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  المحور أو الوحدة  األسبوع  الشھر

  
  سبتمبر

   تقویم تشخیصي  1  2
   :األعداد الطبیعیة و األعداد الناطقة  2  3

 خواص قواسم عدد طبیعي – مجموعة قواسم عدد طبیعيتعیین  –التعرف على قاسم لعدد طبیعي  -
          .تعیین القاسم المشترك األكبر لعددین    -  3  4

  : طالس نظریة
  .و النظریة العكسیة لنظریة طالسطالس  نظریةمعرفة  -

  
  أكتوبر

   .التعرف على عددین أولیین فیما بینھما     -       4  1
  )1(بسیطة  ھندسیة  وإنجازات حساب أطوال أو انجاز براھین في خاصیة طالسإستعمال      -     

  .على شكل غیر قابل لالختزال كتابة كسر     -       5  2
  ) 2(وإنجازات ھندسیة بسیطة إستعمال خاصیة طالس في حساب أطوال أو انجاز براھین    -     

  : الحساب على الجذور  6  3
  x²=b)  (و حلول المعادلة تعریف الجذر التربیعي لعدد موجب -

   :حساب المثلثات 
 مثلث قائـم جیب و ظل زاویة حادة فيتعریف  -

   .عبارات تتضمن جذورا تربیعیة  و استعمالھا لتبسیط قواعد الحساب على الجذورالتربیعیة  معرفة  -  7  4
أو  لتعیین قیس زاویة  زاویة حادةل للنسب المثلثیة) أو المضبوطة(استعمال الحاسبة لتعیین قیمة مقربة  -

  .بمعرفة الجیب أو الظل

  
  نوفمبر

 صباحا 2013نوفمبر  6أكتوبر مساء إلى یوم األربعاء  31من یوم الخمیس  :عطلة الخریف  8  1
  : الحساب الحرفي  9  2

  )1(معرفة المتطابقات الشھیرة و توظیفھا  -
 .توظیف الجیب أو جیب التمام أو الظل في حساب زوایا أو أطوال   -

  ).2(معرفة المتطابقات الشھیرة و توظیفھا -  10  3
 لزاویة بمعرفة القیمة المضبوطة إلحدى نسبھا المثلثیة) بالمسطرة غیر المدرجة و المدور(اإلنشاء ھندسیا  -

 .نشر أو تحلیل عبارة جبریة بسیطة -  11  4
    .العالقات بین النسب المثلثیة -

  
  دیسمبر

  إختبار الفصل األول  12  1
   :واحد بمجھول األولى الدرجة من المعادالت  13  2

ّھا یؤول معادلة حلّ  -   .حّل معادلة جداء إلى حل
  واالنسحاب األشعة
  .واستعمالھا شعاعین تساوي شروط ومعرفة االنسحاب من انطالقا شعاع تعریف : -

  .واحد بمجھول األولى الدرجة من معادالت بتوظیف مشكالت حلّ  -  14  3
  .شعاعین مجموع انسحابین، تركیب   -
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 .مدرج مستقیم على حلولھا مجموعة تمثیل ، واحد بمجھول األولى الدرجة من متراجحة حلّ  -  17  2

 إلنجاز معینة أو شعاعیة عالقة یحقق شعاع إلنشاء أو شعاعین مجموع إلنشاء واستعمالھا شال عالقة معرفة -
  .بسیطة براھین

  .واحد  بمجھول األولى الدرجة من متراجحات بتوظیف مشكالت حلّ  -  18  3
  :المعالم
 إحداثیتیھ، بمعرفة شعاع تمثیل معلم، في شعاع إحداثیتي قراءة  -
    .ممثلھ ونھایة مبدأ إحداثیتي بمعرفة شعاع إحداثیتي حساب -

  :الدالة الخطیة   19  4
  .خطیة بدالة عدد صورة تعیین ،  ax      x الترمیز   -
 وصورتھ، معدوم غیر عدد من انطالقا خطیة دالة تعیین معلومة، خطیة بدالة صورتھ عدد تعیین -
  .م. م علمم في نقطتین بین المسافة حساب طرفیھا، من كلّ  إحداثیتي بمعرفة قطعة منتصف إحداثیتي حساب -
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 .خطیة لدالة البیاني التمثیل قراءة بیانیا، خطیة دالة تمثیل -  20  1
 .البیاني تمثیلھا من انطالقا الخطیة الدالة معامل حساب  -

   :الزوایا المنتظمة، المضلعات ، الدوران
  .معلوم دوران بواسطة والدائرة المستقیم ونصف والمستقیم والقطعة النقطة من كل صورة إنشاء -

  : الدالة التآلفیة  21  2
 . ax+b     x معرفة الترمیز   -
  معلومة، تألفیة بدالة صورتھ عدد تعیین تألفیة،  بدالة عدد صورة تعیین -
           .وصورتیھما عددین من انطالقا تألفیة دالة تعیین  -
      .وتوظیفھا الدوران خواص معرفة -

 .التعّرف على الزاویة المركزیة والزاویة المحیطیة -  22  3
  اللتین تحصران نفس القوسمعرفة واستعمال العالقة بین الزاویة المحیطیة والزاویة المركزیة  -

 مواصلة التطبیقات على الدالة الخطیة و الدالة التآلفیة -  23  4
  مواصلة التطبیقات على الزوایا والدواران -

  مارس

  إختبار الفصل الثاني  24  1
  .بیانیا تآلفیة دالة تمثیل -  25  2

  .التمثیل البیاني لدالة تآلفیة من انطالقا  bو  aالعاملین  تعیین تآلفیة، لدالة البیاني التمثیل قراءة -
  : المضلعات المنتظمة

  ).المثلث المتقایس األضالع، المربع، السداسي المنتظم(إنشاء مضلعات منتظمة  -
  :تطبیقات التناسبیة  26  3

 .إنجاز تمثیل بیاني لوضعیة یتدخل فیھا مقدران أحدھما معطى بداللة اآلخر، قراءتھ وتفسیره  -
  .وضعیة یتدخل فیھا مقدار معطى بداللة مقدار آخرتمثیل وقراءة وترجمة   -
  .حّل مشكالت تتدخل فیھا النسبة المئویة أو المقادیر المركبة -

  : الھندسة في الفضاء 
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  2014افریل  06مارس إلى األحد  20الخمیس : عطلة الربیع  من   27  4

  أفریل

1  28  
  :اإلحصاء  29  2

     .السالسل اإلحصائیة، حساب تكرارات مجمعة وتوترات مجمعة  -
 .تمثیل الكرة، حساب مساحة الكرة وحجم الجلة -
  

 . تعیین الوسط والوسیط لسلسلة إحصائیة وترجمتھما -  30  3
  استعمال المجدوالت لمعالجة معطیات إحصائیة وترجمتھا -
  .معرفة واستعمال المقاطع المستویة للمجسمات المألوفة -

  مجسم وحجم مساحة على والتصغیر التكبیر آثار معرفة -  31  4

  مــاي

  جملة معادلتین من الدرجة األولى بمجھولین  32  1
  حّل جملة معادلتین من الدرجة األولى بمجھولین جبریا -
  .تفسیر حّل جملة معادلتین من الدرجة األولى بمجھولین بیانیا -

  المعارف الستثمار مركبة مشكالت حل  33  2
  اختبار الفصل الثالث   34  3


