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   مقدمة

 لتنصٌب وإدماج وتقوٌم الموارد الالزمةإرساء سندات بٌداغوجٌة أساسٌة لتنظٌم وضبط عملٌة بناء وم السنوٌة طات التعل  مخط   تعد                 

مات األساسٌة غٌر المنجزة خالل ل بالتعل  ى التكف  ى ٌتسن  وحت   المستهدفة فً المناهج التعلٌمٌة لدى تالمٌذ مختلف المراحل التعلٌمٌة،الكفاءات 

 ظل   فً و التً تعتبر ضرورٌة لمواصلة الدراسة فً المستوٌات األعلى دون عوائق،و ،9102/9191الفصل الثالث من السنة الدراسٌة 

بسبب  امتحانً شهادة التعلٌم المتوسط وشهادة البكالورٌاتصحٌح إلى ما بعد إجراء و 9191/9190ٌة تأجٌل الدخول المدرسً للسنة الدراس

رت وزارة التربٌة02 -جائحة كورونا )كوفٌد لسنوٌة الحالٌة لكل المواد اوالتدرجات طات التعل م تنظٌم ملتقى وطنٌا لتكٌٌف مخط   الوطنٌة (، قر 

 .9191/9190ة بالسنة الدراسٌة بصفة استثنائٌة خاص   وذلك المراحل التعلٌمٌة الثالث،جمٌع   وفً
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 المخططات السنوية

 السنة الثانية من التعليم المتوسط -الرياضياتالكفاءات المستهدفة في مادة  .2

ًّ ِشىالد، ٠ٚجّشس ٔتبئذ، ٠ّٚٛظف ِىتغجبتٗ فٟ ِختٍف ١ِبد٠ٓ اٌّبدّح )اٌؼذدٞ، إٌٙذعٟ، اٌذٚاي ٚتٕظ١ُ ِؼط١بد(.انكفبءح انشبيهخ:   ٠ض

 انكفبءاد انخزبيُخ انًُبدٍَ

ِٚٓ اٌض١بح ا١ِٛ١ٌخ ثتٛظ١ف ِمبد٠ش )األؽٛاي، اٌّغبصبد، اٌضزَٛ، اٌّذد( ٚاٌّؼبدالد ِٓ اٌذسرخ األٌٚٝ ٚاٌضغبة ػٍٝ ٠ضً ِشىالد ِٓ اٌّبدح   1يُذاٌ 

 ٚ تش١٠غ ٚػؼ١بد.اٌىغٛساألػذاد إٌغج١خ ٚ

ٚاٌّشوضٞ  ٚاٌّزغّبد  ٠ضً ِشىالد تتطٍت إٔزبص اعتذالالد ٚثشا١٘ٓ ٚصغبة ِمبد٠ش ثتٛظ١ف خٛاص اٌّخٍج ٚاٌذائشح ٚاٌتٕبظش٠ٓ اٌّضٛسٞ 2يُذاٌ 

 االعطٛأخ(.ٚ )ِتٛاصٞ اٌّغتط١الد ،اٌّٛشٛس

 3يُذاٌ 

 

بد ٠ضً ِشىالد ِٓ اٌّبدح ِٚٓ اٌض١بح ا١ِٛ١ٌخ ِشتجطخ ثبٌتٕبعج١خ ٚتطج١مبتٙب ٚتٛظ١ف ِؼط١بد إصظبئ١خ إلرشاء صغبثبد ٚإٔزبص تّخ١الد ِٚخطط

 ثبعتؼّبي ِزذٚالد.

 وإدماج وتقويم موارد الكفاءات باستخدام بيداغوجيا المقاطع التعليمية/ التعل ميةالسيرورة المنهجية لبناء وإرساء  .0

انهُكهخ انجُذاغىخُخ 

نهًقبطغ انزؼهًُُخ/ 

 انزؼهًُّخ

 يالزظبد انىظُفخ

 وضؼُخ اَطالقُخ
تجش٠ش اٌضبرخ إٌٝ أدٚاد ِؼشف١خ رذ٠ذح )اٌّٛاسد اٌّؼشف١خ ٌٍّمطغ( 

 ٚتّى١ٓ اٌّتؼٍُّ ِٓ إػطبء ِؼٕٝ ٌٙب.
٠تُ اٌتىفً ثبٌم١ُ ٚاٌّٛالف ٚاٌىفبءاد اٌؼشػ١خ ِٓ خالي  -

 ع١بلبد اٌٛػؼ١بد.

تُغتًٙ ػ١ٍّخ تم٠ُٛ ِذٜ تٍّّه اٌّتؼٍُّ ٌٍّٛاسد اٌّؼشف١خ ثضً  -

 اٌٛػؼ١خ االٔطالل١خ.

 ِؼبٌزخ االختالالد اٌّغزٍخ.  -

 ثٕبء اٌّٛاسد اٌّؼشف١خ ٌٍّمطغ. وضؼُبد ثغُطخ

 وضؼُبد يشكجخ َىػب يب
 إدِبد اٌّٛاسد اٌّؼشف١خ ٌٍّمطغ.إسعبء ٚ

 تم٠ُٛ ِذٜ اٌتضىُ فٟ اٌّٛاسد اٌّؼشف١خ ٌٍّمطغ.

 معايير التقويم .3

 رقىَى يذي إًَبء ورسقُق انكفبءاد رقىَى يذي رًهّك انًىاسد

 اكزغبة يؼبسف؛ 

 رىظُف يؼبسف؛ 

 .اكزغبة قُى و/ أو ارخبر يىاقف 

  انىخبهخ؛ 

  ؛انًبدح ألدواداالعزؼًبل انغهُى 

   االَغدبو؛ 

 .ٌاإلرقب 
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 السيرورة المنهجية لبناء وإرساء وإدماج وتقويم التعل مات حسب الفصول .4

 انفظم األول

 َسم يشكالد يٍ انًبدح و يٍ انسُبح انُىيُخ َىظف فُهب يىاسد انًقبطغ األول، انثبٍَ و انثبنثانًغزىي األول انًغزهذف يٍ انكفبءح انشبيهخ: 

 األونً انًغزهذفخ يٍ انكفبءاد انخزبيُخ انًغزىَبد  انًُبدٍَ

 1يُذاٌ 

  ّوانقُى انًقشثخ ورىصَغ انضشة ػهً اندًغ وانطشذ وعالعم ػًهُبد ثذوٌ  األػذاد انطجُؼُخ واألػذاد انؼششَخيشكالد ثبعزؼًبل  َسم

 ػًهُبد خًغ وطشذ وضشة كغشٍَأقىاط وثىخىد أقىاط، وَسم يشكالد ثزىظُف انقُى انًقشثخ و

  ّألػذاد َغجُخ اندًغ وانطشذَىظف فُهب انزؼهُى ػهً يغزقُى وفٍ انًغزىٌ، وَىظف فُهب ػًهُزٍ  األػذاد انُغجُخيشكالد ثزىظُف  َسم 

 

 2يُذاٌ 

  ّإَشبءاد هُذعُخ ثغُطخ.ف يكزغجبره فٍ انهُذعخ إلَدبص َىظ 

  ألشكبل هُذعُخ يأنىفخ زُث َزذسة رذسَدُب ػهً االعزذالل اَطالقب يٍ  رُبظشاد يشكضَخوَُشئ يشاكض انزُبظشَزؼشف ػهً أشكبل رقجم

 خىاص انزُبظش انًشكضٌ.

سقى 

 انًقطغ

هُكهخ انًىاسد انًؼشفُخ انًغزهذفخ 

 ثبنجُبء واإلسعبء واإلديبج

رىخُهبد ثخظىص أًَبط انىضؼُبد انًكىَخ 

 نهًقبطغ انزؼهًُُخ/ انزؼهًُّخ

انًىاسد  يؼبَُش ويؤششاد نزقىَى يذي رًهُّك

 وإًَبء انكفبءاد

رقذَش 

انسدى 

 انضيٍُ
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  عٍغٍخ ػ١ٍّبد دْٚ الٛاطإرشاء 

 إرشاء عٍغٍخ ػ١ٍّبد ثألٛاط 

  ِؼشفخ خبطخ تٛص٠غ اٌؼشة ثبٌٕغجخ

 إٌٝ اٌزّغ ٚاٌطشس ٚاعتؼّبٌٙب.

  تؼ١١ٓ صبطً ٚثبلٟ اٌمغّخ اٌؼشش٠خ

 ٌؼذد ػٍٝ ػذد غ١ش ِؼذَٚ.

  ٚتؼ١١ٓ اٌم١ّخ اٌّمشثخ ثبٌض٠بدح )أ

 ثخظىص انىضؼُخ االَطالقُخ:

 تز١ٕذ  ؽشس ٚػؼ١خ أطالل١خ ٠تطٍت صٍٙب

ػشش٠خ ٚإرشاء  أػذاد ؽج١ؼ١خ ٚأػذاد

 ػ١ٍّبد رّغ ٚؽشس ٚػشة وغش٠ٓ. 

 

 ثخظىص وضؼُبد انجُبء:

 دٚس ٚأ١ّ٘خ األلٛاط فٟ  طشذ وضؼُبد إلثشاص

 عٍغٍخ ػ١ٍّبد.

 اٌضبعجخ الوتشبف أ٠ٌٛٚخ  طشذ وضؼُبد العزؼًبل

 .اٌؼ١ٍّبد

 :اكزغبة يؼبسف 

٠زشٞ عٍغٍخ ػ١ٍّبد ِضتشِب لٛاػذ أ٠ٌٛٚتٙب  -

 ٚ االلٛاط

 ثبعتؼّبي آٌخ صبعجخ(.ٚ  )ر١ٕ٘ب،ػٍٝ ٚسلخ

 ٌحسب جداء كسرٌن. -
ٌجمع أو ٌطرح كسرٌن مقام أحدهما  ٌقارن ، -

  مضاعف لمقام األخر.

 :رىظُف يؼبسف 

ٌنتج عبارة جبرٌة تترجم سلسلة مجامٌع  -
 بانتظام معٌن.

 عب21
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 ثبٌٕمظبْ( ٌضبطً لغّخ ػششٞ.

  .صظش صبطً اٌمغّخ 

  .ٓػشة وغش٠ 

  ِٚمبسٔخ وغش٠ٓ ٌّٙب ٔفظ اٌّمبَ أ

 ِمبَ أصذّ٘ب ِؼبػف ٌآلخش. 

  ٚرّغ ٚؽشس وغش٠ٓ ٌٙب ٔفظ اٌّمبَ أ

 ِمبَ أصذّ٘ب ِؼبػف ٌآلخش.

 

 

  أٚ ِٓ اٌض١بح ا١ِٛ١ٌخ  وضؼُبد يذسعُخطشذ

 . ىغٛساٌاٌمغّخ اإلل١ٍذ٠خ ٚاٌؼ١ٍّبد ػٍٝ تغتٙذف 

ثخظىص وضؼُبد اإلسعبء، اإلديبج اندضئٍ 

 وانزقىَى:

  تٕبٚي ٚػؼ١بد تؼٍُّ اإلدِبد )إدِبد ِٛاسد

 اٌّمطغ(

 َصً اٌٛػؼ١خ االٔطالل١خ األ. 

  تٕبٚي ٚػؼ١بد تم١ّ٠ٛخ تتؼٍك ثتٛظ١ف اٌؼ١ٍّبد

ػٍٝ األػذاد اٌطج١ؼ١خ ٚاٌؼشش٠خ 

 ٚاٌىغٛس)ٚػؼ١بد إدِبر١خ(

ِغزٍخ خالي ِؼبٌزخ ث١ذاغٛر١خ )ٔمبئض ِضتٍّخ  

 تٕبٚي اٌّمطغ(

)زغت رىخُهبد انًُهبج وانىثُقخ انًشافقخ ودنُم 

 األعزبر(

ٌحسب جداء أو مجموع عددٌن مستعمال  -
 الخاصة التوزٌعٌة فً االتجاهٌن.

ٌحصر حاصل قسمة بٌن قٌمتٌن مقربتٌن  -
 بالنقصان و بالزٌادة.

 وضعٌات معٌنة.ٌرتب كسورا فً  -
 ٌجري تحوٌرات على عبارات جبرٌة خاصة. -
 ٌقد ر ذهنٌا نتٌجة حساب فً وضعٌة معٌنة. -

 ٌحسب مجموعا جبرٌا معطى.
 .اكزغبة قُى و/ أو ارخبر يىاقف 

٠غتؼًّ اٌشِٛص ٚ اٌّظطٍضبد ٚ اٌتش١ِض  -

 اٌؼبٌّٟ ثشىً ع١ٍُ.

 ٠ظٛؽ ٚ ٠ضشس ٚ ٠ؼشع ثٍغخ ع١ٍّخ. - 

 ٠تضمك ِٓ طضخ ٔتبئذ ٚ ٠ظبدق ػ١ٍٙب. -

٠مذَ ِٕتٛرب ثشىً ِٕظُ ٚ ِٕغزُ صغت  -

 ِٛاطفبد اٌىفبءح اٌختب١ِخ.
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  اعتؼّبي ع١ٍُ ٌؤلدٚاد

إٌٙذع١خ)اٌىٛط، اٌّغطشح، 

 اٌّذٚس( إلٔشبء:

ِغتم١ّبد -ِغتم١ّبد ِتٛاص٠خ  -

 ِتؼبِذح.

 ِضٛس لطؼخ ِغتم١ُ -

 ِٕظف صا٠ٚخ. -

 ِخٍخبد خبطخ. -

 ِغتط١ً، ِشثغ، ِؼ١ٓ -

 دائشح، لٛط دائشح. -

  اٌتؼشف ػٍٝ شىً ٠مجً ِشوض

 ثخظىص انىضؼُخ االَطالقُخ:

ؽشس ٚػؼ١خ أطالل١خ ٠تطٍت صٍٙب تز١ٕذ 

٠ٚغتؼًّ إرشاءاد إلٔشبءاد ٕ٘ذع١خ أ١ٌٚخ 

 اٌتٕبظش اٌّشوضٞ.

 ثخظىص وضؼُبد انجُبء:

 ٌؤلدٚاد  وضؼُبد رغزهذف االعزؼًبل انغهُى

 إٌٙذع١خ فٟ اإلٔشبءاد.

 اٌتذس٠زٟ ِٓ ٕ٘ذعخ  وضؼُبد رغًر ثبالَزقبل

أدات١خ)تؼتّذ ػٍٝ األدٚاد( أٚ ٕ٘ذعخ تؼتّذ ػٍٝ 

اٌّشب٘ذح إٌٝ ٕ٘ذعخ اعتٕتبر١ٗ )تؼتّذ ػٍٝ اٌخٛاص 

 ٚاٌؼاللبد(، ٚأزبص تجش٠شاد ثغ١طخ.

  ٚػؼ١بد ٌٛطف شىً ٕ٘ذعٟ، أٚ وتبثخ

 :اكزغبة يؼبسف 

ٌتعرف على أشكال هندسٌة و ٌسمً  -
 عناصرها.

ٌتعرف على أشكال هندسٌة ٌقبل كل منها  -
 مركز تناظر.

 ٌنشئ صور أشكال بسٌطة بالتناظر المركزي. -
 - ٌتعرف على خواص كل من محور قطعة -

 منصف زاوٌة
 :رىظُف يؼبسف 

 ٠ٕشئ شىال ٕ٘ذع١ب اػتّبدا ػٍٝ خٛاطٗ. -

ثبٌتٕبظش  ٠ٕشئ ٔظ١ش شىً أٚ ٠ىًّ شىً -

 عب14
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 تٕبظش.

 .ٌٟٚإٔشبء ٔظ١ش شىً أ 

 .إٔشبء ٔظ١ش شىً ثغ١ؾ 

  اٌتؼشف ػٍٝ خٛاص اٌتٕبظش

 ٚ تٛظ١فٙب  اٌّشوضٞ

 

ثشٔبِذ ٠غّش ثإٔزبص شىً ِّبحً ٌشىً 

ِؼطٝ، إلثشاص أ١ّ٘خ اٌتؼبس٠ف ٚاٌخٛاص 

 ثّختٍف األشىبي.اٌّتؼٍمخ 

 ٍُُطٛس أشىبي ثغ١طخ ثبٌتٕبظش  وضؼُبد رؼ

اٌّشوضٞ ٠ُغتخشد ِٕٙب خٛاص اٌتٕبظش 

 اٌّشوضٞ.

 اٌّشوضٞ وأداح  وضؼُبد َُغزؼًم فُهب انزُبظش

 ٌتجش٠شاد ثغ١طخ.

  اٌّشوضٞ وأداح وضؼُبد َُغزؼًم فُهب انزُبظش

 إلٔشبء ِخ١ً أٚ إوّبي شىً.

 

اندضئٍ ثخظىص وضؼُبد اإلسعبء، اإلديبج 

 وانزقىَى:

تٕبٚي ٚػؼ١بد تؼٍُّ اإلدِبد )إدِبد ِٛاسد 

 اٌّمطغ(

 صً اٌٛػؼ١خ االٔطالل١خ األَ

تٕبٚي ٚػؼ١بد تم١ّ٠ٛخ تتؼٍك ثتٛظ١ف  

اإلٔشبءاد إٌٙذع١خ ٚاٌتٕبظش اٌّشوضٞ 

 )ٚػؼ١بد إدِبر١خ( 

)زغت رىخُهبد انًُهبج وانىثُقخ  

  انًشافقخ ودنُم األعزبر(

 اٌّشوضٞ.

٠مذَ تجش٠شاد ثغ١طخ ثبعتؼّبي اٌتٕبظش  -

 اٌّشوضٞ.

٠مذَ اعتذالالد ثغ١طخ ثبعتؼّبي خٛاص  -

 ِتٛاصٞ أػالع.

٠ٕزض اعتذالالد ثغ١طخ ثبعتؼّبي خٛاص  -

 ِتٛاصٞ أػالع.

 

 :اكزغبة قُى و/ أو ارخبر يىاقف 

٠غتؼًّ اٌشِٛص ٚ اٌّظطٍضبد ٚ اٌتش١ِض  -

 اٌؼبٌّٟ ثشىً ع١ٍُ.

 ٠ظٛؽ ٚ ٠ضشس ٚ ٠ؼشع ثٍغخ ع١ٍّخ. - 

 ٠تضمك ِٓ طضخ ٔتبئذ ٚ ٠ظبدق ػ١ٍٙب. -

٠مذَ ِٕتٛرب ثشىً ِٕظُ ٚ ِٕغزُ صغت  -

 ِٛاطفبد اٌىفبءح اٌختب١ِخ.
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  ٚلشاءح فبطٍخ ٔمطخ ِؼٍِٛخ أ

ٚػغ ٔمطخ راد فبطٍخ ِؼٍِٛخ 

 ػٍٝ ِغتم١ُ ِذسد.

 .ِٓمبسٔخ ػذد٠ٓ ٔغج١١ 

 أػذاد ٔغج١خ تظبػذ٠ب أٚ  تشت١ت

 االَطالقُخ:ثخظىص انىضؼُخ 

  ؽشس ٚػؼ١خ أطالل١خ ٠تطٍت صٍٙب تز١ٕذ األػذاد

إٌغج١خ)تؼ١ٍُ ِٚمبسٔخ( ٚػ١ٍّتٟ اٌزّغ 

 ٚاٌطشس.

 

 ثخظىص وضؼُبد انجُبء:

 :اكزغبة يؼبسف 

 ب أعداد نسبٌة.ٌرت   -
 ٌجمع و ٌطرح عددٌن نسبٌٌن. -
 .ٌختبر صحة مساواة أو متباٌنة -

 :توظيف معارف 
 ٌحسب مجموعا جبرٌا معطى. -
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 المخططات السنوية

 تٕبص١ٌب.

  ٚلشاءح إصذاحٟ ٔمطخ ِؼٍِٛخ أ

ٚػغ ٔمطخ راد إصذاح١١ٓ ِؼ١ٍِٛٓ 

فٟ ِغتٛ ِٕغٛة إٌٝ ِؼٍُ ِتؼبِذ 

 ِٚتزبٔظ

 .ٓرّغ ٚؽشس ػذد٠ٓ ٔغج١١ 

 .ٞصغبة ِزّٛع رجش 

  صغبة اٌّغبفخ ث١ٓ ٔمطت١ٓ راد

فبطٍت١ٓ ِؼٍِٛت١ٓ ػٍٝ ِغتم١ُ 

 ِذسد.

 

 اٌّمبسٔخ ٠ّىٓ  طشذ وضؼُبد العزخالص قىاػذ

ثبٌّضشاس  زغذأْ ٔغتؼ١ٓ ف١ٙب ثبٌّغتم١ُ اٌّذسد)٠ُ 

ِخال(، ٚفٟ ٘زٖ اٌضبٌخ ٔتضذث ػٓ "اٌّغبفخ إٌٝ 

اٌظفش ٌؼذد ٔغجٟ دْٚ اعتؼّبي ِظطٍش اٌم١ّخ 

 اٌّطٍمخ.

  ؽشس ٚػؼ١بد تشتىض ػٍٝ  أِخٍخ ِضغٛعخ

)اٌشثش ٚاٌخغبسح، اٌضشاسح، ...( ٚاٌّغتم١ُ 

اٌّذسد لظذ تغ١ًٙ اِتالن لٛاػذ رّغ ٚؽشس 

 ػذد٠ٓ ٔغج١١ٓ.

اإلديبج اندضئٍ ثخظىص وضؼُبد اإلسعبء، 

 وانزقىَى:

  تٕبٚي ٚػؼ١بد تؼٍُّ اإلدِبد )إدِبد ِٛاسد

 اٌّمطغ(

 َصً اٌٛػؼ١خ االٔطالل١خ األ 

  ثتٛظ١ف األػذاد  تٕبٚي ٚػؼ١بد تم١ّ٠ٛخ تتؼٍك

 إٌغج١خ )ٚػؼ١بد إدِبر١خ(

ِؼبٌزخ ث١ذاغٛر١خ تتؼٍك )ثٕمبئض ِضتٍّخ أٚ  

 ...ِغزٍخ خالي تٕبٚي اٌّمطغ(

)زغت رىخُهبد انًُهبج وانىثُقخ انًشافقخ ودنُم 

 األعزبر(

ٌعلم نقطا على مستقٌم مدرج أو فً مستو  -
النسبٌة على مزودبمعلم)باستعمال االعداد 

 الخصوص(
ٌحسب المسافة بٌن نقطتٌن ذات فاصلتٌن  -

 معلومتٌن على مستقٌم مدرج.
 

 :اكزغبة قُى و/ أو ارخبريىاقف 

٠غتؼًّ اٌشِٛص ٚ اٌّظطٍضبد ٚ اٌتش١ِض  -

 اٌؼبٌّٟ ثشىً ع١ٍُ.

 ٠ظٛؽ ٚ ٠ضشس ٚ ٠ؼشع ثٍغخ ع١ٍّخ. - 

 ٠تضمك ِٓ طضخ ٔتبئذ ٚ ٠ظبدق ػ١ٍٙب. -

ثشىً ِٕظُ ٚ ِٕغزُ صغت ٠مذَّ ِٕتٛرب  -

 ِٛاطفبد اٌىفبءح اٌختب١ِخ.

م 
ظ

نف
 ا
َخ

هب
َ

ول
أل
ا

 

اإلديبج انكهٍ )األعجىع يب قجم االخزجبس 

 األول(

وضؼُبد يشكجخ نإلديبج انكهٍ )رزؼهّق ثكم أو يؼظى 

انًؼبَُش انًؼزًذح فٍ رقىَى انكفبءاد )انىخبهخ،  يقبطغ انفظم(.

 االعزؼًبل انغهُى نألدواد، االَغدبو واإلرقبٌ( 

 أعجىع

 االخزجبس األول
وضؼُبد يشكجخ نزقىَى انًغزىَبد األونً انًغزهذفخ 

 يٍ انكفبءاد )رزؼهّق ثكم يقبطغ انفظم(.
 أعجىع

 انفظم انثبٍَ

 َسم يشكالد يٍ انًبدح و يٍ انسُبح انُىيُخ َىظف فُهب يىاسد انًقبطغ انشاثغ ، انخبيظ و انغبدطانًغزىي انثبٍَ انًغزهذف يٍ انكفبءح انشبيهخ: 
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 انًغزىَبد انثبَُخ انًغزهذفخ يٍ انكفبءاد انخزبيُخ  انًُبدٍَ

 انفظم األّول فُهب انًىاسد انًكزغجخ فٍ  فَىظّ و انسشفٍ ثبنسغبةرزؼهق يشكالد يٍ انًبدح و يٍ انسُبح انُىيُخ  َسمّ   1يُذاٌ 

 2يُذاٌ 

  يٍ انًبدح و يٍ انسُبح انُىيُخ رزؼهق ثبنضواَب و َزذسة رذسَدُب ػهً االعزذالل اَطالقب يٍ خىاص يزىاصٌ األضالع و َىظف َسم يشكالد

 فُهب انًىاسد انًكزغجخ فٍ انفظم األول.

  ّخىاص هُذعُخ رزؼهق ثبنًثهث و ورزضًٍ  انفظم انثبٍَ َىظف فُهب انًىاسد انًكزغجخ فٍ يشكالد يٍ انًبدح و يٍ انسُبح انُىيُخ َسم

 انذائشح و زغبثبد ػهً انًغبزبد يزؼهقخ ثكم يُهًب. 

 سقى انًقطغ

هُكهخ انًىاسد انًؼشفُخ 

انًغزهذفخ ثبنجُبء واإلسعبء 

 واإلديبج

انىضؼُبد انًكىَخ رىخُهبد ثخظىص أًَبط 

 نهًقبطغ انزؼهًُُخ/ انزؼهًُّخ

يؼبَُش ويؤششاد نزقىَى يذي رًهُّك انًىاسد 

 وإًَبء انكفبءاد

رقذَش 

انسدى 

 انضيٍُ
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 :ِؼشفةةةةةةةةةةةةةخ اٌتؼةةةةةةةةةةةةةبث١ش 

صا٠ٚتةةةةةةةبْ ِتزبٚستةةةةةةةبْ، 

صا٠ٚتةةةةةةةةةبْ ِتىبٍِتةةةةةةةةةبْ، 

صا٠ٚتةةةةةةةةةةبْ ِتتبِتةةةةةةةةةةةبْ، 

صا٠ٚتةةةةةةةةةةةبْ ِتجبدٌتةةةةةةةةةةةبْ 

داخ١ٍةةةةةةةةب،...  ٚتٛظ١فٙةةةةةةةةب 

ثشةةةةةةةةةةىً عةةةةةةةةةة١ٍُ فةةةةةةةةةةٟ 

 ِٕبعجخ.ٚػؼ١بد 

  ِؼشفةةةةةةةةةةةةةةةخ خبطةةةةةةةةةةةةةةة١خ

اٌةةةةةةةةضا٠ٚت١ٓ اٌّتمةةةةةةةةبثٍت١ٓ 

 ثبٌشأط ٚتٛظ١فٙب.

  ِؼشفةةةةخ خةةةةٛاص اٌضٚا٠ةةةةب

اٌّؼ١ٕةةةةةخ ثّتةةةةةٛاص١٠ٓ ٚلةةةةةبؽغ 

 ٚتٛظ١فٙب.

  ِؼشفةةةخ ِختٍةةةف خةةةٛاص

ِتةةةةةةةةةةٛاصٞ األػةةةةةةةةةةالع 

 ثخظىص انىضؼُخ االَطالقُخ:

  ؽةةةةةشس ٚػةةةةةؼ١خ أطالل١ةةةةةخ ٠تطٍةةةةةت صٍٙةةةةةب

تز١ٕةةةةةةةةذ تؼةةةةةةةةبس٠ف ٚخةةةةةةةةٛاص ِتؼٍمةةةةةةةةخ 

ثبٌضٚا٠ةةةةب ٠ٚتةةةةذسة تةةةةذس٠ز١ب ػٍةةةةٝ ثٕةةةةبء 

تجش٠ةةةةشاد ثغةةةة١طخ تٛظةةةةف ف١ٙةةةةب خةةةةٛاص 

 ِتٛاصٞ األػالع.

 

 ثخظىص وضؼُبد انجُبء:

  طشذ وضؼُبد رىظف فُهب انضواَب يٍ أخم

 يقبسثخ رقبَظ انًثهثبد.

ثخظىص وضؼُبد اإلسعبء، اإلديبج اندضئٍ 

 وانزقىَى:

 

  تٕبٚي ٚػؼ١بد تؼٍُّ اإلدِبد )إدِبد ِٛاسد

 اٌّمطغ(

 صً اٌٛػؼ١خ االٔطالل١خ األَ -

تٕةةةةةةةبٚي ٚػةةةةةةةؼ١بد تم١ّ٠ٛةةةةةةةخ )ٚػةةةةةةةؼ١بد  -

 إدِبر١خ(

 :اكزغبة يؼبسف 

-ٌستعمل  التعابٌر المتعلقة بالزواٌا)متتامتان -
ف على -متقابلتان-متكاملتان متبادلتان...( و ٌتعر 
 خواصها.

ٌتعرف على خواص متوازي أضالع و خواص  -
 متوازٌات األضالع الخاصة.

 ٌحسب مساحة متوازي أضالع -
 ُف يؼبسف:رىظ 

ٌقد م  و ٌنجز استدالالت باستعمال خواص  -
 الزواٌا)مثال : المستقٌمات و الزواٌا(.

ٌقدم و ٌنجز استدالالت بسٌطة باستعمال  -
 خواص متوازي أضالع.

 :اكزغبة قُى و/ أو ارخبر يىاقف 

٠غتؼًّ اٌشِٛص ٚ اٌّظطٍضبد ٚ اٌتش١ِض  -

 اٌؼبٌّٟ ثشىً ع١ٍُ.

 ٚ ٠ؼشع ثٍغخ ع١ٍّخ. ٠ظٛؽ ٚ ٠ضشس - 

 ٠تضمك ِٓ طضخ ٔتبئذ ٚ ٠ظبدق ػ١ٍٙب. -

٠مذَ ِٕتٛرب ثشىً ِٕظُ ٚ ِٕغزُ صغت  -
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 ٚتٛظ١فٙب.

  ِؼشفةةةةةةةةةةةةةةخ خةةةةةةةةةةةةةةٛاص

ِتٛاص٠ةةةةةةةةبد األػةةةةةةةةالع 

اٌخبطةةةةةةةخ )اٌّغةةةةةةةتط١ً، 

اٌّشثةةةةةةةةةةةةغ، اٌّؼةةةةةةةةةةةة١ٓ( 

 ٚتٛظ١فٙب.

  ٞصغةةةبة ِغةةةبصخ ِتةةةٛاص

 األػالع

 -  ِٚؼبٌزخ ث١ذاغٛر١خ تتؼٍك )ثٕمبئض ِضتٍّخ أ

 ...ِغزٍخ خالي تٕبٚي اٌّمطغ(

وانىثُقخ انًشافقخ ودنُم  )زغت رىخُهبد انًُهبج

 األعزبر(ػُخ االَطالقُخ:

 

 ِٛاطفبد اٌىفبءح اٌختب١ِخ.

5 

 

 ًّؼةةةةةةةبدالد ِةةةةةةةٓ اٌ صةةةةةةة

 اٌشىً:

      ص١ةةةةةةةةةةةجa،

b ْػةةةةةةةةةةذداْ ػشةةةةةةةةةةش٠ب

ِؼٍِٛةةةةبْ فةةةةٟ ٚػةةةةؼ١بد 

 .ثغ١طخ

  أٚ طةةةضخ ِغةةةبٚاح اختجةةةبس

ػةةةةةذدا تتؼةةةةةّٓ ِتجب٠ٕةةةةةخ 

ِزٙةةةةةةةةةةةٛال أٚ ػةةةةةةةةةةةذد٠ٓ 

ِزٙةةة١ٌٛٓ ػٕةةةذِب ٔغةةةتجذٌٗ 

 ثم١ّخ ِؼٍِٛخ.

 

 ثخظىص انىضؼُخ االَطالقُخ:

  ؽشس ٚػؼ١خ أطالل١خ ٠تطٍت صٍٙب تز١ٕذ

 ...تم١ٕبد ٚإرشاءاد اٌضغبة اٌضشفٟ

 ثخظىص وضؼُبد انجُبء:

درست فً السنة األولى حتى  وضعيات لحل  معادالت
ندعم مكتسبات التلمٌذ فً هذا المجال، وتمدٌد ذلك 

 إلى النوع الجدٌد.
)نصوص أو مخططات( بكتابات  ترجمة وضعيات

3مثل 7  4، أو 15  .والعكس 

 وحل ها. وضعيات تُتَرَجُم بمعادلة
إلى الحساب  العددي وضعيات لالنتقال من الحساب

 الحرفً.
  

ثخظىص وضؼُبد اإلسعبء، اإلديبج اندضئٍ 

 وانزقىَى:

تٕةةةةةبٚي ٚػةةةةةؼ١بد تؼٍّةةةةةُ اإلدِةةةةةبد )إدِةةةةةبد  -

 ِٛاسد اٌّمطغ(

 صً اٌٛػؼ١خ االٔطالل١خ األَ -

تٕةةةةبٚي ٚػةةةةؼ١بد تم١ّ٠ٛةةةةخ تتؼٍةةةةك ثبٌضغةةةةبة  -

 :اكزغبة يؼبسف 

 ٠ٕتذ ػجبسح صشف١خ )ثبٌتؼج١ش ثضشف ٚ ثبٌتؼ١ُّ(. -

 ٠ختجش تغبٚٞ ػجبست١ٓ صشف١ت١ٓ. -

 ٠ختجش طضخ ِتجب٠ٕخ. -

 

 :رىظُف يؼبسف 

٠تّىٓ ِٓ صً ٚػؼ١بد ِشىً )ٕ٘ذع١خ أٚ  -

 صغبث١خ (ثتٛظ١ف اٌضغبة اٌضشفٟ . 

 :اكزغبة قُى و/ أو ارخبر يىاقف 

٠غتؼًّ اٌشِٛص ٚ اٌّظطٍضبد ٚ اٌتش١ِض  -

 اٌؼبٌّٟ ثشىً ع١ٍُ.

 ٠ظٛؽ ٚ ٠ضشس ٚ ٠ؼشع ثٍغخ ع١ٍّخ. - 

 ٠تضمك ِٓ طضخ ٔتبئذ ٚ ٠ظبدق ػ١ٍٙب. -

ُ صغت ٠مذَ ِٕتٛرب ثشىً ِٕظُ ٚ ِٕغز -

 ِٛاطفبد اٌىفبءح اٌختب١ِخ.
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 اٌضشفٟ)ٚػؼ١بد إدِبر١خ(

 - ِٚؼبٌزخ ث١ذاغٛر١خ تتؼٍك )ثٕمبئض ِضتٍّخ أ 

 .ِغزٍخ خالي تٕبٚي اٌّمطغ(

)زغت رىخُهبد انًُهبج وانىثُقخ انًشافقخ ودنُم 

 األعزبر(
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  ِؼشفةةةةخ ِزّةةةةٛع أل١ةةةةبط

ٚتٛظ١فةةةةٗ صٚا٠ةةةةب ِخٍةةةةج 

 فٟ ٚػؼ١خ ِؼطبح

 :إٔشبء ِخٍج ثّؼشفخ 

ؽةةةةةةةةةٛي ػةةةةةةةةةٍغ ٚل١غةةةةةةةةةٟ  -

 اٌضا٠ٚت١ٓ اٌّزبٚست١ٓ ٌٗ.

ؽةةةةةةةٌٟٛ ػةةةةةةةٍؼ١ٓ ٚلةةةةةةة١ظ  -

 اٌضا٠ٚخ اٌّضظٛسح ث١ّٕٙب.

 أؽٛاي األػالع اٌخالحخ. -

 صغبة ِغبصخ ِخٍج 

  اٌّض١طةةةخ إٔشةةةبء اٌةةةذائشح

 ثّخٍج.

   صغةةةةبة ِغةةةةبصخ لةةةةشص

 ..ٖ ِؼٍَٛٔظف لطش

. 

 

 ثخظىص انىضؼُخ االَطالقُخ:    

  طشذ وضؼُخ اَطالقُخ َزطهت زههب ردُُذ

رقُُبد و خىاص يزؼهقخ ثبنًثهث و انذائشح 

 نزجشَش ثؼض انُزبئح

 ثخظىص وضؼُبد انجُبء:

طشذ وضؼُبد رزضًٍ إَشبءاد نًقبسثخ يفهىو 

 رنك ثبعزؼًبل انزطبثق.خ وانًثهثبد انًزقبَغ

طشذ وضؼُبد نسغبة يغبزخ انًثهث َؼزًذ فُهب 

أوال ػهً انقض و انهظق ثى ػهً يغبزبد األشكبل 

يزىاصٌ  انًثهث انقبئى، انًذسوعخ عبثقب )انًغزطُم،

 األضالع(

طشذ وضؼُبد نهؼًم ػهً انًدغًبد َفغهب و 

 أخشي رزؼهق ثبالَزقبل يٍ انًدغًبد إنً رًثُالرهب.

وضؼُبد رشركض ػهً أشُبء يٍ انفضبء رزؼهق 

رغزذػٍ يٍ  ثبنًىشىس انقبئى و اعطىاَخ دوساٌ

 انزهًُز :

 سعى رًثُالد ثبنُذ انسشح ثى ثبالدواد .       

 وطفهب و اَدبص رظًُى يُبعت .       

 كزبثخ ثشَبيح َغًر ثبَدبص رظًُى يُبعت نهب.       

 ثخظىص وضؼُبد اإلسعبء، اإلديبج اندضئٍ

 وانزقىَى:

 ٚػؼ١بد تؼٍُّ اإلدِبد )إدِبد ِٛاسد اٌّمطغ(

 يؼبسف: اكزغبة 

 ٌتعرف على خاصٌة مجموع أقٌاس زواٌا مثلث. -
 ٌحسب مساحة مثلث. -
ٌنشئ الدائرة المحٌطة بمثلث و ٌتعرف على  -

 خاصٌة محاور أضالعه.
ٌحسب مساحة قرص)استنتاج القاعدة بمقاربة  -

 الحصر(
 :رىظُف يؼبسف 

فٟ تجش٠ش  ٠ٛظف خٛاص اٌضٚا٠ب ٚ اٌتٛاصٞ -

 خبط١خ ِزّٛع أل١بط صٚا٠ب ِخٍج 

٠ٕشئ ِخٍج ثّؼشفخ أل١بط صٚا٠بٖ ٚ أؽٛاي  -

 أػالػٗ.

 :اكزغبة قُى و/ أو ارخبر يىاقف 

٠غتؼًّ اٌشِٛص ٚ اٌّظطٍضبد ٚ اٌتش١ِض  -

 اٌؼبٌّٟ ثشىً ع١ٍُ.

 ٠ظٛؽ ٚ ٠ضشس ٚ ٠ؼشع ثٍغخ ع١ٍّخ. - 

 ٠تضمك ِٓ طضخ ٔتبئذ ٚ ٠ظبدق ػ١ٍٙب. -

رب ثشىً ِٕظُ ٚ ِٕغزُ صغت ٠مذَ ِٕتٛ -

 ِٛاطفبد اٌىفبءح اٌختب١ِخ.

 عب11



 

 11 طفضخ  ٚصاسح اٌتشث١خ اٌٛؽ١ٕخ
 

 المخططات السنوية

 صً اٌٛػؼ١خ االٔطالل١خ األَ -

تٕةةةةةةةبٚي ٚػةةةةةةةؼ١بد تم١ّ٠ٛةةةةةةةخ )ٚػةةةةةةةؼ١بد  -

 إدِبر١خ(

 -  ِٚؼبٌزخ ث١ذاغٛر١خ تتؼٍك )ثٕمبئض ِضتٍّخ أ

 .ِغزٍخ خالي تٕبٚي اٌّمطغ(

)زغت رىخُهبد انًُهبج وانىثُقخ انًشافقخ ودنُم 

 األعزبر(

م 
ظ

نف
 ا
َخ

هب
َ

ٍ
بَ

نث
ا

 

اإلديبج انكهٍ )األعجىع يب 

 قجم االخزجبس انثبٍَ(

وضؼُبد يشكجخ نإلديبج انكهٍ )رزؼهّق ثكم أو يؼظى 

انًؼبَُش انًؼزًذح فٍ رقىَى انكفبءاد )انىخبهخ،  يقبطغ انفظم(.

 االعزؼًبل انغهُى نألدواد، االَغدبو واإلرقبٌ( 

 أعجىع

 االخزجبس اانثبٍَ
وضؼُبد يشكجخ نزقىَى انًغزىَبد األونً انًغزهذفخ 

 يٍ انكفبءاد )رزؼهّق ثكم يقبطغ انفظم(.
 أعجىع

 

 انفظم انثبنث

َسم يشكالد يٍ انًبدح و يٍ انسُبح انُىيُخ َىظف فُهب انًىاسد اانًكزغجخ انغبثقخ و رزضًٍ يىاسد انًقطؼٍُ انغبثغ انًغزىي انثبنث انًغزهذف يٍ انكفبءح انشبيهخ: 

 و انثبيٍ.

 انًغزىَبد انثبنثخ انًغزهذفخ يٍ انكفبءاد انخزبيُخ  انًُبدٍَ

 2يُذاٌ 

انًىشىس انقبئى و اعطىاَخ انذوساٌ(و انزذسَت ػهً -ثبنًدغًبد )يزىاصٌ انًغزطُالد ؼهقرزيشكالد يٍ انًبدح و يٍ انسُبح انُىيُخ  َسمّ 

 .يكزغجبره انقجهُخ ثًب فُهب يب اكزغجه فٍ يشزهخ انزؼهُى االثزذائٍف فُهب َىظّ زغبثبد رزؼهق ثبنًغبزبد و 

 )اَظش فٍ خبَخ هُكهخ انًىاسد انًؼشفُخ..(هزا انفظمنانًخطظ انًكُف انًقطغ انثبيٍ فٍ َؼًم ثًىاسد  يهًخ: يالزظخ

 3يُذاٌ 

و رزضًٍ يىاسد  و يٍ انسُبح انُىيُخ َىظف فُهب  يكزغجبره انقجهُخ ثًب فُهب يب اكزغجه فٍ يشزهخ انزؼهُى االثزذائٍ يشكالد يٍ انًبدح َسمّ 

 انزُبعجُخ و خىاطهب و رُظُى يؼطُبد ػهً شكم خذاول و يخططبد و زغبثبد ػهً انزكشاساد...()رزؼهق ثزطجُقبد انًقطغ انغبثغ

 )اَظش فٍ خبَخ هُكهخ انًىاسد انًؼشفُخ..(هزا انفظمنانًخطظ انًكُف انًقطغ انغبثغ فٍ َؼًم ثًىاسد  يالزظخيهًخ:

سقى 

 انًقطغ

هُكهخ انًىاسد انًؼشفُخ انًغزهذفخ 

 واإلديبجثبنجُبء واإلسعبء 

رىخُهبد ثخظىص أًَبط انىضؼُبد انًكىَخ نهًقبطغ 

 انزؼهًُُخ/ انزؼهًُّخ

يؼبَُش ويؤششاد نزقىَى يذي رًهُّك انًىاسد 

 وإًَبء انكفبءاد

رقذَش 

انسدى 

 انضيٍُ
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 انزُبعجُخ:

انًىاسد غُش انًُدضح  فٍ انغُخ 

 األونً يزىعظ:

 * انزؼشف ػهً وضؼُبد رُبعجُخ

 فٍ أيثهخ ثغُطخ، أو الرُبعجُخ

 *،رشخًخ َض إنً خذول يُظى 

 * رًُُض خذول رُبعجُخ يٍ خذول

 الرُبعجُخ،

  إرًبو خذول رُبعجُخ ثطشائق

 يخزهفخ،

 ،يقبسَخ زظض 

  رطجُق َغجخ يئىَخ فٍ زبالد

 ثغُطخ،

  ٍاعزؼًبل يفهىو انًقُبط ف

وضؼُبد ثغُطخ نهزكجُش أو 

 انزظغُش،

 يقُبط يخطظ أو خشَطخ  اعزؼًبل

نزؼٍُُ يغبفخ ػهً يخطظ أو ػهً 

 خشَطخ،

يغ انغُخ  يىاسد انًخطظ انًكُف

 :2020/2021انذساعُخ 

  أٚ ال اٌتؼشف ػٍٝ ٚػؼ١خ تٕبعج١خ

 .أػذادِٓ رذٚي  تٕبعج١خ

 اتّبَ رذٚي أػذاد ٠ّخً تٕبعج١خ 

 .ثطشائك ِختٍفخ

 اٌشاثغ اٌّتٕبعت. صغبة 

 .صغبة ٔغجخ ِئ٠ٛخ ٚتٛظ١فٙب 

ثخظىص انزؼهًبد غُش انًُدضح فٍ انغُخ أونً 

 يزىعظ:

طشذ وضؼُبد  ثُبء ،رزضًٍ رؼهًبد يُذاٌ انزُبعجُخ 

و رُظُى يؼطُبد غُش انًُدضح فٍ انغُخ األونً 

يزىعظ يغ انزشكُض ػهً انًىاسد االعبعُخ )أٌ انزٍ ال 

ًَكٍ االعزغُبء ػُهب و إال رظجر ػبئقب فٍ ػًهُخ 

 انزؼهى(. 

٠ّىٓ ؽشس ٚػؼ١خ ثٕبء تتؼّٓ اٌّٛاسد كًثبل:

-األت١خ:اٌتؼشف ػٍٝ ٚػؼ١بد تٕبعج١خ أٚ التٕبعج١خ

اٌت١١ّض ث١ٓ رذٚي تٕبعج١خ ٚ  –تشرّخ ٔض إٌٝ رذٚي 

 رذٚي ال تٕبعج١خ.

ٚػؼ١خ ثٕبء تتؼّٓ ٍِئ رذاٚي تٕبعج١خ ثطشق كًثبل :

ِختٍفخ ٚ ػٓ ؽش٠ك اٌّتغ١شاد اٌذ٠ذاوت١ى١خ ٔؼغ 

 ٠ضظ ثبٌضبرخ إٌٝ اٌشاثغ اٌّتٕبعت .  اٌت١ٍّز فٟ ِٛلف

 :ُخ ثخظىص انىضؼُخ االَطالق

  ؽشس ٚػؼ١خ أطالل١خ ٠تطٍت صٍٙب تز١ٕذ

خٛاص اٌتٕبعج١خ ٚإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٚ تض٠ًٛ 

ٚصذاد اٌم١بط ٚاعتخذاَ اٌزذاٚي ٚاٌّخططبد 

 )ِؼظُ ِٛاسد اٌّمطغ(.ٚاٌتّخ١الد اٌج١ب١ٔخ.

 ثخظىص وضؼُبد انجُبء:

 ؽشس ٚػؼ١بد ٌٍتؼشف ػٍٝ اٌتٕبعج١خ أٚ اٌالتٕبعج١خ.

 ؽشس ٚػؼ١بد ٌٍجضج ػٓ اٌشاثغ اٌّتٕبعت.

ؽشس ٚػؼ١بد ٌّمبسٔخ اٌضظض ثبعتؼّبي إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ أٚ إرشاءاد أخشٜ ِشتجطخ ثبٌتٕبعج١خ.

ؽشس ٚػؼ١بد تزؼً اٌت١ٍّز ِزجشا ػٍٝ اعتؼّبي 

اٌشاثغ اٌّتٕبعت التّبَ رذٚي تٕبعج١خ )اعتغالي 

 اٌّتغ١شاد اٌذ٠ذاوت١ى١خ(.

 :االزظبء

 :اكزغبة يؼبسف 

 تٕبعج١خ.أػذاد تّخً ٚي ارذ أٚ ٠ت١ّ٠ُّض  -

 ٠ضغت اٌشاثغ اٌّتٕبعت. -

 ٠ضغت ِم١بط خش٠طخ. -

٠تّىٓ ِٓ تز١ّغ عالعً إصظبئ١خ فٟ فئبد  -

 ِتغب٠ٚخ اٌّذٜ.

٠ضغت اٌتىشاساد  اٌّطٍمخ ٚ اٌتىشاساد  -

 إٌغج١خ.

 

 :رىظُف يؼبسف 

، ٠ٛظف اٌتٕبعج١خ فٟ صغبة ٔغجخ ِئ٠ٛخ  -

صغبة ِم١بط خش٠طخ أٚ  ِمبسٔخ صظض ،

 تظ١ُّ ٚ تض٠ًٛ ٚصذاد اٌم١بط.

 ٠ٛظف إٌغت اٌّئ٠ٛخ فٟ ِمبسٔخ اٌضظض. -

٠ٛظف اٌّم١بط فٟ إٔزبص تىج١ش أٚ  -

 تظغ١ششىً ٕ٘ذعٟ ِؼطٝ.

٠زشٞ تض٠ٛالد اٌٛصذاد ػٍٝ اٌّمبد٠ش  -

 اٌّتٕبٌٚخ.

 َقشأ خذول و َغزخشج يؼهىيبد. -

فٍ َُظى يؼطُبد فٍ خذول رو يذخهٍُ أو  -

 يخططبد.

٠زّغ ِؼط١بد عالعً إصظبئ١خ فٟ فئبد ٚ  -

 ٠ٕظّٙب فٟ رذاٚي ٚ ٠ّخٍٙب ثّخططبد

 

  قُى و/ أو ارخبر يىاقف:اكزغبة 

٠غتؼًّ اٌشِٛص ٚ اٌّظطٍضبد ٚ اٌتش١ِض  -

 اٌؼبٌّٟ ثشىً ع١ٍُ.

 عب15
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 ٚتظ١ُّ  صغبة ِم١بط خش٠طخ أ

 .ٗٚاعتؼّبٌ

  تض٠ًٛ ٚصذاد اٌم١بط )أؽٛاي

 .(ِٚغبصبد ٚصزَٛ

 االزظبء:

انًىاسد غُش انًُدضح فٍ انغُخ األونً 

 يزىعظ:

  قشاءح خذاول و اعزخشاج

 يؼهىيبد،

  رُظُى يؼطُبد فٍ خذاول أو

 يخططبد واعزغالنهب، 

  ٍرشخًخ يؼهىيبد يظُفخ ف

 خذاول أو يخططبد ثغُطخ.

 

يغ انغُخ  يىاسد انًخطظ انًكُف

 :2020/2021انذساعُخ 

  ٟلشاءح ِؼط١بد إصظبئ١خ ف

تّخ١الد ث١ب١ٔخ  أٚرذاٚي 

 .(ِخططبد)ِٕض١ٕبد ٚ

  تّخ١ً ِؼط١بد إصظبئ١خ

ثّخططبد  أٚ ثّخططبد ثبألػّذح

 .دائش٠خ أٚ ٔظف دائش٠خ

  ُإصظبئ١خ فٟ  خعٍغٍِؼط١بد تٕظ١

 فئبد.

  تىشاساداٌٚ  ىشاسادتاٌصغبة 

 .إٌغج١خ

ؽشس ٚػؼ١بد العتخشاد ِؼٍِٛبد ِٓ ٚح١مخ أٚ 

 تشرّخ ث١بْ.

ؽشس ٚػؼ١بد ٌزّغ ِؼط١بد ٚ تٕظ١ّٙب فٟ رذاٚي 

 راد ِذخ١ٍٓ ٚ تّخ١ٍٙب ثّخططبد.

ؽشس ٚػؼ١بد ٌتٛظ١ف أدٚاد إصظبئ١خ ثٙذف تض١ًٍ 

لبِبد ٚ  ِؼٍِٛبد تىْٛ ِٓ ِض١ؾ اٌت١ٍّز)أػّبس،

ٚ وزٌه ِٓ ِٛاد أخشٜ ٚ ثبٌخظٛص ِمبعبد...( 

إٌّبؽك  ِغبصبد اٌمبساد، اٌزغشاف١ب)تٛص٠غ اٌغىبْ،

 اٌضساػ١خ،االٔتبد...(

 

ثخظىص وضؼُبد اإلسعبء، اإلديبج اندضئٍ 

 وانزقىَى:

تٕةةةبٚي ٚػةةةؼ١بد تؼٍّةةةُ اإلدِةةةبد )إدِةةةبد ِةةةٛاسد 

 اٌّمطغ(

 صً اٌٛػؼ١خ االٔطالل١خ األَ

تٕةةةةةةةةبٚي ٚػةةةةةةةةةؼ١بد تم١ّ٠ٛةةةةةةةةةخ )ٚػةةةةةةةةةؼ١بد 

 ١خ(إدِبر

 -  ِٚؼبٌزخ ث١ذاغٛر١خ تتؼٍك )ثٕمبئض ِضتٍّخ أ

 ِغزٍخ خالي تٕبٚي اٌّمطغ(.

)زغت رىخُهبد انًُهبج وانىثُقخ انًشافقخ ودنُم 

 األعزبر(

 ٠ظٛؽ ٚ ٠ضشس ٚ ٠ؼشع ثٍغخ ع١ٍّخ. - 

 ػ١ٍٙب. ٠تضمك ِٓ طضخ ٔتبئذ ٚ ٠ظبدق -

٠مذَ ِٕتٛرب ثشىً ِٕظُ ٚ ِٕغزُ صغت  -

 ِٛاطفبد اٌىفبءح اٌختب١ِخ.

 عب15 اكزغبة يؼبسف: ثخظىص انزؼهًبد غُش انًُدضح فٍ انغُخ أونً انًىاسد غُش انًُدضح فٍ انغُخ  8
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 يزىعظ:األونً 

  ٌانزًثُم ثبنًُظىسانًزغبو 

 .انقُبط نًزىاصٌ يغزطُالد 

  رًثُم رظًُى نًزىاصٌ يغزطُالد

 و طُؼه.

  ٌزغبة يغبزبد و زدى يزىاص

 يغزطُالَذ.

 

يغ انغُخ  يىاسد انًخطظ انًكُف

 :2020/2021انذساعُخ 

  ِتٛاصٞ ِغتط١الد ٚ ٚطف

 تّخ١ٍٗ ثبٌّٕظٛساٌّتغبٚٞ

 القٌاس.

 ٌمبئُاٌّٛشٛس اٌتؼشف ػٍٝ ا  ٚ

 .اعطٛأخ اٌذٚساْ

 ُِتٛاصٞ  ٚ طٕغ تّخ١ً تظ١ّ

أثؼبد ثِٛشٛس لبئُ ِغتط١الد ٚ 

 .ِؼٍِٛخ

 ُاعطٛأخ  ٚ طٕغ تّخ١ً تظ١ّ

 .ثأثؼبد ِؼٍِٛخ ذٚساْاٌ

  ٌّتٛاصٞ صغبة اٌّغبصخ اٌزبٔج١خ

ٌّٛشٛس لبئُ اٌّغتط١الد ،

 ٚألعطٛأخ دٚساْ.

  ُِتٛاصٞ ِغتط١الد صغبة صز

 ْ.ِٛشٛس لبئُ ٚأعطٛأخ دٚسا،

 

 

 يزىعظ:

طشذ  وضؼُبد  ثُبء ،رزضًٍ انًىاسد انًؼشفُخ و 

انًُهدُخ انخبطخ ثبنًدغًبد نهًغزىٍَُ األونً و 

انثبَُخ يزىعظ يغ انزشكُض ػهً انًىاسد االعبعُخ )أٌ 

انزٍ ال ًَكٍ االعزغُبء ػُهب و إال رظجر ػبئقب فٍ 

 ػًهُخ انزؼهى(. 

كًثبل:ًَكٍ اخزُبس وضؼُخ ثُبء وازذح رزضًٍ  رًثُم 

 -رظًُى  و طُغ نهًدغًبد : يزىاصٌ انًغزطُالد

 انًىشىس انقبئى  و اعطىاَخ  انذوساٌ  .-انًكؼت

رُبول وضؼُخ ثُبء رزضًٍ زغبة انًغبزبد و انسدى 

نهًدغًبد انًقشسح نهًغزىٍَُ األونً يزىعظ و 

انًىشىس انقبئى و انثبَُخ يزىعظ يغ انزشكُض ػهً 

 اعطىاَخ انذوساٌ.

 ثخظىص انىضؼُخ االَطالقُخ:

ؽةةةةةةشس ٚػةةةةةةؼ١خ أطالل١ةةةةةةخ ٠تطٍةةةةةةت صٍٙةةةةةةب  -

)ِتٛاصٞ تز١ٕةةةةةةذ تم١ٕةةةةةةةبد  تّخ١ةةةةةةً ِزغةةةةةةةّبد

اٌّغتط١الد،اٌّىؼت،اٌّٛشةةةةةةةةةةةةٛس اٌمةةةةةةةةةةةةبئُ ٚ 

ٚإٔزةةةبص تظةةةب١ُِ ٌٙةةةب ِةةةغ  اعةةةطٛأخ اٌةةةذٚساْ(

 . ٘زٖ اٌّزغّبدتٛظ١ف ِغبصبد ٚصزَٛ  

 ثخظىص وضؼُبد انجُبء:

  ؽشس ٚػؼ١بد تزؼً اٌت١ٍّز ٠ٕتمً ِٓ اٌّزغّبد

 إٌٝ تّخ١التٙب.

  ؽشس ٚػؼ١بد تشتىض ػٍٝ أش١بء ِٓ اٌفؼبء

تتؼٍك ِتٛاصٞ اٌّغتط١الد،ثبٌّٛشٛس اٌمبئُ ٚ 

 ثبعطٛأخ اٌذٚساْ ٚ تغتذػٟ ِٓ اٌت١ٍّز:

سعُ تّخ١الد ٌٙب ثب١ٌذ اٌضشح،حُ ثبعتؼّبي  -

 األدٚاد.

َزؼشف ػهً يزىاصٌ انًغزطُالد و ًَثهه  -

 ثبنًُظىس انًزغبوٌ انقُبط.

٠تؼشف ػٍٝ اٌّٛشٛس اٌمبئُ ٚ أعطٛأخ  -

 اٌذٚساْ.

 :رىظُف يؼبسف 

و زدى يزىاصٌ  خَسغت يغبز -

 انًغزطُالد.

يزىاصٌ انًغزطُالد و َظُغ  َُدض رظًُى -

 ثأثؼبد يؼطبح

٠ظٕغ ِٛشٛس لبئُ ٚ اعطٛأخ دٚساْ ثأثؼبد  -

 ِؼطبح.

يزىاصٌ ٚ صزُ وً ِٓ  خ٠ضغت ِغبص -

اٌّٛشٛس اٌمبئُ ٚ اعطٛأخ ،  انًغزطُالد

 اٌذٚساْ.

يزىاصٌ انًغزطُالد ٠شعُ تّخ١ال ٌىً ِٓ  -

اٌّٛشٛس اٌمبئُ ٚ اعطٛأخ اٌذٚساْ ،

 ٛس ِتغبٚٞ اٌم١بط.ثبٌّٕظ

٠ٕشئ تظ١ّّب ِٛافمب ٌّٛشٛس لبئُ ٚ  -

 اعطٛأخ دٚساْ ثأثؼبد ِؼٍِٛخ.

 ٠شثؾ تظ١ّّب ثّزغُ ِشوت ٚ اٌؼىظ. -

 

 :اكزغبة قُى و/ أو ارخبر يىاقف 

٠غتؼًّ اٌشِٛص ٚ اٌّظطٍضبد ٚ اٌتش١ِض  -

 اٌؼبٌّٟ ثشىً ع١ٍُ.

 ٠ظٛؽ ٚ ٠ضشس ٚ ٠ؼشع ثٍغخ ع١ٍّخ. - 

 ٠تضمك ِٓ طضخ ٔتبئذ ٚ ٠ظبدق ػ١ٍٙب. -

٠مذَ ِٕتٛرب ثشىً ِٕظُ ٚ ِٕغزُ صغت  -
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 المخططات السنوية

 إٔزبص تظ١ُّ ِٕبعت ٌٙب.‘ ٚطفٙب  - 

 بثخ ثشٔبِذ ٠غّش ثبٔزبص تظ١ُّ ِٕبعت ٌٙب.وت -

ثخظىص وضؼُبد اإلسعبء، اإلديبج اندضئٍ 

 وانزقىَى:

تٕةةةةةةبٚي ٚػةةةةةةؼ١بد تؼٍّةةةةةةُ اإلدِةةةةةةبد )إدِةةةةةةبد 

 ِٛاسد اٌّمطغ(

 صً اٌٛػؼ١خ االٔطالل١خ األَ -

تٕةةةبٚي ٚػةةةؼ١بد تم١ّ٠ٛةةةخ تتؼٍةةةك )ٚػةةةؼ١بد  -

 إدِبر١خ(

 -  ِٚؼبٌزخ ث١ذاغٛر١خ تتؼٍك )ثٕمبئض ِضتٍّخ أ

 .ِغزٍخ خالي تٕبٚي اٌّمطغ(

)زغت رىخُهبد انًُهبج وانىثُقخ انًشافقخ ودنُم 

 األعزبر(

 ِٛاطفبد اٌىفبءح اٌختب١ِخ.

م 
ظ

نف
 ا
َخ

هب
َ

ث
بن
نث

ا
 

اإلديبج انكهٍ )األعجىع يب قجم االخزجبس 

 انثبنث(

وضؼُبد يشكجخ نإلديبج انكهٍ )رزؼهّق ثكم أو يؼظى 

انًؼبَُش انًؼزًذح فٍ رقىَى انكفبءاد )انىخبهخ،  يقبطغ انفظم(.

 االعزؼًبل انغهُى نألدواد، االَغدبو واإلرقبٌ( 

 أعجىع

 االخزجبس انثبنث
وضؼُبد يشكجخ نزقىَى انًغزىَبد انثبنثخ انًغزهذفخ 

 يٍ انكفبءاد )رزؼهّق ثكم يقبطغ انفظم(.
 أعجىع
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 التقويم  حولتوجيهات 
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 المخططات السنوية

 التحكم ومؤشرات معايير المقاطع

 0و  2 

 :اكزغبة يؼبسف 

 ٠زشٞ عٍغٍخ ػ١ٍّبد ِضتشِب لٛاػذ أ٠ٌٛٚتٙب ٚ االلٛاط -

 ثبعتؼّبي آٌخ صبعجخ(.ٚ  ٚسلخػٍٝ  )ر١ٕ٘ب،

. 
  ٌقارن ، ٌجمع أو ٌطرح كسرٌن مقام أحدهما مضاعف لمقام األخر.  -ٌحسب جداء كسرٌن  --
 ٌتعرف على أشكال هندسٌة و ٌسمً عناصرها. -
 ٌتعرف على أشكال هندسٌة ٌقبل كل منها مركز تناظر. -
 ٌنشئ صور أشكال بسٌطة بالتناظر المركزي. -
 منصف زاوٌة - خواص كل من محور قطعةٌتعرف على  -
 

 :رىظُف يؼبسف 

 ٌنتج عبارة جبرٌة تترجم سلسلة مجامٌع بانتظام معٌن. -
 ٌحسب جداء أو مجموع عددٌن مستعمال الخاصة التوزٌعٌة فً االتجاهٌن. -
 ٌحصر حاصل قسمة بٌن قٌمتٌن مقربتٌن بالنقصان و بالزٌادة. -
 ٌرتب كسورا فً وضعٌات معٌنة. -
 جري تحوٌرات على عبارات جبرٌة خاصة.ٌ -
 ٌقد ر ذهنٌا نتٌجة حساب فً وضعٌة معٌنة. -

 ٌحسب مجموعا جبرٌا معطى.
 ٠ٕشئ شىال ٕ٘ذع١ب اػتّبدا ػٍٝ خٛاطٗ. -

 ٠ٕشئ ٔظ١ش شىً أٚ ٠ىًّ شىً ثبٌتٕبظش اٌّشوضٞ. -

 خٛاص ِتٛاصٞ أػالعٚ  ثغ١طخ ثبعتؼّبي اٌتٕبظش اٌّشوضٞ ٠مذَ تجش٠شاد -

 اعتذالالد ثغ١طخ ثبعتؼّبي خٛاص ِتٛاصٞ أػالع. ٠ٕزض -

 

 .اكزغبة قُى و/ أو ارخبر يىاقف 

 ٠غتؼًّ اٌشِٛص ٚ اٌّظطٍضبد ٚ اٌتش١ِض اٌؼبٌّٟ ثشىً ع١ٍُ. -

 ٠ظٛؽ ٚ ٠ضشس ٚ ٠ؼشع ثٍغخ ع١ٍّخ. - 
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 المخططات السنوية

 ٠تضمك ِٓ طضخ ٔتبئذ ٚ ٠ظبدق ػ١ٍٙب. -

 اٌختب١ِخ.٠مذَ ِٕتٛرب ثشىً ِٕظُ ٚ ِٕغزُ صغت ِٛاطفبد اٌىفبءح  -

 

 3و  0

 :اكزغبة يؼبسف 

 ٌتعرف على أشكال هندسٌة و ٌسمً عناصرها. -
 ٌتعرف على أشكال هندسٌة ٌقبل كل منها مركز تناظر. -
 ٌنشئ صور أشكال بسٌطة بالتناظر المركزي. -
 .منصف زاوٌة - ٌتعرف على خواص كل من محور قطعة -
 ب أعداد نسبٌة.ٌرت   -
 عددٌن نسبٌٌن. ٌجمع و ٌطرح -
 .ٌختبر صحة مساواة أو متباٌنة -

 

 :رىظُف يؼبسف 

 ٠ٕشئ شىال ٕ٘ذع١ب اػتّبدا ػٍٝ خٛاطٗ. -

 ٠ٕشئ ٔظ١ش شىً أٚ ٠ىًّ شىً ثبٌتٕبظش اٌّشوضٞ. -

 ٠مذَ تجش٠شاد ثغ١طخ ثبعتؼّبي اٌتٕبظش اٌّشوضٞ. -

 ٠مذَ اعتذالالد ثغ١طخ ثبعتؼّبي خٛاص ِتٛاصٞ أػالع. -

 اعتذالالد ثغ١طخ ثبعتؼّبي خٛاص ِتٛاصٞ أػالع.٠ٕزض  -

 ٌحسب مجموعا جبرٌا معطى. -
 )باستعمال االعداد النسبٌة على الخصوص( بمعلم ٌعلم نقطا على مستقٌم مدرج أو فً مستو مزود -
 ٌحسب المسافة بٌن نقطتٌن ذات فاصلتٌن معلومتٌن على مستقٌم مدرج. -
 

 

 :اكزغبة قُى و/ أو ارخبر يىاقف 

 ٠غتؼًّ اٌشِٛص ٚ اٌّظطٍضبد ٚ اٌتش١ِض اٌؼبٌّٟ ثشىً ع١ٍُ. -

 ٠ظٛؽ ٚ ٠ضشس ٚ ٠ؼشع ثٍغخ ع١ٍّخ. - 

 ٠تضمك ِٓ طضخ ٔتبئذ ٚ ٠ظبدق ػ١ٍٙب. -
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 المخططات السنوية

 ٠مذَ ِٕتٛرب ثشىً ِٕظُ ٚ ِٕغزُ صغت ِٛاطفبد اٌىفبءح اٌختب١ِخ. -

 6و  5و  4 

 :اكزغبة يؼبسف 

ف على خواصها.-متقابلتان-متكاملتان-بالزواٌا)متتامتانٌستعمل  التعابٌر المتعلقة  -  متبادلتان...( و ٌتعر 
 ٌتعرف على خواص متوازي أضالع و خواص متوازٌات األضالع الخاصة. -
 ٌحسب مساحة متوازي أضالع -
 ٠ٕتذ ػجبسح صشف١خ )ثبٌتؼج١ش ثضشف ٚ ثبٌتؼ١ُّ(. -

 ٠ختجش تغبٚٞ ػجبست١ٓ صشف١ت١ٓ. -

 ٕخ.٠ختجش طضخ ِتجب٠ -

 ٌتعرف على خاصٌة مجموع أقٌاس زواٌا مثلث. -
 ٌحسب مساحة مثلث. -
 ٌنشئ الدائرة المحٌطة بمثلث و ٌتعرف على خاصٌة محاور أضالعه. -
 ٌحسب مساحة قرص)استنتاج القاعدة بمقاربة الحصر( -
 
 

 توظيف معارف:
 ٌنجز استدالالت باستعمال خواص الزواٌا)مثال : المستقٌمات و الزواٌا(. ٌقد م  و -
 ٌقدم و ٌنجز استدالالت بسٌطة باستعمال خواص متوازي أضالع. -

من الشكل  ٌحل معادلة
 
 .معلومانعشرٌان عددان     و     حٌث    

 .٠تّىٓ ِٓ صً ٚػؼ١بد ِشىً )ٕ٘ذع١خ أٚ صغبث١خ (ثتٛظ١ف اٌضغبة اٌضشفٟ  -
 ٠ٛظف خٛاص اٌضٚا٠ب ٚ اٌتٛاصٞ فٟ تجش٠ش خبط١خ ِزّٛع أل١بط صٚا٠ب ِخٍج  -

 ٠ٕشئ ِخٍج ثّؼشفخ أل١بط صٚا٠بٖ ٚ أؽٛاي أػالػٗ. -
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 المخططات السنوية

 :اكزغبة قُى و/ أو ارخبر يىاقف 

 ٠غتؼًّ اٌشِٛص ٚ اٌّظطٍضبد ٚ اٌتش١ِض اٌؼبٌّٟ ثشىً ع١ٍُ. -

 ٠ظٛؽ ٚ ٠ضشس ٚ ٠ؼشع ثٍغخ ع١ٍّخ. - 

 ٠تضمك ِٓ طضخ ٔتبئذ ٚ ٠ظبدق ػ١ٍٙب. -

 ٠مذَ ِٕتٛرب ثشىً ِٕظُ ٚ ِٕغزُ صغت ِٛاطفبد اٌىفبءح اٌختب١ِخ. -
 
 

 8و  7 

 :اكزغبة يؼبسف 

 تٕبعج١خ.أػذاد تّخً ٚي ارذ أٚ ٠ت١ّ٠ُّض  -

 ٠ضغت اٌشاثغ اٌّتٕبعت. -

 ٠ضغت ِم١بط خش٠طخ. -

 ِتغب٠ٚخ اٌّذٜ.٠تّىٓ ِٓ تز١ّغ عالعً إصظبئ١خ فٟ فئبد  -

 ٠ضغت اٌتىشاساد  اٌّطٍمخ ٚ اٌتىشاساد إٌغج١خ. -

 َزؼشف ػهً يزىاصٌ انًغزطُالد و ًَثهه ثبنًُظىس انًزغبوٌ انقُبط. -

 ٠تؼشف ػٍٝ اٌّٛشٛس اٌمبئُ ٚ أعطٛأخ اٌذٚساْ. -

 

 :رىظُف يؼبسف 

 صغبة ِم١بط خش٠طخ أٚ تظ١ُّ ٚ تض٠ًٛ ٚصذاد اٌم١بط. ، ِمبسٔخ صظض ،٠ٛظف اٌتٕبعج١خ فٟ صغبة ٔغجخ ِئ٠ٛخ  -

 ٠ٛظف إٌغت اٌّئ٠ٛخ فٟ ِمبسٔخ اٌضظض. -

 شىً ٕ٘ذعٟ ِؼطٝ. ٠ٛظف اٌّم١بط فٟ إٔزبص تىج١ش أٚ تظغ١ش -

 ٠زشٞ تض٠ٛالد اٌٛصذاد ػٍٝ اٌّمبد٠ش اٌّتٕبٌٚخ. -

 َقشأ خذول و َغزخشج يؼهىيبد. -

 يخططبد.فٍ َُظى يؼطُبد فٍ خذول رو يذخهٍُ أو  -

 ٠زّغ ِؼط١بد عالعً إصظبئ١خ فٟ فئبد ٚ ٠ٕظّٙب فٟ رذاٚي ٚ ٠ّخٍٙب ثّخططبد -

 و زدى يزىاصٌ انًغزطُالد. خَسغت يغبز -

 يزىاصٌ انًغزطُالد ثأثؼبد يؼطبحو َظُغ  َُدض رظًُى -

 ٠ظٕغ ِٛشٛس لبئُ ٚ اعطٛأخ دٚساْ ثأثؼبد ِؼطبح. -
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 المخططات السنوية

 اٌّٛشٛس اٌمبئُ ٚ اعطٛأخ اٌذٚساْ.، انًغزطُالديزىاصٌ ٚ صزُ وً ِٓ  خ٠ضغت ِغبص -

 اٌّٛشٛس اٌمبئُ ٚ اعطٛأخ اٌذٚساْ ثبٌّٕظٛس ِتغبٚٞ اٌم١بط.،يزىاصٌ انًغزطُالد ٠شعُ تّخ١ال ٌىً ِٓ  -

 ٠ٕشئ تظ١ّّب ِٛافمب ٌّٛشٛس لبئُ ٚ اعطٛأخ دٚساْ ثأثؼبد ِؼٍِٛخ. -

 ٠شثؾ تظ١ّّب ثّزغُ ِشوت ٚ اٌؼىظ. -

 

  /أو ارخبر يىاقف:اكزغبة قُى و 

 ٠غتؼًّ اٌشِٛص ٚ اٌّظطٍضبد ٚ اٌتش١ِض اٌؼبٌّٟ ثشىً ع١ٍُ. -

 ٠ظٛؽ ٚ ٠ضشس ٚ ٠ؼشع ثٍغخ ع١ٍّخ. - 

 ػ١ٍٙب. ٠تضمك ِٓ طضخ ٔتبئذ ٚ ٠ظبدق -

 ٠مذَ ِٕتٛرب ثشىً ِٕظُ ٚ ِٕغزُ صغت ِٛاطفبد اٌىفبءح اٌختب١ِخ. -

 


