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 ةــــمقدم

 

 مواصلة  و ،عليم وتحسين األداء التربوي والبيداغوجيضمان جودة الت  ل وزارة التربية الوطنيةمن عيا ، وس  2019-2018لموسم الدراسي لتحضير الفي إطار 

المفتشية  تدرج قبة المستمرة التي غطت السنوات الثالثة األولى من التعليم المتوسط، للعمل بالمخططات السنوية لبناء التعلمات والتقويم البيداغوجي والمرا

لمعتمدة اندات المرجعية لة للس  أدوات عمل مكم  المخططات الخاصة بالسنة الرابعة متوسط وهي في مجملها تشكل  مع هذا الدخول المدرسي للبيداغوجيا العامة 

المقطع  توحيد تناول المضامين في إطار وكذا ،المنهاجوتنفيذ  فهم  ،قراءةتيسير  هدفهاوالمتوسط التعليم االبتدائي في مرحلتي  الميدانفي والمعمول بها 

بما يساعد التلميذ على بناء الكفاءات التي نص عليها تقويمها تعديلها و ،ص  عليه المناهج المعاد كتابتها، من حيث التدرج في بناء التعلماتالتعل مي الذي تن

 .لمنهاجا

 األستاذة المفتشين مرافقةالسادة السيدات و نطلب منومن أجل جعل هذه المخططات أدوات عمل فعلية وفعالة وذات وقع على األداء التربوي  وعليه،

ل باستمرار إلجراء كل  تعد في قراءة وفهم مبدأ هذه المخططات من أجل وضعها حيز -حديثي العهد بالتدريسخاصة  ه مناسبا يل أو تحسين يرونالتنفيذ والتدخ 

 إخطار المفتشية العامة للبيداغوجيا بكل إجراء تربوي مزمع ات خاذه في هذا الشأن. معلمرصودة وفق ما تقتضيه الكفاءة ا
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 مذكرة منهجية خاصة بالرياضيات في التعليم المتوسط
 عرض األسباب:

تتعلق بصعوبات في تنفيذ مناهج الطور األول من التعليم المتوسط في الرياضيات تمثلت أساسا  ملة من النقاطجو 2016/2017  ةالدراسي ةسجلت المالحظات الميدانية للسن

لفعالية بناء على ما سبق وتيسيرا لمهمة األستاذ وسعيا نحو ا. وفي قراءة المنهاج الرسمي وكيفية استعمال الكتاب المدرسي والتخطيط للتعل مات وتنظمها وتقويمها على مستوى القسم

، في إطار التعديل للبيداغوجيا ، بادرت المفتشية العامة2017/2018في األداء التربوي مع دخول مناهج الطور الثاني من التعليم المتوسط حيز التطبيق مطلع السنة الدراسية 

المخطّط السنوي لبناء التعلمات والمخطّط فيذ المناهج. تمثلت هذه الوثائق في البيداغوجي، إلى مجموعة من الوثائق للتكون عونا ألساتذة الرياضيات خاصة الجدد منهم على حسن تن

 ،أعدت المفتشية العامة للبيداغوجيا وثائق مماثلة تخص السنة الرابعة من التعليم المتوسطومواصلة لهذا المسعى  السنوي للتقويم البيداغوجي والمخطّط السنوي للمراقبة المستمرة.

ءات التي ضمن المكتسبات الضرورية التي يفترض أنّها تسمح لتالميذ السنة الخامسة ابتدائي مواصلة دراسة منهاج السنة األولى متوسط وتحقيق الكفاوثيقة تت كما أعد ت

 يستهدفها.

أرضية يعتمدها لبناء تدرج التعل مات وتنظيمها  تعتبر هذه الوثائق عصارة لما جاء في المناهج الرسمية والوثائق المرافقة لها. لذلك فهي تمثل لألستاذ تحت إشراف المفتش

 على مستوى القسم بما يتماشى وطبيعة تالميذه.

ن من مقاطع تعل مية تستهدف تحقيق  المخطّط السنوي لبناء التعلماتبالنسبة وثيقة  فقد قدمت المخط طات السنوية للسنوات األربعة في التعليم المتوسط بحيث كل مخطط يتكو 

طي مختلف الموارد التي تساعد على تحقيق هذه الكفاءة وفق التصور الذي ورد في الوثيقة المرافقة غة كما جاءت في المنهاج الرسمي وتفاءة الشاملة للسنة الدراسيمستوى من الك

ة الشاملة للسنة بشكل متدرج وسلس. وعليه فإن  كل مقطع بخصوص المقطع التعل مي. وبذلك فتحقيق كفاءات المقاطع التعلمية الواحدة تلوى األخرى يسمح بالتقدم في تحقيق الكفاء

بتوجيهات المنهاج والوثيقة المرافقة والتي وردت تعل مي يحتاج إلى إعادة تفكيك من قبل األستاذ ليبني وينظ م انطالقا منه تدرج تعل مات تالميذه مستعينا بما جاء في الكتاب المدرسي و

ن من  كما يمكنه االستعانة بمراجع أخرى.ضمن عمود خاص مرفق بهذه المخط طات  ن في كل من السنتين األولى والثانية  8نشير إلى أن  المخط ط السنوي لبناء التعلمات يتكو  ويتكو 

 والرابع الثالثة تينمقاطع بالنسبة للسن 7من 

 مات في السنة الثانية متوسط:  مثال لمخطط التعلّ 

يحل  مشكالت باستعمال األعداد الطبيعية واألعداد العشرية والقيم المقربة وتوزيع الضرب على الجمع والطرح وسالسل عمليات بدون  األّول: الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلّمي

 ويوظف مكتسباته في الهندسة إلنجاز إنشاءات هندسية بسيطة. أقواس وبوجود أقواس.

 نة الثانية متوسطتمثل هذه الكفاءة مستوى من الكفاءة الشاملة للس مالحظة:

ل من السنة الدراسية كما هو موضح في المخط ط ل مع بداية الفصل األو  نفسه انطالقا من طرح وضعية انطالقية  لتحقيق هذه الكفاءة يتناول األستاذ محطات المقطع التعل مي األو 

 اكتساب الموارد المقصودة فوضعيات تعلم اإلدماج فالتقويم وأخيرا المعالجة البيداغوجية. تمكن التلميذ من (بسيطة) أولية بالمواصفات المذكورة ثم  التطرق إلى وضعيات تعلمية

فهو يحد د المعايير والمؤشرات التي نأخذ بها لتقييم مدى اكتساب الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعل مي وهو بهذا  المخطّط السنوي للتقويم البيداغوجيأما بالنسبة إلى 

افة إلى الكفاءات العرضية مسار بناء التعل مات حيث نجده يجعل من مركبات الكفاءة الختامية )إرساء الموارد، توظيف الموارد، القيم والمواقف( معايير للتقويم إضالمنظور يواكب 

 أما المؤشرات فقد حد دها بناء على موارد المقطع التعل مي نفسه.

ة إلى رقم المقطع التعلمي وإلى الكفاءة التي يستهدفها ثم  يعمل األستاذ بهذا المخط ط بالتوازي مع تناول ا  لمقاطع التعلمية ولتسهيل هذه المهمة نجد أن  مخطط التقويم يشير في كل مر 

 يحدد المعايير والمؤشرات المرافقة لتقويم ذلك المقطع.
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 مثال: الفصل األّول من السنة الثانية من التعليم المتوسط

 الفصــــــــــل األول 
 األسبوع األول: تقويم تشخيصي 

 معايير التحكم في الكفاءة الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلّمي
يحل مشكالت باستعمال األعداد الطبيعية  .1

واألعداد العشرية والقيم المقربة وتوزيع 

الضرب على الجمع والطرح وسالسل عمليات 

بدون أقواس وبوجود أقواس. ويوظف مكتسباته 

 سة إلنجاز إنشاءات هندسية بسيطة.في الهند

 اكتساب معارف: 
 قواعد العمليات على األقواس )ذهنيا، على ورقة، باستعمال آلة حاسبة(. -

 جداء كسرين. -

 مقارنة، جمع وطرح كسرين مقام أحدهما مضاعف لآلخر. -

 ترتيب األعداد النسبية. -

ف على أشكال هندسية وعناصرها. -  التعر 

 مقادير.التحويالت على وحدات قياس  -

ف على أشكال يقبل كل منها مركز تناظر. -  التعر 

 صور أشكال بسيطة بالتناظر المركزي. إنشاء -

 توظيف المعارف:
 ج عبارة جبرية تُترجم سلسلة مجاميع بانتظام معي ن.انتإ -

 الخاصة التوزيعية في االتجاهين. الستعمباب جداء أو مجموع عددين احس -

ة.تحويرات على عبارات جبرية خ اءجرإ -  اص 

 ر ذهنيا نتيجة حساب في وضعية معينة.يقدت -

 معطى. ب مجموع جبرياحس -

م نقطا على مستقيم مدرج أوفي مستو مزود بمعلم )باستعمال األعداد النسبية يعلت  -

 على الخصوص(.

 اعتمادا على خواصه. شكل هندسي شاءنإ -

م مألوف باستعمال القاعدة المناسباحس -  ة.ب مساحة أو محيط شكل أو حجم مجس 

 بالتناظر المركزي. هلاكمإنظير شكل، أو  اءنشإ -

 م تبريرات بسيطة باستعمال التناظر المركزي.يقدت -

 المواقف والقيم  
 ل الرموز والمصطلحات والترميز العالمي بشكل سليم.استعما -

 بلغة سليمة. هعرضومنتوج  ريحرتو ةغياص -

 عليها.  ةصادقالمق من صحة نتائج وتحق  ال -

 منظ م ومنسجم حسب مواصفات الكفاءة الختامية. بشكل م منتوجيقدت -

يحل مشكالت بتوظيف القيم المقربة وعمليات  .2

جمع وطرح وضرب كسرين ويتعرف على 

 أشكال تقبل مراكز التناظر. 

يحل مشكالت بتوظيف األعداد النسبية  .3

يوظف فيها التعليم على مستقيم وفي المستوي 

ألوفة وينشئ تناظرات مركزية ألشكال هندسية م

حيث يتدرب تدريجيا على االستدالل انطالقا من 

 خواص التناظر المركزي.

  التقويم الفصلي
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فهو بمثابة تقويم بيداغوجي مرفق بعالمة تظهر على كشف التلميذ ويتم العمل به أيضا بالتوازي مع تناول المقاطع التعلمية  المخطّط السنوي للمراقبة المستمرةبخصوص 

ته بحسب وتيرة تقدم يه في العمود األخير منه.  غير أن  تحديد تاريخ إنجاز فقد جاء في المخط ط على سبيل االستئناس فقط ولألستاذ واسع النظر في ضبط توقيحسب ما يشير إل

 تالميذه في تعل ماتهم.

 مثال في السنة الثانية من التعليم المتوسط

 لمقطعا أمثلة للوضعيات المستهدفة بالتقويم األسبوع الفصل

 نهاية شهر نوفمبر األول

 مشكالت باستعمال األعداد الطبيعية  وضعيات تتعلق بحل

واألعداد العشرية والقيم المقربة والكسور وتوزيع الضرب 

على الجمع والطرح وسالسل عمليات بدون أقواس وبوجود 

 أقواس.

 .وضعيات تتعلق بإنجاز إنشاءات هندسية بسيطة 

1 

 منتصف فيفري الثاني

 يات مركبة تتعلق باألعداد النسبية وباستعمال كتابات وضع

كسرية وخواص هندسية للزوايا والمضلعات وتقنيات إنشاء 

 نظير نقطة أو شكل هندسي مع تبريرها.

 مشكالت في الحساب الحرفي. وضعيات تتعلق بحل 

3 

 بداية ماي الثالث

  يحل مشكالت يوظف فيها خواص التناسبية 

 ن جداول أو مخططات أو وضعيات مركبة مصاغة ضم

 توظف فيها خواص التناسبية.تمثيالت بيانية 

 .وضعيات تتطلب استدالالت انطالقا من خواص متوازي األضالع 

4 

 

نفيذ ما جاء فيها، سيساهم بال لحرص على تنؤكد في األخير على أن  القراءة المتأنية والمعمقة والواعية لهذه الوثائق والتبادل حولها مع أساتذة آخرين والسعي إلى استغاللها وا

تدريسه أكثر. وبذلك يكون قد وضع شك في ترقية الرصيد التربوي والبيداغوجي لألستاذ وفي تحسين أداءه خارج القسم وداخله ويجعله متفتحا على محيطه مما يرفع من إيجابية 

 من جهة وبرسالته التربوية من جهة أخرى. الخطوات األولى التي تستوفي شروط تحقيق العقد المعنوي الذي يربطه بتالميذه
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 المخطــط الّسنــوي لبنــاء التعلّمـــات

 ــــــرابــــعــــــةالسنـــــة ال
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 السنوي لبناء التعلّماتمخطـّط ال. 1

 من التعليم المتوسط الرابعةالسنة  المستوى:

 رياضيات المادة:

 ساعات لألستاذ 6للتلميذ وساعات أسبوعيا  5 الساعي:الحجم 

                  ة من المادة أو من الحياة اليومية ويحكم على صدق استدالل بتوظيف مكتسباته في مختلف ميادين يحل مشكالت بسيط الكفاءة الشاملة للسنة:

 ، الدوال وتنظيم  معطيات(. األنشطة الهندسية،  األنشطة العدديةالمادة )

 الكفاءة الختامية ميدان التعلم

 األنشطة العددية
والجذور التربيعية والحساب الحرفي )معادالت ومتراجحات من الدرجة  يحل  مشكالت متعلقة باألعداد الناطقة

 األولى بمجهول واحد، جمل خطية(.

 األنشطة الهندسية
يحل  مشكالت متعلقة باألشكال الهندسية المستوية والمجسمات المألوفة واألشعة والتحويالت النقطية )التناظران، 

 االنسحاب، الدوران(.

 تالدوال وتنظيم معطيا
 . يحل  مشكالت متعلقة بالتناسبية )الدوال التآلفية، الدوال الخطية( واإلحصاء )مؤشرات الموقع(.
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 الفصل األول
الكفاءة التي يستهدفها 

 المقطع التعلّمي
 توجيهات من المنهاج والوثيقة المرافقة هيكلة تعلّمات المقاطع

رقم  المقطع  

 وميادينه

تقدير الجحم 

 الزمني

مشكالت باستعمال  يحل .1

األعداد الطبيعية واألعداد 

الناطقة والحساب على 

سباته الجذور ويوظف مكت

في الهندسة حول خاصية 

 .طالس

)مستوى من الكفاءة 

 الشاملة(

  تقديم  وضعية انطالق  يتطلب حلّها تجنيد

أعداد طبيعية وأعداد ناطقة  ومعرفة خاصية 

طالس واستعمالها في حساب أطوال وإنجاز 

 راهين  وإنشاءات هندسية  أولية بسيطة. ب

 تناول وضعيات تعلمية أولية الكتساب  

 الموارد اآلتية:     

ف على قاسم لعدد طبيعي. -  التعر 

 تعيين مجموعة قواسم عدد طبيعي. -

 تعيين القاسم المشترك األكبر لعددين. -

ف على عددين أوليين فيما بينها. -  التعر 

 لالختزال كتابة كسر على الشكل غير القابل -

 تعريف الجذر التربيعي لعدد موجب -

معرفة قواعد الحساب على الجذور التربيعية  -

واستعمالها لتبسيط عبارات تتضمن جذورا 

 تربيعية

 معرفة خاصية طالس واستعمالها في: -

 حساب أطوال  -

 إنجاز براهين  -

 إنشاءات هندسية بسيطة. -

 

  تناول وضعيات تعلّم اإلدماج 

 رد المقطع()إدماج موا           

 .حل وضعية االنطالق 

 تتعلق بتوظيف قواعد  تناول وضعيات تقويمية

الحساب على الجذور و القواسم وأخرى تتناول 

توظيف خاصية طالس في وضعيات مختلفة 

 )وضعيات إدماجيه(

 نقائص محتملة منها  معالجة بيداغوجية(

استعمال األدوات الهندسية وأخرى مسجلة خالل 

 ون التطرق إلى مفهوم قاسم عدد طبيعي انطالقا من القسمة االقليدية واعتمادا يك

إذا  aقاسم لـ   bعدد طبيعي غير معدوم. نقول أن  bعدد طبيعي و aعلى التعريف: 

 معدوما.  bعلى  aكان باقي القسمة اإلقليدية لـ 

  :كافئةتنجعل التلميذ يستنتج العبارات الم

a  مضاعف لــb ؛  a للقسمة على  قابلb ؛ b  يقسمa. 

يتم البحث عن مجموعة قواسم عدد طبيعي ثم مجموعة القواسم المشتركة لعددين ● 

 على  أعداد بسيطة . ويستنتج مفهوم القاسم المشترك األكبر و الترميز الموافق . 

   pgcd (12 , 18 ) = 6مثل : 

ان عدد يقسم عددين فهو نجعل التلميذ يالحظ من خالل أمثلة عددية بسيطة أنه إذا ك

يقسم مجموعهما و فرقهما . في مرحلة أولى يمكن اقتراح خوارزمية عمليات الطرح 

 المتتالية.

الكتابة   نجعل التلميذ يكتشف أنّ ● 
a

و   0aتعني:     aa 
2

و  

0a  

0a  ،aaكون من أجل وبالتالي، ي 2

 

bxويربط هذا المفهوم بحّل المعادلة  2

   b  .عدد حقيقي 

 إّن آلية استخراج الجذر التربيعي لعدد موجب خارج البرنامج.

 حاسبة لتعيين قيمة مقربة لجذر تربيعي.يواصل التلميذ استعمال ال● 

إّن قواعد الحساب المستهدفة هنا هي تلك المتعلقة بجداء وحاصل قسمة جذرين 

 تربيعيين لعددين:

0b      babaو 0aمن أجل   

0b      و 0aمن أجل   
b

a

b

a


 

 تُقترح أنشطة متنوعة لتوظيف هذه القواعد، مثل: ●

50188بّسط العبارة  -     2بعد كتابة كّل من حدودها على الشكلa. 

1 

األنشطة 

 العددية

 

األنشطة 

 الهندسية
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 تناول المقطع(

اكتب العبارة  -
2

1

3

5


 على شكل نسبة مقامها عدد ناطق. 

ستعمال الجذور التربيعية في بعض الحسابات، نجعل التلميذ يالحظ التماثل مع خالل ا

 الحساب الحرفي

سبق أن درست خاصية طالس في الحالة التي يكون فيها أحد المثلثين المعينين ●  

بمستقيمين متوازيين يقطعهما قاطعان يحتوي اآلخر وتُعّمم هذه الحالة بدراسة الحالة 

 س مشترك فقط(.األخرى )للمثلثين رأ

بالنسبة إلى النظرية العكسية يمكن أن ننطلق من نشاط يطلب فيه تعيين نقط على  

  مستقيمين متقاطعين بمعرفة نسبتين.

  يحل مشكالت بتوظيف  .2

الحساب الحرفي  

)المتطابقات الشهيرة ، 

 النشر والتحليل (

مستوى من الكفاءة )

 الشاملة(

 

 

 يتطلب حلها تجنيد  تقديم وضعية انطالق

المتطابقات الشهيرة وحساب المثلثات في 

 المثلث القائم .

  تناول وضعيات تعلمية أولية  الكتساب الموارد

 اآلتية:

في  لمتطابقات الشهيرة وتوظيفهامعرفة ا -

 الحساب المتمعن فيه وفي النشر والتحليل.

 عبارات جبرية بسيطة. نشر أو تحليل -

 

  تناول وضعيات تعلّم اإلدماج 

 )إدماج موارد المقطع(

 .حل وضعية االنطالق 

  .تناول وضعيات التقويم 

  معالجة بيداغوجية تتعلق )بنقائص محتملة

 أو مسجلة خالل تناول المقطع(

 

تُستنتج المتطابقات الشهيرة من توزيع الضرب على الجمع المدروس في السنة ● 

 ثة كما يمكن االستعانة بالمساحات.الثال

 بطريقتين مختلفتين. a + b مثال: حساب مساحة مربع طول ضلعه يساوي 

إّن توظيف المتطابقات الشهيرة في الحساب المتمعن فيه وفي النشر والتحليل ال ● 

يخلو من الصعوبات عندما يتعلق األمر بالتعّرف على شكل العبارة الجبرية وربطها 

المتطابقات، لذا فمن الضروري أن نأخذ ذلك بعين االعتبار ونجعل التلميذ بإحدى هذه 

 يتدرب ويتذكر المتطابقات الشهيرة والعمل على وضعيات متنوعة، مثل:

22 99101      14 2 x   و

22

3

2

3

2

3

5
2

3

5


















و         

962  xx
                                                       

كما تُقترح على التلميذ عبارات للتحليل، مثال :   ●  

     3.22.  xxxx
 

 دون التطرق إلى عبارات ُمعقّدة من الّشكل:

 
    2.11

2
 xxx

. 

 

 

2 

األنشطة 

 العددية
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يحل مشكالت في حساب  .3

 المثلثات في المثلث القائم .

 

توى من الكفاءة )مس

 الشاملة(

 

  تقديم وضعية انطالق يتطلب حلها تجنيد

المتطابقات الشهيرة وحساب المثلثات في 

 المثلث القائم.

  تناول وضعيات تعلمية أولية الكتساب الموارد

 :اآلتية

 

 تعريف جيب و ظل زاوية حادة في مثلث قائم

استعمال الحاسبة لتعيين قيمة مقربة أو قيمة  

من جيب أو ظل زاوية أو لتعيين  مضبوطة لكل

 قيس زاوية بمعرفة الجيب أو الظل .

حساب زوايا وأطوال بتوظيف الجيب أو جيب 

 التمام أو الظل 

إنشاء زاوية هندسيا )بالمدور والمسطرة غير 

المدرجة( بمعرفة القيمة المضبوطة إلحدى 

 نسبها المثلثية .

 معرفة واستعمال العالقتين: 

sin
tan

cos

x
x

x


  ،

1sincos 22  xx 
 

  تناول وضعيات تعلّم اإلدماج 

 )إدماج موارد المقطع(        

 حل وضعية االنطالق. 

 تناول وضعيات التقويم . 

 تتعلق )بنقائص محتملة أو  معالجة بيداغوجية

 مسجلة خالل تناول المقطع(

 لثة، يُعّرف كّل من الجيب كما كان الشأن بالنسبة إلى جيب تمام زاوية في السنة الثا

والظل كنسبة طولين في مثلث قائم ويستنتج أّن هذه النسب ثابتة وهي مرتبطة فقط 

بالزاوية المختارة ويمكن دراسة تغيراتهما تبعا لقيس الزاوية باستعمال ربع الدائرة 

 المثلثية.

 ور نجعل التلميذ يالحظ أن جيب زاوية حادة، مثل جيب التمام لها، هو عدد محص

 .1وأّن ظّل زاوية حادة عدد موجب يمكن أن يكون أكبر من  1و 0بين 

و sinنُعّود التلميذ على استعمال اللّمسات 
1sin

و  tanو  
1tan

. 

 المثلث قائم لحساب زاوية أو طول، نجعل التلميذ يتحقق في البداية من أّن 

ويُحدد الضلع المقابل والضلع المجاور والوتر حتى يتمكن من تطبيق، بصفة سليمة، 

 إحدى المساويات التي تعطي النسب المثلثية لزاوية حادة.

6,0sinحيث  مثال: أنشئ زاوية قيسها    . 

5نالحظ أّن:  

3

10

6
6,0sin 

 

 a3    (aوطول أحد ضلعي الزاوية القائمة هو  a5عندئذ، مثلثا قائما وتره  ننشئ

 طول ُمختار(.

 يُشّكل ذلك مناسبة يعمل فيها التلميذ بخطة علمية

 )تجريب، مالحظة، تخمين، برهان(.                       

 cosو  sin، كال من 001,0باستعمال الحاسبة وبالتقريب إلى مثال: عيّن 

و



cos

sin

من أجل  tanو   30  ثّم 68  . 

   قارن في كّل حالة                     



cos

sin

 .tanو       

 يُبرهن على هاتين العالقتين بالعودة إلى تعاريف النسب المثلثية ونظرية فيثاغورث.

 في هذا الميدان، نستعمل الدرجة فقط كوحدة قياس الزوايا. 

3 
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 الفصل الثاني
مستهدفة من الكفاءة ال

 المرافقة والوثيقة المنهاج من توجيهات قاطعلما اتتعلمّ  هيكلة المقطع التعلّمي

رقم  

المقطع  

 وميادينه

تقدير 

الجحم 

 الزمني

 مشكالت يحل .4

بتوظيف:  المعادالت 

والمتراجحات من الدرجة 

األولى بمجهول واحد 

 . األشعة والمعالم وكذلك

)مستوى من الكفاءة 

 الشاملة(

 حلها يتطلب وضعية انطالق تقديم  

المعادالت  و المتراجحات من  توظيف

الدرجة األولى بمجهول واحد و االنسحاب 

 واألشعة .  

 الكتساب  تعلمية أولية وضعيات تناول

 :اآلتية الموارد

 حل معادلة يؤول حلها إلى حل : -

 .  "معادلة جداء معدوم" -

حل  متراجحة من الدرجة األولى بمجهول  -

مجموعة حلولها على مستقيم  واحد وتمثيل

 مدرج.

حل  مشكالت بتوظيف معادالت أو  -

متراجحات من الدرجة األولى بمجهول 

 .واحد

 تعريف شعاع انطالقا من االنسحاب. -

 معرفة شروط تساوي شعاعين واستعمالها.    -

معرفة عالقة شال واستعمالها إلنشاء  -

مجموع شعاعين أو إلنشاء شعاع يحقق 

أو إلنجاز براهين  عالقة شعاعية معينة

 بسيطة.

 قراءة مركبتي شعاع في معلم. -

 تمثيل شعاع بمعرفة مركبتيه.  -

حساب مركبتي شعاع بمعرفة إحداثيي مبدأ  -

 ونهاية ممثله.

حساب إحداثيي منتصف قطعة بمعرفة  -

 إحداثيي كل  من طرفيها.

حساب المسافة بين نقطتين في معلم متعامد  -

 ومتجانس.

 

  سبق أن تعّرض التلميذ في السنة الثالثة إلى خوارزمية حّل معادلة من الدرجة األولى

و دعمها بالتطّرق إلى وضعيات إشكالية أخرى ينتج عنها ترييضها المطلوب في هذه السنة ه

 )كتابتها في شكل معادلة( وحلّها في سياقات متنوعة.

  0نعني بمعادلة جداء، معادلة من الّشكلBA  حيثAوB  عبارتان 

 ر واحد غير معيّن.جبريتان من الدرجة األولى لمقدا

في خوارزمية حّل " معادلة جداء"، نعتمد على الخاصية التالية: " جداء عاملين معدوم يعني 

 أن أحد هذين العاملين على األقل معدوما".

  قبل الشروع في حّل متراجحة من الدرجة األولى ذات مجهول واحد، نتأكد من أّن الخواص

ة في السنة الثالثة مكتسبة من طرف التالميذ، المتعلقة بالترتيب والعمليات المدروس

 وبالخصوص تلك المتعلقة بضرب )أو قسمة( طرفي متباينة في )على(عدد سالب.

  إّن التعلمات المتعلقة بحّل المتراجحات تشّكل صعوبات خاصة، حيث ال نحصل على حّل وحيد

البياني للحلول على كما في المعادالت، بل نحصل على مجموعة من الحلول. ويعتبر التمثيل 

 المستقيم العددي وسيلة ناجعة لجعل التلميذ يدرك هذه المجموعة.   

 .إّن دراسة إشارة جداء أو حاصل قسمة عبارتين من الدرجة األولى خارج البرنامج 

  كما كان األمر في السنوات السابقة، تكون المشكالت المقترحة مختارة من المادة أو من مواد

 يط االجتماعي والثقافي للتلميذ.أخرى أو من المح

 :يُحرص في هذا المجال على احترام التلميذ لمختلف مراحل الحّل، والمتمثلة في 

 اختيار المجهول . -

 ترييض الوضعية وترجمتها بمعادلة أو متراجحة. -

 حّل المعادلة أو المتراجحة. -

 مراقبة النتيجة )معقوليتها، مالءمتها للمعطيات(. -

 ص )اإلجابة عن السؤال(.االستخال -

  :يتم في البداية التذكير بمفهوم االنسحاب ويُستنتج منه مفهوم الشعاع 

 . Bإلى  Aهو االنسحاب الذي يُحّول   االنسحاب الذي شعاعه         

 حى واتجاه وطولنجعل التلميذ يدرك أنّه يتم تعيين شعاع بإعطاء من

عن بقية الترميزات األخرى"     ويميز الكتابة AB ، AB ،    " 

4 
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 إدماج) ماجاإلد تعلّم تناول وضعيات 

 المقطع( موارد

 االنطالق وضعية حل  

 وضعيات  تتعلق تقويمية وضعيات تناول(

 إدماجية(

 بنقائص محتملة  تتعلق بيداغوجية معالجة(

 أو مسجلة خالل تناول المقطع(

 كما يتم إدخال التعابير المرتبطة بالشعاع:  المبدأ، النهاية، الممثل. 

 الالزمة والكافية لتساوي  نجعل التلميذ يستنتج، من خالل وضعيات متنوعة، الشروط

 متساويان "   و  شعاعين. ويالحظ التكافؤ بين التعبير: الشعاعان 

 ( " والتعابير:  ) ونكتب 

D  هي صورةC  باالنسحاب الذي شعاعه  . 

-   ABCD توازي أضالع.  هو م 

ـ  القطعتان  AD و BC .لهما نفس المنتصف 

 على Cو Bو Aليست على استقامة واحدة و   Cو Bو A) تُميّز الحالتان :  

 استقامة واحدة(.            

  نجعل التلميذ يالحظ، انطالقا من وضعية بسيطة )مثل استعمال مرصوفة(، أّن إجراء

يؤول إلى إجراء االنسحاب  ثّم االنسحاب الذي شعاعه    االنسحاب الذي شعاعه

 استنتاج المساواة : ثمّ  الذي شعاعه 

يُرّكز في هذه العالقة على وضعية مختلف  "عالقة شال".   

 . A،B،Cالنقاط   

 كما نتطرق بهذه المناسبة إلى الحاالت الخاصة للشعاع المعدوم       

   ...    أو            أو      الذي رمزه       

 و     ونتطرق كذلك للشعاعين المتعاكسين : 

 .  - = أو         - = مع الكتابة :          

 شعاعين ال يتعلق باختيار ممثل كّل شعاع، ندخل بهذه  نجعل التلميذ يالحظ أّن مجموع

 مثال. المناسبة الترميز المختصر

أما بالنسبة إلى إنشاء ممثل لمجموع شعاعين، ندرس الحالة الخاصة التي يكون فيها لهذين 

 الشعاعين نفس المبدأ ونربط هذا اإلنشاء بمتوازي األضالع لنستنتج الخاصية المميزة له

 (.متوازي أضالع معناه :   ABCDانطالقا من األشعة )

  للتلميذ أن تعّرف على المعلم المتعامد والمتجانس في السنوات السابقة، يمكن في هذه السنة

اإلشارة )دون إطالة وال توسع( إلى وجود معالم أخرى، ولتسهيل العمل سنقتصر على المعلم 

 والمتجانس لتقديم المفاهيم المقررة في هذا الميدان.    المتعامد

   يتم ّإدخال مفهوم مركبتي شعاع انطالقا من ُمركب انسحابين. حيث نجعل التلميذ من خالل

وضعية بسيطة )استعمال معلم متعامد ومتجانس مرصوف(، يربط مركبتي شعاع باإلزاحتين 

 الشعاع إلى نهايته. المتتاليتين اللّتين تسمحان بالمرور من مبدأ 
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رأسين لمربعين من المرصوفة. إذا تّم االنتقال  BوAحيث تكون   مثال: نعتبر شعاعا  

بمربعين نحو األعلى،  باالنسحاب بثالثة مربعات نحو اليمين متبوعا باالنسحاب Bإلى Aمن 

.تمثل المركبة ونكتب:    هما مركبتا الشعاع     و   نقول إّن العددين

األولى إزاحة بالتوازي مع محور الفواصل )موجبة، عندما ننتقل نحو اليمين وسالبة، عندما 

ثانية إزاحة بالتوازي مع محور التراتيب )موجبة، عندما ننتقل نحو اليسار( وتمثل المركبة ال

ننتقل نحو األعلى وسالبة، عندما ننتقل نحو األسفل(. ونمثل ذلك بإحداثيتي نقطة في المستوي 

 المزود بمعلم. 

وقصد ترسيخ هذه االصطالحات عند التلميذ، من الضروري العمل على تنويع األمثلة. فيمكن 

 yو xيُطلب فيه تعيين اإلزاحتين الموافقتين إلشارتي المركبتين  لهذا الغرض اقتراح نشاط

 يوافق إزاحة نحو اليسار متبوعة بإزاحة   و    ) مثال :     للشعاع   

 نحو األعلى(.

 عيات بسيطة )مثل رسم شعاعين متساويين وقراءة نجعل التلميذ يستنتج، انطالقا من وض

 مركبتي كّل منهما(، الخاصية التالية: 

 " يكون شعاعان متساويين إذا وفقط إذا كانت مركبتاهما متساويتين ".               

  نجعل التلميذ يالحظ أنّه ليس من السهل دائما قراءة مركبتي شعاع في معلم )عندما ال يكون

الشعاع أو نهايته عددين صحيحين أو يكونان عددين كبيرين(، وهو ما يتطلب اتباع إحداثيا مبدأ 

إجراء صارم لتعيين المركبتين. ويكون إدخال قواعد الحساب المترتبة عن ذلك انطالقا من أمثلة 

 عددية وتقبل في الحالة العامة.

  BوAين ويكون بالمثل بالنسبة إلى القاعدة التي تسمح بحساب المسافة بين نقطت

)أو طول القطعة  AB بمعرفة إحداثيتي كّل من النقطتين والقواعد التي تسمح بحساب )

 إحداثيتي منتصف قطعة مستقيم بمعرفة إحداثيتي كّل من طرفيها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يحل مشكالت   .5

باستعمال  جملة معادلتين 

من الدرجة األولى 

بمجهولين والدالة الخطية  

 والدالة التآلفية  

)مستوى من الكفاءة 

 الشاملة(

 

 

  يتطلب حلها  انطالقة وضعيتقديم 

خطية  جملة معادلتين والدالة ال توظيف 

 والدالة التآلفية  

 الكتساب  تعلمية أولية وضعيات تناول

 :اآلتية الموارد

 حل  جملة معادلتين من الدرجة األولى  -

 بمجهولين جبريا.

xمعرفة الترميز - axa 

 تعيين صورة عدد بدالة خطية. -

 تعيين عدد صورته بدالة خطية معلومة. -

  تُقترح أنشطة حول حّل جمل معادلتين من الدرجة األولى بمجهولين بتطبيق طريقة التعويض

 أو طريقة الجمع.

  إن مفهوم الدالة متناول هنا من خالل الدوال الخطية فقط، وكّل دراسة نظرية لمفهوم الدالة

 امج.خارج البرن

 .يتم إدخال مفهوم الدالة الخطية من خالل وضعيات يتدخل فيها مقدران متناسبان 

 عدد معطى( تعبّر عن السيرورة  a: )aيستنتج أّن الدالة الخطية ذات المعامل 

 ".a" أضرب في                                      

axxكما ندخل الترميز    كتابة وقراءة( والتعبير المتعلق بهذا المفهوم )صورة، دالة(

 خطية لمقدار(.

    يمكن أن يشّكل الرمز)(xf  صعوبة للتالميذ، كونه ال يوافق الترميز المألوف في الحساب

5 

 

أنشطة 

 عددية 

 الدوال 

و تنظيم 

 معطيات
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 عدد غير تعيين دالة خطية انطالقا من  -

 معدوم وصورته.

 تمثيل دالة خطية بيانيا. -

 قراءة التمثيل البياني لدالة خطية. -

حساب معامل الدالة الخطية انطالقا من  -

 تمثيلها البياني

xمعرفة الترميز - ax ba 

 تعيين صورة عدد بدالة تآلفية. -

 تعيين عدد صورته بدالة تآلفيه معلومة. -

    انطالقا من عددين  تعيين دالة تآلفية -

 وصورتيهما.

 تمثيل دالة تآلفية بيانيا. -

 قراءة التمثيل البياني لدالة تآلفية.  -

 انطالقا من التمثيل  bو aتعيين العاملين  -

 البياني لدالة تآلفية. -

 إنجاز تمثيل بياني لوضعية يتدخل فيها  -

قراءته  بداللة اآلخر،قدران أحدهما معطى م

 وتفسيره.

 تفسير حل  جملة معادلتين من  -

 الدرجة األولى بمجهولين بيانيا.

 حل  مشكالت بتوظيف جملة معادلين  -

 من الدرجة األولى بمجهولين.   

 

 اإلدماج تعلّم وضعيات تناول  

 (المقطع موارد إدماج)          

 االنطالق  وضعية حل   

 تقويمية. وضعيات تناول 

 محتملة بنقائص) تتعلق بيداغوجية الجةمع 

 (المقطع تناول خالل مسجلة أو

 لتأكيد على شرح استعماله وتمييزه عن الترميز اآلخر.الحرفي واستعمال األقواس لذا، ينبغي ا

في إطار المقاربة األولى هذه، نتجنب اإلكثار في التعابير ) ال تُقدم كلمة "سابقة" مثال والتي 

يمكن تعويضها بالعبارة " العدد الذي صورته ...هو ..."(، ألّن الهدف يبقى أساسا استيعاب 

 مفهوم الدالة الخطية.

 ذ يالحظ أّن الدالة الخطية تترجم وضعية تناسبية، بمعنى : إذا كان مقدار دالة نجعل التلمي

خطية لمقدار آخر، فهذا يّدل أّن هذين المقدارين متناسبان )معامل الدالة الخطية هو معامل 

 التناسبية(.

  تعلّم التلميذ، في السنة الثالثة متوسط، أن يُمثل وضعية تناسبية )غالبا ما تعطى في شكل

دول أعداد( بنقط تكون على استقامة واحدة مع مبدأ المعلم. يالحظ في هذه السنة أّن التمثيل ج

البياني لدالة خطية مستقيم يشمل المبدأ، وهي الخاصية التي يمكن البرهان عليها باستعمال 

نظرية طالس. بهذه المناسبة، يتم إدخال التعابير الناتجة عن ذلك )معامل توجيه المستقيم، 

 مستقيم الذي معادلته ...(.ال

xxهو التمثيل البياني للدالة الخطية  (d)مثال: إذا كان المستقيم  3  نقول إّن  ،(d)  

هو المستقيم الذي معادلته 
xy 3

. 

baxxبالنسبة إلى الدالة التآلفية  مية.، ننطلق من أمثلة من الحياة اليو 

 bهو سعر الوحدة و a، حيثx)مثال: مبلغ فاتورة هاتف بداللة عدد الوحدات المستهلكة 
 المبلغ الثابت لالشتراك(.

 "bثّم أضيف aنجعل التلميذ يالحظ أّن الدالة التآلفية تعبّر عن السيرورة " أضرب في

(a وb .)عددان مفروضان 

  ،نجعل التلميذ يالحظ، انطالقا من أمثلة عددية، أنّه عندما يكون مقدار دالة تآلفية لمقدار آخر

 فإّن هذين المقدارين غير متناسبين.

، فإّن قيمة نفس الحرارة هذه TCة سيلسيوس هي )مثال: إذا كانت حرارة جسم بالدرج

328,1تُعطى بالدالة التآلفية:  TFبالدرجة فيهرنهيت  TCTFTC.) 

 نالحظ أّن درجات الحرارة في النظامين غير متناسبة.

ير والترميز )معامل، صورة(  المرتبط كما كان األمر بالنسبة إلى الدالة الخطية، يتم إدخال التعب

 بالدالة التآلفية وتُقترح أنشطة حول هذا المفهوم ) حساب صور، التمثيل البياني(. 

  نجعل التلميذ يالحظ، كما هو الحال بالنسبة إلى الدالة الخطية، أّن التمثيل البياني لدالة تآلفية 

baxx  رورة. الخاصية التي يمكن البرهان عليها مستقيم ال يشمل المبدأ بالض

 واالنسحاب. axxباستعمال التمثيل البياني للدالة الخطية المرفقة 

 .ال نتطرق إلى مفهوم معادلة مستقيم إالّ بعالقة مع التمثيل البياني للدالة التآلفية 

 لمفهوم الدالة الخطية.تشكّل المشكالت المتعلقة بالنسب المئوية وضعيات تعطي معنى 
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 مثال: ترجمة مشكالت حول النسبة المئوية بدوال خطية.

100في   " يعني "    ضرب x من    t%" أخذ 

t

 . " 

والدالة الخطية المرفقة: 
x

t
x

100


 

100في  xيعني :   "ضرب  t%  بـ      " زيادة أو تخفيض 
1

t


 أو في 

 
1

100

t


 "  على الترتيب والدالة الخطية المرفقة هي :   

  
x

t
x 










100
1

؛   أو     
x

t
x 










100
1

 على الترتيب    

 لمركبة، تُقترح أمثلة على مقادير حاصل القسمة المدروسة في السنة بالنسبة إلى المقادير ا

 الثالثة )السرعة، الكتلة الحجمية، االستهالك الكهربائي، ...( ومقادير جداء 

)الطاقة الكهربائية...( ونجعل التلميذ يالحظ في الحالتين أّن المقادير من طبيعة مختلفة ويتم 

 إدخال الوحدات المختلفة.

 حّل جملة معادلتين من الدرجة األولى بمجهولين بيانيا، تُستعمل التمثيالت البيانية  في تفسير

 للدوال التآلفية

 

   الفصل الثالث  
مستهدفة من الكفاءة ال

 المقطع التعلّمي
 المرافقة لوثيقةوا المنهاج من توجيهات قاطعلما اتتعلمّ  هيكلة

ميادين المقطع  

 ورقمه

تقدير الجحم 

 الزمني

يوظف  مشكالت يحل .6

 فيها اإلحصاء

 

)مستوى من الكفاءة    

 الشاملة(

 

   حلها يتطلب انطالق  وضعية  تقديم

 .  اإلحصاء توظيف وتجنيد       

 الموارد الكتساب  أولية تعلمية وضعيات تناول 

 :اآلتية

 مجمعة.واترات ت حساب تكرارات مجمعة و -

 ين المتوسط والوسيط ومدى لسلسلةتعي -

 إحصائية وترجمتها.

استعمال المجدوالت لمعالجة معطيات  -

 إحصائية وتمثيلها

  يسمح تمثيل التكرارات )أو التواترات ( الُمجّمعة المحصل عليها بقراءة مباشرة

 لتكرارات )أو تواترات( قيم أصغر )أو أكبر( من قيمة معينة للسلسلة اإلحصائية.

الغرض في هذه السنة هو تزويد التلميذ كذلك باألدوات األولى لتلخيص سلسلة   

 إحصائية.

  تعيين الوسيط من خالل أمثلة بسيطة لسالسل إحصائية يكون عدد قيمها يكون

 زوجيا أو فرديا أو تكون قيمها مجمعة في فئات. 

 والوسيط. الحسابي يمكن أيضا استعمال المجدول لتعيين الوسط 

 

6 

 

 الدوال 

 و تنظيم معطيات
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 اإلدماج تعلّم وضعيات تناول  

 (المقطع موارد إدماج)       

 االنطالق وضعية حل 

 تقويمية وضعيات تناول  

 أو محتملة بنقائص) تتعلق بيداغوجية معالجة

 (المقطع تناول خالل لةمسج

 

 

 سا 12

يحل مشكالت يوظف  .7

فيها  الدوران ، المضلعات 

مة ، الزوايا المنتظ

 والهندسة في الفضاء

)مستوى من الكفاءة 

 الشاملة(

 

 حلها توظيف وضعية انطالق يتطلب  تقديم 

 الدوران والمضلعات المنتظمة تجنيد و 

 .في الفضاءوالهندسة 

  أولية الكتساب تناول وضعيات تعلمية 

 اآلتية: الموارد 

إنشاء صور النقطة والقطعة والمستقيم  -

 لدائرة بدوران. ونصف المستقيم وا

 معرفة خواص الدوران وتوظيفها. -

ف على الزاوية المركزية والزاوية  - التعر 

 المحيطية.

معرفة العالقة بين الزاوية المحيطية والزاوية  -

المركزية اللتين تحصران نفس القوس 

 واستعمالها.

إنشاء مضلعات منتظمة )المثلث متقايس  -

 لسداسي المنتظم(.ااألضالع، المربع، 

ف على الكرة والجلة.التع -  ر 

 تمثيل الكرة. -

 حساب مساحة الكرة وحجم الجلة. -

معرفة واستعمال المقاطع المستوية للمجسمات  -

 المألوفة.

معرفة اآلثار على مساحة وحجم مجسم عند  -

 تكبير أو تصغير أبعاد هذا المجسم.

 موارد إدماج) اإلدماج تعلّم وضعيات تناول 

 (المقطع

 االنطالق وضعية حل 

 تقويمية وضعيات تناول  .   

 أو محتملة بنقائص) تتعلق بيداغوجية معالجة 

  يمكن مقاربة الدوران بأنشطة تجريبية )مثل تدوير شكل حول نقطة معينة بزاوية

من خاللها أّن الدوران يتعين بمعرفة مركزه  يُستنتجمعينة في اتجاه معين(، 

 .وزاويته بعد اختيار االتجاه

  يستغل إنشاء صور األشكال البسيطة إلنشاء صور األشكال المألوفة والستنتاج

 خواص الدوران التي تُقبل دون برهان.

حتى ال نثقل هذا المفهوم، نقتصر بالنسبة إلى الزاوية المركزية على الحالة التي 

 تكون فيها الزاوية ناتئة.

لتي يكون فيها ضلعا الزاوية بالنسبة إلى الزاوية المحيطية، نقتصر على الحالة ا

 وترين.                          

 ) بمعنى، ال ندرس الحالة التي يكون فيها أحد الضلعين مماسا للدائرة(.

 يؤكد على فهم واستعمال العبارة "يحصر". 

العالقات المستهدفة هنا هي العالقة بين زاوية محيطية وزاوية مركزية تحصران 

 بين الزوايا المحيطية التي تحصر نفس القوس. نفس القوس والعالقة

تخّمن هذه العالقات انطالقا من أمثلة باستعمال القياس بالمنقلة أو بالمدور ثّم 

 تُبرهن.

  نُعّرف المضلع المنتظم كُمضلع كّل أضالعه وكّل زواياه متقايسة ونجعل التلميذ

لسداسي المنتظم( أّن يكتشف من خالل أمثلة )المثلث المتقايس األضالع، المربع، ا

المضلع المنتظم قابل للرسم في دائرة ويكون مركز الدائرة هو مركز المضلع 

 ويُستغل ذلك في إنشاء مضلع منتظم بمعرفة مركزه وأحد رؤوسه.

هذا اإلنشاء، الذي يمكن تعميمه إلى مضلعات منتظمة أخرى، يرتكز على مفهوم 

 الدوران. الزاوية المركزية كما يسمح باستثمار مفهوم

  يكون إدراج الكرة، كما كان األمر في المستويات السابقة بالنسبة إلى المجسمات

 األخرى، انطالقا من المالحظة والمعالجة اليدوية ألشياء من محيط التلميذ.

نعّرف الكرة كمجموعة نقاط الفضاء الواقعة على نفس المسافة من نقطة ثابتة 

التعابير الخاصة )المركز، نصف القطر،  والجلة هي الكرة وداخلها. وتستنتج

 القطر(.

  بخصوص تمثيل الكرة، يمكن االرتكاز على معارف التلميذ المتعلقة بالكرة

 األرضية وخطوط الطول وخطوط العرض.

7 

 

 األنشطة الهندسية
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كما كان األمر بالنسبة إلى األسطوانة والمخروط، نجعل التلميذ يالحظ أّن الكرة   (المقطع تناول خالل مسجلة

 رها.تكون مولدة بدوران دائرة حول أحد أقطا

تعطى مباشرة قواعد حساب مساحة الكرة وحجم الجلة.  يمكن التحقق، تجريبيا، 

 من القاعدة التي تعطي حجم الكرة في حالة خاصة.

مثال: نعتبر كرة نصف قطرها معلوم. نحسب، بتطبيق القاعدة، قيمة تقريبية 

ح عندما لحجمها. ثّم نغمرها في أنبوب مدرج مملوء بالماء ونقرأ كمية الماء المزا

 تكون الكرة مغمورة تماما.  نقارن هذا الحجم مع الحجم المحسوب. 

ينبغي أن يكون البحث عن المقاطع المستوية لمجسمات مقتصرا على وضعيات 

 بسيطة )مستو مواز لوجه أو لحرف أو لمحور(.

يسمح ّ تمثيل هذه المقاطع، زيادة عن تطوير قدرات التلميذ على الرؤية في 

تثمار خواص األشكال المستوية والنظريات المدروسة وكذلك قواعد الفضاء، باس

 الحساب العددي ) الجذور التربيعية ، الكسور،..( على أشياء من الفضاء.

  نجعل التلميذ يالحظ أنّه عندما نقطع مجّسما بمستو مواز لقاعدته، نحصل في كّل

نسبة إلى الموشور الحاالت على سطح من نفس طبيعة القاعدة ومن نفس األبعاد بال

القائم واألسطوانة ومن أبعاد مصغرة بالنسبة إلى الهرم والمخروط. أما في حالة 

الكرة، نعتبر مستويا عموديا على أحد محاورها وندرس مختلف الحاالت، )مستو 

 يشمل أو ال يشمل مركز الكرة، مستو مماس للكرة(. 

 و تصغير أبعاد مجسم على يكتشف التلميذ من خالل أنشطة تجريبية آثار تكبير أ

 المساحات أو الحجوم.
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 ة(لرابعالمخطّط السنوي للتقويم البيداغوجي )السنة ا. 2

 
 الفصــــــــــل األول 
 األسبوع األول: تقويم تشخيصي 

 معايير التحكم في الكفاءة يالكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلّم
يحل مشكالت باستعمال األعداد الطبيعية  .1

واألعداد الناطقة والحساب على الجذور ويوظف 

 مكتسباته في الهندسة حول خاصية طالس .

 اكتساب المعارف: 
  الطبيعية واألعداد الناطقة.عمليات حسابية على األعداد  إنجاز -

 قواسم عدد طبيعي. تعيين -

 المشترك األكبر لعددين.حساب القاسم  -

 الجذور التربيعية  على الحساب -

 . )استعمالها في حساب أطوال وإنجاز براهين( هال العكسية مبرهنة طالس، المبرهنة -

  والتحليل النشر في وتوظيفها الشهيرة المتطابقات -

 ا المثلثيةنسبه إلحدى المضبوطة القيمة بمعرفة والمدور لزاوية المدرجة غير بالمسطرة هندسي إنشاء -

 حساب المثلثات في المثلث القائم. -

استعمال الحاسبة لتعيين قيمة مقربة أو قيمة مضبوطة لكل من جيب أو ظل زاوية أو لتعيين قيس زاوية بمعرفة  -

 الجيب أو الظل .

 حساب زوايا وأطوال بتوظيف الجيب أو جيب التمام أو الظل  -

 واستعمال العالقتين:  -

- 

sin
tan

cos

x
x

x


  ،1sincos 22  xx 

 معرفة المتطابقات الشهيرة وتوظيفها في الحساب المتمعن فيه وفي النشر والتحليل. -

 نشر أو تحليل عبارات جبرية بسيطة. -

 توظيف المعارف: 
  الطبيعية واألعداد الناطقة.حساب على األعداد ال يحل مشكالت باستخدام -

 المشترك األكبر لعددين.ب القاسم قواسم عدد طبيعي ويحس يعي ن -

 .الجذور التربيعية على اتحسابينجز  -

 .في حساب أطوال وإنجاز براهين لها العكسية مبرهنة طالس، المبرهنةيوظف  -

 . الشهيرة المتطابقاتينشر ويحلل عبارات جبرية باستعمال  -

في  اتحسابويجري  مثلثيةنسبها ال إلحدى المضبوطة القيمةب معرفة زاويةوالمدور  المدرجة غير بالمسطرة ينشء -

 المثلث القائم.

ية أو لتعيين قيس زاوية بمعرفة قيمة مقربة أو قيمة مضبوطة لكل من جيب أو ظل زاو حسابالحاسبة ل يستعمل -

 . هاظلأو  هاجيب

الحساب الحرفي    بتوظيف  مشكالت يحل .2

 المتطابقات الشهيرة ، النشر والتحليل)

المثلثات في المثلث يحل مشكالت في حساب  .3

 .القائم
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واستعمال العالقتين:  -

sin
tan

cos

x
x

x


  ،1sincos 22  xx 

 اب المتمعن فيه وفي النشر والتحليل.المتطابقات الشهيرة في الحس يستعمل -

 ل عبارات جبرية بسيطة.حلينشر أو ي -

 المواقف والقيم: 
 يستعمل الرموز والمصطلحات والترميز العالمي بشكل سليم. -

 يصوغ ويحرر ويعرض بلغة سليمة. -

 يتحقق من صحة نتائج ويصادق عليها.  -

م -  .اميةحسب مواصفات الكفاءة الخت ومنسجمبشكل منظ م  منتوجا يقد 

  التقويم الفصلي

 

 

 

 

 الفصــــــــــــل الثاني 
 معايير التحكم في الكفاءة الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلّمي

وظيف:  المعادالت والمتراجحات بت مشكالت يحل .4

من الدرجة األولى بمجهول واحد وكذلك األشعة 

 والمعالم .

 اكتساب المعارف: 
 واحد بمجهول األولى الدرجة من المعادالت -

 حل  متراجحة من الدرجة األولى بمجهول واحد وتمثيل مجموعة حلولها على مستقيم مدرج. -

 .ن الدرجة األولى بمجهول واحدحل  مشكالت بتوظيف معادالت أو متراجحات م -

 ، تمثيل شعاع.واالنسحاب األشعة -

 بسيطة براهين واستعمالها إلنجاز شال عالقة -

 .ممثله ونهاية مبدأ إحداثيتي شعاع بمعرفة إحداثيتي حساب معلم، في شعاع إحداثيا المعالم: -

 .ومتجانس متعامد في معلم نقطتين بين المسافة -

 ونصف المستقيم والمستقيم والقطعة النقطة من كل صورة إنشاءالمنتظمة، الزوايا،  المضلعات -

 معلوم. دوران بواسطة والدائرة

 حل  جملة معادلتين من الدرجة األولى بمجهولين جبريا. -

 تفسير حل  جملة معادلتين من الدرجة األولى بمجهولين بيانيا. -

 تعيين عدد صورته بدالة خطية معلومة. -

 طالقا من تمثيلها البيانيحساب معامل الدالة الخطية ان -

xالترميز  معرفة :التآلفية الدالة - ax ba .تعيين صورة عدد بدالة تآلفية ، 

يحل مشكالت باستعمال  جملة معادلتين من  .5

طية  والدالة الدرجة األولى بمجهولين والدالة الخ

 التآلفية  
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انطالقا من التمثيل  bو  a المعاملين تعيين تآلفية، لدالة البياني التمثيل قراءة بيانيا، تآلفية دالة تمثيل -

 .تآلفية لدالة البياني

 ما.تعيين دالة تآلفية انطالقا من عددين وصورتيه -

 إنجاز تمثيل بياني لوضعية يتدخل فيها مقدران أحدهما معطى بداللة اآلخر، قراءته وتفسيره. -

 حل  مشكالت بتوظيف جملة معادلين من الدرجة األولى بمجهولين.    -

 توظيف المعارف: 
 .واحد بمجهول األولى الدرجة منت و/أو متراجحات معاداليوظف فيها يحل مشكالت  -

 تمثيل شعاع. ،واالنسحاب األشعة -

 . شال عالقةينجز براهين بسيطة يستعمل فيها  -

 .نقطتين بين المسافةعاع، ش إحداثيتي حساب شعاع، ييإحداث يحسب -

 معلوم. دوران بواسطة والدائرة ونصف المستقيم والمستقيم والقطعة النقطة من كل صورة ءنشي -

 حل  جملة معادلتين من الدرجة األولى بمجهولين جبريا.ي -

 ل  جملة معادلتين من الدرجة األولى بمجهولين بيانيا.ر حفسي -

 ين عدد صورته بدالة خطية معلومة.عي -

 .خطية انطالقا من تمثيلها البيانيسب معامل دالة حي -

x  الترميز عرفيت :التآلفية الدالة - ax ba  ،ن صورة عدد بدالة تآلفية.عي  ي 

 .لدالةبهذه ا bو  a المعاملينن انطالقا منه عي  وي ة،تآلفي لدالة البياني التمثيليقرؤ بيانيا، تآلفية دالة لمث  ي -

 ن دالة تآلفية انطالقا من عددين وصورتيهما.عي  ي -

 لوضعية يتدخل فيها مقدران أحدهما معطى بداللة اآلخر، قراءته وتفسيره. ابياني ز تمثيالجين -

 حل  مشكالت بتوظيف جملة معادلين من الدرجة األولى بمجهولين.   ي -

 قيم: المواقف وال
 يستعمل الرموز والمصطلحات والترميز العالمي بشكل سليم. -

 يصوغ ويحرر ويعرض بلغة سليمة. -

 يتحقق من صحة نتائج ويصادق عليها.  -

م -  .حسب مواصفات الكفاءة الختامية ومنسجمبشكل منظ م  منتوجا يقد 

  التقويم الفصلي

 

 

 

 

 

 

 



-متوسط  -ت السنوية المخططا  

 22                                                                                                                           وزارة التربية الوطنية                                                                                                        
 

 الفصل الثالث 
 معايير التحكم في الكفاءة الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلّمي

 يوظف فيها اإلحصاء مشكالت يحل .6
 اكتساب المعارف: 

 اإلحصاء:
 .مجمعة وتوترات مجمعة تكرارات حساب اإلحصائية، السالسل -
 التكرارية. المخططات والمدرجات -
 .وترجمتهما إحصائية لسلسلة والوسيط الوسط تعيين -
 .وترجمتها إحصائية معطيات لمعالجة المجدوالت استعمال -
 . دائرةمستقيم ونصف مستقيم و قطعة، نشاء صور نقطةإلمعرفة خواص الدوران وتوظيفها  -
 س القوس واستعمالها.معرفة العالقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية اللتين تحصران نف -
 لسداسي المنتظم(.اإنشاء مضلعات منتظمة )المثلث متقايس األضالع، المربع،  -
ف على الكرة والجلة -  تمثيل الكرة.و التعر 
 حساب مساحة الكرة وحجم الجلة. -
 معرفة واستعمال المقاطع المستوية للمجسمات المألوفة. -
 صغير أبعاد هذا المجسم.معرفة اآلثار على مساحة وحجم مجسم عند تكبير أو ت -

 توظيف المعارف: 
 .اإلحصائية سالسلل مجمعة وتوترات مجمعة تكرارات حسبي -
 تكرارية لتمثيل سلسلة إحصائية.ينجز مخططات ومدرجات  -
 .وترجمتهما إحصائية لسلسلة والوسيط الحسابي الوسط نعي  ي -
 .وترجمتها إحصائية معطيات لمعالجة المجدوالت ستعملي -
مستقيم ونصف  قطعة، صور نقطة في حل مشكالت هندسية بسيطة كإنشاءدوران خواص ال وظفي -

 . دائرةمستقيم و
 .وسالعالقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية اللتين تحصران نفس الق يستعمل -
 لسداسي المنتظم(.امضلعات منتظمة )المثلث متقايس األضالع، المربع،  ينشئ -
ف على الكرة والجلةي -  ل الكرة.مث  يو تعر 
 ب مساحة الكرة وحجم الجلة.حسي -
 اآلثار على مساحة وحجم مجسم عند تكبير أو تصغير أبعاد هذا المجسم. يتحقق من -

 المواقف والقيم: 
 يستعمل الرموز والمصطلحات والترميز العالمي بشكل سليم. -
 يصوغ ويحرر ويعرض بلغة سليمة. -
 يتحقق من صحة نتائج ويصادق عليها.  -
م منت -  وجا بشكل منظ م ومنسجم حسب مواصفات الكفاءة الختامية.يقد 

ظف فيها الدوران، المضلعات يحل مشكالت يو .7

 .، الزوايا والهندسة في الفضاءالمنتظمة
 

  التقويم الفصلي
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 لمستمرة )السنة الرابعة(المخطّط السنوي للمراقبة ا. 3

 المقطع أمثلة للوضعيات المستهدفة بالتقويم األسبوع الفصل المستوى

السنة 

 الرابعة

 األول
شهر  بداية

 نوفمبر

 .واألعداد الناطقة الطبيعيةاألعداد  -

 .القاسم المشترك األكبر لعددين -وخواصها  طبيعيقواسم عدد  -

 جاز براهين(مبرهنة طالس )استعمالها في حساب أطوال وإن -

1 

 الثاني
منتصف 

 فيفري

 واحد بمجهول األولى الدرجة من والمتراجحات المعادالت -

 واالنسحاب األشعة

 بسيطة براهين واستعمالها إلنجاز شال عالقة -

 في المستوي المعالم -

 تعيين تآلفية، لدالة البياني التمثيل قراءة بيانيا، تآلفية دالة تمثيل -

 .تآلفية لدالة من التمثيل البيانيانطالقا  bو  a المعاملين 

 5و  4

 الثالث
 بداية ماي

 .وترجمتهما إحصائية لسلسلة والوسيط الوسط تعيين -

 .وترجمتها إحصائية معطيات لمعالجة المجدوالت استعمال -

 قطعة، نشاء صور نقطةإلمعرفة خواص الدوران وتوظيفها  -

 مستقيم ونصف مستقيم ودائرة. 

6 
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لرياضياتموقع بلحوسين ستاذ
أ
المتوسطال التعليم

https://prof27math.weebly.com/

المتوسط التعليم لرياضيات بلحوسين ستاذ
أ
ال مجموعة

https://www.facebook.com/groups/prof27math/




