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1. تقديــم

 1. تقديم

إطار  يف  إعدادهام  تم  واللتني  الذهني،  الحساب  وأوراق  األعداد  بطاقات  أساسيتني هام  أداتني  الدليل  هذا  يقدم 

مرشوع تحسني الرتبية عرب اإلنصاف والجودة )PEEQ( بناء عىل تحليل نتائج التقويم التشخييص باعتباره منطلقا وموجها 

لكل عمليات املحور البيداغوجي لهذا املرشوع، وذلك بهدف جعل املتعلامت واملتعلمني يتحكمون يف جمع وطرح ورضب 

األعداد الصحيحة الطبيعية، واكتساب الكفايات املرتبطة مبختلف مجاالت الرياضيات.

يوجه هذا الدليل إىل الفاعالت والفاعلني الرتبويني: أستاذات وأساتذة، مديرات ومديرين، مفتشات ومفتشني، بغرض 

إرساء مامرسة بيداغوجية قمينة باستثامر أنجع ملختلف الصيغ املقرتحة الستعامل بطاقات األعداد، وأوراق الحساب الذهني 

بكل مستويات التعليم االبتدايئ.

يتضمن الدليل جزأين رئيسيني، هام:

الجزء األول، وخصص لبطاقات األعداد، ويتم من خالله تعريفها وتحديد وظائفها وأهدافها وإبراز تقنيات وصيغ 	 

استعاملها.

الجزء الثاين، ويتناول أوراق الحساب الذهني، ويتمحور حول تحديد أهداف هذه األخرية وتقديم محتوياتها 	 

وتقنيات وصيغ استعاملها.
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1. التعريف / 2. الوظائف

الجزء األول: بطاقات األعداد
  1. التعريف:

بطاقات األعداد نوعان: بطاقات خاصة باألستاذ)ة( وأخرى خاصة باملتعلم)ة(.  كلتاهام عبارة عن أحد عرش مستطيال 

صغريا مرقام )مكتوب بداخل كل منها عددا( من 0 إىل 10، ويحمل نفس العدد عىل ظهره يف أعىل الزاوية يسارا مكتوبا 

بخط أصغر. 

ال تختلف بطاقات األعداد الخاصة باألستاذ)ة(عن مثيلتها الخاصة باملتعلم)ة( إال من حيث األبعاد، فالثانية أصغر 

نسبيا من األوىل كام هو مبني أسفله.

بطاقات األعداد الخاصة باألستاذة/ األستاذ )ة(

 

1 
 

 والجودة اإلنصاف مع التربية تحسين مشروع
 

 التسلية مع للتعلُّم األعداد بطاقات
 

             
 
 

 توضيح وطريقة التعليم حسب المستويات الدراسية
 

    مايو 2017 - النسخة األولى
 
 

 فهرس                                
  

       توضيح
 2                                                     داألعدا بطاقات استعمال أهداف .1
                                                          2                                                            األعداد بطاقات خصائص .2
                                                                           3                                                              األعداد بطاقات تحضير .3
    4                                                 األعداد بطاقات تمارين ننجز كيف .4
 4                                             نقول وماذا األعداد بطاقات نقدم كيفية .5
                                           5                                                              للتعلُّم التسلسلي الترتيب .6
 

 7                                                                        التعليم طريقة      
  7                                                                      ابتدائي األولى السنة
 11                                                                      ابتدائي  الثانية السنة
 14                                                                      ابتدائي  الثالثة السنة

    81                                       ابتدائي والسادسة والخامسة الرابعة واتالسن 
  18                                                                    مستوياتال متعدد قسم
 19                                                                   الكاملة التمارين الئحة

 
 21                                                                          والتََمكُّن تحققال

 21                                                                    الذهني الحساب ورقة
  29                                                                          انجاز و تخطيط 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
بطاقات األعداد الخاصة باملتعلمة/ املتعلم
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 والجودة اإلنصاف مع التربية تحسين مشروع
 

 التسلية مع للتعلُّم األعداد بطاقات
 

             
 
 

 توضيح وطريقة التعليم حسب المستويات الدراسية
 

    مايو 2017 - النسخة األولى
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                                                                           3                                                              األعداد بطاقات تحضير .3
    4                                                 األعداد بطاقات تمارين ننجز كيف .4
 4                                             نقول وماذا األعداد بطاقات نقدم كيفية .5
                                           5                                                              للتعلُّم التسلسلي الترتيب .6
 

 7                                                                        التعليم طريقة      
  7                                                                      ابتدائي األولى السنة
 11                                                                      ابتدائي  الثانية السنة
 14                                                                      ابتدائي  الثالثة السنة

    81                                       ابتدائي والسادسة والخامسة الرابعة واتالسن 
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 19                                                                   الكاملة التمارين الئحة

 
 21                                                                          والتََمكُّن تحققال

 21                                                                    الذهني الحساب ورقة
  29                                                                          انجاز و تخطيط 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 تستخدم بطاقات األعداد الخاصة باألستاذ)ة( إلنجاز متارين بإرشاف من األستاذ)ة(، ويتم استعامل البطاقات الخاصة 

باملتعلم )ة( إىل جانب األوىل بعدما يكون املتعلمون/ات قد مترنوا عىل مناولتها بكل سالسة، حيث تصبح البطاقات الخاصة 

باملتعلم )ة( األداة الرئيسية التي يتعني إتقان التعامل بها إلنجاز التامرين بأقىص رسعة ممكنة.

  2. الوظائف:

ميكن حرص وظائف بطاقات األعداد فيام يأيت:
توفر عددا كبريا من التامرين؛ 	 

ترفع من وترية أداء املتعلم )ة(، وتنمي املهارات الحسابية لديها/ لديه: مثال، يف البداية يتوصل املتعلم )ة(، خالل 	 
5 دقائق، إىل القيام بحوايل 100 مترين للحساب الذهني فقط، أي مبعدل 3 ثوان لكل مترين. وقد تصل الوترية، 

يف وقت الحق، إىل مترين واحد يف الثانية، أي ما مجموعه 300 مترين يف الدقائق الخمسة املخصصة لذلك؛ 

تجعل املتعلم )ة( يشعر بالتقدم، مام ينمي لديه موقفا إيجابيا تجاه الرياضيات، ويدفعه إىل املزيد من العمل 	 
واالجتهاد؛

تكسب الثقة يف النفس وتحقق تقدير الذات لدى املتعلم )ة(؛ ذلك أنه كلام أصبح املتعلم )ة( أكرث تحكام يف 	 
العمليات األساس الثالثة، كلام زاد ذلك من حبه للرياضيات، وأكسبه ثقة أكرث، وشعورا أكرب بتقدير الذات؛

تثري روح التحدي لدى املتعلم )ة(، حيث يرغب يف أن تكون له القدرة عىل إنجاز الحساب برسعة أكرب، ويحاول 	 

1009876
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 2. الوظائف  / 3. األهداف / 4.  النتائج املنتظرة / 5. تقنيات وصيغ استعامل بطاقات األعداد إلنجاز التامرين

جهد إمكانه أن يصل، بكل رسعة، إىل هذا املستوى. ففي جو تطبعه املنافسة والتحدي، خصوصا جنبا إىل جنب 
مع األقران، يظهر لدى املتعلم )ة( حامس قوي يدفعه إىل حب الرياضيات، وإىل الرغبة يف تحقيق مزيد من 

التقدم؛

متكن املتعلم )ة( من تنمية قدراته وتطوير أدائه يف الحساب بكيفية ممتعة، ذلك أن استعاملها يتم من خالل 	 
اعتامد تقنيات فعالة وناجعة ومتنوعة تيرس التعلم النشط واملمتع. 

  3. األهداف:

يتوخى من استعامل بطاقات األعداد جعل املتعلمني/ات يتحكمون يف:
الجمع إىل حدود 9+9؛	 

الطرح إىل حدود 9-18؛	 

الرضب إىل حدود 9x9 )جداول الرضب(.	 

جميع  إنجاز  من  املتعلمني/ات  ملحوظ،  بشكل  ميكن،  أن  شأنه  من  عالية،  برسعة  العمليات  هذه  يف  التحكم  إن 

عمليات الحساب املرتبطة مبقررات املدرسة االبتدائية.

وتجدر اإلشارة إىل أن األمر ال يتعلق فقط بإنجاز هذه العمليات، بل من املهم أن يتم هذا اإلنجاز برسعة عالية. 

ومن األفيد أن يستمر املتعلمون/ات يف الصفوف الدراسية العليا، يف إنجاز متارين باستعامل بطاقات األعداد بغية تحقيق 

أداء جيد وتحكم أحسن للعمليات الثالثة املذكورة، باعتبارها أساس صلب لتنمية قدرتهم عىل الحساب، وبناء الكفايات 

الرياضياتية.

  4.  النتائج املنتظرة:

تتمثل النتائج التي ينبغي تحقيقها يف:
 قدرات حساب عالية لدى املتعلمني/ات؛	 

مستوى جد متقدم يف إنجاز العمليات )بفضل التامرين املتكررة(، خاصة باملستويات الدراسية العليا؛	 

إدراك جيد ملفهوم العدد وتحكم يف إنجاز العمليات الحسابية.	 

  5. تقنيات وصيغ استعامل بطاقات األعداد إلنجاز التامرين:

يتم استعامل بطاقات األعداد كل يوم، ملدة خمس دقائق، يف بداية حصة درس الرياضيات، باستثناء اليوم األخري من 

األسبوع الرتبوي الذي يخصص ألوراق الحساب الذهني كام هو مبني أسفله:

تسلسل األسبوع الرتبوي

اليوم السادس أو األخرياليوم الخامساليوم الرابعاليوم الثالثاليوم الثايناليوم األول

أوراق الحساب الذهنيبطاقات األعداد
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 5. تقنيات وصيغ استعامل بطاقات األعداد إلنجاز التامرين

كام سبقت اإلشارة، تنجز متارين باستعامل بطاقات األعداد بداية كل حصة، باستثناء حصة آخر يوم من األسبوع 

الرتبوي، وذلك باعتامد تقنيات تتميز بكونها:
بسيطة وسهلة التطبيق؛	 

ممتعة ومشجعة عىل مواصلة إنجاز التامرين دون ملل؛	 

محفزة للمتعلامت واملتعلمني ومثرية لرغبتهم يف التحدي من خالل اإلنجاز الرسيع.	 

1.5.  تقنيات وصيغ استعامل بطاقات األعداد الخاصة باألستاذة/ األستاذ:       

يتم استعامل هذه البطاقات مببادرة األستاذ)ة(، حيث يقوم هذا األخري)ة( بإنجاز التمرين أمام املتعلمني/ات. وميكن لهؤالء القيام بنفس 
املامرسة. بعد ذلك يقوم كل متعلم )ة( بدور األستاذ)ة( مع متعلم )ة( آخر.

1.1.5. الخطوات وأشكال العمل:

1.1.1.5 كيفية االشتغال ببطاقات األعداد :

يضم األستاذ)ة( جميع البطاقات اتجاه صدره، وهي موضوعة عىل بعضها البعض. يظهر بطاقة، ويقول مثال: 	 
»لنرضب العدد الذي يظهر عىل البطاقة يف 2«؛

يعطي املتعلمون/ات الجواب؛	 

بعد إجابة املتعلمني/ات يعرض األستاذ )ة( البطاقة املوالية؛	 

يعطي التالميذ/ات الجواب عىل الفور؛	 

تكرر هذه العملية 11 مرة.	 

ملحوظة: من املهم أن يتحكم األستاذ)ة( يف استعامل البطاقات برسعة عالية وإيقاع جيد.

1.1.5. 2. كيفية تنظيم التامرين :

تنظم التامرين وفق الرتتيب اآليت:
متارين جامعية يشارك يف إنجازها كل املتعلمني/ات؛	 

متارين فردية يطلب فيها األستاذ)ة( من كل متعلم/)ة( أن يجيب فرديا، وذلك بالتناوب، حسب وضع مقاعد 	 
القسم أو برتتيب أخر يحدده األستاذ)ة( مسبقا؛

املجموعات 	  من  مجموعة  من  أو  الصفوف  من  كل صف  من  الجواب جامعيا  األستاذ)ة(  فيها  يطلب  متارين 
املكونة سلفا.

ملحوظة: من األفيد أن يجيب املتعلمون/ات جامعيا وبصوت مرتفع.

3.1.1.5.  ترتيب تقديم البطاقات:

لتمكني املتعلمني/ات من التمرن عىل إجراء الحسابات باستعامل بطاقات األعداد، ينبغي أن تقدم هذه األخرية وفق الرتتيب اآليت:

ترتيب تصاعدي من 0 إىل 10؛	 

ثم ترتيب تنازيل من 10 إىل 0؛	 

 ترتيب عشوايئ.	 
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 5. تقنيات وصيغ استعامل بطاقات األعداد إلنجاز التامرين

ملحوظة: إن الهدف النهايئ من هذه التامرين هو تحقيق املتعلم)ة( ألداء جيد وبرسعة عالية باعتامد ترتيب عشوايئ 

للبطاقات.

4.1.1.5.  وترية استعامل البطاقات:

ينبغي أن يتم استعامل البطاقات كام يأيت:

استعامل بطيء يف البداية؛	 

استعامل رسيع نسبيا بعد ذلك؛	 

استعامل رسيع يف مرحلة متقدمة؛	 

استعامل رسيع جدا يف النهاية؛	 

ملحوظة: ينبغي تقديم البطاقات بوترية/ رسعة تراعي رد فعل املتعلمني/ات.

5.1.1.5.  طريقة تقديم البطاقات:

تعتمد الخطوات اآلتية يف تقديم البطاقات:

نقدم البطاقات واحدة تلو األخرى؛	 

نظهر دامئا بطاقة معينة، ثم بعد ذلك نقدم البطاقات املتبقية واحدة تلو األخرى؛	 

من األنجع التوصل إىل استخدام البطاقات باعتامد ترتيب عشوايئ.	 

2.1.5.  توصيف األنشطة والتامرين حسب املستويات الدراسية:

1.2.1.5. بالنسبة للسنة األوىل ابتدايئ:

إن استخدام بطاقات األعداد يف املستوى األول ابتدايئ أمر مهم جدا، لذا ينبغي البدء يف استعاملها مبوازاة مع تقديم 

األعداد من 0 إىل 10، لكونها تسهل عىل املتعلمني/ات إدراك مفهوم العدد يف بعديه الكمي والرتتيبي.

ينبغي أن يكون متعلم)ة( املستوى األول قادرا عىل قراءة العدد عند استعامل البطاقات، وأن تعطى األولوية لإلجابة 

الصحيحة من قبل جميع املتعلمني/ات، بدل اإلجابة الرسيعة.

 تستعمل بطاقات األعداد وفق مرحلتني متتاليتني، هام:

أ- مرحلة ما قبل تدريس الجمع:

يتم خالل هذه املرحلة، إنجاز متارين ترتبط ب: 

قراءة األعداد؛	 

مقارنة األعداد؛	 

العدد الذي يأيت مبارشة بعد عدد معلوم )الالحق(؛	 

العدد الذي يأيت مبارشة قبل عدد معلوم )السابق(؛	 
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 5. تقنيات وصيغ استعامل بطاقات األعداد إلنجاز التامرين

تفكيك العدد: تفكيك عدد ال يفوق 9 ثم تفكيك العدد 10.	 

ب- مرحلة ما بعد تدريس الجمع: 

يتم خالل هذه املرحلة، إنجاز متارين تتعلق ب:

جمع عددين ال يتجاوز مجموعها 5؛	 

جمع عددين ال يتجاوز مجموعها 10؛	 

جمع عددين يفوق مجموعهام 10.	 

يقدم الجدول التايل توصيفا لألنشطة والتامرين التي تنجز بالسنة األوىل ابتدايئ باعتامد بطاقات األعداد:

املستوى األول

مالحظات صيغ التدبري
تسلسل األنشطة 

والتامرين

متارين مرحلة ما قبل تدريس الجمع وصيغ تدبريها

يقرأ 	  أن  ينبغي  البداية،  يف 
بشكل  األعداد  املتعلمون/ات 

جامعي.

قادرون 	  متعلمون/ات  هناك   
من  بدءا  األعداد  قراءة  عىل 
ترتيب تصاعدي. ولكن،  0 يف 
قد تكون لديهم صعوبات يف 
أو  تنازيل  ترتيب  يف  قراءتها 
أن  إذن  املهم  فمن  عشوايئ. 

يتمرنوا عىل ذلك باستمرار.

عىل 	  املعروضة  األعداد  نقرأ   « األستاذ)ة(:  يقول 
البطاقات.«

يقدمها أوال يف ترتيب تصاعدي	 

ثم يف ترتيب تنازيل	 

وأخريا يف ترتيب عشوايئ	 

قراءة األعداد 	

املتعلمون/	  يتدرب  أن  ينبغي 
ات عىل إنجاز التمرين بتأن.

يكتب األستاذ)ة( العدد »5« عىل السبورة ويسأل: »هل 	 
العدد املقدم عىل البطاقة أكرب أو أصغر من5، أو يساوي 

5«؟

يجيب املتعلمون /ات »أكرب« أو »أصغر« أو » مساو«	 

»ما 	  ويسأل:  الوقت  نفس  يف  عددين  األستاذ)ة(  يظهر 
هو العدد األكرب أو األصغر من بني هذين العددين«؟

مقارنة األعداد 	

يقول األستاذ)ة( » ما هو العدد الذي يأيت مبارشة بعد 	 
العدد املكتوب عىل البطاقة؟« 

يقول املتعلمون/ات العدد الذي يأيت مبارشة بعد العدد 	 
املقدم، وذلك ب »إضافة واحد ) +1(«.

العدد الذي يأيت مبارشة  	
بعد عدد معلوم 

)الالحق(
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يسأل األستاذ)ة( » ما هو العدد الذي يأيت مبارشة قبل 	 
العدد املكتوب عىل البطاقة؟« 

يقول املتعلمون/ات العدد الذي يأيت مبارشة قبل العدد 	 
املكتوب عىل البطاقة.

العدد الذي يوجد  	
مبارشة قبل عدد معلوم 

)السابق(

لتفكيك العدد5 ، نستعمل بطاقتني من بني ست بطاقات 	 
من 0 إىل 5.

العدد 5 مثال ويسأل: » 	  السبورة  يكتب األستاذ)ة(عىل 
ما هام العددان اللذان ميكن أن نحصل بهام عىل العدد 

5؟«

1 »4« بالنسبة للبطاقة  

2 »3« بالنسبة للبطاقة  

3 »2« بالنسبة للبطاقة  

 4 »1« بالنسبة للبطاقة  

5 »0« بالنسبة للبطاقة  

0 »5« بالنسبة للبطاقة  

تفكيك عدد ال يفوق 9 	

تفكيك العدد 5 	

ونعتمد نفس الخطوات حتى 9.	 

يشكل 	   10 العدد  تفكيك 
الجمع  عمليتي  لتعلم  أساسا 

والطرح باالحتفاظ. 

املتعلمون/ات 	  استطاع  كلام 
 10 العدد  برسعة  يفككوا  أن 
انطالقا من عدد يظهر بشكل 
كلام  البطاقة،  عىل  عشوايئ 
كان اإلنجاز الذهني لعمليتي 

الجمع والطرح سليام. 

هذا النوع من التامرين يجب 	 
أن يتم قبل تقديم الجمع

 يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة العدد 10 ويسأل: 	 
عىل  بهام  نحصل  أن  ميكن  اللذان  العددان  هام  ما   «

العدد 10؟«

1 »9« بالنسبة للبطاقة  

2 »8« بالنسبة للبطاقة  

3 »7« بالنسبة للبطاقة  

4 »6« بالنسبة للبطاقة  

5 »5« بالنسبة للبطاقة  

6 »4« بالنسبة للبطاقة  

 7 »3« بالنسبة للبطاقة  

 8 »2« بالنسبة للبطاقة  

 9 »1« بالنسبةللبطاقة   

 10 »0« بالنسبة للبطاقة  

تفكيك العدد 10 	
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متارين مرحلة ما بعد تدريس الجمع وصيغ تدبريها

تبعا للتقدم الحاصل يف الدروس، 	 
للمتعلمني/ األستاذ)ة(  يقدم 

ات، تباعا وبالتدرج، متارين ذات 
تراكمي. أو  تجميعي   منحى 

والواقع، أن عملية الجمع ميكن 
تصنيفها، تبعا لدرجة الصعوبة، 

عىل النحو التايل:

جمع عددين ال يتجاوز 	·

مجموعهام 5؛

جمع عددين ال يتجاوز 	·

مجموعهام 10؛

جمع عددين يفوق 	·

مجموعهام 10.

ينبغي إنجاز هذه التامرين 	 

يف اتجاه تصاعدي، ثم تنازيل، 

وأخريا عشوايئ.

تزيد صعوبة هذه التامرين 	 

كلام كرب العدد الذي نضيفه، 

باعتبار حاالت الجمع 

باالحتفاظ.

	.إضافة عدد إىل العدد املقدم عىل البطاقة

يعطي األستاذ)ة( التعليامت التالية:

»نضيف 0 إىل العدد املعروض عىل البطاقة«.

»نضيف 1 إىل العدد املعروض عىل البطاقة«.

»نضيف 2 إىل العدد املعروض عىل البطاقة«.

»نضيف 3 إىل العدد املعروض عىل البطاقة«.

.   

.   

.   

»نضيف 10 إىل العدد املعروض عىل البطاقة«.

	التحكم يف الجمع

2.2.1.5.  بالنسبة للسنة الثانية ابتدايئ

يتعلم متعلموا/ات السنة الثانية الطرح والرضب إضافة إىل ما سبق أن تعلموه يف السنة األوىل. وقبل ذلك، ينبغي 

متكينهم من إنجاز متارين مختلفة باعتامد بطاقات األعداد، وذلك عىل مرحلتني.

	مرحلة ما قبل تقديم الطرح

قبل تقديم عملية الطرح، من املفيد إنجاز متارين الجمع كتلك التي تم التعامل معها يف السنة األوىل، ومن املهم أيضا 

إنجاز متارين تتعلق بتفكيك عدد، وذلك حسب ما قد تسفر عنه نتائج التقويم التشخييص؛ ذلك أنه كلام تحكم متعلمو/ات 

السنة الثانية يف الجمع والتفكيك كلام سهل عليهم إنجاز عملية الطرح.

	مرحلة ما بعد تقديم الطرح

يف هذه املرحلة، تقدم، إضافة إىل متارين الجمع، متارين الطرح اعتامدا عىل بطاقات األعداد. وجدير بالذكر أن الطرح، 

مقارنة بالجمع، يعترب أكرث صعوبة. 
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يقدم الجدول التايل توصيفا لألنشطة والتامرين التي تنجز بالسنة الثانية ابتدايئ باعتامد بطاقات األعداد:

املستوى الثاين

مالحظات صيغ التدبري
تسلسل األنشطة 

والتامرين

متارين مرحلة ما قبل تدريس الجمع وصيغ تدبريها

عددا 	  الفرق  يكون  عندما 

سلبيا، يقول املتعلمون/ات »ال 

ميكننا الطرح«.

مثال:»4 - 3«

وتتبع 	  مالحظة  خالل  من 

نرفع  أن  ميكننا  املتعلمني/ات، 

درجة الصعوبة وفق مرحلتني:

أ- العدد الذي نطرح منه هو 

من 0 إىل 10.

ب- العدد الذي نطرح منه هو 

من 11 إىل 18.

يف 	  إليها  املشار  التامرين 

بالطرح  ترتبط  »ب«  الفقرة 

تقدميها  ويتعني  باالحتفاظ، 

يتمكن  حتى  مرات  عدة 

اإلجابة  من  /ات  املتعلمون 

برسعة.

يكتب األستاذ)ة( عىل السبورة وبخط كبري العدد 

»2« ويقول » لنطرح 2 من العدد عىل البطاقة«

يجيب املتعلمون /ات:

. 5  »3« بالنسبة للبطاقة 

. 8  »6« بالنسبة للبطاقة 

. 4  »2« بالنسبة للبطاقة 

	:تعلم الطرح

الطرح من عدد البطاقة 	 

)العدد عىل البطاقة هو 

العدد الذي يطرح منه(

يكتب األستاذ)ة( »8« بخط كبري عىل السبورة ثم 

يقول: » لنطرح العدد عىل البطاقة من 8«

يجيب املتعلمون /ات:

2  »6« بالنسبة للبطاقة  

7  »1« بالنسبة للبطاقة  

.  »3« بالنسبة للبطاقة    5

طرح العدد عىل البطاقة 	 

من عدد محدد مسبقا 

)العدد عىل البطاقة هو 

العدد املطروح(

يقول األستاذ)ة(: » نستعمل البطاقات من إىل فقط، 

ثم نطرح من 10. ويف كل مرة نطرح من الفرق )النتيجة( 

العدد املعروض عىل البطاقة«. النتيجة النهائية هي دامئا 0.

طرح األعداد بشكل 	 

تتابعي أو تباعا )الطرح 

من أعداد بطريقة 

متتالية(
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التامرين 	  هذه  من  الهدف 

عىل  املتعلمني/ات  مساعدة 

الرضب  جداول  وحفظ  تعلم 

عن ظهر قلب، وذلك يف حدود 

ما يتعلمونه يف القسم الثاين.

من السهل نسبيا إضافة 2 عىل 	 

التوايل. 

تكرر هذه العملية عدة مرات 	 

املتعلمون/ت  يحفظ  أن  إىل 

جدول الرضب يف 2 بأكمله.

ويقول:  السبورة،  عىل  كبري  بخط   »2« األستاذ)ة(  يكتب 
»لنرضب 2 كل مرة يف العدد املعروض عىل البطاقة«.

البطاقات  تصاعدي،  ترتيب  ويف  ببطء  األستاذ)ة(،  يسحب 
بدءا من بطاقة العدد 0. ويف كل مرة يخرج بطاقة، يضيف 

املتعلمون/ ات »2« إىل النتيجة، وذلك عىل هذا النحو:

0   0  يقول التالميذ: »2« مرضوب: يف 0 تساوي 0«

1   1 يقول التالميذ : »2« مرضوبة يف 1 تساوي 2«.

2    2  يقول التالميذ: »2« مرضوبة يف  2 تساوي 4«

..

.

10   10  يقول التالميذ »2« مرضوبة يف 10 تساوي 20«.

	:تعلم الرضب

جدول الرضب يف 2	 

تكرر هذه العملية عدة مرات 	 

إىل أن يحفظ املتعلمون/ت 

جدول الرضب يف 5 بأكمله.

ويقول:  السبورة،  عىل  كبري  بخط   »5« األستاذ)ة(  يكتب 
»لنرضب 5 كل مرة يف العدد املقدم عىل بطاقات األعداد.« 
بدءا  األخرى  تلوى  واحدة  البطاقات  األستاذ)ة(  يسحب 

من 0.

0    0  يقول التالميذ: »5« مرضوب يف 0 تساوي 0«.

1    1 يقول التالميذ : »5« مرضوبة يف 1 تساوي 5«.

2    2  يقول التالميذ: »5« مرضوبة يف  2 تساوي 10«.

.

.

.

10    10  يقول التالميذ »5«  مرضوبة يف 10 تساوي 50«.

جدول الرضب يف 5	 

تكرر هذه العملية عدة مرات 	 

إىل أن يحفظ املتعلمون/ت 

جدول الرضب يف 10 بأكمله.

تقدم البطاقات دامئا يف 	 

ترتيب تصاعدي، وال تقدم 

إطالقا يف ترتيب تنازيل أويف 

ترتيب عشوايئ.

يكتب األستاذ)ة( عىل السبورة بخط كبري 10 ويقول: 
»لنرضب 10 يف العدد املقدم عىل بطاقات األعداد.

0   0  يقول التالميذ: »10« مرضوبة: يف 0 تساوي 0«

1   1 يقول التالميذ : »10« مرضوبة يف 0 تساوي 0«.

2   2  يقول التالميذ: »10« مرضوبة يف  0 تساوي 0«
...

10 10  يقول التالميذ »10«  مرضوبة يف 10 تساوي 100«.

جدول الرضب يف 10	 
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3.2.1.5.   بالنسبة للسنة الثالثة ابتدايئ

الجمع  يف  املتكررة  التامرين  خالل  من  الذهني  الحساب  كفاية  الثالثة  السنة  متعلمو/ات  يتملك  أن  ينبغي 

) 9 	 18( بهدف   للطرح إىل حدود  الرسيع  الذهني  )اإلنجاز  للجمع إىل حدود 9+9( والطرح  الرسيع  الذهني  )اإلنجاز 

 إنجازها بالرسعة املطلوبة. ويتعني أيضا أن يتمرنوا عىل حفظ جداول الرضب عن ظهر قلب واستظهارها بسهولة ويرس. 

يقدم الجدول التايل توصيفا لألنشطة والتامرين التي تنجز بالسنة الثالثة ابتدايئ باعتامد بطاقات األعداد:

املستوى الثالث

مالحظات صيغ التدبري تسلسل األنشطة والتامرين

مرحلة تعلم / حفظ جداول الرضب عن ظهر قلب.

يكرر هذا التمرين عدة مرات 	 

إىل أن يحفظ املتعلمون/ت 

عن ظهر قلب جدول الرضب 

يف 3 بأكمله.

السبورة،  عىل   »3« العدد  كبري،  بخط  األستاذ)ة(،  يكتب 
عىل  املعروض  العدد  يف  مرة  كل  يف   3 »لنرضب  ويقول: 

البطاقة«.

ببطء،  األستاذ)ة(،  يخرج  يسحب/  تصاعدي  ترتيب  يف 
بطاقة،  ظهرت  وكلام   .0 العدد  ببطاقة  بدءا  البطاقات 
وذلك  )النتيجة(،  الجداء  إىل   »3« املتعلمون/ات  يضيف 

عىل النحو اآليت: 

0   0 يقول التالميذ » 3« مرضوب يف 0 تساوي 0«

1   3 يقول التالميذ » 3« مرضوب يف 1 تساوي 3«.

2   6 يقول التالميذ »3« مرضوب يف 2 يساوي 6«.
...

10   30  يقول التالميذ »3« مرضوب يف 10 يساوي 30«.

	3 جدول الرضب يف

عندما يتمكن املتعلمون/ت من 	 

جدول الرضب يف 2 ويحفظونه 

جدول  فإن  قلب،  ظهر  عن 

أية  لهم  يطرح  4 ال  الرضب يف 

رضب  إىل  يؤول  ألنه  صعوبة 

»جدول الرضب يف 2« يف 2.

نذكر املتعلمني/ات بأنهم حفظوا 	 

حيث  الجداول،  هذه  نصف 

التبادلية،  القاعدة  تطبيق  ميكن 

أن  يعرفون  كانوا  إذا  أنهم  ذلك 

2x6=12 يف جدول 2، أمكنهم أن 

يفهموا أن 6x2 =12 يف جدول 6.

يوضح األستاذ)ة(: »إضافة 4 تباعا، أو رضب جداءات 
جدول الرضب يف 2 يف 2«.

0  4  8  12  16  20  24  28  32  36  40

نكرر هذا التمرين مرات متعددة حتى يتمكن املتعلمون/
ات من حفظ جدول الرضب يف 4 عن ظهر قلب.

	4 جدول الرضب يف
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هام جدا:

- بهذه الكيفية يستطيع 
املتعلمون/ات تعلم وحفظ 

جميع جداول الرضب.

- يف هذه املرحلة من تعلم 
جداول الرضب وحفظها عن 

ظهر قلب، نكرر إنجاز التامرين 
يف ترتيب تصاعدي فقط وال 
نظهر أبدا البطائق يف ترتيب 

تناقيص أو عشوايئ.

بالنسبة لجدول الرضب يف 1، فإن األعداد املكتوبة عىل 
البطاقات ال تتغري، إذن فهذا سهل جدا.

0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

	1 جدول الرضب يف

األجوبة بالنسبة لجدول الرضب يف 0 هي دامئا 0. 	0 جدول الرضب يف

يف جدول 9، نثري انتباه املتعلمني/ات إىل ما يأيت:

-  مجموع أرقام الجداء هو دامئا 9. مام ييرس تعلم 
وحفظ جدول الرضب يف 9.

9  18   27  36  45  54  63  72  81

- يتم دامئا إضافة 1 إىل رقم العرشات، وطرح 1 من رقم 
الوحدات.

نكرر هذا التمرين عدة مرات حتى يحفظ املتعلمون/ات 
جدول 9.

	9 جدول الرضب يف

36           6

42           7

48           8

	6 جدول الرضب يف

49           7

56           8

	7 جدول الرضب يف

64           8 	8 جدول الرضب يف

7
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التحكم يف جداول الرضب

- نتقدم ببْطء ويف نفس الوقت 
نتحقق من أن املتعلمني/ات 
أصبحوا قادرين عىل إيجاد 
النتيجة أي التعرف عليها. 

- يف حالة بعض الحسابات 
الرضبية الصعبة بالنسبة 

للمتعلمني/ات، تكرر وبكثافة 
التامرين الخاصة بالجداول 

الصعبة. 

-بعدها نرفع الرسعة شيئا 
فشيئا، ويف النهاية ننجز بأكرب 

رسعة. 

- نكرر هذا التمرين وكذا 
التامرين املتعلقة بالجداول 

األخرى ملرات متعددة.

عندما يتعلم املتعلمون/ات جميع جداول الرضب، ميرون 
إىل التمرن واملامرسة من أجل التحكم واإلتقان.

يقول األستاذ)ة(: »لنرضب 2 يف العدد املعروض عىل 
البطاقة.«

	 متارين يف الرتتيب

التصاعدي بدءا من 0

الجواب  عىل  وبكفاية  قادرين  التالميذ  يصبح  عندما 
الصحيح أي ]أكرث قدرة عىل الجواب الصحيح[، نعتمد أو 

نترصف وفق الرتتيب التنازيل بدءا من 10.

بالجداول  املتعلقة  التامرين  وكذا  التمرين  هذا  تكرر 
األخرى ملرات متعددة.

	 متارين وفق الرتتيب

التنازيل بدءا من 10.

إنه من الصعب عىل بعض املتعلمني/ات إنجاز الحساب 
إذن،  هو  أهمية  األكرث  التمرين  عشوائيا.  مقدمة  بأعداد 

إنجاز العمليات يف الرتتيب العشوايئ وبرسعة كبرية.

عىل  املعروض  العدد  يف   2 »لنرضب  األستاذ)ة(:  يقول 
البطاقة«.

3 6 7 14 1 2 4 8 2 4 10 20 5 10 9 18 6 12 0 0 8 16 

	 متارين يف الرتتيب

العشوايئ

4.2.1.5. بالنسبة للمستويات من السنة الرابعة إىل السنة السادسة

يف مستوى السنة الرابعة وما بعدها، يفرتض أن يكون املتعلمون/ات قد تعلموا جميع العمليات التي تنجز اعتامدا 

عىل بطاقات األعداد، ومع ذلك، فهذا ال يضمن أنهم ينجزونها بتحكم كبري. لذلك، من املهم توظيف متارين تعتمد بطاقات 

األعداد وتكون أكرث فعالية وإيجابية بالنسبة ملكتسبات املتعلمني/ات. ويف هذا الصدد، نتبع املرحلتني التاليتني:

	املرحلة األوىل

ينبغي التحقق مام إذا كان املتعلمون/ات قادرين عىل اإلنجاز الذهني الرسيع للجمع إىل حدود 9+9 والطرح إىل حدود 9 	 18 

والرضب إىل حدود x 9 9. ويف حالة عدم قدرتهم عىل ذلك، ينبغي العمل عىل تحسني أدائهم وتجويده مبا فيه الكفاية.

0 0 1 2 2 4 3 6 4 8 5 10 6 12 7 14 8 16 9 18 10 20

 10 20 9 18 8 16 7 14 6 12 5 10 4 8 3 6 2 4 1 2 0 0
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 5. تقنيات وصيغ استعامل بطاقات األعداد إلنجاز التامرين

	املرحلة الثانية

إنها مرحلة التحكم الكيل يف الجمع والطرح والرضب.

ملحوظة: بالنسبة ملتعلمي /ات املستوى الرابع وما فوق، نقدم بطاقات األعداد بوترية رسيعة، وتنجز التامرين مع 

الرتكيز أكرث عىل الرسعة.

5.2.1.5.  بالنسبة لألقسام متعددة املستويات:

إن توظيف بطاقات األعداد باألقسام متعددة املستويات من شأنه أن يقدم خدمة بيداغوجية أساسية وميكن من 

تحقيق نتائج مهمة، فهي:
 تسمح بتنظيم العمل الجامعي والفردي عىل حد سواء؛	 

لتالمذة 	  بالنسبة  منوذجا  العليا  املستويات  تالمذة  اعتبار  مثال  النموذج:  وتقديم  والدعم  التثبيت  فرص  تتيح 
املستويات الدنيا، أو قيام أحد متعلمي /ات املستويات العليا بدور األستاذ)ة( يف توجيه متعلمي /ات املستويات 

الدنيا؛

تخلق جوا من املنافسة وتثري حامس وانخراط الجميع.	 

2.5.  تقنيات وصيغ استعامل بطاقات األعداد الخاصة باملتعلمة/ املتعلم:

 

1 
 

 والجودة اإلنصاف مع التربية تحسين مشروع
 

 التسلية مع للتعلُّم األعداد بطاقات
 

             
 
 

 توضيح وطريقة التعليم حسب المستويات الدراسية
 

    مايو 2017 - النسخة األولى
 
 

 فهرس                                
  

       توضيح
 2                                                     داألعدا بطاقات استعمال أهداف .1
                                                          2                                                            األعداد بطاقات خصائص .2
                                                                           3                                                              األعداد بطاقات تحضير .3
    4                                                 األعداد بطاقات تمارين ننجز كيف .4
 4                                             نقول وماذا األعداد بطاقات نقدم كيفية .5
                                           5                                                              للتعلُّم التسلسلي الترتيب .6
 

 7                                                                        التعليم طريقة      
  7                                                                      ابتدائي األولى السنة
 11                                                                      ابتدائي  الثانية السنة
 14                                                                      ابتدائي  الثالثة السنة

    81                                       ابتدائي والسادسة والخامسة الرابعة واتالسن 
  18                                                                    مستوياتال متعدد قسم
 19                                                                   الكاملة التمارين الئحة

 
 21                                                                          والتََمكُّن تحققال

 21                                                                    الذهني الحساب ورقة
  29                                                                          انجاز و تخطيط 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2.5. مالحظات تنظيمية:

يقدم األستاذ)ة( بطاقات األعداد الخاصة باملتعلم)ة( وهو يقول: »اليوم نبدأ العمل بواسطة بطاقات األعداد الخاصة 

بكم، ستفهمون وستطورون قدراتكم يف الرياضيات بكيفية ممتعة«. 

» سأوزع البطاقات لكل واحد، وستستعملونها مرات كثرية«.

.2.2.5كيفية العناية بالبطاقات واملحافظة عليها 

نحتفظ ببطاقات املتعلم)ة( ونحرص عىل العناية بها وعدم إتالفها وذلك إما بوضعها رهن إشارة كل متعلم)ة(، وإما 

باالحتفاظ بها يف القسم/ املؤسسة.

	:يف حالة وضعها رهن إشارة كل متعلمة/ متعلم

يوزع األستاذ)ة( البطاقات )مجموعة يف ظرفها الخاص( لكل متعلم)ة(؛	 

يوجههم إىل رضورة العناية بها واملحافظة عليها مربزا لهم أهميتها؛	 

يطالبهم بكتابة االسم والنسب بخط صغري عىل ظهر كل بطاقة؛	 

بعد انتهاء العمل بها، ينبغي أن يضعها املتعلمون/ات يف ظرفها الخاص يف ترتيب تزايدي يسمح بالتأكد بأن 	 
سلسلة البطاقات كاملة.
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 5. تقنيات وصيغ استعامل بطاقات األعداد إلنجاز التامرين

	 :يف حالة االحتفاظ بها يف القسم/املؤسسة
ينبغي تحديد مكان االحتفاظ بها؛	 

 توزع البطاقات عىل املتعلمني/ات إلنجاز التامرين الخاصة بها وكلام اقتىض األمر ذلك؛	 

بعد االنتهاء من استعاملها، ينبغي جمعها يف ظرفها الخاص برتتيب تزايدي، ووضعها يف املكان املخصص لها.	 

3.2.5.  تنظيم األنشطة

تنظم األنشطة الخاصة ببطاقات املتعلم)ة( عىل الشكل اآليت:

1.3.2.5.  التامرين الفردية

منسك مجموعة البطاقات اإلحدى عرشة باليدين معا، الواحدة فوق األخرى، وبعد إنجاز العملية بواسطة البطاقة 

األوىل، نضع هذه األخرية فوق الطاولة، ونواصل النشاط حتى نصل إىل البطاقة الحادية عرشة، حيث نكرر التامرين بنفس 

التقنية.

2.3.2.5. التامرين الثنائية

لهذا النوع من التامرين أهمية كربى خاصة عندما يكون املتعلمون/ات غري قادرين بعد عىل إنجاز جميع العمليات 

بشكل صحيح.

إلنجاز هذه التامرين الثنائية، يعمل املتعلامن اللذان يجلسان يف نفس الطاولة معا، واحد يظهر البطاقات واآلخر 

يقدم اإلجابات. وحينام ال يتمكن أحدهام من تقديم الجواب الصحيح، ميكن لآلخر أن يفعل ذلك، وإذا مل يتوصل، ينبغي 

أن يتعاونا معا.

3.3.2.5. إنجاز أمام األقران

عندما يصل املتعلمون/ ات إىل مستوى متقدم من األداء، ينجزون التامرين أمام أصدقائهم. وإذا مل يتمكن أحدهم 

من تقديم الجواب الصحيح فإن اآلخرين يشجعونه ويساعدونه بإظهار الجواب.

4.3.2.5.  التامرين املنزلية

يعني األستاذ)ة( متارين لإلنجاز يف املنزل، مثال »كرروا، يف املنزل، خمس مرات نفس التامرين التي قمنا بها اليوم 

باستعامل بطاقات األعداد الخاصة بكم«.

4.2.5.  صيغ وتقنيات إنجاز التامرين باستعامل البطاقات

من  مترين  كل  والرضب.يف  والطرح  الجمع  الثالثة:  العمليات  حول  املتعلم)ة(  ببطاقات  الخاصة  التامرين  تتمحور 

التامرين املقرتحة، تستعمل البطاقات اإلحدى عرشة مرتني: مرة يف ترتيب تزايدي وأخرى يف ترتيب عشوايئ. يقدم الجدول 

اآليت توضيحات وأمثلة لهذه التامرين، وذلك حسب كل عملية حسابية:
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مالحظات التامرين: توضيحات وأمثلة العمليات

بطاقات األعداد مرتبة ترتيبا تزايديا من 0 إىل 10

	.10 منسك بطاقات األعداد اإلحدى عرشة مرتبة ترتيبا تزايديا من 0 إىل

	.نعطي الجواب بالنسبة للبطاقة األوىل، ثم نضعها عىل الطاولة ونتابع

	.نضيف 1 إىل العدد الذي يظهر عىل البطاقة

بعد استعامل جميع البطاقات، نجمعها يف ترتيب تزايدي، ثم نتابع.

	الجمع

	نضيف 2 إىل العدد الذي يظهر عىل البطاقة

بعد استعامل جميع البطاقات، نجمعها يف ترتيب تزايدي، ثم نتابع.

	نضيف 3 إىل العدد الذي يظهر عىل البطاقة

بعد استعامل جميع البطاقات، نجمعها برتتيب تزايدي، ثم نتابع.

	 نواصل

التمرين حتى 

البطاقة 10.

بطاقات األعداد مرتبة ترتيبا عشوائيا

	 .منسك بطاقات األعداد اإلحدى عرشة مرتبة ترتيبا عشوائيا

	 نظهر بطاقة، يقرأ املتعلمون/ ات العدد الذي تحمله، ثم نضعها عىل

الطاولة.

	.نضيف 1 إىل العدد الذي يظهر عىل البطاقة

بعد استعامل جميع البطاقات، نجمعها عشوائيا، ثم نتابع.
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عند إضافة عدد 
أكرب، ينبغي 

االنتباه إىل حاالت 
االحتفاظ.

	.نضيف 2 للعدد عىل البطاقة

بعد استعامل جميع البطاقات، نجمعها يف ترتيب تزايدي، ثم نتابع.

	.نضيف 3 للعدد عىل البطاقة

بعد استعامل جميع البطاقات، نجمعها يف ترتيب تزايدي، ثم نتابع.

	9 نضيف 4 للعدد عىل البطاقة. وهكذا حتى نضيف

كلام كان العدد 
املطروح كبريا، 

كلام اقرتبنا من 
حاالت الطرح 

باالحتفاظ، وهذا 
ما يزيد من 

صعوبة الحساب

بطاقات األعداد مرتبة ترتيبا تزايديا من 0 إىل 10

	.10 منسك بطاقات األعداد اإلحدى عرش مرتبة ترتيبا تزايديا من 0 إىل

	10 نطرح العدد عىل البطاقة من

	.نعطي الجواب بالنسبة للبطاقة األوىل، ثم نضعها عىل الطاولة ونتابع

بعد استعامل جميع البطاقات، نجمعها برتتيب تزايدي، ثم نتابع.

	الطرح

	11 نطرح العدد عىل البطاقة من

بعد استعامل جميع البطاقات، نجمعها برتتيب تزايدي، ثم نتابع.

	12 نطرح العدد عىل البطاقة من

بعد استعامل جميع البطاقات، نجمعها برتتيب تزايدي، ثم نتابع إىل أن 
نصل العدد 18



- 20 -

 5. تقنيات وصيغ استعامل بطاقات األعداد إلنجاز التامرين

منسك بطاقات األعداد اإلحدى عرشة مرتبة ترتيبا تزايديا من 0 إىل 10.

نرضب 2 يف العدد املقدم عىل البطاقة.

نرضب 3 يف العدد املقدم عىل البطاقة.

وهكذا حتى نصل العدد 9 فنرضبه يف العدد الذي يظهر عىل البطاقة.

منزج البطاقات اإلحدى عرشة ونقوم بنفس التمرين ولكن عشوائيا )غري 
مرتبة(، وسيكون األمر صعبا ألننا ال نعلم العدد الذي سوف يظهر عىل 

البطاقة.

نرضب يف 2 العدد الذي عىل البطاقة.

نعطي الجواب بالنسبة للبطاقة األوىل ثم نضعها عىل الطاولة.

نرضب يف 3 العدد الذي عىل البطاقة.

نرضب يف 4 العدد الذي عىل البطاقة.

نرضب يف 5 العدد الذي عىل البطاقة.

نرضب يف 6 العدد الذي عىل البطاقة.

	الرضب
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 5. تقنيات وصيغ استعامل بطاقات األعداد إلنجاز التامرين / 6.  تقويم القدرات الحسابية اعتامدا عىل بطاقات األعداد الخاصة باملتعلم/ املتعلمة

نرضب يف 7 العدد الذي عىل البطاقة.

نرضب يف 8 العدد الذي عىل البطاقة.

نرضب يف 9 العدد الذي عىل البطاقة.

	الرضب

   6.  تقويم القدرات الحسابية اعتامدا عىل بطاقات األعداد الخاصة باملتعلم/ املتعلمة

نعمل عىل تقويم قدرات املتعلمني/ات يف الحساب الذهني من خالل إثارة روح التحدي لديهم/لديهن، ما يجعل كل 

واحد منهم/منهن يتحمس للعمل بشكل أرسع.

1.6.  األدوات الالزمة

جهاز لقياس الوقت )ساعة، ساعة توقيت، عداد وما إىل ذلك(	 

بطاقات األعداد الخاصة باملتعلم)ة( )مجموعة بطاقات واحدة لكل منهم(	 

2.6.  اإلجراء أو السريورة

يقف املتعلمون /ات أمام الطاولة وهم ميسكون البطاقات يف ترتيب عشوايئ. يتأكد األستاذ)ة( من جاهزيتهم قائال: 

» جاهزون؟ نبدأ«، يعطي التعليمة، ويبدأ املتعلمون /ات التامرين مع إشارة األستاذ ويرشع هذا األخري يف حساب / ضبط 

الوقت.
يف حالة الجمع، نضيف تباعا العدد املعروض عىل البطاقة إىل العدد املعني مسبقا. عىل سبيل املثال:	 

يقول املتعلمون /ات وبرسعة املجموع الناتج عن إضافة عدد البطاقة األوىل إىل العدد 1، ثم توضع هذه األخرية 	 
عىل الطاولة.

يقول التالميذ وبرسعة املجموع الناتج عن إضافة عدد البطاقة الثانية إىل العدد 1، ثم توضع هذه األخرية عىل 	 
الطاولة.

تكرر نفس العملية بالنسبة للبطاقات اإلحدى عرشة.	 

السلسلة من 	  نفس  تكرر  التمرين مع عدد جديد.  ويستأنف  اإلحدى عرشة  البطاقات  /ات  املتعلمون  ميسك 
العمليات حتى نصل إىل إضافة 9 إىل األعداد عىل البطاقات.
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6.  تقويم القدرات الحسابية اعتامدا عىل بطاقات األعداد الخاصة باملتعلم/ املتعلمة

ملحوظة: 

يعلن األستاذ)ة(: »30 ثانية... دقيقة واحدة...،« بصوت مرتفع، وعندما يقرتب التمرين من النهاية، يعلن الوقت 	 
املنرصم ثانية تلو األخرى حتى النهاية. يقول املتعلم )ة(: »أنهيت« عندما ينهي جميع التامرين. ويؤكد الوقت 

الذي استغرقه الستكامل التدريبات، وبذلك يعرف كل واحد/واحدة درجته املناسبة.

3.6.  سلم تصنيف القدرات:

رضبطرحجمع

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+8

+9

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

2x

3x

4x

5x

6x

7x

8x

9x

قدرات الرضبقدرات الطرحقدرات الجمع

درجة 4      أكرث من 4د

درجة 3      4د أو أقل

درجة 2      3د أو أقل

درجة 1     2د أو أقل

إحراز الدرجة األوىل سيكون رائعا

درجة 4      أكرث من 5د

درجة 3      5د أو أقل

درجة 2      4د أو أقل

درجة 1     3د أو أقل

إحراز الدرجة األوىل سيكون رائعا

درجة 4      أكرث من 4د

درجة 3      4د أو أقل

درجة 2      3د أو أقل

درجة 1     2د أو أقل

إحراز الدرجة األوىل سيكون رائعا

بطاقات األعداد مهمة من أجل

تطوير وتحسني قدرات الحساب يف ترتيب عشوايئ؛	 

اإلنجاز الرسيع لعملية بواسطة 11 بطاقة )مثال الرضب يف 3(؛	 

تحديد املدة الزمنية املستغرقة؛	 

انجاز العمليات مرات متعددة من أجل الرفع من الرسعة.	 
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1.  أوراق الحساب الذهني ملدة 5 دقائق نهاية األسبوع الرتبوي / 2. خطوات وصيغ استعامل/استثامر أوراق الحساب الذهني

الجزء الثاين: أوراق الحساب الذهني

 1.  أوراق الحساب الذهني ملدة 5 دقائق نهاية األسبوع الرتبوي

1.1.  حصة اإلنجاز

إىل 	  االثنني  يوم، وذلك من  كل  الرياضيات  األوىل من حصة  دقائق  الخمس  األعداد، خالل  بطاقات  باستعامل  متارين  تنجز 

الخميس أو الجمعة؛

تخصص أوراق الحساب الذهني ليوم الجمعة أو السبت.	 

2.1.  األهداف

التأكد من تحكم املتعلمني/ات يف الحساب الذهني: من خالل نتائج أوراق الحساب الذهني، ميكننا أن نتأكد من 	 

مدى تحسن قدرات الحساب الذهني لديهم اعتامدا عىل التامرين بواسطة بطاقات األعداد؛

إتقان الحساب الذهني من خالل تحدي الرسعة: من أجل التحكم يف العمليات الثالثة، نحاول أن نحسب برسعة 	 

عالية جدا حتى يف متارين كتابية من خالل إعطاء أهمية للرسعة؛

تجربة مترير الروائز الكتابية من أجل تحسني النتائج.	 

3.1.  عدد أوراق الحساب الذهني وطريقة توزيعها 

السنة األوىل: 16 ورقة حساب ذهني خاصة باملتعلمني/ات، يبدأ االشتغال بها انطالقا من األسدوس الثاين )4  	

أوراق يف الشهر/ ورقة يف آخر كل أسبوع، أي 16 ورقة خالل 4 أشهر(

بالنسبة لألسدوس  	 باملتعلمني/ات: 16 ورقة  السادسة: 32 ورقة حساب ذهني خاصة  الثانية إىل  األقسام من 

األول، و16 ورقة لألسدوس الثاين )4 أوراق يف الشهر/ ورقة يف آخر كل أسبوع(.

4.1.  محتويات أوراق الحساب الذهني

واألرقام  	 األعداد  وكتابة  وفهم  بتعرف  تتعلق  أسئلة  تتضمن  األوىل:  بالسنة  الخاصة  الذهني  الحساب  أوراق 

باإلضافة إىل أسئلة حول الجمع إىل حدود 9+9؛

السادسة: كل ورقة حساب تحتوي عىل 30 سؤاال،  	 الثانية إىل  باألقسام من  الخاصة  الذهني  الحساب  أوراق 

تخص الجمع إىل حدود 9+9، والطرح إىل حدود 9-18، والرضب إىل حدود 9x9 حسب التقدم يف التعلامت لكل 

مستوى درايس. 

 2. خطوات وصيغ استعامل/استثامر أوراق الحساب الذهني

1.2.  اإلعداد 

طبع عدد أوراق الحساب الذهني بعدد املتعلمني/ات؛	 

توزيع ورقة لكل متعلم)ة(؛	 

تحديد مدة اإلنجاز يف 5 دقائق.	 
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2. خطوات وصيغ استعامل/استثامر أوراق الحساب الذهني

2.2.  اإلنجاز

يبدأ التمرين بإشارة من األستاذ)ة(: »انطلقوا«؛	 

كل تلميذ )ة( أنهى عمله برسعة يقدم ورقته لألستاذ)ة(، يسجل هذا األخري اسم املتعلم)ة(؛	 

بعد 5 دقائق يقول األستاذ)ة( »انتهى، هاتوا األوراق« ويجمعها.	 

3.2.  بعد اسرتجاع األوراق

يتأكد األستاذ)ة( من تقدم كل متعلم)ة( من خالل مالحظة أوراق الحساب الذهني املسرتجعة؛	 

يشجع املتعلمني/ات الذين مل يتمكنوا من اإلجابة عىل األسئلة خالل 5 دقائق، بغية تكرار املحاولة حتى يتمكنوا 	 

من تحسني أدائهم مستقبال؛

يكتفي املدرس)ة( بإلقاء نظرة عامة عىل األوراق لرصد األخطاء دون وضع النقط.	 

4.2.  خالل األسدوس الثاين )السنة الثانية وما بعدها(

الحساب  أوراق  مستعملني  التامرين  وإنجاز  عالية  برسعة  الحساب  بعدها  وما  الثانية  السنة  متعلمو/ات  يحاول 

الذهني. إىل جانب خانة التنقيط، توجد خانة خاصة بتسجيل مدة اإلنجاز املستغرقة بالثواين والدقائق لإلجابة عىل جميع 

أسئلة الورقة.

1.4.2.  تدبري التامرين )كتابة(

يقول األستاذ)ة(: » ابدأوا« ويرشع يف قياس الزمن؛	 

يبدأ املتعلمون/ات التامرين مع إشارة األستاذ)ة(؛	 

بعد مرور “دقيقة واحدة و30 ثانية«، يبدأ األستاذ)ة( يف تسجيل املدة املستغرقة بصوت عال ثانية بثانية كلام 	 

اقرتبت 5 دقائق من نهايتها؛

عندما يقول املتعلم)ة( » أنهيت«، فإن ذلك تحديد للمدة التي استغرقها إلنجاز التامرين. ويكتب املدة التي 	 

استغرقها يف الخانة املخصصة لدلك.

يبذل املتعلم)ة( كل مرة املزيد من الجهد لتقليص املدة املستغرقة ما أمكن.

2.4.2. متارين شفاهية

فضال عن استعامل أوراق الحساب الذهني يف التامرين الكتابية، فإنها تستخدم أيضا للتامرين الشفاهية، حيث يقدم 

املتعلمون/ات األجوبة شفاهيا عن األسئلة املقدمة عىل الورقة. وذلك وفق الخطوات اآلتية:

يقول األستاذ )ة(: » مستعدون، سنبدأ« ويرشع يف قياس الزمن؛	 

يجيب املتعلمون/ات شفويا عىل كل سؤال حسب ترتيبه عىل الورقة؛	 

يقول املتعلم)ن( »أنهيت/نا« عندما يكمل)ون( إنجاز التامرين.	 
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3.  شبكة التخطيط والتتبع املرتبطة بأوراق الحساب الذهني

 3.  شبكة التخطيط والتتبع املرتبطة بأوراق الحساب الذهني:

يف نهاية األسبوع الرتبوي، بعد فحص النتائج املتعلقة بالتامرين التي أنجزت خالله، وتبعا ملستوى تحصيل املتعلمني/ات، 

يتم وضع وبرمجة خطة عمل خاصة بتامرين أخرى جديدة، تعتمد بدورها بطاقات األعداد وأوراق الحساب الذهني، يتم 

إنجازها يف األسبوع الرتبوي املقبل. ومن أجل ذلك، ميكن اعتامد شبكة التخطيط والتتبع التالية:

شبكة التخطيط والتتبع

األسبوع الرتبوي املقبلاألسبوع الرتبوي الجاري

النتائجالتامريناليومالشهورالنتائجالتامريناليومالشهور
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خامتة

خامتة

 )PEEQ(  يأيت إنجاز هذا الدليل، كام متت اإلشارة اىل ذلك، يف إطار مرشوع تحسني الرتبية عرب اإلنصاف والجودة

ويهدف باألساس إىل:

الطبيعية، 	  الصحيحة  األعداد  ورضب  وطرح  جمع  عمليات  إنجاز  يف  التحكم  من  املتعلمني/املتعلامت  متكني 

باعتبارها أساس صلب لبناء الكفايات املرتبطة مبجاالت الرياضيات؛

تقديم توجيهات ملدريس/ات مادة الرياضيات بسلك التعليم االبتدايئ لتمكينهم من تحقيق األهداف املنشودة 	 

من تدريس املادة؛

إعطاء إشارات لتوجيه االجتهاد وتركيزه حول معالجة التعرثات والصعوبات التي قد تؤثر سلبا عىل سريورات 	 

التعليم والتعلم وبناء الكفايات الرياضياتية الالزمة؛

توفري فرص لتسهيل بناء وترييض املفاهيم والتحكم يف التقنيات املقدمة؛	 

تقديم توجيهات كفيلة بتحقيق اإلنصاف، مبراعاة الفروق الفردية، أثناء بناء وترييض وتقويم املفاهيم الرياضياتية.	 

وميكن اعتبار هذه الوثيقة أرضية ومنطلقا لتحسني وتطوير املامرسة البيداغوجية يف مادة الرياضيات بسلك التعليم 

االبتدايئ. ولتحقيق األهداف املتوخاة والنتائج املرجوة، فإنها تبقى منفتحة عىل كل اجتهاد وإغناء مبقاربات وتقنيات تجعلها 

أكرث فعالية ونجاعة. 






