
يع السنوي للسنة الرابعة متوسط  التوز
 9102/9102: متوسطة ملايم محمد                                                                                              السنة الدراسية

ياضيات                                                                                                   المستوى: را                                                                                         بعة متوسط       المادة: ر
 الاعمال الموجهة 10الحصة  10الحصة  19ة الحص 10الحصة  الاسبوع الشهر

مبر
سبت

 

يــــــم تشخيـــــــــــصي 19  تقو

التعرف على قاسم عدد  10
 طبيعي

تعيين مجموعة قواسم عدد 
 طبيعي

رك تعيين القاسم المشت معرفة خاصية طالس
 الأكبر لعددين

10 

يين لالتعرف على عددين او
فيما بينهما؛ كتابة كسر 

غير قابل على الشكل 
 للاختزال

بيعي  يف الجذر التر تعر
 لعدد موجب

استعمال خاصية طالس 
 لحساب الاطوال

استعمال خاصية طالس 
 لإنجاز براهين

تقديم الواجب المنزلي 
10 

استعمال خاصية 
طالس في انشاءات 

 هندسية بسيطة

وبر
كت

أ
 

بيعية واستعمالها لتبسيط  10 بيعيةمعرفة قواعد الحساب على الجذور التر  عبارات تتضمن جذورا تر
 أعمال موجهة 0 عرض حال الواجب وضعيات تقويمية حل وضعية الانطلاق وضعيات ادماج 10

 الفرض الاول 10
ب المتمعن وتوظيفها في الحسا معرفة المتطابقات الشهيرة

 أعمال موجهة تصحيح الفرض الأول 10فيه وفي النشر 

12 
اب وتوظيفها في الحسمعرفة المتطابقات الشهيرة 

 19المتمعن فيه وفي النشر 
ية  تحليل عبارات جبر

 "العامل المشترك"

ية  تحليل عبارات جبر
 "المتطابقات الشهيرة"
 9تقديم الواجب المنزلي 

تهيئة الآلة الحاسبة 
 العلمية

فمبر
نو

 

 عطلة الخريــــف
 موجهةأعمال  تقويميةوضعيات  حل وضعية الانطلاق ادماجوضعيات  12

01 
ية  يف جيب زاو تعر
 حادة في مثلث قائم

ية حادة  يف ظل زاو تعر
 في مثلث قائم

استعمال الآلة الحاسبة 
ية  لتعيين جيب او ظل زاو

ية  او قيس زاو
 أعمال موجهة 9عرض حال الواجب 

00 
حساب زوايا وأطوال 

بتوظيف الجيب أو جيب 
 التمام او الظل

ية هندسيا  انشاء زاو
وطة المضببمعرفة القيمة 

 لإحدى نسبها المثلثية

 معرفة واستعمال العلاقتين: 

tan 𝑥 =
sin𝑥

cos 𝑥
cos2 𝑥 + sin2 𝑥 = 1

 
 أعمال موجهة

 أعمال موجهة تصحيح الفرض الثاني الفرض الثاني حل وضعية الانطلاق ادماجوضعيات  09
مبر

ديس
 

 اختبــــاـرات الثلاثـــــي الأول 00

 الجداء المعدوم"معادلة يؤول حلها إلى حل "معادلة حل  تصحيح الاختبار الأول 00
يف شعاع انطلاقا - تعر

 من الانسحاب
 شروط تساوي شعاعين-

 أعمال موجهة

00 
حل متراجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد وتمثيل 

 "10 تقديم الواجب المنزلي" حلولها على مستقيم مدرج
ين أو شعاعمعرفة علاقة شال واستعمالها لإنشاء مجموع 

 لإنشاء شعاع يحقق علاقة شعاعية معينة
 أعمال موجهة

 عطلـــــــــــة الشتــــــــــــــــاـء

في
جان

 

00 
حل مشكلات بتوظيف 
معادلات أو متراجحات 

 من الدرجة الأولى

قراءة مركبتي شعاع في 
ة معلم؛ تمثيل شعاع بمعرف

 مركبتيه

حساب مركبتي شعاع 
نهاية وبمعرفة إحداثيي مبدأ 

 ممثله

حساب احداثيي 
منتصف قطعة بمعرفة 

 احداثيي طرفيها
 أعمال موجهة

حساب المسافة بين  00
 م م منقطتين في 

 أعمال موجهة 0 عرض حال الواجب حل وضعية الانطلاق وضعيات ادماج



 حل جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين 02
 axxمعرفة الترميز 

 تعيين صورة عدد 
 ختعيين عدد صورته بدالة 

تعيين دالة خطية انطلاقا 
من عدد غير معدوم 

 وصورته
 أعمال موجهة

02 
  تمثيل دالة خطية بيانيا 

لة قراءة التمثيل البياني لدا
 خطية 

حساب معامل الدالة 
ها الخطية انطلاقا من تمثيل

 البياني

معرفة الترميز
baxx  

 تعيين صورة عدد 
 تتعيين عدد صورته بدالة 

 أعمال موجهة الفرض الثالث

ري
فيف

 

91 
ا تعيين دالة تآلفية انطلاق
 من عددين وصورتيهما

 ياتمثيل دالة تآلفية بيان
الة قراءة التمثيل البياني لد

 تآلفية
 bو aتعيين العاملين 

 ني انطلاقا من التمثيل البيا

 انجاز تمثيل بياني لوضعية
يتدخل فيها مقداران 

 أحدهما معطى بدلالة الآخر 
 قراءته وتفسيره

 أعمال موجهة تصحيح الفرض الثالث

90 
 تفسير حل جملة معادلتين

من الدرجة الأولى 
 بمجهولين بيانيا 

حل مشكلات بتوظيف 
جملة معادلتين من 

 الدرجة الأولى بمجهولين
 أعمال موجهة  الانطلاق حل وضعية وضعيات ادماج

 وضعيات تقويمية 99
 الفرض الرابع 

حساب تكرارات مجمعة 
 وتواترات مجمعة

 أعمال موجهة هاتعيين المتوسط والوسيط ومدى سلسلة إحصائية وترجمت

 أعمال موجهة تصحيح الفرض الرابع وضعيات تقويمية حل وضعية الانطلاق وضعيات ادماج 90

    
    

س
مار

 

 يـــــــــي الثانــــــــرات الثلاثاـاختب 90

 تصحيح الاختبار 90
 انشاء صورة نقطة وقطعة مستقيم ومستقيم ونصف مستقيم ودائرة بالدوران

 معرفة خواص الدوران
 10تقديم الواجب المنزلي 

 أعمال موجهة

 عطلة الربيـــــــــــع

اف
يل

ر
 

ية  90 التعرف على الزاو
ية  يةالمر المحيطية والزاو  كز

ية  معرفة العلاقة بين الزاو
ية ية المركز  المحيطية والزاو
اللتين تحصران نفس 

 القوس

 أعمال موجهة 0عرض حال الواجب  انشاء مضلعات منتظمة

 الفرض الخامس 90
 التعرف على الـكرة والجلة

 تمثيل الـكرة
حساب مساحة الـكرة وحجم 

 أعمال موجهة تصحيح الفرض الخامس الجلة

92 
معرفة واستعمال المقاطع 

ية للمجسمات  المستو
 المألوفة

لى آثار التكبير والتصغير ع
 مساحة وحجم مجسم

 أعمال موجهة حل وضعية الانطلاق وضعيات ادماج

 أعمال موجهة وضعيات ادماج 92

ي   
ما

 

 أعمال موجهة ادماج تصحيح الفرض السادس الفرض السادس عيد العمال 01
 الثلاثي الثالثاختبارات  00
 امتحان شهادة التعليم المتوسط 09

 المدير                                                  المفتش                                                      أستاذة 
 


