
 المخططات السنوية
 

  

 وزارة التربية الوطنية       1

 

 

 الجمهىريت الجسائريت الذيمقراطيت الشعبيت 

 وزارة التربيت الىطنيت

 

  المتىسطمذيريت التعليم                                                                                               للتربيت الىطنيت  المفتشيت العامت

 

 

 المخطّطاث السنىيت

 رياضياثال :مادةال

 التعليم المتىسطمن  رابعتالسنت الالمستىي: 
 

 

 

 

 

   2222سبتمبر 



 المخططات السنوية
 

  

 وزارة التربية الوطنية       2

 

 مقدمة:

طاث 2022/2022ضناىا لجودة الّخعليه وجحسيو ألاداء التربوي والبيداغوجي خالل الّسنت الّدراسّيت 
ّ
ربيت الوطنّيت على إعداد املخط

ّ
، عنلذ وسارة الت

سمت لخنصيب الكفاءاث املستهدفت 
ّ

ناث قصد جنظيه وضبط عنلّيت بناء وإرساء وإدماج وجقويه املوارد الال
ّ
وإىنائها لدى جالميذ مزحلت الّخعليه الّسنوّيت للّخعل

طاث هي أدواث عنل مكّنلت للّسنداث املزجعيت املعخندة )املناهج والوثيقت املزافقت( ًخوّجب مزاجعتها وجحي
ّ
نها حتى حسخجيب ياملخوّسط. إّو هذه املخط

مي. ملخخلف املسخجّداث الخنظينّيت والبيداغوجّيت بغزض جيسير وقزاءة وجنفيذ املنهاج وجوحيد
ّ
 مضاميو املقطع الّخعل

التااي  (covid 19)بناااء علااى قاازار العااودة الخدريجياات لنظااال الّخناادرك العااادي بعااد أاماار مااس سااثخيو مااس ىظااال الخناادرك  سااخ نا   بساا ب جا حاات  وروىااا           

طاث الّسنويت 
ّ
ربوييو املخط

ّ
لبناء الّخعلناث لهذه السنت الدراسيت جدناسب مع الحجه الساعي مّسذ بالدىا، جضع وسارة التربيت الوطنيت بيو أًدي املنارسيو الت

 السنوي املخاح لكّل ماّدة حعلينّيت. 

طاااث السانّويت مااس جاادابير وجوجةهااث منوجياات و يداغوجيات، والزجااو  إلةهاا  لنااا د وعليا،،         
ّ
عااذ فإىاا، ًخعاّيو علااى الجنياع قاازاءة ووعااي ماا ورد ّااي هاذه املخط

ل املفدشيو ومزافقت ألاساجذة لخعدًل أو جكييف الوضعّياث بنا ًزوى، مناسبا لخحقيق الكفاءاث املستهدفت.الحاجت، مع إمكاىي
ّ
 ت جدخ

 

 

 

 2022سبتمبر
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 السنىي لبناء التعلّماث في السنت الرابعت متىسطمخطـّط ال
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رقم وعنوان 
المقطع 
 التعلّمً

 هٌكلة الموارد المعرفٌة المستهدفة بالبناء واإلرساء واإلدماج
توجٌهات بخصوص أنماط الوضعٌات المكونة للمقاطع التعلّمٌة وبعض السٌاقات الممكنة لها، 

 وسبل تسٌٌرها ألجل التعلّم )داخل و/أو خارج القسم(
معاٌٌر ومإشرات لتقوٌم مدى تملُّك الموارد، 

 إنماء وتنصٌب الكفاءات
دٌر الحجم تق

 الزمنً

 التقوٌم التشخٌصً لمكتسبات التالمٌذ
 

 
 
 
 
 
 

 

 أعداد طبٌعٌة وأعداد ناطقة تقدٌم وضعٌة انطالق ٌتطلب حلّها تجنٌد 
 .والجذور التربٌعٌة

  وضعٌات من الحٌاة الٌومٌة )تجمٌعات، توزٌع الحصص، تكوٌن تشكٌالت
بشروط، ... على سبٌل المثال( تستهدؾ التحكم فً قواسم عدد طبٌعً، 

 .( والقاسم المشترك األكبر لعددٌن
  قطر وضعٌات تبرز ضرورة توسٌع مجموعة األعداد الناطقة، مثل: طول

 ، ... إلخ.2، طول ضلع مربع مساحته 1مربع طول ضلعه 
  وضعٌات لمقاربة مفهوم الجذر التربٌعً لعدد موجب، مثل البحث عن

 طول ضلع مرّبع علمت مساحته.
  حٌث      وضعٌات لربط الجذر التربٌعً لعدد موجب بحّل المعادلة 

 عدد حقٌقً موجب.   
 ٌمة مقربة للجذر التربٌعً لعدد وضعٌات لتمٌٌز القٌمة المضبوطة وق

 موجب.
  الحساب على الجذور، مثل: لتوظٌؾ قواعدوضعٌات متنوعة 

  بعد كتابة كّل من حدودها على   √   √  √العبارة:تبسٌط 

  ل الشك √  

  كتابة العبارة
 

√ 
 

 

√ 
 على شكل نسبة مقامها عدد ناطق.

 .)إنجاز حسابات على عبارات حرفٌة )التعوٌض والحساب بؤعداد صماء  

 .وضعٌات مركبة نوعا ما إلرساء وإدماج الموارد المعرفٌة للمقطع 
 )تناول وضعٌات تعلّم اإلدماج )إدماج موارد المقطع. 
 .حل وضعٌة االنطالق 
 تناول وضعٌات تقوٌمٌة تتعلق بتوظٌؾ قواعد الحساب على الجذور       

 .والقواسم

 

  ٌّن قٌمة مقربة أو القٌمة ٌع
المضبوطة للجذر التربٌعً لعدد 

ٌّز  موجب، باستعمال الحاسبة، وٌم
 بٌنهما.

  ٌجري حسابات على أعداد )بما فٌها
 جذور تربٌعٌة(.

  ٌّن القاسم المشترك األكبر ٌع
 لعددٌن.

 

  ٌكتب كسرا على الشكل ؼٌر القابل
لالختزال باستعمال القاسم المشترك 

 األكبر لعددٌن. 
  ٌتعرؾ على عددٌن أولٌٌن فٌما 
  بٌنهما باستعمال القاسم المشترك

 األكبر لعددٌن.
  ٌنجز سلسلة عملٌات حسابٌة على

األعداد )الناطقة، الجذور 
 (.التربٌعٌة

 

  ٌستعمل الرموز والمصطلحات
 والترمٌز العالمً بشكل سلٌم.

  ٌصوغ وٌحرر وٌعرض بلؽة
 سلٌمة.

  ٌتحقق من صحة نتائج وٌصادق
 علٌها. 

  ٌقّدم منتوجا بشكل منّظم ومنسجم
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 معالجة بٌداؼوجٌة لنقائص محتملة. 
)حسب توجٌهات المنهاج والوثٌقة المرافقة ودلٌل األستاذ(

هذا المستوى من حسب مواصفات 
.الكفاءة الختامٌة

 
 

 

 

 . 

 
 

 

 

 

 

      
    

    
    ،              

 واستعمالها فً  خاصٌة طالٌس معرفة حلها ٌتطلب انطالق وضعٌة تقدٌم
حساب أطوال وإنجاز براهٌن وإنشاءات هندسٌة أولٌة بسٌطة وحساب 

   المثلثات فً المثلث القائم.

 الموارد:تناول وضعٌات تعلمٌة أولٌة الكتساب 
 ضعٌات من الحٌاة الٌومٌة إلبراز الحاجة إلى خاصٌة طالٌس كقٌاس و

 ارتفاعات أشٌاء )شجرة، عمارة، ...( باستعمال وسائل محّددة.
  ،إنشاءات هندسٌة بسٌطة تستعمل خاصٌة طالٌس )تقسٌم قطعة مستقٌم

 مستقٌم طولها معلوم، ...(.إنشاء قطعة 
 .وضعٌات للتحقق من أّن النسبة المثلثٌة لزاوٌة حادة تتعلّق بانفراجها فقط 
  وضعٌات لحساب القٌمة المضبوطة وقٌمة مقربة لنسبة مثلثٌة بالحاسبة

 والتمٌٌز بٌنهما.
 .وضعٌات إنشاء زاوٌة بمعرفة القٌمة المضبوطة إلحدى نسبها المثلثٌة 
  الخطة العلمٌة )تجرٌب، مالحظة، تخمٌن، برهان( وضعٌات لممارسة

   العالقتٌن:كمثال استؽالل تقدٌم 

      
    

    
    ،              

 )نستعمل الدرجة فقط كوحدة قٌاس الزواٌا(.

  الل هذا المقطع وضعٌات متنوعة إلرساء الموارد التً تم بناإها ختناول 
 )تناول وضعٌات تعلّم اإلدماج )إدماج موارد المقطع 
 .حل الوضعٌة االنطالقٌة 
  لموارد المقطع.تقوٌمٌة  وضعٌةتناول 

 
 خالل المسجلة او تتعلق بالنقائص والصعوبات المحتملة بٌداؼوجٌة معالجة 

 .المقطع تناول
المرافقة ودلٌل األستاذ( )حسب توجٌهات المنهاج والوثٌقة

 

  هندسٌة )خاصٌة  خواصٌعرؾ
س، حساب مثلثات فً المثلث ٌطال

 .القائم(
 .ٌحسب نسبا مثلثٌة 
 

  ٌستعمل خاصٌة طالٌس لحساب
 أطوال.

  ٌثبت توازي مستقٌمٌن )أو عدم
 التوازي( باستعمال خاصٌة طالٌس.

  بتوظٌؾ  أطوالأو  زواٌاٌحسب
 أو الظل.جٌب التمام  الجٌب، أو

  ٌجند خواصا هندسٌة )خاصٌة
طالٌس، حساب مثلثات فً المثلث 

 وٌبنً براهٌنللتبرٌر  القائم(
 وٌحّررها.

  

  ٌستعمل الرموز والمصطلحات
 والترمٌز العالمً بشكل سلٌم.

  ٌصوغ وٌحرر وٌعرض بلؽة
 سلٌمة.

  ٌتحقق من صحة نتائج وٌصادق
 علٌها. 

 ومنسجم منّظم بشكل منتوجا ٌقّدم 
 هذا المستوى من مواصفات حسب
.الختامٌة الكفاءة
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 المعادالت وتوظٌؾ الشهٌرة المتطابقات تجنٌد حلها ٌتطلب انطالق وضعٌة 
 واحد. بمجهول األولى الدرجة من والمتراجحات

 الموارد:تناول وضعٌات تعلمٌة أولٌة الكتساب 
 .)وضعٌات عددٌة وهندسٌة تستهدؾ تبرٌر متطابقة )شهٌرة أو ؼٌر شهٌرة 
 لمفهوم المتراجحات من الدرجة األولى بمجهول  وضعٌات تعطً معنى

 واحد.
  معالجة وضعٌات بتوظٌؾ معادالت أو متراجحات من الدرجة األولى

  .بمجهول واحد
 .وضعٌات الختٌار الصٌؽة األنسب لعبارة حرفٌة تبعا للمهمة المطلوبة 
 وضعٌات للحساب المتمعن فٌه لتبرٌر أو إثبات بعض الخواص فً المٌدان 

 . باستعمال الحسابالعددي 

  وضعٌات متنوعة إلرساء الموارد التً تم بناإها خالل هذا المقطع تناول 
 )تناول وضعٌات تعلّم اإلدماج )إدماج موارد المقطع 
 .حل الوضعٌة االنطالقٌة 
  لموارد المقطع.تقوٌمٌة  وضعٌةتناول 
  مسجلة خالل ال اومحتملة تعلق بالنقائص والصعوبات التمعالجة بٌداؼوجٌة

 .تناول المقطع
)حسب توجٌهات المنهاج والوثٌقة المرافقة ودلٌل األستاذ(

 

  ٌنشر مربع مجموع أو مربع فرق
 أو جداء مجموع وفرق. 

 -  ،ٌحل معادلة جداء معدوم 
 .ومتراجحات بمجهول واحد

  ٌّن قٌمة عبارة حرفٌة بالتعوٌض ٌع
 والحساب.

 

  ٌنشر )أو ٌحلّل( عبارة جبرٌة
 بسٌطة.

 ٌب بتمعن مستعمال المتطابقات حس
 الشهٌرة.

  ٌحل معادلة تإول إلى معادلة جداء
 معدوم. 

  ٌّض وضعٌة بمعادلة أو ٌر
 بمتراجحة وٌحلها.

 

 صطلحات ٌستعمل الرموز والم
 والترمٌز العالمً بشكل سلٌم.

  ٌصوغ وٌحرر وٌعرض بلؽة
 سلٌمة.

  ٌتحقق من صحة نتائج وٌصادق
 علٌها. 

 منتوجا بشكل منّظم ومنسجم  ٌقّدم
 هذا المستوى منحسب مواصفات 

.الختامٌة الكفاءة
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 والمعالم. واألشعة االنسحاب توظٌؾ حلها ٌتطلب انطالق وضعٌة تقدٌم 

:وضعياث حعلنيت أوليت الادساب املواردجناول 

 .وضعٌات ملموسة لمقاربة الشعاع واالنسحاب 
  وضعٌة لربط مفهوم تساوي شعاعٌن من جهة بانسحاب أو بمتوازي

 أضالع أو بقطعتٌن لهما نفس المنتصؾ من جهة أخرى.
 .وضعٌات تستعمل خواص االنسحاب للتبرٌر واإلثبات 
 .وضعٌات للتعلٌم فً المستوي 
 ٌات للتبرٌر واإلثبات فً اإلطار البٌانً.وضع 

  وضعٌات متنوعة إلرساء الموارد التً تم بناإها خالل هذا المقطع تناول 
 )تناول وضعٌات تعلّم اإلدماج )إدماج موارد المقطع 
 .حل الوضعٌة االنطالقٌة 
  المقطع.لموارد تقوٌمٌة  وضعٌةتناول 
  مسجلة خالل ال اومحتملة تتعلق بالنقائص والصعوبات المعالجة بٌداؼوجٌة

 .تناول المقطع
)حسب توجٌهات المنهاج والوثٌقة المرافقة ودلٌل األستاذ(

 

 وي ٌعرؾ خواصا هندسٌة )تسا
 . (.شعاعٌن، عالقة شال، المساؾ

  ٌتعرؾ على خصائص شعاع
 والمعلم فً المستوي.

 

  ٌمثل مجموع شعاعٌن بمختلؾ
 . الحاالت

  ٌحسب المسافة بٌن نقطتٌن فً معلم
 متعامد ومتجانس.

  ٌجند خواصا هندسٌة )تساوي
شعاعٌن، عالقة شال، المسافة،... ( 

 للتبرٌر وٌبنً  براهٌن وٌحّررها.

 

  ٌستعمل الرموز والمصطلحات
 بشكل سلٌم. والترمٌز العالمً

  ٌصوغ وٌحرر وٌعرض بلؽة
 سلٌمة.

 ٌ تحقق من صحة نتائج وٌصادق
 اعلٌه

  ٌقّدم منتوجا بشكل منّظم ومنسجم
 هذا المستوى من  حسب مواصفات
 الكفاءة الختامٌة.
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  حلها توظٌؾ جملة معادلتٌن والدالة الخطٌة تقدٌم وضعٌة انطالق ٌتطلب
   .والدالة التآلفٌة

املواردجناول وضعياث حعلنيت أوليت الادساب 

 ٌ إول حلّها إلى حل جملة معادلتٌن من الدرجة األولى بمجهولٌن. وضعٌات 
 ٌن من الدرجة األولى بمجهولٌن.معادلت جملة بتوظٌؾ وضعٌات معالجة 
  وضعٌات من الواقع مرتبطة بالتناسبٌة )تناسبٌة قٌم مقدارٌن فً حالة الدالة

 الخطٌة(.
 ( معالجة وضعٌات من الواقع مرتبطة بالتناسبٌة باستعمال مجدولExcel.) 
  وضعٌة للتحقق من تناسبٌة التزاٌدات وإثبات صحتها فً حالة الدالة

 التآلفٌة.
  تآلفٌة.وضعٌات ألمثلة لدوال خطٌة أو 
 عٌات تترجم بدوال خطٌة ودوال تآلفٌة تكون مناسبة لتعٌٌن المعامالت وض

توجٌه المستقٌم، المستقٌم الذي  )معاملوإدخال التعابٌر الناتجة عن ذلك 
 إحدى معادالته ...(. 

 .وضعٌات للتناسبٌة وتطبٌقاتها تعّزز مفهوم الدالة الخطٌة 

 بدوال خطٌة. مثال: ترجمة مشكالت حول النسبة المئوٌة           

  من     " أخذ    " 

  من   بـ  " زٌادة  (  )" 

  من  بـ  " خفض   (  )  " 

 حٌث ٌطلب تعٌٌن الدالة الخطٌة المرفقة بكّل حالة.            
  ،ًوضعٌات لمقادٌر مركبة، )السرعة، الكتلة الحجمٌة، االستهالك الكهربائ

 ( الكهربائٌة......( أو )الطاقة 

  وضعٌات متنوعة إلرساء الموارد التً تم بناإها خالل هذا المقطع تناول 
 )تناول وضعٌات تعلّم اإلدماج )إدماج موارد المقطع 
 .حل الوضعٌة االنطالقٌة 
  لموارد المقطع.تقوٌمٌة  وضعٌةتناول 
  مسجلة خالل ال اوة محتملتتعلق بالنقائص والصعوبات المعالجة بٌداؼوجٌة

 .تناول المقطع
 )حسب توجٌهات المنهاج والوثٌقة المرافقة ودلٌل األستاذ(

 

  ٌحل جمل معادلتٌن من الدرجة
 األولى بمجهولٌن.

  ٌتعرؾ على الدالتٌن الخطٌة
 والتآلفٌة.

 الدالتٌن الخطٌة  كل من ٌعّبر عن
 والتآلفٌة بترمٌز مناسب.

  مركبة.ٌتعرؾ على مقادٌر 
 ران اٌفسر وضعٌات ٌتدخل فٌها مقد

 أحدهما معطى بداللة اآلخر.
 

 

  ٌّض وضعٌة بجملة معادلتٌن ٌر
 وٌحلّها. 

  ٌّن عناصر مرتبطة بدالة خطٌة ٌع
ؾ مكتسباته فً ٌ)أو تآلفٌة( بتوظ

 الحساب الحرفً أو بٌانٌا.
 .ٌمثل دالة خطٌة )أو تآلفٌة( بٌانٌا 
 وضعٌات بدالة خطٌة )أو  ٌنمذج

 تآلفٌة( لدراستها.

  

  ٌستعمل الرموز والمصطلحات
 والترمٌز العالمً بشكل سلٌم.

  ٌصوغ وٌحرر وٌعرض بلؽة
 سلٌمة.

  ٌتحقق من صحة نتائج وٌصادق
 علٌها. 

  ٌقّدم منتوجا بشكل منّظم ومنسجم
 هذا المستوى منحسب مواصفات 

تامٌة.الكفاءة الخ
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  الزواٌا والمضلعات  ،الدورانتقدٌم وضعٌة انطالق ٌتطلب حلها توظٌؾ
 المنتظمة والمجسمات.

:جناول وضعياث حعلنيت أوليت الادساب املوارد

  تجرٌبٌة لمقاربة الدوران ووضعٌات إلنشاء صور األشكال وضعٌات
 البسٌطة تستؽل الستنتاج خواص الدوران التً تقبل دون برهان.

 .إنشاء بعض المضلعات المنتظمة بتوظٌؾ الدوران 
 .وضعٌات تستعمل الدوران كؤداة للتبرٌر واإلثبات 
 .وضعٌات ملموسة للتعّرؾ على الكرة والجلة، وعناصر كّل منهما 
  وضعٌة للتحقق، تجرٌبٌا، من القاعدة التً تعطً حجم جلّة فً حالة

 خاصة.
 آثار ومعرفة التكبٌر، خواص باستعمال شكل( تصؽٌر أو) تكبٌر وضعٌات 

 .والحجم المساحة على ذلك

  هذا المقطع وضعٌات متنوعة إلرساء الموارد التً تم بناإها خالل تناول 
 )تناول وضعٌات تعلّم اإلدماج )إدماج موارد المقطع 
 .حل الوضعٌة االنطالقٌة 
  لموارد المقطع.تقوٌمٌة  وضعٌةتناول 
  مسجلة خالل ال اومحتملة تتعلق بالنقائص والصعوبات المعالجة بٌداؼوجٌة

 .تناول المقطع
)حسب توجٌهات المنهاج والوثٌقة المرافقة ودلٌل األستاذ(

 

  هندسٌة )الزاوٌة  خواصاٌعرؾ
 ....(المركزٌة والزاوٌة المحٌطٌة 

 .ٌنشئ صور أشكال بسٌطة بدوران 
  .ٌتعّرؾ على الكرة والجلة 
 ٌحسب مساحة الكرة وحجم الجلة 
 

  ٌجند خواصا هندسٌة )الزاوٌة
 ...(المركزٌة والزاوٌة المحٌطٌة 

 ّررها.وٌح وٌبنً براهٌناللتبرٌر 
  ٌحدد مقطعا مستوٌا لمجسم مؤلوؾ

 .وٌوظفه
  )ٌبرز تؤثٌر التكبٌر ) أو التصؽٌر

 على المساحة والحجم.
  ٌعٌن مقاطع مستوٌة لمجسمات

 مؤلوفة.

  

  ٌستعمل الرموز والمصطلحات
 والترمٌز العالمً بشكل سلٌم.

  ٌصوغ وٌحرر وٌعرض بلؽة
 سلٌمة.

  ٌتحقق من صحة نتائج وٌصادق
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 علٌها. 
  ٌقّدم منتوجا بشكل منّظم ومنسجم

 هذا المستوى منحسب مواصفات 
...الكفاءة الختامٌة
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  التناسبٌة واإلحصاء.تقدٌم وضعٌة انطالق ٌتطلب حلها توظٌؾ 

:جناول وضعياث حعلنيت أوليت الادساب املوارد

 مجمعة وحسابها. وضعٌات إلعطاء معنى لتكرارات مجمعة وتواترات 
  وضعٌات تعطً معنى للمإشرات وٌكون تعٌٌن الوسٌط من خالل أمثلة

بسٌطة لسالسل إحصائٌة ٌكون عدد قٌمها زوجٌا أو فردٌا أو تكون قٌمها 
 مجمعة فً فئات.

  وضعٌات من الحٌاة الٌومٌة أو وضعٌات مدرسٌة ٌوظؾ فٌها التلمٌذ
 .اإلحصاء لتحلٌل ظواهر أو تفسٌرها

 ٌ تدرب فٌها التلمٌذ على استعمال مجدوالت لمعالجة معطٌات وضعٌات
 إحصائٌة )إدراج صٌػ، تمثٌالت، ...( ولتعٌٌن مإشرات.

  وضعٌات متنوعة إلرساء الموارد التً تم بناإها خالل هذا المقطع تناول 
 المقطع( تناول وضعٌات تعلّم اإلدماج )إدماج موارد 
 .حل الوضعٌة االنطالقٌة 
  لموارد المقطع.تقوٌمٌة  وضعٌةتناول 
  مسجلة خالل ال اومحتملة تتعلق بالنقائص والصعوبات المعالجة بٌداؼوجٌة

 .تناول المقطع
)حسب توجٌهات المنهاج والوثٌقة المرافقة ودلٌل األستاذ(

 

  ٌعٌن مإشرات لسلسلة إحصائٌة
 وٌترجمها.

 

 معطٌات لمعالجة مجدوالت ٌستعمل 
 .وتمثٌلها إحصائٌة

 

  ٌستعمل الرموز والمصطلحات
 والترمٌز العالمً بشكل سلٌم.

  ٌصوغ وٌحرر وٌعرض بلؽة
 سلٌمة.

  ٌتحقق من صحة نتائج وٌصادق
 علٌها. 

  ٌقّدم منتوجا بشكل منّظم ومنسجم
 مستوى منهذا الحسب مواصفات 
 الكفاءة الختامٌة.

 

 

 


