املستوى الدرا  :الثالثة إعدادي

مؤسسة العراي لل بية والتعليم

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺛﺎﻧﻮي إﻋﺪادي
ﻣﻨﻬﺎج  :اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
 / Iماذا سأستفيد من دراسة الرياضيات بالثالثة إعدادي ؟

إن تعليم الرياضيات في التعليم الثانوي اإلعدادي ينبغي أن يساھم في تنمية قدرات التلميذ)ة( على العمل
الشخصي والتكوين الذاتي وتقوية استعداده)ھا( للبحث والتواصل وتعليل مواقفه)ھا( وتمكينه)ھا( في كل
مستوى من مستويات ھذا الطور من أساس متين يعده)ھا( لمتابعة دراساته )ھا( بالتعليم الثانوي التأھيلي في
ظروف جد مالئمة.
وتحقيقا لما نص عليه الميثاق الوطن للتربية والتكوين من اختيارات فإنه ينبغي أن تعكس الكفايات النوعية
لتدريس الرياضيات بالتعليم الثانوي اإلعدادي ،أھمية الثقافة الرياضية ومساھمتھا في اندماج المواطن في
مجتمع يتطور باستمرار  .ويمكن إجمال أھمية منھاج الرياضيات بالثالثة إعدادي في ما يلي :
 تنمية قدرت المتعلم)ة( على ﻧمذجة وضعيات أو عرض برھان أو توضيح استراتيجية أو حل ﻣسألة باعتماد التعبير الشفويوالكتابي أو استعمال الرسوم والمبياﻧات أو الطرق الجبرية.

 تنمية قدرته)ھا( على بلورة وتوضيح تمثالته)ھا( حول األفكار الرياضية والوضعيات وتوظيفھا..تنمية قدرته)ھا( على التعرف على االستدالل أالستنتاجي وتطبيقه. -إكسابه )ھا( القدرة على استعمال أساليب البرھان المختلفة.

تنمية قدرته )ھا( على البحث في المسائل ووصف النتائج باستعمال تمثيالت أو ﻧماذج رياضية. تنمية قدرته )ھا( على صياغة مسائل انطلقا من وضعيات رياضية أو واقعية مألوفة أو غير مألوفة والتعبيرعنھا بنماذج رياضية.
 /IIكيف سيتم تقييمي في المادة ؟
 (1عن طريق المراقبة المستمرة التي تتكون من :
-

فرضين) (2كتابيين محروسين في كل أسدس بنسبة 75%.
األنشطة الصفية والمنزلية بنسبة .25%

 (2حساب معدل المراقبة المستمرة )(m

)معدل الفروض الكتابية  + ( 3 Xمعدل األنشطة الصفية = m
4

املجزوءة  :الثانية
المجال

ماج  :الرياضيات

المضامين والمعارف األساسية

 حل ﻣعادلة ﻣن الدرجة األولى بمجھول واحد؛
 حل ﻣعادلة تؤول في حلھا إلى حل ﻣعادالت ﻣن
الجبر
الدرجة األولى بمجھول واحد؛
 حل ﻣسائل تؤول في حلھا إلى حل ﻣعادالت ﻣن

الدرجة األولى بمجھول واحد؛
المعادالت  حل ﻣتراجحة ﻣن الدرجة األولى بمجھول
و
واحد؛
المتراجحات  حل ﻣسائل تؤول في حلھا إلى حل ﻣتراجحات
ﻣن الدرجة األولى بمجھول واحد.
و
النظمات  حل ﻧظمة ﻣعادلتين ﻣن الدرجة األولى
بمجھولين جبريا؛
 حل ﻧظمة ﻣعادلتين ﻣن الدرجة األولى
بمجھولين ﻣبياﻧيا؛
 ترييض وضعية تؤول في حلھا إلى حل ﻧظمة
ﻣعادلتين ﻣن الدرجة األولى بمجھولين.

الھندسة

اإلزاحة
و
الھندسة
التحليلية
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المھارات المنتظرة واألھداف األساسية
 حل ﻣعادلة ﻣن الدرجة األولى بمجھول واحد؛
 حل ﻣعادلة تؤول في حلھا إلى حل ﻣعادالت ﻣن
الدرجة األولى بمجھول واحد؛
 حل ﻣسائل تؤول في حلھا إلى حل ﻣعادالت ﻣن
الدرجة األولى بمجھول واحد؛
 حل ﻣتراجحة ﻣن الدرجة األولى بمجھول واحد؛
 حل ﻣسائل تؤول في حلھا إلى حل ﻣتراجحات ﻣن
الدرجة األولى بمجھول واحد.
 حل ﻧظمة ﻣعادلتين ﻣن الدرجة األولى بمجھولين
جبريا؛
 حل ﻧظمة ﻣعادلتين ﻣن الدرجة األولى بمجھولين
ﻣبياﻧيا؛
 ترييض وضعية تؤول في حلھا إلى حل ﻧظمة
ﻣعادلتين ﻣن الدرجة األولى بمجھولين.

 التعرف على صورة ﻧقطة بإزاحة ﻣعلوﻣة؛
 التعرف على صورة ﻧقطة بإزاحة ﻣعلوﻣة؛
 التعرف على اإلزاحة التي تحول ﻧقطة  Aإلى  التعرف على اإلزاحة التي تحول ﻧقطة  Aإلى
ﻧقطة B
ﻧقطة B
 إﻧشاء صورة ﻧقطة بإزاحة ﻣعلوﻣة؛
 إﻧشاء صورة ﻧقطة بإزاحة ﻣعلوﻣة؛
 التعرف على صور األشكال االعتيادية بإزاحة  ،التعرف على صورا ألشكال االعتيادية بإزاحة،
)قطعة ،ﻣستقيم ،ﻧصف ﻣستقيم ،زاوية،
)قطعة ،ﻣستقيم ،ﻧصف ﻣستقيم ،زاوية ،دائرة(
دائرة(
 استعمال اإلزاحة في حل ﻣسائل ھندسية.
 استعمال اإلزاحة في حل ﻣسائل ھندسية.
 تمثيل ﻧقط ﻣن المستوى؛
 تمثيل ﻧقط ﻣن المستوى؛
 تحديد إحداثيتي ﻣتجھة؛ أو ﻣجموع ﻣتجھتين؛
 تحديد إحداثيتي ﻣتجھة؛ أو ﻣجموع ﻣتجھتين؛
 تحديد إحداثيتي ﻣنتصف قطعة؛
 تحديد إحداثيتي ﻣنتصف قطعة؛
 حساب المسافة بين ﻧقطتين ﻣعرفتين بإحداثيتيھما؛
 حساب المسافة بين ﻧقطتين ﻣعرفتين
 تحديد المعادلة المختصرة لمستقيم اﻧطالقا ﻣن
بإحداثيتيھما؛
ﻧقطتين ﻣعلوﻣتين أو ﻣن ﻧقطة ﻣنه وﻣعاﻣله
 تحديد المعادلة المختصرة لمستقيم اﻧطالقا ﻣن
الموجه؛
ﻧقطتين ﻣعلوﻣتين أو ﻣن ﻧقطة ﻣنه وﻣعاﻣله
 تمثيل ﻣستقيم ﻣعرف بمعادلته المختصرة؛
الموجه؛
 التعرف على توازي أو تعاﻣد ﻣستقيمين ﻣن خالل
 تمثيل ﻣستقيم ﻣعرف بمعادلته المختصرة؛
ﻣيليھما؛
ﻣن
 التعرف على توازي أو تعاﻣد ﻣستقيمين
 استعمال الھندسة التحليلية في حل ﻣسائل
خالل ﻣيليھما؛
 استعمال الھندسة التحليلية في حل ﻣسائل.
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المضامين والمعارف األساسية

المھارات المنتظرة واألھداف األساسية

 تحديد صورة عدد بدالة خطية جبريا أو ﻣن
خالل
 تحديد صورة عدد بدالة خطية جبريا أو ﻣن
تمثيلھا المبياﻧي؛
خالل
 التعرف على وضعية تناسبية وترجمتھا إلى
تمثيلھا المبياﻧي؛
الصيغةf (x) = ax
 التعرف على وضعية تناسبية وترجمتھا إلى
الجبر
 إﻧشاء أو قراءة التمثيل المبياﻧي لدالة خطية؛
الصيغةf (x) = ax
 تحديد عدد صورته ﻣعلوﻣة بدالة خطية ،جبريا
 إﻧشاء أو قراءة التمثيل المبياﻧي لدالة خطية؛

 تحديد عدد صورته ﻣعلوﻣة بدالة خطية ،جبريا أو
ﻣبياﻧيا؛
الدالة
أو
 تحديد صيغة دالة خطية اﻧطالقا ﻣن عدد غير
الخطية
ﻣبياﻧيا؛
ﻣنعدم وصورته؛ أواﻧطالقا ﻣن ﻧقطة ،ﻣخالفة
 تحديد صيغة دالة خطية اﻧطالقا ﻣن عدد غير
و
ألصل المعلم ،ﻣن تمثيلھا المبياﻧي؛
ﻣنعدم وصورته؛ أواﻧطالقا ﻣن ﻧقطة ،ﻣخالفة
 توظيف الدالة الخطية في حل ﻣسائل.
الدالة التآلفية
ألصل المعلم ،ﻣن تمثيلھا المبياﻧي؛
 تحديد صورة عدد بدالة تآلفية جبريا أو ﻣن
 توظيف الدالة الخطية في حل ﻣسائل.
و
خالل
 تحديد صورة عدد بدالة تآلفية جبريا أو ﻣن
تمثيلھا المبياﻧي؛
اإلحصاء خالل تمثيلھا المبياﻧي؛
 ترجمة وضعية إلى الصيغة   f (x) = ax + bترجمة وضعية إلى الصيغة f (x) = ax + b
 إﻧشاء أو قراءة التمثيل المبياﻧي لدالة تآلفية؛
 إﻧشاء أو قراءة التمثيل المبياﻧي لدالة تآلفية؛
 تحديد عدد صورته ﻣعلوﻣة بدالة تآلفية ،جبريا
 تحديد عدد صورته ﻣعلوﻣة بدالة تآلفية،
أو ﻣبياﻧيا؛
جبريا أو ﻣبياﻧيا؛
 تحديد صيغة دالة تآلفية اﻧطالقا ﻣن عددين
 تحديد صيغة دالة تآلفية اﻧطالقا ﻣن عددين
ﻣختلفين وصورتيھما ؛ أو ﻣن ﻧقطتين ﻣختلفتين
ﻣختلفين وصورتيھما ؛ أو ﻣن ﻧقطتين
ﻣن تمثيلھا المبياﻧي؛ أو ﻣن ﻣعاﻣلھا وﻣن عدد
ﻣختلفتين
ﻣن تمثيلھا المبياﻧي؛ أو ﻣن ﻣعاﻣلھا وﻣن عدد وصورته؛
 توظيف الدالة التآلفية في حل ﻣسائل.
وصورته؛
 إتمام ﻣلء جدول إحصائي؛
 توظيف الدالة التآلفية في حل ﻣسائل.
 تحديد القيمة الوسطية والمنوال لمتسلسلة
 إتمام ﻣلء جدول إحصائي؛
إحصائية؛
 تحديد القيمة الوسطية والمنوال لمتسلسلة
 حساب المعدل الحسابي لمتسلسلة إحصائية
إحصائية؛
بدون استعمال اآللة الحاسبة العلمية؛
 حساب المعدل الحسابي لمتسلسلة إحصائية
 ترجمة ﻣعطيات إحصائية إلى تمثيالت ﻣبياﻧية
بدون استعمال اآللة الحاسبة العلمية؛
 ترجمة ﻣعطيات إحصائية إلى تمثيالت ﻣبياﻧية اعتيادية؛
 قراءة تمثيل ﻣبياﻧي أو جدول إحصائي؛
اعتيادية؛
 توظيف التمثيالت المبياﻧية االعتيادية في حل
 قراءة تمثيل ﻣبياﻧي أو جدول إحصائي؛
 توظيف التمثيالت المبياﻧية االعتيادية في حل ﻣسائل.
ﻣسائل.
الھندسة  التعرف على حجوم المجسمات االعتيادية
 التعرف على حجوم المجسمات االعتيادية
التالية :
التالية :
ﻣتوازي المستطيالت ،المكعب،الھرم ،

ﻣتوازي المستطيالت،
األسطواﻧة القائمة؛
حساب
المكعب،الھرم  ،األسطواﻧة القائمة؛
 تطبيق ﻣبرھنة فيتاغورس في المجسمات
الحجوم
 تطبيق ﻣبرھنة فيتاغورس في المجسمات
االعتيادية لحساب بعض األطوال و الحجوم؛
االعتيادية لحساب بعض األطوال و الحجوم ؛
 تطبيق ﻣبرھنة طاليس في المجسمات
 تطبيق ﻣبرھنة طاليس في المجسمات االعتيادية
االعتيادية لحساب بعض األطوال و الحجوم؛
لحساب بعض األطوال و الحجوم؛
 التعرف على أثر تكبير أو تصغير على
 التعرف على أثر تكبير أو تصغير على األطوال
األطوال والمساحات و الحجوم؛
والمساحات و الحجوم؛
 استعمال تكبير أو تصغير األطوال والمساحات
 استعمال تكبير أو تصغير األطوال والمساحات
والحجوم في حل المسائل.
والحجوم في حل المسائل.
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