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يف اإطار اإ�صالح املناهج الرتبوية، مت اإعداد هذا الدليل وفق مقاربة منهجية تتجلى يف:

■  اعتماد اأ�ص�س ومبادئ تربوية حديثة تعترب التعلم ن�صاطا وجدانيا يحدث يف �صياقات اجتماعية، وجتعل املتعلم واملتعلمة 

يف قلب االهتمام والفعل والتفكري خالل العملية الرتبوية التكوينية كما جاء يف امليثاق الوطني للرتبية والتكوين )املادة 6(.

يف  وكذلك  در�س،  كل  اأن�صطة  وتنظيم  وبناء  اإعداد  يف  الريا�صيات  ديداكتيك  يف  البحث  م�صتجدات  توظيف   ■

االقرتاحات الواردة يف التذكري واالإر�صادات الديداكتيكية، ويف تنويع جماالت تقدمي املفاهيم، ويف ا�صتثمار املتغريات 

الديداكتيكية، ويف املراجع املقرتحة لتقوية التعلمات وتنمية التكوين.

■  تبني طرائق بيداغوجية فعالة وقائمة على االإن�صاف، تراعي وترية التعلم والفروق الفردية، وتعتمد تريي�س 

الو�صعيات وبناء املفاهيم باتباع خطة تنبني على املالحظة التجريبية واملناوالت وعلى تنويع اأ�صاليب العمل داخل الق�صم 

وخا�صة العمل يف جمموعات �صغرية. 

 ■  اإعداد ا�صرتاتيجية لتطوير اأ�صاليب التقومي تنبني اأ�صا�صا على التقومي التكويني، بدءا بالتقومي الت�صخي�صي والعالجي 

ومرورا بتقومي املهارات والقدرات امل�صتهدفة وتعبئة نتائج التقومي يف بطاقات التقومي الفردية وو�صوال اإىل ا�صتثمار 

النتائج وحتديد الفئات التي حتتاج اإىل دعم.

■  بلورة خطة لتح�صني اأ�صاليب الدعم، وذلك من خالل اأن�صطة احل�صاب الذهني  املقرتحة وكذلك من خالل كيفية 

ا�صتثمار نتائج تفريغ بطاقات التقومي الفردية.

خمتلف  و�صف  اإىل  للدرو�س  ال�صنوي  التوزيع  من  انطالقا  الربنامج  ملكونات  حمكمة  وبرجمة  تخطيط  اتباع     ■

االأن�صطة واللوازم الديداكتيكية ال�رضورية مبا فيها تلك اجلاهزة يف �صفحات التقطيع بالكرا�صة وبالدليل.

نعترب هذا الدليل منطلقا اأ�صا�صيا لكل االأن�صطة املقرتحة ومرجعا يي�رض تهييئ ا�صتعمال كرا�صة املتعلمة واملتعلم. وذلك 

باقرتاح اأن�صطة لرتيي�س الو�صعيات وبناء املفاهيم تتمركز حول املتعلم )ة( وت�صاعده على بناء معارفه وتنمية كفاياته 

عن طريق مناوالت واألعاب تربوية متعددة وغنية.

تغطي خمتلف  تربوية  واملتعلم، ال�صتماله على عدة ور�صات  املتعلمة  بكرا�صة  الواردة  لالأن�صطة  امتداد  اأي�صا  وهو 

مكونات منهاج الريا�صيات، اأعدت الإغناء مكت�صبات املتفوقني واملتفوقات ولدعم ال�صعوبات التي قد ي�صادفها االأطفال 

املتعلمة واملتعلم عن طريق بطاقات تقوميية �صهلة اال�صتعمال  ال�صعوبات يتعرف عليها  خالل �صريورة تعلمهم. هذه 

اأدرجناها بكرا�صة املتعلمة واملتعلم. وهي مدرجة كذلك يف هذا الدليل. 

وي�صتمل هذا الدليل على مقدمة منهجية يف اجلزء االأول تت�صمن :

✺ مدخل الكفايات.

✺ نظرية الو�صعيات الديداكتيكية.

✺ منهاج الريا�صيات.

✺ املقاربة املنهجية املعتمدة.

ويت�صمن اجلزء الثاين و�صفا للربجمة ال�صنوية للدرو�س والأ�صابيع تقومي ودعم وتوليف التعلمات.

نرجو اأن ي�صاهم هذا الدليل يف حتقيق النتائج املتوخاة واأن يجد فيه كل من االأ�صتاذ واالأ�صتاذة ما ي�صاعدهما على 

اأداء مهامهما الرتبوية على الوجه االأمثل، والله ويل التوفيق.                                         

فريق الت�أليف

تقديــم

✺ تنظيم االأن�صطة الريا�صياتية.

✺ ا�صرتاتيجية التقومي والدعم.

✺ جداول التوزيع ال�صنوي للدرو�س ح�صب الفرتات.
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اأوال : مدخل الكفايات

البحث  خال�صات  اأهم  ا�صتح�صار  املناهج،  ملراجعة  املوجهة  الرتبوية  االختيارات  منها  تنطلق  التي  االأ�ص�س  اأهم  من 

الرتبوي احلديث يف مراجعة املناهج باعتبارها مقاربة �صمولية ومتكاملة تراعي التوازن بني البعد االجتماعي الوجداين، 

والبعد املهاراتي، والبعد املعريف، وبني البعد التجريبي والتجريدي، كما تراعي العالقة البيداغوجية التفاعلية وتي�صري 

التن�صيط اجلماعي.

الرتبوية  الكفايات  وتنمية  القيم  على  الرتبية  اعتماد  مت  الرتبية  مناهج  ملراجعة  املوجهة  الرتبوية  االختيارات  لتفعيل 

والرتبية على االختيار كمدخل بيداغوجي لهذه املراجعة.

1. اعتماد منوذج تطوير الكفايات.

ا�صتجابة ملتطلبات املجتمع ومواكبة للم�صتجدات الرتبوية مت اعتماد النموذج املتمحور حول تطوير الكفايات يف اأفق اأن 

يتمكن النظام الرتبوي من تزويد املجتمع مبواطنني ومواطنات موؤهلني للبناء املتوا�صل للوطن على جميع امل�صتويات. 

واأبناء  بنات  جلميع  احلظوظ  وبنف�س  الفر�س  واإتاحة  املالئمة،  الكفايات  واملتعلمات  املتعلمني  اإك�صاب  خالل  من  وذلك 

املغرب، وت�صجيع املتفوقات واملتفوقني منهم دون متييز.

ت�صمح مقاربة الكفايات ب�صياغة مناهج تربوية ب�صكل يجعلها ت�صمل خمتلف املجاالت الوجدانية واالجتماعية واحل�صية 

التعليمية وخارجها،  الق�صم واملوؤ�ص�صة  املتعلم، وبتنفيذها يف ف�صاءات تربوية متنوعة داخل  احلركية واملعرفية ل�صخ�صية 

بوا�صطة و�صعيات ديداكتيكية منا�صبة لكل ف�صاء.

اإن اعتماد مدخل الكفايات ي�صتوجب تغيريات عميقة على خمتلف مكونات العملية الرتبوية و�صمنها اإعادة بناء املناهج 

انطالقا من حتديد املوا�صفات والكفايات.

2. الكفاية �ضريورة

يتوفر �صخ�س ما على الكفاية عندما يت�رضف بفعالية يف �صياق معني، فهو يح�صن الت�رضف عندما يتذكر اأهم االأفعال 

التي ينبغي القيام بها يف و�صعية خا�صة، الأنه �صبق اأن اأجنزها بانتظام يف و�صعيات مماثلة. 

بهذا ترتكز الكفاية على اإدماج ح�صن الت�رضف يف الذاكرة. وهكذا ميكن تعريف الكفاية بكونها: ح�صن ت�رضف معقد 

يتاأ�ص�س على التعبئة واال�صتعمال الفعال ملجموعة املوارد التي تتمثل يف املعارف واملهارات والقدرات املدجمة يف الذاكرة. 

ت�صبح هذه املوارد رهن اإ�صارة ال�صخ�س لكونه اأجنزها بانتظام وجناح يف ال�صابق، يف �صياق معني وفيما بعد يف �صياقات 

مماثلة. نقول عنه اأنه يت�رضف بكفاية عندما يفهم ما يتعلمه ويحفظه يف ذاكرته لي�صتثمره با�صتمرار وبنجاح يف جمموعة 

من الو�صعيات امل�صابهة. فالكفاية بهذا املعنى هي حم�صلة اختيارات منا�صبة يزاولها ال�صخ�س بكرثة حيث يعبئ املهارات 

اأو و�صعية  �صياق  املكت�صبة يف  املعارف  الذي يعبئ وين�صق خمتلف  فاملتعلم)ة(  �صياق معني.  ب�صكل مالئم يف  واالجتاهات 

معينة يتوفر على ما يجعله يح�صن الت�رضف. ونقول اإن �صخ�صا يت�رضف بكفاية يف �صياق معني عندما يتحكم يف املعارف 

ال�رضورية واملالئمة لال�صتعمال خالل اأداء مهمة ما، فهو يعرف كيف يعمل الأنه اكت�صب الطريقة املالئمة لالإجناز نتيجة 

جناحاته ال�صابقة، كما يطبق ال�صلوكات ويتخذ املواقف واالجتاهات االأ�صا�صية للنجاح.

االإطار التوجيهي العامالجزء األول
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يرتكز تطوير الكفاية اأ�صا�صا على نوعية فهم التعلمات وعلى اال�صتعمال املتكرر واملتنوع لهذا الفهم يف �صياق معني اأو 

يف �صياقات مماثلة. وي�صبح املتعلم اأو املتعلمة ذا كفاية حينما يح�صن الت�رضف يف �صياقات يكون فيها امل�صتوى اأكرث تعقيدا، اإذ 

�صيتمكن من فهم ما ينبغي اإجنازه الأنه �صيتذكر الكيفية وال�رضوط التي تتيح القيام بذلك بفعالية، لكونه مترن بانتظام على 

ذلك يف �صياقات م�صابهة. فالكفاية بهذا املعنى �صريورة.

3. من املهارات اإىل الكفايات

النظر  يعيدوا  اأن  املدر�صني واملدر�صات  يتعني على  الكفايات يف ذاكرتهم ويعملوا على تطويرها  االأطفال  يدمج  لكي 

يف النموذج املتمركز على نقل املعارف، ويف منظومة االآراء والت�صورات التي توؤطر هذا النموذج، واعتماد النموذج 

اإىل  القواعد  نقل  عملية  الأن  املتعلمني  اإىل  القواعد  بنقل  االأ�صتاذ)ة(  يكتفي  اأن  ينبغي  فال  واملتعلمة.  املتعلم  حول  املتمركز 

املتعلمني ال ت�صمن فهمهم لها، بل تقت�رض على تعبئة ذاكرة العمل يف �صياقات ترتبط باأحداث اآنية. وعلى العك�س من ذلك، 

فنموذج الكفايات ي�صمح بتحديد م�صتوى اإدماج خمتلف التعلمات يف الذاكرة، من طور املهارات اإىل طور الكفايات مرورا 

بطور القدرات. وميكن اأي�صا من تعيني التدخالت البيداغوجية التي ت�صاعد على تطوير الكفايات.

الكلمات عن فهمه،  املتعلم واملتعلمة بوا�صطة  ي�صمح باحلفظ. حيث يبني  الذي  الفهم  املهارات مع بلوغ  يتوافق طور 

وذلك بت�صمية ماذا يفعل وماذا يفهم.

يتم االنتقال من طور املهارات اإىل طور القدرات عندما ي�صتطيع املتعلم واملتعلمة التحول اإىل الفعل وي�صتعمل ما فهمه 

يف �صياق و�صعيات اأكرث تعقيدا. فبينما يفهم املتعلم واملتعلمة ماذا عليه اأن يفعل يف طور املهارات، ينبغي عليه يف طور 

القدرات اأن يتحكم يف ال�رضوط ال�رضورية ال�صتعمال ما فهمه، اأي ملاذا؟ وكيف؟ ومتى؟ واأين �صي�صتعمل ذلك؟

ويتج�صد اأخريا االنتقال من القدرات اإىل الكفايات يف جناح املتعلم واملتعلمة يف ا�صتعمال ما فهمه، هذا النجاح الذي يتيح 

االإكثار من تكرار اال�صتعمال الذي تعقبه اآلية املهارات االإجرائية )ملاذا، كيف، متى، اأين يفعل( وتلقائية االجتاهات التي 

رة بذلك ذاكرة العمل، ب�صكل ميكنها  رِّ طورها املتعلم)ة( يف طور القدرات، والتي ت�صبح مدجمة يف ح�صن الت�رضف، حمحُ

من التفرغ لتدبري املهمة.

4. الكفايات املمتدة

ينبغي اأن تت�صف مكت�صبات املتعلمني بقابليتها للتحويل من �صياق اإىل �صياق اآخر ومن و�صعية اإىل اأخرى، بحيث يتمكن 

املتعلمون واملتعلمات من اإعادة ا�صتعمال مكت�صباتهم وظيفيا بكيفية م�صتقلة اأي دون م�صاعدة االآخرين.

اإنه رهان يتجلى يف جتاوز و�صعية تتمثل يف انعدام فائدة املعارف املكت�صبة من طرف املتعلمني واملتعلمات ويف كون 

عدد قليل من هذه املعارف يعاد ا�صتعماله وتوظيفه خارج جدران قاعة الدر�س.

اإنها اإ�صكالية اأ�صا�صية تواجه عملية االإ�صالح، ويقت�صي حلها اإقامة روابط بني الربامج الدرا�صية وواقع احلياة اليومية من 

اأجل متكني املتعلمني واملتعلمات من تطوير كفايات داخل املدر�صة، تكون قابلة لال�صتعمال املتكرر واملتطور طوال حياتهم.

الفعال يف و�صعية معقدة وهي  للت�رضف  املعارف واملهارات والقدرات  تعبئة  تقت�صي  كفايات  املمتدة هي  فالكفايات 

ممتدة الأنها ت�صتعمل يف طيف �صا�صع من الو�صعيات املرتبطة ب: 

❏ اإ�صكاليات املواد املختلفة، ❏ اإ�صكاليات متعددة املواد، ❏ اإ�صكاليات احلياة اليومية.

وقد مت حتديد موا�صفات املتعلمني واملتعلمات بالن�صبة للتعليم االبتدائي يف �رضورة الرتكيز، وبالرتتيب على اجلوانب 

التوا�صلية )مبا فيها املعلوماتية(، واال�صرتاتيجية، واملنهجية، والثقافية، والتكنولوجية، وذلك حتى يت�صنى بلوغ م�صتوى 
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التمكن من املكون اللغوي التوا�صلي، وم�صتوى التمكن من اجلوانب االأ�صا�صية املنهجية واال�صرتاتيجية، وم�صتوى التمكن 

من اجلوانب الثقافية من خالل ر�صيد معريف وثقايف ميكن املتعلم واملتعلمة من االندماج يف بيئته.

لقد مت الرتكيز على هذه اجلوانب لكونها ت�صكل اجتاهات ومهارات من �صاأنها اأن متكن املتعلمني واملتعلمات من تعلم 

اأي حمتوى ومن اإقامة روابط بني التعلمات املدر�صية وتعلمات احلياة اليومية، مما �صي�صلحهم ليح�صنوا الت�رضف خالل 

تعاملهم اليومي.

ت�صتوجب تنمية الكفايات اال�صرتاتيجية وتطويرها يف املناهج الرتبوية:

❏ معرفة الذات والتعبري عنها،

❏ التموقع يف الزمان واملكان،

❏  التموقع بالن�صبة لالآخر وبالن�صبة للموؤ�ص�صات املجتمعية )االأ�رضة، املوؤ�ص�صة التعليمية، املجتمع(، والتكيف معها ومع 

البيئة ب�صفة عامة.

وت�صتهدف الكفايات املنهجية من جانبها بالن�صبة للمتعلم واملتعلمة اكت�صاب:

❏ منهجية للتفكري وتطوير مدارجه العقلية،

❏ منهجية للعمل يف الف�صل وخارجه،

❏ منهجية لتنظيم ذاته و�صوؤونه ووقته وتدبري تكوينه الذاتي وم�صاريعه ال�صخ�صية.

اإن تنمية الكفايات التكنولوجية للمتعلم واملتعلمة تعتمد اأ�صا�صا على:

❏ القدرة على ت�صور ور�صم واإبداع واإنتاج املنتجات التقنية،

املرتبطة  والتقنيات  اجلودة،  مراقبة  وتقنيات ومعايري  والقيا�س،  واملعايرة  والتقدير  التحليل  تقنيات  من  ❏  التمكن 

بالتوقعات واال�صت�رضاف.

5. االنتقال اإىل التعلم التفاعلي

جتدر االإ�صارة اإىل اأن املناهج الرتبوية ل�صلكي التعليم االبتدائي ت�صعى اإىل تغليب كفة تفاعل املتعلمني واملتعلمات مع املعرفة 

والتكنولوجيا على كفة التلقني واحلفظ واال�صت�صمار لت�صهيل حتويلهم تدريجيا على م�صتوى الرتبية على القيم وتنمية الكفايات 

اأن  التعلم. ولبلوغ ذلك، يجب  يرتكز على �صريورة  اأن  ينبغي  فالتدري�س  القرار. وبالتايل  االختيار واتخاذ  والرتبية على 

يتكلف االأ�صتاذ)ة( بخلق ال�رضوط الدنيا التي ت�صاعد على التعلم داخل الق�صم، وتتمثل هذه ال�رضوط يف اإقامة عالقات متنا�صقة، 

واعتماد الو�صاطة الرتبوية وم�صاءلة املتعلمني واملتعلمات لالنطالق من مكت�صباتهم ومتكينهم من ا�صتجالء ال�صريورات املعرفية 

والوعي بها من اأجل اإعطاء دالالت للتعلمات ب�صكل ميكن من اإدماجها يف الذاكرة وينمي كفاياتهم املنهجية.

اإن االنتقال اإىل منوذج التعلم التفاعلي يعني ال�صماح للمتعلمني واملتعلمات بامل�صاركة الن�صطة يف تنمية كفاياتهم، وذلك 

مبنحهم فر�س تطبيق مكت�صباتهم االأولية خالل مواجهتهم مهمة حل امل�صكالت، وا�صتعمال هذه املكت�صبات يف احل�صول على 

معطيات جديدة اأو اختيار خطة الإجناز العمل.

 6. اأبعاد التعلم وعالقتها بالكفايات

يواجه املتعلم)ة( امل�صكالت بحمولته العاطفية واملعرفية، اأي انطالقا من مكت�صباته ال�صابقة. تتكون هذه املكت�صبات على 

والقواعد  واملفاهيم  املعارف  املعريف من  امل�صتوى  والقيم. وتت�صكل على  الوجداين من االجتاهات والت�رضفات  امل�صتوى 

الوحيد  الت�رضف  ح�صن  توؤلف  واملعرفية  العاطفية  احلمولة  اإن  حماوالت(.  اإجراءات،  )ا�صرتاتيجيات،  املهارات  ومن 

وال�صخ�صي الذي ينطلق منه الفرد يف مواجهة اأي حتٍد.
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اإن مواجهة م�صكل معني يخلق لدى ال�صخ�س نوعا من الالتوازن على امل�صتويني الوجداين واملعريف. هذا الالتوازن 

برف�س  اأو  امل�صكل  فهم  االنفتاح والبحث عن  واإظهار نوع من  امل�صكل  �صواء مبتابعة حل  باختيار معني،  متبوعا  يكون 

امل�صكل دون البحث عن فهمه، وهو ما يعني العودة اإىل نقطة االنطالق.

واعتبارا للتاأثري القوي للحمولة العاطفية واملعرفية على اختيار املتعلمني واملتعلمات االنخراط اأو عدم االنخراط يف 

اإيجاد احلل للم�صكل املطروح، ي�صبح �رضوريا اأن يتدخل االأ�صتاذ)ة( ب�صكل مبا�رض على م�صتوى هذا االختيار لتك�صري امليل 

النابع من احلمولة العاطفية واملعرفية، نحو التحكم يف االنخراط يف مهمة حل امل�صكل بدل التنازل عنها. لذلك ينبغي على 

املتعلم اأو املتعلمة اأن يعي خطابه الداخلي )ما يقوله يف نف�صه( خالل و�صعية التعلم، حيث اإن هذا اخلطاب يحدد مبا�رضة 

اختياره �صواء االنخراط اأو عدم االنخراط يف مهمة اإيجاد حل امل�صكلة. اإن خطابا داخليا مالئما يوؤثر اإيجابيا يف اختيار 

االنخراط ويدعم ال�صخ�س يف اإجناز املهمة. فعلى امل�صتوى الوجداين، ينبغي اأن يظهر املتعلم اأو املتعلمة انفتاحه بت�رضفه 

بت�صامح. واإن كان ي�صتغل مع اأ�صخا�س اآخرين، يجب اأن يعاملهم كما يود اأن يعاملوه. وعلى امل�صتوى املعريف، وليتمكن 

املتعلم)ة( من متابعة املهمة بنجاح، عليه اأن يحاول الفهم وذلك مب�صاركته عمليا وبالتزام. فاإن اقتنع ببذل املجهود املطلوب 

واأن ينخرط بجدية فاإن �صريورة التعلم �صتح�صل.

ي�صيطر املظهر الوجداين على املظهر املعريف يف كل و�صعية تعلم. ذلك اأن اخلطاب الداخلي )اأي ما اأقوله يف نف�صي( 

اأو عدم  االنخراط  اختيار  فاإن  وبالتايل  والت�رضفات.  االجتاهات  يحدد ويوجه  الذي  هو  �صلبيا،  اأو  اإيجابيا  اأكان  �صواء 

االنخراط يف مهمة اإيجاد احلل هو نتيجة مبا�رضة ملا يقوله املتعلم)ة( يف نف�صه يف ارتباط مع مكت�صباته ال�صابقة، اأي ما عا�صه 

من جتارب ناجحة اأو فا�صلة.

 ميكن اأن يرتبط ما يقوله املتعلم)ة( يف نف�صه مبا ي�صمعه من حوله، مبعنى اخلطاب اخلارجي الذي ي�صدر عن االأ�صتاذ)ة( 

اأو عن الزمالء يف الق�صم. وهكذا يالحظ اأنه على الرغم من نيته احل�صنة، فاإن اخلطاب الذي ي�صتعمله االأ�صتاذ)ة( داخل 

املتعلم واملتعلمة بنف�صه. وبالتايل  اأن يوؤثر �صلبا على ثقة  حجرة الدر�س لو�صف املهام املقرتحة على املتعلمني، من �صاأنه 

ينبغي تفادي بع�س العبارات مثل: هذا �صهل، مترين ب�صيط، هذه م�صاألة �صعبة، در�س اليوم �صيكون معقدا، اإذ ال ميكن 

ننجزها. وعلى  التي ال  التعلمات  ننعت  اأن  ينبغي  فال  الق�صم،  العبارات يف  ينتج عن هذه  اأن  الذي ميكن  التاأثري  معرفة 

امل�صتوى الوجداين ال يكون هذا اخلطاب اأبدا حمايدا، واإمنا يكون حامال ملعاين وم�صتح�رضا ل�صور متعددة.

 7. تقومي �ضريورة التعلمات:

متعلم  اأن كل  املنتظم من  بالتحقق  ين�صغل  اأن  ينبغي  االأ�صتاذ)ة(  فاإن  باعتبارها ح�صن ت�رضف،  تعرف  الكفاية  اأن  مبا 

ومتعلمة يعرف كيف يعمل. والإجراء هذا التحقق، يجب مالحظة وم�صاءلة ومطالبة املتعلم واملتعلمة �صفويا اأو كتابيا، كلما 

كان ذلك ممكنا، بتو�صيح اختياراته وتربيرها خالل الن�صاط، داخل �صياق بناء كفاياته.

فالو�صائل املف�صلة للتقومي ت�صبح هي و�صعيات التعلم اليومية التي ينطلق منها االأ�صتاذ)ة( يف اإعداد ملف حول تقدم كل 

متعلم اأو متعلمة طيلة ال�صنة، على اأ�صا�س املالحظات املنتظمة املتعلقة مبختلف الكفايات.

وبالتايل فالتقومي ينبغي اأن يتمحور حول �صريورة التعلم بدل الرتكيز على نتيجته، واأن يتم ذلك خالل و�صعيات التعلم 

اليومية.

وقد مت اإدراج الغالف الزمني اخلا�س بالتقومي التكويني املالزم للتعلم واملرتبط ع�صويا باال�صتدراك يف اإطار بيداغوجية 

التمكن �صمن الغالف املخ�ص�س لكل مادة مع العمل بالدعم البيداغوجي املنتظم الكفيل برت�صيخ املكت�صبات.
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ثانيا : نظرية الو�ضعيات الديداكتيكية

اأ�ص�س برو�صو )Guy Brousseau, 1986, pp 33-115( نظرية الو�صعيات الديداكتيكية، وذلك من اأجل اإجناز درا�صة 

جتريبية الإ�صكالية تدري�س الريا�صيات. تتيح هذه النظرية اإمكانية التحليل القبلي لتدخالت كل من االأ�صتاذ)ة( واملتعلم)ة( كجرد 

ال�صلوكات املمكنة مثال. كما ت�صاعد اأي�صا على التحليل البعدي لهذه التدخالت مثل درا�صة الت�رضفات التي متت مالحظتها. 

اإن �صلوكات املتعلمني واملتعلمات هي نتاج عالقاتهم املتبادلة مع الو�صعيات–امل�صائل التي تواجههم، وكذا مع باقي املتدخلني 

يف التوا�صل معهم، حيث يتم خالل هذه التفاعالت ا�صتثمار املكت�صبات االأولية الإمتامها اأو تعديلها اأو جتاوزها.

)situation didactique( 1. الو�ضعية الديداكتيكية

يعرف برو�صو )Guy Brousseau, 1983, pp 428-457( الو�صعية الديداكتيكية باعتبارها جمموع العالقات القائمة 

ب�صكل �رضيح اأو �صمني بني متعلم)ة( اأو جمموعة من املتعلمني واملتعلمات من جهة، وو�صط معني يت�صمن و�صائل واأ�صياء 

من جهة ثانية، ونظام تربوي )االأ�صتاذ)ة(( من جهة ثالثة وذلك ق�صد جعل املتعلمات واملتعلمني يكت�صبون معرفة جاهزة 

اأو يف طور البناء.

ولبناء املعرفة الريا�صياتية يتم املرور من 4 مراحل، تت�صم بتفاعل جديل بني املتعلم)ة( والو�صعية، كما اأ�صارت اإىل ذلك 

:)Régine DOUADY, 1986( ريجني دوادي

)situation d’action( :و�ضعية الفعل

اإىل تكوين  توؤدي  اأن  باأعمال ميكنها  يقوم  فيها م�صاألة، ويف بحثه عن احلل  اإطار و�صعية يواجه  املتعلم)ة( يف  يكون 

مهارات. واملتعلم)ة( يف مواجهته للم�صاألة يتوفر على منوذج )ا�صرتاتيجية( ميكنه من تلقي املعلومات عن هذه الو�صعية 

وتاأويلها، وميكنه اأن يعرب عن اأفعاله واأن يربرها، لكن مرحلة جدلية الفعل ال تتطلب ذلك.   

)situation de formulation( :و�ضعية ال�ضي�غة 

اأو  قواعدها  يعرف  ا�صطالحية  لغة  بوا�صطة  املالئمة  املعلومات  يحدد  اأن  املتعلم)ة(  ينبغي على  للم�صاألة،  يف مواجهته 

ين�صئها. فال يكفي اأن تكون لديه الرغبة واالإمكانية يف تعديل الو�صعية التي تواجهه، واإمنا من واجبه اأن ي�صف منوذجا 

�رضيحا ويعر�صه.

)situation de validation( :و�ضعية امل�ض�دقة

هذه  تتميز  اإذ  والتربيرات،  احلجج  وتقدمي  اال�صطالحات  و�صبط  القواعد،  بتو�صيح  احلالة  هذه  يف  االأمر  يتعلق 

املرحلة بنوع من اإثبات ال�صالحية.

)situation d’institutionnalisation( :و�ضعية امل�أ�ض�ضة

وهي و�صعية توؤدي اإىل اإعطاء البعد املوؤ�ص�صاتي للمعرفة الريا�صياتية، هذا البعد امل�صتقل عن املعارف اجلديدة، حيث 

تتوفر اإمكانية اإعادة ا�صتثمار هذه املعرفة يف م�صائل اأخرى.

ينتج عن تفاعل العنا�رض الديداكتيكية ثالثة اأ�صناف من العالقات، ترتبط بثالثة حماور االأول يهم االأ�صتاذ)ة( واملعرفة 

يهم  والثالث  الديداكتيكي،  بالتعاقد  ويتعلق  )ة(  واملتعلم  االأ�صتاذ)ة(  يهم  والثاين  الديداكتيكي،  بالنقل  يتعلق  )الريا�صيات( 

املتعلم)ة( واملعرفة ويتجلى يف متثالته للمعرفة.
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)transposition didactique( :2. النقل الديداكتيكي

يجعل  الذي  العمل  باأنه  الديداكتيكي  النقل   )Yves CHEVALLARD, 1991, pp 39-40( �صوفالر  اإيف  يعرف 

اإذن  للتدري�س،  معدة  معرفة  اإىل  ال�رضفة  املعرفة  انتقال  على  املفهوم  هذا  يحيل  للتعليم.  مو�صوعا  ما  معرفة  مو�صوع 

فم�صطلح النقل الديداكتيكي يدل على جمموع التحوالت التي تخ�صع لها معرفة معينة لت�صبح قابلة للتدري�س. فمن اأجل 

تبليغ معرفة معينة ينبغي تنظيم طريقة لتعليمها: فال يكفي معرفة �صيء ما ملعرفة طريقة تدري�صه.

اإن اعتماد مفهوم ريا�صياتي معني الإدراجه �صمن منهاج م�صتوى معني يقت�صي اإجراء تغيري عليه لي�صبح يف متناول 

متعلمي ومتعلمات امل�صتوى املذكور.  تناول برو�صو )Guy BROUSSEAU, 1986, pp 35-40( بالدر�س والتحليل عمل 

ملا  يلي موجزا خمت�رضا  فيما  املعرفة. نورد  لها  التي تخ�صع  التحوالت  )ة( الإبراز  الباحث واالأ�صتاذ)ة( واملتعلم  كل من 

تو�صل اإليه برو�صو يف حتليله:

عنه  ال�صخ�صي  الطابع  اإلغاء  يف  يتمثل  لتعديل  يخ�صعه  االآخرين،  اإىل  الباحث  اإليه  تو�صل  ما  لتبليغ  الب�حث:  عمل 

ويف جتريده من �صياقه: فهو يحذف االأفكار غري املجدية واالأخطاء وامل�صالك الطويلة ويبعد اأي�صا كل ما يتعلق بحوافزه 

الذي يريد حله ويبحث عن  امل�صكل اخلا�س  البحث، ويف�صله عن  التي القاها يف هذا  ال�صخ�صية. كما يحذف الرتددات 

ال�صياق العام الذي تبقى فيه النتائج �صاحلة.

يعترب هذا العمل �رضوريا لتمكني القارئ من معرفة هذه النتائج واالقتناع ب�صالحيتها دون قطع نف�س امل�صار الكت�صافها، 

مع اال�صتفادة يف الوقت نف�صه من االإمكانات التي تتيحها يف اال�صتعمال.

عمل املتعلم)ة(: ينبغي اأن يكون عمل املتعلم)ة( يف بع�س االأحيان م�صابها لهذا الن�صاط العلمي، فمعرفة الريا�صيات 

لي�صت فقط تعلم التعاريف واملربهنات ملعرفة ظروف ا�صتعمالها وتطبيقها. ومن املعروف جيدا اأن ممار�صة الريا�صيات 

تقت�صي االهتمام بامل�صكالت وحلها، اإال اأن حل م�صاألة معينة لي�س اإال جزء من العمل. فاإيجاد االأ�صئلة اجليدة ال يقل اأهمية 

عن اإيجاد حلول لها.

اإذ عليه اأن يعيد ربط املعرفة ب�صياقها واأن  عمل الأ�ضت�ذ)ة(: يعترب عمل االأ�صتاذ)ة( معاك�صا نوعا ما لعمل الباحث، 

يعيد لها طابعها ال�صخ�صي، حتى ت�صبح معرفة خا�صة باملتعلم)ة(، اأي جوابا خا�صا عن ظروف خا�صة ب�صكل تكت�صب فيه 

داللة لديه. ذلك اأن كل معرفة ينبغي اأن تن�صاأ نتيجة تكيف مع و�صعية خا�صة. فاالأ�صتاذ)ة( عليه بالتايل اأن يخلق اإطارا 

ا�صطناعيا، اأي جمتمعا م�صغرا من اأجل التو�صل اإىل و�صعية ديداكتيكية تبدو فيها املعرفة وكاأنها اكت�صفت الأول مرة.

)contrat didactique( :3. التعاقد الديداكتيكي

مادامت الو�صعية الديداكتيكية هي مو�صوع تفاعل بني طرفني اأو اأكرث فاإن ثمة �صوابط تنظم العالقة القائمة بينهم. 

وهكذا يعرف برو�صو )Guy BROUSSEAU, 1982 b( التعاقد الديداكتيكي باعتباره جمموعة القواعد التي حتدد �صري العمل 

وحتديد االأدوار وتوزيع املهام.

يت�صمن هذا التعاقد اأوال قواعد �رضيحة ن�صبيا، غري انه يدمج اأي�صا قواعد �صمنية ال تظهر دائما غايتها الديداكتيكية. 

اإذن فالتعاقد الديداكتيكي هو جمموع القواعد التي تنظم العالقة الديداكتيكية حيث اأغلب هذه القواعد هي �صمنية وفيها ما 

هو �رضيح. ويت�صم التعاقد بتقا�صم امل�صوؤوليات، فامل�صوؤولية االأ�صا�صية لالأ�صتاذ)ة( هي التدري�س، واملهمة االأ�صا�صية للمتعلم)ة( 

الإجناز  الوحيدة  الطريقة  اأن  املعلوم  من  عن�رض.  اأي  خ�صو�صيات  يلغي  ال  الديداكتيكي  فالتعاقد  ذلك  ومع  التعلم،  هي 

الريا�صيات هي البحث وحل بع�س امل�صائل اخلا�صة، واإعادة �صياغة اأ�صئلة جديدة بهذا اخل�صو�س. فاالأ�صتاذ ينبغي اأن 

يقوم بتفوي�س م�صاألة مالئمة dévolution ولي�س تبليغ معرفة. اإذا مت التفوي�س فاإن املتعلم)ة( يدخل يف اللعبة واإذا متكن 
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من  النجاح، يحدث التعلم. ولكن اإذا رف�س املتعلم)ة( امل�صاألة اأو تفاداها اأو مل يقم بحلها، ففي هذه احلالة يكون االأ�صتاذ)ة( 

اأمام واجب اجتماعي ي�صتدعي م�صاعدة املتعلم)ة( وتربير تقدمي م�صاألة �صعبة. وهكذا تقام عالقة حتدد م�صوؤولية كّل من 

االأ�صتاذ)ة( واملتعلم)ة( اجتاه االآخر. 

4. مميزات الو�ضعية الديداكتيكية:

)situation-problème( :الو�ضعية-امل�ض�ألة

 يقت�صي الن�صاط الريا�صياتي اإدماج املفاهيم يف اإطار هدف يروم حل م�صكل من امل�صاكل، وذلك باإ�رضاك املتعلم)ة( يف 

بلورة احللول عن طريق مناق�صة معطيات الو�صعية–امل�صاألة التي تبناها، ويف ا�صتثمار مكت�صباته ال�صابقة من اأجل تطويرها 

واإغنائها اأو التاأكد من ق�صورها وبالتايل جتاوزها من خالل بناء معارف جديدة اأكرث جناعة يف معاجلة امل�صكل املطروح.

)variables didactiques( :املتغريات الديداكتيكية

تتوقف الو�صعية الديداكتيكية على عوامل �صيوؤثر اختيارها على ا�صرتاتيجية حل امل�صاألة. اإن هذه العوامل هي املتغريات. 

يكت�صي البع�س منها اأهمية كبرية، فهي توؤثر ب�صكل قوي يف االإجراءات التي يقوم بها املتعلمون واملتعلمات ويف الت�رضفات 

التي يلجوؤون اإليها خالل اأن�صطة حل الو�صعية–امل�صالة املقرتحة عليهم، نذكر من بني هذه املتغريات:

❏ �صن املتعلم)ة(؛ ❏ املكت�صبات االأولية للمتعلمني واملتعلمات؛ ❏ بع�س املتغريات املرتبطة بالو�صعية–امل�صاألة:

❖ الكلمات وامل�صطلحات الواردة يف ن�س امل�صاألة؛ ❖ �صياغة ن�س امل�صاألة؛ ❖ مقدار االأعداد الواردة يف الن�س؛

❖ اأدوات الر�صم.

اأخرى  بدل  معينة  اأعداد  اقرتاح  باإمكانه  كان  اإذا  فهو  اأخرى،  املتغريات دون  بع�س  التحكم يف  االأ�صتاذ)ة(  ي�صتطيع 

مبا�رضة  حني  االأولية  مكت�صباتهم  وال  االأطفال  �صن  تغيري  من  يتمكن  لن  ذلك  من  بالعك�س  فاإنه  ن�س،  �صياغة  اإعادة  اأو 

و�صلوكاتهم  املتعلمني  اإجراءات  على  توؤثر  والتي  االأ�صتاذ)ة(  فيها  يتحكم  التي  املالئمة  املتغريات  فاإن  وعليه،  الو�صعية. 

وعلى ا�صرتاتيجيته كمدر�س هي املتغريات الديداكتيكية.

طبيعة الو�ضعية الديداكتيكية:

تتميز الو�صعية الديداكتيكية بخا�صيات ويتمثل اأهمها يف طبيعة كونها مفتوحة اأو مغلقة ويف املتغريات املرتبطة بها.

ترتبط طبيعة الو�صعية الديداكتيكية )مفتوحة اأو مغلقة( بطبيعة الو�صعية–امل�صاألة )مفتوحة اأو مغلقة(. تكون و�صعية–م�صالة 

مفتوحة اإذا توفرت عدة اإجراءات وطرق حللها، وتكون هذه الو�صعية مغلقة اإذا توفرت حللها طريقة واحدة على االأكرث.

اإذا كانت الو�صعية امل�صاألة مغلقة فاإن الو�صعية الديداكتيكية املرتبطة بها لن تكون اإال مغلقة اأي�صا وباملقابل من ذلك، 

فاإذا كانت الو�صعية امل�صاألة مفتوحة، فاإن انفتاح الو�صعية الديداكتيكية يبقى م�رضوطا باإمكانات املتعلم)ة( وباملعطيات التي 

يوفرها له االأ�صتاذ)ة( اأثناء احلل. فاإذا كان املتعلم)ة( ال يتوفر اإال على طريقة واحدة فالو�صعية الديداكتيكية تكون مغلقة. 

تبقى  الديداكتيكية  الو�صعية  فاإن  للحل  اإىل عدة طرق  اللجوء  املتعلم)ة( متكنه من  كفايات  اإذا كانت  وبالعك�س من ذلك، 

مفتوحة من جانبه ويرتبط االأمر باالأ�صتاذ)ة(، بحيث اإذا تدخل ب�صكل �صمني اأو �رضيح لتوجيه املتعلم)ة( العتماد طريقة 

خا�صة، فاإن الو�صعية الديداكتيكية تكون مغلقة. اأما اإذا مل يتدخل االأ�صتاذ)ة( واختار املتعلم)ة( طريقة من بني الطرق التي 

يتوفر عليها فاإن الو�صعية تبقى مفتوحة.
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1. االأهداف العامة لتدري�س مادة الريا�ضيات

الكفايات؛ فهي  الفكر وتنمية  التي تعمل على تكوين  الدرا�صية  املواد  اأهم  التعليم االبتدائي، من  الريا�صيات يف  تعترب 

ت�صاهم، من جهة، يف اإمناء القدرات الذهنية للمتعلم)ة(، ومن جهة اأخرى، يف بناء �صخ�صيته ودعم ا�صتقالليته وت�صهيل 

موا�صلة تعلمه الذاتي. كما متكنه اأي�صا من اكت�صاب اأدوات مفاهيمية واإجرائية تنمي لديه ثقافة ريا�صياتية منا�صبة ت�صاعده 

على تعزيز ثقته يف نف�صه، واالندماج يف حميطه االجتماعي واالقت�صادي الذي يتطور با�صتمرار.

وت�صاهم الريا�صيات يف التعليم االبتدائي، اأي�صا، وبجانب املواد الدرا�صية االأخرى، يف حتقيق املوا�صفات املنتظرة يف 

ملمح املتعلم)ة( بعد اإمتام الدرا�صة بالتعليم االبتدائي. وذلك بتمكينه من تنمية كفايات قابلة للتحويل يف خمتلف املجاالت، 

ت�صعبها وتعقيداتها،  اليومية يف  اإىل احلياة  الدرا�صية االأخرى، و�صوال  العلمية واملواد  الريا�صيات والتن�صئة  انطالقا من 

وتتمثل هذه الكفايات يف البحث والنمذجة واال�صتدالل وحل امل�صائل والتوا�صل والتعلم الذاتي.

واعتبارا للتكامل الواجب حتقيقه بني خمتلف االأ�صالك واملراحل التعليمية، ال بد من االنطالق من مبداإ هام يتمثل يف 

املتعلم)ة( تكوينا يتكامل فيه  اأ�صا�صية ت�صتهدف تكوين  الريا�صيات، مبختلف مكوناتها، عملية تربوية  كون تدري�س مادة 

اجلانب املعريف واجلانب الوجداين واجلانب املهاري.

وهذا التكامل يف اأبعاده الفكرية والنف�صية واالجتماعية كفيل بتمكني املتعلم)ة( من:

❏ بناء واكت�صاب املفاهيم واملعارف واملهارات والتقنيات؛

❏ تنمية ا�صتعداداته، واإغناء قدراته يف جماالت البحث واملالحظة والتجريد واال�صتدالل والدقة يف التعبري؛

❏ اكت�صاب املفاهيم الريا�صياتية الالزمة لفهم وا�صتيعاب حمتويات باقي املواد، وخا�صة منها العملية والتكنولوجية؛

❏ جعل املتعلم)ة( يتخذ مواقف اإيجابية جتاه مادة الريا�صيات.

اإن اعتماد مفهوم ريا�صياتي معني واإدراجه �صمن برنامج م�صتوى ما يقت�صي الوعي مبا ياأتي:

❏ ا�صتح�صار خمتلف اجلوانب/ال�صريورات التي اأدت لبناء املفهوم الريا�صياتي؛

❏ حتديد امتدادات املفهوم الريا�صياتي يف باقي املواد الدرا�صية؛

❏ حتديد امتدادات املفهوم الريا�صياتي يف احلياة اليومية؛

ولكي ي�صبح املفهوم يف متناول املتعلم)ة( ينبغي:

❏ نقله ديداكتيكيا واإعطاوؤه البعد العملي املناوالتي كلما اأمكن ذلك؛

❏ اإثارة رغبة التحدي لدى املتعلم)ة(؛

❏ حتفيزه لالإقبال على تعلم الريا�صيات وا�صتثمارها الأجل النجاح يف حياته؛

❏ تعزيز ثقته بنف�صه من خالل القدرة على تعلم الريا�صيات والتمكن من التفكري املنطقي والريا�صياتي؛

❏ ا�صتح�صار اخلطاإ واأهميته.

الجزء الثاين
 التوجيهات الرتبوية والربامج الدرا�ضية

 اخلا�ضة بالريا�ضيات 
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وديداكتيكية بيداغوجية  توجيهات   .2

1.2. االأ�ض�س واملبادئ املوجهة لالإطار املنهجي للريا�ضيات

1.1.2. النهج الريا�ضياتي  وحل امل�ضائل

تربوية  واختيارات  ثوابت  مبثابة  واملبادئ،  االأ�ص�س  من  جمموعة  وفق  للريا�صيات  العام  املنهجي  االإطار  ينتظم 

ت�صكل خلفية نظرية وحمددات منهجية للممار�صات البيداغوجية داخل االأق�صام، والتي تظهر ب�صكل جلي يف االإجراءات 

والرتتيبات والتدخالت التي ميار�صها االأ�صتاذ)ة( لقيادة املتعلم)ة( من اأجل تنمية وتطوير كفاياته يف العد واحل�صاب ويف 

الهند�صة والقيا�س وتنظيم البيانات وحل امل�صائل.

ويف مقدمة املحددات املنهجية، اعتماد الريا�صيات اأ�صا�صا على النهج الريا�صياتي وحل امل�صائل، حيث تعد الو�صعيات 

امل�صاألة ذات  الريا�صياتية وجماال ال�صتثمارها واإغنائها. ولكي تكون الو�صعية  لبناء املعرفة  للتعلم ومنطلقا  امل�صاألة حافزا 

املكت�صبات  اإر�صاء  اأو  بناء  �صيتم من خالل حلها  التي  املنا�صبة  امل�صاألة  اختيار  اأن يرتكز ت�صميمها على  معنى وداللة يجب 

لتن�صيط  اأداة  بل  التجاوز،  مبتذلة وال �صعبة  �صهلة  اأن�صطتها  تكون  اأال  ينبغي  اإذ  )مفاهيم، طرق وتقنيات(،  الريا�صياتية 

ميكانيزمات التعلم الذاتي، وو�صيلة ال�صتثارة احلوافز الداخلية للمتعلم)ة(.

وتقدم الو�صعية امل�صاألة عادة من خالل متثيلها مبوقف م�صخ�س اأو �صورة اأو ر�صم اأو ن�س لغوي، اأو عرب بع�س هذه 

العنا�رض اأو جميعها، على اأ�صا�س اأن تكون هذه التمثيالت جميعها وظيفية و�صمن �صياق، واأن تراعي اخل�صائ�س النف�صية 

واالجتماعية للمتعلم)ة( واأن تكون م�صتمدة، كلما اأمكن ذلك، من واقعه املعي�س.

اإن جناح املتعلم)ة( يف حل الو�صعية امل�صاألة اأمر مرتبط مبدى توفق االأ�صتاذ)ة( يف ح�صن اختيارها ومتريرها، ومبدى 

قدرة املتعلم)ة( على ا�صتثمار معارفه ومهاراته الريا�صياتية.

ولكي حتقق الو�صعية امل�صاألة االأهداف الرتبوية والتعلمية املن�صودة منها، ينبغي على االأ�صتاذ)ة( اأن يعمل بالتوجيهات 

االآتية:

❏  اختيار م�صائل منا�صبة ويف متناول املتعلم)ة(، اعتمادا على متثالته وبا�صتح�صار املفاهيم واملهارات الريا�صياتية 

الواجب اكت�صابها وتعبئها؛

❏ تقدمي التعليمات امل�صاعدة على الفهم، ومد املتعلم)ة( مبختلف الدعامات الديداكتيكية املي�رضة؛

❏ تنظيم العمل داخل الق�صم، اإما ب�صكل فردي اأو يف جمموعات، ح�صب ما متليه الو�صعية امل�صاألة املقرتحة؛

❏ اجتناب تقدمي امل�صاعدة اإال ل�رضورة جد ق�صوى ت�صتدعي ذلك؛

❏ ت�صجيع املتعلم)ة( على حل امل�صائل وعر�س نتائج عمله والتحقق من �صحتها ومناق�صتها مع زمالئه؛

❏ تنظيم املناق�صة وتي�صري تقا�صم احللول وتنويع االختيارات واال�صرتاتيجيات؛

❏  تقبل االأخطاء خالل اال�صتغال على حل امل�صائل، على اعتبار اأن اخلطاأ يندرج �صمن �صريورة التعلم بل ويالزمها، 

االأمر  تعلق  �صواء  لالأ�صتاذ)ة(  التعليمية  املمار�صات  لتطوير  �رضوري  اأمر  وا�صتثماره  حتليله  على  فالعمل  لذلك 

باختيار اأ�صاليب التعليم املنا�صبة، اأو بتحديد اأ�صاليب وا�صرتاتيجيات التقومي واملعاجلة والدعم، عالوة على ما يلعبه 

من دور يف الك�صف عن اال�صرتاتيجيات التي ي�صلكها املتعلم)ة( اأثناء بحثه عن حل الو�صعية امل�صاألة؛
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❏  العمل على التطوير الذاتي ملعارفه الريا�صياتية والأ�صكال تقدميها، واحلر�س على حتليل ممار�صاته البيداغوجية 

وتعديلها، مبا يجعلها ت�صتجيب حلاجات جميع املتعلمات واملتعلمني مبن فيهم ذوي االحتياجات اخلا�صة.

كما ينبغي اأن ت�صمح الو�صعية امل�صاألة للمتعلم)ة(:

❏ قراءة وتنظيم وتاأويل املعلومة؛

❏ القيام باأبحاث وحماوالت الإيجاد حلول؛

❏ �صياغة تخمينات اأو فر�صيات؛

❏ تطبيق طرق اأو تقنيات و�صياغة ا�صتدالل اأو برهنة؛

❏ التحقق من النتائج وتاأويلها؛

❏ �صياغة اأجوبته وعر�صها.

2.1.2. املبادئ املوجهة لالإطار املنهجي للريا�ضيات

اإن �صريورة تعليم وتعلم الريا�صيات وبناء مفاهيمها والتحكم فيها، وفق املقاربة بالكفايات، تقت�صي ا�صتح�صار عدة 

اعتبارات، ومراعاة املبادئ الديداكتيكية االأ�صا�س التالية:

✺  مبداأ التدرج وال�ضتمرارية: بناء املفاهيم الريا�صياتية �صريورة م�صتمرة، لذا من املفرو�س اإك�صابها ب�صكل تدريجي 

ومنهجي، وتكرار ا�صتعمالها يف فر�س متنوعة، كما اأن اإدراك املتعلم)ة( لهذه املفاهيم ياأخذ بعدا اأعمق من �صنة 

اإىل اأخرى، لذا من املهم اأن يكت�صب املتعلم)ة( هذه املفاهيم ب�صورة لولبية حلزونية؛ مبعنى اأنها تتو�صع وتتطور 

اأكرث فاأكرث ب�صكل م�صتمر ومن مرحلة الأخرى.

✺  مبداأ النطالق من املح�ضو�س اإىل املجرد: يعي�س االأطفال عموما يف عامل حم�صو�س، ومادة الريا�صيات هي 

اأول لقاء لهم مع العامل املجرد، وبالتايل فاالأ�صتاذ)ة( مطالب باالنطالق من املعرفة احل�صية املبنية على احلوا�س 

و�صوال اإىل الفهم؛ اأي املعرفة املجردة.

✺  مبداأ الرتكيز على بن�ء املفهوم الري��ضي�تي: ي�صتدعي بناء املفاهيم الريا�صياتية مراعاة التدرج واال�صتمرارية 

داخل نف�س امل�صتوى وعرب امل�صتويات الدرا�صية املوالية؛ تبعا ملعطيني اأ�صا�صيني: اخل�صائ�س ال�صيكومنائية للمتعلم)ة( 

املالحظة،  املناولة،  )االكت�صاف،  امللمو�س  اأو  املح�صو�س  من  انطالقا  يتم  فبناوؤها  الريا�صياتي؛  املفهوم  وتطور 

الفرز، الت�صنيف، املقارنة، الرتتيب( و�صوال اإىل املجرد. وي�صتند التجريد اإىل العمليات العقلية والقدرات املعرفية 

البيداغوجية  واملعينات  والو�صائل  التقنيات  وتوظيف  ا�صتخدام  ي�صتدعي  كما  لديه،  التفكري  ومهارات  للمتعلم)ة( 

املنا�صبة لتعلم الريا�صيات. واإقدار املتعلمات واملتعلمني على �صبط املفاهيم الريا�صياتية والتحكم يف تقنياتها، يتطلب 

من االأ�صتاذ)ة( اأن يكون متحكما يف تدري�صية الريا�صيات، واعيا بتطور املفاهيم الريا�صياتية باملدر�صة االبتدائية، 

ملما باال�صرتاتيجيات التي يعتمدها املتعلم)ة( يف التفكري والفهم، متمكنا من طرق واأ�صاليب تدري�س الريا�صيات، 

قادرا على تطوير وجتديد وحت�صني ممار�صته ال�صفية بالبحث والتكوين الذاتي.

✺  مبداأ ا�ضتعم�ل اخلط�ب الري��ضي�تي ال�ضليم: من املعلوم اأن الريا�صيات باملدر�صة االبتدائية تدر�س باللغة العربية، 

هذا االأمر يقت�صي احلر�س على ترويج خطاب ريا�صياتي بلغة عربية �صليمة تنا�صب امل�صتوى اللغوي واالإدراكي 

للمتعلمات واملتعلمني، مع جتنب اخلطاب الدارج العامي؛ ذلك اأن التمكن من الريا�صيات يتطلب اأي�صا التمكن من 

مفاهيمها ولغتها ب�صكل ريا�صياتي �صليم ودقيق.
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✺  مبداأ التحكم يف العملي�ت احل�ض�بية عرب الإكث�ر من التم�رين املتك�فئة: تعترب عمليات اجلمع، الطرح وال�رضب 

على  م�صتمر،  ب�صكل  واملتعلمني  املتعلمات  تدريب  فم�صاألة  وبالتايل  االبتدائية،  باملدر�صة  الريا�صيات  تعلم  اأ�صا�س 

التحكم يف هذه العمليات اأمر غاية يف االأهمية، اإما من خالل احل�صاب الذهني اأو االإجناز العمودي لها. كما اأن 

االإكثار من التمارين املتكافئة ي�صاهم ب�صكل كبري يف متكن املتعلمات واملتعلمني من املفاهيم الريا�صياتية ويف اإجناز 

العمليات احل�صابية والتحكم فيها؛ بحيث تعمل هذه التمارين على تثبيت وتر�صيخ التقنيات الريا�صياتية ب�صكل قوي 

لدى جميع املتعلمات واملتعلمني.

الفائدة،  بالغة  بيداغوجية  اأهمية  يكت�صي  الذهني  فاحل�صاب  ال�صابق،  باملبداإ  عالقة  الذهني:  احل�ض�ب  اعتم�د  ✺  مبداأ 

االأعداد والعمليات  ب�صكل متكرر وبا�صتمرار، يف ترابط مع درا�صة  ن�صاط عقلي ووظيفي مندمج ميار�س  فهو 

احل�صابية، ويتوخى متكني املتعلم)ة( من »الطالقة احل�ض�بية«؛ مبعنى اإك�صاب املتعلم)ة( القدرة على االإجابة بدقة 

وب�رضعة كبرية على االأ�صئلة ال�صفهية والكتابية املرتبطة بالعد واحل�صاب، حتى يت�صنى للمتعلمات واملتعلمني الرفع 

ا�صتعمال و�صائل وتقنيات  املهارة  الدرا�صية. ويتطلب تطوير هذه  ال�صنوات  انتقالهم يف  من درجة حتكمهم عرب 

فعالة، من بينها بطاقات االأعداد )11 بطاقة: من البطاقة 0 اإىل البطاقة 10(، التي ميكن اعتمادها ب�صكل يومي وملدة 

ق�صرية ترتاوح ما بني 3 و5 دقائق يف اإجناز عدد من العمليات املتنوعة. )التعرف، الرتتيب، املقارنة، املجاميع 

اجلزئية اإىل حدود 9+9، والطرح اإىل حدود 9-18، وال�رضب اإىل حدود 9*9.

وتكمن اأهمية اعتماد تقنية »بطاقات االأعداد« يف كونها: 

❏  توفر للمتعلم)ة( املتعة واحلافزية التي جتعله ينخرط بكل تلقائية يف اأن�صطة احل�صاب الذهني ويتفاعل معها بحما�س 

وبدون ملل؛

❏  تنمي فيه روح التحدي واملناف�صة عن طريق الرغبة يف حتقيق �رضعة اإجناز عالية وبوترية اأداء كبرية )اإجناز اأكرب 

عدد من العمليات يف اأقل وقت ممكن(؛

جمموعات  اإطار  يف  اإما  جماعي،  اأو  ثنائي،  اأو  فردي،  عمل  �صكل  يف  الذهني  احل�صاب  اأن�صطة  بتنظيم  ❏  ت�صمح 

م�صغرة اأو يف اإطار جماعة الق�صم ككل؛

❏ تتيح فر�صة التمرن خارج الف�صل الدرا�صي، يف ال�صاحة مع االأ�صدقاء اأو يف البيت مع اأفراد االأ�رضة واالأقارب.

✺  مبداأ توظيف املعين�ت الديداكتيكية: تتجلى اأهمية الو�صائل التعليمية يف جمال الريا�صيات يف كونها ت�صاعد املتعلم)ة( 

الو�صائل  )ا�صتخدام  العملية  املهارات  واإمناء  �صحيحة،  ب�صورة  املجردة  الريا�صية  املفاهيم  واكت�صاب  اإدراك  على 

الهند�صية( واقت�صاد اجلهد والوقت. وتتنوع الو�صائل التعليمية واملعينات الديداكتيكية ح�صب وظائف كل واحدة منها:

❖  كرا�ضة اأو كت�ب املتعلم)ة(: وهي اأداة عملية م�صرتكة بني االأ�صتاذ)ة( واملتعلم)ة( تتميز بالتدرج البيداغوجي 

يف ترتيب االأن�صطة، وت�صمح باإمكانية اإعادة ا�صتثمارها يف حتليل اأخطاء املتعلمات واملتعلمني وتنويع املداخل 

واملقاربات البيداغوجية؛

❖  دفرت الدرو�س: اإن توفر املتعلم)ة( على الكرا�صة ال يغني عن �رضورة دعمها بدفرت الإجناز االأن�صطة لكونه 

ي�صمح بتتبع مراحل اإجناز املتعلم)ة( حلل ن�صاط ريا�صياتي معني؛
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❖ الو�ض�ئل التعليمية ح�ضب مكون�ت الربن�مج: من املعلوم اأن الريا�صيات تتكون من خم�صة جماالت اأ�صا�س وهي:

امل�صائل،  البيانات، واأن�صطة حل  القيا�س، واأن�صطة تنظيم ومعاجلة  الهند�صية، واأن�صطة  العددية، واالأن�صطة  االأن�صطة 

وكل منها يتطلب نوعا خا�صا من الو�صائل واملعينات، وميكن ت�صنيفها اإىل:

و�صور  ر�صوم  األوان،  وبطاقات  والربامن  الـمح�صبة  االأ�صياء،  عينات  قبيل:  من  احل�صاب  يف  ت�صتعمل  ❏  و�صائل 

وغريها...

وال�صبكات  واالأن�صوخ  والربكار  واملزواة  واملنقلة  امل�صطرة  مثل  الهند�صي:  واالإن�صاء  الر�صم  يف  ت�صتعمل  ❏   و�صائل 

الرتبيعية وبرامن لتدري�س الهند�صة...

❏  و�صائل ت�صتعمل يف القيا�س كاخليوط وامل�صطرة املدرجة وامليزان وال�صنجات واملرت واللرت وغريها...

وجتدر االإ�صارة اإىل اأن الو�صيلة التعليمية لها ا�صتعماالت متعددة بح�صب الهدف التعليمي املتوخى، فقد متثل و�صيلة 

انطالق يف التعلمات اجلديدة اأو و�صيلة بناء اأو حتقق )املح�صبة مثال(. اإال اأنه ينبغي م�صاعدة املتعلم)ة( على الو�صول اإىل 

التجريد من خالل جتاوز بع�س الو�صائل التعليمية وح�صن ا�صتعمال اأخرى )الو�صائل الهند�صية(.

واالقت�صادي  االجتماعي  املحيط  يف  قوي  ب�صكل  حا�رضة  املح�صبة  اأ�صبحت   :)La calculatrice( املح�ضبة    ✺

والثقايف للطفل، وهي اليوم يف متناول اجلميع؛ اإذ جندها يف البيت، واملحالت التجارية، واملعاهد العليا، االأمر 

الذي ي�صتدعي اإدراجها يف املدر�صة االبتدائية من ال�صنة االأوىل، لتعريف املتعلم بوظائفها وبكيفية ا�صتعمالها، كما 

تعترب اأداة فعالة يف اإطار التقومي التكويني الذاتي خالل اإجناز العمليات احل�صابية.

اإمكانيات  خالل  من  وتعلمها  الريا�صيات  تدري�س  يف  اأ�صا�صية  اأدوارا  الرقمية  املوارد  تلعب  الرقمية:  ✺   املوارد 

ا�صتثمارها يف تنويع طرائق التدري�س، ودعم العملية التعليمية التعلمية باإغناء م�صامني ومنهجيات الكتب املدر�صية، 

وبالتايل فاملوارد الرقمية ذات طبيعة تربوية مكملة.

وميكن مثال ا�صتعمال املوارد الرقمية كو�صائل تعليمية تعلمية لتمثيل بع�س الو�صعيات الريا�صياتية، اأو توظيف االآلة 

احلا�صبة وبع�س الربامن اخلا�صة بتدري�س الريا�صيات كاأداة للتق�صي وفق النهج العلمي اأوالريا�صياتي، من اأجل �صياغة 

فر�صيات، اأو التحقق من �صحة اأجوبة، اأو اكت�صاف ومتحي�س خا�صيات اأو تقنيات معينة.

✺   العدة البيداغوجية التكميلية: وهي عبارة عن �صت كرا�صات، ت�صم كل واحدة منها �صل�صلة من االأن�صطة والتمارين، 

تغطي جماالت الريا�صيات بجميع م�صتويات التعليم االبتدائي. وتتميز اأن�صطة هذه العدة بـ:

❏ تغطيتها ملحتوى خمتلف املجاالت امل�صمونية واملهارية اخلا�صة مب�صتويات التعليم االبتدائي؛

❏ ترتيبها ح�صب التدرج املنطقي للمحتويات كما هي واردة يف املنهاج الدرا�صي؛

❏ اأهميتها يف معاجلة اأخطاء وتعرثات املتعلمات واملتعلمني عرب اال�صتغال على متارين منا�صبة لنوع تلك التعرثات.

وميكن ا�صتثمار هذه العدة باال�صتئنا�س بالتوجيهات التالية:

❏ اال�صتغال اليومي للتمارين املدرجة يف الكرا�صات ملدة 10 دقائق؛

❏ ا�صتثمارها يف اإجناز االأن�صطة املنزلية فرديا؛

❏ ا�صتعمالها خالل ح�ص�س التقومي والدعم.
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✺ مبداأ النمذجة الريا�ضياتية

تتطور العلوم وتعظم حداثتها كلما كانت معالجتها ب�صكل ريا�صياتي وكلما اأمكنت عملية نمذجة نظرياتها وقوانينها في 

�صكل نماذج ريا�صياتية ت�صاعد على تف�صير النتائج والتنبوؤ من خاللها، ومن خالل تلك النماذج اأ�صبح العالم قابال للفهم 

في كثير من الظواهر، اإذ اأن المتعلمين في حاجة اإلى ريا�صيات اأكثر نفعية في حياتهم اليومية وي�صهم تعلمها في  اعدادهم 

لمواجهة التحديات الكبيرة والمت�صارعة م�صتقبال.

الريا�صياتية،  غير  المواقف  االأ�صا�صية  الريا�صياتية  المعارف  بين  تج�صير  تمثل  جوهرها  في  الريا�صياتية  والنمذجة 

بنماذج  التي تواجههم يمكن تمثيلها  الم�صكالت  الحقيقي، واأن  الريا�صيات والعالم  العالقة بين  اأنف�صهم  المتعلم  اإذ يعرف 

ريا�صياتية وحلها وبمناق�صة الحلول الممكنة يمكن الخروج بتنبوؤات ومفاهيم ريا�صياتية جديدة.

والنمذجة هي تطبيق الريا�صيات في معالجة م�صاكل واقعية في الحياة م�صاكل في الريا�صيات نف�صها اأو م�صاكل في علوم 

الم�صاألة وحلها، واختيار  التعامل مع هذه  ثم  اإلى م�صاألة ريا�صياتية  الحياتية  الم�صكلة  اأخرى، وذلك عن طريق تحويل 

اأف�صل الحلول التي تتنا�صب مع طبيعة الم�صكلة المعالجة، ومن ثم التعميم والتنبوؤ.

كما اأنها عملية تت�صمن مالحظة الظاهرة، وتخمين العالقات، وتطبيق التحليالت الريا�صياتية )خا�صيات، قوانين، 

يحاول  اإذ  منظمة،  تعميم  عملية  فهي  وبذلك  النموذج،  تف�صير  واإعادة  ريا�صياتية  نتائج  اإلى  والتو�صل  عالقات...(، 

النموذج الريا�صياتي و�صف العالقات الريا�صياتية لمجموعة من الم�صكالت.

م�صاألة  اإلى  الحياتية  الم�صكلة  تحويل  تت�صمن  التي  العملية  لكونها  للريا�صيات  تطبيقات  هي  الريا�صيات  في  والنمذجة 

ريا�صياتية يتم حلها، مما يمكن من التو�صل اإلى تنبوؤات وتعميمات جديدة.

وتهدف النمذجة يف الريا�صيات اإىل :

❏ اإك�صاب المتعلم نماذج تفكيرية من خالل التعامل مع منطق العقل ومبرراته، وتنظيم م�صارات التفكير.

❏  تمكن المتعلم)ة( من التعبير عن اأفكاره بخطوات تفكيرية في حل الم�صكالت، ومعالجتها على اأ�ص�س مو�صوعية 

وعلمية، وكذا تمييز بين اأنماط التفكير المختلفة.

❏  تنمي لدى المتعلم والمتعلمة القدرة على حل م�صكالت تعليمية معينة في عدة مجاالت، بمعنى انتقال اأثر التعلم من 

نمط تفكيري معين من خالل ا�صتعمال النمذجة الريا�صياتية اإلى مواطن اأخرى غير المادة التعليمية / التعلمية.

✺  التقويم الت�ضخي�ضي للم�ضتلزم�ت: ويكون في بداية ال�صنة الدرا�صية، وهو تقويم يفيد في معرفة مكت�صبات ال�صنوات 

ال�صابقة، والك�صف عن مواطن الخلل في تح�صيل المتعلمات والمتعلمين. ويتم بناوؤه باالعتماد على االأطر المرجعية 

لل�صنوات الدرا�صية ال�صابقة الخا�صة بكل مجال/عملية على حدة؛ حيث يتم توزيع االأ�صئلة المتعلقة بمحور ما بت�صل�صل 

لولبي حلزوني؛ وبهذه الطريقة يمكن التحديد الدقيق لمكمن الخلل في تح�صيل المتعلم)ة( انطالقا من تحليل اإجاباته، 

وبالتالي ي�صهل دعمه وعالجه؛

تتخلل عملية  التي  العملية  االإجراءات  الح�صة، وهو مجموعة من  اأو  الدر�س  يتخلل مراحل  التكويني:  ✺  التقويم 

المتعلم)ة( من المفهوم الجديد/التقنية الجديدة، عن طريق تحديد جوانب  التدري�س بهدف ت�صخي�س مدى تمكن 

ال�صفية،  الممار�صة  الحين وت�صحيح  في  لمعالجتها  ال�صعف  التدري�س، ومواطن  لتعزيزها وتعزيز طرق  القوة 

فكلما كان العالج مبكرا كان ذلك اأف�صل.

وميكن ا�صتعمال عدة تقنيات وو�صائل يف هذا االإطار؛ لعل اأهمها االألواح؛ بحيث ت�صهل تعرف االأ�صتاذ)ة( على اجلواب 
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ال�صحيح من اخلطاإ، ومنه ي�صتطيع تقدمي الدعم واالإر�صاد املنا�صب للمتعلم)ة( مبا�رضة.

مدته  ق�صري  رائز  اإجراء  ميكن  معينة  وحدة  تدري�س  من  االنتهاء  فعند  الق�صرية؛  الكتابية  الروائز  اعتماد  ميكن  كما 

ترتاوح ما بني 5 و10 دقائق، يت�صمن يف حدود 5 اأ�صئلة على االأكرث، تكون منتقاة بعناية، لي�س الهدف منها اإجراء اختبار 

جزائي، بل هو اإجراء بغاية التعلم. وت�صاعد الروائز الق�صرية يف اإعطاء �صورة عن اأداء املتعلمات واملتعلمني واالأ�صتاذ)ة( 

الدعم واملعاجلة  االأ�صتاذ)ة( مراجعة طريقة تدري�صه، وكذا تقدمي  اأن وجود متعرثين يتطلب من  على حد �صواء؛ بحيث 

للمتعرثين قبل ال�رضوع يف تقدمي املحتوى اجلديد؛

✺  التقومي الإجم�يل: وي�صمى اأي�صا بالتقومي البعدي اأو اجلزائي اأو النهائي؛ وقد يكون اإ�صهاديا، ويتم هذا النوع من 

التقومي يف نهاية در�س، اأو مرحلة، اأو اأ�صدو�س، اأو �صنة درا�صية. ويهدف اإىل حتديد النتائج الفعلية للتعلم ومدى 

حتقق الكفاية. ويتم بوا�صطة التقومي االإجمايل و�صع التقديرات الكمية والنوعية، واحلكم على م�صتوى املتعلمات 

واملتعلمني، وبالتايل اتخاذ القرارات املنا�صبة ب�صاأن حت�صيلهم اأو تفييئهم اأو انتقالهم اإىل م�صتوى اأرقى.

ومن حوامل هذا النوع من التقومي يف مادة الريا�صيات جند املراقبة امل�صتمرة واالمتحان املوحد على �صعيد املوؤ�ص�صة 

التعليمية واالمتحان االإقليمي املوحد اخلا�س بامل�صتوى ال�صاد�س االبتدائي. وتعترب املراقبة امل�صتمرة تقوميا مرحليا تهدف 

اإدماجها عند كل مرحلة، كما تقوم بالوظيفة  املتعلمات واملتعلمني يف املوارد وقدرتهم على  التحقق من مدى حتكم  اإىل 

اجلزائية نظرا العتمادها يف اتخاذ قرارات نهاية ال�صنة الدرا�صية.

✺  ا�ضتثم�ر الأخط�ء: يعترب اخلطاأ، يف اإطار املقاربة بالكفايات، جزءًا من �صريورة التعلم، ينتج عن تفاعل املتعلم)ة( 

مع املعرفة وبالتايل، فاإن االأ�صتاذ)ة(مطالب با�صتثمار اأخطاء املتعلمات واملتعلمني يف م�صارين:

✺  م�ض�ر الدعم واملع�جلة: حتتل املعاجلة مكانة اأ�صا�صية يف �صريورة التعلم؛ اإذ تعترب فر�صة لرت�صيخ مواطن القوة، 

االأخطاء  لت�صحيح  وحمطة  جهة،  من  واملتعلمني  املتعلمات  ت�صيب  قد  التي  التعرثات  تراكم  من  للوقاية  واأداة 

ومعاجلتها حتى ال ت�صكل عائقا اأمام التعلمات الالحقة من جهة اأخرى. وتتمثل منهجية ا�صتثمار االأخطاء من اأجل 

حت�صني التعلم يف اخلطوات التالية:

❏  الك�صف عن مواطن القوة اأواخللل يف اإجنازات املتعلمات واملتعلمني من خالل ر�صد منهجي لالأخطاء اعتمادا على 

�صبكات خا�صة بذلك؛

❏ حتليل االأخطاء عن طريق حتديد م�صادرها واأ�صبابها وكذا اأنواعها وكيفيات عالجها؛

❏ تكوين جمموعات ح�صب درجة التحكم: فئة املتحكمني، فئة املتو�صطني ثم فئة الـمتعرثين؛

❏ اقرتاح اأن�صطة داعمة منا�صبة لكل فئة؛

❏ تقومي اأثر االأن�صطة الداعمة من اأجل التطوير والتح�صني امل�صتمر لنوعية التدخالت.

✺  م�ض�ر حت�ضني طرق التدري�س: ينبغي اأن يحظى ا�صتثمار اأخطاء املتعلمات واملتعلمني خالل تخطيط واإجناز احل�ص�س 

الدرا�صية، باأهمية بالغة واأن يرتبط ارتباطا ع�صويا بها، �صواء فيما يتعلق باالأن�صطة ال�صفهية اأو االأن�صطة الكتابية:

خالل  �صفهيا  واملتعلمون  املتعلمات  يرتكبها  التي  االأخطاء  بر�صد  االأ�صتاذ)ة(  يقوم  ال�صفهية  لالأن�صطة  ❏   بالن�صبة 

اأن�صطة  تخطيطهم واإجنازهم ملختلف االأن�صطة التعلمية اليومية؛ وي�صتثمر هذه االأخطاء يف اإعادة تنظيم وتطوير 

املتعلم)ة(، مع احلر�س على اإعطاء الفر�صة للمتعلمات واملتعلمني للتعبري عن اآرائهم حول االأجوبة، والرتكيز 

على مناق�صة اال�صرتاتيجيات الفردية التي اعتمدت يف االأجوبة اخلاطئة، وذلك بهدف حتديد االأخطاء وتعرف 
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اأنواعها وت�صنيفها، جماعيا، واقرتاح اال�صرتاتيجيات البديلة ل�صياغة االإجابات ال�صحيحة.

اأما بالن�صبة لالأن�صطة الكتابية خالل اإجناز الدر�س، فيتتبع املدر�س اأعمال املتعلمات واملتعلمني، وير�صد االأخطاء االأكرث 

الفردية  ا�صرتاتيجياتهم  الرتكيز على تو�صيح  اإجاباتهم، مع  بتقدمي  يطالبهم  ثم  التعلمات؛  بناء  اأهمية يف  لها  ترددا والتي 

التي اعتمدوها يف هذه االأجوبة. وت�صتثمر خمتلف التدخالت جماعيا، للو�صول اإىل حتديد االأخطاء وت�صنيفها وتعرف 

م�صادرها/اأو اأ�صبابها لتتم معاجلتها، اآنيا، وبرتكيز اأكرث خالل مرحلة التقومي والدعم.

2.2. االإطار املنهجي:

مير تعليم وتعلم الريا�صيات تبعا لالإطار املنهجي املعتمد لت�رضيف املقاربة بالكفايات،حيث يتم بناء مفاهيم الريا�صيات 

واإر�صاوؤها، عرب االأن�صطة التعليمية التعلمية واملراحل االآتية:

1.2.2. اأن�ضطة البناء: 

من  تتكون  االأوىل،  بالدرجة  للمتعلم)ة(  املعرفة  اكت�صاب  يف  االأ�صا�صي  الدور  فيها  يعود  االأن�صطة  من  جمموعة  هي 

البناء من خالل خمتلف احللول التي  التقنية.  ويتم هذا  اأو  اأو املهارة  جمموعة من الو�صعيات الهدف منها بناء املفهوم 

يتو�صل اإليها املتعلمات واملتعلمون. وتنجز هذه االأن�صطة ب�صكل تدريجي تبعا الأهميتها ودرجة اإ�صهامها يف حتقيق الكفاية، 

اكت�صاب  اأو  الريا�صياتي  املفهوم  ببناء  له  ت�صمح  تعلمية  و�صعيات  يف  جمموعته  مع  للمتعلم)ة(  الذاتي  باالنخراط  وتت�صم 

التقنية الريا�صياتية املرتبطة بالدر�س امل�صتهدف. ومن هذه احللول ينطلق االأ�صتاذ)ة( بتعاون مع متعلميه يف حوار يتقبل 

النتائج، منظما وم�صححا لها، وم�صتعمال كل املقاربات مل�صاعدتهم على بناء املفهوم، ومن خالل التوا�صل  فيه خمتلف 

فعاليتها  تبينت  التي  الريا�صيات  تعلم  ا�صرتاتيجيات  اأهم  من  يعترب  الذي  التعاوين  التعلم  يتحقق  واملتعلمني  املتعلمات  بني 

وم�صاهمتها يف حت�صني م�صتوى االكت�صاب لدى املتعلمات واملتعلمني والرفع منه، اإ�صافة اإىل تدريب املتعلم)ة( على التعاون 

والتقا�صم والتقومي التباديل اأو البيني.

2.2.2.  اأن�ضطة الرتيي�س:

يعود الدور الرئي�صي فيها للمتعلم)ة(، اإذ تعترب و�صعيات هذه املرحلة منا�صبة ال�صتثمار وتوظيف االأدوات املفهومية 

التي اكت�صبها املتعلم)ة( يف املرحلة ال�صابقة، كما ميكن اأن يكون لالأن�صطة الرتيي�صية امتدادات وا�صتخدامات عملية تتجلى يف 

ا�صتثمارها يف احلياة اليومية ويف االأن�صطة املندجمة.

3.2.2. اأن�ضطة التقومي:

يندرج هذا التقومي كمرحلة قائمة بذاتها �صمن �صريورة در�س الريا�صيات. ويبقى الهدف الرئي�س من التقومي حت�صني 

نهاية  عند  بالفعل  اكت�صابه  مت  وما  تعلمية  اأهداف  من  ت�صطريه  يتم  ما  بني  الفارق  حتديد  عرب  الريا�صيات،  وتعلم  تعليم 

الدر�س، من خالل املنجزات الكتابية على االألواح اأو الكرا�صة اأو يف دفرت املتعلم)ة(. وتعترب االأن�صطة التقوميية منا�صبة 

لتقومي ح�صيلة مكت�صبات املتعلمات واملتعلمني من الدر�س، واأداة هذا التقومي جمموعة من الو�صعيات والروائز التي تغطي 

خمتلف جوانب االأن�صطة التي �صبقت ممار�صتها.

ولالإ�صارة فالتقومي يف مادة الريا�صيات يجب:

❏   اأن يت�صم بال�صمولية واال�صتمرارية، واأن يوفر معلومات دقيقة حول مكت�صبات املتعلم)ة( و�صعوباته التعلمية وكذا 
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فاعلية الطرائق؛

❏   اأن ميكن املتعلم)ة( من اال�صتئنا�س بالتقومي الذاتي والتعود على ممار�صته الأجل حت�صني قدراته على حل امل�صائل 

الريا�صياتية وعلى تطوير املفاهيم واملهارات الريا�صياتية والتفكري الريا�صياتي وال�صلوكات االإيجابية جتاه التقومي 

يف بعده التكويني؛

الفوري  للدعم  فاعلة  ا�صرتاتيجية  وبناء  لالأ�صتاذ)ة(  املرحلية  التخطيطات  وتطوير  لال�صتثمار  فر�صة  ميثل  ❏   اأن 

واملركز؛

❏  اأن ين�صب التقومي، باالإ�صافة اإىل جوانب التعلم الفكرية، على اجلوانب املهارية والوجدانية وال�صلوكية؛

اأنه ياأخذ بعدا تكوينيا اأو جزائيا  ❏   اأن ين�صب على التعلمات والكفايات، واأن يتم بوا�صطة املراقبة امل�صتمرة، علما 

خالل مراحل ال�صنة الدرا�صية، يف حني ياأخذ تقومي الكفايات بعدا وظيفيا تكوينيا وبعدا تكوينيا جزائيا. ويف هذا 

ال�صياق ينبغي التعاقد مع املتعلم)ة( على اأ�صا�س عدم تاأثري التقومي التكويني على امل�صتوى اجلزائي، وت�صجيعه على 

عر�س ال�صيغ التي يتتبعها يف اإيجاد احلل، مع تثمني املبادرات ال�صخ�صية حتى واإن مل تكن �صائبة.

4.1.3. اأن�ضطة والدعم واملعاجلة والتعزيز

تقدم هذه االأن�صطة خالل احل�صة اخلام�صة من كل اأ�صبوع، وت�صتهدف باالأ�صا�س املتعلمني الذين لديهم تعرثات يف اكت�صاب 

معرفة  وعلى  التقومي  نتائج  على  وترتكز  االإن�صاف،  ملبداأ  حتقيقا  ال�صابقة  احل�ص�س  خالل  املروجة  الريا�صياتية  املفاهيم 

املدر�س)ة( باملتعلم)ة( خالل تتبع عمله اأثناء ح�ص�س البناء والرتيي�س، حيث تتم برجمتها بعد الوقوف على التعرثات عرب 

حتليل دقيق لالأخطاء املتكررة يف االإجنازات وبعد تفييء املتعلمني ح�صب نوع تعرثاتهم. واإذا كانت هذه االأن�صطة تكت�صي 

اأهمية كبرية بالن�صبة للمتعلم)ة( املتعرث ، اإذ متكنه من االإح�صا�س بتحقيق النجاح مما ي�صهم لديه يف تعزيز �صعور االنتماء 

جلماعة الق�صم، فاإن هذه احل�صة تعترب ذات اأهمية بالن�صبة للمتعلمني الذين متكنوا من اكت�صاب املفاهيم املروجة، وذلك من 

خالل متكينهم من اأن�صطة تعزز مكت�صباتهم وتقويها. ويف هذا ال�صياق تلعب العدة التكميلية وكتيبات التمارين دورا اأ�صا�صيا 

وفعاال.

5.1.3. اأن�ضطة ربط الريا�ضيات باحلياة

للمتعلم؛  اليومية  باحلياة  التعلمات  ربط  عبد  متر  الريا�صياتي  التفكري  مهارات  تنمية  اأن  العلمية  الدرا�صات  اأظهرت 

بحيث اأن هذه العملية ت�صاهم يف فهم اأعمق للمفاهيم الريا�صياتية، االأمر الذي يتطلب من االأ�صتاذ)ة( احلر�س على ربط 

التعلمات وخمتلف الو�صعيات باملحيط االجتماعي والثقايف واالقت�صادي للمتعلم)ة( ، وذلك من خالل مطالبة املتعلمني 

با�صتثمار تعلماتهم يف حياتهم اليومية؛ ح�صب طبيعة  التعلمات املروجة...، وملزيد من التدقيق املنهجي لهذا الن�صاط ميكن 

لالأ�صتاذ)ة( اأن يبتكر اأن�صطة جتعل املتعلم ي�صتثمر تعلماته يف حياته اليومية؛ مثال قراءة فاتورة ا�صتهالك الكهرباء اأو املقارنة 

بني فاتورتني، اأو قراءة اأثمنة بع�س املواد اال�صتهالكية ومقارنتها، اأو من خالل تعامله بالنقود، اأو ح�صاب املدة الزمنية 

لن�صاط معني يف البيت اأو املدة الزمنية التي يقطعها من البيت اإىل املدر�صة، اأو ح�صاب م�صاحة الغرفة اأو املنزل الذي يقيم 

فيه ، اأو �صنع يومية اأو جم�صمات اأو غريها من االأن�صطة التي جتعل من الريا�صيات ن�صاطا تطبيقيا حياتيا يوميا....
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6.3.3. تدبري اأن�ضطة االأ�ضبوع اخلام�س يف كل وحدة:

يخ�ص�س االأ�صبوع الخام�س من كل وحدة، الأن�صطة التقويم والدعم والتوليف، وهي ت�صتهدف دعم مكت�صبات المتعلم)ة( 

التقويم وعلى معرفة المدر�س)ة( بالمتعلم)ة(، حيث  ال�صابقة تحقيقا لمبداأ االإن�صاف، وترتكز على نتائج  من الح�ص�س 

تتم برمجتها بعد الوقوف على تعثراته عبر تحليل دقيق لالأخطاء المتكررة في االإنجازات ور�صد النجاحات باعتبارها 

نقط قوة يمكن االرتكاز عليها لبناء باقي االأن�صطة، وتكت�صي هذه االأن�صطة اأهمية كبيرة بالن�صبة للمتعلم)ة(، اإذ تمكنه من 

االإح�صا�س بتحقيق النجاح لنف�صه مع ال�صعور باالإنتماء لجماعة الق�صم، وفي هذا ال�صياق تلعب كتيبات التمارين دورا اأ�صا�صيا 

وفعاال.

كما تخ�ص�س هذه الفترة للتوليف بين المفاهيم و / اأو التقنيات و/اأو المهارات المقدمة في الدرو�س ال�صابقة، بهدف 

م�صاعدة المتعلم)ة( على اإدراك العالقات والترابطات بين الموارد المدرو�صة وا�صتنتاج تكاملها . ومن المفيد اأن تعمل 

هذه المرحلة كذلك على الربط والتوليف بين م�صتويات تفكير المتعلم)ة( وا�صتراتيجيات ا�صتغاله على نف�س الو�صعية واأن 

تدربه بكيفية تدريجية على دمج الموارد للنجاح في حل و�صعيات مركبة. كما ت�صتغل بع�س ح�ص�صها في تقويم ودعم 

مختلف التعلمات.

وديداكتيكية بيداغوجية  توجيهات  الريا�ضيات:2.  مادة  مجاالت    .4

تتكون مادة الريا�صيات من املكونات الدرا�صية االآتية:

1.4. جمال االأعداد واحل�ضاب:

يتم يف جمال االأعداد واحل�صاب املرور من االأعداد ال�صحيحة الطبيعية اإىل االأعداد الع�رضية ثم اإىل االأعداد الك�رضية، 

على اأ�صا�س احرتام التدرج داخل كل جمال من هذه املجاالت. فتقدمي االأعداد ال�صحيحة الطبيعية يتم عرب االأن�صطة ما قبل 

العددية، يليها تقدمي االأعداد من رقم واحد، فرقمني، و�صوال اإىل �صتة اأرقام اأو اأكرث ح�صب تدرج الربنامج الدرا�صي 

اأو ثالثة، مثال، يتطلب من املتعلم)ة( فهم  اإن التعامل مع االأعداد املكونة من رقمني  لل�صنوات الدرا�صية ال�صتة. وحيث 

اأخرى  اإىل  رتبة  من  االنتقال  اآليات  اإدراك  على  املتعلم)ة(  م�صاعدة  بالتدريج  يتم  فاإنه  الع�رضي،  العد  نظمة  واإدراك 

باعتماد متثيالت و�صيطية متعددة: ا�صتخدام املح�صاب النقطي واملح�صاب ذي ال�صيقان كتمثيل و�صعي، ثم بعد ذلك املكعبات 

والق�صبان وال�صفائح.

2.4. جمال الهند�ضة:

االأ�صكال  بع�س  تعرف ور�صم  املتعلم)ة( يف جمال  تنمية معارف  الهند�صة على  الريا�صيات يف جمال  تدري�س  يركز 

الهند�صية، مرورا  معرفتها من خالل خوا�صها  اإىل  باحلوا�س  االأ�صياء  معرفة  به من  واالنتقال  الهند�صية،  والتحويالت 

مبعرفتها من خالل اأدوات الر�صم والقيا�س وال�صكل الهند�صي وحل م�صائل مرتبطة بها. فاإجراء م�صائل هند�صية على املثلث 

الهند�صية وتعرفها  ا�صتك�صاف خ�صائ�صه  اإجراءات، االنطالق من مالحظته وتلم�صه كمج�صم، ثم  يتطلب، من بني عدة 

العتمادها يف ر�صمه واإن�صائه با�صتعمال اأدوات الهند�صة املنا�صبة.
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3.4. جمال القيا�س:

يتم تناول املفهوم الريا�صي، على امل�صتوى البيداغوجي، بكفايات متدرجة ولولبية، من �صنة اإىل اأخرى، وذلك ح�صب 

منو قدرات املتعلم)ة( ودرجة التعقيد يف املفهوم؛ ففي ال�صنتني االأوىل والثانية تقدم و�صعيات قيا�س ملمو�صة ت�صمح باإمكانية 

الربط، يف مرحلة الحقة، بني  اعتيادية، ويتم  اأو وحدات  اعتباطية  فيه وحدات  ا�صتخدمت  �صواء  الـمناوالتي،  العمل 

.)cm 5 تعني: العدد 5؛ مقدار الطول بـcm :القيا�س كعدد واملقدار الفيزيائي )مثال

االحتفاظ،  مفهوم  باعتماد  والثانية  االأوىل  ال�صنتني  والكتلة يف  الطول  مفهومي  مقاربة  تتم  املعريف،  امل�صتوى  وعلى 

والذي يعني ثباتية املقدار اأو الكمية رغم التغريات ال�صكلية التي قد تطراأ عليه.

وتتكون احل�صابات على املقادير الفيزيائية )االإ�صافة، االإزالة، التكرار( من جمموعة التغيريات التي جنريها عليها. 

ومن املفيد عند معاجلة اأن�صطة القيا�س م�صاعدة املتعلم)ة( على اال�صتعمال ال�صحيح الأدوات القيا�س لتفادي االأخطاء.

ويت�صمن مفاهيم الطول والكتلة والزمن وال�صعة، ويتم االنطالق يف بناء هذه املفاهيم من و�صعيات حقيقية، تتدرج 

من املناولة بوحدات اعتباطية، اإىل القيا�س بالوحدات االعتيادية، والتي جترى عليها حتويالت ال�صتك�صاف م�صاعفاتها 

واأجزائها، ولتخ�صع بعد ذلك لعمليات ح�صابية، مما يوؤدي يف النهاية اإىل حل امل�صائل املرتبطة بالقيا�س. وي�صتهدف هذا 

املكون، باالإ�صافة اإىل بناء املفاهيم �صالفة الذكر، تدريب املتعلم)ة( على مهارات وتقنيات ريا�صياتية خا�صة بالقيا�س.

4.4. جمال تنظيم ومعاجلة البيانات:

ويت�صمن م�صائل يتم حلها عن طريق اختيار وا�صتخدام اأ�صلوب منا�صب ملعاجلة البيانات، مبا يف ذلك جمعها وتدوينها 

يف بيانات مت�صلة اأو اإن�صاء خمططات واأعمدة بيانية ومدراجات وقطاعات دائرية للتعبري عنها اأو القيام بعملية عك�صية مع 

التف�صري واال�صتنتاج والتنبوؤ.

5.4. حل م�ضائل باعتباره ن�ضاطا ممتدا لرتيي�س الو�ضعيات:

الي�صغل حل امل�صائل حيزا م�صتقال داخل الربنامج الدرا�صي، بل يقدم مدجما ممتد م�صتعر�س من خالل املجاالت االأربعة 

ال�صابقة. ويعترب هذا املكون من املكونات االأ�صا�صية يف برنامج الريا�صيات، ويكت�صي اأهمية بالغة يف بناء الكفايات تعلما 

وتقوميا. ويقت�صي تطويره. كما هو ال�صاأن بالن�صبة لباقي املكونات، احرتام التدرج من امل�صائل العملية )م�صائل م�صخ�صة 

اللغوية  امل�صائل  اإىل  �صمعية ب�رضية...( و�صوال  اأ�صكال هند�صية، مقاطع  املمثلة )ر�صوم،  بامل�صائل  الواقع(، مرورا  يف 

واإيجاد  منها  املطلوب  وا�صتخراج  ومتييزها  مكتوبة  معطيات  مع  التعامل  املتعلم)ة(  من  تتطلب  التي  مكتوبة(  )ن�صو�س 

البيداغوجية  وال�رضورة  احلاجة  ح�صب  منفردة  اأو  جمتمعة  امل�صائل  من  االأنواع  هذه  توظيف  وميكن  املنا�صبة.  احللول 

وح�صب الو�صعية التعلمية امل�صتهدفة.

وجتدر االإ�صارة اإىل اأنه ينبغي للمتعلم)ة( اأن يواجه م�صائل للبحث، ي�صتح�صن اأن توؤخذ من واقعه املعي�س. ومن بني 

املهارات املنتظرة، ترجمة امل�صائل اللفظية اإىل متارين ريا�صياتية،وحلها مع ت�صجيع الطرق ال�صخ�صية للمتعلم)ة(. وتعترب 

اأن�صطة جديدة ومتارين متنوعة، ولي�صت  اأكرث من مرحلة مو�صوع تطوير واإغناء من خالل  التي تدرج يف  املهارات 

مو�صوع تعلم اأو بناء جديد.

كما اأن هناك تعلمات ذات طابع واأهداف منهجية وا�صرتاتيجية لي�صت حمل تعلم خا�س، بل تنمي وتطور من خالل 

تعلمات خمتلفة عرب مراحل اإمناء الكفاية.
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وت�صمل هذه التعلمات ما ياأتي :

❏  منذجة ن�س م�صاألة )ترجمة عبارات لغوية يف ن�س امل�صاألة اإىل كتابة ريا�صياتية(؛

❏  ا�صتخراج المعطيات المالئمة للحل؛

❏ انتقاء التعلمات التي �صتوظف يف احلل؛

❏  التخطيط لالإجابة عن �صوؤال، �صمن م�صاألة ريا�صياتية، ي�صتوجب حله يف مرحلة بالن�صبة للم�صتويات االأول والثاين 

اأو مرحلتني بالن�صبة للم�صتويني الثالث والرابع، اأو ثالث مراحل بالن�صبة للم�صتويني اخلام�س وال�صاد�س؛

❏  حل م�صاألة ت�صتدعي توظيف اأكثر من مو�صوع تعلم من مو�صوعات التعلم الخا�صة بوحدة، اأو عدة وحدات.

ثالثا  : لوائح المهارات  والم�ضتويات المعرفية 

1. لوائح مهارات التفكير الريا�ضياتي والم�ضتويات المعرفية:

1.1. الئحة مهارات التفكير الريا�ضياتي:

 ♦ مه�رة ال�ضتقراء : هو الو�صول اإلى االأحكام العامة اعتمادًا على حاالت خا�صة، اأي اأن اال�صتقراء ي�صير من الخا�س 

ا�صتعرا�س  العامة من خالل  القاعدة  المتعلم)ة(  يكت�صف  المجرد. وعن طريق اال�صتقراء  اإلى  الملمو�س  العام ومن  اإلى 

المراحل  في  وخا�صة  الريا�صيات  لتدري�س  المنا�صبة  المداخل  من  اال�صتقرائي  المدخل  ويعتبر  متعددة،  خا�صة  حاالت 

االأ�صا�صية الرتباط اال�صتقراء باأمثلة واقعية ح�صية من الحياة، وقدرة هذه الطريقة على اكت�صاف التعميمات والتو�صل اإلى 

العالقات العددية؛

♦ مه�رة ال�ضتنت�ج : هو التو�صل اإلى نتائج معينة اعتمادا على اأ�صا�س من الحقائق واالأدلة المنا�صبة الكافية، اأي اأنه يحدث 

عندما ي�صتطيع المتعلم)ة(  الو�صول اإلى نتيجة خا�صة اعتمادا على مبداأ اأو قاعدة عامة، وهو عك�س التفكير اال�صتقرائي؛ 

بحيث اإن كل جزء من عملية التفكير التي يقوم بها المتعلم)ة( يمكن اأن يكون لها ا�صتنتاج، وكل عمل يقوم به اأو يفكر به 

يجب اأن يتبعه ا�صتنتاج محدد؛

اأنماطه  بمختلف  الريا�صياتي  التعبير  ي�صتلزم  حال  تتطلب  الواقع  من  م�صكلة  على  اأ�صا�صا  ترتكز   : النمذجة  مه�رة   ♦

وما  الهند�صية  والمخططات  المبياني  والتمثيل  وال�صور  الجداول  ا�صتخدام  ذلك  ويت�صمن  والبيانية،  والرمزية  اللفظية 

اإلى ذلك. وتعد النمذجة الريا�صياتية للظواهر اإحدى اأقوى ا�صتخدامات الريا�صيات، وعليه يف�صل اإتاحة الفر�صة اأمام 

جميع المتعلمين لنمذجة العديد من الظواهر ريا�صياتيا بطرق تكون منا�صبة لم�صتواهم. ويمكن عمل نماذج لت�صهيل �صبط 

المفاهيم الريا�صياتية، مثل نموذج من الكرتون ل�صاعة لقراءة الوقت، اأو ا�صتخدام قطعة خ�صبية وتق�صيمها اإلى وحدات 

مختلفة االأطوال لقيا�س اأطوال االأ�صياء ؛ لذا فالنمذجة هي تمثيل ريا�صياتي ل�صكل اأو مج�صم اأو عالقة؛

حيث  الريا�صياتية؛  االأفكار  عن  للتعبير  الرموز  ا�صتخدام  على  المتعلم)ة(  بقدرة  ويتمثل   : ب�لرموز  التعبير  مه�رة   ♦

اإن الريا�صيات علم يعتمد على التجريد، وا�صتخدام رموز محددة ت�صهل تداولها وفهمها. وهي عملية ترجمة وتحويل 

المفاهيم والق�صايا الريا�صياتية المعطاة في ال�صور الكالمية اإلى رموز. من اأجل ت�صهيل العمليات الريا�صياتية،وتي�صير 

التفكير الريا�صياتي. والريا�صيات تتميز بالم�صتوى العالي في التجريد فهي ت�صتخدم الرموز بدال من الكلمات. وتتم عملية 

تعليم الرموز من خالل تدريب المتعلمات والمتعلمين على تحويل الكلمات اإلى رموز، وتحويل الجمل والكلمات اإلى 
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عبارات وجمل رمزية؛

♦ مه�رة المق�رنة : هي القدرة على تحديد اأوجه االتفاق واأوجه االختالف بين االأ�صكال واالأ�صياء المراد المقارنة بينها. 

وهناك اأنواع من هذه المقارنات، اإما اأن تكون مفتوحة اأو مغلقة؛

االأحداث  اأو  االأ�صكال  من  مجموعة  بين  واالختالف  ال�صبه  اأوجه  تحديد  تت�صمن  عقلية  مهارة   : الت�ضنيف  مه�رة   ♦

والم�صافات واالأوزان وغير ذلك وفق خ�صائ�صها الم�صتركة، وو�صع كل منها في مجموعة م�صتقلة؛

♦ مه�رة اإدراك العالق�ت : وتتمثل هذه المهارة في قدرة المتعلم)ة( على تحليل المعلومات التي يح�صل عليها من خالل 

الحوا�س مبا�صرة، واإدراك العالقة بين اأجزائها، والتعرف على المبادىء التي تحكم هذه العالقات، وهي عمل مهم، اإذ 

ي�صاهم في تمكين المتعلم)ة( من القدرة على مواجهة م�صكالت الحياة والعمل على حلها؛ اأمثلة :

لب من المتعلم)ة( اإكمال االأعداد التالية : 1 و 9 ، 2 و 8 ، 3 و7 .......................  مث�ل 1 : اإذا طحُ

)الجواب : 4و6، 5و5........(؛ 

مث�ل 2 : اإذ كان كريم اأطول من محمد، ومحمد اأطول من علي، فاإن كريم .......... من علي؛ )اأطول؛

♦ مه�رة التقدير والتخمين : تقوم بناء مهارة التقدير والتخمين على تدريب المتعلم)ة( على ا�صتخدام معطيات تقع في 

مجال معرفته ال�صابقة للحكم على �صيء جديد، وتمكنه اأي�صا عند اكت�صابها من محاكمة مواقف محددة في �صوء معيار دقيق 

يعرفه؛ اأمثلة :

- ما االإجابة القريبة من الجواب ال�صحيح في العملية التالية : 99 × 87

     7800   ؛   8900   ؛   8600   ؛   9900   ؛

- ما الم�صافة التقريبية الفا�صلة  بين مدينة الدار البي�صاء والرباط هي : 

     20 كلم  ؛   300 كلم  ؛  240 كلم  ؛  90 كلم  ؛

- ما القيا�س التقريبي للزاوية في ال�صكل جانبه هو :

70 درجة    اأ. 

95 درجة    ب. 

120 درجة    ج. 

40 درجة    د. 

2.1. الئحة الم�ضتويات المعرفية :

تندرج المجاالت المعرفية عموما وفي الريا�صيات خا�صة في ثالثة مجاالت كبرى، يت�صمن كل منها مجموعة من 

القدرات والمهارات العقلية يمكن توزيعها على النحو التالي :

 ◆ مج�ل المعرفة : 
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ويتعامل مع قدرة المتعلم والمتعلمة على التذكر، والتعرف، والت�صنيف والترتيب والعد والح�صاب وكذلك اال�صترجاع 

والقيا�س. وتعتمد �صهولة تطبيق الريا�صيات اأو اال�صتدالل عن و�صعيات ريا�صياتية لدى المتعلم والمتعلمة على التعود 

التي يفهمها تجعله قادرا على  على مفاهيم الريا�صيات والتمكن من مهاراتها. فالمعرفة االأكثر �صلة بالمتعلم والمفاهيم 

تذكرها على نطاق اأو�صع، وهذا ي�صاهم في زيادة اإمكانياته في الم�صاركة لحل مجموعة كبيرة من الم�صائل الريا�صياتية 

بطريقة �صحيحة. فبدون التو�صل لقاعدة معارف ت�صاعد على �صهولة تذكر اللغة الريا�صياتية والحقائق االأ�صا�صية واأ�صكال 

العدد )تمثيل بالرموز، العالقات المكانية(، �صيجد المتعلم باأن التفكير الريا�صياتي الهادف لي�س م�صتحيال.

االأ�صا�صية  الريا�صياتية  المفاهيم  مثلها كمثل  الريا�صيات  لغة  اأ�صا�س  توفر  التي  المعارف هي  ت�صمل  التي  الحقائق  اإن   

والخا�صيات التي ت�صكل االأ�صا�س للتفكير الريا�صياتي.

وت�صكل العمليات ج�صرا بين اأكثر المعارف االأ�صا�صية وا�صتخدام الريا�صيات لحل الم�صائل، باالأخ�س تلك التي ي�صادفها 

المتعلم والمتعلمة في حياتهما اليومية. فالتمكن من ا�صتخدام العمليات ينتج عنه تذكر مجموعة من الخطوات وكيفية القيام 

بها لحل مجموعة من الم�صائل ال�صفية.

 ويمكن اإجمال القدرات والمهارات المرتبطة بهذا المجال في الجدول التالي :

التذكر
ا�صتدعاء التعريفات، الم�صطلحات، خا�صيات  االأعداد، وحدات القيا�س ، الخا�صيات الهند�صية 

وكذلك الرموز مثال )×؛ + ؛ =(

التعرف

■   التعرف على االأعداد، مثال، التعابير، الكميات،واالأ�صكال.

■    التعرف على االأ�صياء المتكافئة ريا�صياتيا )مثال، الك�صور المتكافئة،االأعداد الع�صرية  والن�صب 

المئوية، اتجاهات مختلفة الأ�صكال الهند�صية ب�صيطة(

ت�صنيف االأعداد ، التعابير، الكميات، واالأ�صكال بوا�صطة  خا�صيات عامة.الت�ضنيف / الرتتيب

العد واحل�ض�ب
القيام باالإجراءات الح�صابية لـ ÷؛ × ؛ +  اأو في دمجها مع االأعداد الكلية، الك�صورو االأعداد 

الع�صرية، االأعداد ال�صحيحة. يقوم باالإجراءات الجبرية المبا�صرة.

ي�صترجع المعلومات من التمثيالت البيانية، الجداول، ن�صو�س، اأو م�صادر اأخرى.ال�ضرتج�ع

ي�صتخدم اأدوات القيا�س، يختار الوحدات المنا�صبة للقيا�سالقي��س

 ◆ مج�ل التطبيق : 

يت�صمن مجال التطبيق، تطبيق الريا�صيات في �صياقات متعددة. في هذا المجال ، الحقائق، المفاهيم واالإجراءات 

اإ�صافة اإلى الم�صائل يجب اأن تكون ماألوفة لدى المتعلم. وفي بع�س االأ�صئلة المو�صوعة �صمن هذا المجال، يحتاج المتعلم 

والمتعلمة اأن يطبقوا المعارف الريا�صياتية، للحقائق ، والمهارات ، واالإجراءات اأو فهم المفاهيم الريا�صياتية الإن�صاء 

اأ�صا�س النجاح في  اإن�صاء تمثيالت متكافئة هي  تمثيالت. ي�صكل تمثيل االأفكار جوهر التفكير الريا�صياتي، والقدرة على 

المادة، فمركز مجال التطبيق هو حل الم�صائل، مع التاأكيد اأكثر على المهام الماألوفة والروتينية. قد تنظم الم�صائل في 

اإح�صائية.  بيانات  مجموعة  اأو  الهند�صية  االأ�صكال  جبرية  اأو  عددية  تعبيرات  مثال،  الحياتية،  المواقف  من  مجموعة 

ويت�صمن هذا المجال المهارات والقدرات العقلية التالية:
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حتديد
تحديد العمليات المنا�صبة واال�صتراتيجية ال�صحيحة، واالأدوات لحل الم�صائل التي ت�صتخدم طرق 

ماألوفة لحلها.

متثيل / منذجة
 عر�س البيانات في جداول اأو ر�صومات بيانية؛ اإن�صاء معادالت، اأ�صكال هند�صية اأو ر�صومات 

تمثل حاالت الم�صاألة، توليد تمثيالت متكافئة لعالقات اأو وحدات ريا�صياتية معطاة.

تنفيذ ا�صتراتيجيات وعمليات لحل الم�صائل ت�صمل مفاهيم واإجراءات ريا�صياتية ماألوفة.تنفيذ

 ◆ مج�ل ال�ضتدلل : 

االأنماط  على  معتمدا  وا�صتقرائي  حد�صي  ا�صتدالل  يت�صمن  والمنظم.  المنطقي  التفكير  ي�صمل  ريا�صياتيا  اال�صتدالل 

قد  الم�صائل  من  النوع  هذا  ماألوفة.  غير  حياتية  م�صائل  اأو  م�صائل جديدة  في حل  ا�صتخدامه  الممكن  من  الذي  والتدرج 

تكون ريا�صية بحتة اأو حياتية. وي�صمل هذان النوعان من االأ�صئلة نقل المعارف والمهارات لحاالت جديدة؛ والربط بين 

مهارات اال�صتدالل عادة ما تكون �صكال لهذا النوع من االأ�صئلة.

اأو  التفكير في حل م�صائل جديدة  تنتج حين  المعرفية م�صجلة في مجال اال�صتدالل قد  المهارات  الكثير من  اأن   ومع 

مركبة؛ فاإن كل منها تمثل بذاتها مخرجا ذا قيمة لتعليم وتعلم التفكير المنطقي في الريا�صيات. مع اإمكانية التاأثير على على 

تفكير المتعلمين والمتعلمات ب�صكل عام. ويت�صمن اال�صتدالل القدرة على المالحظة و�صنع التخمين. وكذلك ي�صمل و�صع 

ا�صتنتاجات منطقية مبنية على فر�صيات محددة وقوانين، وتبرير النتائج.

ويمكن اإجمال المهارات والقدرات العقلية التي تنتظم هذا المجال في الجدول التالي:

يحدد، ي�صف، اأو ي�صتخدم العالقات بين االأعداد، التعابير، الكميات و االأ�صكالالتحليل

يربط عنا�صر مختلفة من المعارف، تمثيالت ذات عالقة واإجراءات لحل الم�صائل.التك�مل/ الرتكيب

تقييم ا�صتراتيجيات وطرق حل بديلة للم�صائل.التقومي

يتو�صل اإلى ا�صتنتاجات بناء على المعلومات واالأدلة.الإ�ضتنت�ج

ي�صع عبارات تمثل عالقات ب�صورة اأكثر عمومية وبم�صطلحات تطبق ب�صكل اأو�صع.التعميم

يوفر حجج اأو براهين ريا�صياتية ليدعم اال�صتراتيجية اأو الحل.التربير
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1. الكفايات النهائية للتعليم االبتدائي يف مادة الريا�ضيات:

ن�س الكف�يةامل�ضتوى

✺   يكون املتعلم)ة(، يف نهاية ال�صنة االأوىل، واأمام و�صعيات مرتبطة بحياته اليومية، وباتباع خطوات الأول

منا�صبة من النهج الريا�صياتي ونهج التق�صي، قادرا على حل و�صعية م�صكلة و/اأو اإجناز مهمات 

مركبة بتوظيف مكت�صباته يف: االأعداد من 0 اإىل 99 والتمكن من اإجراء عمليتي اجلمع باالحتفاظ 

والطرح دون احتفاظ، وتقدير قيا�س االأطوال والكتل والزمن با�صتعمال وحدات غري اعتيادية، 

وامل�صتطيل  واملربع  امل�صتقيم  اخلط  وتعرف  لبع�صها،  وبالن�صبة  له  بالن�صبة  االأ�صياء  مواقع  وحتديد 

واملثلث ور�صم اأ�صكال على الرتبيعات، وتنظيم بيانات يف جداول مبدخلني؛ وذلك من اأجل التفاعل 

االإيجابي مع املحيط والعمل وفق مبادئ وقيم املنطق والتفكري الريا�صياتي.

التوزيع األسبوعي لدروس الرياضيات بالسنة الثانية من التعليم االبتدائي
تتوزع درو�س الريا�صيات بال�صنة الثانية االبتدائية ح�صب املبادئ االآتية:

❏ تتكون ال�صنة الدرا�صية من فرتات للتعلمات وفرتات للتقومي والدعم؛

❏ يتكون برنامج ال�صنة الدرا�صية ملادة الريا�صيات من 6 وحدات ديداكتيكية، تقدم كل واحدة يف 4 اأ�صابيع؛

❏ بعد كل وحدة يقدم اأ�صبوع للتقومي والدعم والتوليف؛

❏ يتكون االأ�صبوع الرتبوي من 5 ح�ص�س، مدة كل ح�صة 55 دقيقة؛

توزيع احل�ض�س خالل فرتة تقدمي التعلم�ت

يتم تنظيم اأ�صابيع بناء التعلمات خالل ال�صنة الدرا�صية وفق �صيغتني:

عدد الدرو�س يف الوحدات ال�ضيغة

الأ�ضبوع

مدةالأن�ضطةعدد احل�ض�سالدر�س

 احل�ضة

ال�ضيغة 

الأوىل

4 ،3 ،2 ،1115

55 داحل�صة 1: بناء املفهوم

55 داحل�صة 2: اأن�صطة تريي�صية

55 داحل�صة 3: اأن�صطة تريي�صية

55 داحل�صة 4: اأن�صطة تقوميية

55 داحل�صة 5: اأن�صطة الدعم واملعاجلة

ال�ضيغة 

الث�نية

6 ،52

2االأول
55 داحل�صة 1: بناء وتريي�س

55 داحل�صة 2: تقومي ودعم

2الثاين
55 داحل�صة 1: بناء وتريي�س

55 داحل�صة 2: تقومي ودعم

55 داحل�ضة الأخرية يف الأ�ضبوع تخ�ض�س للدعم ومع�جلة الدر�ضني
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 توزيع احل�ض�س خالل اأ�ض�بيع التقومي والدعم والتوليف

اإ�صافة اإىل التقومي املواكب لعمليات التعليم والتعلم خالل كل در�س ويف نهايته، نقرتح اأ�صاليب خا�صة للتقومي والدعم 

يف اإطار التتبع الفردي املنتظم لكل متعلم)ة(، ق�صد التثبت من حتقق االأهداف التعلمية وفق الت�صور التايل:

مدة احل�ضةالأن�ضطة املقرتحةاحل�ضة

55 دو�صعيات تقوميية وتفييء املتعلمات واملتعلمنيالأوىل 

55 ددعم وتثبيت الث�نية

55 ددعم وتثبيت الث�لثة

55 دو�صعيات لتقومي اأثر الدعم الرابعة

55 دمعاجلة مركزة واإغناء التعلماتاخل�م�ضة
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5. الربنامج الدرا�ضي ملادة الريا�ضيات بالتعليم االبتدائي

1.5. برنامج السنة األوىل

املح�ور واأهداف التعلم 

اأهداف التعلماملح�ور الفرعيةاملح�ور

الأعداد من 0 اإىل 

99
✺ يدرك العالقة بني عنا�رض جمموعتني ويربط العالقة بينها؛التوا�صل حدا بحد

✺  يقارن جمموعتني اأو اأكرث با�صتخدام التوا�صل حدا بحد؛

جزئية  جمموعات  بوا�صطة  جمموعتني  بني  تقابال  املتعلم  ينجز    ✺

متقادرة )التوا�صل حزمة حزمة(؛

معلومة  جمموعة  مع  متقادرة  جمموعة  عنا�رض  املتعلم  ير�صم   ✺

با�صتخدام التوا�صل حدا بحد؛

من  »اأقل  جمموعتني  عنا�رض  بني  من  املنا�صبة  العالقة  ✺  ي�صتخدم 

...اأكرث من.. بقدر...«

تقدمي االأعداد من 1 اإىل 

4

مقارنة وترتيب االأعداد 

من 1 اإىل 4

تقدمي االأعداد من 6 اإىل 

9 قراءة وكتابة ومتثيال

✺  يدرك اأن العدد تعبري عن كم من االأ�صياء التي حتتويها جمموعات 

خمتلفة ومتقادرة؛

رقمية  وكتابة  ت�صمية  ويوظفها:   4 اإىل   1 من  االأعداد  ✺  يتعرف 

ومتثيال؛

✺ يكتب االأعداد من 1 اإىل 4 كتابة رقمية؛

✺ ير�صم رموز االأعداد من 1 اإىل 4؛

يف  ذلك  وي�صتخدم  وا�صمه،  ورمزه  العدد  مدلول  بني  ✺  يربط 

التعامل مع مواقف حياتية ب�صيطة تت�صمن اأعدادا؛

✺ يتعرف املفهوم الرتتيبي للعدد.

با�صتعمال  ثم  بدون رموز  4 ويرتبها  1 اإىل  االأعداد من  ✺  يقارن 

الرموز؛

✺ يعد بالوحدة تزايديا وتناق�صيا انطالقا من عدد معني؛

✺ يعد تزايديا وتناق�صيا بخطوة معينة؛

✺ يرتب جمموعة من االأعداد، وميثلها على ال�رضيط العددي.

جمموعات  حتتويها  االأ�صياء  من  كم  عن  تعبري  العدد  اأن  ✺  يدرك 

خمتلفة ومتقادرة؛

✺ يكتب االأعداد 6 و7 و8 و9 كتابة رقمية؛
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✺  يربط بني مدلول العدد ورمزه وا�صمه، وي�صتخدم ذلك يف التعامل 

مع مواقف حياتية ب�صيطة تت�صمن اأعدادا؛

✺ يتعرف املفهوم الرتتيبي للعدد؛

مقارنة وترتيب االأعداد 

من 1 اإىل 9 

✺  يقارن االأعداد من 1 اإىل 9 ويرتبها بدون رموز، ثم با�صتعمال 

الرموز؛

✺ يعد بالوحدة تزايديا وتناق�صيا انطالقا من عدد معني؛

✺ يعد تزايديا وتناق�صيا بخطوة معينة؛

✺ يرتب جمموعة من االأعداد وميثلها على ال�رضيط العددي؛

✺ ي�صتخدم ال�صهم يف الرتتيب والرتقيم؛

✺ يحدد رتبة �صيء على خط مفتوح اأو مغلق.

✺ يتعرف مفهوم العدد �صفر؛العددان 0 و10

✺ يتعرف مفهوم العدد 10 ورمزه وا�صمه؛

✺ يوظف العددين 0 و10

✺ يحدد وحدات وع�رضات العدد 10؛

مقارنة وترتيب العددين 

من 0 اإىل 10

✺ يرتب االأعداد تزايديا وتناق�صيا من 0 اإىل 10؛

✺ ميثل االأعداد من 0 اإىل 10 على ال�رضيط العددي

االأعداد من 0 اإىل 20 

قراءة وكتابة ومتثيال

✺ يتعرف االأعداد من 11 اإىل 20 ويوظفها: ت�صمية وكتابة رقمية؛

تقع بني عددين طبيعيني من رقمني، مثال:  اأعدادًا طبيعية  ✺  يعني 

االأعداد الطبيعية التي تقع بني 16 و20.

مقارنة وترتيب االأعداد 

من 0 اإىل 20

✺  يقارن االأعداد من 11 اإىل 20 ويرتبها بدون رموز ثم با�صتعمال 

الرموز.

تعرف االأعداد من 21 

اإىل 99  قراءة وكتابة 

ومتثيال

رقمية  وكتابة  ت�صمية  ويوظفها:   99 اإىل   21 من  االأعداد  ✺  يتعرف 

وحرفية؛

✺  يعني اأعدادا طبيعية تقع بني عددين طبيعيني من رقمني، )مثال: 

االأعداد الطبيعية التي تقع بني 38 و43(؛

✺  يقارن االأعداد من 21 اإىل 99 ويرتبها بدون رموز ثم با�صتعمال 

الزموز

✺ يتعرف كتابات خمتلفة لنف�س العدد؛

✺ يركب ويفكك عددا �صحيحا بطرق خمتلفة ي�صتعمل فيها اجلمع؛

✺ يعني موقع عدد �صحيح با�صتعمال و�صائل خمتلفة، منها: ال�رضيط 

العددي، ال�صبكة...؛

✺ ميثل عددا با�صتعمال مناذج اأو مفردات اأو ر�صوم.
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العملي�ت احل�ض�بية

مقارنة االأعداد من 0 اإىل 

99 وترتيبها
✺ يقارن عددين �صحيحني با�صتعمال املفردات والرموز؛

✺ يرتب جمموعة من االأعداد ال�صحيحة تزايديا وتناق�صيا؛

✺ يوؤطر عددا �صحيحا بعددين �صحيحني؛

✺ يقارن ويرتب عددين با�صتعمال رموز املقارنة )< و> و=(؛

✺  يتعرف العدد املجهول اأو العملية املجهولة )�صمن تعبري عددي اأو 

جدول/ �صل�صلة من االأعداد(.

الكتابة اجلمعية من 1 

اإىل 5

✺ يفكك عددا اإىل جمموع من عددين اأو من عدة اأعداد؛

✺ يوظف االأعداد من 1 اإىل 5 يف كتابات جمعية.

✺ يتعرف مفهوم اجلمع دون احتفاظ يف نطاق االأعداد من 0 اإىل 9؛اجلمع: مفهوم اجلمع

✺ يتعرف عدم تاأثري ال�صفر )0( يف اجلمع، وتبادلية اجلمع؛

✺ يفهم معنى الرموز + و=، وي�صتعملها لكتابة عمليات جمعية.

ح�صاب جمموع عددين 

)ال يفوق جمموعهما 9(

✺ يح�صب جمموع عددين ال يتجاوز جمموعهما 9؛

✺ يوظف االأعداد من 1 اإىل 9 يف كتابات جمعية؛

✺ يحدد الت�صاوي )التكافوؤ( بني �صيغتني اأو اأكرث: 5+4=9؛

✺ يخت�رض كتابة جمعية.

اجلمع: التقنية االعتيادية 

يف نطاق االأعداد من 0 

اإىل 30

✺ يتعرف التقنية االعتيادية للجمع بدون احتفاظ ويوظفها؛

التقنية االعتيادية حل�صاب جمموع عددين بدون احتفاظ  ✺  ي�صتعمل 

يف نطاق االأعداد من 0 اإىل 30.

اجلمع: التقنية االعتيادية 

يف نطاق االأعداد من 0 

اإىل 99 

✺ يوظف تقنية اجلمع بدون احتفاظ على جدول العد؛

✺ يتعرف التقنية االعتيادية للجمع بدون احتفاظ ويوظفها؛

التقنية االعتيادية حل�صاب جمموع عددين بدون احتفاظ  ✺  ي�صتعمل 

يف نطاق االأعداد من 0 اإىل 30

ح�صاب جمموع عددين 

يف نطاق االأعداد من 0 

اإىل 99

✺  يح�صب جمموع عددين باحتفاظ يف نطاق االأعداد من 0 اإىل 99 

با�صتعمال التقنية االعتيادية؛

✺ يتمكن من جدول اجلمع اإىل 9+9؛

✺ يقدر جمموع عددين �صحيحني.
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تقريب مفهوم الطرح 

انطالقا من اأن�صطة جمعية 

وغريها

اأو  اجلمعية  الكتابات  بع�س  من  انطالقا  الفرق  مفهوم  ✺  يقارب 

غريها؛

✺  يتعرف الطرح كعملية عك�صية لعملية اجلمع حتى العدد 9 با�صتخدام 

االأ�صكال والرموز؛

✺  يحدد احلد املجهول �صمن معادلة اأو اأية عالقة بني عمليتي اجلمع 

والطرح: 4+5=؟، 5+؟ =8 

 : احتفاظ  دون  الطرح 

التقنية االعتيادية

✺  تعرف التقنية االعتيادية للطرح )دون احتفاظ(؛ وي�صمى خمتلف 

مكوناتها : املطروح منه، املطروح، الفرق؛

احرتام  مع  عمودية  طرح  عملية  اإىل  اأفقية  طرح  عملية  ✺  يحول 

من  مكون  واملطروح  منه  املطروح  من  )كل   : االأرقام  منزلة 

رقم واحد(، )املطروح منه مكون من رقمني واملطروح مكون 

من  مكون  واملطروح  منه  املطروح  من  )كل  واحد(،  رقم  من 

رقمني(.

ح�صاب فرق عددين دون 

التقنية  بتوظيف  احتفاظ 

االعتيادية

✺  يوظف التقنية االعتيادية للطرح دون احتفاظ يف نطاق االأعداد 

ال�صحيحة الطبيعية من 0 اإىل 99 حل�صاب فرق عددين : )كل من 

املطروح منه واملطروح مكون من رقم واحد(،  )املطروح منه 

من  )كل  واحد(،  رقم  من  مكون  واملطروح  رقمني  من  مكون 

املطروح منه واملطروح مكون من رقمني(.

 التمو�صع بالن�صبة لالأ�صياء الهند�ضة

حتت،  خارج،  )داخل، 

اأ�صفل،  على،  فوق، 

اأعلى(

✺  يتعرف مفاهيم تنظيم الف�صاء )داخل/خارج/ فوق، حتت، اأمام، 

وراء، ميني/ي�صار، بني، على...(؛

✺  يحدد مو�صعه بالن�صبة لالأ�صياء )داخل/خارج/ فوق، حتت، اأمام، 

وراء، ميني/ي�صار، بني، على...(؛

✺  يحدد مو�صع االأ�صياء بالن�صبة لبع�صها )داخل/خارج/ فوق، حتت، 

اأمام، وراء، ميني/ي�صار، بني، على...(؛

اأمام، وراء، ميني/ )داخل/خارج/ فوق، حتت،  ✺  مييز وي�صمي 

ي�صار، بني، على...(؛

✺ يتعرف اخلطوط املفتوحة واملغلقة، وي�صنفها؛

✺ يحدد التخوم واجلهات.

متوازي الـمج�صمات- ت�صنيف املكعب،  االأ�صطوانة  )الهرم،  املج�صمات  بع�س  ✺  يتعرف 

الـم�صتطيالت(، ويعطي اأمثلة لها من حميطه املبا�رض؛

✺ يتعرف جم�صمات ومييز بينها انطالقا من اأ�صكالها وموا�صفاتها.

ال  )التدحرج،  اخلا�صيات  بع�س  ح�صب  املج�صمات  ✺  ي�صنف 

يتدحرج...(
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الهند�صية  تعرف االأ�صكال 

)اخلط امل�صتقيم، الـمربع، 

الـم�صتطيل، املثلث(

✺ ي�صتخدم جم�صمات معلومة الإن�صاء اأ�صكال هند�صية حمددة؛

املثلث،  امل�صتقيم،  )اخلط  الهند�صية:  االأ�صكال  وي�صمي  يتعرف   ✺

املربع، امل�صتطيل(؛

ملحوظة  خ�صائ�س  من  انطالقا  م�صتوية  هند�صية  اأ�صكاال  ✺  مييز 

)�صكل، اأ�صالع...(.

✺ يتعرف امل�صار على ال�صبكة؛التنقل على ال�صبكة

✺ ي�صتعمل قن التعبري ويرمزه؛

✺ ينتقل من قن اإىل م�صار على ال�صبكة والعك�س؛

با�صتعمال  امل�صتقيم  ر�صم 

امل�صطرة

✺  ين�صئ خطا بني نقطتني با�صتعمال امل�صطرة؛

✺ ين�صئ خطوطا م�صتقيمة با�صتعمال امل�صطرة؛

✺  يقارن خطوطا منحنية مغلقة وخطوطا منك�رضة مغلقة وخطوطا 

منحنية مفتوحة وخطوطا م�صتقيمة وير�صمها.

ر�صم اأ�صكال هند�صية على 

الرتبيعات

اخلط  امل�صتقيم،  اخلط  الرتبيعات:  على  هند�صية  اأ�صكاال  ✺  ير�صم 

املنحني، املربع، امل�صتطيل، املثلث؛

اأطوال القي��س مقارنة  تقدير 

ولهما  واأق�رض  )اأطول 

نف�س الطول(

✺ يقدر اأطواال ويرتبها.

✺ مييز بني »اأطول من« و»اأق�رض من«؛

✺ يقارن عنا�رض ويرتبها من االأطوال اإىل االأق�رض والعك�س.

تقدير ومقارنة كتل )اأثقل 

واأخف ولهما نف�س الكتلة(

✺ يقدر كتل اأج�صام خمتلفة؛

✺ مييز بني اأثقل واأخف ولهما نف�س الكتلة؛

✺  يقارن عنا�رض ويرتبها من االأثقل اإىل االأخف والعك�س.

اليوم،  تعرف  الزمان: 

االأ�صبوع، ال�صهر، ال�صنة 

✺ ي�صمي اأيام االأ�صبوع ويتمكن من قراءتها وكتابتها؛

✺ ي�صمي ويقراأ ويكتب ال�صهور امليالدية ويتمكن من ترتيبها؛

✺ يتعرف عدد �صهور ال�صنة وتعاقبها.

✺  يقراأ ال�صاعة التامة دون دقائق؛قراءة ال�صاعة دون دقائق

ح�صب  االأ�صياء  ت�صنيف 

وال�صكل  اللون  خا�صيات 

واحلجم والطول

✺ مييز االأ�صياء ح�صب خا�صية اللون؛

✺ مييز االأ�صياء ح�صب خا�صية ال�صكل؛

✺ مييز االأ�صياء ح�صب خا�صية احلجم؛

✺ مييز االأ�صياء ح�صب خا�صية الطول؛

✺ مييز االأ�صياء ح�صب خا�صيات اللون وال�صكل واحلجم والطول.

تنظيم ومع�جلة البي�ن�ت
✺ ت�صنيف االأ�صياء ح�صب معيار واحد؛

✺ تنظيم بيانات وعر�صها يف جدول.
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2.5. التوزيع ال�ضنوي لربنامج ال�ضنة االأوىل:

الأ�ضدو�س الأول

تنظيم القي��سالهند�ضةالأعداد واحل�ض�بالوحداتالأ�ض�بيع

ومع�جلة 

البي�ن�ت

حل امل�ض�ئل 

اأن�ضطة متهيدية1

2

1

االأ�صياء  ت�صنيف   -

اللون  خا�صيات  ح�صب 

واحلجم  وال�صكل 

والطول.

- التوا�صل حدا بحد؛3

4
- تقدمي االأعداد من 1 اإىل 

5 قراءة وكتابة رقمية 
ومتثيال؛

5
- مقارنة وترتيب االأعداد 

من 1 اإىل 5؛

تقومي ودعم وتوليف التعلم�ت6

7

2

-
- التمو�صع يف 

املكان: )داخل، 

خارج، حتت، 

فوق، على، 

اأ�صفل، اأعلى(

-

8
-  الكتابة اجلمعية من 1 

اإىل 5

---

9
-  تقدمي االأعداد من 6 اإىل 

9
---

10
االأعداد  وترتيب  -  مقارنة 

من 1 اإىل 9

---

تقومي ودعم وتوليف التعلم�ت 11

12

3

-  ح�صاب جمموع عددين   

ال يفوق جمموعهما 9

-
-

-تقدير ومقارنة االأطوال--13
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14
3

-- تقدمي العددين 0 و10
-

15
-  مقارنة وترتيب االأعداد 

-من 0 اإىل 10

-

تقومي ودعم وتوليف التعلم�ت16

دعم نه�ية الأ�ضدو�س الأول17

الأ�ضدو�س الث�ين

مع�جلة وتنظيم القي��س الهند�ضةالأعداد واحل�ض�بالوحداتالأ�ض�بيع

البي�ن�ت

حل امل�ض�ئل

18

4

من  االأعداد  تعرف 

قراءة   20 اإىل   11
وكتابة ومتثيال

19
وترتيــب  مقارنــة 

االأعداد من 0 اإىل 20

20
ت�صنيف املج�صمات 

وتعرف االأ�صكال 

الهند�صية 

21
اجلمع باعتماد التقنية 

االعتيادية يف نطاق 

االأعداد 0 اإىل 20

تقومي ودعم وتوليف التعلم�ت22

23

5

- تعرف االأعداد من 

قراءة   99 اإىل   21
وكتابة ومتثيال 

-  مقارنة كتل )اأثقل، 

اأخف، لهما نف�س 

الوزن(

24
-  مقارنة االأعداد من 

0 اإىل 99 
- ا�صتعمال 

امل�صطرة لر�صم 

خط بني نقطتني

25
من  االأعداد  -  جمع 

دون   99 اإىل   0
احتفاظ

التنقل على ال�صبكة

26
-  جمع االأعداد من 0 

باالحتفاظ   99 اإىل 

)1(

-  ت�صنيف 

اأ�صياء ح�صب 

معيار واحد
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تقومي ودعم وتوليف التعلم�ت27

28

6

-  جمع االأعداد من 0 

باالحتفاظ   99 اإىل 

2

تعــرف  الزمــان: 

اليــوم، االأ�صــبوع، 

ال�صهر، ال�صنة

29

مفهــوم  -  تقريــب 

انطالقــا  الطــرح 

من اأن�صــطة جمعية 

وغريها

تنظيم بيانات 

وعر�صها يف 

جدول

30
-  الطرح دون 

احتفاظ : التقنية 

االعتيادية

ر�صم االأ�صكال 

الهند�صية باعتماد 

الرتبيعات

31
-  ح�صاب فرق 

عددين دون 

احتفاظ بتوظيف 

التقنية االعتيادية

قراءة ال�صاعة دون 

دقائق

تقومي ودعم وتوليف التعلم�ت32

دعم نه�ية الأ�ضدو�س الث�ين33

اإجراءات نه�ية ال�ضنة الدرا�ضية34

املق�ربة املنهجية

يتوخى تدري�س الريا�صيات التحكم يف املعارف التي تفيد املتعلمني على امل�صتوى ال�صخ�صي يف اإمناء قدراتهم يف جماالت 

البحث والتجريب واال�صتدالل والتجريد والدقة يف التعبري. وعلى م�صتوى تعاملهم اليومي يف االندماج والتكيف مع العامل 

اخلارجي.

املدر�صية ذات داللة  الريا�صياتية  املكت�صبات  اإال بجعل  يتاأتى  لن  الريا�صيات  تدري�س  ال�صابقة من  االأهداف  اإن حتقيق 

ومعنى لدى املتعلمني، ب�صكل ي�صعرون ويتاأكدون فيه بفائدتها ودورها كاأدوات يف التو�صل اإىل احلل املالئم للم�صكالت 

التي تعرت�صهم، �صواء على م�صتوى و�صعيات التعلم اأو على م�صتوى احلياة اليومية خارج املدر�صة.

ومن هذا املنظور فاإن تدري�س الريا�صيات ينبغي اأن يتمركز حول املتعلم)ة( باعتباره حمور عملية التعلم. ويتمثل ذلك 

يف املواقف التالية:

1. حل امل�ضائل: 

يلعب حل امل�صائل دورا اأ�صا�صيا يف تعلم الريا�صيات، الأن املكت�صبات الريا�صياتية ال تاأخذ داللتها ومعناها اإال يف منا�صبات 

قبل  اختيارها من  يتم  ن�صاطهم يف و�صعيات  اأثناء  املتعلمني،  فعالة وناجعة يف حل م�صكالت تعرت�س  ا�صتعمالها بطريقة 

االأ�صتاذ اأو االأ�صتاذة اختيارا ياأخذ بعني االعتبار خ�صائ�س الطفل واملهارات والقدرات امل�صتهدفة.
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املتعلمني  باإ�رضاك  وذلك  امل�صائل،  من  م�صاألة  حل  يروم  هدف  اإطار  يف  املفاهيم  اإدماج  يقت�صي  الريا�صياتي  فالن�صاط 

واملتعلمات يف بلورة احللول املتنوعة عن طريق مناق�صة الو�صعية وا�صتثمار مكت�صبات �صابقة من اأجل تطويرها واإغنائها اأو 

للتحقق من ق�صورها، وبالتايل بناء معارف جديدة اأكرث جناعة يف معاجلة امل�صاألة املطروحة.

الفردي  العمل  على  اعتمادا  اليومية،  احلياة  من  م�صتقاة  م�صائل  حل  من  انطالقا  املفاهيم  هذه  مقاربة  تتم  اأن  وينبغي 

واجلماعي اأو يف جمموعات، ب�صكل ميكن الطفل من تطوير وتنمية قدراته على البحث والتجريد واال�صتدالل والتف�صري.

وجتدر االإ�صارة اإىل اأن حل امل�صائل ال ينح�رض يف اإعطاء حلول جاهزة بل يتطلب ا�صتغالل االأجوبة وخا�صة االأجوبة 

ال�صخ�صية للمتعلم)ة(، لي�صتخرج منها ما هو اإيجابي ونافع ليطرح للمناق�صة ويتم تنظيمه، واخلروج بنتيجة يتفق عليها 

اجلميع، وحماولة فهم �صبب العلة فيما هو �صلبي. 

ي�صتثمر حل امل�صائل باعتباره اأداة ديداكتيكية يف كل االأن�صطة املتعلقة بدر�س الريا�صيات �صواء من اأجل:

❏  التحفيز على تعلم مفاهيم اأو تقنيات جديدة )اأن�صطة البناء والرتيي�س(،

❏  اأو مراقبة التحكم يف التعلمات الريا�صياتية يف و�صعيات اال�صتثمار والدعم، 

❏   اأو تعلم البحث، مبعنى جتميع املعطيات و�صياغة االأ�صئلة، ومعاجلة املعلومات وتقييم طرق احلل، اأي مقارنة 

عدة خطوات مثال، حيث يتم الرتكيز على البع�س من هذه املهارات اأو القدرات خالل اإجناز هذه االأن�صطة يف 

الكرا�صة، والتي اأدرجناها يف جمايل حل امل�صائل وتنظيم ومعاجلة البيانات.

كما جتدر االإ�صارة اإىل اأن امل�صائل ذات الطابع التقوميي اأو الداعم ال تاأخذ دائما �صكال كتابيا، واإمنا تقرتح اأن�صطة اأخرى 

حيث يتم حتفيز املتعلم)ة( على حل م�صائل يف اإطار اللعب الرتبوي الذي يتم فيه تثبيت واإغناء ودعم مكت�صبات املتعلم)ة( 

اأثناء قيامه بن�صاط يتطلب منه احلركة واملناولة، من اأجل م�صاعدته على حتليل امل�صاألة من زاوية اأخرى.

املفاهيم  تعلم  يف  فقط  تتمثل  ال  املكانة  هذه  فاإن  الريا�صيات،  تعلم  يف  الهامة  املكانة  يحتل  امل�صائل  حل  الأن  واعتبارا 

الريا�صياتية، واإمنا يف امل�صاهمة يف النمو الفكري للطفل، ذلك اأن حل م�صاألة معينة يتطلب تنمية مهارات وقدرات مرتبطة 

بالقراءة واملالحظة واملنطق والتخيل.

2. املناوالت:

الأجل تعلم ناجح يف الريا�صيات يجب االنطالق من امللمو�س )اأفعال وحركات( والقيام باأن�صطة متنوعة وخمتلفة ق�صد 

تريي�س الو�صعيات وبناء املفاهيم الريا�صياتية املجردة، وهي املقاربة التي اعتمدناها اأ�صا�صا يف االأن�صطة االأوىل من كل 

در�س ويف الور�صات، وهي تتطلب حت�صري و�صعيات ولوازم وو�صائل ديداكتيكية، ميكن اأن يقت�رض على ما هو متوفر 

هذه  تقت�رض  اأن  ميكن  كما  االأعداد(،  درو�س  يف  )مثال  وغريها  واالأقرا�س  القطاين  وحبات  كاالأحجار  الطفل  بيئة  يف 

الو�صعيات على اإمكانية املرونة يف حتريك املتغريات اأو على اإتاحة الفر�صة لتحريك االأ�صكال الهند�صية )مثال، درو�س 

الو�صعيات بو�صائل  التي توجد بني مكونات  البنيوية والوظيفية  للروابط  اليدوي  التناول  اإمكانية  اأو  الهند�صية(  االأ�صكال 

جد مب�صطة. وبطبيعة احلال فاملناوالت يف تدري�س الريا�صيات تي�رض حتقيق عدة �رضوط من �رضوط التعلم الناجح مثل 

االنغما�س ومعاينة التو�صيحات العملية، واملحاوالت التقريبية، والوقت الكايف للتطبيق والتبني واالنخراط الفعال.
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اأهمية املناوالت يف تدري�س الريا�ضيات:

❏  تتيح املناوالت للمتعلمني واملتعلمات الفر�صة للم�صاهدة واملالحظة. كما متكنهم من فهم امل�صائل يف م�صتوى امللمو�س 
واملح�صو�س قبل التطرق للم�صتوى املجرد.

❏  ت�صاعد املناوالت االأطفال على اإن�صاء لغة واقعية حم�صو�صة، وهذه اللغة هي التي ت�صاحبهم يف التحدث والتعبري عن 

املفاهيم الريا�صياتية.

يف  االأطفال  ثقة  تنمية  يف  ت�صهم  بذلك  فهي  للروؤية.  اأقرب  لتجعلها  الريا�صياتية  واالأفكار  املفاهيم  املناوالت  ❏  تب�صط 

قدرتهم على حل امل�صائل.

❏     ت�صجع املناوالت االأطفال على التحدي وعلى اأخذ املبادرة ق�صد حل م�صائل ا�صتثنائية كانوا يرونها غري قابلة للحل.

للتحفيز  منبعا  باملناوالت  الريا�صيات  فت�صبح  الريا�صيات،  ملوا�صيع  للتطرق  االأطفال  حما�س  املناوالت  ❏  تذكي 

والت�صجيع.

❏  تتيح املناوالت لالأطفال منا�صبات وفر�صا ال�صتثمار الريا�صيات يف حل امل�صائل وبالتايل الولوج لعامل الريا�صيات 

احلقيقية.

❏  تخلق املناوالت وخا�صة يف التعلم الت�صاركي )العمل يف جمموعات( جوا مرحا، جو »اأ�صتطيع اأن اأفعل«، وت�صبح 

الريا�صيات حية ون�صطة وي�صبح فهمها مي�رضا ويتقوى التعلم يف و�صط رحب خال من كل تخوف.

3. اإعادة النظر يف املعارف ال�ضابقة: 

اإن املعارف ال ترتاكم بع�صها فوق بع�س، وال تبنى بطريقة خطية ومت�صلة، فكثريا ما تخ�صع بلورة املعارف اإىل 

لديهم نوعا من ال�رضاع بني ما يعرفونه وما يجب  ينبغي جعل االأطفال يف و�صعيات تخلق  قطيعة مع ما �صبق. لذلك 

اإىل  اأفعل«  كيف  واأعرف  الو�صعية  هذه  »اأعرف  من  الـمرور  دافعية  تذكي  و�صعيات  اأي  معني،  م�صكل  حلل  اتخاذه 

»اأعرف لكن يجب اأن اأجد كيف اأفعل«.

اإىل الوراء واالإعادة مع اقرتان ذلك  اإال يف حاالت نادرة جدا، لهذا ينبغي الرجوع  اأول وهلة  ال يتعلم الطفل من 

مبعرفة املتعلم)ة( ماذا يفعل وملاذا يفعل.

4. دور االأخطاء يف التعلم: 

يتعلم الطفل كذلك حينما يعرف اأخطاءه ويحللها ق�صد التمكن من ت�صحيحها. فنادرا ما جند طفال يتعلم دون ارتكاب 

اأخطاء. ال ينبغي اعتبار االأخطاء انعداما للمعرفة واإمنا �صكال من اأ�صكال املعرفة قد يتحول اإىل عائق اب�صتمولوجي.

يجب اعتبار اخلطاإ مكونا طبيعيا يف اأي ن�صاط يقوم به الطفل ق�صد التعلم، واأي�صا مكونا اإيجابيا يدلنا على م�صتوى تطور 

مهاراته وقدراته. فال ينبغي اأن ننظر اإىل اخلطاإ يف �صريورة التعلم ك�صيء �صلبي ينبغي جتنب حدوثه. 

فاالأخطاء التي يرتكبها االأطفال، وال�صيما تلك التي تتكرر با�صتمرار، هي موؤ�رض على معرفة يف طريق البناء اأو معرفة 

مبنية ب�صكل غري �صحيح، ولي�صت عالمة على انعدام املعرفة. 

اإن املتعلمة اأو املتعلم الذي يرتكب اأخطاء يفعل ذلك بنوع من املنطق، حيث تكون هذه االأخطاء منظمة، ينبغي تقبلها 
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وحتليلها من اأجل التو�صل اإىل اأ�صاليب امل�صاعدة الناجعة.

�صابقة  و�صعيات  يف  اأهميتها  لها  كانت  معرفة  بل  عر�صيا،  حادثا  اأو  للمعرفة  نق�صا  اخلطاأ  يعترب  ال  برو�صو  وح�صب 

واأ�صبحت االآن خاطئة وغري كافية حلل و�صعيات اأخرى. اخلطاأ بهذا املعنى يدل على نوع من املعرفة املكت�صبة. 

حتليل الأخط�ء:

وباملدر�س  املقرتحة  امل�صاألة  بالو�صعية  اأي  عام،  ب�صكل  الديداكتيكية  بالو�صعية  ربطها  ينبغي  املتعلمني  اأخطاء  لتحليل 

وتدبريه لهذه الو�صعية بدل االقت�صار على االهتمام باالإجنازات الكتابية للمتعلمني.

ميّكن هذا الت�صور اإذن من حتليل االأن�صطة املقرتحة من طرف االأ�صتاذ)ة( وذلك بتوظيف املتغريات املرتبطة بالو�صعية 

وربط ذلك بتاأويل االأطفال لهذه االأن�صطة وباإجراءاتهم و�صلوكاتهم واالأخطاء التي تنتج عنها.

ت�صبح االأخطاء قابلة للتحليل والتاأويل من عدة زوايا نذكر منها:

❏  االأخطاء املرتبطة بخ�صو�صية املتعلم)ة( نف�صه؛ 

❏  االأخطاء املرتبطة باملتعلم)ة( يف عالقته باملعرفة؛ 

❏  االأخطاء املرتبطة بتدبري االأ�صتاذ)ة( للو�صعية؛

الأخط�ء املرتبطة بخ�ضو�ضية املتعلم)ة(

نذكر من بني هذه االأخطاء:

ي�صتوعب  ال  قد  املتعلم)ة(  اأن  مبعنى  املتعلم)ة(  اإليها  و�صل  التي  الذهني  النمو  مرحلة  اإىل  ترجع  التي  ❏   االأخطاء 

معارف ومفاهيم مرتبطة مبرحلة متقدمة يف النمو.

وكاأمثلة على ذلك:

❏   احلفاظ على ال�صعة: يواجه االأطفال �صعوبات قبل �صن معني يف ا�صتيعاب كون كمية ال�صائل ال تتغري عند حتويلها 

من اإناء )له �صكل يربز فيه م�صتوى ال�صائل مرتفعا( اإىل اإناء مغاير )يربز فيه م�صتوى هذا ال�صائل اأقل ارتفاعا من 

االأول( ح�صب بياجي.

يجد االأطفال �صعوبات يف حل و�صعيات دينامية قبل 6 – 7 �صنوات يتطلب حلها عملية الطرح. مثل: ربح ح�صن 6 كلل 

واأ�صبح لديه 17 كلة، كم كان لديه من كلة يف بداية اللعب.

❏ االأخطاء املرتبطة بتمثالث الطفل حول املدر�صة؛ 

❏ االأخطاء املرتبطة مبهارات حركية )بطء يف العمل، �صعوبات الكتابة(؛

❏ االأخطاء املرتبطة ب�صعوبات نف�صية ووجدانية.

الأخط�ء املرتبطة ب�ملتعلم)ة( يف عالقته ب�ملعرفة 

ميتلك الطفل ت�صورات حول املعارف املراد بناوؤها. هذه الت�صورات يتم الك�صف عن بع�س جوانبها من خالل حتليل 

اأخطائه وتاأويل نتائج التحليل.
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لهذه  الديداكتيكي  باجلانب  منها  االآخر  البع�س  يرتبط  بينما  ذاتها وتاريخها،  باملعرفة  الت�صورات  هذه  بع�س  ترتبط 

املعرفة اأي بالظروف التي ح�صل فيها التعلم. 

الأخط�ء املرتبطة ب�ملتعلم)ة( يف عالقته ب�لأ�ضت�ذ)ة(

 تن�صاأ عالقات �صمنية يف جمملها بني االأ�صتاذ)ة( واملتعلم)ة( تنتج عنها توقعات من لدن طرف اإزاء الطرف االآخر 

)التعاقد الديداكتيكي( وكاأمثلة نذكر:

❏  ا�صتعمال جميع الـمعطيات الواردة يف ن�س م�صاألة من اأجل اإيجاد احلل،

❏   اال�صتعمال املتكرر ولو ب�صكل �صمني لبع�س الكلمات يف ن�س م�صاألة وربطها بالعملية احل�صابية التي توؤدي اإىل 

احلل مثل: الربح يعني اجلمع، واخل�صارة تعني الطرح.

❏  ر�صم زاوية قائمة من طرف االأ�صتاذ)ة( يف و�صعيات يكون فيها دائما اأحد االأ�صالع اأفقيا واالآخر عموديا.    

اأ�ض�ليب مع�جلة الأخط�ء: 

 متكننا االأخطاء من حماولة فهم ال�صعوبات التي يواجهها االأطفال والوقوف على �صبل معاجلتها. ويربز من خالل 

التحليل ال�صابق اأن اأ�صبابها خمتلفة ومتنوعة. ميكن التعرف على هذه االأخطاء وحتليلها من جوانب متعددة �صبق ذكرها، 

وتتعلق مبختلف مكونات الو�صعية الديداكتيكية. ولدعم املتعلمني من اأجل جتاوز ال�صعوبات املرتبطة بهذه االأخطاء ينبغي:

❏   حتليل مدى مالءمة الو�صعية امل�صاألة املقرتحة للمهارات والقدرات امل�صتهدفة واإدخال التعديالت الالزمة وذلك 

بتوظيف متغريات ديداكتيكية مالئمة.

❏  مراجعة االأ�صتاذ)ة( لتدبريه للو�صعية الديداكتيكية.

❏  االهتمام بخ�صو�صيات املتعلمني املتعلقة باملجال ال�صحي-احلركي والوجداين-االجتماعي.

وت�صاعد بطاقة التقومي الفردية )الواردة بالكرا�صة( على ح�رض بع�س �صعوبات االأطفال، اإذ يتم على �صوئها تكوين 

جمموعات واقرتاح و�صعيات مالئمة  مل�صاعدة املتعلمني على جتاوز هذه ال�صعوبات.

5. تنظيم عمليات التعليم والتعلم:

1.5. ربط عالقة تربوية �ضليمة: 

تاأخذ التعلمات داللتها داخل اأنظمة توا�صلية متعلم/متعلمة-متعلم/متعلمة ومتعلم/متعلمة-اأ�صتاذ/اأ�صتاذة. قبل اأن ت�صبح 

مكت�صبات �صخ�صية ونهائية، لذا ينبغي اأن تنتج هذه املكت�صبات عن ن�صاط اجتماعي جماعي.

اإن تثمني منهجية العمل داخل الف�صل تربزه طبيعة العالقات واالجتاهات التي تنمي اإقبال املتعلمني واملتعلمات على 

التعلم واالنخراط فيه.

ومن بني املبادئ التي تقوي االنخراط الفعال يف التعلم نذكر:

❏  وجود عالقة تربوية �صليمة بني املتعلم)ة( واالأ�صتاذ)ة( اأ�صا�صها التقدير واالإعجاب واملودة واالحرتام والثقة املتبادلة؛

❏  اإح�صا�س املتعلم)ة( بالثقة بالنف�س واقتناعه بقدرته على التعلم واالإتقان نتيجة اإح�صا�صه بثقة االأ�صتاذ)ة(فيه...؛
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❏  االقتناع باأهمية التعلم وفائدته ا�صتجابة حلاجات املتعلم)ة(، ينمي االإقبال عليه ويدعم االنخراط يف عملياته، ما دام 

املتعلم)ة( مقتنعا باأن اجلهود املبذولة �صتعود عليه بفوائد تنفعه يف احلياة؛

اأثناء التعلم، يدعم  ❏   اطمئنان املتعلم)ة( اإىل اأن االأ�صتاذ)ة( �صيحميه من كل ارتباك اأو حرج اأو �صخرية اإن اأخطاأ 

�صعوره داخل اجلماعة ويعزز انطالقه يف التعلم دون خوف اأو تردد.

تنظم عمليات التعليم والتعلم باأ�صاليب خمتلفة، نذكر من اأهمها ما يلي:

2.5. تدبري ف�ضاء الق�ضم:

يقت�صي تدبري ف�صاء الق�صم التفكري القبلي يف كيفية تنظيم اأ�صغال املتعلمني واملتعلمات فرديا اأو ثنائيا اأو يف جمموعات. 

حيث ي�صتغل االأطفال يف وقت واحد بالق�صم من غري اإزعاج وبكيفية متكن االأ�صتاذ)ة(من التنقل بني املجموعات ومتابعة 

اأعمالها ب�صهولة.

كما يقت�صي هذا التدبري التفكري يف كيفية و�صع اللوازم الديداكتيكية لتكون يف متناول املجموعات من غري اإزعاج، اأو 

تخ�صي�س اأركان للتعلم عند االإمكان، مثل ركن الدكان اأو ركن الرت�صيف اأو ركن املج�صمات.

3.5. تدبري الزمن:

يتطلب تدبري الزمن الدقة يف برجمة �صري االأ�صغال والوقت املخ�ص�س لها مع �صبط التوقيت الذي يخ�ص�صه االأ�صتاذ)ة( 

لكل ن�صاط. وذلك جتنبا لهدر الوقت يف اأن�صطة قد ال ت�صتلزم وقتا طويال على ح�صاب اأن�صطة اأخرى ت�صتوجب وقتا اأطول.

4.5. تنويع اأ�ضكال تنظيم العمل:

العمل اجلم�عي:

يتابع االأطفال جماعة االأن�صطة املقرتحة ويناق�صون نتائج اأ�صغالهم ويجيبون عن اأ�صئلة االأ�صتاذ)ة( ح�صب اأ�صلوب التوا�صل 

الذي مت اختياره.

العمل الفردي: 

ي�صتغل كل متعلم اأو متعلمة مبفرده الإجناز اأن�صطة قد تكون مماثلة ملا ينجزه رفاقه اأو متنوعة ح�صب حاجاته و�صعوباته 

وم�صتواه.

العمل الثن�ئي: 

يتعاون متعلمان على اإجناز اأن�صطة حتقيقا لال�صتفادة املتبادلة.

العمل يف جمموع�ت: 

ي�صكل االأ�صتاذ)ة( جمموعات �صغرية ح�صب متطلبات االأن�صطة املقرتحة. ويرتاوح عدد عنا�رض كل جمموعة ما بني 3 

اأفراد ون�صف الق�صم. ويتم هذا ال�صكل من التنظيم ح�صب قواعد ومبادئ متداولة ت�صمل تنظيم العمل باتباع تعليمات دقيقة، 

وتوفري و�صائل العمل، وتوزيع االأدوار واملهام بتعيني اأو انتداب املن�صق واملقرر، واإتاحة فر�س امل�صاركة لكل ع�صو، 

وعدم احتكار اأي فرد من املجموعة للكلمة، واحرتام قواعد العمل والتوقيت.
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اأهمية العمل يف جمموع�ت:

لنظام العمل يف جمموعات عدة فوائد ومزايا تربوية، منها:

العمل جماعة من فر�س  التوا�صل ب�صكل فعال بني االأفراد يف جمموعات �صغرية مقارنة مع ما يوفره  ❏   تي�صري 

�صئيلة للتوا�صل،

❏  ت�صجيع التفاعل بني االأطفال داخل كل جمموعة،

❏  بث روح االإقبال على العمل لدى كل فرد من املجموعة،

❏  اإ�رضاك كل فرد يف العمل واإ�صهامه يف االإجناز،

❏  دعم روح العمل اجلماعي،

❏  تنمية الكفايات االجتماعية والتوا�صلية،

❏  تفادي اأ�صابب الفتور وامللل،

❏  االإثراء املتبادل للتجارب واخلربات.

وينبغي تنويع ت�صكيل املجموعات ليتمكن كل طفل من التفاعل مع كافة االأطفال، مع مراعاة طبيعة الن�صاط الذي قد 

يقت�صي اأحيانا ت�صكيل جمموعات ح�صب معيار معني.

كيفية تنظيم العمل يف جمموع�ت:

تنظيم الف�ض�ء: 

يف اإطار العمل يف جمموعات يجب النظر اإىل اأثاث الق�صم نظرة مغايرة ملا هو عليه احلال منذ عقود، فقد جرت العادة 

اأن ت�صفف الطاوالت اأمام ال�صبورة ومكتب االأ�صتاذ)ة( بكيفية تتيح جلميع املتعلمات واملتعلمني روؤية االأ�صتاذ)ة( وال�صبورة.

اأما العمل يف جمموعات الذي ي�صتوجب الت�صارك بني اأفراد املجموعة واإمكانية روؤية الكل دون عناء والتنقل ب�صهولة، 

فيفر�س اإعادة ت�صفيف الطاوالت والكرا�صي وترتيبها بطريقة ناجعة لربح الف�صاء، اإذ ال يحتاج كل االأطفال اإىل التوجه 

�صوب ال�صبورة، حيث ينتقل مركز االهتمام من حمتويات ال�صبورة اإىل ما ينجزه االأطفال فعليا على طاولتهم.

وت�صتغل كل جمموعة وفق مبادئ وقواعد تي�رض العمل وامل�صاركة واال�صتفادة با�صتعمال اأ�صاليب التن�صيط الفعال، والتي 

ي�صهر عليها االأ�صتاذ)ة(. بحيث ي�رضك املتعلمني واملتعلمات يف حتديد القواعد املي�رضة للعمل يف جمموعات، وي�صهر على 

احرتام تلك القواعد وتطبيقها.

النتائج؛  لتدوين  ومقرر  امل�صاركة  لتنظيم  من�صق  )انتداب  االأدوار  توزيع  ت�صمل:  �صوابط  وفق  جمموعة  كل  ت�صتغل 

تداول الكلمة؛ احرتام الراأي االآخر؛ جتنب التكرار؛ عدم احتكار الكلمة؛ البناء على اأفكار االآخرين؛ جتنب اجلدل العقيم؛ 

احرتام التوقيت؛ التفاعل االإيجابي بني اأع�صاء املجموعة.

الفتور وامللل. كما يحر�س  اأ�صباب  االأن�صطة وتفادي  العمل اجلماعي وتنويع  االأ�صتاذ)ة( على دعم روح  ويحر�س 

على تنويع ت�صكيل املجموعات ليتيح لكل متعلم)ة( التفاعل مع كافة املتعلمني واملتعلمات بكيفية منتظمة، مع مراعاة طبيعة 

الن�صاط الذي قد يقت�صي اأحيانا ت�صكيل جمموعات ح�صب معيار معني.
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التعزيز  تعتمد  بكيفية  ومناق�صتها  املجموعات  اأعمال  نتائج  لعر�س  املالئم  اجلو  توفري  على  اأي�صا  االأ�صتاذ)ة(  وي�صهر 

االإيجابي وت�صهم يف االإثراء املتبادل للتجارب واخلربات.

 اأن�ضطة البن�ء

تنجز اأن�صطة البناء يف بداية كل در�س، وذلك عرب مراحل تتمثل فيما يلي:

1.  تقدمي الو�ضعية: يتم االنطالق من و�صعية – م�صاألة م�صتقاة من احلياة اليومية للمتعلم)ة(، بحيث يقدم االأ�صتاذ)ة( 
امل�صاألة ب�صكل يظهر فيه امل�صكل وا�صحا بالن�صبة للمتعلم)ة( من حيث داللة امل�صاألة، حتى يتمكن من التاأمل يف حل 

ممكن لها. ت�صمى هذه املرحلة لدى   الباحثني يف ديداكتيك الريا�صيات مرحلة تفوي�س امل�صاألة وذلك لالإ�صارة اإىل 

جعل املتعلم)ة( يتبنى امل�صاألة وي�صبح البحث عن حلها من م�صوؤوليته.

2.  مرحلة البحث: خالل هذه املرحلة يبحث املتعلم)ة( عن احلل �صواء مبفرده اأو ثنائيا اأو يف جمموعات. فهو يواجه 
حتديا اأو عائقا، بحيث ال يتمكن من االإجابة عن امل�صاألة باالهتمام فقط مبا ينتظره االأ�صتاذ )ة( منه، بالرجوع اإىل 

اأفعاال، واأن يختار ا�صرتاتيجية واأن يغريها يف حالة االإخفاق، فهو ينمي  اأن ينتج  و�صعيات م�صابهة. بل عليه 

معارفه ويبني معارف جديدة على �صكل اأدوات مفيدة ملحاولة اإيجاد حل للم�صاألة املطروحة، وهو ما يعني باأن 

امل�صاألة املقرتحة ينبغي اأن تختار ب�صكل توفر فيه املفاهيم اأو املهارات، باعتبارها مو�صوع التعلم، االأدوات االأكرث 

جناعة الإيجاد احلل.

ويكون دور االأ�صتاذ)ة( يف هذه املرحلة متمثال يف حتليل اإجراءات املتعلمني ومالحظة ال�صعوبات التي يواجهونها، 

ويقدم امل�صاعدة فيما يتعلق ببع�س املعطيات دون اإعطاء اجلواب عن الـم�صاألة الـمطروحة.

3.   مرحلة ال�ضتثم�ر اجلم�عي: خالل هذه املرحلة اجلماعية، يقدم املتعلمون نتائج خمتلف اأعمالهم، حيث تدون 
كل االأجوبة ال�صحيحة منها وغري ال�صحيحة.

كما يقدم املتعلمون اأراءهم حول خمتلف االأعمال ويتفقون مب�صاعدة االأ�صتاذ)ة( ملعرفة اإذا كانت خمتلف احللول �صحيحة 

اأم ال. وهنا تتجلى اأهمية اختيار امل�صاألة التي توفر اإمكانية التقومي الذاتي.

امل�صطلحات  ا�صتخدام  املتعلمني على  تعويد  اأجل  امل�صتعملة من  والتعابري  امل�صطلحات  اإىل  املناق�صة  االنتباه خالل  ويتم 

ال�صحيحة وذلك من اأجل ت�صهيل التوا�صل.

4.  اأن�ضطة الرتيي�س

تنجز هذه االأن�صطة خالل املرحلة الثانية من كل در�س حيث ي�صتعمل املتعلم كرا�صته. يف مرحلة الرتيي�س تتم تعبئة 

جمموعة من املكت�صبات التي تكون مدجمة ولي�صت جممعة. وتكون الو�صعية املقرتحة موجهة نحو اإجناز مهمة ذات داللة 

وذات بعد اجتماعي من حيث ارتباطها باحلياة اليومية للمتعلم)ة(، كما تكون جديدة لديه، ذلك اأن هذه اخلا�صية متكن من 

التمييز بني التمرين الذي ي�صتدعي تطبيق قاعدة اأو تقنية معينة، وبني حل م�صاألة حيث يتم التمرن على الكفاية. فلي�س هناك 

مترن على الكفاية اإال اإذا كانت امل�صاألة املطلوب حلها تتطلب تعبئة جمموعة من املعارف والقواعد والعمليات وال�صيغ، 

والتي حتتم على املتعلم)ة( اختيار تلك التي تفيد يف اإيجاد حل امل�صاألة.
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5. اأن�ضطة ال�ضتثم�ر والتقومي

بعد اأن�صطة البناء والرتيي�س تخ�ص�س ح�ص�س الإجناز اأن�صطة اال�صتثمار والتقومي وهي اأن�صطة على �صكل متارين وم�صائل 

موجهة لتوظيف وا�صتثمار املكت�صبات يف و�صعيات مالئمة، ت�صمح للمتعلم من التاأكد من مدى بلوغ النتائج املرجوة. وهي 

اأن�صطة مرتبطة بتقومي ت�صخي�صي وتكويني من اأجل تاأمني ال�صري املتدرج.

ت�صمح هذه االأن�صطة بك�صف م�صتوى التعلم، وت�صخي�س ال�صعوبات وعوامل التعرث من خالل جمع املعطيات عن كفايات 

والتعرثات عن طريق  ال�صعوبات  االأ�صتاذ)ة( من معاجلة  �صيمكن  املتبعة، مما  البيداغوجية  االإجراءات  املتعلم)ة( وعن 

تنظيم للدعم، بحيث يقوم بتعديل بع�س تدخالته وممار�صاته التعليمية وت�صحيحها، وبت�صخي�س جوانب الدعم املالئمة لكل 

جمموعة مبا يف ذلك دعم املتفوقني واملتفوقات مبا ينا�صب.

اقرتحنا �صبال لتنفيذ ا�صرتاتيجية التقومي والدعم اعتمادا على ت�صور جديد للتقومي باعتباره اإجراء �صامال لكافة مراحل 

التعلم وم�صارا التخاذ القرار من اأجل التحكم يف العمليات الرتبوية، اإذ ال تعزى النتائج يف هذا الت�صور لالأطفال واإمنا 

لل�صريورة الرتبوية برمتها.

وهكذا فالتقومي ميكن من احل�صول على معلومات حول تعلم االأطفال، بوا�صطة اإعداد اأدوات جلمع املعطيات التي تتيح 

لالأ�صتاذ)ة( اإمكانية اتخاذ قرار التعديل اأو الت�صحيح والذي ين�صب يف اإطار هذا الت�صور على الو�صعية البيداغوجية اأكرث 

مما يرتبط مب�صتوى مهارات وقدرات املتعلمني. وهكذا يتم تقومي املمار�صات واملقاربات الرتبوية لتح�صني جناعة العمل 

الرتبوي من اأجل توفري الدعم املالئم لكل حالة ويف الوقت املنا�صب.

مبعنى  االأن�صطة،  خالل  املتعلم)ة(  بها  يت�رضف  التي  بالكيفية  االهتمام  اإىل  ترمي  م�صتمرة  مالحظة  التقومي  يقت�صي 

مالحظة املتعلم واملتعلمة داخل و�صعيات التعلم بعيدا عن كل هدف يرمي اإىل تدوين نقط اأو درجات وحكم نهائي يل�صق 

باملتعلم اأو املتعلمة، وذلك من اأجل ك�صف تعرثاته واأخطائه، ال�صيء الذي يتيح لالأ�صتاذ اأو االأ�صتاذة اإمكانية حتليل اأ�صبابها 

واتخاذ االإجراءات الكفيلة مب�صاعدة املتعلم واملتعلمة على جتاوز تعرثاته.

وهكذا يبا�رض االأ�صتاذ)ة( التقومي الرتبوي كما يلي:

❏   بالرتكيز على �صريورة التعلم بدل االهتمام بالنتائج.خالل و�صعيات التعلم التي تتيح للمتعلمني فر�س التمرن 

بانتظام داخل �صياق حقيقي.

❏  بطرح اأ�صئلة على املتعلمني اأثناء قيامهم بالن�صاط.

❏ مبطالبة املتعلم اأو املتعلمة بو�صف حماوالته والتعبري عن جهوده كلما كان ذلك ممكنا.

❏  بالرتكيز على تطوره وما يحققه من تقدم مقارنة مع قدراته االأولية ولي�س مع اإمكانية جمموع اأطفال الق�صم الذي 

ينتمي اإليه، حيث �صيتم التحقق من ذلك التطور بوا�صطة عينة من االأعمال املنجزة.

1. خطة تقومي الكفايات

�صيمثلها  املتعلم  كان  اإذا  ما  وانتظار  معقدة،  مهمات  اقرتاح  ينبغي  املعارف.  �صوؤال  طرح  ينبغي  ال  الكفايات  لتقومي 

ويواجهها وينجح يف اإجنازها عن طريق تعبئة معارفه. وهكذا فاأح�صن طريق للتو�صل اإىل ذلك هو اإدماج التقومي داخل 

العمل اليومي للق�صم. ذلك اأن تقومي الكفايات يتمثل يف مالحظة املتعلمني خالل العمل، واإ�صدار حكم عن الكفايات عند 
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بنائها، اأي خالل و�صعيات التعلم. وهو ما يفرت�س نظرة فاح�صة عن عنا�رض الكفايات وعن املوارد املعباأة. وهكذا يتم 

تقومي الكفايات عن طريق تنظيم و�صعيات مالئمة ومن�صجمة جتنبا لل�صدفة يف االإجناز، اإذ ال يتالءم تقومي الكفايات مع 

منوذج التقومي املتمركز حول املعارف بوا�صطة اأ�صئلة وامتحانات يكون مو�صوعها هو امل�صامني.

ل�صنف  تنتمي  و�صعية  تقدمي  مبعنى  م�صاألة،  حل  مثل  معقدة  اأن�صطة  باإجناز  املتعلم  مطالبة  يف  الكفايات،  تقومي  يتمثل 

معاجلة  خالل  اإليه  تو�صل  ما  وحتليل  الو�صعية  هذه  داخل  املتعلم  عمل  كيفية  مالحظة  ثم  للكفاية.  املحددة  الو�صعيات 

الو�صعية-امل�صاألة، من زوايا متعددة ح�صب موا�صفات اأو معايري نرتقب اأن تكون حا�رضة يف �صريورة التعلم ويف نتيجته.

فاملعيار هو اجلودة التي ننتظر اأن تتوفر يف اإنتاج املتعلم)ة(، وكل معيار هو نظرة خا�صة يكونها االأ�صتاذ)ة( عن اإنتاج 

املتعلم)ة(.

اأو  التقنية  اختيار  املهمة، مثل  اإجناز  املعتمدة خالل  ال�صريورات  بتقومي  ت�صمح  املتعلم)ة(  اأفعال  نحو  املوجهة  فاملعايري 

الطريقة، اأو اختيار العملية اأو االأداة، اأو تعبئة املعارف. فهذه املعايري متمركزة حول الكفايات التي ينبغي �صحذها للنجاح 

يف املهمة املقرتحة. وميكن التمييز بني املعايري االأ�صا�صية ومعايري االإتقان.

املعايري االأ�صا�صية : وهي جمموع املعايري التي ميكن االنطالق منها يف احلكم على جناح املتعلم اأو ف�صله يف اإجناز مهمة ما.

معايري االإتقان: وهي املعايري التي ميكن االنطالق منها يف حتديد م�صتوى االإجناز الذي حققه كل متعلم)ة(، وبالتايل 

الرتتيب الذي يحتله كل واحد منهم. وذلك من اأجل ت�صنيفهم اإىل فئة املتفوقني وفئة الذين مازالوا يف حاجة اإىل دعم.

ومن بني املعايري املرتبطة بكفاية ريا�صياتية مثل »حل م�صاألة«: 

مع�يري الإتق�ن املع�يري الأ�ض��ضية

C4 : الدقة.   C1 : اإبراز فهم الو�صعية – امل�صاألة.

C5 : االإنتاج ال�صخ�صي.  C2 : تعبئة املعارف الريا�صياتية املالئمة. 

C6 : ا�صتعمال االأدوات مبراعاة االإكراهات.  C3 : بلورة حل منا�صب للو�صعية – امل�صاألة.

كما اأنه ميكن اعتماد معايري ثابتة �صاحلة لل�صنة الدرا�صية ككل مثل: 

»و�صوح امل�صطلحات« » دقة احل�صابات« »ان�صجام التربيرات« » ا�صتعمال االأداة املالئمة« » اإعداد ت�صميم للحل«.

يف غالب االأحيان ال يكفي االعتماد على معايري لتقومي مدى اكت�صاب كفاية من قبل املتعلم)ة(، اإذ ينبغي باالإ�صافة اإىل 

املوؤ�رض فهو  اأما  املعيار ذو طابع عام وجمرد،  اأن  اإجرائية، ذلك  املعايري  التي جتعل  املوؤ�رضات  اإىل بع�س  اللجوء  ذلك 

عالمة قابلة للمالحظة، وميكن اللجوء اإىل عدة موؤ�رضات للتاأكد من مدى احرتام معيار معني.

ميكن تدقيق املعايري بربط كل معيار مبوؤ�رضات حتى يكون قابال للمالحظة، اإذ اأن املعيار كيفي.

ت�صمح املوؤ�رضات بتعرف مدى اكت�صاب الكفاية من قبل املتعلمني. ومن اأمثلة عتبات التحكم: 
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❏  النجاح يف و�صعيتني من ثالث،

❏  النجاح بن�صبة 70 يف املئة يف كل و�صعية من خالل منح كل معيار من املعايري عددا معينا من النقط، 

❏  احل�صول على االأقل على 60 يف املئة من النقط بالن�صبة للمعايري االأ�صا�صية.

املعيار،  املتعلم)ة(، حني ينجح يف االإجابة عن ثلثني من بنود  املعيار قد مت من طرف  التحكم يف  باأن  القول  وميكن 

اأو عمال ينبغي القيام به...وهكذا فكل كفاية تتطور وتكت�صب من قبل  والبند قد يكون �صوؤاال اأو عملية ينبغي اإجنازها، 

املتعلم)ة( من خالل عدة اإجنازات �صواء كانت �صفوية اأو كتابية اأو اأفعاال يتم القيام بها. ولهذا ينبغي التعامل مع كل كفاية 

يف �صموليتها.

واعتبارا الأن �صبكة التقومي هي اأداة لتحديد نوعية التعلمات ومدى اكت�صاب الكفايات من قبل املتعلمني. وحتديد املتعلمني 

الذين مازالوا يف حاجة اإىل دعم، من حيث عدم اكت�صابهم للكفايات، فاإن التعامل مع هذه ال�صبكة يتم بو�صع عالمة يف 

خانة مكت�صب عندما ينجح املتعلم بن�صبة 90 يف املئة من الو�صعيات املرتبطة بالكفاية امل�صتهدفة، اأو و�صع عالمة)*( يف خانة 

» يف طريق االكت�صاب« عندما ينجح املتعلم بن�صبة 50 يف املئة من الو�صعيات املرتبطة بالكفاية امل�صتهدفة، اأو و�صع عالمة 

يف خانة » غري مكت�صب«  عندما ينجح املتعلم بن�صبة اأقل من 50 يف املئة من الو�صعيات املرتبطة بالكفاية املعنية. 

2. بلورة خطة الدعم 

اإذا كانت وظيفة التقومي هي ت�صخي�س الثغرات والعوائق التي تعرت�س عملية التعلم فاإن الدعم هو االإجراء الرتبوي 

الت�صحيحي، الذي �صيعمل على جتاوز تلك الثغرات. ذلك اأن عالقة التقومي بالدعم قوية، حيث اإن الدعم الرتبوي ال 

ميكنه اأن ي�صتغني عن نتائج التقومي.

والدعم هو جمموعة من االإجراءات واال�صرتاتيجيات الرتبوية التي تهدف اإىل ت�صحيح ثغرات التعليم والتعلم، وذلك 

من اأجل تقلي�س الفارق بني النتائج املخططة وما حتقق منها فعال.

يف اأفق متكني االأ�صاتذة واالأ�صتاذات من اأدوات تعودهم على اإجراءات الدعم حتى ت�صبح �صلوكا تلقائيا وعاديا، ومكونا 

مندجما يف العملية التعليمية، التعلمية، نقدم حتديد جدولة زمنية لعمليات الدعم وكيفية اإجنازه واأ�صاليبه:

بعد ك�صف م�صتوى التعلم وت�صخي�س الثغرات وعوامل التعرث يتخذ االأ�صتاذ)ة( قرارا للدعم وفق ما يلي: 

❏  دعم م�صتمر يتم مبوازاة مع اأن�صطة التعلم ويف �صكل تدخالت اآنية للتثبيت واالإغناء و�صد الثغرات وغريها، ويخ�س 

هذا النوع من الدعم خمتلف اأن�صطة التعلم. كما ميكن اللجوء اإىل طرق لدعم التعلم تنبني على الت�صحيح الذاتي 

حيث يوجه االأ�صتاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات وهم يراجعون اإجنازاتهم ق�صد التاأكد من �صحتها واكت�صاف االأخطاء 

الواردة فيها وت�صحيحها.

❏  دعم تابع للتقومي التكويني الذي يقوم به االأ�صتاذ)ة(، ويتجلى هذا النوع يف االأن�صطة الداعمة لكل در�صني،التي 

تتم خالل احل�صة اخلام�صة من ح�ص�س االأ�صبوع الرتبوي. وكذلك يف اأن�صطة الدعم واالإغناء التي تنجز خالل 

االأ�صبوع اخلام�س من كل وحدة.
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اأ.الأن�ضطة التهييئية: 

 نقرتح اأن�صطة متنوعة تنجز خالل االأ�صبوع االأول من ال�صنة الدرا�صية بهدف اإجراء تقومي ت�صخي�صي ودعم عالجي 

ملهارات   وقدرات املتعلمني واملتعلمات يف املحاور االأ�صا�صية ملكونات منهاج الريا�صيات لل�صنة االأوىل االبتدائية، لالنطالق 

منها كمكت�صبات اأولية.

ب.اأن�ضطة التقومي والدعم والتوليف:

 وتنجز هذه االأن�صطة خالل االأ�صبوع اخلام�س من كل وحدة، وهي ت�صتهدف دعم مكت�صبات املتعلم)ة( من احل�ص�س 

بعد  تتم برجمتها  باملتعلم)ة(، حيث  االأ�صتاذ)ة(  التقومي وعلى معرفة  نتائج  االإن�صاف، وترتكز على  ملبداإ  ال�صابقة حتقيقا 

ميكن  قوة  نقط  باعتبارها  النجاحات  ور�صد  االإجنازات  يف  املتكررة  لالأخطاء  دقيق  حتقيق  عرب  تعرثاته  على  الوقوف 

االرتكاز عليها لبناء باقي االأن�صطة. وتكت�صي هذه االأن�صطة اأهمية كبرية بالن�صبة للمتعلم)ة(، اإذ متكنه من االإح�صا�س بتحقيق 

النجاح لنف�صه مع ال�صعور باالنتماء جلماعة الق�صم، ويف هذا ال�صياق تلعب كتيبات التمارين دورا اأ�صا�صيا وفعاال.

كما تخ�ص�س هذه الفرتة للتوليف بني املفاهيم و/اأو التقنيات و/اأو املهارات املقدمة يف الدرو�س ال�صابقة، بهدف م�صاعدة 

اأن تعمل هذه املرحلة  اإدراك العالقات والرتابطات بني املوارد املدرو�صة وا�صتنتاج تكاملها. ومن املفيد  املتعلم)ة( على 

كذلك على الربط والتوليف بني م�صتويات تفكري املتعلم)ة(، وا�صرتاتيجيات ا�صتغاله على نف�س الو�صعية واأن تدربه بكيفية 

تدريجية على دمج املوارد للنجاح يف حل و�صعيات مركبة. كما ت�صتغل بع�س ح�ص�صها يف تقومي ودعم خمتلف التعلمات.

والدعم  للتقومي  اأ�صبوع  يخ�ص�س  الثانية،  ال�صيغة  ح�صب  درو�س  و8  االأوىل،  ال�صيغة  ح�صب  درو�س   4 تقدمي  بعد 

وتوليف التعلمات يتمحور حول جمموع الدرو�س، على اأن يتم الرتكيز على ما ك�صف التقومي اأن املتعلمني واملتعلمات 

مل يتمكنوا منه ب�صكل كلي، وي�صتفيد من اأن�صطة هذا االأ�صبوع جميع املتعلمني. وينبغي اختيار االأن�صطة التي �صيتم الرتكيز 

املتعلم واملتعلمة على هام�س  املدرجة يف كرا�صة  الفردية  التقومي  التي تدون يف بطاقات  التقوميات  نتائج  بناء على  عليها 

نتائج  تفريغ  بكل در�س. وي�صتح�صن  اخلا�صة  التقومي  اأن�صطة  اإجناز  بعد  تدريجيا  البطاقات  تعبئة  تتم  تقوميي.  ن�صاط  كل 

التقوميات الفردية يف بطاقة التفريغ التي اأدرجت يف نهاية كل وحدة بالكرا�صة، حتى يتمكن االأ�صتاذ)ة( من تعبئة وتفريغ 

كون يف �صوء هذه النتائج �صورة �صمولية عن حاجات الدعم وعن االأن�صطة التي ينبغي  كل البطاقات مع نهاية الوحدة ويحُ

الرتكيز عليها خالل هذا االأ�صبوع.

يتم ملء البطاقة الفردية للتقومي بو�صع عالمة يف اإحدى خانات نتائج التقومي، وهي:

❏ »اأ« وتعني مكت�ضب، 

❏ »ب«وتعني يف طريق الكت�ض�ب،

❏ »ج« وتعني غري مكت�ضب.

يتم اإح�صاء عنا�رض التقومي وتدوينها يف بطاقة تفريغ نتائج التقوميات مبلء تكرار كل عن�رض من ال�صبكة.

�صتعطى االأولوية يف اختيار االأن�صطة للعنا�رض التي �صجلت اأعلى التكرارات يف خانة »غري مكت�صب«.

بعد اإجناز اأن�صطة الدعم اجلماعي تتوج بتقومي يهدف اإىل حتديد �رضيحة املتعلمني التي مازالت يف حاجة اإىل م�صاعدة.

اإىل  اأنها يف حاجة  التقوميية  االأن�صطة  التي ك�صفت  املتعلمني واملتعلمات  ت�صتفيد منها �رضيحة  للدعم،  تخ�ص�س ح�ص�س 

دعم. ينظم على �صكل األعاب تربوية ملا لها من مزايا تربوية وما حتققه من �رضوط التعلم الناجح اإذا ما اأخذ االأ�صتاذ)ة( بعني 

االعتبار مبادئ االنخراط الفعال.
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لتغري  فيها  يخ�صعون  االأطفال،  تكوين  يف  حا�صمة  انتقالية  حمطة  االبتدائي  التعليم  من  االأوىل  ال�صنة  تعترب 

الظروف املحيطة بهم. لذا ينبغي العمل على تعرف املعطيات املتعلقة بهم يف املجاالت االجتماعية والوجدانية 

واملعرفية، للتمكن من ح�رض ال�صعوبات التي ميكن اأن تواجههم يف التكيف مع الو�صط املدر�صي. ال�صيء 

الذي يقت�صي توفري مناخ ي�صاعد على االندماج يف املحيط اجلديد، وال �صيما اأثناء االأيام االأوىل لال�صتقبال، 

لت�صجيع االأطفال على االإقبال على املدر�صة واالإح�صا�س بالثقة يف النف�س وال�صعور باالأمن وعدم اخلوف من 

اأي ارتباك اأو حرج لالنخراط الفعال يف االأن�صطة املدر�صية.

نقرتح اأن�صطة متنوعة تنجز خالل االأ�صبوع االأول من ال�صنة الدرا�صية بهدف اإجراء تقومي ت�صخي�صي لقدرات 

املتعلمني يف املحاور االأ�صا�صية لربنامج الريا�صيات، لالنطالق منها كمكت�صبات اأولية. واعتبارا الأن كفايات 

الطريقة،  بنف�س  معهم  التعامل  فاإن  املدر�صية،  قبل  ما  حياتهم  م�صار  بتنوع  متنوعة  ال�صن  هذه  االأطفال يف 

ميكن اأن تكون له نتائج غري اإيجابية؛ ذلك اأن من االأطفال من طور كفاياته داخل اإحدى موؤ�ص�صات التعليم 

االأويل باأنواعه املختلفة، ومنهم من اكتفى بتطوير بع�س الكفايات داخل حميطه االأ�رضي، لذا ينبغي اأخذ 

الفروق الفردية فيما بينهم بعني االعتبار، والتعامل مع جماعة الق�صم على اأ�صا�س اأن االأغلبية منهم مل ي�صبق 

اأن مار�صت فعل القراءة والكتابة بعد وال �صيما يف العامل القروي. وبالتايل يتطلب االأمر الرتكيز خالل هذه 

االأن�صطة على توفري ظروف مالئمة للحركة واملناوالت، مع العمل على �رضح ما يطلب من االأطفال اإجنازه 

بلغة ب�صيطة.

تذكير واإر�ضادات ديداكتيكية

اأن�ضطة تهييئية

تخطيط وتدبري احل�ض�س الدرا�ضيةالجزء الثالث
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االأن�ضطة التهييئية
جمموعة  مع  مائية  لربكة  مب�صهد  االأمر  يتعلق   ❶

االآخر  والبع�س  الربكة  داخل  بع�صها  البطات،  من 

هو  واملتعلمة  املتعلم  من  املطلوب  الربكة.  خارج 

حتديد بطة خارج الربكة واإحاطتها بخط.

❷  يتكون الن�صاط الثاين من م�صهد حلظرية وبع�س 

هو  وما  احلظرية  خارج  هو  ما  منها  احليوانات 

بداخلها، املطلوب هو حتديد حيوان داخل احلظرية 

ومتييزه بو�صع عالمة.

اأحدهما  لبابني  �صور  من  يتكون  الثالث  الن�صاط   ❸

مفتوحة  اإحداهما  وحقيبتني  مغلق،  واالآخر  مفتوح 

واالأخرى مغلقة، واملطلوب هو حتديد ما هو مفتوح 

واإحاطته بخط اأخ�رض. وما هو مغلق واإحاطته بخط 

اأحمر.

❹ يلون املتعلم )ة( ما بداخل القفة  والقف�س باالأحمر 

وما بخارجهما باالأخ�رض.

❺ يهدف هذا الن�صاط اإىل ت�صخي�س مكت�صبات املتعلمني 

كل  يلون  والت�صنيف:  الفرز  يخ�س  فيما  واملتعلمات 

خط مفتوح.

❻ يالحظ املتعلم)ة( عدة �صور الأ�صياء متعددة ويحيط 

ميكن  الكرة.  مثل  للعب  ي�صتعمله  ما  مغلق  بخط 

واملتعلمات  املتعلمني  مع  نقا�صا  يفتح  اأن  )ة(  لالأ�صتاذ 

القلم  ت�صنيف  يتم  اأن  ميكن  بحيث  اإجاباتهم.  حول 

اأو الفر�صاة اأو معجون االأ�صنان �صمن اأدوات اللعب 

املتعلمني  حلث  منا�صبة  وهي  منهم.  البع�س  لدى 

االأ�صنان  لتنظيف  الفر�صاة  ا�صتعمال  على  واملتعلمات 

لتنظيف  االأ�صنان  ومعجون  للكتابة  القلم  وا�صتعمال 

للعب  يكتفي مبا هو خم�ص�س  واأن  كذلك.  االأ�صنان 

مثل الدمية اأو الكرة...

م�صتقيم  هو  ما  منها  اخلطوط  بع�س  تلوين  يكمل   ❼

وما هو منحن وما هو منك�رض.
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االأن�ضطة التهييئية
ح�صب  مرتبة  مفاتيح   3 مبالحظة  االأمر  يتعلق   ❽

باالأ�صفر  ملون  اأق�رضها  ال�صكل  وح�صب  الطول 

ملون  الثالث  واملفتاح  باالأزرق  ملون  واأطولها 

لنف�س  �صور   3 االأخرى  اجلهة  وعلى  باالأحمر. 

املفتاح  تلوين  هو  واملطلوب  األوان.  بدون  املفاتيح 

نف�صه  باللون نف�صه.

❾ يتعلق االأمر هنا مبتاهتني، حيث املطلوب هو ر�صم 

م�صار ميكن الفاأر من الو�صول اإىل اجلبنة. وم�صار 

اآخر ميكن االأرنب من الو�صول اإىل اجلزرة.

ال�صيارة  يو�صل  طريقا  وير�صم  )ة(  املتعلم  يتبع   ❿

احلمراء بال�صيارة الزرقاء.

11 �صورة متثل طفال يقوم بعملني: اأخذ وجبة فطور 

الذي  العمل  حتديد  هو  واملطلوب  املاء.  و�رضب 

ي�صتغرق مدة اأطول اأو اأكرث ويحيط �صورته بخط.

قمي�س  واأ�صغر  قمي�س  اأكرب  بني  املتعلم)ة(  12 مييز 

قبعة  اأ�صغر  ثم  واأكربها.  حذاء  اأ�صغر  وكذلك 

واأكربها.

13 يالحظ املتعلم االأ�صكال الهند�صية امللونة ويلون كل 

�صكل بلون ال�صكل الذي ي�صبهه يف ال�صكل ويف احلجم.
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لكي ي�صتطيع املتعلم )ة( فرز وت�صنيف اأ�صياء وترتيبها، ينبغي اأن يتوفر على القدرة على اال�صتك�صاف واملقارنة. يعني 

اال�صتك�صاف اعتبار وا�صتح�صار جميع املعلومات وفح�س خمتلف جوانب ن�س اأو �صكل اأو و�صعية اأو �صوؤال. ويتطلب ذلك 

تعبئة القدرة على التحليل، وقبل ذلك كله القدرة على التحكم يف االندفاع وتوجيهه. وتعني املقارنة اعتبار عن�رضين جنبا 

اإىل جنب لتحديد ما هو م�صرتك بينهما وما هو مت�صابه ونقط االختالف مما يتطلب القدرة على التحليل. كما يعني الفرز 

القدرة على االختيار والتمييز بني عدة عنا�رض لعزلها. يتطلب الفرز اإعمال قدرات املقارنة والتحليل واال�صتك�صاف كما 

اأ�صياء تبعا ملعايري م�صرتكة  يعني كذلك القدرة على عزل معيار ملعاجلة املعلومات وتنظيمها. اأما الت�صنيف فيعني جتميع 

اأويل. يتطلب الت�صنيف اعتبار منظورين لتنظيم جمموعات والتمييز  اإىل فئات يف ترتيب معني ح�صب فرز  وتوزيعها 

بينها. اإن اأن�صطة الت�صنيف تعتمد على حتديد نقط االختالف والت�صابه اأو التكافوؤ بني عنا�رض نف�س املجموعة. ميكن حتديد 

�صنف بذكر عنا�رض املجموعة كاأن نقول مثال: التفاح اأو االأدوات املدر�صية اأو االأواين، اأو باإعطاء خا�صية مميزة لعنا�رض 

جمموعة كاأن نقول مثال: تالميذ مدر�صة امل�صرية، اأو اأع�صاء نادي املو�صيقى. 

ميكن الت�صنيف من تنظيم عملية التفكري وي�صاعد على اإدراك الواقع من منظور مغاير ملا هو ماألوف. مل�صاعدة املتعلمني 

على تنمية قدراتهم على اال�صتك�صاف واملقارنة والفرز والت�صنيف ميكن للمدر�س)ة( ا�صتح�صار ما يلي:

✺ الرتكيز على طريقة التنظيم واملالحظة واالإن�صات.

✺ �صياغة نقط االختالف والتعبري عنها �صفهيا.

✺ التدريب على الرتكيز.

✺  اقرتاح و�صعيات متنوعة للفرز ح�صب ال�صكل واللون واحلجم والطول اأو معايري اأخرى. يبني ذلك اأن ال�صيء نف�صه 

ميتلك خا�صيات خمتلفة. ونقوم بالرتكيز على اإحدى هذه اخلا�صيات يف و�صعية دون اأخرى تبعا ملا هو مطلوب.

✺  م�صاعدة املتعلمني على اأخذ م�صافة يف االإدراك املبا�رض لالنتقال اإىل التمثيل والتجريد مما يتطلب قدرات على التحليل 

والدقة.

اأي حتديد ما هو م�صرتك وما هو خمتلف بني عنا�رض  الثنائية  املقارنة  التعيني،  ✺  الرتكيز على طريقة اال�صتدالل: 

جمموعتني.

✺ م�صاعدة املتعلمني على بناء جداول العد، جداول القيا�س، جداول ذات مدخلني.

امتدادات اأهداف التعلــم تعلمات �ضابقة
♦ ت�صنيف االأ�صياء ح�صب معيار واحد خا�صيات  ح�صب  االأ�صياء   ♦  متييز 

اللون وال�صكل واحلجم والطول

♦ مكت�صبات املتعلم)ة( يف حياته اليومية

الدرس
   ت�ضنيف االأ�ضياء ح�ضب خا�ضيات اللون

 والحجم وال�ضكل والطول
تذكير واإر�ضادات ديداكتيكية

1
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اأن�ضطة البناء

■  اليومية:  يذكر االأ�صتاذ)ة( ا�صم اليوم ويكتبه على ال�صبورة ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ذكر ا�صم البارحة وا�صم 

الغد.وي�صتثمر كل معطيات تاريخ اليوم ح�صب م�صتوى املتعلمني واملتعلمات وتعلماتهم ال�صابقة.

الن�ضاط االأول: فرز وت�ضنيف اأ�ضياء ح�ضب خا�ضية معينة
■ اللوازم ال�رضورية: خ�صيبات واأقرا�س واأقالم خمتلفة االألوان والقيا�س واأدوات مدر�صية.

■ �ضيغة العمل: ينجز الن�صاط يف جمموعات من اأربعة اإىل �صتة اأفراد.

■ تدبري الن�ض�ط: 

♦ املرحلة 1 :  كل  جمموعة تتوفر على االأ�صياء املتنوعة املو�صوعة على الطاولة، يطلب من املتعلمني فرز االأ�صياء 

التي تت�صابه وو�صعها يف علب . يف�صح املجال لعر�س االقرتاحات داخل كل جمموعة ومناق�صتها وتتم 

مراقبة االأعمال. وتقبل جميع الـمحاوالت.

♦ املرحلة 2 :  ي�صنف االأطفال االأ�صياء التي لها اللون نف�صه باعتباره عالمة ترمز اإىل هذه االأ�صياء . ويتم التعبري عن 

ذلك بـ : له اللون نف�صه اأو اخل�صيبات احلمراء، اأو الزرقاء، االأقرا�س ال�صفراء.

يف مرحلة موالية يتم الت�صنيف ح�صب ال�صكل با�صتعمال االأ�صياء نف�صها. 

يتم تقبل جميع التعابري التي لها املعنى نف�صه ولوا�صتعمل االأطفال الدارجة . على اأن ت�صحح هذه التعابري بالتدريج بعد 

فهم عمليات الت�صنيف.

االأ�صياء  الكبرية يف علبة وي�صعون  االأ�صياء  ي�صعون  نف�صه.  لها احلجم  التي  االأ�صياء  االأطفال  ♦ املرحلة 3 :  ي�صنف 

ال�صغرية يف علبة اأخرى بغ�س النظر عن �صكل اأو لون هذه االأ�صياء.

الن�ضاط الثاين: 
■ �ضيغة العمل:  ♦ يعمل االأطفال يف جمموعات من 4 اإىل 6 اأفراد.

 اللوازم ال�رضورية:  اأ�رضطة اأوحبال �صغرية اأو قطع خ�صبية ذات اأطوال خمتلفة اأو اأقالم خمتلفة االأطوال.

■ تدبري الن�ض�ط : 

اإذا كان ذلك ممكنا(  ال�صكل  ) من نف�س  ♦ املرحلة 1 :  يقدم االأ�صتاذ)ة( الأطفال كل جمموعة  عددا من االأقالم مثال 

يختارها من بني االأقالم التي يتوفر عليها اأع�صاء كل جمموعة، ويطلب منهم اأن يختاروا القلم االأق�رض 

من جميع االأقالم وكذلك القلم االأطول )يق�صي املدر�س االأقالم التي تتقارب كثريا يف طولها ويرتك 

تلك التي تتفاوت يف طولها ب�صكل وا�صح(. يطلب من كل جمموعة اأن تنتدب اأحد االأطفال لكي يقدم 

النتيجة التي تو�صلت اإليها مع تو�صيح الكيفية التي مت بها اإيجاد احلل ) يعطي االأ�صتاذ)ة( اأهمية للطريقة 

التي مت بها اإيجاد النتيجة(.

تتبع  نف�صه مع  لها الطول  اإىل جمموعات يكون  االأ�صتاذ)ة( من كل جمموعة ت�صنيف االأقالم  ♦ املرحلة 2 :  يطلب  

املنهجية نف�صها يف الن�صاط االأول.
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اأن�ضطــة الرتيي�س : اأمترن
احل�ض�ب الذهني:  

➀  ا�صتظهار االأعدودة ح�صب قدرات كل متعلم)ة(

 ي�صتظهر االأطفال )جماعة ثم �صفا �صفا ثم فرديا( االأعداد من 1 اإىل 5 تزايديا: واحد؛ اثنان؛ ثالثة؛ اأربعة؛ خم�صة.

واخلط  ال�صورة  واملتعلمات  املتعلمون  ❶  يالحظ 
التي  بالبطاقة  ال�صمعات  بطاقة  يربط  الذي 

التي  ال�صمعات  الأن  نف�صه،  الطول  كلمة  حتمل 

واأحجام  واأ�صكال  خمتلفة  األوان  لها  ال�صورة  يف 

خمتلفة لكن لها الطول نف�صه. ثم يربطون بطاقة 

نف�صه  اللون  كلمة  حتمل  التي  بالبطاقة  ال�صحون 

اأ�صكال خمتلفة واأحجام خمتلفة  الأن ال�صحون لها 

واأطوال خمتلفة لكن لها اللون نف�صه. ويربطون 

كلمة  حتمل  التي  بالبطاقة  امللعقات  بطاقة  كذلك 

لها  ال�صورة  يف  التي  امللعقات  الأن  نف�صه  ال�صكل 

خمتلفة  واأحجام  خمتلفة  واألوان  خمتلفة  اأطوال 

يربطون  واأخريا  نف�صه.  ال�صكل  لها  لكن  كذلك 

بطاقة احلجم نف�صه بالكوؤو�س.

 ❷  يحيطون بخط اأحمر كل طابع كبري اأو يحيطون 

الثالثة  الطوابع  ذلك  ا�صتطاعوا  اإن  اأحمر  بخط 

الكبرية يف الوقت نف�صه.
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اأن�ضطــة الرتيي�س : اأمترن
احل�ض�ب الذهني:  

➁  ا�صتظهار االأعداد من 5 اإىل 1 تناق�صيا،

 ي�صتظهر االأطفال )جماعة ثم �صفا �صفا ثم فرديا( االأعداد من 5 اإىل 1 تناق�صيا: خم�صة؛ اأربعة؛ ثالثة؛ اثنان؛ واحد.

للحلويات  بالن�صبة  نف�صه  ال�صكل  بطاقة  ❸   يلونون 
املعرو�صة يف ال�صطر االأول الأن هذه احللويات 

تختلف يف اللون ويف احلجم ويف الطول لكن لها 

ال�صكل نف�صه. ويلونون بطاقة اللون نف�صه بالن�صبة 

الثاين الأن هذه  ال�صطر  للحلويات املعرو�صة يف 

احللويات لي�س لها ال�صكل نف�صه وال احلجم نف�صه 

وال الطول نف�صه لكن لها اللون نف�صه.

❹   يلونون املثلثات باالأحمر وت�صبح بذلك لها اللون 

االأقـــرا�س  ويــلونون  نف�صه.  وال�صكل  نف�صه 

باالأزرق وت�صبح كذلك لها اللون نف�صه، وال�صكل 

نف�صه. وهكذا يلونون كذلك املربعات باالأخ�رض 

وامل�صتطيالت باالأ�صفر.
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اأن�ضطة تقوميية : اأ�ضتثمر
احل�ض�ب الذهني:

③ ا�صتظهار االأعداد من 1 اإىل 9 تزايديا

 ي�صتظهر االأطفال )جماعة ثم �صفا �صفا ثم فرديا( االأعداد من 1 اإىل 9 تزايديا: واحد؛ اثنان؛ ثالثة؛ اأربعة؛ خم�صة؛ 

�صتة؛ �صبعة؛ ثمانية؛ ت�صعة.

كبري  �صكل  كل  واملتعلمات  املتعلمون  ❶  يحيط 

لهذه  بالن�صبة  احلجم  بخا�صية  نهتم  باالأحمر. 

خمتلفة،  اأ�صكال  لها  كونها  رغم  فهي:  االأ�صكال 

ت�صرتك يف احلجم الكبري.

اأخ�رض كل �صكل �صغري. ت�صرتك  ❷  يحيطون بخط 

هذه االأ�صكال رغم اختالفها يف حجمها اأي كونها 

كلها �صغرية.

❸  يحيطون كل �صكل طويل. يعترب الطول يف هذه 

احلالة هو اخلا�صية امل�صرتكة بني هذه االأ�صكال.

ويربطون  �صورا  واملتعلمات  املتعلمون  ❹  يالحظ 

كل �صطر من ال�صور باخلا�صية امل�صرتكة بني هذه 

نف�صه  ال�صكل  لها  االأول  ال�صطر  اأقم�صة  االأ�صياء. 

اأما  نف�صه.  احلجم  لها  الثاين  ال�صطر  وحمفظات 

اأحذية ال�صطر الثالث فلها اللون نف�صه، بينما اأ�صياء 

ال�صطر الرابع لها الطول نف�صه.
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اأن�ضطة داعمة : »اأمترن من جديد«
احل�ض�ب الذهني:

④ ا�صتظهار االأعداد من 9 اإىل 1 تناق�صيا.

ي�صتظهر االأطفال )جماعة ثم �صفا �صفا ثم فرديا( االأعداد من 9 اإىل 1 تناق�صيا: ت�صعة؛ ثمانية؛ �صبعة؛ �صتة؛ خم�صة؛ اأربعة؛ 

ثالثة؛ اثنان؛ واحد.

❶  يربط املتعلمون واملتعلمات جمموعة اأ�صياء ال�صطر 

واأ�صياء  نف�صه  ال�صكل  حتمل  التي  بالبطاقة  االأول 

نف�صه  اللون  حتمل  التي  بالبطاقة  الثاين  ال�صطر 

واأ�صياء ال�صطر الثالث بالبطاقة التي حتمل الطول 

نف�صه.

❷  ي�صع املتعلمون واملتعلمات عالمة x على االأواين 

�صكلها ولونها. وي�صعون  الكبرية رغم اختالف 

اختالف  رغم  ال�صغرية  االأواين  على   O عالمة 

لونها و�صكلها.

❸  يربطون كل جمموعة اأ�صياء مبا ينا�صب. يربطون 

الكرات  هذه  الأن  نف�صه  ال�صكل  ببطاقة  الكرات 

تختلف يف احلجم منها الكبرية وال�صغرية وتختلف 

نف�صه.  ال�صكل  لها  كلها  لكن  كذلك  اللون  يف 

ويربطون االأحذية الريا�صية بالبطاقة التي حتمل 

اللون نف�صه واالأقالم بالبطاقة التي حتمل الطول 

نف�صه.

اأتذكر : االأقرا�س لها ال�صكل نف�صه، ولها األوان خمتلفة واأحجام خمتلفة واأطوال خمتلفة. االأ�صكال اخل�رضاء لها اللون 

نف�صه، ولها اأطوال خمتلفة واأحجام خمتلفة واأ�صكال خمتلفة كذلك. االأقالم لها الطول نف�صه. االأواين لها احلجم نف�صه.
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اإن اإقامة التوا�صل حدا بحد اأداة ملقارنة املجموعات، حيث ت�صمح لالأطفال مبقارنة املجموعات التي ال يعرفون تعدادها. 

وهي بهذا الت�صور تلعب دورا اأ�صا�صيا يف اإن�صاء مفهوم العدد الطبيعي، حيث تقود االأطفال اإىل تكوين اأ�صناف جمموعات 

متقادرة، ومتكنهم من ترتيب جمموعات االأ�صناف:

)اأو  الب�رضي  باالإدراك  يكون  ال�صغريتني  املجموعتني  فتقادر   )6 من  )اأقل  العنا�رض �صغريا  عدد  يكون  ◆  عندما 

التعداد(.

◆   عندما يكون عدد عنا�رض جمموعتني كبريا فالتقنية امل�صتعملة تكون عن طريق ر�صم خطوط ت�صل كل عن�رض من 

الواحدة بعن�رض من االأخرى؛

◆  عندما تكون اأمام جمموعتني حتتوي على عنا�رض كثرية )اأكرث من 15( فيجب اأن يلجاأ املتعلمون اإىل املقارنة عن 

طريقة تقنية جتزيء كل واحدة اإىل اأجزاء �صغرى متقادرة.

امتدادات اأهداف التعلــم تعلمات �ضابقة
♦ ت�صنيف املجموعات املتقادرة

♦ مقارنة عددين من 1 اإىل 4

♦ االأعداد من 1 اإىل 99.

♦  يدرك املتعلم)ة( العالقة بني عنا�رض 

جمموعتني ويربط العالقة بينها؛

♦    يقارن جمموعتني اأو اأكرث با�صتعمال 

تقنية التوا�صل حدا بحد؛

معلومة  جمموعة  عنا�رض  ♦   ير�صم 

معلومة  جمموعة  مع  متقادرة 

با�صتخدام التوا�صل حدا بحد،

بني  من  املنا�صبة  العالقة  ♦   ي�صتخدم 

عنا�رض جمموعتني » اأقل من ... 

اأكرث من ... بقدر...«

تبعا  اأ�صياء  وت�صنيف  ♦  فرز 

خلا�صياتها،

♦ مقارنة جمموعتي اأ�صياء.

■  اليومية: يذكر االأ�صتاذ)ة( ا�صم اليوم ويكتبه على ال�صبورة ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ذكر ا�صم البارحة وا�صم 

الغد.وي�صتثمر كل معطيات تاريخ اليوم ح�صب م�صتوى املتعلمني واملتعلمات وتعلماتهم ال�صابقة.

الن�ضاط االأول: مقارنة جمموعتي اأ�ضياء 
يتعدى عدد  اأال  )ينبغي  يتوفر كل واحد على جمموعات متنوعة  ثنائي بحيث  ب�صكل  العمل: يعمل االأطفال  �ضيغة    ■

عنا�رض كل جمموعة 6 اأو 7(.

■ اللوازم ال�رضورية: عدد كبري من خمتلف االأ�صياء املتوفرة لدى املتعلمني: 

التوا�ضل حدا بحدالدرس

تذكير واإر�ضادات ديداكتيكية

2
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جمموعة االأقرا�س، جمموعات االأقالم، جمموعات اخل�صيبات، جمموعات املثلثات ال�صغرية، جمموعات املثلثات 

الكبرية، جمموعة املربعات احلمراء…

■  تدبري الن�ض�ط

مقارنة  ينبغي  بحيث  االأ�صياء،  من  نف�صها  الكمية  على  يتوفر  واحد  كل  كان  اإن  بالتحقق  االأطفال  االأ�صتاذ)ة(  يطالب 

جمموعتي االأ�صياء للتاأكد من تقادرهما اأو عدم تقادرهما.  

يراقب االأ�صتاذ)ة( االإجراءات التي يلجاأ اإليها االأطفال دون اإعطاء توجيهات، ويطالب كل جمموعة من عر�س نتائج 

عملها، ويفتح املجال ملناق�صة النتائج من طرف باقي الزمالء.

الن�ضاط الثاين:  مقارنة جمموعتي االأ�ضياء هذه املرة دون اللجوء اإىل تقريب عنا�ضر املجموعتني من 
بع�ضها البع�س.

تتم نف�س املقارنة بني جمموعتني مر�صومتني على الورق اأي ممثلتني. يجب تقبل كل التقنيات واالإجراءات التي يلجاأ 

اإليها االأطفال الإجراء املقارنة.

■  تدبري الن�ض�ط

ينتدب االأطفال بالتناوب الإجناز املهمات وتتم مراقبة العمل وتعديله من طرف باقي الزمالء والزميالت.

ن�صع على طاولة جمموعة املثلثات )املجموعة E( يتكلف طفل باإن�صاء جمموعة املثلثات ال�صغرية، اأو جمموعة املثلثات 

احلمراء، )املجموعةA( يقوم طفل ثان مبالحظة املجموعة A )املثلثات احلمراء( ملدة ق�صرية، وبعد ذلك يتوجه نحو طاولة 

االأ�صياء وتكون  نف�س  À مكونة من  اأخرى  �صين�صئ جمموعة  املجموعة االأوىل، حيث  نف�س عنا�رض  ثانية و�صعت عليها 

.A متقادرة مع املجموعة

اأثناء ا�صتغال الطفل يتم اإخفاء النموذج مبنديل.

عندما ي�رضح الطفل بانتهائه من العمل يقوم بع�س االأطفال مبقارنة النموذج والن�صخة املجموعة A واملجموعة À. مما 

�صي�صتدعي التجميع املادي لالأ�صياء واإجراء تقابل بينها واحل�صم يف نتيجة العمل.

بعد فهم قاعدة اللعبة يتم تكوين جمموعة اأوىل من طفلني:

يالحظ الطفل االأول �صري العمل )اإن�صاء املجموعة( وينقل ر�صالة اإىل الطفل الثاين الذي �صينجز ن�صخة للنموذج بوا�صطة 

الر�صالة التي تو�صل بها.

بتغيري  يطالب  اأن  للطفل  ميكن  كما  فقط.  الطفلني  بني  ذلك  يتم  اأن  على  جديدة  مبعلومات  للمطالبة  بالنقا�س  وي�صمح 

الالعب الذي اأخفق يف نقل الر�صالة.

اأن�ضطة البناء والتريي�س
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اأن�ضطــة الرتيي�س : اأمترن
احل�ض�ب الذهني: ➀ ا�صتظهار االأعداد من 1 اإىل 10 تزايديا.

ي�صم االأ�صتاذ)ة( البطاقات )من 1 اإىل 4 يف ترتيب تزايدي( اجتاه �صدره، وهي مو�صوعة على بع�صها البع�س. يظهر 

البطاقة االأوىل ويقول »نقراأ االأعداد املعرو�صة على البطاقات«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 4 مرات )اأجوبة جماعية ثم فردية(.

❶ مطالبة االأطفال بفتح الكرا�صة يف �صفحة الدر�س 
لهم  الفر�صة  ترك  مع  بحد.  حدا  التوا�صل  اأي   2
بو�صف  مطالبتهم  ال�صفحة.  اأعلى  امل�صهد  ملالحظة 

التي  احلكاية  �رضد  واإعادة  ال�صورة،  حمتويات 

االأطفال  االأ�صتاذ)ة(  ي�صاعد  ال�صورة.  هذه  متثلها 

على ذلك بوا�صطة و�صع اأ�صئلة تتعلق بال�صخ�صيات 

يف ال�صورة وان�صغاالت كل جمموعة، واملحتويات 

الغذائية وغريها.

الن�س وحماولة تعداد  تتم قراءة  ال�صورة  بعد فهم 

كل  يف  املنا�صبة  اخلانة  الطفل)ة(  يلون  املحتويات. 

حالة لتحديد العالقة بني جمموعة البي�س وجمموعة 

الطفالت واالأطفال، من خالل مقارنتها با�صتخدام 

االأطفال  بني  العالقة  ربط  اأو  بحد،  حدا  التوا�صل 

ذلك  بعد  ليتم  ال�صحون  ثم  والكوؤو�س  والطفالت 

من  اأكرث  البي�صات  كانت  اإن  تاأكيد  عدم  اأو  تاأكيد 

البطاقة  بتلوين  وذلك  ال،  اأم  واالأطفال  الطفالت 

املنا�صبة لذلك اأي نعم اأو ال.

يتاأكد الطفل)ة( اإن كان لدى كل طفل اأو طفلة كاأ�س 

اأم  ال�صحون  من  اأقل  الكوؤو�س  كانت  واإن  ال.  اأم 

ال، واأخريا اإن كان االأطفال بقدر الطفالت اأم ال.

اجلواب  خانة  ويلونون  ال�صورة  يالحظون   ❷
اجلواب  وخانة  االأوىل،  احلالة  يف  )ال(  ال�صحيح 

ال�صحيح )نعم( يف احلالة الثانية.
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اأن�ضطــة الرتيي�س : اأمترن
احل�ض�ب الذهني: ➁ ا�صتظهار االأعداد من 10 اإىل 1 تناق�صيا

ي�صم االأ�صتاذ)ة( البطاقات )من 4 اإىل 1 يف ترتيب تناق�صي( اجتاه �صدره، وهي مو�صوعة على بع�صها البع�س. يظهر 

البطاقة االأوىل ويقول »نقراأ االأعداد املعرو�صة على البطاقات«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 4 مرات )اأجوبة جماعية ثم فردية(.

➌ ي�صتخدم املتعلم)ة( العالقة »بقدر« وينجز تقابال 
بني جمموعة الزهور وجمموعة الفرا�صات، دائما 

اإن كان يوجد  لتحديد  التوا�صل حدا بحد  با�صتعمال 

من الفرا�صات بقدر ما يوجد من الزهور.

البالونات  جمموعة  بني  تقابال  املتعلم)ة(  ينجز   ➍
تلوين  خالل  من  ال�صفراء  والبالونات  احلمراء 

البالونات باالأحمر بقدر ما يلون باالأ�صفر.

من  جمموعة  متثل  �صورة  )ة(  املتعلـم  يالحظ   ➎
الكرات  من  جمموعة  مع  والطفالت  االأطفال 

با�صتعمال  طفلة  اأو  طفل  كل  بني  عالقة  ويربطون 

بكرة  طفلة  اأو  طفل  كل  ربط  بحد،  حدا  التوا�صل 

االأطفال والطفالت  فاإذا مت ربط كل  بوا�صطة خط 

ربط  دون  الكرات  بع�س  وبقيت  منهم  لكل  بكرة 

فهذا يعني اأن الكرات اأكرث من الطفالت واالأطفال.

اأي  يبق  بكرة ومل  اأو طفلة  واإذا مت ربط كل طفل 

اأن  هذا  فمعنى  ربط  بدون  كرة  اأية  وال  طفل)ة( 

الكرات بقدر الطفالت واالأطفال.

اأما اإذا بقي طفل اأو طفلة بدون كرة فمعنى ذلك اأن 

االأطفال اأو الطفالت اأكرث من الكرات.

ملجموعتني  �صـــــورة  املتعلـــــــــم)ة(  يالحظ   ❻
با�صتعمال  عنا�رضها  بني  ويربط  منف�صلتني 

التوا�صل حدا بحد ملقارنتها وحتديد املجموعة االأكرث 

واملجموعة االأقل.
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اأن�ضطة تقوميية : اأ�ضتثمر
احل�ض�ب الذهني: ➂ قراءة وا�صتظهار بطاقات االأعداد )من 1 اإىل 10 بدون ترتيب  - اأجوبة جماعية ثم فردية(

البع�س. يظهر  10 بدون ترتيب( اجتاه �صدره، وهي مو�صوعة على بع�صها  اإىل   1 البطاقات )من  ي�صم االأ�صتاذ)ة( 

يظهر  الفور.  على  واملتعلمات  املتعلمون  يجيب  البطاقات«.  على  املعرو�صة  االأعداد  »نقراأ  ويقول  االأوىل  البطاقة 

البطاقة املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 4 مرات )اأجوبة جماعية ثم فردية(.

جزئية  جمموعات  عنا�رض  املتعلم)ة(  ير�صم   ❶
متقادرة مع جمموعات جزئية للتمرن على مقارنة 

حزمة  اأي  جزئية  جمموعات  بوا�صطة  جمموعتني 

بحزمة.

حزمة  املقارنة  تقنية  املتعلم)ة(  ي�صتعمل   ➌ و   ❷
جزئية  جمموعات  بوا�صطة  التوا�صل  اأي  بحزمة 

عن  املجموعتني  مقارنة  لتعذر  وذلك  متقادرة 

املتمثل يف  االإجراء  فاإن  الب�رضي  االإدراك  طريق 

جتزيء املجموعتني معا اإىل اأجزاء �صغرية متقادرة 

واإدراك تقابل بني هذه االأجزاء �صيمكن من مقارنة 

املجموعتني معا.

املتعلم)ة( عنا�رض جمموعة متقادرة مع  ير�صم    ➍
جمموعة معلومة با�صتخدام التوا�صل حدا بحد.

املجموعة املعلومة هي عبارة عن علبتني من البي�س 

واملجموعة  بي�صات.   10 على  حتتوي  علبة  كل 

من  بي�صة  ر�صم  يف  البدء  يتم  ر�صمها،  املطلوب 

بي�صاتها. املطلوب هو اتباع طريقة اإجرائية وذات 

ر�صم  مثال  ذلك  من  النتيجة.  اإىل  للو�صول  فائدة 

املجموعة  بي�صة يف  بي�صة وو�صع عالمة على  كل 

مقابل  بي�صة  على  عالمة  بو�صع  والبدء  املعلومة 

تلك البي�صة املر�صومة م�صبقا. ينتهي ر�صم البي�صات 

املجموعة  يف  بي�صة  اآخر  على  عالمة  و�صع  مع 

املعلومة. وجتدر االإ�صارة اإىل اأن لكل متعلم حرية 

التو�صل  منا�صبا ب�رضط  يراه  الذي  االإجراء  اختيار 

اإىل النتيجة املرجوة.
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اأن�ضطة داعمة : »اأمترن من جديد«
احل�ض�ب الذهني: ➃ قراءة وا�صتظهار بطاقات االأعداد )من 1 اإىل 10  بدون ترتيب  - اأجوبة جماعية ثم فردية(

البع�س. يظهر  10 بدون ترتيب( اجتاه �صدره، وهي مو�صوعة على بع�صها  اإىل   1 البطاقات )من  ي�صم االأ�صتاذ)ة( 

يظهر  الفور.  على  واملتعلمات  املتعلمون  يجيب  البطاقات«.  على  املعرو�صة  االأعداد  »نقراأ  ويقول  االأوىل  البطاقة 

البطاقة املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 4 مرات )اأجوبة جماعية ثم فردية(.

اأرانب  املتعلم)ة( �صورة متثل جمموعة  يالحظ   ❶
و3 جمموعات من اجلزر خمتلفة العدد واملطلوب 

جمموعة  مع  املتقادرة  املجموعة  تلك  حتديد  هو 

االأرانب وربطها بخط.

جمموعتني،  متثل  �صورة  املتعلم)ة(  يالحظ   ❷
�صغرية،  تفاحات  على  حتتوي  اأوىل  جمموعة 

وجمموعة ثانية تتكون من تفاحات كبرية. ويلون 

تفاحات باالأحمر بقدر ما يلون باالأخ�رض.

➌ يالحظ املتعلم)ة( طاولة عليها �صحون و�صوكات 
و�صكاكني. ويقارن بني هذه العنا�رض وذلك بتلوين 

ال�صوكات  مثل  احلالة.  لو�صف  املنا�صبة  البطاقات 

اأكرث من ال�صكاكني، ال�صحون اأقل من ال�صوكات.

اأتذكر: تتم قراءة حمتويات ركن اأتذكر واإعادة التاأكيد على ما ينبغي �صبطه خالل مقارنة جمموعتي اأ�صياء، فلمقارنة 

جمموعة الكالب وجمموعة القطط املر�صومة يف هذا الركن، فاالإجراء يتمثل يف اإي�صال كل كلب بقط بوا�صطة خط. 

فاإن بقي كلب اأو اأكرث بدون خط يربطه بقط فمعنى ذلك اأن الكالب اأكرث من القطط. اأما  اإن مت ربط كل قط بكلب ومل 

يبق اأي منها بدون ربط فالكالب بقدر القطط. اأما اإذا بقي قط اأو اأكرث بدون ربط بكلب فهذا يعني اأن القطط اأكرث من 

الكالب.
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ينبغي ا�صتح�صار التعلمات ذات الطابع واالأهداف املنهجية واال�صرتاتيجية:

✺ منذجة ن�س م�صاألة ) ترجمة عبارات لغوية يف ن�س امل�صاألة اإىل كتابة ريا�صياتية(؛

✺ ا�صتخراج املعطيات املالئمة للحل؛

✺ انتقاء التعلمات التي �صتوظف يف احلل؛

✺ التخطيط لالإجابة عن �صوؤال، �صمن  م�صاألة ريا�صياتية ي�صتوجب حله يف مرحلة؛

✺ حل م�صاألة ت�صتدعي توظيف اأكرث من مو�صوع تعلم من مو�صوعات التعلم اخلا�صة بوحدة.

امتدادات اأهداف التعلــم تعلمات �ضابقة
♦  تعرف االأعداد من 6 اإىل 9، ت�صمية 

وكتابة ومتثيال.

تعبري  العدد  اأن  املتعلم)ة(  ♦  يدرك 

حتتويها  التي  االأ�صياء  من  كم  عن 

جمموعات خمتلفة ومتقادرة؛

 5 اإىل   1 من  االأعداد  يتعرف     ♦

رقمية  وكتابة  ت�صمية  ويوظفها: 

ومتثيال؛

كتابة   5 اإىل   1 من  االأعداد  يكتب    ♦

رقمية؛

♦  ير�صم رموز االأعداد من 1 اإىل 5؛

ورمزه  العدد  مدلول  بني  يربط     ♦

التعامل  وا�صمه، وي�صتخدم ذلك يف 

تت�صمن  ب�صيطة  حياتية  مواقف  مع 

اأعدادا؛

♦  يتعرف املفهوم الرتتيبي للعدد.

♦ التوا�صل حدا بحد

■   اليومية: يذكر االأ�صتاذ)ة( ا�صم اليوم ويكتبه على ال�صبورة ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ذكر ا�صم البارحة وا�صم 

الغد.وي�صتثمر كل معطيات تاريخ اليوم ح�صب م�صتوى املتعلمني واملتعلمات وتعلماتهم ال�صابقة.

ن�ضاط متهيدي:
جمموعات  �صمن  املن�صاأة  املجموعات  وت�صنيف  النوع…  ال�صكل،  اللون،   : معينة  خلا�صية  تبعا  جمموعات  اإن�صاء   

االأ�صناف ال�صابقة. 

تقديم االأعداد من 1 اإلى 5الدرس

تذكير واإر�ضادات ديداكتيكية

3

اأن�ضطة البناء والتريي�س
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الن�ضاط االأول: يتم توزيع املتعلمني اإىل ثالث جمموعات
جمموعة  املربعات،  جمموعة  الكبرية،  املثلثات  جمموعة  اخل�رضاء،  االأقرا�س  ■ اللوازم ال�رضورية:  جمموعة 

جمموعة  االأقالم  جمموعة  االأحجار،  جمموعة  اللوبية،  حبات  جمموعة  الفول،  حبات 

اخل�صيبات: )اأكيا�س �صفافة(. 

تنتدب كل جمموعة مندوبا لها يتكلف باإجناز املهمة، يتناوب االأطفال على القيام بالعمل ب�صكل دوري.

♦ الفريق الأول : ي�صع على التوايل االأكيا�س امل�صتملة على جمموعة االأ�صياء داخل علبة.

♦ الفريق الث�ين : يتكلف بنقل ر�صالة اإىل الفريق الثالث تدعوه اإىل القيام بنف�س العمل. اأي و�صع اأكيا�س م�صتملة على 

جمموعات متقادرة مع املجموعة املعلومة. الر�صالة هي عبارة عن بطاقة ر�صمت عليها �صور االأ�صياء املو�صوعة يف الكي�س 

ويتم رفعها من طرف الفريق الثاين، وعلى الفريق الثالث اأن ين�صئ جمموعته مبالحظة �صورة االأ�صياء دون االطالع 

على ما قام به الفريق االأول.

الن�ضاط الثاين: يتم القيام بنف�س العمل مع تبادل االأدوار، على اأنه لي�س من ال�رضوري يف هذه احلالة، اأن يتم 
ت�صنيف املجموعات املتقادرة امل�صتملة على نف�س االأ�صياء، فالفريق الثاين ينبغي اأن ينقل ر�صالة اأخرى هي عبارة عن متثيل 

للمجموعة املعلومة. و يكون التمثيل �صواء بنقط اأو بعالمات اأو ما اتفق عليه من قبل اأع�صاء الفريق. و هكذا بعد اأن ي�صع 

الفريق االأول الكي�س يف ال�صندوق اأو العلبة على الفريق الثاين اأن يرفع بطاقة ممثلة للكي�س، وعلى الفريق الثالث اأن 

ي�صنف املجموعات املتقادرة مع املجموعة املمثلة وي�صعها يف ال�صندوق.

الناقل  الفريق  على  ي�صرتط  بحيث  التمثيل  من  اآخر  م�صتوى  اإىل  االنتقال  يتم  الن�صاط  هذا  يف  الثالث:  الن�ضاط 
للر�صالة اأال ي�صتعمل البطاقات، بل يلجاأ اإىل نقل ر�صالة �صفوية، مما يفر�س على املتعلمني اأن ي�صتعينوا بالتعداد للجواب 

على ال�صوؤال: كم و�صعنا يف الكي�س؟

و هكذا �صي�صع الفريق االأول كي�صا يف ال�صندوق و ي�صاأل الفريق الثاين كم و�صعنا يف ال�صندوق من االأ�صياء. �صينجز 

الفريق الثالث العمل بعد �صماع اجلواب.

الن�ضاط الرابع: ي�صرتط يف الن�صاط اأن تكون الر�صالة بوا�صطة الرموز املمثلة للمجموعات، باعتبارها اأداة فعالة 
واأكرث اقت�صادا للجهد، ذلك اأن الرمز ميثل كل املجموعات امل�صتملة على نف�س العدد، ويعفينا من اللجوء اإىل الر�صوم واإىل 

اأو متثيلها بالنقط…. نكتفي با�صتعمال بطاقة  التمثيل واإىل تقنيات التوا�صـل حدا بحد، فبدل ر�صم عدد من االأ�صياء مثال 

العدد  4.

خم�ضة   باحلروف   ببطاقات مكتوبة  باالأرقام  املكتوبة  االأعداد  بطاقات  ا�صتبدال  يتم  الن�ضاط اخلام�س: 
ويتم اإل�صاق البطاقات للح�صول على اأوجه ال�صندوق االأربعة:

♦   على الوجه االأول تو�صع بطاقة متثل ر�صما لالأ�صياء املجموعة بال�صندوق؛

♦  على الوجه الثاين يتم اإل�صاق بطاقة حتتوي على متثيل للمجموعة كما يلي  

4 ♦  على الوجه الثالث تو�صع بطاقة مكتوبة باالأرقام   

خم�ضة
♦  على الوجه الرابع تو�صع بطاقة مكتوبة بالـحـروف  
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اأن�ضطــة الرتيي�س : اأمترن
احل�ض�ب الذهني:  

①  قراءة بطاقات االأعداد من 1 اإىل 5 )اأجوبة جماعية ثم فردية(

ي�صم االأ�صتاذ)ة( البطاقات )من 1 اإىل 5 يف ترتيب تزايدي( اجتاه �صدره، وهي مو�صوعة على بع�صها البع�س. يظهر 

البطاقة االأوىل ويقول »نقراأ االأعداد املعرو�صة على البطاقات«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 4 مرات )اأجوبة جماعية ثم فردية(.

 

اأن  اإدراك  على  املتعلم)ة(  م�صاعدة  اأجل  من   ❶

جمموعات  حتتويها  االأ�صياء  من  كم  تعبريعن  العدد 

اأقرا�س   3 ر�صـــــوم  يالحظ  ومتقادرة  خمتلفـــة 

اآخر  ثان وقر�س  يف جدول، وقر�صان يف جدول 

اأقرا�س  جمموعة  كل  ي�صل  ثم  ثالث،  جدول  يف 

واحدة  وحلوى  برتقالتان  اأخرى.  اأ�صياء  مبجموعة 

ثم 3 فواكه اأخرى. واأخريا يربط بني كل جمموعة 

اأ�صياء واالأعداد 1 و2 و3.

❷ يالحظ املتعلم )ة( �صورة متثل اأفراد اأ�رضة يجل�صون 

احللوى.  وتناول  ال�صاي  ل�رضب  طاولة  حول 

املطلوب هو تعداد االأ�صياء،تلوين خانات بقدر عدد 

كل �صيء، اإحاطة العدد املنا�صب لكل جمموعة اأ�صياء 

مو�صوعة على الطاولة،
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اأن�ضطــة الرتيي�س : اأمترن
احل�ض�ب الذهني:  

②  قراءة بطاقات االأعداد من 1 اإىل 5 )اأجوبة جماعية ثم فردية(

ي�صم االأ�صتاذ)ة( البطاقات )من 5 اإىل 1 يف ترتيب تناق�صي( اجتاه �صدره، وهي مو�صوعة على بع�صها البع�س. يظهر 

البطاقة االأوىل ويقول »نقراأ االأعداد املعرو�صة على البطاقات«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 4 مرات )اأجوبة جماعية ثم فردية(.

❸  يعد املتعلم)ة( عدد كل جمموعة فواكه ويلون خانة 

العدد املنا�صب.

❹  ي�صل كل جمموعة اأ�صياء بالعدد املنا�صب.

رقمية  كتابة  و4   1،2،3 االأعداد  ويكتب  ي�صمي    ❺

وير�صم رموز االأعداد من 1 اإىل 4.
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اأن�ضطة تقوميية : اأ�ضتثمر
احل�ض�ب الذهني:

③ قراءة بطاقات االأعداد )من 1 اإىل 5 دون ترتيب ( )اأجوبة جماعية ثم فردية(

5 يف ترتيب ع�صوائي( اجتاه �صدره، وهي مو�صوعة على بع�صها البع�س.  اإىل   1  ي�صم االأ�صتاذ)ة( البطاقات )من 

الفور.  املتعلمون واملتعلمات على  البطاقات«. يجيب  البطاقة االأوىل ويقول »نقراأ االأعداد املعرو�صة على  يظهر 

يظهر البطاقة املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 4 مرات )اأجوبة جماعية ثم فردية(.

عنا�رض  ويعد  اأ�صياء  جمموعات  املتعلم)ة(  ❶  يالحظ 

كل جمموعة ويكتب عدد العنا�رض يف كل بطاقة.

❷ يالحظ املتعلم)ة( جمموعات متثل دراجات ويعد 

التي  املجموعة  بخط  ويحيط  جمموعة  كل  عنا�رض 

عدد عنا�رضها 3 دراجات.

❸ يالحظ متثيالت ملجموعات عنا�رض ويحيط بخط 

كل ما ميثل العدد 4 �صواء بكتابة اعتيادية )4( اأو متثيل 

 10 من  جدول  يف  مر�صومة  اأقرا�س   4 بوا�صطة   4
خانات اأو 4 اأ�صابع يد مرفوعة.

❹ يعد املتعلم)ة( عنا�رض كل جمموعة ويكتب العدد.
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اأن�ضطة داعمة : »اأمترن من جديد«
احل�ض�ب الذهني:

④ قراءة بطاقات االأعداد )من 1 اإىل 5 دون ترتيب ( )اأجوبة فردية(

ي�صم االأ�صتاذ)ة( البطاقات )من 1 اإىل 5 بدون ترتيب( اجتاه �صدره، وهي مو�صوعة على بع�صها البع�س. يظهر البطاقة 

البطاقة  يظهر  الفور.  على  واملتعلمات  املتعلمون  يجيب  البطاقات«.  على  املعرو�صة  االأعداد  »نقراأ  ويقول  االأوىل 

املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 4 مرات )اأجوبة فردية(.

ال�صورة  مالحظة  االأطفال  من  االأ�صتاذ)ة(  يطلب    ❶

يف  ومتعلمات  متعلمني  متثل  وهي  ال�صفحة  اأعلى 

حول  جال�صون  وهم  اأ�صتاذة  مع  الدر�س  حجرة 

الطاولة.  على  مدر�صية  اأدوات  وي�صعون  طاولة 

اأقالم،  من  املدر�صية  االأدوات  املتعلم)ة(  ويعد 

يف  العنا�رض  كل  عدد  ويكتب  وحمفظات  ودفاتر 

اخلانة املنا�صبة.

❷  يالحظ املتعلم)ة( بطاقات مكونة من خانتني: خانة 

عدد  لكتابة  اأخرى  وخانة  االأقرا�س  من  عدد  لر�صم 

هذه االأقرا�س ويكتب عدد االأقرا�س يف نف�س البطاقة 

اأو ير�صم اأقرا�صا ح�صب العدد املكتوب يف نف�س البطاقة 

اأي�صا.

❸ يلون خانات بقدر عدد االأ�صياء يف كل حالة.

اأتذكر:  االأعداد من 1 اإىل 4 تعبري عن كم من االأ�صياء التي حتتويها جمموعات خمتلفة، وهي مكتوبة رقميا وحرفيا.       
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نقدم و�صعيات اأ�صا�صية لتمكني املتعلم )ة( من اإعطاء معنى للعدد باخل�صو�س عندما يتعذر اإجناز مقارنة مبا�رضة للكميات 

باخل�صو�س  العدد  فعالية  االأخرى. تظهر  اأو حزمة بحزمة. وذلك البتعاد كل كمية عن  بحد  التوا�صل حدا  با�صتعمال 

للمتعلم)ة( بوا�صطة التعداد. والحقا ملقارنة مقدارين ) مثال ملقارنة طولني ل�صيئني مبتعدين بع�صهما عن البع�س( يلجاأ املتعلم 

)ة( لعبارات رقمية لهذه املقادير، عرب نقل مقيا�س ) عيار( اأو با�صتعمال اأداة القيا�س، هذه اال�صتعماالت للعدد تتمثل باتخاذه 

اأداة ملهمة و�صع يف �صل�صلة.

امتدادات اأهداف التعلــم تعلمات �ضابقة

♦  مقارنة االأعداد من 1 اإىل9 - من 0 

اإىل10.

♦ مقارنة االأعداد من 0 اإىل 30 .

♦  يقارن االأعداد من 1 اإىل 5 ويرتبها 

بدون رموز ثم با�صتعمال الرموز؛

وتناق�صيا  تزايديا  بالوحدة  ♦  يعد 

انطالقا من عدد معني؛

♦  يعد تزايديا وتناق�صيا بخطوة معينة؛

االأعداد،  من  جمموعة  ♦  يرتب 

وميثلها على ال�رضيط العددي.

♦ التوا�صل حدا بحد

قراءة   5 اإىل   1 من  االأعداد  ♦  تعرف 

وكتابة ومتثيال.

■   اليومية: يذكر االأ�صتاذ)ة( ا�صم اليوم ويكتبه على ال�صبورة ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ذكر ا�صم البارحة وا�صم 

الغد.وي�صتثمر كل معطيات تاريخ اليوم ح�صب م�صتوى املتعلمني واملتعلمات وتعلماتهم ال�صابقة.

ن�ضاط متهيدي:
♦ يقدم االأ�صتاذ)ة( ر�صوما اأو بطاقات ر�صمت عليها جمموعات اأقرا�س و يطالب املتعلم )ة( بكتابة العدد املنا�صب. 

♦ يقدم بطاقات االأعداد من 1 اإىل 4 ويطالب املتعلمني بر�صم عدد العالمات املنا�صبة على االألواح.

♦ اإمالء االأعداد من 0 اإىل 4 ويطالب املتعلمني بكتابتها على االألواح.

الن�ضاط االأول: مقارنة جمموعتي اأ�ضياء 
■  اللوازم ال�رضورية: ر�صوم اأو �صور متثل 4 اأرانب و 5 جزرات 

■  تدبري الن�ض�ط: 

واملتعلمات  املتعلمني  اإىل  بروؤيتهما،ويتوجه  لالأطفال  ي�صمح  ال  ب�صكل  الر�صمني  ير�صم  اأو  ال�صورتني  االأ�صتاذ)ة(  يعلق 

بالقول :

مقارنة وترتيب االأعداد من 1 اإلى 5الدرس

تذكير واإر�ضادات ديداكتيكية

4

اأن�ضطة البناء
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على اجلانب االأمين من ال�صبورة عدد من اجلزرات و على اجلانب االأي�رض عدد اآخر من االأرانب. 

�صاأفتح ال�صبورة ملدة وجيزة لتالحظوا الر�صمني لالإجابة بعد اإغالقها من جديد على ال�صوؤال التايل : هل ميكن اأن يح�صل 

كل اأرنب على جزرة واحدة ؟

�صيمكن هذا الن�صاط من حتفيز االأطفال و دفعهم اإىل اللجوء  اإىل تعداد االأ�صياء املر�صومة اأو االكتفاء باالإدراك الب�رضي 

اأو اال�صتعانة بتقنية اأخرى.

على كل حال ي�صتح�صن اأن يطالب االأ�صتاذ)ة( االأطفال بتربير اأجوبتهم واإخبار زمالئهم بالتقنية التي ا�صتعانوا بها. و هو 

ن�صاط �صيمكن االأ�صتاذ)ة(  من ت�صخي�س قدرات االأطفال يف جمال التعداد و االإدارك الب�رضي و غريه…

بعد ذلك يتم فتح ال�صبورة للتاأكد من االأجوبة عن طريق تقريب ال�صور اأو اللجوء اإىل تقنية التوا�صل حدا بحد اأو تعداد 

كل جمموعة على حدة للو�صول اإىل اأن كل اأرنب �صيح�صل على جزرة الأن االأرانب اأقل من اجلزرات.

بعد ذلك يتم و�صع البطاقة العددية حتت كل ر�صم.

          43

و يتدخل االأ�صتاذ)ة( ليقول اأنه ملقارنة عددين نقول 4 اأ�صغر من 5 و نكتب 5 < 4 اأو 5 اأكرب من 4 ونكتب  4 > 5 
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اأن�ضطــة الرتيي�س : اأمترن
احل�ض�ب الذهني:  

 ① قراءة بطاقات االأعداد من 1 اإىل 5 ومقارنة العدد املقروء مع عدد مكتوب على ال�صبورة )من 1 اإىل 4(

يكتب االأ�صتاذ)ة( العدد »3« )ثم عددا من 1 اإىل 5( على ال�صبورة ويظهر بطاقة )من 1 اإىل 4  يف ترتيب تزايدي( وي�صاأل: 

»هل العدد املعرو�س على البطاقة اأكرب اأو اأ�صغر من 2 اأو ي�صاوي 3 ؟« يجيب املتعلمون واملتعلمات »اأكرب« اأو »اأ�صغر« 

اأو »م�صاو«.

❶  يف اإطار اإتاحة الفر�صة للمتعلم)ة( ملواجهة م�صائل 

يف  واملتمثلة  املنتظرة  مهاراته  وتطوير  للبحث 

ريا�صياتية.  متارين  اإىل  اللفظية  امل�صائل  ترجمة 

مكتوبة  م�صاألة  من  الدر�س  هذا  يف  االنطالق  مت 

على  املتعلم)ة(  مل�صاعدة  وذلك  جدول  يف  وممثلة 

التعامل مع هذا النوع من امل�صائل الإغناء مهاراته 

من خالل اأن�صطة جديدة ومتارين متنوعة.

متثلت امل�صاألة يف ن�س مكتوب هو كاالتي:

�صاألت خديجة بع�س االأطفال عن احليوان املف�صل لدى 

كل منهم: الكلب اأم القط اأم االأرنب. ودونت االأجوبة 

يف جدول. املطلوب هو قراءة الن�س وقراءة اجلدول 

ومالحظة الر�صوم والكلمات وعدد الرموز التي متثل 

الذين يف�صلون كل حيوان، بعد ذلك  عدد االأ�صخا�س 

ملحاولة  اجلدول  وحول  الن�س  حول  نقا�س  فتح  يتم 

ويف  امل�صائل.  من  النوع  هذا  مع  التعامل  طريقة  فهم 

اخلتام يطلب من كل متعلم)ة( اأن يعمل على حتديد عدد 

االأطفال الذين يف�صلون القط. ثم عدد الذين يف�صلون 

االأرنب. واأخريا حتديد احليوان املف�صل لدى كثري من 

االأطفال وتلوين بطاقته.

❷  يكتب املتعلم)ة( عدد كل جمموعة اأ�صياء ويقارنها 

ويحيط بخط املجموعة االأكرث عددا.

زرقاء  اأقرا�س  و3  حمراء  اأقرا�س   4 ير�صم    ❸

ويحيط جمموعة االأقرا�س االأقل عددا.
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اأن�ضطــة الرتيي�س : اأمترن
احل�ض�ب الذهني:  

② قراءة بطاقتي عددين )من 1 اإىل 5( ومقارنة العددين

يظهر االأ�صتاذ)ة( عددين )من 1 اإىل 5( يف نف�س الوقت وي�صاأل: »ما هو العدد االأكرب اأو االأ�صغر من بني هذين العددين؟«.

بخط  ويحيط  العددين  ويكتب  جمموعة  كل  ❹  يعد 

اأكرب عدد.

بدون رموز.  ال�صابقة  االأن�صطة  املقارنة يف  ❺  متت 

< و> من  الرمزين  ا�صتعمال  يتم  الن�صاط  يف هذا 

كل  يف  االأقرا�س  بتعداد  املتعلم  مطالبة  خالل 

جمموعة وكتابته يف البطاقة املنا�صبة ثم مقارنة كل 

عددين وو�صع الرمز املنا�صب. 

العددين  ويقارن  جمموعة  كل  يف  الكرات  يعد   ❻

با�صتعمال الرمز املنا�صب.

ويلون  جمموعتني  يف  مرتبة  اأزهارا  يالحظ   ❼

اأن ثاين زهرة ملونة  رابع زهرة يف كل حالة علما 

باالأحمر.
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اأن�ضطة تقوميية : اأ�ضتثمر
احل�ض�ب الذهني:

③ قراءة بطاقات االأعداد ) بدون ترتيب( ومقارنة العدد املقروء مع عدد مكتوب على ال�صبورة من )1 اإىل 5(

يكتب االأ�صتاذ)ة( العدد »2« )ثم عددا من 1 اإىل 5( على ال�صبورة ويظهر بطاقة )من 1 اإىل 4  بدون ترتيب( وي�صاأل: »هل 

العدد املعرو�س على البطاقة اأكرب اأو اأ�صغر من 2 اأو ي�صاوي 2 ؟« يجيب املتعلمون واملتعلمات »اأكرب« اأو »اأ�صغر« اأو 

»م�صاو«.يظهر البطاقة املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 4 مرات )اأجوبة جماعية 

ثم فردية(.

من  جمموعة  املتعلم)ة(  يرتب  الن�صاط  هذا  ❶  يف 

وذلك  العددي،  ال�رضيط  على  وميثلها  االأعداد 

بكتابة كل عدد يف اخلانة املنا�صبة.

❷  ي�صل كل ر�صم ببطاقة منا�صبة ح�صب العدد ويحيط 

اأ�صغر عدد.

عدد  ح�صب  مرتبة  اأ�رضطة   4 يف  الن�صاط  ❸  يتمثل 

اخلانات امللونة اأو ينبغي تلوينها من 1 اإىل 4. 

املرتبة  االأعداد  وكتابة  اخلانات  تلوين  هو  املطلوب 

من االأ�صغر اإىل االأكرب.
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اأن�ضطة داعمة : »اأمترن من جديد«
احل�ض�ب الذهني:

④ قراءة بطاقتي عددين )من 1 اإىل5( ومقارنة العددين

يظهر االأ�صتاذ)ة( عددين )من 1 اإىل 5( يف نف�س الوقت وي�صاأل: »ما هو العدد االأكرب اأو االأ�صغر من بني هذين العددين؟«.

االأطفال  من  ملجموعة  �صورة  يف  الن�صاط  يتمثل    ❶

ويكونون  طاوالت   3 حول  يجل�صون  والطفالت 

اأو  اأطفال  و4  و3   2 من  جمموعات   3 بالتايل 

الأ�صخا�س  رموزا  متثل  جمموعات   3 ثم  طفالت 

وهي كذلك تتكون من 2و3و4 رموز.

املطلوب هو اأن يربط املتعلم)ة( كل جمموعة رموز 

رموز   4 جمموعة  ربط  مبعنى  االأطفال  مبجموعة 

مبجموعة 4 اأطفال وهكذا يتم الربط ح�صب العدد اأي 

ربط املجموعات املتقادرة.

❷  يالحظ املتعلم)ة( بطاقات من 10 خانات ر�صمت يف 

خاناتها اأقرا�س. يف البطاقة االأوىل قر�س واحد 

ويف الثانية 3 اأقرا�س ويف الثالثة 4 اأقرا�س ويف 

الرابعة قر�صان. حتت كل بطاقة عدد ميثل عدد 

االأقرا�س املر�صومة. يحيط كل خطاأ وي�صححه.

اأتذكر:  يتم التذكري بطريقة املقارنة با�صتعمال الرموز من خالل مقارنة جمموعات اأقرا�س وكتابة عدد كل جمموعة 
وترتيبها.       
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اأن�ضطة تقويم ودعم وتوليف التعلماتالوحدة 1
على اإثر اإجناز جمموع اأن�صطة الدرو�س ال�صابقة من 1 اإىل 4 وتقومي مكت�صبات املتعلمني واملتعلمات، فاإن تفريغ النتائج 

بوا�صطة بطاقات التقومي الفردية �صي�صاعد االأ�صتاذ)ة( على ك�صف ال�صعوبات التي ما زالت تواجه املتعلمني واملتعلمات يف 

بع�س اجلوانب. وذلك من اأجل اإعطاء االأولوية يف اختيار اأن�صطة الدعم للمهارات والقدرات التي �صجلت اأعلى ن�صبة يف 

خانات »ج« وبعد ذلك يف خانات »ب«، �صواء فيما يتعلق باأن�صطة احل�صاب الذهني اأو مبختلف اأن�صطة املكونات االأخرى.

ويتم هذا الدعم خالل احل�صتني الثانية والثالثة، بعد اإجناز اأن�صطة تقوميية ت�صمح بتفييء املتعلمات واملتعلمني.

تخ�ص�س احل�صة الرابعة لتقومي اأثر الدعم، اأي اإعادة تقومي ما مت دعمه يف احل�صتني ال�صابقتني وعلى �صوء هذا التقومي 

تخ�ص�س احل�صة اخلام�صة ملعاجلة مركزة واإغناء التعلمات.

جتدر االإ�صارة اإىل اأن اأن�صطة هذا االأ�صبوع املقرتحة بالكرا�صة ال يخ�صع ترتيبها بال�رضورة لهذه اجلدولة، واإمنا تبقى 

ال�صالحية لالأ�صتاذ واالأ�صتاذة الختيار االأن�صطة التي تفي بالغر�س واملالئمة لنتائج التقوميات.

احل�ض�ب الذهني: ➀ قراءة بطاقات االأعداد )من 1 اإىل 5 بدون ترتيب  -اأجوبة جماعية ثم فردية(.

يظهر  البع�س.  بع�صها  على  مو�صوعة  وهي  �صدره،  اجتاه  ترتيب(  بدون   5 اإىل   1 )من  البطاقات  االأ�صتاذ)ة(  ي�صم 

يظهر  الفور.  على  واملتعلمات  املتعلمون  يجيب  البطاقات«.  على  املعرو�صة  االأعداد  »نقراأ  ويقول  االأوىل  البطاقة 

البطاقة املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 4 مرات )اأجوبة جماعية ثم فردية(.

➁  قراءة بطاقات االأعداد من 1 اإىل 5 ومقارنة العدد املقروء مع عدد مكتوب على ال�صبورة )من 1 اإىل 5(

يكتب االأ�صتاذ)ة( العدد »3« )ثم عددا من 1 اإىل 5( على ال�صبورة ويظهر بطاقة )من 1 اإىل 5( وي�صاأل: »هل العدد املعرو�س 

على البطاقة اأكرب اأو اأ�صغر من 3 اأو ي�صاوي 3 ؟« يجيب املتعلمون واملتعلمات »اأكرب« اأو »اأ�صغر« اأو »م�صاو«.

❶ يالحظ املتعلم)ة( اإ�صارة اأ�صابع اليدين ويعدها ثم ير�صم اأقرا�صا 

بقدر االأ�صابع املرفوعة.

و3  و4  و2   1 االأعداد  متثل  بطاقات  اأربع  املتعلم)ة(  يالحظ   ❷

واإ�صارة اأ�صابع اليد لالأعداد من 1 اإىل 4 ثم ي�صل كل بطاقة عدد 

مبا ينا�صب.

العدد  ويقراأ  3 خانات  اأقرا�س يف  املتعلم)ة( ر�صوم  يالحظ    ➌

)من 1 اإىل 4( املكتوب حتت كل خانة. املطلوب منه اإمتام ر�صم 

االأقرا�س داخل كل خانة بقدر العدد املكتوب حتتها.

العدد  ويقراأ  3 خانات  اأقرا�س يف  املتعلم)ة( ر�صوم  يالحظ    ➍

)من 1 اإىل 4( املكتوب حتت كل خانة. املطلوب منه اإمتام �صطب 

االأقرا�س داخل  لي�صبح عدد  الزائدة داخل كل خانة  االأقرا�س 

كل خانة بقدر العدد املكتوب حتتها.
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احل�ض�ب الذهني:  ➂ قراءة بطاقتي عددين )من 1 اإىل 5( ومقارنة العددين.

➃ يظهر االأ�صتاذ)ة( عددين )من 1 اإىل 5( يف نف�س الوقت وي�صاأل: »ما هو العدد االأكرب اأو االأ�صغر من بني هذين 

العددين ؟«.

)ع�صفوران  ر�صـــــــــوما  املتعلم)ة(  يالحظ   ❺

اأربع  ع�صافري؛  ثالثة  واحدة؛  فرا�صة  اثنان؛ 

فرا�صات( ويقراأ العدد املكتوب باحلروف حتت كل 

اأربعة( فيكتب كل عدد  )اثنان؛ واحد؛ ثالثة؛  ر�صم 

باالأرقام.

❻ يالحظ املتعلم)ة( ر�صم ثالثة �صطور من الفواكه 

اأمام كل  باالأرقام  املكتوب  العدد  غري ملونة ويقراأ 

العدد  يلون  اأن  هو  املتعلم)ة(  من  املطلوب  �صطر. 

 6 االأول  ال�صطر  يف  يالحظ  الفواكه.  من  املنا�صب 

تفاحات. يالحظ   4 فيلون   4 العدد  اأمامها  تفاحات 

فيلون   3 العدد  اأمامها  6 موزات  الثاين  ال�صطر  يف 

اإجا�صات   4 الثالث  ال�صطر  3 موزات. يالحظ يف 
اأمامها العدد 2 فيلون اإجا�صتني.

❼  يالحظ املتعلم)ة( ر�صم 9 اأ�صكال : 3 مثلثات )كبري 

و3  واأزرق(  �صغري  واأحمر؛  متو�صط  واأخ�رض؛ 

�صغري  ؛  واأزرق  متو�صط  ؛  واأحمر  )كبري  اأقرا�س 

متو�صط  ؛  واأزرق  )كبري  مربعات  و3  واأخ�رض( 

واأخ�رض ؛ �صغري واأحمر(. مت ت�صنيف هذه االأ�صكال 

 3 مثلثات؛   3( ال�صكل  ح�صب  االأول  ال�صطر  يف 

مربعات؛ 3 اأقرا�س( فيلون بطاقة ال�صكل، و�صنفت 

يف ال�صطر الثاين ح�صب اللون فيلون بطاقة اللون.

❽  يكمل كتابة االأعداد على امل�صتقيم العددي.

❾ يكمل ترتيب االأعداد تناق�صيا.
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اإن تنظيم الف�صاء بالن�صبة للطفل)ة( يعني وعيه بكون هذا الف�صاء موجها ويرتبط مبرجعني.

يتمثل املرجع االأول يف ثالث اجتاهات:

♦ اأ�صفل  -  اأعلى

♦ اأمام   -  وراء 

♦ ي�صار-  ميني

ويتمثل املرجع الثاين يف الفرد نف�صه ويف االآخر.

ينبغي اعتبار االجتاهات الثالثة يف البداية بالن�صبة لذات الفرد نف�صه ثم بالن�صبة لالآخر.

ويعترب التداول ال�صفاهي يف تنظيم الف�صاء ذا اأهمية كبرية بالن�صبة للطفل يف اكت�صاب هذه املفاهيم وتنظيمها.

من جهة اأخرى عندما نتحدث عن الف�صاء ينبغي التمييز بني ثالث ف�صاءات:

الف�ض�ء ال�ضغري : le micro-espace هو الف�صاء االأقرب للطفل ي�صتطيع مل�س وحتريك االأ�صياء التي توجد فيه. وميكنه 

اأن مييز اأي �صيء يف هذا الف�صاء عن اأجزائه، ويوجد الطفل خارج هذا الف�صاء وي�صتطيع اأن يرى اأي �صيء فيه من زوايا 

خمتلفة. وكمثال لهذا الف�صاء نذكر وجه الطاولة التي يقراأ عليها الطفل، وورقة الدفرت التي يكتب عليها الطفل.

الف�ض�ء املتو�ضط le méso-espace: هو الف�صاء الذي يتنقل فيه الطفل وميكن له روؤية جميع االأ�صياء التي توجد فيه من 

زوايا خمتلفة. وكمثال لهذا الف�صاء نذكر قاعة الق�صم التي يدر�س بها الطفل اأو املنزل الذي يعي�س فيه.    

ب�صكل  روؤيته  ميكن  وال  جزئي  ب�صكل  اإال  الف�صاء  هذا  مقاربة  اأو  روؤية  ميكن  ال   :le macro-espace الكبري  الف�ض�ء 

كلي. يوجد الطفل داخل هذا الف�صاء، وعليه اأن يجمع معطيات خمتلفة ويربط بينها لي�صكل ت�صورا كليا عن هذا الف�صاء 

وا�صتعمال خريطة اأو جم�صم لهذا الغر�س. وكمثال لذلك احلي الذي يعي�س فيه الطفل اأو املدينة.

وبعبارة اأخرى فاإن الف�صاء ال�صغري هو الف�صاء الذي يناوله الطفل بيديه، والف�صاء املتو�صط هو الف�صاء الذي يعي�س 

فيه، والف�صاء الكبري هو الف�صاء الذي ي�صتح�رضه الفرد عن طريق و�صائط اأخرى.

اإن تنظيم الف�صاء ينبغي اأن مير عرب مراحل تنطلق من الف�صاء املتو�صط، ثم الف�صاء ال�صغري واأخريا الف�صاء الكبري. 

وميكن ا�صتعمال نف�س امل�صطلحات بالن�صبة للف�صاءات الثالث:

♦ �صع الكرة اأمامك )الف�صاء املتو�صط اأو املعي�س(

♦ �صع الكرة اأمام اللعبة )الف�صاء ال�صغري اأو املناول(

♦ �صع عالمة x على ال�صورة لتبني اأن الكرة اأمام الكر�صي )الف�صاء الكبري اأو املمثل(

التمو�ضع في المكانالدرس

تذكير واإر�ضادات ديداكتيكية

5
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اإن االنتقال من ف�صاء اإىل اآخر يعترب اأ�صا�صيا يف تنظيم الف�صاء لدى الطفل وي�صاهم يف الوعي مبختلف التفاعالت بني 

املراجع املذكورة �صابقا.

من جهة اأخرى يعني اإدراك �صيء يف الف�صاء، التمييز بني داخل ال�صيء وما يحتوي عليه  وبني خارج ال�صيء وما 

اليحتوي عليه. وامل�صطلحات التي تعرب عن الداخل هي: داخل، وتلك التي تعرب عن اخلارج هي: خارج، وتلك التي 

تعرب عن ما يف�صل بني الداخل واخلارج هي : التخم. التخم هو خط يف�صل بني جهتني وال ميكن املرور من جهة اإىل 

اأخرى دون املرور من التخم.

نتناول يف هذا الدر�س املفاهيم التالية:

♦ فوق، حتت، على.

♦ اأمام، وراء، بني.

♦ ميني، ي�صار، عن اليمني، عن الي�صار.

♦ داخل، خارج، جهة وتخم، خط مفتوح، خط مغلق.

االنتقال  تعتمد على احلركة ، واليتم  الف�صاء من و�صعيات واقعية،  بتنظيم  املتعلقة  لالأن�صطة  بالن�صبة  االنطالق   يتم 

لالأن�صطة املكتوبة اإال بعد التاأكد من حتكم االأطفال من املفاهيم امل�صتهدفة. كما اأنه ينبغي ا�صتثمار جميع الفر�س التي تتيحها 

االأن�صطة اليومية االعتيادية . مثل اال�صتقبال وتوزيع االأطفال على جمموعات اأو غريها وذلك ال�صتعمال هذه املفاهيم.

امتدادات اأهداف التعلــم تعلمات �ضابقة
♦  حل امل�صائل والتعلمات 

الهند�صية.

 يتعرف مفاهيم تنظيم الف�صاء:

على،  بني،  وراء،  اأمام،  حتت،  فوق،  خارج،  ♦  داخل، 

ي�صار، ميني، عن اليمني، عن الي�صار.

♦  يحدد مو�صعه بالن�صبة لالأ�صياء: داخل، خارج، فوق، حتت، 

عن  اليمني،  عن  ميني،  ي�صار،  على،  بني،  وراء،  اأمام، 

الي�صار.

♦  يحدد مو�صع االأ�صياء بالن�صبة لبع�صها: داخل، خارج، فوق، 

حتت، اأمام، وراء، بني، على، ي�صار، ميني، عن اليمني، 

عن الي�صار.

وراء،  اأمام،  حتت،  فوق،  خارج،  داخل،  وي�صمي  ♦  مييز 

بني، على، ي�صار، ميني،  عن اليمني، عن الي�صار.

♦  يتعرف اخلطوط املفتوحة واملغلقة، وي�صنفها.

♦ يحدد التخوم واجلهات.

احليــاة  ♦مكت�صــبات 

تنظيــم  حــول  اليوميــة 

الف�صاء.

اجلهة 1

تخوم

اجلهة 3اجلهة 2

تخم

داخل

خارج
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■   اليومية: يذكر االأ�صتاذ)ة( ا�صم اليوم ويكتبه على ال�صبورة ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ذكر ا�صم البارحة وا�صم 

الغد.وي�صتثمر كل معطيات تاريخ اليوم ح�صب م�صتوى املتعلمني واملتعلمات وتعلماتهم ال�صابقة.

الن�ضاط االأول: اال�ضتئنا�س باملفاهيم املرتبطة بتنظيم الف�ضاء : على ، حتت.
■ اللوازم ال�رضورية: جتهيزات الق�صم من طاوالت ومكتب و�صور وغريها

■ �ضيغة العمل: ينجز الن�صاط جماعيا.

■ تدبري الن�ض�ط:

املفاهيم  با�صتعمال  اأو حتتها وذلك  الطاوالت  املو�صوعة على  االأ�صياء  من  لعبة حتديد جمموعة  الن�صاط يف  ♦  يتمثل 

على، حتت، وذلك بتحديد اأحد االأطفال ملوقع �صيء ما مثل  : قلم اأزرق يوجد على طاولة كرمي، وعلى الطفل اأن 

يحدد موقع القلم وياأخذه ليتم الت�صديق على عملية االختيار من قبل جماعة الق�صم.

♦  يتم اإ�رضاك جميع االأطفال يف الن�صاط وذلك بو�صع اأ�صياء يف مواقع حمددة، يتم التوجه نحو كل طفل ومطالبته 

بتحديد موقع ال�صيء با�صتعمال املفاهيم امل�صتهدفة من الدر�س. 

الن�ضاط الثاين: ا�ضتعمال مفاهيم اأمام ووراء للتعبري عن متو�ضع اأ�ضخا�س اأو اأ�ضياء
■ �ضيغة العمل: ينجز الن�صاط بداية ب�صكل جماعي.

■ اللوازم ال�رضورية: جتهيزات الق�صم من طاوالت ومكتب وغريها.

■ تدبري الن�ض�ط:

♦  يتمثل الن�صاط يف لعبة حتديد مو�صع جلو�س كل طفل اأو طفلة بالن�صبة الأطفال اآخرين. وذلك با�صتعمال اأمام ووراء: 

طفل يجل�س اأمام مرمي ما ا�صمه؟

♦ يتوجه طفل اإىل طفل اآخر ويطلب منه حتديد موقع طفل اآخر با�صتعمال املفهومني ال�صابقني )اأمام وراء(.

الن�ضاط الثالث: ا�ضتعمال مفهومي : ميني وي�ضار للتعبري عن متو�ضع اأ�ضخا�س اأو اأ�ضياء.
■ اللوازم ال�رضورية: جتهيزات الق�صم من طاوالت وكرا�صي وغريها

■ �ضيغة العمل: ينجز الن�صاط ب�صكل جماعي. ثم يعمل االأطفال يف جمموعات من 5 اأفراد.

■ تدبري الن�ض�ط:

اأو عن  اآخر  باجللو�س عن ميني طفل  منهم  كل  ملطالبة  احلجرة  اإىل  والدخول  االأطفال  ا�صتقبال  فرتة  ا�صتغالل  ♦  يتم 

وذلك  االآخرين  االأطفال  بع�س  جلو�س  مكان  عن  البع�س  بع�صهم  لي�صاألوا  لالأطفال  الفر�صة  تعطى  ثم  ي�صاره، 

با�صتعمال املفهومني ميني وي�صار.

♦  يتوزع االأطفال بعد ذلك اإىل جمموعات �صغرية من 5 اأفراد بحيث جتل�س كل جمموعة حول طاولة. وتتم مطالبة 

كل جمموعة بتحديد موقع جلو�س اأفرادها بالن�صبة لبع�صهم البع�س با�صتعمال ميني وي�صار.

اأن�ضطة البناء
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♦  ويتم متثيل مواقع كل فرد مثل : جتل�س مرمي عن ي�صار بدر وعن ميني طارق ويجل�س طارق عن ي�صار مرمي وعن 

ميني عادل.

الن�ضاط الرابع: ت�ضنيف اخلطوط اإىل مفتوحة ومغلقة
■ اللوازم ال�رضورية:

♦ خطوط مر�صومة على االأر�س

♦ اأوراق واأقالم

■ �ضيغة العمل: عمل جماعي.

■ تدبري الن�ض�ط:

♦  ينجز الن�صاط بداية يف ال�صاحة بر�صم خط مفتوح وخط مغلق على االأر�س ومطالبة االأطفال بال�صري على كل خط 

على حدة، واإبداء مالحظاتهم حول كون ال�صري على اخلط املفتوح ينتهي عند اخلط، يف حني اأن ال�صري على اخلط 

املغلق الينتهي.

♦  بعد ذلك يتم ر�صم جمموعة من اخلطوط املفتوحة واملغلقة على ال�صبورة، ويتم التمييز بينها بتلوين اخلطوط املفتوحة 

بلون وتلوين اخلطوط املغلقة بلون اآخر.

الن�ضاط اخلام�س: تعرف و�ضعيات متعلقة باملفهومني داخل وخارج
■ اللوازم ال�رضورية: قاعة الدر�س، �صناديق من ورق مقوى، حبال، اأدوات مدر�صية.....

■ �ضيغة العمل: ينجز الن�صاط جماعيا.

■ تدبري الن�ض�ط:

♦  املرحلة الأوىل : يطلب االأ�صتاذ)ة( من االأطفال اخلروج من قاعة الدر�س اإىل ال�صاحة - عندما يبداأ االأطفال يف 

اخلروج يطلب منهم اأن يتوقفوا ويبقى كل واحد يف مكانه ثم ي�صع عليهم االأ�صئلة التالية:

❏ اإىل اأين اأنتم ذاهبون؟

❏ متى ت�صبح خارج القاعة؟

❏ ماذا يوجد خارج القاعة؟

❏ ماذا يوجد داخل القاعة؟

❏ اأين يوجد الطفل فالن )يختار االأ�صتاذ)ة(  ا�صم طفل خارج القاعة(؟

❏ اأين يوجد الطفل فالن )يختار االأ�صتاذ)ة(  ا�صم طفل داخل القاعة(؟ 

♦  املرحلة الث�نية : تعيني �صناديق من ورق مقوى ومطالبة بع�س االأطفال بو�صع اأدوات اأو اأ�صياء  معينة داخل هذه 

ال�صناديق ثم طرح اأ�صئلة عن موقع هذه االأ�صياء. يتم يف البداية اختيار اأ�صياء داخل ال�صندوق ثم اأخرى خارجه:

❏ ميكن اختيار حبال وو�صعها على االأر�س على �صكل خط مغلق عو�س �صناديق الورق املقوى.

♦  املرحلة الث�لثة: ير�صم االأ�صتاذ)ة(  خطوطا مغلقة على ال�صبورة اأو على االأر�س وير�صم اأ�صكاال مثال داخل وخارج 

هذه اخلطوط وي�صع اأ�صئلة على طفل عن موقع هذه االأ�صكال.
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اأن�ضطــة الرتيي�س : اأمترن
احل�ض�ب الذهني: 

① قراءة بطاقات االأعداد من 1 اإىل 5 ومقارنة العدد املقروء مع عدد  مكتوب على ال�صبورة )من 1 اإىل 5(
يكتب االأ�صتاذ)ة( العدد »2« )ثم عددا من 1 اإىل 5( على ال�صبورة ويظهر بطاقة )من 1 اإىل  5 يف ترتيب تزايدي( وي�صاأل: 

»هل العدد املعرو�س على البطاقة اأكرب اأو اأ�صغر من 2 اأو ي�صاوي 2 ؟« يجيب املتعلمون واملتعلمات »اأكرب« اأو »اأ�صغر« 

اأو »م�صاو«.

❶  يالحظ املتعلمون واملتعلمات ال�صورة

وميالوؤن مبا ينا�صب :

- توجد املزهرية على الطاولة

- جتل�س االأم اأمام خديجة

- توجد ال�صورة فوق املكتبة

- توجد ال�صلة حتت النافذة

❷ يلونون كلة فوق  اخلط االأزرق ويلونون قطعة 
من احللوى خارج القر�س

❸   يربطون كل طفل با�صمه.
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اأن�ضطــة الرتيي�س : اأمترن
احل�ض�ب الذهني: 

② قراءة بطاقتي عددين )من 1 اإىل 5( ومقارنة العددين

يظهر االأ�صتاذ)ة( عددين )من 1 اإىل 5( يف نف�س الوقت وي�صاأل: »ما هو العدد االأكرب اأو االأ�صغر من بني هذين العددين؟«.

 x حمراء  عالمة  وي�صعون  م�صهدا  ❹  يالحظون 

 ✔ خ�رضاء  وعالمة  ال�صياج  داخل  حيوان  على 

بخط  يحيطون  ثم  ال�صياج  خارج  حيوان  على 

طائرا  اأخ�رض  وبخط  ال�صجرة  على  طائرا  اأحمر 

فوق ال�صجرة وبخط اأزرق طائرا حتت ال�صجرة 

نعم للتعبري عن كون الل�صياج  ويلونون بطاقة 

مغلق.

وبطاقة  املفتوح  بالعقد  مفتوح  بطاقة  ❺  يربطون 

مغلق بالعقد املغلق

ويكملون  لوحة  تر�صم  وهي  الطفلة  ❻  يالحظون 

تلوين التخوم باالأحمر ويلونون كل جهة بلون.

❼  يلونون التفاحات داخل اخلط املغلق باالأخ�رض. 

ي�صتطيع  ال  املغلق.  اخلط  خارج  كرة  ❽  ير�صمون 

للكرات  م�صابهة  كرة  ر�صم  والطفالت  االأطفال 

متثل  عالمة  اأي  االأ�صتاذ)ة(  يقبل  املر�صومة. 

الكرة.
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اأن�ضطة تقوميية : اأ�ضتثمر
احل�ض�ب الذهني:

③ قراءة بطاقات االأعداد )من 1 اإىل 5 بدون ترتيب( ومقارنة العدد املقروء مع عدد مكتوب على ال�صبورة )من 1 اإىل 5(

يكتب االأ�صتاذ)ة( العدد »3« )ثم عددا من 1 اإىل 5( على ال�صبورة ويظهر بطاقة )من 1 اإىل  5 بدون ترتيب( وي�صاأل: »هل 

العدد املعرو�س على البطاقة اأكرب اأو اأ�صغر من 3 اأو ي�صاوي 3 ؟« يجيب املتعلمون واملتعلمات »اأكرب« اأو »اأ�صغر« اأو 

»م�صاو«.

احلمراء  االأزهار  واملتعلمات  املتعلمون  ❶  يحيط 

بخط مغلق. 

❷  يلونون باالأحمر االأقرا�س على اخلط.

❸   يكملون ر�صم التخوم باللون نف�صه.

❹    يكملون تلوين كل جهة بلون.

باالأحمر  الفتاة  اأمام  املت�صابق  قمي�س  يلونون    ❺
وقمي�س املت�صابق وراء الفتاة باالأخ�رض.

❻  يلونون باالأحمر نفاخة على الطاولة وباالأخ�رض 

نفاخة فوقها وباالأ�صفر نفاخة حتتها. ينبغي التاأكيد 

وفوق  الطاولة  على  املفهومني:  بني  الفرق  على 

الطاولة.
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اأن�ضطة داعمة : »اأمترن من جديد«
احل�ض�ب الذهني:

④ قراءة بطاقتي عددين )من 1 اإىل 5( ومقارنة العددين

يظهر االأ�صتاذ)ة( عددين )من 1 اإىل 4( يف نف�س الوقت وي�صاأل: »ما هو العدد االأكرب اأو االأ�صغر من بني هذين العددين؟«.

اخليوط  على  طائرًا  باالأخ�رض  ❶  يحيطون 

وباالأزرق  اخليوط  حتت  طائرًا  وباالأحمر 

طائرا فوق اخليوط.

الطفل  ميني  عن  كرة  باالأزرق  ❷  يلونون 

وباالأخ�رض كرة عن ي�صاره،

احلمار  وراء  حيوانا  باالأحمر  ❸  يحيطون 

وباالأخ�رض حيوانا  اأمام الدب وباالأ�صفر حيوانا 

بني القرد واحلمار.

❹  يالحظون االأطفال وهم يلعبون وموقع كل كلة 
وباالأحمر  الكلة على اخلط  باالأزرق  ويلونون 

الكلة خارج اخلط وباالأ�صفر الكلة داخل اخلط.

اأتذكر : يت�صمن هذا الركن املفاهيم وامل�صطلحات املتعلقة بتنظيم الف�صاء وما يقابلها باللغة الفرن�صية وكذلك ر�صومات تبني 

معنى هذه املفاهيم.
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يتمثل مو�صوع هذا الدر�س يف بداية تدريب االأطفال على التعداد لفهم اإ�صرتاتيجية اجلمع التي تق�صي عند جمع 3 و 1 

اأن ينطلق العدُّ ابتداء من 3 فنقول 3 ، 4 دون االنطالق من 1 لتعداد العدد 3.

اإ�صافة اإىل فهم العالقة بني االأعداد 3 و 1 ثم 4 مثال واعتبار 3 و 1 جزئني من 4 و 4 من الكل مثال :

لدينا 4 اأقرا�س ككل 3 اأقرا�س منها حمراء وقر�س اأخ�رض. فاالأقرا�س احلمراء هي جزء من الكل اأي 4 اأقرا�س 

وكذلك االأمر  للقر�س  االأخ�رض. لدى كرمية 3 دراهم يف اليد اليمنى و 2 دراهم يف اليد الي�رضى مبعنى لديها 5 دراهم يف 

اليدين معا. 5 هو الكل و 2 جزء من كل.

وهكذا يتم تفكيك العدد 5 اإىل عددين هما 3 و 2 كما ميكن تفكيكها اإىل عدة اأعداد وا�صتعمال  الرمزين + و = للتعبري عن 

العدد با�صتعمال كتابات جمعية  5 = 2 + 3          5=3+1+1           5=2+1+2 

 اإن تقدمي و�صعيات ملمو�صة لتو�صيح ق�ص�س ب�صيطة ميكن من اإعطاء داللة للرمزين + و =   وامل�صاواة  4 = 1 + 3.

امتدادات اأهداف التعلــم تعلمات �ضابقة

يفوق  ال  عددين  جمموع  ♦  ح�صاب 

جمموعهما 9

جمموع  اإىل  عددا  )ة(  املتعلم  يفكك   ♦

من عددين اأو من عدة اأعداد؛

♦  يتعرف املفهوم الرتتيبي للعدد.

ت�صمية   5 اإىل   1 من  االأعداد  ♦  تعرف 

وكتابة رقمية ومتثيال .

■   اليومية: يذكر االأ�صتاذ)ة( ا�صم اليوم ويكتبه على ال�صبورة ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ذكر ا�صم البارحة وا�صم 

الغد.وي�صتثمر كل معطيات تاريخ اليوم ح�صب م�صتوى املتعلمني واملتعلمات وتعلماتهم ال�صابقة.

الن�ضاط االأول: مقارنة جمموعتي اأ�ضياء 
■  اللوازم ال�رضورية: 

■  تدبري الن�ض�ط: 

يطلب االأ�صتاذ اأو االأ�صتاذة من االأطفال اأن يجتمعوا يف جمموعات ح�صب االأ�صماء ال�صخ�صية اأو ح�صب لون القمي�س / اأو 

عدد االإخوة / اأو االأكلة املف�صلة / اأو ا�صم االأب اأو االأم، مثال. ثم يقوم بتجزيء املجموعات الكبرية اإىل جمموعات �صغرية 

ال يفوق عددها 5 ح�صب معايري يختارها.

ثم يتم التعبري عن كل جمموعة باحتاد جمموعتني مثل »عدد االأوالد وعدد البنات«، »القاطنني يف نف�س احلي اأو نف�س 

الدوار واالآخرين«.  

الكتابة الجمعية من 1 اإلى 5الدرس

تذكير واإر�ضادات ديداكتيكية

6

اأن�ضطة البناء



85

ثم يكتب االأ�صتاذ)ة( على ال�صبورة عدد كل جمموعة ال يفوق عددها 5 ي�صاوي جمموع عددين، مثال: »االأكلة املف�صلة 

خلم�صة اأطفال هي الك�صك�س اثنان منهم يلب�صون قمي�صا اأبي�س وثالثة يلب�صون قمي�صا بنيا«.

الثاين:  ◆ الن�ضاط 
يطلب االأ�صتاذ)ة( من االأطفال اأن يجتمعوا يف جمموعات �صغرية من 2 اإىل 5 اأطفال. 

ثم يتم التعبري عن كل جمموعة باحتاد جمموعتني يتم حتديدها من طرف االأطفال »االأوالد والبنات«، »القاطنني يف 

نف�س احلي اأو نف�س الدوار واالآخرين«، »الذين يلب�صون معطفا واالآخرين«، الخ.  

ثم يطلب االأ�صتاذ)ة( من كل جمموعة اأن تقا�صم مع االآخرين كيف مت تق�صيم كل جمموعة بكتابة عدد عنا�رض املجموعة 

وعددي عنا�رض جزاأي املجموعة على ال�صبورة. وي�صاعد االأ�صتاذ)ة( االأطفال على كتابة االأعداد على �صكل جمع عددين.
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اأن�ضطــة الرتيي�س : اأمترن
احل�ض�ب الذهني:  

① قراءة بطاقتي العددين 1 و2 وح�صاب املجموعني 2+1 و2+1. 

ي�صم االأ�صتاذ)ة( البطاقتني 1 و2  اجتاه �صدره، وهي مو�صوعة على بع�صها البع�س، يظهر البطاقة االأوىل ويقول نقراأ 

العدد املعرو�س على البطاقة، ثم يظهر البطاقة الثانية ويقراأها املتعلم)ة( ، ثم يظهر البطاقتني ويقول نح�صب جمموع 

العددين.

❶ يالحظ املتعلم )ة( مكونات ال�صورة ويعد الطيور 

الطيور   وعدد  الغ�صن  على  الطيور  عدد  ويكتب 

هذه  ويرتجم  للطيور.  الكلي  العدد  ثم  الطائرة 

با�صتعمال  جمعية  وكتابة  م�صاواة  اإىل  الو�صعيات 

الرمز + و=.

3 + 1 = 4

❷  يالحظ الكتابات اجلمعية ويربط كل كتابة جمعية 

بالر�صم املنا�صب الذي متثله.
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اأن�ضطــة الرتيي�س : اأمترن
احل�ض�ب الذهني:  

② قراءة بطاقتي العددين 1 و3 وح�صاب املجموعني 3+1 و3+1. 

ي�صم االأ�صتاذ)ة( البطاقتني 1 و3  اجتاه �صدره، وهي مو�صوعة على بع�صها البع�س، يظهر البطاقة االأوىل ويقول نقراأ 

العدد املعرو�س على البطاقة، ثم يظهر البطاقة الثانية ويقراأها املتعلم)ة( ، ثم يظهر البطاقتني ويقول نح�صب جمموع 

العددين.

❸  يوظف املتعلم)ة( االأعداد من 1 اإىل 4 يف كتابات 

من  انطالقا    = و   + الرمزين  با�صتعمال  جمعية 

اأو�صاع االأ�صياء املر�صومة.

يف  عدد  كل  ويكتب  ر�صم  كل  مكونات  ❹  يالحظ 

اخلانة لتمثيل الو�صعيات بكتابة جمعية .
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اأن�ضطة تقوميية : اأ�ضتثمر
احل�ض�ب الذهني:

③ ح�صاب املجاميع : 1+1 و2+1 و3+1 و2+2. 

يظهر االأ�صتاذ)ة( بطاقتني )1و1 ثم 1و2 ثم 1و3 ثم 2و2( ويقول كل مرة نح�صب جمموع العددين.

لتفكيكات  متنوعة  الن�صاط يف متثيالت  هذا  ❶  يتمثل 

العدد 4 والكتابات اجلمعية التي تكون نتيجتها 4. 

يتم االنطالق من بطاقتني متثالن عدد  االأقرا�س 

بلونني يتم اإمتام كل كتابة.

ولفواكه  لبالونات  ر�صوما  املتعلم)ة(   ❷  يالحظ  

واأقالم ويحدد الر�صم الذي ميثل الكتابة 

1 + 2 = 3

واالأخ�رض  باالأحمر  االأقرا�س  تلوين  ❸  يالحظ 

ويكمل بكتابة كل عدد ناق�س يف الكتابة اجلمعية.
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اأن�ضطة داعمة : »اأمترن من جديد«
احل�ض�ب الذهني:

④ ما هما العددان اللذان ميكن احل�صول بهما على العدد 5.

لتفكيك العدد 5، ن�صتعمل بطاقتني من بني 4 بطاقات من 1 اإىل 4. يكتب االأ�صتاذ)ة( العدد 5 على ال�صبورة وي�صاأل »ما 

هما العددان اللذان ميكن اأن نح�صل بهما على العدد 5 ؟«. يجيب املتعلمون واملتعلمات فورا. »4« بالن�صبة للبطاقة 1؛ »2« 

بالن�صبة للبطاقة 3. »1« بالن�صبة للبطاقة 4.

اأقرا�س    4 لــ  جمموعات   3 املتعلم)ة(  يالحظ    ❶

قر�س  من  مكونة  املجموعات  كاالآتي:  مر�صومة 

اأحمر وقر�س اأخ�رض وبينهما قر�صان غري ملونني 

واأ�صفل بطاقة املجموعة االأوىل كتابة جمعية  3 + 1  

واملطلوب هو تلوين القر�صني باللون املنا�صب اأي 

باالأحمر يف هذه احلالة.

اأ�صفل املجموعة الثانية كتابة جمعية هي: 1 + 3   

اأ�صفل املجموعة الثالثة كتابة جمعية اأخرى هي: 2  

 2 +

واملطلوب دائما هو اإكمال تلوين االأقرا�س.

يف  املدرج  العدد  لتالئم  االأقرا�س  تلوين  ❷  يكمل 

يف  االأقرا�س  ر�صم  ويتم  جمموعة.  كل  بطاقة 

البطاقات لتالئم العدد الكلي والكتابة اجلمعية مع 

االإ�صارة اإىل اأن االقرا�س يف املجموعات متقادرة 

مع االأقرا�س يف البطاقات.

اأتذكر:  يتوج الدر�س باإعادة التذكري با�صتعمال الرمزين + و = يف كتابة جمعية لتمثيل و�صعية 4 = 3+1/ 4 = 3 + 1 .       
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يبني املتعلم )ة( داللة مفهوم  معني  انطالقا من حل م�صائل م�صتمدة من واقعه املعي�س، ذلك اأن املعنى ال يتم بقرار. يبني 

املتعلم)ة( فهمه �صخ�صيا عرب مواجهة و�صعيات متنوعة وذلك ب�صكل تدريجي ولولبي انطالقا من املعرفة احل�صية املبنية  على 

احلوا�س و�صوال اإىل الفهم ، اأي اإىل املعرفة املجردة. اإذا كان تعليم العدية وتقنيات التعداد اأ�صا�صيا، فهو ال يكفي الإعطاء 

داللة لالأعداد، فاالأمر ال يتعلق بتدري�س االأعداد فقط واإمنا يرتبط باإتاحة الفر�س املتنوعة للمتعلم)ة( باأن ي�صتعملها، ويدرك 

فائدتها عندما ت�صبح هذه االأعداد اأدوات فعالة حلل امل�صائل  وللتحقق من اأجوبة.  يواجه املتعلم قبل التحاقه بال�صنة االأوىل 

االبتدائية م�صائل تتعلق بالكميات، وتتطلب  اإجراء مقارنات وتقديرات مبنية على الروؤية الب�رضية )اأكرث، اأقل، قد قد -  

كيف كيف - بحال بحال - كثريا )بزاف( قليال ) �صوية( ( . بعد ذلك يقوم باإجراءات املقارنة با�صتعمال التوا�صل  حدا بحد.

عرب الفر�س التي تتاح للمتعلم)ة(  تتو�صع اإجراءات حل امل�صائل موازاة مع اكت�صاب تقنيات جديدة للتعداد. ينبغي  اأن 

يواجه املتعلم)ة( م�صائل ي�صتعمل فيها االأعداد لتوقع  نتيجة حتول يطراأ على الكميات من قبل الزيادة اأو النق�صان اأو ال�صم 

اأو غريها. اأو لتوقع نتيجة التحول الذي يطراأ على اأو�صاع من قبل التنقل اإىل االأمام اأو  اإىل الوراء.

يبني  املتعلم)ة( مفهوم الكمية ويربطه بعدد دال على هذه الكمية. فال ينبغي اأن ينح�رض مدلول العدد يف اجلواب عن 

ال�صوؤال الذي يبداأ بــ كم. واإمنا ينبغي اأن يعبئ املتعلم)ة( مكت�صباته  حول العدد حلل م�صائل ملمو�صة وذات داللة  لديه.

يفهم املتعلم)ة( االإمكانات التي توفرها االأعداد عندما يواجه م�صائل حتفزه على بلورة اأجوبة تتطلب ا�صتح�صار كميات 

دون  اللجوء اإىل مناوالت االأ�صياء. معنى هذا اأن ي�صتعمل املتعلم) ة( العدد اأداة قبل اأن يتناوله مو�صوعا للدرا�صة.

امتدادات اأهداف التعلــم تعلمات �ضابقة
♦ تقدمي العددين 0 و10

♦ تعرف االأعداد من 0 اإىل 20 

ت�صمية وكتابة ومتثيال.

♦ تقدمي االأعداد من 6 اإىل 9 قراءة وكتابة ومتثيال؛

من  كم  عن  تعبري  العدد  اأن  )ة(  املتعلم  ♦  يدرك 

االأ�صياء حتتويها جمموعات خمتلفة ومتقادرة؛

♦  يكتب االأعداد 6 و7 و8 و9 كتابة رقمية؛

وا�صمه، وي�صتخدم  العدد ورمزه  ♦  يربط بني مدلول 

تت�صمن  ب�صيطة  حياتية  مواقف  مع  التعامل  يف  ذلك 

اأعدادا؛

♦ يتعرف املفهوم الرتتيبي للعدد.

♦  التوا�صل حدا بحد 

♦ تقدمي االأعداد من 1 اإىل 5

الن�ضاط االأول:  و�صعية الرتبيعات
■   اليومية: يذكر االأ�صتاذ)ة( ا�صم اليوم ويكتبه على ال�صبورة ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ذكر ا�صم البارحة وا�صم 

الغد.وي�صتثمر كل معطيات تاريخ اليوم ح�صب م�صتوى املتعلمني واملتعلمات وتعلماتهم ال�صابقة.

تقديم االأعداد من 6 اإلى 9الدرس

تذكير واإر�ضادات ديداكتيكية

7

اأن�ضطة البناء
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■  اللوازم ال�رضورية:  تربيعة 6×6 حيث مت و�صع اأقرا�س على بع�س اخلانات

- علبة ت�صتمل على اأقرا�س و�صعت على طاولة اأخرى.

■  تدبري الن�ض�ط:

لدينا مربع مع خانات، نريد اأن ن�صع قر�صا يف كل خانة. بداأنا بو�صع بع�س االأقرا�س، عليك باإنهاء العمل، ب�رضط 

اأن تاأتي بعدد االأقرا�س الكايف مللء كل اخلانات بال زيادة وال نق�صان. املطلوب هو مالحظة املربع وخاناته الفارغة، ثم 

الذهاب لالإتيان باالأقرا�س املطلوبة.

االإكراه املطروح على املتعلم )ة( هو اإجناز تطابق م�صبوط بني اخلانات الفارغة واالأقرا�س. من هنا فعدة اإجراءات 

للو�صول للحل ت�صبح ممكنة:

♦ تعداد اخلانات، حفظ العدد، ثم اأخذ الكمية املنا�صبة من االأقرا�س.

♦ اأخذ اأقرا�س، دون عدها، ثم اللجوء اإىل ت�صويات وتعديالت:

●  القيام برحلة ثانية �صواء جللب اأقرا�س اأخرى مللء اخلانات التي بقيت فارغة، اأو اإرجاع االأقرا�س املتبقية 

بعد ملء كل اخلانات.

● القيام بعدة رحالت وجلب قر�س يف كل رحلة 

و�ضعية التوا�ضل )مبداأ القت�ض�د(.

يعطيه  والثاين  اخلانات.  مبلء  يقوم  اأن  االأول  من  ويطلب  مبربع  ثنائي  كل  يتو�صل  ثنائيات،  يف  االأطفال  يعمل 

العدد  الثاين على  )ة(  )ة( االأول من قول ر�صالة متكنه من احل�صول من قبل الطفل  اأن يتمكن الطفل  ينبغي  االأقرا�س، 

املنا�صب من االأقرا�س الكافية مللء اخلانات الفارغة بال زيادة وال نق�صان وذلك مرة واحدة. ال ينبغي على الطفل الذي 

يعطي االأقرا�س اأن يرى املربع وال اخلانات الفارغة.

♦ ين�صئ الطفل )ة( الثاين جمموعة االأقرا�س انطالقا من الر�صالة ال�صفوية التي تو�صل بها من قبل الطفل )ة( االأول

♦  قبل الت�صديق )اإمتام ملء اخلانات باالأقرا�س املجلوبة( تتم مطالبته كيف ي�صتطيع اأن يتاأكد من قيامه بالعمل على 

الوجه املطلوب.

♦ التحدي اجلديد )الر�صالة ال�صفوية، االقت�صاد يف الرحالت( جتعل من التعداد االإجراء ال�صليم.

♦ تتجلى ال�صعوبة بالن�صبة للطفل االأول يف: تنظيم تعداده من اأجل تبليغ معلومة موثوق منها، ثم حفظ العدد.

بالن�صبة للطفل الثاين: حفظ العدد – ا�صتعمال هذا العدد الإن�صاء جمموعة االأقرا�س.
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النتق�ل اإىل كت�بة العدد

تقدم و�صعية م�صابهة للو�صعية ال�صابقة مع فارق يف الر�صالة اإذ ي�صرتط اأن تكون كتابية، مع توفر االأطفال على �رضيط 

عددي كتبت عليه اأعداد من 1اإىل 30 مثال.

يتعلق االأمر يف هذه املرحلة بتبيان جدوى الكتابة، مبعنى اأن كتابة العدد هي اأكرث وثوقية من الر�صالة ال�صفوية لنف�س 

املعلومة.

الن�ضاط الثاين: و�صعية الدميات
■  �ضيغة العمل: ينجز الن�صاط يف جمموعات

■  اللوازم ال�رضورية: �صور لدميات و ف�صاتني الإلبا�صها ، هذه الو�صائل مدرجة يف �صفحات اال�صتن�صاخ بهذا الدليل.

■  تدبري الن�ض�ط:  يتوزع االأطفال على جمموعات متنح لكل منها جمموعة من الدميات من 5 اإىل 9 وتو�صع على 

الطاولة ب�صكل غري مرتب على �صكل دائري اأمام االأطفال الذين يغم�صون اأعينهم عند و�صع الدميات. على طاولة بعيدة 

عن الطاولة االأوىل و�صعت  ف�صاتني بعدد 12.

يطالب االأ�صتاذ)ة( من االأطفال بفتح اأعينهم، واأن ي�صاهدوا الدميات اأمامهم، عليكم اأن تذهبوا للبحث وجلب الف�صاتني 

الإلبا�س هذه الدميات ولكن : 

● ينبغي اإلبا�س كل الدميات؛

● ال ينبغي جلب ف�صاتني بالزيادة وال بالنق�صان واإمنا ما يكفي بال�صبط الإلبا�س كل دمية.

ثم اإعادة التعليمة لي�صمعها اجلميع وي�صتوعبها. ترتك مهلة الأفراد كل جمموعة لالتفاق حول االإجراء الذي �صوف يتم 

اتباعه حلل امل�صاألة املطروحة.

�صفوية  اإبالغ ر�صالة  املجموعة  اأفراد  من  يطلب  ثانية  الراأي. يف مرحلة  الإبداء  املناق�صة   باب  يفتح  العمل  اإجناز  بعد 

للم�صوؤول عن الف�صاتني متكنه من اإعطاء الف�صاتني املطلوبة.

ويف مرحلة ثالثة يطلب من اأفراد املجموعة حترير ر�صالة كتابية لتحديد املطلوب من الف�صاتني متكن امل�صوؤول بعد قراءة 

الر�صالة من تزويدهم بالف�صاتني املطلوبة.
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اأن�ضطــة الرتيي�س : اأمترن
احل�ض�ب الذهني: ➀ قراءة بطاقات االأعداد من 1 اإىل  9 )اأجوبة جماعية ثم فردية(.

ي�صم االأ�صتاذ)ة( البطاقات )من 1 اإىل 9 يف ترتيب تزايدي( اجتاه �صدره، وهي مو�صوعة على بع�صها البع�س. يظهر 

البطاقة االأوىل ويقول »نقراأ االأعداد املعرو�صة على البطاقات«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 9 مرات )اأجوبة جماعية ثم فردية(.

متثل  م�صورة  م�صاألة  عن  عبارة  ❶  الن�صاط 

حيوانات �صيعة مع متثيالت اأقرا�س  من 1 اإىل 

كل  تعداد  هو  املطلوب  باالأرقام.  وكتابات    9
اخلرفان والدجاج واالأبقار واالأرانب واإحاطة 

عدد من كل نوع.

❷  يعد عنا�رض كل جمموعة  ويكتب باالأرقام اأمام 

كتابته احلرفية.

اأربعة :  4، �صبعة : 7 

 �صتة : 6 ، خم�صة : 5 

  ثالثة : 3 ، ثمانية : 8 

 ت�صعة : 9.
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اأن�ضطــة الرتيي�س : اأمترن
احل�ض�ب الذهني: ➁ قراءة بطاقات االأعداد من 1 اإىل  9 )اأجوبة جماعية ثم فردية(

ي�صم االأ�صتاذ)ة( البطاقات )من 9 اإىل 1 يف ترتيب تناق�صي( اجتاه �صدره، وهي مو�صوعة على بع�صها البع�س. يظهر 

البطاقة االأوىل ويقول »نقراأ االأعداد املعرو�صة على البطاقات«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 9 مرات )اأجوبة جماعية ثم فردية(.

ويربط   فواكه  جمموعات  املتعلم)ة(  يالحظ   ➌

ر�صم  مع  املالئمة  االأقرا�س  ببطاقة  جمموعة  كل 

االأقرا�س الناق�صة اأو كتابة العدد يف اخلانة الفارغة.

➍ يحيط بخط العدد املطلوب من احليوانات.

➎  يتدرب على تخطيط االأعداد 5 و6 و 7 و 8 و 

9 وكتابتها كتابة رقمية.
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اأن�ضطة تقوميية : اأ�ضتثمر

احل�ض�ب الذهني: ③ ما هما العددان اللذان ميكن احل�صول بهما على العدد 5.

لتفكيك العدد 5، ن�صتعمل بطاقتني من بني 4 بطاقات من 1 اإىل 4. يكتب االأ�صتاذ)ة( العدد 5 على ال�صبورة وي�صاأل »ما 

هما العددان اللذان ميكن اأن نح�صل بهما على العدد 5 ؟«. يجيب املتعلمون واملتعلمات فورا. »4« بالن�صبة للبطاقة 1؛ »2« 

بالن�صبة للبطاقة 3. »1« بالن�صبة للبطاقة 4.

يف  مرتبة  لتفاحات  ر�صوما  املتعلم)ة(   يالحظ   ❶

بطاقات من 10 خانات. اأقرا�س مرتبة يف بطاقات 

من 10 خانات اأي�صا. وت�صمل االأوىل على التوايل 

6 و 7 و5 و 9  و8 تفاحات .

كما ت�صتمل البطاقات الثانية اأي�صا على اأقرا�س على 

6 ثم بطاقات كتبت  9 و  8 و  5 و  7 و  التوايل من 

عليها االأعداد كتابة حرفية وكتابة رقميــــة وهي 5 

املتعلم  ي�صل  اأن  هو  واملطلوب   9 و   8 و   7 و   6 و 

)ة( كل جمموعة تفاح مبجموعة اأقرا�س مع بطاقة 

الكتابة املنا�صبة للمجموعتني املتقادرتني.

❷ و❸ يتعرف املتعلم )ة( العدد الرتتيبي من خالل 

املت�صابقة  ومالب�س  الثامن  املت�صابق  مالب�س  تلوين 

ال�صابعة.

العربة  ويلون  مر�صوم  قطار  عربات  يرقم   ❹
ال�صاد�صة.
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اأن�ضطة داعمة : »اأمترن من جديد«

احل�ض�ب الذهني: ④ ح�صاب املجاميع : 1+1 و2+1 و3+1 و2+2.

يظهر االأ�صتاذ)ة( بطاقتني )1و1 ثم 1و2 ثم 1و3 ثم 2و2( ويقول كل مرة نح�صب جمموع العددين.

❶ يعد املتعلم)ة( عنا�رض كل جمموعة ويحيط بخط 

عددها.

❷ يكتب العدد املنا�صب يف كل خانة.

يتمثل الن�صاط يف مالحظة جمموعة الر�صوم يف كل 

حالة والتعبري عن هذه الر�صوم بكتابة عدد يف خانة 

يف املثال االأول. فالر�صوم متثل 8 �صفن مق�صمة اإىل 

الي�صار املطلوب هو  8 عن اليمني و2 عن  جزاأين: 

كتابة االأعداد كاالآتي :

الثاين  املثال  الكل و6 و2 جزاأين -  8 هي  باعتبار 

مكون من 7  اأزهار 5 عن اليمني و2 عن الي�صار، 

املطلوب هو ملء اخلانة الفارغة بكتابة 5.

املثال الرابع مكون من 9 ح�رضات 5 يف االأعلى و4 

يف االأ�صفل. املطلوب هو ملء اخلانات كاالآتي:

ونف�س العمل يتم بالن�صبة للمثال االأخري.

اأتذكر: يتم الرتكيز على اأنواع متثيل العدد �صواء مبجموعة اأ�صياء اأو كتابته الرقمية اأو احلرفية بالعربية وبالفرن�صية اأو 

اأ�صابع  10. ثم متثيل العدد بوا�صطة  ا�صتعدادا ملقاربة العدد  10 خانات  باأقرا�س مر�صومة يف بطاقات من  العد  متثيل 

اليدين امل�صتعملة يف الغالب يف العد والتعداد.

8
2 6

9
4 5
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نقدم و�صعيات اأ�صا�صية لتمكني املتعلم )ة( من اإعطاء معنى للعدد، باخل�صو�س عندما يتعذر اإجناز مقارنة مبا�رضة للكميات 

با�صتعمال التوا�صل حدا بحد، اأو حزمة بحزمة، وذلك البتعاد كل كمية عن االأخرى. تظهر فعالية العدد باخل�صو�س 

للمتعلم)ة( بوا�صطة التعداد. والحقا ملقارنة مقدارين ) مثال ملقارنة طولني ل�صيئني مبتعدين بع�صهما عن البع�س( يلجاأ املتعلم 

)ة( لعبارات رقمية لهذه املقادير، عرب نقل مقيا�س )عيار( اأو با�صتعمال اأداة القيا�س.

جند يف كل املراحل م�صاألة الرتتيب، اأي االأ�صغر اأو االأكرب. لنبداأ باملجموعات، ماذا نفعل لنعرف اإن كانت جمموعة 

ما حتتوي على عنا�رض اأكرث اأو اأقل اأو بقدر عنا�رض جمموعة ثانية. ميكن اأوال اأن نعمد، دون تعداد العنا�رض، اإىل تكوين 

اأزواج من عنا�رض املجموعتني مثال : يف قاعة الدر�س لكل فرد كر�صي نرى اإن بقيت كرا�صي فارغة اأو اأ�صخا�س واقفون 

دون كرا�صي، وبعد ذلك عندما نتعلم االأعداد الطبيعية  نعد االأفراد وهذه عملية عقلية.

لنتخيل راعيا من ع�صور ما قبل التاريخ يقوم بزيارة راع اآخر يف اجلهة االأخرى للجبل. ال ي�صتطيع اأن يحمل معه 

قطيعه. ولكن يريد اأن يعرف اإن كان �صديقه يتوفر على قطيع  اأكرث منه اأو اأقل منه اأو اأن قطيعه بقدر قطيعه. يكفي اأن 

يحمل يف رحلته حجرة بال�صبط  لكل خروف من قطيعه. عندما ي�صل عند �صديقه ي�صتطيع بب�صاطة اأن ي�صع اأحجاره يف 

توا�صل مع خرفان �صديقه. وهو ما ميكن دون اأي عد اأو تعداد من اال�صتنتاج. عندما نعرف العد والتعداد فيكفي اأن يعد 

الراعي االأول خرفانه واأن يحفظ هذا العدد اأو اأن يكتبه يف ورقة قبل اأن يتوجه اإىل �صديقه. عند و�صوله  يقوم بتعداد 

اأي نقل عدد من االأحجار( بعملية عقلية بدون حامل   ( الفيزيائي  النقل  النتائج. يعو�س  بهذه الطريقة  خرفانه ويقارن 

فيزيائي. 

امتدادات اأهداف التعلمات تعلمات �ضابقة
♦   مقارنة وترتيب االأعداد 

من 0 اإىل 10 .

♦  مقارنة وترتيب االأعداد 

من 0 اإىل 20 .

♦    يقارن االأعداد من 1 اإىل 9 ويرتبها بدون رموز، ثم با�صتعمال 

الرموز؛

♦  يعد بالوحدة تزايديا وتناق�صيا انطالقا من عدد معني؛

♦  يعد تزايديا وتناق�صيا بخطوة معينة؛

♦  يرتب جمموعة من االأعداد وميثلها على ال�رضيط العددي؛

♦   ي�صتخدم ال�صهم يف الرتتيب والرتقيم؛

♦   يحدد رتبة �صيء على خط مفتوح اأو مغلق.

♦ التوا�صل حدا بحد 

 1 من  االأعداد  ♦  تقدمي 

اإىل 5

■  اليومية:  يكتب كل متعلم)ة( ا�صم اليوم وترتيبه يف ال�صهر وا�صم ال�صهر وترتيبه يف ال�صنة ويطلب االأ�صتاذ)ة( من بع�س 

تعلق  اإذا  ال�صهر  نف�س  الغد وترتيب كل واحد منهما يف  البارحة وا�صم يوم  ا�صم يوم  الـمتعلمني والـمتعلمات 

االأمر بنف�س ال�صهر اأو ترتيبه يف �صهر �صابق اأو الحق مع ذكر ا�صم ال�صهر ال�صابق والالحق.

مقارنة وترتيب االأعداد من 1 اإلى 9الدرس

تذكير واإر�ضادات ديداكتيكية

8

اأن�ضطة البناء
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ن�ضاط متهيدي: 
♦ يقدم االأ�صتاذ)ة( ر�صوما اأو بطاقات ر�صمت عليها جمموعات اأقرا�س و يطالب املتعلم )ة( بكتابة العدد املنا�صب. 

♦ يقدم بطاقات االأعداد من 1 اإىل 9 و يطالب  املتعلمني واملتعلمات بر�صم عدد العالمات املنا�صبة على االألواح.

♦ اإمالء االأعداد من 0 اإىل 9 و مطالبة املتعلمني واملتعلمات بكتابتها على االألواح.

الن�ضاط االأول: مقارنة جمموعتي اأ�ضياء
■ اللوازم ال�رضورية: ر�صوم اأو �صور متثل 8 اأرانب و 9 جزرات.

■ �ضيغة العمل:  ينجز الن�صاط يف جمموعات

■ تدبري الن�ض�ط: 

يعلق االأ�صتاذ)ة( ال�صورتني اأو ير�صم الر�صمني ب�صكل ال ي�صمح لالأطفال بروؤيتهما. 

و يتوجه اإىل االأطفال بالقول :

على اجلانب االأمين من ال�صبورة عدد من اجلزرات و على اجلانب االأي�رض عدد اآخر من االأرانب. 

�صاأفتح ال�صبورة ملدة وجيزة لتالحظوا الر�صمني لالإجابة بعد اإغالقها من جديد على ال�صوؤال التايل : هل ميكن اأن يح�صل 

كل اأرنب على جزرة واحدة ؟

�صيمكن هذا الن�صاط من حتفيز االأطفال و دفعهم اإىل اللجوء اإىل تعداد االأ�صياء املر�صومة اأو االكتفاء باالإدراك الب�رضي 

اأو قد ي�صتعينون بتقنية اأخرى.

على كل حال ي�صتح�صن اأن يطالب االأ�صتاذ )ة( االأطفال بتربير اأجوبتهم واإخبار زمالئهم بالتقنية التي ا�صتعانوا بها. وهو 

ن�صاط �صيمكن االأ�صتاذ )ة( من ت�صخي�س قدرات االأطفال يف جمال التعداد و االإدارك الب�رضي و غريه…

بعد ذلك يتم فتح ال�صبورة للتاأكد من االأجوبة عن طريق تقريب ال�صور اأو اللجوء اإىل تقنية التوا�صل حدا بحد اأو تعداد 

كل جمموعة على حدة للو�صول اإىل اأن كل اأرنب �صيح�صل على جزرة الأن االأرانب اأقل من اجلزرات.

بعد ذلك يتم و�صع البطاقة العددية حتت كل ر�صم.

و يتدخل االأ�صتاذ)ة( ليقول اأنه ملقارنة عددين نقول 8 اأ�صغر من 9 و نكتب 9 < 8 اأو 9 اأكرب من 8 ونكتب  8 > 9 

الن�ضاط الثاين:  
ير�صم االأ�صتاذ)ة( ااملجموعتني على ال�صبورة كاالآتي:

و يطالب املتعلم)ة( بكتابة العددين املنا�صبني على األواحهم و ا�صتعمال الرمز املنا�صب ملقارنتهما.

ماذا نالحظ ؟ نفتح املجال لالأطفال للمناق�صة وا�صتنتاج النتيجة.
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اأن�ضطــة الرتيي�س : اأمترن

احل�ض�ب الذهني: 

① قراءة بطاقات االأعداد من 1 اإىل 9 ومقارنة العدد املقروء مع عدد مكتوب على ال�صبورة )من 1 اإىل 9(: 

يكتب االأ�صتاذ)ة( العدد »5« )ثم عددا من 1 اإىل 9( على ال�صبورة ويظهر بطاقة )من 1 اإىل  9( وي�صاأل: »هل العدد املعرو�س 

على البطاقة اأكرب اأو اأ�صغر من 5 اأو ي�صاوي 5 ؟« يجيب املتعلمون واملتعلمات »اأكرب« اأو »اأ�صغر« اأو »م�صاو«.

متثل  م�صورة  و�صعية  عن  عبارة  ❶  الن�صاط 

جمموعة من اأطفال وطفالت، املجموعة االأوىل 

لطفالت وطفل حول  طاولة يف و�صعية جلو�س، 

 . يلعبون  وطفالت  الأطفال  الثانية  املجموعة  

املطلوب هو تعداد عنا�رض كل جمموعة  وكتابته 

يف اخلانة اأمام جملة ت�صف كل جمموعة:

❏ اأطفال وطفالت يلعبون...

❏  اأطفال وطفالت يجل�صون حول الطاولة...

❏  يقارن املتعلم )ة(  العددين ويحيط اأكرب عدد

❷  يعد عنا�رض كل جمموعة ويكتب عددها ثم يقارن 

العددين ويحيط بخط اأ�صغر عدد.

وذلك   رموز  بدون  عددين  مقارنة  يف  ي�صتمر     ❸

اأكرب  بعد عنا�رض كل جمموعة وكتابته واإحاطة 

عدد.
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اأن�ضطــة الرتيي�س : اأمترن

احل�ض�ب الذهني: 

② قراءة بطاقتي عددين )من 1 اإىل 9( ومقارنة العددين

يظهر االأ�صتاذ)ة( عددين )من 1 اإىل 9( يف نف�س الوقت وي�صاأل: »ما هو العدد االأكرب اأو االأ�صغر من بني هذين العددين؟«.

با�صتعمال  االأعداد  مقارنة  اإىل  )ة(  املتعلم  ينتقل   ❹

جمموعة  كل  عنا�رض  عدد  يكتب  حيث  الرموز 

ويقارن كل عددين با�صتعمال   <  اأو >.

❺ ي�صتعمل ال�رضيط العددي ويكتب كل عدد ناق�س 

يف �صل�صلة اأعداد مرتبة.

❻ يكمل املتعلم )ة( تلوين االأقرا�س من لونني ح�صب  

يف  ال�صهم  ا�صتعمال  يتم  حيث  و  البطاقة  يف  عددها 

ترتيب االأعداد تزايديا من 1 اإىل 6  بالن�صبة لالأعداد 

املمثلة لالأقرا�س اخل�رضاء.

احلمراء  لالأقرا�س  ممثلة  البطاقات  اأ�صفل  االأعداد 

وهي مرتبة يف ترتيب تناق�صي من 8 اإىل 4 . وهكذا 

بعد تلوين االأقرا�س يكتب املتعلم )ة(  العدد املوايل يف 

كل �صل�صلة اأعداد.

ويكمل  مرتبة  اأعداد  �صل�صلة  يف  عدد  رتبة  يحدد   ❼

متثيل االأعداد على هذه ال�صل�صة .

➑ يكتب عدد عنا�رض كل جمموعة وي�صتعمل الرمز 

املنا�صب ملقارنة كل عددين.
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اأن�ضطة تقوميية : اأ�ضتثمر
احل�ض�ب الذهني:

③ قراءة بطاقات االأعداد )من 1 اإىل 9 يف ترتيب ع�صوائي( ومقارنة العدد املقروء مع عدد مكتوب على ال�صبورة )من 

1 اإىل 9(

ع�صوائي(  ترتيب  يف   9 اإىل    1 )من  بطاقة  ويظهر  ال�صبورة  على   )9 اإىل   1 من  عددا  )ثم   »7« العدد  االأ�صتاذ)ة(  يكتب 

وي�صاأل: »هل العدد املعرو�س على البطاقة اأكرب اأو اأ�صغر من 7 اأو ي�صاوي 7 ؟« يجيب املتعلمون واملتعلمات »اأكرب« 

اأو »اأ�صغر« اأو »م�صاو«.

❶  يالحظ املتعلم )ة( ق�صبانا مكونة من مكعبات وهي 

مرتبة من االأ�صغر اإىل االأكرب  ويكتب عدد املكعبات 

يف كل ق�صيب ثم يعد االأقرا�س يف كل بطاقة ويكتب 

العدد يف اخلانة املنا�صبة.

العددين  ويقارن  فراخ  جمموعة  كل  عنا�رض  ❷  يعد 

با�صتعمال الرمز املنا�صب .
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اأن�ضطة داعمة : »اأمترن من جديد«
احل�ض�ب الذهني:

④ قراءة بطاقتي عددين )من 1 اإىل 9( ومقارنة العددين

يظهر االأ�صتاذ)ة( عددين )من 1 اإىل 9( يف نف�س الوقت وي�صاأل: »ما هو العدد االأكرب اأو االأ�صغر من بني هذين العددين؟«.

جمموعة  كل  عنا�رض  عدد  ويكتب  املتعلم)ة(  يعد    ❶

ويقارن كل عددين با�صتعمال اأحد الرموز : >  اأو 

< اأو=.    

❷  ي�صتعمل ال�رضيط العددي ويكتب كل عدد ناق�س 

يف �صل�صلة اأعداد مرتبة.

❸ يعد جمموعة االأح�صنة وجمموعة االأبقار ويقارن 

اأقل  من،  اأكرث   : العبارات  با�صتعمال  املجموعتني 

من،  بقدر.

اأتذكر: تتم قراءة حمتويات التذكري. ملقارنة عددين ن�صتعمل اأحد الرموز  > اأو  < اأو =
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اأن�ضطة تقويم ودعم وتوليف التعلماتالوحدة 2

احل�ض�ب الذهني: ➀ قراءة بطاقات االأعداد )من 1 اإىل 9  يف ترتيب ع�صوائي )اأجوبة جماعية ثم فردية(.

البع�س.  بع�صها  على  مو�صوعة  وهي  �صدره،  اجتاه  ع�صوائي(  ترتيب  يف   9 اإىل   1 )من  البطاقات  االأ�صتاذ)ة(  ي�صم 

يظهر البطاقة االأوىل ويقول »نقراأ االأعداد املعرو�صة على البطاقات«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر 

البطاقة املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 9 مرات )اأجوبة جماعية ثم فردية(.

➁ قراءة بطاقات االأعداد من 1 اإىل 9 ومقارنة العدد املقروء مع عدد مكتوب على ال�صبورة )من 1 اإىل 9(.

يكتب االأ�صتاذ)ة( العدد »7« )ثم عددا من 1 اإىل 9( على ال�صبورة ويظهر بطاقة )من 1 اإىل 9( وي�صاأل: »هل العدد املعرو�س 

على البطاقة اأكرب اأو اأ�صغر من 7 اأو ي�صاوي 7 ؟« يجيب املتعلمون واملتعلمات »اأكرب« اأو »اأ�صغر« اأو »م�صاو«.

❶ يالحظ املتعلم)ة( ال�صورة ويكتب ما ينا�صب. يتجه القط اإىل 

اأ�صفل ال�صلم ويتجه الكلب اإىل اأعلى ال�صلم.

❷ يالحظ ال�صورة ويكمل ملء اجلدول:

x ¨ ¨

2 4 1
3 1 5

➌ يالحظ املتعلم)ة( ر�صم اأقرا�س يف كل خانتني فيح�صب جمموع 

4=3+1؛  4=2+2؛  ر�صم:  كل  حتت  ويكتبه  االأقرا�س  عددي 

جمع  كتابة  كل  فوق  فارغتني  خانتني  ر�صم  ويالحظ  3=2+1؛ 
يكمل  ثم  اجلمعية  للكتابة  تبعا  خانتني  كل  داخل  اأقرا�صا  فري�صم 

كتابة املجاميع.

على اإثر اإجناز جمموع اأن�صطة الدرو�س ال�صابقة من 5 اإىل 8 وتقومي مكت�صبات املتعلمني واملتعلمات، فاإن تفريغ النتائج 

بوا�صطة بطاقات التقومي الفردية �صي�صاعد االأ�صتاذ)ة( على ك�صف ال�صعوبات التي ما زالت تواجه املتعلمني واملتعلمات يف 

بع�س اجلوانب. وذلك من اأجل اإعطاء االأولوية يف اختيار اأن�صطة الدعم للمهارات والقدرات التي �صجلت اأعلى ن�صبة يف 

خانات »ج« وبعد ذلك يف خانات »ب«، �صواء فيما يتعلق باأن�صطة احل�صاب الذهني اأو مبختلف اأن�صطة املكونات االأخرى.

ويتم هذا الدعم خالل احل�صتني الثانية والثالثة، بعد اإجناز اأن�صطة تقوميية ت�صمح بتفييء املتعلمات واملتعلمني.

تخ�ص�س احل�صة الرابعة لتقومي اأثر الدعم، اأي اإعادة تقومي ما مت دعمه يف احل�صتني ال�صابقتني وعلى �صوء هذا التقومي 

تخ�ص�س احل�صة اخلام�صة ملعاجلة مركزة واإغناء التعلمات.

جتدر االإ�صارة اإىل اأن اأن�صطة هذا االأ�صبوع املقرتحة بالكرا�صة ال يخ�صع ترتيبها بال�رضورة لهذه اجلدولة، واإمنا تبقى 

ال�صالحية لالأ�صتاذ واالأ�صتاذة الختيار االأن�صطة التي تفي بالغر�س واملالئمة لنتائج التقوميات.
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احل�ض�ب الذهني:  ➂ قراءة بطاقتي عددين )من 1 اإىل 9( ومقارنة العددين

يظهر االأ�صتاذ)ة( عددين )من 1 اإىل 9( يف نف�س الوقت وي�صاأل: »ما هو العدد االأكرب اأو االأ�صغر من بني هذين العددين ؟«.

➃  قراءة بطاقات االأعداد )من 1 اإىل 9 يف ترتيب ع�صوائي( ومقارنة العدد املقروء مع عدد مكتوب على ال�صبورة )من 

1 اإىل 9( 

ع�صوائي(  ترتيب  يف   9 اإىل   1 )من  بطاقة  ويظهر  ال�صبورة  على   )9 اإىل   1 من  عددا  )ثم   »6« العدد  االأ�صتاذ)ة(  يكتب 

وي�صاأل: »هل العدد املعرو�س على البطاقة اأكرب اأو اأ�صغر من 6 اأو ي�صاوي 6 ؟« يجيب املتعلمون واملتعلمات »اأكرب« 

اأو »اأ�صغر« اأو »م�صاو«.

داخل  الأقرا�س  ر�صوم   4 املتعلم)ة(  يالحظ   ❸

كل  داخل  االأقرا�س  جمموع  ويح�صب   خانتني 

خانتني )3+3؛ 2+6؛ 4+4؛ 5+2( ويكتبه حتت كل 

خانتني )6؛ 8؛ 8؛ 7( ويرتب االأعداد من االأكرب اإىل 

االأ�صغر با�صتعمال الرمز املنا�صب )6>7>8=8(.

متثيالت  خم�صة  ر�صوم  املتعلم)ة(  يالحظ   ❹

ويكتب   )7 9؛  6؛  8؛  )4؛  الأعداد خمتلفة  باملكعبات 

عدد املكعبات حتت كل متثيل ثم يحيط بخط اأخ�رض 

اأ�صغر عدد )4( وبخط اأزرق اأكرب عدد )9(.

يف  التفاح  من  كميات  ر�صوم  املتعلم)ة(  يالحظ   ➎

وبطاقات   ،)6 8؛  9؛  )7؛  ويعدها  االأول  ال�صطر 

9 مكتوبة باالأرقام وباحلروف  اإىل   1 االأعداد من 

االأعداد  وبطاقات  ويقراأها،  الثاين  ال�صطر  يف 

ال�صطر  يف   )3 6؛  1؛  7؛  8؛  9؛  )5؛  باالأقرا�س 

كل  ي�صل  اأن  هو  املتعلم)ة(  من  املطلوب  الثالث. 

وكل  باالأرقام(  )كتابة  املنا�صب  بالعدد  تفاح  كمية 

بطاقة عدد بالعدد املنا�صب )كتابة باحلروف(.
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امتدادات اأهداف التعلــم تعلمات �ضابقة
االأعداد  وترتيب  ♦  مقارنة 

من 0 اإىل 10.

االأعداد  وترتيب  ♦  مقارنة 

من 0 اإىل 20.

♦    يقارن االأعداد من 1 اإىل 9 ويرتبها بدون رموز، ثم 

با�صتعمال الرموز؛

♦   يعد بالوحدة تزايديا وتناق�صيا انطالقا من عدد معني؛

♦  يعد تزايديا وتناق�صيا بخطوة معينة؛

ال�رضيط  على  وميثلها  االأعداد  من  جمموعة  يرتب     ♦

العددي؛

♦   ي�صتخدم ال�صهم يف الرتتيب والرتقيم؛

♦    يحدد رتبة �صيء على خط مفتوح اأو مغلق.

♦ التوا�صل حدا بحد 

♦ تقدمي االأعداد من 1 اإىل 5

■   اليومية: يذكر االأ�صتاذ)ة( ا�صم اليوم ويكتبه على ال�صبورة ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ذكر ا�صم البارحة وا�صم 

الغد.وي�صتثمر كل معطيات تاريخ اليوم ح�صب م�صتوى املتعلمني واملتعلمات وتعلماتهم ال�صابقة.

الن�ضاط االأول: 
■ اللوازم ال�رضورية:

♦ ال�صناديق املمثلة لالأعداد من 0 اإىل 9؛

♦ اأوراق بي�صاء اأو األواح.

■ تدبري الن�ض�ط:  جماعي

ياأخذ االأ�صتاذ)ة( كي�صا من ال�صندوق املمثل للعدد 4 ويخفيه عن االأطفال؛ وي�صع عن�رضا داخل يده اليمنى وثالثة عنا�رض 

داخل يده الي�رضى، كما ميكن ا�صتعمال الكي�س الذي يتكون من املثلثات، ]مثلث كبري وثالثة مثلثات �صغرى[ ويتوجه 

نحو االأطفال ليعلن: لدي اأربعة اأقرا�س يف املجموع. كم لدي من قر�س اأحمر؟ وكم من قر�س اأ�صفر ؟، اأو كم من 

مثلث كبري؟ وكم من مثلث �صغري؟

على  اإليها  تو�صلوا  التي  الو�صعية  ور�صم  عليها،  يتوفرون  التي  االأقرا�س  با�صتعمال  احلل  اإيجاد  املتعلمون  يحاول 

األواحهم اأو على اأوراق بي�صاء.

يعر�س كل متعلم نتيجته، ويفتح الباب ملناق�صة النتائج.

يدون االأ�صتاذ)ة( النتائج يف جدول كاالآتي:

يعلن االأ�صتاذ)ة( عن النتيجة.

ح�ضاب جمع عددين )ال يفوق مجموعهما 9(الدرس 9

اأن�ضطة البناء

اأ�ضفر اأحمر

1
2
3

3
2
1
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الن�ضاط الثاين:  يتم اإجناز نف�س العمل بالن�صبة لل�صناديق املمثلة لالأعداد 6 و9.

6 و9. ي�صتغل االأ�صتاذ)ة( النتائج املدونة يف  الن�ضاط الثالث:   يتم اإجناز نف�س العمل بالن�صبة لل�صناديق املمثلة لالأعداد 
اجلداول لدفع املتعلمني واملتعلمات للتعبري عن االأعداد بكتابات على �صكل جمموع عدديـــن وذلك 

كما يلي:

♦ كم لدينا من قر�س يف املجموع ]حالة 9[؟

♦ كم لدينا من االأقرا�س احلمراء؟ وكم لدينا من االأقرا�س ال�صفراء؟

■ لدينا 5 اأقرا�س حمراء و4 اأقرا�س �صفراء.

نختزل هذه التعابري بكتابة: 5 و4    اأو   5 زائد 4

ويكتب االأ�صتاذ)ة(: 5 + 4 

ينجز العمل نف�صه بالن�صبة لالأعداد  6 و7 و8.

الن�ضاط الرابع: 

■ اللوازم ال�رضورية:   قطع من الورق املقوى ر�صمت عليها اأقرا�س ال يتعدى عددها 9.

■ تدبري الن�ض�ط:  جماعي

يطالب االأ�صتاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات بت�صنيف القطع ح�صب عدد عنا�رضها )االأقرا�س املر�صومة عليها( كما يلي:

بالن�صبة للقطع املمثلة للعدد 6 ت�صنف على هذا ال�صكل:

يطالب االأ�صتاذ )ة( املتعلم)ة( بتمثيل كل قطعة  بكتابة باالأرقام كما يلي:

0 6 2 41 5 3 3

وترتجم البطاقات ال�صابقة اإىل كتابات على ال�صكل االآتي:

0+6                   1 + 5                  2 + 4                         3 + 3   
  

ينجز نف�س العمل بالن�صبة لالأعداد 7 و8.
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اأن�ضطــة الرتيي�س : اأمترن
احل�ض�ب الذهني:  

① ما هما العددان اللذان ميكن احل�صول بهما على العدد 5. 

5 على ال�صبورة وي�صاأل »ما  3. يكتب االأ�صتاذ)ة( العدد  1 اإىل  3 بطاقات من  5، ن�صتعمل بطاقتني من بني  لتفكيك العدد 

هما العددان اللذان ميكن اأن نح�صل بهما على العدد 5 ؟«. يجيب املتعلمون واملتعلمات فورا. »3« بالن�صبة للبطاقة 1؛ »2« 

بالن�صبة للبطاقة 2. »1« بالن�صبة للبطاقة 3.

وطفالت  اأطفاال  متثل  �صورة  )ة(  املتعلم  ❶  يالحظ 

بعدد 7   )4 طفالت و 3 اأطفال(  4 يجل�صون حول 

�صبكة تربيعية يلعبون و3 اأطفال اآخرون التحقوا 

بهم.

املطلوب هو ر�صم اأقرا�س لتمثيل االأطفال والطفالت 

ويكتب عملية اجلمع اأفقيا وعموديا.

❷ يح�صب ويكتب كل عدد يف كتابة جمعية :

4+3=7
5+1=6

❸ يكتب عملية لتمثيل االأقرا�س اأفقيا وعموديا:

7+1=8
4+3=7
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اأن�ضطــة الرتيي�س : اأمترن
احل�ض�ب الذهني:  

② اإ�صافة 1 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة )من 1 اإىل 8(.
يقول االأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 1 اإىل املتعلم)ة(  العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر 

البطاقة املوالية )يف ترتيب تزايدي( يجيب املتعلمون واملتعلمون على الفور. تكرر هذه العملية 8 مرات )من 1 اإىل 8( .

كل  يف  املجموع  ويكتب  املتعلم)ة(   يح�صب   ❺ ❹  و 

حالة.

الإكمال  االأحمر  باللون  االأقرا�س  تلوين  ❻  يكمل 

العدد 9 ثم يكمل التفكيكات املختلفة للعدد 9  :

 8+1 و 7+2 و 6+3 و 7+4 و 4+5 و 6+3 ....

اخلا�صية  وتوظيف  العددي  ال�رضيط  ❼  ي�صتعمل 

بالبدء  جمموع  كل  ح�صاب  يف  �صمنيا  التبادلية 

باأكرب عدد. بدل ح�صاب 7+2 و العد انطالقا من 2 

، 3 ، 4 ، 5، 6،  7، 8،  ننطلق من 7 ونقول  8 

، 9  وطبعا فالنتيجة ال تتغري اإمنا يتم االقت�صاد يف 

الوقت ويف اجلهد.

يتم ح�صاب كل جمموع : 

... = 8+1  و ... = 1+8 و ...  = 2+6   

 و ... =2+6 و ... =  6+3 و ... = 6+3  

 واأخريا : .... = 5+4   و .... = 5+4 .
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اأن�ضطة تقوميية : اأ�ضتثمر
احل�ض�ب الذهني:

③ ح�صاب املجاميع 1+1  و2+2 و3+3 و4+4.

االأوىل  البطاقة  البع�س. يظهر  4( اجتاه �صدره، وهي مو�صوعة على بع�صها  اإىل   1 )من  البطاقات  االأ�صتاذ)ة(  ي�صم 

ويقول »ن�صيف العدد نف�صه اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 4 مرات )اأجوبة جماعية ثم فردية(.

كل   املكونة  املجموعات  ر�صوم   املتعلم)ة(  ❶  يالحظ 

ر�صم   كل  ي�صل  جزئيتني  جمموعتني  من  منها 

بالكتابة اجلمعية املنا�صبة.

يف  مكتوب  جمموعتني  ر�صم   املتعلم)ة(  ❷  يالحظ 

بطاقة كل منهما 8  االأوىل مر�صوم فيها 5 تفاحات 

والثانية 3 تفاحات.

املطلوب  هو  ر�صم التفاحات الناق�صة يف كل جمموعة 

الإكمال 8 ويكمل كتابة كل عدد.

❸  يتمثل الن�صاط يف متثيالت العدد 7 بوا�صطة اأقرا�س 

من لونني باختيار 7 هي الكل واالأقرا�س من لون 

الثاين  اجلزء  اأقرا�س  تلوين  هو  املطلوب  اجلزء. 

املكمل لــ 7 واإكمال كل كتابة جمعية.
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اأن�ضطة داعمة : »اأمترن من جديد«
احل�ض�ب الذهني:

④ ما هما العددان اللذان ميكن احل�صول بهما على العدد 9.

لتفكيك العدد 9، ن�صتعمل بطاقتني من بني 3 بطاقات من 1 اإىل 9. يكتب االأ�صتاذ)ة( العدد 9 على ال�صبورة وي�صاأل »ما 

هما العددان اللذان ميكن اأن نح�صل بهما على العدد 9 ؟«. يجيب املتعلمون واملتعلمات فورا. »8« بالن�صبة للبطاقة 1؛ »7« 

بالن�صبة للبطاقة 2. »6« بالن�صبة للبطاقة 3.

الثانية  اأقرا�س يف اخلانة  الن�صاط يف ر�صم  يتمثل    ❶

ح�صب الكتابة اجلمعية اأو كتابة كل عدد ناق�س يف 

الكتابة اجلمعية ح�صب عدد االأقرا�س املر�صومة يف 

كل  خانة.

االأقرا�س  كل  ويلون  لونني  املتعلم)ة(  ي�صتعمل    ❷

ثم   6 العدد  تفكيكات  اأي  اجلمعية  الكتابات  ح�صب 

يكمل كتابة كل عدد ناق�س يف كل كتابة جمعية .

و8   7 و   6 من  جمموعات   3 يف  الن�صاط  يتمثل    ❸

جمموعة  كل  بطاقة  على  مكتوبة  االأعداد  اأقرا�س، 

كل  يف  واحد  قر�س  بر�صم  االكتفاء  مت  اأنه  غري 

كل  يف  االأقرا�س  ر�صم  هو  واملطلوب  جمموعة 

جمموعة الإكمال  العدد املكتوب على البطاقة ثم كتابة 

عدد االأقرا�س املر�صومة وذلك يف املكان الفارغ يف 

الكتابة  اجلمعية.

❹ يحيط املتعلم)ة( بخط كل خطاإ وي�صححه. ويتمثل 

الن�صاط يف ت�صحيح اأخطاء �صائعة تتعلق بكتابة االأعداد 

3 و5 و6.

اأتذكر:  قراءة حمتويات التذكري ومالحظة التمثيالت من �رضيط عددي وبطاقات االأقرا�س وكتابة عملية اجلمع عموديا 
 3 6 واالنتقال  6  وذلك باالنطالق من   + 3 ا�صتعمال ال�رضيط العددي حل�صاب  واأفقيا. مع الرتكيز على كيفية 

نقالت للو�صول اإىل 9 وكتابة 9 =  3+ 6.
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ا�صتعمال خا�صية من بني هذه  كتلتها…(. ميكن  لونها،  العنا�رص،  )�صكل هذه  ما خا�صيات  متتلك عنا�رص جمموعة 

املعتمدة يف  نف�س اخلا�صية  اأجزاء بحيث متتلك عنا�رص كل جزء  اأي تكوين  املجموعة  لت�صنيف عنا�رص هذه  اخلا�صيات 

الت�صنيف. اإذا كانت اخلا�صية املعتمدة يف الت�صنيف مثال هي الطول فاإننا ن�صع اأو جنمع معا كل العنا�رص التي لها نف�س 

الطول.

الت�صنيف يعني اإذن توزيع عنا�رص جمموعة ما اإىل جمموعات منف�صلة تبعا خلا�صية معينة.

ترتيب عنا�رص جمموعة ما يتم كذلك ح�صب خا�صية م�صرتكة جلميع هذه العنا�رص و يتمثل يف ترتيب هذه العنا�رص 

تزايديا وتناق�صيا ح�صب هذه اخلا�صية. كاأن نرتب عنا�رص جمموعة ما مثال ح�صب طول كل عن�رص، من الأق�رص اإىل 

الأطول اأو من الأطول اإىل الأق�رص.

ي�صاعد  الت�صنيف والرتتيب الأطفال ب�صكل عام على تنظيم املعلومات وترتيبها وحتليلها. بالن�صبة للت�صنيف والرتتيب 

ح�صب الطول يتقبل الأ�صتاذ)ة( تعابري الأطفال املاألوفة، ويعمل على تطويرها ب�صكل تدريجي لتحل حملها تعابري مثل : 

اأطول من، له نف�س الطول، اأق�رص من… ويوظف هذه التعابري يف ت�صنيف وترتيب عنا�رص املجموعات التي ي�صتعملها.   

امتدادات اأهداف التعلــم تعلمات �سابقة
♦��قيا�س الأطوال بال�صنة الثانية ♦�� مييز املتعلم)ة( بني »اأطول من«

    و »اأق�رص من« 

♦�� يقارن عنا�رص ويرتبها من الأثقل 

اإىل الأخف والعك�س

♦��الأعداد من 1  اإىل  9.

خا�صيات  ح�صب  الأ�صياء  ♦��ت�صنيف 

اللون واحلجم وال�صكل والطول.

■���اليومية: يذكر الأ�صتاذ)ة( ا�صم اليوم ويكتبه على ال�صبورة ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ذكر ا�صم البارحة وا�صم 

الغد.وي�صتثمر كل معطيات تاريخ اليوم ح�صب م�صتوى املتعلمني واملتعلمات وتعلماتهم ال�صابقة.

الن�شاط الأول  : مقارنة اأطوال الأقالم.
■��صيغة العمل: عمل جماعي.

■�اللوازم ال�رضورية:  جمموعة اأقالم متفاوتة الأطوال

■� تدبري الن�صاط:

♦�ي�صع الأ�صتاذ)ة( جمموعة من الأقالم على املكتب ويطلب من عدد من الأطفال كل واحد على حدة : 

●�اختيار قلم اأطول من قلم يختاره الأ�صتاذ)ة( .

تقدير ومقارنة الأطوالالدرس

تذكير واإر�شادات ديداكتيكية

10

اأن�شطة البناء
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●�اختيار قلم اأق�رص من قلم يختاره الأ�صتاذ)ة( .     

●�اختيار قلم له الطول نف�صه لقلم يختاره الأ�صتاذ)ة( . 

●��جتزيء جمموعة الأقالم اإىل جمموعات جزئية )اأو اأ�صناف( حتتوي كل واحدة منها على اأقالم لها الطول 

نف�صه.

●�ترتيب الأقالم من الأق�رص اإىل الأطول.

●�ترتيب الأقالم من الأطول اإىل الأق�رص.

الب�رصي،  الإدراك   : بها مثل  يقومون  قد  التي  املتعلمني واملتعلمات والإجراءات  اقرتاحات  الأ�صتاذ)ة(   ♦��يتقبل 

و�صع قلمني اأو اأكرث جنبا اإىل جنب، ا�صتعمال قلم ثالث اأو اأي �صيء اآخر مالئم ملقارنة طول قلمني…

الن�شاط الثاين: مقارنة طولني با�صتعمال �رصيط ورقي
■��صيغة العمل: ي�صتغل الأطفال على �صكل جمموعات من 4 اإىل 6 اأطفال.

■��اللوازم ال�رضورية: الأدوات املدر�صية املتوفرة لدى املتعلمني واملتعلمات.

■� تدبري الن�صاط:

♦��ياأخذ الأ�صتاذ)ة(  قلمني لهما طولن جد متقاربني، بحيث ي�صعب مقارنتهما عن طريق الإدراك الب�رصي فقط، 

وي�صعهما يف مكانني داخل احلجرة مثال الأول على مكتبه والثاين على طاولة بعيدة عن املكتب.

♦�يطلب الأ�صتاذ)ة(  من املجموعات مقارنة طول القلمني دون تقريبهما.

♦��ي�صتغل الأطفال ويقدمون اقرتاحاتهم ويركز الأ�صتاذ)ة(  على تلك التي ا�صتعمل فيها �رصيط ورقي للقيام باملقارنة.

ويركز كذلك على كيفية املقارنة، وهي : و�صع عالمتني على ال�رصيط الورقي ت�صري اإىل طول اأحد القلمني. ونقل 

ال�رصيط ملكان القلم الآخر. ثم و�صع اإحدى العالمات على اأحد راأ�صي القلم وو�صع عالمة ثانية للراأ�س الآخر.
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اأن�سطــة الرتيي�ض : اأمترن

احل�صاب الذهني: 

➀  قراءة بطاقات الأعداد من 1 اإىل 9 ومقارنة العدد املقروء مع عدد مكتوب على ال�صبورة  )من 1 اإىل 9(.

يكتب الأ�صتاذ)ة( العدد »6« )ثم عددا من 1 اإىل 9( على ال�صبورة ويظهر بطاقة )من 1 اإىل 9( وي�صاأل: »هل العدد املعرو�س 

على البطاقة اأكرب اأو اأ�صغر من 6 اأو ي�صاوي 6 ؟« يجيب املتعلمون واملتعلمات »اأكرب« اأو »اأ�صغر« اأو »م�صاو«.

❶ يالحظ املتعلمون واملتعلمات ال�صورة ويحيطون 

بخط ما هو اأطول منهم: ال�صومعة وال�صلم والباب.

ويلونون  اأطفال  ثالثة  م�صارات  يالحظون   ❷

بالأحمر اأق�رص م�صار وبالأزرق اأطول م�صار.
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اأن�سطــة الرتيي�ض : اأمترن

احل�صاب الذهني: 

➁ قراءة بطاقتي عددين )من 1 اإىل 9( ومقارنة العددين

الأ�صغـــر من بني هذيـــن  اأو  الأكرب  العدد  الوقت وي�صاأل: »ما هو  نف�س  9( يف  اإىل   1 )من  الأ�صتاذ)ة( عددين  يظهر 

العددين ؟«.

➌�يالحظون ال�صورة وموقع كل كرة بالن�صبة ِلْلُكّلِة 

الكرة  الأبعد.  اإىل  الأقرب  من  الكرات  ويلونون 

احلمراء هي اأقرب كرة للكلة والكرة ال�صفراء هي 

اأبعد كرة.

اأطول  لون  ويحيطون  ال�صورة  يالحظون  �➍

اأق�رص �رصيط. ميكن ا�صتعمال ورقة  �رصيط ولون 

كما هو مبني يف  ال�صكل ملقارنة اأطوال الأ�رصطة فيما 

بينها.

كيفية  بينهم  فيما  واملتعلمات  املتعلمون  يناق�س 

�رصيطني  طويل  ملقارنة  خيط(  )اأو  ورقة  ا�صتعمال 

ويقدم الأ�صتاذ)ة( التو�صيحات الالزمة.

نف�صه  الطول  لها  التي  اخل�صبية  القطع  يلونون  �➎

الورق  من  �رصيطا  ي�صتعملون  نف�صه.  باللون 

طويل  ملقارنة  اخل�صبية.  القطع  اأطوال  ملقارنة 

قطعتني خ�صبيتني ملمو�صتني ن�صع واحدة اإىل جانب 

الأخرى. اإن اأمكن نقل واحدة اإىل جانب الأخرى 

ونقوم  �رصيطا  اأو  خيطا  ن�صتعمل  ذلك  تعذر  واإذا 

بو�صع عالمة لطول القطعة الأوىل على ال�رصيط، 

اأننا ن�صتعمل  اأي  ونقارن ذلك بطول القطعة الثانية 

وحدة للقيا�س غري اعتيادية.
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اأن�شطة تقوميية : اأ�شتثمر

احل�صاب الذهني: ➂�قراءة بطاقات الأعداد )من 1 اإىل9 يف ترتيب ع�صوائي( ومقارنة العدد املقروء مع عدد مكتوب 

على ال�صبورة )من 1 اإىل 9(.

ع�صوائي(  ترتيب  يف   9 اإىل   1 )من  بطاقة  ويظهر  ال�صبورة  على   )9 اإىل   1 من  عددا  )ثم   »5« العدد  الأ�صتاذ)ة(  يكتب 

وي�صاأل: »هل العدد املعرو�س على البطاقة اأكرب اأو اأ�صغر من 5 اأو ي�صاوي 5 ؟« يجيب املتعلمون واملتعلمات »اأكرب« 

اأو »اأ�صغر« اأو »م�صاو«.

خطا  اأو  �رصيطا  واملتعلمات  املتعلمون  ير�صم   ❶

اأطول من القلم واأق�رص من امل�صطرة. ميكن كذلك 

يف هذه احلالة ا�صتعمال �رصيط ورقي ملقارنة طول 

ال�رصيط املر�صوم مع طول امل�صطرة وطول القلم.

الأطفال  قامات  اأطـــــــوال  يالحظون  �❷

بالأ�صماء  اخلانات  ملء  ويكملون  والطفالت 

املنا�صبة:

عمر ورمي وعلي وهند على التوايل.

➌� يقارنون طول )اأو علو( الربميل الأزرق مع 

طول )اأو علو(  كل برميل على حدة ويلونون اخلانة 

املنا�صبة يف كل حالة.

خانة  بالأحمر  ويلونون  ال�صورة  يالحظون   ➍

الأخ�رص  ال�رصيط  طول  نف�س  له  الذي  ال�رصيط 

ثم  الأطول  ال�رصيط  خانة  بالأ�صفر  ويلونون 

الأق�رص وذلك  اإىل  الأطول  الأ�رصطة من  يرتبون 

بتلوين اخلانات املنا�صبة.

➎   يربطون بخط كما يف املثال كل ُفْر�صٍة والقطعة 

التي لها نف�س الطول.
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اأن�شطة داعمة : »اأمترن من جديد«

احل�صاب الذهني: ➃ قراءة بطاقتي عددين )من 1 اإىل 9( ومقارنة العددين.

يظهر الأ�صتاذ)ة( عددين )من 1 اإىل 9( يف نف�س الوقت وي�صاأل: »ما هو العدد الأكرب اأو الأ�صغــــر من بني هذين العددين 

؟«.

❶�يحيط املتعلمون واملتعلمات ما هو اأق�رص يف كل حالة.

قمنا يف هذه احلالة بتوظيف متغري ديداكتيكي يتمثل يف طريقة ت�صفيف 

كل �صيئني: من اأعلى، من اأ�صفل عن الي�صار وعن اليمني. الت�صفيف من 

اأ�صفل هو الت�صفيف املاألوف. يالحظ الأ�صتاذ)ة( ال�صعوبات التي تطرحها 

احلالت الأخرى ويقدم التو�صيحات ال�رصورية.

❷ يلونون بالأزرق قمي�س اأطول بنت.

➌ يلونون اأطول �رصيط بالأحمر واأق�رص �رصيط بالأزرق.

اأق�رص عقد.  اأخ�رص  اأطول عقد وبخط  اأحمر  ➍  يحيطون بخط 

غري  وحدة  �صمني،  وب�صكل  العقد،  حبة  ت�صكل  احلالة،  هذه  يف 

اعتيادية للقيا�س.

اأق�رص  على  حمراء  عالمة  وي�صعون  الق�صبان  يالحظون   ➎

ق�صيب وعالمة زرقاء على اأطول ق�صيب.

اإذا كان كل عقد يف الن�صاط ال�صابق يف و�صع اأفقي فاإن الق�صبان يف 

هذه احلالة و�صعت يف و�صع عمودي وي�صكل كل مكعب وحدة 

غري اعتيادية لقيا�س الطول ب�صكل �صمني.

➏  يالحظون امللعقات وال�صوكات ويتابعون كتابة الأعداد 1 و2 

اأخرى.  جهة  من  وال�صوكات  جهة  من  امللعقات  لرتتيب  و4  و3 

امللعقات مرتبة من الأق�رص اإىل الأطول: 1 و2 و3 و4. مت اختيار 

من  ترتيب  على  للح�صول  بعناية   2 الرقم  فيها  ُكِتب  التي  اخلانة 

الأق�رص اإىل الأطول بالن�صبة للملعقات ومن الأطول اإىل الأق�رص 

1 و2 و3 و4. بالن�صبة لل�صوكات.

اأتذكر: يت�صمن هذا الركن املفاهيم وامل�صطلحات والقواعد وكل ما يجب اأن ي�صبطه املتعلم)ة( بلون مغاير داخل اإطارات 

وكذلك املفاهيم وامل�صطلحات العلمية باللغة العربية وما يقابلها من م�صطلحات باللغة الفرن�صية.
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ْرُس 10اَلدَّ  0 11
امتدادات  اأهداف التعلــم تعلمات �سابقة

وتناق�صيا  تزايديا  الأعداد  ♦��ترتيب 

من 0 اإىل 10؛

♦�تعرف الأعداد من 11 اإىل 20.

مفهوم  واملتعلمة  املتعلم  ♦���يتعرف 

العدد �صفر؛

مفهوم  واملتعلمة  املتعلم  ♦���يتعرف 

العدد 10 ورمزه وا�صمه؛

 0 العددين  واملتعلمة  املتعلم  ♦��يوظف 

وع�رصات  وحدات  ويحدد  و10 

العدد 10.

قراءة   9 اإىل   1 الأعداد من  ♦  تعرف 

وكتابة ومتثيال؛

كتابة    9 اإىل   1 من  الأعداد  ♦�� كتابة 

رقمية؛

♦� تعرف املفهوم الرتتيبي للعدد.

♦��مقارنة الأعداد من 1 اإىل 9 وترتيبها 

بدون رموز ثم با�صتعمال الرموز؛

يتجاوز  ل  عددين  جمموع  ♦��ح�صاب 

جمموعهما 9؛

يف   9 اإىل   1 من  الأعداد  ♦��توظيف 

كتابات جمعية؛

بني  )التكافوؤ(  الت�صاوي  ♦��حتديد 

�صيغتني اأو اأكرث: 4+5=9؛

♦�اخت�صار كتابة جمعية.

■���اليومية: يذكر الأ�صتاذ)ة( ا�صم اليوم ويكتبه على ال�صبورة ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ذكر ا�صم البارحة وا�صم 

الغد.وي�صتثمر كل معطيات تاريخ اليوم ح�صب م�صتوى املتعلمني واملتعلمات وتعلماتهم ال�صابقة.

الن�شاط الأول املقرتح )تقدمي العدد 0(
■� تدبري الن�صاط:

♦�ي�صتظهر املتعلمون واملتعلمات الأعداد من 9 اإىل 1 )جماعة ثم فرادى(؛

♦��ي�صتظهرون الأعداد من 5 اإىل 1 )جماعة ثم فرادى( مع اإظهار اأ�صابع اليد لتمثيل كل عـــــــدد ويقولــــــون 

»5 اأ�صابع«؛ »4 اأ�صابع«؛ »3 اأ�صابع«؛ »اأ�صبعان 2«؛ »اأ�صبع 1«؛

تقديم العددين 0 و10الدرس 11

اأن�شطة البناء



118

♦���ي�صاألهم الأ�صتاذ)ة(: ماذا بعد 1 ؟ ماذا بعد »اأ�صبع 1« وي�صتدرجهم لالإجابة بتعبريهم اخلا�س »ل �صيء« اأو »لي�س 

0 هناك اأ�صبع« اأو »يد مغلقة«             ي�صمي العدد �صفر » zéro « ويكتبه بالرقم 

♦��يعطي اأمثلة عديدة ملجموعات عدد عنا�رصها 0 )طبق فارغ؛ عدد الكريات بيد ممدودة فارغة؛ عدد اإخوة متعلم)ة( 

لديه اأخوات فقط؛ عدد اأخوات متعلم)ة( لديه اإخوة فقط ...(؛

♦�يحثهم على اإعطاء اأمثلة اأخرى.

الن�شاط الثاين املقرتح )تقدمي العدد 10(
■� تدبري الن�صاط:

♦��ا�صتظهار الأعداد من 0 اإىل 9 مع رفع اأ�صابع اليدين لتمثيل كل عدد؛

10 ♦�يقول الأ�صتاذ)ة(: »اأ�صابع اليدين معا متثل عددا جديدا ُي�صّمى                 وُيكتُب با�صتعمال الرقمني 0 و1 

الي�صار  10 ينجز جتميع جديد ويو�صع عن  10 هو املمر املفتاح لنظمة العد الع�رصي. كل مرة مت جتميع  اإىل  املرور 

وي�صمى ا�صما مغايرا. ال�صعوبة لدى بع�س املتعلمني واملتعلمات تكمن يف ت�صميـــــة نف�س القـــــدر بطريقتني : 1 ع�صـــرة 

)1dizaine(  و10 وحدات ) 10unités(. ولذلك تظهر �رصورة اقرتاح ثالث مراحل مهمة:

♦�نطق العدد واإظهار املعدود

10 وحدات   وينطق »10 وحدات«  ♦���يظهر الأ�صتاذ)ة( البطاقة                       وينطق »ع�رصة« والبطاقة    

وي�صاأل هل هما نف�س ال�صيء اأم ل ؟

♦�يخفي الأ�صتاذ)ة( العددين 1 و10 ويظهر الكلمتني                و                  وي�صاأل الع�رصة كم ؟ الوحدات كم ؟

♦�يخفي الأ�صتاذ)ة( كلمتي »ع�رصة«  و»وحدات« ويظهر العددين            و            وي�صاأل 1 ماذا ؟ 10 ماذا ؟

الن�شاط الثالث املقرتح
■��اللوازم ال�رضورية: ورق وقلم الر�صا�س واأقالم ملونة.

■� تدبري الن�صاط:

♦��ير�صم  كل متعلم)ة( عقدا على هذا ال�صكل )ير�صمه الأ�صتاذ)ة( على ال�صبورة( مكونا من ع�رص لوؤلوؤات: 

♦��يلون اللوؤلوؤات بلونني خمتلفني )اأزرق، اأحمر(؛

♦��يطلب الأ�صتاذ)ة( من كل متعلم)ة( اأن يكتب على ال�صبورة عدد اللوؤلوؤات احلمراء وعدد اللوؤلوؤات الزرقاء يف 

عقده املر�صوم؛

♦��يحث الأ�صتاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات على كتابة جمموع عددي اللوؤلوؤات املكونة للعقد.

♦���يطلب الأ�صتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات اأن يتاأكدوا اأن ل يعيدوا ما متت كتابته على ال�صبورة من طرف اأحد 

زمالئهم اأو اإحدى زميالتهم.

♦�ي�صهر الأ�صتاذ)ة( على كتابة جميع احللول املمكنة.

1 عشرة

عشرة

وحداتعشرة
110
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اأن�سطــة الرتيي�ض : اأمترن
احل�صاب الذهني: ➀ قراءة بطاقات الأعداد من 0 اإىل 10 ثم من 10 اإىل 0  اأجوبة جماعية ثم فردية.

ي�صم الأ�صتاذ)ة( البطاقات )من 0 اإىل 10 ثم من 10 اإىل 0( اجتاه �صدره، وهي مو�صوعة على بع�صها البع�س. يظهر 

البطاقة الأوىل ويقول »نقراأ الأعداد املعرو�صة على البطاقات«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة )اأجوبة جماعية ثم فردية(.

❶ يالحظ املتعلم)ة( اأربعة م�صاهد لفتاة اأمام �صجرة 

من  الأعداد  اإىل  اليد  باأ�صبع  اإ�صارات  واأربع  تفاح 

0 اإىل 3 واملطلوب منه الإجابة عن الأ�صئلة وربط 
كل �صجرة بعدد تفاحها. يف امل�صهد الأول فتاة اأمام 

يف  تفاحة  كم  ت�صاأل  تفاحات   3 فيها  تفاح  �صجرة 

ال�صجرة )يجب اأن يجيب املتعلم)ة( 3(، ويف امل�صهد 

اأن  )يجب  وبقي  تفاحة  قطفت  تقول  الفتاة  الثاين 

يجيب املتعلم)ة( 2(، ويف امل�صهد الثالث الفتاة تقول 

 ،)1 املتعلم)ة(  يجيب  اأن  )يجب  وبقي  تفاحة  قطفت 

وبقي  تفاحة  قطفت  تقول  الفتاة  الرابع  امل�صهد  ويف 

)يجب اأن يجيب املتعلم)ة( 0(. 

البي�س ميكن  املتعلم)ة( خم�س علب من  ❷ يالحظ 

منه  واملطلوب  بي�صات   10 منها  كل  ت�صتوعب  اأن 

اأن يحيط بخط عدد البي�س يف كل علبة، يف العلبة 

الأوىل بي�صة واحدة )يجب اأن يحيط املتعلم)ة( بخط 

يحيط  اأن  )يجب  فارغة  الثانية  والعلبة   ،)1 العدد 

املتعلم)ة( بخط العدد 0(، ويف العلبة الثالثة 5 بي�صات 

)يجب اأن يحيط املتعلم)ة( بخط العدد 5(، ويف العلبة 

بخط  املتعلم)ة(  يحيط  اأن  )يجب  بي�صات   9 الرابعة 

العدد 9(، ويف العلبة اخلام�صة 3 بي�صات )يجب اأن 

يحيط املتعلم)ة( بخط العدد 3(.

➌  يكتب املتعلم)ة( بالأرقام العدد 0.
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اأن�سطــة الرتيي�ض : اأمترن
احل�صاب الذهني: ➁  ما هما العددان اللذان ميكن احل�صول بهما على 10

لتفكيك العدد 10، ن�صتعمل بطاقتني من بني 11 بطاقة من 0 اإىل 10. يكتب الأ�صتاذ)ة( العدد 10 على ال�صبورة وي�صاأل 

بالن�صبة  املتعلمون واملتعلمات فورا. »10«  10 ؟«. يجيب  العدد  اأن نح�صل بهما على  اللذان ميكن  العددان  »ما هما 

للبطاقة 0؛ »9« بالن�صبة للبطاقة 1؛ ... ؛ اإىل »0« بالن�صبة للبطاقة 10.

يف  ي�صعدون  اأطفال  م�صهد  املتعلم)ة(  يالحظ    ➍

�صلم ترتفع خطواته من مكعب واحد )1( اإىل ع�رصة 

مكعبات )10( ويكتب حتت كل خطوة عدد املكعبات 

من 1 اإىل 10=1+9.

فيعدها  مكعبات   9 �صورة  املتعلم)ة(  يالحظ   ➎

10 بي�صات  9، و�صورة علبة  ويلون بطاقة العدد 

فيعدها ويلون بطاقة العدد 10، ٍو�صورة علبة 10 

اأقالم فيعدها ويلون بطاقة العدد 10.

➏ يالحظ املتعلم)ة( �صورة جمموعة من الفرا�صات 

)3 �صفوف 5×3( ويعد 10 فرا�صات )�صفان 5×2( 

ويحيطها بخط، وجمموعة 13 طائرا غري م�صففة 

ويعد 10 طيور ويحيطها بخط.
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اأن�شطة تقوميية : اأ�شتثمر

احل�صاب الذهني: ➂ قراءة بطاقات الأعداد )من 0 اإىل 10 يف ترتيب ع�صوائي )اأجوبة جماعية ثم فردية(.

البع�س.  10 يف ترتيب ع�صوائي( اجتاه �صدره، وهي مو�صوعة على بع�صها  اإىل   0 )من  البطاقات  الأ�صتاذ)ة(  ي�صم 

يظهر البطاقة الأوىل ويقول »نقراأ الأعداد املعرو�صة على البطاقات«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر 

البطاقة املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة )اأجوبة جماعية ثم فردية(.

❶ يالحظ املتعلم)ة( خم�س �صور لإ�صارات باأ�صابع 

ويلون  و1،  و8   0 و   10 و   9 الأعــداد  اإىل  اليد 

بطاقة العدد املنا�صب لكل متثيل باأ�صابع اليد. 

من  جمموعات  خم�س  ر�صوم  املتعلم)ة(  يالحظ   ❷

املكتوب  العدد  ح�صب  الأ�صياء  ر�صم  ويتمم  الأ�صياء 

 10 اأقرا�س،  ل7  بالن�صبة   9( جمموعة  كل  حتت 

 0 اأقالم،  ل7  بالن�صبة   8 فرا�صات،  ل9  بالن�صبة 

بالن�صبة لإطار فارغ، 2 بالن�صبة لقر�س واحد(.

➌ يالحظ املتعلم)ة( اأربعة اأ�رصطة من 10 تربيعات 
والأحمر(  )الأزرق  بلونني  الرتبيعات  ويلون 

�رصيط  كل  حتت  اإطار  يف  املكتوبة  الأعداد  ح�صب 

والتي تعرب عن تفكيك العدد 10 اإىل عددين.

من  ر�صوم خم�س جمموعات  املتعلم)ة(  يالحظ   ➍
ثم  خطاإ  كل  مغلق  بخط  ويحيط  فيعدها  الأ�صياء 

الفارغة  اخلانة  يف  املنا�صب  العدد  بكتابة  ي�صححه 

عددين  اإىل   10 العدد  تفكيك  عن  يعرب  اإطار  من 

 9( لونني(  اأ�صياء من   10 من  تتكون  )كل جمموعة 

اأقرا�س   6 حمراء،  ودجاجة  بي�صاء  دجاجات 

خ�رصاء  تفاحات   7 زرقاء،  اأقرا�س  و4  حمراء 

و3 حمراء، 6 كرات قدم و4 كرات يد، 8 قبعات 

خ�رصاء قبعتان حمراوتان(.



122

اأن�شطة داعمة : »اأمترن من جديد«

احل�صاب الذهني: ➃ ما هما العددان اللذان ميكن احل�صول بهما على 10.

لتفكيك العدد 10، ن�صتعمل بطاقتني من بني 11 بطاقة من 0 اإىل 10. يكتب الأ�صتاذ)ة( العدد 10 على ال�صبورة وي�صاأل 

بالن�صبة  املتعلمون واملتعلمات فورا. »10«  10 ؟«. يجيب  العدد  اأن نح�صل بهما على  اللذان ميكن  العددان  »ما هما 

للبطاقة 0؛ »9« بالن�صبة للبطاقة 1؛ ... ؛ اإىل »0« بالن�صبة للبطاقة 10.

❶ يالحظ املتعلم)ة( عن اليمني ر�صوم 4 اأطباق )9 

تفاحات يف الطبق الأول والطبق الثاين فارغ و10 

حبات من الكرز يف الطبق الثالث وفرولة واحدة 

ي�صار  عن  الأعداد  وبطاقات  الربع(  الطبق  يف 

اليد  باأ�صابع  واإ�صارات  و10(   9  ،1  ،0( الأطباق 

لتمثيل الأعداد )0، 1، 9 و10( يف الو�صط وبطاقات 

الأعداد )0، 1، 9 و10( عن ي�صار متثيالت الأعداد 

اإطار  داخل  املكعبات  من  وجمموعة  اليد  باأ�صابع 

)10 داخل الأول و1 داخل الثاين واإطار فارغ و9 

الأعداد  بطاقات  ي�صار  عن  الرابع(  الإطار  داخل 

وكل  جمموعة  لكل  املنا�صب  العدد  بخط  وي�صل 

متثيل باأ�صابع اليد اأو اليدين.

❷  يالحظ املتعلم)ة( متثيالت الأعداد من 1 اإىل 10 
باأ�صابع اليد اأو اليدين وال�رصيط العددي من 1 اإىل 

10 وي�صل بخط كل متثيل بخانة العدد املنا�صب كما 
يف املثال )ر�صم خط يربط بني 4 اأ�صبع والعدد 4(.

اأتذكر يالحظ املتعلمون واملتعلمات م�صامني فقرة “اأتذكر” ويعربون عنها ويتاأكد الأ�صتاذ)ة( من فهمهم لها.
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امتدادات الحقـة اأهداف التعلــم تعلمات �سابقة
♦��تعرف الأعداد من 11 اإىل 20. تزايديا  الأعداد  املتعلم)ة(  ♦��يرتب 

وتناق�صيا من 0 اإىل 10؛

على   10 اإىل   0 من  الأعداد  ♦   ميثل 

ال�رصيط العددي.

♦�تعرف الأعداد من 0 اإىل 10 قراءة 

وكتابة ومتثيال؛

كتابة    10 اإىل   0 من  الأعداد  كتابة  �♦

رقمية؛

♦�تعرف املفهوم الرتتيبي للعدد.

■���اليومية: يذكر الأ�صتاذ)ة( ا�صم اليوم ويكتبه على ال�صبورة ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ذكر ا�صم البارحة وا�صم 

الغد.وي�صتثمر كل معطيات تاريخ اليوم ح�صب م�صتوى املتعلمني واملتعلمات وتعلماتهم ال�صابقة.

  ن�شاط متهيدي :

العدد  بكتابة  واملتعلمات  املتعلمني  ويطالب  اأقرا�س  جمموعات  عليها  ر�صمت  بطاقات  اأو  ر�صوما  الأ�صتاذ)ة(  ♦��يقدم 

املنا�صب. 

♦�يقدم بطاقات الأعداد من 0 اإىل 10 ويطالب املتعلمني واملتعلمات بر�صم عدد العالمات املنا�صبة على الألواح.

♦�ميلي الأعداد من 0 اإىل 10 ويطالب املتعلمني واملتعلمات بكتابتها على الألواح.

الن�شاط املقرتح )ترتيب الأعداد من 0 اإىل 10(

■�اللوازم ال�رضورية:  ر�صوم اأو �صور متثل 8 اأرانب و 9 جزرات؛ بطاقات الأعداد من 0 اإىل 10.

يعلق الأ�صتاذ)ة( ال�صورتني اأو ير�صم الر�صمني ب�صكل ل ي�صمح للمتعلمني واملتعلمات بروؤيتهما. 

ويتوجه اإىل املتعلمني واملتعلمات بالقول :

على اجلانب الأمين من ال�صبورة عدد من اجلزرات وعلى اجلانب الأي�رص عدد من الأرانب. 

�صاأفتح ال�صبورة ملدة وجيزة لتالحظوا الر�صمني لالإجابة بعد اإغالقها من جديد على ال�صوؤال التايل : هل ميكن اأن يح�صل 

كل اأرنب على جزرة واحدة ؟

�صيمكن هذا الن�صاط من حتفيز الأطفال و دفعهم اإىل تعداد الأ�صياء املر�صومة اأو الكتفاء بالإدراك الب�رصي اأو ال�صتعانة 

بتقنية اأخرى.

على كل حال ي�صتح�صن اأن يطالب الأ�صتاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات بتربير اأجوبتهم واإخبار زمالئهم بالتقنية التي ا�صتعانوا 

بها. و هو ن�صاط �صيمكن الأ�صتاذ)ة( من ت�صخي�س قدرات الأطفال يف جمال التعداد والإدراك الب�رصي و غريه…

12 مقارنة وترتيب  الأعداد من 0 اإلى 10الدرس

اأن�شطة البناء
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بعد ذلك يتم فتح ال�صبورة للتاأكد من الأجوبة عن طريق تقريب ال�صور اأو اللجوء اإىل تقنية التوا�صل حدا بحد اأو تعداد 

كل جمموعة على حدة للو�صول اإىل اأن كل اأرنب �صيح�صل على جزرة لأن الأرانب اأقل من اجلزرات.

                              98 بعد ذلك يتم و�صع البطاقة العددية حتت كل ر�صم.

و يتدخل الأ�صتاذ)ة( ليقول اأنه ملقارنة عددين نقول 8 اأ�صغر من 9 ونكتب 9 < 8 

اأو 9 اأكرب من 8 ونكتب  8 > 9 .

يقارن املتعلمون واملتعلمات يف جمموعات �صغرية الأعداد )من 0 اإىل 10( مثنى مثنى ثم يرتبونها من 0 اإىل 10 ثم من 

10 اإىل 0 بدون ا�صتعمال الرموز ثم با�صتعمال الرموز.

يكتب الأ�صتاذ)ة( النتائج على ال�صبورة:

10>9>8>7>6>5>4>3>2>1>0

0<1<2<3<4<5<6<7<8<9<10

وي�صتثمرها لتمثيل الأعداد من 0 اإىل 10 على ال�رصيط العددي:

109876543210
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اأن�سطــة الرتيي�ض : اأمترن
احل�صاب الذهني:

 ①�قراءة بطاقات الأعداد من 0 اإىل 10 ومقارنة العدد املقروء مع عدد مكتوب على ال�صبورة )من 1 اإىل 9(
يكتب الأ�صتاذ)ة( العدد »7« )ثم عددا من 1 اإىل 9( على ال�صبورة ويظهر بطاقة )من 0 اإىل 10( وي�صاأل: »هل العدد املعرو�س 

على البطاقة اأكرب اأو اأ�صغر من 7 اأو ي�صاوي 7 ؟« يجيب املتعلمون واملتعلمات »اأكرب« اأو »اأ�صغر« اأو »م�صاو«.

حتته  �صلم  يف  ي�صعد  طفل  م�صهد  املتعلم)ة(  1.  يالحظ 
مكعبات من 1 اإىل 10.  املطلوب منه كتابة الأعداد 

حتت كل خطوة بعد تعداد املكعبات.

 

2.   يالحظ املتعلم)ة( خم�س علب من البي�س ميكن اأن 
اأن  10 بي�صات واملطلوب منه  ت�صتوعب كل منها 

ي�صل بخط علبة البي�س بالعدد املنا�صب، يف العلبة 

املتعلم)ة(  ي�صلها  اأن  )يجب  واحدة  بي�صة  الأوىل 

)يجب  فارغة  الثانية  والعلبة   ،)1 بالعدد  بخط 

العلبة  0(،ويف  بالعدد  بخط  املتعلم)ة(  ي�صلها  اأن 

املتعلم)ة( بخط  اأن ي�صلها  )يجب  بي�صات   8 الثالثة 

بالعدد 8(، ويف العلبة الرابعة 10  بي�صات )يجب 

العلبة  10(،ويف  بالعدد  بخط  املتعلم)ة(  ي�صلها  اأن 

اخلام�صة 9 بي�صات )يجب اأن ي�صلها املتعلم)ة( بخط 

بالعدد 9(.

3.  يكتب املتعلم)ة(  على ال�رصيط العددي  الأعداد 8 و 
6 و 3 و 2 و 1 يف ترتيب.
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اأن�سطــة الرتيي�ض : اأمترن

احل�صاب الذهني:

②�قراءة بطاقتي عددين )من 0 اإىل 10( ومقارنة العددين

يظهر الأ�صتاذ)ة( عددين )من 0 اإىل 10( يف نف�س الوقت وي�صاأل: »ما هو العدد الأكرب اأو الأ�صغر من بني هذين العددين؟«.

�صلم  يف  ي�صعدون  اأطفال  م�صهد  املتعلم)ة(  4.  يالحظ 
ع�رصة  اإىل   )1( واحد  مكعب  من  خطواته  ترتفع 

مكعبات )10( ويكتب حتت كل خطوة عدد املكعبات 

من0 اإىل 10،  واآخرون ينزلون من �صلم تنخف�س 

اإىل  ثم  واحد  مكعب  اإىل  مكعبات   10 من  خطواته 

كل  حتت  الأعداد  كتابة  منه  واملطلوب  مكعب.   0
خطوة.

ويعدها  الأ�صياء  من  جمموعات  املتعلم)ة(   5.  يالحظ 
ويقارنها مثنى مثنى با�صعمال الرمز> اأو< أو =.

6.  يقراأ املتعلم)ة(  ن�س امل�صاألة ويح�صب كم ميلك اأحمد 
ويقارن   )6+3=9( خديجة  متلك  وكم   )5+3=8(

العددين 9 و8 ثم يكتب خديجة متلك اأكرث.

الأ�صغر  3 و10 من  و   5 الأعداد  املتعلم)ة(  7.  يرتب 
اإىل الأكرب 10<5 <3

     

8.  يرتب املتعلم)ة( الأعداد 4 و 0 و9 من الأكرب اإىل 
الأ�صغر 0>4 >9
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اأن�شطة تقوميية : اأ�شتثمر
احل�صاب الذهني:

③� قراءة بطاقات الأعداد )من 0 اإىل 10 يف ترتيب ع�صوائي( ومقارنة  العدد املقروء مع عدد مكتوب على ال�صبورة 
)من 0 اإىل 10(

10 يف ترتيب ع�صوائي(  اإىل   0 )من  ال�صبورة ويظهر بطاقة  10( على  اإىل   0 )ثم عددا من  العدد »6«  الأ�صتاذ)ة(  يكتب 

وي�صاأل: »هل العدد املعرو�س على البطاقة اأكرب اأو اأ�صغر من 6 اأو ي�صاوي 6 ؟« يجيب املتعلمون واملتعلمات »اأكرب« 

اأو »اأ�صغر« اأو »م�صاو«.

الأعداد  بطاقات  من  جمموعة  املتعلم)ة(  1.  يالحظ 
ويلون يف كل جمموعة بطاقة اأ�صغر عدد.

الرتتيب  يف  خطاإ  كل  بخط  املتعلم)ة(  يحيط   .2
وي�صححه ثم يكتب العدد املنا�صب بالرتتيب )5،6،7( 

 )7،8،9،10( و  و)2،1،0،3(    )8،10،9( و 

و)8،6،9،7(.

3.  يعد املتعلم)ة(  البي�س داخل كل علبة ويكتب حتتها 
العدد )من 1 اإىل 10 يف ترتيب ع�صوائي( ثم يرتب 

الأعداد من الأ�صغر اإىل الأكرب .
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اأن�شطة داعمة : »اأمترن من جديد«
احل�صاب الذهني:

④�قراءة بطاقتي عددين )من 0 اإىل 10( ومقارنة العددين

 يظهر الأ�صتاذ)ة( عددين )من 0 اإىل 10( يف نف�س الوقت وي�صاأل: »ما هو العدد الأكرب اأو الأ�صغر من بني هذين العددين؟«.

عقيقيات   6 )من   قالدات  اأربع  املتعلم)ة(  1.  يالحظ 
ومن 9 عقيقات ومن 10 عقيقات ومن 2 عقيقتني( 

وي�صل بخط كل قالدة بعدد العقيق على ال�رصيط 

العددي.

2.  يقراأ املتعلم)ة( اجلدول حول العدد ال�صابق والعدد 
الالحق لعدد معلوم ثم يكمله بالن�صبة لالأعداد 1و6 

و10.

اأتذكر : يالحظ املتعلمون واملتعلمات م�صامني فقرة “اأتذكر” ويعربون عنها ويتاأكد الأ�صتاذ)ة( من فهمهم لها.مت الرتكيز 

على مقارنة الأعداد 5 و 7 و 10 كمثال وترتيبها من الأ�صغر اإىل الأكرب ومن الأكرب اإىل الأ�صغر ثم متثيل الأعداد 2 

و5 و10  كمثال على ال�رصيط العددي.
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تقويم ودعم وتوليف التعلماتالوحدة 3
على اإثر اإجناز جمموع اأن�صطة الدرو�س ال�صابقة من 9 اإىل 12 وتقومي مكت�صبات املتعلمني واملتعلمات، فاإن تفريغ النتائج 

بوا�صطة بطاقات التقومي الفردية �صي�صاعد الأ�صتاذ)ة( على ك�صف ال�صعوبات التي ما زالت تواجه املتعلمني واملتعلمات يف 

بع�س اجلوانب. وذلك من اأجل اإعطاء الأولوية يف اختيار اأن�صطة الدعم للمهارات والقدرات التي �صجلت اأعلى ن�صبة يف 

خانات »ج« وبعد ذلك يف خانات »ب«، �صواء فيما يتعلق باأن�صطة احل�صاب الذهني اأو مبختلف اأن�صطة املكونات الأخرى.

ويتم هذا الدعم خالل احل�صتني الثانية والثالثة، بعد اإجناز اأن�صطة تقوميية ت�صمح بتفييء املتعلمات واملتعلمني.

تخ�ص�س احل�صة الرابعة لتقومي اأثر الدعم، اأي اإعادة تقومي ما مت دعمه يف احل�صتني ال�صابقتني وعلى �صوء هذا التقومي 

تخ�ص�س احل�صة اخلام�صة ملعاجلة مركزة واإغناء التعلمات.

جتدر الإ�صارة اإىل اأن اأن�صطة هذا الأ�صبوع املقرتحة بالكرا�صة ل يخ�صع ترتيبها بال�رصورة لهذه اجلدولة، واإمنا تبقى 

ال�صالحية لالأ�صتاذ والأ�صتاذة لختيار الأن�صطة التي تفي بالغر�س واملالئمة لنتائج التقوميات.

احل�صاب الذهني: ➀ قراءة بطاقات الأعداد من 0 اإىل 10 ثم من 10 اإىل 0  اأجوبة جماعية ثم فردية.

ي�صم الأ�صتاذ)ة( البطاقات )من 0 اإىل 10 ثم من 10 اإىل 0( اجتاه �صدره، وهي مو�صوعة على بع�صها البع�س. يظهر 

البطاقة الأوىل ويقول »نقراأ الأعداد املعرو�صة على البطاقات«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة )اأجوبة جماعية ثم فردية(.

➁ قراءة بطاقات الأعداد )من 0 اإىل 10 يف ترتيب ع�صوائي( )اأجوبة جماعية ثم فردية(.

البع�س.  10 يف ترتيب ع�صوائي( اجتاه �صدره، وهي مو�صوعة على بع�صها  اإىل   0 )من  البطاقات  الأ�صتاذ)ة(  ي�صم 

يظهر البطاقة الأوىل ويقول »نقراأ الأعداد املعرو�صة على البطاقات«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر 

البطاقة املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة )اأجوبة جماعية ثم فردية(.

❶�يالحظ املتعلم)ة( ر�صوم اأزهار بلونني وبطاقات 

اأعداد متثل عدد الأزهار ويعد الأزهار يف كل ر�صم 

ويفكك العدد اإىل جمموع عددين ويكتب العدد يف 

اأو  التفكيك  اأحد العددين يف  اأو  )املجموع  كل فراغ 

كالهما(

6=2+4؛ 7=3+4؛ 8=4+4؛  9=4+5.

❷�يالحظ املتعلم)ة( ر�صم خم�س علب معلقة باأ�رصطة 

ملونة ويقارن اأطوال الأ�رصطة ويكتب :

● ال�رصيط الأخ�رص اأق�رص من ال�رصيط الأزرق؛

●�ال�رصيط الأ�صفر اأطول من ال�رصيط الأحمر؛

●�ال�رصيط الأحمر له نف�س طول ال�رصيط البني.
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احل�صاب الذهني:  ➂ ما هما العددان اللذان ميكن احل�صول بهما على 10

لتفكيك العدد 10، ن�صتعمل بطاقتني من بني 11 بطاقة من 0 اإىل 10. يكتب الأ�صتاذ)ة( العدد 10 على ال�صبورة وي�صاأل 

بالن�صبة  املتعلمون واملتعلمات فورا. »10«  10 ؟«. يجيب  العدد  اأن نح�صل بهما على  اللذان ميكن  العددان  »ما هما 

للبطاقة 0؛ »9« بالن�صبة للبطاقة 1؛ ... ؛ اإىل »0« بالن�صبة للبطاقة 10.

➃ قراءة بطاقات الأعداد )من 0 اإىل 10 يف ترتيب ع�صوائي( )اأجوبة جماعية ثم فردية(

البع�س.  10 يف ترتيب ع�صوائي( اجتاه �صدره، وهي مو�صوعة على بع�صها  اإىل   0 )من  البطاقات  الأ�صتاذ)ة(  ي�صم 

يظهر البطاقة الأوىل ويقول »نقراأ الأعداد املعرو�صة على البطاقات«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر 

البطاقة املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة )اأجوبة جماعية ثم فردية(.

بالأحمر  اخلانات  كل  تلوين  املتعلم)ة(  يكمل  �➌

ويكتب العدد املنا�صب يف الفراغ يف كل حالة. كل 

حالة تتعلق بتفكيك العدد 10 اإىل عددين. 

الفواكه  من  اأطباق   4 ر�صوم  املتعلم)ة(  يالحظ   ➍

ويكتب حتت كل طبق عدد الفواكه )5؛ 8؛ 0؛ 10(. 

➎�ي�صل املتعلم)ة( كال من الأعداد 9 و10 و2 و6 

و3 بال�رصيط العددي من 1 اإىل 10.

اأربعة ر�صوم لأقرا�س ملونة  يالحظ املتعلم)ة(  �➏

متثل  جمعية  كتابة  ر�صم  كل  جانب  ويكتب  بلونني 

حالة  كل  يف  املجموع  ويح�صب  امللونة  الأقرا�س 

)7=4+3؛ 6=3+3؛ 9=6+3؛ 8=3+5(

❼�يرتب املتعلم)ة( الأعداد 10 و7 و3 و8 و5 من 

الأكرب اإىل الأ�صغر:

10 < 8 < 7 <5 <3
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احل�صاب الذهني: ➀� قراءة بطاقات الأعداد من 0 اإىل 10 ثم من 10 اإىل 0  اأجوبة جماعية ثم فردية.

ي�صم الأ�صتاذ)ة( البطاقات )من 0 اإىل 10 ثم من 10 اإىل 0( اجتاه �صدره، وهي مو�صوعة على بع�صها البع�س. يظهر 

البطاقة الأوىل ويقول »نقراأ الأعداد املعرو�صة على البطاقات«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة )اأجوبة جماعية ثم فردية(.

➁ قراءة بطاقات الأعداد )من 0 اإىل 10 يف ترتيب ع�صوائي( )اأجوبة جماعية ثم فردية(.

البع�س.  10 يف ترتيب ع�صوائي( اجتاه �صدره، وهي مو�صوعة على بع�صها  اإىل   0 )من  البطاقات  الأ�صتاذ)ة(  ي�صم 

يظهر البطاقة الأوىل ويقول »نقراأ الأعداد املعرو�صة على البطاقات«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر 

البطاقة املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة )اأجوبة جماعية ثم فردية(.

جمموعات  ر�صـــــوم  املتعلـــــم)ة(  يالحظ  �❶

اأو  ال�صكل  خا�صية  ح�صب  ت�صنيفها  مت  الأ�صياء  من 

ويكتب حتت ر�صم كل  الطول  اأو  احلجم  اأو  اللون 

جمموعة »لها نف�س ...« )ال�صكل بالن�صبة لل�رصاويل 

الطول  للمج�صمات؛  بالن�صبة  اللون  والنظارات؛ 

بالن�صبة  احلجم  وامللعقة؛  والفر�صاة  لل�صكني  بالن�صبة 

لالأ�صطوانات(.

❷�يالحظ املتعلم)ة( ر�صمني ملربعات بلونني وكتابة 

الكتابة  يف  عدد  كل  كتابة  فيكمل  بلونني  جمعية 

اجلمعية، و4 ر�صوم لأقرا�س بلونني )لون يف كل 

حتت  املنا�صبة  اجلمعية  الكتابة  يكتب  ثم  ويعد  خانة( 

كل ر�صم ويح�صب املجموع: 

.=5+4؛ .=4+3؛ .=2+5؛ .=5+1

اأن�شطة تقويم ودعم وتوليف التعلماتاألسدوس 1
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احل�صاب الذهني:   ➂ ما هما العددان اللذان ميكن احل�صول بهما على 10

لتفكيك العدد 10، ن�صتعمل بطاقتني من بني 11 بطاقة من 0 اإىل 10. يكتب الأ�صتاذ)ة( العدد 10 على ال�صبورة وي�صاأل 

بالن�صبة  املتعلمون واملتعلمات فورا. »10«  10 ؟«. يجيب  العدد  اأن نح�صل بهما على  اللذان ميكن  العددان  »ما هما 

للبطاقة 0؛ »9« بالن�صبة للبطاقة 1؛ ... ؛ اإىل »0« بالن�صبة للبطاقة 10.

➃ قراءة بطاقات الأعداد )من 0 اإىل 10 يف ترتيب ع�صوائي( )اأجوبة جماعية ثم فردية(.

البع�س.  10 يف ترتيب ع�صوائي( اجتاه �صدره، وهي مو�صوعة على بع�صها  اإىل   0 )من  البطاقات  الأ�صتاذ)ة(  ي�صم 

يظهر البطاقة الأوىل ويقول »نقراأ الأعداد املعرو�صة على البطاقات«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر 

البطاقة املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة )اأجوبة جماعية ثم فردية(.

مفتـــــــوحة  خطوط  ر�صوم  املتعلم)ة(  يالحظ   ➌

خط  كل  بطاقة  بالأحمر  فيلون  مغلقة  واأخرى 

مفتوح )3 حالت( وبالأخ�رص بطاقة كل خط مغلق 

)3 حالت(. 

3 موا�صع للكرة  املتعلم)ة( ر�صـــــــوم  ➍� يالحظ 

املنا�صبة  بالبطاقة  ر�صم  كل  ويربط  للطاولة  بالن�صبة 

)فوق؛ حتت؛ على(.

)قر�س  اأقرا�س   8 ر�صم  املتعلم)ة(  يالحظ  �➎

ويكمل  اأزرق(  وقر�س  ملونة  غري  و6  اأحمر 

املجموع  ويكتب  حمراء(  و5  زرقاء   3( التلوين 

...+...=...

❻ يالحظ املتعلم)ة( ر�صوم 3 حيوانات عن ميني الطفل 

عن  بطة  اأحمر  بخط  ويحيط  ي�صاره  عن  اأخرى  و3 

ميني الطفل وبخط اأخ�رص اأرنبا عن ي�صاره.

❼�يالحظ املتعلم)ة( ر�صوم يدين )اليمنى والي�رصى( 

يف 4 اجتاهات خمتلفة ويلون كل يد مينى بالأحمر 

اإمكانية  يتيح  الن�صاط  هذا  بالأزرق.  والأخرى 

حماكاة وت�صخي�س كل حالة قبل الإجابة.

❽� يقراأ املتعلم)ة( ن�س م�صاألة ثم يح�صب كم من ع�صفور تراه �صارة يف املجموع. وذلك بكتابة العددين 5 و4 وح�صاب 

املجموع 9=5+4.
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11  1يقراأ املتعلم)ة( ن�س م�صاألة »لدى اأحمد 5 كلل، 

اأعطته خديجة 3 كلل اأخرى. كم من كلة لدى اأحمد 

يف املجمـــوع ؟« وير�صم الكلل يف خطاطــــــة فني 

الدائرتني  اإحدى  )5 يف   diagramme de venn
 3+5 اجلمعية  الكتابة  يكتب  ثم  الأخرى(  يف  و3 

ويح�صب املجموع 8=3+5.

4 ر�صوم لأقرا�س زرقاء يف  املتعلم)ة(  10 يالحظ 

ال�صطر الأول )1 و2 و3 و4 اأقرا�س(  و4 ر�صوم 

و6  و5  و8   7( الثاين  ال�صطر  يف  حمراء  لأقرا�س 

يف  عددين  جمموع  اإىل   9 العدد  وتفكيك  اأقرا�س( 

ال�صطر الثالث. املطلوب من املتعلم)ة( هو اأن ي�صل 

كل بطاقتني )اإحداهما من ال�صطر الأول والأخرى 

 9 اأقرا�صهما  جمموع  يكون  الثاين(  ال�صطر  من 

4+5( ثم يكمل كتابة كل عدد  3+6؛  2+7؛  )1+8؛ 

يف اخلانة املنا�صبة: 

9999
54637281

من  جمموعات   8 ر�صوم  املتعلم)ة(  يالحظ   11

متجاورتني  خانتني  يف  جمموعتني  كل  الأ�صياء، 

ويكتب عدد كل جمموعة اأ�صياء )8 و9؛  7 و6؛  4 

و9؛  7 و8( ويحيط بخط اأ�صغر عدد يف كل خانتني 

متجاورتني )8 و6 و4 و7(.

9
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احل�صاب الذهني:  ➄ ما هما العددان اللذان ميكن احل�صول بهما على 10.

لتفكيك العدد 10، ن�صتعمل بطاقتني من بني 11 بطاقة من 0 اإىل 10. يكتب الأ�صتاذ)ة( العدد 10 على ال�صبورة وي�صاأل 

بالن�صبة  املتعلمون واملتعلمات فورا. »10«  10 ؟«. يجيب  العدد  اأن نح�صل بهما على  اللذان ميكن  العددان  »ما هما 

للبطاقة 0؛ »9« بالن�صبة للبطاقة 1؛ ... ؛ اإىل »0« بالن�صبة للبطاقة 10.

داخل   × لعالمات  ر�صوم   4 املتعلم)ة(  يالحظ   12

يعد  ثم  خانة  كل  حتت  املكتوب  العدد  ويقراأ  خانة 

العالمات ويكمل ر�صم العالمات الناق�صة تبعا للعدد 

املكتوب.

13 يالحظ املتعلم)ة( 4 ر�صوم متثل الأعداد 10 و9 

ثم  الأقرا�س  وببطاقات  اليدين  باأ�صابع  و6  و7 

لكل  اأعداد(   4 بني  )من  املنا�صب  العدد  بخط  يحيط 

متثيل.

3 ر�صوم ملجموعة من النجوم  14 يالحظ املتعلم)ة( 

والأقرا�س فيعدها ثم ير�صم الأقرا�س بقدر النجوم 

)اإ�صافة 6 اأقرا�س يف الر�صم الأول؛ اإ�صافة قر�صني 

يف الر�صم الثاين؛ اإ�صافة قر�صني يف الر�صم الثالث(.

7 و10 و8 و9       يقراأ املتعلم)ة( بطاقات الأعداد 

و6 ثم يرتبها من الأ�صغر اإىل الأكرب: 10 < 9  < 

6 >  7 > 8

15
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امتدادات اأهداف التعلــم تعلمات �سابقة

♦��مقارنة الأعداد من 0 اإىل 30؛

♦��تعرف الأعداد من 31 اإىل 99.

♦��يتعرف املتعلم)ة( الأعداد من 11 اإىل 

20 ويوظفها: ت�صمية وكتابة رقمية؛
♦��يعني اأعدادا طبيعية تقع بني عددين 

طبيعيني من رقمني، مثال: الأعداد 

الطبيعية التي تقع بني 16 و20.

♦��تعرف الأعداد من 0 اإىل 10 ت�صمية 

وقراءة وكتابة رقمية ومتثيال؛

♦�تعرف املفهوم الرتتيبي للعدد؛

 10 اإىل   0 من  الأعداد  ♦��مقارنة 

وترتيبها با�صتعمال الرموز؛

يتجاوز  ل  عددين  جمموع  ♦��ح�صاب 

جمموعهما 9.

■���اليومية: يذكر الأ�صتاذ)ة( ا�صم اليوم ويكتبه على ال�صبورة ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ذكر ا�صم البارحة وا�صم 

الغد.وي�صتثمر كل معطيات تاريخ اليوم ح�صب م�صتوى املتعلمني واملتعلمات وتعلماتهم ال�صابقة.

الن�شاط الأول :  )الأعداد من 11 اإىل 19(
■��صيغة العمل:  ثنائي 

■�اللوازم ال�رضورية : اأقرا�س، خ�صيبات، حبات الفا�صوليا، …اأكيا�س. 

تتوفر كل جمموعة على اأكيا�س م�صتملة على اأقرا�س اأو خ�صيبات اأو غريها.

ي�صع املتعلمون واملتعلمات لوازمهم على الطاولة )اأقرا�س(، يطالبهم الأ�صتاذ)ة( باأن ي�صعوا الأقرا�س بقدر العالمات 

املر�صومة على ال�صبورة )16 عالمة(.

ويطالبهم بتكوين جمموعتني )تق�صيم الأقرا�س اإىل جمموعتني( بدون �رصط.

يتم متثيل الو�صعية على �صكل كتابة جمعية على الألواح.

ميكن احل�صول على كتابات خمتلفة للعدد 16:  7+9 اأو 8+8 اأو 5+11 اأو 6+10 اأو غريها.

ير�صم الأ�صتاذ)ة( الو�صعية املف�صلة على ال�صبورة لالنطالق منها يف املناق�صة.

 10                                                                       6         

يحيط ع�رصة اأقرا�س بخط مغلق ويقول لدينا 6 اأقرا�س و ع�رصة اأقرا�س، ي�صمى هذا العدد �صتة ع�رص.

تعرف الأعداد من 11 اإلى 20الّدْرُس 13

اأن�شطة البناء
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ويكتب يف اجلدول :     

وميثله باملكعبات وق�صيب :

تنجز نف�س العملية بالن�صبة لباقي الأعداد من 11 اإىل 19.

ع�رضاتوحدات

6   1
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اأن�سطــة الرتيي�ض : اأمترن
احل�صاب الذهني:

①  قراءة بطاقات الأعداد )من 0 اإىل 10 يف ترتيب تزايدي( واإ�صافة  العدد املكتوب على ال�صبورة )10 (
يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 10 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي(. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

وطفلني  لطفلتني  م�صاهد  اأربعة  املتعلم)ة(  يالحظ    �❶

اأمام كل منهم عقيقات و|اأو قالدات من 10 عقيقات 

واملطلوب منه كتابة عدد عقيق كل طفل وطفلة. يف 

اليمني فتاة اأمامها 16 عقيقات فيكتب املتعلم)ة( 16، 

وعن ي�صارها طفل اأمامه 18عقيقة فيكتب املتعلم)ة( 

18، ثم طفلة اأمامها 11 عقيقة فيكتب املتعلم)ة( 11، 
وعن ي�صارها طفل اأمامه قالدتان، فيكتب املتعلم)ة( 

.20

الأقرا�س  ببطاقات  عدد  كل  املتعلم)ة(  ي�صل   ثم 

املنا�صبة.

فرا�صات   18 من  جمموعة  املتعلم)ة(   ❷  يالحظ 

فرا�صات   10 جتميع  يظهر  ب�صكل  مر�صومة 

 8 اأي  عدد  كل  كتابة  اإىل  اأخرىوُيدعىاملتعلم)ة( 

و10 هي 18.  18 = 10+8

يالحـــــظ  النمل،  ملجموعة  بالن�صبة  الأمر       وكذلك 

املتعلــــــم)ة( الر�صــــــوم ويكتب : 6 و10  هي 16 

و 16 = 10+6
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اأن�سطــة الرتيي�ض : اأمترن
احل�صاب الذهني: 

②�قراءة بطاقات الأعداد )من 0 اإىل 10 يف ترتيب تناق�صي( واإ�صافة  العدد املكتوب على ال�صبورة )20(

يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 20 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تناق�صي(. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

❸��يالحظ املتعلم)ة( الأ�صياء املر�صومة ويعدها انطالقا 

من 10. وي�صل كل جمموعة بالعدد املنا�صب.

كل  بف�صل  املر�صومة  الأ�صياء  املتعلم)ة(  ❹��يالحظ 

كتابة  متت  حيث  املتبقية  الأ�صماء  ثم  اأ�صياء،   10
اأ�صياء. ثم كتابة كل عدد  10 حتت جتميع لع�رصة 
كتابة حرفية ويطلب منه املتعلم)ة( اأن يكتب العدد 

بالأرقام يف الفراغ املالئم.

❺  يالحظ املتعلم)ة( ر�صوم قطع من فئة 10 دراهم و5 

دراهم ودرهمان ودرهم واحد. ثم يعد الدراهم 

يف كل جمموعة ويكتب العدد يف املكان املنا�صب.

ويحيط  والتفاحات  الإجا�صات  املتعلم)ة(  ➏  يعد 

لت�صهيل  اإجا�صات   10 10 تفاحات وكل  بخط كل 

العد وبعد ذلك يعد التفاحات املتبقية والإجا�صات 

املتبقية ويكتب 18 اإجا�صة و12 تفاحة.

❻ يقراأ املتعلم)ة( الأعداد بالأرقام وي�صل كل عدد مبوقعه على ال�رصيط العددي

27292426

302825

13141211

15109
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اأن�شطة تقوميية : اأ�شتثمر
احل�صاب الذهني: 

③ قراءة بطاقات الأعداد )من 0 اإىل 10 يف ترتيب تزايدي ثم تناق�صي( واإ�صافة  العدد املكتوب على ال�صبورة )20(
يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 20 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي ثم يف ترتيب تناق�صي(. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

جتميعها  مت  لأ�صياء  ر�صوم   4 املتعلم)ة(  ❶  يالحظ 

 14 ملونا؛  قلما   18 قدم؛  كرة   12( بالع�رصات 

منجرة؛ 23 فرا�صة( واملطلوب منه ملء جدول العد 

)الوحدات والع�رصات( وكتابة العدد كتابة رقمية. 

ويالحظ  بالأرقام:  مكتوبة  اأعداد   8 املتعلم)ة(  ❷��يقراأ 

مواقع الأعداد على ال�رصيط العددي واملطلوب منه 

ربط كل عدد مبوقعه على ال�رصيط العددي كما يف 

املثال )ربط العدد 11 مبوقعه(.

ويكتبها  باحلروف؛  الأعداد  املتعلم)ة(  يقراأ   ❸

بالأرقام.
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اأن�شطة داعمة : »اأمترن من جديد«
احل�صاب الذهني: 

④ اأ�صئلة ورقة احل�صاب الذهني  رقم )1( بدليل الأ�صتاذ والأ�صتاذة
يطبع الأ�صتاذ)ة( ورقة احل�صاب الذهني رقم )1( من دليل الأ�صتاذ)ة( وي�صتن�صخها بعدد املتعلمني واملتعلمات. يعطي ورقة لكل 

متعلم)ة(. يحدد مدة الإجناز يف 5 دقائق. يبداأ التمرين باإ�صارة من الأ�صتاذ)ة(: »انطلقوا«. كل متعلم)ة( اأنهى عمله يقدم 

ورقته لالأ�صتاذ)ة(، ي�صجل الأ�صتاذ)ة( ا�صم املتعلم)ة(. بعد 5 دقائق يقول الأ�صتاذ)ة( »انتهى، هاتوا الأوراق« ويجمعها.

الأ�صياء.  من  ملجموعة  ر�صوما  املتعلم)ة(  ❶   يالحظ 

جتميعها  مت  جنمة   25 عن  عبارة  الأول  الر�صم 

باإحاطة كل ع�رصة جنوم بخط  بالع�رصات وذلك 

ر�صم  وحتت  التجميعة  على   10 وكتابة  مغلق 

 5 العد وكتابــــة الأعداد  النجوم مت ملء جدول 

و 20 ثم 25.

والر�صم الثاين عبارة عن 21 حلزونا والر�صم الثالث 

من  واملطلوب  �صغرية.  �صيارة   19 عن  عبارة 

املتعلم)ة( هو اإحاطة ع�رصة اأ�صياء بخط وكتابة العدد.

وحتته  �صغرية  �صيارة   15 ر�صم  املتعلم)ة(  ❷  يالحظ 

تلوين 15 خانة وكتابة العدد 15 كمثال. واملطلوب 

منه مالحظة ثالثة ر�صوم اأخرى )20 حمفظة؛ 21 

الأ�صياء  بقدر  اخلانات  تلوين  جنمة(   29 ممحاة؛ 

حتت كل ر�صم ثم كتابة العدد كما يف املثال.

اأتذكر: يالحظ املتعلمون واملتعلمات م�صامني فقرة “اأتذكر” ويعربون عنها ويتاأكد الأ�صتاذ)ة( من فهمهم لها. مت الرتكيز 
يف هذا التذكري على اإبراز خمتلف التمثيالت للعدد 26 كمثال: التمثيل بالتجميعات بع�رصة؛ التمثيل بالق�صبان للع�رصات 

واملكعبات للوحدات؛ التمثيل بجدول العد؛ التمثيل بكتابات خمتلفة: 6+20 و 6+10+10 و26 و 
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ورقة احل�شاب الذهني )1( بداية احل�شة اخلام�شة من الدر�س 13
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امتدادات اأهداف التعلــم تعلمات �سابقة
♦�تعرف الأعداد من 21 اإىل 50.  11 من  الأعداد  املتعلم)ة(  ♦��يقارن 

ثم  رموز  بدون  ويرتبها   30 اإىل 

با�صتعمال الرموز.

♦��تعرف الأعداد من 0 اإىل 30 قراءة 

وكتابة ومتثيال؛

♦��تعرف املفهوم الرتتيبي للعدد؛

■���اليومية: يذكر الأ�صتاذ)ة( ا�صم اليوم ويكتبه على ال�صبورة ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ذكر ا�صم البارحة وا�صم 

الغد.وي�صتثمر كل معطيات تاريخ اليوم ح�صب م�صتوى املتعلمني واملتعلمات وتعلماتهم ال�صابقة.

الن�شاط الأول املقرتح )مقارنة عددين من 11 اإىل 30(
♦�يكتب الأ�صتاذ)ة(على ال�صبورة : 15…13

♦�يطلب من املتعلمني واملتعلمات مقارنة العددين بعد متثيلهما بوا�صطة املربعات و الق�صبان.

للو�صول اإىل الو�صعية : 

و كتابة ال�صتنتاج على الألواح :   13 > 15

اأو 15 < 13 اإذا مت متثيل الو�صعية على ال�صكل الآخر : 

♦�ينجز كل متعلم)ة( نف�س العملية بالن�صبة لأعداد اأخرى :

18  و 16    اأو 21 و 19    اأو  10 و 11    اأو  19 و 14

الن�شاط الأول املقرتح )ترتيب الأعداد من 11 اإىل 20(
■� اللوازم  بطاقات الأعداد من 11 اإىل 20 )ميكن اإعدادها قبليا بكتابتها على ورق مقوى عادي( .

اأو العدد   15 15 على ال�صبورة ويطلب من املتعلمني واملتعلمات كتابة العدد الذي يلي  يل�صق الأ�صتاذ)ة( بطاقة العدد 

الأكرب مبا�رصة من 15. وبعد اإجناز املهمة والتحقق من النتائج يل�صق بطاقة العدد 16. ويقوم بنف�س العملية بالن�صبة لباقي 

الأعداد الأكرب من 15 والأعداد الأ�صغر من 15 للح�صول على ترتيب للبطاقات على ال�صكل التايل :

                   و كتابة الأعداد مرتبة با�صتعمال الرمزين < و > :

14 مقارنة وترتيب  الأعداد من 0 اإلى 20الدرس

اأن�شطة البناء

 

11 12 13 1411 15 16 17 18 .............

11>12>13>14>.……… ……19<18<17<16<15<14<13<12<11
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اأن�سطــة الرتيي�ض : اأمترن
احل�صاب الذهني:  ① ما هو العدد ال�صابق لعدد معرو�س على البطاقة  )من 1 اإىل  10(

يقول الأ�صتاذ)ة( »ما هو العدد الذي ياأتي مبا�رصة قبل العدد املكتوب على البطاقة )من 1 اإىل 10( ؟« يقول املتعلمون 

واملتعلمات العدد ال�صابق للعدد املعرو�س، وذلك بـ»طرح 1 من العدد املعرو�س على البطاقة«.

اأربعة م�صاهد لطفلتني وطفلني  املتعلم)ة(  ❶ يالحظ 

فئة  من  النقدية  القطع  من  جمموعة  منهم  كل  اأمام 

يف  الدراهم  عدد  كتابة  منه  واملطلوب  درهم. 

فراغ اجلملة »عندي...« حتت �صورة كل طفل 

وطفلة، ثم يف جدول العد. يف اليمني طفل اأمامه 7 

دراهم فيكتب املتعلم)ة( 7، وعن ميينه طفلة اأمامها 

12، وعن ميينها طفلة  12 درهما فيكتب املتعلم)ة( 
اأمامها 17 درهما فيكتب املتعلم)ة( 17، وعن ميينها 

طفل اأمامه 20 درهما فيكتب املتعلم)ة( 20.

 17 ثم يقراأ ما يقول الثنائي الأول ملقارنة العددين 

 12 العددين  ملقارنة  الثاين  الثنائي  يقول  وما  و20 

فراغ  كل  يف  العددين  بكتابة  املقارنة  ويكمل  و17 

...اأكرب من....

...،11،10 يالحظ املتعلم)ة( مواقع الأعداد  �❷

.،15،....،20،.......... على ال�رصيط 

العددي من 10 اإىل 20 ثم،

موقعه  يف  و20  و17   12 الأعداد  من  كال  يكتب 

املنا�صب على نف�س ال�رصيط العددي؛

و17   12 الأعداد  بني  من  عدد  اأكرب  بخط  يحيط 

و20؛

و17   12 الأعداد  بني  من  عدد  اأ�صغر  بخط  يحيط 

و20.



144

اأن�سطــة الرتيي�ض : اأمترن
احل�صاب الذهني: ②�ما هو العدد الالحق لعدد معرو�س على البطاقة )من 0 اإىل  10(

املتعلمون  10( ؟« يقول  اإىل   1 )من  البطاقة  العدد املكتوب على  ياأتي مبا�رصة بعد  العدد الذي  يقول الأ�صتاذ)ة( »ما هو 

واملتعلمات العدد الالحق للعدد املعرو�س، وذلك بـ»اإ�صافة 1 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«.

و20  و13   19 الأعداد  متثيل  املتعلم)ة(  يالحظ   ➌
العدد  متثيل  كل  حتت  ويكتب  باملكعبات  و11  و9 

املنا�صب، ثم يكتب اأكرب عدد واأ�صغر عدد ثم يرتب 

اإىل  الأكرب  من  و11  و9  و20  و13   19 الأعداد 

الأ�صغر ومن الأ�صغر اإىل الأكرب.

➍ يقارن املتعلم)ة( الأعــــــداد 20 و11 و16 مثنى 
مثنى .

❺ يقارن املتعلم)ة( الأعــــــداد 20 و11 و16 مثنى 
مثنى ثم يرتبها مبلء الفراغ يف الكتابة:

.… >  … > …

العدد  لتمثيل  قر�صا   15 تلوين  املتعلم)ة(  يالحظ   ❻
15 كمثال ثم يلون الأقرا�س بقدر كل من العددين 
11 و17  ثم يرتب الأعداد 15 و11 و17 من الأكرب 

اإىل الأ�صغر ومن الأ�صغر اإىل الأكرب.
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اأن�شطة تقوميية : اأ�شتثمر
احل�صاب الذهني:  ③ ما هما العددان ال�صابق والالحق لعدد معرو�س على البطاقة )من 1 اإىل  10(

يقول الأ�صتاذ)ة( »ما هو العدد الذي ياأتي مبا�رصة قبل العدد املكتوب على البطاقة )من 1 اإىل 10( ؟« يقول املتعلمون 

واملتعلمات العدد ال�صابق للعدد املعرو�س، وذلك بـ»طرح 1 من العدد املعرو�س على البطاقة«، يعاد نف�س الن�صاط 

بالن�صبة للعدد الذي ياأتي مبا�رصة بعد العدد املعرو�س.

❶  يالحظ املتعلم)ة( متثيل كل عددين )20 و12؛ 19 
بخط  ويحيط  والق�صبان  باملكعبات  و17(   15 و20؛ 

اأكرب عدد يف كل حالة.

و20؛   18( عدديــــن  كل  املتعلم)ة(  يقـــارن    ❷
13 و18  ؛ 16 و 13 ؛ 15 و19 ؛ 19 و20 ( بدون 
كل  يف  عدد  اأ�صغر  بخط  ويحيط  الرموز  ا�صتعمال 

حالة.

❸��يقارن املتعلم)ة( كل عددين 13 و20 ثم 13 و 19 
ثم 19 و20 ثم 15 و 14  با�صتعمال الرموز ويحيط 

بخط اأ�صغر عدد يف كل حالة.

19 و17 و18 و13 مثنى مثنى  يقارن املتعلم)ة(  �❹
العدد  بكتابة  الأ�صغر وذلك  اإىل  الأكرب  ويرتبها من 

املنا�صب يف الفراغ املنا�صب يف الرتتيب املقرتح:

.… > .… > .… > .… 

18 و20 و19 و16 مثنى مثنى  يقارن املتعلم)ة(  �❺
العدد  بكتابة  الأكرب وذلك  اإىل  الأ�صغر  ويرتبها من 

املنا�صب يف الفراغ املنا�صب يف الرتتيب املقرتح:

.… < .… < .… < .… 



146

اأن�شطة داعمة : »اأمترن من جديد«

احل�صاب الذهني: ④�اأ�صئلة ورقة احل�صاب الذهني  رقم )2( بدليل الأ�صتاذ والأ�صتاذة

يطبع الأ�صتاذ)ة( ورقة احل�صاب الذهني رقم )2( من دليل الأ�صتاذ)ة( وي�صتن�صخها بعدد املتعلمني واملتعلمات. يعطي ورقة 

اأنهى  متعلم)ة(  كل  »انطلقوا«.  الأ�صتاذ)ة(:  من  باإ�صارة  التمرين  يبداأ  دقائق.   5 يف  الإجناز  مدة  يحدد  متعلم)ة(.  لكل 

عمله يقدم ورقته لالأ�صتاذ)ة(، ي�صجل الأ�صتاذ)ة( ا�صم املتعلم)ة(. بعد 5 دقائق يقول الأ�صتاذ)ة( »انتهى، هاتوا الأوراق« 

ويجمعها.

الأ�صياء.  من  ملجموعة  ر�صوما  املتعلم)ة(  يالحظ   ❶
لتمثيل  وق�صبان  مكعبات  عن  عبارة  الأول  الر�صم 

العددين 21 و24؛ والر�صم الثاين عبارة عن علبتني 

من البي�س لتمثيل كل من العددين 19 و17؛ والر�صم 

الثالث عبارة عن جمموعة اأقالم لتمثيل العددين 23 

و19. واملطلوب من املتعلم)ة( هو اإحاطة اأكرب عدد 

بخط يف كل حالة ر�صم.

❷ يالحظ املتعلم)ة( ر�صوم مكعبات وق�صبان لتمثيل 
الأعداد 18 و21 و17. واملطلوب منه:

اإحاطة اأ�صغر عدد بخط اأخ�رص؛

اإحاطة اأكرب عدد بخط اأحمر؛

اإىل  الأ�صغر  من  و17  و21   18 الأعداد  ترتيب 

الأكرب وذلك بكتابة العدد املنا�صب يف الفراغ املنا�صب 

يف الرتتيب املقرتح:

… < ..… < ..… 

اأعداد  �صل�صلة  يف  عدد  كل  كتابة  املتعلم)ة(  يكمل   ➌
زوجية انطالقا من 0 اأي :

0 ٫ 2 ٫ 4.....

اأعداد  �صل�صلة  يف  عدد  كل  كتابة  املتعلم)ة(  يكمل   ➍
فردية انطالقا من 0 اأي :

0 ٫ 1 ٫ 3 ٫ 5.....

اأتذكر: يالحظ املتعلمون واملتعلمات م�صامني فقرة “اأتذكر” ويعربون عنها ويتاأكد الأ�صتاذ)ة( من فهمهم لها. مت الرتكيز 

و21(   19 العددين  )مقارنة  الأول  املثال  مثالني.  عرب  رقمني  من  عددين  مقارنة  قاعدتي  اإبراز  على  التذكري  هذا  يف 

28 و26( ملوا�صلة املقارنة مبقارنة الوحدات يف حالة ت�صاوي  )مقارنة العددين  للبدء مبقارنة الع�رصات ثم املثال الثاين 

الع�رصات.
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ورقة احل�شاب الذهني )2( بداية احل�شة اخلام�شة من الدر�س 14
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يرتكز بناء املفاهيم املرتبطة بالف�صاء عند الطفل على اأن�صطة ومناولت ي�صتعمل فيها اأدوات ماألوفة لديه : قطع خ�صبية، 

علب. ومن بني هذه الأن�صطة تلك التي تتيح للطفل اكت�صاف املج�صمات والتعرف عليها وعلى بع�س خا�صياتها. وتعترب 

هذه املرحلة اأ�صا�صية لبناء ت�صور هند�صي للف�صاء لدى الطفل يف ال�صنوات الدرا�صية الالحقة.

نعترب املج�صم جزءا من الف�صاء له ثالثة اأبعاد، ومنيز بني املج�صمات التي كل وجوهها م�صتوائية )م�صطحة( )وت�صمى 

وجوهيات( كاملكعب ومتوازي امل�صتطيالت ورباعي الوجوه والهرم وتلك التي بع�س وجوهها غري م�صتوائية كالكرة، 

والأ�صطوانة واملخروطي.

وجتدر الإ�صارة اإىل اأن مفعول اختزاليا ُيفر�س مع كل متثيل هند�صي يف امل�صتوى للمج�صمات، وذلك لكون التمثيل 

اأن املج�صم ياأخذ حيزا من الف�صاء. لذلك ينبغي الأخذ بعني العتبار ال�صعوبات التي  الهند�صي يتم يف امل�صتوى يف حني 

يطرحها النتقال من و�صعية يتناول فيها الطفل جم�صما ملمو�صا اإىل و�صعية يتعامل فيها مع جم�صم ممثل يف م�صتوى جت�صده 

مثال ورقة الكرا�صة اأو ال�صبورة.

من خالل الأن�صطة املقرتحة يف هذا الدر�س يكت�صف الطفل املج�صمات ويتعرف على بع�س خا�صياتها.

ونذُكر من بني هذه اخلا�صيات قابلية التدحرج التي متلكها بع�س املج�صمات دون اأخرى : فالكرة واملخروطي والأ�صطوانة 

هي جم�صمات قابلة للتدحرج بينما املكعب والهرم ورباعي الوجوه ومتوازي امل�صتطيالت غري قابلة للتدحرج اإل اأنها قابلة 

لالنزلق على اأحد وجوهها التي هي وجوه م�صطحة. وميكن للطفل اأن يقوم بالتجربة بنف�صه للتاأكد من ذلك. وهناك بع�س 

اخلا�صيات الهند�صية الأخرى التي متيز املج�صمات ذات الوجوه امل�صطحة والتي �صميناها وجوهيات وهذه اخلا�صيات هي عدد 

الوجوه وعدد احلروف وكذلك عدد الروؤو�س التي يتوفر عليها كل جم�صم ونقرتح فيما يلي جدول يبني ذلك: 

متوازي املكعبالوجوهيات
الهرم )قاعدته رباعي الوجوهامل�شتطيالت

م�شتطيل(

6645عدد الوجوه

121268عدد الحروف

8845عدد الرؤوس

ول باأ�س اأن نذكر اأن هناك عالقة بني عدد الروؤو�س، وعدد احلروف وعدد الوجوه بالن�صبة للوجوهيات، وهي :    

)Euler ت�صمى هذه العالقة عالقة اأولري(  S + F – A = 2

حيث S هي عدد الروؤو�س، F هي عدد الوجوه، A هي عدد احلروف.

ما  مثال  الهند�صي  التمييز  عليهم  ي�صعب  بحيث  �صمولية،  بكيفية  الب�صيطة  الهند�صية  الأ�صكال  املتعلم)ة( على  يتعرف  قد 

بني رباعي عادي وم�صتطيل، اأو بني معني ومربع، اأو بني متوازي الأ�صالع وم�صتطيل. يتطلب هذا التمييز قدرات 

ريا�صياتية خا�صة: تعرف الزوايا القائمة واإن�صاوؤها؛ قيا�س الأطوال؛ حتديد الأ�صالع املتوازية؛ ا�صتعمال اأدوات القيا�س 

والر�صم مثل امل�صطرة واملزواة.

المج�شمات والأ�شكال الهند�شيةالدرس

تذكير واإر�شادات ديداكتيكية

15
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تتعدد الأ�صكال الهند�صية، فمنها امل�صلعات وغري امل�صلعات. فامل�صلع هو ال�صكل الذي له اأ�صالع م�صتقيمية ونذكر �صمن 

غري امل�صلعات القر�س اأو الدائرة. ومنها كذلك ما هو حمدب وغري حمدب. فاملحدب هو ال�صكل الذي يحتوي على كل 

قطعة تتكون من راأ�صني يت�صمنها هذا ال�صكل.

ونقت�رص يف هذا التذكري على التمييز بني امل�صلعات الب�صيطة، ونقرتح، من عدة �صيغ ممكنة، التعاريف التالية:

�صكلهتعريفهم�صلع

3 روؤو�س و3 اأ�صالعمثلث

4 روؤو�س و4 اأ�صالعرباعي

رباعي له �صلعان متوازيان�صبه منحرف

متوازي الأ�صالع
رباعي له الأ�صالع املتقابلة 

متوازية

متوازي الأ�صالع وزواياه قائمةم�صتطيل

معني
متوازي الأ�صالع واأ�صالعه 

متقاي�صة

معني وزواياه قائمةمربع
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امتدادات اأهداف التعلــم تعلمات �سابقة
با�صتعمال  نقطتني  بني  خطا  ♦��ير�صم 

امل�صطرة؛

با�صتعمال  م�صتقيمة  خطوطا  ♦��ير�صم 

امل�صطرة؛

مغلقة  منحنية  خطوطا  ♦��يقارن 

وخطوطا منك�رصة مغلقة وخطوطا 

منحنية مفتوحة وخطوطا م�صتقيمية 

وير�صمها؛

على  هند�صية  اأ�صكال  ♦���ير�صم 

اخلط  امل�صتقيم،  اخلط  الرتبيعات: 

امل�صتطيل،  املربع،  املنحني، 

املثلث..

)الهرم،  املج�صمات  بع�س  ♦��يتعرف 

متوازي  املكعب،  الأ�صطوانة، 

امل�صتطيالت(، ويعطي اأمثلة لها من 

حميطه املبا�رص؛

بينها  ومييز  جم�صمات  ♦��يتعرف 

انطالقا من اأ�صكالها وموا�صفاتها؛

الأ�صكال  مميزات  بع�س  ♦��يحدد 

الهند�صية؛

من  انطالقا  الهند�صي  ال�صكل  ♦��ي�صمي 

خ�صائ�صه؛

الهند�صية  الأ�صكال  ويقارن  ♦��يتعرف 

)اخلط امل�صتقيم، املربع، امل�صتطيل، 

املثلث(؛

♦��مييز اأ�صكال هند�صية م�صتوية انطالقا 

)�صكل،  ملحوظة  خ�صائ�س  من 

اأ�صالع...(.

♦��التمو�صع يف الف�صاء؛

خا�صيات  ح�صب  الأ�صياء  ♦��ت�صنيف 

ال�صكل؛

خا�صيات  ح�صب  الأ�صياء  ♦��ت�صنيف 

احلجم؛

واملغلقة؛  املفتوحة  اخلطوط  ♦��تعرف 

وت�صنيفها؛

♦�حتديد التخوم واجلهات.

■���اليومية: يذكر الأ�صتاذ)ة( ا�صم اليوم ويكتبه على ال�صبورة ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ذكر ا�صم البارحة وا�صم 

الغد.وي�صتثمر كل معطيات تاريخ اليوم ح�صب م�صتوى املتعلمني واملتعلمات وتعلماتهم ال�صابقة.

ال�شكل  للتدحرج؛  القابلية  اخلا�شيات:  بع�س  ح�شب  املج�شمات  )ت�شنيف  املقرتح  الأول  الن�شاط 
الهند�شي للوجوه(.

■��صيغة العمل: يعمل املتعلمون واملتعلمات يف جمموعات من 4 اإىل 6 تالميذ ح�صب اللوازم املتوفرة.

■�اللوازم ال�رضورية: كرات، كلل، خمتلف العلب )علب الطبا�صري، علب الأحذية( وغريها من اللوازم التي تفي 

بالغر�س.

■� تدبري الن�صاط:

اأ�صكالها  تنوع  اأجل مالحظة  املج�صمات ومناولتها من  م�صاهدة خمتلف  واملتعلمات  املتعلمني  الأ�صتاذ)ة( من  ♦��يطلب 

واإجراء مقارنات فيما بينها.

♦�ي�صاعدهم الأ�صتاذ)ة( ويوجههم.

اأن�شطة البناء
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♦�يتقبل الأ�صتاذ)ة( جميع القرتاحات التي يقدمونها ويركز على املالئمة منها.

♦�يطلب منهم الأ�صتاذ)ة( ت�صنيف هذه املج�صمات.

اأو  للتدحرج  القابلية  ياأخذ خا�صية  الذي  الت�صنيف  الأ�صتاذ)ة( على  اقرتاحاتهم ويركز  واملتعلمات  املتعلمون  ♦��يقدم 

ال�صكل الهند�صي للوجوه كمعيار. ويف حالة عدم وجود اقرتاحات تعتمد هذه اخلا�صيات يقرتحها الأ�صتاذ)ة(.

♦��يقدم الأ�صتاذ)ة( خمتلف النتائج على ال�صبورة كما يلي :

المجسمات

هرم قاعدته رباعي الوجوهمتوازي المستطيالت مكعب
رباعي

أسطوانة

لها وجهانمثلث ومستطيلمثلثمستطيلمربعشكل الوجه

الن�شاط الثاين املقرتح )ت�شنيف الوجوهيات ح�شب خا�شيات هند�شية: �شكل الوجوه وعددها(.
■�اللوازم ال�رضورية: علب الطبا�صري وعلب اأخرى، رباعيات الوجوه، اأهرامات خمتلفة.

■���صيغة العمل: ي�صتغل الأطفال مبجموعات اأو على �صكل جماعي ح�صب ما هو متوفر من اللوازم.

■� تدبري الن�صاط:

♦��يقدم الأ�صتاذ)ة( للمتعلمني واملتعلمات خمتلف املج�صمات ويوؤكد على اأن هذه املج�صمات غري قابلة للتدحرج اأي اأن 

كل وجوهها م�صطحة.

وجوهها  واأخرى  مربعة  وجوهها  املج�صمات  هذه  بع�س   : املج�صمات  هذه  وجوه  تعرف  الأ�صتاذ)ة(  منهم  ♦��يطلب 

م�صتطيلة وثالثة وجوهها مثلثة…

♦�يطلب منهم ت�صنيف هذه املج�صمات ح�صب عدد وجوهها بغ�س النظر عن �صكل هذه الوجوه.

♦��يقدم الأ�صتاذ)ة( النتائج على ال�صبورة على �صكل جدول :

♦��يقدم الأ�صتاذ)ة( خمتلف النتائج على ال�صبورة كما يلي :

المجسمات

هرم قاعدته مستطيلرباعي الوجوهمتوازي المستطيالت مكعب

6645عدد الوجوه
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اأن�سطــة الرتيي�ض : اأمترن

احل�صاب الذهني: ➀ قراءة بطاقات الأعداد )من 0 اإىل 10  يف ترتيب تزايدي ثم يف  ترتيب تناق�صي( واإ�صافة العدد 

املكتوب على ال�صبورة )10(

يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 10 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي ثم يف ترتيب تناق�صي(. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

املاألوفة  املج�صمات  بع�س  املتعلم)ة(  يالحظ   ❶

�صكلها  ثوب  )لفة  اليومية  احلياة  يف  واملتداولة 

الهند�صي كرة؛  �صكلها  اأ�صطوانة؛ كرة قدم  الهند�صي 

�صكلها  خيمة  مكعب؛  الهند�صي  �صكلها  �صاي  علبة 

الهند�صي هرم؛ علبة �صكر �صكلها الهند�صي متوازي 

امل�صتطيالت وقالب �صكر �صكله الهند�صي خمروط. 

امل�صتطيالت؛  متوازي  )هرم؛  هند�صية  وجم�صمات 

ربط  ويكمل  ومكعب(  كرة  خمروط؛   اأ�صطوانة؛ 

كل جم�صم ماألوف باملج�صم الهند�صي املنا�صب كما يف 

املثال )ربط لفة الثوب بالأ�صطوانة(.

)مكعب  جم�صمات  ثالثة  املتعلم)ة(  يالحظ   ❷

رباعي(  قاعدته  وهرم  امل�صتطيالت  ومتوازي 

ويكتب عدد وجوه كل جم�صم:

♦�املكعب له 6 وجوه؛

♦��متوازي امل�صتطيالت له 6 وجوه؛

♦���هرم قاعدته رباعي له 5 وجوه.

وجه  تر�صم  طفلة  �صورة  املتعلم)ة(  يالحظ  �➌

الوجوه  رباعي  وجه  ير�صم  طفل  و�صورة  مكعب 

امل�صتطيالت  متوازي  وجه  تر�صم  طفلة  و�صورة 

م�صتطيل  ر�صم  اأخرى  جهة  من  ويالحظ  جهة  من 

ور�صم مربع ور�صم مثلث. املطلوب هو ربط كل 

وجه جم�صم بال�صكل الهند�صي املنا�صب )املربع بالن�صبة 

امل�صتطيالت  ملتوازي  بالن�صبة  وامل�صتطيل  للمكعب 

واملثلث بالن�صبة لرباعي الوجوه(.
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اأن�سطــة الرتيي�ض : اأمترن

احل�صاب الذهني: ➁ قراءة بطاقات الأعداد )من 0 اإىل 10  يف ترتيب تزايدي ثم يف  ترتيب تناق�صي واإ�صافة العدد 

املكتوب على ال�صبورة )20(.

يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 20 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي ثم يف ترتيب تناق�صي(. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

املربع  وقالب  الر�صا�س  قلم  املتعلم)ة(  ي�صتعمل   ➍

الأخرية  ال�صفحة  من  تقطيعه  مت  )الذي  الكبري 

بالكرا�صة واإل�صاقه على ورق مقوى( ويعيد اإن�صاءه 

)با�صتعمال  املربع  اأطوال  يقارن  ثم  اإطار.  داخل 

مقارنة  الدر�س10–  يف  تعلمها  مت  ما،  و�صيلة 

الأطوال( ويكتب: اأ�صالع املربع لها نف�س الطول.

ومر�صام  الر�صا�س  قلم  املتعلم)ة(  ي�صتعمل  �➎

ال�صفحة  من  تقطيعه  مت  )الذي  الكبري  امل�صتطيل 

الأخرية بالكرا�صة واإل�صاقه على ورق مقوى( ويعيد 

امل�صتطيل  اأطوال  يقارن  ثم  اإطار.  داخل  اإن�صاءه 

 –10 (

مقارنة الأطوال( ويكتب اأ�صالع امل�صتطيل املتقابلة 

لها نف�س الطول.

 2( هند�صية  اأ�صكال   7 ر�صوم  املتعلم)ة(  يالحظ   ➏

مكعبان؛ 4 متوازيات الأ�صالع؛ اأ�صطوانة( ويلون 

مكعب  وكل  بالأزرق  الأ�صالع  متوازي  كل 

بالأحمر.
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اأن�شطة تقوميية : اأ�شتثمر

احل�صاب الذهني: ➂ ما  هما العددان ال�صابق والالحق لعدد معرو�س على البطاقة  )من 1 اإىل  10(

يقول الأ�صتاذ)ة( »ما هو العدد الذي ياأتي مبا�رصة قبل العدد املكتوب على البطاقة )من 1 اإىل 10( ؟« يقول املتعلمون 

واملتعلمات العدد ال�صابق للعدد املعرو�س، وذلك بـ»طرح 1 من العدد املعرو�س على البطاقة«، يعاد نف�س الن�صاط 

بالن�صبة للعدد الذي ياأتي مبا�رصة بعد العدد املعرو�س.

❶ ي�صتعمل املتعلم)ة( قلم الر�صا�س وقالب املربع ال�صغري )الذي 

مت تقطيعه من ال�صفحة الأخرية بالكرا�صة واإل�صاقه على ورق 

مقوى( ويعيد اإن�صاءه داخل الإطار الأول يف اجتاه »مائل« ويف 

الإطار الثاين يف الجتاه »الأفقي-العمودي« املعتاد. 

❷�يستعمل المتعلم)ة( قلم الرصاص ومرسام المستطيل الصغير 
)الذي تم تقطيعه من الصفحة األخيرة بالكراسة وإلصاقه على 
ورق مقوى( ويعيد إنشاءه داخل اإلطار األول في اتجاه »مائل« 

وفي اإلطار الثاني في االتجاه »األفقي-العمودي« المعتاد.
➌ يالحظ املتعلم)ة( ر�صوم اأ�صكال هند�صية، 4 ملونة )م�صتطيل 

اأخ�رص( و9 غري  اأزرق ومربع  اأ�صفر وقر�س  اأحمر ومثلث 

ملونة )3 مربعات وم�صتطيالن وقر�صان ومثلثان(، واملطلوب 

منه: تلوين ما له ال�صكل نف�صه باللون نف�صه.
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اأن�شطة داعمة : »اأمترن من جديد«

احل�صاب الذهني: ➃ اأ�صئلة ورقة احل�صاب الذهني  رقم )3( بدليل الأ�صتاذ والأ�صتاذة

يطبع الأ�صتاذ)ة( ورقة احل�صاب الذهني رقم )3( من دليل الأ�صتاذ)ة( وي�صتن�صخها بعدد املتعلمني واملتعلمات. يعطي ورقة 

اأنهى  متعلم)ة(  كل  »انطلقوا«.  الأ�صتاذ)ة(:  من  باإ�صارة  التمرين  يبداأ  دقائق.   5 الإجناز يف  مدة  يحدد  متعلم)ة(.  لكل 

عمله يقدم ورقته لالأ�صتاذ)ة(، ي�صجل الأ�صتاذ)ة( ا�صم املتعلم)ة(. بعد 5 دقائق يقول الأ�صتاذ)ة( »انتهى، هاتوا الأوراق« 

ويجمعها.

❶ يالحظ املتعلم)ة( ر�صم م�صجد )مركب من مربع 

اأ�صطوانات(  و3  وهرم  الأ�صالع  متوازيات  و3 

)مكعب  املج�صمات  لون  ح�صب  ويلونه  جمموعة 

واأ�صطوانة  برتقايل  امل�صتطيالت  ومتوازي  اأحمر 

�صفراء وهرم اأخ�رص(.

❷ يالحظ املتعلم)ة( ر�صوم 4 اأ�صكال هند�صية )مربع 

بطاقات،   4 ويقراأ  وم�صتطيل(  ومثلث  وخمم�س 

املطلوب منه ربط كل �صكل هند�صي بالبطاقة املنا�صبة 

الطول؛  نف�س  لها  اأ�صالع   4 له  �صكل   - )املربع 

املخم�س - �صكل له 5 روؤو�س و5 اأ�صالع؛ املثلث - 

�صكل له 3 روؤو�س؛ امل�صتطيل - �صكل له 4 روؤو�س 

ولي�س مربعا(.

والقالب  الر�صا�س  قلم  املتعلم)ة(  ي�صتعمل   �➌

من  تقطيعه  مت  )الذي  املثلثني  من  لكل  املنا�صب 

ورق  على  واإل�صاقه  بالكرا�صة  الأخرية  ال�صفحة 

مقوى( ويعيد اإن�صاء املثلثني داخل اإطار.

اأتذكر يالحظ املتعلمون واملتعلمات م�صامني فقرة “اأتذكر” ويعربون عنها ويتاأكد الأ�صتاذ)ة( من فهمهم لها. مت الرتكيز 

الهند�صية  الأ�صكال  امل�صتطيالت وهرم( ور�صوم  )مكعب واأ�صطوانة و متوازي  املج�صمات  التذكري على ر�صوم  يف هذا 

)مربع وخط م�صتقيم وم�صتطيل ومثلث( مع اإبراز خا�صية اأ�صالع كل من املربع وامل�صتطيل.
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ورقة احل�شاب الذهني )3( بداية احل�شة اخلام�شة من الدر�س 15
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امتدادات اأهداف التعلــم تعلمات �سابقة
 :50 اإىل   21 من  الأعداد  ♦��تعرف 

ت�صمية وكتابة رقمية وحرفية؛

العتيادية حل�صاب  التقنية  ♦���ا�صتعمال 

يف  احتفاظ  بدون  عددين  جمموع 

نطاق الأعداد من 0 اإىل 99؛

العتيادية  التقنية  املتعلم)ة(  ♦���يتعرف 

للجمع بدون احتفاظ ويوظفها؛

حل�صاب  العتيادية  التقنية  ♦���ي�صتعمل 

يف  احتفاظ  بدون  عددين  جمموع 

نطاق الأعداد من 0 اإىل 30.

 20 اإىل   0 من  الأعداد  ♦  تعرف 

وتوظيفها: ت�صمية وكتابة رقمية؛

يتجاوز  ل  عددين  جمموع  ♦��ح�صاب 

جمموعهما 9؛

الن�شاط  املقرتح )حل م�شاألة با�شتعمال التمثيالت لالأعداد(.
■�اللوازم ال�رضورية: قلم ودفرت املتعلم)ة(

■���صيغة العمل: يعمل املتعلمون واملتعلمات يف جمموعات من 4 اإىل 6 تالميذ ح�صب اللوازم املتوفرة.

■� تدبري الن�صاط:

يقرتح الأ�صتاذ)ة( م�صاألة يراها منا�صبة مثل »ميلك الفالح اأحمد 15 خروفا داخل احلظرية و13 خروفا باملزرعة، ما 

هو عدد اخلرفان التي ميلكها اأحمد«.

♦�ينطلق كل متعلم)ة( من مكت�صباته ويقرتح طريقة حلل امل�صاألة ويناق�صها مع اأع�صاء فريقه؛

♦��يحث الأ�صتاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات على ا�صتعمال التمثيالت بالر�صوم اأو الرموز اأو املكعبات والق�صبان؛

♦���يتوج الأ�صتاذ)ة( نتائج الأ�صغال يف املجموعات بتمثيل الأعداد الواردة يف امل�صاألة باملكعبات والق�صبان ثم بجدول 

العد على ال�صبورة:

♦���يناق�س املتعلمون واملتعلمات طريقة جمع العددين حلل امل�صاألة ويثمن الأ�صتاذ)ة( كل املقرتحات ال�صحيحة ويعالج 

الأخطاء املحتملة؛

♦���يقدم الأ�صتاذ)ة( طريقة اجلمع با�صتعمال التقنية العتيادية للجمع با�صتعمال جدول العد: و�صع الوحدات حتت 

الوحدات  دار(  يف  )اأو  حتت  املجموع  وكتابة  الوحدات  جمع  ثم  الع�رصات  حتت  الع�رصات  وو�صع  الوحدات 

وجمع الع�رصات وكتابة اجلمع حتت )اأو يف دار( الع�رصات.

16 الجمع في نطاق الأعداد من 0 اإلى 20الدرس

اأن�شطة البناء

الع�رضات الوحدات

1 5
1 3

+
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اأن�سطــة الرتيي�ض : اأمترن
احل�صاب الذهني:  ➀ قراءة بطاقات الأعداد )من 0 اإىل 10 يف ترتيب تزايدي ثم يف  ترتيب تناق�صي( واإ�صافة العدد 

املكتوب على ال�صبورة ) 10(.

يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 10 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي ثم يف ترتيب تناق�صي(. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

ال�صورة  ويالحظ  امل�صاألة  ن�س  املتعلم)ة(  يقراأ   ❶
ويكمل بكتابة ما ينا�صب : لدينا 5 قطط، التحق بهم 

3 قطط اآخرين. كم اأ�صبح عدد القطط؟
يبداأ باأكرب عدد اأي 5 ونعد 3 مرات وتقول : �صتة، 

�صبعة، ثمانية. وهي طريقة فيها اقت�صادا للجهد اأي 

عو�س اأن نعد من 3 )5 مرات(.

الفرق  يكون  عندما  الطريقة  هذه  فائدة  وتظهر 

اإليه  التطرق  �صيتم  ما  وهو  كبريا  العددين  بني 

با�صتعمال   2+98 نح�صب  اأن  عو�س  حيث  لحقا، 

 98 من  النطالق  ي�صتح�صن  العددي  امل�صتقيم  مثال 

 98 100 وهو جمموع  اإىل  والنتقال نقلتني لن�صل 

و2 وذلك لتفادي النتقال 98 نقلته من 2 اإىل 100. 

ونكون بذلك وظفتا خا�صية التبادلية ب�صكل مفيد.

ي�صتعمل املتعلم)ة( امل�صتقيم العددي ويتنقل من النقطة 

5 ثالث مرات.

جمموع  وبح�صب  الر�صوم  املتعلم)ة(  ي�صتعمل   �❷
14 اإىل ع�رصة واحدة  العدد  بتفكيك  4 و14 وذلك 
بينها واأخريا  فيما  الوحدات  ثم بجمع  و4  وحدات 

ي�صيف اإليها الع�رصة.
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اأن�سطــة الرتيي�ض : اأمترن
احل�صاب الذهني:  ➁ قراءة بطاقات الأعداد )من 0 اإىل 10 يف ترتيب تزايدي ثم يف  ترتيب تناق�صي( واإ�صافة العدد 

املكتوب على ال�صبورة ) 20(.

يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 20 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي ثم يف ترتيب تناق�صي(. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

نفاخات  و5  حمراء  نفاخات   8 اأحمد  لدى   ❸
املجموع؟  يف  تفاحة  من  اأحمد  لدى  كم  خ�رصاء. 

هذا  يف  الرتكيز  ارتاأينا   10 بتكوين  و8   5 جنمع 

الدر�س على تكوين 10 واإ�صافة ما تبقى بعد تفكيك 

اأحد العددين. فما دام نطاق الأعداد حم�صورا يف 

حدود 20 اإذ ل ميكن اقرتاح عملية جمع عددين من 

رقمني لأن املجموع �صيكون اأكرب من 20.

جمع  هو  اقرتانه  ميكن  ما  فكل  النطاق،  هذا  يف 

عددين من رقم واحد واحل�صول على جمموع من 

رقمني حيث �صيتم النتقال من 10.

وهكذا يف هذا املثال : 5+8 ميكن تفكيك 5 اإىل 2+3 

املتبقية   3 اإ�صافة  ثم   10 لتكون   8 اإىل   2 واإ�صافة 

 5+3 اإىل   8 العدد  تفكيك  اأو   13 على  واحل�صول 

واإ�صافة 5 اإىل 5 لتكوين 10 واإ�صافة ما تبقى اأي 3 

واحل�صول كذلك على 13.

الن�صاط لإحاطة  الر�صوم يف هذا  ا�صتعمال  �صيتم   ➍
الأعداد  وكتابة  منها  تبقى  ما  وعد  اأ�صياء   10 كل 

املنا�صبة:

6+8 =

10+4 =14

9+3 =12 9+5 =14
10+2 =12 10+4 =14
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اأن�شطة تقوميية : اأ�شتثمر

احل�صاب الذهني: ➂ ما هما العددان ال�صابق والالحق لعدد معرو�س على البطاقة )من  1 اإىل 10(

يقول الأ�صتاذ)ة( »ما هو العدد الذي ياأتي مبا�رصة قبل العدد املكتوب على البطاقة )من 1 اإىل 10( ؟« يقول املتعلمون 

واملتعلمات العدد ال�صابق للعدد املعرو�س، وذلك بـ»طرح 1 من العدد املعرو�س على البطاقة«، يعاد نف�س الن�صاط 

بالن�صبة للعدد الذي ياأتي مبا�رصة بعد العدد املعرو�س.

❶ يالحظ ال�صور ويعد الأ�صياء ويكتب عددها يف 
كل  يف  الأ�صياء  جمموع  يح�صب  ثم  الفارغ  املكان 

نوع :

10 + .. = .. 10 + 10 = ..

12 + .. = .. 11 + .. = ..

❷ يالحظ اأو�صاع املكعبات والق�صبان ويعد ثم ميالأ 
جدول العد. ويكتب كل عدد يف املكان املنا�صب.

املالئمة  اخلانات  يف  الناق�صة  الأقرا�س  ير�صم   ➌
اأعداد يكمل  الكتابة اجلمعية حتت كل بطاقة  ح�صب 

كتابة الأعداد:

9 + 4 = 13 8 + 4 = 12
10 + 3 = 13 10 + 12 = 12
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اأن�شطة داعمة : »اأمترن من جديد«

احل�صاب الذهني:  ➃ اأ�صئلة ورقة احل�صاب الذهني  رقم )4( بدليل الأ�صتاذ والأ�صتاذة

يطبع الأ�صتاذ)ة( ورقة احل�صاب الذهني رقم )4( من دليل الأ�صتاذ)ة( وي�صتن�صخها بعدد املتعلمني واملتعلمات. يعطي ورقة 

اأنهى  متعلم)ة(  كل  »انطلقوا«.  الأ�صتاذ)ة(:  من  باإ�صارة  التمرين  يبداأ  دقائق.   5 الإجناز يف  مدة  يحدد  متعلم)ة(.  لكل 

عمله يقدم ورقته لالأ�صتاذ)ة(، ي�صجل الأ�صتاذ)ة( ا�صم املتعلم)ة(. بعد 5 دقائق يقول الأ�صتاذ)ة( »انتهى، هاتوا الأوراق« 

ويجمعها.

 10 تكوين  اأي  املنوال  نف�س  على  ي�صري  الن�صاط  هذا   ❶
 6+1 اإىل   7 العدد  تفكيك  يتم   :7+9  : اجلمع حل�صاب  ثم 

للتمكن من اإ�صافة 1 اإىل 9 وتكوين 10 ثم اإ�صافة ما تبقى 

اأي 6 واحل�صول على 16 :

7+9
6+1+9 = 6+10=16
8+7=

5+2+8 = 5+10=15
الأقرا�س  ويلون  لونني  من  قلمني  املتعلم  ي�صتعمل    ❷
الع�رصة يف كل مرة ويكتب العدد املنا�صب يف كل فراغ 

كما يف املثال :

1 + 9 = 10
1 + 9 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10
10 + 5 = 5

فقرة  م�صامني  واملتعلمات  املتعلمون  يالحظ  اأتذكر:  

فهمهم  من  الأ�صتاذ)ة(  ويتاأكد  عنها  ويعربون  “اأتذكر” 
لها. مت الرتكيز يف هذا التذكري على جدول اجلمع بدون 

احتفاظ بحيث ل يفوق املجموع 10. وعلى كيفية و�صع 

عملية اجلمع وح�صاب جمموع العددين 12 و16.

10

1 9
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ورقة احل�شاب الذهني )4( بداية احل�شة اخلام�شة من الدر�س 16
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تقويم تقويم ودعم وتوليف التعلماتالوحدة 4
فاإن تفريغ  املتعلمني واملتعلمات،  16 وتقومي مكت�صبات  اإىل   13 ال�صابقة من  الدرو�س  اأن�صطة  اإجناز جمموع  اإثر  على 

النتائج بوا�صطة بطاقات التقومي الفردية �صي�صاعد الأ�صتاذ)ة( على ك�صف ال�صعوبات التي ما زالت تواجه املتعلمني واملتعلمات 

يف بع�س اجلوانب. وذلك من اأجل اإعطاء الأولوية يف اختيار اأن�صطة الدعم للمهارات والقدرات التي �صجلت اأعلى ن�صبة يف 

خانات »ج« وبعد ذلك يف خانات »ب«، �صواء فيما يتعلق باأن�صطة احل�صاب الذهني اأو مبختلف اأن�صطة املكونات الأخرى.

ويتم هذا الدعم خالل احل�صتني الثانية والثالثة، بعد اإجناز اأن�صطة تقوميية ت�صمح بتفييء املتعلمات واملتعلمني.

تخ�ص�س احل�صة الرابعة لتقومي اأثر الدعم، اأي اإعادة تقومي ما مت دعمه يف احل�صتني ال�صابقتني وعلى �صوء هذا التقومي 

تخ�ص�س احل�صة اخلام�صة ملعاجلة مركزة واإغناء التعلمات.

جتدر الإ�صارة اإىل اأن اأن�صطة هذا الأ�صبوع املقرتحة بالكرا�صة ل يخ�صع ترتيبها بال�رصورة لهذه اجلدولة، واإمنا تبقى 

ال�صالحية لالأ�صتاذ والأ�صتاذة لختيار الأن�صطة التي تفي بالغر�س واملالئمة لنتائج التقوميات.

احل�صاب الذهني: ➀ يقول الأ�صتاذ)ة( »ما هو العدد الذي ياأتي مبا�رصة قبل العدد املكتوب على البطاقة )من 1 اإىل 10(؟« 

يقول املتعلمون واملتعلمات العدد ال�صابق للعدد املعرو�س، وذلك بـ»طرح 1 من العدد املعرو�س على البطاقة«، يعاد 

نف�س الن�صاط بالن�صبة للعدد الذي ياأتي مبا�رصة بعد العدد املعرو�س.

الفور. يظهر  املتعلمون واملتعلمات على  البطاقة«. يجيب  العدد املعرو�س على  اإىل   10 ➁  يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 

هذه  تكرر  الفور.  على  واملتعلمات  املتعلمون  يجيب  تناق�صي(.  ترتيب  يف  ثم  تزايدي  ترتيب  )يف  املوالية  البطاقة 

العملية 11 مرة.

والق�صبان  باملكعبات  التمثيل  املتعلم)ة(  يالحظ   ❶

الكتابة  متثيل  كل  حتت  ويكملون  اأعداد  لأربعة 

 10+10+9 و  و10+2+10   10+3( عدد  لكل  اجلمعية 

و29  )13 و22  10+10+10 ثم يكتبون العدد املمثل  و 

و30(.

ع�رص؛  )اثنا  باحلروف  الأعداد  املتعلم)ة(  يقراأ   ❷

�صبعة  وع�رصون؛  ت�صعة  ثالثون؛  وع�رصون؛  واحد 

29؛  30؛  21؛  )12؛  باحلروف  ويكتبها  وع�رصون(  

.)27

❸ يالحظ املتعلم)ة( ر�صوم خم�صة م�صلعات ويكتب 

عدد اأ�صالع  كل �صكل منها )4؛ 4؛ 3؛ 6؛ 4(.
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احل�صاب الذهني: ➂ يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 20 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على 

الفور. يظهر البطاقة املوالية )يف ترتيب تزايدي ثم يف ترتيب تناق�صي(. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر 

هذه العملية 11 مرة.

 ➃  يقول الأ�صتاذ)ة( »ما هو العدد الذي ياأتي مبا�رصة قبل العدد املكتوب على البطاقة )من 1 اإىل 10( ؟« يقول املتعلمون 

واملتعلمات العدد ال�صابق للعدد املعرو�س، وذلك بـ»طرح 1 من العدد املعرو�س على البطاقة«، يعاد نف�س الن�صاط 

بالن�صبة للعدد الذي ياأتي مبا�رصة بعد العدد املعرو�س.

 ➄  يطبع الأ�صتاذ)ة( ورقة احل�صاب الذهني رقم )5( من دليل الأ�صتاذ)ة( وي�صتن�صخها بعدد املتعلمني واملتعلمات. يعطي 

ورقة لكل متعلم)ة(. يحدد مدة الإجناز يف 5 دقائق. يبداأ التمرين باإ�صارة من الأ�صتاذ)ة(: »انطلقوا«. كل متعلم)ة( 

اأنهى عمله يقدم ورقته لالأ�صتاذ)ة(، ي�صجل الأ�صتاذ)ة( ا�صم املتعلم)ة(. بعد 5 دقائق يقول الأ�صتاذ)ة( »انتهى، هاتوا 

الأوراق« ويجمعها.

 17( حالت  اأربع  يف  عددين  املتعلم)ة(  ➍  يقارن 

ويكتب  و13(   16 و23؛   27 و18؛   30 و21؛ 

الرمز >  اأو <.

❺  يقراأ املتعلم)ة( الأعداد   )25؛ 19؛ 30؛ 3؛ 21؛ 15( 

ويرتبها من   الأ�صغر اإىل الأكرب

)مكعب  جم�صمات   5 ر�صوم  املتعلم)ة(  ❻  يالحظ 

ومتوازي  وكرة  واأ�صطوانة  وخمروط 

تتدحرج  التي  تلك  بخط  ويحيط  امل�صتطيالت( 

)خمروط واأ�صطوانة وكرة(.

اأعمدة  اأربعة  من  جدول  املتعلم)ة(  يالحظ   ❼

وثالثة �صطور لتمثيل ثالثة اأعداد )العمود الأول( 

)العمود  وحدات  ثم  الع�رصة  تلو  ع�رصة  وتفكيكها 

)العمود  ووحدات  ع�رصات  اإىل  وتفكيكها  الثاين( 

الثالث( وكتابتها كتابة رقمية )العمود الرابع(.

للجمع  العتيادية  التقنية  املتعلم)ة(  ي�صتعمل   ❽

حل�صاب املجاميع.
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ورقة احل�شاب الذهني )5( بداية احل�شة اخلام�شة من اأ�شبوع تقومي الوحدة  4
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يتم الرتكيز يف اأن�صطة الدر�س على التعرف على الأعداد من 21 اإىل 50 من خالل ت�صميتها وكتابتها رقميا وحرفيا، 

وذلك بتمثيلها با�صتعمال املكعبات والق�صبان قبل النتقال اإىل متثيلها يف جدول العد كما يتم متثيل عدد معني با�صتعمال 

جداول  با�صتعمال  خمتلفة  بطريقة  اأعداد  وتفكيك  لرتكيب  للمتعلم)ة(  الفر�صة  اإتاحة  ويتم  ر�صوم  اأو  مفردات  اأو  مناذج 

وكتابات جمعية.

امتدادات اأهداف التعلــم تعلمات �سابقة
 0 تعرف الأعداد من  �♦

اإىل 99.

♦��يتعرف الأعداد من 21 اإىل 50 ويوظفها: ت�صمية وكتابة رقمية 

وحرفية؛

♦��يعني اأعدادا طبيعية تقع بني عددين طبيعيني من رقمني، )مثال: 

الأعداد الطبيعية التي تقع بني 38 و43(؛

♦��يتعرف كتابات خمتلفة لنف�س العدد؛

♦��يركب ويفكك عددا �صحيحا بطرق خمتلفة ي�صتعمل فيها اجلمع؛

منها:  خمتلفة،  و�صائل  با�صتعمال  �صحيح  عدد  موقع  ♦��يعني 

ال�رصيط العددي، ال�صبكة...؛

♦�ميثل عددا با�صتعمال مناذج اأو مفردات اأو ر�صوم.

اإىل   0 من  ♦��الأعداد 

وكتابة  قراءة   20
ومتثيال.

■���اليومية: يذكر الأ�صتاذ)ة( ا�صم اليوم ويكتبه على ال�صبورة ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ذكر ا�صم البارحة وا�صم 

الغد.وي�صتثمر كل معطيات تاريخ اليوم ح�صب م�صتوى املتعلمني واملتعلمات وتعلماتهم ال�صابقة.

الن�شاط الأول:�اإن�شاء و كتابة الأعداد من 21 اإىل 50.
■�اللوازم ال�رضورية وتدبري الن�صاط: 

يتم توزيع الأطفال اإىل جمموعات من طفلني اإىل ثالثة اأطفال. تتوفر كل جمموعة على علبة م�صتملة على عدد من 

الأ�صياء ال�صغرية )ما بني 21 و 50( )اأقرا�س اأو خ�صيبات، اأحجار، اأ�صكال…(.

يكلف الطفل الأول من كل جمموعة باملناولت ال�رصورية )التجميع بالع�رصة( مل�صاعدة الطفل الثاين على متثيل ما قام 

به زميله بوا�صطة املكعبات و الق�صبان، ليتمكن الطفل الثالث من ترجمة ما اأجنزه -زمياله اإىل كتابة للعدد الكلي لالأ�صياء.

الع�رصات الوحدات

4 5

تعرف الأعداد من 21 اإلى 50الدرس

تذكير واإر�شادات ديداكتيكية

17

اأن�شطة البناء
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يتم تدوين نتائج كل جمموعة يف جدول على ال�صبورة.

نوؤكد اأن خم�س وحدات واأربع ع�رصات هي 45، نقراأ خم�صة واأربعون.

نطالب الأطفال بكتابة الأعداد املح�صورة بني 34 و 48 على الألواح. ويتم تدوين لئحة الأعداد بعد اإجراء الت�صحيحات 

ويتم تفكيك البع�س من هذه الأعداد دون ترتيب على ال�صكل التايل :

 34 هي اأربع وحدات و 3 ع�رصات  34 = 4 + 30  ؛  34 = 4 + 10 + 10 + 10 

 43 هي اأربع ع�رصات و ثالث وحدات   43= 3  + 40  ؛ 73 = 3 + 10 + 10 + 10 + 10 

 69 هي �صت ع�رصات و ت�صع وحدات  49 = 9 + 40 ؛ 49 = 9 + 10 + 10 + 10 + 10 

الن�شاط الثاين:  
نقدم لالأطفال و�صعية تتطلب حل م�صاألة بتوظيف مكت�صباتهم العددية دون اللجوء اإىل املناولت بوا�صطة اأ�صياء و دون 

ا�صتعمال املربعات و الق�صبان لتمثيل الو�صعية.

ي�صع الأ�صتاذ)ة( 35 قر�صا اأحمر داخل علبة وي�صيف طفل 13 قر�صا اأ�صفر، ي�صاأل الأ�صتاذ)ة( كم يوجد من قر�س 

داخل العلبة ؟

مناق�صة  وتنظيم  عملهم،  نتائج  بعر�س  ملطالبتهم  ق�صرية  ملدة  �صغرية  جمموعات  داخل  للعمل  لالأطفال  املجال  يف�صح 

للتحقق من النتائج باللجوء اإىل املناولت ومتثيل الو�صعية بوا�صطة املكعبات والق�صبان.

تدون النتائج على ال�صبورة، ومن بني النتائج املح�صل عليها نختار الكتابات التي متكن من اإيجاد احلل ب�صهولة و تقودنا 

اإىل الكتابة العتيادية :  3 + 10 + 5 + 10 + 10 + 10

تدون النتيجة يف اجلدول بعد عد الع�رصات و الوحدات.

الع�رصات الوحدات

 4 8
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اأن�سطــة الرتيي�ض : اأمترن
على  املكتــــــوب  العدد  واإ�صافة   تزايدي(  ترتيب  يف   10 اإىل   0 )من  الأعداد  بطاقات  قراءة  �① الذهني:   احل�صاب 

ال�صبورة  )30(

ي�صم الأ�صتاذ)ة( جميع البطاقات اجتاه �صدره، وهي مو�صوعة على بع�صها البع�س يف ترتيب ت�صاعدي. يظهر البطاقة 

الأوىل ويقول »ن�صيف 30 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

ويطالب  اخلرفان  من  جمموعة  املتعلم  يالحظ   ❶
ثم  الألواح،  على  تقدير  كل  وكتابة  عددها  بتقدير 

باللجوء  تقديره  التاأكد من  متعلم)ة( على  يعمل كل 

اإحاطة  اأي جتميع  اأ�صهل طريقة لعد اخلرفان،  اإىل 

كل 10 خرفان بخط لي�صهل عدد جمموعات املكونة 

من 10 خرفان وكتابة العد يف خانة الع�رصات، ثم 

اخلرفان  اأي عد  بالع�رصة  التجميع  بعد  تبقى  ما  عد 

يف  العدد  وكتابة   ،10 اإىل  عددهم  ي�صل  ل  الذي 

خانة الوحدات وميالأ املتعلم كل فراغ. حيث ينجز 

 5 ويتبقى  10 خرفان  من  3 جمموعات  متعلم  كل 

خرفان.

❷ يالحظ التمثيالت والر�صوم ويكمل الكتابة :
ت�صمل الر�صوم يف 3  علب من 10 اأقالم و5 اأقالم 

 10 من  ق�صبان  بـ3  العدد  بهذا  التمثيل  مت  معزولة 

مكعبات و5 مكعبات منف�صلة، ثم الكتابة الآتية : 5 

وحدات و3 ع�رصات.

❸ يكمل املتعلم اجلدول بكتابة كل عدد.
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اأن�شطة  تقوميية وداعمة: اأ�شتثمر
احل�صاب الذهني: ②�قراءة بطاقات الأعداد )من 0 اإىل 10 يف ترتيب تزايدي( واإ�صافة املكتــــــوب على ال�صبورة )40( 

ي�صم الأ�صتاذ)ة( جميع البطاقات اجتاه �صدره، وهي مو�صوعة على بع�صها البع�س يف ترتيب ت�صاعدي. يظهر البطاقة 

الأوىل ويقول »ن�صيف 40 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

❶ يعد املتعلم)ة( البي�س يف كل جمموعة، حيث يتم 
الكتفاء بعد حامالت البي�س من 10 بي�صات وهو 

اأي  املتبقية  البي�صات  الع�رصات وعدد  ما ميثل عدد 

تلك التي ميثل عددها عدد الوحدات ثم يتم مقارنة 

كل عددين مبقارنة الع�رصات. ويف حال ت�صاويهما 

ثم مقارنة الوحدات؛

❷ ي�صتعمل املتعلم)ة( املكعبات والق�صبان ويعد كل 
الأ�صغر  من  الأعداد  يرتب  ثم  مكعبات  جمموعة 

اإىل الأكرب.

❸ يكتب كل عدد يف �صل�صلة الأعداد من 90 اإىل 42.
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يتم الرتكيز يف اأن�صطة الدر�س على التعرف على الأعداد من 51 اإىل 99 من خالل ت�صميتها وكتابتها رقميا وحرفيا، 

با�صتعمال  يتم متثيل عدد معني  العد كما  اإىل متثيلها يف جدول  النتقال  قبل  املكعبات والق�صبان  با�صتعمال  بتمثيلها  وذلك 

جداول  با�صتعمال  خمتلفة  بطريقة  اأعداد  وتفكيك  لرتكيب  للمتعلم)ة(  الفر�صة  اإتاحة  ويتم  ر�صوم  اأو  مفردات  اأو  مناذج 

وكتابات جمعية.

امتدادات اأهداف التعلــم تعلمات �سابقة
 0 تعرف الأعداد من  �♦

اإىل 99 بال�صنة الثانية.

♦��يتعرف الأعداد من 51 اإىل 99 ويوظفها: ت�صمية وكتابة رقمية 

وحرفية؛

♦��يعني اأعدادا طبيعية تقع بني عددين طبيعيني من رقمني، )مثال: 

الأعداد الطبيعية التي تقع بني 38 و43(؛

♦��يتعرف كتابات خمتلفة لنف�س العدد؛

♦��يركب ويفكك عددا �صحيحا بطرق خمتلفة ي�صتعمل فيها اجلمع؛

منها:  خمتلفة،  و�صائل  با�صتعمال  �صحيح  عدد  موقع  ♦��يعني 

ال�رصيط العددي، ال�صبكة...؛

♦�ميثل عددا با�صتعمال مناذج اأو مفردات اأو ر�صوم.

اإىل   0 من  ♦��الأعداد 

وكتابة  قراءة   50
ومتثيال.

■���اليومية: يذكر الأ�صتاذ)ة( ا�صم اليوم ويكتبه على ال�صبورة ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ذكر ا�صم البارحة وا�صم 

الغد.وي�صتثمر كل معطيات تاريخ اليوم ح�صب م�صتوى املتعلمني واملتعلمات وتعلماتهم ال�صابقة.

الن�شاط الأول:�اإن�شاء و كتابة الأعداد من 31 اإىل 99.
■�اللوازم ال�رضورية وتدبري الن�صاط: 

يتم توزيع الأطفال اإىل جمموعات من طفلني اإىل ثالثة اأطفال. تتوفر كل جمموعة على علبة م�صتملة على عدد من 

الأ�صياء ال�صغرية )ما بني 31 و 99( )اأقرا�س اأو خ�صيبات، اأحجار، اأ�صكال…(.

يكلف الطفل الأول من كل جمموعة باملناولت ال�رصورية )التجميع بالع�رصة( مل�صاعدة الطفل الثاين على متثيل ما قام 

به زميله بوا�صطة املكعبات و الق�صبان، ليتمكن الطفل الثالث من ترجمة ما اأجنزه -زمياله اإىل كتابة للعدد الكلي لالأ�صياء.

الع�رصات الوحدات

7 3

تعرف الأعداد من 51 اإلى 99الّدْرُس

تذكير واإر�شادات ديداكتيكية

18

اأن�شطة البناء



171

يتم تدوين نتائج كل جمموعة يف جدول على ال�صبورة.

نوؤكد اأن ثالث وحدات و�صبع ع�رصات هي 73، نقراأ ثالثة و �صبعون.

نطالب الأطفال بكتابة الأعداد املح�صورة بني 64 و 73 على الألواح. ويتم تدوين لئحة الأعداد بعد اإجراء الت�صحيحات 

ويتم تفكيك البع�س من هذه الأعداد دون ترتيب على ال�صكل التايل :

 64 هي اأربع وحدات و 6 ع�رصات  64 = 4 + 60  ؛  64 = 4 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10

 73 هي �صبع ع�رصات و ثالث وحدات   73= 3  + 70  ؛ 73 = 3 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10

 69 هي �صت ع�رصات و ت�صع وحدات  69 = 9 + 60 ؛ 69 = 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10

الن�شاط الثاين:  
نقدم لالأطفال و�صعية تتطلب حل م�صاألة بتوظيف مكت�صباتهم العددية دون اللجوء اإىل املناولت بوا�صطة اأ�صياء و دون 

ا�صتعمال املربعات و الق�صبان لتمثيل الو�صعية.

ي�صع الأ�صتاذ)ة( 53 قر�صا اأحمر داخل علبة و ي�صيف طفل 32 قر�صا اأ�صفر، ي�صاأل الأ�صتاذ)ة( كم يوجد من قر�س 

داخل العلبة ؟

مناق�صة  وتنظيم  عملهم،  نتائج  بعر�س  ملطالبتهم  ق�صرية  ملدة  �صغرية  جمموعات  داخل  للعمل  لالأطفال  املجال  يف�صح 

للتحقق من النتائج باللجوء اإىل املناولت ومتثيل الو�صعية بوا�صطة املكعبات والق�صبان.

تدون النتائج على ال�صبورة، ومن بني النتائج املح�صل عليها نختار الكتابات التي متكن من اإيجاد احلل ب�صهولة و تقودنا 

اإىل الكتابة العتيادية : 2 + 10 + 10 + 10 + 3 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10

تدون النتيجة يف اجلدول بعد عد الع�رصات و الوحدات.

الع�رصات الوحدات

 8 5
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اأن�سطــة الرتيي�ض : اأمترن
احل�صاب الذهني: 

➀�قراءة بطاقات الأعداد )من 0 اإىل 10 يف ترتيب تزايدي( واإ�صافة  العدد املكتوب على ال�صبورة  )50(

يظهر  تزايدي.  ترتيب  يف  البع�س  بع�صها  على  مو�صوعة  وهي  �صدره،  اجتاه  البطاقات  جميع  الأ�صتاذ)ة(   ي�صم 

الفور.  واملتعلمات على  املتعلمون  يجيب  البطاقة«.  املعرو�س على  العدد  اإىل   50 »ن�صيف  ويقول  الأوىل  البطاقة 

يظهر البطاقة املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

② قراءة بطاقات الأعداد )من 0 اإىل 10 يف ترتيب تزايدي( واإ�صافة العدد املكتوب على ال�صبورة )60(

يظهر  تزايدي.  ترتيب  يف  البع�س  بع�صها  على  مو�صوعة  وهي  �صدره،  اجتاه  البطاقات  جميع  الأ�صتاذ)ة(   ي�صم 

الفور.  واملتعلمات على  املتعلمون  يجيب  البطاقة«.  املعرو�س على  العدد  اإىل   60 »ن�صيف  ويقول  الأوىل  البطاقة 

يظهر البطاقة املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

❶  يالحظ املتعلمون واملتعلمات ال�صورة ويكتبون ما 

ينا�صب يف كل حالة: �صحن اللفت اأثقل من حبتي 

اللفت.  �صندوق  من  اأخف  اللفت  �صحن  اللفت. 

�صحن اللفت له نف�س كتلة ال�صنجات الثالثة.

اخلانة  يف   x عالمة  ويكتبون  ال�صور  ❷  يالحظون 

تفاحة  من  اأثقل  التفاح  �صلة  حالة:  كل  يف  املنا�صبة 

اأثقل من حبة القرع  واحدة. حبة القرع الكبرية 

ال�صغرية. حبة البطيخ الأحمر اأثقل من جزء من 

حبة البطيخ.

❸  يالحظون كل ميزان ويكتبون ما ينا�صب:

 التفاح له نف�س كتلة الطماطم. الربتقال اأخف من 

يتاأكد  الباذجنان.  من  اأثقل  والبطاط�س  اجلزر 

الأ�صتاذ)ة( من اأن املتعلمني واملتعلمات انتبهوا  اإىل 

كفتي امليزان واإىل عقرب امليزان وا�صتوعبوا اأن 

نحو  مييل  والعقرب  الأخف  هي  املرتفعة  الكفة 

الكفة الأثقل.
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اأن�شطة  تقوميية وداعمة: اأ�شتثمر
احل�صاب الذهني:

③ اأ�صئلة ورقة احل�صاب الذهني  رقم )6( بدليل الأ�صتاذ والأ�صتاذة
يطبع الأ�صتاذ)ة( ورقة احل�صاب الذهني رقم )6( من دليل الأ�صتاذ)ة( وي�صتن�صخها بعدد املتعلمني واملتعلمات. يعطي ورقة 

اأنهى  متعلم)ة(  كل  »انطلقوا«.  الأ�صتاذ)ة(:  من  باإ�صارة  التمرين  يبداأ  دقائق.   5 يف  الإجناز  مدة  يحدد  متعلم)ة(.  لكل 

عمله يقدم ورقته لالأ�صتاذ)ة(، ي�صجل الأ�صتاذ)ة( ا�صم املتعلم)ة(. بعد 5 دقائق يقول الأ�صتاذ)ة( »انتهى، هاتوا الأوراق« 

ويجمعها.

و3  و2   1 الأعداد  واملتعلمات  املتعلمون  ❶  يكتب 

لرتتيب النحلة والدجاجة واخلروف من الأخف 

اإىل الأثقل.

كل  يف  والعقرب  ميزان  كل  كفتي  ❷  يالحظون 

مكتوب:  هو  ما  ويقراأون  ويالحظون  ميزان 

العلبة اخل�رصاء اأخف من العلبة الزرقاء والعلبة 

ويلونون  ال�صفراء  العلبة  كتلة  نف�س  لها  احلمراء 

تبعا لذلك علبتي كل ميزان.

❸� يالحظ املتعلمون واملتعلمات و�صع كل طفلني يف 

x  يف  العالمة  اأرجوحة على حدة وي�صعون  كل 

اخلانة املنا�صبة: �صارة اأخف من خديجة: �صحيح. 

�صارة اأثقل من مهدي: خطاأ. خديجة هي الأخف: 

هي  �صارة  �صارة.  من  اأثقل  خديجة  لأن  خطاأ. 

الأثقل : خطاأ. لأن �صارة اأخف من مهدي. لكي 

يكون طفل )اأو طفلة( هو الأخف ينبغي اأن يكون 

ذلك  بعد  يرتبون  حدة.  على  طفل  كل  من  اأخف 

الأطفال والطفالت من الأثقل اإىل الأخف: مهدي 

الأثقل  اإذن هو  �صارة  واأثقل من  اأثقل من خديجة 

الأطفال  ترتيب  اإذن  �صارة.  من  اأثقل  وخديجة 

 - مهدي  هو:  الأخف  اإىل  الأثقل  من  والطفالت 

خديجة - �صارة.

 

اأتذكر:  يت�صمن هذا الركن املفاهيم وامل�صطلحات والقواعد وكل ما يجب اأن ي�صبطه املتعلم)ة( بلون مغاير داخل اإطارات 

وكذلك املفاهيم وامل�صطلحات العلمية باللغة العربية وما يقابلها من م�صطلحات باللغة الفرن�صية.
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ورقة احل�شاب الذهني )6( بداية احل�شة اخلام�شة لدعم الدر�شني 17 و 18

َ
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امتدادات اأهداف التعلــم تعلمات �سابقة
وترتيب  مقارنة  �♦

 99 اإىل   0 من  الأعداد 

بال�صنة الثانية

♦�يقارن عددين �صحيحني با�صتعمال املفردات والرموز؛

♦�يرتب جمموعة من الأعداد ال�صحيحة تزايديا وتناق�صيا؛

♦�يوؤطر عددا �صحيحا بعددين �صحيحني؛

♦�يقارن ويرتب عددين با�صتعمال رموز املقارنة     )< و> و=(؛

♦�يتعرف العدد املجهول اأو العملية املجهولة )�صمن تعبري عددي 

اأو جدول/ �صل�صلة من الأعداد(.

وترتيب  ♦  مقارنة 

الأعداد من 0 اإىل 30 

�مقارنة جماميع. الأول:  ◆ الن�شاط 
■��اللوازم ال�رضورية: قطع نقدية من فئة 50 �صنتيما، 20 �صنتيما، 10 �صنتيمات و 5 �صنتيمات.

■���صيغة العمل:  عمل ثنائي.

■�تدبري الن�صاط : يطالب كل طفل اأو طفلة يجل�س على ميني الطاولة بت�صكيل جمموعة من القطع النقدية. 

ويطالب الطفل اجلال�س على ي�صار الطاولة بت�صكيل جمموعة القطع النقدية. 

مطالبة الأطفال باإيجاد من يتوفر على اأكرب عدد من ال�صنتيمات وكتابة املجاميع املمثلة للو�صعية وو�صع الرمز املنا�صب  

وذلك على الألواح : 10 + 10 + 20 + 20 + 20  >  10 + 10 + 20 + 50

ا�صتثمار الن�صاط جماعيا مع مطالبة الأطفال بتربير اأجوبتهم. 

الثاين:  التعداد تزايديا وتناق�صيا ◆ الن�شاط 
■� تدبري الن�صاط:

♦�مطالبة الأطفال بالعد تزايديا بـ  2 من 40 اإىل 90 ؛ ♦�مطالبة الأطفال بالعد تزايديا بـ 1 من 50 اإىل 99 ؛

♦�مطالبة الأطفال بالعد تزايديا بـ10  من 10 اإىل 90 ؛ ♦ مطالبة الأطفال بالعد تزايديا بـ  5 من 30 اإىل 70 ؛

♦�مطالبة الأطفال بالعد تناق�صيا بـ 1 من 95 اإىل 45 ؛ ♦�مطالبة الأطفال بالعد تزايديا بـ 10 من 2 اإىل 92 ؛

♦�مطالبة الأطفال بالعد تناق�صيا  بـ 10 من 91 اإىل 1. ♦�مطالبة الأطفال بالعد تناق�صيا بـ 5 من 85 اإىل 35 ؛

الثالث:  ◆  الن�شاط 
اإمالء 5 اأعداد اأ�صغر من 100، و مطالبة كل طفل بكتابتها على لوحته و بعد ذلك ترتيبها تزايديا با�صتعمال الرمز 

املنا�صب. اإعادة الن�صاط عدة مرات مع اإمالء اأعداد اأخرى ومطالبة املتعلمني واملتعلمات برتتيبها تناق�صيا و تزايديا.

مقارنة الأعداد من 0 اإىل 99الدرس 19

اأن�شطة البناء
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اأن�سطــة الرتيي�ض : اأمترن
احل�صاب الذهني: 

➀ قراءة بطاقات الأعداد )من 0 اإىل 10 يف ترتيب تزايدي( واإ�صافة  العدد املكتوب على ال�صبورة  )70(

ي�صم الأ�صتاذ)ة( جميع البطاقات اجتاه �صدره، وهي مو�صوعة على بع�صها البع�س يف ترتيب تزايدي. يظهر البطاقة 

الأوىل ويقول »ن�صيف 70 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

❶ يعد املتعلم)ة( عدد اأقالم خديجة وعدد اأقالم كرمي 

من خالل عد العلب من ع�رصة اأقالم وعد الأقالم 

املتبقية، ويقارن العددين ويحيط اأكرب عدد.

لدى كل طفل  الدراهم  تعداد  الن�صاط يف  يتمثل  �❷

 10 فئة  من  النقدية  القطع  عد  خالل  من  طفلة  اأو 

دراهم ثم القطع النقدية من فئة درهم واحد عند كل 

طفلة اأو طفل ويكتب كل عدد باعتبار مبلغ الدراهم 

ويقارن بني املبالغ ويحيط بخط ا�صم من لديه اأكرب 

مبلغ اأي اأكرب عدد من الدراهم ثم يرتب املبالغ من 

الأكرب اإىل الأ�صغر. من خالل امل�صالة املقدمة يتبني 

عدد  اأكرب  من  دائما  يتكون  ل  مايل  مبلغ  اأكرب  اأن 

من القطع النقدية ذلك اأن القطعة 10 دراهم تعادل 

10قطع من درهم واحد هكذا فالرقم 8 يف العدد 81 
68 قيمته هي  8 يف العدد  80 بينما الرقم  قيمته هي 

8 فقط.
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اأن�شطة  تقوميية وداعمة: اأ�شتثمر
احل�صاب الذهني: 

② قراءة بطاقات الأعداد )من 0 اإىل 10 يف ترتيب تزايدي( واإ�صافة العدد املكتوب على ال�صبورة )80(

ي�صم الأ�صتاذ)ة( جميع البطاقات اجتاه �صدره، وهي مو�صوعة على بع�صها البع�س يف ترتيب ت�صاعدي. يظهر البطاقة 

الأوىل ويقول »ن�صيف 80 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

❶  ي�صتعمل املتعلم)ة( املكعبات والق�صبان ملقارنة كل 

عددين با�صتعمال الرموز < اأو > اأو =.

مرتبة  اأعداد  �صل�صلة  يف  املجهول  العدد  يتعرف   ➌
من الأ�صغر اإىل الأكرب، ويكتبه يف اخلانة املنا�صبة.

وذلك  خانة،   كل  يف  املنا�صب  العدد  يكتب  �❸

لتاأطري عدد �صحيح بعددين �صحيحني. واملطلوب 

 90 ا�صتعمال كل عدد مرة واحدة، نبداأ بالعدد  هو 

ونكتبه لتاأطري 85 باعتباره اأكرب منه، ثم ن�صطبه يف 

الالئحة.

لتاأطري  ونكتبه   80 وهو  الثاين  العدد  اإىل  وننتقل 

العدد  اإىل  ننتقل  ثم  الالئحة  ن�صطبه يف  ثم   76 العدد 

70 وهكذا...

اأتذكر: يتناول التذكري طريقة مقارنة عددين من رقمني حيث نبداأ مبقارنة الع�رصات وعندما يكون للعددين نف�س عدد 

الع�رصات نقارن الوحدات. كما ي�صم م�صطلحات باللغة العربية وما يقابلها باللغة الفرن�صية.
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يتمكن املتعلم)ة( من تعرف امل�صتقيم والقطعة عن طريق اإجراءات عملية يتم فيها ا�صتعمال امل�صطرة، وهو ما يتطلب 

الدقة يف احلركة ويطرح عدة �صعوبات بالن�صبة له يف هذا ال�صن. لهذا ينبغي م�صاعدة كل متعلم)ة( على ال�صتعمال املالئم 

لها، يف ر�صم خطوط م�صتقيمة. وهذا الدر�س مقدمة لأن�صطة �صيطور فيها املتعلمون مهاراتهم وقدراتهم على ر�صم اأ�صكال 

هند�صية.

يحر�س الأ�صتاذ)ة( على اأن تكون الأدوات )امل�صطرة، قلم الر�صا�س،…( يف حالة جيدة واأن تكون الطاولة التي 

اأو  اأدواتهم على دفاتر  يكتب املتعلم)ة( يف حالة جيدة كذلك وخالية من احلفر واإل ا�صتعان املتعلمون واملتعلمات بو�صع 

كتب.

اإن ال�صعوبات التي قد ي�صادفها املتعلم)ة( يف ا�صتعمال امل�صطرة ميكن جتاوزها با�صتعمال امل�صطرة ب�صكل متكرر ويف 

منا�صبات متعددة : و�صع �صطر حتت العنوان، حتت التاريخ،… وفيما يلي مناذج من بني هذه ال�صعوبات : 

♦�ل ي�صع املتعلم)ة( امل�صطرة على النقطتني ب�صكل مالئم :

♦�ل ي�صع اأ�صابعه على امل�صطرة ب�صكل مالئم : اأحد الأ�صابع يتجاوز امل�صطرة.

♦�ير�صم امل�صتقيم على مرحلتني : ير�صم اجلزء الأول ويتوقف ثم ير�صم اجلزء الثاين.

♦�ل ينطبق راأ�س القلم على حافة امل�صطرة.

امتدادات اأهداف التعلــم تعلمات �سابقة
♦��ر�صم اأ�صكال هند�صية على الرتبيعات: 

املنحني،  اخلط  امل�صتقيم،  اخلط 

املربع، امل�صتطيل، املثلث.

نقطتني  بني  خطا  املتعلم)ة(  ♦��ير�صم 

با�صتعمال امل�صطرة؛

با�صتعمال  م�صتقيمة  خطوطا  ♦��ير�صم 

امل�صطرة؛

مغلقة  منحنية  خطوطا  ♦��يقارن 

وخطوطا  مغلقة  منك�رصة  وخطوطا 

م�صتقيمة  وخطوطا  مفتوحة  منحنية 

وير�صمها.

الأ�صكال  مميزات  بع�س  ♦  حتديد 

الهند�صية؛

من  انطالقا  الهند�صي  ال�صكل  ت�صمية  �♦

خ�صائ�صه؛

الهند�صية  الأ�صكال  ومقارنة  ♦��تعرف 

)اخلط امل�صتقيم، املربع، امل�صتطيل، 

املثلث(؛

♦��متييز اأ�صكال هند�صية م�صتوية انطالقا 

)�صكل،  ملحوظة  خ�صائ�س  من 

اأ�صالع...(.

ا�شتعمال الم�شطرةالدرس

تذكير واإر�شادات ديداكتيكية

20
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■���اليومية: يذكر الأ�صتاذ)ة( ا�صم اليوم ويكتبه على ال�صبورة ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ذكر ا�صم البارحة وا�صم 

الغد.وي�صتثمر كل معطيات تاريخ اليوم ح�صب م�صتوى املتعلمني واملتعلمات وتعلماتهم ال�صابقة.

الن�شاط الأول املقرتح )ر�شم خط م�شتقيم(.
■��اللوازم ال�رضورية: م�صطرة، قلم، ممحاة، ورقة بي�صاء اأو دفرت املتعلم)ة(

■���صيغة العمل: عمل فردي.

■� تدبري الن�صاط:

♦��ي�صاأل الأ�صتاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات : ِل ت�صلح هذه الأدوات ؟

♦��يرتك لهم الفر�صة للتعبري ويركز على دور امل�صطرة؛

♦���يطلب منهم ر�صم خطوط م�صتقيمة با�صتعمال امل�صطرة وقلم الر�صا�س، ثم ي�صاعدهم ويوجههم ويوؤكد على النقط 

التالية : 

♦��ي�صعون امل�صطرة على الورقة وي�صعون اأ�صابع اليد عليها يف الو�صط.

♦��ي�صعون راأ�س القلم على جانب امل�صطرة وير�صمون خطوطا م�صتقيمة.

♦��يالحظ الأ�صتاذ)ة( اإنتاجات كل متعلم)ة( ويركز على النقط التالية : 

♦���اخلطوط التي ينبغي ر�صمها لي�صت بال�رصورة يف اجتاه جوانب اأو حدود الورقة ميكن اأن تكون هذه اخلطوط 

مائلة.

♦��يجب رفع القلم قبل الو�صول اإىل حافة امل�صطرة.

♦��ير�صم الأطفال خطا بدون توقف وبدون اإعادة ر�صم نف�س اخلط مرة ثانية وبدون اأن يعودوا اإىل الوراء.

الن�شاط الثاين املقرتح )ر�شم خط م�شتقيم بني نقطتني(.
■��اللوازم ال�رضورية: م�صطرة، قلم، ممحاة، ورقة بي�صاء اأو دفرت املتعلم)ة(

■���صيغة العمل: عمل فردي.

■� تدبري الن�صاط:

♦���يطلب الأ�صتاذ)ة( من كل متعلم)ة( ربط نقط ورقة الدفرت با�صتعمال قلم الر�صا�س وامل�صطرة لر�صم اأ�صكال يختارها 

الأطفال ب�صكل حر.

♦��يقرتح �صكال اأو �صكلني ويعيد التذكري بكيفية ا�صتعمال امل�صطرة. وير�صم كل متعلم)ة( اأ�صكال مماثلة.

♦��يالحظ عمل املتعلمني ويوجههم وي�صحح الأخطاء.

♦��يعر�س بع�س اإنتاجاتهم على باقي الق�صم.

♦���ينبغي اأي�صا اإعادة الن�صاط املقرتح با�صتعمال ورقة منقطة اأخرى مع الرتكيز على ال�صعوبات التي �صادفها بع�س 

املتعلمني واملتعلمات �صابقا.

اأن�شطة البناء
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اأن�سطــة الرتيي�ض : اأمترن
90 يف ترتيب تزايدي( واإ�صافة العدد املكتوب على ال�صبورة  0 اإىل  )من  ➀ قراءة بطاقات الأعداد  الذهني:  احل�صاب 

.)90(

ي�صم الأ�صتاذ)ة( جميع البطاقات اجتاه �صدره، وهي مو�صوعة على بع�صها البع�س يف ترتيب تزايدي. يظهر البطاقة 

الأوىل ويقول »ن�صيف 90 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 10 مرات )من 0 اإىل 9(.

اأ�صجار  فيها  حديقة  م�صهــــد  املتعلم)ة(  يالحظ   ❶
يتاأهب  وطفل  الأطفال  لألعاب  وجانب  واأزهار 

لدخول احلديقة عرب ممر. هذا املمر يعرب 11 نقطة 

الثالثة  النقط  لربط  خطني  ر�صم  مت  بينها.  ويربط 

ر�صم  لإمتام  مت�صلة  غري  نقط  ثمان  وبقيت  الأوىل 

ر�صم  يكمل  اأن  هو  املتعلم)ة(  من  املطلوب  املمر. 

8 خطوط  امل�صطرة. بحيث �صري�صم  با�صتعمال  املمر 

اأن  ينبغي  نقطتني.  منها  واحد  كل  يربط  م�صتقيمة 

قلم  ي�صتعمل  اأن  متعلم)ة(  كل  من  الأ�صتاذ)ة(  يطلب 

الأول  اخلط  ر�صم  على  يقت�رص  واأن  الر�صا�س 

وذلك  الر�صم  ملوا�صلة  الأ�صتاذ)ة(  اإ�صارة  وانتظار 

متعلم)ة(  كل  عمل  مراقبة  من  الأ�صتاذ)ة(  لتمكن 

يف  يكررها  ل  حتى  اأخطائه  وت�صحيح  وم�صاعدته 

ر�صم اخلط املوايل. 

❷ يالحظ املتعلم)ة( �صورة طفلة تلعب كرة امل�رصب 
و�صورة طفل يلعب كرة ال�صلة و�صورة طفل يلعب 

دراجة.  لركوب  تتاأهب  طفلة  و�صورة  القدم  كرة 

املطلوب من املتعلم)ة( هو ر�صم خط م�صتقيم بني كل 

)امل�رصب وكرة امل�رصب؛  نقطتني لهما اللون نف�صه 

ال�صلة وكرة ال�صلة؛ قدم الطفل وكرة القدم؛ الدراجة 

 4 اختيار  الن�صاط  هذا  يف  تعمدنا  وقد  والطفلة. 

خطوط يف اجتاهات  خمتلفة: عمودي؛ اأفقي؛ مائل 

عن اليمني؛ مائل عن الي�صار.
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اأن�شطة  تقوميية وداعمة: اأ�شتثمر

احل�صاب الذهني: ➁ ما هما العددان اللذان ميكن احل�صول بهما على العدد 9؟

لتفكيك العدد 9، ن�صتعمل بطاقتني من بني 3 بطاقات من 1 اإىل 3. يكتب الأ�صتاذ)ة( العدد 9 على ال�صبورة وي�صاأل »ما 

هما العددان اللذان ميكن اأن نح�صل بهما على العدد 9 ؟«. يجيب املتعلمون واملتعلمات فورا. »8« بالن�صبة للبطاقة 1؛ »7« 

بالن�صبة للبطاقة 2. »6« بالن�صبة للبطاقة 3.

➂ اأ�صئلة ورقة احل�صاب الذهني  رقم )7( بدليل الأ�صتاذ والأ�صتاذة
يطبع الأ�صتاذ)ة( ورقة احل�صاب الذهني رقم )7( من دليل الأ�صتاذ)ة( وي�صتن�صخها بعدد املتعلمني واملتعلمات. يعطي ورقة 

اأنهى  متعلم)ة(  كل  »انطلقوا«.  الأ�صتاذ)ة(:  من  باإ�صارة  التمرين  يبداأ  دقائق.   5 يف  الإجناز  مدة  يحدد  متعلم)ة(.  لكل 

عمله يقدم ورقته لالأ�صتاذ)ة(، ي�صجل الأ�صتاذ)ة( ا�صم املتعلم)ة(. بعد 5 دقائق يقول الأ�صتاذ)ة( »انتهى، هاتوا الأوراق« 

ويجمعها.

غري  م�صتقيمة  خطوط   5 ر�صم  املتعلم)ة(  يالحظ   ❶
اإمتام  منه  املطلوب  بحيث مت حمو و�صطها.  مكتملة 

ر�صم اخلطوط با�صتعمال امل�صطرة. 

❷ يالحظ املتعلم)ة( ر�صم خط متقطع مركب من خط 
منك�رص وخط منحن. املطلوب منه التمييز بني اخلط 

امل�صتقيم واملنحني ور�صم اخلطوط امل�صتقيمة بامل�صطرة 

واإمتام الر�صم بالقلم فقط لر�صم اخلط املنحني.

عن  اإطار  داخل  رباعي  ر�صم  املتعلم)ة(  يالحظ   ➌
اليمني كمثال، ويكمل نف�س الر�صم عن الي�صار وذلك 

بر�صم 3 خطوط م�صتقيمة يربط كل منها بني نقطتني 

حمددتني با�صتعمال امل�صطرة.

مكتمل  غري  م�صتقيم  خط  ر�صم  املتعلم)ة(  يالحظ   ➍
بحيث مت حمو و�صطه عن الي�صار واإمتام الر�صم عن 

اخلطوط  بني  بدقة  الربط  يتم  )ل  خطاأ  فيه  اليمني 

ت�صحيح  منه  املطلوب  واحد(.  خط  على  للح�صول 

اخلطاإ.

اأتذكر: يالحظ املتعلمون واملتعلمات م�صامني فقرة “اأتذكر” ويعربون عنها ويتاأكد الأ�صتاذ)ة( من فهمهم لها. مت الرتكيز 

يف هذا التذكري على كيفية ا�صتعمال امل�صطرة والتحقق من و�صعها لر�صم خط بني نقطتني.
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تعترب التقنية العتيادية للجمع من اأهم الكفايات الأ�صا�صية التي ينبغي تطويرها لدى املتعلم )ة( ابتداء من ال�صنة الأوىل 

بعني  ياأخذ  اأن  ينبغي  التقدمي  هذا  اأن  غري  جمع،  عمليات  اإجناز  عرب  حلها  يتم  و�صعيات  تقدمي  يبداأ  وبالتايل  البتدائية، 

العتبار مبداأين اأ�صا�صيني:

✺� ينبغي اأن يكون للتقنية العتيادية للجمع امل�صتعملة من طرف املتعلم )ة( دللة لديه، مبعنى اأن تكون هذه التقنية نتيجة 

نهائية ملناولت ت�صاعد على منحه معنى حقيقيا؛

✺� التقنية العتيادية لي�صت دائما الأداة الوحيدة لإجناز ح�صابات ب�صيطة. يلجاأ الطفل )ة( اإىل هذه التقنية عندما تعوزه 

احل�صابات الأخرى، اأما اإذا توفرت اإمكانيات اأخرى للح�صاب فالأولية ينبغي اأن تكون لهذه احل�صابات، فال ينبغي 

39+10، لهذا ينبغي تقدمي احل�صاب الأفقي واللجوء اإىل تفكيك العددين اإىل وحدات  اأن نطلب اإجناز ح�صاب  مثال 

وع�رصات وذلك موازاة مع التقنية العتيادية.

ينبغي ا�صتح�صار التعليمات ذات الطابع والأهداف املنهجية والإ�صرتاتيجية:

✺ منذجة ن�س م�صاألة ) ترجمة عبارات لغوية يف ن�س امل�صاألة اإىل كتابة ريا�صياتية(؛

✺�ا�صتخراج املعطيات املالئمة للحل؛

✺ انتقاء التعلمات التي �صتوظف يف احلل؛

✺ التخطيط لالإجابة عن �صوؤال، �صمن  م�صاألة ريا�صياتية ي�صتوجب حله يف مرحلة؛

✺ حل م�صاألة ت�صتدعي توظيف اأكرث من مو�صوع تعلم من مو�صوعات التعلم اخلا�صة بوحدة.

امتدادات اأهداف التعلم تعلمات �سابقة

باحتفاظ  عددين  جمموع  ح�صاب 

 99 اإىل   0 من  الأعداد  نطاق  يف 

با�صتعمال التقنية العتيادية.

على  احتفاظ  بدون  اجلمع  تقنية  ♦   توظيف 

جدول العد؛

بدون  للجمع  العتيادية  التقنية  ♦  تعرف 

احتفاظ وتوظيفها؛

♦   ا�صتعمال التقنية العتيادية حل�صاب جمموع 

الأعداد  نطاق  يف  احتفاظ  بدون  عددين 

من 0 اإىل 99

بدون  العتيادية  التقنية  تعرف   ♦

احتفاظ وتوظيفها

العتيادية  التقنية  ا�صتعمال   ♦

بدون  عددين  جمموع  حل�صاب 

 0 من  الأعداد  نطاق  يف  احتفاظ 

اإىل 30

جمع الأعداد من 0 اإلى 99 دون احتفاظالدرس

تذكير واإر�شادات ديداكتيكية
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■���اليومية: يذكر الأ�صتاذ)ة( ا�صم اليوم ويكتبه على ال�صبورة ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ذكر ا�صم البارحة وا�صم 

الغد.وي�صتثمر كل معطيات تاريخ اليوم ح�صب م�صتوى املتعلمني واملتعلمات وتعلماتهم ال�صابقة.

ح�شابية. م�شاألة  حل  املقرتح:  ◆ الن�شاط 
■�اللوازم ال�رضورية: مكعبات وق�صبان ور�صوم

■��صيغة العمل:   عمل جماعي

■�تدبري الن�صاط:  ي�صع الأ�صتاذ)ة( 23  مكعبا داخل علبة وهو يعدها واحدا واحدا، ثم يطالب متعلما)ة( بتعداد  15 مكعبا 

مع و�صعها داخل نف�س العلبة.

يطالب الأ�صتاذ)ة( املتعلمني باإيجاد جمموع املكعبات داخل العلبة. بعد اأن يتم تقدمي بطاقة كبرية مر�صوم عليها اجلدول 

التايل اأو ر�صمه على ال�صبورة.

23 15
28

يتم فتح نقا�س حول كتابة الأعداد يف اخلانات والعالقات بني الأعداد الثالثة. بعد ذلك يتم تقدمي بطاقة على �صكل مل�صق 

اأو ر�صم على ال�صبورة على ال�صكل التايل:

يطالب الأ�صتاذ)ة( متعلمني بر�صم عدد من الأقرا�س يف كل خانة من اخلانتني اأعلى اجلدول. ير�صم الأول 28 قر�صا 

وير�صم الثاين 23 قر�صا. ويطالب الآخرين بتعداد الأقرا�س يف كل جمموعة، ويتم اقرتاح التجميع بـ 10 لت�صهيل عملية 

التعداد وتتم كتابة كل عدد يف اخلانة املنا�صبة كالآتي:

28 24
52

حل�صاب جمموع الأقرا�س تتاح الفر�صة للمتعلمني لتقدمي مقرتحاتهم.

اأن�شطة البناء
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اأن�سطــة الرتيي�ض : اأمترن
احل�صاب الذهني: ➀�قراءة بطاقات الأعداد )من 0 اإىل 10 يف ترتيب تزايدي( واإ�صافة  العدد املكتوب على ال�صبورة  )0 

ثم 1(. ي�صم الأ�صتاذ)ة( جميع البطاقات اجتاه �صدره، وهي مو�صوعة على بع�صها البع�س يف ترتيب تزايدي. يظهر 

البطاقة الأوىل ويقول »ن�صيف 0 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر 

البطاقة املوالية ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة. يعاد الن�صاط باإ�صافة 1 اإىل العدد 

املعرو�س على البطاقة.

ال�صبورة  على  اأفقيا  جمع  عملية  الأ�صتاذ)ة(  ��يكتب 
مي�صحها.  ق�صرية  فرتة  بعد   .23+34=57 كالآتي: 

بع�س  نتيجة  اإيجاد  ميكن  اأنه  للمتعلمني  ي�رصح  ثم 

كتابة  يعيد  عموديا.  العمليات  اإجراء  بدون  اجلموع 

لإكمال  اقرتاحاتهم  باإبداء  ويطالبهم   .23+34=...

ال�صبورة  على  املقرتحات  تدوين  يتم  العملية.  هذه 

وقبول العمليات حيث ا�صتعمل الأطفال مثال املكعبات 

ذلك  بعد  الأ�صتاذ)ة(  يطرح  غريها.  اأو  اجلداول  اأو 

اأنه ميكن اإيجاد احلل دون اللجوء اإىل اإحدى الطرق 

متعلم  كل  يكون  اأن  ب�رصط  ال�صبورة  على  املدونة 

احلالة  هذه  ويف  اجلمع،  جدول  من  متمكنا  ومتعلمة 

و�صع  اأن  مبا  ولكن  ذهنيا،  تنجز  اجلمع  عملية  فاإن 

لدى  ال�صعوبات  واإجناز عملية اجلمع تطرح بع�س 

العملية  هذه  معاجلة  ي�صتح�صن  فاإنه  املتعلمني.  بع�س 

عموديا للتحكم بهذه التقنية فيما بعد.

على  كرا�صاتهم  بفتح  الأطفال  الأ�صتاذ)ة(  يطالب   ❶
بع�س  وو�صع  امل�صاألة  ن�س  قراءة  تتم   .94 ال�صفحة 

الأ�صئلة للتاأكد من فهم املطلوب اإجنازه، مع فتح نقا�س 

على  للح�صول  اتباعها  ينبغي  التي  الإجراءات  حول 

النتيجة املطلوبة.

ال�صبورة  على  فارغة  عد  جداول   3 الأ�صتاذ)ة(  ير�صم 

منهم  كل  بتدوين  اأطفال   3 ويطالب  امل�صاألة،  لتمثيل 

املنا�صب، يتم  اأرقام كل عدد يف مكانه  عملية وو�صع 

اإجناز العمليات جماعيا على ال�صكل التايل: 32+40

نقول: وحدتان زائد 0 وحدة هي وحدتان.

3 ع�رصات و4 ع�رصات هي 7 ع�رصات اأي 70 وحدة.

يتم الرتكيز على و�صع رقم الوحدات يف باب الوحدات 

وو�صع رقم الع�رصات يف باب الع�رصات وهكذا، واأن 

يتم البدء بالوحدات والنتقال اإىل الع�رصات.

❷ ي�صتعمل املتعلم)ة( املكعبات والق�صبان وجداول العد حل�صاب جمموع 72+24 عموديا واأفقيا.
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اأن�شطة  تقوميية وداعمة: اأ�شتثمر
احل�صاب الذهني: ② قراءة بطاقات الأعداد )من 0 اإىل 10 يف ترتيب تزايدي( واإ�صافة العدد املكتوب على ال�صبورة  )0( 

ي�صم الأ�صتاذ)ة( جميع البطاقات اجتاه �صدره، وهي مو�صوعة على بع�صها البع�س يف ترتيب تزايدي. يظهر البطاقة 

الأوىل ويقول »ن�صيف 10 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

ملكت�صبات  تقومي  مبثابة  الن�صاط  هذا  اعتبار  ميكن   �❶

عددين  جمموع  بح�صاب  يتعلق  فيما  الأطفال 

جمموعهما ل يفوق 9 اأو جدول اجلمع اإىل العدد 9 

من 0+0 اإىل 5+4 اأو 4+5 وكذلك تفكيكات الأعداد 

مثل:

....4+5=9 ؛ 3+6=9 ;7+2=9 ; 8+1=9 ; 9+0=9

8=8+0 ; 8=7+1 ; 8=6+2 ; 8=5+3 ; 8=4+4....

❷ تتم قراءة ن�س امل�صاألة: باعت �صاحبة املزرعة 23 

بي�صة يوم الثنني، ثم باعت 23 بي�صة يوم الثالثاء، 

اليومني  يف  باعتها  التي  البي�صات  جمموع  اأح�صب 

معا. بعد التاأكد من فهم امل�صاألة تتاح الفر�صة للمتعلمني 

حل�صاب وكتابة املجموع يف املكان املنا�صب.

بعد ذلك تتم قراءة حمتويات ركن اأتذكر.

اأتذكر:

حل�صاب 25+32 اأ�صع عملية اجلمع عموديا، اأ�صع الوحدات حتت الوحدات والع�رصات حتت الع�رصات

ع�رضات وحدات

+

3
2

2
5

5 7

اأجمع الوحدات: 2 وحدات+ 5وحدات=7 وحدات     32                                                    

اأجمع الع�رصات: 3 ع�رصات+ 2 ع�رصات=5 ع�رصات                   

وتتم يف النهاية مطالبة املتعلمني بو�صع واإجناز عمليات اجلمع الآتية:     13+26           42+36             25+34
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متكن الأن�صطة الـمقرتحة من مقارنة اأ�صياء تبعا لكتلتها، وترتيبها با�صتعمال الإجراءات التالية:

•  الإدراك املبا�رض: يدرك الطفل مثال اأن الطاولة التي يجل�س عليها اأثقل من علبة الطبا�صري واأنه لي�س يف حاجة لأي 
اإجراء اآخر لإدراك ذلك.

•  احلمل باليد: اإذا تعذر اإجراء مقارنة بني كتلتني )مثال كتاب وجمموعة دفاتر( عن طريق الإدراك الب�رصي، فاإننا 
اإدراكه عن طريق  اأن يكون الفرق بارزا ب�صكل ميكن  اأجل مقارنة كتلتيهما، �رصيطة  نلجاأ اإىل حملهما باليد من 

احلمل باليد فقط.

الأن�صطة الأخرى املقرتحة تبني �رصورة ا�صتعمال الـميزان يف احلالة التي ل متكننا فيها الإجراءات ال�صابقة من مقارنة 

كتلتي �صيئني. وهذا يبني �رصورة القيا�س واأهميته. يكت�صف الأطفال يف البداية وحدات اعتباطية وي�صتعملونها وبعد ذلك 

يتم تعرف بع�س الوحدات العتيادية لقيا�س الكتل كالغرام والكيلوغرام وا�صتعمالها لقيا�س الكتل يف ال�صنوات الالحقة.

وجتدر الإ�صارة كذلك اإىل اأن اإدراك الطفل ملقدار معني كالكتلة اأو الطول اأو الزمن يتم عرب مراحل نذكر منها:

✺  املرحلة الأوىل تهم كون املقدار خا�صية م�صتقلة عن اخلا�صيات الأخرى: يجتاز الطفل هذه املرحلة عندما ي�صتطيع 

ت�صنيف اأ�صياء تبعا لكتلتها وترتيبها ب�صكل م�صتقل عن اخلا�صيات الأخرى كال�صكل واللون واحلجم ومادة ال�صيء.

✺ املرحلة الثانية تخ�س احلفاظ على املقدار: ل تتغري كتلة �صيء مثال اإذا غرينا مو�صعه اأو �صكله.

✺ املرحلة الثالثة ترتبط برتتيب اأ�صياء تبعا للمقدار املعني دون اعتبار خا�صيات اأخرى متلكها الأ�صياء املراد ترتيبها.

✺   املرحلة الرابعة تخ�س قيا�س مقدار: تتجلى هذه املرحلة يف اإمكانية ربط مقدار بالعدد با�صتعمال وحدات للقيا�س 

تكون يف البداية اعتباطية ثم بعد ذلك اعتيادية.

امتدادات اأهداف التعلــم تعلمات �سابقة
♦�قيا�س الكتل  بال�صنة الثانية. ♦��مييز بني اأثقل من واأخف من ولهما 

نف�س الكتلة.

الأثقل  من  ويرتبها  عنا�رص  ♦  يقارن 

اإىل الأخف والعك�س.

♦�الأعداد من  0 اإىل 99

تقدير ومقارنة كتل الدرس
)اأثقل، اأخف، لهما نف�س الوزن(

تذكير واإر�شادات ديداكتيكية
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■���اليومية: يذكر الأ�صتاذ)ة( ا�صم اليوم ويكتبه على ال�صبورة ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ذكر ا�صم البارحة وا�صم 

الغد.وي�صتثمر كل معطيات تاريخ اليوم ح�صب م�صتوى املتعلمني واملتعلمات وتعلماتهم ال�صابقة.

الن�شاط الأول: مقارنة كتل وترتيبها
■��صيغة العمل: ي�صتغل الأطفال يف جمموعات اأو جماعة ح�صب ما هو متوفر من موازين.

■�اللوازم ال�رضورية: اأدوات مدر�صية، كتب، دفاتر، اأحجار، علب طبا�صري، … موازين ذات كفتني.

■�تدبري الن�صاط :

♦  يطلب الأ�صتاذ)ة( من الأطفال مقارنة جمموعة من الأ�صياء من بني اللوازم املذكورة اأعاله وترتيبها من الأخف 

اإىل الأثقل.

يرتك الأ�صتاذ)ة(  الوقت الكايف للمتعلمني واملتعلمات وي�صاعدهم ويوجههم يف عملهم.  ♦

يعر�س الأطفال النتائج التي تو�صلوا اإليها ويناق�صونها.  ♦

يركز الأ�صتاذ)ة( على الإجراءات امل�صتعملة من طرف الأطفال:   ♦

♦ املقارنة املبا�رصة عن طريق الإدراك املبا�رص )علبة طبا�صري مملوءة وقطعة من الطبا�صري مثال(.

♦ املقارنة عن طريق احلمل باليد.

الكتلتان  تكون  عندما  وذلك  فقط  باليد  احلمل  املقارنة عن طريق  فيها  ت�صعب  التي  احلالة  امليزان يف  ا�صتعمال   �♦

متقاربتني.

يوؤكد الأ�صتاذ)ة( كذلك على كيفية ا�صتعمال امليزان :   ♦

• و�صع اإبرة الـميزان : مائلة اإىل اليمني، اأو مائلة اإىل الي�صار، اأو عمودية يف الو�صط.
• الأر�صية التي يو�صع عليها امليزان يجب اأن تكون م�صتوية وغري مائلة.

• يقدم الأ�صتاذ)ة( الرتتيب ال�صحيح ملختلف الأ�صياء من خالل النتائج التي عر�صها الأطفال.

الن�شاط الثاين: �شرورة ا�شتعمال وحدة اعتباطية ملقارنة كتلتني.
■��صيغة العمل: ي�صتغل الأطفال يف جمموعات اأو جماعة ح�صب ما هو متوفر من موازين.

■�اللوازم ال�رضورية: لوازم الن�صاط ال�صابق بالإ�صافة اإىل اأحجار خمتلفة الأوزان حتى يت�صنى ا�صتعمالها كوحدات.

■�تدبري الن�صاط :

♦  ي�صع الأ�صتاذ)ة(  �صيئني يف مكانني يف الق�صم، لهما كتلتان متقاربتان، بحيث ت�صعب مقارنتهما ب�صكل مبا�رص اأو عن 

طريق احلمل باليد.

♦ يطلب الأ�صتاذ)ة( من الأطفال مقارنة كتلتي ال�صيئني.

♦ يتاأكد الأ�صتاذ)ة( اأن الأطفال فهموا املطلوب منهم.

♦ يالحظ الأ�صتاذ)ة( الإجراءات املتبعة من طرف الأطفال والنتائج التي تو�صلوا اإليها والطريقة امل�صتعملة يف ذلك.

♦  يعر�س الأطفال النتائج التي تو�صلوا اإليها والطريقة املتبعة.

♦�����يركز الأ�صتاذ)ة( على الإجراء املنا�صب والذي يتمثل يف اللجوء اإىل ا�صتعمال امليزان ووحدات اعتباطية )اأحجار 

مثال( كو�صيلة ملقارنة الكتلتني. 

اأن�شطة البناء
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♦ يعيد الأ�صتاذ)ة( ا�صتعمال الكيفية املنا�صبة لإجراء املقارنة اأمام الأطفال وي�رصكهم يف ذلك : 

)اأحجار، حبات القطاين…( يف الكفة الأخرى بقدر  اأ�صياء  الكتلتني يف كفة امليزان وو�صع  اإحدى  •  يتم و�صع 
يحقق توازن الكفتني.

• يتم نقل امليزان والأحجار وحبات القطاين، اأي الوحدات اإىل املكان الذي توجد به الكتلة الثانية.
• تو�صع هذه الكتلة يف كفة امليزان والوحدات يف كفته الأخرى.

♦  يالحظ الأطفال توازن الكفتني اإذا كانت الكتلتان مت�صاويتني اأو ي�صيفون اأو ي�صحبون وحدات لتحقيق التوازن يف 

احلالت الأخرى ثم ي�صتنتجون مقارنة الكتلتني.

♦ يوؤكد الأ�صتاذ)ة( على عملية اللجوء اإىل الأحجار كو�صيلة و�صيطة لـمقارنة الكتلتني.
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اأن�سطــة الرتيي�ض : اأمترن
احل�صاب الذهني: 

➀�قراءة بطاقات الأعداد )من 0 اإىل 10 يف ترتيب تزايدي( واإ�صافة  العدد املكتوب على ال�صبورة  )50(

يظهر  تزايدي.  ترتيب  يف  البع�س  بع�صها  على  مو�صوعة  وهي  �صدره،  اجتاه  البطاقات  جميع  الأ�صتاذ)ة(   ي�صم 

الفور.  واملتعلمات على  املتعلمون  يجيب  البطاقة«.  املعرو�س على  العدد  اإىل   50 »ن�صيف  ويقول  الأوىل  البطاقة 

يظهر البطاقة املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

② قراءة بطاقات الأعداد )من 0 اإىل 10 يف ترتيب تزايدي( واإ�صافة العدد املكتوب على ال�صبورة )60(

يظهر  تزايدي.  ترتيب  يف  البع�س  بع�صها  على  مو�صوعة  وهي  �صدره،  اجتاه  البطاقات  جميع  الأ�صتاذ)ة(   ي�صم 

الفور.  واملتعلمات على  املتعلمون  يجيب  البطاقة«.  املعرو�س على  العدد  اإىل   60 »ن�صيف  ويقول  الأوىل  البطاقة 

يظهر البطاقة املوالية. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

❶  يالحظ املتعلمون واملتعلمات ال�صورة ويكتبون ما 

ينا�صب يف كل حالة: �صحن اللفت اأثقل من حبتي 

اللفت.  �صندوق  من  اأخف  اللفت  �صحن  اللفت. 

�صحن اللفت له نف�س كتلة ال�صنجات الثالثة.

اخلانة  يف   x عالمة  ويكتبون  ال�صور  ❷  يالحظون 

تفاحة  من  اأثقل  التفاح  �صلة  حالة:  كل  يف  املنا�صبة 

اأثقل من حبة القرع  واحدة. حبة القرع الكبرية 

ال�صغرية. حبة البطيخ الأحمر اأثقل من جزء من 

حبة البطيخ.

❸  يالحظون كل ميزان ويكتبون ما ينا�صب:

 التفاح له نف�س كتلة الطماطم. الربتقال اأخف من 

يتاأكد  الباذجنان.  من  اأثقل  والبطاط�س  اجلزر 

الأ�صتاذ)ة( من اأن املتعلمني واملتعلمات انتبهوا  اإىل 

كفتي امليزان واإىل عقرب امليزان وا�صتوعبوا اأن 

نحو  مييل  والعقرب  الأخف  هي  املرتفعة  الكفة 

الكفة الأثقل.
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اأن�شطة  تقوميية وداعمة: اأ�شتثمر
احل�صاب الذهني:

③ اأ�صئلة ورقة احل�صاب الذهني  رقم )8( بدليل الأ�صتاذ والأ�صتاذة
يطبع الأ�صتاذ)ة( ورقة احل�صاب الذهني رقم )8( من دليل الأ�صتاذ)ة( وي�صتن�صخها بعدد املتعلمني واملتعلمات. يعطي ورقة 

اأنهى  متعلم)ة(  كل  »انطلقوا«.  الأ�صتاذ)ة(:  من  باإ�صارة  التمرين  يبداأ  دقائق.   5 يف  الإجناز  مدة  يحدد  متعلم)ة(.  لكل 

عمله يقدم ورقته لالأ�صتاذ)ة(، ي�صجل الأ�صتاذ)ة( ا�صم املتعلم)ة(. بعد 5 دقائق يقول الأ�صتاذ)ة( »انتهى، هاتوا الأوراق« 

ويجمعها.

و3  و2   1 الأعداد  واملتعلمات  املتعلمون  ❶  يكتب 

لرتتيب النحلة والدجاجة واخلروف من الأخف 

اإىل الأثقل.

كل  يف  والعقرب  ميزان  كل  كفتي  ❷  يالحظون 

مكتوب:  هو  ما  ويقراأون  ويالحظون  ميزان 

العلبة اخل�رصاء اأخف من العلبة الزرقاء والعلبة 

ويلونون  ال�صفراء  العلبة  كتلة  نف�س  لها  احلمراء 

تبعا لذلك علبتي كل ميزان.

❸� يالحظ املتعلمون واملتعلمات و�صع كل طفلني يف 

x  يف  العالمة  اأرجوحة على حدة وي�صعون  كل 

اخلانة املنا�صبة: �صارة اأخف من خديجة: �صحيح. 

�صارة اأثقل من مهدي: خطاأ. خديجة هي الأخف: 

هي  �صارة  �صارة.  من  اأثقل  خديجة  لأن  خطاأ. 

الأثقل : خطاأ. لأن �صارة اأخف من مهدي. لكي 

يكون طفل )اأو طفلة( هو الأخف ينبغي اأن يكون 

ذلك  بعد  يرتبون  حدة.  على  طفل  كل  من  اأخف 

الأطفال والطفالت من الأثقل اإىل الأخف: مهدي 

الأثقل  اإذن هو  �صارة  واأثقل من  اأثقل من خديجة 

الأطفال  ترتيب  اإذن  �صارة.  من  اأثقل  وخديجة 

 - مهدي  هو:  الأخف  اإىل  الأثقل  من  والطفالت 

خديجة - �صارة.

 

اأتذكر:  يت�صمن هذا الركن املفاهيم وامل�صطلحات والقواعد وكل ما يجب اأن ي�صبطه املتعلم)ة( بلون مغاير داخل اإطارات 

وكذلك املفاهيم وامل�صطلحات العلمية باللغة العربية وما يقابلها من م�صطلحات باللغة الفرن�صية.
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ورقة احل�شاب الذهني )8( بداية احل�شة اخلام�شة لدعم الدر�شني 21 و 22
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يتم الرتكيز يف هذا الدر�س على العمل على تطوير ا�صرتاتيجية التجميع بـ 10 بناء على مكت�صبات املتعلم)ة( خالل اأن�صطة 

الدرو�س ال�صابقة، ثم اختيار التفكيك املالئم والتدرب على تفكيك اأحد العددين لتكوين اأول 10 ثم عد اأو تعداد الوحدات 

املتبقية انطالقا من 10.

لت�صهيل هذه العملية تتم ال�صتعانة ببطاقات العدد 10 لتمثيل كل عدد 

امتدادات اأهداف التعلــم تعلمات �سابقة
♦���حل امل�صائل

♦��جمع الأعداد بال�صنة الثانية البتدائية

باحتفاظ  عددين  جمموع  ♦��يح�صب 

 99 اإىل   0 من  الأعداد  نطاق  يف 

با�صتعمال التقنية العتيادية؛

♦��يتمكن من جدول اجلمع اإىل 9+9؛

♦��يقدر جمموع عددين �صحيحني.

♦��الأعداد من 0 اإىل  99

دون   99 اإىل   0 من  الأعداد  ♦��جمع 

احتفاظ

■���اليومية: يذكر الأ�صتاذ)ة( ا�صم اليوم ويكتبه على ال�صبورة ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ذكر ا�صم البارحة وا�صم 

الغد.وي�صتثمر كل معطيات تاريخ اليوم ح�صب م�صتوى املتعلمني واملتعلمات وتعلماتهم ال�صابقة.

الن�شاط الأول:�
■�اللوازم ال�رضورية وتدبري الن�صاط: 

الأ�صياء  من  عدد  على  م�صتملة  علبة  على  جمموعة  كل  تتوفر  اأطفال:  ثالثة  من  جمموعات  اإىل  الأطفال  توزيع  يتم 

ال�صغرية )ما بني 31 و 99( )اأقرا�س اأو خ�صيبات، اأحجار، اأ�صكال…(.

يكلف الطفل الأول من كل جمموعة باملناولت ال�رصورية )التجميع بالع�رصة( مل�صاعدة الطفل الثاين على متثيل ما قام 

به زميله بوا�صطة املكعبات والق�صبان، ليتمكن الطفل الثالث من ترجمة ما اأجنزه زمياله اإىل كتابة العدد الكلي لالأ�صياء.

الن�شاط الثاين:�
اأو  اأقرا�س من ورق  10 خانات،  جمع عددين من رقم واحد بالحتفاظ. اللوازم ال�رصورية: بطاقات العدد من 

غريها. الو�صائل مدرجة يف �صفحات ال�صتن�صاخ 

■��صيغة العمل: ينجز العمل يف جمموعات من 3 اإىل 5 اأفراد.

■�تدبري الن�صاط: 

تتوفر كل جمموعة على الو�صائل الالزمة وت�صتعملها يف اإجناز عمليات اجلمع الآتية: ... = 5+8   ; ... = 7+6

8+9 = ...

جمع الأعداد من 0 اإلى 99 بالحتفاظ )1(الدرس

تذكير واإر�شادات ديداكتيكية

23
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اإىل  اأخريا  للتو�صل  املتبعة من كل جمموعة  الإجراءات  مناق�صة  وتتم  احلل  لإيجاد  املجموعات  لأفراد  الفر�س  تتاح 

اعتماد ال�صيغة الآتية: حل�صاب جمموع 8+5 ن�صتعمل بطاقة العدد 10 لتمثيل كل عدد، مبعنى و�صع 8 اأقرا�س يف 8 خانات 

البطاقة الثانية: يظهر جليا اأن البطاقة الأوىل بها خانتان فارغتان ويف البطاقة الثانية 5 خانات فارغة وهكذا فاأ�صهل طريقة 

هي اإ�صافة قر�صني اإىل 8 اأقرا�س املو�صوعة يف البطاقة لإكمال ع�رصة، وذلك بعد اأن فككنا العدد  5 اإىل 3 اأقرا�س بقيت 

يف البطاقة الثانية وقر�صني اأ�صفناهما اإىل 8 للح�صول على 10 يف البطاقة الثانية.

ينجز العمل نف�صه بالن�صبة لباقي العمليات.
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اأن�سطــة الرتيي�ض : اأمترن
احل�صاب الذهني:  ➀ اإ�صافة 9 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة )من 0 اإىل 9(.

يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 9 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي ثم يف ترتيب تناق�صي(. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

مع  ن�س  من  م�صاألة  تقدمي  يف  الن�صاط  يتمثل   ❶
و6  العلبة  يف  بي�صات   9 لدي  كالآتي:  ال�صور 

بي�صات اأخرى، ما هو جمموع البي�س؟

ت�صتمل  اأن  ميكن  علبة  يف  بي�صات  ال�صورة  ُتظهر 

على 10 و6 بي�صات مو�صوعة جانبا.

اإ�صافة  تتم   1+5 اإىل   6 العدد  تفكيك  هو  املطلوب 

العدد 1 اإىل 9 مبعنى اآخر و�صع بي�صة من البي�صات 

وي�صبح  العلبة  وملء  الفارغ  املكان  يف  ال�صت 

العلبة و5بي�صات جانبا  10 بي�صات يف  الو�صع هو 

وهو املجموع اأي 15.

با�صتعمال   8+5 جمموع  ح�صاب  هو  الن�صاط   ❷
اللوح والعمل على تفكيك اأ�صغر عدد واإ�صافته اإىل 

العدد الآخر لتكوين 10.

يف  جمموع  كل  ويكتب  اجلمع  جدول  ي�صتعمل   ❸
اخلانة الفارغة

❹ ي�صتعمل ر�صوم الأقرا�س وتفكيك العدد الأ�صغر 
واإكمال العدد الأكرب اإىل 10 ثم اإ�صافة ما تبقى اإىل 

الع�رصة املكونة.
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اأن�شطة  تقوميية وداعمة: اأ�شتثمر
احل�صاب الذهني: ➁ اإ�صافة 8 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة.

يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 8 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

 10 العملية  هذه  تكرر  الفور.  واملتعلمات على  املتعلمون  تناق�صي( ويجيب  ترتيب  ثم يف  تزايدي  ترتيب  )يف  املوالية 

مرات. 

اأن  هو  املطلوب  تفاحة.   13 على  زينب  تتوفر   ❶
يلون املتعلم)ة( التفاحات بالأحمر والأ�صفر يف كل 

وجتدر  اجلدول  با�صتعمال  اجلمع  ويكمل  مرة، 

رقم  من  باأعداد  الكتفاء  ينبغي  اأنه  اإىل  الإ�صارة 

واحد.

❷ ي�صتعمل املتعلم)ة( ر�صومات لإجناز عملية جمع 
دائما  الأ�صغر  العدد  تفكيك  طريق  عن  عددين 

وتكوين الع�رصة واإكمال العملية.

اأتذكر: تتوج الأن�صطة بعملية جمع عددين من خالل 

الر�صوم وتفكيك عدد وتكوين الع�رصة.
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لكي ي�صتطيع املتعلم)ة( فرز وت�صنيف اأ�صياء وترتيبها، ينبغي اأن يتوفر على القدرة على ال�صتك�صاف واملقارنة. يعني 

ال�صتك�صاف اعتبار وا�صتح�صار جميع املعلومات وفح�س خمتلف جوانب ن�س اأو �صكل اأو و�صعية اأو �صوؤال، ويتطلب 

ذلك تعبئة القدرة على التحليل وقبل ذلك كله القدرة على التحكم يف الندفاع وتوجيهه. وتعني املقارنة اعتبار عن�رصين 

جنبا اإىل جنب لتحديد ما هو م�صرتك بينهما وما هو مت�صابه ونقط الختالف مما يتطلب القدرة على التحليل. كما يعني 

الفرز القدرة على الختيار والتمييز بني عدة عنا�رص لعزلها. يتطلب الفرز اإعمال قدرات املقارنة والتحليل وال�صتك�صاف 

ملعايري م�صرتكة  تبعا  اأ�صياء  فيعني جتميع  الت�صنيف  اأما  املعلومات وتنظيمها.  ملعاجلة  القدرة على عزل معيار  يعني  كما 

وتوزيعها اإىل فئات يف ترتيب معني ح�صب فرز اأويل. يتطلب الت�صنيف اعتبار منظورين لتنظيم جمموعات والتمييز 

بينها. اإن اأن�صطة الت�صنيف تعتمد على حتديد نقط الختالف والت�صابه اأو التكافوؤ بني عنا�رص نف�س املجموعة. ميكن حتديد 

�صنف بذكر عنا�رص املجموعة كاأن نقول مثال: التفاح اأو الأدوات املدر�صية اأو الأواين، اأو باإعطاء خا�صية مميزة لعنا�رص 

جمموعة كاأن نقول مثال: تالميذ مدر�صة امل�صرية اأو اأع�صاء نادي املو�صيقى. 

ميكن الت�صنيف من تنظيم عملية التفكري وي�صاعد على اإدراك الواقع من منظور مغاير ملا هو ماألوف. مل�صاعدة املتعلمني 

على تنمية قدراتهم على ال�صتك�صاف واملقارنة والفرز والت�صنيف ميكن لالأ�صتاذ)ة( ا�صتح�صار ما يلي:

♦�الرتكيز على طريقة التنظيم واملالحظة والإن�صات.

♦���صياغة نقط الختالف والتعبري عنها �صفويا.

♦� التدريب على الرتكيز.

♦���اقرتاح و�صعيات متنوعة للفرز ح�صب ال�صكل واللون واحلجم والطول اأو معايري اأخرى. يبني ذلك اأن نف�س 

ال�صيء ميتلك خا�صيات خمتلفة ونقوم بالرتكيز على اإحدى هذه اخلا�صيات يف و�صعية دون اأخرى تبعا ملا هو 

مطلوب.

التمثيل والتجريد مما يتطلب قدرات على  اإىل  اأخذ م�صافة من الإدراك املبا�رص لالنتقال  ♦��م�صاعدة املتعلمني على 

التحليل والدقة.

♦��الرتكيز على طريقة ال�صتدلل: التعيني، املقارنة الثنائية اأي حتديد ما هو م�صرتك وما هو خمتلف بني عنا�رص 

جمموعتني.

♦�م�صاعدة املتعلمني على بناء جداول العد، جداول القيا�س، جداول ذات مدخلني.

امتدادات اأهداف التعلــم تعلمات �سابقة
♦�الأعداد�

♦�حل امل�صائل 

♦�الهند�صة

♦��ت�صنيف اأ�صياء ح�صب معيار واحد ♦  مكت�صبات الأطفال يف حياتهم اليومية

ت�شنيف اأ�شياء ح�شب معيار واحدالدرس

تذكير واإر�شادات ديداكتيكية
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■���اليومية: يذكر الأ�صتاذ)ة( ا�صم اليوم ويكتبه على ال�صبورة ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ذكر ا�صم البارحة وا�صم 

الغد.وي�صتثمر كل معطيات تاريخ اليوم ح�صب م�صتوى املتعلمني واملتعلمات وتعلماتهم ال�صابقة.

الن�شاط الأول : ت�شنيف اخل�شر والفواكه
■�اللوازم ال�رضورية: بطاقات لأنواع من اخل�رص والفواكه

■��صيغة العمل: ي�صتغل املتعلمون واملتعلمات يف جمموعات 

■� تدبري الن�صاط:

♦�تتوفر كل جمموعة على نف�س البطاقات.

♦�يطلب الأ�صتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات ت�صنيف البطاقات اإىل جمموعتني ح�صب معيار يختارونه  باأنف�صهم.

♦�ي�صتغل املتعلمون واملتعلمات ملدة 10 دقائق وتنتدب كل جمموعة اأحد اأفرادها لتقدمي الت�صنيف الذي تو�صلوا اإليه.

)اأو  ♦� ي�صهر الأ�صتاذ)ة( على تقا�صم الإنتاجات ومناق�صتها من اأجل التفاق على معيار واحد مثل: فواكه - خ�رص 

الفواكه وغري الفواكه  اأو اخل�رص وغري اخل�رص( وت�صحيح الأخطاء املحتملة وتقدمي التو�صيحات ال�رصورية.

الن�شاط الثاين: ت�شنيف احليوانات
■��اللوازم ال�رضورية: بطاقات لأنواع خمتلفة من احليوانات  األيفة اأو غري األيفة.

■���صيغة العمل:  ي�صتغل املتعلمون واملتعلمات يف جمموعات  

■� تدبري الن�صاط:

♦�يطلب الأ�صتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات ت�صنيف احليوانات ح�صب معيار يختارونه  باأنف�صهم.

♦�تتوفر كل جمموعة على نف�س البطاقات

♦��ي�صتغل املتعلمون واملتعلمات ملدة 10 دقائق وتنتدب كل جمموعة اأحد اأفرادها لتقدمي اإنتاج املجموعة.

♦��ي�صهر الأ�صتاذ)ة( على تقا�صم الإنتاجات ومناق�صتها ويقدم التو�صيحات ال�رصورية وي�صحح الأخطاء املحتملة من 

اأجل التفاق على معيار واحد للت�صنيف مثل: حيوانات األيفة و غري األيفة - عا�صبة اأو لحمة...

الن�شاط الثالث: ت�شنيف اأ�شياء اإىل حية وغري حية
■��اللوازم ال�رضورية: بطاقات لأ�صياء حية وغري حية: اأواين، اأدوات مدر�صية، حيوانات، نباتات، ح�رصات.

■���صيغة العمل:   ي�صتغل املتعلمون واملتعلمات يف جمموعات  

■� تدبري الن�صاط: نف�س �صري الإجناز بالن�صاط ال�صابق للو�صول اإىل معيار واحد للت�صنيف: حي وغري حي.

اأن�شطة البناء
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اأن�سطــة الرتيي�ض : اأمترن

احل�صاب الذهني: 

➀ اإ�صافة 7 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة.

يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 7 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي( ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

➁ اإ�صافة  6 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة.

يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 6 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي( ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

بع�س  �صور  واملتعلمات  املتعلمون  يالحظ   ❶

باخل�رص  خا�صة  واحدة  وقفتني  والفواكه  اخل�رص 

والثانية خا�صة بالفواكه ويكملون ربط كل خ�رصة 

اأو فاكهة بالقفة املنا�صبة.

❷ يالحظون �صور حيوانات ونباتات ويربطون 

كما يف املثال كل �صورة بالبطاقة املنا�صبة.

عالمة  و�صعت  حيث  الأول  املثال  يالحظون  �➌

x  على فر�صاة الأ�صنان لكونها تختلف عن الأ�صياء 
هي  والتي  الإطار  نف�س  يف  معها  التي  الأخرى 

  x بو�صع  ويقومون  مدر�صية،  اأدوات  عن  عبارة 

على ما يختلف عن الأ�صياء الأخرى كلها يف نف�س 

الإطار، يف كل حالة من احلالت الأخرى.
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اأن�شطة  تقوميية وداعمة: اأ�شتثمر
احل�صاب الذهني: 

➂ اأ�صئلة ورقة احل�صاب الذهني  رقم )9( بدليل الأ�صتاذ والأ�صتاذة

يطبع الأ�صتاذ)ة( ورقة احل�صاب الذهني رقم )9( من دليل الأ�صتاذ)ة( وي�صتن�صخها بعدد املتعلمني واملتعلمات. يعطي ورقة 

اأنهى  متعلم)ة(  كل  »انطلقوا«.  الأ�صتاذ)ة(:  من  باإ�صارة  التمرين  يبداأ  دقائق.   5 الإجناز يف  مدة  يحدد  متعلم)ة(.  لكل 

عمله يقدم ورقته لالأ�صتاذ)ة(، ي�صجل الأ�صتاذ)ة( ا�صم املتعلم)ة(. بعد 5 دقائق يقول الأ�صتاذ)ة( »انتهى، هاتوا الأوراق« 

ويجمعها.

بالإناء  زر  كل  املثال  يف  كما  بخط  يربطون   ❸

الأخ�رص  بالإناء  ثقبني  ذات  الأزرار   : املنا�صب 

الربتقايل  بالإناء  ثقب  ثالث  ذات  والأزراز 

والأزراز ذات 4 ثقب بالإناء الأزرق.

يتم الت�صنيف يف هذه احلالة ح�صب معيار عدد الثقب 

بكل زر.

الأوىل  املنا�صبة  بالبطاقة  الأواين  يربطون   ❺

وو�صائل النقل بالبطاقة املنا�صبة الثانية.

مت  اأ�صياء  جمموعة  املتعلمون  يالحظ  اأتذكر: 

ت�صنيفها اإىل اأدوات مدر�صية وماأكولت با�صتعمال 

اأ�صهم تربط كال منها بالبطاقة املنا�صبة.
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ورقة احل�شاب الذهني )9( بداية احل�شة اخلام�شة لدعم الدر�شني 23 و 24
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اأن�شطة تقويم ودعم وتوليف التعلماتالوحدة 5
فاإن تفريغ  املتعلمني واملتعلمات،  24 وتقومي مكت�صبات  اإىل   17 ال�صابقة من  الدرو�س  اأن�صطة  اإجناز جمموع  اإثر  على 

النتائج بوا�صطة بطاقات التقومي الفردية �صي�صاعد الأ�صتاذ)ة( على ك�صف ال�صعوبات التي ما زالت تواجه املتعلمني واملتعلمات 

يف بع�س اجلوانب. وذلك من اأجل اإعطاء الأولوية يف اختيار اأن�صطة الدعم للمهارات والقدرات التي �صجلت اأعلى ن�صبة يف 

خانات »ج« وبعد ذلك يف خانات »ب«، �صواء فيما يتعلق باأن�صطة احل�صاب الذهني اأو مبختلف اأن�صطة املكونات الأخرى.

ويتم هذا الدعم خالل احل�صتني الثانية والثالثة، بعد اإجناز اأن�صطة تقوميية ت�صمح بتفييء املتعلمات واملتعلمني.

تخ�ص�س احل�صة الرابعة لتقومي اأثر الدعم، اأي اإعادة تقومي ما مت دعمه يف احل�صتني ال�صابقتني وعلى �صوء هذا التقومي 

تخ�ص�س احل�صة اخلام�صة ملعاجلة مركزة واإغناء التعلمات.

جتدر الإ�صارة اإىل اأن اأن�صطة هذا الأ�صبوع املقرتحة بالكرا�صة ل يخ�صع ترتيبها بال�رصورة لهذه اجلدولة، واإمنا تبقى 

ال�صالحية لالأ�صتاذ والأ�صتاذة لختيار الأن�صطة التي تفي بالغر�س واملالئمة لنتائج التقوميات.

احل�صاب الذهني: ➀ اإ�صافة 0 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة ثم 1 ثم  ما بعده على التوايل.

يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 0 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي ثم يف ترتيب تناق�صي( ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة. 

ثم يعيد الن�صاط باإ�صافة 9.

➁ اإ�صافة 0 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة ثم 10 على التوايل 

يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 0 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي ثم يف ترتيب تناق�صي( ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة. 

ثم يعيد الن�صاط باإ�صافة 2.

❶�يالحظ املتعلم)ة( ر�صم 3 علب اأقالم ملونة، يف 

الأقالم  عدد  ويكتب  اأقالم  و5  اأقالم   10 علبة  كل 

.)35(

الأ�صغر  من  ويرتبها  الأعداد  املتعلم)ة(  يقارن   ❷

اإىل الأكرب

.49 > 59  >  78 > 87   > 94
➌�يالحظ املتعلم)ة( ثالثة موازين واإبرة كل ميزان 

ثم ي�صتنتج اأن العلبة احلمراء لها نف�س كتلة 7 كلل.

كمثال  منك�رص  خط  ر�صم  املتعلم)ة(  يالحظ   ➍

ويكمل مثله ر�صما غري مكتمل عن ي�صاره با�صتعمال 

امل�صطرة ور�صم خط منحن كمثال ويكمل مثله ر�صما 

غري مكتمل عن ي�صاره با�صتعمال قلم الر�صا�س.
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احل�صاب الذهني:  ➂�اإ�صافة 1 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة ثم 10 على التوايل

يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 1 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي ثم يف ترتيب تناق�صي( ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة. 

ثم يعيد الن�صاط باإ�صافة 3.

➃ اإ�صافة  10 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة ثم 1 على التوايل

يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 10 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي ثم يف ترتيب تناق�صي( ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة. 

ثم يعيد الن�صاط باإ�صافة 4، ثم يتم اإجناز ورقة احل�صاب الذهني رقم 10.

للجمع  العتيادية  التقنية  املتعلم)ة(  ي�صتعمل   ❺
املجاميع  بالحتفاظ  العد  جدول  على  ويح�صب 

)48+25؛ 52+6؛ 9+35(.

بح�صاب عدد  م�صاألة ويحلها  املتعلم)ة( ن�س  يقراأ   ➏
الكلل 8+17.

ثم عن  اليمني  اأ�صياء عن  املتعلم)ة( ر�صوم  ❼ يالحظ 
الي�صار يف كل �صطر )10 مكعبات عن اليمني و12 مكعبا 

عن الي�صار يف ال�صطر الأول؛ 7 دراهم عن اليمني و6 

دراهم عن الي�صار يف ال�صطر الثاين؛ 6 كرات �صلة عن 

الثالث(  ال�صطر  الي�صار يف  �صلة عن  اليمني و6 كرات 

بني  من«  و»اأثقل  املكعبات  بني  من«  »اأخف  ويكتب 

الدراهم و»له نف�س كتلة« بني الكرات.

❽�يالحظ املتعلم)ة( جدول من اأربعة اأعمدة واأربعة 
و87   93( الأعداد  من  لكل  خمتلفة  لكتابات  �صطور 

الأول(  )العمود  والوحدات  الع�رصات  و65(،  و78 

 )2 )العمود  وحدات  ثم  الع�رصة  تلو  ع�رصة  وتفكيكها 

وتفكيكها اإىل ع�رصات ووحدات )العمود 3( وكتابتها 

كتابة رقمية )العمود 4(.

❾ يالحظ املتعلم)ة( اأربعة ر�صوم )طائر وقط وقنفذ 
× حتت حيوان يطري وذلك  وكلب( وي�صع عالمة 

ح�صب  الأ�صياء  ت�صنيف  على  قدرته  مدى  لتقومي 

معيار واحد.
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ورقة احل�شاب الذهني )10( بداية احل�شة اخلام�شة من اأ�شبوع تقومي الوحدة )5(
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يتمثل الهدف الرئي�صي من هذا الدر�س يف تطوير مهارات املتعلم)ة( يف ح�صاب جمموع عددين بالحتفاظ، يف نطاق 

99 با�صتعمال التقنية العتيادية، واعتبارا باأن ا�صتعمال التقنية العتيادية يف حل م�صائل وو�صعيات  اإىل   0 الأعداد من 

جمعية من املهارات التي ينبغي تطويرها لدى املتعلم)ة( من ال�صنة الأوىل، فاإن ذلك �صيكون ذا فائدة اأكرث اإذا مت بالرتكاز 

على فهم القواعد التي ت�صبط نظمة العد الع�رصية )التجميع ب10 واملبادلة والعد بالو�صع( وذلك لإعطاء معنى للعمليات 

التي جتري على الأعداد.

امتدادات اأهداف التعلــم تعلمات �سابقة
بالحتفاظ  عددين  جمموع  ♦� ح�صاب 

وبدونه

♦��  يح�صب جمموع عددين باحتفاظ يف 

نطاق الأعداد من 0 اإىل 99

♦��يتمكن من جدول اجلمع اإىل 9+9

♦�� يقدر جمموع عددين �صحيحني.

نطاق  يف  للجمع  العتيادية  ♦��التقنية 

الأعداد من 0 اإىل 99

■���اليومية: يذكر الأ�صتاذ)ة( ا�صم اليوم ويكتبه على ال�صبورة ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ذكر ا�صم البارحة وا�صم 

الغد.وي�صتثمر كل معطيات تاريخ اليوم ح�صب م�صتوى املتعلمني واملتعلمات وتعلماتهم ال�صابقة.

الن�شاط املقرتح:�حل م�شاألة با�شتعمال التقنية العتيادية للجمع.
■�اللوازم ال�رضورية وتدبري الن�صاط:  مكعبات وق�صبان  وبطاقات القطع النقدية وهي مدرجة يف �صفحات 

ال�صتن�صاخ بهذا الدليل.

■��تدبري الن�صاط:

 يتم تقدمي امل�صاألة التالية: ا�صرتى الأب خ�رصا بثمن 28 درهما، وفواكه بثمن 36 درهما.كم عليه اأن يوؤدي من 

دراهم   ….= 28+36  املجموع.

تطالب كل جمموعة بالبحث عن النتيجة باتباع طريقة من اختيارها، وبا�صتعمال ر�صوم وبطاقات القطع النقدية مع 

متثيل العددين بوا�صطة املكعبات والق�صبان وكتابة العددين يف جدول العد.

بعد مناق�صة كل طريقة داخل املجموعة يقدم مقرر كل جمموعة النتيجة املتو�صل اإليها ويتم ت�صخي�س الو�صعية 

با�صتعمال بطاقات القطع النقدية واملكعبات والق�صبان.

جمع الأعداد من 0 اإلى 99 بالحتفاظ )2(الدرس

تذكير واإر�شادات ديداكتيكية
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اأن�سطــة الرتيي�ض : اأمترن
احل�صاب الذهني:  ➀ اإ�صافة 1 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة

يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 1 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي من 0 اإىل 10( ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

كالآتي:  م�صاألة  عن  عبارة  الأول  الن�صاط   ❶
لالحتفال بعيد ميالده ا�صرتى ر�صيد 37 نفاخة حمراء 

النفاخات؟  جمموع  هو  ما  زرقاء،  نفاخة  و25 

واإكمال  والق�صبان  املكعبات  ا�صتعمال  هو  املطلوب 

اأ�صئلة  مراحل العملية. تتم قراءة امل�صاألة مع و�صع 

املطلوب  ال�صكل  على  فهمها  اأجل  من  نقا�س  وفتح 

العملية  متثيالت  ر�صوم  مالحظة  اإىل  النتقال  ليتم 

يف  املتمثلة  الأوىل  املرحلة  من  ابتداء  مراحل  عرب 

يف  الوحدات  وكتابة  عموديا  اجلمع  عملية  و�صع 

دار الوحدات والع�رصات يف دار الع�رصات. ويف 

الوحـــدات  جمـــع  على  العمل  يتم  الثانية  املرحلة 

اأنه يف  12 وحدة. ومبا  نح�صل على    5+7  =  12
دار الوحدات نكتب فقط رقما واحدا فاملطلوب اإذن 

واحدة  بع�رصة  ومبادلتها  وحدات  ع�رص  جتميع  هو 

يف دار الع�رصات. يف التمثيل نبادل ع�رص مكعبات 

بق�صيب واحد يف دار الع�رصات.

الع�رصات، ويتم ت�صخي�س  الثالثة جنمع  يف املرحلة 

بطاقات  با�صتعمال  العملية  نف�س  واإجناز  الو�صعية 

القطع النقدية من فئة درهم واحد وع�رصة دراهم.

❷ ي�صتعمل املتعلم)ة( املكعبات والق�صبان وينجز كل 
عملية جمع.
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اأن�شطة  تقوميية وداعمة: اأ�شتثمر
احل�صاب الذهني: ➁ اإ�صافة 2 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة

يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 2 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي من 0 اإىل 10( ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

❶  ي�صتعمل   املتعلم)ة( املكعبات والق�صبان ويح�صب 
كل جمموع باإجناز كل عملية مو�صوعة مع الرتكيز 

واحدة  بع�رصة  ومبادلتها  وحدات   10 جتميع  على 

وحتويلها اإىل دار الع�رصات.

جمع  عملية  اإجناز  يف  يتمثل  املقرتح  الن�صاط   ❷
العددين  اأحد  تفكيك  با�صتعمال  رقمني  من  عددين 

الأقرب  الع�رصة  اإىل   18 العدد  لإكمال   .18+15
اأي 20 نحتاج اإىل 2 وبالتايل ينبغي تفكيك العدد اإىل 

15+18=13+18+2
 13+20 = 33                 

❸�ي�صتعمل املتعلم)ة( تفكيك اأحد العددين  يف عملية 
جمع عددين من رقمني، وا�صتعمال امل�صتقيم العددي 

اأتذكر: حل�صاب 29+16

دار  يف  الوحدات  ونكتب  عموديا  العملية  ن�صع 

جنمع  الع�رصات.  دار  يف  والع�رصات  الوحدات 

 10 نبادل  وحدة.   15 على  ونح�صل  الوحدات 

ثم جنمع  الع�رصات  دار  بع�رصة واحدة يف  وحدات 

الع�رصات.



208

يجري  اأو  املا�صي  يف  اأجنزت  �صواء  مرتب،  ب�صكل  والأحداث  الوقائع  فيه  تتمو�صع  الذي  الو�صط  هو  الزمن  يعترب 

حتقيقها حال اأو �صتنجز م�صتقبال، وي�صتند بناء هذا املفهوم على العالقات التي نقيمها بني هذه الوقائع. 

ومبا اأن وحدات قيا�س الزمن تت�صم بالتجريد فاإن اللجوء اإىل اأ�صكال التمثيل ي�صبح اأ�صا�صيا. 

ومن هذا املنظور فاإن كفايات التموقع يف الزمان واكت�صاب املتعلم)ة( ملنهجية تنظيم وقته ل ميكن تنميتها وتطويرها 

خالل در�س اأو جمموعة من الدرو�س اأو حتى خالل �صنة درا�صية، واإمنا تتم تنمية هذه الكفايات من خالل اأن�صطة يومية 

منظمة تنطلق مما يعرفه الأطفال لقيادتهم لت�صمية ما تعلموه وتعديل متثالتهم اخلاطئة.

وهكذا اعتمدنا مقاربة ترتكز على ا�صتمرارية الأن�صطة التي تروم تنمية كفايات التموقع يف الزمان بتوظيف الو�صعيات 

التي تتكرر يوميا.

وخ�ص�صنا ن�صاطا �صميناه اليومية يف بداية اأن�صطة الرتيي�س والبناء يقوم فيه الأطفال بكتابة ا�صم اليوم اجلاري وترتيبه 

يف ال�صهر وا�صم اليوم الذي قبله والذي بعده وترتيبه يف ال�صهر اجلاري اأو ال�صهر الذي قبله اأو بعده.

وهذه مناذج للن�صاط الذي �صميناه اليومية وت�صل�صله يف الزمن ح�صب ما يراه الأ�صتاذ)ة( منا�صبًا.

♦�يلونون خانتي اليوم املنا�صب وترتيبه يف ال�صهر وخانة ال�صهر اجلاري:

12345678910111213141516171819202122232425262728293031
الأحدال�صبتاجلمعةاخلمي�سالأربعاءالثالثاءالثنني

دجنربنونرباأكتوبر�صتنربغ�صتيوليوزيونيوماياأبريلمار�سفربايريناير

♦ يكتبون اليوم ويلونون خانة ترتيبه يف ال�صهر وخانة ال�صهر اجلاري:

اليوم: ....................

12345678910111213141516171819202122232425262728293031
دجنربنونرباأكتوبر�صتنربغ�صتيوليوزيونيوماياأبريلمار�سفربايريناير

♦�يكتبون اليوم املنا�صب وترتيبه يف ال�صهر وا�صم ال�صهر اجلاري:

ال�صهر: ..........................ترتيبه يف ال�صهر: ................اليوم: ..........................

♦ يكتبون تاريخ اليوم: اليوم وال�صهر باحلروف وال�صنة وترتيب اليوم يف ال�صهر بالأرقام:

اأكتب تاريخ اليوم: .................    .................   ......... .......................................

ولهذا فاإن اأن�صطة البناء والرتيي�س املقرتحة لهذا الدر�س تنطلق من مالحظة اليوميات التي ميكن اإح�صارها اإىل الق�صم 

من طرف الأ�صتاذ)ة( اأو تلك التي �صين�صئونها. اإن هذه اليوميات ت�صمح للمتعلمني با�صتخال�س متتالية الأعداد التي �صبق 

اأن وظفوها خالل كتابتهم للتاريخ، وذلك بالنطالق من تاريخ اليوم الذي قبله وتغيري الثنني مثال بالثالثاء و16 مثال 

بـ17.

الزمن : تعرف اليوم والأ�شبوع وال�شهر وال�شنةالدرس

تذكير واإر�شادات ديداكتيكية
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اإن اكت�صاف اليومية له اأهمية بالن�صبة لالأطفال، فهي متثل نوعا من الكتابة ينبغي اأن يتعرفوا عليه وي�صتعملوه. زيادة 

على اأن اليومية لها ا�صتعمال اجتماعي مهم. وهي و�صيلة م�صاعدة على التموقع يف الزمان، حيث تظهر دورية الأ�صبوع 

اأن الو�صع داخل جدول يتيح مترنا خا�صا على قراءة املعلومات املنظمة على �صكل جدول ذي  وال�صهور وال�صنة. كما 

مدخلني. وهي فر�صة ل�صتعمال الأعداد يف �صياق جديد ولإجناز اأن�صطة عددية جديدة.

امتدادات اأهداف التعلــم تعلمات �سابقة
♦�قراءة ال�صاعة التامة دون دقائق من  ويتمكن  الأ�صبوع  اأيام  ♦��ي�صمي 

قراءتها وكتابتها.

ال�صهور  ويكتب  ويقراأ  ♦   ي�صمي 

امليالدية ويتمكن من ترتيبها.

♦  يتعرف عدد �صهور ال�صنة.

♦�الأعداد من  0 اإىل 99

■���اليومية: يذكر الأ�صتاذ)ة( ا�صم اليوم ويكتبه على ال�صبورة ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ذكر ا�صم البارحة وا�صم 

الغد.وي�صتثمر كل معطيات تاريخ اليوم ح�صب م�صتوى املتعلمني واملتعلمات وتعلماتهم ال�صابقة.

الن�شاط الأول: يتعرف املتعلمون دورية الأ�شابيع.
■��صيغة العمل: ينجز الن�صاط داخل جمموعات من 5 اأفراد وح�صب اليوميات املتوفرة.

■�اللوازم ال�رضورية لكل جمموعة:  

♦�يوميات متنوعة ل�صنوات ما�صية يتم اإح�صارها من طرف املتعلمني اأو من طرف الأ�صتاذ)ة(.

■�تدبري الن�صاط:

♦�يطالب  الأ�صتاذ)ة( الأطفال مبالحظة اليوميات وبعد مدة ُيفتح نقا�س، ويتم توجيه الهتمام نحو النقط التالية: 

◗ الكتابات املتنوعة )اإ�صهار، �صور...(؛ ◗�عدد ال�صفحات اأو اجلداول التي متثل ال�صهور؛

◗�ترتيب ال�صهور؛ ◗�اإظهار الأيام، الأ�صابيع و�صهور ال�صنة؛

◗�ا�صتخال�س دورية الأ�صابيع، وحفاظ الأيام على الرتتيب نف�صه )7 اأيام مرتبة(.

الن�شاط الثاين: اإن�شاء يومية �شهر معني
■��صيغة العمل:  ينجز الن�صاط جماعة 

■�اللوازم ال�رضورية لكل جمموعة: ما مت ا�صتعماله يف الن�صاط ال�صابق

■�تدبري الن�صاط: يتكلف الأطفال باإن�صاء يومية اأخرى انطالقا من اليومية املتوفرة واختيار �صهر معني. فاإذا كان اأول 

يوم يف �صهر »اأبريل« مثال هو الأربعاء، ننطلق منه يف كتابة متتالية الأيام. ويفتح نقا�س حول اأيام الأ�صبوع، وربط 

متتالية الأيام باملظهر العددي لليومية. فاأرقام ترتيب اأيام الأربعاء يف هذا ال�صهر هي 29-22-15-8-1.

اأن�شطة البناء
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ترتيبه يف ال�صهراليومترتيبه يف ال�صهراليومترتيبه يف ال�صهراليوم

21الثالثاء11ال�صبت1الأربعاء
22الأربعاء12الأحد2اخلمي�س
23اخلمي�س13الثنني3اجلمعة
24اجلمعة14الثالثاء4ال�صبت
25ال�صبت15الأربعاء5الأحد

26الأحد16اخلمي�س6الثنني
27الثنني17اجلمعة7الثالثاء

28الثالثاء18ال�صبت8الأربعاء
29الأربعاء19الأحد9اخلمي�س
30اخلمي�س20الثنني10اجلمعة

لالنتقال من 1 اإىل 8 ن�صيف 7

)7 هو عدد اأيام الأ�صبوع(

لالنتقال من 8 اإىل 15 ن�صيف 7

لالنتقال من 15 اإىل 22 ن�صيف 7

لالنتقال من 22 اإىل 29 ن�صيف 7

ننجز العمل نف�صه بالن�صبة لأرقام ترتيب اأيام اخلمي�س يف هذا ال�صهر وا�صتنتاج اأن النتقال من يوم اإىل الذي يليه يتم 

باإ�صافة 1.

الن�شاط الثالث: اإن�شاء يومية انطالقا من يوم اإجناز الدر�س
■��صيغة العمل: عمل جماعي

■�اللوازم ال�رضورية لكل جمموعة:   اللوازم امل�صتعملة خالل احل�صة الأوىل

■�تدبري  الن�صاط: ي�صاأل الأ�صتاذ)ة(عن الأطفال الذين ازدادوا خالل �صهر اإجناز الدر�س. ويف حالة حتديد عيد ميالد 

الأ�صبوع  اأيام  م�صح  بعد  ال�صابق،  اجلدول  من  انطالقا  ال�صهر  يومية  الأ�صتاذ)ة(  مب�صاعدة  الأطفال  ين�صئ  الأطفال،  اأحد 

وال�رصوع يف ملء عمود الأيام بالأ�صماء املنا�صبة ابتداء من ا�صم يوم اإجناز الن�صاط ورقم ترتيبه يف ال�صهر، وحتديد رقم 

ترتيب يوم عيد ميالد الطفل وتعيني الأيام التي تف�صله عن يوم اإجناز الدر�س �صواء م�صتقبال اأو ما�صيا.

الن�شاط الرابع: تعرف متتالية ال�شهور
■��صيغة العمل: عمل جماعي

■�اللوازم ال�رضورية: يوميات متنوعة، اأوراق بي�صاء.

■�تدبري الن�صاط: ين�صئ املتعلمون يومية �صهر اإجناز الدر�س، انطالقا من تاريخ يوم الإجناز وحتديد اأيام اأعياد ميالد 

الأطفال الذين ازدادوا خالل هذا ال�صهر، )يف حالة عدم تذكر تاريخ الزدياد بالن�صبة للبع�س ميكن الرجوع اإىل اجلدول 

الدرا�صي اأو اإىل وثائق ت�صجيل التالميذ للتاأكد من ذلك(، وميكن ا�صتعمال منوذجني كما يلي:
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النموذج �1:
الأحدال�صبتاجلمعةاخلمي�سالأربعاءالثالثاءالثنني

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
293031

النموذج �2:
18152229الثنني
29162330الثالثاء
310172431الأربعاء
4111825اخلمي�س
5121926اجلمعة
6132027ال�صبت
7142128الأحد

يفتح نقا�س بعد ذلك يتعلق بالتموقع بالن�صبة ملنا�صبة معينة كعيد ميالد اأحد الأطفال اأو عيد وطني اأو عطلة اأو غريها،  ��♦�

وحتديد الأيام التي تف�صل يوم اإجناز الدر�س عنها �صواء م�صتقبال اأو ما�صيا، وربط املنا�صبات والأعياد الدينية 

بتواريخها املنا�صبة:

الن�شاط اخلام�س: تعرف اأ�شماء ال�شهور والف�شول.
■��صيغة العمل: عمل جماعي.

■�اللوازم ال�رضورية: لوازم احل�صة ال�صابقة.

■�تدبري الن�صاط:

♦�با�صتعمال يوميات متنوعة، يتم فتح نقا�س حول عدد �صهور ال�صنة والف�صول.

♦��يتم الرتكيز بالأ�صا�س على حتديد ال�صهور التي عدد اأيامها 31 والأخرى التي عدد اأيامها 30 و�صهر فرباير الذي يكون 

عدد اأيامه 28 اأو 29، وذلك بال�صتعانة باليدين كما يلي:

والعمل على م�صاعدة الأطفال على تعبئة اجلدول التايل: 

دجنربنونرباأكتوبر�صتنربغ�صتيوليوزيونيوماياأبريلمار�سفربايرينايرا�صم ال�صهر

12..................12345ترتيبه يف ال�صنة

...303130...3031...3130 28 اأو 3129عدد اأيامه
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اأن�سطــة الرتيي�ض : اأمترن
احل�صاب الذهني:

➀   اإ�صافة 3 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة 

يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 3 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي من 0 اإىل 10( ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

➁   اإ�صافة 4 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة 

يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 4 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي من 0 اإىل 10( ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

�صور:  ثالث  واملتعلمات  املتعلمون  يالحظ   ❶

ال�صورة الأوىل لطفل ذاهب اإىل املدر�صة وال�صورة 

الثانية لطفل عائد من املدر�صة وال�صورة الثالثة لطفل 

الليل  املنا�صبة:  نائم. ويربطون كل �صورة بالبطاقة 

اأو امل�صاء اأو ال�صباح.

❷ يكملون ترتيب اأيام الأ�صبوع بكتابة 2 و3 و4 و5 

و6 ويلونون اأيام الدرا�صة الفعلية التي يدر�صون فيها: 

الثنني والثالثاء والأربعاء واخلمي�س واجلمعة )ويف 

بع�س احلالت ال�صبت كذلك(.

اأ�صهر  لرتتيب  الناق�صة  الأعداد  كتابة  ❸  يتابعون 

يوليوز  العطلةال�صيفية:  �صهري  ويلونون  ال�صنة 

وغ�صت.
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اأن�شطة  تقوميية وداعمة: اأ�شتثمر
احل�صاب الذهني: 

➂�اإ�صافة 4  اإىل العدد املعرو�س على البطاقة واإجناز اأ�صئلة ورقة احل�صاب الذهني  رقم )11( بدليل الأ�صتاذ والأ�صتاذة

يعطي  واملتعلمات.  املتعلمني  بعدد  وي�صتن�صخها  الأ�صتاذ)ة(  دليل  من   )11( رقم  الذهني  احل�صاب  ورقة  الأ�صتاذ)ة(  يطبع 

ورقة لكل متعلم)ة(. يحدد مدة الإجناز يف 5 دقائق. يبداأ التمرين باإ�صارة من الأ�صتاذ)ة(: »انطلقوا«. كل متعلم)ة( اأنهى 

عمله يقدم ورقته لالأ�صتاذ)ة(، ي�صجل الأ�صتاذ)ة( ا�صم املتعلم)ة(. بعد 5 دقائق يقول الأ�صتاذ)ة( »انتهى، هاتوا الأوراق« 

ويجمعها.

❶ يكمل املتعلمون واملتعلمات كتابة ا�صم البارحة اأو 

اليوم اجلاري اأو ا�صم الغد تبعا لكل حالة.

ال�صنة  اأ�صهر  وعدد  الأ�صبوع  اأيام  عدد  يكتبون   ❷

رقم  اأو  ال�صهر  ا�صم  بكتابة  اجلدول  ملء  ويكملون 

ترتيبه.

❸ ي�صلون كل �صورة ببطاقة ال�صهر املنا�صب كما يف 

ب�صهر  اليمني  عن  الأوىل  ال�صورة  ي�صلون  املثال. 

وال�صورة  يناير  ب�صهر  تليها  التي  وال�صورة  غ�صت 

الأخرية عن الي�صار ب�صهر ابريل.

اأتذكر:  يت�صمن هذا الركن املفاهيم وامل�صطلحات والقواعد وكل ما يجب اأن ي�صبطه املتعلم)ة( بلون مغاير داخل اإطارات 

وكذلك املفاهيم وامل�صطلحات العلمية باللغة العربية وما يقابلها من م�صطلحات باللغة الفرن�صية.
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ورقة احل�شاب الذهني )11( بداية احل�شة اخلام�شة لدعم الدر�شني 25 و 26
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يعترب »الطرح« من الدرو�س التي تطرح بع�س ال�صعوبات يف ال�صنة الأوىل البتدائية.

يتطرق املتعلمون واملتعلمات، منذ ال�صنة الأوىل، اإىل حل م�صائل ب�صيطة  يرون فيها جمموعة من الأ�صياء تكرث بزيادة 

عدد اآخر من الأ�صياء اأو تقل بنق�صان عدد من العنا�رص. ترمي الأن�صطة الأوىل يف هذا الدر�س اإىل تر�صيخ هذه املعرفة 

وجعلها عملية يف و�صعيات متنوعة وذلك باإعطاء دللة للرمز »-«، وبالقيام باإجراء ذهني اأو كتابي يف اخت�صار كتابات 

الربط بني  اأو  العددي.  امل�صتقيم  الوراء على  اإىل  الرمز »–« والرجوع  الربط بني  ب�صيطة مثل:  طرحية يف و�صعيات 

الرمز »–« والعد العك�صي.

ومل�صاعدة املتعلمني على بناء متثيالت ناجعة للم�صائل، اعتمدنا مقاربة تقت�صي النطالق من الواقع، اأي من و�صعية 

ملمو�صة باعتبارها فر�صة للمتعلمني للتعبري عن اإجراءات با�صتعمال كلمات ي�صتبدلونها بعد ذلك برموز.

يف الو�صعيات الأوىل، يتعلق الطرح )با�صتعمال الأعداد الطبيعية ال�صحيحة( بعملية ال�صحب )خ�صارة، اإزالة، ...(، 

وهي عملية عك�صية للجمع الذي يعني الزيادة اأو الإ�صافة. هناك اإيجابية كبرية يف النظر اإىل الطرح يف ارتباطه باجلمع. 

فاإذا كان املتعلم)ة( واملتعلمة متمكنا من معنى الكتابة 9 = 6 + 3 فاإن من ال�صهل عليه اأن يدرك 9 = ... + 3 و 9 = 3 + ...  

و 9 = 6 + ... و 9 = ... + 6.

ينبغي  م�صكالت  املتعلمون  فيها  يواجه  انطالقا من و�صعيات  الفرق  املرتبط مبفهوم  الطرح  تقدمي  وهكذا ميكن 

حلها ق�صد اإعطاء معنى للرمز »-« برتجمة و�صعيات ب�صيطة اأي ترجمة اأفعال ال�صحب اأو الإزالة بكتابة طرحية. 

تقدم هذه الو�صعيات ب�صكل يحفز املتعلمني على متثيل الو�صعية، ثم اإيجاد الكتابة التي ترتجم كل و�صعية قبل ح�صاب 

النتيجة.

واإجناز عملية  الفرق بني عددين  البحث عن  اإمكانية  تتيح  النطالق من و�صعيات  يتم  الفرق  ملفهوم  لإعطاء معنى 

الطرح. هذه الو�صعيات متنوعة وتختلف من حيث ال�صعوبة التي تطرحها على املتعلمني. ولذا ينبغي اعتماد التدرج يف 

تناول هذه الو�صعيات التي ميكن ت�صنيفها اإىل نوعني:

و�صعيات �صكونية، اأي و�صعيات بدون حتول؛  ✺

و�صعيات دينامية، اأي متحولة، متر من حالة اأولية اإىل حالة نهائية بعد اإجراء حتويل عليها.  ✺

يعترب اجلمع والطرح عمليتني مرتبطتني ب�صكل كبري فيما بينهما. كما تتخذ الو�صعيات التي تتطلب اجلمع اأو الطرح يف 

حلها اأ�صكال خمتلفة تطرق اإليها بتف�صيل جريار فرينيو Gérard Vergnaud، نذكرها فيما يلي:

تتنوع ال�صعوبات التي ي�صادفها املتعلمون واملتعلمات بتنوع الو�صعيات التي يتفاعلون معها وذلك :  

من و�صعية لأخرى؛  ♦

ح�صب طبيعة التحويل اأو العالقة التي تت�صمنها هذه الو�صعيات؛  ♦

واإذا اعتربنا مثال الو�صعيات التي يكون مو�صوعها حتويال لقيا�س،

تقريب مفهوم الطرحالدرس

تذكير واإر�شادات ديداكتيكية

27
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ترتبط ال�صعوبات بالتحويل )موجب اأو �صالب(؛   ♦

♦  وترتبط كذلك بال�صوؤال املطروح )ميكن طرح ال�صوؤال حول قيا�س احلالة الأولية اأو حول التحويل اأو حول نتيجة 

التحويل(.

♦���وي�صاف اإىل هذه ال�صعوبات تلك املتعلقة ب�صياغة الو�صعية )الكلمات امل�صتعملة والرتتيب الذي تقدم به املعلومات( 

وكذلك مقدار الأعداد التي تت�صمنها وكذلك �صياق الو�صعية.

يجب اأي�صا الأخذ بعني العتبار التدرج ح�صب عدة متغريات ديداكتيكية يف بناء مفهوم الطرح:

مقدار الأعداد )كبرية اأو �صغرية(؛  ♦

قيمة الفرق )كبرية اأو �صغرية 1-8؛ 2-16؛ 27-29؛ 16-85؛ الخ.(؛  ♦

حالت خا�صة حمفوظة عن ظهر قلب لأجل التقنيات؛  ♦

تعبري الن�س )النحو، امل�صطلحات(؛  ♦

ترتيب املعطيات.  ♦

املبيانية  الر�صوم  ا�صتعمال خمتلف  ال�رصيع وم�صاعدتهم وحثهم على  الذهني  املتعلمني على احل�صاب  تدريب  كما يجب 

املالئمة لكل و�صعية اأو م�صاألة:

اأ�رصطة عددية؛  ♦

ر�صوم متثيلية باملجموعات؛  ♦

امل�صتقيم العددي؛  ♦

متثيالت مبيانية تتعلق بنظمة العد.  ♦

امتدادات الحقـة اأهداف التعلــم تعلمات �سابقة
♦  تقنية  الطرح دون 

احتفاظ.

♦��يقارب مفهوم الفرق انطالقا من بع�س الكتابات اجلمعية اأو غريها.

با�صتخدام   9 العدد  لعملية اجلمع حتى  الطرح كعملية عك�صية  ♦��يتعرف 

الأ�صكال والرموز.

♦��يحدد احلد املجهول �صمن معادلة اأو اأية عالقة بني عمليتني .

  4+5 = اجلمع والطرح

اإىل   0 من  ♦  الأعداد 

99 وجمع الأعداد

الن�شاط املقرتح :  ح�شاب املكمل باللجوء اإىل مناولت.

■��صيغة العمل: ينجز الن�صاط داخل جمموعات من 4 اإىل 6 اأطفال.

■�اللوازم ال�رضورية لكل جمموعة:

♦�كي�س �صغري اأو علبة؛

♦�حبات من القطاين )اأو اأحجار �صغرية اأو قطع طبا�صري ...(، عددها حمدود بني 31 و39. 

اأن�شطة البناء
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■�تدبري الن�صاط:

♦ تعد كل جمموعة حبات القطاين )33 مثال( وت�صعها داخل الكي�س اأو العلبة؛

♦  ي�صحب اأحد اأفراد املجموعة كمية من احلبات ويخفيها عن زمالئه، ويطلب منهم التعرف على عدد احلبات التي 

�صحبها انطالقا من تعداد حبات القطاين املتبقية يف الكي�س؛

♦�يرتك الأ�صتاذ)ة( احلرية والوقت الكايف لالأطفال ليقوموا باإجراءاتهم اخلا�صة والتي قد تختلف من جمموعة اإىل اأخرى؛

♦�تتحقق كل جمموعة من النتيجة التي تو�صلت اإليها؛

♦�تنتدب كل جمموعة من �صيقدم النتيجة التي تو�صلت اإليها مع تعليل ذلك؛

♦�يدون الأ�صتاذ)ة( نتائج واإجراءات كل جمموعة داخل جدول على ال�صبورة مثل:

ما �صحبالإجراءاتالباقي بعد ال�صحباحلبات داخل الكي�ساملجموعة

1

2

❍�ثم ي�صتثمر جميع الإجراءات لتمرير بع�س التمثيالت املبيانية ولإدخال الرمز »-« بدللة ما مت اإجنازه:

33=17 +... ؛  يرمز للعملية بكتابة    ...=17 - 33   33=...+ 17؛    

الن�شاط الأول : النتقال على ال�رصيط العددي.
�صيغة العمل: عمل جماعي.

اللوازم ال�رضورية لكل جمموعة:

♦�بطاقات الأعداد من 0 اإىل 9؛

♦��صبورة الق�صم والطبا�صري. 

■�تدبري الن�صاط :

♦�ير�صم الأ�صتاذ)ة( على ال�صبورة �رصيطني عدديني على ال�صكل التايل وي�صع عالمة اأمام العدد 10:

27262524232120191817161514131211109876543210
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♦ ينق�صم الأطفال اإىل جمموعتني )ميني وي�صار الق�صم مثال(؛

♦ تنتدب كل جمموعة فردا ميثلها يف اللعبة: النتقال على ال�رصيط العددي ق�صد الو�صول اإىل العدد 20؛

♦  يقف ممثال املجموعتني اأمام ال�صبورة وي�صعان على مكتب الأ�صتاذ)ة( البطاقات العددية على ظهرها ويف ترتيب 

ع�صوائي ، يختار كل واحد �رصيطه العددي املر�صوم على ال�صبورة؛

♦  ي�صحب كل واحد على التوايل بطاقة عددية )من 0 اإىل 9( ويتوجه نحو جمموعته لالتفاق على التعليمات التي ينبغي 

عليه اتباعها )»زائد« وتعني اأن يتقدم بعدد من اخلانات يف اجتاه خانة العدد 20 وذلك ح�صب البطاقة امل�صحوبة، اأو 

»ناق�س« وتعني اأن يرتاجع نحو خانة العدد 20 وذلك ح�صب البطاقة امل�صحوبة(، )اإذا كانت البطاقة امل�صحوبة متثل 

 ،19 العدد  خانة  اإ�صارة حتت  وير�صم  خانات  بت�صع  يتقدم  فاإنه   )20 من  )للتقرب  »زائد«  املجموعة  �صتقول   9 العدد 

20 فاإن املجموعة  اإذا كان يف خانة عدد اأكرب من  1(؛ ويف املرات املوالية،  اأن تخرج البطاقة املمثلة للعدد  )فيتمنى 

�صتقول له »ناق�س« للرجوع والتقرب من اخلانة 20؛

♦�تعترب املجموعة التي و�صل ممثلها بال�صبط )اأو الأقرب يف حالة عدم تو�صلهما( اإىل العدد 20 فائزة.
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اأن�سطــة الرتيي�ض : اأمترن
احل�صاب الذهني: ➀ طرح 1 من العدد املعرو�س على البطاقة 

يقول الأ�صتاذ)ة( »نطرح 1 من العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي من 0 اإىل 10( ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

باب  اأمام  اأطفال   9 واملتعلمات  املتعلمون  يالحظ    �❶

هــــوؤلء  حول  اأوىل  ق�صة  ويقراأون  املدر�صة 

الأطفال : ركب 3 اأطفال على دراجاتهم وبقي 6 

والتعبري عن ذلك بالتمثيل التايل:

6

9

3

وبالكتابتني :9= 3+6 و 6= 9-3

ثم يقراأون ق�صة ثانية حول نف�س الأطفال : طفالن 

عن  والتعبري  نظارات  بدون  و7  نظارات  ي�صعان 

ذلك بالتمثيل التايل :

7

9

2

وبالكتابات :9= 2+7 و 7= 9-2

مبالحظة  ذلك  بعد  والـمتعلمات  الـمتعلمون  يقوم 

ال�صورة من جديد وبكتابة ق�صة حول نف�س الأطفال 

با�صتعمال الأعداد 9 و 8 و 1 وهذه الق�صة هي التالية: 

قبعات  بدون  و8  راأ�صه  على  قبعة  ي�صع  واحد  طفل 

وميثلون ذلك بـما يلي : 

8

9

1

وبالكتابات :9= 1+8 و 8= 9-1

ثم يقومون بكتابة ق�صة اأخرى كالق�صة التالية : 5 من 

بني الأطفال الت�صعة اإناث والباقي  4 ذكوروميثلون 

 

5

9

4

ذلك بـما يلي : 

وبالكتابات :9= 5+4 و 4= 9-5

على  فيها  الت�صطيب  مت  اأقرا�س   5 ❷  يالحظون 

 5-2  =3 بالكتابة  ذلك  عن  التعبري  ومت  قر�صني 

ومامت  الأخرى  الأقرا�س  مبالحظة  يقومون 

الت�صطيب عليه لإكمال الكتابة 

     ...=2-3 ،والكتابة ...=6-2
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اأن�شطة  تقوميية وداعمة: اأ�شتثمر
احل�صاب الذهني:

➁ طرح 2 من العدد املعرو�س على البطاقة 
يقول الأ�صتاذ)ة( »نطرح 2 من العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي من 0 اإىل 10( ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

يت�صمن هذا الركن املفاهيم وامل�صطلحات والقواعد وكل  اأتذكر:  
ما يجب اأن ي�صبطه املتعلم)ة( بلون مغاير داخل اإطارات 

وما  العربية  باللغة  العلمية  وامل�صطلحات  املفاهيم  وكذلك 

يقابلها من م�صطلحات باللغة الفرن�صية.       

❶�    يالحظ املتعلمون واملتعلمات 4 لعب مت الت�صطيب 

عليها كلها بو�صع العالمة x  على كل واحدة منها 

 3 يالحظون  كما   .  4-4  =0 اأن  يعني  ما  وهو 

اأي منها وهذا مايتم  الت�صطيب على  يتم  دميات ل 

التعبري عنه بالكتابة 3= 3-0.

❷�    يالحظون 5 اأرانب 3 ت�صري من اليمني نحو الي�صار 

نحو  الي�صار  من  ي�صريان  الآخرين  والأرنبني 

2

5

..

اليمني ثم ميالأون التمثيل

 بكتابة العدد 3  يف اخلانة الفارغة ويكتبون :3= 5-2 

كبرية   3 �صلحفات   7 كذلك  يالحظون   .5-3  =  2 و 

والباقي ) 4 �صلحفات( �صغرية وميالأون التمثيل بكتابة 

العدد 4 يف اخلانة الفارغة ويكملون : 4= 3-7 اأو 3= 

7-4
❸�    يالحظون9 كرات منها 3 �صطب عليها ويكملون 

الكتابة : 6= 9-3

2 و  ❹�    يالحظون ال�صورة ويكملون اأ�رصة الأعداد 
6 و 8  : 

،2+6 =8 ،6+2 =8
 2= 6-8 اأو 6= 8-2

5 يكملون الكتابتني
كلها  الدفاتر  عدد  مبعرفة   5-...  =2 و   3+...  =5  

وهو 5 ومبعرفة الدفاتر املرئية منها وهو 3.

كتابة  ويكملون  العددي  ال�رصيط  ي�صتعملون   ❻
الأعداد يف املت�صاوية

... -... =...

ننطلق من 9 ونقفز 5 قفزات اإىل اخللف ون�صل اإىل 

اخلانة 4 اإذن :

9- 5 =4
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وا�صتعمال  ومعاجلتها،  البيانات  تنظيم  حول  متثالتهم  لبناء  واملتعلمات  للمتعلمني  الفر�صة  اإتاحة  مبكان  الأهمية  من 

اجلداول واملخططات يف ذلك، انطالقا من و�صعيات ملمو�صة يتم فيها متثيل املعطيات با�صتعمال اأ�صياء ملمو�صة وبعد ذلك 

يتم النتقال اإىل و�صعيات يتم فيها متثيل الأ�صياء با�صتعمال �صور اأو ر�صومات. ويف الأخري ينبغي اقرتاح و�صعيات تنظم 

فيها املعطيات ومتثل با�صتعمال رموز.

متثيالت ملمو�صة ومتثيالت با�صتعمال �صور ومتثيالت با�صتعمال رموز

يعرب الأطفال والطفالت يف البداية عن متثيالتهم حول تنظيم البيانات ومعاجلتها با�صتعمال اإجراءات �صخ�صية ثم يتم 

النتقال بعد ذلك اإىل اإجراءات متعارف عليها مب�صاعدة الأ�صتاذة والأ�صتاذ عن طريق طرح اأ�صئلة منا�صبة للتو�صل اإىل 

هذه الإجراءات.

كل جدول يتوفر على:

✺ عنوان

✺ اأعمدة اأو �صطور متثل الفئات

✺  متثيال للمعطيات با�صتعمال اأ�صياء ملمو�صة اأو ر�صوم اأو رموز ح�صب اجلدول الـمراد ا�صتعماله.

امتدادات اأهداف التعلــم تعلمات �سابقة
جدول  يف  وعر�صها  بيانات  ♦  تنظيم 

وتاأويلها

بيانات  با�صتعمال  م�صائل  ♦   حل 

ماأخوذة من جدول

♦تنظيم بيانات وعر�صها يف جدول ♦ الأعداد من 0 اإىل 99 

♦ ت�صنيف اأ�صياء ح�صب معيار واحد

■���اليومية: يذكر الأ�صتاذ)ة( ا�صم اليوم ويكتبه على ال�صبورة ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ذكر ا�صم البارحة وا�صم 

الغد.وي�صتثمر كل معطيات تاريخ اليوم ح�صب م�صتوى املتعلمني واملتعلمات وتعلماتهم ال�صابقة.

الن�شاط الأول: متثيل اأ�شياء ملمو�شة بعالمات وعدها وتنظيمها يف جدول.
■�اللوازم ال�رضورية :    اأقرا�س، اأقالم ملونة، كلل، حبات لوبيا......

♦ عالمات العدد:

  تنظيم بيانات وعر�شها في جدولالدرس

تذكير واإر�شادات ديداكتيكية
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5432

1096

♦ اجلدول التايل:

 العددعالمات العدالأ�صياء 

اأقرا�س

اأقالم ملونة

كلل

حبات لوبيا

■��صيغة العمل:

 ♦ ي�صتغل املتعلمون واملتعلمات يف جمموعات من 4 عنا�رص.

■�تدبري الن�صاط:

 ♦ تتوفر كل جمموعة على نف�س الأ�صياء وبنف�س العدد وعلى اجلداول ال�صابقة.

باعتماد  اجلدول  ملء  ثم  الأ�صياء،  ملختلف  منف�صلة  جمموعات  تكوين  واملتعلمات  املتعلمني  من  الأ�صتاذ)ة(  ♦  يطلب 

عالمات العد والأعداد.

♦ تعر�س كل جمموعة اجلدول الذي تو�صلت اإليه.

♦ تناق�س املجموعات خمتلف اجلداول ويتدخل الأ�صتاذ)ة( لت�صحيح الأخطاء وتقدمي التو�صيحات الالزمة.

الن�شاط الرابع: تمثيل مجموعة اأ�شياء بتلوين خانات في جدول بقدر كل نوع من الأ�شياء.

■�اللوازم ال�رضورية: الورقة رفقته.

■�تدبري الن�صاط:  تتوفر كل جمموعة على نف�س الورقة التي تت�صمن الر�صومات واجلدول.

♦ يطلب الأ�صتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات اإكمال ملء اجلدول وذلك بتلوين اخلانات بقدر عدد كل نوع من الأ�صياء.

♦  ي�صتغل املتعلمون ملدة 10 دقائق ويتقا�صمون اإنتاجاتهم ويناق�صونها وي�صهر الأ�صتاذ على ذلك ويتدخل لت�صحيح الأخطاء 

وتوجيه عمل الأطفال. ويتاأكد من كون  اجلميع فهم كيفية ملء اجلدول.

1

87
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اأن�سطــة الرتيي�ض : اأمترن
احل�صاب الذهني: 

➀ طرح 3 من العدد املعرو�س على البطاقة 

يقول الأ�صتاذ)ة( »نطرح 3 من العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي من 0 اإىل 10( ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

➁ طرح 4 من العدد املعرو�س على البطاقة 

يقول الأ�صتاذ)ة( »نطرح 4 من العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي من 0 اإىل 10( ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

ال�صورة ويكملون  املتعلمون واملتعلمات  ❶� يالحظ 

ملء اجلدول بر�صم عالمات العدِّ   وبكتابة الأعداد 

املنا�صبة لكل نوع من اأدوات املطبخ.

اجلدول  خانات  ويلونون  ال�صورة  يالحظون   �❷

بقدر البط والقطط والببغاوات والأرانب.
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اأن�شطة  تقوميية وداعمة: اأ�شتثمر
احل�صاب الذهني:

 ➂ طرح 4 من العدد املعرو�س على البطاقة واإجناز اأ�صئلة ورقة احل�صاب الذهني  رقم )12( بدليل الأ�صتاذ والأ�صتاذة

يعطي  واملتعلمات.  املتعلمني  بعدد  وي�صتن�صخها  الأ�صتاذ)ة(  دليل  من   )12( رقم  الذهني  احل�صاب  ورقة  الأ�صتاذ)ة(  يطبع 

ورقة لكل متعلم)ة(. يحدد مدة الإجناز يف 5 دقائق. يبداأ التمرين باإ�صارة من الأ�صتاذ)ة(: »انطلقوا«. كل متعلم)ة( اأنهى 

عمله يقدم ورقته لالأ�صتاذ)ة(، ي�صجل الأ�صتاذ)ة( ا�صم املتعلم)ة(. بعد 5 دقائق يقول الأ�صتاذ)ة( »انتهى، هاتوا الأوراق« 

ويجمعها.

❶� يالحظون ال�صورة ويكملون ملء اجلدول بر�صم 

ح�رصة  لكل  املنا�صب  العدد  وكتابة  العدد  عالمات 

و�صمكة وع�صفور وقط وكلب.

تلوين  ويكملون  احل�رصات  �صورة  يالحظون   �❷

اخلانات بقدر كل نوع من احل�رصات. يالحظون 

يف هذا اجلدول اأن اخلانات التي يتم تلوينها مرتبة 

اأفقي خالفا للجدول املقرتح بالن�صاط الثاين  ب�صكل 

اخلانات  هذه  رتبت  حيث  ال�صتثمار  اأن�صطة   يف 

ب�صكل عمودي.

اأتذكر:  يت�صمن هذا الركن املفاهيم وامل�صطلحات والقواعد وكل ما يجب اأن ي�صبطه املتعلم)ة( بلون مغاير داخل اإطارات 
وكذلك املفاهيم وامل�صطلحات العلمية باللغة العربية وما يقابلها من م�صطلحات باللغة الفرن�صية.
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ورقة احل�شاب الذهني )12( بداية احل�شة اخلام�شة لدعم الدر�شني 27 و 28
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اأن يتمكن الأطفال من جدول اجلمع. وثانيا،  اأول،  اأولية ل غنى عنها. يجب،  ينبني هذا الدر�س على مكت�صبات 

اأن يتمكنوا من ح�صاب العدد املكمل لعدد معلوم اإىل 10. وثالثا، اأن يتفوقوا يف احل�صاب الذهني ال�رصيع. فمن �صاأن هذه 

الكفايات املكت�صبة اأن تتيح للمتعلمني واملتعلمات التفرغ ل�صتيعاب تقنية الطرح العتيادية.

احتفاظ يف هذا  الطرح دون  التدرج من  احتفاظ، وذلك ق�صد  الطرح دون  الدر�س على  الأ�صتاذ)ة( يف هذا  يركز 

الدر�س اإىل الطرح بالحتفاظ يف ال�صنة املوالية. 

ال�صابقة،  للتاأكد من الرتاكمات املتدرجة يف الدرو�س  اإ�صافة  وكما �صبق لنا ذكره يف درو�س ا�صتخدام تقنية اجلمع، 

وقاعدة  والع�رصات  الوحدات  اأرقام  الع�رصي ودللة  العد  نظمة  الو�صع يف  قاعدة  واملتعلمات  املتعلمون  يفهم  اأن  يجب 

املبادلت التي حتكمها.

امتدادات اأهداف التعلــم تعلمات �سابقة
بال�صنة  للطرح  العتيادية  ♦��التقنية 

الثانية

للطرح  العتيادية  التقنية  يتعرف   ��♦

بدون احتفاظ يف نطاق الأعداد من  

0 اإىل 99.

مفهوم  و    99 اإىل   0 من  ♦��الأعداد 

الطرح

■���اليومية: يذكر الأ�صتاذ)ة( ا�صم اليوم ويكتبه على ال�صبورة ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ذكر ا�صم البارحة وا�صم 

الغد.وي�صتثمر كل معطيات تاريخ اليوم ح�صب م�صتوى املتعلمني واملتعلمات وتعلماتهم ال�صابقة.

الن�شاط املقرتح : حل م�شاألة ح�شابية
■��صيغة العمل: فردي ومناق�صة جماعية

■�اللوازم ال�رضورية:  الق�صبان، ورق وقلم.

■� تدبري الن�صاط: يقرتح الأ�صتاذ)ة( م�صاألة يراها منا�صبة مثل »ميلك الفالح اأحمد 76 خروفا، باع منها 32 خروفا. ما 

هو عدد اخلرفان التي اأ�صبح ميلكها اأحمد؟

♦�ينطلق الأ�صتاذ )ة( من اقرتاحات املتعلمني واملتعلمات ويبني لهم، على ال�صبورة، كيفية ا�صتعمال املح�صاب

♦�يكتب العملية على ال�صبورة 76-32

♦�ي�صع العدد الأول يف املح�صاب الأول :

7 6

الطرح دون احتفاظ : التقنية العتياديةالدرس

تذكير واإر�شادات ديداكتيكية
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♦�ي�صع العدد الثاين يف املح�صاب الثاين:

3 2

بتعبريهم  بع�صهم،  يجيب  قد  اخلرفان.  عدد  حل�صاب  ثالث  حم�صاب  ا�صتعمال  كيفية  الأطفال  من  الأ�صتاذ)ة(  ♦��يطلب 

اخلا�س، فيثمن الأ�صتاذ كل القرتاحات، حتى ي�صل اإىل الطريقة ال�صحيحة، بحيث يح�صب الفرق بني الوحدات 

وي�صعها يف خانة الوحدات ويح�صب الفرق بني الع�رصات وي�صعها يف خانة الع�رصات

7 - 3 6 - 2

بالو�صع  ثم  املح�صاب  با�صتعمال  ثم  والق�صبان  الرتبيعات  با�صتعمال  ال�صبورة  على  الطرح  تقنية  الأ�صتاذ)ة(  ♦��يكتب 

العمودي

وكذلك :

7 6
3 2 -

4 4 =

واأخريا الو�صع العمودي
7 6

¯ 3 2

4 4
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اأن�سطــة الرتيي�ض : اأمترن
احل�صاب الذهني: 

➀ اإ�صافة 9 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة 

يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 9 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي من 0 اإىل 10(.ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

طريقة  ويكملون  امل�صاألة  ن�س  املتعلمون  يقراأ  �❶

وذلك  دراهم،  من  ملهدي  بقي  ما  حل�صاب  اأحمد 

طريقة  يكملون  ثم  العددي.  ال�رصيط  با�صتعمال 

وذلك  دراهم،  من  ملهدي  بقي  ما  حل�صاب  خديجة 

با�صتعمال جدول العد ومتثيل العدد 67 بـ 6 اأعمدة 

للع�رصات وبـ7 وحدات متبقية.

  58-7 العددي:  ال�رصيط  با�صتعمال  يح�صبون   ❷

وذلك بالرجوع اإىل الوراء 7 خانات، خانة بخانة 

انطالقا من العدد 58 حتى اخلانة 51 وعليه فاإن : 

.58-7=51

العددي  ال�رصيط  با�صتعمال   85-42 يح�صبون  كما 

اإىل  الأوىل  قفزات  الأربع  املرة  هذه  لكن  دائما 

ثم   10 تعادل  قفزة  كل  لأن   40 تعادل  الوراء 

43 وعليه فاإن:  اإىل العدد  2 للو�صول  قفزة تعادل 

85-42=43

➌� يح�صبون با�صتعمال جدول العد وبتمثيل الأعداد 

باأعمدة الع�رصات وبالوحدات:
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اأن�شطة  تقوميية وداعمة: اأ�شتثمر
احل�صاب الذهني: 

➀ اإ�صافة 2 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة 

يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 2 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي من 0 اإىل 10(.ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

❶�يقراأ املتعلمون ن�س امل�صاألة ويكملون طريقة اأحمد 

حل�صاب ما بقي ملهدي من دراهم، وذلك با�صتعمال 

ال�رصيط العددي. ثم يكملون طريقة خديجة حل�صاب 

با�صتعمال جدول  بقي ملهدي من دراهم، وذلك  ما 

وبـ7  للع�رصات  اأعمدة   6 بـ   67 العدد  ومتثيل  العد 

وحدات متبقية.

  58-7 العددي:  ال�رصيط  با�صتعمال  يح�صبون   ❷

وذلك بالرجوع اإىل الوراء 7 خانات، خانة بخانة 

 : فاإن  51 وعليه  58 حتى اخلانة  العدد  انطالقا من 

.58-7=51

العددي  ال�رصيط  با�صتعمال   85-42 يح�صبون  كما 

دائما لكن هذه املرة الأربع قفزات الأوىل اإىل الوراء 

تعادل 40 لأن كل قفزة تعادل 10 ثم قفزة تعادل 2 

للو�صول اإىل العدد 43 وعليه فاإن: 43=85-42

➌� يح�صبون با�صتعمال جدول العد وبتمثيل الأعداد 

باأعمدة الع�رصات وبالوحدات:
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تتنوع اأن�صطة املتعلمني واملتعلمات يف درا�صة الهند�صة وتعلمها ح�صب ما هو مطلوب اإجنازه: فرز، ت�صنيف، اإعادة 

 ،papier pointé اإنتاج )مثال: با�صتعمال الرتبيعات(، و�صف، متثيل، ر�صم على الرتبيعات، اإن�صاء على ورق منقط

اإن�صاء با�صتعمال الأدوات الهند�صية )امل�صطرة اأو املزواة اأو الربكار اأو املنقلة(.

Quadrillage التربيعاتPapier pointé   ورق منقط

نعترب اإعادة اإنتاج اأ�صكال هند�صية )اخلط امل�صتقيم واملربع وامل�صتطيل واملثلث( اأو ر�صمها باعتماد الرتبيعات ن�صاطا مهما 

للغاية، ملا يتيحه من اإمكانية معلمة نقط خا�صة يف ال�صكل الهند�صي )مواقع الروؤو�س وعددها، اجتاه اخلطوط وحدودها؛ 

نظر  وجهات  من  ال�صتفادة  اأي�صا  ويتيح  الرتبيعات(،  عد  باعتماد  الأ�صالع  اأو  اخلطوط  طول  قيا�س  النقط؛  ا�صتقامية 

الفارغــــــة  امل�صاحة  اإىل  ونظــــــرة  ال�صكل  تلوين  بعــــد   )vision-surface( اململـــــوءة  امل�صاحة  اإىل  نظرة  خمتلفة: 

)vision-évidée( اإذا مت تلوين خارج ال�صكل ونظرة اإىل اخلط  )vision-ligne(  با�صتعمال القلم لر�صم حميط ال�صكل.

للوقوف على اأهمية تعلم الر�صم باعتماد الرتبيعات يكفي ا�صتح�صار الفرق بني الر�صم على الرتبيعات والر�صم على 

ورقة بي�صاء دون تربيعات. 

امتدادات اأهداف التعلــم تعلمات �سابقة
♦�درو�س ال�صنة الثالثة البتدائية. هند�صية  اأ�صكال  املتعلم)ة(  ♦��ير�صم 

امل�صتقيم،  اخلط   : الرتبيعات  على 

امل�صتطيل،  املربع،  املنحني،  اخلط 

املثلث.

الهند�صية  الأ�صكال  ومقارنة  ♦��تعرف 

)اخلط امل�صتقيم، املربع، امل�صتطيل، 

املثلث(؛

با�صتعمال  نقطتني  بني  خط  ♦��ر�صم 

امل�صطرة؛

با�صتعمال  م�صتقيمة  خطوط  ♦��ر�صم 

امل�صطرة؛

♦��مقارنة خطوط منحنية مغلقة وخطوط 

منحنية  وخطوط  مغلقة  منك�رصة 

مفتوحة وخطوط م�صتقيمة ور�صمها.

ر�شم الأ�شكال الهند�شية باعتماد التربيعاتالدرس

تذكير واإر�شادات ديداكتيكية
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■���اليومية: يذكر الأ�صتاذ)ة( ا�صم اليوم ويكتبه على ال�صبورة ويطلب من املتعلمني واملتعلمات ذكر ا�صم البارحة وا�صم 

الغد.وي�صتثمر كل معطيات تاريخ اليوم ح�صب م�صتوى املتعلمني واملتعلمات وتعلماتهم ال�صابقة.

الن�شاط املقرتح )اإعادة اإنتاج ر�شم على الرتبيعات(.
■�اللوازم ال�رضورية: م�صطرة، قلم الر�صا�س، ممحاة، ورقة بالرتبيعات اأو دفرت املتعلم)ة(

■���صيغة العمل: عمل فردي.

■� تدبري الن�صاط:

♦��يل�صق الأ�صتاذ)ة( ر�صما على الرتبيعات )ُيعده م�صبقا( اأو ير�صم على ال�صبورة كما يلي مثال:

♦ ي�صاأل الأ�صتاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات : ِل ت�صلح هذه الرتبيعات ؟

♦�يرتك لهم الفر�صة للتعبري ويركز على دورها يف اإعادة اإنتاج نف�س الر�صم با�صتعمال امل�صطرة؛

♦�يحثهم على مالحظة اجتاه اخلطوط فمنها ما هي عمودية وما هي اأفقية وما هي مائلة بتعبري قريب لفهم املتعلمني؛

♦��يالحظون اأي�صا اأن حدود اخلطوط تقع على تقاطع خطوط الرتبيعات بحيث ل يبداأ اأي خط من و�صط تربيعة اأو 

ينتهي و�صطها؛

♦��يطلب منهم اإعادة اإنتاج نف�س الر�صم على الرتبيعات )اأو على تربيعات الدفرت اإذا تعذر ذلك( با�صتعمال امل�صطرة 

وقلم الر�صا�س، ي�صاعدهم ويوجههم ويوؤكد على النقط التالية : 

●��ي�صعون امل�صطرة على الورقة وي�صعون اأ�صابع اليد عليها يف الو�صط ويذكرهم مبكت�صبات الدر�س 20 حول 

ا�صتعمال امل�صطرة.

●��ي�صعون راأ�س القلم على جانب امل�صطرة وير�صمون خطوطا م�صتقيمة.

●��يالحظ الأ�صتاذ)ة( اإنتاجات كل متعلم)ة( ويركز على النقط التالية : 

هذه  تكون  اأن  ميكن  الورقة  حدود  اأو  جوانب  اجتاه  يف  بال�رصورة  لي�صت  ر�صمها  ينبغي  التي  -  اخلطوط 

اخلطوط مائلة.

-  يجب رفع القلم قبل الو�صول اإىل حافة امل�صطرة.

-  ير�صم الأطفال خطا بدون توقف وبدون اإعادة ر�صم نف�س اخلط مرة ثانية وبدون اأن يعودوا اإىل الوراء.

اأن�شطة البناء
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اأن�سطــة الرتيي�ض : اأمترن
احل�صاب الذهني: ➀ اإ�صافة 3 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة 

يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 3 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي من 0 اإىل 10( ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

يالحظ املتعلم)ة( م�صهد حديقة فيها اأربعة اأطفال يف 

نزهة يجل�صون حتت �صجرة على مقعد حول طاولة. 

اإىل  ت�صري  البيئة  على  املحافظة  على  حتث  ولوحة 

بها.  اخلا�صة  الأماكن  يف  الأزبال  رمي  �رصورة 

عن  عبارة  وهي  الرتبيعات  على  مر�صومة  اللوحة 

ر�صوم مركبة ت�صم خطوطا م�صتقيمة ومثلثا ومربعا 

وم�صتطيال. ينبغي ا�صتثمار منا�صبة هذا امل�صهد حلث 

املتعلمني واملتعلمات على التعبري عنه واحلديث عن 

املحافظة على البيئة.

❶� يالحظ املتعلم)ة( ر�صما غري مكتمل لر�صم لوحة 

اإمتام  هو  منه  املطلوب  الرتبيعات.  على  امل�صهد 

الر�صم بر�صم اخلط امل�صتقيم واملثلث الناق�صني مقارنة 

مع ر�صم اللوحة.

لر�صم  مكتمل  غري  اآخر  ر�صما  املتعلم)ة(  يالحظ   ❷

لوحة امل�صهد على الرتبيعات. املطلوب منه هو اإمتام 

وامل�صتطيل   )2×2 تربيعات   4( املربع  بر�صم  الر�صم 

ر�صم  مع  مقارنة  الناق�صني   )2×3 تربيعات   6(

كاملة،  اللوحة  يتم ر�صم  الر�صم  هذا  اللوحة. وبعد 

وميكن تلوينها بالأخ�رص.
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اأن�شطة  تقوميية وداعمة: اأ�شتثمر
احل�صاب الذهني:  ➁ اإ�صافة 4 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة واإجناز ورقة احل�صاب الذهني رقم 13.

يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 4 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي من 0 اإىل 10( ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

باعتماد  م�صتقيم  خط  ر�صم  املتعلم)ة(  يالحـــــظ  �❶

الرتبيعات وير�صم مثله على الرتبيعات. 

❷�يالحـــــظ املتعلم)ة( ر�صم مثلث باعتماد الرتبيعات 

وير�صم مثله على الرتبيعات.

بدايـــــــة ر�صم مربع عن  املتعلم)ة(  ➌� يالحـــــظ 

باعتماد  الر�صم  ويتمم  الي�صار  عن  وم�صتطيل  اليمني 

الرتبيعات.

➍�يالحظ املتعلم)ة( 5 نقط على الرتبيعات وي�صتعملها 

لر�صم خط م�صتقيم ومثلث. 

➎ يالحظ املتعلم)ة( بداية ر�صم م�صتطيلني ومربعني 

ثم  �صكل  كل  ا�صم  ويقراأ  الرتبيعات  باعتماد  ومثلثني 

يكمل ر�صم هذه الأ�صكال ال�صتة.

❻�يالحظ املتعلم)ة( ر�صم 20 نقطة بطريقة منتظمة باعتماد الرتبيعات وي�صتعملها لر�صم مثلث ومربع وم�صتطيل. يقت�صي 

ح�صن اختيار النقط لر�صم �صكل هند�صي معني الأخذ بعني العتبار خا�صيات ال�صكل الهند�صي.
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ورقة احل�شاب الذهني )13( بداية احل�شة اخلام�شة لدعم الدر�شني 29 و 30
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بالإ�صافة اإىل ما ذكر عن الطرح يف الدر�س 27 حول مفهوم الطرح والدر�س 29 حول التقنية العتيادية للطرح، 

�صرنكز يف هذا الدر�س على توظيف التقنية العتيادية حل�صاب فرق عددين وكذلك ا�صتعمال بع�س التمثيالت الب�صيطة يف 

و�صعيات ل تتطلب توظيف التقنية واإمنا يتطلب ا�صتعمال مهارات يف احل�صاب الذهني.

امتدادات اأهداف التعلــم تعلمات �سابقة
بال�صنة  للطرح  والتقنية  ♦��الطرح 

الثانية.

للطرح  العتيادية  التقنية  يوظف   ��♦

احتفاظ حل�صاب فرق عددين  دون 

من 0 اإىل 99.

♦��الأعداد من 0 اإىل 99، تقنية اجلمع 

ومفهوم الطرح.

اقرتاح عمليات ح�صابية مثل : 7-68 و4-9و 59-27...

ينبغي اإتاحة الفر�صة للمتعلمني واملتعلمات ل�صتعمال اإجراءاتهم ال�صخ�صية والرتكيز على اإجراء عملية ح�صابية با�صتعمال 

الو�صع العمودي للعملية لدى املتعلمني واملتعلمات املتعرثين لكت�صاف ال�صعوبات ومعاجلتها.

ح�شاب فرق عددين دون احتفاظ بتوظيف الدرس
التقنية العتيادية

تذكير واإر�شادات ديداكتيكية
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اأن�سطــة الرتيي�ض : اأمترن

احل�صاب الذهني: 

➀ اإ�صافة 5 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة 

يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 5 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي من 0 اإىل 10(.ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

بقي  ما  ويح�صبون  امل�صاألة  ن�س  املتعلمون  يقراأ  �❶

ملهدي من دراهم.

عددا  ويح�صبون  امل�صاألة  ن�س  املتعلمون  يقراأ   ❷

ملقاعد التي �صتبقى فارغة.

➌� يالحظون لوحة الت�صوير يف الطريق ويح�صبون 

امل�صافة بني مدينة املحمدية ومدينة الدارالبي�صاء.

الطرح  وعملية  جمع  عملية  كل  ينجزون  �❹

املرتبطة بها.

❺�يكتبون الأرقام املنا�صبة يف كل عملية طرح.
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اأن�شطة  تقوميية وداعمة: اأ�شتثمر
احل�صاب الذهني:

➁ اإ�صافة 6 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة.

يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 6 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي من 0 اإىل 10( ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

❶�يح�صبون املبلغ املنا�صب يف كل حالة.

فارق  ويح�صبون  امل�صاألة  ن�س  املتعلمون  يقراأ  �❷

ال�صن بني فاطمة وابراهيم.

عمليتي  ويكتبون  جمع  عملية  كل  يالحظون    �➌

الطرح املرتبطتني بها.

➍ ي�صعون كل عملية وينجزونها

اأتذكر: ي�صم هذا الركن طريقة اإجراء عملية الطرح.



238

ُيكّون الأطفال ت�صورا �صمنيا عن جريان الزمن من خالل اأن�صطة حمددة يف الفرتات اليومية من حياتهم )ال�صتيقاظ 

فاإنهم  ذلك  ومع  الخ.(.  املنزل؛  اإىل  الرجوع  ال�صرتاحة؛  املدر�صة؛  اإىل  الذهاب  الغذائية؛  الوجبات  تناول  النوم؛  من 

يواجهون �صعوبات يف اإعطاء معنى وا�صح للتعابري التالية : »ي�صتغرق وقتا اأطول«، »ي�صتغرق وقتا اأق�رص«، »ي�صتغرق 

الوقت نف�صه«، ويف ا�صتعمال ال�صاعة وقراءتها وكذلك يف التعرف على حقبة زمنية وقيا�صها.

بناء �رصيح ووا�صح ملفهوم  اأجل  الزمن وتنظيمه من  املدر�صة حول  اكت�صبه الأطفال خارج  اإغناء ما  وبالتايل يجب 

الزمن وذلك باقرتاح اأن�صطة خمتلفة ومتنوعة تنمي كفايات الأطفال للتموقع يف الزمن.

امتدادات اأهداف التعلــم تعلمات �سابقة
♦  يقراأ ال�صاعة بالدقائق ♦�يقراأ ال�صاعة التامة دون دقائق ♦ الأعداد من 0 اإىل 99 

الن�شاط الأول : 
■�اللوازم املقرتح : 

♦  �صاعة حائطية ذات عقارب ♦  �صاعة مر�صومة على ورق مقوى بعقارب ♦  �صاعة اإلكرتونية

♦  ورق مقوى تر�صم عليه �صاعة اإلكرتونية  ♦  بطاقات من ورق.

■��صيغة العمل: جماعي 

■�تدبري الن�صاط:

♦ يف بداية احل�صة ي�صاأل الأ�صتاذ)ة( وهو ي�صري اإىل ال�صاعة احلائطية كم ال�صاعة ؟

♦��يف�صح الأ�صتاذ)ة( املجال لالأطفال لكي يعربوا ب�صكل تلقائي. و يطلب من الطفل الذي تكون اإجابته �صحيحة اأن ي�رصح 

لالآخرين كيف تعرف على الوقت الذي ت�صري اإليه ال�صاعة، اأو يعطي بنف�صه  الإجابة ، مع و�صف و�صعية عقارب 

ال�صاعة.

♦�يكرر الأ�صتاذ)ة( نف�س الن�صاط يف و�صعيات خمتلفة لعقارب ال�صاعة ت�صري اإىل �صاعة م�صبوطة دون دقائق.

♦��يطلب الأ�صتاذ)ة( من اأحد الأطفال ر�صم عقارب ال�صاعة على �صاعة مر�صومة على ورق مقوى ت�صري اإىل �صاعة معينة.

♦��يطلب الأ�صتاذ)ة( من اأحد الأطفال جملة تربط بني ال�صاعة التي ت�صري اإليها العقارب مع ذكر الن�صاط الذي يقوم به  

خالل اليوم و الذي يتزامن مع تلك ال�صاعة كاأن يكتب : يف ال�صاعة الثامنة ندخل اإىل الق�صم.

♦��يو�صح الأ�صتاذ)ة( لالأطفال اأن اجتاه العقرب ال�صغري و الرقم الذي يقابله هو الذي ي�صري اإىل ال�صاعة مع مراعاة اأن 

يكون العقرب الكبري ي�صري اإىل 12.

 قراءة ال�شاعة دون دقائقالدرس

تذكير واإر�شادات ديداكتيكية
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اأن�سطــة الرتيي�ض : اأمترن
احل�صاب الذهني:

➀ اإ�صافة 7 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة

يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 7 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي من 0 اإىل 10( ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

➁ اإ�صافة 8 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة 

يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 8 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي من 0 اإىل 10( ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

التي  ال�صاعة  اإىل  ي�صري  الذي  العدد  كتابة  ❶�   يكملون 

تدل عليها ال�صاعة العقربية يف كل �صورة كما يف 

املثال.

❷   يربطون كل �صاعة ذات عقارب بال�صاعة الرقمية 

املنا�صبة كما يف املثال.

العقرب  وير�صمون  رقمية  �صاعة  كل  ❸ يالحظون 

ال�صاعة  على  للدللة  العقربية  ال�صاعة  يف  ال�صغري 

التي ت�صري اإليها ال�صاعة الرقمية كما يف املثال.
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اأن�شطة  تقوميية وداعمة: اأ�شتثمر
احل�صاب الذهني: ➂ اأ�صئلة ورقة احل�صاب الذهني  رقم )14( بدليل الأ�صتاذ والأ�صتاذة

يعطي  واملتعلمات.  املتعلمني  بعدد  وي�صتن�صخها  الأ�صتاذ)ة(  دليل  من   )14( رقم  الذهني  احل�صاب  الأ�صتاذ)ة( ورقة  يطبع 

ورقة لكل متعلم)ة(. يحدد مدة الإجناز يف 5 دقائق. يبداأ التمرين باإ�صارة من الأ�صتاذ)ة(: »انطلقوا«. كل متعلم)ة( اأنهى 

عمله يقدم ورقته لالأ�صتاذ)ة(، ي�صجل الأ�صتاذ)ة( ا�صم املتعلم)ة(. بعد 5 دقائق يقول الأ�صتاذ)ة( »انتهى، هاتوا الأوراق« 

ويجمعها.

�صاعات  ثالث  واملتعلمات  املتعلمون  ❶  يالحظ 

ي�صري  الذي  العقرب  بالأحمر  ويلونون  عقربية 

اإىل ال�صاعة.

❷  يالحظون ال�صاعات العقربية وير�صمون العقرب 

الناق�ــس ال�صــغري بالأحمــر اأو العقــرب الكبري 

بالأزرق يف كل حالة.

عقربية  �صاعات  وثالث  �صور  ثالث  ❸  يالحظون 

ويربطون كل �صاعة بال�صورة املنا�صبة. يربطون 

اإىل ال�صاعة  ال�صاعة الأوىل عن اليمني التي ت�صري 

التا�صعة بال�صورة الأخرية عن الي�صار التي تظهر 

الثانية  ال�صاعة  ويربطون  الق�صم  يف  وهي  الطفلة 

بال�صورة الأوىل  الواحدة  ال�صاعة  اإىل  ت�صري  التي 

حيث تظهر الطفلة وهي تتناول الك�صك�س يف وجبة 

اإىل  ت�صري  التي  الثالثة  ال�صاعة  يربطون  ثم  الغداء 

الطفلة  فيها  التي تظهر  بال�صورة  ال�صابعة  ال�صاعة 

وهي يف فرا�صها وقد ا�صتيقظت من النوم.

يرتبون  ثم  �صاعة  كل  فوق  املكتوبة  اليوم  فرتات  ويقراأون  الأربع  ال�صاعات  بني  من  �صاعة  كل  توقيت  ❹  يالحظون 

الفرتات اليومية بكتابة الأرقام 1 و2 و3 و4 .

4 1 2 3 تكتب الأرقام يف البطاقات من اليمني اإىل الي�صار كما يلي: 

اأتذكر:  يت�صمن هذا الركن املفاهيم وامل�صطلحات والقواعد وكل ما يجب اأن ي�صبطه املتعلم)ة( بلون مغاير داخل اإطارات 
وكذلك املفاهيم وامل�صطلحات العلمية باللغة العربية وما يقابلها من م�صطلحات باللغة الفرن�صية.
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ورقة احل�شاب الذهني )14( بداية احل�شة اخلام�شة لدعم الدر�شني 31 و 32



242

اأن�شطة تقويم ودعم وتوليف التعلماتالوحدة 6
فاإن تفريغ  املتعلمني واملتعلمات،  32 وتقومي مكت�صبات  اإىل   25 ال�صابقة من  الدرو�س  اأن�صطة  اإجناز جمموع  اإثر  على 

النتائج بوا�صطة بطاقات التقومي الفردية �صي�صاعد الأ�صتاذ)ة( على ك�صف ال�صعوبات التي ما زالت تواجه املتعلمني واملتعلمات 

يف بع�س اجلوانب. وذلك من اأجل اإعطاء الأولوية يف اختيار اأن�صطة الدعم للمهارات والقدرات التي �صجلت اأعلى ن�صبة يف 

خانات »ج« وبعد ذلك يف خانات »ب«، �صواء فيما يتعلق باأن�صطة احل�صاب الذهني اأو مبختلف اأن�صطة املكونات الأخرى.

ويتم هذا الدعم خالل احل�صتني الثانية والثاثة، بعد اإجناز اأن�صطة تقوميية ت�صمح بتفييئ املتعلمات واملتعلمني.

تخ�ص�س احل�صة الرابعة لتقومي اأثر الدعم، اأي اإعادة تقومي ما مت دعمه يف احل�صتني ال�صابقتني وعلى �صوء هذا التقومي 

تخ�ص�س احل�صة اخلام�صة ملعاجلة مركزة واإغناء التعلمات.

جتدر الإ�صارة اإىل اأن اأن�صطة هذا الأ�صبوع املقرتحة بالكرا�صة ل يخ�صع ترتيبها بال�رصورة لهذه اجلدولة، واإمنا تبقى 

ال�صالحية لالأ�صتاذ والأ�صتاذة لختيار الأن�صطة التي تفي بالغر�س واملالئمة لنتائج التقوميات.

احل�صاب الذهني: ➀ يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 9 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على 

الفور. تكرر هذه  املتعلمون واملتعلمات على  10( ويجيب  اإىل   0 )يف ترتيب تزايدي من  املوالية  البطاقة  الفور. يظهر 

العملية 11 مرة. 

➁ يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 2 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي من 0 اإىل 10( ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

❶  يالحظ املتعلم)ة( ر�صما مركبا )مربعان وم�صتطيالت 

باعتماد  منحنية(  وخطوط  م�صتقيمة  وخطوط 

الرتبيعات ويلون الأ�صكال املت�صابهة باللون نف�صه

❷ ي�صتعمل املتعلم)ة( التقنية العتيادية للجمع حل�صاب املجاميع:

84254102
7+03+92+04+
55283406
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احل�صاب الذهني: ➂ يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 3 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على 

الفور. يظهر البطاقة املوالية )يف ترتيب تزايدي من 0 اإىل 10( ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه 

العملية 11 مرة. 

 ➃  يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 4 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي من 0 اإىل 10( ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة. 

يعطي  واملتعلمات.  املتعلمني  بعدد  وي�صتن�صخها  الأ�صتاذ)ة(  دليل  )15( من  الذهني رقم  احل�صاب  الأ�صتاذ)ة( ورقة   ➄  يطبع 

ورقة لكل متعلم)ة(. يحدد مدة الإجناز يف 5 دقائق. يبداأ التمرين باإ�صارة من الأ�صتاذ)ة(: »انطلقوا«. كل متعلم)ة( اأنهى 

عمله يقدم ورقته لالأ�صتاذ)ة(، ي�صجل الأ�صتاذ)ة( ا�صم املتعلم)ة(. بعد 5 دقائق يقول الأ�صتاذ)ة( »انتهى، هاتوا الأوراق« 

ويجمعها.

 8( الطيور  من  اأنواع   5 ر�صم  املتعلم)ة(  ➌  يالحظ 
ع�صافري؛ 8 بطات؛ 6 حمامات؛ 4 دجاجات؛ ديكان 

العد  بعالمات  الأول  اجلدول  وميالأ  روميان( 

واجلدول الثاين بر�صم اأقرا�س بقدر نوع الطيور.

اأ�صماء  من  اثنني  )بكتابة  اجلدول  املتعلم)ة(  ❹  ميالأ 
ويالحظ  اأحدها(  مبعرفة  والغد  والبارحة  اليوم 

حتت  ال�صاعة  ويكتب  عقربية  �صاعة  كل  عقربي 

جدول  وميالأ   )12:00 6:00؛   )3:00؛   منها  كل 

�صهر  )اأول  امليالدية  ال�صنة  �صهور  برتتيب  يتعلق 

يف ال�صنة: يناير؛ ال�صهر الذي يلي مار�س: اأبريل؛ 

ال�صهر الذي ياأتي قبل �صتنرب: غ�صت؛ اآخر �صهر يف 

ال�صنة: دجنرب؛ ال�صهر الذي ترتيبه 6: يونيو؛ عدد 

�صهور ال�صنة: 12(.

احلافلة  مقاعد  م�صاألة »عدد  املتعلم)ة( ن�س  ❺   يقراأ 
هو 45، ركب امل�صافرون 37 منها، اأح�صب عدد 

يح�صب  ثم  وميثلها  فارغة«  بقيت  التي  املقاعد 

الفرق بالإكمال اإىل 40 ثم اإىل 45:

40=3+37؛
45=5+40؛
الفرق بني 37 و45 هو 8=5+3؛

.45-37=8

❻ ي�صتعمل املتعلم)ة( التقنية العتيادية للطرح بدون احتفاظ حل�صاب الفرق بني عددين:

- 
4 1
3
1 1

- 
9 2
7
2 2

- 
7 1
1
0 1

- 
8 3
7 1

1 2
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ورقة احل�شاب الذهني )15( بداية احل�شة اخلام�شة من اأ�شبوع تقومي الوحدة  6

اأكتب اأربع عمليات انطالقا من
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احل�صاب الذهني:   ➀ اإ�صافة 5 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة.

يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 5 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي من 0 اإىل 10( ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

اإ�صافة 6 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة 

الفور. يظهر  املتعلمون واملتعلمات على  البطاقة«. يجيب  املعرو�س على  العدد  اإىل   6 الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف  يقول   ➁

البطاقة املوالية )يف ترتيب تزايدي من 0 اإىل 10( ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

❶ يالحظ املتعلم)ة( كتابات خمتلفة للعددين 46 و64 وميالأ الفراغ مبا ينا�صب:

الع�رصاتالوحدات4640+610+10+10+10+6

64

الع�رصاتالوحدات6460+410+10+10+10+10+10+4

46

الكامل   الر�صم  املتعلم)ة(  يالحظ   �❷

با�صتعمال  املكتمل  غري  الر�صم  ويكمل 

امل�صتقيمة  اخلطوط  لر�صم  امل�صطرة 

لر�صم  فقط  الر�صا�س  قلم  وبا�صتعمال 

اخلطوط املنحنية للهالل.

اأن�شطة تقويم ودعم التعلماتاألسدوس 2
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احل�صاب الذهني:  ➂�اإ�صافة 7 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة

يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 7 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي من 0 اإىل 10( ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

➃ اإ�صافة 8 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة

يقول الأ�صتاذ)ة( »ن�صيف 8 اإىل العدد املعرو�س على البطاقة«. يجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. يظهر البطاقة 

املوالية )يف ترتيب تزايدي من 0 اإىل 10( ويجيب املتعلمون واملتعلمات على الفور. تكرر هذه العملية 11 مرة.

➄ اأ�صئلة ورقة احل�صاب الذهني  رقم )16( بدليل الأ�صتاذ والأ�صتاذة

يطبع الأ�صتاذ)ة( ورقة احل�صاب الذهني رقم )16( من دليل الأ�صتاذ)ة( وي�صتن�صخها بعدد املتعلمني واملتعلمات. يعطي ورقة 

لكل متعلم)ة(. يحدد مدة الإجناز يف 5 دقائق. يبداأ التمرين باإ�صارة من الأ�صتاذ)ة(: »انطلقوا«. كل متعلم)ة( اأنهى عمله يقدم 

ورقته لالأ�صتاذ)ة(، ي�صجل الأ�صتاذ)ة( ا�صم املتعلم)ة(. بعد 5 دقائق يقول الأ�صتاذ)ة( »انتهى، هاتوا الأوراق« ويجمعها.

➏  يقراأ املتعلم)ة( مبا�رصة يومية �صهر نونرب 

عــــيد  يوم  ا�صم  يكتب  ثم   2018 �صنة  من 

امل�صرية اخل�رصاء »الثالثاء 6 نونرب« وا�صـــم 

نونرب«   1 »اخلمي�س  ال�صهـــــر  يف  يوم  اأول 

 30 »اجلمعة  ال�صهر  يف  يوم  اآخر  وا�صم 

نونرب« وا�صم يوم عيد ال�صتقالل »الأحد 18 

نونرب«.

�صهر  من  الأول  اليوم  ا�صم  املتعلم)ة(  ي�صتنتج 

دجنرب )بعد نونرب( »ال�صبت 1 دجنرب«؛

وي�صتنتج اأي�صا ا�صم اليوم الأخري من �صهر 10 

)اأكتوبر قبل نونرب( »الأربعاء 31 اأكتوبر«.

❸ يرتب املتعلم)ة( الأعداد 14 و27 و30 و9 من الأكرب اإىل الأ�صغر:  9 > 14 > 27 > 30

➍ يجد املتعلم)ة( الأعداد الناق�صة يف كل عملية طرح بدون احتفاظ )31=7-38 و32=5-37 و24=5-29 و 12=14-

.)26
➎�يالحظ املتعلم)ة( ثالثة موازين ت�صري اإىل كتلة ثالث علب )ال�صفراء واخل�رصاء واحلمراء( ويكمل الكتابة:

العلبة ال�صفراء لها نف�س ثقل 5 كريات؛ العلبة اخل�رصاء لها نف�س ثقل 6 كريات؛

العلبة احلمراء لها نف�س ثقل 7 كريات؛ ثم يلون بالأحمر علبة غري ملونة يف اجلملة »العلبة ... هي الأثقل« ويلون 

بالأ�صفر علبة غري ملونة يف اجلملة »العلبة ... هي الأخف«
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ورقة احل�شاب الذهني )16( بداية احل�شة اخلام�شة من اأ�شبوع تقومي  الأ�شدو�س الثاين

اأكتب اأربع عمليات انطالقا من
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الو�شائل
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لئحة الو�شائل التعليمية املدعمة للتعلمات
هند�صية  اأ�صكال  لتقطيع  املتعلم)ة(  كرا�صة  يف  �صفحتني  اأجلها  من  اأدرجنا  ديداكتيكية،  لوازم  يف  الو�صائل  هذه  تتمثل 

وبطاقات الأعداد ت�صتعمل يف اأن�صطة احل�صاب الذهني.  يتم اإل�صاقها على ورق مقوى حتى يت�صنى ا�صتعمالها ملدة طويلة 

ويف اأن�صطة خمتلفة.

ومت اإدراج و�صائل اأخرى:

)réglettes de cuisenaire( 10 1 - اأ�رصطة متنوعة الألوان والأ�صكال متثل الأعداد من 1 اإىل

2 - �رصيطان لال�صتعمال كوحدات لقيا�س الأطوال

3 - اأربعة اأ�صكال هند�صية )القر�س، واملثلث، واملربع، وامل�صتطيل( بثالثة األوان خمتلفة وذات حجمني خمتلفني

4 - �صكالن هند�صيان )معني ومتوازي اأ�صالع(

5 - بطاقات الأعداد بالأرقام )من 0 اإىل 10(

6 - �صبكات تربيعية

7 - مكعبات وق�صبان و�صفائح لتمثيل الوحدات والع�رصات واملئات

8 - بطاقات اأوراق وقطع نقدية متثل النقود املتداولة




