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  مقدمة

 من التعليم االبتدائي، كما أنه مرحلة وسطى ن جذع مشترك يلجه التالميذ الوافدويعترب التعليم الثانوي اإلعدادي مبثابة
يتلقون خالهلا تكوينا يستجيب للمواصفات املطلوبة ملن سيواصلون تعليمهم مبختلف جذوع التعليم الثانوي التأهيلي أو مبراكز التكوين 

  .املهين أو الذين سينقطعون عن الدراسة والدخول يف احلياة العملية
  

العايل، فهو من جهة امتداد طبيعي للتعليم التعليم الثانوي اإلعدادي والتعليم التأهيلي فيعترب حلقة وسيطة بني        أما التعليم الثانوي 
الثانوي اإلعدادي، حيث يعمل على تنظيم وترسيخ وتعميق ما اكتسبه املتعلم من معارف ومهارات ومواقف خالل هذه املرحلة، ومن 

 خالهلا تكوينا أساسيا علميا ولغويا نظريا وتطبيقيا يستجيب ملواصفات اخلرجيني من خمتلف جهة أخرى، يعترب مرحلة يتلقى التالميذ
  . شعبه الذين سيلجون مؤسسات التعليم العايل أو مركز التكوين أو الذين سيدخلون احلياة العملية

  

 الثانوي وبني احلاجة إىل بداية التخصص، سعيا إىل        اعتبارا ملا سبق فإن احلرص على التوفيق بني التكوين العام املطلوب يف التعليم
متكني التلميذ من متابعة دراسته العليا يف أكرب عدد ممكن من املعاهد والكليات، يتطلب من املدرسني االهتمام الدائم مبالحظة تالميذهم 

لولوج  أو يت تؤهلهم ملواجهة احلياة العمليةوتعرف قدراهتم وإمكانياهتم وميوالهتم وإكساهبم خمتلف املهارات والكفايات الضرورية ال
  . موفق للتخصص اجلامعي املناسب، هذا إىل جانب إبالء التعلم الذايت ما يستحقه من أمهية

    

ندماج يف جمتمع  ونظرا للتحدي الكبري الذي يشكله التطور السريع للمجتمع، والذي يتجلى يف اإلعداد املناسب لشباب اليوم لال      
وذلك لصعوبة توقع املعارف الشاملة والكافية اليت سيحتاج إليها املتعلم مستقبال، فإنه ينبغي احلرص على أن يستفيد التالميذ من الغد، 

تكوين متكامل، يتمكنون من خالله من احلصول على رصيد مناسب من املكتسبات املعرفية واملهارية والتجارب التعليمية والكفايات 
ع بقيم وسلوكات ومواقف وجدانية ضرورية لتكيفهم اإلجيايب واملسامهة الفعلية يف بناء هذا اجملتمع، إذ أن املعرفة املنهجية، ومن التشب

وعليه فإن التكوين الرياضي للتالميذ ال ينحصر فقط يف . اليت ال تتحول إىل قدرة متكن صاحبها من التصرف بكيفية مرضية ال قيمة هلا
 املكتسبات حية ذات معىن من خالل هذهملربهنات والنتائج والتقنيات بل ينبغي أن يتعداه إىل جعل متالك الصوري للتعاريف وااال

  .حل املسائلالقدرة على توظيفها والتوليف بينها يف مواجهة التحديات و
 

رس قضية وال إن التلميذ يف بداية مراحل تعلمه، ال يعرف كيف يستعمل ما اكتسبه من معارف، فهو ال يدري كيف يتناول بالد
لذا فإن تعلم هذه املهارات بصورة حقيقية، يفرض نفسه يف . كيف يعاجل مسألة أو يقدم حال حىت ولو متكن من اكتشاف عناصره

فينبغي تدريب التلميذ على مواجهة املواقف الطارئة وحل املسائل غري املتوقعة وختيل الوسائل الكفيلة . خمتلف مراحل التعليم الثانوي
كما ينبغي تعويده على حتليل األمور بإرجاعها إىل أصوهلا واالستدالل . يات جديدة والقيام بأعمال مل يسبق له أن قام مبثلهالبلوغ غا

اس وعلى نقذ مالحظاته اخلاصة باللجوء إىل التحقيق الدقيق يعليها اعتمادا على الوقائع املالحظة دون سواها ومترينه على املالحظة والق
  .ية وعلى اإلحاطة باألسئلة يف مشوليتها وحتليلها يف جزئياهتا وعلى عرض القضايا بوضوح وموضوعيةوالتجربة القطع

  

إن مهمة املدرسني مل تعد تقتصر على ترسيخ أفكار معينة يف أدهان التالميذ أو حشوها بكمية كبرية من املعارف 
ب املتنوعة لن تكون أكثر من صيغة خالية من كل معىن، كما أهنا ال واملعلومات، فالفكرة اليت ال تأيت نتيجة تراكم املالحظات والتجار

ميكن أن تترسخ يف األذهان، ومن هنا فإنه ينبغي للمدرسني أن يعودوا تالميذهم على تكوين آرائهم الشخصية منبهني إياهم باستمرار 
ناقشة وأن كل مناقشة ينبغي أن تؤدي إىل نتيجة، إىل أنه ليس هناك سؤال يتضمن إجابة واحدة فقط، وأن أفضل احللول يظل قابال للم

وأنه ينبغي التعود على اختاذ القرارات بعد البحث والتمحيص واملوازنة بني األمور؛ إهنم سيسامهون بذلك يف تكوين عقول متشبعة 
  .مبفهوم النسبية ومتفتحة على األفكار ال تفصل بني النظرية والتطبيق وضرورة التصرف
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فإن تعليم الرياضيات يف التعليم الثانوي ينبغي أن يساهم يف تنمية قدرات التلميذ على العمل الشخصي  وعلى العموم، 
والتكوين الذايت وتقوية استعداده للبحث والتواصل وتعليل مواقفه ومتكينه يف كل مستوى من مستويات هذا الطور من أساس متني 

  .الندماج يف احلياة مالئمة أو ليم العايل يف ظروف جديعده ملتابعة دراساته بالتعل
  

  األهداف العامة لتدريس الرياضيات
  

األمر . حتتل الرياضيات يف التعليم الثانوي مكانة متميزة، تستمدها من مسامهتها الفعالة يف حتقيق األغراض احملددة هلذا التعليم  
ع  يكون مالئما لواقا التعليم الذي ينبغي أنهذ. جدانياتكوين التلميذ عقليا ووالذي يتعني معه حتديد وظيفة تعليم الرياضيات يف 

التلميذ، منسجما مع املعطيات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية لبالده، متفتحا على التطورات اليت يعرفها عامل اليوم بشكل جيعله قادرا 
  . املستجدات املعرفية والتكنولوجيةعلى التكيف باستمرار مع

  

حتقيقا ملا نص عليه امليثاق الوطين للتربية والتكوين من اختيارات فإنه ينبغي أن تعكس األهداف العامة اعتبارا ملا سبق و  
وميكن إمجال هذه . لتدريس الرياضيات بالتعليم الثانوي، أمهية الثقافة الرياضية ومسامهتها يف اندماج املواطن يف جمتمع يتطور باستمرار

  :األهداف يف ما يلي
  

ذ قيما واجتاهات إجيابية جتاه الرياضيات، يولد لديه الثقة يف قدرته على ممارستها وجعله مقدرا ملكانة إكساب التلمي .1
  :الرياضيات يف تنمية الفرد واجملتمع 

 إكسابه الثقة بالنفس يف الرياضيات وتنمية مواقف إجيابية حنوها؛ •
 تذوقه للقضايا اجلمالية يف الرياضيات كالنمط والتماثل والزخرفة؛ •
 تقديره لدور الرياضيات يف التقدم العلمي واالجتماعي واختاذ القرارات؛ •
 

 :تنمية قدرة التلميذ على حل املسائل .2
 .تنمية قدرته على استعمال املقاربات حبل املسائل لدراسة وفهم احملتوى الرياضي •
مألوفة والتعبري عنها بنماذج  تنمية قدرته على صياغة مسائل انطالقا من وضعيات رياضية أو واقعية مألوفة أو غري  •

  رياضية؛
  اكسابه استراتيجيات متنوعة حلل املسائل وتطبيقها؛ •
  تنمية قدرته على التحقق من النتائج وتأويلها بالرجوع إىل املسألة األصلية؛ •
  تنمية قدرته على تعميم احللول واالستراتيجيات على املسائل اجلديدة؛ •

  

 :ضياتنمية قدرة التلميذ على التواصل ريا .3
 باعتماد التعبري الشفوي   أو حل مسألة استراتيجيهتنمية قدرته على منذجة وضعيات أو عرض برهان أو توضيح  •

 والكتايب أو استعمال الرسوم واملبيانات أو الطرق اجلربية؛
  تنمية قدرته على بلورة وتوضيح متثالته حول األفكار الرياضية والوضعيات وتوظيفها؛ •
  دراك الصحيح لألفكار الرياضية؛تنمية قدرته على اإل •
  تنمية قدرته على استعمال مهارات اإلنصات والكتابة والفحص لتأويل وتقومي األفكار الرياضية؛ •
وصياغة مظنونات ...)  حلل مسألة، خوارزمية، استراتيجيهبرهان، (تنمية قدرته على مناقشة األفكار الرياضية  •

  وأدلة مقنعة؛
  ة ودور الترميز الرياضي؛تنمية قدرته على تقدير قيم •
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  :تنمية قدرة التلميذ على استعمال االستدالل الرياضي .4
 تنمية قدرته على ممارسة االكتشاف الرياضي من خالل مناذج مالئمة؛ •
 تنمية قدرته على التعرف على االستدالل االستقرائي وتطبيقه؛ •
 ستنتاجي وتطبيقه؛الرته على التعرف على االستدالل اتنمية قد •
 ه القدرة على استعمال أساليب الربهان املختلفة؛ إكساب •
  . تنمية قدرته على فهم طرق االستدالل وتطبيقها •
  تنمية قدرته على وضع املظنونات وإقامة براهني وتقوميها؛ •
 إكسابه الدقة يف التفكري وإصدار األحكام •
  تنمية قدرته على التأكد من صالحية أفكاره؛ •
  مثلة مضادة؛تنمية قدرته على إعطاء أمثلة وأ •
  تنمية قدرته على تقدير قوة استعمال االستدالل كجزء من الرياضيات؛  •

  

 :تنمية قدرة التلميذ على إقامة ترابطات .5
 تنمية قدرته على النظر إىل الرياضيات كوحدة متكاملة؛ •
  تنمية قدرته على البحث يف املسائل ووصف النتائج باستعمال متثيالت أو مناذج رياضية؛ •
 ه على استعمال فكرة رياضية الستيعاب أفكار رياضية أخرى؛تنمية قدرت •

 

 :تزويد التلميذ بأسس متينة يف الرياضيات تؤهله لدراسات مستقبلية أو لالندماج يف احلياة العملية يف ظروف مالئمة .6
  إكسابه معارف ومهارات أساسية يف خمتلف فروع الرياضيات؛ •
  دراسته املستقبلية أو االندماج يف احلياة العملية؛إكسابه معارف رياضية ومهارات كافية ملتابعة •
إكسابه معارف رياضية ومهارات لفهم واستيعاب حمتويات الوحدات الدراسية األخرى خاصة منها العلمية  •

 والتكنولوجية؛
 .إكسابه مهارات أساسية الستخدام التكنولوجيات احلديثة •

 

  طرائق التعلم
ورة تعلم التالميذ ومواضيع هذا التعلم تدفعنا للتأكيد على مبدأين بيداغوجيني سريشدان املدرس        إن املعلومات احلالية حول سري

  :يف عمله
  .تيسري وتشجيع املشاركة الفعلية للتالميذ يف كل ما له عالقة مبوضوع التعلم وباإلستراتيجيات اليت تعدل هذا التعلم •
  .التعلمتفضيل اللجوء إيل طريقة حل املسائل يف مجيع مراحل  •
 

وقد بينت عدة حبوث ودراسات أنه جيب على التلميذ أن يكون حمركا لتعلمه وفاعال أساسيا لتربيته وأن بناء معرفة ما هي 
سريورة معقدة ترتبط بالدرجة األوىل بالتلميذ وبالتايل فإن املدرس مطالب بإتاحة الظروف اليت تدعو التالميذ إىل توظيف معلوماهتم 

ول استراتيجياهتم وتصوراهتم حملاولة جعلهم يتقدمون يف بناء مفهوم ما، وذلك باختيار األنشطة والوضعيات اليت وحمورة التعلم ح
تفضي إىل اكتشاف مفاهيم جديدة تؤدي ) أي تقنيات ومعارف مكتسبة" (أدوات" تؤدي إىل طرح مسائل يتطلب حلها استعمال 

ون واعني بأن تالميذ هذا السن بصفة عامة حيويون ومتحركون وفضوليون تتيح إنشاء معارف جديدة، وجيب أن نك" أدوات"إىل 
ويستحسن هنا اعتماد مقاربة . حيتاجون يف غالب األحيان إىل أنشطة ملموسة إلثارة وتنمية انتباههم ولتناول مفاهيم أكثر جتريدا

ها مناقشات سواء داخل جمموعات مصغرة أو مع املدرس تعتمد اقتراح أنشطة تتم معاجلتها بامليايدة أو أنشطة استكشافية أو بنائية تلي
  .واليت يتمكن التالميذ خالهلا من مقارنة نتائجهم واستخراج اخلالصات
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 وقدرة اإلنصات والتعبري تساعد التالميذ على اكتساب املعارف واملهارات كما أن واحلذقإن الطريقة اليت تستدعي املالحظة 

فبطرحه األسئلة أكثر من إعطائه أألجوبة تتم . يف تدخالته ميكن كذلك، أن تسهل مشاركتهم يف تعلمهمالكيفية اليت يعتمدها املدرس 
مساعدهتم يف بناء معارفهم، إن كل سؤال يساعد التلميذ على التقدم وكل سؤال ميكن أن يطرحه على نفسه هو إجراء يسهل 

  .مشاركته يف تعلمه
  

هي تنمية ممارسة األنشطة الرياضية وأن ممارسة هذه األنشطة ال تتم دون ممارسة حل واعتبارا لكون التربية الرياضية عموما 
املسائل فإن حل املسائل يف الرياضيات يعترب، يف نفس الوقت، مهارة أساسية ينبغي تنميتها عند التلميذ ووسيلة ينبغي تفضيلها يف 

إن . املواقف االجتماعية العاطفية واستراتيجيات حل املسائل لديهمتدريس الرياضيات لتنمية املعارف الرياضية واملهارات الفكرية و
هذه املقاربة تتضمن، يف نفس الوقت، نشاط التلميذ واللجوء إىل األسئلة سواء منها اليت يطرحها املدرس على التلميذ أو تلك اليت 

  .يطرحها التلميذ على نفسه أو التالميذ فيما بينهم
   

  : صنفني من املسائلولتجنب أي التباس منيز بني
يتضمن املسائل اليت يتطلب حلها اختيار التلميذ لتأليفة مالئمة ملعارف سبقت دراستها أو مهارات متت : الصنف األول •

  .تنميتها من بني عدد كبري من التأليفات املمكنة اليت صادفها من قبل
ارف ومهارات واستقاللية كبرية يف التفكري حيتوي على مسائل يتطلب حلها ابتكار تاليفة جديدة ملع: الصنف الثاين •

   ). raisonnements plausibles(واستعمال استدالالت مقبولة ظاهريا 
 

إن القدرة على حل هذه املسائل تفترض تنمية مهارات عديدة من مستوى رفيع وبالتايل تستلزم أن يكون التعلم مطبوعا هبا، 
ل من الصنفني تقتضي ربط وضعية بنموذج كلما كان من السهل عليه حتليل هذه وكلما وضع التلميذ يف وضعية حتتوي على مسائ

  :وإنه ملن األمهية مبكان قبل اقتراح إي مسألة على التالميذ طرح السؤالني التاليني. الوضعيات وإجياد احللول هلا
o ما هي املعارف واملهارات اليت يتوفر عليها التلميذ حلل هذه املسألة؟  
o  واملهارات اليت ميكن أن يكتسبها التلميذ حلله هلذه املسألة؟ما هي املعارف  

 

لتمهيد (على املدرس اعتماد مقاربة حل املسائل يف خمتلف مراحل تلقني املعارف وتنمية املهارات الرياضية سواء من قبل 
  :لة، فاملسائل تعترب أداة فاع)يف إطار إعادة توظيفه(أو بعد ) ملتابعة تقدمه(أو أثناء ) التعلم

o مفاهيم وخاصيات وخوارزميات وتقنيات : الستكشاف وبناء وتوسيع وتعميق وتطبيق وإدماج املعارف الرياضية
  ..... وأساليب

o تنظيم وبناء وجتريد وحتليل وتركيب وتقدير وتعميم واستنتاج وتربير: الكتساب مهارات فكرية.....  
o اآلخرين وأن يكون واسع اخليال ومبتكرا بقدر ما هو صارم الوعي بقدراته واحترام وجهة نظر : الختاذ مواقف إجيابية

  ... ودقيق
o البحث عن ضوابط مشاهبة :  حل املسائلتالستعمال خمتلف استراتيجيا )régularité( متثيل مسألة بواسطة شكل ،

  ). à rebours(أو مبيان وإنشاء جدول واالستعانة بنموذج واستعمال صيغة وبناء معادلة بكيفية عكسية 
 

وجتدر اإلشارة إىل أن التأكيد على حل املسائل ال يعين أن التمارين ليست هلا مكانة يف تعليم وتعلم الرياضيات ذلك أنه 
بالنسبة للدور الذي تلعبه املسائل فإن دور التمارين خمتلف وتكميلي، حيث ميكن للتمارين أن تساعد يف تثبيت املهارات واآلليات اليت 

إن التمارين ال ميكن أن ... ن قبل أو تيسر تطبيق بعض التعاريف واخلاصيات اليت سبقت دراستها يف الفصلتدرب عليها التلميذ م
  .حتل حمل املسائل وال املسائل أن تعوض التمارين
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وباستثمار حل املسائل يستدرج املدرس التلميذ للجوء إىل منوذج رياضي معروف يساعده على حتقيق األهداف النهائية 
  . عمال سياق ميكنه من بناء معارف ومناذج أخرىوعلى است
  

  . إن عموميات هذين املبدأين تترك للمدرس حرية كبرية للتصرف يف اختيار كيفية إدماجهما يف عمله البيداغوجي
  

  :إن أهم مسات الطريقة الناجحة يف التدريس، كما حددها بعض املربني تتجلى فيما يلي
  .ت وبأيسر جهدالقدرة على بلوغ اهلدف يف أقل وق •
 إشراك املتعلم بفعالية يف خمتلف خطوات استكشاف املعرفة وجعله صانعا لتعلمه •
  .تشجيع التلميذ على استحضار الفكر والتفكري املرن البناء واحلكم املستقل •
  .التدرج يف بناء املعرفة من السهل إىل الصعب ومن البسيط إىل املعقد ومن املعلوم إىل اجملهول •
ل استعدادات ومؤهالت التلميذ الكامنة اليت متكنه من اكتساب جمموعة من املهارات واملعارف و رصد واستغال •

  . املواقف الضرورية لبناء شخصيته واملسامهة الفعلية اإلجيابية يف تنمية وتطوير جمتمعه
يوال ته، وجتنب كل اعتماد مبدأ اإلثارة والتشويق والفضول وحب االستطالع إىل جانب االهتمام برغبات التلميذ وم •

  . أشكال التثبيط واجلرح والتوبيخ
اعتماد أساليب املناقشة واحلوار ومتركز العملية التعليمية حول املتعلم بدل املعلم،عكس ما عليه األمر يف الطرائق  •

  . التقليدية
لى التعلم الذايت هي أصلح طريقة     وعليه فإن الطريقة النشيطة اليت تعتمد على اجملهود الشخصي للتلميذ وعلى مبدإ القدرة ع

ميكن تطبيقها يف هذه املرحلة؛ اعتبارا ملا سبق فإنه على املدرس أن حيرص على تنظيم عمله يشكل ميكنه من حتقيق نشاط مجاعي منظم 
  .يتيح جلميع التالميذ فرص املشاركة متجنبا كل أشكال التثبيط أو اإلحباط

  

  الوسائل التعليمية
  

تعلم وحتسينها يلجا املدرس إىل توظيف عدة أدوات ووسائط بيداغوجية تعمل على إثارة القوى العقلية لتسهيل عملية ال  
وتتعدد هذه األدوات تبعا لنوعية النشاط التربوي املرغوب فيه واخلصوصيات الديداكتيكية واملعرفية للمادة؛ ومن . واحلسية للتلميذ

كتاب املدرسي، النصوص والوثائق التربوية املطبوعة، الرسوم واخلطاطات واجلداول بني هذه الوسائل على سبيل املثال السبورة، ال
. املبيانية، املسلط العاكس وأشرطة الفيديو واآلالت احلاسبة العلمية منها واملربجمة والربامن التعليمية وغريها من الوسائل األخرى

  :وسنكتفي هنا بعرض الوسائل التربوية التالية
  

  السبورة .  أ 
  

هي أكثر الوسائل استعماال، وأداة العمل الرئيسية بالنسبة للمدرس، وتكمن أمهيتها الديداكتيكية يف كوهنا متكن املدرس من 
تدوين مكونات الدروس وتسجيل خالصات التفاعل الصفي من تعاريف وخاصيات وشروح وملخصات وجداول وبيانات ومتارين 

أفضل للمعارف واكتساب أيسر للمهارات والتقنيات وأخذ وتسجيل النقط؛ غري أن اختيار كما متكن التلميذ من استيعاب . وبراهني
هذه الوسيلة يتطلب من املدرس وضوح اخلط وتنظيم املعلومات املسجلة تنظيما حمكما متناسقا يسمح للمتعلم بتدارك ما يفوته يف 

  .سياق درس معني
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  الكتاب املدرسي. ب 
  

سي أداة تعليمية وتعلمية بالنسبة للتلميذ واملدرس على السواء؛ فهو ترمجة ملا ترمي إليه التوجيهات التربوية   يعترب الكتاب املدر
  :من أهداف، وتكمن أمهيته التربوية والديداكتيكية فيما يلي

ات أساسية ميثل للتلميذ وسيلة عمل متكاملة ومنظمة حاضرة يف البيت واملدرسة تعوده على التعلم الذايت وتكسبه سلوك •
  يف بناء شخصيته منها التركيز يف العمل والقراءة اهلادفان والنقد والتوليف واختاذ املواقف اإلجيابية؛

  ميكن التلميذ من االستعداد القبلي للدرس ويساعده على استكمال معلوماته حوله؛ •
على حتضريه حتضريا مناسبا من خالل ميثل بالنسبة للمدرس مرجعا جامعا للربنامج مرتبا ومنظما تنظيما منطقيا يساعده  •

  .ما يتوفر عليه من وسائل تعليمية أعدت وفق الشروط البيداغوجية اليت توصي هبا التوجيهات التربوية
 

إن مزايا الكتاب املدرسي كثرية ومتعددة، غري أن توفره لدى مجيع التالميذ ال يعفي املدرس من حتضري دروسه وهتييئها بكل 
بغي بأي حال من األحوال أن يعتمد عليه إىل أبعد احلدود ألن الكتاب املدرسي، مهما بدلت من جهود يف تأليفه، عناية، كما ال ين

كما أن االقتصار عليه وحده يف خمتلف مراحل بناء الدرس قد يضفي على التفاعل . يظل قاصرا عن حتقيق كل األهداف املرسومة
  .طة واحلوافز لرفع قابلية التعلم لدى املتعلمنيالصفي طابع الرتابة، الذي يتطلب تنويع األنش

  

وإذا ما حصل أن كان عرض األستاذ كثري الشبه مبحتوى الكتاب املدرسي فإنه ينبغي إرشاد التالميذ إىل االكتفاء بتسجيل 
لتالميذ عليها، ويف ، وهي مهارة ينبغي أن تعلم ويتعود ا...)تعاريف، خاصيات، مربهنات، مالحظات، (النقط الرئيسية يف دفاترهم 

أما إذا كان العرض عكس ذلك فإنه ينبغي أن يشفع . هذه احلالة يكون التالميذ أكثر إقباال على العمل وتتضاعف مشاركتهم
هذا وإن للكتاب املدرسي قيمة كربى . بالشروح الضرورية اليت متكن التالميذ من االهتداء إىل حمتوى الدرس والنسق الذي سار عليه

  :ة التلميذ خارج الفصل، كما سبقت اإلشارة إىل ذلك، إذ أنهيف مساعد
  يشتمل على جوهر الدرس املقدم داخل الفصل بصورة أوضح وأدق من دفتر الدروس؛ •
  يعفي املدرس من كتابة معطيات بعض التمارين واملسائل؛ •
  يقدم رصيدا من النصوص الصاحلة للعمل االختياري؛ •
  غيب؛يقدم بديال عن الدرس للتلميذ املت •
  . غلب وفته لتوظيف املفاهيم إىل بعض القضايا البسيطة ليكرس أقد يساعد املدرس على اجتناب التطرق •
 

 التكنولوجيات احلديثة يف اإلعالم والتواصل. ج 
    

 قادرا من بني املواصفات املرتبطة بالكفايات واملضامني واليت ينبغي أن تتوفر يف املتعلم يف هناية سلك التعليم الثانوي كونه
على استعمال التكنولوجيات اجلديدة يف خمتلف جماالت دراسته ويف تبادل املعطيات، واعتبارا لكون األدوات املعلوماتية من آلة حاسبة 
عادية أو علمية أو قابلة للربجمة وتوظيف احلاسوب من خالل ما يتوفر عليه من برامن إعالمية قابلة لالستثمار يف عدة جماالت من 

  :ات وأداة مساعدة يف تقريب وبناء عدة مفاهيم رياضية فهي تساعد علىالرياضي
  تبسيط بعض احلسابات وحتديد القيم املقربة؛ •
  التحقق من بعض النتائج؛ •
  وضع ومتحيص بعض املظنونات؛ •
  معاجلة بعض القضايا وحل بعض املسائل اليت تتطلب وقتا كبريا إلجنازها يدويا؛ •
  وأشكال هندسية من املستوى والفضاء ومقاطع هلا؛ إنشاء جداول ومبيانات ومنحنيات •
•  ... 
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    لذا ينبغي احلرص على تشجيع التالميذ على استغالل هذه األداة التعليمية واستعمال املتوفر منها باملؤسسات وتعليم التالميذ 
فيه وتوصي به مقتضيات امليثاق كيف يستعملون ويوظفون خمتلف الوسائط املعلوماتية يف جمال تعلم الرياضيات فهو أمر مرغوب 

  .الوطين للتربية والتكوين
  

  الوثائق التربوية املدرسية
  

  دفاتر النصوص .  1
  

حتظى هذه الوثيقة بأمهية خاصة، فهي من جهة تشتمل على حمتوى الدرس الذي ينبغي أن يسجل فيها بكل وضوح، وكذلك 
قة جهة ثانية، تعترب شهادة موث كانت متداولة على نطاق واسع، ومن على النصوص الكاملة للفروض واالختبارات أو مراجعها، إن

ختلف أنشطة القسم؛ كما تساهم يف تسهيل مهمة األساتذة يف السنوات املقبلة، لكي يعرفوا كيف أجنز الربنامج خالل موسم معني، مل
ة مرجعية ميكن أن تعتمد يف إجناز بعض الدراسات ومتكن األساتذة املبتدئني من اإلملام ببعض تقنيات العمل الصفية؛ كما تعترب وثيق

 التربوي مبعلومات مهمة حول سري الدروس واملراقبة املستمرة ألعمال التفتيشوالبحوث التربوية؛ ومن جهة ثالثة، متد اإلدارة وهيئة 
  .دةالتالميذ ومدى التزام األساتذة بالتوجيهات التربوية والتوزيعات الدورية للربامج املقررة للما

 

  دفاتر التالميذ . 2
  

وإن مراقبة دفاتر التالميذ . إن تنمية صفيت اإلتقان والنظام، من الكفايات األساسية اليت ينبغي أن يتحلى هبا مجيع التالميذ
يهات وميكن االسترشاد بالتوج. بانتظام من قبل املدرس ضرورية ومن شأهنا أن تدفع التالميذ إىل االهتمام هبا وعرضها عرضا الئقا

  :التالية يف التعامل مع هذه الوثيقة
ينبغي االهتمام بعرض املعلومات على السبورة وحبسن تبويبها واستغالل خمتلف جوانبها استغالال مالئما مع احلرص  •

  ؛...على االعتناء باإلنشاءات اهلندسية واجلداول واملنحنيات،
  اص يتناسب وحجمه وحصصه ومقرره،ينبغي إفراد كل فصل من الفصول األساسية للربنامج بدفتر خ •
  إشعار التالميذ بأمهية االعتناء بالوثائق التربوية من دفاتر وغريها يف تسهيل املراجعة والتحصيل، •
 وإثبات بعض املالحظات التقوميية أو التوجيهية األخطاء الواردة فيها أو اإلشارة إليهامراقبة دفاتر التالميذ مع تصحيح  •

  .املناسبة لكل منها
 

وجيب أن تكون . ذلك أنه من الضروري أن حيتفظ التالميذ يف دفتر الدروس بأثر مكتوب ملا قاموا بإجنازه من أعمال أثناء كل حصة
أما التمارين املنجزة يف الفصل وتقارير الفروض فيجب . عملية كتابة الدروس فيه والعناية به موضوع مراقبة مستمرة من طرف املدرس

  .مارين، الذي جيب كذلك االعتناء به واعتباره مكمال لألولأن تدون يف دفتر الت
  

  التحضري . 3
  

ينبغي أن حيظى حتضري كل درس بعناية خاصة من طرف املدرس، وهذا حيتم عليه أن يعمل يف مستهل كل موسم دراسي على 
عديل بعض جزئيات هذا التوزيع حسب ما إعداد خطة عامة يتضمنها توزيعا دوريا ملختلف فقرات الربنامج، علما بأنه يبقى بإمكانه ت

وبوسع املدرسني املبتدئني أن يستعينوا يف هذا املضمار بتجربة زمالئهم األكثر خربة والرجوع إىل دفاتر النصوص . تقتضيه الظروف
لتمييز بني ما هو ويف هذا الصدد فإنه يتعني على املدرس القيام بدراسة شاملة لربنامج هذا الطور وذلك بشكل يتيح له ا. القدمية

أساسي وبني ما هو ثانوي، وميكنه من إقامة روابط وجسور بني برامج خمتلف املستويات من جهة، وداخل الربنامج الواحد من جهة 
 التذكري هنا بأن أي مفهوم، مهما بدا بسيطا، لن يتم اكتسابه بصورة تامة عند تقدميه للمرة األوىل، وإمنا يتم له ذلك وجيدر. أخرى
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د إغنائه وتطويره عرب املستويات الدراسية، كما أن املراحل اليت مير هبا هذا املفهوم خالل سنة دراسية ينبغي أن ختضع لدراسة دقيقة بع
  .حبيث تساهم كل مرحلة يف تسليط الضوء على عنصر من عناصره يف انسجام وتكامل مع املراحل السابقة والالحقة

  

يسمح لنفسه باجترار ما سبق له أن قدمه يف السنوات الفارطة خصوصا وأن خربته تترسخ واعتبارا لكون املدرس الناجح ال 
وتغتين مبرور الزمن، كما أن ظروف العمل وشروطه تتغري بتعاقب األجيال، فإنه جيب أن يتوفر، يف كل مرحلة من مراحل حياته 

 الذاتية، وعلى جتربتهنيا، وعلى مالحظات تربوية ناجتة من املهنية، على مذكرة يومية تشتمل على حمتويات الدروس مرتبة ترتيبا زم
إشارات خاصة ببعض التمارين، كما يزوده بأداة تساعده على رسم خطة العمل للسنة املوالية وميكنه من تبسيط تعليمه والرفع من 

  .فاعليته مهما كانت طريقة التدريس املعتمدة
    

ر املدرس على اإلشراف والتسيري والتنشيط تتطلب منه استعدادا كامال، وبالتايل فإن   إن األنشطة التربوية اليت يقتصر فيها دو
التحضري ال ينحصر يف حتديد أهداف الدرس وعناصره وجزئياته فقط، بل يعدوه إىل توقع طبيعة األسئلة اليت من املنتظر إثارهتا، وذلك 

 ويف حالة ما إذا وجه تدخل أحد التالميذ انتباه املدرس إىل وجود .حىت ال يتخذ الدرس مسارا مفاجئا ال ميكن التحكم يف نتائجه
وأنه من املفيد توجيه عناية املدرس إىل . خلل تفيت أو تربوي يف درسه فإن ذلك ينبغي أن يكون مناسبة للتفكري وإبداء التواضع العلمي

  :ما يلي
  التنبيه إىل النتائج اليت تقبل يف مستوى معني بدون برهان؛ •
  لتجاوزات العشوائية اليت تفوق بصورة واضحة مستوى التالميذ؛جتنب ا •
علما أن الكثري منها ميكن أن يشكل . استبعاد عدد من النقط اليت بالرغم من فائدهتا املؤكدة، ال تتعلق جبوهر الدرس •

  حمورا لتمارين مفيدة؛
غي توخي األناقة يف تقدمي االستدالالت جتنب مجيع الرباهني املصطنعة، حىت ولو كانت براهني رائعة، حيث إنه ال ينب •

  على حساب الوضوح والسجية؛
اإلحلاح على أمهية التعاريف واالفتراضات واحلرص على أن يكون املدرس قدوة يف هذا اجملال حىت ولو كان يبدو يف  •

  .ذلك مضيعة للوقت
 

ذلك أن على املدرس أن يكيفها مع ,  و كيفية صياغتها بنا هنا أن نلفت االنتباه إىل أمهية اختيار التمارين و املسائلوجيدر      
وإذا ما . مستوى تالميذه وأن ميكن اختيارها من التوصل إىل خمتلف املبادرات اليت ميكن اختاذها عند الشروع يف االستدالل أو توجيهه

 فيه بل بالعكس من ذلك فإنه ميكنه أن مت استقاء هذه األنشطة من أحد الكتب فإن على املدرس أال يعتقد أنه مقيد بالنصوص الواردة
مع احلرص على جعل النص واضحا وتاما وخاليا من , حيتفظ بالفكرة ويدخل على النص التعديالت الالزمة لكي تصبح املسألة مفيدة

  . التعابري املبهجة أو احملرية
  

جيب جتنب تقدمي العديد من التمارين كما . كما نذكر بوجوب املزاوجة باستمرار بني الدروس و التمارين يف تنسيق حمكم
املتشاهبة يف حصص الرياضيات، ألن مثل هذا العمل قد يؤدي يف أحسن الظروف إىل ردود األفعال اآللية، ويف أسوأ احلاالت إىل امللل 

  . والنفور
  

م وخرباهتم باستمرار، أقسام من نفس املستوى على املقارنة بني جتارهببكما أنه من املستحسن أن يعمل املدرسون املكلفون 
وأن حياولوا وضع حتاضر مشتركة تراعي اخلصوصيات املميزة ألقسام كل منهم على حدة، وأن يعملوا على إجناز وثائق تربوية والقيام 

وهذا إجراء من شأنه أن يضمن االنسجام املنشود بني طرق . بدراسات مشتركة ملختلف وسائل تقدمي املفاهيم الصعبة والدقيقة
  .دريس واملناهج التعليمية من جهة، واحترام املبادرات الفردية اخلاصة من جهة أخرىالت
   



2006البرامج والتوجيهات التربوية للسنة األولى من سلك البكالورياـ  الصيغة النهائية ـ أبريل    10 

       وفضال عن ذلك، فإن عقد اجتماعات تضم أساتذة املواد العلمية على اخلصوص يعد عمال ضروريا ألنه يساعد على التنسيق 
  . أفضل يف املواد األخرىبني هذه املواد وتكييف خمتلف املعارف الرياضية الستثمارها بصورة 

  
  :التقومي يف مادة الرياضيات

  

يعترب التقومي التربوي مكونا أساسيا من مكونات العملية التعليمية التعلمية، ويلعب دورا هاما يف ختطيط وتنفيذ املنهاج   
املمكنة واملتوفرة إلصدار حكم على التعليمي وهو من حيث االصطالح، يف اجملال التربوي، عملية هتتم جبمع وتنظيم وتفسري املعلومات 

  .مدى حتقق األهداف التربوية اليت مت وضعها مسبقا، هبدف اختاذ قرارات تربوية سليمة ومناسبة
  

يهدف التقومي التربوي إىل قياس التغيري احلاصل يف سلوك املتعلمني خالل مرحلة تعليمية حمددة، ويزودهم بتغذية راجعة من   
كما يسعى إىل متكني املدرس من معرفة ما حققه املتعلمون من . هم الذاتية قبل وإبان وبعد عملية التعلمخالل إطالعهم على جهود

نتائج؛ وعلى ضوء ذلك يقوم بإعادة صياغة األهداف املتوخاة وينتقي أجنع املضامني وأنسب الوسائل والطرق وأكثرها فعالية 
  .لتحقيقها

  

  :تندرج ضمن سريورة التعلم، األنواع الثالثة التاليةومن أبرز أنواع التقومي التربوي اليت   
  

  :التقومي القبلي أو التنبؤي
  

يتمكن املدرس من خالله من قياس مدى توفر املتعلمني على االستعدادات والقدرات واملعارف الضرورية اليت تساعدهم على 
 املتعلمني يف املستوى املطلوب للشروع يف الدرس مسايرة مرحلة تعليمية جديدة؛ فهو إذن أداة متكن املدرس من التحقق من أن

  .اجلديد؛ وهذا النوع من التقومي ميكن أن يتخذ شكل أنشطة كتابية أو شفوية
  

  .التقومي التكويين
  

يدخل هذا النوع من التقومي يف سريورة التعلم ويهدف إىل احلصول على تغذية راجعة؛ ويسمح بالكشف عن مواطن 
وقد يستخدم يف . فهو يطال مكتسبات وقدرات ومهارات املتعلمني إىل جانب الطرائق والوسائل التعليمية. نتاهباالضعف أو اخللل اليت ت

بداية احلصة لقياس مدى متكن املتعلمني من بلوغ األهداف احملددة، كما ميكن أن يستخدم أثناء سياق إجناز الدرس فينصب على قياس 
وقد يستخدم يف هناية احلصة أو الدرس فينصب على قياس مدى حتقق . ة لفقرة أو أكثرمدى متكن املتعلمني من األهداف احملدد

  .األهداف املتوخاة من الدرس؛ وتستخدم فيه مجيع تقنيات املراقبة من أسئلة شفوية أو فروض تدخل ضمن املراقبة املستمرة
ف املسطرة للدرس وإىل تشخيص القصور احلاصل  يهدف إىل حتديد مدى متكن كل تلميذ من األهدا، فهومن حيث اخلصائص      و

  :وأما من حيث األغراض فهو يرمي إىل. يف عملية التعلم وحتديد أسبابه وتعميق البحث يف سبل معاجلتها
  متكني املدرس من بلوغ أهداف الدرس؛ •
 إثره األنشطة متكني املدرس من تشخيص مواطن الضعف ومواطن القوة لدى كل تلميذ مع حتديد أسباهبا؛ فتحدد على •

  التعليمية االستدراكية املناسبة لتجاوز التعثرات اليت يكشف عنها؛
متكني املدرس من حتديد الفوارق بني خمتلف التالميذ أثناء عملية التعلم للتقليص منها؛ فهو يسمح ألكرب عدد ممكن من  •

 .املتعلمني من بلوغ األهداف املتوخاة ليوفر هلم فرصا متكافئة للنجاح
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  التقومي اإلمجايل
  

يأيت بعد مرحلة تعليمية، دورة دراسية، برنامج دراسي، موسم دراسي، هبدف تقدير النتائج النهائية اليت حصل عليها   
املتعلمون ؛ ويدخل ضمن هذا التقومي امتحانات البكالوريا وفروض املراقبة املستمرة، إذا مل تكن مكثفة بالقدر الذي جيعلها تندرج 

  .ومي التكويينضمن التق
  

وإذا كانت األنشطة التقوميية من مراقبة دفاتر الدروس والتمارين واألسئلة الشفوية والكتابية والتمارين التطبيقية اليت تنجز أو   
تصحح داخل الفصل واليت هلا أمهيتها يف تتبع التالميذ من حيث االنضباط وتنظيم العمل واكتساب املعارف واملهارات ويف توجيه 

ط املدرس؛ فإن الفروض احملروسة واملرتلية، أي تلك املسائل اليت تطرح على التالميذ، إما داخل الفصل أو خارجه لكي يقوموا نشا
فهي ال تقتصر . بالبحث فيها وصياغة حلوهلا مث يقوم املدرس بتصحيحها وتقدمي تقارير عنها، حتتل مكانة متميزة يف تدريس الرياضيات

املتعلمني لبعض املعارف واملهارات املتعلقة بفقرة أو جمموعة فقرات من درس أو تشخيص اهلفوات والثغرات على قياس مدى اكتساب 
اآلنية لديهم، بل متكن من القيام مبراقبة حصيلة مرحلة تعليمية معينة من أجل مجع معطيات موضوعية واختاذ قرارات تربوية مناسبة، 

وجتدر اإلشارة هنا إىل . لتالميذ على حل املسائل وإعدادهم لالمتحانات الدورية واملبارياتعالوة على دورها الريادي يف رفع قدرات ا
  .أن التمارين اليومية اليت يكلف التالميذ بإجنازها بني درس وآخر ال ميكن أن حتل بأي حال من األحوال مكان الفروض املرتلية

  

ل ال يتجزأ، والفروض يف هذا التعليم ركن أساسي ال ميكنه أن يقوم على أن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن تعليم الرياضيات ك  
بدوهنا، إذ بواسطتها يتمكن املدرس من تدريب التلميذ على استثمار ما اكتسبه من معارف وما تعلمه من مهارات ومن توفري تغذية 

لتقومي يف مادة الرياضيات ال تيم إال عن طريق فإذا أضيف إىل أن ا. راجعة تساعده على تقومي تعلمه هبدف االرتقاء مبستوى تالميذه
القدرة على حل املسائل ، فإن املدرس الذي ال يهتم بالفروض بنوعيها وال خيصص هلا من الوقت واجلهد ما تستحقه يعد مقصرا بل 

  .خمال بواجبه
  

الل هذا الوقت بشكل مفيد وتتيح وسواء تعلق األمر بالفروض احملروسة، اليت تعود التالميذ على العمل يف وقت حمدد واستغ  
أو تعلق األمر بالفروض املرتلية، اليت تدفع التالميذ إىل البحث يف , هلم فرصا للتعرف على مدى متكنهم من توظيف معارفهم ومهاراهتم

ف وروح املسائل وصياغة حلول هلا يف وقت حر خارج مراقبة األستاذ وتوجيهه، وتتيح فرصا لتنمية مهارات التحليل والتولي
  .االكتشاف، فإنه ينبغي االلتزام باملذكرات الصادرة يف هذا الشأن

  

إن عملية تصحيح أوراق حترير التالميذ من أهم مناسبات التواصل بني املدرس وتالميذه؛ فمن خالهلا يتمكن من اإلطالع   
اكتساهبم للمعارف والتقنيات واملهارات على هفوات التالميذ وتعثراهتم والصعوبات اليت القوها؛ إىل جانب اإلطالع على مدى 

والغاية من هذه العملية تتمثل باخلصوص يف رصد مجيع . املستهدفة وقدرهتم على توظيفها يف حل املسائل الرياضية وترييض الوضعيات
  .أسهمت يف ارتكاهباأخطاء التالميذ مع تصنيفها وحتديد أكثرها شيوعا، والبحث يف إجنازات التالميذ، عن األسباب احلقيقية اليت 

  

وخبصوص أوراق التحرير فإنه جيب احلرص على نظافتها وحسن تقدميها، كما جيب إبالء كامل العناية لتحرير الرباهني   
وعلى العموم فإن على . ولكي يسري العمل بشكل مناسب ينبغي أن حتمل كل األوراق املصححة تقديرات للمدرس. منطقيا ولغويا

وإن كل من يعفي . هتم هبا؛ ذلك أن التلميذ الذي أجنز عمال ما ينتظر، ومن حقه أن ينتظر، حكما على عملهاملدرس أن يقومها وي
نفسه من هذه املهمة أو يتهاون يف القيام هبا خيل بواجبه املهين؛ ويف هذه احلالة ال حيق له أن ينتظر من تالميذه عمال منتجا أو انضباطا 

  .حقيقيا
  

توىل التالميذ أنفسهم عملية التصحيح على السبورة، فلقد سبق أن أعطيت هلم فرصة التعبري على وليس من الضروري أن ي  
أوراق حتريرهم، لذا فتدخالهتم على السبورة تعترب إهدارا للوقت ومنافية ألهداف تقدمي تقرير عن فرض واملتمثل يف إبراز أخطائهم 
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حيحة لتمارين الفرض؛ فاملدرس باعتباره قد صحح أوراق حترير التالميذ واقتراح سبل جتاوزها وليس فقط البحث عن األجوبة الص
واطلع على األخطاء الواردة فيها وحبث عن أسباهبا هو املؤهل األول لتقدمي هذا التقرير، غري أنه ميكن، أحيانا، إتاحة الفرصة ألحد 

كما أنه ليس من .  إطار التشجيع والتحفيزوهو إجراء يدخل يفيف اإلجابة عنه، التالميذ ملعاجلة سؤال ما إذا رأى املدرس أنه قد متيز 
فبعد أن يقوم . الضروري كذلك التعليق على مجيع األخطاء بشكل انفرادي، بل إن أحسن طريقة للتصحيح هي التصحيح اجلماعي

  .ومصادرها وعلى تقوميها لتفاديهااملدرس جبرد األخطاء الفادحة أو الشائعة ينبه التالميذ إليها ويعينهم على الوقوف على أسباهبا 
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  مجالربا
  

 
  امج الرياضياتبر

   بالسنة األوىل من سلك البكالوريا
  مسلك العلوم التجريبية

  مسلك العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية
  مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية

  
   اعتبارات عامة

  

بالنسبة ملسلك العلوم التجريبية ومسلك العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية ومسلك العلوم  نامجربلقد مت اعتماد نفس ال
  .والتكنولوجيات الكهربائية يف السنتني األوىل والثانية من سلك البكالوريا

  

ددية وهندسية وتعامل        إذا كان تلميذ هذين املستويني قد مارس يف اجلذع املشترك العلمي والتكنولوجي وما قبله عدة أنشطة ع
مع جمموعة من املفاهيم الرياضية ووظف أدوات وتقنيات وأمناط من الربهان الرياضي يف حل مسائل متنوعة، فإن تدريس الرياضيات 
بالسنتني األوىل والثانية من هذه املسالك ينبغي أن يصون معارف وقدرات التلميذ وينظمها تنظيما يسمح بالسمو هبا وتوسيع جماالت 

كما ينبغي . توظيفها يف إطار أهداف تدريس الرياضيات احملددة بالتوجيهات التربوية العامة لتدريس  هذه املادة بالتعليم الثانوي
متكينهم من اكتساب معارف ومهارات أكثر تطورا وممارسة أنشطة رياضية هتيؤهم الكتساب مفاهيم أكثر عمومية وجتريدا واستعمال 

هذا وإن صيانة املكتسبات ال تعين السرد السريع وغري . ثر دقة مع األخذ بعني االعتبار خصوصية املسالكلغة وأساليب رياضية أك
 مدروسة متكنه من استحضار وتوظيف تلك إستراتيجيةاملنظم ملا سبق تقدميه من معارف، بل تعين جعل التلميذ يف أوضاع خمتارة وفق 

  .ديدةاملكتسبات ومن الربط بينها وبني املفاهيم اجل
  

إن تدريس الرياضيات هبذه املسالك ال ينبغي أن يقتصر على عرض مجلة من اخلاصيات واملفاهيم الرياضية من طرف األستاذ 
ن التحقق من مدى مسايرة التالميذ ملختلف إيف غياب إشراك فعلي للتلميذ يف التوصل إىل تلك اخلاصيات ويف بناء تلك املفاهيم؛ 

تساهبم لكل املفاهيم والتقنيات واملهارات املنتظرة ومن مستوى قدرهتم على توظيفها ميكن األستاذ من مراحل الدرس ومن مدى اك
؛ كما يسمح للتالميذ بقياس قدراهتم على الفهم والتحصيل وعلى البحث يف املسائل تقومي مردودية تعليمه وقياس فعالية طرائقه التربوية

املسائل وحبثهم املتكرر عن احللول يعدان  يف معاجلةالتالميذ  إن اجملهود الشخصي الذي يبدله .وحل التمارين وصياغة الرباهني الرياضية
كما أن حسن اختيار هذه املسائل والتمارين من طرف األستاذ وتنوعها وتدرجها . من األنشطة األساسية اليت متكنهم من التعلم

 ميكن من حتقيق نشاط رياضي فعلي وذي أثر دائم على تكوين املنتظرةرات وتناسبها مع القدرات احلقيقية للتالميذ وجتاوهبا مع القد
  .التالميذ

  

، وذلك من خالل معاجلة خدمتهاينبغي أن يكون مرتبطا بتدريس مواد التخصص ويف  إن تدريس الرياضيات هبذه املسالك
  . مناذج يتطلب حلها ترييضا هلا وتأويال وتفسريا لنتائجها
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ملعلوماتية يف الربامج اجلديدة للرياضيات بأمهية خاصة، وذلك نظرا للدور الذي أصبحت حتتله يف خمتلف لقد حظيت األداة ا  

اجملاالت واعتبارا للتوجهات واالختيارات احملددة بامليثاق الوطين للتربية والتكوين، يف جمال استعمال التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم 
حلاسبة العلمية أو القابلة للربجمة واألدوات املعلوماتية املتوفرة يف املؤسسات أمر ينبغي تشجيعه استعمال اآللة اوعليه فإن . والتواصل

التأكيد على اجلانب (واالهتمام به، كما ينبغي احلرص على إكساب التالميذ التقنيات الضرورية اخلاصة باستعمال هذه األدوات 
عمال املالمس، إدخال املعطيات، صياغة برامج بسيطة، استعمال الربامن الوظيفي هلذه األدوات، األولويات يف العمليات، است

  .واستغالل القاعات املتعددة الوسائط، يف قدر اإلمكان، واالشتغال بتنسيق مع مدرسي مادة اإلعالميات باملؤسسة...) الرياضية،
  

 من التعبري عن أفكاره شفويا وكتابيا هكنإن تنمية قدرة التلميذ على التواصل رياضيا ينبغي أن حتظى بعناية خاصة فهي مت
بأسلوب سليم لغويا متماسك ودقيق علميا، بلغة سليمة وواضحة؛ فيعرف املتغريات ويشرح ويوضح املصطلحات والتعابري الرياضية 
ع ويترجم رياضيا نص مسألة ويعرض ويربر خمتلف مراحل استدالل رياضي بشكل واضح ومتماسك؛ كما يعرض التربيرات جلمي

النتائج املتوصل إليها ويتواصل بكيفية دقيقة مستعمال مجال مفيدة ومفردات مناسبة معربة؛ ومجيعها مهارات متكن التلميذ من االندماج 
  .بشكل إجيايب يف اجملتمع ومن متابعة دراسته العليا بشكل مرض ويف أحسن الظروف

  

يالت املبيانية واخلوارزميات بعناية خاصة؛ فهي من جهة متكن ينبغي أن حتظى األشكال اهلندسية والرسوم التوضيحية والتمث
 مفاهيم اهلندسة املستوية واهلندسة الفضائية بشكل ملموس؛ كما متكن من تنمية الدقة واإلتقان لدى التلميذ من خالل مزجه إدراكمن 

عددية ينبغي أن حتظى هي األخرى بنفس االهتمام كما أن املسائل والطرائق ال. بني املعلومة النظرية واملهارة اليدوية من جهة ثانية
ويف .... وذلك اعتبارا لدورها املتميز يف إدراك العديد من املفاهيم الرياضية ويف تطبيقها يف جماالت خمتلفة كالفيزياء والتكنولوجيا

  .متكني التلميذ من التوليف بني التجربة واالستدالل الرياضي
  

  اعتبارات خاصة
  

    حليلاجلرب والت . 1
  

 إن اهلدف من إدراج فقرة مبادئ يف املنطق جبميع املسالك، هو تزويد التالميذ مبفاهيم ومبادئ أولية لتنظيم أفكارهم ومدهم       
إال أن بلوغ هذه األهداف ال يتحقق مع . بتقنيات ومناذج تساعدهم على بناء وصياغة الرباهني الرياضية على أسس واضحة وسليمة

  .فصل، بل لن يتأتى ذلك إال باستعمال نتائجه كلما سنحت الفرصة بذلك يف خمتلف فصول الربنامج الالحقةانتهاء هذا ال
  

يعترب حمتوى فصل احلساب املثلثي امتداد طبيعي ملا درس يف اجلذعني املشتركني العلمي والتكنولوجي حيث مت تعزيزه بصيغ   
  . ثلثيةالتحويل مما يسمح حبل جل املعادالت واملتراجحات امل

  

         تلعب الدوال العددية دورا مركزيا بالنسبة جلميع املواد العلمية والتقنية على السواء وحتظى بعناية خاصة يف تدريس الرياضيات 
وتتجلى هذه األمهية يف كوهنا تتيح دراسة سلوكات بعض الظواهر املتصلة املالحظة واستخالص نتائج . بالتعليم الثانوي التأهيلي

لدا ينبغي احلرص على تقدمي هذا املفهوم يف عالقته مع خمتلف املواد العلمية والتقنية بالتعليم الثانوي التأهيلي، وذلك من خالل . أهنابش
اختيار وضعيات ألنشطة مناسبة متكن من إبراز عالقة ترابط بني عنصرين مستقاة من عدة جماالت كالفيزياء والبيولوجيا وامليكانيك، 

  .مرحلة الترييض واملعاجلة الرياضية ومرحلة مراقبة أو تأويل وتفسري النتائج احملصل عليها: مرحلتني أساسيتنيوذلك عرب 
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، لذا املتعلقة بالعموميات حول الدوالالتكنولوجي إىل جل املفاهيم اجلذع املشترك          لقد مت التطرق يف اجلذع املشترك العلمي و
كما ينبغي التركيز على تأويل النتائج مبيانيا وعلى . ة متنوعة والسمو هبا على مستوى التطبيقاتينبغي مراجعتها من خالل أنشط

وهبذا الصدد ينبغي أن يكون التلميذ متمكنا من رسم . استعمال منحىن دالة يف حل وحتديد عدد حلول املعادالت أو املتراجحات
علما أن برنامج هذه السنة يزاوج بني . أن يستحضر أهم خاصياتيهمامنحىن دالة حدودية من الدرجة الثانية أو دالة متخاطة و

  ...). التقريبات– القيم القصوى –اإلكبارات (وبني الدراسات الكمية ...)  الرسوم –التغريات (الدراسات الكيفية 
  

 يهدف باألساس إىل دراسة سلوك دالة         إن مفهوم النهاية من املفاهيم اجلديدة يف هذا املستوى وال يشكل هدفا يف حد ذاته؛ فهو
  .وعليه فإن أي دراسة نظرية هلذا املفهوم تعترب خارج املقرر. يف نقطة وخاصة عند حمدات تعريفها

       إن مجيع الدوال املرجعية والدوال املتفرعة عنها الواردة يف الربنامج دوال متصلة على جمموعات تعريفها وعليه فإن مفهوم 
  . يف هذا املستوى خارج الربنامجاالتصال يعترب

  

وميكن التطرق إىل مفهوم .          يلعب االشتقاق دورا أساسيا يف الدراسة املوضعية والشاملة للدوال ويف حتديد بعض القيم املقربة هلا
 هذا املفهوم بأمثلة عددية اشتقاق دالة انطالقا من معدل تغرياهتا، مع التطرق إىل تقريب دالة بدالة تآلفية وينبغي تدعيم استيعاب

ومتثيالت مبيانية انطالقا من الدوال اليت سبقت دراستها كما ينبغي التركيز باألساس على تطبيقات الدوال املشتقة سواء تعلق األمر 
  .بدراسة تغريات دالة أو حبل مسائل من جماالت خمتلفة

  

واردة يف جزء الدوال، فباإلضافة إىل تقعر منحىن دالة وحتديد نقط يعترب التمثيل املبياين لدالة مناسبة لتطبيق جل املفاهيم ال
انعطافه، مع قبول مجيع النتائج،  فإنه ينبغي االعتناء بدراسة الفروع الالهنائية نظرا ملا هلا من أمهية يف تأويل وترسيخ بعض النهايات ويف 

ية يف حل بعض املسائل وخاصة املرتبطة منها حبل معادالت تدقيق التمثيل املبياين لدالة؛ كما ينبغي استغالل دراسة دالة عدد
  .ومتراجحات

  

إن تقدمي املتتاليات يهدف إىل تعويد التالميذ على التعامل مع وضعيات متقطعة كما يعد مناسبة ملمارسة بعض أنواع 
  .االستدالالت الرياضية

  

  اهلندسة املستوية . 2
  

أشكال هندسية، متثيالت (ن مجيع هذه املسالك توظفها يف جماالت خمتلفة من ختصصاهتا        تكمن أمهية اهلندسة املستوية يف كو
  .؛ وعليه فإن التالميذ مطالبون بأن يكونوا على قدر كبري من اإلملام باخلصائص األساسية للمستوى اهلندسي اإلقليدي... )مبيانية

  

ن خالل دراسة خاصيات بعض األشكال اليت سبق للتلميذ أن تعرف        تتابع هذه الفقرة دراسة املستوى اهلندسي االعتيادي م
  وتعتمد يف ذلك على بعض التطبيقات التحليلية للجداء السلمي، كما توظف األداة املتجهية يف دراسة وصياغة تلك اخلاصيات؛ . عليها

  

 قطعة والتعريف املتجهي ملستقيم كما أن        يسمح املرجح بالتأويل املتجهي لكثري من خاصيات اهلندسة كاالستقامية ومنتصف
خاصياته املميزة وخصوصا التجميعية، متكن من إثبات بعض املربهنات اليت سبق قبوهلا؛ ويعد إنشاء املرجح من األنشطة اليت جيب 

 .لتكنولوجياويبقى املسعى األساسي هو ربط هذه املفاهيم مبختلف تطبيقاهتا يف جماالت التخصص كالفيزياء وا. االعتناء هبا
  

تعترب الدراسة التحليلية للدائرة جماال خصبا لتوظيف حتليلية اجلداء السلمي وخاصة املتعلقة منها باملسافة والتعامد؛ لذا ينبغي   
  .عض املسائل اهلندسيةاز دور الطريفة التحليلية يف حل باحلرص على إبر

  

  .اليت متت دراستها يف املستويات السابقة         يعترب الدوران امتدادا لدراسة حتويالت املستوى 
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  اهلندسة الفضائية . 3
  

.       حتظى اهلندسة الفضائية داخل الربنامج بأمهية خاصة؛ فهي هتدف إىل تقوية إدراك التلميذ خلاصيات الفضاء الفيزيائي االعتيادي
ن ترييض وضعيات ومن التعبري عن خاصيات بعض أجزاء ويعد تقدمي املتجهات يف الفضاء وحتديدها من األدوات اليت متكن التلميذ م

الفضاء تعبريا رياضيا مرنا وعلى الكشف عن بعض اخلاصيات اليت تساعد يف حل بعض املسائل اهلندسية اليت قد يستعصي حلها بطريقة 
ية أو التأويل اهلندسي للنتائج اليت مت غري أنه ينبغي أال تكون الوسائل املتجهية أو التحليلية سببا يف حجب الرؤية اهلندس. هندسية صرفة
  .التوصل إليها

  

  .     ويظل اهلاجس األساسي يف مجيع األحوال هو ربط هذه املفاهيم مبختلف تطبيقاهتا يف جماالت التخصص
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  سنة األوىل من سلك البكالورياللبرنامج الرياضيات 
  مسلك العلوم التجريبية

  يةمسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائ
  مسلك العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية

  

  اهلندسة املستوية
  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

      املرجح يف املستوى . 1
) نقطة nـ مرجح  )42 ≤≤ n؛ مركز الثقل؛  
  ؛ الصمود؛ التجميعية؛صية املميزة للمرجحـ اخلا
  .اثيتا املرجح يف معلم معلومدـ إح

   يف تبسيط تعبري متجهي؛ـ استعمال املرجح
) نقطة nـ إنشاء مرجح  )42 ≤≤ n؛  

  ـ استعمال املرجح إلثبات استقامية ثالث نقط من املستوى؛
  ـ استعمال املرجح يف إثبات تقاطع املستقيمات؛

  .ـ استعمال املرجح يف حل مسائل هندسية وفيزيائية

ـ قبل تعريف املرجح يستحسن التحسيس باالرتباط املوجود بني مفهوم 
  رجح يف الرياضيات ومفاهيم أخرى من بعض مواد التخصص؛امل

  .ـ ينبغي إبراز الدور الذي يلعبه املرجح يف حل بعض املسائل اهلندسية

      الدوران . 2
  ـ تعريف الدوران ؛ الدوران العكسي لدوران

  .ـ احلفاظ على املسافة وعلى قياس زاوية موجهة وعلى املرجح
  .دورانـ صورة مستقيم وقطعة ودائرة ب

  ـ إنشاء صور أشكال اعتيادية بدوران معلوم؛
  ـ التعرف على تقايس األشكال باستعمال الدوران؛
  .ـ استعمال دوران معلوم يف وضعية هندسية بسيطة

  ـ يعرف الدوران  انطالقا من  مركزه  وزاويته 
ـ يعترب إدخال اإلحداثيات والصيغة التحليلية للدوران وتركيب دورانني 

  .قررخارج امل
      حتليلية اجلداء السلمي وتطبيقاته . 3
  : الصيغة التحليلية للجداء السلمي يف معلم متعامد ممنظم.  أ 

  ـ الصيغة التحليلية ملنظم متجهة وملسافة نقطتني؛
   ؛θsin  وصيغة θcosـ صيغة 

  : )دراسة حتليلية(املستقيم يف املستوى . ب 
  ـ املتجهة املنظمية ملستقيم؛

   عليه؛منظميةـ معادلة ديكارتية ملستقيم حمدد بنقطة ومتجهة 
  .ـ مسافة نقطة عن مستقيم

  ـ التعبري عن توازي وتعامد مستقيمني؛
 .ـ حساب مساحات وقياسات زوايا باستعمال اجلداء السلمي
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  : )دراسة حتليلية(الدائرة  . ج 
  ـ معادلة ديكارتية لدائرة ؛

  تري لدائرة؛يـ متثيل بارام
: ـ دراسة جمموعة النقط 

( ){ }0/; 22 =++++ cbyaxyxyxM .  
  اع النسبية لدائرة ومستقيم؛ـ دراسة األوض

  .ـ معادلة ديكارتية ملستقيم مماس لدائرة يف نقطة معلومة من الدائرة

 :ـ التعرف على جمموعة النقط من املستوى اليت حتقق العالقة
0=⋅ MBMA  

  ـ حتديد مركز وشعاع دائرة معرفة مبعادلتها الديكارتية؛
  ـ املرور من معادلة ديكارتية إىل متثيل بارامتري والعكس؛
ـ استعمال حتليلية اجلداء السلمي يف حل مسائل هندسية 

  .وجربية
  

ـ تعترب الدراسة التحليلية لدائرة جماال خصبا لتوظيف حتليلية اجلداء 
 وخاصة منها املتعلقة باملسافة والتعامد، لذا ينبغي احلرص على السلمي

  .إبراز دور الطريقة التحليلية يف حل بعض املسائل اهلندسية
  ـ ينبغي استعمال اجلداء السلمي يف حتديد معادلة ديكارتية لدائرة؛
ـ يتم التطرق من خالل أنشطة إىل دائرة حمددة بثالث نقط غري 

  مستقيمية؛
 املناسبة، استغالل التجويه التحليلي للمستوى لتقدمي مناذج ـ يتم هبذه

  .للحل املبياين لبعض املتراجحات غري اخلطية مبجهولني
  

  اهلندسة الفضائية
  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

      متجهات الفضاء . 1
  ـ احلساب املتجهي يف الفضاء،

املتجهي ملستقيم؛ التعريف املتجهي ـ املتجهات املستقيمية؛ التعريف 
  ملستوى؛ 

  .ـ املتجهات املستوائية

  ـ التمكن من قواعد احلساب املتجهي يف الفضاء؛
  ـ التعرف والتعبري عن استقامية متجهتني؛

  ـ التعرف والتعبري عن استوائية ثالث متجهات؛
  .ـ تطبيق االستقامية واالستوائية يف حل مسائل هندسية

ملتجهة واحلساب املتجهي بنفس الكيفية اليت قدم هبا يف ـ يقدم مفهوم ا
  املستوى 

  .ـ يتم االكتفاء بالتأويل اهلندسي لالستقامية واالستوائية

      حتليلية الفضاء . 2
ـ إحداثيات نقطة بالنسبة ملعلم؛ إحداثيات متجهة بالنسبة ألساس؛ 

vuإحداثيات    ؛AB؛  إحداثيات uλ و +
  ؛ـ حمددة ثالث متجهات

  تري ملستقيم؛ األوضاع النسبية ملستقيمني؛يـ متثيل بارام
  تري ملستوى؛يـ متثيل بارام

  ـ معادلة ديكارتية ملستوى؛ األوضاع النسبية ملستويني
  ـ معادلتان ديكارتيتان ملستقيم؛

  .ـ األوضاع النسبية ملستقيم ومستوى

ـ ترمجة مفاهيم وخاصيات اهلندسة التآلفية واهلندسة املتجهية 
  بواسطة اإلحداثيات؛ 

  ـ الربهنة على استقامية متجهتني؛
  ـ الربهنة على استوائية ثالث متجهات؛

  
لدراسة ) ديكاريت أو باراميتري(ـ اختيار التمثيل املناسب 

  .ئجاألوضاع النسبية للمستقيمات واملستويات ويف تأويل النتا

  ـ يتم حتديد املعلم واألساس انطالقا من أربع نقط غري مستوائية؛
ـ يتم استعمال اإلسقاط عل مستوى بتواز مع مستقيم لتقدمي إحداثيات 

  ؛)دون اإلفراط يف تناول اإلسقاط(نقطة 
  
  

ـ يتم التركيز على األداة التحليلية يف دراسة األوضاع النسبية 
  .اءللمستقيمات واملستويات يف الفض
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  اجلرب والتحليل
  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

      مبادئ يف املنطق . 1
  ـ العبارات؛ العمليات على العبارات؛ الدوال العبارية؛ املكممات،

االستدالل باخللف؛  االستدالل مبضاد : ـ االستدالالت الرياضية
التكافؤ؛ االستدالل العكس؛  االستدالل بفصل احلاالت؛ االستدالل ب

    .بالترجع

ـ التمكن من استعمال االستدالل املناسب حسب الوضعية 
  املدروسة؛

ـ التمكن من صياغة براهني واستدالالت رياضية واضحة 
  .وسليمة منطقيا

ـ ينبغي تقريب العبارات والقوانني املنطقية وطرق االستدالل انطالقا 
صيد املعريف للتلميذ ومن من أنشطة متنوعة وخمتلفة مستقاة من الر
  وضعيات رياضية سبق له التعامل معها؛  

  ـ ينبغي جتنب البناء النظري واإلفراط يف استعمال جداول احلقيقة؛
ـ إن درس املنطق ال ينتهي بانتهاء هذا الفصل بل ينبغي استثمار 
   .نتائجه، كلما سنحت الفرصة بذلك، مبختلف فصول املقرر الالحقة

      ات العدديةاملتتالي . 2
  ـ املتتاليات العددية؛
  ـ املتتالية الترجعية؛

  ـ املتتاليات املكبورة، املتتاليات املصغورة، املتتاليات احملدودة، 
  ـ رتابة متتالية،

  ـ املتتاليات احلسابية، 
  .ـ املتتاليات اهلندسية

  

  ـ توظيف االستدالل بالترجع؛
  ؛) رتابةإكبار، إصغار،(ـ التمكن من دراسة متتالية 

ـ التعرف على متتالية حسابية أو هندسية وحتديد أساسها 
  وحدها األول؛

 حدا متتابعة من متتالية حسابية أو متتالية nـ حساب جمموع 
  .هندسية

  ـ التعرف على وضعيات ملتتاليات حسابية أو هندسية؛
 .ائلـ استعمال املتتاليات احلسابية واهلندسية يف حل مس

  

ـ ميكن تقدمي مفهوم املتتاليات الترجعية من خالل وضعيات مستقاة من 
  خمتلف املواد؛

ـ يشكل درس املتتاليات فرصة لتعويد التالميذ على استعمال األدوات 
  املعلوماتية؛

  ـ ينبغي استغالل هذه املناسبة لتوظيف االستدالل بالترجع؛
  .الةـ ينبغي تناول املتتاليات الترجعية دون مغا

  

      احلساب املثلثي . 3
  ـ صيغ التحويل؛
xbxaـ حتويل الصيغة  sincos +  

  

  ـ التمكن من خمتلف صيغ التحويل؛
ـ التمكن من حل معادالت ومتراجحات مثلثية تؤول يف حلها 

  إىل املعادالت واملتراجحات األساسية؛
ية على ـ التمكن من متثيل وقراءة حلول معادلة أو متراجحة مثلث

  .الدائرة املثلثية

ـ ينبغي توخي البساطة يف تقدمي هذا الفصل وذلك باستعمال أي تقنية 
  يف متناول التالميذ؛

ـ يتم توظيف الدائرة املثلثية حلل متراجحات مثلثية بسيطة على جمال 
  .IRمن 
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      الدوال العددية . 4
      )تذكري وإضافات(ة عموميات حول الدوال العددي . 1 .4

  ـ الدالة املكبورة، الدالة املصغورة؛ الدالة احملدودة؛ الدالة الدورية؛
  ـ مقارنة دالتني ؛ التأويل اهلندسي،

  ـ مطاريف دالة،
  ـ رتابة دالة عددية،

  ـ تركيب دالتني عدديتني
  ـ رتابة مركب دالتني رتيبتني؛

axx: ـ التمثيل املبياين للدالتني 3axx و→+ →   
  

  ـ مقارنة تعبريين باستعمال خمتلف التقنيات؛
ـ استنتاج تغريات دالة أو القيم القصوية والدنوية لدالة انطالقا 

  من متثيلها املبياين أو من جدول تغرياهتا؛
 fλ و λ+fـ التعرف على تغريات الدوال من الشكل 

  ؛fانطالقا من تغريات الدالة 
ـ استعمال التمثيل املبياين لدالة أو جدول تغرياهتا لتحديد صورة 

  جمال وحلل بعض املعادالت واملتراجحات؛
  .f و g انطالقا من تغريات gofـ حتديد تغريات 

ـ ينبغي تعويد التالميذ على استنتاج تغريات دالة عددية انطالقا من 
  كما ينبغي االهتمام بإنشاء املنحنيات؛. متثيلها املبياين

ـ ينبغي تناول احلل املبياين ملعادالت ومتراجحات من النوع 
( ) cxf ) و= ) cxf ) و≥ ) ( )xgxf ) و ≥ ) ( )xgxf  و =

( )xg < ( )xf   
ـ ميكن يف حدود اإلمكان؛ استعمال اآلالت احلاسبة والربامن املعلوماتية 

  اليت متكن من دراسة الدوال؛ 
  .ـ يستحسن معاجلة وضعيات خمتارة تنطلق من ميادين أخرى

      ةهناية دالة عددي . 2 . 4
2xxـ هنايات الدوال  xx و → 3xx و → → 

nxxو  و +∞ وهنايات مقلوبات هذه الدوال يف الصفر و →
    ؛−∞

  قطة ؛ـ النهاية املنتهية والنهاية الالمنتهية يف ن
  ؛−∞و  +∞ـ النهاية املنتهية والنهاية الالمنتهية يف  

  ـ العمليات على النهايات ؛
  .ـ النهاية على اليمني؛ النهاية على اليسار

   والدوال اجلذرية؛ـ هنايات الدوال احلدودية
   دالة اعتيادية؛f حيث f: هناية دوال من الشكل

ـ النهايات 
x

x
x

sinlim
0→

 و 
x

x
x

tanlim
0→

20 و 

cos1lim
x

x
x

−
→

؛ 

x
ax

x

sinlim
0→

  ؛

  ـ النهايات والترتيب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ حساب هنايات الدوال احلدودية والدوال اجلذرية والدوال 
  الالجذرية؛

هايات ـ حساب هنايات الدوال املثلثية البسيطة باستعمال الن
  .االعتيادية

ـ يتم تقدمي مفهوم النهاية بطريقة حدسية من خالل سلوك الدوال 
 −∞ و +∞املرجعية احملددة يف الربنامج ومقلوباهتا جبوار الصفر و 

  وقبول هذه النهايات؛
 حلساب هنايات دوال IRـ يتم االعتماد على خاصيات الترتيب يف 

  :بسيطة حتقق
 *( ) ( )xulxf   ؛0 دالة هنايتها u حيث −≥
 *( ) ( )xuxf   ؛+∞ دالة هنايتها u حيث ≤
 *( ) ( )xuxf   ؛−∞ هنايتها  دالةu حيث ≥

ـ تعترب العمليات على النهايات املنتهية والالمنتهية مقبولة وينبغي تعويد 
  .التالميذ على االستعمال الصحيح هلا

  .ـ ينبغي تعويد التالميذ على إزالة األشكال غري احملددة البسيطة
  . تعترب خارج املقررن أي دراسة نظرية ملفهوم النهايةـ إ

      االشتقاق . 3 . 4
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التأويل اهلندسي  ؛ العدد املشتق؛0xـ قابلية اشتقاق دالة يف نقطة
للعدد املشتق واملماس ملنحىن؛ تقريب دالة قابلة لالشتقاق يف نقطة بدالة 

  تآلفية؛
ـ االشتقاق على اليمني؛ االشتقاق على اليسار ونصف مماس ؛مماس أو 

  نصف مماس عمودي؛
؛ املشتقة األوىل؛ املشتقة الثانية؛ املشتقات ـ االشتقاق على جمال

  املتتالية؛

gfـ اشتقاق الدوال  + ،fλ ،fg ،
f
1 ،

g
f ،

( ) nfZn∈ ؛)( baxf   .f؛ +
  .ـ رتابة دالة وإشارة مشتقتها؛ مطارف دالة قابلة لالشتقاق على جمال

"0: ـ املعادلة التفاضلية 2 =+ yy ω  

   بدالة  تآلفية؛0xـ تقريب دالة جبوار نقطة 
  هو املعامل املوجه 0xـ التعرف على أن العدد املشتق لدالة يف

  ؛0xىن الدالة يف النقطة اليت أفصوهلا ملماس منح
  ـ التعرف على مشتقات الدوال املرجعية؛
  ـ التمكن من تقنيات حساب مشتقة دالة؛

  ـ حتديد معادلة املماس ملنحىن دالة يف نقطة وإنشاؤه؛ 
  ـ حتديد رتابة دالة انطالقا من دراسة إشارة مشتقتها؛

أو من متثيلها ـ حتديد إشارة دالة انطالقا من جدول تغرياهتا 
  املبياين؛

  .ـ حل مسائل تطبيقية حول  القيم الدنوية والقيم القصوية 
  

تقريب الدوال املعرفة مبا : ـ من بني األمثلة اليت ميكن معاجلتها نذكر

): يلي )21 hh )  و →+ )31 hh  و →+
h

h
+

→
1

 و 1

hh +→   .وار الصفر بدوال تآلفية جب1

ـ توظف النهاية 
x

x
x

sinlim
0→

  يف حتديد مشتقة كل من الدالتني 

xx sin→ و xx cos→.  
  
  

  ـ تقبل املربهنات املتعلقة بالرتابة وإشارة املشتقة األوىل؛
  
  

"0: ـ يقبل احلل العام للمعادلة التفاضلية 2 =+ yy ω  
      التمثيل املبياين لدالة عددية . 4 . 4

  املستقيمات املقاربة؛ االجتاهات املقاربة؛: ـ الفروع الالهنائية 
  ـ نقط االنعطاف؛ تقعر منحىن دالة؛

  .ـ عناصر متاثل منحىن دالة
  
  
  

  ـ حل مبياين ملعادالت ومتراجحات؛
ار جمموعة ـ استعمال الدورية وعناصر متاثل منحىن يف اختص

  دراسة دالة؛ 
ـ استعمال إشارة املشتقة الثانية لدراسة تقعر منحىن وحتديد نقط 

  انعطافه؛
  ـ دراسة و متثيل دوال حدودية ودوال جذرية ودوال الجذرية؛

  .ـ دراسة ومتثيل دوال مثلثية بسيطة

دوال حدودية من (ـ ينبغي االقتصار على حتديد هنايات دوال بسيطة 
ة والدرجة الثالثة أو دوال من الشكل الدرجة الثاني

( )xbaxx ϕ++→  حيث( ) 0lim =
+∞→

x
x

ϕ (  عند حمدات
  ؛جمموعات تعريفها وحتديد فروعها الالهنائية

 ـ ينبغي دراسة دوال ال يطرح حساب وإشارة مشتقاهتا صعوبة بالغة؛
ع ـ ينبغي تناول احلل املبياين ملعادالت ومتراجحات من النو

( ) cxf ) و= ) cxf ) و≥ ) ( )xgxf ) و ≥ ) ( )xgxf  و =
( )xg < ( )xf حيث f و g دالتان من بني الدوال الواردة يف 

  .يكن احلل اجلربي يف املتناولالربنامج إذا مل 
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 ج الرياضياتتوزيع الدوري املقترح لربنامال
 بالسنة األوىل من سلك البكالوريا

  مسلك العلوم التجريبية
  مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية
 مسلك العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية

 
  

 الدورة الثانية الدورة األوىل

   ساعات8                  :    مبادئ يف املنطق

   ساعة14   :           وميات حول الدوال عم

   ساعة14   :                         ليات املتتا

   ساعات8    :                            املرجح

   ساعة15:      حتليلية اجلداء السلمي وتطبيقاته 

  ساعة8   :                    احلساب املثلثي 

  

   ساعات10       :                         الدوران 

   ساعة 10                         :  هناية دالة عددية

   ساعة10:                                االشتقاق

   ساعة18:                  دراسة الدوال ومتثيلها

   ساعات6:                        متجهات الفضاء

  ساعة 14       :                  الفضاء حتليلية 
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  .يتم إجناز فقرات برنامج كل دورة حسب ترتيب يعد على الصعيد اجلهوي -1
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  برنامج الرياضيات
   بالسنة األوىل من سلك البكالوريا

  مسلك العلوم الرياضية
  

  اعتبارات عامة
  

إذا كان تلميذ هذا املستوى قد مارس يف اجلذع املشترك العلمي أو التكنولوجي وما قبله عدة أنشطة عددية وهندسية وتعامل 
مناط من الربهان الرياضي يف حل مسائل متنوعة، فإن تدريس الرياضيات مع جمموعة من املفاهيم الرياضية ووظف أدوات وتقنيات وأ

بالسنتني األوىل والثانية من هذه املسلك ينبغي أن يصون معارف وقدرات التلميذ وينظمها تنظيما يسمح بالسمو هبا وتوسيع جماالت 
كما ينبغي . ة لتدريس هذه املادة بالتعليم الثانويتوظيفها يف إطار أهداف تدريس الرياضيات احملددة يف التوجيهات التربوية العام

متكينهم من اكتساب معارف ومهارات أكثر تطورا وممارسة أنشطة رياضية هتيؤهم الكتساب مفاهيم أكثر عمومية وجتريدا واستعمال 
تعين السرد السريع وغري هذا وإن صيانة املكتسبات ال . لغة وأساليب رياضية أكثر دقة مع األخذ بعني االعتبار خصوصية املسلك

 مدروسة متكنه من استحضار وتوظيف تلك استراتيجيهاملنظم ملا سبق تقدميه من معارف، بل تعين جعل التلميذ يف أوضاع خمتارة وفق 
  .املكتسبات ومن الربط بينها وبني املفاهيم اجلديدة

  

اخلاصيات واملفاهيم الرياضية من طرف األستاذ  املسلك ال ينبغي أن يقتصر على عرض مجلة من اإن تدريس الرياضيات هبذ
ن التحقق من مدى مسايرة التالميذ ملختلف إيف غياب إشراك فعلي للتلميذ يف التوصل إىل تلك اخلاصيات ويف بناء تلك املفاهيم؛ 

فها ميكن األستاذ من مراحل الدرس ومن مدى اكتساهبم لكل املفاهيم والتقنيات واملهارات املنتظرة ومن مستوى قدرهتم على توظي
؛ كما يسمح للتالميذ بقياس قدراهتم على الفهم والتحصيل وعلى البحث يف املسائل تقومي مردودية تعليمه وقياس فعالية طرائقه التربوية

 احللول يعدان املسائل وحبثهم املتكرر عن  يف معاجلةالتالميذإن اجملهود الشخصي الذي يبدله . وحل التمارين وصياغة الرباهني الرياضية
كما أن حسن اختيار هذه املسائل والتمارين من طرف األستاذ وتنوعها وتدرجها . من األنشطة األساسية اليت متكنهم من التعلم

 ميكن من حتقيق نشاط رياضي فعلي وذي أثر دائم على تكوين املنتظرةوتناسبها مع القدرات احلقيقية للتالميذ وجتاوهبا مع القدرات 
  .التالميذ

  

، وذلك من خالل معاجلة خدمتهاينبغي أن يكون مرتبطا بتدريس مواد التخصص ويف  إن تدريس الرياضيات هبذه املسلك
  . مناذج يتطلب حلها ترييضا هلا وتأويال وتفسريا لنتائجها

    
صبحت حتتله يف خمتلف لقد حظيت األداة املعلوماتية يف الربامج اجلديدة للرياضيات بأمهية خاصة، وذلك نظرا للدور الذي أ  

اجملاالت واعتبارا للتوجهات واالختيارات احملددة بامليثاق الوطين للتربية والتكوين، يف جمال استعمال التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم 
 أمر ينبغي تشجيعه استعمال اآللة احلاسبة العلمية أو القابلة للربجمة واألدوات املعلوماتية املتوفرة يف املؤسساتوعليه فإن . والتواصل

التأكيد على اجلانب (واالهتمام به، كما ينبغي احلرص على إكساب التالميذ التقنيات الضرورية اخلاصة باستعمال هذه األدوات 
الوظيفي هلذه األدوات، األولويات يف العمليات، استعمال املالمس، إدخال املعطيات، صياغة برامج بسيطة، استعمال الربامن 

  .واستغالل القاعات املتعددة الوسائط، يف قدر اإلمكان، واالشتغال بتنسيق مع مدرسي مادة اإلعالميات باملؤسسة..) .الرياضية،
  

إن تنمية قدرة التلميذ على التواصل رياضيا ينبغي أن حتظى بعناية خاصة فهي متكن التلميذ من التعبري عن أفكاره شفويا 
ق علميا، بلغة سليمة وواضحة؛ فيعرف املتغريات ويشرح ويوضح املصطلحات والتعابري وكتابيا بأسلوب سليم لغويا متماسك ودقي

الرياضية ويترجم رياضيا نص مسألة ويعرض ويربر خمتلف مراحل استدالل رياضي بشكل واضح ومتماسك؛ كما يعرض التربيرات 
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دات مناسبة معربة؛ ومجيعها مهارات متكن التلميذ من جلميع النتائج املتوصل إليها ويتواصل بكيفية دقيقة مستعمال مجال مفيدة ومفر
  .االندماج بشكل إجيايب يف اجملتمع ومن متابعة دراسته العليا بشكل مرض ويف أحسن الظروف

  

ينبغي أن حتظى األشكال اهلندسية والرسوم التوضيحية والتمثيالت املبيانية واخلوارزميات بعناية خاصة؛ فهي من جهة متكن 
اهيم اهلندسة املستوية واهلندسة الفضائية بشكل ملموس؛ كما متكن من تنمية الدقة واإلتقان لدى التلميذ من خالل مزجه  مفإدراكمن 

كما أن املسائل والطرائق العددية ينبغي أن حتظى هي األخرى بنفس االهتمام . بني املعلومة النظرية واملهارة اليدوية من جهة ثانية
ويف .... ميز يف إدراك العديد من املفاهيم الرياضية ويف تطبيقها يف جماالت خمتلفة كالفيزياء والتكنولوجياوذلك اعتبارا لدورها املت

  .متكني التلميذ من التوليف بني التجربة واالستدالل الرياضي
  

  اعتبارات خاصة
  

    اجلرب والتحليل . 1
  

 تزويد التالميذ مبفاهيم ومبادئ أولية لتنظيم أفكارهم ومدهم ، هوهبذا املسلك إن اهلدف من إدراج فقرة مبادئ يف املنطق       
إال أن بلوغ هذه األهداف ال يتحقق مع . بتقنيات ومناذج تساعدهم على بناء وصياغة الرباهني الرياضية على أسس واضحة وسليمة
  .ف فصول الربنامج الالحقةانتهاء هذا الفصل، بل لن يتأتى ذلك إال باستعمال نتائجه كلما سنحت الفرصة بذلك يف خمتل

  

  اجملموعات والتطبيقات
  

السمو هبا وتوسيع و  بشكل ضمينربامجال املفاهيم العامة اليت تطرقت إليها  بعضمن أهداف هذه الفقرة تنظيم وتدقيق  
  . توظيفهاتجماال

طة ومتنوعة وأن توظف يف كل إن املفاهيم واملصطلحات املرتبطة باجملموعات والتطبيقات ينبغي أن تقدم من خالل أمثلة بسي
 دراسة أمثلة، إذا انطالقا منوضعية يكون فيها هذا التوظيف جمديا من غري إفراط أو تفريط؛ وميكن االكتفاء باستنتاج بعض اخلاصيات 

  .  ال ميثل هدفا يف حد ذاته أو ال يناسب إمكانيات التلميذ اخلاصياتكان االستدالل على هذه
  

  التعداد
  

تعداد إىل تزويد التالميذ مبجموعة من األدوات والتقنيات للتمرن على التعامل مع وضعيات تعدادية وربطها يهدف فسل ال  
ومبا أن جل .  ينبغي احلرص على تعويدهم على اختيار واستعمال الصيغ املالئمة تبعا للوضعية املدروسةلذابالنموذج التعدادي املناسب؛ 

  .مة ومن قطاعات خمتلفة فإن هذا الفصل يعد مناسبة لتدريب التلميذ على الترييضاملسائل تكون مستقاة من احلياة العا
  

  Zاحلسابيات يف 
  

هتدف هذه الفقرة إىل تزويد التلميذ بتقنيات وأدوات لدراسة بعض خاصيات األعداد الصحيحة النسبية؛ كما تقدم منطا 
وجتدر اإلشارة إىل أن تقدمي املفاهيم الواردة . دس والتخمني وميكن من تقوية ملكات التلميذخاصا من التفكري واالستدالل يتميز  باحل

" كما أن عالقة . Z وقابلية القسمة يف INيف هذه الفقرة يعتمد أساسا على خاصيات األعداد الصحيحة الطبيعية وأجزاء اجملموعة 
nZ من جهة ومتهد للدراسة اجلربية للمجموعة Zمتكن من معاجلة مسائل تتعلق بالقسمة يف  " nبترديداملوافقة 

Zمن جهة أخرى .  
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    التحليل. 3
  

 العلمي والتكنولوجي حيث مت تعزيزه بصيغ يعترب حمتوى فصل احلساب املثلثي امتداد طبيعي ملا درس يف اجلذعني املشتركني  
  . التحويل مما يسمح حبل جل املعادالت واملتراجحات املثلثية

  

         تلعب الدوال العددية دورا مركزيا بالنسبة جلميع املواد العلمية والتقنية على السواء وحتظى بعناية خاصة يف تدريس الرياضيات 
الحظة واستخالص نتائج لى هذه األمهية يف كوهنا تتيح دراسة سلوكات بعض الظواهر املتصلة املوتتج. بالتعليم الثانوي التأهيلي

ا ينبغي احلرص على تقدمي هذا املفهوم يف عالقته مع خمتلف املواد العلمية والتقنية بالتعليم الثانوي التأهيلي، وذلك من خالل ذل. بشأهنا
 عالقة ترابط بني عنصرين مستقاة من عدة جماالت كالفيزياء والبيولوجيا وامليكانيك، اختيار وضعيات ألنشطة مناسبة متكن من إبراز

  .مرحلة الترييض واملعاجلة الرياضية ومرحلة مراقبة أو تأويل وتفسري النتائج احملصل عليها: وذلك عرب مرحلتني أساسيتني
  

، لذا املتعلقة بالعموميات حول الدوالتكنولوجي إىل جل املفاهيم الواجلذع املشترك          لقد مت التطرق يف اجلذع املشترك العلمي 
كما ينبغي التركيز على تأويل النتائج مبيانيا وعلى . ينبغي مراجعتها من خالل أنشطة متنوعة والسمو هبا على مستوى التطبيقات
ينبغي أن يكون التلميذ متمكنا من رسم وهبذا الصدد . استعمال منحىن دالة يف حل وحتديد عدد حلول املعادالت أو املتراجحات

علما أن برنامج هذه السنة يزاوج بني . منحىن دالة حدودية من الدرجة الثانية أو دالة متخاطة وأن يستحضر أهم خاصياتيهما
  ...). التقريبات– القيم القصوى –اإلكبارات (وبني الدراسات الكمية ...)  الرسوم –التغريات (ية يف الكاتالدراس

  

 من املفاهيم اجلديدة يف هذا املستوى وال يشكل هدفا يف حد ذاته؛ فهو يهدف باألساس إىل دراسة سلوك دالة ة       إن مفهوم النهاي 
  .وعليه فإن أي دراسة نظرية هلذا املفهوم تعترب خارج املقرر. عند حمدات تعريفهايف نقطة وخاصة 

رعة عنها الواردة يف الربنامج دوال متصلة على جمموعات تعريفها وعليه فإن مفهوم        إن مجيع الدوال املرجعية والدوال املتف
  .االتصال يعترب يف هذا املستوى خارج الربنامج

  

وميكن التطرق إىل مفهوم .          يلعب االشتقاق دورا أساسيا يف الدراسة املوضعية والشاملة للدوال ويف حتديد بعض القيم املقربة هلا
الة انطالقا من معدل تغرياهتا، مع التطرق إىل تقريب دالة بدالة تآلفية وينبغي تدعيم استيعاب هذا املفهوم بأمثلة عددية اشتقاق د

ومتثيالت مبيانية انطالقا من الدوال اليت سبقت دراستها كما ينبغي التركيز باألساس على تطبيقات الدوال املشتقة سواء تعلق األمر 
  .و حبل مسائل من جماالت خمتلفةبدراسة تغريات دالة أ

  

يعترب التمثيل املبياين لدالة مناسبة لتطبيق جل املفاهيم الواردة يف جزء الدوال، فباإلضافة إىل تقعر منحىن دالة وحتديد نقط 
ل وترسيخ بعض النهايات ويف انعطافه، مع قبول مجيع النتائج،  فإنه ينبغي االعتناء بدراسة الفروع الالهنائية نظرا ملا هلا من أمهية يف تأوي

تدقيق التمثيل املبياين لدالة؛ كما ينبغي استغالل دراسة دالة عددية يف حل بعض املسائل وخاصة املرتبطة منها حبل معادالت 
  .ومتراجحات

  

اع إن تقدمي املتتاليات يهدف إىل تعويد التالميذ على التعامل مع وضعيات متقطعة كما يعد مناسبة ملمارسة بعض أنو
  .االستدالالت الرياضية
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  اهلندسة املستوية . 4
  

       تتابع هذه الفقرة دراسة املستوى اهلندسي االعتيادي من خالل دراسة خاصيات بعض األشكال اليت سبق للتلميذ أن تعرف 
ملتجهية يف دراسة وصياغة تلك التحليلية للجداء السلمي، كما توظف األداة او  اهلندسيةوتعتمد يف ذلك على بعض التطبيقات. عليها

  اخلاصيات؛ 
 

       يسمح املرجح بالتأويل املتجهي لكثري من خاصيات اهلندسة كاالستقامية ومنتصف قطعة والتعريف املتجهي ملستقيم كما أن 
األنشطة اليت جيب خاصياته املميزة وخصوصا التجميعية، متكن من إثبات بعض املربهنات اليت سبق قبوهلا؛ ويعد إنشاء املرجح من 

  .ويبقى املسعى األساسي هو ربط هذه املفاهيم مبختلف تطبيقاهتا يف جماالت التخصص كالفيزياء والتكنولوجيا. االعتناء هبا
  

تعترب الدراسة التحليلية للدائرة جماال خصبا لتوظيف حتليلية اجلداء السلمي وخاصة املتعلقة منها باملسافة والتعامد؛ لذا ينبغي   
  .عض املسائل اهلندسيةبحليلية يف حل رص على إبراز دور الطريفة التاحل
   

  .          يعترب الدوران امتدادا لدراسة حتويالت املستوى اليت متت دراستها يف املستويات السابقة
 
  

  اهلندسة الفضائية . 5
  

. ة إدراك التلميذ خلاصيات الفضاء الفيزيائي االعتيادي       حتظى اهلندسة الفضائية داخل الربنامج بأمهية خاصة؛ فهي هتدف إىل تقوي
ويعد تقدمي املتجهات يف الفضاء وحتديدها من األدوات اليت متكن التلميذ من ترييض وضعيات ومن التعبري عن خاصيات بعض أجزاء 

 بطريقةية اليت قد يستعصي حلها الفضاء تعبريا رياضيا مرنا وعلى الكشف عن بعض اخلاصيات اليت تساعد يف حل بعض املسائل اهلندس
غري أنه ينبغي أال تكون الوسائل املتجهية أو التحليلية سببا يف حجب الرؤية اهلندسية أو التأويل اهلندسي للنتائج اليت مت . ة صرفةهندسي

  .ليهاإالتوصل 
  .االت التخصص     ويظل اهلاجس األساسي يف مجيع األحوال هو ربط هذه املفاهيم مبختلف تطبيقاهتا يف جم
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  لسنة األوىل من سلك البكالوريابرنامج الرياضيات ل
  مسلك العلوم الرياضية

  

 

  اهلندسة املستوية
  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

      املرجح يف املستوى . 1
) نقطة nـ مرجح  )42 ≤≤ n؛ مركز الثقل؛   

  ؛ الصمود؛ التجميعية؛ـ اخلاصية املميزة للمرجح
  .اثيتا املرجح يف معلم معلومد إحـ

  ـ استعمال املرجح يف تبسيط تعبري متجهي؛
  ـ استعمال املرجح إلثبات استقامية ثالث نقط من املستوى؛

  ـ استعمال املرجح يف إثبات تقاطع املستقيمات؛
) نقطة nـ إنشاء مرجح  )42 ≤≤ n؛  

   .ـ استعمال املرجح يف حل مسائل وحتديد حمالت هندسية

ملرجح يستحسن التحسيس باالرتباط املوجود بني مفهوم املرجح ـ قبل تعريف ا
  يف الرياضيات ومفاهيم أخرى من بعض مواد التخصص؛

ـ ينبغي إبراز الدور الذي يلعبه املرجح واجلداء السلمي يف حل بعض املسائل 
}اهلندسية وحتديد بعض احملالت اهلندسية مثل  }kAMuPM =⋅∈ / ،

{ }kMBMAPM =−∈ 22/ ،{ }kMBMAPM =+∈ 22/ ،







 =∈ k

MB
MAPM /، { }kMBMAPM =⋅∈  . من خالل أمثلة/

      حتليلية اجلداء السلمي وتطبيقاته . 2
  داء السلمي يف معلم متعامد ممنظم؛الصيغة التحليلية للج .  أ

  لية ملنظم متجهة  وملسافة نقطتني؛ـ الصيغة التحلي
   ؛θsin  وصيغة θcosـ صيغة 

  ـ متفاوتة كوشي شوارتز واملتفاوتة املثلثية؛
  ).دراسة حتليلية(املستقيم يف املستوى . ب 

  ـ املتجهة املنظمية ملستقيم،
  ـ معادلة ديكارتية ملستقيم حمدد بنقطة ومتجهة منظمية عليه،

  .ـ مسافة نقطة عن مستقيم
  ).دراسة حتليلية (الدائرة . ج 

   ؛ـ معادلة ديكارتية لدائرة

  يمني؛ـ التعبري عن توازي وتعامد مستق
ـ حساب املسافات ومساحات وقياسات زوايا باستعمال 

 اجلداء السلمي؛
 
 
  
  
  
  

ق ق من املستوى اليت حتMـ التعرف على جمموعة النقط 

  
  
  
  
  
  
  
  

ـ تعترب الدراسة التحليلية لدائرة جماال خصبا لتوظيف حتليلية اجلداء السلمي 
وخاصة منها املتعلقة باملسافة والتعامد ، لذا ينبغي احلرص على إبراز دور الطريقة 
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  تري لدائرة،يـ متثيل بارام
: ـ دراسة جمموعة النقط 

{ }0/),( 22 =++++ cbyaxyxyxM .  
  ـ دراسة األوضاع النسبية لدائرة ومستقيم؛ 

ـ معادلة ديكارتية ملستقيم مماس لدائرة يف نقطة معلومة من 
  .الدائرة

⋅=0 :العالقة  MBMA؛   
  ـ حتديد مركز وشعاع دائرة معرفة مبعادلتها الديكارتية؛

  تري والعكس؛يارتية إىل متثيل بارامـ املرور من معادلة ديك
ـ استعمال حتليلية اجلداء السلمي يف حل مسائل هندسية 

  .وجربية

  .ليلية يف حل بعض املسائل اهلندسيةالتح
ـ ينبغي استعمال اجلداء السلمي يف حتديد معادلة ديكارتية لدائرة يف كال 

  احلالتني؛
  ـ يتم التطرق من خالل أنشطة إىل دائرة حمددة بثالث نقط غري مستقيمية؛

ـ يتم هبذه املناسبة، استغالل التوجيه التحليلي للمستوى لتقدمي مناذج للحل 
  .ياين لبعض املتراجحات غري اخلطية مبجهولنياملب

      الدوران يف املستوى . 3
ـ تعريف الدوران ؛ الدوران العكسي لدوران؛ تفكيك دوران 

  .إىل مركب متاثلني متعامدين
احلفاظ على املسافة وعلى قياس زاوية موجهة : ـ خاصيات

  .وعلى املرجح وعلى التساير وعلى التوازي والتعامد
  ستقيم وقطعة ودائرة وزاوية وتقاطع شكلني بدوران؛ـ صورة م

  .ـ مركب دورانني

  ـ استعمال دوران معلوم يف وضعية هندسية؛
  ـ إنشاء صور أشكال اعتيادية بدوران معلوم؛

ـ التعرف على دوران واستعماله يف حل مسائل هندسية 
  ؛....)حتديد حمالت هندسية، إنشاءات هندسية،(

  .شكال باستعمال الدورانـ التعرف على تقايس األ

  ـ يعرف الدوران  انطالقا من مركزه  وزاويته 
  .ـ يعترب إدخال اإلحداثيات والصيغة التحليلية للدوران خارج املقرر

  

  اهلندسة الفضائية
  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

      متجهات الفضاء . 1
  ـ احلساب املتجهي يف الفضاء،

ت املستقيمية؛ التعريف املتجهي ملستقيم؛ التعريف ـ املتجها
  املتجهي ملستوى؛ 

  .ـ املتجهات املستوائية

  ـ التمكن من قواعد احلساب املتجهي يف الفضاء؛
  ـ التعرف والتعبري عن استقامية متجهتني؛

  ـ التعرف والتعبري عن استوائية ثالث متجهات؛
  .هندسيةـ تطبيق االستقامية واالستوائية يف حل مسائل 

ـ يقدم مفهوم املتجهة واحلساب املتجهي بنفس الكيفية اليت قدم هبا يف املستوى 
  .ويتم االكتفاء بالتأويل اهلندسي لالستقامية واالستوائية

      حتليلية الفضاء . 2
ـ إحداثيات نقطة بالنسبة ملعلم؛ إحداثيات متجهة بالنسبة 

vuألساس؛ إحداثيات    ؛AB؛  إحداثيات uλ و +
  

ـ ترمجة مفاهيم وخاصيات اهلندسة التآلفية واهلندسة املتجهية 
  

  بع نقط غري مستوائية؛ـ يتم حتديد املعلم واألساس انطالقا من أر
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  ـ حمددة ثالث متجهات؛
  ؛تري ملستقيم؛ األوضاع النسبية ملستقيمنييراماـ متثيل ب
  ؛تري ملستوىيراماـ متثيل ب

  ؛ـ معادلة ديكارتية ملستوى؛ األوضاع النسبية ملستويني
  ؛ـ معادلتان ديكارتيتان ملستقيم

  .نسبية ملستقيم ومستوىـ األوضاع ال

  بواسطة اإلحداثيات؛ 
  
  

لدراسة  )ترييبارام ديكاريت أو(ـ اختيار التمثيل املناسب 
  األوضاع النسبية للمستقيمات واملستويات ويف تأويل النتائج؛

ـ يتم استعمال اإلسقاط عل مستوى بتواز مع مستقيم لتقدمي إحداثيات نقطة 
  ؛)دون اإلفراط يف تناول اإلسقاط(
  

ـ يتم التركيز على األداة التحليلية يف دراسة األوضاع النسبية للمستقيمات 
  .واملستويات يف الفضاء

      3Vاجلداء السلمي يف  . 3
  ـ تعريف ؛
  .التماثلية؛ اخلطانية: ـ خاصيات

  .ـ تعامد متجهتني
  .ـ املعلم واألساس املتعامدان املمنظمان

ـ الصيغة التحليلية للجداء السلمي وملنظم متجهة وملسافة 
  .نقطتني

  
ـ التعبري والربهنة على تعامد متجهتني باستعمال اجلداء 

  السلمي؛
  .هن التعامد وخاصياتـ التعبري متجهيا وحتليليا ع

  
  ـ يتم تقدمي اجلداء السلمي يف الفضاء وخاصياته كما مت تقدميه يف املستوى
ـ من أهداف هذا اجلزء من الربنامج توظيف اجلداء السلمي يف التعبري عن 
  .اخلاصيات املترية وعن التعامد تعبريا حتليليا والتوصل إىل صيغ بعض املسافات

      مي يف الفضاءتطبيقات اجلداء السل . 4
}ـ حتديد حتليلي للمجموعة  }kAMuPM =∈   ؛/.
  ؛ـ املتجهة املنظمية ملستوى 

  ؛ـ معادلة ديكارتية ملستوى حمدد بنقطة ومتجهة منظمية عليه
  ؛ ـ مسافة نقطة عن مستوى

  ؛ـ دراسة حتليلية للفلكة
),,(ـ دراسة جمموعة النقط  zyxMحبيث  :

022 =++++++ dczbyaxzyx ؛  
ملماس لفلكة يف نقطة املستوى اـ تقاطع فلكة ومستوى؛ 

   تقاطع فلكة ومستقيم؛معلومة منها؛
  .ـ تطبيقات يف حل مسائل هندسية

  
  .ـ حتديد مستوى بنقطة ومتجهة منظمية

  . مستوىىـ حتديد املستقيم املار من نقطة والعمودي عل
  ركزها وشعاعها؛ـ حتديد معادلة ديكارتية لفلكة حمددة مب

  تري لفلكة؛يـ حتديد متثيل بارام
 من الفضاء اليت حتقق Mـ التعرف على جمموعة النقط 

.0: العالقة =MBMA؛  

  
ـ يتعني حصر الدراسة التحليلية لألوضاع النسبية لفلكة ومستوى ولفلكة 

  احلالة العامة؛ومستقيم على أمثلة عددية دون التطرق إىل 
  ـ يتم توظيف اجلداء السلمي يف دراسة التوازي والتعامد يف الفضاء؛
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      اجلداء املتجهي . 5
  ـ توجيه الفضاء ؛ ثالثي الوجوه ؛ املعلم واألساس املوجهان؛

  دسي للجداء املتجهي وتأويل منظمه؛ـ تعريف هن
  التخالفية؛ اخلطانية؛: ـ خاصيات

ي بالنسبة ألساس متعامد ممنظم ـ إحداثيات اجلداء املتجه
  ر؛مباش

   .ـ مسافة نقطة عن مستقيم

  ـ حساب مساحة مثلث باستعمال اجلداء املتجهي؛
  ـ حتديد معادلة مستوى حمدد بثالث نقط غري مستقيمية؛

  
 .ـ تطبيق اجلداء املتجهي يف حل مسائل هندسية وفيزيائية

  

باستعمال رجل أمبري مع ـ ينبغي تعريف الفضاء املتجهي  بعد توجيه الفضاء 
  .إعطاء تأويله اهلندسي

  
  .تقبل مجيع خاصيات اجلداء املتجهي ـ

  

  اجلرب 
  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

      مبادئ  يف املنطق . 1
ـ العبارات؛ العمليات على العبارات؛ الدوال العبارية؛ 

  قية؛املكممات؛ العبارات املكممة؛ القوانني املنط
االستدالل باخللف؛  االستدالل : ـ االستدالالت الرياضية

مبضاد العكس؛  االستدالل بفصل احلاالت؛ االستدالل بالتكافؤ؛ 
  . االستدالل بالترجع

ـ حتويل نص رياضي إىل كتابة ترميزية باستعمال الروابط 
  واملكممات والعكس؛

ـ التمكن من استعمال االستدالل املناسب حسب الوضعية 
  املدروسة؛

ـ التمكن من صياغة براهني واستدالالت رياضية واضحة 
  .وسليمة منطقيا

ـ ينبغي تقريب العبارات والقوانني املنطقية وطرق االستدالل انطالقا من أنشطة 
متنوعة وخمتلفة مستقاة من الرصيد املعريف للتلميذ ومن وضعيات رياضية سبق له 

  التعامل معها؛  
   النظري واإلفراط يف استعمال جداول احلقيقة؛ـ ينبغي جتنب البناء

ـ يعترب هذا الفصل فرصة حلل معادالت ومتراجحات الجذرية وبعض 
  املتفاوتات؛

ـ إن درس املنطق ال ينتهي بانتهاء هذا الفصل بل ينبغي استثمار نتائجه، كلما 
  .سنحت الفرصة بذلك، مبختلف فصول املقرر الالحقة

      اجملموعات . 2
   جمموعة؛ جزء جمموعة؛ دحتديـ 

   P(E)ـ جمموعة أجزاء جمموعة الرمز 
  ؛ـ التضمن؛ التساوي؛ املتممة

  اد وفرق جمموعتني، قانونا مورغان؛ـ تقاطع واحت

  ـ التعبري عن جمموعة بإدراك أو بتفصيل؛
نطق والعمليات على ـ التمكن من الربط بني قواعد امل

  .اجملموعات

ـ يكتسي هدا الفصل أمهية بالغة فباإلضافة إىل إمكانيات توظيف املنطق 
واالستدالالت بدرجة دقيقة وحمكمة فإن امتدادات اجملموعات يف دراسة البنيات 

  جتعلها ذات أمهية بالغة؛
  .عتني كمثال جلداء ديكاريت جملمو2IR ـ تقدم اجملموعة
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  ـ خاصيات التقاطع واالحتاد؛
  .ـ اجلداء الديكاريت جملموعتني

      التطبيقات . 3
  .ـ تساوي تطبيقني

  .ـ الصورة والصورة العكسية جلزء بتطبيق
ـ التطبيق التبايين، التطبيق الشمويل؛ التطبيق التقابلي، التطبيق 

  .العكسي  لتقابل،
  ـ تركيب تطبيقني

  .ـ قصور ومتديد تطبيق

  ـ حتديد الصورة والصورة العكسية جملموعة بتطبيق؛
  بل العكسي لتطبيق واستعماله يف حل مسائل؛ـ حتديد التقا

  
ـ حتديد مركب تطبيقني وتفكيك تطبيق إىل تطبيقني أو أكثر 

  .هبدف تعيني خاصياته

  
  

ـ يبقى اهلدف األساسي من هذا الفصل هو تنظيم معارف التالميذ والسمو هبا 
وتوظيفها خالل السنة الدراسية واستثمار نتائجه، كلما سنحت الفرصة بذلك، 

  .ختلف فصول املقرر الالحقةمب

      التعداد . 4
  ؛cardالرمز :ـ اجملموعة املنتهية؛ رئيسي جمموعة منتهية

  ـ املبدأ العام للتعداد، ؛ رئيسي جداء ديكاريت؛
ة حنو جمموعة جمموعة التطبيقات من جمموعة منتهيـ رئيسي 
  منتهية؛

  ؛منتهيةجمموعة وعة أجزاء مـ رئيسي جم
  ـ رئيسي احتاد وتقاطع جمموعتني منتهيتني؛

pـ عدد الترتيبات؛ الرمز 
nA ،  
  ، n!ـ عدد التبديالت ؛ الرمز 
pـ عدد التأليفات؛ الرمز 

nC؛ 
pـ خاصيات األعداد  

nC؛  
  .ـ صيغة احلدانية

  
  ؛ف شجرة االختيارات يف حاالت تعداديةـ توظي

ـ استعمال النموذج التعدادي املناسب حسب الوضعية 
  املدروسة؛؛

  .ـ تطبيق التعداد يف حل مسائل متنوعة

  
  .ـ ينبغي تقدمي التعداد بواسطة مبدأي اجلداء واجلمع وتقنيات الشجرة

  قات التقابلية؛ـ ميكن ربط الترتيبات بالتطبيقات التباينية والتبديالت بالتطبي
  .ـ ينبغي اإلكثار من األنشطة املستقاة من احلياة اليومية

      Zاحلسابيات يف  . +5
  ـ القسمة األقليدية وخاصياهتا؛ 

  ـ األعداد األولية؛ التفكيك إىل جداء عوامل أولية؛
ـ توظيف خوارزمية أقليدس لتحديد القاسم املشترك األكرب 

  لعددين صحيحني؛
ـ متنح الفرصة لتوظيف خمتلف االستدالالت املنطقية وخصوصا منها االستدالل 

  بالترجع؛
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)),;(( ـ املضاعف املشترك األصغر avbbappcm ؛ القاسم
))gcd,;()(( شترك األكربامل babap Λ ؛ خاصيات؛  

  ـ خوارزمية أقليدس؛
nZ ؛ اجملموعة nـ املوافقة بترديد 

Zوالعمليات .  
  

  
nZـ التعرف على 

Z وعلى القواعد احلسابية بترديد n؛   
 يف دراسة قابلية القسمة nـ استعمال املوافقة بترديد 

  .والعكس

ت لدراسة خاصيات األعداد الصحيحة ـ ينبغي تزويد التالميذ  بتقنيات وأدوا
 فتمكن من معاجلة مسائل حول القسمة nالنسبية؛ أما خاصيات املوافقة بترديد 

nZ ومتهد للدراسة اجلربية للمجموعة Zاألقليدية يف 
Z ؛   

  .ارج املقررـ تعترب األعداد األولية فيما بينها خ

  

  التحليل
  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

      )تذكري وإضافات(عموميات حول الدوال العددية  . 1
ـ الدالة املكبورة، الدالة املصغورة؛ الدالة احملدودة؛ الدالة 

  الدورية؛
  ؛ التأويل اهلندسي،ـ مقارنة دالتني
  ـ مطاريف دالة،
  ة،ـ رتابة دالة عددي

  ـ تركيب دالتني عدديتني؛
  ـ رتابة مركب دالتني رتيبتني؛

axx: ـ التمثيل املبياين للدوال 3axx و→+  و →
( )xEx →  

 
 
 
 
 
 
  

  
  ـ مقارنة تعبريين باستعمال خمتلف التقنيات؛

قا من متثيلها ـ استنتاج تغريات دالة أو مطارفها أو إشارهتا انطال
  املبياين أو من جدول تغرياهتا؛

 انطالقا من تغريات fλ و λ+fـ حتديد تغريات الدوال 
  ؛fالدالة 

 f انطالقا من تغريات الدالتني gofـ حتديد تغريات الدالة 
   ؛gو 

): ـ مناقشة حلول معادلة من نوع ) cxf  و =
( ) ( )xgxf    انطالقا من التمثيل املبياين؛=

  .ـ دراسة معادالت ومتراجحات باستعمال الدوال ومتثيلها
  

ت؛ إنشاء ـ يتم تقدمي هذا اجلزء من خالل أمثلة للمراجعة مع بعض اإلضافا
 :املنحنيات املمثلة للدوال املرجعية اليت سبقت دراستها باإلضافة إىل الدوال

axx 3axx و →+ ) و→ )xEx  والدوال من الشكل →
λ+f؛ بنفس الكيفية اليت مت التطرق إليها باجلذع املشترك؛  

) الدوال من الشكل ـ تعترب )( )xfEx ) و → )( )xEfx  خارج →
  .املقرر

ـ ينبغي تعويد التالميذ على استنتاج تغريات دالة عددية انطالقا من متثيلها 
  كما ينبغي االهتمام بإنشاء املنحنيات؛. املبياين

)ـ ينبغي تناول احلل املبياين ملعادالت ومتراجحات من النوع  ) cxf = 
)و ) cxf ) و≥ ) ( )xgxf ) و ≥ ) ( )xgxf    و =

( )xg < ( )xf   
ـ ميكن يف حدود اإلمكان؛ استعمال اآلالت احلاسبة والربامن املعلوماتية اليت 

  متكن من دراسة الدوال؛ 
  .ن معاجلة وضعيات خمتارة تنطلق من مواد التخصصـ يستحس
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      عموميات حول املتتاليات العددية . 2
  ـ املتتاليات العددية؛
  ـ املتتالية الترجعية؛

  ـ املتتاليات املكبورة، املتتاليات املصغورة، املتتاليات احملدودة، 
  ـ رتابة متتالية،

  ـ املتتاليات احلسابية، 
  ـ املتتاليات اهلندسية

  

  ـ توظيف االستدالل بالترجع؛
  ؛)إكبار، إصغار، رتابة(ـ التمكن من دراسة متتالية 

  ؛ة حسابية أو هندسيةـ التعرف على متتالي
 حدا متتابعة من متتالية حسابية أو متتالية nـ حساب جمموع 

  .هندسية
  ـ التعرف على وضعيات ملتتاليات حسابية أو هندسية؛

  .عمال املتتاليات احلسابية واهلندسية يف حل مسائلـ است

ـ ميكن تقدمي مفهوم املتتاليات الترجعية من خالل وضعيات مستقاة من خمتلف 
  املواد؛

ـ يشكل درس املتتاليات فرصة لتعويد التالميذ على استعمال األدوات 
  املعلوماتية؛

  ـ ينبغي استغالل هذه املناسبة لتوظيف االستدالل بالترجع؛
  .ـ ينبغي تناول املتتاليات الترجعية دون مغاالة

  
      احلساب املثلثي . 3

  ـ صيغ التحويل؛
xbxaـ حتويل الصيغة  sincos +  

  

  ـ التمكن من خمتلف صيغ التحويل؛
ـ التمكن من حل معادالت ومتراجحات مثلثية تؤول يف حلها 

  إىل املعادالت واملتراجحات األساسية؛
ن متثيل وقراءة حلول معادلة أو متراجحة مثلثية ـ التمكن م

  .على الدائرة املثلثية

ـ ينبغي توخي البساطة يف تقدمي هذا الفصل وذلك باستعمال أي تقنية يف 
  متناول التالميذ؛

  .IRـ يتم توظيف الدائرة املثلثية حلل متراجحات مثلثية بسيطة على جمال من 
  

      لة عدديةهناية دا . 4
  

  ـ النهاية املنتهية يف نقطة؛ النهاية الالمنتهية يف نقطة 
؛ النهاية الالمنتهية −∞ و +∞ ـ النهاية املنتهية يف 

   ؛−∞ و +∞يف
  .مني؛ النهاية على اليسارـ النهاية على الي

  ـ العمليات على النهايات ؛
  ـ هنايات الدوال احلدودية والدوال اجلذرية؛

   دالة اعتيادية؛f حيث f: هناية دوال من الشكل

  
ـ حساب هنايات الدوال احلدودية والدوال اجلذرية والدوال 

  الالجذرية؛
ـ حساب هنايات الدوال املثلثية البسيطة باستعمال النهايات 

  االعتيادية؛
)ـ حل متراجحات من نوع   ) ε<− lxf   

  
)و ) Axf )إلثبات أن  < )xf تؤول إىل l يف وضعيات 

  .بسيطة

  
ـ يتم تقدمي مفهوم النهاية بطريقة حدسية من خالل سلوك الدوال   

2xx xx و → 3xx و → nxx و→ ا جبوار الصفر  ومقلوباهت→
   مث قبول هذه النهايات؛ −∞ و +∞و 

  :  يتم حساب هنايات دوال حتققIR ـ باالعتماد على خاصيات الترتيب يف 
 *( ) ( )xulxf    ؛0 دالة هنايتها u حيث −≥
 *( ) ( )xuxf   ؛+∞ دالة هنايتها u حيث ≤
 *( ) ( )xuxf   ؛−∞ دالة هنايتها  u حيث ≥

  .ـ ينبغي تعويد التالميذ على إزالة األشكال غري احملددة
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 : ـ النهايات
x

x
x

sinlim
0→

 و   
x

x
x

tanlim
0→

        و   

20

cos1lim
x

x
x

−
→

 و 
x
ax

x

sinlim
0→

  

  ـ النهايات والترتيب

اية يف الربهنة على بعض اخلاصيات الواردة يف ـ ينحصر استعمال تعريف النه
  .الربنامج وحل بعض التمارين هبدف االستئناس بالتعريف فقط

 
  االشتقاق . 5

    

التأويل اهلندسي و  ـ قابلية اشتقاق دالة يف نقطة؛ العدد املشتق؛
  املماس ملنحىن؛ تقريب دالة قابلة لالشتقاق يف نقطة بدالة تآلفية؛

اليمني؛ االشتقاق على اليسار؛ التأويل ـ االشتقاق على 
طة  نصف مماس عمودي؛ النقمماس أو اهلندسي ونصف املماس؛

  .املزواة
ـ االشتقاق على جمال؛ املشتقة األوىل؛ املشتقة الثانية؛ املشتقات 

  املتتالية؛

gfـ اشتقاق الدوال  + ،fλ ،fg ،
f
1 ،

g
f ،

( ) nfZn∈ ؛)( baxf   ؛f؛ +
 

                                                                     
 

"0:  املعادلة التفاضلية 2 =+ yy ω  

  ـ تقريب دالة جبوار نقطة بدالة تآلفية؛
  هو املعامل املوجه 0xـ التعرف على أن العدد املشتق لدالة يف

  ؛0xملماس منحناها يف النقطة اليت أفصوهلا 
  ـ التعرف على املشتقة األوىل للدوال املرجعية 

  ـ التمكن من تقنيات حساب مشتقة دالة
   ملنحىن دالة يف نقطة وإنشاؤه؛ ـ حتديد معادلة املماس

  ـ حتديد رتابة دالة انطالقا من دراسة إشارة مشتقتها؛
ـ حتديد إشارة دالة انطالقا من جدول تغرياهتا أو من متثيلها 

  املبياين؛
  ـ  حل مسائل تطبيقية حول القيم الدنوية والقيم القصوية ؛

  ـ تطبيق االشتقاق يف حساب بعض النهايات

: تقريب الدوال املعرفة مبا يلي: ثلة اليت ميكن معاجلتها نذكرـ من بني األم

( )21 hh )  و →+ )31 hh  و →+
h

h
+

→
1

hh و 1 +→ 1 

  .جبوار الصفر بدوال تآلفية

ـ توظف النهاية 
x

x
x

sinlim
0→

   يف حتديد مشتقة كل من الدالتني

xx sin→ و xx cos→.  
  :ـ يتم الربهان على ما يلي

   ؛I  منعدمة على f' فإن I دالة ثابتة على جمال fإذا كانت * 
   ؛I موجبة على f' فإن I دالة تزايدية على جمال fإذا كانت * 
  ؛ I سالبة على f' فإن I دالة تناقصية على جمال fإذا كانت * 

 وتقبل اخلاصيات العكسية؛
  

"0: ـ يقبل احلل العام للمعادلة التفاضلية 2 =+ yy ω  
 
  التمثيل املبياين لدالة عددية . 6

    

  املستقيمات املقاربة؛ االجتاهات املقاربة؛: ـ الفروع الالهنائية 
  ـ نقط االنعطاف؛ تقعر منحىن دالة؛

  ـ عناصر متاثل منحىن دالة؛

  بياين ملعادالت ومتراجحات؛ـ حل م
ـ استعمال الدورية وعناصر متاثل منحىن يف اختصار جمموعة 

  دراسة دالة؛ 

  
 .ينبغي دراسة دوال ال يطرح حساب وإشارة مشتقاهتا صعوبة بالغةـ 
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استعمال إشارة املشتقة الثانية لدراسة تقعر منحىن وحتديد ـ   
  نقط انعطافه؛

ـ دراسة و متثيل دوال حدودية ودوال جذرية ودوال الجذرية؛ 
  .ـ دراسة ومتثيل دوال مثلثية بسيطة
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 ج الرياضياتامالتوزيع الدوري املقترح لربن
  بالسنة األوىل من سلك البكالوريا

  مسلك العلوم الرياضية
 
 

  

  الدورة الثانية  الدورة األوىل

   ساعات8         :                يف املنطق مبادئ 

   ساعة10        :         التطبيقات  اجملموعات و

   ساعة12:                 عموميات حول الدوال 

   ساعة12            :                    املتتاليات 

   ساعة10          :              هناية دالة عددية 

   ساعات10          :                       املرجح 

   ساعة16:      وتطبيقاته  حتليلية اجلداء السلمي 

   ساعة8    :                    احلساب املثلثي 

   ساعات10     :                        الدوران   

  

  

   ساعات14      :                          التعداد   

   ساعة14                              :  احلسابيات 

   ساعة12           :                    االشتقاق 

   ساعة16:                  دراسة الدوال ومتثيلها 

   ساعات6:                        متجهات الفضاء 

   ساعات14   :                       حتليلية الفضاء 

   ساعة 14:    اجلداء السلمي يف الفضاء وتطبيقاته 

   ساعات6:                         اجلداء املتجهي 

  

  :مالحظات

  .يتم إجناز فقرات برنامج كل دورة حسب ترتيب يعد على الصعيد اجلهوي .1

 .تتخلل كل دورة أربعة فروض حمروسة مدة إجناز كل واحد منها ساعتان .2

 .تتخلل كل دورة أربعة فروض مرتلية .3

 .تتخلل كل دورة حصص خاصة بالدعم والتثبيت .4
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  برنامج الرياضيات
  البكالوريابالسنة األوىل من سلك 

  مسلك العلوم االقتصادية والتدبري
  

   اعتبارات عامة
  

  

التكنولوجي وجذع اآلداب والعلوم اجلذع املشترك  قد مارس يف اجلذع املشترك العلمي وىاملستوا إذا كان تلميذ هذ
 الرياضية ووظف أدوات اإلنسانية وجذع التعليم األصيل وما قبله عدة أنشطة عددية وهندسية وتعامل مع جمموعة من املفاهيم

وتقنيات وأمناط من الربهان الرياضي يف حل مسائل متنوعة، فإن تدريس الرياضيات بالسنتني األوىل والثانية من هذا املسلك 
ينبغي أن يصون معارف التلميذ وينظمها تنظيما يسمح بالسمو هبا وتوسيع جماالت توظيفها يف إطار أهداف تدريس 

كما ينبغي متكينهم من اكتساب معارف . توجيهات التربوية العامة لتدريس هذه املادة بالتعليم الثانويالرياضيات احملددة بال
ومهارات وقدرات أكثر تطورا وممارسة أنشطة رياضية هتيؤهم الكتساب مفاهيم أكثر عمومية وجتريدا واستعمال لغة وأساليب 

هذا وإن صيانة املكتسبات ال تعين السرد السريع وغري املنظم ملا . رياضية أكثر دقة مع األخذ بعني االعتبار خصوصية املسلك
 مدروسة متكنه من استحضار وتوظيف تلك إستراتيجيةسبق تقدميه من معارف، بل تعين جعل التلميذ يف أوضاع خمتارة وفق 

  .املكتسبات ومن الربط بينها وبني املفاهيم اجلديدة
  

بغي أن يقتصر على عرض مجلة من اخلاصيات واملفاهيم الرياضية من طرف إن تدريس الرياضيات هبذه املسلك ال ين
ن التحقق من مدى مسايرة  إاألستاذ يف غياب إشراك فعلي للتلميذ يف التوصل إىل تلك اخلاصيات ويف بناء تلك املفاهيم؛
ظرة ومن مستوى قدرهتم على التالميذ ملختلف مراحل الدرس ومن مدى اكتساهبم لكل املفاهيم والتقنيات واملهارات املنت

؛ كما يسمح للتالميذ بقياس قدراهتم على الفهم ا ميكن األستاذ من تقومي مردودية تعليمه وقياس فعالية طرائقه التربويةهتوظيف
 يف التالميذإن اجملهود الشخصي الذي يبدله . والتحصيل وعلى البحث يف املسائل وحل التمارين وصياغة الرباهني الرياضية

كما أن حسن اختيار هذه . املسائل وحبثهم املتكرر عن احللول يعدان من األنشطة األساسية اليت متكنهم من التعلم جلةمعا
 املنتظرةاملسائل والتمارين من طرف األستاذ وتنوعها وتدرجها وتناسبها مع القدرات احلقيقية للتالميذ وجتاوهبا مع القدرات 

  .ي أثر دائم على تكوين التالميذميكن من حتقيق نشاط رياضي فعلي وذ
  

ينبغي أن يكون مرتبطا بتدريس مجيع مواد التخصص، وذلك من خالل معاجلة هبذا املسلك إن تدريس الرياضيات 
سواء أثناء تقدمي املفاهيم ، يتطلب حلها ترييضا هلا وتأويال وتفسريا لنتائجها... . جتارية أو مالية أو حماسباتية أو تنظيمية،مناذج
  .هبذا املسلك  كما ينبغي تدعيم التنسيق بني مدرسي مواد التخصص. أثناء استعماهلاأو

    

لقد حظيت األداة املعلوماتية يف الربامج اجلديدة للرياضيات بأمهية خاصة، وذلك نظرا للدور الذي أصبحت حتتله يف   
لتربية والتكوين، يف جمال استعمال التكنولوجيات خمتلف اجملاالت واعتبارا للتوجهات واالختيارات احملددة بامليثاق الوطين ل

استعمال اآللة احلاسبة العلمية أو القابلة للربجمة واألدوات املعلوماتية املتوفرة يف وعليه فإن . اجلديدة لإلعالم والتواصل
 اخلاصة باستعمال  كما ينبغي احلرص على إكساب التالميذ التقنيات الضرورية،املؤسسات أمر ينبغي تشجيعه واالهتمام به

التأكيد على اجلانب الوظيفي هلذه األدوات، األولويات يف العمليات، استعمال املالمس، إدخال املعطيات، (هذه األدوات 
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واستغالل القاعات املتعددة الوسائط، يف قدر اإلمكان، واالشتغال بتنسيق ...) صياغة برامج بسيطة، استعمال الربامن الرياضية،
  .ة اإلعالميات باملؤسسةدمع مدرسي ما

  

إن تنمية قدرة التلميذ على التواصل رياضيا ينبغي أن حتظى بعناية خاصة فهي متكن التلميذ من التعبري عن أفكاره 
شفويا وكتابيا بأسلوب سليم لغويا متماسك ودقيق علميا، بلغة سليمة وواضحة؛ فيعرف املتغريات ويشرح ويوضح 

 ويترجم رياضيا نص مسألة ويعرض ويربر خمتلف مراحل استدالل رياضي بشكل واضح املصطلحات والتعابري الرياضية
يتواصل بكيفية دقيقة مستعمال مجال مفيدة ومفردات مناسبة وومتماسك؛ كما يعرض التربيرات جلميع النتائج املتوصل إليها 

 متابعة دراسته العليا بشكل مرض ويف أحسن معربة؛ ومجيعها مهارات متكن التلميذ من االندماج بشكل إجيايب يف اجملتمع ومن
  .الظروف

  
  اعتبارات خاصة

  
  مبادئ يف املنطق . 1
  

إن اهلدف من إدراج فقرة مبادئ يف املنطق جبميع املسالك، هو تزويد التالميذ مبفاهيم ومبادئ أولية لتنظيم أفكارهم 
إال أن بلوغ هذه األهداف . على أسس واضحة وسليمةومدهم بتقنيات ومناذج تساعدهم على بناء وصياغة الرباهني الرياضية 

ال يتحقق مع انتهاء هذا الفصل، بل لن يتأتى ذلك إال باستعمال نتائجه كلما سنحت الفرصة بذلك يف خمتلف فصول الربنامج 
  .الالحقة

  

  التعداد . 2
  

 التعامل مع وضعيات تعدادية يهدف فسل التعداد إىل تزويد التالميذ مبجموعة من األدوات والتقنيات للتمرن على  
 ينبغي احلرص على تعويدهم على اختيار واستعمال الصيغ املالئمة تبعا للوضعية لذاوربطها بالنموذج التعدادي املناسب؛ 

ومبا أن جل املسائل تكون مستقاة من احلياة العامة ومن قطاعات خمتلفة فإن هذا الفصل يعد مناسبة لتدريب التلميذ . املدروسة
  . الترييضعلى

  

  اجلرب  . 3
  

عترب من مكتسيات كثري من التالميذ باجلذع املشترك لذا تاملعادالت واملتراجحات من الدرجة الثانية مبجهول واحد          إن 
ينبغي تدعيمهما وتثبيتهما والسمو بتطبيقاهتا من خالل معاجلة أنشطة متنوعة هادفة وخمتارة ومن خالل ترييض وضعيات 

  .  الواقع أو من مواد التخصص مث تفسري وتأويل النتائج املتوصل إليهامستقاة من
    

مت إدراج املصفوفات والعمليات على املصفوفات هبذا املسلك اعتبارا لتطبيقاهتا املستقبلية، ولكوهنا تتيح مناسبات غنية 
  .لة يف حل النظمات اخلطيةاعتتميز بكثري من الدقة والتنظيم لترسيخ تقنيات احلساب ولكوهنا إحدى األدوات الف
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مت  تقدمي املتتاليات نظرا لتعدد تطبيقاهتا يف جمال التخصص كما هتدف إىل تعويد التالميذ على التعامل مع وضعيات 
  متقطعة وهي مناسبة ملمارسة بعض أنواع االستدالالت الرياضية، 

  

  الدوال العددية . 4
  

النسبة جلميع املواد العلمية والتقنية على السواء وحتظى بعناية خاصة يف تدريس         تلعب الدوال العددية دورا مركزيا ب
وتتجلى هذه األمهية يف كوهنا تتيح دراسة سلوكات بعض الظواهر املتصلة املالحظة . الرياضيات بالتعليم الثانوي التأهيلي

ه مع خمتلف املواد العلمية والتقنية بالتعليم الثانوي لدا ينبغي احلرص على تقدمي هذا املفهوم يف عالقت. واستخالص نتائج بشأهنا
التأهيلي، وذلك من خالل اختيار وضعيات ألنشطة مناسبة متكن من إبراز عالقة ترابط بني عنصرين مستقاة من عدة جماالت 

مرحلة مراقبة أو تأويل مرحلة الترييض واملعاجلة الرياضية و: كالفيزياء والبيولوجيا وامليكانيك، وذلك عرب مرحلتني أساسيتني
  . وتفسري النتائج احملصل عليها

  

         لقد مت التطرق يف اجلذع املشترك العلمي والتكنولوجي إىل جل املفاهيم الواردة يف هذا الفصل، لذا ينبغي مراجعتها من 
ج مبيانيا وعلى استعمال منحىن كما ينبغي التركيز على تأويل النتائ. خالل أنشطة متنوعة والسمو هبا على مستوى التطبيقات
وهبذا الصدد ينبغي أن يكون التلميذ متمكنا من رسم منحىن دالة . دالة يف حل وحتديد عدد حلول املعادالت أو املتراجحات

 اتعلما أن برنامج هذه السنة يزاوج بني الدراس. حدودية من الدرجة الثانية أو دالة متخاطة وأن يستحضر أهم خاصياتيهما
  ...). التقريبات– القيم القصوى –اإلكبارات (وبني الدراسات الكمية ...)  الرسوم –التغريات (ية يفالك

  

 من املفاهيم اجلديدة يف هذا املستوى وال يشكل هدفا يف حد ذاته؛ فهو يهدف باألساس إىل دراسة ة        إن مفهوم النهاي
  .ن أي دراسة نظرية هلذا املفهوم تعترب خارج املقرروعليه فإ. عند حمدات تعريفهايف نقطة وخاصة سلوك دالة 

إن مجيع الدوال املرجعية والدوال املتفرعة عنها الواردة يف الربنامج دوال متصلة على جمموعات تعريفها وعليه فإن 
  .مفهوم االتصال يعترب يف هذا املستوى خارج الربنامج

  

وميكن التطرق . وضعية والشاملة للدوال ويف حتديد بعض القيم املقربة هلا         يلعب االشتقاق دورا أساسيا يف الدراسة امل
إىل مفهوم اشتقاق دالة انطالقا من معدل تغرياهتا، مع التطرق إىل تقريب دالة بدالة تآلفية وينبغي تدعيم استيعاب هذا املفهوم 

 ينبغي التركيز باألساس على تطبيقات الدوال املشتقة بأمثلة عددية ومتثيالت مبيانية انطالقا من الدوال اليت سبقت دراستها كما
  .سواء تعلق األمر بدراسة تغريات دالة أو حبل مسائل من جماالت خمتلفة

  

يعترب التمثيل املبياين لدالة مناسبة لتطبيق جل املفاهيم الواردة يف جزء الدوال، فباإلضافة إىل تقعر منحىن دالة وحتديد نقط 
ع النتائج،  فإنه ينبغي االعتناء بدراسة الفروع الالهنائية نظرا ملا هلا من أمهية يف تأويل وترسيخ بعض انعطافه، مع قبول مجي

النهايات ويف تدقيق التمثيل املبياين لدالة؛ كما ينبغي استغالل دراسة دالة عددية يف حل بعض املسائل وخاصة املرتبطة منها حبل 
  .معادالت ومتراجحات
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  لسنة األوىل من سلك البكالورياات لبرنامج الرياضي
  مسلك العلوم االقتصادية والتدبري

  

  مبادئ يف املنطق . 1
  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

  ـ العبارات؛ العمليات على العبارات؛ الدوال العبارية؛ املكممات،
 االستدالل باخللف؛  االستدالل مبضاد: ـ االستدالالت الرياضية

العكس؛  االستدالل بفصل احلاالت؛ االستدالل بالتكافؤ؛ االستدالل 
  بالترجع،  

  ـ التمكن من استعمال االستدالل املناسب حسب الوضعية املدروسة؛
ـ التمكن من صياغة براهني واستدالالت رياضية واضحة وسليمة 

  منطقيا؛

ـ ينبغي تقريب العبارات والقوانني املنطقية وطرق االستدالل 
نطالقا من أنشطة متنوعة وخمتلفة مستقاة من الرصيد املعريف ا

  للتلميذ ومن وضعيات رياضية سبق له التعامل معها؛  
ـ ينبغي جتنب البناء النظري واإلفراط يف استعمال جداول 

  احلقيقة؛
ـ إن درس املنطق ال ينتهي بانتهاء هذا الفصل بل ينبغي 

، مبختلف فصول استثمار نتائجه، كلما سنحت الفرصة لذلك
  املقرر الالحقة؛

  

  التعداد .2
  التوجيهات التربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

  ـ اجملموعات املنتهية
  ـ املبدأ العام للتعداد، ؛ رئيسي جداء ديكاريت؛

 .ـ عدد الترتيبات ، عدد التبديالت،  عدد التأليفات
pـ خاصيات األعداد  

nCيغة احلدانية؛؛ ص  
  ـ عدد أجزاء جمموعة منتهية؛

  ؛ـ توظيف شجرة االختيارات يف حاالت تعدادية
   ـ تطبيق التعداد يف حل مسائل متنوعة؛

  ـ استعمال النموذج التعدادي املناسب حسب الوضعية املدروسة؛
  

ـ ينبغي تقدمي التعداد بواسطة مبدأي اجلداء واجلمع وتقنيات 
  .الشجرة

  ار من األنشطة املستقاة من احلياة اليومية،ـ ينبغي اإلكث
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  اجلرب  . 3
  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

      .احلساب على املصفوفات  . 1 . 3
  ؛4 أو 3 أو 2ـ مصفوفة من عمود واحد؛  مصفوفة مربعة من الرتبة 

مربعة ؛ ؛ جداء عدد حقيقي يف مصفوفة  مربعتنيـ جمموع مصفوفتني
جداء مصفوفة مربعة يف مصفوفة من عمود واحد؛ جداء مصفوفتني 

  مربعتني؛

 كجدول مربع ألعداد nـ يتم تقدمي مصفوفة مربعة من الرتبة   ـ التمكن من احلساب على املصفوفات
) سطر  n عمود و nحقيقية من   )42 ≤≤ n؛  

      املعادالت واملتراجحات والنظمات . 2 . 3
  ـ معادالت من الدرجة الثانية مبجهول واحد؛

  ـ متراجحات من الدرجة الثانية مبجهول واحد؛
  ـ نظمة متراجحات من الدرجة األوىل مبجهولني؛

  )طريقة كوس(ـ النظمات واملصفوفات 
) جمهول n معادلة و nنظمات من  )42 ≤≤ n؛   

ـ حل معادالت ومتراجحات تؤول يف حلها إىل معادالت ومتراجحات 
  من الدرجة األوىل أو الثانية مبجهول واحد؛

ـ حل نظمات من الدرجة األوىل مبجهولني أو ثالث أو أربع جماهيل 
  ؛باستعمال خمتلف الطرائق املتاحة

ـ ترييض وضعيات تتضمن مقادير متغرية تؤول يف حلها إىل حل 
  معادالت أو متراجحات أو نظمات؛
  ـ حل مسائل من الربجمة اخلطية؛

ـ حل مسائل اقتصادية تؤول يف حلها إىل حل املعادالت واملتراجحات 
  والنظمات؛ 

ـ إن حل معادالت ومتراجحات من الدرجة الثانية مبجهول 
من معادلتني من الدرجة األوىل مبجهولني واحد وحل نظمات 

  .قد سبقت ممارستهما لذا جيب جتنب تقدميهما من جديد
ـ ينبغي تدعيم وتثبيت مجيع هذه املفاهيم من خالل أنشطة 

متنوعة هادفة وخمتارة ومن خالل مسائل ينبغي ترييضها تكون 
مستقاة من الواقع املعيش أو من مواد التخصص بغية إكساب 

  . املهارات والقدرات املنتظرةالتالميذ

      اللوغاريتم العشري . 3 . 3
   ؛logـ اللوغاريتم العشري، الرمز 

 ، ablog، : ـ صيغ
b
1log ؛ 

b
alog ؛ alog ، 

( )Zna n ∈log؛   

  يط تعابري حتتوي على لوغاريتمات عشرية؛ـ تبس
  ـ حل معادالت لوغاريتمية بسيطة؛ 

 حلساب قيم مقربة للوغاريتم العشري لعدد اآللة احلاسبةـ استعمال 
حقيقي موجب قطعا أو لتحديد قيمة مقربة لعدد لوغاريتمه العشري 

 .معلوم
  

)ـ استعمال األعداد  )Znn يع إىل  ، مث قبول التوس10;∋
*
+IR؛  
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      املتتاليات العددية . 4 . 3
  ـ املتتاليات العددية؛
  ـ املتتالية الترجعية؛

  ـ املتتاليات املكبورة، املتتاليات املصغورة؛ املتتاليات احملدودة،؛
  ـ رتابة متتالية؛

  ـ املتتاليات احلسابية؛
  ـ املتتاليات اهلندسية؛

  

  بالترجع؛ـ توظيف االستدالل 
  ؛)إكبار، إصغار، رتابة(ـ التمكن من دراسة متتالية 

ـ التعرف على متتالية حسابية أو هندسية وحتديد أساسها وحدها 
  األول؛

 حدا متتابعة من متتالية حسابية أو متتالية nـ حساب جمموع 
  هندسية؛

  ـ التعرف على وضعيات ملتتاليات حسابية أو هندسية؛
  .تاليات احلسابية واهلندسية يف حل مسائلـ استعمال املت

ـ ميكن تقدمي مفهوم املتتاليات الترجعية من خالل وضعيات 
  مستقاة من خمتلف املواد؛

ـ يشكل درس املتتاليات فرصة لتعويد التالميذ على استعمال 
  األدوات املعلوماتية؛

  لترجع؛ـ ينبغي استغالل هذه املناسبة لتوظيف االستدالل با
  .ـ ينبغي عدم املغاالة يف تناول املتتاليات الترجعية 

 

 

  التحليل . 4
  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

      عموميات حول الدوال العددية . 1 . 4
  ـ الدالة املكبورة، الدالة املصغورة؛ الدالة احملدودة؛ 

  ؛ التأويل اهلندسي؛ـ مقارنة دالتني
  ف دالة؛ـ مطاري

  ـ رتابة دالة عددية؛
  ـ تركيب دالتني عدديتني؛

  ـ رتابة مركب دالتني رتيبتني؛
axx: ـ التمثيل املبياين للدالتني 3axx و→+    ؛ →

  

  ـ مقارنة تعبريين باستعمال خمتلف التقنيات؛
لة انطالقا من ـ استنتاج تغريات دالة أو القيم القصوية والدنوية لدا

  متثيلها املبياين أو من جدول تغرياهتا؛
 انطالقا من fλ و λ+fـ التعرف على تغريات الدوال من الشكل 

  ؛fتغريات الدالة 
ـ استعمال التمثيل املبياين لدالة أو جدول تغرياهتا لتحديد صورة جمال 

  و حلل بعض املعادالت واملتراجحات؛أ

ـ ينبغي تعويد التالميذ على استنتاج تغريات دالة عددية انطالقا 
  من متثيلها املبياين؛ كما ينبغي االهتمام بإنشاء املنحنيات؛

ـ ينبغي تناول احلل املبياين ملعادالت ومتراجحات من النوع 
( ) cxf ) و= ) cxf ) و≥ ) ( )xgxf  و ≥

( ) ( )xgxf ) و = )xg < ( )xf   
ـ ميكن يف حدود اإلمكان؛ استعمال اآلالت احلاسبة والربامن 

  املعلوماتية اليت متكن من دراسة الدوال؛ 
  ـ يستحسن معاجلة وضعيات خمتارة تنطلق من ميادين أخرى؛

      النهايات  . 2. 4
xxـ هنايات الدوال  2xx و → xx و →  و →

3xx nxx و→  وهنايات مقلوبات هذه الدوال يف الصفر و →
    ؛−∞ و +∞

  
ـ حساب هنايات الدوال احلدودية والدوال اجلذرية والدوال 

  الالجذرية؛

ـ يتم تقدمي مفهوم النهاية بطريقة حدسية من خالل سلوك 
الدوال املرجعية احملددة يف الربنامج ومقلوباهتا جبوار الصفر و 

   مث قبول هذه النهايات؛−∞ و +∞
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  ؛−∞و  +∞نهاية املنتهية والنهاية الالمنتهية يف نقطة ويف  ـ ال
  .ـ النهاية على اليمني؛ النهاية على اليسار

  ـ العمليات على النهايات ؛
  ـ هنايات الدوال احلدودية والدوال اجلذرية؛

   دالة اعتيادية؛f حيث f: هناية دوال من الشكل
  ـ النهايات والترتيب

  
  
  

 حلساب هنايات IRـ يتم االعتماد على خاصيات الترتيب يف   
  :دوال بسيطة حتقق

 ÷( ) ( )xulxf    ؛0 دالة هنايتها u حيث −≥
 ÷( ) ( )xuxf   ؛+∞لة هنايتها  داu حيث ≤
 ÷( ) ( )xuxf   ؛−∞ دالة هنايتها u حيث ≥

ـ تعترب العمليات على النهايات املنتهية والالمنتهية مقبولة 
  .وينبغي تعويد التالميذ على االستعمال الصحيح هلا

   على إزالة األشكال غري احملددة البسيطة؛ـ ينبغي تعويد التالميذ
  ـ إن أي دراسة نظرية ملفهوم النهاية تعترب خارج املقرر؛

      االشتقاق . 3 . 4
؛ التأويل اهلندسي للعدد املشتق؛ 0xـ قابلية اشتقاق دالة يف نقطة

  املماس ملنحىن؛ تقريب دالة قابلة لالشتقاق يف نقطة بدالة تآلفية؛
  يمني؛ االشتقاق على اليسار؛ نصف مماس؛ـ االشتقاق على ال

  ـ االشتقاق على جمال؛ املشتقة األوىل؛ املشتقة الثانية؛ 

gfـ اشتقاق الدوال  + ،fλ ،fg ،
f
1 ،

g
f ،( ) nfZn∈ ؛

)( baxf   .f؛ +
  . دالة قابلة لالشتقاق على جمالفمطاريـ رتابة دالة وإشارة مشتقتها؛ 

  ـ تقريب الدوال الواردة يف الربنامج جبوار الصفر بدوال تآلفية؛
  هو املعامل املوجه ملماس 0xـ التعرف على أن العدد املشتق لدالة يف

  ؛0xيف النقطة اليت أفصوهلا منحىن الدالة 
  ـ التعرف على املشتقة األوىل للدوال املرجعية يف نقطة؛

  .ـ اشتقاق الدوال احلدودية والدوال اجلذرية
  ـ حتديد معادلة املماس ملنحىن دالة يف نقطة وإنشاؤه؛ 
  ـ حتديد رتابة دالة انطالقا من دراسة إشارة مشتقتها؛

  ول تغرياهتا أو من متثيلها املبياين؛ـ حتديد إشارة دالة انطالقا من جد
  ـ حل مسائل تطبيقية حول  القيم الدنوية والقيم القصوية ؛

تقريب الدوال : ـ من بني األمثلة اليت ميكن معاجلتها نذكر
): املعرفة مبا يلي )21 hh )  و →+ )31 hh  و →+

h
h

+
→

1
hh و 1 +→   . جبوار الصفر بدوال تآلفية1

  
  
  

  ـ تقبل املربهنتان املتعلقتان بالرتابة وإشارة املشتقة؛
  

      دراسة ومتثيل الدوال . 4 .4
   املقاربة؛االجتاهاتاملستقيمات املقاربة؛ : ـ الفروع الالهنائية 

  ـ نقط االنعطاف؛ تقعر منحىن دالة؛
  ـ عناصر متاثل منحىن دالة؛

  

ـ احلل املبياين ملعادالت ومتراجحات من الشكل 
)()( xgxf  دالتان من بني الدوال الواردة يف g و fحيث ≥

  الربنامج؛
  ـ استعمال عناصر متاثل منحىن يف اختصار جمموعة دراسة دالة؛ 

دوال (ل بسيطة ـ ينبغي االقتصار على حتديد هنايات دوا
حدودية من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة أو دوال من الشكل 

( )xbaxx ϕ++→ حيث( ) 0lim =
+∞→

x
x

ϕ (  عند
  حمدات جمموعات تعريفها وحتديد فروعها الالهنائية
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   أمثلة من الدوال؛ـ دراسة

ية ودوال جذرية                                      ـ متثيل دوال حدود
  

ـ ينبغي دراسة دوال ال يطرح حساب وإشارة مشتقاهتا 
 صعوبة بالغة؛

املبياين ملعادالت ومتراجحات من النوع ـ ينبغي تناول احلل 
( ) cxf ) و= ) cxf ) و≥ ) ( )xgxf  و ≥

( ) ( )xgxf ) و = )xg < ( )xf حيث f و g 
 الدوال الواردة يف الربنامج إذا مل يكن احلل دالتان من بني

  اجلربي يف املتناول؛
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 ج الرياضياتالتوزيع الدوري املقترح لربنام
  بالسنة األوىل من سلك البكالوريا
  مسلك العلوم االقتصادية والتدبري

 
  

  الدورة الثانية  الدورة األوىل

   ساعات6     :             مبادىء يف املنطق  

   ساعة10       :    املعادالت واملتراجحات 

   ساعة12   :        عموميات حول الدوال 

   ساعة12        :                  املتتاليات 

   ساعة10    :                        تعداد  ال

  

  

   ساعة10:                املصفوفات والنظمات   

   ساعات6    :                 اللوغاريتم العشري 

   ساعة 8                       :  هناية دالة عددية 

   ساعة10:                               االشتقاق 

   ساعة16:                 دراسة الدوال ومتثيلها 

   

 
  

  :مالحظات

  .يتم إجناز فقرات برنامج كل دورة حسب ترتيب يعد على الصعيد اجلهوي .1

 .ة فروض حمروسة مدة إجناز كل واحد منها ساعتانتتخلل كل دورة ثالث .2

 .تتخلل كل دورة ثالثة فروض مرتلية .3

 .تتخلل كل دورة حصص خاصة بالدعم والتثبيت .4
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  برنامج الرياضيات
   بالسنة األوىل من سلك البكالوريا

  مسلك التعليم األصيل
  مسلك اآلداب والعلوم اإلنسانية

  
  اعتبارات عامة

  
 يف السنتني األوىل والثانية مسلك اآلداب والعلوم اإلنسانية والتعليم األصيلس الربنامج بالنسبة ملسلك لقد مت اعتماد نف

  .من سلك البكالوريا
  

إن تالميذ هذه املسالك ينبغي أن يتمكنوا من اكتساب معارف رياضية ومهارات تؤهلهم ملتابعة الدراسات اجلامعية أو 
وف جد مالئمة، فباإلضافة إىل كون الرياضيات تعترب مكونا ضروريا ملمارسة مجيع املهن ذات لالندماج يف احلياة العملية يف ظر

  .الطابع العلمي فإن القطاعات ذات الطابع اإلنساين أصبحت توظفها يف كثري من جماالهتا
  

 قبله عدة أنشطة  قد مارس يف جذع اآلداب والعلوم اإلنسانية وجذع التعليم األصيل وماىاملستوا إذا كان تلميذ هذو
عددية وهندسية وتعامل مع جمموعة من املفاهيم الرياضية ووظف أدوات وتقنيات وأمناط من الربهان الرياضي يف حل مسائل 

 التلميذ وينظمها تنظيما يسمح مكتسباتمتنوعة، فإن تدريس الرياضيات بالسنتني األوىل والثانية من هذا املسلك ينبغي أن يصون 
   .سيع جماالت توظيفهابالسمو هبا وتو

  

 بالتوجيهات التربوية العامة لتدريس  لهاحملددةإن تدريس الرياضيات هبذه املسالك ينبغي أن يأخذ بعني االعتبار األهداف 
ار وعليه فإنه ينبغي توخي البساطة والوضوح واختي. ، ومكتسبات التالميذ وإمكاناهتم املعرفية واملهاريةهذه املادة بالتعليم الثانوي

  . الوضعيات املناسبة اليت تساعد على اكتساهبم للمعارف اجلديدة والقدرات املنتظرة منها بشكل مقبول
  

لقد حظيت األداة املعلوماتية يف الربامج اجلديدة للرياضيات بأمهية خاصة، وذلك نظرا للدور الذي أصبحت حتتله يف 
 بامليثاق الوطين للتربية والتكوين، يف جمال استعمال التكنولوجيات اجلديدة خمتلف اجملاالت واعتبارا للتوجهات واالختيارات احملددة

استعمال اآللة احلاسبة العلمية واألدوات املعلوماتية املتوفرة يف املؤسسات أمر ينبغي تشجيعه وعليه فإن . لإلعالم والتواصل
التأكيد على اجلانب ( اخلاصة باستعمال هذه األدوات  كما ينبغي احلرص على إكساب التالميذ التقنيات الضرورية ،واالهتمام به

  ...) ، البسيطةالربامن الرياضيةبغض الوظيفي هلذه األدوات، األولويات يف العمليات، استعمال املالمس، إدخال املعطيات، استعمال 

  

بري عن أفكاره شفويا وكتابيا من التعه  فهي متكن.إن تنمية قدرة التلميذ على التواصل رياضيا ينبغي أن حتظى بعناية خاصة
بلغة سليمة وواضحة مستعمال مجال مفيدة ومفردات مناسبة معربة؛ فيعرف املتغريات ويشرح ويوضح املصطلحات والتعابري 

 ومجيعها مهارات متكن التلميذ مقبول؛الرياضية ويترجم رياضيا نص مسألة ويعرض ويربر خمتلف مراحل استدالل رياضي بشكل 
  . بشكل إجيايب يف اجملتمع ومن متابعة دراسته العليا بشكل مرض ويف أحسن الظروفمن االندماج
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  اعتبارات خاصة
  

    اجلرب
  
  املنطق يف مبادئ . 1
  

 إن اهلدف من إدراج درس املنطق هو تزويد التالميذ باملبادئ األولية واألساسية يف املنطق الرياضي لتنظيم أفكارهم و       
أمثلة متنوعة و وضعيات رياضية بسيطة سبق للتالميذ أن تعاملوا معها مع احلرص على جتنب العروض ذلك من خالل أنشطة و 

النظرية و اإلفراط يف استعمال جداول احلقيقة، كما أن املفاهيم الواردة فيه سوف يتم استثمارها طيلة السنة الدراسية يف خمتلف 
  .فصول الربنامج الالحقة

 
  التعداد . 2
  

ل إىل تزويد التالميذ مبجموعة من األدوات والتقنيات للتمرن على التعامل مع وضعيات تعدادية وربطها صفال  هذايهدف
ومبا أن .  ينبغي احلرص على تعويدهم على اختيار واستعمال الصيغ املالئمة تبعا للوضعية املدروسةلذابالنموذج التعدادي املناسب؛ 

  . ومن قطاعات خمتلفة فإن هذا الفصل يعد مناسبة لتدريب التلميذ على الترييضجل املسائل تكون مستقاة من احلياة العامة
  
  العددي احلساب . 3

  
         ينبغي تدعيم و تثبيت مفهوم التناسبية حىت يتمكن التلميذ من التعرف و دراسة وضعية تناسبية من خالل معطيات عددية 

  .أو مبيانية  
  

عترب من ت  ونظمة معادلتني من الدرجة األوىل مبجهولني من الدرجة الثانية مبجهول واحداملعادالت واملتراجحات         إن 
مكتسيات كثري من التالميذ باجلذع املشترك لذا ينبغي تدعيمها وتثبيتها والسمو بتطبيقاهتا من خالل معاجلة أنشطة متنوعة هادفة 

  .   من مواد التخصص مث تفسري وتأويل النتائج املتوصل إليها أو املعيشوخمتارة ومن خالل ترييض وضعيات مستقاة من الواقع
  

تشكل املتتاليات فرصة لتعويد التالميذ على التعامل مع وضعيات متقطعة واستعمال األدوات املعلوماتية وهتدف إىل           
 .توظيف خاصيات املتتاليات احلسابية و اهلندسية لترييض وحل بعض املسائل البسيطة 

  
  يلالتحل

  
يعد هذا اجلزء امتدادا ملا سبق تقدميه حول الدوال العددية يف اجلذع املشترك ويتميز بإدخال مفهومي النهاية واالشتقاق 

 دراسة سلوك ومها أداتان رياضيتان تسمحان بالسمو بدراسة الدوال إىل مستوى أكثر من السابق،حيث يهدف مفهوم النهاية إىل
 ويف حل دورا أساسيا يف الدراسة املوضعية والشاملة للدوالأما مفهوم االشتقاق فيلعب .  تعريفهاعند حمداتيف نقطة وخاصة دالة 

  .مسائل تطبيقية حول القيم الدنوية والقيم القصوية
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أنه ينبغي توخي البساطة يف تقدمي ودراسة مفهوم االشتقاق و أن أية دراسة نظرية ملفهوم النهاية    وجتدر اإلشارة هنا إىل 
  . رب خارج املقررتعت

إن مجيع الدوال املرجعية والدوال املتفرعة عنها الواردة يف الربنامج دوال متصلة على جمموعات تعريفها وعليه فإن مفهوم 
  .االتصال يعترب يف هذا املستوى خارج الربنامج

  

ا ينبغي التركيز على تأويل النتائج كم. يعترب التمثيل املبياين لدالة مناسبة لتطبيق جل املفاهيم الواردة يف جزء الدوال،
 . حتديد عدد حلول املعادالت أو املتراجحات دراسة أومبيانيا وعلى استعمال منحىن دالة يف
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  لسنة األوىل من سلك البكالوريالبرنامج مادة الرياضيات 

  مسلك التعليم األصيل
  مسلك اآلداب والعلوم اإلنسانية

  اجلرب
  توجيهات تربوية  نتظرةالقدرات امل  حمتوى الربنامج

  مبادئ يف املنطق . 1
  ـ العبارات؛ العمليات على العبارات؛ املكممات؛

االستدالل باخللف؛ االستدالل بفصل احلاالت؛ :  الرياضيةاتـ االستدالل
  .االستدالل بالتكافؤ

  
ـ التمكن من استعمال االستدالل املناسب حسب الوضعية 

  املدروسة؛
ني واستدالالت رياضية واضحة ـ التمكن من صياغة براه

  وسليمة منطقيا؛
ـ دراسة صحة عبارة منطقية؛ ـ إدراك مدلول عبارة منطقية 

  .وإعطاء نفيها

  
ـ ينبغي تقريب العبارات والقوانني املنطقية وطرق االستدالل انطالقا 

من أنشطة متنوعة وخمتلفة مستقاة من الرصيد املعريف للتلميذ ومن 
 التعامل معها وال يشكل اجلانب الرياضي عقبة وضعيات رياضية سبق له

  أمام تناوهلا؛  
ـ ينبغي جتنب البناء النظري هلذه املبادئ واإلفراط يف استعمال جداول 

  احلقيقة؛
ـ إن درس املنطق ال ينتهي بانتهاء هذا الفصل بل ينبغي استثمار 
  .نتائجه، كلما سنحت الفرصة لذلك، مبختلف فصول املقرر الالحقة

  : التعداد.  2
  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

  املبدأ العام للتعداد، ـ 
 . عدد التأليفات عدد الترتيبات ، عدد التبديالت،ـ

pـ خاصيات األعداد  
nC؛  

  :ـ تطبيقات
  .السحب بدون إحالل رمي قطعة نقدية؛ السحب بإحالل؛ 

 
  يارات يف حاالت تعداديةـ توظيف شجرة االخت

 .ـ تطبيق التعداد يف حل مسائل متنوعة

 
  .ـ ينبغي تقدمي التعداد بواسطة مبدأي اجلداء واجلمع وتقنيات الشجرة

  .ـ ينبغي اإلكثار من األنشطة املستقاة من احلياة اليومية
 

 احلساب العددي . 3
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 توجيهات تربوية القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج
ـ يتم تذكري وتثبيت مفهوم التناسبية واملفاهيم املرتبطة به يف وضعيات   .متنوعة التناسبية ملعاجلة وضعيات توظيفـ   النسب املئوية؛ السلمالتناسبية؛  .1 . 3

  . مسلكخصوصيات كلختدم 
3 . 2. 

  ـ املعادالت واملتراجحات من الدرجة األوىل أو الثانية مبجهول واحد؛ 
  ود من الدرجة الثانية؛ـ إشارة ثالثية احلد

  . ـ نظمة معادلتني من الدرجة األوىل مبجهولني

 
ـ حل معادالت ومتراجحات تؤول يف حلها إىل معادالت 
  ومتراجحات من الدرجة األوىل أو الثانية مبجهول واحد؛

ـ حل نظمات من الدرجة األوىل مبجهولني باستعمال خمتلف 
  الطرائق املتاحة؛

مقادير متغرية تؤول يف حلها إىل حل ـ ترييض وضعيات تتضمن 
  .معادالت أو متراجحات أو نظمات

 
ـ إن حل معادالت ومتراجحات من الدرجة األوىل ومن الدرجة الثانية 
مبجهول واحد وحل نظمات من معادلتني من الدرجة األوىل مبجهولني 

  .قد سبقت ممارستهما لذا جيب جتنب تقدميهما من جديد
 مجيع هذه املفاهيم من خالل أنشطة متنوعة ـ ينبغي تدعيم وتثبيت

هادفة وخمتارة ومن خالل مسائل ينبغي ترييضها تكون مستقاة من احلياة 
العامة أو من مواد التخصص بغية إكساب التالميذ املهارات والقدرات 

  .املنتظرة
  .ترية خارج املقرريتراجحات البارامـ تعترب املعادالت وامل

  املتتاليات . 3 . 3
  املتتاليات العددية؛ـ 

  ـ املتتاليات احلسابية؛
  ـ املتتاليات اهلندسية

  

ـ التعرف على متتالية حسابية أو هندسية وحتديد أساسها وحدها 
  األول؛

 ملتتالية هندسية أو متتالية nـ حساب احلد العام واحلد من الرتبة 
  حسابية؛

 حدا متتابعة من متتالية حسابية أو متتالية nـ حساب جمموع 
  هندسية؛

ـ استعمال املتتاليات احلسابية واهلندسية يف حل مسائل هندسية 
  .وجتارية

  
  ـ يتم تقدمي مفهوم املتتاليات من خالل وضعيات مناسبة

  ـ يعترب أي بناء نظري ملفهوم املتتالية خارج املقرر؛
يد التالميذ على استعمال األدوات ـ يشكل درس املتتاليات فرصة لتعو

  .املعلوماتية
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  التحليل
  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

  )تذكري وإضافات(عموميات حول الدوال العددية  . 1
  ـ الدالة الزوجية؛ الدالة الفردية؛ التأويل املبياين؛ 

  دودة؛ ـ الدالة املكبورة، الدالة املصغورة؛ الدالة احمل
  ـ مقارنة دالتني ؛ التأويل املبياين؛
  ـ رتابة دالة عددية؛ معدل التغري؛

  ـ مطاريف دالة

  
  ـ مقارنة تعبريين باستعمال خمتلف التقنيات؛

ـ استنتاج تغريات دالة أو القيم القصوية والدنوية لدالة انطالقا 
  من متثيلها املبياين أو من جدول تغرياهتا؛

ءة وتأويل بعض التمثيالت املبيانية وبني بعض ـ املزاوجة بني قرا
  .خاصيات الدوال

  
ـ ينبغي تعويد التالميذ على استنتاج تغريات دالة عددية انطالقا من 

  متثيلها املبياين؛ كما ينبغي االهتمام بإنشاء املنحنيات؛
ـ ميكن يف حدود اإلمكان؛ استعمال اآلالت احلاسبة والربامن املعلوماتية 

  .من دراسة الدوالاليت متكن 

  النهايات . 2
xxـ هنايات الدوال  2xx و → 3xx و →  وهنايات →

  ؛−∞ و +∞مقلوباهتا يف الصفر و 
  ؛−∞ و  +∞ـ  النهاية املنتهية والنهاية الالمنتهية يف نقطة ويف  

  .ـ النهاية على اليمني؛ النهاية على اليسار
  ـ العمليات على النهايات ؛

  .ـ هنايات الدوال احلدودية والدوال اجلذرية

  
ـ التمكن من حساب هنايات الدوال احلدودية والدوال اجلذرية 

  0x و −∞ و +∞يف 

  
ـ يتم تقدمي مفهوم النهاية بطريقة حدسية من خالل سلوك الدوال 

 مث −∞ و +∞املرجعية احملددة يف الربنامج ومقلوباهتا جبوار الصفر و 
  قبول هذه النهايات؛

 و +∞يف ـ يتم قبول هنايات الدوال احلدودية والدوال اجلذرية 
   ويف نقطة من جمموعة تعريفها؛−∞

)ـ يتم حتديد  )
( )xQ
xP

ax→
limيف احلالة  :( )xP و ( )xQ حدوديتان 

)حبث  ) 0=aQ   
الالمنتهية مقبولة وينبغي تعويد ـ تعترب العمليات على النهايات املنتهية و

  .التالميذ على االستعمال الصحيح هلا
  االشتقاق . 3

؛ التأويل اهلندسي للعدد املشتق؛ املماس 0xـ العدد املشتق لدالة يف نقطة
  ملنحىن؛

  ـ للمعادلة الديكارتية للمماس؛
  ـ االشتقاق على جمال؛ الدالة املشتقة؛ 

 
  هو املعامل املوجه 0xـ التعرف على أن العدد املشتق لدالة يف

  ؛0xملماس منحىن الدالة يف النقطة اليت أفصوهلا 
  .ـ اشتقاق الدوال احلدودية والدوال اجلذرية

  ـ حتديد معادلة املماس ملنحىن دالة يف نقطة وإنشاؤه؛ 
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ax: ـ اشتقاق الدوال axx و → nxxو→   ؛→

gf ـ اشتقاق الدوال  + ،fλ ،fg ،
f
1 ،

g
f ،

nfINn )(   ؛∋*
  . مطاريف دالة قابلة لالشتقاق على جمال ـ رتابة دالة وإشارة مشتقتها؛

  نطالقا من دراسة إشارة مشتقتها؛ـ حتديد رتابة دالة ا
  ـ حل مسائل تطبيقية حول  القيم الدنوية والقيم القصوية ؛
ـ حتديد إشارة دالة انطالقا من جدول تغرياهتا أو من متثيلها 

  املبياين؛

 
  
  

ت على بالرتابة وإشارة املشتقة والعملياـ تقبل املربهنتان املتعلقتان 
  .الدوال املشتقة

  

  ومتثيل الدوالدراسة . 4
  ـ املقارب األفقي؛ املقارب العمودي؛

cbxaxx: ـ أمثلة لدراسة ومتثيل الدوال ++→  و 2

dcx
baxx

+
+

dcxbxaxx و→ +++→ 23  

ـ استعمال عناصر متاثل منحىن يف اختصار جمموعة دراسة دالة؛ 
لثة ودوال ـ متثيل دوال حدودية من الدرجة الثانية والثا

  متخاطة؛ 
ـ استعمال التمثيل املبياين لدالة أو جدول تغرياهتا لدراسة حلول 

  .بعض املعادالت واملتراجحات

 +∞ـ يتم قبول سلوك منحىن دالة حدودية من الدرجة الثالثة جبوار 
   −∞و 

تراجحات من النوع ـ ينبغي تناول احلل املبياين ملعادالت وم
( ) cxf ) و= ) cxf   دالة من بني الدوال الواردة f  حيث ≥

  .يف الربنامج إذا مل يكن احلل اجلربي يف املتناول
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 ج الرياضياتنامالتوزيع الدوري املقترح لرب
  بالسنة األوىل من سلك البكالوريا

  لتعليم األصيلمسلك ا
  مسلك اآلداب والعلوم اإلنسانية

 
  

  الدورة الثانية  الدورة األوىل

   ساعات6:                     يف املنطق مبادئ 

   ساعات6  :                 ساب العددي  احل

   ساعات8    :        عموميات حول الدوال  

   ساعات8     :                     تتاليات  امل

  

  

   ساعات8:                                التعداد  

   ساعات 6                       :  هناية دالة عددية 

   ساعات6:                               االشتقاق 

   ساعات8:                  دراسة الدوال ومتثيلها 

   

 
  

  :مالحظات

  .عد على الصعيد اجلهوييتم إجناز فقرات برنامج كل دورة حسب ترتيب ي .1

 .يتخلل كل دورة فرضان حمروسان مدة إجناز كل واحد منهما ساعة واحدة .2

 .يتخلل كل دورة فرضان مرتليان .3

 .تتخلل كل دورة حصص خاصة بالدعم والتثبيت .4
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  برنامج الرياضيات
   بالسنة األوىل من سلك البكالوريا

  الفنون التطبيقيةمسلك 
  
  اعتبارات عامة . 1
  

إن تالميذ هذه املسلك ينبغي أن يتمكنوا من اكتساب معارف رياضية ومهارات تؤهلهم ملتابعة الدراسات اجلامعية 
أو لالندماج يف احلياة العملية يف ظروف جد مالئمة، فباإلضافة إىل كون الرياضيات تعترب مكونا ضروريا ملمارسة مجيع املهن 

  .ابع اإلنساين أصبحت توظفها يف كثري من جماالهتاذات الطابع العلمي فإن القطاعات ذات الط
  

 قد مارس يف جذع اآلداب والعلوم اإلنسانية وجذع التعليم األصيل وما قبله عدة ىاملستوا إذا كان تلميذ هذو
 أنشطة عددية وهندسية وتعامل مع جمموعة من املفاهيم الرياضية ووظف أدوات وتقنيات وأمناط من الربهان الرياضي يف حل

 التلميذ وينظمها مكتسباتمسائل متنوعة، فإن تدريس الرياضيات بالسنتني األوىل والثانية من هذا املسلك ينبغي أن يصون 
   .تنظيما يسمح بالسمو هبا وتوسيع جماالت توظيفها

  

ة العامة  بالتوجيهات التربوي لهاحملددةإن تدريس الرياضيات هبذا املسلك ينبغي أن يأخذ بعني االعتبار األهداف 
وعليه فإنه ينبغي توخي البساطة . ، ومكتسبات التالميذ وإمكاناهتم املعرفية واملهاريةلتدريس هذه املادة بالتعليم الثانوي

  . والوضوح واختيار الوضعيات املناسبة اليت تساعد على اكتساهبم للمعارف اجلديدة والقدرات املنتظرة منها بشكل مقبول
  

وماتية يف الربامج اجلديدة للرياضيات بأمهية خاصة، وذلك نظرا للدور الذي أصبحت حتتله يف لقد حظيت األداة املعل
خمتلف اجملاالت واعتبارا للتوجهات واالختيارات احملددة بامليثاق الوطين للتربية والتكوين، يف جمال استعمال التكنولوجيات 

بة العلمية واألدوات املعلوماتية املتوفرة يف املؤسسات أمر ينبغي استعمال اآللة احلاسوعليه فإن . اجلديدة لإلعالم والتواصل
التأكيد ( كما ينبغي احلرص على إكساب التالميذ التقنيات الضرورية اخلاصة باستعمال هذه األدوات  ،تشجيعه واالهتمام به

الربامن بغض عطيات، استعمال على اجلانب الوظيفي هلذه األدوات، األولويات يف العمليات، استعمال املالمس، إدخال امل
  ...) .، البسيطةالرياضية

  

من التعبري عن أفكاره شفويا ه  فهي متكن.إن تنمية قدرة التلميذ على التواصل رياضيا ينبغي أن حتظى بعناية خاصة
صطلحات وكتابيا بلغة سليمة وواضحة مستعمال مجال مفيدة ومفردات مناسبة معربة؛ فيعرف املتغريات ويشرح ويوضح امل

 ومجيعها مهارات مقبول؛والتعابري الرياضية ويترجم رياضيا نص مسألة ويعرض ويربر خمتلف مراحل استدالل رياضي بشكل 
  .متكن التلميذ من االندماج بشكل إجيايب يف اجملتمع ومن متابعة دراسته العليا بشكل مرض ويف أحسن الظروف
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  اعتبارات خاصة
  

    اجلرب
  
  ملنطقا يف مبادئ . 1

 إن اهلدف من إدراج درس املنطق هو تزويد التالميذ باملبادئ األولية واألساسية يف املنطق الرياضي لتنظيم أفكارهم       
و ذلك من خالل أنشطة و أمثلة متنوعة و وضعيات رياضية بسيطة سبق للتالميذ أن تعاملوا معها مع احلرص على جتنب 

ال جداول احلقيقة، كما أن املفاهيم الواردة فيه سوف يتم استثمارها طيلة السنة الدراسية العروض النظرية و اإلفراط يف استعم
  .يف خمتلف فصول الربنامج الالحقة

  
  العددي احلساب . 2

  
         ينبغي تدعيم و تثبيت مفهوم التناسبية حىت يتمكن التلميذ من التعرف و دراسة وضعية تناسبية من خالل معطيات 

  .بيانية  عددية أو م
  

         إن املعادالت واملتراجحات من الدرجة الثانية مبجهول واحد ونظمة معادلتني من الدرجة األوىل مبجهولني تعترب من 
مكتسيات كثري من التالميذ باجلذع املشترك لذا ينبغي تدعيمها وتثبيتها والسمو بتطبيقاهتا من خالل معاجلة أنشطة متنوعة 

خالل ترييض وضعيات مستقاة من الواقع املعيش أو من مواد التخصص مث تفسري وتأويل النتائج املتوصل هادفة وخمتارة ومن 
  . إليها 

  
تشكل املتتاليات فرصة لتعويد التالميذ على التعامل مع وضعيات متقطعة واستعمال األدوات املعلوماتية وهتدف إىل           

  .دسية لترييض وحل بعض املسائل البسيطة توظيف خاصيات املتتاليات احلسابية و اهلن
 
  التحليل

  
يعد هذا اجلزء امتدادا ملا سبق تقدميه حول الدوال العددية يف اجلذع املشترك ويتميز بإدخال مفهومي النهاية    

ية إىل واالشتقاق ومها أداتان رياضيتان تسمحان بالسمو بدراسة الدوال إىل مستوى أكثر من السابق،حيث يهدف مفهوم النها
أما مفهوم االشتقاق فيلعب دورا أساسيا يف الدراسة املوضعية . دراسة سلوك دالة يف نقطة وخاصة عند حمدات تعريفها

  .والشاملة للدوال ويف حل مسائل تطبيقية حول القيم الدنوية والقيم القصوية
تقاق و أن أية دراسة نظرية ملفهوم النهاية   تعترب وجتدر اإلشارة هنا إىل  أنه ينبغي توخي البساطة يف تقدمي ودراسة مفهوم االش

  .خارج املقرر 
إن مجيع الدوال املرجعية والدوال املتفرعة عنها الواردة يف الربنامج دوال متصلة على جمموعات تعريفها وعليه فإن 

  .مفهوم االتصال يعترب يف هذا املستوى خارج الربنامج
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كما ينبغي التركيز على تأويل النتائج . لتطبيق جل املفاهيم الواردة يف جزء الدوال،يعترب التمثيل املبياين لدالة مناسبة 
  .مبيانيا وعلى استعمال منحىن دالة يف دراسة أو حتديد عدد حلول املعادالت أو املتراجحات

  
  : اهلندسة

  
  اهلندسة املستوية  . 1
  

 ولذا ينبغي االكتفاء مبراجعتها وتثبيتها وتوظيف نتائجها يف جل املفاهيم الواردة يف هذا الفصل تعترب ضمن مكتسبات التلميذ
حل متارين ومسائل متنوعة والسيما املسائل اهلندسية املتعلقة بالتوازي و استقامية النقط و بتكبري وتصغري األشكال واإلنشاءات 

  .  اهلندسية
  
  اهلندسة الفضائية . 2
  

مهية خاصة؛ فهي هتدف إىل االرتقاء باملتعلم من مستوى وصف اجملسمات يف       حتظى اهلندسة الفضائية داخل الربنامج بأ
  :الفضاء االعتيادي إىل 

  تنظيم وتعزيز مكتسباته حول املفاهيم األساسية يف هذا الفضاء ؛ -
  امتالك رصيد كاف من املعلومات قصد توظيفها يف تدقيق وصف تلك اجملسمات ؛ -
 هلندسية  و حساب بعض احلجوم واملساحات ؛القيام ببعض االستدالالت و اإلنشاءات ا -

وجتدر اإلشارة إىل ضرورة العمل على أن  ميتلك التلميذ تصورات صحيحة حول األوضاع النسبية يف الفضاء وحول ما 
  .مييزها عن مثيلتها  يف املستوى 

 
خلاصيات املتعلقة إن اإلسقاط، بصفة عامة، و اإلسقاط العمودي بصفة خاصة، يسمحان بتوسيع بعض املفاهيم وا

 .باهلندسة املستوية إىل الفضاء
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  برنامج مادة الرياضيات للسنة األوىل من سلك البكالوريا
  مسلك الفنون التطبيقية

  
  اجلرب

  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج
  مبادئ يف املنطق . 1

  ـ العبارات؛ العمليات على العبارات؛ املكممات؛
االستدالل باخللف؛ االستدالل بفصل احلاالت؛ :  الرياضيةتاـ االستدالل

  .االستدالل بالتكافؤ

  
ـ التمكن من استعمال االستدالل املناسب حسب الوضعية 

  املدروسة؛
ـ التمكن من صياغة براهني واستدالالت رياضية واضحة 

  وسليمة منطقيا؛
ـ دراسة صحة عبارة منطقية؛ ـ إدراك مدلول عبارة منطقية 

  .اء نفيهاوإعط

  
ـ ينبغي تقريب العبارات والقوانني املنطقية وطرق االستدالل انطالقا 

من أنشطة متنوعة وخمتلفة مستقاة من الرصيد املعريف للتلميذ ومن 
وضعيات رياضية سبق له التعامل معها وال يشكل اجلانب الرياضي 

  عقبة أمام تناوهلا؛  
واإلفراط يف استعمال ـ ينبغي جتنب البناء النظري هلذه املبادئ 

  جداول احلقيقة؛
ـ إن درس املنطق ال ينتهي بانتهاء هذا الفصل بل ينبغي استثمار 
  .نتائجه، كلما سنحت الفرصة لذلك، مبختلف فصول املقرر الالحقة

 احلساب العددي . 3
 توجيهات تربوية القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

ـ يتم تذكري وتثبيت مفهوم التناسبية واملفاهيم املرتبطة به يف   .متنوعة التناسبية ملعاجلة وضعيات توظيفـ   لسلم التناسبية؛ النسب املئوية؛ ا.1 . 3
  . مسلكخصوصيات كلوضعيات ختدم 

3 . 2. 
 ـ املعادالت واملتراجحات من الدرجة األوىل أو الثانية 

  مبجهول واحد؛ 
  ـ إشارة ثالثية احلدود من الدرجة الثانية؛

 
ـ حل معادالت ومتراجحات تؤول يف حلها إىل معادالت ومتراجحات من 

  الدرجة األوىل أو الثانية مبجهول واحد؛
  ـ حل نظمات من الدرجة األوىل مبجهولني باستعمال خمتلف الطرائق املتاحة؛

 
ـ إن حل معادالت ومتراجحات من الدرجة األوىل ومن الدرجة 
الثانية مبجهول واحد وحل نظمات من معادلتني من الدرجة األوىل 
  .مبجهولني قد سبقت ممارستهما لذا جيب جتنب تقدميهما من جديد
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إىل حل معادالت أو ـ ترييض وضعيات تتضمن مقادير متغرية تؤول يف حلها   .مة معادلتني من الدرجة األوىل مبجهولني ـ نظ
  .متراجحات أو نظمات

أنشطة متنوعة ـ ينبغي تدعيم وتثبيت مجيع هذه املفاهيم من خالل 
هادفة وخمتارة ومن خالل مسائل ينبغي ترييضها تكون مستقاة من 
احلياة العامة أو من مواد التخصص بغية إكساب التالميذ املهارات 

  .والقدرات املنتظرة
  .ترية خارج املقرريتراجحات البارامـ تعترب املعادالت وامل

  املتتاليات . 3 . 3
  ـ املتتاليات العددية؛

  اليات احلسابية؛ـ املتت
  ـ املتتاليات اهلندسية

  

  ـ التعرف على متتالية حسابية أو هندسية وحتديد أساسها وحدها األول؛
   ملتتالية هندسية أو متتالية حسابية؛nـ حساب احلد العام واحلد من الرتبة 

   حسابية أو متتالية هندسية؛ حدا متتابعة من متتاليةnـ حساب جمموع 
  .ـ استعمال املتتاليات احلسابية واهلندسية يف حل مسائل هندسية وجتارية

  
  ـ يتم تقدمي مفهوم املتتاليات من خالل وضعيات مناسبة

  ـ يعترب أي بناء نظري ملفهوم املتتالية خارج املقرر؛
ـ يشكل درس املتتاليات فرصة لتعويد التالميذ على استعمال 

  .دوات املعلوماتيةاأل
  

  التحليل
  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

  )تذكري وإضافات(عموميات حول الدوال العددية  . 1
  ـ الدالة الزوجية؛ الدالة الفردية؛ التأويل املبياين؛ 

  ـ الدالة املكبورة، الدالة املصغورة؛ الدالة احملدودة؛ 
   املبياين؛ـ مقارنة دالتني ؛ التأويل

  ـ رتابة دالة عددية؛ معدل التغري؛
  ـ مطاريف دالة

  
  ـ مقارنة تعبريين باستعمال خمتلف التقنيات؛

ـ استنتاج تغريات دالة أو القيم القصوية والدنوية لدالة انطالقا 
  من متثيلها املبياين أو من جدول تغرياهتا؛

وبني بعض ـ املزاوجة بني قراءة وتأويل بعض التمثيالت املبيانية 
  .خاصيات الدوال

  
ـ ينبغي تعويد التالميذ على استنتاج تغريات دالة عددية انطالقا من 

  متثيلها املبياين؛ كما ينبغي االهتمام بإنشاء املنحنيات؛
ـ ميكن يف حدود اإلمكان؛ استعمال اآلالت احلاسبة والربامن 

  .املعلوماتية اليت متكن من دراسة الدوال

  النهايات . 2
xxايات الدوال ـ هن 2xx و → 3xx و →  وهنايات →

  ؛−∞ و +∞مقلوباهتا يف الصفر و 
  ؛−∞ و  +∞ـ  النهاية املنتهية والنهاية الالمنتهية يف نقطة ويف  

  
ـ التمكن من حساب هنايات الدوال احلدودية والدوال اجلذرية 

  0x و −∞ و +∞يف 

  
فهوم النهاية بطريقة حدسية من خالل سلوك الدوال ـ يتم تقدمي م

 −∞ و +∞املرجعية احملددة يف الربنامج ومقلوباهتا جبوار الصفر و 
  مث قبول هذه النهايات؛
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  .نهاية على اليمني؛ النهاية على اليسارـ ال
  ـ العمليات على النهايات ؛

  .ـ هنايات الدوال احلدودية والدوال اجلذرية

 و +∞ـ يتم قبول هنايات الدوال احلدودية والدوال اجلذرية يف 
   ويف نقطة من جمموعة تعريفها؛−∞

)ـ يتم حتديد  )
( )xQ
xP

ax→
limيف احلالة  :( )xP و ( )xQ حدوديتان 

)حبث  ) 0=aQ   
ـ تعترب العمليات على النهايات املنتهية والالمنتهية مقبولة وينبغي 

  .الميذ على االستعمال الصحيح هلاتعويد الت
  االشتقاق . 3

؛ التأويل اهلندسي للعدد املشتق؛ املماس 0xـ العدد املشتق لدالة يف نقطة
  ملنحىن؛

  ـ للمعادلة الديكارتية للمماس؛
  ـ االشتقاق على جمال؛ الدالة املشتقة؛ 

ax: ـ اشتقاق الدوال axx و → nxxو→   ؛→

gf ـ اشتقاق الدوال  + ،fλ ،fg ،
f
1 ،

g
f ،

nfINn )(   ؛∋*
  .ال ـ رتابة دالة وإشارة مشتقتها؛ مطاريف دالة قابلة لالشتقاق على جم

 
  هو املعامل املوجه 0xـ التعرف على أن العدد املشتق لدالة يف

  ؛0xملماس منحىن الدالة يف النقطة اليت أفصوهلا 
  .ـ اشتقاق الدوال احلدودية والدوال اجلذرية

  ـ حتديد معادلة املماس ملنحىن دالة يف نقطة وإنشاؤه؛ 
  ـ حتديد رتابة دالة انطالقا من دراسة إشارة مشتقتها؛

  ل مسائل تطبيقية حول  القيم الدنوية والقيم القصوية ؛ـ ح
ـ حتديد إشارة دالة انطالقا من جدول تغرياهتا أو من متثيلها 

  املبياين؛

 
  
  
  
 
 
  
  

ت على بالرتابة وإشارة املشتقة والعملياـ تقبل املربهنتان املتعلقتان 
  .الدوال املشتقة

  

 دراسة ومتثيل الدوال . 4
  ملقارب العمودي؛ـ املقارب األفقي؛ ا

cbxaxx: ـ أمثلة لدراسة ومتثيل الدوال ++→  و 2

dcx
baxx

+
+

dcxbxaxx و→ +++→ 23  

ـ استعمال عناصر متاثل منحىن يف اختصار جمموعة دراسة دالة؛ 
ـ متثيل دوال حدودية من الدرجة الثانية والثالثة ودوال 

  متخاطة؛ 
يل املبياين لدالة أو جدول تغرياهتا لدراسة حلول ـ استعمال التمث

  .بعض املعادالت واملتراجحات

ـ يتم قبول سلوك منحىن دالة حدودية من الدرجة الثالثة جبوار 
   −∞ و +∞

ـ ينبغي تناول احلل املبياين ملعادالت ومتراجحات من النوع 
( ) cxf ) و= ) cxf   دالة من بني الدوال الواردة f  حيث ≥

  .يف الربنامج إذا مل يكن احلل اجلربي يف املتناول
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  : اهلندسة
  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

  اهلندسة املستوية . 1
  اشرة؛ مربهنة طاليس العكسية؛ـ اإلسقاط يف مستوى؛ مربهنة طاليس املب

  التماثل احملوري؛ التماثل املركزي؛ اإلزاحة؛ التحاكي؛: ـ التحويالت

  
ـ توظيف مربهنيت طاليس حلساب املسافات وللربهنة على 

  توازي مستقيمني؛
  ـ إنشاء صور األشكال االعتيادية بتحويل؛

  .ـ استعمال التحويالت يف حل مسائل هندسية

  
لتماثل احملوري والتماثل املركزي واإلزاحة والتحاكي ـ يتم التذكري با

واإلسقاط يف املستوى من خالل أنشطة ومتارين وتبقى الصبغ 
  التحليلية هلذه التطبيقات خارج املقرر؛

ـ يتم التذكري مبربهنيت طاليس وتوظيفهما يف حل مسائل هندسية 
  .بسيطة

  اهلندسة الفضائية . 2
 املنشورمتوازي املستطيالت؛ املكعب؛ : ـ متثيل اجملسمات االعتيادية

  القائم؛ اهلرم؛ األسطوانة؛ املخروط الدوراين؛ الفلكة؛ متوازي األوجه؛
التوازي (ـ األوضاع النسبية للمستقيمات واملستويات يف الفضاء 

  ؛)والتعامد
  ـ التكبري والتصغري؛

  ـ حساب املساحات واحلجوم؛
  ـ اإلسقاط يف الفضاء؛

  توى بتواز مع مستقيم؛مسقط نقطة على مس •
  صورة مستقيم ومستوى وقطعة؛ •
  .املسقط العمودي لنقطة على مستوى •

  
  ـ التعرف على اجملسمات االعتيادية وإنشاؤها؛

ـ استعمال بعض اخلاصيات األساسية لألوضاع النسبية لدراسة 
  بعض الوضعيات اهلندسية يف الفضاء؛

  
  
  
  

 هبا يف وضعيات ـ تطبيق خاصيات اإلسقاط واملفاهيم املرتبطة
  .خمتلفة

  
  ـ يعتمد يف متثيل اجملسمات على تقنيات املنظور املتساوي 

 ـ يتم التذكري باخلاصيات األساسية لألوضاع النسبية للمستقيمات
   يف الفضاء انطالقا من مالحظة اجملسمات االعتيادية؛واملستويات

  
  
  
  

اخلاصيات ـ يتم االكتفاء بإعطاء التعاريف بعد امليايدة؛ مع قبول 
  .وتوظيفها يف وضعيات ختدم هذا املسلك
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 ج الرياضياتلربنامالتوزيع الدوري املقترح 
  بالسنة األوىل من سلك البكالوريا

  مسلك الفنون التطبيقية
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