كلٌة العلوم الدلٌمة

جامعة الشهٌد حمة لخضر – الوادي
السنة  :الثالثة رٌاضٌات (السداسً الخامس)لسم الرٌاضٌات واإلعالم اآللً
الممٌاس :

السنة الجامعٌة2018/2017 :

تعلٌمٌة الرٌاضٌات

االسم و اللمب ...................................:الفوج  .........:رلم التسجٌل..................:

المدة  :ساعة ونصفامتحان الدورة العادٌة(التصحٌح النموذجً)العالمة:

………
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التمرين األول(11نقطة)  :ضع العالمة (×) فً الخانة المناسبة أمام كل من العبارات التالٌة:
الرلم

صحٌحة

العبـــــــــــــــــــــــــــارة

خاطئة

01

ٌنحصر دور تعلٌمٌة الرٌاضٌات فً البحث عن أنجع وأفضل طرٌمة لتدرٌس المفاهٌم الرٌاضٌة.

×

02

فً العاللة التفاعلٌة بٌن لطبً المثلث التعلٌمً معرفة –معلم تظهر إشكالٌة العمد الدٌداكتٌكً.

×

03

تعلٌمٌة الرٌاضٌات تؤكد على أهمٌة التعلٌم والدور الجوهري الذي ٌموم به المعلم فً المسم

×

04

تحمٌك المهام المرحلٌة( األهداف اإلجرائٌة) فً الطرٌمة السلوكٌة كاف للمٌام بالمهمة الكلٌة.

×

05

ٌكون للمفهوم معنى لدى الطفل من خالل الثالثٌة مرجع المفهوم وداله ومدلوله.

×

06

تكٌٌف المعلم للمعرفة المدرسٌة حتى تتالءم مع مستوى تالمٌذه هً الفعل الرابع للنمل الدٌداكتٌكً.

×

07

ولت التعلم محدد ومنصوص علٌه فً البرنامج.

08

تكون المعرفة ذات داللة (معنى) لدى التلمٌذ عندما تظهر له كأداة مهمة فً حل مشكالت أخرى.

×

09

تمثالت التالمٌذ تبمى وال تزول إذا لم تواجه بأفكار بدٌلة تكون أكثر وجاهة وإلناعا منها.

×

10

فً جدلٌة إعادة االستثمار ٌتغٌر السٌاق وٌتحول موضوع المعرفة من هدف إلى وسٌلة.

×

 11بنود العمد الدٌداكتٌكً ال تظهر فً الغالب إال عندما ٌتخلى المعلم أو المتعلم عما هو مطلوب منه.
التمرين الثاني(3نقط):لارن بٌن المعرفة المرجعٌة والمعرفة المابلة للتعلٌم

×

×

األولى مفتوحة ومبنٌة على مفاهٌم معمدة ومجردة ٌصعب على المتعلمٌن تمثلها أو تصورها .أما الثانٌة فهً مغلمة ومبنٌة على مفاهٌم مبسطة
ومخصصة وموضوعة صمن سٌالات.
التمرين الثالث (3نقط) :أكمل الجدول التالً:
وتتم معالجته بــ

فً نظرٌة التعلم

الخطأ هو

السلوكٌة

ناتج عن كون التدرج المستخدم غٌر مناسب

التملٌدٌة

تمصٌر من طرف التلمٌذ وذنب ٌتحمله لعدم انتباهه

التمارٌن والدعم
اعادة الشرح من طرف األستاذ

ٌستثمر فً الكشف عن تمثالت التالمٌذ ومعلجة
دلٌل على أن معرفة التلمٌذ فً طور التشكل
البنائٌة
أخطائهم من جذورها
التمرين الرابع(3نقط) :تتطور المعارف الرٌاضٌة بشكل متسلسل وفك جدلٌة أداة –هدف ( )dialectique outil-objetوضح ذلن
باختصار :عند معالجة نشاط رياضي تأخذ المعرفة هيكلة األداة )(outilحيث تستخدمالمعرفة القديمة(الجاهزة) كأداة وذلك بعد تخصيصها
ووضعها ضمن سياقفنحصل على معرفة جديدة تمثل الهدف (أو الموضوع) وبعد تعميمها وتجريدها من سياقها تستخدم هذه األخيرة كأداة

إلنتاج أخرى وهكذا.

األستاذ :األمين قدة
 1من 1الصفحة

