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 من اعداد مجموعة عقبان سعيدة

50المقطع   

 مجموعة عقبان سعيدة لرياضيات التعليم المتوسط
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المحوريالتناظر  –األعداد النسبية   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:ةذثاألسا  
عسيس وصرالديه                             زالق دمحم أميه 

شبىب أسامت                                  عجال ن 

شعيبي زهير                                  خىجت ش 

عباش دمحم المهدي                            عبيدي ن 

به يميىت دمحم أميه                             خضراوي ش 

 

التعلـمي الخامس  مذكرات المقطع
السنة األولى متوسط 



 

 

 

 

 

 

 

 

 متىسط  نهسنت األونىخامسال انمقطع انتعهـمً
            

 

 :انكفاءة انـختاميت انمستهذفت
ٌوظف فٌها األعداد النسبٌة و التعلٌم على مستقٌم و فً المستوي و تقنٌات إنشاء نظٌر ٌحل مشكالت  

 نقطة أو شكل مع تبرٌرها

 :المذكرات
 ًة االنطالقوضع  . 

 األعداد النسبٌة 
 التعلٌم على مستقٌم مدرج 
 التعلٌم فً المستوي 
 محور تناظر شكل 
 ومحىر قطعت مستقيم , نظيرة نقطت باننسبت إنى مستقيم. 
 نظير مستقيم و قطعت مستقيم. 
 نظيرة دائرة باننسبت إنى مستقيم. 
  ً(حم مشكالث بتىظيف اننسبيت و انتناظر انمحىري )تعهم ادماج كه 
 وضعٌة تقوٌم 

 

 



 انضنــت

  متىصطاألونى

 هنذصيت - أنشطت عذديت :انميذان
 :األصتار

 
 نخامشا :انمقطع انتعهمي

 وضعيت اإلنطالق        

 انكفاءة انختاميت انمضتهذفت
 َىظف فُها األعذاد انىغبُت و انخعهُم عهً مغخمُم و فٍ انمغخىٌ و حمىُاث اوشاء وظُش ومطت أو شكم مع حبشَشهاَحم مشكالث  

انىضعيت االنطالقيت 
حخدهً لذسة هللا عبحاوه وحعانً فٍ خهمه و حىعكظ نكم عُه حشي ونكم عمم َخفكش فىالحع مه حىنىا خبال حعهى فٍ األفك و 

بحاس عمُمت و انصحاسٌ مغخىَت و مىبغطت اوبغاط انمهاس  

انجزء األول 
إن االخخالف انمىخىد فٍ انطبُعت مه اوبغاط نهصحشاء  و اوخفاض ألعماق انبحاس  و عهى نهدبال بصحبه اخخالف فٍ دسخت 

 انحشاسة  اندذول انخانٍ َىظح دسخت انحشاسة حغب طبُعت انمكان  فٍ انشخاء 

قمت طبيعت  انمكان 

افرصج 

أعماق انبحر 

األبيض 

انمتىصط 

صحراء انحزائر  

+ 27°- 20°- 35° (انضيهيىس)درجت انحرارة 

  عهم دسخاث انحشاسة عهً انمغخمُم مذسج

  اعخىخح  دسخاث انحشاسة انمعاكغت نكم دسخت حشاسة لمت افشعج وأعماق انبحش األبُط انمخىعط و صحشاء اندضائش

حم عهمها عهً انمغخمُم انمذسج  

انجزء انثاني 
حداسَا كان ,  مه عطح االسض  وحعذ مصذسا نهثشواث انطبُعُت عهً اخخالف أوىاعها و معبشا مهما نىمم%70حغطٍ انبحاس 

او عُاحُا حُث اوه نغالمت حىمم انغفه فٍ انبحش َغخعمم ساداساث 

 .ها ث نشصذ حشن

َمثم ساداسا نشصذ حشكت انغفه   (1)انشكم

 

 

  

  انغفُىتإحذاثُاثعُه كم مه AوBوC 

  عهم عهً هزا انمعهم مىلع انغفُىتD 3;3( احذاَثُها( D    

 

 

 

 

انجزء انثانث 

  مه خمانُاث انبحش اوه مشآة نهطبُعت حُث اوه َعكظ انطبُعت عهً عطح انماء إلعطاء صىسة مطابمت نها بانىغبت انً عطح

َمثم اوعكاط نصىسة عفُىت عهً عطح انبحش   (2)انبحش انشكم

  اسعم وظُش نىمىرج انغفُىت بانىغبت انً انمحىس(D)  ( 3)فٍ انشكم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)الشكل 

 
(D) 

 (3)الشكل 
 (2)الشكل 



 

 

 

  

 غاياث انىضعيت انتعهميت وطبيعتها 

 (انمتغيراث انتعهيميت)    
 ححمُك مغخىي معُّه مه انكفاءة اندذَذة . 

 حىظُف األعذاد انىغبُت و انخىاظش انمحىسٌ  فٍ وظعُاث مخخهفت. 

 ٌحم مشكالث حخعهك باألعذاد انىغبُت و انخىاظش انمحىس   
 .نص مكتوب على قصاصات أو على السبورة  انضنذاث انتعهيميت انمضتعمهت

 صعىباث متىقّعت

  األمر هنا فً )نص المشكلة جدٌد بالنسبة للتلمٌذ، وال ٌمكن أن ٌكون الجواب مباشر
 . (حاجة إلى تحلٌل وتركٌب

 طبٌعة المشكل الذي ال ٌقود إلى إجراء معٌّن. 
  صعوبة إدراك مفهوم عدد نسبً سالب 
 صعوبة انشاء نظٌر دائرة بالنسبة الى مستقٌم 

انمىارد انمعرفيت وانمىارد 

 انمنهجيت انمجنذة نحّم انىضعيت

  األعداد النسبية 
 التعليم على مستقيم مدرج 
  التعليم على المستوي 
  األشكال المتناظرة 
  محور تناظر شكل حور قطعة مستقيم 
  ذائرة بالنسبة الى مستقيم,قطعة مستقيم ,مستقيم,انشاء نظير كل من نقطة 

انكفاءاث انعرضيت انمجنذة نحّم 

 انىضعيت

 .استخراج المعلومات، يوظف ويتخيل  فكشٌ
 ينظم عمله بدقة و إتقان باتخاذ إستراتيجية سليمة  مىهدٍ
 يبلغ الحل ويبرر  حىاصهٍ

 إخخماعٍ

 يبذل الجهد للقيام بعمله بدقة وصدق ومثابرة وإتقان        . 
 يتعاون مع أقرانه. 
 يثمن قيمة العمل. 

 

انقيم وانمىاقف 
  حث انخهمُز عهً انخأمم فٍ خهك هللا عض وخم  و سبط انشَاظُاث مع انمىاظش

 انطبُعُت واخخالفها

 االعخضاص بانهغت انعشبُت مه خالل حبشَش أعمانه. 

 مغاهمت انشَاظُاث فٍ معاندت مشاكم َىمُت وحغُُش األمىس. 



 :انسُــت

  يتىسظاألونى

 أَشطت عذدٌت:انًٍذاٌ
 :األستار

 
 خايسال:انًقطع انتعهًً

 .األعذاد انُسبٍت :انًىرد

 :انكفاءة انًستهذفت
 .ذحذٌذ يفهىو األعذاد انُسثٍحأٌ ٌكىٌ انًرعهى قادسا عهى 

 : انكفاءةانًستهذفتاثيرّكة

 (مفهوم العدد النسبي ) األعداد النسبية ويمتلك بعض خواصها يتعرف على 
  يوظف األعداد النسبية وخواصها في وضعيات مختلفة و يعبر عنها بصيغ لفظية أو رمزية سليمة. 
  وترسيخ القيم المواقفالعرضيةيستثمر المناسبات التي توفرها أنشطة القسم ووضعيات لتطوير الكفاءات  

ف انىضعٍت انتعهًٍت اهذأ
 التعرف على العدد النسبي 
  (...درجات الحرارة، التاريخ،التضاريس)إدراج األعداد النسبية في سياقات مختلفة 

خصائص انىضعٍت انتعهًٍت 

وطبٍعتها 

 (انًتغٍراث انتعهًٍٍت)    

 يٍ انًادج ًٌكٍ إسقاطها عهى انىاقع انًثاشش. 

 ذرطهة تحث يطىل ال. 

 انُص يكرىب عهى قصاصاخ أو عهى انسثىسج يٍت انًستعًهت يانسُذاث انتعم

 .انخهظ تٍٍ األعذاد انُسثٍح انًىجثح وانسانثح  انعقباث انًطهىب تخطٍها

 َص انىضعٍت
حفظ انًىاد انغزائٍح هً عًهٍح ذرخز إلتطال انفساد انطثٍعً نهغزاء ويٍ طشق حفظ انغزاء نًذج  أطىل انرخضٌٍ تانرثشٌذ هى 

 كم يادج غزائٍح نها دسجح حشاسج خاصح نرخضٌُها  وفقا نطثٍعرها  أٌفً يثشداخ حٍث (نحىو ,فىاكه ,خضش )ذخضٌٍ انغزاء 

 انجذول انرانً ًٌثم انًىاد انغزائٍح و دسجح انحشاسج ذخضٌٍ كم يُها 

-( 30)االسًاك  انهحىو 

انهحى 

االحًر 

(17 )-

+( 10)انبطاطا  انخضر 

+( 3)انبصم  

-( 3)انرياٌ انفىاكه 

( 0)انخىخ 

  اركش انًىاد انغزائٍح انرً ذخضٌ فً دسجح حشاسج ذحد انصفش 

 اركش انًىاد انغزائٍح انرً ذخضٌ فً دسجح حشاسج فىق انصفش 

  ؟ دسجح انحشاسج انالصيح نرخضٌٍ فاكهح انخىخ إنىيارا ذالحظ تانُسثح 

 ٍٍاركش يادذٍٍ غزائٍرٍٍ ٌحفظاٌ فً دسجرً حشاسج يرعاكسر  

 انًعرفت انعهًٍت

. ذرشكم األعذاد انُسثٍح يٍ أعذاد يىجثح وأعذاد سانثح   :األعذاد انُسبٍت

 .وهى أصغش يٍ انصفش (-) يسثىق تإشاسج انعذد انسانةٌكىٌ  .1

 .أو غٍش يسثىق (+) يسثىق تإشاسج انعذد انًىجةٌكىٌ  .2

.  هً أعذاد يىجثح  9,3  ,  1+  , 6,50+    :أيثهت

.  هً أعذاد َسثٍح سانثح5,5-    , 34-    , 0,5-              

: يالحظاث

 . يىجة وسانة فً أٌ واحذانعذد انىحٍذ انزي ٌكىٌ هى 0انعذد  .1

 . هً أعذاد َسثٍح صحٍحح6+,8-,1+,3-:يثالهى عذد َسثً صحٍح  (-)أو )+( تإشاسجكم عذد طثٍعً يسثىق  .2

 +9 تذال يٍ 9 َكرة :يثالاألعذاد انُسثٍح انًىجثح  فً كراتح (+)كراتح  إشاسج االسرغُاء عٍ ًٌكٍ  .3

 إعادة االستثًار

 :ضع كم عذد يٍ األعذاد انرانٍح فً انخاَح انًُاسثح    :تًرٌٍ

+37 ,  -6,1   ,    0    ,    -27  ,   56    ,    +78,21    

 



 

 سانة يىجة 

 .. .. عذد َسبً

  .. .. عذد َسبً صحٍح



 :انسىــح

  مرىسطاألونى

 أوشطح عذدٌح:انمٍذان
 :األسرار

 
 خامسال :انمقطع انرعهمً

 .انرعهٍم عهى مسرقٍم مذرج  :انمىرد

 :انكفاءج انمسرهذفح

 .تعهيم فُاصم وقظ َقشاءتٍب مه انمضتقيم انمذسجأن يكُن انمتعهم قبدسا عهى 

 :انمسرهذفح  انكفاءجاخمرّكة

 ( التعليم على مستقيم مدرج) األعداد النسبية و يمتلك بعض خواصها يتعرف على  
  يوظف األعداد النسبية وخواصها في وضعيات مختلفة و يعبر عنها بصيغ لفظية أو رمزية سليمة. 
  وترسيخ القيم المواقفالعرضيةيستثمر المناسبات التي توفرها أنشطة القسم ووضعيات لتطوير الكفاءات  

ف انىضعٍح انرعهمٍح اهذأ

 تعليم نقط في مستقيم مدرج 
  ،التعليم على مستقيم مدرج، المستقيم المدرج، فاصلة نقطة، المسافة الى الصفر

 العددان المتعاكسان

خظائض انىضعٍح انرعهمٍح 

وطثٍعرها 

 (انمرغٍراخ انرعهٍمٍح)    

 مه انمبدح يمكه إصقبطٍب عهى انُاقع انمجبشش. 

 تتطهت ثحث مطُل ال. 

 انىص مكتُة عهى قصبصبد أَ عهى انضجُسح مٍح انمسرعمهح يانسىذاخ انرعم

 .انخهظ ثيه األعذاد انىضجيخ انمُخجخ َانضبنجخ  انعقثاخ انمطهىب ذخطٍها

 بمفهوم عدد نسبيتذكير   ذمهٍذ

 وض انىضعٍح
تُقع خجشاء ٌيئخ األسصبد اندُيخ اندزائشيخ دسخخ انحشاسح نمذح أصجُع حيث وتشقت في َاليخ صعيذح دسخبد انحشاسح انتبنيخ 

 :خالل األصجُع

انسثد اندمعح انخمٍس األرتعاء انثالثاء اإلثىٍه األحذ  

انحرارج  درخاخ

وهارا 

13° 10° 11° 7° 8° 7° 10° 

درخاخ انحرارج 

نٍال 

1° 0° -2° -2° 4° -1° -3° 

  دسخبد انحشاسح انضبثقخعهم عهى مضتقيم مذسج 

 انمعرفح انعهمٍح

   :ٌُ مضتقيم وختبس عهيً (انمحُس)انمضتقيم انمذسج  :انمسرقٍم انمذرج  (1
 وقطخ ثبثتخ تضمى انمجذأ.  

 اتدبٌب .

 َحذح طُل  .

 :فاطهح وقطح (2

.   ٌزي انىقطخفبصهخكم عذد وضجي يمثم ثىقطخ عهى مضتقيم مذسج َ يضمى 

 C (-5): َ وكتت  5- ٌي Cفبصهخ انىقطخ 

: انعذدان انمرعاكسان- انمسافح إنى انظفر (3

. يكُن عذدان وضجيبن متعبكضيه عىذمب يكُن نٍمب وفش انمضبفخ إنى انصفش َ إشبستبن متعبكضتبن     

  ’A-( 3): َ وكتت3- ٌي ’Aفبصهخ انىقطخ .                 A(3):  َ وكتت3 ٌي Aفبصهخ انىقطخ 

 :ذذرٌح مسرقٍم و ذعهٍم وقطح (4
نتذسيح مضتقيم ، وختبس اتدبٌب َ مجذأ ََحذح طُل ، ثم تذسج انمضتقيم مه خٍتي انميذأ ثىقم انُحذح عذح مشاد َحضت 

انحبخخ 

 تعهم فُاصم انىقظ ثشكم مضجُط اَ تقشيجيب . 

  عهى يضبسي (0)عهى يميه انمجذأ َ اإلشبسح  (+)تكُن اإلشبسح . 



 

  عهى انتشتيت 83,َ - 2 راد انفبصهتيه A َ Bتعهيم انىقطتيه : مثال

 OI  َحذح نقيبس انطُل  0َوشصم مضتقيمب، ثم وختبس انمجذأ   (1

 

 

 

 

  ثبنتقشيت4 َ 3ثيه انعذديه  B ثبنضجظ ، ثم مُضع- 2 عىذ انعذد انىضجي Aوعيه مُضع  (2

 
 إعادج االسرثمار

 71 ص 10   رقم :ذمرٌه

 72 ص 14  رقم :واخة مىزنً



 :انسىــت

  متىسطاألونى

 أوشطت عذدٌت:انمٍذان
 :األستار

 
 خامسال:انمقطع انتعهمً

 .انتعهٍم فً انمستىي   :انمىرد

 :انكفاءة انمستهذفت

 ..تؼٍٍه إحذاحٍاخ وقظ فً انمؼهم انمستىيأن ٌكىن انمتؼهم قادسا ػهى 

 :انمستهذفت  انكفاءةاثمرّكة

 ( التعلٌم  فً المستوي) األعداد النسبٌة وٌمتلك بعض خواصها  ٌتعرف على  
  ٌوظف األعداد النسبٌة وخواصها فً وضعٌات مختلفة و ٌعبر عنها بصٌغ لفظٌة أو رمزٌة سلٌمة. 
  وترسٌخ القٌم المواقفالعرضٌةٌستثمر المناسبات التً توفرها أنشطة القسم ووضعٌات لتطوٌر الكفاءات  

ف انىضعٍت انتعهمٍت اهذأ
 تعلٌم نقاط  فً المستوي 
  (فاصلة و ترتٌبة )التعلٌم  فً المستوي ، المعلم المتعامد للمستوي، احداثٌتا نقطة 

خصائض انىضعٍت انتعهمٍت 

وطبٍعتها 

 (انمتغٍراث انتعهٍمٍت)    

 مه انمادج ٌمكه إسقاطها ػهى انىاقغ انمثاشش. 

 تتطهة تحج مطىل ال. 

 انىص مكتىب ػهى قصاصاخ أو ػهى انسثىسج مٍت انمستعمهت يانسىذاث انتعم

 .انخهظ تٍه األػذاد انىسثٍح انمىجثح وانسانثح  انعقباث انمطهىب تخطٍها

 بالتعليم على نصف مستقيم مدرجتذكير   تمهٍذ

 وض انىضعٍت
مه اهم وأفضم انثشامج انمتخصصح فً متاتؼح حشكح انطائشاخ حٍه االقالع وانهثىط وفً  Flight Radar ٌؼذ تشوامج

 ٌمكىك مه خالل هزا انثشوامج ان إر. حٍج ٌؼمم ػهى مشاقثتها ػثش انتقىٍاخ انمؼتمذج وهً هىا تقىٍح انجً تً اس. األجىاء اٌضا 

 االنف سحهح جىٌح 7تستشق انىظش انى خشٌطح انؼانم نتشاهذ اكخش مه 

تمخم   (1)وانطائشاخ انتً تمأل انسماء انىحٍقح 

  نشصذ إحذاحٍاخ مىقغ كم طائشج  مؼهم فً انمستىي

  احذاحٍاخ انطائشجPA396 ً(1.5, -2) ه 

 ٌاخ كم طائشج اثػٍه احذ 

  احذاحٍاخ انطائشج(3, -1)ػهم ػهى هزا انمؼهم AF1531  

 انمعرفت انعهمٍت

  :انمعهم انمتعامذ و انمتجاوس نهمستىي .1

ٌتشكم انمؼهم انمتؼامذ نهمستىي مه مستقٍمٍه مذّسجٍه، متؼامذٌه و نهما وفس  

. انمثذأ

 محىس انفىاصمانمحىس األفقً ٌسمى 

محىس انتشاتٍة انمحىس انؼمىدي ٌسمى 
 
 
 
 
 
 



 

  :إحذاثٍا وقطت .2

. انىقطح إحذاحٍا فً مؼهم نهمستىي ٌمكه تؼهٍم كم وقطح تؼذدٌه هما 

  انىقطحفاصهحانؼذد األول انزي وقشأي ػهى محىس انفىاصم ٌسمى .  

  انىقطحتشتٍةانؼذد انخاوً انزي وقشأي ػهى محىس انتشاتٍة ٌسمى  .

: مثال

 .2+ ؛ حم انتشتٍة 3-وقشأ أوالً انفاصهح : مه انثٍان

. M(-3 ;+2):  ؛ و وكتة2+ و 3- هما Mإحذاحٍا انىقطح 

 

 

 إعادة االستثمار

 72 ص 16   رقم :تمرٌه

 72 ص 20  رقم :واجة مىزنً



 

 :انسىــت

  متىسطاألونى

 هىذسٍتأوشطت :انمٍذان
 :األستار

 
 خامسال :انمقطع انتعهمً

 .محىر تىاظر شكم    :انمىرد

 :انكفاءة انمستهذفت
 .عهى أشكال تمثم يحىس أو يحاوس تُاظش انتعشف عهى شكهٍٍ يتُاظٍٍ تانُسثح انى يستمٍى أوأٌ ٌكىٌ انًتعهى لادسا عهى 

 : انكفاءةانمستهذفتاثمرّكة

 شكل هندسً و ٌمتلك خواص التناظر المحوري و مصطلحات و رموز وتعابٌر متعلقة بالكائنات الهندسٌة ٌتعرف على 
 (.محور تناظر شكل)
  ٌوظف خواص األشكال الهندسٌة و المصطلحات والرموز والتعابٌر و العالقات المتعلقة بتقنٌات اجرائٌة وادائٌة سلٌمة

 و ٌنجز استدالالت وتبرٌرات بسٌطة
  وترسٌخ القٌم المواقفالعرضٌةٌستثمر المناسبات التً توفرها أنشطة القسم ووضعٌات لتطوٌر الكفاءات  

ف انىضعٍت انتعهمٍت اهذأ
  ٌتعرف على شكلٌن متناظرٌن بالنسبة إلى مستقٌم. 
 ٌتعرف على أشكال تقبل محور أو محاور تناظر. 

خصائض انىضعٍت انتعهمٍت 

وطبٍعتها 

 (انمتغٍراث انتعهٍمٍت)    

 يٍ انًادج ًٌكٍ إسماطها عهى انىالع انًثاشش. 

 تتطهة تحث يطىل ال. 

 انُص يكتىب عهى لصاصاخ أو عهى انسثىسج مٍت انمستعمهت يانسىذاث انتعم

 .تحذٌذ يحىس تُاظش شكم  انعقباث انمطهىب تخطٍها

 وض انىضعٍت
 ( 2)و  (1) تاستعًال انىسق انشفاف أعذ سسى انشكهٍٍ (1

  فً كم يٍ انشكهٍٍ، يارا تالحع؟(L)لى تطً انىسق انشفاف حىل انًستمٍى  (2

 

 

 (2)انشكم                                                        (1)انشكم        
 

 

 

 يٍ تٍٍ األشكال انتانٍح حذد انشكم انزي ٌمثم يحىس أو يحاوس تُاظش (3

 

 

 

 انمعرفت انعهمٍت

 ، ٌسًى (d) َمىل أَهًا يتُاظشاٌ تانُسثح إنى انًستمٍى (d) حىل يستمٍى تاستخذاوإرا تطاتك شكالٌ : األشكال انمتىاظرة .1

 . يحىس تُاظش(d)انًستمٍى 

 (.D)يتُاظشاٌ تانُسثح إنى  (F2)و (F1) انشكالٌ :مثال

 

: محىر تىاظر األشكال

. إرا كاٌ َظٍش شكم تانُسثح إنى انًستمٍى هى انشكم َفسه، َمىل أٌ هزا انًستمٍى هى يحىس تُاظش نهزا انشكم

 .انتُاظش انًحىسي ٌحفع األطىال  ألٍاس انزواٌا و انًساحاخ و اإلستمايٍح

 

 

 

 إعادة االستثمار

 183 ص 1   رقم :تمرٌه



 

 :انسىــح

  متىسطاألونى

 هىذسٍحأوشطح :انمٍذان
 :األستار

 
 خامسال :انمقطع انتعهمً

 .وظٍرج وقطح تانىسثح إنى مستقٍم :انمىرد

 :انكفاءج انمستهذفح
 . زسم  وظٍسج وقطح تانىسثح إنى مستقٍمأن ٌكُن انمتعهم قادزا عهى

 :انمستهذفح  انكفاءجاخمرّكة

 شكل هندسً و ٌمتلك خواص التناظر المحوري و مصطلحات و رموز وتعابٌر متعلقة بالكائنات الهندسٌة ٌتعرف على 
 (. نظٌرة نقطة بالنسبة إلى مستقٌم)
  ٌوظف خواص األشكال الهندسٌة و المصطلحات والرموز والتعابٌر و العالقات المتعلقة بتقنٌات إجرائٌة وأدائٌة سلٌمة

 و ٌنجز استدالالت وتبرٌرات بسٌطة
  وترسٌخ القٌم المواقفالعرضٌةٌستثمر المناسبات التً توفرها أنشطة القسم ووضعٌات لتطوٌر الكفاءات  

 التعرف على نظٌرة نقطة بالنسبة إلى مستقٌم و إنشاءها ف انىضعٍح انتعهمٍح اهذأ

خصائض انىضعٍح انتعهمٍح 

وطثٍعتها 

 (انمتغٍراخ انتعهٍمٍح)    

 مه انمادج ٌمكه إسقاطٍا عهى انُاقع انمثاشس. 

 تتطهة تحث مطُل ال. 

 انىص مكتُب عهى قصاصاخ أَ عهى انسثُزج مٍح انمستعمهح يانسىذاخ انتعم

 .تحدٌد محُز تىاظس شكم  انعقثاخ انمطهىب تخطٍها

 وض انىضعٍح

 (1انشكم )أزاد األخٌُه خاند َ عهً تىاء مىزنٍه متىاظسٌه تانىسثح نهطسٌق انسئٍسً 

 ساعد عهً فً تحدٌد  مُقع تىاء مىزنً (1

أزادخ انثهدٌح شق طسٌق تٍه مىزل إسماعٍم َخاند تحٍث أن انطسٌق تثعد تىفس 

 انمىزنٍه  عه  انمسافح

 ؟ماذا تمثم انطسٌق تانىسثح نهمسافح انمحدَدج تٍه انمىزنٍه (2

 

 انمعرفح انعهمٍح

 محُز قطعح مستقٍم ٌُ انمستقٍم انعمُدي عهى ٌري انقطعح :محىر قطعح مستقٍم 

 ⊥(d)  (bc)تما أن :مثال

             َIc = Ib  

   [bc] ٌُ محُز انقطعح (d)فإن            

:  وظٍرج وقطح تانىسثح إنى مستقٍم

A    وقطح ال تىتمً إنى انمستقٍم (d) تكُن انىقطح، A’ وظٍسج A تانىسثح إنى (d) ذا كان (d)   محُز انقطعح [AA’].  

 : مالحظح 

 .(d) ًٌ وظٍسج وفسٍا تانىسثح نهمستقٍم (d)كم وقطح مه انمستقٍم  

𝐴تما أن   :مثال ∈ (d)   فإن وظٍستٍا تانىسثح نـ (d) ًٌ Aوفسٍا . 

 
 

 

 

 إعادج االستثمار

 183 ص 2   رقم :تمرٌه

 1انشكم 

 

   محور القطعة
[AA’] 

 

 

A∉ (d) A∈ (d) 



 

 :انسىــح

  متىسطاألونى

 هىذسٍحأوشطح :انمٍذان
 :األستار

  
 خامسال :انمقطع انتعهمً

 .وظٍر مستقٍم و قطعح مستقٍم  :انمىرد

 :انكفاءج انمستهذفح
 . رسى  َظٍر يستقٍى ٔ قطعح يستقٍى أٌ ٌكٌٕ انًتعهى قادرا عهى

 :انمستهذفح  انكفاءجاخمرّكة

 شكل هندسً و ٌمتلك خواص التناظر المحوري و مصطلحات و رموز وتعابٌر متعلقة بالكائنات الهندسٌة ٌتعرف على 
 (. نظٌر مستقٌم و قطعة مستقٌم )
  ٌوظف خواص األشكال الهندسٌة و المصطلحات والرموز والتعابٌر و العالقات المتعلقة بتقنٌات اجرائٌة وادائٌة سلٌمة

 و ٌنجز استدالالت وتبرٌرات بسٌطة
  وترسٌخ القٌم المواقفالعرضٌةٌستثمر المناسبات التً توفرها أنشطة القسم ووضعٌات لتطوٌر الكفاءات  

ف انىضعٍح انتعهمٍح اهذأ
 ٌنشئ  نظٌر مستقٌم بالنسبة الى مستقٌم 
 ٌنشئ  نظٌرة قطعة مستقٌم بالنسبة الى مستقٌم 

خصائض انىضعٍح انتعهمٍح 

وطثٍعتها 

 (انمتغٍراخ انتعهٍمٍح)    

 يٍ انًادج ًٌكٍ إسقاطٓا عهى انٕاقع انًثاشر. 

 تتطهة تحث يطٕل ال. 

 انُص يكتٕب عهى قصاصاخ أٔ عهى انسثٕرج مٍح انمستعمهح يانسىذاخ انتعم

 .انتحكى فً انًصطهحاخ انرٌاضٍح  انعقثاخ انمطهىب تخطٍها

 وض انىضعٍح
 تقسى األشغاليٕظف انشكم انًقاتم ًٌثم يهعة نكرج انطائرج حٍث أَّ ٌرٌذ 

 تانعُاٌح تانًٍادٌٍ انًخصصح نهعة كرج انطائرجانًكهف   انثهذٌح انعًٕيٍح فً

 انًٕضح فً انشكم تانُسثح نهشثكح  إَشاء خط انٓجٕو  انثاًَ َظٍر خط انٓجٕو 

 ساعذ انًٕظف فً إَشاء خط انٓجٕو انثاًَ -

 

 

 

 

 

 

 

 انمعرفح انعهمٍح

:    وظٍرج قطعح مستقٍم تانىسثح إنى مستقٍم

 [’A’B] ًْ انقطعح(d)تانُسثح إنى[AB]َظٍرج قطعح يستقٍى 

 [’A’B]=[AB]: حٍث

 

 : وظٍر مستقٍم تانىسثح إنى مستقٍم    

 .(’A’B) يستقٍى الٔ ِ(d)تانُسثح إنى  (AB)يستقٍى  الَظٍر 

 :مالحظح

 انتُاظر انًحٕري ٌحفع األطٕال ٔ اإلستقايٍح

 إعادج االستثمار

 183 ص 4   رقم :تمرٌه



 

 :انسىــح

  متىسطاألونى

 هىذسٍحأوشطح  :انمٍذان
 :األستار

  
 خامسال :انمقطع انتعهمً

 .وظٍرج دائرج تانىسثح إنى مستقٍم :انمىرد

 :انكفاءج انمستهذفح
 .دائرج أو شكم تسيط   رسى  َظيرج أٌ يكىٌ انًرعهى لادرا عهى

 :انمستهذفح  انكفاءجاخمرّكة

 شكل هندسً و ٌمتلك خواص التناظر المحوري و مصطلحات و رموز وتعابٌر متعلقة بالكائنات الهندسٌة ٌتعرف على 
 (.  نظٌرة دائرة أو شكل بسٌط )
  ٌوظف خواص األشكال الهندسٌة و المصطلحات والرموز والتعابٌر و العالقات المتعلقة بتقنٌات اجرائٌة وادائٌة سلٌمة

 و ٌنجز استدالالت وتبرٌرات بسٌطة
  وترسٌخ القٌم المواقفالعرضٌةٌستثمر المناسبات التً توفرها أنشطة القسم ووضعٌات لتطوٌر الكفاءات  

 ٌنشئ  نظٌرة دائرة بالنسبة الى مستقٌم ف انىضعٍح انتعهمٍح اهذأ

خصائص انىضعٍح انتعهمٍح 

وطثٍعتها 

 (انمتغٍراخ انتعهٍمٍح)    

 يٍ انًادج يًكٍ إسماطها عهى انىالع انًثاشر. 

 ذرطهة تحث يطىل ال. 

 انُص يكرىب عهى لصاصاخ أو عهى انسثىرج مٍح انمستعمهح يانسىذاخ انتعم

 .انرحكى في انًصطهحاخ انرياضيح  انعقثاخ انمطهىب تخطٍها

 وص انىضعٍح
  سُىاخ لررخ األو أَه لذ حاٌ انىلد5" عالء و آالء"تعذيا تهغ ونذيها انرىأو 

  نرخصص نهًا يكاَيٍ عهى طاونح انطعاو يع وانذيهًا و فكرخ في وضع طثك نكم

 وانذذها" آالء"وانذذه و ذماتم " عالء" واحذ يُهًا تحيث يماتم 

  ساعذ األو عهى وضع أطثاق انرىأو عهى انطاونح -

 

 

 

 

 

 انمعرفح انعهمٍح

: وظٍرج دائرج تانىسثح إنى مستقٍم   

ونهًا َفس  (d)يراكزهًا يرُاظرذاٌ تانُسثح إنى انًسرميى  و ،(’C) هي انذائرج   (d)انُسثح إنى (C)َظيرج انذائرج        

 .َصف انمطر

 

 

 

 

 .انرُاظر يحفع طثيعح األشكال: مالحظح

 إعادج االستثمار

  𝐴𝐵دوٌ اسرخذاو األدواخ انهُذسيح أعط ليسا نهزاويح    :تمرٌه

 DEFثى احسة يساحح انًثهث 



 
 المستــــــــوى

   متوسطاألولى

 :أساتذة هندسية- أنشطة عددية  :الميدان
خىجة سمٍة  

 عجال نسرٌن
 الرابع :المقطع ألتعلمي

 وضعٍة تعلم اإلدماج    
 :الكفاءة الختامية المستهدفة

 ٌحم يشكالخ  ٌٕظف فٍٓا األػذاد انُسثٍح ٔ انرؼهٍى ػهى يسرقٍى ٔ فً انًسرٕي ٔ ذقٍُاخ اَشاء َظٍش َقطح أٔ شكم يغ ذثشٌشْا

 :مرّكبات الكفاءة المستهدفة
 يؼُى األػذاد انُسثٍح تؼط خٕاصٓا ٔ ٌذسك يؼُى يحٕس ذُاظش شكم ٔإَشاء َظٍش تانُسثح انى يسرقٍى  ٌرؼشف ػهى 

 فً ٔظؼٍاخ يخرهفح األػذاد انُسثٍح  ٔ خٕاصٓا ٔانرقٍُاخ انًرؼهقح تانحساب انؼذدي ٌٔؼثش ػُٓا تصٍغ نفظٍح ٔ سيضٌح سهًٍحٌٕظف . 

  ٔذشسٍخ انقٍى انًٕاقفانؼشظٍحٌسرثًش انًُاسثاخ انرً ذٕفشْا أَشطح انقسى ٔٔظؼٍاخ نرطٌٕش انكفاءاخ  

نص الوضعية 
ذًثم انجثال ٔاألخادٌذ أجًم انًظاْش انطثٍؼٍح حٍث أٌ انجثال ًْ ػثاسج ػٍ ذعاسٌس يشذفؼح ػٍ سطح األسض أيا األخادٌذ 

ٔ إرا كاٌ جثم إفشسد ْٕ األػهى فً انؼانى فإٌ أخذٔد ياسٌاَا فً انًحٍط يُخفعاخ سطحٍح ذٕجذ تقاع انًحٍط  انثحشٌح فًٓ 

(  1انٕثٍقح )انٓادي ْٕ األػًق فً انؼانى 
 

 

 

  

 

 

 

 (km)االرثفاعالقارة  الجبال  
سياافرست  

 
 8.8 ا

فريقيااللة خديجة    2.3  ا 
مريكااالنديز  

 
 6.9 ا

 

 

 

 

 

 ػهى يسرقٍى يذسج ػهى ػًق ٔ اسذفاع كم يٍ األخادٌذ ٔ انجثال انًزكٕسج أػالِ -1

 يارا ذالحع تانُسثح السذفاع جثم إفشسد ٔ ػًق أخذٔد تٕسذٕسٌكٕ؟ -2

 ٔ  ياسٌاَا انٕاقغ غشب انًحٍط انٓادئ ٔصفٓا انؼهًاء تانشائؼحأخذٔدكشف انرصٌٕش ػٍ يخهٕقاخ جذٌذج ذؼٍش فً كًا 

 ( 2انٕثٍقح )يخهٕقاخ يأنٕفح كانذنفٍٍ انزي ذى ذصٌٕشِ ػُذ قفضِ ػهى سطح انًاء ٔ اَؼكاسّ ػهٍّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاديد 
 
 (km)العمقالمحيط  اال

خدود ماريانا 
 
 11الهادي  ا

خدود 
 
 10.8الهادي   ثشالنجر ديبا

خدود
 
 9الهادي   اليابان  ا

خدود 
 
طلسي بورثوريكوا

أ
 .88  ال

  اسسى َظٍش نهذنفٍٍ تانُسثح إنى انًحٕس(L)  ( 3)فً انشكم

 

 

 

 

 

 1الوثيقة 

 2الوثيقة 

 (3)الشكل 



 

 

 

 

 

 

 

 :الكفاءات العرضٍة

 

إجاتح انًرؼهى .  ذقٌٕى راذً نهًرؼهى يٍ خالل تزل جٓذ نهقٍاو تانؼًم - :طابع شخصً

يؼثشا ػُٓا ذؼثٍشا نغٌٕا سٌاظٍا سهًٍا 

 .انرثهٍغ تانحم، انٕسقح َظٍفح دٌٔ ذشطٍة - :طابع تىاصلً

 . نهحم انصحٍح إذثاػٓا يالئًح ٔ إسرشاذٍجٍحٔظغ    -:طابع منهجً

 . ٔ اسرخذاو خٕاصٓا انرُاظش انًحٕسي انُسثٍح ٔ األػذادٌرؼايم يغ -                     

. قشاءج ٔ فٓى انًؼطٍاخ ٔ انًالحظاخ ٔ االسركشاف -     :طابع فكري

 .اجاترّ ذقذٌى ٔ افؼانّ نرثشٌش انؼشتٍح انهغح اسرخذاو خالل يٍ :-بالقٍم  االعتساز :القٍم و المىاقف 

 انًسرثًشج انقٕاٍٍَ ذطثٍق ٔ انشٌاظٍح انشيٕص اسرؼًال - :الخارجً  العالم على التفتح
 



 

 

 المستــــــــوى

   متوسطاألولى

 :أساتذة هندسية-  أنشطة عددية :الميدان

 
  الخامس:لتعلمياالمقطع 

 وضعية تقويمية        

 :الكفاءة الختامية المستهدفة
 ٚحم يشكالث  ٕٚظف فٛٓا األػذاد انُسبٛت ٔ انتؼهٛى ػهٗ يستقٛى ٔ فٙ انًستٕ٘ ٔ تقُٛاث اَشاء َظٛش َقطت أٔ شكم يغ تبشٚشْا

 مرّكبات الكفاءة المستهدفة

 عرف على شكل يقبل محور تو ال (  التعليم على مستقيم مدرج) األعداد النسبية ويمتلك بعض خواصها يتعرف على
 تناظر 

  يوظف األعداد النسبية وخواصها في وضعيات مختلفة و يعبر عنها بصيغ لفظية أو رمزية سليمة. 
 يستثمر المناسبات التي توفرها أنشطة القسم ووضعيات لتطوير الكفاءات العرضية وترسيخ القيم المواقف. 

 الوضعية

 :ُٚتشش انًاء ػهٗ األسض بأشكانّ انًختهفت ٔٚستطٛغ انًاء انتحٕل انٗ حالث حاالث فٙ انطبٛؼت ْٙ انصهبت ٔانسائهت ٔانغاصٚت

فانحانت انصهبت ٚكٌٕ فٛٓا انًاء ػهٗ شكم رهٛذ أٔ حهذ أبٛط انهٌٕ َاصغ ٔ انحانت انسائهت ٚكٌٕ فٛٓا انًاء سائال شفافا، ْٔٙ انحانت 

  بخاس إنٗاألكخش شٕٛػا نهًاء ٔ انحانت انغاصٚت حٛج ٚتحٕل انًاء 

 الجزء األول

ماسينيسا تلميذ في السنة األولى أراد أن يقوم بتجارب لمعرفة درجات الحرارة المتحكمة في طبيعة الماء حيث انه قام بتسخين 
مكعب جليد في   مرار في التسخين  إلى ت فالحظ أن قطعة الجليد تحولت إلى سائل و عند االس4 30 الحظ تصاعد بخار 

الماء ثم بعد ذلك وضع الماء  في حالته  السائلة في مجمد الثالجة المضبوط عند درجة حرارة   لمدة نصف ساعة فالحظ 4

 تجمد الماء 

 

 

 

 
 

  عين درجات الحرارة الالزمة لتحويل طبيعة الماء على مستقيم مدرج 

 استخرج درجتي حرارة متعاكستين، ما هي مسافة كل منهما إلى الصفر ؟  

 الجزء الثاني

 ال اَّ انؼهًاء ٔرذ قذ ٔ انًكبشة بانًزاْش إال تشٖ يختهفت ٔ يتؼذدة أشكال نٓا انخهذ فبهٕساث "انخهٕد" انًتزًذ انًاء أشكال يٍ

  سبحاَّ انخانق ٔحذاَٛت ػهٗ دنٛم كهّ ْزا انؼانى فٙ يتشابٓتٍٛ حهذ بهٕستٙ تٕرذ

  :انًكبش ْــشبانًذ يشئٛت انتانٛت انخهذ ةبهٕس إنٛك

 ؟ تُاظش يحٕس انبهٕسة تقبم ْم 

 انبهٕسة تقبهٓا انتٙ انتُاظش يحأس أَشئ  

 

 

 

 



 

 

 

 شبكة تقوية وإرساة الق إرةة
 عناصر اإلجابة العالمة

 المعيار المؤشرات يزضئت انًزًٕع

 تحوحة اقوحدة المسرشكةالرية الستتكيةة)ةمحإرةةمستتكي تحوحة كيككةإريةة .1  
  الحإرةة

 ة الستتكية الحإرةةة ألعح رة امسشككةةعلىنية كيككة عي .2
 ة رتخل رةعحر نةمتعس سسن تحوحة كيككةة .3
 ة كيككةووجسرةمسسفكة اعحرونةمتعس سكنة اىة اصيل تحوحةة .4
  تحوحة كيككةوإنساةمتس إة مسالةاشلقإ اة انبكةة .5

 

 1م

 وجاهة المنتوج

 2م (  خسذة اقوحدة المسرشك)إرية الستتكية الحإر .1  

 
االستعمال السليم    

 ألدوات المادة
ةعلىة الستتكية الحإرةة ايق صك علكيةة .2
ةةعحر نةمتعس سسنةةر رتخل ة .3

 ةمسسفكة اعحرونة التعس سكنة اىة اصيل .4
 وإنساةمتس إة مسالةاشلقإ اة اثلج .5

   اتسلسكة المنتيةالعللكساةة 
 المقزة الوسضكك  

 3م

 االنسجام

   ابتسبكة التل اد  
 الةوقجحة ننكب 
 امتساجة امنساككةاسالدةبقضقوةة 

 

 4م

 
معيار النوعية 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الكفاءات العرضية طابع فكري (انصٕسة )استخشاد يؼهٕياث يٍ انُص ٔ يٍ انسُذ 

  طابع منهجي اتخار إستشاتٛزٛت نحم انٕظؼٛت 

 إَاع انتٕاصم ةاستؼًال انًكتسباث فٙ كاف 

 ٍتبهٛغ انحم بانحساب انٕاظح انًتق 

 طابع تىاصلي

  ٌتقٕٚى راتٙ ببزل رٓذِ بذقت ٔيخابشة ٔإتقا

  انخقت فٙ انُفس ٔاحباث استقالنٛت انزاث

 اَزاص انًٓاو انًهضو بأدائٓا 

 طابع اجتماعي

 ّاالػتضاص بانهغت انؼشبٛت يٍ خالل تبشٚش أفؼان 

  ّانتأيم فٙ خهق هللا ٔقذستّ ٔإبذاػّ رم ٔػهٗ فٙ خهق 

 يساًْت انشٚاظٛاث فٙ يؼانزت يشاكم ٕٚيٛت ٔتسٛش األيٕس 

 انحج ػهٗ انتزاسب انؼهًٛت 

 القيم والمىاقف

 

 

 

 

 

  ابي سا اة اعلضككة الجمحدة  اتكية  الق قف
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