
   
  

    
  
  

  

  
  

يهدف هذا التقرير إلى إعطاء صورة مقربة عن سير حصة لمادة الرياضيات بتوظيف تكنولوجيا 
  :المعلومات و االتصال، و فيما يلي النقط األساسية لسير الحصة

  .بثانوية المستقبل اإلعدادية 2القاعة  ::::المكانالمكانالمكانالمكان

  .الرياضيات ::::المادةالمادةالمادةالمادة

  .علي تامويست ::::األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ

  . الثالثة ثانوي إعدادي ::::الفئة المستهدفةالفئة المستهدفةالفئة المستهدفةالفئة المستهدفة

  .دعم درس مبرهنة فيتاغورس ::::النشاط المزاولالنشاط المزاولالنشاط المزاولالنشاط المزاول

  .2009نونبر  21السبت  ::::تاريخ اإلنجازتاريخ اإلنجازتاريخ اإلنجازتاريخ اإلنجاز

أفراد حيث تعد كل مجموعة تقريرا عن مختلف  6مجموعات تتكون من  ::::طريقة العملطريقة العملطريقة العملطريقة العمل
ما األنشطة و التطبيقات و التمارين المقترحة خالل الحصة مع إبداء الرأي عن هذه التجربة، أ

األستاذ فيكمن دوره في تنشيط الحصة و الحرص على تنظيم فضاء القسم و احترام التوزيع الزمني 
  .المخصص

أوراق  – Data Showجهاز عارض  –جهاز حاسوب محمول     ::::األدوات المستعملةاألدوات المستعملةاألدوات المستعملةاألدوات المستعملة
وثيقة تضم جميع األنشطة المنجزة تسلم في نهاية  –لتحرير التقارير  A4بيضاء من حجم 

        .الحصة
        ::::ي و األهدافي و األهدافي و األهدافي و األهدافالدواعالدواعالدواعالدواع

  دمج تكنولوجيا المعلومات و االتصال في دعم درس مبرهنة فيتاغورس؛ ∆
  العمل في مجموعات بتوظيف تكنولوجيا المعلومات و االتصال؛ ∆
  االستئناس باألدوات التعليمية الجديدة؛ ∆
          )ينباستعمال السبورة و سلسلة التمار(المقارنة بين مردودية العمل بالمجموعات التقليدية  ∆
  .بين بالمجموعات بتوظيف تكنولوجيا المعلومات و االتصال و  ب

    

  المملكة المغربية
  ين األطر و البحث العلميوزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكو
  قطاع التعليم المدرسي

  األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين
  جهة سوس ماسة درعة

qان آيت ملولنيابة انزك 
  ثانوية المستقبل اإلعدادية

 21/11/2009 أزرو بتاريخ



        ::::الصعوبات و العوائقالصعوبات و العوائقالصعوبات و العوائقالصعوبات و العوائق
  ضبط الغياب بسرعة؛ ∞∞∞∞
  ؛)أفراد في كل المجموعة 6(االكتظاظ  ∞∞∞∞
  تحضير فضاء القسم؛ ∞∞∞∞
  عدم وجود ستائر لتحكم في مستوى اإلضاءة المناسبة؛ ∞∞∞∞
  .سالفاعدم تنفيذ التوزيع الزمني المخطط له  ∞∞∞∞

        ::::بعض المعيناتبعض المعيناتبعض المعيناتبعض المعينات
  شد انتباه المتعلمين لجميع األنشطة المقدمة؛ ∆
  العمل بالمجموعات؛ ∆
  تحضير أوراق بيضاء لتحرير التقارير بالنسبة لكل مجموعة؛ ∆
     نشطة المقترحة تسلم في نهاية الحصة أو تستعمل كبديل في تحضير وثيقة تشمل جميع األ ∆
  انقطاعه؛ حالة عدم وجود الكهرباء أو  ال
االشتغال داخل القسم عوض القاعة المتعددة الوسائط لكون األنشطة المقترحة ال تحتاج  ∆

  ستعمال الحاسوب بالنسبة للمتعلمين؛ابببا
  الحاسوب المحمول يسهل عملية التشغيل و التنقل و العرض؛ ∆
  و ذلك قصد) توزيع المهام(مجموعة اقتراح وضعيات تقوم على تقسيم العمل بين أفراد ال ∆
  .المدة الزمنية المخصصة لكل وضعية احترام   

        ::::انطباعات المتعلمينانطباعات المتعلمينانطباعات المتعلمينانطباعات المتعلمين
  داخل المجموعة؛ العملالتدرب على كيفية  ∞∞∞∞
  االستفادة أكثر من الحصص العادية للتمارين و الدروس؛ ∞∞∞∞
  ؛)بصفة دورية(المطالبة بتكرار مثل هذه الحصص و تعميمها على جميع الدروس  ∞∞∞∞
اإلحساس بفائدة التعاون و توزيع العمل بين جميع أعضاء المجموعة الحترام المدة الزمنية  ∞∞∞∞

  المخصصة لكل نشاط؛اااااا
  على رأي واحد؛ أهمية النقاش و االستماع لرأي كل فرد من أفراد المجموعة ثم االتفاق ∞∞∞∞
 التي تواجه تخصيص حصص باستعمال تكنولوجيا المعلومات و االتصال لمواجهة الصعوبات  ∞∞∞∞

  .المتعلمين المتعثرين في مادة الرياضياتاااااا

        ::::تقويم الحصةتقويم الحصةتقويم الحصةتقويم الحصة
، و المالحظ أن ارتفاع يمكن الجزم أن الحصة قد حققت األهداف المرسومة لها إلى حد كبير

األصوات أثناء النقاش داخل كل مجموعة يخلق نوعا من الضوضاء أحيانا و يمكن اعتباره مؤشرا 
باإلضافة إلى أن هذه الضوضاء لم  فاعل و اختالف اآلراء داخل المجموعةيدل على التإيجابيا 

  .تؤثر على سير الحصة أو على األهداف المحددة لها

        ::::توصيةتوصيةتوصيةتوصية
لتوظيف تكنولوجيا المعلومات و االتصال في تدريس الرياضيات يجب إعادة النظر في العقد 

الرياضيات و ذلك من خالل إضافة بند الديداكتيكي الذي ينظم الحياة الدراسية للمتعلم في مادة 
  .يتعلق بالحصص التي تستعمل فيها تكنولوجيا المعلومات و االتصال

    ....تاموسيتتاموسيتتاموسيتتاموسيت    أعد التقرير األستاذ عليأعد التقرير األستاذ عليأعد التقرير األستاذ عليأعد التقرير األستاذ علي
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  )5min( "و العكسية المباشرة"تذكير بمبرهنة فيتاغورس ال
 

  )7min: (التطبيق األول

1JJJJ ABC<<<<<»<íèæ]ˆÖ]<Üñ^Î<o×nÚ<»<íèæ]ˆÖ]<Üñ^Î<o×nÚ<»<íèæ]ˆÖ]<Üñ^Î<o×nÚ<»<íèæ]ˆÖ]<Üñ^Î<o×nÚA<<<<oéuoéuoéuoéu<V<V<V<VAB = 15<<<<<æ<æ<æ<æAC = 8JJJJ 
<íÊ^Š¹]<gŠu_<íÊ^Š¹]<gŠu_<íÊ^Š¹]<gŠu_<íÊ^Š¹]<gŠu_BCJJJJ< << << << <

2JJJJ EFG<<<<<»<íèæ]ˆÖ]<Üñ^Î<o×nÚ<»<íèæ]ˆÖ]<Üñ^Î<o×nÚ<»<íèæ]ˆÖ]<Üñ^Î<o×nÚ<»<íèæ]ˆÖ]<Üñ^Î<o×nÚF<<<<oéuoéuoéuoéu<V<V<V<VEF = 8cm<<<<<æ<æ<æ<æEG = 13cmJJJJ 
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  )5min: (التطبيق الثاني

ABC<<<<oéu<o×nÚoéu<o×nÚoéu<o×nÚoéu<o×nÚ<V<V<V<VAB = 12<<<<<æ<æ<æ<æAC = 5<<<<<æ<æ<æ<æBC = 13JJJJ 
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  )15min( :التمرين األول
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  )15min: (التمرين الثاني
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