
 الجزائرية الديمقراطية الشعبيةلجمهورية ا

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

                                                                  المقاطعة: الرابعـــــة                                                                                    تبسة           لواليةمديرية التربية 

طــــــمتوس رابعةة الــــــللسن رابعال يــــالمقطــــــع التعلم  
 

   (الختامية)مستوى من الكفاءة  

.والمعالم واالنسحاب االشعة بتوظيف مشكالت يحل  

 الوضعية اإلنطالقية
نحسب مجموع النقاط  مرات، ثمفي رمي سهم تجاه هدف ثالث شةــريـــة المــلعبتتمثل            

والفائز هو الالعب الحاصل  اللعبة،مبين على هامش املسجلة تبعا للمنطقة التي أصابها السهم كما هو 

 على أكبر عدد من النقاط.
 وكانت نتائجهم كاآلتي: منتصرو معتز الصديقانتبارى 

;H(1;1)    ،(1:   معتز 2)A     ،(0;4)S                               

) : منتصر 2; 2)M   ،L( 2;2)  ،K( 4;0)  

 في أن  معتز صديقه منتصر رمياته، تحدىعند االنتهاء من 

                   .(KMOL)الرباعي  ( مربعاOسهامه تشكل مع مركز الهدف )النقطة 

      صواب؟على  منتصرهل  درست،على ما  اعتمادا 

      باللعبة.فاز  لصديقينأي ا 

 تعريف االنسحاب انطالقا من متوازي األضالع. 

 إنشاء صورة: نقطة، قطعة مستقيم، نصف المستقيم، مستقيم، دائرة بانسحاب. 

 خواص االنسحاب وتوظيفها معرفة  

 .االنسحاب من انطالقا شعاع تعريف 

 .واستعمالها شعاعين تساوي شروط معرفة 

 يحقق شعاع إلنشاء أو شعاعين مجموع إلنشاء واستعمالها شال عالقة معرفة 

 .بسيطة براهين إلنجاز أو معينة شعاعية عالقة

  .معلم في شعاع مركبتي قراءة 

 .مركبتيه بمعرفة شعاع تمثيل 

 .ممثله ونهاية مبدأ إحداثيي بمعرفة شعاع مركبتي حساب 

 .طرفيها من كّل إحداثيي بمعرفة قطعة منتصف إحداثيي حساب 

 ومتجانس متعامد معلم في نقطتين بين المسافة حساب 
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 متوســـــط 04املستوى :                                                                                           04رقم   مقطع تعلمي ةهيكل

 وضعيات مقرتحة.............................................03-02-01 املعرفية ادماج املوارد

 131ص 22-11ت.......................................06-05-04 املعرفية املوارد ادماج

 141ص23اتعمق ...............................11-10-01-08-01 املعرفية ادماج املوارد

 131 ص ـــحدتــ+  121 ص ــدحتـــ كلي................................دماج ا

وضعيات 
علم ت

 اإلدماج

  الرباعي منتصر التحقق أن كان(: على صوابKMOL )مربع 
  ما يلي:م نتحققيجب أن 

  الرباعيKMOL  .متوازي أضالع 

  املثلثOLM  قائم ومتساوي الساقين رأسه األساس يO . 

 متعامدان .حامالهما يمكن إثبات أن قطري الرباعي متناصفان ومتقايسان و 

 مربع( KMOL:)الرباعي على صواب  منتصر

ةـــــــاللعبز في ـــــن الفائــــــتعيي: 

  6=0+1+5         نقاط                        6:  معتزالنقاط التي سجلها 

 2=0+1+1           )نقطتان(           2 :منتصرالنقاط التي سجلها 

 هو الفائز في اللعبة. معتزاذن : 

حل 
الوضعية 
 اإلنطالقية

لحجم ا ــةـــــــــصـــــــــــــــــــــــح 17
 الزمني
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 متوســـــط 04املستوى :                                                                                           04رقم   مقطع تعلمي ةهيكل

 جدول تفصيلي لتسيير الموارد

 استثمر احوصل ابــحث واكتشف استعـــــــــــــــــــد رقم المورد

 مقترح مقترح مقترح مقترح 1  

 مقترح مقترح مقترح مقترح 2

 مقترح مقترح مقترح مقترح 3

 134 ص 2 130ص 2-1ج– 01 128ص  01 مقترح 4

 134 ص 06 132-130ص03-02 121-128 ص2 121ص01-02 5

 135ص10 132ص04 121 ص 3 121ص06 -05 6

 133دوري االن  132ص06-05 121 ص 04 مقترح 1

 146 ص 01 42ص01 140 ص 01 131 ص 01 8

 143 ص 02 143ص 1+ط142ص03 140 ص 02 مقترح 1

 141ص01 142ب ص– 03 143 ص 02ص ط مقترح 10

 141ص11 044ص-د 141 ص 03 131 ص 05 11

 141ص15 145+ط ص144ه ص-03 141ص04 مقترح 12

 

 جدول تفصيلي لتسيير وضعيات االدماج

 الوضعيات المقترحة نوع االدماج

 وضعيات مقرتحة ادمــاج جزئــي

 931ص 22-91ت ادمــاج جزئــي

 941ص23اتعمق  ادمــاج جزئــي

 931 ص ـــحدتــ+  921 ص ــدـــحت ــيكلادمــاج 
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