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  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 

belhocine : https://prof27math.weebly.com/



 

 

 

  

 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. 
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