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عــــــظ
انـــًسزىي  :يرــٕ
انكراب انًذسع .ٙانًُٓاض.
انـــــىسبئم :
يـخــــــطظ انرـــــــــؼهًاخ
األســــــــزبر :ســــــــــــبكذ شــــــــكشي
انكفبءح انًسزهذفخ يٍ انًقطع انزعهًي ٚ :ؽ ّم يشكالخ يرؼهقح تانقٕٖ ٕٔٚظف خٕاص يرؼهقح تانًصهصاخ
(انًغرقًٛاخ انخاصح ف ٙيصهس) يغرٕٖ يٍ انكفاءج انشايهح
انكفاءج انشايهحٚ :ؽ ّم يشكالخ يٍ انؽٛاج انٕٛيٛحٚٔ ،ثُ ٙتشاْ ٍٛتغٛطح ٔ/أٔ يش ّكثح َغثٛا ترٕظٛف يكرغثاذّ ف ٙيخرهف
يٛاد ٍٚانًادج (انؼذد٘ ،انُٓذع ،ٙانذٔال ٔذُظٛى يؼطٛاخ).
سقى انًقطع 33

انـــــًٕاسد
انـــًؼشفٛح

انًقطع انزعهًي  :قـــــــىي راد اســـــس َــــــــسجيخ صــــــحيحخ وانًـــــــــــــثهثبد













ذؼ ٍٛٛانقٕج يٍ انشذثح  nنهؼذد 10
يؼشفح ٔ اعرؼًال قٕاػذ انؽغاب ػهٗ قٕٖ انؼذد 10
كراتح ػذد ػشش٘ تاعرؼًال قٕٖ 10
ذؼ ٍٛٛانكراتح انؼهًٛح نؼذد ػشش٘
اعرؼًال انكراتح انؼهًٛح نؽصش ػذد ػشش٘ ٔ إلٚعاد سذثح يقذاس ػذد
ؼغاب قٕج ػذد َغثٙ
يؼشفح قٕاػذ انؽغاب ػهٗ قٕج ػذد َغث ٔ ٙاعرؼًانٓا فٔ ٙضؼٛاخ تغٛطح
إظشاء ؼغاب ٚرضًٍ قٕٖ
ذؼشٚف ٔ إَشاء انًؽٕس ٔ يؼشفح خٕاصّ
ذؼشٚف ٔ إَشاء انًُصف ٔ يؼشفح خٕاصّ
ذؼشٚف ٔ إَشاء انًرٕعظ ٔ يؼشفح خٕاصّ
ذؼشٚف ٔ إَشاء االسذفاع ٔ يؼشفح خٕاصّ

ؼضش تادٚظ يغ أت ّٛسظم انؽًاٚح انًذَٛح اؼرفانٛاخ انٕٛو انؼانً ٙنهؽًاٚح انًذَٛح فشاسك فٙ
يؼشض انصٕس تثطاقح ٚصثد فٓٛا ذفٕقّ ف ٙانشٚاضٛاخ

يٍ شٓش 662017 × 370 × 1070
101962
فٙ
222017 × 3070 × 32016
101954 × 58 × 28

انٕضؼٛح
االَطالقٛح

يٍ كم عبو يحزفم ثبنيىو انعبنًي نهحًبيخ انًذَيخ
 -1ف ٙأ٘ ٕٚو ٔأ٘ شٓش ٚؽرفم سظال انؽًاٚح انًذَٛح تٕٛيٓى انؼانًٙ
 -2كٛف سعى تادٚظ انذائشج انًشعٕيح داخم انًصهس ٔانذائشج انر ٙذشًم سؤٔط يصهس
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انؽعى
انغاػٙ

ٔضؼٛاخ
ذــــؼهًٛح
تــــغٛطح

ٔضؼــٛاخ
انـــرــؼـــهى
انـــعــضئٙ
ٔانــــكــهٙ

و.ت : 1أستعد 1و 4و 6ص  / 99نشاط  1ص / 44الحوصلة  1ص/ 44أوظف ت  1و 4ص 44
و.ت : 4أستعد  7ص  / 99نشاط  9ص  / 44الحوصلة مقترحة /أوظف تعلماتً  6ص 44
و.ت : 9أستعد  7ص  / 99نشاط  4ص / 41الحوصلة  9ص/ 44أوظف تعلماتً دوري ص 49
و.ت : 4أستعد مقترح  /نشاط  5ص  / 41الحوصلة  4ص  / 44أوظف تعلماتً  91ص 47
و.ت : 5أستعد مقترح  /نشاط  5ص  / 41الحوصلة  5ص  / 44أوظف تعلماتً  96ص 48
و.ت : 6أستعد مقترح  /نشاط مقترح  /الحوصلة  8ص  / 44أوظف تعلماتً  44ص 48
ٔخ  : 7اعرؼذ يقرشغ َ /شاط  06ص  / 132ؼٕصهح  06ص  / 138أضف ذؼهًاذ23 ٙص 144
ٔخ  : 8اعرؼذ يقرشغَ /شاط  06ص  / 132ؼٕصهح  06ص  / 138أضف ذؼهًاذ 24 ٙص 144
ٔخ  : 9اعرؼذ .وَ / .شاط  06ص  / 132ؼٕصهح  06ص  / 138أضف ذؼهًاذ 28 ٙص 144
ٔخ  : 10اعرؼذ .وَ / .شاط  06ص  / 132ؼٕصهح  06ص  / 140أضف ذؼهًاذ 30 ٙص144
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12سب

1سب

-1اٚعاد انٕٛو ٔانشٓشانز٘ ٚؽرفم سظال انؽًاٚح انًذَٛح تٕٛيٓى انؼانًٙ
101962
انٕٛو ْٕ ؼغاب 101954 × 58 × 28
662017 × 370 × 1070
انشٓش ْٕ ؼغاب
222017 × 3070 × 32016

ؼــــــــــــم
انــــٕضؼٛح
االَـــطالقٛح

101962
=1
101962

=

8

101962
101962
=
101954 × 58 × 28 101954 52

662017 × 370 × 1070
662017 × 3 × 10 70
662017 × 3070
=
=
222017 × 3070 × 32016 222017 × 3070 × 32016 222017 × 3070 × 32016
= 32017 × 3;2016 = 3

2017

× 3;2016

662017
662017
66
=
=
222017 × 32016 222017 × 32016
22

1سب

=

ارٌ انٕٛو انؼانً ٙنهؽًاٚح انًذَٛح ْٕ  01ياسط يٍ كم ػاو
 -2سعى تادٚظ انذائشج داخم انًصهس تشعى انًُصفاخ انصالشح َٔقطح ذقاطغ ْزِ انًُصفاخ ْ ٙيشكش
انذائشج ايا انذائشج انًؽٛطح نشؤٔط انًصهس فقذ سعى يؽأس اضالع انًصهس َٔقطح ذقاطؼٓى ْ ٙيشكض
انذائشج انًؽٛطح تشؤٔط انًصهس

ٔضــــــؼٛح
انـــــــرقٕٚى

ٔضؼٛح انرقٕٚى ......................................................................................................................................صفؽح 52

انـــــًؼانعح
انثٛذاغٕظٛح
انــــًؽرًهح

ؼم ٔضؼٛح انرقٕٚى ٔ +ضؼٛاخ يٍ إَراض األعرار

انؽعى
انضيُٙ

1سب
1سب

 19عاػح

انًــــــــــــــــيذاٌ :
انــًقطع انزعهيًي :
انــــًىسد انزعهًي :
انكفبءح انًسزهذفخ:

أَشطح ػذدٚح
قٕٖ راخ اعظ َغثٛح صؽٛؽح
قٕٖ انؼذد 10راخ اعظ يٕظثح ٔعانثح

انًزكشح:

انًسـزىي:
انىســـبئم:
انـــــــزيٍ:
األســـــزبر:

.... .

التعرف على قوى  10ذات اسس موجبة وسالبة

03

عــــــــــــظ
يرــٕ
انكراب انًذسع, ٙانًُٓاض
 01عــــــــــــــــــــــــاػح
ســــــــــــــبكذ شــــكشي

انكفبءح انًسزهذفخ يٍ انًقطع انزعهًي ٚ :ؽ ّم يشكالخ يرؼهقح تانقٕٖ ٕٔٚظف خٕاص يرؼهقح تانًصهصاخ
(انًغرقًٛاخ انخاصح ف ٙيصهس) يغرٕٖ يٍ انكفاءج انشايهح
انكفاءج انشايهحٚ :ؽ ّم يشكالخ يٍ انؽٛاج انٕٛيٛحٚٔ ،ثُ ٙتشاْ ٍٛتغٛطح ٔ/أٔ يش ّكثح َغثٛا ترٕظٛف يكرغثاذّ ف ٙيخرهف
يٛاد ٍٚانًادج (انؼذد٘ ،انُٓذع ،ٙانذٔال ٔذُظٛى يؼطٛاخ).
انًشاؼم

يؤششاخ انكفاءج

انزـــهيئخ

يــــززكش:

انرقٕٚــــــــــى

ٔضـــــــــــــؼٛاخ ٔأَــــــــــــــشطح انرؼهـــــــــــــــــــــــى
اعرؼذ  6 ٔ 4 ٔ 1ص 39

ٌكتشف قوى العدد
10

الوصول الى قوى
 10ذات اسس
موجبة

انجــــحـث
و
االكزشبف

قٕٖ راخ اعظ صؽٛؽح يٕظثح
ٔضؼٛح ذؼهًٛح  1ص 40
 )1أ) ػذد انخالٚا خالل :

10

انرؼثٛش ػٍ ػٍ ْزِ االػذاد تـ  x ٔ 10فقظ :
10

ب) ٚصثػ ػذد انخالٚا ف n ٙعاػح :

ض) ػذد انغاػاخ انالصيح ؼرٗ ٚكٌٕ ػذد انخالٚا ػششج يالٛٚش ْٕ 7

سبعبد

 )2اعرؼًال انرشيٛش  10نهرؼثٛشػٍ :
يغاؼح انًشتغ طٕل ضهؼّ :10cm
ؼعى انًكؼة طٕل ؼشفّ 10dm
قٕٖ راخ اعظ صؽٛؽح عانثح
َ )1قم ٔاكًال انعذٔل

3

2
S =10×10 = 102
V= 10×10×10 = 103

)2

الوصول الى قوى
 10ذات اسس
سالبة

1

10 = 10

)2

0

10 = 1

 )3انرؼثٛش تؼذد كغش٘ ػٍ :
10;3 = 103

;

1
101

= 10;1

10;4 = 104

;

1
102

= 10;2

1

1

4

1

10;1 = 10

حىصهخ  1و 2ص 42
قىي  13راد أسس يىججخ

يالؼظح :

100 = 1

101 = 1

ايثهخ :

انحــىصهخ يــكزست :

قىي  13راد أسس سبنجخ

ايثهخ :

إعــــبدح
اإلسزثًبس

تـــــــطبٌق مباشر
لــــمعرفة مستوى
األســتٌعاب عـــند
التــــــــــــــــــلمٌذ

ذًش 2 ٔ 1 ٍٚص 46

انًــــــــــــــــيذاٌ :
انــًقطع انزعهيًي :
انــــًىسد انزعهًي :
انكفبءح انًسزهذفخ:

أَشطح ػذدٚح
قٕٖ راخ اعظ َغثٛح صؽٛؽح
انكراتح انؼششٚح نقٕج انؼذد 10

انًزكشح:

.... .

التعرف على الكتابة العشرٌة لقوة عدد 10

انًسـزىي:
انىســـبئم:
انـــــــزيٍ:
األســـــزبر:

03

عــــــــــــظ
يرــٕ
انكراب انًذسع, ٙانًُٓاض
 01عــــــــــــــــــــــــاػح
ســــــــــــــبكذ شــــكشي

انكفبءح انًسزهذفخ يٍ انًقطع انزعهًي ٚ :ؽ ّم يشكالخ يرؼهقح تانقٕٖ ٕٔٚظف خٕاص يرؼهقح تانًصهصاخ
(انًغرقًٛاخ انخاصح ف ٙيصهس) يغرٕٖ يٍ انكفاءج انشايهح
انكفاءج انشايهحٚ :ؽ ّم يشكالخ يٍ انؽٛاج انٕٛيٛحٚٔ ،ثُ ٙتشاْ ٍٛتغٛطح ٔ/أٔ يش ّكثح َغثٛا ترٕظٛف يكرغثاذّ ف ٙيخرهف
يٛاد ٍٚانًادج (انؼذد٘ ،انُٓذع ،ٙانذٔال ٔذُظٛى يؼطٛاخ).
انًشاؼم

يؤششاخ انكفاءج

انزـــهيئخ

يــــززكش:

ٔضـــــــــــــؼٛاخ ٔأَــــــــــــــشطح انرؼهـــــــــــــــــــــــى
اعرؼذ  7ص 39

ٔضؼٛح ذؼهًٛح  3ص 40
 )1انكراتح انؼششٚح نالػذاد انرانٛح :

َ )2قم ٔاذًاو :

الــــوصول
الــــــــــــــى
الـــــــــكتابة
الــــــــعشرٌة
لـــــــقوة عدد
10

انكراتح انؼششٚح نــ ٔ ْٙ 102اؼذ يرثٕػا تـــ 12 :صفشا
 )3كراتح ػهٗ شكم قٕج انؼذد  10االػذاد انرانٛح :
100 = 102
10000 = 104
100000 = 105

انجــــحـث
و
االكزشبف

6

1000000 = 10

1000000000 = 109
 )4كراتح ػششٚح نالػذاد انرانٛح :
10;5 = 0 00001

10;2 = 0 01

10;9 = 0 000000001

10;3 = 0 001

َ )5قم ٔاذًاو :
 10ذؽرٕ٘ ػهٗ  11صفشا يرثٕػح تــ 1
انكراتح انؼششٚح نهؼذد
انفاصهح يٕضٕػح تؼذ انصفش االٔل
ق ٙانكراتح انؼششٚح نهؼذد  10;13سذثح انؼذد  1تؼذ انفاصهح ْ12 ٙ
;11

انرقٕٚــــــــــى

حىصهخ

انحــىصهخ يــكزست :

ايثهخ :
10;2 = 0 01
10;4 = 0 0001
10;7 = 0 0000001
10;10 = 0 0000000001

إعــــبدح
اإلسزثًبس

تـــــــطبٌق مباشر
لــــمعرفة مستوى
األســتٌعاب عـــند
التــــــــــــــــــلمٌذ

;
;
;
;

101 = 10
102 = 100
106 = 1000000
108 = 100000000

ذًش 6 ٍٚص 46

03

انًــــــــــــــــيذاٌ  :أَشطح ػذدٚح
انــًقطع انزعهيًي  :قٕٖ راخ اعظ َغثٛح صؽٛؽح
انــــًىسد انزعهًي  :قٕاػذ انؽغاب ػهٗ قٕٖ انؼذد 10
معرفة قٕاػذ انؽغاب ػهٗ قٕٖ انؼذد  10واستعمالها
انكفبءح انًسزهذفخ:
فً وضعٌات
انكفبءح انًسزهذفخ يٍ انًقطع انزعهًي ٚ :ؽ ّم يشكالخ يرؼهقح تانقٕٖ ٕٔٚظف خٕاص يرؼهقح تانًصهصاخ
(انًغرقًٛاخ انخاصح ف ٙيصهس) يغرٕٖ يٍ انكفاءج انشايهح
انكفاءج انشايهحٚ :ؽ ّم يشكالخ يٍ انؽٛاج انٕٛيٛحٚٔ ،ثُ ٙتشاْ ٍٛتغٛطح ٔ/أٔ يش ّكثح َغثٛا ترٕظٛف يكرغثاذّ ف ٙيخرهف
يٛاد ٍٚانًادج (انؼذد٘ ،انُٓذع ،ٙانذٔال ٔذُظٛى يؼطٛاخ).
انًزكشح:

انًشاؼم

انزـــهيئخ

يؤششاخ انكفاءج

.... .

انًسـزىي:
انىســـبئم:
انـــــــزيٍ:
األســـــزبر:

ٔضـــــــــــــؼٛاخ ٔأَــــــــــــــشطح انرؼهـــــــــــــــــــــــى

يــــززكش:
اعرؼذ  7ص 39

ٔضؼٛح ذؼهًٛح  4ص 41

 )1جذاء قىريٍ نهعذد 13

انجــــحـث
و
االكزشبف

الــــوصول
الــــــــــــــى
الــــــى قواعد
الــــــــــحساب
لــــــــــــقوى
الـــــعدد 10

عــــــــــــظ
يرــٕ
انكراب انًذسع, ٙانًُٓاض
 01عــــــــــــــــــــــــاػح
ســــــــــــــبكذ شــــكشي

َ )2سجخ قىريٍ نهعذد 13

 )3قىح قىح نهعذد 13

أ)
ة) انزخًيٍ:

belhocine : https://prof27math.weebly.com/

انرقٕٚــــــــــى

حىصهخ  3ص 42

انحــىصهخ يــكزست :

ايثهخ :
103 × 105 = 103:5 = 108

104 × 10;6 = 104;6 = 10;2

107
= 107;2 = 105
102

105
= 105 × 102 = 105:2 = 107
10;2

= 103×2 = 106

إعــــبدح
اإلسزثًبس

تـــــــطبٌق مباشر
لــــمعرفة مستوى
األســتٌعاب عـــند
التــــــــــــــــــلمٌذ

2

103

= 10;3×2 = 10;6

ذًش ٍٚدٔس٘ ص 43

2

10;3

انًــــــــــــــــيذاٌ :
انــًقطع انزعهيًي :
انــــًىسد انزعهًي :
انكفبءح انًسزهذفخ:

أَشطح ػذدٚح
قٕٖ راخ اعظ َغثٛح صؽٛؽح
انكراتح انؼهًٛح نؼذد ػشش٘

انًزكشح:

.... .

معرفة كٌفٌة كتابة عدد عشري كتابة علمٌة

انًسـزىي:
انىســـبئم:
انـــــــزيٍ:
األســـــزبر:

03

عــــــــــــظ
يرــٕ
انكراب انًذسع, ٙانًُٓاض
 01عــــــــــــــــــــــــاػح
ســــــــــــــبكذ شــــكشي

انكفبءح انًسزهذفخ يٍ انًقطع انزعهًي ٚ :ؽ ّم يشكالخ يرؼهقح تانقٕٖ ٕٔٚظف خٕاص يرؼهقح تانًصهصاخ
(انًغرقًٛاخ انخاصح ف ٙيصهس) يغرٕٖ يٍ انكفاءج انشايهح
انكفاءج انشايهحٚ :ؽ ّم يشكالخ يٍ انؽٛاج انٕٛيٛحٚٔ ،ثُ ٙتشاْ ٍٛتغٛطح ٔ/أٔ يش ّكثح َغثٛا ترٕظٛف يكرغثاذّ ف ٙيخرهف
يٛاد ٍٚانًادج (انؼذد٘ ،انُٓذع ،ٙانذٔال ٔذُظٛى يؼطٛاخ).
انًشاؼم

يؤششاخ انكفاءج

انزـــهيئخ

يــــززكش:

ٔضـــــــــــــؼٛاخ ٔأَــــــــــــــشطح انرؼهـــــــــــــــــــــــى
520000 ; 5240000 ; 4578900 ; 23.122

انجــــحـث
و
االكزشبف

ٔضؼٛح ذؼهًٛح  5ص 41
 )1أ) اعرؼًال االنح انؽاعثح إلظشاء انعذاء :
انٕصــــٕل انٗ
16384 ×31250 = 512000000
يــــؼشفح يؼُٗ
ب) دٌٔ اعرؼًال االنح انؽاعثح ؼغاب انعذاء :
انـــكراتح انؼهًٛح
163840 ×312500 = 51200000000
ٔاٌ انــــــكراتح
انؼهـــــًٛح نؼذد
ض) َؼى ػُذ انرؽقق تاالنـــح انؽاعثح ٔظذخ َفظ انُرٛعح
يغـــــــأٚح نّ
 )2أ) كم يٍ أي ٔ ٍٛإًٚاٌ َٔغش ٍٚػهٗ صٕاب
ب ) كراتح انًغافاخ انًذركٕسج يٍ انشكم

انرشذٛة انرصاػذ٘ :

انحــىصهخ يــكزست :

حىصهخ  4ص 44

يالحظخ :

إعــــبدح
اإلسزثًبس

تـــــــطبٌق مباشر
لــــمعرفة مستوى
األســتٌعاب عـــند
التــــــــــــــــــلمٌذ

ذًش 31 ٍٚص 47

a×10

انرقٕٚــــــــــى

انًــــــــــــــــيذاٌ :
انــًقطع انزعهيًي :
انــــًىسد انزعهًي :
انكفبءح انًسزهذفخ:

أَشطح ػذدٚح
قٕٖ راخ اعظ َغثٛح صؽٛؽح
ؼصش ػذد ػشش٘ – سذثح يقذاس ػذد
معرفة حصر عدد عشري بٌن قوتٌن متتالٌتٌن للعدد 10
انًزكشح:

انًسـزىي:
انىســـبئم:
انـــــــزيٍ:
األســـــزبر:

.... .

03

عــــــــــــظ
يرــٕ
انكراب انًذسع, ٙانًُٓاض
 01عــــــــــــــــــــــــاػح
ســــــــــــــبكذ شــــكشي

انكفبءح انًسزهذفخ يٍ انًقطع انزعهًي ٚ :ؽ ّم يشكالخ يرؼهقح تانقٕٖ ٕٔٚظف خٕاص يرؼهقح تانًصهصاخ
(انًغرقًٛاخ انخاصح ف ٙيصهس) يغرٕٖ يٍ انكفاءج انشايهح
انكفاءج انشايهحٚ :ؽ ّم يشكالخ يٍ انؽٛاج انٕٛيٛحٚٔ ،ثُ ٙتشاْ ٍٛتغٛطح ٔ/أٔ يش ّكثح َغثٛا ترٕظٛف يكرغثاذّ ف ٙيخرهف
يٛاد ٍٚانًادج (انؼذد٘ ،انُٓذع ،ٙانذٔال ٔذُظٛى يؼطٛاخ).
انًشاؼم

انزـــهيئخ

يؤششاخ انكفاءج

يــــززكش:

ٔضـــــــــــــؼٛاخ ٔأَــــــــــــــشطح انرؼهـــــــــــــــــــــــى
أكرة كراتح ػهًٛح ياٚهٙ

انكراتح انؼهًٛح

انجــــحـث
و
االكزشبف

22 3 × 103

0 0032 × 102

ٔضؼٛح ذؼهًٛح (  ) 05ص  ( 40ظضء ) 3

اٌ ٚكٌٕ انًرؼهى
قادسا ػهٗ اعرؼًال
انكراتح انؼهًٛح
نؽصش ػذد ػشش٘  -اضبفخ سؤال حصش انعذد
ٔالٚعاد
انكراتح انؼهًٛح
انؼذد
ؼثح انشيم
0.00025 m
2 5 × 10;4
سذثح
A
2 × 10;7
تكرٛشٚا 0 2 × 10;6 𝑚 B
قذس
رسج
0 14
;13
1 4 × 10
كشتٌٕ C
𝑚 × 10;12
ػذد

)3

سذثح انقذس

انؽصش

3 × 10;4

10;4 < A < 10;3

2 × 10;7

10;7 < 𝐵 < 10;6
𝐶 < 10;13
< 10;14

1 × 10;13

ؼٕصهح ص 44
يثبل :

انحــىصهخ يــكزست :

يثبل :

إعــــبدح
اإلسزثًبس

تـــــــطبٌق مباشر
لــــمعرفة مستوى
األســتٌعاب عـــند
التــــــــــــــــــلمٌذ

ذًش 32 ٍٚص 48
ػًم يُضن. ٙخ  33ص 49

انرقٕٚــــــــــى

انًــــــــــــــــيذاٌ :
انــًقطع انزعهيًي :
انــــًىسد انزعهًي :
انكفبءح انًسزهذفخ:

أَشطح ػذدٚح
قٕٖ راخ اعظ َغثٛح صؽٛؽح
قٕاػذ انؽغاب ػهٗ ػذد َغثٙ
التعرف على قواعد الحسابعلى قوى عدد نسبً
انًزكشح:

.... .

انًسـزىي:
انىســـبئم:
انـــــــزيٍ:
األســـــزبر:

03

عــــــــــــظ
يرــٕ
انكراب انًذسع, ٙانًُٓاض
 01عــــــــــــــــــــــــاػح
ســــــــــــــبكذ شــــكشي

انكفبءح انًسزهذفخ يٍ انًقطع انزعهًي ٚ :ؽ ّم يشكالخ يرؼهقح تانقٕٖ ٕٔٚظف خٕاص يرؼهقح تانًصهصاخ
(انًغرقًٛاخ انخاصح ف ٙيصهس) يغرٕٖ يٍ انكفاءج انشايهح
انكفاءج انشايهحٚ :ؽ ّم يشكالخ يٍ انؽٛاج انٕٛيٛحٚٔ ،ثُ ٙتشاْ ٍٛتغٛطح ٔ/أٔ يش ّكثح َغثٛا ترٕظٛف يكرغثاذّ ف ٙيخرهف
يٛاد ٍٚانًادج (انؼذد٘ ،انُٓذع ،ٙانذٔال ٔذُظٛى يؼطٛاخ).
انًشاؼم

يؤششاخ انكفاءج

انزـــهيئخ

يــــززكش:
قٕاػذ
انؽغاب
ػهٗ قٕٖ10

ٔضـــــــــــــؼٛاخ ٔأَــــــــــــــشطح انرؼهـــــــــــــــــــــــى

أؼغة ياٚه:ٙ
2

107
10;2

106

10;4 × 10;5

103 × 102

ٔضؼٛح ذؼهًٛح (  ) 06ص  ( 40ظضء اضاف)ٙ

انجــــحـث
و
االكزشبف

ٌتعرف
على قواعد
الحساب على
قوى عدد نسبً.

انحــىصهخ يــكزست :

إعــــبدح
اإلسزثًبس

تـــــــطبٌق مباشر
لــــمعرفة مستوى
األســتٌعاب عـــند
التــــــــــــــــــلمٌذ

انؽٕصهح ص 44

ذًش 36 ٍٚص 48
ػًم يُضن. ٙخ 46 ٔ 43 ٔ 41 ٔ 40ص 48

انرقٕٚــــــــــى

انًــــــــــــــــيذاٌ :
انــًقطع انزعهيًي :
انــــًىسد انزعهًي :
انكفبءح انًسزهذفخ:

أَشطح ػذدٚح
قٕٖ راخ اعظ َغثٛح صؽٛؽح
إجراء حساب ٌتضمن قوى

انًزكشح:

.... .

التعرف على االولوٌة فً الحسابعلى الجراء سلسلة
تتضمن قوى

انًسـزىي:
انىســـبئم:
انـــــــزيٍ:
األســـــزبر:

03

عــــــــــــظ
يرــٕ
انكراب انًذسع, ٙانًُٓاض
 01عــــــــــــــــــــــــاػح
ســــــــــــــبكذ شــــكشي

انكفبءح انًسزهذفخ يٍ انًقطع انزعهًي ٚ :ؽ ّم يشكالخ يرؼهقح تانقٕٖ ٕٔٚظف خٕاص يرؼهقح تانًصهصاخ
(انًغرقًٛاخ انخاصح ف ٙيصهس) يغرٕٖ يٍ انكفاءج انشايهح
ّ
انكفاءج انشايهحٚ :ؽ ّم يشكالخ يٍ انؽٛاج انٕٛيٛحٚٔ ،ثُ ٙتشاْ ٍٛتغٛطح ٔ/أٔ يشكثح َغثٛا ترٕظٛف يكرغثاذّ ف ٙيخرهف
يٛاد ٍٚانًادج (انؼذد٘ ،انُٓذع ،ٙانذٔال ٔذُظٛى يؼطٛاخ).
انًشاؼم

يؤششاخ انكفاءج

انزـــهيئخ

يــــززكش:

ٔضـــــــــــــؼٛاخ ٔأَــــــــــــــشطح انرؼهـــــــــــــــــــــــى

قٕاػذ انؽغاب
ػهٗ قٕٖ ػذد
َغثٙ

أػطاء ايصهح ػهٗ انغثٕسج

ٔضؼٛح ذؼهًٛح يقرشؼح

ٌتعرف على
الولوٌة فً
الحساب الجراء
سلسلة تتضمن
قوى

انجــــحـث
و
االكزشبف

انحم

انرقٕٚــــــــــى

انؽٕصهح  8ص 44

يثبل :

إعــــبدح
اإلسزثًبس

تـــــــطبٌق مباشر
لــــمعرفة مستوى
األســتٌعاب عـــند
التــــــــــــــــــلمٌذ

ذًش 44 ٍٚص 48
ػًم يُضن ٙذًش 46 ٔ 45 ٍٚص 48

belhocine : https://prof27math.weebly.com/

انًــــــــــــــــيذاٌ :
انــًقطع انزعهيًي :
انــــًىسد انزعهًي :
انكفبءح انًسزهذفخ:

أَشطح ُْذعٛح
انًصـــــــــهصاخ
المستقٌمات الخاصة فً مثلث  -المحاور -
انرؼشف ػهٗ خاصٛح انًؽأس ف ٙيصهس  ،إَشاء انذائشج
انًؽٛطح تًصهس.
انًزكشح:

.... .

انًسـزىي:
انىســـبئم:
انـــــــزيٍ:
األســـــزبر:

03

عــــــــــــظ
يرــٕ
انكراب انًذسع, ٙانًُٓاض
 01عــــــــــــــــــــــــاػح
ســــــــــــــبكذ شــــكشي

انكفبءح انًسزهذفخ يٍ انًقطع انزعهًي ٚ :ؽ ّم يشكالخ يرؼهقح تانقٕٖ ٕٔٚظف خٕاص يرؼهقح تانًصهصاخ
(انًغرقًٛاخ انخاصح ف ٙيصهس) يغرٕٖ يٍ انكفاءج انشايهح
انكفاءج انشايهحٚ :ؽ ّم يشكالخ يٍ انؽٛاج انٕٛيٛحٚٔ ،ثُ ٙتشاْ ٍٛتغٛطح ٔ/أٔ يش ّكثح َغثٛا ترٕظٛف يكرغثاذّ ف ٙيخرهف
يٛاد ٍٚانًادج (انؼذد٘ ،انُٓذع ،ٙانذٔال ٔذُظٛى يؼطٛاخ).
انًشاؼم

يؤششاخ انكفاءج

انزـــهيئخ

يــــززكش:

ٔضـــــــــــــؼٛاخ ٔأَــــــــــــــشطح انرؼهـــــــــــــــــــــــى

انرزكٛش تكٛفٛح اَشاءيؽٕس قطؼح يغرقٛى

ٔضؼٛح ذؼهًٛح  6ص 132
أ) وضع انزخًيٍ

انجــــحـث
و
االكزشبف

الــــوصول
الــــــــــــــى
نــــــــــــقطة
تالقـــــــــــً
مــــــــــــحاور
مـــــــثلث هً
مركز الدائرة
المحٌطة بهذا
المــــــــــثلث

رسم مثلث كيفي و محاور أضالعه
نالحظ أن المحاور تتقاطع في نقطة واحدة

ب) التبرير

) (d1يؽٕس ] ٔ [ABانُقطح  Oذُرً ٙانٗ )(d1
ٔيُّ )1(......... OA=OB:
) (d2محور ] [BCو النقطة  Oتنتمً الى )(d2
ومنه )2(......... OB=OC:
من ( )1و ( )2نجد OA=OC
اذن النقطة  Oمتساوٌة المسافة عن طرفً القطعة ][AC
فهً تنتمً الى محورها.
)3
لدٌنا . OA=OB=OC
النقطة  Oمتساوٌة المسافة عن
النقاط ( A,B,Cرؤوس المثلث)
فهً مركز الدائرة المحٌطة
بهذا المثلث.

انرقٕٚــــــــــى
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يثبل :

انحــىصهخ يــكزست :

خبصيخ :

إعــــبدح
اإلسزثًبس

تـــــــطبٌق مباشر
لــــمعرفة مستوى
األســتٌعاب عـــند
التــــــــــــــــــلمٌذ

ذًشٍٚ

 23ص 144

انًــــــــــــــــيذاٌ :
انــًقطع انزعهيًي :
انــــًىسد انزعهًي :
انكفبءح انًسزهذفخ:

أَشطح ُْذعٛح
انًسـزىي:
انًزكشح:
انًــــصـهــصــاخ
انىســـبئم:
انـــــــزيٍ:
المستقٌمات الخاصة فً مثلث  -المنصفات -
انرؼشف ػهٗ خاصٛح انًُصفاخ ف ٙيصهس  ،إَشاء انذائشج األســـــزبر:
انًًاعح ألضالع يصهس
.... .

03

عــــــــــــظ
يرــٕ
انكراب انًذسع, ٙانًُٓاض
 01عــــــــــــــــــــــــاػح
ســــــــــــــبكذ شــــكشي

انكفبءح انًسزهذفخ يٍ انًقطع انزعهًي ٚ :ؽ ّم يشكالخ يرؼهقح تانقٕٖ ٕٔٚظف خٕاص يرؼهقح تانًصهصاخ
(انًغرقًٛاخ انخاصح ف ٙيصهس) يغرٕٖ يٍ انكفاءج انشايهح
انكفاءج انشايهحٚ :ؽ ّم يشكالخ يٍ انؽٛاج انٕٛيٛحٚٔ ،ثُ ٙتشاْ ٍٛتغٛطح ٔ/أٔ يش ّكثح َغثٛا ترٕظٛف يكرغثاذّ ف ٙيخرهف
يٛاد ٍٚانًادج (انؼذد٘ ،انُٓذع ،ٙانذٔال ٔذُظٛى يؼطٛاخ).
انًشاؼم

يؤششاخ انكفاءج

انزـــهيئخ

يــــززكش:

ٔضـــــــــــــؼٛاخ ٔأَــــــــــــــشطح انرؼهـــــــــــــــــــــــى
انرزكٛش تكٛفٛح اَشاء يُصف صأٚح

يُصف صأٚح

ٔضؼٛح ذؼهًٛح  6ص 132
أ) وضع انزخًيٍ

الــــوصول
الــــــــــــــى
نــــــــــــقطة
تالقـــــــــــً
مـــــــنصفات
مـــــــثلث هً
الدائرة المماسة
انجــــحـث
باضـــــــــالع
و
هذا المــــــثلث
االكزشبف

سعى يصهس كٛف ٔ ٙيُصفاخ اضالػّ
المالحظة:

يُصفاخ صٔاٚا
يصهس ذرقاطغ فَ ٙقطح ٔاؼذج.
ب) التبرير

)ًْ [By) ٔ [Axا يُصف ٍٛنهضأٚر ̂ ٔ ̂ ٍٛػهٗ انرشذٛة.
َضغ  h1نثؼذ ت ٍٛانُقطح  ٔ Iانضهغ ][AB
َضغ  h2نثؼذ ت ٍٛانُقطح  ٔ Iانضهغ ][BC
َضغ  h3نثؼذ ت ٍٛانُقطح  ٔ Iانضهغ ][AC
* انُقطح  Iذُرً ٙانًُصف )ٔ [Axيُّ)1(............ h1=h3 :
* انُقطح  Iذُرً ٙانًُصف )ٔ [Byيُّ)2(............ h1=h2 :
يٍ (َ )2( ٔ )1عذ أٌ

 h2=h3أ٘ أٌ  Iذُرً ٙانٗ يُصف ̂

رسمالدائرة :
 h1=h2=h3ومنه النقطة  Iهي مركز الدائرة
المماسة ألضالع هذا المثلث.

انرقٕٚــــــــــى
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يثبل :

خبصيخ :

ايثهخ :

إعــــبدح
اإلسزثًبس

تـــــــطبٌق مباشر
لــــمعرفة مستوى
األســتٌعاب عـــند
التــــــــــــــــــلمٌذ

ذًشٍٚ

 24ص 144

انًــــــــــــــــيذاٌ :
انــًقطع انزعهيًي :
انــــًىسد انزعهًي :
انكفبءح انًسزهذفخ:

أَشطح ُْذعٛح
انًــــصـهــصــاخ
المستقٌمات الخاصة فً مثلث  -المتوسطات -
انرؼشف ػهٗ خاصٛح انًرٕعطاخ ف ٙيصهس
انًزكشح:

03

عــــــــــــظ
يرــٕ
انكراب انًذسع, ٙانًُٓاض
 01عــــــــــــــــــــــــاػح
ســــــــــــــبكذ شــــكشي

انًسـزىي:
انىســـبئم:
انـــــــزيٍ:
األســـــزبر:

.... .

انكفبءح انًسزهذفخ يٍ انًقطع انزعهًي ٚ :ؽ ّم يشكالخ يرؼهقح تانقٕٖ ٕٔٚظف خٕاص يرؼهقح تانًصهصاخ
(انًغرقًٛاخ انخاصح ف ٙيصهس) يغرٕٖ يٍ انكفاءج انشايهح
انكفاءج انشايهحٚ :ؽ ّم يشكالخ يٍ انؽٛاج انٕٛيٛحٚٔ ،ثُ ٙتشاْ ٍٛتغٛطح ٔ/أٔ يش ّكثح َغثٛا ترٕظٛف يكرغثاذّ ف ٙيخرهف
يٛاد ٍٚانًادج (انؼذد٘ ،انُٓذع ،ٙانذٔال ٔذُظٛى يؼطٛاخ).
انًشاؼم

يؤششاخ انكفاءج

انزـــهيئخ

يــــززكش:

ٔضـــــــــــــؼٛاخ ٔأَــــــــــــــشطح انرؼهـــــــــــــــــــــــى
انرزكٛش تانذسط انغاتق

يُرصف قطؼح
يغرقٛى ٔيغرقٛى
ٚشًم يُرصفٓا

ٔضؼٛح ذؼهًٛح  6ص 132
أ) وضع انزخًيٍ
سعى يصهس كٛفٔ ٙيرٕعطاذّ اضهؽع أٌ اػّ
َالؼع أٌ انًرٕعطاخ ذرقاطغ فَ ٙقطح ٔاؼذج

انجــــحـث
و
االكزشبف

ب) التبرير

نُث ٍٛاٌ ' Cيُرصف [ ] AB
ف ٙانًصهس  BDCنذُٚا:
 Aيُرصف [ ] BC
 Gيُرصف [ ] DC
ارٌ ()A'G( // )BD
ٚؼُ)GA( // )BD( ٙ

الــــوصول
الــــــــــــــى
نــــــــــــقطة
تالقـــــــــــً ف ٙانًصهس  ADCنذُٚا:
مــــــتوسطات ' Bيُرصف [ ] AC
مـــــــــــــثلث  Gيُرصف [ ] DC

ارٌ ()GB'( // )AD
ٚؼُ)BG( // )AD( ٙ
َغرُرط اٌ انشتاػ A D B G ٙيرٕاص٘ اضالع ٔ ٚؼُ ٙاٌ قطشاِ
[  ]AB [ ٔ ]G Dنًٓا َفظ انًُرصف ٚؼُ C ' ٙيُرصف [ ] AB
َغرُرط اٌ يرٕعطاخ يصم ذرالقٗ فَ ٙقطح ٔاؼذج ذغًٗ يشكض شقم نهًصهس
ABC
1
ض) اعرُراض أٌ ' C 'G = CC
3

:
4

=

:
4

=

4

=

2

×

1
2

=

1
2

= C 'G

= 4 C 'G

انرقٕٚــــــــــى

= 3 C 'G
ٔيُّ :
𝟏

' C 'G = CC
𝟑
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انًرٕعظ ف ٙيصهس ْٕ يغرقٛى ٚشًم أؼذ سؤٔط انًصهس ٔ يُرصف
انضهغ انًقاتم نٓزا انضهغ.

انحــىصهخ يــكزست :

يثبل :

خبصيخ :
انًرٕعطاخ انصالز نًصهس ذرقاطغ فَ ٙقطح ٔؼٛذج
ذغًٗ َقطح ذالق ٙانًرٕعطاخ.
ايثهخ :

إعــــبدح
اإلسزثًبس

تـــــــطبٌق مباشر
لــــمعرفة مستوى
األســتٌعاب عـــند
التــــــــــــــــــلمٌذ

ذًشٍٚ
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انًــــــــــــــــيذاٌ :
انــًقطع انزعهيًي :
انــــًىسد انزعهًي :
انكفبءح انًسزهذفخ:

أَشطح ُْذعٛح
انًــــصـهــصــاخ
المستقٌمات الخاصة فً مثلث – اال رتفاعات -
انرؼشف ػهٗ خاصٛح االسذفاػاخ ف ٙيصهس
انًزكشح:

.... .

انًسـزىي:
انىســـبئم:
انـــــــزيٍ:
األســـــزبر:

03

عــــــــــــظ
يرــٕ
انكراب انًذسع, ٙانًُٓاض
 01عــــــــــــــــــــــــاػح
ســــــــــــــبكذ شــــكشي

انكفبءح انًسزهذفخ يٍ انًقطع انزعهًي ٚ :ؽ ّم يشكالخ يرؼهقح تانقٕٖ ٕٔٚظف خٕاص يرؼهقح تانًصهصاخ
(انًغرقًٛاخ انخاصح ف ٙيصهس) يغرٕٖ يٍ انكفاءج انشايهح
انكفاءج انشايهحٚ :ؽ ّم يشكالخ يٍ انؽٛاج انٕٛيٛحٚٔ ،ثُ ٙتشاْ ٍٛتغٛطح ٔ/أٔ يش ّكثح َغثٛا ترٕظٛف يكرغثاذّ ف ٙيخرهف
يٛاد ٍٚانًادج (انؼذد٘ ،انُٓذع ،ٙانذٔال ٔذُظٛى يؼطٛاخ).
انًشاؼم

انزـــهيئخ

يؤششاخ انكفاءج

ٔضـــــــــــــؼٛاخ ٔأَــــــــــــــشطح انرؼهـــــــــــــــــــــــى

يــــززكش:
انرزكٛش تانذسط انغاتق

يغاؼح
يصهس

ٔضؼٛح ذؼهًٛح  6ص 132
أ) وضع انزخًيٍ
سعى يصهس كٛفٔٔ ٙاسذفاػاخ اضالػّ
َالؼع أٌ االسذفاػاخ ذرقاطغ فَ ٙقطح ٔاؼذج

الــــوصول
الــــــــــــــى
نــــــــــــقطة
تالقـــــــــــــً
انجــــحـث ارتــــــــفاعات
و
مـــــــثلث قائم
االكزشبف هـــــــً راس
الزاوٌة القائمة
ونــمٌز حالتٌن
فـــــــــً مثلث
كـــــــــــٌفً

ب) التبرير

َقم انشكم ٔاَشاء االسذفاػاخ ف ٙكم ؼانح

الحالة 1

 Oنقطة ارتفاعات
المثلث
ABC
الحالة 2

' Oنقطة ارتفاعات
المثلث
FGE
الحالة 3

 Sنقطة ارتفاعات
المثلث
RTS

انرقٕٚــــــــــى
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يثبل :

انحــىصهخ يــكزست :

خبصيخ :

ايثهخ :

إعــــبدح
اإلسزثًبس

تـــــــطبٌق مباشر
لــــمعرفة مستوى
األســتٌعاب عـــند
التــــــــــــــــــلمٌذ

ذًشٍٚ
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