
 

  المحور أو الوحدة  المقاطع  لشھرا

  
  سبتمبر

2    
  
  

  :1المقطع 
یحل مشكالت 

باستعمال 
األعداد الطبیعیة 
 واألعداد الناطقة
والحساب على 

الجذور ویوظف 
مكتسباتھ في 
الھندسة حول 

 .خاصیة طالس 
  

  :وضعیة انطالق   
 التعّرف على قاسم لعدد طبیعي 
  مجموعة قواسم عدد طبیعيتعیین 
  طبیعيخواص قواسم عدد.  

3   القاسم المشترك األكبر لعددین، عملیة الطرح المتتالیة تعیین. 
  عملیة القسمات المتتالیة(خوارزمیة اقلیدس ( 
 التعّرف على عددین أولیین فیما بینھا، كتابة كسر على الشكل غیر القابل لالختزال 

4   تعریف الجذر التربیعي لعدد موجب   
 حلول المعادلة: 푥² = b  
 یات على الجذور التربیعیةالعمل 
  كتابة عدد غیر ناطق على الشكل푎√푏  حیث :a, b > 0  

  
  أكتوبر

1   تبسیط عبارات تتضمن جذورا تربیعیة 
 الكسر الذي مقامھ عدد غیر ناطق  푎 √b⁄ 
 طالس  التعرف على مبرھنة   
 طالس مبرھنةالعكسیة ل مبرھنةال  

2   اتقسیم قطعة مستقیم ھندسی     
 ل خاصیة طالس في حساب أطوال أو إنجاز براھیناستعما  
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  :2المقطع
الحساب الحرفي  

المتطابقات (
الشھیرة ، النشر 

  ) والتحلیل
 

  

  :وضعیة انطالق    
 معرفة المتطابقات الشھیرة وتوظیفھا    
 النشر باستخدام المتطابقات الشھیرة 
 لتحلیل باستخدام الخاصیة التوزیعیةا 
 لتحلیل باستخدام المتطابقات الشھیرةا  

  
  نوفمبر
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  عطلة الخریف
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  :3المقطع 
حساب المثلثات 
  في المثلث القائم

 :وضعیة انطالق   
 جیب وظل زاویة حادة في مثلث قائم  تعریف  
  استعمال الحاسبة. 
 حساب زوایا أو أطوال بتوظیف الجیب أو جیب التمام أو الظل   

3    المثلثیة زاویة بمعرفة القیمة المضبوطة إلحدى نسبھا) بالمسطرة غیر المدرجة والمدور(إنشاء ھندسیا. 
    العالقات بین النسب المثلثیة 
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  دیسمبر

  اختبارات الفصل األول    1
  :4المقطع   2

 مشكالت یحل
:  بتوظیف

المعادالت 
والمتراجحات من 

الدرجة األولى 
بمجھول واحد 
وكذلك األشعة 

  .والمعالم 

 :وضعیة انطالق     
  اء معدوممعادلة جد:"حل معادلة یؤول حلھا إلى حل"  . 
 حّل متراجحة من الدرجة األولى بمجھول واحد وتمثیل مجموعة حلولھا على مستقیم مدرج. 
 حّل مشكالت بتوظیف معادالت أو متراجحات من الدرجة األولى بمجھول واحد.  

3   تعریف شعاع انطالقا من االنسحاب. 
 معرفة شروط تساوي شعاعین واستعمالھا  . 
  معرفة عالقة شال واستعمالھا إلنشاء مجموع شعاعین أو إلنشاء شعاع یحقق عالقة شعاعیة معینة

  .أو إلنجاز براھین بسیطة
4  

  1    الشتاء عطلة

  المسیلة -بلعایبة  –متوسطة العقون صالح 
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  لسنة الرابعة متوسط رياضياتبناء التعلمات لالسنوي ل  مخططال



 

 
 
 
 
 
 

  جانفي 

2   قراءة مركبتي شعاع في معلم. 
 تمثیل شعاع بمعرفة مركبتیھ. 
 حساب مركبتي شعاع بمعرفة إحداثیي مبدأ ونھایة ممثلھ. 
 حساب إحداثیي منتصف قطعة بمعرفة إحداثیي كّل من طرفیھا.  

3   ساب المسافة بین نقطتین في معلم متعامد ومتجانسح. 
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  :5المقطع 
 یحل مشكالت 

جملة  باستعمال 
معادلتین من 

الدرجة األولى 
الدالة بمجھولین و

والدالة  الخطیة 
  التآلفیة 

  

 :وضعیة انطالق
 حّل جملة معادلتین من الدرجة األولى بمجھولین جبریا. 
 معرفة الترمیزx ax  
 تعیین صورة عدد بدالة خطیة.  

  
  فريفی
  

1   تعیین عدد صورتھ بدالة خطیة معلومة.   
 تعیین دالة خطیة انطالقا من عدد غیر معدوم وصورتھ 
 تمثیل دالة خطیة بیانیا.  

2   قراءة التمثیل البیاني لدالة خطیة. 
 حساب معامل الدالة الخطیة انطالقا من تمثیلھا البیاني 
 معرفة الترمیزx ax b. 

3    عدد بدالة تآلفیةتعیین صورة.  
 تعیین عدد صورتھ بدالة تآلفیھ معلومة. 
 وصورتیھما ین دالة تآلفیة انطالقا من عددینتعی  

4   تمثیل دالة تآلفیة بیانیا.  
 قراءة التمثیل البیاني لدالة تآلفیة . 
  تعیین العاملینa وb  البیاني لدالة تآلفیةانطالقا من التمثیل.  

  مارس

  اختبار الفصل الثاني   1
2    قراءتھ وتفسیرهران أحدھما معطى بداللة اآلخر، امقدإنجاز تمثیل بیاني لوضعیة یتدخل فیھا.    

  الدرجة األولى بمجھولین بیانیاتفسیر حّل جملة معادلتین من.  
  من الدرجة األولى بمجھولینحّل مشكالت بتوظیف جملة معادلین   
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  أفریل

1  
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  :6المقطع 
 مشكالت یحل

یوظف فیھا 
  اإلحصاء

  :وضعیة انطالق
 مجمعة تواترات حساب تكرارات مجمعة و. 
 إحصائیة وترجمتھا یین المتوسط والوسیط ومدى لسلسلةتع. 
 إحصائیة وتمثیلھا المجدوالت لمعالجة معطیات استعمال 
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  :7 المقطع

یحل مشكالت 
 یوظف فیھا 
الدوران ، 
المضلعات 
المنتظمة ، 

الھندسة و الزوایا
  في الفضاء

 :وضعیة انطالق
  ونصف المستقیم والدائرة بدوران إنشاء صور النقطة والقطعة والمستقیم . 
 معرفة خواص الدوران وتوظیفھا. 
  والزاویة المحیطیةالتعّرف على الزاویة المركزیة 
  القوس واستعمالھاس والزاویة المركزیة اللتین تحصران نفمعرفة العالقة بین الزاویة المحیطیة.  

4    لسداسي المنتظما المثلث متقایس األضالع، المربع،(إنشاء مضلعات منتظمة.( 
 التعّرف على الكرة والجلة. 
 تمثیل الكرة.  

  مــاي

1   حساب مساحة الكرة وحجم الجلة. 
 معرفة واستعمال المقاطع المستویة للمجسمات المألوفة. 
 ھذا المجسمتصغیر أبعاد  جم مجسم عند تكبیر أومعرفة اآلثار على مساحة وح  
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  اختبار الفصل الثالث    3


