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 ةــــمقدم

 

لتربوي عليم وتحسين األداء اضمان جودة الت  ل وزارة التربية الوطنيةمن عيا ، وس  2020-2019لموسم الدراسي لتحضير الفي إطار 

من التعليم  ثالثة األولىنوات ال للعمل بالمخططات السنوية لبناء التعلمات والتقويم البيداغوجي والمراقبة المستمرة التي غطت السمواصلة  ،ووالبيداغوجي

أدوات عمل   لها تشكلللبيداغوجيا مع هذا الدخول المدرسي المخططات الخاصة بالسنة الرابعة متوسط وهي في مجمالمفتشية العامة  تدرج المتوسط،

كذا توحيد و، المنهاجيذ وتنف ،  فهمقراءةتيسير  والمتوسط هدفهافي مرحلتي التعليم االبتدائي  الميدانفي المعتمدة والمعمول بها ندات المرجعية لة للس  مكم  

ساعد التلميذ يتقويمها بما وعديلها تناول المضامين في إطار المقطع التعل مي الذي تنص  عليه المناهج المعاد كتابتها، من حيث التدرج في بناء التعلمات، ت

 على بناء الكفاءات التي نص عليها المنهاج.

 افقةاألستاذةفتشين مرالمالسادة السيدات و نطلب منوعليه، ومن أجل جعل هذه المخططات أدوات عمل فعلية وفعالة وذات وقع على األداء التربوي 

ل باستمرار إلجراء كل   -حديثي العهد بالتدريسخاصة  ه ن يرونو تحسيتعديل أ في قراءة وفهم مبدأ هذه المخططات من أجل وضعها حيزالتنفيذ والتدخ 

 لشأن.امناسبا وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة مع إخطار المفتشية العامة للبيداغوجيا بكل إجراء تربوي مزمع ات خاذه في هذا 
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 مذكرة منهجية خاصة بالرياضيات في التعليم المتوسط
 عرض األسباب:

ي احد في المقطع التعلموبالمخططات السنوية لبناء التعلمات مع تعديل جوهري يتمثل تناول ميدان تعلمي  2020 /2019يتواصل العمل خالل هذه السنة الدراسية 

 السيدات والواحد. وهذا استجابة لعدد من المقترحات الميدانية التي أبداها 

 تضمن موارد فيتانطالقية  المخططات المعمول بها خاصة ما تعلق بإعداد وضعياتصعوبات في تنفيذ الرياضيات. بعد حصرهم لالسادة مفتشي التعليم المتوسط لمادة 

م التعليفي ت لرياضيااهج امنأكثر من ميدان تعلمي حيث سجلت محدودية في خيارات ويناء مثل هذه الوضعيات، إضافة إلى الصعوبات العامة تعترض األساتذة في تنفيذ 

سيرا لمهمة لى ما سبق وتيبناء عو. المتوسط تمثلت أساسا في قراءة المنهاج الرسمي وكيفية استعمال الكتاب المدرسي والتخطيط للتعل مات وتنظمها وتقويمها على مستوى القسم

ة الرياضيات ن عونا ألساتذوثائق لتكومجموعة من ال تنقيحالبيداغوجي، ، في إطار التعديل للبيداغوجيا المفتشية العامة تواصلاألستاذ وسعيا نحو الفعالية في األداء التربوي 

ة لسنوي للمراقباالمخطّط المخطّط السنوي لبناء التعلمات والمخطّط السنوي للتقويم البيداغوجي وخاصة الجدد منهم على حسن تنفيذ المناهج. تمثلت هذه الوثائق في 

لتي اقيق الكفاءات توسط وتحالتي يفترض أنّها تسمح لتالميذ السنة الخامسة ابتدائي مواصلة دراسة منهاج السنة األولى مووثيقة تتضمن المكتسبات الضرورية  المستمرة

 يستهدفها.

ل مات رج التعبناء تدعتمدها لتعتبر هذه الوثائق عصارة لما جاء في المناهج الرسمية والوثائق المرافقة لها. لذلك فهي تمثل لألستاذ تحت إشراف المفتش أرضية ي

 وتنظيمها على مستوى القسم بما يتماشى وطبيعة تالميذه.

ن من فقد قدمت المخط طات السنوية للسنوات األربعة في التعليم المتوسط بحيث كل مخطط ي المخطّط السنوي لبناء التعلماتبالنسبة وثيقة  ستهدف تقاطع تعل مية متكو 

ي الوثيقة ور الذي ورد ففق التصوطي مختلف الموارد التي تساعد على تحقيق هذه الكفاءة غاسية كما جاءت في المنهاج الرسمي وتتحقيق مستوى من الكفاءة الشاملة للسنة الدر

. وعليه فإن  درج وسلسشكل متبللسنة  ةالمرافقة بخصوص المقطع التعل مي. وبذلك فتحقيق كفاءات المقاطع التعلمية الواحدة تلوى األخرى يسمح بالتقدم في تحقيق الكفاءة الشامل

هاج والوثيقة بتوجيهات المنمدرسي ولكل مقطع تعل مي يحتاج إلى إعادة تفكيك من قبل األستاذ ليبني وينظ م انطالقا منه تدرج تعل مات تالميذه مستعينا بما جاء في الكتاب ا

ن مفي كل  8ن من ت يتكو  اجع أخرى.نشير إلى أن  المخط ط السنوي لبناء التعلماالمرافقة والتي وردت ضمن عمود خاص مرفق بهذه المخط طات كما يمكنه االستعانة بمر

ن من   والرابع الثالثة تينمقاطع بالنسبة للسن 7السنتين األولى والثانية ويتكو 

 متوسط:   األولىمات في السنة مثال لمخطط التعلّ 

سالسل عمليات لجمع والطرح وارب على يحل  مشكالت باستعمال األعداد الطبيعية واألعداد العشرية والقيم المقربة وتوزيع الض الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلّمي األّول:

 بدون أقواس وبوجود أقواس.ويوظف مكتسباته في الهندسة إلنجاز إنشاءات هندسية بسيطة.

 تمثل هذه الكفاءة مستوى من الكفاءة الشاملة للسنة الثانية متوسط مالحظة:

ل من السنة الدراسية كما هو موضح في المخط ط ل مع بداية الفصل األو  ضعية انطالقية القا من طرح وفسه انطن لتحقيق هذه الكفاءة يتناول األستاذ محطات المقطع التعل مي األو 

 ة البيداغوجية.أخيرا المعالجتقويم وتمكن التلميذ من اكتساب الموارد المقصودة فوضعيات تعلم اإلدماج فال (بسيطةأولية) لى وضعيات تعلميةبالمواصفات المذكورة ثم  التطرق إ

فهو يحد د المعايير والمؤشرات التي نأخذ بها لتقييم مدى اكتساب الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعل ميوهو بهذا  المخطّط السنوي للتقويم البيداغوجيأما بالنسبة إلى 

لكفاءات يير للتقويم إضافة إلى االمنظور يواكب مسار بناء التعل مات حيث نجده يجعل من مركبات الكفاءة الختامية )إرساء الموارد، توظيف الموارد، القيم والمواقف( معا

 العرضية أما المؤشرات فقد حد دها بناء على موارد المقطع التعل مي نفسه.
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ة إلى رقم  لكفاءة التي يستهدفها لتعلمي وإلى المقطع اايعمل األستاذ بهذا المخط ط بالتوازي مع تناول المقاطع التعلمية ولتسهيل هذه المهمة نجد أن  مخطط التقويم يشير في كل مر 

 عايير والمؤشرات المرافقة لتقويم ذلك المقطع.ثم  يحدد الم

 من التعليم المتوسطولىمثال: الفصل األّول من السنة األ

 

 الفصــــــــــل األول 
 األسبوع األول: تقويم تشخيصي 

 معايير التحكم في الكفاءة الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلّمي
يحل مشكالت باستعمال األعداد الطبيعية  -1

واألعداد العشرية وعمليات الجمع، الطرح 

 والضرب. 

 

 اكتساب معارف: 

 اكتساب معارف:  قواعد 

 .    بمتمعن(آليا أو ) حسابيةالعمليات الز انجاختيار وإ -

 مختلفةلعدد معطى.الكتابات ال -

 قسمة.القيمة المضبوطة والقيمة المقربة إلى الوحدة لحاصل  -

 .سيطةبأشكاال  اءنشإ

 توظيف المعارف:

 )طبيعية، كسرية، عشرية، نسبية ...(.على األعداد العمليات األربعة  -

 ب أعدادا معطاة.يرتتومقارنة  -

 ز مثيال لشكل مستو بسيط.انجإ -

 المواقف والقيم:  

 والمصطلحات والترميز العالمي بشكل سليم. استعمال الرموز  -

 صياغة وتحرير منتوج وعرضه بلغة سليمة.  -

 التحقق من صحة نتائج والمصادقة عليها.  -

 تقديم منتوج -

 بتوظيف: يحل مشكالت -2

مكتسباته في الهندسة إلنجاز إنشاءات  -

 هندسية أولية ومألوفة.

 وحدات حساب الطول والمساحة. -

 : بتوظيف يحل مشكالت  -3

الطبيعية عمليتي الجمع والطرح على األعداد  -

 .واألعداد العشرية وحساب المدد

العمليات األربعة على األعداد الطبيعية  -

 .واألعداد العشرية

  التقويم الفصلي

ناول المقاطع تتوازي مع فهو بمثابة تقويم بيداغوجي مرفق بعالمة تظهر على كشف التلميذ ويتم العمل به أيضا بال المخطّط السنوي للمراقبة المستمرةبخصوص 

بحسب يته ظر في ضبط توقاسع النو التعلمية حسب ما يشير إليه في العمود األخير منه.  غير أن  تحديد تاريخ إنجاز فقد جاء في المخط ط على سبيل االستئناس فقط ولألستاذ

 وتيرة تقدم تالميذه في تعل ماتهم.

 

 



  السنويةالمخططات 

5 

 وزارة التربية الوطنية

 من التعليم المتوسط ألولىمثال في السنة ا

 

 المقطع أمثلة للوضعيات المستهدفة بالتقويم األسبوع الفصل 

 السنة

 األولى

 األول

األسبوع الثاني من 

 أكتوبرشهر 

  يعية الطبوضعيات مركبة تتعلق بحل مشكالت بتوظيف عمليتي الجمع والطرح على األعداد

 .واألعداد العشرية والقيم المقربة
 ات وتوظيف وحد وضعيات تتعلق بإنجاز إنشاءات هندسية أ ولية وأشكال هندسية مألوفة

 حساب الطول والمساحة.

1-2 

األسبوع الثالث 

شهر من 

 نوفمبر

 ات وتوظيف وحد وضعيات تتعلق بإنجاز إنشاءات هندسية أ ولية وأشكال هندسية مألوفة

 حساب الطول والمساحة.
 :وضعيات تتعلق بحل مشكالت بتوظيف 

 عمليتي الجمع والطرح على األعداد الطبيعية واألعداد العشرية وحساب المدد. -

 العمليات األربعة على األعداد الطبيعية واألعداد العشرية. -

2-3 

 منتصف فيفري  الثاني
  المحوريالزوايا والتناظر وضعيات تتعلق . 

  والكسوروالحسابالحرفي  بحلمشكالتيوظففيهااألعدادالنسبيةوضعيات تتعلق. 
4-5 

 بداية ماي  الثالث

 وأخرى معطياتها مصاغة ضمن جداول، ف فيها خواص التناسبية يوظتتعلق بت مشكالت

 .مخططات أو تمثيالت بيانية

  متوازي وضعيات تتعلق بحل مشكالت يوظف فيها مصطلحات تخص المجسمات(

 المستطيالت والمكعب(

6-7 

 

ا جاء فيها، ص على تنفيذ مها والحرنؤكد في األخير على أن  القراءة المتأنية والمعمقة والواعية لهذه الوثائق والتبادل حولها مع أساتذة آخرين والسعي إلى استغالل

. وبذلك ة تدريسه أكثرن إيجابيأداءه خارج القسم وداخله ويجعله متفتحا على محيطه مما يرفع مسيساهم بال شك في ترقية الرصيد التربوي والبيداغوجي لألستاذ وفي تحسين 

 يكون قد وضع الخطوات األولى التي تستوفي شروط تحقيق العقد المعنوي الذي يربطه بتالميذه من جهة وبرسالته التربوية من جهة أخرى.
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 الثانية متوسط الكفاءة الشاملة للسنة .1

ة )العددي، الهندسي، الدوال وتنظيم معطيايحل   ر نتائج، ويوظ ف مكتسباته في مختلف ميادين الماد   ت(.مشكالت، ويبر 

 الكفاءات الختامية لميادين التعلم: .2

 ساعات لألستاذ 5ساعات ونصف أسبوعيا للتلميذ و 4 الحجم الساعي:

 ةـــــــــــــــــيـــــامــــــــــــــــــــــتـــــــخـــــــــاءة الـــــفـــــــــــالك ميدان التعلم

 ة العدديةـــــاألنشط
ة ت من الدرجمعاداليحل مشكالت من المادة ومن الحياة اليومية وبتوظيف مقادير )األطوال، المساحات، الحجوم، المدد( وال

 وترييض وضعياتواألعداد الناطقةاألولى والحساب على األعداد النسبية 

 ة الهندسيةــــاألنشط
 لمحوريايحل مشكالت تتطلب إنجاز استدالالت وبراهين وحساب مقادير بتوظيف خواص المثلث والدائرة والتناظرين 

 والمركزي واالنسحاب والمجسمات )الموشور، االسطوانة، الهرم والمخروط(.

 الدوال وتنظيم معطيات
ز ابات وإنجاجراء حسبالتناسبية وتطبيقاتها وتوظيف معطيات إحصائية إليحل مشكالت من المادة ومن الحياة اليومية مرتبطة 

 تمثيالت ومخططات باستعمال مجدوالت

 

 المخطط السنوي لبناء التعلمات: .3

ل  الفصل األو 

الكفاءة التي يستهدفها المقطع 

 التعل مي
 الوثيقة المرافقةوتوجيهات من المنهاج  هيكلة تعلم ات المقاطع

 تقدير الحجم

 الزمني
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 1المقطع

يحل مشكالت باستعمال 

األعداد الطبيعيةواألعداد 

قربة والقيم الم العشرية

وتوزيع الضرب على الجمع 

سالسل عمليات لطرح ووا

س، بوجود أقوابدون أقواس و

يحل مشكالت بتوظيفالقيم و

طرح جمع وعملياتالمقربة و

 ضربكسرينو

 (مستوى من الكفاءة الختامية)

 

تجنيد انطالقية يتطلب حلهاطرح وضعية  .1

 داد طبيعي  ة وأع  داد عش  رية وإج   راءأع  

 ضربكسرين. وطرح و عملياتجمع

تن  اول وض  عيات مش  كلة تعلمي  ة جزئي  ة   .2

 يتعلق بالموارد اآلتية:

 سلسلة عمليات دون اقواس 

  بأقواسسلسلة عمليات 

 اصطالحات الكتابة 

 توزي    ع الض    رب اس    تعمال خاص    ة معرف    ة و

 الطرحالجمع و إلىبالنسبة 

  تعيين حاصل وباقي القسمة العش رية لع دد عل ى

 عدد غير معدوم.

   ( ة المقرب  ة بالزي  ادة )أو بالنقص  انتعي  ين القيم

 لحاصل قسمة عشرية.

  .حصر عدد طبيعي 

  .ضرب كسرين 

  مقارنةكسرين لهما نف س المق ام أو مق ام أح دهما

 مضاعف لآلخر. 

  جم  ع وط  رح كس  رين له  ا نف  س المق  ام أو مق  ام

 .مضاعف لآلخرأحدهما 

تن  اول وض  عيات تعل   م اإلدم  اج )إدم  اج م  وارد  .3

 المقطع(

 حل الوضعية االنطالقية األم .4

تن    اول وض    عيات تقويمي    ة تتعل    ق بتوظي    ف  .5

العملي    ات عل    ى األع    داد الطبيعي    ة والعش    رية 

 )وضعيات إدماجية(الكسورو

معالج  ة بيداغوجي  ة )نق  ائص محتمل  ة  مس  جلة  .6

 (خالل تناول المقطع

الطبيعية  لألعداداألربعةبعد التطرق إلى العمليات 

 2للسنة بالنسبة متوسط،  األولى، في السنة العشريةواألعداد

 في يعمل األستاذ على دمج هذه العمليات وذلك باستعمالها متوسط

 وضعيات جديدة ومتنوعة مع

  ل من خالفي العمليات األدقلألقواسجعل التلميذ يفهم المعنى

:العمل حول موضع األقواس في العباراتو وضعيات متنوعة
3)750(  50)37(؛ . ) 

  جعل التلميذ يعرف ويستعمل قواعد أولوية العمليات وكذا

، األقواسبشكل سليم لتنظيم وإجراء حساب )ذهنيا، على ورقة

ز تحفيعد اآللة الحاسبة أداة مفضلة للوتباستعمال آلة حاسبة(.

وترسيخ قواعد أولوية العمليات.)مثل اجراءالحساب

2735  باستعمال آلتين مختلفتين احداهما ال تحترم أولوية

 الحساب(.والتحقق من العمليات 

  من صحة "المساويتين" التي توضح جعل التلميذ يتحقق

التوزيع  acabcba و  acabcba حيث(a ،

b  ،c محسوسة مثل:أعداد عشرية( من خالل وضعيات 

cb) حساب  بطريقتين مختلفتين مساحة مستطيل طوله  )

و 12135والحساب الذهني لجداءات مثلaوعرضه 

9135 
 ابةجعل التلميذ يستعمل تدريجيا كتابات مبسطة )مثال:يمكن كت

a5,2  5,2وaعلىالشكل المبسطa5,2وكذلكba على

عشري عند إجراء عملية قسمة عدد على عدد (.abالشكل

ضرب كال من القاسم كأن ي نحول القاسم إلى عدد طبيعي

لزيادة أو في تعيين القيمة المقربة با، ... 100،  10والمقسوم بـِ:

 )بالنقصان ( لحاصل قسمة عشري نكتفي بالتقريب

 على األكثر ويمكن هنا استغالل اآللة الحاسبة.0,001إلى

حاصل القسمة : لحسابمثال
17

26
تعطي اآللة الحاسبة 

 سا 21
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 . 1,52941176النتيجة

 >1,53: ونكتب
17

26
هي القيمة المقربة إلى1,52ونقول أن1,52 >

100

1
بالنقصان للعدد

17

26
هي القيمة المقربة إلى1,53ونقول أن.

100

1

بالزيادة للعدد
17

26
. 

 تخصيصهذا المحور من أنشطة حول"  تستمد الوضعيات لتناول

 المساحات...و األطوالكميات"؛

نقبل في هذا المستوى أنكل عدد مكتوب في شكل
b

a
bو aحيث

مثال: كل من األعداد عددان عشريان، هو كسر. )
4

3
،

7,2

6,5
 ،

5,0

13

 هو كسر(.

 ق التلميذ على تقدير رتبة مقدار، وعلى التحق نواصل تدريب

 لغرضامن النتائج ذهنيا أو باستعمال آلة حاسبة. ولتحقيق هذا 

ها تابتيمكن أن يكون االنتقال منالكتابة الكسرية لألعداد إلىك

العشرية مفيدا.)مثال: لمقارنة الكسرين
4

3
و  

5

4
نكتبهما على 

 (.8,0و75,0لشكلا

ا، رفتهتجدر اإلشارة إلى أن الحسابات على الكسور مهمة ويجب مع

 عالةالحساب على األعداد العشرية هي فلكن خوارزميات المقارنة و

 جدا.

ل تندرج هذه الكفاءة في منظور تمديد دراسة بعض المواضيع )مث

 التعليم المتوسط كلها.الكسور( على مرحلة 

 سيقتصر على كسور بنفس المقام أو كسور مقاماتها مضاعفة

) مثال:
2

3
؛

4

9,5
؛  

8

17
.) 

لف  عية.المقامات إلى أعداد طبي ي حالة كسور بمقامات عشرية تحو 
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 ة كفاءة مكتسب نجعل التلميذ يدرك فائدة اختزال الكسور، وهي

) مثال:.في السنة األولى، في سياقات معينة

1
4

1

4

3

20

5

4

3
 .) 

  يمكن أن تتم هذه الحسابات في أشكال مختلفة )بتطبيق

 ذهنيا، بتمعن، باستعمال حاسبة(.أو خوارزمية 
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 2المقطع

يوظف مكتسباته في الهندسة 

إنشاءات هندسية إلنجاز 

 بسيطة.

يتعرف على أشكال تقبل و

تناظرات وينشئمراكز التناظر

هندسية ألشكال  مركزية

تدريجيا مألوفة حيث يتدرب 

من  االستدالل انطالقاعلى 

 خواص التناظر المركزي.

 (ختامية)مستوى من الكفاءة ال

 

ة يتطل   ب حله   ا ط   رح وض   عية انطالقي    .1

إج     راءات إلنش     اءات هندس     ية تجني     د 

 أولية ويستعمل التناظر المركزي. 

تن       اول وض       عيات مش       كلة تعلمي       ة  .2

 جزئية يتعلق بالموارد اآلتية:

  اس           تعمال س           ليم ل           ألدوات

الهندس          ية)الكوس، المس          طرة، 

 المدور( إلنشاء:

 متعامدة.متوازية مستقيمات مستقيات 

 محور قطعة مستقيم 

 .منصف زاوية 

 .مثلثات خاصة 

  ،مربع، معينمستطيل 

 .دائرة، قوس دائرة 

  التع      رف عل      ى ش      كل يقب      ل مرك      ز

 تناظر.

 إنشاء نظير شكل أولي. 

 .إنشاء نظير شكل بسيط 

  التع     رف عل     ى خ     واص التن     اظر

 المركزي

   دراس     ة مراك     ز تن     اظر اش     كال

 مألوفة.

 تقب       ل  دراس       ة أش       كال بس       يطة

 مركز تناظر.

تن   اول وض   عيات تعل    م اإلدم   اج )إدم   اج  .3

 موارد المقطع(

 الوضعية االنطالقية األمحل  .4

تن      اول وض      عيات تقويمي      ة تتعل      ق   .5

 :من خالل مختلف األنشطة نجعل التلميذ

 الجيد)مسطرة،ة االنشاءات الهندسية واالستعمال يتقن عملي 

الغرض هو إعادة وكوس، مدور( في رسومات أكثر دقة وتعقيد

 استثمار معارف السنة األولى وتدقيقها وتطويرها.

  ويتم دواتالرسم باألنجعل التلميذ ينتقل من الرسم باليد الحرة إلى

التبرير باستعمال الخواصالمعروفة حول التناظر المحوري 

 واألشكال المألوفة.

  جديدة تستغل في البرهنة واالستدالل ويستعمل يكتسب خواص

 .التعاريف والخواص المتعلقة بمختلف األشكال

  نعني بشكل أولي كال من النقطة، المستقيم، قطعة مستقيم

ال من األشكال المألوفة ونصف مستقيم ونعني بشكل بسيط ك

اظر المربع،...(.مثلما كان األمر بالنسبة إلى التن)المثلث، 

ورق عل التلميذ يستعمل الوسائل المتوفرة لديه)الالمحوري، نج

الشفاف، األدوات الهندسية( الكتشاف التناظرات المركزية 

 ألشكال هندسية.

 واص ، فيكتشف التلميذ هذه السنة خمثلما كان التناظر المحوري

 – الزواياو االستقامية –حفظ المسافات  –التناظر المركزي 

 النتائج.رير بعض تبالتي يستثمرها إلنشاء أشكال و

 .ال يعرف التناظر المركزي كتطبيق للمستوي فينفسه 

 سا14
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بتوظي          ف اإلنش          اءات الهندس          ية 

والتن         اظر المرك         زي )وض         عيات 

 إدماجية( 

محتمل    ة  معالج    ة بيداغوجي    ة )نق    ائص .6

 (مسجلة خالل تناول المقطع
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 3المقطع

يحل مشكالت بتوظيف 

يوظف فيها  األعداد النسبية

في التعليم على مستقيم و

ويوظف فيها  ،المستوي

ألعداد  الطرحالجمع وعمليتي 

 نسبية 

 (ختاميةمستوى من الكفاءة ال)

 

حله  ا تجني  د ط  رح وض  عية انطالقي  ة يتطل  ب  .1

األع    داد النس    بية)تعليم ومقارن    ة( وعمليت    ي 

 الجمع والطرح.

تن     اول وض     عيات مش     كلة تعلمي     ة جزئي     ة   .2

 تتعلق بالموارد اآلتية:

  ق    راءة فاص    لة نقط    ة معلوم    ة أو وض    ع

نقط    ة ذات فاص    لة معلوم    ة عل    ى مس    تقيم 

 مدرج.

 .مقارنة عددين نسبيين 

 .ترتيب أعداد نسبية تصاعديا أو تنازليا 

 ح    داثي نقط    ة معلوم    ة أو وض    ع ق    راءة إ

نقط    ة ذاتإح    داثيين معل    ومين ف    ي مس    تو 

 منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس

 .جمع وطرح عدديننسبيين 

 .حساب مجموع جبري 

  حس        اب المس        افة ب        ين نقطت        ين ذات

 فاصلتين معلومتين على مستقيم مدرج.

تن     اول وض     عيات تعل      م اإلدم     اج )إدم     اج  .3

 موارد المقطع(

 االنطالقية األمحل الوضعية  .4

 بتوظي     فتن     اول وض     عيات تقويمي     ة تتعلق  .5

 )وضعيات إدماجية( النسبية األعداد

معالج       ة بيداغوجي       ة تتعل       ق )بنق       ائص   .6

 محتملة أو مسجلة خالل تناول المقطع(

 تقترح وضعيات متنوعة من الحياة اليومية إلعطاء معنى العدد

 النسبي ومجال استعماله.

تقيم األولىمتوسط كيفية تعليم نقط على مسدرس التلميذ في السنة 

. مدرج )وكذا في المستوي( في حالة فواصل )أوإحداثيات( صحيحة

لتي ايتعلق األمر هنا بدعم هذه المكتسبات وتوسيعها إلى الحالة 

 تكون فيها الفواصل أو التراتيب أعدادا نسبية.

 يسمح وضع األعداد النسبية على المستقيم المدرج بالتحقق من

ى مقارنة هذه األعداد. وفي هذه الحالة نتحدث عن "المسافة إل

 الصفر لعدد نسبي" لتعيين قيمته المطلقة دون استعمال مصطلح

 القيمة المطلقة.

ب، للمفردات: فاصلة، ترتيندرب التلميذ على االستعمال السليم 

 .إحداثيا

بح يمكن تقديم قواعد الحساب باالرتكاز على أمثلة محسوسة )الر

 تالكلخسارة، الحرارة، ...(والمستقيم المدرج. وهو ما يسهل اموا

 هذه القواعد.

طرح أعداد و نقصد بمجموع جبري نتيجة سلسلة عمليات جمعأ

 نسبية.

 تلميذل التنوع األمثلة العددية باستعمال األقواس أو دونها، حتى نجع

يعمل بمختلف الكيفيات ويختار كيفية الحساب الناجعة حسب 

 .السياق

والتي تمثل طول Bو  Aنجعل التلميذ يدرك أن المسافة بين نقطتين

قطعة المستقيم AB.هي دائما عدد موجب 

 لحساب المسافة بين النقطتينA وBاللتين فاصلتاهماa ،b على

abرق الترتيب، نحسب الف  في حالةab≥و الفرقأba  في

 .الحالة المعاكسة

 سا13
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 4المقطع

خواص  يحل مشكالت توظف

و يتدرب بالزوايا.تتعلقهندسية 

 االستدالالنطالقاتدريجيا على 

 .خواص متوازي األضالعمن 

 (ختامية)مستوى من الكفاءة ال

 

 

ط   رح وض   عية انطالقي   ة يتطل   ب حله   ا  .1

خ     واص متعلق     ة تع     اريف وتجني     د 

ل      ى يت      درب ت      دريجيا عو بالزواي      ا

بن   اء تبري   رات بس   يطة توظ   ف فيه   ا 

 متوازي األضالع. خواص

مش       كلة تعلمي       ة تن       اول وض       عيات  .2

 جزئية يتعلق بالموارد اآلتية:

 زاويت        ان متجاورت        ان، معرف        ة التعابير:

زاويت     ان متكاملت     ان، زاويت     ان متتامت     ان، 

زاويت               ان متبادلت               ان داخلي               ا،...  

وتوظيفهابش       كل س       ليم ف       ي وض        عيات 

 مناسبة.

  معرف       ة خاص       ية ال       زاويتين المتق       ابلتين

 بالرأس وتوظيفها.

 بمت   وازيين  معرف   ة خ   واص الزواي   ا المعين   ة

 وقاطع وتوظيفها.

  معرف         ة مختل         ف خ         واص مت         وازي

 األضالع وتوظيفها.

  معرف       ة خ       واص متوازي       ات األض       الع

الخاص     ة )المس     تطيل، المرب     ع، المع     ين( 

 وتوظيفها.

 حساب مساحة متوازي األضالع 

تن        اول وض        عيات تعل         م اإلدم        اج  -3

 )إدماج موارد المقطع(

 حل الوضعية االنطالقية األم -4

وض    عيات تقويمي    ة )وض    عيات  تن    اول -5

 إدماجية(

معالج       ة بيداغوجي       ة تتعل       ق )بنق       ائص  -6

 يتعرف على مختلف التعابير المتعلقة بالزوايا 

 ع لهما يستخلص خواص الزوايا المعينة بمستقيمين وقاط

التي توظف في بناء بعض بتوظيف التناظر المركزي و

 كتوازي مستقيمين البراهين البسيطة

  تستخلص مختلف الخواص المتعلقة باألضالع والقطرين

ألضالع والزوايا وتربط بخواص التناظر المركزي: متوازي ا

 قديمهال يتعلق األمر بإعادة ما تم تهو رباعي له مركز تناظر. 

ما في السنة األولى بالنسبة للمستطيل والمربع والمعين، وإن

ال على كون كل منها متوازي يركز على تقديم هذه األشك

 أضالع خاص

 سا15
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 محتملة أو مسجلة خالل تناول المقطع(

 5المقطع

 يحل مشكالت تتعلق بالحساب

 .الحرفي

 ()مستوى من الكفاءة الختامية

 

ط   رح وض   عية انطالقي   ة يتطل   ب حله   ا  -1

تجني        د تقني        ات وإج        راءات الحس        اب 

 الحرفي 

تن       اول وض       عيات مش       كلة تعلمي       ة  -2

 جزئية يتعلق بالموارد اآلتية:

 الش      كل: مع      ادالت م      نال ح      ل𝑎 ÷ 𝑥 =
𝑏حي   ثa،b ع   ددان عش   ريان معلوم   انفي

 .وضعيات بسيطة

  تتض    من أو متباين    ة ص    حة مس    اواة اختب    ار

أو ع   ددين مجه   ولين عن   دما  ع   ددا مجه   وال

 بقيمة معلومة. تستبدله

 ية البس       يطة األش      كال الهندس        اس      تغالل

 .لتوظيف الحساب الحرفي

وض        عيات تعل         م اإلدم        اج  تن        اول -3

 )إدماج موارد المقطع(

 حل الوضعية االنطالقية األم -4

تن       اول وض       عيات تقويمي       ة تتعل       ق  -5

 بالحساب الحرفي)وضعيات إدماجية(

معالج       ة بيداغوجي       ة تتعل       ق )بنق       ائص  -6

 محتملة أو مسجلة خالل تناول المقطع(

  تقترح وضعيات حل معادالت درست  في السنة األولى حتى

ل:  ندعم مكتسبات التلميذ في هذا المجال.لحل معادلة من الشك
ba  ، نجعل التلميذ يالحظ أن ذلك يؤول إلى تعيين القاسم .

 لعملية قسمة يكون المقسوم وحاصل القسمة فيها معلومين

bxa) الكتابة   تعنيxba   و نستنتج أنbax .) 

ى ذ علتشكل هذه الكفاءة المرحلة األولى في سيرورة تدريب التالمي

حل معادالت. وهي تسمح بجعل التالميذ يدركون المعنى اآلخر 

 ة.للرمز " = " والذي كان يدل من قبل على ارتباطه بنيجة عملي

 و من بين األنشطة الممكنة في هذا الموضوع العمل على ترييض

وضعيات بسيطة ومطالبة التالميذ بربط معادالت بنصوص لغوية 

و xمتعلقة بها مثال: أربط النص التالي" ضعف مجموع العددين 
 ن التالتين: " بإحدى المعادلتي12يساوي  3

1232 x و  1232 x. 

 سا10
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 6المقطع

يحل مشكالت يوظف فيها 

بالمثلث هندسية تتعلقخواص 

حسابات على و الدائرةو

 .المساحات متعلقة بكل منهما

 (ختامية)مستوى من الكفاءة ال

 هندسيةأنشطة 

 

 

ط   رح وض   عية انطالقي   ة يتطل   ب حله   ا  .1

خ      واص متعلق      ة ات وتجني      د تقني      

وال      دائرة لتبري      ر بع      ض  بالمثل      ث

 النتائج.

تن       اول وض       عيات مش       كلة تعلمي       ة  .2

 جزئية يتعلق بالموارد اآلتية:

  وتوظيف   ه معرف   ة مجم   وع زواي   ا مثل   ث

 في وضعية معطاة

 :إنشاء مثلث بمعرفة 

ال    زاويتين المج    اورتين قيس    ي ط    ول ض    لع و -

 له.

الزاوي    ة المحص    ورة ق    يس ط    ولي ض    لعين و -

 بينهما.

 أطوال األضالع الثالثة. -

 حساب مساحة مثلث 

 .إنشاء الدائرة المحيطة بمثلث 

  ه حس    اب مس    احة ق    رص نص    ف قط    ر

 ..معلوم

.وض     عيات تعل      م اإلدم     اج )إدم     اج م     وارد 3

 المقطع(

 حل الوضعية االنطالقية األم -4

)وض    عيات تن    اول وض    عيات تقويمي    ة  -5

 إدماجية(

معالج     ة بيداغوجي     ة تتعل     ق )بنق     ائص  -6

 أو مسجلة خالل تناول المقطع( محتملة

  يكتشف التلميذ عن طريق أنشطة قص ولصق وباستعمال

 أدوات هندسية )منقلة، مدور( أن مجموع زوايا مثلث يساوي

 ليا.، وتبرر هذه النتيجة بواسطة الزوايا المتبادلة داخ180°

رى يميذ أثناء إنشاء مثلث بمعرفة أطوال األضالع الثالثة نجعل التل

 ة.مثلثياإلنشاء ال يكون ممكنا إال بتوفر شرط المتباينة الأن هذا 

 ة " تستغل هذه اإلنشاءات لمقاربة مفهوم" المثلثات المتقايس

ل كوذلك باستعمال التطابقأو التناظر المحوري دون النص في 

األحوال على حاالت تقايس المثلثات. سينص على حاالت 

صد يم المتوسط قتقايس المثلثات في السنة الثالثة من التعل

 استغاللها في براهين بسيطة. 

 لحساب مساحة المثلث نعتمد أوال على القص واللصق ثم على 

مساحات األشكال المدروسة من قبل )المستطيل، المثلث 

 القائم، متوازي األضالع..

 اصة إلنشاء الدائرة المحيطة بمثلث نجعل التلميذ يستثمر الخ

روسة في السنة األولى المميزة لمحور قطعة مستقيم المد

 متوسط.

 

 

 سا11
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 7المقطع

 الدوال وتنظيم معطيات

 

يحل مشكالت يوظف فيها 

 خواص التناسبية

معطيات على شكل أخرىو

مصاغة ضمن جداول أو 

ضمن )ف فيها مخططات يتعر

على التكرار  (وضعيات

التجميع والتكرار النسبي و

 .ضمن فئات

 

 يتطل    ب حله    ا ط    رح وض    عية انطالقي    ة -1

النس   بة المئوي   ة و تجني   د خ   واص التناس   بية و

تحوي   ل وح   دات القي   اس واس   تخدام الج   داول 

 والمخططات والتمثيالت البيانية.

تن   اول وض   عيات مش   كلة تعلمي   ة جزئي   ة  -2

 يتعلق بالموارد اآلتية:

 .تمام جدول أعداد يمثل تناسبية 

 .تعيين الرابع المتناسب 

 .حساب نسبة مئوية وتوظيفها 

  تص      ميم  حس      اب مقي      اس خريط      ة أو

 .هواستعمال

  تحوي        ل وح        دات القي        اس )أط        وال

 .(موومساحاتوحج

  ق     راءة معطي     ات إحص     ائية ف     ي ش     كل

تمث      يالت بياني      ة )منحني      ات  وج      داوأل

 .(مخططاتو

 فسيرهافهم معطيات إحصائية وت. 

  تمثي    ل معطي    ات إحص    ائية بمخطط    ات

 .بمخططات دائرية أو باألعمدة

 كراراتتالحساب. 

 النسبية تكراراتالحساب. 

تن        اول وض        عيات تعل         م اإلدم        اج  .3

 )إدماج موارد المقطع(

 حل الوضعية االنطالقية األم .4

تن    اول وض    عيات تقويمي    ة )وض    عيات  .5

 إدماجية(

معالج     ة بيداغوجي     ة تتعل     ق )بنق     ائص  - 6

 قول نللتلميذ، كأن الثقافي -تقترح وضعيات متنوعة من المحيط االجتماعي

 سعر البنزين متناسب مع الحجم المفرغ.

  أنه  يدرك التلميذتشكل النشاطات حول التناسبية مقاربة لمفهوم الدالة. تجعل

مثال متناسبين فإن أحداهما تكون بداللة األخرى. في ال إذا كان مقدران

المفرغ. لدينا  vالمدفوع بداللة الحجم  pالسابق، يكون سعر البنزين 

kvpعندئذ:   حيثk  معامل التناسبي)سعر اللتر الواحد(. وبمعرفة

 ، يمكن حساب ثمن أي حجم من البنزين. kمعامل التناسبية 

 سبية التناذ يميز بين حاالت التناسبية وحاالت المن األهمية أن نجعل التلمي

من خالل وضعيات حساب المحيطات والمساحات والحجوم. فمثال، محيط 

. المربع متناسب مع طول ضلعه، لكن مساحته غير متناسبة مع طول ضلعه

 ابتة،ثكما يمكن المالحظة، عند تدريج أنبوب اختبار، أنه في حالة قاعدة 

 ران متناسبا مع االرتفاع.يكون حجم أسطوانة دو

 اسب من خالل وضعيات ملموسة نجعل التلميذ يدرك أن إيجاد الرابع المتن

 ول(.هو إتمام جدول تناسبية له أربعة أعداد) ثالثة معلومة والرابعمجه

 (. DA570كتب هو 3كتب علما أن سعر7)مثال: حساب سعر

  معامل وضعية تناسبية. وتمثل هذه النسبةإن توظيف النسبة المئوية يترجم 

 تناسبية مكتوب على شكل كسر عشري.

  إن حساب مقياس هو إيجاد معامل التناسبية بين المسافات الحقيقية 

 على التصميم مقدرة بنفس الوحدة. والمسافات

 ون النشاطات حول التكبير والتصغير مناسبة لتجسيد هذا تك

 المفهوم.وتعطى عندئذ األهمية لحفظ الشكل والزوايا... 

  يدرج تحويل وحدات القياس ضمن األنشطة الهندسية حول وضعيات

 حساب محيط ومساحة األشكال الهندسية المقررة.

 ذأمثلة من المحيط المباشر للتلمي فيما يخص تنظيم المعطيات 

) أعمار، قامات ومقاسات التالميذ( وكذلك من مواد أخرى وبالخصوص 

 ..(اج،.الجغرافيا )توزيع السكان، مساحات القارات، المناطق الزراعية، االنت

بة في حساب التكرارات نجعل التلميذ يعطي النتائج في مختلف األشكال )نس

 مئوية، عدد عشري، ...(.

 سا15
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 محتملة أو مسجلة خالل تناول المقطع(.

 8المقطع

يحل مشكالت بوضعيات 

مجسمات )الموشور تتضمن 

 أسطوانة الدوران(القائم و

التدريب على حسابات تتعلق و

 بالمساحات

 لكل منهما. الحجومو

 (ختاميةمستوى من الكفاءة ال)

 هندسيةأنشطة 

 

 

 

ه   ا ط   رح وض   عية انطالقي   ة يتطل   ب حل -1

تجني    د تقني    ات  تمثي    ل مجس    مات وإنج    از 

مس      احات تص      اميم له      ا م      ع توظي      ف 

أس       طوانة موش       ور الق       ائم ولوحج       وم  ل

 الدوران .

تن   اول وض   عيات مش   كلة تعلمي   ة جزئي   ة  -2

 يتعلق بالموارد اآلتية:

 وصف موشور قائم. -

 .أبعاده معلومةتمثيل تصميم لموشور قائم  -

 .أبعاده معلومةصنع موشور قائم  -

 وصف اسطوانة دوران. -

أبعاده        ا تمثي        ل تص        ميم أس        طوانة دوران  -

 .معلومة

 .أبعادها معلومة صنع أسطوانة الدوران -

حس      اب المس      احة الجانبي      ة لموش      ور ق      ائم  -

 وألسطوانة دوران.

حس    اب حج    م موش    ور ق    ائم وأس    طوانة  -

 دوران

تن        اول وض        عيات تعل         م اإلدم        اج  -3

 )إدماج موارد المقطع(

 حل الوضعية االنطالقية األم -4

تن       اول وض       عيات تقويمي       ة تتعل       ق  -5

 إدماجية()وضعيات 

معالج     ة بيداغوجي     ة تتعل     ق )بنق     ائص  -6

 محتملة أو مسجلة خالل تناول المقطع(

ي فية" الهدف، كما كان األمر في السنة األولى، هو تدريب التلميذ على "الرؤ

قط الفضاء. فمن األهمية إذن أن نجعله يعمل على المجسمات نفسها )وليس ف

 إلى تمثيالتها. على تمثيالتها( وعلى االنتقال من المجسمات

 بالنسبة إلى الموشورات القائمة سنقتصر الدراسة على تناول الموشورات

 القائمة ذات قاعدة مثلثية أو شكل متوازي األضالع. 

ق نطالولتسهيل دراسة الموشور القائم )الوصف، التمثيل، الصنع...( يمكن اال

 من موشور قائم قاعدته مثلث قائم والذي يعتبر نصف متوازي مستطيالت .

  وسط.وهذا ما يسمح بإعادة استثمار مكتسبات السنة األولى من التعليم المت

 

 سا15
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 (السنة الثانية)المخططّ السنوي للتقويم البيداغوجي  .4

  الفصــــــــــل األول

 األسبوع األول: تقويم تشخيصي  

 الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلّمي معايير التحكم في الكفاءة 

 اكتساب معارف:  

 .(اسبةذهنيا، على ورقة، باستعمال آلة ح) قواعد العمليات على األقواس -

 جداء كسرين.  -

 مقارنة، جمع وطرح كسرين مقام أحدهما مضاعف لآلخر.  -

 ترتيب األعداد النسبية.  -

 التع رف على أشكال هندسية وعناصرها.  -

 التحويالت على وحدات قياس مقادير.  -

 التع رف على أشكال يقبل كل منها مركز تناظر.  -

 إنشاء صور أشكال بسيطة بالتناظر المركزي. -

 توظيف المعارف: 
 إنتاج عبارة جبرية تتُرجم سلسلة مجاميع بانتظام معي ن.  -

يحل مشكالت باستعمال األعداد  .1

العشرية والقيم المقربة الطبيعيةواألعداد 

لطرح اوتوزيع الضرب على الجمع و

وسالسل عمليات بدون أقواس وبوجود 

ويحل مشكالت بتوظيفالقيم المقربة  ،أقواس

 .وعملياتجمع وطرح وضربكسرين

مكتسباته في الهندسة إلنجاز إنشاءات  .2

 هندسية بسيطة. 

ويتعرف على أشكال تقبل مراكز التناظر 

مركزية ألشكال هندسية مألوفة تناظراتوينشئ 

 االستدالل انطالقاتدريجيا على حيث يتدرب 

 من خواص التناظر المركزي.



  السنويةالمخططات 

20 

 وزارة التربية الوطنية

 حساب جداء أو مجموع عددين مستعمال الخاصة التوزيعية في االتجاهين.  -

 صة. اتحويرات على عبارات جبرية خإجراء  -

 تقدير ذهنيا نتيجة حساب في وضعية معينة.  -

 حساب مجموعا جبريا معطى.  -

 .(لخصوصعمال األعداد النسبية على اباست) مستو مزود بمعلمدرج أوفي م نقطا على مستقيم ميعل -

 اء شكل هندسي اعتمادا على خواصه.إنش -

 حساب مساحة أو محيط شكل أو حجم مج سم مألوف باستعمال القاعدة المناسبة. -

 إنشاء نظير شكل، أو إكماله شكل بالتناظر المركزي.  -

 تقديم تبريرات بسيطة باستعمال التناظر المركزي. -

 المواقف والقيم   

 استعمال الرموز والمصطلحات والترميز العالمي بشكل سليم.  -

 صياغة وتحرير منتوج وعرضه بلغة سليمة.  -

 التحق ق من صحة نتائج والمصادقة عليها.   -

 م ومنسجم حسب مواصفات الكفاءة الختاميةتقديم منتوج بشكل منظ -

يحل مشكالت بتوظيف األعداد النسبية  .3

يوظف فيها التعليم على مستقيم وفي 

ويوظف فيها عمليتي الجمع  ،المستوي

 .والطرح ألعداد نسبية

 تقويم فصلي

 

  لثانيالفصــــــــــل ا

 الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلّمي معايير التحكم في الكفاءة 

 اكتساب معارف: 

 ترتيب األعداد النسبية.  -

 جمع وطرح عددين نسبيين.  -

 اختبار صحة مساواة أو متباينة.  -

 الحساب الحرفي.  -

يحل مشكالت توظف خواص هندسية  .4

تتعلقبالزوايا. و يتدرب تدريجيا على 

من خواص متوازي  االستدالل انطالقا

 األضالع.

 يحل مشكالت تتعلق بالحساب الحرفي.  .5
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 التمييز أو إتمام جداول أعداد وتمثل وضعية تناسبية.  -

 الرابع المتناسب.  -

 خريطة.مقياس  -

 أنواع الزوايا والتعابير المتعلقة بها.  -

 خواص الزوايا المعينة بمستقيمين وقاطع لهما  -

 توظيف المعارف:   -

 مقارنة حصصا باستعمال النسبة المئوية.  -

 استعمال مقياس معطى لتكبير أو تصغير شكل هندسي.  -

 يحسب مجموعا جبريا معطى.  -

 ) الخصوصاألعداد النسبية على  )باستعمال بمعلمتعليم نقط على مستقيم مدرج أوفي مستو مزود  -

 حساب المسافة بين نقطتين ذات فاصلتين معلومتين على مستقيم مدرج.  -

 التع ر ف على مختلف التعابير المتعلقة بالزوايا  -

عض ببناء  استخالص خواص الزوايا المعينة بمستقيمين وقاطع لهما بتوظيف التناظر المركزي وتوظفها في -

 يطة كتوازي مستقيمين. البراهين البس

 تقديم استدالالت بسيطة باستعمال خواص متوازي األضالع.  -

 إنجاز استدالالت بسيطة باستعمال خواص الزوايا والمثلثات.  -

 المواقف والقيم   

 استعمال الرموز والمصطلحات والترميز العالمي بشكل سليم.  -

 صياغة وتحرير منتوج وعرضه بلغة سليمة.  -

 التحق ق من صحة نتائج والمصادقة عليها.   -

 تقديم منتوج بشكل منظم ومنسجم حسب مواصفات الكفاءة الختامية

فيها خواص  يحل مشكالت يوظف .6

هندسية تتعلق بالمثلث والدائرة وحسابات 

 على المساحات متعلقة بكل منهما.

 تقويم فصلي

 

  لثالثالفصــــــــــل ا

 الكفاءة التي يستهدفها المقطع التعلّمي معايير التحكم في الكفاءة 
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 اكتساب المعارف: 

 تجميع سالسل إحصائية في فئات متساوية المدى.  -

 حساب تكرارات مطلقة وتكرارات نسبية.  -

 تمثيل الموشور القائم وأسطوانة دوران بالمنظور متساوي القياس  -

 تصميم لمشور قائم وأسطوانة دورانية.  -

 توظيف المعارف:  

 تجميع معطيات في فئات وتنظيمها في جداول ويمثلها بمخططات.  -

 إجراء تحويالت الوحدات على المقادير المتناولة.  -

 رسم تمثيل لكل من الموشور القائم وأسطوانة دوران بالمنظور متساوي القياس.  -

 إنشاء تصميم موافق لموشور قائم أو أسطوانة دوران بأبعاد معلومة.  -

 سم مر كب والعكس. ربط تصميم بمج -

 يصنع موشورا قائما أو أسطوانة دوران. -

 المواقف والقيم   

 استعمال الرموز والمصطلحات والترميز العالمي بشكل سليم.  -

 صياغة وتحرير منتوج وعرضه بلغة سليمة.  -

 . التحقق من صحة نتائج والمصادقة عليها -

 الختامية.تقديم منتوج بشكل منظم ومنسجم حسب مواصفات الكفاءة 

يحل مشكالت يوظف فيها خواص  .7

معطيات على شكل التناسبيةوأخرى 

مصاغة ضمن جداول أو مخططات 

على  (ضمن وضعيات)يتعرف فيها 

التكرار والتكرار النسبي والتجميع ضمن 

 فئات.

يحل مشكالت بوضعيات تتضمن  .8

مجسمات )الموشور القائم وأسطوانة 

الدوران(والتدريب على حسابات تتعلق 

 بالمساحاتوالحجوم لكل منهما.

 تقويم فصلي

 (السنة الثانية)المخططّ السنوي للمراقبة المستمرة  .5

 المقطع أمثلة للوضعيات المستهدفة بالتقويم األسبوع الفصل 

 السنة

 األولى
 األول

األسبوع الثاني من 

 أكتوبرشهر 

 الروتوزيعالكسووضعياتتتعلقبحلمشكالتباستعماالألعدادالطبيعيةواألعدادالعشريةوالقيمالمقربةو

  .ضربعلىالجمعوالطرحوسالسلعملياتبدونأقواسوبوجودأقواس

 نشئ ويويتعرف على أشكال تقبل مراكز التناظر وضعياتتتعلقبإنجازإنشاءاتهندسيةبسيطة

 .مركزية ألشكال هندسية مألوفةتناظرات

  مركزي.من خواص التناظر ال االستدالل انطالقاتدريجيا على فيها يتدرب وضعيات بسيطة 

1-2 
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األسبوع الثالث 

شهر من 

 نوفمبر

 تويبتوظيف األعداد النسبية يوظف فيها التعليم على مستقيم وفي المس وضعياتتتعلق، 

 .ويوظف فيها عمليتي الجمع والطرح ألعداد نسبية

 لى عتدرب تدريجيا تسمح له بال بالزواياخواص هندسية تتعلقفيها توظف بسيطة وضعيات

 .من خواص متوازي األضالع االستدالل انطالقا

3-4 

 منتصف فيفري  الثاني
  والكسوروالحسابالحرفي  بحلمشكالتيوظففيهااألعدادالنسبيةوضعيات تتعلق. 

  ة متعلق على المساحاتمشكالت يوظف فيها خواص هندسية تتعلق بالمثلث والدائرة وحسابات

 بكل منهما.

5-6 

 بداية ماي  الثالث
 ار التكرار والتكرومصاغة ضمن جداول أو مخططات يوظف فيها خواص التناسبية وضعيات

 النسبي والتجميع ضمن فئات.

  ران(مجسمات )الموشور القائم وأسطوانة الدولالمساحاتوالحجوم  وضعياتبسيطة لحساب 

7-8 

 


