
 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا

الشهيد عطية العربي بن عمار صفصاف الوسرى. متوسطة:                                              وزارة التربية الوطنية                   

                                                                  المقاطعة: الرابعـــــة                                                                                    تبسة           لواليةمديرية التربية 

طــــــمتوس ةـــــلثة الثاــــــللسن رابعال يــــالمقطــــــع التعلم  
 

  (الختامية)مستوى من الكفاءة 

  والدائرة يحل مشكالت بتوظيف خواص متعلقة بالمثلث القائم 

 الوضعية اإلنطالقية
تنظيم خرجة علمية لالعبيها )تالميذ السنة الثالثة متوسط(.  اثناء عطلة الربيع، قررت         

 المتفوقين في مشوارهم الدراسي الى احدى المنتزهات الغابية.

االرتفاع المتعلق  و Aقائما في النقطة  ABCفرسم مثلثا تحدي في الطريق الى المنتزه قرر  .1

بالضلع  BC  ثم قام بمحو أجزاء من الشكل، فلم يتبق اال الضلع BC 

 A( وطلب منه تحديد موقع النقطة11وجزء من االرتفاع )الحظ الشكل 

 .فقط باستعمال المدور ومسطرة غير مدرجة

 A 

 

حول ارتفاع أحد األشجار العالية، فقررا معرفة ارتفاعها بتوظيف ما  بعد أداء صالة الظهر، تناقش  .2

، 12الطريقة التالية )الحظ الشكل درسوه في الهندسة. فاقترح 

 االبعاد غير حقيقية(.

  

 

 معرفة خاصية الدائرة المحيطة بالمثلث القائم واستعمالها. .1

 قائم واستعمالها. معرفة خاصية المتوسط المتعلق بالوتر في مثلث .2

 معرفة خاصية فيثاغورس واستعمالها. .3

 .واستعماالتهبعد نقطة عن مستقيم  معرفة .4

 إنشاء مماس لدائرة في نقطة منها. .5

 تعريف جيب تمام زاوية حادة في مثلث قائم.  .6

 لزاوية بمعرفة جيب التمام لها.أو ة قيمة مقربة أو القيمة المضبوطة لجيب تمام زاوية حاد تعيين-
ية زوايا أو أطوال بتوظيف جيب تمام زاوية. حساب .7
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 متوســـــط 20املستوى :                                                                                           24رقم   مقطع تعلمي ةهيكل

 اإلنطالقيةحل الوضعية 

Aتحديد موضع النقطة  .1

 

 معرفة طول الشجرة: .2

 STحساب الطول  -

 Rالقائم في  RTSفي المثلث
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9.79ومنه طول الشجرة هو  m 
 

 161ص وضعية التقويم 

 
 181 وضعية التقويم ص

 

وضعية 
 التقويم

المعالجة   اذــــــــــــــــــــمن طرف االست ةــــــالتقويم + وضعيات مقترح اتـــــــــــــــــــــــــــــــل وضعيـــــــــــــــــــــــح
 البيداغوجية
 المحتملة

لحجم ا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعــة 14
 الزمني
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 متوســـــط 20املستوى :                                                                                           24رقم   مقطع تعلمي ةهيكل

 جدول تفصيلي لتسيير الموارد

 استثمر احوصل ابــحث واكتشف استعـــــــــــــــــــد رقم المورد

011ص  0 011ص  0 012ص  0 011ص  2و  0 10  

 011ص  7 011ص  2 012ص  2 011ص  1 12

 071ص  2 071ص  0 061ص  0  067ص  6 10

 071ص  0 071ص  2 061ص  0 067ص  0و  0 11

 411ص  22 006ص  1 000ص 1 مقترح 11

 462ص  22 016ص  2 010ص  1 مقترح 16

 476ص  22 072ص  0 069ص  1 067ص  9 17

 476ص  21 072ص  0 069ص  6+1 067ص  1 11

 جدول تفصيلي لتسيير وضعيات االدماج

 الوضعيات المقترحة نوع االدماج

  071ص  20 _________  060ص  11اتعمق  ادمــاج جزئــي

 171ص  41 ............161ص  22 ادمــاج جزئــي

 171ص  46اتعمق __________وضعيات مقرتحة  ــيكلادمــاج 
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