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احلصة اخلامسة احلصة الرابعة احلصة الثالثة احلصة الثانية احلصة االوىل األسبوع الشهر 

مرب 
سبت

صي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقومي تشخي 01
أعمال موجهة خواص قواسم عدد طبيعي  ،    تعيني رلموعة قواسم عدد طبيعي    ،   التعرف على قاسم عدد طبيعي 02
أعمال موجهة النظرية العكسية  لنظرية طالس  ، نظرية طالسخوارزمية إقليدس  ، القاسم ادلشرتك األكرب لعددين 03

االستعانة مبجدول   ، خوارزمية إقليدس 04
العددان األوليان فيما بينهما 

استعمال  خاصية طالس يف حساب أطوال 
أو اجناز براهني وإنشاءات هندسية بسيطة 

أعمال موجهة 

وبر 
اكت

كتابة كسر على شكل غري قابل لالختزال  05
 

استعمال  خاصية طالس يف حساب أطوال 
أو اجناز براهني وإنشاءات هندسية بسيطة 

أعمال موجهة 

  عارفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحل مشكالت مركبة الستثمار امل 06
تعريف جيب وظل زاوية حادة يف مثلث قائم اجلذر الرتبيعي لعدد موجب  ، احلساب على اجلذور 07

أعمال موجهة 
 فرض األول ،  تقدمي الواجب االولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفــرض األول ، تصحيح ال 08

مرب 
نوف

 العمليات على اجلذور الرتبيعية  ،   X2 =b ادلعادالت من الشكلعطلة اخلريف  09

10 
العمليات على اجلذور الرتبيعية 

واستعماذلا لتبسيط عبارات تتضمن جذورا تربيعية 
استعمال احلاسبة لتعيني قيمة لكل من جيب وظل 
أعمال موجهة  زاوية حادة أو لتعيني قيس زاوية مبعرفة اجليب أوالظل

ب األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــرض حــال الواج

11 
ادلتطابقات الشهرية وتوظيفها يف احلساب ادلتمعن فيه  

( 1)ويف النشر والتحليل 
حساب زوااي أو أطوال بتوظيف اجليب أو جيب 

أعمال موجهة  التمام أو الظل

رض الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفـــرض الثاين ، تصحيح الفــ       ،           حل مشكالت مركبة الستثمار ادلعارف 12

13 
ادلتطابقات الشهرية وتوظيفها يف احلساب ادلتمعن فيه  

( 2)ويف النشر والتحليل 
أنشاء  زاوية مبعرفة القيمة ادلضبوطة 

 إلحدى نسبها ادلثلثية
أعمال موجهة 

مرب 
ديس

ل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخـــــتبارات الفص 14

15 
ادلتطابقات الشهرية وتوظيفها يف احلساب ادلتمعن فيه  

( 2)ويف النشر والتحليل 
أنشاء هندسيا  زاوية مبعرفة القيمة ادلضبوطة 

 إلحدى نسبها ادلثلثية 
أعمال موجهة  ار األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتصحيح االخـتب

16 
نشر أو حتليل عبارات جربية بسيطة 

معرفة واستعمال العالقتني 
  ; cos2x + sin2x =1 

 
أعمال موجهة 

ب الثاين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقــدمي الواج
عـــــــــــــــــــــــــــــطلة الشتـــــــــــــــــــــــــــاء                                                                                 

في 
جان

17 
حل : ادلعادالت من الدرجة األوىل مبجهول واحد 

" معادلة جداء"حلها اىل حل  معادلة يؤول
مفهوم شعاع   ،    األشعة واالنسحاب

شروط تساوي شعاعني واستعماذلا 
 

أعمال موجهة 
ب الثــاين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرض حال الواج

18 
حل مشكالت بتوظيف معادالت من الدرجة األوىل 

مبجهول واحد 
تركيب انسحابني 
رلموع شعاعني 

 أعمال موجهة
 

19 
’ حل مرتاجحة من الدرجة األوىل مبجهول واحد 

 متثيل رلموعة حلوذلا على مستقيم مدرج

عالقة شال  واستعماذلا إلنشاء رلموع شعاعني أو 
أو الجناز   إلنشاء شعاع حيقق عالقة شعاعية معينة

براهني بسيطة 
 أعمال موجهة

 
ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفـــــرض الثال  

20 
 حل مرتاجحة من الدرجة حل مشكالت بتوظيف

 األوىل مبجهول واحد
قراءة احداثييت شعاع : ادلعامل 

 أعمال موجهةمتثيل شعاع ،الشعاعان ادلتساواين – 
ث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـصـحيـح الفرض الثال 



21 

→xمعرفة الرتميز : الدالة اخلطية  x  تعيني صورة 
عدد بدالة خطية  تعيني عدد صورته بدالة خطية 

 معلومة
تعيني دالة خطية انطالقا من عدد غري معدوم وصورته 

حساب احداثييت شعاع 
احداثييت منتصف قطعة 
م . ادلسافة بني نقطتني يف معلم م 

 
 

ري 
فيف

22 
متثيل دالة خطية بيانيا 

حساب معامل الدالة اخلطية انطالقا من متثيلها 
البياين 

إنشاء صورة كل من النقطة والقطعة , مفهوم الدوران 
وادلستقيم ونصف ادلستقيم والدائرة بواسطة دوران 

معلوم 

 
 أعمال موجهة

 

23 

الدالة التآلفية 
 x→ax+b   معرفة الرمز

، تعيني عدد صورته بدالة آتلفية معلومة عدد  تعيني صورة

 
 أعمال موجهة

رض الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفتصحيح الفـرض الرابع ،  
أعمال موجهة خواص الدوران وتوظيفها تعيني دالة آتلفية انطالقا من عددين وصورتيهما  24
 ارفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتحل مشكالت مركبة الستثمار ادلع 25

س 
مار

ل الثاين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتاخـــــتبارات الفص 26

27 
انطالقا   bو   aمتثيل دالة آتلفية ،تعيني العاملني 

من التمثيل البياين 
 الزاوية ادلركزية والزاوية احمليطية 

أعمال موجهة 
ث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقــدمي الواجب الثال

ــــع ـــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــطلة الربيــــــــــــــــــــــــــــ

يل 
افر

28 
أعمال موجهة ادلضلعات ادلنتظمة تطبيقات التناسبية 

ب الثــالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرض حال الواج

29 
حل مشكالت تتدخل فيها النسبة ادلئوية وادلقادير 

ادلركبة 
حل مجلة معادلتني من الدرجة األوىل مبجهولني 

جرباي ، وتفسري احلل بيانيا 
 أعمال موجهة

 

30 
الكرة واجللة ، متثيل الكرة   ، اذلندسة يف الفضاءحل مجلة معادلتني من الدرجة األوىل مبجهولني جرباي 

أعمال موجهة  س ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفــرض اخلام

31 
حساب تكرارات , السالسل اإلحصائية   ، اإلحصاء

 حساب مساحة الكرة وحجم اجللة رلمعة وتواترات رلمعة 
 أعمال موجهة

س ـــــــــــــــــــــــــــــــــتصحيح الفـرض اخلام 
ي 

ما

تعيني الوسط والوسيط لسلسلة إحصائية وترمجتهما  32
معرفة واستعمال ادلقاطع ادلستوية للمجسمات 

ادلختلفة 
 أعمال موجهة

 

33 
 استعمال اجملدوالت دلعاجلة معطيات إحصائية

وترمجتها 
 أعمال موجهةأاثر التكبري والتصغري على مساحة وحجم رلسم 

رض السادس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيـح الفتصالفــرض السادس ،  
 ار ادلعارفــــــــــــــــــــــــــــــــــــحل مشكالت مركبة الستثم 34
ير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخـــــــــــــــــتبارات الــــــــــفصل األخ 35

 
 

ش                                      ادلدير                                                      ادلفتش  .سوسي :    األستاذة 
      

 
 


