السنة الدراسية 2015/2016 :

مؤسسة العراي لل بية والتعليم

اﻟﺠﺬع ﻣﺸﱰك أديب
ﻣﻨﻬﺎج  :اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
 /Iماذا سأستفيد من دراسة الرياضيات بالجذع المشترك األدبي ؟
ينتظر من تعليم مادة الرياضيات بالجذع المشترك العلمي الوصول إلى األھداف التالية :
 إدراك العالقة بين األعداد والتمييز بين مختلف مجموعات األعداد. تحديد كتابة مناسبة لتعبير جبري حسب الوضعية المدروسة. تنمية قدرات المتعلم)ة( على استعمال المقاربات بحل المسائل لدراسة وفھم المحتوى الرياضي. إكسابه)ھا( استراتيجيات متنوعة لحل المسائل وتطبيقھا. -تنمية قدرته)ھا( على تقدير قيمة ودور الترميز الرياضي.

 /IIكيف سيتم تقييمي؟
 (1عن طريق المراقبة المستمرة التي تتكون من :
*فرضان) (02كتابيان محروسان في كل أسدس.
*أساليب أخرى للتقييم )المشاركة الصفية،تمارين،فروض منزلية(...
 (2حساب المعدل الدوري للمراقبة المستمرة:

يتم بناء على المعدل الحسابي للنقط المحصل عليھا في الفروض المحروسة في كل أسدس .
واعتمادا كذلك على مختلف أنواع وأساليب القياس والتقييم )أسئلة،تمارين،فروض منزلية(...

مؤسسة العراي لل بية والتعليم

املجزوءة ٔ :الاو ى

ماج ) : (Syllabusالرياضيات

المجال

المضامين والمعارف األساسية
-

العمليات ي
املجموعة ℝ
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تقديم المجموعات ℕ, ℤ, ℝ, ℚ, ℤ, ℕ
العمليات وخاصياتھا في ℝ

 خاصيات القوى والمتطابقاتالھامة
3
2
2
)، a − b ، (a + b
2
2
)(a + b) ، (a − b
3
) ، a 3 − b3 ، ( a − b

ال تيب ي
املجموعة
.ℝ

-

المھارات المنتظرة واألھداف
األساسية





a 3 + b3

 -العمليات على الجذور المربعة.

الترتيب في  ℝوخاصياته.
المجاالت – المستقيم العددي
القيمة المطلقة.
التأطير وخاصياته.

ٔالاسدس ٔ :الاول



التمييز بين المجموعات.
التمكن من تقنيات
الحساب العددي.
توظيف التناسبية لكل
مسائل متنوعة.
توظيف المتطابقات
الھامة في النشر
والتعميل.
توظيف خاصيات
الجذور المربعة في
تبسيط كتابات وجعل
المقامات أعداد جذرية.

عدد
الساعات
 12ساعة

 التمكن في مختلف تقنيات
مقارنة عددين أو
 16ساعة
تعبيرين
 تمثيل المجاالت على
المستقيم العددي وتحديد
تقاطع وتقاطع مجالين .
 توظيف خاصيات
الترتيب والعمليات في
تأطير ومقارنة بعض
التعابير الجبرية.

مؤسسة العراي لل بية والتعليم

املجزوءة ٔ :الاو ى

ماج ) : (Syllabusالرياضيات

المجال

المضامين والمعارف األساسية

-

الحدوديات
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-

تقديم حدودية – تساوي
حدوديتين
العمليات على الحدوديات )
الجمع والضرب(
جذر حدودية.
قسمة حدودية على ) ( x − a

ٔالاسدس ٔ :الاول

المھارات المنتظرة واألھداف
األساسية

 التمكن من تقنيات القسمة
على ) . ( x − a

عدد
الساعات

 10ساعة

 استعمال جذور حدودية
للتعميل.

)(a ∈ ℝ

 -تعميل حدودية

املعادالت
وامل اجحات
النظمات.

 معادالت ومتراجحات تؤول فيحلھا إلى معادالت ومتراجحات
من الدرجة 1
 معادالت ومترجحات تؤول فيحلھا إلى معادالت ومتراجحات
من الدرجة 2
 نظمات من الدرجة األولىبمجھولين باستعمال مختلف
الطرق.










حل المعادالت
ومتراجحات تؤول في
حلھا إلى معادالت أو
متراجحات من الدرجة
1
إشارة ) . ( ax + b
حل معادالت
ومتراجحات من الدرجة
الثانية والتمكن من
التقنيات الجديدة.
حل نظمات من الدرجة
األولى بمجھولين
والتمكن من استعمال
تقنية المحددات.
ترييض وضعيات تؤول
في حلھا إلى معادالت
من الدرجة األولى أو
الثانية أو إلى نظمات.

 20ساعة

