
 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا

.......................................................................... متوسطة:                                              وزارة التربية الوطنية                   

                                                              ...................المقاطعة:                                                                                     تبسة           لواليةمديرية التربية 

طــــــمتوس رابعةة الــــــللسن ولاال يــــالمقطــــــع التعلم  
 

  (الختامية)مستوى من الكفاءة 

.الجذور على والحساب الناطقة واألعداد الطبيعية األعداد باستعمال مشكالت يحل  

 الوضعية اإلنطالقية
   االختبارات الفصلية، نظمت إدارة املتوسطةبمناسبة نهاية 

رحلة سياحية واستكشافية الى حديقة التجارب الواقعة في الحامة، بمدينة الجزائر 

ولدا ثم طلب من  22تلميذا من بينهم  802العاصمة قبل التنقل الى هذا املكان، تم إحصاء 

 .كل فوج أستاذ واحدهشام تشكيل أفواج متجانسة بها أصغر عدد من التالميذ، ويرافق 

 .فوجطرين وعدد تالميذ في كل المؤاألساتذة ساعد هشام في معرفة عدد  
   كتذكار عندما سال البائع عن  وثمنها معقول  صغيرة مستطيلة الشكلسجادة صالة أراد أحد التالميذ شراء

 البائع بالعبارات التالية: سعرها وبعديها أجاب
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 دينار جزائري 

248احتها هيـومس  dm عرضها.وطولها ضعف 

 .ساعد هذا التلميذ في معرفة بعدي الزربية وسعرها 

  .طبيعي لعدد قاسم على التعّرف .1

 .طبيعي عدد قواسم مجموعة تعيين .2

 .لعددين األكبر المشترك القاسم تعيين .3

 .بينها فيما أوليين عددين على التعّرف .4

 لالختزال القابل غير الشكل على كسر كتابة .5

 موجب لعدد التربيعي الجذر تعريف .6

 يطلتبس واستعمالها التربيعية الجذور على الحساب قواعد معرفة .7

 تربيعية جذورا تتضمن عبارات
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 17ص  54+  46...............أتعمق 15 ،14 ،13 ،12 ،11إدماج جزئي للموارد المعرفية 

 22 ص 37+أتعمق 27ص  31...............أوظف تعلماتي 17 ،16إدماج جزئي للموارد المعرفية 
وضعيات 

علم ت
 اإلدماج  

           :اساتذة 8     عدد األساتذة المؤطرين هو 

 تلميذ 32   :عدد تالميذ في كل فوج هو              
           :1200سعر الزربية هو da  

24  :همابعدها                dm  2و 24 dm 

حل 
الوضعية 

 اإلنطالقية

 الحجم الزمني  ـــــــــاعــةــــــــــــســـــــــــ 15
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 متوســـــط 04املستوى :                                                                                           01رقم   مقطع تعلمي ةهيكل

 جدول تفصيلي لتسيير الموارد

 استثمر احوصل واكتشف ابــحث استعـــــــــــــــــــد رقم المورد

14ص  4،3 11+طريقة ص 11ص1 8ص  2،1 7ص  5،1 00  

 14ص  12 11+ طريقة ص 11ص  2 8ص  3 مقترح 08

 14ص  11 1الجزء  11ص  4 8ص  5،4 مقترح 00

 14ص  12 13+ طريقة ص 3وج 2ج 4 12ص 1ج 2ص  6 مقترح 00

 14ص  21 13+ طريقة ص 3وج 2ج 4 12ص 2ج 2ص  6 مقترح 00

 15ص  28 13+ طريقة ص 12ص  6،5 2ص  8،7 7ص  8 00

 26ص  1 22ص  2،1 21ص 2،1 12ص  11،2 00

 26ص  13 22ص  3 21ص  3 12ص 3 02

 26ص  15 1ج 24ص  4 1ج 21ص  4 12ص  5 00

 27ص  21 24ص  2 3وج 2ج 21ص  4 12ص  6 00

 25ص  1دوري اآلن  1ج 25طريقة ص  1ج 25طريقة ص  12ص  2،8،7 00

 25ص  2دوري اآلن  2ج 25طريقة ص  2ج 25طريقة ص  مقترح 08

 

 جدول تفصيلي لتسيير وضعيات االدماج

 الوضعيات المقترحة نوع االدماج

 11ص  54+  44أتعمق  ادمــاج جزئــي

 22ص  37+أتعمق 27ص  31أوظف تعلماتي  ادمــاج جزئــي

 وضعيات مقرتحة  ــيكلادمــاج 
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