). 

Par conséquent  {
𝑐𝑜𝑠(𝛼) = 𝑥

sin(𝛼) = 𝑦
      ou     {

𝑐𝑜𝑠(−𝛼) = 𝑥

sin(−𝛼) = 𝑦
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Conclusion : 

Pour tous 𝑥, 𝑦  dans  ℝ :𝑥2 + 𝑦2 = 1il existe 𝛼 ∈ ℝtel que {
cos 𝛼 = 𝑥
sin 𝛼 = 𝑦  

Remarques : 

 Contrôler chaque étape. 

 Chercher à prouver que chaque étape est correcte. 

4- Examiner la solution obtenue : 

 Découvrez la solution que vous avez obtenue. 

 Pouvez-vous obtenir d’autre solution ? 

 Pouvez-vous utiliser le résultat ou la méthode pour d’autre 

problème ? 

 

 :9رين رقم مالت لح

 . 2الفرق ما بين الخاصية والنشاط رقم   (4

  الدالةفي الخاصية لدينا𝑓   رتيبة قطعا ومتصلة على المجال𝐼  في النشاط بينما

 . 𝐼رتيبة قطعا على المجال  𝑓 لدينا فقط الدالة   2رقم 

  والخاصية لهما نفس النتيجة )  2كل من النشاط رقم𝑓  تقابل من المجال𝐼   نحو

𝑓(𝐼)). 

لحلول المسائل، أنه يمكن الحصول على  نموذج جورج بوليا نبين باستعمالل (5

 .يستلزم الخاصية 2؛ أي أن النشاط رقم  2النشاط رقم  الخاصية من خالل 

  لدينا : 9بالنسبة للنشاط رقم 

 : المعطيات𝑓  دالة معرفة على مجال𝐼. 

 : الدالة  الشرط 𝑓  رتيبة قطعا على𝐼. 

 : الدالة   المجهول𝑓  تقابل من المجال𝐼   نحو𝑓(𝐼). 

 : بالنسبة للخاصية لدينا 
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 : المعطيات𝑓  دالة معرفة على مجال𝐼. 

 : الدالة  الشرط𝑓  على ومتصلة رتيبة قطعا𝐼.  يمكن فصل أجزاء

 ( 𝐼على دالة متصلة 𝑓( و )  𝐼رتيبة قطعا على دالة 𝑓الشرط : ) 

 : الدالة   المجهول𝑓  تقابل من المجال𝐼   نحو𝑓(𝐼). 

 خالصة :

 تضم الذي يضم شرط واحد ( يستلزم ) الخاصية التي  2) النشاط رقم 

 شرطان (

 . 2رياضي للنتيجة المحصلة في السؤال رقم ال لتأويلا (6

 minimiser les deuxتم تقليل شرطي الخاصية )  2في النشاط رقم 

conditions du propriété )  الى شرط واحد وتم الحصول على نفس

 النتيجة طبعا وهذا مهم جدا في الرياضيات. 
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 المسائل الرياضية دراسية لحلولتدبير حصة 

 على ما يلي: 7و  6،  5بعدما تعرفنا بتفصيل في الحصص السابقة 

  تتلخص في ثالثة أنشطة والتي طلب منكم إنجازها وهي تعتبر بمثابة أنشطة  :4الحصة

 ) وضعية االنطالق أو التشخيص(. 1و رقم  6تهييئية للحصتين رقم 

  المراحل  ضمبوليا لحلول المسائل الرياضية والذي ينموذج جورج ص في ختتل :4الحصة

لحل هذه المسألة ، تنفيذ هذه الخطة ثم  ةاألربعة التالية: فهم المسألة ، ابتكار خط

 وضعية البناء()المراجعة.

  المقدمة في الحصة رقم   2و رقم  1لخص في تقديم حلول مفصلة للنشاطين رقم تت :7الحصة

 ق (طبي) وضعية الت 5

خرمن المسائل الرياضية التي لها أهمية كبيرة في آسنحاول في هذه الحصة التعرف على نوع 

بناء المفاهيم الرياضية التي نقدمها للمتعلمين داخل الفصول الدراسية ، ويتعلق األمر بالوضعية 

النشاط على في تقديمها سنعتمد ، هذه األخيرة المفتوحة  لالمسائو  المشكلة أو الوضعية المسألة،

 .( 5رقم للحصة  3رقم 

 :المسألة-الوضعية -0

 تقديم المفهوم : -أ

تتلخص الطريقة في االنطالق من وضعية تشكل لغزا بالنسبة للمتعلمين حيث تخلخل لهم 

القبلية وتخلق لهم نوعا من انعدام التوازن المعرفي بحيث تبدو لهم الوضعية صعبة  هممكتسبات

يعني وجود عجز ؛المتوفر لديهم  المعرفي المنال وبالتالي صعوبة الحل انطالقا من الرصيد

وانطالقا من هذه الوضعية يتم ، لدى بنياتهم المعرفية في اإلحاطة بالوضعية اللغز منذ البداية 

 :م الىاستدراجه

 .وضع فرضيات بمثابة حلول للوضعية المشكلة المقترحة 

 .ممارسة منهجية بحث أو تجريب تساعدهم على بناء معارف لها معنى 

 

8الحصة رقم   
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 المسألة:-تصور منهجي للتدريس بالوضعية -ب

 :اختيار الوضعية المسألة 

أي انطالقا مما سيتم السعي الى تمكين  ينبغي اخيارها انطالقا من األهداف المحددة ؛

المتعلمين من بنائه من معارف رياضية متصلة بالمقرر الدراسي. وينبغي اختيارها من 

السياق القريب من المتعلمين ، كما ينبغي أن ال يكون حلها سهال مبتذال وال صعبا 

الحل مستعصيا بل متوسط الصعوبة بحيث يشعر المتعلمون من أن بإمكانهم إيجاد 

 للمشكلة المطروحة واال سيبقون  في حالة انتظار الحل سيقدمه لهم المدرس.

 منهجيلتصور اخطوات ال: 

 تفكير فردي من أجل ؛ المرحلة األولى:

 فهم المشكلة المطروحة 

 .......ترجمة كتابية للتوقعات و األفكار و االقتراحات و األسئلة 

 المواجهة ؛ المرحلة الثانية: 

  ألفكاره و اقتراحاته مع أفكار و اقتراحات باقي زمالئه.مواجهة المتعلم 

 ..... التحقق من خالل الوثائق أو المراجع المقررة 

 التوافق ؛  المرحلة الثالثة:

  كل متعلم ) أو مجموعة من المتعلمين في حالة العمل بالمجموعات منذ البداية ( يقدم

صل )توصلوا( اليها أمام باقي زمالئه بشكل مركز مختلف االقتراحات التي تو

 )زمالئهم(.

  ال ينبغي للمدرس أن يقدم أي جواب ، ولكن بإمكانه طرح أسئلة إضافية من أجل

 حث المتعلمين على إعادة افتحاص اقتراحاتهم .

 البحث عن الحل ؛  المرحلة الربعة:

 في الوثائق 

 المراجع المقررة 

 ) من خالل مصدر للمعرفة ) المدرس مثال 
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 وذلك من أجل مواجهة الفرضيات المتفق عليها في المرحلة السابقة.

 إعادة البناء و االستنتاج ؛   المرحلة الخامسة :

  ينبغي أن يتم العمل خالل المراحل السابقة على حث المتعلم على تنشيط معارفه

ة و أفكار باقي أفراد مجموعته أو مجموع والتعبير عن تمثالته ومقارنتها مع تمثالت

 القسم ومع الواقع.

  على المدرس في هذه المرحلة مساعدة المتعلمين على بناء مختلف المفاهيم المستعملة

 في مختلف األنشطة التي تم القيام بها من أجل بناء و استنتاج ، ثم التوصل للخالصة.

 : تحديد خطة العمل وتوجيه األنشطة 

ان المبدأ األساسي هو جعل المتعلم عنصرا فاعال في عملية البناء وليس مستقبال 

للمعارف. ذلك أنه خالل االشتغال الفردي على المهمة يقوم المدرس بالتدخل بين الفينة و 

األخرى بشكل منفرد كموجه أو منشط . حيث أن أهم األنشطة التي يقوم بها المتعلم خالل 

 ة سالفا في التصور المنهجي تتمثل في:مختلف المراحل المحدد

 :الهدف منها ؛  مرحلة التفكير الفردي 

 الوعي بالوضعية المشكلة : ماذا يحدث ؟ ما هي المهمة المطلوبة ؟ ماهي المشكلة ؟ 

 : حلول ، اقتراحات ، أسئلة أخرى ، مالحظات....  انتاج عناصر للحل بشكل فردي

مع ضرورة تحرير مختلف هذه العناصر. وبذلك سيتم دفع المتعلم الى تجاوز عائق 

 التعبير عن ما يتوصل اليه وتجسيد نتائج عمله.

  مرحلة المواجهة : الهدف منها دفع المتعلم الى مواجهة أفكاره بباقي أفكار زمالئه من خالل

عة ) مناقشة في مجموعات مصغرة ، االضطالع على وثائق ، البحث عن وضعيات متنو

 عناصر في تجربته الشخصية أو من محيطه (.

 : انها ضرورية كون المتعلمين يقدمون خاللها مختلف اقتراحاتهم وتبريرها   مرحلة التوافق

ديم . وعلى المدرس تفادي تقديم أي جواب أو معلومة ، بل على العكس من ذلك عليه تق

العناصر المتناقضة في ما قدمه المتعلمين من أجل حثهم على إعادة فحص ما توصلوا اليه . 

 انها مرحلة تقديم الفرضيات و ليس البناء .

 : هناك خيارات متنوعة لتناولها : البحث في المراجع ، التجريب ، المالحظة،  مرحلة التحقق

او مجموعة من المتعلمين من التحقق  البحث من خالل مصادر أخرى . حيث يتكفل كل متعلم

 من فرضية معينة . مع التأكيد على عملية التوثيق لكل ما يتم التوصل اليه .
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 : يتم من خاللها تنشيط معارف المتعلم والتعبير عن تمثالته و مواجهتها  مرحلة البناء

إعادة بناء بتمثالت باقي زمالئه ومع الواقع . ان دور المدرس في هذه المرحلة يتمثل في 

األفكار والخالصات والنتائج التي تم التوصل اليها ، ثم بناء خالصة و تقديم المعلومات 

 الضرورية .

 تمرين تطبيقي : 

 المسألة .-اقترح بطاقة تقنية تتضمن مختلف مراحل الوضعية -1

مستوى األولى  لمتعلمي  اشتقاق دالة في عددنفترض أننا نريد تقديم مفهوم  -2

بكالوريا علوم ، اقترح سيناريو بيداغوجي مناسب ؛ مبرزا في ذلك نشاط التقويم 

ثم نشاط التقويم  مشكلة-وضعيةالتشخيصي ، نشاط البناء و يكون بمثابة 

 التكويني.

 

 المسائل المفتوحة  -9

 تقديم  -أ

بينا أن مجموع عددين أوليين أكبر قطعا من  5من الحصة رقم  3النشاط من  1السؤال رقم في 

 .  2هو عدد زوجي ، يمكن أن نالحظ أن هذا العدد الزوجي هو أيضا أكبر قطعا من  2

 هو : 3من النشاط رقم  2اذن العكس المطلوب في السؤال رقم 

 (  P) هو مجموع عددين أوليين"  𝟐"كل عدد زوجي أكبر قطعا من العدد  

كريستيان كولد األلماني وضعه العام الرياضي  ( Conjectureبمثابة تظنن )  هي( P) العبارة  

( والتي لم يتوصل  Euler)  أولر السويسري ( للعالم الرياضي Christian Goldbach)  خبا

خر ان هذه العبارة هي بمثابة مسألة آن أي عالم أو باحث رياضي من إثباتها. بمعنى لحد اآل

 مفتوحة.

 عريف ت -ب

أو لم يتم التوصل الى حلها  هي مسائل غير محلولة ( Problèmes ouverts) ة حالمسائل المفتو

 .، حيث يفترض أن لها حال أو نتوقع ذلك لكن لم يتم التوصل اليه أو البرهان عليه

 مالحظة  -ت

تقدم ألول مرة للمتعلمين( والموجودة  الجديدة ) التي الرياضياتية المفاهيمالمعارف وجل 

، اذا لم نتدخل كمدرسين من  بمثابة مسائل مفتوحة بالنسبة للمتعلمين  تعتبر بالمقررات الدراسية 

أجل المساعدة الديداكتيكية )التوجيه، التنشيط.....( ، الشيء الذي فصلناه في مختلق مراحل 
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نموذج جورج بوليا لحلول المسائل الرياضية  المسألة أعاله ، وأيضا في مختلف مراحل-الوضعية

. 

 

 تطبيق  -ث

 ( أعاله ، هذه العبارة هي بمثابة مسألة مفتوحة. P) العبارة نعتبر 

 ( باستعمال المكممات المنطقية. Pأكتب العبارة  ) -1

 .( صحيحة بشكل جزئي Pبين أن العبارة )  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 
 

 

 :حصة دراسية لحلول المسائل الرياضيةتدبير 

 :تمهيد -0

المفاهيم الرياضية للمتعلمين داخل الفصل  تقديمالتعرف على كيفية  سنحاول في هذه الحصة

الدراسي وهو الشيء الذي تعرفتم عليه ، بل مارستموه بشكل عملي خالل الوضعيات المهنية 

 داخل المؤسسات التطبيق.

 مالحظة:

في حقيقة األمر هو تدبيرا  ه، لكنالتدبيرمن  عنصر أساسي هوالذي نتوخاه هذا التقديم 

أما التدبير الفعلي والعملي هو الذي جسدتموه داخل الفصول الدراسية مع  افتراضيا ،

متعلمي المستويات المسندة لكم خالل الوضعية المهنية الثانية ، حيث أن كل واحد 

 منكم قدم درسا أو مقطعا من درس أو مفهوما رياضيا أو......

 تدبير حصة دراسية : -9

 :مفهوم التدبير 

وينفذها مع وينجزها فعال التي يتصورها المدرس وينظمها التدبير هو مجموعة من األ

متعلميه ومن  أجلهم، قصد دفعهم الى االنخراط في بناء تعلماتهم ودعمهم وتوجيههم 

 ( CLERMONTوتطويرمعارفهم و  مهاراتهم ومواقفهم. ) 

 

 مالحظة:

التقويم ( ال يمكن  -التدبير–نالحظ من خالل هذا التعريف أن المكونات الديداكتيكية الثالثة )التخطيط 

الذي يتضح جليا عندما نكون في وضعية تقديم )تدبير ( حصة دراسية مع  ءالفصل فيما بينها ، وهو الشي

، بحيث قبل أن نقدم هذه الحصة ال بد و أن ننظم ونرتب هذا األمر الذي  فصل الدراسيال المتعلمين داخل 

  9الحصة رقم 
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بنائي  –نريد تقديمه ) التخطيط ( وداخل هذا التقديم ال بد  من وجود تقويم  بل ربما تقويمات ) تشخيصي 

 ...(.تكويني. –

 

 :أنواع التدبير 

يمكن التمييز بين أربعة أنواع أساسية : تدبير  تعلمية –خالل تدبير عملية تعليمية 

تدبير الوسائل الديداكتيكية وهي  –تدبير الزمن  –تدبير الفصل الدراسي  –التعلمات

متفاعلة ومتداخلة فيما بينها بحيث ال يمكن الفصل فيما بينها أثناء تقديم نشاط رياضي 

 معين.

رسلة اليكم في الحصة األولى  من الوثيقة الم 5للمزيد من التفاصيل أنظر الصفحة 

 )مجزوءة التدبير(مارس  25يوم 

 تعلمية :–تعليمية  سيناريو حصة 

) مدتها مرتبط بإنجاز الخطوات تعلمية  –حصة تعليمية فهوم معين في نفترض أننا نريد تقديم م

 لمستوى من المستويات الدراسية ، من أجل ذلك يمكننا اتباع الخطوات التالية: الواردة أدناه ( 

 تحديد المستوى الدراسي الذي يندرج فيه هذا المفهوم. -1

 تحديد الدرس الذي ينتمي اليه هذا المفهوم. -2

 تحديد االطار الذي يتموضع فيه هذا المفهوم. -3

 ككل. تحديد أهداف هذا المفهوم وتموقعه من بين أهداف الدرس -4

 تحديد المكتسبات القبلية بتفصيل المرتبطة بهذا الهدف. -5

 تحديد الوسائل الديداكتيكية الداعمة لهذا الهدف. -6

داخل الدرس أو دروس أخرى أو ربما مواد  تحديد امتدادات هذا المفهوم سواء -7

 أخرى.

 اقتراح نشاطا أو أنشطة لتشخيص المكتسبات القبلية الضرورية لتقديم هذا المفهوم ، -1

 مع اعطاء المدة الزمنية التقديرية إلنجازه أو انجازهم ، وتوضيح طريقة العمل .

 وضعية استقرائيةأو  وضعية مشكلةاقتراح نشاطا بنائيا يكون بمثابة  -9

تكون من الخاص الى العام ( تتضمن أسئلة دقيقة ومتدرجة يمكن حلها من  ) والتي

استنتاج هذا المفهوم ، موضحا طريقة وشكل العمل المعتمدة  وتقنيات التنشيط وكيفية 

، اغوجية،  مع  تحديد مهامك و دوركالديداكتيكية  و المعينات البيد لاستثمار الوسائ

 تعلمات  في هذه المرحلة.وكذلك مهام و أدوار المتعلمين والم
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، مع إعطاء المدة ديمه للمتعلمينحال للنشاط البنائي المقترح الذي يمكن تق نجازا -11

 .جاز هذا النشاط من طرف المتعلمينالزمنية القديرية الالزمة إلن

د انجازهم ألسئلة النشاط تحديد الصعوبات التي يمكن أن تعترض المتعلمين عن -11

الكتابية ( التي يمكن ادراجها لمساعدة المتعلمين  –الشفوية  ، وما هي األسئلة )البنائي

 على تجاوز هذه المعيقات .

اقتراح نشاطا تكوينيا ) تمرينا تطبيقا ( أو أنشطة تكوينية ) تمارين تطبيقية (  -12

لقياس مدى تمكن المتعلمين من فهمهم وتمكنهم من هذا الهدف ، مع اعطاء المدة 

 ريقة العمل.الزمنية التقديرية وتوضيح ط

تحديد األخطاء الممكن ارتكابها من طرف المتعلمين واقتراح أنشطة مناسبة   -13

 لمعالجتها.

اقتراح سيناريوها بيداغوجيا مناسبا تعدل فيه ما تراه غير مالئم في هذه الحصة  -14

التعلمية .) نفترض في هذه المرحلة أنك قدمت المفهوم المطلوب وذلك –التعليمية 

 ة( . هذه المرحلة تسمى بالبعد التبصري  للممارس 13الى  1من بإنجازك للمراحل 

 تحسين األداء. تطوير و والتي تتوخى


