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 )األسدس األول( السنة الثالثة ثانوي إعدادي

الرقم 

 الترتيبي
 عنوان الدرس

عدد 

 ساعاتال
 التقويم

يتم تقديم الفرض املنزلي األول في األسبوع الثاني إلنجاز الدرس  06 الحساب العددي: املتطابقات الهامة 1

الفرض  ويعقبه إنجازالثالث ليصحح في األسبوع املوالي 

 .وتصحيحهاملحروس األول 

 06 الحساب العددي: القوى  2

 10 الحساب العددي: الجذور املربعة 3

يتم تقديم الفرض املنزلي الثاني في أسبوع إنجاز الدرس  08 مبرهنة طاليس 4

الفرض  ويعقبه إنجازالسادس ليصحح في األسبوع املوالي 

 .وتصحيحهاملحروس الثاني 

 07 : الجزء األول والعملياتالترتيب  5

 05 الجزء الثاني :والعملياتالترتيب  6

إنجاز الدرس العاشر  في أسبوعيتم تقديم الفرض املنزلي الثالث  06 املثلث قائم الزاوية 7

الفرض املحروس  ويعقبه إنجازليصحح في األسبوع املوالي 

 .وتصحيحهالثالث 

 االمتحان املوحد املحلي.اإلعداد الجماعي الجتياز 

 06 الحساب املثلثي 8

 06 واملحيطيةالزوايا املركزية  9

 06 واملتشابهةاملثلثات املتقايسة  10

 (ثانيالسنة الثالثة ثانوي إعدادي )األسدس ال

الرقم 

 الترتيبي
 عنوان الدرس

عدد 

 الساعات
 التقويم

املنزلي الرابع في بداية إنجاز الدرس الثالث يتم تقديم الفرض  10 املتراجحاتاملعادالت و  1

ليصحح في األسبوع املوالي ويعقبه إنجاز الفرض املحروس الرابع 

 وتصحيحه )الدرس الثالث غير مدرج في الفرضين(.

 10 واإلزاحةاملتجهات  2

 06 املعلم في املستوى  3

 14 والدالة التآلفيةالدالة الخطية  4
يتم تقديم الفرض املنزلي الخامس في أسبوع إنجاز الدرس 

الفرض  ويعقبه إنجازالسادس ليصحح في األسبوع املوالي 

 .وتصحيحهاملحروس الخامس 

 08 معادلة مستقيم 5

6 
بمجهولين:  نظمة معادلتين من الدرجة األولى

 الحل املبياني –الجبري  الحل
06 

7 
  األولى بمجهولين:نظمة معادلتين من الدرجة 

 حل املسائل
04 

يتم تقديم الفرض املنزلي السادس في أسبوع إنجاز الدرس 

الفرض  ويعقبه إنجازالعاشر ليصحح في األسبوع املوالي 

 .السادس وتصحيحهاملحروس 

 06 اإلحصاء 8

9 
 : حساب الحجوم1الهندسة الفضائية 

04 

10 
 تصغير –تكبير  :2الهندسة الفضائية 

04 

 .لزمنية املخصصة للتمارينعدد الساعات املقترح لكل درس يتضمن املدة ا -ملحوظة: 

   تخصص ساعة واحدة لتصحيح كل فرض منزلي و ساعة أخرى على األقل للدعم قبل إنجاز الفرض  -                  

 املحروس.                     

وية للتربية والتكوينالجهاألكاديمية   

 واد نون كلميم جهة  

 التفتيش التنسيقي الجهوي التخصص ي 

الرياضياتمادة   

مادة الرياضياتلبرنامج  مقترح التوزيع الزمني    2017 - 2016املوسم الدراس ي:   

سلك الثانوي اإلعداديبال   
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 ثانوي إعدادي )األسدس األول( نيةالسنة الثا

الرقم 

 الترتيبي

عدد  عنوان الدرس

 الساعات

 التقويم

يتم تقديم الفرض املنزلي األول في نهاية األسبوع األول  05 النسبية األعداد العشرية 1

ويعقبه إلنجاز الدرس الثالث ليصحح في األسبوع املوالي 

 .وتصحيحهالفرض املحروس األول  إنجاز

 03 األعداد الجذرية: تقديم 2

 08 والفرق األعداد الجذرية: املجموع  3

يتم تقديم الفرض املنزلي الثاني في نهاية أسبوع إنجاز  08 التماثل املحوري 4

 الدرس السادس ليصحح في األسبوع املوالي 

 .وتصحيحهالفرض املحروس الثاني  ويعقبه إنجاز

 08 والخارجاألعداد الجذرية: الجداء  5

 04 القوى: الجزء األول  6

يتم تقديم الفرض املنزلي الثالث في نهاية األسبوع األول  08 مثلث ومنتصفات أضالعالتوازي  7

ويعقبه إلنجاز الدرس التاسع ليصحح في األسبوع املوالي 

 .وتصحيحهالفرض املحروس الثالث  إنجاز

 04 القوى: الجزء الثاني 8

 08 املستقيمات الهامة في مثلث 9

 (لثانيثانوي إعدادي )األسدس ا نيةالسنة الثا

الرقم 

 الترتيبي
 عنوان الدرس

عدد 

 ساعاتال
 التقويم

 06 الحساب الحرفي 1
يتم تقديم الفرض املنزلي الرابع في نهاية األسبوع األول 

ويعقبه إلنجاز الدرس الثالث ليصحح في األسبوع املوالي 

 .وتصحيحهالفرض املحروس الرابع  إنجاز

 06 املعادالت 2

 06 والعملياتالترتيب  3

يتم تقديم الفرض املنزلي الخامس في نهاية األسبوع األول  03 تقديم األعداد الحقيقية 4

ويعقبه السادس ليصحح في األسبوع املوالي  الدرس إلنجاز

 .وتصحيحهالفرض املحروس الخامس  إنجاز

 07 والدائرةاملثلث قائم الزاوية  5

 07 واإلزاحةاملتجهات  6

يتم تقديم الفرض املنزلي السادس في نهاية األسبوع األول  10 واملخروط الدورانيالهرم  7

ويعقبه إلنجاز الدرس التاسع ليصحح في األسبوع املوالي 

 .السادس وتصحيحهالفرض املحروس  إنجاز
 05 التناسبية 8

 06 اإلحصاء 9

 

 .لزمنية املخصصة للتمارينا عدد الساعات املقترح لكل درس يتضمن املدة -ملحوظة: 

   تخصص ساعة واحدة لتصحيح كل فرض منزلي و ساعة أخرى على األقل للدعم قبل إنجاز الفرض  -                  

 املحروس.                     
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 ثانوي إعدادي )األسدس األول( ولىالسنة األ 

الرقم 

 الترتيبي
 عنوان الدرس

عدد 

 الساعات
 التقويم

1 
 العمليات على األعداد الصحيحة 

 املوجبةوالعشرية 
10 

يتم تقديم الفرض املنزلي األول في األسبوع الثاني إلنجاز 

 ويعقبه إنجازالدرس الثاني ليصحح في األسبوع املوالي 

 12 األعداد الكسرية 2 .وتصحيحهالفرض املحروس األول 

 08 والتعامدالتوازي  3

يتم تقديم الفرض املنزلي الثاني في األسبوع األول إلنجاز 

 ويعقبه إنجازالدرس السادس ليصحح في األسبوع املوالي 

 .وتصحيحهالثاني الفرض املحروس 

4 
 األعداد العشرية النسبية:

 ومقارنة وترتيبتقديم 
07 

5 
 األعداد العشرية النسبية: 

 والفرق املجموع 
07 

 08 والخارج الجداءاألعداد العشرية النسبية:  6

 04 واملساحاتاملحيطات  7
يتم تقديم الفرض املنزلي الثالث في األسبوع األول إلنجاز 

 ويعقبه إنجازالدرس العاشر ليصحح في األسبوع املوالي 

 .وتصحيحهالثالث الفرض املحروس 

 05 الزوايا 8

 04 املثلث 9

 08 في مثلثاملستقيمات الخاصة  10

 (ثاني)األسدس ال ثانوي إعدادي ولىالسنة األ 

الرقم 

 الترتيبي
 عنوان الدرس

عدد 

 الساعات
 التقويم

يتم تقديم الفرض املنزلي الرابع في نهاية األسبوع األول إلنجاز  08 والتعميلالنشر  1

الفرض  ويعقبه إنجازالدرس الثالث ليصحح في األسبوع املوالي 

 .وتصحيحهاملحروس الرابع 

 07 التماثل املركزي  2

 07 املعادالت 3

 07 وقاطعمتوازيان  4
يتم تقديم الفرض املنزلي الخامس في نهاية األسبوع األول إلنجاز 

الفرض  ويعقبه إنجازالدرس السابع ليصحح في األسبوع املوالي 

 .الخامس وتصحيحهاملحروس 

 07 متوازي األضالع 5

 07 الرباعيات الخاصة 6

 06 الدائرة 7

 06 التناسبية 8
يتم تقديم الفرض املنزلي السادس في نهاية األسبوع األول إلنجاز 

 ويعقبه إنجازالدرس الحادي عشر ليصحح في األسبوع املوالي 

 .وتصحيحهالفرض املحروس السادس 

 08 واألسطوانةاملوشور القائم  9

 05 املستوى  واملعلم فياملستقيم املدرج  10

 06 اإلحصاء 11

 

 .لزمنية املخصصة للتمارينعدد الساعات املقترح لكل درس يتضمن املدة ا -ملحوظة: 

   تخصص ساعة واحدة لتصحيح كل فرض منزلي و ساعة أخرى على األقل للدعم قبل إنجاز الفرض  -                  

 املحروس.                     

 


