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 مشترك علوم وتكنولوجيا في إطار أعّد كتاب التلميذ للسنة األولى جذع
إصالح المنظومة التربوية وما نتج عنه من تجديد لبرامج الرياضيات في 

و وفق ما جاء في التوجيهات الرئيسية لبرنامج . التعليمين االبتدائي والمتوسط
: ولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا والتي يمكن تلخيصها في السنة األ

، الرياضيات النفعية، المساهمة في بناء  المعرفةءالمقاربة بالكفاءات، بنا
زرع روح ك( التعلمي/توسيع مفهوم التقويم في الفعل التعليمي الفكر ،

االستفادة من أخطاء التلميذ، تحسين عملية التقويم ، التقويم الذاتي عند التلميذ
ر ، فهم التلميذ للمحيط الذي يعيش فيه ومسايرة التطو)التي يقوم بها األستاذ

 قصد التمكن مستقبال من االندماج في هذا المحيط (التكنولوجي فيه 
الممارسة الفعلية للرياضيات ( إعطاء دور أكبر للتلميذ، )والمساهمة في إثرائه

القة جديدة بين عالقة جديدة بين التلميذ و الكتاب، ع، )من طرف التلميذ
  .الكتاباألستاذ و

واسطة أنشطة تحضيرية ولخصت فيه تمت مقاربة المفاهيم في هذا الكتاب ب
أهم المعارف المطلوبة في البرنامج، كما يهتم بكيفية استعمال هذه المعارف 

 وقد خّصص مقطع لتعلم البرهنة في. واكتساب طرائق وتقنيات جديدة
 ثمانية أبواب رعي فيه التدرج في توظيف مبادئ المنطق الرياضي

بواب مساحة يجد فيها التلميذ كما خصصت في ثمانية أ. اإلنشاء الرياضيو
وفي كل . إلعالم واالتصالاتكنولوجيات أنشطة توفر له فرصا الستعمال 

ت وضعية إدماجية تمثّل إحدى العناصر الجديدة في تجديد حباب اقتر
وأخيرا يضع هذا الكتاب مجموعة من التمارين المبّوبة حسب . البرنامج

إّن الترتيب المقترح لهذه . المتنوعةمسائل مجموعة من الفقرات الدرس و
  ساعدالتمارين ي

  .من تمارين لفترة من فترات تدريسهتالميذه األستاذ في اختيار ما يناسب 
  
  

  أسس ومنطلقات-2



 6

  
    
  

 
 

  
  الكتابهيكلة 

  : يتألّف كتاب لتلميذ من
  صفحة المؤلّفين •
مقّدمة تشير إللى اإلطار العام الذي تّم فيه تأليف الكتاب  وتعرض بصفة  •

وهي تسعة تغطي ميادين التعلّم األربعة في البرنامج، كما مختصرة أبوابه 
 .تعرض أيضا مقاطع كل باب وهي ثمانية على األكثر في معظم األبواب

 .األبواب التسعة بكل مقاطعها •
 : الفهرس ويتضمن األبواب وصفحاتها وهي •

o     األعداد والحساب 
o القيمة المطلقة  - المجاالت- الترتيب  
o العددية   عموميات على الّدوال  
o    الّدوال المرجعية 
o    المعادالت والمتراجحات 
o    اإلحصاء 
o    الهندسة الفضائية 
o   الهندسة المستوية 
o    الحساب الشعاعي و الهندسة التحليلية 

   الكتابهيكلة األبواب

  :التالية المقاطع من كل باب يتكّون
   :صفحة تقديم الباب

حيث أنّها تقّدم الكفاءات المستهدفة تحمل هذه الصفحة بعدا تربويا هاما من 
 يتمحور حول المفهوم الرئيس ا تاريخياكما وردت في البرنامج و تقّدم نّص

المعالج في هذا الباب، مصاغ بأسلوب يليق بقدرات التلميذ في هذا المستوى 

  كتاب التلميذ-3
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الدراسي ويناسب مداركه الحسية و العقلية في هذا السّن، يعطي نبذة 
احل تطور المفهوم، ويشير إلى بعض العلماء تاريخية مختصرة حول مر

من مختلف الحضارات الذين أسهموا عبر مراحل تاريخية متدرجة في 
إّن الّرسالة التي .بلورة هذا المفهوم وصياغته على الشكل الذي نعرفه اليوم

نهدف إلى ترسيخها في ذهن التلميذ من خالل هذا النّص تتلخّص في كون 
 بل هي تراث مشترك ، حكرا على أّمة من األممالمعرفة اإلنسانية ليست

ألّمتنا دور في هذه اإلسهامات تشهد عليه اآلثار، وأنّه من ميعا،وأّن جبينهم 
 لعّل ذلك يكونو.الطبيعي أن نستمر مع بقية األمم في تقديم المزيد منها

زا لدى بعض التالميذ حافعامال  يتضافر مع عوامل أخرى ليشكل 
 للرياضيات إلى البحث أكثر قصد االطالع على التراث نيالميالالفضوليين و

 الرغبة في مالعلمي العربي خاصة ما يتعلق بالرياضيات مما قد يثير فيه
    .التخصص فيها
  : حول األنشطة

    مستهدفة  و عبارة عن تعلّم مقصود أو كفاءة وههدفيحّدد لكل نشاط 
نجازه مع التالميذ ويربط إ امج ويعطي إرشادات لحلّه ولكيفية البرن قبلمن

   .يخدمها في الّدرس كل نشاط بالعنصر أو العناصر التي
  : حول الّدرس

يحّدد العناصر التي يتشكل منها الّدرس ويقترح كيفية تناول كل عنصر، 
ويؤكد على الجديد فيه كما يذكّر، في حدود اإلمكان وسائل تحقيق التعلّمات 

  .المقصودة
  :المحلولةحول الطرائق و التمارين 

يحّدد لكل نشاط المحتوى المعرفي المستهدف و الكفاءة التي يهدف البرنامج 
إلى تحقيقها عند التلميذ، كما يقدم إرشادات لكيفية استغالل الحل المقدم 

 تعتبر .والطريقة المقترحة وكذلك التعليق أو التعاليق الواردة مع هذا الحّل
في هذا المقطع والحلول المرفقة بها األفكار الواردة في األسئلة المقترحة 

قاعدية ومفتاحية  بالنسبة للتلميذ، فهي من جهة تساعده على ممارسة بعض 
الكفاءات المستهدفة في البرنامج ومن جهة أخرى يتزود من خالل معالجته 
لها بطرق حل وتقنيات حسابية وإجراءات البحث عن الحلول تساعده على 

  .حل مسائل جديدة أكثر تركيبا
  : حول تعلّم البرهنة
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  .المقطع فية لتسيير النشاط الوارد في هذايحّدد التعلّم المقصود ويقترح كي
إّن هذا المقطع هو بديل عما كان معموال به في موضوع المنطق وأنماط 

فمن خالله يوجه التلميذ إلى ) 1995برنامج (البرهان في البرنامج السابق 
التحرير الرياضياتي، وبالتالي استخدام ممارسة مستمرة ومتدرجة للبرهان و

 بعيدا عن كل تجريد ال يخدم دائم متدرج ألدوات المنطق الرياضياتي
    .الممارسة الفعلية للرياضيات عند التلميذ

  : حول استعمال تكنولوجيات اإلعالم االتصال
المقترحة، كما   المستعملة في النشاط أو األنشطةيحّدد بالتفصيل الوسيلة

حاسبة علمية، حاسبة بيانية، (ف من استعمال هذه الوسيلة بالضبطالهديحّدد 
 ويقترح خطوطا أخرىاستعمال وسائل  ويشير إلى إمكانية....) ، مجدول

  .الوسيلة المستعملة عريضة لتوظيف
   :حول حّل مسألة إدماجية

يخدم هذا المقطع واحدة من الركائز التي تقوم عليها المقاربة بالكفاءات 
 مكتسبات التلميذ التي تحّصل عليها خالل أي" دماج المكتسباتإ"وهي 

يحتاج  ـ مرفقة بحل ـلذا اقترح في هذا المقطع مسألة .تطرقه إلى هذا الباب
التلميذ لحلّها إلى تجنيد مكتسباته بصفة عامة، هذه المسألة ليس مقّعدة 

مسألة بالنسبة للتلميذ ولكنها مركبة، قد تكون ذات طابع نظري وقد تكون 
  .مرتبطة بالواقع
   :تمارين ومسائل

  ة وتمارين التدريب وتمارين تعميقإلى التمارين المتشابههذا المقطع يشير 
   وتمارينفي القسم وأخرى للتحضير في البيتالفهم ويقترح تمارين للحّل 

بّوبت كل مجموعة من هذه  .وألخرى للتدعيم) لمعالجة النقائص( التقويم 
تعبر عن المضامين المعرفية التي تتماشى مع فقرات التمارين بعناوين 

اختيار ما الدرس أمال منا في أن يكون ذلك عامال مساعدا لألستاذ على 
   .يريده لتالميذه في مرحلة معّينة من مراحل تقدمه في معالجة الباب المعني
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  لماذا هذه الهيكلة؟
  

ث أبوابه التسعة نتيجة جاءت الهيكلة المطروحة في هذا الكتاب من حي 
  :للتقسيم المعتمد لمضامين البرنامج إلى أربعة محاور وهي

 .األعداد والحساب ويتكفل بها الكتاب في بابيه األول والثاني •
 الكتاب وهي األبواب الثالث منالدوال وتتكفل به ثالثة أبواب  •

 .والرابع والخامس
 .ن والتاسعالهندسة وتتكفل به ثالثة أبواب وهي السابع والثام •
 .اإلحصاء ويتكفل به الباب السادس •

  :إّن هذا التبويب يأخذ بعين االعتبار عّدة أبعاد منها
  . التعليم الحلزوني-   
  . ترابط المواضيع ببعضها وضرورة معالجة مفهوم قبل آخر-   
  . أهمية ومكانة كل موضوع في البرنامج-   
  . األستاذ والتلميذ الجانب االستعمالي للكتاب من قبل كل من-   

أما فيما يتعلّق بهيكلة كل باب والتي تتراوح بين سبعة وثمانية مقاطع فقد 
  :ارتكزت على 

   المقاربة بالكفاءات-   
 مات بناء التعلّ-   
   إدماج المكتسبات-   
  التعلّم/ التقويم جزء من الثنائية التعليم-   
   البعد التكنولوجي في تكوين التلميذ-   
   تعليمية الرياضيات نتائج األبحاث الحديثة في-   

  :وجاءت لتساعد على تحقيق مجموعة من األهداف منها
  . مراحل تعلّم مفهوم رياضياتيممارسة مختلف -   
  .  بناء فكر موضوعي ونقدي-   
  .ةرفالتلميذ بالمععالقة  تغيير -   
  .ممارسة فعلية للرياضيات من طرف التلميذ -   
  .طاء التلميذ بعين االعتبار في بناء تعلّماتهأخذ أخ -   

  مبررات تدعم االختيارات-4
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  . تفريد التعلّم لدى التلميذ-   
  .واالتصالاإلعالم لتكنولوجيات  مواكبة التطور السريع -   
بإعطائه عّدة اختيارات أثناء إعداده لدرسه تسهيل عمل األستاذ  -   

   .متنوعة
  . ر البعد التاريخي للمادةاعتبا -   
  

  ياضيات؟ماذا تمثل الر
  

الرياضيات هي نتاج لنشاط العقل البشري، ارتبط نموها وتطورها 
بتطور العقل البشري عبر حقب زمنية متسلسلة منذ فجر البشرية ولم تكن 

تتم ممارسة . في يوم من األيام حكرا على جماعة من البشر دون أخرى
الرياضيات عن طريق حل المشكالت ولحل المشكالت، وفق خطوات 

.  تحكمها قواعد التسلسل المنطقي الذي يخضع لمبدأ االستنباطمترابطة
 منحنا اتتصف الرياضيات بمعالجتها لمواضيع من الواقع سرعان ما تنحو

  .صرح الرياضياتتُكوِّن  نظريا بحتا ُيرّصف بمفاهيم وعالقات وقوانين
  
  

  لماذا ندّرس الرياضيات؟
  

ة كمحرك أساسي  ونظرا لمكانة الرياضيات في المعرفة اإلنساني
للعقل وكمجال خصب لممارسة نشاط عقلي ترتبط مواضيعه أساسا 

 عنها ربظواهر من الواقع يسعى اإلنسان أحيانا إلى وصفها وإلى التعبي
وفق أنماط معّينة ، كما يسعى في أحيان أخرى إلى حل مشكالت مستقاة 

 يتم من هذا الواقع، فإنّنا نجد أّن تدريسها في كل مدارس العالم ال
مقتصر على مجموعة من التالميذ، أو حكرا على نخبة معّينة  كاختصاص

منهم بل يغطي جميع التالميذ إلى غاية نهاية التعليم الثانوي مع معرفتنا 
المسبقة بأن معظم هؤالء التالميذ سوف لن يختصوا في دراسة الرياضيات 

ويعود . ت أو في تعلم الهندسة أو حتى القيام بأبحاث متصلة بالرياضيا
  :االنتشار في تدريسها إلى أسباب كثيرة منها 

االقتناع بعدم إمكانية تصور عالم خال من العدد، ذلك أّن عالما  •
من هذا القبل الشك أنّه يفتقر إلى أدنى أساسيات فهم األشياء ناهيك 
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عن التعامل معها كما هو الحال اليوم عند استعمال النسب المؤوية 
 . ثيالت البيانيةأو اإلحصاء أو التم

االقتناع بأّن الرياضيات تمثل بحّد ذاتها أسلوبا و وسيلة في  •
معالجة المشكالت سواء من حيث طرحها أو من حيث حلّها، ويكون 
ذلك باالنطالق من المعطيات المتوفرة الستنباط النتائج الممكنة لها 
 أو باالنطالق من النتائج المتاحة و البحث عن األسباب التي يمكن

وفي كلتا الحالتين من البحث يتأرجح تفكير المرء . أن تؤدي إليها
بين التخمين و التجريب و محاوالت التدليل على النتائج وهذا هو 

 .صلب ما نتوخاه من تدريس الرياضيات
 

   تجسيد األفكار أعاله؟
  

وبالنتيجة جاء هذا الكتاب ليجسد هذه األفكار من خالل مختلف مقاطع الباب 
 حيث تتضافر جميع مقاطعه لخدمة كفاءة حل المشكالت من مختلف الواحد

جوانبها انطالقا من الوعي بقصور المعرفة المتوفرة إلى الوعي بضرورة 
حصول عليها إلى هيكلتها وتصنيفها وامتالكها ثّم توظيفها، وتجدر اإلشارة 

ع الذي هنا إلى أّن البعد التاريخي للمفهوم قد تّم التكفل به من خالل المقط
  . يقدم للباب و من خالل األنشطة المختارة وبعض التمارين المقترحة

 التخلي عن نظرية المجموعات ومقاربة المفاهيم انطالقا من وال شك أّن
 واعتبار المفاهيم  المتعلقة بمحيطه وبمعارفه المدرسيةمكتسبات التلميذ

ي عليها  يعتبر إحدى الركائز األساسية التي بنكأدوات لحّل مشكالت
  .البرنامج وعمل مؤلفو هذا الكتاب على احترامها وتجسيدها فيه
لتدريب إّن التطرق إلى المنطق الرياضي في هذا الكتاب صار مالزما ل

وهي كلها أمور يمارسها . ة والتحرير الرياضينالبرهوتعلّم  على االستدالل
عن تلك  بما ينأى به  تدريجيا وعبر مختلف المواضيع والميادينالتلميذ

لموضوع المنطق، إلى الحّد الذي  الدراسة النظرية الموغلة في التجريد
تفّوت فيه وفي كثير من األحيان على كل من التلميذ واألستاذ فرصا مناسبة 

  .لتطبيق مفاهيم المنطق بشكل دائم وعفوي وبسيط
يم هو الواجهة التي يجيب إلعالم واالتصال في التعلإّن إدراج تكنولوجيات ا

ها هذا الكتاب على التوجيهات الرسمية لوزارة التربية الوطنية في هذا ب
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الشأن والتي تهدف إلى تكوين جيل قادر على فهم محيطه أكثر والتحكم في 
انفجار المعرفي الذي يشهده العالم اليوم، كما تعّده للمساهمة في التعامل مع 

أبوابه ـ ماعدا باب لذلك أفرد هذا الكتاب في معظم . التكنولوجيات الجديدة
الهندسة الفضائية ـ مقطعا خاص بتعلّم الرياضيات باستعمال الحاسبة 

  .أو البيانية وكذا اإلعالم اآللي/العلمية و
مية المالئمة بتنويع محتوى كّل ي على اختيار الوضعيات التعلمساعدة األستاذ

  .باب
  

   ماذا يعني التدريس بالنسبة لنا؟
  

ت قيمة أدبية وأخالقية عالية بالنظر إلى الغايات يعتبر التدريس مهنة ذا
.  يمثل مصب جمع روافدهاالتيالمرجوة منه كجزء من العملية التربوية 

التعقيد المتزايد في حياة البشر وما يحتاج إليه اإلنسان من وإذا نظرنا إلى 
كفاءات وقدرات لتسيير حياته وللرقي بها إلى مدارج التقدم والرفاهية، نجد 

 المدرسة تحتل الصدارة في أداء الدور الذي يحقق الحد األدنى لما أّن
 والشّك أن النجاح في ذلك مرتبط بعوامل كثيرة منها .جتمع مايصبوا إليه م

 باعتباره الحلقة علِّم وفي مقدمتهم الم،نوعية القائمين على تكوين جيل الغد
و ا األخير  هذ من خالل سعي الواقعيةصورتهالتي تعطي للعمل التربوي 

  .تالميذه إلى تجسيد األهداف المسطرة
، أي عند إعداد  اتجاه تالميذه فهو قبل أن يلتقي معهمفللمعلِّم إذن دور حيوي

فبعضها ينفذه مع .  ينفذها فيما بعدمجموعة من القرارات التي يقرر درسه،
 ثّم ،تالميذه وبعضها قبل أن يلتقي بهم والبعض اآلخر بعد أن يلتقي بهم

. بمفردهم خارج قاعة الدرس هي األشياء التي سينفذونها ق ذلك يقرر مافو
 ما . وما هي أهدافه من وراء ذلك؟وعلى سبيل المثال فهو يقرر ماذا يعلّم؟

مهّمة  ما هي النقط ال.هي األنشطة التي يعالجها مع تالميذه ؟ وكيف يرتّبها؟
؟ وكيف السبيل هي الصعوبات المحتملة لدى تالميذه مافي هذا الدرس؟ و

 الحصة؟ وما هو نموذج التدريس الذي يسلكه في يسّير كيف .إلى تذليلها؟
  .هذه الحصة؟

إّن سيل القرارات هذا ال يتوقف عند اإلعداد فقط بل يبقى قائما حتى 
، ليجد نفسه يقرر واألستاذ في قاعة الدرس مع تالميذه ينفّذ ما قرره سابقا
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أو يقرر أن يختار ذلك التلميذ لإلجابة أو طرح سؤال لم ينتبه إليه من قبل 
يقرر صياغة سؤال ما على نحو يحقق ما استجّد له في تعامله للتّو مع 

ثّم يمتّد . تالميذه، كما يقرر مدى تحقيقه للهدف الذي عمل من أجل تحقيقه
اتخاذ هذه القرارات إلى ما بعد االنتهاء من إنجاز الحصة، أي إلى 

                                       .... لحّصة جديدة وهكذاإلى اإلعداد...التقويم
  

إّن اتخاذ قرارات  إيجابية وأقرب ما تكون إلى الصواب اتجاه تساؤالت من 
 أربعةمعرفة ودراية بإلى بالنسبة لمعلّم الرياضيات يحتاج منه هذا النوع 

 ركائز يقوم عليها الفعل عناصر كحد أدنى من اإللمام هي بمثابة
  :وهي  عندهالتعلّمي/التعليمي

 .المعارف الرياضياتية 
 .المعارف السيكولوجية الخاصة بمعاملة الطفل و المراهق 
 . بطرائق التدريسةالمعارف الخاص 
 . بتعليمية الرياضياتالمعارف الخاصة 

 وهو يمارس مهامه التربوية  الشك أنّه يتخذ قراراته بناء على المعلمّن إ
 و بقناعاته باألفكار التي ،معارفه المتعلقة بالعناصر األربعة المذكورة أعاله

بها دون أن ننسى ما لخبرته وتجربته من تأثير في قبول هذه األفكار  ُهدُُِّمتُ
ين نوعين من مقارنة بو لنا أن نتّصور . والمعارف و أجرأتها خاصة

التدريس من حيث قيمة كل منهما عند معلمين، أحدهما ملم بالحّد األدنى من 
اآلخر لم يسعفه الحظ في توظيفها بينما المعارف السابقة ويسعى إلى 

ختلف عليه اثنان فاالستفادة الجواب واضح وال ي. الحصول على هذا الحّد
دريس التي ال غنى  طرائق التخاصةاألبحاث في حقل التربية من نتائج 

 وهي ما سنتطرق إلى نماذج منها ألي معلم عن ممارستها بصفة أو بأخرى
  .كل منهاالوقوف على ايجابيات وسلبيات  في على 

  
  طرائق التدريس  

 
 :النموذج التلقيني 

يستند هذا النموذج إلى اعتبار رأس التلميذ  فارغا يمكن ملؤه بما 
إذ يكفي أن يقوم المعلّم بإلقاء المعارف . يهنشاء من المعارف حينما ننقلها إل
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على مسامع التالميذ في حين يكونون هم في حالة من االستماع و التركيز 
هو عرض المعارف بوضوح المعلّم وهنا يتضح أّن دور . على ما يقوله

فالمعلّم إذن هو المصدر الوحيد  . التلميذ هو االنتباه لما يقوله المعلّمودور
  .    لميذ مستهلك لهاللمعرفة والت

درس إلقائي بحيث عندما ينتهي المعلّم من الإّن هذا النموذج يوافق 
عرض المعارف ينتقل إلى تقديم تمارين تطبيقية وأخرى تعميقية ليقرر 

مصدر  ويعتبر . أم البعدها إن تمكن التالميذ من استيعاب ما دّرسه لهم
 االنتباه عند التلميذ وإّما سوء  قلّةا في هذا النموذج إّم عند التلميذالخطاء

  .الشرح من قبل المعلّّم
لمفهوم الذي  الذاتية للصعوبةلإّن هذا النموذج ال يعطي أهمية كافية 

 كما ال يحمل عناء التمحيص والتدقيق في طبيعة الدرس، موضوعهو 
بين المعلّم والتالميذ إذا يختصرها في ثنائية بسيطة هي التواصل 
ومع ذلك فهو يتمتّع ببعض المزايا التي كتبت له البقاء . االستماع/اإللقاء

والثبات في مسيرة التعليم، منها إمكانية تدريس عدد كبير من األشخاص في 
  .وهذا يسمح بربح بعض الوقت  ـ كما هو الحال الجامعة ـآن واحد 

     

 )الخطوات الصغيرة( :هافيوريزمالبينموذج  
  يستطيع أن يتعلّم عندما يكتشفيفترض هذا النموذج أّن التلميذ 

لذلك   . المعرفة عبر خطوات بسيطة ومتسلسلة دون أن يقع في األخطاء
  على  تجزؤ المعرفة إلى عناصر بسيطة متتالية ُيفترض أن التلميذ قادر

جاءت األنشطة االستكشافية التي يحاول المعلّم الفكرة  هذهتجسيد ل و.تخطيها
كتشاف معرفة ما، حيث تصاغ نصوص هذه من خاللها تمكين التلميذ من ا

وألجل هذا . األنشطة بكيفية تهدف إلى تجنيب التلميذ الوقوع في األخطاء
 كما يحدث في التعليم بمساعدة الحاسوب أو في البد من إرشاده عن قرب

  .التدريس باألهداف
نالحظ في هذا النموذج أّن تركيز المعلّم ينصب على التلميذ حتى 

يق الفعل المطلوب، وأّن التلميذ ينجح في اجتياز تلك يتمكّن من تحق
 .الخطوات الصغيرة المقترحة في النشاط، مادامت قد وضعت لهذا الغرض

 هل النجاح في اجتياز الخطوات :وهذا ما يؤدي بنا إلى التساؤل اآلتي 
؟ هذا أمر غير مضمون يؤدي إلى النجاح  أمام وضعيات جديدةس ةالصغير
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مقصودة أرقى وأعلى مستو من تلكم الخطوات الصغيرة ألّن المعرفة ال
 ويكون التلميذ في هذه الحالة كمن يستطيع التنقل في أي شارع من .المتتالية
وال بمرافقها لم هذه المدينة ايستطيع اإلحاطة بمع  لكنه ال مدينة ما،شوارع

ر الحيوية التي يقضي فيها حاجاته اليومية، فهو ال يعرف أين يتجه حين يسي
   . في شوارعها، وال يستطيع أن يدّل شخصا ما عن مرفق من مرافقها

  .تتضاءل أمام الوضعيات المركبةوبتعبير آخر فإّن حظوظ التلميذ 
 

 :النموذج البنائي  
فهو يستند يعتبر النموذج البنائي حديث بالمقارنة مع النموذجين السابقين، 

 تسمح بوضع .ليميةت سيكولوجيو وابستيمولوجية وأخرى تعإلى خلفيا
  : فرضيات هي أربعتصور جديد للتدريس يرتكز على 

 .يتحقق اكتساب المعرفة عن طريق الممارسة 
 يبني تصورات    عقل التلميذ غير فارغ فهو يحمل تصورات سابقة، و 

هذه بعض .  نسميها تمثيالت وإدراك للمفاهيم التي ندرسها لهجديدة
  التي تظهر بتواتر كبير عند التلميذ،التمثيالت والمدارك هي أصل األخطاء

  .عوائق التعلّم إنّها تحول دون التعلّم لذا سميت
، ذلك أّن عدم إدراك التلميذ أّن معارفه ال يتّم التعلّم بتراكم المعرفة 

غير كافية اتجاه مفهوم ما يجعله يستنكف عن توظيف معارف جديدة 
لهذا . ها عند الحاجة ويكتفي بما لديه من معارف كأدوات يوظفقدمت له

نأخذ في بعض األحيان انطباعا بأّن التالميذ قد اكتسبوا معرفة ما وبعد 
فترة من ذلك نالحظ عودة نفس األخطاء السابقة التي كنا نعتقد أنّهم 

 . تجاوزوها
غنى ال بدت بالنسبة إليه كأداة  إالّ إذاال يعطي التلميذ معنى للمعرفة  

   .له عنها لحّل مشكلة تملّكته
إّن هذه الركائز تقتضي من المعلّم أن يتجنّب بعض التعابير الموّجهة للتلميذ 

، مادام هذا األخير لم يدرك  في كذاأن تفكر... عليك أن تفعل كذا: من مثل 
لهذا يبدأ التعلّم عند . وضعية ما اتجاه بعد قصور معرفته أو عدم تالؤمها

 على تناقض ترحة عليه ـ في ـ وضعية مقالتلميذ حينما نجعله يتحّصل
توّصل إليها انطالقا من معارفه وتفنيد لهذه النتائج توفره بين النتائج التي ي

  .نفسها أو يأتيه من اآلخرين الوضعية
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 التعلّمي يتجه بنا إلى البحث عن وضعيات/إّن هذا التصور للفعل التعليمي
  :ة هي ثالث فترات زمنية متعاقبتستجيب في تسييرها مع التالميذ إلى 

  

يستثمر التالميذ في هذه الفترة مكتسباتهم أي  : الفترة األولى 
. وبالتالي سيرتكبون أخطاء مرتبطة بالعوائق التي تعترضهمتمثيالتهم 

 فرصة هم لميذ حتى يعطيفي هذه الفترة ال يتدخل المعلّم في عمل التال
  .البحث بشكل فردي في المشكلة المطروحة

ذه الفترة يدرك التالميذ أّن هذه المكتسبات في ه :  الفترة الثانية 
 في هذه .غير كافية لحل المشكل ألنّها أّدت بهم إلى أخطاء معروفة لديهم

لهم فرصة إدراك الفترة ال يتدخل المعلّم في عمل التالميذ حتى يعطي 
أخطائهم، غير أنّه يمكن أن يطلب منهم مقارنة نتائجهم وإجراءات 

 .من أفواجحلولهم في ثنائيات أو ض

 في هذه الفترة يبني التالميذ معرفة جديدة وطبعا هنا  : ةالثالثلفترة ا 
  .يكون للمعلّم دور المساعد على هذا البناء

 

الشّك أّن  وهذا التقسيم يستجيب للمراحل الرئيسية في تعليم مفهوم جديدإّن 
 أمر حاسم في حمل الفرضيات األربع تسيير حصة بهذه المراحل الثالث

أّن معارفهم فترك الوقت الكافي للتالميذ ليدركوا . اله على محمل األجرأةأع
قاصرة ال يعني ترك المزيد من الوقت ـ أي ترك الحبل على الغارب ـ 

عن مواصلة البحث مما قد  تَِهُن عزائمهم وتفتر ِهَمُمُهمفمعظم التالميذ 
 لذلك يلجأ .ةي االكتشاف و التعلّم بصفة عاّميؤدي بهم إلى خمود رغبتهم ف

 حث التالميذ على مقارنة االقتراحات المعلّم بعد فترة البحث الفردي إلى
 التي وضعوها للحّل أو اإلجراءات التي اتبعوها أو النتائج التي توّصلوا
إليها وهذا قبل المرحلة األخيرة التي تتمثّل في وضع حل مشترك متفق 

  .عليه من طرف التالميذ
هو وضعية نموذج أّن ما يقترح على التالميذ يبدوا واضحا في هذا ال

وأّن اكتشافهم واعترافهم . أو ال يستطيعون حلّها أصال سيخطئون في حلّها
بهذه األخطاء وهو نقطة االنطالق الكتساب معارف جديدة، أي نقطة 

وهو ما يشكل نقطة االختالف الرئيسية مع تصورات . ارتكاز لتعلّم جديد
  . بحتمية الخطأ في التعلّمالذي ال ُيِقُرالنموذج البيهافيورزمي 
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 ان تقررانتل الطروحة وكيفية تسييرها هماوإذا كانت قيمة الوضعية الم
مدى نجاح التعلّم وفق النموذج البنائي، فإّن الصعوبة في تطبيق هذا األخير 

 ه يتطلّب يقتضيه هذا التسيير من تعقيد و مارغم ماالقسم،  سييرتفي ال تكمن 
 بعض  بقدر ما تكمن في إيجاد الوضعيات المناسبة لمعالجة،طولمن وقت أ
   .المفاهيم

  

  المفتوحمشكل الو المغلق مشكلبين ال
  

نقترح له صياغتين  مثال عن نشاط حول الدوال ه الفقرةنقدم في هذ
 وهذا حتى . مغلقا و األخرى تجعله مفتوحامشكالمختلفتين إحداهما تجعله 

أو محاولة بنائها حسب يار األنشطة  على اختأخذ المعلّم فكرة تساعدهي
  . الهدف المسطر

  

   :مشكل مغلق 
] ربع دائرة محّدد النصفي القطرين Γليكن  ]ABو [ ]AC ذوي الطولين 
cm6 . ولتكنM نقطة متحركة على قطعة المستقيم [ ]AB.  

D حيث AMDEنعتبر المستطيل  ∈Γ و [ ]E AC∈.  
  .أنجز الشكل - 1
 .MD عن الطول xعّبر بداللة . x بالرمزAMنرمز للطول - 2

):  هي AMDEاستنتج أّن مساحة المستطيل  )f x حيث 
( ) 236f x x x= −. 

 :أتمم الجدول اآلتي - 3
 

x  0 1 2 3 3,5 4 4,5 5 6 
( )f x                   

 
 في معلم متعامد تكون الوحدة فيه على محور fارسم منحنى الّدالة - 4

 .0,5acm وعلى محور التراتيب 1acmالفواصل
): ، لديناxتحقق أنّه من أجل كل عدد  - 5 ) 2 2( ) 324 ( 18)f x x= − −. 
)، xبرهن أنّه من أجل كل  - 6 )2 324( )f x ≤. 



 18

) التي يكون من أجلها xماهي قيم العدد  )2 324( )f x   ؟=
  في هذه الحالة؟AMDEبماذا يمتاز المستطيل

  

  : حول هذا النشاط مالحظة
وهذا غير (نالحظ أّن السؤال الثاني يجعل من تغير المساحة أمرا بديهيا 

  )     مقبول لدى كل التالميذ
   :مشكل مفتوح 

] ربع دائرة حمدد النصفي القطرين Γليكن    ]ABو [ ]AC ذوي الطولني cm6 .  
] نقطة متحركة على قطعة املستقيم Mولتكن ]AB .  

D حيث AMDEنعترب املستطيل   ∈Γ و [ ]E AC∈ .قأجنز الشكل املواف.  
بعدما ينجز التالميذ الشكل يبدأ األستاذ في بناء األسئلة شيئا فشيئا انطالقا 

  :من إجاباتهم متّبعا المراحل التالية
 )تخمين التالميذ(هل تتغير مساحة المستطيل؟ :  المرحلة األولى  - 1
يل من أجل عّدة قيم يطلب حساب مساحة المستط: المرحلة الثانية  - 2

مالحظة مثال أّن األطوال .(  ثّم عرض النتائج في جدولAMللطول 
 ) غير مرتبة تصاعديا وال تنازليا

نظرا لتنوع النتائج تظهر ضرورة البحث عن قاعدة : المرحلة الثالثة  - 3
 الدستور أو قانون يسمح لنا بإيجاد هذه النتائج، فتبدأ عملية البحث عن

 للتعبير عن xتظهر ضرورة الترميز فيستعمل الرمز. ( المناسب
 )AMالطول

استعمال الحاسبة لعرض نتائج الحساب في جدول : المرحلة الرابعة  - 4
)يم  فتظهر قxيحجز الدستور وتعطى بعض القيم للحرف ( )f x ،

يعتبر هذا العمل بالنسبة للتالميذ أّول تعامل مع الحاسبة البيانية في 
 )ميدان الدوال

حساب المساحات لمستطيالت ناتجة من تغّير قيمة : المرحلة الخامسة  - 5
ا  وفق تزايد منتظم لقيمه حسب خطوات تتضاءل شيئا فشيئxالطول

تسمح هذه .( وهذا يسمح لنا بإجراء بحث عن القيمة العظمى للّدالة
 )xأو التناقص في المساحة تبعا لتزايد قيم /المرحلة بمالحظة التزايد و
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استعمال المنحنى الذي تظهره الحاسبة إلجراء بحث : المرحلة السادسة  - 6
 تكون دقيقة في كل الحاالت ولكنها النتائج ال(عن القيمة العظمى للّدالة 

 التي تعطي القيمة العظمى xتسمح للتالميذ بتخمين مجال تواجد قيمة
للّدالة، كما تسمح على صعيد التعّرف على الحاسبة باستعمال الطلبيتين 

TRACEو ZOOMS     ( 
ستطيل الذي المالحظة واالتفاق على خصوصية الم: المرحلة السابعة  - 7

 .له أكبر مساحة
العمل على إثبات النتائج المتوصل إليها في : المرحلة الثامنة  - 8

ظهور الحاجة إلى البرهان الرياضياتي باالعتماد ( المرحلتين السابقتين 
 ) على الوسائل الهندسة والجبرية

   : تعليق حول هذا النشاط
وهو يسمح يمكن أن يستغرق إنجاز هذا النشاط حوالي ساعة ونصف، 

، )الجانب الجبري( بتناول أولي لمفهوم الّدالة حيث يبرز ضرورة الدستور
  يسمح بمالحظة التغيرات، ومفهوم القيم العظمى ويعطي نظرة أّولية 
  .على اإلمكانيات التي توفرها الحاسبة البيانية في إبراز بعض المفاهيم

  
  

  شكالتملمعالجة كيفيات  -5
  

 تبرير دوره وأهميته في سيرورة امتالك إلى التشاكال يحتاج نشاط حل الم
البناء، التدعيم، إعادة (المعارف الرياضية من طرف التالميذ في كل مراحلها 

وعلى هذا األساس، ينبغي أن يأخذ هذا النّشاط من عمل التلميذ ). االستثمار، التقويم
  :حيثجزء متناسبا مع أهميته، ويدرج في جميع فتراته، وأن يتم اختياره ب

يسمح لكل التالميذ باإلنطالق في العمل، وبالتالي نتجنب اقتراح مسائل تحتوي  •
على تعليمات معقّدة، فإن وجدت فهي تقتضي مرافقة التالميذ لتذليلها والتأآد 

  .من فهمهم المهمة المطلوبة منهم
 .يثير تخمينات لدى التالميذ •
روع في المحاوالت مرتبط معارف مكتسبة من قبل التالميذ تمّكنهم من الش •

 .إلثبات هذه التخمينات أو العدول عنها
تمنح للتالميذ، آلما أمكن ذلك، فرصا لمراقبة نتائجهم وتساعد على إثراء  •

 .معارفهم ومكتسباتهم
  

  : ونلخص مراحل نشاط حّل مسألة فيما يلي
  .قراءة نص المسألة •
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  . حّلإستراتيجيةتحديد خطة أو  •
  .، وبناء حّلجيةاإلستراتيتنفيذ هذه الخطة أو  •
  .مراقبة النتيجة أو النتائج المتحصل عليها •

  : فيما يلي نقترح بعض الصور الممكنة لمعالجة التمارين مع التالميذ
  

  الهندسة الفضائية: من الباب السابع
  
  

   205 من الصفحة 53التمرين 
  

  . الشرط الكافي لكي يكون مستقيم عموديا على مستو:نص التمرین
 

ا آان مستقيم عموديا على مستقيمين متقاطعين من مستو فإّنه اثبت أنه إذ
  ).أي عمودي على المستوي(عمودي على آّل مستقيمات هذا المستوي 

  

  تعليق حول نص التمرین
  

يحمل نص التمرين الهدف منه آعنوان له، وهو تنويع في أسلوب طرح المسائل فجاء 
ي لكي يكون مستقيم عموديا على ما هو الشرط الكاف: النص وآأنه إجابة عن السؤال

مستو؟ والنص تعبير لغوي خال من أي تعبير رمزي، وهو ما يصادفه التالميذ آثيرا في 
 من عنصر الّدرس تعامد المستقيمات 1أنظر نص المبرهنة(النظريات والخواص 

  ). والمستويات
  

  مبّررات اختيار التمرین
  

، وهي "تعامد المستقيمات والمستويات":  من مقطع الّدرس1ينّص التمرين على المبرهنة
مبرهنة صعبة اإلثبات نسبيا على التالميذ، واآتسابها من قبلهم يعد أآثر من ضروري 

  .فهي تمثل أنسب مفتاح حل المسائل المتعلقة بتعامد المستقيمات والمستويات
 

   األهداف
  

  :تهدف معالجة هذا التمارين مع التالميذ إلى تدريبهم على      
 .ءة وتحليل نص لغوي لمسألة وترجمته إلى رموز وأشكالقرا •
 .توظيف خواص هندسية أساسية إلثبات مبرهنة في الهندسة الفضائية •

  

  فترة اقتراح التمرین
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يقترح هذا التمرين بعد تقديم عنصر تعامد المستقيمات والمستويات، وذلك 
  . 1إلثبات صحة المبرهنة

  

  .دقيقة 30 :الحجم الساعي
  

  :يمكن تسيير الحصة في ثالث مراحل هي:  بيداغوجيةتوجيهات 
  

   المرحلة األولى
تخصص لقراءة وتحليل النص وإنجاز شكل مناسب جماعيا، واالتفاق على ما 

  :يأتي أو ما يشبهه
 (P) مستقيمين من المستوي (D2) و (D1)ليكن 

 عموديا (∆)، والمستقيم Oمتقاطعين في النقطة 
. (P) مستقيم من (D)على آّل منهما، وليكن 

  .(D) عمودي على (∆)لنبّين أّن 
  

   المرحلة الثانية
  .هي مرحلة البحث عن إثبات مناسب، ويستحسن أن تتم ضمن ثنائيات

 ، ومبررات الشروع بحالة المستقيم )D(أول إشكالية تطرح هي آيفية اختيار المستقيم 
)D( يشمل النقطة O والرجوع إليها في حالة المستقيم ،)D(يشمل النقطة  ال O ،

 (8) الموازي للمستقيم ('8)وبمجرد تخطي هذه اإلشكالية تظهر فكرة استعمال المستقيم 
  .Oالذي يشمل النقطة 

، O متناظرتين بالنسبة إلى ('8)يصعب على التالميذ االهتداء إلى استعمال نقطتين من 
  .عوباتفيعمل األستاذ على تقديم بعض اإلرشادات المساعدة لتذليل هذه الص

 في (D) و (D2) و (D1) الذي يقطع المستقيمات الثالثة )L(آذلك بالنسبة إلى المستقيم 
  . على الّترتيبM و M2 و M1النقط 

    مرحلة الثالثةال
  .تخصص لعرض ما توصل إليه التالميذ وحوصلته لبناء إثبات آامل

ساوي الّساقين،  مت'AMAوحسب ما تقدم فإّن مجهوداتهم تظهر في إثبات أّن المثّلث 
  )('8)أي  (('AA) عمودي على (D)واستخالص أّن 

  .(D) عمودي على (8)ومنه 
 :، بالكيفية اآلتيةO ال يشمل النقطة (D)ثّم معالجة حالة 

   O يشمل النقطة ('D) مستقيم (P)يوجد في 
   ('D) عمودي على (8)إّن . (D)ويوازي 

  .(D) عمودي على (8)حسب ما سبق، ومنه 
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  الهندسة المستویة: لباب الثامنمن ا
  

   243 من الصفحة 108التمرين 
  

  نص التمرین
  

ABCD  ، مرّبعM ، N نقطتان من  ضلعيه ]AB[و ]BC[   
 . ]AN[ و ]DM[ نقطة تقاطع AM = BN ، Hعلى الّترتيب حيث 

  .]AN[ إلى ]DM[بّين أّنه يوجد دوران يحّول ) أ
  .AHDاستنتج طبيعة المثّلث ) ب
   ؟]AB[ تمسح M عندما Hمجموعة الّنقط  ما هي )ج
   ؟]AB[ تمسح M عندما ]MN[ منتصف Sما هي مجموعة الّنقط ) د

  

  تعليق حول نص التمرین
  

، كان ) ب(َو ) أ(واضح أّن نص التمرين فيه توجيه إلى الحّل لوجود الفرعين 
 M ، N مرّبع ،  ABCD :" كاآلتيHباإلمكان طرح السؤال المتعلق بالنقطة 

 نقطة AM = BN ، H على التّرتيب حيث ]BC[ و]AB[تان من  ضلعيه نقط
وفي ".  ؟]AB[ تمسح M عندما Hما هي مجموعة النّقط . ]AN[ و ]DM[تقاطع 

هذه الحالة يصبح السؤال مفتوحا نسبيا، وتزداد درجة صعوبته، األمر الذي تجنبناه 
ي البحث عن حل،  ليسهل على التالميذ الشروع فHفي الجزء المتعلق بالنقطة 

 إذ ننتظر من التلميذ إضافة المراحل Sوتعمدنا طرحه في الجزء التعلق بالنقطة 
  .المساعدة بمحاكاة ما تعلّمه فيما سبق

  

  مبّررات اختيار التمرین
  

ينص المنهاج فيما يتعلق بالتحويالت النقطية في عمود الكفاءات القاعدية على 
شكال الهندسية المألوفة لحل مسائل، كما استعمال التحويالت النقطية وخواص األ

وفي ضوء هذا . يوجه إلى إمكانية حل مسائل حول محال هندسية وإنشاءات هندسية
قدمنا في فقرة طرائق وتمارين محلولة استعمال الّدوران إلثبات أّن نقطا في 

استقامية، كما وظفنا في فقرة تعلّم البرهنة التناظر المحوري في إنشاء هندسي، 
يمكن إدراج هذا التّمرين لتدريب التلميذ على استعمال التحويالت النقطية وخواص و

  .األشكال الهندسية المألوفة للبحث عن المحل الهندسي لنقط تحقق بعض الشروط
  

   األهداف
  :يهدف التمرين إلى تدريب التالميذ على
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 .وتعريفه انطالقا من نقط وصورها) دوران(البحث عن تحويل نقطي  •
للبحث عن المحل المألوفة األشكال الهندسية  مال التحويالت النقطية وخواصاستع •

  .الهندسي لنقط تحقق بعض الشروط
  

  فترة اقتراح التمرین
  

يقترح هذا التمرين بعد تقديم فقرة تعلّم البرهنة، والتأكد من أن التالميذ قد تعلموا 
  .كيفية البحث عن مجموعة نقط من المستوي تحقق شروطا معينة

  
  )يمكن توزيعها على حصتين(  د30ساعة و  :الحجم الساعي

  

  :يعالج هذا التمرين في حصتين  :توجيهات بيداغوجية
  

   األولىالحصة 
  

  .، مرحلة العرض والحوصلة، مرحلة تحرير الحلمرحلة البحث: م في ثالث مراحل هيتت 
   مرحلة البحث

تلميذان أو أربعة ( فواج يقترح التمرين على التالميذ، ويطلب منهم العمل في أ
  ). تالميذ في كل فوج

يمر األستاذ بين األفواج لتنشيط النقاش، يوجه في البداية إلى قراءة النص بهدف 
الفهم، وترجمته إلى شكل مناسب، وإلى التركيز على البحث عن الّدوران الذي يحّول 

]DM[ إلى ]AN[ .  

  
  

 أو مروا بوضعيات 107 و 106 و 105 و 104التالميذ الذين حاولوا في التمارين 
، وقد يشرعون في البحث )أ(مشابهة يسهل عليهم تحديد استراتيجية إليجاد جواب للسؤال

أي مرآز  (N و M وآذلك عن النقطتين D و Aعن نقطة متساوية المسافة عن النقطتين 
والمبنية ، مستعملين في ذلك معلوماتهم المخزنة لديهم في الذاآرة طويلة المدى )الدوران

  :على تجربتهم الدراسية والناتجة عن
 .المسائل التي حّلها التلميذ سابقا -
 .بعض إجراءات الحلول التي تعّلمها -
أو " لحل مسألة يلزم استعمال آل معطياتها: "بعض قواعد العقد التعليمي، مثل -
لحل مسالة في الهندسة "أو " لحل مسألة مقترحة نستعمل آخر المعارف المدروسة"
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إن هذه القواعد آما هي مساعدة فهي في . إلخ" ... صر على عناصر شكل مناسبنقت
  .  الحقيقة مصدر لبعض الصعوبات والعوائق واألخطاء

  .  أما البقية فإنهم يقفون عند تأويل السؤال
 دقائق لجعل التالميذ يتفقون حول معنى  05يمكن نقل العمل إلى السبورة لمّدة 

كيف نجد دورانا؟ ماذا نعّين ." ]AN[ إلى ]DM[دوران يحّول بّين أنّه يوجد "السؤال 
   إلخ... كي نقول أننا وجدنا دورانا؟ ... 

  

  
  

 ABCD مركز المربع Oوران الذي مركزه النقطة يالحظ التالميذ أن الّد
، وقد يجدون A إلى النقطة D في اتجاه عقارب الساعة يحّول النقطة °90وزاويته 

، عندها يمكن N إلى النقطة Mفس الدوران يحّول النقطة صعوبة في إثبات أّن ن
إرجاعهم إلى الكيفيات الممكنة إلنشاء صورة نقطة بدوران، أو إلى خاصية التقايس 

  ).حفظ المسافات(
يتواصل العمل ضمن األفواج وفي هذه المرحلة نترك التالميذ ينهون محاوالتهم 

           .Hحتى تحديد مجموعة النّقط 
  

   العرض والحوصلةمرحلة 
  

يتم في هذه المرحلة العمل جماعيا على السبورة، بدعوة التالميذ إلى التبادل فيما 
  :، وفيها)األفواج التي أنهت عملها(بينهم حول ما تم التوصل إليه في كل فوج 

 .]AN[ إلى ]DM[تحدد عناصر الدوران الذي يحّول  -
 .AHDاستنتاج طبيعة المثلث  -
وعادة ما يقتصر التالميذ في هذه  : ]AB[ تمسح M عندما H تحديد مجموعة الّنقط -

 هي جزء من الدائرة التي قطرها Hالمرحلة خاصة على تبيين أّن مجموعة الّنقط 
]AB[ويهملون دراسة العكس الستخالص مجموعة الّنقط المطلوبة ،.  

 

             .     
 

قترحات التالميذ، على أن معالجة األخطاء التي قد تظهر من حين إلى آخر في م -
   .تكون بمشارآة زمالئهم في تصويبها
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   مرحلة تحریر الحل
  

وفي هذه المرحلة يطلب من كل فوج تحرير الحل الذي تمت حوصلته في ورقة 
كبيرة باستعمال قلم لباد، ليتم عرضها على جدار السبورة وقراءتها وتحليلها بمعية 

  .ويب ما يتطلب ذلكالتالميذ، وإقرار ما ينبغي إقراره وتص
إّن دراسة العكس الذي عادة ما يهملها التالميذ تبرز جلية في مرحلة تحرير 

 هي جزء من Hالبرهان، عندما يتأكد للتالميذ أّن تّم إثباته هو أن مجموعة النقط 
 ينبغي AO، وأنّه إلثبات أّن هذه المجموعة هي القوس ]AD[الدائرة التي قطرها 
  .إلضافة شيء آخر

  

  لحصة الثانية ا
  

مرحلة عمل خارج حجرة الدراسة، مرحلة عرض : وتتم على مرحلتين هي
  .حال ما قّدم

  

   مرحلة العمل خارج القسم
  

من المسألة، ) د(وفيها ُيطلب من التالميذ مواصلة البحث جماعيا في الجزء
  . وتحرير حل له على ورقة كبيرة

 األعمال المنجزة، حيث يعلم التالميذ مسبقا على أنّه ستخصص فترة لعرض
تعلّق هذه األعمال ويتولى أحد عناصر الفوج الذي يعّين عشوائيا من قبل األستاذ 

  .  شرح الحّل وتسيير النقاش) حتى نضمن المشاركة الفعلية لجميع عناصر الفوج(
  

   مرحلة عرض حال العمل المنجز خارج القسم
  

 على جدار السبورة، ويطلب بعد التذكير بنص المسألة، تعرض األعمال المقدمة
من أحد عناصر الفوج تقديم معلّقته، ويحرص األستاذ خالل هذه الفترة على تسيير 

  . إلخ... النقاش بين التالميذ، للشرح والتوضيح واإلقرار والتصويب 
  

   مالحظة
  

 يمكن االحتفاظ باألعمال التي هي في المستوى المطلوب معلقة داخل حجرة الدراسة، 
 أن التالميذ سيعودون إليها من حين إلى آخر، وقد ُيدعى زمالء لهم من أقسام والمؤآد

  .أخرى لإلطالع عليها
  ):د(صعوبات قد تعترض التالميذ أثناء البحث عن حل للجزء
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 'A ليست خالية، فهي تشمل النقطة Sبعد التحقق من أن مجموعة النقط 
 'B، وكذلك تشمل النقطة Aلى النقطة  عM عندما تنطبق النقطة ]AB[منتصف 
، ما يساعد التالميذ على B على النقطة M عندما تنطبق النقطة ]BC[منتصف 

 هي ]MN[ منتصف Sمجموعة النقط  فإّن ]AB[ تمسح Mعندما : "التخمين اآلتي
]A'B'[ . " ولكن إلثبات هذا المخمنة تظهر صعوبة إيجاد الخاصة المناسبة التي

ينبغي عندئذ شد انتباه التالميذ إلى محاولة إثبات أّن للمستقيم . Sتحققها النقطة 
)A'S( منحى ثابت من أجل أيه نقطة M من ]AB[ كأن نعمل على إثبات أّن ،
)AC(//)A'S(  

                                                        
  

يالحظ التالميذ من الشكل وبتوظيف خاصة مستقيم المنتصفين أن 
)AC(//)A'B'( فتظهر لهم )AC(//)A'S( بسهولة، ولكن التحقق من صحتها ليس 

يمكن إرشادهم إلى استعمال نفس الخاصة في مثلث . بالضرورة كذلك بالنسبة إليهم
  . منتصفي ضلعين فيهA' ، Sتكون النقطتان  ) يطلب تعينه(

ل معطيات عادة ما يقتصر التالميذ على الشكل القاعدي الذي تّم رسمه باستعما
المسألة، وال يبادروا بإضافات تساعدهم على إثبات تخميناتهم، وهذه كفاءة عالية 

  .المستوى ينبغي العمل على جعلهم يكتسبونها ويطورونها
 بالنسبة إلى Sيمكن توجيه التالميذ إلى البحث عن الخاصة التي تحققها النقطة 

]BL[ حيث  L نقطة تقاطع العمودي على )AB(ل النقطة  الذي يشمM مع )AC(.  
  

   : مالحظة
  

برمجيات الهندسة تجدر اإلشارة إلى أّنه في مثل هذه التمارين يمكن استغالل 
ب والمالحظة يتجرال لما تقّدمه هذه البرمجيات من إمكانيات تساعد على الديناميكية

  .الستكشاف، وتمّهد لإلثبات وإقامة الدليل واتخمينالو
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   الحساب الّشعاعي والهندسة الّتحليلية:من الباب التاسع
  

   270 من الصفحة 47التمرين 
  :نص التمرين

  

A و Bالهدف من التّمرين هو إنشاء النّقطة .  نقطتان متمايزتانM المحققة 
  .β=3 و α=2  في حالة  αMA+βMB = 0للعالقة 

  .ان خطيا مرتبط MB و MA فإّن   MA  + 3 MB = 0 2بّين أنّه إذا كان ) أ
   نفس االتجاه ؟ وهل لهما نفس الطويلة ؟MB و  MAهل للشعاعين ) ب
   .M ، ثّم أنشئ النّقطة AB بداللة  AMعّبر عن ) ج

  

  تعليق حول نص التمرين
  

 المحققة للعالقة Mإنشاء النّقطة ُيالحظ أّن نص التمرين مبني على 
αMA+βMB = 0 ولكن في حالة خاصة هي من أجل  α=2  وβ=3 وطرح ، 

المسألة بهذه الصيغة له أهداف عّدة، من بينها تدريب التالميذ تدريجيا على العمل في 
 هي لتدريب Mكما أّن األسئلة المرحلية التي تمهد إلى إنشاء النّقطة . حاالت عامة

  .  وإنشائهاMالتالميذ على كيفية لجمع المعلومات الالّزمة والكافية حول النقطة 
  

  ختيار التمرينمبّررات ا
  

جاء في المنهاج في عمود توجيهات وتعاليق وأنشطة، فيما يتعلّق بضرب شعاع 
إنشاء النقطة التي تقسم قطعة : "يمكن اقتراح أنشطة من النوعبعدد حقيقي، أنّه 

وفي ضوء هذه التوجيهة يمكن تناول هذا التمرين وكذا ". مستقيم وفق نسبة معطاة
 .  48التمرين 

  

  األهداف 
  

  :إن تناول هذا النوع من التمارين مع التالميذ يهدف إلى تدريبهم على
 ).حل معادلة شعاعية(انطالقا من عالقة شعاعية ) أو نقط(البحث عن نقطة  •
استعمال األشعة كوسيلة لتعليم النقطة التي تقسم قطعة مستقيم وفق نسبة معطاة،  •

  .وإنشائها
  

  فترة اقتراح التمرین
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مرين عند تقديم عنصر االرتباط الخطي لشعاعين والمبرهنتين يمكن اقتراح هذا الت
 من الفقرة طرائق 4 و 3المتعلقتين بالتوازي واالستقامية، وذلك بعد مناقشة النشاطين 

  .وتمارين محلولة
  

  . ساعة واحدة:الحجم الساعي
  

  توجيهات بيداغوجية
  

مرحلة البحث، مرحلة العرض : يمكن تسيير الحصة في مرحلتين هما
  .والحوصلة

  مرحلة البحث
 5ُيطلب من التالميذ في البداية قراءة وتحليل نص المسألة فرديا خالل مدة من 

 دقائق، حتى ُيكّون كّل منهم فكرة شخصية حولها، ثّم يتواصل العمل ضمن 10إلى 
  . تالميذ حتى ينهي جل األفواج محاوالتهم4 إلى 2أفواج مؤلفة من 

على تنشيط البحث ضمن األفواج بحسن تكفله في هذه الفترة يحرص األستاذ 
باألسئلة التي قد تطرح مع الحرص على عدم اإلجابة عنها أو اإليحاء بطريقة ما، 

  . كما يمكنه طرح أسئلة إلثارة النقاش داخل الفوج
دون ) ج(ثّم ) ب(، ) أ(عادة ما يشرع التالميذ في اإلجابة عن األسئلة الفرعية 

 أقرب إلى − وإن كانت صحيحة −ما قد يجعل أعمالهم تصّور إجمالي للمسألة، 
اآللية وردود األفعال منه إلى التخطيط وبناء حّل للمسألة المفروضة، وقد يعجزون 
في نهايتها عن الحوصلة واستخالص المطلوب، وعليه يمكن أن نطلب من التالميذ 

وعندها فقط . ..صياغة جديدة للمشكلة المطروحة، أو تلخيص العمل المنتظر إنجازه 
  :تظهر لهم على سبيل المثال

  ).أ( من الجزء M و B و Aأهمية استخالص إستقامية النّقط  -
 ، والنسبة B و A بالنسبة إلى النقطتين Mضرورة تحديد موضع النقطة  -

  .   MB وMAبين الطولين 
بة  خالل هذه الفترة وأثناء مروره بين األفواج يسجل األستاذ األخطاء المرتك:هام جدا

  .وأصحابها ليبدأ باستدعائهم إلى السبورة أثناء مرحلة العمل الجماعي
    

  مرحلة العرض والحوصلة
  

تعطى األولوية لتالميذ من األفواج التي الحظ األستاذ أنها ارتكبت أخطاء 
  .لعرض محاوالتهم، وتصويب األخطاء المرتكبة جماعيا

مشتركة بينها، تعرض طرائق الحّل عنصرا عنصرا، وتثبت العوامل ال
  .وبمشاركة جميع تالميذ القسم تحسن حتى تأخذ أنسب شكل لها
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يحرص األستاذ خالل هذه المرحلة على تنشيط الحوار بين التالميذ، وتوجيههم 
  .إلى ما يلزم تدوينه على السبورة لتحرير الحّل المتفق عليه

ليس حول قد يغفل التالميذ في األخير عن استخدام ما تعلّموه في نظرية طا
تقسيم قطعة مستقيم إلى عدد من القطع المتجاورة والمتقايسة، فيلفت األستاذ انتباههم 

  .Mإلى ذلك، ومنه يتم إنشاء النقطة 
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  عناصر التقديم

  
  : العناصر التالية من أبواب كتاب التلميذ عبر  باب تقديم كلفي هذا الكتابتّم 

 ‡Ôßòß  مواضيع البرنامج تشرح طبيعة موضوع الباب ومكانته ضمن

وتحّدد الرؤية إليه من حيث تناوله لمفاهيم سابقة بالنسبة للتلميذ أو تناوله 
تشير أيضا إلى إدراج ذلك وتبرز أهمّية هذا المفهوم، ولمفهوم جديد، فتؤكد 

الحاسبة أدوات عمل جديدة تساعد على التعلّم كما هو الحال بالنسبة إلى 
و تقترح في أغلب األحيان خطوطا عريضة لكيفية . العلمية أو البيانية

استغالل مكتسبات التلميذ ولكيفية تناول مفهوم جديد أو استغالل تكنولوجيات 
 .اإلعالم واالتصال

 ×‰m  سرد الكفاءات المستهدفة في هذا الباب كما جاءت في البرنامج 

 lbjÛa@òÜØîç@@لتفصيل كل مقطع من مقاطع الباب وهي فقرة تتناول با

يصف " لمقاطعترابط " تحت عنوان  استخالصيالواحد وتنتهي بجدول
:  هي الباب الواحد على األقل في مقاطعثالثةالترابط الموجود بين 

من خالل هذا الجدول هدف ن .األنشطة، الّدرس، طرائق وتمارين محلولة
ف مضامين المقاطع التي إلى مساعدة األستاذ في وضع ترتيب لتناول مختل

 . يتشكل منها كل باب، وذلك عند التحضير ألي نشاط سينجزه مع تالميذه
من سلسلة التمارين   المختارةبعض التمارينبالتفصيل لّت فيها فقرة ُح 

كتاب التلميذ وقد تّم اقتراح طريقة بواب من األ و المسائل في بعض
   .لتسييرها كنشاط في القسم

 
  ستاذ كتاب التلميذ؟كيف يستعمل األ

  

التي يتمتع بها هذا الكتاب تجعل من التساؤل حول كيفية " التقنية"إّن الهيكلة 
استغالله أمرا حيويا خاصة في ظل برنامج جديد و تناول جديد لكثير من 

نصوص الواردة في كل من والشك أّن بعض ال. المفاهيم الرياضياتية
ا جزءا من اإلجابة على هذا السؤال والوثيقة المرافقة له قد أعطيالبرنامج 

حينما تطرقا إلى الممارسات في القسم، كما أّن تناول كل باب على حدة 
.  من عناصر اإلجابة المنتظرةوبالتفصيل في هذا الكتاب هو أيضا عنصر
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أنّنا نضيف إلى ذلك بعض األفكار العملية التي نبدؤها بإعادة صياغة غير 
  : ة من األسئلة الجزئية كما يليالسؤال السابق على شكل سلسل

كيف يتم تناول مقاطع كل باب؟ هل نبدأ بمقطع األنشطة أم بمقطع الّدرس؟ 
  هل يتم تناول هذه المقاطع بشكل خطي؟ أم ال؟
  كيف يتم تناول المقطع الواحد في كل باب؟

لإلجابة عن هذه األسئلة وأمثالها نذكر أّوال بأّن االختيارات التي يقوم عليها 
نامج السنة األولى جذع مشترك علوم تكنولوجيا، خصوصا المقاربة بر

لكتاب التلميذ " التقنية"بالكفاءات والطريقة البنائية اقترحت علينا هذه الهيكلة 
والتي نحسب أنّها تساعد على أجرأة مختلف األفكار النظرية الواردة في 

 ومن هذه األفكار .تعلّم/البرنامج، وهذا عبر ممارسات فعلية للثنائية تعليم
أّن تعلّم مفهوم رياضياتي ال يبدأ بالتعريف فالمثال : التي جاءت في البرنامج

بل ينطلق من معالجة أنشطة تقّرب المفهوم الرياضياتي . إلخ...ثّم النظرية 
المستهدف من جوانب مختلفة، يوظف فيها التلميذ مكتسباته ليدرك بعد حين 

 المشكل المطروح أمامه، وهنا يدرك أّن هذه األخيرة غير كافية لحل
ومن . ضرورة وأهمية البحث عن مفهوم جديد ويكون على استعداد لتعلّمه

هنا يتضح لنا أّن تناول مقطع األنشطة في بداية معالجة أي باب تبدوا 
ضرورية مع التوضيح على أّن هذا التناول ال يكون خطيا بحيث ال ننتقل 

في (بل كل نشاط . تهي من مقطع األنشطةإلى مقطع الّدرس إالّ بعدما نن
وضع لخدمة فقرة من مقطع الّدرس، ) بعض األحيان أكثر من نشاط

وبالتالي نقترح أن يتم التطرق إلى هذه الفقرة مباشرة بعد االنتهاء من 
ومن ثّم يمكن لألستاذ أن يتنقل . معالجة هذا النشاط باعتبارها امتدادا له

لينتقني النشاط المناسب لما " تمارين محلولةطرائق و"بالتلميذ إلى مقطع 
استعمال "من مقطعـ  إن كان ذلك ممكنا ـ ثّم يختار نشاطا. قّدمه لحّد اآلن

إّن إتباع هذا التسلسل في االنتقال من مقطع ".تكنولوجيات اإلعالم االتصال
إلى آخر يعتبر ضروري في لبناء التعلّمات وفقا لممارسات جديدة تتطلّب 

  ).أي ممارسة فعلية للرياضيات(ل يصرفه التلميذ في البحث وقتا أطو
  بعض األسئلة ليطلب" تمارين ومسائل"يمكن لألستاذ أن يختار من مقطع 

من التلميذ حلّها في البيت أو في القسم مباشرة بعد تناول فقرة معّينة من 
طرائق وتمارين "الّدرس أو بعد تناول بعض األسئلة الواردة في مقطع 
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خاصة وأّن سلسلة التمارين والمسائل مرتبة بشكل يتوافق مع " ةمحلول
  . العناوين الجانبية للّدرس

فإّن تناوله ال يتّم إالّ بعد االنتهاء " حّل مسألة إدماجية"أّما فيما يخص مقطع 
األنشطة، الّدرس، طرائق : من تناول ثالثة مقاطع على األقل لكل باب وهي

حيان نحتاج إلى االنتهاء من تناول المقطع وتمارين محلولة، وفي بعض األ
هذا المقطع الذي تترك مبادرة ترتيب إدراجه ". بتعلّم البرهنة"الخاص 

لألستاذ حسب ظروف تقّدمه في اإلنجاز مع تالميذه وحسب تقدريه 
ونشير هنا إلى . لضرورة معالجته كنشاط رياضياتي في فترة ما من التعلّم

 يمكن أن تكون بمناسبة التطرق إلى هذا المقطع أّن ممارسة تعلّم البرهنة ال
وما األنشطة . فقط، بل يجب أن تستمر وتتطّور على امتداد السنة الدراسية

إلى خدمة البرهان |الواردة في هذا المقطع سوى أمثلة نهدف من ورائها 
والتحرير الرياضياتي بإعطاء حّل نطمح إلى أن يستفيد منه التلميذ للفهم 

 المنطق، وكنموذج يساعده على بناء برهانه بأدواته اللغوية بعض مفاهيم
والمطلوب من . والعقلية الخاصة ومن ثّم بأدوات المنطق الرياضياتي

األستاذ في هذه الحال أن يتدبر األمر ببناء أنشطة أو اختيارها من مقطع 
  . التمارين والمسائل لخدمة هذه الكفاءات
 للمقاطع لكنه خطيابقة هي، ال تناول خالصة اإلجابة على التساؤالت الس

 طرائق ـ الّدرس ـاألنشطة (المقاطع .  يأخذ أكثر من حصةحلزونيتناول 
تعالج مترافقة )  استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصالـوتمارين محلولة 

هي نماذج يبني األستاذ أمثال لها " تعلّم البرهنة"أنشطة مقطع . مع بعضها
مقطع .ج بها مفاهيم المنطق دون تعمق في التجريدوال يكتفي بها، يعال

أنشطة مقطع  . أو تدعيمها/يستغل في تقويم التعلّمات و" تمارين ومسائل"
  .هي أيضا نموذج يساعد األستاذ على بناء مثله" حّل مسألة إدماجية"

  
  عرض تفاصيل األبواب
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 األعداد والحساب  .1
لى مكتسابته اد والحساب مناسبة ليتوقف التلميذ عتعتبر التعلّمات المتعلقة بميدان األعد

ضوع في شكل مراجعة ال يكون تدريس هذا المو. مرحلة المتوسطة ويتوسع فيهافي ال
 بل يكون بالتعّمق في المجوعات ، القبلية في هذا الميدانوإعادة لمعارف التلميذ

 العلمية  إدخال الحاسبةكما يتم. التأكيد على العالقة الموجودة بينهابالمختلفة لألعداد و
 ليستعملها التلميذ بشكل معقول وفّعال ويتعّرف على بعض حدودها دون أو البيانية/و
قاص من أهمية الحساب غير األداتي الذي ينبغي أن يتحكّم التلميذ فيه في هذا تإن

ية وتقدير النتائج بما يسمح  على استعمال الكتابة العلمهذا األخيركما يعمل . المستوى
 .مراقبة الحسابات التي يجريها سواء باليد أو بالحاسبةب له

  الكفاءات المستهدفة •
 .األعداد التمييز بين مختلف أنواع -
القوى و التحكم في الحساب على الكسور وعلى الجذور التربيعية  -

  .الصحيحة
 .تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية و استعماله -
  .التعرف على أولية عدد طبيعي -
 الكتابة العلمية، الكتابة باستعمال ،يل من و إلى الكتابة العشرية تحو -

 .10الصحيحة    للعدد  القوى
  عدد عشري إلىتدوير -

n-
10  ،N∈n 

 .تحديد رتبة مقدار عدد -
 .  المقربة قيمهإحدىالتمييز بين عدد و -
 .تنظيم وإجراء حسابلاستخدام الحاسبة العلمية  -

 هيكلة الباب •
  األنشطة 

رقم 
  إرشادات لإلنجاز والحّل  األهداف  النشاط

1  
التمييز بين 

مختلف أنواع 
  .األعداد

األعداد المقترحة مكتوبة على أشكال مختلفة 
...). حواصل قسمة، جداءات، قوى، جذور تربيعية،(

لتصنيفها، يستعمل التلميذ مكتسباته في ميدان األعداد 
ات العددية كما ويكتشف العالقة بين مختلف المجموع

  . يستعمل الترميز الخاص بنظرية المجموعات
نشير إلى تصحيح التسمية المتداولة والمتعلقة 

، فنقول مجموعة األعداد الصحيحة Zبالمجموعة 
  . النسبية

نقبل بأّن مجموعة األعداد الحقيقية هي مجموعة   .إنشاء أعداد  2
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3  

يتعلق األمر في . معلمفواصل نقط مستقيم مزّود ب
 بإنشاء أعداد ناطقة وأعداد صماء 2، 1النشاطين

وهي مناسبة ليجنّد التلميذ بعض األدوات الرياضية 
المكتسبة في المرحلة المتوسطة مثل مبرهنتي  طالس 

  .وفيثاغورس
من الضروري أن يدرك التلميذ بوجود أعداد حقيقية 

  .غير قابلة لإلنشاء

4  

التمييز بين 
الحساب 
المضبوط 
والحساب 
  .التقريبي

الهدف من النشاط هو جعل التلميذ يدرك الفرق بين 
الحساب المضبوط والحساب التقريبي وضرورة 

  .استعمال الحساب المضبوط في البرهان
)للبرهان إن كان المستقيمان )AB،( )DC ،متوازيين 

سية لطالس فنقارن القمتين نستعمل المبرهنة العك

المضبوطتين للنسبتين 
OD
OA ، 

OC
OB ونجدهما 

  .مختلفتين ونستنتج أّن المستقيمين غير متوازيين

5  
تمييز العدد 

الناطق 
  .العشري

يتّم . بالخاصية الممّيزة للعدد الناطقيتعلّق األمر 
ّرق إلى التحليل إلى تقديم هذه المبرهنة بعد التط

  .عوامل أولّية

6  

تعيين قائمة 
األعداد األولية 
األصغر من 

100.  

النجاز هذا النشاط، يعطي في البداية تعريف العدد 
ولتعيين قائمة األعداد األولية األصغر من . األولي

تعطى هذه التسمية . ، نعتمد غربال اراطوستان100
 األولية للطريقة التي تسمح بتعيين كّل األعداد
 أو المساوية nاألصغر من عدد طبيعي مفروض  

  .له
 ثّم n إلى1وتتمثل في كتابة قائمة األعداد من 

 3، )2باستثناء  (2الشطب المتوالي لمضاعفات 
  ...،)3باستثناء (

  
 رسالّد 

  :يتشكل الّدرس من العناصر اآلتية
  عات األساسية لألعدادالمجمو .1
 القوى الصحيحة .2
 الجذور التربيعية .3
 القيمة المضبوطة والقيم التقريبية .4
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 األعداد والحاسبة .5
 األعداد األولية .6

تعتبر أغلبية هذه العناصر من المكتسبات القبلية للتلميذ في المرحلة السابقة، لكن ذلك 
  .ال يعني أّن الموضوع ُيقدم في شكل مراجعة

لتذكير بالمجموعات العددية األساسية والعالقة الموجودة بينها من خالل تكون البداية با
نشير هنا إلى ضرورة استعمال التعابير . حّل األنشطة التحضيرية المرتبطة بها

والتي اكتسبها التلميذ في ...) االنتماء، االحتواء، (والترميز الخاص بالمجموعات 
  .هذه العالقاتالمرحلة السابقة قصد التدقيق والتعبير عن 

إّن معظم العناصر المتعلقة بالحساب المضبوط والحساب التقريبي واستعمال الحاسبة 
جديدة بالنسبة إلى التالميذ حيث أّن برامج الرياضيات للطور الثالث من التعليم 

األساسي ال تتكفّل بهذه الجوانب، ينبغي إذن أن يدرك األستاذ أهمية هذا الموضوع 
ى المادة أو المواد األخرى ويجعل التالميذ يمّيزون الحساب المضبوط سواء بالنسبة إل

 −p10في مرحلة أولى ولتقريب نتيجة حساب، نعتبر مدّور عدد . والحساب التقريبي
  .ونستعمل الكتابة العلمية ورتب مقدار لتقدير نتيجة حساب

لم . عمال الحاسبة العلمية أو البيانيةمن المستجدات التي أتى بها البرنامج الجديد، است
يعد األمر اليوم في التساؤل عن جدوى إدخال هذه األداة، بل ينبغي التفكير في كيفية 

  .استعمالها بوجاهة وذلك باقتراح أنشطة خاصة بتوظيفها والوعي بحدودها
في . ليةبالنسبة إلى األعداد األولية، نقبل بالمبرهنة المتعلقة بالتحليل إلى عوامل أو

مرحلة انتقالية، يدّعم هذا الجزء بخوارزميات حساب القاسم المشترك األكبر لعددين أو 
  . لعدة أعداد طبيعية

   
 طرائق وتمارين محلولة 

  

رقم 
  النشاط

المحتوى 
  إرشادات لإلنجاز والحّل  األهداف  المستهدف

1  
األعداد 
  الناطقة

 االنتقال من الكتابة 
العشرية لعدد ناطق إلى 

  .بته الكسريةكتا

 .يتمّيز العدد الناطق بكتابة عشرية تتضّمن دورا
للحصول على الكتابة الكسرية لعدد ناطق 

انطالقا من الكتابة العشرية الدورية له، نبدأ 
بكتابة العدد كمجموع جزأيه الصحيح والعشري 

  . الجزء العشريxونفرض 
 عدد أرقام الدور، n حيث n10بالضرب في 

نحّل . xنحصل على معادلة ذات المجهول
 في المجموع ونجد الكتابة xالمعادلة ونعّوض 
  .الكسرية المطلوبة

األعداد   2
  األولية

 إختبار أولية عدد 
  طبيعي

تبار أولية عدد ترتكز الطريقة المتعلقة باخ
  :طبيعي على االستلزام العكسي لالستلزام
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3  
تحليل عدد طبيعي إلى 

  .جداء عوامل أولية

4  
استعمال التحليل إلى 

  .يةجداء عوامل أول

)nيوجد (يستلزم )  ليس أولياpأولي  )(p يقسم 
nو p2≤n (  

تخّص األنشطة األخرى االستعماالت المختلفة 
  .لتحليل عدد إلى عوامل أولية

5  
األعداد 
  العشرية

معرفة إن كان عدد 
  .ناطق عشريا

  :يتعلّق األمر بالمبرهنة اآلتية
يكون عدد ناطق عشريا إذا وفقط إذا كان تحليله 

 أو 2إلى جداء عوامل أولية ال يشمل إال قوى 
5.  

استعمال رتب مقدار   رتب مقدار  6
  .لمراقبة  نتيجة حساب

تلميذ عل الغرض من هذا النشاط هو تعويد ال
مراقبة معقولية الحسابات التي يجريها بالحاسبة 

  .باستعمال رتب مقدار
    

 تعلّم البرهنة 
  :تخّص الوثيقة األولى لتعلّم البرهنة طرائق البرهان على صّحة مساواة

ننطلق من أحد طرفي المساواة المعطاة ونحّول كتابته ضمن عدد معّين من  •
 .ف اآلخرالمراحل المتتابعة لنفضي إلى الطر

 .نحّول كتابتي طرفي المساواة المعطاة لنفضي إلى نفس العبارة •
 .نبرهن أّن فرق طرفي المساواة المعطاة معدوم •
  

 صالكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتاستعمال الت 
 

يقترح في هذا الجزء نشاطان، يتعلق األّول باستعمال الحاسبة التي تعّد أداة قوية 
مح، باإلضافة إلى تجنيب التلميذ إجراء حسابات طويلة ومملّة فهي تس. للحساب العددي

إال أّن استعمالها بوجاهة . ، بالتحقق من نتيجة أو التجريب قصد وضع تخمينات
  .يتطلب أحيانا الحيطة والوعي بحدودها

قبل الشروع في حّل التمارين المقترحة في هذا الجزء، يكتشف التلميذ الحاسبة 
  .للمسات والوظائفويتعّرف على مختلف ا

  :التمرين األّول
الهدف منه هو تنظيم حساب باستعمال حاسبة ولتحقيق ذلك نجعل التلميذ يكتب 

  .الحسابات الموافقة لبرامج معطاة والعكس
  .عند معالجة التمرين، يذكّر بأولوية العمليات

  :التمرين الثاني

11عند حجز العدد 
13

الهدف من التمرين هو استرجاع .  قيمة مقربة له، تظهر الحاسبة

  .األرقام العشرية المخزنة في ذاكرة الحاسبة
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  :التمرين الثالث
فهي في . الهدف من التمرين في أجزائه الثالثة هو جعل التلميذ يعي بحدود الحاسبة

التي تتغير من آلة (بعض الحاالت تعطي نتائج خاطئة يمكن تفسيرها بقدرة استظهارها 
  .وبكونها تظهر قيما تقريبية لبعض األعداد المحجوزة) إلى أخرى

ويتعلق النشاط الثاني بحساب القاسم المشترك األكبر لعددين باستعمال مجدول أو 
  .حاسبة بيانية

  

 معالجة وضعية إدماجية 
يقترح النشاط وضعية الستعمال مختلف أنواع األعداد ، بالخصوص الجذور والقوى، 

  .فى سياق هندسي
 لمقاطع من البابترابط  

 رقم النشاط في مقطع الطرائق والتمارين المحلولة  األنشطة  الدرس
المجموعات . 1

  األساسية لألعداد
  القوى الصحيحة. 2
  الجذور التربيعية. 3
  

1،2 ،3  
  

االنتقال من الكتابة العشرية لعدد ناطق إلى  -
  .كتابته الكسرية

   

القيمة المضبوطة . 4
  يةوالقيم التقريب

  األعداد والحاسبة. 5

4  
  

   استعمال رتبة مقدار عدد للتحقق من نتيجة-

   اختبارأولية عدد طبيعي-   6 ،5   األعداد األولية. 6
   تحليل عدد إلى عوامل أولية-
   استعمال التحليل إلى عوامل أولية-
   معرفة إن كان عدد ناطق عشريا-
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  الترتيب، المجاالت، القيمة المطلقة .2
  

الغرض من هذا الدرس هو تناول المفاهيم المرتبطة بالترتيب، حيث يشكّل تمثيل 
يسمح .  ماتاألعداد الحقيقية بنقاط على المستقيم العددي سندا أساسيا لكّل هذه التعلّ

ذلك للتالميذ بتصور هذه المجموعة ويعطي معنى للعمل على المتباينات ويجنبهم 
  .اإلفراط في التجريد

  :ألهداف فيوتتمثل ا
  . تدقيق القواعد المتعلقة بالعمليات والمتباينات-
  . العمل على االنتقال بين المتباينات والمسافات واالنتماء إلى مجاالت-
 استخالص طرائق لمقارنة عددين أو ترتيب عدة أعداد و طرائق لحصر عدد -

  .حقيقي
  

  الكفاءات المستهدفة •
  

  . إختيار معيار لمقارنة عددين-
 .اد حصر لعدد حقيقي إيج-
 . حصر عبارة جبرية-
  . حصر عبارة تتضمن مقلوبا-
 .حقيقيين حصر مجموع وجداء عددين -
على شكل عبارة مكافئة لها بدون رمز  ةرمز القيمة المطلق ملت كتابة عبارة تش-

            .القيمة المطلقة
 ر أوبمجال أو بحص: األربعة بإحدى الصيغ R عن جزء متصل من التعبير -

  . باستعمال القيمة المطلقةبمسافة أو
 
 هيكلة الباب •

  األنشطة 
رقم 
  النشاط

  إرشادات لإلنجاز والحّل  األهداف

1  
  

2  
  مقارنة وترتيب أعداد

يتعلق األمر في النشاط األول بمقارنة وترتيب 
أعداد، دون االستعانة بحاسبة، في سياق 

تتمثل هذه األعداد في محيطات . هندسي
  .مألوفةومساحات أشكال 

في النشاط الثاني، نجعل التلميذ يكتشف بعض 
  .خواص المتباينات وقواعد المقارنة

 في yنتحقق في البداية من أّن ارتفاع الماء   حصر عدد حقيقي  3



 40

الحوض هو   
ab
Vy 6

وانطالقا من حصر . =

a  وحصر الجداء V وb وaاألعداد  b× ،
   .yنعّين حصرا للعدد 

  المسافة  4

الغرض من هذا النشاط هو الوقوف عند 
مكتسبات التلميذ للمرحلة المتوسطة فيما يتعلق 

دخال بمفهوم المسافة قصد استعماله في ا
  .مفهوم القيمة المطلقة

  
 الدرس 

  :يتشكل الّدرس من العناصر اآلتية
  .الترتيب في مجموعة األعداد الحقيقية .1
 .الترتيب والعمليات .2
 .قواعد المقارنة .3
 .المجاالت .4
 .القيمة المطلقة والمسافة .5
 .القيم المقربة لعدد حقيقي .6

  
 طرائق وتمارين محلولة 
  رقم النشاط

المحتوى 
  األهداف  المستهدف

  إرشادات لإلنجاز والحّل

  .مقارنة عددين   Rالترتيب في   1

يتعلق األمر في النشاط المقترح 
باستخراج طرائق لمقارنة عددين تبعا 

الختيار طبيعة العددين المطلوب 
أعداد عشرية، كسور، أعداد (مقارنتهما 

  ...).تتضمن جذورا، قوى،

2  
القيم المقربة لعدد 

  حقيقي
إيجاد حصر 

  .لعدد

، ...إليجاد حصر لمجموع أو فرق،
تستغل المبرهنات المتعلقة بالترتيب 

  .والعمليات وكذا قواعد المقارنة

  القيمة المطلقة  3

حّل معادالت أو 
متراجحات 

تتضمن رمز 
  .القيمة المطلقة

لحّل معادلة أو متراجحة تتضمن قيما 
مطلقة، نكتب المعادلة أو المتراجحة 

بعبارات بالتعبيرعن القيم المطلقة 
المسافة على المستقيم العددي ونترجم 

المساويات أو المتباينات بعبارات 
  .المسافة بين نقطتين
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 تعلّم البرهنة 
 

  :ُيقترح في الوثيقة الثانية لتعلّم البرهنة نشاطان
: يتعلق األّول باالستلزام، حيث تقدم نماذج ألمثلة من مجاالت مختلفة في القالب •

  .نجعل التلميذ يمّيز الفرضية والنتيجة في كّل منها....، فإّن...إذا كان
وهكذا يكون المطلوب في التمرين األّول، هو التعّرف على الفرضية والنتيجة في 

  ....، فإّن...النصوص المقترحة ثّم كتابة هده النصوص في الصيغة إذا كان
  .وفي التمرين الثانية، تبيان إن كانت النصوص المقترحة صحيحة أم خاطئة

 Pيتعلق الثاني بالتكافؤ، حيث نجعل التلميذ يكتشف من خالل أمثلة أّن القول  •
لتلميذ على ويتعّرف ا. P يستلزم Q وQ يستلزم P متكافئان يعني Qو

 ".Q إذا وفقط إذا P" الصيغ األخرى للتكافؤ، مثل  
] منتصف Mً"في إعادة االستثمار، يكتشف التلميذ أّن  ]AB  "   يعني "( )ABM ∈ 

MBAMو =" . 

ABAM" وأّن  
2
1

] منتصف M"شرط غير كاف حتى يكون " = ]AB."  

 
 صالكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتستعمال التا 

 

 والتحقق منها Héronالغرض من النشاط هو تقريب جذر تربيعي بطريقة هيرون 
  .ل الحاسبة أو المجدولباستعمال الوسائل الجديدة مث

في الترجمة الهندسية لهذه الطريقة، إّن الغرض من استعمال الوسط الحسابي للبعدين 
Lوالحفاظ على نفس المساحة هو تقليص الفرق بين طول وعرض المستطيل  و 

30احته تساوي واالقتراب، بتكرار ذلك عدة مّرات، من شكل مربع مس cm² وبالتالي 
  . بالدقة المفروضة30يكون ضلع هذا المربع هي قيمة مقربة للعدد 

  :بالتحقق بحاسبة نجد
  
  

المستطيل 
  )−610لىمدور إ(L  )كسر(  )كسر(L  رقم

مدور إلى (
610−(  

1  15  2  15,000 000 2,000 000  

2  8,5  
30
8,5

  8,5  3,529412  

3  
102,3

17
  510

102,3
  6,017647  4,985337  

...  ...  ...  ...  ...  
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 مثال، نستطيع أن نجري العمليات السابقة بسرعة (Exel) وباستعمال مجدول اكسال 

)وذلك بحجر الدستور  )1 A2 B2
2

= 30 والدستور A3 في الخلية + / A3= في الخلية 

B3ثّم السحب نحو األسفل .  
 عند القيمة  وLنجد، عند المرحلة السابعة، استقرار البعدين  

وهذا ما يؤكد المالحظة المسجلة في الترجمة .  بالدقة المفروضة5,47722557505166
  .الهندسية، باقتراب الشكل إلى شكل مربع

 
 معالجة وضعية إدماجية 

فمن . 2تعتمد التكرار لتحسين حصر العدد يتعلق األمر في هذه الوضعية بطريقة 
، يمكن أن نعطي قيمة مقربة له تكون أفضل من 2 للعدد aأجل كّل قيمة مقربة 

1التقريب األول هي الوسط الحسابي  2a
2 a

⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝ ⎠

.  

  

 لمقاطع من البابترابط  
 

رقم النشاط في مقطع الطرائق والتمارين   األنشطة  الّدرس
  المحلولة

  Rالترتيب في .1
 .الترتيب والعمليات. 2
  .قواعد المقارنة.3

1  
2  
3  

  .مقارنة عددين حقيقيين

  .المجاالت. 4
 .القيمة المطلقة والمسافة.5
  .القيم المقربة لعدد حقيقي.6

  
4  

  . إيجاد حصر لعدد حقيقي-
 حّل معادالت أو متراجحات تتضمن رمز -

  .القيمة المطلقة
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   عموميات على الدوال. 3
سبق أن قدمت للتلميذ مقاربة لهذا . لرهان في هذا الباب في إدخال مفهوم الدالةيتمثل ا

  .المفهوم الصعب في المرحلة المتوسطة في الحالة الخاصة للدوال الخطية والتآلفية
xكما سبق إدخال الكتابة  ax لبعض القيم الخاصة للعدد aباطا بموضوع  وارت

)ونفس الشيء بالنسبة للكتابة . التناسبية )f x حيث تم إدخالها من أجل بعض قيم 
المتغّير وتعرض التلميذ بذلك لوضع آخر للقوسين والذي يختلف عن الوضع المعتاد 

  .والمتعلق بالضرب
عية معطاة على الهدف من هذا الباب هو جعل التلميذ قادرا على التعّرف في وض

كما يتعلق األمر أيضا بتدريبه على . عالقة بين مقدارين وترجمة هذه العالقة بدالة
 باستعمال التعبير إرفاق بدالة تمثيلها البياني في معلم معّين ووصف سلوك دالة

  .الرياضي المناسب
 الجانب الحسابي: وهكذا يكون بناء وتناول مفهوم الدالة باعتبار ثالثة جوانب هي

وفي هذا اإلطار تدرج الحاسبة البيانية . والجانب البياني والجانب الجبري
  .والمجدوالت ألهميتها وفائدتها في تحقيق هذه األهداف

  
 الكفاءات المستهدفة •
 

  ) مجموعة قيمها ، مجموعة تعريفها،متغيرها( تحديد دالة - 
 .  أو دستور ى بواسطة منحنمعرفة  أو سابقة عدد وفق دالة تعيين صورة عدد- 
 . الربط بين دستور وجدول قيم وتمثيل بياني- 
 توظيف الحاسبة البيانية إلعطاء التمثيل البياني لدالة معطاة على مجال بواسطة - 

 .دستور
  . وصف سلوك دالة معرفة بمنحن باستعمال التعبير الرياضي المناسب- 
 .ي استنتاج جدول تغيرات دالة انطالقا من تمثيلها البيان- 
 . إرفاق جدول تغيرات معطى بتمثيل بياني ممكن- 
 . استعمال الحاسبة البيانية إليجاد القيم الحدية لدالة على مجال- 
 التعّرف على شفعية دالة انطالقا من تمثيلها البياني أو باالعتماد على التعبير - 

  .الجبري للخاصية
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 هيكلة الباب •
  األنشطة 

  

رقم 
  النشاط

  ادات لإلنجاز والحّلإرش  األهداف

1  
ترجمة وضعية من الحياة 

  .اليومية بدالة ودراستها

تمثل هذه الوضعية أحد األمثلة 
الملموسة لدوال يمكن مصادفتها في 

يكمل التمثيل البياني .الحياة اليومية
 ترفق بكّل المعطى بتمثّيل القيم حيث

]، xمسافة مقطوعة  ]x 0 ;400∈ ،
عدد قيمة معينة وحيدة، هي 

النبضات في الدقيقة ونصل بين كّل 
نقطتين لنحصل على التمثيل البياني 

  .للدالة المفروضة
بعد ذلك، المطلوب هو استغالل 

التمثيل التمثيل البياني بقراءة 
  .وترجمة بعض االحداثيات

2  
ترجمة وضعية هندسية بدالة 

  .ودراستها

المرتكزة على سند هذه المقاربة 
هندسي من شأنها أن تسهل للتالميذ 
إيجاد عالقة بين مقدارين متغيرين 

)AM x=,A( x وترجمة ) (
مساحة الرباعي (الوضعية بدستور 

AINM(  األمر الذي يتطلب تجنيد ،
  . بعض المعارف في الهندسة
لى وترمي األسئلة المطروحة إ

إرساء مفهوم الدالة بمالحظة 
)Aتغّير x AM بتغيير ( x= 

إتمام (وإدخال المجال العددي 
  ).الجدول

وعند توفر لوجسيال للهندسة 
الديناميكية، فإّن استعماله سيسمح 
بجمع الجانبين السابقين وإضافة 
جانب آخر له أهميته كذلك هو 

  . ب البياني لهذه الدالةالجان
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3  
  اكتشاف بعض خواص الدالة

"  ln "  باستعمال حاسبة
  .بيانية

الهدف من هذا النشاط هو استعمال 
حاسبة علمية أو بيانية الكتشاف دالة 

معروفة سيدرسها التلميذ مستقبال 
واكتشاف مجموعة تعريفها وبعض 

يتعلق األمر بالدالة . خواصها
  .اللوغاريتم النيبيري

  .التعّرف على شفعية دالة  4

انطالقا من التمثيل البياني لدالة في 
معلم متعامد، نتعّرف على شفعية 

الدالة بحيث يكون بيان الدالة 
الزوجية في المستوي المنسوب إلى 

معلم متعامد متناظرا بالنسبة إلى 
  .محور التراتيب

5  
استغالل التمثيل البياني لدالة 

  . تآلفية

ل البياني لدالة تآلفية نعلم أّن التمثي
x f ( x ) ax b=  في معلم هو +

) المستقيم )D الذي معامل 
) ويشمل النقطة aتوجيهه )bB ;0 .
baxyوإّن  هي المعادلة =+

)المبسطة للمستقيم )D.  
بعد تعليم، في معلم متعامد 

( )JIO  للمستوي،  النقطتين ;,
( )32;0Aو ( )212;100B ورسم 
)المستقيم  )AB ،نعّين، بيانيا ،

مقابل في سلّم درجات فاهرنهايت ال
  .° C ،40° 37لكّل من الدرجتين 

  
 رسالّد 

 
  : الّدرس من العناصر اآلتيةيتشكل
  مفهوم الدالة .1
 التمثيل البياني لدالة .2
 تغيرات دالة معرفة على مجال .3
 القيم الحدية لدالة .4
 شفعية دالة .5
 حّل معادالت ومتراجحات بيانيا .6
 الدالة التآلفية .7
 التمثيل البياني وإشارة دالة .8
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 طرائق وتمارين محلولة 
  

رقم 
  النشاط

المحتوى 
  دات لإلنجاز والحّلإرشا  األهداف  المستهدف

1  
تعيين مجموعة تعريف 

  .دالة

لتعيين مجموعة التعريف لكل من 
الدوال المقترحة، نتمعن في 

الدستور المعطى لكل منها ونجد 
نوعين من القيم الممنوعة، أي 

القيم التي يكون من أجلها حساب 
  :الصورة غير ممكن

 القيم التي تعدم المقام، حالة -
 الدالة

( )
2 1:

1
xf x

x x
+
+

 .  

 القيم التي تجعل المقادير تحت -
الجذر سالبة، حالة 

:الدالتين 1g x x +،
1:h x x
x

+.  

  .حساب صورة أو سابقة  2

xالقيمة  • 2= هي قيمة ممنوعة −
بالنسبة إلى الدالة المفروضة، 

 في جدول الحاسبة البيانية تظهر
قيم هذه الدالة ومقابل هذه القيمة 

  ".خطأ" التي تعني errorالعبارة 
 3لتعيين سوابق العدد  •

، نحّل المعادلة fبالدالة
( ) 3f x  عنصر من x حيث=

  .مجموعة تعريف الدالة
)  لدينا  ) 3=xf تكافئ 

3
2

x
x

=
+

3 أي  6x x= +.  

 عنصر من xوx=−3  نجد 
  .  مجموعة تعريف الدالة

 كسابقة وحيدة −3 يقبل 3  العدد 
  .fبالدالة 

3  

مفهوم 
  الدالة

استعمال التمثيل البياني 
  .لدالة

نستعمل التمثيل البياني للدالة لقراءة 
صورة عنصر أو سوابق عنصر 

  .مباشرة على الرسم
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  .دراسة اتجاه تغير دالة  4
عند دراسة اتجاه تغّير الدالة 
نستعمل النتائج المتعلقة بالمتباينات 

  .وقواعد مقارنة عددين حقيقيين

5  
إيجاد الدالة التآلفية المعرفة 

  .بعددين وصورتيهما

إليجاد الدالة التآلفية المعرفة بعددين 
وصورتيهما، نحسب معامل 
التوجيه والترتيب إلى المبدأ أو 

  .نحّل جملة معادلتين

6  

الدالة 
  التآلفية

  .تمثيل دالة تآلفية
لتمثيل دالة تآلفية، نستعمل نقطتين 

  .أو نقطة ومعامل التوجيه
 

 تعلّم البرهنة 
 

يتعلق األمر في هذه الوثيقة بمعنى التكافؤ المنطقي والتمييز بين االستلزام واستلزامه 
  :لتجسيد ذلك، نعتبر، مثال، الخاصية المميزة للدوال التآلفية. العكسي

) تآلفية، إذا وفقط إذا كانت، النسبة  fتكون دالة ) ( )'
'

f x f x
x x
−
−

 ثابتة من أجل كّل عددين 

  .x' وxحقيقيين مختلفين 
  :قبل البرهان، نعيد صياغة الخاصية في شكل استلزام واستلزام عكسي

) تآلفية فإّن النسبة fإذا كانت الدالة:  االستلزام ) ( )'
'

f x f x
x x
−
−

  . ثابتة

)=a  حيث R  في R دالة من fإذا كانت : الستلزام العكسيا ) ( )'
'

f x f x
x x
−
−

 ، فإّن هذه 

  .الدالة تآلفية
يعني تحقق االستلزام ) الخاصية المميزة للدوال التآلفية(ونتأكد من أّن التكافؤ المنطقي 
  .واستلزامه العكسي في آن واحد

في إعادة االستثمار، تعمدنا اختيار وضعية يتحقق فيها االستلزام وال يتحقق االستلزام 
  .العكسي وبالتالي يكون التكافؤ المنطقي غير صحيح

             

 صالكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتاستعمال الت 
 

ة، تمثيلها الهدف من هذا النشاط هو التدّرب على استعمال الحاسبة البيانية لحجز دال
 .بيانيا وحّل معادلة بيانيا

 

 معالجة وضعية إدماجية 
 

الوضعية المقترحة تتطلب ترجمة بواسطة دالة، هي مناسبة ليقف التلميذ عند مكتسباته 
  . حول هذا الموضوع
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[المعرفة على المجالfبدراسة تغيرات الدالة  ): بالشكل0;+∞] )
x

xxf 900
+= ،

   .L: m60نجد طول السلك الضروري إلحاطة الحقل هو
                                                       

 لمقاطع من البابترابط  
 
  طرائق وتمارين محلولة  األنشطة  الدرس
  .وفق دالة حساب صورة أو سابقة -    مفهوم الدالة

  .  استعمال التمثيل البياني لدالة-    التمثيل البياني لدالة

تغيرات دالة معرفة 
  على مجال

  القيم الحدية لدالة

  . دراسة اتجاه تغير دالة-  

      شفعية دالة
حّل معادالت أو 
  متراجحات بيانيا

    

  . ايجاد الدالة التآلفية المعرفة بعددين وصورتيهما-    الدالة التآلفية
  . تمثيل دالة تآلفية-

التمثيل البياني وإشارة 
  دالة
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  الدوال المرجعية -4
  

الهدف الرئيسي من معالجة الدوال المرجعية يتلخص في استعمالها لدراسة أمثلة في 
  .الدوال و بصفة   عامة لتحضير موضوع التحليل

  
  الكفاءات المستهدفة •

 ، xx: البياني لكل من الدوال تحديد اتجاه التغير و التمثيل  •
x

x 1 ، 

2x x  
 .استعمال الدوال المرجعية لمقارنة أعداد أو لحصرها •
 .توظيف الدوال المرجعية لدراسة بعض الدوال اآلخرى •
 .استعمال الدوال  المرجعية في حل المشكالت •
 .درجة إلى الرديان و الرديان إلى الدرجة معرفة تحويل ال •
 .تعليم نقطة على الدائرة المثلثية •
cosمعرفة العددان  • x و xsin. 
 .على مجال معطى" جيب"و الدالة " جيب تمام"تحديد اتجاه تغير الدالة  •
 .على مجال معطى" جيب"و الدالة " جيب تمام"تمثيل الّدالة  •
 هيكلة الباب •
 

  األنشطة 
 

رقم 
  إرشادات حول اإلنجاز و الحّل  األهداف  النشاط

1  

تحديد اتجاه التغير و التمثيل 
   لدالة مرجعيةالبياني

 x ألن R مجموعة تعريف الدالة ليست -
  . طول صلع المربعقعدد موجب ال يفو

 دالة متزايدة تحافظ على الترتيب في -
  .تيبحين دالة متناقصة تعاآس التر

  . جدول القيم وحده اليعّين الدالة-
  . ننشئ المنحني بعناية-

2  

3  

جيب تمام و جيب زاوية في -
  .مثلث قائم

 جيب تمام و جيب زاوية -
  .في ربع دائرة

يجند التلميذ مكتسباته في حساب 
  .المثلثات
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4  

 تحويل من الدرجة ألى الرديان و من -  .زوايا وأقواس على الدائرة
  .لى الدرجةالرديان إ

 تقاس زاوية مرآزية و القوس التي -
 ).بالرديان(تحصرها بنس العدد 

5  

ارفاق كل عدد حقيقي بنقطة 
  .من الدائرة المثلثية

M  نقطة من المستقيم)D(  فاصلتهx 
نقوم بلّف  . (I ; A)في المعلم الخطي 

)D( على الدائرة المثلثية )C( و M 
 و الحظ )C( من mتنطبق على نقطة 
  x أي AMهوIm أن طول القوس

  
  رسالّد 

  

  : يتشكل الّدرس من العناصر اآلتية
  ".مربع« الدالة  .1
 ".مقلوب" الدالة  .2
 ".الجذر الربيعي " الدالة  .3
 " . جيب تمام "، الدالة "جيب«الدالة  .4

⎟ يمكن توظيف الدوال المرجعية لمقارنة أعداد 
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

x
xxx 1,,,  أو إلستنتاج اتجاه تغير 2

انسحابات أو (دوال أخرى و    تمثيالتها البيانية بواسطة تحويالت النقطية 
  ).تناظرات

  درس التلميذ في مرحلة المتوسطة حساب المثلثات في مثلث قائم و لقد تمت صيانة
أدخل في هذه السنة مفهوم الدائرة المثلثية و . هذه المكتسبات في ميدان الهندسة

التي  sin الدالة  وxcos العدد x هي الدالة التي ترفق بكل عدد حقيقي cosالدالة
 كفاصلة و xsin وxcosأعطي تعريف   (xsin العدد xترفق بكل عدد حقيقي 

  .) ترتيب نقطة من الدائرة المثلثية
  

 طرائق و تمارين محلولة 
 

رقم 
  النشاط

المحتوى 
  المستهدف

  إرشادات لإلنجاز والحّل  األهداف

الّدالة   1
  "عمرّب"

 انطالقا من 2x إيجاد حصر للعدد-
   .xحصر للعدد 

حل معادالت و متراجحات  -

) نقرأ حصر العدد - )xf 
  على 

نالحظ التمثيل البياني و
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باستعمال التمثيل البياني للدالة 
2: xxf →.   
 دراسة تغيرات الّدوال من الشّكل -

( )2:f x x a b→ + +  
  الّدالة

  "مقلوب " 
 حصر إيجاد-

x
 انطالقا من 1

   .xحصر للعدد 
 دراسة تغيرات الّدوال من الشّكل-

: bf x a
x c

→ +
+

.  

  الّدالة
"التربيعيالجذر"

  )≤x)0xو3xو 2x وxمقارنة
    

تلك التي  تطابق النتائج مع
تحصلنا عليها بقواعد 

  .ترتيب األعداد
  : لدراسة تغيرات الدالة-
ثم  هانعين مجموعة تعريف 

بعدها  والنتيجة نخمن
 باستعمال نبرهن المخّمنة

المتباينات واتجاه خواص 
  المرجعيةتغير الّدالة 

  حسب"مقلوب"أو " مربع("
  .)الوضعية

2  
3  
4  
5  

الدالتان 
جيب "

"   التمام
  "جيب"و

 و  تحويل الرديان إلى الدرجة-
   .الرديان إلى الدرجة

  .وضع نقط على الدائرة المثلثية -
   .جيب تمام و جيب قيم شهيرة -
جةلقيم مستنت حيب تمام و جيب -

  من قيم شهيرة

  

- x درجة يقابله 
180

xπ× 

  .رديان 
 نراعي إتجاه الحركة -

) xأي إشارة(على الدائر
2xوعندما  π>،   

نستعمل القسمة اإلقليدية 
  .لتحديد عدد الدورات

 جيب تمام و جيب معرفة -
  أمر ضروريشهيرة قيم ل

  
 

  ترابط لمقاطع من الباب 
  

  ا.إ.ت  تعلم البرهنة  طرائق وتمارين محلولة  األنشطة  الدرس
  ".مرّبع" الدالة . 1
  
  
  
  
  
  
  

 2xإيجاد حصر للعدد-  1
انطالقا من حصر للعدد 

x.   
حل معادالت و  -

متراجحات باستعمال 
التمثيل البياني للدالة 

2: xxf →.   
دراسة تغيرات الّدوال  -

 حل مسألة 
وجود 
  .بيانيا

  استعمال
  حاسبة
  بيانية
  لتخمين
  .نتيجة
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  ".مقلوب " الدالة .2 
  
  
  
  
  
  
 

الدالة .3
  ".الجذرالربيعي "
  
  

   من الشّكل

( ) baxxf 2 ++→: -

 حصرإيجاد
x
 انطالقا 1

  . xمن حصر للعدد 
ل  دراسة تغيرات الّدوا-

 من الشّكل

cx
baxf
+

+→:.  

 3x و 2x و xمقارنة 

    x≤0من أجل xو 
، "جيب«الة الد.4
جيب تمام " دالة ال
 " 

  

2 ،3 ،4 ،
5  

تحويل الرديان إلى  -
 إلى الدرجة و الدرجة
   .الرديان

وضع نقط على الدائرة  -
  .المثلثية

جيب تمام وجيب قيم  -
   .شهيرة

لقيم  حيب تمام وجيب-
  .مستنتجة من قيم شهيرة

   
  
  
  
  
  

 نماذج مختارة من سلسلة التمارین والمسائل
    

   :20حل للتمرين 
  . المجموعة المطلوبة) Γ(مي   نس
 . بهدف تخمين النتيجةMيحاول التلميذ إنشاء أوضاع مختلفة للنقطة  )1

  
  :مالحظات

  . يمكن استعمال برمجية للهندسة الحركية لتخمين النتيجة بسرعة-
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   هيM للنقطة  M’2 ، M’3،M’4، M’5  األوضاع -

   . (OJ)تقيم  بالنسبة للمسM2 ، M3،M4،  M5 نظائر النقط
   J عن نقطة ثابتة  البعدةالمتساوي Mمجموعة النقط  -

  .)∆(،دليله J هو قطع مكافئبؤرته )∆(و مستقيم ثابت 
 و محور القطعة H في )∆( هي تقاطع المستقية الذي يعامد ) Γ( من M كل نقطة -
]JH[.   
  

تمثيالت البيانية  بالمسطرة أو بالمدور،ويتذآر ال) Γ(يالحظ التلميذ أنه ال يستطيع رسم 
 .للدوال التي درسها

 

 للدالة     (C) فإنها تنتمي إلى التمثيل البياني ) Γ( تنتمي إلى M)yx; (إذا آانت )2
f(x)   y =x و  f(x)=0,5x2+0,5 أي )Γ ( محتواة في (C))....1.(  

 محتواة (C) أي ) Γ(مي إلى  فإنها تنت(C) تنتمي إلىM)yx; (إذا آانت ثم نتأآد أن 
  ).Γ ()....2(في 
   .Γ ( = (C)(نستنتج أن ) 2(و ) 1(من 

انظر ( باستعمال الحاسبة البيانية أو بتعيين جدود تغيرات الدالة ) Γ(يمكن إنشاء 
  .f و جدول بعض القيم للدالة) الصفحة  
  ).1يمكن أن نجد تالميذ يعالجون هذه الوضعية دون المرور بـ  : 1مالحظة
 : باستعمال الحاسبة البيانية آاآلتي) Γ(ننشئ  : 2مالحظة

                 
 

  حجز
ننقر على 

  
  

  .) Γ(و يظهر 



 54

  : آما يليالشكليمكن ضبط هذا 

  

  

  ننقرعلى
  

  

  

  :   وتظهر الشاشة
  
  
 
                  

  40لتمرينحل ل
 ".  عدد سالب −x: " ها التلميذ من بين األخطاء التي يمكن أ يرتكب •

    يجب استغالل كل الفرص لمعالجة األخطاء
   .−يجب أن يدرك كل تلميذ أن مجموعة تعريف هذه الدالة هي  •
 .يوظف التلميذ مكتسباته و نجد هنا فرصة الستعمال الحاسبة البيانية أو مجدول •
 

1 حيث − عنصران من 2x و 1x) أ 2x x<.  
1   بماأن  2 0x x< 1 أي ≥ 2 0x x− >− 1 فإن ≤ 22 2x x− >−  

1   وبالتالي  22 2x x− > ) أي − ) ( )1 2f x f x>.  
1 حيث − من 2x و 1xمن أجل كل :    الخالصة 2x x< لدينا ،

( ) ( )1 2f x f x>  

  .−ناقصة على  متf  إذن 
              

  :f   جدول تغيرات 
  

                        
     
  
  
  

 باستعمال جدول تغيراتها و جدول بعض قيمها fننشئ التمثيل البياني للدالة ) ب
)xنتمي إلى ي[ ]8;0−. (   
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 :fجدول بعض قيم 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2y الذي معادلته (C)إلنشاء المنحني : 1مالحظة x= ،يمكن استعمال الحاسبة −
ات أو برمجي) 2انظر المالحظة(أو  مجدول ) 20أنظر التمرين (البيانية 
  ..أخرى

  .(Excel) باستعمال المجدول إكسال (C) إنشاء   :2مالحظة
  x: نحجز قيم لـ :Aفي العمود  

 ثم  =2A+50, نحجز A 3 و في الخلية -8 نكتب 2A             في الخلية 
 x: كي نتحصل على قيم لـ A18 إلى                 A3نسحب الفأرة من

   ).0,5:  ؛الخطوة-8: القيمة األولى(
):نحجز قيم لـ:B في العمود   )f x  

  ثم نسحب =2A*2-(RACINE( نحجز B  2                       في الخلية
) كي   نتحصل على قيم B18 إلى B2الفأرة من  )f x.  

  ←←←:  ثمB18 إلى A2نحدد الخاليا من  
  ) Delأو (     Suppلمسة  على ال ننقرعلى على ثم نضغط

.  
                              

  : نتحصل، بعد ضبط الرسم ،على ما يلي

x  -8 -6 -5 -4,5 -4 -3 -2 -1 -0,5

( )f x  4 2 3  10 3 2 2 6 2 2 1 
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 :51حل للتمرين 

 .تدريب التالميذ حول استعمال الدائرة المثلثية أمر ضروري 
 .المطلوب في هذا التمرين هو وضع صورة عدد معطى على الدائرة المثلثية  
 و M يقبل صورة وحيدة αكل عدد حقيقي : صة للتطرق إلىنجد هنا فر 

M 2هي صورة كل األعداد الحقيقية من الشكلkα+ π ) k ∈.( 
 ) .ناقص " (–"ت ناتجة من اإلشارة يمكن أن يجد بعض التالميذ صعوبا 
  

 M نقطة متحركة على الدائرة المثلثية، انطالقا من النقطة ( )1;0I .  نسميA 

صورة 
23687

6
π−.   

 A ضعيات  هي وضعية من وM.  

 العدد 
23687

6
π− سالب، إذن M تحركت في اإلتجاه غير المباشر و قطعت قوسا 

طوله 
23687

6
π

.   

  لدينا 
23687 53947

6 6
π π= π+ 3947 والعددπدورة ونصف 1973"بر عن يع 

  ".دورة 
) تنطبق على النقطة M دورة ونصف دورة ،1973 بعد  )' 1;0I ويبقى لها قطع −

I'القوس التي Aطولها 
5
6
π

.  
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   62للتمرين حل 
* متناقصة على f)   أ

* و متناقصة على −
 ) .انظر الصفحة  (+

  

 .يالحظ التلميذ أن الحاسبة ال تفيده هنا)  ب
 .ميع التالميذفي متناول ج) يجعل السؤال ب)      السؤال أ

  

 و =0,991991991991991991991997α:     نضع 
0,991991991991991991991993β=.  

      لدينا 
3x +α=
α

 أي 
31x = +
α

) أي  )x f= α و 
3y +β=
β

 أي 

31y = +
β

) أي  )y f= β.  

      α و β ينتميان إلى *
<α و + β إذن ( ) ( )f fα < β ألن f متناقصة 

*على 
+.  

x       نستنتج أن  y<.  
  .دون اللوجؤ إلى اتجاه تغير دالة) يمكن معالجة السؤال ب:   مالحظة 
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   المعادالت والمتراجحات -5
  

سبق أن تعّرض التلميذ في المرحلة المتوسطة إلى حّل معادالت أو متراجحات من 
ألولى ثانوي، تتوسع دراسة هذا المجال بتناول في السنة ا. الدرجة األولى أساسا

المعادالت والمتراجحات التي يؤول حلّها إلى حّل معادالت أو متراجحات من الدرجة 
ax²األولى وكذا المعادالت من الشكل  bx c 0+ + a حيث= 0≠.  

ت الجبرية، حيث سبق للتلميذ أن يتّم تناول هذا الموضوع بعالقة وطيدة مع العبارا
التي من أجلها يكون لعبارة جبرية " الحرف"تعرض لوضعية البحث عن جميع قيم 

كما تعرض للبرهان أّن العبارة الجبرية من الدرجة األولى تنعدم من . قيمة معلومة
لهذا، يكون الغرض من هذا الموضوع هو إبراز العالقة بين . أجل قيمة وحيدة

الدوال قصد استعمال المعارف المكتسبة حول الدوال لحّل معادالت أو المعادالت و
متراجحات من جهة، ومن جهة ثانية الوقوف عند األدوات المستعملة من طرف التلميذ 

  . لحّل معادالت أو متراجحات جبريا
  

 الكفاءات المستهدفة •
ة صيغة مختصرة، صيغ (  العبارة الجبرية التعّرف على مختلف الصيغ لنفس-

 .....). محللة، 
 واختيار الصيغة المناسبة تبعا ) نشرها، تحليلها، اختصارها ( تحويل كتابة عبارة-

   .دالمنشو للهدف
cbxax كتابة العبارة - ) على الشكل النموذجي2++ )0≠a.  

cbxax تحليل العبارة -  ++2 ( )0≠a . 
0,02 : استعمال الممّيز لحّل المعادلة-  ≠=++ acbxax                  

توظيف المعادالت والمتراجحات من الدرجة األولى والمعادالت من الدرجة الثانية  -
  .لحّل مشكالت

 . استعمال جدول اإلشارات لحّل متراجحة-
  :،جبريا، معادالت ومتراجحات من الشكل  حّل-

     )x(g)x(f = ،    k)x(f =   ، )x(g < )x(f ، k  < )x(f 
  

 هيكلة الباب •
  األنشطة 

رقم 
  النشاط

  إرشادات لإلنجاز والحّل  األهداف

1  
التعّرف على األشكال 

  .رة جبريةالمختلفة لعبا
يتعلق األمر في هذا النشاط بترجمة وقراءة 
عبارة جبرية بألفاظ أو رموز وتعيين 
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الشروط التي يكون من أجلها لعبارة جبرية 
معنى والتعّرف على مجاميع وجداءات 

  .وحواصل قسمة

2  
استعمال المتطابقات 
الشهيرة لتحويل كتابة 

  .عبارة جبرية

 للتحقق من صحة المطابقات، يمكن 
استعمال مساحات األشكال الهندسية 

المقترحة وذلك بالتعّرف على مقابل كّل 
  .حّد من حدود العبارات المشكلة لها

في الجزء الثاني من النشاط، المطلوب هو 
إبراز أهمية الحساب الحرفي عند إجراء 

  .حساب

3  
حّل معادالت بطريقة 

  .الخوارزمي

الغرض من هذا النشاط هو االهتمام بالبعد 
لتاريخي للمادة حيث يعرض طريقة ا

الخوارزمي لحّل المعادالت باالعتماد على 
  .سند هندسي

عند اإلنجاز، يترجم النّص التاريخي 
بالعبارات الرياضية المألوفة كما يطلب 

  . تبرير النتائج في البرهان

4  
توظيف المعادالت من 
الدرجة الثانية لحّل 

  .مشكالت

ستهدفة بهذا من بين الكفاءات األساسية الم
الموضوع نجد تلك المتعلقة بترجمة مشكلة 

  . وحلّها باستعمال معادالت أو متراجحات
إّن النشاط يقترح وضعية من الحياة وهي 

مشكلة اهتم بها الرياضيون منذ القدم 
وتتمثّل في هرم خوفو الكتشاف ما يجعل 

  .منه إحدى العجائب السبعة
يض لحّل هذه المشكلة، يبدأ التلميذ بتري

الوضعية بترجمتها بمعادلة من الدرجة 

الثانية، المجهول فيها هو    
OI
SI

=φ 

012ويحصل على المعادلة =−− φφ التي 
يكتب طرفها األّول على شكله النموذجي 

=0ويجد المعادلة المكافئة 
4
5

2
1 2

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −φ 

 العدد الذهبي، المذكور في التي تقبل
   ّ.الدرس األّول، حال لها
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 رسالّد 

  .العبارات الجبرية .1
 .قواعد الحساب الجبري .2
 .تحويل عبارة جبرية .3
 .الّدوال والعبارات الجبرية .4
 .المساويات والمعادالت .5
 .المتراجحات .6
ax²العبارة  .7 bx c+ a حيث + 0≠ 
  

 مارين محلولةطرائق وت 
  

رقم 
  النشاط

المحتوى 
  إرشادات لإلنجاز والحّل  األهداف  المستهدف

1  
نشر وتبسيط عبارة 

  .جبرية

يتعلق األمر في هذا النشاط بإعطاء 
تبسيط، : معنى لكّل من العبارات
  .ترتيب، تحليل وتمييزها

  .تحليل عبارة جبرية  2

لتحليل عبارة جبرية، يمكن أن 
عّرف فيها على عامل مشترك أو نت

نطبق مباشرة إحدى المتطابقات 
الشهيرة أو نستعمل الشكل النموذجي 

  .لها في حاالت أخرى

  .حّل متراجحة  3

لحل المتراجحتين، ندرس في الحالة 
األولى إشارة الجداء  

( )( )3x21x2 وفي الحالة  −−
الثانية، ندرس إشارة حاصل القسمة 

( )21x2
x2
−

بعد تعيين القيم 

  .الممنوعة للعبارة

4  

العبارات 
  الجبرية

اختيار الصيغة األنسب 
لعبارة جبرية تبعا للعمل 

  .المطلوب

تبعا للعمل المطلوب، تختار الصيغة 
  .األنسب للعبارة

نستعمل الصيغة ، E(0)لحساب 
المنشورة للعبارة ولحّل المعادالت 

نختار الصيغة األنسب من بين 
و المنشورة أو الصيغة المفروضة أ

المحللة وذلك حسب الطرف الثاني 
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  .للمعادلة

5  
الدوال 

والعبارات 
  الجبرية

ايجاد ترابط الدوال 
المرجعية الموافق لدالة 

  .معطاة

هذا النشاط يمّهد لموضوع تركيب 
إليجاد الترابط الموافق، . الدوال

نكتفي  بمقارنة اإلجراءات المقترحة 
خذ بعين ومالحظة ضرورة األ

تبار الترتيب الذي نجري فيه االع
  .العمليات لحساب الصورة

6  
حّل معادلة من الدرجة 

  .الثانية

ال تثار أية دراسة نظرية حول ثالثي 
الحدود من الدرجة الثانية بل نكتفي 

بالتركيز على تقنيات توظيف  
 الشهيرة لكتابة الشكل المتطابقات
 أو تحليلها لحل معادالت يالنموذج

  .  من الدرجة ثانية
  

7  

  المعادلة
ax² bx c 0+ + =  

) a 0≠(  

ترجمة مشكلة وحلّها 
  .باستعمال معادالت

المقصود بترييض مشكلة اعتماد 
  :المنهجية المتمثلة في

 .اختيار المجهول -
ترجمة المشكلة بمعادلة أو  -

 .متراجحة
 .حّل المعادلة أو المتراجحة -
 .االستخالص -
الوضعية المقترحة، نعتبر في 

xMJ المجهول  حيث  =
5<x≤0. وباستعمال مبرهنة

فيثاغورس نجد المعادلة 
10082x2 2 وضمن شروط .+=

المشكلة نجد الحلين أي  النقطتين 
  وباللتين تحققان المطل

 
 تعلّم البرهنة 

. يتعلق األمر في هذه الوثيقة بإنجاز استدالالت تتدخل فيها استلزامات أو تكافؤات أو تحليلها
الغرض من ذلك ليس دراسة المعادالت الصماء، التي تعتبر خارج برنامج السنة األولى، 

  .لكن هو الوصول إلى استدالل تتدخل فيه استلزامات أو تكافؤات
ذي يتطلب معارف هي من مستوى التلميذ وتتعلق باألعداد والترتيب هذا العمل ،ال

وحّل معادالت أو متراجحات، يبرز الترابط الموجود بين مختلف خطواته وفق 
استلزامات أو تكافؤات ويرمي إلى جعل التلميذ يمّيز بين استلزام وتكافؤ ويأخذ بذلك 

  .بعين االعتبار عند تحرير أو تحليل عمل مماثل
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4x21xخطوات حّل المعادلة ) 1يقترح النشاط في جزئه   واألدوات التي +=−
نفس االستدالل (منه، المطلوب حّل المعادلة المماثلة ) 2في الجزء . يتطلبها هذا الحّل

x2132x )واألدوات −=− .  
ّين مجموعة النقط ع:" من النشاط، أعطي حّل تلميذ للمشكلة المفروضة) 3في الجزء 

)المشتركة للمنحني  )C الذي معادلته ( )51x2y ) والمستقيم =+ )D الذي
x9yمعادلته   .المطلوب هو تحليل استدالل هذا التلميذ". =−

جملة نجعل التلميذ يالحظ أّن الترجمة المقترحة في الحّل بال

( )
y 9 x

y 2 x 51

= −⎧⎪
⎨

= +⎪⎩
صحيحة، لكن االستدالل غير صحيح باعتبار انتقال التلميذ لتعيين 

والبراز ذلك ". يكافئ" التي تعني بالنسبة إليه " أي" الجمل المكافئة باستعمال العبارة 
يكفي تعيين المجموعة المرجعية للجملة كما هو مبّين في الجزء األّول من النشاط 

  . بين الجمل" أي" ة عدم وجاهة استعمال العبارة ومالحظ
  

 استعمال التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتّصال 
 .الهدف من النشاط هو تحليل عبارة جبرية باستعمال مجدول

في الجزء األّول من العمل، المطلوب تعيين ترابط الدوال المألوفة الذي يسمح بكتابة 
): العبارة ) ( ) 13xxf 2   : نجد ما يلي. =−−+

              ( ) ( ) ( )3 x² x 1x x 3 x 3 ² x 3 ² x 3 ² 1− − +⎯⎯→ − ⎯⎯→ − ⎯⎯→− − ⎯⎯→− − +  
في الجزء الثاني منه، المطلوب ،انطالقا من جدول القيم المعطى، اكتشاف ترابط 

fالدوال المرجعية الممكن لكتابة عبارة  ( x لذلك نعتمد النتائج المحصل عليها حول . (
  :ما يليهذه الدوال والمتمثلة في

 .للتعّرف على دالة تآلفية، يمكن التفكير في استعمال الخاصية المميزة 
للتعّرف على دالة المربع ودالة المقلوب، يمكن التفكير في استعمال شفعية كّل  

 .منهما وأثر ذلك على جدول قيمها على مجال متناظر

gxهكذا نجعل التلميذ يكتشف الدوال  x²⎯⎯→ ؛k 1x
x

hx؛ →⎯⎯ 2x 3⎯⎯→ −  

  .h،g،k، يمكن تجريب التركيبات المختلفة للدوال fوإليجاد عبارة الدالة
  

 معالجة وضعية إدماجية 
 المقترحة هي مناسبة للوقوف عند كفاءة التلميذ المتعلقة باستعمال الحاسبة الوضعية

  .البيانية التي تمنح له امكانيات عديدة  لدراسة الدوال
: ، يضع التلميذ التخمين اآلتيxبعد حساب قيم العبارتين من أجل بعض قيم الحرف 

  .العبارتان متساويتان
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مكانيات التي توفرها الحاسبة البيانية، يحجز التلميذ العبارتين ويطلب وباعتبار اال
جدول القيم لهما، يالحظ أّن العبارتين ال تأخذان نفس القيمة من أجل كّل قيم 

xويستنتج أنهما مختلفتان.  
3كما يمكن التحقق من ذلك بطلب المنحنيين الذين معادلتيهما 

1y x 1= − ،
( )( )3

2y x x² x 1 x 1 ²= − − +  ويالحظ أّن المنحنيين يشتركان في ثالث نقاط فقط −
 . 1- ، 1،  0فواصلها 

 تمارين ومسائل 
 

  ترابط لمقاطع من الباب 
 

تعلم   طرائق وتمارين محلولة  األنشطة  الدرس
  البرهنة

  ا.إ.ت

   العبارات الجبرية-
   قواعد الحساب الجبري-
   عبارة جبرية تحويل-

1  
2  

 نشر وترتيب وتبسيط -
  .عبارة جبرية

  . تحليل عبارة جبرية-
 اختيار الصيغة األنسب -

  .لعبارة تبعا للعمل المطلوب
إيجاد ترابط الدوال المرجعية   3  الدوال والعبارات الجبرية

  .الموافق لدالة معطاة

  

  
  

 المساويات -
  .والمعادالت

  . المتراجحات-
 العبارة -

ax² bx c+ + 
aحيث 0≠ 

  

4  

   حّل متراجحة-
 حّل معادلة من الدرجة -

  .الثانية
 ترجمة مشكلة وحلّها -

  .باستعمال معادلة
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  اإلحصاء -7
اإلحصاء يوفر فرص عديدة لممارسة الحساب العددي و للتحكم فيه أآثر و لكنه 

إّال عندما تخدم الهدف أي عندما تسمح لنا بفهم خصوصية   لحسابات ال نطلب هذه ا
  .السلسلة اإلحصائية التي ندرسها

يحتوي الكتاب على بعض العناصر عولجت في مرحلة المتوسط و الهدف هو صيانة  
استثمارها في وضعيات من واقع التلميذ و التعّمق أآثر في بعض   المكتسبات و إعادة 

  .المفاهيم
  :ق برنامج هذه السنة إلى موضوع جديد يتلخص في يتطر

 .تذبذب التوترات في وضعيات بسيطة  -
 .محاآاة تجارب بسيطة باستعمال الحاسبة أو الكمبيوتر -
اإلختيار البيداغوجي هنا هو المرور من التجريب إلى النظري و ليس العكس أي ليس  

تجارب مع تلك التي اإلحتمالت  و ثم مالحظة توافق نتائج ال  إدراج مصطلحات 
  .وجدناها نظريا 

  

  الكفاءات المستهدفة 
 .لتمييز بين الميزتين اإلحصائيتين المنفصلة والمستمرةا -
 .تلخيص سلسلة إحصائية بواسطة مؤشر موقع  -
 .خواص الوسط الحسابي واستعمالها  -
 .إنشاء تمثيالت بيانية لسلسلة ذات ميزة منفصلة أو مستمرة  -
 .ةمحاكاة تجرب  -
 .تذبذب عينات  -
  .استقرار التواترات  -
 

 هيكلة الباب 
 

 األنشطة 
 

رقم 
 النشاط

  ارشادات حول اإلنجاز و الحّل  األهداف

بين الميزتين التمييز  •  1
 المتقطعةاإلحصائيتين 
 .والمستمرة

 .يجّند التلميذ مكتسباته  •
 التكرار المطلق : نقصد بالتكرار  •

  .التكرار النسبي:    و التوتر
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صيانة المكتسبات و إعادة  •  2
 :أستثمارها

  . القراءة البيانية -
  . التوزيعات التكرارية-
  .لموقع مؤشرات ا-
  . التمثيالت البينية-

نقصد بالتوزيعات التكراراية ،  •
توزيعاات التكرارات أو توزيعات 

  .التوترات

نجد هنا فرصة لصيانة مفهوم  •  التعامل مع النسب المئوية  3
 التناسبية

  ب المئوية تعبر عن التوتراتالنس •
4  

5  

 .خواص الوسط الحسابي •
حساب الوسط الحسابي  •

  إنطالقا من التوترات

نعطي للتالميذ الوقت اللزم للبحث و 
المحاولة و نستغل الفرصة لمعاجة 

  .النقائص المحتملة في الحساب العددي
6  

7  

 .تذبذب التوترات  •
  .المحاآاة  •

في ينجز آل التالميذ نفس العملية و  •
نفس الظروف ،لكن آل النتائج تكون 

 .مختلفة
عند ما يكبر عدد السحبات فإن النتئاج  •

  ) .7النشاط (تؤول إلى اإلستقرار 
  

 الدرس 
  :يتشكل الّدرس من العناصر اآلتية  
  .مفردات اإلحصاء  . 1
  .مؤشرات سلسلة.2
  .التمثيالت البيانية.3
  .تذبذب العينات.4

 من المكتسبات القبلية للتلميذ في المرحلة السابقة، ماعدا  إن أغلبية هذه العناصر
  .خواص الوسط      الحسابي و المدى و المحاكاة

 لسلسلة إحصائية بتصنيف القيم x في الوقت الحالي، ال يشكل حساب الوسط الحسابي 
 لآلالف قيم بالسرعة و لكن معرفة xوفق فئات،    نشاطا هاما ألن الكمبيوتر يحسب

 انطالقا من أوساط حسابية جزئية أو فهم خطية الوسط الحسابي تبقى من xحساب 
  .الممارسات المفيدة في اإلحصاء

 يبدأ التلميذ هذه السنة بإجراء محاكاة لبعض التجارب العشوائية البسيطة و ذلك 
ترات عندما نكرر نفس التجربة عدة مرات في نفس الظروف و بمالحظة تغير    التو

  . استقرار هذه التوترات كلما يكبر مقاس العينة و ذلك يمهد دراسة االحتماالت
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 وللعلم فإن استعمال المجدول و الحاسبة العلمية و الحاسبة البيانية في حساب 
الكفاءات التي يعمل  من رمؤشرات الموقع و المدى  و في التمثيالت البيانية، يعتب

  .األستاذ و التلميذ لتحقيقها 
    

 طرائق وتمارين محلولة 
رقم 
 النشاط

المحتوى 
 المستهدف

  إرشادات لإلنجاز والحّل  األهداف

1  

2  

3  

5  

التمثيالت 
  البيانية

 إنشاء المخطط -
  .باألعمدة 

 إنشاء مضلع -
  .التكرارات 

 إنشاء مضلع -
  .التواترات 

إنشاء مخطط -
  .دائري

مدرج  إنشاء -
الفئات (التكرارات

  ).متساوية الطول
 إنشاء مدرج -

الفئات (التكرارات
  ).مختلفة الطول

   الجداول اإلحصائية من توفرهرغم ما
   معلومات عن الظاهرة محل الدراسة إالّ
   أنّها ال تزودنا بسرعة بفكرة واضحة
   ومختصرة و شاملة عن هذه الظاهرة،

  لجداول لذلك غالبا ما نلجأ إلى تمثل هذه ا
  . تمثيال بيانيا 

 نستعمل المخطط باألعمدة في حالة  
 .  طبع إحصائي متقطع

 نستعمل المدرج التكراري عندما  
 . مصنفة في فئاتم  يتعلق األمر بقي

  يجب مراعاة تناسبية: مالحظة هامة
   التكرارات و التوترات مع مساحات

  ).أو القطاعات الزاوية( المستطيالت 
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1  

4  

5  

مؤشرات 
سلسلة 
  إحصائية

  
  
  
  
  

 الوسط الحسابي 
 حساب الوسط -

  .الحسابي
استعمال خواص -

  .الوسط الحسابي
  حساب الوسط -

الحسابي إنطالقا 
من أوساط حسابية 

  .جزئية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
الوسيط و المنوال 
 تعيين الوسيط و -

المنوال  في حالة 
متغير إحصائي  
متغير إحصائي 

  لسلسلةxيمكن حساب الوسط الحسابي 
 ix لكل قيمةif بمعرفة التوتر  
): ا و التكرار الكليدون معرفة تكراره (

∑
=

=

=
ni

i
ii fxx

1

  

 xهو الوسط الحسابي لسلسلة . 
أو عندما  (a عندما نضيف نفس العدد الحقيقي 

كل قيمة من  )  bنضرب في نفس العدد الحقيقي
طها قّيم السلسلة،نتحصل على سلسلة أخرى وس

x : axx'الحسابي    أو سلسلة أخرى    ('=+
 : b  في حالة الضرب فيx''وسطها الحسابي

bxx ×=''.(   
 Xهوالوسط الحسابي لسلسلة تكرارها الكليn . 

 قيمة من p:  هو الوسط الحسابي لـxإذا كان 
 قيمة k:  هو الوسط الحسابي لـx'هذه السلسلة و

nkpأخرى منها حيث    : فإن+=

n
xkxpX '+

=  

 :ي حالة متغير إحصائي متقطعف 
 نعّين الوسيط باستعمال شفعية التكرار الكلي كما 

  .ورد في الدرس
 :في حالة متغير إحصائي مستمر 
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1  
  
  

  .متقطع
يط في  تقدير الوس-

  حالة 
     متغير 

  إحصائي مستمر 
     باستعمال 

  .مدرج التكرارات
  
  
  
إختيار مؤشر  

 موقع لتلخيص 
  .  سلسلة إحصائية

  

  نعّين أوال الفئة المنوالية و نعتبر أن القّيم موزعة 
في هذه الفئة بانتظام و نستعمل تناسبية مساحات 

  . المستطيالت مع التكرارات لتقدير الوسيط
 كن تلخيص بعض خواص مؤشرات الموقعيم
 
  

الوسط   
  الحسابي

  المنوال  الوسيط 

يتأثر 
  بكل القيم

  ال  ال  نعم

له معنى 
  "ملموس"

  نعم  نعم  ال

حسابه 
  سهل

  نعم  نعم  نعم

6  
تذبذب 
  العينات

  .تذبذب العينات
 مشاهدة تغير -

 مرة n )تجربة عشوائية(تجربةعندما نعيد نفس ال 
 في نفس الظروف نجد عينة أخرى
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7  

  .التوترات
  . إنجاز محاكاة-

  

 تسمى هذه الظاهرة.  تختلف عن األولىnمقاسها 
 .تذبذب العينات 

 ثم نجمع نتائج عدة nكل تلميذ ينجز التجربة  
تالميذ ثم نتائج كل القسم كي نتحصل على عينات 

التي تسمح لنا بمشاهدة ميول  "كبيرة"مقاساتها 
 . اإلستقرارالتوترات إلى

 :مثال 
  .رمي قطعة نقدية:  التجربة-

 مرة   وتتحصل على عّينة n نقوم بهذه التجربة-
  .nمقاسها

للوجهين نفس الحظوظ للظهور :   نختار نموذجا -
  ).القطعة النقدية متوازنة(

بماأن المحاكاة تبنى على أساس نموذج فإنها ال 
  .تتلخص أهميتها في التأكد من هذا النموذج

أو دحضه ) اإلحتمالي(تؤكد المحاكاة الحساب 
ويمكن أن تعّوضه عندما النعرف كيفيةإنجازه 

  ).نجد،في هذه الوضعية،تقديرا للنتيجة(
عندما نرمي )أوالوجه( تواتر الظهر fلنسمي  

إذا كان . رة م nزهر النرد 
n

f 1
2
1

<− 

  .يمكن أن نعتبر أن القطعة النقدية متوازنة
          

 لمقاطع من البابترابط  
    
  ا.إ.ت  طرائق وتمارين محلولة  األنشطة  الّدرس

1 .l مفردات
  اإلحصاء

  

1،2،3  
  

   التوزيعات التكرارية

  مؤشرات. 2
   سلسلة إحصائية

  

  . حساب الوسط الحسابي-  4،5
 استعمال خواص الوسط -

  .الحسابي
 حساب الوسط الحسابي -

  انطالقا من
  . أوساط حسابية جزئية

 تعيين الوسيط و المنوال في -
  حالة 

استعمال  •
المجدوال

 .ت
  
 استعمال •

  . الحاسبة البيانية
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  . متغير إحصائي متقطع
   تقدير الوسيط في حالة متغير-

 إحصائي مستمر باستعمال 
  مدرج
  .ارات التكر

  اختيار مؤشر لتلخيص سلسلة-
  . إحصائية

   
التمثيالت . 3

  البيانية
1،2،3  

  
إنشاء المخطط باألعمدة  -

  ومضلع
  . التكرارات و مضلع التواترات

  . إنشاء مخطط دائري-
إنشاء مدرج التكرارات في  -

  حالة طبع
الفئات ( إحصائي مستمر 
 أو مختلفة متساوية الطول

  .)الطول
تذبذب . 4
  عيناتال

  .مشاهدة  تغير عينات -  6،7
  .)إنجاز محاكاة( لمحاكاة ا-

        
  

  4النشاط 

معّدل القسم هو " في حالة ارتكاب الخطأ   
5 8,5

2
+

،يطاب األستاذ معنى هذه  " 

 .العملية
      ؟مجموع عالماته في كل المواد هل،مثال،المعّدل الفصلي لتلميذ هو   

                                        عدد المواد         

 1G ،2G ،.......،20G معّدل األوالد هو .  هي عالمات األوالد

1 2 20....
20G

G G GM + + +=)... 1  ( 

  1F ،2F ،.......،8Fمعّدل البنات هو .  هي عالمات البنات

1 2 8....
8F

F F FM + + +=)... 2 (  



 71

 معّدل القسم هو 
( ) ( )1 2 20 1 2.... ....

28
G G G F F FM + + + + + +

=)...3(  

نستنتج أن ) 3(و) 2(و) 1(  من 
20 8

28
G FM MM +=.   

 نجد 
20 5 8 8,5

28
M × + 6M أي =× =.  

  :مالحظة 
في (         يمكن لألستاذ استغالل هذا النشاط لبناء أنشطة جديدة تخدم أهداف أخرى

  ).دروس أخرى
 6: ومعّدل القسم5:  ومعّدل األوالد8,5:يعطى معّدل البنات :1              مثال
  .28:وعدد تالميذ القسم

  .       يطلب عدد البنات و عدد األوالد              
ترييض مشكل، حّل جملة خطية :                       يمكن أن تكون األهداف هنا

  .....جبريا أو بيانيا
   .6: ومعّدل القسم5:  ومعّدل األوالد8,5:يعطى معّدل البنات : 2              مثال

  .         األوالد                      يطلب عدد البنات و عدد 
ترييض مشكل، حّل معادلة خطية : يمكن أن تكون األهداف هنا                                

  .....لمجهولين جبريا أو بيانيا
  
  
  5النشاط 

كيف نحسب معدل القسم : " السؤال األول الذي يمكن أن يطرحه التلميذ هو 
 "والتكرارات مجهولة؟

 و ix كل عالمة in معروف،يمكن حساب التكرارNإذا كان التكرار الكلي  
 .معدل القسم

        
  ixالعالمة  5  7  13  15  17

 ifالتواتر 0,2  0,3  0,15  0,2  0,15

( )i
i

nf
N
=   

0,15N  0,2N  0,15N  0,3N  0,2N التكرار in  

( )i in f N= ×  
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  :حيثxمعدل القسم هو 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )5 0,2 7 0,3 13 0,15 15 0,2 17 0,15N N N N Nx
N

× + × + × + × + ×=

  
  أي 

   
( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]5 0,2 7 0,3 13 0,15 15 0,2 17 0,15N

x
N

× + × + × + × + ×
=  

  
أي    

( ) ( ) ( ) ( ) ( )5 0,2 7 0,3 13 0,15 15 0,2 17 0,15x = × + × + × + × + ×  
  

 بصفة عامة 
1

k

i i
i

x x f
=

=∑.  

دون معرفة (نرى أنه يمكن حساب معّدل القسم بمعرفة العالمات و تواتر كل عالمة 
  ).التكرارات

   
  نماذج مختارة من سلسلة التمارين والمسائل

  
  :15حل للتمرين 

نعم هي :ية للمصوتين بـالنسبة المئو"من بين األخطاء المنتظرة ،يمكن ذكر  

 ألن 50,5%
47 54 50,5

2
+ ="، 

  ".نعم:   إذن نتيجة هذا اإلستفتاء هي 
   يمكن معالجة األخطاء حول العمليات على النسب المئوية باقتراح وضعيات لها 

 ال يعني %50:  ثم بـ%70:  بـxازدياد:      مثال(داللة بالنسبة للتلميذ 
  ).%120:  بـxازدياد

    
 : جواب 

  : نعم في البلد:            النسبة المئوية للمصوتين بـ
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( ) ( )14074728 0,47 234588 0,54 41,05
14074728 2345788 100
× + × ≈

+
 

   
  .ال: نستنتج أن نتيجة اإلستفتاء هي).  حول الوسط الحسابيانظر الّدرس(

 :شرح 
: نعم في المنطقة الشمالية:      عدد المصوتين بـ

14074728 0,47 6615122,2N = × =  
: ةنعم في المنطقة الجنوبي:           عدد المصوتين بـ

234588 0,54 126677,52S = × =  
6741799,72N  :نعم في البلد:           عدد المصوتين بـ S+ =  

14074728:            عدد الناخبين في البلد 2345788 16420516T = + =  
 ألن %41,05نعم في البلد هي بالتقريب :           النسبة المئوية للمصوتين بـ

6741799,72 0,4105
16420516

N S
T
+ = ≈  

  :   مالحظة
 أي ال نترك أي مبادرة للتلميذ،عندما نجزئ السؤال "مغلقا"           يكون النشاط 

  :كما يلي
  نعم في المنطقة الشمالية؟:ماهو عدد المصوتين بـ )1
  نعم في المنطقة الجنوبية؟:ماهو عدد المصوتين بـ )2
  نعم في البلد؟:ماهو عدد المصوتين بـ )3
 ماهو عدد الناخبين في البالد؟ )4
 .نعم:احسب النسبة المئوية للمصوتين بـ )5
  .تيجة اإلستفتاء؟اشرحماهي ن )6
  

    
   :33حل للتمرين  

 حيث vالسرعة المتوسطة هي : "  في حالة ارتكاب الخطأ 

1 2 3 4 5 6

6
v v v v v vv + + + + ، يجب الرجوع إلى معنى السرعة  "=+

   .vالمتوسطة  
              : هي v السرعة المتوسط 
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 أي   
1 2 3 4 5 6

6dv
t t t t t t
=
+ + + + +  

  

i وبماأن   
i

dt
v
    فإن   =

1 2 3 4 5 6

6dv d d d d d d
v v v v v v

=
+ + + + +

   

 نجد     

1 2 3 4 5 6

6
1 1 1 1 1 1v

v v v v v v

=
+ + + + +

  

 : ويمكن أن نكتب 
1 2 3 4 5 6

1 1 1 1 1 1 1 1
6v v v v v v v
⎛ ⎞⎟⎜ ⎟= + + + + +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠

.   

  .1v ،2v ،3v ،4v ،5v ،6v:  هي الوسط التوافقي لـv :   مالحظة
  
  57التمرين 
  :جدول التاليتحصل تلميذ على ال  ) أ

       
  النتئج الممكنة  0  1  2  3  4  5  6  7
  inالتكرارات   2  2  1  0  1  3  1  0
  ifالتواترات 0,2  0,2  0,1  0  0,1  0,3  0,1  0

10
i

i

nf =  

    
رغم أن كل تلميذ يكّرر (حصل عليها كل تلميذ تكون مختلفة النتائج التي يت:   مالحظة

  ).مّرات10نفس التجربة 
؛ نسمي هذه )10مقاس كل كل واحدة (            يتحصل التالميذ على عينات 

  ".تذبذب العينات:" الظاهرة 
  
}يتم توليد أعداد عشوائية تنتمي إلى المجموعة  ) ب بواسطة 7;6;5;4;3;2;1;0{

  :ة البيانية كما يليالحاسب



 75

       ←   ←   ←   ←   ←  ← 

 ←   

  . و يظهر على الشاشة  ثم نكتب     

  .7؛6؛5؛4؛3؛2؛1؛0: أحد األعداد     كل نقر على 

  :تظهر الشاشةف   مّرات على 10 ننقر 
     

       
  
  
  
  
  

  .                : الطلبية A2 نحجز في الخلية ) جـ
  .7؛6؛5؛4؛3؛2؛1؛0: أحد األعداد 2Aويظهر في  ENTREEلمسة    ننقر على ال

  

   : 10 كي نتحصل على عينة مقاسها A11 إلى A2  نسحب الفأرة من 
  

     
  

      
        
  

  
  .10 يولد عينة أخرى مقاسها F9 كل نقر على اللمسة :مالحظة

  

  :ننشئ مضلع التواترات كما يلي
:  نكتب النتائج الممكنة C9 إلى C2في الخاليا من  : Cفي العمود  -

  .7؛6؛5؛4؛3؛2؛1؛0
 7؛6؛5؛4؛3؛2؛1؛0: نحسب تواتر كل نتيجة من النتائج  : Dفي العمود  -

 :كاآلتي
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 و ننقر على  الطلبية 2Dنحجز في الخلية 
ENTREE، 2ثم نسحب الفأرة من D 9 إلىD.   

  :ثم  D9إلى C2 نحدد الخاليا من  -

      ←     ←    ←   
  

  :بعد ضبط الرسم، نتحصل على الشاشة اآلتية      
     

  
  :ة مالحظ

عندما ينقر عّدة مّرات على " تذبذب العينات"يرى التلميذ على الشاشة بوضوح 
   .F9اللمسة 

  
  57تمديد للتمرين   

  .10 عينة مقاسها 57 درسنا في التمرين 
ف مشاهدة تذبذب التواترات  بهد8000، 100، 50 لنعتبر اآلن عينات مقاساتها 

وميولها نحواإلستقرار كلما كبرت  مقاساتها و يمكن هكذا تقدير احتمال كل نتيجة 
  ).و هي متساوية اإلحتمال (7؛6؛5؛4؛3؛2؛1؛0 :من النتائج 

  
 أعداد عشوائية تنتمي إلى D2001 إلى A2نحجز في الخاليا من  

{  :كما يلي7;6;5;4;3;2;1;0{
   .ENTREEثم ننقر على    : A2لخلية نكتب في ا -
 D2001 إلى D4 و ثم مباشرة من D4  إلىA2و نسحب الفأرة من  A2نحدد  -

. 
 .7؛6؛5؛4؛3؛2؛1؛0 :النتائج الممكنة   O1إلىH1 نحجز في الخاليا من  
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 : كاآلتي50نحجز تواترات النتائج الممكنة في عينة مقاسها  
 ENTREE ثم ننقرعلى H2   =NB.SI($A$2:$A$51;H1)/50نكتب في 

  .O2 إلى H2ونسحب الفأرة من
  
 : كاآلتي100نحجز تواترات النتائج الممكنة في عينة مقاسها  

 ENTREE ثم ننقرعلى H3  =NB.SI($A$2:$A$101;H1)/100نكتب في
 .O3إلىH3ونسحب الفأرة من 

 
 : كاآلتي8000نحجز تواترات النتائج الممكنة في عينة مقاسها  

 ننقرعلى ثم=H4 NB.SI($A$2:$D$2001;H1)/8000نكتب في
ENTREEونسحب الفأرة منH4 إلىO4.  

  
  :ثم  O4 إلى G1نحدد الخاليا من  

    ←     ←    ←   
  :بعد ضبط الرسم، نتحصل على الشاشة اآلتية

  

 
  

 0,14و 0,12  التواترات تتروح بين 8000في العينات التي مقاسها : مالحظة
   ).0,125ال هو اإلحتم(
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   الهندسة الفضائية−7
 

كما هو الشأن في التّعليم المتوّسط فإّن موضع الهندسة الفضائية يقّدم في ضوء 
التّعامل مع محيط التّلميذ، واالرتكاز عليه لبناء المفاهيم الّرياضياتية تدريجيا، وذلك 

علي ببناء من خالل وضعيات جلها حقيقية، ومألوفة لدى التّالميذ بهدف تكفل ف
المفاهيم الّرياضياتية، قصد تذليل بعض الّصعوبات التّي قد تظهر من ناحية، وربط 

  . هذا الموضوع بالوسط الذي يتواجد فيه التّلميذ من ناحية أخرى
تكون االنطالقة من إنشاء تصاميم لمجّسمات مألوفة كالمكّعب، ومتوازي 

م تمثيالت لها باعتماد تقنية التّمثيل إلخ، ورس. . . المستطيالت، واسطوانة الّدوران، 
بالمنظورالمتساوي القياس، يليها استغالل هذه التّصاميم والتّمثيالت في إجراء 

 . حسابات على أطوال، أو مساحات، أو حجوم
 والمستقيم وأوضاعهما النسبية، وذلك بتقديم يويكون التّوسع بدراسة المستو

تعلقة بالتّوازي والتّعامد في الفضاء، وهذا من بديهيات الوقوع والتّرتيب والخواص الم
كما . خالل أنشطة ووضعيات تأخذ باالعتبار مكتسبات التّالميذ وقدراتهم العقلية

يقتضي التّوسع في الباب اقتراح وضعيات متنوعة ومتدرجة للتوظيف والتّطبيق 
  .والتّمرن وإعادة االستثمار

  

 الكفاءات المستهدفة •
  

تصور األشكال في ا الباب من أجل اكتساب كفاءات تمكّنه من يعمل التّلميذ في هذ
حل مسائل تتعلق تسمح له بالفضاء، وإنشاء مثيالت لها على سطوح مستوية، و

  :في الفضاء، وهيبالهندسة 
  تعاليق  الكفاءات

 التّعامل مع المجسمات •
  ).تجسيدها يدويا وتمثيلها   (

من خالل الممارسة اليدوية، يكون العمل 
 إنشاءباكتساب مهارات مرتبطة على 

تصاميم لمجّسمات مألوفة كالمكّعب، 
ومتوازي المستطيالت، واسطوانة 

، وإنجاز مثيالت لهاإلخ، . . . الّدوران، 
 باعتماد تقنية رسم تمثيالت لهاوكذا 

. التّمثيل بالمنظورالمتساوي القياس
(Perspective Cavalière)  

حساب األطوال والمساحات  •
 .والحجوم

بهدف ممارسة العمليات الحسابية، وتطبيق 
قواعد متعلقة باألطوال والمساحات 

  .والحجوم على مجسمات مألوفة

 األوضاع النسبية ىالتّعرف عل •
يتم تناول هذه الكفاءات في ضوء التّوّسع 
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  .نلمستقيمي

التّعرف على األوضاع النسبية  •
  .لمستقيم ومستو

التّعرف على األوضاع النسبية  •
  .لمستويين

في المعارف والمكتسبات، وذلك بتقديم 
بديهيات الوقوع والتّرتيب والخواص 

تّوازي والتّعامد في الفضاء، المتعلقة بال
باستعمال وتوظيف المجسمات المألوفة ، 

  .واالنطالق منها كلّما كان ذلك ممكنا

 
 هيكلة الباب •

 

 األنشطة 
الفقرة على شكل مسألة، ُبني كّل نشاط من األنشطة السبعة المقترحة في هذه 

منها ما يمّهد لمعرفة جديدة، وكلها يأخذ باالعتبار مكتسبات التالميذ بحيث يمكنهم 
  .الشروع فيها بسهولة، وهي مرتبة حسب ترتيب تناول المفاهيم في الدرس

رقم 
  إرشادات لإلنجاز والحّل  األهداف  النشاط

1   
حساب األطوال  

والمساحات 
  .والحجوم

لتّالميذ حول المساحات والحجوم، تستغل مكتسبات ا
ويمكن ترجمة الوضعية إلى معادلة من الدرجة 
األولى، انطالقا من كون مجموع حجمي الهرم 

 =x، فنجد 660cm3ومتوازي المستطيالت يساوي 
9cm.   

بتطبيق مبرهنة فيثاغورس على مثلثات قائمة في 
نجد كل منها يساوي . الشكل نحسب األطوال المطلوبة

5 3,13 cm  

2   

3   

التّعامل مع  
المجسمات  

إنجاز تصاميم (
  )ومماثالت

هذا النوع من األنشطة يسمح بالممارسة اليدوية، 
إنشاء ويمثل فرصة مناسبة الكتساب مهارات مرتبطة ب

تصاميم لمجّسمات مألوفة كالمكّعب مثال، كما يسمح 
  .بتطوير قدرات التّصور في الفضاء

4   
ال حساب األطو 

والمساحات 
  .والحجوم

يالحظ التّلميذ أثناء االنجاز بعض الخصائص الممّيزة 
لتمثيل المجسم المقترح في هذا النشاط، ويعتمد عليها 

  .لحساب كل من المساحة والحجم

5   
 ىالتّعرف عل 

األوضاع النسبية 
  .نلمستقيمي

6   
التّعرف على  

األوضاع النسبية 
  .لمستقيم ومستو

من مكتسبات  هذا النّوع من األنشطة باالنطالق يسمح
 من اعتمادها ويمكّن جسمات المألوفة،التّالميذ حول الم

بديهيات الوقوع والتّرتيب والخواص المتعلقة لتقديم 
 للتوسع ويمّهدبالتّوازي والتّعامد في الفضاء، 

  . الّرياضياتي في المفاهيم المستهدفة
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7   
التّعرف على  

األوضاع النسبية 
  لمستويين

 
 رسالّد 

 
متوازي المستطيالت القائم، (لقد تناول التّلميذ في التّعليم المتوسط المجسمات 

، ومارس عليها )الموشور القائم وأسطوانة الّدوران، الهرم ومخروط الّدوران، الكرة
عمليات الوصف، والتّصميم، والّصنع، ورسم مثيالت لها باستعمال تقنية التمثيل 

وحسب مساحات وحجوم، ولكن دون توسع نظري، كما بالمنظور المتساوي القياس، 
  . لمجسمات عمل على بعض المقاطع المستوية

يعتبر هذا الموضوع، بما يقّدم فيه من عناصر الّدرس، التوسع النظري المنطقي 
لما درس في التعليم المتوسط، لذا فإّن االنطالقة في أي عنصر من عناصر الّدرس 

 العمل معهم للوصول إلى بناء رياضياتي دقيق للمفاهيم تكون من مكتسبات التلميذ، ثّم
المستهدفة، والتدرب على صياغة تعاريف لها، واستخالص بعض الخواص والنتائج 

  .  المتعلقة بها، واستعمال مبرهنات وإثبات صحة بعض منها
  :يتشكل الّدرس من العناصر اآلتية
 .التّمثيل بالمنظور متساوي  القياس

 .وي في الفضاءالمستقيم والمست
  .  مستقيمين-  مستقيم ومستو -مستويين  :  األوضاع النسبية لـ
 . التّوازي في الفضاء

  .المستقيمات المتوازية في الفضاء •
  .المستويات المتوازية •
  . المستقيمات والمستويات المتوازية •

  .التّعامد في الفضاء
  .تعامد المستقيمات في الفضاء •
  . تعامد المستقيمات والمستويات •
  . تعامد المستويات •
  .المستوي المحوري لقطعة مستقيم •

    )تذكير(الحجوم 
  

 طرائق وتمارين محلولة 
 

نقدم هنا من خالل ثمانية تمارين محلولة جملة من الطرائق التي ننتظر من 
التالميذ اكتسابها لتكون لهم مفاتيح يستعملونها لحل مسائل مشابهة، أو محاكاتها 

 . بة عندما يتعلق األمر بمسائل من نوع جديدإليجاد طرائق حّل مناس
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رقم 
  النشاط

المحتوى 
  إرشادات لإلنجاز والحّل  األهداف  المستهدف

1.
المستقيمات 

والمستوي في 
  .الفضاء

تعيين مستو بعّدة  
  .طرائق

نجعل التلميذ يبّرر باستعمال 
البديهيات والتعاريف التي 

  . تعلّمها

2.

التمثيل بالمنظور 
  المتساوي القياس

  و
الوضع النسبي 

لمستقيمين 
  ومستقيم ومستوي

توظيف بعض  
خواص التمثيل 

بالمنظور المتساوي 
  .القياس في التبرير

إثبات أّن مستقيمين  
 .غير متقاطعين

إثبات أّن مستقيما  
  .محتوى في مستو

يالحظ التلميذ أّن إحدى  .1
الخواص غير محققة، 
  .ويعتمدها لتبرير جوابه

نعتمد البرهان بالخلف،  .2
 بدعوة التالميذ إلى وذلك

التفكير فيما يحدث لو كان 
 (BD) و(AC)المستقيمان

  .متقاطعين، ثّم االستنتاج

3.

األوضاع 
: النسبية

مستقيمات 
  ومستويات

تحديد الوضع  
النّسبي لمستقيمات 

  .ومستويات

تساعد بعض خواص  .1
متوازي المستطيالت التي 
يعرفها التلميذ من التعليم 

المتوسط في وضع 
 المناسبة، التخمينات
  .وتبريرها

يستخلص التلميذ بعض  .2
الطرائق تكون مفاتيح لحّل 

  .مسائل مشابهة

4.

كيف نبّين أّن  
مستقيمات 

أومستويات 
  .متوازية

نجعل التلميذ يستغل بعض 
خواص متوازي المستطيالت 

  .في التبرير

5.

: التّوازي
مستقيمات 
كيف نبّين وحدانّية    ومستويات

وجود مستقيم يحقق 
  .نةخاصة معي

تطبيق خواص ونتائج  .1
الهندسة المستوية، ألنها تبقى 

  . صحيحة في أي مستو
التأكيد بأنه ينبغي التحقق  .2

أوال من أّن العناصر المطبق 
  . عليها من المستوي نفسه

6.
: التّعامد

مستقيمات 
كيف نبّين أّن  

مستقيما عمودي 
لتبيين أّن مستقيما عمودي على 

نّه عمودي على مستو نبّين أ



 82

مستقيمين متقاطعين في هذا   .على مستو
المستوي، ويبقى العمل على 
تدريب التالميذ على الكيفيات 

اآلنجع واألنسب الختيار هذين 
  .المستقيمين

7.

كيف نبّين أّن  
مستقيما عمودي 
على مستقيم في 

  .الفضاء

كطريقة يمكن االستفادة مما 
تعلّمه التلميذ من التمرين 

مل على السابق، وبالتالي يع
إثبات أّن أحد المستقيمين 

  . عمودي مستوي يشمل اآلخر

8.

  ومستويات

كيف نبّين أّن  
مستقيما عمودي 

  .على مستو

وضعية شهيرة، وطريقة أخرى 
أّن مستقيما عمودي على إلثبات 
  .مستو

 
 تعلّم البرهنة 

 

نقترح هذا النشاط على التالميذ بهدف تمكنيهم من اكتساب كيفية للبرهان على 
  .وحدانّية واستعمال البرهان بالخلفالوجود وال

ينبغي أّن تدرس عناصر التفكير حول الحّل المدرجة أو ما يشبهها مع  •
التالميذ أثناء مرحلة التحليل، وأن نعمل على جعلهم يدركون أهميتها 

 .في البحث عن حّل وتحريره
تستغل مثل هذه التمارين لتدريب التالميذ على استعمال البرهان  •

 . القا من نفي المطلوببالخلف، انط
  

 حّل مسألة إدماجية 
  

المسألة المعالجة مؤلّفة من جزأين مستقلين عن بعضهما، وهو اختيار تجنّبنا به 
الجزء األول منها يدمج جّل المفاهيم التي تّم تناولها في الّدرس، وأما . طول النص

طوال ومساحات الثاني فقد حرصنا على أّن نبرز فيه الحسابات بمختلف أنواعها من أ
  .وحجوم إلى زوايا ونسب مثلثية

إّن معالجة هذه المسألة من قبل التالميذ تمكنهم من تقييم مكتسباتهم المرتبطة 
بالكفاءات المستهدفة ودعمها وتعزيزها، كما أنها تمثل أحد المراجع التي يمكنهم 

  .العودة إليه كلما دعتهم الضرورة إلى ذلك
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 مسائلالتمارين و للإرشادات وإجابات مختصرة 
  

   أصحيح أم خاطئ ؟

  .خطأ) د.      خطأ)ج.     خطأ) ب.    صحيح)   أ .1

  .خطأ .6  صحيح .5  .خطأ .4  صحيح .3  صحيح  .2
  صحيح .11  صحيح .10  .خطأ .9  صحيح .8  صحيح .7

  .صحيح .14  .صحيح .13  .خطأ .12
  

 .صحيح)  د.      خطأ)ج.     صحيح) ب.   خطأ) أ .15
  

 . تمثيل الجزء اآلخر للمكعب .16
  

 .صحيح) د.      يحصح) ج.    خطأ) ب.   خطأ) أ .17
  

  التّمثيل بالمنظور متساوي  القياس
  

18.  
 غير مرئي من قبل الناّظر، وجزء منه يخفيه ]AD[الحرف   .أ 

 .(BCD)المستوي 
:  يقع في مستوي الواجهة، يكفي التحقق من أّن(ABC)بما أّن الوجه  .ب 

AB=AC و BAC قائمة . 
 .كّل من التّمثيالت اآلتية مقبول  .ج 

  
  
  

19.  
 متقايس األضالع على ABCن أّن المثلّث يمكن التحقق م  .أ 

 .الرسم
 .I الذي يشمل (BD) الموازي (D)رسم المستقيم  .ب 
   .ج 

 . هو متوسط، ومنّصف، وارتفاع(AM) المستقيم ABCفي المثلث  .1
 . هو متوسط، ومنّصف، وارتفاع(AN) المستقيم ACDفي المثلث  .2

 .إكمال الشّكل .20
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21.  
  :األخطاء المرتكبة في تمثيل

 غير متقطع،رسم ]DH[ متقطعة، رسم ]FG[ و ]EF[م رس: المكعب
(BF) و (AE) غير متوازيين، رسم (EH) و (FG)غير متوازيين .   

  . بخط غير متقطع]BC[ و ]AD[رسم كّل من : رباعي الوجوه
  

  
  
  
  
  
 

22.  
 .الجزء المقطوع يمثّل موشورا قائما قاعدته شبه منحرف متساوي الّساقين  .أ 
 .توي الواجهةالقاعدة هي التي تقع في مس .ب 
 :التّمثيل والتّصميم  .ج 

  
  

 . هو جذع هرم BCDEFGIJKLMNالمجسم  .23
 

  
  
  
  

24.  
     
  
  
  
  
  
  

    لمستويين-  لمستقيمين  -لمستقيم ومستو   :  األوضاع النسبية
25.  

 M ، N، ألّن كّل من النقطتين (BCF) محتوى في المستوي (MN)المستقيم   .أ 
 .(BCF)تنتمي إلى المستوي 

، ألّن المستوي N متقاطعان في النّقطة (ABFE)مستوي  وال(MN)المستقيم  .ب 
(BCF) يشمل نقطة من المستقيم هي النّقطة N وال يشمل النّقطة M. 

(3)                      (2)                   (1) 
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 محتوى (MN) متوازيان ألّن المستقيم (ADHE) والمستوي (MN)المستقيم   .ج 
 .(ADHE) الموازي للمستوي (ADHE)في المستوي 

 (BCF)نهما من نفس المستوي  متقاطعان، أل(CG) والمستقيم (MN)المستقيم   .د 
  .وغير متوازيين 

فيه ( متوازي أضالعEBCH متوازيان، ألّن (HC) والمستقيم (EB)المستقيم .  ه
 ).ضلعان متقابالن متقايسان وحامالهما متوازيان

، ألنّهما (BC) متقاطعان في المستقيم (BEH) والمستوي (NBM)المستوي   .و 
ة على األقل تنتمي إلى أحدهما وال ، كما أنه توجد نقط(BC)يشتركان في 

 )أي أنهما غير متطابقين(تنتمي إلى اآلخر
متوازيان، ألنّه يوجد في أحدهما (AEH) والمستوي (NBM)المستوي   .ز 

 .مستقيمن متقاطعين كّل منهما يوازي المستوي اآلخر
 

 ليسا من نفس المستوي، (AB) و(MN)المستقيمان  .26
 يقطع المستوي (AB)المستقيم ( ألنّهما غير متقاطعين

(BCF) الذي يشمل (MN) في النّقطة B التي ال تنتمي 
 .، وغير متوازيين)(MN)إلى 

 
المستقيم ( ليسا من نفس المستوي، ألنّهما غير متقاطعين (EF) و(MN)المستقيمان  .27

(MN) يقطع المستوي (EFG) الذي يشمل (EF) في النّقطة L التي تنتمي إلى (FG) 
 .، وغير متوازيين)(EF)وال تنتمي إلى 

 

28.  
 .N متقاطعان في النّقطة (ABE) و(MN)  .أ 
 Oحيث  (O متقاطعان في النّقطة (DCH) و(MN) .ب 

 محتوى في (CG)ألّن ) (CG) و (MN)هي تقاطع 
 .(DCH)المستوي 

 Lحيث  (L متقاطعان في النّقطة (EFG) و(MN)  .ج 
 محتوى في (FG)ألّن ) (FG) و (MN)هي تقاطع 
 .(EFG)المستوي 

  

29.  
ومنه تقاطع  . N في النّقطة   (DC) يقطع (AM)  .أ 

 .(BN) هو (ABM) و (BDC)المستويين 
  .(LN) هو (ALM) و (BDC)تقاطع المستويين  .ب 
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 : مع(ANM)تقاطع المستوي   .30

 .(MN) هو المستقيم (BCF)المستوي  .1
 .(AN) هو المستقيم (ABF)المستوي  .2
 .(AM) هو المستقيم (ABC)المستوي  .3
  (ADE) المستوي .4

 محتوى في المستوي (∆)، إّن (MN) ويوازي Aالذي يشمل النقطة  (∆)نرسم المستقيم 
(AMN) ومحتوى في المستوي ،(ADE) ،) ويقطع(EH) في النّقطة R ويقطع المستقيم 

(HD) في النّقطة S( هو تقاطع المستويين  (∆)، المستقيم(AMN) و (ADE).  
 
 
  
  
  
  
  
  

  (HDC)المستوي  .5
 في (HDC) من المستوي (GC) و (HD) يقطعان (AMN) من المستوي (MN) و (∆)

 و (AMN)هو تقاطع المستويين  (SO) على التّرتيب، ومنه المستقيم O و Sالنقطتين 
(HDC).  

  (EFG)المستوي  .6
 و (EH) يقطعان (AMN) من المستوي (MN) و (∆)

(FG) من المستوي (EFG) في النقطتين R و L على 
هو تقاطع المستويين  (LR)المستقيم التّرتيب، ومنه 

(AMN) و (EFG).  
  

 .10 وعدد المستقيمات هو 10عدد المستويات التي تعّينها النّقط الخمس هو  .31
32.  
 وهما غير (DCL) و(DBS) تنتمي إلى المستوين Dالنّقطة   .أ 

 وال تنتمي إلى (DCL) تنتمي إلى Cالنّقطة (متطابقين 
(DBS) (النّقطة فهما متقاطعان في مستقيم يشمل D. 
 هو مستقيم تقاطع (DE)، ومنه ]BS[ ، ]LC[ تقاطع Eلتكن 

  .(DCL) و(DBS)المستوين 
  

 متقاطعان في (DBC) و(DSL)واضح أّن المستويين   .ب 
  .Dمستقيم يشمل النّقطة 
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(BC) و (LS) من نفس المستوي  (ABC) ،وغير متوازيين 
 (DBC) و(DSL) نقطة تقاطعهما، ومنه المستويان   Mلتكن 

  .(DM)متقاطعان في 
  
  
33.   

 (BC)//(ML)، ألّن (BCD) ال يقطع المستوي (ML)المستقيم 
 .(BCD)فهو يوازي المستوي  

 : مع(NML)تقاطع المستوي   .أ 
 .(MN) هو المستقيم (ADC)المستوي  .1
 .(LN) هو المستقيم (ABD)المستوي  .2
، (NM) و (DC) هي نقطة تقاطع O حيث (OP) هو المستقيم (BCD)المستوي  .3

 .(LN) و (BD) هي نقطة تقاطع Pو 
 

 الذي يشمل (LN)نرسم المستقيم الموازي لِـ  .34
 ]BC[ ، و  'M في النّقطة ]CG[، فيقطع Mالنّقطة 

 في (DC) فيقطع (''NM)، نرسم ''Mفي النّقطة 
يمكن التّحقق بسهولة أّن تقاطع .  'Nالنّقطة 

  ومتوازي المستطيالت (LMN)المستوي  
ABCDEFGH هو الحّيزLMM'N'N. 

  
35.  

 L  النّقطة 'ABAفي المثلّث ( غير متوازيين ('BA) و (LM)  .أ 
 وهما من نفس المستوي  ) 'AM=2MA و ]AB[منتصف 

(ABA') فهما متقاطعان في نقطة لتكن ،E  . 
E تنتمي إلى المستوي (BCD) و L ال تنتمي إليه، ومنه 

 E في (BCD) يقطع المستوي (LM)المستقيم 
 منتصف 'A ، ومنه ABEلّث  هي مركز ثقل المثM .ب 

]BE[ والّرباعي DBCEمتوازي أضالع .  
 

 و (ABC) تنتمي إلى كّل من المستويين 'C' ،B' ،Aالنّقط   .36
(P) ،غير المتطابقين، فهي تنمي إلى مستقيم تقاطعهما 

 .  وبالتالي فهي على استقامة واحدة
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 ، إنه محتوى في (MN)نرسم المستقيم الموازي لِـ  .37
 I) I في النّقطة ]CG[ ويقطع (DCG)   المستوي
 ).]CG[منتصف 

 (ABE) من نفس المستوي (MN) و (AB)المستقيمان 
المستقيمان .  نقطة تقاطعهماSوغير متوازيين لتكن 

(SJ) و (AD)  من نفس المستوي   (ABC) وغير
  .  نقطة تقاطعهماLمتوازيين لتكن 

  .K و Rبنفس الطريقة ننشئ النقطتين 
  .LJIKMN متقاطعان في الحّيز ABCDEFGH والمكّعب (MNJ) إن المستوي

 ]AD[ منتصف L متوازي أضالع، ومنه  SAJD متوازي أضالع منه  SAMEإن 
  .]FG[ منتصف K، وبنفس الطريقة نجد 

  . سداسي منتظمLJIKMNومنه المضلع 
  

    مستقيم ومستو-  مستويان-مستقيمان  :  التّوازي
 ــــــــــــــــــــــــ

38.  
 (AF)//(DG) و (AF)//(MN)، ألّن (DG)//(MN)  .أ 
 (LN) و (MN)، ومنه كّل من (LN)//(AD) .ب 

، ومنه المستوي (AFD)يوازي المستوي 
(NLM) يوازي المستوي (ADF). 

 .(MNC) يوازي المستوي (AL) ومنه المستقيم (AL)//(NC)  .ج 
 

39.   
 نجد AA1A3بتطبيق عكس مبرهنة طالس في المثلّث  .أ 

(HF)//(A1A3)لمستقيم  ومنه ا(HF) يوازي المستوي (BCD). 
 يوازي المستوي (GH)بنفس الطريقة نجد أّن المستقيم   .ب 

(BCD) ومنه المستويان ،(BCD) و (FGH)متوازيان . 
 
40.   
بتطبيق مبرهنة مستقيم المنتصفين في مثلّث نجد أّن كالّ من  .أ 

 (BD) و (CD) و (BC) يوازي (EH) و (IH) و (EI)المستقيمات 
 .(BCD) ومنه فإّن كالّ منها يوازي المستوي على التّرتيب،

، ]IJ[ متوازي أضالع، ومنه للقطع EHFG و EIJGكّل من  .ب 
]FH[ ،]EG[نفس المنتصف . 
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41.   
 تنتمي إلى أحرف رباعي الوجوه J و I و H و G و F و Eالنّقط 

فهي تعّين سداسي وجوه أربع منها محمولة على أوجه رباعي 
  .EGI و GFH: خامس والسادس هما، والوجهان الABCDالوجوه 

بتطبيق مبرهنة مستقيم المنتصفين في مثلّث، وحيث أّن كّل مثلثات 
الشّكل متقايسة األضالع، نجد أّن أحرف سداسي الوجوه متقايسة 

  .وكل منها طوله يساوي نصف طول حرف رباعي الوجوه
  
  

 ]AD[ و ]AC[ مع (P) تقاطع L و Nنفرض أّن  .42
 (BD)//(ML) و  (BC)//(MN)على التّرتيب، إّن 

  )خاصية مستو يقطع مستوين متقاطعين(
  
  
  

43.   
 ألّن (AHD) يوازي المستوي (BC)المستقيم . ب

(BC)//(HD) ومنه المستوي ،(EBC) المستوي  يقطع
(AHD)  في مستقيم(LM) يوازي (BC) ومنه ،(LM) يوازي 

(P).  
      .('P) يوازي (LM)بنفس الطريقة نبّين أّن 

  
  

 (BE)//(CD) ألّن (ABE) يوازي المستوي (CD) المستقيم .44
 في مستقيم  (ABE)  يقطع المستوي(CDN)ومنه المستوي 

(MN) يوازي (CD) ومنه الّرباعي ،DCNM هو شبه 
  .منحرف

  
45.   
 (AC) متوازيان ألّن كّل من (ACH) و (BGE)المستويان   .أ 

 ،   ACGEكّل من   ((BGE) يوازي المستوي (AH)و 
AHGBمتوازي أضالع .( 

 و (BGE) يقطع كالّ من المستويين (AFGD)المستوي  .ب 
(ACH) في (GG') و (AA') على التّرتيب، حيث G' 

  متوازي 'AG'GA، و]CH[ منتصف 'A و ]EB[منتصف 
 ]'AA[ و ]'GG[ مع ]FD[ تقاطع 'O و Oأضالع، نسمي 
 .على الترتيب
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 في المثلّث ، وأخرى'AFOبتطبيق مبرهنة مستقيم المنتصفين مّرة في المثلّث 
DGOنجد المطلوب .  

46.   
 متوازيان ألّن كالّ (CDEF) و (LMN)المستويان   .أ 

 (CDEF) يوازي المستوي (MN) و (ML)من 
)(ML)//(CF) و (MN)//(DC).( 

 .(CDEF) و (LMN) ينطبق المستويان F على النّقطة Lعندما تنطبق النقطة   .ب 
    مستويان- مستقيم ومستو -مستقيمان : تعامد

47.   
 ألّن (BDM) عمودي على المستوي (AC) المستقيم  .أ 

(DM)⊥(AC) و (BM)⊥(AC))  خاصية المتوسط في مثلّث
 )متساوي الّساقين

 وبالتالي (BDM) عمودي على كّل مستقيم في المستوي (AC)نستنتج أّن ) أ(من  .ب 
 (BD)فهو عمودي على 

  
48.   
 ومنه ADC متوسط في المثلّث متقايس األضالع (AM)  .أ 

(AM)⊥(CD)يقة نجد أّن ، وبنفس الطر(BM)⊥(CD) ومنه ،
 .(ABM) عمودي على المستوي (CD)فإّن المستقيم 

 هو مجموعة نقط الفضاء المتساوية (ABM)بسهولة نستطيع أّن نبّين أّن المستوي  .ب 
  .]CD[المسافة عن طرفي قطعة المستقيم 

  
 

49.   
  متناصفان]DF[ و ]MN[ متوازي أضالع، قطراه MFNDالّرباعي   .أ 

  . متناصفان]DF[ و ]EC[وازي أضالع، قطراه  متCDEFالّرباعي 
 متوازي EMCN متناصفان، والرباعي ]EC[ و ]MN[ومنه 

 .  تنتمي إلى نفس المستويE ،M ،C ،Nأضالع، النّقط 
  بداللة EMCNيمكن حساب أطوال أضالع الّرباعي  .ب 

   EMCNطول حرف المكعب والتأكد من أّن الّرباعي     
 (EC)⊥(MN)معّين، ومنه     

  
  
 

وجود مستقيم في أحد المستويين عمودي على مستقيمين متقاطعين من المستوي  .50
 .اآلخر
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51.   
 ألّن (AD)⊥(EB) مرّبع، و ABFE ألّن (AF)⊥(EB)لدينا  •

(AD) عمودي على المستوي (ABE) فهو عمودي على كّل 
  عمودي على المستوي (EB)ومنه . مستقيم فيه

    (AFD) وبالتالي فهو عمودي على (DF) ... (1)  
  (2) ... (DF) عمودي على (BG)بنفس الطريقة نبّين أّن 

   (BGE) عمودي على المستوي (DF) نجد أّن (2) و(1)من 
 و ]EB[ تقاطع 'G حيث ('GG) في (BGE) يقطع المستوي (AFD)المستوي  •

]AF[ ومنه ،(DF) يقطع المستوي (BGE) في النّقطة O نقطة تقاطع (DF) 
 هي مركز ثقل O والتحقق من أّن 45فادة من التّمرين رقميمكن االست. ]'GG[و

  . EBGالمثلّث 
  
  

52.   
 AC=2EF و  (AC)//(EF)إن    .أ 

، ومنه فإّن AC=2HG و(AC)//(HG)وكذلك 
(EF)//(HG)و EF=HG والّرباعي ،EFGH 

  .متوازي أضالع
 ألنّه عمودي على مستقيمين متقاطعين (ABD) عمودي على المستوي (AC)إن 

  . مستطيلEFGH، والّرباعي (HE)⊥(FE) وبالتالي (HE)⊥(AC)فيه، ومنه 
 .AC=BD مرّبعا في حالة EFGH، ومنه يكون الّرباعي BD=2HE بما أّن   .ب 

 
53.   

 (P) مستقيمين من المستوي (D2) و (D1)ليكن 
 عموديا (∆)، والمستقيم Oمتقاطعين في النقطة 

. (P) مستقيم من (D)على كّل منهما، وليكن 
  .(D) عمودي على (∆)لنبّين أّن 

  :توجد حالتان
1. (D) يشمل النقطة O. 

 الموازي ('∆) المستقيم Oنرسم من النقطة 
 عمودي على كّل من ('∆)، إن (∆)للمستقيم 

(D) و (D') . يكفي اآلن أّن نبّين أّن(∆') 
  .(D)عموديا على 

ما ، ونرسم مستقيO متناظرتين بالنّسبة الى النقطة 'A و A نقطتين ('∆)نعلّم على 
(L)  يقطع المستقيمات (D1) و (D2) و (D) في النقط M1 و M2 و Mعلى التّرتيب .  

  : متساوي الّساقينAMA'لنّبين أّن المثلّث 
  )]'AA[ محور AM1=A'M1) (D1):  متقايسان ألّنA'M1M2  وAM1M2المثلثان 

  )1 (  .. AM2M= A'M2M مشترك، ومنهM1M2و) ]'AA[ محور AM2=A'M2) (D2)و 
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 AM2=A'M2و)  1(  من  AM2M= A'M2M:  متقايسان ألّنA'MM2  وAMM2ثان المثل
)(D2) محور ]AA'[ ( وMM2 مشترك، ومنه AM=A'M.  

  . متساوي الّساقين'AMAوبالتالي المثلّث 
 عمودي على (D)، فإّن ]'AA[يشمل منتصف الضلع ) (D)أي  ((OM)وبما أّن 

(AA'))  أي(∆')(  
  .(D) عمودي على (∆)ومنه فإّن 

2. (D) ال يشمل النقطة O. 
 ('D) عمودي على (∆)إّن . (D) ويوازي O يشمل النقطة ('D) مستقيم (P)يوجد في 

  .(D) عمودي على (∆)حسب ما سبق، ومنه 
  

54.  
. (BC)⊥(AD)، ومنه فإّن (ABC) عمودي على المستوي (AD)إن   .أ 

 وبما أّن المثلّث 
      ABCمتساوي الّساقين و M  منتصف   
      ]BC[  فإّن(AM)⊥(BC) ومنه فإّن ،   
      (BC) عمودي على المستوي (AMD) .  ومنه  
      (BC)⊥(MD). 

 . متساوي الّساقينBCD فإّن المثلّث ]BC[ محور (MD)بما أّن  .ب 
  

  حجوم- مساحات -أطوال 
55.        

  AO=32  و  AH=35  و  OH=3لدينا 
239,1036مساحة القاعدة تساوي      cm= A1 =  
250,35356المساحة الجانبية تساوي cm=A2 =  
  :المساحة الكلية تساوي

          289,4535636 cm=+ A1 + A2 =   
379,593236الحجم يساوي  cm=× V =  

 

56.  
 قائم ، ABC ، ACD ، ADE ، ABEكّل من المثلثات   .أ 

 .AB=AC=AD=AEومتقايسة فيما بينها، ومنه 
 :  يساويABCDEطول الحرف الجانبي للهرم  .ب 

cmAB ومنه OB=22لدينا  49,826 ==  
cmAH     و         25,8172 == 

216المساحة الجانبية تساوي .ج  17 65,97cm= A  = 
367,42الحجم يساوي  cm V  = 
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57.  
  (EMH)  تقاطع المستوي 'Mلتكن   )أ 

   تقاطع المستوي 'N و (DCG)و المستوي 
(ENH) و المستوي (DCG). 

 متوازي أضالع EMM'H  ، ENN'Hإّن كالّ من 
، ومنه فإّن كالّ ('HN)⊥(EH) و('HM)⊥(EH)و

 . مستطيلEMM'H  ، ENN'Hمن  
567 من المعادلة x نحسب  )ب 

3
15,318

2
1

×=××x 
 cm = x 6ومنه  
567 من المعادلة    yنحسب 

3
15,39

2
1

×=××y 
 cm = y 12ومنه  

 
58.    

 (P) وبما أّن المستوي AB=CD و  (CD)//(AB)نبّين أّن  )ب 
  . مستطيل ABCDعمودي على مستويي القاعدتين فإّن 

cmABلدينا  89252 =−=  
280108:  تساويABCDمساحة  cm=× = A   

 
  باستعمال جدول التناسبية اآلتي    .59

α 360°  
2 r π  2 a π 

raنجد  .1 360=α 

2. cmar 5,2
4

== 

3. 25,0
2

sin ==
BO
BHβ ومنه °≈ 29β  

 
60.  

 .  متقايسة MIJKLNنة مستقيم المنتصفين نجد أّن أحرف المجّسم بتطبيق مبره  )أ 

 يساوي  MIJKLNطول حرف المجّسم  )ب 
2
2a 

 نفس ]AB[ ،]AB[ ،]AB[ مرّبع و للقطع IJKLنجد أيضا أّن الّرباعي ) أ(من   )ج 
 IJKL، ومنه حجم المجّسم (IJKL) عمودي على المستوي (MN)المنتصف ، و 

: يساوي
622

2
2
2

3
12

3aaaa =
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
×⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
× 
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 تساوي ABCDEFGH وحجم المكعب  MIJKLNالنّسبة بين حجم 
6
1  

 .MIJKLNتصميم للمجّسم   )د 
  

  
  
  
  
  
 مسائلال
 

61.  
1        .  
   
  
  
  
  
  
  
 . متوازي أضالع ABCDفي الشّكل يبدو الّرباعي  )ب 
 ومنه فإّن ،)(ABCD)العمودي على المستوي  ( (SO) يشمل(SBD)المستوي   )ج 

 . متعامدان(SBD) و (ABCD)المستويين 
 يقطعهما في (ABCD) غير متعامدان، ألّن المستوي (SBD) و (SAC)المستويان 

  .(BD) و(AC)مستقيمين غير متعامدين 
  .ABCDيمكن افتراض أنهما متعامدان والوصول إلى تناقض في المستطيل  •

توجد نقطة من ( وغير منطبقينS مشتركان في النّقطة (ABS) و (DCS)المستويان   )د 
 .Sفهما متقاطعان في مستقيم يشمل النّقطة ) أحدهما ال تنتمي إلى اآلخر

 يوازي كالّ من المستويين )AB( المستقيم )ABS( و )DCS(إنشاء تقاطع المستويين 
(DCS) و (ABS) فهو يوازي مستقيم تقاطعهما، واإلنشاء يتم برسم المستقيم ، 

 .Sلذّي يشمل  ا(AB)الموازي لِـ 
            AB = DC و SA = SB = SC = SDإن )  ه

  . ومنه المطلوبAD = BC     و 
2.  

cmAOإّن    )أ  568
2
1 22   ومنه =+=

                             ( ) cmSA 10535 22
=+= 

 فوق Sشاهد ونقطة الم
  (ABC)المستوي 

 في Sالمشاهد ونقطة 
جهتين مختلفتين بالنّسبة 

  (ABC)إلى المستوي 
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لدينا  )ب 
2
3

10
35)sin( ==SAO 60=° ومنهSAO 

  .]BC[ و ]AB[ على كّل من Sطان العموديان للنّقطة  المسق''S و 'Sليكن   )ج 
  : تساويSABCD  ومنه الكلية للمجّسم = ''SS 91  و   = 'SS 212إّن  

( ) 256,178689132182 cm=×++×= A 
  وحجمه يساوي 
                369,4156835 cm=×× = V  

  
  

62.  
1.  
 عمودي (BC)و . (BCD) عمودي على المستوي  (AH) ألّن (AH)⊥(BC)لدينا   )أ 

 ]BC[ ومنتصف (AD) عمودي على المستوي الذّي يشمل (BC) ألّن (AD)على 
  )البرهان بسيط(

، فهو عمودي على (AHD) عمودي على المستوي (BC)ومنه 
(DH) لكن المثلّث ،BCDتقايس األضالع ، ومنه  م(DH) متوسط 
  .فيه

  .BCD متوسط في المثلّث (BH)بنفس الطريقة نبّين أّن 
  .BCD هي مركز ثقل المثلّث Hومنه فأّن النّقطة 

لدينا  )ب 
2
3' aBB  ومنه =

3
3aBH  و=

3
6aAH = 

  )ج 
3
3)cos( ==

AB
BHABH  ومنه °= 55ABH 

 
2.  
 (BCD) و (IJK) ،  ومنه المستويان (BCD) يوازي المستوي (JK) و (IJ)كّل من   )أ 

 .متوازيان
 و (IJK) ألّن المستويين (BH)//(IH)، إن (IJK) والمستوي (AH) تقاطع 'Hلتكن  )ب 

(BCD) متوازيان، والمستوي (ABH) يقطعهما في (IH)  و (BH) ،على التّرتيب 
 منتصف  'H نجد  أّن ABHمستقيم المنتصفين في المثلّث ثّم بتطبيق مبرهنة 

]AH[. 
 هو رباعي وجوه منتظم طول حرفه AIJKالمجّسم  )ج 

2
a 

 :ABCDالمساحة الكلية لرباعي الوجوه   )د 

لدينا  
2
3' aAB =   
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 32a = A:  ومنه المساحة الكلية تساوي

3: الحجم يساوي
24

2
3

6
2

3
22

1
3
1 aaaa

=
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
×⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×× = V  

 :IJKBCDالمساحة الكلية للمجّسم ) ه

  لدينا   
4
3

2
' aAB

=   

2:    ومنه المساحة الكلية تساوي
16

313 a= A 
  :   الحجم يساوي

  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
×⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
××−

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
×⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
××

6
6

4
3

42
1

3
1

3
6

2
3

22
1

3
1 aaaaaa= V  

                                                  
192

273a=  

 
63.       

 ومنه النّقط (ML)//(IJ) و(LK)//(NI) و(KJ)//(MN)إّن   )أ 
I ،J ،K ،L ،M ،Nتنتمي إلى نفس المستوي . 

عه يساوي طول ضل( سداسي منتظمIJKLMNالشّكل   )ب 
cm23 

)إّن   ) cmOO
2

63
2

2323'
2

2
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 IJKLMN ومنه مساحة السداسي =−

  : تساوي
277,46327

2
6323

2
16 cm≈=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
××× = A 

BI              )ج  BJ BK BL BM BN= = = = = 
         36 9 45 6,71cm= + = =  

HIوكذلك             HJ HK HL HM HN= = = = =  
        36 9 45 6,71cm= + = = 

 نفس المنتصف فإّن ]IL[ ،]JM[ ،]KN[ ،]BH[، وبما أّن للقطع )ج(من الجزء   )د 
 عمودي على (BH) ومنه ]AB[ هو مستوي محور للقطعة (KLMNIJ)المستوي 
 .، ونقطة تقاطعهما هي مركز المكّعب(IJKLMN)المستوي 

رفه الجانبية متقايسة وقاعدته سداسي منتظم،  هو هرم أحBIJKLMNالمجّسم ) ه

cmBHارتفاعه  33
2

=.  
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324333حجمه يساوي       
2

6323
2
16 cm=×⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
××× = V  

 ومنه BJ=45إّن 
2

29'=BO ومنه المساحة الكلية تساوي   

    281
2

2923
2
16 cm=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
××× = A 

  
64.   

تقاطع . M في النّقطة ]CD[ يقطع N الذّي يشمل النّقطة (GF)المستقيم الموازي لِـ   .أ 
 هو (DCGH) ومع المستوي (MN) هو(ABCD) مع المستوي (FGN)المستوي

(GM) 

 .ب 
3
10aFN = ،  

3
19aGN = 

 .CGM قاعدته مثلّث قائم  هو موشور قائمBFNCGMالمجّسم  .ج 
  : تساويBFNCGMالمساحة الكلية للمجّسم   .د 

3
)

3
10

3
( aaaaaa ×+++= A  

     22
3

105 cma+
=  

33:  يساويBFNCGMحجم المجّسم 
6
1 cma=V  

 لمقاطع من الّدرسترابط  
 

  األنشطة  الّدرس
رقم النشاط في 
مقطع الطرائق 
  والتمارين المحلولة

تعلم 
  لبرهانا

  ا.إ.ت

الّتمثيل بالمنظور 
   2  4 − 3 − 2  .متساوي  القياس

المستقيم والمستوي 
  1  .في الفضاء

:  األوضاع النسبية لـ
  مستقيم -مستويين  

  .  مستقيمين-ومستو 
3  

  5 − 4  .الّتوازي في الفضاء
  .الّتعامد في الفضاء

5 − 6 − 7  

6  
  −  4 − 1  )تذآير(الحجوم 
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   الهندسة المستوية−8
 

يتعلق اآلمر في هذا الباب بإعادة تناول الكفاءات المستهدفة في التّعليم المتوسط 
للّدعم والتّعزيز والتّوسع، بغية التّحكم فيها من ناحية، وامتالكها كأدوات لحّل 

 :مشكالت من ناحية أخرى، وذلك في المجاالت اآلتية
 .المستطيل، المرّبع، المعّين: لخاصيةمتوازي األضالع، ومتوازيات األضالع ا •
 .المثلّثات الخاصية، والمستقيمات الخاصية في مثلّث •
 .الّزوايا والّدائرة •
نظريتي طالس وفيثاغورس وعكس كّل منهما، وتوظيفها في حّل مسائل  •

 .هندسّية
 .النّسب الثلثية •
  .المثلثات المتقايسة والمثلثات المتشابهة •
 .النّقطية التّحويالت •

فإّن نقطة البدء، قبل الشّروع في تقديم مفهوم ما في هذا المجال، هي تحديد لذا 
مكتسبات التّالميذ حول هذا المفهوم، والتّحقق من مدى تحكّمهم في المعارف 

والمهارات التّي يمتلكون، وجعلها أرضية للعمل معهم لتحقيق الكفاءات المذكورة 
  .أدناه

 البرهان واستعمال مفردات المنطق يتيح هذا الباب الفرصة لمواصلة تعلم
، ويمكن استغالل براهين الخواص المشتركة )االستلزام، االستلزام العكسي،التّكافؤ(

المحافظة على استقامية النّقط، التّوازي، األطوال، المساحات، (للتحويالت النّقطية 
 .محال هندسية أو إنشاءات هندسيةوتوظيفها في البحث عن  ،)أقياس الّزوايا

  

 الكفاءات المستهدفة •
  

ينتظر من التّلميذ في نهاية هذا الباب امتالك أدوات متعلقة بالهندسة المستوية، 
والتّحكم فيها بحيث يكون قادرا على توظيفها لحل مشكالت في شتّى المجاالت 

  :، وهي متضمنة في الكفاءات اآلتيةوالميادين المرتبطة بها
  تعاليق  الكفاءات

يها حل مشكالت توظف ف •
خواص األشكال الهندسية 

  .المألوفة

األشكال الهندسية المألوفة، هي التّي تناولها  
: التّلميذ في مرحلة التّعليم المتوسط وهي

متوازي األضالع، المعين، : الّرباعيات مثل
إلخ، والمثلثات ... المستطيل، المربع، 

المستقيمات الخاصة في المثلث، الّدائرة، 
  .القرص

كال الهندسية المألوفة تعتبر إّن خواص األش 
من المكتسبات القبلية، لذا فإّن التّركيز يكون 
  .على توظيف هذه الخواص في حّل مشكالت
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توظيف مبرهنتي طالس  •
وفيثاغورس وعكس كل منهما 

  .لحل مشكالت

بعد التّذكير بالمبرهنتين المذكورتين، يكون  
التّركيز على توظيفهما وكذا توظيف عكس 

وضعيات مختلفة ومتنوعة، كل منهما في 
بهدف التّحكم فيها واكتسابها كأدوات لحل 

  .مشكالت
لتعرف على اختيار مقياس ل •

  .المثلثات المتقايسة

لتعرف على اختيار مقياس ل •
  .المثلثات المتشابهة

حتى نضمن تحقيق الكفاءة المستهدفة، ينبغي  
التّدرج في اختيار المقياس األنسب للتعرف 

على المثلثات المتقايسة أو المتشابهة، 
يدوية، وتمكين واالنطالق من الممارسة ال

التّالميذ من التّحقق باستعمال مختلف الوسائل 
الهندسية، من ثّم يشرع في التّوسع 

  .الّرياضياتي

 النّقطية استعمال التّحويالت •
األشكال الهندسية  وخواص
  .لحل مسائلالمألوفة 

المحوري، ُيكتفى بالّدراسة الهندسية للتناظر  
التّناظر المركزي، االنسحاب، الّدوران دون أية 

 .دراسة تحليلية
يكون العمل على اكتساب خواص التّحويالت  

  .وتوظيفها لحل مشكالت
 

 هيكلة الباب •
 

 األنشطة 
تحتوي هذه الفقرة على ثمانية أنشطة، حرصنا في بنائها على أّن تضمن 

 والتمهيد الستكشاف وبناء المفاهيم معالجتها استذكار بعض المعارف أو المهارات،
 . المستهدفة، وهي مرتبة حسب ترتيب تناول المفاهيم المقدمة في الدرس

رقم 
  إرشادات لإلنجاز والحّل  األهداف  النّشاط

1  
توظيف بعض  

خواص متوازي 
  .األضالع

2  
توظيف بعض  

خواص متوازيات 
 .األضالع الخاصة

يستغل هذا النّوع من األنشطة لتذّكر بعض  •
خواص متوازي األضالع، ومتوازيات األضالع 

  .اصة والتّحقق من مدى تحكم التّالميذ فيهاالخ
يستحسن أّن يكون العمل فيها فرديا، ويستوجب  •

  .متابعة خاصة من قبل األستاذ

3  
التّحقق من بعض  

خواص المثلثات 
والمستقيمات 

الميذ بأجزائه إّن إنجاز هذا النّشاط مع التّ •
الثالثة، يمكّن من مسح جّل عناصر المثلث، 
والعالقات فيما بينها، وكذا بعض المستقيمات 
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الخاصية في مثلّث، 
  .واستخدامها

الخاصة وجملة من خواصها، وأما ما تبقى من 
خواص ومستقيمات خاصة كاألعمدة 

والمتوسطات فهي معروضة في مقاطع الباب 
  .األخرى

4  

التّحقق من صحة  
مبرهنة فيثاغورس 

 .واستعمالها
.حساب نسب مثلثية 
  

البأس أّن  نذكر للتالميذ اهتمام الّرياضيين بهذه  •
طريقة  367المبرهنة، وأنهم وجدوا لها حوالي 

وأن  إلثبات صحتها عبر تاريخ الّرياضيات،
النّشاط المقترح مبني على طريقة تنسب إلى 
الّرئيس العشرين للواليات المتحدة األمريكية 

-Abraham Garfield (1831أبراهام قارفيلد 
 1 ويذكر أنه استلهمها من طريقة،(1881

 .وجدها الصينيون هي أقدم إثبات لهذه المبرهنة
تسمح برامج الهندسة الحركية، وكذا برنامج  •

PowerPoint بمشاهدة عينية لصدق هذه 
 .المبرهنة

ليس الهدف هو تدريس مبرهنة فيثاغورس  •
وبرهانها فحسب، بل ينبغي تمكين التّالميذ من 
توظيفها وعكسيتها في إنجاز حسابات أو نسب 

  .المثلثية أو بناء تبريرات

5  

حساب نسب مثلثية  
وزوايا في مثلث 

 .قائم
التّحكم في خوص  

الّزوايا المركزية 

في الجزء األول يطلب من التّالميذ في البداية  •
 .M قائم في AMBالتّحقق من أّن المثلث 

 المحيطية مركزية والّزوايا الّزوايا الموضوع •
درسه التّلميذ في الّسنة الّرابعة من التّعليم 

المتوسط، وبالتّالي فمن أحد أهداف هذا النّشاط 

                                                 
ثم حساب مساحته   ، والتّأكد من أنّه مربعABCD تعتمد الطّريقة الصينية على إنشاء الرباعي   1

      .بطريقتين مختلفتين
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هو التّحقق من مدى اكتسابه للمعارف والمهارات  . المحيطيةوالزوايا
  .المرتبطة بالموضوع

6  

استذكار حاالت  
  . تقايس مثلثين

ينجز النّشاط فرديا، وتتم المقارنة ضمن ثنائيات، •
ثّم يستخلص التّعريف وحاالت تقايس مثلثين 

 .جماعيا
ينبغي اإلشارة إلى التّقايس المباشر والتّقايس غير •

المباشر، وربط كل منهما باتجاه قراءة الّرؤوس 
 .المتماثلة في المثلثين المتقايسين

7  

التّعّرف على حاالت 
  .تشابه مثلثين

ينجز الجزء األول من النّشاط فرديا، ويستخلص  •
نه تعريف المثلثين المتشابهين، ثّم تستغل النّتيجةم

المتوصل إليها في معالجة الجزء الثاني واستنتاج
تناسب أطوال األضالع، وهذه النّتيجة مقدمة على

  .شكل مبرهنة في الّدرس

8  

التّعرف على بعض 
الخواص الممّيزة 

لالنسحاب والتّناظر 
المركزي والتّناظر 
المحوري والّدوران

القّص واللصق، وكذا الطي، واستعمال إّن  •
الورق الشّفاف هي أدوات اإلثبات التّي يعتمدها 
التّلميذ في بداية العمل على خواص التّحويالت 
النّقطية، ثّم ننتقل به شيئا فشيئا إلى االستدالل 

 .والتّبرير الّرياضياتي
كما ورد في المنهاج فإّن األمر هنا يتعلق  •

ناظر المحوري، التّناظر بالّدراسة الهندسية للت
المركزي، االنسحاب، الّدوران دون أية دراسة 

  .تحليلية
    
 الّدرس 

 

كما سبق ذكره، فإّن جّل المفاهيم المقدمة في هذا الباب ليست جديدة بالنّسبة إلى 
التّالميذ، فلقد تّم تناولها في التّعليم المتوسط، وهي مقدمة هنا بتوسع رياضياتي نسبي، 

 تمكين التّالميذ من استذكار معارفهم ومكتسباتهم حولها، والعمل على دعمها لذا ينبغي
  . وتعزيزها وتوظيفها لحل مشكالت

 واستعمال مفردات المنطق بما يقدمه من البرهنةيستغل هذا الباب لمواصلة تعلم 
خواص هندسية أساسية بطريقة تتيح الممارسة والتّخمين والتّحقق وبناء براهين 

 :ت، ويتشكل الّدرس من العناصر اآلتيةواستدالال
   متوازي األضالع

 المثلثات، والمستقيمات الخاصية في مثلّث 
   النّسب المثلّثية-مبرهنة فيثاغورس وعكسها 

 مبرهنة طالس وعكسها
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  الّزوايا والّدائرة
 المثلّثات المتقايسة
 المثلّثات المتشابهة

  ) خواص–تعاريف (التّحويالت النّقطية 
  

 طرائق وتمارين محلولة 
تجد في هذه الفقرة عشر تمارين محلولة بهدف تمكين التالميذ من اكتساب 

منجية وطرائق لمعالجة بعض أصناف من المسائل، أو محاكاتها إليجاد طرائق حّل 
  .مناسبة عندما يتعلق األمر بمسائل من نوع جديد

 
رقم 
  النّشاط

المحتوى 
  ز والحّلإرشادات لإلنجا  األهداف  المستهدف

1.

متوازي 
  األضالع

البحث عن  
منتصف قطعة 

مستقيم باستعمال 
بعض خواص 

متوازي 
  .األضالع

o  يتدرب التّلميذ في مثل هذا التّمرين
على بناء برهان انطالقا من شكل 
بسيط نسبيا، يعتبر أوليا في مسائل 

 . ذوات أشكال أكثر تعقيدا
o  يتدرب التّلميذ على استعمال بعض

  .ضالع للتبريرخواص متوازي األ

2.

إثبات أّن    المثلّثات
المتوسطات في 
مثلّث متقاطعة في

نقطة واحدة 
باستعمال متوازي

  .األضالع

تمكين التّلميذ من تعلم كيفية إلثبات  .1
أّن ثالثة مستقيمات متقاطعة في نقطة 

 .واحدة
استعمال متوازي األضالع كأداة لحل  .2

  .مسألة

3.

 مستقيم
  أولر

معرفة مستقيم  
ض أولر، وبع
  .خواصه

تمكين التّلميذ من تعلم كيفية إلثبات  .1
 .أّن ثالث نقط في استقامية

استعمال بعض الخواص الهندسية  .2
 .األساسية في المثلث والّدائرة لإلثبات

يمكن استعمال أحد برنامج الهندسة  .3
 Cabri Géomètre II Plus :الحركية مثل

آلنها تساعد على تخمين النّتيجة 
ث عن المنتظرة، وتسهل البح

  .المبّررات

4.
مبرهنة 

فيثاغورس 
استعمال مبرهنة  

فيثاغورس 
أو (إلثبات فيما إذا كان مثلّث ما قائما  .1

، يمكن حساب مرّبع طول )غير قائم
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أوعكسها للتأكّد 
من أّن مثلّثا قائم 

  .أو غير قائم

كّل ضلع من أضالعه، ثّم تطبيق 
 .مبرهنة فيثاغورس أو عكسها

 ANB المثلّث لو كان" إّن النّص اآلتي  .2
 هو ]AB[، ألّن Nقائما، لكان قائما في 

 +  AB 2 =  AN 2أطول ضلع فيه، ولكان   
NB 2  ال "  حسب مبرهنة فيثاغورس

يصرح به التّالميذ في إثباتاتهم 
ويعتبرونه متضمن فيما تبقى من 

  .نص البرهان

5.

النّسب 
  المثلّثية

حساب أطوال  
باستعمال النّسب 
المثلّثية في مثلّث 

  .قائم

نبدأ بتحديد المثلّث القائم الذّي سنطبق  .3
المثلّثية ) أو النّسب(عليه النّسبة 

  .المناسبة

6.

مبرهنة 
  طالس

حساب أطوال  
باستعمال مبرهنة 
طالس، وتوظيفها 

  .كأداة لإلثبات

نبدأ أوالً بتحديد عناصر الشّكل التّي  .1
تسمح بتطبيق مبرهنة طالس ثّم كتابة 

هذا التّناسب التّناسب، فاالستفادة من 
 .حسب الحاجة

لتطبيق عكس مبرهنة طالس نبّين  .2
للتالميذ أّن  تساويتين نسبتين هوشرط 

  ).أنظر البرهان(الزم وغير كاف 
  

7.

الّزوايا 
  والّدائرة

بناء براهين  
باستعمال بعض 
خواص الّزوايا 

المركزية 
.والّزوايا المحيطة

يستغل هذا التّمرين لتمكين التّالميذ من 
  : بعض الطرائق مثلاكتساب 

لدراسة طبيعة رباعي يمكن البحث  .1
 .عن الخواص المتعلقة بقطريه

تكون قطعة مستقيم قطرا في دائرة  .2
إذا كانت وترا في مثلّث قائم رؤوسه 

  إلخ.   ... من هذه الّدائرة

8.

المثلثات 
  المتقايسة

إثبات تقايس  
قطعتي مستقيم 

) تساوي طولين(
زاويتين تقايس أو

ثلّثاتباستعمال الم
  .المتقايسة

كتابة الّرؤوس المتماثلة في مثلثين 
متقايسين يساعد على استنتاج العناصر 

  .  المتقايسة

أثناء مرحلة التّحليل ينبغي تدريب  .1إثبات صحة  المثلثات .9
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العالقات المترية   المتشابهة
في المثلّث القائم 
وبرهان مبرهنة 

فيثاغورس 
باستعمال المثلّثات

  .المتشابهة

الميذ على االنتقال من مساواة بها التّ
جداءات إلى مساواة بها نسب 

  . والعكس
لكتابة التّناسب بين أطوال األضالع  .2

المتماثلة لمثلّثين متشابهين يستحسن 
تدريب التّالميذ على البدء بكتابة 
  .الّرؤوس المتماثلة تحت بعضها

10.

التّحويالت 
  النّقطية

استعمال  
الّدوران إلثبات 

 أّن نقطا في
  .استقامية

يمكن في البداية أّن نطلب من التّالميذ  .1
المحاولة في البحث عن حّل مناسب 

 .دون توظيف الّدوران
هذا النّوع من التّمارين، التّي يصعب  .2

حلّها باستعمال الخواص الهندسية 
األساسية، تمثل الوضعيات األنسب 

القتناع التّالميذ بضرورة امتالك 
ها كأدوات التّحويالت النّقطية وتوظيف

  .للبرهان
 

 تعلّم البرهنة 
 

الهدف من هذه الفقرة هو تعلّم معالجة مسائل اإلنشاءات الهندسية والبحث عن 
  .مجموعات النّقط بواسطة التّحليل والتّركيب، واستعمال التّحويالت النّقطية

يسمح، الحّل المقترح في المسألة األولى، للتالميذ من إدراك دور التّحويالت 
  .طية عندما توظف في حّل مسألة إنشاء هندسيالنّق

يمكن استغالل برامج اإلعالم اآللي الخاصية بالهندسة المتحركة، في كل من 
  . المسألتين المقترحتين وذلك لما تقّدمه من مساعدة على التّخمين، والبحث عن حّل

  
 استعمال تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال 

  

ثيات فيثاغورسية من األعداد الطبيعية يستهدف هذا النّشاط البحث عن ثال
  . )إكسال(باستعمال برنامج 

يتدرب التّلميذ خالل هذه الفقرة على استعمال ورقة حساب من برنامج إكسل، 
وإعدادها الستخراج ثالثيات فيثاغورسية من األعداد الطبيعية حلول المعادلة         

a2  +  b2  =  c2من العائلة  :  
       a = k(x2 –  y2)  ; b = 2 k x y  ; c = k( x2 +  y 2)  مع    k = 1 

يالحظ التّلميذ بعد إعداد ورقة الحساب العالقات بين الخاليا التّي استعملها، 
البحث عن حلول لمسائل من نوع ويكتسب وسيلة جديدة، قد تساعده مستقبال في 

  .آخر
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 حّل مسألة إدماجية 
  

الج بعض خواص مماس دائرة، والمماس المسألة المقترحة في هذه الفقرة تع
  .المشترك لدائرتين بتوظيف بعض المكتسبات المحصل عليها في هذا الباب

من المفيد تنويع طرائق الحل مع التّالميذ، وتدريبهم على تنويع الوسائل 
المستعملة، وشد انتباههم إلى ما يترتب على الحّل عند تغيير الوسيلة، وهذا في 

هندسة مستوية، حساب (سة التّحليلية أين يمكنهم تغيير حتى اإلطارانتظار باب الهند
  ...).شعاعي، معالم مستوية، 

  
 ترابط لمقاطع الباب 

 

  األنشطة  الّدرس
رقم النشاط في 
مقطع الطرائق 
  والتمارين المحلولة

تعلم 
  ا.إ.ت  البرهنة

      1  2 − 1  متوازي األضالع
 المثلثات،

والمستقيمات 
 ث الخاصية في مثلّ

3  2 − 3  
    

مبرهنة فيثاغورس 
 النّسب –وعكسها 
  المثلّثية

4  4 − 5  
    

مبرهنة طالس 
  6  −  وعكسها

    

      7  5  ةالّزوايا والّدائر
      8  6  المثلّثات المتقايسة

      9  7 المتشابهةالمثلّثات  
التّحويالت النّقطية 

 –تعاريف (
  )خواص

8  10  
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 تمارين ومسائل 
  

   ئ ؟أصحيح أم خاط
  .صحيح .2  .خطأ .1

  . الممثل في الشّكل ليس متوازي أضالعABCDالّرباعي  .3

  .صحيح .4

 . صحيح)ج.       صحيح) ب.     خطأ) أ .5

 .صحيح .9 .خطأ .8 .صحيح .7 . خطأ .6
 .خطأ .13 .صحيح .12 .صحيح .11 .صحيح .10
 . صحيح)ج.        خطأ) ب.    صحيح) أ .14
 .صحيح .18 . خطأ .17 .صحيح .16 .صحيح .15
 .صحيح) ب.     خطأ) أ .19
 .حصحي) ب.     خطأ) أ .20
 . صحيح)ج  .    صحيح) ب.     خطأ) أ .21
 . صحيح)ج  .     خطأ) ب  .   خطأ) أ .22
 .صحيح .23
 . صحيح)ج  .    صحيح) ب.     خطأ) أ .24
  

  متوازي األضالع
  

 M قائم في CDMالمثلّث  .25
  متوازي أضالعHGFEالّرباعي  .26
27. ACB'D متوازي أضالع، و ACA'C'مستطيل . 
 . معينBFDEالّرباعي  .28
 .HDGM  تساوي ومساحةEBFMمساحة  .29
. ADM ، BCM تساوي مجموع مساحتي ABM ، CDMمجموع مساحتي  .30
 )M  اللذين يشمالن النّقط  ABCDيمكن االستعانة بالموازيين لحوامل أضالع (



 107

  متوازي أضالعEFGHالّرباعي ) أ .31
  يمكن توظيف خاصة تناصف قطري متوازي األضالع) ب
  .EFGH  تساوي ضعف مساحة ABCDمساحة ) ج

  متوازي 'AA'CC ، واستنتاج أّن الّرباعي  'AA' = CCبّين أّن يمكن أن ن) أ .32
 .أضالع

 و ]AB[ منتصفا N و Mالنّقطتان "تنقص عبارة ) ب
]BC[في نص التّمرين"  على التّرتيب .  

 
  .’CC و  ’NN ، وكذا بين  ’AA و  ’MMيمكن البدء بإيجاد العالقة بين  

  
 المثلثات والمستقيمات الخاصية في مثلّث

 .O متساوي الّساقين، ولهما نفس زاوية الّرأس OBC و OADمن المثلثين كل  .33
 :  يمكن استغالل الشّكل اآلتي .34

  

 
 .للجزئين نفس االرتفاع، ونفس القاعدة) أ .35

 )أ(يمكن استغالل الجزء ) ب

يمكن االستفادة (، ABC أمثال مساحة المثلّث 7 تساوي  'A'B'Cمساحة المثلّث  .36
 )35تّمرين من الفكرة الموظفة في ال

:                 بطريقتين، ومنه استنتاج العالقةABCيمكن حساب مساحة المثلث  .37
  MM1 +M M2 +M M3 = AH       

  

            
 .يمكن استغالل فكرة المتوّسط في مثلّث يقّسمه إلى جزئين لهما نفس المساحة .38
 .  متقايسان 'MBB' ،MCCالمثلثان ) أ .39

 )أ(نستفيد من الجزء ) ب
 .G بالنّسبة إلى النّقطة  C نظيرة النّقطة  'Cيمكن االستفادة من النّقطة  .40
 G ، والنّقطة BCD هي مركز ثقل المثلث Hيمكن االستفادة من كون النّقطة  .41

 . ABDهي مركز ثقل المثلث 
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 .]AB[كّل نقطة منها تنتمي إلى محور ) أ .42
 . تكون هذه النّقط متطابقةفي مثلّث متقايس األضالع) ب

   MC = 2 MG: حيث] (MG تنتمي إلى C ، النّقطة ]AB[ منتصف Mتكن ل .43
 )HH1( هي تقاطع Cالنّقطة . (AB) على Hالمسقط العمودي للنقطة  H1لتكن  .44

 .A الذي يشمل النّقطة )BH(والمستقيم العمودي على 
، ونرسم الموازي )1∆( على Aنعلّم نقطة  .45

 )3∆( فيقطع A الذي يشمل النّقطة )2∆(للمستقيم 
 B' نظيرة النّقطة B ، ننشئ النّقطة B'في نقطة 

نرسم الموازي للمستقيم ،  Gبالنّسبة إلى النّقطة 
 في )2∆( فيقطع B الذي يشمل النّقطة )1∆(

 C' نظيرة النّقطة C ، ننشئ النّقطة C'نقطة 
، ثّم نبّرر، ونبّين أنه  Gبالنّسبة إلى النّقطة 

 .يوجد النهاية من الحلول
 .رائق حل أخرى توجد ط*

 )CB( عموديا على )1∆(نرسم المستقيم  .46
 عموديا )2∆(نرسم المستقيم . Iويشمل النّقطة 

)BI( ويشمل النّقطة C . يتقاطع)∆في )2∆( و )1 
 .  ، ثّم نبّررAالنّقطة 

 
 ، يمكن إثبات 'Hبالنّسبة إلى النّقطى  .47

 باستعمال المثلث CH'A = CBAأّن  
 .'CHH المتساوي الّساقين 

 ، يمكن إثبات أّن  Kبالنّسبة إلى النّقطى 
ACK = ABK = 90° باستعمال متوازي 

  .BHCK األضالع 
 

 واستعمال النّقطة 47يمكن االستفادة من التّمرين  .48
K نظيرة النّقطة H بالنّسبة إلى النّقطة A' والتّي هي ، 

 ، OA' = M1H ، وبالتّالي فإّن  Aمقابلة قطريا للنقطة 
 . (AH)//('OA)لك ولدينا كذ
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  النّسب المثلثية-مبرهنة فيثاغورس 
 ACB = 44°  و  AC  =  5,8 ): 1(الحالة  .49

 ACB = 21°  و     AC  =  5 ): 2(  الحالة 
  .cm 24 ، ومحيطه يساوي cm2 24 تساوي ABCمساحة المثلث  .50
 قائم الّزاوية، مركز الّدائرة المحيطة به هو منتصف وتره، ABCالمثلث  .51

  .cm 6,5وي  قطرها يساونصف
  

 .L قائم في ALMالمثلث  .52
53. BD = 9 cm  ،  AB = 9,49 cm  ،   AC = 3,16 cm   

 50تمرين مكّرر أنظر التّمرين  .54
 . cm2 36,71تساوي  ABCD مساحة متوازي أضالع .55
 cm2 20,38  ومساحته تساوي cm 19,52 يساوي ACBD محيط الّرباعي .56
 BM=3,80 cm  و  AM=1,70 cm)  أ .57

   AMD = 58° ) ب

3) أ .58
2

aML MN=   NL = a و =

 LMN = 71°)   ب
59. CD = 42,57 m 

60. 2 2'AD AD AC AB= = × 
 

 ).توجد عدة طرائق (3يمكن البدء بإنشاء  .61
  

  مبرهنة طالس

 . غير متوازيين(DE) و  (AC)) ب.       غير كافية) أ .62
 .رتينتطبيق مبرهنة طاليس م .63
 . متوازيان(DE) و (AC)المستقيان  .64
 :، اإلجابة هي"  BC=4cm ، CD=6cm: " النّص تنقصه المعطيات اآلتية .65
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B'C' = 3 cm       و   C'D' = 4,5 cm   

  " ]AC[ نقطة من F" تصويب في نص التمرين  .66
يمكن استعمال مبرهنة مستقيم المنتصفين في 

 .'ADD و BCF المثلثين
 .m 3,2 وي عمق البئر يسا .67
 متوازي أضالع، يمكن استعمال مبرهنة مستقيم المنتصفين ANCMالّرباعي ) أ .68

 .في مثلث
 .ABF  ،CDG يمكن االستفادة من تقايس المثلثين ) ج

 . بتطبيق مبرهنة طاليس، وبعض خواص التّناسب .69
 .يسبتطبيق مبرهنة طال .70

 .70يمكن االستفادة من التّمرين  .71
   AH = 3 EF)  أ .72

   .CDE أمثال مساحة المثلث 9 تساوي ABCلث مساحة المث) ب

  .EDF أمثال مساحة المثلث 9تساوي  ABH مساحة المثلث) ج

 EF = 1,5 cm)   أ .73
  ). أ( بطريقة مماثلة للطريقة الواردة في الجزء EGيمكن حساب ) ب

 الّزوايا والّدائرة
 تقطع الّدائرة ]OA[الّدائرة التّي قطرها  .74

(C)  في نقطتينA1 و A2 .   

 
 ]AD[حامل " و  " M في )'C( يقطع ]AC[حامل " تصويب في نص التمرين  .75

  "N في )C(يقطع 
     ABC  =  ABD  =  90°) ب

 D و C هي نقطة تالقي ارتفاعات المثلث الذي رؤوسه Aالحظ أّن النقطة ) ج
  .(MD) ، (CN) ، (AB)ونقطة تالقي المستقيمات 

 .كن اقتراح إنشاء دقيق لشكل مناسبيسمح استعمال المنقلة في الرسم، كما يم .76
       . متكاملتان BCD وBADالّزاويتان ) أ
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  . °20  و  °20  و  °140:  هيBODأقياس زوايا المثلّث  )ب

 . متكاملتانMCB و MAB) أ .77
   MRA = MSA = 90°) ب
  .   متكاملتانMST ، TCM والّزاويتان MSC = MTC = 90°) ج
  RST  =  180°) د

 .تغالل المثلثات المتساوية األضالع للتبريريمكن اس .78
  
 

 . رباعي دائريLBCN و HMCN و LBMHكّل من ) أ .79
  .LMN هي نقطة تالقي منصفات المثّلث Hالنّقطة ) ب

 .  متساوي الساقينALMالمثلث ) أ .80
  HLOMيمكن استغالل متوازي األضالع ) ب
 نقطة تالقي  هيE واستنتاج أّن النقطة EL = EM = EAيمكن إثبات أّن ) ج

 . ALMالمحاور في المثلث 
 ونصف O هو ربع دائرة مركزها Mالمسار الذّي تتحرك عليه النّقطة ) أ .81

 .BCقطرها نصف 
 O على قطعة مستقيم حاملها يشمل Aتتحرك النقطة . =  AOB   ACBإّن    )ب

  .ACBزاوية قيسها ] OX(ويصنع مع 

 .78,54cm2نعم، والمساحة تساوي  .82
 المتقايسة  والمثلّثات المتشابهةالمثلّثات 

 . ال يمكن تعيينه باالعتماد على رصف الورقةCالحظ أّن أحد موضعي النقطة  .83
 )2(، بينما في الشكل)1(يمكن استعمال التوازي والتناظر المحوري في الشكل .84

 .نستعمل الزوايا، والتناظر المحوري
 . بينهماصورة متقايسان، تقايس ضلعين وزاوية محACD  ، AEBالمثلّثان  .85
 . متشابهانABC ، ADEالمثلّثان  .86
 . متشابهانABC ، ADEالمثلّثان  .87
 . متشابهانABC ، ADEالمثلّثان  .88
 ] "AY( و ]AX (بتعوض ] OY( و ]OX("  تصويب في نص التمرين  .89

  . متشابهانABH و  ACGنوظف المثلثان) أ



 112

 AB2 = AG2 = AH × AC) ب

1 أو 2نسبة التشابه هي ) أ .90
2

. 

النسبة ) ب
)'''(مساحة
)(مساحة

CBA
ABC 4 تساوي. 

91. A'B'=3 AB و A'C'=3 AC و C'B'=3 CB 
  
 

 . متساوي الساقينDEFالمثلث ) أ .92
  .BDEاستعمل مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ) ب
 . DEF مساحة 3 تساوي ABCمساحة ) ج

 . BAE = B'AE' = 90°)  أ .93
    ('B'E) // (BE)) ب

 . تنتمي إلى الدائرةA، E ، M  ، Fإثبات أّن النّقط إبدأ ب .94
 .تقايس ضلعين وزاوية محصورة بينهما) أ .95

 تنتمي إلى دائرة مركزها منتصف A ، B ، C ، F ، النّقط  ABF = ACF) ب
]BC[.  
 تنتمي إلى دائرة مركزها منتصف A ، E ، D ، F ، النّقط  ADF = AEF) ج
]DE[. 

 .تقايس الزوايا) أ .96
  .          ]AM[ تنتمي إلى دائرة قطرها 'A ،B' ، M ، Cالنقط ) ب
  . مربع'AB'MC، فإّن الّرباعي A قائما في ABCفي حالة المثلّث ) ج

 ..."   أطوال كّل aبداللة احسب  "تصويب في نص التمرين  .97
2) أ ; 2 ; 10BD a BG a DG a= = = 

      2 ; ; 5FG a CF a CG a= = =  
  GCF = BDGتجد ) ب
  

  التّحويالت النّقطية

 .في التناظر المركزي يكون الشكل ونظيره متقايسين مباشرة .98
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توظيف بعض الخواص الهندسية في إنشاء محوالت . 101. 100. 99في التمارين 
 .أشكال

 .]LN[ هي منتصف Bالنّقطة  .102
 .ABCDالتناظر الذي مركزه مركز متوازي األضالع ) أ .103
 . متوازي أضالعEFGHالّرباعي ) ب

 .نستعمل محور قطعة مستقيم .104
 . في اتجاه عقارب الساعة°60 وزاويته Aنستعمل الدوران الذي مركزه النقطة  .105
بّين أنّه يوجد دوران " يصحح كما يأتي) جالسؤال :تصويب في نص التمرين .106

 ." ، ثّم استنتج على التّرتيبE ، F ،  A إلى النّقط B ، D ، Gيحّول النّقط 
 .]AC[ متعلق بالضلع ACG محور للمثلث )BD() ب
 في اتجاه عقارب °60 وزاويته Cنستعمل الدوران الذي مركزه النقطة ) ج

 .الساعة
 .°90 وزاويته Aنستعمل الدوران الذي مركزه النقطة  .107
 في اتجاه عقارب °90 مركز المربع وزاويته Oالدوران الذي مركزه النقطة ) أ .108

 .الساعة
  .H قائم في AHDالمثلث ) ب
 هي Hمجموعة النّقط  فإّن ]AB[ تمسح M عندما) ج

  .]AD[ من الدائرة التي قطرها AOالقوس 
  

 منتصف 'A حيث ]'AA[ هي Sمجموعة النّقط  فإّن ]AB[ تمسح Mعندما ) د
]AB[ و 'B منتصف ]BC[.  

 MM' = 2 AB)    أ .109
 .التحويل الناتج هو انسحاب) ب

 .استعمل خاصية محور قطعة مستقيم) أ .110
 .لناتج هو دورانالتحويل ا) ب

111. ABDOمستطيل . 
  

 (r'+r) ونصف قطرها'O مركزها (δ)دائرة  .112
 
 



 114

  
  
  
  
  
  
 

 بالنسبة إلى A نظيرة النقطة 'Aيمكن استعمال النقطة . توجد عّدة طرائق للحل .113
)∆(. 
 نظيرة 'Bالنقطة ، و)∆( بالنسبة إلى A نظيرة النقطة 'Aيمكن استعمال النقطة  .114

 .)'∆(  بالنسبة إلىBالنقطة 
 ، EF باالنسحاب الذي شعاعه A صورة النقطة 'Aكن استعمال النقطة يم .115

 . ثّم نكمل
  

 مسائل
، ]BD[ نفس االرتفاع بالنسبة إلى القاعدة المشتركة BED ، BCDللمثلثين ) أ .116

 .]BG[ نفس االرتفاع بالنسبة إلى القاعدة المشتركة 'ABG ، BGLوكذلك للمثلثين 
  .ماتقايس ضلعين وزاوية محصورة بينه) ب
  .'BGLL تساوي مساحة المستطيل ABDEمساحة المرّبع ) ج

 ".A بدل 'A في النقطة )AM(فيقطع " تصويب في نص التمرين  .117

  متساوي الساقينABCالمثلّث ) أ: 1طريقة
  مبرهنة طاليس وخواص التناسب) أ: 2طريقة

  .تقايس الزوايا) ب
  .خاصة منصف زاوية) أ: 3طريقة

 .رتفاعالحظ أم للمثلثين نفس اال) ب
 .تقايس الزوايا) أ .118

  MA2 = MC × MD) ب
   (C) خارج Mفي حالة  )ج

               
2 2MA MB MO r× = −  

  (C) داخل M        في حالة 

               
2 2MA MB r MO× = −   
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   الحساب الشّعاعي والهندسة التّحليلية −9
 

الشّعاعي والهندسة التّحليلية جزء حول يشمل هذا الباب باإلضافة إلى الحساب 
معادلتين خطيتين لمجهولين، وحل مسائل تؤدي إلى استخدام جملة معادلتين  حل جملة

خطيتين لمجهولين، وجّل المعارف والمفاهيم المقدمة فيه تناولها التلميذ في مرحلة ما 
 . قبل التعليم الثانوي، وهي معروضة هنا بغية التعزيز والتّوسع

ما هو الشأن في الباب السابع والباب الثامن، يمنح هذا الباب الفرصة ومثل
االستلزام، االستلزام ( واستعمال مفردات المنطق البرهنةلمواصلة تعلم 
 .، ولكن في إطار جديد أآل وهو اإلطار التحليلي)العكسي،التّكافؤ

  
 الكفاءات المستهدفة •
  

طات مبنية على خواص هندسية يمارس التلميذ في إطار الهندسة التحليلية نشا
  :أساسية مألوفة، تستهدف الكفاءات اآلتية

  
  تعاليق  الكفاءات

  .التّعرف على تساوي شعاعين •
يشرع في البداية بالتذكير بمفهوم الشعاع  

  .  وعناصره

التّعرف على مجموع شعاعي  •
  .وإنشاؤه

يتعرف التلميذ على مجموع شعاعي  
 . هندسيا، وينشىء ممثال له

ذكير بمعاكس شعاع، ويستغل لتمثيليتم الت 
  . فرق شعاعين

التّعرف على جداء شعاع بعدد  •
  .حقيقي بعدد حقيقي

نعتمد على التمثيالت الهندسية وبعض  
جداء شعاع بعدد خواصها في تقديم 

 .حقيقي
نقدم هنا كفاءة التعرف على االرتباط  

الخطي لشعاعين، وتوظف في مفهومي 
  . التوازي واالستقامية

عليم على مستقيم، وفي التّ •
  .المستوي

  .التّعرف على استقامية ثالث نقط •
التّعبير عن توازي شعاعين  •

  .واستقامية ثالث نقط في معلم

يعبر التلميذ عن مفاهيم مكتسبة لديه في  
إطار جديد نسبيا هو إطار الهندسة 

التحليلية، كما يكتسب معارف ومهارات 
  .جديدة

التّعرف على معامل توجيه  •
  .ستقيمم

  .إنشاء مستقيم ُعِلمت معادلة له •

يمهد بشعاع توجيه مستقيم، ثّم تقدم معادلة 
ثّم  ، y = a x  +  b: مستقيم في شكلها العام
  معامل توجيه مستقيم
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  .لمستقيمإيجاد معادلة  •
 معادلتين خطيتين ةحل جمل •

  .لمجهولين
حل مسائل تؤدي إلى استخدام  •

  .جملة معادلتين خطيتين لمجهولين

يستغل التفسير البياني لحل جملة معادلتين  
 ةحل جملن في إيجاد خطيتين لمجهولي

  .معادلتين، وعدد الحلول

 
 هيكلة الباب •
 

 األنشطة 
كّل األنشطة المقترحة كان قد عالج التلميذ مثيالت لها في مرحلة التعليم المتوسط  

مفاهيم المقدمة، وذلك بعد وإدراجها هنا يهدف إلى التمهيد للتوّسع الرياضياتي في ال
تمكين التّالميذ من استذكار معارفهم ومكتسباتهم حولها، والعمل على دعمها 

 . وتعزيزها
رقم 
  إرشادات لإلنجاز والحّل  األهداف  النّشاط

1

توظيف مفهوم  
 الشّعاع وعناصره

في تساوي 
  .شعاعين

بعد التذّكير ببعض عناصر الشعاع  •
لى كراس يطلب من التالميذ نقل الجدول ع

المحاوالت وإكماله، وبعد المراقبة من قبل 
  .األستاذ يتم العمل جماعيا

2

التعرف على  
 شعاعين مجموع

وإنشاؤه بطرائق 
  .مختلفة

 مجموعيمكّن هذا النشاط من إنشاء  •
شعاعين بطريقتين أساسيتين، ينتظر من التلميذ 

اكتسابهما وتوظيفهما في شتّى الميادين 
 . الّرياضياتية وأخرى

يمكن محاكاة هذا النّشاط لتقديم  •
  الشعاعين المتعاكسين

التعرف على جداء 3
.شعاع بعدد حقيقي

يتعرف التلميذ من خالل هذا النشاط  •
جداء شعاع بعدد حقيقي، على الشعاع الناتج عن 

وعالقته بالشعاع األصلي، ويستنتج العبارة 
 .الخطية بينهما

يختار األستاذ الوقت المناسب  •
ط لدراسة العكس، بعدما يتأكد من أن القتراح نشا

  . جل تالميذه قد أدركوا المفهوم المستهدف

4

االرتباط الخطي  
لشعاعين ، 
التوازي ، 
  .االستقامية

يمكّن هذا النّشاط التلميذ من توظيف  •
مكتسباته حول األشعة، ويسمح له ببناء معارف 

  .جديدة متعلقة بالتوازي واستقامية نقط
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5

التّعليم على  
يم، وفي مستق

 مستقيممعادلة 
  .المستوي

عند أنجاز مثيل للشّكل المعطى  •
يستذكر التلميذ قراءة إحداثيي نقطة وتعليم نقطة 

 .علم إحداثييها
يعّبر التلميذ عن نقط وأشعة وعن  •

 .بعض العالقات بينها عدديا
بالماثلة يقترح األستاذ أنشطة  •

الستكشاف النتائج والخواص الواردة في الّدرس، 
  .  ك التالميذ في براهينهاويشار

6
التعرف على  

مستقيم، معادلة 
  .وتوظيفها

إن إنجاز هذا النشاط بجزئية يسمح  •
 .ببناء متكامل للعالقة بين مستقيم ومعادلة له

يمكن استغالل التطبيق التآلفي  •
 .وتمثيله

تقترح أنشطة مماثلة لبناء مختلف  •
المعارف المتعلقة بالموضوع والواردة في 

عاع توجيه مستقيم، وحساب معامل شك: الدرس
  .توجيه مستقيم، وشرط توازي مستقيمين

7

 معادلتينةحل جمل 
 خطيتين
 .لمجهولين

التفسير البياني  
لحل جملة 

معادلتين خطيتين 
  .لمجهولين

لقد تعلم التلميذ في السنة الرابعة  •
 معادلتين ةجملكيف يحل ) التاسعة أساسي(

حسابيا ) أ( يتأكد في الجزأ .لمجهولين خطيتين
تحقق جملة المعادلتين،   (3; 2)أن الثنائية 

 هي (3; 2)ويالحظ أن النقطة التي إحداثياها 
  .(D2) ، (D1)المستقيمين تقاطع 

 
 الّدرس 

 

كما هو الشأن في باب الهندسة المستوية، فإّن جّل المفاهيم المقدمة في هذا الباب 
تناولها في التّعليم المتوسط، وهي مقدمة هنا ليست جديدة بالنّسبة إلى التّالميذ، فلقد تّم 

بتوسع رياضياتي نسبي، لذا ينبغي تمكين التّالميذ من استذكار معارفهم ومكتسباتهم 
حولها، والعمل على دعمها وتعزيزها وتوظيفها لحل مشكالت رياصياتية أو غيرها 

  . في إطار جديد هو إطار الهندسة الشعاعية والمعالم
 واستعمال مفردات المنطق في البرهنة الباب لمواصلة تعلّم وعليه يستغل هذا

  . إطار الهندسة الشعاعية والمعالم
 :يتشكل الّدرس من العناصر اآلتية

  الحساب الشعاعياألشّعة و
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 مفهوم الشّعاع •
 تساوي شعاعين •
   شعاعينمجموع •
  الشّعاعان المتعاكسان •

  المعلم للمستوي
  مركبتا شعاع– نقطة إحداثيا •
  اب مركبتي شعاع وإحداثيي منتصف قطعة مستقيمحس •
   الخطي لشعاعيناالرتباطشرط  •
   بين نقطتين المسافة •
 مستقيممعادلة 
  شعاع توجيه مستقيم  •
  معادلة مستقيم يوازي محور التّراتيب •
  معادلة مستقيم ال يوازي محور التّراتيب •

 جملة معادلتين خطيتين لمجهولين
  تين خطيتين لمجهولين  البياني لحل جملة معادلالتفسير •
  جملة معادلتين خطيتين لمجهولين حلولعدد  •
  

 طرائق وتمارين محلولة 
 

تسمح التمارين الثمانية التي اقترحناها في هذه الفقرة للتالميذ بالتدريب على 
بعض استعماالت المفاهيم المستهدفة في هذا الباب، وكذا توظيف بعض الخواص في 

  .حّل مسائل متنوعة
 

رقم 
  شاطالنّ

المحتوى 
  المستهدف

  إرشادات لإلنجاز والحّل  األهداف

1. 
استعمال خواص 
مجموع شعاعين 

  ).عالقة شال(

ندرب التالميذ على التعبير عن شعاع 
باستعمال عالقة شال باستعمال نقط 
 .  مناسبة بالّنظر إلى ما هو مطلوب
نطبق نفس الخواص المعروفة في 

التبديل : المجموع الجبري، مثل
  .والّتجميع

2. 

الحساب 
  الشعاعي

اآتساب آيفية لتبيين 
  . مساواة شعاعية

يمكن تفكيك أحد الطرفين والوصول إلى
الطرف اآلخر باستعمال عالقة شال 
وعبارات شعاعية تترجم وضعيات 

  )أنظر الطريقة المرفقة(معطاة 

  جداء شعاع بعدد حقيقي •
 االرتباط الخطي لشعاعين •
 التوازي واالستقامية  •

  حساب معامل توجيه مستقيم •
 شرط توازي مستقيمين •
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جداء شعاع  .3
 بعدد حقيقي

استعمال األشعة 
للبرهان على أّن نقطا 

  .في استقامية

4. 
االرتباط 
الخطي 
  لشعاعين

استعمال األشعة 
لبرهان توازي 

  .مستقيمين

عد ترجمة نص المسألة إلى شكل ب
آالمقترح، أو الربط بين الشكل المقترح 

يتدرب التلميذ على . ونص المسالة
توظيف الحساب الشعاعي في إثبات أّن 

  . نقطا في استقامية، أو إثبات التوازي

5. 

المعلم على 
مستقيم، 

وفي 
  المستوي

حساب إحداثيي نقطة 
  .أومرآبتي شعاع

يسمح هذا النوع من التمارين للتالميذ 
بالتدرب على الحساب في معلم، 

والمقابلة بين الّنقط واألشعة والعالقات 
فيما بينها من جهة، واألعداد والعمليات 

  . عليها من ناحية أخرى
البحث عن معادلة  .6

مستقيم معّرف 
  بنقطتين

7. 

معادلة 
  مستقيم

ن معادلة البحث ع
مستقيم يشمل نقطة 

معلومة ويوازي 
  مستقيما معلوما

o  يسمح مثل هذا النوع من التمارين
للتالميذ بالتدرب على آيفيات البحث 

 . عن معادلة مستقيم
o  يمكن أّن نطلب من التالميذ البحث

عن معادلة للمستقيم  بتطبيق طرائق 
 .أخرى

o  على هذا المنوال يمكن أّن نتصرف
في تعريف المستقيم المعطى في نص 

  .المسألة لتنويع طرائق الحّل

8. 

 ةجمل
معادلتين 
 خطيتين

  لمجهولين

تعيين عدد حلول جملة
معادلتين خطيتين 

لمجهولين والبحث 
  .عنها

لحّل جملة معادلتين خطيتين لمجهولين 
ندرب التلميذ على آيفيات معرفة عدد 
حلول الجملة أوال، ثّم مواصل البحث 

يمكن أّن يكون .  حالة وجودهاعنها في
التمثيل البياني أحد طرائق التحّقق أو 

  .الحّل
 

 تعلّم البرهنة 
   

يتدرب التلميذ من خالل هذه الفقرة على حل بعض المسائل الهندسية في إطار 
تكون فيه إحداثيات نقط الشّكل بسيطة، أو حسابها الهندسة التحليلية باختيار معلم 

إلثبات باستغالل ما توفره الهندسة التحليلية من قواعد حسابية ثّم العمل فيه بسيط، 
  .وهذا بهدف أّن يكتسب التلميذ أطر متنوعة يعالج فيها المسائل الهندسية. للمطلوب

يسمح، الحّل المقترح وتمرين إعادة االستثمار، للتالميذ من إدراك إحدى وظائف 
تقامية، ويمكن اقتراح تمارين في المعالم والحسابات عليها في إثبات أّن نقطا في اس
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هذا المنوال إلثبات خواص أخرى، كما يمكن استغالل بعض التمارين المقترحة في 
  .نهاية الباب

  
 استعمال تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال 

  

  . Excelالهدف من هذا النشاط هو حل جملة معادلتين بيانيا باستعمال برنامج 
ل الفقرة على استعمال ورقة حساب من يواصل التّلميذ التدرب من هذه خال

برنامج إكسل، وإعدادها لتمثيل تطبيق تآلفي بيانيا، واستغاللها لحل جملة معادلتين 
 .خطيتين لمجهولين، أو التحقق من حلّها بيانيا

يمكن اقتراح جملة معادلتين خطيتين يكون فيها الحّل ليس ثنائية من األعداد 
  .عنه باستعمال خطوة مساعدةالصحيحة النسبية، ويتم البحث 

 ثّم  هو D3 ومحتوى الخلية  هو C3محتوى الخلية : مثال
 ونالحظ التغيرات في القيم الموافقة، والتمثيل P أو x0نعمم، ونغير في إحدى القيمتين 

  . البياني، والتي على أساسها يتخذ القرار المتعلق بالتغيير المواتي
 
    
  
  
  
  
  
  
  

   :وهذه بعض النتائج
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  حّل مسألة إدماجية 
  

تشمل المسألة المقترحة جل المفاهيم والمعارف المقدمة في هذا الباب، وتهدف 
  .إلى تدريب التلميذ على تجنيد مكتسباتهم وتوظيفها لمعالجة مسائل متعددة المطالب

قة، وهنا يتعلّم تعلّم التلميذ بعض الكيفيات إلثبات مطالب معينة في األبواب الساب
كيفيات وطرائق جديدة إلثباتها، وعليه يكون من المفيد التذكير بهذه الكيفيات، من 

  ".؟ ... كيف نبّين أّن :" خالل الجواب عن السؤال
  

 ترابط لمقاطع من الباب 
 

رقم النشاط في مقطع الطرائق والتمارين   األنشطة  الّدرس
  المحلولة

األشّعة والحساب 
  الشعاعي

1 − 2 −  
3−  4  1 − 2 − 3 − 4  

  5  5 المعلم للمستوي
  7 − 6  6  مستقيممعادلة 

جملة معادلتين 
  8  7  خطيتين لمجهولين

 
 مسائلالتمارين وإرشادات وإجابات مختصرة لل 

   أصحيح أم خطأ ؟
  .خطأ .4  .صحيح .3 .خطأ .2  .صحيح .1
 .خطأ .8 .صحيح .7 .خطأ .6  .خطأ .5
 ".تحذف األشعة في نص التمرين"صحيح  .9

 .صحيح .12 .صحيح .11 .صحيح .10
  صحيح) د. صحيح)ج. خطأ) ب. صحيح) أ .13
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  خطأ) د. صحيح)ج. خطأ) ب. صحيح) أ .14
 .صحيح)     ه

 .خطأ .18 . صحيح .17 .صحيح .16 .خطأ .15
 .خطأ .22 .صحيح .21 .صحيح .20 .خطأ .19
 .خطأ .26 .خطأ .25 .صحيح .24 .خطأ .23
  

   مجموع شعاعين−تساوي شعاعين 
 .يمكن االستعانة برصف الورقة .27
 .يمكن االستعانة برصف الورقة .28
 .30لتمرين الشكل موجود مع نص ا .29
  

 .توظف بعض خواص التناظر المركزي، ومتوازي األضالع .30
 .تساوي شعاعين، ومتوازي األضالع) أ .31

 . يمكن توظيف بعض خواص متوازي األضالع) ب
   v = CD + BA      و  u = 2 AB + DC)  أ .32

     u  +  v = AB) ب
 . أوال، ثّم ننشئCN و AMيمكن التعبير عن  .33
  . CM = NC نبّين أّن يمكن أن) ب .34
 .يمكن تطبيق عالقة شال .35
 ) هو ) بو ) أ:  هي]AB[ منتصف Cالمساويات اآلتية تعني  .36
 .Iطبق عالقة شال باستعمال النقطة ) ب، ) أ .37

 .النص ينبغي أن يتضمن لزوم الشرط  وكفايته) ج
 .'A باستعمال النقطة GC و GBيمكن توظيف التعبير عن كّل من ) أ .38

  .خاصة مركز ثقل مثلث، بعد ترجمتها إلى عالقة شعاعيةيمكن توظيف ) ب
  

  جداء شعاع بعدد حقيقي، االرتباط الخطي لشعاعين
 .NO و MOيمكن إثبات االرتباط الخطي للشعاعين   .39
 .BN و MCيمكن إثبات االرتباط الخطي للشعاعين   .40
 .نطبق بعض خواص جداء شعاع بعدد حقيقي .41

42. 5
9

x = 

 بتوظيف االرتباط الخطي لشعاعين، واستغالل kكن تبرير وجود العدد الحقيقي يم .43
 .AMالطول 

  " (DE)بدل  ... (BD)بين أّن " تصويب في نص التمرين  .44
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 .يمكن االستفادة من اإلرشاد المقترح
 .يمكن االستفادة من اإلرشاد المقترح .45
 .نترجم االرتباط الخطي إلى مساواة شعاعية، ونستغلها) أ .46

 .BC بداللة MNنحسب ) ب
 .MB بداللة MAنحسب ) ب، ) أ .47
 .47إنشاء نقطة معرفة بعالقة شعاعية، يمكن االستفادة من التمرين  .48

  التّعليم على مستقيم، وفي المستوي
 .  تعليم نقط معرفة بطرائق مختلفة في معلم .49
 .إجراء حسابات على األشعة، وتمثيالت .50
 .يمكن استعمال شرط توازي شعاعين .51
 . OA = BDمكن استعمال العالقة ي .52
 .AB = DCيمكن استعمال العالقة ) أ .53

 .  إحداثيا منتصف قطة مستقيم) ب
 .نطبق شرط توازي شعاعين) ب، ) أ .54
 .نتحقق من أّن الشعاعين متوازيان، ثّم نعبر عن أحدهما بداللة اآلخر .55

2x) أ .56 5) ب  ،  =
2

x 9x)  ج  ،  = = ± 

 .يمكن توظيف شرط توازي شعاعين .57
 .)AB(يمكن كتابة معادلة للمستقيم  .58
 . AH = FC و  EA = CGيمكن استعمال) ب .59

)1:  النّقط(B ;BC ;BA)في المعلم ) ج ;1)
3

E ، 2(1; )
3

F ،  2( ;0)
3

G  ، 1(0; )
3

H. 

 ]BD[ و]AC[ متعامدان، و (BD)  و(AC) ، وAC = BD: [ التحقق من أّنيمكن .60
 ]متناصفان

 . متمايزة وليست في استقاميةA ، B ، Cالنّقط ) أ .61
 ، A،(0;0)B،  (1;0)C ، (1;1)D(1;0):  النّقط(B ;BC ;BA)في المعلم ) ب

1(1; )
2

M ، '(2;1)A. 

 .، ثّم نكمل (B ;BC ;BA) نعين إحادثيي كّل نقط الشكل بالنسبة إلى المعلم  .62
 .نحسب أطوال أضالع المثلث، ونطبق عكس مبرهنة فيثاغورس .63
 .  معينABCDالرباعي  .64
 . مربعABEF الرباعي  .65
 .B قائم في  ABCالمثلث ) أ .66
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) ( ]AC[ مركزها منتصف ABCالدائرة المحيطة بالمثلث ) ب )2;0O(  ونصف ،

  .  وحدة طول17قطرها يساوي 
  . OM = OBيمكن التحقق من أّن ) ج

 .Oنّسبة إلى النّقط  متناظرتان بالA ، Bالنقطتين ) أ .67
2نوظف العالقة ) ب 2AM BM=.  
3x) ج = ±  

 معادلة مستقيم

68. 
5
3

u ⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

3 ، ومعامل توجيهه يساوي (D) شعاع توجيه لـ 
5

. 

69. 
2

2 3
u

−⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 .−3 ، ومعامل توجيهه يساوي ('D) شعاع توجيه لـ 

70. 
0
1

u ⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 . ، وليس له معامل توجيه(D) شعاع توجيه لـ 

 .متعامدان (D4) و  (D3) الحظ أّن  .71
72. (AB) : 4y x=− + 

73. 1 1
2 2

y x=− + 

74. 1 5
2

y x= − 

75. ( )2 4y x= − 

3) أ .76 6
2

y x−
= − .  

)) ب 4;0)B ;0)نقطة تقاطعه مع محور الفواصل، و− 6)C  نقطة تقاطعه مع −
 .محور التراتيب

 .يمكن استعمال أشعة التوجيه .77
 

  جملة معادلتين خطيتين لمجهولين 
 .انيانرسم المستقيمين لتمثيل الحّل بي .78
79. { }3k ∈ − − 

1نستبدل المعادلة :" تصويب في نص التمرين .80 3
2

x y−  بالمعادلة =

2 3x y− =" 
 .kنناقش حسب قيم العدد ) أ
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9) ب
2

k = −   

 . غير متوازيين CD و  ABعين الشعا) أ .81
)ن ونحلها، فنجد إحداثيي نقطة التقاطع نشكل جملة معادلتي) ب )4;3S. 

2zنجد  .82 =  .  ، ثّم نكمل±

5نجد  .83
2

z  .  ، ثّم نكمل=

 . 11 و 4: نشكل جملة معادلتين، ونحلها فنجد العددين هما .84
 .7 وعدد الطاوالت 38 نشكل جملة معادلتين، ونحلها فنجد عدد المدعوين هو .85
4CDنشكل جملة معادلتين، ونحلها فنجد  .86 cm= 6 وBD cm= 

 مسائل
الهدف هو التحقق من الخاصة التي يحققها مستقيم أولر في إطار الهندسة  .87

 .التحليلية، بتوظيف الحساب الشعاعي
ة طرائق وذلك بتنويع الوسائل الهدف من هذه المسألة هو برهان خاصة بعّد .88

 .الّرياضياتّية المستخدمة
الهدف معالجة تطبيق تآلفي وسيطي، والبحث عن مجموعة نقط باستعمال الوسيلة  .89

 .التحليلية
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الصفحة
  الّسطر
  الصواب  الخطأ  أو الفقرة

النص   1
التاريخي 

  4السطر 

هم ستينى وقد كان نظام العد عند
  .وموضعي

وقد كان نظام العّد عندهم 
  .ستينيا وموضعيا

 :الشّكلالحظ  على الشّكل،الحظ   7السطر   4
2857123  17السطر   5 3, 285741...

7
=  

  

285723 3, 2857 .1 1..
7
=  

23    18السطر   5 28571
7
=  
17 54
11
=  

1 50
2
=  

23 3,28571
7
=  
17 1,54
11
=  

1 0,50
2
=  

ُمدور عدد   7
  حقيقي
  تعريف

A ي شكله  العشريف عدد حقيقي مكتوب 
 p  رقمه العشري ذا الرتبة  dوليكن 

A ي شكله  ف عدد حقيقي مكتوب
  رقمه  d وليكن العشري

  p+1العشري ذا الرتبة 
رتبة مقدار   8

  عدد
رتبة مقدار العدد 

1027 هي ×00935,025120 × 
رتبة مقدار العدد 

 هي ×00935,025120
23 10×  
27ابة النتيجةتبعد ك( 10× 

 )اعلى الشكل العلمي وتدويره
  :−5من أجل  تعلّم البرهنة  14

( ) 255 2 525و−= ≥ 
: −5من أجل

( ) 255 2 25و−= 5≥ − 
  2نشاط   50

  السؤال الثاني 
)أوجد عبارة  )A xبداللةx.   أوجد عبارة( )F xبداللةx.  

حّل معادالت   57
ومتراجحات 

  بيانيا

) حّل المتراجحة )g x>( )f x...  

[ ]1 2S x ; x=  

) حّل المتراجحة  )g x>( )f x 
...  

] [1 2S x ; x=  
  Cf (  58(المنحني   Cf  المنحني   4

) Cg( و باألزرق)  Cf(   باألخضر) Cg( وباألحمر )  Cf(   2الشكل 
  باألحمر

التمثيل البياني   59
  لدالة تآلفية

 2الشكل: أمثلة

  .المستقيم  يمّر من المبدأ  .المستقيم ال يمّر من المبدأ

إيجاد حصر   92
 ....²xللعدد 

  )- x(² الحظ أّن   )-²x( الحظ أن 
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  حّلفي ال
  1السطر

  
توظيف الدالة   93

  ....مربع
في الخانة 

  "حّل"
  2في السطر
  14في السطر

  
 

 ...ومتناقصة وموجبة...
-2>x1< x2             

  
  

 ...ومتزايدة وموجبة...
-2< x1< x2  

  y = x           y=x²  الشكلفي   96
في الخانة   99

 "حّل"
 12في السطر
  13في السطر

  
sin π/3 = ½  

"M 4 هي صورة/π 

 
sin π/3 = √3 /2   

"M 6 هي صورة/π 
  

  2في السطر  100
في الشريط 

الثاني الملون 
 باألحمر

  

  
  طرق

  π 201 / 4و :  إضافة
  طريقة

في   101
  تعاليق"الخانة

في الخانة 
  "حل"

   1≤  x ≤ 1-  
1≤  x ≤ 0 0 ؛≤  x ≤ 1-؛   
1≤  x- ≤ 0  

        2/π ≤  x ≤ 2/π-  
2/π ≤ x≤00؛ ≤  x ≤ 2/π-  
2/π ≤  x- ≤ 0  

في   103
وال(20السطر
 )21سطر

في السطر ما 
  قبل األخير

M=H) وM=A(  
WINDOW ←نكتب   

 Y1=-2x²+6x 
← GRAPH 

M=A) وM=H( 
Y1=←نكتب   

 Y1=-2x²+6x  
← GRAPH← 

WINDOW  
  

  2x²-4x+49=37 2x²-14x+49=37  23طرالس  105
  x→ ax+b x→ ax²+b  9التمرين  106
  15التمرين  107

 16التمرين
  17التمرين

  أكبر
3x²-12x-11 f(x)=...أكبر  

x²+2x-3 f(x)=  

 أصغر
3x²-12x-3 f(x)=...أصغر 

x²+2x-3 f(x)=-  
   37التمرين  109

  38التمرين
  fهي دالة الجذرالتربيعي 
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