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  االسبوع االشهر
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20 

 يـــــــــصيم تشخــــــــــتقوي

 الجذور ومعرفة خاصيةيتطلب حلّها تجنيد أعداد طبيعية وأعداد ناطقة والحساب على وضعية انطالق تقديم 

 .طالس واستعمالها في حساب أطوال وإنجاز براهين وإنشاءات هندسية أولية بسيطة

20 

 االعداد الطبيعية واالعداد الناطقة

 التعرف على قاسم عدد طبيعي

 تعيين مجموعة قواسم عدد طبيعي

 خواص قواسم عدد طبيعي

 تعيين القاسم المشترك األكبر لعددين

20 

 )عملية الطرح المتتالية  (خوارزمية إقليدس 

 )القسمات االقليدية  (خوارزمية إقليدس 

 

كتابة كسر على  - العددان األوليان فيما بينهما

 شكل غير قابل لالختزال

 خاصية طالس

 معرفة خاصية طالس
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20 

 الخاصية العكسية لطالس

استعمال خاصية طالس في حساب أطوال أو انجاز 

 براهين و إنشاءات هندسية بسيطة 

 الحساب على الجذور

 الجذور التربيعي لعدد موجب

 تقديم الوظيفة المنزلية األول

 

20 

 القيمة المقربة -حصر عدد غير ناطق

𝒙𝟐المعادالت من الشكل   = 𝒃 

 لتبسيط عبارات تتضمن جذورا تربيعيةالعمليات على الجذور التربيعية واستعمالها 

 وضعيات تقويمية -حل وضعية االنطالق  -وضعيات تعّلم اإلدماج  20
عرض حال الوظيفة 

 المنزلية األولة

20 

يتطلب حّلها تجنيد المتطابقات الشهيرة وحساب المثلثات  وضعية انطالق تقديم 

 في المثلث القائم.

 النسب المثلثية في مثلث قائم

 تعريف جيب وظل زاوية حادة في مثلث قائم.

استعمال الحاسبة لتعيين قيمة لكل من جيب وظل زاوية حادة أو لتعيين قيس 

 زاوية بمعرفة الجيب أو الظل.

 الفرض األول
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20 

حساب زوايا أو أطوال بتوظيف الجيب أو جيب التمام أو 

 الظل.

 )غير المدرجة والمدور  بالمسطرة(أنشاء هندسيا 

 .زاوية بمعرفة القيمة المضبوطة إلحدى نسبها المثلثية

 تصحيح الفرض األول

 معرفة و استعمال العالقتين

𝒕𝒂𝒏 𝒙 =
𝒔𝒊𝒏 𝒙

𝒄𝒐𝒔 𝒙
  ;  𝒄𝒐𝒔𝟐𝒙 + 𝒔𝒊𝒏𝟐𝒙 = 𝟏 

 تقديم الوظيفة المنزلية الثانية

20 

 الحساب الحرفي

يه المتمعن ف الحسابالمتطابقات الشهيرة وتوظيفها في 

 وفي النشر

 )استعمال الخاصة التوزيعية (التحليل 

 

02 
 )استعمال المتطابقات الشهيرة (التحليل 

 تطبيق القواعد المستخدمة في عملية التحليل

 عرض حال الوظيفة المنزلية  الثانية

 الفرض الثاني

 تصحيح الفرض الثاني تقويميةوضعيات  -حل وضعية االنطالق  -وضعيات تعّلم اإلدماج  00
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 اخـــــــتبارات الفصل األول 00

00 

الدرجة  والمتراجحات من يتطلب حّلها توظيف المعادالت وضعية انطالق تقديم 

 .والمعالم مجهول واحد واالنسحاب واألشعةباألولى 

 المعادالت من الدرجة األولى بمجهول واحد

 األولى بمجهول واحد وحلها. ت من الدرجةالمعادال

 تصحيح االختبار األول

00 

 ترييض مشكلة وحلها.

 حل معادلة جداء معدوم

 حل معادلة يؤول حلّها الى حل معادلة جداء معدوم.

 األشعة واالنسحاب

 مفهوم شعاع

 تقديم الوظيفة المنزلية الثالثة

 

 طلة الشتاءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
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00 
 شروط تساوي شعاعين واستعمالها

 )مجموع شعاعين ( تركيب انسحابين
 المنزلية الثالثعرض حال الوظيفة 

 

00 

عالقة شال واستعمالها إلنشاء مجموع شعاعين أو 

إلنشاء شعاع يحقق عالقة شعاعين معينة أو إلنجاز 

 براهين بسيطة

 واحد.المتراجحات من الدرجة األولى بمجهول 

 المتراجحة من الدرجة األولى بمجهول واحد.

 

00 
حل متراجحة من الدرجة األولى بمجهول واحد، تمثيل 

 مجموعة حلولها على مستقيم مدرج.

 ترييض مشكلة وحلها.

 الفرض األول

00 

 المعالم

 قراءة احداثيي شعاع

 حساب احداثيي شعاع –تمثيل شعاع 

 تصحيح الفرض األول

احداثيي منتصف قطعة المسافة بين نقطتين في معلم 

 م.م.
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 وضعيات تقويمية -حل وضعية االنطالق  -وضعيات تعّلم اإلدماج  00
 تقديم الوظيفة المنزلية

 الرابع

02 

 والدالة يتطلب حلّها توظيف جملة معادلتينوضعية انطالق تقديم 

 الخطية والدالة التآلفية .

 الخطية والدالة التآلفيةالدالة 

𝒙معرفة الترميز  الدالة الخطية:  → 𝒂𝒙  تعيين صورة 

 تعيين عدد صورته بدالة خطية معلومة عدد بالدالة خطية 

ين دالة خطية انطالقا من عدد تعي

تمثيل دالة  -معدوم وصورتهغير 

 خطية بيانيا

حساب معامل الدالة الخطية انطالقا 

 من تمثيلها

00 

𝒙معرفة الترميز الدالة التآلفية:  → 𝒂𝒙 + 𝒃 

تعيين عدد صورته بدالة تآلفية  تعيين صورة عدد،

 معلومة

 عرض حال الوظيفة المنزلية  الرابعة

 الفرض الثاني

00 
 تعيين دالة تآلفية انطالقا من عددين وصورتيهما

 انطالقا من التمثيل البياني 𝒃و 𝒂تعيين العاملين  -تمثيل دالة تآلفية

 تصحيح الفرض الثاني
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 اخـــــــتبارات الفصل الثاني 00

00 

 تطبيقات التناسبية

 جمل معادلتين من الدرجة األولى بمجهولين

 حل جملة معادلتين من الدرجة األولى بمجهولين جبريا وتفسير الحل بيانيا

 تصحيح االختبار االثاني

00 
 

 وضعيات تقويمية -حل وضعية االنطالق  -وضعيات تعّلم اإلدماج 
تقديم الوظيفة المنزلية 

 الخامسة

 طلة الربيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
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00 

 يتطلب حلّها توظيف وتجنيد اإلحصاء.وضعية انطالق تقديم 

 وتواترات.السالسل اإلحصائية ,حساب تكرارات مجمعة 

 تعيين الوسط والوسيط و مدى لسلسلة إحصائية وترجمتهما

 استعمال المجدوالت لمعالجة معطيات إحصائية وترجمتها

  وضعيات تقويمية -حل وضعية االنطالق  -وضعيات تعّلم اإلدماج  00
عرض حال الوظيفة 

 المنزلية  الخامسة

00 

يتطلب حلّها توظيف وتجنيد الدوران والمضلعات المنتظمة وضعية انطالق تقديم 

 والهندسة في الفضاء .

 الدوران 

مفهوم الدوران , إنشاء صورة كل من النقطة والقطعة والمستقيم ونصف 

 المستقيم والدائرة بواسطة دوران معلوم

 

خواص الدوران 

 وتوظيفها

 الفرض األول

 

00 

 المضلعات المنتظمة، الزوايا

 المضلعات المنتظمة

 الزاوية المركزية والزاوية المحيطية

 الهندسة في الفضاء

 تمثيل الكرة الكرة والجلة

 تصحيح الفرض األول

تقديم الوظيفة المنزلية 

 السادسة
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02 
 حساب مساحة الكرة وحجم الجلة

 معرفة واستعمال المقاطع المستوية للمجسمات المختلفة

 والتصغير على مساحة وحجم مجسمأثار التكبير 

00 

 

 وضعيات تقويمية -حل وضعية االنطالق  -وضعيات تعّلم اإلدماج 

 

عرض حال الوظيفة 

 المنزلية السادسة

 تصحيح الفرض الثاني الفرض الثاني  00

 اخـــــــتبارات الفصل األخير 00

 

 امضاء المفتش                                                                                                       مضاء المديـــرإ 

  


