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 2  وزارة الرتبية الوطنية
 

 مقدمة
ادلوارد الالزمة  تعّلم والتدّرجات السنوية سندات بيداغوجية أساسية لتنظيم وضبط عملية بناء وإرساء وإدماج وتقوميسلططات التعّد 

غَت ادلنجزة  لتنصيب الكفاءات ادلستهدفة يف ادلناهج التعليمية لدى تالميذ سلتلف ادلراحل التعليمية، وحىت يتسٌت التكفل ابلتعّلمات األساسية
ويف ظل أتجيل  ، واليت تعترب ضرورية دلواصلة الدراسة يف ادلستوايت األعلى دون عوائق،2012/2020لث من السنة الدراسية خالل الفصل الثا
إىل ما بعد إجراء وتصحيح امتحاين شهادة التعليم ادلتوسط وشهادة البكالوراي بسبب جائحة   2020/2021للسنة الدراسية الدخول ادلدرسي 

ادلواد ويف  جلميع التدرجات السنوية احلالية سلططات التعّلم ولتكييف  وزارة الًتبية الوطنية تنظيم ملتقى وطنيا رت(، قرّ 12 -كوروان )كوفيد
 .2020/2021، بصفة استثنائية خاصة ابلسنة الدراسية ادلراحل التعليمية الثالث
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 3  وزارة الرتبية الوطنية
 

 دلتوسطمن التعليم ا  الرابعة  السنة  -الرايضيات الكفاءات ادلستهدفة يف مادة .1
 ، الدوال وتنظيم معطيات(.األنشطة اذلندسية،األنشطة العدديةحيل مشكالت بسيطة من ادلادة أو من احلياة اليومية وحيكم على صدق استدالل بتوظيف مكتسباته يف سلتلف ميادين ادلادة )الكفاءة الشاملة: 

 الكفاءات اخلتامية ادليادين
 الناطقة واجلذور الًتبيعية واحلساب احلريف )معادالت و مًتاجحات من الدرجة األوىل مبجهول واحد، مجل خطية(. حيّل مشكالت متعلقة ابألعداد  1ميدان 
 حيّل مشكالت متعلقة ابألشكال اذلندسية ادلستوية واجملسمات ادلألوفة واألشعة والتحويالت النقطية )التناظر، االنسحاب، الدوران(. 2ميدان 
 تعلقة ابلتناسبية )الدوال التآلفية، الدوال اخلطية( واإلحصاء )مؤشرات ادلوقع(.حيّل مشكالت م 3ميدان 

 السًنورة ادلنهجية لبناء وإرساء وإدماج وتقومي موارد الكفاءات ابستخدام بيداغوجيا ادلقاطع التعليمية/ التعّلمية .2
اذليكلة البيداغوجية للمقاطع 

 مالحظات الوظيفة التعليمية / التعّلمية

 تربير احلاجة إىل أدوات معرفية جديدة )ادلوارد ادلعرفية للمقطع( ومتكُت ادلتعّلم من إعطاء معٌت ذلا. ة انطالقيةوضعي
 يتم التكفل ابلقيم وادلواقف والكفاءات العرضية من خالل سياقات الوضعيات. -
 قية.ُتستهل عملية تقومي مدى متّلك ادلتعّلم للموارد ادلعرفية حبل الوضعية االنطال -
 معاجلة االختالالت ادلسجلة. -

 بناء ادلوارد ادلعرفية للمقطع. وضعيات بسيطة

 وضعيات مركبة نوعا ما
 إرساء وإدماج ادلوارد ادلعرفية للمقطع.

 تقومي مدى التحكم يف ادلوارد ادلعرفية للمقطع.

 معايًن التقومي .3
 ءاتتقومي مدى إمناء وحتقيق الكفا تقومي مدى دتّلك ادلوارد

 اكتساب معارف؛ 
 توظيف معارف؛ 
 .اكتساب قيم و/ أو اختاذ مواقف 

  الوجاهة؛ 
  ؛ادلادة ألدواتاالستعمال السليم 
   االنسجام؛ 
 .اإلتقان 
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 السًنورة ادلنهجية لبناء وإرساء وإدماج و تقومي التعّلمات حسب الفصول .4
 الفصل األول

األنشطة )يف  تختلف ميادين ادلادةدل ( 3-2-1ادلقاطع )ل مشكالت بسيطة من ادلادة أو من احلياة اليومية وحيكم على صدق استدالل بتوظيف مكتسباته يف حيادلستهدف من الكفاءة الشاملة:  ادلستوى األول
 .، الدوال وتنظيم معطيات(األنشطة اذلندسية،العددية

 ادلستوايت األوىل ادلستهدفة من الكفاءات اخلتامية ادليادين

 مشكالت متعلقة ابألعداد الناطقة واجلذور الًتبيعية واحلساب احلريف )معادالت و مًتاجحات من الدرجة األوىل مبجهول واحد(. حيلّ  1ميدان 

 .(يف ادللثلث القائم لثللثاتساب ادلطالس واستعماذلا يف حساب أطوال وإجناز براهٌن وإنشاءات هندسية أولية بسيطة وح)ادلألوفة  حيلّ مشكالت متعلقة ابألشكال اذلندسية ادلستوية .1 2ميدان 

 /////////////// 3ميدان 

 للمقاطع التعليمية/ التعّلمية توجيهات خبصوص أمناط الوضعيات ادلكونة ادلوارد ادلعرفية ادلستهدفة ابلبناء واإلرساء واإلدماج هيكلة رقم ادلقطع
مدى دتلُّك ادلوارد وإمناء  معايًن ومؤشرات لتقومي

 الكفاءات
احلجم  تقدير

 الزمين

1 

1.  

 

 .اُزؼّشف ػ٠ِ هبعْ ُؼذد ؽج٤ؼ٢ 

 .رؼ٤٤ٖ ٓدٔٞػخ هٞاعْ ػذد ؽج٤ؼ٢ 

 .ٖرؼ٤٤ٖ اُوبعْ أُشزشى األًجش ُؼذد٣ 

 .اُزؼّشف ػ٠ِ ػذد٣ٖ أ٤٤ُٖٝ ك٤ٔب ث٤ٜ٘ب 

  وبثَ اُؿ٤ش ػ٠ِ اُشٌَ ًزبثخ ًغش

 ُالخزضاٍ

 رؼش٣ق اُدزس اُزشث٤ؼ٢ ُؼذد ٓٞخت 

  ٓؼشكخ هٞاػذ اُحغبة ػ٠ِ اُدزٝس

ث٤ؼ٤خ ٝاعزؼٔبُٜب ُزجغ٤ؾ ػجبساد اُزش

 .رزؼٖٔ خزٝسا رشث٤ؼ٤خ

 
 
 
 
 

 خبصوص الوضعية االنطالقية:
 والجذور التربيعية أعداد طبيعية وأعداد ناطقة تقديم وضعية انطالق يتطلب حلّها تجنيد

 خبصوص وضعيات البناء:

  ٖٝػؼ٤بد ٖٓ اُح٤بح ا٤ٓٞ٤ُخ )رد٤ٔؼبد، رٞص٣غ اُحظض، ر٣ٌٞ

... ػ٠ِ عج٤َ أُثبٍ( رغزٜذف اُزحٌْ ك٢ هٞاعْ  رش٤ٌالد ثششٝؽ،

 ػذد ؽج٤ؼ٢، ٝاُوبعْ أُشزشى األًجش ُؼذد٣ٖ.

  ٍٞٝػؼ٤بد رجشص ػشٝسح رٞع٤غ ٓدٔٞػخ األػذاد اُ٘بؽوخ، ٓثَ: ؽ

 ، ... إُخ.2، ؽٍٞ ػِغ ٓشثغ ٓغبحزٚ 1هطش ٓشثغ ؽٍٞ ػِؼٚ 

  ٝػؼ٤بد ُٔوبسثخ ٓلّٜٞ اُدزس اُزشث٤ؼ٢ ُؼذد ٓٞخت، ٓثَ اُجحث

 ؽٍٞ ػِغ ٓشثّغ ػِٔذ ٓغبحزٚ. ػٖ

  أُؼبدُخ َّ ٝػؼ٤بد ُشثؾ اُدزس اُزشث٤ؼ٢ ُؼذد ٓٞخت ثح
2x a  

 . ػذد حو٤و٢ ٓٞختaح٤ث

  ٝػؼ٤بد ُز٤٤ٔض اُو٤ٔخ أُؼجٞؽخ ٝه٤ٔخ ٓوشثخ ُِدزس اُزشث٤ؼ٢ ُؼذد

 :اكتساب معارف 
٣ؼ٤ّٖ ه٤ٔخ ٓوشثخ أٝ اُو٤ٔخ  -

أُؼجٞؽخ ُِدزس اُزشث٤ؼ٢ ُؼذد 

ٓٞخت، ثبعزؼٔبٍ اُحبعجخ، ٤ٔ٣ّٝض 

 ث٤ٜ٘ٔب.

٣دش١ حغبثبد ػ٠ِ أػذاد )ثٔب  -

 ك٤ٜب خزٝس رشث٤ؼ٤خ(.

أُشزشى األًجش  ٣ؼ٤ّٖ اُوبعْ -

 ُؼذد٣ٖ.

٣٘شش ٓشثغ ٓدٔٞع أٝ ٓشثغ كشم  -

 أٝ خذاء ٓدٔٞع ٝكشم. 

٣حَ ٓؼبدُخ خذاء ٓؼذّٝ،  -

 ٝٓزشاخحبد ثٔدٍٜٞ ٝاحذ 
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 ٓٞخت.

  ػ٠ِ اُدزٝس، ٓثَ:ٝػؼ٤بد ٓز٘ٞػخ ُزٞظ٤ق  هٞاػذ اُحغبة 

8رجغ٤ؾ اُؼجبسح : - 18 50  

َّ ٖٓ حذٝدٛب   .2aاُشٌَ ػ٠ِثؼذ ًزبثخ ً

ًزبثخ اُؼجبسح  -
5 1

3 2
شٌَ ٗغجخ ٓوبٜٓب ػذد ٗبؽن. ػ٠ِ 

  إٗدبص حغبثبد ػ٠ِ ػجبساد حشك٤خ )اُزؼ٣ٞغ ٝاُحغبة ثؤػذاد

 طٔبء(. 

 بد ػذد٣خ ٝٛ٘ذع٤خ رغزٜذف رجش٣ش ٓزطبثوخ )ش٤ٜشح أٝ ؿ٤ش ٝػؼ٤

 ش٤ٜشح(.

  
 بخصوص وضعيات اإلرساء، اإلدماج الجزئي والتقويم:

 رساء وددماج الموارد المعريية   للمقط. إلوضعيات مركبة نوعا ما 

 تناول وضعيات تعّلم اإلدماج )إدماج موارد ادلقطع( -
 حل وضعية االنطالق.

 والقواسم بتوظيف قواعد احلساب على اجلذورتقوميية تتعلق  تناول وضعيات-    
 معاجلة بيداغوجية لنقائص زلتملة-

 

 
 :توظيف معارف 
٣ٌزت ًغشا ػ٠ِ اُشٌَ ؿ٤ش  -

اُوبثَ ُالخزضاٍ ثبعزؼٔبٍ اُوبعْ 

 أُشزشى األًجش ُؼذد٣ٖ. 

 ٣زؼشف ػ٠ِ ػذد٣ٖ أ٤٤ُٖٝ ك٤ٔب  -

بٍ اُوبعْ أُشزشى ث٤ٜ٘ٔب ثبعزؼٔ -

 .األًجش ُؼذد٣ٖ

٣٘دض عِغِخ ػ٤ِٔبد حغبث٤خ ػ٠ِ  -

األػذاد )اُ٘بؽوخ، اُدزٝس 

 اُزشث٤ؼ٤خ(.

٣ؼ٤ّٖ ه٤ٔخ ػجبسح حشك٤خ  -

 ثبُزؼ٣ٞغ ٝاُحغبة.

 .اكتساب قيم و/ أو اختاذ مواقف 
اُشٓٞص ٝأُظطِحبد  ٣غزؼَٔ -

 ٝاُزش٤ٓض اُؼب٢ُٔ ثشٌَ ع٤ِْ.

 ٣ظٞؽ ٣ٝحشس ٣ٝؼشع ثِـخ ع٤ِٔخ. -

 طحخ ٗزبئح ٣ٝظبدم ػ٤ِٜب.  ٖٓن ٣زحو -

حغت  ٝٓ٘غدْثشٌَ ّٓ٘ظْ  ٓ٘زٞخب٣وذّّ  -

اٌُلبءح ٛزا أُغزٟٞ ٖٓ ٓٞاطلبد 

 .اُخزب٤ٓخ

 
 

2 
 

 :ٓؼشكخ خبط٤خ ؽبُظ ٝاعزؼٔبُٜب ك٢ 

 حغبة أؽٞاٍ  -

 إٗدبص ثشا٤ٖٛ  -

 إٗشبءاد ٛ٘ذع٤خ ثغ٤طخ. -

 خبصوص الوضعية االنطالقية:
تقدمي وضعية انطالق يتطلب حلها معرفة خاصية  طالس واستعماذلا يف حساب  -

يف ادللثلث  لثللثاتأطوال وإجناز براهٌن وإنشاءات هندسية أولية بسيطة وحساب ادل
   القائم.

 :اكتساب معارف 
٣ؼشف خٞاطب ٛ٘ذع٤خ )خبط٤خ  -

حغبة ٓثِثبد ك٢ أُثِث  ؽبُظ،

 اُوبئْ (.
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  رؼش٣ق خ٤ت ٝظَ صا٣ٝخ حبدح ك٢ ٓثِث

 هبئْ

 ٤ٖ ه٤ٔخ ٓوشثخ أٝ ه٤ٔخ اعزؼٔبٍ اُحبعجخ ُزؼ٤

ٓؼجٞؽخ ٌَُ ٖٓ خ٤ت أٝ ظَ صا٣ٝخ أٝ 

 ُزؼ٤٤ٖ ه٤ظ صا٣ٝخ ثٔؼشكخ اُد٤ت أٝ اُظَ.

  ٝحغبة صٝا٣ب ٝأؽٞاٍ ثزٞظ٤ق اُد٤ت أ

 خ٤ت اُزٔبّ أٝ اُظَ 

  إٗشبء صا٣ٝخ ٛ٘ذع٤ب )ثبُٔذٝس ٝأُغطشح

( ثٔؼشكخ اُو٤ٔخ أُؼجٞؽخ خؿ٤ش أُذسخ

 إلحذٟ ٗغجٜب أُثِث٤خ.

 ٍ اُؼالهز٤ٖ:ٓؼشكخ ٝاعزؼٔب

sin
tan

cos

x
x

x
  ،

1sincos 22  xx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     خبصوص وضعيات البناء:

 تناول وضعيات تعلمية أولية الكتساب ادلوارد :
 ػؼ٤بد ٖٓ اُح٤بح ا٤ٓٞ٤ُخ إلثشاص اُحبخخ إ٠ُ خبط٤خ ؽبُظ ًو٤بط  و

 اسرلبػبد أش٤بء )شدشح، ػٔبسح، ...( ثبعزؼٔبٍ ٝعبئَ ٓحذّدح.

  ،ْإٗشبءاد ٛ٘ذع٤خ ثغ٤طخ رغزؼَٔ خبط٤خ ؽبُظ )روغ٤ْ هطؼخ ٓغزو٤

 خ ٓغزو٤ْ ؽُٜٞب ٓؼِّٞ، ...(.إٗشبء هطؼ

  اُ٘غجخ أُثِث٤خ ُضا٣ٝخ حبدح رزؼِّن ثبٗلشاخٜب ّٕ ٝػؼ٤بد ُِزحون ٖٓ أ

 كوؾ.

  ٝػؼ٤بد ُحغبة اُو٤ٔخ أُؼجٞؽخ ٝه٤ٔخ ٓوشثخ ُ٘غجخ ٓثِث٤خ

 ثبُحبعجخ ٝاُز٤٤ٔض ث٤ٜ٘ٔب.

  ٝػؼ٤بد إٗشبء صا٣ٝخ ثٔؼشكخ اُو٤ٔخ أُؼجٞؽخ إلحذٟ ٗغجٜب

 أُثِث٤خ.

 خ اُخطخ اُؼ٤ِٔخ )ردش٣ت، ٓالحظخ، رخ٤ٖٔ، ٝػؼ٤بد ُٔٔبسع

  :ثشٛبٕ( ًٔثبٍ اعزـالٍ روذ٣ْ اُؼالهز٤ٖ 
sin

tan
cos

x
x

x
 

2 2cos sin 1x x . 

 )ٗغزؼَٔ اُذسخخ كوؾ ًٞحذح ه٤بط اُضٝا٣ب(.

 تناول وضعيات تعّلم اإلدماج )إدماج موارد ادلقطع(
 حل وضعية االنطالق 
 رساء  اإلدماج اجلزئ  والتقومي:خبصوص وضعيات اإل

 تناول وضعيات تقوميية للمقطع )وضعيات إدماجيه(
 )حسب توجيهات ادلنهاج والوثيقة ادلرافقة ودليل األستاذ( 

 معاجلة بيداغوجية تتعلق )بنقائص حمتملة أو مسجلة خالل تناول ادلقطع

 ٣حغت ٗغجب ٓثِث٤خ. -

 :توظيف معارف 
٣غزؼَٔ خبط٤خ ؽبُظ ُحغبة  -

 أؽٞاٍ.

٣ثجذ رٞاص١ ٓغزو٤ٔ٤ٖ )أٝ ػذّ  -

اُزٞاص١( ثبعزؼٔبٍ خبط٤خ 

 ؽبُظ.

٣حغت صٝا٣ب أٝ أؽٞاٍ ثزٞظ٤ق  -

 اُد٤ت أٝ خ٤ت اُزٔبّ أٝ اُظَ.

)خبط٤خ ٣د٘ذ خٞاطب ٛ٘ذع٤خ  -

ُٔثِث ؽبُظ، حغبة ٓثِثبد ك٢ ا

 اُوبئْ(

 ُِزجش٣ش ٣ٝج٢٘  ثشا٤ٖٛ ٣ٝحّشسٛب. 

 اكتساب قيم و/ أو اختاذ مواقف. -

اُشٓٞص ٝأُظطِحبد  ٣غزؼَٔ -

 ٝاُزش٤ٓض اُؼب٢ُٔ ثشٌَ ع٤ِْ.

٣ظٞؽ ٣ٝحشس ٣ٝؼشع ثِـخ  -

 ع٤ِٔخ.

طحخ ٗزبئح ٣ٝظبدم  ٣ٖٓزحون  -

 ػ٤ِٜب. 

 ٝٓ٘غدْثشٌَ ّٓ٘ظْ  ٓ٘زٞخب٣وذّّ  -

ٛزا أُغزٟٞ حغت ٓٞاطلبد 

 .ءح اُخزب٤ٓخاٌُلب ٖٓ
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 ٓؼشكخ أُزطبثوبد اُش٤ٜشح ٝرٞظ٤لٜب  •

 ك٢ اُحغبة أُزٔؼٖ ك٤ٚ ٝك٢ اُ٘شش 

 ٝاُزح٤َِ. •

 ٗشش أٝ رح٤َِ ػجبساد خجش٣خ ثغ٤طخ. •

 حَ ٓؼبدُخ ٣ؤٍٝ حِٜب إ٠ُ حَ : •

 "ٓؼبدُخ خذاء ٓؼذّٝ".

َّ ٓزشاخحخ ٖٓ اُذسخخ األ٠ُٝ  • ح

ثٔدٍٜٞ ٝاحذ ٝرٔث٤َ ٓدٔٞػخ حُِٜٞب 

 غزو٤ْ ٓذسج.ػ٠ِ ٓ

َّ ٓشٌالد ثزٞظ٤ق ٓؼبدالد أٝ  • ح

ٓزشاخحبد ٖٓ اُذسخخ األ٠ُٝ 

 .ثٔدٍٜٞ ٝاحذ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبصوص الوضعية االنطالقية:
وضعية انطالق يتطلب حلها جتنيد ادلتطابقات الشهًنة وتوظيف ادلعادالت   -

 وادلرتاجحات من الدرجة األوىل مبجهول واحد .
     البناء: خبصوص وضعيات

 تناول وضعيات تعلمية أولية الكتساب ادلوارد :
  ٍٜٞٝػؼ٤بد رؼط٢ ٓؼ٠٘ ُٔلّٜٞ أُزشاخحبد ٖٓ اُذسخخ األ٠ُٝ ثٔد

 ٝاحذ.

  ٓؼبُدخ ٝػؼ٤بد ثزٞظ٤ق ٓؼبدالد أٝ ٓزشاخحبد ٖٓ اُذسخخ األ٠ُٝ

 ثٔدٍٜٞ ٝاحذ 

  ٝػؼ٤بد الخز٤بس اُظ٤ـخ األٗغت ُؼجبسح حشك٤خ رجؼب ُِٜٔٔخ

 أُطِٞثخ.

أٝ إثجبد ثؼغ اُخٞاص ك٢  ٝػؼ٤بد ُِحغبة أُزٔؼٖ ك٤ٚ ُزجش٣ش

 اُؼذد١ ثبعزؼٔبٍ اُحغبة ا٤ُٔذإ

 تناول وضعيات تعّلم اإلدماج )إدماج موارد ادلقطع(
 حل وضعية االنطالق 

 خبصوص وضعيات اإلرساء  اإلدماج اجلزئ  والتقومي:
 تناول وضعيات تقوميية للمقطع )وضعيات إدماجيه(

 يهات ادلنهاج والوثيقة ادلرافقة ودليل األستاذ()حسب توج 
 معاجلة بيداغوجية تتعلق )بنقائص حمتملة أو مسجلة خالل تناول ادلقطع

 

 :اكتساب معارف 
٣٘شش ٓشثغ ٓدٔٞع أٝ ٓشثغ كشم  -

 أٝ خذاء ٓدٔٞع ٝكشم. 

٣حَ ٓؼبدُخ خذاء ٓؼذّٝ، 

 .ٝٓزشاخحبد ثٔدٍٜٞ ٝاحذ

ش ٣ٌزت ًغشا ػ٠ِ اُشٌَ ؿ٤ -

اُوبثَ ُالخزضاٍ ثبعزؼٔبٍ اُوبعْ 

 أُشزشى األًجش ُؼذد٣ٖ.

٣زؼشف ػ٠ِ ػذد٣ٖ أ٤٤ُٖٝ ك٤ٔب  -

ث٤ٜ٘ٔب ثبعزؼٔبٍ اُوبعْ أُشزشى 

 .األًجش ُؼذد٣ٖ

٣٘دض عِغِخ ػ٤ِٔبد حغبث٤خ ػ٠ِ  -

األػذاد )اُ٘بؽوخ، اُدزٝس 

 اُزشث٤ؼ٤خ(.

٣ؼ٤ّٖ ه٤ٔخ ػجبسح حشك٤خ  -

 ثبُزؼ٣ٞغ ٝاُحغبة.

 :توظيف معارف 
خجش٣خ )أٝ ٣حَِّ( ػجبسح ٣٘شش  -

 .ثغ٤طخ

٣غحت ثزٔؼٖ ٓغزؼٔال  -

 .أُزطبثوبد اُش٤ٜشح
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٣حَ ٓؼبدُخ رؤٍٝ إ٠ُ ٓؼبدُخ  -

 خذاء ٓؼذّٝ. 

٣ش٣ّغ ٝػؼ٤خ ثٔؼبدُخ أٝ  -

 .ثٔزشاخحخ 
 .اكتساب قيم و/ أو اختاذ مواقف 

اُشٓٞص ٝأُظطِحبد  ٣غزؼَٔ -

 ٝاُزش٤ٓض اُؼب٢ُٔ ثشٌَ ع٤ِْ.

٣ظٞؽ ٣ٝحشس ٣ٝؼشع ثِـخ  -

 ع٤ِٔخ.

طحخ ٗزبئح ٣ٝظبدم  ٖٓزحون ٣ -

 ػ٤ِٜب. 

 ٝٓ٘غدْثشٌَ ّٓ٘ظْ  ٓ٘زٞخب٣وذّّ  -

ٛزا أُغزٟٞ حغت ٓٞاطلبد 

 .اٌُلبءح اُخزب٤ٓخ ٖٓ

ول
 األ
صل

 الف
هناية

 

  وضعيات مركبة لإلدماج الكل  )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل(. اإلدماج الكل  )األسبوع ما قبل االختبار األول(
 

تمدة يف تقومي الكفاءات )الوجاهة  ادلعايًن ادلع
 االستعمال السليم لألدوات  االنسجام واإلتقان(

 
 

 
 
 

 

 أسبوع

 أسبوع وضعيات مركبة لتقومي ادلستوايت األوىل ادلستهدفة من الكفاءات )تتعّلق بكل مقاطع الفصل(. االختبار األول
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 اللثاينالفصل 

األنشطة )يف  تختلف ميادين ادلادةدل ( 5-4-3-2-1ادلقاطع )حيل مشكالت بسيطة من ادلادة أو من احلياة اليومية وحيكم على صدق استدالل بتوظيف مكتسباته يف ة: ادلستهدف من الكفاءة الشامل ادلستوى األول
 .، الدوال وتنظيم معطيات(األنشطة اذلندسية،العددية

 ادلستهدفة من الكفاءات اخلتامية ادلستوايت اللثانية ادليادين

 (.ة معادلتُت من الدرجة األوىل جملهولُتمجل ...حلساب احلريف )ابحيّل مشكالت متعلقة  1يدان م

 والتحويالت النقطية )التناظر، االنسحاب(. وادلعامل ألشعةابحيّل مشكالت متعلقة  2ميدان 

 .حيّل مشكالت متعلقة ابلتناسبية )الدوال التآلفية، الدوال اخلطية(  3ميدان 
 معايًن ومؤشرات لتقوميمدى دتلُّك ادلوارد وإمناء الكفاءات للمقاطع التعليمية/ التعّلمية توجيهات خبصوص أمناط الوضعيات ادلكونة ادلوارد ادلعرفية ادلستهدفة ابلبناء واإلرساء واإلدماج هيكلة طعرقم ادلق

تقدير احلجم 
 الزمين

4 

 .تعريف االنسحاب انطالقا من متوازي األضالع 
  رة: نقطة  قطعة مستقيم  نصف ادلستقيم  إنشاء صو 

 مستقيم  دائرة ابنسحاب.
 خواص االنسحاب وتوظيفها معرفة 

 شؼبع اٗطالهب ٖٓ االٗغحبة. ٓلّٜٞ •

 ٓؼشكخ ششٝؽ رغب١ٝ شؼبػ٤ٖ ٝاعزؼٔبُٜب.    •

ٓؼشكخ ػالهخ شبٍ ٝاعزؼٔبُٜب إلٗشبء ٓدٔٞع  •

شؼبػ٤ٖ أٝ إلٗشبء شؼبع ٣حون ػالهخ شؼبػ٤خ 

 ثشا٤ٖٛ ثغ٤طخ. ٓؼ٤٘خ أٝ إلٗدبص

 هشاءح ٓشًجز٢ شؼبع ك٢ ٓؼِْ. •

 رٔث٤َ شؼبع ثٔؼشكخ ٓشًجز٤ٚ.  •

 ئٚحغبة ٓشًجز٢ شؼبع ثٔؼشكخ إحذاث٢٤ ٓجذ •

 ٜٝٗب٣خ ٓٔثِٚ.

حغبة إحذاث٢٤ ٓ٘زظق هطؼخ ثٔؼشكخ إحذاث٢٤  •

 سنة اللثاللثة متوسط :خبصوص التعلمات غًن ادلنجزة يف ال
يتم تناول االسحاب  يف وضعية بناء  واحدة مع الرتكيز على 

التعلمات األساسية خاصة  معرفة خواص االنسحاب   أما توظيفها 
  يتم استغالله يف األشعة .

 خبصوص الوضعية االنطالقية:
تقدمي وضعية انطالق يتطلب حلها توظيف االنسحاب 

 واألشعة وادلعامل .
 ضعيات البناء:خبصوص و 

 :تناول وضعيات تعلمية أولية الكتساب ادلوارد   

 .ٝػؼ٤بد ِٓٔٞعخ ُٔوبسثخ اُشؼبع ٝاالٗغحبة 

  ٝػؼ٤خ ُشثؾ ٓلّٜٞ رغب١ٝ شؼبػ٤ٖ ٖٓ خٜخ

ثبٗغحبة أٝ ثٔزٞاص١ أػالع أٝ ثوطؼز٤ٖ ُٜٔب 

 ٗلظ أُ٘زظق ٖٓ خٜخ أخشٟ.

 :اكتساب معارف 
٣ؼشف خٞاطب ٛ٘ذع٤خ )رغب١ٝ شؼبػ٤ٖ،  -

 ػالهخ شبٍ، أُغبكخ،... (.

٣زؼشف ػ٠ِ خظبئض شؼبع ٝأُؼِْ ك٢  -

 أُغز١ٞ.
 توظيف معارف 
 ٣ٔثَ ٓدٔٞع شؼبػ٤ٖ ثٔخزِق اُطشائن.  -

غبكخ ث٤ٖ ٗوطز٤ٖ ك٢ ٓؼِْ ٓزؼبٓذ ٣حغت أُ -

 ٝٓزدبٗظ.

)رغب١ٝ شؼبػ٤ٖ، ػالهخ ٣د٘ذ خٞاطب ٛ٘ذع٤خ  -

ُِزجش٣ش ٣ٝج٢٘  ثشا٤ٖٛ شبٍ، أُغبكخ،... ( 

 ٣ٝحّشسٛب.

 .اكتساب قيم و/ أو اختاذ مواقف 

اُشٓٞص ٝأُظطِحبد ٝاُزش٤ٓض  ٣غزؼَٔ -
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َّ ٖٓ ؽشك٤ٜب. ً 

حغبة أُغبكخ ث٤ٖ ٗوطز٤ٖ ك٢ ٓؼِْ  •

 ٓزؼبٓذ ٝٓزدبٗظ.

  ٝػؼ٤بد رغزؼَٔ خٞاص االٗغحبة ُِزجش٣ش

 ٝاإلثجبد.

  ُِزؼ٤ِْ ك٢ أُغز١ٞ.ٝػؼ٤بد 

 .ٝػؼ٤بد ُِزجش٣ش ٝاإلثجبد ك٢ اإلؽبس اُج٤ب٢ٗ 
 

 تناول وضعيات تعّلم اإلدماج )إدماج موارد ادلقطع(
  حل وضعية االنطالق

 خبصوص وضعيات اإلرساء  اإلدماج اجلزئ  والتقومي:
 تناول وضعيات تقوميية للمقطع )وضعيات إدماجيه(

 رافقة ودليل األستاذ()حسب توجيهات ادلنهاج والوثيقة ادل 
معاجلة بيداغوجية تتعلق )بنقائص حمتملة أو مسجلة خالل تناول 

 ادلقطع

 اُؼب٢ُٔ ثشٌَ ع٤ِْ.

 ٣ظٞؽ ٣ٝحشس ٣ٝؼشع ثِـخ ع٤ِٔخ. -

 زبئح ٣ٝظبدم ػ٤ِٜب. طحخ ٗ ٣ٖٓزحون  -

حغت  ٝٓ٘غدْثشٌَ ّٓ٘ظْ  ٓ٘زٞخب٣وذّّ  -

 ٓٞاطلبد 

 .اٌُلبءح اُخزب٤ٓخ -
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  ٖخِٔخ ٓؼبدُز٤ٖ ٖٓ اُذسخخ األ٠ُٝ ثٔد٤ُٜٞ َّ ح

 خجش٣ب.

 التناسبية يف وضعيات تدخل  فيها النسبة  استعمال
 ادلئوية.

 .التعرف على وضعية تناسبية يف دتلثيل بياين 
 ركة ادلنتظمة.التعرف على احل 
  التناسبية الستعمال وحدات الزمن.توظيف 
 ادلساواة استعمالtvd   يف حساابت متعلقة

 ابدلسافة ادلقطوعة والسرعة والزمن. 
 وحدات قياس السرعة. حتويل  
 ٓؼشكخ اُزش٤ٓضx ax 

 .رؼ٤٤ٖ طٞسح ػذد ثذاُخ خط٤خ 

 خبصوص التعلمات غًن ادلنجزة يف السنة اللثاللثة متوسط :
وترك  توظيفها  تم التعرض للتعلمات غًن اجملزة يف نشاط واحد ي

الرتكيز على التعرف على وضعية  عند تناول  الدالة اخطية مع
 .سبية يف دتلثيل بياين اتن

 خبصوص الوضعية االنطالقية:
مجلة معادلتٌن والدالة تقدمي وضعية انطالق يتطلب حلها توظيف 

   . اخلطية والدالة التآلفية
 وضعيات البناء: خبصوص

 : تناول وضعيات تعلمية أولية الكتساب ادلوارد  

  ٖٓ ٖٝػؼ٤بد ٣ؤٍٝ حِّٜب إ٠ُ حَ خِٔخ ٓؼبدُز٤

 اُذسخخ األ٠ُٝ ثٔد٤ُٜٖٞ. 

 :اكتساب معارف 
ٖٓ اُذسخخ األ٠ُٝ  ٣حَ خَٔ ٓؼبدُز٤ٖ -

 .ثٔد٤ُٜٖٞ

٣لغش ٝػؼ٤بد ٣زذخَ ك٤ٜب ٓوذسإ أحذٛٔب  -

 ٓؼط٠ ثذالُخ ا٥خش.

 .٣زؼشف ػ٠ِ اُذاُز٤ٖ اُخط٤خ ٝاُزآُل٤خ -

٣ؼجّش ػٖ ٖٓ اُذا٤ُز٤ٖ اُخط٤خ ٝاُزآُل٤خ ثزش٤ٓض  -

 ٓ٘بعت.

 ٣زؼشف ػ٠ِ ٓوبد٣ش ٓشًجخ. -

 توظيف معارف: 
 ٣ش٣ّغ ٝػؼ٤خ ثدِٔخ ٓؼبدُز٤ٖ ٣ٝحِّٜب.  -

٣ؼ٤ّٖ ػ٘بطش ٓشرجطخ ثذاُخ خط٤خ )أٝ رآُل٤خ(  -
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 ُخ خط٤خ ٓؼِٞٓخ.رؼ٤٤ٖ ػذد طٞسرٚ ثذا 

  رؼ٤٤ٖ داُخ خط٤خ اٗطالهب ٖٓ ػذد ؿ٤ش 

 ٓؼذّٝ ٝطٞسرٚ.

 .رٔث٤َ داُخ خط٤خ ث٤ب٤ٗب 

 .هشاءح اُزٔث٤َ اُج٤ب٢ٗ ُذاُخ خط٤خ 

حغبة ٓؼبَٓ اُذاُخ اُخط٤خ اٗطالهب ٖٓ رٔث٤ِٜب 

 اُج٤ب٢ٗ

 ٓؼشكخ اُزش٤ٓضx ax b 

 .رؼ٤٤ٖ طٞسح ػذد ثذاُخ رآُل٤خ 

 ٞسرٚ ثذاُخ رآُل٤ٚ ٓؼِٞٓخ.رؼ٤٤ٖ ػذد ط 

  ٖرؼ٤٤ٖ داُخ رآُل٤خ اٗطالهب ٖٓ ػذد٣ 

 ٝطٞسر٤ٜٔب.

 .رٔث٤َ داُخ رآُل٤خ ث٤ب٤ٗب 

  .هشاءح اُزٔث٤َ اُج٤ب٢ٗ ُذاُخ رآُل٤خ 

  ٖرؼ٤٤ٖ اُؼب٤ِٓa ٝb  َاٗطالهب ٖٓ اُزٔث٤ 

 .اُج٤ب٢ٗ ُذاُخ رآُل٤خ 

  إٗدبص رٔث٤َ ث٤ب٢ٗ ُٞػؼ٤خ ٣زذخَ ك٤ٜب 

سإ أحذٛٔب ٓؼط٠ ثذالُخ ا٥خش، هشاءرٚ آوذ

 ٝرلغ٤شٙ.

  خِٔخ ٓؼبدُز٤ٖ ٖٓ اُذسخخ األ٠ُٝ َّ ح

 ثٔد٤ُٜٖٞ ث٤ب٤ٗب.

  ٖٓشٌالد ثزٞظ٤ق خِٔخ ٓؼبد٤ُ َّ  ح

 ٖٓ اُذسخخ األ٠ُٝ ثٔد٤ُٜٖٞ.   

 
 

ٓؼبُدخ ٝػؼ٤بد ثزٞظ٤ق خِٔخ ٓؼبد٤ُٖ ٖٓ اُذسخخ 

 األ٠ُٝ ثٔد٤ُٜٖٞ.

  ْٝػؼ٤بد ٖٓ اُٞاهغ ٓشرجطخ ثبُز٘بعج٤خ )ر٘بعج٤خ ه٤

 ذاُخ اُخط٤خ(.ٓوذاس٣ٖ ك٢ حبُخ اُ

  ٓؼبُدخ ٝػؼ٤بد ٖٓ اُٞاهغ ٓشرجطخ ثبُز٘بعج٤خ

 (.Excelثبعزؼٔبٍ ٓدذٍٝ )

  ٝػؼ٤خ ُِزحون ٖٓ ر٘بعج٤خ اُزضا٣ذاد ٝإثجبد طحزٜب

 ك٢ حبُخ اُذاُخ اُزآُل٤خ.

 .ٝػؼ٤بد ألٓثِخ ُذٝاٍ خط٤خ أٝ رآُل٤خ 

  ٝدٝاٍ رآُل٤خ رٌٕٞ ٝػؼ٤بد رزشخْ ثذٝاٍ خط٤خ

إدخبٍ اُزؼبث٤ش اُ٘بردخ ٓ٘بعجخ ُزؼ٤٤ٖ أُؼبٓالد ٝ

ػٖ رُي ) ٓؼبَٓ رٞخ٤ٚ أُغزو٤ْ، أُغزو٤ْ اُز١ 

 إحذٟ ٓؼبدالرٚ ...(. 

  ٝػؼ٤بد ُِز٘بعج٤خ ٝرطج٤وبرٜب رؼّضص ٓلّٜٞ اُذاُخ

 اُخط٤خ.

ٓثبٍ: رشخٔخ ٓشٌالد حٍٞ اُ٘غجخ أُئ٣ٞخ ثذٝاٍ 

 خط٤خ.

 " tٖٓx%" أخز  -

ثـ x " ص٣بدح - %t x 

ثـ x" خلغ  - %t x " 

َّ حبُخ.  ح٤ث ٣طِت رؼ٤٤ٖ اُذاُخ اُخط٤خ أُشكوخ ثٌ

  ٝػؼ٤بد ُٔوبد٣ش ٓشًجخ، )اُغشػخ، اٌُزِخ

اُحد٤ٔخ، االعزٜالى اٌُٜشثبئ٢، ...( أٝ )اُطبهخ 

 ..( اٌُٜشثبئ٤خ،

 تناول وضعيات تعّلم اإلدماج )إدماج موارد ادلقطع(
 حل وضعية االنطالق 

ٌٓزغجبرٚ ك٢ اُحغبة اُحشك٢ أٝ  ثزٞظق

 ث٤ب٤ٗب.

 ث٤ب٤ٗب.)أٝ رآُل٤خ( داُخ خط٤خ ٣ٔثَ  -

٣٘ٔزج ٝػؼ٤بد ثذاُخ خط٤خ )أٝ رآُل٤خ(  -

 ُذساعزٜب.

 .اكتساب قيم و/ أو اختاذ مواقف 

شٓٞص ٝأُظطِحبد ٝاُزش٤ٓض اُ ٣غزؼَٔ -

 اُؼب٢ُٔ ثشٌَ ع٤ِْ.

 ٣ظٞؽ ٣ٝحشس ٣ٝؼشع ثِـخ ع٤ِٔخ. -

 طحخ ٗزبئح ٣ٝظبدم ػ٤ِٜب.  ٣ٖٓزحون  -

حغت  ٝٓ٘غدْثشٌَ ّٓ٘ظْ  ٓ٘زٞخب٣وذّّ  -

 .اٌُلبءح اُخزب٤ٓخ ٛزا أُغزٟٞ ٖٓٓٞاطلبد 
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 خبصوص وضعيات اإلرساء  اإلدماج اجلزئ  والتقومي:
 تناول وضعيات تقوميية للمقطع )وضعيات إدماجيه(

 )حسب توجيهات ادلنهاج والوثيقة ادلرافقة ودليل األستاذ( 
أو مسجلة خالل تناول  معاجلة بيداغوجية تتعلق )بنقائص حمتملة

 ادلقطع
 

لثاين
ل ال

فص
ة ال
هناي

 
  

 وضعيات مركبة لإلدماج الكل  )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل(. (للثاينار ااإلدماج الكل  )األسبوع ما قبل االختب

ادلعايًن ادلعتمدة يف تقومي الكفاءات )الوجاهة  االستعمال السليم 
 لألدوات  االنسجام واإلتقان( 

 
 
 
 

 أسبوع

 االختبار اللثاين
ّلق بكل ادلستهدفة من الكفاءات )تتع ات مركبة لتقومي ادلستوايت اللثانيةوضعي

 مقاطع الفصل(.
 

 معايًن ومؤشرات لتقوميمدى دتلُّك ادلوارد وإمناء الكفاءات
 أسبوع

 
 لثالثالفصل ال

، الدوال األنشطة اذلندسية،األنشطة العددية)يف  لف ميادين ادلادةسلتحيل مشكالت بسيطة من ادلادة أو من احلياة اليومية وحيكم على صدق استدالل بتوظيف مكتسباته يف ادلستهدف من الكفاءة الشاملة:  ادلستوى األول
 .وتنظيم معطيات(

 ادلستهدفة من الكفاءات اخلتامية ادلستوايت اللثاللثة ادليادين

 ية(.حيّل مشكالت متعلقة ابألعداد الناطقة واجلذور الًتبيعية واحلساب احلريف )معادالت و مًتاجحات من الدرجة األوىل مبجهول واحد، مجل خط 1ميدان 
 حيّل مشكالت متعلقة ابألشكال اذلندسية ادلستوية واجملسمات ادلألوفة واألشعة والتحويالت النقطية )التناظر، االنسحاب، الدوران(. 2ميدان 
 حيّل مشكالت متعلقة ابلتناسبية )الدوال التآلفية، الدوال اخلطية( واإلحصاء )مؤشرات ادلوقع(. 3ميدان 

 معايًن ومؤشرات لتقوميمدى دتلُّك ادلوارد وإمناء الكفاءات للمقاطع التعليمية/ التعّلميةتوجيهات خبصوص أمناط الوضعيات ادلكونة دلعرفية ادلستهدفة ابلبناء واإلرساء واإلدماجادلوارد ا هيكلة رقم ادلقطع
تقدير احلجم 

 الزمين
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 معطيات إحصائية يف فئات وتنظيمها يف جدول. جتميع 
  سبية.تكرارت  تكرارات نحساب 
  سلسلة إحصائية يف جدول ودتلثيلها مبخطط أو بيان )األشرطة  تقدمي

 ادلدرج التكراري(.
  .حساب ادلتوسط لسلسلة إحصائية 
  اجملدوالت يف استغالل معطيات إحصائية.استعمال  

  ٓدٔؼخ. ٝرٞرشادحغبة رٌشاساد ٓدٔؼخ 

  رؼ٤٤ٖ أُزٞعؾ ٝاُٞع٤ؾ ٝٓذٟ ُغِغِخ 

 إحظبئ٤خ ٝرشخٔزٜب.

 ٍأُدذٝالد ُٔؼبُدخ ٓؼط٤بد إحظبئ٤خ  اعزؼٔب

 . ٝرٔث٤ِٜب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 خبصوص التعلمات غًن ادلنجزة يف السنة اللثاللثة متوسط :
 يتم تناول التعلمات غًن ادلنجزة يف االحصاء يف وضعية واحدة  -
 . 4عدم تناول ادلتوسط ألنه مدرج يف تعلمات السنة  -

 خبصوص الوضعية االنطالقية:
 التناسبية و اإلحصاء .ق يتطلب حلها توظيف تقدمي وضعية انطال

 خبصوص وضعيات البناء:
 :تناول وضعيات تعلمية أولية الكتساب ادلوارد   
 ُ زٌشاساد ٓدٔؼخ ٝرٞارشاد ٝػؼ٤بد إلػطبء ٓؼ٠٘

 .ٓدٔؼخ ٝحغبثٜب

  ٝػؼ٤بد رؼط٢ ٓؼ٠٘ ُِٔؤششاد ٣ٌٕٝٞ رؼ٤٤ٖ اُٞع٤ؾ

٤ٜٔب ٖٓ خالٍ أٓثِخ ثغ٤طخ ُغالعَ إحظبئ٤خ ٣ٌٕٞ ػذد ه

 صٝخ٤ب أٝ كشد٣ب أٝ رٌٕٞ ه٤ٜٔب ٓدٔؼخ ك٢ كئبد.

 ٝػؼ٤بد ٖٓ اُح٤بح ا٤ٓٞ٤ُخ 

   أٝ ٝػؼ٤بد ٓذسع٤خ ٣ٞظق ك٤ٜب اُز٤ِٔز اإلحظبء

 ُزح٤َِ ظٞاٛش أٝ رلغ٤شٛب.

  ٝػؼ٤بد ٣زذسة ك٤ٜب اُز٤ِٔز ػ٠ِ اعزؼٔبٍ ٓدذٝالد

ُٔؼبُدخ ٓؼط٤بد إحظبئ٤خ )إدساج ط٤ؾ، رٔث٤الد، ...( 

 .ُٝزؼ٤٤ٖ ٓؤششاد
 

 ناول وضعيات تعّلم اإلدماج )إدماج موارد ادلقطع(ت
 حل وضعية االنطالق 

 خبصوص وضعيات اإلرساء  اإلدماج اجلزئ  والتقومي:
 تناول وضعيات تقوميية للمقطع )وضعيات إدماجيه(

 )حسب توجيهات ادلنهاج والوثيقة ادلرافقة ودليل األستاذ( 

 :اكتساب معارف 
٣لغش ٝػؼ٤بد ٣زذخَ ك٤ٜب ٓوذسإ  -

 أحذٛٔب ٓؼط٠ ثذالُخ ا٥خش.

ششاد ُغِغِخ إحظبئ٤خ ٣ؼ٤ٖ ٓؤ

 .٣ٝزشخٜٔب
 :توظيف معارف 
٣ؼ٤ّٖ ػ٘بطش ٓشرجطخ ثذاُخ خط٤خ )أٝ  -

ٌٓزغجبرٚ ك٢ اُحغبة  ثزٞظقرآُل٤خ( 

 اُحشك٢ أٝ ث٤ب٤ٗب.

د ٣غزؼَٔ ٓدذٝالد ُٔؼبُدخ ٓؼط٤ب -

 إحظبئ٤خ ٝرٔث٤ِٜب.

 .اكتساب قيم و/ أو اختاذ مواقف 

اُشٓٞص ٝأُظطِحبد  ٣غزؼَٔ -

 ٝاُزش٤ٓض اُؼب٢ُٔ ثشٌَ ع٤ِْ.

 ٣ظٞؽ ٣ٝحشس ٣ٝؼشع ثِـخ ع٤ِٔخ. -

 طحخ ٗزبئح ٣ٝظبدم ػ٤ِٜب.  ٣ٖٓزحون  -

حغت  ٝٓ٘غدْثشٌَ ّٓ٘ظْ  ٓ٘زٞخب٣وذّّ  -

اٌُلبءح  ٛزا أُغزٟٞ ٖٓٓٞاطلبد 

 .اُخزب٤ٓخ
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 جلة خالل تناول ادلقطعمعاجلة بيداغوجية تتعلق )بنقائص حمتملة أو مس
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 ٗوطخ ٝهطؼخ ٝٓغزو٤ْ  ح :بء طٞسإٗش 

 ٝٗظق ٓغزو٤ْ ٝدائشح ثذٝسإ. 

 .ٓؼشكخ خٞاص اُذٝسإ ٝرٞظ٤لٜب 

  اُزؼّشف ػ٠ِ اُضا٣ٝخ أُشًض٣خ 

 ٝاُضا٣ٝخ أُح٤ط٤خ.

  ٓؼشكخ اُؼالهخ ث٤ٖ اُضا٣ٝخ أُح٤ط٤خ 

 ٝاُضا٣ٝخ أُشًض٣خ اُِز٤ٖ رحظشإ ٗلظ 

 اُوٞط ٝاعزؼٔبُٜب.

 تقايسدنشاء مضلعات منتظمة )المثلث م 
 ُغذاع٢ أُ٘زظْ(.ا األػالع، أُشثغ،

  رم وخمروط الدوران.اذلوصف 
  .دتلثيل اذلرم وخمروط الدوران 
 .إجناز تصميم ذلرم ودلخروط الدوران أبعادمها معلومة 
 .تصميم هرم وخمروط الدوران أبعادمها معلومة 
 حساب حجم كل من اذلرم و خمروط الدوران. 

 .اُزؼّشف ػ٠ِ اٌُشح ٝاُدِخ 

 اٌُشح.رٔث٤ َ 

 .حغبة ٓغبحخ اٌُشح ٝحدْ اُدِخ 

 .ٓؼشكخ ٝاعزؼٔبٍ أُوبؽغ أُغز٣ٞخ ُِٔدغٔبد أُؤُٞكخ 

 ٓؼشكخ ا٥ثبس ػ٠ِ ٓغبحخ ٝحدْ ٓدغْ ػ٘ذ 

 ٛزا أُدغْ.رظـ٤ش أثؼبد  رٌج٤ش أٝ

 

 

 

 

 خبصوص التعلمات غًن ادلنجزة يف السنة اللثاللثة متوسط :
ليتسىن  يف نشاط واحد ة و اجللةو الكر  رم وخمروط الدوراناذلوصف تناول 

 للتلميذ التمييز بينها وألجل احلفاظ على احلجم الساع  
 .)بنفس الكيفية(.و الكرة و اجللة رم وخمروط الدوراناذل دتلثيل

واجللة و مساحة  حساب حجم كل من اذلرم و خمروط الدوران
 .(تعطى مباشرة قواعد حساب ادلساحة احلجم . و  )بنفس الكيفية.الكرة
 

 خبصوص الوضعية االنطالقية:
  الزوااي و ادلضلعات الدوران و تقدمي وضعية انطالق يتطلب حلها توظيف

 ادلنتظمة و اجملسمات .
 خبصوص وضعيات البناء:

 :تناول وضعيات تعلمية أولية الكتساب ادلوارد 

  ٝػؼ٤بد ردش٣ج٤خ ُٔوبسثخ اُذٝسإ ٝٝػؼ٤بد إلٗشبء

ز٘زبج خٞاص طٞس األشٌبٍ اُجغ٤طخ رغزـَ الع

 اُذٝسإ اُز٢ روجَ دٕٝ ثشٛبٕ.

 .ٕإٗشبء ثؼغ أُؼِؼبد أُ٘زظٔخ ثزٞظ٤ق اُذٝسا 

 .ٝػؼ٤بد رغزؼَٔ اُذٝسإ ًؤداح ُِزجش٣ش ٝاإلثجبد 

  ٝػؼ٤بد ِٓٔٞعخ ُِزؼّشف ػ٠ِ اٌُشح ٝاُدِخ، ٝػ٘بطش

َّ ٜٓ٘ٔب. ً 

  ْٝػؼ٤خ ُِزحون، ردش٣ج٤ب، ٖٓ اُوبػذح اُز٢ رؼط٢ حد

 خِّخ ك٢ حبُخ خبطخ.

ػؼ٤بد رٌج٤ش )أٝ رظـ٤ش( شٌَ ثبعزؼٔبٍ خٞاص ٝ

 اُزٌج٤ش، ٝٓؼشكخ آثبس رُي ػ٠ِ أُغبحخ ٝاُحدْ.

 :اكتساب معارف 
اُضا٣ٝخ ٣ؼشف خٞاطب ٛ٘ذع٤خ ) -

 ... (. أُشًض٣خ ٝاُضا٣ٝخ أُح٤ط٤خ

 ٣٘شئ طٞس أشٌبٍ ثغ٤طخ ثذٝسإ. -

 اٌُشح ٝاُدِخ. ٣زؼّشف ػ٠ِ  -

 ٝحدْ اُدِخ ٣حغت ٓغبحخ اٌُشح
 :توظيف معارف 
٣حذّد ٓوطؼب ٓغز٣ٞب ُٔدغْ ٓؤُٞف  -

 ٣ٝٞظلٚ.

٣جشص رؤث٤ش اُزٌج٤ش )أٝ اُزظـ٤ش( ػ٠ِ  -

 أُغبحخ ٝاُحدْ.

اُضا٣ٝخ أُشًض٣خ )٣د٘ذ خٞاطب ٛ٘ذع٤خ  -

ُِزجش٣ش ٣ٝج٢٘  ... (  ٝاُضا٣ٝخ أُح٤ط٤خ

 ثشا٤ٖٛ ٣ٝحّشسٛب.

 ٣ؼ٤ّٖ ٓوبؽغ ٓغز٣ٞخ ُٔدغٔبد ٓؤُٞكخ. -

 /أو اختاذ مواقف. اكتساب قيم و 

اُشٓٞص ٝأُظطِحبد  ٣غزؼَٔ -

 ٝاُزش٤ٓض اُؼب٢ُٔ ثشٌَ ع٤ِْ.

 ٣ظٞؽ ٣ٝحشس ٣ٝؼشع ثِـخ ع٤ِٔخ. -

 طحخ ٗزبئح ٣ٝظبدم ػ٤ِٜب.  ٣ٖٓزحون  -

 ٝٓ٘غدْثشٌَ ّٓ٘ظْ  ٓ٘زٞخب٣وذّّ  -

ٛزا أُغزٟٞ حغت ٓٞاطلبد 

 ...اٌُلبءح اُخزب٤ٓخ ٖٓ
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 تناول وضعيات تعّلم اإلدماج )إدماج موارد ادلقطع(
 حل وضعية االنطالق 

 خبصوص وضعيات اإلرساء  اإلدماج اجلزئ  والتقومي:
 تناول وضعيات تقوميية للمقطع )وضعيات إدماجيه(

 ات ادلنهاج والوثيقة ادلرافقة ودليل األستاذ()حسب توجيه 
 معاجلة بيداغوجية تتعلق )بنقائص حمتملة أو مسجلة خالل تناول ادلقطع

 

 
 
 
 

 
لث
اللثا
صل 

 الف
هناية

 
  

 (  )األسبوع ما قبل االختبار اللثالثاإلدماج الكل
 
 
 

ادلعايًن ادلعتمدة يف تقومي الكفاءات )الوجاهة  االستعمال  وضعيات مركبة لإلدماج الكل  )تتعّلق بكل أو معظم مقاطع الفصل(.
 السليم لألدوات  االنسجام واإلتقان( 

 أسبوع

 االختبار اللثالث
ستهدفة من الكفاءات )تتعّلق بكل وضعيات مركبة لتقومي ادلستوايت اللثاللثة ادل

 مقاطع الفصل(.
 

 أسبوع معايًن ومؤشرات لتقوميمدى دتلُّك ادلوارد وإمناء الكفاءات
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 لتقومي ا حولتوجيهات  
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 التحكم يف الكفاءةومؤشرات معايًن  ادلقطع 
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 :اكتساب معارف 
 أو القيمة ادلضبوطة للجذر الًتبيعي لعدد موجب، ابستعمال احلاسبة، وميّيز بينهما. يعُّت قيمة مقربة -
 جيري حساابت على أعداد )مبا فيها جذور تربيعية(. -
 يعُّت القاسم ادلشًتك األكرب لعددين. -
 ينشر مربع رلموع أو مربع فرق أو جداء رلموع وفرق.  -
 حيل معادلة جداء معدوم، ومًتاجحات مبجهول واحد  -
 يعرف خواصا هندسية )خاصية طالس، حساب مثلثات يف ادلثلث القائم (. -
 حيسب نسبا مثلثية. -
 :توظيف معارف 
 يكتب كسرا على الشكل غَت القابل لالختزال ابستعمال القاسم ادلشًتك األكرب لعددين.  -
 يتعرف على عددين أوليُت فيما  -
 .بينهما ابستعمال القاسم ادلشًتك األكرب لعددين -
 لسلة عمليات حسابية على األعداد )الناطقة، اجلذور الًتبيعية(.ينجز س -
 يعُّت قيمة عبارة حرفية ابلتعويض واحلساب. -
 يستعمل خاصية طالس حلساب أطوال. -
 يثبت توازي مستقيمُت )أو عدم التوازي( ابستعمال خاصية طالس. -
 حيسب زوااي أو أطوال بتوظيف اجليب أو جيب التمام أو الظل. -
 )خاصية طالس، حساب مثلثات يف ادلثلث القائم(هندسية  جيند خواصا -
 للتربير ويبٍت  براهُت وحيّررها. 
 اكتساب قيم و/ أو اختاذ مواقف. -
 الرموز وادلصطلحات والًتميز العادلي بشكل سليم. يستعمل -
 يصوغ وحيرر ويعرض بلغة سليمة. -
 صحة نتائج ويصادق عليها.  منيتحقق  -
 .حسب مواصفات هذا ادلستوى من الكفاءة اخلتامية نسجمومبشكل منّظم  منتوجايقّدم  -
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 :اكتساب معارف 
 يعرف خواصا هندسية )خاصية طالس، حساب مثلثات يف ادلثلث القائم (. -
 حيسب نسبا مثلثية. -
 ينشر مربع رلموع أو مربع فرق أو جداء رلموع وفرق.  -

 حيل معادلة جداء معدوم، ومًتاجحات مبجهول واحد.
 ا على الشكل غَت القابل لالختزال ابستعمال القاسم ادلشًتك األكرب لعددين.يكتب كسر  -
 .يتعرف على عددين أوليُت فيما بينهما ابستعمال القاسم ادلشًتك األكرب لعددين -
 ينجز سلسلة عمليات حسابية على األعداد )الناطقة، اجلذور الًتبيعية(. -
 يعُّت قيمة عبارة حرفية ابلتعويض واحلساب. -
 ف معارف:توظي 
 يستعمل خاصية طالس حلساب أطوال. -
 يثبت توازي مستقيمُت )أو عدم التوازي( ابستعمال خاصية طالس. -
 حيسب زوااي أو أطوال بتوظيف اجليب أو جيب التمام أو الظل. -
 )خاصية طالس، حساب مثلثات يف ادلثلث القائم(جيند خواصا هندسية  -
 للتربير ويبٍت  براهُت وحيّررها. 
 .جربية بسيطةحيّلل( عبارة  ينشر )أو -
 .يسحب بتمعن مستعمال ادلتطابقات الشهَتة -
 حيل معادلة تؤول إىل معادلة جداء معدوم.  -
 يرّيض وضعية مبعادلة أو مبًتاجحة . -
 اكتساب قيم و/ أو اختاذ مواقف. -
 الرموز وادلصطلحات والًتميز العادلي بشكل سليم. يستعمل -
 يصوغ وحيرر ويعرض بلغة سليمة. -
 صحة نتائج ويصادق عليها.  منق يتحق -
 .حسب مواصفات هذا ادلستوى من الكفاءة اخلتامية ومنسجمبشكل منّظم  منتوجايقّدم  -

   :اكتساب معارف 
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 يعرف خواصا هندسية )تساوي شعاعُت، عالقة شال، ادلسافة،... (. -
 يتعرف على خصائص شعاع وادلعلم يف ادلستوي. -
 .درجة األوىل مبجهولُتمن ال حيل مجل معادلتُت -
 يفسر وضعيات يتدخل فيها مقدران أحدمها معطى بداللة اآلخر. -
 .يتعرف على الدالتُت اخلطية والتآلفية -
 يعرّب عن من الداليتُت اخلطية والتآلفية بًتميز مناسب. -
 يتعرف على مقادير مركبة. -
 توظيف معارف 
 ميثل رلموع شعاعُت مبتختلف الطرائق.  -
 نقطتُت يف معلم متعامد ومتجانس.حيسب ادلسافة بُت  -
 للتربير ويبٍت  براهُت وحيّررها.)تساوي شعاعُت، عالقة شال، ادلسافة،... ( جيند خواصا هندسية  -
 يرّيض وضعية جبملة معادلتُت وحيّلها.  -
 مكتسباته يف احلساب احلريف أو بيانيا. بتوظفيعُّت عناصر مرتبطة بدالة خطية )أو آتلفية(  -
 بيانيا.)أو آتلفية( ة دالة خطيميثل  -
 ينمذج وضعيات بدالة خطية )أو آتلفية( لدراستها. -
 .اكتساب قيم و/ أو اختاذ مواقف 
 الرموز وادلصطلحات والًتميز العادلي بشكل سليم. يستعمل -
 يصوغ وحيرر ويعرض بلغة سليمة. -
 صحة نتائج ويصادق عليها.  منيتحقق  -
  حسب مواصفات ومنسجمبشكل منّظم  منتوجايقّدم  -
 .الكفاءة اخلتامية -

 

 
 
 
 

 :اكتساب معارف 
 يفسر وضعيات يتدخل فيها مقدران أحدمها معطى بداللة اآلخر. -

 .شرات لسلسلة إحصائية ويًتمجهايعُت مؤ 
 ... (. الزاوية ادلركزية والزاوية احمليطيةيعرف خواصا هندسية ) -
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 ينشئ صور أشكال بسيطة بدوران. -
 ة. الكرة واجلليتعّرف على  -

 حيسب مساحة الكرة وحجم اجللة
 :توظيف معارف 
 مكتسباته يف احلساب احلريف أو بيانيا. بتوظفيعُّت عناصر مرتبطة بدالة خطية )أو آتلفية(  -
 يستعمل رلدوالت دلعاجلة معطيات إحصائية ومتثيلها. -
 حيّدد مقطعا مستواي جملسم مألوف ويوظفه. -
 ساحة واحلجم.يربز أتثَت التكبَت )أو التصغَت( على ادل -
 للتربير ويبٍت  براهُت وحيّررها.... (  الزاوية ادلركزية والزاوية احمليطية)جيند خواصا هندسية  -
 يعُّت مقاطع مستوية جملسمات مألوفة. -
 .اكتساب قيم و/ أو اختاذ مواقف 
 الرموز وادلصطلحات والًتميز العادلي بشكل سليم. يستعمل -
 يصوغ وحيرر ويعرض بلغة سليمة. -
 صحة نتائج ويصادق عليها.  منق يتحق -
 .حسب مواصفات هذا ادلستوى من الكفاءة اخلتامية ومنسجمبشكل منّظم  منتوجايقّدم  -

 

 

 


