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 أعمال موجهة 10الحصة  10الحصة  19الحصة  10الحصة 

مبر
سبت

 

 تقويــــــم تشخيـــــــــــصي 19
10 

ا
م: 

 رق
طع

لمق
10 

استعمال الآلة  إدماج جزئي (0حالات تقايس مثلثين ) قسمة كسرين مقلوب عدد غير معدوم
 جزئي دماجإ (9حالات تقايس مثلثين) جمع و طرح كسرين مقارنة كسرين 10 الحاسبة

وبر
كت

أ
 

 إدماج جزئي (0حالات تقايس مثلثين ) ننسبييحاصل قسمة عددين  جداء عددين نسبيين 10
 جيوجبرا

 خواص مستقيم المنتصفين مفهوم العددالناطق وضعية التقويم حل وضعية الإنطلاق 10

10 
الخاصية العكسية لمستقيم 

 المنتصفين
 الفرض الاول إدماج جزئي

حساب مجموع أو فرق عددين 
 ناطقين

 استعمال المجدول
12 

حاصل قسمة حساب جداء و 
 عددين ناطقين

تناسبية الأطوال للمثلثين 
يي ن المعينين بمستقيمين متواز

يان  يقطعهما قاطعان غير متواز

تصحيح الفرض الأول + 
 تقديم الواجب الأول

 حل وضعية الإنطلاق

فمبر
نو

 

يـــف  عطلة الخر

12 

طع 
المق

م: 
رق

19 

للعدد  nتعيين قوة من الرتبة 
01 

عدد ال قواعد الحساب على قوى
01 

 المستقيمات الخاصة في مثلث
 )المحاور(

 جزئيادماج 
استعمال الآلة 

 الحاسبة
 10عرض حال الواجب  01

كتابة عدد عشري باستعمال 
 01قوى العدد 

 الفرض الثاني
 المستقيمات الخاصة في مثلث

 )المتوسطات(

 الكتابة العلمية 00
 استعمال الكتابة العلمية لحصر

 عدد
 تصحيح الفرض الثاني جزئيإدماج 

 جيوجبرا
09 

م: 
 رق

طع
المق

10 

 قوة عدد نسبي
قواعد الحساب على قوة عدد 

 نسبي
 المستقيمات الخاصة في مثلث

 )المنصفات(
 ادماج جزئي

 

 اختبــــاـرات الثلاثـــــي الأول 00

 إجراء حساب يتضمن قوى تصحيح الاختبار 00
 المستقيمات الخاصة في مثلث

 )الإرتفاعات(
 إدماج جزئي

استعمال الآلة 
 الحاسبة

00 
خواص المستقيمات الخاصة 

 في مثلث
 وضعية تقويم حل وضعية الانطلاق ادماج كلي

 عطلـــــــــــة الشتــــــــــــــــاـء

في
جان

 

00 

م: 
 رق

طع
المق

10 

ية  تبسيط عبارة جبر
 نشر عبارة من الشكل

(a+b)(c+d) 
الدائرة المحيطة معرفة خواص 

 بمثلث
 جيوجبرا

00 
معرفة خواص الدائرة المحيطة 

 (9بمثلث )
 ادماج جزئي

معرفة خواص المتوسط 
 مالمتعلق بالوتر في مثلث قائ

 حساب قيمة عبارة حرفية

 الفرض الثالث خاصية فيثاغوررس ادماج جزئي 02
عرض فيديو عن 
 خاصية فيثاغورس

 حل وضعية تقويم الإنطلاقحل وضعية  إدماج جرئي 02
تصحيح الفرض الثالث 
 +تقديم الواجب الثاني

 

 

 

لتدرج السنوي للسنة ا 
 ثالثة متوسطال



ري
فيف

 

91 

 
م: 

 رق
طع

المق
10

    
 

 

ي التعرف على وضعية تناسبية ف
 تمثيل بياني

الحركة المنتظمة و السرعة 
 المتوسطة

يف بعد نقطة عن مستقيم   تعر
 و تعيينه

 إدماج جزئي
 استعمال المجدول

90 
معرفة الوضعيات النسبية 

 لمستقيم و دائرة 
 9عرض حال الواجب 

إنشاء مماس لدائرة في نقطة 
 منه

توظيف التناسبية لإستعمال 
 وحدات الزمن

 t×d=vإستعمال المساواة  إدماج جزئي 99
ية  يف جيب تمام زاو تعر

 حادة في مثلث قائم
 الفرض الرابع

استعمال الآلة 
 الحاسبة

يل وحدات 90  تصحيح الفرض الرابع ادماج جزئي قياس السرعة تحو

 تعيين القيمة المقربة أو القيمة
ية  المضبوطة  لجيب تمام زاو
ية بمعرفة جيب  خادة أو لزاو

 تمامها

س
مار

 

 اختباـرات الثلاثــــــــي الثانـــــــــي 90

 تصحيح الاختبار 90
حساب زوايا أو أطوال 

 بتوظيف جيب التمام
 جزئيإدماج 

 في التناسبية استعمال
 بةالنس فيها تدخل وضعيات

ية استعمال الآلة  المئو
 الحاسبة

يات والجمع وضعية تقويم حل وضعية الإنطلاق  90 يات و الضرب المساو  المساو

 عطلة الربيـــــــــــع

أف
يل

ر
 

90 

م: 
 رق

طع
المق

10 

يف الإنسحاب انطلاقا من  تعر
 متوازي الأضلاع

 إدماج جزئي
إنشاء نظيرة : نقطة ، مستقيم ، 
 قطعة مستقيم، نصف مستقيم،

 دائرة بإنسحاب
 المتباينات و الجمع

 جيوجبرا

92 
المتباينات و الضرب +تقديم 

 الواجب الثالث
 مقارنة عددين ناطقين إدماج جزئي

 
 حصر عددي عشري

92 

م: 
 رق

طع
المق

10 

 0عرض حال الواجب 
معرفة خواص الانسحاب و 

 استعمالها
 الفرض الخامس إدماج جزئي 

 جيوجبرا
01 

المعادلات من الدرجة الأولى 
 ذات مجهول واحد

 تصحيح الفرض الخامس  وضعية تقويم حل وضعية الإنطلاق

اي
 م

00 
تجميع معطيات إحصائية في 
 فئات و تنظيمها في جدول

 ادماج جزئي حساب التكرارات النسبية حساب التكرارات
 المجدولاستعمال 

09 
وصف و تمثيل هرم و مخروط 

 الدوران
انجاز تصميم وصنع هرم 

 ومخروط الدوران
 ةتقديم وتمثيل سلسلة إحصائي

حساب المتوسط المتوازن 
 لسلسلة احصائية

00 
حساب حجم كلا من الهرم 

 ومخروط الدوران
  تقويم  وضعية انطلاق ادماج كلي

 اختبارات الثلاثي الثالث 00
 المدير                                                  المفتش                                                     أستاذال

 

 


