
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية 

 مديرية التربية لوالية الوادي    

 مفتشية التعليم املتوسط    

 املقاطعة الثالثة رياضيات    

  ب: صمحتوى اليوم التكويني الخا

 *الرابعة متوسطالسنة ة ملستوى ينطالقال ضعيات بناء الو *

 ر التأطيــــــــــ                                                           تحت اشراف مفتش املادة    

  االستاذة املكونة :عتيق انيسة                                                           جاللي لزهاري      

 االستاذة املكونة : طلحة ليلى                                                                                  

 

 الشكر والتقدير لألساتذة املشاركين في هذا العملكل 
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 مقدمة

 بسم هللا .

حرصا منا على تنفيد ما جاء في مناهج الجيل الثاني وتسهيال ملهمة 

  .األستاذ في التطبيق

نضع بين  أيديكم هاته الوضعيات االنطالقية للمقاطع التعليمية 

ساتذة املشاركين في لل وكل الشكر   رابعة متوسطالمستوى السنة 

 .  العملهذا 

 

 الثالثة مفتش املقاطعة                                                        

 جاللي لزهاري 
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ديمديرية التربية لوالية الوا  

الفوج األول( )المقاطعة الثالثة رياضيات  

 خاصية طالس –الحساب على الجذور  –األعداد الطبيعية و األعداد الناطقة الوضعية االنطالقية للمقطع األول :    

 
خالل العديد من    إن من سمات المجتمع الجزائري التضامن و التكافل فيما بينهم في الشدة و الرخاء و هذا ما نالحظه من   

منزل ألحد المحتاجين ترميم و تبليطالمواقف و منها ما قرره أحد أحياء بدائرة جامعة من       

 

I.  وجود لوحظ قبل الترميم

جدران تصدعات وشقوق كثيرة في 

  لها سنًدا خوفًا  واأن يضع اوفقررالمنزل 

   من سقوطها لحين إخالءها وترميمها 

 (. mوحدة الطول هي  ) الحظ الشكل

عمودي   (AN)قال البناء إن  (1

 . (AM)على سطح األرض

 . اثبت صحة قوله -

إذا علمت أن  ANالطول احسب   (2

10MB  . 

  

  

II.  4,29بعداها  مستطيلة الشكل الترميم انتقلوا إلى تبليط غرفةبعد االنتهاء من m  و ,   m 

 . مربعة الشكل دون قص متماثلة ببالطات

 ؟  طول ضلع البالطة علما أنهم يريدون استعمال أقل عدد من البالطاتما هو   (1

 ؟البالطات المستعملة ما هو عدد   (2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

فشاركهم أيها التلميذ إن لم تشاركهم في العمل 

 في حل األسئلة
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 ( المتطابقات الّشهيرة , الّنشر والّتحليل )  الحساب الحرفي:  المقطع الّتعلمي الثاني  

 وضعية االنطالق                             
 الكفاءة الختامّية 

 الحساب المّتمعن فيه وفي الّنشر والّتحليلمعرفة المتطابقات الشهيرة و توظيفها في الحرفي ,يحلّ مشكالت متعلّقة  بالحساب                 

 المحتويات المعرفّية
 معرفة  المتطابقات الّشهيرة وتوظيفها 

 الّنشر باستخدام المتطابقات الّشهيرة 

 التحليل باستخدام الخاّصة الّتوزيعّية 

 ةالّتحليل باستخدام المتطابقات الّشهير 

                                                                                          ص وضعّية االنطالق    ن
                                                                         مشروع الحّي الّسكني

            مساحة خضراء، حيث ُخصِّصت لهذا المشروع و رات عما 4ي مؤلف من ِاستفاد مقاول من مشروع بناء حّي سكن  
  ( .     )    ( و     )   قطعة أرض مستطيلة الّشكل ُبعداها 

الجزء  

                                                       .  (    )طول ضلعها ّن قاعدة كل عمارة مرّبعة الّشكل، إذا علمت أ    

 

  قاعدة العمارة _ مساحة عن      _عّبر بداللة .  قاعدة العمارةمساحة ِابحث عن 

  عبارة المساحة الخضراء أعــِطS  بداللة   . 

  اُنشر العبارة S. 

 

 الجزء  

" ، ناشد أبناء  هُ ل م  ع  و   آن  ر  القُ  م  ل  ع  ت   ن  م   م  كُ رُ ي  بالحديث الّشريف " خ  قتداًء بسّنة الّرسول صلّى هللا عليه وسلم  وعمالً ا  
تقّدر من أجل تحفيظ القرآن الكريم  حجراتمن المساحة لبناء  مرّبع الّشكل  جزءالمعنّية بتخصيص الحّي السلطات 

 .  (        )    مساحتها بـ
 

  الجزء المخّصص لبناء الحجرات ا وجد ُبعدي. 

   ِجــد  مقدار المساحة  التي خّصصت لبناء الحجرات .      من أجل ، 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                    

                                                                            
                                                        2    
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 مي الثالث للسنة الرابعة متوسطيللمقطع التعل انطالقيةوضعية              

 حساب المثلثات في المثلث القائم

 نص الوضعية : سكن تحصيصهقام السيد  والي  والية الوادي بتوزيع  9102بمناسبة السنة الجديدة 

 سكن . 091من بين هياكل هذه التحصيصة مستشفى ،  10ي رقم بالطريق الوطنببلدية جامعة المتواجدة 

  الجزء األول : 

 مخطط المستشفى : واليل الشكل الميمث             

 

 

 

 

 

  أوجد بعدي القطعة المخصصة لبناء المستشفى بداللةx . 

 الجزء الثاني : 

من بناء العمارات أراد مراقب المشروع  قياس ارتفاع احدى العمارات باستعمال بعد االنتهاء           

  : المزولة )جهاز التيودليت لقياس الزوايا ( أنظر الشكل أدناه

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 35°       

                              

                                                                                                                  1.5m 

 

20 m 

  ساعد هذا المراقب في حساب ارتفاع العمارة )تدور النتائج الى  
- 

) . 
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 وضعية اإلنطالق المقطع الرابع :

 األولى الدرجة من والمتراجحات المعادالت
 والمعالم األشعة وكذلك واحد بمجهول

 السنة الرابعة متوسط المستوى :

 

 يملك مستثمر قطعة أرض مستطيلة الشكل ،خصصها لتربية الدواجن بحيث :

 ة الدجاج .ي( : مدجنة لترب1*الجزء )        

 ( : مخزن لجمع البيض .2*الجزء )        

 : 10الجزء 

        من اجل :   

عن كل من مساحتي  xعبر بداللة  -1

 (2( و )1الجزئين )

حيث تكون مساحة الجزء  xجد قيمة  -2

( تساوي ثالثة أضعاف مساحة 1)

 ( .2الجزء )

  

 

 : 10الجزء 

 حدود القطعة األرضية  Dو  A   ،B  ،Cالنقط 

⃗⃗    )علم على مستوى منسوب الى معلم متعامد ومتجانس  (1  ⃗   ⃗⃗  النقط  :  (⃗ 

 (   )              (   )               (    )                   (   )               (     ) 

 .[  ]يريد المستثمر إنشاء باب في منتصف الجدار  (2

 موقع الباب . Fساعده في تحديد إحداثيات النقطة  -

⃗⃗⃗⃗  بحيث :  Gبداخل المدجنة أراد المستثمر وضع حنفية في نقطة  (3  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗ . 

 . Gجد إحداثيات النقطة  -
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8502/8502السنة الرابعة متوسط                              50االنطالقية للمقطع الوضعية   

 

        صالح صاحب ورشة نجارة االلمنيوم. طلب منه احد الزبائن تركيب باب من االلمنيوم لمحله التجاري, عند معاينة   

       المكان وضع رسما تخطيطيا لهاذا الباب.

 

 

المساحة الالزمة من االلمنيوم لهاذا البابالباب مستطيل الشكل فاراد صالح معرفة   

 0عدد طبيعي اكبر من   حيث ,   انت بدورك اقترح عليه طريقة لمعرفة المساحة معبرا عنها بداللة    (1

       طارقبل تركيب الباب احتاج لوضع اطار خاص من االلمنيوم على محيط الباب, اذا علمت ان محيط اال

 مع االطارالباب يتوافق  حتى   قيمة  دساعد العم صالح إليجا (2

 ساعده في حساب المساحة الالزمة من االلمنيوم وطول االطار المحيط بهذا الباب.      اذا علمت ان  (3

 لتكن الجملة التالية:

{
      
       

 

 لها.مثل حلول الجملة التالية بيانيا ثم اعط تفسيرا  (4

 

 

 

5 
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8502/8502السنة الرابعة متوسط                              50االنطالقية للمقطع الوضعية   

 

 الكفاءات التي يستهدفها المقطع التعلمي:

 يحل مشكالت باستعمال جملة معادلتين من الدرجة االولى بمجهولين والدالة الخطية والدالة التآلفية  

 ابواب وموارد المقطع:   

 التآلفيةالدالة الخطية والدالة   

     معرفة الترميز  -

 تعيين صورة عدد بدالة خطية -

 عدد صورته بدالة خطية معلومةتعيين  -

 تعيين دالة خطية انطالقا من عدد غير معدوم وصورته -

 تمثيل دالة خطية بيانيا -

 قراءة التمثيل البياني لدالة خطية -

 حساب معامل الدالة الخطية انطالقا من تمثيلها البياني -

            معرفة الترميز -

 تآلفيةتعيين صورة عدد بدالة  -

 معلومة تآلفيةتعيين عدد صورته بدالة  -

 انطالقا من عددين وصورتيهما تآلفيةتعيين دالة  -

 بيانيا تآلفيةتمثيل دالة  -

 تآلفيةقراء التمثيل البياني لدالة  -

 تآلفيةانطالقا من التمثيل البياني لدالة   bو aتعيين العاملين  -

 بداللة االخر, قراءته وتفسيره انجاز تمثيل بياني لوضعية يتدخل فيها مقداران احدهما معطي -

 جملة معادلتين من الدرجة االولى بمجهولين 

 حل جملة معادلتين من الدرجة االولى بمجهولين جبريا -

 تفسير حل جملة معادلتين من الدرجة االولى بمجهولين بيانيا  -

 حل مشكالت بتوظيف جملة معادلتين من الدرجة االولى بمجهولين  -
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 مديرية التربية لوالية الوادي

 

 املستوى: الرابعة متوسط

 اتـــــادة:  رياضيـــــامل

 

 

 

 

 

        

 

 تحت اشراف املفتش:

 لزهاري جاللي

 

 

8102/8102 
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 اإلحصاء:  60طقع  التعمي  امل
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 شجرة  الزيتون االنعالقية الوضعية : 

 

الكريم ولها فوائد كثيرة حيث يستخرج من ثمارها  نالقرآشجرة الزيتون شجرة مباركة ذكرت في           

 زيت الزيتون 

  الجزء االول: 

 (2102الجدول االتي يمثل بعض الدول التي تنتج زيت الزيتون )احصائيات 

المغر

 ب

الجزا

 ئر

 الدول اسبانيا سوريا فلسطين تونس ليااايط

0111

1 

0011

1 

00111

1 

01111

1 

02111 21111

1 

000111

1 

االنتاج 

 بـ)طن(

 مثل معطيات الجدول بمخطط اعمدة 

تعتبر اجود انواع الزيوت هي زيت الزيتون البكر )المستخلص من الزيتون الطازج (   الجزء الثاني:

 وهو انواع حسب درجة الحموضة 

 السند :        

  زيت زيتون بكر ممتاز ال تتعدى درجة حموضته   

  زيت زيتون بكر جيد ال تتعدى درجة حموضته   

  زيت زيتون بكر شبه جيد ال تتعدى درجة حموضته   

 يعتبر غير صالح لالستهالك    مالحظة : اذا كانت حموضة الزيت تفوق 

يملك العم احمد مصنع لتعبئة زيت الزيتون حيث كان كلما عرض عليه الزيت يقيس درجة حموضته 

 ي فكانت النتائج كالتال

  0,0؛    2,0؛   1,0؛   1,0؛   0,2؛   1,1؛   0,0؛   2,0؛  0,1؛   0,0؛    0,0؛    0,0؛   1,0؛   1,0

   1,1؛   0,1؛   0,1؛  0,0؛  0,0؛  2,0؛   1,1؛   1,2؛  0,1؛   2؛   2,0؛   0,1؛  0,0؛   0,0؛

 أعط جدول التكرارات ثم  باالعتماد على السند ساعد العم احمد في تنظيم هذه المعطيات في فئات

  المجمعة والتواترات المجمعة . 

 يريد العم احمد خلط وتعبئة زيت الزيتون الممتاز وتصديره للخارج   : الجزء الثالث

 المنتوج االول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع

معدل  1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2

 الحموضة

 عدد اللترات 0111 1111 0101 0011 0011 101 2111

 

 ؟في رأ يك ما هي درجة الحموضة التي يضعها العم احمد على قارورات الزيت 
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 : اليوم العامل  لداء السكري االنعالقية الوضعية

 

لليوم العالمي لداء السكري تطوعت جمعية كافل اليتيم بالتنسيق مع مصلحة الطب الداخلي   إحياءا

شخصا من كبار السن لمعرفة كمية  01للمستشفى بالمدينة إلجراء فحوصات مجانية لعينة تتكون من 

 السكر في دم كل واحد منهم ، فكانت النتائج كالتالي:

 40≤ m 

≤ 50 
……….. ……….. ……….. ……….. 

 0≤ m 

≤… 

80≤ m 

≤ 0 

كمية السكر في 

 الدم

m (mg/dl) 

4  0   4  0 x 2 عدد األشخاص 

 مراكز الفئات       

       
المجمع التكرار 

 الصاعد 

       
المجمع التكرار 

 النازل 

       
واتر المجمع الت

 الصاعد 

       
المجمع  واترالت

 النازل

 

 . xأوجد قيمة  (1

 ثم أتممه.أعد رسم الجدول  (2

 يقول األطباء:  (3

( هذا يعني أن الشخص سليم mg/dl) 021و  01إذا كانت كمية السكر في الدم تتراوح بين  -

 ومعافى، ما هو عدد األشخاص المعافين ؟ وما هي نسبتهم المئوية ؟.

فما فوق فان هذا الشخص مصاب بمرض  mg/dl 130إذا كانت كمية السكر في الدم  -

 شخاص المصابين بالسكري ؟ وما هي نسبتهم المئوية ؟.السكري، ما هو عدد األ

 أحسب المتوسط المتوازن لهذه السلسة. (4

 . أعمدةمثل معطيات هذه السلسة بمخطط   (5
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 مديرية التربية لوالية الوادي

 املستوى: الرابعة متوسط

 اتـــــادة:  رياضيـــــامل

 

 

 الوضعية االنطالقية للمقطع السابع

 الدوران 

 املضلعات املنتظمة 

 الزوايا والهندسة في الفضاء 

 تحت اشراف املفتش:

 لزهاري جاللي

1029/1028 

20 
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 "منصور النجار"

، فيستعمل لذلك 5cmمن الخشب قطر كل واحدة ُجلةيصنع عمي منصور النجار 

 ه ليتحصل على جلة.تر، فيأخذ مكعب ويقوم بنجا10cmمكعبات طول حرفها

 أوجد حجم الخشب الضائع من كل مكعب بعد النجر بالتدوير الى الوحدة. -1

 

 

 

 

 

فأخذ جلتين، وصنع لعبة مستعمال نوعة بعد مدة انتبه ابنه الى الجالت المص -2

 خيطا كما في الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

واحدة بعد االنتهاء من الصنع أخذ يلعب بها ماسكا المقبض وحركه مرة 

 .60فابتعدت الجلتين عن بعضهما بزاوية قدرها

 ما طبيعة التحويل الناتج؟  -

 أذكر مميزاته وخواصه؟ -

 الثانية.المرة أحسب زاوية الدوران عند تضارب الجلتين في  -
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