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�أن�شطتنا  جميع  يف  ت�شتعمل  �إنها  مفيدة؛  �لريا�شيات 
منا�ص  ال  فالريا�شيات  �ملجاالت.  جميع  يف  و  �ليومية 
و�لتحليل  و�لتنُبوؤ  و�ملُقارنة  و�لقيا�ص  �لعّد  يف  منها 
و�لتف�شريلظاهرة ما. �إّن �ملعارف و �لكفاء�ت �لريا�شياتية 
تفر�ص نف�شها الأّن تقييم تطّور بلد ما ُيقا�ص مبدى وجود 
مو�طنني موؤهلني و ذوي �شهاد�ت علمية و تكنولوجية و هو 

ال يتاأتى �إال مب�شتوى �لتحكم يف �لكفاء�ت �لريا�شياتية.
لقد ُدّر�شت �لريا�شيات يف كل �حل�شار�ت �ل�شابقة و ُتدّر�ص 
حاليا يف �ملناهج �لرتبوية يف كل �لبلد�ن. �إنها ت�شم �حل�شاب 

و �جلرب و �لهند�شة و ح�شاب �ملثلثات و �الحتماالت...
باملادة  �لريا�شيات  ُتو�شف  �الأخرى،  �ملو�د  مع  مقارنة 
�لتعامل  بالفعل، فعّدة علماء وجدو� �شعوبة يف  »�ل�شعبة«. 
�لكيمائي  و  �لفيزيائي   ،Michael faraday معها. 
ميد�ن  يف  �الأ�شا�شية  باأعماله  ُعرف  �لذي  �لربيطاين 
�شعوبات  عدة  و�جه  �الإلكرتوكيمياء،  و  �اللكرتومغناطي�ص 
�لذي   Games Clerk Max Well معادالت  لفهم 
�لكهربائية  �ملُعادالت   - و�حدة  جمموعة  يف   - وّحد 
يف  هامة  تغيري�ت  باإدخال  �ال�شتقر�ء  و  و�ملغناطي�شية 
نظرية AMPERE. فكتب له Faraday بهذه �لعبار�ت: 
» هناك �شيء �أحب �أن �أطلبه منك. عندما يقوم ريا�شياتي 

ل على نتائج فيزيائية و  باأبحاث حول �لتفاعالت و حت�شّ
بلغة  �لتعبري عن ذلك  ي�شتطيع  �أال  �إىل خال�شات،  تو�شل 
عن  ُيعرّب  �أن  من  �شفاء  و  و�شوحا  و  دّقة  �أكرث  ُمتد�ولة 
ذلك ب�شيغ ريا�شية؟ ... �ألي�ص جّيد� لو �أّن �لريا�شياتيني 
�لذين ين�شغلون بهذه �ملو��شيع ُيقّدمون لنا نتائجهم ب�شيغ 
لغتهم  يف  كما  �لوقت  نف�ص  يف  ُيطّبقون  و  مفيدة،  ماألوفة، 
يتمحور  �ملدر�شي  �لتعّلم  م�شكل  يف  ما  �أهم  �إّن  �خلا�شة؟« 
Faraday: كيف ميكننا �أن ن�شوغ للتالميذ  حول ت�شاوؤل 
كل  �لو�قعي؟  معناها  و  �لريا�شياتية  �ل�شيغة  بني  �لعالقة 
�لعالقة  عن  �لتعبري  تب�شيط  على  �لقدرة  يف  يكمن  �لفن 
�ملُعرّب  �ملُجّرد  �لفكري  و ت�شّورها  نتيجة  و�قع  �لقائمة بني 

عنه ب�شيغة �أو �أكرث للُمتعلمني.
�إّن �لتعليم/�لتعّلم �جلّيد يكمن- �إًذ� – يف �قرت�ح و�شعيات 
حقيقية للتالميذ ت�شمح لهم بتنمية قدرتهم على �ال�شتدالل 
�شياغتها.  لهم  ميكن  ُم�شتهدفة  نتائج  �إىل  بها  يتو�شلون 
فهم  بنجاحه يف متكني تالميذه من  ر�شاه  �ملُدّر�ص  فيجد 

»طال�شم« �لريا�شيات �ملعادة �شياغتها و �كت�شافها. 
�البتد�ئي  �لتعليم  يف  �أ�شا�شية  �لريا�شياتية  �لرتبية  هذه 
على  قائمة  لرتبية  �لقاعدة  ت�شكل  الأنها  �ملُتو�ّشط  و 
هذه  �لريا�شياتي.  للتفكري  �ملُجّرد  �لفكري  �لت�شور 
ُتعّلم  ال  �إنها  جاذبية؛  �أكرث  �لريا�شيات  جتعل  �لطريقة 

�الكت�شاف. باإعادة  �أو  باالكت�شاف  ُتكت�شب  بل 
ه �لعلمي  و ق�شد حت�شني تعليم �لريا�شيات و تثمني �لتوجُّ
لتوجيهي      � نون  لقا � يف  به  ح  ملُ�شّر � لتكنولوجي  � و 
08-04 للرتبية �لوطنية، من �ل�شروري جتديد �ملُقاربات، 

باإجناز  �لبيد�غوجي  �لتعليم  �أمناط  و  تقنيات  �لطر�ئق، 
�لبحوث و �لدر��شات و �لتقييم...

�لربوفي�سور عبد �للطيف بابا �أحمد 
وزير �لرتبية �لوطنية      

�الفتتاحية



وزارة الرتبيـة الوطنيـة
املعهد الوطني للبحث يف الرتبية

�إن جملتنا م�ستحدثة، هدفها تثمني �لبحث يف �لرتبية. تناولت �لأعد�د �ل�سابقة:
الوترية املدر�سية

 اإ�سهامات تكنولوجيا االإعالم و االت�سال يف تطوير املنظومة الرتبوية
 التقومي، م�سار لتعديل النظام الرتبوي

 من مناجمنت الق�سم اإىل مناجمنت النظام 
تكوين املكونني

 تاأمالت يف مدر�سة الغد

مو�سوع �لعدد �لقادم:
مقاربة املنظومة الرتبوية

خرب�ء، باحثون، مفت�شون، مدر�شون، �أولياء، تالميذ... جملة»  بحث و تربية «  ف�شاء ت�شتطيعون من خالله عر�ص:
 نتائج �أعمالكم �لبحثية؛

 مقاالت) 5-8 �ص ، بنط Simple arabic ،12، يف حدود �شهر(
مالحظات نقدية و �قرت�حات...

لالت�سال بنا عن طريق:
inreeducrecherche@yahoo.fr :لربيد �الإلكرتوين�

�لعنو�ن: �ص ب.193ن و�دي �لرمان- �جلز�ئر-
�لهاتف: 68-09-30-46/21-04-30-021 ) خط مبا�شر(/ 47-04-30-021)عرب �ملوزع �لهاتفي(

 www.inre-dz.org  :ملوقع�
مع ت�شكر�تنا.

�شليمان بورنان، حبيبة بوكرتوتة و عائ�شة بلعنرت، 
م�شوؤولو �ملجلة

�س.ج: ن�ستطيع اإر�سالكم ن�سخا اإن بعثتم لنا بعنوانكم الربيدي

دعوة للم�ساهمة يف جملة )) بحث و تربية ((
جملة �لبحث يف �لرتبية ي�سدرها �ملعهد �لوطني للبحث يف �لرتبية

Edito

�أهم  من  �لريا�شيات  مادة  كون  يف  �ثنان  يختلف  ال  رمبا 
ما  يف  �لرتبوية  �الأنظمة  تو�جه  �لتي  �لكربى  �لتحديات 
�لهاج�ص  لعل  و  �لديد�كتيكي،  و  �لبيد�غوجي  بجانبها  يتعلق 
�ملتعلمني  مردود  نتائج  �نتظار  هو  �الأنظمة  هذه  يوؤرق  �لذي 
مادة  يف  خ�شو�شا  �شنة  كل  الآخر  �لر�شمية  �المتحانات  يف 
�إىل   - �إليه  توؤ�شر  ما  بني  من   - توؤ�شر  �لتي  و  �لريا�شيات 

نظام. الأي  �لتعليمي  و  �لرتبوي  �ملردود  فعالية 
يطرق  يظل  �لذي  �ملزمن  �لت�شاوؤل  و  �ل�شائد  �الن�شغال  �أن  كما 
بال �ملقّيمني و �لفاعلني يف �حلقل �لرتبوي �لتعليمي هو �إ�شكالية 
�لعو�مل �ملت�شببة يف تو��شع �لنتائج �ملدر�شية يف مادة �لريا�شيات 
�لتي تعلن كل نهاية �شنة در��شية و �لتي �أقل ما يقال عنها –لدى 
�ملتفائلني- �إنها لي�شت يف �مل�شتوى �ملطلوب و �ملنتظر. وهكذ� يظل 
�ل�شوؤ�ل عن �ل�شبب يوؤرق �لد�ر�شني، �أهو ر�جع �إىل طبيعة �ملادة 
�ملتعلمني  �إك�شاب  �لناجعة يف  �لطر�ئق  و  �لو�شائل  غياب  �إىل  �أم 
�لتحكم  يف  �لكفاء�ت  و  �ملهار�ت  و  �لفعلية  �ملعارف  و  �ملعارف 
�أم يرجع �إىل �شعف �لتكوين لدى �ملدّر�شني خا�شة  تعلماتها؟  يف 
و �أن �ملوؤ�ش�شات �لتكوينية من مد�ر�ص عليا و غريها، و�إن �أفلحت 
ما  و م�شامينها،  باملادة  تعلق  فيما  معرفيا  �ملتخرجني  تكوين  يف 
ز�لت مل حتقق �لهدف �ملن�شود منها و �ملتمثل يف تخريج �أ�شاتذة 
متمكنني يف تعليمية هذه �ملادة، متحكمني يف جو�نبها �لبيد�غوجية 

و �لديد�كتيكية.
�ل�شائك  �ملو�شوع  هذ�  من  بطرف  ناأخذ  حتى  و  �الأ�شباب،  لهذه 
�لّذي �أ�شبح -ال حمالة- ظاهرة عاملية تغزو �أف�شل �ملد�ر�ص،نّظم 
�ملعهد �لوطني للبحث يف �لرتبية ملتقى دوليا بالتعاون مع �ملعهد 
�أر�شل وفدً� من ثالثة  IFE مبدينة ليون- حيث  �لفرن�شي للرتبية 
من  وفد  مع  كذلك  و  عّدة،  جو�نب  من  �ملو�شوع  تناولو�  خرب�ء 
بريطانيا  من  خرب�ء  مب�شاركة  لبنان  من  جيوبروجاكت�ص  �شركة 
�جلز�ئري  �شعادة  بن  �أحمد  �لدكتور  �الأ�شتاذ  م�شاركة  و 
كما  �لفيزيائية.  �لعلوم  تعليمية  يف  �خلبري  و  كند�  يف  �ملقيم 
عملنا على �الت�شال بخرب�ء عرب �لعامل من �أجل �أن ي�شاهمو� 
على  �لقارئ  ي�شاعد  �آخر  ُبعد�  �ملو�شوع  �إعطاء  يف  مبقاالتهم 
نتائج  بجمع  فقمنا  �حللول،  الإيجاد  �ل�شعي  و  �لطرح  فهم 
�لريا�شيات  تعليمية  يف  مقارباتهم  كذ�  و  جميعا  هوؤالء  بحوث 
و �لعلوم، فاأخرجنا هذ� �لطبق من �ملعارف يف هذ� �لعدد من 

جملة » بحث و تربية« .

كانت  �إذ�  و  هكذ�،  و 
�لناجحني  ن�شبة 
�لباكالوريا  يف 
�لريا�شيات  �شعبة 
 %8 �إاّل  ميثلون  ال 
جمموع  من  فقط 
مبا  و   ، �لناجحني 
�لعظمى  �لغالبية  �أّن 
من  �ملرت�شحني  من 
�لطبيعة  علوم  �شعبة 
يتح�شلون  �حلياة  و 
�ل�شهادة  هذه  على 
�الأدبية  �ملو�د  بف�شل 
يف  معّدلهم  بينما 

�ملو�د �ملمّيزة لل�شعبة �شعيف، وجب �لقول �إّن ثّمة م�شكلة تبقينا يف 
م�شاف �لدول �مل�شتوردة �ملري�شة بالتبعية �إىل �أن جند �حللول.

و كما �شرح �خلرب�ء، فاإّن �الهتمام ينطلق من �لتعليم �البتد�ئي 
�الخرت�ع  الأّن  لالأ�شاتذة؛  الزم  و  جّيد  تكوين  توفري  خالل  من 

َغر، �أي من �خلطو�ت �الأوىل يف �لتعليم. ينطلق من �ل�شِ
ن�شبة  �ملو�د  هذه  �إ�شد�ء  مع  �ملناهج  تغيري  يف  كذلك  يكمن  و 
ُماِلَفة ملا عليه يف مناهجنا �ليوم و تعويد �لتالميذ على �مليول 
�لتعليم  و�شائل  حتديث  و  غر.  �ل�شِ من  �لعلمي  و  �لريا�شياتي 
كال�شبور�ت �لتفاعلية و �الأنرتنت الأّنها و�شائل �لع�شر �لتي تعطي 
ا �إذ� �شاحبها تكوين يف نف�ص �مل�شتوى  �لتعليم و طر�ئقه دفعًا قويًّ

و �لطموحات.      
و ختاما نود �أن ن�شري �إىل �أن �ملو�د �لعلمية و �لتقنية و �لريا�شيات 
�لكل  و  �لعامل،  عرب  �لرتبوية  �ملنظومات  كل  هاج�ص  �ليوم  ت�شّكل 
�أ�شبح  �مل�شتقبل  الأّن  �لنو�بغ؛  و  �لنادرة  �ل�شلع  �إنتاج  ور�ء  يجري 
و��شًحا و�شوح �ل�شم�ص، �إنه مرت�شم �أ�شا�ًشا على �الخرت�ع و �لرقمنة. 
و �لبقاء �ليوم ملن ميتلك نا�شية هذه �ملعارف بحثا و تكوينا و �إنتاجا 
و حتويال يبني �شرحا القت�شاد منتج للرثوة �ملادية و �لفكرية بف�شل 
�أدمغة عرف مقررو �لرتبية يف بلد�نهم كيف يبنون �أ�ش�شها و ينمون 

قدر�تها.

كلمة العدد 

حممد اإيدار
املدير العام للمعهد الوطني 
للبحث يف الرتبية
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الملف
الرياضيات

ح�شب �لنظام �ملرجعي �لعام للمناهج �لذي �أعدته �للجنة �لوطنية 
�لريا�شيات  متنح  للتلميذ.  �لعام  �لتعليم  نحو  �لتوجه  للمناهج« 
�إطار� مف�شال للنقا�ص يف حال ما �إذ� كان حتديد �ل�شحيح من 
�خلطاإ ت�شهل ��شتقالليته من �الأحكام �مل�شبقة  و �الإيديولوجيات. �إن 
منح هذه �لو�شعيات �الحتجاجية �أول فر�شة لتوعية �لتالميذ حول 

�ملكانة �خلا�شة الختبار �لريا�شيات.
يف  �ملعارف  يف  للتحكم  �الأ�شا�شي  �ملعيار  �مل�شكالت  حلول  ت�شكل 
بها  ن�شمن  �لتي  �لو�شيلة  �أي�شا  لكنها  �لريا�شيات،  ميادين  كل 
لتنمية  ممتازة  �أد�ة  �لريا�شيات  تعترب  �المتالك.  هذ�  داللة 
�لكفاء�ت �لعالية �مل�شتوى. فمنذ �لتعلمات �الأوىل، يجب �أن تدرك 

�لريا�شيات و تعا�ص على كونها م�شدر� للو�شائل و �الأدو�ت �لتي 
بها ن�شتبق، نتنباأ و نقرر. ��شتعمال �لريا�شيات هو �إعد�د �أد�ة ما 
ي�شمح بحل م�شكلة حقيقية و �لبحث عن معرفة �أح�شن لالأدو�ت 

�ملعدة و ��شتعمالها و جعلها عملية يف م�شكالت جديدة. 
و لكي ي�شبح تعّلم �لريا�شيات �أكرث و�قعية بالن�شبة للتالميذ منذ 
تعليم  مناهج  مبر�جعة  �لوطنية  �لرتبية  وز�رة  قامت  �البتد�ئي 
�ملرحلة �البتد�ئية و�ملتو�شطة و �لثانوية مع �الأخذ بعني �العتبار 
�لتطّور �ل�شريع �لذي عرفته تعليمية هذه �ملادة. و هكذ�، روجع 
و كذ�  �ملادة  لهذه  �مل�شندة  �ملعامالت  و  �ل�شاعي  كّل من �حلجم 

�ملو�د �الأخرى �لعلمية و �لتكنولوجية يف مناهج �لتعليم.

 » تكون للريا�شيات �أو ال تكون لها داللة  �أخالقية �إذ� قدمت �أو مل تقدم كاأد�ة للتنمية �الجتماعية... 
فبمجرد �نف�شالها عن فائدتها �الجتماعية ت�شبح جمردة، حتى من وجهة �لنظر �لفكرية. فتظهر كتكدي�ص 

لعالقات تقنية و قو�عد متحررة من كل هدف �أو ��شتعمال. « جون ديوي -�ملدر�شة و �لطفل
)John Dewey, L'école et l'enfant ( 

كلمة العدد
الملـف:  �أفكار من �أجل تربية ذ�ت نوعية

تظـاهرات علمية  
ملتقى دويل حول تعليمية �لريا�شيات و تطويرها 

ر عامل ما بعد �لغد- �أالن بولون  مدر�شة �لغد- �لتي �شُتح�شّ
مسـاهمات الباحثين : ترجمة مقاالت علمية

  الريا�سيات: رهان ا�ستراتيجي اأم حق اإن�ساني اأ�سا�سي؟
 -  طارق بورزق

 تعليم الريا�سيات اليوم، م�ساكل و اآفاق - لوك ترو�ص
 تعّدد التمثيالت و التكنولوجيات - جيل �ألدون

 عنا�سر التاأمل حول تعليم الريا�سيات -  �شليمان حمودي
  الح�ساب العددي في التعليم المتو�سط - نجادي م�شّقم

 اال�ستدالل و البرهان في التعليم المتو�سط - نجادي م�شّقم
 تكنولوجيات االإعالم و االت�سال: اأدوات قّيمة في خدمة التعليم و 

التعلُّم - �أحمد بن �شعادة
  ا�ستعمال اأ�ساتذة الريا�سيات لتكنولوجيات االإعالم و االت�سال 

في التعليم المتو�سط و الثانوي بليبرفيل - �أوبونومبا �أنا�شتازي و 
نقامبانقوهانق موري�ص

 تاأثير الجبر عند المغاربة على عمل عالم الريا�سيات االإيطالي 
ليوناردو فيبونات�سي - �لبروف�شور جميل عي�شاني و م�شاعديه

مراجع للتوثيـق

آراء من الميدان

جدول المحتويات مدير النشر:
حممد �إيد�ر

لجنة القراءة:
حممد �إيد�ر

�أحمد بن بردي
�شدي �شيد

مسؤولو المجلة:
�شليمان بورنان
حبيبة بوكرتوتة

عائ�شة بلعنرت

التحرير:
�شليمان بورنان 

الترجمة:
�شليمان بورنان

ب�شمة �أحمد عامر
ليلى ع�شكر

�شارة �شرماط

ساعد في الترجمة و التحرير:
وردة مي�ص

المساهمات عبر مقاالتهم:
-  طارق بورزق
-   لوك ترو�ص

- جيل �ألدون
- �شليمان حمودي

- جنادي م�شقم
- �أحمد بن �شعادة

- �أوبونو مبا �أنا�شتازي/ نغومبا �أنغوهانغ موري�ص 
- جميل عي�شاين و م�شاعديه

عبر مداخالتهم في الملتقى:
- لوك ترو�ص
- جيل �ألدون

- �شويف �شوري-الفرييْن
- �أحمد بن �شعادة

- بغد�د خل�شر 
- �شليمان حمودي
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و قد بنّيّ حتليل نتائج �الختبار �أن ن�شبة ��شتيعاب برنامج �لتعليم 
50% طيلة  70% يف حني مل يكن يتجاوز  بلغ  �مل�شتوى قد  لهذ� 

�ل�شنو�ت �ملا�شية. 
ردود �أفعال �ملتعّلمني:

�أحب e-math الأنني �أ�شعر باأنني �ألعب �أثناء �لتعّلم؛
�أ�شعر بالن�شوة و بتحفز كبريين �أثناء �لتعّلم من خالل 

e-math، مّما يجعلني �أهتم بدر��شتي؛ كرث بدر��شتي.

ي�شاعدنيي�شاعدينe-math على حفظ جد�ول �ل�شرب 
و يجعلني �أ�شعر باالرتياح من خالل �لّلعب و �ملو�شيقى؛

ي�شاعدينe-math  على  حّل �مل�شكالت �ل�شعبة؛
يحّدد يل e-math �خلطاأ �أثناء حّل �مل�شكالت؛

ي�شمح يل e-math بامل�شاهمة �أكرث؛
�أف�شلe-math على �لكتاب.

ردود �أفعال �ملدّر�شني:
�أف�شل ت�شيري للوقت؛

�أكرث حتفيز لتعّلم �لريا�شيات؛
�أكرث زيادة �ملتعة لتعّلم �لريا�شيات من خالل �لناظوم 

)�حلا�شوب(؛

زيادة �لدّقة يف �إجابات �لتالميذ؛
�أف�شل فهم و حفظ؛

ت�شحيح ذ�تي.
و يف �الأخري و من �أجل �إجناح هذ� �مل�شروع، ُيو�شى بـ:

تعميم �مل�شروع يف باقي �لواليات من �أجل ��شتفادة �أكرب 
عدد ممكن من �ملد�ر�ص �البتد�ئية؛

تدعيم تكوين �ملدر�شني يف �لتكنولوجيات؛
جتهيز �ملد�ر�ص �البتد�ئية مبخابر �ملعلوماتية �لتي ت�شمح 

بالعمل يف �شبكة؛
ربط �ملد�ر�ص �البتد�ئية مُبوزع وطني بف�شل �ل�شابكة 

.)intranet( لد�خلية�
�شمان مد�ومة ملتابعة برنامج e-math؛

�إجناز در��شة تقييمية لو�شعية هذ� �لتعّلم.

  

�لنظام  يف  �لريا�شيات  بها  تتمّتع  �لتي  باملكانة  من�شغلة 
�لرتبوي و يف �ملجتمع، و من �أجل �إعادة �العتبار و تثمني �شعبة 
» �لريا�شيات » و منه حت�شني هذ� �لتعليم، �أن�شاأت �لوز�رة ثانوية 
�أبو�بها للتالميذ �لذين حت�شلو� على  وطنية للريا�شيات فتحت 
�أعلى نتائج يف �متحان �شهادة �لتعليم �ملتو�شط  و �أعلى عالمات 

يف �لريا�شيات.)�نظر تقدمي �لثانوية(
�أُطلقت عّدة م�شاريع لتح�شني  �إ �،   من جهة �أخرى و باإدماج ت 
بينها  من  �البتد�ئية،  �ملدر�شة  من  �بتد�ء  �لريا�شيات  تعليم 
�الإلكرتونية(.  )�لريا�شيات   »e-math« »ريا�شيات«   م�شروع 
مد�ر�ص  ع�شر  يف   2006 يف  �مل�شروع  هذ�  �إطالق  مّت  قد  و 
�بتد�ئية جتريبية يف واليتي �جلز�ئر و غرد�ية. و قد مّت �إعد�د 
برماجية لتالميذ �شنة �لثالثة من �لتعليم �البتد�ئي طبقًا ملناهج 

�لتعليم �جلز�ئرية.
 - �شمع  دعائم  ي�شتعمل  �ملعلوماتّي  للتعليم  نظام  هو   e-math

�لتالميذ.  و  �ملعلمني  �إىل  موّجهة  متنوعة  فيديوهات  و  ب�شرية 
للمعايري  ي�شتجيب  بيد�غوجي  حمتوى  على  �لنظام  هذ�  يحتوي 
�لدولية، يهدف �إىل منح �ملعّلمني �إمكانية ��شتعمال �لتكنولوجيا 
من �أجل حت�شني كفاء�تهم و تنمية طر�ئقهم �لبيد�غوجية و ي�شّهل 

للمتعلمني تعّلم �لريا�شيات.
تقرتح هذه �لربجمية للتالميذ منطني حلّل �مل�شكالت من �أجل 
يف  �أف�شل  ب�شكل  و��شتغاللها  جهة،  من  جديدة،  معرفة  بناء 
�أن�شطة مقرتحة  �إىل  �إ�شافة  �أخرى.  مرّكبة، من جهة  و�شعيات 

ق�شد:
 ربط منطوق م�شكلة مع �حلّل �ملنا�شب من جملة حلول 

مقرتحة؛
�إعد�د منطوق م�شكلة �نطالقا من معطيات )�أرقام، 

بيانات...(؛
�إعادة بناء منطوق من خالل معلومات معطاة غري مرتبة؛

حّل م�شكالت �شعبة �أو م�شكالت مع دخيل؛
ترتيب متتالية �أعد�د )ت�شاعديا و تنازليا(

...
�لعمليات و �حل�ساب

)تقنيات  �ملكتوب  �حل�شاب  �أو  �لذهني  للح�شاب  بالن�شبة 
�حلا�شبة،   )��شتعمال  �الآيل  للح�شاب  بالن�شبة  �أي�شًا  �لعمليات( 

�حلا�شوب  الأن   ،ordinateur كلمة  باعتبار  ]�لناظوم  �حلا�شوب 
ماأخوذ من كلمة computer[، مطلوب من �ملتعّلم: 

��شتعمال �أمناط متعددة للح�شاب؛
�لتحّكم مبهارة يف ��شتعمال �لع�شر�ت و �ملئات يف 

�حل�شاب؛
تنظيم و �إجناز ح�شاب.

�لف�ساء و �لهند�سة 
على  �لتعّرف  �لهند�شية،  �خل�شائ�ص  و  �لعالقات  على  للتعّرف 
�أ�شكال هند�شية  �إجناز  �لف�شائية و ق�شد  و  �لهند�شية  �الأ�شكال 

يطلب من �ملتعّلم:
ر�شم �أ�شكال؛

ر�شم خط م�شتقيم؛
�لتعرف على متلف و�شعيات �مل�شتقيمات؛

ت�شطري مر�كز تناظر ل�شكل ما.

�لقيا�سات و �لأبعاد  
�لوحدة  مع  �الأد�ة  مع  بعد  قيا�ص  �الأبعاد،  مو�زنة  �أجل  من 

�ملنا�شبتني، يطلب من �ملتعّلم:
مقارنة �الأ�شياء ح�شب �لطول، �حلجم و �لوزن؛

�ختيار وحد�ت لقيا�ص �لقيم �ملعطاة؛
تعّلم قر�ءة �لوقت.

دور�ت  عّدة   ،e-math مل�شروع  �لفّعال  للتطبيق  �أنه  ُي�شّجل  كما 
تكوينية �أجريت لفائدة �ملدر�شني خ�شو�شا حول �إجناز و�شعيات 

�إدماج.
و من �أجل تقييم نوعية �ملكت�شبات يف �لريا�شيات، فاإّن تالميذ 
e-math قد عر�شو�  والية غرد�ية �لذين ��شتفادو� من برنامج 
على �ختبار. و قد بلغ عدد �لعّينة مائة و خم�شني تلميذ� متمدر�شا 
خلم�ص مد�ر�ص، مدر�شتان ريفيتان و ثالث ح�شرية، بن�شبة %35 
من جمموع من �مل�شتفيدين من �مل�شروع. غطى هذ� �الختبار كّل 
�لكفاء�ت �لو�جب تنميتها يف نهاية �ل�شنة �لثالثة �البتد�ئية. و قد 
�ملنهاج ذي  �إدماجية يف جماالت كفاء�ت  �حتوى على و�شعيات 

�لعالقة ق�شد قيا�ص قدرة حل �مل�شكالت.
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كما ال يّدخر �لفريق �الإد�ري و �لبيد�غوجي �أّي جهد كّل �ليوم، 
لتقدمي �لدعم �ملعنوي و �لعاطفي للتالميذ...

و بعد نهاية �ليوم �لدر��شي �أي من �ل�شاعة 17:00 �إىل �ل�شاعة 
18:00 يكون �لتالميذ يف �ل�شاحة لال�شرت�حة �أو يف �لنادي حيث 

�ل�شاعة  �إىل   18:00 �ل�شاعة  من  �إليه.  يحتاجون  ما  ي�شتهلكون 
19:30 يذ�كرون يف قاعات م�ش�شة للغر�ص. و على �ل�شاعة 

19:30 يتناولون �لع�شاء. و �بتد�ء من �ل�شاعة 20:30 �إىل غاية 

بطبيعة  و  مبر�قدهم.  �لتالميذ  �لتحاق  موعد  حيث   22:00

و  �لرتبويني  �مل�شاعدين  بف�شل  موؤطرة  �الأن�شطة  كّل هذه  �حلال 
م�شت�شاري �لرتبية نهار� و ليال. 

�أم�شية  كل  مر��شليهم  �أو  �أولياءهم  مع  �خلروج  للتالميذ  ميكن 
ثالثاء �أو �لبقاء بالد�خلية. و �أيام �جلمعة هم �أحر�ر يف �لقيام 
بخرجات  يقومو�  �أن  ميكن  كما  �لثانوية.  د�خل  بن�شاطاتهم 
نو�د)�شطرجن،  �أن�شطة  تنظيم  �أو  ترفيهية  و  �شياحية  ثقافية، 

ريا�شة جو�رية...( كّل �شبت.
�لثانوية،  �ملنتظرة من هذه  �لطموحة  �الأهد�ف  بلوغ  �أجل  و من 
ليل  �شاق  و  بقدم  ي�شهرون  ن�شاء  و  رجال  من  م�شّكلة  فرق  عّدة 
مدر�شني،  �إد�ريني،  جتمع  �لفرق  هذه  �الأ�شبوع.  �أيام  طيلة  نهار 

�أعو�ن، دون ن�شيان دعم مديرية �لرتبية لو�شط �جلز�ئر و وز�رة 
�لرتبية �لوطنية.

بتو�جد  حظي  قد  �ل�شنة  لهذه  �ملدر�شي  �لدخول  �أن  ن�شّجل  كما 
وزير �لرتبية �لوطنية �لربوفي�شور بابا �أحمد �لذي �شّرفنا مبنح 
كّل تلميذ حا�شوبا حمموال و هذ� بح�شور مدير �لديو�ن �لوطني 
لالمتحانات و �مل�شابقات، مدير �لرتبية لو�شط �جلز�ئر، ممثل 

عن مديرية �لتعليم �لثانوي و عّدة �شيوف و و�شائل �إعالم.
زيتونة  �لرتبية  وزير  �ل�شيد  غر�ص  �ليوم  هذ�  تخليد  �أجل  من  و 

�أعطت ثمارها. نف�ص �ل�شيء نتمناه بالن�شبة لعمل �لتالميذ.
بل  �ملدر�شية جيدة  �لنتائج  كانت  �ل�شاق  �لعمل  �شنة من  بعد  و   
�شهادة  يف  �لتقدير�ت  من  »ح�شاد�«  نتمنى  �أخري�،  و  ممتازة.. 

�لبكالوريا لل�شنة �لدر��شية  2015/2014. "

تقدمي �لثانوية �لوطنية 
للريا�سيات  -  عزيزة �لفول، مديرة �لثانوية

�شبتمرب   26 يوم  �أبو�بها  للريا�شيات  �لوطنية  �لثانوية  فتحت   "
�ملعدالت  �أعلى  �لتالميذ �حلا�شلني على  ��شتقبال  2012 ق�شد 

يف �متحان �ص ت م و ع�شرين على ع�شرين يف �لريا�شيات و هذ�، 
عرب كّل �لرت�ب �لوطني بعدد تلميذين �إىل ثالثة تالميذ يف كّل 
يف  �المتياز  ت�شجيع  ذلك  من  �لهدف  و  ذكور(.  و  )�إناث  والية 
�لريا�شيات و منح �إطار در��شي متمّيز. لقد �أُن�شاأت هذه �ملوؤ�ش�شة 
مّت  وقد  »باحلرية«.  �لتالميذ  ي�شعر  �أين  �جلامعي  �حلرم  بروح 

�لتفكري يف كّل ما يجعلهم يف تفتح كامل.

مبنظرها  تفاجئ  �لقبة،  بلدية  يف  �ملتو�جدة  و  �ملوؤ�ش�شة،  هذه 
�مل�شيئة  �خل�شر�ء  �مل�شاحات  بني  �نب�شاطها  و  �لر�ئع  �ملعماري 
هيكتار�ت  ثالثة  قدرها  م�شاحة  على  �لثانوية  �ملفتوحة.ترتبع  و 
طبية(.  و  ريا�شية  بيد�غوجية،  �إد�رية،  )هياكل  مبني  ن�شفها 

تبلغ قدرة ��شتقبالها �ألف تلميذ.
قاعات  �أربع  مكتبا،  ع�شرين  �الإد�رية من  �لهياكل  تتكّون  �أي�شا، 
ملتقيات،  بتنظيم  ت�شمح  �أخرى  قاعات  ع�شرة  و  �جتماع 
حما�شر�ت و ور�شات عمل، و بطبيعة �حلال، با�شتقبال �لتاأطري 
�لاّلزم لل�شري �حل�شن للثانوية. �أّما �لهياكل �لبيد�غوجية فتتكّون 

من:
�ثنتني و خم�شني حجرة در�ص؛

�شتة مابر؛

ور�شة )تكنولوجيا(؛
قاعتني للمطالعة �ملعلوماتية )médiathèques(؛

مدرجني؛
قاعة لل�شمع – �لب�شري لقدرة ��شتيعاب �أربعني مقعد�؛

قاعة حما�شر�ت كبرية.
وحدة  على  �لثانوية  تتوّفر  للتالميذ،  �لطبية  �ملتابعة  ق�شد  و 
�ملالب�ص،  تغيري  غرفة  من  متكّونة   )UDS( �ملتابعة  و  للك�شف 

قاعات لالأطباء و �لنف�شانيني و �ملمر�شني.
نظام هذه �لثانوية د�خلي ملجموع �لتالميذ.

�إطعام �لتالميذ م�شمون من فريق موؤهل. وتتوّفر �ملوؤ�ش�شة على 
كّل �لهياكل و �لتجهيز�ت و �ملوظفني �ملوؤهلني و �الأعو�ن من �أجل 

�ل�شهر على �الإطعام يف ظروف جّيدة.
حتتّل �لريا�شة مكانة هامة، و عليه ُجهزت �لثانوية بقاعة كبرية 
و م�شبح �شبه  للريا�شة  و ميد�نني خارجيني  �لريا�شات  متعددة 

�أوملبي.
�لتعليم  منهاج  نف�ص  �لتالميذ  يتابع  �لبيد�غوجي،  �مل�شتوى  على 
يف  �لوطني.  �مل�شتوى  على  �لثانويات  لبقية  �لريا�شياتية  لل�شعب 
حني هناك فّعالية يف تقدمي �الأن�شطة بف�شل مدر�شني موؤهلني، 
و تاأطري فّعال �أثناء و بعد �لدرو�ص من خالل �لدرو�ص �الإ�شافية 

و �لت�شجيع،...
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على  يعمل  �أن  �ملجتمع  كل  فعلى  �ليوم  مو�طن  حلياة  �شرورية 
ترقية فكرة عن ريا�شيات �شرورية الإن�شان �لقرن  21...

�أن  جــد�  ميكــن  �أننــا«  فكــرة  ترويــج  مــن  نُكــفَّ  �أن  �أوال  علينــا 
ن�شتغني عن �لريا�شيات و ننجح متاما يف �حلياة ». ال ميكننا �أن 
ن�شــتوعب �إمكانيــة جنــاح تــام يف �حليــاة و نحــن جنهــل �لقــر�ءة، 
ــوج عــامل  ــتطيع ول ــا ال ن�ش ــوج فنــي، و �أنن جنهــل تقديــر قيمــة منت
�لريا�شيــات... �الأمــر ي�شــتدعي �إًذ� جتنيــد� �شيا�شــيا، �جتماعيــا، 
ميكنــه �تخــاذ �أ�شــكال متلفــة. و بهذه �لطريقة ��شــتطعنا �إن�شــاء« 
ُدور للعلــوم« يف فرن�شــا و �لتــي فتحــت ب�شــكل و��شــع للمجتمــع. و يف 
ليــون �أن�شــئت �أي�شــا د�ر للريا�شيــات و للمعلوماتيــة. و بــدون �شــك، 
يجــب تطويــر �لريا�شيــات يف �ملناطــق �لتــي تعــاين مــن �شعوبــات 
�جتماعيــة و ثقافيــة. با�شــتطاعة �لريا�شيــات، بعدمــا كانــت تعترب 
و�شيلة لالنتقاء �أن ت�شبح �ليوم و�شيلة للتنمية �لرتبوية و �لثقافية 

و�الجتماعيــة.
�ملجلة: باعتباركم متخ�ش�شني يف تعليمية �لريا�شيات، كيف 
ـ �أن يتكيف مع �لتطور�ت �لتكنولوجية؟  ـ يف ر�أيكمـ  ميكن للمدر�صـ 

و �أي تكوين �أويل و م�شتمر تقرتحونه؟
�الأحيان  من  كثري  يف  نعترب  ترو�ش:  لوك  �ل�سيد 
تعليمها  و  �لريا�شيات  مت�ص  مل  �لتكنولوجية  �لتطور�ت  �أن 
جد  د�ئما  ظلت  تعليمها  و  �لريا�شيات  �أن  حني  يف  ر�هنا،  �إال 
تعليم  كان  بالعر�ق  �شنة   2000 فقبل  بالتكنولوجيات؛  متعلقة 
�لريا�شيات ي�شتعني كثري� باالأدو�ت كاالألو�ح و �أدو�ت يدوية. �إن 
�الآالت �حلا�شبة و �لربجميات تربهن �أن �لريا�شيات لي�شت فقط 

ن�شاطا ذهنيا �شرفا.
ــرع مــن ذي  ــر �لتكنولوجــي �أ�ش ــح �لتطوي يف �لوقــت �لر�هــن �أ�شب
قبــل و �شرنــا بحاجــة �إىل تكويــن �ملدر�شــني �لــذي مييلــون �إىل 
�أنرتنــت،  �ملجتمع)حا�شــبات،  يف  �ملتو�جــدة  �الأدو�ت  ��شــتعمال 
جمــدوالت(، �أو يف مابــر �لريا�شيــات كالربجميــات ال�شــتغاللها 

ل�شالــح �لريا�شيــات �حليــة. 
�إًذ� �أي تكويــن يقت�شــي هــذ� ؟.. يجب بالتاأكيد �إيالء �أهمية كبرية 
للتكوين �مل�شتمر �ملدمج. ال نتعلم » �الأدو�ت من �أجل �الأدو�ت » بل 
نتعلم و�شعيات ريا�شياتية جديدة �أو ت�شور�ت جديدة لو�شعيات 
ت�شــتفيد باأكــرب قــدر ممكــن مــن �الأدو�ت. و لتحقيق ذلك ال بد من 

�إعد�د �أجهزة تكوين جديدة. 

ال بــد �أن تعتمــد هــذه �الأجهــزة �لتكوينيــة علــى مــو�رد متوفــرة �الآن 
علــى �الأنرتنــت �أو مــو�رد مــن �شميــم �إجنــاز �ملدر�شــني �أنف�شــهم 
�أنظمــة  �لو�شــائل لتطويــر  �أن توفــر لهــم  و هــم �لذيــن يجــب 
مو�ردهم باالعتماد على  تعاون نظر�ئهم، �ملكونني �أو �ملفت�شــني. 
�إًذ� ال بد من �لتفكري يف �إطار مو�شــع للتكوين يف دور�ت ح�شورية 

و �أخــرى عــن بعد... 
�ملدر�شة  �الت�شال يف  و  �الإعالم  تكنولوجيات  �إدماج  �ملجلة: 
عدة  مبنحه  �لتلميذ  ذكاء  تطوير  من  �ملدر�شة  بتمكني  ي�شمح 
تعلم   « لي�ص  و  �ملنا�شبة  �لقر�ر�ت  �تخاذ  لتمكينه من  �ختيار�ت 

�لنقل و �لل�شق«. ما هو تعليقكم؟
�ل�سيد لوك ترو�ش: بالفعل ال يعني ذلك تعليم �لتلميذ 
» �لنقل و �لل�شق« غري �أن هذ� ي�شتدعي بالتاأكيد تربية حقيقية. 
مثال، لنت�شور �أن لكل �لتالميذ �إمكانية ��شتعمال �الأنرتنت، و هو 
و ح�شرت  بروك�شل  موؤخر� يف  �لدول. كنت  بع�ص  ما يحدث يف 
لهم  كانت  �إًذ�  �الأنرتنت.  بوجود  �لتالميذ  فيه  �متحن  فر�شا 
�لفر�شة للو�شول �إىل كل �حللول �لرقمية �ملمكنة. لكن �ال�شتفادة 
حمرك  ��شتعمال  معرفة  يفرت�ص  �ملعلوماتي  �لتدفق  هذ�  من 
تقييم  معرفة  �ملنا�شبة،  �ملفتاحية  �لكلمات  بو��شطة  �لبحث 
وجاهة مورد، معرفة �ملو�زنة، معرفة مقاطعة �ملعلومات، �متالك 

نظر نقدي؛ و هذ� ُيَعلَّم!
لقــد �نتقلنــا مــن منــوذج �ل�شــهم �إىل منــوذج �ل�َشــبكة. مــن قبل كنا 
ندر�ص �لريا�شيات �أو �لعلوم عموما. كنا نفكر جيد� قبل �أن جنرَي 
عملية ح�شــابية. مبجرد �أن تكون لنا نظرة دقيقة عن �الإجر�ء�ت 
�لتــي علينــا �تخاذهــا نبــادر �إىل �إجناز �لعملية )منوذج �ل�شــهم(. 
�أمــا �ليــوم، فمــع �الأنرتنــت، ميكننــا �إطالق عدة عمليات ح�شــابية، 
جتميــع عــدة نتائــج، �ختبار م�شــار�ت متلفة للحــل. نكون ب�شدد 
كــّم مــن �ملعلومــات و �لنتائج. عندها يجــب �نتقاء �لنتائج)منوذج 
�ل�شــبكة(. و هــذ� رمبــا ي�شــجع �لتالميــذ �لذيــن ميتلكــون تفتحــا 
فكريــا �أكــرب و نظــرة مثقفــة و معتادون على مو�زنة، تقييم وجاهة 
�ختيار�تهم.. �إنها م�شــوؤولية �ملدر�شــة: تكوين هذه �لنظرة �لثاقبة 

و �لناقــدة لكل �لتالميذ.
 �ملجلة: ما هي �قرت�حاتكم لتح�شني تدري�ص �لريا�شيات؟ و كيف 

نتعلمها و نعّلمها ؟

�ملجلة: لقد ن�شطتم باملعهد �لوطني للبحث يف �لرتبية يومي 
28 و 29 ماي 2013 ملتقى حول تدري�ص �لريا�شيات. تناولتم 

يف مد�خلتكم �الأوىل تعريفا مفاده �أن » �ملدر�شة عبارة عن كتلة 
و�حدة مهما كان عدد �ملدر�شني فيها و �أن كل تعليم عبارة عن 

تعاون«. فما تعليقكم حول هذ� �لتعريف؟
قدمه  للمدر�شة  �لتعريف  هذ�  ترو�ش:  لوك  �ل�سيد 
�ملعجم �لبيد�غوجي �لذي �أعده و ن�شقه فرديناند بوي�شون) ط 1 
نهاية �لقرن 19 و ط 2  بد�ية �لقرن 20(. و �أما �لذي ��شتهدفته 
�ملتعار�ص  موقفي  خالل  من  فالأبني  �لتعريف  بهذ�  �لتنويه  من 
فيها  يكون  �لتي  �ملدر�شة  �أن  �لعام من  �لتيار  �إليه  يذهب  ما  مع 

�ملدر�ص يف ق�شمه ربان �ل�شفينة و �لقائد �لوحيد فيها.
ففــي هــذ� �لتعريــف يتبــني �أن �لرتبيــة لــن تنجــح �إال �إذ� �عتــربت 
تعاونا كليا و نظر �إىل �ملدر�شة ككتلة و�حدة، كتعاون بني �ملدر�شني 
د�خل �ملدر�شة نف�شها، مكان للتعاون مع �لتالميذ، و بني �لتالميذ 
خارج �ملدر�شة بالتاأكيد. حاليا، و مع ما ن�شميه بتحوالت �لرقمنة، 
نتعلــم د�خــل و خــارج �ملدر�شــة. و هــو �الأمــر �لــذي ي�شــتدعي �إعادة 
نظــر �شــاملة يف �شــكل �لتعليــم. و عليــه، فــاإن كلمــة » تعــاون« تاأخــذ 

داللة �أو�شع.
حني  يف  �لريا�شيات  تطوير  �لعاملي  �لتوجه  يفر�ص  �ملجلة: 
�ل�شعبة  �إىل  �لتوجه  يف  يرغبون  ال  عام  ب�شكل  �لتالميذ  جند 
كيف  ت�شوركم،  ح�شب   .)STM(لريا�شية� و  �لتقنية  و  �لعلمية 

ترون حّل هذه �ملع�شلة؟
�ل�سيد لوك ترو�ش: �أعتقد �أن �أزمة تدري�ص �لريا�شيات 
قدمية؛ �إال �أن هذه �الأزمة كانت تختفي ور�ء �أن �لريا�شيات كانت 
مادة لالنتقاء. فكان �جلميع يعتقد �أن �لتخ�ش�ص يف �لريا�شيات 
على  �أ�شبغ  �الإجماع  من  نوع  هناك  كان  و  للنجباء.  به  موكل 
دفع  �جتماعي  �شغط  هناك  كان  لقد  �لهالة.  تلك  �لريا�شيات 
�الأمر  يكن  مل  و  �لريا�شيات  �شعبة  نحو  �لتوجه  �إىل  بالتالميذ 
�لوقت  �الجتماعي يف  �ل�شغط  ت�شاءل هذ�  ملا  و  بحبها.  متعلقا 
نفعيتها،  و  �أهميتها  تثبت  �أن  ملزمة  �ملادة  هذه  �شارت  �لر�هن 

حتى تتمكن من حتفيز �لتالميذ على �لتوجه �إليها.
حتى  ال  و  فح�شب،  �لريا�شيات  مبدر�شي  متعلقة  �مل�شاألة  لي�شت 
باملوؤ�ش�شات �لرتبوية فقط، فاإذ� كنا نعتقد �أن �لعلوم و �لريا�شيات 

المقابلة
Luc Trouche ،مقابلة مع لوك ترو�ش

 �أ�ستاذ جامعي يف تعليمية �لريا�سيات، مدير 
بحث باملعهد �لفرن�سي للرتبية)IFE( و رئي�ش 

�للجنة �لفرن�سية لتدري�ش �لريا�سيات.
�أجتترى �حلتتو�ر كل متتن ح. بوكرتوتتتة و ع. بلعنتترت 

مبقتتر �ملعهد �لوطني للبحث يف �لرتبية.
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�ملجلة: لقد ن�شطتم باملعهد �لوطني للبحث يف �لرتبية ملتقى 
�ليوم  حول جناح تدري�ص �لريا�شيات. كيف تدر�ص �لريا�شيات 

يف �لتعليم �البتد�ئي ؟ �أية ريا�شيات يجب �أن تدّر�ص؟
�ل�سيد جيل �ألدون: ال �أدري �إن كنت قادر� على �الإجابة 
يف  �أجنز  �لذي  �لعمل  عن  �لتحدث  �أ�شتطيع  �ل�شوؤ�ل.  هذ�  عن 
�إطار م�شروع »  LéA côte d’or«. و هو م�شروع لتطوير �لثقافة 
�لعلمية و �لرقمية بال�شر�كة بني مديرية م�شالح دو�ئر �لرتبية 
�لوطنية يف كوت دور و �ملعهد �لفرن�شي للرتبية  �لتابع للمدر�شة 
�لعليا لالأ�شاتذة يف ليون )IFE( و مدينة ديجون. و يخ�ص هذ� 

�مل�شروع ريا�ص �الأطفال، �لتعليم �البتد�ئي و �ملتو�شط.
يحاول فريق بحثنا éductice ، بالتعاون مع �ملدر�شني من خالل 
كفاء�تهم،  و  معارفهم  عاد�تهم،  �الأق�شام،  د�خل  ممار�شاتهم 
حتليل و �شبط �لعنا�شر �لوجيهة �لتي متكن �لتالميذ من تعلم 

�لريا�شيات.
على  ��شتغلنا  �ملثال،  �شبيل  على  �الأطفال،  لريا�ص  بالن�شبة 
�لثاين  و  �الأول  �مل�شتوى  الأق�شام  �ص  يدرَّ �لذي  �لرتميز  مو�شوع 
هوؤالء  بتعليم  نبداأ  اأن  ميكن  كيف   « الحظنا   حيث  �لثالث،  و 

ال�سغار متثيالت الريا�سيات«. و هو ما تو�شعت فيه يف �لور�شة 
ن�شتغل يف  �أننا ال  �أمثلة،  بتبيان من خالل  �مل�شاء  مبعهدكم هذ� 
�إمنا على متثالتها �لتي تقوم  �لريا�شيات على �الأ�شياء عينها و 
بدور هام يف فهم �لريا�شيات. يف هذ� �ملثال حاول �ملدر�ص مع 
�أ�شو�ت �ملاء،  تالميذه يف �لق�شم عر�ص �لرتميز حول مفهوم » 

لعبة �أورك�شرت� بو��شطة �أدو�ت«.
يف هذه �لتجربة �بتد�أ �لتالميذ �أوال باال�شتماع �إىل �الأ�شو�ت �لتي 
ميكن للماء �أن يحدثها عند فتح �حلنفية عند تبليلهم الأيديهم... 
�إًذ� هناك جانب فيزيائي حم�ص. يتبني �لتالميذ من خالل ذلك 
�شوت.  من  كذلك  و  �أحا�شي�ص  من  يحدثه  �أن  للماء  ميكن  ما 
�إىل  ويتو�شلون  �الأ�شو�ت  تلك  �إحد�ث  �إعادة  يحاولون  بعدها 
جتريد �لرتميز. يحاولون مطابقة كل �شوت م�شموع برمز خا�ص 
الإنتاج لعبة �أورك�شرت� بو��شطة �أدو�ت تعيد �إحد�ث �أ�شو�ت �ملاء 
تلك. بعبارة �أخرى، يتو�شلون �إىل كتابة �لرمز و �إعادة �إنتاجه. 
ي�شركون مع �لرمز �شوتا و بالتو�زي ي�شركون �ل�شوت مع �لرمز. 
�إنها �خلطو�ت �الأوىل لتمثيل �الأ�شياء. �إنه مثال معرّب عما ميكننا 

عمله يف �لريا�شيات مع �ل�شغار.

المقابلة
 ، Gilles ALDON مقابلتتة متتع �ل�ستتيد جيل �ألتتدون

دكتتتور يف تعليميتتة �لريا�سيات، )فرن�ستتا(.

�أجتترى �حلتتو�ر كل متتن ح. بوكرتوتتتة و ع. بلعنتترت 
مبقتتر �ملعهد �لوطني للبحث يف �لرتبية.

�ل�سيد لوك ترو�ش: �إنه �شوؤ�ل معقد نوعا ما لكن �إحدى 
�أجوبته يتقاطع مع ما قلته قبل قليل، �أي ت�شور تعليم �لريا�شيات 
�إنه  م�شتقال،  تعليما  لي�ص  �إنه  �ملجتمع.  �أدو�ت  �إحدى  باعتبارها 
تعليم يقدم للمجتمع و�شائل للفهم �جليد. فلن�شرب مثال باإدماج 
�الإح�شائيات، �لتي تعد �ليوم ريا�شيات �ملو�طن، فهي تعمل على 

جعل �لريا�شيات تعليما مفيد�.
كثــري� مــا �عتربنــا �لريا�شيــات مبثابــة نقــل للمعــارف �مليتــة. �أمــا 
�ليــوم فيجــب �أن نعــرف �أن �لريا�شيــات عبــارة عــن بنــاء للمعارف 
�لتــي تتحــنّي با�شــتمر�ر الأنهــا تتطــّور. كمــا يجــب �عتبارهــا نظامــا 
للمعــارف ي�شــمح بحــل منظومــة مــن �مل�شــكالت. و هنــا تكمــن 
�ل�شعوبة؛ الأننا حتدثنا كثري� عن �لو�شعيات �مل�شكلة ــ باعتبارها 
ــامهم يف  ــها �لتالميــذ فقــط يف �أق�ش ــة بع�ــص �ل�شــيء يعي�ش منعزل
ــذ و لهــا خ�شو�شيتهــا- يف حــني يجــب  ــات تعنيهــم كتالمي و�شعي
بنــاء حقــول مــن �مل�شــكالت تتعلــق بحقــول مــن �ملعــارف. �إنــه عمــل 
جبار بال �أدنى �شــك! و حوله تنتظم بحوث تطبيقية حول تدري�ــص 

�لريا�شيــات �ليــوم.
�ملجلة: فكيف نتعلم و نعلم �لريا�شيات؟

�أن ما ندّر�شه فّعال؟  كيف ندرك  �ل�سيد لوك ترو�ش: 
هذ� يتطلب �لوقت. و�حدة من جتاربنا �لتي نعتربها رمزية هي 
�أجريت يف مدر�شة �شانت �شارل يف مر�شيليا يف مادة  �لتي  تلك 
هدف  حول  �ملوؤ�ش�شة  هذه  مدر�شي  كل  جتند  لقد  �لريا�شيات. 
للريا�شيات.  �الأوىل  �لتعلمات  �لتالميذ يف  �أغلبية  �إجناح  و�حد: 
�شنو�ت، على  �أربع )04(  منذ  �ملو�شوع  يعمل على هذ�  معهدنا 
�أ�شا�ص تعاون بني �لباحثني و مدر�شي �ملدر�شة و �إد�رتها، نفكر يف 
�لتطور�ت وفق م�شار م�شتمر. و ب�شورة د�ئمة كانت �لو�شعيات 
�قرت�حات  �ملالحظة،  �لتعلمات  ح�شب  تتعدل  �لريا�شياتية 
�ملدر�شني، �لخ. �أعتقد �أنه يف هذ� �لتوجه يجب �أن تد�ر �لبحوث.

نظــم يف فرن�شــا �ل�شــنَة �ملا�شيــة موؤمتــر وطنــي حــول �لتعلمــات 
�الأوىل للريا�شيات يف �البتد�ئي و �ملتو�شــط من �أجل كتابة عر�ص 
حــال. �أعتقــد �أنــه مــن �ملهــم �لقيام به! عر�ص حــال �أين يتمكن كل 
�لفاعلــني) مفت�شــون، �أ�شــاتذة، باحثــون يف �لريا�شيــات، تعليميــة 
�لريا�شيــات، مكونــون...( مــن تقــدمي وجهــات نظرهــم. لقــد 
�كت�شفنا من خالل عر�ص �حلال هذ� نوعا من �ل�شعوبات يف كل 
م�شــتوى تعليمي �أو يف مفهوم ما من �لتعلمات خ�شو�شا ت�شــاوؤالت 

مل يكــن الأحــد �لقــدرة علــى �الإجابــة عنهــا ب�شــكل موؤّكــد. ال يكفــي 
�لقول: » قمت بكذ� يف ق�شمي و م�شى �حلال«. يجب دعم �الأجوبة 
و �لربهنــة علــى �شحتهــا بنتائــج م�شــهود لهــا بو��شــطة جتــارب 

مماثلة.
عندمــا تنعــدم �الإجابــات، فحــول هــذه �الأ�شــئلة يجــب �إطــالق 

ــدة. ــات موؤّك ــمح بتقــدمي �إجاب ــة ت�ش بحــوث جدي
�لتي ميكنكم تقدميها  �لن�شيحة  كي نختم، ما هي  �ملجلة: 
باعتباركم �أ�شتاذ� للريا�شيات حتى يتمكن �ملدر�شون �جلز�ئريون 

من جعل تدري�ص �لريا�شيات جذ�با و حمفز�؟
�ل�سيد لوك ترو�ش: ال �أعرف �لنظام �لرتبوي �جلز�ئري 
�إن وجاهة �لن�شائح مرتبطة باحلالة �لدقيقة  مبا فيه �لكفاية. 
�لعامة  �لن�شيحة  �أن  �إال  �ملدر�شني.  تكوين  و  �لريا�شيات  لتعليم 
عدم  نحب  كي  �ليقينية  من  �خلروج  »لنتعلم  هي:  �أقدمها  �لتي 

�ليقني«.
ــم كيــف نتبنــى �ل�شــك،  ــا �أن نتعل ــات علين لكــي نحــرتف �لريا�شي
و حــب �ل�شــك هــو منــح �لريا�شيــات بعدهــا �ملتمثــل يف �ملغامــر�ت 
�لفكريــة. و هــذ� يتطلــب، بطبيعــة �حلال مدّر�شــا و�ثقــا باملنظومة 
�لرتبويــة، مبفت�شــه و مبديــر مدر�شــته... �إن للمعاهــد، كاملعهــد 
�لوطنــي للبحــث يف �لرتبيــة، دور� هامــا يوؤدونــه لتحقيــق هــذه 

فعــة. �لدَّ
�ملجلة: ن�شكركم على كل هذه �ملعلومات �لبناءة؟ 

�إ�شافة  باإمكاين  لكما. هل  �شكر�  �ل�سيد لوك ترو�ش: 
كلمة �أخرية؟

حمتمــل.  لتعــاون  �نطــالق  نقطــة  �مللتقــى  هــذ�  يكــون  �أن  �آمــل 
و ميكننــا بذلــك برجمــة �أجهــزة بحــث م�شــرتكة بــني �الأق�شــام 
�جلز�ئريــة و �الأق�شــام �لفرن�شــية، بــني �لباحثــني �جلز�ئريــني 
و �لباحثــني �لفرن�شــيني. �إنــه عمــل يهمنــا جــد�: حتديــد �مل�شــاكل 
�مل�شــرتكة للجز�ئــر و فرن�شــا يف مــا يخ�ــص تعليــم �لريا�شيــات 
ــي مت ت�شورهــا  ــول �لت ــة �حلل ــد، و مقارن ــي تخ�ــص كل بل �أو �لت

يف كل مــن �ل�شــياقني، �ال�شــتفادة �ملتبادلــة...
�أي�شا �شيد لوك ترو�ص للوقت �لذي خ�ش�شته  �ملجلة: �شكر� 

لنا.
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يتعر�ص �ملدر�شون و �لتالميذ ل�شعوبات يف تدري�ص  �ملجلة: 
�لريا�شيات خا�شة يف �لهند�شة. و لقد عر�شتم يف �مللتقى �أمثلة 

يف �لهند�شة �حلركية، فما تاأثري ذلك يف جناح �لتالميذ؟
تعر�شت  �إن  ميكنني  ال   : لَفرْنْ تت  �سوري  �سويف 
تفوقا  هناك  �إن  �أقول  �أن  �لبكالوريا  يف  �لهند�شة  الختبار�ت 
للتالميذ يف جانب و �إخفاقا يف جانب �آخر يف غياب نتائج بحثية 
يف �ملو�شوع. باملقابل �أ�شتطيع �أن �أتناول م�شاألة �لنتائج �ملرتبطة 
يتعلق  �لبحوث.  من  �مل�شتنبطة  �حلركية  �لهند�شة  با�شتعماالت 
�الأمر بالتفكري �لريا�شي لفهم �أ�شكال �لهند�شة �حلركية و حلل 
م�شائل �لهند�شة �ملحلولة مب�شاعدة هذه �الأ�شكال. بالفعل فلقد 
�نخر�ط  �أوال  هناك  �حلركية  �لهند�شة  مع  �أنه  �لبحوث  بينت 
حقيقي للتالميذ، مما يدفعهم �إىل �ال�شتيعاب �الأف�شل للهند�شة.
�لتفكري هي  �لهند�شة، فطبيعة  �إذ� بقينا يف حقل �ملعارف يف  و 
هذ�  ��شتغالل  حاولت  لقد  �ملعلوماتي.  �ملحيط  مع  تختلف  �لتي 
مثال  على  �العتماد  خالل  من  بامللتقى  مد�خلتي  يف  �الختالف 
لقد  �حلالية:  �ملعارف  من  يعود�  مل  �إنهما  �مل�شتقيمني،  عمودية 
عن  �الإجابة  يف  ��شتعر��شه  باإمكانه  و  �لتعريف  �لتلميذ  تعلم 
معارفه  ��شتعمال  على  ف�شيئا،  �شيئا  قادر،  �أي�شا  لكنه  �شوؤ�ل... 
هذ�  و  م�شائل.  حلل  �أد�ة  باعتبارها  كالعمودية،  �لريا�شياتية، 

يغري �ملعنى �لذي �أحلقه بهذه �ملعرفة. لكنه من �ل�شعب �إدر�ك 
هذ� �لنجاح من خالل �متحان.

��شتغل �ل�شكل �لذي على �لي�شار و �أعد ر�شمه على �ليمني. و 
مل�شاعدتك. �لقطعة BC  قد ر�شمت. �نتبه، يجب �أن يتو�زى 

�ل�شكالن حتى يف حالة حترك �لنقط. 
  

على  ر�شمه  �أعد  و  �لي�شار  على  �ل�شكل  ��شتك�شف   :1 �سكل 
�ليمني. مل�شاعدتك �لقطعة ]BC[ قد مت ر�شمها. �نتبه، يجب �أن 
يتو�زى �ل�شكالن حتى يف حالة حترك �لنقط. يتمثل �حلل يف 
�إن�شاء مثلث ABC  ثم �مل�شتقيم �لعمودي على ]BC[ �لذي مير 
 ]AC[ على F أن�شئ نقطة� .G يف  ]AB[ و يقطع �لقطعة D على

.D G F E  ثم �لرباعي  ]BC[ على E و نقطة

المقابلة
�أ�ستتتاذة   ، تتتت لَفتترْنْ مقابلتتة متتع �ستتويف �ستتوري 
موؤطتترة  و  �لريا�سيتتات،  تعليميتتة  يف  حما�ستترة 

�ملعلمني)فرن�ستتا(. تكويتتن 

�أجتترى �حلتتو�ر كل متتن ح. بوكرتوتتتة و ع. بلعنتترت 
مبقتتر �ملعهد �لوطني للبحث يف �لرتبية.

دورنا هو مر�فقة �ملدر�شني �لذين يعملون على هذه �لو�شعية يف 
�أق�شامهم من خالل مالحظاتنا و حتاليلنا لردود �أفعال �لتالميذ 
و من جهة  �مل�شرتكة من جهة،  تفاعالتهم  و كذلك  �ملدر�شني  و 
�أخرى حماولة ��شتنباط كل ما يتعلق بالتعلم �لريا�شياتي و �لذي 
�إنها  �لوجد�ين.  باجلانب  عالقة  ذ�  باالأحرى  يكون  �أن  ميكن 
�جلو�نب �لتي عاجلناها على   »م�شتوى �لعلوم« يف �أق�شام ريا�ص 

�الأطفال.
يف  لنتفوق  �أذكياء  نكون  �أن  �إىل  بحاجة  نحن  هل  �ملجلة: 

�لريا�شيات؟
مبفهوم  يتعلق  هذ�  ال!  �إطالقا  �ألدون:  جيل  �ل�سيد 

»�لتفوق يف �لريا�شيات« و ما نعنيه بقولنا » �أذكياء «!
�أن  باإمكانهم  �لتالميذ  كل  �أن  �أعتقد  �ملدر�شي،  �مل�شتوى  على 
بعد  �لدر��شي.  م�شارهم  طيلة  �لريا�شيات  تعلم  يف  ينجحو� 
دون  للعمل  �لتدري�ص  �ملربي،  �ملدر�شة،  دور  بالتاأكيد  ياأتي  ذلك 
�جلانب  هذ�  يف  جانبا  تركهم  �أو  �شياعهم  �أو  �لتالميذ  �إهمال 
من �لتعليم ذي �خل�شو�شية، الأنه يت�شف بالتجريد. من �ملفيد 
غالبا �أن ننظر من ز�وية خارجية: �إن �لريا�شيات تبدو جتريدية. 
�لتالميذ  من  طلبنا  �إذ�  لكن  جت�شيدية؛  تبدو  مثال  �جلغر�فيا 
على �شبيل �ملثال ترتيب �لبلد�ن فاالأمر يعترب جتريد� متاما يف 
منزلهم،  بلدهم،  هو  �إليهم  بالن�شبة  فاملج�شد  �لتالميذ.  نظر 
مدر�شتهم... �ملج�شد يف نظرهم هو �جلغر�فيا �لتي بني منزلهم 

و مدر�شتهم. �إًذ� ت�شنيف �لبلد�ن جتريد. نف�ص �ل�شيء بالن�شبة 
للريا�شيات. يقول لوجنفان » املج�سد عبارة عن جمرد �سريناه 
فلنلعب  �إًذ�  معربة!  جد  مقولة  �أعتقدها  باال�ستعمال.«  ماألوفا 
مع �ملج�شد�ت. و هكذ� مل تعد جتريد�، لقد حولنا هذه �لكتلة، 

» �لريا�شيات �ملجردة « �لتي مت بناوؤها على �شكل كتلة طبيعية.
تعلم  و  �لذكاء  بني  عالقة  بوجود  �أعتقد  ال  �ل�شوؤ�ل  �إىل  للعودة 
�لريا�شيات، رمبا من �أجل نيل ميد�ليات فيالد�س، �أو من �أجل 
يف  رغبنا  �إذ�  لكن  �لريا�شياتيني،...  م�شاهري  من  ن�شبح  �أن 
يرتبط  فاالأمر  �الأطفال،  لكل  للجميع،  بالريا�شيات  �الهتمام 
م بها �لريا�شيات. �ص و ُتَقدَّ بتعليم هذه �ملادة، بالطريقة �لتي تدرَّ
�أن  يجب  توجهاتية.  و  �جتماعية  تعليمية،  حقيقية  ق�شايا  هذه 
عن  كحديثه  �لريا�شيات  عن  يتحّدث  ال  �ملجتمع  �أن  �إىل  ن�شري 

�الأدب �أو �ل�شعر، �أو �لغناء...
و �أخري، هناك جانب متلف قليال يتعلق يف نف�ص �لوقت بالنظرة 
�الأطفال  ي�شتطيع  �لتي  بالطريقة  و  �ملادة  لهذه  �الجتماعية 
نفعية  و  كل جمالية  لهم  تك�شف  قد  �أن�شطة  تطبيقها من خالل 

تعلم �لريا�شيات.
�ملجلة: �شكر� �شيد جيل األدون عن كل هذه �لتو�شيحات.
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لقد بني جيل �ألدون يف مد�خلته و�شعيات جد ب�شيطة يف �لبد�ية 
و �لتي تنتهي �إىل م�شائل ريا�شياتية جد مفيدة تتمركز حلولها 
على متلف جماالت �لريا�شيات، لي�ص بال�شرورة تلك �ملذكورة 
ملثل  جيد  بناء  �إىل  �لو�شول  يف  هو  �لرهان  �مل�شاألة.  منطوق  يف 
مبا�شرتها  �لتالميذ  لكل  ميكن  �لتي  �لتعلمية  �لو�شعيات  تلك 
فبهذه  �لريا�شياتي.  �لتفكري  يف  باالنخر�ط  لهم  ت�شمح  و 

�لطريقة �شيتعلمون. �إنها �ملنهجية �لقاعدية.
يف �حلقيقة، يتمثل عملنا، خ�شو�شا يف �ملعهد �لفرن�شي للرتبية 
�لو�شعيات  خ�شائ�ص  عن  �أوال  �لبحث  يف   EducMath فريق  يف 
�لتي  تلك  �لتفكري، خ�شو�شا  �لتالميذ من  يتمكن  �لتعلمية حتى 
لتطبيقها  �ملدر�شني  �قرت�حها على  ثم  �لتكنولوجيات.  ت�شتح�شر 
د�خل �لق�شم. بعدها، فهم �لظروف �لتي تكون فيها هذه �لو�شعيات 
ِقَبل  من  لال�شتعمال  قابلة  و  �لتالميذ  تعلمات  حيث  من  منتجة 
�لروؤى لالأخذ بيد  �ملدر�شني ب�شورة وجيهة و مكيَّفة. هذه بع�ص 
�لتالميذ لتعلم �لريا�شيات و �لتلذذ مبمار�شتها و �لتفوق �أكرث فيها.

من  �ملدر�شون  ليتمكن  �جليدة  �لو�شعيات  �إيجاد  �إًذ�  يجب 

�أحب  ال   « �لتالية:  �جلملة  تلميذ  �أي  يقول  ال  حتى  ��شتعمالها 
يف  �أنا،  و  جيل  موؤخر�،  �شمعناها  �لتي  �جلملة  �لريا�شيات!« 
من  �البتد�ئي(  �لتعليم  من  �الأوىل  )�ل�شنة  �لتح�شريي  �لق�شم 

تلميذة يكاد يبلغ عمرها �شت )06(�شنو�ت.

�ملجلة: ن�شكركم عن �إجابتكم على �أ�شئلتنا.

جتدر �الإ�شارة �إىل �أن �لهند�شة يف فرن�شا، ل�شوء �حلظ، �أ�شبحت 
�لذي  �ملجال  �أنها  حني  يف  �لتعليم،  مناهج  يف  م�شاحتها  ت�شيق 
باجلامعات  �لريا�شيات  يف  �ملتخ�ش�شون  يتناوله  ما  غالبا 

بالعر�ص يف مد�خالتهم مع �ملدر�شني و �لتالميذ.
غري �أنني �أعتقد �أن �لهند�شة ميكن تدري�شها يف �لتعليم �البتد�ئي 
�الختبار�ت  يف  �لتلميذ  متكن  الأنها  �حلركية،  �لهند�شة  مع 
�ملكاين  �حليز  يتد�خل  �لتعلمات  بد�ية  يف  معارفه.  با�شتغالل 
�مللتقى  هذ�  خالل  بينت  لقد  و  للتالميذ.  بالن�شبة  �لهند�شة  و 
بني  �لر�بطة  بفهم  ي�شمح  �حلركية  �لهند�شة  يف  معروفا  مثاال 
ب�شيارة دون  �الأمر  يتعلق  �لهند�شية.  �ملعارف  و  �ملكانية  �ملعارف 
عجلة و على �لتلميذ �إعادة تركيبها. فالو�شعية مكانية و �مل�شاألة 

تتعلق ب�شياق �حلياة �ليومية.

يف  �حلل  يتمثل  �سيارة؟.  عجلة  اإن�ساء  نعيد  كيف   :2 �سكل 
بو��شطة  �إن�شاء د�ئرة حيث مركزها هو متو�شط قطر معطى 
طريف هيكل �ل�شيارة �لربتقالية. تتمثل �ل�شعوبة لدى �لتالميذ 
مركز  تكون  و  قطعة  �لوقت  نف�ص  يف  تتو�شط  نقطة  و�شع  يف 

د�ئرة.

الإن�شاء �لعجلة يبحث �لتلميذ يف كيفية �شنع د�ئرة بو��شطة �أدو�ت 
حميط عمله لو�شعها يف مكان �لعجلة �لناق�شة. عليه �إًذ� حتريك 
فالتلميذ  بالتايل  و  بها.  ملت�شقة  �لعجلة  تكون  �أن  دون  �ل�شيارة 
يعلم �أن ذلك لي�ص حال و عليه �لبحث عن حل �آخر. و الكت�شاف 
�حلل �ل�شحيح، عليه بتغيري �لو�شعية، عليه بتحليلها ال من وجهة 
نظر مكانية بل هند�شية و �أن ين�شئ مركز هذه �لد�ئرة  و كذ� 
و�شط �لقطر... و هكذ�، فبف�شل �لهند�شة �حلركية ميكن للتلميذ 

�لعمليات  من  متتالية  �إىل  و  حجج  �إىل  �ملكانية  نظرته  حتويل 
�لهند�شية. �إًذ�، ت�شمح �لهند�شة �حلركية مبا يف ذلك يف �ملدر�شة 
�البتد�ئية، بهذ� �لربط بني �ملعارف �ملكانية �لتي يجب تدعيمها 

و �لتو�شع فيها و بني �ملرور �إىل �لهند�شة.
تعليم  ح�شر  بعدم  �حلركية  �لهند�شة  ت�شمح  هذ�،  جانب  �إىل 
من  �لغر�ص  لي�ص  �لهند�شية.  �مل�شطلحات  تعليم  يف  �لهند�شة 
ي�شمح  �إنه  �ملدر�ص،  �إر�شاء  هو  �ل�شحيح  �مل�شطلح  ��شتعمال 
يريد  عندما  فمثال،  �ملعلوماتي.  �ملحيط  مع  بالتعامل  خا�شة 
�لتلميذ �إن�شاء »م�ستدير«، يبحث عن �أدو�ت �لهند�شة �حلركية، 
مرفقا  �ملرغوب  �ل�شكل  يجد  لكنه   » م�ستدير   « �الأد�ة  يجد  ال 
»دائرة«  ت�شمى  �أد�ة  بو��شطة  �أنه  يتعلم  هكذ�  و  »دائرة«.  بكلمة 

يجد �ل�شكل �ملبحوث عنه.
نتعلم  �لريا�شيات! نحن ال  تعلم  �لريا�شيات معناه  �لقيام بعمل 
�حلركية  �لهند�شة  �إن  �أقول  �إًذ�  بها.  نعمل  �أن  دون  �لريا�شيات 
�أد�ة جيدة ت�شمح بخلق �لظروف �ملنا�شبة حتى تكون �لو�شعيات 
�لتعلمية حقيقة جتعل �لتالميذ منخرطني. �إننا ال ن�شتطيع �إن�شاء 
�لتكنولوجيا،  و  �حلركية  �لهند�شة  بدون  �لو�شعيات  هذه  مثل 

تقدم �لتكنولوجيا حلد �ل�شاعة قيمة م�شافة حقيقية.
من هذ� �ملنطلق ميكننا �إجناح �لتالميذ ب�شورة �أف�شل. و جناح 

�لتالميذ ينتج �لنوعية يف �لتعلمات.
�ملجلة: ما هي مقرتحاتكم لتح�شني تعليم �لريا�شيات؟ و كي 

نختم، كيف نتعلم و نعلم �لريا�شيات؟
حلول  �إعطاء  ميكنني  ال   : لَفرْنْ تت  �سوري  �سويف 
�ليوم، لكنها رهان كل �الأعمال �لتي متت يف تعليمية �لريا�شيات 
خ�شو�شا يف فرن�شا، منذ �ل�شبعينات و منذ �إ�شالح �لريا�شيات 
ــ موؤ�ش�شاتية كانت  �حلديثة. �لرهان هو يف فهم ما هي �لعو�ئق 
�أم ذ�ت �لعالقة مع طبيعة �ملعرفة �لريا�شياتية ــ �لتي ميكن �أن 

جتيبنا عنها �لو�شعية �لتعليمية د�خل �لق�شم يف حلظة معينة.
ب�شيطة  �قرت�ح و�شعيات  �ملعوقات ميكننا  بد�أنا ح�شر هذه  �إذ� 
لتكون  فيها  �النخر�ط  �لق�شم  تالميذ  لكل  ميكن  �لتي  و  �لفهم 
فيها  تكرث  معقدة  و�شعيات  �قرت�ح  جتّنب  يجب  �أي  حلوال. 
�مل�شطلحات و �لعنا�شر و غريها؛ �لتي جتعل �لتالميذ يتوقفون 

مبجرد ما يبد�أون �لتفكري يف حل �مل�شاألة.
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هذه هي ر�شالتي نحو �ملُدّر�شني. �أقول �إًذ� لزمالئي �جلز�ئريني 
»اإن كنت قادرا على تاأليف ُكتب ي�ستعملها تالميذ يف الكيبيك، 
الاّلزمة،  الو�سائل  اأيديكم  ُتو�سع بني  اأن  ب�سرط  اأنتم كذلك، 
ُمبادراتكم«. ُتكاَفاأ  اأن  و  الفعالية  و  االإرادة  تتوّفر لديكم  اأن  و 
�أعتقد �أّن حت�شني �أي نظام تربوي ينبني على �لثّقة يف �ملُدّر�شني. 

�إّنهم هم حمّركو �ملدر�شة.
�ملجّلة: هل عندك ما ُت�شيفه؟

�أحمد بن �سعادة: �أ�شكر �ملعهد �لوطني للبحث يف �لرتبية 
�لذي منحني هذه �لفر�شة ملاُلقاة زمالئي و تن�شيط هذ� �ليوم 
�أح�ص  �أين  باملعهد  ُنظر�ئي  بني  لتو�جدي  فخور  �إنني  �لدر��شي. 

�أعرفه معهم،  لتقا�شم بع�ص مّما  �إّنه �شرف يل  �أنني يف د�ري. 
يل  �شمحت  �إذ�  و  �مل�شتقبل.  يف  و  �الآن  وطني  بني  �إعانتي  و 
لتن�شيط  لي�ص فقط  �أي�شا موجود�،  �شاأكون  �لفر�شة من جديد 
�أيام در��شية و �إمّنا من �أجل م�شاريع �إبد�عية و �أكرث جت�شيديا.

�ملُقابلة.  هذه  على  �شعادة  بن  �أحمد  �ل�شّيد  �شكر�   �ملجّلة: 

تعليم  حول  در��شيا  يوما  ماي   27 يوم  ن�شطتم  لقد  �ملجّلة: 
للبحث  �لوطني  باملعهد  )م.ك(  بالكفاء�ت  �ملُقاربة  و  �لعلوم 
�إىل  باالأهد�ف  �ملقاربة  من  �النتقال  فائدة  هي  ما  �لرتبية.  يف 

�ملقاربة بالكفاء�ت؟
 – بالكفاء�ت  �ملُقاربة  �شمحت  لقد  �سعادة:  بن  �أحمد 
خا�شة يف �لعلوم- بتعليم مهّم و فّعال و بالرتكيز على عمل �لتلميذ 
تر�بط  �لتلميذ يف كل مادة-  ن�شاط  �إطار عر�شي:  بالعمل يف  و 
�إن  �ملُحتويات.  ال  �لكفاء�ت  �أ�شا�ص  �لتعّلمعلى  �أ�شبح  لقد  �ملو�د. 
تلميذ �لقرن 21  موؤهل لتقبل �لدرو�ص باملقاربة بالكفاء�ت من 

�لدرو�ص �الإلقائية.
و�شعيات  تقييم  و  الإعد�د  �شعوبات  �ملُدّر�شون  يجد  �ملجّلة: 

�لتعلُّم باملقاربة بالكفاء�ت. هل ت�شتطيعون �قرت�ح طريقة؟ 
�شعوبة  مدى  مد�خلتي  يف  بّينت  �سعادة:  بن  �أحمد 
عملية  تربوي  لنظام  �إ�شالح  �أي  �أّن  و  �لتعلُّم  و�شعيات  تقومي 
يغرّي  �أن  و  بل  ُيعّلم   �أن  فقط  لي�ص  �ملُدّر�ص  على  و  معّقدة 
�ال�شتئنا�ص  �الأ�شتاذ على  فالبد من م�شاندة  �لتعليمية.  عاد�ته 
بالتحّكم بكل  بالكفاء�ت- و ذلك  �ملقاربة  �أعني  �ملُقاربة-  بهذه 
مر�حلها. و على �شبيل �ملثال قامت دور �لن�شر يف �لكيبك باإعد�د 
يف  للتحّكم  �ملُدّر�شني  حت�شري  منها  �لهدف  تعّلم،  و�شعيات 
و�شعيات �لتعلُّم و �لتقييم )و.ت.ت –S.A.E( ذ�ت داللة بالن�شبة 
للُمتعّلم. و �ملُهم هو تعليم �ملُدّر�شني كيفية �إعد�د هذه �لو�شعيات 

ليتعّودو� على �إنتاج مثيالتها.
�ملجّلة: ما هو �أثر تكنولوجيات �الإعالم و �الت�شال يف جناح 

�لتالميذ خ�شو�شا يف �لعلوم؟ 

�أحمد بن �سعادة: �حلا�شوب �أد�ة و �ملُهّم لي�ص يف ذ�تها 
و �إمّنا يف كيفية ��شتعمالها. هذه �الأد�ة لي�شت ب�شدد �لزو�ل، بل 
فعل  �ملدر�شة  و على  ��شتعمالها  تعلُّم  و  تعلُّمها  علينا  و  بالعك�ص. 
�ليوم،  وليد  لي�ص  �لق�شم  ��شتعمال ت.�إ.�أ يف  �إّن  للتالميذ.  ذلك 
فقد ��شتعملُته �شخ�شيا يف �ل�شابق. و على �ملُعّلم تعليم �لتالميذ 
�ملُنا�شبة  �ملعلومة  ��شتهد�ف  كيفية  تعليمهم  خ�شو�شا  ��شتعماله 
�لتكنولوجيات ذ�ت كفاءة  ��شتعمال هذه  �أّن  �أذّكر  و  ��شتغاللها.  و 
عر�شية. �إّن �أحد �أهد�ف �لتعلُّم يف �لكيبيك هو تعليم �لتالميذ 

��شتغالل �لتكنولوجيات �حلديثة يف �ملدر�شة.
�ملجّلة: �أنت نتاج �ملدر�شة �جلز�ئرية و ُمتح�شل على دكتور� 
يف �لفيزياء. حاليا �أنت بيد�غوجي ت�شهد لك حياتك �ملهنية بعّدة 

جو�ئز. فما هي تو�شياتكم جُتاه �ملُدّر�شني؟
باملائة  مائة  جز�ئري  نتاج  �أنا  بل  �سعادة:  بن  �أحمد 
بهدف  �لكيبيكي  �لبيد�غوجي  �لنظام  لدر��شة  كند�  �إىل  ذهبت 
و  �لغربي  �لنظام  على  ب�شمتي  و�شع  يف  جنحت  لقد  �البتكار. 
�إمّنا الأنني  و  لت على جو�ئز. كّل هذ� لي�ص لكوين عبقريا  حت�شّ
�مل�شّقة على نف�شي. و هذ� هو �شبب  �إىل حّد  �أعمل بكل �شر�مة 

�لعمل �الإبد�عي. 

المقابلة
مقابلتتة متتع �ل�ستتيد �أحمتتد بتتن �ستتعادة  دكتتتور�ه يف 

�لفيزيتتاء بجامعتتة مونرتيال )كند�( 



25 24

 يف �لتقومي
كان �لتعليم رهينة غياب لنظام تقوميي هادف ومتكامل و كان 
مقيا�ص �لنجاح وقفا على �ملوهوبني و�الأذكياء و �لتقومي حم�شور� 
يف نتائج �الختبار�ت و ال ير�قب تطور �ملتعلم بدقة. و كلن �أهم 
مو�شوع  يف  للمعلم  تاأهيل  غياب  يف  يتمثل  �حلالة  لهذه  �شبب 
�لتقومي. كما مل تكن نتائج �الختبار�ت توظف يف عملية �لتعليمو 
كان �ملعلم يخترب تالميذه قيا�شا على ما علمه من خالل �أ�شئلة 
�ختبار�ت غري متنوعة و غالبا ما تكون ع�شو�ئية وغري هادفة 

و�حد. �ختبار  بناء على  يتقرر  قد  �لتلميذ  كان م�شري  و 
 يف �لكتاب

يقت�شر  �شرد�ملعلوماتو�الإخر�ج  على  يقوم  كان  فقد  �لكتاب  �أما 
�الأ�شود  يف  تنح�شر  �أما�الألو�نفتكاد  �لفقر�ت.  ترتيب  على 
ال عالقة  و  تربوي  �خت�شا�ص  دون  يعد  �لكتاب  كان  و  و�الأبي�ص 

له بو�قع �لتلميذ.
 يف �لعالقة مع �لأولياء

مل يكن هنالك تو��شل بني �الأهل و�ملدر�شة حول �ملادة، بل كان 
�الأولياء �ملتابعون ياأخذون �ملعلومات من �أوالدهم و قد تت�شارب 
طرق �لتعليم بني �الأولياء �ملر�فقني لتعلم �أبنائهم  و�ملعلم. و مل 

يكونو� يدركون متاما نظام �لتعليم يف �ملدر�شة

 �لتوجهات �حلديثة
�الأعد�د  تعليم  يف  ينح�شر  �لريا�شيات  منهج  كان  �أن  بعد 
�جلديدة  �لتوجهات  فاإن  و�لهند�شة،  و�جلرب  عليها  و�لعمليات 
يف  نف�شها  فر�شت  جديدة  مو��شيع  �شتغطي  �لريا�شيات  لتعليم 
مل  �شرورية  و�شروطا  مهار�ت  �شتلحظ  �أنها  كما  �حلياة.  و�قع 

تلحظها �ملناهج �لتقليدية.
 معاجلة �ملعلومات 

متهيد�  وحتليلها  وتف�شريها  �ملعطيات  تنظيم  على  �لقدرة  �إن 
التخاذ �لقر�ر�ت و�لقيام بالتوقعات حتتل �ليوم حيز� كبري� يف 
�الإح�شاء  مفرد�ت  تعليم  �إن  و  و�ملنتج.  �لفاعل  �ملو�طن  ثقافة 
وقر�ءتها  �لبيانية  ر�شومه  و�أنو�ع  تطبيقه  ومهار�ت  وطر�ئقه 

و�إن�شائها، كل ذلك �أ�شبح ي�شكل �أهد�فا تعليمية ملحة.

 �لأمناط
و فيها تدريب للمتعلم على �لتحليل و�ملالحظة و�لتخمني و�لتوقع 
و�لتحقق و�لتعميم، وكلها مهار�ت ينبغي �أن يتزود بها �لتالميذ، 
�شو�ء كان ذلك يف ميد�ن �جلرب �أو �لهند�شة �أو �أي من �مليادين 

�الأخرى.
و ت�شكل �الأمناط �لعددية فر�شة جيدة للتب�شر يف طبيعة �الأعد�د 
و�لعالقات بينها، و��شتك�شاف خ�شائ�شها وبناء �ملعارف حولها. 
وهي متهد لبناء �أر�شية مهمة لـلمتتالية و�لد�لة �للتني �شيدر�شهما 

�لتلميذ الحقا.
�لتلميذ  معرفة  ُتعمق  فر�شة  ففيها  �لهند�شية  �الأمناط  �أما 
عملي  جمال  �أنها  كما  وخ�شائ�شها.  �لهند�شية  باالأ�شكال 
تنمي  كما  �ملب�شط؛  ب�شكلها  �لهند�شية  �لتحويالت  ال�شتعر��ص 
�الأمناط �لهند�شية �لنو�حي �الإبد�عية و�جلمالية لدى �لتالميذ.

 �لتتو��ستتل
�مل�شاألة،  ن�ص  فهم  �أو  �ل�شرح  فهم  ميكنه  ال  �لذي  �لتلميذ  �إن 
با�شتمر�ر  �شيتعرث  و��شح،  ب�شكل  �أفكاره  عن  �لتعبري  �أو 
�ملنهاج  يوفر  �أن  يجب  �لنهاية.لذ�  يف  باالإحباط  و�شي�شاب 
�أمام �ملتعّلم ليمتلك �لقدرة على قر�ءة �لّن�شو�ص  فر�شا كافية 
�أفكاره ب�شكل و��شح و�لتعبري  �لريا�شّية وفهم مقا�شدها و�شوغ 

عنها بكل �شهولة.
 �لربتتتط

�ملق�شود بالربط بناء �شبكة ج�شور تربط من جهة بني متلف 
ومن  �لريا�شيات،  وحدة  فكرة  يعزز  مبا  �لريا�شيات،  فروع 
منها  �شو�ء  �الأخرى،  و�لعلوم  �لريا�شيات  بني  �أخرى  جهة 
�لهند�شية  �أو  �لطبّية  �لعلوم  �لدقيقة(�أو  �ل�شحيحة)  �لعلوم 
معنى  يعطي  �لذي  هو  �لربط  �الإن�شانية.هذ�  �أو  �لتكنولوجية  �أو 

لتعليم �لريا�شيات.
 حل �مل�سائل

�إن حل �مل�شائل يف �لو�قع جوهر تعليم �لريا�شيات، فهدف منهاج 
تزويد  هو  �جلامعي  قبل  ما  �لتعليم  يف  �الأ�شا�شي  �لريا�شيات 
�لتعامل  من  متكنه  �لتي  و�الأدو�ت  و�ملهار�ت  باملفاهيم  �ملتعّلم 
مع م�شائل �حلياة حللها. �إن هناك ��شرت�تيجيات معروفة حلّل 

 2013 ماي   26 يوم  �لرتبية  يف  للبحث  �لوطني  �ملعهد  �حت�شن 
ملتقى دوليا حول تعليمية �لريا�شيات و تطويرها، ن�شطه خرب�ء 
و بيد�غوجيون من جمهورية لبنان �ل�شقيق؛ و هذ� عر�ص يلخ�ص 

�أهم �ملفاهيم و �ملو��شيع �لتي ت�شمنتها حماور �ملد�خالت.
تعليم  �حلديثةيف  �لتوجهات  و  �لتقليدية  �ملعامل   

�لريا�سيات) ن�شط �ملحا�شرة �لدكتور �إبر�هيم حلو�ين(
  �ملعامل �لتقليدية

 يف �ملحتوى
يذكر �ملحا�شر بع�ص �الأمور �ل�شلبية �لتي كان يت�شمنها حمتوى 
لهم  تقدم  كانت  �لدر��شة،  مقاعد  على  عندماكان  �لريا�شيات 
منطلقات  جانب  �إىل  بذ�تها،  هدفا  كانت  جمردة  معلومات 
نظرية وتطبيقات م�شطنعة منعدمة �لربط مع �لو�قع و مع بناء 

�لنظريات �لريا�شية.

تتنا�شب  ال  و  �ملتعلمني  �أغلب  �شعبةلدى  �ملو�د  بع�ص  كانت  لقد 
�الأهد�ف  يف  �لرتبوي  �لت�شل�شل  غياب  ي�شجل  كما  �شنهم،  مع 

�لتعليمية. و كانت �لريا�شيات منف�شلة عن �مليادين �الأخرى.
 يف طر�ئق �لتعليم

فيما يخ�ص طر�ئق تعليم �لريا�شيات فيمكن ت�شجيل �أناملتعلمكان 
عبارة عن عن�شر متلق م�شتمع غري فاعلو كان ال يقوم بن�شاطات 

عملية و ال يعمل �شمن جمموعات و ال ينجز م�شاريع �أبحاث.
و�ل�شرد  بالتلقني  �لتعليميةيقوم  �لعملية  حمور  �ملعلم  كان  لقد 
بيئة  يوظف  ال  و  معهم  ويتفاعل  �ملتقدمني  للتالميذ  يتوجه  و 

�ملتعلم يف عملية �لتعليم. 
 يف �ملعلم

كان �ملعلم يعتمد على خربته وحت�شيله �لدر��شي  كما كان بع�ص 
�ملعلمني غري متخ�ش�شني يف �ملادة و �أكرثهم غري متخ�ش�شني 

يف �لرتبية مع غياب للتاأهيل �لدوري.

ملتقى دولي حول تعليمية الرياضيات و تطويرها

تظاهرات علمية: ملتقيات / أيام دراسية / منتديات
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�لتي  �لتعليم  طريقة  كانت  حيثقال:«�إذ�  �ل�شهريجونديوي 
�عتمدوها  �لتي  �لطريقة  ذ�تها  هي  �ليوم  �ملعلمون  يعتمدها 
�لبارحة، نكون قد �شلبنا �لغد من �أجيالنا.« و عبارة بلوتار�ص:

» �لعقل لي�ص وعاء لنمالأه، �إمنا هو وعاء لنوهج فيه �لنار« وويليام 
يت�ص: »�لتعليم لي�ص عبارة عن ملء دلو، �إمنا هو نار على �ملعلم 
ويليام، طرح  و  بلوتار�ص  �لعاملان  قاله  ما  على  ي�شعلها«وبناء  �أن 
بناء معلوماته  ي�شتطيع  �لتلميذ  باأن  تعتقد  �شوؤ�له: هل  �ملحا�شر 

�لريا�شية؟
�لتعلم  نظرية  عليه  تن�ص  ملا  تعر�ص  �لت�شاوؤل  هذ�  عن  ليجيب 
�لبنائية �حلديثة على �أن تلميذ قادر على بناء معارفه �لريا�شية 
عن  مثاال  للحا�شرين  عر�ص  و  �ل�شابقة.  معارفه  من  �نطالقا 

ذلك:
�لتالية  �أن يحل �مل�شاألة  �أن ُيطلب من تلميذ  " هل من �مل�شتطاع 
�ل�شابقة  معارفه  �لتلميذ  م�شتعمال  �لق�شمة،  مفهوم  ال�شتك�شاف 

حول �ل�شرب  و�لطرح156 ÷ 4 = ؟؟؟؟   "
ثم عر�ص لنا �حلل من خالاللطريقة �ال�شتك�شافية

 �لطريقة �ل�ستك�سافية
 يعتمد �ملعلم خاللهاعلىتعليم غري مبا�شر

 يهيئ �ملعلم مناخا تعليميا ي�شاعد �لتالميذ على عملية 
�ال�شتك�شاف

 يتعلم �لتلميذ �لريا�شيات من خالل �النخر�ط بالعمل، 
جاعال هذه �لطريقة من كل تلميذ متعلما ن�شطا

  )learn by doing math(

 يكافح �لتلميذ من �أجل �لتو�شل حلل �مل�شاألة
 يقيم حد�شا بناء على معطيات، ويتاأكد من �شحة ما 

تو�شل �إليه
 يربر وي�شرح ��شتنتاجاته

و فيالطريقة �ال�شتك�شافية:
يلعب �لتلميذ دور �ملتعلم �لنا�شط ذ�ت �ل�شفات �لتالية:

 مت�شائال
 مططا
 متعاونا
 جمربا

�لتلميذ على �النطالق من معارفه �لريا�شية  كما ي�شاعد �ملعلم 
خالل  من  �ل�شليم،  �لريا�شي  �ال�شتنتاج  �إىل  للتو�شل  �ل�شابقة 
طرح �أ�شئلة مفتوحة تنمي مهار�ت �لتفكري �لعليا و�لتفكري �لناقد 

، فيطرح الأ�شئلة �لتالية خالل تنفيذه �لطريقة �ال�شتك�شافية:
 هل �لذي تو�شلت �إليه ينطبق على جميع �حلاالت؟

 هل ت�شتطيع �إعطاء مثال م�شاد؟ 
 كيف ميكنك �أن تربهنه؟ 

 ما �الفرت��شات �لتي �عتربتها؟
 ماذ� يعتقد �الآخرون عن �لذي قاله �أحمد ؟«

 هل تو�فق ؟ �أم ال ؟«
م�شتعمال  لكن  ذ�تها،  �الإجابة  �إىل  منكم  كال  تو�شل  هل   

طريقة متلفة وقادر على �شرحها؟«
معنى  ذ�ت  تقوله  ما  �أن  زمالئك  �إقناع  ت�شتطيع  هل   

ريا�شي ؟«
 كيف تو�شلت �إىل هذ� �ال�شتنتاج ؟

 هل ت�شتطيع �شنع منوذجلتبني ما تقوله ؟«
 �لذي يح�شل �إذ� ....؟ ماذ� لو مل يح�شل ..... ؟ «

 هل ت�شتطيع �إيجاد منطا ؟«
 هل ت�شتطيع �أن تتوقع �لتايل؟«

وكيف  زميلك  وطريقة حل  تت�شابه طريقة حلك  كيف 
تختلفان؟«

 كيف يرتبط هذ� بذ�ك .... ؟«
مفيدة حلل  تعترب  و�لتي  �شابقا  تعلمناها  �لتي  �الأفكار  ما   

�مل�شاألة؟«
 هل �شبق لنا �أن تعاملنا مع م�شاألة �شبيهة بهذه ؟«

 كيف وجدت تطبيقات �لريا�شيات يف �جلريدة �لتي قر�أتها 
�لبارحة؟«

 هل ت�شتطيع �إعطائي مثال عن ذلك؟«
متطلبات جناح تنفيذ الطريقة اال�ستك�سافية:

للتاأكد من �كت�شاب �لتلميذ للمعارف �ل�شابقة �ملطلوبة 
البد من توفر �لو�شائل �لتعليمية: مناذج، �أدو�ت ح�شية، 

�لكمبيوتر و�لتطبيقات �لتكنولوجية �لريا�شية
�إعطاء فر�شة للتلميذ للتفكري و�لتو�شل �إىل �ال�شتنتاج 

وبناء �ملفهوم
عدم �إعطاء �الإجابة �إىل �لتلميذ قبل تو�شله �إليها

اأمثلة م�ستمدة من الطريقة اال�ستك�سافية

يوفرها  �أن  يجب  �لرتبويني،  �خلرب�ء  لدى  جتمعت  �مل�شائل، 
�ملنهاج ويحولها �إىل مهار�ت يتقنها �لتالميذ.

 �لإفادة من �خلرب�ت و�لنظريات �لرتبوية
�إن مفهوم �ملربع ومتييزه هو من �الأهد�ف �لتعليمية يف �ل�شف 
ت�شتعمل  طريقة  فاأّي  �ل�شف،  هذ�  يف  معلما  كنت  فلو  �الأول. 
�لر�شوم، مهما كانت  ��شتعمال  لتعريف �ملتعلم بهذ� �ملفهوم؟�إن 
غريها،  �أو  �ملثلث  �أو  �مل�شتطيل  �أو  �ملربع  مفهوم  لتقدمي  جميلة، 
ال يعترب متو�فقا مع �لتوجهات �لرتبوية �حلديثة يف �لتعليم.لذ� 
مثل  �لهند�شية  �الأج�شام  عرب  �ملفاهيم  تلك  مثل  تقدمي  يف�شل 

�ملكعب �أو �شبه �ملكعب �أو �لهرم، ولكن ملاذا ؟
ميكن للمتعلم �أن يلعب باملكعب )بالن�شبة �إليه لي�ص �الأمر لعبا( 
ويهدم  به،  ويبنى  باألو�نه،  ويوؤخذ  وروؤو�شه،  حدوده  ويتح�ش�ص   ،
بنياته، ويرميه، وي�شعه يف متاعه، ويع�ص عليه، ويتاأمل وجوهه 

ويبت�شم له، ويغ�شب عليه، و... فاأّنى له ذلك مع الر�سم؟
عندما يلعب �لطفل باملكعب فهو يقوم بعمل جّدي على �ل�شعيد 
يبني يف ميلته  يلعب فهو  و�لذهني و�ملعريف.وعندما  �جل�شدي 
ذ�ته  �أمام  ويخلق  للبالغ،  �حلقيقي  �لعامل  هو  مثلما  له،  عاملا 

حتديات ثم يحاول �أن يتجاوزها. 
و من نتائج �الأبحاث �ملهمة يف علم �لنف�ص �ملعريف وعلم �الأع�شاب 

�أن:
�لثالثي  �ملادي  �لعامل  �أ�شا�ص  على  بني  �لب�شري  �لعقل 

�الأبعاد �ملحيط به.
بل  فقط،  �الإن�شان  عند  لي�ص  تطورت،  �لف�شائية  �لذ�كرة 
�إىل  حاجتها  ب�شبب  وذلك  �ملب�شرة،  �ملخلوقات  معظم  عند 

حفظ �مل�شالك و�الأدلة �ملرجعية �لتي تعينها يف تنقالتها.
 مر�عاة بيئة �لتلميذ و�هتماماته و�سنه

مثال على هذ�:
كانت  �إذ�  بلدتني.  بني  �إنارة  عمود   566 ن�شب  مت   -  
بني  �مل�شافة  تبلغ  فكم  مرت�،   30 عمودين  كل  بني  �مل�شافة 

�لبلدتني؟
�إنارة  عمود   566 �لعمومية  �الأ�شغال  وز�رة  ن�شبت   -  
على طريق �لبليدة – �لدويرة، جنوب �لعا�شمة. فاإذ� كانت 

�مل�شافة بني كل عمودين 30 مرت�، فكم تبلغ �مل�شافة بني بليدة 
و�لدويرة؟

فاأي �شيغة للم�شاألة �ل�شابقة �أف�شل، �الأوىل �أم �لثانية ؟ و ما �شبب 
�الختيار؟

�إن �ل�شيغة �لثانية توفر للمتعلم �لتايل:
�شتثري �هتماماته ملجرد �أنها تتعلق بوطنه.

�شتثري ف�شوله ملعرفة �مل�شافة بني بلدتني )قد( يعرفهما.
�مل�شافة بني عمودين )30م ( �شت�شكل معلومة و�شترت�شخ 

يف ذ�كرته الأنها تاأتي من و�قع.
كمرجع،  و�شي�شتعمله  لديه  معنى  م   30 للقيا�ص  �شي�شبح 

الأنه ير�ه متمثال بو�قع ياأتي حتت ناظريه.
�جلو�ب)�مل�شافة 16980مرت�( �شي�شكل معلومة قيمة للتلميذ 

لن ين�شاها ب�شهولة.
ميكن للمعلم �أن ي�شتثمر �جلو�ب لينمي �إدر�ك �ملتعلم فيما 

يتعلق بامل�شافات بني �ملدن و�ملقارنة بينها.
ميكن للتلميذ �أن يحكم على �جلو�ب �إن كان معقوال �أو ال.

�لتفكري  لتنمية  فر�شة  ت�شكل  �أن  �لو�قعية  للم�شاألة  ميكن 
�لناقد لدى �لتالميذ.

بيئته  ومعطيات  ظو�هر  على  �أ�شا�شا  مبني  �لتلميذ  ذهن  �إن 
ذهن  ي�شتقبلها  معلومة  كل  و  فاالأبعد...(  فاالأبعد  )�لقريبة 
�ملعلومات  من  معقدة  �شبكة  على  ي�شقطها  �إمنا  �لتلميذ، 
و�لعالقات �ل�شابقة. فاملعلومة �لتي تاأتي تلبية حلل م�شكلة، حتتل 

�حليز �الأكرب يف �لذ�كرة.
�إن �ملعلومة �لتي تاأتي جو�با عن �شوؤ�ل، ترت�شخ يف �لذ�كرة �أكرث 

من تلك �لتي تاأتي �شرد�.
لكل  �شاملة  بغربلة  دماغه  يقوم  �لفرد،  نوم  �أثناء  يف 
�ملعلومات �لتي وردت �إليه، في�شنفها ومبو�شعها يف �لذ�كرة، 

وي�شقط كل �ملعلومات �لتي يحكم بعدم فائدتها.
. طر�ئق �لتعليم �حلديثة يف �لريا�سيات

) مد�خلة ن�شطها �لدكتور نعمة �شفا(
�لبيد�غوجي  �لباحث  بعبارة  مد�خلته  �ملحا�شر  ��شتهل 
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ح�سنات �لتعليم �ملبا�سر
بالعمليات  �لقيام  لهم  ت�شمح  بخو�رزميات  �لتالميذ  تزود 

�حل�شابية الأعد�د كبرية وبوقت �شريع
�سيئات �لتعليم �ملبا�سر

يعترب �ملعلم حمور �لعملية �لتعليمية 
ت�شع �لتلميذ يف موقع �ملتلقي

جتعل �ملعارف و�ملهار�ت �لتي تعلمها �لتلميذ �أكرث عر�شة 
للن�شيان

تقلل فر�ص �ملبادرة عند �لتلميذ وفر�ص تطوير �شخ�شيته 
وطريقة تفكريه

جتعل مر�قبة ن�شاطات �لتالميذ وم�شاركتهم �أثناء 
�لدر�ص، خا�شة �ملق�شرين منهم، �أكرث �شعوبة

 تطبيق �ملهار�ت
 �ملجالت

احل�ساب الذهني

 ��شتعمال �لقّيم �ملنزلية يف �لعمليات �الأربع 
 ��شتعمال مناذج ور�شوم �الآحاد و�لع�شر�ت و�ملئات يف 

�لتجميع للجمع و�لتفكيك للطرح 
 ��شتعمال �الأمناط يف �ل�شرب و�لق�شمة

 ��شتعمال �لزيادة و�الإنقا�ص يف �جلمع و�لطرح
 �مل�سالك

��شتعمال ��شرت�تيجيات عديدة يف �حل�شاب �لذهني منها:
   �لتقدير، �الأ�شعاف، �لزيادة و�الإنقا�ص؛�الأمناط؛ �لتبديل 

و�لتجميع ؛
�لتدرج يف �لو�شول �إىل �آلية �لعمليات

��شتعمال �لتقريب و�لتقدير يف �لعمليات �الأربع 
��شتعمال �ملفهوم و�لنماذج و�لر�شوم و�شر�ئط �لك�شور 

يف �لعمليات على �لك�شور
��شتعمال �لك�شور �ملتكافئة يف �لعمليات على �لك�شور

��شتعمال حقيقي للتقومي و�ل�شاعة
بناء معنى للمقد�ر �جلربي

��شتعمال �لنماذج يف �لعمليات على �ملقادير �جلربية
�لتدرج يف تقدمي وحد�ت �لقيا�ص

توظيف خ�شائ�ص �الأ�شكال �لهند�شية ب�شكل و�قعي
مثال مف�شل عن تطبيق كل مهارة يف �لدر�ص

توفري فر�ص متعددة للتطبيق
متارين موجهة ومتارين حرة وم�شائل ب�شكل وفري 

مر�جعة عند نهاية كل در�ص 
م�شائل من نوع » �أين �خلطاأ ؟ «

 ��ستعمال �لتكنولوجيا يف تعليم �لريا�سيات
در��شته  يف  متلفة  �أدو�ت  �لتاريخ  مر  على  �الإن�شان  ��شتعمل 
�ملدّرجة  غري  �مل�شطرة  بها.فا�شتعمل  و�لتعامل  �لريا�شيات 
�ملدرجةو��شتعمل  �مل�شطرة  ��شتعمل  ثم  �لقلم  و��شتعمل 
ثم  �ملنقلة.  �لقائمةو  �مل�شطرة  ��شتعمل  �لفرجار)�ملدور(.ثم 
�الأدو�ت  جاءت  �الأدو�ت،  هذه  بعد  �حلا�شبة.  �مل�شطرة  ��شتعمل 
باإجر�ء  ت�شمح  �لتي  �لعادية  �حلا�شبة  فجاءت  �الإلكرتونية 
�لتي  �لعلمية  �حلا�شبة  جاء  �لب�شيطة.ثم  �حل�شابية  �لعمليات 
ت�شمحباإجر�ء ح�شابات من �أنو�ع متعددة : ح�شابية، �إح�شائية، 

مثلثية وغريها.
من  ح�شابات  باإجر�ء  ت�شمح  �لتي  �لبيانية  �حلا�شبة  جاءت  ثم 
�إىل ر�شم  �إح�شائية ومثلثية باالإ�شافة  �أنو�ع متعددة : ح�شابية، 
جاء  و�لتكامل.ثم  �لتفا�شل  ح�شابات  و�إجر�ء  �لدو�ل  بيانات 
بعدد  بالقيام  ت�شمح  و�لتي  له  �ملو�فقة  و�لرب�مج  �حلا�شوب 
�لباب  �حلا�شوب  فتح  لقد  و  �ملتنوعة.  �الأعمال  من  جد�  كبري 
و�لتفا�شل  و�جلرب  �لهند�شة  جمال  يف  وبخا�شة  �لتفاعلية  �أمام 

و�لتكامل و�الحتماالت و�الإح�شاء.
��ستعمال �حلا�سبة

�لتالية:ت�شكل  �حلقائق  من  �النطالق  يجب  للحا�شبة،  بالن�شبة 
�مل�شطرة  هي  كما  متاما  �لريا�شيات  �أدو�ت  من  �أد�ة  �حلا�شبة 
�حلا�شبة  �لتلميذ  ي�شتعمل  وغريها.�شوف  و�لفرجار  و�ملنقلة 
�شو�ء �شمح بها �ملعلم �أم ال. و عليه فاإنه من �ل�شرورة �الحتفاظ 

 �لتعليم عرب حل �مل�سائل
م�ساألة

مع  متكافئ  �لك�شر   �أن  تربهن  كي  �لب�شرية  �لنماذج  ��شتعمل 
�لك�شر  ،م�شتنتجا �أنه بالرغم من �أن عدد �الأجز�ء وقيا�شها يف 

كال �لك�شرين يختلفان، فاإن �لك�شرين متكافئان.
 �لتعليم عرب حل �مل�سائل

مهارة  �أو  ريا�شي  مفهوم  �أي  تعليم  على  �ملقاربة  هذه  تعتمد 
ريا�شية من خالل طرح م�شاألة حيث:

�لتي  بالقاعدة  �أو  �حلل  بطريقة  م�شبقا  �لتلميذ  يعلم  ال   
يتطلبها �حلل؛

 عند �ختيار �مل�شاألة، يجب �الأخذ بعني �العتبار ما �كت�شبه 
�لتلميذ من معارف ريا�شية حتى حلظة طرح �مل�شاألة؛

للمفهوم  �لتلميذ  �كت�شاب  �إىل  �مل�شاألة  �أن ميهد حل  يجب   
�جلديد �أو �ملهارة �لريا�شية �جلديدة؛

 يتحمل �لتلميذ وحده، ولي�ص �ملعلم، م�شوؤولية �شرح طريقة 
حله للم�شاألة وتربير �شحة �إجاباته؛

من  �جلديد  �لريا�شي  للمفهوم  �لتلميذ  تعلم  نو�جت  تنبثق   
عملية حله للم�شاألة؛

 ميز�ت �ملقاربة �لتعليمية عرب حل �مل�شائل؛
 يحل كل تلميذ �مل�شاألة م�شتعمال طريقة متلفة عن طريقة 

زميله؛
 يلعب �لتلميذ يف هذه �ملقاربة دور �ملتعلم �لنا�شط؛

 ي�شبح حل �مل�شائل جزء ال يتجز�أ من عملية تعلم �ملفاهيم 
و�ملهار�ت �لريا�شية؛ 

روتينية،  غري  م�شاألة  �أي  حل  على  قادر�  �لتلميذ  ي�شبح   
�حلل،  بطريقة  معلمه  قبل  من  م�شبقا  تزويده  يتم  ال  حيث 

�أو �لقاعدة �ملطلوبة لتنفيذ �حلل.
 �لتعلم �لتعاون

جمموعات  يف  �لتالميذ  ي�شع  تعلم  �أ�شلوب  هو  �لتعاوين  �لتعلم 
م�شتويات معرفية متلفة(، من  �شغرية غري متجان�شة )ت�شم 

�أجل �لبحث يف فكرة ريا�شية ما
مثال:

�شفهم  معلمي  ر�أي  ال�شتطالع  جمموعات  �إىل  �لتالميذ  تق�شيم 
حول هو�ياتهم �ملف�شلة. و يتمثل �ملفهوم �ملر�د تعليمهفي: جدول 

�لتعد�د و جدول �لتكر�ر.
مر�حل �لتعلم �لتعاون

 .حتديد �ملجموعات و�لتعرف على مو�شوع �مل�شروع 
تق�شيم �لتالميذ �إىل جمموعات غري متجان�شة

تعرف تالميذ كل جمموعة على مو�شوع �مل�شروع
.حتديد �أدو�ر عنا�شر كل جمموعة

 حتديد م�شوؤولية كل فرد و�مل�شوؤوليات �جلماعية 
 تعيني من�شق لكل جمموعة

 �التفاق على كيفية �تخاذ �لقر�ر �مل�شرتك، وكيفية 
�ال�شتجابة الآر�ء �أفر�د �ملجموعة.

.�لبدء بالعمل 
.حتليل �ملعطيات وكتابة �لتقرير �لنهائي

.عر�ص �لتقرير:
Power point 

 Vidéo Maker 
Website 

.�ختبار فردي الأع�شاء كل جمموعة.
ميز�ت �لتعلم �لتعاون

يوفر فر�شا ل�شمان جناح �ملتعلمني جميعا
يتعلم �لتلميذ من خالل �لتحدث و�ال�شتماع و�ل�شرح 

و�لتف�شري و�لتفكري مع �الآخرين ومع نف�شه
يلعب �لتلميذ دور �ملعلم و�ملتعلم معا

 يتمكن كل فرد من �أفر�د �ملجموعة من �كت�شاب �ملفاهيم 
و�ملهار�ت 

 فر�ص �لنجاح مت�شاوية جلميع �أع�شاء �ملجموعة
 �لتعليم �ملبا�سر

�أو ق�شمة  �أو طرحاأو �شرب  هي طريقة لتعليم خو�رزميات جمع 
عددين
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و لقد علل �ختياره لعر�ص هذه �ملبادئ و�ملعايري ب�شببني :
�لأول هو �أن الـNCTM هو موؤ�ش�شة عريقة تاأ�ش�شت �شنة 
1920، ولها تاأثري عري�ص يف �مل�شائل �لرتبوية �ملتعلقة بتعليم 

وكند�.  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  يف  خا�شة  �لريا�شيات، 
علما �أن عدد �ملنت�شبني �إليها يناهز000 80 منت�شب.

الثاين هو �أن كتاب » �لريا�شيات للجميع « قد �عتمد 
تو�شيات �ملجل�ص يف فل�شفته وبنائه.

مبادئ �لت NCTM يف ما يتعلق باملنهاج �لدر��سي
�ملتعلم من تطوير  » متما�شك« ميكن  توفري منهج در��شي  يجب 
فهمه للريا�شيات ب�شكل منتظم ومنطقي، مع جتنب هدر �لوقت 
تدري�ص  على  يوؤكد  �أن  يجب  كما  �ملفيدة.  غري  �لتكر�ر�ت  يف 
حياة  يف  �أهمية  �الأكرث  �ملهار�ت  على  تركز  �لتي  �لريا�شيات 

�لتلميذ وتوجهاته.
مبادئ �لـNCTM يف ما يتعلق بالتعليم

يجب تعزيز طرق تدري�ص �شليمة، دون فر�ص نهج موحد ينا�شب 
��شتخد�م  قادر� على  ليكون  للمعلم  �لفر�شة  �إتاحة  مع  �جلميع، 
حكمه �ملهني يف �ختيار �أ�شاليب �لتدري�ص �ملنا�شبة. ويجب توفري 

�لفر�ص لتطوير حمتوى �لريا�شيات وتقنيات �لتعليم �لفعالة.
مبادئ �لـNCTM يف ما يتعلق بالتعّلم

�الإجر�ئية،  و�الآلية  �ملو�قع،  �ملبنية على  �ملعرفة   « �إن مزيجا من 
و�الإدر�ك �ملجرد« �شروري للتلميذ لي�شبح قادر� على ��شتعمال 
�لريا�شيات. ولكن ال يكفي �أن يعرف �لتلميذ كيف ومتى ي�شتعمل 
�لوقائع و�الإجر�ء�ت و�ملفاهيم، بل يجب �أن يتحلى بحب �ملعرفة) 
�لثبات  مو�قف  ينمي  و�أن  و�ال�شتك�شاف،  �الأ�شياء(  معرفة 

و�لتحدي �أمام �لظروف �ملختلفة. 
مبادئ �لـNCTM يف ما يتعلق بالتقومي

�لتعّلم،  يجب توفري نظام تقومي فعال، ي�شاهم يف تعزيز عملية 
تطوره  ومو�كبة  ودعمه  م�شاعدته  بهدف  �ملتعلم  مر�قبة  ويتيح 

وقيا�ص حت�شيله.
مبادئ �لـNCTM يف ما يتعلق بالتكنولوجيا

و�شائل  �ملتعلم  فيها  ي�شتعمل  كافية  ف�شحة  وجود  من  البد 
لي�ص   )  .... حا�شوب،  )حا�شبة،  وجوهها  مبختلف  �لتكنولوجيا 
عملية  يف  لتوظيفها  �أي�شا  ولكن  ��شتعمالها،  �إتقان  بهدف  فقط 

�لتعّلم.

معايري �لـNCTM يف ما يتعلق باملحتوى
 �لأعد�د و�لعمليات

ينبغي �أن متكن �الأهد�ف �لتعليمية يف �ل�شفوف من 1 �ىل 12 
كل متعلم من:

فهم �الأعد�د وطرق متثيلها و�لعالقات بينها 
و�أنظمتها

فهم معاين �لعمليات وكيف ترت�بط فيما بينها
�حل�شاب ب�شال�شة و�لقيام بتقدير�ت معقولة

 �جلبتتر
ينبغي �أن متكن �الأهد�ف �لتعليمية يف �ل�شفوف من 1 �إىل 12، 

كل متعلم من:
فهم �الأمناط و�لعالقات و�لدو�ل

متثيل وحتليل �لوقائع �لريا�شية و�لبنى با�شتعمال 
رموز �جلرب

��شتعمال �لنماذج �لريا�شية ملثيل �لعالقات �لكمية 
وفهمها و�لقيام بتقدير�ت معقولة

حتليل �لتغري يف م�شامني متلفة 
 �لهند�سة

ينبغي �أن متكن �الأهد�ف �لتعليمية يف �ل�شفوف من 1 �إىل 12، 
كل متعلم من:

حتليل �ملميز�ت و�خل�شائ�ص للمظاهر �لهند�شية 
وتطوير �أ�شاليب وحجج ريا�شية تطال �لعالقات 

�لهند�شية
حتديد مو�قع وو�شف عالقات ف�شائية با�شتعمال 

�لهند�شة �الإحد�ثية وطرق متثيل �أخرى
تطبيق حتويالت و��شتعمال �لتناظر لتحليل حاالت 

ريا�شية 
��شتعمال �ملخيلة و�لتفكري �لف�شائي و�لنماذج حلل 

�مل�شائل
�لقيا�ش

ينبغي �أن متكن �الأهد�ف �لتعليمية يف �ل�شفوف من 1 �إىل 12، 
كل متعلم من:

�إدر�ك �ل�شمات �لقابلة للقيا�ص يف �الأج�شام 
و�لوحد�ت و�الأنظمة، وكيفية �إجر�ء �لقيا�ص 

مبوقف نقدي من جو�ب �حلا�شبة وتقييم معقوليته و �لتفريق بني 
��شتعمال �حلا�شبة و�إتقان �لتلميذ �ملهار�ت �حل�شابية و�جلربية.

�حلا�شبة  ��شتعمال  خ�ص  فيما  �ملعلم  موقف  يكون  �أن  كمايجب 
و��شحا؛ فعندما يكون �لهدف هو تعّلم �لتلميذ �لعمليات �حل�شابية 
�شحة  من  �لتحقق  هو  �حلا�شبة  دور  يكون  مهار�تها،  و�كت�شاب 
الكت�شاب  و�شيلة  �حل�شابية  �لعمليات  ت�شكل  �الإجابات.�أماعندما 
مهار�ت �أخرى، فاإن ��شتعمال �حلا�شبة يكون مفيد� لالإف�شاح يف 

�ملجال �أمام �لرتكيز على �ملهار�ت �ملطلوب �كت�شابها.
�لتلميذ  ��شتعمال �حلا�شبة يف حل �مل�شائل فاإن  �أما فيما يخ�ص 

مير عند حله م�شالة يف ثالث مر�حل:
فهم �مل�شالة و�إيجاد طريقة �حلل.

�إجر�ء �حل�شابات �لتي تقود �إىل �حلل
�إعطاء �حلل

من �لو��شح �أن �ملرحلة �الأوىل هي �الأ�شا�ص يف حل �مل�شائل
من هنا �شرورة �لرتكيز على �ملرحلة �الأوىل ولي�ص على 

تفا�شيل �إجر�ء �حل�شابات �لتي يتطلبها �حلل.
يجب ��شتعمال �حلا�شبة الإجر�ء �حل�شابات ب�شكل �شريع 

وب�شكل �شحيح.
��ستعمال �حلا�سبة يف خمتلف مر�حل �لدر��سة

يف �ملرحلة �البتد�ئية )من �ل�شف 1 �إىل �ل�شف 6( : ��شتعمال 
�حلا�شبة �لعادية.

يف �ملرحلة �ملتو�شطة )من �ل�شف 7 �إىل �ل�شف 9( : ��شتعمال 
�حلا�شبة �لعلمية.

يف �ملرحلة �لثانوية )من �ل�شف 10 �إىل �ل�شف 12(: 
��شتعمال �حلا�شبة �لبيانية.

��ستعمال �حلا�سوب وبر�جمه
هناك نوعان من بر�مج �حلا�شوب:

)Ready Made Software(بر�مج تفاعلية جاهزة
)content free Software (بر�مج تفاعلية على �ملعلم �إن�شائها

يجب التفريق بني نوعني من هذا اال�ستعمال:
يعود �الأول �إىل �ال�شتغال بتطبيقات معدة �شلفا بهدف م�شاعدة 
�لتلميذ على �ال�شتك�شاف من جهة، وعلى �لتدّرب على مهار�ت 

من جهة �أخرى.

معرفته  يتطلب  مما  باإن�شاء�ت  �لتلميذ  قيام  �إىل  �لثاين  يعود 
بكيفية ��شتعمال �لرب�مج �لتي �شي�شتعملها لالإن�شاء.

ا�ستعمال التطبيقات املعدة �سلفا:
هناك ثالثة �أنو�ع من �لتطبيقات �ملعدة �شلفا:

تطبيقات �ال�شتك�شاف
تطبيقات �لتدريب
تطبيقات �حلا�شبة

تطبيقات �ل�ستك�ساف
يهدف �لتطبيق �إىل قيام �لتلميذ با�شتك�شاف مفهوم 

ريا�شي �أو قانون ريا�شي، مثال:
��شتك�شاف مفهوم �ملما�ص لبيان د�لة

��شتك�شاف تكافوؤ �لك�شور
��شتك�شاف قانون جمموع قيا�شات �لزو�يا �لد�خلية 

للمثلث 
��ستك�ساف جمموع �لزو�يا �لد�خلية للمثلث

 تطبيقات �لتدريب
يهدف �لتطبيق �ىل قيام �لتلميذ بحل عدد من �لتمارين و�شوال 

الإتقان مهارة ما، مثال:
ترتيب �الأعد�د �ل�شحيحة

قيا�ص ز�وية
ت�شنيف �الأ�شكال �لرباعية

ح�شابات �لن�شبة �ملئوية
تطبيقات �حلا�سبة

يهدف �لتطبيق �إىل ��شتعمال �لتلميذ للتطبيق بهدف 
�إيجاد نتائج معينة. مثال :

ح�شابات �لقيا�شات �الإح�شائية ملجموعة معطيات يدخلها 
�لتلميذ 

.مبتتادئ ومعاييتتتر   NCTM يف تعليم 
�لريا�سيات 

قام �ملحا�شر با�شتعر��ص املبادئ واملعايري �لتي �عتمدها املجل�س 
 )National Council of Teachersالوطني ملعلمي الريا�سيات

)of Mathématiques NCTMيف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
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يف كل ز�وية وكل در�ص وكل ف�شل من كتاب �لتلميذ
كتاب معلم و�ف

كتب رديفة: دعم ،�إغناء، مهار�ت،
نظام تقومي �شامل

عر�ص متخ�ش�ص للدر�ص
معلومات عاملية وحملية حقيقية وقيمة ومنا�شبة

�شور منا�شبة ور�شوم متقنة ومتثيالت دقيقة
متارين وم�شائل تطبيقية: متدرجة، هادفة، كافية

م�شاريع عمل
 �أهمية تاأهيل �ملعلمني يف تطبيق �ملنهج �حلديث

عاتق  على  تقع  �شخمة  م�شوؤولية  ي�شكل  �ملعلمني  تاأهيل  �أ�شبح 
�مل�شوؤولية  هذه  تقت�شر  وال  بلد.  �أي  يف  �لرتبية  باأمور  �لقائمني 
على جمال تطبيق املنهج احلديث، بل تتعد�ه لت�شمل ب�شكل د�ئم 

ومتو��شل تطبيق �ملنهج �ملعمول به يف كل وقت وحني.
�لأهد�ف �لعامة

لكي ندرك �أهمية تاأهيل �ملعلمني يف تطبيق �ملنهج �حلديث، البد 
لنا من �إلقاء نظرة �شريعة على �لهدف من تاأهيل �ملعلمني ب�شكل 

عام.
ما هو �لهدف من تاأهيل �ملعلمني ب�شكل عام ؟

يكاد  هدف  على  �لتدريبية  �لدور�ت  تقوم  �لنامية  �لدول  يف 
يتلخ�ص يف نقطتني:

دعم �ملعلم يف بع�ص مو�د �لريا�شيات
تعريف �ملعلم ببع�ص �لتعديالت �لتي طر�أت على �ملنهج

و يف �لدول �ملتقدمة يتجاوز مو�شوع �لتاأهيل �لدور�ت �لتدريبية 
لتغطي  �لتعليم  عملية  تو�كب  متو��شلة  متكاملة  خطة  لي�شكل 

�أهد�فا عديدة، منها:
حتديث ودعم معلومات �ملعلم فيما يتعلق باملادة

�إر�شاد �ملعلم بطريقة ��شتعمال �لكتب �لتي بني يديه: 
كتاب تلميذ، كتاب �أن�شطة، كتاب معلم، كتاب تقومياالطالع 
على �مل�شاكل �لتي تو�جه �ملعلم و�مل�شاركة يف و�شع حلول لها.

 تزويد �ملعلم مبعلومات تربوية تعليمية �شرورية
 تعريف �ملعلم بطر�ئق تعليم معينة

�إيجاد �أكرب قدر ممكن من �لتن�شيق و�لتعاون بني كل 
�مل�شاركني يف �لعملية �لتعليمية

ولكن، يكمن خلف تلك �الأهد�ف، مقا�شد غري معلنة:

 بناء ح�ص تربوي/ تعليمي عند �ملعلم من خالل تثقيفه يف 
ميد�ن علم �لنف�ص �لرتبوي وعلم نف�ص �لطفل وعلم �الجتماع، 
الأهمية ذلك يف جمرى عملية �لتعليم على �ختالف وجوهها 
�لنتائج،  مع  �لتعامل  �لتالميذ،  مع  �لتعامل  �ملادة،  )تعليم 

معاجلة �حلاالت �ملتطرفة،...(
 �إن�شاء قنو�ت تو��شل د�ئمة بني �أفر�د �جلهاز �لتعليمي 
وحل  �لنتائج  وتد�ر�ص  �خلرب�ت  وتبادل  �لت�شاور  بهدف 

�مل�شاكل وتقدمي �ملقرتحات و�لتو�شيات.
و�ملر�قبة  و�لتنفيذ  �لتخطيط  عملية  يف  �ملعلم  �إ�شر�ك   
و�عرت�فا   ، بامل�شوؤولية  ل�شعوره  تنمية  �لتعليمية،  للخطة 

باأهمية دوره �لبنائي.
تطبيق �ملنهج �حلديث

�إىل  �الإ�شارة  بد من  ال  �ملنهج �حلديث،  تطبيق  يف �حلديث عن 
وهي  �أال  �مليد�ن،  هذ�  يف  عملو�  �لذين  كل  يعرفها  جدية  عقبة 
�أولئك  خا�شة  �حلديث،  للمنهج  للمعلمني  �ل�شديدة  �ملقاومة 
ولعل  �لقدمي.  �ملنهج  مو�د  تعليم  �شنني طويلة يف  �أم�شو�  �لذين 

�ل�شبب يف تلك �ملقاومة يعود �إىل:
متكن �ملعلم من �ملادة �لتي كان يعلمها ل�شنني عديدة 
و�شيطرته عليها من كل جو�نبها، و�إدر�كه لكل �أ�شر�رها 

ودقائقها
�لت�شاوؤالت و�ل�شعوبات �لتي ت�شغل بال �ملعلم �إز�ء نقاط 

معينة يف �ملنهج �جلديد، و�لتي يجب �أن توؤخذ بعني �العتبار 
و�أن تعالج بجدية مطلقة

��شتعمال تقنيات منا�شبة و�أدو�ت وقو�نني الإيجاد 
�لقيا�ص

�لحتمال و�ملعطيات
ينبغي �أن متكن �الأهد�ف �لتعليمية يف �ل�شفوف من 1 �إىل 12، 

كل متعلم من:
وجمع  معطيات،  تتطلب  �أن  ميكن  �أ�شئلة  �شياغة 

وتنظيم وعر�ص معطيات كافية لالإجابة عنها
لتحليل  منا�شبة  �إح�شائية  طرق  ��شتعمال  و  �ختيار 
على  مبنية  وتوقعات  نتائج  وتقييم  تطوير  �ملعطيات 

معطيات
�إدر�ك و تطبيق مفاهيم �أ�شا�شية يف �الحتمال

معايري الـNCTM يف ما يتعلق باملعاجلة
ينبغي �أن متكن �الأهد�ف �لتعليمية يف �ل�شفوف من 1 �إىل 12، 

كل متعلم من:
بناء معارف ريا�شية جديدة من خالل حل �مل�شائل 

حل �مل�شائل �لتي تن�شاأ يف �لريا�شيات ويف جماالت �أخرى
تطوير جمموعة متنوعة من �ال�شرت�تيجيات �ملالئمة حلل 

�مل�شائل وتطبيقها
�إز�ء  و�لتحليل  �ملر�قبة  على  قائم  ذ�تي  موقف  تطوير 

�ملعاجلة �لريا�شية يف حل �مل�شائل
 �ل�ستدلل و�لربهان

ينبغي �أن متكن �الأهد�ف �لتعليمية يف �ل�شفوف من 1 �إىل 12، 
كل متعلم من:

�عتماد �ال�شتدالل �ملنطقي و�لربهان كو�شيلتني 
�أ�شا�شيتني للتعامل مع �لريا�شيات

�لقيام بتخمينات و��شتق�شاء�ت ريا�شية 
تطوير طر�ئق وبر�هني ريا�شية

�ختيار و��شتعمال �أ�شكال متلفة من �أ�شاليب 
�لتفكري و�لرب�هني

�لتو��ستتل 
ينبغي �أن متكن �الأهد�ف �لتعليمية يف �ل�شفوف من 1 �إىل 12، 

كل متعلم من:
تنظيم وتدعيم �أفكاره �لريا�شية من خالل �لتو��شل 

نقل �أفكاره �لريا�شية بدقة وو�شوح �إىل �أقر�نه 
ومعلميه وغريهم

حتليل وتقييم �لتفكري �لريا�شي و�لطرق �لريا�شية 
لدى �الآخرين

��شتعمال لغة �لريا�شيات للتعبري عن �الأفكار 
�لريا�شية

�لربط
ينبغي �أن متكن �الأهد�ف �لتعليمية يف �ل�شفوف من 1 

�إىل 12، كل متعلم من:
��شتعمال �لرو�بط بني متلف �ملو��شيع �لريا�شية

�إدر�ك كيف ترت�بط عدة مو��شيع ريا�شية فيما بينها 
لت�شكل مو�شوعا و�حد� متما�شكا

�لريا�شية  و�لطرق  �لريا�شي  �لتفكري  وتقييم  حتليل 
لدى �الآخرين

تطبيق �لريا�شيات يف جماالت �أخرى غري ريا�شية
�لتمثيل

ينبغي �أن متكن �الأهد�ف �لتعليمية يف �ل�شفوف من 1 
�إىل 12، كل متعلم من:

ونقل  وتدوين  لتنظيم  متثيالت  و��شتعمال  �إن�شاء 
�الأفكار �لريا�شية

�الختيار من بني متثيالت ريا�شية متعددة و�لرتجمة 
بينها وتطبيقها بهدف حل �مل�شائل

�لظو�هر  وتف�شري  مناذج  لبناء  �لتمثيالت  ��شتعمال 
�ملادية و�الجتماعية و�لريا�شية

�خلطتتة �لتنفيذيتتتتة 
لكي ال تبقى �ملبادئ عند عتبة �لتنظري، ولكي ترقى �ملعايري �إىل 
�لرتبويني  للموجهني  ميكن  وكيف  �أين  �لفعلي،  �لتنفيذ  مرتبة 
مو�شع  و�ملعايري  �ملبادئ  تلك  ي�شعو�  لكي  يعملو�  �أن  و�ملوؤلفني 

�لتنفيذ؟
تطبيق �لنظريات �لرتبوية �حلديثة

توفري فر�ص لتنمية مهار�ت �لتفكري �ملختلفة 
توفري فر�ص ال�شتعمال �لتكنولوجيا

توفري فر�ص للتعلم �لنا�شط و�لتعلم �لتعاوين و�لتعلم 
�ملتمايز

توفري فر�ص للتعبري �ل�شفهي و�لكتابي
حمتوى مدرو�ص
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يف خ�شم �ملناق�شات �لتي �أعقبت �ملد�خالت، ركز �مل�شاركون على 
�أجهزة تكوين �ملدر�شني و كذ� �مل�شار�ت �لتي ت�شمح بتطوير نظرة 
جديدة لتكوينهم تكون يف م�شتوى �لقطيعة مع �ملمار�شات �لقدمية 
و �لذي عليه �أن ياأخذ بيد �ملدر�شني و �لتالميذ على �ل�شو�ء �إىل 
�لتكنولوجيات  �إدماج  حول  ركزو�  كما  �ملناهج.  توقعات  م�شتوى 
�حلديثة يف تعليم �لريا�شيات خ�شو�شا يف �لهند�شة �لدينامية.

مد�خلة �الأ�شتاذ و �مل�شت�شار يف علوم �لرتبية بغد�د خل�شر:حتليل 
نتائج �لريا�شيات يف �متحان �شهادة �لتعليم �ملتو�شط

دقيقة  �شورة  �مللتقى  �أ�شغال  بد�ية  يف  �ملد�خلة  هذه  قدمت 
�لريا�شيات  مادة  �ختبار�ت  يف  عليها  �ملتح�شل  �لنتائج  عن 
�لتعليم  و�شهادة   )BEF(الأ�شا�شي� �لتعليم  �شهادة  دور�ت  يف 

�ملتو�شط)BEM(من �شنة 2004 �إىل �شنة 2012. 

عن  عبارة  هي  و  �ملتمدر�شني  �لتالميذ  �لنتائج  عر�ص  فتناولت 
تقييم �شامل و قد تعلقت معاجلة �لعالمات �ملتح�شل عليها يف 

�الختبار�ت بـ :
– فئة �ملرت�شحني �حلا�شرين يف �الختبار �شو�ء من جنحو� 

�أو من �أجلو�،
– فئة �ملرت�شحني �لناجحني،

– فئة �ملر�شحني �ملوؤجلني.
�لتالميذ  فئة   )i �إال  تخ�ص  ال  الحقا  �ملعرو�شة  �لنتائج 
�حلا�شرين يف �المتحان مبا فيهم �لناجحون و �ملوؤجلون، ii( فئة 

�لتالميذ�لناجحني.
 .�لنتائج �لتي حت�سل عليها �ملرت�سحون �حلا�سرون 

يف �لمتحان:
�لنتائج �لتي حت�شل عليها �ملرت�شحون �حلا�شرون يف �متحانات 
�ملتو�شط  �لتعليم  و�شهادة   )BEF(الأ�شا�شي� �لتعليم  �شهادة 
2011 و �شنة  2007 و �شنة  �إىل �شنة   2004 )BEM(من �شنة 

2012. كانت كاالآت

�لن�سبة �ملئوية للتالميذ �ملتح�سلني على �أقل من 20/5
200420052006200720112012�ملجموع

24,00%17,40%32,10%32,90%47,80%59,30%%�ملرت�شحني �ملتح�شلني على عالمة >5

يف 2004، ما يقارب 60% من �حلا�شرين يف �المتحان حت�شلو� على عالمات �أقل من 20/5.
يف 2012 حو�يل ربع �ملرت�شحني حت�شلو� على عالمات يف �لريا�شيات �أقل من20/5.

ميكن �لقول �إن يف 2012، حت�شل �لتالميذ على نتائج �أقل تدنيا يف �لريا�شيات من 2004.

�لن�سبة �ملئوية للتالميذ �ملتح�سلني على �أقل من 20/10
200420052006200720112012�ملجموع

55,10%51,30%64,20%66,40%80,80%85,00%% �ملرت�شحني �ملتح�شلني على عالمة  ْ  >10

يف 2004، ما يقارب 85% من �حلا�شرين يف �المتحان حت�شلو� على عالمات �أقل من 20/10.
يف 2012 �أكرث من 55% من �ملرت�شحني حت�شلو� على عالمات يف �لريا�شيات �أقل من 20/10.

 خل�سر بغد�د
م�ست�سار يف علوم الرتبية
 اجلزائر

�أهمية تاأهيل �ملعلمني: تطبيق �ملنهج �حلديث
�جلهد �لذي على �ملعلم �أن يبذله ليتمكن من �ملادة 

�جلديدة ويتعامل معها بثقة كتعامله مع �ملادة �لقدمية.
عدم �قتناع بع�ص �ملعلمني باملادة �جلديدة، �أو ببع�شها، 

ب�شبب عدم �قتناعهم باأهميتها �أو بوظيفتها، �أو ب�شبب عدم 
�إملامهم بامل�شتجد�ت �لتي دعت �إىل �إدر�ج هذه �ملادة يف 

�ملنهج �جلديد.
تو�سيتتتة

�إن �أّي عملية تاأهيل للمعلمني يجب �أن تاأخذ باحل�شبان، 
وعلى درجة عالية من �جلدية، �لنقاط �لتي �أثرناها يف 

�ل�شفحتني �ل�شابقتني حتت عنو�ن » تطبيق �ملنهج �حلديث« 
وذلك بهدف تطبيق �شل�ص وفعال ومنتج للمنهج �حلديث.

�إن �أّي عملية تاأهيل للمعلمني يجب �أن تاأخذ باحل�شبان، 
وعلى درجة عالية من �جلدية، �لنقاط �لتي �أثرناها يف 

�ل�شفحات �ل�شابقة حتت عنو�ن » �الأهد�ف �لعامة » وذلك 
بهدف �لرقي �إىل م�شتوى �لدول �ملتقدمة يف �لتعامل مع 

�خلطط �لتعليمية وتطوير �ملناهج و�لتخطيط للم�شتقبل.
ملتقى دويل: 

» جناح تعليم �لريا�سيات يف �لأق�سام و يف �لنظام 
�لرتبوي«

كما نظم �ملعهد �لوطني للبحث يف �لرتبية من 26 �إىل 29 ماي 
2013 ملتقى دوليا مزدوجا ��شتهدف تفعيل �لتفكري حول »كيفية 

�إجناح تعليم �لريا�شيات يف �الأق�شام و يف �لنظام �لرتبوي« حيث 
بتعلم  خ�شو�شا  تتعلق  ملحاور  �ملعاجلة  و  بالتحليل  �لتناول  مت 
و  �الإعالم  تكنولوجيات  ��شتعمال  �مل�شكالت،  حل  �حل�شاب، 

�الت�شال و كذ� تكوين �ملدر�شني.
و  للرتبية  �لفرن�شي  �ملعهد  من  حما�شرون  �مللتقى  هذ�  ن�شط 
�ملدر�شة �لعليا مبدينة ليون Lyon بعر�شهم للمحا�شر�ت �لتالية:

�آفاق ) لوك ترو�ص  و  �ليوم، م�شكالت  �لريا�شيات  تعليم   –
Luc TROUCHE-  م ف ت/ م ع �أ ل- فرن�شا(

– تكوين مدر�شي �لريا�شيات، دو�م و حتوالت) لوك ترو�ص 
Luc TROUCHE-  م ف ت/ م ع �أ ل- فرن�شا(

يف  �الت�شال  و  �الإعالم  تكنولوجيا  �الأ�شاتذة؛  و  �ملناهج   –
�أ  ع  م  ت/  ف  م    -Gilles ALDON �آلدون  جيل  �ملناهج) 

ل- فرن�شا(
�لدينامية)�شويف  �لهند�شة  بو��شطة  �لريا�شيات  فعل   –
�شوري-الفرييْنSophie.Soury-Lavergne- م ف ت/ م ع 

�أ ل- فرن�شا( .
�إعطاء  �أجل  �مللتقى، و من  �أخرى، و متهيد� الأ�شغال  و من جهة 
ملحة عن �أثر تعليم �لريا�شيات يف �جلز�ئر قدم �الأ�شتاذ بغد�د 
نتائج  حتليل   « حول  مد�خلة  �لرتبية  علوم  يف  �مل�شت�شار  خل�شر 
قام  كما  �ملتو�شط«.  �لتعليم  �شهادة  �متحان  يف  �لريا�شيات 
للريا�شيات،  �لوطنية  �لرتبية  مفت�ص  حمودي،  �شليمان  �الأ�شتاذ 
بتقدمي عر�ص حول: » عنا�شر تفكريية حول تعليم �لريا�شيات«.

�لرتبية  ممار�شي  �لعلمية  �لتظاهرة  هذه  جمعت  قد  و  هذ�، 
�لوطنية �ملكلفني باإعد�د و تفعيل مناهج �لريا�شيات للم�شتويات 
كانت  و  �لثانوي(  و  �ملتو�شط  �البتد�ئي،  �لثالثة)  �لتعليمية 
مع خرب�ء  �لريا�شيات  بتعليم  �ملتعلقة  �لتجارب  لتبادل  منا�شبة 

دوليني متخ�ش�شني يف �ملادة.
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يف 2004، �ملعدل �الأعلى  بلغ 20/6.82 و�ملعدل �الأدنى�لوالية مل يتجاوز 20/3.61.
يف 2012، �ملعدل �الأعلى للوالية بلغ 20/11.00 و �ملعدل �الأدنى �لوالية مل يتجاوز 20/6.23.

من خالل هذه �لنتائج ميكننا �لقول:
-  بوجود فو�رق هامة بني �لواليات فيما يتعلق بنتائج �لريا�شيات.

- باأنه من غري �ملعقول �أن حت�شل بع�ص �لواليات على نتائج �شعيفة جد�.
- ببقاء نتائج �لتالميذ فيالريا�شيات غري كافية، خا�شة �إذ� �أخذنا بعني �العتبار �لتوجه �لعلمي و �لتقني �ملت�شف به نظامنا �لرتبوي.

عدد �لواليات �لتي حت�شلت على معدل يف 
�لريا�شيات

200420052006200720112012

484848482133�أقل من 10

00002715ي�شاوي �أو �أكرث من 10

بني 2004 و 2007 مل يبلغ �أي معدل لوالية �لنتيجة �ملعيارية  20/10؛ �إنه �إال بعد 2011 فقط بد�أنا نالحظ �أن بع�ص �لواليات قد 
تعدت نتيجة 20/10 و يف  2012 مل تبلغ 33 والية معدل 20/10؛ والية و�حدة مل تتعّد معدل7 /20.

خال�سة:
�لقيا�ص �حلقيقي لنتائج �لريا�شيات هو �عتبار �لنتائج �ملتح�شل عليها يف �لريا�شيات ملجموع �ملرت�شحني يف �المتحانات. بالتاأكيد، 

قد �شجل تقدم بني 2004 و 2012، يف حني تبقى هذه �لنتائج �أي�شا جد غري مر�شية.
�لنتائج �ملتح�سل عليها يف �لريا�سيات من طرف �ملرت�سحني �لناجحني:

�لن�سبة �ملئوية للتالميذ �ملتح�سلني على �أقل من 20/5 و �لذين جنحو� يف �ش ت �أ / �ش ت م:
200420052006200720112012�ملجموع

9,03%4,68%4,20%11,09%12,21%20,01%%للمرت�شحني �ملتح�شلني على > 20/5

يف 2004، 5/1 �ملرت�شحني �ملتح�شلني على �ص ت �أ و �ملقبولني يف �ل�شنة1 ث حت�شلو� على عالمة يف �لريا�شيات �أقل من 20/5، يف 
2012 مت �إح�شاء 10% تقريبا.

�لن�سبة �ملئوية للتالميذ �ملتح�سلني على �أقل من 20/10 و �لذين جنحو� يف �ش ت �أ / �ش ت م:
200420052006200720112012�ملجموع

40,12%33,86%29,48%47,32%56,91%61,01%%للمرت�شحني �ملتح�شلني على >20/10

�أقل من  �لريا�شيات  1ث حت�شلو� على عالمة يف  �ل�شنة  �ملقبولني يف  و  �أ  �ملتح�شلني على �ص ت  % من �ملرت�شحني   06  ،2004 يف 
20/10، يف 2012 مت �إح�شاء�أكرث من%40.

�لن�سبة �ملئوية للتالميذ �ملتح�سلني على �أقل من 20/15:
200420052006200720112012�ملجموع

75,79%73,25%69,62%88,01%91,07%91,24%%للمرت�شحني �ملتح�شلني على >20/15

�لن�سبة �ملئوية للتالميذ �ملتح�سلني على �أقل من 20/15
200420052006200720112012�ملجموع

81,90%80,90%86,40%92,70%96,30%96،90%% �ملرت�شحني �ملتح�شلني على عالمة>15

يف 2004، فقط 3.10 % من �حلا�شرين يف �المتحان حت�شلو� على عالمات ت�شاوي �أو �أكرث من 20/15.
يف  2012  18%من �ملرت�شحني حت�شلو� على عالمات يف �لريا�شيات ت�شاوي �أو �أكرث من  20/15.

quartiles توزيع �لنتائج على �لربيعيات
200420052006200720112012ريا�شيات

2,112,613,83,96,25,15ر1

4,215,337,567,799,819,04ر2

6,327,8411,6412,4413,8113,49ر3

يف 2004، 25 % من �ملرت�شحني مل يتجاوزو� عالمة  2.11 /20 ، يف 2012 عالمة 5.15 /20.
يف 2004، 50% من �ملرت�شحني مل يبلغو� عالمة4.11، يف 2012 عالمة 9.04 /20.

يف 2004، فقط 25% من �ملرت�شحني حت�شلو� على عالمات �أكرث من  20/6.32 يف 2012  25% من �ملرت�شحني جتاوزو� عالمة 
.20/ 13.49

200420052006200720112012مرت�شحون حت�شلو� على عالمة

23,95%17,44%32,05%32,91%47,81%59,33%�أقل من20/5

31,65%33,90%32,13%33,44%32,96%25,62%بني 5 و 20/10

55,61%51,34%64,18%66,35%80,77%84,95%�أقل من 20/10

26,83%29,80%22,19%26,35%15,47%11,91%بني 10 و 20/15

17,56%18,86%13,63%7,30%3,76%3,14%�أكرث من 20/15

يف 2004، ما يقارب 85% من �ملرت�شحينلم يتح�شلو� على عالمة 20/10.
يف 2012، �أي�شا �أكرث من 55% من �ملرت�شحني مل يتح�شلو� على عالمة 20/10.

حتليل �ملعدلت بني �لوليات يف �لريا�سيات للمرت�سحني �لناجحني و �ملوؤجلني

ريا�شيات �ص ت �أ – �ص ت م
مرت�شحون ناجحون + موؤجلون

�لوالية �الأح�شن نتائج 
حت�شلت على معدل

�لوالية �الأ�شعف نتائج حت�شلت 
على معدل

20046,823,61

20058,133,15

20069,965,52

20079,725,22

201111,517,33

201211,006,23
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�ملرت�شحون
200420052006200720112012دورة جو�ن�ملوؤجلون

�حلا�شلون على 
764595214448227281136410334�أكرث من 10

�حلا�شلون على 
1401781191342309215�أكرث من 15

43328644357999065263049155562283951جمموع �ملوؤجلني

�ملرت�شحون
�لناجحون

�حلا�شلون على 
1466761807917186660781124524299785�أقل من 10

�حلا�شلون على 
481173878216842387821721367497�أقل من 5

جمموع 
240398317681151859206178367810747200�لناجحني

27,54%29,72%56,06%39,48%58,27%64،32%% �ملوؤجلني يف �المتحان

72,46%70,28%43,94%60,52%41,73%35،68%%�لناجحني يف �المتحان

�قرت�حات و تو�سيات:
اال�ستدراك

�إىل  �لتوّجه  �الأف�شل  فمن  �لريا�شيات،  يف   20/15 �أي   20/10 من  �أكرث  على  �حلا�شلني  �ملوؤجلني  للُمرت�شحني  �ملعترب  للعدد  نظر� 
حاالتهم باقرت�ح دورة ��شتدر�كية للمرت�شحني �حلا�شلني على 20/12 يف �لريا�شيات يف �ختبار �ص ت م، و بذلك ي�شتطيعون دعم 

عب �لعلمية يف �ملرحلة �لثانوية.  �ل�شُّ
التكوين امل�ستمر:

تنظيم، نقا�شات و حو�ر�ت حول مناهج �لريا�شيات ح�شب �شنو�ت �لدر��شة ق�شد حتليل �ن�شجامها و مطابقتها )من �ل�شنة 
�الأوىل �بتد�ئي �إىل �لر�بعة متو�شط(؛ 

حتليل مناهج �لتعليم �البتد�ئي و �ملتو�شط ق�شد تنظيم �ملفاهيم �الأ�شا�شية �لتي على �لتالميذ �كت�شابها. هذ� �لتنظيم يجب 
�أن ي�شمح بتحديد �ملكت�شبات �لقبلية �لتي على �لتلميذ �أن ميتلكها قبل �خلو�ص يف مفهوم جديد للريا�شيات؛ 

�إجناز درو�ص منوذجية منظمة على �شكل �أيام بيد�غوجية. هذه �لدرو�ص �لنموذجية يجب �أن تبنّي كيفية �لت�شّرف �لاّلزم 
ق�شد�إك�شاب �لتالميذ مفاهيم و م�شامني ريا�شية؛

االإنتاج:
ح للمدّر�ص كيف ُينّظم ب�شورة تطبيقية در�شه حتى يكت�شب �لتالميذ  تنظيم ور�شات الإعد�د بطاقات بيد�غوجية تقنية تو�شّ

�مل�شامني �الأ�شا�شية للريا�شيات على م�شتوى �لتعليم �البتد�ئي و �ملتو�شط.
تنظيم م�شابقات د�خل و ما بني �لواليات الأح�شن �لبطاقات �لبيد�غوجية )على م�شتوى كل �شنة تدري�ص( تتعّلق بطريقة تعليم 

مفهوم ريا�شياتي. ُتن�شر �أح�شن �لبطاقات على م�شتوى �ملوقع �اللكرتوين للمعهد �لوطني للبحث يف �لرتبية.
هذه �ملر�حل تتعّلق �أي�شا مُبدّر�شي �البتد�ئي و �ملُتو�شط كما تتعّلق مبفت�شي هذين �لطورين.

يف 2004 ، 9 % من �ملرت�شحني �ملتح�شلني على �ص ت �أ و �ملقبولني يف �ل�شنة 1ث حت�شلو� على عالمة يف �لريا�شيات ت�شاوي �أو �أكرث 
من 20/15، يف 2012 مت �إح�شاء �أكرث بقليل  من 24%. هذه �لنتائج غري كافية لتحقيق �لتوجه �لعلمي و �لتقني �ملت�شف به �لنظام 

�ملدر�شي �جلز�ئري و تطوير �ل�شعب �لعلمية و �لتقنية للتعليم �لثانوي.
quartiles  توزيع �لنتائج على �لربيعيات

200420052006200720112012ريا�شيات

5,616,436,929,118,887,79ر1

8,669,2310,3314,0511,9611,34ر2

12,3112,6513,415,6715,314,88ر3

يف 2004 ، 25 % من �ملرت�شحني �ملتح�شلني على �ص ت �أ حت�شلو� على عالمة يف �لريا�شيات �أقل من 5.61، 
يف 2012 ، 25 % من �ملرت�شحني �ملتح�شلني على �ص ت م حت�شلو� على عالمة يف �لريا�شيات �أقل من 7.79،
يف 2004 ، 50 % من �ملرت�شحني �ملتح�شلني على �ص ت �أ حت�شلو� على عالمة يف �لريا�شيات �أقل من 8.66، 
يف 2012، 50% من �ملرت�شحني �ملتح�شلني على �ص ت م حت�شلو� على عالمة يف �لريا�شيات �أقل من 11.34.

يف 2004، 25% من �ملرت�شحني �ملتح�شلني على �ص ت �أ حت�شلو� على عالمة يف �لريا�شيات ت�شاوي �أو �أكرث من 12.31، 
يف 2012، 50% من �ملرت�شحني �ملتح�شلني على �ص ت م حت�شلو� على عالمة يف �لريا�شيات ت�شاوي �أو �أكرث من 14.88.

مرت�شحون ناجحون يف �ص ت �أ/ �ص ت م 
200420052006200720112012حا�شلون على عالمة

9,03%4,68%4,20%11,09%12,21%20,01%�أقل من20/5

31,09%29,18%25,28%36,23%44,70%41,00%بني 5 و 20/10

40,12%33,86%29,48%47,32%56,91%61,01%�أقل من 20/10

42,72%47,36%47,10%49,25%44,57%38,45%بني 10 و 20/15

24,21%26,75%30,38%11,98%8,92%8,75%�أكرث من 20/15

حتليل �ملعدلت بني �لوليات يف �لريا�سيات للمرت�سحني �لناجحني 
ريا�شيات �ص ت �أ – �ص ت م

مرت�شحون + ناجحون + موؤجلون
�لوالية �الأح�شن نتائج حت�شلت 

على معدل
�لوالية ��الأ�شعف نتائج حت�شلت على 

معدل
6,4610,183,61

7,3410,773,15

8,6111,55,52

8,6913,275,22

10,5413,117,33

9,8512,336,23
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مقّدمة
�شنقوم يف هذ� �ملقال باإبر�ز بع�ص �الأفكار �لرئي�شية �لتي تتطّلب 
�إ�شافيا م�شتمر� من طرف فريق در��شات و تفكري، قادر  عمال 
على جلب �البتكار�ت �ل�شرورية على م�شتوى منهجيات �لتعليم، 
ق�شد �إيجاد �لتغيري�ت �لذهنية لدى كل فاعلي تعليم �لريا�شيات 

يف �جلز�ئر.
�ملهني  �لتكوين  على  عالوة  �أخرى،  �أهد�فا  للتعليم  �أّن  مبا 
�لريا�شيات  مكانة  فاإّن  ع�شره،  و  �ملجتمع  ثقافة  م�شاهمة  و 
تتمّيز وفقا ملعًنى مزدوج: معنى د�خلي )يتعّلق مبعناها �خلا�ص 
و  تنّوعها( من جهة،   و  �لذي يحّدد مو�شوعاتها، طر�ئقها  بها 
بعالقتها مع �ملجاالت �الأخرى للمعرفة، من جهة ثانية. يجب �أن 
متعّددة  �الأخرى  �ملعارف  و  �لريا�شيات  بني  �لعالقة  هذه  تكون 
�لتعليم  من  –�بتد�ًء  �لريا�شيات  تعليم  على  �إّن  �الأطر�ف. 
يف  م�شاهمتها  كيفية  و  �ملادة  هذه  وجاهة  �إظهار  �لثانوي- 
تعليم  �حلكمة  من  �الإطار،  هذ�  يف  و  �حلقيقية.  �مل�شكالت  حّل 
باالعرت�ف  ُمر�َفقا  يكون  �أن  يجب  تريي�ص ظاهرة  �أّن  �لتالميذ 

مبجال �شحّته و حدوده.
�أجل  من  خا�شة  جّيد،  �أمر  �لتكوين  م�شاعفة  �أّن  جميعا  نعلم 
– �لدول  من  �لعديد  قام  �ل�شبب  لهذ�  �القت�شادي.  م�شتقبلنا 

تطوير  ق�شد  باالأرقام  �أهد�ف  بت�شطري   - �أوروبا  يف  ال�شيما 
بالتعليم  يلتحقون  من  ن�شبة   %50 مثال  �لرتبوية:  �شيا�شتها 
من   %80 �أي�شا-   – �أو  �ل�شويد،  و  �لعظمى  بربيطانيا  �جلامعي 
�لرئي�شية  �لفكرة  �إّن  بفرن�شا.  �لباكالوريا  يف  �لنجاح  ن�شبة 
�مل�شكالت  حلّل   Chancelier Schröeder شرودر� للم�شت�شار 
تتمثل يف  و  �لرتبية،  بطبيعة �حلال  تبقى  �أملانيا  �القت�شادية يف 
دمج �أكرب عدد ممكن من �لطاّلب يف �ملرحلة �جلامعية �الأوىل.

�قت�شادها  لتطوير  �شا�شية  �الأ مهّمتها  ّن  �أ �حلكومات  ترى 
�لريا�شيات  يف  خ�شو�شا  يكمن  �لرتبوي  نظامها  و 

باعتبارها �لو�شيلة �ل�شرورية و �لفّعالة لبلوغ غاياتها. )...(
بنجاح،  و  موؤخر�  �ل�شناعية،  �لدول  بع�ص  تاَبَعت  لقد   )...(
�لتطّور  بعث  �أعادت  بالرتبية  متعّلقة  حكومية  �شيا�شات 
�القت�شادي. لكن بالن�شبة لكل هذه �لدول، ُتعَترب كوريا �جلنوبية 
�أبرز منوذج، لكننا جند هناك مثاال معاك�شا -هونغ كونغ- حيث 
�شيا�شاته  مع  عنده  �ملتز�يد  �القت�شادي  �لنمو  بني  عالقة  ال 

�لرتبوية �حلكومية.
كما جند لكل مثال  لكوريا �جلنوبية و لهونغ كونغ، دوال يف طريق 
بتغذية  فقط  تقوم  �أنها  �إال  ناجحة  فيها  �لرتبية  �أن  حيث  �لنمو 
�لتي  هي  �لدول  فهذه  �الإد�ري.  �لعمل  منا�شب  على  �لتناف�ص 

مسـاهمات الباحثين
ترجمة مقاالت علمية

د. طارق بورزق
مدير الديوان الوطني لالإح�سائيات

bourezgue@ons.dz :الربيد االلكرتوين
اأ�ستاذ باحث يف الريا�سيات، املدر�سة الوطنية املتعّددة التقنيات

الرياضيات: رهان استراتيجي أم حق إنساني أساسي؟ 

نّظم مبقر �ملعهد �لوطني للبحث يف �لرتبية يوما در��شيا حول« 
تعليم �لعلوم و �ملقاربة بالكفاء�ت. من �لنظري �إىل �لتطبيق« 

 بتاريخ 27 ماي 2013، ن�ّشطه �ل�شّيد اأحمد بن �سعادة دكتور 
فل�شفة يف �لفيزياء من جامعة مونرتيال )كند�(. 

�لرتبوي  �لنموذج  تغيري  �أوالها  مد�خالتعاجلت  ثالث  قّدم  لقد 
باالنتقال من �ملُقاربة باالأهد�ف �إىل �ملقاربة بالكفاء�ت مع �إبر�ز 
و  للتعلُّمات  و  للتكوين  �لعامة  �ملجاالت  �لنمطني،  بني  �لفروق 

�لتحفيز�ت �لتي �حتو�ها �الإ�شالح �لرتبوي.
و �نطالقا من �مل�شامني �لنظرية �ملذكورة يف �ملُد�خلة �الأوىل كّر�ص 

�ملُحا�شر ُمد�خلته �لثانية حول در��شة و�شعية �لتعلُّم و �لتقومي يف 
�إدماجها  �لعلوم، حُمّلال خ�شائ�شها، متلف مر�حلها، طبيعة 
مُيكن  �لتي  �ملو�د  بني  ما  و  للمادة  �لتعلُّمية  �لكفاء�ت  كذلك  و 
�أبرز متلف  ُتنّميها.�أّما يف �ملُد�خلة �لثالثة و �الأخرية، فقد  �أن 
�شبكات �لتقومي و �لتقومي �ملُ�شرتك �ملُتعّلق بالكفاء�ت �ملُ�شتهدفة 
�ملُد�خالت  �أُتِبعت هذه  و قد   .)SAE( لتقومي� و  �لتعلُّم  لو�شعية 
بنقا�ص ُمثمر خ�شو�شا حول �إعد�د و تقومي �لو�شعيات يف �إطار 

�ملُقاربة بالكفاء�ت.

يوم دراسي

التقييم:
على  �لريا�شيات  يف  �لتالميذ  ُمكت�شبات  لتقييم  جهاز  و�شع 

م�شتوى �ل�شنة �لر�بعة �بتد�ئي و �لثالثة متو�شط.
املحاكاة:

تنظيم م�شابقات ف�شلية بني �ملوؤ�ش�شات يف �لريا�شيات 
على م�شتوى كل ُمقاطعة بيد�غوجية يف �البتد�ئي و �ملُتو�ّشط 

تنظيم ُم�شابقات �شنوية بني �ملُقاطعات �لبيد�غوجية يف 
�لريا�شيات.

تاأ�شي�ص جائزة يف �لريا�شيات للموؤ�ش�شات �لتي ح�شلت 
على �أعلى �ملعدالت يف �لريا�شيات يف �متحان نهاية �لطور 

�البتد�ئي و �ص ت م. هذه �ملعدالت تو�شع على �أ�شا�ص 
ل عليها �ملرت�شحون �حلا�شرون يف  �لنتائج �لتي حت�شّ
�المتحان )�لناجحون + �ملُوؤجلون( و لي�ص على �أ�شا�ص 

معدالت �لناجحني.
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بالتفكري �لريا�شي �لدقيق و�لرب�هني �لريا�شية ميكن �لتالعب 
بهم ب�شهولة.

يف نهاية �لقرن �لع�شرين قد تغرّي �لعامل، �أ�شبحت �الأر�ص ف�شاًء 
تكنولوجيا  لظهور  نظر�  متجان�شا  و  موحد�  عامليا  �إلكرتونيا 
للوعي  �ل�شامل  �لدمار  �أ�شلحة  �أحد  �الإعالم  �أ�شبح  و   ، �الإعالم 
�الجتماعي. )...( يف ر�هننا ن�شهد تدفقا لالكت�شافات �لعلمية 

و�لتقنية �لتي تغري �حلياة �لعامة و �خلا�شة ب�شرعة فائقة.
�لريا�شيات، بل على  �لعاملية ال تقّلل من دور تعليم  �لرقمنة  �إّن 
جديدة.  �أهد�فا  �لعلمي  �لرتبوي  للنظام  �أعطت  فلقد  �لعك�ص، 
يجب على تعليم �لريا�شيات – على وجه �خل�شو�ص- م�شاعدة 
جمتمعنا على �حلفاظ على بقائه جّر�ء �لتدفق �لكبري للمعلومات.

يبدو من �ملعقول �أن يكون �لهدف �الأ�شا�شي للريا�شيات يف �لقرن 
�لو�حد و �لع�شرين متمثال يف حفظ �ل�شحة �لنف�شية و�جل�شدية 
بكامله  جمتمعنا  على  يجب  وتعزيزهما.  �ملقبلة  لالأجيال 
منتجات  �أرقى  من  و�حدة  فهي  بالريا�شيات:  �لكلي  �العرت�ف 
�لثقافة  يف  دينامية  �الأكرث  �لقوى  من  و�حدة  و  �لب�شري،  �لعقل 

�لعاملية.
بالريا�شيات  يهتم   ال  �لعربي  �ملغرب  ّن  �أ من  �لرغم  على 
من  يبدو  �لغربية،  �الجتاهات  بذلك  م�شاير�  �لتكنولوجيا(  )و 

�لوجاهة �أن نطرح �شوؤ�لني:
- هل ي�شعنا - ��شرت�تيجيا - �أن ال نغرّي هذه �الجتاهات؟

- ملاذ� تظل رو�شيا َمعينا لكبار علماء �لريا�شيات؟
اأ�سا�سيا و هو: بعث رغبة تعّلم  اأن نن�سى عن�سرا  كما ال يجب 

الريا�سيات للتالميذ، رغبة تعليم الريا�سيات للمدر�سني. 

خامتة
حو�ر  �إر�شاء  �إىل  ن�شل  كيف  �لعلم؟  و  �ملعرفة  نتبادل  كيف 
�أو �شر�كة متو�زنة بني بلدنا و �لبلد�ن �ملتطّورة و �لقوّية يف �مليد�ن 
�لعلمي؟ .. و لالإجابة عنه نقول �إنه من �لو��شح �أّن هذ� �شيتم عن 
طريق تعزيز �لقدر�ت �لعلمية يف �لبالد. و كيف يتم ذلك؟ و �أي 
تو�زن ميكن �إيجاده بني �لعلوم �الأ�شا�شية و �لعلوم �لتكنولوجية، 
عندما ميكن -ل�شرورة �لتطور-  �أن توؤّدي �إىل تف�شيل �جلو�نب 

�ملطّبقة على ح�شاب �لعلوم �الأ�شا�شية؟
للمقاربات  �لتعليمية  �ملو�د  بني  �لف�شل  خرق  ميكن  كيف  ثم 
�ملدين ق�شد  �ملجتمع  و  ما هو علمي  بني  �لف�شل  و  �الأكادميية، 

�ملكانات  ما هي  �الجتماعي؟  �لطلب  على  �أف�شل  ب�شكل  �الإجابة 
�لتطّور  يف  �خلا�ص  و  �لعام  للقطاع  منحها  ميكن  �لتي  �ملتمّيزة 

�لعلمي؟ )...(
)...( �أ�شئلة كهذه، ت�شتحق تفكري� موحدّ�، يقظا، متنّبها و ُمتاَبعا 
�أّن ثقافة �لريا�شيات  الأّننا نوؤمن مب�شتقبل ز�هر يف �جلز�ئر، و 

�لنوعية ملو�طنيها تعترب �شرطا �شروريا لبلوغ ذلك.
�كت�شاب  )�أي  �لتعلم«  »تعّلم  �أ�شا�شيني:  جانبني  ذكر  ميكننا 
�لنقدي(  �لتفكري  تنمية  و  �لريا�شيات  و  �لقر�ءة  يف  مهار�ت 
ب�شكل  مرتبطة  عملية  كفاء�ت  �كت�شاب  تعلم  �لفعل«،  »تعّلم  و 
وثيق مع �لنجاح �ملهني كتكوين يف مكان �لعمل. �إًذ�، �شيكون من 
�ل�شروري �ال�شتثمار يف �الأ�شخا�ص �لذين يحتاجون �إىل �كت�شاب 

هذه �ملهار�ت.
و بهذ� ميكننا �أن ن�شتخل�ص ثالثة �أهد�ف:

 حتديد �لتحديات �لكربى للقرن �لو�حد و �لع�شرين؛
ترقية �لريا�شيات كعامل للتنمية. هذ� ما يتطّلب �شمنيا 
�إمكانية  و  �لتكوين  �لرتبية،  �أجل  من  جّبارة  بذل جمهود�ت 
�لو�شول �إىل �ملعلومات �لعلمية ملزمني بوجود –على �الأقل- 
قاعدة معارف للريا�شيات يف كل �ملجاالت و �الخت�شا�شات؛

�أمثلة  بف�شل  �ملجتمع  يف  �لريا�شيات  مكانة  تعزيز 
و تطبيقات علمية دقيقة و متاحة الأكرب عدد ممكن، و كذلك 
تعزيز �جلانب �لثقايف للريا�شيات بف�شل تاريخ �لعلوم. »من 
مل يتعامل مع �لريا�سيات، لن يتلذذ بطعم �لنباهة«

                                    

�لقائلة بوجود  �لنتائج  �إىل  �لدولية  �لدر��شات  تف�شر ملاذ� ت�شل 
عالقة �شلبية بني �لنمو و �مل�شتوى �لرتبوي.

 ،1998 و   1970 �شنة  �لكال�شيكي. فما بني  �ملثال  تعترب م�شر 
تعّدت ن�شبة �لت�شجيالت يف �البتد�ئي 90% و بالن�شبة للمتو�شط 
�لتكوين  �أن  حني  يف   ،%75 �إىل   %32 من  �نتقلت  و�لثانوي 
�جلامعي قد ت�شاعف. لقد �حتّلت م�شر يف بد�ية هذه �ملرحلة 
�ملرتبة 47 عامليا يف �شلم �لدول �لفقرية؛ و �ملرتبة 48 يف نهاية 

هذه �ملرحلة.
�لنمو ميكننا  �ل�شائرة يف طريق  �لدول  لي�ص فقط يف  مع ذلك، 
�أن نالحظ عدم جدوى ربط �لعالقة بني �لنمو و �لرتبية. تعترب 
�شنة، مع  �لعامل منذ مئة  �الأكرث غنى يف  �لدول  �إحدى  �شوي�شر� 
�فتقارها للمو�رد �لطبيعية. بالرغم من كونها �لدولة �الأوروبية 

�الأدنى ن�شبة يف عدد �مللتحقني  باجلامعة يف �أوروبا �لغربية.

فلنت�ساءل: ملاذ� كلما  قامت دول باإ�سالح بيد�غوجي �أو 
جتديد يف �لتعليم تويل �لهتمام �لأكرب للريا�سيات؟.. 
�لريا�سيات قاعدة لكل  �لإجابة ب�سيطة: ذلك لكون 

�لتقنيات. و  �لعلوم  نحو  موجه  تكوين 
بناًء على �القرت�ح �لذي قدمه �الحتاد �لدويل للريا�شيات �شنة 
من  باإ�شناد  �لع�شرين-و  �لقرن  من  �الأخرية  �ل�شنة  �أي   ،2000

�ليوني�شكو- مّت �إعالنها �شنة �لريا�شيات. و بهذ�، �عرتف �ملجتمع 
يف  للريا�شيات  و  �لريا�شيات  لتعليم  �ملتز�يدة  باالأهمية  �لدويل 

تطوير �حل�شارة �لب�شرية يف �الألفية �لثانية.

لعلماء  �لتاريخ منجما بغري منازع  و �جلز�ئر خ�شو�شا- كان على مر  �لعربي -  �ملغرب  �أّن  �لتاأكيد على  �ل�شروري  من 
�لريا�شيات بالن�شبة الأوروبا:

 )INRIA( تاأثري مدر�شة �لريا�شيات �ملغاربية ��شرت�تيجيا بالن�شبة للمعهد �لوطني للبحث يف �الإعالم و �لتحكم �الآيل -
بفرن�شا.

�ملد�ر�ص  باخرت�ق  بدوؤو�  كما  عال.  م�شتوى  ذ�ت  �أوروبية  علمية  موؤ�ش�شات  يف  جز�ئريني  ريا�شيات  علماء  تو�جد   -
�الأنكلو�شك�شونية.

- حفاظ �لربوفي�شور �شو�رتز L. Schwartz على عالقات وطيدة مع علماء ريا�شيات جز�ئريني. و �أن�شاأ جائزة موري�ص 
�أودن »Maurice Audin يف �لريا�شيات حت�شل عليها باحثان: جز�ئري و فرن�شي.

- �إقامة عامل �لريا�شيات فيبونات�شي Fibonacci ) 1170- 1250( يف بجاية �لتي كانت ع�شرئذ �لقلب �لناب�ص للن�شاط 
�لريا�شياتي.

 Oxford( يف موؤّلفه Craig Venter هناك �إجماع عاملي على �أّن �لعامل �شي�شبح رقميا ببلوغ �شنة 2035. فقد قال �لدكتور كريغ  فانرت

باأّن �لقرن �لو�حد و �لع�شرين �شيكون ع�شر�   )lecture 2007

للرقمنة حيث �شيتم تقرير م�شري �شلطة بلد ما من خالل ن�شبة 
كما  �لنووية  �إمكانياتها  خالل  من  ال  ملو�طنيها  �لعلمية  �الأمية 
�أّن جتديد�  نرى  و هكذ�،  �لنووي.  �لع�شرين - ع�شر  �لقرن  يف 
للريا�شيات يفر�ص نف�شه هنا كو�حد من �حللول ذ�ت �مل�شلحة 

�ال�شرت�تيجية للجز�ئر.
�لعامل �حلديث. ف�شيادة  �الأهمية يف  بالغ  تعليمها  و  للريا�شيات 
رهن  �لتكنولوجيا  و  �لعلوم  �القت�شاد،  �الأمني،  نظامها  �لدولة، 
مبعرفة �ملو�طنني للريا�شيات. من �ل�شروري �لتاأكيد على �أهمية 

نخبوي  منهج  �تخاذ  من  بدال  �جلماهرية  �لريا�شيات  ثقافة 
للعلوم  �لز�وية  حجر  �الأ�شا�شية  �لريا�شيات  تعترب  حم�شور. 
للبحث جزًء�  �لريا�شياتية  �لطرق  ت�شّكل  للهند�شة.  و  �ملعا�شرة 

�أ�شا�شيا و ت�شاهم عمليا يف �شّتى �لعلوم �حلالية.
�لريا�شيات  �إّن  �لريا�شيات.  تاريخ  يف  �لب�شرية  تاريخ  ينعك�ص 
ظاهرة للثقافة �لعاملية و مفتاح للثقافة �حلديثة. قد يت�شّبب �شوء 

تعليم �لريا�شيات يف �أ�شر�ر لتاريخ و ثقافة كل جن�ص ب�شري.
�إن تعليما �شيئا للريا�شيات ينتهك �حلقوق �الأ�شا�شية لالإن�شان، 
در�ية  لديهم  لي�شت  �لذين  �إن  ملهنته.  �ختياره  حرّية  خا�شة 
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IFé، عالوة على ذلك، يف جلنة قيادة د�ر �لريا�شيات و �الإعالم 

لتجنيد  �لوحيدة يف فرن�شا  �لتجربة  تعترب  �لتي  و  ليون،  مبدينة 
�ملجتمع �جلامعي ق�شد �لتفكري يف ن�شر �لريا�شيات و �الإعالم يف 
�ملجتمع. يف �الأخري يحت�شن �ملعهد �لفرن�شي للرتبية موقع �لّلجنة 
�لفرن�شية لتعليم �لريا�شيات �لذي ي�شرفني رئا�شته و �لذي ي�شم 
تهتم  �لتي  �لبحث(  �لتكوين،  )�لتعليم،  �لعنا�شر  من  جمموعة 
على  �إذً�،  للرتبية،  �لفرن�شي  �ملعهد  يتوّفر  �ملادة.  هذه  لتدري�ص 
بع�ص  �إليها القرت�ح  ��شتند  �أر�ين  �لتي   » مو�رد حّية   « جمموعة 

تو�شيحات حول �مل�شائل �ملطروحة.

. تعليم �لريا�سيات، تعليم يف �أزمة

�لتفكري  عنا�شر  من  �نطالقا  �مل�شاألة  هذه  �أعر�ص  �أن  �أوّد 
�لوطنية   �لرتبية  مفت�ص  حمودي،  �شليمان  �إليها  تطرق  �لتي 
للريا�شيات، و �لذي ي�شف م�شهد� متناق�شا لتعليم �لريا�شيات 
�لتوجيه  لن�شبة  �لكبري  �النخفا�ص  خلفية  فعلى  �جلز�ئر.  يف 
�ل�شوء على تطور�ت مناهج  �لريا�شيات، فهو ي�شّلط  �إىل �شعبة 
تتطلب  و  �مل�شكالت«،  حل   « بـ  تهتم  �لتي  �جلز�ئر  يف  �لتعليم 
�أجل  من  �الت�شال  و  �الإعالم  لتكنولوجيات  تدريجي  �إدماج 
�لثانوية.  يف  �الإح�شائي  �الحتمايل-  �لبعد  �عتماد  و  �لتعليم 
عندما  �ملدر�شني  تو�جه  �لتي  �ل�شعوبات  �إىل  �أي�شًا  ي�شري  كما 

لكتاب  ��شتعمالهم  مبعنى  �لقدمية  �ملمار�شات  تخّطي  يحاولون 
يف  �لرغبة  و  بامتحانات  �أ�شا�شا  �ملوّجه  �لتعليم  و�حد،  مدر�شي 
�ملالحظات  هذه  على  بناء  و  �ملحّدد.  �لوقت  يف  �لرب�مج  �إنهاء 
�أجهزة  هي  ما   : يف  تتمّثل  مهّمة  �أ�شئلة  حمودي  �شليمان  يطرح 
هو  ما  �لتالميذ؟  توجيه  مر�فقة  ميكن  كيف  �مل�شتّمر؟  �لتكوين 
دور �ملفت�شية؟ كيف ميكن تطوير �لعالقات بني �لتعليم و �لبحث 
و �أي �نخر�ط للجامعة؟ كيف ميكن �لتفكري يف ف�شاء�ت �بتكار 

جديدة و جمع �ملو�رد؟

جتدر �الإ�شارة �أّوال �إىل �أّن تدفق �لتالميذ للتخ�ش�شات �لعلمية 
يبنّي  �لتعليم.  م�شتويات  و  �لبلد�ن  ح�شب  يتنّوع  �لريا�شياتية  و 
�ل�سكل )01( �أدناه �أن عدد طالب �لتعليم �جلامعي يف �لعلوم 
)مبا يف ذلك علم �لنف�ص و �لعلوم �الجتماعية( تز�يد ب�شكل كبري 
يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية خالل �لع�شرية �الأخرية )نالحظ 
نف�ص �لتطّور يف عدد �ملتح�شلني على �شهادة �لتعليم �لعايل يف 

�لريا�شيات(.

�ل�سكل 01

�أجر�هما  در��شة  و  حل�شيلة  �شاأتطّرق  بفرن�شا  يتعّلق  فيما  و 
.Pierre Arnoux

نحو  �لتالميذ  تدفق  ن�شبة  �أن   )03( و  �ل�سكالن)02(  يظهر 
 1995 �شنة  غاية  �إىل   1985 �شنة  من  �لعلمية  �لتخ�ش�شات 
يف  �ملفاجئ  �النخفا�ص  �إن  �جلامعة.  كما  �لثانوية  يف  مرتفعة 
ت�شدد على �حلاجة  و  �النتباه  1995 جتذب  �شنة  �لعام  �الجتاه 

تظهر �ليوم �لعلوم �لريا�شياتية، يف قلب �لتطّور �لعلمي و �أهميتها 
�ملو�طن. ال  تكوين  و  �لعلمية  �لروح  تكوين  �أجل  �لتعليم، من  يف 
�لدر��شات  نحو  �لتالميذ  �ندفاع  بزيادة  �العرت�ف  هذ�  يف�ّشر 
�لعلمية: فهذه �لو�شعية تختلف ح�شب �لدول و م�شتويات �لتعليم 
و �لتخ�ش�شات �لدر��شية. جتذب هذه �الختالفات �النتباه نحو 
�ل�شيا�شات �ملتابعة فيما يتعّلق بتعليم �لعلوم عامة و �لريا�شيات 
خا�شة. نوّد هنا - و ��شتناد� �إىل �لدر��شات �لفرن�شية و �لدولية- 
�قرت�ح بع�ص �لتو�شيحات و �الإ�شارة �إىل بع�ص �مل�شائل، على �أمل 
�شيما  ال  و  �لتعاون  يخلق  �أن  ميكن  �لذي  �لنقا�ص  ف�شاء  تطوير 
بني �ملعهد �لوطني للبحث يف �لرتبية )INRE( و �ملعهد �لفرن�شي 

.)IFé( للرتبية

. �ملعهد �لفرن�سي للرتبية، جتربة قدمية و �ندفاع 
جديد

�ندمج �ملعهد �لفرن�شي للرتبية، منذ �شنتني،  يف �ملدر�شة �لعليا 
لالأ�شاتذة بليون و توىل مهمة �ملعهد �لوطني للبحث �لبيد�غوجي. 
�حتفل �ملعهد عام 2011 بالذكرى �ملئوية للقامو�ص �لبيد�غوجي 
تفح�شه  عند  ُتو�شح  �إذ   ،Ferdinand Buisson �جلديد 
خا�ص  ب�شكل  �الإ�شارة  جتدر  �لر�هنة.  �لرتبوية  �مل�شائل  بع�ص 
�ملقال  يف  �ملثال  �شبيل  على   ( للمجموعة  �ملمنوحة  �الأهمية  �إىل 
»ن�شيحة �ملعلمني«: تعترب �ملدر�شة تعاون بغ�ص �لنظر عن عدد 
�أو �خلالفات �ملتعّلقة باإدماج  �أنو�ع �لتعليم فيها(  معلميها و كّل 

�أدو�ت �حل�شاب يف تدري�ص �لريا�شيات.

مع  بالتعاون  للرتبية،  �لفرن�شي  للمعهد  �لوطنية  �ملهمة  تتمثل 
يف  �لبحث،  و  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  و  �لوطنية  �لرتبية  وز�رة 
�مل�شائل  بع�ص  يف  �لرتبوي  �جلهاز  تطور�ت  مر�فقة  و  تو�شيح 
�ملهمة و باخل�شو�ص �لتعّلمات �الأولية، �لت�شرب �ملدر�شي، تكوين 
باإجناز  �ملعهد  يقوم  �لرقمنة.  و  �لرتبوية  �ل�شيا�شات  �ملدر�شني، 
�ملدر�شني  من  و��شعة  �شبكة  ن�شاطه  يف  باالإ�شر�ك  �ملهّمة،  هذه 
باالإ�شافة  �لثانويات.  و  �الإكماليات  و  �ملد�ر�ص  يف  �ملتعاقدين، 
لذلك وباعتبار �لرتبية حدث �جتماعي تام، فقد �أ�شرك يف عمله 
رهانا  فيها  يوجد  �أماكن  مبعنى  �لرتبية«  �أماكن   « �شنتني  منذ 
خالل  من  ذلك  و  مدر�شية(  موؤ�ش�شات  )�أغلبيتها  للتعّلم  كبري� 

جتنيد جمموعة من �لفاعلني حول م�شاألة ح�شا�شة. 

خلق  خالل  من  �أخرى  دول  مع  للرتبية  �لفرن�شي  �ملعهد  يتعامل 
حول  بليون  لالأ�شاتذة  �لعليا  �ملدر�شة  د�خل  �ليوني�شكو  كر�شي 

تكوين مدر�ّشي �لقرن �لو�حد و �لع�شرين. 

للمعهد عالقة قوّية مع تدري�ص �لريا�شيات و يتجلى ذلك يف وجود 
�لغر�ص  لهذ�  م�ش�ص  �الأنرتنت  �شبكة  على  �إلكرتوين  موقع 
�لذي   )http:// educmath.ens-lyon.fr/Education(
مع  �ل�شر�كة  طريق  عن  �لبحث  م�شاريع  من  كبري�  عدد�  يجمع 
�لذي  و  �لريا�شيات(  تعليم  يف  �لبحث  )معهد   IREM �شبكة 
جت�ّشد من خالل تنظيم �الأيام �ل�شنوية للريا�شيات. ن�ّشق �ملعهد 
�لوطنية  للرتبية  �لعامة  �ملفت�شية  مع  بالتعاون  للرتبية  �لفرن�شي 
�نخرط  �لريا�شيات.  تعليم  حول  وطنية  حما�شرة   2012 عام 

 Luc Trouche  لوك ترو�ش
�ملعهد �لفرن�شي للرتبية، �ملدر�شة �لعليا لالأ�شاتذة ليون-

حما�شرة يف �ملعهد �لوطني للبحث يف �لرتبية، �جلز�ئر 28 ماي 
2013، مبنا�شبة �مللتقى �لوطني حول تعليم �لريا�شيات.

تعليم الرياضيات اليوم، مشاكل و آفاق
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يعترب تدري�ص �لعلوم و �لريا�شيات، و ب�شكل خا�ص، يف �لتمدر�ص 
�الإلز�مي م�شاألة متبادلة ب�شكل و��شع على �ل�شعيد �لدويل. و �أوّد 
هذه  يف  تو�شيحات  �قرتحتا  موؤخر�  �أجريتا  در��شتني  �أذكر  �أن 
�لثانية يف  �ليوني�شكو و  �أجرتها  �مل�شاألة، تتمثل �الأوىل يف در��شة 

ملتقى وطني نظم يف فرن�شا.

تدري�ص  حول  �ليوني�شكو  تقرير   Michéle Artigue ن�شقت
�لريا�شيات يف �لتعليم �الأ�شا�شي )�لرتبية �لقاعدية(...

�أن  �الإلز�مي  �لتمدر�ص  نهاية  عند  �ملوؤ�ش�شاتية  �لتقييمات  تربز 
يكن  مل  فاإن  �ملتوّقعة،  بتلك  لي�شت  �لتالميذ  من  �لكثري  معارف 
هناك تدفق للتالميذ نحو �لريا�شيات فهذ� ر�جع ملجموعة من 
�الأ�شباب: �لريا�شيات حا�شرة يف كّل مكان يف عامل �ليوم و لكن 
ب�شورة خفية مّما يجعلهم غري مهتمني بها؛ ينظر �إىل �لريا�شيات 
عن  م�شتقّلة  و  �حلقيقي  �لعامل  عن  مبعزل  وحيدة  �أنها  على 
�لتكنولوجيات و على �أنها ن�شاط ��شتنباطي حم�ص يف�ّشر بعر�ص 
نظريات عن طريق دالئل بيانية و غالبا ما تعترب علما ال يكون 
يف متناول �جلميع )خا�شة عند �الإناث(. تنتج من هذ� �لتحليل 
�آفاق تن�شيط تعليم �لريا�شيات �أي تقدمي �لريا�شيات على �أنها 
علم حي كثري �النت�شار، متكني �لتالميذ من فهم �حلاجات �لتي 
تاريخ  تعترب جزء من  �أنها  و  يدر�شونها  �لتي  �لريا�شيات  تلبيها 
�أنها جتربة فردية  �لب�شرية، معاي�شة �لتجربة �لريا�شياتية على 
و جماعية، �لتما�شي مع �ملمار�شة �لريا�شياتية خارج �ملدر�شة و 
�أخري� معرفة �العتماد، ب�شكل وجيه، على �لو�شائل �لتكنولوجية 

�لتي من �شاأنها بناء �ملمار�شات.

تبدو خال�شة هذ� �لتقرير جّد مهمة مبا �أنها تتباين مع �لقطيعة 
لتعليم  �ملوؤ�ش�شاتي  �لتنظيم  يخ�ص  فيما  �ملاألوفة  و  �لقوية 
�لريا�شيات: للح�شول على �لتح�شينات ي�شتلزم �الأمر ��شتمر�رية 
�ملنظم  �لتعاون  على  باالعتماد  طويل  ملدى  �ل�شيا�شي  �لن�شاط 

جلميع �لفاعلني. 

و  �البتد�ئي  يف  �لريا�شيات  تعليم  حول  �لوطني  �مللتقى  �إّن 
�لرتبية  وز�رة  و  للرتبية  �لفرن�شي  �ملعهد  نظمه  �لذي  �ملتو�شط، 
مار�ص   13 بتاريخ  �لعامة  �ملفت�شية  �أخ�ص  ب�شكل  و  �لوطنية 
2012، ي�شتجيب لهذ� �لهدف: عر�ص �لو�شعية �حلالية لتعليم 

�أي ت�شخي�ص  �لقاعدة �مل�شرتكة  �إطار  �لريا�شيات يف فرن�شا يف 

حتديد  حقيقية،  حت�شني  عنا�شر  �قرت�ح  �لرئي�شية،  �مل�شاكل 
تربز  �ل�شرورية.  �لبحوث  �قرت�ح  و  �ملدى  طويلة  �لعمل  خطوط 
�نطالقا من هذه �ملحا�شرة �لتي تويل �هتماما لتعليم �حل�شاب 
�البتد�ئية  �لريا�شيات  �أّن  �لوعي  يف:  تتمثل  عري�شة  خطوط 
�لدر��شي عبارة عن  م�شو�رهم  بد�ية  �لتالميذ يف  يتعّلمها  �لتي 
ريا�شيات عميقة و �شرورية لتطوير ريا�شيات تكون �أكرث تقدما، 
�حلاجة �إىل حتقيق �لتو�زنات بني �لتاألية و �ملرونة، �أهمية ح�شاب 
�لكّميات  حد�ص  تطوير  �شرورة  �الأحجام،  ح�شاب  و  �لتقدير 
�الأ�شا�شية و�ملتمثلة يف �لف�شاء و �لعدد و �لوقت �لتي يجب �لعمل 
بها طو�ل �حلياة �ملدر�شية مما يوؤدي �إىل بناء ما ن�شمي » ذكاء 
�حل�شاب«، �شرورة تكييف �لتالميذ مع �الأعد�د �لتي تعترب مهّمة 

يف تعليم �لريا�شيات )...( 

يف  �لتفكري  �إعادة  للتفكري/و  و��شع  لربنامج  رمّبا،  ميكن،  هل 
�لناجعة  �لطريقة  �ملدر�شني...و  تكوين  و  �لريا�شيات،  تعليم 
لطلب  ت�شتجيب  �أن  �ملدر�شية  �ملوؤ�ش�شات  و  �لباحثني  الجتماع 

�شليمان حمودي؟

. تعليم �لريا�سيات حاليا بفرن�سا

تدري�ص  و�قع  عليه  هو  عما  كذلك  �لتحدث  مني  ُطِلب  لقد 
�لريا�شيات �ليوم يف فرن�شا، غري �أنه لي�ص با�شتطاعتي من خالل 
هذ� �ملقال �لق�شري �إعطاء نظرة عامة و و��شعة، فباالإ�شافة �إىل 
كونه غري كامل فهو موؤقت: �إن بر�مج �لتعليم �ملتو�شط هي قيد 
�لعري�شة،  �الجتاهات  بع�ص  �إىل  �أ�شري  �أن  �أود  لذلك  و  �الإعد�د 

على م�شتوى �لتعليم �ملتو�شط، و بع�ص خطوط �لبحث.

�لريا�شات  تعليم  يف  �لتفكري  ينبغي  �أنه  يل  يبدو  �الأّول،  �الجتاه 
تقرير  مع  كذلك  متا�شيا  �الأخرى،  �لعلوم  مع  تفاعالتها  يف 
يف  م�شبقا  حا�شر�  كان  توجيه  �الجتاه  هذ�  يعترب  �ليوني�شكو. 
ع�شر  منذ  هذ�  و  �لريا�شيات  تعليم  يف  �لتفكري  جلنة  �أعمال 
�شنو�ت، ُج�ّشد هذ� �لتوجه �ليوم يف �لتعليم �ملتو�شط عن طريق 
�الإدر�ج �مل�شرتك ملجموعة تخ�ش�شات علمية �لذي يوّجه رهانات 
تعليم �لعلوم نحو متثيل �شامل و مو�ت للعامل من خالل تقريب 
�ملعارف �لتعليمية حول نف�ص �ملو��شيع مثل �لطاقة و �لبيئة. ميتد 

الإمعان �لنظر يف حقيقة �ل�شيا�شات �لرتبوية.

Figure 2. Evolution du pourcentage d’accès au 
baccalauréat scientifique

Figure 3. Evolution du nombre d’étudiants dans les 
filières scientifique universitaires

�ل�سكالن    02 و 03

عالوة على ذلك، عاجلت �الإ�شالحات �ملتعاقبة �لتخ�ش�شات بطرق متلفة، كما يتبنّي يف �ل�سكل )04(. يعترب تغيري �لتخ�ش�شات 
�لتخ�ش�شات  �أزمة  لو حتدثنا عن  �الأح�شن  يكون من  قد  Pierre Arnoux )2006( مفهوما خاطئا:  لـ  بالن�شبة  �لعلمية  �لفروع  يف 
�جلامعية �لعامة على خالف �لطب و �الإعالم �الآيل. و بهذ� ت�شاعف ثالث مر�ت عدد �ملتح�شلني على �شهادة مهند�ص يف فرن�شا منذ 

ع�شر �شنو�ت.

Figure 4. Volume d’enseignement d’un élève dans une section scientifique en 
première et terminale

�ل�سكل  04
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 .Sésamath يكمن �الجتاه �لثالث يف تنوع مو�رد �ملدر�شني و بروز �أ�شكال جديدة من �مل�شاركة �لتي كانت �ل�شبب ور�ء ظهور جمعية
�أُن�شاأت هذه �الأخرية بد�ية �شنو�ت 2000، جتمع �ملدر�شني �لر�غبني يف تبادل �ملو�رد الإثر�ء تعليمهم. فبالرغم من قلة عدد �أع�شاء 
هذه �جلمعية )مائة �شخ�ص( �لتي توّجه �خليار�ت �لكربى للتطّور؛ �إاّل �أن هناك �الآالف من �ملدر�شني ي�شاركون يف م�شاريعها و ع�شر�ت 

�الآالف ي�شتخدمون يوميا مو�رد �جلمعية �ملتوفرة على �شبكة �الأنرتنت.

�ملو�رد  و��شعة من  ولوجا ملجموعة  �لتجاريني، فهي متنح  �لنا�شرين  كتب  �لكتب،  وب�شكل خا�ص   ،Sésamath مو�رد  �ليوم،  ُتناف�ص، 
)�ل�سكل )07( �لربجميات، قاعدة متارين...(. جتيب هذه �ملو�رد، بطريقة �أو باأخرى، على ت�شاوؤل �شليمان حمودي عن �لقاعدة 
�أمام م�شكل �الختيار بني �ملو�رد �ملوؤ�ش�شاتية و �جلمعوية و �لتنوع غري �ملحدود  �لرقمية لتبادل �ملو�رد. وبالتايل يجد �ملدر�ص نف�شه 

للمو�رد على �شبكة �الأنرتنت، �الأمر �لذي يطرح ت�شاوؤالت جديدة عن �لبحث...

Figure 7. La page d’accueil de Sésamath : des mathématiques pour tous

�ل�سكل 07

. بحوث حول تعليم �لريا�سيات

�شمحت �لعنا�شر �لتي عر�شناها و نتائج �ملحا�شر�ت و �لتقارير �حلالية و كذ� بع�ص �الجتاهات �لكربى لتعليم �لريا�شيات، بفهم 
 e-éducation شرورة �لبحث �لذي يجرى حاليًا. كما �أدت �إىل �ال�شتجابة ملناق�شة تعّلمات �لوكالة �لوطنية للبحث عام 2013 و لطلب�

�أو للطلبات �الأوروبية. نعر�ص هنا بع�ص �مل�شاريع �ملرتبطة باملعهد �لفرن�شي للرتبية:

�إطار ��شتمر�رية �ملدر�شة �البتد�ئية. يف  �لعلمية يف  �إذ يف�شل م�شعى �لتحقيق يف �لتخ�ش�شات  �لتقارب على م�شتوى �مل�شاعي  هذ� 
�أن ت�شارك �لعلوم يف �لثقافة �لرقمية لتالميذ �لتعليم �ملتو�شط ت�شمح لهم ببناء �ملعارف و �ملعرفة �لفعلية، معرفة  �الأخري يفرت�ص 
ت�شيري �الأجهزة و �لربجميات و ��شتعمال �الإعالم �الآيل يف روح مو�طنة. تظهر �لريا�شيات كم�شاهم يف بناء �لفكر و توفري �لنماذج 
�لريا�شيات(  تعليم  �لوطني حول  �مللتقى  �إليها خالل هذ�  �لتطرق  مّت  �الأعد�د )�لتي  تتو�جد  �أخرى.  لتخ�ش�شات علمية  �الأدو�ت  و 
يف بد�ية و يف لب ن�شاط �لريا�شيات. ُتفَهم �لهند�شة على �أنها و�شف للعامل �ملدرك )و�شف يجمع بني �لو�شائل �لتقليدية و �لو�شائل 

�لرقمية( و فر�شة للربهنة و �ال�شتدالل. يعترب تنظيم و ت�شيري �ملعطيات �أمر� �شروريا لفهم �لعامل �ملعا�شر.
مقال  على  �الطالع  يكمن  �أدناه، كما   )05( )�ل�سكل  �لريا�شيات  لتعليم  �لرقمية  �الأدو�ت  �العتبار  بعني  ياأخذ  �لثاين  �الجتاه 
Gilles Aldon، متعدد �لتمثيالت و �لتكنولوجيات( يربز هذ� �الجتاه يف �شفحة �ملو�رد �لتي �قرتحتها وز�رة �لرتبية �لوطنية على 

http://eduscol.education.fr/cid45766/mathematiques-pour-le-college-et-le-lycee.html#lien1 )...(ملدر�شني�

�ل�سكل  05

Figure 5. La résolution de l’équation 26x + 22 = 6x + 149, appuyée sur l’utilisation d’un tableur

Figure 6. Une résolution qui s’appuie sur l’observation de processus

�ل�سكل 06
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 تعُدد �لتمثيالت و �سجالتها: 
عندما  �أو  �لريا�شيات  تعليم  عند  �أو  م�شكلة،  عن  نبحث  عندما 
متثيالتها  خالل  من  عنها  ُيعرّب  �لريا�شيتية  فاملو��شيع  نتعّلمها 
بع�ص  مع  �لتعامل  يقت�شي  ريا�شياتي  مو�شوع  مع  �لتعامل  و 

متثيالته. فمثل �شكل   MAGRITTE     »1 يختلف عن و�حد«.

�سكل 1

 1 للعدد  �أن نالحظ متلف �لرتميز�ت  �إاّل  و لالقتناع ما علينا 
)�ل�شكل 2(، �إّن تغيري �ل�شكل يرثي �أحيانا و يعقد مدلول �ملو�شوع 

�ملعني �أحيانا �أخرى. 

)�ل�شكل 2(
.Figure 2. Différentes représentations du nombre 1

 �سكل 2

�الأدلة ح�شب مفهوم �لفيل�شوف Peirce لي�شت حا�شرة و �لتقارب 
يف �ل�شكل و �ملو�شوع لي�ص م�شمونا كما هو مبني يف �ملثال �ملتعّلق 
بتمثيل عملية �جلد�ء للعدد �ألفني و ثالثمائة و خم�شة و �شبعني 
يف �لعدد 7. )�ل�شكل 3( �إذ� كان من �لو��شح �لتحقق من �شحة 
�ملق�ص  بعملية  �لتحقق  ثّم  �الآحاد  �أرقام  فقط  مقارنني  �لعملية 
�لعملية  �شّحة  من  �لتاأكد  �ل�شعب  من  فاإّنه   )9= �لتحّقق  )�أي 

�لثانية �ملكتوبة يف نظام �لعّد ذي �الأ�شا�ص 8.

�سكل 3

 Gilles ALD0N جيل �ألدون
IFé ملعهد �لفرن�شي للرتبية�

�ملدر�شة �لُعليا لالأ�شاتذة مبدينة ليون
حما�شرة- ور�شة ُمقّدمة باملعهد �لوطني للبحث يف �لرتبية- �جلز�ئر 

يوم  28 ماي  2013  مُبنا�شبة �ملُلتقى �لوطني حول تعليم �لريا�شيات.

د التمثيالت و التكنولوجيات تعدُّ
م�سروعان حول �لتعّلمات �لأّولية للريا�سيات:

�لدر��شي:  �مل�شو�ر  بد�ية  يف  �حل�شاب  تعليم  و  تعّلم  برنامج 
عديدة  �بتد�ئية  �أق�شاما  يغطي  جتريبي  تطوير  م�شروع  يعترب 
�ل�شنة  الأق�شام  �حل�شاب  بر�مج  توزيع  �إعد�د  يف  يتمثل  �لذي  و 
�الأوىل و �لثانية )CP, CE1(. يجمع هذ� �مل�شروع �ملخت�شني يف 

�لريا�شيات و علماء �لنف�ص )...(  

برنامج �لتعّلمات �الأ�شا�شية للرقمنة و �جلرب: يقّيم نتائج تعليم 
عليها  يجيب  �أن  نتوّقع  ت�شاوؤالت  على  �ملبني  �جلرب  و  �الأعد�د 
�لتالميذ؛ هل ت�شُهل �لتعّلمات عند �إعطائنا معنى للريا�شيات و 

م�شوؤولية للتالميذ بخ�شو�ص معرفة �لبناء؟

حقيبة  برنامج  �لرقمنة:  و  �الأولية  �لتعّلمات  حول  م�شروع 
�ملُلتقى  مع  متا�شيا  �إعد�ده  مّت  �البتد�ئية:  للمدر�شة  �لريا�شيات 
�ملدر�شني،  م�شاعدة  على  يعمل  �لريا�شيات،  لتعليم  �لوطني 
على  �لريا�شيات،  يف  مكّثف  تكوين  من  ي�شتفيدو�  مل  �لذين 
�شيناريوهات  و  �أدو�ت  جمموعة  لهم  بالتوفري  تعليمهم  �شمان 
�ال�شتعمال. و لقد �أثبت �لبحث �أهمية �جلمع، على هذ� �مل�شتوى، 
من  جمموعة  �لريا�شيات)  تدري�ص  يف  �ليدوي  ��شتخد�م  بني 
  boulier :لو�شائل �لتعليمية يف �شكل جم�شمات على �شبيل �ملثال�

و pascaline كما يبنّي �ل�شكل )08(( و بني �الأدو�ت �لرقمية.

 .Figure 8    08 ل�سكل�

La pascaline et la e-pascaline, deux artefacts duaux.

يجّند هذ� �لبحث، �لقائم على �التفاق مع وز�رة �لرتبية �لوطنية، 
مابر  و   EducTice �أخ�ص  ب�شكل  و  للرتبية  �لفرن�شي  �ملعهد 
و  �لتعّلمات  و  �لرتبية  حول  �لبحث  مركز   )CREAD(( �لبحث 
�لتاأريخية  �ملجتمع:  و  �لعلوم   )S2HEP( و �لتعليمية بربيطانيا  
و �لتعليم و �ملمار�شة بليون( و كذ� �شبكة IREM  معهد �لبحث يف 

تعليم �لريا�شيات(

م�سروع حول عمل �ملدر�سني باملو�رد:
�لطريقة  بتحليل  يقوم  �لتعّلم:  و  للتعليم  �حلّية  �ملو�رد  برنامج 
�لتي من خاللها يجمع و يتبادل �ملدر�شون �ملو�رد يف تخ�ش�شات 
غري ُمتقاربة ) �لريا�شيات، �الإجنليزية، �لتقنيات �ل�شناعية(.

�شتتو��شل �إذً�، جمموعة من �لبحوث �لتي ميكن �أن تنّمي �لتعاون 
بني �ملعهد �لوطني للبحث يف �لرتبية باجلز�ئر و �ملعهد �لفرن�شي 

للرتبية...  
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ل عليه  ميكننا- �أوال- �أن منثل �لعالقة �ملوجودة بني d1 و d2 )�شكل6( و �إبر�ز جملة �ملعادالت �لو�شيطية �لتي ُتعّرف �ملنحنى �ملُح�شّ
كمحل هند�شي للنقط ذ�ت �الحد�ثيني )d2 ، d1(.  �إّن �لتجارب �ملطّبقة بتحريك �إحدى �لنقطتني C �أو D يتاأّثر �ملنحنى �ملر�شوم. و 

بالتايل ُتف�ّشر �لعالقة �لد�لة يف �شجل �لتمثيل �لبياين و ُترتجم يف �شجّل �شكلي للو�شول �إىل حل �مل�شكلة �ملعرو�شة. 

  �لتمثيل �لو�شيطي 


A, AB
 

v
( نعترب �ملعلم �ملتعامد و   �ملتجان�ص (

�ملُعّرف بـ 
d1 = f1(x)
d2 = f 2(x)





   C) xc; yc( و M)0( ،B)1; 0( و  A)0; 0(  يف هذ� �ملعلم �لنقط

d1   �لتي م�شتقها  = f1 x( ) = (x − xc )2 + yc
2 و

  
f1' x( ) = x − xc

(x − xc )2 + yc
2

1(  �إذ�  xC<0  فاإن f1'(x)<0   و عليه فاإن �لد�لة f1 متناق�شة 
متاما على ]1; 0[

[  و    0; xc[ �ملجال    f1'(x)<0  على  فاإن     0  < xc<1 �إذ�    )2
f1'(x)=0  عند xC   و   f1'(x)<0  على �ملجال ]xc; 1  [ و عليه 

�لد�لة f1 متناق�شة ثم متز�يدة.
 3(  �إذ� xC<1   فاإن �لد�لة f1  متناق�شة.

f1  هي د�لة متقابلة �إذ� و فقط �إذ� C b [0 ;1]   . يف هذه �حلالة 

�لد�لة f1  تقبل د�لة عك�شية 
   x= f1-1(d1) و عليه . d2= f2 (f1-1(d1)) و�لعالقة هي د�لة.

2d 1 وd سكل 6  : �لتمثيل �لو�سيطي للعالقة بني�

ميكن �عتبار �ملو��شيع �لريا�شياتية ك�شف تكافوؤ لتمثيالتها وفق 
عالقة �لتكافوؤ يف جمموعة �لتمثيالت �ملُعّرفة بالعالقة: 

�ملو�شوع  لنف�ص  متثيالت  كانت  �إذ�  بالعالقة  ُمرتبطان  متثيالن 
�لريا�شياتي. لهذه �ملالحظة �الأخرية نتيجتان هامتان:

مو�شوع ريا�شياتي مُيكن �لتحّكم فيه يف �شياق كما ال مُيكن 
يف �شياق �أخر. 

�النتقال من �شّجل �لتمثيالت �إىل �أخر �أ�شا�شي يف تو�شيح  
�ملو�شوع �لريا�شياتي .../...

 �أمثلة مل�سكالت و حلولها 
للتكنولوجيات  �ملمكنة  �ال�شتعماالت  متلف  تبني  �الآتية  �الأمثلة 
الإبر�ز ، من خالل �لتمثيالت �ملتعددة للمو�شوعات �لريا�شياتية 

�ملطروحة، �لبناء �ملمكن للو�شعيات �لتعلمية.
�أّويل ال�شتنباط  و�شاأنطلق من و�شعيات ريا�شياتية و من حتليل 

�الإمكانات �لتي ت�شمح بتحويلها �إىل و�شعيات تعليمية.

�لو�سعية 01:
لتكن �لقطعة �مل�شتقيمة ]AB[ و M نقطة من ]C ،]AB و D نقطتان 
من �مل�شتوي، ُن�شمي x �مل�شافة AM و f1)x(=d1 �مل�شافة C M و 

 .DM مل�شافة� f 2)x(=d2

ما هو �ل�شرط على C و D  حتى تكون �لعالقة بني d1 و d2 د�لة ؟ 
�لو�سعية 02:

، ]CD[، ]BC[ ، ]AB[ رباعي كيفي، نن�شئ على �الأ�شالع ABCD

 ]DA[ �ملربعات �خلارجية ذو�ت �ملر�كز R ،Q ،P و S على �لرتتيب.
بني  و   ]QS[ و    ]PR[ �لقطعتني  بني  �ملوجودة  �لعالقة  هي  ما 

حامليهما ؟ 
�لو�سعية 03:

 Pjotr يتنّقل ب�شرعة ثابتة على حميط �ملرّبع ABCD �لذي مركزه 
�لنقطة O )نقطة تقاطع قطريه( و طول �شلعه L ُمعطى �نطالقا 
و  بينه  �مل�شافة  تتغرّي  كيف  معرفة   Pjotr �أر�د   .  A �لنقطة  من 
يتنّقل على حميطه. كيف ميكنكم  للمربع عندما   O بني �ملركز 

م�شاعدته؟ 

بع�ش عنا�سر �لتحليل للو�سعيات:
  �ملثال �الأّول ُيبنّي �إ�شهامات �لتكنولوجيا لتمثيل �لو�شعية 

�لريا�شياتية يف متلف �ل�شجالت.
نقطة �لبد�ية عبارة عن م�شكلة هند�شية و من �لطبيعي ��شتعمال 

برجمية هند�شية دينامية لتمثيل هذه �لو�شعية.
 )5 �ل�شورة �ملحققة بربجمية جيوجرب� )�ل�سكل  �لتقاط  عند 
مّت �عتماد ثالثة �شجاّلت �ل�شجل �لبياين، �ل�شجل �لعددي حيث 
تعاريف  مع  �ل�شجل �جلربي  ثّم  d2 مزنتان يف جمدول  و   d1

�ملو��شيع �لريا�شياتية للو�شعية.
كيف ُنربز �لعالقة بني d1 و d2؟ كيف ُنربز �أّن هذه �لعالقة د�لة؟

�سكل5 :  ثالثة �سجاّلت متثيالتية لنف�ش �لو�سعية �لريا�سياتية
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�سكل 7: لعبة �لهدف

�ملنحنى �الأحمر ميثل �مل�شافة من �لنقطة M �إىل �لنقطة  O ملا 
. ABCD تنتقل �لنقطة على �ملربع

يتطابق  بحيث   O �لنقطة  و�شعية  تعيني  هو  �ملطروح  �ل�شوؤ�ل 
�ملنحنى �الأحمر و �ملنحنى �الأ�شود. يف هذه �لو�شعية �لتكنولوجيا 
بني  �لعالقة   – دينامي  ب�شكل   - بالتجريب  ت�شمح  �مل�شتعملة 

�لدو�ل، �ملنحنيات و �لتحليل �لهند�شي للم�شاألة.
�نطالقا من �لو�شعية �لريا�شياتية، فاإن �لو�شعية �لديد�كتيكية 
�حلل  يف  �لتفكري  و  متثيالت  تغيري  �إجر�ء  �إىل  �لتالميذ  تقود 
بالكتابة- يف �شجل �لتجارب - �لنتائج �ملتح�شل عليها يف �شجل 

�آخر.
نقطة  هي  متثيالتها  و  �لهند�شية  �مل�شاألة  بني  �لتفاعالت  �إن 
�نطالق فح�ص متلف �ملفاهيم؛ ترتجم �خلو��ص �ملعروفة يف 
�لهند�شة ب�شفة دينامية يف �شجالت �لتمثيالت �لبيانية، و هذ� 
ما يوؤدي �إىل متييز هذه �خلو��ص يف �ملجال �لبياين، و �لعك�ص؛ 
فاإن �خلو��ص �لتي ميكن مالحظتها من �ملنحنى ميكن تاأويلها يف 

�ملجال �لهند�شي:

الدورية: �إذ� كانت �لنقطة �مل�شتهدفة هي مركز �ملربع فاإن 
�لد�لة هي ) c- périodique( )حيث c طول حميط �ملربع( 
هي)  �لد�لة  فاإن  للمربع  مركز�  �لنقطة  تكن  مل  �إذ�  لكن  و 
4c - périodique (؛ تبني �لو�شعية �لهند�شية )�أو �لو�شعية 

�حلقيقية( بو�شوح هذه �لدورية. و �لعك�ص فاإن �لدورة على 
�ملنحنى متثل طول �ل�شلع �أو طول حميط �ملربع.

التناظر: و�شعية �لنقطة  �مل�شتهدفة هي على �مل�شتقيمات 
ت�شمح  �أ�شالع(  عمودي،  من�شف  قطر،  للمربع)  �لعمودية 
�لعك�ص  و  �ملنحى.  على  �ل�شاملة  �ملحلية  �لتناظر�ت  باإبر�ز 
و�شعية  حول  �ملعلومات  تعطي  �ملنحنى  على  �لتناظر�ت  يف 
مع  �ملنحنى  على  �لتناظر�ت  هذه  ربط  ميكن  كما  �لنقطة، 

حماور تناظر �ملربع.
 .)...(

هند�شيا �إذ� كانت �لنقطة  C ال تنتمي �إىل �ل�شريط �ملحدد 
بامل�شتقيمني �لعموديني على حامل �لقطعة �مل�شتقيمة ]AB[ يف 

�لنقطتني A  وB  على �لرتتيب. فاإن �لعالقة )d2، d1( هي د�لة 
و �لعك�ص؟ 

كانت  �إذ�  كذلك  هي  لكن  و  د�لة؛  لي�شت  عامة  ب�شفة  �لعالقة 
حامل  على  �لعمودي  �مل�شتقيم  �إىل  تنتميان   Dو Cلنقطتان�

d1 = (x − xc )2 + yc
2 �لقطعة �مل�شتقيمة ]AB[. بالفعل 

  d2 = (x − xc )2 + k 2 yc
2 = d12 + (1− k 2 )yC

2 = d1
2 + K

الأن  C وD  لهما نف�ص �لفا�شلة يف �ملعلم �ملعترب. يف هذ� �ملثال 
�النتقال بني �شجالت �لتمثيالت هي مفتاح حلل �مل�شاألة.

�شجالت  بني  �النتقال  ل�شرورة  منوذج  �لثان  �ملثال   
�لربجمية  على  �لتجربة  ت�شمح  �حلل.  �إىل  للو�شول  �لتمثيالت 
�أن �لقطعتني �مل�شتقيمتني  للهند�شة �لدينامية ب�شهولة با�شتنتاج 

يكون لهما نف�ص �لطول و حامالهما متعامد�ن.
�إال �أنه ال �إن�شاء �ل�شكل و ال �نتقال �لنقط يعطيان �أدلة بخ�شو�ص 

حل هذه �مل�شاألة.
فحل ب�شيط ياأتي من تغيري �لتمثيالت �لتي تغري �الإطار: �ستمثل 
االأ�سياء الهند�سية يف امل�ستوى املركب و يف االإطار اجلربي، مما 

ي�سمح با�ستنتاج ما يلي:

b - p = i)a – p(, c - q = i)b – q(, d - r = i)c – r(, a - s = i)d - s(

و عليه جند:
  )1 - i(p = b – ia, )1 - i(q = c – ib, )1 - i(r = d – ic, )1 - i(s = a - id

و �أخري�
q �لذي يبني �لنتيجة �ملعلنة. − s

p − r
= i   

حتى و �إن وجد حل �شعاعي ) ��شتعمال �لدور�ن �ل�شعاعي �لذي 
حال  و   .) 



RP
  �إىل     � ���SQ �ل�شعاع  يحول  �لذي  و    π

2
ز�ويته 

با�شتعمال  تربهن  �لتي  �لتالية  �لنتيجة  على  يعتمد  هند�شيا 
على  نن�شئ  ABCمثلث،   π

2
ز�ويته  A و  مركزه  �لذي  �لدور�ن 

�ل�شلعني ]AB[ و ]AC[ �ملربعني �ملبا�شرين ADEB وACFG  �للذين 
]BC[ . فاإن مركز�همP وQعلى   �لرتتيب.Oمنت�شف �لقطعة  

O Q=OP و �مل�شتقيمني)OP( و )OQ( متعامد�ن.

حل  باإبر�ز  ي�شمح  لالأ�شياء  �لتمثيالت  تغيري  من  �لناجت  �لتغيري 
تكفي  ال  �لد�خلية  �لتمثيالت  �أن  هنا  نرى  �أننا   غري  للم�شكلة. 
باإظهار حل. يف مثل هذه �لو�شعية ميكن لالأ�شتاذ �العتماد على 
من  �ال�شتفادة  من  �لتالميذ  كل  لتمكني  �خلارجية  �لتمثيالت 

�ملقاربات �لتي قد تكون متلفة.

 �ملثال �لثالث هو من م�شروع �أوروبي  EdUmatics ي�شتعمل 
�لتح�شل  �ملمكن  �مل�شافة  �لقيمة  يف  يفكرون  �الأ�شاتذة  جلعل 

عليها من ��شتعمال �لتكنولوجيات.
دون  �مل�شافة  �لقيم  هذه  الكت�شاف  م�ش�ص  �جلزء  هذ� 
�إخفاء �ل�شعوبات)فيما يتعلق بالتعليم و �لتعلم(؛ و �أي�شا لفهم 
�لربجميات  ��شتعمال  عند  �لو�شعية  على  �ملمكنة  �لتغيري�ت 

�ملختلفة)...(. 
يف هذه �لو�شعية ت�شمح �لتكنولوجيا بالتجريب �لدينامي للعالقة 
مثلما  للم�شكلة  �لهند�شي  �لتحليل  و  �ملنحنيات  �لدو�ل،  بني 

 jeu de cible.ن�شاهده يف »لعبة الهدف« �ملبينة �أدناه
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كيف بالإمكان �إجناح تعليم �لريا�سيات د�خل �لق�سم 
و د�خل نظام؟

�لو�شعية  حتديد  �لتاأمل،  عنا�شر  بع�ص  خالل  من  �شاأحاول، 
�حلالية و �إعطاء ر�أي حول و�شعية تعليم �لريا�شيات و �قرت�حات 
فيما يتعّلق باالإ�شكاليات �ملرتبطة بالتعليم و كذ� �شبل للتكوين يف 

�لريا�شيات ملختلف �مل�شتويات.
�لتعليم  طرق  و  �لرب�مج  �لتكوين،   هيكلة �لتعليم،  �إعادة  تعترب 
�ملحاور �لرئي�شية �لثالثة الإ�شالح �ملنظومة �لرتبوية عام 2002. 
�شاأركز يف هذ� �ملقال على �لنقطتني �الأخريتني �أي على �لرب�مج 
و مدى تاأثريها على �ملمار�شات د�خل �لق�شم و كذ� على تكوين 

�ملدّر�شني.
مناهج �لتعليم

يف  للمناهج،  �لوطنية  �لّلجنة  توجيهات  و  تو�شيات  ت�شتهدف 
�لقطيعة  �إجناح  �لتعليمية،  �ملناهج  الإعد�د  �ملرجعي  نظامها 
د�خل  �لقدمية  �ملمار�شات  و  للمناهج  �لتقليدي  �الإعد�د  مع 
�أنه  ثورية، مبا  تكون  �أن  �شاأنها  روؤية من  كّل هذ�  يعترب  �لق�شم. 
معتربة،  م�شكالت  جمموعة  من  �نطالقا  �ملناهج  �إعد�د  ينبغي 
من  �أكرث  �لنظام  يف  �ملجّندة  �ملعارف  و  �لكفاء�ت  ُت�شتهدف  �إذ 

��شتهد�ف �ملحتويات.
للعملية  بنائي  �ل�شو�شيو  �ملفهوم  �ملحتويات، وفق  �أن تظهر  يجب 
و  �لعوي�شة  �مل�شاكل  حلّل  �شرورية  كو�شائل  �لتعّلمية،  �لتعليمية 

لي�ص كغاية يف حد ذ�تها. �إذ تعترب �نعكا�ص �ب�شتيمولوجي مقارنة 
ليتم  �أّوال  �ملفهوم  �أُدخل  عندما  �لقدمية  �ملناهج  �قرتحته  ملا 

��شتعماله كاأد�ة حلل �مل�شكالت. 
ففي مقاربة لتح�شني جناعة و نوعية �لتعّلمات، عملت �ملجموعة 
جميع  مناهج  باإعد�د  �ملكّلفة   ،)GSD( للمو�د  �ملتخ�ش�شة 
جميع  يف  �لريا�شيات  تعليم  �ن�شجام  �شمان  على  �مل�شتويات، 
�ل�شرورية  �لتحديثات  �إدماج  و  �الأخرى  �ملو�د  مع  �مل�شتويات 
و �ل�شهر على قابلية تطبيق �ملناهج و �إعد�د �لوثائق �ملر�فقة لكّل 

م�شتوى تعليمي ق�شد ت�شهيل �لتنفيذ.
و لهذ� �ل�شبب مّت �إز�لة نظرية �ملجموعات من جميع �ملناهج و مّت 
�قرت�ح مقاربة �أخرى لتعليم �ال�شتدالل و �ملنطق: تعترب �لتعّلمات 
كّل جماالت  �ال�شتدالل يف  و  �ملنطق  تدريجية. يخ�ص  و  �شمنية 

�ملنهاج)...(
يعترب » اال�ستدالل، الربهان، التحليل و الرتكيب، ...« كفاءات 
�ملدر�شني  �أن  �إاّل  الريا�سيات،  مناهج  خمتلف  يف  م�ستهدفة 
�ملرتبطة  �لتعّلمات  م  تقدُّ �إعد�د  يخ�ص  فيما  �شعوبات  يجدون 
بهذ� �مليد�ن و تقومي هذه �لكفاء�ت. يلعب »حل �مل�شكالت« دور 
هام يف �لن�شاط �لريا�شياتي، فهو حا�شر يف كل �مليادين و على 

كّل �مل�شتويات.
 بالن�سبة للتعليم االبتدائي: ُتقّدم املناهج يف �سكل جماالت 

كربى:

�سليمان حمودي 
مفت�ص �لرتبية �لوطنية يف �لريا�شيات

تيزي وزو- �جلز�ئر

عناصر التأمل حول تعليم الرياضيات

 و يف  �خلال�سة:
من خالل �الأمثلة �لثالثة، مّت عر�ص �لرو�بط بني ��شتعماالت �لتكنولوجيات و تعلُّم �لريا�شيات من ناحية �لتمثيالت �ملُتنّوعة �لرثية 

باإمكانيات �لتحويالت �لدينامية بني �شجالت �لتمثيالت. يقت�شي تنظيُم عمل �لتالميذ يف بيئة تكنولوجية عنا�شَر �أ�شا�شية:
توفري ظروف الزمة لفائدة جميع �لتالميذ، خا�شة تهيئة و�شط ديد�كتيكي...؛

قيام �الأ�شتاذ بالتن�شيط، باملالحظة و تر�شيم �ملعارف �ملبنية؛
للمو��شيع  معنى  الإعطاء  باأخرى  عالقة  لها  �لتي  �لتطبيقات  با�شتعمال  ت�شمح  �لتي  �لد�خلية  �ملتعددة  �لتمثيالت  �عتماد 

�لريا�شياتية بتو�شيحها من زو�يا متلفة.
 – �لتي  و  �لق�شم  د�خل  بها  �ملعمول  �ال�شرت�تيجيات  مطابقة  و  مبقارنة  ت�شمح  �لتي  �خلارجية  �ملتعددة  �لتمثيالت  �عتماد 

بدورها- باإعادة تنظيم �ملعارف.
و �أخري�، يبدو �أّنه من �ل�شعب جتاهل �لتطوُّر�ت �لتكنولوجية د�خل �ملدر�شة و ��شتعماالتها �ليومية خارج �ملدر�شة.      
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مع  �لثانوي  �لتعليم  بر�مج  تتكامل  �الح�شاء  بتعليم  يتعّلق  فيما 
بر�مج �لتعليم �ملتو�شط، مبا �أن �إدماجها قد مّت م�شبقا بالن�شبة 

لهذ� �لطور.
ظهر بعد �آخر يف بر�مج �لريا�شيات يتمثل بالتكّفل باأثر �الإعالم 

�الآيل على �لريا�شيات و تعليمها.
�الإعالم  تكنولوجيات  ��شتعمال  تدريجيا  �ملناهج  �أدجمت 
�الت�شال، مع �لعلم �أن �لتحدي جّد مهم، مبا �أن �الأمر يتعّلق  و 

بتوفري و�شائل و تكوين �ملدر�شني.
�مليد�ن،  يف  �الت�شال،  و  �الإعالم  تكنولوجيات  �إدماج   يكن  مل 
مرجعي  نظام  �لتوجيه،  )قانون  �ملوؤ�ش�شاتي  �لطلب  م�شتوى  يف 
�ملقاومة  تنتج هذه  ��شتعمالها. مل  �ملدر�شون  قاوم  �إذ  للمناهج( 
عند  بعد  جنده  مل  �لذي  �الآيل،  �الإعالم  يف  �لتحّكم  من  فقط 
بتربير  �ملرتبطة  �لعو�مل  �أي�شا من  ولكن  �ملدر�شني،  �لكثري من 
تعليم  يف  �لتعليمية  �الت�شال  و  �الإعالم  تكنولوجيات  �إ�شهامات 

�لريا�شيات و بت�شيري قاعة در��شة و باإعد�د و�شعية �لتعليم...
وثائق  و  �لتعليم  مناهج  يف  �لريا�شيات  تعليمية  �كت�شاب  �إّن 
�ملر�فقة يت�شح �أكرث يف �لطورين �الأوليني)�البتد�ئي و �ملتو�شط( 
�ملتعّلقة بحل  �لكفاء�ت  تلعب  �لثانوي.  مقارنة مع مناهج �لطور 

�مل�شكالت دور� هاما يف �لتعّلمات بالن�شبة جلميع �مل�شتويات.
اإىل  الريا�سيات  مناهج  تطمح  امل�سكالت  حّل  طريق  عن  اإّنه 

حتقيق القطيعة و التغرّي.

�لكتب �ملدر�سية
�لرت�ب  لكامل  و�حد  مدر�شي  كتاب  تعليم  منهج  كّل  يف  جند 

�لوطني. تختلف نوعية �لكتب من كتاب الآخر )...(
�إىل  كثري�  �لكتب  �مل�شتويات، هذه  �ملدر�شون، يف جميع  ي�شتعمل 

درجة ال تو�شف حيث حّلت حمّل �لرب�مج �لر�شمية.
متو�شط  �الأوىل  �بتد�ئي،  �الأوىل  �لريا�شيات:  كتب  ذلك:  مثال 

و �الأوىل ثانوي.   
�لمتحانات �لر�سمية

مثال: �لبكالوريا، �شعبة �لعلوم �لتجريبية
�ملّدة: ثالث �شاعات

�ملعامل: 5

�شاعة  ن�شف  مع  لالختيار  مو�شوعني  �ملرت�شحني  على  نقرتح 
نقر�أ  �ملو��شيع،  باإعد�د  يتعّلق  فيما  �المتحان.  مّدة  على  زيادة 
�أنه  يف تو�شيات دليل �لديو�ن �لوطني لالمتحانات و �مل�شابقات 
يبغي �أن ي�شمل كل مو�شوع على ثالث �إىل خم�ص متارين م�شتقلة 

بع�شها عن بع�ص تكون مقّيمة من ثالث �إىل ع�شر نقاط.
)...(

نظر� لتاأثري �المتحان على �لتالميذ و �ملدر�شني، من �أجل �إعد�د 
�الختبار�ت،  �شعوبة  على  �حلفاظ  مع  �لريا�شيات  يف  �ختبار 
و  �الختيارين  �ملو�شوعني  �أهمية  يف  �لتاأمل  �إىل  �حلاجة  تظهر 
�إمكانية تو�شيع نطاق و م�شتوى �لتقييم ليغطي �ملزيد من معارف 
و  م�شتقلة  بطريقة  بحث  �إجناز  مثل  �الأهد�ف  و  �ملناهج  حول 

��شتخد�م تكنولوجيات �الإعالم و �الت�شال...
�لتوجيه

يتم توجيه �لتالميذ �ملنتقلني �إىل �لتعليم �لثانوي، يف نهاية مرحلة 
�إّما �إىل �جلذع �مل�شرتك علوم و تكنولوجيا و  �لتعليم �الأ�شا�شي، 

�إّما �إىل �جلذع �مل�شرتك �آد�ب.
 يختار �لتلميذ �ملنتقل لل�شنة �لثانية ثانوي يف نهاية �ل�شنة �الأوىل 
�لتقني  �لريا�شيات،  �شعب:  تكنولوجيا  و  علوم  �مل�شرتك  �جلذع 
و  �لت�شيري  �أو  �لتجريبية  �لعلوم  �ختيار�ت،  �أربع  مع  �لريا�شي 
�مل�شرتك  للجذع  بالن�شبة  �أّما  �إحد�ها.  �إىل  يوّجه  �أو  �القت�شاد 
�آد�ب فيختار �إحدى �ل�شعبتني �آد�ب و فل�شفة �أو لغات �أجنبية، �أو 

يوّجه �إىل �إحد�هما.
فيما يلي، و يف غياب �الإح�شائيات �لر�شمية، �شرنّكز على �إقبال 
�لتالميذ نحو �شعبة �لريا�شيات يف مقاطعة من والية ما تتاأّلف 

من 17 موؤ�ش�شة تعليم ثانوي، كدر��شة حلالة.

االأعداد و احل�ساب: �الأعد�د �لطبيعية و �لع�شرية؛
تنظيم املعطيات: �لتنا�شبية و تنظيم �ملعطيات د�خل جد�ول؛

الف�ساء و الهند�سة: �الحد�ثيات يف �لف�شاء، �لعالقات �لهند�شية، و�شف و �إعادة و�شع �شكل؛
االأبعاد و القيا�س: وحد�ت �لقيا�ص، �مل�شاحات و �ملحيطات، �الأحجام و �لزو�يا.  

 بالن�شبة للتعليم �ملتو�شط: تتمثل �ملو�رد �لريا�شياتية للكفاء�ت �مل�شتهدفة يف:
�لن�ساطات �لهند�سيةوظائف و ت�سيري �ملعطيات�لن�ساطات �لرقمية

 �الأعد�د )�لطبيعية؛ �لع�شرية؛ 
�الأعد�د �لن�شبية؛ �الأعد�د 

�لناطقة؛  �الأعد�د �ل�شماء(
 �حل�شاب

 �حل�شاب �حلريف 

�لتنا�شبية
�الأبعاد و �لقيا�ص

تنظيم �ملعطيات، �لقر�ءة و 
�لتمثيل

عنا�شر �الح�شاء �لو�شفي

�لبناء�ت �لهند�شية
�الأ�شكال �مل�شتوية و �ل�شلبة

�لتحويالت �لنقطية

�لّلغة، �ملفاهيم و �لرموز 
�لربهنة و �ال�شتدالل

تكنولوجيات �الإعالم و�الت�شال يف �لرتبية

 بالن�شبة للتعليم �لثانوي، تتجلى �لتغري�ت خا�شة يف �إدماج ُبعد »�الحتمال - �الح�شاء« و متايز �شعبة �لت�شيري و �القت�شاد.
فعلى مدى �ل�شنو�ت �لثالث من �لتعليم �لثانوي قّدمت �ملناهج �لتدّرج �لتايل:

�لربط
�الح�شاء/�الحتماالت

 رهانات �الح�شاء
 مكانة �ملحاكاة

�ملقاربة �الح�شائية لالحتماالت

�لتغري�ت
متّوج عينات لتو�تر.

جذع م�شرتك

قانون �الحتمال
�لنمذجة

�ملقاربة �الح�شائية لقانون 
�الحتمال

منذجة جتربة ع�شو�ئية
مفهوم متغري ع�شو�ئي

جمموعة ذ�ت متغريين

�لتكييف و �ال�شتقاللية
تناق�ص عددي

�شل�شلة �أحد�ث
�لتكييف و �ال�شتقاللية.

�ل�شنة �لثانية

�ختبار مالئمة
قو�نني م�شتمرة

�لتنا�شب مع منوذج
قو�نني �الحتماالت �ملُتقطعة: 

قانون برنويل و قانون ُثنائي 
�حلد

�لقو�نني �مل�شتمرة 

�ل�شنة �لثالثة
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ملا ينفر التالميذ من �سعبة الريا�سيات؟
�لعمل،  عبء  �لبكالوريا،  بعد  ما  �إىل  �لتوجيه  عديدة:  �الأ�شباب 
�لعديد منهم من يرجع  و لكن  �ملادة  �ملرتبطة بهذه  �ل�شعوبات 

�ل�شبب �إىل طرق �لتعليم و �ملدر�شني.
اأية حلول؟

�إن�شاء موؤ�ش�شات مت�شة )مثل ثانوية �لريا�شيات(؛
للتالميذ:  �لريا�شيات  توّفرها  �لتي  �ملمكنة  �لفر�ص  �إبر�ز 

�لتعليم و �لبحث، �ل�شناعة، �لبيئة، �ملالية، �ل�شحة...
�إعد�د مناهج تعليم حمّفزة؛ 

�شمان تكوين �ملدر�شني طو�ل م�شارهم �ملهني.

ممار�سات الق�سم، مردود التالميذ و التقييم
جترى  و  �إعالمية  �أيام  �جلديدة  للمناهج  و�شع  �أي  عند  ُينظم 
يتطرق  �ملفت�شني.  قبل  من  �مل�شتويات  متلف  على  تكوينات 
�جلزء �الأهم من حمتويات هذه �لتكوينات، يف بد�ية �الإ�شالح، 

�إىل �خلطاب �لنظري �لذي ت�شمنته �ملقاربة بالكفاء�ت.
�ملمار�شات  من  �حلد  �أجل  من  �مل�شتّمر  �لتكوين  غياب  حالة  يف 
تطلعات  م�شتوى  على  �لتالميذ  و  �ملدر�شني  جعل  و  �لقدمية 
موّجها  تعليما/تعّلما  ُيقّدمون  �ملدّر�شون  هوؤالء  يبقى  �ملناهج، 
�لوقت  �لرب�مج يف  �إنهاء  و �شرورة  بامتحانات مدر�شية  �أ�شا�شا 

�ملحّدد.
حت�شيلي  تقومي  �أنه  على  �مل�شتمر  �لتقومي  �إىل  ُينظر  يز�ل  ال 
كما  تقت�شر  �لتعليم.  لتعديل  مدمج  كم�شار  لي�ص  و  �إ�شهادي  و 
ممار�شة �لتقومي على �لتاأّكد من تثبيت �ملكت�شبات ب�شكل منف�شل:  
معرفة قاعدة، نظرية، معرفة �شرورية لتطوُّر مفهوم ما يف كّل 
�إىل  �ل�شنة �لدر��شية؛ بدال من �شمان حتويل �ملعارف  فرتة من 
ال  فاإننا  عليه  و  داللة.  ذ�ت  و�شعيات  ُموّظفة يف  و  حّية  معارف 

ن�شاهد �إي تقييم ذي هدف بيد�غوجي. 
يف  �لتالميذ  ملكت�شبات  وطنية  تقييمات  وجود  عدم  حالة  يف  و 
مر�حل �أ�شا�شية من در��شتهم، من �ل�شعب �أن تكون هناك نظرة 
للتعّلمات  �ملخ�ش�ص  �لوقت  خالل  �لتالميذ  �أجنزه  ملا  ر�جعة 

و نظرة ��شت�شر�فية حول تطور�ت نف�ص هذه �لتعّلمات.
ميكن لهذه �لتقييمات، �لهادفة �إىل تنفيذ �مل�شاعي �لبيد�غوجية 
توفري  و  بكافية  تكن  �إذ� مل  �لتالميذ  كفاء�ت  تعزيز  و  �ملنا�شبة 

�أجهزة م�شاعدة و دعم و �إعالم �الأولياء، �أن تاأخذ عّدة �أ�شكال:

�ل�شعوبات  �كت�شاف  و  �لنجاح  لتقدير  ت�سخي�سي:  تقييم 
�ملحتملة لكّل تلميذ.

�لرتبوية  �ملنظومة  مردود  لتقدير  منظومي:  تقييم 
و تطورها.

تقييم دويل: حتديد مكانة �ملنظومة �لرتبوية �لوطنية من 
بني �أنظمة تربوية �أخرى.

)...(
املتطلبات املنتظرة من  التكوين

يقت�شي هذ� �لعر�ص عن تعليم �لريا�شيات روؤية تكوينية جديدة 
ت�شمح لهم بـاأن:

 يكّونو� يف �الأدو�ت �ل�شرورية لفهم �أف�شل للمناهج و 
�لوثائق �ملُر�فقة لها و ح�شن تطبيقها. 

يتعّلمو� كيفية �إعد�د �أن�شطة تعّلم تعتمد �أ�شا�شا على �أدو�ت 
�لنظرية �لتعليمية و جتريبها و حتليلها من �أجل تطويرها.

كيف مّت بناء هذه املعرفة الريا�سياتية؟
ما هي متطلبات املجتمع فيما يتعّلق بهذه املعرفة؟

كيف مّت اإعداد املناهج؟ و الكتب املدر�سية؟
ما هو دور كّل من املدّر�س و التلميذ؟

كيف يتعّلم التلميذ الريا�سيات؟

كيف ميكن تنظيم و ت�سيري عملية التعليم و التعّلم؟...
�ملعرفة  حول  فقط  متمحور�  تكوينا  �أّن  �الأ�شئلة  هذه  ُتظهر 
�لريا�شيات؛  تعليم  تعقيد  مدى  لوحدها  تف�شر  لن  �لريا�شياتية 
ميكن  �لريا�شيات  تعليمية  �إ�شهامات  يف  تكوين  خالل  فمن 
كما  �الأ�شئلة.  هذه  مثل  عن  �أجوبة  يعطي  �أو  يجد  �أن  للمدّر�ص 
تكوين  يف  �ملعلوماتية  من  جزء  �إدماج  �ل�شروري  من  �شيكون 
�ملدر�شني يف �لريا�شيات �شرط �أن ال ت�شبح هاج�شا يف حد ذ�تها. 
باالإ�شافة �إىل �أجهزة �لتكوين �مل�شتمر و �الأّويل للمدر�شني يتحّتم 

على �ملوؤ�ش�شة: 
 �لعمل على  �إن�شاء ف�شاء  ميّكن �ملدر�شني من تبادل 

�ملو�رد.
 ت�شجيع �لبحث باإ�شر�ك �جلامعة.

�أخريً�، و لكي �أختم، �أقرتح �أمثلة عن مو��شيع تكوين 
مدر�شي �لريا�شيات:

عدد �لتالميذعدد �الأفو�ج �لبيد�غوجية�ل�شعب

9128�لريا�شيات

13163تقني ريا�شي

30935�لعلوم �لتجريبية

9282ت�شيري و �قت�شاد

23728�آد�ب و فل�شفة

10266لغات �أجنبية

�أقل من 5% من �لتالميذ مت توجيهم ل�شعبة �لريا�شيات
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للتالميذ  �لعددية  �ملعارف  جعل  يف  �الأولوي  �لهدف  يكمن 
عملية مو�شوعة من �أجل �الإ�شهام يف خدمة �مل�شائل �لتي تعالج 
�أخرى  تعليمية  مو�د  �أو  �الجتماعية  �أو  �لريا�شياتية  �لو�شعيات 

)فيزياء، تكنولوجيا، بيولوجيا،...(.
و�شائل  �ملتو�شط ثالث  �لتعليم  �لريا�شيات  يف  لقد ذكر منهاج 
)تقنيات  �ملكتوب  �حل�شاب  �لذهني،  �حل�شاب  للح�شاب: 
�حلا�شبة،  )��شتعمال  باالأجهزة  �حل�شاب  و  �لعمليات( 
�حلا�شوب(. و قد عّو�ص �حل�شاُب باالأجهزة �حل�شاَب �لكتابي يف 
�حلياة �ليومية و �ملهنية ب�شكل كبري. و هذ� يقودنا �إىل �شرورة 

�إعادة �لتفكري يف �أهد�ف تعليم �حل�شاب.
�إّن �لهدف من هذ� �ملقال هو حتليل �لكفاءة �ملتعّلقة باحل�شاب 
�حل�شاب  �لذهني،  �حل�شاب  جمال  بتحديد  ذلك  و 
�حل�شاب باأجهزة. يتعّلق �الأمر �أي�شا بتحديد مكانة  و  �ملكتوب 

�ال�شتدالل يف �الأن�شطة �حل�شابية.

 �حل�ساب و �ل�ستدلل
يختلف �حل�شاب عن �ال�شتدالل على م�شتوى طرق �لتفكري �لتي 
يطّبقها و كذلك على م�شتوى �أ�شكال �لتعّلم �لتي يفر�شها. يعترب 

�حل�شاب ن�شاطا �آليا، و تعلمه يتم عرب �لتدريب �ملتكرر. 
�حل�شابية،  �لعمليات  �إجر�ء  فقط يف  �لريا�شيات  قوة  تكمن   ال 
نتيجة  باعتبارها  خو�رزميات  �شكل  على  كتابتها  �إمكانية  يف  بل 
�إىل  توؤدي  طريقة  هامة،  مكانة  �ال�شتدالل  فيها  يحتل  طريقة 

ر فيه م�شبقا. ��شتبد�ل ن�شاط روتيني بن�شاط ُيَفكَّ

طريق  عن  للح�شاب  قابلة  �لو�شعيات  جلعل  �ال�شتدالل  ي�شتعمل 
�لرتيي�ص بتف�شيل بع�ص خو��ص �الأعد�د.

�أ�شطح  �إىل  �أن نفّككه  حل�شاب م�شاحة �شطح مرّكب، من �ملفيد 
بحيث ميكننا حتديد �مل�شاحة ب�شهولة )على �شكل مثلثات مثال(. 
يف  للتدري�ص  مو�شوعات  �حل�شاب  و  �الأعد�د  �عتربنا  ما  �إذ� 
�ليومية  �أدو�ت ملعاجلة و�شعيات يف �حلياة  �أي�شا  �ملناهج، فهي 

�أو يف مو�د تعليمية �أخرى.
�آلية  بطريقة  �حل�شاب،  كيفية  معاجلة  بتعّلم  �أي�شا  �الأمر  يتعّلق 
�أو ��شتداللية، للو�شول �إىل نتيجة دقيقة   �أو مقربة. و هي �أي�شا 
طريق  عن  �أو  بذ�ته  للتنفيذ  قابال  جلعله  ح�شاب  برجمة  تعّلم 
جهاز )حا�شبة، حا�شوب(. و هكذ� فاإن ن�شاط �ال�شتدالل موجود 
�أن  بفعالية على م�شتوى �لن�شاط �حل�شابي و يجب على �ملدر�ص 

يتطرق �إليه �شر�حة �أثناء �لتعّلمات.

الحساب العددي في التعليم المتوسط

جنادي م�سّڤم،
 مدير �لرتبية لوال ية تلم�شان

 ومفت�ص �لتعليم �الأ�شا�شي للطور �لثالث للريا�شيات �شابقا

�لتعليم �البتد�ئي

ت�شخي�ص �ملالمح

�أدو�ت تعليميات �لريا�شيات

ممار�شات �لتقييم

حّل �مل�شكالت

�إدماج تكنولوجيات �الأعالم 
و �الت�شال

بيد�غوجية �الإدماج

�مل�شاعدة و �لدعم �ملدر�شي

حتليل �ملناهج و �لكتب 
�ملدر�شية

�لتج�شري )�البتد�ئي، 
�ملتو�شط، �لثانوي و �جلامعي(

�إعد�د مو��شيع �المتحانات

... 

�الأعد�د
و �حل�شاب

بناء مفهوم �لعدد
�الأعد�د �لع�شرية

مكانة حّل �مل�شكالت

�أنو�ع �مل�شكالت�لهند�شة�لتعليم �ملتو�شط
م�شتويات �لهند�شة

�ملج�شمات

�لتعليم �لثانوي

�الأبعاد و �لقيا�ص

�الأعد�د و �حل�شاب
�الأعد�د �لع�شرية
�الأعد�د �لن�شبية

مكانة حّل �مل�شكالت

جو�نب �لتنا�شبية�لتنا�شبية
�الإجر�ء�ت 

�حل�شاب �حلريف

�إدخال �حلروف
�إعد�د �ل�شيغ
مكانة �حلرف

مكانة �لرمز =
�ملعادالت

�لهند�شة
�أنو�ع �مل�شكالت

م�شتويات �لهند�شة
�لتحويالت �لنقطية
�لهند�شة يف �لف�شاء

�لربهنة و �ال�شتدالل
تعّلمات �ملتخ�ش�شة

تقدم �لتعّلمات

�لريا�شيات و �ملو�د �الأخرى
�مل�شعى �الإح�شائي

�مل�شطلحات و�ملنطق
�لربهنة و �ال�شتدالل

�لنمذجة
�إدماج تكنولوجيات �الإعالم و �الت�شال
�إدر�ج �ملفاهيم كو�شائل حلّل �مل�شكالت

تاريخ �لريا�شيات
�لريا�شيات بالن�شبة لل�شعبتني �الأدبيتني و 

�شعبة �لت�شيري و �القت�شاد
�ن�شجام �ملناهج مع متطلبات �جلامعة

... 
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�ملوجودة بعني �العتبار.
تكفي  �ملتو�شط  �لتعليم  من  �الأوىل  �ل�شنة  م�شتوى  يف  مثال: 
�لب�شط و  �لق�شمة ال يتغرّي عندما ن�شرب  �أّن حا�شل  معرفة 

.)...() 0,1 = 0,1 x10
a x10 = 10 x a (ملقام يف نف�ص �لعدد�

 �حل�ساب �ملكتوب
يقوم  �لنتيجة،  الإبر�ز  �لقلم  و  بالورقة  ح�شاب  �إجناز  �أجل  من 
و هذ�  ببلوغها مبا�شرة،  له  ت�شمح  �لتي  بتجنيد معارفه  �لتلميذ 

يف غياب خو�رزمية �أو حا�شبة.
عند �إجناز ح�شاب ذهني، ُت�شَتعَمل �لكتابة من �أجل �حلفاظ على 
�ملثال  يظهر  �لذ�كرة.  �لتخفيف من عمل  و  و�شيطية  نتيجة  �أثر 
�لرمزي يف �لتقنية �ملكتوبة للق�شمة، مع �أو دون �لطرح �لو�شيطي، 
�لذي يتطّلب �لعديد من �لعمليات �لذهنية. �إّن نق�ص �لتحّكم يف 

جمال �حل�شاب �لذهني ُي�شِعف من تعّلم تقنيات �لكتابة.
بالن�شبة مل�شتوى �ل�شنة �الأوىل من �لتعليم �ملتو�ّشط، ميكن للتلميذ 

�أن ي�شتند �إىل خا�شية ت�شاوي �لكتابات �لك�شرية:

 7045/5240 = 7.045/5.24  �أو 704.5/524 = 7.045/5.24، 

كيف  �لتلميذ  يعرف  �لذي  ع�شري  حا�شل  ح�شاب  �إىل  بالرجوع 
ينجزه وذلك بجعل �لقا�شم �شحيحا و نقل �لفا�شلة �إىل �ملق�شوم 

بنف�ص �لقدر من �لُرتب مع �لقا�شم.

ميكن   ، �ملتو�ّشط  �لتعليم  من  �لر�بعة  �ل�شنة  مل�شتوى  بالن�شبة 
با�شتعمال    1835 لـ مقربة  قيمة  حتديد  مثال-   – للتلميذ 
مع  �لرتتيب  نف�ص  يف  هما  موجبان  عدد�ن  �لتالية:  �خلا�شية 

مرّبعهما.
 .40< 1835 <50 و   1600<1835<2500 كذلك، 
�ملربعات:  ح�شاب  بتجريب  بحثه  يتابع  �أن  له  ميكن 

ح�شاب 42.52،422، 42.62 ، 42.72 ، 42.82،   

 
 �حل�ساب با�ستعمال �لآلة

 ال يجب �أن يكّلف �لتالميذ لوحدهم بتعّلم متلف 
وظائف �حلا�شبة، بل يجب �أن يدمج يف ح�ش�ص 

�لريا�شيات؛

 ككّل �أد�ة، يجب �أن ت�شتعمل �حلا�شبة بوعي و يجب 
على �لتلميذ �أن يتدّرب على مر�قبة وجاهة �لنتيجة �لتي 
حتققها، و هذ� لن يتاأتى �إال باكت�شاب كفاء�ت كافية يف 

�حل�شاب �لذهني؛
 و هي حتررهم من �حل�شاب �لذهني، ت�شمح �حلا�شبة 
للتالميذ بتوفري �نتباههم الإجناز و مر�قبة ��شرت�تيجية حّل 

�مل�شكالت؛
 يف حالة ��شتغالل ظاهرة رقمية، ميكن �لو�شول 

ب�شرعة �إىل تخمني تثبت �شحته الحقًا.
 و هكذ�، فللقيام بح�شاب 5.4/9 +8.47   من 

�ل�شروري �أن نبد�أ بح�شاب 8.47 +5.4  و �أن نعلم �أن 
�حلا�شبة �لتي  تدمج خو��ص �لعمليات كي تبد�أ بح�شاب هذ� 

�ملجموع  ت�شتلزم ��شتعمال �الأقو��ص 9 : )8.47 + 5.4 (.

�جلو�نب �ملختلفة للح�ساب
  �حل�ساب �لذهني

يعترب �لتحّكم �جلّيد يف �حل�شاب �لذهني �أولوية لعّدة �أ�شباب:
يف كل مّرة �إن مل يبد �شروريا �للجوء �إىل ح�شاب مطروح 
�حل�شاب  معرفة  �أجل  من  مفيد�  يبقى  �أنه  �إال  �آلة،  �إىل  �أو 
ب�شيطة  حاالت  يف  دقيقة  نتيجة   على  ب�شرعة  للح�شول 
و�شع  يف  �الأمر  يتعّلق  �أخرى.  حاالت  يف  مقربة  نتيجة  �أو 
�حلا�شبة  ��شتعمال  كان  �إن  و  حّتى  للح�شاب،  فّعالة  و�شائل 

منت�شر� ب�شكل و��شع.
دون توّفر كاف و �شريع لنتائج حمفوظة يف جد�ول ، ال توجد 
طريقة ممكنة للو�شول �إىل تقنيات عملية) جد�ول �ل�شرب، 
�ملاألوفة  �الأعد�د  وبع�ص  �لطبيعية  �الأولية  �الأعد�د  مربعات 
ل عليها ذهنيا بالّلجوء �إىل �إجر�ء�ت  �ال�شتعمال( �أو ُمتح�شّ
�آلية) �ل�شرب و �لق�شمة ،0.1،10 ، 1000 ،0.01،100 ،0.001، 
قو�عد ح�شاب �الأعد�د �لن�شبية، جد�ء جذرين ي�شاوي جذر 
�جلد�ء على �شبيل �ملثال( الإجر�ء �أّية عملية ح�شابية مكتوبة. 
20 ، هذ� ال يعني   =2 5 قد يو�جه تلميذ  �شعوبة يف كتابة 

�أنه ال يعرف – يف حالة �الأعد�د �ملوجبة- �خلا�شيتني:
a   بل لكونه عاجز� عن تفكيك  2 = a ab و    = a b

20 �إىل جد�ء عدد و مربع عدد.

ل   ي�شمح �حل�شاب �لذهني بالتحّقق من نتيجة ُمَتح�شَّ
مقد�ر  قيمة  نحّدد  لكي  للح�شاب.  �أخرى  بطريقة  عليها 
ملجموع ما �أو جد�ء �أو ق�شمة يجب �أن نبد�أ بالتقريب �ملطلوب 
نقوم  منه  �نطالقا  و  بالنق�شان(،  �أو  بالزيادة  �لتدوير   (

باختيار �الأعد�د �لتي يجرى عليها �حل�شاب. )...(

 �حل�ساب �لذهني بتمعن
و  �حل�شاب  بني  عالقات  �إقامة  �حل�شاب  هذ�  ممار�شة  تتطلب 
ي�شتدعي  �إنه  �ال�شتداليل.  باحل�شاب  �ملق�شود  هو  و  �ال�شتدالل 
�ملبادرة،  يجند  �إنه  و  للح�شاب.  �شخ�شية  ��شرت�تيجيات  �إعد�د 
يف  بها(  م�شرح  غري  �أو  بها  م�شرح   ( معارف  و  �ال�شتدالل 
على  غالبا  بتمعن  �حل�شاب  يعمل  �لعمليات.  خو��ص  و  �لتعد�د 
�آنيا.  عليها  نتوفر  نتائج  على  باالعتماد  للح�شاب  �أكرث  تب�شيط 
على  يعتمد  الأنه  �الآيل  �حل�شاب  مع  بتمعن  �حل�شاب  يتنافى 
�لفرد �لذي يختار �الإجر�ء�ت �ملنا�شبة مع �أخذ خو��ص �الأعد�د 
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نحو ��ستخد�م ُمدَمج لتكنولوجيات �لإعالم و �لت�سال

يف  رقم  )مع  ب�شيطني  ن�شبيني  ع�شريني  عددين  جمموع  ح�شاب 
رتبة �لع�شر�ت(؛

فرق عددين ن�شبيني ب�شيطني؛
ح�شاب جماميع جربية ب�شيطة �أين تتدخل �أعد�د ن�شبية؛ �أو �أعد�د 

ع�شرية ن�شبية ب�شيطة، بتقريب حدود تتما�شى مع بع�شها(؛
��شتعمال عالقات بني وحد�ت �لطول لرتجمة معلومة معطاة من 

خالل مقيا�ص ي�شهل ��شتغالله مثل مقيا�ص ميثل 2km؛
��شتعمال م�شاو�ة بني وحد�ت �حلجم الإحد�ث حتويالت يف وحدة 

�لقيا�ص؛
1L و معرفة �لعالقات بني وحد�ت   = 1dm3 ��شتعمال �مل�شاو�ة 
�حلجم من جهة، و �ل�شعة من جهة �أخرى، الإحد�ث �لتحويالت 

cl. عن قيا�ص معطى بـ  cm3يف وحدة �لقيا�ص مثل �لتعبري بـ

     

تعّلم �حل�ساب ي�ستلزم جتنيد خمتلف �لكفاء�ت

معرفة و فهم متلف �لو�شعيات �لتي ت�شمح عمليتها بحّل فّعال )�أي داللة �لعمليات(.
 �لتحّكم يف �لتعينات �لرمزية �ملنتمية �إىل جمال �الأعد�د ) كتاباتها، �لرموز �لعمالياتية(، �شيغها ) �الأقو��ص، �الأولويات 

�لعمالياتية( و كذ� �خلو��ص �لتي ت�شمح بالتغيري�ت على هذه �لكتابات.
 �كت�شاب حتّكم يف تقنيات �حل�شاب لتفادي �لوقوع حتت رحمة �الآلة.

�إّن �لتحكم �لكّلي يف تقنية ت�شتدعي �أن توّجه در��شتها نحو فهمها و تربير ��شتعمالها )��شتغالل �لعمليات �ملربجمة فيها(.

�بع�ش �أهد�ف �حل�ساب �لآيل �لو�جب �لتحّكم فيه يف �ل�سنة �لأوىل من �لتعليم �ملتو�سط.
       معرفة �مل�شاو�ت و �لعالقات �لكتابية؛

 �إعطاء كتابة ك�شرية لعدد طبيعي ب�شيط �أو �لتعّرف عليها؛
 كتابة ك�شر ب�شيط على �شكل جمموع عدد طبيعي و ك�شر �أ�شغر من 1؛

 مقارنة عدد بالكتابة �لك�شرية مع 1؛
 مقارنة عددين بكتابة ك�شرية لهما نف�ص �ملقام �أو نف�ص �لب�شط؛

 �شرب و ق�شمة عدد طبيعي �أو ع�شري على 1000،100،10؛
 �شرب عدد طبيعي �أو ع�شري على 0.01،0.1 ، 0.001؛

 �إعطاء �لقيمة �ملقّربة �لع�شرية )بالزيادة �أو بالنق�شان( لعدد ع�شري �إىل �لوحدة، �إىل �لع�شر�ت و �إىل �ملئات �ملقربة؛
 معرفة قابلية ق�شمة عدد طبيعي على5،4،3،2 و9 با�شتعمال قو�عد قابلية �لق�شمة؛

 �شرب و ق�شمة عدد و طبيعي على 5؛
 معرفة �لكتابات �لع�شرية و �لك�شرية للن�شب �لتالية 5%، 10%، 50%، 25%، 75%؛

 معرفة �مل�شاو�ة �الأقرب فاالأقرب بني و حدتني لقيا�ص �الأطو�ل و �ل�شعات و �مل�شاحات و �الأحجام؛   
1kg=1000g ،1m=1000mm ،1km= 1000m ،1m=100cm :معرفة بع�ص �مل�شاو�ة مثل 

 معرفة - يف حاالت ب�شيطة- �أن كتابتني ك�شريتني هما لنف�ص �لعدد؛
 �شرب عدد طبيعي �أو ع�شري ب�شيط يف عدد ك�شري؛

 �أخذ ك�شر ب�شيط من كمية.  

  
بع�ش �أهد�ف �حل�ساب بتمعن لل�سنة �لثانية من �لتعليم �ملتو�ّسط

5 )4 +x4( ،5 )1+x( كتابة عبارة ب�شيطة �أين تكون �ملعامالت �أعد�د� طبيعية مثل
�شرب عدد موجب يف 0.25، 0.5 با�شتعمال �لكتابة �لك�شرية؛ 

��شتخر�ج �لعامل �مل�شرتك لعبارة ب�شيطة �أين تكون �ملعامالت �أعد�د� طبيعية مثل x6  ،y2 + x2 + 12؛
جمع عددين ب�شيطني بكتابة ك�شرية حيث �أحد �ملقامني م�شاعف لالآخر؛

توحيد مقامني لعددين ب�شيطني يف كتابة ك�شرية؛
��شتعمال عبار�ت ك�شرية منا�شبة حل�شاب 10%، 25%، 50 % لكمية؛

ح�شاب ن�شبة يف حاالت تكون �الأعد�د طبيعية �أو ع�شرية ب�شيطة و �لعالقة بني �الأعد�د ب�شيطة؛
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 �لبحث: حلظة جوهرية يف بلوغ �ل�ستدلل.
لالنخر�ط  ندعوه  فنحن  يربهن  �أن  �لتلميذ  من  نطلب  عندما 
م�شبقا يف مرحلة �لبحث �أين ينتهج �أ�شا�شا �ال�شتقر�ء )حماولة 
�لتحدي  فاإن  وبالتايل  �خلا�شة(.  �حلاالت  على  جتارب  و 
�لرئي�شي للمدر�ص د�خل �لق�شم يتمثل يف جعل تالميذه ميار�شون 
�ال�شتدالالت �ال�شتقر�ئية )خا�شة كيفية �حل�شول على �لنتائج(.

يف �ملجال �لعلمي يحتل �لبحث مكانة �أ�شا�شية، �أما يف �لريا�شيات 
فيجد مكانته �حلقيقية يف حل �مل�شكالت ويجب �إتاحته �لفر�شة، 
�أجل ت�شور  �أو دعم كفاء�ت من  من خالل تطبيقه، الكت�شاب 

�أو ��شتعمال ��شتدالل ما.
 مكانة �ل�ستدلل يف هذه �لطريقة

يدعى �لتالميذ �إىل �ال�شتدالل يف زمنني:
�أ. زمن للبحث �لفردي برتك بع�ص �ال�شتقاللية للتلميذ 

الختيار �جتاهات، و و�شع فر�شيات )�لتخمني يف 
�لريا�شيات(، بالتجارب �ملتعددة �ملمكنة، ير�قب �ملدر�ص 

تقدم �لتالميذ، و ميكنه �أن ير�فق بع�شهم و ي�شاعدهم 
يف جتاوز �لعو�ئق و يحدد �لعنا�شر �لتي ت�شمح له بت�شيري 

�لتفكري �جلماعي.
ب. زمن للتبادل �ل�شفوي بني �لتالميذ ي�شمح لهم باقرت�ح 

�أفكارهم و �الحتجاج عليها وتربيرها العتمادها �أو رف�ص 
�قرت�حات �أقر�نهم.

كما ميكن تطبيق �أنو�ع عديدة من �ال�شتدالل:
 �ل�ستدلل بال�ستقر�ء حا�شر يف ن�شاط ما؛ ي�شتعمل 

يف مرحلة �لبحث وفق �ملخطط �ملنطقي �لدقيق �لتايل:  » �إذ� 
كانت )A �شحيحة ( فاإّن )B �شحيحة( و بالتايل �أفرت�ص �أن 

)A ي�شتلزم B ( �شحيحة «. 
�إال  �لريا�شيات  يف  �ال�شتقر�ئي  �ال�شتدالل  �إىل  ننظر  ال  �أننا  �إال 
�إثبات  �أوىل، توؤدي �إىل �لتخمني يتم من خالله  �أنه مرحلة  على 

هذ� �لتخمني.
 �ل�ستدلل بال�ستنتاج، و يتم وفق �ملخطط �لكال�شيكي 

�لتايل:» علما �أن )A �شحيح ( و)A ي�شتلزم B ( �شحيح، 
ن�شتنتج �أن )B �شحيح(«.

ن�شتنتج  �شحيحة،  �أنها  بها  �ملعرتف  �خلو��ص  من  �نطالقا  و 
بالت�شل�شل �ملنطقي خا�شية �أخرى.

 �ل�ستدلل باخللف، الإثبات �شحة �لق�شية P يتطلب منا 
�فرت��ص �شحة نفي �لق�شية P، و هذ� يوؤدي �إىل  وجود تناق�ص 

منطقي، ومنه نفي P خطاأ؛ و عليه P �شحيحة)...(.
 

 �إجناز حل مربر: 
حتليلي  عمل  هو   – تعليمية  مرحلة  �أثناء   – مربر  حل  �إجناز  �إن 
يتبع بعمل تركيبي يتمثل يف �نتقاء �الأدلة �لتي مت �لعثور عليها. 
تتحقق  بالتايل  و  لذلك.  �ال�شتقر�ئي  �ال�شتدالل  ي�شتعمل  هنا  و 
يو�جه  وهنا  �حل�شة.  �آخر  يف  �لطريقة(  )�ملهارة،  �ملكت�شبات 

�لتلميذ �شعوبتني:
 �النتقال من �ال�شتدالل �ال�شتقر�ئي �إىل �ال�شتدالل 

�ال�شتنتاجي الإجناز �حلل،
 ثم �شياغة  �ال�شتدالل �ال�شتنتاجي للربهان، ويعني حال 

ميكن عر�شه و�الطالع عليه.

مثال، �بتد�ء من �ل�شنة �لثالثة متو�شط
بحيث   C �لنقط  معلومتني. عنّي جمموعة  نقطتني   B و   A لتكن 

.ABC مثلثا A، B، C متثل �لنقط
�لكو�ص  با�شتعمال   C �لنقط  من  جمموعة  ر�شم  التجريب: 

)يدعى �لتلميذ �إىل �لتفكري يف �إجناز �لر�شم (
املالحظة: يبدو �أن �ل�شكل عبارة عن د�ئرة، لكن �أين مركزها؟

]AB[ تخمني �لنتيجة: جمموعة �لنقاط هي د�ئرة قطرها
هل  مدور:  و  مدرجة  م�سطرة  بوا�سطة  التجريبي  التحقق 
ن�شف  ت�شاوي  �ملر�شومة  �لنقاط  و   ]AB[ منت�شف  بني  �مل�شافة 

AB؟

التربير: ما �لذي يبني �أن �لنقطة C موجودة على حميط �لد�ئرة 

A

C

M
B

�ل�ستدلل �لريا�سي
�لريا�شيات منذ �ملدر�شة �البتد�ئية  �أهد�ف تدري�ص  �أحد  يتمثل 
يف تنمية �لقدر�ت �ملنطقية و مهارة �ال�شتدالل. فمن �ل�شروري 
�لنقا�ص  تاأ�شي�ص  و  �شخ�شي،  بحث  حالة  يف  �لتلميذ  يو�شع  �أن 
ي�شمح  و  �مل�شكالت.  حل  �أثناء  �لتدري�ص  قاعة  يف  �لريا�شياتي 

�لنقا�ص بفح�ص ومو�جهة �لفر�شيات، �لطر�ئق و �حللول.

ما جاء يف منهاج �لريا�سيات للتعليم �ملتو�سط.
 ي�شف مدخل منهاج �لريا�شيات للتعليم �ملُتو�ّشط، مرحلتني 

من �ال�شتدالل �لريا�شي:
 �الأوىل هي �لبحث عن حّجة، و ُتعترب �ملرحلة �جلّد ح�شا�شة.

ن�ص  حترير  �إىل  ل  �لتو�شّ �شياغتها،  يف  تتمّثل  �لثانية   
متنا�شق مع توظيف �لرو�بط �ملنطقية و �ملكت�شبة يف �لّلغات.

  �شرورة هيكلة �أن�شطة �لتالميذ حول حل �مل�شكالت موؤكدة 
�ملو�د.  جلميع  �ملتو�شط  و  �البتد�ئي  �لتعليم  مناهج  مدخل  يف 
مينح منهاج �لريا�شيات للمرحلة �ملتو�شطة مكانة حمورية حلل 

�مل�شكالت. 
يف  ترتكز  ن�شاطات  عدة  �لريا�شيات  يف  �مل�شكالت  حل  يغطي 
جمملها على ��شتدالل �لتلميذ، وميكن ذكرها يف �أربعة كفاء�ت 

عر�شية م�شار �إليها يف �ملناهج:
 يقر�أ �ملعلومة، ُيف�ّشرها وُينّظمها، 

يبحث و ُيحّقق،
 يربط بني �ملعارف �ملكت�شبة، �لتقنيات و�الأدو�ت �ملالئمة 

للربهنة،
 يتو��شل بطرق متلفة ويكيف حل �مل�شكلة على �شكل ن�ص 

مهيكل غري معياري.
بالفعل، من �ملهم �لتدرج يف تعلُّم �لربهنة و �إعطاء جمال كبري 
�لريا�شياتي  �لتكوين  يف  �الأ�شا�شي  �لرهان  باعتباره  لال�شتدالل 
خ�شو�شا يف �لطور �ملتو�شط. ذلك الحتالل �حلجة مكانة هامة 
ق�شية  ب�شحة  �لغري  الإقناع  �حلجاج  وممار�شة  �لريا�شيات،  يف 
تبد�أً من �ملدر�شة �البتد�ئية وت�شتمر يف �ملتو�شط لتمكني �ملتعلم 
باالإثبات  �الن�شغال  ينح�شر  �أن  ينبغي  ال  �أنه  �إال  �لربهنة.   من 
و�لربهان يف �ملجال �لهند�شي، بل ال بد من تخطيهما �أي�شا �إىل 

م�شتوى �حل�شاب �لعددي و�حل�شاب �حلريف.
يكت�شف  بحث،  )ينجز  �ال�شتدالل  مييز  �ملنهاج  فاإن  �لو�قع  يف 
�شكل  على  مهيكل  )ن�ص  �لر�شمي  �لربهان  حجة(من  ي�شوغ  و 

��شتنتاجي لهذ� �ال�شتدالل(.

االستدالل والبرهان في التعليم المتوسط

جّنادي م�سّڤم
     مدير الرتبية لوالية تلم�سان

 ومفت�س التعليم االأ�سا�سي للطور الثالث للريا�سيات �سابقا
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عندما ظهرت تكنولوجيات �الإعالم  و�الت�شال يف عامل �لرتبية، 
�أنها �شوف يكون لها نف�ص م�شري �لو�شائل  ظّن بع�ص �ملدر�شني 
�ل�شمعية �لب�شرية، غري �أن �لتو�شع �ل�شريع لتكنولوجيات �الإعالم 
وتنوع ��شتخد�ماتها قد عزز من وجودها - �أو باالأحرى – �نت�شارها 

باملد�ر�ص يف جميع �أ�شقاع �لعامل.
فوفًقا لالحتاد �لدويل لالت�شاالت )UIT( �زد�د عدد م�شتخدمي 
�الأنرتنت يف �لعامل من 16 مليون يف عام  1995 �إىل �أكرث من 
2.7  مليار م�شتخدم عام  2005. وجتاوز  مليار م�شتخدم عام 
هذ�  ي�شري  �لعامل،  �شكان   )2/5( خم�شي  حو�يل  نحو   ،2013

�مل�شدر �إىل �أن معدل �نت�شار �الأنرتنت يف �ملنازل يف �لعامل �آخذ 
مع   %41 ن�شبة  �لعام  هذ�  نهاية  ي�شل  �أن  ويتوقع  �الزدياد،  يف 
تو�جد تفاوت كبري بني �لبلد�ن �ملتقدمة )80%( وتلك �ل�شائرة 

يف طريق �لنمو )%28(.
�الإلكرتونية،  �للوحات  �لكمبيوتر،  �أجهزة  مبيعات  بلغت  قد  و 
فلكية.  �أرقاما  �الأخرى  �الإلكرتونية  و�الأجهزة  �لذكية  �لهو�تف 
مو�قع  �إىل  �لدخول  وتي�شري  �الجتماعية  �ل�شبكات  �شعبية  �إن 
تبادل �ملعلومة، ناهيك عن �ل�شرعة �ملتز�يدة تدريجيا يف جمال 
�الت�شاالت، قد غرّيت �لطريقة �لتي نفهم بها �لعامل و نكّون بها 
عالقة مع �الآخرين. �شيئا ف�شيئا �متالأت �الأق�شام بجيل �لتالميذ 
هذ� و�مل�شمى » جيل �لرقمنة »  Digital Native هوؤالء �أ�شخا�ص 
�الإعالم  لتكنولوجيات  �لعام   �الإدماج  بعد  �أو  مع  ولدو�  قد 

�أ�شلوب حياتهم وتفاعلو�  �الت�شال، كربو� معها، �أدجموها يف  و 
معها يف �شن مبكرة )...(. 

منذ   ،» �لرقمنة  » جيل  مبتكر م�شطلح   Marc Prensky �أعلن  
مل  �ليوم  وطالب  جذريا.  تالميذنا  تغري  لقد   « �أّنه   ،2001

يعودو� �الأ�شخا�ص �لذين مت �إعد�د نظامنا �لرتبوي لهم من �أجل 
تعليمهم«.

و�الت�شال  �الإعالم  فتكنولوجيات  �لو�قع:  مو�جهة  علينا  يجب 
لتبقى  هنا  فهي  تكنولوجيا.  ف�شوال  وال  عابرة  مو�شة  ال  لي�شت 
يف حياتنا، وعلى مدر�شتنا لي�ص فقط �لتكّيف معها ولكن �الأهم 
�لفعل  خدمة  يف  فعالة  �أد�ة  جلعلها  قدر�تها  ��شتغالل  ذلك  من 

�لتعليمي.

تكنولوجيات �لإعالم و�لت�سال و�لنجاح �ملدر�سي
�ملتعلق مبعرفة ما  �لهام �لذي يطرح نف�شه هو ذ�ك  �ل�شوؤ�ل  �إن 
�إيجابي  �أثر  �إذ� كان ال�شتعمال تكنولوجيات �الإعالم و �الت�شال 
على تعّلم �لتالميذ، و ما �إذ� كانت قادرة على حت�شني نتائجهم 

�ملدر�شية.
�هتمت عّدة در��شات لهذ� �ملو�شوع، من بينها تلك �لدر��شة �لتي 
 ،2003  -  PISA برنامج   نتائج  هام�ص  على   ،OCDE �أجرتها 
�أن  �أظهرت  فقد  �ملو�شوع،  لهذ�  بناءة  جّد  �عتربت  و�لتي 

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال: أدوات قّيمة 
في خدمة التعليم والتعّلم 

�أحمد بن �سعادة.
بجامعتتة  �لفيزيتتاء  يف  دكتتتور�ه 

مونرتيتتال )كنتتد�( 

�لتي �ملركز M و�لقطر ]AB[ )با�شتثناء �لنقطتنيA و B(؟
 هل هو قطر م�شتطيل؟

 هل هي مثلثات مت�شاوية �ل�شاقني ) بف�شل �لزو�يا (؟
 هل هي حمور� �شلعي �لز�وية �لقائمة، و �لعك�ص؟

اال�ستدالل بوا�سطة اال�ستقراء ثم باال�ستنتاج:
يف  ت�شتهدف  �حلل  �شياغة  فاإن  �ملختارة  �لطريقة  كانت  مهما 

مرحلة الحقة.
ما �لذي يجب تذكره عن �ال�شتدالل؟

�ال�شتدالل  على   - �لريا�شياتي  �ال�شتدالل  يف   - يقت�شر  ال 
�ال�شتنتاجي؛ غري �أنه كاف يف هذه �ملرحلة من �لتعليم )مرحلة 

�لتعليم �ملتو�شط(.

اأمثلة اأخرى لال�ستدالل: 
قواعد اال�ستدالل املعمول بها يف الطور الثالث:

1( �ملثال �مل�شاد يكفي الإبطال ق�شية.
ي�شاوي  ب�شطه  �لذي  �لك�شر  هو  ك�شرين  جمموع  هل  مثال: 

جمموع �لب�شطني ومقامه ي�شاوي جمموع �ملقامني؟
2( �الأمثلة ال تكفي الإثبات �شحة ق�شية.

�أكرب من  نف�شه نح�شل على عدد  �إذ� �شربنا عدد� يف  مثال: 
�لذي �خرتناه يف �لبد�ية.

3( عن طريق كل �حلاالت.

وختاما:
كيف ننّمي و نعمل على تطوير كفاء�ت �ل�ستدلل عند تالميذ مرحلة �لتعليم �ملتو�سط ؟

من جانب �لتالميذ: 
  نعطيهم �لفر�ص �لكافية لتطوير طريقة �لبحث.

 ن�شمح لهم باملناق�شة �شفويا عند عر�ص نتائج �لتمارين.
 نعر�ص نتائج �لبحث مكتوبة.

من جانب �ملدر�شني:
 �لعمل على �لتخمينات و�حللول.

 �لعمل على ك�شف خبايا �لن�شو�ص بو��شطة حتليل �ملحتوى و�لقامو�ص �للغوي.
 �إعادة �شياغة ن�ص �مل�شكالت �بتد�ء من مطط �أو ر�شم.

 �لتدرب على ��شتدالالت غري مكتملة، ونتائج و�شيطية.
كيف نقّيم �ل�ستدللت؟ 

 ��شتخد�م عنا�شر �لكفاء�ت يف حل �مل�شكالت كمعايري للتقييم.
 قر�ءة، ترجمة وتنظيم �ملعلومة �الأ�شا�شية يف ن�شو�ص �مل�شكالت.

 �النخر�ط  يف عمليات بحث وحتري الإجناز تخمينات.
 �إجناز حل بتجنيد �ملعارف �لالزمة، �الأدو�ت و �لتقنيات �ملنا�شبة.

 عر�ص حل �مل�شكلة با�شتخد�م و�شائل مالئمة و غري معيارية. 
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�أظهرت بع�ص �الأجهزة  �لبيد�غوجية �لتي ت�شتعمل تكنولوجيات 
كفاء�ت  عدة  بلوغ  يف  وجاهتها  مدى  �الت�شال  و  �الإعالم 
�ملثال م�شروع  �شبيل  نذكر على  ��شتعر��شية متلفة.  و  تعليمية 
»  Science Animée «  �لذي �أعددناه �شنة 1999 و�لذي ميثل 
�لتعليم  لتالميذ  �لعلوم  لتعليم  خا�ص  ب�شكل  ممنوحا  جهاز� 

�ملتو�شط و �لثانوي.
تكنولوجيات �لإعالم و �لت�سال وبيد�غوجية 

�مل�سروع:
ميكن تعريف بيد�غوجية �مل�شروع على �أنها » مقاربة بيد�غوجية 
�أين يدعى �لتلميذ، �شو�ء وحده �أو �شمن فريق، �إىل رفع حتدي، 
�الأن�شطة  لهذه  يكون  حيث  م�شروع،  �إجناز  �أو  مهمة  تنفيذ 
�أهد�ف  جمموعة  حتقيق  من  �لتالميذ  متكن  حمفزة  م�شّوغات 
تعلمية ولو قليال. تتميز هذه �ملقاربة بخ�شائ�ص جد مهمة: فهي 
ت�شمح للتلميذ بالعمل �لفعال �لفوجي �لتعاوين و حتقق �لكفاءة 

�لعر�شية.
�الت�شال   و  �الإعالم  لتكنولوجيات  �لذكي  �لتو�فق  ي�شمح   
وبيد�غوجية �مل�شروع باحل�شول على نتائج  م�شجعة يف �مليد�ن 
�لبيد�غوجي. وهذ� ما الحظه Stéphane Côté  يف قوله » الحظ 
التالميذ بكل و�سوح، اأثر اإدماج واإعادة ا�ستثمار تكنولوجيات 
يكون  لن  هوؤالء،  فح�سب  امل�سروع.  يف  االت�سال  و  االإعالم 
للم�سروع تاأثري حمفز دون تكنولوجيات االإعالم و االت�سال« 
كما الحظه  Marc Weisser  يف  قوله : » اإذا اأعطت بيداغوجية 
امل�سروع معنى للمكت�سبات املدر�سية فاإن تكنولوجيات االإعالم 
و االت�سال واحدة من الو�سائل املو�سوعة حتت ت�سرف الق�سم 

ق�سد احل�سول على اإجناز مر�سي لدى التالميذ «.
ظهرت يف منت�شف �لت�شعينيات، عدة �أجهزة بيد�غوجية تربط 
نذكر   ، �مل�شروع  ببيد�غوجية  �الت�شال  و  �الإعالم  تكنولوجيات 
على �شبيل �ملثال تلك �الأجهزة �لتي تنتمي �إىل �لقاعدة �لكيبيكية 
)Cyberscol(. جتدر �الإ�شارة �إىل �أنه مت �قرت�ح هذه �مل�شاريع 
�إدماج �الإ�شالح �لرتبوي يف �لكيبيك  على �ملجتمع �لرتبوي قبل 

وتعميم �ملقاربة بالكفاء�ت.
تكنولوجيات �لإعالم و �لت�سال و�لتو�أمة 

�لبيد�غوجية
من  فوجني  )�أو  ق�شمني  �إ�شر�ك  يف  �لبيد�غوجية  �لتو�أمة  تتمثل 

�إجناز  بغية  �لرتبوية  �ملوؤ�ش�شة  نف�ص  �إىل  ينتميان  ال  �لتالميذ( 
دولية  �أو  وطنية  تكون  �أن  �لتو�أمة  لهذه  ميكن  م�شرتك.  م�شروع 
تتميز با�شتعمال �لبعد �لتو��شلي لتكنولوجيات �الإعالم و �الت�شال 

يف �الإعد�د �مل�شرتك مل�شاريع تالميذ منف�شلني جغر�فيا)...(.
لك�شرها  بيد�غوجيا  مهمة  جّد  �ملقاربة  هذه  كون  من  فبالرغم 
ينخرطون  �ملدر�شني  من  قليلة  فئة  �أن  �إال  �جلغر�فية؛  �حلدود 
�لتنظيم،  للتو��شل،  كبري  جهد  بذل  تتطلب  لكونها  ذلك  فيها؛ 
�لتحفيز، �لتكييف، �ملتابعة و�لتقييم؛ كما �أن جناح م�شروع كهذ� 
غري م�شمون لكونه قائما على جمموعة هياكل ال ميكن �لتحكم 

يف بع�شها.
و ق�شد �إيجاد حلول لبع�ص من هذه �ل�شعوبات، �أطلقت �للجنة 
�الأوروبية يف 2005 م�شروع  eTwinning    )�لتو�أمة �اللكرتونية( 
�أوروبية. جاء يف موقعها »ي�شجع  33 وز�رة تربية  �نخرطت فيه 
طريق  عن  �أوروبا  يف  �لبيد�غوجي  �لتعاون    eTwinning عمل 
و�الأدو�ت  �لدعم  بتوفري  �الت�شال  و  �الإعالم  تكنولوجيات 
يف  �ملدى  طويلة  �أو  ق�شرية  مدر�شية  �شر�كة  ق�شد  و�خلدمات، 

�أي مادة« .
 ت�شمح قاعدة eTwinning �ملجانية و�الآمنة للمدر�شني �الأوروبيني 
�أنحاء  كل  يف  �أفكار  وتبادل  تعاونية  م�شاريع  �إجناز  و  بالتو��شل 

�أوروبا)...(
ويف هذ� �ل�شياق، �أعلنت �خلبرية    Micheline Maurice   لدى 
eTwinning يف فرن�شا �أن » �إدماج تكنولوجيات �الإعالم  مكتب 
و �الت�شال يف �ملدر�شة وتطبيق �ملناهج �الأوروبية قد �أحدث تطور� 
ملحوظا يف �مل�شاريع �ملتبادلة عن بعد. من خالل هذه �مل�شاريع 
�لتالميذ يف  �لرتبوية- ينخرط  �ل�شر�كة  �أي�شا  ن�شميها  و�لتي   -
يف  بها  م�شرح  وكفاء�ت  معارف  ويكت�شبون  تعاوين  عمل  م�شار 

�ملناهج �لتعليمية «.
رغم �ل�شعوبات �لبريوقر�طية �لكبرية غري �ملربرة ، �أجنزنا �أثناء 
�لبيد�غوجية  �لتو�أمة  م�شروع   2008-2007 �لدر��شية  �ل�شنة 
بني تالميذ كنديني من ثانوية مبونرتيال و تالميذ جز�ئريني من 
ثانوية بوالية مع�شكر. عمل �لفريقان معا، باللغة �لفرن�شية، على 
�لربيد  با�شتعمال  مو�د  عدة  بني  جتمع  م�شرتكة  علمية  م�شاريع 
 Science �اللكرتوين مت �إجنازها يف �إطار �جلهاز �لبيد�غوجي 
�ملخ�ش�ص  �ملوقع  على  �أح�شنها  ن�شر  وقد  بلغته.  كل    Animée

مل�شروع �لتو�أمة.

» �لتالميذ �لذين ي�شتعملون بطريقة �نتظامية حا�شوب يتح�شلون 
�لذين  مع  مقارنة  �الأ�شا�شية،  �ملو�د  يف  �أح�شن  نتائج  على  عامة 
لهم خربة حمدودة يف �الإعالم �الآيل �أو لي�شت لديهم ثقة كافية 

الأد�ء �ملهام �لب�شيطة با�شتعمال �حلا�شوب « . 
�لتالميذ  »يتح�شل  �لريا�شيات:  يف  �أكرث  �لنتيجة  هذه  تت�شح 
نتائج  على  عديدة  �شنو�ت  منذ  �حلا�شوب  ي�شتعملون  �لذين 
تفوق �ملعدل. يف حني �أولئك �لذين ال ميتلكون حا�شوبا �أو بدوؤو� 
در��شتهم«.  مب�شتوى  مقارنة  متاأخرون  هم  موؤخر�  با�شتعماله 
كاليفورنيا  بحث من جامعة  فريق  �أظهرها  �لتي  �لنتيجة  هي  و 
�لكيبك  من  بحث  فريق  �هتم  كما   .)UCSC( كروز  ب�شانتا 
�لرتبوي  �لنجاح  يف  �الت�شال  و  �الإعالم  تكنولوجيات  باأثر 
�ال�شتعمال  تعزيز  �أهمية  در��شتهم  بينت  وقد  �ملعوزين؛  للذكور 
�لتالميذ  من  �لفئة  هذه  لدى  �لتكنولوجيات  لهذه  �لبيد�غوجي 

 )...(
�الإعالم  تكنولوجيات  �أثر  تقّلل من  در��شات  بالرغم من وجود 
و �الت�شال يف �لتعليم، يتفاهم كل �الأخ�شائيني على عدم �عتبار 
من  بد  ال  بل  تكنولوجية،  �أد�ة  جمرد  �ملدر�شة  يف  �حلا�شوب 
�إدماجه يف بيد�غوجية ت�شتعمل قوة �لتكنولوجيات بذكاء وفعالية 

يف خدمة تعلمات �لتالميذ.

تكنولوجيات �لإعالم و �لت�سال و �ملقاربة بالكفاء�ت
هامة  مكانة  بالكفاء�ت  �ملقاربة  وفق  �لتكوين  بر�مج  خ�ش�شت 
�لكيبك،  يف  �شطر  فقد  �الت�شال.  و  �الإعالم  لتكنولوجيات 
كفاء�ته  بني  من  �لكيبيكية  للمدر�شة  �جلديد  �لتكوين  برنامج 
�ال�شتعر��شية �لت�شع تلك �ملعنونة » ��شتغالل تكنولوجيات �الإعالم 
و�الت�شال«. ميكن �أن ن�شتنتج عند و�شف معنى هذه �لكفاءة �أن 
هذه تكنولوجيات » ت�شرع �الكت�شاب و�لتحكم يف جمموعة و��شعة 

من �لكفاء�ت �ال�شتعر��شية و�لتعليمية«.
�إبر�ز  مت  �شابقا  �ملذكور  �لكيبيكي   �لبحث  فريق  مقال  يف  و 
�الإعالم  تكنولوجيات  ��شتعمال  بني  �لعالقة  و��شح  ب�شكل 
�الت�شال وتطوير �لكفاء�ت. كما بينت �لدر��شة بو�شوح » �أثر  و 
وتطوير  �لرتبوي  �لنجاح  يف  �الت�شال  و  �الإعالم  تكنولوجيات 
كفاء�ت �لتالميذ، خا�شة لدى �لذكور �ملعوزين. و من بني �لنتائج 
�أدو�ت جمع �ملعطيات ،  �الأ�شا�شية  �ملتح�شل عليها من متلف 
�الإعالم  تكنولوجيات  ��شتعمال  �أثر   - �شيء  كل  قبل   - نالحظ 
�إ�شافة لذلك -  و �الت�شال يف حتفيز �لتالميذ. كما نالحظ - 
�الأمر  تعلق  �شو�ء   �ال�شتعر��شية،  �لكفاء�ت  جمموعة  يف  �أثرها 
�ملنهجية،  �لكفاء�ت  �أو  �الت�شايل،  �لطابع  ذ�ت  بالكفاء�ت 
�أو �لكفاء�ت �ملرتبطة بالتنمية �لفكرية  و �لكفاء�ت ذ�ت �لطابع 

�ل�شخ�شي و �الجتماعي «.
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�إن�شاء  �جلديد-  �لتكنولوجي  �لتغيري  مر�فقة  ق�شد   - ينبغي  و 
جمعية  تاأ�شي�ص  �ملثال  �شبيل  على  نذكر  جديدة،  تنظيمات 
تنظيم  بيد�غوجية،  لغايات  للحا�شوب  �مل�شتعملني  للمدر�شني 
موؤمتر �شنوي لت�شجيع تبادل �خلرب�ت، �لتكوين �مل�شتمر و حت�شني 
م�شتو�هم يف جمال �لتكنولوجيات ، تاأ�شي�ص جائزة �شنوية لوزير 
�لبيد�غوجية  �البتكار�ت  �أف�شل  مكافاأة  بهدف  �لوطنية  �لرتبية 
�إىل  باالإ�شافة  �الت�شال.  و  �الإعالم  تكنولوجيات  ت�شتعمل  �يل 
تكنولوجيات  هذه  ��شتعمال  على  �لتكوين  تركيز  �شرورة  ذلك، 
تبادل  و  لن�شر  رقمية  قاعدة  و�إن�شاء  �جلدد  �ملدر�شني  لتكوين 

�خلرب�ت �لبيد�غوجية يف كل مادة.
كما يجب ت�شجيع �لتو�أمة �لبيد�غوجية �لدولية بغية منح تالميذنا 
فر�شة �النفتاح على �لعامل و �لتو��شل مع �الآخرين من متلف 

�لثقافات.
الأهميتها  �لوطنية  �لبيد�غوجية  �لتو�أمة  ت�شجيع  يجب  كما   
باالإدماج  ت�شمح  كونها  �إىل  فباالإ�شافة  �ال�شرت�تيجية. 
�لبيد�غوجي عند ��شتعمالها عقالنيا، فاإنها تعالج بع�ص �لفو�رق 
�لبيد�غوجية �ملوجودة بني جهات �لوطن و تتيح ل�شبابنا فر�شة 
�لتعارف و �ال�شتئنا�ص بالعاد�ت و �لتقاليد، و �لّلهجات �ملحلية 
و �إقامة �لرو�بط فيما بينهم ق�شد تدعيم �شعور �النتماء للوطن 
�أن يتجاوز  �لتو�أمة  �لنوع من  �لو�حد و لنف�ص �الأمة. ميكن لهذ� 

ي�شمح  �أن  و  �لرتبوية  �الأ�شرة  يتعمم على جمموع  و  �لق�شم  �إطار 
�ملفيد  لهذ�، فمن  و  �ملتو�أمة.  �الأق�شام  بيد�غوجية بني  بتبادالت 

�إن�شاء تو�أمة �إلكرتونية وطنية جلمع كّل �ملو�رد و �خلرب�ت.
كما �أنه من �لو�جب �لبدء يف �لتفكري �جلدي يف جت�شيد �لكتاب 
�أن  مبا  و  له.  �مل�شتعملة  �لدول  مع  مقارنة  نتاأخر  ال  كي  �لرقمي 
�إعد�ده و �إخر�جه يتطّلبان تعاونا بني �لبيد�غوجيني و �لنا�شرين 
حمتوى  يف  �لنظر  �إعادة  �إىل  حتما  �شيوؤول  هذ�  و   ، �لتقنيني  و 

�لكتاب �ملدر�شي �لرقمي و �لورقي وت�شميمه. 
��شرت�تيجية  تطبيق  و  مبتابعة  �ملكّلفة  �لّلجنة  على  يجب  و 
هذه  بكل  تتكّفل  �أن  �لوطنية  �لرتبية  لوز�رة   »e-Education«

�لتو�شيات.
�الت�شال  و  �الإعالم  تكنولوجيات  �أن  �الإنكار  �الأخري ال ميكن  يف 
تغريت  فبا�شتعمالها،  �لرتبية؛  عامل  ف�شيئا،  �شيئا  �قتحمت،  قد 
�أجل  من  و  لذ�،  �ل�شفية...  و�حلياة  �لتعليمية  �ملمار�شات 
�الإعالم  تكنولوجيات  �إدماج   « كان  �لتحول  لهذ�  �ال�شتجابة 
�إ�شالح  عنا�شر  �شمن  �لتكوين«  و  للتعليم  كو�شيلة  �الت�شال  و 
  ،2000 �شنو�ت  بد�ية  �نطلق  �لذي  �جلز�ئري  �لرتبوي  �لنظام 
فّعال  تعّلم  و  مبتَكر  لتعليم  �ختيار  �أدو�ت  جعلها  �إًذ�-   – فعلينا 
من �أجل رفاهية و جناح تالميذنا، مو�طني �مل�شتقبل و م�شوؤوليه 

�الأكفاء.     

تلخ�ص Maurice ��شتعمال تكنولوجيات �الإعالم و �الت�شال يف 
م�شاريع �لتو�أمة �لبيد�غوجية موؤكدة على �أنها » و�شائل جد قوية 
لالت�شال و�الإنتاج �لتعاوين: ��شتالم فوري للر�شائل، تبادالت عن 
�أفكار مهيكلة و تعزيز  �إمكانية تنمية  طريق �ملنتديات �لرقمية، 
عالوة  �الإعالم،  �ملتعددة  �أدو�تها  طريق  عن  �لتالميذ  �إبد�عات 
كاأنهم  �لكيلومرت�ت  باآالف  م�شافات  عرب  �لتالميذ  تو��شل  على 

متجاورون د�خل نف�ص �حلجرة «.
تكنولوجيات �لإعالم و �لت�سال د�خل �لق�سم

دخلت  �لتي  �لوحيدة  �الأد�ة  �حلا�شوب  كان  �الأمر  بادئ  يف 
�ملدر�شة،  ثم مت �إي�شاله باالأنرتنت بعدها �أحلق بجهاز �إ�شقاط 
كل  متا�شت  �لطويلة،  �ل�شنو�ت  هذه  خالل  �الإعالم.  متعدد 
ثم  )�ل�شود�ء  �لتقليدية  �ل�شبورة  مع  �لتكنولوجية  �لنقلة   هذه 
 )TNI( لتفاعلية� �لرقمية  �ل�شبورة  �أن غزت  منذ  و  �لبي�شاء(؛ 
�أق�شامنا ز�ل هذ� �لتعاي�ص. تت�شف هذه �ل�شبورة مبز�يا ال ميكن 
لقد  �لتطبيق.  و�شهلة  ثابتة  فهي  باحلا�شوب،  مقارنة  �إنكارها 
�الأنرتنت،  يف  �لبحث  �الإعالم،  �ملتعددة  للعرو�ص  ت�شميمها  مت 
�ل�شبكة.  على  ن�شرها  �أو  م�شتقبال  ال�شتعمالها  �لدرو�ص  ت�شجيل 
وعلى �لرغم من عدم �إظهار مدى تاأثريها يف جناح �لتالميذ، �إال 
�أن �لعديد من �الأبحاث �أثبتت �أن ��شتعمالها يف �ملجال �ملدر�شي 
�أحدث قيمة م�شافة يف حتفيز �لتالميذ وزيادة تقدير �لتالميذ 
و�الأكرث  تنوعا  �الأكرث  �ال�شتعمال  خالل  من  للدرو�ص  و�ملدر�شني 

دينامية للمو�رد.
تكنولوجيات �لإعالم و �لت�سال و�لكتب �ملدر�سية

على   - �الأخرى  �الت�شال هي  و  �الإعالم  تكنولوجيات  ز�حمت    
دور  بذلت  و هكذ�   �ملدر�شية.  �لكتب  �لتفاعلية-  �ل�شبورة  غر�ر 
�لن�شر جهد� معترب� لعر�ص �لن�شخ �لرقمية لكتبها �لبيد�غوجية 
دون  حاليا  متوفرة  رقمية  �شال�شل  عدة  جند  لذلك  �جلديدة. 

�لق�شاء على �لن�شخ �لورقية.
على  �أو  �ملدر�شني  على  �شو�ء  فائدة  ذ�ت  �لرقمية  �لكتب  تعترب 
�لتالميذ؛ �إذ يتم عر�شها يف �لق�شم عن طريق �إ�شقاط �لفيديو 
�ل�شوء  �لفو�ئد: تركيز  �لتفاعلية. من هذه  �لرقمية  �ل�شبورة  �أو 
��شتعمال  حمتوياته،  على  �لتعليق  �لدر�ص،  مفاهيم  �أهم  على 

�لرو�بط �ملختلفة الإثر�ئه.
لقد فتحت دور �لن�شر مو�قع رقمية ميكن تفح�ص مو�رد متنوعة 

فيها مثل �لكتب �لبيد�غوجية، و�شعيات �لتعلم و�لتقييم �أو �أي�شا 
ميكن  كما  �ال�شتعر��شية،  �أو  �لتعليمية  �لكفاء�ت  تقييم  �شبكات 

حتميلها.
��شتعمالها  يت�شع  بد�أ  �لتي   - �اللكرتونية  �للوحة  �إدماج  مت  كما 
بالرغم من عدم تعميمها - د�خل �لقاعة �لدر��شية �لتي �شارت 
تتجهز بها �أكرث فاأكرث، و �شار باالإمكان لهذه �للوحة �لتخفيف من 
حمفظة �لتلميذ من خالل �حتو�ئها على جميع �لكتب �ملدر�شية 

ب�شورة رقمية و على �أدو�ت رقمية �أخرى.
بالتكنولوجيات  فاأكرث  �أكرث  حاليا  تتجهز  �ملد�ر�ص  �أن  ومبا 
�للوحة  ت�شهل  جديدة،  بيد�غوجية  وظائف  �أدرجت  �لال�شلكية، 
�أن�شطة  �إجناز  �لتالميذ  باإمكان  �أ�شبح  فقد  تطبيقها؛  �لرقمية 
�ل�شابكة  عرب  للمدر�ص  و�إر�شالها  �لرقمية  �لكتب  يف  مقرتحة 
بالتعليق  يقوم  و  �الأعمال  �ملدر�ص  بذلك  في�شتلم  فردي،  ب�شكل 
عليها ويقّيمها ثم يرجعها من بعد ذلك للتالميذ. و من �لو��شح 
�لبيد�غوجيا  يعّزز  و�لتالميذ  �ملدر�ص  بني  �لتفاعل  هذ�  �أن 
�أن يكون  �أو �لتعاون  ي�شهلها. كما ميكن لهذ� �لتفاعل  و  �لفارقة 
بني �ملدر�ص و�ملتعلم �أو بني �ملتعلمني فيما بينهم عند �إجنازهم 
توفري  ب�شرط  �لدر��شة  مقاعد  خارج  حتى  تعاونية،  مل�شاريع 
�ل�شابكة. و هذ� ما جعل �لبع�ص يقول » �إن تطور �لتكنولوجيات 
�لتفاعل  من  كبري  حد  �إىل  تعزز  �لرقمية  �لو�شائل  و  �لال�شلكية 

و�لتعاون عند �ملتعلمني«.

�أية درو�ش م�ستخل�سة للجز�ئر؟
من �ل�شروري على �جلز�ئر �أن تتخذ �إجر�ء�ت جادة و �شجاعة 
فيما يتعّلق بتكنولوجيات �الإعالم و �الت�شال من �أجل �شّد �لفجوة 
�لرقمية - على �الأقل – �ملوجودة بينها و بني �لدول �ملجاورة لها 
و �لدول �لعربية فيما يخ�ص بالرقمنة. يفر�ص �ال�شتثمار �لكبري 
نف�شه يف جتهيز و تزويد �ملوؤ�ش�شات �ملدر�شية ب�شبكات �الأنرتنت 
)�الأولوية للطور �البتد�ئي(، و ب�شكل �أخ�ص يف تكوين �ملدر�شني 
�لذين ُيعتربون حجر ز�وية �لنظام �لرتبوي ككّل. و بالرغم من 
�جلهود �ملبذولة يف هذ� �مليد�ن فاإن �لقليل منهم فقط ي�شتعملون 
فوفق  �ليومية.  ممار�شتهم  يف  �الت�شال  و  �الإعالم  تكنولوجيات 
عّدة �شهاد�ت، يبدو �أن �ال�شتعمال �الأكرث �نت�شار� هو ذ�ك �ملتعّلق 
با�شتعمال )ب�شكل �أخ�ص من طرف مدر�شي �لعلوم( �حلا�شوب 

�أو �لفيديو �إ�شقاط لتو�شيح بع�ص مفاهيم �لدرو�ص.
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وكمية(  )نوعية  ُمتلطة  مقاربة  �عتمدنا  �أح�شن،  �لريا�شيات 
تعليم  ُم�شتند�ت )منهاج  در��شة  �لتالية:  �الأجهزة  تتمحور حول 
��شتبيان.  و  مقابالت  مدر�شية(،  كتب  به،  �ملعمول  �لريا�شيات 
موؤ�ش�شة   12 �إىل  ينتمون  �شا  مدرِّ  46 من  �لبحث  عينة  تتكّون 
عمومية: ثانوية و �إكمالية مبدينة ليربفيل. و بعد �عتماد �أدو�ت 
�لبحث وزعنا �ال�شتبيان مبا�شرة على �الأ�شاتذة مغتنمني فر�شة 
منحهم  مّت  حيث   ،BEPC �متحان2013  مر�كز  يف  تو�جدهم 
ب�شعة �أيام لالإجابة. و قدد مّت جمع 38 �إجابة �أي بن�شبة %82,6.

تكنولوجيات  نفعية  مدى  حول  متحورت  �لتي  �الأ�شئلة،  �شمحت 
عن  بالك�شف  �لتعليمية،  ممار�شتهم  يف  �الت�شال  و  �الإعالم 
الإدماج  ملحوظ  ��شتعد�د  �ملُدّر�شني  من    %65،8 لدى   �أّن 
تكنولوجيات �الإعالم و �الت�شال يف تعليمهم غري �أّن 34,2% ال 

يرغبون - نوعا ما - يف ذلك.
فر�شة  �لريا�شيات  مادة  ملُدّر�شي  كانت  �إن  معرفة  �أردنا 
��شتعمال تكنولوجيات �الإعالم و �الت�شال يف �لتعليم ) م�شتوى 
عموما  ��شتعمالهم  فاإّن  ت�شريحاتهم،  ح�شب  ��شتعماالتها(. 
�رتفاع  من  بالرغم  كاف.  غري  �لتعليم  يف  �لرقمية  للو�شائل 
 ،)%84,9( �لعلمية  �حلا�شبة  يوميا  ي�شتعملون  �لذين  ن�شبة 
�الإعالم  و�شائل  ي�شتعملون  �ملُجيبني  33,4% من  �أّن هناك  غري 
�الختبار�ت  مو��شيع  تقدمي  و  �لدرو�ص،  �شند�ت  الإعد�د  �الآيل 
�جلربية،  �حل�شابات  الإجر�ء  �ملُجدول   %9,5 ي�شتعمل  و   ...
ُمنحنيات  ت�شنيف �ملعطيات يف جد�ول و متثيالت على �شكل  و 
�أو ر�شوم بيانية، و �لقيام مبحاكاة يف جمال �الإح�شاء. و ي�شتعمل 
�شكال،  �الأ ن�شاء  الإ 5,2 %برجميات جربية للمقاربة �لدينامية 

و ي�شتعمل 3,6 %  �ل�شابكة )�الأنرتنت( للقيام بالبحث �لوثائقي، 
يف  �الإلكرتوين،  �لربيد  و  �الأنرتنت  على  برجميات  ي�شتعملون  و 
حني ي�شتعمل 45,3 % و�شائل �الإعالم �الآيل الأغر��ص �شخ�شية.

باإدماج  �ملرتبطة  �لعو�ئق  يف  �ختالفا  هناك  �أّن  �الأ�شاتذة  بنّي 
�لبيد�غوجية.  ممار�شتهم  يف  و�الت�شال  �الإعالم  تكنولوجيات 
يف �ل�شنف �الأّول لذلك، نق�ص تقدمي �لتكوين �الأّويل و �مل�شتمر 
فيما يخ�ّص ��شتعمال هذه �لتكنولوجيات يف تعليم �لريا�شيات. 
65% من �ملُجيبني بنق�ص �لتكوين يف �ال�شتغالل  ُينّدد  بالفعل، 
بينهم  من   و  �الت�شال.  و  �الإعالم  لتكنولوجيات  �لبيد�غوجي 
عائقا  �لرتبوية  �ملوؤ�ش�شات  يف  �لتجهيز�ت  نق�ص  يعترب   %45

كبري� دون �إدماج تكنولوجيات �الإعالم و �الت�شال يف ممار�شتهم 

�لتعليمية. و منهم 30%يعترب غياب �لعون �ملكّلف بالدعم �لتقني 
على م�شتوى كل موؤ�ش�شة، هو بحد ذ�ته عائق رئي�شي دون �إدماج 
�إذن  �لتعليمية.  �الت�شال يف ممار�شتهم  و  �الإعالم  تكنولوجيات 
عرّبو� عن  منهم  )%95(  كبرية  ن�شبة  �أن  �مل�شتغرب  من  لي�ص 
حاجتهم للتكوين يف ��شتعمال برجميات ريا�شياتية. كما طالب 
يعترُبون  الأّنهم  تثمينهم،  �شرورة  عن   )%52( منهم  �لعديد 
�ملمار�شات �لتي ُتدمج تكنولوجيات �الإعالم و �الت�شال يف �لتعليم 
�أنها �بتكار�ت، و على �ملدّر�شني �لذين ي�شتعملون �لتكنولوجيات 
�ل�شلطات  طرف  من  خا�شة  و  نظر�ئهم  طرف  من  ُي�شَندو�  �أن 

�لرتبوية.
�إىل  �حلاجة  �شرورة  �ملُدّر�شون  �قرتح  ما  بني  من  �أن  ن�شتنتج 
ومن  �الت�شال.  و  �الإعالم  تكنولوجيات  ��شتعمال  يف  �لتكوين 
بينهم من طالب بتكوين عام يف ��شتعمال تكنولوجيات �الإعالم 
تكوين  يف  يرغبون  �آخرون  و  �لريا�شيات.  تعليم  يف  �الت�شال  و 
��شتعمال  يف  �لتحّكم  ق�شد  برجميات  ال�شتعمال  ُمتخ�ش�ص 
و برجميات �حل�شاب  �لهند�شي  �الإن�شاء  و برجميات  �ملُجدوالت 
�ل�شكلي. كما طالبو� بتزويد �ملوؤ�ش�شات بالتجهيز�ت و �لربجميات 
�لتي تتالءم  مع تعليم �لريا�شيات؛ و بتقنّيني �أكفاء يف �ل�شيانة. 
هات و �لتطلُّعات فيما  و باعتماد على �شيا�شة وطنية حُتدد �لتوجُّ
�لرتبية  يف  �الت�شال  و  �الإعالم  تكنولوجيات  ��شتعمال  يخ�ص 

عامًة و يف تعليم �لريا�شيات خا�شًة. 

�خلامتة  
�أردنا من خالل هذه �لدر��شة، �لتعرف على مدى ��شتعمال 
و  جهة،  من  �لتعليم،  يف  �الت�شال  و  �الإعالم  تكنولوجيات 
دون  حتول  �لتي  �ل�شعوبات  على  �لتعرف  �أخرى  جهة  من 
تعليم  يف  �الت�شال  و  �الإعالم  لتكنولوجيات  ناجح  �إدماج 
ُمعترَب�  �أّن عدد�  نتائجها  �أظهرت حتليل  �لريا�شيات. و قد 
�لتكنولوجيات  كرها  �أو  طوعا  ي�شتعملون  �ملدر�شني  من 
ب�شفة مبتدئة و لكّنه ال َيبدون معار�شة الإدماج تكنولوجيات 

�الإعالم و �الت�شال يف ممار�شاتهم. 

           
 

يهتم هذ� �ملقال بتقدمي معلومات  �شو�ء عن حقيقة تكنولوجيات 
�لثانويات  يف  �لريا�شيات  تعليم  يف  �الت�شال  و  �الإعالم 
�الإكماليات بليربفيل �أو عن ت�شور�ت �الأ�شاتذة يف حماوالتهم  و 
�لتي  �ملقابالت  ح�شب  تعليمهم.  يف  �لرقمية  �لو�شائل  الإدماج 
نظر  وجهات  لتف�شري  �شعينا  �ال�شتبياين،  �لتحقيق  و  �أجريت 
�ملدّر�شني �لذين �أجابو� على حتقيقنا و در�شو� �لعو�ئق �لتي تعرقل 
�ال�شتعمال �لفّعال للو�شائل �لرقمية يف �لق�شم. فعموما، ي�شتعمل 
فقط.  �لقاعدية  للوظائف  �إاّل  �لعلمية  �حلا�شبات  �ملجيبني  كل 
و ي�شتعمل �لقليل منهم �الأد�ة �ملعلوماتية للتعليم. و قد �أظهَرت 
�إدماج تكنولوجيات  �أ�شا�شيني وجيهني يف عملية  �لنتائج عاملني 
حت�شني  بالتايل  و  �لريا�شيات،  تعليم  يف  �الت�شال  و  �الإعالم 
تعلُّم هذه �ملادة. يتمّثُل هذ�ن �لعامالن يف: تكوين �الأ�شاتذة يف 
�لتعليم، و جتهيز  ��شتعمال تكنولوجيات �الإعالم و �الت�شال يف 

�ملُوؤ�ش�شات باملعد�ت و �لربجميات.
�أو يف جمال  جُمتمعنا   �شو�ء يف  هامة  مكانة  �لريا�شيات  حتتّل 
يف  موجودة  فهي  بالفعل،   .)Boro Issa، 2011( �لرتبية 
�لعريقة   « �لعلوم  هذه  ت�شّكل  و  �ليومية،  حياتنا  من  مكان  كل 
»جمموعة من �لو�شائل �ل�شرورية لالأ�شالك �ملهنية �ملتعددة  يف 
�لهند�شة  جماالت  من  كّل  �ملثال  �شبيل  فعلى  �لقطاعات.  جميع 

و �الإر�شاد �جلوي و �الإح�شائيات و �لهاتف �ملحمول و �الأنرتنت 
و�لنقل ت�شتعمل يف ن�شاطاتها مناذج و نظريات ريا�شياتية. و هذ� 
ما يف�ّشر جزئيا ملاذ� من م�شلحة �أ�شحاب �لقر�ر �لبيد�غوجي 
�لبحث عن حت�شني �لتعليم و �لتكوين يف هذ� �ملجال. و هو �ل�شبب 
�لذي مل يجعل �لغابون ��شتثناء؛ �إذ �لتزم بالتعاون مع �ليون�شكو 
�لثانويات  يف  �لعلوم  تعليم  يف  �فرت��شي  مرب  �إن�شاء  على 
�ل�شنة  من  بدء�  �لتطبيق  حّيز  يف  �شيدخل  �لذي  �الإكماليات  و 
بع�ص  تكييف  �ملخرب  هذ�  ي�شتهدف   .2014-2013 �لدر��شية 
�ملمار�شات يف تعليم �لعلوم عامة و �لريا�شيات خا�شة بو��شطة 

تكنولوجيات �الإعالم و �الت�شال. 
جّد�  بارزة  �شديدة  موؤ�ش�شاتية  رغبة  هناك  كانت  �إذ�  بالتايل، 
تعليم  يف  �الت�شال  و  �الإعالم  تكنولوجيات  �إدماج  تطوير  بغية 
�لو�شائل  ماهي  لها؟  فعلية  ممار�شات  هناك  فهل  �لريا�شيات، 
يف  ر�أيهم  ما  �لريا�شيات؟  �أ�شاتذة  ح�شب  �مل�شتعملة  �لرقمية 

ذلك؟
يف  ُم�شاعدة  عنا�شر  تقدمي  �أي�شا  هو  كهذه  در��شة  من  �لهدف 
�لقر�ر�ت �لتي ميكن �أن ُتّتخذ لتح�شني ��شتعمال جدِّ مهم لهذه 

�لتكنولوجيات يف �ملدر�شة.
لتعليم  �لرقمية  �لو�شائل  �إدماج  عملية  عنا�شر  در��شة  �أجل  من 

استعمال أساتذة الرياضيات لتكنولوجيات اإلعالم 
و االتصال في التعليم المتوسط و الثانوي بليبرفيل.

    �أوبونو مبا �أنا�ستازي
OBONO MBA Anasthasie

   - �أ�شتاذة تكنولوجيات �الإعالم و �الت�شال يف �ملدر�شة
 �لعليا لالأ�شاتذة بليربفيل

  و zنڤامبا نڤوهانڤ موري�ش
NGAMBA NGOHANG Maurice
Léon Mba أ�شتاذ �لريا�شيات يف ثانوية� ،   

 ليربفيل 
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و �لر�بع ع�شر مثل مدر�شة �أبي كامل )تويف �شنة 930(، مدر�شة 
)تويف  �ل�شمو�أل  مدر�شة  �أخري�  و   )1029 �شنة  )تويف  �لكرجي 
1175(. يبدو �لر�بط بني هذه �ملد�ر�ص و بني �ملغرب  �شنة 
كامل،  و�أبي  �خلو�رزمي  مدر�شتي  يف  جّد�  و��شحا  �الأندل�ص  و 

ولكنه �أقل و�شوحا يف مدر�شتي �لكرجي و �ل�شمو�أل.
�الأندل�ص  و  �ملغرب  يف  �جلرب  جمال  يف  �لعلمية  �الأن�شطة  بد�أت 
منذ �لقرن �لتا�شع. �إّن كتاب » �خت�شار �جلرب و �ملقابلة« لعامل 
حول  �أطروحة  عن  عبارة  هو  بدر  �بن  �الأندل�شي  �لريا�شيات 
تقاليد  يف  تندرج  �أّنها  كما  جربية  عمليات  فيها  يلخ�ص  �جلرب 
�لريا�شيات  باأرجوزة عامل  يتعّلق  فيما  �أبي كامل.  و  �خلو�رزمي 
فهي  مبر�ك�ص(،   1204 �شنة  )تويف  �ليا�شمني  �بن  �ملغاربي 
تعر�ص خو�رزميات حلّل �ملعادالت �ل�شت �لنموذجية و �ل�شّماء. 
فيما  �أما  للحفظ.  م�شاعدة  كاأد�ة  �لتوليفات  هذه  ��شتخِدَمت 
�ملغاربي  �لريا�شيات  لعامل  �لتذكار«  و  �لبيان   « كتاب  يخ�ص 
ار )كان حّيا �شنة 1175(، فهو يتناول �لرتقيم، عمليات  �حل�شّ
ح�شابية لالأعد�د �ل�شحيحة و للك�شور،... يتعّلق �الأمر بامل�شدر 
�الأندل�ص.  و  �ملغرب  لعلم  بالريا�شيات  �ملرتبط  و  ِقَدما  �الأكرث 
ار يف كتابه هذ� �أرقام �لُغَبار و خط �لك�شر. كما  ي�شتخدم �حل�شّ

يحّدد متلف �أنو�ع �لك�شور و يحتفظ برمز معنّي لكل نوع منها. 
)...(

ن�شري �إىل �أّن هذ� �لكتاب ��شُتِهر يف �أوروبا ُمرَتَجما �إىل �لعربية 
من ِقبل مو�شى �بن تيبون يف مونتبوليي �شنة 1271.  

�لتقاليد �جلربية يف بالد �لإ�سالم عند �بن خلدون
بعد عر�ص �ملبادئ �الأ�شا�شية للجرب يف مقّدمته، قام �بن خلدون 
�إىل  و�شوال  �ملعارف �جلربية  تناوب  مة عن  قيِّ معلومات  بتقدمي 
�خلو�رزمي  �هلل  عبد  �أبو  »كان  فيه:  يعي�ص  كان  �لذي  �لع�شر 
�أّول من كتب عن هذ� �لفرع )�جلرب(، ثّم بعدها �أتى �أبو كامل 
�شجاع �بن �أ�شلم. لطاملا �ّتبعنا منهج )�خلو�رزمي( و بحثه حول 
�مل�شكالت �ل�شّت للجرب و �لذي يعترب و�حد� من �أف�شل �ملوؤّلفات 
بينهم  –من  �ملوؤّلفني  من  �لعديد  قام  �ملادة.  هذه  يف  مة  �ملُنظَّ
)من  �لُقر�شي  �شرح  يعترب  و  ر�ئعة،  �شروح  بكتابة  �أندل�شيون- 

بجاية( و�حد� من �أف�شلها«. 

 ليوناردو فيبونات�سي

مقدمة
موؤّلفات  على  ع�شر-  �لتا�شع  �لقرن  منت�شف  يف  �الطالع–  كان 
للبحوث  �بن خلدون )1332-1406( مقدمة  �الجتماع  عامل 
�لعربي.  �ملغرب  يف  �لو�شطى  �لع�شور  ريا�شيات  حول  �الأوىل 
و منذ ذلك، �كت�شف �لدور �لكبري �لذي قامت به هذه �لريا�شيات 
تعميم  ذلك  من  �ملتو�ّشط،  �الأبي�ص  �لبحر  عرب  �ملعرفة  ن�شر  يف 
 Léonardo فيبونات�شي  ليوناردو  �ل�شهري  �لريا�شيات  عامل 
يف  �لعربية  لالأرقام   )1241-1170(  Fibonacci

��شتعمال ترميٍز خا�ص، و �لتاأثري على مبادئ �ملنطق  و  �أوروبا، 
 Raymond لول  ر�ميوند  �لكتالوين  للفيل�شوف  �لريا�شياتي 

.)1315-1235( Lulle

و �نطالقا من �شروحات ثقافية و علمية متلفة، يقرتح �لق�شم 
ني �كت�شاف �لتقاليد �جلربية   �الأّول من هذ� �ملقال لغري �ملخت�شّ
يف �ملحيط  �ملغاربي، من خالل عر�ص م�شاهمة �أبرز �لعلماء من 
�لقر�شي  �ليا�شمني،  �بن  �مليالدي:   15 �لقرن  �إىل   12 �لقرن 
�ص  )بجاية(، �بن �لبّناء )مر�ك�ص(،... �أّما �لق�شم �لثاين فيتعرَّ

�إىل تاأثري )هذه �لتقاليد( يف عمل ليوناردو فيبونات�شي.

بد�ية �جلرب
�لبابليني  لدى  موجودة  كانت  �جلربية  �ملقاربة  ّن  �أ يبدو 
و �ليونانيني و �لهنود. �إاّل �أّننا ن�شّجل باأّن �جلرب ن�شاأ بني �أح�شان 

�حل�شارة �الإ�شالمية، و بالتحديد مع ظهور مدر�شة �خلو�رزمي 
)تويف �شنة 850(. ثّم ظهرت عّدة مد�ر�ص ما بني �لقرن �لتا�شع  

تأثير الجبر عند المغاربة على عمل عالم الرياضيات 
اإليطالي ليوناردو فيبوناتشي )1241-1170( 

�لربوفي�سور جميل عي�سان و م�ساعديه
جمعية علمية - Gehimab )فريق �لدر��شات و �لبحث حول تاريخ �لريا�شيات 

يف بجاية(
http://www.gehimab.org
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بت�شنيف  يحتفظ  مل  فيبونات�شي  ليوناردو  �أن  �إال  حّلها.)...(  و 
�خلو�رزمي و �أبي كامل معادالت �لنموذج �لثاين. 

يف �الأخري، قّدم �لقر�شي بر�هني متلفة قليال عن بر�هني �أبي 
يف  و  بجاية،  يف  �جلرب  تعليم  �أّن  �كتاب  هذ�  وجود  ُيبنّي  كامل. 
�ملغرب و �الأندل�ص قد بلغ م�شتًوى عاٍل خالل فرتة �إقامة ليوناردو 

فيبونات�شي.

�بن �لبّناء و ن�سر �جلرب
�لو�شطى  �لقرون  يف  �لريا�شياتية  �لتقاليد  ر  نح�شُ �أن  ميكن 
�لتقاليد  هذه  بد�أت  فقد  ر��شخة؛  معرفة  من  �نطالقا  للمغرب 
تاأخذ مكانها يف �لقرنني 13 و 14 من خالل �الإ�شهام �الأ�شا�شي 
للمدر�شة �ملر�ك�شية. و قد �أ�ّش�ص هذه �ملدر�شة عامل �لريا�شيات 
من  �لعديد  كان  و   ...) 1256-1321م   ( �لبّناء  �بن  �مل�شهور 

تالمذته و �شر�حه من �جلز�ئر و تون�ص.
كان �أبو �لعبا�ص �أحمد - �شليل �الأمر�ء �حلماديني - تلميذ� البن 
د�خل  �الإجازة  هذه  على  عرث  قد  و  �أ�شتاذه  �أجازه  �لذي  �لبناء 
مكتبة  د�خل  »�لتلخي�ص«  بعنو�ن   مطوط  كتاب  من  �شورة 

�الأ�شكوريال )��شبانيا()...(.
و كان �لعابلي �لتلم�شاين) تويف يف 1356( من بني �لطلبة �ملهمني 
�لتي  بتلم�شان  �لعقلية  للعلوم  هامة  مدر�شة  موؤ�ش�ص  �لبناء  البن 
كان من طلبتها �لعقباين) 1320 - 1408 (، �بن ز�غو)�ملتويف 
�حلافظ)1439-1364(،  مرزوق  �بن   ،)1445 يف 
 -1386( �لقالقا�شي   ،)1456 يف  �ملتوفى  ثاين)  �لعقباين 
علي  �أبو   ،)1461 حلب   -1419 بجاية  �مل�شد�يل)   ،)1412

قد  �ل�شنو�شي)1426-1490(،...و  �أبركان)1453-1353(، 
و��شل  �أنه  �إال  طلبته  من   )1406 يف  خلدون)�ملتوفى  �بن  كان 
تناوله ملو�شوع  يف�شر  و هذ� ما قد  تون�ص.  بعد ذلك يف  در��شته 

�لريا�شيات يف مقدمته. 
قنفوذ  �بن  له  تتلمذ  �لذي  �للجعي  �ملغربي  طلبته  من  كان  كما 
)1339-1406( من ق�شنطينة و �بن حيدر)�ملتوفى يف 1413( 
من بجاية �للذين �شار� من �ل�شر�ح �ملهمني البن �لبناء �للذين 

على �أ�شا�ص كتاباتهما متت كتابة �شرية �شيخهما.

كتاب  �لأ�سول يف �جلرب و �ملقابلة  لبن �لبناء 
كتابات  من  �لعديد      H.P.J Renaud ذكر   1938 �شنة  يف 
موؤلفه  يف  بني  �لذي  �لقا�شي  �بن  مثل  و�ملوؤرخني  �ل�شري  كتاب 
�الإمام  ل�شرح  تلخي�شا  يكون  قد  �لكتاب  �أن هذ�  »درة �حلجال« 
�لذي عا�ص  �لريا�شيات،  �ملتعمق يف علوم  �لقر�شي  �لقا�شم  �أبي 

ببجاية.
كما قام �أحمد جبار بتحليل و حتديد عنا�شر جديدة موجودة يف 
هذ� �لكتاب - �لذي �عترب �آخر �أكرب موؤلف يف �ملغرب و �الأندل�ص- 
و �لذي – ح�شب جبار – يتبع متاما �لتقاليد �جلربية الأبي كامل.

�الأول  تناول �جلزء  �إىل جز�أين:  �الأ�شول متفرع  �أن كتاب   يبدو 
�ل�شماء،  �الأعد�د  ح�شاب  �أبو�ب :  ثالثة  يف  �جلرب  �أ�شا�شيات 
ملحقاتها.  و  �لنموذجية  �ملعادالت  حل  و  �حلدود  كثري  ح�شاب 
با�شتخد�م  �مل�شائل  �أنو�ع  فتناول حل متلف  �لثاين  �أما �جلزء 
طرق جربية، بدء� بعر�ص و حل م�شائل ذ�ت �حللول �ل�شحيحة 

�أو �لناطقة ثم �مل�شائل ذ�ت �حللول �ل�شماء.

�خلو�رزمي، موؤ�ّس�ش �لتقاليد �جلربية يف �لبالد 
�لإ�سالمية

 �إّن �أّول عامل يف �جلرب ذكره �بن خلدون هو �لفار�شي حممد بن 
وموؤّلف  �لريا�شيات  عامل   ) م   850-780  ( �خلو�رزمي  مو�شى 
�أّول كتاب يف �جلرب« كتاب �جلرب و �ملقابلة ». يعود م�شطلح جرب 
�إىل عملية نقل حدود �شالبة من طرف معادلة �إىل طرفها �الآخر، 
بحيث ال يكون يف كال �لطرفني �شوى حدود موجبة. �أما �مل�شطلح 
كال  يف  �ملت�شابهة  �حلدود  تب�شيط  يعني  فهو  مقابلة«،   « �لثاين 
طريف �ملعادلة. تخ�ص هذه �لنظرية - يف �لو�قع - حّل معادالت 

من �لدرجة �الأوىل و �لثانية.
�لنظام  قّدم  �أن  -بعد  كتابه  من  �الأول  �لق�شم  يف  �ملوؤّلف  قام 
�جلرب  �أ�ش�ص  ت�شّكل  �لتي  �الأ�شلية  �حلدود  بتعريف  �لع�شري- 
لديه مبا يف ذلك: �الأعد�د �ملفردة ، �ملجهول �أو �جلذر �أو �ل�شيء، 

�ملربع �أو �ملال.
�أنو�ع  بتقدمي  �خلو�رزمي  قام  �الأ�شلية،  �حلدود  قّدم  �أن  بعد 
�ملعادالت �لنموذجية �ل�شّت. و من ثّمة �أعطى خو�رزميات �حلل  
و عر�شا هند�شيا ملختلف �شيغ �حللول. و در�ص بع�ص خ�شائ�ص 
�لرتبيعي  �جلذر  خ�شائ�ص  و  �حل�شابية  �لعمليات  تطبيق 
�أربعني  �أعطى  ذلك،  بعد  لديه.  �جلرب  يف  �لثالثة  للمو��شيع 
�أن ن�شتعني بو�حدة من �ملعادالت  م�شكلة تبنّي كيف يتعنّي علينا 

�لنموذجية �ل�شت.
�مل�شاكل  بع�ص  �خلو�رزمي  يحل  بحثه،  من  �لثاين  �لق�شم  يف 
�أدو�ت  با�شتخد�م  �لقيا�شات  �لتجارية،  بال�شفقات  �ملتعلقة 
�أنهى موؤّلفه بتطبيق �جلرب  و  جربية ماأخوذة من �لق�شم �الأول. 
على علم �ملو�ريث. ن�شري �إىل �أن م�شطلح »خو�رزمية« م�شتق من 

��شم �خلو�رزمي.

�أبو كامل، خليفة �خلو�رزمي �لرئي�سي
�الإ�شهام  بف�شل  تو�ّشع �حل�شاب �جلربي  بعد بحث �خلو�رزمي، 
�لكبري للم�شري �أبو كامل �شجاع بن �أ�شلم ) 850-930 م (. قام 
هذ� �ملوؤّلف يف كتابه بالتو�شع يف �الأفكار �لرئي�شية �لتي و�شعها 
�خلو�رزمي حماوال بذلك تف�شيل و تو�شيح بع�ص �لنقاط �ملبهمة 
توؤّدي  عديدة  م�شائل  �أي�شا  ��شتنتج  كما  �خلو�رزمي.  بحث  يف 

غالبا �إىل �أنو�ع �أخرى من �ملعادالت غري �ملعادالت �ل�شت.

بد�أ �أبو كامل يف �لق�شم �الأول بحل �ملعادالت �لنموذجية �ل�شت و 
�حل�شاب �جلربي. ثم �أعطى يف �لق�شم �لثاين م�شائل للتطبيق، 
�إ�شهامه  يظهر  �لتفا�شيل.  من  مبزيد  لكن  كاخلو�رزمي،  متاما 
يف �لق�شم �لثالث من �لبحث، خالل در��شة �ملعادالت �أين تظهر 
�أعد�د �شّماء، �إ�شافة �إىل �الأعد�د �ل�شحيحة و �لك�شور �لعادية، 
�أي�شا يف �لق�شم �لر�بع من كتابه يف ح�شاب  �إ�شهامه  كما يظهر 

عنا�شر �مل�شّلعات.
�جلذر،  �لعدد،  �خلو�رزمي)  عرّفها  �لتي  �ملقادير  على  عالوة 
)�لكعب(،  �ملكعب  مثل  �أخرى  مقادير  بحثه  يف  نالحظ  �ملال(، 
و  �ملال  بني  باجلمع  ذلك،  �إىل  ما  و  �ملال(،  )مال  �ملربع  مربع 
�شلفه- ال  �أنه -مثل  �إال  �ل�شاد�شة.  �لدرجة  �إىل  للو�شول  �لكعب، 

ي�شتعمل �لرموز)...(.

�لقر�سي و تو�ّسع �لتقاليد �جلربية بعد �أبي كامل
يف  �لثالث  �لعامل  1184م(  �شنة  �ملتوفى   ( �لقر�شي  كان 
�لريا�شيات �لذي ذكره �بن خلدون. و �أ�شله من ��شبيلية. عا�ص 
�ص يف �جلرب و علم �ملو�ريث... نذكر  و ن�شط يف بجاية، تخ�شّ
من بني تالميذه �أبا حممد �لبجائي )تويف �شنة 1223م(، �أحد 
يف  �ملتخ�ش�ص  �لغربيني  ذكرهم  �لذين  بجاية  علماء  و  ق�شاة 
�ل�ِشرَي  ُكَتاب  �إليه بع�ص  �أ�شند  �شنة  1314م(.  �لرت�جم )تويف 
يف  موجز  موؤلفات:  ثالث  فرحون،...(  �بن  �خلطيب،  )�بن 

تالو�ت �لقر�آن، ُموؤلَّف يف علم �ملو�ريث و �شرح مهم يف �جلرب.
كل  �شمن  من  �أنه  خلدون  �بن  �أّكد  �لقر�شي،  عن  باحلديث 
من  و�حد�  �لقر�شي  �شرح  يعترب  كامل،  الأبي  �جلرب  �ُشُروحات 
يف  �أثر  له  كان  �لذي  �لوحيد  �ل�شرح  �إّنه  تاأليفه.  مت  ما  �أف�شل 

�ملوؤّلفات �ملغاربية.
–�نطالقا  �أحمد جّبار  �لكتاب، الحظ  فيما يخ�ص حمتوى هذ� 
�شنة  )تويف  �لغرناطي  زكريا  �بن  �أعطاها  �لتي  �ملعلومات  من 
 1403م( يف كتابه �ل�شرح �لكبري- باأّن �لقر�شي مل يقم باإعد�د 

عليها  �أدخل  و  �ملادة  �أخذ  بل  كامل.  �أبي  لبحث  �شرح كال�شيكي 
�أواّل، على م�شتوى تن�شيق �ملو��شيع �ملُقرَتحة،  بع�ص �لتعديالت: 
�حلدود،  كثرية  و  �حلّد  وحيدة  �لعمليات  من  مثال  �نطالقا 
�ملعادالت  م�شتوى  على  بعدها  و  �ملعادالت.  حل  يف  �ل�شروع  قبل 
لكيفية عر�شها      �لقدمي  �لت�شنيف  بتغيري  �لب�شيطة،  �لنموذجية 
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�لريا�سيات يف بجاية و فيبونات�سي
اأ( ليوناردو فيبونات�سي يف بجاية 

كان لبجاية �شرف �حت�شانها لفيبونات�شي، نتعرف على ذلك من 
خالل �شهادته نف�شها يف ديباجة كتابه Liber Abaci . �إن الإقامته 
يف بجاية و يف مر�كز �أخرى من �لبحر �ملتو�شط تاأثري� و��شحا 
�حل�شاب  بجاية  يف  تعّلم  فقد  فيبونات�شي؛  ريا�شيات  يف  جّد� 
�جلرب  �أ�شا�شيات  �ملركبة،  و  �لب�شيطة  �لك�شور  كتابة  �لهندي، 

ح�شب تقاليد �خلو�رزمي و �أبي كامل )...(. 
ب( علم اجلرب عند ليوناردو دو بيزا

علماء  مثل  مثله   – ليوناردو  �أّن  �لباحثني  من  �لعديد  �أكّد 
�لريا�شيات �ملغاربيني- كان يجهل متاما تطّور علم �جلرب و علم 

�حل�شاب يف �لقرون �الإ�شالمية �ملتعاقبة. )...(. 
�ص  Liber Abaci  �ملخ�شّ �لباب �خلام�ص ع�شر من كتابه  و يف 
للجرب، تبنّي – ح�شب ر�شدي ر�شاد-  �أّن 75 من 89 م�شاألة تطرق 
�إليها فيبونا�شي نقلها من علماء �لريا�شيات �ملغاربيني ، �أو رمبا 
�ملَُعاماِلت  كتغيري  �ملعتربة،  غري  �لطفيفة  �لتغرّي�ت  بع�ص  مع 

�لعددية، م�شائل ذكرت يف كتاب �أبي كامل و �خلو�رزمي.
من  �جلربية  بامل�شائل   15 �لباب  من  �لثالث  �لف�شل  يهتم 
)�نظر �لثانية.  �لدرجة  �إىل  للتحويل  �لقابلة  �أو  �لثانية  �لدرجة 

 )  BONCOMPAGNI، scritti،chap.XVI،part3°،p.406

منهج فيبونات�شي هو كاالآتي: يعطي �لقاعدة �لعامة و ُيتِبعها بحل 
ملعادلة مب�ّشطة؛ ثّم يعطي �لتعليل �لهند�شي لهذه �لطريقة و ذلك 
بتطبيق –مثل �أبو كامل- �القرت�حات 2.5 و 2.6 الإقليد�ص)...(.

التعليل الهند�سي لالأ�سكال العادية ال�ست
�إًذ� �الأ�شكال �لنموذجية �ل�شت للخو�رزمي  ي�شتخدم فيبونات�شي 
ترتيب  غرّي  لكّنه  �لثانية،  �لدرجة  من  معادلة  حّل  �أجل  من 
يكون  �خلو�رزمي  فح�شب  �الأخرية.  �لثالث  �ملركّبة  �ملعادالت 

ترتيب �ملعادالت �ملركبة كالتايل:
4ax2+bx=c; 5ax2+c=bx; 6bx+c=ax2.

ثم  �لر�بع  بالنموذج  بد�ية  فيبونات�شي  يحلها  و  يقدمها  يف حني 
�خلو�رزمي  ترتيب  نف�ص  �خلام�ص.  �لنموذج  بعدها  �ل�شاد�ص 
جنده عند �أبي كامل. يقّدم �بن �لبّناء يف كتابه �لتلخي�ص �شل�شلة 
�ملعادالت �ملركبة يف ترتيب �خلو�رزمي، لكنه عند عر�ص طر�ئق 
�لربهنة، يقدم �أوال �لنموذج �لر�بع ثم �ل�شاد�ص و بعدها �لنموذج 

�خلام�ص.

كون  يف  تتمثل  �خلو�رزمي  مع  فيبونات�شي  بني  �آخر  �ختالف 
معادالت  �شياق  يف  �ملعادالت  حل  قو�عد  يعطي  �خلو�رزمي 
حمّددة، يف حني يعطي فيبونات�شي �أوال �لقو�عد �لعامة و ُيتِبعها 
�لتعليل  يقّدم  �الأخري  يف  و  مب�شطة،   « منوذج   « ملعادلة  بحل 
من  �لقاعدة  تف�شري  مقارنة  ميكننا  �لطريقة.  لهذه  �لهند�شي 
�أجل حل معادلة من �لنموذج �ل�شاد�ص للخو�رزمي بالتي قدمها 

.bx+c=ax2 : فيبونات�شي
�مل�شدر  �خلو�رزمي  جرب  كون  يف  �شعيف  �الحتمال  �أّن  يبدو 
�ملبا�شر لكتابه ليرب �أبا�شي، على عك�ص �لتاأثري �لكبري الأبي كامل 
يف هذ� �ملُوؤلَّف. �إ�شافة �إىل ذلك، فاإّن �لرتميز �لذي �شي�شتخدمه 
فيبونات�شي لن يكون قد ��شتخدمه �إال بعد �إقامته يف بجاية. و هو 

ما �أ�شارت �إليه �شهادة �لغربيني.

�خلامتة
لقد كانت �لتقاليد �جلربية يف �ملغرب �لعربي ت�شتلهم يف 
ق�شمها �الأكرب من �أعمال مدر�شة عامل �لريا�شيات �مل�شري 
خلدون  �بن  يعترب  و   .)930-850( كامل  باأبي  �مل�شهور 
�لعلماء  من  �لطويلة  �ل�شل�شلة  لهذه  �شاهد�  -بالتحديد- 
�ملتعاقبني. تتمّيز هذه �لتقاليد �جلربية يف تخّل�شها �لتام 
من كل متثيل هند�شي يف �جلرب، تو�ّشع �لعمليات �جلربية 
�الأخري  يف  و  كال�شيكية،  مل�شائل  جديدة  بر�هني  لل�شفر، 

�إ�شهام �جلرب يف �لهند�شة با�شتعمال �ملعادالت.
دون  جّد�  ن�شطا  �لعربي  �ملغرب  كان  �لع�شر  هذ�  يف 
بو�شع  �لعلماء  بني  �لتبادالت  حرّية  �شمحت  قد  و  حدود. 
و  �إفريقيا  ب�شمال  خا�ّص  ترميز  و  موحّدة،  م�شطلحات 
كذلك  �لع�شر  هذ�  متيز  و   . �لكتابات  يف  تناف�ص  ظهور 
�الإ�شالمي،  �لغرب  و  �مل�شيحي  �لغرب  �ملعارف بني  بتبادل 
ترجمة  يف  �لقر�شي  و  كامل  �أبي  �أعمال  تاأثري  يظهره  كما 
عمل عامل �لريا�شيات �الإيطايل ليوناردو فيبونات�شي.                                  

                                                                                           

علماء جرب �ملغرب �لعربي ما بعد �لقرن �لثالث ع�سر 
اأ( ابن هيدور وكتابه حول جمل املعادالت 

 )1413 �شنة  تويف   ( هيدور  �بن  �لتمبوكتي  بابا  �أحمد  قدم 
�أنه عامل بارز يف �لريا�شيات باملغرب، متخ�ش�ص يف علم  على 
�حل�شاب و �ملو�ريث. �ألف �شروحا  لكتاب �لتلخي�ص » �لتمحي�ص 
�أن  �ملالحظة  مع  �حلجاب«.  رفع  كتاب«  و  �لتلخي�ص«،  �شرح  يف 
�آخر ف�شل لهذين �لكتابني البن �لبناء قد كر�ص خ�شي�شا جلرب 

QUADRATIQUE ملعادالت �لربعية�
تطرقه  عند   - �لطالب«  حتفة   « لكتاب  �ملخت�شر  �شرحه  يف 
لعمليات حل جمل �ملعادالت من �لدرجة �الأوىل)...(- بنّي �بن 
�بن  عر�شها  �لتي  غري  للحل  �أخرى  طرق  عدة  وجود  هيدور  

�لبناء.)...(
ب( العقباين و�سرحه للجرب

�الأ�شل  �لتلم�شاين  �لعقباين  �شعيد  �لريا�شيات   عامل  ز�ول 
)1321-1408( مهنة قا�شي بجاية)...( و قام بكتابة ثالثة 
�شروح تو�شيحية يف �لريا�شيات: �الأول حول �لكتاب �مل�شهور يف 
�حلويف  �الأندل�شي  �لريا�شيات  عامل  ل  ل�شاحبه  �ملو�ريث  علوم 
)�ملتوفى �شنة 1192 م( و �لثاين حول كتاب » �لتلخي�ص« البن 

�لبناء �ملحتوي على باب كامل يف �جلرب، فبد� �لعقباين على �أنه 
��شتخدم  �لذي  �ملغاربيني  �لريا�شيات  علماء  �أو�خر  من  و�حد 
من  مقتب�شة  و�شائل  �أو  �إقليد�ص  لعنا�شر  �قرت�حات  بر�هينه  يف 
�ل�شرح  �أما  للم�شلمني.  �لريا�شيات  �لتقاليد  يف  �شابقة  موؤلفات 
البن  �جلرب  يف  �لتعليمي  �ل�شعر  حول  فكان  و�الأخري  �لثالث 
�ليا�شمني)�ملتوفى �شنة 1204(. يتاألف هذ� �ل�شعر من 54 بيتا، 
يحتوي على خو�رزميات حل �ملعادالت �لنموذجية �ل�شت، متبوعة 
و  �لو�حّدية،  غري  �لر�بعة  �لدرجة  من  �ملعادالت  حلل  بطرقتني 

تنتهي بقو�عد ح�شاب حول �لعبار�ت �جلربية.

�جلرب و علم �ملو�ريث: طريقة �لقر�سي
 �أ�شار �خلو�رزمي يف بد�ية كتابه يف �جلرب» كتاب �جلرب و�ملقابلة«  
�أنه �ألفه من �أجل خدمة �لنا�ص فيما يخ�ص �ملو�ريث و�لو�شايا، 
�لقنو�ت  �شق   ، �لقيا�شات  �ل�شفقات،  �الأحكام،  �لفر�ئ�ص، 
و�لهند�شة. و�شع عامل �جلرب �لقر�شي طريقة جديدة يف جمال 
�عتربها  و�لتي  بالك�شور«  �لفر�ئ�ص  »طريقة  �شماها  �ملو�ريث 

علماء ريا�شيات �لقرنني  14و15  �بتكار� عظيما)...(.
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عنو�ن �لكتاب: تنمية �ملفاهيم و�ملهار�ت �لريا�سية
�ملوؤلف:  رم�سان م�سعد بدوي

ت  �لأردنية  �ململكة  ت  نا�سرون وموزعون(   ( �لفكر  د�ر  �لن�سر:   د�ر 
�لها�سمية

�ل�سنة: 2009 
عدد �ل�سفحات: 416

تنمية المفاهيم والمهارات الرياضية

عنو�ن �لكتاب:  طرق تدري�ش �لريا�سيات بني �لنظرية و�لتطبيق
�ملوؤلف:�لأ�ستاذ �لدكتور ح�سن علي �سالمة

د�ر �لن�سر: د�ر �لفجر للن�سر و�لتوزيع ت �لقاهرة 
�ل�سنة: 1990

عدد �ل�سفحات: 311

طرق تدريس الرياضيات بين النظرية 
والتطبيق

عنو�ن �لكتاب: طرق تدري�ش �لريا�سيات/نظريات و تطبيقات
�ملوؤلف: �إ�سماعيل حممد �لأمني

د�ر �لن�سر: د�ر �لفكر �لعربي
�ل�سنة: 2001

عدد �ل�سفحات: 304

طرق تدريس الرياضيات / نظريات 
و تطبيقات

مراجع للتوثيق
تدريس الرياضيات للطلبة ذوي 

مشكالت التعلم
عنو�ن �لكتاب: تدري�ش �لريا�سيات للطلبة ذوي م�سكالت 

�لتعلم
�ملوؤلف: �سوز�ن بريي غورغانو�ش 

�لرتجمة: �لدكتور م�سعد رم�سان بدوي 
د�ر �لن�سر:د�ر �لفكر ) نا�سرون وموزعون( ت �ململكة �لأردنية ت 

�لها�سمية
�ل�سنة: 2009

عدد �ل�سفحات: 453

عنو�ن �لكتاب: ت�سمني �لتفكري �لريا�سي يف بر�مج �لريا�سيات 
�ملدر�سية  

�ملوؤلف:  رم�سان م�سعد بدوي 
د�ر �لن�سر: د�ر �لفكر ) نا�سرون وموزعون( ت �ململكة �لأردنية 

ت �لها�سمية
�ل�سنة:  2008

عدد �ل�سفحات: 626

تضمين التفكير الرياضي في 
برامج الرياضيات المدرسية
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آراء من الميدان

�سعيد ت �ش
�أ�شتاذ مكّون يف �ملعاهد �لتكنولوجية �شابقا

آراء من الميدان
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