
  المذكرة البيداغوجية لمستوى السنة الثالثة متوسطالمذكرة البيداغوجية لمستوى السنة الثالثة متوسطالمذكرة البيداغوجية لمستوى السنة الثالثة متوسطالمذكرة البيداغوجية لمستوى السنة الثالثة متوسط
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  ا�د����� ا�دا	��� ���رة):   ):   ):   ):   1((((    المجال المفـاهيميالمجال المفـاهيميالمجال المفـاهيميالمجال المفـاهيمي
        ا�ر���                            

  ف ��ر��ر�ف ا���رة ا�ر��� ��� ـ  ::::الكفـاءة المرحلية  الكفـاءة المرحلية  الكفـاءة المرحلية  الكفـاءة المرحلية  
        .ا���ط ا�دا	�� ���رة ا�ر���  ل����ر ���                 

  درا�� ا�ز&زل $�# ا����وى        ) :) :) :) :1((((    الوحدة المفـاهيميةالوحدة المفـاهيميةالوحدة المفـاهيميةالوحدة المفـاهيمية
                                   �  .ا��'�

  ـ �'دد آ+ر و 	*(ص ا�ز&زل $�#  ::::الكفـاءة القـاعدية  الكفـاءة القـاعدية  الكفـاءة القـاعدية  الكفـاءة القـاعدية  
                       �  ) .ري ز�زال ز�و( ���وى �'�

  ـ ا��ؤرة وا���ر ا��واج  5            ::::    الحصة التعليميةالحصة التعليميةالحصة التعليميةالحصة التعليمية
  .ا�ز�زا���                               

ل 6                  �� �  ـ ا���طق ا�ز�زا��� 2
                                        .إ2ر���

  ـ ��; ��وذ9 ��5زات وآ+رھ و 5�6�$  ::::مؤشر الكفـاءة  مؤشر الكفـاءة  مؤشر الكفـاءة  مؤشر الكفـاءة  
            ��   .�ؤرة و$��5

            ـ>> �'>>>دد ا���>>>طق ا�ز�زا��>>>� ��>>>�ل إ2ر���>>> و5�6�$>>>
�9ل ا�ط�س             �.                

        .ا����ب ا���ر�� ,  )���
�ت ��ا�� , 
	ر  (و����    ::::    الوسائل المستعملةالوسائل المستعملةالوسائل المستعملةالوسائل المستعملة
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	���ـــــ��ــــــ�  ا
���ط ا
	���ح

  
   
  أ�>>(�� '>>ول ا���>>ر ا��>>واجـ>> ط>>رح  

           .ا�ز�زا��� و �����5
  
  
   
  ـ>>> ��>>>; ��وذ9>>> ��5>>>زات و آ+رھ>>>

ء $�>>># <<��ل '>>وض ��>>>�ء ����<<��
� .طو�>>���<<��>>; ا�ط>>رق 2>>� ا�وB<<9 ا�

�ر, �*ف , ��'ظ (��طو�� ��( .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  

  
  و�
	� ا��ط�ق

� ا���د� $ن ا��ر�ز ا��ط'��� Bـ ��'ظ أ�  
  ��ز�>>>>زال F<<<<2ن �>>>>�� ا��>>>>واج ا�ز�زا��>>>>� ��>>>>ل

                    .�در��9
  

  درا�� ��ر	�	� ���زات
ء 2>�  :)1(�9ر��� Hط���ط ���� *��� $�# �

2� �ر�ز ا�'وض  ('وض ( .  
واج ����ر 2� ا��ر�>ز �'>و ����ل أ� :ا���'ظ�

  +م ���ر9; �>طH ا��>ء '��>B, 'واف ا�'وض 
  .ا�و�#                    

  

  ���9ــ�                   
����ر أ�واج �ن �ر�ز ا��وة ���ل دوا(ر ��ل  

5  لو �	��� �زوا���	 �  .ا��وة ا��

  
� ��طو�>>� $�>>د  :)2( �9ر�>>���<<��ط>>رق ا�وB<<9 ا�

  .�ر�ز ا�'وض 
ء ا�'و :ظ�ا���'� Hط�أ�واج  ض�ظ5ر $�# 

  ��>>>>>ون ��ط>>>>>� ا�ط�56>>>>> �>>>>>ن ��ط>>>>>� ا�ط>>>>>رق
  . )ا��ؤرة(                 

  

  ���9ــ�                   
 Hط�����ر ا��واج �6و�� �ن ا��ؤرة إ�# ا�

)� . )ا��ر�ز ا��ط'

  
  

  
  

ـ ��2ف ���ر ا���ر ھذه 
  ا��واج ؟

  
  
  
ز ا��9>>>>>ر���ن  <<<<<9�F� ـ>>>>> 6>>>>>م

  : )5،6(ا���+���ن 2� ا�و+��� 
� ـ>>>��رن ھ>>>ذه ا��>>>واج �>>><<<6  

  ���L $ن ا�5زة ؟       
  ـ �ذا �����L ؟

�>>دادة  �2<<�F� �<<ـ>> أ$>>د ا��9ر�
  :ا����ن $�# �طH ا��ء 

  ـ �ذا ��'ظ ؟
  ـ *ف ا�ظھرة ؟

  ـ 'دد ��ط� ا�ط�ق ا��واج 
  

ـ � ھو ا�9>ه ا���>ر ا��>واج 
B<<<<<<<<<<<<9د ط>>>>>>>>>>>>رق ا�و<<<<<<<<<<<<��  

� ��طو�� ؟       ���  ا�
  
  
  
  

 L����  ؟ـ �ذا �
  
  
 
  



 

  
  
ـ>>> ��>>>; $�6>>>� �>>>�ن $�>>>ق ا��>>>ؤرة   

 <<<<5�$ �<<<<<�9(ر ا��<<<<�ر�>>>>>� و ا�	���
�<<�+>>م ��'>>ث .ز�>>زال �>>و�رداس و 2ر�

  .$ن ز&زل أ	رى �5 �ؤر �	���� 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ـ>>> �'>>>دد ا���>>>طق ا�ز�زا��>>>� ��>>>�ل  

+>>>م , إ2ر���>>> $�>>># 	ر�ط>>>� �9را�2>>>� 
�*ل ��ن ھذه ا���طق �	ط ��+�ل 	ط 

  .�وازي ���9ه ا��م �Nط�س 
  
  
  
  
  
  
  
  
ـ>> ��>>; $�6>>� �>>�ن ا�ز�>>زال و �وا9>>د  
�9ل 2� ھذه ا���ط�� ا�.  
  
  
  
  
  
  
  

  ��ق ا��ؤرة و ا����ر ا��واج
  

2� �و�رداس ز�زال �ؤرة $�ق �'د�د �م :�ـص 
�>�ب '�>ث ا�رض �>طH �>ن �>م 10 �ـ ا��'ر� 

�ت ���ر $دد �5د�م 2� ا��ر��6 ����ط�� �ن ا���
 ، �>و�رداس و&�>� و ا�9زا(>ر �و&�>�<���� 

 ا�رض �+ل �طH �ن �م 100 ا������ ا�ز&زل
 ز�>زال�<�(ر �	�>ف �رو���	#�  2ر�<� ���>رة 	

 ا��>واج �ن ا��>ط'� ا��ر�>ز ��>�وى $�>#
 و ا�*	ر�� ا�ط��ت طرف ���ص �ن ا�ز�زا���
  ��>>>>ون ا��>>>>طH إ�>>>># �*>>>>ل $�>>>>د�

 .	����  ا�5زات                

  
ـ>> ��ط�>>ق ا��>>واج ا�ز�زا��>>� �>>ن ا��>>ؤرة $�>>#   

 �(ر ا��� , ا��داد �6و�� ���ر�ز ا��ط'�وا�	
�'دث $�># �>طH ا�رض �5> $�6>� �>; $�>ق 

 ��)� ا���  .ا��ؤرة و �و$�� ا���
�ت ا��ؤرة  � (ر أ6> ـ ��2�<� ل$���� ��>ت ا�	

$�>># ا��>>طH �ن ا��>>واج ا�ز�زا��>>� ��>>�ص �>>ن 
ط>>>>رف ا�ط��>>>>ت ا�*>>>>	ر�� و ��>>>>ون ا�5>>>>زات 

Hط�  .	���� $�# ا�
  

  ا����طق ا�ز�زا�	� %) ���ل إ%ر	$	�
  . 18درا�� ا�و+(ق ص : ا���ط
L)  : ا���

ـ>> ����>>ر �>>�ل إ2ر���>> �>>ن ا���>>طق ا���>>ط�   
 ;�� B�� 5زات ا�ر����� ��<*$�# ا�'دود ا��

و���>>د .�>>�ن ا��>>رة ا2Qر���>>� و ا��>>رة ا�ور��>>� 
 �ا���>>طق ا��>>� �'>>دث 5�2>> ا�>>ز&زل �>>ن �>>د���
���رب ا�6*>>>># '�>>>># <<<<� ���<<<<�أ�>>>>د�ر و ا�9

  :ا�'دود ا��و���� �رورا ��دن 
ن  (�  �>و�رداس, ا��>�ف , $>�ن ��و�>�ت , ���

6��ط���              �  . )و �وا'
  

  و ا�ز�زل���ل ا�ط�س 
  . 19درا�� ا�و+��� ص : ا���ط
L)  : ا���

   #<<�$ <<��ل إ2ر���>> أ�<<� �ـ>> ��>>; ا�>>ز&زل 2>>
 ا��داد ا�ط�س �� أن ھذه ا�>ز&زل �	��>ف �2�>

��م ر���ر #�$ 5 ���دارھ���.  

  
  
  

  : ا$��دا $�# ا��ص    
ـ>>>> '>>>>دد 	*>>>>(ص �>>>>ل �>>>>ن 

 ؟��  ز�زال �و�رداس و 2ر�
ـ>>> ا�>>>���L ا���6>>>� �>>>�ن $�>>>ق 
�<<<<<�9(ر ا��<<<<�  ا��>>>>ؤرة و ا�	

           5�$  ؟ 
  ـ>>> ا�'>>>ث $>>>ن ز&زل أ	>>>رى

5 �ؤرة �	���� ؟      �  
  
  
  

  :  18�ن 	�ل ص     
  ـ>>> أذ�>>>ر ا��>>>دن ا��>>>� $ر2>>>ت

ط ز�زا��       ��  ؟  
  *>>ل �	>>ط ا���>>طق ا�ز�زا��>>�

  $�# ا�ر�م ؟        
  
  
  
  
  
  
  
  

ـ>>>> 6>>>>رن �>>>>�ن �>>>>وزع �9>>>>ل 
  ا�ط�>>>>س و �>>>>وزع ا���>>>>طق

  ا�ز�زا��� ؟          
  

  ـ �ذا �����L ؟
  
  
  
  

ـ>>>> ر�>>>>ب ا���>>>>طق ا�ز�زا��>>>>� 
��ب أھ��� ا���ط ا�ز�زا�'  

  
  ـ>>>>> أ�>>>>>ن ��>>>>>; ا�>>>>>ز&زل ذات

  ا��دة ا��و�� ؟        


