
 

 متوسط 02السنة مذكرات 

 من اعداد مجموعة عقبان سعيدة

10المقطع   

 مجموعة عقبان سعيدة لرياضيات التعليم المتوسط
https://www.facebook.com/groups/AiglesMathOfSaida/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:ﾛلأساتذﾙ 
 لدينﾙ عزيز نصر 

 هـيرカ شعـيـبـي 

 علو بومدين 

 لمهديﾙ مـحمد ケعبا 

 لأمينﾙ بـن يامينة مـحمد 

 أسامة ﾚشبو 

2018-2019 

ﾜﾙلمقطع مذكرﾙ 
 ﾙلأول ﾙلتعلـمي
متوسط لسنة ﾙلثانية



 

 

ياضياﾙ ﾜلتعليم ﾙلمتوسط ヮ ﾛسعيد ビعقبا 

 متوسط ﾙلثانية ﾙلأول لسنة ﾙلمقطع ﾙلتعلـمي
 :ﾙلـكفاءﾙ ﾛلـختامية ﾙلمستهدفة

ﾙلضرﾚ على  عیﾙلمقربة وتوカ  میوﾙلق ةیوﾙلأعدﾙد ﾙلعشر  ةیعیمشكلاﾜ باستعمال ﾙلأعدﾙد ﾙلطب حلی •
مكتسباته في ﾙلھندسة لإنجاカ  وظفیبدوビ أقوケﾙ و بوجود أقوケﾙ و  اﾜیﾙلجمع وﾙلطرح و سلاسل عمل

 .طةیبس ةیإنشاءﾜﾙ ھندس
ﾜﾙلمذكرﾙ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ピدناﾙ بطﾙلرﾙ من ﾛسعيد ビلى مجموعة عقباﾙ نضمﾙ ﾜلوضعياﾙو ﾜﾙلمذكرﾙ للمزيد من: 
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 لانطلاقﾙ وضعية 

 ケﾙبأقو ﾜسلسلة عمليا 

 لـكـتابةﾙ ﾜصطلاحاﾙ 

 لطرحﾙ لجمع وﾙ على ﾚلضرﾙ يع カتو 

 إنشاء مستقيمين متعامدين 

 يين カﾙإنشاء مستقيمين متو 

 قطعة مستقيم ヮإنشاء محو 

 ية  إنشاء منصف ﾙカو

 خاصة ﾜإنشاء مثلثا 

 ﾞدماﾙ وضعية 

 لتقويمﾙ وضعية 
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 :ﾙلى مجموعة عقباビ سعيدﾛ من ﾙلرﾙبط ﾙدناピ للمزيد من ﾙلمذكرﾜﾙ وﾙلوضعياﾙ ﾜنضم
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 ﾙلسنة
 

 متوسط

  :ビﾙلميدﾙلمتوسط      و أنشطة هندسية أنشطة عدديةﾙ لتعليمﾙ ﾜياضيا ヮ ﾛسعيد ビعقبا 
 ﾙلأولﾙلمقطع ﾙلتعلمي:               
 ﾙلوضعية ﾙلانطلاقية              

 :ﾙلمستهدفةﾙلـكفاءﾙ ﾛلـختامية 

 لطب حلیﾙ دﾙلأعدﾙ باستعمال ﾜلعشر  ةیعیمشكلاﾙ دﾙلأعدﾙلق ةیوﾙمیو  カلمقربة وتوﾙلطرح و سلاسل عمل عیﾙلجمع وﾙ على ﾚلضرﾙیﾜا 
 .طةیبس ةیفي ﾙلھندسة لإنجاカ إنشاءﾜﾙ ھندس همكتسبات وظفیبدوビ أقوケﾙ و بوجود أقوケﾙ و 

 مركباﾙ ﾜلـكفاءﾙ ﾛلمستهدفة:
  لطبليعطي معنىﾙ دﾙلعشر  ةیعیلأعدﾙ دﾙلأعدﾙعليهما  و يتعرف على  ةیو ﾜلعملياﾙ ھندسكيفية و يتحكم في ﾜﾙإنشاء カطةیبس ةیإنجا. 
  يوظفﾙلطبلﾙ دﾙلعشر  ةیعیأعدﾙ دﾙلأعدﾙھندس ةیو ﾜﾙإنشاء カيعبر عنها بصيغ لفظية أو   طةیبس ةیكيفية إنجا في وضعياﾜ مختلفة و

 .ヮمزية سليمة
  لتي توفرهاﾙ ﾜلمناسباﾙ قف.يستثمرﾙلموﾙلقيم وﾙ لعرضية وترسيخﾙ ﾜﾙلـكفاءﾙ لتطوير ﾜلوضعياﾙلقسم وﾙ أنشطة 

 نص ﾙلوضعية:
 

ثالث أكبر مسجد في ﾙلعالم بعد ﾙلحرمين ﾙلشريفين، يضم هذﾙ ﾙلمسجد ﾙلألماني في تصميمه أطول مئذنة في ﾙلعالم  مسجد ﾙلجزﾙئر ﾙلأعظم  هو
ية  120000حيث يتسع إلى  ヮﾙإد ポビومبا ﾜﾙヮللسيا ﾛئق وحظيرﾙفضلا عن حد ،ビﾔللقر ペ ﾙヮﾙود ペ مصل كما يحتوي على مكتبة ومركزﾙ ثقافيا

 وفضاءﾜﾙ للإطعاパ.وأخرプ خاصة بالحماية ﾙلمدنية وﾙلأمن 

 )ﾙلجزء ﾙلتالي لا يتوﾙفق من حيث ﾙلافكاヮ مع ﾙلوﾙقع(
ボسم ﾙنجاﾙ カلمسجد على  كل مجموعه متخصصين في  عاملا  في 60مجموعاﾜ من ﾙلعمال ﾜﾙヱ  3وヮشاﾜ، وヮشتاビ منه تضم كل وﾙحدﾛ  7ق

 ﾜﾙヱ لعمالﾙ من ビلبناء بالإضافة إلى مجموعتاﾙ40  .لجبسﾙ لنقش علىﾙ متخصصين في ﾛحدﾙلمتبقية تحتوي عامل في كل وﾙ ﾜشاヮلخمس وﾙ
عامل  200إلى مجموعة أخرプ تضم  عامل متخصص في ﾙلتهيئة بالاضافة 100على ヮﾙبعة مجموعاﾜ في كل وヮشة، عدد عمال كل مجموعة 

 صص في ﾙلزجاﾞ.متخ
 . عبر بسلسلة عملياﾜ وﾙحدﾛ عن عدد ﾙلعمال ﾙلإجمالي؟1
 . تعرف على ﾙلأشكال ﾙلهندسية ﾙلموجودﾛ وﾙنشأ مثيلا لها؟2
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 لطبﾙ دﾙلأعدﾙ لعشر  ةیعیباستعمالﾙ دﾙلأعدﾙلق ةیوﾙمیو  カلمقربة وتوﾙلجم عیﾙ على ﾚلضرﾙ لطرح وﾙع و
 . بدوビ أقوケﾙ و بوجود أقوケﾙ اﾜیسلاسل عمل

  هندسية ﾜبتوظيفحل مشكلا ﾛلحياﾙ ھندس من ﾜﾙطةیبس ةیإنشاء. 

غاياﾙ ﾜلوضعية ﾙلتعلمية 
 وطبيعتها

 .ﾛヮأو سبو ﾜعلى قصاصا ﾚنص مكتو 

 .لعرضﾙ カجها 
 ﾙلسندﾙ ﾜﾙلتعلمية ﾙلمستعملة

 .بالنسبة للتلاميذ ﾛلجديدﾙ لمفاهيمﾙ لحل لا تظهر بسهولة بسببﾙ ﾛلمتوقعة فكرﾙ ﾜلصعوباﾙ 

 ﾜسلسلة عمليا .ケﾙأقو ビدو 

 .ケﾙبأقو ﾜسلسلة عمليا 

 .لطرحﾙ لجمع وﾙ على ﾚلضرﾙ يع カتو 

 شكال هندسية بسيطةﾙ إنشاء. 

ﾙلموヮﾙد ﾙلمعرفية وﾙلموヮﾙد 
 ﾙلمجندﾛ لحل ﾙلوضعية

 مشكلة ﾜتيجية ملائمة لحل وضعياﾙسترﾙ يعد 
 يلاحظ ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا. 
 بأدلة منطقية ヮيبر  يعبر بكيفية سليمة و

ﾜﾙلـكفاءﾙ  ﾛلمجندﾙ لعرضيةﾙ
 لحل ﾙلوضعية

 يفتخر به  .ヮبط ﾙلتلميذ بالوﾙقع و ﾙلتعرف على ﾙلمسجد ﾙلاعظم و
 يغية من خلال تبرير أعماله カلاماﾙلعربية وﾙ باللغة カﾙلاعتزﾙ. 
 .ヮلأموﾙ في معالجة مشاكل يومية وتسيير ﾜياضيا  مساهمة ﾙلر

 ﾙلقيم و ﾙلموﾙقف
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 ﾙلسنة
 

 متوسط

ﾙ :ビﾙلمتوسط                  أنشطة عدديةلميدﾙ لتعليمﾙ ﾜياضيا ヮ ﾛسعيد ビعقبا 
 (ﾙلعملياﾜ على ﾙلأعدﾙد ﾙلطبيعية وﾙلأعدﾙد ﾙلعشرية ﾙلأول)ﾙلمقطع ﾙلتعلمي:                     

 سلسلة عملياﾜ دوビ أقوﾙケﾙلموヮد:            
 :ﾙلـكفاءﾙ ﾛلـختامية ﾙلمستهدفة

 لطب حلیﾙ دﾙلأعدﾙ باستعمال ﾜلعشر  ةیعیمشكلاﾙ دﾙلأعدﾙلق ةیوﾙمیو  カلمقربة وتوﾙلطرح و سلاسل عمل عیﾙلجمع وﾙ على ﾚلضرﾙیﾜا 
 .طةیبس ةیھندسفي ﾙلھندسة لإنجاカ إنشاءﾜﾙ  همكتسبات وظفیبدوビ أقوケﾙ و بوجود أقوケﾙ و 

 مركباﾙ ﾜلـكفاءﾙ ﾛلمستهدفة:
 عليها ﾜلعملياﾙ د ) طبيعية و عشرية ( و يتحكم فيﾙيعطي معنى للأعد. 
  .لمتعلقة بهاﾙ ﾜلتقنياﾙصها وﾙد ) طبيعية و عشرية( وخوﾙلاعدﾙ متنوعة ﾜيوظف في وضعيا 

   ﾜﾙلـكفاءﾙ لتطوير ﾜلوضعياﾙلقسم وﾙ لتي توفرها أنشطةﾙ ﾜلمناسباﾙ قف.يستثمرﾙلموﾙلقيم وﾙ لعرضية وترسيخﾙ 

 .ケﾙأقو ビبدو ﾜء سلسلة عملياﾙتمكنه من إجر ﾛلمتعلم إلى قاعدﾙ لتعلمية .يتوصلﾙ لوضعيةﾙ فﾙأهد 

  لا تتطلب بحث مطول. 
خصائص ﾙلوضعية ﾙلتعلمية 

 وطبيعتها

 ﾛヮلسبوﾙ أو على ﾜعلى قصاصا ﾚلنص مكتوﾙ لمستعملةﾙ لتعلميةﾙ ﾜﾙلسندﾙ 

 لنصﾙ صحيحة. خطأ في ترجمة ﾜلمتوقعة .إلى سلسلة عملياﾙ ﾜلصعوباﾙ 

 م ﾜلعملياﾙ جعةﾙلعشر  علىرﾙ دﾙلأعدﾙلتمهيد ةيﾙ 
 نص ﾙلوضعية:

 أعطى ﾙلأﾚ لابنه يونس ﾙلذي يدケヮ في ﾙلثانية متوسط مبلغا من ﾙلمال و أوصاピ  بشرﾙء ﾙللوﾙ パカﾙلتالية : 

ية بـثمن   - カغا ﾜمشروبا ﾛヮوヮ150 قا DA  . 

 للحبة ﾙلوﾙحدDA  . ﾛ 15 حبة بيض بـثمن  12 -

- 1 Kg   للحم بثمنﾙ 420 من DA   . 

1- .パカﾙللوﾙ ثمن كل ﾚلتي تمكن يونس من حساﾙ ﾜلعملياﾙ أكتب سلسلة 

 تحقق من صحة ﾙلنتيجة  بحاسبة . -2

 توصل ﾙلى قاعدﾛ تمكنك من حساﾚ  سلسلة عملياﾜ تتضمن  جمع و طرح و ضرﾚ و قسمة -3
 ﾙلحوصلة :

 :بدوビ أقوケﾙ اﾜیحساﾚ سلسلة عمل
 سلسلة عمل ﾚیلحساﾜلعمل اﾙ نجري ケﾙأقو ビیجمع وطرح بدوﾜبھایحسب ترت ا. 
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 مثال:
 
 

 سلسلة عمل ﾚیلحساﾜلعمل اﾙ نجري ケﾙأقو ビوقسمة بدو ﾚیضرﾜبھایحسب ترت ا. 

 مثال:

 
 سلسلة عمل ﾚیحساﾜأو ا ﾚلضرﾙ نجري ケﾙأقو ビلطرح بدوﾙ لجمع أوﾙ أو قسمة مع ﾚلقسمة ضرﾙ  لجمع أوﾙ قبل

 .ﾙلطرح

 مثال:

  
ヮلاستثماﾙ ﾛإعاد 

 14ص  40تـمرين ヮقم 
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 ﾙلسنة
 

 متوسط

ﾙ :ビﾙلمتوسط                   أنشطة عدديةلميدﾙ لتعليمﾙ ﾜياضيا ヮ ﾛسعيد ビعقبا 
 (ﾙلعملياﾜ على ﾙلأعدﾙد ﾙلطبيعية وﾙلأعدﾙد ﾙلعشرية ﾙلأول)ﾙلمقطع ﾙلتعلمي:                     

 أقوケﾙبسلسلة عملياﾙ ﾜلموヮد:            
 :ﾙلـكفاءﾙ ﾛلـختامية ﾙلمستهدفة

 لطب حلیﾙ دﾙلأعدﾙ باستعمال ﾜلعشر  ةیعیمشكلاﾙ دﾙلأعدﾙلق ةیوﾙمیو  カلمقربة وتوﾙلطرح و سلاسل عمل عیﾙلجمع وﾙ على ﾚلضرﾙیﾜا 
 .طةیبس ةیفي ﾙلھندسة لإنجاカ إنشاءﾜﾙ ھندس همكتسبات وظفیبدوビ أقوケﾙ و بوجود أقوケﾙ و 

 مركباﾙ ﾜلـكفاءﾙ ﾛلمستهدفة:
 عليها ﾜلعملياﾙ د ) طبيعية و عشرية ( و يتحكم فيﾙيعطي معنى للأعد. 
  .لمتعلقة بهاﾙ ﾜلتقنياﾙصها وﾙد ) طبيعية و عشرية( وخوﾙلاعدﾙ متنوعة ﾜيوظف في وضعيا 

  لعرضيةﾙ ﾜﾙلـكفاءﾙ لتطوير ﾜلوضعياﾙلقسم وﾙ لتي توفرها أنشطةﾙ ﾜلمناسباﾙ قف. يستثمرﾙلموﾙلقيم وﾙ وترسيخ 

 ب ﾜء سلسلة عملياﾙتمكنه من إجر ﾛلمتعلم إلى قاعدﾙ ل وجوديتوصلﾙ.ケﾙلتعلمية .أقوﾙ لوضعيةﾙ فﾙأهد 

  لا تتطلب بحث مطول. 
خصائص ﾙلوضعية ﾙلتعلمية 

 وطبيعتها

 ﾛヮلسبوﾙ أو على ﾜعلى قصاصا ﾚلنص مكتوﾙ لمستعملةﾙ لتعلميةﾙ ﾜﾙلسندﾙ 

 لنص إلىﾙ صحيحة. خطأ في ترجمة ﾜلمتوقعة .سلسلة عملياﾙ ﾜلصعوباﾙ 

 :لتاليةﾙ ﾜلعملياﾙ أحسب سلسلة � = 3に ÷ ね − に + 7 ×  ﾙلتمهيد 3
 نص ﾙلوضعية:

   محفظة ثمنها ビﾙمرو プشترﾙ سيヮلمدﾙ لدخولﾙ  2500 بمناسبة DA   يس بسعر  5وヮﾙ55 كر DA   ﾚحد و كتاﾙلوﾙ ケﾙللـكر
ياضياﾜ بسعر  ヮ310 DA   حبر بـ パ40و ثلاثة أقلا DA  . حدﾙلوﾙ قتين  من فئة  للقلمヮللبائع و パ2000 قد DA  . 

 أكتب سلسلة ﾙلعملياﾙ ﾜلتي تمكن مروビﾙ  من حساﾙ ﾚلمبلغ ﾙلذي سيرجعه ﾙلبائع . -1

 تحقق من صحة ﾙلنتيجة  بحاسبة . -2

 توصل ﾙلى قاعدﾛ تمكنك من حساﾚ  سلسلة عملياﾜ تتضمن  أقوﾙسا . -3
 ﾙلحوصلة :

 :أقوケﾙب اﾜیحساﾚ سلسلة عمل
 سلسلة عمل ﾚیلحساﾜلعمل اﾙ نجري ケﾙیبأقوﾜلتي ب اﾙخل نیﾙلدﾙ ケﾙبدء بالأقو ケﾙةیأقو. 

 :مثال 
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 ヮلاستثماﾙ ﾛإعاد 
 14ص  80تـمرين ヮقم 
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 ﾙلسنة
 

 متوسط

ﾙ :ビﾙلمتوسط                  أنشطة عدديةلميدﾙ لتعليمﾙ ﾜياضيا ヮ ﾛسعيد ビعقبا 
 (ﾙلعملياﾜ على ﾙلأعدﾙد ﾙلطبيعية وﾙلأعدﾙد ﾙلعشرية ﾙلأول)ﾙلمقطع ﾙلتعلمي:                     

 تابةـﾙصطلاحاﾙ ﾜلـكﾙلموヮد:            
 :ﾙلـكفاءﾙ ﾛلـختامية ﾙلمستهدفة

 لطب حلیﾙ دﾙلأعدﾙ باستعمال ﾜلعشر  ةیعیمشكلاﾙ دﾙلأعدﾙلق ةیوﾙمیو  カلمقربة وتوﾙلطرح و سلاسل عمل عیﾙلجمع وﾙ على ﾚلضرﾙیﾜا 
 .طةیبس ةیفي ﾙلھندسة لإنجاカ إنشاءﾜﾙ ھندس همكتسبات وظفیبدوビ أقوケﾙ و بوجود أقوケﾙ و 

 مركباﾙ ﾜلـكفاءﾙ ﾛلمستهدفة:
 عليها ﾜلعملياﾙ د ) طبيعية و عشرية ( و يتحكم فيﾙيعطي معنى للأعد. 
  .لمتعلقة بهاﾙ ﾜلتقنياﾙصها وﾙد ) طبيعية و عشرية( وخوﾙلاعدﾙ متنوعة ﾜيوظف في وضعيا 

   لعرضيةﾙ ﾜﾙلـكفاءﾙ لتطوير ﾜلوضعياﾙلقسم وﾙ لتي توفرها أنشطةﾙ ﾜلمناسباﾙ قف.يستثمرﾙلموﾙلقيم وﾙ وترسيخ 

 في حاسبة ﾜلى كيفية إدخال كسر بسطه أو مقامه سلسلة عملياﾙ لوصولﾙ. لتعلميةﾙ لوضعيةﾙ فﾙأهد 

  لا تتطلب بحث مطول. 
خصائص ﾙلوضعية ﾙلتعلمية 

 وطبيعتها

 ﾛヮلسبوﾙ أو على ﾜعلى قصاصا ﾚلنص مكتوﾙ لمستعملةﾙ لتعلميةﾙ ﾜﾙلسندﾙ 

  مع إهمال ﾛヮلعباﾙ كتابة.ケﾙلأقوﾙ لمتوقعةﾙ ﾜلصعوباﾙ 

 يو لتذكير بأو.ケﾙلأقوﾙ ،ﾜلعملياﾙ لتمهيد ةﾙ 
 نص ﾙلوضعية:

 ﾚلحساA = 1替+6 戴+1 . عن قوسين ﾛヮعبا パلمقاﾙ لبسط وﾙ كلا من ビﾙ نفرض 

  كتبﾙA . حسبهﾙ خط  كسر ثم ビدو 
   ﾛヮلعباﾙ ﾚعد حساﾙA . لحاسبةﾙ لآلةﾙ مستعملا 

  ﾛヮلعباﾙ حجزنا ﾙヱﾙなは + ね ÷ ね + な  لتي ستظهر ؟ﾙ لنتيجةﾙ لحاسبة , ما هيﾙ لالةﾙ على 

 
 ﾙلحوصلة :

 تابة ﾙلـكسريةـﾙلـك

 وﾙلأقوケﾙ.÷ لإدخال كسر بسطه أو مقامه سلسلة عملياﾜ في حاسبة نستعمل ﾙلعلامة  -
� مثال:  = なね + なは ねの − 3ど  A = 岫なね + なは) ÷ 岫ねの − 3ど) 
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ピدناﾙ بطﾙلرﾙ من ﾛسعيد ビلى مجموعة عقباﾙ نضمﾙ ﾜلوضعياﾙو ﾜﾙلمذكرﾙ للمزيد من: 
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A = 3ど ÷ なの A = に 

 
 

 ×  حذف ﾙلعلامة
 قوケ.عندما يليها حرف أو × تحذف ﾙلعلامة 

 أمثلة:
 a × 5 = 5 aو a = 5 a × 5* بين عدد وحرف              

 a × b = a b* بين حرفين                 

                ケ2* بين عدد وقو × ( a + 6 ) = 2 ( a + 6) 

     ケبين حرف وقو *k × (a + b ) = k (a + b) 
 (b + 3)(a – 5) = (b + 3) × (a – 5)* بين قوسين       

 
ヮلاستثماﾙ ﾛإعاد 

 51ص  16تـمرين ヮقم 
 15ص  17تـمرين ヮقم 
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ピدناﾙ بطﾙلرﾙ من ﾛسعيد ビلى مجموعة عقباﾙ نضمﾙ ﾜلوضعياﾙو ﾜﾙلمذكرﾙ للمزيد من: 
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 ﾙلسنة
 

 متوسط

ﾙ :ビﾙلمتوسط                   أنشطة عدديةلميدﾙ لتعليمﾙ ﾜياضيا ヮ ﾛسعيد ビعقبا 
 (ﾙلعملياﾜ على ﾙلأعدﾙد ﾙلطبيعية وﾙلأعدﾙد ﾙلعشرية ﾙلأول)ﾙلمقطع ﾙلتعلمي:                     

يع ﾙلضرﾚ على ﾙلجمع و ﾙلطرحﾙلموヮد:             カتو 
 :ﾙلـكفاءﾙ ﾛلـختامية ﾙلمستهدفة

 لطب حلیﾙ دﾙلأعدﾙ باستعمال ﾜلعشر  ةیعیمشكلاﾙ دﾙلأعدﾙلق ةیوﾙمیو  カلمقربة وتوﾙلطرح و سلاسل عمل عیﾙلجمع وﾙ على ﾚلضرﾙیﾜا 
 .طةیبس ةیلإنجاカ إنشاءﾜﾙ ھندس في ﾙلھندسة همكتسبات وظفیبدوビ أقوケﾙ و بوجود أقوケﾙ و 

 مركباﾙ ﾜلـكفاءﾙ ﾛلمستهدفة:
 عليها ﾜلعملياﾙ د ) طبيعية و عشرية ( و يتحكم فيﾙيعطي معنى للأعد. 
  .لمتعلقة بهاﾙ ﾜلتقنياﾙصها وﾙد ) طبيعية و عشرية( وخوﾙلاعدﾙ متنوعة ﾜيوظف في وضعيا 

   ﾜلوضعياﾙلقسم وﾙ لتي توفرها أنشطةﾙ ﾜلمناسباﾙ قف.يستثمرﾙلموﾙلقيم وﾙ لعرضية وترسيخﾙ ﾜﾙلـكفاءﾙ لتطوير 

 .لطرحﾙ لجمع وﾙ  على ﾚلضرﾙ يع カلى خاصية توﾙ لتوصلﾙ لتعلميةﾙ لوضعيةﾙ فﾙأهد 

  لا تتطلب بحث مطول. 
خصائص ﾙلوضعية ﾙلتعلمية 

 وطبيعتها

 ﾛヮلسبوﾙ أو على ﾜعلى قصاصا ﾚلنص مكتوﾙ لمستعملةﾙ لتعلميةﾙ ﾜﾙلسندﾙ 

   ﾚلحساﾙ عدﾙلمتوقعة .خطأ في تطبيق قوﾙ ﾜلصعوباﾙ 

 يةتذكير بأو  ﾙلتمهيد ساحة ﾙلمستطيل.مﾙلعملياﾙ ،ﾜلأقوケﾙ،  لو
 نص ﾙلوضعية:

  لجمعﾙ على ﾚلضرﾙ يع カتو 

 لاحظ ﾙلشكل ﾙلأتي : ) وحدﾙ ﾛلطول هي ﾙلسنتمتر(   
يقتين مختلفتين    ACDFمساحة ﾙلمستطيل  Sأحسب بطر

 
  لطرحﾙ على ﾚلضرﾙ يع カتو 

 لاحظ ﾙلشكل ﾙلأتي : ) وحدﾙ ﾛلطول هي ﾙلسنتمتر(  
يقتين مختلفتين .  ABEFأحسب مساحة ﾙلمستطيل   بطر
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ピدناﾙ بطﾙلرﾙ من ﾛسعيد ビلى مجموعة عقباﾙ نضمﾙ ﾜلوضعياﾙو ﾜﾙلمذكرﾙ للمزيد من: 
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 ﾙلحوصلة :
 ،لنتيجتينﾙ لعدد ثم نجمعﾙ ﾙلمجموع في هذﾙ كلا من حدي ﾚمجموع في عدد نضر ﾚأي لضر�岫欠 + 決) = �欠 + �決      

 

 

  ﾚفرق في عدد نضر ﾚلنتيجتين، أي:لضرﾙ لعدد ثم نطرحﾙ ﾙلفرق في هذﾙ أي   كلا من حدي�岫欠 − 決) = �欠 − �決 

 لطرحﾙ لجمع وﾙ يعي بالنسبة إلى カتو ﾚلضرﾙ ビنقول إ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :1مثال
A = 5 (a + 7) 

 A   = 5 × a + 5 × 7 

 A   = 5a + 35 

 :2مثال
B = 9 (a - b) 
B= 9 × a - 9 × b 

B  = 9a – 9b 

ヮلاستثماﾙ ﾛإعاد 
 71ص  01تـمرين ヮقم 
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ピدناﾙ بطﾙلرﾙ من ﾛسعيد ビلى مجموعة عقباﾙ نضمﾙ ﾜلوضعياﾙو ﾜﾙلمذكرﾙ للمزيد من: 
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 ﾙلسنة
 

 متوسط

ﾙ :ビﾙلمتوسط                 أنشطة هندسية  لميدﾙ لتعليمﾙ ﾜياضيا ヮ ﾛسعيد ビعقبا 
 (إنشاء ﾙشكال هندسية بسيطة ﾙلأول)ﾙلمقطع ﾙلتعلمي:                     

 إنشاء مستقيمين متعامدينﾙلموヮد:            
 :ﾙلـكفاءﾙ ﾛلـختامية ﾙلمستهدفة

 لطب حلیﾙ دﾙلأعدﾙ باستعمال ﾜلعشر  ةیعیمشكلاﾙ دﾙلأعدﾙلق ةیوﾙمیو  カلمقربة وتوﾙلطرح و سلاسل عمل عیﾙلجمع وﾙ على ﾚلضرﾙیﾜا 
 .طةیبس ةیفي ﾙلھندسة لإنجاカ إنشاءﾜﾙ ھندس همكتسبات وظفیبدوビ أقوケﾙ و بوجود أقوケﾙ و 

ﾜلمستهدفة: مركباﾙ ﾛلـكفاءﾙ 
  لاستقاميةﾙ( صاﾙتسمح بإنشاء شكل هندسي بسيط و يمتلك خو ﾜص و تقنياﾙيتعرف على خو ’ ﾜمصطلحا ،) يカﾙلتوﾙ ، لتعامدﾙ

 .و ヮموカ و تعابير متعلقة بالكائناﾙ ﾜلهندسية ﾙلمألوفة
 لمتعلقة بها و  ينشئهاﾙ カلرموﾙ لمستوي وﾙ لهندسية منﾙ لاشكالﾙ صﾙبسيطة.  يوظف خو ﾜﾙوتبرير ﾜستدلالاﾙ سليمة و ينجز ﾜبتقنيا 

    .قفﾙلموﾙلقيم وﾙ لعرضية وترسيخﾙ ﾜﾙلـكفاءﾙ لتطوير ﾜلوضعياﾙلقسم وﾙ لتي توفرها أنشطةﾙ ﾜلمناسباﾙ يستثمر 

 . ئية  سليمةﾙتية و إجرﾙدﾙ ﾜبتقنيا ﾛمتعامد ﾜنشاء مستقيماﾙ لمتعلم إلىﾙ لتعلمية يتوصلﾙ لوضعيةﾙ فﾙأهد 

  لا تتطلب بحث مطول. 
خصائص ﾙلوضعية ﾙلتعلمية 

 وطبيعتها

 ﾛヮلسبوﾙ أو على ﾜعلى قصاصا ﾚلنص مكتوﾙ لمستعملةﾙ لتعلميةﾙ ﾜﾙلسندﾙ 

 .لهندسيةﾙ ﾜﾙلادوﾙ لتحكم فيﾙ ئية  و صعوبة فيﾙلمتوقعة عشوﾙ ﾜلصعوباﾙ 

  لصفحة  1أستعدﾙ103. لتمهيدﾙ 
 نص ﾙلوضعية:

 �ﾙلنقطة  عند ﾙلأヮض في عمود إناﾛヮ لغرケ مخطط يملك سونلغاカ شركة لدプ مقاول

  �ﾙلنقطة  إلى يصل  ﾙلاヮض عن وヮﾙتفاعه

 ﾙلأヮض مع ﾙلاناﾛヮ عمود وضعية ستكوビ كيف (1

 : بالـكوﾙ ケلمخطط ヮسم أكمل (2

 
يقة وﾙلمسطرﾛ بهذピ بالمدوﾙ ヮلمخطط هذﾙ ﾙلمهندヮ ケسم (3  : يتممه ولم ﾙلطر
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ピدناﾙ بطﾙلرﾙ من ﾛسعيد ビلى مجموعة عقباﾙ نضمﾙ ﾜلوضعياﾙو ﾜﾙلمذكرﾙ للمزيد من: 
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 بالمدوヮ وﾙلمسطرﾙ ﾛلمصمم فيه بدأ ما وأتمم للشكل مثيلا أنجز 
 ﾙلحوصلة :

 .فقط ﾛحدﾙفي نقطة و ビيشتركا ビهما مستقيما ビلمتقاطعاﾙ ビلمستقيماﾙ 

 ية قائمة  ﾙلمستقيماﾙ ビلمتعامدビﾙ هما مستقيماビ متقاطعاビ ويشكلاﾙカ ビو
 مثال :

 ビلمستقيماﾙ岫�)  و岫�′)  : ونكتب ビﾙمتعامد岫�′) ⊥ 岫�). 

 

 

 : ヮلتعامد بالمدوﾙ سمヮ ﾜﾙخطو 

 A ويشمل )∆( على ﾙلعمودي )∆′(أヮسم ﾙلمستقيم  مثال :

  نعين نقطتينB  وC  لمستقيمﾙ على)∆( 

  ピمركز ﾛئرﾙننشئ قوسا من دB لنقطةﾙ ويشمل  A  
  ピمركز ﾛئرﾙلفتحة قوسا من دﾙ ننشئ بنفسC  لنقطةﾙ لاول فيﾙ ケلقوﾙ يقطع  ’Aو

 

 

 

 

 

 

 
ヮلاستثماﾙ ﾛإعاد 

 110ص  01تـمرين ヮقم 
 110ص  02تـمرين ヮقم 
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ピدناﾙ بطﾙلرﾙ من ﾛسعيد ビلى مجموعة عقباﾙ نضمﾙ ﾜلوضعياﾙو ﾜﾙلمذكرﾙ للمزيد من: 
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 ﾙلسنة
 

 متوسط

ﾙ :ビﾙلمتوسط                أنشطة هندسية  لميدﾙ لتعليمﾙ ﾜياضيا ヮ ﾛسعيد ビعقبا 
 (إنشاء ﾙشكال هندسية بسيطة ﾙلأول)ﾙلمقطع ﾙلتعلمي:                     

يين ﾙلموヮد:             カﾙإنشاء مستقيمين متو 
 :ﾙلـكفاءﾙ ﾛلـختامية ﾙلمستهدفة

 لطب حلیﾙ دﾙلأعدﾙ باستعمال ﾜلعشر  ةیعیمشكلاﾙ دﾙلأعدﾙلق ةیوﾙمیو  カلمقربة وتوﾙلطرح و سلاسل عمل عیﾙلجمع وﾙ على ﾚلضرﾙیﾜا 
 .طةیبس ةیفي ﾙلھندسة لإنجاカ إنشاءﾜﾙ ھندس همكتسبات وظفیبدوビ أقوケﾙ و بوجود أقوケﾙ و 

 مركباﾙ ﾜلـكفاءﾙ ﾛلمستهدفة:
  لاستقاميةﾙ( صاﾙتسمح بإنشاء شكل هندسي بسيط و يمتلك خو ﾜص و تقنياﾙيتعرف على خو ’ ﾜمصطلحا ،) يカﾙلتوﾙ ، لتعامدﾙ

 .و ヮموカ و تعابير متعلقة بالكائناﾙ ﾜلهندسية ﾙلمألوفة
 لمتعلقة بها و  ينشئهاﾙ カلرموﾙ لمستوي وﾙ لهندسية منﾙ لاشكالﾙ صﾙبسيطة.  يوظف خو ﾜﾙوتبرير ﾜستدلالاﾙ سليمة و ينجز ﾜبتقنيا 

    .قفﾙلموﾙلقيم وﾙ لعرضية وترسيخﾙ ﾜﾙلـكفاءﾙ لتطوير ﾜلوضعياﾙلقسم وﾙ لتي توفرها أنشطةﾙ ﾜلمناسباﾙ يستثمر 

 . ئية  سليمةﾙتية و إجرﾙدﾙ ﾜية  بتقنيا カﾙمتو ﾜنشاء مستقيماﾙ لمتعلم إلىﾙ لتعلمية يتوصلﾙ لوضعيةﾙ فﾙأهد 

  لا تتطلب بحث مطول. 
خصائص ﾙلوضعية ﾙلتعلمية 

 وطبيعتها

 ﾛヮلسبوﾙ أو على ﾜعلى قصاصا ﾚلنص مكتوﾙ لمستعملةﾙ لتعلميةﾙ ﾜﾙلسندﾙ 

 .لهندسيةﾙ ﾜﾙلادوﾙ لتحكم فيﾙ ئية  و صعوبة فيﾙلمتوقعة عشوﾙ ﾜلصعوباﾙ 

  ケヮلتمهيد عامدين.إنشاء مستقيمين متتذكير حول دﾙ 
 نص ﾙلوضعية:

 هذピ بعض مرﾙحل إنشاء مستقيم يوカﾙي مستقيم و يشمل نقطة معلومة .
 هل يمكنك إتماﾙ パلمرﾙحل.
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ピدناﾙ بطﾙلرﾙ من ﾛسعيد ビلى مجموعة عقباﾙ نضمﾙ ﾜلوضعياﾙو ﾜﾙلمذكرﾙ للمزيد من: 
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 ﾙلحوصلة :
ビفي نقطة أو متطابقا ビلا يشتركا ビهما مستقيما ビيا カﾙلمتوﾙ ビلمستقيماﾙ 

 مثال :
 ビلمستقيماﾙ岫�)  و岫�′) : ونكتب ビيا カﾙمتو岫�′) ∥ 岫�) 

 ヮي بالمدوカﾙلتوﾙ سمヮ ﾜﾙخطو 

 A ويشمل ﾙ (G)لموカﾙي لـ G) ′(أヮسم ﾙلمستقيم  مثال :
  ピمركز ﾛئرﾙننشئ قوسا من دA  يقطع  Bفي   (G)و

  ピمركز ﾛئرﾙلفتحة قوسا من دﾙ ننشئ بنفسB يقطع  Cفي    (G)و

  ピمركز ﾛئرﾙلفتحة قوسا من دﾙ ننشئ بنفسC  لنقطةﾙ لاول فيﾙ ケلقوﾙ يقطع  dو

 
 

  :1خاصية 
ياﾙ ビلمستقيماﾙ ビلعمودياビ عل カﾙمستقيم ثالث متو. 

 
 
 

 :2خاصية 
ペ على ﾙلأخر. يين يكوビ عموديا カﾙلمتوﾙ لمستقيمينﾙ لعمودي على أحدﾙ لمستقيمﾙ 

 

 
 

ヮلاستثماﾙ ﾛإعاد 
 110ص 03تـمرين ヮقم 

 
 

 :ビكا ﾙヱإ(d1)⟘(d)  و(d2)⟘(d)  

 :ビفإ(d1)∥(d2) 
 

ビكا ﾙヱإ: (d1)⫽(d2) و (d)⟘(d1)  
ビفإ: (d)⟘(d2) 
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ピدناﾙ بطﾙلرﾙ من ﾛسعيد ビلى مجموعة عقباﾙ نضمﾙ ﾜلوضعياﾙو ﾜﾙلمذكرﾙ للمزيد من: 
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 ﾙلسنة
 

 متوسط

ﾙ :ビﾙلمتوسط                  أنشطة هندسية  لميدﾙ لتعليمﾙ ﾜياضيا ヮ ﾛسعيد ビعقبا 
 (إنشاء ﾙشكال هندسية بسيطة ﾙلأول)ﾙلمقطع ﾙلتعلمي:                     

 إنشاء محوヮ قطعة مستقيمﾙلموヮد:            
 :ﾙلـكفاءﾙ ﾛلـختامية ﾙلمستهدفة

 لطب حلیﾙ دﾙلأعدﾙ باستعمال ﾜلعشر  ةیعیمشكلاﾙ دﾙلأعدﾙلق ةیوﾙمیو  カلمقربة وتوﾙلطرح و سلاسل عمل عیﾙلجمع وﾙ على ﾚلضرﾙیﾜا 
 .طةیبس ةیفي ﾙلھندسة لإنجاカ إنشاءﾜﾙ ھندس همكتسبات وظفیبدوビ أقوケﾙ و بوجود أقوケﾙ و 

 ﾜلمستهدفة:مركباﾙ ﾛلـكفاءﾙ 
  لاستقاميةﾙ( صاﾙتسمح بإنشاء شكل هندسي بسيط و يمتلك خو ﾜص و تقنياﾙيتعرف على خو ’ ﾜمصطلحا ،) يカﾙلتوﾙ ، لتعامدﾙ

 .و ヮموカ و تعابير متعلقة بالكائناﾙ ﾜلهندسية ﾙلمألوفة
 لمتعلقة بها و  ينشئهاﾙ カلرموﾙ لمستوي وﾙ لهندسية منﾙ لاشكالﾙ صﾙبسيطة.  يوظف خو ﾜﾙوتبرير ﾜستدلالاﾙ سليمة و ينجز ﾜبتقنيا 

    .قفﾙلموﾙلقيم وﾙ لعرضية وترسيخﾙ ﾜﾙلـكفاءﾙ لتطوير ﾜلوضعياﾙلقسم وﾙ لتي توفرها أنشطةﾙ ﾜلمناسباﾙ يستثمر 

  نشاءﾙ لمتعلم إلىﾙ قطعة   يتوصل ヮئية  سليمة .محوﾙتية و إجرﾙدﾙ ﾜلتعلمية بتقنياﾙ لوضعيةﾙ فﾙأهد 

  لا تتطلب بحث مطول. 
خصائص ﾙلوضعية ﾙلتعلمية 

 وطبيعتها

 ﾛヮلسبوﾙ أو على ﾜعلى قصاصا ﾚلنص مكتوﾙ لمستعملةﾙ لتعلميةﾙ ﾜﾙلسندﾙ 

 .لهندسيةﾙ ﾜﾙلادوﾙ لتحكم فيﾙ ئية  و صعوبة فيﾙلمتوقعة عشوﾙ ﾜلصعوباﾙ 

  ケヮيينإنشاء مستقيمين متتذكير حول د カﾙلتمهيد .وﾙ 
 نص ﾙلوضعية:

 ؟ ビカﾙفي بيتك ليبقى متو ヮلإطاﾙ ﾙكيف ستعلق هذ 

  ヮلإطاﾙ حافة ヮسم محوヮأAB   : حيثAB = 11 cm 
  لتثبيتﾙ هل برغيN   ヮلى محوﾙ سينتمي[AB]  . 
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 :ﾙلحوصلة 
 .محوヮ قطعة هو ﾙلمستقيم ﾙلعمودي على هذﾙ ピلقطعة في منتصفها

 مثال:
  لأビ : [罫�]محوﾙ ヮلقطعة  (�ﾙ岫لمستقيم 

 岫�) ⊥ 岫�罫)  و�� = �罫 

 

 :خاصية 
ية ﾙلبعد عن طرفي قطعة فهي تنتمي إلى محوヮ هذﾙ ピلقطعة  .كل نقطة متساو

 مثال:
 : فنقول أMH = MP ビلدينا : 

M  لقطعةﾙ ヮتنتمي إلى محو[茎�] 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ヮلاستثماﾙ ﾛإعاد 
 110ص 09تـمرين ヮقم 
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 ﾙلسنة
 

 متوسط

ﾙ :ビﾙلمتوسط                  أنشطة هندسية  لميدﾙ لتعليمﾙ ﾜياضيا ヮ ﾛسعيد ビعقبا 
 (إنشاء ﾙشكال هندسية بسيطة ﾙلأول)ﾙلمقطع ﾙلتعلمي:                     

يةإنشاء ﾙلموヮد:              منصف ﾙカو
 :ﾙلـكفاءﾙ ﾛلـختامية ﾙلمستهدفة

 لطب حلیﾙ دﾙلأعدﾙ باستعمال ﾜلعشر  ةیعیمشكلاﾙ دﾙلأعدﾙلق ةیوﾙمیو  カلمقربة وتوﾙلطرح و سلاسل عمل عیﾙلجمع وﾙ على ﾚلضرﾙیﾜا 
 .طةیبس ةیفي ﾙلھندسة لإنجاカ إنشاءﾜﾙ ھندس همكتسبات وظفیبدوビ أقوケﾙ و بوجود أقوケﾙ و 

 ﾜلمستهدفة:مركباﾙ ﾛلـكفاءﾙ 
  لاستقاميةﾙ( صاﾙتسمح بإنشاء شكل هندسي بسيط و يمتلك خو ﾜص و تقنياﾙيتعرف على خو ’ ﾜمصطلحا ،) يカﾙلتوﾙ ، لتعامدﾙ

 .و ヮموカ و تعابير متعلقة بالكائناﾙ ﾜلهندسية ﾙلمألوفة
 لمتعلقة بها و  ينشئهاﾙ カلرموﾙ لمستوي وﾙ لهندسية منﾙ لاشكالﾙ صﾙبسيطة.  يوظف خو ﾜﾙوتبرير ﾜستدلالاﾙ سليمة و ينجز ﾜبتقنيا 

    .قفﾙلموﾙلقيم وﾙ لعرضية وترسيخﾙ ﾜﾙلـكفاءﾙ لتطوير ﾜلوضعياﾙلقسم وﾙ لتي توفرها أنشطةﾙ ﾜلمناسباﾙ يستثمر 

  نشاءﾙ لمتعلم إلىﾙ ية يتوصل  أهدﾙف ﾙلوضعية ﾙلتعلمية بتقنياﾙ ﾜدﾙتية و إجرﾙئية  سليمة .منصف ﾙカو

  لا تتطلب بحث مطول. 
خصائص ﾙلوضعية ﾙلتعلمية 

 وطبيعتها

 ﾛヮلسبوﾙ أو على ﾜعلى قصاصا ﾚلنص مكتوﾙ لمستعملةﾙ لتعلميةﾙ ﾜﾙلسندﾙ 

 .لهندسيةﾙ ﾜﾙلادوﾙ لتحكم فيﾙ ئية  و صعوبة فيﾙلمتوقعة عشوﾙ ﾜلصعوباﾙ 

  ケヮقطعة مستقيمإنشاء تذكير حول د ヮلتمهيد .محوﾙ 
 نص ﾙلوضعية:

 .ﾙلشكل ﾙلمقابل يمثل قطعة أヮض وヮثها ﾙلأخوビﾙ   مرﾙد وحساパ عن أبيهما
 يريد ﾙلأخوビﾙ تقاسم قطعة ﾙلأヮض بالتساوي , ساعدهما في ヱلك.
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 :ﾙلحوصلة 
 ويتين متقايستينﾙカ ية هو نصف مستقيم يقسمها إلى  منصف ﾙカو

  
 مثال

ية  ̂�ﾙ�継لزﾙو = 7は°  منصفها[継経)  

継経̂�يقسمها ﾙلى ﾙカويتين متقايستين = 経継�̂ = 3ぱ° 
 ヮية بالمدو  ヮسم منصف ﾙカو
  ピنرسم قوسا مركزO  ية في  .’Iو Iيقطع ضلعي ﾙلزﾙو

  مركزهما ﾛئرﾙبفتحة ثابتة نرسم قوسين متقاطعين من دI وI’. 

  لذي مبدأﾙ لنصف مستقيمﾙ نرسمE . لقوسينﾙ ويشمل تقاطع 
 

 

 
 

ヮلاستثماﾙ ﾛإعاد 
 111ص 11تـمرين ヮقم 
 111ص 12تـمرين ヮقم 
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 ﾙلسنة
 

 متوسط

ﾙ :ビﾙلمتوسط               أنشطة هندسية  لميدﾙ لتعليمﾙ ﾜياضيا ヮ ﾛسعيد ビعقبا 
 (إنشاء ﾙشكال هندسية بسيطة ﾙلأول)ﾙلمقطع ﾙلتعلمي:                     

 إنشاء مثلثاﾜ خاصةﾙلموヮد:            
 :ﾙلـكفاءﾙ ﾛلـختامية ﾙلمستهدفة

 لطب حلیﾙ دﾙلأعدﾙ باستعمال ﾜلعشر  ةیعیمشكلاﾙ دﾙلأعدﾙلق ةیوﾙمیو  カلمقربة وتوﾙلطرح و سلاسل عمل عیﾙلجمع وﾙ على ﾚلضرﾙیﾜا 
 .طةیبس ةیفي ﾙلھندسة لإنجاカ إنشاءﾜﾙ ھندس همكتسبات وظفیبدوビ أقوケﾙ و بوجود أقوケﾙ و 

 ﾜلمستهدفة:مركباﾙ ﾛلـكفاءﾙ 
  لاستقاميةﾙ( صاﾙتسمح بإنشاء شكل هندسي بسيط و يمتلك خو ﾜص و تقنياﾙيتعرف على خو ’ ﾜمصطلحا ،) يカﾙلتوﾙ ، لتعامدﾙ

 .و ヮموカ و تعابير متعلقة بالكائناﾙ ﾜلهندسية ﾙلمألوفة
 لمتعلقة بها و  ينشئهاﾙ カلرموﾙ لمستوي وﾙ لهندسية منﾙ لاشكالﾙ صﾙبسيطة.  يوظف خو ﾜﾙوتبرير ﾜستدلالاﾙ سليمة و ينجز ﾜبتقنيا 

    .قفﾙلموﾙلقيم وﾙ لعرضية وترسيخﾙ ﾜﾙلـكفاءﾙ لتطوير ﾜلوضعياﾙلقسم وﾙ لتي توفرها أنشطةﾙ ﾜلمناسباﾙ يستثمر 

  نشاءﾙ لمتعلم إلىﾙ خاصة يتوصل ﾜئية  سليمة .مثلثاﾙتية و إجرﾙدﾙ ﾜلتعلمية بتقنياﾙ لوضعيةﾙ فﾙأهد 

  لا تتطلب بحث مطول. 
خصائص ﾙلوضعية ﾙلتعلمية 

 وطبيعتها

 ﾛヮلسبوﾙ أو على ﾜعلى قصاصا ﾚلنص مكتوﾙ لمستعملةﾙ لتعلميةﾙ ﾜﾙلسندﾙ 

 .لهندسيةﾙ ﾜﾙلادوﾙ لتحكم فيﾙ ئية  و صعوبة فيﾙلمتوقعة عشوﾙ ﾜلصعوباﾙ 

  ケヮإنشاء تذكير حول د ヮيةمحو  ﾙلتمهيد .منصف ﾙカو
 نص ﾙلوضعية:

 パخطر قاد ドهنا ビيق تفيد بأ  هذピ لافتة طر
 لهندسي ؟ﾙ ماهو شكلها 

 ﾛلمعطاﾙ لﾙو بالأطو ﾜﾙأعد إنشائها بالأدو.  
 
 
 
 
 

 :ﾙلحوصلة 
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  لأضلاعﾙ لمثاللإنشاء مثلث متقايسﾙ حل ﾜﾙنتبع خطو. 

 مثال: 
 AB=4.5 cmمتقايس ﾙلأضلاع طول ضلعه ABCأنشئ مثلث 

  لقطعةﾙ ننشأAB=4.5 cm . 

  نصف قطرهما ﾛئرﾙ4.5ننشئ قوسين من د cm  ومركزيهماA   وB . 

  لقوسين هيﾙ نقطة تقاطعC لنقطﾙ ثم نوصل بين 

 
 

 لمثالﾙ حل ﾜﾙلإنشاء مثلث قائم نتبع خطو 

 مثال: 
  GE= 3cmو  GF=6cmحيث :  Gقائم في  EFGأنشئ مثلث  

 . GF=6 cmننشأ ﾙلقطعة 

 ケننشئ بالـكوGE= 3cm   حيث岫罫�) ⊥ 岫罫継) 

 ヮلاستثماﾙ ﾛإعاد 
 111ص 71تـمرين ヮقم 
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 ﾙلسنة
 

 متوسط

  :ビﾙلميدﾙلمتوسط      و أنشطة هندسية أنشطة عدديةﾙ لتعليمﾙ ﾜياضيا ヮ ﾛسعيد ビعقبا 
 ﾙلأولﾙلمقطع ﾙلتعلمي:               

              ﾞوضعية إدما  
 :ﾙلمستهدفةﾙلـكفاءﾙ ﾛلـختامية 

 لطب حلیﾙ دﾙلأعدﾙ باستعمال ﾜلعشر  ةیعیمشكلاﾙ دﾙلأعدﾙلق ةیوﾙمیو  カلمقربة وتوﾙلطرح و سلاسل عمل عیﾙلجمع وﾙ على ﾚلضرﾙیﾜا 
 .طةیبس ةیفي ﾙلھندسة لإنجاカ إنشاءﾜﾙ ھندس همكتسبات وظفیبدوビ أقوケﾙ و بوجود أقوケﾙ و 

 مركباﾙ ﾜلـكفاءﾙ ﾛلمستهدفة:
  لطبليعطي معنىﾙ دﾙلعشر  ةیعیلأعدﾙ دﾙلأعدﾙعليهما  و يتعرف على  ةیو ﾜلعملياﾙ ھندسكيفية و يتحكم في ﾜﾙإنشاء カطةیبس ةیإنجا. 
  يوظفﾙلطبلﾙ دﾙلعشر  ةیعیأعدﾙ دﾙلأعدﾙھندس ةیو ﾜﾙإنشاء カيعبر عنها بصيغ لفظية أو   طةیبس ةیكيفية إنجا في وضعياﾜ مختلفة و

 .ヮمزية سليمة
  لتي توفرهاﾙ ﾜلمناسباﾙ قف.يستثمرﾙلموﾙلقيم وﾙ لعرضية وترسيخﾙ ﾜﾙلـكفاءﾙ لتطوير ﾜلوضعياﾙلقسم وﾙ أنشطة 

 نص ﾙلوضعية:
 لــيــبــيا

 كانت ليبيا من أوﾙئل ﾙلدول ﾙلتي ساعدﾙ ﾜلجزﾙئر في معركتها ﾙلمقدسة ضد ﾙلإحتلال ﾙلفرنسي.
 ﾙلجزء ﾙلأول:

يقيا لـكرﾙ ﾛلقدパ لـكن ظروفها  - ﾙلإجتماعية و ﾙلسياسية لم تسمح لها بذلك فتدخلت فاﾜカ ليبيا بفرصة تنظيم كأケ أمم إفر
 ﾙلجزﾙئر لمساعدتها في ترميم ملعب طرﾙبلس كنوع من ヮد ﾙلجميل فكاﾙ ビلمخطط ﾙلمخصص للترميم كالتالي:

 

 
 
 
 
 

 حيث يتشكل من:
  130نصفي قرص قطرهماm طولهما ビيا カﾙحاملاهما متو ビ200   تربط بينهما قطعتاm. 
   ピﾙ120 مستطيل بعدm 90 و m .لملعبﾙ ضيةヮيمثل أ 
 .لملعب إلى نصفين متقايسينﾙ لملعب يقسمﾙ خط منتصف 
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  ية نصف قطرهاﾙلبدﾙ ﾛئرﾙ10دm. 

 على ﾙلمخطط ( cm 1في ﾙلوﾙقع تمثل m  ﾚ 20أعد ヮسم ﾙلمخطط على وヮقة بيضاء )كل  -

 ﾙلجزء ﾙلثاني:
ية مجموعة من ﾙلمساعدﾜﾙ في شا ية جزﾙئر  حناﾜ عبر معبر " تين ﾙلـكوﾙ "パلحدودي تمثلت في :في نفس ﾙلسياق أヮسلت جمعياﾜ خير

 

 
 
 

 
 

- 525 ビカمن و ビلبوتاﾙ カغا ﾛヮوヮ24.75قا kg   .ﾛحدﾙلوﾙ ﾛヮوヮللقا 

- 200 ビカ100كيس قمح من و kg   200و ビカمن و プ50أخر kg   200و ビカ20كيس سكر من و kg . 

- 125 ビカ20كيس سميد من و kg   125و  ビカ50كيس فرينة من وkg 

  - :)ﾛلوحدﾙ لتالية ) بالتدوير إلىﾙ ﾛﾙلمساوﾙ بالإعتماد على ﾜلإجمالية للشاحناﾙ لحمولةﾙ أوجد 
ﾜلشاحناﾙ [(50+20)×125+(20+50+100)×200]+24.75×525 = حمولة 

 
 لطبﾙ دﾙلأعدﾙ لعشر  ةیعیباستعمالﾙ دﾙلأعدﾙلق ةیوﾙمیو  カلمقربة وتوﾙلطرح و  عیﾙلجمع وﾙ على ﾚلضرﾙ

 . بدوビ أقوケﾙ و بوجود أقوケﾙ اﾜیسلاسل عمل

  هندسية ﾜبتوظيفحل مشكلا ﾛلحياﾙ ھندس من ﾜﾙطةیبس ةیإنشاء. 

غاياﾙ ﾜلوضعية ﾙلتعلمية 
 وطبيعتها

 .ﾛヮأو سبو ﾜعلى قصاصا ﾚنص مكتو 

 .لعرضﾙ カجها 
 ﾙلسندﾙ ﾜﾙلتعلمية ﾙلمستعملة

 .بالنسبة للتلاميذ ﾛلجديدﾙ لمفاهيمﾙ لحل لا تظهر بسهولة بسببﾙ ﾛلمتوقعة فكرﾙ ﾜلصعوباﾙ 

 .ケﾙأقو ビدو ﾜسلسلة عمليا 

 .ケﾙبأقو ﾜسلسلة عمليا 

 .لطرحﾙ لجمع وﾙ على ﾚلضرﾙ يع カتو 

 شكال هندسية بسيطةﾙ إنشاء. 

ﾙلموヮﾙد ﾙلمعرفية وﾙلموヮﾙد 
 ﾙلمجندﾛ لحل ﾙلوضعية

 مشكلة ﾜتيجية ملائمة لحل وضعياﾙسترﾙ يعد 
 يلاحظ ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا. 
  بأدلة منطقيةيعبر بكيفية ヮيبر  سليمة و

 ﾛلمجندﾙ لعرضيةﾙ ﾜﾙلـكفاءﾙ
 لحل ﾙلوضعية

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


 

 :ﾙلمذكرﾜﾙ وﾙلوضعياﾙ ﾜنضم ﾙلى مجموعة عقباビ سعيدﾛ من ﾙلرﾙبط ﾙدناピللمزيد من 
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 ビﾙلجيرﾙ لعربية و تضمامن معﾙ ﾛبالأخو カﾙلاعتزﾙ. 
 يغية من خلال تبرير أعماله カلاماﾙلعربية وﾙ باللغة カﾙلاعتزﾙ. 
 .ヮلأموﾙ في معالجة مشاكل يومية وتسيير ﾜياضيا  مساهمة ﾙلر

 ﾙلقيم و ﾙلموﾙقف

 

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


 

ピدناﾙ بطﾙلرﾙ من ﾛسعيد ビلى مجموعة عقباﾙ نضمﾙ ﾜلوضعياﾙو ﾜﾙلمذكرﾙ للمزيد من: 
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 ﾙلسنة
 

 متوسط

  :ビﾙلميدﾙلمتوسط      و أنشطة هندسية أنشطة عدديةﾙ لتعليمﾙ ﾜياضيا ヮ ﾛسعيد ビعقبا 
 ﾙلأولﾙلمقطع ﾙلتعلمي:               

 وضعية تقويم             
 :ﾙلمستهدفةﾙلـكفاءﾙ ﾛلـختامية 

 لطب حلیﾙ دﾙلأعدﾙ باستعمال ﾜلعشر  ةیعیمشكلاﾙ دﾙلأعدﾙلق ةیوﾙمیو  カلمقربة وتوﾙلطرح و سلاسل عمل عیﾙلجمع وﾙ على ﾚلضرﾙیﾜا 
 .طةیبس ةیفي ﾙلھندسة لإنجاカ إنشاءﾜﾙ ھندس همكتسبات وظفیبدوビ أقوケﾙ و بوجود أقوケﾙ و 

 مركباﾙ ﾜلـكفاءﾙ ﾛلمستهدفة:
  لطبليعطي معنىﾙ دﾙلعشر  ةیعیلأعدﾙ دﾙلأعدﾙعليهما  و يتعرف على  ةیو ﾜلعملياﾙ ھندسكيفية و يتحكم في ﾜﾙإنشاء カطةیبس ةیإنجا. 
  يوظفﾙلطبلﾙ دﾙلعشر  ةیعیأعدﾙ دﾙلأعدﾙھندس ةیو ﾜﾙإنشاء カيعبر عنها بصيغ لفظية أو   طةیبس ةیكيفية إنجا في وضعياﾜ مختلفة و

  .ヮمزية سليمة
  لتي توفرهاﾙ ﾜلمناسباﾙ قف.يستثمرﾙلموﾙلقيم وﾙ لعرضية وترسيخﾙ ﾜﾙلـكفاءﾙ لتطوير ﾜلوضعياﾙلقسم وﾙ أنشطة 

 نص ﾙلوضعية:
 ﾙلأولمبيﾙلعلم 

و قد  ﾙلشعوﾚ،و ترمز ﾙلى تشجيع ﾙلاتحاد بين  ﾙلخمس،قاﾙ ﾜﾙヮلعالم  مترﾙبطة تمثلشكل دوﾙئر  حلقاﾜ فيمن خمس  ﾙلأولمبييتكوﾙ ビلعلم 
 ﾚللألعا ヮعتمد كشعاﾙلأولمبية فيﾙ  パبناء 1914عا .ビلفرنسي بيير دي كوبرتاﾙ ﾛعلى فكر 

 ﾙلحقيقية بالأبعادﾙنجز على وヮقة غير مسطرﾛ مثيلا للمخطط ﾙلمرفق 
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ピدناﾙ بطﾙلرﾙ من ﾛسعيد ビلى مجموعة عقباﾙ نضمﾙ ﾜلوضعياﾙو ﾜﾙلمذكرﾙ للمزيد من: 
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يين مدخل ﾙلملعب ﾙلبلدي للبلدية فقرヮ نصب عدﾛ أعلاﾙ パولمبية في ﾙلملع سعيدﾛأﾙヮد ヮئيس ﾙلمجلس ﾙلبلدي لبلدية  ب , بعد ﾙلمعاينة تقرヮ تز
 لإنجاカ هذﾙ ﾙلعملDA 000 55 أعلاﾙ パولمبية . فتم تخصيص ميزﾙنية   10وضع 

 للعمود ﾙلوﾙحد  DA 6500و يكلف ﾙلعمود لاパカ لنصب ﾙلعلم  DA 1000يكلف ﾙلعلم ﾙلوﾙحد 
 .  ﾙ9000 DAلمسؤول عن تركيب ﾙلاعمدﾛ وﾙلاعلاﾚ パ قدﾙ ﾜヮجرﾙ ﾛلعامل 

 ﾙحسب ﾙلمبلغ ﾙلباقي من ﾙلميزﾙنية ﾙلمخصصة لهذﾙ ﾙلمشروع
 لطبﾙ دﾙلأعدﾙ لعشر  ةیعیباستعمالﾙ دﾙلأعدﾙلق ةیوﾙمیو  カلمقربة وتوﾙلطرح و  عیﾙلجمع وﾙ على ﾚلضرﾙ

 . بدوビ أقوケﾙ و بوجود أقوケﾙ اﾜیسلاسل عمل

  هندسية ﾜبتوظيفمن حل مشكلا ﾛلحياﾙ ھندس ﾜﾙطةیبس ةیإنشاء. 

غاياﾙ ﾜلوضعية ﾙلتعلمية 
 وطبيعتها

 .ﾛヮأو سبو ﾜعلى قصاصا ﾚنص مكتو 

 .لعرضﾙ カجها 
 ﾙلسندﾙ ﾜﾙلتعلمية ﾙلمستعملة

 .بالنسبة للتلاميذ ﾛلجديدﾙ لمفاهيمﾙ لحل لا تظهر بسهولة بسببﾙ ﾛلمتوقعة فكرﾙ ﾜلصعوباﾙ 

 .ケﾙأقو ビدو ﾜسلسلة عمليا 

  سلسلة.ケﾙبأقو ﾜعمليا 

 .لطرحﾙ لجمع وﾙ على ﾚلضرﾙ يع カتو 

 شكال هندسية بسيطةﾙ إنشاء. 

ﾙلموヮﾙد ﾙلمعرفية وﾙلموヮﾙد 
 ﾙلمجندﾛ لحل ﾙلوضعية

 مشكلة ﾜتيجية ملائمة لحل وضعياﾙسترﾙ يعد 
 يلاحظ ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا. 
 بأدلة منطقية ヮيبر  يعبر بكيفية سليمة و

 ﾛلمجندﾙ لعرضيةﾙ ﾜﾙلـكفاءﾙ
 لحل ﾙلوضعية

 . ياضية ヮ وحヮ 

 .لهادفةﾙ ية  ﾙلقيم و ﾙلموﾙقف ثقافة ﾙلنشاطاﾙ ﾜلجمعو
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