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«يتعين االنكباب الجاد على هذه المنظومة ،التي نضعها في صدارة األسبقيات الوطنية .هذه
المنظومة التي تسائلنا اليوم ،إذ ال ينبغي أن تضمن فقط حق الولوج العادل والمنصف ،القائم على
المساواة ،إلى المدرسة والجامعة لجميع أبنائنا .وإنما يتعين أن تخولهم أيضا الحق في االستفادة من
تعليم موفور الجدوى والجاذبية ،ومالئم للحياة التي تنتظرهم.
كما يجب أن تهدف إلى تمكين الشباب من تطوير ملكاتهم ،واستثمار طاقاتهم اإلبداعية،
وتنمية شخصيتهم للنهوض بواجبات المواطنة ،في مناخ من الكرامة وتكافؤ الفرص ،والمساهمة في
التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية .وذلكم هو التحدي األكبر الذي تطرحه الظرفية الراهنة.
ولبلوغ هذه الغاية ،يجب علينا العمل على تفعيل ما تمت التوصية به خالل السنوات األخيرة،
وتجسيد ما توخاه الدستور الجديد بخصوص التعليم العصري والجيد.
في هذا الصدد ،ينبغي إعادة النظر في مقاربتنا ،وفي الطرق المتبعة في المدرسة ،لالنتقال من
منطق تربوي يرتكز على المدرس وأدائه ،مقتصرا على تلقين المعارف للمتعلمين ،إلى منطق آخر
يقوم على تفاعل هؤالء المتعلمين ،وتنمية قدراتهم الذاتية ،وإتاحة الفرص أمامهم في اإلبداع واالبتكار،
فضال عن تمكينهم من اكتساب المهارات ،والتشبع بقواعد التعايش مع اآلخرين ،في التزام بقيم
الحرية والمساواة ،واحترام التنوع واالختالف.
إن األمر ال يتعلق إذن ،في سياق اإلصالح المنشود ،بتغيير البرامج ،أو إضافة مواد أو حذف أخرى،
وإنما المطلوب هو التغيير الذي يمس نسق التكوين وأهدافه .وذلك بإضفاء دالالت جديدة على
عمل المدرس لقيامه برسالته النبيلة ،فضال عن تحويل المدرسة من فضاء يعتمد المنطق القائم أساسا على
شحن الذاكرة ومراكمة المعارف ،إلى منطق يتوخى صقل الحس النقدي ،وتفعيل الذكاء ،لالنخراط
في مجتمع المعرفة والتواصل .وفي هذا الصدد ،ندعو الحكومة للعمل في هذا االتجاه ،من خالل
التركيز على ضرورة النهوض بالمدرسة العمومية ،إلى جانب تأهيل التعليم الخاص ،في إطار من
التفاعل والتكامل.
وللنهوض بالقطاع التربوي والتعليمي ،بما يقتضيه األمر من شراكة ومسؤولية ،فإنه يتعين اإلسراع
بتفعيل مقتضيات الدستور ،بخصوص المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ،في صيغته
الجديدة ،على أن تساهم هذه الهيأة في إنجاح هذا التحول الجوهري والمصيري ،ليس بالنسبة لمستقبل
الشباب فحسب ،بل ولمستقبل المغرب ،بلدا وأمة».
من خطاب �صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س ن�رصه الله
يوم  20غ�شت  2012مبنا�سبة ذكرى ثورة امللك وال�شعب
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تقديــم
يف �إطار �إ�صالح املناهج الرتبوية ،مت �إعداد هذا الدليل وفق مقاربة منهجية تتجلى يف:
•اعتماد �أ�س�س ومبادئ تربوية حديثة تعترب التعلم ن�شاطا وجدانيا يحدث يف �سياقات اجتماعية ،وجتعل
املتعلم واملتعلمة يف قلب االهتمام والفعل والتفكري خالل العملية الرتبوية التكوينية كما جاء يف امليثاق
الوطني للرتبية والتكوين (املادة .)6
•توظيف م�ستجدات البحث يف ديداكتيك الريا�ضيات يف �إعداد وبناء وتنظيم �أن�شطة كل در�س ،وكذلك
يف االقرتاحات الواردة يف التذكري والإر�شادات الديداكتيكية ،ويف تنويع جماالت تقدمي املفاهيم ،ويف
ا�ستثمار املتغريات الديداكتيكية ،ويف املراجع املقرتحة لتقوية التعلمات وتنمية التكوين.
•تبني طرائق بيداغوجية فعالة وقائمة على الإن�صاف ،تراعي وترية التعلم والفروق الفردية ،وتعتمد
تريي�ض الو�ضعيات وبناء املفاهيم باتباع خطة تنبني على املالحظة التجريبية واملناوالت وعلى تنويع
�أ�ساليب العمل داخل الق�سم وخا�صة العمل يف جمموعات �صغرية.
•�إعداد ا�سرتاتيجية لتطوير �أ�ساليب التقومي تنبني �أ�سا�سا على التقومي التكويني ،بدء ًا بالتقومي الت�شخي�صي
والعالجي ومرورا بتقومي املهارات والقدرات امل�ستهدفة وتعبئة نتائج التقومي يف بطاقات التقومي الفردية
وو�صوال �إىل ا�ستثمار النتائج وحتديد الفئات التي حتتاج �إىل دعم.
•بلورة خطة لتح�سني �أ�ساليب الدعم ،وذلك من خالل �أن�شطة احل�ساب الذهني املقرتحة وكذلك من خالل
كيفية ا�ستثمار نتائج تفريغ �شبكات التقومي الفردية.
•اتباع تخطيط وبرجمة حمكمة ملكونات الربنامج انطالقا من التوزيع ال�سنوي للدرو�س �إىل و�صف
خمتلف الأن�شطة واللوازم الديداكتيكية ال�رضورية مبا فيها تلك اجلاهزة يف �صفحات التقطيع بالكرا�سة
وبالدليل.
نعترب هذا الدليل منطلقا �أ�سا�سيا لكل الأن�شطة املقرتحة ومرجعا يي�رس تهييء ا�ستعمال كرا�سة املتعلمة واملتعلم.
وذلك باقرتاح �أن�شطة لرتيي�ض الو�ضعيات وبناء املفاهيم تتمركز حول املتعلم(ة) وت�ساعده على بناء معارفه
وتنمية كفاياته عن طريق مناوالت و�ألعاب تربوية متعددة وغنية.
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وي�شتمل هذا الدليل على مقدمة منهجية يف اجلزء الأول تت�ضمن :
✺ مدخل الكفايات.
✺ نظرية الو�ضعيات الديداكتيكية.
✺ منهاج الريا�ضيات.
✺ املقاربة املنهجية املعتمدة.
✺ تنظيم الأن�شطة الريا�ضياتية.
✺ ا�سرتاتيجية التقومي والدعم.
✺ جداول التوزيع ال�سنوي للدرو�س ح�سب الوحدات واملكونات الأ�سا�سية.
ويت�ضمن اجلزء الثاين و�صفا للربجمة ال�سنوية للدرو�س ولأ�سابيع تقومي ودعم وتوليف التعلمات.
نرجو �أن ي�ساهم هذا الدليل يف حتقيق النتائج املتوخاة و�أن يجد فيه كل من الأ�ستاذ والأ�ستاذة ما ي�ساعدهما على
�أداء مهامهما الرتبوية على الوجه الأمثل ،والله ويل التوفيق.

فريق الت�أليف
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اجلــزء الأول:

اجلزء الأول  :االختيارات البيداغوجية

تقوم الفل�سفة الرتبوية واالختيارات والتوجهات العامة لإ�صالح نظام الرتبية والتكوين على �أربعة اختيارات كربى
ناظمة وموجهة هي :
 .1القيم؛

 .2الكفايات؛
 .3امل�ضامني؛
 .4تنظيم الدرا�سة.
 .1االختيارات الوطنية يف جمال القيم:
تتحدد املرتكزات الثابتة يف جمال القيم �ضمن منظومة الرتبية والتكوين الوطنية يف ما ي�أتي :
• قيم العقيدة الإ�سالمية؛
• قيم الهوية احل�ضارية ومبادئها الأخالقية والثقافية؛
• قيم املواطنة؛
• قيم حقوق الإن�سان ومبادئها الكونية.
ان�سجاما مع هذه القيم ،واعتبارا للحاجات املتجددة للمجتمع املغربي على امل�ستوى االقت�صادي واالجتماعي والثقايف من
جهة ،وللحاجات ال�شخ�صية للمتعلمات واملتعلمني من جهة �أخرى ،ف�إن نظام الرتبية والتكوين يتوخى حتقيق الأهداف الآتية:
 .1على الم�ستوى المجتمعي العام
✺  تر�سيخ الهوية المغربية الح�ضارية والوعي بتنوع روافدها وتفاعلها وتكاملها؛

✺  الت�شبث بمبادئ العقيدة الإ�سالمية وقيمها الرامية لتكوين المواطن المت�صف باال�ستقامة وال�صالح؛
✺  تكري�س حب الوطن وتعزيز الرغبة في خدمته؛
✺  التربية على المواطنة وممار�سة الديمقراطية؛
✺  تنمية القدرة على الم�شاركة الإيجابية في ال�ش�أن المحلي والوطني؛
✺  تنمية الوعي بالواجبات والحقوق؛
✺  دعم مبادىء الم�ساواة بين الجن�سين ونبذ العنف بكل �أ�شكاله؛
✺ تر�سيخ القيم الإن�سانية كالحرية والت�سامح والم�ساواة والكرامة والإن�صاف ،والت�شبع بروح الحوار وقبول االختالف..؛
✺ التفتح على مكا�سب ومنجزات الح�ضارة الإن�سانية المعا�صرة؛
✺ تر�سيخ قيم المعا�صرة والحداثة
✺ تكري�س حب المعرفة وطلب العلم والبحث واالكت�شاف؛
✺ االقتناع ب�أهمية الم�ساهمة في تطوير العلوم والتكنولوجيا الجديدة؛
✺ التوا�صل الإيجابي بمختلف �أ�شكاله و�أ�ساليبه؛
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✺ التوا�صل الإيجابي بمختلف �أ�شكاله و�أ�ساليبه؛
✺ تقدير العمل واالنفتاح على التكوين المهني؛

✺ تنمية الذوق الجمالي والإنتاج الفني والتكوين الحرفي في مجاالت الفنون والتقنيات.
 .2على الم�ستوى ال�شخ�صي للمتعلم(ة)
✺  الثقة بالنف�س واالنفتاح على الغير؛
✺  اال�ستقاللية في التفكير والممار�سة؛

✺  التفاعل الإيجابي مع المحيط االجتماعي على اختالف م�ستوياته؛
✺  التحلي بروح الم�س�ؤولية واالن�ضباط؛
✺  ممار�سة المواطنة والديمقراطية؛
✺  �إعمال العقل واعتماد الفكر النقدي؛
✺  الإنتاجية والمردودية؛
✺  تثمين العمل واالجتهاد والمثابرة؛
✺  المبادرة واالبتكار والإبداع؛
✺  التناف�سية الإيجابية؛
✺  الوعي بالزمن والوقت كقيمة �أ�سا�سية في المدر�سة وفي الحياة؛

✺  احترام البيئة الطبيعية والعمل على التنمية الم�ستدامة والتعامل الإيجابي مع الثقافة ال�شعبية والموروث الثقافي
والح�ضاري المغربي؛
✺  تقدير العمل اليدوي ومختلف الحرف.

 .2ملمح الطفل وموا�صفاته يف بداية �سلك التعليم االبتدائي:
ت�ستقبل املدر�سة االبتدائية الأطفال الذين بلغوا �سن التمدر�س� ،إناثا وذكورا ،الوافدين من م�ؤ�س�سات الرتبية ماقبل
مدر�سية مبا يف ذلك التعليم الأويل والكتاتيب القر�آنية ،وكذلك الأطفال الذين مل ي�ستفيدوا من �أي متدر�س �أويل .وتعمل
من �أجل �إعدادهم للنجاح يف م�سارهم الدرا�سي ويف حياتهم املهنية فيما بعد؛ وذلك بتن�شئتهم على « الت�شبع بالقيم الدينية
واخللقية والإن�سانية لي�صبحوا مواطنني معتزين بهويتهم وبرتاثهم وواعني بتاريخهم ومندجمني فاعلني يف جمتمعهم».
وتلتزم املدر�سة جتاه مرتاديها من املتعلمات واملتعلمني بتمكينهم من الكفايات التي تنمي ا�ستقالليتهم .وت�شمل هذه
الكفايات املعارف واملفاهيم الأ�سا�سية ومناهج التفكري و�أدوات البحث ومهارات التعبري عن الذات والتفاعل مع املحيط،
مبا فيها املهارات التقنية والريا�ضية والفنية الأ�سا�س ،املرتبطة مبا�رشة باملحيط االجتماعي واالقت�صادي للمدر�سة؛ وذلك
من �أجل �إعدادهم لبناء املواقف والتوا�صل والفعل والتكيف ،مما يجعل منهم �أ�شخا�صا نافعني  ،قادرين على التطور
واال�ستمرار يف التعلم طيلة حياتهم بتال�ؤم تام مع حميطهم املحلي واجلهوي والوطني والعاملي.
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وخالل ال�سنوات الأربع املوالية ،تعمل املدر�سة االبتدائية ،ف�ضال عن ا�ستكمال بناء مكت�سبات املتعلمات واملتعلمني يف
مرحلة ماقبل التمدر�س ويف ال�سنتني الأوىل والثانية ،على متكينهم من الآتي:
• تعميق المكت�سبات ال�سابقة وتو�سيعها في مجال القيم الدينية والوطنية والخلقية؛
•تنمية المهارات الأ�سا�سية الخا�صة باال�ستماع والقراءة والفهم والتعبير والكتابة لبناء الكفايات التي تقت�ضي اكت�ساب
معارف ومهارات ومواقف من خالل تعلم المواد الدرا�سية الأخرى؛
•تنمية مهارات الذكاء العملي ،وعلى الخ�صو�ص منها الترتيب والت�صنيف والعد والح�ساب والتموقع الزماني
والمكاني وطرق العمل؛
•اكت�شاف المفاهيم والنظم والتقنيات الأ�سا�سية التي تنطبق على البيئة الطبيعية واالجتماعية والثقافية المبا�شرة
للمتعلم(ة) .بما في ذلك ال�ش�أن المحلي.
 .3ملمح املتعلم(ة) وموا�صفاته يف نهاية �سلك التعليم االبتدائي:
يهدف املنهاج الرتبوي ل�سلك التعليم االبتدائي �إىل حتقيق جمموعة من املوا�صفات العامة �أهمها:
موا�صفات عامة
مرتبطة بالقيم
واملقايي�س االجتماعية
تتجلى يف جعل
املتعلم(ة) :

✺  مت�شبعا بالقيم الدينية واخللقية والوطنية والإن�سانية؛
✺  مت�شبعا بروح الت�ضامن والت�سامح والنزاهة؛
✺  مت�شبعا مببادىء الوقاية ال�صحية وحماية البيئة؛
✺  قادرا على اكت�شاف املفاهيم والنظم والتقنيات الأ�سا�سية (ح�سب م�ستواه الإدراكي) التي
تنطبق على حميطه الطبيعي واالجتماعي والثقايف.

✺  قادرا على التعبري ال�سليم باللغة العربية والأمازيغية؛
✺  ملما باملبادىء الأولية للح�ساب والهند�سة وا�ستعمال الأعداد والقيا�سات والبيانات؛
موا�صفات عامة
مرتبطة بالكفايات
وامل�ضامني تتجلى يف
جعل املتعلم(ة) :

✺  قادرا على التوا�صل الوظيفي باللغة الفرن�سية قراءة وتعبريا؛
✺  قادرا على التفاعل مع الآخر ومع املحيط االجتماعي على اختالف م�ستويات (الأ�رسة،
املدر�سة ،املجتمع) والتكيف مع البيئة؛
✺  قادرا على االن�ضباط وتنظيم الذات والوقت؛
✺  مكت�سبا ملهارات ت�سمح له بتطوير ملكاته العقلية والنف�سية واحل�س  -حركية؛
✺  م�ستئن�سا با�ستعماالت تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وعلى الإبداع التفاعلي؛
✺  م�ست�أن�سا باال�ستعماالت الأولية للغة الإجنليزية.
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 .4اختيارات وتوجهات يف جمال املقاربة البيداغوجية :
من �أجل تحقيق المالمح والموا�صفات الخا�صة بالمتعلمات والمتعلمين وبلوغ غايات النظام التربوي ،تم اعتماد
المقاربة بالكفايات مدخال للمنهاج الدرا�سي .وقد جاء هذا االختيار في �إطار �سعي المدر�سة لتفعيل االختيارات الوطنية
في مجال التربية والتكوين ،ومواكبة التحوالت في �سياق ميزته المتغيرات الكبرى الآتية:
• تطور المعرفة الإن�سانية وت�شعبها �إلى علوم جزيئية بف�ضل البحوث واالكت�شافات العلمية الدقيقة؛
• توافر المعارف المختلفة بف�ضل انت�شار الثقافة المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت؛
• عدم ا�ستقرار التوازتات الكبرى على الم�ستوى العالمي في مجال االقت�صاد والتنمية والبيئة؛
• تحوالت عميقة في مجال العلوم الإن�سانية ،ب�شكل عام ،وفي علم النف�س وعلوم التربية ب�شكل خا�ص؛
• تطور �أجيال جديدة من ثقافة وقيم حقوق الإن�سان والتربية عليها؛
• انفتاح المدر�سة على معايير الجودة ونموذج التدبير في مجال القطاعات الإنتاجية؛
 .1.4مبادىء املقاربة البيداغوجية وفق مدخل الكفايات :
ت�ستند المقاربة البيداغوجية ،في �إطار االختيارات والتوجهات الوطنية المعتمدة في المنهاج الدرا�سي ،وفق مدخل
الكفايات على مبادىء �أ�سا�سية من �أهمها :
 .1ارتباط التعلم� ،أ�سا�سا ،بخا�صيتي العقل والإرادة لدى الإن�سان؛
 .2تعدد ذكاءات المتعلم(ة)؛
 .3اعتبار المتعلم(ة) مركز كل تفكير بيداغوجي �أو عمل تربوي؛
 .4اعتبار المتعلم(ة) الفاعل الأ�سا�س والم�س�ؤول عن بناء تعلماته وتنميتها؛
 .5اعتبار �أن كل متعلم(ة) له ا�ستراتيجيات خا�صة في التعلم؛
 .6اعتبار االرتباط بين المتعلم(ة) وال�سياق االجتماعي؛
 .7اعتبار �أن التعلمات الأكيدة هي تلك التي تكون ذات داللة وفعالية في حل الم�شكالت؛
 .8اعتبار التعلم عملية بناء مركبة وتنظيم ن�شيط وهيكلة م�ستمرة للمعارف ولي�س تراكما كميا لها؛
 .9اعتبار �أن التعلم يح�صل عبر ال�صراع بين التعلمات الجديدة والمكت�سبات والتمثالت ال�سابقة؛
 .10اعتبار �أن التعلم يح�صل بطرائق و�إيقاعات تختلف من فرد �إلى �آخر؛
 .11اعتبار �أن قيمة التعلمات في بناء الكفايات تتجلى بالأ�سا�س في وظيفتها؛
 .12اعتبار �أن التعلم الفعلي هو ذاك الذي يبني ال�شخ�صية المتوازنة وي�سهم في تنمية الفرد والمجتمع؛
ووفق هذا االختيار ،وا�ستنادا �إلى �أهم المرجعيات البيداغوجية ،يمكن تعريف الكفاية ب�أنها:

12

ُح ْ�س ُن الت�صرف المالئم والناجع ،الذي ينتج عن تعبئة وتنظيم قدرات ومعارف ومهارات وقيم ومواقف مالئمة
لحل و�ضعيات م�شكلة و�/أو �إنجاز مهمات مركبة في �سياق معين ووفق �شروط ومعايير محددة.
وتبعا لهذا التعريف ،ف�إن من جملة ال�شروط والمعايير التي ينبغي �أن تتوفر في الكفاية ،هي �أن تكون :
� .1إنجازا ناتجا عن تفكير ووعي؛
 .2قابلة للمالحظة والقيا�س؛

 .3نابعة من �إنجازات المتعلم(ة) نف�سه؛

 .4ذات معنى وداللة بالن�سبة للفرد وبالن�سبة للغير؛
 .5مركبة وذات مكونات من�سجمة؛

 .6قائمة على تعبئة معارف وقدرات وقيم ومهارات متعددة؛
 .7متنامية ومتطورة بتجدد المتغيرات؛

 .8را�سخة و�أكيدة ومتجلية في �إنجاز عملي؛
 .9مالئمة وناجعة في �أداء المهمة �أو حل الم�شكلة؛

 .10قابلة للتحويل واال�ستثمار في مجاالت وو�ضعيات جديدة.
 .2.4منوذج بيداغوجي منفتح ومتجدد :
يقت�ضي تفعيل المنهاج الدرا�سي ،وفق مدخل الكفايات  ،االنفتاح على مختلف ال�صيغ التطبيقية والمناوالت البيداغوجية
التي �أثبتت نجاعتها في �إر�ساء مباديء هذه المقاربة في ميدان التربية والتكوين وخا�صة تلك التي تتوفر على االن�سجام
النظري والتما�سك المنهجي .وفي هذا الإطار ينبغي تر�صيد كل ما راكمته المدر�سة الوطنية من ممار�سات تربوية
وتدري�سية مجددة.

تقدم المقاربة البيداغوجية ،من خالل مفهوم الكفاية وموا�صفاتها ،ت�صورا لماهية التعلم وا�ستراتيجياته .ولتفعيل
هذا االختيار في المدر�سة ،عبر الممار�سات البيداغوجية المختلفة ،ينبغي �أن تكون المنهجيات والطرائق والأ�ساليب
متنوعة و�أن تراعي ،ف�ضال عن اهتمامات المتعلمات والمتعلمين وميولهم ،الفروق الفردية ودينامية الجماعات .و�أن
تعتمد تقنيات التن�شيط بكل الو�سائل الممكنة لأجل تحفيز التعلم وتن�شيطه ،بما فيها التعاقد  ،وت�شجيع االختيار ،والعمل
بالم�شروع ،والتدبير البيداغوجي للأخطاء ،وت�شجيع اللعب...
ولبلوغ �أهداف النظام التربوي ،يجب بناء الكفايات وتنميتها وتطويرها اعتماد مقاربة �شمولية تراعي التدرج
البيداغوجي في برمجتها ،وو�ضع ا�ستراتيجيات اكت�سابها .ومن الكفايات التي �أوالها المنهاج الدرا�سي اهتماما خا�صا،
نذكر تلك التي ت�ساهم في الآتي:
•تنمية الذات ،وهي كفاية تهدف �إلى تنمية �شخ�صية المتعلم(ة) باعتباره غاية في ذاته ،وفاعال �إيجابيا ينتظر منه
الإ�سهام الفاعل في االرتقاء بمجتمعه في جميع المجاالت؛
• الإ�ستجابة لحاجات التنمية المجتمعية بكل �أبعادها الروحية والفكرية والمادية؛
• الإ�ستجابة لحاجات االندماج في القطاعات المنتجة ولمتطلبات التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
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ويمكن �أن تتخذ الكفايات التربوية بعدا ا�ستراتيجيا �أو توا�صليا �أو منهجيا �أو ثقافيا �أو تكنولوجيا ،كما هو مبين في
الجدول الآتي :

�أبعاد الكفاية

■  معرفة الذات والتعبير عنها؛
■  التموقع في الزمان والمكان؛

العنا�رص املكونة لها

البعد اال�سرتاتيجي

■ التموقع بالن�سبة للآخر وبالن�سبة للم�ؤ�س�سات المجتمعية (الأ�سرة ،الم�ؤ�س�سة التعليمية،
المجتمع) ،والتكيف معها ومع البيئة ب�صفة عامة؛

البعد التوا�صلي

■  �إتقان اللغتين الوطنيتين الر�سميتين للدولة  :العربية والأمازيغية ،والتمكن من اللغة الأجنبية.
■  التمكن من مختلف �أنواع التوا�صل داخل الم�ؤ�س�سة التعليمية وخارجها وفي تعلم مختلف
المواد الدرا�سية؛
■  التمكن من �أنواع الخطاب (الأدبي والعلمي ،والفني  )..المتداولة في الم�ؤ�س�سة التعليمية
وفي محيط المجتمع والبيئة.

البعد املنهجي

■  منهجية التفكير وتطوير المدارج العقلية؛
■  منهجية العمل في الف�صل وخارجه؛
■  منهجية تنظيم الذات وال�ش�ؤون والوقت وتدبير التكوين الذاتي والم�شاريع ال�شخ�صية.

البعد الثقايف

■ الجانب الرمزي المرتبط بتنمية الر�صيد الثقافي للمتعلم(ة) ،وتو�سيع دائرة �إح�سا�ساته
وت�صوراته ور�ؤيته للعالم وللح�ضارة الب�شرية بتناغم مع تفتح �شخ�صيته بكل مكوناتها،
وبتر�سيخ هويته كمواطن مغربي وك�إن�سان من�سجم مع ذاته ومع بيئته ومع العالم؛
■  الجانب المو�سوعي المرتبط بالمعرفة ب�صفة عامة.

البعد التكنولوجي

■ القدرة على ت�صور و�إبداع المنتجات التقنية ور�سمها وا�ستعمالها؛
■ التمكن من تقنيات التحليل والتقدير والمعايرة والقيا�س ،وتقنيات ومعايير مراقبة الجودة،
والتقنيات المرتبطة بالتوقعات واال�ست�شراف؛
■ التمكن من و�سائل العمل الالزمة لتطوير تلك المنتجات وتكييفها مع الحاجيات الجديدة
والمتطلبات المتجددة.
■ ا�ستدماج �أخالقيات المهن والحرف وتلك المتعلقة بالتطور العلمي والتكنولوجي في ارتباط
مع منظومة القيم الدينية والح�ضارية وقيم المواطنة وقيم حقوق الإن�سان ومبادئها الكونية.

■ تعديل المنتظرات واالتجاهات وال�سلوكات الفردية وفق ما يفر�ضه تطور المعرفة والعقليات
والمجتمع.

 .5اختيارات وتوجهات يف جمال امل�ضامني الدرا�سية:
ان�سجاما مع االختيارات الرتبوية العامة وخا�صة منها مدخل الكفايات ،ف�إن امل�ضامني الدرا�سية ينبغي �أن تنتقل من
منطق املادة والربنامج الدرا�سي �إىل منطق املنهاج الدرا�سي ،حيث توىل الأهمية لبناء كفايات املتعلم(ة) وبلوغ املوا�صفات
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التي يقت�ضيها ملمح التخرج يف نهاية التعليم االبتدائي ،لذا يتعني فتح اجل�سور بني املواد حتى يت�سنى للمدر�سة تقدمي اخلدمات
املنتظرة منها لفائدة املتعلمات واملتعلمني على الوجه الأكمل؛ وذلك بالرتكيز على ما تقت�ضيه الكفاية اخلتامية ،وعدم
االن�رصاف �إىل االهتمام بامل�ضامني اجلزئية للمادة الدرا�سية.
 .1.5منطلقات اختيار الربامج الدرا�سية :
من املداخل واملنطلقات التي مت اعتمادها يف اختيار امل�ضامني ،والتي ت�سمح بفهمها وتفعيلها على الوجه الأكمل ،نذكر
الآتي :
• االختيارات والتوجهات التربوية الم�ؤطرة للمنهاج الدرا�سي والبرامج التعليمية؛
• موا�صفات المتعلمين والمتعلمات؛
• الكفايات الم�ستهدفة في نهاية التعليم االبتدائي؛
• م�ضامين المواد الدرا�سية؛
• طبيعة العالقة بين الكفاءات المحددة لكل م�ستوى والم�ضامين الم�ستهدفة في الم�ستوى الدرا�سي نف�سه؛
• الهند�سة البيداغوجية وتنظيم الدرا�سة.
 .2.5مبادىء تنظيم الربامج الدرا�سية :
تنتظم المعارف والم�ضامين في المنهاج الدرا�سي للتعليم االبتدائي وفق المبادىء الآتية:
• اعتبار المعرفة �إنتاجا وموروثا ب�شريا م�شتركا؛
• اعتبار المعرفة الخ�صو�صية جزءا اليتجز�أ من المعرفة الكونية؛
•اعتماد مقاربة �شمولية عند تناول االنتاجات المعرفية الوطنية في عالقتها باالنتاجات الكونية مع الحفاظ على
ثوابتنا الوطنية الأ�سا�سية.
• ا�ستثمار غنى الثقافة الوطنية وتنوع الثقافات المحلية وال�شعبية باعتبارها روافد للمعرفة؛
• االهتمام بالبعد المحلي والجهوي والوطني للم�ضامين وبمختلف التعابير الفنية والثقافية؛
• اعتماد مبد�أ التكامل والتن�سيق بين مختلف �أنواع المعارف و�أ�شكال التعبير؛
• اعتماد مبد�أ اال�ستمرارية والتدرج في عر�ض المعارف عبر الأ�سالك التعليمية؛
• االهتمام بالكيف عو�ض التراكم الكمي للم�ضامين المعرفية المختلفة عبر المواد التعليمية؛
• ا�ستح�ضار البعد المنهجي والروح النقدية في تقديم محتويات المواد؛
• ا�ستثمار عطاء الفكر الإن�ساني عامة لخدمة التكامل بين المجاالت المعرفية؛
• توفير حد �أدنى من الم�ضامين الأ�سا�س الم�شتركة لجميع المتعلمين والمتعلمات في مختلف الم�ستويات؛
• االهتمام بالم�ضامين المختلفة اللغوية والفكرية والمنهجية والعلمية والفنية؛
• تنويع المناوالت وطرائق معالجة المعارف؛
• �إحداث التوازن بين المعرفة في حد ذاتها والمعرفة الوظيفية؛
• جعل الم�ضامين المعرفية ،بالإ�ضافة �إلى المهارات والقيم والمواقف ،مكونا �أ�سا�سا لبناء الكفايات؛
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 .3.5بنية الربامج الدرا�سية :
تتكون برامج المواد الدرا�سية من عنا�صر �أ�سا�سية متالحمة ،وهي :
 .1التوجيهات التربوية والمنهجية؛
 .2م�صفوفة الكفايات؛
 .3لوائح المهارات والقيم والمواقف والمعارف المت�صلة بها (الأهداف المتفاعلة في بناء الكفاية)؛
 .4فقرات البرامج؛
 .5التوزيع ال�سنوي لمفردات البرنامج؛
� .6إ�شارات وتنبيهات هامة.
وفي هذا ال�سياق ينبغي �أخذ ما ي�أتي بعين االعتبار :

�أ -فقرات البرنامج لي�ست عناوين درو�س بل موا�ضيع للتعلم ترتبط بما يطابقها في الكفايات؛
ب -التوازن في مكونات الكفاية بين مختلف الجوانب القيمية والمهارية والمعرفية ،مع �إعطاء �أولوية للمهارات
المنهجية والقدرات التي تمكن من تعلم كيفية التعلم والتفكير النقدي من خالل الت�سا�ؤل والتق�صي وعبر حل
الم�شكالت؛
ج  -انتظام م�ضامين البرنامج في وحدات مندمجة ومفتوحة على �إمكانيات تقديمها بطرائق متنوعة.

 .4.5طرائق التدري�س :
من المبادىء الموجهة في مجال طرائق التدري�س ،يمكن الإ�شارة �إلى ما ي�أتي :
• جعل المتعلم(ة) محور كل العمليات التعليمية  -التعلمية؛
• م�سايرة حاجات المتعلمات والمتعلمين وتنمية كفاياتهم بجميع �أبعادها التوا�صلية �أو المعرفية والمنهجية
واال�ستراتيجية والثقافية والتكنولوجية؛
• تعزيز الذكاءات المتعددة والقدرة على حل الم�شكالت؛

• مراعاة �سن المتعلم(ة) وخ�صو�صياته النمائية بدنيا ونف�سيا وعقليا؛
• مالءمة الأن�شطة التعليمية  -التعلمية للمبادىء والديداكتيكية ولتمثالت المتعلم(ة) وقدراته؛
• االنفتاح على المحيط وا�ستثمار كافة معطياته الغنية بالدرو�س؛
• ا�ستثمار الو�سائل والمعينات الديداكتيكية والموارد الرقمية و�أدوات تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت؛
• تنويع �أ�شكال العمل داخل مجموعة الق�سم ،واعتماد التعلم الجماعي لما له من فوائد على م�ستوى تر�سيخ مبادىء
التوا�صل والحوار واحترام الآخر .مع �إعطاء �أهمية كبرى للعمل في مجموعات �صغيرة؛
• اعتماد الأن�شطة والإيقاعات والو�سائل التعليمية والدعامات المحفزة للتعلم والمثيرة للف�ضول المعرفي؛
• توفير الف�ضاء التربوي المالئم للتن�شيط والتفاعل في �أورا�ش ي�سودها التعاون وتبادل الآراء والعمل الم�شترك؛
• ت�سخير �أ�ساليب التقويم التكويني لتعزيز التعلُّم ،وحفز المتعلمين والمتعلمات �إلى المناف�سة في الإنتاج والإبداع؛
• االنفتاح على طرائق التدري�س وفق ما تمليه طبيعة مو�ضوعات التعلم.
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 .6التخطيط وتنظيم الدرا�سة وا�ستعمال الزمن والف�ضاء المدر�سيين:
للتخطيط والتنظيم �أهمية الحتتاج �إىل ا�ستدالل �أو بيان يف جمال الرتبية والتكوين ،ومن بني وظائفه ومزاياه �أنه :
• يحدد الكفايات المن�شودة ويو�ضح الأهداف التعلمية المرتبطة بها؛
• يجعل عملية التدري�س ذات معنى؛

• ي�ضمن اال�ستخدام الأمثل للمكت�سبات واال�ستراتيجيات؛

• يجنب اتخاذ قرارات اعتباطية؛

• ي�ساعد على تدبير الوقت واالقت�صاد في الجهد؛

• يوفر الأمن النف�سي للأ�ستاذ(ة) وللمتعلمات والمتعلمين على حد �سواء؛
• ي�سهل عملية التقويم.

يقت�ضي االرتقاء بالفعل البيداغوجي تنظيم الدرا�سة باعتماد مبد�أ التدرج من �سلك �إلى �آخر ومن م�ستوى �إلى �آخر ،بما
ي�ستجيب �أ�سا�سا لحاجات المتعلمين والمتعلمات وفق متطلبات البيئة االجتماعية والثقافية االقت�صادية والطبيعية المبا�شرة.
كما ي�ستدعي اعتماد حلول تربوية ت�سمح بالعمل ب�إيقاعات متفاوتة تنا�سب م�ستوى المتعلمات والمتعلمين ووتيرة تعلمهم بما
يفيد في الرفع من المردود الداخلي للم�ؤ�س�سة وفي تر�شيد ا�ستعمال البنيات التحتية والتجهيزات التعليمية.
ومن �أهم �شروط التخطيط �أن يكون واقعيا قابال للتطبيق ومرنا قابال للتعديل ،ومحددا لأف�ضل اال�ستراتيجيات
والإجراءات المنا�سبة لتنفيذ الخطة ،و�شامال لكل جوانب العملية التعليمية  -التعلمية .ويقوم تخطيط التعلم ،في �إطار
المقررة في �شكل �أهداف تعلمية ،من �أجل �إنماء كفاية م�ستهدفة في مادة
المقاربة بالكفايات ،على تنظيم م�ضامين التعلم
ّ
تخرج معين في نهاية فترة التعلّم.
ثمة تحقيق ملمح ّ
درا�سية ،ومن ّ
 .1.6املباديء املرتبطة بتخطيط الزمن املدر�سي :
من المبادىء المرتبطة ببناء التعلمات وفق تخطيط الزمن المدر�سي ،نذكر الآتي :

• مراعاة الإيقاعات البيولوجية والع�صبية الكفيلة بالنمو ال�سليم للمتعلم(ة)؛

• التخطيط للتعلّم انطالقا من الكفاية الختامية لل�سلك مرورا بالكفاية النهائية لل�سنةالدرا�سية؛
• �إر�ساء التعلمات بكيفية ت�سهم في �إنماء الكفاية؛
• اعتبار التقويم التكويني �سيرورة مواكبة لبناء التعلمات و�صوال �إلى الكفاية؛
• تخ�صي�ص فترات للمراقبة الم�ستمرة والدعم من خالل التركيز على الأخطاء وال�صعوبات المتعلقة بالتعلمات
ال�ضرورية لإنماء الكفاية.
 .2.6التنظيم الزمني للدرا�سة :
ي�شير مفهوم الزمن �أو الإيقاعات المدر�سية �إلى تنظيم وتدبير الح�ص�ص ال�سنوية والأ�سبوعية واليومية لأن�شطة
المتعلم(ة) الفكرية والمهارية والعالئقية؛ بحيث يراعي هذا التنظيم �صحته الج�سمية والنف�سية ،والأوقات المنا�سبة للتعلم.
لذا ،ينبغي عند برمجة التعلمات مراعاة :
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• التدرج ب�شكل يتيح للمتعلم(ة) اال�ستعمال الأمثل لإمكاناته الج�سمية والنف�سية والذهنية؛
• احترام الإيقاعات البيولوجية وزمن التعلم؛
• برمجة الح�ص�ص الدرا�سية العادية وح�ص�ص الأن�شطة المندمجة وح�ص�ص الدعم والأن�شطة الأخرى في فترات
زمنية مالئمة ،وفي ف�ضاءات مدر�سية مختلفة.
• تفاعل الم�ؤ�س�سة التربوية في التنظيم الزمني للدرا�سة ب�شكل يراعي محيطها المبا�شر بمكوناته المختلفة ،من �أ�سر
وم�ؤ�س�سات و�أن�شطة اقت�صادية واجتماعية ،وغيرها.
 .3.6التنظيم ال�سنوي :
تنتظم ال�سنة الدرا�سية في �أ�سدو�سين؛

• مدة كل �أ�سدو�س �سبعة ع�شر �أ�سبوعا من الدرا�سة الفعلية؛

• يخ�ص�ص الأ�سبوع الأول من ال�سنة الدرا�سية للتقويم الت�شخي�صي والدعم اال�ستدراكي؛
• توزع الأ�سابيع الخم�سة ع�شر الموالية ،المخ�ص�صة للتعلمات� ،إلى ثالث فترات مت�ساوية تمتد كل واحدة منها
خم�سة �أ�سابيع مخ�ص�صة لمجال من مجاالت الوحدات الدرا�سية؛
• تخ�ص�ص الأ�سابيع الأربعة الأولى من كل فترة درا�سية للتعلمات المعززة بتقويم تكويني ودعم فوري؛
• يخ�ص�ص الأ�سبوع الخام�س من كل فترة درا�سية للتقويم والدعم المرتبطين بح�صيلة الأ�سابيع الأربعة؛
• يتم تنظيم الدرا�سة في الأ�سدو�س الثاني على منوال تنظيمها في الأ�سدو�س الأول؛
• يخ�ص�ص الأ�سبوعان  17و  33للدعم العام و�أن�شطة الحياة المدر�سية؛
• يخ�ص�ص الأ�سبوع  34من ال�سنة الدرا�سية للإجراءات التنظيمية المرتبطة بنهاية ال�سنة؛
• يتم تنفيذ البرنامج عبر �ست وحدات تتناول مجاالت تنتظم فيها الدرا�سة للتدرج في بناء الكفايات ،وذلك انطالقا
من الوحدة الأولى �إلى الوحدة ال�ساد�سة .ويراعى في ذلك التدرج من التخطيط ال�سنوي �إلى التخطيط اليومي،
مرورا بالتخطيط المجالي.
 .4.6مبادىء التنظيم الأ�سبوعي :
يرتكز التخطيط الأ�سبوعي للتعلمات على عدد من المبادىء منها :
• جعل م�صلحة المتعلم(ة) فوق كل اعتبار؛

• اعتبار زمن التعلم حقا للمتعلم(ة) ينبغي العمل على ت�أمينه؛
• اعتماد غالف زمني محدد في � 27ساعة من الدرا�سة في الأ�سبوع (تت�ضمن فترات اال�ستراحة)؛
• التوزيع المنطقي للمواد الدرا�سية والأن�شطة على امتداد �أيام الأ�سبوع؛
• مراعاة الخ�صو�صيات الجهوية والو�سط (المناخ وبعد الم�سافة بين المدر�سة و�سكن المتعلم(ة) وذلك بتحريك
توقيت الدخول والخروج دون الم�سا�س بالغالف الزمني المحدد.
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.I
 .1مدخل مراجعة املناهج:
من �أهم الأ�س�س التي تنطلق منها االختيارات الرتبوية املوجهة ملراجعة املناهج ،ا�ستح�ضار �أهم خال�صات البحث
الرتبوي احلديث يف مراجعة املناهج باعتبارها مقاربة �شمولية ومتكاملة تراعي التوازن بني البعد االجتماعي الوجداين،
والبعد املهاراتي ،والبعد املعريف ،وبني البعد التجريبي والتجريدي ،كما تراعي العالقة البيداغوجية التفاعلية وتي�سري
التن�شيط اجلماعي.
لتفعيل االختيارت الرتبوية املوجهة ملراجعة مناهج الرتبية مت اعتماد الرتبية على القيم وتنمية الكفايات الرتبوية
والرتبية على االختيار كمدخل بيداغوجي لهذه املراجعة.
 .2اعتماد منوذج تطوير الكفايات.
ا�ستجابة ملتطلبات املجتمع ومواكبة للم�ستجدات الرتبوية مت اعتماد النموذج املتمحور حول تطوير الكفايات يف �أفق �أن
يتمكن النظام الرتبوي من تزويد املجتمع مبواطنني ومواطنات م�ؤهلني للبناء املتوا�صل للوطن على جميع امل�ستويات.
وذلك من خالل �إك�ساب املتعلمني واملتعلمات الكفايات املالئمة ،و�إتاحة الفر�ص وبنف�س احلظوظ جلميع بنات و�أبناء
املغرب ،وت�شجيع املتفوقات واملتفوقني منهم دون متييز.
ت�سمح مقاربة الكفايات ب�صياغة مناهج تربوية ب�شكل يجعلها ت�شمل خمتلف املجاالت الوجدانية واالجتماعية واحل�سية
احلركية واملعرفية ل�شخ�صية املتعلم ،وبتنفيذها يف ف�ضاءات تربوية متنوعة داخل الق�سم وامل�ؤ�س�سة التعليمية وخارجها،
بوا�سطة و�ضعيات ديداكتيكية منا�سبة لكل ف�ضاء.
�إن اعتماد مدخل الكفايات ي�ستوجب تغيريات عميقة على خمتلف مكونات العملية الرتبوية و�ضمنها �إعادة بناء املناهج
انطالقا من حتديد املوا�صفات والكفايات.
 .3الكفاية �سريورة
يتوفر �شخ�ص ما على الكفاية عندما يت�رصف بفعالية يف �سياق معني ،فهو يح�سن الت�رصف عندما يتذكر �أهم الأفعال
التي ينبغي القيام بها يف و�ضعية خا�صة ،لأنه �سبق �أن �أجنزها بانتظام يف و�ضعيات مماثلة.
بهذا ترتكز الكفاية على �إدماج ح�سن الت�رصف يف الذاكرة .وهكذا ميكن تعريف الكفاية بكونها :ح�سن ت�رصف معقد
يت�أ�س�س على التعبئة واال�ستعمال الفعال ملجموعة املوارد التي تتمثل يف املعارف واملهارات والقدرات املدجمة يف الذاكرة.
ت�صبح هذه املوارد رهن �إ�شارة ال�شخ�ص لكونه �أجنزها بانتظام وجناح يف ال�سابق ،يف �سياق معني وفيما بعد يف �سياقات
مماثلة .نقول عنه �أنه يت�رصف بكفاية عندما يفهم ما يتعلمه ويحفظه يف ذاكرته لي�ستثمره با�ستمرار وبنجاح يف جمموعة
من الو�ضعيات امل�شابهة .فالكفاية بهذا املعنى هي حم�صلة اختيارات منا�سبة يزاولها ال�شخ�ص بكرثة حيث يعبئ املهارات
واالجتاهات ب�شكل مالئم يف �سياق معني .فاملتعلم الذي يعبئ وين�سق خمتلف املعارف املكت�سبة يف �سياق �أو و�ضعية
معينة يتوفر على ما يجعله يح�سن الت�رصف .ونقول �إن �شخ�صا يت�رصف بكفاية يف �سياق معني عندما يتحكم يف املعارف
ال�رضورية واملالئمة لال�ستعمال خالل �أداء مهمة ما ،فهو يعرف كيف يعمل لأنه اكت�سب الطريقة املالئمة للإجناز نتيجة
جناحاته ال�سابقة ،كما يطبق ال�سلوكات ويتخذ املواقف واالجتاهات الأ�سا�سية للنجاح.
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يرتكز تطوير الكفاية �أ�سا�سا على نوعية فهم التعلمات وعلى اال�ستعمال املتكرر واملتنوع لهذا الفهم يف �سياق معني �أو
يف �سياقات مماثلة .وي�صبح املتعلم �أو املتعلمة ذا كفاية حينما يح�سن الت�رصف يف �سياقات يكون فيها امل�ستوى �أكرث تعقيدا� ،إذ
�سيتمكن من فهم ما ينبغي �إجنازه لأنه �سيتذكر الكيفية وال�رشوط التي تتيح القيام بذلك بفعالية ،لكونه مترن بانتظام على
ذلك يف �سياقات م�شابهة .فالكفاية بهذا املعنى �سريورة.
 .4من املهارات �إىل الكفايات
لكي يدمج الأطفال الكفايات يف ذاكرتهم ويعملوا على تطويرها يتعني على املدر�سني واملدر�سات �أن يعيدوا النظر
يف النموذج املتمركز على نقل املعارف ،ويف منظومة الآراء والت�صورات التي ت�ؤطر هذا النموذج ،واعتماد النموذج
املتمركز حول املتعلم واملتعلمة .فال ينبغي �أن يكتفي الأ�ستاذ(ة) بنقل القواعد �إىل املتعلمني لأن عملية نقل القواعد �إىل
املتعلمني ال ت�ضمن فهمهم لها ،بل تقت�رص على تعبئة ذاكرة العمل يف �سياقات ترتبط ب�أحداث �آنية .وعلى العك�س من ذلك،
فنموذج الكفايات ي�سمح بتحديد م�ستوى �إدماج خمتلف التعلمات يف الذاكرة ،من طور املهارات �إىل طور الكفايات مرورا
بطور القدرات .وميكن �أي�ضا من تعيني التدخالت البيداغوجية التي ت�ساعد على تطوير الكفايات.
يتوافق طور املهارات مع بلوغ الفهم الذي ي�سمح باحلفظ .حيث يبني املتعلم واملتعلمة بوا�سطة الكلمات عن فهمه،
وذلك بت�سمية ماذا يفعل وماذا يفهم.
يتم االنتقال من طور املهارات �إىل طور القدرات عندما ي�ستطيع املتعلم واملتعلمة التحول �إىل الفعل وي�ستعمل ما فهمه
يف �سياق و�ضعيات �أكرث تعقيدا .فبينما يفهم املتعلم واملتعلمة ماذا عليه �أن يفعل يف طور املهارات ،ينبغي عليه يف طور
القدرات �أن يتحكم يف ال�رشوط ال�رضورية ال�ستعمال ما فهمه� ،أي ملاذا؟ وكيف؟ ومتى؟ و�أين �سي�ستعمل ذلك؟
ويتج�سد �أخريا االنتقال من القدرات �إىل الكفايات يف جناح املتعلم واملتعلمة يف ا�ستعمال ما فهمه ،هذا النجاح الذي يتيح
الإكثار من تكرار اال�ستعمال الذي تعقبه �آلية املهارات الإجرائية (ملاذا ،كيف ،متى� ،أين يفعل) وتلقائية االجتاهات التي
طورها املتعلم يف طور القدرات ،والتي ت�صبح مدجمة يف ح�سن الت�رصف ،محُ َ ِّررة بذلك ذاكرة العمل ،ب�شكل ميكنها من
التفرغ لتدبري املهمة.
 .5الكفايات املمتدة
ينبغي �أن تت�صف مكت�سبات املتعلمني بقابليتها للتحويل من �سياق �إىل �سياق �آخر ومن و�ضعية �إىل �أخرى ،بحيث يتمكن
املتعلمون واملتعلمات من �إعادة ا�ستعمال مكت�سباتهم وظيفيا بكيفية م�ستقلة �أي دون م�ساعدة الآخرين.
�إنه رهان يتجلى يف جتاوز و�ضعية تتمثل يف انعدام فائدة املعارف املكت�سبة من طرف املتعلمني واملتعلمات ويف كون
عدد قليل من هذه املعارف يعاد ا�ستعماله وتوظيفه خارج جدران قاعة الدر�س.
�إنها �إ�شكالية �أ�سا�سية تواجه عملية الإ�صالح ،ويقت�ضي حلها �إقامة روابط بني الربامج الدرا�سية وواقع احلياة اليومية من
�أجل متكني املتعلمني واملتعلمات من تطوير كفايات داخل املدر�سة ،تكون قابلة لال�ستعمال املتكرر واملتطور طوال حياتهم.
فالكفايات املمتدة هي كفايات تقت�ضي تعبئة املعارف واملهارات والقدرات للت�رصف الفعال يف و�ضعية معقدة وهي
ممتدة لأنها ت�ستعمل يف طيف �شا�سع من الو�ضعيات املرتبطة ب:
❏ �إ�شكاليات املواد املختلفة،
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❏ �إ�شكاليات متعددة املواد،

❏ �إ�شكاليات احلياة اليومية.
وقد مت حتديد موا�صفات املتعلمني واملتعلمات بالن�سبة للتعليم االبتدائي يف �رضورة الرتكيز ،وبالرتتيب ،على اجلوانب
التوا�صلية (مبا فيها املعلوماتية) ،واال�سرتاتيجية ،واملنهجية ،والثقافية ،والتكنولوجية ،وذلك حتى يت�سنى بلوغ م�ستوى
التمكن من املكون اللغوي التوا�صلي ،وم�ستوى التمكن من اجلوانب الأ�سا�سية املنهجية واال�سرتاتيجية ،وم�ستوى 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�شكل اجتاهات ومهارات من �ش�أنها �أن متكن املتعلمني واملتعلمات من تعلم
�أي حمتوى ومن �إقامة روابط بني التعلمات املدر�سية وتعلمات احلياة اليومية ،مما �سي�سلحهم ليح�سنوا الت�رصف خالل
تعاملهم اليومي.
ت�ستوجب تنمية الكفايات اال�سرتاتيجية وتطويرها يف املناهج الرتبوية:
❏ معرفة الذات والتعبري عنها،
❏ التموقع يف الزمان واملكان،
❏التموقع بالن�سبة للآخر وبالن�سبة للم�ؤ�س�سات املجتمعية (الأ�رسة ،امل�ؤ�س�سة التعليمية ،املجتمع) ،والتكيف معها ومع
البيئة ب�صفة عامة.
وت�ستهدف الكفايات املنهجية من جانبها بالن�سبة للمتعلم واملتعلمة اكت�ساب:
❏ منهجية للتفكري وتطوير مدارجه العقلية،
❏ منهجية للعمل يف الف�صل وخارجه،
❏ منهجية لتنظيم ذاته و�ش�ؤونه ووقته وتدبري تكوينه الذاتي وم�شاريعه ال�شخ�صية.
�إن تنمية الكفايات التكنولوجية للمتعلم واملتعلمة تعتمد �أ�سا�سا على:
❏ القدرة على ت�صور ور�سم و�إبداع و�إنتاج املنتجات التقنية،
❏التمكن من تقنيات التحليل والتقدير واملعايرة والقيا�س ،وتقنيات ومعايري مراقبة اجلودة ،والتقنيات املرتبطة
بالتوقعات واال�ست�رشاف.
 .6االنتقال �إىل التعلم التفاعلي
جتدر الإ�شارة �إىل �أن املناهج الرتبوية ل�سلكي التعليم االبتدائي ت�سعى �إىل تغليب كفة تفاعل املتعلمني واملتعلمات مع
املعرفة والتكنولوجيا على كفة التلقني واحلفظ واال�ست�ضمار لت�سهيل حتويلهم تدريجيا على م�ستوى الرتبية على القيم وتنمية
الكفايات والرتبية على االختيار واتخاذ القرار .وبالتايل فالتدري�س ينبغي �أن يرتكز على �سريورة التعلم .ولبلوغ ذلك،
يجب �أن يتكلف املدر�سون واملدر�سا ت بخلق ال�رشوط الدنيا التي ت�ساعد على التعلم داخل الق�سم ،وتتمثل هذه ال�رشوط يف
�إقامة عالقات متنا�سقة ،واعتماد الو�ساطة الرتبوية وم�ساءلة املتعلمني واملتعلمات لالنطالق من مكت�سباتهم ومتكينهم من
ا�ستجالء ال�سريورات املعرفية والوعي بها من �أجل �إعطاء دالالت للتعلمات ب�شكل ميكن من �إدماجها يف الذاكرة وينمي
كفاياتهم املنهجية.
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�إن االنتقال �إىل منوذج التعلم التفاعلي يعني ال�سماح للمتعلمني بامل�شاركة الن�شطة يف تنمية كفاياتهم ،وذلك مبنحهم
فر�ص تطبيق مكت�سباتهم الأولية خالل مواجهتهم مهمة حل امل�شكالت ،وا�ستعمال هذه املكت�سبات يف احل�صول على
معطيات جديدة �أو اختيار خطة لإجناز العمل.
� .7أبعاد التعلم وعالقتها بالكفايات
يواجه الطفل امل�شكالت بحمولته العاطفية واملعرفية� ،أي انطالقا من مكت�سباته ال�سابقة .تتكون هذه املكت�سبات على
امل�ستوى الوجداين من االجتاهات والت�رصفات والقيم .وتت�شكل على امل�ستوى املعريف من املعارف واملفاهيم والقواعد
ومن املهارات (ا�سرتاتيجيات� ،إجراءات ،حماوالت)� .إن احلمولة العاطفية واملعرفية ت�ؤلف ح�سن الت�رصف الوحيد
وال�شخ�صي الذي ينطلق منه الفرد يف مواجهة �أي حت ٍّد.

�إن مواجهة م�شكل معني يخلق لدى ال�شخ�ص نوعا من الالتوازن على امل�ستويني الوجداين واملعريف .هذا الالتوازن
يكون متبوعا باختيار معني� ،سواء مبتابعة حل امل�شكل و�إظهار نوع من االنفتاح والبحث عن فهم امل�شكل �أو برف�ض
امل�شكل دون البحث عن فهمه ،وهو ما يعني العودة �إىل نقطة االنطالق.
واعتبارا للت�أثري القوي للحمولة العاطفية واملعرفية على اختيار املتعلمني واملتعلمات االنخراط �أو عدم االنخراط يف
�إيجاد احلل للم�شكل املطروح ،ي�صبح �رضوريا �أن يتدخل الأ�ستاذ(ة) ب�شكل مبا�رش على م�ستوى هذا االختيار لتك�سري امليل
النابع من احلمولة العاطفية واملعرفية ،نحو التحكم يف االنخراط يف مهمة حل امل�شكل بدل التنازل عنها .لذلك ينبغي على
املتعلم �أو املتعلمة �أن يعي خطابه الداخلي (ما يقوله يف نف�سه) خالل و�ضعية التعلم ،حيث �إن هذا اخلطاب يحدد مبا�رشة
اختياره �سواء االنخراط �أو عدم االنخراط يف مهمة �إيجاد حل امل�شكلة� .إن خطابا داخليا مالئما ي�ؤثر �إيجابيا يف اختيار
االنخراط ويدعم ال�شخ�ص يف �إجناز املهمة .فعلى امل�ستوى الوجداين ،ينبغي �أن يظهر املتعلم �أو املتعلمة انفتاحه بت�رصفه
بت�سامح .و�إن كان ي�شتغل مع �أ�شخا�ص �آخرين ،يجب �أن يعاملهم كما يود �أن يعاملوه .وعلى امل�ستوى املعريف ،وليتمكن
املتعلم من متابعة املهمة بنجاح ،عليه �أن يحاول الفهم وذلك مب�شاركته عمليا وبالتزام .ف�إن اقتنع ببذل املجهود املطلوب
و�أن ينخرط بجدية ف�إن �سريورة التعلم �ستح�صل.
ي�سيطر املظهر الوجداين على املظهر املعريف يف كل و�ضعية تعلم .ذلك �أن اخلطاب الداخلي (�أي ما �أقوله يف نف�سي)
�سواء �أكان �إيجابيا �أو �سلبيا ،هو الذي يحدد ويوجه االجتاهات والت�رصفات .وبالتايل ف�إن اختيار االنخراط �أو عدم
االنخراط يف مهمة �إيجاد احلل هو نتيجة مبا�رشة ملا يقوله املتعلم يف نف�سه يف ارتباط مع مكت�سباته ال�سابقة� ،أي ما عا�شه من
جتارب ناجحة �أو فا�شلة.
ميكن �أن يرتبط ما يقوله املتعلم يف نف�سه مبا ي�سمعه من حوله ،مبعنى اخلطاب اخلارجي الذي ي�صدر عن الأ�ستاذ(ة) �أو
عن الزمالء يف الق�سم .وهكذا يالحظ �أنه على الرغم من نيته احل�سنة ،ف�إن اخلطاب الذي ي�ستعمله الأ�ستاذ(ة) داخل حجرة
الدر�س لو�صف املهام املقرتحة على املتعلمني ،من �ش�أنه �أن ي�ؤثر �سلبا على ثقة املتعلم واملتعلمة بنف�سه .وبالتايل ينبغي تفادي
بع�ض العبارات مثل :هذا �سهل ،مترين ب�سيط ،هذه م�س�ألة �صعبة ،در�س اليوم �سيكون معقدا� ،إذ ال ميكن معرفة الت�أثري
الذي ميكن �أن ينتج عن هذه العبارات يف الق�سم ،فال ينبغي �أن ننعت التعلمات التي ال ننجزها .وعلى امل�ستوى الوجداين
ال يكون هذا اخلطاب �أبدا حمايدا ،و�إمنا يكون حامال ملعاين وم�ستح�رضا ل�صور متعددة.
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 .8تقومي �سريورة التعلمات:
مبا �أن الكفاية تعرف باعتبارها ح�سن ت�رصف ،ف�إن الأ�ستاذ(ة) ينبغي �أن ين�شغل بالتحقق املنتظم من �أن كل متعلم
ومتعلمة يعرف كيف يعمل .ولإجراء هذا التحقق ،جتب مالحظة وم�ساءلة ومطالبة املتعلم واملتعلمة �شفهيا �أو كتابيا ،كلما
كان ذلك ممكنا ،بتو�ضيح اختياراته وتربيرها خالل الن�شاط ،داخل �سياق بناء كفاياته.
فالو�سائل املف�ضلة للتقومي ت�صبح هي و�ضعيات التعلم اليومية التي ينطلق منها الأ�ستاذ(ة) يف �إعداد ملف حول تقدم كل
متعلم �أو متعلمة طيلة ال�سنة ،على �أ�سا�س املالحظات املنتظمة املتعلقة مبختلف الكفايات.
وبالتايل فالتقومي ينبغي �أن يتمحور حول �سريورة التعلم بدل الرتكيز على نتيجته ،و�أن يتم ذلك خالل و�ضعيات التعلم
اليومية.
وقد مت �إدراج الغالف الزمني اخلا�ص بالتقومي التكويني املالزم للتعلم واملرتبط ع�ضويا باال�ستدراك يف �إطار بيداغوجية
التمكن �ضمن الغالف املخ�ص�ص لكل مادة مع العمل بالدعم البيداغوجي املنتظم الكفيل برت�سيخ املكت�سبات.
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.II
�أ�س�س برو�سو ( )Guy Brousseau, 1986, pp 33-115نظرية الو�ضعيات الديداكتيكية ،وذلك من �أجل �إجناز
درا�سة جتريبية لإ�شكالية تدري�س الريا�ضيات .تتيح هذه النظرية �إمكانية التحليل القبلي لتدخالت كل من الأ�ستاذ(ة)
واملتعلم كجرد ال�سلوكات املمكنة مثال .كما ت�ساعد �أي�ضا على التحليل البعدي لهذه التدخالت مثل درا�سة الت�رصفات التي
متت مالحظتها� .إن �سلوكات املتعلمني هي نتاج عالقاتهم املتبادلة مع الو�ضعيات–امل�سائل التي تواجههم ،وكذا مع باقي
املتدخلني يف التوا�صل معهم ،حيث يتم خالل هذه التفاعالت ا�ستثمار املكت�سبات الأولية لإمتامها �أو تعديلها �أو جتاوزها.
 .1الو�ضعية الديداكتيكية ()situation didactique

يعرف برو�سو ( )Guy BROUSSEAU, 1983, pp 428-457الو�ضعية الديداكتيكية باعتبارها جمموع العالقات
القائمة ب�شكل �رصيح �أو �ضمني بني متعلم �أو جمموعة من املتعلمني من جهة ،وو�سط معني يت�ضمن و�سائل و�أ�شياء من
جهة ثانية ،ونظام تربوي الأ�ستاذ(ة) من جهة ثالثة وذلك ق�صد جعل املتعلمني يكت�سبون معرفة جاهزة �أو يف طور البناء.
ولبناء املعرفة الريا�ضياتية يتم املرور من  4مراحل ،تت�سم بتفاعل جديل بني املتعلم والو�ضعية ،كما �أ�شارت �إىل ذلك
ريجني دوادي (:)Régine DOUADY, 1986
و�ضعية الفعل)situation d’action( :

يكون املتعلم يف �إطار و�ضعية يواجه فيها م�س�ألة ،ويف بحثه عن احلل يقوم ب�أعمال ميكنها �أن ت�ؤدي �إىل تكوين مهارات.
والطفل يف مواجهته للم�س�ألة يتوفر على منوذج (ا�سرتاتيجية) ميكنه من تلقي املعلومات عن هذه الو�ضعية وت�أويلها،
وميكنه �أن يعرب عن �أفعاله و�أن يربرها ،لكن مرحلة جدلية الفعل ال تتطلب ذلك.
و�ضعية ال�صياغة)situation de formulation( :

يف مواجهته للم�س�ألة ،ينبغي على الطفل �أن يحدد املعلومات املالئمة بوا�سطة لغة ا�صطالحية يعرف قواعدها �أو ين�شئها.
فال يكفي �أن تكون لديه الرغبة والإمكانية يف تعديل الو�ضعية التي تواجهه ،و�إمنا من واجبه �أن ي�صف منوذجا �رصيحا
ويعر�ضه.
و�ضعية امل�صادقة)situation de validation( :

يتعلق الأمر يف هذه احلالة بتو�ضيح القواعد ،و�ضبط اال�صطالحات وتقدمي احلجج والتربيرات� ،إذ تتميز هذه
املرحلة بنوع من �إثبات ال�صالحية.
و�ضعية امل�أ�س�سة)situation d’institutionnalisation( :

وهي و�ضعية ت�ؤدي �إىل �إعطاء البعد امل�ؤ�س�ساتي للمعرفة الريا�ضياتية ،هذا البعد امل�ستقل عن املعارف اجلديدة ،حيث
تتوفر �إمكانية �إعادة ا�ستثمار هذه املعرفة يف م�سائل �أخرى.
ينتج عن تفاعل العنا�رص الديداكتيكية ثالثة �أ�صناف من العالقات ،ترتبط بثالثة حماور :الأول يهم الأ�ستاذ(ة) واملعرفة
(الريا�ضيات) يتعلق بالنقل الديداكتيكي ،والثاين يهم الأ�ستاذ (ة) واملتعلم(ة) ويتعلق بالتعاقد الديداكتيكي ،والثالث يهم
املتعلم(ة) واملعرفة ويتجلى يف متثالته للمعرفة.
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 .2النقل الديداكتيكي)transposition didactique( :

يعرف �إيف �شوفاالر ( )Yves CHEVALLARD, 1991, pp 39-40النقل الديداكتيكي ب�أنه العمل الذي يجعل
مو�ضوع معرفة ما مو�ضوعا للتعليم .يحيل هذا املفهوم على انتقال املعرفة ال�رصفة �إىل معرفة معدة للتدري�س� ،إذن
فم�صطلح النقل الديداكتيكي يدل على جمموع التحوالت التي تخ�ضع لها معرفة معينة لت�صبح قابلة للتدري�س .فمن �أجل
تبليغ معرفة معينة ينبغي تنظيم طريقة لتعليمها :فال يكفي معرفة �شيء ما ملعرفة طريقة تدري�سه.
�إن اعتماد مفهوم ريا�ضياتي معني لإدراجه �ضمن منهاج م�ستوى معني يقت�ضي �إجراء تغيري عليه لي�صبح يف متناول
متعلمي امل�ستوى املذكور .تناول برو�سو ( )Guy BROUSSEAU, 1986, pp 35-40بالدر�س والتحليل عمل كل من
الباحث والأ�ستاذ (ة) واملتعلم(ة) لإبراز التحوالت التي تخ�ضع لها املعرفة .نورد فيما يلي موجزا خمت�رصا ملا تو�صل �إليه
برو�سو يف حتليله:
عمل الباحث:
لتبليغ ما تو�صل �إليه الباحث �إىل الآخرين ،يخ�ضعه لتعديل يتمثل يف �إلغاء الطابع ال�شخ�صي عنه ويف جتريده من �سياقه:
فهو يحذف الأفكار غري املجدية والأخطاء وامل�سالك الطويلة ويبعد �أي�ضا كل ما يتعلق بحوافزه ال�شخ�صية .كما يحذف
الرتددات التي القاها يف هذا البحث ،ويف�صله عن امل�شكل اخلا�ص الذي يريد حله ويبحث عن ال�سياق العام الذي تبقى فيه
النتائج �صاحلة.
يعترب هذا العمل �رضوريا لتمكني القارئ من معرفة هذه النتائج واالقتناع ب�صالحيتها دون قطع نف�س امل�سار الكت�شافها،
مع اال�ستفادة يف الوقت نف�سه من الإمكانات التي تتيحها يف اال�ستعمال.
عمل املتعلم(ة):
ينبغي �أن يكون عمل املتعلم يف بع�ض الأحيان م�شابها لهذا الن�شاط العلمي ،فمعرفة الريا�ضيات لي�ست فقط تعلم التعاريف
واملربهنات ملعرفة ظروف ا�ستعمالها وتطبيقها .ومن املعروف جيدا �أن ممار�سة الريا�ضيات تقت�ضي االهتمام بامل�شكالت
وحلها� ،إال �أن حل م�س�ألة معينة لي�س �إال جزء ًا من العمل .ف�إيجاد الأ�سئلة اجليدة ال يقل �أهمية عن �إيجاد حلول لها.
عمل الأ�ستاذ(ة):
يعترب عمل الأ�ستاذة (ة) معاك�سا نوعا ما لعمل الباحث� ،إذ عليه �أن يعيد ربط املعرفة ب�سياقها و�أن يعيد لها طابعها
ال�شخ�صي ،حتى ت�صبح معرفة خا�صة بالـمتعلم� ،أي جوابا خا�صا عن ظروف خا�صة ب�شكل تكت�سب فيه داللة لديه .ذلك
�أن كل معرفة ينبغي �أن تن�ش�أ نتيجة تكيف مع و�ضعية خا�صة .فالأ�ستاذ (ة) عليه بالتايل �أن يخلق �إطارا ا�صطناعيا� ،أي
جمتمعا م�صغرا من �أجل التو�صل �إىل و�ضعية ديداكتيكية تبدو فيها املعرفة وك�أنها اكت�شفت لأول مرة.
 .3التعاقد الديداكتيكي)contrat didactique( :

مادامت الو�ضعية الديداكتيكية هي مو�ضوع تفاعل بني طرفني �أو �أكرث ف�إن ثمة �ضوابط تنظم العالقة القائمة بينهم.
وهكذا يعرف برو�سو ( )Guy BROUSSEAU, 1982 bالتعاقد الديداكتيكي باعتباره جمموعة القواعد التي حتدد �سري
العمل وحتديد الأدوار وتوزيع املهام.

يت�ضمن هذا التعاقد �أوال قواعد �رصيحة ن�سبيا ،غري �أنه يدمج �أي�ضا قواعد �ضمنية ال تظهر دائما غايتها الديداكتيكية.
فالتعاقد الديداكتيكي �إذن �سهو جمموع القواعد التي تنظم العالقة الديداكتيكية حيث �أغلب هذه القواعد �ضمنية وفيها ما هو
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�رصيح .ويت�سم التعاقد بتقا�سم امل�س�ؤوليات ،فامل�س�ؤولية الأ�سا�سية للأ�ستاذ (ة) هي التدري�س ،واملهمة الأ�سا�سية للمتعلم(ة)
هي التعلم ،ومع ذلك فالتعاقد الديداكتيكي ال يلغي خ�صو�صيات �أي عن�رص .من املعلوم �أن الطريقة الوحيدة لإجناز
الريا�ضيات هي البحث وحل بع�ض امل�سائل اخلا�صة ،و�إعادة �صياغة �أ�سئلة جديدة بهذا اخل�صو�ص .فالأ�ستاذ(ة) ينبغي
�أن يقوم بتفوي�ض م�س�ألة مالئمة  dévolutionولي�س تبليغ معرفة� .إذا مت التفوي�ض ف�إن املتعلم(ة) يدخل يف اللعبة و�إذا متكن
من النجاح ،يحدث التعلم .ولكن �إذا رف�ض املتعلم(ة) امل�س�ألة �أو تفاداها �أو مل يقم بحلها ،ففي هذه احلالة يكون الأ�ستاذ (ة)
�أمام واجب اجتماعي ي�ستدعي م�ساعدة املتعلم(ة) وتربير تقدمي م�س�ألة �صعبة .وهكذا تقام عالقة حتدد م�س�ؤولية كلّ من
الأ�ستاذ(ة) واملتعلم(ة) اجتاه الآخر.
 .4مميزات الو�ضعية الديداكتيكية:
الو�ضعية-امل�س�ألة)situation-problème( :
يقت�ضي الن�شاط الريا�ضياتي �إدماج املفاهيم يف �إطار هدف يروم حل م�شكل من امل�شاكل ،وذلك ب�إ�رشاك املتعلم(ة) يف
بلورة احللول عن طريق مناق�شة معطيات الو�ضعية–امل�س�ألة التي تبناها ،ويف ا�ستثمار مكت�سباته ال�سابقة من �أجل تطويرها
و�إغنائها �أو الت�أكد من ق�صورها وبالتايل جتاوزها من خالل بناء معارف جديدة �أكرث جناعة يف معاجلة امل�شكل املطروح.
املتغريات الديداكتيكية)variables didactiques( :
تتوقف الو�ضعية الديداكتيكية على عوامل �سي�ؤثر اختيارها على ا�سرتاتيجية حل امل�س�ألة� .إن هذه العوامل هي املتغريات.
يكت�سي البع�ض منها �أهمية كبرية ،فهي ت�ؤثر ب�شكل قوي يف الإجراءات التي يقوم بها املتعلمون واملتعلمات ويف الت�رصفات
التي يلج�ؤون �إليها خالل �أن�شطة حل الو�ضعية–امل�س�ألة املقرتحة عليهم .نذكر من بني هذه املتغريات:
❏ �سن الأطفال؛
❏ املكت�سبات الأولية للمتعلمني واملتعلمات؛
❏ بع�ض املتغريات املرتبطة بالو�ضعية–امل�س�ألة:
❖ الكلمات وامل�صطلحات الواردة يف ن�ص امل�س�ألة؛
❖ �صياغة ن�ص امل�س�ألة؛
❖ مقدار الأعداد الواردة يف الن�ص؛
❖ �أدوات الر�سم.
ي�ستطيع الأ�ستاذ(ة) التحكم يف بع�ض املتغريات دون �أخرى ،فهو �إذا كان ب�إمكانه اقرتاح �أعداد معينة بدل �أخرى �أو
�إعادة �صياغة ن�ص ،ف�إنه بالعك�س من ذلك لن يتمكن من تغيري �سن الأطفال وال مكت�سباتهم الأولية حني مبا�رشة الو�ضعية.
وعليه ،ف�إن املتغريات املالئمة التي يتحكم فيها الأ�ستاذ(ة) والتي ت�ؤثر على �إجراءات املتعلمني واملتعلمات و�سلوكاتهم
وعلى ا�سرتاتيجيته ك�أ�ستاذ(ة) هي املتغريات الديداكتيكية.
طبيعة الو�ضعية الديداكتيكية:
تتميز الو�ضعية الديداكتيكية بخا�صيات ويتمثل �أهمها يف طبيعة كونها مفتوحة �أو مغلقة ويف املتغريات املرتبطة بها.
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ترتبط طبيعة الو�ضعية الديداكتيكية (مفتوحة �أو مغلقة) بطبيعة الو�ضعية–امل�س�ألة (مفتوحة �أو مغلقة) .تكون و�ضعية–
م�سالة مفتوحة �إذا توفرت عدة �إجراءات وطرق حللها ،وتكون هذه الو�ضعية مغلقة �إذا توفرت حللها طريقة واحدة
ال�أكرث.
�إذا كانت الو�ضعية امل�س�ألة مغلقة ف�إن الو�ضعية الديداكتيكية املرتبطة بها لن تكون �إال مغلقة �أي�ضا وباملقابل من ذلك،
ف�إذا كانت الو�ضعية امل�س�ألة مفتوحة ،ف�إن انفتاح الو�ضعية الديداكتيكية يبقى م�رشوطا ب�إمكانات املتعلم(ة) وباملعطيات التي
يوفرها له الأ�ستاذ(ة) �أثناء احلل .ف�إذا كان الطفل ال يتوفر �إال على طريقة واحدة فالو�ضعية الديداكتيكية تكون مغلقة.
وبالعك�س من ذلك� ،إذا كانت كفايات املتعلم(ة) متكنه من اللجوء �إىل عدة طرق للحل ف�إن الو�ضعية الديداكتيكية تبقى
مفتوحة من جانبه ويرتبط الأمر بالأ�ستاذ(ة) ،بحيث �إذا تدخل ب�شكل �ضمني �أو �رصيح لتوجيه املتعلم(ة) العتماد طريقة
خا�صة ،ف�إن الو�ضعية الديداكتيكية تكون مغلقة� .أما �إذا مل يتدخل الأ�ستاذ(ة) واختار املتعلم(ة) طريقة من بني الطرق التي
يتوفر عليها ف�إن الو�ضعية تبقى مفتوحة.
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اجلــزء الثاين:

التوجيهات الرتبوية والربامج الدرا�سية اخلا�صة بالريا�ضيات

 .1الأهداف العامة لتدري�س مادة الريا�ضيات
تعترب الريا�ضيات يف التعليم االبتدائي ،من �أهم املواد الدرا�سية التي تعمل على تكوين الفكر وتنمية الكفايات؛ فهي
ت�ساهم ،من جهة ،يف �إمناء القدرات الذهنية للمتعلم(ة) ،ومن جهة �أخرى ،يف بناء �شخ�صيته ودعم ا�ستقالليته وت�سهيل
موا�صلة تعلمه الذاتي .كما متكنه �أي�ضا من اكت�ساب �أدوات مفاهيمية و�إجرائية تنمي لديه ثقافة ريا�ضياتية منا�سبة ت�ساعده
على تعزيز ثقته يف نف�سه ،واالندماج يف حميطه االجتماعي واالقت�صادي الذي يتطور با�ستمرار.
وت�ساهم الريا�ضيات يف التعليم االبتدائي� ،أي�ضا ،وبجانب املواد الدرا�سية الأخرى ،يف حتقيق املوا�صفات املنتظرة يف
ملمح املتعلم(ة) بعد �إمتام الدرا�سة بالتعليم االبتدائي .وذلك بتمكينه من تنمية كفايات قابلة للتحويل يف خمتلف املجاالت،
انطالقا من الريا�ضيات والتن�شئة العلمية واملواد الدرا�سية الأخرى ،و�صوال �إىل احلياة اليومية يف ت�شعبها وتعقيداتها،
وتتمثل هذه الكفايات يف البحث والنمذجة واال�ستدالل وحل امل�سائل والتوا�صل والتعلم الذاتي.
واعتبارا للتكامل الواجب حتقيقه بني خمتلف الأ�سالك واملراحل التعليمية ،ال بد من االنطالق من مبد�إ هام يتمثل يف
كون تدري�س مادة الريا�ضيات ،مبختلف مكوناتها ،عملية تربوية �أ�سا�سية ت�ستهدف تكوين املتعلم(ة) تكوينا يتكامل فيه
اجلانب املعريف واجلانب الوجداين واجلانب املهاري.
وهذا التكامل يف �أبعاده الفكرية والنف�سية واالجتماعية كفيل بتمكني املتعلم(ة) من:
❏ بناء واكت�ساب املفاهيم واملعارف واملهارات والتقنيات؛
❏ تنمية ا�ستعداداته ،و�إغناء قدراته يف جماالت البحث واملالحظة والتجريد واال�ستدالل والدقة يف التعبري؛
❏ اكت�ساب املفاهيم الريا�ضياتية الالزمة لفهم وا�ستيعاب حمتويات باقي املواد ،وخا�صة منها العملية والتكنولوجية؛
❏ جعل املتعلم(ة) يتخذ مواقف �إيجابية جتاه مادة الريا�ضيات.
�إن اعتماد مفهوم ريا�ضياتي معني و�إدراجه �ضمن برنامج م�ستوى ما يقت�ضي الوعي مبا ي�أتي:
❏ ا�ستح�ضار خمتلف اجلوانب/ال�سريورات التي �أدت لبناء املفهوم الريا�ضياتي؛
❏ حتديد امتدادات املفهوم الريا�ضياتي يف باقي املواد الدرا�سية؛
❏ حتديد امتدادات املفهوم الريا�ضياتي يف احلياة اليومية؛
ولكي ي�صبح املفهوم يف متناول املتعلم(ة) ينبغي:
❏ نقله ديداكتيكيا و�إعطا�ؤه البعد العملي املناوالتي كلما �أمكن ذلك؛
❏ �إثارة رغبة التحدي لدى املتعلم(ة)؛
❏ حتفيزه للإقبال على تعلم الريا�ضيات وا�ستثمارها لأجل النجاح يف حياته؛
❏ تعزيز ثقته بنف�سه من خالل القدرة على تعلم الريا�ضيات والتمكن من التفكري املنطقي والريا�ضياتي؛
❏ ا�ستح�ضار اخلط�إ و�أهميته.
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 .2توجيهات بيداغوجية وديداكتيكية
 .1.2الأ�س�س واملبادئ املوجهة للإطار املنهجي للريا�ضيات
 .1.1.2النهج الريا�ضياتي ونهج التق�صي وحل امل�سائل
ينتظم الإطار املنهجي العام للريا�ضيات وفق جمموعة من الأ�س�س واملبادئ ،مبثابة ثوابت واختيارات تربوية
ت�شكل خلفية نظرية وحمددات منهجية للممار�سات البيداغوجية داخل الأق�سام ،والتي تظهر ب�شكل جلي يف الإجراءات
والرتتيبات والتدخالت التي ميار�سها الأ�ستاذ(ة) لقيادة املتعلم(ة) من �أجل تنمية وتطوير كفاياته يف العد واحل�ساب ويف
الهند�سة والقيا�س وتنظيم البيانات وحل امل�سائل.
ويف مقدمة املحددات املنهجية ،اعتماد الريا�ضيات �أ�سا�سا على النهج الريا�ضياتي ونهج التق�صي وحل امل�سائل ،حيث
تعد الو�ضعيات امل�س�ألة حافزا للتعلم ومنطلقا لبناء املعرفة الريا�ضياتية وجماال ال�ستثمارها و�إغنائها .ولكي تكون الو�ضعية
امل�س�ألة ذات معنى وداللة يجب �أن يرتكز ت�صميمها على اختيار امل�س�ألة املنا�سبة التي �سيتم من خالل حلها بناء �أو �إر�ساء
املكت�سبات الريا�ضياتية (مفاهيم ،طرق وتقنيات)� ،إذ ينبغي �أال تكون �أن�شطتها �سهلة مبتذلة وال �صعبة التجاوز ،بل �أداة
لتن�شيط ميكانيزمات التعلم الذاتي ،وو�سيلة ال�ستثارة احلوافز الداخلية للمتعلم(ة).
وتقدم الو�ضعية امل�س�ألة عادة من خالل متثيلها مبوقف م�شخ�ص �أو �صورة �أو ر�سم �أو ن�ص لغوي� ،أو عرب بع�ض هذه
العنا�رص �أو جميعها ،على �أ�سا�س �أن تكون هذه التمثيالت جميعها وظيفية و�ضمن �سياق ،و�أن تراعي اخل�صائ�ص النف�سية
واالجتماعية للمتعلم(ة) و�أن تكون م�ستمدة ،كلما �أمكن ذلك ،من واقعه املعي�ش.
�إن جناح املتعلم(ة) يف حل الو�ضعية امل�س�ألة �أمر مرتبط مبدى توفق الأ�ستاذ(ة) يف ح�سن اختيارها ومتريرها ،ومبدى
قدرة املتعلم(ة) على ا�ستثمار معارفه ومهاراته الريا�ضياتية.
ولكي حتقق الو�ضعية امل�س�ألة الأهداف الرتبوية والتعلمية املن�شودة منها ،ينبغي على الأ�ستاذ(ة) �أن يعمل بالتوجيهات
الآتية:
❏اختيار م�سائل منا�سبة ويف متناول املتعلم(ة) ،اعتمادا على متثالته وبا�ستح�ضار املفاهيم واملهارات الريا�ضياتية
الواجب اكت�سابها وتعبئها؛
❏ تقدمي التعليمات امل�ساعدة على الفهم ،ومد املتعلم(ة) مبختلف الدعامات الديداكتيكية املي�رسة؛
❏ تنظيم العمل داخل الق�سم� ،إما ب�شكل فردي �أو يف جمموعات ،ح�سب ما متليه الو�ضعية امل�س�ألة املقرتحة؛
❏ اجتناب تقدمي امل�ساعدة �إال ل�رضورة جد ق�صوى ت�ستدعي ذلك؛
❏ ت�شجيع املتعلم(ة) على حل امل�سائل وعر�ض نتائج عمله والتحقق من �صحتها ومناق�شتها مع زمالئه؛
❏ تنظيم املناق�شة وتي�سري تقا�سم احللول وتنويع االختيارات واال�سرتاتيجيات؛
❏تقبل الأخطاء خالل اال�شتغال على حل امل�سائل ،على اعتبار �أن اخلط�أ يندرج �ضمن �سريورة التعلم بل ويالزمها،
لذلك فالعمل على حتليله وا�ستثماره �أمر �رضوري لتطوير املمار�سات التعليمية للأ�ستاذ(ة) �سواء تعلق الأمر
باختيار �أ�ساليب التعليم املنا�سبة� ،أو بتحديد �أ�ساليب وا�سرتاتيجيات التقومي واملعاجلة والدعم ،عالوة على ما يلعبه
من دور يف الك�شف عن اال�سرتاتيجيات التي ي�سلكها املتعلم(ة) �أثناء بحثه عن حل الو�ضعية امل�س�ألة؛
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❏العمل على التطوير الذاتي ملعارفه الريا�ضياتية ولأ�شكال تقدميها ،واحلر�ص على حتليل ممار�ساته البيداغوجية
وتعديلها ،مبا يجعلها ت�ستجيب حلاجات جميع املتعلمات واملتعلمني مبن فيهم ذوي االحتياجات اخلا�صة.
كما ينبغي �أن ت�سمح الو�ضعية امل�س�ألة للمتعلم(ة) يف �إطار نهج التق�صي بـ:
❏ قراءة وتنظيم وت�أويل املعلومة؛
❏ القيام ب�أبحاث وحماوالت لإيجاد حلول؛
❏ �صياغة تخمينات �أو فر�ضيات؛
❏ تطبيق طرق �أو تقنيات و�صياغة ا�ستدالل �أو برهنة؛
❏ التحقق من النتائج وت�أويلها؛
❏ �صياغة �أجوبته وعر�ضها.
 .2.1.2املبادئ املوجهة للإطار املنهجي للريا�ضيات
�إن �سريورة تعليم وتعلم الريا�ضيات وبناء مفاهيمها والتحكم فيها ،وفق املقاربة بالكفايات ،تقت�ضي ا�ستح�ضار عدة
اعتبارات ،ومراعاة املبادئ الديداكتيكية الأ�سا�س التالية:
✺مبد�أ التدرج واال�ستمرارية :بناء املفاهيم الريا�ضياتية �سريورة م�ستمرة ،لذا من املفرو�ض �إك�سابها ب�شكل تدريجي
ومنهجي ،وتكرار ا�ستعمالها يف فر�ص متنوعة ،كما �أن �إدراك املتعلم(ة) لهذه املفاهيم ي�أخذ بعدا �أعمق من �سنة
�إىل �أخرى ،لذا من املهم �أن يكت�سب املتعلم(ة) هذه املفاهيم ب�صورة لولبية حلزونية؛ مبعنى �أنها تتو�سع وتتطور
�أكرث ف�أكرث ب�شكل م�ستمر ومن مرحلة لأخرى.
✺مبد�أ االنطالق من املح�سو�س �إىل املجرد :يعي�ش الأطفال عموما يف عامل حم�سو�س ،ومادة الريا�ضيات هي
�أول لقاء لهم مع العامل املجرد ،وبالتايل فالأ�ستاذ(ة) مطالب باالنطالق من املعرفة احل�سية املبنية على احلوا�س
و�صوال �إىل الفهم؛ �أي املعرفة املجردة.
✺مبد�أ الرتكيز على بناء املفهوم الريا�ضياتي :ي�ستدعي بناء املفاهيم الريا�ضياتية مراعاة التدرج واال�ستمرارية
داخل نف�س امل�ستوى وعرب امل�ستويات الدرا�سية املوالية؛ تبعا ملعطيني �أ�سا�سيني :اخل�صائ�ص ال�سيكومنائية للمتعلم(ة)
وتطور املفهوم الريا�ضياتي؛ فبنا�ؤها يتم انطالقا من املح�سو�س �أو امللمو�س (االكت�شاف ،املناولة ،املالحظة،
الفرز ،الت�صنيف ،املقارنة ،الرتتيب) و�صوال �إىل املجرد .وي�ستند التجريد �إىل العمليات العقلية والقدرات املعرفية
للمتعلم(ة) ومهارات التفكري لديه ،كما ي�ستدعي ا�ستخدام وتوظيف التقنيات والو�سائل واملعينات البيداغوجية
املنا�سبة لتعلم الريا�ضيات .و�إقدار املتعلمات واملتعلمني على �ضبط املفاهيم الريا�ضياتية والتحكم يف تقنياتها ،يتطلب
من الأ�ستاذ(ة) �أن يكون متحكما يف تدري�سية الريا�ضيات ،واعيا بتطور املفاهيم الريا�ضياتية باملدر�سة االبتدائية،
ملما باال�سرتاتيجيات التي يعتمدها املتعلم(ة) يف التفكري والفهم ،متمكنا من طرق و�أ�ساليب تدري�س الريا�ضيات،
قادرا على تطوير وجتديد وحت�سني ممار�سته ال�صفية بالبحث والتكوين الذاتي.
✺ مبد�أ ا�ستعمال اخلطاب الريا�ضياتي ال�سليم :من املعلوم �أن الريا�ضيات باملدر�سة االبتدائية تدر�س باللغة العربية،
هذا الأمر يقت�ضي احلر�ص على ترويج خطاب ريا�ضياتي بلغة عربية �سليمة تنا�سب امل�ستوى اللغوي والإدراكي
للمتعلمات واملتعلمني ،مع جتنب اخلطاب الدارج العامي؛ ذلك �أن التمكن من الريا�ضيات يتطلب �أي�ضا التمكن من
مفاهيمها ولغتها ب�شكل ريا�ضياتي �سليم ودقيق.
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✺مبد�أ التحكم يف العمليات احل�سابية عرب الإكثار من التمارين املتكافئة :تعترب عمليات اجلمع ،الطرح وال�رضب
�أ�سا�س تعلم الريا�ضيات باملدر�سة االبتدائية ،وبالتايل فم�س�ألة تدريب املتعلمات واملتعلمني ب�شكل م�ستمر ،على
التحكم يف هذه العمليات �أمر غاية يف الأهمية� ،إما من خالل احل�ساب الذهني �أو الإجناز العمودي لها .كما �أن
الإكثار من التمارين املتكافئة ي�ساهم ب�شكل كبري يف متكن املتعلمات واملتعلمني من املفاهيم الريا�ضياتية ويف �إجناز
العمليات احل�سابية والتحكم فيها؛ بحيث تعمل هذه التمارين على تثبيت وتر�سيخ التقنيات الريا�ضياتية ب�شكل قوي
لدى جميع املتعلمات واملتعلمني.
✺مبد�أ اعتماد احل�ساب الذهني :عالقة باملبد�إ ال�سابق ،فاحل�ساب الذهني يكت�سي �أهمية بيداغوجية بالغة الفائدة،
فهو ن�شاط عقلي ووظيفي مندمج ميار�س ب�شكل متكرر وبا�ستمرار ،يف ترابط مع درا�سة الأعداد والعمليات
احل�سابية ،ويتوخى متكني املتعلم(ة) من «الطالقة احل�سابية»؛ مبعنى �إك�ساب املتعلم(ة) القدرة على الإجابة بدقة
وب�رسعة كبرية على الأ�سئلة ال�شفهية والكتابية املرتبطة بالعد واحل�ساب ،حتى يت�سنى للمتعلمات واملتعلمني الرفع
من درجة حتكمهم عرب انتقالهم يف ال�سنوات الدرا�سية .ويتطلب تطوير هذه املهارة ا�ستعمال و�سائل وتقنيات
فعالة ،من بينها بطاقات الأعداد ( 11بطاقة :من البطاقة � 0إىل البطاقة  ،)10التي ميكن اعتمادها ب�شكل يومي وملدة
ق�صرية ترتاوح ما بني  3و 5دقائق يف �إجناز عدد من العمليات املتنوعة( .التعرف ،الرتتيب ،املقارنة ،املجاميع
اجلزئية �إىل حدود  ،9+9والطرح �إىل حدود  ،18-9وال�رضب �إىل حدود .9*9
وتكمن �أهمية اعتماد تقنية «بطاقات الأعداد» يف كونها:
❏توفر للمتعلم(ة) املتعة واحلافزية التي جتعله ينخرط بكل تلقائية يف �أن�شطة احل�ساب الذهني ويتفاعل معها بحما�س
وبدون ملل؛
❏تنمي فيه روح التحدي واملناف�سة عن طريق الرغبة يف حتقيق �رسعة �إجناز عالية وبوترية �أداء كبرية (�إجناز �أكرب
عدد من العمليات يف �أقل وقت ممكن)؛
❏ت�سمح بتنظيم �أن�شطة احل�ساب الذهني يف �شكل عمل فردي� ،أو ثنائي� ،أو جماعي� ،إما يف �إطار جمموعات
م�صغرة �أو يف �إطار جماعة الق�سم ككل؛
❏ تتيح فر�صة التمرن خارج الف�صل الدرا�سي ،يف ال�ساحة مع الأ�صدقاء �أو يف البيت مع �أفراد الأ�رسة والأقارب.
✺ مبد�أ توظيف املعينات الديداكتيكية :تتجلى �أهمية الو�سائل التعليمية يف جمال الريا�ضيات يف كونها ت�ساعد املتعلم(ة)
على �إدراك واكت�ساب املفاهيم الريا�ضية املجردة ب�صورة �صحيحة ،و�إمناء املهارات العملية (ا�ستخدام الو�سائل
الهند�سية) واقت�صاد اجلهد والوقت .وتتنوع الو�سائل التعليمية واملعينات الديداكتيكية ح�سب وظائف كل واحدة منها:
❖كرا�سة �أو كتاب املتعلم(ة) :وهي �أداة عملية م�شرتكة بني الأ�ستاذ(ة) واملتعلم(ة) تتميز بالتدرج البيداغوجي
يف ترتيب الأن�شطة ،وت�سمح ب�إمكانية �إعادة ا�ستثمارها يف حتليل �أخطاء املتعلمات واملتعلمني وتنويع املداخل
واملقاربات البيداغوجية؛
❖ دفرت الدرو�س� :إن توفر املتعلم(ة) على الكرا�سة ال يغني عن �رضورة دعمها بدفرت لإجناز الأن�شطة لكونه
ي�سمح بتتبع مراحل �إجناز املتعلم(ة) حلل ن�شاط ريا�ضياتي معني؛
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❖ الو�سائل التعليمية ح�سب مكونات الربنامج :من املعلوم �أن الريا�ضيات بامل�ستوى االبتدائي تتكون من �أربعة
جماالت �أ�سا�س وهي:
الأن�شطة العددية ،والأن�شطة الهند�سية ،و�أن�شطة القيا�س ،و�أن�شطة تنظيم ومعاجلة البيانات،وكل منها يتطلب نوعا
خا�صا من الو�سائل واملعينات ،وميكن ت�صنيفها �إىل:
❏و�سائل ت�ستعمل يف احل�ساب من قبيل :عينات الأ�شياء ،الـمح�سبة والربامن وبطاقات �ألوان ،ر�سوم و�صور
وغريها...
❏ و�سائل ت�ستعمل يف الر�سم والإن�شاء الهند�سي :مثل امل�سطرة واملنقلة واملزواة والربكار والأن�سوخ وال�شبكات
الرتبيعية وبرامن لتدري�س الهند�سة...
❏

و�سائل ت�ستعمل يف القيا�س كاخليوط وامل�سطرة املدرجة وامليزان وال�صنجات واملرت واللرت وغريها...

وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الو�سيلة التعليمية لها ا�ستعماالت متعددة بح�سب الهدف التعليمي املتوخى ،فقد متثل و�سيلة
انطالق يف التعلمات اجلديدة �أو و�سيلة بناء �أو حتقق (املح�سبة مثال)� .إال �أنه ينبغي م�ساعدة املتعلم(ة) على الو�صول �إىل
التجريد من خالل جتاوز بع�ض الو�سائل التعليمية وح�سن ا�ستعمال �أخرى (الو�سائل الهند�سية).
✺ املح�سبة (� :)La calculatriceأ�صبحت املح�سبة حا�رضة ب�شكل قوي يف املحيط االجتماعي واالقت�صادي
والثقايف للطفل ،وهي اليوم يف متناول اجلميع؛ �إذ جندها يف البيت ،واملحالت التجارية ،واملعاهد العليا ،الأمر
الذي ي�ستدعي �إدراجها يف املدر�سة االبتدائية من ال�سنة الأوىل ،لتعريف املتعلم بوظائفها وبكيفية ا�ستعمالها ،كما
تعترب �أداة فعالة يف �إطار التقومي التكويني الذاتي خالل �إجناز العمليات احل�سابية.
✺املوارد الرقمية :تلعب املوارد الرقمية �أدوارا �أ�سا�سية يف تدري�س الريا�ضيات وتعلمها من خالل �إمكانيات
ا�ستثمارها يف تنويع طرائق التدري�س ،ودعم العملية التعليمية التعلمية ب�إغناء م�ضامني ومنهجيات الكتب املدر�سية،
وبالتايل فاملوارد الرقمية ذات طبيعة تربوية مكملة.
وميكن مثال ا�ستعمال املوارد الرقمية كو�سائل تعليمية تعلمية لتمثيل بع�ض الو�ضعيات الريا�ضياتية� ،أو توظيف الآلة
احلا�سبة وبع�ض الربامن اخلا�صة بتدري�س الريا�ضيات ك�أداة للتق�صي وفق النهج العلمي �أوالريا�ضياتي ،من �أجل �صياغة
فر�ضيات� ،أو التحقق من �صحة �أجوبة� ،أو اكت�شاف ومتحي�ص خا�صيات �أو تقنيات معينة.
✺العدة البيداغوجية التكميلية :وهي عبارة عن �ست كرا�سات ،ت�ضم كل واحدة منها �سل�سلة من الأن�شطة والتمارين،
تغطي جماالت الريا�ضيات بجميع م�ستويات التعليم االبتدائي .وتتميز �أن�شطة هذه العدة بـ:
❏ تغطيتها ملحتوى خمتلف املجاالت امل�ضمونية واملهارية اخلا�صة مب�ستويات التعليم االبتدائي؛
❏ ترتيبها ح�سب التدرج املنطقي للمحتويات كما هي واردة يف املنهاج الدرا�سي؛
❏ �أهميتها يف معاجلة �أخطاء وتعرثات املتعلمات واملتعلمني عرب اال�شتغال على متارين منا�سبة لنوع تلك التعرثات.
وميكن ا�ستثمار هذه العدة باال�ستئنا�س بالتوجيهات التالية:
❏ اال�شتغال اليومي للتمارين املدرجة يف الكرا�سات ملدة  10دقائق؛
❏ ا�ستثمارها يف �إجناز الأن�شطة املنزلية فرديا؛
❏ ا�ستعمالها خالل ح�ص�ص التقومي والدعم.

33

✺ مبد�أ النمذجة الريا�ضياتية
تتطور العلوم وتعظم حداثتها كلما كانت معالجتها ب�شكل ريا�ضياتي وكلما �أمكنت عملية نمذجة نظرياتها وقوانينها في
�شكل نماذج ريا�ضياتية ت�ساعد على تف�سير النتائج والتنب�ؤ من خاللها ،ومن خالل تلك النماذج �أ�صبح العالم قابال للفهم
في كثير من الظواهر� ،إذ �أن المتعلمين في حاجة �إلى ريا�ضيات �أكثر نفعية في حياتهم اليومية وي�سهم تعلمها في اعدادهم
لمواجهة التحديات الكبيرة والمت�سارعة م�ستقبال.
والنمذجة الريا�ضياتية في جوهرها تمثل تج�سير بين المعارف الريا�ضياتية الأ�سا�سية والمواقف غير الريا�ضياتية،
�إذ يعرف المتعلم �أنف�سهم العالقة بين الريا�ضيات والعالم الحقيقي ،و�أن الم�شكالت التي تواجههم يمكن تمثيلها بنماذج
ريا�ضياتية وحلها وبمناق�شة الحلول الممكنة يمكن الخروج بتنب�ؤات ومفاهيم ريا�ضياتية جديدة.
والنمذجة هي تطبيق الريا�ضيات في معالجة م�شاكل واقعية في الحياة �أو م�شاكل في الريا�ضيات نف�سها �أو م�شاكل في
علوم �أخرى ،وذلك عن طريق تحويل الم�شكلة الحياتية �إلى م�س�ألة ريا�ضياتية ثم التعامل مع هذه الم�س�ألة وحلها ،واختيار
�أف�ضل الحلول التي تتنا�سب مع طبيعة الم�شكلة المعالجة ،ومن ثم التعميم والتنب�ؤ.
كما �أنها عملية تت�ضمن مالحظة الظاهرة ،وتخمين العالقات ،وتطبيق التحليالت الريا�ضياتية (خا�صيات ،قوانين،
عالقات ،)...والتو�صل �إلى نتائج ريا�ضياتية و�إعادة تف�سير النموذج ،وبذلك فهي عملية تعميم منظمة� ،إذ يحاول
النموذج الريا�ضياتي و�صف العالقات الريا�ضياتية لمجموعة من الم�شكالت.
وتهدف النمذجة يف الريا�ضيات �إىل :
❏ �إك�ساب المتعلم نماذج تفكيرية من خالل التعامل مع منطق العقل ومبرراته ،وتنظيم م�سارات التفكير.
❏تمكن المتعلم(ة) من التعبير عن �أفكاره بخطوات تفكيرية في حل الم�شكالت ،ومعالجتها على �أ�س�س مو�ضوعية
وعلمية ،وكذا تمييز بين �أنماط التفكير المختلفة.
❏تنمي لدى المتعلم والمتعلمة القدرة على حل م�شكالت تعليمية معينة في عدة مجاالت ،بمعنى انتقال �أثر التعلم من
نمط تفكيري معين من خالل ا�ستعمال النمذجة الريا�ضياتية �إلى مواطن �أخرى غير المادة التعليمية  /التعلمية.
✺ التقويم الت�شخي�صي للم�ستلزمات :ويكون في بداية ال�سنة الدرا�سية ،وهو تقويم يفيد في معرفة مكت�سبات ال�سنوات
ال�سابقة ،والك�شف عن مواطن الخلل في تح�صيل المتعلمات والمتعلمين .ويتم بنا�ؤه باالعتماد على الأطر المرجعية
لل�سنوات الدرا�سية ال�سابقة الخا�صة بكل مجال/عملية على حدة؛ حيث يتم توزيع الأ�سئلة المتعلقة بمحور ما بت�سل�سل
لولبي حلزوني؛ وبهذه الطريقة يمكن التحديد الدقيق لمكمن الخلل في تح�صيل المتعلم(ة) انطالقا من تحليل �إجاباته،
وبالتالي ي�سهل دعمه وعالجه؛
✺التقويم التكويني :يتخلل مراحل الدر�س �أو الح�صة ،وهو مجموعة من الإجراءات العملية التي تتخلل عملية
التدري�س بهدف ت�شخي�ص مدى تمكن المتعلم(ة) من المفهوم الجديد/التقنية الجديدة ،عن طريق تحديد جوانب
القوة لتعزيزها وتعزيز طرق التدري�س ،ومواطن ال�ضعف لمعالجتها في الحين وت�صحيح الممار�سة ال�صفية،
فكلما كان العالج مبكرا كان ذلك �أف�ضل.
وميكن ا�ستعمال عدة تقنيات وو�سائل يف هذا الإطار؛ لعل �أهمها الألواح؛ بحيث ت�سهل تعرف الأ�ستاذ(ة) على اجلواب
ال�صحيح من اخلط�إ ،ومنه ي�ستطيع تقدمي الدعم والإر�شاد املنا�سب للمتعلم(ة) مبا�رشة.
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كما ميكن اعتماد الروائز الكتابية الق�صرية؛ فعند االنتهاء من تدري�س وحدة معينة ميكن �إجراء رائز ق�صري مدته
ترتاوح ما بني  5و 10دقائق ،يت�ضمن يف حدود � 5أ�سئلة على الأكرث ،تكون منتقاة بعناية ،لي�س الهدف منها �إجراء اختبار
جزائي ،بل هو �إجراء بغاية التعلم .وت�ساعد الروائز الق�صرية يف �إعطاء �صورة عن �أداء املتعلمات واملتعلمني والأ�ستاذ(ة)
على حد �سواء؛ بحيث �أن وجود متعرثين يتطلب من الأ�ستاذ(ة) مراجعة طريقة تدري�سه ،وكذا تقدمي الدعم واملعاجلة
للمتعرثين قبل ال�رشوع يف تقدمي املحتوى اجلديد؛
✺ التقومي الإجمايل :وي�سمى �أي�ضا بالتقومي البعدي �أو اجلزائي �أو النهائي؛ وقد يكون �إ�شهاديا ،ويتم هذا النوع من
التقومي يف نهاية در�س� ،أو مرحلة� ،أو �أ�سدو�س� ،أو �سنة درا�سية .ويهدف �إىل حتديد النتائج الفعلية للتعلم ومدى
حتقق الكفاية .ويتم بوا�سطة التقومي الإجمايل و�ضع التقديرات الكمية والنوعية ،واحلكم على م�ستوى املتعلمات
واملتعلمني ،وبالتايل اتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ش�أن حت�صيلهم �أو تفييئهم �أو انتقالهم �إىل م�ستوى �أرقى.
ومن حوامل هذا النوع من التقومي يف مادة الريا�ضيات جند املراقبة امل�ستمرة واالمتحان املوحد على �صعيد امل�ؤ�س�سة
التعليمية واالمتحان الإقليمي املوحد اخلا�ص بامل�ستوى ال�ساد�س االبتدائي .وتعترب املراقبة امل�ستمرة تقوميا مرحليا تهدف
�إىل التحقق من مدى حتكم املتعلمات واملتعلمني يف املوارد وقدرتهم على �إدماجها عند كل مرحلة ،كما تقوم بالوظيفة
اجلزائية نظرا العتمادها يف اتخاذ قرارات نهاية ال�سنة الدرا�سية.
✺ا�ستثمار الأخطاء :يعترب اخلط�أ ،يف �إطار املقاربة بالكفايات ،جزء ًا من �سريورة التعلم ،ينتج عن تفاعل املتعلم(ة)
مع املعرفة وبالتايل ،ف�إن الأ�ستاذ(ة)مطالب با�ستثمار �أخطاء املتعلمات واملتعلمني يف م�سارين:
✺م�سار الدعم واملعاجلة :حتتل املعاجلة مكانة �أ�سا�سية يف �سريورة التعلم؛ �إذ تعترب فر�صة لرت�سيخ مواطن القوة،
و�أداة للوقاية من تراكم التعرثات التي قد ت�صيب املتعلمات واملتعلمني من جهة ،وحمطة لت�صحيح الأخطاء
ومعاجلتها حتى ال ت�شكل عائقا �أمام التعلمات الالحقة من جهة �أخرى .وتتمثل منهجية ا�ستثمار الأخطاء من �أجل
حت�سني التعلم يف اخلطوات التالية:
❏ الك�شف عن مواطن القوة �أواخللل يف �إجنازات املتعلمات واملتعلمني من خالل ر�صد منهجي للأخطاء اعتمادا على
�شبكات خا�صة بذلك؛
❏ حتليل الأخطاء عن طريق حتديد م�صادرها و�أ�سبابها وكذا �أنواعها وكيفيات عالجها؛
❏ تكوين جمموعات ح�سب درجة التحكم :فئة املتحكمني ،فئة املتو�سطني ثم فئة الـمتعرثين؛
❏ اقرتاح �أن�شطة داعمة منا�سبة لكل فئة؛
❏ تقومي �أثر الأن�شطة الداعمة من �أجل التطوير والتح�سني امل�ستمر لنوعية التدخالت.
✺م�سار حت�سني طرق التدري�س :ينبغي �أن يحظى ا�ستثمار �أخطاء املتعلمات واملتعلمني خالل تخطيط و�إجناز احل�ص�ص
الدرا�سية ،ب�أهمية بالغة و�أن يرتبط ارتباطا ع�ضويا بها� ،سواء فيما يتعلق بالأن�شطة ال�شفهية �أو الأن�شطة الكتابية:
❏ بالن�سبة للأن�شطة ال�شفهية يقوم الأ�ستاذ(ة) بر�صد الأخطاء التي يرتكبها املتعلمات واملتعلمون �شفهيا خالل
تخطيطهم و�إجنازهم ملختلف الأن�شطة التعلمية اليومية؛ وي�ستثمر هذه الأخطاء يف �إعادة تنظيم وتطوير �أن�شطة
املتعلم(ة) ،مع احلر�ص على �إعطاء الفر�صة للمتعلمات واملتعلمني للتعبري عن �آرائهم حول الأجوبة ،والرتكيز
على مناق�شة اال�سرتاتيجيات الفردية التي اعتمدت يف الأجوبة اخلاطئة ،وذلك بهدف حتديد الأخطاء وتعرف
�أنواعها وت�صنيفها ،جماعيا ،واقرتاح اال�سرتاتيجيات البديلة ل�صياغة الإجابات ال�صحيحة.
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�أما بالن�سبة للأن�شطة الكتابية خالل �إجناز الدر�س ،فيتتبع املدر�س �أعمال املتعلمات واملتعلمني ،وير�صد الأخطاء الأكرث
ترددا والتي لها �أهمية يف بناء التعلمات؛ ثم يطالبهم بتقدمي �إجاباتهم ،مع الرتكيز على تو�ضيح ا�سرتاتيجياتهم الفردية
التي اعتمدوها يف هذه الأجوبة .وت�ستثمر خمتلف التدخالت جماعيا ،للو�صول �إىل حتديد الأخطاء وت�صنيفها وتعرف
م�صادرها�/أو �أ�سبابها لتتم معاجلتها� ،آنيا ،وبرتكيز �أكرث خالل مرحلة التقومي والدعم.
 .2.2الإطار املنهجي:
مير تعليم وتعلم الريا�ضيات تبعا للإطار املنهجي املعتمد لت�رصيف املقاربة بالكفايات،حيث يتم بناء مفاهيم الريا�ضيات
و�إر�سا�ؤها ،عرب الأن�شطة التعليمية التعلمية واملراحل الآتية:
� .1.2.2أن�شطة البناء:
هي جمموعة من الأن�شطة يعود فيها الدور الأ�سا�سي يف اكت�ساب املعرفة للمتعلم(ة) بالدرجة الأوىل ،تتكون من
جمموعة من الو�ضعيات الهدف منها بناء املفهوم �أو املهارة �أو التقنية .ويتم هذا البناء من خالل خمتلف احللول التي
يتو�صل �إليها املتعلمات واملتعلمون .وتنجز هذه الأن�شطة ب�شكل تدريجي تبعا لأهميتها ودرجة �إ�سهامها يف حتقيق الكفاية،
وتت�سم باالنخراط الذاتي للمتعلم(ة) مع جمموعته يف و�ضعيات تعلمية ت�سمح له ببناء املفهوم الريا�ضياتي �أو اكت�ساب
التقنية الريا�ضياتية املرتبطة بالدر�س امل�ستهدف .ومن هذه احللول ينطلق الأ�ستاذ(ة) بتعاون مع متعلميه يف حوار يتقبل
فيه خمتلف النتائج ،منظما وم�صححا لها ،وم�ستعمال كل املقاربات مل�ساعدتهم على بناء املفهوم ،ومن خالل التوا�صل
بني املتعلمات واملتعلمني يتحقق التعلم التعاوين الذي يعترب من �أهم ا�سرتاتيجيات تعلم الريا�ضيات التي تبينت فعاليتها
وم�ساهمتها يف حت�سني م�ستوى االكت�ساب لدى املتعلمات واملتعلمني والرفع منه� ،إ�ضافة �إىل تدريب املتعلم(ة) على التعاون
والتقا�سم والتقومي التباديل �أو البيني.
� .2.2.2أن�شطة الرتيي�ض:
يعود الدور الرئي�سي فيها للمتعلم(ة)� ،إذ تعترب و�ضعيات هذه املرحلة منا�سبة ال�ستثمار وتوظيف الأدوات املفهومية
التي اكت�سبها املتعلم(ة) يف املرحلة ال�سابقة ،كما ميكن �أن يكون للأن�شطة الرتيي�ضية امتدادات وا�ستخدامات عملية تتجلى يف
ا�ستثمارها يف احلياة اليومية ويف الأن�شطة املندجمة.
� .3.2.2أن�شطة التقومي:
يندرج هذا التقومي كمرحلة قائمة بذاتها �ضمن �سريورة در�س الريا�ضيات .ويبقى الهدف الرئي�س من التقومي حت�سني
تعليم وتعلم الريا�ضيات ،عرب حتديد الفارق بني ما يتم ت�سطريه من �أهداف تعلمية وما مت اكت�سابه بالفعل عند نهاية
الدر�س ،من خالل املنجزات الكتابية على الألواح �أو الكرا�سة �أو يف دفرت املتعلم(ة) .وتعترب الأن�شطة التقوميية منا�سبة
لتقومي ح�صيلة مكت�سبات املتعلمات واملتعلمني من الدر�س ،و�أداة هذا التقومي جمموعة من الو�ضعيات والروائز التي تغطي
خمتلف جوانب الأن�شطة التي �سبقت ممار�ستها.
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وللإ�شارة فالتقومي يف مادة الريا�ضيات يجب:
❏ �أن يت�سم بال�شمولية واال�ستمرارية ،و�أن يوفر معلومات دقيقة حول مكت�سبات املتعلم(ة) و�صعوباته التعلمية وكذا
فاعلية الطرائق؛
❏ �أن ميكن املتعلم(ة) من اال�ستئنا�س بالتقومي الذاتي والتعود على ممار�سته لأجل حت�سني قدراته على حل امل�سائل
الريا�ضياتية وعلى تطوير املفاهيم واملهارات الريا�ضياتية والتفكري الريا�ضياتي وال�سلوكات الإيجابية جتاه التقومي
يف بعده التكويني؛
❏ �أن ميثل فر�صة لال�ستثمار وتطوير التخطيطات املرحلية للأ�ستاذ(ة) وبناء ا�سرتاتيجية فاعلة للدعم الفوري
واملركز؛
❏

�أن ين�صب التقومي ،بالإ�ضافة �إىل جوانب التعلم الفكرية ،على اجلوانب املهارية والوجدانية وال�سلوكية؛

❏ �أن ين�صب على التعلمات والكفايات ،و�أن يتم بوا�سطة املراقبة امل�ستمرة ،علما �أنه ي�أخذ بعدا تكوينيا �أو جزائيا
خالل مراحل ال�سنة الدرا�سية ،يف حني ي�أخذ تقومي الكفايات بعدا وظيفيا تكوينيا وبعدا تكوينيا جزائيا .ويف هذا
ال�سياق ينبغي التعاقد مع املتعلم(ة) على �أ�سا�س عدم ت�أثري التقومي التكويني على امل�ستوى اجلزائي ،وت�شجيعه على
عر�ض ال�صيغ التي يتتبعها يف �إيجاد احلل ،مع تثمني املبادرات ال�شخ�صية حتى و�إن مل تكن �صائبة.
� .4.1.3أن�شطة الدعم واملعاجلة والتعزيز
تقدم هذه الأن�شطة خالل احل�صة اخلام�سة من كل �أ�سبوع ،وت�ستهدف بالأ�سا�س املتعلمني الذين لديهم تعرثات يف اكت�ساب
املفاهيم الريا�ضياتية املروجة خالل احل�ص�ص ال�سابقة حتقيقا ملبد�أ الإن�صاف ،وترتكز على نتائج التقومي وعلى معرفة
املدر�س(ة) باملتعلم(ة) خالل تتبع عمله �أثناء ح�ص�ص البناء والرتيي�ض ،حيث تتم برجمتها بعد الوقوف على التعرثات عرب
حتليل دقيق للأخطاء املتكررة يف الإجنازات وبعد تفييء املتعلمني ح�سب نوع تعرثاتهم .و�إذا كانت هذه الأن�شطة تكت�سي
�أهمية كبرية بالن�سبة للمتعلم(ة) املتعرث � ،إذ متكنه من الإح�سا�س بتحقيق النجاح مما ي�سهم لديه يف تعزيز �شعور االنتماء
جلماعة الق�سم ،ف�إن هذه احل�صة تعترب ذات �أهمية بالن�سبة للمتعلمني الذين متكنوا من اكت�ساب املفاهيم املروجة ،وذلك من
خالل متكينهم من �أن�شطة تعزز مكت�سباتهم وتقويها .ويف هذا ال�سياق تلعب العدة التكميلية وكتيبات التمارين دورا �أ�سا�سيا
وفعاال.
� .5.1.3أن�شطة ربط الريا�ضيات باحلياة
�أظهرت الدرا�سات العلمية �أن تنمية مهارات التفكري الريا�ضياتي متر عرب ربط التعلمات باحلياة اليومية للمتعلم؛
بحيث �أن هذه العملية ت�ساهم يف فهم �أعمق للمفاهيم الريا�ضياتية ،الأمر الذي يتطلب من الأ�ستاذ(ة) احلر�ص على ربط
التعلمات وخمتلف الو�ضعيات باملحيط االجتماعي والثقايف واالقت�صادي للمتعلم(ة)  ،وذلك من خالل مطالبة املتعلمني
با�ستثمار تعلماتهم يف حياتهم اليومية؛ ح�سب طبيعة التعلمات املروجة ،...وملزيد من التدقيق املنهجي لهذا الن�شاط ميكن
للأ�ستاذ(ة) �أن يبتكر �أن�شطة جتعل املتعلم ي�ستثمر تعلماته يف حياته اليومية؛ مثال قراءة فاتورة ا�ستهالك الكهرباء �أو املقارنة
بني فاتورتني� ،أو قراءة �أثمنة بع�ض املواد اال�ستهالكية ومقارنتها� ،أو من خالل تعامله بالنقود� ،أو ح�ساب املدة الزمنية
لن�شاط معني يف البيت �أو املدة الزمنية التي يقطعها من البيت �إىل املدر�سة� ،أو ح�ساب م�ساحة الغرفة �أو املنزل الذي يقيم
فيه � ،أو �صنع يومية �أو جم�سمات �أو غريها من الأن�شطة التي جتعل من الريا�ضيات ن�شاطا تطبيقيا حياتيا يوميا....
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 .6.3.3تدبري �أن�شطة الأ�سبوع اخلام�س يف كل وحدة:
يخ�ص�ص الأ�سبوع الخام�س من كل وحدة ،لأن�شطة التقويم والدعم والتوليف ،وهي ت�ستهدف دعم مكت�سبات المتعلم(ة)
من الح�ص�ص ال�سابقة تحقيقا لمبد�أ الإن�صاف ،وترتكز على نتائج التقويم وعلى معرفة المدر�س(ة) بالمتعلم(ة) ،حيث
تتم برمجتها بعد الوقوف على تعثراته عبر تحليل دقيق للأخطاء المتكررة في الإنجازات ور�صد النجاحات باعتبارها
نقط قوة يمكن االرتكاز عليها لبناء باقي الأن�شطة ،وتكت�سي هذه الأن�شطة �أهمية كبيرة بالن�سبة للمتعلم(ة)� ،إذ تمكنه من
الإح�سا�س بتحقيق النجاح لنف�سه مع ال�شعور بالإنتماء لجماعة الق�سم ،وفي هذا ال�سياق تلعب كتيبات التمارين دورا �أ�سا�سيا
وفعاال.
كما تخ�ص�ص هذه الفترة للتوليف بين المفاهيم و � /أو التقنيات و�/أو المهارات المقدمة في الدرو�س ال�سابقة ،بهدف
م�ساعدة المتعلم(ة) على �إدراك العالقات والترابطات بين الموارد المدرو�سة وا�ستنتاج تكاملها  .ومن المفيد �أن تعمل
هذه المرحلة كذلك على الربط والتوليف بين م�ستويات تفكير المتعلم(ة) وا�ستراتيجيات ا�شتغاله على نف�س الو�ضعية و�أن
تدربه بكيفية تدريجية على دمج الموارد للنجاح في حل و�ضعيات مركبة .كما ت�ستغل بع�ض ح�ص�صها في تقويم ودعم
مختلف التعلمات.
 .4جماالت مادة الريا�ضيات:
تتكون مادة الريا�ضيات من املكونات الدرا�سية الآتية:
 .1.4جمال الأعداد واحل�ساب:
يتم يف جمال الأعداد واحل�ساب املرور من الأعداد ال�صحيحة الطبيعية �إىل الأعداد الع�رشية ثم �إىل الأعداد الك�رسية،
على �أ�سا�س احرتام التدرج داخل كل جمال من هذه املجاالت .فتقدمي الأعداد ال�صحيحة الطبيعية يتم عرب الأن�شطة ما قبل
العددية ،يليها تقدمي الأعداد من رقم واحد ،فرقمني ،و�صوال �إىل �ستة �أرقام �أو �أكرث ح�سب تدرج الربنامج الدرا�سي
لل�سنوات الدرا�سية ال�ستة .وحيث �إن التعامل مع الأعداد املكونة من رقمني �أو ثالثة ،مثال ،يتطلب من املتعلم(ة) فهم
و�إدراك نظمة العد الع�رشي ،ف�إنه يتم بالتدريج م�ساعدة املتعلم(ة) على �إدراك �آليات االنتقال من رتبة �إىل �أخرى
باعتماد متثيالت و�سيطية متعددة :ا�ستخدام املح�ساب النقطي واملح�ساب ذي ال�سيقان كتمثيل و�ضعي ،ثم بعد ذلك املكعبات
والق�ضبان وال�صفائح.
 .2.4جمال الهند�سة:
يركز تدري�س الريا�ضيات يف جمال الهند�سة على تنمية معارف املتعلم(ة) يف جمال تعرف ور�سم بع�ض الأ�شكال
والتحويالت الهند�سية ،واالنتقال به من معرفة الأ�شياء باحلوا�س �إىل معرفتها من خالل خوا�صها الهند�سية ،مرورا
مبعرفتها من خالل �أدوات الر�سم والقيا�س وال�شكل الهند�سي وحل م�سائل مرتبطة بها .ف�إجراء م�سائل هند�سية على املثلث
يتطلب ،من بني عدة �إجراءات ،االنطالق من مالحظته وتلم�سه كمج�سم ،ثم ا�ستك�شاف خ�صائ�صه الهند�سية وتعرفها
العتمادها يف ر�سمه و�إن�شائه با�ستعمال �أدوات الهند�سة املنا�سبة.
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 .3.4جمال القيا�س:
يتم تناول املفهوم الريا�ضي ،على امل�ستوى البيداغوجي ،بكفايات متدرجة ولولبية ،من �سنة �إىل �أخرى ،وذلك ح�سب
منو قدرات املتعلم(ة) ودرجة التعقيد يف املفهوم؛ ففي ال�سنتني الأوىل والثانية تقدم و�ضعيات قيا�س ملمو�سة ت�سمح ب�إمكانية
العمل الـمناوالتي� ،سواء ا�ستخدمت فيه وحدات اعتباطية �أو وحدات اعتيادية ،ويتم الربط ،يف مرحلة الحقة ،بني
القيا�س كعدد واملقدار الفيزيائي (مثال 5cm :تعني :العدد 5؛ مقدار الطول بـ .)cm
وعلى امل�ستوى املعريف ،تتم مقاربة مفهومي الطول والكتلة يف ال�سنتني الأوىل والثانية باعتماد مفهوم االحتفاظ،
والذي يعني ثباتية املقدار �أو الكمية رغم التغريات ال�شكلية التي قد تطر�أ عليه.
وتتكون احل�سابات على املقادير الفيزيائية (الإ�ضافة ،الإزالة ،التكرار) من جمموعة التغيريات التي جنريها عليها.
ومن املفيد عند معاجلة �أن�شطة القيا�س م�ساعدة املتعلم(ة) على اال�ستعمال ال�صحيح لأدوات القيا�س لتفادي الأخطاء.
ويت�ضمن مفاهيم الطول والكتلة والزمن وال�سعة ،ويتم االنطالق يف بناء هذه املفاهيم من و�ضعيات حقيقية ،تتدرج
من املناولة بوحدات اعتباطية� ،إىل القيا�س بالوحدات االعتيادية ،والتي جترى عليها حتويالت ال�ستك�شاف م�ضاعفاتها
و�أجزائها ،ولتخ�ضع بعد ذلك لعمليات ح�سابية ،مما ي�ؤدي يف النهاية �إىل حل امل�سائل املرتبطة بالقيا�س .وي�ستهدف هذا
املكون ،بالإ�ضافة �إىل بناء املفاهيم �سالفة الذكر ،تدريب املتعلم(ة) على مهارات وتقنيات ريا�ضياتية خا�صة بالقيا�س.
 .4.4جمال تنظيم ومعاجلة البيانات:
ويت�ضمن م�سائل يتم حلها عن طريق اختيار وا�ستخدام �أ�سلوب منا�سب ملعاجلة البيانات ،مبا يف ذلك جمعها وتدوينها
يف بيانات مت�صلة �أو �إن�شاء خمططات و�أعمدة بيانية ومدراجات وقطاعات دائرية للتعبري عنها �أو القيام بعملية عك�سية مع
التف�سري واال�ستنتاج والتنب�ؤ.
 .5.4حل م�سائل باعتباره ن�شاطا ممتدا لرتيي�ض الو�ضعيات:
الي�شغل حل امل�سائل حيزا م�ستقال داخل الربنامج الدرا�سي ،بل يقدم مدجما وب�شكل م�ستعر�ض من خالل املجاالت
الأربعة ال�سابقة .ويعترب هذا املكون من املكونات الأ�سا�سية يف برنامج الريا�ضيات ،ويكت�سي �أهمية بالغة يف بناء الكفايات
تعلما وتقوميا .ويقت�ضي تطويره .كما هو ال�ش�أن بالن�سبة لباقي املكونات ،احرتام التدرج من امل�سائل العملية (م�سائل
م�شخ�صة يف الواقع) ،مرورا بامل�سائل املمثلة (ر�سوم� ،أ�شكال هند�سية ،مقاطع �سمعية ب�رصية )...و�صوال �إىل امل�سائل
اللغوية (ن�صو�ص مكتوبة) التي تتطلب من املتعلم(ة) التعامل مع معطيات مكتوبة ومتييزها وا�ستخراج املطلوب منها
و�إيجاد احللول املنا�سبة .وميكن توظيف هذه الأنواع من امل�سائل جمتمعة �أو منفردة ح�سب احلاجة وال�رضورة البيداغوجية
وح�سب الو�ضعية التعلمية امل�ستهدفة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه ينبغي للمتعلم(ة) �أن يواجه م�سائل للبحث ،ي�ستح�سن �أن ت�ؤخذ من واقعه املعي�ش .ومن بني
املهارات املنتظرة ،ترجمة امل�سائل اللفظية �إىل متارين ريا�ضياتية،وحلها مع ت�شجيع الطرق ال�شخ�صية للمتعلم(ة) .وتعترب
املهارات التي تدرج يف �أكرث من مرحلة مو�ضوع تطوير و�إغناء من خالل �أن�شطة جديدة ومتارين متنوعة ،ولي�ست
مو�ضوع تعلم �أو بناء جديد.
كما �أن هناك تعلمات ذات طابع و�أهداف منهجية وا�سرتاتيجية لي�ست حمل تعلم خا�ص ،بل تنمي وتطور من خالل
تعلمات خمتلفة عرب مراحل �إمناء الكفاية.
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وت�شمل هذه التعلمات ما ي�أتي :
❏

منذجة ن�ص م�س�ألة (ترجمة عبارات لغوية يف ن�ص امل�س�ألة �إىل كتابة ريا�ضياتية)؛

❏

ا�ستخراج المعطيات المالئمة للحل؛

❏ انتقاء التعلمات التي �ستوظف يف احلل؛
❏التخطيط للإجابة عن �س�ؤال� ،ضمن م�س�ألة ريا�ضياتية ،ي�ستوجب حله يف مرحلة بالن�سبة للم�ستويات الأول والثاين
�أو مرحلتني بالن�سبة للم�ستويني الثالث والرابع� ،أو ثالث مراحل بالن�سبة للم�ستويني اخلام�س وال�ساد�س؛
❏
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حل م�س�ألة ت�ستدعي توظيف �أكثر من مو�ضوع تعلم من مو�ضوعات التعلم الخا�صة بوحدة� ،أو عدة وحدات.

ثالثا  :لوائح المهارات والم�ستويات المعرفية
 .1لوائح مهارات التفكير الريا�ضياتي والم�ستويات المعرفية:
 .1.1الئحة مهارات التفكير الريا�ضياتي:
♦ مهارة اال�ستقراء  :هو الو�صول �إلى الأحكام العامة اعتماد ًا على حاالت خا�صة� ،أي �أن اال�ستقراء ي�سير من الخا�ص
�إلى العام ومن الملمو�س �إلى المجرد .وعن طريق اال�ستقراء يكت�شف المتعلم(ة) القاعدة العامة من خالل ا�ستعرا�ض
حاالت خا�صة متعددة ،ويعتبر المدخل اال�ستقرائي من المداخل المنا�سبة لتدري�س الريا�ضيات وخا�صة في المراحل
الأ�سا�سية الرتباط اال�ستقراء ب�أمثلة واقعية ح�سية من الحياة ،وقدرة هذه الطريقة على اكت�شاف التعميمات والتو�صل �إلى
العالقات العددية؛
♦ مهارة اال�ستنتاج  :هو التو�صل �إلى نتائج معينة اعتمادا على �أ�سا�س من الحقائق والأدلة المنا�سبة الكافية� ،أي �أنه يحدث
عندما ي�ستطيع المتعلم(ة) الو�صول �إلى نتيجة خا�صة اعتمادا على مبد�أ �أو قاعدة عامة ،وهو عك�س التفكير اال�ستقرائي؛
بحيث �إن كل جزء من عملية التفكير التي يقوم بها المتعلم(ة) يمكن �أن يكون لها ا�ستنتاج ،وكل عمل يقوم به �أو يفكر به
يجب �أن يتبعه ا�ستنتاج محدد؛
♦ مهارة النمذجة  :ترتكز �أ�سا�سا على م�شكلة من الواقع تتطلب حال ي�ستلزم التعبير الريا�ضياتي بمختلف �أنماطه
اللفظية والرمزية والبيانية ،ويت�ضمن ذلك ا�ستخدام الجداول وال�صور والتمثيل المبياني والمخططات الهند�سية وما
�إلى ذلك .وتعد النمذجة الريا�ضياتية للظواهر �إحدى �أقوى ا�ستخدامات الريا�ضيات ،وعليه يف�ضل �إتاحة الفر�صة �أمام
جميع المتعلمين لنمذجة العديد من الظواهر ريا�ضياتيا بطرق تكون منا�سبة لم�ستواهم .ويمكن عمل نماذج لت�سهيل �ضبط
المفاهيم الريا�ضياتية ،مثل نموذج من الكرتون ل�ساعة لقراءة الوقت� ،أو ا�ستخدام قطعة خ�شبية وتق�سيمها �إلى وحدات
مختلفة الأطوال لقيا�س �أطوال الأ�شياء ؛ لذا فالنمذجة هي تمثيل ريا�ضياتي ل�شكل �أو مج�سم �أو عالقة؛
♦ مهارة التعبير بالرموز  :ويتمثل بقدرة المتعلم(ة) على ا�ستخدام الرموز للتعبير عن الأفكار الريا�ضياتية؛ حيث
�إن الريا�ضيات علم يعتمد على التجريد ،وا�ستخدام رموز محددة ت�سهل تداولها وفهمها .وهي عملية ترجمة وتحويل
المفاهيم والق�ضايا الريا�ضياتية المعطاة في ال�صور الكالمية �إلى رموز .من �أجل ت�سهيل العمليات الريا�ضياتية،وتي�سير
التفكير الريا�ضياتي .والريا�ضيات تتميز بالم�ستوى العالي في التجريد فهي ت�ستخدم الرموز بدال من الكلمات .وتتم عملية
تعليم الرموز من خالل تدريب المتعلمات والمتعلمين على تحويل الكلمات �إلى رموز ،وتحويل الجمل والكلمات �إلى
عبارات وجمل رمزية؛
♦ مهارة المقارنة  :هي القدرة على تحديد �أوجه االتفاق و�أوجه االختالف بين الأ�شكال والأ�شياء المراد المقارنة بينها.
وهناك �أنواع من هذه المقارنات� ،إما �أن تكون مفتوحة �أو مغلقة؛
♦ مهارة الت�صنيف  :مهارة عقلية تت�ضمن تحديد �أوجه ال�شبه واالختالف بين مجموعة من الأ�شكال �أو الأحداث
والم�سافات والأوزان وغير ذلك وفق خ�صائ�صها الم�شتركة ،وو�ضع كل منها في مجموعة م�ستقلة؛
♦ مهارة �إدراك العالقات  :وتتمثل هذه المهارة في قدرة المتعلم(ة) على تحليل المعلومات التي يح�صل عليها من خالل
الحوا�س مبا�شرة ،و�إدراك العالقة بين �أجزائها ،والتعرف على المبادىء التي تحكم هذه العالقات ،وهي عمل مهم� ،إذ
ي�ساهم في تمكين المتعلم(ة) من القدرة على مواجهة م�شكالت الحياة والعمل على حلها؛ �أمثلة :
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مثال � : 1إذا ُطلب من المتعلم(ة) �إكمال الأعداد التالية  1 :و  2 ، 9و  3 ، 8و....................... 7
(الجواب 4 :و5 ،6و)........5؛
مثال � : 2إذ كان كريم �أطول من محمد ،ومحمد �أطول من علي ،ف�إن كريم  ..........من علي؛ (�أطول؛
♦ مهارة التقدير والتخمين  :تقوم بناء مهارة التقدير والتخمين على تدريب المتعلم(ة) على ا�ستخدام معطيات تقع في
مجال معرفته ال�سابقة للحكم على �شيء جديد ،وتمكنه �أي�ضا عند اكت�سابها من محاكمة مواقف محددة في �ضوء معيار دقيق
يعرفه؛ �أمثلة :
 ما الإجابة القريبة من الجواب ال�صحيح في العملية التالية 87 × 99 : 7800؛

 8900؛

 8600؛

 9900؛

 ما الم�سافة التقريبية الفا�صلة بين مدينة الدار البي�ضاء والرباط هي : 20كلم ؛

 300كلم ؛

 240كلم ؛

 90كلم ؛

 ما القيا�س التقريبي للزاوية في ال�شكل جانبه هو :�أ.

 70درجة

ب 95 .درجة
ج 120 .درجة
د 40 .درجة
 .2.1الئحة الم�ستويات المعرفية :
تندرج المجاالت المعرفية عموما وفي الريا�ضيات خا�صة في ثالثة مجاالت كبرى ،يت�ضمن كل منها مجموعة من
القدرات والمهارات العقلية يمكن توزيعها على النحو التالي :
◆ مجال المعرفة :

ويتعامل مع قدرة المتعلم والمتعلمة على التذكر ،والتعرف ،والت�صنيف والترتيب والعد والح�ساب وكذلك اال�سترجاع
والقيا�س .وتعتمد �سهولة تطبيق الريا�ضيات �أو اال�ستدالل عن و�ضعيات ريا�ضياتية لدى المتعلم والمتعلمة على التعود
على مفاهيم الريا�ضيات والتمكن من مهاراتها .فالمعرفة الأكثر �صلة بالمتعلم والمفاهيم التي يفهمها تجعله قادرا على
تذكرها على نطاق �أو�سع ،وهذا ي�ساهم في زيادة �إمكانياته في الم�شاركة لحل مجموعة كبيرة من الم�سائل الريا�ضياتية
بطريقة �صحيحة .فبدون التو�صل لقاعدة معارف ت�ساعد على �سهولة تذكر اللغة الريا�ضياتية والحقائق الأ�سا�سية و�أ�شكال
العدد (تمثيل بالرموز ،العالقات المكانية)� ،سيجد المتعلم ب�أن التفكير الريا�ضياتي الهادف لي�س م�ستحيال.
�إن الحقائق التي ت�شمل المعارف هي التي توفر �أ�سا�س لغة الريا�ضيات مثلها كمثل المفاهيم الريا�ضياتية الأ�سا�سية
والخا�صيات التي ت�شكل الأ�سا�س للتفكير الريا�ضياتي.
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وت�شكل العمليات ج�سرا بين �أكثر المعارف الأ�سا�سية وا�ستخدام الريا�ضيات لحل الم�سائل ،بالأخ�ص تلك التي ي�صادفها
المتعلم والمتعلمة في حياتهما اليومية .فالتمكن من ا�ستخدام العمليات ينتج عنه تذكر مجموعة من الخطوات وكيفية القيام
بها لحل مجموعة من الم�سائل ال�صفية.
ويمكن �إجمال القدرات والمهارات المرتبطة بهذا المجال في الجدول التالي :
التذكر

ا�ستدعاء التعريفات ،الم�صطلحات ،خا�صيات الأعداد ،وحدات القيا�س  ،الخا�صيات الهند�سية
وكذلك الرموز مثال (×؛  +؛ =)

التعرف

■  التعرف على الأعداد ،مثال ،التعابير ،الكميات،والأ�شكال.
■  التعرف على الأ�شياء المتكافئة ريا�ضياتيا (مثال ،الك�سور المتكافئة،الأعداد الع�شرية والن�سب
المئوية ،اتجاهات مختلفة لأ�شكال الهند�سية ب�سيطة)

الت�صنيف  /الرتتيب

ت�صنيف الأعداد  ،التعابير ،الكميات ،والأ�شكال بوا�سطة خا�صيات عامة.

العد واحل�ساب

القيام بالإجراءات الح�سابية لـ ÷؛ × ؛ � +أو في دمجها مع الأعداد الكلية ،الك�سورو الأعداد
الع�شرية ،الأعداد ال�صحيحة .يقوم بالإجراءات الجبرية المبا�شرة.

اال�سرتجاع

ي�سترجع المعلومات من التمثيالت البيانية ،الجداول ،ن�صو�ص� ،أو م�صادر �أخرى.

القيا�س

ي�ستخدم �أدوات القيا�س ،يختار الوحدات المنا�سبة للقيا�س

◆ مجال التطبيق :

يت�ضمن مجال التطبيق ،تطبيق الريا�ضيات في �سياقات متعددة .في هذا المجال  ،الحقائق ،المفاهيم والإجراءات
�إ�ضافة �إلى الم�سائل يجب �أن تكون م�ألوفة لدى المتعلم .وفي بع�ض الأ�سئلة المو�ضوعة �ضمن هذا المجال ،يحتاج المتعلم
والمتعلمة �أن يطبقوا المعارف الريا�ضياتية ،للحقائق  ،والمهارات  ،والإجراءات �أو فهم المفاهيم الريا�ضياتية لإن�شاء
تمثيالت .ي�شكل تمثيل الأفكار جوهر التفكير الريا�ضياتي ،والقدرة على �إن�شاء تمثيالت متكافئة هي �أ�سا�س النجاح في
المادة ،فمركز مجال التطبيق هو حل الم�سائل ،مع الت�أكيد �أكثر على المهام الم�ألوفة والروتينية .قد تنظم الم�سائل في
مجموعة من المواقف الحياتية ،مثال ،تعبيرات عددية �أو جبرية الأ�شكال الهند�سية �أو مجموعة بيانات �إح�صائية.
ويت�ضمن هذا المجال المهارات والقدرات العقلية التالية:
حتديد

تحديد العمليات المنا�سبة واال�ستراتيجية ال�صحيحة ،والأدوات لحل الم�سائل التي ت�ستخدم طرق
م�ألوفة لحلها.

متثيل  /منذجة

عر�ض البيانات في جداول �أو ر�سومات بيانية؛ �إن�شاء معادالت� ،أ�شكال هند�سية �أو ر�سومات
تمثل حاالت الم�س�ألة ،توليد تمثيالت متكافئة لعالقات �أو وحدات ريا�ضياتية معطاة.

تنفيذ

تنفيذ ا�ستراتيجيات وعمليات لحل الم�سائل ت�شمل مفاهيم و�إجراءات ريا�ضياتية م�ألوفة.
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◆ مجال اال�ستدالل :

اال�ستدالل ريا�ضياتيا ي�شمل التفكير المنطقي والمنظم .يت�ضمن ا�ستدالل حد�سي وا�ستقرائي معتمدا على الأنماط
والتدرج الذي من الممكن ا�ستخدامه في حل م�سائل جديدة �أو م�سائل حياتية غير م�ألوفة .هذا النوع من الم�سائل قد
تكون ريا�ضية بحتة �أو حياتية .وي�شمل هذان النوعان من الأ�سئلة نقل المعارف والمهارات لحاالت جديدة؛ والربط بين
مهارات اال�ستدالل عادة ما تكون �شكال لهذا النوع من الأ�سئلة.
ومع �أن الكثير من المهارات المعرفية م�سجلة في مجال اال�ستدالل قد تنتج حين التفكير في حل م�سائل جديدة �أو
مركبة؛ ف�إن كل منها تمثل بذاتها مخرجا ذا قيمة لتعليم وتعلم التفكير المنطقي في الريا�ضيات .مع �إمكانية الت�أثير على على
تفكير المتعلمين والمتعلمات ب�شكل عام .ويت�ضمن اال�ستدالل القدرة على المالحظة و�صنع التخمين .وكذلك ي�شمل و�ضع
ا�ستنتاجات منطقية مبنية على فر�ضيات محددة وقوانين ،وتبرير النتائج.
ويمكن �إجمال المهارات والقدرات العقلية التي تنتظم هذا المجال في الجدول التالي:
التحليل

يحدد ،ي�صف� ،أو ي�ستخدم العالقات بين الأعداد ،التعابير ،الكميات و الأ�شكال

التكامل /الرتكيب

يربط عنا�صر مختلفة من المعارف ،تمثيالت ذات عالقة و�إجراءات لحل الم�سائل.

التقومي

تقييم ا�ستراتيجيات وطرق حل بديلة للم�سائل.

الإ�ستنتاج

يتو�صل �إلى ا�ستنتاجات بناء على المعلومات والأدلة.

التعميم

ي�ضع عبارات تمثل عالقات ب�صورة �أكثر عمومية وبم�صطلحات تطبق ب�شكل �أو�سع.

التربير

يوفر حجج �أو براهين ريا�ضياتية ليدعم اال�ستراتيجية �أو الحل.
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املقاربة املنهجية
يتوخى تدري�س الريا�ضيات التحكم يف املعارف التي تفيد املتعلمني على امل�ستوى ال�شخ�صي يف �إمناء قدراتهم يف جماالت
البحث والتجريب واال�ستدالل والتجريد والدقة يف التعبري .وعلى م�ستوى تعاملهم اليومي يف االندماج والتكيف مع العامل
اخلارجي.
�إن حتقيق الأهداف ال�سابقة من تدري�س الريا�ضيات لن يت�أتى �إال بجعل املكت�سبات الريا�ضياتية املدر�سية ذات داللة
ومعنى لدى املتعلمني ،ب�شكل ي�شعرون ويت�أكدون فيه بفائدتها ودورها ك�أدوات يف التو�صل �إىل احلل املالئم للم�شكالت
التي تعرت�ضهم� ،سواء على م�ستوى و�ضعيات التعلم �أو على م�ستوى احلياة اليومية خارج املدر�سة.
ومن هذا املنظور ف�إن تدري�س الريا�ضيات ينبغي �أن يتمركز حول املتعلم(ة) باعتباره حمور عملية التعلم .ويتمثل ذلك
يف املواقف التالية:
 .1حل امل�سائل:
يلعب حل امل�سائل دورا �أ�سا�سيا يف تعلم الريا�ضيات ،لأن املكت�سبات الريا�ضياتية ال ت�أخذ داللتها ومعناها �إال يف منا�سبات
ا�ستعمالها بطريقة فعالة وناجعة يف حل م�شكالت تعرت�ض املتعلمني� ،أثناء ن�شاطهم يف و�ضعيات يتم اختيارها من قبل
الأ�ستاذ �أو الأ�ستاذة اختيارا ي�أخذ بعني االعتبار خ�صائ�ص الطفل واملهارات والقدرات امل�ستهدفة.
فالن�شاط الريا�ضياتي يقت�ضي �إدماج املفاهيم يف �إطار هدف يروم حل م�س�ألة من امل�سائل ،وذلك ب�إ�رشاك املتعلمني
واملتعلمات يف بلورة احللول املتنوعة عن طريق مناق�شة الو�ضعية وا�ستثمار مكت�سبات �سابقة من �أجل تطويرها و�إغنائها �أو
للتحقق من ق�صورها ،وبالتايل بناء معارف جديدة �أكرث جناعة يف معاجلة امل�س�ألة املطروحة.
وينبغي �أن تتم مقاربة هذه املفاهيم انطالقا من حل م�سائل م�ستقاة من احلياة اليومية ،اعتمادا على العمل الفردي
واجلماعي �أو يف جمموعات ،ب�شكل ميكن الطفل من تطوير وتنمية قدراته على البحث والتجريد واال�ستدالل والتف�سري.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن حل امل�سائل ال ينح�رص يف �إعطاء حلول جاهزة بل يتطلب ا�ستغالل الأجوبة وخا�صة الأجوبة
ال�شخ�صية للمتعلم(ة) ،لي�ستخرج منها ما هو �إيجابي ونافع ليطرح للمناق�شة ويتم تنظيمه ،واخلروج بنتيجة يتفق عليها
اجلميع ،وحماولة فهم �سبب العلة فيما هو �سلبي.
ي�ستثمر حل امل�سائل باعتباره �أداة ديداكتيكية يف كل الأن�شطة املتعلقة بدر�س الريا�ضيات �سواء من �أجل:
❏

التحفيز على تعلم مفاهيم �أو تقنيات جديدة (�أن�شطة البناء والرتيي�ض)،

❏

�أو مراقبة التحكم يف التعلمات الريا�ضياتية يف و�ضعيات اال�ستثمار والدعم،

❏ �أو تعلم البحث ،مبعنى جتميع املعطيات و�صياغة الأ�سئلة ،ومعاجلة املعلومات وتقييم طرق احلل� ،أي مقارنة
عدة خطوات مثال ،حيث يتم الرتكيز على البع�ض من هذه املهارات �أو القدرات خالل �إجناز هذه الأن�شطة يف
الكرا�سة ،والتي �أدرجناها يف جمايل حل امل�سائل وتنظيم ومعاجلة البيانات.
كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن امل�سائل ذات الطابع التقوميي �أو الداعم ال ت�أخذ دائما �شكال كتابيا ،و�إمنا تقرتح �أن�شطة �أخرى
حيث يتم حتفيز املتعلم(ة) على حل م�سائل يف �إطار اللعب الرتبوي الذي يتم فيه تثبيت و�إغناء ودعم مكت�سبات املتعلم(ة)
�أثناء قيامه بن�شاط يتطلب منه احلركة واملناولة ،من �أجل م�ساعدته على حتليل امل�س�ألة من زاوية �أخرى.
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واعتبارا لأن حل امل�سائل يحتل املكانة الهامة يف تعلم الريا�ضيات ،ف�إن هذه املكانة ال تتمثل فقط يف تعلم املفاهيم
الريا�ضياتية ،و�إمنا يف امل�ساهمة يف النمو الفكري للطفل ،ذلك �أن حل م�س�ألة معينة يتطلب تنمية مهارات وقدرات مرتبطة
بالقراءة واملالحظة واملنطق والتخيل.
 .2املناوالت:
لأجل تعلم ناجح يف الريا�ضيات يجب االنطالق من امللمو�س (�أفعال وحركات) والقيام ب�أن�شطة متنوعة وخمتلفة ق�صد
تريي�ض الو�ضعيات وبناء املفاهيم الريا�ضياتية املجردة ،وهي املقاربة التي اعتمدناها �أ�سا�سا يف الأن�شطة الأوىل من كل
در�س ويف الور�شات ،وهي تتطلب حت�ضري و�ضعيات ولوازم وو�سائل ديداكتيكية ،ميكن �أن يقت�رص على ما هو متوفر
يف بيئة الطفل كالأحجار وحبات القطاين والأقرا�ص وغريها (مثال يف درو�س الأعداد) ،كما ميكن �أن تقت�رص هذه
الو�ضعيات على �إمكانية املرونة يف حتريك املتغريات �أو على �إتاحة الفر�صة لتحريك الأ�شكال الهند�سية (مثال ،درو�س
الأ�شكال الهند�سية) �أو �إمكانية التناول اليدوي للروابط البنيوية والوظيفية التي توجد بني مكونات الو�ضعيات بو�سائل
جد مب�سطة .وبطبيعة احلال فاملناوالت يف تدري�س الريا�ضيات تي�رس حتقيق عدة �رشوط من �رشوط التعلم الناجح مثل
االنغما�س ومعاينة التو�ضيحات العملية ،واملحاوالت التقريبية ،والوقت الكايف للتطبيق والتبني واالنخراط الفعال.

�أهمية املناوالت يف تدري�س الريا�ضيات:
❏ تتيح املناوالت للمتعلمني واملتعلمات الفر�صة للم�شاهدة واملالحظة .كما متكنهم من فهم امل�سائل يف م�ستوى امللمو�س
واملح�سو�س قبل التطرق للم�ستوى املجرد.

❏ ت�ساعد املناوالت الأطفال على �إن�شاء لغة واقعية حم�سو�سة ،وهذه اللغة هي التي ت�صاحبهم يف التحدث والتعبري عن
املفاهيم الريا�ضياتية.

❏تب�سط املناوالت املفاهيم والأفكار الريا�ضياتية لتجعلها �أقرب للر�ؤية .فهي بذلك ت�سهم يف تنمية ثقة الأطفال يف
قدرتهم على حل امل�سائل.
❏ت�شجع املناوالت الأطفال على التحدي وعلى �أخذ املبادرة ق�صد حل م�سائل ا�ستثنائية كانوا يرونها غري قابلة للحل.

❏تذكي املناوالت حما�س الأطفال للتطرق ملوا�ضيع الريا�ضيات ،فت�صبح الريا�ضيات باملناوالت منبعا للتحفيز
والت�شجيع.

❏تتيح املناوالت للأطفال منا�سبات وفر�صا ال�ستثمار الريا�ضيات يف حل امل�سائل وبالتايل الولوج لعامل الريا�ضيات
احلقيقية.

❏ تخلق املناوالت وخا�صة يف التعلم الت�شاركي (العمل يف جمموعات) جوا مرحا ،جو «�أ�ستطيع �أن �أفعل» ،وت�صبح
الريا�ضيات حية ون�شطة وي�صبح فهمها مي�رسا ويتقوى التعلم يف و�سط رحب خال من كل تخوف.
� .3إعادة النظر يف املعارف ال�سابقة:
�إن املعارف ال ترتاكم بع�ضها فوق بع�ض ،وال تبنى بطريقة خطية ومت�صلة ،فكثريا ما تخ�ضع بلورة املعارف �إىل
قطيعة مع ما �سبق .لذلك ينبغي جعل الأطفال يف و�ضعيات تخلق لديهم نوعا من ال�رصاع بني ما يعرفونه وما يجب
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اتخاذه حلل م�شكل معني� ،أي و�ضعيات تذكي دافعية الـمرور من «�أعرف هذه الو�ضعية و�أعرف كيف �أفعل» �إىل
«�أعرف لكن يجب �أن �أجد كيف �أفعل».
ال يتعلم الطفل من �أول وهلة �إال يف حاالت نادرة جدا ،لهذا ينبغي الرجوع �إىل الوراء والإعادة مع اقرتان ذلك
مبعرفة املتعلم(ة) ماذا يفعل وملاذا يفعل.
 .4دور الأخطاء يف التعلم:
يتعلم الطفل كذلك حينما يعرف �أخطاءه ويحللها ق�صد التمكن من ت�صحيحها .فنادرا ما جند طفال يتعلم دون ارتكاب
�أخطاء.
يجب اعتبار اخلط�إ مكونا طبيعيا يف �أي ن�شاط يقوم به الطفل ق�صد التعلم ،و�أي�ضا مكونا �إيجابيا يدلنا على م�ستوى تطور
مهاراته وقدراته .فال ينبغي �أن ننظر �إىل اخلط�إ يف �سريورة التعلم ك�شيء �سلبي ينبغي جتنب حدوثه.
فالأخطاء التي يرتكبها الأطفال ،وال�سيما تلك التي تتكرر با�ستمرار ،هي م�ؤ�رش على معرفة يف طريق البناء �أو معرفة
مبنية ب�شكل غري �صحيح ،ولي�ست عالمة على انعدام املعرفة.
�إن املتعلمة �أو املتعلم الذي يرتكب �أخطاء يفعل ذلك ب�شكل تكون فيه هذه الأخطاء منظمة ،ينبغي تقبلها وحتليلها من �أجل
التو�صل �إىل �أ�ساليب امل�ساعدة الناجعة.
وح�سب برو�سو ال يعترب اخلط�أ نق�صا للمعرفة �أو حادثا عر�ضيا ،بل معرفة كانت لها �أهميتها يف و�ضعيات �سابقة
و�أ�صبحت الآن خاطئة وغري كافية حلل و�ضعيات �أخرى .اخلط�أ بهذا املعنى يدل على نوع من املعرفة املكت�سبة.
حتليل الأخطاء:
لتحليل �أخطاء املتعلمني ينبغي ربطها بالو�ضعية الديداكتيكية ب�شكل عام� ،أي بالو�ضعية امل�س�ألة املقرتحة وباملدر�س
وتدبريه لهذه الو�ضعية بدل االقت�صار على االهتمام بالإجنازات الكتابية للمتعلمني.
ميكّ ن هذا الت�صور �إذن من حتليل الأن�شطة املقرتحة من طرف الأ�ستاذ(ة) وذلك بتوظيف املتغريات املرتبطة بالو�ضعية
وربط ذلك بت�أويل الأطفال لهذه الأن�شطة وب�إجراءاتهم و�سلوكاتهم والأخطاء التي تنتج عنها.
ت�صبح الأخطاء قابلة للتحليل والت�أويل من عدة زوايا نذكر منها:
❏
❏
❏

الأخطاء املرتبطة بخ�صو�صية املتعلم(ة) نف�سه؛

الأخطاء املرتبطة باملتعلم(ة) يف عالقته باملعرفة؛
الأخطاء املرتبطة بتدبري الأ�ستاذ(ة) للو�ضعية؛

الأخطاء املرتبطة بخ�صو�صية املتعلم(ة)
نذكر من بني هذه الأخطاء:
❏ الأخطاء التي ترجع �إىل مرحلة النمو الذهني التي و�صل �إليها املتعلم(ة) مبعنى �أن املتعلم(ة) قد ال ي�ستوعب
معارف ومفاهيم مرتبطة مبرحلة متقدمة يف النمو.
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وك�أمثلة على ذلك:
❏ احلفاظ على ال�سعة :يواجه الأطفال �صعوبات قبل �سن معني يف ا�ستيعاب كون كمية ال�سائل ال تتغري عند حتويلها
من �إناء (له �شكل يربز فيه م�ستوى ال�سائل مرتفعا) �إىل �إناء مغاير (يربز فيه م�ستوى هذا ال�سائل �أقل ارتفاعا من
الأول) ح�سب بياجي.
يجد الأطفال �صعوبات يف حل و�ضعيات دينامية قبل � 7 – 6سنوات يتطلب حلها عملية الطرح .مثل :ربح ح�سن  6كلل
و�أ�صبح لديه  17كلة ،كم كان لديه من كلة يف بداية اللعب.
❏ الأخطاء املرتبطة بتمثالث الطفل حول املدر�سة؛
❏ الأخطاء املرتبطة مبهارات حركية (بطء يف العمل� ،صعوبات الكتابة)؛
❏ الأخطاء املرتبطة ب�صعوبات نف�سية ووجدانية.
الأخطاء املرتبطة باملتعلم(ة) يف عالقته باملعرفة
ميتلك الطفل ت�صورات حول املعارف املراد بنا�ؤها .هذه الت�صورات يتم الك�شف عن بع�ض جوانبها من خالل حتليل
�أخطائه وت�أويل نتائج التحليل.
ترتبط بع�ض هذه الت�صورات باملعرفة ذاتها وتاريخها ،بينما يرتبط البع�ض الآخر منها باجلانب الديداكتيكي لهذه
املعرفة �أي بالظروف التي ح�صل فيها التعلم.
الأخطاء املرتبطة باملتعلم(ة) يف عالقته بالأ�ستاذ(ة)
تن�ش�أ عالقات �ضمنية يف جمملها بني الأ�ستاذ(ة) واملتعلم(ة) تنتج عنها توقعات من لدن طرف �إزاء الطرف الآخر
(التعاقد الديداكتيكي) وك�أمثلة نذكر:
❏

ا�ستعمال جميع الـمعطيات الواردة يف ن�ص م�س�ألة من �أجل �إيجاد احلل،

❏ اال�ستعمال املتكرر ولو ب�شكل �ضمني لبع�ض الكلمات يف ن�ص م�س�ألة وربطها بالعملية احل�سابية التي ت�ؤدي �إىل
احلل مثل :الربح يعني اجلمع ،واخل�سارة تعني الطرح.
❏

ر�سم زاوية قائمة من طرف الأ�ستاذ(ة) يف و�ضعيات يكون فيها دائما �أحد الأ�ضالع �أفقيا والآخر عموديا.

�أ�ساليب معاجلة الأخطاء:
متكننا الأخطاء من حماولة فهم ال�صعوبات التي يواجهها الأطفال والوقوف على �سبل معاجلتها .ويربز من خالل
التحليل ال�سابق �أن �أ�سبابها خمتلفة ومتنوعة .ميكن التعرف على هذه الأخطاء وحتليلها من جوانب متعددة �سبق ذكرها،
وتتعلق مبختلف مكونات الو�ضعية الديداكتيكية .ولدعم املتعلمني من �أجل جتاوز ال�صعوبات املرتبطة بهذه الأخطاء ينبغي:
❏ حتليل مدى مالءمة الو�ضعية امل�س�ألة املقرتحة للمهارات والقدرات امل�ستهدفة و�إدخال التعديالت الالزمة وذلك
بتوظيف متغريات ديداكتيكية مالئمة.
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❏

مراجعة الأ�ستاذ(ة) لتدبريه للو�ضعية الديداكتيكية.

❏

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

وت�ساعد بطاقة التقومي الفردية (الواردة بالكرا�سة) على ح�رص بع�ض �صعوبات الأطفال� ،إذ يتم على �ضوئها تكوين
جمموعات واقرتاح و�ضعيات مالئمة مل�ساعدة املتعلمني على جتاوز هذه ال�صعوبات.

 .5تنظيم عمليات التعليم والتعلم:
 .1.5ربط عالقة تربوية �سليمة:
ت�أخذ التعلمات داللتها داخل �أنظمة توا�صلية متعلم/متعلمة-متعلم/متعلمة ومتعلم/متعلمة�-أ�ستاذ�/أ�ستاذة .قبل �أن ت�صبح
مكت�سبات �شخ�صية ونهائية ،لذا ينبغي �أن تنتج هذه املكت�سبات عن ن�شاط اجتماعي جماعي.
�إن تثمني منهجية العمل داخل الف�صل تربزه طبيعة العالقات واالجتاهات التي تنمي �إقبال املتعلمني واملتعلمات على
التعلم واالنخراط فيه.
ومن بني املبادئ التي تقوي االنخراط الفعال يف التعلم نذكر:
❏

وجود عالقة تربوية �سليمة بني املتعلم(ة) والأ�ستاذ(ة) �أ�سا�سها التقدير والإعجاب واملودة واالحرتام والثقة املتبادلة؛

❏

�إح�سا�س املتعلم(ة) بالثقة بالنف�س واقتناعه بقدرته على التعلم والإتقان نتيجة �إح�سا�سه بثقة الأ�ستاذ(ة)فيه...؛

❏االقتناع ب�أهمية التعلم وفائدته ا�ستجابة حلاجات املتعلم(ة) ،ينمي الإقبال عليه ويدعم االنخراط يف عملياته ،ما دام
املتعلم(ة) مقتنعا ب�أن اجلهود املبذولة �ستعود عليه بفوائد تنفعه يف احلياة؛
❏ اطمئنان املتعلم(ة) �إىل �أن الأ�ستاذ(ة) �سيحميه من كل ارتباك �أو حرج �أو �سخرية �إن �أخط�أ �أثناء التعلم ،يدعم
�شعوره داخل اجلماعة ويعزز انطالقه يف التعلم دون خوف �أو تردد.
تنظم عمليات التعليم والتعلم ب�أ�ساليب خمتلفة ،نذكر من �أهمها ما يلي:
 .2.5تدبري ف�ضاء الق�سم:
يقت�ضي تدبري ف�ضاء الق�سم التفكري القبلي يف كيفية تنظيم �أ�شغال املتعلمني واملتعلمات فرديا �أو ثنائيا �أو يف جمموعات.
حيث ي�شتغل الأطفال يف وقت واحد بالق�سم من غري �إزعاج وبكيفية متكن الأ�ستاذ(ة)من التنقل بني املجموعات ومتابعة
�أعمالها ب�سهولة.
كما يقت�ضي هذا التدبري التفكري يف كيفية و�ضع اللوازم الديداكتيكية لتكون يف متناول املجموعات من غري �إزعاج� ،أو
تخ�صي�ص �أركان للتعلم عند الإمكان ،مثل ركن الدكان �أو ركن الرت�صيف �أو ركن املج�سمات.
 .3.5تدبري الزمن:
يتطلب تدبري الزمن الدقة يف برجمة �سري الأ�شغال والوقت املخ�ص�ص لها مع �ضبط التوقيت الذي يخ�ص�صه الأ�ستاذ(ة)
لكل ن�شاط .وذلك جتنبا لهدر الوقت يف �أن�شطة قد ال ت�ستلزم وقتا طويال على ح�ساب �أن�شطة �أخرى ت�ستوجب وقتا �أطول.
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 .4.5تنويع �أ�شكال تنظيم العمل:
العمل اجلماعي:
يتابع الأطفال جماعة الأن�شطة املقرتحة ويناق�شون نتائج �أ�شغالهم ويجيبون عن �أ�سئلة الأ�ستاذ(ة) ح�سب �أ�سلوب التوا�صل
الذي مت اختياره.
العمل الفردي:
ي�شتغل كل متعلم �أو متعلمة مبفرده لإجناز �أن�شطة قد تكون مماثلة ملا ينجزه رفاقه �أو متنوعة ح�سب حاجاته و�صعوباته
وم�ستواه.
العمل الثنائي:
يتعاون متعلمان على �إجناز �أن�شطة حتقيقا لال�ستفادة املتبادلة.
العمل يف جمموعات:
ي�شكل الأ�ستاذ(ة) جمموعات �صغرية ح�سب متطلبات الأن�شطة املقرتحة .ويرتاوح عدد عنا�رص كل جمموعة ما بني 3
�أفراد ون�صف الق�سم .ويتم هذا ال�شكل من التنظيم ح�سب قواعد ومبادئ متداولة ت�شمل تنظيم العمل باتباع تعليمات دقيقة،
وتوفري و�سائل العمل ،وتوزيع الأدوار واملهام بتعيني �أو انتداب املن�سق واملقرر ،و�إتاحة فر�ص امل�شاركة لكل ع�ضو،
وعدم احتكار �أي فرد من املجموعة للكلمة ،واحرتام قواعد العمل والتوقيت.
�أهمية العمل يف جمموعات:
لنظام العمل يف جمموعات عدة فوائد ومزايا تربوية ،منها:
❏ تي�سري التوا�صل ب�شكل فعال بني الأفراد يف جمموعات �صغرية مقارنة مع ما يوفره العمل جماعة من فر�ص
�ضئيلة للتوا�صل،
❏

ت�شجيع التفاعل بني الأطفال داخل كل جمموعة،

❏

بث روح الإقبال على العمل لدى كل فرد من املجموعة،

❏

�إ�رشاك كل فرد يف العمل و�إ�سهامه يف الإجناز،

❏

دعم روح العمل اجلماعي،

❏

تنمية الكفايات االجتماعية والتوا�صلية،

❏

تفادي �أ�سابب الفتور وامللل،

❏

الإثراء املتبادل للتجارب واخلربات.

وينبغي تنويع ت�شكيل املجموعات ليتمكن كل طفل من التفاعل مع كافة الأطفال ،مع مراعاة طبيعة الن�شاط الذي قد
يقت�ضي �أحيانا ت�شكيل جمموعات ح�سب معيار معني.
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كيفية تنظيم العمل يف جمموعات:
تنظيم الف�ضاء:
يف �إطار العمل يف جمموعات يجب النظر �إىل �أثاث الق�سم نظرة مغايرة ملا هو عليه احلال منذ عقود ،فقد جرت العادة
�أن ت�صفف الطاوالت �أمام ال�سبورة ومكتب الأ�ستاذ(ة) بكيفية تتيح جلميع املتعلمات واملتعلمني ر�ؤية الأ�ستاذ(ة) وال�سبورة.
�أما العمل يف جمموعات الذي ي�ستوجب الت�شارك بني �أفراد املجموعة و�إمكانية ر�ؤية الكل دون عناء والتنقل ب�سهولة،
فيفر�ض �إعادة ت�صفيف الطاوالت والكرا�سي وترتيبها بطريقة ناجعة لربح الف�ضاء� ،إذ ال يحتاج كل الأطفال �إىل التوجه
�صوب ال�سبورة ،حيث ينتقل مركز االهتمام من حمتويات ال�سبورة �إىل ما ينجزه الأطفال فعليا على طاولتهم.
وت�شتغل كل جمموعة وفق مبادئ وقواعد تي�رس العمل وامل�شاركة واال�ستفادة با�ستعمال �أ�ساليب التن�شيط الفعال ،والتي
ي�سهر عليها الأ�ستاذ(ة) .بحيث ي�رشك املتعلمني واملتعلمات يف حتديد القواعد املي�رسة للعمل يف جمموعات ،وي�سهر على
احرتام تلك القواعد وتطبيقها.
ت�شتغل كل جمموعة وفق �ضوابط ت�شمل :توزيع الأدوار (انتداب من�سق لتنظيم امل�شاركة ومقرر لتدوين النتائج؛
تداول الكلمة؛ احرتام الر�أي الآخر؛ جتنب التكرار؛ عدم احتكار الكلمة؛ البناء على �أفكار الآخرين؛ جتنب اجلدل العقيم؛
احرتام التوقيت؛ التفاعل الإيجابي بني �أع�ضاء املجموعة.
ويحر�ص الأ�ستاذ(ة) على دعم روح العمل اجلماعي وتنويع الأن�شطة وتفادي �أ�سباب الفتور وامللل .كما يحر�ص
على تنويع ت�شكيل املجموعات ليتيح لكل متعلم(ة) التفاعل مع كافة املتعلمني واملتعلمات بكيفية منتظمة ،مع مراعاة طبيعة
الن�شاط الذي قد يقت�ضي �أحيانا ت�شكيل جمموعات ح�سب معيار معني.
وي�سهر الأ�ستاذ(ة) �أي�ضا على توفري اجلو املالئم لعر�ض نتائج �أعمال املجموعات ومناق�شتها بكيفية تعتمد التعزيز
الإيجابي وت�سهم يف الإثراء املتبادل للتجارب واخلربات.
�أن�شطة البناء
تنجز �أن�شطة البناء يف بداية كل در�س ،وذلك عرب مراحل تتمثل فيما يلي:
 .1تقدمي الو�ضعية :يتم االنطالق من و�ضعية – م�س�ألة م�ستقاة من احلياة اليومية للمتعلم(ة) ،بحيث يقدم الأ�ستاذ(ة)
امل�س�ألة ب�شكل يظهر فيه امل�شكل وا�ضحا بالن�سبة للمتعلم(ة) من حيث داللة امل�س�ألة ،حتى يتمكن من الت�أمل يف حل
ممكن لها .ت�سمى هذه املرحلة لدى الباحثني يف ديداكتيك الريا�ضيات مرحلة تفوي�ض امل�س�ألة وذلك للإ�شارة �إىل
جعل املتعلم(ة) يتبنى امل�س�ألة وي�صبح البحث عن حلها من م�س�ؤوليته.
 .2مرحلة البحث :خالل هذه املرحلة يبحث املتعلم(ة) عن احلل �سواء مبفرده �أو ثنائيا �أو يف جمموعات .فهو يواجه
حتديا �أو عائقا ،بحيث ال يتمكن من الإجابة عن امل�س�ألة باالهتمام فقط مبا ينتظره الأ�ستاذ (ة) منه ،بالرجوع �إىل
و�ضعيات م�شابهة .بل عليه �أن ينتج �أفعاال ،و�أن يختار ا�سرتاتيجية و�أن يغريها يف حالة الإخفاق ،فهو ينمي
معارفه ويبني معارف جديدة على �شكل �أدوات مفيدة ملحاولة �إيجاد حل للم�س�ألة املطروحة ،وهو ما يعني ب�أن
امل�س�ألة املقرتحة ينبغي �أن تختار ب�شكل توفر فيه املفاهيم �أو املهارات ،باعتبارها مو�ضوع التعلم ،الأدوات الأكرث
جناعة لإيجاد احلل.
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ويكون دور الأ�ستاذ(ة) يف هذه املرحلة متمثال يف حتليل �إجراءات املتعلمني ومالحظة ال�صعوبات التي يواجهونها،
ويقدم امل�ساعدة فيما يتعلق ببع�ض املعطيات دون �إعطاء اجلواب عن الـم�س�ألة الـمطروحة.
 .3مرحلة اال�ستثمار اجلماعي :خالل هذه املرحلة اجلماعية ،يقدم املتعلمون نتائج خمتلف �أعمالهم ،حيث تدون
كل الأجوبة ال�صحيحة منها وغري ال�صحيحة.
كما يقدم املتعلمون �أراءهم حول خمتلف الأعمال ويتفقون مب�ساعدة الأ�ستاذ(ة) ملعرفة �إذا كانت خمتلف احللول �صحيحة
�أم ال .وهنا تتجلى �أهمية اختيار امل�س�ألة التي توفر �إمكانية التقومي الذاتي.
ويتم االنتباه خالل املناق�شة �إىل امل�صطلحات والتعابري امل�ستعملة من �أجل تعويد املتعلمني على ا�ستخدام امل�صطلحات
ال�صحيحة وذلك من �أجل ت�سهيل التوا�صل.
� .4أن�شطة الرتيي�ض
تنجز هذه الأن�شطة خالل املرحلة الثانية من كل در�س حيث ي�ستعمل املتعلم كرا�سته .يف مرحلة الرتيي�ض تتم تعبئة
جمموعة من املكت�سبات التي تكون مدجمة ولي�ست جممعة .وتكون الو�ضعية املقرتحة موجهة نحو �إجناز مهمة ذات داللة
وذات بعد اجتماعي من حيث ارتباطها باحلياة اليومية للمتعلم(ة) ،كما تكون جديدة لديه ،ذلك �أن هذه اخلا�صية متكن من
التمييز بني التمرين الذي ي�ستدعي تطبيق قاعدة �أو تقنية معينة ،وبني حل م�س�ألة حيث يتم التمرن على الكفاية .فلي�س هناك
مترن على الكفاية �إال �إذا كانت امل�س�ألة املطلوب حلها تتطلب تعبئة جمموعة من املعارف والقواعد والعمليات وال�صيغ،
والتي حتتم على املتعلم(ة) اختيار تلك التي تفيد يف �إيجاد حل امل�س�ألة.
� .5أن�شطة اال�ستثمار والتقومي
بعد �أن�شطة البناء والرتيي�ض تخ�ص�ص ح�ص�ص لإجناز �أن�شطة اال�ستثمار والتقومي وهي �أن�شطة على �شكل متارين وم�سائل
موجهة لتوظيف وا�ستثمار املكت�سبات يف و�ضعيات مالئمة ،ت�سمح للمتعلم من الت�أكد من مدى بلوغ النتائج املرجوة .وهي
�أن�شطة مرتبطة بتقومي ت�شخي�صي وتكويني من �أجل ت�أمني ال�سري املتدرج.
ت�سمح هذه الأن�شطة بك�شف م�ستوى التعلم ،وت�شخي�ص ال�صعوبات وعوامل التعرث من خالل جمع املعطيات عن كفايات
املتعلم(ة) وعن الإجراءات البيداغوجية املتبعة ،مما �سيمكن الأ�ستاذ(ة) من معاجلة ال�صعوبات والتعرثات عن طريق
تنظيم للدعم ،بحيث يقوم بتعديل بع�ض تدخالته وممار�ساته التعليمية وت�صحيحها ،وبت�شخي�ص جوانب الدعم املالئمة لكل
جمموعة مبا يف ذلك دعم املتفوقني واملتفوقات مبا ينا�سب.
اقرتحنا �سبال لتنفيذ ا�سرتاتيجية التقومي والدعم اعتمادا على ت�صور جديد للتقومي باعتباره �إجراء �شامال لكافة مراحل
التعلم وم�سارا التخاذ القرار من �أجل التحكم يف العمليات الرتبوية� ،إذ ال تعزى النتائج يف هذا الت�صور للأطفال و�إمنا
لل�سريورة الرتبوية برمتها.
وهكذا فالتقومي ميكن من احل�صول على معلومات حول تعلم الأطفال ،بوا�سطة �إعداد �أدوات جلمع املعطيات التي تتيح
للأ�ستاذ(ة) �إمكانية اتخاذ قرار التعديل �أو الت�صحيح والذي ين�صب يف �إطار هذا الت�صور على الو�ضعية البيداغوجية �أكرث
مما يرتبط مب�ستوى مهارات وقدرات املتعلمني .وهكذا يتم تقومي املمار�سات واملقاربات الرتبوية لتح�سني جناعة العمل
الرتبوي من �أجل توفري الدعم املالئم لكل حالة ويف الوقت املنا�سب.
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يقت�ضي التقومي مالحظة م�ستمرة ترمي �إىل االهتمام بالكيفية التي يت�رصف بها املتعلم(ة) خالل الأن�شطة ،مبعنى
مالحظة املتعلم واملتعلمة داخل و�ضعيات التعلم بعيدا عن كل هدف يرمي �إىل تدوين نقط �أو درجات وحكم نهائي يل�صق
باملتعلم �أو املتعلمة ،وذلك من �أجل ك�شف تعرثاته و�أخطائه ،ال�شيء الذي يتيح للأ�ستاذ �أو الأ�ستاذة �إمكانية حتليل �أ�سبابها
واتخاذ الإجراءات الكفيلة مب�ساعدة املتعلم واملتعلمة على جتاوز تعرثاته.
وهكذا يبا�رش الأ�ستاذ(ة) التقومي الرتبوي كما يلي:
❏ بالرتكيز على �سريورة التعلم بدل االهتمام بالنتائج.خالل و�ضعيات التعلم التي تتيح للمتعلمني فر�ص التمرن
بانتظام داخل �سياق حقيقي.
❏بطرح �أ�سئلة على املتعلمني �أثناء قيامهم بالن�شاط.
❏ مبطالبة املتعلم �أو املتعلمة بو�صف حماوالته والتعبري عن جهوده كلما كان ذلك ممكنا.
❏ بالرتكيز على تطوره وما يحققه من تقدم مقارنة مع قدراته الأولية ولي�س مع �إمكانية جمموع �أطفال الق�سم الذي
ينتمي �إليه ،حيث �سيتم التحقق من ذلك التطور بوا�سطة عينة من الأعمال املنجزة.
 .1خطة تقومي الكفايات
لتقومي الكفايات ال ينبغي طرح �س�ؤال املعارف .ينبغي اقرتاح مهمات معقدة ،وانتظار ما �إذا كان املتعلم �سيمثلها
ويواجهها وينجح يف �إجنازها عن طريق تعبئة معارفه .وهكذا ف�أح�سن طريق للتو�صل �إىل ذلك هو �إدماج التقومي داخل
العمل اليومي للق�سم .ذلك �أن تقومي الكفايات يتمثل يف مالحظة املتعلمني خالل العمل ،و�إ�صدار حكم عن الكفايات عند
بنائها� ،أي خالل و�ضعيات التعلم .وهو ما يفرت�ض نظرة فاح�صة عن عنا�رص الكفايات وعن املوارد املعب�أة .وهكذا يتم
تقومي الكفايات عن طريق تنظيم و�ضعيات مالئمة ومن�سجمة جتنبا لل�صدفة يف الإجناز� ,إذ ال يتالءم تقومي الكفايات مع
منوذج التقومي املتمركز حول املعارف بوا�سطة �أ�سئلة وامتحانات يكون مو�ضوعها هو امل�ضامني.
يتمثل تقومي الكفايات ،يف مطالبة املتعلم ب�إجناز �أن�شطة معقدة مثل حل م�س�ألة ،مبعنى تقدمي و�ضعية تنتمي ل�صنف
الو�ضعيات املحددة للكفاية .ثم مالحظة كيفية عمل املتعلم داخل هذه الو�ضعية وحتليل ما تو�صل �إليه خالل معاجلة
الو�ضعية-امل�س�ألة ،من زوايا متعددة ح�سب موا�صفات �أو معايري نرتقب �أن تكون حا�رضة يف �سريورة التعلم ويف نتيجته.
فاملعيار هو اجلودة التي ننتظر �أن تتوفر يف �إنتاج املتعلم(ة) ،وكل معيار هو نظرة خا�صة يكونها الأ�ستاذ(ة) عن �إنتاج
املتعلم(ة).
فاملعايري املوجهة نحو �أفعال املتعلم(ة) ت�سمح بتقومي ال�سريورات املعتمدة خالل �إجناز املهمة ،مثل اختيار التقنية �أو
الطريقة� ،أو اختيار العملية �أو الأداة� ،أو تعبئة املعارف .فهذه املعايري متمركزة حول الكفايات التي ينبغي �شحذها للنجاح
يف املهمة املقرتحة .وميكن التمييز بني املعايري الأ�سا�سية ومعايري الإتقان.
املعايري الأ�سا�سية  :وهي جمموع املعايري التي ميكن االنطالق منها يف احلكم على جناح املتعلم �أو ف�شله يف �إجناز مهمة ما.
معايري الإتقان :وهي املعايري التي ميكن االنطالق منها يف حتديد م�ستوى الإجناز الذي حققه كل متعلم(ة) ،وبالتايل
الرتتيب الذي يحتله كل واحد منهم .وذلك من �أجل ت�صنيفهم �إىل فئة املتفوقني وفئة الذين مازالوا يف حاجة �إىل دعم.
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ومن بني املعايري املرتبطة بكفاية ريا�ضياتية مثل «حل م�س�ألة»:

معايري الإتقان

املعايري الأ�سا�سية
� : C1إبراز فهم الو�ضعية – امل�س�ألة.

 : C4الدقة.

 : C2تعبئة املعارف الريا�ضياتية املالئمة.

 : C5الإنتاج ال�شخ�صي.

 : C3بلورة حل منا�سب للو�ضعية – امل�س�ألة.

 : C6ا�ستعمال الأدوات مبراعاة الإكراهات.

كما �أنه ميكن اعتماد معايري ثابتة �صاحلة لل�سنة الدرا�سية ككل مثل:
«و�ضوح امل�صطلحات» « دقة احل�سابات» «ان�سجام التربيرات» « ا�ستعمال الأداة املالئمة» « �إعداد ت�صميم للحل».
يف غالب الأحيان ال يكفي االعتماد على معايري لتقومي مدى اكت�ساب كفاية من قبل املتعلم(ة)� ،إذ ينبغي بالإ�ضافة �إىل
ذلك اللجوء �إىل بع�ض امل�ؤ�رشات التي جتعل املعايري �إجرائية ،ذلك �أن املعيار ذو طابع عام وجمرد� ،أما امل�ؤ�رش فهو
عالمة قابلة للمالحظة ،وميكن اللجوء �إىل عدة م�ؤ�رشات للت�أكد من مدى احرتام معيار معني.
ميكن تدقيق املعايري بربط كل معيار مب�ؤ�رشات حتى يكون قابال للمالحظة� ،إذ �أن املعيار كيفي.
ت�سمح امل�ؤ�رشات بتعرف مدى اكت�ساب الكفاية من قبل املتعلمني .ومن �أمثلة عتبات التحكم:
❏ النجاح يف و�ضعيتني من ثالث،
❏ النجاح بن�سبة  70يف املئة يف كل و�ضعية من خالل منح كل معيار من املعايري عددا معينا من النقط،
❏ احل�صول على الأقل على  60يف املئة من النقط بالن�سبة للمعايري الأ�سا�سية.
وميكن القول ب�أن التحكم يف املعيار قد مت من طرف املتعلم(ة) ،حني ينجح يف الإجابة عن ثلثني من بنود املعيار،
والبند قد يكون �س�ؤاال �أو عملية ينبغي �إجنازها� ،أو عمال ينبغي القيام به...وهكذا فكل كفاية تتطور وتكت�سب من قبل
املتعلم(ة) من خالل عدة �إجنازات �سواء كانت �شفوية �أو كتابية �أو �أفعاال يتم القيام بها .ولهذا ينبغي التعامل مع كل كفاية
يف �شموليتها.
واعتبارا لأن �شبكة التقومي هي �أداة لتحديد نوعية التعلمات ومدى اكت�ساب الكفايات من قبل املتعلمني .وحتديد املتعلمني
الذين مازالوا يف حاجة �إىل دعم ،من حيث عدم اكت�سابهم للكفايات ،ف�إن التعامل مع هذه ال�شبكة يتم بو�ضع عالمة يف
خانة مكت�سب عندما ينجح املتعلم بن�سبة  90يف املئة من الو�ضعيات املرتبطة بالكفاية امل�ستهدفة� ،أو و�ضع عالمة(*) يف خانة
« يف طريق االكت�ساب» عندما ينجح املتعلم بن�سبة  50يف املئة من الو�ضعيات املرتبطة بالكفاية امل�ستهدفة� ،أو و�ضع عالمة
يف خانة « غري مكت�سب» عندما ينجح املتعلم بن�سبة �أقل من  50يف املئة من الو�ضعيات املرتبطة بالكفاية املعنية.
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 .2بلورة خطة الدعم
�إذا كانت وظيفة التقومي هي ت�شخي�ص الثغرات والعوائق التي تعرت�ض عملية التعلم ف�إن الدعم هو الإجراء الرتبوي
الت�صحيحي ،الذي �سيعمل على جتاوز تلك الثغرات .ذلك �أن عالقة التقومي بالدعم قوية ،حيث �إن الدعم الرتبوي ال
ميكنه �أن ي�ستغني عن نتائج التقومي.
والدعم هو جمموعة من الإجراءات واال�سرتاتيجيات الرتبوية التي تهدف �إىل ت�صحيح ثغرات التعليم والتعلم ،وذلك
من �أجل تقلي�ص الفارق بني النتائج املخططة وما حتقق منها فعال.
يف �أفق متكني الأ�ساتذة والأ�ستاذات من �أدوات تعودهم على �إجراءات الدعم حتى ت�صبح �سلوكا تلقائيا وعاديا ،ومكونا
مندجما يف العملية التعليمية ،التعلمية ،نقدم حتديد جدولة زمنية لعمليات الدعم وكيفية �إجنازه و�أ�ساليبه:
بعد ك�شف م�ستوى التعلم وت�شخي�ص الثغرات وعوامل التعرث يتخذ الأ�ستاذ(ة) قرارا للدعم وفق ما يلي:
❏دعم م�ستمر يتم مبوازاة مع �أن�شطة التعلم ويف �شكل تدخالت �آنية للتثبيت والإغناء و�سد الثغرات وغريها ،ويخ�ص
هذا النوع من الدعم خمتلف �أن�شطة التعلم .كما ميكن اللجوء �إىل طرق لدعم التعلم تنبني على الت�صحيح الذاتي
حيث يوجه الأ�ستاذ(ة) املتعلمني واملتعلمات وهم يراجعون �إجنازاتهم ق�صد الت�أكد من �صحتها واكت�شاف الأخطاء
الواردة فيها وت�صحيحها.

❏دعم تابع للتقومي التكويني الذي يقوم به الأ�ستاذ(ة) ،ويتجلى هذا النوع يف الأن�شطة الداعمة لكل در�سني،التي
تتم خالل احل�صة اخلام�سة من ح�ص�ص الأ�سبوع الرتبوي .وكذلك يف �أن�شطة الدعم والإغناء التي تنجز خالل
الأ�سبوع اخلام�س من كل وحدة.
�أ.الأن�شطة التهييئية:
نقرتح �أن�شطة متنوعة تنجز خالل الأ�سبوع الأول من ال�سنة الدرا�سية بهدف �إجراء تقومي ت�شخي�صي ودعم عالجي
ملهارات وقدرات املتعلمني واملتعلمات يف املحاور الأ�سا�سية ملكونات منهاج الريا�ضيات لل�سنتني الأوىل والثانية للتعليم
االبتدائي ،لالنطالق منها كمكت�سبات �أولية.
ب�.أن�شطة التقومي والدعم والتوليف:
وتنجز هذه الأن�شطة خالل الأ�سبوع اخلام�س من كل وحدة ،وهي ت�ستهدف دعم مكت�سبات املتعلم(ة) من احل�ص�ص
ال�سابقة حتقيقا ملبد�إ الإن�صاف ،وترتكز على نتائج التقومي وعلى معرفة الأ�ستاذ(ة) باملتعلم(ة) ،حيث تتم برجمتها بعد
الوقوف على تعرثاته عرب حتقيق دقيق للأخطاء املتكررة يف الإجنازات ور�صد النجاحات باعتبارها نقط قوة ميكن
االرتكاز عليها لبناء باقي الأن�شطة .وتكت�سي هذه الأن�شطة �أهمية كبرية بالن�سبة للمتعلم(ة)� ،إذ متكنه من الإح�سا�س بتحقيق
النجاح لنف�سه مع ال�شعور باالنتماء جلماعة الق�سم ،ويف هذا ال�سياق تلعب كتيبات التمارين دورا �أ�سا�سيا وفعاال.
كما تخ�ص�ص هذه الفرتة للتوليف بني املفاهيم و�/أو التقنيات و�/أو املهارات املقدمة يف الدرو�س ال�سابقة ،بهدف م�ساعدة
املتعلم(ة) على �إدراك العالقات والرتابطات بني املوارد املدرو�سة وا�ستنتاج تكاملها .ومن املفيد �أن تعمل هذه املرحلة
كذلك على الربط والتوليف بني م�ستويات تفكري املتعلم(ة) ،وا�سرتاتيجيات ا�شتغاله على نف�س الو�ضعية و�أن تدربه بكيفية
تدريجية على دمج املوارد للنجاح يف حل و�ضعيات مركبة .كما ت�ستغل بع�ض ح�ص�صها يف تقومي ودعم خمتلف التعلمات.
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بعد تقدمي  4درو�س ح�سب ال�صيغة الأوىل ،و 8درو�س ح�سب ال�صيغة الثانية ،يخ�ص�ص �أ�سبوع للتقومي والدعم
وتوليف التعلمات يتمحور حول جمموع الدرو�س ،على �أن يتم الرتكيز على ما ك�شف التقومي �أن املتعلمني واملتعلمات
مل يتمكنوا منه ب�شكل كلي ،وي�ستفيد من �أن�شطة هذا الأ�سبوع جميع املتعلمني .وينبغي اختيار الأن�شطة التي �سيتم الرتكيز
عليها بناء على نتائج التقوميات التي تدون يف بطاقات التقومي الفردية املدرجة يف كرا�سة املتعلم واملتعلمة على هام�ش
كل ن�شاط تقوميي .تتم تعبئة البطاقات تدريجيا بعد �إجناز �أن�شطة التقومي اخلا�صة بكل در�س .وي�ستح�سن تفريغ نتائج
التقوميات الفردية يف بطاقة التفريغ التي �أدرجت يف نهاية كل وحدة بالكرا�سة ،حتى يتمكن الأ�ستاذ(ة) من تعبئة وتفريغ
ويكون يف �ضوء هذه النتائج �صورة �شمولية عن حاجات الدعم وعن الأن�شطة التي ينبغي
كل البطاقات مع نهاية الوحدة ُ
الرتكيز عليها خالل هذا الأ�سبوع.
يتم ملء البطاقة الفردية للتقومي بو�ضع عالمة يف �إحدى خانات نتائج التقومي ،وهي:
❏ «�أ» وتعني مكت�سب،

❏ «ب»وتعني يف طريق االكت�ساب،

❏ «ج» وتعني غري مكت�سب.
يتم �إح�صاء عنا�رص التقومي وتدوينها يف بطاقة تفريغ نتائج التقوميات مبلء تكرار كل عن�رص من ال�شبكة.
�ستعطى الأولوية يف اختيار الأن�شطة للعنا�رص التي �سجلت �أعلى التكرارات يف خانة «غري مكت�سب».
بعد �إجناز �أن�شطة الدعم اجلماعي تتوج بتقومي يهدف �إىل حتديد �رشيحة املتعلمني التي مازالت يف حاجة �إىل م�ساعدة.
تخ�ص�ص ح�ص�ص للدعم ،ت�ستفيد منها �رشيحة املتعلمني واملتعلمات التي ك�شفت الأن�شطة التقوميية �أنها يف حاجة �إىل
دعم .ينظم على �شكل �ألعاب تربوية ملا لها من مزايا تربوية وما حتققه من �رشوط التعلم الناجح �إذا ما �أخذ الأ�ستاذ(ة) بعني
االعتبار مبادئ االنخراط الفعال.
كما تنظم ح�ص�ص الأ�سبوع التالية على �شكل ور�شات تربوية متكن املتعلمني من مزاولة �أعمال جماعية �أو يف جمموعات
تتيح لهم فر�ص التبادل والتفاعل فيما بينهم و�إعادة النظر يف معارفهم ال�سابقة وت�صحيح �أخطائهم ،والتوا�صل فيما بينهم.
كما متكن الأ�ستاذ(ة) من تنويع �أ�ساليب التن�شيط وتوجيه الأطفال كل ح�سب م�ستوى تعلمه .يعمل باقي الأطفال يف
ا�ستقاللية حول �أدوار �أو مهمات معينة لتقوية و�إغناء بع�ض التعلمات� .إن تنظيم الور�شات الرتبوية والألعاب الرتبوية
هو اجلواب اجليد لتنظيم الدعم اخلا�ص بكيفية فعالة بالن�سبة للأطفال الذين يواجهون �صعوبات و بالن�سبة لباقي الأطفال.
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 .5الربنامج الدرا�سي لل�سنة الثالثة
املجاالت

املوا�ضيع

�أهداف التعلم
✺ ي�سمي الأعداد من � 101إلى  999ويمثلها،ويكتبها بالأرقام وبالحروف؛

✺ يفكك �أعدادا من ثالثة �أرقام (مئات ،ع�شرات� ،آحاد) مثال 475=400+70+5 :؛
الأعداد من � 0إىل 999

قراءة وكتابة ومقارنة
وترتيب

✺يعد تزايديا �أو تناق�صيا بم�ضاعفات العدد  10والعدد  100ابتداء من عدد معطى
من ثالثة �أرقام؛
✺يحدد رقم الوحدات ورقم الع�شرات ورقم المئات وعدد الوحدات وعدد
الع�شرات وعدد المئات في عدد معلوم في نطاق الأعداد من � 0إلى 999؛
✺ يجد �أعدادا ناق�صة في مت�سل�سلة عددية في نطاق الأعداد من � 0إلى 999؛
✺يوظف التقنية االعتيادية للجمع باحتفاظ وبدونه في نطاق الأعداد ال�صحيحة
الطبيعية من � 0إلى 999؛
✺يجد الأعداد الناق�صة في عملية جمع منجزة باحتفاظ في نطاق الأعداد من 0
�إلى 999؛
✺ي�ضبط جدول الطرح �إلى 18-9؛

اجلمع والطرح يف نطاق ✺ي�ضع وينجز عملية الطرح لعددين �أحدهما مكون من ثالثة �أرقام والآخر
الأعداد من � 0إىل 999
مكون من رقمين �أو ثالثة �أرقام با�ستعمال التقنية االعتيادية؛
✺يجد الأرقام الناق�صة في عملية طرح منجزة؛

الأعداد

✺يكت�شف الخط�أ في عملية جمع �أو طرح ويف�سر من�ش�أه وي�صححه؛

واحل�ساب

✺يحدد العملية الواجب �إجرا�ؤها في و�ضعية م�س�ألة معينة (الجمع ،الطرح)؛

✺يحل و�ضعية م�س�ألة بتوظيف الجمع �أو الطرح في نطاق الأعداد من � 0إلى 999؛
✺يوظف التقنية االعتيادية لل�ضرب لح�ساب جداء عددين في نطاق الأعداد
ال�صحيحة الطبيعية من � 0إلى ( 999جداء عددين ،الأول مكون من � 3أرقام
والثاني مكون من رقم واحد ،وجداء عددين كالهما مكون من رقمين)؛

✺يوظف قاعدة ال�ضرب في  10وفي  100في نطاق الأعداد من � 0إلى 999؛
لح�ساب جداءات دون �إجراء العملية؛

ال�رضب يف عدد مكون
رقم واحد يف نطاق
الأعداد من � 0إىل 999

✺يجد الأرقام الناق�صة في عملية �ضرب منجزة؛

✺يكت�شف الخط�أ في عملية �ضرب ويف�سر من�ش�أه وي�صححه؛

✺يخمن النتيجة التقريبية لجداء عددين( .مثال جداء العددين  9و  ، 36هل هي
قريبة من � 360 :أو � 80أو )400؛

✺يحدد العملية الواجب �إجرا�ؤها في و�ضعية م�س�ألة معينة (الجمع ،الطرح،
ال�ضرب)؛
✺يحل و�ضعية م�س�ألة بتوظيف التقنية االعتيادية لل�ضرب في نطاق الأعداد
ال�صحيحة الطبيعية من � 0إلى .999
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✺يتعرف العدد  1000ويوظفه.

✺يتعرف الأعداد (من � 0إىل  )9999ت�سمية وكتابة بالأرقام وباحلروف؛
✺ميثل الأعداد ال�صحيحة الطبيعية (من � 0إىل )9999

✺يقارن الأعداد ال�صحيحة الطبيعية (من � 0إىل  )9999ويرتبها تزايديا وتناق�صيا؛

الأعداد من � 0إىل ✺ :9999يحدد موقع عدد على م�ستقيم مدرج بالع�رشات والمئات والآالف؛
قراءة وكتابة ومقارنة ✺يحدد رقم الوحدات وعدد الوحدات،رقم الع�رشات وعدد الع�رشات،رقم
وترتيب
املئات،وعدد املئات ورقم الآالف وعدد الآالف ،يف �أعداد معلومة؛ ومييز بينها.
✺ي�ؤطر عددا بالع�رشات �أو املئات �أو الآالف؛

✺يعد بالع�رشات وباملئات وبالآالف ،تزايديا وتناق�صيا؛

✺يقارن عددين طبيعيني يف كتابات خمتلفة يف نطاق الأعداد من � 0إىل 9999؛

✺يخمن �أعدادا ناق�صة يف �سل�سلة �أعداد معطاة.
✺يوظف التقنية االعتيادية للجمع باحتفاظ وبدون احتفاظ حل�ساب جمموع
عددين �أو �أكرث يف نطاق الأعداد من � 0إىل 9999؛

الأعداد
واحل�ساب

اجلمع يف نطاق الأعداد
من � 0إىل  :9999التقنية
االعتيادية

✺ي�ستعمل خا�صيات التبادلية والتجمعية للجمع يف ح�ساب جمموع �أكرث من عددين؛
✺يكت�شف اخلط�أ يف عملية جمع ويف�رسه ويقوم بت�صحيحه؛

ويكمل ح�ساب المجموع؛
✺يحدد الأرقام الناق�صة يف عملية جمع ُ

✺يحل و�ضعية م�س�ألة مرتبطة بالنقود بتوظيف اجلمع يف نطاق الأعداد من 0
�إىل 9999؛
✺يحل و�ضعية م�س�ألة بتوظيف اجلمع يف نطاق الأعداد من � 0إىل .9999

✺يوظف التقنية االعتيادية للطرح باحتفاظ وبدون احتفاظ حل�ساب فرق عددين
يف نطاق الأعداد من � 0إىل 9999؛
✺يحدد الأرقام الناق�صة يف عملية طرح ويكمل ح�ساب الفرق؛
الطرح يف نطاق الأعداد
✺يكت�شف اخلط�أ يف عملية طرح ويف�رسه ويقوم بت�صحيحه؛
من � 0إىل  :9999التقنية
✺يحدد العملية الواجب �إجرا�ؤها يف و�ضعية م�س�ألة معينة( اجلمع ،الطرح)؛
االعتيادية
✺يحل و�ضعية م�س�ألة مرتبطة بالنقود بتوظيف اجلمع يف نطاق الأعداد من 0
�إىل 9999؛
✺يحل و�ضعية م�س�ألة بتوظيف اجلمع يف نطاق الأعداد من � 0إىل .9999
✺يتعرف قاعدة ال�رضب يف  1000ويوظفها حل�ساب اجلداء دون القيام بالعملية.
✺يوظف التقنية االعتيادية لل�رضب يف ح�ساب جداء عددين الأول مكون من
ال�رضب يف عدد مكون من رقمني �أو ثالثة �أرقام ،والثاين مكون من رقم �أو رقمني؛
رقمني يف نطاق الأعداد ✺يحدد الأرقام الناق�صة يف عملية �رضب ويتمم ح�ساب اجلداء؛
من � 0إىل  :9999التقنية ✺يكت�شف اخلط�أ يف عملية �رضب ويف�رسه ويقوم بت�صحيحه؛
االعتيادية
✺يحل و�ضعية م�س�ألة مرتبطة بالنقود بتوظيف ال�رضب يف �إطار الأعداد من 0
�إىل.9999
✺يحل و�ضعية م�س�ألة بتوظيف ال�رضب يف �إطار الأعداد من � 0إىل .9999
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الق�سمة  :تقديم

✺يتعرف مفهوم الق�سمة من خالل و�ضعيات التوزيع بالت�ساوي وغريه؛

✺ي�ستنتج عالقة الق�سمة بال�رضب؛

✺يح�سب اخلارج امل�ضبوط بتوظيف تقنيات و�سيطية  :اجلمع املتكرر �أو الطرح
الق�سمة :
ح�ساب الخارج الم�ضبوط املتكرر .امل�ستقيم العددي .التوزيع بالت�ساوي؛
الق�سمة  :على عدد
من رقم واحد
الأعداد الك�سرية  :تقديم
قراءة وكتابة

✺يح�سب خارج ق�سمة عدد مكون من رقمني على عدد مكون من رقم واحد؛
✺يتعرف الك�سور(
ويقر�أها ويكتبها باحلروف؛

)ك�أجزاء مت�ساوية من الوحدة،

✺يتعرف علىك�سور ب�سيطة متثل عدة �أجزاء مت�ساوية من الوحدة باعتماد
النمذجة( ،تلوين ر�سوم مبيانية).
✺يتعرف ك�سورا ب�سيطة متكافئة؛

الأعداد الك�سرية :
مقاربة وترتيب

✺يقارن ك�رسا مع العدد1؛

✺يقارن ك�رسيني لهما نف�س املقام؛
✺يرتب ك�سورا لها نف�س املقام.

الأعداد
واحل�ساب

✺يختزل �أعدادا ك�رسية قابلة لالختزال؛

✺يح�سب جمموع ك�سور لها نف�س املقام باعتماد النمذجة؛
جمع الأعداد الك�سرية

✺ ي�ستنتج �أن جمموع جميع الأجزاء الك�رسية ي�ساوي وحدة كاملة؛
✺يح�سب جمموع عددين ك�رسيني لهما نف�س املقام؛

✺يحل و�ضعية م�س�ألة بتوظيف جمع الأعداد الك�رسية التي لها نف�س املقام.
✺يح�سب فرق ك�سور لها نف�س املقام باعتماد النمذجة؛
طرح الأعداد الك�سرية

نحو التنا�سبية :
العالقات العددية

✺يح�سب فرق عددين ك�رسيني لهما نف�س املقام؛

✺يحل و�ضعية م�س�ألة بتوظيف طرح الأعداد الك�رسية التي لها نف�س املقام
✺يتعرف بكيفيات خمتلفة العالقات  « :ي�ضيف« ».....ي�رضب،»....
«يطرح »....وعك�سها؛
✺ميلأ جداول با�ستخدام هذه العالقات.

✺يحل معادالت مبتغري واحد (فراغ)� ،إيجاد العدد الناق�ص :

25 -...=17 ،7 +..=18
تقديم التنا�سبية:
جدول �أعداد متنا�سبة

✺يتعرف جدول �أعداد متنا�سبة؛
✺ميلأ جدول �أعداد متنا�سبة؛

✺ميثل و�ضعية �أعداد متنا�سبة بوا�سطة ر�سم مبياين.
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التوازي والتعامد

✺يتعرف التوازي والتعامد؛

✺ين�شىء م�ستقيمني متوازيني �أو متعامدين با�ستعمال الأدوات الهند�سية املنا�سبة.

✺يتعرف الزوايا؛
الزوايا

✺مييز �أنواع الزوايا با�ستعمال الأدوات الهند�سية املتا�سبة (الزاوية القائمة،
احلادة ،املنفرجة؛
✺ين�شىء زوايا با�ستعمال الأدوات الهند�سية.
✺يتعرف مفهوم املحيط؛

محيط المربع والم�ستطيل ✺يح�سب حميط املربع وامل�ستطيل؛
✺يحل و�ضعية م�س�ألة بتوظيف قاعدة ح�ساب حميط امل�ستطيل وحميط املربع.

الهند�سة

المج�سمات وخا�صياتها

✺ي�صف املج�سمات االعتيادية (املكعب ،الكرة ،الأ�سطوانة ،متوازي
امل�ستطيالت) وخا�صياتها،
✺ي�صنف املج�سمات االعتيادية ويقارنها.
✺يتعرف �أنواع املثلثات وي�صنفها؛

✺ي�صف خا�صيات خمتلف �أنواع املثلثات (قائم الزاوية ،مت�ساوي ال�ساقني،
المثلثات  :ت�صنيف و�إن�شاء
مت�ساوي الأ�ضالع ،خمتلف الأ�ضالع).
✺ين�شىء املثلثات مبعرفة �أبعادها ،با�ستعمال الأدوات الهند�سية املنا�سبة.

التماثل المحوري

القيا�س

✺ين�شىء مماثل �شكل بالن�سبة ملحور معلوم؛

✺يوظف التماثل لر�سم مماثل �شكل با�ستعمال الرتبيعات.
✺يتعرف الكرة والقر�ص والدائرة؛

الكرة والقر�ص والدائرة

✺يدرك خا�صيات القر�ص والدائرة؛

قيا�س الأطوال (�أجزاء
المتر
)dm,cm,mm,m

✺يوظف وحدات قيا�س الأطوال (املرت و�أجزا�ؤه)؛

قيا�س الأطوال (�أجزاء
المتر وم�ضاعفاته
)dm,cm,mm,km
قيا�س الكتل الكيلوغرام
و�أجزا�ؤه
قيا�س الكتل الكيلوغرام
م�ضاعفاته
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✺يتعرف حمور متاثل �شكل هند�سي بوا�سطة الطي والتقطيع ،وير�سمه؛

✺ين�شىء الدائرة والقر�ص مبعرفة املركز وال�شعاع.
✺يتعرف العالقات بني وحدات قيا�س الأطوال؛
✺يقارن قيا�سات الأطوال.

✺يوظف وحدات قيا�س الأطوال (املرت وم�ضاعفاته)؛
✺يتعرف العالقات بني وحدات قيا�س الأطوال؛
✺يقارن قيا�سات الأطوال.

✺يوظف وحدات قيا�س الكتل (الكيلوغرام و�أجزا�ؤه)؛

✺يتعرف العالقات بني وحدات قيا�س الكتل ويقارنها.
✺يوظف وحدات قيا�س الكتل (الكيلوغرام امل�ضاعفات والأجزاء)؛
✺يخمن ويقارن قيا�سات الكتل؛

✺يتعرف العالقات بني وحدات قيا�س الكتل.

✺يقر�أ ال�ساعة العقربية والرقمية بالدقائق والثواين؛
الزمن

✺يحدد العالقة بني وحدات قيا�س الزمن (اليوم الأ�سبوع ،ال�شهر ،ال�سنة العقد
والقرن)؛
✺مييز بني الوقت واملدة الزمنية؛

✺يجري حتويالت على وحدات قيا�س الزمن؛
✺يحل و�ضعية م�س�ألة مرتبطة بقيا�س الزمن.

✺يوظف وحدات قيا�س ال�سعة (اللرت و�أجزا�ؤه )l, dl, cl, ml :؛
قيا�س ال�سعة

✺يقارن قيا�سات ال�سعة؛

✺يحدد العالقات بني وحدات قيا�س ال�سعة؛

✺يحل و�ضعية م�س�ألة مرتبطة بقيا�س ال�سعة.

قيا�س الأطوال والكتل

✺يحدد العمليات الواجب �إجرا�ؤها حلل و�ضعية م�س�ألة مرتبطة بقيا�س الأطوال
والكتل وال�سعة؛
✺يحل و�ضعية م�س�ألة ب�إجراء عمليات ح�سابية با�ستعمال وحدات قيا�س الأطوال
والكتل وال�سعة.
✺ينظم ويعر�ض بيانات يف جدول �أو خمطط ع�صوي ()Bandes؛

تنظيم ومعالجة البيانات

✺يقر�أ وي�ؤول البيانات يف جدول خمطط ع�صوي؛

✺يحل م�سائل عن طريق قراءة وت�أويل بيانات واردة يف جدول �أو خمطط
ع�صوي.
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 .6التوزيع ال�سنوي لربنامج ال�سنة الثالثة:

الأ�سدو�س الأول
الأ�سابيع الوحدات

الأعداد واحل�ساب

�أ�سبوع التقومي الت�شخي�صي للمكت�سبات والدعم اال�ستدراكي

1

الأعداد من � 0إىل  : 999قراءة وكتابة
ومقارنة وترتيب

2
3

الهند�سة

الوحدة 1

اجلمع والطرح يف نطاق الأعداد
من � 0إىل 999

4

ال�رضب يف عدد مكون من رقم واحد
يف نطاق الأعداد من � 0إىل 999

5

الأ�شكال الهند�سية :
التوازي والتعامد

تقومي ودعم الوحدة الأوىل

6

قيا�س الأطوال
(�أجزاء المتر)

7
8
9

القيا�س

الوحدة 2

الأعداد من � 0إلى  : 9999قراءة
وكتابة ومقارنة وترتيب
الزوايا

الجمع في نطاق الأعداد من � 0إلى
 : 9999التقنية االعتيادية
تقومي ودعم الوحدة الثانية

10
11

الطرح في نطاق الأعداد من � 0إلى
 : 9999التقنية االعتيادية

12
13
14
15
16
17
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تنظيم ومعاجلة
البيانات

الوحدة 3

ال�ضرب في عدد مكون من رقمين
في نطاق الأعداد من � 0إلى : 9999
التقنية االعتيادية
تقومي ودعم الوحدة الثالثة
تقومي ودعم نهاية الأ�سدو�س الأول

الزمن

ينظم ويعر�ض
بيانات

الأ�سدو�س الثاين
الأ�سابيع الوحدات

الهند�سة

الأعداد واحل�ساب
الق�سمة  :تقديم

18
19
20

الوحدة 4

الق�سمة  :احل�ساب اخلارج امل�ضبوط

تعرف محيط
المربع الم�ستطيل

الأعداد الك�رسية  :تقدمي ،قراءة وكتابة

21

تقومي ودعم الوحدة الرابعة

22

قيا�س الكتل

23

الأعداد الك�رسية

24
25

الوحدة 5

جمع الأعداد الك�رسية
املثلثات :
ت�صنيف و�إن�شاء

28

طرح الأعداد الك�رسية

29

الق�سمة على عدد من رقم واحد

32

الكيلوغرام
وم�ضاعفاته

قيا�س الأطوال

تقومي ودعم الوحدة اخلام�سة

27

31

قراءة وت�أويل
بيانات

املج�سمات وخا�صياتها

26

30

القيا�س

تنظيم ومعاجلة
البيانات

الوحدة 6

التماثل املحوري

نحو التنا�سبية  :العالقات العددية

قيا�س ال�سعة
القر�ص والكرة
والدائرة

تقدمي التنا�سبية  :جدول �أعداد متنا�سبة

قيا�س الأطوال
والكتل

تقومي ودعم الوحدة ال�ساد�سة

33

تقومي ودعم �سنوي

34

�إجراءات نهاية ال�سنة
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اجلــزء الثالث:

تخطيط وتدبري احل�ص�ص الدرا�سية
�أ�سبوع التقومي الت�شخي�صي للمكت�سبات والدعم اال�ستدراكي

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
في �إطار الحر�ص على �إدماج ح�ص�ص لدعم التعلمات في الممار�سة البيداغوجية ،تم تخ�صي�ص الأ�سبوع الأول من
ال�سنة الدرا�سية لبرمجة ح�ص�ص التقويم الت�شخي�صي والدعم اال�ستدراكي من �أجل �إتاحة الفر�صة للأ�ستاذ(ة) لمالحظة
المتعلمين والمتعلمات �أثناء �إنجاز المهام المنوطة بهم .ليكون فكرة عامة عن ت�صرفاتهم واتجاهاتهم.
�إن الأن�شطة المقترحة في الكرا�سة لهذا الأ�سبوع ما هي �إال عينة محدودة لأن�شطة �سبق �أن مار�سها الطفل في
الم�ستويات ال�سابقة ،وعلى هذا الأ�سا�س ،يمكن اعتبار هذه الأن�شطة حافزا لإثارة ف�ضول المتعلم وتفكيره وذاكرته،
كما يمكن اعتبارها فر�صة تمكن الأ�ستاذ(ة) من ر�صد المكت�سبات والكفايات التي طورها كل متعلم ومتعلمة على حدة.
وبالإ�ضافة �إلى ت�شخي�ص مكت�سبات المتعلمين فيما يتعلق بمادة الريا�ضيات ،فمن المهم �أن يتم التركيز خالل هذا
الأ�سبوع على التقويم الت�شخي�صي للكفايات المتعلقة بـ :
❒ اكت�ساب منهجية تنظيم العمل،
❒ التعامل مع جمع وتنظيم المعلومات،
❒ ترجمة و�ضعية �إلى كتابة ريا�ضياتية والتعبير عنها ،و�إدراك الطرق المختلفة لحلها (ومن �ضمنها الطرق
ال�شخ�صية)،
❒ طريقة ت�صرف المتعلم خالل مواجهة م�س�ألة ما،
❒ مدى ثقته في مكت�سباته الأولية،
❒ مدى تعاونه مع زمالئه وم�ساهمته في البحث عن الحل،
❒ مدى تحكمه في قراءة الن�ص،
❒ مدى تقديمه لنتائج عمله،
❒ مدى طرحه لأ�سئلة.
كل هذه المعطيات المح�صل عليها تعتبر منبعا ثمينا للمعلومات التي �ستمكن الأ�ستاذ(ة) من تنظيم العمل في مجموعات
وفي ور�شات .ومن تكييف تدخالته مع واقع الق�سم وحاجات المتعلمين والمتعلمات.
موازاة مع الأن�شطة المنجزة داخل الق�سم يعمل الأ�ستاذ(ة) على تعويد الأطفال على �أ�ساليب وقواعد العمل �سواء
كان العمل فرديا �أو ثنائيا �أو في مجموعات �أو جماعيا .هذه الأ�ساليب والقواعد �سيتم كتابتها على بطاقات تل�صق
على الجدران ويتم التذكير بها و�إغنا�ؤها كلما دعت الحاجة �إلى ذلك ،و�إظهار مزاياها وجدواها في تنمية الكفايات
االجتماعية والتوا�صلية لدى المتعلمين .ونذكر ببع�ض القواعد  :احترام التوقيت  -الإن�صات الجيد  -احترام الر�أي
الآخر  -تداول الكلمة  -توزيع الأدوار داخل المجموعات  -التفاعل الإيجابي بين �أع�ضاء المجموعة  -البناء على
�أفكار الآخرين  -تجنب التكرار  -عدم احتكار الكلمة.
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�أن�شطة التقومي الت�شخي�صي للمكت�سبات والدعم اال�ستدراكي
الح�ساب الذهني:
• تقويم ت�شخي�صي في مدى تحكم المتعلم في جمع الأعداد �إلى حدود .9+9
• تقويم ت�شخي�صي في مدى تحكم المتعلم في طرح الأعداد �إلى حدود .18-9
• تقويم ت�شخي�صي في مدى تحكم المتعلم في �ضرب الأعداد �إلى حدود .9*9
• ت�سجيل الئحة المتعثرين من �أجل اال�شتغال على تح�سين �أدائهم ابتداء من هذا الأ�سبوع.
• كما يمكن تعديل البرنامج وفق الحاجات الحقيقية للمتعلمين.
❶ يكمل المتعلم(ة) ملء الجدول ويقر�أ كل عدد ويكتبه بالأرقام
�أو بالحروف �أو بكتابة عدد مئاته وع�شراته ووحداته المتبقية

�أو كتابة �ضربية وجمعية بالمئات والع�شرات والوحدات.

❷ يكمل المتعلم(ة) كل �سل�سلة �أعداد ب�إ�ضافة � 5أو � 10أو � 100أو

بطرح  20ثم يملأ بطاقات الأعداد بتوظيف الم�ستقيم العددي.

➌ ي�ضع المتعلم(ة) وينجز كل عملية.
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بات َوٱلدَّعْ ِم ٱ ِال ْس ِتدْرا ِك ِّي
خيص ِّي لِ ْل ُم ْك َت َس ِ
ويم ٱل َّت ْش ِ
أن ِشطة ٱل َّتق ِ
أُضيفُ إِلى أَ ْو أَ ْطرَ ُح مِنْ أَ ْو أَضْ ِربُ في ْٱلعَ دَ ِد عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة عَ دَ داً م َْكتوبا ً عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة مِنْ  1إِلى .9

 1أَم َْل ُ ْٱلجَ دْ َو َل ِبما يُناسِ بُ :

ُم ْك َتسَ بٌ
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 2أ ُ ْك ِم ُل كِتا َب َة ْٱلَعْ دا ِد في ُك ِّل حا َلةٍ:
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ُم ْك َتسَ بٌ
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المنا�سبة :الم�سطرة والبركار والمزواة.

579 + 86

603 + 91

742 - 69

 4أ ُ ْك ِم ُل رَ سْ َم ُك ِّل َش ْك ٍل:

ُم َث َّلث
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510

93 x 4

قُرْ ص

مُسْ َتطِ يل

 5أَحْ سُبُ َوأَ ْك ُتبُ :

❺ يح�سب المتعلم(ة) ويكمل كل كتابة دون و�ضع �أية عملية.

...........

ُم ْك َتسَ بٌ

500+80+9=....... 270-40=....... 800-300=.......
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 3أَضَ ُع َوأ ُ ْن ِج ُز ُك َّل عَ َملِ َّيةٍ:

❹ يكمل المتعلم(ة) ر�سم كل �شكل با�ستعمال الأدوات الهند�سية
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مُرَ بَّع
ُم ْك َتسَ بٌ

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

7x100=....... 20x10=.......

❻ يكتب المتعلم(ة) الأرقام الناق�صة في كل عملية جمع �أو
طرح �أو �ضرب.
❼ يحيط المتعلم(ة) بخط �أثقل علبة :العلبة الخ�ضراء �أثقل من
العلبة ال�صفراء والعلبة ال�صفراء �أثقل من العلبة الحمراء
وبالتالي فالعلبة الخ�ضراء هي الأثقل .لقد تم اختيار العلب
الثالثة بنف�س الحجم لكي ال يربط المتعلم(ة) بين كتلة العلبة
وحجمها :العلبة الكبيرة ثقيلة والعلبة ال�صغيرة خفيفة .هذا
تمثل خاطئ لكنه حا�ضر عند بع�ض المتعلمين.

 6أَ ْك ُتبُ ْٱلَرْ قا َم ٱل ّناقِصَ َة في ُك ِّل عَ َملِ َّيةٍ:
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❽ يربط المتعلم(ة) كل �ساعة عقربية بال�ساعة الرقمية المنا�سبة.
❾ يح�سب المتعلم(ة) مبلغ النقود.
➓ يحل المتعلم(ة) م�س�ألة ما بقي لحادة من دراهم .ي�ساعد
التمثيل بع�ض المتعلمين المتعثرين.
 يح�سب المتعلم(ة) عدد البي�ض المتوفر عند البائع .ي�ساعد
التمثيل المتعلمين والمتعلمات الذين تواجههم �صعوبات في
تمثل الم�س�ألة وحلها.
يملأ الأ�ستاذ �شبكة التقويم الت�شخي�صي لكل متعلم على �ضوء ما
�أنجزه من �أن�شطة وال�صعوبات التي واجهها في ذلك .ت�ضم هذه
ال�شبكة الح�ساب الذهني �إ�ضافة �إلى مختلف الأن�شطة المقترحة.
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يعمل الأ�ستاذ(ة) على ا�ستدراك ودعم المتعلمين والمتعلمات
المتعثرين وي�أخذ ذلك بعين االعتبار في ما هو قادم من تعلمات.
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َلد ْر ُس
ا َّ

1

الأعداد من � 0إىل999

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
تتمحور �أن�شطة هذا الدر�س حول دعم وتثبيت مكت�سبات الأطفال فيما يرتبط بقدرتهم على ت�سمية وكتابة الأعداد من
� 0إلى  999كتابات رقمية وحرفية ،والعد بالع�شرات والمئات،والتمييز بين عدد الوحدات والع�شرات والمئات و�أرقامها
في عدد معلوم.
وتي�سيرا لفهم القواعد التي ت�ضبط نظمة العد الع�شرية (الجمع المتتالي والمبادلة والعد بالو�ضع) ولإعطاء معنى للعمليات
التي تجري على الأعداد ،نقترح �أن�شطة داعمة تتيح االنطالق من و�ضعيات ملمو�سة يتم فيها االهتمام بالمناوالت
وا�ستعمال ذوات الأ�شياء ،قبل االنتقال �إلى و�ضعيات ت�سمح بتمثيل الأعداد بوا�سطة ر�سوم لتجميعات المئات وتجميعات
الع�شرات والوحدات؛ وو�ضعيات �أخرى يتم تمثيلها بوا�سطة المكعبات والق�ضبان وال�صفائح ،قبل �أن يتم التحول �إلى
التمثيل الجدولي و�إلى الكتابة الرمزية �أي الكتابة االعتيادية للعدد.
وموازاة مع هذه التمثيالت ذات البعد الكمي تتم �إقامة تطابق بين التمثيل الكمي والتعبير عنه با�ستخدام مح�ساب ي�سمح
ب�إنجاز التجميع بع�شرة ومبادلة كل ع�شرة �أقرا�ص �صفراء في الخانة عن يمين المح�ساب بقر�ص �أحمر يمثل الع�شرات
في الخانة الو�سطى ،وتجميع الأقرا�ص الحمراء ومبادلة كل ع�شرة �أقرا�ص حمراء بقر�ص �أخ�ضر،والهدف من وراء
اختيار � 3ألوان مختلفة لأقرا�ص تو�ضع داخل  3خانات المح�ساب هو �إقامة عالقة بين اللون الأ�صفر ورتبة الآحاد واللون
الأحمر ورتبة الع�شرات واللون الأ�صفر ورتبة المئات.
كما تتمحور �أن�شطة هذا الدر�س حول دعم وتثبيت مكت�سبات الأطفال فيما يرتبط بقدرتهم على مقارنة وترتيب الأعداد
من � 0إلى  999ترتيبا بدون رموز با�ستعمال الرموز (ترتيب تزايدي ،ترتيب تناق�صي).
وتي�سيرا لفهم تقنيات الم�ستعملة في مقارنة عدد �أرقام كل عدد لإدراك �أن �أكبر عدد هو ماكان له �أكبر عدد من
الأرقام ،وفي حال مقارنة عددين لهما العدد نف�سه من الأرقام تنجز المقارنة بين �أرقام العددين ابتداءا من مقارنة رقمي
المئات لتحديد �أكبر عدد وهو ما كان رقم مئاته �أكبر ،وفي حال كون العددين لهما رقم المئات نف�سه ،تتم مقارنة رقمي
الع�شرات لتحديد �أكبر عدد �أي ما كان رقم ع�شراته �أكبر ،و�إال تم االنتقال �إلى رقمي الوحدات .وهكذا بهذه الإجراءات
ت�ؤول المقارنة بين عددين من � 3أرقام �إلى مقارنة عدديين �أ�صغر من  10في ارتباط بفهم نظمة العد و�شكل كتابة العدد.
التعلمات ال�سابقة
• تعرف الأعداد من � 0إىل 999
• قراءة وكتابة ومتثيال.
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�أهداف التعلم

االمتدادات

✺ ي�سمي الأعداد من � 101إلى  999يمثلها،ويكتبها بالأرقام
وبالحروف؛
✺ يفكك �أعدادا من ثالثة �أرقام (مئات ،ع�شرات� ،آحاد)
مثال475=400+70+5 :؛
✺يعد تزايديا �أو تناق�صيا بم�ضاعفات العدد  10والعدد  • 100الأعداد من � 0إىل
 9999قراءة وكتابة
ابتداء من عدد معطى من ثالثة �أرقام؛
✺يحدد رقم الوحدات ورقم الع�شرات ورقم المئات وعدد ومقارنة وترتيب
الوحدات وعدد الع�شرات وعدد المئات في عدد معلوم
في نطاق الأعداد من � 0إلى 999؛
✺يجد �أعدادا ناق�صة في مت�سل�سلة عددية في نطاق الأعداد
من � 0إلى 999؛

�أن�شطة البناء والرتيي�ض
ن�شاط تمهيدي� :إمالء �أعداد من � 0إلى  999ومطالبة الأطفال بكتابها على الألواح.
الن�شاط الأول :تقدير وتعداد كميات كبيرة من الأ�شياء وتمثيلها.

اللوازم ال�ضرورية :حبات الفا�صوليا� ،أحجار �صغيرة� ،أقرا�ص ،علب �صغيرة وعلب كبيرة ،و�أوراق� ،أكيا�س
بال�ستيكية.
�صيغة العمل  :ينجز الن�شاط في مجموعات من � 4أفراد.

تدبير الن�شاط:

❒

❒

❒

تتوفر كل مجموعة على كي�س يحتوي على كمية من الأ�شياء .ويطالبون بتقدير عدد العنا�صر المتوفرة لديهم داخل
الكي�س ،وكتابة تقديرهم على ورقة .للتحقق من �صحة التقدير تقوم كل مجموعة ب�إيجاد طريقة مالئمة للو�صول
�إلى تعداد عنا�صر الأ�شياء التي لديهم ب�أ�سرع ما يمكن.
تتاح الفر�صة لكل مجموعة لتقديم االقتراحات ،ويتم تجريبها على حدة ،للتو�صل �إلى �إظهار فائدة التجميع ب 10
�أي و�ضع كل  10عنا�صر داخل علبة �صغيرة وكلما تم ملء  10علب �صغيرة تو�ضع داخل علبة كبيرة.

عند االنتهاء من العمل ،يفتح نقا�ش بين المتعلمين جماعة ،لك�شف ال�صعوبات التي قد تواجه الأطفال في مدى
قدرتهم على الربط بين تجميع كمي للأ�شياء بوا�سطة العلب وتمثيل و�ضعي باحترام رتبة كل تجميعة :
❍

كل علبة كبيرة تمثل مئة �أو ع�شر ع�شرات.

❍

كل علبة �صغيرة تمثل ع�شر وحدات

❍

الأ�شياء المعزولة تمثل الوحدات.

❒ يقوم ممثل كل مجموعة بتمثيل التجميعات التي ح�صلت عليها مجموعته بوا�سطة التربيعات والق�ضبان وال�صفائح
مثال:

❒ ويتكلف ممثل �آخر بملء جدول العد كالآتي :

❒

وحدات

ع�رشات

مئات

6

4

3

تتم قراءة الأعداد الممثلة في كل جدول من طرف ممثلي المجموعات وكتابة الأعداد بالحروف :
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الن�شاط الثاني� :إنجاز المبادالت

اللوازم ال�ضرورية :جدول العد مر�سوم على ورق مقوى ،و�أقرا�ص ذات � 3ألوان (الأخ�ضر الأحمر والأ�صفر).
�صيغة العمل :ينجز العمل جماعيا.

تدبير الن�شاط :

❒

يتم االنطالق من عدد ممثل في �أحد الجداول (مثال  ،) 346ويقوم �أحد الأطفال بتمثيله على الجدول بو�ضع 6
�أقرا�ص �صفراء في خانة المح�ساب عن اليمين و� 4أقرا�ص حمراء في الخانة الو�سطى و�أخيرا � 3أقرا�ص خ�ضراء

في الخانة عن الي�سار.

❒ يقوم متطوع �آخر ب�إ�ضافة � 4أقرا�ص �صفراء في خانة الوحدات ،و�إنجاز المبادلة الالزمة ،بتعوي�ض الأقرا�ص
الع�شر ال�صفراء ،بقر�ص �أحمر وو�ضعه داخل خانة الع�شرات.
❒

وموازاة مع ذلك يملأ طفل �آخر جدول العد بالأرقام الممثلة للعدد على الجدول:
وحدات

ع�رشات

مئات

0

5

3

الن�شاط الثالث :الكتابات المختلفة لعدد.

�صيغة العمل :ينجز العمل في مجموعات.

تدبير الن�شاط :

❒ كتابة عدد على ال�سبورة (مثال )857ومطالبة مختلف المجموعات بكتابة هذا العدد بطرق �أخرى :
,

857
(85×10) + 7
❒

(8×100) + (5×10)+7
,

(8×100) + 57

يميز الأطفال بين مختلف هذه الكتابات :
❍ في الكتابة

 7يرمز �إلى رقم الوحدات و 5رقم الع�شرات و � 8إلى رقم المئات.

❍ في الكتابة

ي�شير �إلى عدد الع�شرات بينما رقم الع�شرات هو .5

❍ في الكتابة

ي�شير على عدد المئات وهو في الوقت نف�سه رقم المئات.

ن�شاط تمهيدي� :إمالء �أعداد من رقمين مثنى مثنى ومطالبة الأطفال بمقارنتها بو�ضع �أحد الرموز >  = ، <،فيما بينها:
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 65و  59 - 19و  89 - 87و  94 - 95و ..... 37

الن�شاط الرابع  :مقارنة الأعداد

اللوازم ال�ضرورية:

❍ كمية من حبات الفا�صوليا ( 340تقريبا) داخل كي�س.
❍ كمية ثانية من حبات العد�س داخل كي�س �آخر.
❍ علب �صغيرة و�أخرى كبيرة.

�صيغة العمل :عمل جماعي.

تدبير الن�شاط :

❒  يطالب الأ�ستاذ(ة) الأطفال بتحديد الكي�س الذي و�ضع فيه �أكبر عدد من الحبات ،واعتبارا ب�أن حبات العد�س �أ�صغر
من حبات الفا�صوليا ف�إن كمية العد�س �ستبدو لأول وهلة �أقل من كمية الفا�صوليا ،وللتحقق من �صحة التحديد يتطوع
�أحد الأطفال بتعداد حبات الفا�صوليا باعتماد التجميع ب  10وتجميع كل  10حبات وو�ضعها في علبة �صغيرة وكلما
تم تجميع  10علب �صغيرة تو�ضع في علبة كبيرة  .يدون طفل �آخر نتيجة التجميع في جدول على ال�سبورة مثال :
الآحاد

الع�رشات

املئات

5

4

3

عندما تكون نتيجة التجميع هي 5 :حبات معزولة و  4علب �صغيرة و  3علب كبيرة .وهو ما يمكن ترجمته �إلى كتابة
على ال�شكل التالي :
(3×100) + (4×10) +5

+ 5

40

+

300

❒نقوم بتعداد حبات العد�س باتباع الخطوات نف�سها من طرف � 3أطفال ،الأول يقوم بالتجميع في العلب والثاني يدون
النتيجة في الجدول ،والثالث يترجم التوزيع �إلى كتابة مختلطة مثال :
الآحاد

الع�رشات

املئات

6

5

3

(3×100) + (5×10) +6

300 + 50 + 6

❒نقارن بعد ذلك التجميعات فيما بينها  :بدءا بمقارنة عدد العلب الكبيرة ( في المثال عدد العلب هو نف�سه بالن�سبة
للعددين ) ننتقل �إلى مقارنة عدد العلب ال�صغيرة ،وهو في هذه الحالة  5<4لدينا  5علب تحتوي على  5تجميعات من
 10حبات عد�س �أكثر من  4علب تحتوي على  4تجميعات من  10حبات فا�صوليا.
❒يتم تمثيل العددين  356و  345بوا�سطة التربيعات والق�ضبان وال�صفائح وذلك ب�إل�صاقها على ال�سبورة وكتابة العدد
المنا�سب ،و�إجراء المقارنة ب�شكل ي�سمح ب�إجراء تقابل بين ال�صفائح والق�ضبان والتربيعات.

71

❒تتم �إعادة الن�شاط عدة مرات با�ستعمال �أعداد �أخرى مع الت�أكيد على �إجراء المقارنة بين عددين من � 3أرقام والمتمثلة
في مقارنة �أرقامها بالتتابع من الي�سار �إلى اليمين (مقارنة رقمي المئات الع�شرات فرقمي الوحدات).
الن�شاط الخام�س  :ترتيب الأعداد تزايديا وتناق�صيا.
❒يكتب كل طفل عددا من � 3أرقام على لوحته ،وي�ضعها على طاولته .ينتقل خم�سة منهم �إلى ال�سبورة ويطالبون
بترتيب الأعداد التي كتبت على �ألواحهم ت�صاعديا من الي�سار �إلى اليمين ب�شكل يوظف فيه الأطفال تقنيات المقارنة.
❒تكتب الأعداد على ال�سبورة بالترتيب التزايدي مع ترك فراغ بين كل عدد و�آخر ب�شكل ي�سمح بكتابة �أعداد مح�صورة
بينهما.
وهكذا يطلب من كل طفل تحديد العددين اللذين يمكن �أن يكون العدد الذي كتبه على لوحته مح�صورا بينهما ،لينتقل
�إلى ال�سبورة ويبرر اختياره ويناق�شه مع زمالئه و�أخيرا يكتب العدد في �سل�سلة الأعداد المرتبة.
الن�شاط ال�ساد�س  :يعاد الن�شاط ال�سابق با�ستعمال م�ستقيم مدرج بالمئات
�صيغة العمل :عمل جماعي.

تدبير الن�شاط:

❒

ير�سم الأ�ستاذ(ة) م�ستقيما مدرجا على ال�سبورة.
900
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800

700

600

500

400

300

200

100

0

❒

يكتب كل طفل عددا من � 0إلى  999على لوحته ويتوجه �إلى ال�سبورة لتحديد موقع هذا العدد على الم�ستقيم.

❒

تتم مطالبة بع�ض الأطفال بتو�ضيح الطريقة الم�ستعملة في تحديد موقع العدد على الم�ستقيم وم�ساعدتهم على ذلك.

�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :الجمع �إلى حدود 9+9

• يكتب الأ�ستاذ مثال العدد � 1أو � 2أو  3على ال�سبورة ويقول :
• ن�ضيف العدد � 1أو � 2أو � 3إلى العدد المعرو�ض على البطاقة.
• يعر�ض الأ�ستاذ(ة) البطاقات �أوال بترتيب تزايدي �أو تناق�صي ثم بدون ترتيب؛
• يتم اال�شتغال ب�شكل جماعي ،ثم ثنائي ،و�أخيرا فردي.
❶ يهدف من وراء تقديم هذا الن�شاط م�ساعدة المتعلم(ة)
وتي�سير فهم القواعد التي ت�ضبط نظمة العد الع�شرية
ولمنح داللة للأعداد والعمليات التي تجري عليها.
يتم االنطالق من و�ضعية ملمو�سة يتم فيها االهتمام
بالمناوالت با�ستعمال النقود ليتم االنتقال �إلى التمثيل
الجدولي فالكتابة الرمزية �أي الكتابة االعتيادية للعدد.
بالن�سبة لملء الجدول يقر�أ المتعلم(ة) ثمن الدراجة
الأولى على بطاقتها �أي  462فيكتب  2في خانة الوحدات
ثم يكتب  6في خانة الع�شرات �أي عدد القطع من فئة 10
دراهم .في خانة المئات يكتب � 4أي ما يمثل � 4أوراق مالية
من فئة  100درهم .وهو مايتيح تفكيك العدد وكتابته كتابة
جمعية على �شكل :

اَلدَّ ْر ُس

اَ ْ َلعْ دا ُد ِمنْ  0إِلى 999

1

Les nombres de 0 à 999

اَ ْ َلعْ دا ُد بِٱلسَّ َن ِة ّ
ٱلثا ِن َي ِة

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

َأ ْه ُ
داف التَّ َعلُّمِ :

أُضيفُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  1أَ ْو  2أَ ْو  3إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

أَ ْك َتشِ فُ َو أَ َتمَرَّ نُ
1
ٱس ِتع ِ َ
راق مالِيَّ ٍة ِمنْ ِف َئ ِة  100دِرْ هَ ٍم َوق َِط ٍع ن َْق ِد َي ٍة ِمنْ ِف َئ ِة 10
اج ٍة ِب ْ
أُ َؤدِّي َمبْلَغَ ُك ِّل دَرّ َ
ْمال أ ْو ٍ
دَراهِ َم َودِرْ هَ ٍم واحِ دٍ:
651

درهم ًا

925

462 = 400 + 60 + 2
3

ويتم �إنجاز العمل بالن�سبة لخانات الدراجة الثانية
وخانات الدراجة الثالثة.

أُ ْكم ُِل:

❷ يرتبط الن�شاط التالي بالو�ضعية المدرجة بالن�شاط الأول
بحيث يطالب المتعلم(ة) بمقارنة �أثمنة الدراجات مثنى
مثنى ثم يرتبها من الأغلى �إلى الأرخ�ص� .أي من �أكبر
عدد �إلى �أ�صغر عدد.
يمكن �أن ن�ستعمل الجدول لإنجاز المقارنة حيث نبد�أ
بمقارنة المئات وهو مايتيح �إ�صدار الحكم على �أكبر عدد
و�أ�صغر عدد دون اللجوء �إلى مقارنة الع�شرات والوحدات
لأن عدد المئات في مبلغ يختلف عن عدد مئات المبلغين
الآخرين .
وبالتالي يتم ترتيب المبالغ بترتيب عدد المئات في كل
مبلغ.

 أُسَ مّي وَ أَ ْقرأُ وأَ ْك ُت ُب وَ أُ َمث ُِل ْ َٱلعْ دا َد ِمنْ  0إِلى . 999
َ َ
َ
ُ ْ َ ْ
قام عَ َددٍ.
 أ َت َعرَّف ٱلقيمَة ٱلوَ ْض ِعيَّة ِلرْ ِ أُقارنُ وَ أُ َر ِّت ُب ْ َٱلعْ دادَ.
ِ

اَ ْل َوحَ داتُ اَ ْلعَ شَراتُ

62

درهم ًا

4د

رهما ً

1

2
اَ ْلمِئاتُ

اَ ْلدَ رّ اجَ ُة 1

.......

+

اَ ْلدَ رّ اجَ ُة 2

.......

....... +

اَ ْلدَ رّ اجَ ُة 3

.......

+

.......

.......

.......

= 462

....... +

= 925

+
+

.......

=

.......

ُ 2
ٱلرْ خَ ص أَ ْي مِنَ ْٱل َع َد ِد ْ َ
ٱل ْغلى إلى ْ َ
اجات َم ْثنى َم ْثنى ثُ َّم أُ َرتِّبُها مِنَ ْ َ
ٱل ْك َب ِر
ِ
قارنُ أَ ْث ِم َن َة ٱل َّدرّ
ِ
أ ِ
ِ
إلى ْ َ
صغ َِر:
ٱل ْ
ِ
659

8

.....

462

925

.....

462

< ....... < .......

659

.....

925

.......
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :الجمع �إلى حدود 9+9

• يكتب الأ�ستاذ مثال العدد � 4أو  5على ال�سبورة ويقول :
• ن�ضيف العدد � 4أو � 5إلى العدد المعرو�ض على البطاقة.
• يعر�ض الأ�ستاذ(ة) البطاقات �أوال بترتيب تزايدي �أو تناق�صي ثم بدون ترتيب؛
• يتم اال�شتغال ب�شكل جماعي ،ثم ثنائي ،و�أخيرا فردي.
❸ �سيتم التركيز في هذا الن�شاط على مراجعة القيمة
الو�ضعية للوحدات والع�شرات والمئات �أو قيمة الأرقام
ح�سب الو�ضع الذي يحتله كل رقم .فالعدد  253يحتل
الرقم  3و�ضعا عن يمين العدد وبالتالي فهو يمثل 3
وحدات ،الرقم  5يحتل المرتبة الثانية انطالقا من اليمين
وهو بالتالي يمثل الع�شرات فقيمته الو�ضعية هي .50
الرقم  2يحتل الرتبة الثالثة عن الي�سار وهو يمثل المئات
وقيمته الو�ضعية هي .200
تمت اال�ستعانة بالتمثيل الكمي با�ستعمال المكعبات المعزولة
لتمثيل الوحدات .ثم الق�ضبان لتمثيل الع�شرات و�أخيرا
ال�صفائح لتمثيل المئات� ،إ�ضافة �إلى التمثيل الجدولي
با�ستعمال اللون الأ�صفر في خانة الوحدات والأحمر في
خانة الع�شرات ثم الأخ�ضر في خانة المئات.
➍ يتمثل هذا الن�شاط في كتابة كل عدد الكتابة الرقمية
المجردة �أي الكتابة االعتيادية ،انطالقا من التمثيل
الكمي �أو من الكتابة المفككة �أو الكتابة الحرفية.
وهكذا يتم بالن�سبة للتمثيل الكمي عد المكعبات ال�صفراء
وكتابة رقم الوحدات ،ثم عد الق�ضبان وكتابة رقم
الع�شرات ،ثم عد ال�صفائح وكتابة رقم المئات .ونالحظ
�أنه بالن�سبة للتمثيل الثالث فهو م�شكل من  8مكعبات
و�صفيحتين ولي�س هناك �أي ق�ضيب مايعني �أن العدد الممثل
هو  ،208ينبغي تو�ضيح ا�ستعمالنا ال�صفر للإ�شارة �إلى �أن
لي�س هناك ق�ضبان وبالتالي فالعدد مكون من  8وحدات و0
و 2مئات.
ع�شرة
➎يحدد المتعلم القيمة الو�ضعية لكل رقم ملون انطالقا من
و�ضعه في كل عدد .ويعاد الت�أكيد على �أن كل رقم عن
يمين العدد يمثل الوحدات ،والرقم و�سط العدد يمثل
الع�شرات ،والرقم عن ي�سار العدد يمثل المئات.
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اَ ْ َلعْ دا ُد ِمنْ  0إِلى َ 9999ت ْس ِمي ًَة وَ قِراءَ ًة وَ كِتاب ًَة وَ َتمْ ً
ثيال وَ مُقا َر َن ًة وَ َترْ تيباً.

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثالِ َث ُة

أُضيفُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  4أَ ْو  5إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

 3أُ ْكم ُِل:

اَ ْل َوحَ ُ
دات

َ
قام
َ 253عدَد ِمنْ  3أرْ ٍ
دات يُ َمثِّ ُل
اَلرَّ ْق ُم  3هُ َو َر ْق ُم ْٱل َو َح ِ
رات يُ َمثِّ ُل
اَلرَّ ْق ُم  5هُ َو َر ْق ُم ْٱل َع َش ِ

3

5

اَ ْلعَ َش ُ
رات

2

دات3 .
َو َح ٍ
َوحْ د ًة50 .

ِئات يُ َمثِّ ُل ِم َئ َتي ِْن.
اَلرَّ ْق ُم  2هُ َو َر ْق ُم ٱل ْم ِ

اَ ْلم ُ
ِئات

......

200

......

.....

+

تان َو َث َ
الثة َو َخ ْمسونَ
ِم َئ ِ

.....

......

+

.....

.............

 4أَ ْكتُ ُب ُك َّل َع َد ٍد كِتا َب ًة َر ْق ِمي ًَّة:

........

........

........

= 300 + 4

أَرْ بَعُ َم َئ ٍة َوخَ مْسونَ

........

........

= 500 + 60

........

= 900 + 60 + 7

سِ ُّت ِم َئ ٍة َوسِ تَّة

........

........

 5أُلَ ِّونُ ِبطا َق َة ْٱلقي َم ِة ْٱل َو ْ
ض َعيَّ ِة ل ُِك ِّل َر ْق ٍم مُلَ َّو ٍن:
256

324

769

589

111

500 50 5

300 30 3

900 90 9

800 80 8

100 10 1

9

الح�ساب الذهني :الجمع �إلى حدود 9+9

�أن�شطــة تقوميية � " :أ�ستثمـــر"

• يكتب الأ�ستاذ مثال العدد � 6أو  7على ال�سبورة ويقول :
• ن�ضيف العدد � 6أو � 7إلى العدد المعرو�ض على البطاقة.
• يعر�ض الأ�ستاذ(ة) البطاقات �أوال بترتيب تزايدي �أو تناق�صي ثم بدون ترتيب؛
• يتم اال�شتغال ب�شكل جماعي ،ثم ثنائي ،و�أخيرا فردي.
❶ يالحظ المتعلم(ة) التمثيل الكمي بوا�سطة المكعبات
والق�ضبان وال�صفائح ،ويعد المئات والع�شرات والوحدات
ويكتب العدد كتابة اعتيادية.
❷ يالحظ التمثيل الجدولي للعدد  735ويكتب القيمة
الو�ضعية لكل رقم ،وهذا العدد  735ممثل في جدول العد.

اَ ْلحِصَّ ُة ٱلرّ ِابعَ ُة

بحيث نجد في خانة الوحدات الرقم  5بمعنى �أن هذا الرقم يمثل

أُضيفُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  6أَ ْو  7إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

أَ سْ َت ْث ِم ُر

 1أُالح ُ
ت َو ْٱل َوحَ داتِ:
ت َو ْٱلعَ َشرا ِ
ِظ عَ دَ دَ ْٱلمِئا ِ

اَ ْلعَ دَ ُد ه َُو:

5

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

........

 2أَ ْك ُتبُ قي َم َة ُك ِّل رَ ْق ٍم:
3

ُم ْك َتسَ بٌ

اَ ْل َوحَ ُ
دات

اَ ْلعَ َش ُ
رات

5

3

7

........

........

........
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ُ 3
َ
َ
َْ
َْ
هاز
هاز إِلى أ ْغلى ِج ٍ
ص ِج ٍ
أ َرتِّ ُب أث ِم َن َة ٱلجْ ِهزَ ِة ِمنْ أرْ خَ ِ

 378د ِْرهَما ً

ِ 250درْ هَما ً

ِ 875درْ هَما ً
........

اَ ْلم ُ
ِئات

........

ُم ْك َتسَ بٌ

250

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

........

 4أ ُ ْك ِم ُل َم ْل َء ْٱلجَ دْ َو ِل

ُم ْك َتسَ بٌ

ثال ُ
َ
ت َو 3مِئا ٍ
ت َو 5عَ َشرا ٍ
ث ِم َئ ٍة َوأَرْ بَعَ ة َو َخمْ سونَ َ 4 300 + 50 + 4وحَ دا ٍ
ت

354

........

ت َو 5مِئا ٍ
ت َو 8عَ َشرا ٍ
َ 6وحَ دا ٍ
ت

........

........

700 + 90 + 2

........

........

ِم َئة َو َخمْ سَ ة َوسِ ّتونَ

........

........

........

........

ُ
َ
َ
َ
َ
قام َوأُرَ ِّتبُها مِنَ ْٱلَصْ غَ ِر إِلى ْٱلَ ْكب َِر.
 5أسْ َتعْ ِم ُل ْٱلرْ قا َمَ 1 :وَ 2وَ 3وأ َكوِّ نُ ُك َّل ْٱلعْ دا ِد مِنْ  3أرْ ٍ
..........................................................................................................................
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ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

 5وحدات .وفي خانة الع�شرات الرقم  3بمعنى �أن الرقم يمثل 3

ع�شرات �أي  30وحدة .وفي خانة المئات الرقم  7بمعنى �أنه يمثل

 7مئات �أي  700وحدة.

❸ يالحظ �أثمنة الأجهزة ويرتبها من �أرخ�ص جهاز �إلى
�أغلى جهاز .وذلك بمقارنة مبالغ الأثمنة واالنطالق في
المقارنة ،بمقارنة �أرقام المئات وبالتالي ترتيب المبالغ
بترتيب عدد مئاتها ونتو�صل �إلى �أن 250 > 348 > 875
لأن 200 >300 >800
➍ يكمل ملء الجدول بكتابة كل عدد كتابة حرفية �أو كتابة
مفككة� ،أو كتابة با�ستعمال عدد الوحدات وعدد الع�شرات
وعدد المئات و�أخيرا الكتابة االعتيادية.
➎ ي�ستعمل الأرقام  1و 2و 3ويكون كل الأعداد من 3

�أرقام �أي 123 - 132 - 213 - 231 - 312 - 321 :ثم
يرتبها من الأ�صغر �إلى الأكبر .ونبد�أ بالعددين الذين لهما
�أ�صغر عدد من المئات وهما  132و  - 123ونقارن رقمي
ع�شراتها �أي  3و  2ون�ستنتج �أن 123 >132
تنجز العمل نف�سه بالن�سبة للأعداد الأخرى
75

�أن�شطــة داعمة � " :أمترن من جديد"

الح�ساب الذهني :الجمع �إلى حدود 9+9

• يكتب الأ�ستاذ مثال العدد � 8أو  9على ال�سبورة ويقول :
• ن�ضيف العدد � 8أو � 9إلى العدد المعرو�ض على البطاقة.
• يعر�ض الأ�ستاذ(ة) البطاقات �أوال بترتيب تزايدي �أو تناق�صي ثم بدون ترتيب؛
• يتم اال�شتغال ب�شكل جماعي ،ثم ثنائي ،و�أخيرا فردي.
❶يالحظ المتعلم(ة) الخريطة ويقر�أ المعطيات الواردة
في الجدول ويرتب الأنهار من الأطول �إلى الأق�صر.

أَ َتمَرَّ نُ مِنْ جَ دي ٍد

ﺗﻁﻭﺍﻥ

ﻣﻠﻳﻠﻳﺔ
ﻭﺟﺩﺓ

ﻭﺍ
ﺩﻱ
ﻣﻠ

 1أُالح ُ
ِظ ْٱل َخ َ
ريط َة َوأَ ْقرَ أ ُ ْٱلجَ دْ َو َل َوأُرَ ِّتبُ
َ
َ
َ
ْ
َ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
هار مِنَ ٱلط َو ِل إِلى ٱلقصَ ِر
أطوا َل ٱلن ِ
اَ ّ
لطو ُل ب كلم
اَسْ ُم ٱل َّنه ِْر
 520كلم
وادي م َْل ِو َّي َة

ﻁﻧﺟﺔ

ﺳﺑﻭ
ﻭﺍﺩﻱ
ﻕ ﺍﻟﺭﺑﺎﻁ
ﺭﻗﺭﺍ
ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء
ﺃﺑﻲ
ﺍﺩﻱ
ﻭ
ﺃﻡ ﺍﻟﺭﺑﻳﻊ
ﻭﺍﺩﻱ

ﻭﻳﺔ

حيث تتم مقارنة الأعداد الممثلة في الجدول والتي
تعبر عن �أطوال الأنهار وهي  520 :و  496و 240
و 555و .270ويمكن �إدراج هذه الأعداد في جدول
العد لت�سهيل عملية المقارنة .تتم مقارنة �أرقام المئات
فتح�صل على عددين لهما نف�س رقم المئات وهما 520
و  ،555ننتقل �إلى مقارنة رقمي ع�شراتهما �أي  2و 5
لن�ستنتج �أن  5<2وبالتالي 555< 520

اَ ْلحِصَّ ُة ٱ ْلخامِسَ ُة

أُضيفُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  8أَ ْو  9إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ
ب ِّ
ٱلذهْ نِيِّ رَ ْق َم 1
َوأ ُ ْن ِج ُز َورَ َق َة ْٱلحِسا ِ

ﺑﻧﻲ ﻣﻼﻝ ﻭﺍﺩﻱ ﺗﺎﻧﺳﻳﻔﺕ
ﻣﺭﺍﻛﺵ

ﺍﻟﺻﻭﻳﺭﺓ
ﺃﻏﺎﺩﻳﺭ

 496كلم
 240كلم
 555كلم
 270كلم

وادي سَ بو
وادي أَبي رَ ْقراقَ
ُ
بيع
وادي أ ِّم ٱلرَّ ِ
وادي تا ْنسي ْفت

ﻁﺭﻓﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻳﻭﻥ

ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ

< .......< .......< .......< .... . . .

.......

ُ
ْ
قار ُنها:
 2أَ ْك ُتبُ ْٱلَعْ دادَ في ْٱل ِبطاقا ِ
قيم ْٱلعَ دَ دِيِّ َوأ ِ
ت عَ لى ٱلـمُسْ َت ِ

❷ي�ستعمل المتعلم(ة) الم�ستقيم العددي ويكتب كل عدد في
موقعه على هذا الم�ستقيم ثم يقارن كل عددين بكتابة
الرمز المنا�سب.

530
510

..

501

520
503

..

530

510
509

500
..

490

490
519

491

..

َأت ََذ َّك ُر
َث ُ
الث ِم َئ ٍة َوخَ مْ سَ ة َوأَرْ بَعونَ
trois cent quarante cinq
trois centaines, quatre dizaines et cinq unités

َوحَ دات

عَ َ
شرات

مِئات

unités

dizaines

Centaines

300 + 40 + 5
اَلرَّ ْق ُم ُ 5ي َم ِّثل ُ َ 5وحَ دا ٍ
ت
اَلرَّ ْق ُم ُ 4ي َم ِّثل ُ َ 40وحْ دَ ًة
اَلرَّ ْق ُم ُ 3ي َم ِّثل ُ َ 300وحْ دَ ٍة

le chiffre 5 représente 5 unités
le chiffre 4 représente 40 unités
le chiffre 3 représente 300 unités

300 + 40 + 5 = 345

11

�أتذكـــر:
يقر�أ المتعلم(ة) ويالحظ التمثيالت المختلفة للعدد .حيث يتم التمثيل للعدد بوا�سطة �أوراق مالية من فئة  100درهم
لتمثيل المئات وقطع نقدية من فئة  10دراهم لتمثيل الع�شرات ،ثم قطع نقدية من فئة درهم واحد لتمثيل الوحدات .ثم
التمثيل لنف�س العدد بوا�سطة المكعبات والق�ضبان وال�صفائح� .إ�ضافة �إلى الكتابات المختلفة للعدد نف�سه من الكتابة المفككة
�إلى الكتابة الرمزية .ثم كتابة العدد ب�شكل يبين القيمة الو�ضعية لكل رقم بحيث يتم االنتقال من � 345إلى 300 + 40 + 5
76

َلد ْر ُس
ا َّ

2

اجلمع والطرح يف نطاق الأعداد من � 0إىل 999

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
• فهم معنى العمليات قبل كل �شيء
من الم�ستح�سن �أن يتم ت�أخير تعلم التقنيات الإجرائية للح�ساب ،وبالفعل لأ�سباب معقولة فالأطفال عندما يعالجون
الخوارزميات في التقنيات ،ف�إنهم يركزون اهتمامهم على هذه التقنيات �إلى درجة يفقدون فيها داللة الأعداد .لإنجاز
ح�سابات على �أرقام متعددة ،ينبغي التحكم �أ�سا�سا في مختلف دالالت العمليات.
ومن �أجل فهم مف�صل لعملية الجمع وعملية الطرح وللعالقات بينهما .ينبغي �أن يواجه المتعلم و�ضعيات جمعية
وو�ضعيات طرحية .كما ينبغي �أن يتعلم ترجمة الأفعال المرتبطة بكل عملية وترجمتها ال�ستعمال �أحد الرمزين  +و-
• خوارزمية الح�ساب
المكت�سبات الأ�سا�سية لمعالجة الح�سابات من عدة �أرقام هو الفهم الجيد لنظمة العد الع�شرية ،والقيمة الو�ضعية
لكل رقم ،يتعلق الأمر �أ�سا�سا بتطبيق �إجراءات ح�سابية ذات معنى ،حيث �سيتم تفادي االجراءات ال�شكلية ،فما دام
الأطفال لم يتعرفوا �أغلب الو�ضعيات الجمعية �أو الطرحية الأ�سا�سية ،ينبغي �أن يتم االقتناع ب�أن الأهم لي�س هو التقنية
و�إنما الأهم هو �أن يفهم المتعلم(ة) �أن هذه التقنية هي �أداة للو�صول �إلى الأهم �أي النتيجة �أو حل الو�ضعية الم�س�ألة
المطروحة .وهكذا بالن�سبة لعملية الجمع فقد اعتمدنا طريقة لتعلم التقنية تركز على داللة ما نتعلمه من خالل هذه
التقنية .مثل ح�ساب مجموع  478و. 346
بدل �أن يتعود المتعلم على �إجراءات �شكلية تخلو من المعنى مثل 6 :زائد  8ت�ساوي .14
�أكتب  4و�أحتفظ ب  .1نقترح �أن يتم التعبير عن الإجراءات با�ستعمال تعابير نرددها كل مرة ننجز فيها عملية
الجمع عند �إجراء عملية الجمع كما يلي:
 6وحدات زايد  8وحدات ت�ساوي  14وحدة.
�أبادل  14وحدة ب  4وحدات وع�شرة واحدة �أنقلها �إلى منزلة الع�شرات.
واعتبارا ب�أن الطرح هو عملية عك�سية للجمع ،فالطريقة المعتمدة تختلف عما جرى به العمل في الكتب المدر�سية
الخا�صة بالريا�ضيات وهكذا بالن�سبة لعملية الطرح.
عند الطرح باالحتفاظ فـ�إننا نقوم بعملية عك�سية لعملية الجمع.

و

ع

م

بحيث يتم تفكيك الع�شرات ونحول ع�شرتين و 4وحدات �إلى
ع�شرة واحدة و 14وحدة.

14

1

.

4

2

8

6

7

- 4

لنتمكن من طرح  6من  14فعملية تفكيك ع�شرة واحدة مثال

�إلى  10وحدات هي عملية عك�سية لتجميع  10وحدات وتكوين ع�شرة واحدة.
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�إن تعلم التقنيات االجرائية ينبغي دائما �أن يتم ب�شكل تعطى فيه الأهمية لداللة العملية .وا�ستعمال و�سائل العد الع�شري
التي تتيح �إمكانية نمذجة الح�سابات تمثل المرحلة الملمو�سة وتمنح داللة للتعلم...
�إن تجميع  10وحدات لتكوين  10واحدة �أو تجميع  10ع�شرات لتكوين مئة واحدة ،يكون وا�ضحا عندما يتم ت�شخي�ص
العمل بوا�سطة المكعبات والق�ضبان وال�صفائح حيث تتم المناوالت من طرف المتعلمين �أنف�سهم.
�أهداف التعلم

التعلمات ال�سابقة

االمتدادات الالحقة

• تعرف الأعداد من � 0إىل ✺ 999يوظف التقنية االعتيادية للجمع باحتفاظ وبدونه في نطاق اجلمع والطرح يف
الأعداد ال�صحيحة الطبيعية من � 0إلى 999؛
نطاق الأعداد من � 0إىل
• اجلمع والطرح بالن�سبة الثانية
✺يجد الأعداد الناق�صة في عملية جمع منجزة باحتفاظ في 9999

نطاق الأعداد من � 0إلى 999؛

✺ي�ضبط جدول الطرح �إلى 18-9؛

✺ي�ضع وينجز عملية الطرح لعددين �أحدهما مكون من
ثالثة �أرقام والآخر مكون من رقمين �أو ثالثة �أرقام
با�ستعمال التقنية االعتيادية؛
✺يجد الأرقام الناق�صة في عملية طرح منجزة؛

✺يكت�شف الخط�أ في عملية جمع �أو طرح ويف�سر من�ش�أه
وي�صححه؛

✺يحدد العملية الواجب �إجرا�ؤها في و�ضعية م�س�ألة معينة
(الجمع ،الطرح)؛

✺يحل و�ضعية م�س�ألة بتوظيف الجمع �أو الطرح في نطاق
الأعداد من � 0إلى 999؛

�أن�شطة البناء والرتيي�ض
الن�شاط الأول  :حل م�س�ألة با�ستعمال النقود

اللوازم ال�ضرورية :قطع النقود من فئة  10دراهم ودرهم واحد و�أوراق مالية من مئة درهم.
�صيغة العمل :ينجز الن�شاط في مجموعات

تدبير الن�شاط  :يقدم الأ�ستاذ(ة) ن�ص الم�س�ألة .
•تتوفر زينب على مبلغ  523درهما ويتوفر كريم على مبلغ  .348ما هو مجموع ما يتوفر عليه كريم وزينب معا؟
بكم يزيد مبلغ زينب عن مبلغ كريم؟
•يطالب الأ�ستاذ(ة) �أفراد كل مجموعة بالعمل على �إيجاد الحل باال�ستعانة بالقطع النقدية والأوراق المالية �أو
ببطاقاتها .تترك الفر�صة لمناق�شة الحلول داخل المجموعات .بعد ذلك تقدم كل مجموعة نتيجة عملها فيما يتعلق
بعملية الجمع �أوال� ،أي ح�ساب مجموع مبلغ زينب ومبلغ كريم ،وهو ح�ساب .523+348حيث يتم عد الأوراق
المالية من فئة  100درهم الالزمة لتمثيل المئات .ثم القطع النقدية من فئة  10دراهم .فالقطع النقدية من فئة درهم
واحد .ويتم تجميع الأوراق والقطع النقدية للح�صول على � 8أوراق مالية من فئة  100درهم 6 ،قطع من فئة 10
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دراهم 11 ،قطعة من فئة درهم واحد .نقوم بتجميع  10قطع من فئة درهم واحد ومبادلتها بقطعة واحدة من فئة
10دراهم وو�ضعها مع القطع من فئة  10دراهم.

بالموازاة مع هذا العمل المناوالتي يتم تدوين هذه النتائج و�إنجاز العملية على ال�سبورة من قبل طفلين في جدول العد.
وفي مرحلة ثانية ،يتم تقديم النتائج المرتبطة بعملية الطرح �أي الجواب عن ال�س�ؤال بكم يزيد مبلغ زينب عن مبلغ
كريم؟.يتم عد الأوراق المالية والقطع النقدية لتكوين المبلغ الزائد عند زينب �أي  523درهما نطرح منه مبلغ  348درهما
للتو�صل �إلى معرفة النتيجة.
فالمطلوب هو �إنجاز523-348 :

نبد�أ بالوحدات بالقطع من فئة درهم واحد

13

ال يمكن �أن نطرح  8من 3

3

- 52

�أما �إذا بادلنا قطعة من فئة  10دراهم بع�شر

8

34

1

قطع من فئة درهم واحد يمكن في هذه الحالة �أن نطرح  8من .13

الن�شاط االثاني :
يتم ا�ستعمال المكعبات والق�ضبان وال�صفائح .واتباع نف�س الخطوات للو�صول �إلى النتيجة حيث يتم تمثيل العدد 523

ب  3مكعبات وق�ضيبين و� 5صفائح كما يتم تمثيل العدد  348ب  8مكعبات و 4ق�ضبان و� 3صفائح.

الن�شاط االثالث :
يتم ا�ستعمال الم�ستقيم العددي لحل الم�س�ألة ،بالن�سبة للجمع ،ننتقل من النقطة  523ثالث نقالت للو�صول �إلى  823ثم
ننتقل  4مرات  10للو�صول �إلى  863ثم ننتقل  8مرات بوحدة واحدة.
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :الطرح من عدد البطاقة �إلى حدود 10-9

• يكتب الأ�ستاذ على ال�سبورة وبخط كبير مثال " "3ويقول :لنطرح  3من العدد المعرو�ض على البطاقة.
• بما �أن نتيجة عملية مثل " " 3 - 4هي عدد �سلبي ،ف�إن المتعلمين في هذه الحالة يجيبون " اليمكن".
• يعر�ض الأ�ستاذ(ة) البطاقات �أوال بترتيب تزايدي �أو تناق�صي ثم بدون ترتيب؛
• يتم اال�شتغال ب�شكل جماعي ،ثم ثنائي ،و�أخيرا فردي.
❶يتعلق الأمر في هذا الن�شاط بقراءة الثمن على بطائق كل
�سلعة ثم عد وح�ساب مجموع الدراهم في كل مجموعة،
وذلك لتحديد المبلغ المنا�سب لكل ثمن ،ويكتب ا�سم كل
�سلعة في بطاقةالمبلغ المنا�سب.
❷ينجز المتعلم عملية جمع المبلغ الذي دفعته مريم ل�شراء
المحفظة والدمية �أي 378+272
تم تق�سيم العملية �إلى ثالث مراحل :المرحلة الأولى
يتم فيها جمع الوحدات ،المرحلة الثانية يتم فيها جمع
الع�شرات وفي المرحلة الثالثة يتم جمع المئات.

اَلدَّ ْر ُس

80

َأ ْه ُ
داف التَّ َعلُّمِ :

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

 أُوَ ِّظ ُف ٱل ِّت ْق ِني ََّة ٱالِعْ تِيا ِدي ََّة لِ ْلجَ مْ ِع
ضعُ وَ أُ ْن ِج ُز عَ َملِي ََّة َّ
 أَ َٱلطرْ ِح
 أَج ُد ْ َٱلعْ دا َد ٱلناق َ
ِصة في عَ َملِ َّي ِة جَ مْ ٍع أَوْ َطرْ ٍح.
ِ
 أَحُ ُّل وَ ْض ِعي ًَّة م َْسأَلَ ًظيف ٱ ْلجَ مْ ع أَ ِو َّ
َ
ٱلطرْ ِح
ت
ب
ة
ِ
وْ
ِ
ِ

ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  1أَوْ  2مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َمع
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َم ْك َ
ِ

أَ ْك َتشِ فُ َو أَ َتمَرَّ نُ

ٱس َم ُك ِّل سِ ْل َع ٍة َتحْ َت ْٱل َمبْلَ ِغ ْٱلمُناسِ ِب.
 1أَ ْق َرأُ َث َمنَ ُك ِّل سِ ْل َعةٍَ .وأَ ْكتُ ُب ْ
 272دِرْ هَما ً

8

د ُْميَة

...............

...............

...............

أُ ْن ِج ُز378+272 :

3

2

ِئات
أَجْ مَعُ ٱلم ِ

ات
أَجْ مَعُ ْال َع َش َر ِ

َات
أَجْ مَعُ ْٱل َو َحد ِ

1 + 7 + 7 = 15

2 + 8 = 10

1

1

2 7 2
3 7 8

+

أُ َحو ُِّل 10عَ َش َرات
مِن  15عَ َشر ًة
إِلى ِم َئ ٍة واحِ َد ٍة
رات
َف َتبْقى  5عَ َش ٍ

َهماً

مِحْ َف َظة

2
ميص .ما هُ َو ْٱل َمبْلَ ُغ ٱلَّذِي َد َف َع ْت ُه.
ا ِْش َت َر ْت مَرْ َي ُم ْٱلمِحْ َف َظ َة َوٱل َق َ

12

ِ 3د ْر
7

 95دِرْ هَما ً

َقميص

 نح�صل على  10وحدات فنبادلها بع�شرة واحدة تنقلها
�إلى منزلة الع�شرات.

لننتقل �إلى جمع المئات �أي مئة االحتفاظ زائد مئتين
زائد  3مئات ونح�صل على  6مئات.

2

ٱلطرْ حُ بٱلسَّ َن ِة ّ
اَ ْلجَ مْ عُ وَ َّ
ٱلثا ِن َي ِة

حيث نبد�أ بجمع الوحدات �أي 8 + 2 = 10

نجمع الع�شرات �أي ع�شرة واحدة زائد  7ع�شرات زائد
 7ع�شرات فت�صل على  15ع�شرة تبادلها ب  5ع�شرات
ومئة واحدة .

اَ ْلجَ ْمعُ َو َّ
ٱلط ْرحُ  :اَ ْ َلعْ دا ُد ِمنْ  0إِلى 999

L’addition et la soustraction : nombres de 0 à 999

1

1 1

272
378
50

+

دات
أُ َح ِّو ُل َ 10و َح ٍ
إِلى  1عَ َش َر ٍة
ـزلَ ِة
أَ ْكتُ ُ
ـب  0في َمـ ْن ِ
داتَ .وأُ َح ِّو ُل 1
ْٱل َو َح ِ
رات
إِلى َم ْن ِزلَ ِة ْٱل َع َش ِ

1

272
378
0

+

�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :الطرح من عدد البطاقة �إلى حدود 10-9

• يكتب الأ�ستاذ على ال�سبورة وبخط كبير مثال " "1ويقول :لنطرح  1من العدد المعرو�ض على البطاقة.
• طرح العدد المكتوب على ال�سبورة � 1أو 2من العدد المعرو�ض على البطاقة من � 1أو10
• يعر�ض الأ�ستاذ(ة) البطاقات �أوال بترتيب تزايدي �أوتناق�صي ثم بدون ترتيب؛
• يتم اال�شتغال ب�شكل جماعي ،ثم ثنائي ،و�أخيرا فردي.

ٱلطرْ حُ في نِطاق ْ َ
اَ ْلجَ مْ عُ وَ َّ
ٱلعْ دا ِد ِمنْ  0إِلى 9999
ِ

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثالِ َث ُة

ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  3أَوْ  4مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َمع
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َم ْك َ
ِ

ٱل ْي َمن َعنْ َع َد ِد ُس ّكان ْٱل َح ّي ْ َ
 3ب َك ْم َيزي ُد َع َد ُد ُس ّكان ْٱل َح ِّي ْ َ
ٱلي َْس ِر
ِ
ِ
ِ
ِ
143
97

143

أَحْ ُس ُب

143 - 97 = .....
97

...

ٱلسينِما َعلى َ 245م ْق َعداً ،لِمُشاهَ َد ِة ْ
تاريخي َت َّم َبيْعُ ِ 119بطا َق ًة .ما هُ َو َع َد ُد
فيل ٍم
قاع ُة ّ
َ 4ت ْش َتم ُِل َ
ٍّ
ُ
َ
ُ
ُ
ً
ْ
َ
ْ
َّ
َ
َ
غَ
جاز
ن
إ
ل
م
ِل
م
ك
أ
و
ِج
ذ
ما
ن
ٱل
ِل
م
ع
ت
س
أ
؟
ة
فار
ْقى
ب
ت
س
تي
راحِ
ْ ْ
ِ ِ 245 - 119
َ
ْٱل َمقاعِ ِد ٱلَّ َ
َ َ
ِ
دات،
أَ ْط َرحُ ْٱل َو َح ِ

3 15

ال ُي ْم ِكنُ أَنْ أَ ْط َر َح ِ 9منْ َ ِ 5لنَّ 9 < 5
دات
أُ َحو ُِّل عَ َش َر ًة واحِ َد ًة إِلى َ 10و َح ٍ
دات
يُ ْم ِكنُ أَنْ أَ ْط َر َح ْٱل َو َح ِ

15 - 9 = 6
دات
وَ حَ ِ

دات
وَ حَ ِ

وَ حَ د ًة

رات
أَ ْط َرحُ ْٱل َع َش ِ
ين
عَ َش َر َت ِ

َات
عَ َشر ٍ

3 15

245
119
6

-

ِئات
أَ ْط َرحُ ْٱلم ِ

245
119
26

-

3 15

2 - 1 =1

ِمئ ًَة

➍الم�س�ألة المطروحة في هذا الن�شاط تتطلب توظيف تقنية
الطرح في ح�ساب الفرق.

3 15

3 - 1 =2
عَ َشرة

245
119

-

ِمئ ًَة

ِئتان
م ِ

245
119
126

❸يتعلق الأمر في هذا الن�شاط بح�ساب الفرق بين عدد �سكان
الحي عن اليمين ،وعدد �سكان الحي عن الي�سار .حيث
تم التمثيل لهذه الم�س�ألة با�ستعمال م�شهد للحيين ،ثم تمثيل
العددين با�ستعمال �شريطين كل منهما يمثل عددا.
ثم ننجز عملية الطرح  143-97 :نبد�أ بطرح الوحدات .
ون�س�أل هل في العدد الأول مايكفي من الوحدات لننق�ص
منها  7وحدات .الجواب هو بالنفي  ،لأن  3>7في هذه
الحالة نلج�أ �إلى �أخذ  10واحدة من الع�شرات الأربع ونبادلها
ب  10وحدات ،ن�ضيفها �إلى الوحدات الثالث ،في�صبح لدينا
 13وحدة ،حيث ن�ستطيع �أن ننق�ص منها  7وحدات ويكون
الخارج هو .13 - 7 = 6 :نكتب  6في خانة الوحدات ثم
ننتقل �إلى طرح الع�شرات فندرك �أنه اليمكن �أن ننق�ص 9
ع�شرات من  3ع�شرات .وهو مايدعونا �إلى تفكيك مئة العدد
الأول �إلى  10ع�شرات .و�إ�ضافتها �إلى الع�شرات الثالث
لنح�صل على  13ع�شرة .حيث نتمكن من طرح  9من 13
ونح�صل على  4ع�شرات.

-

13

وهكذا يتم �إنجاز عملية الطرح عبر مراحل با�ستعمال
المكعبات والق�ضبان وال�صفائح وتو�ضيح العمليات التي
تجري على الو�سائل الم�ستعملة وتجريدها على م�ستوى
كتابة العملية ،كما يتم ترديد العبارات والجمل التي
تعبر عن الأفعال المنجزة� ،أطرح الوحدات ،ال يمكن
�أن �أطرح  9من  5لأن  9 < 5ولهذا �أبادل  10واحدة
ب 10وحدات لأتمكن من طرح  9من .15
نطرح  9وحدات من  15وحدة ونح�صل على 6
وحدات .ننتقل �إلىطرح الع�شرات نطرح  1ع�شرة من
 3ع�شرات ونح�صل على ع�شرتين .ثم ننتقل �إلى طرح
المئات  :نطرح مئة من مئتين ونح�صل على مئة.
81

�أن�شطــة تقوميية � " :أ�ستثمر"

الح�ساب الذهني :الطرح من عدد البطاقة �إلى حدود 10-9

• طرح العدد المكتوب على ال�سبورة � 5أو 6من العدد المعرو�ض على البطاقة

• يعر�ض الأ�ستاذ(ة) البطاقات �أوال بترتيب تزايدي �أو تناق�صي ثم ب�شكل غير مرتب؛
• يتم اال�شتغال ب�شكل جماعي ،ثم ثنائي ،و�أخيرا فردي.

❶يالحظ المتعلم عمليات جمع منجزة مع بع�ض الأرقام
الناق�صة في كل عملية ،هذه الأرقام الناق�صة تكون رقم
الوحدات �أو رقم الع�شرات �أو رقم المئات كما تكون
تارة االحتفاظ وبالتالي فهي �إما ع�شرات �أو مئات،
وهكذا عند �إنجاز هذا الن�شاط ينبغي الت�أكيد على ا�ستعمال
العبارات المالئمة مثل بالن�سبة للعملية الأولى.
ما هو عدد الوحدات الذي ن�ضيفه �إلى  6وحدات
ونح�صل على  15على اعتبار �أنه تمت كتابة  5في منزلة
الوحدات .وتم االحتفاظ ب� 1أي ع�شرة واحدة في �أعلى
منزلة الع�شرات وتمت �إ�ضافة � 1إلى  1و  7للح�صول
على .1+1+7=9 / 9

➍يف الن�شاط املوايل يوظف املتعلم(ة) تقنية اجلمع والطرح
لإيجاد احلل حيث يح�سب جمموع  175+225للت�أكد من
�أن هذا املجموع يكفي ل�رشاء هاتف نقال بثمن . 350
➎ينجز المتعلم عملية جمع  125و 17با�ستعمال جدول العد،
وتحديد المجموع من بين  4مبالغ مكتوبة في بطاقات.
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5 0 7
3 7 8
5

1 6

+3 7

8 9 5

6 3
9 5
9 3 0

+

1 9 6
3
7
4

3 6

+

+6 1

8 5 0

+

 2أَ ْك ُتبُ ْٱلَرْ قا َم ٱل ّناقِصَ َة في ُك ِّل عَ َملِ َّي ِة َطرْ ٍح ُم ْنجَ َز ٍة
4
3 9 2
8 7

-

3 2
7 8
1
7

ُم ْك َتسَ بٌ

5

3
3 2
4 3

-

9
9
7 7
2 2

-

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

-

ُ 3
َ
جاز عَ َملِ َّي ِة ْٱلجَ م ِْع ْٱلمُناسِ َب ِة :
أ ْن ِج ُز ُك َّل عَ َملِ َّي ِة َطرْ ٍح َوأ َتحَ َّق ُق مَنَ ٱل َّنتيجَ ِة ِبإِ ْن ِ
. . .
. . .
. . .

+

7 3 2
5 5 1
. . .

. . .
. . .
. . .

-

ُم ْك َتسَ بٌ

5 7 3
2 3 9
. . .

+

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

-

َ 4ي َت َو َّفرُ َحمّو َعلى  175دِرْ هَ ماًَ ،و َت َت َو َّفرُ زَ ْين َُب َعلى  225دِرْ هَ ماً .أَحْ ُس ُب َوأُ َح ِّد ُد إِنْ كانَ
ِف ن َّقال َك َه ِد َي ٍة ِ ُ
لم ِِّهما ِب َث َم ٍن  350دِرْ هَ ماً.
َحمّو َوزَ ْين َُب َي ْس َت
طيعان شِ را َء هات ٍ
ٍ
ِ

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

ٱلالز ُم ِ َ
َ
ْ
ُّ
ْ
 5أَراد ْ
لدا ِء َث َمن ِِهما.
َت مَرْ َي ُم أنْ َت ْش َت ِر َي ٱل ُك َر َة َوٱلل ْع َب َة ،ما هُ َو ٱل َمبْلَ ُغ ّ ِ
أَحْ ُس ُب َوأُلَ ِّونُ ِبطا َق َة ْٱل َع َد ِد ْٱلمُناسِ ِب.
و ع م
ِد ْر

14

ِ 132د ْرهَ ماً

ِ 235د ْرهَ ماً

ِ 142د ْرهَ ماً

ِ 251د ْرهَ ماً

5
.
.

2
.
.

1

5

12

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

َهم ًا

+

7

❸ينجز المتعلم كل عملية طرح ويتحقق من النتيجة ب�إنجاز
عملية الجمع المنا�سبة.

 1أَ ْكتُ ُب ْ َ
ِص َة في ُك ِّل َع َملِيَّ ِة َجم ٍْع ُم ْن َجزَ ٍة
ٱلرْ قا َم ٱلنّاق َ

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

.

ِد ْر
1

❷يتمثل الن�شاط في كتابة الأرقام الناق�صة في عملية طرح
منجزة.

أَ سْ َت ْث ِم ُر

َهم ًا

نجمع  5و  3و نكتب  8بحيث يتم العمل بالتعبير عن
الإجراءات التي تقوم بها .مثل ماهو العدد الذي ت�ضيفه
�إلى  3ونح�صل على .8

اَ ْلحِصَّ ُة ٱلرّ ِابعَ ُة

ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  5أَوْ  6مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َمع
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َم ْك َ
ِ

�أن�شطــة داعمة � " :أمترن من جديد"

الح�ساب الذهني :الطرح من عدد البطاقة �إلى حدود 10-9

• طرح العدد المكتوب على ال�سبورة � 7أو � 8أو  9من العدد المعرو�ض على البطاقة
• يعر�ض الأ�ستاذ(ة) البطاقات �أوال بترتيب تزايدي �أو تناق�صي ثم ب�شكل غير مرتب؛
• يتم اال�شتغال ب�شكل جماعي ،ثم ثنائي ،و�أخيرا فردي.
❶ي�ستعمل المتعلم(ة) الم�ستقيم العددي والأقرا�ص
ويح�سب مثال  13-8ينتقل انطالقا من  13على الم�ستقيم
العددي  8نقالت 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

ُم ْك َتسَ بٌ

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

ونكتب 13-8=5

اَ ْلحِصَّ ُة ٱ ْلخامِسَ ُة

ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  7أَوْ  8أَوْ  9مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َمع
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َم ْك َ
ِ
ب ِّ
ٱلذهْ نِيِّ رَ ْق َم .2
َوأ ُ ْن ِج ُز َورَ َق َة ْٱلحِسا ِ

أَ َتمَرَّ نُ مِنْ جَ دي ٍد

 1أَ ْس َت ْعم ُِل ْٱلم ُْس َتقي َم ْٱل َع َددِيَّ َو ْ َ
راص َوأَحْ ُس ُب:
ٱل ْق َ
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8

6

7

5

4

2

3

0

1

13-8=. . . . . ; 13-9=. . . . . ; 14-9=. . . . . ; 14-8=. . . . . ; 14-7=. . . . .
15-7 = . . . . . ; 16-8=. . . . . ; 17-9=. . . . . ; 18-9=. . . . . ; 14-9=. . . . .

بالن�سبة  16-9ا�ستعمل بطاقات الع�شرة �أ�شطب � 6أقرا�ص
في البطاقة الثانية ثم � 3أقرا�ص في بطاقة الع�شرة .ونكتب

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

16-9=7
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

❷ ينجز المتعلم(ة) كل عملية طرح ويتحقق من النتيجة
ب�إنجاز عملية الجمع المنا�سبة.

1 7 - 9 =. . . . .

1 6 - 9 =. . . . .

1 7 - 8 =. . . . .

1 6 - 7 =. . . . .

جاز َع َملِيَّ ِة ْٱل َجم ِْع ْٱلمُناسِ َبةِ:
 2أُ ْن ِج ُز َع َملِيَّ َة َطرْ ٍح َوأَ َت َح َّق ُق مِنَ ٱلنَّ َ
تيج ِة ِبإِ ْن ِ
. . .
. .
. . .

+ .

7 3 2
5 5 1

-

. . .
. .
. . .

5 7 3
2 3 9

+ .

 3اِ ْن َطلَ َق قِطار ِمنْ َم َح َّط ِة مُرّ ُ
اك َ
فاس َو َعلى
ش في ٱتِّجا ِه َ
َم ْت ِن ِه  354راكِباً .في َم َح َّط ِة َس ّط َ
ات نَزَ َل  97را ِكبًا َولَ ْم
ْ
ِطار.
َي ْ
ِب آخَ َرَ .ك ْم ِمنْ راك ٍ
ص َع ْد أَيُّ راك ٍ
ِب َبق َِي في ٱلق ِ

. . .
. .

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

573 - 239

ونتحقق ب�إنجاز عملية الجمع :

573 - 239 = 334
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

334 + 239 = 573

❸ يقر�أ المتعلم(ة) ن�ص الم�س�ألة وينجز عملية الطرح
اليجاد الحل 354-97
نبد�أ بطرح الوحدات .اليمكن �أن نطرح 7من  4نبادل
ع�شرة واحدة ب  10وحدات ونح�صل على  14وحدة حيث
يمكن �أن نطرح  7من  14ونح�صل على  .7ننتقل للع�شرات،
اليمكن �أن نطرح  9ع�شرات من  4ع�شرات ،لذا نبادل مئة
واحدة بع�شر ع�شرات ،ونح�صل على  14ع�شرة ،ونتمكن
من طرح  9ع�شرات من .14

َأت ََذ َّك ُر

-

-

. . .
ُ
َ
موع.
مْع ِليجا ِد ٱ ْلمَجْ ِ
أ ْن ِج ُز عَ َملِيَّة ٱ ْلجَ ِ

je fais une addition pour
trouver une somme.
1

1

3 6 7
+
2 5 8
6 2 5

أ ُ ْن ِج ُز عَ َملِي ََّة َّ
ح ِليجا ِد ٱ ْل َفرْ ِق.
ٱلطرْ ِ

je fais une soustraction pour
trouver une différence.
15

11

5

6 2 5
3 6 7
2 5 8

15

�أتذكـر :ننجز عملية جمع لإيجاد نتيجة زيادة �أو ربح �أو �إ�ضافة كما ننجز الجمع لإيجاد العدد الكلي لعنا�صر مجموعتين
�أو �أكثر فننجز عملية طرح لإيجاد نتيجة نق�صان �أو خ�سارة �أو �إزالة.
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َلد ْر ُس
ا َّ

3

الأ�شكال الهند�سية  :التوازي والتعامد

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
يتمكن المتعلم(ة) من تعرف الم�ستقيم والقطعة عن طريق �إجراءات عملية يتم فيها ا�ستعمال الم�سطرة.
ُت ْ�س َت ْع َملُ الم�سطرة لر�سم خطوط م�ستقيمة و ُت ْ�س َت ْع َملُ �أي�ضا لتعرف مدى ا�ستقامية  3نقط �أو �أكثر ،وهو مايتطلب الدقة
في الحركة ويطرح عدة �صعوبات في هذا ال�سن .لذا ينبغي م�ساعدة كل متعلم (ة) على اال�ستعمال المالئم للم�سطرة ،في
ر�سم قطع م�ستقيمة.
يحر�ص الأ�ستاذ(ة) على �أن تكون الأدوات (الم�سطرة ،قلم الر�صا�ص )...،في حالة جيدة و�أن تكون الطاولة التي
يكتب عليها المتعلم (ة) في حالة جيدة كذلك وخالية من الحفر و�إال ا�ستعان المتعلم (ة) بو�ضع �أدواته على دفاتر �أو كتب.
�إن ال�صعوبات التي قد ي�صادفها المتعلمون والمتعلمات في ا�ستعمال الم�سطرة يمكن تجاوزها با�ستعمال الم�سطرة
ب�شكل متكرر وفي منا�سبات متعددة  :و�ضع �سطر تحت العنوان  ،تحت التاريخ ... ،وفيما يلي نماذج من بين هذه
ال�صعوبات:
• الي�ضع المتعلم (ة) الم�سطرة على النقطتين ب�شكل مالئم:

• ال ي�ضع �أ�صابعه على الم�سطرة ب�شكل مالئم � :أحد الأ�صابع يتجاوز الم�سطرة.
• ير�سم الم�ستقيم على مرحلتين  :ير�سم الجزء الأول ويتوقف ثم ير�سم الجزء الثاني.
• الينطبق ر�أ�س القلم على حافة الم�سطرة.
ا�ستعمل الأطفال المزواة في التعرف على زاوية قائمة و�إن�شائها خالل ال�سنة الثانية االبتدائية .نقترح في هذا الدر�س
�أن�شطة لإغناء هذه المكت�سبات وتثبيتها وكذلك �أن�شطة ر�سم م�ستقيمين متعامدين.
يتطلب ر�سم م�ستقيمين متعامدين التنا�سق بين مهارة ا�ستعمال الم�سطرة ومهارة ا�ستعمال المزواة ،لذلك ينبغي م�ساعدة
الأطفال على هذا التنا�سق.
ي�صنع كل طفل في �أن�شطة هذا الدر�س مزواة وين�شىء م�ستقيمين متعامدين بطي ورقة .ي�ساعد هذا الن�شاط الأطفال
على بناء هذه المفاهيم انطالقا من �أ�شياء مح�سو�سة.
ترتبط ال�صعوبات في �إن�شاء م�ستقيمين متعامدين بتنا�سق ا�ستعمال الم�سطرة والمزواة .وقد تتزايد هذه ال�صعوبات من
و�ضعية لأخرى ح�سب الت�سل�سل التالي :
• �إن�شاء م�ستقيمين متعامدين؛
• �إن�شاء م�ستقيم يتعامد مع م�ستقيم معلوم؛
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•�إن�شاء م�ستقيم يمر من نقطة معلومة ويتعامد مع م�ستقيم معلوم ،وترتبط ال�صعوبة في هذه الحالة كذلك بمتغيرات
�أخرى نذكر منها و�ضع الم�ستقيم (�أفقي ،عمودي ،مائل ) وكذلك و�ضع النقطة بالن�سبة للم�ستقيم (نقطة تنتمي للم�ستقيم
�أو التنتمي �إليه).
يمكن تقديم توازي م�ستقيمين كحل للم�شكلة التالية  :كيف يمكن تحديد طريقة لو�ضع �أكبر عدد من النقط على بعد واحد
ثابت من م�ستقيم معين  .يتمثل الحل الريا�ضياتي لهذه الم�شكلة في �إن�شاء م�ستقيمين متوازيين للم�ستقيم المعلوم ومن جهتين
مختلفتين من هذا الم�ستقيم .يمكن اقتراح ر�سم �أكبر عدد من النقط علىبعد م�سافة معينة ثابتة من م�ستقيم معلوم في الف�ضاء
المتو�سط (� : )méso-Espaceساحة المدر�سة �أو قاعة الدر�س و�إعطاء الفر�ص للمتعلمين ال�ستعمال �إجراءاتهم ال�شخ�صية ،يتم
االنتقال بعد ذلك �إلى الف�ضاء ال�صغير( )micro-Espaceللقيام بنف�س المهمة على ورقة �أو على ال�سبورة.
التعلمات ال�سابقة

الأ�شكال الهند�سية بال�سنة الثانية

�أهداف التعلم

• يتعرف التوازي والتعامد؛

االمتدادات الالحقة

التعلمات الهند�سية الالحقة

•ين�شىء م�ستقيمني متوازيني �أو متعامدين با�ستعمال
الأدوات الهند�سية املنا�سبة.

�أن�شطة البناء والرتيي�ض
الن�شاط الأول ( :تعرف النقط امل�ستقيمة والم�ستقيم والقطعة).

اللوازم ال�رضورية :م�سطرة الأ�ستاذ(ة) ال�ستعمالها على ال�سبورة ،طبا�شري
�صيغة العمل :عمل جماعي.

تدبير الن�شاط :

• ير�سم الأ�ستاذ(ة) على ال�سبورة عدة نقط بحيث تكون  3منها على الأقل م�ستقيمية
مير من تلك النقط امل�ستقيمية  ،كما ير�سم قطعة حمددة بنقطتني :

وير�سم خطا م�ستقيما

• يعرف امل�ستقيم بطريقة ب�سيطة « امل�ستقيم خط م�ستقيم غري حمدود �أي لي�س له حد» و« القطعة خط م�ستقيم له حدين»؛
• يعرف النقط امل�ستقيمية بكونها « نقط ًا مير منها م�ستقيم» وي�شري �إىل املثال على ال�سبورة؛
• ي�س�أل املتعلمني واملتعلمات « كيف نعرف �أن  3نقط م�ستقيمية؟» ويتقبل �إجابات كل متعلم(ة) ويعدل اخلاطئة منها؛
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• ي�س�ألهم « كيف يعرف الفالح �أن الأ�شجار م�ستقيمية؟»؛
• يجيب المتعلمون والمتعلمات بم�ساعدة الأ�ستاذ(ة) لتقريب مفهوم الم�ستقيم بحبل ممتد جيدا....
• ي�س�أل الأ�ستاذ(ة) « هل هناك نقط م�ستقيمية �أخرى على ال�سبورة؟»؛
• يجيب املتعلمون واملتعلمات مب�ساعدة الأ�ستاذ(ة) للو�صول �إىل �رضورة ا�ستعمال امل�سطرة لتعرف النقط امل�ستقيمية وغري
امل�ستقيمية؛
• ير�سم الأ�ستاذ(ة) ومتطوعون من المتعلمين والمتعلمات م�ستقيمات يف و�ضعيات خمتلفة على ال�سبورة؛
• ي�سمى الأ�ستاذ(ة) نقطتني على ال�سبورة  Aو Bوالم�ستقيم المار منهما ( )ABوالقطعة[ .]AB
الن�شاط الثاين  :التعرف على م�ستقيمني متعامدين عن طريق الطي.
اللوازم ال�رضورية :ورقة وقلم وم�سطرة وقلم ملون.
�صيغة العمل :عمل فردي ومناق�شة جماعية.

تدبري الن�شاط :

يطلب الأ�ستاذ �أو الأ�ستاذة من كل طفل القيام باملراحل التالية :
• ي�أخذ كل متعلم(ة) ورقة بي�ضاء؛
•يطوي املتعلمون الورقة ،ح�سب اختيارهم (لي�س بال�رضورة ح�سب �أطراف الورقة ،وميكن االنطالق من ورقة
دائرية)؛ كما �سبق لهم القيام بذلك �سابق ًا حول تعرف الزاوية القائمة و�إن�شائها.
•بعد الطي الأول ،يقوم املتعلم(ة) بطي الورقة للمرة الثانية ،ق�صد احل�صول على زاوية قائمة ،وذلك بخف�ض طرف
خط الطية على الطرف الآخر؛
يطلب الأ�ستاذ(ة) من المتعلمين مالحظة " الركن القائم" الذي تم الح�صول عليه بعد عمليتي الطي  .وي�سميه " الزاوية
القائمة" ،ثم يطالبهم بما يلي:
• تلوين الزاوية القائمة بالأحمر �أو ب�أي لون �آخر على هذا النحو؛
•فتح الورقة كما كانت قبل عمليتي الطي؛
•ر�سم خطي الطي الأول والطي الثاين با�ستعمال امل�سطرة والقلم ق�صد �إبراز الزاوية القائمة؛
•يالحظ المتعلمون ويقارنون الر�سوم المنجزة ،ويثير الأ�ستاذ(ة) انتباههم �إلى �أن كل واحدة من الزوايا الأربع
زاوية قائمة ،لأنها متطابقة مع الزاوية القائمة الأوىل ،ثم يلونون الزوايا القائمة بالأحمر �أو ب�أي لون �آخر.
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ويتم تعريف الم�ستقيمين المتعامدين و�شرح كيفية �إن�شاء م�ستقيمين متعامدين على ال�سبورة با�ستعمال الم�سطرة والمزواة؛
يطالب الأ�ستاذ(ة) المتعلمين بر�سم م�ستقيمين متعامدين على دفاترهم.

الن�شاط الثالث :
داخل الق�سم :تقديم الو�ضعية التالية  :ي�ضع كل فريق �أكبر عدد ممكن من الأقرا�ص �أو ر�سم نقط على بعد نف�س الم�سافة
مثال  2mمن الم�ستقيم الذي �س�أر�سمه له في �ساحة المدر�سة.
اللوازم ال�رضورية� :أقرا�ص ،حبل ،مزواة.
�صيغة العمل :ي�شتغل التالميذ يف جمموعات.

تدبري الن�شاط  :ير�سم الأ�ستاذ م�ستقيم لكل جمموعة ويطلب منهم القيام بالعمل املطلوب.
ينبغي �إعطاء الفر�صة للتالميذ للقيام ب�إجراءاتهم ال�شخ�صية:
• يتم و�ضع الأقرا�ص �أو ر�سم النقط با�ستعمال احلبل واملزواة؛
• ي�ضع الأطفال النقط واحدة تلوى الأخرى با�ستعمال احلبل دون احلر�ص على حتقيق التعامد.
•بعد و�ضع بع�ض النقط يتم ر�سم الم�ستقيم المطلوب .يتحقق الأطفال من الإجراءات التي قاموا بها ويناق�شونها فيما
بينهم ويمكن �إعادة نف�س الن�شاط �إلى �أن يقوم التالميذ بر�سم الم�ستقيم المطلوب با�ستعمال الإجراء الريا�ضياتي.
عند عودة التالميذ �إلى قاعة الدرو�س يقوم الأ�ستاذ(ة) على ال�سبورة بر�سم الو�ضعية التي تم تج�سيدها في �ساحة المدر�سة.
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :الجمع �إلى حدود  9+9يكتب الأ�ستاذ مثال العدد � 1أو � 2أو  3على ال�سبورة ويقول  :ن�ضيف العدد � 1أو 2

�أو �إلى العدد المعرو�ض على البطاقة .يعر�ض الأ�ستاذ(ة) البطاقات �أوال بترتيب تزايدي �أو تناق�صي ثم بدون ترتيب ؛
يتم اال�شتغال ب�شكل جماعي ،ثم ثنائي ،و�أخيرا فردي.
❶يكمل المتعلم(ة) ر�سم القطع المتوازية في ال�شكل الذي
ي�شير �إلى خيوط بيت العنكبوت.
❷يربط الطفل ثالث نقط �أو �أكرث وير�سم م�ستقيم ًا كما
يف املثال  .يربط  4نقط ثالث مرات لري�سم ثالثة
م�ستقيمات خمتلفة ويربط ثالث نقط لري�سم م�ستقيماً.
❸يعيد ر�سم ال�شكل ويلونه .ي�شري هذا ال�شكل �إىل لعبة
الطانغرام .يطلب الأ�ستاذ(ة) من كل متعلم حتديد
قطعتني متعامدتني وقطعتني متوازيتني يحتوي هذا
ال�شكل على عدد من القطع املتوازية و�أخرى متعامدة
وهو مر�سوم على �شبكة تربيعية.
❹يعيد ر�سم �شكل على �شبكة منقطة عو�ض ال�شبكة الرتبيعية.
ي�ضم هذا ال�شكل قطعا متوازية و�أخرى متعامدة
❺ي�ستعمل كل متعلم(ة) ورقة ويطويها باتباع اخلطوات
❶ و ❷ و ❸  .يطوي املتعلم الورقة يف املرحلة
الأوىل ب�أية طريقة .عملية الطي ال تتطلب يف هذه
املرحلة مطابقة حافة الطرف الأول للورقة مع حافة
الطرف الثاين .بينما يف املرحلة الثانية ينبغي �أن ينطبق
خط الطي الأول بع�ضه على البع�ض الآخر .يفتح
املتعلم(ة) الورقة وير�سم خطي الطي ،ثم يلون الزوايا
الأربع القائمة  ،ويعرب عن ذلك بالقول �أن امل�ستقيمني
متعامدان.
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اَلدَّ ْر ُس 3

اَ ْ َل ْش ُ
كال ٱ ْلهَ ْند َِس َّي ُة :اَل َّتوازي َوٱل َّتعا ُم ُد

Les figures géométriques : parallélisme et perpendicularité
َه َدفا التَّ َعلُّمِ :

كال ٱ ْلهَ ْن َدسِ ي َُّة بٱلسَّ َن ِة ّ
اَ ْ َل ْش ُ
ٱلثاَ ِن َي ِة

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

أَ َت َعر ُ
َف ٱل َّتوازي وَ ٱل َّتعا ُم َد وَ أُ ْنشِ ئُ م ُْس َتقي َمي ِْن ُم َتعا ِم َدي ِْن
ْمال ْ َ
َوات ٱ ْلهَ ْن َدسِ َّيةِ.
ٱلد ِ
واز َيي ِْن ْ
بآس ِتع ِ
وَ م ُْس َتقي َمي ِْن ُم َت ِ

أُضيفُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  1أَ ْو  2أَ ْو  3إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

أَ ْك َتشِ فُ َو أَ َتمَرَّ نُ

 1أَرْ ُس ُم ْٱلق َِط َع ِبواسِ َط ِة ْٱلم ِْس َط َر ِة َوأُ ْكم ُِل
ٱلرَّ ْس َم.

الث نُ َقطٍ أَ ْو أَ ْك َث َر ِبواسِ َط ِة
 2أَرْ ِب ُط ُك َّل َث ِ
ِثال.
ْٱلم ِْس َط َر ِة َوأَرْ ُس ُم م ُْس َتقيماً َكما في ْٱلم ِ

 3أُعي ُد َر ْس َم َّ
ٱلش ْك ِل َوأُلَ ِّونُ ُه.

 4أُعي ُد َر ْس َم َّ
ٱلش ْك ِل َوأُلَ ِّونُ ُه.

5

َ
ًَ َْ
ُ
ِّ
وات ٱلتّالِ َيةِ:
باع ْٱلخَ َط ِ
أ ْس َت ْعمِل َو َرقة َوأطويها ِبٱت ِ
أَ ْف َتحُ ْٱل َو َر َق َة َوأَرْ ُس ُم ْٱلم ُْس َتقي َمي ِْن:
ِّدان
ٱلم ُْس َت
قيمان يُحَ د ِ
ِ
أَ ْربَعَ زاوايا قا ِئم ًََة
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3

1

2

دان
ٱلم ُْس َت
قيمان ُم َتعا ِم ِ
ِ

�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :الجمع �إلى حدود  9+9يكتب الأ�ستاذ العدد � 4أو  5على ال�سبورة ويقول  :ن�ضيف العدد � 4أو � 5إلى العدد
المعرو�ض على البطاقة .يعر�ض الأ�ستاذ(ة) البطاقات �أوال بترتيب تزايدي �أو تناق�صي ثم بدون ترتيب؛ يتم اال�شتغال
ب�شكل جماعي ،ثم ثنائي ،و�أخيرا فردي.

اَل َّت َعلُّ ُ
مات ٱ ْلهَ ْن َدسِ ي َُّة ٱلالحِ َق ُة

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثالِ َث ُة

أُضيفُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  4أَ ْو  5إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

ُ
ْمال ْ َ
َوات ْٱل َه ْندَسِ يَّ ِة ْٱلمُناسِ َب ِة َوأُ ْكم ُِل:
ارنُ ْٱل َم
ٱلد ِ
ِ
سافات َبيْنَ ُك ِّل نُ ْق َط َتي ِْن مِنَ ٱللَّ ْو ِن ن َْفسِ ِه ِب ْ
ٱس ِتع ِ
 6أ َق ِ

اَ ْل َمسا َف ُة َبيْنَ ٱل ُّن ْق َط َتي ِْن ْٱل َحمْرا َوي ِْن َ ........و ْٱل َمسا َف َة َبيْنَ
ٱل ُّنّ ْق َط َتي ِْن ْٱلخَ ْ
ضرا َوي ِْن َ ........و َك َذل َِك ْٱل َمسا َفة َبيْنَ
ٱل ُّن ْق َط َتي ِْن َّ
ٱلزرْ قا َوي ِْن.

❼يلون المتعلم(ة) كل زاوية قائمة وي�ضع عالمة *
تحت كل م�ستقيمين متعامدين .ينبغي تفادي ر�سم �أحد
الم�ستقيمين ،في حالة التعامد� ،أفقيا �أو عموديا كل
مرة .من �ش�أن ذلك �أن يخلق ت�صورات ديداكتيكية
خاطئة حول التعامد .الحالة الأولى و الثالثة ابتداءا
من اليمين تمثالن م�ستقيمين متعامدين.

ٱ ْلم ُْس َتقي ُم ْ َ
ٱل ْز َرقُ وَٱ ْلم ُْس َتقي ُم
يان
واز ِ
ٱ ْلب ُْر ُتقالِي ُم َت ِ

ُ
َّ
زاو َي ٍة قا ِئ َم ٍة َوأَ َ
ضعُ َعال َم ًة َتحْ َت ُك ِّل م ُْس َتقي َمي ِْن مُتعا ِم َدي ِْن:
 7ألَ ِّونُ ُكل ِ

ِّ
ً
 8أَ َ
واز َيي ِْن:
ضعُ َعال َمة َتحْ َت ُكل م ُْس َتقي َمي ِْن ُم َت ِ

 9أَرْ ُس ُم م ُْس َتقيماً َعمودِياً َعلى ْٱلم ُْس َتقيم ْ َ
ٱلحْ َم ِر
ِ
َيمُرُّ مِنَ ٱل ُّن ْق َط ِة َّ
ٱلزرْ قا ِء في ُك ِّل حالَ ٍة

❻يتحقق كل متعلم(ة) با�ستعمال المزواة �أن الم�ستقيم
المحدد بالنقطتين اللتين لونهما �أحمر متعامد مع كل
من الم�ستقيم البرتقالي والأزرق .ويقوم بالعمل
نف�سه بالن�سبة للم�ستقيم المحدد بالنقطتين اللتين لونهما
�أخ�ضر .وبالن�سبة للم�ستقيم المحدد بالنقطتين اللتين
لونهما �أزرق ،ثم ي�ستعمل البركار ليت�أكد من ت�ساوي
الم�سافات الثالث .ويكتب كلمة ت�ساوي مكان النقط في
ال�سطر الثاني والثالث .ي�سمي الأ�ستاذ(ة) الم�ستقيمان
البرتقالي والأزرق متوازيان .ويطلب تحديد متوازية
�أخرى ،متوازية في نف�س ال�شكل.

 10أَرْ ُس ُم م ُْس َتقيماً مُوازياً ْللم ُْس َتقيم ْ َ
ٱلحْ َم ِر
ِ
ِ
َيمُرُّ مِنَ ٱل ُّن ْق َط ِة َّ
ٱلزرْ قا ِء في ُك ِّل حالَ ٍة
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❽ي�ضع المتعلم(ة) عالمة * تحت كل م�ستقيمين متوازيين.
الحالة الأولى من اليمين تمثل م�ستقيمين متعامدين
الحالة الثالثة ابتداءا من اليمين تمثل م�ستقيمين متوازيين
رغم تفاوت الم�ستقيمين .فالم�ستقيم يكون غير محدد
من الجهتين ويمكن تمديد كل واحد منهما ذهنيا.
❾ير�سم م�ستقيما متعامد ًا على الم�ستقيم الأحمر ويمر من
النقطة الزرقاء في كل حالة .يمكن ا�ستعمال نقط ال�شبكة
لر�سم هذا الم�ستقيم والتحقق با�ستعمال المزواة.
➓ير�سم م�ستقيما يمر من النقطة الزرقاء ويوازي الم�ستقيم
الأحمر في كل حالة .يمكن ا�ستعمال نقط ال�شبكة لر�سم
الم�ستقيم في كل حالة ثم التحقق با�ستعمال المزواة
والبركار.
89

�أن�شطــة تقوميية � " :أ�ستثمـــر"

الح�ساب الذهني :الجمع �إلى حدود  9+9يكتب الأ�ستاذ مثال العدد � 6أو  7على ال�سبورة ويقول  :ن�ضيف العدد � 6أو � 7إلى
العدد المعرو�ض على البطاقة .يعر�ض الأ�ستاذ(ة) البطاقات �أوال بترتيب تزايدي �أو تناق�صي ثم بدون ترتيب؛ يتم
اال�شتغال ب�شكل جماعي ،ثم ثنائي ،و�أخيرا فردي.
❶يلون المتعلم (ة) كل م�ستقيمين متعامدين باللون نف�سه.
هناك حالتان.
❷يلون كذلك كل م�ستقيمين متوازيين باللون نف�سه .هناك
حالتان.
❸يتابع المتعلم(ة) ر�سم م�ستقيمات متوازية للم�ستقيم الأحمر
باليد المجردة �أي دون ا�ستعمال الأدوات الهند�سية.
من المهارات الأ�سا�سية التي ينبغي للمتعلم(ة) اكت�سابها
هي ا�ستعمال يديه،دون الحاجة في بع�ض الحاالت
�إلى الم�سطرة �أو الكو�س �أو البركار �أو �أية �أداة هند�سية
�أخرى .من �ش�أن هذا الإجراء �أن يعمق فهم المتعلم
لمعنى التوازي.
❹يتابع كذلك ر�سم م�ستقيمات متعامدة على نف�س امل�ستقيم
باليد دون اللجوء �إىل ا�ستعمال الأدوات الهند�سية.
❺يلون املتعلم(ة) كل �ضلعني متوازيني يف كل حالة
باللون نف�سه.نتحدث عن التوازي والتعامد لي�س فقط
بالن�سبة للم�ستقيمات ولكن كذلك بالن�سبة لقطع معزولة �أو
ك�أ�ضالع يف �شكل هند�سي.
❻يكتب املتعلم(ة) ا�سم ال�شارع املتعامد �أو املتوازي مع
ال�شارع املذكور يف كل حالة.
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اَ ْلحِصَّ ُة ٱلرّ ِابعَ ُة

أُضيفُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  6أَ ْو  7إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

أَ سْ َت ْث ِم ُر

ُ
ْن ِبٱللَّ ْو ِن ن َْفسِ هِ:
ْن ُم َتعامِدَ ي ِ
 1أ َلوِّ نُ ُك َّل مُسْ َتقي َمي ِ

ُ
ْن ِبٱللَّ ْو ِن ن َْفسِ هِ:
واز َيي ِ
 2أ َلوِّ نُ ُك َّل مُسْ َتقي َمي ِ
ْن ُم َت ِ

ُ
تم ِ ْ
تاب ُع رَ سْ َم مُسْ َتقيما ٍ
قيم
 3أ ِ
ُواز َي ٍة لِلمُسْ َت ِ
َ
مال ْٱلمِسْ َطرَ ةِ:
دون ٱسْ تِعْ ِ
ْٱلحْ م َِر ِب ِ

ُ
تاب ُع رَ سْ َم مُسْ َتقيما ٍ
ت ُم َتعا مِدَ ٍة مَعَ
 4أ ِ
َ
ْ
مال ْٱلمِسْ َطرَ ةِ:
دون ٱسْ تِعْ ِ
قيم ْٱلحْ م َِر ِب ِ
ٱلمُسْ َت ِ

ُ
َّ
ْن في ُك ِّل حا َل ٍة
واز َّيي ِ
 5أ َلوِّ نُ ِبٱلل ْو ِن ن َْفسِ ِه ُك َّل ضِ ْلعَ ي ِ
ْن ُم َت ِ

 6أُالح ُ
ِظ َوأ ُ ْك ِملُ:
ْن ْٱلَ ْزرَ ِق َو ْٱلَحْ م َِر
مُسْ َتقي ٌم ُم َتعا ِم ٌد مَعَ ْٱلمُسْ َتقي َمي ِ
ه َُو ........... :
ْن ْٱلَ ْخضَ ِر َو ْٱلَصْ َف ِر
مُسْ َتقي ٌم ُم َتعا ِم ٌد مَعَ ْٱلمُسْ َتقي َمي ِ
ه َُو ........... :

مُسْ َتقي ٌم م ٍ ْ
قيم ْٱلَحْ م َِر ه َُو ........... :
ُواز لِلمُسْ َت ِ
مُسْ َتقي ٌم م ٍ ْ
قيم ْٱلَصْ َف ِر ه َُو ........... :
ُواز لِلمُسْ َت ِ

18

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱلِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱلِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱلِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱلِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

�أن�شطــة داعمة � " :أمترن من جديد"

الح�ساب الذهني :الجمع �إلى حدود  9+9يكتب الأ�ستاذ مثال العدد � 8أو  9على ال�سبورة ويقول  :ن�ضيف العدد � 8أو � 9إلى
العدد المعرو�ض على البطاقة .يعر�ض الأ�ستاذ(ة) البطاقات �أوال بترتيب تزايدي �أو تناق�صي ثم بدون ترتيب-؛ يتم
اال�شتغال ب�شكل جماعي ،ثم ثنائي ،و�أخيرا فردي.

اَ ْلحِصَّ ُة ٱ ْلخامِسَ ُة

أُضيفُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  8أَ ْو  9إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ
ب ِّ
ٱلذهْ نِيِّ رَ ْق َم 3
َوأ ُ ْن ِج ُز َورَ َق َة ْٱلحِسا ِ

أَ َتمَرَّ نُ مِنْ جَ دي ٍد

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱلِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

❶ير�سم المتعلم(ة) م�ستقيما متعامدا مع الم�ستقيم الأزرق
ويمر من النقطة الحمراء في كل حالة .حر�صنا �أن يمر
كل م�ستقيم �أزرق من عقد ال�شبكة حتى يت�سنى ر�سم
الم�ستقيم المتعامد معه با�ستعمال النقط الأخرى لل�شبكة
�أو االكتفاء با�ستعمال الأدوات الهند�سية كالمزواة
والم�سطرة.

 1أَرْ ُس ُم مُسْ َتقيما ً َيمُرُّ مِنَ ٱل ُّن ْق َط ِة ْٱلحَ مْرا ِء َويَكونُ عَ مودِيا ً عَ لى ْٱلمُسْ َتقيم ْٱلَ ْزرَ ِق :

❷ي�ضع املتعلم(ة) عالمة * حتت كل �شكل له �ضلعان
متوازيان ويلونهما باللون نف�سه.

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱلِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

 2أَضَ ُع عَ ال َم َة

ُ
ْن ِبٱللَّ ْو ِن ن َْفسِ هِ:
ْن ٱلض ِّْلعَ ي ِ
يان َوأ َلوِّ نُ ه ََذي ِ
واز ِ
َتحْ تَ ُك ِّل َش ْك ٍل َل ُه ضِ ْل ِ
عان ُم َت ِ

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱلِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

 3أَرْ ُس ُم مُسْ َتقيما ً َيمُرُّ مِنَ ٱل ُّن ْق َط ِة ْٱلحَ مْراءَِ ،وم ِ ْ
قيم ْٱلَ ْزرَ ِق فِي ُك ِّل حا َل ٍة :
ُوازيا ً لِلمُسْ َت ِ

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱلِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

َأت ََذ َّك ُر

ِدان deux droites perpendiculaires:
مُسْ ت
َقيمان ُمتَعام ِ
ِ

ْن
أَرْ ُ
َواز َيي ِ
س ُم مُسْ َتقِي َمي ِ
ْن ُمت ِ

ْن
أَرْ ُ
ْن ُمتَعامِدَ ي ِ
س ُم مُسْ َتقِي َمي ِ

2

1

يان deux droites parallèles:
مُسْ ت
َواز ِ
ِ
َقيمان ُمت ِ

4

3

2

❸ير�سم املتعلم(ة) م�ستقيما موازيا للم�ستقيم الأزرق ومير
من النقطة احلمراء .حر�صنا يف هذه احلالة على ر�سم
كل م�ستقيم �أزرق على ورقة بي�ضاء  .ي�ضطر املتعلم(ة)
يف هذه احلالة �إىل ا�ستعمال �أدواته الهند�سية املزواة
وامل�سطرة ويتعذر عليه توظيف نقط ال�شبكة� .إن احلامل
الذي تر�سم عليه امل�ستقيمات � :شبكة منقطة �أو تربيعية �أو
بي�ضاء يعترب متغري ًا ديداكتيكيا ،يتحكم فيه الأ�ستاذ من
�أجل توجيه املتعلمني للقيام ب�إجراءات دون �أخرى. .

1

19

�أتذكـر:ي�ضم هذا الركن ما يتعين على المتعلم(ة) �أن يتذكره وي�ضبطه .في هذه الحالة يتعلق الأمر بكيفية ر�سم م�ستقيم
متعامد مع م�ستقيم معلوم .ور�سم م�ستقيم موازي لم�ستقيم معلوم با�ستعمال الأدوات الهند�سية :المزواة
والم�سطرة.
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َلد ْر ُس
ا َّ

4

ال�رضب يف عدد مكون من رقم واحد

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
ترتكز املقاربة املعتمدة يف معاجلة مفهوم ال�رضب على حل م�شكالت تطرح على املتعلمني حلثهم على البحث عن
احلل والتعبري عنه مب�صطلح هو اجلداء وكتابة العدد (احلل) با�ستخدام الرمز (×) .فاجلداء اليقدم ب�شكل جمرد و�إمنا
ميثل منذ البداية عددا ،يكون �أول الأمر جمهوال ينبغي حتديده وح�سابه من قبل املتعلمني .وتتم معاجلة ال�رضب
اعتمادا على مظهرين مت تناولهما بالدرا�سة منذ ال�سنة الثانية االبتدائية .وهما املظهر املتمثل يف اجلمع املتكرر واملظهر
املتمثل يف التجميعات املتقادرة املمثلة على �شبكات تربيعية يف تنظيم ف�ضائي يربز تقادرها.
�شبكة تربيعية

4×3

�شبكة نقطية

الجمع المتكرر

4×6

5×4

عند ا�ستعمال اجلمع املتكرر من ال�رضوري �إجراء احل�سابني معا للتو�صل �إىل �أن اجلداءين مت�ساويان يف كل مرة،
ولي�س ب�صفة عامة .وباملقابل فهذه الطريقة مهمة عند ح�ساب جداءات الأعداد ال�صغرية.
�إن االعتماد على ال�شبكة ي�سمح بتو�ضيح خا�صية التبادلية  a×b=b×aكما ي�سمح با�ستخراج اخلا�صية العامة املتمثلة يف
توزيعية ال�رضب بالن�سبة للجمع:
اخلا�صية.

ذلك �أن ح�ساب اجلداءات و�إعداد التقنية الإجرائية لل�رضب يرتكز على هذه

ومن المهم �أي�ضا الإ�شارة �إلى �ضرورة اقتراح �أن�شطة متنوعة من �ش�أنها �أن تحفز الأطفال على ربط الكتابة
ال�ضربية بعدد ولي�س بتنظيم ف�ضائي معين للأ�شياء حتى الي�صبح ذلك عائقا في حل الم�سائل.
ن�سعى �أي�ضا من وراء هذا الدر�س �إلى تقديم و�ضعيات تتيح للمتعلم �إمكانية فهم داللة الكتابة ال�ضربية ،وربط
المفهوم بالمكت�سبات ال�سابقة باعتبار ال�ضرب قد تم تناوله منذ ال�سنة الثانية.
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ت�سعى �أن�شطة هذا الدر�س �إىل التحكم يف بع�ض القواعد واخلا�صيات امل�ساعدة على بناء خوارزمية ال�رضب .وهكذا
تقدم �أن�شطة يطالب فيها املتعلم بح�ساب جداء عددين �أحدهما من رقم والآخر من رقمني �أو � 3أرقام انطالقا من حل
و�ضعيات م�سائل ي�ستثمر فيها الأطفال مكت�سباتهم ال�سابقة فيما يتعلق با�ست�ضمار نتائج جدول فيتاغور�س .يطرح على
الأطفال حتدي يتمثل يف كون جدول فيتاغور�س الي�شتمل على نتائج جداءات الأعداد الأكرب من  ،10وبالتايل يقت�ضي
الأمر تب�سيط اجلداء �إىل جداءين �آخرين ،واال�ستعانة يف متثيل الن�شاط بوا�سطة �شبكة تربيعية �أو ر�سم تخطيطي لها ،حيث
�سيتمكن الأطفال من اكت�شاف �أهمية خا�صية توزيعية ال�رضب بالن�سبة للجمع وذلك �ضمنيا �أثناء �إجناز احل�سابات .كما
�سيتمكنون �أي�ضا من توظيف قاعدة ال�رضب يف  10و  20و  30و  40 ....و�سيتمكنون من ا�ستيعاب الأهمية التي توفرها
هذه القاعدة عند اللجوء �إىل جتزيء ال�شبكات وبالتايل تب�سيط اجلداءات ،حيث يتم التو�صل �إىل ح�ساب �رسيع للجداءات
التي تكون عواملها منتهية ب�صفر (من م�ضاعفات ع�رشة) ،و�إن الأمر يرتبط فقط مب�ستوى �ضبط قواعد كتابة الأعداد يف
النظمة الع�رشية ومدى تذكر املتعلمني جلداول ال�رضب.
التعلمات ال�سابقة

�أهداف التعلم

االمتدادات

• تعرف الأعداد من � 0إىل ✺ 999يوظف التقنية االعتيادية لل�ضرب لح�ساب جداء ال�رضب يف عدد مكون من رقمني
عددين في نطاق الأعداد ال�صحيحة الطبيعية من يف نطاق الأعداد من � 0إىل: 9999
• تعرف اجلمع.
� 0إلى ( 999جداء عددين ،الأول مكون من  3التقنية االعتيادية.
�أرقام والثاني مكون من رقم واحد ،وجداء عددين
• تعرف ال�رضب.
كالهما مكون من رقمين)؛
✺يوظف قاعدة ال�ضرب في  10وفي  100في نطاق
الأعداد من � 0إلى 999؛ لح�ساب جداءات دون
�إجراء العملية؛
✺يجد الأرقام الناق�صة في عملية �ضرب منجزة؛

✺يكت�شف الخط�أ في عملية �ضرب ويف�سر من�ش�أه
وي�صححه؛
✺يخمن النتيجة التقريبية لجداء عددين( .مثال جداء
العددين  9و  ، 36هل هي قريبة من � 360 :أو 80
�أو )400؛
✺يحدد العملية الواجب �إجرا�ؤها في و�ضعية م�س�ألة
معينة (الجمع ،الطرح ،ال�ضرب)؛

✺يحل و�ضعية م�س�ألة بتوظيف التقنية االعتيادية
لل�ضرب في نطاق الأعداد ال�صحيحة الطبيعية من 0
�إلى .999
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�أن�شطة البناء والرتيي�ض
الن�شاط الأول  :ا�ستعمال الكتابة ال�رضبية لتحديد عدد تربيعات �شبكة.

اللوازم ال�رضورية� :شبكات تربيعية م�ستطيلة يتم تهييئها م�سبقا ،وهي من نوع :

			

� ، 8×3 4×6 12×2 6×3 12×4 6×4 9×3 6×8أوراق بي�ضاء �أغلفة �أو ملفات.

�صيغة العمل:ينجز الن�شاط يف  4جمموعات بحيث يجل�س �أفراد كل جمموعة ب�شكل يقابلون فيه �أفراد املجموعة
الأخرى (المجموعة  1تقابل المجموعة  3والمجموعة  2تقابل المجموعة .)4

تدبري الن�شاط :

يتم توزيع �شبكات تربيعية على المجموعات  :بحيث تتوفر المجموعتان 1و  3على ال�شبكات التالية 3×6 4×6 3×8 :
وتتوفر المجموعتان  2و  4على ال�شبكات التالية 4×8 6×6 4×9 :

يالحظ �أفراد كل مجموعة ال�شبكات المتوفرة لديهم ولدى زمالئهم الآخرين ،وي�ضعونها في �أغلفة �أو ملفات.
بعد ذلك يوزع الأ�ستاذ �شبكة �أخرى من نوع  3×8على كل من المجموعتين  2و  4و�شبكة من نوع  4×9على
المجموعتين  1و .3
يطالب الأ�ستاذ(ة) كل مجموعة بتحديد �شبكة من بين ال�شبكات التي يتوفرون عليها ،تكون م�شابهة لإحدى �شبكات
المجموعة المقابلة لها .ولإنجاز هذا العمل تبعث كل مجموعة ر�سائل ق�صيرة للمجموعة المقابلة لها تمكنها بعد قراءتها
من تحديد ال�شبكة المق�صودة.
عندما تنتهي المجموعات من تحرير الر�سائل ،يتم تبادلها وقراءتها لتتمكن كل مجموعة من الك�شف عن ال�شبكة
المطلوبة .تتم قراءة الر�سائل جماعة وتكتب االقتراحات على ال�سبورة .ويتم تحديد المجموعات التي تمكنت من تعيين
ال�شبكة با�ستعمال الر�سالة .وتتم بعد ذلك مقارنة ال�شبكة المقترحة مع ال�شبكة التي اعتمدتها المجموعة في كتابة ر�سالتها.
وتتم مناق�شة �أ�سباب عدم تمكن بع�ض المجموعات من التعرف على ال�شبكة.
ينبغي �أن ت�ؤدي المناق�شة الجماعية للتو�صل �إلى مختلف التعبيرات عن العددين المعنيين:
� 3صفوف من 8

� 8صفوف من 3

� 8+8+8أو � 3+3+3+3+3+3+3أو � 3×8أو 8×3

والقيام بالعمل نف�سه بالن�سبة للعدد الآخر.
� 4صفوف من 9

� 9صفوف من 4

� 9+9+9+9أو � 4+4+4+4+4+4+4+4+4أو � 4×9أو 9×4

ينبغي ت�شجيع الأطفال للتو�صل �إىل اخلال�صة الرتكيبية وذلك جماعيا :
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عدد خانات �شبكة من  3تربيعات على  8يمكن كتابته بعدة طرق وبالخ�صو�ص:
� 3صفوف من 8

8+8+8
3+3+3+3+3+3+3+3

� 8صفوف من 3

و�أي�ضا با�ستعمال رمز مرة واحدة :
		
8×3

�أو

3×8

مع الت�أكيد على �أن كل هذه الكتابات هي كتابات للعدد نف�سه .وبالتالي كتابة المت�ساويات:
3+3+3+3+3+3+3+3 = 8×3

3+3+3+3+3+3+3+3 = 3×8
8+8+8 = 8×3

8+8+8 = 3×8

�إثارة انتباه الأطفال �إلى �أنه مهما كان و�ضع ال�شبكة ف�إن عدد التربيعات اليتغير بتغير و�ضعها.
نكتب 9×4 :

�أو 4×9

ونقر�أ  4م�ضروبة في � 9أو  9م�ضروبة في .4
مطالبة الأطفال بكتابة عدد تربيعات باقي ال�شبكات با�ستعمال الرمز ×  .ويتم الت�أكيد مجددا على �أن للعدد نف�سه عدة
كتابات �ضربية ،ومطالبة الأطفال بالبحث عن مختلف الكتابات ال�ضربية للعددين  24و .36
الن�شاط الثاين  :يتم االنطالق من جدول �رضب  2و  5و  10لإن�شاء باقي اجلداول جماعيا على ال�سبورة.
•يتم �إن�شاء جدول �ضرب كل عدد على حدة وذلك بملء ال�سطر والعمود الخا�صين بهذا العدد ،بحيث يقدم جدول
فيتاغور�س على �أ�سا�س �أنه مخ�ص�ص لتدوين جداءات كل عددين اليتعدى كل منها  ،10للت�أكد من تعرف قراءة
معطيات الجدول.
•وهكذا يتم تدوين النتائج في الخانات المالئمة باعتبارها �أجوبة عن �أ�سئلة تحفز المتعلمين على البحث بناءعلى
مكت�سباتهم ،واالنطالق منها في ا�ستنتاج بع�ض الخا�صيات بطريقة تبين فائدتها في �إيجاد النتائج الجزئية المتعلقة
بالتقنية االعتيادية.
•يطالب بع�ض الأطفال مبلء اخلانات الفارغة يف �سطر 3والبع�ض الآخر مبلء اخلانات الفارغة يف عمود .3
•ينجز املتعلمون الن�شاط بكتابة النتائج على �أوراق ،ويعر�ضونها لتناق�ش جماعيا وت�صحح باللجوء �إىل متثيل بع�ض
اجلداءات با�ستعمال �أ�شياء ملمو�سة �أو �شبكات تربيعية .وبعد ملء ال�سطر والعمود تتم مقارنة النتائج وم�ساعدة
املتعلمني على الو�صول �إىل ا�ستنتاج �أن  6×3 = 3×6 :و 3×4 = 4×3
• ينجز العمل نف�سه بالن�سبة خلانات �سطر  0وخانات عمود  0ال�ستنتاج �أن جداء عددين �أحدهما �صفر هو دائما �صفر.
4×0 = 0 × 0 = 0

4×0 = 0×1 = 0

•خانات �سطر  1وخانات عمود 1
•ا�ستنتاج قاعدة ال�رضب يف  10عن طريق ملء خانات عمود  10و�سطر 10
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•بالن�سبة للأعداد الأخرى يتم بناء نتائج اجلداءات انطالقا من النتائج املعروفة (جدول �رضب  2و  5و  )10فجدول
�رضب  7يتكون من متتالية الأعداد  7ب 7انطالقا من  ،0وبالتايل �إذا تعرفنا على  7×5فمـن ال�سهــل �إيجــاد 7×4
و  7×6وتنطبق اخلال�صة نف�سها على الأعداد الأخرى.
•يف حالة ما �إذا واجه بع�ض الأطفال �صعوبات في �إيجاد النتائج يتم اللجوء �إلى و�سيلة ت�ساعد على اكت�شاف النتائج
عمليا.
• ينجز الن�شاط جماعيا با�ستعمال ورقة عادية �أو ورق مقوى و�أقرا�ص ذات لونين (الأحمر والأزرق مثال) .نر�سم
على الورقة جدوال يتكون من خانتين ،تخ�ص�ص الخانة عن اليمين لو�ضع الأقرا�ص التي تمثل الوحدات وتخ�ص�ص
الخانة عن الي�سار لو�ضع الأقرا�ص التي تمثل الع�شرات .ف�إذا كنت �أبحث عن نتيجة � ،7×8أ�ضع � 7أقرا�ص حمراء
تحت خانة الوحدات� ،آخذ قر�صا �أحمر و�أبادله ب � 8أقرا�ص زرقاء و�أ�ضعها في خانة الوحدات ،و�أتابع بالكيفية نف�سها
بمبادلة كل قر�ص �أحمر ب� 8أقرا�ص زرقاء �إلى حين مبادلة الأقرا�ص ال�سبعة ،كما �أنجز بين الفينة والأخرى مبادلة
� 10أقرا�ص حمراء في خانة الوحدات بقر�ص �أزرق �أ�ضعه في خانة الع�شرات.كما يمكن ت�أخير مبادلة الوحدات
بالع�شرات �إلى �آخر عملية مبادلة الأقرا�ص الحمراء بالأقرا�ص الزرقاء.
الن�شاط الثالث  :ح�ساب جداء عددين بطريقتين.

�صيغة العمل :ينجز الن�شاط في مجموعات من � 4أفراد.

تدبير الن�شاط :

"ا�شترى مكتب تعاونية المدر�سة �أدوات لـ  7من تالميذ الق�سم الثالث بثمن  13درهما وكتاب بثمن  25درهما� ،أح�سب
مبلغ الم�صاريف.
يعمل الأطفال في مجموعات ويكتبون اقتراحاتهم على �أوراق وتعر�ض النتائج لتناق�ش جماعيا :
الهدف من هذه الم�س�ألة ومثيالتها يتمثل في مالحظة وجود طريقتين على الأقل للحل :
❒

ح�ساب ثمن الأدوات  7مرات ،ثم ح�ساب ثمن  7كتب ،و�أخيرا نح�سب مجموع الثمنين.

❒

ح�ساب م�صروف كل طفل ،ثم الم�صاريف الكلية لـ � 7أطفال ،ون�ستخل�ص ب�أن الطريقة الثانية هي الأ�سرع.

الن�شاط الرابع  :ح�ساب جداء عددين با�ستعمال جدول فيتاغور�س.
�صيغة العمل :يعمل الأطفال في مجموعات.

تدبير الن�شاط :

يطالب الأطفال بح�ساب جداء عدديين ( 7و )13في جدول ال�ضرب النجد جداء العددين ،مما ي�ستوجب تفكيك الجداء
�إلى جداءين ب�سيطين ،تدون �أغلب النتائج على ال�سبورة وتناق�ش جماعيا.
()7×5( + )7×8

()7×10( + )7×3

()7×6( + )7×7

()7×4( + )7×9

و يتم تف�ضيل التفكيك بع�شرة باعتباره �أفيد التفكيكات و�أب�سطها  ،ويتيح �إمكانية توظيف قاعدة ال�ضرب في م�ضاعفات
ع�شرة
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الن�شاط الخام�س  :ح�ساب جداء عددين با�ستعمال ال�شبكة.

اللوازم ال�ضرورية� :شبكات تربيعية تر�سم على ورق مقوى وفي حال تعذر �إح�ضار هذه ال�شبكات يمكن االكتفاء
بر�سمها على �أوراق عادية مع ا�ستعمال تربيعات الورقة ت�سهيال لإنجاز الن�شاط.
�صيغة العمل :ينجز الن�شاط في مجموعات من � 4أفراد.

تدبير الن�شاط :

❒

تتوفر كل مجموعة على �شبكة تربيعية م�ستطيلة من نوع  .5×24ويطالب الأطفال بالبحث عن التقنية ال�رسيعة
حل�ساب عدد الرتبيعات .وترتك لهم فر�صة للبحث عن النتيجة فرديا ،ثم يطالبون بعر�ض �أعمالهم يف جمموعاتهم،
بعد ذلك يفتح نقا�ش جماعي للتو�صل �إىل خال�صة تركيبية :
)5×24 = 5×(20+ 4

)5×24 = (5×20) + (5×4

)5×24 = (5×20)+(5×4

		5×24 = 100 + 20
5×24 = 120
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :الطرح من عدد البطاقة �إلى حدود 10-9

• نطرح العدد المكتوب على ال�سبورة � 1أو 2من العدد المعرو�ض على البطاقة (� 1أو� 2أو� 3أو � 4أو � 5أو� 6أو � 7أو � 8أو )9

• يعر�ض الأ�ستاذ(ة) البطاقات �أوال بترتيب تزايدي �أو تناق�صي ثم بدون ترتيب؛
• يتم اال�شتغال ب�شكل جماعي ،ثم ثنائي ،و�أخيرا فردي.
❶عدة منهجيات وطرق تعلم الريا�ضيات تركز على تعلم
التقنيات دون فهم الإجراءات التي تنجز بطريقة �آلية
من طرف �أغلب المتعلمين .من المهم �أن يفهم المتعلم
جيدا العالقة بين التقنية والتمثيل الم�صور.
وهكذا تم االنطالق من م�س�ألة مكتوبة ،مع عر�ض
�صور تو�ضيحية .يقر�أ المتعلم(ة) ن�ص الم�س�ألة ،ويقر�أ
ال�صورة �أي�ضا ثم يالحظ التمثيل بوا�سطة مكعبات
وق�ضبان قبل االنتقال �إلى و�ضع عملية ال�ضرب3*12
يتم الت�أكيد على �أن الأمر يتعلق ب�ضرب  3في الوحدات
ثم في الع�شرات وجمع الجداءين.
❷يتم اق�تراح �إجناز عملي��ة �رضب باالحتف��اظ با�ستعمال
املكعب��ات والق�ضب��ان مع الت�أكي��د دائما عل��ى العبارات
التالي��ة  3*24 .نب��د�أ ب��ضرب  3ف��ي الوح��دات
 3م��رات  4وح��دات ت�س��اوي 12وح��دة .نح��ول 12
وح��دة �إىل وحدت�ين وع��شرة واح��دة .يتم نقله��ا �إىل
منزل��ة الع�رشات .بع��د ذلك ن��ضرب  3يف الع�شـــرات
 6ع�شــــ��رات =  3 * 2ن�ضي��ف ع��شرة �إىل  6ع�رشات
ونح�صل على  7ع�رشات.

اَلدَّ ْر ُس 4

لضرْ ُب بِٱلسَّ َن ِة َّ
اَ َّ
ٱلثا ِن َي ِة

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

َأ ْه ُ
داف التَّ َعلُّمِ :

ِلضرْ ب في نِطاق ْ َ
َ
َ
َّف وَ أُوَ ِّظ ُ
أَ َت َعر ُ
ٱلعْ دا ِد ِمنْ
ف ٱل ِّت ْق ِنيَّة ٱالِعْ تِيا ِديَة ل َّ ِ
ِ
 0إلى  999وَ أَج ُد ْ َ
ِص َة فِي عَ َملِ َّي ِة َ
ضرْ ٍب ُم ْنجَ َز ٍة
ٱلعْ دا َد ٱل ّناق َ
ِ
ِ

ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  1أَوْ  2مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َمع
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َم ْك َ
ِ

أَ ْك َتشِ فُ َو أَ َتمَرَّ نُ

ً َ
 1يُ ْنج ُز ْ َ
ْ
ٱل ْط ُ
ْ
ٱلجْ مال َِّي
فال أَ ْنشِ َط َة لَ ْع َب ٍة فِي  3مَجْ م
ٍ
ِ
ُوعات ِمنْ َ 12فرْ دا  :أحْ ُس ُب ٱل َع َد َد ِ
الت َو ْ َ
ل ِّ
فال
ِلط ْف ِ
ٱل ْط ِ

أَ ْ
ض ِر ُب  12في 3
ض ِر ُب أَ َّو ً
أَ ْ
دات
ال ْٱل َو َح ِ
ثُ َّم أَ ْ
3x2=6
رات
ض ِر ُب ْٱل َع َش ِ
رات 30 + 6 = 36 :
دات َو ْٱل َع َش ِ
ثُ َّم أَجْ مَعُ ْٱل َو َح ِ

3 x 10 = 30

 2ل َ
ِضرْ ِب 3x24
2

3 x 4 =12

6 + 1 = 7

رات عَ َشرة
عَ َش ٍ

أَ ْكتُ ُب 7

رات
عَ َش ٍ

1

24
3
72

x

أَ ْكتُ ُب َ 2وأَحْ َتف ُِظ ِبـ1
أَ ْي أُ َح ِّو ُل 12
َوحْ َد ًة إِلى َوحْ َد َتي ِْن
ْٱث َني ِْن وَعَ َش َر ٍة واحِ َد ٍة

12
3
. .

x

َوحَ دات عَ شَرات
7
2

1

3x2=6

20
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اَ َّ
واح ٍد :اَ ْ َلعْ دا ُد ِمنْ  0إِلى 999
لض ْر ُب ِفي عَ َد ٍد ُم َك َّو ٍن ِمنْ َر ْق ٍم ِ

La multiplication par un nombre d’un chiffre : nombres de 0 à 999

1

24
3
2

x

�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :الطرح من عدد البطاقة �إلى حدود 10-9

• يكتب الأ�ستاذ على ال�سبورة وبخط كبير مثال " "3ويقول :لنطرح  3من العدد المعرو�ض على البطاقة.
• بما �أن نتيجة عملية مثل " " 3 -4هي عدد �سلبي ،ف�إن المتعلمين في هذه الحالة يجيبون " اليمكن".
• يعر�ض الأ�ستاذ(ة) البطاقات �أوال بترتيب تزايدي �أو تناق�صي ثم بدون ترتيب؛
• يتم اال�شتغال ب�شكل جماعي ،ثم ثنائي ،و�أخيرا فردي.
❸ يف الن�شاط الثالث ن�ستعمل املكعبات والق�ضبان وال�صفائح
ل�رضب عدد من رقم واحد يف عدد مكون من � 3أرقام
.2*357

لدينا جمموعتان كل جمموعة تتكون من  7مكعبات و 5
ق�ضبان و� 3صفائح .
نبد�أ ب�رضب  2يف الوحدات 2 * 7 = 14

َْ
ّاب َع ِة
اَلعْ دا ِد ِمنْ  0إِلى  999999بِٱلسَّ َن ِة ٱلر ِ

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثالِ َث ُة

ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  3أَوْ  4مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َمع
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َم ْك َ
ِ

ْمال ٱلنَّماذِج ِ َ
ٱس ِتع ُ
ل ْس َتعينَ ِبها ل َ
ِضرْ ِب َع َد ٍد ِمنْ َر ْق ٍم واحِ ٍد في َع َد ٍد أَ ْك َب َر
 3يُ ْم ِكنُ ْ
ِ
تان ِمنْ ُ 357م َكعَّباً.
َو أَحْ ُس ُب  .2x357لَدَيَّ مَجْ َ
موع ِ
1

357
2

x

357
2

x

357
2

x

أَ ْ
دات :
ض ِر ُب في ْٱل َو َح ِ
2 x 7 = 14
وَ حَ د ًة

َ 4و 1

دات
وَ حَ ٍ

1 1

دات
وَ حَ ٍ

عَ َشرة

=

14

َات
عَ َشر ٍ

10 + 1 = 11

عَ َشر ٍة

1 1

عَ َشر ٍة

ِئات
م ٍ

ِئات
م ٍ

ِم َئ ٍة

2

َات
عَ َشر ٍ

أَ ْ
ِئات
ض ِر ُب في ْٱلم ِ
2 x 3 = 6
ِئات
م ٍ

ن�رضب  2يف الع�رشات مرتان خم�س ع�رشات هي 10
ع�رشات ون�ضيف ع�رشة االحتفاظ فنح�صل على  11ع�رشة

وَ حَ د ًة

أَ ْ
رات
ض ِر ُب في ْٱل َع َش ِ
2 x 5 = 10
َات
عَ َشر ٍ

1

نح�صل على  14وحدة نحولها �إىل  4وحدات وع�رشة واحدة
نننقلها �إىل منزلة الع�رشات.

6 + 1 = 7

3

ِئات
م ٍ

وت�ضيف االحتفاظ

نبادل  11ع�رشة ب ع�رشة واحدة ومئة ننقلها �إىل منزلة
املئات.
ن�رضب  2يف املئات.

ُ
ْ َّ َ
َ 4
ْ
ُ
غير ِة َوأُ َق ِّدرُ َع َد َد
ور ِة َّ
فان في ُّ
ٱلص َ
ٱلص َ
أ ْس َت ْعمِل جُ ْزءاً ِل َقد َِّر ٱل ُكل ،أعُ ُّد َع َد َد ٱلخِ رْ ِ
ْ
بير ِة
فان في ّ
ور ِة ْٱل َك َ
ٱلص َ
ٱلخِ رْ ِ

2 * 5 = 10
10 + 1 = 11

2*3=6

مرتان  3مئات هي  6مئات .ن�ضيف مئة االحتفاظ ونح�صل
على  7مئات.
ُ
ْ
بيرةِ:
فان في ّ
ور ِة ْٱل َك َ
ٱلص َ
أ َق ِّدرُ َع َد َد ٱلخِ رْ ِ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
ُ
َ
َ
نْ
ُّ
موعات
م
ٱل
د
د
ع
د
أ
و
،
فان
10
م
موعات
م
لى
إ
ة
موع
م
ٱل
ء
زي
ت
ب
ب
س
أ
،
ق
ق
ح
ت
ٍ
َ
َ
عُ
ُ
ِ
خِ
ِ
ِ
َجْ
ِ َجْ َ ِ َجْ
حْ ُ ِ جْ
َ
أَ َ
رْ ٍ َ
ِمنْ  10ثُ َّم ما َت َب ّقى َوأَ ْكتُ ُب.

ون�ضيف مئة :

21

6+1=7

❹ن�سعى من وراء اقرتاح هذا الن�شاط �إىل تنمية مهاراة التقدير
والتخمني وتدريب املتعلم(ة) على ا�ستخدام مكت�سباته يف العد
للحكم على كمية معينة.

يالحظ المتعلم(ة) مجموعة من الخرفان في ال�صورة الكبيرة
ويقدرعددها عن طريق عد الخرفان في ال�صورة ال�صغيرة.
ثم يتحقق بتجزئة المجموعة الكبيرة �إلى مجموعات من 10
خرفان ،ويعد المجموعات من  10ثم ماتبقى .ويكتب العدد.
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�أن�شطــة تقوميية � " :أ�ستثمـــر"

الح�ساب الذهني :الطرح من عدد البطاقة �إلى حدود 10-9

• نطرح العدد المكتوب على ال�سبورة � 5أو 6من العدد المعرو�ض على البطاقة (� 6أو � 7أو � 8أو )9

• يعر�ض الأ�ستاذ(ة) البطاقات �أوال بترتيب تزايدي �أو تناق�صي ثم بدون ترتيب؛
• يتم اال�شتغال ب�شكل جماعي ،ثم ثنائي ،و�أخيرا فردي.
❶يح�سب المتعلم جداء كل عددين �أحدهما من رقم واحد
والثاني من � 3أرقام ،مع االنتباه �إلى االحتفاظ.
وتقول  4م�ضروبة في  7وحدات ت�ساوي  21وحدة .نكتب 1
في منزلة الوحدات وننقل ع�شرة واحدة �إلى منزلة الع�شرات،
ن�ضرب  4في  1ع�شرة واحدة ونح�صل في  4ع�شرات ون�ضيف
�إليها ع�شرة االحتفاظ فنح�صل على  5ع�شرات ثم ن�ضرب  4في
مئة واحدة ونح�صل على  4مئات.
❷يالحظ املتعلم عمليات �رضب منجزة ويكتب كل رقم
ناق�ص يف كل عملية.

اَ ْلحِصَّ ُة ٱلرّ ِابعَ ُة

أَ سْ َت ْث ِم ُر

 1أَ ِج ُد ُك َّل جُدَ ا ٍء

•في المرحلة الثانية ن�ضرب  3في الع�شرات و�أخيرا
ن�ضرب  3في المئات .لقد تم اختيار الأرقام ال�صغيرة في
هذا الن�شاط حتى يتعامل الطفل مع عملية �ضرب عدد من
رقم واحد في عدد من � 3أرقام بدون احتفاظ.
❹ي�ستعمل املتعلم املكعبات والق�ضبان وال�صفائح وينجز عملية
�رضب  26يف  3ثم عملية �رضب  14يف .4
مع االنتباه �إىل االحتفاظ حيث مت متثيل ذلك بتحويل 10

مكعبات �إىل ق�ضيب �أي مبادلة  10وحدات ب  10واحدة.

100

117
x 4

145
x 4

127
x 7

134
x 3

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

ِص فِي عَ َملِ َّي ِة ضَ رْ ٍ
ب ُم ْنجَ َز ٍة
 2أَ ْك ُتبُ ُك َّل رَ ْق ٍم ناق ٍ

➌ي�ستعني املتعلم باملكعبات والق�ضبان وال�صفائح وينجز عملية
�رضب  312يف  3ويتم ذلك يف  3مراحل:
• يف املرحلة الأوىل ن�رضب  3يف الوحدات

ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ َِة  5أَوْ  6مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َمع
أَ ْطرَ حُ ْٱل َعدَد ْٱل َم ْك َ
ِ

3
2
86

1

1
2

3

4

x

x

42
x

x

2
69 4

4

ُم ْك َتسَ بٌ

4
2

3

x

5

x

3
75 6

2
8 2

5
6 0

 3أَ ْ
ض ِر ُب  312في 3
3 1 2
3

+
+

x

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

َتان
َ 2 x 3 = ........وحْ د ِ

x

x

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

َ 1 x 3 = ........ع َش َر ُة
 3 x 3 = ........مِئات

 4أُ ْكم ُِل ُك َّل َع َملِيَّ ِة َ
ضرْ ٍب
26
3

22

ُم ْك َتسَ بٌ

14
x 4

x
.......

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

= 3 x 26

........

= 4 x 14

�أن�شطــة داعمة � " :أمترن من جديد"

الح�ساب الذهني :الطرح من عدد البطاقة �إلى حدود 10-9

• نطرح العدد المكتوب على ال�سبورة � 7أو� 8أو  9من العدد المعرو�ض على البطاقة .9

• يعر�ض الأ�ستاذ(ة) البطاقات �أوال بترتيب تزايدي �أو تناق�صي ثم بدون ترتيب؛
• يتم اال�شتغال ب�شكل جماعي ،ثم ثنائي ،و�أخيرا فردي.

❶تم ا�ستعمال ال�شبكة التربيعية لتو�ضيح الخا�صية العامة
المتمثلة في توزيعية ال�ضرب بالن�سبة للجمع
) 14 * 6 = (10 * 6 ) + (4 * 6
= 60
+ 24
= 84

اَ ْلحِصَّ ُة ٱ ْلخامِسَ ُة

ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  7أَوْ  8أَوْ  9مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َمع
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َم ْك َ
ِ
ب ِّ
ٱلذهْ نِيِّ رَ ْق َم 4
َوأ ُ ْن ِج ُز َورَ َق َة ْٱلحِسا ِ

أَ َتمَرَّ نُ مِنْ جَ دي ٍد

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

 1أَحْ سُبُ ُك َّل جُدَ ا ٍء َوأَ ْك ُتبُ ُك َّل عَ دَ ٍد

30

10

4

10

6

)16 * 5 = (10 * 5 ) + (6 * 5

❷يح�سب املتعلم(ة) اجلداءات الالزمة مللء الفاتورة وهي
:

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

) 16 x 5 = ( 10 x .... ) + ( 6 x ...

) 14 x 6 = ( 10 x .... ) + ( 4 x ...
= ..... + ..... = .....

= ..... + ..... = .....

ت ٱلالّ ِز َم َة لِ َم ْل ِء ْٱلفاتورَ ِة
 2أَحْ سُبُ ْٱلجُداءا ِ

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

ْٱل ِك ِم َّي ُة

ٱلسِ ْلعَ ُة

4
8
5
6

437
85
108
28

135
x 6
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

4

أَضْ ِربُ  4في ٱ ْلعَ شَرا ِ
ت
4 x 10 = 40
je multiplie les
dizaines par 4

4 * 437

8 * 85

108 * 5

وهكذا عند �إنجاز عملية �ضرب  4 * 437ن�ضرب  4في 7

ت َوأ ُ ْن ِج ُز ُك َّل عَ َملِ َّي ٍة
 3أَسْ َتعْ ِم ُل ْٱل ُم َكعَّبا ِ
135 x 6
39 x 5

َأت ََذ َّك ُر

28 * 6

َثمَنُ ْٱل َوحْ دَ ِة ٱل َثمَنُ ْٱلِجْ مالِيُّ

39
5

لِحِسا ِ
ب 4x12

= 80

6

5

آ َلة مُسَ جِّ َلة
لُعْ بَة إِل ِْكتر ِنيَة
م ِْكواة
إِناء

+

= 50

169 x 4
169
x 4

x

3

أَضْ ِربُ  4فِي ٱ ْل َوحَ دا ِ
ت
4x2=8
Je multiplie 4 par
les unites

34 x 6
34
6

2
(4 x 12 = 4 x )10 + 2
(4 x 12 = )4 x 10( + )4 x 2
4 x 12 = 40 + 8 = 48

x

1
2

10
4

23

بمعنى  4مرات  7وحدات وهو ي�ساوي  28وحدة حيث
نكتب  8في خانة الوحدات وننقل � 2أي ع�شرتين �إلى منزلة
الع�شرات ن�ضيفها �إلى جداء � 4 * 3أي  4مرات  7ع�شرات
وهو مايمثل  28ع�شرة ،ثم ننتقل �إلى طريق المئات،
ون�ضرب  4في  4مئات ونح�صل على  16مئة ن�ضيف �إليها
مئة االحتفاظ ونح�صل على  17مئة نحولها �إلى  7مئات.
❸ي�ستعم��ل المتعل��م(ة) المكعبات والق�ضب��ان وال�صفائح
وينجز كل عملية �ضرب.

�أتذكــر:عند �ضرب عدد من رقم واحد في عدد من رقمين .نبد�أ ب�ضرب العدد الأول في وحدات العدد الثاني ،ثم ننتقل
�إلى �ضرب العدد الأول في ع�شرات العدد الثاني.
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تقومي ودعم الوحدة الأوىل
تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
على �إثر �إجناز جمموع �أن�شطة الدرو�س ال�سابقة من � 1إىل  4وتقومي مكت�سبات املتعلمني واملتعلمات ،ف�إن تفريغ النتائج
بوا�سطة بطاقات التقومي الفردية �سي�ساعد الأ�ستاذ(ة) على ك�شف ال�صعوبات التي ما زالت تواجه املتعلمني واملتعلمات يف
بع�ض اجلوانب .وذلك من �أجل �إعطاء الأولوية يف اختيار �أن�شطة الدعم للمهارات والقدرات التي �سجلت �أعلى ن�سبة يف
خانات «ج» وبعد ذلك يف خانات «ب»� ،سواء فيما يتعلق ب�أن�شطة احل�ساب الذهني �أو مبختلف �أن�شطة املكونات الأخرى.
ويتم هذا الدعم خالل احل�صتني الثانية والتالثة ،بعد �إجناز �أن�شطة تقوميية ت�سمح بتفييئ املتعلمات واملتعلمني.
تخ�ص�ص احل�صة الرابعة لتقومي �أثر الدعم� ،أي �إعادة تقومي ما مت دعمه يف احل�صتني ال�سابقتني وعلى �ضوء هذا التقومي
تخ�ص�ص احل�صة اخلام�سة ملعاجلة مركزة و�إغناء التعلمات.
ويو�ضح اجلدول التايل توزيع احل�ص�ص خالل �أ�سابيع التقومي والدعم والتوليف:
احل�صة

الأن�شطة املقرتحة

مدة احل�صة

الأوىل

و�ضعيات تقوميية وتفييء املتعلمات واملتعلمني

 55د

الثالثة

دعم وتثبيت

 55د

الثانية

الرابعة

اخلام�سة

دعم وتثبيت

و�ضعيات لتقومي �أثر الدعم

معاجلة مركزة و�إغناء التعلمات

 55د

 55د

 55د

جتدر الإ�شارة �إىل �أن �أن�شطة هذا الأ�سبوع املقرتحة بالكرا�سة ال يخ�ضع ترتيبها بال�رضورة لهذه اجلدولة ،و�إمنا تبقى
ال�صالحية للأ�ستاذ والأ�ستاذة الختيار الأن�شطة التي تفي بالغر�ض واملالئمة لنتائج التقوميات.
ولدعم املتعلمني واملتعلمات الذي يواجهون �صعوبات يف املجال الوجداين االجتماعي يلج�أ الأ�ستاذ(ة) �إىل جمموعة
من التدابري املتعلقة بتنظيم العالقات داخل املجموعات ،وتنظيم قواعد احلياة داخل الق�سم ،ومن بني الأمثلة ميكن ذكر :
❑تكليف الطفل �أو الطفلة مبهام داخل الق�سم (م�سح ال�سبورة ،توزيع الدفاتر ،توزيع اللوازم (الو�سائل) ،ترتيب
الأدوات…)،
❑ منح الطفل فر�صة اختيار املجموعة التي يرتاح �إليها،
❑ تكليف طفل مب�ساعدة طفل �آخر ويدعمه يف �إجناز �أن�شطة،
❑ توفري مناخ االحرتام املتبادل،
❑ تقبل كل حماوالت الطفل الذي يواجه �صعوبات،
❑ ت�شجيع التبادل بني املتعلمني واملتعلمات.
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احل�ساب الدهني
الجمع �إلى حدود 9+9

• يكتب الأ�ستاذ مثال العدد " "1على ال�سبورة ويقول.
• ن�ضيف العدد � 1إلى � 9إلى العدد المعرو�ض على البطاقة.
• يعر�ض الأ�ستاذ(ة) البطاقات �أوال بترتيب تزايدي �أو تناق�صي ثم بدون ترتيب؛
• يتم اال�شتغال ب�شكل جماعي ،ثم ثنائي ،و�أخيرا فردي.

الأن�شطة املقرتحة بالكرا�سة

❶يكتب المتعلم(ة) كل عدد ممثل بالمكعبات
والق�ضبان وال�صفائح كتابة مخت�صرة بالأرقام.
ويكتب بهذه الكتابة كذلك كل عدد معبر عنه
بالحروف �أو معبر عنه بكتابة جمعية.
مات ٱ ْل َوحْ َد ِة ْٱلولى َودَعْ ُمها َو َت ْولي ُفها
َت ْقوي ُم َت َعلُّ ِ
َ
َ ُ ْ
ساب« ،ج» َغ ْي ُر ُم ْك َت َس ٍب
ويم ٱل َّت َعلُّ ِ
ريق ٱ ِال ْك ِت ِ
مات (« :)1أ» ُم ْك َت َسب« ،ب» في ط ِ
ش َب َكة َتق ِ

➋ ي�ستعمل المتعلم(ة) الم�ستقيم العددي ويرتب كل
ثالثة �أعداد من الأ�صغر �إلى الأكبر.

ي�ستعمل المتعلم الم�ستقيم العددي المدرج بالوحدات
ويتمكن من تحديد موقع كل عدد من الأعداد الثالثة.
ومن خالل تحديد المواقع على هذا الم�ستقيم ي�سهل
ترتيبها حيث تكون مرتبة على الم�ستقيم العددي.

َتعَ لُّماتُ ٱ ْل َوحْ دَ ِة ْٱلولى

أ

ب

ا َْلَعْ دا ُد مِنْ  0إِلى  999قِراءَ ًة َوكِتاب ًَة َومُقارَ ن ًَة َو َترْ تيبا ً
اَ ْلجَ ْم ُع َو َّ
ِطاق ْٱلَعْ دا ِد مِنْ  0إِلى 999
ٱلطرْ ُ
ح في ن ِ

ِطاق ْٱلَعْ دا ِد مِنْ  0إِلى 999
اَلضَّ رْ بُ في عَ دَ ٍد ُمك ََّو ٍن مِنْ رَ ْق ٍم وا ِح ٍد في ن ِ
مال ْٱلَدَ وا ِ
ت ٱ ْل َهنْدَ سِ َّي ِة
ْن ِبٱسْ تِعْ ِ
ْن أَ ْو ُمتَعامِدَ ي ِ
َواز َيي ِ
إِنْشا ُء مُسْ تَقي َمي ِ
ْن ُمت ِ
ُ
أُ
ساب ِّ
ُ
ٱلذهْ ني )(5
ضيف عَ دَداً مِنْ  1إِلى  9إِلى ْٱل َع َد ِد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة َوأ ْن ِج ُز َورَ َق َة ْٱلحِ ِ
ِ

َْ
َ 1
ً
قام َكما في ْٱلَمْ ِث َلةِ:
أ ْك ُتبُ ُك َّل عَ دَ ٍد كِتابَة م ُْخ َتصَ رَ ًة ِبٱلرْ ِ

1

➌ يقر�أ المتعلم(ة) ن�ص الم�س�ألة ويحدد الكتابة
المنا�سبة ويلون خانتها ".كان لدى زينب 12
تفاحة� ،أكلت بع�ض التفاحات وبقي لديها 9
تفاحات .ماهي الكتابة التي تعبر عما جرى؟.

يلون المتعلم(ة) بطاقة الكتابة المنا�سبة يمكن �إنجاز
كل عملية ومقارنة النتيجة مع المعطيات الواردة في
الن�ص وبالتالي تحديد الكتابة التي تعبر عما يجري :
=9

ج

سَ ْب ُع ِم َئ ٍة َوسَ بْعَ ة :
َثمانُ ِم َئ ٍة َو َثمانونَ :
تان َو َخمْ سَ ة َوتِسْ عونَ :
ِم َئ ِ

6

4

300 + 40 + 9 = 3 4 9
= 100 + 60 + 3
= 700 + 90 + 9

ُ
صغَر إلى ْ َ
َْ
ُ َّ َ
َ
ْ
ُ ْ
ٱل ْك َب ِر:
 2أ ْس َت ْعمِل ٱلم ُْس َتقي َم ٱل َع َددِيَّ َوأ َرتِّ ُب كل  3أعْ دا ٍد مِنَ ٱل ْ ِ ِ
470

470, 462, 468

465

460

455

456, 449, 468

 3كانَ َلدى َز ْي َنبَ ُ 12ت ّفاحَ ًة ،أَ َك َل ْ
ت
ت بَعْ ضَ ٱل ُّت ّفاحا ِ
َو َبقِيَ َلدَ يْها ُ 9ت ّفاحاتٍ .ما هِيَ ْٱلكِتا َب ُة ٱلَّتي ُتعَ ِّب ُر
عَ مّا جَ رى؟ أ ُ َلوِّ نُ ِبطا َق َة ْٱلكِتا َب ِة ْٱلمُناسِ َبةِ.

24

450

445

440

445, 451, 450
= 12 + 9
9 = 12 +
 12=9
9= 12

12 -
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➍ يقر�أ المتعلم(ة) ن�ص الم�س�ألة ويقترح و�ضعا �آخر
للبطاقات في عملية الجمع ليح�صل على �أكبر مجموع.
ينبغي �أن يدرك المتعلم(ة) �أن الح�صول على �أكبر
مجموع يتطلب و�ضع الأرقام الكبيرة في عمود
الع�شرات  :العملية التي تحقق �أكبر مجموع هي :
1

4

2

3

3

7

+

�أو

2

4

1

3

3

7

+

➎ يلون المتعلم(ة) الم�ستقيمات المتوازية بنف�س اللون:
ثالث م�ستقيمات مائلة �إلى اليمين متوازية وثالث
م�ستقيمات مائلة �إلى الي�سار متوازية كذلك.
➏ يلون المتعلم(ة) م�ستقيمين متعامدين في كل حالة.
يقارن مع ما �أنجزه زميل له ليك�شتف حلوال �أخرى ،فكل
�شكل يحتوي على �أكثر من م�ستقيمين متعامدين.
يحر�ص الأ�ستاذ(ة) على ذكر �أكبر عدد ممكن من الحاالت
بالن�سبة لكل �شكل ويعطي الفر�صة للمتعلمين والمتعلمات
للقيام بذلك.
➐ يقر�أ المتعلم(ة) الم�س�ألة ويحلها .ي�ستعين بع�ض المتعلمين
المتعثرين والمتعلمات المتعثرات بالتمثيل المرافق.
وقد مت ا�ستعمال �أ�رشطة ذات �أطوال خمتلفة لتمثيل
منوذج املقارنة .

ويظهر من خالل هذه النتيجة �أن املطلوب هو �إجناز
عملية الطرح (�أي  175 - 35لإجناز الفرق).
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َ
ْ
َ َّ ُ ْ
ّ
ِ ٌ ٌْ
 4شارَ كَ
طارق َو ِهند في ل ْع َبةٍَ .يت َوف ُر ك ّل ِمنهُما عَ لى ٱلبَطائ ِِق ٱلتالِ َيةِ1 :
ُصول عَ لى أَ
ْ
َجْ
موع.
م
َر
ب
ك
يَفو ُز مَنْ َي َت َم َّكنُ مِنَ ْٱلح
ِ
ِ
ٍ
ت
طار ٌق ْٱل ِبطاقا ِ
َوضَ عَ
ِ
عَ لى ٱل َّش ْك ِل ٱل ّتالي:

3 1
2 4

+

ِلَنَ :

فاز ْ
فاز أَ ْو َ
َ
ت:

+

......

2

ت ِب َش ْك ٍل أَفو ُز في ِه
أَضَ ُع ْٱل ِبطاقا ِ
طار ٍق َو ِه ْن ٍد مَعا ً
عَ لى ِ

َو َوضَ عَ ْ
ت ِه ْن ٌد ِبطاقاتِها
عَ لى ٱل َّش ْك ِل ْٱلمُوالي:

4 3
2 1

3

4

+

......

ِ ْ
واز َي َة :
 5أُلَ ِّونُ ِبٱللّ ْو ِن ن َْفسِ ِه ْٱلم ُْس َت
قيمات ٱل ُم َت ِ

ُ
ُ 6
ِّ
ارنُ َم َع زَ ميلي :
ألَ ِّونُ م ُْس َتقي َمي ِْن ُم َتعا ِم َدي ِْن فِي ُكل حالَ ٍة َوأ َق ِ

سيليا  175دِرْ هَ ماً ،فيما أَ ْن َف َق خالِ ٌد َمبْلَغاً َيق ُِّل ِب  39دِرْ هَ ماً َعمّا أَ ْن َف َق ْت ُه ْ
 7أَ ْن َف َق ْت ْ
سيلياَ .ك ْم
أَ ْن َف َق خالِدٌ؟ َو َك ْم أَ ْن َف َق ْت ْ
جيب:
سيليا َوخالِ ٌد َمعاً؟ أَ ْس َت ْعم ُِل ٱلتَّم
ْثيالت َوأُ ُ
ِ
ِ 175د ْرهَ ماً

ما أَ ْن َف َق ْت ُه سي ْليا
ما أَ ْن َف َق ُه خا ِل ٌد

.........
ِ 39د ْرهَ ماً

أَ ْن َف َق خالِدٌ:
أَ ْن َف َق ْت ْ
سيليا َوخالِد َمعاً:

.......

=
=

-

+

25

َلد ْر ُس
ا َّ

5

قيا�س الأطوال � :أجزاء املرت

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
ميكن تق�سيم بع�ض الأحداث والوقائع التي حتيط بنا� ،إذا نظرنا �إليها من زاوية معينة �إىل فئتني:

الأوىل منف�صلة والثانية مت�صلة .عندما نعد مثال حبات الطماطم ف�إننا منر من حبة �إىل �أخرى ب�شكل متقطع �أي �أنه بني
حبة وتلك التي تليها ،ال توجد حبة �أخرى .نف�س ال�شيء ميكن قوله �إذا قمنا بعد اخلطوات التي نخطوها للتنقل من مكان
لآخر .يف املقابل يجري الزمن مثال ب�شكل مت�صل وال توجد حلظة تلي حلظة �أخرى لأنه بني حلظتني توجد دائما حلظة
�أو حلظات �أخرى .كما �أن الكائنات احلية تنمو ب�شكل مت�صل ،فيتغري وزنها وطولها ب�شكل مت�صل كذلك .كيف ميكننا
قيا�س هذا النمو �أو قيا�س الزمن الذي يجري ؟ وكيف لنا �أن نقوم مبقارنة �أطوال �أو كتل �أو حقب زمنية فيما بينها ؟

ال يجد املتعلم(ة) �أية �صعوبة للقيام مبقارنة �شيئني يف بع�ض الو�ضعيات .فهو يدرك مثال ب�سهولة �أن قامة �أ�ستاذه �أكرب
من قامته وال يجد نف�سه يف حاجة للقيام ب�أي قيا�س للت�أكد من ذلك .بينما هناك بع�ض الو�ضعيات التي البد لنا �أن نلج�أ فيها
للقيا�س للقيام باملقارنة�.إذا كانت كتلة كي�سني من الرمل مثال جد متقاربة يتعذر علينا القيام مبقارنة هذين الكي�سني عن
طريق احلمل باليد فقط .نحن يف حاجة �إىل و�سيلة ت�ساعدنا على القيام بهذه املقارنة.

لقيا�س كمية تتغري ب�شكل مت�صل البد لنا من وحدة للقيا�س نختارها ب�شكل اعتباطي ثم نتفق بعد ذلك على وحدة موحدة
لتب�سيط التوا�صل بيننا� .أو ن�ستعمل وحدات القيا�س املتعارف عليها كاملرت والكيلوغرام.

يجب �إتاحة الفر�صة للمتعلمني واملتعلمات الكت�شاف �أن الوحدات امل�ستعملة للقيا�س هي وحدات اعتباطية ،ال يوجد �أي
فرق من الناحية الريا�ضياتية يف ا�ستعمال وحدة اعتباطية �أو وحدة اعتيادية متعارف عليها .لكن من الناحية االجتماعية
واالقت�صادية المنا�ص من ا�ستعمال وحدات موحدة لي�س فقط داخل املجتمع الواحد ولكن بني خمتلف املجتمعات لت�سهيل
التوا�صل فيما بينها .وهكذا جند املرت لقيا�س الأطوال وامل�سافات والكيلوغرام لقيا�س الكتلة وال�ساعة لقيا�س الزمن…
يف البداية ي�صنف املتعلمون واملتعلمات ويرتبون �أ�شياء تبعا لطولها با�ستعمال الإجراءات التالية:

• 	يقارن املتعلمون واملتعلمات طولني مبا�رشة عن طريق الإدراك الب�رصي يف احلالة التي يكون فيها الفرق بني
هذين الطولني بارزا.

• 	يقارن املتعلمون واملتعلمات طولني ب�شكل غري مبا�رش با�ستعمال طول ثالث يف احلالة التي يكون فيها الطوالن
جد متقاربني ،ي�صعب �إدراك الفرق بينهما عن طريق الب�رص فقط.

• يكت�شف املتعلمون واملتعلمات بعد ذلك �أهمية القيا�س �أي ا�ستعمال الأعداد لرتتيب وت�صنيف �أ�شياء تبعا لطولها
وذلك با�ستعمال وحدات اعتباطية يف مرحلة �أوىل� .إن اختيار وحدة للقيا�س هو الذي ميكننا من قيا�س طول
معني �أي ربط هذا الطول بعدد� ،أو ت�أطري هذا الطول �أي ح�رصه بني عددين.
• يف املرحلة املوالية نقدم الوحدات االعتيادية لقيا�س الطول:

 m,dm,cm,mmو�سين�صب االهتمام يف هذه املرحلة على اجلانب العملي التطبيقي والتوا�صلي املتمثل يف القيام بقيا�س
�أطوال ب�شكل م�ضبوط بامل�سطرة املدرجة والوحدات االعتيادية  m,dm,cm,mmولي�س على دور القيا�س ،وكذلك يف
ر�سم قطع �أطوالها معروفة.
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يركز هذا الدر�س على تقدير �أو قيا�س طول معلوم با�ستعمال وحدة اعتباطية ثم با�ستعمال امل�سطرة املدرجة ،حيث يتم
قيا�س طول قطعة يعبر عنه بعدد �صحيح من الميليميترات �أوال�سنتيمترات �أوالدي�سميترات �أو الأمتار.
�أهداف التعلم

التعلمات ال�سابقة

الأعداد وقيا�س الأطوال بال�سنة ✺يوظف وحدات قيا�س الأطوال (املرت و�أجزا�ؤه)؛
✺يتعرف العالقات بني وحدات قيا�س الأطوال؛
الثانية

االمتدادات الالحقة
قيا�س الأطوال

✺يقارن قيا�سات الأطوال.

�أن�شطة البناء والرتيي�ض
الن�شاط الأول  :تعرف المتر والد�سيمتر وال�سنتيمتر وتعرف العالقة بين هذه الوحدات.

اللوازم ال�ضرورية� :أمتار من �أنواع مختلفة مدرجة بالدي�سيمتر وال�سنتيمتر ،خيوط �أطوالها مترين.
�صيغة العمل :العمل في مجموعات (يتم تحديد عدد �أطفال المجموعة ح�سب اللوازم المتوفرة).

تدبير الن�شاط  :ينجز الن�شاط على مراحل:

• المرحلة الأولى  :يوزع الأ�ستاذ(ة) خيطا على كل مجموعة ويطلب منها مقارنة طول الطاولة وعلوها عن الأر�ض.
يتابع الأ�ستاذ(ة) الطرق الم�ستعملة من طرف كل مجموعة للقيام بهذه المقارنة ويتم تو�ضيح طريقة ا�ستعمال الخيط لقيا�س
طول الطاولة �أو علوها (و�ضع طرف الخيط على حافة الطاولة وتمديده حتى الحافة الأخرى بالن�سبة لطول الطاولة وو�ضع
طرف الخيط على حافة الطاولة وتمديده حتى م�ستوى الأر�ض بالن�سبة لعلو الطاولة.
يتم مثال �أخذ قيا�س طول الطاولة ونقله لمقارنته مع علو الطاولة �أو العك�س.
بعد تو�صل المجموعات �إلى كون طول الطاولة �أكبر من علوها ،يتم االنتقال �إلى :
• المرحلة الثانية  :يوزع الأ�ستاذ(ة) مترا على كل مجموعة ويطالب كل مجموعة بقيا�س طول الطاولة وبقيا�س علوها
ب�شكل م�ضبوط با�ستعمال ال�سنتيمتر كوحدة للقيا�س ثم بمقارنة هذين الطولين.
يتم تو�ضيح طريقة ا�ستعمال المتر لقيا�س طول الطاولة وعلوها :
و�ضع تدريجة ال�صفر ب�شكل تنطبق فيه مع حافة طول الطاولة حالة قيا�س طول الطاولة.
تطابق تدريجة ال�صفر مع الأر�ض في حالة قيا�س علو الطاولة.
تقدم كل مجموعة النتائج التي تو�صلت �إليها وتتم مناق�شتها ثم تكتب النتيجة على ال�سبورة طول الطاولة � 145 :سنتيمترا
مثال ،وعلو الطاولة� 85 :سنتيمرا.
145 < 85
وت�ستنتج  :طول الطاولة �أكبر من علوها.
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• المرحلة الثالثة  :يطلب من الأطفال التعبير عن هذه الأطوال با�ستعمال المتر وال�سنتيمتر والد�سيمتر.
تناق�ش النتائج المتو�صل �إليها من طرف المجموعات وت�صحح الأخطاء المحتملة ثم تكتب النتائج على ال�سبورة با�ستعمال
جدول التحويالت على هذا ال�شكل :
1m = 10dm

طول الطاولة

علو الطاولة

1m = 10cm

1dm = 10cm

ال�سنتيمتر

الدي�سيمتر

5

4

5

8

المتر
1

طول الطاولة هو � 145cmأو � 1m45cmأو 1m 4dm 5cm
علو الطولة هو � 8dm 5cmأو 85cm

الن�شاط الثاني  :تعرف الميليمتر وعالقته بال�سينتيمتر.

اللوازم ال�ضرورية :قطع نقدية من فئة � 10سنتيمات ،م�سطرة مدرجة بالميليمتر وال�سنتيمتر.
�صيغة العمل :العمل في ثنائيات.

تدبير الن�شاط :

• توزع على كل ثنائية قطعة نقدية من فئة � 10سنتيمات ،ويطلب منه تحديد �سمك القطعة.
• يتم تو�ضيح كيفية ا�ستعمال الم�سطرة لقيا�س �سمك القطعة.
• تقدم كل ثنائية النتيجة التي تو�صلت �إليها وتقبل النتيجة � :سمك القطعة النقدية ي�ساوي ،1mm
• يتم تو�ضيح العالقة بين ال�سنتيمتر والمليمتر وكتابتها على ال�سبورة 1cm =10mm :

الن�شاط الثالث  :ر�سم قطعتين متقاي�ستين طول �إحداهما معلوم با�ستعمال الم�سطرة المدرجة والبركار.
اللوازم ال�ضرورية :البركار والم�سطرة المدرجة.
�صيغة العمل :عمل فردي.

تدبير الن�شاط :

• يطلب الأ�ستاذ(ة) من المتعلمين ر�سم قطعة طولها  6cm 3mmبا�ستعمال الم�سطرة المدرجة ثم ر�سم قطعة �أخرى
لها نف�س الطول با�ستعمال البركار.
• يتابع الأ�ستاذ(ة) �إنجازات المتعلمين ب�شكل فردي وي�ساعد الأطفال الذين هم في حاجة �إلى الم�ساعدة.
• ت�صحيح الأخطاء المحتملة مثل عدم الدقة في ا�ستعمال الم�سطرة المدرجة �أو في �سوء ا�ستعمال البركار لنقل طول
القطعة الأولى.
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :طرح العدد على البطاقة من عدد محدد م�سبقا  :الطرح �إلى حدود 18-9
• نطرح العدد المعرو�ض على البطاقة � 1إلى 9من العدد المكتوب على ال�سبورة (� 10أو� 11أو)12

• يعر�ض الأ�ستاذ(ة) البطاقات �أوال بترتيب تزايدي �أو تناق�صي ثم بدون ترتيب؛
• يتم اال�شتغال ب�شكل جماعي ،ثم ثنائي و�أخيرا فردي.
❶ي�ستعمل المتعلم(ة) الم�سطرة المدرجة ويح�سب طول
القلم ب  . cmويح�صر طول الحبل وعلو المنجرة
بين عددين �صحيحين من ال�سنتيمترات� .سبق للمتعلم
في ال�سنة الثانية �أن ا�ستعمل  cmلقيا�س طول معين،
�سيكت�شف في هذا الن�شاط عدم مالءمة ال�سنتيمتر كوحدة
للقيا�س بالن�سبة للمنجرة وللحبل .مما ي�ستدعي اللجوء �إلى
وحدة �أكثر دقة بالن�سبة لأطوال من هذا النوع� .سيمثل
المليمتر جوابا في هذه الحالة خالل الأن�شطة الموالية.

اَلدَّ ْر ُس 5

ياس ْ َ
وال :أَجْ زاءُ ٱ ْل ِم ْت ِر
ِق ُ
ٱل ْط ِ

Mesure de longueurs : sous-multiples du mètre
َأ ْه ُ
داف التَّ َعلُّمِ :

ٱلثا ِن َي ِة وَ ْ َ
ِياس ْ َ
وال بِٱلسَّ َن ِة ّ
ٱلعْ دا ِد
ق ُ
ٱل ْط ِ

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  10أَوْ  11أَوْ .12
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ

أَ ْك َتشِ فُ َو أَ َتمَرَّ نُ

أس َت ْعم ُِل ْٱلم ِْس َط َر َة ْٱل ُمد ََّر َج َة وأَم َ ُ
ْل ِبما يُ َناسِ ُب :
ْ 1
َ
ُ
طول ْٱل َقلَ ِم هُ َو ِب َّ
ٱلضبْطِ ........ cm :
عُ لُ ُّو ْٱل ِم ْن َج َر ِة مَحْ صورٌ
َبيْنَ َ .....cmو ....cm

ُ
طول ْٱل َحب ِْل مَحْ صور َبيْنَ َ .....cmو ....cm

ٱس ِتع ِ َ
صابعي َوأُلَ ِّونُ ُك َّل
 2أُ َبيِّنُ ْٱلق
ِ
ِياسات َ 5mm , 1dm , 1cmعلى ْٱلم ِْس َط َر ِة ِب ْ
ْمال أ ِ
ِثال:
ُغاي ٍر َكما في ْٱلم ِ
واحِ ٍد ِم ْنها ِبلَ ْو ٍن م ِ

2 cm

2 cm

أُ ْكم ُِل 1 dm = .... cm :
1 cm = .... mm

❷يبين المتعلم(ة)  1cmو  1dmو  5mmعلى الم�سطرة
المدرجة ويلونها كما يبين هذه الأطوال با�ستعمال
�أ�صابعه .ينبغي �أن يدرك المتعلم(ة) مايمثله  1mmو
 1cmب�شكل ملمو�س .من �ش�أن ذلك �أن ي�ساعده في تقدير
قيا�سات وبدونه لن يتمكن من �إجراء هذا التقدير.

❸يحل المتعلم(ة) هذه الم�س�ألة المعبر عنها بر�سوم .يتطلب
تحديد قامة الطفلتين والطفل معرفة العالقة بين المتر
وال�سنتيمتر  1m=100cm :ومعرفة �أن �إجراء عمليات
على قيا�سات �أطوال يتم با�ستعمال نف�س الوحدة.
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ِياس ْ َ
أُوَ ِّظ ُ
وال  :اَ ْل ِم ْت ُر وَ أَجْ زاؤُ ُه
ف وَ حَ ِ
ٱل ْط ِ
دات ق ِ
ُ
قار ُنها وَ أَ َت َعر ُ
َالقات َب ْي َنها.
َّف ٱ ْلع
ِ
وَ أ ِ

صغي َر ٍة حَ مْ راءَ ُتم َِّث ُل 1mm
ُك ُّل ق ِْط َع ٍة َ
عِ ْندَما َن َ
ضعُ ٱ ْلق َِطعَ ٱ ْلع َْش َر جَ ْنباً إِلى جَ ْنب
واحِ َد ًة ِت ْلوى ْ ُ
ص ُل عَ لى 1cm
ٱل ْخرى َنحْ ُ

ُ
صر إلى ْ َ
َ
ُ ِّ
َْْ
َ
ٱل ْط َو ِل
 3أُ َح ِّد ُد
طول قا َم ِة كل طِ ْفلَ ٍة أ ْو طِ ْف ٍل َوأ َرتِّ ُب مِنَ ٱلق َ ِ ِ
حسن
َسلمى

2m

1m81cm
58cm

42cm

26

...........

...........

زينب

1m62cm
25cm
...........

�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :طرح العدد على البطاقة من عدد محدد م�سبقا  :الطرح �إلى حدود 18-9
• نطرح العدد المعرو�ض على البطاقة � 1إلى 9من العدد المكتوب على ال�سبورة (� 13أو)14

• يعر�ض الأ�ستاذ(ة) البطاقات �أوال بترتيب تزايدي �أو تناق�صي ثم بدون ترتيب؛
• يتم اال�شتغال ب�شكل جماعي ،ثم ثنائي و�أخيرا فردي.
ِياس ْ َ
وال
ق ُ
ٱل ْط ِ

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثالِ َث ُة

َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  13أَوْ .14
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ

ُ
ِثال:
 4أ ْكم ُِل َر ْس َم ْٱلق َِط ِع َكما في ْٱلم ِ
ُ
طول هَ ِذ ِه ٱ ْلق ِْط َع ِة هُ وَ 3mm

ٍّ َ
ُ ُ
ِياس في ُك ِّل حالَ ٍة
 5أحيط ِبخَ ط أ ْك َب َر ق ٍ
أَ َت َخي َُّل ُك َّل ق ِْط َع ٍة في ِذهْ ني
جيب ُث َّم أَرْ ُسمُها ِ َل َتحَ َّققَ .
وَ أُ ُ

3 mm
5 mm

4 cm
4 mm

9 mm
10 mm

1 cm
9 mm

11 mm
29 mm

3 cm
32 mm

31 mm

طول ْٱلخَ ِّط ْ َ
َ
ٱلحْ َم ِر ِب dm
 6أَ ْكتُ ُب
َو ِب  cmثُ َّم ب ِmm

dm

1m62cm

.....

cm

.....

mm

.....

َ
طول ْٱلخَ ِّط ْٱل ُم ْن َكسِ ِر ِب m
 7أَ ْكتُ ُب
َو ِب  dmثُ َّم ب ِcm

dm

.....

cm

.....

m

❹ير�سم كل متعلم(ة) كل قطعة بمعرفة طولها .ر�سمت
قطعة طولها  3mmكمثال وير�سم المتعلم(ة) القطع
الأخرى.
❺يحيط المتعلم(ة) �أكبر قيا�س في كل حالة ذهنيا عن
طريق تقدير وت�صور كل قطعة بالطول المذكور ،ثم
ير�سم القطعتين في كل حالة ليتحقق من تقديره.
❻يكتب المتعلم(ة) طول الخط المنك�سر الأحمر ب  dmثم
ب  cmثم ب.mm
❼يكتب طول الخط المنك�سر ب  mوب  dmثم ب . cm
�إذا كانت الورقة ت�سع ر�سم قطعة طولها � 1mmأو 1cm
�أو  1dmف�إنها الت�سع ر�سم قطعة طولها .1m

.....

 8أَ ْكتُ ُب ْٱل َوحْ َد َة ْٱلمُناسِ َب َة m :أَ ْو  dmأَ ْو  cmأَ ْو mm
س2............:
 عُ لُ ُّوالب َ
دوالب َم ِ
ِ
 ُسم ُْك ق ِْط َع ٍة ن َْق ِديَّةٍ2........:
 ُسم ُِص ِة ٱلَّتي َت ْق َرأُها ماما2........ :
ْك ْٱلق َّ
 َعرْ ُّات2........ :
ياضي ِ
ِتاب ٱلرِّ ِ
ضك ِ
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اهتدينا �إلى ر�سم خط منك�سر مكون من  10قطع ،طول كل
واحدة  1dmوعليه �سيكون طول الخط المنك�سر هو 10dm
�أي  . 1mيدرك المتعلم(ة) مايمثله  1mفعليا كما �أدرك
من قبل في الن�شاط  2مايمثله � 1dmأو � 1cmأو .1mm

�سيكون ت�صورا حقيقيا وملمو�سا عن هذه
بهذه الكيفية
ّ
الوحدات الأربع  m :و  dmو cmو  mmو�سي�ساعده
ذلك على �إدراك العالقات بينها ب�شكل ب�سيط وتوظيفها
في تقدير �أطوال وحل م�سائل.
❽اليمكننا القول �أن المتعلم(ة) تمكن من �إدراك وحدات
قيا�س الأطوال ،والعالقات بينها �إذا لم ي�ستطيع �إجراء
تقدير من هذا النوع ،يوظفه في حياته اليومية وفي
محيطه .في هذا الن�شاط يكتب المتعلم(ة) الوحدة
المنا�سبة في كل حالة  2m :بالن�سبة للباب و 2mm
بالن�سبة للقطعة النقدية و  2cmبالن�سبة للق�صة و2dm
بالن�سبة لكتاب الريا�ضيات.
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�أن�شطــة تقوميية � " :أ�ستثمـر"

الح�ساب الذهني :طرح العدد على البطاقة من عدد محدد م�سبقا  :الطرح �إلى حدود 18-9
• نطرح العدد المعرو�ض على البطاقة � 1إلى 9من العدد المكتوب على ال�سبورة (� 15أو)16

• يعر�ض الأ�ستاذ(ة) البطاقات �أوال بترتيب تزايدي �أو تناق�صي ثم بدون ترتيب؛
• يتم اال�شتغال ب�شكل جماعي ،ثم ثنائي و�أخيرا فردي.
❶يحيط المتعلم(ة) كل قيا�س �صحيح .القيا�س الأول من
اليمين �صحيح لأن طول القطعة هو  .27mmالقيا�س
الثاني خاطىء لأن و�ضع الم�سطرة على القطعة خاطىء.
ينبغي �أن تنطبق التدريجة  0على الم�سطرة مع الطرف
الأول للقطعة ،التدريجة التي تنطبق مع الطرف الثاني
للقطعة ت�شير �إلى القيا�س ال�صحيح .القيا�س الثالث �صحيح
كذلك وهو معبر عنه ب  cmوب . mm

اَ ْلحِصَّ ُة ٱلرّ ِابعَ ُة

َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  15أَوْ .16
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ

أَ سْ َت ْث ِم ُر

 1أُ ُ
ْ
حيح
ِياس َّ
حيط ِبخَ ٍّط ْ
ٱس َم َمنْ قا َم ِبٱلق ِ
ٱلص ِ

.4cm 9mm< 5cm < 8cm < 2dm < 1m

ِياس ْٱلق ِْط َعة ِ
ق ُ
هُ َو 27mm :

َْ
صغَر إلى ْ َ
ٱل ْك َب ِر
 2أُ َرتِّ ُب ْٱلق
ِ
ِياسات مِنَ ٱل ْ ِ ِ
8 cm

1m

❹ يكمل المتعلم(ة) ترتيب قيا�سات الأطوال ترتيبا تزايديا
الرتتيب املطلوب هو :
85cm< 900cm < 10dm < 2m70cm < 3m < 7m20cm
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ُم ْك َتسَ بٌ

5 cm

4 cm 9 mm
;

;

2 dm
;

190 cm
95 cm

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

2 m 50 cm
2m
...........

...........

...........

...........

ِياسات ْ َ
وال َترْ تيباً َتزايُ ِديّاً
تيب ق
ِ
 4أُ ْكم ُِل َترْ َ
ٱل ْط ِ
85 cm

3m

7 m 20 cm

ُم ْك َتسَ بٌ

2 m 70 cm

10 dm

......... > 900mm > ......... > 2m70cm > ......... > .........
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ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

َاس
أَ ْص َغ ُر ِقي ٍ

 3أُالحِ ُظ ْ َ
ْ
ِ ِّ
كان ْٱلمُناسِ ِب:
ِياس
ٱل ْش َ
جار في َحدي َق ِة آزَ َر َوأَ ْكتُ ُب ق َ
طول ُكل َش َج َر ٍة في ٱل َم ِ
ُ
وال
ق
ِياسات أَ ْط ِ
َْ
جار هِ َي:
ٱل ْش ِ

900 mm

❸ يالحظ المتعلم(ة) علو كل �شجرة ويكتب تحتها القيا�س
المنا�سب  .يرتب مثال القيا�سات �أوال :
 95cm< 190cm < 2m < 2m 50cmويربط �أ�ص��غر قيا�س
�أي  95cmب�أق�رص �ش��جرة ثم يربط القيا�س الموالي 190cm
ب�أق�رص ال�شجرات المتبقية .و�أخيرا يربط القيا�سين المتبقيين
 2m 50cmو 2mبال�ش��جرتين المتبقيتي��ن ح�س��ب طوله��ا.
ويكتب طول كل �شجرة في الخانة تحتها.

ِياس ْٱلق ِْط َعة ِ
ق ُ
هُ َو 2cm7mm :

ِياس ْٱلق ِْط َعة ِ
ق ُ
هُ َو 2cm4mm :

;

❷يرتب المتعلم(ة) القيا�سات من الأ�صغر �إلى الأكبر.
يتطلب هذا الترتيب �إدراك وحدات القيا�س وتقديرها.
الترتيب المنا�سب هو :

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

�أن�شطــة داعمة � " :أمترن من جديد"

الح�ساب الذهني :طرح العدد على البطاقة من عدد محدد م�سبقا  :الطرح �إلى حدود 18-9
• نطرح العدد المعرو�ض على البطاقة � 1إلى 9من العدد المكتوب على ال�سبورة (� 17أو)18

• يعر�ض الأ�ستاذ(ة) البطاقات �أوال بترتيب تزايدي �أو تناق�صي ثم بدون ترتيب؛
• يتم اال�شتغال ب�شكل جماعي ،ثم ثنائي و�أخيرا فردي.
اَ ْلحِصَّ ُة ٱ ْلخامِسَ ُة

َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  17أَوْ .18
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ
ب ِّ
ٱلذهْ نِيِّ رَ ْق َم 6
َوأ ُ ْن ِج ُز َورَ َق َة ْٱلحِسا ِ

أَ َتمَرَّ نُ مِنْ جَ دي ٍد

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

َ
َ 1
ُ
ْ ِّ ْ
َ
باع َطري َق ِة َخديجَ َة.
باع طري َق ِة أحْ مَدَ ث َّم ِبٱ ِّت ِ
أحْ سُبُ طو َل ٱل َخط ٱل ُم ْن َكسِ ِر ِبٱ ِّت ِ
ِياس
طول ُك ِّل ق ِْطعَ ٍة مِنَ
ِ
قا َم أَحْ َم ُد ِبق ِ
ت
ْٱل َخ ِّط ْٱل ُم ْن َكسِ ِر َوجَ م ِْع ْٱلقِياسا ِ
1cm = 10mm
اَ ْلق ِْطعَ ُة ْ
ٱلحَ مْراءُ.... cm .... mm :
خضْ راءُ.... cm .... mm :
اَ ْلق ِْطعَ ُة ْٱل َ
اَ ْلق ِْطعَ ُة َّ
ٱلزرْ قاءُ.... cm .... mm :
مَجْ مو ُع ْ
ٱلقِياساتِ.... cm .... mm :
أَ َ
ضعُ ٱ ْلق َِطعَ جَ ْنباً إِلى جَ ْن ٍب
قام ْ
وال ْٱلق َِط ِع
وَ أَحْ سُ ُب ّ
َت َخديجَ ُة ِب َن ْق ِل أَ ْط ِ
ٱلط َ
ول.
ٍّ
كار
قيم ِبٱسْ تِعْ ِ
مال ْٱل ِبرْ ِ
عَ لى َخط مُسْ َت ٍ
ُث َّم حَ سَ ب ْ
َت طو َلها

َاس
أَ ْص َغ ُر ِقي ٍ

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

 2أُ ُ
حيط ِب َخ ٍّط ْٱلقِياسَ ْٱلمُناسِ بَ في ُك ِّل حا َل ٍة

15 m
15 cm

َأت ََذ َّك ُر
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

❶يح�سب المتعلم(ة) طول الخط المنك�سر باتباع طريقة
الطفل ثم بطريقة الطفلة .تتمثل الطريقة الأولى في
ح�ساب قيا�س كل قطعة على حدة ،وجمع القيا�سات.
وتتمثل الطريقة الثانية في نقل الأطوال با�ستعمال
البركار على خط م�ستقيم جنبا �إلى جنب للح�صول على
قطعة م�ستقيمة ،ثم القيام بقيا�س طول هذه القطعة .هذا
�إجراء منا�سب يمكننا في بع�ض الحاالت من مقارنة
طولين دون ح�ساب كل واحد منهما.

4 mm
4 dm

ت ٱل ّتالِي ََة َوٱ ْلعَ القا ِ
وال أَسْ َتعْ ِمل ُ ٱ ْل َوحَ دا ِ
ت َب ْي َنها:
ِياس أَ ْط ٍ
لِق ِ
mm

cm

1 m = 10 dm
1 m = 100 cm
1 dm = 10 cm
1 dm = 100 mm
1 cm = 10 mm

�أتذكر :

2m
2 cm

9 dm
9m

0
0

dm
0
0
0
0
1

0
0
0
1
1

m

سَ نْتي ِمتْر
1
1
1

centimètre

ديسي ِمتْر décimètre

ِم ْتر

❷يقدر المتعلم(ة) خطوة المت�سابق وعلو الباب وطول
نملة وطول قلم الر�صا�ص ،ويحيط بخط القيا�س
المنا�سب في كل حالة.

mètre

ميلي ِم ْتر millimètre
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ي�ضم هذا الركن العالقات بين وحدات قيا�س الأطوال وجدوال ي�ساعد على كتابة قيا�س بداللة قيا�س �آخر.
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َلد ْر ُس
ا َّ

6

الأعداد من � 0إىل 9999

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
ن�سعى من وراء �أن�شطة هذا الدر�س �إلى حيث الأطفال على التعامل بالأعداد المكتوبة في نظمة العد الع�شرية ،ب�شكل
يمار�سون فيه �أن�شطة على م�ستوى التمثيالت قبل االنتقال �إلى الن�شاط الفكري على م�ستوى الكتابة.
وهكذا يكت�شف الأطفال الأعداد بوا�سطة �إنجاز تجميعات ومبادالت ،بحيث يتم �إنجاز تجميعات بالع�شرة لبطاقات العدد
 1مثال ،وتتم مبادلة كل ع�شر بطاقات من اللون الأ�صفر ببطاقة العدد  10من اللون الأحمر .وكلما تم تجميع ع�شر بطاقات
للعدد  10تتم مبادلتها ببطاقة العدد  100من اللون الأخ�ضر .وعند تجميع  10بطاقات من اللون الأخ�ضر تتم مبادلتها ببطاقة
واحدة للعدد  1000من اللون الأزرق.
�إن ا�ستعمال الألوان المختلفة نتوخى منه ت�سهيل مهمة الأطفال في التمييز بين قيمة كل رقم .وهكذا يتم الحفاظ على
الألوان نف�سها لإبراز مفهوم الو�ضع لديهم.
ويدخل هذا الدر�س في �إطار تكملة ما�سبق تقديمه من �أن�شطة مرتبطة بالتعامل بالأعداد .هذا التقديم الذي ي�ستند على
مقاربة منهجية تعتمد التدرج من �أجل �إتاحة الفر�صة للمتعملين والمتعلمات لفهم مجموعة القواعد التي تنبني عليها نظمة
العد الع�شري .و�سعيا وراء تثبيت و�إغناء مكت�سبات الأطفال في مجال الأعداد ،فقد تم اعتماد تمثيالت مختلفة (البطاقات
العددية ،جدول العد .)...
وهكذا يتم االهتمام بكتابة �أعداد مكونة من � 4أرقام كتابات اعتيادية ،وربط هذه الكتابات بما يوافقها من كتابات جمعية
و�ضربية ومختلطة في نظمة العد الع�شري بالو�ضع .بما يعني ذلك من تفكيك هذه الأعداد  .ويتم االنطالق من التمثيل
بوا�سطة الجدول الذي يبين رتبة التجميعات وتوالي المراتب ،من مراتب الوحدات �إلى مراتب الآالف ،وذلك باعتبار
جدول العد ي�ساعد على كتابتها وقراءتها وفق قواعد نظمة العد الع�شري .كما �أن التمثيل الجدولي يتيح تجاوز ال�صعوبة
التي يمكن �أن يطرحها العد ال�شفوي الذي هو عد غير و�ضعي .فترتيب الأرقام في العد ال�شفوي يختلف عن ترتيب الأرقام
في الكتابة الرقمية.
فالعد ال�شفوي للأعداد المكونة من �أكثر من رقمين يمثل حالة ا�ستثناء في اللغة العربية كما نتحدث بها حاليا� ،إذ يتم
االنتقال عند قراءة العدد  8647مثال من �آحاد الآالف ثم ينتقل الدور �إلى المئات والآحاد فالع�شرات ،ولهذا ينبغي �أخذ
العد ال�شفوي بعين االعتبار ،والعمل على اال�ستفادة منه في تو�ضيح العد الكتابي بدل الركون �إلى ال�صعوبة التي يطرحها.
فيما يخ�ص كتابة الأعداد بالحروف فقد تم اعتماد نوع من التي�سير الإمالئي  :فبالن�سبة للعدد  ،100وتفاديا لل�صعوبات
التي يمكن �أن تطرحها كتابة العدد (مائة بالألف) ومزجها مع كلمة �أخرى لتعبر عن عدد واحد (مثل ثالثمائة وخم�سمائة)،
فقد وقع االختيار على كتابة العدد مئة بغير الألف وف�صلها على الأعداد .وهكذا عو�ض كتابة مائة نكتب مئة ،وعو�ض
كتابة �أربعمائة نكتب �أربع مئة وهكذا .ون�شير فيما يتعلق بكتابة "مائة" �إلى �أن المجمع اللغوي القاهري �أجاز كتابة كلمة
"مئة" ومركباتها بغير الألف التي زادها القدماء بعد الميم في كتابتهم ،وظلت مزيدة حتى يومنا هذا ،وكذا ف�صل الأعداد
عن مئة.
ترمي �أن�شطة هذا الدر�س �إلى تثبيت مكت�سبات الأطفال في نظمة العد الع�شري وخا�صة تقنيات مقارنة عددين من 3

�أرقام وتوظيف هذه التقنيات من خالل تو�سيع مجال المقارنة لي�شمل الأعداد من � 4أرقام.
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فالأن�شطة المقترحة ت�سمح بمالحظة الإجراءات التي يلج�أ �إليها الأطفال عند مقارنة عددين لالنطالق من الإجراءات
الم�ستعملة لتو�ضيح تقنيات ناجعة من خالل تركيزها على داللة و�ضع كل رقم في كتابة عدد.
وهكذا عند مقارنة عددين من � 4أرقام يكون العدد الأكبر هو ماكان رقم �آالفه �أكبر .و�إذا كان رقما �آالفهما مت�ساويين
ت�ؤول المقارنة �إلى مقارنة عددين من � 3أرقام ،حيث تتم المقارنة بين رقمي المئات ثم رقمي الع�شرات ثم رقمي الوحدات.
ن�سعى من وراء الأن�شطة المقترحة لهذا الدر�س �إلى تمكين الأطفال من تحديد موقع عدد �ضمن �سل�سلة �أعداد مرتبة،
ومن ت�أطير عدد بالع�شرات �أو المئات �أو الآالف ،ومن تحديد موقع على م�ستقيم مدرج بالع�شرات والمئات والآالف  .فهذا
الدر�س هو امتداد لدرو�س �سابقة حول الأعداد الطبيعية ،يتم فيه تحفيز الأطفال على توظيف مفهوم العد بالو�ضع من �أجل
مالحظة قدرات المتعلمات والمتعلمين على تكوين �أعداد ح�سب �شروط معينة .مثل تعرف الو�ضع الذي يمكن �أن يحتله رقم
في عدد معين لي�صبح �أ�صغر مايمكن �أو �أكبر مايمكن ح�سب المطلوب.
كما تتيح الأن�شطة المقترحة من �إدراك الترابطات القائمة بين الأعداد من حيث مو�ضع بع�ضها للن�سبة للبع�ض الآخر من
خالل تمثيل عدد على الم�ستقيم المدرج بالع�شرات �أو بالمئات �أو بالآالف ق�صد ا�ستثمار ذلك في تحديد العدد التالي والعدد
ال�سابق لعدد معين� ،أو ق�صد تحديد الع�شرة ال�سابقة �أو التالية� ،أو المئة ال�سابقة �أو التالية� ،أو الألف ال�سابق �أو التالي لعدد،
ال�شيء الذي يمكن من �إدراك فكرة ت�سل�سل الأعداد،
التعلمات ال�سابقة

االمتدادات

�أهداف التعلم

الأعداد من � 0إلى 999999
• يعد الأطفال ع�شر والمئات والآالف
•يكتبون الأعداد من � 0إلى  9999كتابة بال�سنة الرابعة

• الأعداد من � 0إلى 9999

رقمية وحرفية
•يكتبون الأعداد من � 0إلى  9999كتابة
جمعية �أو مختلطة.

�أن�شطة البناء والرتيي�ض
الن�شاط الأول :التعامل بالأعداد من � 0إلى  9 999ت�سمية وكتابة.
اللوازم ال�ضرورية :

				
❒ بطاقات بلون �أ�صفر للعدد1

❒ بطاقات بلون �أحمر للعدد 10

				
❒ بطاقات بلون �أخ�ضر للعدد 100
❒ بطاقات �أخرى للأرقام من � 0إلى 9

0

1

2

3

4

❒ بطاقات بلون �أزرق للعدد 1 000

5

6

7

8

9

❒ �أوراق � ،أقرا�ص ب�أربعة �ألوان
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�صيغة العمل :ينجز الن�شاط جماعيا.

تدبير الن�شاط :

• ي�أخذ طفل عددا من البطاقات من الألوان الأربعة  3 :بطاقات �صفراء  7 ،بطاقات خ�ضراء 5 ،بطاقات حمراء ،و8

بطاقات زرقاء ويعد البطاقات لتمثيل العدد على المح�ساب با�ستعمال الأقرا�ص ويتكلف طفل �آخر بملء جدول العد
على ال�سبورة.
الوحدات

الع�شرات

المئات

الآالف

3

7

5

8

يتم التعبير عن العدد بـ  :ثمان بطاقات من �ألف :

8×1 000

خم�س بطاقات من : 100

5×100

�سبع بطاقات من : 10

7×10

ثالث بطاقات من :1

3×1

(8×1 000) + (5×100) + (7×10) + 3 = 8 573
يتم تمثيل �أعداد �أخرى با�ستعمال الجدول
الوحدات

الع�شرات

المئات

الآالف

 24مئة

0

0

4

2

 13ع�شرة

0

3

1

 7وحدات

7

الكتابة بالحروف
�ألفان و�أربع مئة
مئة وثالثون
�سبعة

 4مئات

0

0

4

�أربع مئة

� 6آالف و  3وحدات

3

0

0

6

�ستة �آالف وثالثة

 9 687وحدة

6

8

7

9

ت�سعة �آالف و�سبع مئة و�ستة وثمانون

 6وحدات و  978ع�شرة

6

8

7

9

ت�سعة �آالف و�سبع مئة و�ستة وثمانون

 86وحدة و  97مئة

6

8

7

9

ت�سعة �آالف و�سبع مئة و�ستة وثمانون

• يكتب العدد على ال�سبورة بخط وا�ضح لتو�ضيح طريقة القراءة
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• يبد�أ الترتيب في الكتابة بالحروف بعدد الآالف ثم عدد المئات فعدد الوحدات و�أخيرا عدد الع�شرات.
الن�شاط الثاني :كتابة الأعداد من � 0إلى  9 999بالحروف وبالأرقام.
اللوازم ال�ضرورية :لوازم الن�شاط ت�ضاف �إليها بطاقة بع�ض الأعداد المكتوبة بالحروف.
�صيغة العمل :عمل جماعي

تدبير الن�شاط :

❒

تل�صق بطاقات �أعداد مكتوبة بالحروف ويطالب الأطفال بكتابة �أعداد با�ستعمالها بالأرقام.
�سبعة

ثالثة

ثمانية

ت�سعة

خم�سة

ثالث

ثمانون

ت�سع

�آالف

خم�سون
�ستون

مئة

�سبع
ت�سعون

يكتب الأطفال على �ألواحهم �أعدادا من �أربعة �أرقام ويتم الت�أكيد خالل الت�صحيح على �أن كلمات المجموعة الأولى �سبعة
وخم�سة وثمانية وت�سعة وثالثة ،يمكن ا�ستعمالها للتعبير عن عدد الآالف ونربطها مع كلمة "�آالف" �سبعة "�آالف" وفي هذه
الحالة �إذا توقفنا هنا ن�ستنتج �أن الكتابة الموافقة لها بالأرقام هي كتابة الرقم  7من رتبة الآالف ،ومادام لم يتم النطق ب�أي
كلمة تعبر عن تجميعات في الرتب الأخرى فمن ال�ضروري في الكتابة بالأرقام الت�أكيد عن انعدام �أي تجميعة في المراتب
الأخرى بو�ضع الرقم  0في كل رتبة وي�صبح العدد مكتوبا بالأرقام على ال�شكل التالي . 7 000 :
كما يمكن �أن تربط بكلمة من المجموعة المكونة من (خم�سون وت�سعون و�ستون وثمانون) لتكون عددا من رقمين مثل
�سبعة وخم�سون :57
�أما الكلمات في المجوعة المكونة من (ثالث وت�سع و�سبع) فت�ستعمل بدون تاء لتحديد عدد المئات وبالتالي تكتب قبل كلمة
مئة لتعيين عدد المئات في العدد (ثالثة مئة �أو ت�سع �أو �سبع مئة).
الن�شاط الثالث :كتابة الأعداد كتابة جمعية �أو مختلطة.
اللوازم ال�ضرورية :الألواح

بوا�سطة الأرقام .9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،0
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يكتب كل طفل عددا من �أربعة �أرقام ،وخالل تقديم االقتراحات ي�سجل كل طفل العدد الذي في لوحته في الخانات
التالية :
الأعداد التي رقم �آالفها :
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 340

2 715

3 000

4 851

5 981

.........

.........

.........

.........

1 900

2 000

3 100

4 310

5 783

1 850

2 112

3 400

4 754

5 610

1 783

2 900

3 795

4 321

يعبر الأطفال عن الأعداد بكتابات جمعية:
3795 = 3 000+700+90+5

ثم بكتابة مختلطة
3795 = )3 × 1 000( + )7 × 100( + )9 × 10( + 5
ن�شاط تمهيدي :مقارنة �أعداد من � 3أرقام:
�إمالء �أعداد مثنى مثنى ومطالبة الأطفال بمقارنتها بو�ضع الرمز المنا�سب على الألواح :
 92و 102

الن�شاط الرابع  :مقارنة الأعداد وترتيبها

 300و  500 299و  110 489و 101

اللوازم ال�ضرورية� :ألواح

�صيغة العمل :عمل جماعي.

تدبير الن�شاط :

• يطالب الأ�ستاذ(ة) الأطفال بكتابة عدد من �أرقام على الألواح .ينتقل � 3أطفال حاملين �ألواحهم �إلى ال�سبورة
ويظهرون الأعداد التي كتبوها برفع الألواح ليراها زمال�ؤهم .يتكلف طفل رابع بترتيب الأعداد المكتوبة على
الألواح ،وي�شرح كيفية �إنجاز المقارنة بين الأعداد والترتيب ،يناق�ش باقي الأطفال الإجراءات.
• يدون الأ�ستاذ(ة) الأعداد على ال�سبورة بالترتيب من الأ�صغر �إلى الأكبر ب�شكل ي�سمح بكتابة �أعداد �أخرى بينها.
• ينتقل � 3أطفال �آخرون �إلى ال�سبورة رافعين �ألواحهم ليقوم طفل �آخر بترتيب الأعداد مع �شرح الإجراء .ومناق�شته
من طرف باقي الأطفال.
• بعد ذلك يتكلف كل طفل بتحديد المو�ضع التي �سيكتب فيه العدد المقترح من طرفه وذلك على ال�سبورة وبالترتيب
الذي تم البدء فيه بالأعداد الثالثة الأولى.
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• يتم التذكير في كل مرة ب�إجراءات وتقنيات مقارنة عدديين :
�إذا كان رقما الآالف مختلفين ،ف�أكبر عدد هو ما كان له �أكبر رقم� ،أي له �أكبر عدد من الآالف،و �إال تتم مقارنة
رقمي المئات وي�ؤول بالتالي الإجراء �إلى مقارنة عددين من � 3أرقام.
عند ظهور بع�ض ال�صعوبات يمكن اللجوء �إلى تفكيك عددين على ال�شكل التالي  :تتم المقارنة بين العدديين 4938

و 4 838عن طريق مقارنة الحدود للتو�صل �إلى �أن كل الحدود مت�ساوية با�ستثناء 900<800

4938 = 4 000 + 900 + 30 + 8
4838 = 4 000 + 800 + 30 + 8

كما يمكن اللجوء �إلى تمثيل الأعداد على جدول :
�آحد

ع�شرات

مئات

�آالف

0

5

9

7

9

8

8

7

يت�ضح من تمثيل العددين على الجدول �أن العدد الأول من  79مئة والثاني ي�شتمل على  78مئة �إذن .7950 < 7889
• لفتح مناق�شة جماعية ال�ستنتاج طريقة لمقارنة �أعداد من � 4أرقام
• لمقارنة عددين � :أنتبه �أوال �إلى عدد �أرقام كل عدد.
�أكبر العددين هو ما كان له �أكبر عدد من الأرقام :
1 000 < 999

1 020 < 999

• �إذا كان لهما نف�س عدد الأرقام ،نقارن �أرقام العددين انطالقا من الي�سار (�أعلى المراتب)
6512 < 5689

لأن

6<5

• �إذا كان لهما نف�س رقم الآالف نقارن رقمي المئات :
6 542 > 6 672

لأن

5 >6

• �إذا كان لهما نف�س رقم المئات �أي�ضا نقارن رقمي الع�شرات :
6542 > 6578

لأن

4 >7

• �إذا كان لهما نف�س رقم الع�شرات �أي�ضا نقارن رقمي الوحدات :
6542 > 6543

لأن

2 >3
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الن�شاط الخام�س  :ترتيب الأعداد

�صيغة العمل :ينجز الن�شاط في مجموعات من � 5أفراد.

تدبير الن�شاط :

• يتفق �أفراد �إحدى المجموعات على عدد معين وتكتبه على ورقة وتخبر به الأ�ستاذ(ة).
• يتخيل �أفراد المجموعات الأخرى العدد الذي كتبته المجموعة الأولى ،وي�صرحون بالعدد ،عند النطق بكل عدد
يتم تدوينه من طرف مقرر المجموعة الأولى في جدول :
�أ�صغر منه

�أكبر منه

• ف�إذا كان العدد المقترح هو  3 000مثال وكانت الأعداد المقترحة من طرف المجموعات الأخرى هي :
 2 919 ،1 060 ،7 885 ،6 500نكتب الأعداد الأكبر من  3 000في الخانة عن اليمين والأعداد الأ�صغر من  3 000عن
الي�سار :
�أكبر منه

�أ�صغر منه

6 500

1 060

7 885

2 919

�إذا لم يتم التو�صل �إلى العدد ،يتم تنبيه �أفراد المجموعات �إلى �ضرورة معالجة المعلومات الواردة في الجدول
وتوظيفها في اقتراح �أعداد �أخرى تكون قريبة من الحل .و هكذا فالأعداد الممكنة �أ�صغر من  6 500و�أكبر من 6 919
وبالتالي فال داعي القتراح �أعداد �أخرى ،تتم متابعة اللعبة �إلى حين التو�صل �إلى العدد وتخبر المجموعة التي فازت.
الن�شاط ال�ساد�س  :تكوين �أعداد من � 4أرقام وترتيبها.
اللوازم ال�ضرورية :بطاقات الأعداد من � 0إلى  9لكل مجموعة:
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

�صيغة العمل :ينجز العمل في مجموعات.

تدبير الن�شاط:

• تختار كل مجموعة  4بطاقات من بطاقات الأعداد من � 0إلى 9

•وتقوم بمناوالت تتمثل في تكوين �أعداد من � 4أرقام با�ستعمال البطاقات المختارة ،ويتم ت�سجيل الأعداد على ورقة.
قبل �أن يتم تغيير بطاقة �أو �أكثر للح�صول على عدد جديد ،وتدوينه �أي�ضا على الورقة وهكذا.
118

تمنح للمجموعة فر�صة لتكوين �أكبر ما يمكن من الأعداد والعمل عند الح�صول على الأعداد الممكنة على ترتيبها
•يتم التذكير بتقنيات المقارنة.
•يتم تقديم النتائج التي تو�صلت �إليها المجموعات ،وتدوينها في جدول على ال�سبورة :
المجموعة : 1
�إذا كانت البطاقات المختارة
هي 4 :و 6و  8و 3

المجموعة : 2
�إذا كانت البطاقات المختارة
هي 0 :و 5و  7و 8

كتابة اعتيادية

كتابة جمعية

�أكبر عدد

8 346

8 000 + 600 + 40 + 3

�أ�صغر

3 864

3 000 + 400 + 60 + 3

�أكبر عدد

8 057

8 000 + 700 + 50

�أ�صغر

5 870

5 000 + 70 + 3

•يتم ت�سجيل نتائج باقي المجموعات في الجدول ،ليتم بعد ذلك كتابة الأعداد بالترتيب الذي تو�صلت �إليه المجموعة
وت�صنيفها �إلى مجموعات �أعداد كما يلي :
�أعداد مح�صورة بين �أعداد مح�صورة بين �أعداد مح�صورة بين �أعداد مح�صورة بين �أعداد مح�صورة بين
 1 000و 5 999

 6 000و 6 999

 7 000و 7 999

 8 000و 8 999

 9 000و 9 999

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

الن�شاط ال�سابع  :ح�صر عدديين.
�صيغة العمل :عمل جماعي:
يتم على ال�سبورة ر�سم م�ستقيم مدرج بالمئات من � 1 000إلى .6 000
ي�ستعمل الجدول ال�سابق في ح�صر كل عدد بين �ألفين متتاليين وتحديد موقعه على الم�ستقيم المدرج.

تدبير الن�شاط :يكتب كل طفل �أو طفلة عددا من �أربعة �أرقام،وبعد رفع الألواح ومناق�شة االقتراحات ينتقل الأطفال
بالتتابع �أمام ال�سبورة ،يقر�أ كل طفل العدد الذي كتبه ويحدد العدد ال�سابق والعدد التالي ،ثم يح�صر العدد بين ع�شرتين
متتاليين ثم بين مئتين متتاليين و�ألفين متتاليين من خالل ملء الجدول :
�ألف
التالية

المئة
التالية

الع�شرة
التالية

العدد
التالي

العدد

العدد
ال�سابق

الع�شرة
ال�سابقة

المئة
ال�سابقة

الألف
ال�سابق

4 000

3500

3460

3457

3456

3455

3450

3400

3000

5 000

4700

4690

4683

4682

4681

4680

4600

4000

وفي حال واجه الأطفال �صعوبات في تحديد الع�شرة ال�سابقة �أو التالية �أو المئة ال�سابقة �أو التالية تتم اال�ستعانة بم�ستقيم
مدرج بالمئات ثم بالع�شرات.
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :الجمع �إلى حدود 9+9
يكتب الأ�ستاذ على مثال العدد  1على ال�سبورة ويقول :
• ن�ضيف العدد � 1إلى العدد المعرو�ض على البطاقة.

• يعر�ض الأ�ستاذ(ة) البطاقات �أوال بترتيب تزايدي �أو تناق�صي ثم بدون ترتيب؛
• يتم اال�شتغال ب�شكل جماعي ،ثم ثنائي و�أخيرا فردي.

❶على الم�ستوى الديداكتيكي فالدعامة المعتمدة في تقديم
الأعداد من � 4أرقام تتمثل في ا�ستخدام المكعبات
ال�صغيرة والق�ضبان وال�صفائح والمكعبات الكبيرة
لتج�سيد التجمعات و�إعطاء بعد كمي للعدد .ثم ا�ستعمال
الأقرا�ص في جدول العد كتمثيل و�ضعي .تعمدنا
ا�ستعمال �أقرا�ص مت�شابهة من حيث الحجم وتختلف من
حيث الألوان ثم تمثيل الوحدات ب�أقرا�ص �صفراء كتب
عليها➀ وتم تمثيل الع�شرات بقر�ص �أحمر كتب عليه
➉ ،كما تم تمثيل المئات بقر�ص �أخ�ضر كتب عليه 100
و�أخيرا تم تمثيل الآالف بقر�ص �أزرق كتب عليه 1000
كل ذلك من �أجل م�ساعدة المتعلم(ة) على �إدراك �أن لكل
رقم قيمته الو�ضعية في العدد و�أن هذه القيمة تتغير بتغير
و�ضعه في كتابة العدد .حيث تعطى لأرقام العدد قيمتها
ح�سب مو�ضعها .ولهذا تقول ب�أن نظمة العد الع�شرية
التي ن�ستعملها هي نظمة عد بالو�ضع.
يالحظ المتعلم التمثيالت ويكمل كتابة العدد المنا�سب.

❷يالحظ املتعلم ،متثيالت كمية للأعداد وكتابات مفككة
لأعداد �أخرى ويكتب كل عدد كتابة رقمية خمت�رصة.
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اَلدَّ ْر ُس 6

اَ ْ َلعْ دا ُد ِمنْ  0إِلى  : 9999قِراءَ ة َو ِكتا َبة َو ُمقا َر َنة َو َت ْرتيب

Les nombres de 0 à 9999 : lecture, écriture, comparaison et rangement
َْ
ٱلعْ دا ُد ِمنْ  0إِلى 9999

َه َدفا التَّ َعلُّمِ :

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

َّف ْ َ
أَ َت َعر ُ
ٱلعْ دا َد َت ْس ِمي ًَة وَ قِراءَ ًة وَ َتمْ ثي ً
ال وَ كِتاب ًَة ر َْق ِمي ًَة وَ حَ رْ ِفي ًَّة
أُقارنُ وَ أُ َر ِّت ُب ْ َ
ٍ ْ
قيم ٱ ْل َع َددِيِّ .
ْمال َتمْ
ٱلعْ دا َد ِب ْ
ٱس ِتع ِ
ِ
ثيالت وَ ٱلم ُْس َت ِ

أُضيفُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  1أَ ْو  2أَ ْو  3إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

أَ ْك َتشِ فُ َو أَ َتمَرَّ نُ

راص ْ َ
َّبات َو ْٱل ُق ْ
ٱلعْ دا ِد وأُ ْكم ُِل:
ٱلصفائ َِح َو ْٱل ُم َكع ِ
 1أَ ْس َت ْعم ُِل ْٱل ُم َكع ِ
ضبانَ َو َّ
َّبات ْٱل َك َ
بير َة وأَ ْق َ
دات اَ ْلعَ َش ُ
اَ ْل َوحَ ُ
رات
1

1
1

1

10

اَ ْلم ُ
ِئات

100 100 10
100 100

1000

1

5x1

اَ ْلالفُ
1000

10

30 5

.......

1000

3 x 10

5

َ3000 400

= 3000 + 400 + 30 + 5

30004400
3 x 1000
x 100
30

5

دات
دات أَ ْي َ 5و َح ٍ
َو َح ٍ

ُ
ي ......
 قي َمة ٱلرَّ ْق ِم  5هِ ََ
ْ
َ
رات أ ْي َ 30وحْ َد ًة
 قي َم ُة ٱلرَّ ق ِم  3هِ َي َ . . . . . .عش ٍَ
ِئات أ ْي َ 400وحْ َد ٍة
 قي َم ُة ٱلرَّ ْق ِم  4هِ َي  . . . . . .م ٍَ
ُ
آالف أ ْي َ 3000وحْ َد ٍة
ي ......
ٍ
 -قي َمة ٱلرَّ ْق ِم  3هِ َ

3000 400
3000
400 30 5
30

 2أَ ْكتُ ُب ُك َّل َع َد ٍد كِتا َب ًة َر ْق ِم َي ًة

.......
.......

30

= 1000 + 50 + 7

.......
.......

= 2000 + 300 + 10 + 4

دات اَ ْلعَ َش ُ
اَ ْل َوحَ ُ
رات

�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :الجمع �إلى حدود 9+9
يكتب الأ�ستاذ مثال العدد  1على ال�سبورة ويقول :
• ن�ضيف العدد � 1إلى العدد المعرو�ض على البطاقة.

• يعر�ض الأ�ستاذ(ة) البطاقات �أوال بترتيب تزايدي �أو تناق�صي ثم بدون ترتيب؛
• يتم اال�شتغال ب�شكل جماعي ،ثم ثنائي و�أخيرا فردي.

َنة َو َت ْرتيب

Les nombres d

َْ
ّاب َع ِة
اَلعْ دا ُد ِمنْ  0إِلى  999999بِٱلسَّ َن ِة ٱلر ِ

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثالِ َث ُة

أُضيفُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  4أَ ْو  5إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

 3أَ ْكتُ ُب ْ َ
ِص َة:
ٱلرْ قا َم ٱلنّاق َ
رات اَ ْلم ُ
دات اَ ْلعَ َش ُ
اَ ْل َوحَ ُ
ِئات

30 5

3000 400

اَ ْلالفُ

رات اَ ْلم ُ
دات اَ ْلعَ َش ُ
اَ ْل َوحَ ُ
ِئات

اَ ْلالفُ

.......

.......

.......

.......

9123

.......

.......

.......

5678 .......

.......

.......

.......

.......

3199

.......

.......

.......

8765

.......

.......

.......

.......

ُ ُ
َْ
َ 4
ِّ
قارنُها.
أ ْكتُ ُب ٱلعْ دا َد في ُكل َج ْد َو ٍل ث َّم أ ِ
رات اَ ْلم ُ
دات اَ ْلعَ َش ُ
اَ ْل َوحَ ُ
ِئات اَ ْلالفُ

.......

رات اَ ْلم ُ
دات اَ ْلعَ َش ُ
اَ ْل َوحَ ُ
ِئات

اَ ْلالفُ

.......

.......

.......

.......

1234

.......

.......

.......

2617 .......

.......

.......

.......

.......

2012

.......

.......

.......

6982 .......

.......

.......

.......

5164

.......

.......

.......

9171 .......

.......
.......

.......

.......

.......

.......

.......

 5أَ ْكتُ ُب ُك َّل َع َد ٍد في ْٱل ِبطا َق ِة ْٱلمُناسِ َبةَِ 1300 :وَ 5200و2800
.......

.......

5000

أَ ْكبَرُ َع َد ٍد هُ َو :

4000

.......

3000

2000

ص َغرُ َع َد ٍد هُ َو :
أَ ْ

.......

1000

.......

َْ َُْ 6
ْ
قيم ْٱل َع َددِيِّ َوأُ َرتِّبُها
أكت ُب ٱلعْ دا َد َ 5900وَ 4800وَ 4100على ٱلم َُس َت ِ
6000

5500
.......

5000
.......

4500
.......

4000
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❸ يطل��ب م��ن المتعلم في هذا الن�ش��اط كتاب��ة كل عدد في
الجدول ،بمعنى كتابة كل رقم ح�س��ب قيمته الو�ضعية.
�إذا كان��ت قيمت��ه تعب��ر ع��ن الوح��دات نكتبه ف��ي خانة
الوحدات �أما �إذا كانت قيمته تعبر عن الع�شرات نكتبه في
خانة الع�شرات وهكذا.
بعد ذلك تتم مقارنة كل عددين مدرجني يف جدول واحد
ابتداء من مقارنة الآالف...
هذا يف مايتعلق مبقارنة عددين يف العد الكتابي� .أما الأعداد
املكتوبة باحلروف ف�إن الأمر لي�س كذلك واليدخل يف
جمال املعاجلة ،و�إمنا املفيد �إبداء هذه املالحظة لعلها تنري
طريق معاجلة العدد املكتوب حرفيا�" :ألف" مكون من
كلمة واحدة� .إال �أنه �أكرب من �أعداد �أخرى مكتوبة من عدة
كلمات مثل ت�سع مئة وخم�سة و�ستون.
فيما العدد  1000مكون من �أربعة �أرقام و  965مكون من
� 3أرقام .الهدف من هذه املقارنة �أن هذه املقارنة ينبغي �أن
تتم على �أعداد مكتوبة كتابة اعتيادية �أي بالأرقام ولي�ست
باحلروف.
❹ميثل المتعلم(ة) الأعداد بكتابة الأرقام الناق�صة ويرتب
الأعداد.
❺يكتب كل عدد يف البطاقة المنا�سبة على الم�ستقيم العددي.
➏يكتب الأعداد على الم�ستقيم ويرتبها .ويتم ذلك بتدريج
الم�ستقيم العددي بالمئات.
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�أن�شطــة تقوميية � " :أ�ستثمـــر"

الح�ساب الذهني :الجمع �إلى حدود 9+9
يكتب الأ�ستاذ مثال العدد  1على ال�سبورة ويقول :

• ن�ضيف العدد � 1إلى العدد المعرو�ض على البطاقة.
• يعر�ض الأ�ستاذ(ة) البطاقات �أوال بترتيب تزايدي �أو تناق�صي ثم بدون ترتيب؛
• يتم اال�شتغال ب�شكل جماعي ،ثم ثنائي و�أخيرا فردي.
❶ يتم في هذا الن�شاط االنتقال من الكتابة الحرفية لعدد �إلى
الكتابة االعتيادية �أو الرمزية بالأرقام ،ثم االنتقال من
الكتابة المفككة �أو الجمعية �إلى الكتابة االعتيادية �أي الكتابة
الرقمية المخت�صرة� ،أوالمختلطة الجمعية وال�ضربية.

❷يح�سب املتعلم(ة) الدراهم الالزمة لأداء ثمن احلا�سوب،
ويكتب هذا الثمن بالأرقام وباحلروف.حيث 10
�أوراق من فئة  100درهم  3مرات 1000

اَ ْلحِصَّ ُة ٱلرّ ِابعَ ُة

أَ سْ َت ْث ِم ُر

 1أَ ْكتُ ُب ُك َّل َع َد ٍد كِتا َب ًة َر ْق ِمي ًَّة:
أَ ْلف َو ِم َئة َوأَ َح َد َع َش َر
آالف َو َثمانُ ِم َئ ٍة َوسِ تَّة
َس ْب َع ُة ٍ
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....

....

ت ِْطوانُ
اَلرِّ ُ
باط
اَ ْل ُعيونُ
َوجْ َد ُة
وير ُة
اَ َّ
لص َ

 4071ﻣﺘﺮ
ت ِْطوانُ اَلرِّ ُ
باط اَ ْل ُعيونُ
وير ُة
َوجْ َد ُة اَ َّ
لص َ
736
555 1451 294
442
541 1251
294
ﻣﻜﻮن
822 1748
1251 1451
983
1748 541 555

736

442

822

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

= 3 x 1000 + 5 x 100 + 6 x 10 + 4

ْض ْٱل ُمد ُِن ْٱل َم ْغ ِر ِبيَّ ِة ِب .Km
 3أُالحِ ُظ ْٱل َج ْد َو َل ٱلَّذي يُ َبيِّنُ ْٱل َمسا َف َة ْٱل ِ
فاصلَ َة َبيْنَ َبع ِ

983

َ
ْ
ْ
ُيون إِلى أَ ْب َعدِها ِم ْنها.
أُ َرتِّ ُب ْٱل َم
ِ
سافات َبيْنَ ٱل ُمد ُِن ِمنْ أ ْق َر ِبها إِلى ٱلع ِ

.....................................................................................................................

ِثال:
أَ ْكتُ ُب ُك َّل َمدي َن َتي ِْن َت َتجا َو ُز ْٱل َمسا َف ُة َب ْي َنهُما  1000كيلو ِم ْت ٍر َكما في ْٱلم ِ
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ويدخل هذا الن�شاط يف �إطار حل م�س�ألة عن طريق قراءة
وت�أويل جدول ومقارنة الأعداد ال�صحيحة الطبيعية
وترتيبها.

....

= 800 + 50 + 6

َْ
َّ
َ َُْ
روف:
 2أَحْ ُس ُب ٱل َّدراهِ َم ٱلَّتي أَدّى ِبها أَنيرُ ْٱل
ِ
قام َو ِب ْٱلحُ
حاسوب َوأكت ُب ٱلث َمنَ ِبٱلرْ ِ

ن�ضيف �إليها  500درهم ثم مبلغ القطع النقدية  15درهما
ليكون املجموع هو  3515درهما تكتبها باحلروف على
ال�شكل التايل  :ثالث �آالف وخم�س مئة وخم�سة ع�رش.

ثم يكتب كل مدينتني تتجاوز امل�سافة بينهما  1000كيلومرت

ُم ْك َتسَ بٌ

....

3 x 1000 = 3000

➌يالحظ اجلدول الذي يبني امل�سافات الفا�صلة بني
بع�ض املدن ويرتب املدن من �أقربها �إىل العيون �إىل
�أبعدهامنها.

أُضيفُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  6أَ ْو  7إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

الرباط  -العُيون
ِ

...............

...............

...............

1251

...............

...............

...............

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

 4089ﻣﺘﺮ

ُم ْك َتسَ بٌ

 4043ﻣﺘﺮ

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

واﻧﻮﻛﺮﱘ

أﻓﻼ

�أن�شطــة داعمة � " :أمترن من جديد"

الح�ساب الذهني :الجمع �إلى حدود 9+9
يكتب الأ�ستاذ مثال العدد  1على ال�سبورة ويقول :
• ن�ضيف العدد � 1إلى العدد المعرو�ض على البطاقة.

• يعر�ض الأ�ستاذ(ة) البطاقات �أوال بترتيب تزايدي �أو تناق�صي ثم بدون ترتيب؛
• يتم اال�شتغال ب�شكل جماعي ،ثم ثنائي و�أخيرا فردي.
اَ ْلحِصَّ ُة ٱ ْلخامِسَ ُة

أُضيفُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  8أَ ْو  9إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ
ب ِّ
ٱلذهْ نِيِّ رَ ْق َم 7
َوأ ُ ْن ِج ُز َورَ َق َة ْٱلحِسا ِ

أَ َتمَرَّ نُ مِنْ جَ دي ٍد

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

❶ يكتب المتعلم ا�سم كل قمة جبلية انطالقا من الترتيب
الذي ر�سمت عليه �أي من �أعلى قمة �إلى التي تليها.

 1هَ ِذ ِه أَعْ لى ِق َمم َج َبلِيَّ ٍة في سِ ْلسِ لَ ِة ج ِ ْ َ ْ
ْ
ْ
سار ِمنْ أَعْ لى
ِ
سَ .وهِ َي م َُرتَّ َبة مِنَ ٱل َي ِ
بال ٱلطلَ ِ
مين إِلى ٱل َي ِ
ٍ
ِق َّم ٍة إِلى ٱلَّتي َتليها:
ْ
َج َب ُل أُ َف ّال
وانوكريم
َج َب ُل
َج َب ُل َم ّكون
َج َب ُل توبْقال
أَعْ لى ِق َّمةٍ:

ويتم ا�ستعمال الأعداد الم�سجلة على كل قمة جبلية لتتم
المقارنة بين هذه الأعداد للتو�صل �إلى �أعلى قمة جبلية
انطالقا من �أكبر عدد يمثل �أطول علو وهكذا.

ٱس َم ُك ِّل َج َب ٍل َتحْ َت ٱلرَّ ْس ِم ْٱلمُناسِ ِب :
أَ ْكتُ ُب ْ
 4089ﻣﺘﺮ
 4089ﻣﺘﺮ
 4089ﻣﺘﺮ
 4089ﻣﺘﺮ

 4071ﻣﺘﺮ
 4071ﻣﺘﺮ
 4071ﻣﺘﺮ
 4071ﻣﺘﺮ

 4165ﻣﺘﺮ
 4165ﻣﺘﺮ
 4165ﻣﺘﺮ
 4165ﻣﺘﺮ

 4043ﻣﺘﺮ
 4043ﻣﺘﺮ
 4043ﻣﺘﺮ
 4043ﻣﺘﺮ

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

ﻣﻜﻮن
ﻣﻜﻮن
ﻣﻜﻮن
ﻣﻜﻮن

واﻧﻮﻛﺮﱘ
واﻧﻮﻛﺮﱘ
واﻧﻮﻛﺮﱘ
واﻧﻮﻛﺮﱘ

............

أﻓﻼأﻓﻼأﻓﻼأﻓﻼ

............

............

ﺗﻮﺑﻘﺎل
ﺗﻮﺑﻘﺎل
ﺗﻮﺑﻘﺎل
ﺗﻮﺑﻘﺎل

............

 2أُ ْكم ُِل ُك َّل سِ ْلسِ لَةٍ:
1000 , 2000 , ........ , 4000 , ........ , ........ , ........ , ........ , ........
 4071ﻣﺘﺮ

 4089ﻣﺘﺮ

 4043ﻣﺘﺮ

 4165ﻣﺘﺮ

5347 , 5447 , ........ , 5647 , ........ , ........ , 5947 , ........ , ........
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

ﻣﻜﻮن

واﻧﻮﻛﺮﱘ

ﺗﻮﺑﻘﺎل

أﻓﻼ

5347 , 5357 , ........ , 5377 , ........ , ........ , ........ , ........ , ........
1870 , 2870 , ........ , 4870 , ........ , ........ , 7870 , ........ , ........

َأت ََذ َّك ُر

َ
ُ
قام
أ َم ِّثل ُ عَ دَ داً مِنْ  4أرْ ٍ

اَ ْل َوحَ داتُ اَ ْلعَ شَراتُ

7

4

اَ ْلمِئاتُ

ا َْلالفُ

3

5

ف َو َث ُ
أَ ْقرَ أُ :خَ مْسَ ُة آال ٍ
الث ِم َئ ٍة َوسَ بْعَ ة َوأَرْ بَعونَ 5347
Je lis : cinq mille trois cent quarante sept
5347 = 5 milliers + 3 centaines + 4 dizaines + 7 unités.
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❷يكمل كل �سل�سلة �أعداد مرتبة بالآالف �أو بالمئات �أو
بالع�شرات �أو بالوحدات .بحيث يتم ا�ستثمار كتابة كل
عدد انطالقا من الآالف ،ثم المئات فالع�شرات و�أخيرا
لوحدات ،على اعتبار �أن كل عدد له �أكبر عدد من
الآالف هو �أكبر عدد .و�إال نقارن المئات فيكون العدد
في هذه الحالة هو العدد الذي له �أكبر عدد من المئات.
و�إذا كان للعددين نف�س عدد المئات ننتقل �إلى مقارنة
عدد الع�شرات وهكذا ...

�أتذكــر:يتم التركيز في هذا ال�ش�أن على التمثيل الكمي بوا�سطة المكعبات ثم التمثيل الجدولي لإبراز قيمة كل رقم من
�أرقام العدد المكتوب بالأرقام.
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َلد ْر ُس
ا َّ

7

الزاويا

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
الزاوية مفهوم هند�سي ،يمكن مقاربته من خالل الأ�شكال الهند�سية .كما يمكن مقاربته من خالل الر�ؤية باعتبار
زاوية الر�ؤية �أو من خالل التحوالت الهند�سية باعتبار زاوية الدوران.
من بين ال�صعوبات الأ�سا�سية التي تواجه المتعلمات والمتعلمين في اكت�سابهم لمفهوم الزاوية نذكر:
• الخلط بين الزاوية وقيا�س الزاوية.
• الربط بين قيا�س الزاوية وطول �أ�ضالعها.
ينبغي االنطالق في تقديم مفهوم الزاوية من �أن�شطة لمقارنة وترتيب الزاويا قبل ال�شروع في قيا�سها و�إعطاء
الوقت الكافي لذلك.
من �ش�أن ،ا�ستعمال الكو�س لقيا�س الزواي ًا مبكراً ،خلق �صعوبات كبيرة في تمثل مفهوم الزاوية ل�صعوبة هذا
المفهوم ول�صعوبة ا�ستعمال الكو�س في حد ذاته ،ولذلك اخترنا عدم ا�ستعمال الكو�س و�أجلنا ذلك لل�سنة الرابعة
واكتفينا با�ستعمال القالب والمر�سام والأن�سوخ ،وكذلك الطي لمقارنة الزاوياوترتيبها فيما بينها ومقارنتها مع الزاوية
القائمة التي �سبق للأطفال اكت�سابها في ال�سنة ال�سابقة .ينبغي للمتعلمات والمتعلمين �أن ُي َك ِّو ُنوا من خالل الأن�شطة
المقترحة تمثال �صحيحا لمفهوم الزاوية ،يف�صلون فيه بين الزاوية وطول �أ�ضالعها ويتمكنوا من �إدراك �أن طول
�أ�ضالع زاوية الي�ؤثر على مقارنة الزاويا �أو قيا�سها.
تتمثل �صعوبة ا�ستعمال الكو�س في مايلي:
• مطابقة التدريجة  oالتي ت�شير �إلى منت�صف القطر �أو مركز ن�صف الدائرة مع ر�أ�س الزاوية.
• جعل �أحد �أ�ضالع الزاوية مطابق للقطعة التي تربط النقطة  oالمذكورة �أعاله والتدريجة  oالتي ت�شير �إلى o
درجة في بداية الجزء الدائري للكو�س.
• تحديد وقراءة التدريجة على الجزء الدائري للكو�س التي تنطبق مع ال�ضلع الآخر للزاوية.
• �صعوبة القيام بهذه المهام كلها �إذا كان كل �ضلع من �ضلعي الزاوية في و�ضع غير �أفقي.
• �صعوبة قراءة قيا�س الزاوية :تكون التدريجة  oعلى الجزء الدائري للكو�س مكتوبة على طرفي هذا الجزء
الدائري ،تفتر�ض هذه القراءة تقدير المتعلمة والمتعلم لقيا�س الزاوية قبل �أي قيا�س ومعرفة هل هي زاوية
منفرجة �أو حادة لهذه الأ�سباب وتلك ال�سالفة الذكر �أجلنا ا�ستعمال الكو�س �إلى ال�سنة الرابعة �أو ما بعدها.
التعلمات ال�سابقة
الأ�شكال الهند�سية

�أهداف التعلم
✺يتعرف الزوايا؛

✺مييز �أنواع الزوايا با�ستعمال الأدوات الهند�سية
املتا�سبة (الزاوية القائمة ،احلادة ،املنفرجة؛
✺ين�شىء زوايا با�ستعمال الأدوات الهند�سية.
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االمتدادات
قيا�س الزوايا بال�سنة الرابعة

�أن�شطة البناء والرتيي�ض
الن�شاط الأول :

اللوازم ال�ضرورية :قطع منف�صلة من ورق مقوى بقدر عدد المجموعات ،هذه القطع هي التي تكون ال�شكل �أدناه
(ال�شكل.)1
�صيغة العمل :ي�شتغل المتعلمون في مجموعات.

تدبير الن�شاط  :ي�ضع الأ�ستاذ القطع الأولى ويثبتها على الطاولة �أو على ورق مقوى كبير ويطلب من المتعلمين
تما�س قطعتين ال ُيترك فراغ وال يغطي جزء من قطعة جزءا
تر�صيف القطع الأخرى بحيث عند
ِّ
من قطعة �أخرى.
ي�شتغل المتعلمون ويعر�ضون التر�صيف الذي قاموا به ويتم ت�صحيح الأخطاء ،ويقترح الأ�ستاذ نموذجا �آخر ي�شتغل
عليه المتعلمون (ال�شكل . )2
في هذا النموذج ي�ضع الأ�ستاذ(ة) مثال لكل مجموعة القطع  Aو  Bو  Cو  Dويثبتها على الطاولة �أو على ورق مقوى.

�شكل 1

�شكل 2
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :طرح العدد على البطاقة من عدد محدد م�سبقا  :الطرح �إلى حدود 18-9
يكتب الأ�ستاذ على ال�سبورة وبخط كبير مثال العدد  14ويقول :
• " لنطرح العدد على البطاقة من . 4
• تكتب الأعداد على ال�سبورة �إلى حدود العدد  ،18بترتيب .بما �أن نتيجة عملية مثل  3 - 4هي عدد �سلبي ،ف�إن

المتعلمين في هذه الحالة يجيبون " اليمكن"
• يعر�ض الأ�ستاذ(ة) البطاقات �أوال بترتيب تزايدي �أو تناق�صي ثم بدون ترتيب؛
• يتم اال�شتغال ب�شكل جماعي ،ثم ثنائي و�أخيرا فردي.

❶يالحظ المتعلم(ة) ثالث مق�صات وثالث بيتزات وثالث
�ساعات .ويربط كما في المثال ثالثة �أ�شياء تمثل نف�س
الزاوية .في المثال تم الربط بين الأ�شياء الثالثة التي
تمثل زاوية منفرجة .يربط المتعلم(ة) بين ثالثة �أ�شياء
تمثل زاوية قائمة .وبين الأ�شياء الثالثة الأخرى التي
تمثل الزاوية الحادة .تعتبر الزاوية من المفاهيم التي
يواجه فيها المتعلمون �صعوبات كبيرة ينبغي �إذن مطالبة
المتعلمين بالتعبير �شفهيا عن �إجراءاتهم وتعليلها ،حيث
تتاح لهم فر�صة الإف�صاح عن تمثالتهم الأولية ويمكن
للأ�ستاذ(ة) من معرفتها وم�ساعدتهم على تجاوزها.

اَلدَّ ْر ُس 7

اَل َّزوايا

Les angles
َه َد ُ
ف التَّ َعلُّمِ :

اَ ْ َل ْش ُ
كال ٱ ْلهَ ْن َدسِ ي َُّة

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

ْمال ْ َ
أَ َت َعر ُ
َوات ٱ ْلهَ ْن َدسِ َّي ِة
ٱلد ِ
َّف ٱلزَّوايا وَ أُ َم ِّي ُز َب ْي َنها وَ أُ ْنشِ ئُها ِب ْ
ٱس ِتع ِ

َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  10أَوْ  11أَوْ .12
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ

أَ ْك َتشِ فُ َو أَ َتمَرَّ نُ

ُ 1
ِثال:
أالحِ ُظ َوأَرْ ِب ُط َكما في ْٱلم ِ

 2أُالحِ ُظ َف ْت َح َة ِم ْنقار ُك ِّل طائِرَ ،وأُ َرتِّ ُب ُّ
ِّ
يور َت َبعاً ل ّ
قار مِنَ
ٱلط َ
او َي ِة ٱل ْم َُح َّد َد ِة ِب ُكل ِم ْن ٍ
ٍ
ِلز ِ
ِ
صغَر إلى ْ َ
َْ
ٱل ْك َب ِر.
ٱل ْ ِ ِ

❷يالحظ المتعلم(ة) ثالثة مناقر ويرتبها من الأ�صغر
�إلى الأكبر تبعا للزاوية التي يحددها كل منقار .تم
اختيار هذه المناقر بعناية حيث �أن المنقار الق�صير من
حيث الطول هو المنقار دو الزاوية الكبرى .يربط
المتعلمون غالبا بين قيا�س الزاوية وطول �ضلعيها،
�أي كلما كان �ضلعا الزاوية طويلين كلما كانت الزاوية
كبيرة ح�سب هذا التمثل الخاطىء� .سيواجه المتعلمون
�صراعا معرفيا في ترتيب هذه الزاويا( مرتبط بما �سلف
ذكره) .و�سي�ساعدهم هذا الن�شاط على تجاوز ذلك.
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B

C

A
..............

34

..............

..............

�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :طرح العدد على البطاقة من عدد محدد م�سبقا  :الطرح �إلى حدود 18-9
يكتب الأ�ستاذ على ال�سبورة وبخط كبير مثال العدد  14ويقول :
• " لنطرح العدد على البطاقة من . 4

• تكتب الأعداد على ال�سبورة �إلى حدود العدد  ،18بترتيب .بما �أن نتيجة عملية مثل  3 - 4هي عدد �سلبي ،ف�إن
المتعلمين في هذه الحالة يجيبون " اليمكن"
• يعر�ض الأ�ستاذ(ة) البطاقات �أوال بترتيب تزايدي �أو تناق�صي ثم بدون ترتيب؛
• يتم اال�شتغال ب�شكل جماعي ،ثم ثنائي و�أخيرا فردي.
وات ّ
ٱلالحِ َق ِة
ق ُ
ِياس ٱلزَّوايا بِٱلسَّ َن ِ

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثالِ َث ُة

َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  13أَوْ .14
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ

صغَر إلى ْ َ
َْ
 3أُ َرتِّ ُب َّ
ٱل ْك َب ِر.
ٱلزوايا مِنَ ٱل ْ ِ ِ

A

B
.................

D

C

.................

.................

يالحظ الأ�ستاذ(ة) الإجراءات ال�شخ�صية للمتعلمين
ويقوم بت�صحيح الأخطاء.يمكن ا�ستعمال مر�سام زاوية
�صفحات التقطيع �أو ا�ستعمال الأن�سوخ لمقارنة كل
زاوية ملونة مع الزوايا الأخرى.

.................

ُ
َّ
َّ
ْ
 4أُالحِ ُظ ّ
ُساو َي ٍة ل ُِك ٍّل ِم ْنهُما:
زاو َي ٍة م ِ
او َي َتي ِْن ٱلمُلَ َّو َن َتي ِْن َوألَ ِّونُ ِبٱلل ْو ِن ن َْفسِ ِه ُكل ِ
ٱلز ِ

ُ 5
َْ
ضر ْٱلجُ ْز َء ٱلَّذي ال يُ ْم ِكنُ ل ِّ
ِلط ْف ِل أَنْ َيرا ُه مِنَ ٱل ُّن ْق َط ِة ْٱل َحمْرا ِء خَ ْل َ
حاج ِز
ف ْٱل ِ
ألَ ِّونُ ِبٱل ْخ َ ِ
َْ
ِثال:
ٱل ْز َر ِق َكما في ْٱلم ِ

ٱ ْلم َِث ُ
ال

ٱلزوايا وأَم َ ُ
 6أُالحِ ُظ َّ
ْل ْٱل َج ْد َو َل
َ
1
2

3

زاويَة حادَّة
ِ

4

7
5

زاويَة قا ِئمَة
ِ

6

زاويَة
ِ
حادَّة

زاويَة
ِ
قا ِئمَة

❸يلون المتعلم(ة) بالأخ�ضر كل زاوية م�ساوية للزاوية
الخ�ضراء ويلون بالأحمر كل زاوية م�ساوية للزاوية
الحمراء.

زاويَة
ِ
ُم ْن َف ِرجَ ة

زاويَة ُم ْن َف ِرجَ ة
ِ
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❹ يرتب املتعلم(ة) الزوايا من الأ�صغر �إىل الأكرب .عملنا
على ر�سم �أ�ضالع الزويا بعناية .الزاوية ال�صغرى هي
التي �أ�ضالعها �أطول .كما �أن �ضلعي بع�ض الزوايا لي�س
لها الطول نف�سه.
❺يلون المتعلم(ة) بالأخ�ضر الجزء الذي اليمكن للطفل
�أن يراه �إذا كان جال�سا في النقطة الحمراء و�أمامه
الحاجز الأزرق .يتغير هذا الجزء ح�سب قرب �أو بعد
النقطة عن الحاجز .تعبر ال�صورة المدرجة في الن�شاط
عن هذه الو�ضعية بالملمو�س.
➏يالحظ المتعلم(ة) الزاويا وي�صنفها ويملأ الجدول تبعا
لكونها حادة �أو قائمة �أو منفرجة.
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�أن�شطــة تقوميية � " :أ�ستثمـر"

الح�ساب الذهني :طرح العدد على البطاقة من عدد محدد م�سبقا  :الطرح �إلى حدود 18-9
يكتب الأ�ستاذ على ال�سبورة وبخط كبير مثال العدد  14ويقول :
• " لنطرح العدد على البطاقة من . 4
• تكتب الأعداد على ال�سبورة �إلى حدود العدد  ،18بترتيب .بما �أن نتيجة عملية مثل  3 - 4هي عدد �سلبي ،ف�إن

المتعلمين في هذه الحالة يجيبون " اليمكن"
• يعر�ض الأ�ستاذ(ة) البطاقات �أوال بترتيب تزايدي �أو تناق�صي ثم ب�شكل ع�شوائي؛
• يتم اال�شتغال ب�شكل جماعي ،ثم ثنائي و�أخيرا فردي.

❶يحيط المتعلم(ة) الزوايا المحددة بعقارب ال�ساعة
والملونة بالأحمر وي�صنفها في الجدول �إلى زاويا حادة
وقائمة ومنفرجة ثم يرتبها من الأ�صغر �إلى الأكبر.
تمكن التدريجات على الحافة الدائرية لل�ساعة من مقارنة
زاويتين ت�صعب مقارنتهما ب�شكل مبا�شر عن طريق
الإدراك الب�صري فقط.
❷يلون المتعلم(ة) �أكبر زاوية في كل حالة .في الحالة
الأولى الزاوية ال�صغيرة �أ�ضالعها غير مت�ساوية � :ضلع
كبير و�ضلع �صغير بينما الزاوية الكبيرة �ضلعها مت�ساويان
وق�صيران .في الحالة الثانية الزاوية ال�صغيرة �ضلعها
طويالن والزاوية الكبيرة له �ضلع كبير �أو�آخر �صغير.
نذكر مرة �أخرى �أن المتعلم(ة) يربط ب�شكل خاطيء بين
طول �ضلعي زاوية وكبارها �أو �صغارها ولهذا ينبغي
العمل على جعله يف�صل بين الأمرين.

❸ يالحظ مر�سام كل زاوية ويلون كل زاوية م�ساوية لكل
مر�سام باللون نف�سه يف كل مثلث .يتعامل املتعلم(ة) يف هذا
الن�شاط مع زوايا داخل �شكل هند�سي ولي�س مع كل زاوية
على حدة.
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اَ ْلحِصَّ ُة ٱلرّ ِابعَ ُة

َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  15أَوْ .16
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ

أَ سْ َت ْث ِم ُر

 1أُالح ُ
ِظ َوأَم َْل ُ ْٱلجَ دْ َو َل

D

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

C

G
زاويَة حادَّة
ِ
ُ 2
زاو َي ٍة في ُك ِّل حا َل ٍة
أ َلوِّ نُ أَ ْكبَرَ ِ

 3أُالح ُ
زاو َي ٍة
ِظ مِرْ سا َم ُك ِّل ِ

َوأ ُ َلوِّ نُ َزوايا ُك ِّل ُم َثلَّ ٍ
ث ِبما يُناسِ بُ :
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A

B

F
زاويَة قا ِئمَة
ِ

E

زاويَة ُم ْن َف ِرجَ ة
ِ

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

�أن�شطــة داعمة � " :أمترن من جديد"

الح�ساب الذهني :طرح العدد على البطاقة من عدد محدد م�سبقا  :الطرح �إلى حدود 18-9
يكتب الأ�ستاذ على ال�سبورة وبخط كبير مثال العدد  14ويقول :
• " لنطرح العدد على البطاقة من . 4
• تكتب الأعداد على ال�سبورة �إلى حدود العدد  ،18بترتيب .بما �أن نتيجة عملية مثل  3 - 4هي عدد �سلبي ،ف�إن

المتعلمين في هذه الحالة يجيبون " اليمكن"
• يعر�ض الأ�ستاذ(ة) البطاقات �أوال بترتيب تزايدي �أو تناق�صي ثم ب�شكل ع�شوائي؛
• يتم اال�شتغال ب�شكل جماعي ،ثم ثنائي و�أخيرا فردي.
اَ ْلحِصَّ ُة ٱ ْلخامِسَ ُة

َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  17أَوْ .18
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ
ب ِّ
ٱلذهْ نِيِّ رَ ْق َم 8
َوأ ُ ْن ِج ُز َورَ َق َة ْٱلحِسا ِ

أَ َتمَرَّ نُ مِنْ جَ دي ٍد

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

 1أ ُ ْك ِم ُل ِبما يُناسِ بُ  :حادَّة أَ ْو قا ِئمَة أَ ْو ُم ْن َف ِرجَ ة

زاويَة. . . . . . . . . . . . . .
ِ

زاويَة. . . . . . . . . . . . . .
ِ

زاويَة. . . . . . . . . . . . . .
ِ

 2أُصَ ِّنفُ َّ
ٱلزوايا في ْٱلجَ دْ َو ِل:

B

A
زاويَة حادَّة
ِ

ُ
زاو َي ٍة
 3أَسْ َتعْ ِم ُل ٱل ْم ِْزوا َة َوأحَ ِّد ُد ُك َّل ِ
قا ِئ َم ٍة َوأ ُ َلوِّ ُنها

❷يرتب المتعلم(ة) الزاويا من الأكبر �إلى الأ�صغر.
تكتب �أكبر زاوية في �أق�صى اليمين ح�سب ماهو م�شار
�إليه وتكتب تلك التي تليها وهكذا �إلى �أ�صغر زاوية.

زاويَة ُم ْن َف ِرجَ ة
ِ

زاويَة قا ِئمَة
ِ

ُ
زاو َي ٍة
 4أ ْنشِ ُئ ُك َّل ِ
زاويَة حادَّة
ِ

زاويَة ُم ْن َف ِرجَ ة
ِ

زاويَة قا ِئمَة
ِ

 5أ ُ َلوِّ نُ َّ
ٱلزوايا في ٱل َّش ْك ِل َكما يَلي:

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

زاويَة حادَّ ة
ِ

زاويَة قا ِئمَة
ِ
B

C
E
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

E

D

C

َأت ََذ َّك ُر

زاويَة حادَّة
ِ
Angle aigu

ميكن ترتيب هذه الزاويا عن طريق الإدراك الب�رصي
املبا�رش فقط و�إذا تعذر ذلك بالن�سبة مثال للزاوية و
ف�إنه ميكن ا�ستعمال املر�سام �أو الأن�سوخ �أو يف املقارنة
بينهما.

زاويَة ُم ْن َف ِرجَ ة
ِ

A

D

زاويَة
ِ

زاويَة قا ِئمَة
ِ
Angle droit

زاويَة ُم ْن َف ِرجَ ة
ِ
Angle obtus

❶يكتب المتعلم(ة) �صنف كل زاوية في كل حالة  ،زاوية
قائمة في الحالة الأولى وزاوية حادة في الحالة الثانية
ثم زاوية منفرجة في الحالة الثالثة .ينبغي �أن يجيب
جميع المتعلمين والمتعلمات ب�شكل �صحيح ويكتبون
الإ�سم المنا�سب ل�صنف كل زاوية.
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❸ي�ستعمل املتعلم(ة) املزواة ويحدد كل زاوية قائمة
ويلونها .يحتوي ال�شكل الأول عن اليمني ثالث زوايا
قائمة وي�شتمل ال�شكل الثاين على زاويتني قائمتني.
❹ير�سم املتعلم(ة) زاوية حادة وزاوية قائمة وزاوية
منفرجة انطالقا من ال�ضلع املر�سوم يف كل حالة.
❺يرتب املتعلم زاويا داخل �شكل هند�سي من الأ�صغر �إىل
الأكرب .ميكن �إجراء هذا الرتتيب عن طريق الإدراك
الب�رصي املبا�رش.

�أتذكر:ي�ضم هذا الركن ماينبغي للمتعلم (ة) �أن ي�ضبطه ويتذكره.
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َلد ْر ُس
ا َّ

8

اجلمع يف نطاق الأعداد من � 0إىل 9999

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
من وجهة نظر ح�سابية خال�صة ،فالهدف من هذا الدر�س هو توظيف التقنية االعتيادية للجمع� .إال �أن هذا التعلم
ال ينبغي �أن يتم بمعزل عن الو�ضعيات التي ا�ستدعت هذه العمليات ،حتى ال يتركز اهتمام المتعلم(ة) فقط على هذه
التقنيات الإجرائية .فالجمع تتم درا�سته باعتبار  3مظاهر متكاملة وغير منف�صلة ،وهي معنى العمليات ،والتقنيات
الإجرائية وا�ستعماالتها في حل الم�سائل.
• داللة العمليات:
قبل معالجة �أعداد من �أربعة �أرقام من المهم �أن يعزز المتعلم(ة) فهمه لهذه العملية .ما هو المجموع؟ متى نقوم
بالجمع؟ وفي �إطار العمل على الإجابة عن هذه الأ�سئلة ،ارت�أينا اقتراح نمذجة الم�سائل المقدمة با�ستعمال نماذج "الكل
 الجزء" واختيار و�ضعيات يتم حلها با�ستعمال �أعداد �صغيرة حتى ال يكون الح�ساب عائقا للفهم.• التقنية االعتيادية:
نظريا لي�س جمع عددين من � 4أرقام �أ�صعب من جمع عددين من رقمين ،و�إذا كان المتعلم(ة) ي�ستطيع �أن يجمع
 10وحدات لتكوين ع�شرة واحدة ،ف�إنه �سيتمكن من تجميع  10ع�شرات لتكوين مئة� ،أو تجميع  10مئات لتكوين �ألف
واحدة.
فالتحكم في خا�صيات نظمة العد الع�شري يمكن من فهم ذلك .ولكن عمليا :فالمبادالت المتتالية في �أعداد كبيرة ت�شكل
�صعوبة حقيقية .ولذلك ف�إن اللجوء �إلى ا�ستعمال الأقرا�ص العددية :قر�ص الوحدة  1باللون الأ�صفر ،وقر�ص الع�شرة
 10باللون الأحمر وقر�ص المئة  100باللون الأخ�ضر وقر�ص الألف  1000باللون الأزرق� ،أو ا�ستعمال و�سائل
نظمة العد الع�شري مثل المكعبات  :المكعب ال�صغير لتمثيل الوحدات ،الق�ضيب من  10مكعبات لتمثيل الع�شرات،
وال�صفيحة من  100مكعب لتمثيل المئات ،و�أخيرا المكعبات الكبيرة من  1000مكعب لتمثيل الآالف.
�إن ا�ستعمال هذه الو�سائل ت�ساعد على الفهم وينبغي اللجوء �إليها كلما دعت ال�ضرورة �إلى ذلك .على الرغم من �أن
الهدف النهائي هو االنتقال تدريجيا من العمل المناوالتي �إلى العمليات العقلية لدى المتعلم(ة).
• الم�سائل:
يعالج المتعلم(ة) مجموعة متنوعة من الم�سائل� .إن فهم داللة الجمع يمكن المتعلم(ة) من تعرف العملية الواجب
�إجرا�ؤها لبلوغ النتيجة� .إن التحكم الجيد في التقنيات يمكن من التركيز على الفهم ،بدل �أن تكون هذه التقنيات عائقا
للفهم.
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التعلمات ال�سابقة

�أهداف التعلم

االمتدادات

•الجم��ع والط��رح ف��ي نط��اق الأعداد •يوظف التقنية االعتيادية للجمع باحتفاظ •العميات الح�سابية في نطاق
وبدون احتفاظ حل�ساب جمموع عددين �أو
مـــن� 0إىل9999
الأعداد من� 0إلى9999
�أكرث يف نطاق الأعداد من � 0إىل 9999؛

•ي�ستعمل خا�صيات التبادلية والتجمعية للجمع
يف ح�ساب جمموع �أكرث من عددين؛

•يكت�شف اخلط�أ يف عملية جمع ويف�رسه ويقوم
بت�صحيحه؛

ويكمل
•يحدد الأرقام الناق�صة يف عملية جمع ُ
ح�ساب المجموع؛
•يحل و�ضعية م�س�ألة مرتبطة بالنقود بتوظيف
اجلمع يف نطاق الأعداد من � 0إىل 9999؛
•يحل و�ضعية م�س�ألة بتوظيف اجلمع يف
نطاق الأعداد من � 0إىل .9999
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"
الح�ساب الذهني :الإ�شتغال على العمليات التالية وفق الخطوات ال�سابقة:
• الطرح �إلى حدود . 18 - 9
• الجمع �إلى حدود . 9 + 9
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛

• ملحوظة :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶ي�ستعمل المتعلم(ة) خا�صية التبادلية لجمع عددين وينجز
كل عملية جمع ليتو�صل �إلى �أن مجموع عددين ال يتغير
�إذا غيرنا ترتيبهما في عملية جمعهما.

اَلدَّ ْر ُس

اَل ِت ْق ِن َي ُة ٱالِعْ ِتيا ِد َي ُة لِ ْلجَ ْم ِع :اَ ْ َلعْ دا ُد ِمنْ  0إِلى 9999

8

La technique d’addition : les nombres de 0 à 9999
َأ ْه ُ
داف التَّ َعلُّمِ :

َّ
ِطاق
اَ ْلجَ مْ عُ وَ ٱلطرْ حُ في ن ِ
َْ
ٱلعْ دا ِد ِمنْ  0إِلى .999

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

أُ ِّّ
وَظ ُ
يات ٱل َّتبا ُدلِ َي ِة
ف ٱل ِّت ْق ِني ََّة ٱالِعْ تِيا ِدي ََّة لِ ْلجَ مْ ِع .وَأَ ْس َت ْعم ُِل َخ ِّ
اص ِ
وَٱل َّتجْ مِي ِع َّي ِة لِ ْلجَ مْ ع .أَ ْك َتشِ ُ
صحِّ حُ هُ.
ف ٱ ْل َخ َطأَ فِي عَ َملِ َّي ِة جَ مْ ٍع وأُ َ
ِ
أُحَ ِد ُد ْ َ
ِص َة في عَ َم ِل َّي ِة جَ مْ ٍع  .أَحُ ُّل ْ
وَض ِعي ًَّة م َْسأَلَ ًة.
ٱلرْقا َم ٱل ّناق َ
أَ ْك َتشِ ُ
ُحاي َد لِ َع َملِ َّي ِة ٱ ْلجَ مْ ِع.
ف ٱ ْل ُع ْن ُ
ص َر ٱ ْلم ِ

أُضيفُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  3إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  3مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َمع
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َم ْك َ
ِ

أَ ْك َتشِ فُ َو أَ َتمَرَّ نُ

 1أُالحِ ُظ َوأُ ْكم ُِل :ال َي َت َغيَّرُ مَجْ موعُ َع َد َدي ِْن إِذا غَ يَّرْ نا َترْ تي َبهُما في َع َملِيَّ ِة َج ْمع ِِهما.

3 + 5 = 8

❷ي�ستعمل المتعلم(ة) خا�صية التجميعية للجمع في ح�ساب
مجموع �أكثر من عددين كما ي�ستعمل خا�صية جمع عدد
معين مع ال�صفر .ليتو�صل �إلى �أنه عندما نجمع عددا
و�صفرا ف�إننا نح�صل على مجموع هو العدد نف�سه.

....
....

5 + 3 = 8

= 30 + 50

50 + 30 = ....

= 150 + 450

 2أَ ْس َت ْنتِجُ َوأُ َطب ُِّق َوأَ ْكتُ ُب ُك َّل َع َددٍ:
)6+(4+3
6 + 7 = 13

7+5 +7
... + 7 = ...

....

= 450 + 150

وَص ْفراً أَحْ ُ ُ
موع هُ وَ ٱ ْل َع َد ُد َن ْفسَ ُه.
عِ ْندَما أَجْ مَعُ عَ دَداً ِ
صل عَ لى مَجْ ٍ

(6+4)+3
10 + 3 = 13

2+6 +8
... + 6 = ...

4 + 0 = 4
40 + 0 = 0 + 40 = .........
340 + 0 = 0 + 340 = .........

ال في سِ باق ْٱل َعدْو ٱلرّيفيَ .و َبلَغَ َع َد ُد ِّ
ٱلط ْف ِ ْ
شار َك  135طِ ْف ً
3
كات في هَ ذا ْٱل َعد ِْو  164طِ ْفلَ ًة
ُشار ِ
َ
ِ
ِ
الت ٱلم ِ
ْ
ُ
فال َو ِّ
ٱلط ْف ِ
الت135 :
أالحِ ُظ َوأَ ْكتُ ُب مَجْ موعَ ٱل ْط ِ
135
.......
...

..........
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➌ ي�ستعمل المتعلم(ة) النماذج ليحل م�س�ألة تتطلب �إنجاز
عملية جمع عددين.
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"
الح�ساب الذهني :الإ�شتغال على العمليات التالية وفق الخطوات ال�سابقة:
• الطرح �إلى حدود . 18 - 9
• الجمع �إلى حدود . 9 + 9
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛

• ملحوظة :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❹يقر�أ المتعلم(ة) ن�ص الم�س�ألة المقترحة وي�ستعين
بالمكعبات والق�ضبان وال�صفائح والمكعبات الكبيرة
لإنجاز عملية جمع  137و.148
نبد�أ بجمع الوحدات 7+8=15

اَل َّت َعلُّ ُ
مات ٱ ْل َع َد ِدي َُّة ٱلالحِ َق ُة

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثالِ َث ُة

أُضيفُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  4إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  4مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َمع
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َم ْك َ
ِ

ص ُل َث َمنُ ُمع َْج ٍم َف َر ْنسي إِلى  137دِرْ هَ ماً،
َ 4يبْلُ ُغ َث َمنُ ُمع َْج ٍم َع َربي  148دِرْ هَ ماً ،فيما َي ِ
أَحْ ُس ُب َث َمنَ ٱل ُمع َْج َمي ِْن َمعاً ،أَ ْي 137+148
دات 7+8 = 15:
أَجْ مَعُ ْٱل َو َح ِ
رات:
أَجْ مَعُ ْٱل َع َش ِ
ِئات:
أَجْ مَعُ ْٱلم ِ
1+1=2

1+3+4=8

دات َوأَ ْن ُقلُها
أُ َجمَعُ َ 10و َح ٍ
رات
إِلى َم ْن ِزلَ ِة ْٱل َع َش ِ

ثم نجمع  10وحدات لتكوين  10واحدة �أي تجميع  10مكعبات
لتكوين ق�ضيب.ننقل  10واحدة �إلى منزلة الع�شرات.
تتم ترجمة العمل المناوالتي �إلى عملية مجردة.
في مرحلة ثانية نجمع الق�ضبان بمعنى الع�شرات في مرحلة
ثالثة نجمع المئات.
❺ يقر�أ المتعلم(ة) ن�ص م�س�ألة وينجز عملية جمع عددين
لحل الم�س�ألة 3465+3738 :با�ستعمال طريقتين:
طريقة : 1تفكيك العددين على الوحدات والع�شرات
والمئات والآالف.

1

137
148
285

1

+

137
148
85

1

137
148
15

+

+

َ 5ق َط َع ْت أَ ْس َرعُ طائ َِر ٍة في ْٱلعالَم َمسا َف َة  3465كيلو ِم ْتراً خِ َ
الل أَ َّو ِل ِرحْ لَ ٍة لَها.
ِ
ما هِ ي ْٱل َمسا َف ُة ْٱل ُكلِّي َُّة ٱلَّتي َق َط َع ْتها ّ
ٱلطائ َِر ُة إِذا َحلَّ َق ْت  3738كيلو ِم ْتراً أُ ْخرى؟
َ
أُ ْن ِج ُز َوأُ ْكم ُِل ُك َّل َطري َقةٍ:
َطري َق ُة َ :1ت ْفكيك ُث َّم َجمْع
َطري َق ُة  :2مَجاميعُ جُ ْز ِئيَّة
3465 = 3 0 0 0 + ....... + ...... + 5
3738 = 3 0 0 0 + ....... + ...... + 8
6 0 0 0 + ....... + ...... + 13
11 0 0
90
13

+

3465
3738
13
90
1100
+
6000

+

أَجْ َم ُع ٱ ْل َوحَ دا ِ
ت
أَجْ َم ُع ٱ ْلعَ شَرا ِ
ت
أَجْ َم ُع ٱ ْلمِئا ِ
ت
أَجْ َم ُع ْٱلالفِ

39

الطريقة � : 2إنجاز المجاميع الجزئية.
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أ�ستثمر"
الح�ساب الذهني :الإ�شتغال على العمليات التالية وفق الخطوات ال�سابقة:
• الطرح �إلى حدود . 18 - 9
• الجمع �إلى حدود . 9 + 9
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛

• ملحوظة :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶ يالحظ المتعلم(ة) مراحل �إنجاز عملية جمع 1685
و.2947

في مرحلة �أولى نبد�أ بالوحدات  .7+5=12نبادل  12وحدة
بوحدتين وع�شرة واحدة ،وننقل هذه الع�شرة �إلى منزلة
الع�شرات.
ثانيا:نجمع الع�شرات ، 1+4+8=13 :نبادل  13ع�شرة ب3

ع�شرات ومئة واحدة ،ننقلها �إلى منزلة المئات.

اَ ْلحِصَّ ُة ٱلرّ ِابعَ ُة

أَ سْ َت ْث ِم ُر
 1أَحْ سُبُ .2947 + 1685
ْ
أَجْ مَعُ ْٱل َ
ِئات
الف
ِأَجْ مَعُ ٱلم ِ
1 1 1

2947
1685

❷ في �إطار تدريب المتعلم(ة) على ممار�سة مهارة التقدير
والتخمين تم اقتراح ح�ساب مجموع عددين من �أربعة
�أرقام ،وتقدير كل مجموع قبل التحقق من ذلك .وهكذا
يتم تقريب كل عدد من العددين �إلى الألف المنا�سبة:
3000 .

2643

2000

1598

مجموع  1598و 2643هو تقريبا مجموع  3000و � 2000أي
5000

❹يجد المتعلم(ة) الأرقام الناق�صة في عملية جمع منجزة
ويكتبها.
❺ يكت�شف الخط�أ في �إحدى عمليات الجمع وي�صححه.
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1 1

2947
1685

+

1+2+1=4

ُم ْك َتسَ بٌ

رات
أَجْ مَعُ ْٱل َع َش ِ
1 1

2947
1685

+

1 + 9 + 6 = 16

أُحَ وِّ ُل ِ 16م َئ ًة إِلى
ت وأَ ْل ٍ
 6مِئا ٍ
ف وا ِحدٍ1
َوأَ ْنقُلُ ُه إِلى َم ْن ِز َل ِة ْٱلالفِ

1 + 4 + 8 = 13

أُحَ وِّ ُل  13عَ َشر ًة إِلى
 3عَ َشرا ٍ
ت ِم َئ ٍة واحِدَ ٍة
َ 1وأَ ْنقُلُها إِلى َم ْن ِز َل ِة
ت
ْٱلمِئا ِ

43
15 9 8

+26

مْع ُم ْنجَ َزةٍ:
 3أَ ِج ُد َوأَ ْك ُتبُ ُك َّل رَ ْق ٍم ناق ٍ
ِص فِي ُك ِّل عَ َملِ َّي ِة جَ ٍ
123
3592
28

47
2 5
64

+

+3

8

ت ْٱلجَ م ِْع َوأُصَ حِّ ُح ُه
 4أَ ْك َتشِ فُ ْٱل َخ َطأ َ في إِحْ دى عَ َملِيّا ِ
1356
7265

40

+

4683
1245

+

7 + 5 = 12

أُحَ وِّ ُل َ 12وحْ دَ ًة
ْن َوعَ َشرَ ٍة
إِلى َوحْ دَ َتي ِ
واحِدَ ةٍَ ،وأَ ْنقُلُها إِلى
ت
َم ْن ِز َل ِة ْٱلعَ َشرا ِ
ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

4699 + 1834
4699
........
1834
........

مَجْ مو ُ
ع  4699و 1834ه َُو َت ْقريبا ً . . . . . . . .
46 9 9
18 3 4

1

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

+

2643 + 1598
2643
3000
1598
2000

مَجْ مو ُع  1598وَ 2643ه َُو َت ْقريبا ً 5000

+

دات
أَجْ مَعُ ْٱل َو َح ِ
2947
1685

+

َ 2
موع .أ ُ َق ِّد ُر ُث َّم أَ َتحَ َّق ُق:
أحْ سُبُ ُك َّل مَجْ ٍ

ثالثا :نجمع المئات ،1+9+6=16 :نبادل  16مئة ب  6مئات
و�ألف واحدة ،ننقلها �إلى منزلة الآالف.
رابعا :نجمع الآالف1+2+1=4 :

أُضيفُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  5إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  5مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َمع
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َم ْك َ
ِ

1 1

+1356
7265
8621

ُم ْك َتسَ بٌ

6 74
18 2
4 60

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

+

1

4683
+
1245
5628

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

�أن�شطــة داعمة � " :أمترن من جديد"
الح�ساب الذهني :الإ�شتغال على العمليات التالية وفق الخطوات ال�سابقة:
• الطرح �إلى حدود . 18 - 9
• الجمع �إلى حدود . 9 + 9
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛

• ملحوظة :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶يقر�أ المتعلم(ة) ن�ص الم�س�ألة المقترحة:

اَ ْلحِصَّ ُة ٱ ْلخامِسَ ُة

يوم ال�سبت زار � 1365شخ�صا حديقة الألعاب ،وزار
الحديقة يوم الأحد � 1485شخ�صا .كم من �شخ�ص زار
الحديقة في اليومين معا؟

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

يالحظ التمثيل وينجز العملية ويكتب كل عدد في التمثيل.

أُضيفُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  6إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  6مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َمع
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َم ْك َ
ِ

أَ َتمَرَّ نُ مِنْ جَ دي ٍد

ب ِّ
ٱلذهْ نِيِّ رَ ْق َم 9
َوأ ُ ْن ِج ُز َورَ َق َة ْٱلحِسا ِ

ت زارَ َ 1365ش ْخصا ً حَ دي َق َة ْٱلَ ْلعابَِ .وزارَ ْٱلحَ دي َق َة ي َْو َم ْٱلَحَ ِد َ 1485ش ْخصاً.
 1ي َْو َم ٱل َّس ْب ِ
ْن مَعاً.
َك ْم مِنْ َش ْخ ٍ
ص زارَ ْٱلحَ دي َق َة في ْٱلي َْو َمي ِ
ثيل ُث َّم أُجيبُ :
أَ ْك ُتبُ ْٱلَعْ دادَ في ٱل َّتمْ ِ
....
1

اَ ْلَحَ ُد

1

1 3 6 5
1 4 8 5

+

....
....

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

اَل َّسب ُ
ْت
....

=

....

+

....

ِ 2ا ْش َترى ْٱلَبُ ّ
ٱلط ِابعَ َة َو ْٱل َل َة ْٱلمُصَ وِّ رَ ةََ ،فرَ َّد عَ َل ْي ِه ْٱلبا ِئ ُع  35دِرْ هَماً .ما مَجْ مو ُع مادَ َفعَ ُه
ْٱلَبُ ل ِْلبائِع ؟ َك ْم َورَ َق ًة َن ْق ِدي ًَّة مِنْ ِف َئ ِة  200دِرْ ه ٍَم َت ْكفي ِلَدا ِء هَذا ْ
َجْ
موع ؟
م
ٱل
ِ
ِ
....

طابعَ ة
ِ
 1278دِرْ هَما ً

 687دِرْ هَما ً

دَ َفعَ ْٱلَبُ :

❷ يقر�أ المتعلم(ة) ن�ص الم�س�ألة :
ا�شترى الأب الطابعة والآلة الم�صورة فرد عليه البائع 35
درهما .ما مجموع ما دفعه الأب للبائع؟

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

كم ورقة نقدية من فئة  200درهم تكفي لأداء هذا
المجموع؟.

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

ألة مُصَ وّ رَ ة

........
........

َأت ََذ َّك ُر

1

1

1278
687

= 1278 + 687 + 35

+

َورَ َق ًة مالِي ًَة مِنْ ِف َئ ِة  200دِرْ ه ٍَم َت ْكفي ِلَدا ِء ْٱل َم ْب َل ِغ.

ْن ِلَ ِجدَ ٱ ْلمَجْ موعَ
أَجْ َم ُع عَ دَ دَ ي ِ
J’additionne deux nombres pour trouver la somme
1

مَجْ موع Somme : 2653 :

1

1366
1287
2653

+

1287
= 2653

1287

1366
+

1366

41

�أتذكــر:
يتم التذكير ب�أننا نجمع عددين لح�ساب المجموع ،ويمكن التمثيل لكل عددين بجزء من �شريط يتم تلوينه بلون .ننجز
عملية جمع عددين من � 4أرقام  1287و 1366يتم البدء بجمع الوحدات  7+6=13نبادل  13وحدة ب  3وحدات وع�شرة
واحدة ننقلها �إلى منزلة الع�شرات .نجمع الع�شرات  1+6+8=15نبادل  15ع�شرة ب  5ع�شرات ومئة واحدة ننقلها �إلى
منزلة المئات نجمع المئات  1+3+2=6و�أخيرا نجمع الآالف.
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تقومي ودعم الوحدة الثانية
تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
على �إثر �إجناز جمموع �أن�شطة الدرو�س ال�سابقة من � 5إىل  8وتقومي مكت�سبات املتعلمني واملتعلمات ،ف�إن تفريغ النتائج
بوا�سطة بطاقات التقومي الفردية �سي�ساعد الأ�ستاذ(ة) على ك�شف ال�صعوبات التي ما زالت تواجه املتعلمني واملتعلمات يف
بع�ض اجلوانب .وذلك من �أجل �إعطاء الأولوية يف اختيار �أن�شطة الدعم للمهارات والقدرات التي �سجلت �أعلى ن�سبة يف
خانات «ج» وبعد ذلك يف خانات «ب»� ،سواء فيما يتعلق ب�أن�شطة احل�ساب الذهني �أو مبختلف �أن�شطة املكونات الأخرى.
ويتم هذا الدعم خالل احل�صتني الثانية والثالثة ،بعد �إجناز �أن�شطة تقوميية ت�سمح بتفييئ املتعلمات واملتعلمني.
تخ�ص�ص احل�صة الرابعة لتقومي �أثر الدعم� ،أي �إعادة تقومي ما مت دعمه يف احل�صتني ال�سابقتني وعلى �ضوء هذا التقومي
تخ�ص�ص احل�صة اخلام�سة ملعاجلة مركزة و�إغناء التعلمات.
ويو�ضح اجلدول التايل توزيع احل�ص�ص خالل �أ�سابيع التقومي والدعم والتوليف:
احل�صة

الأن�شطة املقرتحة

مدة احل�صة

الأوىل

و�ضعيات تقوميية وتفييء املتعلمات واملتعلمني

 55د

الثالثة

دعم وتثبيت

 55د

الثانية

الرابعة

اخلام�سة

دعم وتثبيت

و�ضعيات لتقومي �أثر الدعم

معاجلة مركزة و�إغناء التعلمات

 55د

 55د

 55د

جتدر الإ�شارة �إىل �أن �أن�شطة هذا الأ�سبوع املقرتحة بالكرا�سة ال يخ�ضع ترتيبها بال�رضورة لهذه اجلدولة ،و�إمنا تبقى
ال�صالحية للأ�ستاذ والأ�ستاذة الختيار الأن�شطة التي تفي بالغر�ض واملالئمة لنتائج التقوميات.
ولدعم المتعلمين والمتعلمات الذين يواجهون �صعوبات يف املجال الوجداين االجتماعي يلج�أ الأ�ستاذ(ة) �إىل جمموعة
من التدابري املتعلقة بتنظيم العالقات داخل املجموعات ،وتنظيم قواعد احلياة داخل الق�سم ،ومن بني الأمثلة ميكن ذكر :
❑تكليف الطفل �أو الطفلة مبهام داخل الق�سم (م�سح ال�سبورة ،توزيع الدفاتر ،توزيع اللوازم (الو�سائل) ،ترتيب
الأدوات…)،
❑ منح الطفل فر�صة اختيار املجموعة التي يرتاح �إليها،
❑ تكليف طفل مب�ساعدة طفل �آخر ودعمه يف �إجناز �أن�شطة،
❑ توفري مناخ االحرتام املتبادل،
❑ تقبل كل حماوالت الطفل الذي يواجه �صعوبات،
❑ ت�شجيع التبادل بني املتعلمني واملتعلمات.
136

الأن�شطة املقرتحة بالكرا�سة
احل�ساب الدهني
الإ�شتغال على العمليات التالية وفق الخطوات ال�سابقة:
• " الطرح �إلى حدود . 18 - 9
• " الجمع �إلى حدود . 9 + 9
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛

• ملحوظة :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶ يقر�أ املتعلم(ة) ن�ص امل�س�ألةويفهم ما هو مطلوب،
ي�ساعده يف ذلك التمثيل الأول .ي�ستعمل التمثيل الثاين
جلمع  1m50cmو.3m75cmيقوم بجمع الأمتار
ليح�صل على  4mثم ي�ضيف  25cmلـ  75cmليح�صل
على مرت واحد وي�صبح املجموع .5m25cm :

مات ٱ ْل َوحْ َد ِة ّ
ٱلثا ِن َّي ِة َودَعْ ُمها َو َت ْولي ُفها
َت ْقوي ُم َت َعلُ ِ
َ
َ ُ ْ
ساب« ،ج» َغ ْي ُر ُم ْك َت َس ٍب
ويم ٱل َّت َعلُّ ِ
ريق ٱ ِال ْك ِت ِ
مات (« :)2أ» ُم ْك َت َسب« ،ب» في ط ِ
ش َب َكة َتق ِ
َتعَ لُّماتُ ٱ ْل َوحْ دَ ِة ٱل ّثا ِن َّي ِة

أ

ب

ج

وال (اَ ْل ِم ْت ُر َوأَجْ زاؤُ هُ) َو َتعَ رُّ فُ ٱ ْلعَ القا ِ
ت َْوظيفُ َوحَ دا ِ
ت َب ْينَها
ِياس ْٱلَ ْط ِ
تق ِ
ا َْلَعْ دا ُد مِنْ  0إِلى  9999قِراءَ ًة َوكِتاب ًَة َومُقارَ ن ًَة َو َترْ تيبًا

مال ْٱلَدَ وا ِ
ت ٱ ْل َهنْدَ سِ َّي ِة
َتعَ رُّ فُ ٱلزَّ وايا َوٱل َّت ْميي ُز َبيْنَ أَنْواعِ ها َوإِنْشا ُء زَ وايا ِبٱسْ تِعْ ِ
ِطاق ْٱلَعْ دا ِد مِنْ  0إِلى َ 9999وت َْوظيفُ ٱل ِّت ْق ِن َّي ِة ٱالِعْ تِيا ِد َّي ِة
اَ ْلجَ مْ ُع في ن ِ
أُ
ُ
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ضيف عَ دَداً مِنْ  6إلى  9إِلى ْٱل َع َد ِد ْٱل َمع
ِ
ُ
ساب ِّ
ٱلذهْ ني )(10
أَ ْطرَ حُ عَ دَداً مِنْ  3إلى  6من ْٱل َع َد ِد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة َوأ ْن ِج ُز َورَ َق َة ْٱلحِ ِ
ِ

َ 1لدى سارَ َة ق ِْطعَ ة مِنَ َّ
طول
ٱلث ْو ِ
طول َ . 3m75cmوق ِْطعَ ة أ ُ ْخرى صَ ْفرا َء ِب ِ
ب ٱ ْٱلَحْ م َِر ِب ِ
ْن مَعاً.
 .1m50cmما ه َُو طو ُل ْٱلق ِْطعَ َتي ِ
3m75cm

1m50cm

3m75cm + 1m50cm = ....m ....cm

❷ يكتب المتعلم(ة) العدد ،المعبر عنه بالمكعبات
ال�صغيرة التي تدل على الوحدات والق�ضبان �أي
الع�شرات وال�صفائح �أي المئات والمكعبات الكبيرة
التي تدل على الآلف ،كتابة مخت�صرة بالأرقام.
ينبغي الت�أكد من �أن كل المتعلمين يتحكمون يف هذه
الكتابة.

1m

1m

1m

1m

1m

1m

75cm 25cm 25cm

3m75cm + 1m50cm = ....m + ....m + ....cm + .... cm
= ....m + .... cm
= ....m25cm
َْ
َ 2
ً
ْ
قام
أ ْك ُتبُ ٱلعَ دَ دَ كِتابَة م ُْخ َتصَ رَ ًة ِبٱلرْ ِ

................

 3أُ ْكم ُِل كِتا َب َة ْ َ
ٱلعْ دادِ:
3009, . . . . . , , 3011, . . . . . .

696, 697, 698, ..... , ....., 701, .....

3070, 4070, . . . . . , , 6070

5860, 5960, . . . . . , 6160
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❸يكمل المتعلم(ة) كتابة الأعداد في كل مت�سل�سلة.
ينبغي العودة من الحين �إلى الآخر لتقويم ودعم هذه
التعلمات الأ�سا�سية .
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➍ يحدد المتعلم(ة) ال�سل�سلة التي رتبت فيها الأعداد
المقترحة ترتيب ًا �سليما .عملنا على تنويع الأ�سئلة وذلك
باقتراح �أ�سئلة يختار فيها المتعلم(ة) جواب ًا من بين
�أجوبة �أخرى :اختيار من متعدد.
➎ ي�ستعين المتعلم(ة) بالتمثيل ويح�سب مبلغ الدراهم
التي وفرته �سيليا .يعتبر التعبير  4مرات �أكثر مثال �أو
 4مرات �أقل من التعابير التي يوظفها المتعلم(ة) في
التعلمات الالحقة،ولهذا ينبغي �أن يدرك الطفل معناها
ويتحكم فيها.
➏يالحظ المتعلم(ة) ال�شكل ويلون كل زاوية قائمة
وعددها يفوق  7ويلون بالأخ�ضر كل زاوية حادة
وعددها يفوق  3ثم يلون بالأ�صفر كل زاوية منفرجة
وعددها يفوق  .5ينبغي �أن يدرك المتعلم(ة) �أن طول
�أو ق�صر �ضلع زاوية الي�ؤثر على قيا�س هذه الزاوية.
➐ ير�سم المتعلم(ة) زاوية حادة و�أخرى منفرجة وزاوية
ثالثة قائمة باعتماد �ضلع مر�سوم لكل زاوية .حر�صنا
على ر�سم �ضلع كل زاوية في �أو�ضاع مختلفة لكي
تتمكن من تقويم مدى تمكن المتعلم(ة) من مفهوم
الزاوية الحادة �أوالمنفرجة �أوالقائمة.
➑ يح�سب المتعلم(ة) كل مجموع وي�صحح الخط�أ الذي
ارتكبه طارق عند ا�ستعمال المح�سبة .ي�سمح هذا
الن�شاط بتقويم مدى اكت�ساب المتعلم للقيمة الو�ضعية
لرقم في كتابة عدد  :الرقم  2في و�ضع الوحدات يعني
وحدتين والرقم  2في و�ضع الع�شرات يعني  20وحدة
�أو ع�شرتين والرقم  2في و�ضع المئات يعني 200
وحدة �أو مئتين والرقم  2في و�ضع الآلف يعني 2000
وحدة �أو �ألفين
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 4أ ُ َلوِّ نُ ِبطا َق َة ٱلس ِّْلسِ َل ِة ٱلَّتي أَعْ دادُها مُرَ َّتب ٌَة مِنَ ْٱلَصْ غَ ِر إِلى ْٱلَ ْكب َِر:

3215 2351 3125 2513

A 2351 , 3215 , 3125 , 2513
B 2351 , 2513 , 3215 , 3125
C 2351 , 2513 , 3125 , 3215
D 2513 , 2351 , 3125 , 3215

ت ْ
ت ْ
طار ٌقَ .ك ْم مِنْ دِرْ ه ٍَم َو َّفرَ ْ
طار ٌق  20دِرْ هَماًَ .و َّفرَ ْ
سيليا  4مَرّا ٍ
سيليا؟
ت ما َو َّفرَ هُ ِ
َ 5و َّفرَ ِ

َت ْوفي ُر ْ
سيليا
طار ٍق
َت ْوفي ُر ِ

ُ
َْ
َّ
 6أُالحِ ُظ َّ
زاو َي ٍة
ٱلش ْك َل َوألَ ِّونُ ِبٱلحْ َم ِر ُكل ِ
قا ِئ َمةٍَ ،وب ْ َ
َّ
ٱل ْخ َ
زاو َي ٍة حا َّدةٍ،
ِ
ض ِر ُكل ِ
َوب ْ َ
َّ
زاو َي ٍة ُم ْن َف ِر َجةٍ.
ٱل ْ
ِ
ص َف ِر ُكل ِ

 7أَرْ ُس ُم ُك َّل َّ
ٱلزوايا:

زاويَة حادَّة
ِ

زاويَة ُم ْن َف ِرجَ ة
ِ

زاويَة قا ِئمَة
ِ

َ
موع:
 8أحْ سُبُ ُك َّل مَجْ ٍ
6052 + 3209

2640 + 3765

+

+

3465 + 5816
+

طار ٌق ْٱلمِحْ سَ َب َة لِجَ م ِْع َ 1463وَ .316ف َك َتبَ َخ َطأ ً 1263 + 316
 9اِسْ َتعْ َم َل ِ
ماذا ُي ْمكِنُ أَ
ْ
َ
صْ
نْ
َي ْنقُصُ 2
يُضيفُ 200
حيح َخ َط ِئهِ؟
ت
ل
ل
ف
ي
ِ
َ
عَ
َ
ِ
يُضيفُ 2

َي ْنقُصُ 200
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َلد ْر ُس
ا َّ

9

الطرح يف نطاق الأعداد من � 0إىل 9999

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
من وجهة نظر ح�سابية خال�صة ،فالهدف من هذا الدر�س هو توظيف التقنية االعتيادية للطرح� .إال �أن هذا التعلم
ال ينبغي �أن يتم بمعزل عن الو�ضعيات التي ا�ستدعت هذه العمليات ،حتى ال يتركز اهتمام المتعلم(ة) فقط على هذه
التقنيات الإجرائية .فالطرح تتم درا�سته باعتبار  3مظاهر متكاملة وغير منف�صلة ،وهي معنى العمليات ،والتقنيات
الإجرائية وا�ستعماالتها في حل الم�سائل.
• داللة العمليات:
قبل معالجة �أعداد من �أربعة �أرقام من المهم �أن يعزز المتعلم(ة) فهمه لهذه العملية .ما هو الفرق؟ متى نقوم
بالطرح؟ وفي �إطار العمل على الإجابة عن هذه الأ�سئلة ،ارت�أينا اقتراح نمذجة الم�سائل المقدمة با�ستعمال نماذج
"الكل  -الجزء" واختيار و�ضعيات يتم حلها با�ستعمال �أعداد �صغيرة حتى ال يكون الح�ساب عائقا للفهم.
• التقنية االعتيادية:
نظريا لي�س طرح عددين من � 4أرقام �أ�صعب من جمع عددين من رقمين ،فلطرح عددين من رقمين� ،إذا كان
المتعلم(ة) ي�ستطيع �أن يبادل ع�شرة واحدة ب  10وحدات ،ف�إنه �سيتمكن من مبادلة مئة واحدة ب  10ع�شرات� ،أو
مبادلة �ألف واحدة ب  10مئات.
فالتحكم في خا�صيات نظمة العد الع�شري يمكن من فهم ذلك .ولكن عمليا :فالمبادالت المتتالية في �أعداد كبيرة ت�شكل
�صعوبة حقيقية .وذلك ف�إن اللجوء �إلى ا�ستعمال الأقرا�ص العددية :قر�ص الوحدة  1باللون الأ�صفر ،وقر�ص الع�شرة
 10باللون الأحمر وقر�ص المئة  100باللون الأخ�ضر وقر�ص الألف  1000باللون الأزرق� ،أو ا�ستعمال و�سائل نظمة
العدد الع�شري مثل المكعبات  :المكعب ال�صغير ...لتمثيل الوحدات ،الق�ضيب من  10مكعبات ...لتمثيل الع�شرات،
وال�صفيحة من  100مكعب ...لتمثيل المئات ،و�أخيرا المكعبات الكبيرة من  1000مكعب ...لتمثيـل الآالف.
�إن ا�ستعمال هذه الو�سائل ت�ساعد على الفهم وينبغي اللجوء �إليها كلما دعت ال�ضرورة �إلى ذلك .على الرغم من �أن
الهدف النهائي هو االنتقال تدريجيا من العمل المناوالتي �إلى العمليات العقلية لدى المتعلم(ة).
• الم�سائل:
يعالج المتعلم(ة) مجموعة متنوعة من الم�سائل� .إن فهم داللة الطرح يمكن المتعلم(ة) من تعرف العملية الواجب
�إجرا�ؤها لبلوغ النتيجة� .إن التحكم الجيد في التقنيات يمكن من التركيز على الفهم ،بدل �أن تكون هذه التقنيات عائقا
للفهم.
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التعلمات ال�سابقة

�أهداف التعلم

االمتدادات

•الجم��ع والط��رح ف��ي نط��اق الأعداد •يوظف التقنية االعتيادية للجمع باحتفاظ •العميات الح�سابية في نطاق
وبدون احتفاظ حل�ساب جمموع عددين �أو
مـــن� 0إىل9999
الأعداد من� 0إلى9999
�أكرث يف نطاق الأعداد من � 0إىل 9999؛

•ي�ستعمل خا�صيات التبادلية والتجمعية للجمع
يف ح�ساب جمموع �أكرث من عددين؛
•يكت�شف اخلط�أ يف عملية جمع ويف�رسه ويقوم
بت�صحيحه؛

ويكمل
•يحدد الأرقام الناق�صة يف عملية جمع ُ
ح�ساب المجموع؛
•يحل و�ضعية م�س�ألة مرتبطة بالنقود بتوظيف
اجلمع يف نطاق الأعداد من � 0إىل 9999؛
•يحل و�ضعية م�س�ألة بتوظيف اجلمع يف
نطاق الأعداد من � 0إىل .9999
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"
الح�ساب الذهني :الإ�شتغال على العمليات التالية وفق الخطوات ال�سابقة:
• الطرح �إلى حدود . 18 - 9
• الجمع �إلى حدود . 9 + 9
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛

• ملحوظة :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶ ن�سعى من تقديم الأن�شطة الموالية �إلى التركيز على
مفهوم الطرح وارتباطه بمفهوم الجمع من خالل
معالجة الو�ضعيات الجمعية التي تعتبر �أي�ضا و�ضعيات
طرحية وذلك ح�سب ال�س�ؤال المطروح.
يقر�أ المتعلم(ة) الم�س�ألة ،تقف حافلة مدر�سية  10مرات في
طريقها �إلى المدر�سة ،وقفت في  4محطات من قبل ،كم
من محطة �إ�ضافية �ستقف فيها؟

اَلدَّ ْر ُس 9

4+6=10

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

5-3=2

ف ٱل ِّت ْق ِني ََة ٱالِعْ تِيا ِدي ََة ل َّ
أُوَ ِّظ ُ
ِلطرْ ِح.
ظيف َّ
ٱلطرْ ِح.
أَحُ ُّل وَ ْض ِعي ًَّة م َْسأَلَ ًة مُرْ َت ِب َط ًة ِبٱل ُّنقو ِد ِب َتوْ ِ

َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  10أَوْ  11أَوْ .12
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ

أَ ْك َتشِ فُ َو أَ َتمَرَّ نُ

َ 1تق ُ
ات في
ِف حافِلَة َمد َْرسِ َية 10مَرّ ٍ
َطريقِها إِلى ْٱل َمد َْر َسةَِ .و َق َف ْت في 4
ات ِمنْ َقب ُْل.
َم َح ّط ٍ
َّ
ُ
َ
َك ْم ِمنْ َم َحط ٍة إِضا ِفيَّ ٍة َستقِف فيها؟
َّ
ْ
طان ،يُ ْم ِكنُ
اَل َجمْعُ َوٱلطرْ حُ مُرْ َت ِب ِ
ٱس ِتع ُ
ْمال أَيٍّ ِم ْنهُما ِليجا ِد ْٱل َح ِّل
ْ
هُ َ
تان ِليجا ِد ْٱل َفرْ ِق َبيْنَ َ 10و.4
ناك َطري َق ِ

اَ ْل َجمْعُ
= 10

مَجْ موعُ
فات
ٱلتَّ َو ُّق ِ

......

َّ
ٱلطرْ حُ
4

+

َت َو ُّقفات
ساب َقة
ِ

َت َو ُّقفات ُم َتب َِّقيَة
ْٱل َفرْ ق

=

......

-

4
َت َو ُّقفات
ساب َقة
ِ

َت َو ُّقفات ُم َتب َِّقيَة
ْٱل َفرْ ق

4 + .... = 10

10

مَجْ موعُ
فات
ٱلتَّ َو ُّق ِ

10 - 4 = ....

 2أُالحِ ُظ َوأُ ْكم ُِل

......

❷ يالحظ المتعلم التمثيل لو�ضعيات بوا�سطة ر�سوم ويكمل
كل عملية جمع �أو عملية طرح مثل:

َأ ْه ُ
داف التَّ َعلُّمِ :

اَ ْلجَ مْ عُ وَ َّ
ٱلطرْ حُ

في هذه الو�ضعية الم�س�ألة الب�سيطة يظهر مدى ارتباط الجمع
والطرح ويمكن ا�ستعمال �أي منهما اليجاد الحل.
�أو 10-4 =6

اَل ِّت ْق ِن َي ُة ٱالِعْ ِتيا ِد َي ُة ِل َّ
لط ْر ِح :اَ ْ َلعْ دا ُد ِمنْ  0إِلى 9999

la technique de soustraction : les nombres de 0 à 9999
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= - ......

......

= 0

......

......

= + ......

6 -

......

......

=

......

-

......

= 6

......

......

=2+3

6 -

=2+3

مع االنتباه �إلى �أن الفرق بين عدد ما و�صفر هو هذا العدد
و�أن الفرق بين عدد ونف�سه هو �صفر.
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"
الح�ساب الذهني :الإ�شتغال على العمليات التالية وفق الخطوات ال�سابقة:
• الطرح �إلى حدود . 18 - 9
• الجمع �إلى حدود . 9 + 9
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛

• ملحوظة :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❸ نبد�أ بقراءة ن�ص الم�س�ألة التي يتطلب حلها �إنجاز عملية
طرح  1567من .2354
وقد تم التمثيل للعددين بوا�سطة �شريطين جنبا �إلى جنب،
ب�شكل يظهر فيه �أطول �شريط ،و�أن الفرق بين ال�شريطين
هو الجزء الناق�ص لل�شريط الثاني ،ليت�ساوى مع ال�شريط
الأول .على ال�شريط الأول الذي يمثل توفير �سلمى نكتب
 .2354وعلى ال�شريط الثاني الذي يمثل توفير �سارة نكتب
 .1567على الجزء الناق�ص نكتب  1567وهو المبلغ الي
يزيد به ما وفرته �سلمى عما وفرته �سارة ن�ستعمل الأقرا�ص
العددية لإنجاز العملية .2354-1567 :
نبد�أ بالوحدات :ال يمكن �أن نطرح  7من  ،4نبادل  54ب
14وحدة و 4ع�شرات لنتمكن من طرح  7من  14ونح�صل
على .7
ننتقل �إلى الع�شرات ال يمكن �أن نطرح  6من  4نبادل 35

ب 14ومئتين ،لنتمكن من  6من 14ونح�صل على .8

ننتقل �إلى منزلة المئات ال يمكن �أن نطرح  5من  2نبادل
 22مئة ب  12مئة و�ألف واحدة لنتمكن من طرح  6من 12
ونح�صل .7
و�أخيرا نطرح �ألف من �ألف ونح�صل على . 0
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َْ
ّاب َع ِة
اَلعْ دا ِد ِمنْ  0إِلى  999999بِٱلسَّ َن ِة ٱلر ِ

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثالِ َث ُة

َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  13أَوْ .14
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ

سار ُة ِب 1567
َ 3و َّف َر ْت َس ْلمى  2354دِرْ هَ ماًَ .يزي ُد ما َو َّف َر ْت ُه َس ْلمى َعمّا َو َّف َر ْت ُه َ
سار ُة ؟
دِرْ هَ ماً .ما هُ َو ْٱل َمبْلَ ُغ ٱلَّذي َو َّف َر ْت ُه َ
ْثيالت َوأَ ْختارُ ْٱل َع َملِيَّ َة ْٱلمُناسِ َب َة ِليجا ِد ْٱل َح ِّل
أَ ْس َت ْعم ُِل ٱلتَّم
ِ
..............
2 3 5 4
1 5 6 7

فير سَ ْلمى
َم ْبلَ ُغ َتوْ ِ
فير سا َر َة
َم ْبلَ ُغ َتوْ ِ

1567
ساب ْٱل َفرْ ِق َبيْنَ َ 2354و 1567
لوب هُ َو حِ ُ
اَ ْل َم ْط ُ
أَ ْس َت ْعم ُِل ْ َ
ص 1
ص يُ َعبِّرُ َعنْ قي َم ِة ُك ِّل َر ْق ٍم في َع َددٍَ :ف ْٱل ُقرْ ُ
ٱل ْق َ
ِبار ُك ِّل ُقرْ ٍ
راص ِبٱعْ ت ِ
ص  10يُ َعبِّرُ َعنْ َر ْق ِم ْٱل َع َش ِ
يُ َعبِّرُ َعنْ َر ْق ِم ْٱل َو َح ِ
رات .يُ َعبِّرُ ْٱل ُقرْ ُ
داتْ ،ٱل ُقرْ ُ
ص 100
الف.
ص َ 1000عنْ َر ْق ِم ْٱل ِ
َعنْ َر ْق ِم ْٱلم ِ
ِئاتَ .كما يُ َعبِّرُ ْٱل ُقرْ ُ
أَحْ ُس ُب 2354-1567
1

2354
1567

1

1

-

10

1

10 10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

10 10

10

10 10

10

10 10

4 14

2354
1567

100 100 100
100 100 100
100

8
رات
أَ ْط َرحُ ْٱل َع َش ِ
2 14
4 14

-

100 100 100

10

7
دات
أَ ْط َرحُ ْٱل َو َح ِ

10 10

100 100 100

2354
1567

-

1000

1000

7
ِئات
أَ ْط َرحُ ْٱلم ِ

أَ ْط َرحُ ْٱل َ
الف

1 12 14
4 14

1 12 14
4 14

2354
1567

-

2354
1567

-
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�أن�شطــة تقوميية � " :أ�ستثمر"
الح�ساب الذهني :الإ�شتغال على العمليات التالية وفق الخطوات ال�سابقة:
• الطرح �إلى حدود . 18 - 9
• الجمع �إلى حدود . 9 + 9
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛

• ملحوظة :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶ يتمثل هذا الن�شاط المقترح في حل م�س�ألة وتوظيف تقنية
الطرح لإيجاد الحل.
� 5273شخ�صا زاروا المعر�ض الدولي للكتاب  2345منهم
كانوا �أطفاال وطفالت .ما هو عدد الن�ساء والرجال الذين
زاروا المعر�ض؟ المطلوب هو ح�ساب5273-2345 :

اَ ْلحِصَّ ُة ٱلرّ ِابعَ ُة

أَ سْ َت ْث ِم ُر

ِتاب ِ 2345م ْن ُه ْم كانوا أَ ْط ً
َ 5273 1ش ْخصاً زاروا ْٱل َمع ِْر َ
الت.
فاال َوطِ ْف ٍ
ض ٱلد َّْول َِّي ل ِْلك ِ
جال ٱلَّذينَ زاروا ْٱل َمع ِْر َ
ض؟
ما هُ َو َع َد ُد ٱلنِّسا ِء َوٱلرِّ ِ
ِليجا ِد ْٱل َح ِّل َنحْ ُس ُب ْٱل َفرْ َق5273 - 2345 :
دات5 3 .
أَ ْبدَأُ ِب ْٱل َو َح ِ
ال يُ ْمكِنُ َطرْ حُ  5مِنْ .3
ً
أُباد ُِل عَ َش َر ًة واحِ َدة ِب 10
دات ِ َ
ل َت َم َّكنَ مِنَ َّ
ٱلطرْ ِح
َو َح ٍ

13 - 5 = 8

دات
وَ حَ ٍ

يتم في هذه الم�س�ألة ا�ستعمال و�سائل نظمة العد الع�شري
�أي المكعبات ال�صغيرة والق�ضبان وال�صفائح والمكعبات
الكبيرة.

دات
وَ حَ ٍ

=2
رات
عَ َش ٍ

-

4
رات
عَ َش ٍ

6
رات
عَ َش ٍ

ِئات
ْأَ ْط َرحُ ْٱلم ِ
ِئات مِنْ
ال يُ ْمكِنُ َطرْ َح  3م ٍ
َ
ِم َئ َتي ِْن .أُباد ُِل أ ْلفاً واحِ َد ًة ِب10
ِئات
م ٍ

• نبد�أ بالوحدات 5 <3

9

ال يمكن طرح  5من� 3أبادل  73وحدة ب 13وحدة و6

=

3

12

-

ِمئ ًَة

ئات
ِم ٍ

أَ ْط َرحُ ْٱل َ
الف

=2

ع�شرات لأتمكن من طرح  5من13-5=8 13

أَ ْل َفي ِْن

أَحْ ُس ُب:

• نطرح المئات ،ال يمكن طرح  3مئات من مئتين �أبادل
 52مئة ب  12مئة و� 4آالف .لأ تمكن طرح  3مئات من 12
مئة  12-3=9لأح�صل على  9مئات.

وَ حْ َد ًة

رات
أَ ْط َرحُ ْٱل َع َش ِ

ئات
ِم ٍ

• نطرح الع�شرات 6-4=2

َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  15أَوْ .16
أَ ْطرَ حُ ْٱل َعدَد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ
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-

2
أَ ْل َفي ِْن

4
الف
اَ ٍ

و

ع

13

6

م

أ

3
5
8

7
4

2
3

-5
2

و

ع

م

أ

13

6

3
5
8

7
4
2

2
3

5
2

م

و

ع

13

12 6

3
5
8

7
4
2

2
3
9
م

أ
4

5
2

و

ع

13

12 6

أ
4

3
5
8

2
3
9

5
2
2

7084 - 764

7
4
2

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

-

-

9702 - 6785

7340 - 4262

8714 - 276

و�أخيرا �أطرح �ألفين من � 4آالف.
وبالطريقة نف�سها �أنجز العمليات المقدمة وهي:
9702-6785

7340-4262

7084-764 8714-276

يتم االنتباه للأ�صفار وو�ضع كل رقم في منزلته قبل �إنجاز
كل عملية.
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�أن�شطــة داعمة � " :أمترن من جديد"
الح�ساب الذهني :الإ�شتغال على العمليات التالية وفق الخطوات ال�سابقة:
• الطرح �إلى حدود . 18 - 9
• الجمع �إلى حدود . 9 + 9
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶يحدد المتعلم(ة) الأرقام الناق�صة في كل عملية طرح ➌ن�ستعمل التمثيل بوا�سطة الأ�شرطة ونحل الم�س�ألة بتوظيف
منجزة ويكتبها.
تقنية الطرح بحيث يمكن اال�ستعانة بالأقرا�ص العددية.
3 2

9
3

6

- 2

8

1

6 8

3

- 1

1 9

3

- 3 5

2 1 3

3 2

6

9

- 7 4

2 3 5 1

بالن�سبة للعملية الأولى نبد�أ دائما بالوحدات ونالحظ �أنه
ال يمكن طرح  9من  2وبالتالي �إذا بادلنا  10واحدة ب 10
وحدات لي�صبح لديها  12ويمكن �أن نطرح منها ، 9نح�صل
على  .3ولت�سهيل باقي االجراءات يمكن �أن نكتب 1
ونطرحه من  2ونح�صل على  1ونكتب  3ونطرح منها 2
ونح�صل على .1
❷ و�ضع عادل عملية طرح فارتكب خط�أ في �إنجازها.
�أكت�شف كل خط�إ و�أ�صححه9 4 5 3 .
- 1 8 6 7
8 4 1 4

عند طرح  7من  3كتب عادل  .4وهو في هذه الحالة قد
طرح  3من  .4ن�صحح هذا الخط�أ ونقول ال يمكن طرح
 7من  3ولكن يمكن طرح  7من  13-7=6 .13وفي هذه
الحالة يتم تعوي�ض  53ب 413نطرح الع�شرات .ال يمكن
طرح  6من � .4أما عادل فقد طرح  5من  6فح�صل على .1
نبادل  44ب 14ع�شرة و 4مئات و14-6=8

اَ ْلحِصَّ ُة ٱ ْلخامِسَ ُة

َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  17أَوْ .18
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ
ب ِّ
ٱلذهْ نِيِّ رَ ْق َم 11
َوأ ُ ْن ِج ُز َورَ َق َة ْٱلحِسا ِ

أَ َتمَرَّ نُ مِنْ جَ دي ٍد

 1أُ َح ِّد ُد َوأَ ْكتُ ُب ْ َ
ِص َة في ُك ِّل َع َملِيَّ ِة َطرْ ٍح ُم ْن َجزَ ٍة
ٱلرْ قا َم ٱلنّاق َ
3 2
9
3

2
1

-

6
8
6 8

3
1

-

9
3 2
- 7
6
4
2 3 5

1 9
- 3 5
3
2 1 3

ُ
ً
ٌ
جازها .أَ ْك َتشِ ُ
َ 2و َ
صحِّ حُ ُه:
ف ُك َّل خَ َطإٍ َوأ َ
ض َع عادِل َع َملِيَّ َة َطرْ ٍح َفٱرْ َت َك َب خَ َطأ في إِ ْن ِ
9 4 5 3
1 8 6 7
8 4 1 4

-

9 4 5 3
1 8 6 7

-

 3أَ ْن َف َق لَحْ َسنُ  6235دِرْ هَ ماً خِ َ
ٱلص ْي ِفيَّةِ ،فيما أَ ْن َف َق َحمّو  4795دِرْ هَ ماً.
الل َس َف ِر ِه في ْٱلع ُْطلَ ِة َّ
ِب َك ْم َيزي ُد ما أَ ْن َف َق ُه لَحْ َسنُ َعمّا أَ ْن َف َق ُه َحمّو.
..............
َن َف ُ
قات لَحْ سَ ن

-

َن َف ُ
قات حَ مو
..............

َأت ََذ َّك ُر

..............

ح عَ دَ داً مِنْ عَ دَ ٍد ِلَ ِجدَ ٱ ْل َفرْ قَ َب ْي َنهُما.
أَ ْطرَ ُ
Je soustrais pour trouver la différence
اَ ْل َفرْ قُ
la différence
اَ ْل َفرْ قُ
la différence

اَ ْل َفرْ قُ
la différence
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نطرح المئات ال يمكن طرح  8من  3نبادل  93مئة ب 13
مئة و� 8آالف  .13-8=5و�أخيرا نطرح � 1ألف من � 8آالف

ونح�صل على � 7آالف.

�أتذكــر :نطرح عددا من عدد �آخر لإيجاد الفرق بينهما ،فيما يتعلق بالتمثيل بوا�سطة الأ�شرطة.يمكن التمثيل بوا�سطة �شريط واحد مق�سم �إلى
جز�أين عندما نعرف قيمة جزء منها ونعرف قيمة ال�شريط كله .ونبحث عن قيمة الجزء الثاني ف�إننا نبحث عن الفرق .ويمكن تمثيل الفرق
بوا�سطة �شريطين مو�ضوعين جنبا �إلى جنب حيث يظهر الفرق في طول كل �شريط فيكون الفرق هو ما ينق�ص �أحد ال�شريطين لي�صبح مت�ساويا
مع ال�شريط الآخر.
144

ا ََّلد ْر ُس 10

تنظيم وعر�ض بيانات

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
�أ�صبح تنظيم وعر�ض البيانات في جدول �أو مخطط �ضرورة المفر منها في الحياة اليومية بالن�سبة لتربية مواطن
الم�ستقبل .ينبغي �أن يتعلم الطفل طريقة تنظيم هذه المعطيات في جدول �أو في مخطط وا�ستعمال الجدول والمخططات
ال�ستخراج معطيات  .وكذلك حل م�سائل عن طريق قراءة وت�أويل بيانات واردة في جدول �أو مخطط.
وتجدر الإ�شارة �إلى �أن الجداول هي �أدوات م�ألوفة لدى المتعلم(ة) وي�ستعملها في حياته اليومية في المدر�سة �أو
في غيرها مثل (ا�ستعمال الزمن  ،جدول الدرا�سة الئحة الم�ستفيدين من المطعم المدر�سي ،ال�شهرية ،جدول العطل
المدر�سية) .
وهكذا فالمتعلم يعلم �أنه يمكن ترتيب معلومات وتنظيمها ح�سب فئات على �شكل جداول لت�سهيل قراءة هذه المعطيات.
�سبق للمتعلم �أن تعامل مع الجداول في ال�سنة الثانية من حيث عر�ض البيانات في جدول وحل م�سائل ب�سيطة
با�ستخراج بيانات م�أخوذة من جدول  .ثم قراءة وت�أويل بيانات واردة في جدول.
في ال�سنة الثالثة يتعلم المتعلم(ة) تنظيم وعر�ض بيانات في جدول �أو مخطط ع�صوي .كما ينتقل من بيانات واردة
في جدول وعر�ضها في مخطط �أو العك�س .ويقر�أ وي�ؤول البيانات في جدول �أو مخطط ع�صوي ،كما يحل م�سائل
عن طريق قراءة وت�أويل بيانات واردة في جدول �أو مخطط ع�صوي.
التعلمات ال�سابقة

�أهداف التعلم

االمتدادات

•حل م�سائل ب�سيطة با�ستخدام بيانات •ينظم ويعر�ض بيانات يف جدول �أو خمطط •قراءة وت�أويل بيانات واردة
ع�صوي ()Bandes؛
م�أخودة من جدول.
في مخطط ع�صوي.
•قراءة وت�أويل بيانات واردة يف •يقر�أ وي�ؤول البيانات يف جدول خمطط
ع�صوي؛
جدول ال�سنة الثانية.
•يحل م�سائل عن طريق قراءة وت�أويل
بيانات واردة يف جدول �أو خمطط
ع�صوي.
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"
الح�ساب الذهني :الإ�شتغال على العمليات التالية وفق الخطوات ال�سابقة:
• الطرح �إلى حدود . 18 - 9
• الجمع �إلى حدود . 9 + 9
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛

• ملحوظة :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶يتعلق الأمر في هذا الن�شاط بقراءة الم�س�ألة وقراءة
البيانات الواردة في جدول  .فبعد �أن �س�أل طارق
�أ�صدقاءه في الق�سم عن الفاكهة المف�ضلة لدى كل منهم
دون النتائج في هذا الجدول و في المخطط  ،يتم
االهتمام �أول الأمر بالجدول ومطالبة المتعلم(ة) بقراءة
العنوان " الفواكه المف�ضلة"  ،يتم التذكير ب�أن كل طفل
يف�ضل فاكهة ما مت�صل بوا�سطة خط حيث �إن  4خطوط
تعني ب�أن هذه الفاكهة يف�ضلها � 4أطفال.

يتم تزويد المتعلمين ب�شروحات �أخرى ح�سب الت�سا�ؤالت
التي يطرحونها  ،ويتم �إعطا�ؤهم الفر�صة للإجابة عن
الأ�سئلة المطروحة � :أي ماهي الفاكهة المف�ضلة؟ كم عدد
الأطفال؟ وماهي الفاكهة الأقل تف�ضيال.
❷الن�شاط الثاين عبارة عن خمطط يعر�ض بيانات حول
الريا�ضة املف�ضلة لدى طفالت و�أطفال الق�سم الثالث.
املطلوب هو تلوين ال�رشيط الذي ميثل  9طفالت و�أطفال
يف�ضلون العدو الريفي .ثم يح�سب املتعلم (ة) الفرق بني
الريا�ضة التي ف�ضلها �أغلب الأطفال والريا�ضة التي
ف�ضلها �أقل عدد منهم.
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اَلدَّ ْر ُس 10

قِراءَ ُة وَ َت ْأ ُ
وار َد ٍة في جَ دْوَ ٍل
ويل ب ٍ
َيانات ِ

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

َأ ْه ُ
داف التَّ َعلُّمِ :

َيانات في جَ دْوَ ٍل أَوْ م َُخ َططٍ وَ أَ ْق َرأُ
أُ َن ِّظ ُم وَ أُعْ ِر ُ
ضب ٍ
صوي
َيانات في جَ دْوَ ٍل أَوْ م َُخ َططٍ عَ َ
وَ أُؤَ ِو ُل ٱ ْلب ِ

أُضيفُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  1أَ ْو  2أَ ْو  3إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ
َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  10أَ ْو 11أَ ْو.12
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ

أَ ْك َتشِ فُ َو أَ َتمَرَّ نُ
ص ِد َقا َء ُه فِي ْٱلق ِْس ِم َع ِن ْٱلفا ِك َه ِة ْٱل ُم َف َّ
ضلَ ِة لَدى ُك ٍّل ِم ْن ُه ْمَ ،و َدوَّنَ ٱلنَّتائ َِج في
َ 1سأَ َل إيدير أَ ْ
ْٱل َج ْد َو ِل َو ْٱل ُمخَ َّططِ ْٱل ِت َيي ِْن:
ْٱل َفوا ِك ُه ْٱل ُم َف َّ
ْٱل َفوا ِك ُه ْٱل ُم َف َّ
ضلَ ُة
ضلَ ُة
اَ ْلفا ِك َه ُة
اَلِجّ اصُ
اَ ْلبُرْ ُتقا ُل
اَل ُّت ّفا ُح
اَ ْلم َْو ُز

ُ
المات ْٱلعَ ِّد
عَ

ض َل ُة؟
ما هِي ْٱلفا ِك َه ُة ْٱل ُم َف َّ

...........

اَ ْلعَ دَ ُد
4
10
7
6

10
8
6

اَ ْلم َْو ُز

ح
اَلتُّفا ُ

اَ ْلبُرْ تَقال ُ

َك ْم عَ دَ ُد ْٱلَصْ دِقاء؟ اَ ْلعَ دَ ُد ه َُو:

ما هِي ْٱلفا ِك َه ُة ْٱلَ َق ُّل َت ْفضيالً ؟ اَ ْلفا ِك َه ُة هِيَ :

ا َْلِجّ اصُ

4
2
0

........

...........

ياضات ْٱل ُم َف َّ
فال ْٱلق ِْس ِم ٱلثّال ِِث
ْض طِ ْف ِ
ِ
 2اَ ْل ُمخَ َّط ُط ْٱل َبيان ُِّي ٱلتّالي يُ َمثِّ ُل ٱلرِّ
الت َوأَ ْط ِ
ضلَ َة لَدى َبع ِ
ضلَ ُة لَدى ْ َ
ياض ُة ٱ ْل ُم َف َّ
اَل ِّر َ
فال
ٱل ْط ِ
فال يُ َف ِّ
ضلونَ ْٱل َع ْد َو ٱلرّ يف ُِّي
 9طِ ْف ٍ
الت َوأَ ْط ٍ
12
ٱلش َ
أُلَ ِّونُ َّ
ريط ْٱلمُناسِ َب لَ ُه ْم في ْٱل ُمخَ َّططِ
ياض ِة ٱلَّتي َف َّ
أَ ِج ُد ْٱل َفرْ َق َبيْنَ ٱلرِّ َ
ضلَها أَ ْغلَ ُب
8
َْ
ياض ِة ٱلَّتي َف َّ
فال َوٱلرِّ َ
ضلَها أَ َق ُّل َع َد ٍد مِنَ
ٱل ْط ِ
َْ
فال
4
ٱل ْط ِ

ال ِت وَ ْ َ
عَ َد ُد ِّ
ٱلط ْف َ
ال
ٱل ْط َف ِ

يتم االنتقال �إلى المخطط وي�شار �أنه يمثل نف�س المعطيات
الواردة في الجدول حيث ثم تمثيل عدد الأطفال با�ستعمال
�شريط على �شكل م�ستطيل  ،وكلما كان ال�شريط طويال كلما
كان عدد الأطفال كبيرا والعك�س.

ضها
يانات َوعَ ْر ِ
َت ْنظي ُم ٱ ْل َب ِ

Organisation et présentation des données
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ٱل َعدْوُ
ٱلرِّيف ُِّي

ٱلسِ باحَ ُة

ُك َر ُة
ٱ ْل َقد َِم

ُك َر ُة
ٱ ْلم ْ
َب
ِضر ِ

0

�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"
الح�ساب الذهني :الإ�شتغال على العمليات التالية وفق الخطوات ال�سابقة:
• الطرح �إلى حدود . 18 - 9
• الجمع �إلى حدود . 9 + 9
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛

• ملحوظة :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
قِراءَ ُة وَ َت ْأ ُ
َيانات لِحَ ِّل مْ ْسأَلَ ٍة
ويل ب ٍ

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثالِ َث ُة

أُضيفُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  4أَ ْو  5أَ ْو  6إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ
َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  13أَ ْو .14
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ

 3هَ ذا ُمخَ َّطط أَ ْش ِر َطتُ ُه أُ ُف ِقيَّة ،يُ َمثِّ ُل َع َد َد
كايات ٱلَّتِي َق َرأَ ْت َها طِ ْف ُ
الت ْٱلق ِْس ِم ٱلثّال ِِث
ِ
ْٱلحِ

يب:
أَ ْق َرأُ ْٱل ُمخَ َّط َط ْٱل َبيان َِّي َوأُ ِج ُ
أَم َ ُ
يانات ِن َْفسِ ها:
ْل ْٱل َج ْد َو َل ِب ْٱل َب ِ

أَسْ ما ُء ِّ
ت
ٱلط ْفال ِ

اَ ْلفا ِك َه ُة
َز ْي َنبُ
سارَ ةُ

َز ْي َنبُ
سارَ ةُ
مَرْ َي ُم
تِسْ ليت
ت
عَ دَ ُد ْٱلحِكايَا ِ
10

8

6

4

عَ المات ْٱلعَ ِّد

مَرْ َي ُم
تِسْ ليت
َخديجَ ة

َخديجَ ة
2

ْٱلعَ دَ ُد
3

❸هذا الن�شاط عبارة عن خمطط �أ�رشطته �أفقية وهو ميثل
عدد احلكايات التي قر�أتها طفالت الق�سم الثالث.
تتم قراءة البيانات الواردة يف املخطط وملء اجلدول
بالبيانات نف�سها ثم الإجابة عن ال�س�ؤال  :ماهو جمموع
احلكايات التي قر�أتها �سارة وزينب معا.

0

ت ٱلَّتي َقرَ أَ ْتها سارَ ةُ َومَرْ َي ُم مَعا؟
ما هُو مَجْ مو ُع ْٱلحِكايا ِ

........................

باع ْتها صاحِ َب ُة ْٱل َم ْز َر َع ِة ُك َّل َشه ٍْر
 4يُ َمثِّ ُل هَ ذا ْٱل ُمخَ َّط ُط ْٱل َبيان ُِّي َع َد َد ْٱل َبي
ِ
ْضات ٱلَّتِي َ
500

300
200
100

ماي

أَبْريل

مارس
ِ

َفبْرايَر

عَ َد َد ٱ ْل َبي َ
ات
ْض ِ

400

❹املخطط املوايل ميثل عدد البي�ضات التي باعتها �صاحبة
املزرعة كل �شهر.

يَناير

أُالحِ ُظ ْٱل ُمخَ َّط َط َوأَ ْق َرأُ ُمع َ
جيب:
ْطيا ِت ِه َوأُ ُ
َ
ْ
ْ
ْ
ما هُ َو َّ
ْضات؟ َوما هُ َو ٱل َع َددُ؟
باع ْت في ِه أك َب َر َع َد ٍد مِنَ ٱل َبي
ِ
ٱلشهْرُ ٱلَّذي َ
باع ْتها في هَ ذا َّ
اَ َّ
...........
ٱلشه ِْر هُ َو:
َع َد ُد ْٱل َبي
لشهْرُ هُ َو :
ِ
ْضات ٱلَّتي َ
باع ْت ُه في َشه ٍْر آخَ َر؟
باع ْت ُه في َشه ٍْر َوأَ ْ
صغ َِر َع َد ٍد َ
ماهُ َو ْٱل َفرْ ُق َبيْنَ أَ ْك َب ِر َع َد ٍد َ
..............................................................................................

...........
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يالحظ المتعلم (ة) المخطط ويقر�أ معطياته ويجيب عن
ال�شهر الذي باعت فيه �أكبر عدد من البي�ضات وماهو هذا
العدد.
ماهو الفرق بين �أكبر عدد باعته �صاحبة المزرعة في
�شهر و�أ�صغر عدد باعته في �شهر �آخر.
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�أن�شطــة تقوميية � " :أ�ستثمر"
الح�ساب الذهني :الإ�شتغال على العمليات التالية وفق الخطوات ال�سابقة:
• الطرح �إلى حدود . 18 - 9
• الجمع �إلى حدود . 9 + 9
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛

• ملحوظة :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.

➌ يقر�أ املتعلم(ة) البيانات نف�سها الواردة يف خمططني
�أحدهما عمودي والآخر �أفقي  .ويجيب عن الأ�سئلة ماهو
اللون املف�ضل؟ ماهو العدد الكلي للأطفال؟.
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َ ُ
ِّ ُ ْ
َّ ْ ُ ُّ ْ َ
َ
ُ ّ
يانات
بوع .أَ ْق َرأُ ْٱل َج ْد َو َل َوأُ َد ِّونُ ْٱل َب ِ
 1يُ َمثل ٱل َج ْد َول ٱلتالي َمبْلغَ ما َوف َرت ُه كل طِ فل ٍة خِ الل أ ْس ٍ
ْ
وار َد َة في ْٱل ُمخَ َّططِ َوأُ ْكم ُِل
ٱل ِ
ِّ ْ
30
اَالِسْ ُم
سَ ارَ ةُ

ُ
المات ْٱلعَ ِّد
عَ

اَ ْلعَ دَ ُد

10 10
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..............

َ 2ت َوصَ لَّ ْ
ت َز ْي َنبُ ِب ْٱلجَ دْ َو ِل ٱل ّتالي مِنْ َطرَ فِ
ْٱلُسْ تاذِ ،حَ ي ُ
ْث َط َلبَ ِم ْنها أَنْ ُتحَ دِّدَ ْٱلم َُخ َّط َط
واردَ َة في ْٱلجَ دْ َو ِل
ٱلَّذِي يَعْ ِرضُ ْٱلمُعْ َطيا ِ
ت ْٱل ِ
حيح.
ِب َش ْك ٍل صَ ٍ
............
أَ ْك ُتبُ رَ م َْز ْٱلم َُخ َّططِ
أَنير

فاطِ َم ُة

أَمْ نايْ

أَميناتا
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❷ يتعلق الأمر يف هذا الن�شاط ببيانات واردة يف جدول
ويقارنها مع البيانات الواردة يف  4خمططات ويختار
املخطط الذي يعر�ض البيانات الواردة باجلدول ب�شكل
�صحيح.تتمثل املعطيات يف الئحة لـ � 4أطفال و � 4أعداد 22
يف خانة طارق 15 ،يف خانة مرمي 17 ،يف خانة حمو،
و 10يف خانة هند ،يتم االنتقال �إىل املخططات ونحدد تلك
التي متثل �أ�رشطتها هذه الأعداد �أي  22و  15و  17و .10

أَ سْ َت ْث ِم ُر

فير
َم ْب َل ُغ ٱل َّت ْو ِ

❶ميثل اجلدول التايل مبلغ ما وفرته كل طفلة خالل
�أ�سبوع .يقر�أ املتعلم(ة) اجلدول ويكمله بكتابة العدد
املنا�سب �أي مبلغ ما وفرته طفلة ،عند كتابة املبالغ يف
اجلدول  .نقوم بتحديد �أكرب مبلغ وهو املمثل يف املخطط
ب�أطول �رشيط وملون بالأ�صفر وبالتايل نكتب ا�سم
الطفلة التي وفرت �أكرب مبلغ يف خانة ال�رشيط الأ�صفر.
ويتم االنتقال �إىل كتابة الأ�سماء الأخرى بالتوايل يف كل
خانة ،ثم يكتب ا�سم كل طفلة ح�سب مبلغ توفريها.

اَ ْلحِصَّ ُة ٱلرّ ِابعَ ُة

أُضيفُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  7أَ ْو  8أَ ْو  9إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
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�أن�شطــة داعمة � " :أمترن من جديد"
الح�ساب الذهني :الإ�شتغال على العمليات التالية وفق الخطوات ال�سابقة:
• الطرح �إلى حدود . 18 - 9
• الجمع �إلى حدود . 9 + 9
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛

• ملحوظة :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
اَ ْلحِصَّ ُة ٱ ْلخامِسَ ُة

أُضيفُ ْٱلعَ دَدَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  7أَ ْو  8أَ ْو  9إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
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ويحدد بكم يزيد عدد الطفالت الالئي زرن اخلزانة عن
عدد الن�ساء  ،ثم يحدد جمموع الأ�شخا�ص الذين زاروا
اخلزانة خالل �أ�سبوع.
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❶ميثل املخطط املقرتح يف هذا الن�شاط عدد زوار خزانة
الكتب خالل �أ�سبوع يقر�أ املتعلم(ة) البيانات الواردة يف
املخطط ويحدد عدد الرجال الذين زاروا اخلزانة.

يتعلق الأمر بقراءة وت�أويل بيانات واردة يف خمطط
وبالتايل حل م�سائل.
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Un graphique permet de représenter des données
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Le graphique représente le moyen de transport des élèves pour aller à l’école

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

حافِ َلة
سيّارَ ة
فال
عَ دَ ُد ْٱلَ ْط ِ

دَ راجَ ة
8 10 12 14 16

�أتذكـر

6

4

2

0

َوسِ ي َل ُة ٱل َّن ْق ِل :
اَ ْل َم ْ
شيُ

حافِ َلة

سيّارَ ة

دَ راجَ ة

0

فال
عَ دَ ُد ْٱلَ ْط ِ

َوسي َل ُة ٱل َّن ْق ِل :
اَ ْل َم ْ
ش ُي

16
14
12
10
8
6
4
2

51

بتحديد عدد الرجال الذين زاروا خزانة الكتب يتم قراءة
هذه املعلومة يف ال�رشيط الذي ميثل الرجال وهو  .60ثم
 50بالن�سبة للطفالت  40بالن�سبة للأطفال و�أخريا  30بالن�سبة
للن�ساء.
نح�ساب بكم يزيد عدد الطفالت عن عدد الن�ساء ننجز
عملية الطرح 50-30
جمموع الأ�شخا�ص الذين زاروا اخلزانة هو ح�ساب
جمموع  60 :و  50و  40و .30

:ميكن املخطط من متثيل البيانات وقراءتها وت�أويلها ب�سهولة من خالل الر�ؤية الب�رصية ميكن عر�ض البيانات �سواء يف خمطط
ع�صوي عمودي �أو خمطط ع�صوي �أفقي.
149

ا ََّلد ْر ُس 11

الزمن

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
�سبق للمتعلمني التعرف على قراءة ال�ساعة وقاموا بقيا�س حقبة زمنية با�ستعمال وحدات اعتباطية �أو با�ستعمال
ال�ساعة.
تتعدد ال�صعوبات التي يواجهها املتعلم(ة) ،فبالن�سبة لل�ساعة ذات العقارب ي�صعب على الأطفال التمييز بني الرابعة
والن�صف واخلام�سة والن�صف مثال لأن عقرب ال�ساعات يقع بني الرابعة واخلام�سة ،وغالبا ما يخطئون كذلك يف
قراءة ال�ساعة  9:50لأن عقرب ال�ساعة يو�شك �أن يقع على العا�رشة فيقر�ؤون ال�ساعة � . 10:50أما بالن�سبة لل�ساعة
الرقمية فتكمن ال�صعوبة الأ�سا�سية يف قراءة ال�ساعة يف الفرتة املمتدة من الزوال �إىل منت�صف الليل وربطها بتمثيلها
على ال�ساعة ذات العقارب ،فال�ساعة  20:15هي الثامنة والربع م�ساء.
يتميز قيا�س الزمن عن باقي املقادير القابلة للقيا�س كالطول �أو الكتلة ،بكونه يجري يف منحى واحد واليقبل
الرجوع �إىل الوراء .وبالتايل ،ينتج عن ذلك ا�ستحالة املقارنة بني حقبتني ب�شكل مبا�رش وعدم �إمكانية �إعادة وقائع
�سبق حدوثها .ميكننا فقط �إعادة وقائع م�شابهة لها.
�سيعمل الأطفال على تقدير وقيا�س حقبة زمنية من خالل �أن�شطة تتمحور حول قراءة ومعاجلة معلومات واردة
يف وثائق متنوعة تتعلق باملدة الزمنية التي ي�ستغرقها حدث معني ،وذلك مثل ا�ستعمال الزمن وبرنامج التلفزة،
وبيان مواعيد القطارات واملدد الزمنية التي ي�ستغرقها كل قطار من حمطة �إىل �أخرى .و�ستقوم يف هذا الدر�س على
قيا�س احلقبة الزمنية با�ستعمال ال�ساعة وحدة للقيا�س وكذلك وحدات �أخرى مثل اليومية والأ�شهر والف�صول وال�سنة.
تخ�ص�ص بع�ض �أن�شطة هذا الدر�س لتعرف �أيام الأ�سبوع والأ�شهر وف�صول ال�سنة بالرتتيب ،من خالل الرتكيز
على املظهر العددي للزمن .وذلك من �أجل تنمية تنظيم الوقت لدى املتعلمني .مع العلم �أن مفهوم الزمن له مظاهر
�أخرى يتم تناولها يف مواد �أخرى كالن�شاط العلمي �أو التاريخ.
يندرج ا�ستعمال اليومية �ضمن �إ�شكالية تنظيم الزمن .هذا التنظيم الذي يتم التعبري عنه والتمثيل له ب�أ�شكال عدة
تتمحور حول التاريخ لبداية �إجناز ن�شاط �أو حدث معني مثل تاريخ �إجناز الدر�س وكتابته على ال�سبورة وعلى الدفاتر
�أو تاريخ كتابة ر�سالة �أو مرا�سلة� ،أو تاريخ الأحداث املا�ضية �أو امل�ستقبلية مثل املنا�سبات والأعياد والعطل .وهذه
كلها و�ضعيات ينبغي �أن تكون حا�رضة با�ستمرار يف حياة الق�سم ،واالنطالق منها لتحديد تاريخ حدث معني كعيد
ميالد طفل �أو عيد وطني �أو خرجة �أو من �أجل توقع ماينبغي �إح�ضاره من و�سائل خالل �إجناز ن�شاط م�ستقبال� ،أو
حل�ساب الأيام التي تف�صلنا عن منا�سبة معينة.
وكما �أن ال�ساعة ت�ساعد على التموقع داخل يوم معني ،ف�إن اليومية ت�ساعد على التموقع يف تاريخ معني (�أ�سبوع
�أو �شهر �أو �سنة).
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�أهداف التعلم

التعلمات ال�سابقة

قراءة ال�ساعة وقيا�س الزمن ✺يقر�أ ال�ساعة العقربية والرقمية بالدقائق والثواين؛
بال�سنة الثانية
✺يحدد العالقة بني وحدات قيا�س الزمن (اليوم
الأ�سبوع ،ال�شهر ،ال�سنة العقد والقرن)؛

االمتدادات
قيا�س الزمن بال�سنة الرابعة

✺مييز بني الوقت واملدة الزمنية؛

✺يجري حتويالت على وحدات قيا�س الزمن؛
✺يحل و�ضعية م�س�ألة مرتبطة بقيا�س الزمن.

�أن�شطة البناء والرتيي�ض
الن�شاط الأول  :قراءة ال�ساعة ذات العقارب و ال�ساعة الرقمية با�ستعمال الدقائق.

اللوازم ال�ضرورية�:ساعة حقيقية كبيرة ذات عقارب �أو �ساعة ورقية ذات عقارب كذلك يعدها الأ�ستاذ(ة) و�ساعة
رقمية مر�سومة على ال�سبورة.
�صيغة العمل :جماعي.

تدبير الن�شاط :

• ي�ضع الأ�ستاذ(ة) ال�ساعة الورقية على ال�سبورة بحيث ي�ستطيع جميع المتعلمين والمتعلمات ر�ؤيتها وير�سم على
ال�سبورة �ساعة رقمية.
• ي�س�أل الأطفال عن الأن�شطة التي يقومون بها خالل اليوم ومتى تبد�أ هذه الأن�شطة ومتى تنتهي.
• ي�صف �أحد الأطفال الن�شاط الذي يقوم به (ك�أن يقول مثال �أ�ستيقظ في ال�صباح و�أتناول وجبة الفطور) .ويذكر
توقيت بداية الن�شاط (�أ�ستيقظ على ال�ساعة ال�سابعة والربع) �أو توقيت نهايته ويقوم طفل ثان بتغيير و�ضع عقارب
ال�ساعة الورقية وتحديد الو�ضع الجديد للعقارب الذي ي�شير �إلى التوقيت الذي ذكره الطفل الأول ،ويقوم طفل
ثالث بكتابة التوقيت نف�سه على ال�ساعة الرقمية.
• يناق�ش الأطفال الإجراءات التي قام بها الطفالن (المكلف بال�ساعة الرقمية والمكلف بال�ساعة ذات العقارب) ويقدم
الأ�ستاذ الم�ساعدات والتو�ضيحات الالزمة وخا�صة و�ضع العقرب ال�صغير بين رقمين متتاليين ح�سب و�ضع
العقرب الكبير.
• يعيد �أطفال �آخرون العمل نف�سه  :يذكر طفل توقيت بداية �أو نهاية ن�شاط يقوم به ،يقوم طفل �آخر بتحديد هذا
التوقيت على ال�ساعة ذات العقارب وطفل ثالث بكتابة التوقيت نف�سه على ال�ساعة الرقمية.
• يحث الأ�ستاذ(ة) الأطفال على و�صف �أن�شطة متنوعة ومختلفة حتى يت�سنى ا�ستعمال ال�ساعة ون�صف ال�ساعة وربع
ال�ساعة ثم الدقائق في التعبير عن توقيت معين.
• ي�شرك الأ�ستاذ جميع الأطفال وذلك ب�إعادة الن�شاط ال�سابق  :يذكر �أحد الأطفال توقيتا معينا (دون ربط ذلك
بن�شاط ما) ويقوم طفل �آخر بتحديد هذا التوقيت على ال�ساعة ذات العقارب ثم يقوم طفل ثالث بكتابته على ال�ساعة
الرقمية (�إذا كان التوقيت الذي ذكره الطفل الأول مثال هو  :الرابعة و  25دقيقة يقوم الطفل الرابع بكتابة 4:25 :
في ال�ساعة الرقمية).
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• يقترح الأ�ستاذ(ة) مواقيت �أخرى بغر�ض التنوع وا�ستعمال الدقائق �إذا الحظ �أن اقتراحات الأطفال ت�ستلزم ذلك
(ك�أن يكتفي الأطفال با�ستعمال ال�ساعة والن�صف �ساعة والربع �ساعة).
الن�شاط الثاني  :قيا�س المدة الزمنية التي ت�ستغرقها كل ح�صة درا�سية.
اللوازم ال�ضرورية :ا�ستعماالت الزمن.

�صيغة العمل :ينجز الن�شاط في مجموعات.

تدبير الن�شاط  :يتوزع الأطفال على مجموعات من � 4إلى � 5أفراد ح�سب العدد الإجمالي للق�سم ب�شكل ي�سمح ب�إنجاز
قيا�س المدد الزمنية المتعلقة بح�ص�ص التربية الإ�سالمية واللغة العربية واللغة الفرن�سية والن�شاط العلمي والتربية الت�شكيلية
والريا�ضيات .تتوفر كل مجموعة على ا�ستعمال الزمن الخا�ص بالق�سم ،وتنطلق من هذه الوثيقة في مناق�شة الطرق
الم�ؤدية �إلى �إيجاد الحل فيما يتعلق بح�ساب المدة الزمنية التي ت�ستغرقها ح�صة الريا�ضيات مثال وح�ساب الغالف الزمني
الأ�سبوعي لهذه المادة ،وعدد الح�ص�ص .وهكذا تقوم كل مجموعة ب�إنجاز الن�شاط نف�سه بالن�سبة للمادة التي تكلفت بتجميع
المعطيات حولها.
تمنح مدة كافية من الوقت لإنجاز المهمة وتدوين النتائج من طرف مقرر كل مجموعة �سواء داخل جدول �أو غيره.

تقدم كل مجموعة نتائج عملها وتناق�ش جماعة ،بعد تدوين ا�ستعمال الزمن على ال�سبورة للرجوع �إليه كلما دعت
الحاجة �إلى ذلك.
الن�شاط الثالث  :قراءة جدول التوقيت.

اللوازم ال�ضرورية :جدول توقيت القطارات �أو جدول توقيت الحافالت.

�صيغة العمل :ينجز الن�شاط جماعيا.

تدبير الن�شاط  :يتم توزيع جدول التوقيت على الأطفال ليطلعوا عليه وتتم �إعادة كتابته على ال�سبورة لتمكين
كل الأطفال من مالحظة هذه الوثيقة التي تعتبر غريبة بالن�سبة للبع�ض منهم .وبعد المالحظة الأولية ي�صوغ الأطفال
مالحظاتهم ،ويتم التركيز خالل المناق�شة على داللة المعطيات الواردة في التوقيت مع و�ضع بع�ض الأ�سئلة مثال :
• ماذا يمثل كل عمود؟
• ماذا تمثل الأعداد في كل عمود
ومن الأهم �أن يتم تدريب الأطفال على قراءة جداول التوقيت وذلك بالتعرف على �ساعة انطالق القطار �أو الحافلة،
المتجهه نحو مدينة معينة ،و�ساعة و�صوله ،والمدة التي ي�ستغرقها من االنطالق �إلى الو�صول وغيرها من المعطيات.
الن�شاط الرابع  :يتعرف المتعلمون دورية الأ�سابيع.

اللوازم ال�ضرورية :يوميات مختلفة لكل مجموعة.

�صيغة العمل :ينجز الن�شاط في مجموعات من � 5أطفال� ،أو ح�سب اليوميات المتوفرة.

تدبير الن�شاط  :يطالب الأ�ستاذ(ة) �أفراد المجموعات بمالحظة اليوميات وتدوين نتائج مالحظاتها على ورقة
م�ستقلة ،وبعد فترة تتاح الفر�صة لكل مجموعة لعر�ض نتائجها .ويتم توجيه االهتمام (دون �إغفال النقط الأخرى) نحو
المالحظات التالية :
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• عدد ال�صفحات �أو الجداول التي تمثل ال�شهور.

• ترتيب ال�شهور.
• �إظهار الأيام ،الأ�سابيع و�شهور ال�سنة؛
• ا�ستخال�ص دورية الأ�سابيع ،وحفاظ الأيام على الترتيب نف�سه (� 7أيام مرتبة).

الن�شاط الخام�س  :التموقع بالن�سبة لتاريخ معين وتعرف �أ�سماء ال�شهور والف�صول.
اللوازم ال�ضرورية :يومية �سنة معينة.

�صيغة العمل :عمل جماعي.

تدبير الن�شاط  :يتم االنطالق من يومية �إنجاز الدر�س لتحديد تاريخ �أعياد ميالد الأطفال .وتدوين التواريخ على
ال�سبورة وبعد انتهاء العمل يتم االنتقال �إلىال�شهر الموالي وهكذا دواليك �إلى حين االنتهاء من كتابة �أعياد ميالد جميع
الأطفال .وتتم اال�ستعانة في �إنجاز العمل باليومية لل�سنة الجارية لتحديد التاريخ وا�سم اليوم الذي ي�صادف عيد الميالد.
ليتم التدوين في الجدول على ال�شكل التالي :
الأحد

الإثنين

الثالث

الأربعاء

 17ماي

� 15أبريل

 4يونيو

 30يونيو

� 23شتنبر

 3غ�شت

 6يوليو

 9غ�شت

الخمي�س

الجمعة

ال�سبت

في خانة يوم الأحد يتم ت�سجيل كل الأطفال الذين �صادف عيد ميالدهم هذا اليوم انطالقا من قراءة اليومية .وكذلك
الأمر بالن�سبة لباقي �أيام الأ�سبوع .ويفتح نقا�ش حول مدى قرب �أو بعد تاريخ عيد ميالد كل طفل ،ويح�سب كل واحد
المدة الفا�صلة بين يوم �إنجاز الدر�س وتاريخ عيد ميالده .وفي هذا الإطار يتم تدريبهم على ح�ساب المدد المعينة باعتماد
الكتابة الجمعية لعدد �أيام ال�شهور الكاملة وعدد �أيام بع�ض ال�شهور الأخرى مثل:
+ 16

+ 30

+ 31

+ 31

+ 28

+ 31

4

ماتبقى من �شهر
�أكتوبر

نونبر

دجنبر

يناير

فبراير

مار�س

� 4أيام من �شهر
�أبريل

وذلك �إذا ما �صادف يوم �إنجاز الدر�س � 15أكتوبر وكان تاريخ الميالد هو � 4أبريل
يتم ا�ستثمار نتائج التدوين وا�ستعمال اليومية في تحديد عدد �أيام كل �شهر وتاريخ بداية �أو نهاية كل ف�صل من الف�صول
الأربعة وت�صنيف الأطفال ح�سب تواريخ ازديادهم في الف�صل نف�سه.
وتجدر الإ�شارة �إلى العمل على الإ�ستعانة في تحديد �أيام كل �شهر باليدين:
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :الإ�شتغال على العمليات التالية وفق الخطوات ال�سابقة:
• " الطرح �إلى حدود . 18 - 9
• " الجمع �إلى حدود . 9 + 9
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶يربط المتعلم(ة) كل �ساعة عقربية بال�ساعة الرقمية
المنا�سبة .مات�شير �إليه كل �ساعة هو لحظة زمنية محددة.

اَل َّز َمنُ

اَلدَّ ْر ُس 11

Le temps

ِياس
قِراءَ ُة ٱلسّ اعَ ِة وَ ق ُ
ٱل َّزم َِن بِٱلسَّ َن ِة ّ
ٱلثا ِن َي ِة

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

❷يربط المتعلم(ة) كل ن�شاط بالمدة الزمنية المنا�سبة.
يتعلق الن�شاط الأول بمباراة لكرة القدم بين �أطفال.
والن�شاط الثاني بطفلة تقوم بعملية عد من � 1إىل .100
�أما الن�شاط الثالث فيتعلق بطفلة تلقي التحية .ينبغي
للمتعلم(ة) �أن يقدر مدة كل ن�شاط من بني هذه الأن�شطة
الثالث  :دقيقة واحدة �أو �ساعة واحدة� .أو ثانية واحدة
ت�ساهم هذه الو�ضعية يف تكوين متثل ملمو�س ومنا�سب
لكل من ال�ساعة والدقيقة والثانية.
❸ير�سم المتعلم(ة) عقارب ال�ساعة في كل حالة .ير�سم
العقارب بعد مرور �ساعة واحدة ،بعد الثامنة التي
ت�شير �إليها عقارب ال�ساعة الأولى ،وير�سم العقارب
في الحالة الثانية بعد مرور ن�صف �ساعة بعد الثامنة
و 30دقيقة .يدرك المتعلم(ة) في هذا الن�شاط ما تمثله
مدة �ساعة على وجه ال�ساعة العقربية وماتمثله  30دقيقة
ويدرك �أن �ساعة واحدة ت�ساوي  60دقيقة.
❹ يكمل املتعلم(ة) ملء كل جدول  .ميكن هذا الن�شاط
املتعلمات واملتعلمني من �إدراك العالقات بني وحدات قيا�س
الزمن  :ال�ساعة والدقيقة والثانية :
1h = 60min, 1min = 60s
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أَ ْك َتشِ فُ َو أَ َتمَرَّ نُ

َأ ْه ُ
داف التَّ َعلُّمِ :

أَ ْقرَأُ ٱلسّ اعَ َة ٱ ْل َع ْقر َِبي ََّة وَ ٱلر َّْق ِمي ََّة ِبٱلدَّقائِق وَ َّ
َالقات
ٱلثواني وَ أُحَ ِّد ُد ٱ ْلع
ِ
ِ
ويالت عَ لَيْها.
ِياس ٱل َّزم َِن وَ أُجْ ري َتحْ
ٍ
َبيْنَ وَ حَ ِ
دات ق ِ

أُضيفُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  1أَ ْو  2أَ ْو  3إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة
ِ
َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  10أَوْ  11أَوْ .12
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ

ٱلساع ِة ٱلرَّ ْق ِميَّ ِة ْٱلمُناسِ َب ِة :
ساع ٍة َع ْق َر ِبيَّ ٍة ِب
َ
 1أَرْ ِب ُط ُك َّل َ

 2أَرْ ِب ُط ُك َّل نَشاطٍ ِب ْٱل ُم َّد ِة َّ
ٱلز َم ِنيَّ ِة ْٱلمُناسِ َب ِة :
1,2,3,...............,99,100

أَ ْطفال َي ْل َعبونَ مُبارا ًة

َت ُع ُّد ِمنْ  1إِلى 100

1 seconde

ُت ْلقي ٱل َّت ِحي ََّة

1 heure

1 minute

 3أَرْ ُس ُم ْٱل َع ْق َر َبي ِْن في ُك ِّل حالَة
َب ْع َد ساعَ ٍة واحِ َد ٍة

َب ْع َد 30min

َك ْم ِمنْ دَقي َق ٍة في ساعَ ٍة واحِ َد ٍة

 4أُ ْكم ُِل َم ْل َء ُك ِّل َج ْد َو ٍل:
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60 s
....... s
....... s
....... s

1h = ...... min

1 min

ِص ُ
ف دَقي َق ٍة
ن ْ
60 min
100 min

60 min
....... min
....... min
....... min

1h

ِص ُ
ف ساعَ ٍة
ن ْ
رُ بْعُ ساعَ ٍة
 24ساعَ ًة

�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :الإ�شتغال على العمليات التالية وفق الخطوات ال�سابقة:
• " الطرح �إلى حدود . 18 - 9
• " الجمع �إلى حدود . 9 + 9
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
َّاب َع ِة
ق ُ
ِياس ٱل َّزم ِِن بِالسَّ َن ِة ٱلر ِ

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثالِ َث ُة

أُضيفُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  4أَ ْو  5أَ ْو  6إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة
ِ
َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  13أَوْ .14
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ

 5أُالحِ ُظ ْٱل َعدّا َد َوأُ ْكم ُِل :

.......

.......

َب ْع َد 65min

َب ْع َد 50s

.......

26 s

َب ْع َد 15s

َب ْع َد 14s

12 s

ٱلز َم ِنيَّ َة ْٱلمُناسِ َب َة َكما في ْ َ
 6أُ ُ
حيط ِبخَ ٍّط ْٱل ُم َّد َة َّ
ٱل ْمثِلَ ِة 60 60 60 60 60 :
0 550 555 0 5550 5 0 5 5
55م 55
ُ
ْ
ُ
مُشاهَ َد ُة ْ
ْ َُ
ْي َبي َ
بوع
فيل ٍم
ْض ٍة
َي ْو
أ ْسبوع
َطه ُ
عُ طلة نِها َي ِة ٱل ْس ِ
.... .... .... .... ....
10 10 10 10 10

7

تان
7ساعات
ٍ
َ
ساع ِ
 7أَ
مان
َي ْو
يام
ِ
ٍ 15 15 15 15 15

تان
َ
ساع ِ
مان
َي ْو ِ

ساعات
3
ٍ
 3دَقائ َِق

أُ ُ
....ما في
حيط ِبخَ ٍّط أَ ْط َو َل ُم َّد ٍة زَ َم ِنيَّ ٍة في ُك ِّل حالَ ٍة َك
ْ ....ٱلمِ ....
ِثال.... .... :

ساع ًة
َ 18
 3أَ
سابيع
َ

َي ْوم واحِ د
 23يوما

40 40 40

َ ُ َ
َ 99سن ًَة
َقرْ ن واحِ د
ّام
ثما ِنيَّة أي ٍ
ْ
ْ
صغَر سِ نّاً إلى ْ َ
َ
َ
َ
ْ
ٱل ْك َبرسِ نّاً
َّ
 8أَ ْكتُ ُب أ ْسما َء ٱلط ِ
فال ِبالترْ ِ
ِ
تيب مِنَ ٱل ْ ِ
ِ

..........

..........

َ 27ي ْوماً

أَمْنايُ
05/02/2010

َفاطِ َم ُة
20/10/2010
و

40 40

َ 12شهْراً  40أُ ْس ً
 9أَْ35
واحِ دَة
25شه ٍُر
35
َ35 3525سنَة 35
25بوعا25 25
.... .... .... .... ....
َ 11سن ًَة
عِ ْقد واحِ د
 35أُ ْسبوعاً َسنَة واحِ دَة
أُ ْسبوع واحِ د

ديج ُة
خَ َ
20/11/2009

ساع ًة
َ 24

ً ....ة .... ....
 ....دَقي َق
24 ....

و

..........

َشهْر واحِ د

h : min : s

هِ شام
13/10/2010
و

❺يالحظ المتعلم(ة) عدد ال�ساعات والدقائق والثواني
ويمكن ملء الخانات والعدادات .ي�شير العداد الأول
(من الي�سار) �إلى  12sت�صبح هذه المدة  26sبعد
مرور  .14sيكتب المتعلم(ة) ما ت�صبح عليه هذه المدة
بعد مرور � 15sأي  41sثم يكتب مات�صبح عليه المدة
الجديدة  41sبعد مرور � 50sأي  1min 31sلأن العداد
اليبرز مدة زمنية بالثواني �أكثر من  .59sيتم تحويلها
�إلى دقائق وثواني  .ثم يكتب المتعلم(ة) مات�صبح عليه
هذه المدة بعد مرور� 65minأي  1h 6min 31s :لأن
العداد كذلك اليبرز مدة زمنية تفوق .60min
يملأ المتعلم (ة) الخانات والعداد ويتعرف �أماكن �شا�شة
العداد الخا�صة بكل وحدة زمنية:

..........
َ
ٱل ْص َغ ُر سِ ناً
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❻ يقارن املتعلم(ة) بني مدتني زمنيتني يف كل حالة معرب
عنهما بال�ساعة �أو اليوم �أو الدقيقة ويحيط بخط منا�سب كل
مدة كما يف املثال.
❼يقارن المتعلم(ة) بين مدتين زمنيتين معبر عنهما
بال�ساعة �أو اليوم �أو الأ�سبوع �أو ال�شهر �أو ال�سنة �أو العقد
�أو القرن.
❽يالحظ المتعلم(ة) تواريخ ازدياد �أربعة �أطفال ويرتبهم
من الأ�صغر �سنا �إلى الأكبر �سنا .يتمثل الإجراء
المنا�سب في المقارنة بمقارنة ال�سنوات �أوال ثم االنتقال
�إلى ال�شهور وبعد ذلك الأيام .وهكذا يكون الترتيب
وحمو و ه�شام و فاطمة
المنا�سب هو  :خديجة
ّ
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�أن�شطــة تقوميية � " :أ�ستثمـر"

الح�ساب الذهني :الإ�شتغال على العمليات التالية وفق الخطوات ال�سابقة:
• " الطرح �إلى حدود . 18 - 9
• " الجمع �إلى حدود . 9 + 9
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶يح�سب المتعلم(ة) عدد الدقائق من الثامنة و  15دقيقة
�إلى الثامنة و  53دقيقة .يقوم بتمثيل ذلك على م�ستقيم
مدرج لكي ي�ستوعب ب�شكل منا�سب مالئمة ح�ساب
الفرق  53-15للمدة الزمنية :
8h53min

8h15min
8h

9h

8h15min ➡ 8h20min ➡ 8h30min ➡ 8h40min ➡8h50min

�أو 5+10+10+10+10+3=38

❷يح�سب المتعلم(ة) عدد ال�ساعات من ال�ساعة 9h22min
�إلى ال�ساعة  11h22minيمكن اال�ستعانة بتمثيل يو�ضح

كيفية ح�ساب هذه المدة:

متثيل م�شابه للتمثيل ال�سابق
.9h22min ➡ 10h22min ➡ 11h22min

كما ميكن اال�ستعانة بال�ساعة الورقية (انظر �صفحات
التقطيع) �أو �ساعة حقيقية.

اَ ْلحِصَّ ُة ٱلرّ ِابعَ ُة

أُضيفُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  7أَ ْو  8أَ ْو  9إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة
ِ
َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  15أَوْ .16
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ

أَ سْ َت ْث ِم ُر

 1أَحْ ُس ُب َع َد َد ٱلدّقائ ِِق مِنَ ٱلثّا ِم َن ِة َو 15دَقي َق ًة إِلى ٱلثّا ِم َن ِة َو  53دَقي َق ًة
ٱلصباح . . . . . . . . . . . . . .
ِمنْ ن َْف ِ
س َّ ِ
ّ
اع ِة ٱلتاسِ َع ِة َو
ٱلس ِ
اعات مِنَ ّ
 2أَحْ ُس ُب َع َد َد ّ
ٱلس َ
اع ِة ْٱلحا ِد َي ِة َع ْش َرة َو 22
 22دَقي َق ًة إِلى ّ
ٱلس َ
باح ن َْفسِ هِ. . . . . . . . . . . . . . .
دَقي َق ًة مِنَ َّ
ٱلص ِ

ُم ْك َتسَ
5بٌ

10
15
....

باح
صلَ ْت في َّ
اع ِة ّ
 3سا َف َر ْت أُ ُّم كايْتا .ٱ ْن َطلَ َق ْت َعلى ّ
ٱلس َ
صباحاً َو 15دَقي َق ًة َو َو َ
ٱلساد َِس ِة َ
ٱلص ِ
ٱس َت ْغ َر َق ْتها في َّ
ٱلز َم ِني َُّة ٱلَّ
اع ِة ٱلثا ِم َن ِة َو 35دَقي َق ًة .ماهِ ي ْ
ُ
َّ
َّ
ريق.
ٱلط
تي
ة
د
م
ٱل
ُ
ْ
ن َْف َس ِه َعلى ّ
ٱلس َ
َ
ِ
9h

10h

7h

8h

6h

8h35min

ديج ُة
خَ َ
دَقي َقة واحِ دَة

باق :
َمنْ فازَ ِّ
بٱلس ِ

.............

5

15

ُم ْك َتسَ بٌ

....

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
25
ُم ْك َتسَ بٍ

25

....

40

35 ....

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

تي ْت ُ
ريت
دَقي َقة َو 15ثا ِني ًَّة

ُم ْك َتسَ بٌ

موسى
 70ثا ِني ًَّة

ٱس َت ْغ َر َق أَ ْط َو َل ُم َّد ٍة :
َم ِن ْ

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

.............

واجباتِها ْٱل َم ْن ِزلِيَّ ِة :
ْ 5
جاز ِ
ل ْن ِ
ٱس َت ْغ َر َق ْت َحلي َمة ِ ِ 1h45min
َ
ْ
ِق . . . . . . . . . . . . . .
أحْ ُس ُب هَ ِذ ِه ٱل ُم َّد َة ِبالدَّقائ ِ
 6أُ ْكم ُِل َم ْل َء َي ْو ِم َي ِة َشه ِْرماي ِمنْ َس َن ِة َ 2020وأُ ْكم ُِل
َ
ٱلشهْر هُ َو  .... :أَ
َع َد ُد أَ
يام.
َ
سابيع هَ ذا َّ ِ
سابيع َو  ....أ ٍ
ِ
أَ َّو ُل َي ْوم في َّ
ٱلشه ِْر هُ َو ............. :
ٍ
آخِ رُ َي ْوم في َّ
ٱلشه ِْر هُ َو ............. :
ٍ
ْ
َ
َ
ّام ٱل َح ِد هُ َو ............. :
َع َد ُد أي ِ
َع َد ُد أَي ْ
ميس هُ َو ............. :
ّام ٱلخَ ِ
ِ

اَ ْ ِل ْث َنيْنُ

اَ ُّلثالثاءُ اَ ْ َلرْ ِبعاءُ اَلْخَ ُ
ميس اَ ْلجُ َمع َُة

اَلسَّ ب ُْت

اَ ْ َلحَ ُد

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

17

54

❸ يقر�أ املتعلم(ة) ن�ص امل�س�ألة وي�ستعني بالتمثيل املرافق
للن�ص ويح�سب املدة املطلوبة  2h20min :لأن هذه املدة
هي �ساعة واحدة و  80minومبا �أن  60min = 1hف�إن هذه
املدة ت�صبح 2h20min :

❹ يالحظ املتعلم(ة) املدة التي ا�ستغرقها كل مت�سابق ويحدد
�أطولها و�أق�رصها .يف هذه املقارنة ي�ستعمل العالقة :
 9min = 60sمهدي هو من ربح ال�سباق لأن املدة التي
ا�ستغرقها هي �أ�صغر مدة  59sوحادة ا�ستغرقت �أطول مدة:
دقيقة و  15ثانية �أي  75ثانية .

➎ يكمل املتعلم ملء يومية �شهر �أبريل من  2020ويحدد عدد �أ�سابيع و�أيام هذا ال�شهر و�أول يوم فيه و�آخر يوم كما
يح�سب عدد �أيام الأحد وعدد �أيام اخلمي�س.
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55

.... ....
........

6h15min

ٱل ْط ُ ْ َ
َ 4ح َّق َق ْ َ
اجات :
ِ
ريع لِل َّدرّ
فال ٱلرْ َب َع ُة ٱلنَّتائ َِج ٱلتّال َي َة في سِ ٍ
باق َس ٍ
َمهْدي
 59ثا ِني ًَّة

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
10
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

60
0

60

55 0

35

40

�أن�شطــة داعمة � " :أمترن من جديد"

الح�ساب الذهني :الإ�شتغال على العمليات التالية وفق الخطوات ال�سابقة:
• " الطرح �إلى حدود . 18 - 9
• " الجمع �إلى حدود . 9 + 9
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
اَ ْلحِصَّ ُة ٱ ْلخامِسَ ُة

أُضيفُ ْٱلعَ دَدَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  7أَ ْو  8أَ ْو  9إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ
َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  17أَوْ . 18
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ
ب ِّ
ٱلذهْ نِيِّ رَ ْق َم 13
َوأ ُ ْن ِج ُز َورَ َق َة ْٱلحِسا ِ

أَ َتمَرَّ نُ مِنْ جَ دي ٍد
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

ُ
سابقينَ :
 1أ َرتِّ ُب ْٱل ُم َت ِ
َعزيز

ديجة
خَ َ

فاطِ َمة

موحى

2h02min3s

1h45min14s

1h50min58s

1h50min12s

الوَ ُل
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

..........

و

 2أَ ْكتُ ُب أَ ْسما َء أَيام ْ َ
ِثال:
ٱلعْ يا ِد ْٱل َو َط ِنيَّ ِة َكما في ْٱلم ِ
ِ
َشهْ ُر  8سَ َن َة 2020

وادي َّ
ُ
14غ ْشت
ٱلذهَ ْب :

اَ ْلجُ َمع َُة

َثوْ َر ُة ٱ ْل َملِكِ وَ َّ
ْب :
ٱلشع ِ
ُ 20غ ْشت

............

عي ُد َّ
باب ُ 21 :غ ْشت
ٱلش ِ

............

اَ ْلمَسي َر ُة ٱ ْل َخ ْضراءَُُ 6 :نو ْن ِبر

............

الل ُ 18 :نوَ ْن ِبر
عي ُد ْٱال ِْس ِت ْق ِ

............

َأت ََذ َّك ُر

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

 ..........و

 ..........و

..........

ي َْوم =  24ساعَ ة
َ
ُ
ّام
أسْ بوع =  7أي ٍ
سَ َنة = َ 12
شهْراً
عِ ْقد =  10سَ َنوا ٍ
ت
َقرْ ن =  100سَ َن ٍة
َقرْ ن siècle :

َشهْ ُر  11سَ َن َة 2020

3

31 24 17 10

اَ ْ ِل ْث َنيْنُ

3

24 17 10

4

25 18 11
26 19 12
27 20 13

7

28 21 14

8

29 22 15

اَ ْ ِل ْث َنيْنُ
اَ ُّلثالثاءُ
اَ ْ َلرْ ِبعاءُ
ميس
اَ ْل َخ ُ

4

25 18 11

5

26 19 12

6

27 20 13

5

اَ ْلجُ َمع َُة

7

28 21 14

اَ ْلجُ َمع َُة

6

اَلسَّ ب ُْت

1

8

29 22 15

اَلسَّ ب ُْت

اَ ْ َلحَ ُد

2

9

30 23 16

اَ ْ َلحَ ُد

ساعَ ة =  60دَ قي َق ًة 1h=60min :
دقي َقة =  60ثا ِنيَّة 1min=60s :

1

عَ دَ ُد أَيّام ٱلسَّ نَة :
َ
ْراير 28
يام َفب ِ
  365إِذا كانَ عَ دَ ُد أ َِ
ّام َفبْرايرَ 29
 366 -إِذا كانَ عَ دَ ُد أي ِ

عَ دَ ُد أَيّام ٱل َّ
شه ِْر

 29أو 28

30

31

ٱلشُّهو ُر

َفبْرايَر

أَبْريل  -يونْيو
ُ
ش َتن ِْبر -ن َُون ِْبر

مارس
يَنايَرِ -
ماي  -يو ْليوز
أ ُ ْكتوبر -دُجَ نْبر
ُغشْت

عَ ْقد Décennie :
ساعَ ة heure :

2

9

اَ ُّلثالثاءُ
اَ ْ َلرْ ِبعاءُ
ميس
اَ ْل َخ ُ

سَ نَة année :
دَ قيقِة minute :

30 23 16

َ
شهْر mois :

عَ دَ ُد أَ
سابيع ٱلسَّ َن ِة ه َُو
ِ
ْن
 52زا ِئ ُد ي َْو ٍم أَ ْو ي َْو َمي ِ
أُسْ بوع semaine :

ثا ِنيَّة seconde :

❶يرتب المتعلم(ة) المت�سابقين .يتمثل الإجراء المنا�سب
بمقارنة عدد ال�ساعات ثم عدد الدقائق وبعد ذلك عدد
الثواني .عزيز هو من ق�ضى مدة �أطول في ال�سباق
لأن عدد ال�ساعات لديه  2h :تفوق عدد ال�ساعات لكل
واحد من المت�سابقين الآخرين . 1h :
المت�سابقين الثالثة الآخرين ا�ستغرقوا نف�س عدد
ال�ساعات في ال�سباق وهو  ،1hنقوم �إذن بمقارنة عدد
الدقائق لكل منهم .خديجة هي �أ�سرعهم لأنها ا�ستغرقت
فقط  . 45minموحى وفاطمة ا�ستغرقا نف�س عدد الدقائق:
 .50minنقوم بمقارنة عدد الثواني لكل منهما  :فاطمة
ا�ستغرقت عدد �أكبر من الثواني  .الترتيب المطلوب �إذن
هو :
خديجة ،موحى ،فاطمة  ،عزيز

55

❷يالحظ المتعلم(ة) يومية �شهر غ�شت ويومية �شهر نونبر
ويقر�أ تاريخ كل عيد وطني ويكتب ا�سمه في الجدول.

�أتذكــر:يت�ضمن هذا الركن العالقات بين مختلف وحدات قيا�س المدة الزمنية  :الثانية والدقيقة وال�ساعة واليوم والأ�سبوع
وال�شهر وال�سنة والعقد والقرن ومقابل كل كلمة باللغة الفرن�سية.
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ا ََّلد ْر ُس 12

ال�رضب يف عدد من رقمني

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
ترمي �أن�شطة هذا الدر�س �إلى تقويم قدرات المتعلمين على توظيف قواعد العد في نظمة العد الع�شري ،وقواعد
ال�ضرب في الع�شرات ،وعلى ا�ستخدام الخا�صية الأ�سا�سية المعتمدة في �إعداد التقنية االعتيادية لل�ضرب ،والمتمثلة في
توزيعية ال�ضرب بالن�سبة للجمع.
وهكذا فالأن�شطة المقترحة لهذا الدر�س ترتكز على ا�ستعمال ال�شبكة لتمثيل الجداء وعلى التجزيئات الخا�صة لهذه
ال�شبكة ،ويتعلق الأمرب�إعطاء الوقت ال�ضروري لفهم التقنية بدل فر�ض الخوارزمية منذ البداية ،وهكذا وفي �إطار
التدرج نقترح �أن يتم تعوي�ض ا�ستخدام ال�شبكة وتجزيئها بع�شرة لح�ساب جداء عدديين بر�سم تخطيطي كمرحلة انتقالية
قبل االنتقال �إلى تفكيك الجداء �إلى كتابة حدودية مختلفة (جمعية و�ضريبة) ،واللجوء �إلى التجزيء تبعا للفكيك كما هو
مو�ضح في الجدول التالي:
4

80

×

30 × 4 = 120

30 × 80 = 2 400

30

7 × 4 = 28

7 × 80 = 560

7

وبا�ستعمال الو�ضع العمودي للتقنية الم�ألوفة نجد :
84
37
588

×

84
37

2 520

+

588

3 108

=

2 520
3 108

84

×
+

=

37

×
7×4

28
560
120
2 400
3 108

+
+
+
=

7×8
30 × 4
30 × 80

وقد وقع االختيار على كتابة ال�صفر عن يمين العدد في ال�سطر الثاني عو�ض النقطة الم�ستعملة عادة ،لأن ا�ستعمال
ال�صفر يعتبر �أمرا طبيعيا.
و�إذا كان الأطفال يواجهون �صعوبات مع االحتفاظ في الجمع ،ف�إنه من المنتظر �أن يواجهوا �صعوبات �أكبر مع
االحتفاظ في ال�ضرب ،لذا نقترح �أن تتم اال�ستعانة بو�ضع لل�ضرب يتيح للمتعلم �إمكانية تفادي ال�صعوبات التي يواجهها
مع م�شاكل االحتفاظ ويمكن تو�ضيح هذه الطريقة (التي ا�ستخدمها المغاربة في الع�صر الو�سيط ،ومنهم ابن البناء
المراك�شي وابن هيدور التادلي ،وجربها باحثون في ديداكتيك الريا�ضيات و�أكدوا فعاليتها في فهم التقنية االعتيادية
لل�ضرب نذكر منهم .Gérard Vergnaud
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لح�ساب جداء  37 × 84تقت�ضي الطريقة و�ضع ال�ضرب في جدول كارتيزي كما يلي:
4
3

2

7

8

8
2

1
4

5

2
6

وكتابة نتيجة �ضرب الرقم في ال�سطر في الرقم في العمود في كل خانة .لتكون النتيجة من رقم واحد �أو من رقمين.
نكتب �إذن �أرقام الواحدات عن اليمين �أ�سفل القطر ،ونكتب �أرقام الع�شرات عن الي�سار فوق القطر.
�إن جمع الأرقام في كل قطر يمكن من الح�صول على النتيجة وتتمثل �إيجابيات هذه الطريقة في كتابة جميع �أرقام
االحتفاظ با�ستثناء �أرقام المحتفظ بها في الجمع النهائي.
التعلمات ال�سابقة

�أهداف التعلم

االمتدادات

• نعرف ال�رضب وجدول ✺يوظف التقنية االعتيادية لل�رضب يف ح�ساب جداء عددين الأول •تعرف الو�ضعيات
ال�رضب
مكون من رقمني �أو ثالثة �أرقام ،والثاين مكون من رقم �أو رقمني؛ ال�ضربية.
• ال�رضب يف الع�رشات✺ .يحدد الأرقام الناق�صة يف عملية �رضب ويتمم ح�ساب اجلداء؛
•م�ضاعفات الأعداد.
✺يكت�شف اخلط�أ يف عملية �رضب ويف�رسه ويقوم بت�صحيحه؛
•ا�ستخدام تقنية �رضب
•التوزيع بالت�ساوي
عدد من رقم يف عددمن ✺يحل و�ضعية م�س�ألة مرتبطة بالنقود بتوظيف ال�رضب يف �إطار
الأعداد من � 0إىل.9999
رقمني �أو � 3أرقام.

�أن�شطة البناء والرتيي�ض
ن�شاط تمهيدي:ح�ساب الجداء 43 × 5على الألواح مع الت�صحيح الجماعي على ال�سبورة والتذكيربتقنية الح�ساب  ،ثم
ح�ساب الجداء بالطريقة نف�سها.
الن�شاط الأول  :ح�ساب الجداء .35 × 27

اللوازم ال�ضرورية :لكل مجموعة �شبكة تربيعية �أوراق بي�ضاء.

�صيغة العمل :ينجز الن�شاط في مجموعات من � 4أو � 5أفراد.

تدبير الن�شاط  :يطالب الأطفال با�ستعمال ال�شبكة التربيعية لح�ساب الجداء .35 × 27
تعر�ض كل مجموعة نتيجة عملها ويتم الت�صحيح جماعيا بمناق�شة كل اقتراحات الح�ساب الم�ستعملة وير�سم على ال�سبورة
تمثيال لل�شبكة التربيعية التظهر فيه التربيعات و�إنما االكتفاء بكتابة عددها ويتم التدريب تدريجيا على التخلي على ا�ستخدام
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ال�شبكة وتعوي�ضها بر�سم تخطيطي تقريبي وذلك بت�سهيل ح�ساب الجداءات الجزئية خ�صو�صا و�أن الأطفال يدركون قاعدة
ال�ضرب في  10و  20و .100.... 30
5

30

×

20 × 4

20 × 30

20

7×5

7 × 30

7

الن�شاط الثاني  :ح�ساب الجداء .328 × 29

تدبير الن�شاط  :ينجز الن�شاط جماعيا على ال�سبورة ب�شكل ي�سمح ب�إ�شراك �أكبر مايمكن من الأطفال.

يتم ا�ستعمال جدول لإنجاز الح�ساب واالنتقال من الجدول �إلى الكتابة الأفقية ثم �إلى و�ضع العمودي للتقنية.
8

20

300

×

20 × 8 = 130

20 × 20 = 400

20 × 300 = 6000

20

9 × 8= 72

9 × 20 = 180

9 × 300 = 2700

9

يتم االنتقال من نتائج الجدول �إلى الو�ضع العمودي للتقنية.
 9م�ضروبة في  8ت�ساوي 72

328

اكتب  2و �أحتفظ بـ7

29

328

 9م�ضروبة في  2ت�ساوي 18
زائد  7ت�ساوي 25

72

×

29
2 952

�أكتب  5و�أحتفظ ب 2

+

 9م�ضروبة في  3ت�ساوي
 27زائد  2ت�ساوي 29

6 560

=

9 512

الن�شاط الثالث  :ح�ساب الجداء  29 × 328با�ستعمال طريقة المغاربة.

2
9

160

8
1
6
2

7

2
4
8

0
1

×

6
7

3
0
2

9×8

180

9 × 20

2700

9 × 300

160

20 × 80

400

20 × 20

6 000
9 512

20 × 300

=

�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :الإ�شتغال على العمليات التالية وفق الخطوات ال�سابقة:
• " الطرح �إلى حدود . 18 - 9
• " الجمع �إلى حدود . 9 + 9
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶ن�سعى من وراء تقديم هذا الن�شاط المتمثل في حل و�ضعية
م�س�ألة بتوظيف تقنية �ضرب عدد من رقمين في عدد
من رقمين �إلى تو�ضيح مراحل عملية ال�ضرب وتف�صيل
الخطوات الإجرائية من �أجل الفهم.
نبد�أ ب�ضرب العدد الأول  27في وحدات العدد الثاني 27 × 2 :
 27×2 = 54يمكن تف�صيل ذلك �إلى :

)(2 × 7) + (2 × 20

اَلدَّ ْر ُس 12
اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

سابق َمسا َف َة  27كيلو ِم ْتراً خِ َ
ساع ٍة ُك َّل َي ْو ٍم.
الل َ
َ 1ي ْق َطعُ ُم َت ِ
ماهِ َي ْٱل َمسا َف ُة ٱلَّتي َي ْق َطعُها خِ َ
الل َ 12ي ْوماً؟ أَحْ ُس ُب : 27×12
 1أَ ْ
دات.
ض ِر ُب في ْٱل َو َح ِ
27
1

27
12
54

2 x 27

 2أَ ْ
رات
ض ِر ُب في ْٱل َع َش ِ

2x7
2 x 20
10 x 7
10 x 20
ْٱلمَجْ موعُ

12
14
40
70
200

1

2 x 27
10 x 27

)27 * 10 = ( 20 * 10 ) + (7 *10

 3أَجْ مَعُ ْٱلجُ دا َءي ِْن

200

ثم في مرحلة �أخيرة نجمع الجدائين270 + 54 :

وتكتب الجداء 270 + 54 = 324:

َأ ْه ُ
داف التَّ َعلُّمِ :

أُوَ ِّظ ُ
ف ٱل ِّت ْق ِني ََة ٱالِعْ تِيا ِدي ََة ل َّ
ِلضرْ ِب.
أُحَ ِّد ُد ْ َ
ِص َة في عَ َملِ َّي ِة َ
ساب ٱ ْلجُ داءِ .
ٱلرْ قا َم ٱل ّناق َ
ضرْ ٍب وَ أُ ْت ِم ُم حِ َ
أَ َت َعر ُ
َّف عَ َملِي ََّة َ
صحِّ حُ ها.
ضرْ ٍب خاطِ َئ ٍة وَ أُ َ

أُضيفُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  1أَ ْو  2أَ ْو  3إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ
َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  10أَ ْو  11أَ ْو .12
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ

أَ ْك َتشِ فُ َو أَ َتمَرَّ نُ

في مرحلة ثانية ن�ضرب العدد الأول في ع�شرات العدد الثاني
70

La multiplication par un nombre de deux chiffres : nombres de 0 à 9999

اَ َّ
لضرْ ُب في عَ َد ٍد ُم َكوَّ ٍن ِمنْ
ر َْق ٍم واحِ دٍ.

14 + 40 = 54

+

اَ َّ
لض ْر ُب في عَ َد ٍد ُم َك َّو ٍن ِمنْ َر ْق َم ْي ِن :اَ ْ َلعْ دا ُد ِمنْ  0إِلى 9999

2 x 27
10 x 27
ْٱلمَجْ موعُ

27
12
54
27 0

7

1

27
12
54
27 0

20

70

200

14

40

10

2

ْمال ها ِتفِها َّ
ص مَـرْ َي ُم  275دَقي َق ًة في َّ
ٱلذك ِِّي.
ص ُ
 2في ُك ِّل َس َن ٍة َ 12شهْراً .تُخَ ِّ
ٱلشه ِْر ِال ْس ِتع ِ
أَحْ ُس ُب َع َد َد ٱلدَّقائ ِِق ٱلَّتي َت ْس َت ْعمِلُها مَرْ َي ُم خِ َ
الل َس َنةٍِ .ليجا ِد ْٱل َح ِّل أَحْ ُس ُب 275 ×12
1 1
1 1
 2أَ ْ
 1أَ ْ
ض ِر ُب  10في 275
ض ِر ُب  2في 275
275
27 5

56

2 x 275

12

12

10 x 275

لإيجاد الحل للم�س�ألة الثانية
❷يح�سب المتعلم(ة)
في كل �سنة (� 12شهرا) تخ�ص�ص مريم  275دقيقة في
ال�شهر ال�ستعمال هاتفها الذكي ماهو عدد الدقائق التي
ت�ستعملها مريم خالل �سنة.
يتم �ضرب وحدات العدد الثاني في العدد الأول ( ) 275ثم
يتم �ضرب ع�شرات العدد الثاني في العدد الأول.
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :الإ�شتغال على العمليات التالية وفق الخطوات ال�سابقة:
• " الطرح �إلى حدود . 18 - 9
• " الجمع �إلى حدود . 9 + 9
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
اَ
المتعلم(ة) َّ
جداء ِمنْ  0إِلى . 9999
❸ي�ستعمل
(ح�ساب ِن :اَ ْ َلعْ دا ُد
ال�شبكة ٍد ُم َك َّو ٍن ِمنْ َر ْق َم ْي
لض ْر ُب في عَ َد
حيث يبد�أ ب�ضرب العدد الأول في وحدات العدد الثاني
ثم ننتقل �إلى �ضرب العدد الأول في
و�أخيرا نجمع
ع�شرات العدد الثاني
الجدائين
La multiplication par un nombre de deux chiffres : nombres de 0 à 9999

❹ يتمثل الهدف من هذا الن�شاط يف تدريب املتعلم(ة) على
ال�رضب يف الوحدات والع�رشات واملئات بحيث ي�ستنتج
جداء �رضب عدد يف الع�رشات �أو املئات من خالل �رضب
هذا العدد يف وحداته.
3 × 150 = 1500
�أو3 × 3 = 9

3 × 50 = 150

3 × 30 = 90

3 × 5 = 15

3 × 300 = 900
3 × 3000= 9000

ويطبق هذه القاعدة يف ح�ساب اجلداءات املقرتحة.

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثالِ َث ُة
5

70

200

50

700

2000

140 10

400

❺ يالحظ املتعلم مراحل �إجناز عملية �رضب  3يف
وي�ستعمل الأقرا�ص العددية ليكمل احل�سابات وذلك عن
طريق تفكيك العدد �إىل وحدات وع�رشات ومئات و�آالف
حتى يدرك املتعلم قيمة كل رقم ويكتب كل رقم يف حمله.
نبد�أ ب�رضب وحدات العدد الأول يف وحدات العدد الثاين :
.
 3مرات  3وحدات ت�ساوي  9وحدات
ننتقل �إىل �رضب وحدات العدد الثاين يف ع�رشات العدد
الأول �أي  3مرات ع�رشتني ت�ساوي �ست ع�رشات
.
ننتقل �إىل �رضب وحدات العدد الثاين يف مئات العدد الأول:
 3مرات  4مئات ت�ساوي  12مئة .ننتقل �إىل �رضب  3يف
�آالف العدد الأول 3 .مرات �ألف ت�ساوي � 3آالف.
و�أخريا نقوم بجمع اجلداءات �أي :
3000 + 1200 + 60 + 9 = 4269

أَحْ سُ ُب 12x275
1 1

10
2

275
12
550
2750

2 x 275
10 x 275

أَجْ مَعُ ْٱلجُ دا َءي ِْن :
550+2750

 3أُالحِ ُظ َوأَحْ ُس ُب َوأُ ْكم ُِل
3
3
9

1

1

1

1

1

1

30
3

1

1

1

. .

دات
دات = َ 3×3و َح ٍ
َ 9و َح ٍ

 4أُالحِ ُظ َوأُ ْكم ُِل
1423
3

10

10

10

10

10

10

10

10

10

رات
رات =  3×3عَ َش ٍ
 9عَ َش ٍ

5 x 6 = 30
5 x 60 = .......
5 x 600 = .......

دات 3x
َ 3و َح ٍ
 2عَ َش َر َتي ِْن 3x
ِئات 3x
4م ٍ
3x
ف
 1أَ ْل ٍ

1423
3

1423
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اَل َّت َعلُّ ُ
مات ٱ ْل َع َد ِدي َُة ٱلالحِ َق ُة
أُضيفُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  4أَ ْو  5أَ ْو  6إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ
َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  13أَ ْو .14
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ

300
3
. . .

100

100 100

100

100 100

100

100 100

ِئات
ِئات =  3×3م ٍ
 ...م ٍ

1423
3
9
60
1200
3000

1000

1000

1000

6 x 3 = 18
6 x 30 = .......
6 x 300 = .......

3

+

20

1

1

1

10

10

1

1

1

10

10

1

1

1

10

10

9

. . . .

1000

1000

1000

آالف
آالف = ٍ 3 × 3
ٍ ...

4x
=2
8
4 x 20 = .......
4 x 200 = .......
4 x 2000 = .......
1423
3
9
60
1200
3000

3000
3

1000

1000

1000

1000 + 400 +
100

100

100

1000

1000

100

100

100

1000

1000

100

100

100

100

60

100

100

3000 1200
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�أن�شطــة تقوميية � " :أ�ستثمر"

الح�ساب الذهني :الإ�شتغال على العمليات التالية وفق الخطوات ال�سابقة:
• " الطرح �إلى حدود . 18 - 9
• " الجمع �إلى حدود . 9 + 9
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶يالحظ المتعلم(ة) مراحل �إنجاز عملية �ضرب  346في
 27ويكمل كتابة الأرقام الناق�صة في كل عملية �أو �شبكة
�إذ يمكن تف�صيل مراحل هذه العملية فيما يلي 27 × 346 :
ثم
نبد�أ ب�ضرب  7في وحدات العدد الأول
و�ضرب
�ضرب  7في ع�شرات هذا العدد
ننتقل �إلى
 7في مئات هذا العدد
�ضرب ع�شرات العدد الثاني في وحدات العدد الأول
ثم �ضرب ع�شرات العدد الثاني في
.
ع�شرات العدد الأول:
ف�ضرب ع�شرات العدد الثاني في مئات العدد الأول
و�أخيرا يتم ح�ساب مجموع هذه
الجداءات.
❷يكمل المتعلم كل عملية �ضرب بكتابة الرقم الناق�ص.
❸ي�ستخدم تقنية ال�ضرب ويكتب كل رقم ناق�ص في عملية
�ضرب منجزة.

اَ ْلحِصَّ ُة ٱلرّ ِابعَ ُة

أُضيفُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  7أَ ْو  8أَ ْو  9إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ
َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  15أَ ْو .16
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ

أَ سْ َت ْث ِم ُر
 1أ ُ ْك ِم ُل حِسابَ ْٱلجُدا ِء
3 4

7 x 346

346
27
+

20 x 346
27 x 346

 2أ ُ ْك ِم ُل

346
27

7x6
7 x ...
7 x ...
20 x 6
20 x ...
20 x ...
27 x 346

748

40

6

= 20 x 40 = 20 x 6
.........

.........

7 x 40 = ... 7 x 6 = ...

300
= 20 x 300
.........

= 7 x 300

37

7
6
42

3
2

68 7
6
41 2

َ
 3أَ ْس َت ْخ ِد ُم ت ِْق ِن َي َة َّ
ِيات ْٱل ُم ْن َجزَ ِة :
ِص في ْٱل َع َمل ِ
ٱلضرْ ِب َوأ ْكتُ ُب ُك َّل َر ْق ٍم ناق ٍ
32
23

275
23
+

6

+

 4أ ُ ْك ِم ُل َم ْل َء ْٱلفاتورَ ِة
اَ ْلمادَّ ةُ
ِتاب
ك ٌ

َثمَنُ ٱ ْل َوحْ دَ ِة اَ ْل َك ِّمي َُّة ٱل َّثمَنُ ْٱلِجْ مالِيُّ
19 DH

8

بير
د َْف َترُ َحجْ ٍم َك ٍ
صباغَ ٍة 12 DH
عُ ْلب َُة ِ

13
5

3 DH

15

8 DH

58

ص
ِم َق ٌّ

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

20
7

. . . . . . . .

69
8

96

ُم ْك َتسَ بٌ

8
512
+
44 0
92

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

ُم ْك َتسَ بٌ

2

4
8
1872
+
7 2
8 2

 5أَ َت َع َر ُ
ف ْٱلخَ َطأَ في َع َملِيَّ ِة َ
ضرْ ٍب
ُ
صحِّ حُ ُه :
َوأ َ
23
23
32
32
4 6
+
+
6 9
10 5

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

❹يكمل ملء الفاتورة وذلك بح�ساب ثمن ال�سلع المدرجة
في هذه الفاتورة بمعرفة عددها وثمن الوحدة والكمية
الم�شتراة من كل �سلعة.
❺يتعرف الخط�أ في عملية �ضرب منجزة وي�صححه.
نالحط �أن اخلط�أ وقع عند جمع اجلداءين  46 + 69حيث مل يتم االنتباه �إىل االحتفاظ .عند جمع  6و  9نح�صل على
ولي�س  10كما
 15وحدة ونكتب  5يف منزلة الوحدات وتنقل ع�رشة واحدة �إىل منزلة الع�رشات �أي
هو مكتوب.
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�أن�شطــة داعمة � " :أمترن من جديد"

الح�ساب الذهني :الإ�شتغال على العمليات التالية وفق الخطوات ال�سابقة:
• " الطرح �إلى حدود . 18 - 9
• " الجمع �إلى حدود . 9 + 9
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶يحل المتعلم(ة) م�س�ألة تتمثل في ملء فاتورة الم�شتريات
بمعرفة ثمن كل �سلعة " .ا�شترى �أع�ضاء فريق كرة
القدم  24قمي�صا ثمن كل قمي�ص هو  491درهم .و 24
حذاء ثمن كل حذاء هو  359درهم  ،و 5كرات ثمن كل
كرة هو  138درهم لإيجاد الحل يح�سب المتعلم .

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

/ 359 × 24

138 × 5

/

اَ ْلحِصَّ ُة ٱ ْلخامِسَ ُة

أُضيفُ ْٱلعَ دَدَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  7أَ ْو  8أَ ْو  9إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ
َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  17أَ ْو .18
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ

أَ َتمَرَّ نُ مِنْ جَ دي ٍد

ب ِّ
ٱلذهْ نِيِّ رَ ْق َم 14
َوأ ُ ْن ِج ُز َورَ َق َة ْٱلحِسا ِ

ريق ُكرَ ِة ْٱل َقدَ ِم َ 24قميصا ً َو  24حِذا ًء َوُ 5كراتٍ .أَم َْل ُ ْٱلفا ُتورَ ةَ.
ِ 1ا ْش َترَ ى أَعْ ضَ ا ُء َف ِ
 19دِرْ هَما ً
ريق.
1
َهم ًا
َوأَحْ سُبُ مَجْ موعَ مَصاريفِ ْٱل َف ِ
ِد ْر
1

38

 395دِرْ هَما ً

َث َمنُ ْٱلوَحْ َد ِة

اَ ْلما َّد ُة

491 × 24

اَ ْل َك ِّمي َُّة

 2أَحْ سُبُ ُك َّل جُدَ اءٍَ .وأَ ْك ُتبُ حَ رْ فَ ْٱلجُدا ِء
ثيل  Aأو  Bأو  Cأو D
ْٱلمُناسِ ِ
ب لِل َّت ْم ِ

َّ
ْ
ٱلجْ مال ُِّي
ٱلث َمنُ ِ

= A : 12 x 6

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

❷يح�سب المتعلم كل جداء ويكتب حرف الجداء المنا�سب
للتمثيل المدرج.

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

10 × 10 + 10 × 6 = 10 × 16
3 × 10 + 3 × 6 = 3 × 16
13 × 10 + 13 ×6 = 13 × 16
= 16 × 13

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

138
5

395
24

َأت ََذ َّك ُر

10 x 10 10 x 6

= B : 16 x 13

3 x 10

= C : 20 x 9

491
24

3x6

= D : 60 x 30

ثيل ه َُو :
اَ ْلجُدا ُء ْٱلمُناسِ بُ لِل َّت ْم ِ
أَ ْس َت ْع ِم ُل ِت ْق ِني ََة َّ
داء235x37 :
ساب ٱ ْلجُ ِ
ٱلض ْر ِب لِ ِح ِ

3

2

ْن
أَجْ َم ُع ٱ ْلجُداءَ ي ِ

رب ٱ ْل َع َد َد ْ َ
ٱلوَّ َل في
أَ ْض ُ
رات ٱ ْل َع َد ِد َّ
ٱلثاني
عَ َش ِ

235
37
1645
+
7050
8695

1

x

j’additionne les
deux produits

1
ض ْرب ٱ ْل َع َد ِد ْ َ
َ ُ
ٱلوَّ ِل في
أ ْبدَأ ِب َ ِ
دات ٱ ْل َع َد ِد ّ
ٱلثاني
وَ حَ ِ
3

1

235
37
1645
+
7050

235
37
235 x 7
1645
+

x

235 x 30

.........

.........

je multiplie le premier
nombre par les dizaines
du deuxième nombre

.........

je multiplie le premier
nombre par les Unités
du deuxième nombre

ن�ضرب وحدات العدد الثاني في وحدات العدد الأول 7 × 8 = 35 :

ن�ضرب وحدات العدد الثاني في ع�شرات العدد الأول 7×30 = 210 :

ننتقل �إلى �ضرب وحدات العدد الأول في مئات العدد الأول 7×200 = 1400 :

ن�ضرب ع�شرات العدد الثاني في وحدات العدد الأول 30 × 5 = 150 :

ن�ضرب ع�شرات العدد الثاني في ع�شرات العدد الأول 30 × 30 = 900 :

ن�ضرب ع�شرات العدد الثاني في مئات العدد الأول 30 × 200 = 6000 :
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2

x

�أتذكـــر :

نجمع العداءات :

...................

59

تقومي ودعم الوحدة الثالثة
تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
على �إثر �إجناز جمموع �أن�شطة الدرو�س ال�سابقة من � 9إىل  12وتقومي مكت�سبات املتعلمني واملتعلمات ،ف�إن تفريغ النتائج
بوا�سطة بطاقات التقومي الفردية �سي�ساعد الأ�ستاذ(ة) على ك�شف ال�صعوبات التي ما زالت تواجه املتعلمني واملتعلمات يف
بع�ض اجلوانب .وذلك من �أجل �إعطاء الأولوية يف اختيار �أن�شطة الدعم للمهارات والقدرات التي �سجلت �أعلى ن�سبة يف
خانات «ج» وبعد ذلك يف خانات «ب»� ،سواء فيما يتعلق ب�أن�شطة احل�ساب الذهني �أو مبختلف �أن�شطة املكونات الأخرى.
ويتم هذا الدعم خالل احل�صتني الثانية والثاثة ،بعد �إجناز �أن�شطة تقوميية ت�سمح بتفيئ املتعلمات واملتعلمني.
تخ�ص�ص احل�صة الرابعة لتقومي �أثر الدعم� ،أي �إعادة تقومي ما مت دعمه يف احل�صتني ال�سابقتني وعلى �ضوء هذا التقومي
تخ�ص�ص احل�صة اخلام�سة ملعاجلة مركزة و�إغناء التعلمات.
ويو�ضح اجلدول التايل توزيع احل�ص�ص خالل �أ�سابيع التقومي والدعم والتوليف:
احل�صة

الأن�شطة املقرتحة

مدة احل�صة

الأوىل

و�ضعيات تقوميية وتفييء املتعلمات واملتعلمني

 55د

الثالثة

دعم وتثبيت

 55د

الثانية

الرابعة

اخلام�سة

دعم وتثبيت

و�ضعيات لتقومي �أثر الدعم

معاجلة مركزة و�إغناء التعلمات

 55د

 55د

 55د

جتدر الإ�شارة �إىل �أن �أن�شطة هذا الأ�سبوع املقرتحة بالكرا�سة ال يخ�ضع ترتيبها بال�رضورة لهذه اجلدولة ،و�إمنا تبقى
ال�صالحية للأ�ستاذ والأ�ستاذة الختيار الأن�شطة التي تفي بالغر�ض واملالئمة لنتائج التقوميات.
ولدعم املتعلمني واملتعلمات الذي يواجهون �صعوبات يف املجال الوجداين االجتماعي يلج�أ الأ�ستاذ(ة) �إىل جمموعة
من التدابري املتعلقة بتنظيم العالقات داخل املجموعات ،وتنظيم قواعد احلياة داخل الق�سم ،ومن بني الأمثلة ميكن ذكر :
❑تكليف الطفل �أو الطفلة مبهام داخل الق�سم (م�سح ال�سبورة ،توزيع الدفاتر ،توزيع اللوازم (الو�سائل) ،ترتيب
الأدوات…)،
❑ منح الطفل فر�صة اختيار املجموعة التي يرتاح �إليها،
❑ تكليف طفل مب�ساعدة طفل �آخر ويدعمه يف �إجناز �أن�شطة،
❑ توفري مناخ االحرتام املتبادل،
❑ تقبل كل حماوالت الطفل الذي يواجه �صعوبات،
❑ ت�شجيع التبادل بني املتعلمني واملتعلمات.
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الأن�شطة املقرتحة بالكرا�سة
احل�ساب الدهني
الإ�شتغال على العمليات التالية وفق الخطوات ال�سابقة:
• " الطرح �إلى حدود . 18 - 9
• " الجمع �إلى حدود . 9 + 9
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
مات ٱ ْل َوحْ َد ِة ّ
ٱلثالِ َث ِة َودَعْ ُمها َو َت ْولي ُفها
َت ْقوي ُم َت َعلُ ِ

➊ي�ستعني املتعلم(ة) بالتمثيل املقرتح ويح�سب عدد
الأ�شخا�ص احلا�رضين يف احلفل وعدد الأطفال.

َ
َ ُ ْ
ساب« ،ج» َغ ْي ُر ُم ْك َت َس ٍب
ويم ٱل َّت َعلُّ ِ
ريق ٱ ِال ْك ِت ِ
مات (« :)3أ» ُم ْك َت َسب« ،ب» في ط ِ
ش َب َكة َتق ِ
َتعَ لُّماتُ ٱ ْل َوحْ دَ ِة ٱلثالثة

ب

أ

َتنْظي ُم بَيانا ٍ
ت َوعَ رْ ضُها َوقِراءَ تُها َوتَأْويلُها في جَ دْ َو ٍل أَ ْو ُمخَ َّططٍ عَ صَ وي

ج

ا َّ
ِطاق ْٱلَعْ دا ِد مِنْ  0إِلى 9999
َلطرْ ُ
ح في ن ِ
ت عَ لى َوحَ دا ِ
قِراءَ ةُ ٱلسّ اعَ ِة َو َتحْ دي ُد ٱ ْلعَ ال َق ِة َبيْنَ َوحَ دا ِ
َن .إِجْ را ُء َتحْ ويال ٍ
ِياس.
ت ٱ ْلق ِ
ِياس ٱلزَّ م ِ
تق ِ

ِطاق ْٱلَعْ دا ِد مِنْ  0إِلى 9999
ْن في ن ِ
اَ ْلضَّ رْ بُ في عَ دَ ٍد ُمك ََّو ٍن مِنْ رَ ْق َمي ِ

أُ
ُ
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ضيف عَ دَداً مِنْ  1إلى َ 6م ْكتوباً عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة إِلى ْٱل َع َد ِد ْٱل َمع
ِ
ُ
ساب ِّ
َ
ٱلذهْ ني ).(15
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنْ عَ َد ٍد من  10إلى َ 18وأ ْن ِج ُز َورَ َق َة ْٱلحِ ِ

 1خِ َ
الل َح ْف ٍل موسيق ٍِّي َح َ
ض َر راشِ دونَ َع َددُهُ ْم َ 5032وأَ ْطفال َيق ُِّل َع َددُهُ ْم َعنْ َع َد ِد ْٱلرّ اشِ دينَ
َْ
حاضرينَ في هَ ذا ْٱل َح ْف ِل؟
خاص ْٱل ِ
ِب َ .1243ك ْم َع َد ُد ٱل ْش ِ
5032
ت َوأَحْ سُبُ :
أَسْ َتعْ ِم ُل ٱل َّتمْثيال ِ
الرّ اشِ دون

➋ ي�ستعني املتعلم(ة) بالتمثيل الأول حل�ساب املدة
الزمنية التي ا�ستغرقتها �سارة يف �إعداد اخلبز
واحللوى .بجمع عدد ال�ساعات ثم الدقائق ويعرب
عن املدة ويكتبها � .إذا جتاوز عدد الدقائق  60يقوم
بتحويل كل � 60minإىل �ساعة وكتابة النتيجة بتحديد
عدد ال�ساعات وعدد من الدقائق �أقل من .60min
ي�ستعمل التمثيل الثاين لتحديد ال�ساعة التي بد�أت
فيها عملها .ت�ساعد هذه التمثيالت على َت َم ُّثلِ امل�س�ألة
وتت�ضمن خطوات منهجية منظمة ت�ساعد على تخفيف
املعلومات التي تختزنها ذاكرة العمل (Mémoire de
 )travailمما ي�سمح للمتعلم ب�إجراء العمليات احل�سابية
ب�شكل مريح.
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عَ دَ ُد ْٱلَ ْ
خاص ٱ ْلحاضِ رينَ
ش ِ

الَ ْطفال ُ

........

1243

فال :
عَ دَ دَ ْٱلَ ْط ِ

= 5032 - 1243

خاص
عَ دَ دَ ْٱلَ ْش ِ
ْٱلحاضِ رينَ في ْٱلحَ ْف ِل

=
ْخاص
عَ دَ ُد ْٱلَش ِ

+
فال
عَ دَ ُد ْٱلَ ْط ِ

عَ دَ ُد ٱ ْلرّ اشِ دينَ

ت لِحَ ْف َل ِة عي ِد ميالدِها .اِسْ َت ْغرَ َق ْ
 2أَعَ د ْ
َّت سارَ ةُ ُخبْزاً َوحَ َل ِويّا ٍ
ت ِ 2h20mnلِعْ دا ِد ْٱل ُخب ِْز
َوِ 1h15mnلِعْ دا ِد ْٱلحَ ْلوى.
أَحْ سُبُ ْٱل ُم َّد َة َّ
ٱلز َم ِن َّي َة ٱلَّتي ٱسْ َت ْغرَ َق ْتها في إِعْ دا ِد ْٱل ُخب ِْز َو ْٱلحَ ْلوى
15min

20min

1h

 1hساعَ ة

 1hساعَ ة

1h+ 1h + 1h + 20 min + 15 min .

....h
+
.... min
َت سارَ ةُ عَ َم َلها في ٱلسّاعَ ِة  . 1h45mnفي أَيِّ ساعَ ٍة بَدَ أَ ْ
أَ ْنه ْ
ت عَ َم َلها؟
45min
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1h

12h

11h

10h

35min

9h

❸يقر�أ المتعلم(ة) الن�ص واملعطيات الواردة عن قامات
الطفالت ثم يكتب ا�سماءهن يف الأماكن املنا�سبة  .ترتيب
الطفالت هو :

 3اَ ْلم َُخ َّط ُ
ط ْٱلبَيانيُّ ُيم َِّث ُل أَ ْطوا َل َ 4ف َتيا ٍ
ت عَ نْ أَ ْطوال ِِهنَّ .
ت َل ْم ُت ْك َتبْ أَسْ ماؤُ هُنَّ  .أَ ْقرَ أ ُ ْٱلمُعْ َطيا ِ
َكان ْ
َوأَ ْك ُتبُ ٱسْ َم ُك ِّل َفتا ٍة في ْ
ِ.
ب
م
ٱل
م
ٱل
ُناسِ
ِ
150
125
100

أَميناتا هِيَ أَ ْط َو ُل َفتا ٍة َو ِه ْن ٌد
أَ ْقصَ ُرهُنَّ َو َز ْي َنبُ أَ ْط َو ُل مِنْ سارَ َة

75
50
25
0

عَ دَ ُد ْٱلَ ْ
خاص ٱ ْلحاضِ رينَ
ش ِ

❹ يقر�أ المتعلم(ة) ن�ص الم�س�ألة وي�ستعين بالتمثيل ليح�سب
كتلة الديك الرومي الذي يزن  5مرات ماتزنه دجاجة
كتلتها  . 975gالعملية المنا�سبة لحل الم�س�ألة هي
ال�ضرب .ي�ضرب المتعلم  975في  5للح�صول على
مايزنه الديك الرومي.
َت سارَ ةُ عَ َم َلها في ٱلسّاعَ ِة  . 1h45mnفي أَيِّ ساعَ ٍة بَدَ أَ ْ
أَ ْنه ْ
ت عَ َم َلها؟

ك ٱلرّ ومي  5مَرّ ا ٍ
ت ٱل َّدجاجَ ُة َت ِزنُ َ .975gف َك ْم ي َِزنُ
 4ي َِزنُ ٱلدّي ُ
ت ما َت ِز ُن ُه دَ جاجَ ٌة .إِذا كا َن ِ
ٱلدّي ُ
ك ٱلرّ ومي؟
.......
ٱلدّ ي ُك
ٱلرّ ومي

َت ِزنُ ٱل ّدجاجَ ُة . 975g
ت ما َت ِز ُن ُه ٱل َّدجاجَ ةُ.
ك ٱلرّ ومي  5مَرّ ا ٍ
ي َِزنُ ٱلدّي ُ
ِليجا ِد ٱلّحَ ِّل أَحْ سُبُ 5 x 975 :

ٱلدَّ جاجَ ُة

9 7 5
5

x

975g

 5أَحْ سُبُ
35 x 24

..........

x

3 7 5
5

x

5 x 8 = .........

8 x 10 = .........

5 x 80 = .........

8 x 100 = .........

5 x 800 = .........

8 x 1000 = ........
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❺ يح�سب المتعلم(ة) كل عملية ويكتب ماينا�سب في كل
حالة.
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تقومي ودعم نهاية الأ�سدو�س الأول
احل�ساب الدهني
الإ�شتغال على العمليات التالية وفق الخطوات ال�سابقة:
• " الطرح �إلى حدود . 18 - 9
• " الجمع �إلى حدود . 9 + 9
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.

الأن�شطة املقرتحة بالكرا�سة
المطروح �.أقل
❶يقر�أ المتعلم(ة) ن�ص الم�س�ألة ويجيب على ال�س�ؤال
للل ُْل ِ
للل للللل
لَ ْللللُ لَ لَ ْللُ ِللللَ ِل ْ
عدد من املباريات هو  5مباريات 3 :مباريات ينت�رص فيها الفريق
ومباراتان يتعادل فيهما.
❷يقر�أ المتعلم(ة) ن�ص الم�س�ألة وي�ستعين بالتمثيل ويح�سب عدد الأقالم
الملونة التي ا�شتراها �أحمد .المطلوب من المتعلم (ة) هو كتابة
العدد  4للح�صول على
 .وكتابة العدد  3للح�صول على
و مالحظة �أن  20+30هي  50و�ستنتج �أن عدد الأقالم
امللونة املطلوب هو � 5أقالم.
مكنمن�شراء26تفاحة.
➌يقر�أالمتعلمن�صالم�س�ألةويحدد�أقلمبلغمالي ُي ُ
ينبغي ال�سماح للمتعلمين من ا�ستعمال اجراءاتهم ال�شخ�صية مثل الجمع
المتكرر �أو الطرح المتكرر:
و
وبالتالي ف�إن �أقل مبلغ مالي
يمكن من �شراء  26تفاحة هو  .14dhويتمثل االجراء الريا�ضياتي
المنا�سب في كتابة  26على ال�شكل التالي
وعليه يكون
المبلغ المالي المطلوب هو  18dh:لأن
.كما يمكن
اال�ستعانة بجدول �أعداد متنا�سبة كالآتي :
27

24

21

18

15

12

9

6

3

18

16

14

12

10

8

6

4

2

وهذا يعني �أنه يمكن �شراء  8مجموعات من  3تفاحات بمبلغ  16درهم
�أي  24تفاحة �إذا �أ�ضفنا مجموعة �أخرى من  3تفاحات نتجاوز 26
درهم وهو ما يدفعنا �إلى �إ�ضافة تفاحتين بثمن درهم واحد لكل تفاحة
➎يكمل المتعلم(ة) ملء الفاتورة ويح�سب مجموع ثمن كل مادة
ويجمع هذه الأثمنة للح�صول على مجموع المبلغ الذي �سي�ؤديه.
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دوس ْ َ
ٱل َّو ِل َودَعْ ُمها َو َت ْولي ُفها
َت ْقوي ُم َت َعلُ ِ
مات ٱلُ ْس ِ
أُ
ُ
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ضيف عَ دَداً مِنْ  1إلى  9م َْكتوباً عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة إِلى ْٱل َع َد ِد ْٱل َمع
ِ
ُ
َْ
ساب ِّ
ٱلذهْ ني ).(16
أطرَ حُ ْٱل َع َد َد عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنْ عَ َد ٍد من  10إلى َ 18وأن ِْجزُ َورَ َق َة ْٱلحِ ِ

 1في ْٱلبُطو َل ِة ْٱل َو َط ِن َّي ِة لِ ُكرَ ِة ْٱل َقدَ ِم ،يَحْ ُ
ريق ٱ ْن َتصَ رَ في ْٱلمُقا َب َل ِة عَ لى ُ 3ن َقطٍ ،
ص ُل ُك ُّل َف ٍ
ص ُل ْٱل َف ُ
ْن يَحْ ُ
يَحْ ُ
ص ُل ُك ُّل ِم ْنهُما عَ لى
ريق ْٱل ُم ْنه َِز ُم عَ لى ُ 0ن ْق َطةٍ .فِي ِ
حال َتعاد ُِل َفري َقي ِ
ُن ْق َط ٍة واحِدَ ةٍ.
ُصول عَ لى ُ 11ن ْق َط ًة؟
ت ي َْلعَ ُبهُما َف ِريق ما َو ُت َم ِّك ُن ُه ِمنَ ْٱلح
ما ه َُو أَ َق ُّل عَ دَ ٍد مِنَ ْٱلمُبارَ يا ِ
ِ
ُ 1ن ْق َط ٍة ُ 1ن ْق َط ٍة

ِ 3نقَاطٍ

ِ 3نقَاطٍ

ِ 3نقَاطٍ

تَعادُل

ِا ْنتِصار

ِا ْنتِصار

ِا ْنتِصار

تَعادُل

َ 2ذهَبَ فوفانا إِلى ْٱل َم ْك َت َب ِة َوٱ ْش َترى أَ ْقالما ً جا َّف ًة َوأَ ْقالما ً ُم َلوَّ َن ًةَ .ثمَنُ ُك ِّل َق َل ٍم جافٍّ ه َُو 3
دَ را ِه َمَ .ثمَنُ ُك ٍّل َق َل ٍم ُم َلوَّ ٍن ه َُو  4دَ را ِه َمِ .ا ْش َترى مَا مَجْ مو ُع ُه َ 15ق َلما ً جَ ا ّفا ً َو ُم َلوَّ ناً.
أَدّى  50دِرْ هَماًَ .ك ْم مِنْ َق َل ٍم ُم َلوَّ ٍن ٱ ْش َترى فوفانا؟
أ ُ ْك ِملُ:
15
 50دِرْ هَما ً
َق َلما ً
 30دِرْ هَما ً

 20دِرْ هَما ً

10 x

5x
َْ
الم ْٱل ُم َلوَّ َن ِة ه َُو :
عَ دَ ُد ٱل ْق ِ
َ 3ثمَنُ ُ 3ت َّفاحا ٍ
ت ،2dh
ُت ّفاحَ ة واحِدَ ة بـ .1dh
مَا ه َُو أَ َق ُّل َم ْب َل ٍغ مالي ُي َم ِّكنُ
مِنْ شِ را ِء ُ 26ت ّفاحَ ًة؟
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4
َثمَنُ ُ 3ت َّفاحا ٍ
ت 2dh
ُت ّفاحَ ة واحِدَ ة بـِ دِرْ ه ٍَم

أَم َْل ُ ْٱلفاتورَ ةُ
ا َْلما َّدةُ

َّ
ٱلثمَنُ
َثمَنُ ْٱل َوحْ دَ ِة ْٱل ِك ِّم َي ُة
ْٱلِجْ مالِيُّ

كِتاب

12 dh

9

...........

ير
ِد ْفتَر :حَ جْ ٍم ك َِب ٍ
ع ُْل َب ُة صِ باغَ ةٍ

8 dh

13

...........

12 dh

5

...........

ِم َقصّ

3 dh

15

...........

❺يقر�أ المتعلم(ة) ن�ص امل�س�ألة ويالحظ العالمات على الطريق
ويقر�أها وي�ؤولها ،ا�ستغرق �أحمد �ساعتني لقطع م�سافة  30kmمن
بني مالل �إىل موقع العالمات �أي �أنه يقطع  15kmيف كل �ساعة.
تف�صله عن خريبكة م�سافة � 45kmإذن �سي�ستغرق مدة �3ساعات
مبعدل  15kmيف كل �ساعة لأن
ويق�ضي �ساعة
لقطع كل م�سافة  .15kmي�ضع املتعلم(ة) العالمة يف البطاقة
الأخرية.

ت ل ِْلوُ
صول إِ َلى مَدي َن ِة ُخري ْب َكة.
َك ْم َي ْكفي ِه مِنَ ْال َو ْق ِ
ِ
ب
ت ْٱلمُناسِ ِ
أَضَ ُع عَ الم ًَة في ِبطا َق ِة ْٱل َو ْق ِ
ِص ُ
ف ٱلسّ اعَ ِة 1h30
ساعَ ة َون ْ

تان 2h
ساعَ ِ

ِص ُ
ف ٱلسّ اعَ ِة 3h30mn
3
ٍ
ساعات َون ْ

ساعات
3
ٍ

َ 6و ّفرَ ْ
ت أ ُ ُّم عا ِئ َش َة َم ْب َلغَ  5940دِرْ هَما ً لِشِ را ِء َثالّجَ ةٍ.
أُحَ ِّد ُد َّ
ٱلثالّجَ َة ٱلَّتي َتسْ َتطي ُع شِ راءَها َوأَحْ سُبُ ْٱل َم ْب َلغَ ٱلَّذي
سَ َيبْقى َلها:
ِد ْر
6

 5دِرْ

29

9

700

أُحَ ِّد ُد َّ
ٱلثالّجَ َة ٱلَّتي ال َتسْ َتطي ُع شِ راءَها َوأَحْ سُبُ ْٱل َم ْب َلغَ

هم ًا
َ

َهماً

ٱلَّذي َي ْنقُصُها.
00

َ 7ت َت َو َّف ُر ٱل َّسيِّدَ ةُ َخديجَ ُة عَ لى  9000دِرْ هَم .أُالح ُ ُ
ْن َتسْ َتطِ ي ُع شِ رَ ا َء ُهمَا.
ِظ َوأحَ ِّد ُد سِ ْلعَ َتي ِ
ٍ
9
ِ 4د
رْ َهما ً

40

 3دِرْ

0

 5900دِرْ هَما ً

َهماً

9
69
هم ًا
ْر َ
ِ 3د

وبالتالي ف�إن الثالجة التي
➏ يالحظ المتعلم(ة) �أن
ويبقى
ت�ستطيع �أم عائ�شة �شراءها هي التي يبلغ ثمنها
.
لها  240dh:لأن
الثالجة التي الت�ستطيع �أم عائ�شة �شراءها هي التي يبلغ
ثمنها 6299dhلأن هذا الثمن يفوق المبلغ الذي تملكه �أم عائ�شه
لكي تتمكن من
وينق�صها مبلغ  359dhلأن
�شراءها

ْن َو َب َلغَ َه ِذ ِه ْٱلعَ ال َم َة:
 5غادَرَ أَحْ َم ُد مَدي َن َة بَني َمالّ َل َوسارَ ِبٱلسُّرْ عَ ِة َن ْفسِ ها خِال َل ساعَ َتي ِ
أَ ْك َم َل أَحْ َم ُد سَ يْرَ هُ ِبٱلسُّرْ عَ ِة َن ْفسِ ها فِي ٱ ِّتجا ِه ُخري ْب َكة.

ﺧﺮﻳﺒﻜﺔ  45ﻛﻠﻢ
ﺑﻨﻲ ﻣﻼل  30ﻛﻠﻢ

 8أُالح ُ
ان
ِظ فاتورَ َة سِ َل ٍع ٱ ْش َتراها صاحِبُ ُد ّك ٍ
سَ .وأَحْ سُبُ َثمَنَ ْٱلَ ْقمِصَ ةِ.
َالب
م
ٱل
لِ َبي ِْع ْ ِ ِ

سِ َل ُع
سَ راوي ُل
أَ ْقمِصَ ة
أَحْ ِذيَة
ْٱلمَجْ مو ُع

فاتورَ ةُ

ٱل َثمَنُ ِبالدِرْ ه َِم
3215
...........

2164
8535
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➐ عدد المجاميع التي يمكن ح�سابها با�ستعمال ثمنين هي �ستة وهي:
و
و
و
و
و
لي�س مطلوبا �أن يقوم المتعلم(ة) لح�ساب كل هذه المجاميع ب�شكل
منهجي ومنظم� .إذا اكتفى المتعلم(ة) بح�ساب مجموع وتمكن من
تحديد �سلعتين يمكن �شرا�ؤهما فهذا يكفي  .يطلب الأ�ستاذ(ة) من
المتعلمين تقا�سم النتائج التي تو�صلوا �إليها ليكت�شفوا �أن هناك �أكثر
من حل ويمكن �أن يطلب منهم بعد ذلك تحديد جميع الحاالت
الممكنة .يمكن لل�سيدة خديجة �شراء  :الحا�سوب والثالجة �أو
الحا�سوب وال�شا�شة �أو الثالجة وال�شا�شة لكن اليمكنها �شراء �أية
�سلعتين مما تبقى.
➑ يالحظ المتعلم(ة) الفاتورة ويقوم بح�ساب المجموع
ثم ح�ساب الفرق :
وي�ستنتج ثمن الأقم�صة.
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ا ََّلد ْر ُس 13

الق�سمة  :تقدمي

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
يندرج مو�ضوع الق�سمة �ضمن برنامج ال�سنة الثالثة ،حيث �سيتمكن الأطفال من ح�ساب الخارج والباقي ،ويتعرفون
التقنية االعتيادية للق�سمة� .أما فيما يتعلق بهذا الدر�س فيقت�صر على التعرف على بع�ض الو�ضعيات المتعلقة بالق�سمة،
حيث يتم التعامل مع و�ضعيات يقت�ضي تناولها ا�ستعمال الق�سمة ويتم حلها اعتماد ال�ضرب ،ذلك �أن الأطفال يتمكنون
من حل م�سائل حول التوزيع والتقا�سم بالت�ساوي باللجوء �إلى �إجراءات تجريبية تعتمد من جهة �أولى على تمثلهم
للو�ضعية المقترحة .وترتكز من جهة �أخرى على تمكنهم من العمليات الثالث الأخرى �أي الجمع والطرح وال�ضرب.
من المهم �أن يواجه الطفل و�ضعيات التوزيع والتقا�سم قبل اكت�ساب تقنية العملية التي يتم اللجوء �إليها لحل مثل هذه
الو�ضعيات �أي الق�سمة .غير �أن الإجراءات التي يلج�أ �إليها الأطفال تتوقف على عدة متغيرات منها توفر الأ�شياء التي
�ستخ�ضع للتوزيع �أو التقا�سم �أو انعدامها ،و�إمكانية نقل هذه الأ�شياء .وهكذا تتمحور الأن�شطة المرتبطة بتقريب مفهوم
الق�سمة حول نوعين من الو�ضعيات.
النوع الأول :تتمثل الو�ضعيات من هذا النوع في و�ضعيات يتم خاللها توزيع مجموعة �أ�شياء بالت�ساوي على علب
ت�سع عددا محددا من عنا�صر الأ�شياء الموزعة .ويتم البحث عن عدد العلب التي يمكن مل�ؤها ،تنتهي عملية التوزيع
عندما ي�صبح عدد الأ�شياء غير الموزعة �أ�صغر من عدد العنا�صر في كل علبة .مثال عند توزيع  49بي�ضة على حامالت
البي�ض من نوع  ،6ينتهي التوزيع عندما ي�صبح عدد البي�ضات المتبقية �أ�صغر من .6
في مواجهة مهمة البحث يبلور الأطفال طرقا للحل تتمثل في الغالب في الطرح المتكرر �أو الجمع المتكرر.
الطرح المتكرر :لحل هذا النوع من الم�سائل ي�ضع الأطفال  6بي�ضات في حاملة البي�ض الأولى ،ثم ي�ضعون للمرة
الثانية  6بي�ضات في الحاملة الثانية ،وهكذا �إلى �أن يتبقى لديهم عدد �أ�صغر من  6بي�ضات ،ويمكن التمثيل لهذه الو�ضعية
بعدة �أ�شكال منها:
1

7-6

7

13-6

13

19-6

19

25-6

25

31-6

31

37-6

37

43-6

43

49-6

الجمع المتكرر:
48

6×8

42

6×7

30

36

6×5

6×6

يمكن التمثيل لهذه الو�ضعية ب�شكل �آخر:

24

6×4

18

6×3

49 = (6 × 8) + 1

0000000000000000 0
0000000000000000
0000000000000000
6 6 6 6 6 6 6 6 1

49 = (6 × 8) + 1
170

12

6×2

6
6×1

0

49

كما يمكن ترجمة الو�ضعية في جدول كالآتي:
عدد البي�ضات الموزعة

0

6

12

18

24

30

36

42

48

عدد حامالت البي�ض

0

1

2

3

4

5

6

7

8

عدد البي�ضات المتبقية

49

43

37

31

25

19

13

7

1

النوع الثاني :يقت�ضي النوع الثاني من الو�ضعيات تقا�سم مجموعة �أ�شياء بالت�ساوي بين عدد من الأ�شخا�ص ،ويتم
البحث عن عدد الأ�شياء التي �سيح�صل عليها كل �شخ�ص (ح�صة كل �شخ�ص من عملية التقا�سم) ولحل هذا النوع من
الم�سائل يوزع الأطفال الأ�شياء واحد بواحد لعدة مرات ،وهو ما يمكن التمثيل له بالطريقة التالية :لتوزيع  26قر�صا على
� 4أطفال.
00

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

يح�صل كل طفل على � 6أقرا�ص ويبقى قر�صان وعلى م�ستوى الكتابة:
26 = 2 + 6 + 6 + 6 + 6
26 = ( 4 × 6 ) + 1

التعلمات ال�سابقة

• تعرف ال�ضرب

• ا�ستخدام تقنية ال�ضرب

• تعرف م�ضاعفات الأعداد

�أهداف التعلم

االمتدادات

•يتعرف مفهوم الق�سمة من خالل •ح�ساب خارج الم�ضبوط بتوظيف
تقنيات ب�سيطة.
و�ضعيات التوزيع بالت�ساوي وغيره؛
•ي�ستنتج عالقة الق�سمة بال�ضرب.

�أن�شطة البناء والرتيي�ض
الن�شاط المقترح  :ا�ستعمال �إجراءات خمتلفة يف التوزيع
اللوازم ال�ضرورية :يحتفظ بلوازم الن�شاط الأول.
�صيغة العمل :عمل في مجموعات.

تدبير الن�شاط :

•تتوفر كل مجموعة على  5علب وزعت عليها �أقرا�ص ب�شكل غير مت�ساو ويتكلف الأطفال بمتابعة توزيع �أقرا�ص
�أخرى على العلب الخم�س ليتحقق الت�ساوي كلما �أمكن ذلك.
•يمكن اقتراح الو�ضعية التالية� 6 :أقرا�ص في العلبة  1و� 7أقرا�ص في العلبة  2و� 9أقرا�ص في العلبة  3و� 5أقرا�ص في
العلبة  4و� 4أقرا�ص في العلبة .5
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• يتابع الأطفال توزيع  33قر�صا �آخرا ،ويدونون الكتابة الممثلة للإجراءات المتبعة:
� - 1سواء توزيع  33قر�صا على  5علب ،ثم اللجوء �إلى تحويل �أقرا�ص من علبة �إلى �أخرى ليح�صل الت�ساوي.

�- 2إ�ضافة �أقرا�ص �إلى كل علبة حتى يبلغ العدد الكلي �إلى  9وعندما يت�ساوى عدد الأقرا�ص في كل علبة يتم توزيع
ما تبقى من الأقرا�ص واحد بواحد على العلب.

- 3تحويل بع�ض الأقرا�ص من علبة �إلى �أخرى ليح�صل الت�ساوي ،و�سحب الأقرا�ص الأخرى و�إ�ضافتها �إلى 33

قر�صا و�إعادة التوزيع.

� - 4إفراغ العلب من الأقرا�ص و�إ�ضافتها �إلى الأقرا�ص الأخرى وال�شروع في التوزيع.
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :يتم اال�شتغال على ال�ضرب في  2و: 5
يكتب الأ�ستاذ (ة)  2بخط كبير على ال�سبورة ويقول  " :لن�ضرب  2كل مرة في العدد المعرو�ض على البطاقة".
•ي�سحب الأ�ستاذ(ة) ببطء .وفي ترتيب ت�صاعدي ،البطاقات بدءا من بطاقة العدد  .0وفي كل مرة يخرج بطاقة ي�ضيف
التالميذ "� "2إلى النتيجة ،وذلك على هذا النحو:
❒ يظهر الأ�ستاذ(ة) البطاقة  ،0فيقول المتعلمون  2 :م�ضروبة في  0ت�ساوي "0

❒ يظهر الأ�ستاذ(ة) البطاقة  ،1فيقول المتعلمون  2 :م�ضروبة في  1ت�ساوي "2
❒ يظهر الأ�ستاذ(ة) البطاقة  ،2فيقول المتعلمون  2 :م�ضروبة في  2ت�ساوي "4
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات.
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶ يطلب الأ�ستاذ �أو الأ�ستاذة من الأطفال قراءة عنوان الدر�س
وبعد ذلك يذكرهم بنتائج �أن�شطة الح�صة الأولى لربطها ب�أن�شطة
الح�ص�ص الموالية على �ضوء هذه المهارات والقدرات .ثم
يطالبهم بقراءة كل ن�شاط على حدة ويت�أكد من فهم المطلوب
بوا�سطة طرح بع�ض الأ�سئلة حول الن�ص وحول التمييز بين
المعطيات وما يطلب �إنجازه.

اَلدَّ ْر ُس 13
اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

أَ ْس َت ْنتِجُ عَ َ
الق َة ٱ ْلق ِْس َم ِة ِب َّ
ٱلضرْ ِب

أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  2أَ ْو  5في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

أَ ْك َتشِ فُ َو أَ َتمَرَّ نُ

َْ
ٍّ
 1أَ ْستَعينُ ب ُ 28قرْ صاًَ ،وأُ َو ِّزعُ ها بٱلتَّساوي َبيْنَ  7طِ ْف ٍ ُ ُ
راص
ِ
ِ
الت .أحيط ِبخَ ط َع َد َد ٱل ْق ِ
صلَ ْت َعلَ ْي ِه ُك ُّل طِ ْفلَةٍَ ،وأُ ْكم ُِل ُك َّل كِتا َبةٍ:
ٱلَّذي َح َ

....

.... x 7 = 28

= 7

28

ُ
َ
ِص
 2أ ْكم ُِل َم ْل َء ْٱل َج ْد َو ِل َوأ ْكتُ ُب ُك َّل َع َد ٍد ناق ٍ
ت
عَ دَ ُد ْٱلمَجْ موعا ِ

راص في ُك ِل مَجْ موعَ ٍة
عَ دَ ُد ْٱلَ ْق ِ

................

8

3

................

8 = ...

32

3 = ...

24

.... X 3 = 24

راص
ا َْلعَ دَ ُد ْٱل ُكلِّي ل ِْلَ ْق ِ

8 X ... = 32

 3أُ َو ِّزعُ بٱلتَّساوي ْ َ
حونُ ،كلَّما َش َّطب ُ
ص أَرْ ُس ُم َبدَلَ ُه ُقرْ صاً في
راص َعلى ُ 3
ٱل ْق َ
ْت َعلى ُقرْ ٍ
ص ٍ
ِ
صحْ ٍن َوأُ ْكم ُِل:
َ

3 x .... = 12

❷يكمل المتعلم(ة) ملء الجدول ويكتب كل عدد ناق�ص فيه
�سواء بكتابته عدد المجموعات �أو كتابة عدد الأقرا�ص في
كل مجموعة ويكتب العدد المنا�سب في الفراغ.

َه َد ُ
ف التَّ َعلُّمِ :

اَ ْ َلعْ دا ُد وَ ََّ
ٱلضرْ ُب

وحينئذ ينجز العمل فرديا على الكرا�سة ،وموازاة مع ذلك
ي�ساعد الأ�ستاذ �أو الأ�ستاذة الأطفال الذين يواجهون �صعوبات،
وفي الأخير يتم الت�صحيح جماعيا وتدون النتائج على ال�سبورة.
يالحظ الأطفال �صورا لـ  7بنات �أمام طاولة و�أمام كل منهم
عدد من الكلل ،ويح�سبون عدد الكلل التي ينبغي �أن تتوفر لكل
طفلة حتى ي�صبح التوزيع بالت�ساوي ،ويو�ضحون كيف تو�صلوا
للحل .ي�ستعملون �أقالما من � 6ألوان ويلونون �أكبر عدد ممكن
من الأقرا�ص والح�صول على العدد نف�سه من كل لون.

َت ْقدي ُم ٱ ْل ِق ْس َم ِة

Présentation de la division

12 3 = ....

64

❸يوزع المتعلم بالت�ساوي �أقرا�صا على � 3صحون كلما �شطب
على قر�ص ير�سم بدله قر�صا في �صحن �إلى �أن يكتمل
التوزيع بالت�ساوي
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :يتم اال�شتغال على ال�ضرب في  2و: 5
يكتب الأ�ستاذ (ة)  2بخط كبير على ال�سبورة ويقول  " :لن�ضرب  2كل مرة في العدد المعرو�ض على البطاقة".
•ي�سحب الأ�ستاذ(ة) ببطء .وفي ترتيب ت�صاعدي ،البطاقات بدءا من بطاقة العدد  .0وفي كل مرة يخرج بطاقة ي�ضيف
التالميذ "� "2إلى النتيجة ،وذلك على هذا النحو:
❒ يظهر الأ�ستاذ(ة) البطاقة  ،0فيقول المتعلمون  2 :م�ضروبة في  0ت�ساوي "0

❒ يظهر الأ�ستاذ(ة) البطاقة  ،1فيقول المتعلمون  2 :م�ضروبة في  1ت�ساوي "2
❒ يظهر الأ�ستاذ(ة) البطاقة  ،2فيقول المتعلمون  2 :م�ضروبة في  2ت�ساوي "4
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات.
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❹ ي�ستعمل المتعلم نف�س الت�شكيلة من الحلويات ليعبر عن نف�س
.
�أو
الت�شكيلة بكتابة �ضربية �أو بق�سمة :

يمثل ذلك في جدول يمثل عدد الكعكات في �صف  .وعدد
ال�صفوف ثم العدد الكلي للكعكات .وفي الجدول الآخر العدد
الكلي للكعكات وعدد الكعكات في كل �صف ثم عدد ال�صفوف.

ار ِج ٱ ْلم ْ
ّات وَ سيطِ َّي ٍة
َضبوطِ ِب َتوْ ِ
حِ سَ ُ
ظيف ِت ْق ِني ٍ
اب ٱ ْل َخ ِ

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثالِ َث ُة

أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  2أَ ْو  5في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

 4أَ ْس َت ْعم ُِل ٱلتَّ ْشكيلَ َة ن َْف َسها َوأُ ْكم ُِل ْٱلكِتا َب َة:

12 3 = ....
3 x .... = 12
ت في
عَ دَ ُد ْٱلكَعْ كا ِ
ُك ِّل صَ فٍّ

عَ دَ ُد ٱلصُّفوفِ

ا َْلعَ دَ ُد ْٱل ُكلّي
ت
ل ِْلكَعْ كا ِ

ا َْلعَ دَ ُد ْٱل ُكلّي
ت
ل ِْلكَعْ كا ِ

ت في
عَ دَ ُد ْٱلكَعْ كا ِ
ُك ِّل صَ فٍّ

عَ دَ ُد ٱلصُّفوفِ

...

3

12

12

...

3

ِص في ُك ِّل كِتا َبةٍ:
 5أَ ْس َت ْعم ُِل ٱلرُّ سو َم َوأَ ْكتُ ُب ْٱل َع َد َد ٱلنّاق َ

❺ي�ستعمل المتعلم الر�سوم ويكتب العدد الناق�ص في كل كتابة.
4 * = 24

* 4 = 24

3 * = 18

* 3 = 18

= 24 ÷ 4

=4

= 18 ÷ 3

=3

÷ 24

÷ 18

❻يالحظ المتعلم كل ر�سم ويكمل كتابة الأعداد في كل ق�سمة.

❼يالحظ كل ر�سم ويكمل كتابة الأعداد في كل ق�سمة
= 14 ÷ 7

174

= 16 ÷ 2

= 35 ÷ 7

= 24 ÷ 8

6

4 x ... = 24

6

3 x ... = 18

... x 4 = 24

4

4 = ...

24

... = 4

24

... x 3 = 18

3

3 = ...

18

... = 3

18

 6أُالحِ ُظ ُك َّل َر ْسم َوأُ ْكم ُِل كِتا َب َة ْ َ
ٱلعْ دا ِد في ُك ِّل ق ِْس َمةٍ:
ٍ

0 1 2 3 4 5 6 7 8

12 4 = ....
12 ... = 4

;
;

.... = 2
2 = ....

8
8

;
;

6 = ....
4 = ....

24
24

 7أُالحِ ُظ ُك َّل َر ْسم َوأُ ْكم ُِل كِتا َب َة ْ َ
ٱلعْ دا ِد في ُك ِّل ق ِْس َمةٍ:
ٍ

2 = ....

16

4 = ....

16

7 = ....

35

8 = ....

24
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�أن�شطــة التقوميية � " :أ�ستثمر"

الح�ساب الذهني :يتم اال�شتغال على ال�ضرب في  2و: 5
يكتب الأ�ستاذ (ة)  2بخط كبير على ال�سبورة ويقول  " :لن�ضرب  2كل مرة في العدد المعرو�ض على البطاقة".
•ي�سحب الأ�ستاذ(ة) ببطء .وفي ترتيب ت�صاعدي ،البطاقات بدءا من بطاقة العدد  .0وفي كل مرة يخرج بطاقة ي�ضيف
التالميذ "� "2إلى النتيجة ،وذلك على هذا النحو:
❒ يظهر الأ�ستاذ(ة) البطاقة  ،0فيقول المتعلمون  2 :م�ضروبة في  0ت�ساوي "0

❒ يظهر الأ�ستاذ(ة) البطاقة  ،1فيقول المتعلمون  2 :م�ضروبة في  1ت�ساوي "2
❒ يظهر الأ�ستاذ(ة) البطاقة  ،2فيقول المتعلمون  2 :م�ضروبة في  2ت�ساوي "4
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات.
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
اَ ْلحِصَّ ُة ٱلرّ ِابعَ ُة

َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  10أَوْ 11أَوْ 12أَوْ.13
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ

أَ سْ َت ْث ِم ُر

ت ْٱلُسْ َ
ت َت ْكوينَ مَجْ موعا ٍ
س ْٱلعَ دَ دِ .أَسْ َتعينُ
تاذةُ مِنَ ْٱل ُم َتعَ لِّمينَ َو ْٱل ُم َتعَ لِّما ِ
َ 1ط َل َب ِ
ت مِنْ َن ْف ِ
راص َوأ ُ
ْ
ْ
ِّ
َ
ِنْ
َجْ
ٍ
ُ
س ْٱلعَ دَ ِد َوأ ُ ْك ِملُ:
ف
ن
م
ت
موعا
م
لى
35
ٱل
ع
ز
و
دَ
دَ
عَ
عَ
َ
ِب ْٱلَ ْق ِ
ِ

ت
عَ دَ ُد ْٱلمَجْ موعا ِ

عَ دَ ُد ْٱلَ ْفرا ِد في ُك ِّل مَجْ موعَ ٍة

.... x .... = 35
35

35

.... = ....

ُ
ُحون
َ 2لدَ يْنا ُ 20ت ّفاحَ ًة أ َو ِّزعُها عَ لى  5ص ٍ
ِبٱل َّتساوي ،أَرْ ُس ُم ٱل ُّت ّفاحاتِ.

ي�ستعين المتعلم(ة) بالجدول المر�سوم ،حيث نكتب في مرحلة
�أولى �أي التوزيع الأولي  -العدد الكلي للأطفال وهو 35
يوزع � 7أقرا�ص على  7مجموعات �أي  35 - 7 =28حيث
يكون عدد الأقرا�ص في كل مجموعة هو  1وعدد المجموعات
هو  1وعدد المجموعات هو .7

فال
اَ ْلعَ دَ ُد ْٱل ُكلّي ل ِْلَ ْط ِ

.... x .... = 35
.... = ....

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

ُ
ُحون
َلدَ يْنا  24إِجّ اصَ ًة أ َو ِّزعُها عَ لى  6ص ٍ
ت في ُك ِّل صَ حْ ٍن.
ِبٱل َّتساوي ،أَرْ ُس ُم ْٱلِجّ اصا ِ

❶ يقر�أ المتعلم(ة) ن�ص الم�س�ألة  :طلبت الأ�ستاذة من المتعلمين
والمتعلمات تكوين مجموعات من نف�س العدد  .ي�سعى
المتعلم(ة) بالأقرا�ص ويوزع العدد  35وهو عدد الأطفال
والطفالت في ال�صور على مجموعات من نف�س العدد

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

في التوزيع الثاني يكون عدد الكلي للأقرا�ص هو  28وعدد
الأقرا�ص في كل مجموعة هو  14وعدد المجموعات هو ،12
�أي 28 - 7 = 21في التوزيع الثالث يتم توزيع � 7أقرا�ص
على  7مجموعات21 - 7 = 14 :
في التوزيع الرابع يتم توزيع � 7أقرا�ص على  7مجموعات:
17 - 7 = 7
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وفي الأخير يتم توزيع � 7أقرا�ص المتبقية على  7مجموعات:
7-7=0
❷يوزع المتعلم(ة)  20تفاحة على � 5صحون وير�سم
التفاحات في كل �صحن.
❸يوزع المتعلم� 24إجا�صة على � 6صحون وير�سم الإجا�صات
في كل �صحن.
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�أن�شطــة داعمة � " :أمترن من جديد"

الح�ساب الذهني :يتم اال�شتغال على ال�ضرب في  2و: 5
يكتب الأ�ستاذ (ة)  2بخط كبير على ال�سبورة ويقول  " :لن�ضرب  2كل مرة في العدد المعرو�ض على البطاقة".
•ي�سحب الأ�ستاذ(ة) ببطء .وفي ترتيب ت�صاعدي ،البطاقات بدءا من بطاقة العدد  .0وفي كل مرة يخرج بطاقة ي�ضيف
التالميذ "� "2إلى النتيجة ،وذلك على هذا النحو:
❒ يظهر الأ�ستاذ(ة) البطاقة  ،0فيقول المتعلمون  2 :م�ضروبة في  0ت�ساوي "0

❒ يظهر الأ�ستاذ(ة) البطاقة  ،1فيقول المتعلمون  2 :م�ضروبة في  1ت�ساوي "2
❒ يظهر الأ�ستاذ(ة) البطاقة  ،2فيقول المتعلمون  2 :م�ضروبة في  2ت�ساوي "4
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات.
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶ يقر�أ المتعلم ن�ص الم�س�ألة :

اَ ْلحِصَّ ُة ٱ ْلخامِسَ ُة

�أعيد توزيع الأقرا�ص على الأطفال والطفالت ليكون
التوزيع بالت�ساوي ويكون هناك �إن�صاف .وذلك ب�شطب
كل قر�ص زائد لدى كل طفل �أو طفلة ور�سم بدله قر�صا
لكل طفل �أو طفلة لديه القليل من الأقرا�ص �إلى �أن ي�صبح
لدى كل طفل �أو طفلة العدد نف�سه من الأقرا�ص ويكتب
المتعلم(ة) الكتابة المنا�سبة.

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

42 ÷ 7 = 6

6 * 7 = 42

42 ÷ 6 = 7

7 * 6 = 42

❷ يالحظ المتعلم(ة) مجموعة التفاحات ويكتب كتابتين
�ضربيتين وق�سمتين لتمثيل الر�سوم.عدد التفاحات هو
 12وهي مر�سومة ب�شكل تظهر فيه � 3صفوف �أفقية
من  5تفاحات� 5 ،صفوف عمودية من  3تفاحات وهو
مايمكن من كتابة :

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

15 ÷ 3 = 5

3 * 5 = 15

15 ÷ 5 = 3

5 * 3 = 15

أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  2أَ ْو  5في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ
ب ِّ
ٱلذهْ نِيِّ رَ ْق َم 17
َوأ ُ ْن ِج ُز َورَ َق َة ْٱلحِسا ِ

أَ َتمَرَّ نُ مِنْ جَ دي ٍد

ٱل ْقراص َعلى ْ َ
زيع ْ َ
فال َو ِّ
الت لِ َي ُكونَ ٱلتَّ ْوزيعُ ِبٱلتَّساويَ ،و َيكونَ هُ َ
ناك
ٱلط ْف ِ
 1أُعي ُد َت ْو َ
ٱل ْط ِ
ِ
َْ
ْ
إِ ْنصافِ .ب َحي ُ
راص لَدى ُك ِّل طِ ْف ٍل أَ ْو طِ ْفلَ ٍة َوأَ ْكتُ ُب:
ْث ي ْ
ُص ِبحُ ٱل َع َد ِد ن َْف ُس ُه مِنَ ٱل ْق ِ

....

.... = ....

.... x .... = ....

سوم:
ْن لِ َت ْم ِ
ْن َوقِسْ َم َتي ِ
ْن ضَ رْ ِب َي َتي ِ
 2أَ ْك ُتبُ كِتا َب َتي ِ
ثيل ٱلرُّ ِ
.....

=

.....

.....

.....

=

.....

x

.....

.....

=

.....

.....

.....

=

.....

x

.....

َأت ََذ َّك ُر

أُال ِح ُظ رُسو َم ٱ ْل َفوا ِك ِه
ف مِنْ  5إِجّ اصا ٍ
 3صُفو ٍ
ت

 15إِجّ اصَ ًة م َُوزَّ عَ ًة
ف مِنْ  5إِجّ اصا ٍ
عَ لى  3صُفو ٍ
ت

 3مَرّ ا ٍ
ت  5هِيَ 15

15 poires réparties en

3 lignes de 5 poires

3 lignes de 5 poires

3 fois 5 c’est 15

3=5
5=3

15
15

3 x 5 = 15
5 x 3 = 15
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�أتذكر  :يالحظ المتعلم الر�سوم المتمثلة في � 15إجا�صة مر�سومة في ثالثة �صفوف من � 5إجا�صات و � 1أو  3مرات  5هي
.15ثم � 15إجا�صة موزعة على � 3صفوف من � 5إجا�صات 5 = 3 ÷ 15 :
15 ÷ 5 = 3
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ا ََّلد ْر ُس 14

حميط املربع وامل�ستطيل

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
ابتداء من ال�سنة الأولى ابتدائي حيث قاموا بمقارنة �أطوال
قام الأطفال بالتعرف على مفهوم الطول ب�شكل تدريجي
ً
با�ستعمال التعابير �أطول من �أق�صر من ،له الطول نف�سه ،ثم ا�ستعملوا وحدات اعتباطية لمقارنة �أطوال وقيا�سها قبل
�أن يتنقلوا �إلى ا�ستعمال وحدات اعتيادية كالمتر و�أجزاء المتر في ال�سنة الثانية ابتدائي وفي الدر�س  5من هذه ال�سنة.
في الو�ضعيات ال�سابقة غالب ًا مايتم التعامل مع خطوط مفتوحة �أو �أ�شياء يتم قيا�س �أبعادها  :الطول ،العر�ض،االرتفاع
�أو العلو وكذلك قيا�س قامات �أ�شخا�ص .عندما يكون الخط مغلقا ف�إن طوله هو ما ن�سميه محيط ال�شكل� .سنقوم في البداية
ببناء هذا المفهوم عند المتعلم عن طريق نقل محيطات ومقارنتها دون اللجوء �إلى القيا�س ،وبعد ذلك نقترح و�ضعيات
يتعرف فيها المتعلمون على محيط المربع والم�ستطيل ويقومون بقيا�سها ب�إ�ضافة القيا�سات الأربع ،ثم با�ستعمال
القواعد الخا�صة بذلك عند بناءها والتعرف عليها.
التعلمات ال�سابقة
الأ�شكال الهند�سية والقيا�س
والأعداد

�أهداف التعلم

✺يتعرف مفهوم املحيط؛

✺يح�سب حميط املربع وامل�ستطيل؛

✺يحل و�ضعية م�س�ألة بتوظيف قاعدة ح�ساب
حميط امل�ستطيل وحميط املربع.

االمتدادات
قيا�س الأطوال وحل م�سائل
حول القيا�س�س

�أن�شطة البناء والرتيي�ض
الن�شاط الأول :
اللوازم ال�ضرورية :ر�سم لحلبة �سباق ال�سيارات (انظر ال�شكل رفقته) لكل مجموعة.
�صيغة العمل  :ي�شتغل المتعلمون كمجموعات.
تدبير الن�شاط :
يطلب الأ�ستاذ(ة) من المتعلمين والمتعلمات ح�ساب طول دورة كاملة يقطعها مت�سابق.

= 950, FG = 525m, GH = 450m, HA = 425m

AB=475m, BC = 2150m, CD = 900m, DE = 650m,
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تقدم كل مجموعة نتيجة عملها وتتم مناق�شة النتائج .ي�ستعمل المتعلمون بم�ساعدة الأ�ستاذ(ة) كلمة محيط للتعبير عن
طول الحلبة.

الن�شاط الثاني :

تقترح الأ�ستاذ(ة) على كل مجموعة الو�ضعية التالية � :أحاط مزارع حقله الم�ستطيل ال�شكل ب�سياج كلفته  60درهما
للمتر الواحد .اح�سب الكلفة الإجمالية لهذا ال�سياج �إذا علمت �إن طول �ضلع الحقل  120mوعر�ضه 75mو�أن المزارع
ترك باب ًا عر�ضه .5m
ت�شتغل كل مجموعة وتقدم نتيجة عملها وتتم المناق�شة .يحر�ص الأ�ستاذ على ا�ستعمال كلمة محيط وعلى كيفية ح�ساب
محيط م�ستطيل وذلك بمالحظة �أن كل �ضلعين متقابلين لهما نف�س الطول.
يمكن الإ�ستعانة ب�شكل م�ستطيل ثم يمكن للأ�ستاذ �أن يقترح و�ضعية م�شابهة وذلك بتعوي�ض الم�ستطيل بمربع.

الن�شاط الثالث :
يقترح الأ�ستاذ(ة) على المتعلمين والمتعلمات الأ�شكال التالية على �شبكة تربيعية ويطلب منهم مقارنة محيطاتها وتعليل
النتيجة التي تو�صلوا �إليها .

الن�شاط الرابع :
يقترح الأ�ستاذ(ة) على المتعلمات والمتعلمين مقارنة محيطي ال�شكلين التاليين دون �إجراء �أي ح�ساب ودون ا�ستعمال
الم�سطرة المدرجة.

الإجراء المطلوب هو ر�سم م�ستقيم وتحديد نقطة عليها ثم نقل �أطوال ال�شكل الأول والثاني على هذا الم�ستقيم با�ستعمال
البركار ثم مقارنة هذه الأطوال عن طريق الإدراك الب�صري فقط.
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"
الح�ساب الذهني :يتم اال�شتغال على ال�ضرب في  3و : 4
يكتب الأ�ستاذ (ة)  3بخط كبير على ال�سبورة ويقول  " :لن�ضرب  2كل مرة في العدد المعرو�ض على البطاقة".
•ي�سحب الأ�ستاذ(ة) ببطء .وفي ترتيب ت�صاعدي ،البطاقات بدءا من بطاقة العدد  .0وفي كل مرة يخرج بطاقة ي�ضيف
التالميذ "� "2إلى النتيجة ،وذلك على هذا النحو:
❒ يظهر الأ�ستاذ(ة) البطاقة  ،0فيقول المتعلمون  3 :م�ضروبة في  0ت�ساوي "0

❒ يظهر الأ�ستاذ(ة) البطاقة  ،1فيقول المتعلمون  3 :م�ضروبة في  1ت�ساوي "3
❒ يظهر الأ�ستاذ(ة) البطاقة  ،2فيقول المتعلمون  3 :م�ضروبة في  2ت�ساوي "6
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات.
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶ يالحظ المتعلم(ة) زريبة الحيوانات ويالحظ الم�سافة
بين عمودين متتاليين 2m :وعدد القطع المحددة بهذه
الأعمدة 27 :ويح�سب طول ال�سياج المطلوب وهو :
 54mلأن .2*27=54

يمكن �أن ي�ستعمل الجمع المتكرر لح�ساب هذا الطول وي�ستنتج
محيط الزريبة� .سبق للمتعلمين والمتعلمات ح�ساب طول
قطع مفتوحة و�أغلبها م�ستقيم .يتعلق المحيط بطول خط
مغلق .ينبغي ربط مفهوم المحيط بمفهوم الطول.

❷ يح�سب المتعلم(ة) محيط كل �شكل با�ستعمال الوحدة
ثم با�ستعمال الوحدة .

محيط �شكل هو الخط الذي يحيط بهذا ال�شكل ،بهذا المعنى
فهو ال يتغير لكن المحيط هو كذلك قيا�س لهذا الخط وعندما
نقوم بالقيا�س ف�إننا ن�ستعمل وحدة للقيا�س ونح�سب عدد
المرات التي ن�ستعمل فيها هذه الوحدة لقيا�س المحيط .بهذا
المعنى المحيط هو عدد وهو يتغير بتغيير الوحدة الم�ستعملة.
عملنا في هذا الن�شاط على الف�صل بين المعنيين .يدرك
المتعلم(ة) �أن ال�شكل لم يتغير �أي محيطه بالمعنى الهند�سي
لم يتغير بينما محيطه كقيا�س يتغير تبعا للوحدة الم�ستعملة.

اَلدَّ ْر ُس 14

يل
ُم ِ
حيط ٱ ْل ُم َر َّب ِع َوٱ ْل ُم ْس َت ِط ِ

Périmètre du carré et du rectangle
َه َدفا التَّ َعلُّمِ :

اَ ْ َل ْش ُ
كال ٱ ْلهَ ْن َدسِ ي َُة
ِياس وَ ْ َ
ٱلعْ دا ُد
وَ ٱ ْلق ُ

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُّة

ُحيطِ وَ م َ
طيل وَ أُوَ ِّظ ُ
أَ َت َعر ُ
ف
ُحيط ٱ ْلـ ُم َرب َِّع وَ ٱ ْلـم ُْس َت ِ
ُّف َم ْفهو َم ٱ ْلـم ِ
طيل في حَ ِّل وَ ْض ِع َي ٍة م َْسأَلَةٍ.
ساب مُحيطِ ٱ ْلـ ُم َرب َِّع وَ ٱ ْلـم ُْس َت ِ
َقواعِ َد حِ ِ

أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  3أَ ْو  4في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

أَ ْك َتشِ فُ َو أَ َتمَرَّ نُ

طول ِّ ْ ْ
ّ
َ
وانات:
ييج زَ ري َب ِة ْٱل َح َي
 1أَحْ ُس ُب
ِ
ٱلسلكِ ٱل َحديدِيِّ ٱلال ِز ِم لِ َت ْس ِ
AB = 10m ; BC = 18m ; CD = 14m ; DA = 12m

C

B

A

م ُ
ُحيط َّ
ٱلزري َب ِة هُ َو.... m :

D

ُحيط ُك ِّل َش ْكل وأَم َ ُ
 2أَحْ ُس ُب م َ
ْل ْٱل َج ْد َو َل
ٍ َ
اَ َّ
لش ْك ُل

1

2

3

4

م ُ
ُحيط َّ
ٱلش ْك ِل ُم َعبَّر عَ ْن ُه ِبٱ ْلوَ حْ َد ِة

3

4

م ُِح ُ
يط َّ
ٱلش ْك ِل ُم َعبَّر عَ ْن ُه ِبٱ ْلوَ حْ َد ِة

3

2

1

ضر عَ لى ْٱلـمُسْ َتقيم ْ َ
َْ
َْ ُ ُ َ ْ َ َ
ضرا ِء ِبٱسْ ِتع ِ ْ
ضالع َّ
ض ِر ٱ ْنطِ القاً مِنَ ٱل ُّن ْق َط ِة ْٱلخَ ْ
ٱل ْخ َ
كار.
ْمال ٱل ِبرْ ِ
ٱلش ْك ِل ٱل ْخ َ ِ
ِ
• أنقل أطوال أ ْ ِ
ٱلحْ َمر عَ لى ْٱلـمُسْ َتقيم ْ َ
ٱلش ْك ِل ْ َ
ُ َْ ُ ُ َ ْ َ َ
ضالع َّ
ٱلحْ َم ِر
ِ
ِ
• ث َّم أنقل أطوال أ ْ ِ
ٱ ْنطِ القاً مِنَ ٱل ُّن ْق َط ِة ْٱل َحمْرا ِء ِبٱسْ ِتع ِ ْ
كار
ْمال ٱل ِبرْ ِ
ُ
قارنُ م َ
ُحيط ْي َّ
ٱلش ْكلَي ِْن.
•أ ِ

 4أَ ْس َت ْعم ُِل ْٱلـم ِْس َط َر َة ْٱلـ ُمدَرَّ َج َة َوأَحْ ُس ُب م َ
ُحيط ُك ِّل َش ْك ٍل:

68

..... cm

..... cm

..... cm

❸يقارن المتعلم(ة) بين محيطين دون قيا�س فهو ينقل
محيط كل �شكل على م�ستقيم بوا�سطة البركار ويدرك
مبا�شرة ما هو �أكبر محيط وما هو �أ�صغر محيط.
❹ ي�ستعمل المتعلم(ة) الم�سطرة المدرجة لح�ساب محيط كل
�شكل .عملنا على �أن تكون �أطوال الأ�ضالع عدد طبيعي
من ال�سنتيمترات.
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :يتم اال�شتغال على ال�ضرب في  3و : 4
يكتب الأ�ستاذ (ة)  3بخط كبير على ال�سبورة ويقول  " :لن�ضرب  2كل مرة في العدد المعرو�ض على البطاقة".
•ي�سحب الأ�ستاذ(ة) ببطء .وفي ترتيب ت�صاعدي ،البطاقات بدءا من بطاقة العدد  .0وفي كل مرة يخرج بطاقة ي�ضيف
التالميذ "� "2إلى النتيجة ،وذلك على هذا النحو:
❒ يظهر الأ�ستاذ(ة) البطاقة  ،0فيقول المتعلمون  3 :م�ضروبة في  0ت�ساوي "0

❒ يظهر الأ�ستاذ(ة) البطاقة  ،1فيقول المتعلمون  3 :م�ضروبة في  1ت�ساوي "3
❒ يظهر الأ�ستاذ(ة) البطاقة  ،2فيقول المتعلمون  3 :م�ضروبة في  2ت�ساوي "6
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات.
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❺ينقل المتعلم(ة) محيط الم�ستطيل على الم�ستقيم الأحمر
با�ستعمال البركار .ينقل الأ�ضالع الأربعة وي�ضعها
جنبا �إلى جنب لتكوين قطعة ت�ساوي محيط الم�ستطيل
ويح�سب بالم�سطرة المدرجة طول هذه القطعة �أو ينقل
فقط الطول والعر�ض لتكوين قطعة ويح�سب طولها
وي�أخذ �ضعفه ،وهو محيط اللوحة الم�ستطيلة .ير�سخ هذا
الن�شاط مفهوم المحيط كطول.
❻يح�سب المتعلم(ة) طول ال�شريط لتزيين الطاولة
المربعة .بح�سب � 2*4أو بح�سب 2+2+2+2

� 55x4 = 220أو يح�سب .55+55+55+55

الطريقة الثانية 19+15 = 34 :و 34*2 = 68

وي�ستنتج قاعدتي ح�ساب محيط م�ستطيل وح�ساب محيط
مربع:
b
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ِّ
طار خَ َش ِب ٍّي.
 7يُري ُد دا ُو ُد َت ْزيين ُكل مِرآ ٍة ِبإِ ٍ
أَحْ ُس ُب م َ
ُحيط ُك ِّل مِرْ آ ٍة :

70 cm

ُ
ض ْلعِها 55cm
مِرْ آة م َُربَّ َعة
طول ِ

55 cm
.....................

.................................

 8أَحْ ُس ُب م َ
ُحيط ُك ِّل َح ْق ٍل ِب َطري َق َتي ِْن م ُْخ َتلِ َف َتي ِْن
اَ َّ
لطري َق ُة ْٱلولى:

اَ َّ
لطري َق ُة ٱلثّا ِن َي ُة:

21 m

19 m

69

الطريقة الأولى19+15+19+15 = 68 :

)P = 2 * ( a + b

مِرْ آة مُسْ َتطيلَة

َكي َ
طيل ِب َش ْك ٍل َبسيطٍ ؟
ْف ُي ْم ِكنُ حِ ُ
ساب مُحيطِ م َُرب ٍَّع َومُحيطِ م ُْس َت ٍ

➑ يح�سب المتعلم(ة) محيط ال�شكل الأول بطريقتين:

a

 6تُري ُد زَ ْين َُب إِ ْل َ
ض ْلعُها  2mلِ َت ْزيينِها.
طاولَ ٍة م َُربَّ َع ٍة ِ
صاق َشريطٍ َح ْو َل ِ
ول َّ
ُط َ
ٱلشريطِ .... m :
أَحْ ُس ُب:
ّ
ْ
َ
َ
اول ِة ٱلـم َُربَّ َع ِة هُ َو .... m :
مُحيط ٱلط ِ

15 m

محيط المر�آة الثانية هو  250cmلأن
70+55+77+55 = 250

�أو

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثالِ َث ُة

 5أَ َ
حاط ْت َس ْلمى ٱللَّ ْو َح َة ْٱلـم ُْس َتطيلَ َة ٱلَّتي َر َس َم ْتها ِبخَ يْطٍ أَ ْز َر َق.
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ً
ْ
قيم ٱلحْ َم ِر قِط َعة طولها هُ َو طول ٱلخَ يْطِ ٱلز َر ِق.
أرْ ُس ُم َعلى ٱلـم ُْس َت ِ
َ
َّ
َ
أحْ ُس ُب مُحيط ٱلل ْو َح ِة ..... cm :

21 m

❼ يح�سب المتعلم(ة) محيط كل مر�آة .المر�آة الأولى مربعة
فيكون محيطها هو  220cmلأن :

ِياس ْ َ
وال
ق ُ
ٱل ْط ِ
أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  3أَ ْو  4في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

a
)P= 4*(a

�أن�شطــة تقوميية � " :أ�ستثمـر"

الح�ساب الذهني :يتم اال�شتغال على ال�ضرب في  3و : 4
يكتب الأ�ستاذ (ة)  3بخط كبير على ال�سبورة ويقول  " :لن�ضرب  2كل مرة في العدد المعرو�ض على البطاقة".
•ي�سحب الأ�ستاذ(ة) ببطء .وفي ترتيب ت�صاعدي ،البطاقات بدءا من بطاقة العدد  .0وفي كل مرة يخرج بطاقة ي�ضيف
التالميذ "� "2إلى النتيجة ،وذلك على هذا النحو:
❒ يظهر الأ�ستاذ(ة) البطاقة  ،0فيقول المتعلمون  3 :م�ضروبة في  0ت�ساوي "0

❒ يظهر الأ�ستاذ(ة) البطاقة  ،1فيقول المتعلمون  3 :م�ضروبة في  1ت�ساوي "3
❒ يظهر الأ�ستاذ(ة) البطاقة  ،2فيقول المتعلمون  3 :م�ضروبة في  2ت�ساوي "6
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات.
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
اَ ْلحِصَّ ُة ٱلرّ ِابعَ ُة

َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  12أَوْ 13أَوْ 14أَوْ.15
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱلم َْك ِ

أَ سْ َت ْث ِم ُر

 1أَحْ سُبُ م َ
مال ْٱلـمِسْ َطرَ ِة ْٱلـمُدَ رَّ جَ ِة
طيل ِبٱسْ تِعْ ِ
ُحيط ْٱلـمُرَ ب َِّع َو ْٱلـمُسْ َت ِ

م ُ
طيل ه َُو..... cm :
ُحيط َْٱلـمُسْ َت ِ

ُم ْكتَسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

م ُ
ُحيط ْٱلـمُرَ ب َِّع ه َُو..... cm :

طيل َوأَحْ سُبُ م َ
ُحيط ُك ِّل وا ِح ٍد ِم ْنهُما
 2أ ُ ْك ِم ُل رَ سْ َم ْٱلـمُرَ ب َِّع َو ْٱلـمُسْ َت ِ
مال ْٱلـمِسْ َطرَ ِة ْٱلـمُدَ رَّ جَ ةِ:
ِبٱسْ تِعْ ِ

ُم ْكتَسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

ْآلـمُرَ َّب ُع

ْٱلـمُسْ َتطي ُل

ْآلـمُرَ َّب ُع

ْآلـمُسْ َتطي ُل

..... mm

..... mm

..... cm

..... cm

 3أَرْ ُس ُم مُرَ بَّعا ً م ُ
ُحيط ُه 8cm
َوأَحْ سُبُ ضِ ْلعَ ُه :

ُ
َ
ُ
قارنُ مَعَ
 4أرْ ُس ُم مُسْ َتطيالً مُحيط ُه َ 18cmوأ ِ
آخرَ  .ماذا أُالح ُ
طِ ْف َل ٍة أَ ْو طِ ْف ٍل َ
ِظ ؟

❶يح�سب المتعلم(ة) طول وعر�ض الم�ستطيل ويطبق القاعدة ويح�سب
محيط الم�ستطيل ثم يح�سب �ضلع المربع ويح�سب محيطه� .أبعاد كل
�شكل يعبر عنها بعدد �صحيح من ال�سنتيمترات.

❷ يكمل المتعلم(ة) ر�سم كل مربع وم�ستطيل ويح�سب قيا�س الأبعاد
بالم�سطرة المدرجة ويح�سب كل محيط.
❒ �ضلع المربع الأول هو  25mmومحيطه �إذن هو. 100mm
❒طول الم�ستطيل الأول هو  45mوعر�ضه هو  25mوبالتالي
محيطه هو  140mmلأن  25+45 = 70و 2*70 = 140

❒ �ضلع المربع الثاني هو  3cmومحيطه �إذن هو 12cm
ُم ْكتَسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

❒طول الم�ستطيل الثاني هو  5cmوعر�ضه هو � 2cmإذن محيطه هو

.14cm

❸ ير�سم المتعلم(ة) مربعا محيطه هو  12cmويح�سب �ضلعه.
70

يمكن ح�ساب ال�ضلع دون ر�سم المربع لكن من خالل الر�سم �سيكت�شف
المتعلمون �أنهم ر�سموا نف�س المربع بغ�ض النظر عن و�ضعه في ال�شبكة
التربيعية ويقارنون �ضمنيا فيما بعد بالن�شاط  4جانبه.
❹ير�سم المتعلم(ة) م�ستطيال محيطه  .18cmيكت�شف المتعلم(ة)
�أن طفال �آخر ر�سم م�ستطيال مخالفا لما ر�سمه هو .المق�صود من
الن�شاط هو هذا االكت�شاف لأن هناك عدة حلول:

 18=2*9و 9=1+8و9=2+7
 9=3+6و � 9=4+5إذن الحلول المختلفة هي:
1

8

6

7
2

5

3

4

لم ن�ستعمل هنا �سوى عدد �صحيح من ال�سنتيمترات في حالة ا�ستعمال
المليمتر كوحدة للقيا�س �سنجد عددا �أكبر من الحلول.
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�أن�شطــة داعمة � " :أمترن من جديد"

الح�ساب الذهني :يتم اال�شتغال على ال�ضرب في  3و : 4
يكتب الأ�ستاذ (ة)  3بخط كبير على ال�سبورة ويقول  " :لن�ضرب  2كل مرة في العدد المعرو�ض على البطاقة".
•ي�سحب الأ�ستاذ(ة) ببطء .وفي ترتيب ت�صاعدي ،البطاقات بدءا من بطاقة العدد  .0وفي كل مرة يخرج بطاقة ي�ضيف
التالميذ "� "2إلى النتيجة ،وذلك على هذا النحو:
❒ يظهر الأ�ستاذ(ة) البطاقة  ،0فيقول المتعلمون  3 :م�ضروبة في  0ت�ساوي "0

❒ يظهر الأ�ستاذ(ة) البطاقة  ،1فيقول المتعلمون  3 :م�ضروبة في  1ت�ساوي "3
❒ يظهر الأ�ستاذ(ة) البطاقة  ،2فيقول المتعلمون  3 :م�ضروبة في  2ت�ساوي "6
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات.
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶ يهدف هذا الن�شاط �إلى دعم ا�ستعمال قاعدة
ح�ساب محيط م�ستطيل وذلك باقتراح الطريقة
مرة�أخرى ،وتطبيقها على ثالث م�ستطيالت.

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

اَ ْلحِصَّ ُة ٱ ْلخامِسَ ُة

أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  3أَ ْو  4في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة .
ِ
ب ِّ
ٱلذهْ نِيِّ رَ ْق َم 18
َوأ ُ ْن ِج ُز َورَ َق َة ْٱلحِسا ِ

أَ َتمَرَّ نُ مِنْ جَ دي ٍد

طيل ٱسْ َتعْ َم َل ْ
ت َخديجَ ُة
 1لِحِسا ِ
ب مُحيطِ ْٱلـمُسْ َت ِ
َّ
َ
َ
َّ
:
ة
ي
ل
ا
ت
ٱل
ة
ٱلطري َق
ِ
َ
6+3=9

3 cm

9 x 2 = 18
م ُ
طيل ه َُو18cm :
ُحيط ْٱلـمُسْ َت ِ
ٱلطري َق َة ن َْفسها لِحِ ساب مُحيطِ ُك ِّل م ُْس َتطيل وأَم َ ُ
أَ ْس َت ْعم ُِل َّ
ْل ْٱل َج ْد َو َل:
َ
ٍ َ
ِ

6 cm

اَ ْلـمُسْ َتطيل ُ
ا َْلَ َّول ُ
اَل ّثاني
اَل ّثال ُ
ِث

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

❷ يقر�أ المتعلم(ة) ن�ص الم�س�ألة ويح�سب محيط
الغرفة الذي هو  16mلأن  5+3=8و2 *8=16

ثم ينق�ص من هذا الطول مدخل الغرفة الذي هو 1m

في�صبح الطول الذي �سيغطي بالزليج هو . 15m

9cm
15cm
50cm

5cm
7cm
30cm

..................
..................

..................

..................

..................

ٱلزلّيج ْٱلحائِطِ يِّ  : 60dhأَحْ سُبُ َّ
ُ َ
ٱلثمَنَ ٱلَّذي سَ ُت َؤدّي ِه َز ْي َنبُ
َ 2ي ْبل ُغ ثمَنُ ِم ْت ٍر وا ِح ٍد مِنَ َّ ِ
5m
لِ َ
حاط ِة ُغرْ َفتِها.
3m
مَدْ َخل

َأت ََذ َّك ُر

1m
m

4

مُحي ُط ٱ ْلـمُرَ ب َِّع ه َُو P = 4 x c :
c

2c

3 cm

cm

مُحي ُط هَذا ٱل َ
وال أَضْ العِ هِ.
ش ْك ِل ه َُو مَجْ مو ُع أَ ْط ِ
ٱلمُحي ُط ه َُو ِ 20cmلَنَ 20 = 3 + 2 + 4 + 5 + 6

َطيل هو P = 2 x ) L + l ( :
مُحي ُط ٱ ْلـمُسْ ت ِ
L
l

َّ
ٱلزلّي ُج

5 cm

يبلغ ثمن الزليج  60dhللمتر الواحد والثمن الذي
�سي�ؤديه مهدي لإحاطة غرفته هو  950dhلأن
60 *15=950

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

طولُ ُه

ض ُه
عَ رْ ُ

نِصْ فُ مُحيطِ ِه

مُحي ُط ُه
..................

6 cm

c

َطيل  Périmètre d’un rectangle :مُحي ُط مُرَ ب ٍَّع Périmètre d’un carré :
مُحي ُط مُسْ ت ٍ

مُحي ُط َه ِذ ِه ٱ ْلحَ دي َق ِة ه َُو طول ُ
ٱ ْلحَ ب ِْل ٱ َّلذِي يُحي ُط ِبها

71

�أتذكر:ي�ضم هذا الركن تذكير بمفهوم المحيط بالن�سبة لم�ضلع �أي �شكل �أ�ضالعه قطع م�ستقيمة وكذلك بالن�سبة ل�شكل
عبارة عن حديقة محيطها خط منحني.
كما ي�ضم قاعدة ح�ساب محيط مربع �ضلعه:
وقاعدة ح�ساب م�ستطيل طوله وعر�ضه
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(P=2*(a+b

ا ََّلد ْر ُس 15

الق�سمة  :ح�ساب اخلارج امل�ضبوط

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية

يندرج مو�ضوع الق�سمة �ضمن برنامج ال�سنة الثالثة ،حيث �سيتمكن الأطفال من ح�ساب الخارج والباقي،
ويتعرفون التقنية االعتيادية للق�سمة� .أما فيما يتعلق بالأن�شطة الموالية فيقت�صر على التعرف على بع�ض الو�ضعيات
المتعلقة بالق�سمة ،حيث يتم التعامل مع و�ضعيات يقت�ضي تناولها ا�ستعمال الق�سمة ويتم حلها اعتماد ال�ضرب ،ذلك �أن
الأطفال يتمكنون من حل م�سائل حول التوزيع والتقا�سم بالت�ساوي باللجوء �إلى �إجراءات تجريبية تعتمد من جهة �أولى
على تمثلهم للو�ضعية المقترحة .وترتكز من جهة �أخرى على تمكنهم من العمليات الثالث الأخرى �أي الجمع والطرح
وال�ضرب .من المهم �أن يواجه الطفل و�ضعيات التوزيع والتقا�سم قبل اكت�ساب تقنية العملية التي يتم اللجوء �إليها لحل
مثل هذه الو�ضعيات �أي الق�سمة .غير �أن الإجراءات التي يلج�أ �إليها الأطفال تتوقف على عدة متغيرات منها توفر
الأ�شياء التي �ستخ�ضع للتوزيع �أو التقا�سم �أو انعدامها ،و�إمكانية نقل هذه الأ�شياء .وهكذا تتمحور الأن�شطة المرتبطة
بتقريب مفهوم الق�سمة حول نوعين من الو�ضعيات.
النوع الأول :تتمثل الو�ضعيات من هذا النوع في و�ضعيات يتم خاللها توزيع مجموعة �أ�شياء بالت�ساوي على علب
ت�سع عددا محددا من عنا�صر الأ�شياء الموزعة .ويتم البحث عن عدد العلب التي يمكن مل�ؤها ،تنتهي عملية التوزيع
عندما ي�صبح عدد الأ�شياء غير الموزعة �أ�صغر من عدد العنا�صر في كل علبة .مثال عند توزيع  49بي�ضة على حامالت
البي�ض من نوع  ،6ينتهي التوزيع عندما ي�صبح عدد البي�ضات المتبقية �أ�صغر من .6
في مواجهة مهمة البحث يبلور الأطفال طرقا للحل تتمثل في الغالب في الطرح المتكرر �أو الجمع المتكرر.
الطرح المتكرر :لحل هذا النوع من الم�سائل ي�ضع الأطفال  6بي�ضات في حاملة البي�ض الأولى ،ثم ي�ضعون للمرة
الثانية  6بي�ضات في الحاملة الثانية ،وهكذا �إلى �أن يتبقى لديهم عدد �أ�صغر من  6بي�ضات ،ويمكن التمثيل لهذه الو�ضعية
بعدة �أ�شكال منها:
1

7-6

7

13-6

13

19-6

19

25-6

25

31-6

31

37-6

37

43-6

43

49-6

49

الجمع المتكرر:
48

6×8

42

6×7

30

36

6×5

6×6

يمكن التمثيل لهذه الو�ضعية ب�شكل �آخر:

24

6×4

18

6×3

49 = (6 × 8) + 1

12

6×2

6

6×1

0

0000000000000000 0
0000000000000000
0000000000000000
6 6 6 6 6 6 6 6 1

49 = (6 × 8) + 1
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كما يمكن ترجمة الو�ضعية في جدول كالآتي:
عدد البي�ضات الموزعة

0

6

12

18

24

30

36

42

48

عدد حامالت البي�ض

0

1

2

3

4

5

6

7

8

عدد البي�ضات المتبقية

49

43

37

31

25

19

13

7

1

النوع الثاني :يقت�ضي النوع الثاني من الو�ضعيات تقا�سم مجموعة �أ�شياء بالت�ساوي بين عدد من الأ�شخا�ص ،ويتم
البحث عن عدد الأ�شياء التي �سيح�صل عليها كل �شخ�ص (ح�صة كل �شخ�ص من عملية التقا�سم) ولحل هذا النوع من
الم�سائل يوزع الأطفال الأ�شياء واحد بواحد لعدة مرات ،وهو ما يمكن التمثيل له بالطريقة التالية :لتوزيع  26قر�صا على
� 4أطفال.
00

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

يح�صل كل طفل على � 6أقرا�ص ويبقى قر�صان وعلى م�ستوى الكتابة:
26 = 2 + 6 + 6 + 6 + 6
26 = ( 4 × 6 ) + 1

االمتدادات
�أهداف التعلم
التعلمات ال�سابقة
• تعرف مفهوم الق�سمة من خالل •يح�سب الخارج الم�ضبوط بتوظيف ح�ساب خارج ق�سمة عدد مكون من
تقنيات و�سيطية  :الجمع المتكرر �أو رقمين على عدد مكون من رقم
و�ضعيات التوزيع بالت�ساوي
الطرح المتكرر ،الم�ستقيم العددي ،واحد.
• تعرف ال�ضرب
التوزيع بالت�ساوي.

�أن�شطة البناء والرتيي�ض
الن�شاط الأول  :التوزيع بالت�ساوي

اللوازم ال�ضرورية :علب طبا�شير� ،أقرا�ص �أو كلل �أو �أحجار.
�صيغة العمل :ينجز الن�شاط في مجموعات من � 4أو � 5أفراد.

تدبير الن�شاط :

تتوفر كل مجموعة على اللوازم التي تمكنها من توزيع  70قر�ص.

تتوفر كل مجموعة على اللوازم التي تمكنها من توزيع  70قر�صا على  6علب �صغيرة ب�شكل ي�سمح بو�ضع العدد نف�سه من
الأقرا�ص في كل علبة.
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تنجز كل مجموعة عملية التوزيع ويدون المقرر ترجمة االجراءات التي تم اللجوء �إليها على �شكل كتابة ريا�ضياتية
تمثل عملية التوزيع.
تقدم كل مجموعة نتائج عملها وتناق�ش جماعة ليتم التو�صل �إلى خال�صة تركيبية للطرق المتبعة في التوزيع ،ويتم
تمثيل الكتابات على ال�سبورة6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+4 :
22-6=16

34-6=28 28-6=22

40-6=34

46-6=40

52-6=46

58-6=52

64-6=58

70-6=64

10-6=4

16-6=10

يتبين �أنه ينق�ص قر�صان للتمكن من توزيع � 6أقرا�ص على كل علبة ،و�أنه تبقى � 4أقرا�ص �إذا وزعنا � 10أقرا�ص على كل
علبة عند االنتهاء من التوزيع ت�ستعمل الكتابة ال�ضريبية للتحقق من نجاعة االجراءات المتبعة.
70 = (6*11) + 4
الن�شاط الثاني  :البحث عن عدد العلب التي ينبغي توفيرها لتوزيع  85كلة بو�ضع  7كلل في كل علبة.
ينجز الن�شاط جماعة ،وذلك بعر�ض طريقة التوزيع من قبل �أحد الأطفال �أمام باقي زمالئه ،وتمثيل الإجراء المتبع
بوا�سطة كتابة ريا�ضياتية من طرف طفل �آخر ،ويناق�ش الإجراء المتبع والتمثيل المعتمد.
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :يتم اال�شتغال على :
• ال�ضرب في  6و. 7
• الطرح �إلى حدود 18-9
• كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على الجمع �إلى حدود 9+9؛
يطلب الأ�ستاذ �أو الأ�ستاذة من الأطفال قراءة عنوان
الدر�س (بال�صفحة  )116والمهارات والقدرات الم�ستهدفة
منه ،وبعد ذلك يذكرهم بنتائج �أن�شطة الح�صة الأولى
لربطها ب�أن�شطة الح�ص�ص الموالية على �ضوء هذه المهارات
والقدرات .ثم يطالبهم بقراءة كل ن�شاط على حدة ويت�أكد
من فهم المطلوب بوا�سطة طرح بع�ض الأ�سئلة حول الن�ص
وحول التمييز بين المعطيات وما يطلب �إنجازه.
وحينئذ ينجز العمل فرديا على الكرا�سة ،وموازاة مع
ذلك ي�ساعد الأ�ستاذ �أو الأ�ستاذة الأطفال الذين يواجهون
�صعوبات ،وفي الأخير يتم الت�صحيح جماعيا وتدون
النتائج على ال�سبورة.
❶يتابعون العمل الذي بد�أه � 3أطفال لتوزيع  35كلة على
 7علب �صغيرة ،وح�ساب عدد العلب الالزمة ،وقد
بد�أ عمر ح�سابه بر�سم العدد الكلي للكلل و�إحاطة  7كلل
بخــط مغلق.
�أما �سارة فبد�أت ح�سابها بتحديد عدد الكلل في العلب وعدد
العلب �إذا كان عدد الكلل في العلب هو  7فعدد العلب هو 1
و�إذا كان عدد الكلل هو  14فعدد العلب هو .2
ح�ساب �أيمن تمثل في ح�ساب عدد العلب المملوءة وعدد
الكلل المتبقية.
فعند ملء علبة واحدة يكون عدد الكلل المتبقية هو :
 35-7=28وعند ملء العلبة الثانية يكون عدد الكلل المتبقية
هو  28-7=21 :وهكذا...
❷ ي�ستعملون �أقالما من � 6ألوان ويلونون �أكبر عدد ممكن
من الأقرا�ص والح�صول على العدد نف�سه من كل لون.
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اَلدَّ ْر ُس 15

بوط
اَ ْل ِق ْس َم ُةِ :ح ُ
خار ِج ٱ ْل َم ْض ِ
ساب ٱ ْل ِ

La division : calcul du quotient exact

َت ْقدي ُم ٱ ْلق ِْس َم ِة

َه َد ُ
ف التَّ َعلُّمِ :

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

َ
َض َ
خارجَ ٱ ْلم ْ
ِيات وَ سيطِ َّيةٍ :اَ ْلجَ مْ عُ ٱ ْل ُم َت َك ِّر ُر
بوط ِب َتوْ ِ
ظيف ِت ْقن ٍ
أحْ سُ ُب ٱ ْل ِ
أَ ِو َّ
ٱلطرْ حُ ٱ ْل ُم َت َك ِّر ُر أَ ِو اَ ْلم ُْس َتقي ُم ٱ ْل َع َدد ُِّي أَ ِو اَل َّتوْ زيعُ ِبٱل َّتساوي

أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  6أَ ْو  7في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

أَ ْك َتشِ فُ َو أَ َتمَرَّ نُ

ُ
َ
َ
ساب َع َد ِد ْٱلعُلَ ِب ٱلَّتي َس َيمْلَؤونَها ِب ُكلَ ٍل َع َددُها
تابعُ ْٱل َع َم َل ٱلَّذي َبدَأ ُه ُك ُّل طِ ْف ٍل أ ْو طِ ْفلَ ٍة لِحِ ِ
 1أ ِ
َ ،35و َذل َِك ِب َو ْ
ض ِع ُ 7كلَ ٍل في ُك ِّل عُ ْل َبةٍ ،أُ ْكم ُِل:
َطري َق ُة عُ َم َر

َطري َق ُة أَ ْي َمنَ

سار َة
َطري َق ُة َ
عَ َد ُد ْٱلعُلَ ِب عَ َد ُد ْٱل ُكلَ ِل في ْٱلعُلَ ِب

7 = ....

عَ َد ُد ْٱلعُلَ ِب عَ َد ُد ْٱل ُكلَ ِل في ْٱلعُلَ ِب

1

7

1

35 - 7 = 28

2

7 + 7 = 14

2

28 - 7 = ....

3

14 + 7 = 21

..

- 7 = ....

....

..

+ 7 = ....

....

..

- 7 = ....

....

..

+ 7 = ....

....

..

- 7 = ....

....

35

35 = 7 x ....

ُ
َ
َّ ْ َ
َ
َ 2
ُ َْ
راص مُلَ َّو َن ٍة
راص لِ َك ْي أَحْ ُ
ص َل َعلى أ ْق ٍ
الم ِمنْ أ ْل ٍ
وان م ُْخ َتلِ َف ٍة َوألَ ِّونُ ُكل ٱل ْق ِ
أ ْس َت ْعمِل  6أق ٍ
س ْٱل َع َد ِد ِمنْ ُك ِّل لَ ْو ٍن.
ِبن َْف ِ
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=6

=x6

�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :يتم اال�شتغال على :
• ال�ضرب في  6و. 7
• الطرح �إلى حدود 18-9
• كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على الجمع �إلى حدود 9+9؛
اَ ْلقِسمة عَ لى عَ دَ ٍد مِنْ رَ ْق ٍم وا ِح ٍد

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثالِ َث ُة

أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  6أَ ْو  7في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

َراه َم لِ ْل ِب َ
واح َد ِة َفجَ مَعَ ِ 30درْ هَ ماً.
 3باعَ ٱلسّ ْالك ِب
ٍ
طاق ِة ْٱلبَري ِديَّ ِة ْٱل ِ
طاقات بَري ِدي ًَّة ِب َثم َِن  5د ِ
طاقات ٱلَّتي باعَ ها السّ ْالك؟
َك ْم عَ َد ُد ْٱل ِب
ِ
لطري َق ُة ْٱلولى  :اَ َّ
اَ َ
لطرْ حُ ْٱل ُم َت َكرِّ رُ

-

5

-

5

-

25

20
5

-

-

0

اَ َ
لطري َق ُة ٱلثا ِن َي ُة  :اَلتَّ ْوزيعُ ِبٱلتَّساوي

30
5
25

أَ ْطرَ ُح ُك َّل مَرَّ ٍة  5حَ ّتى أَحْ ُ
ص َل عَ لى 0
ت ٱلَّتي َطرَ حْ ُ
ت فيها .5
أَ ُع ُّد عَ دَ دَ ْٱلمَرّ ا ِ
-3 0 5

َ
خاص
 4خَ َّ
ص َ
ص غا ِن ٌم  20دِرْ هَ ماً لِ َت ْوزيعِها ِبٱلتَّساوي َعلى  4أ ْش ٍ
َعلى َ
ص ُل ُك ّل ِم ْ
؟
م
ه
ن
ي
س
م
ك
ُ
َحْ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
أحْ ُس ُب
= 20 4

. .
4
.

.

- 4

.

=4

20

20 4

بالن�سبة للطرح المتكرر يتم التوزيع عبر مراحل نطرح 5

راص في ُك ِّل
َلدَ يْنا  30قُرْ صا ً َو 5أَ ْق ٍ
مَجْ موعَ ةٍ.
=5

-

يقر�أ المتعلم(ة) ن�ص الم�س�ألة  " :باع �أحمد بطائق بثمن 5

دراهم لبطاقة ال�صورة الواحدة فجمع  30درهما .كم عدد
ال�صور التي باعها �أحمد؟.

-

12
4
. .

➌ في هذا الن�شاط يوظف المتعلم تقنيات و�سيطية لح�ساب
الخارج الم�ضبوط ،من قبل الطرح المتكرر والتوزيع
�إ�ضافة �إلى و�ضع التقنية االعتيادية.

-

16
4
12

-

أَو

من  30وتبقى  25ثم نطرح  5من  25وتبقى  20نطرح  5من
 20وتبقى  15يتكرر طرح  5من الباقي �إلى �أن نح�صل على
 0ونعد عدد المرات التي تم فيها طرح  5وهو  6مرات
فتكتب . 5÷30 =6 :

30

20 4

20
4
16

-

سَ يَحْ ُ
ص عَلى  ........دَ را ِه َم
ص ُل ُك ُّل َش ْخ ٍ

73

❹ يحل المتعلم(ة) م�س�ألة ب�سيطة با�ستعمال الطرح المتكرر
وو�ضع و�إنجاز التقنية 20÷ 4 = ...
" خ�ص�ص طارق  20درهما لتوزيعها بالت�ساوي على 4

�أ�شخا�ص على كم �سيح�صل كل منهم؟
➀ 20 - 4 = 16 ➁ 16 - 4 = 12 ➂ 12 - 4 = 8
➄4- 4=0

➃8- 4=4

20 ÷ 4 = 5
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�أن�شطــة تقوميية � " :أ�ستثمر"

الح�ساب الذهني :يتم اال�شتغال على :
• ال�ضرب في  6و. 7
• الطرح �إلى حدود 18-9
• كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على الجمع �إلى حدود 9+9؛
❶ يقر�أ المتعلم(ة) ن�ص الم�س�ألة المقترحة  " :وزع � 8أطفال
فيما بينهم بالت�ساوي � 32شكالطة"
ويقر�أ �أي�ضا جدول التوزيع ويكمل ملء الجدول بكتابة عدد
ال�شكالطات المتبقية بعد كل توزيع� ،أو عدد ال�شكالطات
الموزعة� ،أو عدد ال�شكالطات لكل طفل.
بعد التوزيع الأول يتم توزيع � 8شكالطات على � 8أطفال
ليح�صل كل طفل على �شكالطة واحدة .وتبقى � 24شكالطة

اَ ْلحِصَّ ُة ٱلرّ ِابعَ ُة

أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  6أَ ْو  7في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

أَ سْ َت ْث ِم ُر

ش ُك َ
فال فيما َب ْي َن ُه ْم ِبٱل َّتساوي ُ 32
الط ًة.
َ 1و َّزعَ  8أَ ْط ٍ
ُ
زيع
أ ْك ِم ُل جَ دْ َو َل ٱل َّت ْو ِ
ت
ت
عَ دَ ُد ٱل ُّش ُكالطا ِ
عَ دَ ُد ٱل ُّش ُكالطا ِ
ت ٱلَّتي
عَ دَ ُد ٱل ُّش ُكالطا ِ
ْٱلم َُو َّزعَ ِة
لِ ُك ِّل طِ ْف ٍل
أَ َخ َذها ُك ُّل طِ ْف ٍل هِيَ :
8
1

32 - 8 = 24

2

8 + 8 = 16

24 - 8 = 16

.....

16 + 8 = . . . . .

16 - . . . . = . . . .

.....

+ .... = ....

.......................

ت ْٱل ُم َت َب ِّق َي ِة
عَ دَ ُد ٱل ُّش ُكالطا ِ
هِيَ ....................... :

❷ يملأ المتعلم(ة) الجدول لح�ساب عدد حامالت البي�ض
المملوءة بعد �أن رتب عادل  120بي�ضة في حامالت البي�ض
من نوع.12
➌ ي�ستعمل المتعلم(ة) �أي�ضا جدوال وا�ستعمال الجمع المتكرر
والطرح المتكرر والإجابة عن ال�س�ؤال لحل الم�س�ألة الآتية:
�أراد � 36شخ�صا عبور نهر بوا�سطة قارب ت�صل حمولته
�إلى � 9أ�شخا�ص �إ�ضافة �إلى �صاحبه.
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ت
عَ دَ ُد ٱل ُّش ُكالطا ِ
ْٱل ُم َت َب ِّق َي ِة

- .... = ....

....

84
3
.......

= 12

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

120 108 96
2

1

0

ت
عَ دَ ُد ْٱل َبيْضا ِ
ت
عَ دَ ُد حامِال ِ
ْض ْٱل َم ْملو َء ِة
ْٱل َبي ِ

120

 3أَرادَ َ 36ش ْخصا ً عُبورَ َنه ٍْر ِبواسِ َط ِة قارَ ٍ
خاص إِضا َف ًة إِلى
ب َتصِ ُل حُمو َل ُت ُه إِلى  9أَ ْش ٍ
صاح ِِبهِ .أ ُ ْك ِم ُل َم ْل َء ْٱلجَ دْ َو ِل لِمَعْ ِر َف ِة
َ
ْ
َّ
ْ
ُ
خاص ٱلذينَ
عَ دَ د ٱلش ِ
خاص ْٱلباقينَ
عَ دَ ُد ْٱلَ ْش ِ
ت ٱلالّ ِز َمةِ:
يَعْ بُرونَ ٱل َّنهْرَ
عَ دَ ِد ٱلرَّ حَ ال ِ
.......

74

=9

36

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

....

ْض،
 2رَ َّتبَ عا ِد ٌل َ 120بيْضَ ًة في حامِال ِ
ت ْٱل َبي ِ
ْض ْٱل َم ْملو َءةِ.
أَحْ سُبُ عَ دَ دَ حامِال ِ
ت ْٱل َبي ِ
َوأَمْ َل ُ ْٱلجَ دْ َو َل َوأ ُ ْك ِم ُل ْٱلكِتا َب َة.

32 - 8 = 24

في التوزيع الثاني يتم توزيع � 8شكالطات على � 8أطفال
ليح�صل كل طفل على �شكالطة ثانية .ويبقى � 16شكالطة.

ُم ْك َتسَ بٌ

اَلرِّ حْ َل ُة ْٱلولى

9

36 - 9 = 27

اَلرِّ حْ َل ُة ّ
ٱلثا َ ِن َي ُة

9 + 9 = 18

27 - 9 = 18

اَلرِّ حْ َل ُة ٱلثالِ َث ُة

+ 9 = ....

....

- 9 = ....

....

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

�أن�شطــة داعمة � " :أمترن من جديد"

الح�ساب الذهني :يتم اال�شتغال على :
• ال�ضرب في  6و. 7
• الطرح �إلى حدود 18-9
• كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على الجمع �إلى حدود 9+9؛
اَ ْلحِصَّ ُة ٱ ْلخامِسَ ُة

أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  6أَ ْو  7في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ
ب ِّ
ٱلذهْ نِيِّ رَ ْق َم 19
َوأ ُ ْن ِج ُز َورَ َق َة ْٱلحِسا ِ

أَ َتمَرَّ نُ مِنْ جَ دي ٍد

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

 1أَ ْك ُتبُ قِسْ م ًَة مُناسِ ب ًَة لِ ُك ِّل َن َ
موذ ٍج َوأ ُ ْك ِم ُل ُك َّل كِتا َب ٍة
12
- 6
6

6
6
0

=

.......

24
12
12

12
12
0

-

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

36
12
24

.......

=

.......

.......

=

.......

اَ ْلجَ دْ َول ُ

x

.......

18
24

.......

.......

.......

=

.......

.......

.......

=

.......

.......

x

.......

.......

=

.......

.......

.......

=

.......

x

.......
.......

ْض مِنْ َن ْو ِع  6ٱ َّلتي ُي ْمكِنُ َم ْلؤُ ها ِ
ت َوسيطِ ي ًَّة َوأَحْ سُبُ عَ دَدَ حامِال ِ
أَسْ َتعْ ِمل ُ ِت ْقنِيا ٍ
ب َ 24بيْضَ ةٍ.
ت ٱ ْل َبي ِ
عَ دَ ُد حامِال ِ
ْض ٱ ْلمَمْ لوءَ ِة
ت ٱ ْل َبي ِ

1

ت في ٱ ْلحامِال ِ
عَ دَ ُد ٱ ْل َبيْضا ِ
ت

6

6=4

6
6
12

12

+

+6

18

اَ ْلمُسْ تَقي ُم ٱ ْلعَ دَ دي

24

2

3

24

6-6=0

12 - 6 = 6
ا َّ
ح ٱ ْل ُم َت َكرِّ ُر
َلطرْ ُ

6
6
0

0
+6

6

18

4

18 + 6 = 24 12 + 6 = 18 6 + 6 = 12

18 - 6 = 12 24 - 6 = 18

اَ ْلجَ مْ ُع ٱ ْل ُم َت َكرِّ ُر

+6

8

6

.......

12
36

عَ دَ ُد ٱ ْل َبيْضا ِ
ت ٱ ْل ُم َت َب ِّق َي ِة
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

10

9

7

=

5

4

3

2

1

0

لح�ساب الخارج الم�ضبوط بتوظيف الجمع المتكرر
والطرح المتكرر والم�ستقيم العددي والتوزيع بالت�ساوي
ويكمل كتابة كل ق�سمة �أو كتابة �ضريبة تعبر عن التمثيل.

48
-

-

-

َأت ََذ َّك ُر

18
6
12
.......

24
6
18

❶ يالحظ المتعلم(ة) تمثيالت مختلفة.

12

-

18
6
12

12

-

- 6

6

24
6
18

-

6
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�أتذكر  :يمكن ا�ستعمال تقنيات و�سيطة لح�ساب الخارج الم�ضبوط من ا�ستعمال الجدول �أو الجمع المتكرر �أو الطرح
المتكرر �أ و الم�ستقيم العددي.
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ا ََّلد ْر ُس 16

الأعداد الك�رسية  :تقدمي قراءة وكتابة

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
في �إطار التدرج داخل مجال الأعداد والح�ساب يتم تقديم الأعداد ال�صحيحة ح�سب تدرج الأعداد من رقمين
بالم�ستوى الأول ثم تقديم الأعداد من � 3أرقام بالم�ستوى الثاني فالأعداد من � 4أرقام بالم�ستوى الثالث ليتم االنتقال
�إلى تقديم الأعداد الك�سرية بالم�ستوى الثالث يتم تقديم الأعداد الع�شرية بالم�ستوى الرابع.
في الواقع يفهم المتعلم (ة) من خالل حياته اليومية مفهوم التوزيع بالت�ساوي ومفهوم الإن�صاف .فكل الأ�سر تلج�أ
في غالب الأحيان �إلى التوزيع  :توزيع حلويات على �شكل دائري �أو مربع �أو م�ستطيل �أو غيره � .أو توزيع بيتزا
مثال �إلى جزءين �أو � 3أجزاء �أو � 6أجزاء �أو � 8أجزاء  ،فالطفل يعتبر التوزيع تق�سيما لفطيرة مثال �إلى �أجزاء مت�ساوية
ح�سب عدد الأ�شخا�ص المعنيين بالق�سمة �أو التوزيع.
الإن�صاف  :عند توزيع �أكلة �أو غيرها على �أطفال مثال ،غالبا مايحتج �أحدهم باعتبار ن�صيبه من الأكل هو �أ�صغر
من باقي الح�ص�ص .فالأطفال ي�ستطيعون التمييز بين الأجزاء المت�ساوية والأجزاء غير المت�ساوية و�أن التوزيع فيه
�إن�صاف للجميع �أو لي�س فيه �إن�صاف.
فالتوزيع بالت�ساوي والإن�صاف هما �أ�سا�س الق�سمة والأعداد الك�سرية.
الأطفال يفهمون معنى العدد الك�سري  :جزء من كل �أجزاء من الوحدة .وهكذا فالعدد الك�سري
يعني �أن
الوحدة (الكل)  1مق�سمة �إلى � 3أجزاء مت�ساوية  .الوحدة �أو الكتل تمثل "�شيئا واحدا" كحلوى �أو بيتزا �أو فطيرة  .العدد
الك�سري ي�شير �إلى العالقة بين الوحدة (الكل) والأجزاء المت�ساوية  .ذلك �أن الك�سر لي�س معنى �إذا كانت الوحدة
مجهولة.
�إن مكت�سبات المتعلم(ة) في مجال الأعداد ال�صحيحة الطبيعية �ست�سهل اال�شتغال على الأعداد الك�سرية كما �ستعوق
هذا اال�شتغال .ينبغي �أن يدرك ب�أن الأعداد الك�سرية هي �أحيانا م�شابهة للأعداد ال�صحيحة .ولكن �أحيانا �أخرى هي
مختلفة عنها .بالن�سبة للأعداد ال�صحيحة فعندما �أعد �إلى  3ف�إنني �أعد وحدة ،وحدتان ،و 3وحدات .عندما �أعد الك�سور
�إلى �أعد ريع  ،ربعان� 3 ،أرباع .الإختالف الوحيد المالحظ يتجلى على م�ستوى الوحدة الم�ستعملة في العد.
تبقى الإ�شارة �إلى �أن تحديد موقع عدد ك�سري على م�ستقيم عددي �سي�ساعد المتعلم على اكت�ساب مفهوم العدد
الك�سري.
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التعلمات ال�سابقة
الأعداد من � 0إلى 9999

�أهداف التعلم

االمتدادات

✺يتعرف الك�سور(
)ك�أجزاء مت�ساوية العلمليات على الأعداد
الك�سرية
من الوحدة ،ويقر�أها ويكتبها باحلروف؛
✺يتعرف علىك�سور ب�سيطة متثل عدة �أجزاء مت�ساوية من
الوحدة باعتماد النمذجة( ،تلوين ر�سوم مبيانية).

�أن�شطة البناء والرتيي�ض
ت�ستثمر �أغلب الأوقات في �شرح الك�سور ،للت�أكد من �أن المتعلم(ة) يفهم كيف ي�ستعمل هذه الأعداد في و�ضعيات
ملمو�سة وبالأخ�ص ،كيف يتم تمثيل الأعداد الك�سرية بوا�سطة نماذج ب�صرية مثل الدوائر لتمثيل البيتزا �أو الحلوى ثم
الم�ستطيالت �أو المربعات لتمثيل الكعكات وال�شكوالطة وغيرها.
يتم ا�ستعمال ذوات الأ�شياء وتق�سيم كل �شيء يكون في الغالب �أكلة مثل خبزة ( رغيف دائري)مثال �إلى �أجزاء مت�ساوية.
و�إذا تعذر �إح�ضار ذوات الأ�شياء يكتفي الأ�ستاذ(ة) با�ستعمال الر�سوم .المهم �أن تتم م�ساعدة المتعلم(ة) على �إدراك
داللة كتابة العدد الك�سري مثال ثلث البيتزا يعني �أن البيتزا مق�سمة �إلى � 3أجزاء مت�ساوية.
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :يتم اال�شتغال على :
• ال�ضرب في  8و. 9
• الطرح �إلى حدود 18-9
• كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على الجمع �إلى حدود 9+9؛
❶انطلقنا في تقديم الك�سور من و�ضعية م�ألوفة لدى
المتعلمين ،تتعلق هذه الو�ضعية بتق�سيم �أكلة بيتزا بين
� 4أطفال ب�شكل مت�ساوي .يعرف المتعلمون �أن ن�صيب
كل واحد هو الربع ،بنطقون بهذه الكلمة ويدركون
معناها لكن ال يعرفون كتابتها بالأرقام .تقدم لهم هذه
الكتابة حيث العدد  1ي�شير �إلى الوحدة �أي الكل (في
هذه الحالة البيتزا كاملة غير منقو�صة) و 4ت�شير �إلى
عدد الأجزاء التي ق�سمت �إليها البيتزا .يتم ا�ستثمار
هذه المكت�سبات الأولية ،التي ح�صل عليها المتعلم(ة)
في محيطه ،ونقلها �إلى و�ضعيات م�شابهة ا�ستعملنا فيها
�أقرا�صا على منوال البيتزا وقمنا في البداية بتلوين جزء
واحد .يقوم المتعلم(ة) بكتابة الك�سر الذي يمثل كل ر�سم
وذلك بكتابة  1في الب�سط (العدد فوق الخط) وكتابة عدد
�أجزاء الوحدة (القر�ص في هذه الحالة) في المقام (العدد
تحت الخط) .ثم بعد ذلك اقترحنا �أقرا�صا مق�سمة �إلى
عدد مت�ساوي من الأجزاء وكتبنا ك�سرا منا�سبا بجانب
كل قر�ص .يقوم المتعلم(ة) بتلوين ما يمثله كل ك�سر في
كل حالة واقترحنا كذلك م�ستطيال مق�سما �إلى � 4أجزاء
مت�ساوية وبجانبه الكتابة ويقوم المتعلم بتلوين ما يمثله
الك�سر في الم�ستطيل .تعمدنا تقديم �شكل مخالف للقر�ص
في هذه الحالة لكي ال يتر�سخ للمتعلم(ة) �أن الك�سور تمثل
فقط بالأقرا�ص ويدرك �أننا ن�ستعمل �أ�شكاال �أخرى.
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اَلدَّ ْر ُس 16
اَ ْ َلعْ دا ُد ِمنْ  0إِلى 9999

اَ ْ َلعْ دا ُد ٱ ْل َك ْس ِر َّي ُةَ :ت ْقديم َوقِراءَ ة َو ِكتا َبة

Les fractions : Présentation, lecture et écriture
َأ ْه ُ
داف التَّ َعلُّمِ :

أَ َت َعر ُ
ُوف.
َّف ٱ ْلكُسو َر (  ) 1 ، 1 ، 1 ، 16 ، 1 ، 14 ، 1 ، 1كَأَجْ زاءٍ مِنَ ٱ ْلوَ حَ َدةِ ،وَ أَ ْقرَأُها وَ أَ ْك ُتبُها ِبٱ ْلحُ ر ِ
5
12 10 8
3 2

سور ب َ
أَ َت َعر ُ
َسيط ٍة ُتم َِّث ُل عِ َّد َة أَجْ زاءٍ ُم َتساو َّي ٍة ِمنَ ٱ ْلوَ حَ َد ِة ِباعْ تِما ِد ال َّنمْ دَجَ ةِ.
َّف عَ لى ُك ٍ

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  8أَ ْو  9في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

أَ ْك َتشِ فُ َو أَ َتمَرَّ نُ

َ
ِّ ُ
ْ
ساو َي ٍة مِنَ ْٱل َوحْ َد ِة أَ ِو ْٱل ُك ِّل.
 1اَل َك ْسرُ َعدَد ُي َمثل جُ ْز ًءا ِمنْ أجْ زا ٍء ُم َت ِ
سار ُة ْٱل ِب ْتزا إِلى  4أَجْ زا ٍء
َق َّس َم ْت َ
ساو َيةٍَ .تنا َولَ ْت ُك ُّل طِ ْفلَ ٍة جُ ْز ًءا
ُم َت ِ
أَ ْي ٱلرُّ بْع ون َْكتُ ُب 1
َ َ
4
َْ
َ
ص َوأَ ْكتُ ُب ْٱل َك ْس َر ْٱلمُناسِ َب
أ ْس َت ْعم ُِل ٱلجْ زا َء ْٱلمُلَ َّو َن َة ِمنْ ُك ِّل ُقرْ ٍ
......
......

َع َد ُد ْ َ
ٱلجْ زا ِء
ْٱلمُلَ َّو َن ِة

......

اَ ْل َع َد ُد ْٱل ُكلّ ُّي
لَْ
ِلجْ زا ِء

......

َع َد ُد ْ َ
ٱلجْ زا ِء
ْٱلمُلَ َّو َن ِة
اَ ْل َع َد ُد ْٱل ُكلّ ُّي
لَْ
ِلجْ زا ِء

أُلَ ِّونُ ْٱلجُ ْز َء ٱلَّذي يُ َمثِّلُ ُه ْٱل َك ْسرُ
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1
10

1
8

1
5

1
12

3
4

2
3

�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :يتم اال�شتغال على :
• ال�ضرب في  8و. 9
• الطرح �إلى حدود 18-9
• كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على الجمع �إلى حدود 9+9؛
ِيات عَ لى ْ َ
اَ ْل َع َمل ُ
ٱلعْ دا ِد ٱ ْل َك ْس ِر َي ِة

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثالِ َث ُة

أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  8أَ ْو  9في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

ِّ ْ َ
ِّ ُ َ
َ 2
َّ
ْ
راص
أ ْكتُ ُب ٱل َك ْس َر ٱلذي يُ َمثل أ ْقراصاً َحمْرا َء ِمنْ َبي ِْن ُكل ٱل ْق ِ

َ
راص َحمْرا َء ِمنْ 10
 4أ ْق ٍ
أَ ْقراص .اَ ْ َ
راص ْٱل َحمْرا ُء
ل ْق ُ
ٍ
4
تُ َمثِّ ُل  4أَ شار
عْ ٍ 10

ص َْ
ٱلحْ مَرُ مِنَ
اَ ُلقرْ ُ
َْ
راص ٱلثَّال َث ِة ُي َمثِّ ُل
ٱل ْق ِ
ُّ ُ 1
َ
ٱلثلث 3

ص َْ
ٱلحْ مَرُ واحِ ُد مِنَ
اَ ْل ُقرْ ُ
َْ
راص ْٱلخَ م َْس ِة يُ َمثِّ ُل
ٱل ْق ِ
1
ْٱل ُخم َ
ُس 5

ْ ْ
ِّ ُ
ْ ْ ُ
ساو َيةٍُ .ك ُّل ق ِْط َع ٍة
 3اَلقِط َعة ِمنْ  0إِلى  1تُ َمثل َوحْ َد ًة َ .1ق َّسمْنا هَ ِذ ِه ٱلقِط َع َة إِلى  8ق َِط ٍع ُم َت ِ
ِم ْنها تُ َمثِّ ُل ثُمُنَ ْٱل َوحْ َد ِة . 1
8
سور ِمنْ  1إلى 7
أَعُ ُّد ِب ُّ
ٱلثم ُِن َوأَ ْكتُ ُب ْٱل ُك َ
8 ِ 8
0
1
8
8

وهكذا يكتب في الحالة الأولى  4 :هي عدد الأقرا�ص
الملونة و  10هي عدد الإجمالي لأقرا�ص المجموعة كلها.

0
8

ٱس ِم ِه َو ِب َرم ِْزهِ.
 4أَ ِ
ص ُل ُك َّل جُ ْز ٍء مُلَ َّو ٍن ِب ْ
اَ ُ
ُس
لخم ُ

اَ ُّلث ُمنُ

ُس
لسد ُ
اَ ُّ

اَلرُّ بُعُ

ص ُ
ف
اَلنِّ ْ

اَ ُّلثلُ ُث

1
6

1
8

1
3

1
5

1
4

1
2

❷ لكي ال نر�سخ لدى المتعلمين تمثال حول الك�سور قدمنا
في هذا الن�شاط و�ضعية تتعلق بمقدار منف�صل وهو
عدد عنا�صر مجموعة منتهية ولي�س مقدارا مت�صال
"كالم�ساحة" في الن�شاط ال�سابق �أو الطول مثال .يكتب
المتعلم(ة) ك�سرا لتمثيل عدد الأقرا�ص الحمراء في
مجموعة معينة من الأقرا�ص.

ويكتب
الثالثة.
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بالن�سبة للحالة الثانية و

بالن�سبة للمجموعة

➌ ننتقل في هذا الن�شاط �إلى و�ضعية �أخرى تتعلق بمقدار
مت�صل وذي بعد واحد وهو الطول حيث تم تق�سيم قطعة
�إلى �أجزاء مت�ساوية .يقوم المتعلم بكتابة ما يمثله كل جزء
با�ستعمال الك�سور .وهكذا يكتب بالتتابع من الي�سار �إلى
اليمين:
و

و

و

و

و

و .
تحت 1

تحت  0والك�سر
تعمدنا كتابة الك�سرين
في�صبح العددان  0و 1التي هي �أعداد �صحيحة طبيعية معبر
عنها بكتابة ك�سرية و .
❹في هذا الن�شاط يربط المتعلم(ة) بين الكتابة بالحروف
والكتابة بالأرقام وكذلك التمثيل ب�أ�شكال لك�سور
ب�سيطة.
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�أن�شطــة تقوميية � " :أ�ستثمــر"

الح�ساب الذهني :يتم اال�شتغال على :
• ال�ضرب في  8و. 9
• الطرح �إلى حدود 18-9
• كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على الجمع �إلى حدود 9+9؛
❶ يحيط المتعلم(ة) ال�شكل الذي يمثل جزءه الملون الن�صف
من بين � 4أ�شكال مقترحة :م�ستطيلين ومثلث وقر�ص.
الم�ستطيل الأول عن اليمين والمثلث يمثل الجزء الملون
من كل منها الن�صف والجزء الملون من كل �شكل من
ال�شكلين المتبقيين يمثل �أقل من الن�صف.

اَ ْلحِصَّ ُة ٱلرّ ِابعَ ُة

أَ سْ َت ْث ِم ُر

حيط ب َخ ٍّط ٱل َّش ْك َل ٱلَّذي ُيم َِّث ُل ج ُْزؤُ هُ ْٱل ُم َلوَّ نُ ٱل ِّنصْ فَ أَيْ 1
ُ
 1أ ُ ِ
2

3
4

1
2

3
9

3
10

1
6

2
8

2
6

0

1

ُم ْك َتسَ بٌ

1

اَ ْل َكسْ ُر ه َُو:

0

اَ ْل َكسْ ُر ه َُو:

0

1

اَ ْل َكسْ ُر ه َُو:

ْ
َطعَ م ل ِْل ِب ْتزا ،يَقو ُم َّ
ٱلطبّا ُخ ِبقِسْ َم ِة ْٱل ِب ْتزا حَ سَ بَ عَ دَ ِد أَ ْفرا ِد ْٱلُسْ رَ ةَِ .ق َّد َم َطبَقا ً مِنَ ْٱل ِب ْتزا
 4في م ٍ
ريم َو َ
َ
آخرَ ِلُسْ رَ ِة َخديجَ َة.
ك
ِلُسْ رَ ِة
ٍ

عَ دَ ُد أَ ْفرا ِد ْٱلُسْ رَ ِة
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3
5

4
5

3
6

 3أَ ْك ُتبُ ْٱل َكسْ رَ ْٱلمُناسِ بَ لِ ُك ِّل ج ُْز ٍء ُم َلوَّ ٍن.

اَ َّ
لطب َُق

❹يقر�أ المتعلم(ة) ن�ص الم�س�ألة ويملأ الجدول بكتابة
عدد �أفراد كل �أ�سرة،ون�صيب كل فرد معبر عنه بعدد
ك�سري.

3
5

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

ُ
ريم
أسْ رَ ةُ َك ٍ

➌يكتب المتعلم(ة) الك�سر المنا�سب لكل جزء ملون في
كل حالة .ربطنا في هذه الو�ضعية بين تمثيلين �إثنين
لنف�س الك�سر في كل حالة :قطعة م�ستقيمة مدرجة ب�شكل
مت�ساوي و�شريط مق�سم �إلى �أجزاء مت�ساوية.

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

 2أُ ُ
حيط ِب َخ ٍّط ْٱل َكسْ رَ ٱلَّذي ُيم َِّث ُل ْٱلَجْ زا َء ْٱل ُم َلوَّ َن َة مِنْ ُك ِّل َش ْك ٍل.

2
3

❷ يحيط المتعلم(ة) بخط في كل حالة الك�سر الذي يمثل
الجزء الملون ،يختار هذا الك�سر من بين  3ك�سور
مقترحة في كل حالة.

أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  8أَ ْو  9في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ
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َنصيبُ ُك ِّل َفرْ ٍد

أُسْ رَ ةُ َخديجَ َة

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

�أن�شطــة داعمة � " :أمترن من جديد"

الح�ساب الذهني :يتم اال�شتغال على :
• ال�ضرب في  8و. 9
• الطرح �إلى حدود 18-9
• كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على الجمع �إلى حدود 9+9؛
اَ ْلحِصَّ ُة ٱ ْلخامِسَ ُة

أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  8أَ ْو  9في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة
ِ
ب ِّ
ٱلذهْ نِيِّ رَ ْق َم 20
َوأ ُ ْن ِج ُز َورَ َق َة ْٱلحِسا ِ

أَ َتمَرَّ نُ مِنْ جَ دي ٍد

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

 1أُلَ ِّونُ
أُلَ ِّونُ
أُلَ ِّونُ

ب َْ
ص َف ِر ُك َّل َش ْك ٍل يُ َمثِّ ُل ْٱل ُك َّل.
ٱل ْ
ِ
ف ُك ِّل َش ْك ٍل ُمقَ َّسم إلى جُ ْزأَ
ب َْ
ْ
َ
َ
َ
ساو َيي ِْن.
ت
م
ْن
ي
ِص
ن
ر
ض
خ
ٱل
ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
َ
َْ
ِّ
ساو َيةٍ.
ِبٱل ْز َر ِق رُ ب َُع ُكل َش ْك ٍل ُم َق َّس ٍم إِلى  4أجْ زا ٍء ُم َت ِ

 2أَ ْك ُتبُ ْٱل َكسْ رَ ٱلَّذي ُيم َِّث ُل ْٱلج ُْز َء ْٱل ُم َلوَّ نَ في ُك ِّل َش ْك ٍل.

❷ يكتب المتعلم(ة) الك�سر الذي يمثل الجزء الملون في
بالن�سبة للقر�ص و بالن�سبة للم�ستطيل في
كل حالة:
الو�سط .يتطلب كتابة الك�سر في ال�شكل عن اليمين مجهودا
وتفكيرا �إ�ضافيين .يتمثل ذلك في تق�سيم المربع كما يلي:

 3أ ُ َلوِّ نُ ْٱلَجْ زا َء ٱلَّتي ُيم َِّثلُها ُك ُّل َكسْ ٍر.
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

3
4

َأت ََذ َّك ُر
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

2
4

1
2

1

1
représente
3

اَ ْل َكسْ ُر  3أَ ِو ٱل ُّثلُ ُ
ث ُي َم ِّثل ُ

une part des 3 parts un carré des trois
égales de la bande
carrés égaux

une part des 3 parts
égales du ségment

❶ يالحظ المتعلم(ة) الأ�شكال المقترحة ويلون بالأ�صفر
ما يمثل الكل وهي الأجزاء غير المق�سمة ويلون
بالأخ�ضر الن�صف في كل �شكل مق�سم �إلى جزءين
مت�ساويين كما يلون بالأزرق الربع في كل �شكل مق�سم
�إلى � 4أجزاء مت�ساوية.

La fraction

une part des 3 parts
égales du disque

1
0

3
مُرَ بَّعا ً مِنْ  3مُرَ بَّعا ٍ
ت

ُجزْ ءاً ُم َل َّونا ً مِنْ  3أَجْ زاءِ
ٱلشَّريطِ

ِق ْطع ًَة ِمنْ ِ 3ق َط ٍع ُتم َِّث ُل
ٱ ْل َوحْ دَ َة

ص
ُجزْ ءاً مِنْ  3أَجْ زاءِ ٱ ْلقُرْ ِ
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ي�صبح الجزء الملون �إذن هو

.

➌ يلون المتعلم(ة) في كل حالة ما يمثله كل ك�سر في كل
�شكل.

�أتذكـر  :ي�ضم هذا الركن تمثيالت مختلفة لنف�س الك�سر  .جزء من قر�ص مق�سم �إلى � 3أجزاء مت�ساوية وجزء من قطعة
مق�سمة �إلى � 3أجزاء مت�ساوية وجزء من �شريط مق�سم �إلى � 3أجزاء مت�ساوية ثم مربع واحد من ثالث مربعات
مت�ساوية .حافظنا على نف�س الك�سر وقمنا بتغيير التمثيالت لكي يدرك المتعلم(ة) معنى الك�سر بغ�ض النظر
عن التمثيالت الم�ستعملة .لو �أننا اقترحنا �أكثر من ك�سر �سيتغير الك�سر ويتغير التمثيل وي�صبح من ال�صعب
تحقيق الغاية المذكورة �أعاله.
195

تقومي ودعم الوحدة الرابعة
تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
على �إثر �إجناز جمموع �أن�شطة الدرو�س ال�سابقة من � 13إىل  16وتقومي مكت�سبات املتعلمني واملتعلمات ،ف�إن تفريغ
النتائج بوا�سطة بطاقات التقومي الفردية �سي�ساعد الأ�ستاذ(ة) على ك�شف ال�صعوبات التي ما زالت تواجه املتعلمني
واملتعلمات يف بع�ض اجلوانب .وذلك من �أجل �إعطاء الأولوية يف اختيار �أن�شطة الدعم للمهارات والقدرات التي �سجلت
�أعلى ن�سبة يف خانات «ج» وبعد ذلك يف خانات «ب»� ،سواء فيما يتعلق ب�أن�شطة احل�ساب الذهني �أو مبختلف �أن�شطة
املكونات الأخرى.
ويتم هذا الدعم خالل احل�صتني الثانية والثاثة ،بعد �إجناز �أن�شطة تقوميية ت�سمح بتفييئ املتعلمات واملتعلمني.
تخ�ص�ص احل�صة الرابعة لتقومي �أثر الدعم� ،أي �إعادة تقومي ما مت دعمه يف احل�صتني ال�سابقتني وعلى �ضوء هذا التقومي
تخ�ص�ص احل�صة اخلام�سة ملعاجلة مركزة و�إغناء التعلمات.
ويو�ضح اجلدول التايل توزيع احل�ص�ص خالل �أ�سابيع التقومي والدعم والتوليف:
احل�صة

الأن�شطة املقرتحة

مدة احل�صة

الأوىل

و�ضعيات تقوميية وتفييء املتعلمات واملتعلمني

 55د

الثالثة

دعم وتثبيت

 55د

الثانية

الرابعة

اخلام�سة

دعم وتثبيت

و�ضعيات لتقومي �أثر الدعم

معاجلة مركزة و�إغناء التعلمات

 55د

 55د

 55د

جتدر الإ�شارة �إىل �أن �أن�شطة هذا الأ�سبوع املقرتحة بالكرا�سة ال يخ�ضع ترتيبها بال�رضورة لهذه اجلدولة ،و�إمنا تبقى
ال�صالحية للأ�ستاذ والأ�ستاذة الختيار الأن�شطة التي تفي بالغر�ض واملالئمة لنتائج التقوميات.
ولدعم املتعلمني واملتعلمات الذي يواجهون �صعوبات يف املجال الوجداين االجتماعي يلج�أ الأ�ستاذ(ة) �إىل جمموعة
من التدابري املتعلقة بتنظيم العالقات داخل املجموعات ،وتنظيم قواعد احلياة داخل الق�سم ،ومن بني الأمثلة ميكن ذكر :
❑تكليف الطفل �أو الطفلة مبهام داخل الق�سم (م�سح ال�سبورة ،توزيع الدفاتر ،توزيع اللوازم (الو�سائل) ،ترتيب
الأدوات…)،
❑ منح الطفل فر�صة اختيار املجموعة التي يرتاح �إليها،

❑ تكليف طفل مب�ساعدة طفل �آخر ويدعمه يف �إجناز �أن�شطة،
❑ توفري مناخ االحرتام املتبادل،

❑ تقبل كل حماوالت الطفل الذي يواجه �صعوبات،
196

❑ ت�شجيع التبادل بني املتعلمني واملتعلمات.

الأن�شطة املقرتحة بالكرا�سة
احل�ساب الدهني
يتم الإ�شتغال على العمليات :
• " ال�ضرب في  2و . 5

• " الطرح �إلى حدود . 18 - 9

• كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ(ة) مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على الجمع �إلى حدود 9+9

❶يالحظ المتعلم(ة) كل مجموعة مكعبات ويكتب الق�سمة
المنا�سبة :
يكتب مثال  50÷5=10ف��ي الحالة الأولـى ويكــتب 21÷3 =7
ف��ي الحال��ة الثاني��ة  81 ÷ 9 =9ويكت��ب في الحال��ة الثالثة.
يمكن للمتعل��م(ة) �أن يقترح كتابات �أخ��رى ،ينبغي قبول
االقتراحات ال�صحيحة وت�صحيح الخاطئة.
❷ يكتب المتعلم(ة) الك�سر المنا�سب لكل �شكل :
في
الحالة الأولى و في الحالة الثانية و في الحالة
الثالثة.
❸ يالحظ المتعلم(ة) ال�شكلين  Aو Bويح�سب محيط .B
يكتب مثال مختلف الأبعاد على ال�شكل ويح�سب المحيط.
الطريقة 8+12+8+12+4+8+12 : 1

مات ٱ ْل َوحْ َد ِة ٱل ّر ِاب َع ِة َودَعْ ُمها َو َت ْولي ُفها
َت ْقوي ُم َت َعلُ ِ
َ
َ ُ ْ
ساب« ،ج» َغ ْي ُر ُم ْك َت َس ٍب
ويم ٱل َّت َعلُّ ِ
ريق ٱ ِال ْك ِت ِ
مات (« :)4أ» ُم ْك َت َسب« ،ب» في ط ِ
ش َب َكة َتق ِ
َتعَ لُّماتُ ٱ ْل َوحْ دَ ِة ٱلرّ ِابعَ ِة
ِالل َوضْ ِعيّا ِ
ج عَ ال َق ِة ٱ ْلقِسْ َم ِة ِبٱلضَّرْ بِ.
زيع ِبٱلتَّساوي َو َغي ِْرهِ ،اِسْ ِتنْتا ُ
َتعَ رُّ فُ ٱ ْلقِسْ َم ِة مِنْ خ ِ
ت ٱلت َّْو ِ

أ

ج

ب

َطيل .حَ ل ُّ مَسا ِئل َ ِبت َْوظيفِ قاعِ دَ ِة حِسا ِ
ب ٱ ْلمُحيطِ .
َتعَ رُّ فُ مُحيطِ ٱ ْلمُرَ ب َِّع َوٱ ْلمُسْ ت ِ
ت َوسيطِ َّيةٍ .اَ ْلجَ ْم ُع ٱ ْل ُم َت َكرِّ رُ ،ا َّ
خارجَ ِبت َْوظيفِ ِت ْق ِنيّا ٍ
ح ٱ ْل ُم َت َكرِّ رُ ،اَ ْلمُسْ تَقي ُم ٱ ْلعَ دَديُّ .
َلطرْ ُ
حِسابُ ٱ ْل ِ

َساو َي ٍة مِنَ ٱ ْل َوحْ دَ ةِ.
ُسور كأَجْ زاءٍ ُمت ِ
ا َْلَعْ دا ُد ٱ ْل َكسْ ِري َُّةَ :تعَ رُّ فُ ٱ ْلك ِ

َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة مِنْ  15إلى .18
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنْ عَ َد ٍد َم ْك ٍ
ُ
ساب ِّ
أَ ْ
َ
ٱلذهْ ني ).(21
ض ِر ُب  2أَوْ  5في ْٱل َع َد ِد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة َوأ ْن ِج ُز َورَ َق َة ْٱلحِ ِ

 1أَ ْك ُتبُ قِسْ م ًَة مُناسِ ب ًَة لِ ُك ِّل مَجْ موعَ ِة ُم َكعَّباتٍ.
=

=

=

 2ما ه َُو ْٱلج ُْز ُء ْٱل ُم َلوَّ نُ مِنْ ُك ِّل َش ْك ٍل؟
0

1

1

0

1

0

طيل ِم ْنهُما طولُ ُه
طيل  ،Aأَيْ أَنَّ ُك َّل مُسْ َت ٍ
ْن ل ِْلمُسْ َت ِ
ُطاب َقي ِ
ْن م ِ
 3اَل َّش ْك ُل ُ Bم َكوَّ ن مِنْ مُسْ َتطي َلي ِ
ض ُه  ،8cmأَحْ سُبُ م َ
َ 12cmوعَ رْ ُ
ُحيط ٱل َّش ْك ِل .B

اَ ْلمُسْ َتطيل ُ A

�إذن  :محيط ال�شكل هو 64cm

اَل َّ
ش ْكل ُ B
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الطريقة الثانية  :محيط  Aهو 40cm :

لأن
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ومحيط ال�شكل  Bهو 64cm :

لأن

و

و

قمنا بح�ساب �ضعف محيط : A
وح�ساب
وطرح �ضعف عر�ض A
�ضعف عر�ض: A
 .في ال�شكل  Bتمت
من �ضعف محيط:A
�إزالة عر�ض  Aوتمت �إزالة عر�ض  Aمن طوله �إذ �أزلنا
عر�ض  Aمرتين.
➃ي�ستعين المتعلم(ة) بالتمثيل المقترح لح�ساب عدد
البطاقات التي �ستح�صل عليها كل مجموعة من
المجموعات الت�سع.
➄ يكتب المتعلم(ة) الك�سر الذي يمثله كل جزء ملون:
بالن�سبة للحالة الأولى عن اليمين و بالن�سبة للحالة
التي تليها و بالن�سبة للحالة الثالثة و بالن�سبة للحالة
الأخيرة .عملنا على اقتراح �شكلين مختلفين م�ستطيل
وقر�ص ومجمرعتين مكونتين من وحدات معزولة.
➅ ي�ستعمل المتعلم(ة) الم�ستقيم العددي والطرح المتكرر
ويح�سب خارج ق�سمة  12على  4وخارج ق�سمة  8على .2
➆يالحظ المتعلم(ة) كل �شكل ويكتب ب�سط كل ك�سر:
و و و .
➇ يالحظ المتعلم(ة) كل �شكل ويكتب مقام كل ك�سر:
و
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و

و

.

َ 4و َّزعَ ْ
ت عا ِئ َش ُة ِ 63بطا َق ًة عَ لى  9مَجْ موعاتٍ ،ماه َُو َنصيبُ ُك ِّل مَجْ موعَ ةٍ؟
63

=9

?

63

 5ما ه َُو ْٱل َكسْ ُر ٱلَّذي ُيم َِّثلُ ُه ُك ُّل ج ُْز ٍء ُم َلوَّ ٍن؟

َ
َ
َّ
خار ٍج.
 6أسْ َتعْ ِم ُل ْٱلمُسْ َتقي َم ْٱلعَ دَ دِيِّ َوٱلطرْ حَ ْٱل ُم َت َكرِّ رَ َوأحْ سُبُ ُك َّل ِ
1

3

2

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-4
4
0

-8
4
4

=4

8

-2
2
0

-12
4
8

12

 7أَ ْك ُتبُ بَسْ َط ْٱل َكسْ ِر ٱلَّذي ُيم َِّث ُل ْٱلج ُْز َء
ْٱل ُم َلوَّ نَ في ُك ِّل حا َل ٍة
4

8

7

6

7

2
6

5

3
4

3

=2

8

-4
2
2

-6
2
4

4
2

1

0

-8
2
6

 8أَ ْك ُتبُ مَقا َم ُك ِّل َكسْ ٍر
2

7

3

6
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ا ََّلد ْر ُس 17

قيا�س الكتل  :الكيلوغرام  kgو�أجزا�ؤه

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
ي�ستطيع الطفل مقارنة كتل �أ�شياء ب�شكل مبا�رش (احلمل باليد �أو املعاينة الب�رصية) عندما يكون الفارق بني كتل هذه
الأ�شياء بارزا  :مثال طاولة وحمفظة وقلم ،وي�ستطيع التعبري عن نتيجة املقارنة با�ستعمال املفهومني � :أثقل من " ...
" �أخف من  "...وهذه املقارنة و�إن كانت غري دقيقة ،ف�إنها متكن الطفل من ترتيب �أ�شياء وت�صنيفها تبعا لكتلتها .لكن
عندما تكون الأ�شياء املراد مقارنتها من حيث كتلتها متقاربة جدا من حيث احلجم ،ف�إننا نلج�أ �إىل امليزان كو�سيلة لتحديد
نتيجة املقارنة.
يكت�سب الطفل مفهوم الكتلة تدريجيا من خالل �أن�شطة متنوعة ،تتطلب ا�ستعمال امليزان ملقارنة كتل �أ�شياء �أو لقيا�س
كتلها وذلك بالقيام مبوازنات .ونذكر �أن مقدار الكتلة كباقي املقادير يتم �إدراكه من لدن الطفل عرب مراحل �أهمها :
•المرحلة الأولى  :تهم كون مقدار الكتلة خا�صية م�ستقلة عن الخا�صيات الأخرى .يجتاز الطفل هذه المرحلة عندما
ي�ستطيع ت�صنيف �أ�شياء تبعا لكتلتها وترتيبها ب�شكل م�ستقل عن الخا�صيات الأخرى كال�شكل واللون والحجم ومادة
ال�شيء؛
•المرحلة الثانية  :تخ�ص الحفاظ على المقدار  :التتغير كتلة �شيء مثال �إذا غيرنا مو�ضعه �أو �شكله .وفي هذا ال�صدد
وح�سب بياجيه (� )piagetإذا و�ضعنا كرتين من العجين لهما الكتلة نف�سها في ميزان و�إذا قمنا بتغيير �شكلهما ،ف�إن
الطفل الذي عمره يناهز � 8سنوات يعترف بثباتية كمية المادة غير �أنه الي�ستطيع �إدراك عدم تغير الكتلة.
• المرحلة الثالثة  :ترتبط بترتيب �أ�شياء تبعا لكتلتها دون اعتبار خا�صيات �أخرى تملكها الأ�شياء المراد ترتيبها.
•المرحلة الرابعة  :وتخ�ص قيا�س كتلة وتتجلى هذه المرحلة في �إمكانية ربط المقدار بالعدد با�ستعمال وحدات
للقيا�س تكون في البداية اعتباطية ثم بعد ذلك اعتيادية.
�سبق للأطفال �أن قاموا بمقارنة كتل �أ�شياء وا�ستعملوا الميزان ك�أداة للقيام بهذه المقارنة .كما �سبق و�أن ا�ستعملوا
وحدات اعتباطية والوحدتين االعتياديتين الغرام( )gوالكيلوغرام( )kgلقيا�س الكتل.
نهتم في هذا الدر�س على تثبيت هذه المكت�سبات و�إغنائها ونركز على ا�ستعمال الميزان وذلك من خالل �أن�شطة
مت�سل�سلة ومتدرجة.
• تمكن الأن�شطة الأولى من ترتيب �أ�شياء تبعا لكتلتها با�ستعمال الميزان ونركز على الم�صطلحات " �أثقل من ،"...
" �أخف من " "...لهما الثقل نف�سه".
•�أما الأن�شطة الأخرى ،فتمكن الأطفال من تقدير كتل وقيا�سها با�ستعمال الميزان وذلك با�ستعمال الكيلوغرام
و�أجزائه وخا�صة الغرام .نركز �أكثر على الوحدتين االعتياديتين الغرام والكيلوغرام وعلى العالقة بينهما
والقيام بتحويالت ب�سيطة من وحدة �إلى وحدة �أخرى.
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التعلمات ال�سابقة
الأعداد و قيا�س الكتل بال�سنة
الثانية

�أهداف التعلم
✺يوظف وحدات قيا�س الكتل (الكيلوغرام و�أجزا�ؤه)؛

✺يتعرف العالقات بني وحدات قيا�س الكتل ويقارنها.

االمتدادات
قيا�س الكتل:
م�ضاعفات الكيلوغرام

�أن�شطة البناء والرتيي�ض
الن�شاط الأول  :ترتيب �أ�شياء تبعا لكتلتها.

اللوازم ال�ضرورية :موازين (وي�ستح�سن توفر نوعين على الأقل من الموازين �إ�ضافة �إلى ميزان روبرڤال مثل
ميزان قيا�س الأ�شخا�ص �أو الميزان الآلي الذي ي�ستعمله الجزار) ،علب طبا�شير� ،أدوات
مدر�سية  ،كتب مدر�سية.
�صيغة العمل :ي�شتغل الأطفال في مجموعات �أو جماعة ح�سب ما هو متوفر من موازين.

تدبير الن�شاط  :تطالب كل مجموعة بمقارنة مجموعة من الأ�شياء من بين اللوزام �أعاله (مثال دفاتر� ،أقالم ،علب
طبا�شير ،كتب مدر�سية) وترتيبها من الأخف �إلى الأثقل.
• بعد فترة ،يعر�ض الأطفال النتائج التي تو�صلوا �إليها ويناق�شونها.
• تتوج هذه المرحلة با�ستثمار جماعي مع التركيز على مايلي :
❒  المقارنة المبا�شرة (الإدراك المبا�شر �أو الحمل باليد) في الحالة التي يكون الفرق بين الكتلتين بارزا (مثل قلم
وكتاب).
❒  ا�ستعمال الميزان في الحالة التي ت�صعب فيها المقارنة المبا�شرة وذلك عندما يكون الفارق بين الكتلتين �ضئيال
(مثل علبة طبا�شير مملوءة وكتاب مدر�سي).
❒  يو�ضح الأ�ستاذ(ة) كيفية ا�ستعمال الميزان.
• يجب �أن تكون الأر�ضية التي يو�ضع عليها الميزان م�ستوية وغير مائلة.
• و�ضع �إبرة الميزان  :مائلة �إلى اليمين� ،أو مائلة �إلى الي�سار� ،أو عمودية في الو�سط.
• يقدم الترتيب ال�صحيح لمختلف الأ�شياء مع التركيز على التعابير "�أخف من � " "...أثقل من  "...لهما الثقل (�أو
الكتلة) نف�سه (نف�سها)".
الن�شاط الثاني  :تعرف الوحدتين االعتياديتين لقيا�س الكتل kg :و  gوالعالقة بينهما.

اللوازم ال�ضرورية :موازين ،العيارات الحديدية ( 1kgو  )... 2kgوالعيارات النحا�سية (علبة الكتل المرقمة).
�صيغة العمل :ي�شتغل المتعلمون جماعة �أو في مجموعات ح�سب عدد الموازين المتوفرة.

تدبير الن�شاط  :يقدم الأ�ستاذ(ة) للمتعلمين علبة الكتل المرقمة (ال�صنجات النحا�سية) وكتلة معدنية من فئة .1kg
يطلب من المتعلمين موازنة الكتلة المرقمة  1kgبالكتل المرقمة الأخرى (ال�صنجات النحا�سية).
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ي�ساعد الأ�ستاذ(ة) المتعلمين على كيفية ا�ستعمال الميزان للح�صول على موازنة الكفتين.

• ي�ستطيع المتعلمون من خالل الموازنة �أنه مثال:
1kg=500g + 200g + 100g + 100g + 50g + 50g

• تتم مطالبة المتعلمين ب�إنجاز عملية الجمع للح�صول على العالقة :
1kg=1000g

الن�شاط الثالث  :ا�ستعمال الوحدتين االعتياديتين  kgو  gلقيا�س كتلة.

اللوازم ال�ضرورية :موازين ،كتل (�صنجات نحا�سية وكتل معدنية من فئة  1kgو  2kgو � )5kgأ�شياء تزن �أكثر
من كيلوغرام مثل قالب �سكر �أو �أكيا�س دقيق تزن �أكثر من كيلوغرام �أو محفظة.
�صيغة العمل :ي�شتغل المتعلمون في مجموعات �أوجماعة ح�سب عدد الموازين المتوفرة.

تدبير الن�شاط :

•يقوم المتعلمون بقيا�س كتلة قالب �سكر �أو كي�س من الدقيق كتلته � 1kg 500gأو  2kgومحفظة.
•يعر�ض المتعلمون النتائج التي تو�صلوا �إليها والطريقة المتبعة في ذلك.
•يتم التركيز على النقط الأ�سا�سية لقيا�س كتلة :
❒ البدء با�ستعمال الكتل المرقمة الثقيلة ثم الأخف منها �إلى �أن يتم تحقيق توازن كفتي الميزان.
❒ جمع مختلف الكتل المرقمة الم�ستعملة للح�صول على قيا�س الكتلة ويمكن تنظيم ذلك على �شكل جدول:
العيارات (كتل حديدية �أو كتل نحا�سية) 5kg

قيا�س كتلة قالب �سكر

2kg
1

قيا�س كتلة كي�س من الدقيق
قيا�س كتلة محفظة

50g 100g 200g 500g 1kg

20g

10g

5g

2g

1g

2

1

1

2

1

1

1

قيا�س كتلة الدقيق هو مثال :
� 1kg + 500gأي 1kg 500g :

قيا�س كتلة قلب ال�سكر هو :
2kg

قيا�س كتلة محفظة هو :
4kg + 500g + 200g + 50g = 4kg 750g
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الن�شاط الرابع  :تقدير كتل �أ�شياء وا�ستعمال الوحدة المنا�سبة لقيا�سها.
اللوازم ال�ضرورية :ورقة  ،قلم.
�صيغة العمل :عمل فردي.

تدبير الن�شاط :
•يكتب الأ�ستاذ على ال�سبورة �أ�شياء مثل :
علبة �سكر

طفل عمره � 10سنوات

دفتر

محفظة

قلم

كتاب

يطالب المتعلمون بتقدير كتل هذه الأ�شياء وبا�ستعمال الوحدة المنا�سبة لقيا�س كتلتها.
 .1ت�صحح الأخطاء المحتملة ،مثل عدم �إيجاد الكتلة المنا�سبة �أو الوحدة المنا�سبة ثم ت�صحح النتائج على ال�سبورة
في جدول مثل :
الأ�شياء
تقدير كتلتها
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علبة �سكر

طفل

دفتر

محفظة

قلم

كتاب

1kg

30kg

70g

5kg

10g

800g

أو 40kg

أو 80g

أو 15g

�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :يتم اال�شتغال على :
• ال�ضرب في  2و . 5
• الطرح �إلى حدود 18-9
• كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على الجمع �إلى حدود 9+9؛
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0

100g
1500

5

40
80
30
90
100
20 0
10 0 110
1500 500

1250

1000

ُ ْ َ ُ ْ ُّ
فاح هِ َي ....... :
كتلة ٱلت ِ

4

50 60 70

1000

4

ُك ْتلَ ُة ْٱلـ َم ْو ِز هِ َي :

1500
1000

40 50 60

0 110 100

❸يحيط بخط ال�صفحات الالزمة لقيا�س كتلة كل علبة بنف�س
لون العلبة يحيط بخط �أحمر  1kgو  500gو 200g
و 50gويحيط بخط �أ�صفر  200g :و  100gو100g
و 50gو 10g 2gو  1gيتمثل الإجراء المنا�سب في البد�أ
باختيار �أكبر كتلة مرقمة وتلك التي تليها وهكذا �إلى �أن
نح�صل على الكتلة المطلوبة.

0

30
20

❷يقدر المتعلم(ة) كل كتلة ويحيط بخط الكتلة المنا�سبة50g :
بالن�سبة لحبة الموز و  130gبالن�سبة لك�أ�س الياغورت
و  2kgبالن�سبة للدجاجة و  600kgبالن�سبة للح�صان.

40
30
20

1000

50 60 70
10

06 05 04
07
03
08
02
09
01
001 11 0
0

06 05 04
07
03
08
02
09
01
001 11 0
0

0

7

0

 1500في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  3500أَ ْو 4
ِ

100g
40
80
200g
1
ميزان َوأُْ90كم ُِل:
 500gأُالحِ ُظ ُك َّل
ٍ
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أَ ْك َتشِ فُ َو أَ َتمَرَّ نُ
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500g

اَ ْلحِصَّ ُة ْٱلولى

80
90
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10 0 110

ْ
أُوَ ِّظ ُ
كيلوغرا ُم وَ أَجْ زاؤُ ُه
ِياس ٱ ْل ُك َت ِل ،ٱ ْل
ف وَ حَ ِ
دات ق ِ
ُ
قار ُنها وَ أَ َت َع َّر ُ
َالقات َب ْي َنها.
ف ٱ ْلع
ِ
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داف التَّ َعلُّمِ :
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ل 0ب 10
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200g
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ُك ْتلَ ُة ْٱلع ُْل َب ِة هِ َي ....... :
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❶يالحظ المتعلم(ة) موازين مختلفة ويقر�أ �أو يح�سب كل
كتلة .تعمدنا عدم كتابة الوحدة الم�ستعملة في كل ميزان
ال وتحديد الوحدة
لأن المطلوب هو تقدير الكتلة �أو ً
60
70
50
� 7إذن40
المنا�سبة ثم كتابة الكتلة  .عدد حبات البرتقال هو 80
30
90
100
20
للموز
الكتلة لن يعبر عنها �إال ب  gونف�س ال�شيء بالن�سبة 10 0 110
وهكذا فكتلة الطماطم هي  1250gوكتلة الموز 700gلأن
كل تدريجة تمثل  100gكتلة العلبة هي مجموع الكتل
ووزن
المرقمة  800g :لأن
الطفل هو  36kgلأن كل تدريجة تمثل  2kgوالوحدة
المالئمة في هذه الحالة هي  .kgاليمكن �أن يزن طفل
. 36g

اَلدَّ ْر ُس 17

ْ
ياس ٱ ْل ُك َت ِل :أَ ْج ُ ْ
رام
ِق ُ
زاء ٱلكيلوغ ِ

Mesure de masses : sous-multiples du kilogramme

0

7

6

7

َي ِزنُ غانِم ....... :

 2أُ ُ
ِياس ْٱلـمُناسِ َب :
حيط ِبخَ ٍّط ْٱلق َ
ترﻮﻏﺎﻳ

ﻳﺎﻏﻮرت

ﻳﺎﻏﻮرت

َحب َُّة َم ْو ٍز
50 kg
50 g

ﻳﺎﻏﻮرت

ياغورْ ت
130 kg
130 463
g g

حِ صان
600 g
600 kg

َجاجة
د َ
2g

1750 g 2 kg

 3أُ ُ
ِّ ْ
جات ّ
س لَ ْو ِن ٱلع ُْل َب ِة :
ٱلص ْن ِ
حيط ِبخَ ٍّط َّ
ِياس ُك ْتلَ ِة ُكل عُ ل َب ٍة ِبن َْف ِ
ٱلال ِز َم َة لِق ِ

463 g

100g

100g

1g

2g

200g

500g

1750g g
463

5g

1 kg

10g

20g

1750 g

50g

 4أَ ْك ُت ُب ْٱل َوحْ َد َة ْٱلمُناسِ َب َة أَ ِو ْٱل َع َد َد ْٱلمُناسِ َب :
..... kg = 2000 g
4000 ...... = 4 kg
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100g

100g

1g

2g

200g

500g

35 hg = 3500 .....
5g

10g

20g

1 kg

100g

100g

50g

1g

2g

.... kg .... g = 1500 g

200g

600 ..... = 6 dag
5g

500g

10g

20g

1 kg

8 kg = ..... g
50g

➍يكتب الوحدة المنا�سبة �أو العدد المنا�سب .يمكن اال�ستعانة
بجدول ي�ساعد على تذكر العالقات بين مختلف وحدات
قيا�س الكتل:
mg

cg

dg

g

dag

hg

kg
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�أن�شطــة تقوميية وداعمة

الح�ساب الذهني :يتم اال�شتغال على :
• ال�ضرب في  2و . 5
• الطرح �إلى حدود 18-9
• كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على الجمع �إلى حدود 9+9؛
❶يرتب المتعلم(ة) الهدايا من الأخف �إلى الأثقل .عملنا
على�أن تكون �أحجام العلب متقاربة لكي اليوحي
حجمها بكتلتها ويكون العدد الم�سجل تحت كل علبة هو
فقط مايدل على كتلتها .ترتب العلب من الي�سار �إلى
اليمين هكذا :
 300gو 4kgو 530g 3kgو 499g
❷يحيط المتعلم(ة) بخط الكتلة المنا�سبة في كل حالة :
10mgبالن�سبة للطابع البريدي و  15gبالن�سبة لقلم
الر�صا�ص و  2kgبالن�سبة لقطعة اللحم و  35kgبالن�سبة
للطفل.
يعتبر التقدير من المهارات التي ت�سعى التعلمات حول
القيا�س �إلى تر�سيخها لدى المتعلمين.
�أتذكر:يت�ضمن هذا الركن العالقات بين مختلف الوحدات
وجدوال ي�ساعد على كتابة كتلة معبر عنها بوحدة
معينة با�ستعمال وحدة �أخرى

1750 g

463 g

ْ
ِياس ٱ ْل ُك َت ِل :مُضاعَ ُ ْ
رام
ق ُ
فات ٱلكيلوغ ِ

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  15أَوْ 16أَوْ 17أَوْ.18
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ

أَ سْ َت ْث ِم ُر

1750 g

463 g

500g

َ ْ 100
 1أُ َرتِّ ُب ُك َت َل ْٱل َهدايا مِنَ َْ g
ِّ 100
ٱلخَ
ٱل ْث َق ِل :
ف إِgلى

200g

C

1gB

100g

499g

.............

100g

2g

200g

5gg
500

1 kg

50gA 20g
1 10
kgg

530g

2g

1g

.............
5g

463 g
ُم ْك َتسَ بٌ

D
3kg

10g

20g

50g

4kg30g

.............

.............

10 g
10 mg

َأت ََذ َّك ُر
mg

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ
100g 100g

1g

 2أُ ُ
حيط ِبخَ ٍّط ْٱل ُك ْتلَ َة ْٱلـمُناسِ َب َة فِي ُك ِّل حالَ ٍة :

15 g
15 mg

1750 g

2g

200g

5g

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

75 dg
75 g

35 kg
35 hg

2g
2 kg

أَجْ زا ُء  kgهِيَ َ hg :و َ dagو َ gو َ dgو َ cgو mg
ت َبيْنَ َوحَ دا ِ
يُساعِ ُد ٱ ْلجَ دْ َول ُ ٱلتّالِي عَ لى َتحْ دِي ِد ٱ ْلعَ القا ِ
ِياس ،مِثال 25dag =250 g :
ت ٱ ْلق ِ

cg

g

dg

0
0

dag
0
5

hg
0
2

kg
1

1 kg = 1000 g , 1 g = 10 dg , 1 g = 100 cg , 1 g = 1000 mg
كيلوغرام kilogramme :

غرام gramme :

1 dag = 10 g
1 hg = 100 g
10 hg = 1 kg
100 dag = 1 kg

ميليغرام milligramme :

زان ِخ َ
ص ِة لِدَعْ ِم ٱلد َّْر َسي ِْن  17و18
َن
ص َ
ص ِة ٱ ْلخا ِم َس ِة ٱ ْل ُم َخ َّ
الل ٱ ْل ِح َّ
شاطان ُي ْنجَ ِ
ِ
قال 1kg 125g
أَ ْك ُتبُ ٱ ْلعَ دَ دَ ٱ ْلـمُناسِ بَ :
ُك ْتلَ ُة َسلَّ ٍة َممْلو َء ٍة ِب ْٱلبُرْ تُ ِ

َو ُك ْتلَ ُة َّ َّ
فارغَ ًة هِ َي 200g
ٱلسل ِة ِ

قال:
أَحْ ُس ُب ُك ْتلَ َة ٱ ْلبُرْ تُ ِ

1 kg 350 g = ........ g
1 kg 5 g = ........ g
4095 g = ..... kg ..... g
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�أن�شطة تنجز خالل ح�صة دعم الدر�سين  17و18
يحل يحل المتعلم(ة) م�س�ألة وذلك بتحديد كتلة البرتقال �ٱنطالقا من كتلة ال�سلة مملوءة بالبرتقال وكتلتها فارغة .يحتاجالمتعلم(ة) �إلى تحويل � 1kgإلى  1000gلكي ي�ستطيع طرح  200gمن  . 1kg125gثم اختيار الكتلتين بعناية لكي
ي�ضطر المتعلم �إلى القيام بهذا التحويل .تعتبر هذه الأعداد متغيرا ديداكتيكيا يتحكم فيه الأ�ستاذ تبعا للإجراءات التي
ي�سعى �إلى �أن يقوم بها المتعلمون والمتعلمات.
(لو اخترنا مثال  1kg125gو � ، 100gسيطرح  100gمن  125gدون الحاجة �إلى تحويل � 1kgإلى.) 1000g

-يكتب المتعلم(ة) العدد المنا�سب في كل حالة.
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500g

10g

20g

1 kg
50g

ا ََّلد ْر ُس 18

قراءة وت�أويل بيانات حلل م�س�ألة

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
ترتكز قدرة المتعلمين والمتعلمات في تنظيم المعلومات والبيانات وقراءتها وت�أويلها على حل م�سائل تتعلق بالحياة
اليومية وبمواد درا�سية �أخرى.
تتم التعلمات في هذا المجال ب�شكل تدريجي .ي�ستخرج المتعلم(ة) معطيات وبيانات وينظمها ويقر�أ جداول
ومخططات وي�ؤولها.وي�ستعمل ذلك في حل م�سائل.
في هذا المجال :تنظيم البيانات وقراءتها وت�أويلها با�ستعمال جداول ومخططات ،اخترنا ا�ستعمال الجداول
والمخططات ذات البعد الإح�صائي �أي تلك التي يكون م�صدرها تحقيقات �أو ا�ستطالعات للر�أي :طريقة تدوين
المعطيات وتنظيمها في جداول ومخططات من جهة ،وطريقة قراءتها وت�أويلها عند عر�ضها على هذا ال�شكل.
�سبق للمتعلم(ة) في ال�سنة الثانية ا�ستعمال جداول ومخططات تمثل فيها المعطيات ب�أ�شياء ملمو�سة وب�صور
ور�سومات .ي�أتي هذا الدر�س بعد الدر�س رقم  10حول تنظيم وعر�ض البيانات .قدمت في الدر�س رقم  10و�ضعيات
لتنظيم وعر�ض بيانات في جداول ومخططات وكيفية ت�أويل هذه البيانات.
في هذا الدر�س �سنقدم و�ضعيات يتم فيها ا�ستعمال جداول وبيانات في حل م�سائل.
التعلمات ال�سابقة
تنظيم وعر�ض بيانات

�أهداف التعلم

االمتدادات

✺ينظم ويعر�ض بيانات يف جدول �أو خمطط ع�صوي االنتقال من عر�ض بيانات
()Bandes؛
في جدول �إلى عر�ضها في
✺يقر�أ وي�ؤول البيانات يف جدول خمطط ع�صوي؛
مخطط بالأعمدة والعك�س
✺يحل م�سائل عن طريق قراءة وت�أويل بيانات واردة
يف جدول �أو خمطط ع�صوي.
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :يتم اال�شتغال على :
• ال�ضرب في  3و . 4
• الطرح �إلى حدود 18-9
• كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على الجمع �إلى حدود 9+9؛
❶يقر�أ المتعلم(ة) مخطط ًا يعبر عن عدد الأطفال
والطفالت من الق�سم الثالث يف�ضلون كل نوع من
الع�صير.
الليمون والبرتقال والموز والتفاح .كل ع�صير يمثل بعمود
على �شكل م�ستطيل مكتوب تحته نوع الع�صير الذي ي�شير
�إليه  .وارتفاع العمود يدل على عدد الأطفال والطفالت
الذين يف�ضلونه .يكمل ملء الجدول باعتماد المخطط ثم
يجيب عن كل �س�ؤال.

اَلدَّ ْر ُس 18

َت ْنظي ُم وَ عَ رْ ُ
َيانات
ضب ٍ
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َه َد ُ
ف التَّ َعلُّمِ :

اَ ْلحِصَّ ُة ْٱلولى

َ
َ
وار َد ٍة في جَ دْوَ ِل
ويل ب ٍ
ريق قِراءَ ِة وَ َت ْأ ِ
َيانات ِ
أحُ ُّل مَسائ َِل عَ نْ ط ِ
صويٍّ .
أَوْ م َُخ َّططٍ عَ َ

أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  3أَ ْو  4في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

أَ ْك َتشِ فُ َو أَ َتمَرَّ نُ

ْ
َّ
 1يُ َمثِّ ُل ْٱل َج ْد َو ُل َو ْٱل ُمخَ َّط ُط ُمع َ
صير ْٱل ُم َف َّ
الت ْٱلق ِْس ِم
ْط ٍ
فال َوطِ ْف ِ
ض ِل لَدى أَ ْط ِ
يات َت َت َعل ُق ِبٱل َع ِ
ٱلثّال ِِث ،أُ ْكم ُِل َم ْلء ْٱل َج ْدول وأُ
يب َعن ْ َ
ٱل ْسئِلَةِ.
ج
ُ
َ
َ
َ ِ ِ
ِ
َعصيرُ ْٱل َفوا ِك ِه ْٱل ُم َف َّ
ض ُل
اَ ْلعَ صي ُر
اَل َّتفا ُح

ي�شير �أطول عمود �إلى الع�صير المف�ضل لدى الأطفال
والطفالت هذا الع�صير هو البرتقال وي�شير �أق�صر عمود
�إلى الع�صير الذي يف�ضله �أقل عدد .
ولمعرفة بكم يزيد من يف�ضل البرتقال عن من يف�ضل
الموز يح�سب الفرق بين عدديهما ولح�ساب عدد الأطفال
الم�شاركين في اال�ستمارة يقوم بجمع الأعداد الواردة في
الجدول والتي تمت كتابتها انطالقا من المخطط.

راء ُة َو َت ْأ ِو ُ
يانات لِ َح ِّل َم ْسأَلَ ٍة
ِق َ
يل َب ٍ

Lecture et interprétation de données pour résoudre un problème

ض ُل
ْٱلعَ صي ُر ال ُم َف َّ

12

فال
عَ دَ ُد ْٱلَ ْط ِ

10
8
6

......................

اَ ْلم َْو ُز
اَ ْلبُرْ َتقا ُل

......................

اَللَّيْمونُ

......................

......................

اَل َّليْمونُ

اَ ْلبُرْ تَقال ُ

اَ ْلم َْو ُز

ح
اَلتَّفا ُ

................................................

مَاه َُو ْٱلعَ صيرُٱلَّذي ُي َف ِّ
فال؟
ضلُ ُه أَ ْغ َلبُ ْٱلَ ْط ِ
......................................................................................................

فال ٱلَّذينَ ُي َفضِّلونَ عَ صيرَ ْٱلم َْو ِز؟
مَاه َُوعَ دَ ُد ْٱلَ ْط ِ
......................................................................................................

ض ُل ْٱلبُرْ ُتقا َل عَ نْ عَ دَ ِد مَنْ ُي َف ِّ
ِب َك ْم يَزي ُد عَ دَ ُد مَنْ ُي َف ِّ
ض ُل ْٱلم َْو َز؟
......................................................................................................

فال في ْٱلقِسْ م ّ
ٱلثالثِ؟
َك ْم عَ دَ ُد ْٱلَ ْط ِ
ِ

......................................................................................................

ما ه َُو ْٱلعَ صيرٱلَّذي ُي َف ِّ
فال؟
ضلُ ُه أَ َق ُّل عَ دَ ِد مِنَ ْٱلَ ْط ِ
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......................................................................................................

4
2
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�أن�شطــة تقوميية وداعمة

الح�ساب الذهني :يتم اال�شتغال على :
• ال�ضرب في  3و . 4
• الطرح �إلى حدود 18-9
• كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على الجمع �إلى حدود 9+9؛
12

10
8
6
4

2

ـرْضها في م َُخ َّططٍ ب ْ َ
س.
ْوَل إِلى عَ ِ
رْض ب ٍ
َيانات في جَ د ٍ
ٱلعْ ِم َد ِة وَٱ ْل َع ْك ِ
اَ ِْال ْنتِقال ِمنْ عَ ِ
ِ
0

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  3أَ ْو  4في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

أَ سْ َت ْث ِم ُر

12
11
10
ُم ْك َتسَ بٌ
9
َ
في
ط
ريق
8
ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
7
َ
غ ْي ُر
6
ُم ْك َتسَ بٍ
5
5
3
2
1
0

َ
فالَ ،ت َطوَّ عَ طِ ْفل َوطِ ْف َلة َفدَ وَّ نَ ُك ّل ِم ْنهُما
ِن ْٱل ُم َف َّ
ض َل ِة َلدى ْٱلَ ْط ِ
 1لِ َت ْنظِ ِيم ِزيارَ ٍة َومَعْ ِر َف ِة ْٱلماك ِ
ْٱلَجْ َو ِب َة في م َُخ َّططٍ َك ْٱلتي :
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
10

فال
عَ دَ ُد ْٱلَ ْط ِ

اَ ْل َم ْتحَ فُ
اَ ْلحَ دي َق ُة
اَ ْلغاب َُة
اَل َّ
شاطِ ى ُء
9 10 11

7 8

6

5

فال
عَ دَ ُد ْٱلَ ْط ِ

4

3

2

0 1

اَ ْلحَ دي َق ُة

اَ ْل َم ْتحَ فُ

اَ ْلغاب َُة

اَلشَّاطِ ى ُء

فال؟
ماه َُو ْٱلمَكانُ ْٱل ُم َف َّ
ض ُل مِنْ ِقب َِل أَ ْغ َل ِ
ب ْٱلَ ْط ِ

................................................

ماه َُو ْٱلمَكانُ الَّذي ُي َف ِّ
فال؟
ضلُ ُه أَ َق ُّل عَ دَ ٍد مِنَ ْٱلَ ْط ِ

................................................

َن ٌ
صْ ِ 11
شاط ُي ْنجَ ُز ِخ َ
خا ِمَ 7سِ 6ة 5ٱْ 4ل ُ َ
ص ِة لِدَعْ ِم ٱلد َّْر َسي ِْن  17و18
ص َ0
الل ٱ ْل ِح َّ
م3خ1َّ 2
ة10ٱل 8 9

ب ِّ
إِنْجا ُز َورَ َق ِة ٱ ْلحِسا ِ
ٱلذهْ نِيِّ رَ ْق ِم 22

واردَ َة في ْٱلجَ دْ َو ِل َو َشرَ عَ ْ
اِسْ َتعْ َم َل ْ
ت في تَدْ وينِها في م َُخ َّططٍ .
ت مَرْ َي ُم ْٱلمُعْ َطيا ِ
ت ْٱل ِ
20
أ ُ ْك ِم ُل رَ سْ َم ْٱلَ ْش ِر َط ِة َوأ ُ ِجيبُ عَ ِن ْٱلَسْ ِئ َل ِة :
18

ماه َُو ْٱلحَ يَوانُ ٱلَّذي َل ُه أَ ْك َب ُر ُم َت َوسِّطِ ُم َّد ِة ْٱلحَ يا ِة :
ماه َُو ْٱلحَ يَوانُ ٱلَّذي َل ُه أَصْ غَ ُر ُم َت َوسِّطِ ُم َّد ِة ْٱلحَ يا ِة :

يرجع ذلك �إلى طبيعة الأ�سئلة المقترحة حول تحديد
المكان الذي يف�ضله �أكبر عدد من الأطفال والمكان
الذي يف�ضله �أ�صغر عدد من الأطفال .تتم قراءة هذه
المعلومات المطلوبة مبا�شرة على الجدول بمالحظة
�أطول عمود و�أق�صر عمود ومايقابله على المحور الذي
ي�شير �إلى عدد الأطفال والطفالت.

16

ُم َت َوس ُ
ِّط ُم َّد ِة ْٱلحَ يا ِة

ُم َت َوس ُ
ت
ِّط ُم َّد ِة ْٱلحَ يَا ِة عِ ْندَ ْٱلحَ يَوانا ِ
ُم َت َوس ُ
اَ ْلحَ يَوانُ
ت
ِّط ُم َّد ِة ْٱلحَ يا ِة ِبٱل َّس َنوا ِ
اَل َّدجاجَ ُة
10
اَ ْل َك ْلبُ
12
اَ ْلق ُِّط
15

❶في هذا الن�شاط يقر�أ المتعلم الجدول في و�ضعه الأفقي �أو
العمودي مبا�شرة بدون ا�ستعمال جدول كما هو الحال
بالن�سبة للن�شاط ال�سابق.

14
12

10
8
6
4
2

اَ ْلقِ ُّط

اَ ْل َك ْلبُ

اَلدَّ جاجَ ُة

0

................................................
................................................
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ن�شاط ينجز خالل ح�صة دعم الدر�سين  17و18
ينطلق المتعلم(ة) في هذا الن�شاط من جدول حول متو�سط
مدة الحياة عند بع�ض الحيوانات والمطلوب في هذه المرة،
لي�س قراءة مخطط كما هو وارد في الأن�شطة ال�سابقة،
ولكن �إن�شاء هذا المخطط انطالقا من المعطيات الواردة
في الجدول .
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ا ََّلد ْر ُس 19

الأعداد الك�رسية  :مقارنة وترتيب

تذكريو�إر�شادات ديداكتيكية
في �إطار التدرج داخل مجال الأعداد والح�ساب يتم تقديم الأعداد ال�صحيحة ح�سب تدرج الأعداد من رقمين
بالم�ستوى الأول ثم تقديم الأعداد من � 3أرقام بالم�ستوى الثاني فالأعداد من � 4أرقام بالم�ستوى الثالث ليتم االنتقال
�إلى تقديم الأعداد الك�سرية بالم�ستوى الثالث يتم تقديم الأعداد الع�شرية بالم�ستوى الرابع.
في الواقع يفهم المتعلم (ة) من خالل حياته اليومية مفهوم التوزيع بالت�ساوي ومفهوم الإن�صاف .فكل الأ�سر
تلج�أ في غالب الأحيان �إلى التوزيع  :توزيع حلويات على �شكل دائري �أو مربع �أو م�ستطيل �أو غيره � .أو توزيع
بيتزا مثال �إلى جزءين �أو � 3أجزاء �أو � 6أجزاء �أو � 8أجزاء  ،فالطفل يعتبر التوزيع تق�سيما لفطيرة مثال �إلى �أجزاء
مت�ساوية ح�سب عدد الأ�شخا�ص المعنيين بالق�سمة �أو التوزيع.
الإن�صاف  :عند توزيع �أكلة �أو غيرها على �أطفال مثال ،غالبا مايحتج �أحدهم على �أخته باعتبار ن�صيبه من الأكل
هو �أ�صغر من باقي الح�ص�ص .فالأطفال ي�ستطيعون التمييز بين الأجزاء المت�ساوية والأجزاء غير المت�ساوية و�أن
التوزيع فيه �إن�صاف للجميع �أو لي�س فيه �إن�صاف.
فالتوزيع بالت�ساوي والإن�صاف هما �أ�سا�س الق�سمة والأعداد الك�سرية.
الأطفال يفهمون معنى العدد الك�سري  :جزء من كل �أجزاء من الوحدة .وهكذا فالعدد الك�سري يعني �أن
الوحدة (الكل)  1مق�سمة �إلى � 3أجزاء مت�ساوية  .الوحدة �أو الكتل تمثل "�شيئا واحدا" كحلوى �أو بيتزا �أو فطيرة .
العدد الك�سري ي�شير �إلى العالقة بين الوحدة (الكل) والأجزاء المت�ساوية  .ذلك �أن الك�سر لي�س معنى �إذا كانت
الوحدة مجهولة.
�إن مكت�سبات المتعلم(ة) في مجال الأعداد ال�صحيحة الطبيعية �ست�سهل اال�شتغال على الأعداد الك�سرية كما �ستعوق
هذا اال�شتغال .ينبغي �أن يدرك ب�أن الأعداد الك�سرية هي �أحيانا م�شابهة للأعداد ال�صحيحة .ولكن �أحيانا �أخرى
هي مختلفة عنها .بالن�سبة للأعداد ال�صحيحة فعندما �أعد �إلى  3ف�إنني �أعد وحدة ،وحدتان ،و 3وحدات .عندما �أعد
الك�سور �إلى �أعد ريع  ،ربعان� 3 ،أرباع .الإختالف الوحيد المالحظ يتجلى على م�ستوى الوحدة الم�ستعملة
في العد.
تبقى الإ�شارة �إلى �أن تحديد موقع عدد ك�سري على م�ستقيم عددي �سي�ساعد المتعلم على اكت�ساب مفهوم العدد
الك�سري.
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التعلمات ال�سابقة
تقديم وقراءة وكتابة
الأعداد الك�سرية

�أهداف التعلم
✺يتعرف
متكافئة؛

ك�سورا

ب�سيطة ✺يقارن ك�رسا مع العدد1؛

االمتدادات

✺يقارن ك�رسيني لهما نف�س
✺يختزل �أعدادا ك�رسية قابلة
املقام؛
لالختزال؛
✺يرتب ك�سورا لها نف�س املقام.

العمليات على الأعداد
الك�سرية

�أن�شطة البناء والرتيي�ض
الن�شاط الأول  :الك�سور المتكافئة.
الو�سائل  :ر�سوم.

 .1الكل

يمكن االنطالق من ا�ستعمال الر�سم ال�سابق كما يمكن ا�ستعمال �شريط من ورق مقوى يتم طيه �إلى جزءين مت�ساويين
ثم طيه �إلى � 4أجزاء و�إلى � 8أجزاء.
يتم ا�ستعمال ال�سبورة الظهار �أن
�إلى �أن

يمثل نف�س الجزء الذي يمثله العدد الك�سري

والعدد الك�سري

للو�صول

الن�شاط الثاني  :مقارنة وترتيب الك�سور
يتم ا�ستعمال ر�سوم على �شكل م�ستطيالت مق�سمة �إلى �أجزاء مت�ساوية وتتم المقارنة بو�ضع كل �شكل بمحاداة الآخر
مثل.

انطالقا من الر�سوم تتم المقارنة والترتيب مع تنويع التمثيالت �سواء با�ستعمال دوائر �أو �أقرا�ص �أو الم�ستقيم العددي.
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"
الح�ساب الذهني :يتم اال�شتغال على :
• ال�ضرب في  6و . 7
• الطرح �إلى حدود 18-9
• كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على الجمع �إلى حدود 9+9؛
❶يالحظ المتعلم(ة) الأجزاء الملونة في ال�شكل المقترح
بالأخ�ضر والأحمر والأ�صفر والأزرق ويكت�شف �أن
كل واحد منها يمثل الن�صف
من الكل وهكذا يكون
� .إذا ق�سمنا الكل �إلى � 8أجزاء مت�ساوية ي�صبح
=
وهكذا ي�صبح مرة
يمثل
نف�س الجزء الأحمر �أي

اَلدَّ ْر ُس 19

Les fractions : comparaison et rangement
َأ ْه ُ
داف التَّ َعلُّمِ :

َت ْقدي ُم وَ قِراءَ ُة وَ كِتاب َُة ْ َ
ٱلعْ دا ِد ٱ ْلك َْس ِر َّي ِة

اَ ْلحِصَّ ُة ْٱلولى

أَ ْختَز ُل أَعْ داداً ك َْسري ًَة قابلَ ًة ل ِْال ْخت ِ ُ
قارنُ كُسوراً مَعَ ٱ ْل َع َد ِد .1
ِ
ِزال وَ أ ِ
ِ
ِ
ُ
قارنُ ك َْس َري ِْن وَ أُ َرت ُِّب كُسوراً.
أ ِ

أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  6أَ ْو  7في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

أَ ْك َتشِ فُ َوأَ َتمَرَّ نُ

دار ن َْف َس ُه.
 1اَ ْل ُكسورُ ْٱل ُم َتكا ِف َئ ُة هِ َي كِتابات م ُْخ َتلِ َفة ل ِْل َك ْس ِر ن َْفسِ ِه َف ِه َي تُ َمثِّ ُل ْٱلم ِْق َ
أُالحِ ُظ ْ َ
ٱل ْش ِر َط َة َو ْٱلجُ ْز َء ْٱلمُلَوَّنَ ِمنْ ُك ِّل َشريطٍ َوأَ ْكتُ ُب ْٱل َب ْس َط أَ ِو ْٱل َمقا َم.
ُك ُّل َّ
ٱلشريطِ مُلَ َّون

وهكذا نح�صل على كتابات مختلفة لنف�س
=
�أخرى
الك�سر ،في هذه الحالة ي�صبح لدينا:
=

تيب
اَ ْ َلعْ دا ُد ٱ ْل َك ْس ِر َّي ُةُ :مقا َر َن ٌة َو َت ْر ٌ

1
1
2
2
4
4
8
5
10

ف َّ
ِص ُ
ٱلشريطِ مُلَ َّون
ن ْ
َّ
َ
نان
و
ُل
م
ٱلش
ُعا
رُ ب
ريطِ
َّ
ِ

َ ُ َْ
مان َّ
ٱلشريطِ مُلَ َّونَة
أرْ َب َعة أث ِ
ُ َ
َّ
َ
شارٱلشريطِ مُل َّونَة
خَ م َْسة أعْ ِ

=

5

=

4

الكل

=

2
1
=
2

10

 2أَ ْكتُ ُب ُك َّل َب ْسطٍ لِ َيكونَ ُك ُّل َك ْس َري ِْن ُم َتكا ِف َئي ِْن

❷ يالحظ المتعلم(ة) ال�شكلين في كل حالة ويكمل كتابة الب�سط
ليكون كل ك�سرين متكافئين .الحيز الملون في القر�صين
المت�ساويين هو نف�سه لكن �أحد الأقرا�ص مق�سم �إلى �أربعة
�أجزاء مت�ساوية ،ثالثة منها ملونة بالأخ�ضر .القر�ص
الأحمر مق�سم �إلى � 8أجزاء مت�ساوية 6 ،منها ملونة بالأحمر
وعليه يكون:
=  .ن�ستعمل نف�س الطريقة ونتو�صل
و =
=
�إلى �أن
❸يالحظ المتعلم(ة) كل جزئين ملونين في كل حالةويدرك
ب�صريا ما هو الجزء الأكبر بينهما وي�ستنتج مقارنة الك�سرين
و >
و <
>
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=

8

=

1
1
2

1
=
4
2
1
2

1
5
1
6

1 1
10 10

= 1
5
10

6
=
4
8

1
6

= 1
2
6

 3أُقارنُ ْٱلجُ ْزأَيْن ْٱلمُلَ َو َنيْنَ .وأُ ُ
حيط ِبخَ ٍّط أَ ْك َب َر َك ْس ٍر في ُك ِّل مَرَّ ةٍ.
ِ
ِ
ِ
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1

2

1

3

1

4

1

2

1

3

1

4

1
6

�أن�شطــة تقوميية و داعمة � " :أ�ستثمر"

الح�ساب الذهني :يتم اال�شتغال على :
• طرح العدد المعرو�ض على البطاقة من العدد المكتوب على ال�سبورة من � 11إلى .15
• الطرح �إلى حدود 18-9
• كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على الجمع �إلى حدود 9+9؛
❶ يالحظ المتعلم(ة) كل �شكلين والجزء الملون في كل
واحد منهما ويقارن ب�صريا هذين الجزءين :من ي�شغل حيزا
�أكبر في الوحدة �أي ال�شكل الذي تم تق�سيمه وي�ستنتج مقارنة
الك�سرين الذين يعبر كل واحد منهما على الجزء الملون في
كل �شكل.
❷ يالحظ المتعلم(ة) الأ�شكال المت�ساوية الثالثة والك�سر
الذي يمثل كل جزء ملون ويقارن الأجزاء الملونة (من
ي�شغل حيزا �أكبر) وي�ستنتج مقارنة الك�سور.

ِيات عَ لى ْ َ
اَ ْل َع َمل ُ
ٱلعْ دا ِد ٱ ْل َك ْس ِر َي ِة

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  11في .15
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ

أَ سْ َت ْث ِم ُر

ُ
َ
َ
ْن
قارنُ ُك َّل َكسْ رَ ي ِ
 1أسْ َتعْ ِم ُل ٱلرَّ م َْز ْٱلمُناسِ بَ > أ ْو < َوأ ِ

1
8

1
4
1
8

2
3

1
3

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

1
3

1
6
1
3

1
4

5
10

3
10

صغَر إلى ْ َ
َْ
ٱل ْك َب ِر
 2أُ َرتِّ ُب ْٱل ُك َ
سور مِنَ ٱل ْ ِ ِ

1
6

2
4

3
4

2
10
8
10

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

6
10

َن ٌ
شاط ُي ْنجَ ُز ِخ َ
ص ِة لِدَعْ ِم ٱلد َّْر َسي ِْن  19و20
ص َ
ص ِة ٱ ْلخا ِم َس ِة ٱ ْل ُم َخ َّ
الل ٱ ْل ِح َّ

ن�شاط ينجز خالل ح�صة دعم الدر�سين  19و: 20
يكتب المتعلم(ة) كل ك�سر على الم�ستقيم العددي ثم يقارن
الك�سور الثالثة .بمجرد ما يتم و�ضع الك�سر في الو�ضع
المنا�سب على الم�ستقيم فهو يكون �أكبر من الك�سور التي
ت�أتي قبله (�إذا اتجهنا من الي�سار �إلى اليمين).

ُ ُ
أَ ْكتُ ُب ْ َ
ٱلعْ دا َد ْٱل َك ْسريَّ َة َ 2 ; 3 ; 5على ْٱلم ُْس َت ْ
قارنُها َوأُ َرتِّبُها َح َس َب ٱلرَّ م ِْز.
قيم ٱل َع َددِيِّ ث َّم أ ِ
ِ
ِ 5 5 5
4
5

5
5

3
5

1
5

5
5

2
5

3
5

0

2
5
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و�أ�صغر من الك�سور التي ت�أتي بعده ،عندما ن�ضع الك�سور
على الم�ستقيم العددي ف�إننا ن�ضعها مرتبة.
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ا ََّلد ْر ُس 20

املج�سمات وخا�صياتها

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
يرتكز بناء املفاهيم املرتبطة بالف�ضاء عند الطفل على �أن�شطة ومناوالت ي�ستعمل فيها �أدوات م�ألوفة لديه  :قطع
خ�شبية ،علب .ومن بني هذه الأن�شطة تلك التي تتيح للطفل اكت�شاف املج�سمات والتعرف عليها وعلى بع�ض خا�صياتها.
وتعترب هذه املرحلة �أ�سا�سية لبناء ت�صور هند�سي للف�ضاء لدى الطفل يف ال�سنوات الدرا�سية الالحقة.
نعترب املج�سم جزءا من الف�ضاء له ثالثة �أبعاد ،ومنيز بني املج�سمات التي كل وجوهها م�ستوية (م�سطحة) (وت�سمى
وجوهيات) كاملكعب ومتوازي امل�ستطيالت ورباعي الوجوه والهرم ،وتلك التي بع�ض وجوهها غري م�ستوية كالكرة،
والأ�سطوانة واملخروطي.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن مفعوال اختزاليا ُيفر�ض مع كل متثيل هند�سي للمج�سمات يف امل�ستوى ،وذلك لكون التمثيل
الهند�سي يتم يف امل�ستوى ،يف حني �أن املج�سم ي�أخذ حيزا من الف�ضاء .لذلك ينبغي الأخذ بعني االعتبار ال�صعوبات التي
يطرحها االنتقال من و�ضعية يتناول فيها الطفل جم�سما ملمو�سا� ،إىل و�ضعية يتعامل فيها مع جم�سم ممثل يف م�ستوى
جت�سده مثال ورقة الكرا�سة �أو ال�سبورة.
من خالل الأن�شطة المقترحة في هذا الدر�س يكت�شف الطفل المج�سمات ويتعرف على بع�ض خا�صياتها ويغني
مكت�سباته حولها.
ونذكُ ر من بني هذه اخلا�صيات قابلية التدحرج التي متلكها بع�ض املج�سمات دون �أخرى  :فالكرة واملخروطي
والأ�سطوانة هي جم�سمات قابلة للتدحرج بينما املكعب والهرم ورباعي الوجوه ومتوازي امل�ستطيالت غري قابلة للتدحرج
�إال �أنها قابلة لالنزالق على �أحد وجوهها التي هي وجوه م�سطحة .وميكن للطفل �أن يقوم بالتجربة بنف�سه للت�أكد من ذلك.
وهناك بع�ض اخلا�صيات الهند�سية الأخرى التي متيز املج�سمات ذات الوجوه امل�سطحة والتي �سميناها وجوهيات وهذه
اخلا�صيات هي عدد الوجوه وعدد احلروف وكذلك عدد الر�ؤو�س التي يتوفر عليها كل جم�سم ونقرتح فيما يلي جدوال
يبني ذلك:
الوجوهيات

املكعب

متوازي
امل�ستطيالت

رباعي الوجوه

الهرم (قاعدته
م�ستطيل)

عدد الوجوه

6

6

4

5

عدد احلروف

12

12

6

8

عدد الر�ؤو�س

8

8

4

5

وال ب�أ�س �أن نذكر �أن هناك عالقة بني عدد الر�ؤو�س ،وعدد احلروف وعدد الوجوه بالن�سبة للوجوهيات ،وهي :
S+F–A=2

(ت�سمى هذه العالقة عالقة �أولري )Euler

حيث  Sهي عدد الر�ؤو�س F ،هي عدد الوجوه A ،هي عدد احلروف.
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وبالن�سبة للكرة والأ�سطوانة وهي جم�سمات غري وجوهية لدينا اجلدول التايل :
عدد الوجوه

عدد احلروف

عدد الر�ؤو�س

الأ�سطوانة

 : 3قرصان ووجه منحني

 : 2دائرتان

0

الكرة

 : 1وجهي منحني

0

0

قد يتعرف املتعلم(ة) على الأ�شكال الهند�سية الب�سيطة بكيفية �شمولية ،بحيث ي�صعب عليه التمييز الهند�سي مثال ما
بني رباعي عادي وم�ستطيل� ،أو بني معني ومربع� ،أو بني متوازي الأ�ضالع وم�ستطيل .يتطلب هذا التمييز قدرات
ريا�ضياتية خا�صة :تعرف الزوايا القائمة و�إن�شا�ؤها؛ قيا�س الأطوال؛ حتديد الأ�ضالع املتوازية؛ ا�ستعمال �أدوات القيا�س
والر�سم مثل امل�سطرة واملزواة.
يتكون ن�رش املكعب من  6مربعات متقاي�سة مثال:

�أو

�إال �أن كل �شكل يتكون من  6مربعات متقاي�سة لي�س بال�رضورة ن�رشا ملكعب ،مثال:

�أو

ويتكون ن�رش متوازي امل�ستطيالت من  6م�ستطيالت لي�ست كلها متقاي�سة مثال:

�أو
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�إال �أن كل �شكل مكون من  6م�ستطيالت لي�س بال�رضورة ن�رشا ملتوازي امل�ستطيالت مثال:

�أو

نقرتح يف هذا الدر�س ن�شاطني ،الأول ،يتم فيه االنتقال من جم�سم �إىل ن�رشه� ،إذ يقوم فيه املتعلمون واملتعلمات بق�ص
علبة �شكلها مكعب �أو متوازي امل�ستطيالت ،بكيفية تتيح احل�صول على ن�رش للمج�سم .والثاين يقوم فيه الأطفال بتكوين
مكعب �أو متوازي امل�ستطيالت انطالقا من ن�رشه .ي�سمح هذا النوع من الأن�شطة مب�ساعدة الأطفال على تكوين ت�صور
هند�سي للمج�سمات .وميكنهم من جتاوز ال�صعوبات التي يطرحها املرور من �إطار فيزيائي حم�سو�س �إىل �إطار هند�سي
يف متثيل الأ�شكال الهند�سية وباخل�صو�ص املج�سمات.مل تقدم �أن�شطة حول الن�رش يف كرا�سة املتعلم(ة) لأن هذه الأن�شطة
تقت�ضي املناوالت وعدد ال�صفحات املخ�ص�صة يف الكرا�سة غري كافية  .ت�ساهم هذه الأن�شطة يف فهم �أعمق خا�صيات املج�سمات
كالوجوه (مثلها) والأحرف والر�ؤو�س.
التعلمات ال�سابقة

الأ�شكال الهند�سية
والمج�سمات بال�سنوات
الدرا�سية ال�سابقة

�أهداف التعلم

✺ي�صف املج�سمات االعتيادية (املكعب ،الكرة ،الأ�سطوانة،
متوازي امل�ستطيالت) وخا�صياتها،

✺ي�صنف املج�سمات االعتيادية ويقارنها.

االمتدادات
التعلمات الهند�سية بال�سنة
الرابعة

�أن�شطة البناء والرتيي�ض
الن�شاط الأول ( :ت�صنيف املج�سمات ح�سب بع�ض اخلا�صيات :القابلية للتدحرج؛ ال�شكل الهند�سي للوجوه).

اللوازم ال�ضرورية  :كرات ،كلل ،خمتلف العلب (علب الطبا�شري ،علب الأحذية) وغريها من اللوازم التي تفي
بالغر�ض.
�صيغة العمل  :يعمل املتعلمون واملتعلمات يف جمموعات تتكون من � 4إىل  6تالميذ ح�سب اللوازم املتوفرة.

تدبير الن�شاط :

•يطلب الأ�ستاذ(ة) من املتعلمني واملتعلمات م�شاهدة خمتلف املج�سمات ومناولتها من �أجل مالحظة تنوع �أ�شكالها
و�إجراء مقارنات فيما بينها.
• ي�ساعدهم الأ�ستاذ(ة) ويوجههم.
• يتقبل الأ�ستاذ(ة) جميع االقرتاحات التي يقدمونها ويركز على املالئمة منها.
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• يطلب منهم الأ�ستاذ(ة) ت�صنيف هذه املج�سمات.
•يقدم املتعلمون واملتعلمات اقرتاحاتهم ويركز الأ�ستاذ(ة) على الت�صنيف الذي ي�أخذ خا�صية القابلية للتدحرج �أو
قابليتها للرتتيب بع�ضها فوق البع�ض �أو ال�شكل الهند�سي للوجوه كمعيار .ويف حالة عدم وجود اقرتاحات تعتمد
هذه اخلا�صيات يقرتحها الأ�ستاذ(ة).
•  يقدم الأ�ستاذ(ة) خمتلف النتائج على ال�سبورة كما يلي :
مكعب

متوازي المستطيالت

رباعي الوجوه

هرم قاعدته رباعي

أسطوانة

املج�سمات

شكل الوجه

مربع

م�ستطيل

مثلث

مثلث وم�ستطيل

لها وجهان

الن�شاط الثاني  :ن�رش مكعب �أو متوازي امل�ستطيالت.

اللوازم ال�ضرورية  :علبة على �شكل مكعب �أو متوازي امل�ستطيالت ،مق�صات و�أوراق.

�صيغة العمل  :ي�شتغل الأطفال يف جمموعات ُيح ّدد عددها ح�سب ما هو متوفر من اللوازم.

تدبير الن�شاط :

•يقوم الأ�ستاذ(ة) بق�ص العلبة �أمام املتعلم(ة) باتباع احلروف ب�شكل ميكن من ن�رش العلبة على املكتب واحل�صول على
�شكل م�ستوي مكون من جزء واحد.
•تقدم كل جمموعة النتيجة التي تو�صلت �إليها.
•يل�صق الأ�ستاذ(ة) على ال�سبورة خمتلف الإجنازات (الن�شور) ويتم الت�أكيد على �أن هذه الإجنازات قد تختلف باختالف
طريقة التقطيع.
الن�شاط الثالث � :إن�شاء مكعب انطالقا من ن�رشه.
اللوازم ال�ضرورية  :ن�رش مكعبات.
�صيغة العمل  :ثنائي.

تدبير الن�شاط :

•يقوم الأ�ستاذ(ة) ب�إعداد ن�رش مكعب وتكوين مكعب �أمام املتعلم(ة) مع تو�ضيح اخلطوات املتبعة .
•يطلب الأ�ستاذ(ة) من كل ثنائي تكوين مكعب انطالقا من ن�رشه باتباع الطريقة املقرتحة.
•يقدم الأطفال �إجنازاتهم ويناق�شونها.
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :يتم اال�شتغال على :
• ال�ضرب في  6و . 7
• الطرح �إلى حدود 18-9
• كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على الجمع �إلى حدود 9+9؛
❶ يالحظ المتعلم(ة) المج�سمات ويكتب �أرقام المج�سمات التي
َا ْل ُم َج َّس ُ
خاصيا ُتها
مات َو ِّ
اَلدَّ ْر ُس 20
تتدحرج وتلك التي التتدحرج و�أرقام المج�سمات التي اليرتب
بع�ضها على بع�ض .وتلك التي يرتب بع�ضها على بع�ض.
المج�سم الذي يتدحرج هو ➃ :
مج�سمات تنزلق وهي  ➁ :و ➄ و ➅ و ➆ و ➇ و ➈
مج�سمات تتدحرج و تنزلق  ➀ :و ➂
مج�سمات يرتب بع�ضها على بع�ض ➁ :و ➄ و ➂ و ➆ و ➈

❷ي�صل كل مج�سم بما ينا�سب كما في المثال.

Les solides : propriétés

اَ ْ َل ْش ُ
كال ٱ ْلهَ ْندَسِ ي َُّة وَٱ ْلمُجَ سَّ ُ
وات ٱلدِّراسِ َّي ِة ٱلسّ ِاب َق ِة
مات بِٱلسَّ َن ِ

اَ ْلحِصَّ ُة ْٱلولى

 1أَم َ ُ
ْل ِب َما ُي َناسِ ُب

م َُجسَّ مات َت َتدَحْ رَجُ َف َق ْط :

ٱل ْح ُر ِ
ف
َع َد ُد � َْ أ

12

12

ٱل ْو ُج ِه
َع َد ُد � َْ أ

6

6

ٱلَ ْو ُج ِه
َ�شكْ لُ � ْ أ

مر بعا ت

م َُجسَّ مات َتنْزَ ل ُِق َف َق ْط :

5

8

9

4

....................

7

م َُجسَّ مات ي َُرتَّ ُب
َبع ُ
ْض
ْضها عَ لى َبع ٍ

....................

....................

0
 2كُ لُّ ِ
واح ٍد َعلى
َ�شكْ لِ دا ِئ َر ٍة
3

0
1

م�ستطيالت وقد وجهان كل واحد َو ْج ٌه ُم ْن َحني
يكون بع�ضها على �شكل قر�ص
ووجه منحني
مربعات

ﺳﻜﺮ

ﺷﺎي

 3أَم َ ُ
ْريف ُك َّل م َُجسَّ ٍم
ْل ِبطا َق َة َتع ِ

0

يمكن ت�صنيف المج�سمات �إلى وجوهيات وغير الوجهيات ،يكون
مج�سم وجوهيا �إذا كانت كل وجوههه م�ضلعات �أي �أ�شكاال م�ستوية
و�أ�ضالعه قطع م�ستقيمة� .إذا كان وجه مج�سم م�ستويا وجزء من
ُتخم هذا الوجه خط منحني فهذا المج�سم غير وجوهي كالأ�سطوانة
مثال .و�إذا كان �أحد وجوه مج�سم غير م�ستوي كالمخروط
الدوراني� ،أو الكرة مثال فهو لي�س مج�سما وجوهيا  .نفهم بدون
�صعوبة معنى وجه وحرف ور�أ�س بالن�سبة لمج�سم وجوهي ونجد
�صعوبات في �إدراك مانق�صده بالوجه والحرف والر�أ�س بالن�سبة
لمج�سم غير وجوهي .نتطرق هنا فقط للأ�سطوانة وللكرة  :نعتبر
�أن الأ�سطوانة لها ثالثة وجوه وجهان م�ستويان كل منهما على
�شكل قر�ص ،ووجه منحني .ولها حرفان هما تما�س وجهين وهما
عبارة عن دائرتين .ولي�س لها �أي ر�أ�س (الر�أ�س هونقطة تالقي
�3أحروف) .الكرة لها وجه واحد منحني ولي�س لها �أي حرف
ولي�س لها كذلك �أي ر�أ�س.
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2

6

....................

طﻣﺎطم

ا مل�ستطيال ت

ٱلر� ِ
ؤو�س
َع َد ُد � ُّ

3

1

م َُجسَّ مات َتنْزَ ل ُِق
َو َت َتدَحْ َرجُ

ِثال:
 2أَ ِ
ص ُل ِبخَ ٍّط َكما في ْٱلم ِ

ا اْ َِل�سم  :مكعب ا اْ َِل ْ�س ُم  :متو ا ز ي ِ
ا اَْل ْ�س ُم  :ا ُْ�س ُطوا َنةٌ ا اْ ِ
َل ْ�س ُم  :كر ة
ْ ُ
8

أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  6أَ ْو  7في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

أَ ْك َتشِ فُ َو أَ َتمَرَّ نُ

❸ يملأ المتعلم(ة) بطاقة تعريف كل مج�سم كما يلي :

8

َأ ْه ُ
داف التَّ َعلُّمِ :

أَ َت َع َّر ُ
مات ٱالِعْ تِيا ِدي ََّة
ف ٱ ْلمُجَ سَّ ِ
أقار ُنها
وَ أُ َ
ص ِّن ُفها وَ ِ

88

اَالِسْ ُم :

.............

اَالِسْ ُم :

.............

اَالِسْ ُم  :اُسْ ُ
طوانَة

اَالِسْ ُم :

.............

ؤوس
عَ دَ ُد ٱلرُّ
ِ
عَ دَ ُد ْٱلَحْ رُفِ
عَ دَ ُد ْٱلَ ْو ُج ِه

.............

.............

.............

.............

.............

.............

:2كِالهُما عَ لى ش َْك ِل دائِرَ ٍة

.............

.............

.............

3

1

ش َْك ُل ْٱلَ ْو ُج ِه

.............

.............

َان ُك ُّل وا ِح ٍد عَ لى ش َْك ِل
َوجْ ه ِ
ص َو َوجْ ٍه ُم ْنحَ ٍن
قُرْ ٍ

َوجْ ه ُم ْنحَ ٍن

�أن�شطــة تقوميية و داعمة � " :أ�ستثمر"

الح�ساب الذهني :يتم اال�شتغال على :
• ال�ضرب في  6و . 7
• الطرح �إلى حدود 18-9
• كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على الجمع �إلى حدود 9+9؛
❶يكمل المتعلم(ة) ر�سم �أحرف المكعب ومتوازي
الم�ستطيالت.

ُ
اَل َّت َعلُّ ُ
ّاب َع ِة
مات ٱ ْلهَ ْن َدسِ يَّة بِٱلسَّ َن ِة ٱلر ِ

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  6أَ ْو  7في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

أَ سْ َت ْث ِم ُر

 1أُ ْكم ُِل َر ْس َم ْ َ
ف
ٱلحْ رُ ِ

❷يكمل المتعلم(ة) ر�سم كل �أ�سطوانة ويلون وجها م�ستويا
بالأزرق ووجها منحنيا بالأخ�ضر في كل واحدة.

❸يكمل المتعلم(ة) ر�سم الخطوط المتقطعة ال�سوداء فقط
في كل كرة .يترك الخط الأخ�ضر المتقطع والخط
الأحمر المتقطع على حالهما لأنها غير مرئية.

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

 2أُ ْكم ُِل َر ْس َم ُك ِّل أُ ْس ُطوا َن ٍة َوأُلَ ِّونُ َوجْ هاً
م ُْس َتوياً ب ْ َ
ٱل ْز َر ِق َو َوجْ هاً ُم ْن َحنِياً
ِ ِ
َْ
بٱل ْخ َ
ض ِر في ُك ِّل واحِ َدةٍ.

َأت ََذ َّك ُر

ُم َكعَّ ب Cube

 6أَ ْو ُج ٍه (مُسْ تَطيالت أَ ْو مُرَ بَّعاتُ ) أُسْ ُطوانَة

ُؤوس 12 ،حَ رْ فا
ُق 8 ،ر
اب َل ٍة لِلتَّطاب ِ
 6أَ ْو ُج ٍه مُرَ بَّعَ ٍة َق ِ
ٍ
حَ رْ ف Arête :

َوجْ ه Face :

ُكرَ ة Boule :

َن ٌ
شاط ُي ْنجَ ُز ِخ َ
ص ِة لِدَعْ ِم ٱلد َّْر َسي ِْن  19و20
ص َ
ص ِة ٱ ْلخا ِم َس ِة ٱ ْل ُم َخ َّ
الل ٱ ْل ِح َّ

َّب
أُ ْكم ُِل ُك َّل َر ْس ٍم ل ِْلحُ
ِ
صول َعلى ُم َكع ِ

�أتذكــر:ي�ضم هذا الركن تمثيال للمكعب ولمتوازي
الم�ستطيالت وللأ�سطوانة وللكرة مع عدد الأوجه
والر�ؤو�س والأحرف و�شكل الوجوه.

َوجْ ه مُسْ ت ٍَو
َوجْ ه ُم ْنحَ ٍن

ُمتَوازي ٱ ْلمُسْ تَطيال ِ
ت Parallélépipède
رُؤوس
أَ ْوجُه
أَحْ رُف

ْ
رأس Sommet :

ُ
ٱلس ْودا ِء ْٱل ُم َت َق ِّط َع ِة
 3أ ْكم ُِل َر ْس َم ْال ُخطوطِ َ
ص ٍل في ُك ِّل حالَةٍ.
ِبخَ ٍّط ُمتَّ ِ

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

َوجْ ه ُم ْنحَ ٍن

ُكرَ ة

أُسْ ُطوانَةCylindre:
ب ِّ
إِنْجا ُز َورَ َق ِة ٱ ْلحِسا ِ
ٱلذهْ نِيِّ رَ ْق ِم 23

89

ن�شاط ينجز خالل ح�صة دعم الدر�سين  19و: 20
ن�شا كمل المتعلم(ة) كل ر�سم للح�صول على مكعب فيح�صل
على مايلي:
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ا ََّلد ْر ُس 21

جمع الأعداد الك�رسية

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
في �إطار التدرج داخل مجال الأعداد والح�ساب يتم تقديم الأعداد ال�صحيحة ح�سب تدرج الأعداد من رقمين
بالم�ستوى الأول ثم تقديم الأعداد من � 3أرقام بالم�ستوى الثاني فالأعداد من � 4أرقام بالم�ستوى الثالث ليتم االنتقال
�إلى تقديم الأعداد الك�سرية بالم�ستوى الثالث يتم تقديم الأعداد الع�شرية بالم�ستوى الرابع.
في الواقع يفهم المتعلم (ة) من خالل حياته اليومية مفهوم التوزيع بالت�ساوي ومفهوم الإن�صاف .فكل الأ�سر تلج�أ
في غالب الأحيان �إلى التوزيع  :توزيع حلويات على �شكل دائري �أو مربع �أو م�ستطيل �أو غيره � .أو توزيع بيتزا
مثال �إلى جزءين �أو � 3أجزاء �أو � 6أجزاء �أو � 8أجزاء  ،فالطفل يعتبر التوزيع تق�سيما لفطيرة مثال �إلى �أجزاء مت�ساوية
ح�سب عدد الأ�شخا�ص المعنيين بالق�سمة �أو التوزيع.
الإن�صاف  :عند توزيع �أكلة �أو غيرها على �أطفال مثال ،غالبا مايحتج �أحدهم على �أخته باعتبار ن�صيبه من الأكل
هو �أ�صغر من باقي الح�ص�ص .فالأطفال ي�ستطيعون التمييز بين الأجزاء المت�ساوية والأجزاء غير المت�ساوية و�أن
التوزيع فيه �إن�صاف للجميع �أو لي�س فيه �إن�صاف.
فالتوزيع بالت�ساوي والإن�صاف هما �أ�سا�س الق�سمة والأعداد الك�سرية.
الأطفال يفهمون معنى العدد الك�سري  :جزء من كل �أجزاء من الوحدة .وهكذا فالعدد الك�سري يعني �أن
الوحدة (الكل)  1مق�سمة �إلى � 3أجزاء مت�ساوية  .الوحدة �أو الكتل تمثل "�شيئا واحدا" كحلوى �أو بيتزا �أو فطيرة .
العدد الك�سري ي�شير �إلى العالقة بين الوحدة (الكل) والأجزاء المت�ساوية  .ذلك �أن الك�سر لي�س معنى �إذا كانت
الوحدة مجهولة.
�إن مكت�سبات المتعلم(ة) في مجال الأعداد ال�صحيحة الطبيعية �ست�سهل اال�شتغال على الأعداد الك�سرية كما �ستعوق
هذا اال�شتغال .ينبغي �أن يدرك ب�أن الأعداد الك�سرية هي �أحيانا م�شابهة للأعداد ال�صحيحة .ولكن �أحيانا �أخرى
هي مختلفة عنها .بالن�سبة للأعداد ال�صحيحة فعندما �أعد �إلى  3ف�إنني �أعد وحدة ،وحدتان ،و 3وحدات .عندما �أعد
الك�سور �إلى �أعد ريع  ،ربعان� 3 ،أرباع .الإختالف الوحيد المالحظ يتجلى على م�ستوى الوحدة الم�ستعملة
في العد.
تبقى الإ�شارة �إلى �أن تحديد موقع عدد ك�سري على م�ستقيم عددي �سي�ساعد المتعلم على اكت�ساب مفهوم العدد
الك�سري.
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التعلمات ال�سابقة
الأعداد الك�سرية

�أهداف التعلم
✺يح�سب جمموع ك�سور لها نف�س املقام باعتماد النمذجة؛

✺ ي�ستنتج �أن جمموع جميع الأجزاء الك�رسية ي�ساوي وحدة
كاملة؛

االمتدادات
طرح الأعداد الك�سرية

✺يح�سب جمموع عددين ك�رسيني لهما نف�س املقام؛

✺يحل و�ضعية م�س�ألة بتوظيف جمع الأعداد الك�رسية التي لها
نف�س املقام.

�أن�شطة البناء والرتيي�ض
ي�شتغل الأطفال يف ثنائيات وي�ستعملون الألواح والر�سوم .حيث يطالبون بتمثيل و�ضعيات جمع الأعداد الك�رسية.
يطالب الأ�ستاذ(ة) كل ثنائي بر�سم بيتزا (�أو قر�ص) مق�سمة �إىل � 6أجزاء  ،وبعد ذلك يطالبون بتلوين البيتزا �أي اجلزء
الذي �أكله �أحمد بلون ،ثم تلوين �أي اجلزء الذي تناولته مرمي بلون مغاير .ثم و�ضع ال�س�ؤال ماهو العدد الك�رسي الذي
ميثل ما �أكله �أحمد ومرمي معا؟ �أي جمموع و جمموع �سد�س و�سد�سني �أي � 3أ�سدا�س .نكتب :
يتم تنويع الأمثلة وا�ستعمال �أ�شكال �أخرى وا�ستعمال امل�ستقيم العددي لإجناز جمع عددين ك�رسيني؟
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"
الح�ساب الذهني :يتم اال�شتغال على :
• ال�ضرب في  8و. 9
• كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على الجمع �إلى حدود 9+9؛
• الطرح �إلى حدود ي . 18 - 9
• الجمع �إلى حدود 9+9
❶ يقر�أ المتعلم(ة) الن�ص ويفهم ما هو مطلوب .يدرك
المتعلم(ة) ب�شكل مبا�شر الك�سر الذي يمثله مجموع ما
تناولته مريم و�أحمد .هذا الك�سر هو
وهو في نف�س
الوقت مجموع ما تناولته مريم �أي
وما تناوله �أحمد
�أي .
ي�ستنتج المتعلم(ة) �أن :

=

في الجزء الأخير من الن�شاط ،يتم الحفاظ على الأجزاء
الملونة في كل �شريط ،لكن يتم ا�ستعمال ك�سور مكافئة
للك�سور التي تمثل هذه الأجزاء الملونة ،ثم يتم ا�ستنتاج
المجموع في كل حالة.

َأ ْه ُ
داف التَّ َعلُّمِ :

اَ ْلعْ دا ُد ٱ ْل َك ْس ِري َُّة

اَ ْلحِصَّ ُة ْٱلولى

َ
سورلَها ٱ ْلمَقا ُم َن ْفسُ هُ.
أحْ سُ ُب مَجْ مُوعَ ُك ٍ
َْ
َ
َ
ُساوي وَ حْ َد ًة كا ِملَ ًة.
ميع ٱلجْ زاءِ ٱ ْل َك ْس َر َّي ِة ي ِ
أ ْس َت ْنتِجُ أنَّ مَجْ موعَ جَ ِ
ظيف جَ مْ ع ْ َ
ٱلعْ دا ِد ٱ ْل َك ْس ِريَة.
أَحُ ُّل وَ ْض ِعي ًَّة م َْسأَلَ ًة ِب َتوْ ِ
ِ

أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  8أَ ْو  9في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

أَ ْك َتشِ فُ َو أَ َتمَرَّ نُ
 1خِ َ
الل نُ ْزهَ ٍة في ْٱلغا َب ِة أَحْ َ
ض َر ْت مَرْ َي ُم َوجْ َب ًة
غيف ُم َق َّس ٍم إِلى  4ق َِط ٍع
بار ًة َعنْ َر ٍ
غِ ذا ِئي ًَّة عِ َ
1
غيف َو َتنا َولَ
َ
ْ
ساو َيةٍَ ،تنا َولت مَرْ َيم
مِنَ ٱلرَّ ِ
ُم َت ِ
ُ 4
2
ُ
َّ
ْ
ِّ
َ
ْ
ِمن ُه .ماهُ َو ٱلك ْسرُ ٱلذي يُ َمثل مَجْ موعَ ما
بوبا
4
َتنا َولَ ْت ُه مَرْ َي ُم وبوبا َمعا ؟

+

ي�ستعمل المتعلم(ة) بعد ذلك �أجزاء كل �شريط ويح�سب
مجموع كل ك�سرين .يح�سب في كل حالة الأجزاء الملونة
في كل �شريط ،والك�سر الذي تمثله في الوحدة ،وي�ستنتج
المجموع.
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َج ْمعُ ْ َ
ٱلعْ دا ِد ٱ ْل َك ْس ِر َّي ِة

L’addition des fractions

وَ حَ دَة كا ِملَة
1
4

أَجْ مَعُ  1 + 2أَ ْس َت ْعم ُِل ٱلتَّم َ
ْثيل َوأُ ْكم ُِل :
4
4

=

أَ ْس َت ْعم ُِل أَجْ زا َء ُك ِّل َشريطٍ َوأَحْ ُس ُب مَجْ موعَ ُك ِّل َك ْس َري ِْن:
1
1
6

1
6

1
6

1
1
6

1
6

1
86

1
11 1 1
88 8 8

1
5

1
5

1
5

1
5

1
3

3 3
4+ 2
=
=
=
8 8
6 6
5 5
ِثال:
أَ ْس َت ْعم ُِل أَجْ زا َء َشريطٍ َوأَحْ ُس ُب مَجْ موعَ َك ْس َري ِْن َكما في ْٱلم ِ
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2 3
= +
10 10

1 1
= +
3 3

1 6
= +
8 8

2 2
= +
4 4

+

1
4

1

3+ 1

1
5

1
4

2
4

1
4

1 1
5 5

1
3

=

11 1
58 5

2 2 4
= +
5 5 5

1
1
5

1 1
8 3

2+1

=

3 3

1 1
6 6

1 1
6 6

1
5

11
85

2+1

5 5
11 1
68 6

5
3 2
= +
6
6 6

�أن�شطــة تقوميية و داعمة � " :أ�ستثمر"
الح�ساب الذهني :يتم اال�شتغال على :
• ال�ضرب في  8و. 9
• كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على الجمع �إلى حدود 9+9؛
• الطرح �إلى حدود ي . 18 - 9
• الجمع �إلى حدود 9+9
َطرْ حُ ْ َ
ٱلعْ دا ِد ٱ ْل َك ْس ِر َي ِة

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  8أَ ْو  9في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

أَ سْ َت ْث ِم ُر

صَ ،وأَحْ سُبُ مَجْ موعَ ْٱلَجْ زاءِ.
 1أَ ْك ُتبُ ْٱل َكسْ رَ ٱلَّذي ُيم َِّث ُل ُك َّل ج ُْز ٍء مِنَ ْٱلقُرْ ِ
.
.

1
10 1
10
.
.

.
.

َوحَ دَ ة َكا ِم َلة = 1

=1

=

َأت ََذ َّك ُر

3

.
.

.
.

.
.
.
.

=

1
2

.
.

+

6

1
2

1
.

.
.
.
.

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

1 + 1
2
=
َوحَ دَ ة َكا ِم َلة = 1
2
2
2

+
.
.

ُم ْك َتسَ بٌ

.
.

1
6

=1

=

.

+

3

.
.

1

ْن َ 1و  3أَحْ سُبُ مَجْ موعَ ٱ ْلبَسْ َطي ِ َ
لِحِسا ِ
موع ٱ ْل َكسْ رَ ي
َقام َن ْفسِ هِ.
ْن َوأحْ َتفِ ُظ ِبٱ ْلم ِ
ب مَجْ ِ
ِ 5 5

في هذا الن�شاط �سيقوم المتعلم(ة) بجمع ك�سرين باعتماد
�أقرا�ص مق�سمة �إلى �أجزاء مت�ساوية.

Pour additionner deux fractions de même dénominateur j’additionne
les numérateurs et je garde le même dénominateur
ْن
مَجْ مو ُع ٱ ْلبَسْ َطي ِ

somme des numérateurs

س ُه
اَ ْلمَقا ُم َن ْف ُ
même dénominateur

1

1 + 3
4
=
5
5
5

1
5

1
5

11
85

1
5

3 = 4
5
5

+

1
5

َن ٌ
شاط ُي ْنجَ ُز ِخ َ
ص ِة لِدَعْ ِم ٱلد َّْر َسي ِْن  21و22
ص َ
ص ِة ٱ ْلخا ِم َس ِة ٱ ْل ُم َخ َّ
الل ٱ ْل ِح َّ
1
ٱلرْ بعا ِء 2
ٱلزي ِْت ٱلَّتي أَ ْن َت َجها ،ثُ َّم باعَ َي ْو َم ْ َ
باعَ َم ْيمونٌ َي ْو َم ُّ
مِنَ َك ِّميَّ ِة َّ
ٱلثالثاء
ِ
ِ 6
6
باع ُه خِ َ
الل ْٱل َي ْو َمي ِْن.
أَ ْستَعينُ ِبالرَّ ْس ِم َوأَحْ ُس ُب مَجْ موعَ ما َ
1 2
= +
6 6

2
6

1
6

❶ في الن�شاط ال�سابق تم ا�ستعمال �أ�شرطة لح�ساب مجموع
ك�سرين .ال يمكن اال�ستمرار في تقديم هذه الأ�شكال
حتى ال يرتبط جمع الك�سور في �أذهان المتعلمين بهذه
الأ�شرطة .ينبغي تنويع هذه النماذج مما ي�سهل االنتقال
بالمتعلم من ما هو مح�سو�س تدريجيا �إلى �شبه المجرد،
ثم �إلى المجرد فيما بعد .وبذلك نعطي معنى للمفاهيم
الريا�ضياتية :جمع الك�سور في هذه الحالة.
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�أتذكــر :يتم التذكري بطريقة جمع عددين ك�رسيني لهما
نف�س المقام .حيث يتم جمع الب�سطين ويتم االحتفاظ بنف�س
المقام في المجموع؛ ويكون مجموع الك�سرين هو مجموع
الب�سطين مع االحتفاظ بنف�س المقام.

ن�شاط ينجز خالل ح�صة دعم الدر�سين  21و .22
في هذا الن�شاط يكون التمثيل بالأ�شرطة في هذه الحالة
نموذجا لحل الم�س�ألة المقترحة.يقر�أ المتعلم الم�س�ألة
وي�ستعمل ال�شريط ويح�سب
. +
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قيا�س الكتل  :امل�ضاعفات والأجزاء

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
�سبق للمتعلمات والمتعلمين �أن قارنوا �أ�شياء فيما بينها تبع ًا لكتلتها بال�سنة الأولى وتعرفوا على وحدات قيا�س الكتل
(الكيلو غرام و�أجزا�ؤه) بال�سنة الثانية وخالل هذه ال�سنة بالدر�س .17
�سيتعرفون في هذا الدر�س على م�ضاعفات الكيلوغرام  :القنطار والطن ويربطونها بالوحدات الأخرى وبالخ�صو�ص
بالكيلوغرام .ت�ستعمل الوحدتان القنطار والطن بالن�سبة للأ�شياء التي يزيد وزنها بع�شرات المرات �أو مئات المرات
و�أكثر بالن�سبة للكيلوغرام  .ت�ستعمل هاتان الوحدتان كذلك في الميدان الزراعي فنتحدث عن عدد القنطارات �أو عدد
الأطنان من القمح �أو ال�شعير مثال.
ي�ساعد الجدول التالي في تحديد العالقات بين مختلف وحدات قيا�س الكتل :
�أجزاء المتر وم�ضاعفاته :
�أجزاء g
mg

cg

�أجزاء kg

dg

م�ضاعفات g
g

dag

hg

kg

.

م�ضاعفات kg

q

t

ي�ساوي القنطار الواحد : 100kg
وي�ساوي الطن الواحد : 1000kg
وعليه يكون :
ينبغي �أن يتمثل المتعلمون والمتعلمات ويدركون �أ�شياء تزن  1g :مثل م�ساك الأوراق ( )tromboneو�أ�شياء تزن
 1kgمثل علبة ال�سكر و�أ�شياء تزن  1qككي�س من القمح و�أ�شياء تزن  1tمثل � 10أكيا�س من القمح ( .انظر �إر�شادات
ديداكتيكة للدر�س .)17
التعلمات ال�سابقة
قيا�س الكتل � :أجزاء kg

�أهداف التعلم

✺يوظف وحدات قيا�س الكتل (الكيلوغرام
والأجزاء)؛
✺يخمن ويقارن قيا�سات الكتل؛

✺يتعرف العالقات بني وحدات قيا�س الكتل.
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امل�ضاعفات

االمتدادات
حل م�سائل حول القيا�س

�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :يتم اال�شتغال على :
• ال�ضرب في  8و . 9
كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على:
• الطرح �إلى حدود 18-9
• الجمع �إلى حدود 9+9؛
❶ تعني عالمة الطريق �أنه الي�سمح لعربة تتجاوز كتلتها 2t 8q
المرور على القنط��رة .يقارن المتعلم(ة) كتلة كل عربة مع 2t

.8qالعربات الثالث  Eو Cو  Bاليمكن �أن تمر على القنطرة
لأن كتلتها على التوالي هي 3t :و  3t 2qو .2900kg
وه��ذه الكتل كل واحدة منها تفوق � .2t 8qأما العربات المتبقية
 Aو  Dو  Fفكتلته��ا عل��ى التوالي هي  2t 1q :و  1t 700kgو

اَلدَّ ْر ُس 22

ّاس ٱ ْل ُك َت ِل :أَجْ زاءُ
ِقي ُ

❸يكتب المتعلم (ة) الأعداد المنا�سبة في كل مت�ساوية :
 1kg = 1000gو  5kg = 5000gو 3kg 762g = 3762g
و 8kg 75g = 8075g

Kg

أَ ْك َتشِ فُ َوأَ َتمَرَّ نُ

ُ ْ
ُرور؟
 1ماذا َتعْني َعال َمة ٱلم ِ
1t 8q

3t

2900 kg

3t 2q
C

E

2 t 1q
B

F

1t 700kg
D

A

ما هِ َي ْٱل َع َر ُ
بات ٱلَّتي يُ ْم ِكنُها ْٱلمُرورُ َعلى ْٱل َق ْن َط َر ِة ؟

َ 2
ْ
َّ
كان ْٱلمُناسِ ِب :
أ ْكتُ ُب ُكل ُك ْتلَ ٍة في ٱل َم ِ

2t 8q

1t = 1000kg
1q = 100kg

400kg, 40kg, 4kg, 4g, 4q, 4t
1t = 1000kg
1q = 100kg

ﻗﻤﺢ ﻗﻤﺢ
ﻗﻤﺢ ﻗﻤﺢ
ﻗﻤﺢ
ﻗﻤﺢ
ﻗﻤﺢﻗﻤﺢ
ﻗﻤﺢ
ﻗﻤﺢ ﻗﻤﺢ
ﻗﻤﺢ
ﻗﻤﺢ ﻗﻤﺢ
ﻗﻤﺢ
ﻗﻤﺢ

.......

.......

ﻗﻤﺢ ﻗﻤﺢ
ﻗﻤﺢ ﻗﻤﺢ

.......
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.......

.......

 3أَ ْكتُ ُب ْ َ
ٱلعْ دا َد ْٱلمُناسِ َب َة :

 4أَ ْكتُ ُب ْ َ
ٱلعْ دا َد ْٱلمُناسِ َب َة :

B

.......

A C

C gB = 1kgB
CC A+ ......
AAA C500g
BB

1 kg = ...... g
5 kg = ...... g
3 kg 762 g = ...... g
8 kg 75g = ...... g

58kg + ...... kg = 1q
A 5q + ......
B Cq = 1t
600mg + ...... mg = 1g

C A

B C

BBB CCC

A

500g
10g

200g

A

B

AAA

C B

10g

100g

5g

500g

5g

100g

2g

10g

10g

و  500g + 500g =1kgو 58kg + 42kg = 1q
و  5q + 5q = 1tو 600mg + 400mg = 1g

أُ ِّ
ِياس ٱ ْل ُك َت ِل وَأَ َت َعر ُ
وَظ ُ
َالقات َب ْي َنها وَأُ َخمِّنُ
َّف ٱ ْلع ِ
ف وَحَ ِ
دات ق ِ
ُ
ِياسات ُك َت ٍل.
قارنُ ق
ِ
وَأ ِ

أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱل َم ْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  8أَ ْو  9في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

50g

2g

200g

➍يكتب المتعلم العدد المنا�سب في كل مت�ساوية :

َأ ْه ُ
داف التَّ َعلُّمِ :

اَ ْلحِصَّ ُة ْٱلولى

 1t 8qوكل كتلة منها �أ�صغر من 2t 8q

❷يكتب المتعلم(ة) كل كتلة في المكان المنا�سب  :كتلة القطة
هي  4kgوكتلة الولد هي  40kgوكتلة �أكيا�س القمح هي
( 4qكتلة كل كي�س هي  ) 1qوكتلة الفيل هي  4tوكتلة
الح�صان هي  400kgبينما كتلة الم�ساكات الأربع هي 4g
(كتلة كل م�ساك هي . ) 1g

ْ
اس ٱ ْل ُك َت ِلُ :مضاعَ ُ ْ
رام َوأَ ْج ُ
زاؤ ُه
ِق َي ُ
فات ٱلكيلوغ ِ

Mesure de masses : multiples et sous-multiples du kilogramme

1g

20g

500100
gg
500
g 10g
500
100g
g

10g

10g

2g

200g

10g

50200
200
gg g 10g 2g
10g

20g

5g

1g

5g

5g

100g

2g

2g

2g

100g100g
100g
100g
50g 100g2g

2g

2g
1g

1g

1g

20g50g 50g

20g 20g
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�أن�شطــة التقومي والدعم � " :أ�ستثمـر"
الح�ساب الذهني :يتم اال�شتغال على :
• ال�ضرب في  8و . 9
كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على:
• الطرح �إلى حدود 18-9
• الجمع �إلى حدود 9+9؛
❶يالحظ المتعلم(ة) مثاال لكيفية ا�ستعمال الكتل المرقمة
�أو ال�صنجات لقيا�س كتلة معينة مثل  . 931gلقيا�س
هذه الكتلة ت�ستعمل كتلة من فئة  500gوكتلة من فئة
،200gكتلتين كل واحدة من فئة  100gوكتلة من فئة
، 20gكتلة من فئة 10gوكتلة من فئة  1gوهذا معناه
تفكيك � 931إلى الكتابة الجمعية :
931 = 500 + 200 + 100 + 100 +20 +10 + 1

يكتب المتعلم  780كتابة جمعية مثل :

ِياس
حَ ُّل مَسائ ٍِل حَ وْ َل ٱ ْلق ِ

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  8أَ ْو  9في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

أَ سْ َت ْث ِم ُر

ات ْٱلع ُْل َب ِة :
ص ْن َج ِ
 1أَحْ ُس ُب مَجْ موعَ ُك َت ِل َ

.......g

1g

جات ٱلَّتي ُك َتلُها تُ َح ِّق ُق :
ٱلص ْن ِ
اس ْٱل ُك ْتلَ ِة َ 931gنسْ َت ْعم ُِل َّ
لِ ِق َي ِ

931 = 500+200+100+100+20+10+1
2g

1g
1

10g
1

5g

20g
1

2g
5g

50g

100g
2

200g
1

10g

500g
1

931g
870g
637g

ُ
ْمال ْٱل َج ْد َو ِل :
ص ْن َج ِ
ِياس َ 780gوِ 637gب ْ
أ َح ِّد ُد ْٱل َ
ٱس ِتع ِ
ات لِق ِ

َأت ََذ َّك ُر

ت َبيْنَ َوحَ دا ِ
ُي َم ِّكنُ ٱ ْلجَ دْ َول ُ ٱلتّالِي مِنْ َتعَ رُّ فِ ٱ ْلعَ القا ِ
ِياس ٱ ْل ُكت َِل.
تق ِ
َ
رام g
أجْ زا ُء ٱ ْل ْغ ِ

ْ
رام kg
أَجْ زا ُء ٱ ْل
كيلوغ ِ

B: 2900 kg

E: 3 t
décigramme C: 30
centigramme
F: 10 q 500 milligramme
kg
q

()mg

()cg

gramme

()dg

5

1

t 8,2

5

gk 0092 :B

D: 5 q 4 hg

dag

2

q 03 :C

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

مُضاعَ فاتُ kg

A: 2 t 100 kg

()g

gh 4 q 5 :D

hg

مُضاعَ فاتُ g
kg

8

9

gk 005 q 01 :F

2,8 t

.

7

q

6

t

5

t 3 :E

Une tonne = 1000 kg ; 1 quintal = 100
kg ; 1t = 10q 15 dg = 1g 5dg ; 15 dg = 150 cg ; 15 dg = 1500 mg
B: 2900 kg
2 t 100 kg
5678
kg = 5 tA:et
678 kg
D: 5 q 4 hg
قنطار Quintal :
طن E: 3 t Tonne :
F: 10 q 500 kg
C: 30 q
925 g = 9hg 2dag et 5g
2,8 t

637= 500 + 100 + 20 + 10 + 5 + 2

�أتذكــر :ي�ضم هذا الركن العالقات الأ�سا�سية بين الطن
والقنطار والكيلوغرام  1t= 1000kg :و1t = 10q
و.1q = 100kg
�أن�شطة تنجز خالل ح�صة دعم الدر�سين  21و: 22
يحيط المتعلم(ة) بخط الكتلة المنا�سبة في كل حالة " كتلة
الم�صارع هي  1qوكتلة �سيارة النقل هي  1tوكتلة قلم
الحبر الجاف هي ، 6gكتلة الف�أر هي � 1hgأي . 100g
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50g 20g

2g

gk 001 t 2 :A

مثل بالن�سبة لـ :637

200g 100g 100g

500g

أَ ْن ِش َط ٌة ُت ْنجَ ُز ِخ َ
ص ِة لِدَعْ ِم ٱلد َّْر َسي ِْن  21و22
ص َ
ص ِة ٱ ْلخا ِم َس ِة ٱ ْل ُم َخ َّ
الل ٱ ْل ِح َّ

أَ ْكتُ ُب ْٱل َع َد َد ْٱلمُناسِ َب:

3 q = ...... kg
2 t = ...... kg
5 kg = ...... g
5 g = ...... mg

ب ِّ
إِنْجا ُز َورَ َق ِة ٱ ْلحِسا ِ
ٱلذهْ نِيِّ رَ ْق ِم 24

أُحِ ُ
يط ِبخَ ٍّط ْٱل ُك ْتلَ َة ْٱلمُناسِ َب َة في ُك ِّل حالَ ٍة :

1t
1q
10kg

6q
6kg
6g

1t
1q
10kg

1hg
1dag
1g
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ا ََّلد ْر ُس 23

املثلثات  :ت�صنيف و�إن�شاء

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
يمكن التمييز بين ثالث مراحل في تعلم الهند�سة  :مرحلة الهند�سة الطبيعية ومرحلة الهند�سة الإك�سيومتية الطبيعية
ومرحلة الهند�سة النظرية.
تعتمد الأولى على الحد�س والثانية على التجربة �أما الثالثة فتعتمد على اال�ستنباط.

الحد�س هو لقاء �آني ومبا�شر مع الأ�شياء ويتطور بفعل تجارب ومعارف َب ْع ِد َّي ٍة ،ت�سمح بمقارنة الهند�سة عن طريق
الفيزيائي.ويعتبر الطي والتقطيع والإن�شاء �أ�سا�س هذه المقارنة التجريبية� .أما اال�ستنباط في�سمح بالو�صول
الفعل والواقع
ُ
�إلى معرفة جديدة انطالقا من المعرفة المكت�سبة بدون اللجوء �إلى التجربة �أو �أي م�صدر �آخر خارجي� .إن الهند�سة
بالتعليم االبتدائي هي �أ�سا�س ًا هند�سة طبيعية م�صدرها هو الواقع المح�سو�س بينما يكون الإن�شاء والإدراك هو الأ�سا�س في
الهند�سة الطبيعية التي تعتمد التجربة.
يمكن اعتبار المثلث محيطا� ،أو حيزا داخليا� ،أو ثالث قطع� ،أو ثالث ر�ؤو�س� ،أوثالث زوايا.

�إن تقديم المثلثات من خالل �إن�شائها على �أوراق ك�أ�شكال هند�سية ،من �ش�أنه تكوين تمثالت لدى المتعلمين
والمتعلمات ،تختزل المثلث في الحيز الم�ستوي الذي ي�شغله .وتهمل الأ�ضالع والر�ؤو�س لهذا �أرت�أينا �أن تقدم في
البداية و�ضعية ملمو�سة تلعب فيها الأ�ضالع والر�ؤو�س دور ًا مهماً.
ثم و�ضعية �أخرى تلعب فيها الزاويا دور ًا مهم ًا (الزاوية القائمة) وفي الأخير و�ضعية لمثلثات مر�سومة يتم فيها
التعرف على �أنواع المثلثات وت�صنيفها.
التعلمات ال�سابقة

الأ�شكال الهند�سية

�أهداف التعلم

✺يتعرف �أنواع املثلثات وي�صنفها؛

✺ي�صف خا�صيات خمتلف �أنواع املثلثات (قائم الزاوية ،مت�ساوي
ال�ساقني ،مت�ساوي الأ�ضالع ،خمتلف الأ�ضالع).

االمتدادات
درو�س الهند�سة بال�سنة
الرابعة

✺ين�شىء املثلثات مبعرفة �أبعادها ،با�ستعمال الأدوات الهند�سية
املنا�سبة.
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�أن�شطة البناء والرتيي�ض
الن�شاط الأول :

اللوازم ال�ضرورية :
• � 10أنبوبات ما�صة حمراء.
• � 10أنبوبات ما�صة خ�رضاء.
• � 10أنبوبات ما�صة زرقاء.
• خيوط يمكن تمريرها عبر الأنبوبات الما�صة .
• قطع من ورق مقوى يمكن �أن تثبت عليها المثلثات الم�صنوعة.

• م�سامري �صغري ُت ْدف َُع بالإبهام

مناذج من �أنبوبات ما�صة واحدة من كل لون �أطوالها كما يلي :

�صيغة العمل  :ي�شتغل املتعلمون واملتعلمات يف جمموعات.

تدبير الن�شاط  :يطلب الأ�ستاذ(ة) من املتعلمني واملتعلمات يف البداية تقطيع الأنبوبات تبع ًا للنماذج �أعاله ،ع�رشة من
كل نوع.
ثم يطلب منهم بعد ذلك �صنع �أو تكوين مثلثات با�ستعمال :
• الأنبوبات الما�صة الحمراء فقط
• الأنبوبات الحمراء والخ�ضراء
• الحمراء والخ�ضراء والزرقاء

ي�سجل المتعلمون مالحظاتهم حول المتلثات التي قاموا بتكوينها با�ستعمال تعابيرهم الم�ألوفة (مثلثات مت�ساوية الأ�ضالع
في الحالة الأولى ،مت�ساوية ال�ساقين في الحالة الثانية ومثلثات مختلفة الأ�ضالع مثنى مثنى في الحالة الثالثة).
تقدم كل مجموعة عملها وتناق�ش مختلف الإنتاجات.

وي�صنف الأ�ستاذ(ة) المتلثات �إلى مت�ساوية الأ�ضالع ،مت�ساوية ال�ساقين ،ومتلثات �أ�ضالعها مختلفة مثنى مثنى.

الن�شاط الثاني :
نف�س الن�شاط ال�سابق با�ستعمال الأنبوبات الخا�صة التالية :
• حمراء طولها 9cm

• ح�ضراء طولها 12cm
• �صفراء طولها 15cm
226

المطلوب في هذه الحالة تكوين متلثات با�ستعمال الألوان الثالثة في نف�س الوقت بـ � :ضلع �أحمر والآخر �أخ�ضر
والثالث �أ�صفر والمق�صود هنا هو الح�صول على مثلث قائم الزاوية :

الن�شاط الثالث :
اقتراح ورقة على كل مجموعة مر�سوم عليها مثلثات (انظر النموذج رفقته) ومطالبة المتعلمين والمتعلمات بتحديد:
• المتلثات مت�ساوية الأ�ضالع .

• المتلثات مت�ساوية ال�ساقين .
• المتلثات قائمة الزاوية
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :اال�شتغال على العمليات التالية :
• ال�ضرب في . 9 *9
كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على:
• الطرح �إلى حدود 18-9
• الجمع �إلى حدود 9+9؛
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶ يكمل المتعلم (ة) ملء الجدول كمايلي:

�ضلعان فقط لهما الأ�ضالع الثالثة
رقم المثلث زاوية قائمة
نف�س الطول لها نف�س الطول

ا�سم المثلث

1

ال

ال

نعم

مثلث مت�ساوي الأ�ضالع

2

ال

ال

ال

مثلث مت�ساوي الأ�ضالع

3

ال

نعم

نعم

مثلث مت�ساوي ال�ساقين

4

ال

ال

ال

مثلث مت�ساوي الأ�ضالع

5

ال

نعم

ال

مثلث مت�ساوي ال�ساقين

6

نعم

ال

ال

مثلث قائم الزاوية

7

ال

نعم

ال

مثلث مت�ساوي ال�ساقين

8

ال

ال

ال

مثلث اليميزه �شيء

اليمك��ن الح�صول على مثلث قائم الزاوي��ة �إذا اخترنا ع�شوائيا
�أطوال القطع  .لقد تم اختيار �أطوال القطع الخ�ضراء والحمراء
والزرقاء بعناية لكي يكون المثلث  6قائم الزاوية (مربع طول
القطعة الزرقاء ي�س��اوي مجموع مربع طول القطعة الحمراء
ومربع طول القطعة الخ�ضراء).

اَ ْل ُم َثلَّ ُ
ثاتَ :ت ْصنيف َوإِ ْنشاء

اَلدَّ ْر ُس 23

Les triangles : classification et construction
َأ ْه ُ
داف التَّ َعلُّمِ :

اَ ْ َل ْش ُ
كال ٱ ْلهَ ْن َدسِ ي َُّة

اَ ْلحِصَّ ُة ْٱلولى

ْمال ْ َ
أَ َت َعر ُ
َوات ٱ ْلهَ ْن َدسِ َّيةِ.
ص ِّن ُفها َتبَعاً ل ِّ
ثات وَأُ َ
ٱلد ِ
َّف ٱ ْلم َُثلَّ ِ
ِخاصياتِها وَأُ ْنشِ ئُها ِب ْ
ٱس ِتع ِ

أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَدَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  3أَ ْو 4أَ ْو 5أَ ْو 6أَ ْو 7أَ ْو 8أَو 9في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

أَ ْك َتشِ فُ َو أَ َتمَرَّ نُ

ّ
ْبات
ْمال ْٱل ُخ َشي ِ
وين ْٱل ُم َثلَّ ِ
ثات ٱلتّالِ َي ِة ِب ْ
ٱس ِتع ِ
 1قا َم ْت إِيطو ِب َت ْك ِ
ْٱلمُلَ َّو َن ِة جا ِن َب ُه:
2
3

1

4

7

8

5

6

ات َوأُ ْكم ُِل َم ْل َء ْٱل َج ْد َو ِل
أُالحِ ُظ ْٱل ُم َثلَّ َث ِ

ِ ْ
عان َف َق ْط لَهُما
ضل ِ
ّ
ٱلط ُ
ول ن َْفسُ ُه

َر ْق ُم ْٱل ُم َثلَّ ِث

زاويَة قا ِئ َمة
ِ

1
2
3
4
5
6
7
8

ال

ال

اَ ْ َ
ل ْ
ضالعُ ٱلثّال َث ُة
لَها ّ
ٱلط ُ
ول ن َْفسُ ُه

َنعَ مْ

ث
اِسْ ُم ْٱل ُم َثلَّ ِ
َْ
الع
ُم َثلَّث ُم َت ِ
ساوي ٱلضْ ِ

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

َنعَ مْ

..............

..............

ُم َثلَّث َقا ِئ ُم ّ
او َي ِة
ٱلز ِ

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

ُم َثلَّث

ُ
ٱلزاو َي ِة ب ْ َ
ٱلحْ َم ِر،
 2أُ ْكم ُِل َر ْس َم ْٱل ُم َثلَّ ِ
ثات ِب ْ
ْمال ْٱلم ِْس َط َرةَِ ،كما في ْٱلم ِ
ٱس ِتع ِ
ِثالَ ،وألَ ِّونُ ْٱل ُم َثلَّ َث َقا ِئ َم ّ ِ ِ
ٱلسا َقيْن ب ْ َ
ضالع ب ْ َ
َْ
ْ َّ
ْ َّ
ٱل ْخ َ
ص َف ِر َوأُلَ ِّونُ في ُك ِّل ُم َثلَ ٍث
ٱل ْ
ساو َي َّ ِ ِ
ساو َي ٱل ْ ِ ِ
ض ِرَ ،وٱل ُم َثل َث ُم َت ِ
َوٱل ُم َثل َث ُم َت ِ
ٱلزوايا ْ
ّ
َ
ساو َي َة:
ت
م
ٱل
ُ
ِ

94

❷يكمل متعلم(ة) ر�سم كل مثلث بتمديد �أ�ضالعه ،با�ستعمال الم�سطرة ويلون المت�ساوي الأ�ضالع بالأخ�ضر والمثلث
المت�ساوي ال�ساقين بالأ�صفر والمثلث القائم الزاوية بالأحمر ،كما يلون بنف�س اللون كل زاويتين �أو ثالث زوايا
مت�ساوية في كل مثلث منا�سب .يتطلب ر�سم هذه المثلثات دقة كبيرة في و�ضع الم�سطرة ب�شكل م�ستقيم مع القطع
ال�سوداء المر�سومة.
يراقب الأ�ستاذ(ة) هذا الإجراء ويقدم الن�صائح ال�ضرورية.
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�أن�شطــة التقومي والدعم � " :أ�ستثمـر"

الح�ساب الذهني :اال�شتغال على العمليات التالية :
• ال�ضرب في  • . 9 *9الطرح �إلى حدود  • 18-9الجمع �إلى حدود 9+9؛
ٱلراب َع ِة
ُروس ٱ ْلهَ ْندَسَ ِة بٱلسَّ َن ِة
د ُ
ِ

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَدَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  3أَ ْو 4أَ ْو 5أَ ْو 6أَ ْو 7أَ ْو 8أَ ْو 9في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

أَ سْ َت ْث ِم ُر

 1أُالحِ ُظ َطري َق َة إ ْنشا ِء ُم َثلَّ ٍث أَ ْط ُ
وال أَ ْ
ضالعِ ِه 4cm,
ِ
ْ
 3cmوِ 2cmبٱسْ ِتع ِ ْ
كار ثُ َّم
ْمال ٱلمِسْ َط َر ِة َوٱل ِبرْ ِ
3cm
أُ ْنشِ ئُ ُه عَ لى َو َر َقةٍ.
2cm
ُ
َ
َّ
َّ
ُ
ساو َي
أسْ َت ْعمِل ٱلطري َق َة ن َْف َسها َوأ ْنشِ ئُ ُم َثلثاً ُم َت ِ
4cm
َْ
ُ
ض ْل ِع ِه هُ َو َ 5cmو ُم َثلَّثاً
ٱل ْ
الع
طول ِ
ض ِ
ُ
ُم َتساو َي ٱلسّ ا َقيْنْ ِ :
ض ْل ٌع طولُ ُه .4cm
عان
طول ُك ٍّل ِم ْنهُما َ 5cmو ِ
ضل ِ
ِ
ِ
ُ
ْمال ْ َ
ثات ْٱل َم ْطلو َب َة:
َوات ْٱل َه ْندَسِ يَّ ِة ْٱل ُم َثلَّ ِ
ٱلد ِ
 2أ ْنشِ ئُ ِبٱسْ ِتع ِ

ثات نُ َقط مِنَ َ
ٱلش َب َك ِة
ؤوس ٱل ُم َثلَ ِ
رُ ُ

ُم َثلَّثان ُم َتساويا ْ َ
ٱل ْ
الع
ِ
ِ
ض ِ

َّ
ساويا ٱلسّ ا َقي ِْن
ُم َثل ِ
ثان ُم َت ِ

َّ
ثان قائِما ّ
او َي ِة
ُم َثل ِ
ٱلز ِ

َأت ََذ َّك ُر

ُم ْكتَسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

ُم ْكتَسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

ُ َ
الع يُسَ مَّى ُم َث َّلثا ً.
ُكل ُّ مُضَ َّل ٍع َل ُه َثالَ َثة أ ضْ ٍ

ُم َث َّلث

(Triangle )quelconque

َ
الع
ُم َث َّلث ُمت ِ
َساويُ ْٱلضْ ِ

Triangle équilatéral

ْن
َساو ُ
ي ٱلسّ ا َقي ِ
ُم َث َّلث ُمت ِ
Triangle isocèle

او َي ِة
ُم َث َّلث قا ِئ ُم ٱلزّ ِ

Triangle rectangle

َن ٌ
شاط ُي ْنجَ ُز ِخ َ
ص ِة لِدَعْ ِم ٱلد َّْر َسي ِْن  21و22
ص َ
ص ِة ٱ ْلخا ِم َس ِة ٱ ْل ُم َخ َّ
الل ٱ ْل ِح َّ
ْمال ْ َ
أُ ْنشِ ئُ ْٱل ُم َثلَّ َ
َوات ْٱل َه ْندَسِ يَّ ِة:
ٱلد ِ
ثات ْٱل َم ْطلو َب َة بٱسْ ِتع ِ

ُم َثلَّ ًثا ُم َتساوي ْ َ
ٱل ْ
ِ
ض ِ
الع 1
ضالعِ ِه ْٱلخَ ُّط ْ َ
أَ َح ُد أَ ْ
ٱلحْ مَرُ

َّ
ساوي ٱلسّ ا َقي ِْن َر ْأسُ ُه
َو ُم َثلثاً ُم َت ِ
ٱل ُّن ْق َط ُة ْٱلزَ رْ قا ُء أَ ِو ٱلنُ ْق َط ُة ْٱل َحمْرا ُء

2

َو ُم َثلَّ ًثا قا ِئ َم ّ
او َي ِة أَ َح ُد
ٱلز ِ
ضالعِ ِه ْٱلخَ ُّط ْ َ
أَ ْ
ٱلحْ مَرُ

3
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❶ يالحظ المتعلم(ة) طريقة �إن�شاء مثلث �أطوال �أ�ضالعه هي
 3cmو 2cmو  4cmوين�شئه على ورقة .ثم ي�ستعمل نف�س
الطريقة لإن�شاء مثلث مت�ساوي الأ�ضالع طول �ضلع فيه هو
 .5cmمت�ساوي ال�ساقين  :ال�ضلعان المت�ساويان طول كل
واحد منهما هو  5cmوال�ضلع المتبقي طوله . 4cm
❷ ين�شىء المتعلم(ة) المثلثات المطلوبة على ورقة منقطة (كل
ثالث نقط متحادية غير م�ستقيمة من هذه ال�شبكة تحدد مثلث
مت�ساوي الأ�ضالع) اليمكن �إن�شاء مثلث مت�ساوي الأ�ضالع
على �شبكة تربيعية ر�ؤو�سه عقد ال�شبكة ولهذا تم اختيار
ورقة منقطة "عينها" ( )mailleمثلث مت�ساوي الأ�ضالع.
يعتبر الحامل الذي نر�سم عليه المثلث وال�شروط التي
ن�ضعها في �إن�شائه متغيرا ديداكتيكيا يمكن توظيفه لترجيح
تمثل �أو �إجراء لدى المتعلمين والمتعلمات على ح�ساب
تمثل �أو �إجراء �أخر .نركز في هذا الن�شاط على المثلث
بدل الأ�ضالع وعوا�ضا للتمثل الذي يعتبر المثلث حيزا
م�ستويا (انظر �إر�شادات ديداكتيكية).

�أن�شطة تنجز خالل ح�صة دعم الدر�سين  21و: 22
ين�شىء المتعلم مثلثا مت�ساوي الأ�ضالع على ورقة بي�ضاء ،با�ستعمال البركار والم�سطرة غير المدرجة .وين�شىء المثلثات
الأخرى على �شبكة تربيعية با�ستعمال الم�سطرة غير المدرجة فقط .يكت�سي هذا الن�شاط �أهمية كبيرة فهو يتطلب مهارات
خا�صة  :في الحالة الأولى ي�ستعمل المتعلم(ة) البركار لنقل طول ال�ضلع المر�سوم ،ويحافظ عليه وير�سم دائرتين �شعاعها
هذا الطول ومركز كل واحدة ر�أ�س القطعة المر�سومة .في الحالة الثانية الت�سمح الم�سطرة غير المدرجة للمتعلم(ة) بقيا�س
�أطوال وعليه �أن يختار بعناية ولو ب�شكل �ضمني نقط ال�شبكة التي تمكن من ر�سم قطعة مت�ساوية للقطعة الخ�ضراء في حالة
الثالثة اليتوفر الطفل على مزواة لر�سم زاوية قائمة كما �أن و�ضع القطعة الحمراء مائل لي�س عموديا ولي�س �أفقيا كخطوط
ال�شبكة ال�شيء الذي يجعل توظيف هذه الخطوط في ر�سم الزاوية القائمة غير ممكن .يعي�ش المتعلم(ة) �صراع ًا فكريا يدفعه
للبحث عن �إجراء يمكنه من ر�سم زاوية قائمة ويتمثل هذا الإجراء ولو ب�شكل �ضمني لدى المتعلم(ة) في اختيار نقطة على
ال�شكبة لر�سم قطعة �أحد طرفيها هذه النقطة وطرفها الآخر طرفي القطعة الحمراء وتكون هذه القطعة متعامدة مع القطعة
الحمراء .النقط التالية ت�سمح بذلك  :ينبغي تو�ضيح ذلك للمتعلم(ة) وتدريبه على ا�ستعماله على �أن يتحقق ذلك با�ستعمال المزواة.
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قيا�س الأطوال � :أجزاء املرت وم�ضاعفاته

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
يركز هذا الدر�س على تعرف الكيلومرت وعلى عالقته باملرت .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن وحدة الكيلومرت تدر�س لأول
مرة .فهي وحدة جديدة بالن�سبة للمتعلمني .وقد ارت�أينا �أن يتم التعرف عليها من خالل و�ضعيات نابعة من املحيط الذي
يعي�ش فيه املتعلم مثال ،امل�سافة التي يقطعها املتعلم يوميا بني املدر�سة واملنزل �أو امل�سافة بني املدينة ( �أو القرية) التي يقطن
بها و�أقرب مدينة (�أو قرية) منها .وقد خ�ص�صنا � 3أن�شطة لرتيي�ض الو�ضعيات وبناء املفاهيم .وي�ستح�سن �أن يتم التهييء
القبلي لهذه الأن�شطة خا�صة الن�شاطني الأول والثاين (يتطلب الن�شاط الثاين خرائط للمغرب).
التعلمات ال�سابقة

قيا�س الأطوال :
�أجزاء المتر

�أهداف التعلم

✺يوظف وحدات قيا�س الأطوال (املرت وم�ضاعفاته)؛
✺يتعرف العالقات بني وحدات قيا�س الأطوال؛

االمتدادات
حل م�سائل حول القيا�س

✺يقارن قيا�سات الأطوال.

�أن�شطة البناء والرتيي�ض
الن�شاط الأول  :تقدير طول وتعرف الكيلومرت.
اللوازم ال�ضرورية  :ورقة ،قلم.

�صيغة العمل  :عمل فردي يف مرحلة �أوىل وعمل جماعي يف مرحلة ثانية.

تدبير الن�شاط  :يطالب الأ�ستاذ(ة) الأطفال بتقدير امل�سافة بني منازلهم واملدر�سة.
•المرحلة الأولى  :يفتر�ض �أن يكون الأ�ستاذ(ة) قد طالب الأطفال قبل �إنجاز الن�شاط بح�ساب عدد الخطوات التي
يخطونها يوميا من المنزل �إلى المدر�سة �إذا كانوا ي�أتون �إلى المدر�سة م�شيا وتقديرها بالكيلومتر �أو بقراءة عداد
ال�سيارة �إذا كانوا ي�أتون بوا�سطة ال�سيارة .قد يجد بع�ض الأطفال �صعوبة في تقدير هذه الم�سافة ،وفي هذه الحالة،
يكتب الأ�ستاذ(ة) على ال�سبورة  " :طول خطوة ت�ساوي  " 1mالم�سافة بين المنزل والمدر�سة هي تقريبا 854m
(مثال �إذا كان عدد الخطوات هو  )854الم�سافة المقطوعة يوميا بين المنزل والمدر�سة هي � 4×854 = 3 416 :أي
الم�سافة ت�ساوي (3416mيو�ضح الأ�ستاذ(ة) لماذا تم ال�ضرب في العدد :)4
•المرحلة الثانية  :قد يعرف بع�ض الأطفال وحدة الكيلومتر لأنهم �سبقوا �أن �سمعوها �أو تعرفوا عليها في و�ضعيات
�أخرى ،لذا ي�س�أل الأ�ستاذ(ة) عن وحدة الكيلومتر وعما تعنيه ويترك المجال لمختلف االقتراحات ،بعد المناق�شة
الجماعية لمختلف الأجوبة ،يكتب الأ�ستاذ على ال�سبورة 1km=1 000m :
❒  يطالب المتعلمون بالتعبير عن الم�سافة التي يقطعونها يوميا بين المنزل والمدر�سة بالكيلومتر والمتر.
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❒  تناق�ش جميع الأجوبة وت�صحح الخاطئة منها ثم ينجز الت�صحيح على ال�سبورة كما يلي :
1000m = 1km

3 416 = 3 × 1000 + 416

3 416 = 3 000 + 416

الم�سافة المقطوعة يوميا بين المنزل والمدر�سة = 3km416m

الن�شاط الثاني  :ح�ساب م�سافة با�ستعمال الكيلومرت وحدة للقيا�س.
اللوازم ال�ضرورية  :بع�ض خرائط المغرب.
�صيغة العمل  :ينجز العمل يف جمموعات.

تدبير الن�شاط  :يخ�ص�ص الأ�ستاذ(ة) حيزا من الوقت لتو�ضيح خريطة املغرب .نورد �أ�سفله خريطة ق�صد اال�سئنا�س.

المدن ممثلة بنقط والأعداد المكتوبة فوق الخطوط التي تربط هذه النقط تعبر عن الم�سافات بين المدن .بعد ذلك يطالب
المتعلمين بتحديد المدينة التي يقطنونها �أو المدينة الأقرب �إلى مقر �سكناهم على الخريطة وتم بتعيين �أقرب مدينة �إليها ثم
يطالبهم بح�ساب الم�سافة التي تف�صل بينهما.
يتابع الأ�ستاذ(ة) �إنجازات الأطفال وي�ساعد من يحتاج �إلى م�ساعدة .بعد المناق�شة وت�صحيح الأخطاء (مثل عدم تحديد
المدينة التي ي�سكنونها �أو المدينة الأقرب) يتم الت�صحيح على ال�سبورة ب�شكل جماعي:
• المدينة التي تقطن بها � :شف�شاون (مثال):
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• �أقرب مدينة �إلى �شف�شاون  :تطوان
• الم�سافة بين �شف�شاون وتطوان هي 61km
�إذا توفر الوقت ،يمكن للأ�ستاذ(ة) �أن يطرح بع�ض الأ�سئلة مثل :
• الم�سافة بين �شف�شاون والرباط عبر فا�س
• الم�سافة بين �شف�شاون والرباط عبر �سوق الأربعاء الغرب
• مقارنة هاتين الم�سافتين.
الن�شاط الثالث  :ا�ستعمال العالقة  1km =1 000mوالقيام بح�سابات ب�سيطة.
�صيغة العمل  :عمل فردي.

تدبير الن�شاط :

• يكتب الأ�ستاذ(ة) على ال�سبورة الأطوال التالية :
1km 500m + 4km 500m

1km 700m + 300m

1km 100m + 6km 900m

5km - 2 800m

• يطالب الأطفال بح�ساب هذه الأطوال والتعبير عنها بالمتر ثم ترتيبها تزايديا.
• تمنح للأطفال فترة للتفكير ولإنجاز المطلوب ثم تفتح مناق�شة جماعية وت�صحح الأخطاء المرتكبة.
• يتم بعد ذلك الت�صحيح على ال�سبورة و�إ�سهام الأطفال في عملية الت�صحيح .ينبغي تدريب المتعلمين والمتعلمات على
خطوات منهجية م�ضبوطة لإجراء عمليات على القيا�سات ك�أن ن�ضيف الكيلومترات ثم بعد ذلك الأمتار ونقوم �إذا دعت
ال�ضرورة لذلك با�ستعمال � 1000m =1kmأو
.
الن�شاط الرابع  :تقدير �أطوال وتعرف الوحدة املنا�سبة لقيا�س �أطوال خمتلفة.
�صيغة العمل  :عمل فردي.

تدبير الن�شاط :

• يكتب الأ�ستاذ(ة) على ال�سبورة �أطواال مختلفة مثل :
طول الطاولة

عر�ض باب احلجرة

علو احلجرة

�سمك الدفرت

امل�سافة بني مدينتني

قامة طفل عمره � 10سنوات

ويطالب المتعلمين في كل مرة بتقدير هذه الأطوال والتعبير عنها بالوحدة المنا�سبة وكتابة النتيجة على الألواح.
ي�صحح الأ�ستاذ(ة) الأخطاء المحتملة مثل :
• عدم الدقة في تقدير الأطوال.
• عدم اختيار الوحدة المنا�سبة لقيا�س الطول المطلوب.
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :اال�شتغال على العمليات التالية :
• ال�ضرب في . 9 *9
كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على:
• الطرح �إلى حدود 18-9
• الجمع �إلى حدود 9+9؛
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶ يح�سب المتعلم (ة) الم�سافة التي يقطعها ال�سائق في الأ�سبوع
الأول وذل��ك با�ستعمال جدول الم�سافات بين المدن  .يقر�أ في
الجدول الم�سافة بين الدار البي�ضاء وفا�س وهي � 290kgأي العدد
المكت��وب في خانة تقاطع عمود ال��دار البي�ضاء و�سطر فا�س.
الم�سافة بين فا�س وطنجة هي  325kmوهي تقر�أ في خانة عمود
فا���س و�سطر طنجة في الج��دول .والم�سافة بين طنجة والدار
البي�ضاء هي  370kmوتقر�أ في خانة تقاطع �سطر طنجة وعمود
الدار البي�ضاء في الجدول .مجموع هذه الم�سافات هو 985km
 .الم�ساف��ة التي يقطعه��ا ال�سائق في
لأن
الأ�سبوع الأول هي �إذن  985km :ويقطع في الأ�سبوع الثاني
.
م�سافة  3219km :لأن :
❷ي�ستعمل المتعلم(ة) التمثيل المقترح لح�ساب مجموع
الم�سافتين بين منزل �أحمد ومنزل خديجة وبين مزل
خديجة والمدر�سة .ي�ضيف  1kmللم�سافة 2km650m
وت�صبح  3km650mثم ي�ضيف  850mفت�صبح هذه الم�سافة
و 1000m=1km
هي  4km500mلأن
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ياس ْ َ
وال :أَ ْجزاءُ َو ُمضاعَ ُ
فات ٱ ْل ِم ْت ِر
ِق ُ
ٱل ْط ِ

Mesure de longueurs : sous-multiples et multiples du mètre

ِياس ْ َ
وال :أَجْ زاءُ ٱ ْل ِم ْت ِر
ق ُ
ٱل ْط ِ

اَ ْلحِصَّ ُة ْٱلولى

َأ ْه ُ
داف التَّ َعلُّمِ :

ِياس ْ َ
أُوَ ِّظ ُ
ُ
مضاعفات ٱ ْل ِم ْت ِر وَ أَجْ زاؤُ هُ.
وال:
ف وَ حَ ِ
ٱل ْط ِ
دات ق ِ
ُ
قار ُنها وَ أَ َت َعر ُ
َالقات َب ْي َنها.
َّف ٱ ْلع
ِ
وَ أ ِ

توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  11أَوْ 12أَوْ 13أَوْ 14أَوْ 15أَوْ 16أَوْ 17أَوْ 18مِنَ ْٱل َع َد ِد
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َم ْك َ
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ْٱل َمع
ِ

أَ ْك َتشِ فُ َو أَ َتمَرَّ نُ

َ
ُ
1
ليم َبضائ َِع في َع َد ٍد مِنَ ْٱل ُمد ُِن ْٱل َم ْغ ِر ِب َي ِة َو َي ْس َت ْعم ُِل ْٱل َج ْد َو َل ٱلتّالي
َيقو ُم سائِق حافِل ٍة ِب َت ْس ِ
ُ َّ ُ
َ ْ َ َّ
ْ َ
ﻃﻨﺠﺔ
بوع ِ
ب  :kmﻣﻠﻴﻠﻴﺔ
لِ َمع ِْرف ِة ٱل َمساف ِة ٱلتي َيقطعُها كل أ ْس ٍ
أَكادي ُر
 500اَلدّا ُر ٱ ْل َبيْضاءُ
فاس
290 790
ُ

ﺗﻄﻮان
وﺟﺪة
ﻓﺎس
ﻣﻜﻨﺎس
اﻟﺮﺷﻴﺪﻳﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﻼل

اﻟﺮﺑﺎط
اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء

905

370

305

230

َ 325ط ْنجَ ُة
ُ 600 495م ّرا ُك ُ
ش

730

230

60

265

595

95

200

280

325

1414 1374 1080

874

638

ﻣﺮاﻛﺶ

اﻟﺼﻮﻳﺮة
أﻛﺎدﻳﺮ

اس
َ 485م ْك َن ُ

ﻃﺮﻓﺎﻳﺔ
اﻟﻌﻴﻮن

 140اَل ِّر ُ
باط

 1164 1321اَ ْل ُعيونُ

1695 1852 1406 1946 1902 1607 1165
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اَلد ْ
ّاخلَ ُة

اﻟﺪاﺧﻠﺔ

ٱلسائ ُِق َوأَحْ ُس ُب ْٱل َمسا َف َة:
سار ٱلَّذي َي ْق َط ُع ُه ّ
أَ ْس َت ْعم ُِل ْٱل َج ْد َو َل َو ْٱل َم َ
اَ ْ ُ
ل ْسبوعُ ْ َ
فاس َ -ط ْن َج ُة  -اَل ّدارُ ْٱل َبيْضا ُء
ٱل َّو ُل :اَل ّدارُ ْٱل َبيْضا ُء ُ -
اَلسبوع ٱلثاني :اَل ّدارُ ْٱل َبيْضا ُء  -اَ ْل ُعيونُ  -اَلد ْ
ّاخلَ ُة  -اَل ّدارُ ْٱل َبيْضا ُء

ٱلس ْالك َو ْٱل َمد َْر َسةِ:
 2أَحْ ُس ُب ْال َمسا َف َة َبيْنَ َم ْن ِز ِل ّ
َم ْن ِز ُل َخديجَ َة

1km 850m
اَ ْل َمسا َف ُة َبيْنَ َم ْن ِز ِل ٱلسّ ْالك َو ْٱل َمد َْر َس ِة هِ َي...km.......m :

ٱلسا ْلك
َم ْن ِز ُل ّ
2km 650m
+.........m

4km....m

+......km

3km650m

2km650m
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يمكن نقل هذا التمثيل وتوظيفه لحل فئة �أخرى من الو�ضعيات حول
القيا�س تخ�ص الجمع �أو الطرح
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�أن�شطــة تقوميية وداعمة � " :أ�ستثمـر"

الح�ساب الذهني :اال�شتغال على العمليات التالية :
• ال�ضرب في . 9 *9
كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على:
• الطرح �إلى حدود 18-9
• الجمع �إلى حدود 9+9؛
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶يقدر المتعلم(ة) عر�ض كتاب الريا�ضيات وعلو قاعة
الدر�س وطول الرجل ويكتب الوحدة المنا�سبة 21cm :
بالن�سبة لعر�ض كتاب الريا�ضيات و  4mبالن�سبة لعلو
قاعة الدر�س و  1m 86cmبالن�سبة لقامة الرجل.
ﻃﻨﺠﺔ

❷يكتب المتعلم(ة) ارتفاع جبل تبقال ب  kmوm : 4km
ﻣﻠﻴﻠﻴﺔ
ﺗﻄﻮان
وﺟﺪة
ﻓﺎس
ﻣﻜﻨﺎس
اﻟﺮﺷﻴﺪﻳﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﻼل

اﻟﺮﺑﺎط
اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء

 167mيتطلب ذلك معرفة �أن 1000m=1km
ﻣﺮاﻛﺶ

ِياس
حَ ُّل مَسائ َِل حَ وْ َل ٱ ْلق ِ

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  3أَ ْو 4أَ ْو 5أَ ْو 6أَ ْو 7أَ ْو 8أَ ْو 9في ْٱلعَ دَ ِد
ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

أَ سْ َت ْث ِم ُر

 1أَ ْكتُ ُب ْٱل َوحْ َد َة ْٱلمُناسِ َب َةcm , m :

21 ..............

2

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

1 .... 86 ....

4 ..............

 3أَ ْكتُ ُب ْٱل َع َد َد أَ ِو ْٱل َوحْ َد َة ْٱلمُناسِ َب َة:

َيبْلُ ُغ اِرْ تِفاعُ َج َب ِل توب َ
ْقال 4167m

58 dm = ..... mm

اﻟﺼﻮﻳﺮة
أﻛﺎدﻳﺮ

2 km = ..... m
87 m = 8700 .....
8043 m = ..... km ..... m

ﻃﺮﻓﺎﻳﺔ
اﻟﻌﻴﻮن

❸يكتب المتعلم(ة) العدد المنا�سب �أو الوحدة المنا�سبة :
 85dm =5800mmو 2km=2000mو87m=8700cm
و 8043m8km43m

هَ ذا ْٱالِرْ تِفاعُ هُ وَ.....km .....m :
اﻟﺪاﺧﻠﺔ

�أتذكر:ي�ضم هذا الركن العالقات الأ�سا�سية بين وحدات
قيا�س الأطوال  :م�ضاعفات المتر و�أجزا�ؤه
ال ي�ساعد على كتابة قيا�س طول با�ستعمال
وجدو ً
وحدات مختلفة.

َأت ََذ َّك ُر

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

ت َبيْنَ َوحَ دا ِ
ُي َم ِّكنُ هَذا ٱ ْلجَ دْ َول ُ مِنْ مَعْ ِر َف ِة ٱ ْلعَ القا ِ
وال.
ِياس ْٱلَ ْط ِ
تق ِ

اَ ْلميلي ِم ْت ُر ()mm

أَجْ زا ُء ٱ ْل ِمت ِْر

اَلسَّ ْن ِت ِم ْت ُر ()cm

اَلدّ يسِ ِم ْت ُر ()dm

5

4

ت عَ لى قِياسا ِ
ِيام ِبحِسابا ٍ
ت ْٱلَ ْطوالِ
لِ ْلق ِ
س ٱ ْل َوحْ دَ ِة
َي ْنبَغي أَنْ يَكونَ مُعَ بَّراً عَ نْها ِب َن ْف ِ

اَ ْل ِم ْت ُر
()m
0

اَلدّ يكا ِم ْت ُر dam
0

1 km = 10 hm = 100 dam = 1000 m
1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm

أَ ْن ِش َط ٌة ُت ْنجَ ُز ِخ َ
ص ِة لِدَعْ ِم ٱلد َّْر َسي ِْن  23و24
ص َ
ص ِة ٱ ْلخا ِم َس ِة ٱ ْل ُم َخ َّ
الل ٱ ْل ِح َّ

أُ ُ
ِياس ْٱلمُناسِ َب:
حيط ِبخَ ٍّط ْٱلق َ

1m
1cm
ُذبا َبة :
صاص 17m 17cm :
َقلَ ُم َر
ٍ
20m 20cm
ن َْخلَة :

مُضاعَ فاتُ ٱ ْل ِمت ِْر
اَ ْلهي ْكتو ِم ْت ُر hm
0

أَ ْكتُ ُب ْٱل َوحْ َد َة ْٱلمُناسِ َب َة
 اَ ْل َمسا َف ُة َبيْنَ َمدي َن َت ْي ٱلرِّ باطَِوٱلد ْ
ّاخلَ ِة 1775 ...... :
ديج َة
 اَ ْل َمسا َف ُة َبيْنَ َبي ِْت خَ ََو ْٱل َمد َْر َس ِة 1500 ...... :

اَ ْلكيلو ِم ْت ُر ()km

9

9 km = 9000m
45 cm = 4 dm 5 cm

ب ِّ
إِنْجا ُز َورَ َق ِة ٱ ْلحِسا ِ
ٱلذهْ نِيِّ رَ ْق ِم 25

أُرَ ِّتبُ ْٱلَ ْطوا َل ِبكِتا َب ِة
= أَ ْو < أَ ْو > :

6km700m .... 999m
3m75cm .... 375dm
13dm .... 1300mm
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�أن�شطة تنجز خالل ح�صة دعم الدر�سين  23و : 24
يحيط المتعلم(ة) القيا�س المنا�سب في كل حالة  :بالن�سبة للذبابة 1cm :وقلم الر�صا�ص  17cmوالنخلة. 20m
يكتب المتعلم(ة) الوحدة المنا�سبة  :الم�سافة بين الرباط والداخلة هي  1775kmوالم�سافة بين بيت خديجة والمدر�سة هي
. 1500m
يرتب المتعلم(ة) الأطوال ويكتب :
و
و
234

تقومي ودعم الوحدة اخلام�سة
تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
على �إثر �إجناز جمموع �أن�شطة الدرو�س ال�سابقة من � 17إىل  24وتقومي مكت�سبات املتعلمني واملتعلمات ،ف�إن تفريغ
النتائج بوا�سطة بطاقات التقومي الفردية �سي�ساعد الأ�ستاذ(ة) على ك�شف ال�صعوبات التي ما زالت تواجه املتعلمني
واملتعلمات يف بع�ض اجلوانب .وذلك من �أجل �إعطاء الأولوية يف اختيار �أن�شطة الدعم للمهارات والقدرات التي �سجلت
�أعلى ن�سبة يف خانات «ج» وبعد ذلك يف خانات «ب»� ،سواء فيما يتعلق ب�أن�شطة احل�ساب الذهني �أو مبختلف �أن�شطة
املكونات الأخرى.
ويتم هذا الدعم خالل احل�صتني الثانية والثاثة ،بعد �إجناز �أن�شطة تقوميية ت�سمح بتفييئ املتعلمات واملتعلمني.
تخ�ص�ص احل�صة الرابعة لتقومي �أثر الدعم� ،أي �إعادة تقومي ما مت دعمه يف احل�صتني ال�سابقتني وعلى �ضوء هذا التقومي
تخ�ص�ص احل�صة اخلام�سة ملعاجلة مركزة و�إغناء التعلمات.
ويو�ضح اجلدول التايل توزيع احل�ص�ص خالل �أ�سابيع التقومي والدعم والتوليف:
احل�صة

الأن�شطة املقرتحة

مدة احل�صة

الأوىل

و�ضعيات تقوميية وتفييء املتعلمات واملتعلمني

 55د

الثالثة

دعم وتثبيت

 55د

الثانية

الرابعة

اخلام�سة

دعم وتثبيت

و�ضعيات لتقومي �أثر الدعم

معاجلة مركزة و�إغناء التعلمات

 55د

 55د

 55د

جتدر الإ�شارة �إىل �أن �أن�شطة هذا الأ�سبوع املقرتحة بالكرا�سة ال يخ�ضع ترتيبها بال�رضورة لهذه اجلدولة ،و�إمنا تبقى
ال�صالحية للأ�ستاذ والأ�ستاذة الختيار الأن�شطة التي تفي بالغر�ض واملالئمة لنتائج التقوميات.
ولدعم املتعلمني واملتعلمات الذي يواجهون �صعوبات يف املجال الوجداين االجتماعي يلج�أ الأ�ستاذ(ة) �إىل جمموعة
من التدابري املتعلقة بتنظيم العالقات داخل املجموعات ،وتنظيم قواعد احلياة داخل الق�سم ،ومن بني الأمثلة ميكن ذكر :
❑تكليف الطفل �أو الطفلة مبهام داخل الق�سم (م�سح ال�سبورة ،توزيع الدفاتر ،توزيع اللوازم (الو�سائل) ،ترتيب
الأدوات…)،
❑ منح الطفل فر�صة اختيار املجموعة التي يرتاح �إليها،
❑ تكليف طفل مب�ساعدة طفل �آخر ويدعمه يف �إجناز �أن�شطة،
❑ توفري مناخ االحرتام املتبادل،
❑ تقبل كل حماوالت الطفل الذي يواجه �صعوبات،
❑ ت�شجيع التبادل بني املتعلمني واملتعلمات.
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الأن�شطة املقرتحة بالكرا�سة
احل�ساب الدهني
اال�شتغال على العمليات التالية :
• ال�ضرب في . 9 *9
كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على:
• الطرح �إلى حدود 18-9
• الجمع �إلى حدود 9+9؛
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶ يالحظ المتعلم(ة) الميزان ويقر�أ الكتل ويح�سب كتلة
العلبة ال�صفراء  :يح�سب3kg+800g+500g :
ويجد  4kg300gلأن  800g+500g = 1300kg :و 1000g=1kg
ثم يح�سب  :4kg 300g-3kg 600gفيجد 700g

مات ٱ ْل َوحْ َد ِة ٱلخا ِم َس ِة َودَعْ ُمها َو َت ْولي ُفها
َت ْقوي ُم َت َعلُ ِ
َ
َ ُ ْ
ساب« ،ج» َغ ْي ُر ُم ْك َت َس ٍب
ويم ٱل َّت َعلُّ ِ
ريق ٱ ِال ْك ِت ِ
مات (« :)5أ» ُم ْك َت َسب« ،ب» في ط ِ
ش َب َكة َتق ِ
َتعَ لُّماتُ ٱ ْل َوحْ دَ ِة ٱلخامسة

أ

ب

َتعَ لُّماتُ ٱ ْل َوحْ دَ ِة ٱلخامسة

ج

أ

قِراءَ ةُ َوتَأْويل ُ ٱ ْلبَياناتِ.

ْ
ت َْوظيفُ َوحَ دا ِ
رام).
ِياس ٱ ْل ُك َتلِ (أَجْ زاءِ ٱ ْل
تق ِ
كيلوغ ِ

ب

ج

ْن َوت َْوظيفُ ٱ ْلجَ مْ ِع في حَ ل ِّ مَسْ أ َ َلةٍ.
موع َكسْ رَ ي ِ
حِسابُ مَجْ ِ
ْ
ت َْوظيفُ َوحَ دا ِ
كيلوغرا ُم َومُضاعَ فا ُتهُ).
ِياس ٱ ْل ُكت َِل (ٱ ْل
تق ِ

ُسور.
مُقارَ ن َُة َو َترْ تيبُ َوٱخْ تِزال ُ ٱ ْلك ِ

َوصْ فُ َو َتصْ نيفُ َومُقارَ ن َُة ٱ ْلمُجَ سَّ ماتِ.

ت َْوظيفُ َوحَ دا ِ
وال (اَ ْل ِم ْت ُر َومُضاعَ فا ُتهُ)
ِياس ْٱلَ ْط ِ
تق ِ

َتعَ رُّ فُ َو َتصْ نيفُ َوإِنْشا ُء ٱ ْل ُم َث َّلثاتِ.

3 kg3600
kg
3600
kg
600ةِg.
ْgٱلبطاَ gق

ْ 500ٱل َمع
ْ g500ٱل َع َد ِد
500في
800من
g39kg
إلىg
3
800
kg3
3800
gkg
ّورَ ِةg
أضرب عددا َم ْكتوباً عَ لى ٱلسَّ بg
ْروض عَ لى ِ
ِ
ُ
َْ
ساب ِّ
ٱلذهْ ني ).(26
أطرَ حُ ْٱل َع َد َد عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنْ عَ َد ٍد من  11إلى َ 18وأ ْن ِج ُز َورَ َق َة ْٱلحِ ِ

❷ يالحظ المتعلم(ة) �أن اللوحات لها نف�س الحجم وبما �أنها
م�صنوعة من مواز مختلفة ف�إن كتلها مختلفة :
يرتب اللوحات كما يلي  A< C< B :يرتب الكيلوغرامات
ثم ينتقل �إلى الغرامات �أو يحول جميع القيا�سات �إلى نف�س
الرحدة :الغرام مثال ويرتب الكتل.
❸ يقارن المتعلم(ة) الك�سور باعتماد التمثيل في كل حالة:
<

و

>

.

❹ يقر�أ المتعلم(ة) الن�ص ويجيب بنعم �أو ال ثم يتحقق بعد
ذلك من جوابه بتوظيف القر�صين و�إجراء المقارنة  :يلون
في القر�ص الأول و في القر�ص الثاني
�أربعة �أجزاء ملونة من  12جزءا مقابل � 3أجزاء ملونة من
 12جزءا.
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ٱلميزان َوأَحْ سُبُ
ت عَ لى
 1أَ ْقرَ أ ُ ٱلقِياسا ِ
ِ
ُك ْت َل َة ْٱلع ُْل َب ِة
3 kg 800 g

3 kg 600 g

500 g

3 kg 800 g

 2اَللَّ َو ُ
حات ٱل ّتالِ َي ُة مَصْ نوعَ ة مِنْ مَوا َّد م ُْخ َتلِ َف ٍة
ت مِنَ ْٱلَ َخفِّ إِلى ْٱلَ ْث َق ِل.
أُرَ ِّتبُ ُك َت َل ٱللَّ َوحا ِ
A
B
C
3 kg 600 g

500 g

4kg 450g

4kg 50g

4540g

ُ
َ
ْن.
قارنُ ُك َّل َكسْ رَ ي ِ
 3أسْ َتعْ ِم ُل ٱلرَّ م َْز ْٱلمُناسِ بَ َوأ ِ
1 1 1
1 1 1
10 10 10 10 10 10

4
10

6
10

1 1 1
1
10 10 10 10

1
3
1
3

2
3

1
3

1
3

 4صَ رَّ حَ خالِ ٌد ِبأَنَّ ُثلُ َ
ث َ 1فطيرَ ٍة أَصْ غَ ُر مِنْ ُرب ِْع ْ 14ٱل َفطيرَ ِة .
3
َ
ال
َه ْل ما صَ رَّ حَ ِب ِه خالِ ُد صَ حيحٌ؟ نعَ ْم
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َ
ْن
ِل َتحَ َّققَ مِنْ جَ وابي أَسْ َتعْ ِم ُل ْٱلقُرْ صَ ي ِ
ُ
ُ
ِّ
قارنُ .
َوأ َلوِّ نُ ْٱلج ُْز َء ْٱل ُممَث َل ل ِْلعَ دَ ِد ْٱل َكسْ ريِّ َوأ ِ
ما صَ رَّ حَ ِب ِه خالِ ُد صَ حِيح
َخ َطأ

أَ ِخ ُر َ
شجَ رَ ٍة

1
3

1
4

ُ
َ
ِّ ْ َّ ُ َ
بوع
ُ 5يمَث ُل ٱلم َُخطط أسْ َف َل ُه َت ْوفيرَ ُك ِّل طِ ْف َل ٍة أ ْو طِ ْف ٍل خِال َل أسْ ٍ
َ
ْ
َ
ْ
فير؟
و
ت
َر
ب
ك
أ
ٍ
 -ما ه َُو َم ْب َل ُغ ِ

50

ِير ِبالدِرْ ه َِم
َم ْب َل ُغ ٱلت َْوف ِ

40

 -مَنْ َو َّفرَ أَصْ غَ رَ َم ْب َل ٍغ؟

30
20

 مَنْ َو َّفرَ  3مَرّ ا ٍت ما َو َّفرَ ْت ُه ِه ْندٌ؟
َ
فير خالِ ٍد َوسارَ ةَ.
 أحْ سُبُ مَجْ موعَ َت ْو ِ 6رَ سَ مْ نا  3دَ وائِرَ عَ لى ُك ِّل َوجْ ٍه مِنْ
وُ جو ِه ْٱل ُم َك َّعبِ.

10

خالِ ُد

مَرْ َي ُم

َطارقٌ

َسارَ ةُ

ِه ْن ٌد

0

طيل
 7أُالحِظِ ٱل َّش ْك َل ْٱل ُم َكوَّ نَ مِنْ مُسْ َت ٍ
A
َْ
َو ُم َثلَّ ٍ
الع.
ث ُم َتساوي ٱلضْ ِ

➏ يقر�أ المتعلم الن�ص ويح�سب عدد الدوائر .عدد �أوجه
المكعب  6ور�سمت على كل وجه  3دوائر ومنه عدد
.
الدوائر هو  18 :لأن

ما ه َُو طو ُل  AB؟

ما ه َُو عَ دَ ُد ٱلدَّوائ ِِر
ْٱلمَرْ سو َم ِة عَ لى
وُ جو ِه ْٱل ُم َك َّعبِ؟

B

3 cm

8 cm

 8أَ َك َل ْ
ت َف ْو ِز ّي ُة  2مِنَ ْٱلبي ْتزاَ ،ب ْي َنما أَ َك َل أَحْ َم ُد ُربْعَ ْٱلبي ْتزا  . 1ما مَجْ مو ُع ما أَ َك َل ْت ُه
4
4
َفوز َي ُة َوأَحْ َم ُد مَعاً؟

ْن
ْن ُم َتحا ِد َي َتي ِ
 9غَ رَ سَ إِبْراهي ُم َ 11شجَ رَ ًةَ .ت ْفصِ ُل ْٱلمَسا َف ُة َن ْفسُها َبيْنَ ُك ِّل َشجَ رَ َتي ِ
أُالح ُ
ِظ ٱل َثمْ ثي َل َوأَحْ سُبُ ْٱلمَسا َف َة َبيْنَ أَوَّ ِل َشجَ رَ ٍة َوآخ ِِر َشجَ رَ ةٍ.

أَ ِخ ُر َ
شجَ رَ ٍة

?

27 m

27 m

27 m

❺ يالحظ المتعلم(ة) المخطط وي�ستعمله للإجابة على
ال�س�ؤال :مريم وهي من وفر �أكبر مبلغ .وطارق هو من
وفر �أ�صغر مبلغ .ومريم وفرت  3مرات �أكبر من ما
وفرته هند .ومجموع توفير خالد و�سارة هو  50dh :لأن

أَ َّول ُ َ
شجَ رَ ٍة
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➐ يالحظ المتعلم ال�شكل المكون من م�ستطيل ومثلث
وي�سنتج طول ال�ضلع  .ABالمثلث مت�ساوي الأ�ضالع �أي
�أن �أ�ضالعه الثالث مت�ساوية و�أحد هذه الأ�ضالع طول
الم�ستطيل ويبلغ هذا الطول � 8cmإذن طول ال�ضلع  ABهو
.8cm
➑ يكتب المتعلم(ة) الك�سر الذي يمثل ما �أكلته مريم وما
�أكله �أحمد معا .هذا الك�سر هو مجموع الك�سرين و
�إذن :
يمكن تمثيل ذلك كما يلي :

ما �أكل هو

البيتزا

➒ يقر�أ المتعلم(ة) ن�ص الم�س�ألة وي�ستعمل التمثيل ويح�سب
الم�سافة بين �أول �شجرة و�آخر �شجرة :يح�سب المتعلم(ة)
الم�سافة بين �شجرتين متحاديتين .هذه الم�سافة هي 9cm
والم�سافة بين �أول �شجرة و�آخر �شجرة هي
لأن
�إذن  90m :لأن :
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طرح الأعداد الك�رسية

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
في �إطار التدرج داخل مجال الأعداد والح�ساب يتم تقديم الأعداد ال�صحيحة ح�سب تدرج الأعداد من رقمين
بالم�ستوى الأول ثم تقديم الأعداد من � 3أرقام بالم�ستوى الثاني فالأعداد من � 4أرقام بالم�ستوى الثالث ليتم االنتقال
�إلى تقديم الأعداد الك�سرية بالم�ستوى الثالث يتم تقديم الأعداد الع�شرية بالم�ستوى الرابع.
في الواقع يفهم المتعلم (ة) من خالل حياته اليومية مفهوم التوزيع بالت�ساوي ومفهوم الإن�صاف .فكل الأ�سر تلج�أ
في غالب الأحيان �إلى التوزيع  :توزيع حلويات على �شكل دائري �أو مربع �أو م�ستطيل �أو غيره � .أو توزيع بيتزا
مثال �إلى جزءين �أو � 3أجزاء �أو � 6أجزاء �أو � 8أجزاء  ،فالطفل يعتبر التوزيع تق�سيما لفطيرة مثال �إلى �أجزاء مت�ساوية
ح�سب عدد الأ�شخا�ص المعنيين بالق�سمة �أو التوزيع.
الإن�صاف  :عند توزيع �أكلة �أو غيرها على �أطفال مثال ،غالبا مايحتج �أحدهم على �أخته باعتبار ن�صيبه من الأكل
هو �أ�صغر من باقي الح�ص�ص .فالأطفال ي�ستطيعون التمييز بين الأجزاء المت�ساوية والأجزاء غير المت�ساوية و�أن
التوزيع فيه �إن�صاف للجميع �أو لي�س فيه �إن�صاف.
فالتوزيع بالت�ساوي والإن�صاف هما �أ�سا�س الق�سمة والأعداد الك�سرية.
الأطفال يفهمون معنى العدد الك�سري  :جزء من كل �أجزاء من الوحدة .وهكذا فالعدد الك�سري يعني �أن
الوحدة (الكل)  1مق�سمة �إلى � 3أجزاء مت�ساوية  .الوحدة �أو الكتل تمثل "�شيئا واحدا" كحلوى �أو بيتزا �أو فطيرة .
العدد الك�سري ي�شير �إلى العالقة بين الوحدة (الكل) والأجزاء المت�ساوية  .ذلك �أن الك�سر لي�س معنى �إذا كانت
الوحدة مجهولة.
�إن مكت�سبات المتعلم(ة) في مجال الأعداد ال�صحيحة الطبيعية �ست�سهل اال�شتغال على الأعداد الك�سرية كما �ستعوق
هذا اال�شتغال .ينبغي �أن يدرك ب�أن الأعداد الك�سرية هي �أحيانا م�شابهة للأعداد ال�صحيحة .ولكن �أحيانا �أخرى
هي مختلفة عنها .بالن�سبة للأعداد ال�صحيحة فعندما �أعد �إلى  3ف�إنني �أعد وحدة ،وحدتان ،و 3وحدات .عندما �أعد
الك�سور �إلى �أعد ريع  ،ربعان� 3 ،أرباع .الإختالف الوحيد المالحظ يتجلى على م�ستوى الوحدة الم�ستعملة
في العد.
تبقى الإ�شارة �إلى �أن تحديد موقع عدد ك�سري على م�ستقيم عددي �سي�ساعد المتعلم على اكت�ساب مفهوم العدد
الك�سري.
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التعلمات ال�سابقة

جمع الأعداد الك�سرية

�أهداف التعلم

✺يح�سب فرق ك�سور لها نف�س املقام باعتماد النمذجة؛
✺يح�سب فرق عددين ك�رسيني لهما نف�س املقام؛

✺يحل و�ضعية م�س�ألة بتوظيف طرح الأعداد الك�رسية التي لها
نف�س املقام

االمتدادات

الأعداد الك�سرية بال�سنة
الرابعة

�أن�شطة البناء والرتيي�ض
الن�شاط المقترح  :متثيل �أو منذجة و�ضعيات جمع الأعداد الك�رسية.
اللوازم ال�ضرورية � :ألواح �أو �أوراق و�أقالم ملونة.

�صيغة العمل  :ينجز الن�شاط ثنائيا ،مع ا�ستثمار جماعي .

تدبير الن�شاط :

مطالبة املتعلمني واملتعلمات بر�سم قطعة من ال�شكوالطة على �شكل م�ستطيل على �ألواحهم .ثم يعمل كل ثنائي على
جتزيء قطعة ال�شكوالطة �إىل� 6أجزاء مت�ساوية ،والتعبري عن كل جزء بكتابة العدد الك�رسي �أي ومطالبة الأطفال
برتديد الإ�سم �أي ال�سد�س .يطالب الأ�ستاذ كل ثنائي بتلوين
�أي خم�سة �أ�سدا�س القطعة  .يتم تقدمي عمل كل ثنائي
وتناق�ش الإجنازات .ي�س�أل الأ�ستاذ (ة) ماهي نتيجة طرح من �أي
وبعد تقدمي االقرتاحات يتم تو�ضيح
�أن الأمر م�شابه عند طرح الوحدات خم�س وحدات ناق�ص وحدتني ت�ساوي  3وحدات بالن�سبة للك�سور � 5 :أ�سدا�س ناق�ص
�سد�سني ي�ساوي � 3أ�سدا�س.
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :اال�شتغال على العمليات التالية :
• ال�ضرب في . 9 *9
كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على:
• الطرح �إلى حدود 18-9
• الجمع �إلى حدود 9+9؛
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶ي��درك المتعلمون ب�ش��كل مبا�شر وملمو���س مايبقى من
البيتزا المر�سومة والتي تمثل من البيتزا �إذا �أكلت منها
رقية مايمثل من البيتزا .تعمدنا هذه ال�صياغة من
البيتزا لكي اليفهم �أن م�أخوذة من ح�صة رقية.
يجيب المتعلمون �أن مايبقى هو يرون ذلك ب�أعينهم.
المطل��وب م��ن المتعلمين ه��و التعبير عن ذل��ك بالكتابة
الك�سرية:
❷المطلوب في هذا الن�شاط هو التعبير كذلك بكتابة ك�سرية
عن الو�ضعية المقترحة  :ق�سم ا�سماعيل الحلوى �إلى
�ستة �أجزاء مت�ساوية و�أكل منها كم بقي منها؟ يرى
المتعلمون مابقي من البيتزا ب�أعينهم ولكن يجدون
�صعوبة في التعبير عنه بعملية حول الك�سور .يتطلب
ذلك �إدراك �أن البيتزا كاملة تمثل � 1أو
وهذا ما
تجنبناه في الن�شاط ال�سابق .ينبغي م�ساعدة المتعلمين
على تجاوز هذه ال�صعوبة.
❸انتقلنا في هذا الن�شاط �إلى و�ضعيات �شبه ملمو�سة نقترح
�أ�شرطة مق�سمة �إلى �أجزاء مت�ساوية  .يتم تلوين عدد من
هذه الأجزاء ثم ن�شطب بع�ضها.
يعبر المتعلمون عن مابقي بعد ال�شطب بكتابة ك�سرية.
عملية ال�شطب الينبغي �أن تتم بنف�س النمط ك�أن ن�شطب
مثال دائما من اليمين �إلى الي�سار ون�شطب �أجزاء مترا�صة
جنبا �إلى جنب ًا  .قد ن�شطب �أجزاء غير متحاذية بع�ضها عن
اليمين وبع�ضها عن الي�سار.
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َط ْرحُ ْ َ
ٱلعْ دَا ِد ٱ ْل َك ْس ِر َي ِة

Soustraction des fractions
َه َدفا التَّ َعلُّمِ :

جَ مْ عُ ْ َ
ٱلعْ دا ِد ٱ ْل َك ْس ِر َي ِة

اَ ْلحِصَّ ُة ْٱلولى

أَحْ ُِس ُب َفرْ قَ عَ َد َدي ِْن َك ْس ِر َيي ِْن لَهُ ما ٱ ْلمَقا ُم َن ْفسُ هُ؛
ظيف َطرْ ح ْ َ
ٱلعْ دا ِد ٱ ْل َك ْس ِر َيةِ.
أَحُ ُّل وَ ْض ِعي ًَة م َْسأَلَ ًة ِب َتوْ ِ
ِ

أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة مِنْ  3إِلى 9في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

أَ ْك َتشِ فُ َو أَ َتمَرَّ نُ
َ
ُ ْ ْ
ساو َيةٍ.
َ 1ق َّس َم ْ
إسماعيل ال َحلوى إِلى  6أجْ زا ٍء ُم َت ِ
1
َ
َ
ْ
ْ
.
أَ َك َل ِمن َها
أحْ ُس ُب ك ْم َبق َِي ِمنها.
6
=

-

ص ِة ِ 4منْ ِبي ْتزاَ ،فأَ َكلَ ْت ِم ْنها ما يُ َمثِّ ُل  1مِنَ
صلَ ْت رُ َقي َُّة َعلى حِ
َ 2ح َ
6
َّ 6
ْٱلبي ْت ّزا .ما هُ َو ْٱل َك ْسرُ ٱلَّذي يُ َمثِّ ُل ْالجُ ْز َء ٱلَّذي َيقِي لَدى رُ َقيَّ َة مِنَ ْٱلبي ْتزا؟
=

-

 3أَ ْس َت ْعم ُِل أَجْ زا َء ُك ِّل َشريطٍ َوأَحْ ُس ُب:
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7
1
=
8
8

2
1
=
5
5

3
1
=
4
4

4
2
=
5
5

= 1- 4
5

4
3
=
6
6

�أن�شطــة تقوميية داعمة � " :أ�ستثمر"

الح�ساب الذهني :اال�شتغال على العمليات التالية :
• ال�ضرب في . 9 *9
كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على:
• الطرح �إلى حدود 18-9
• الجمع �إلى حدود 9+9؛
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
َْ
ُ
ّاب َع ِة
اَلعْ دا ُد ٱ ْل َك ْس ِريَة بِٱلسَّ َن ِة ٱلر ِ

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

أَضْ ِربُ عَ دَ داً م َْكتوبًا عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة مِنْ  3إلى  9في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

أَ سْ َت ْث ِم ُر

 1أَسْ َت ْع ِم ُل أَجْ َزا َء ُك ِّل َشريطٍ َوأَحْ سُ ُب ْٱل َفرْ َق َوأَ ْكتُبُ ُه :
1
4

1
4

?

1
4

1
4

1
4

1
4

1
1
8

4
2
=
4
4
1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

?

1
8

1
6

1
8

1
8
1
8

4
3
=
8
8

1
8
1
8

7
1
=
8
8

َأت ََذ َّك ُر

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

1
6

1
6

1
6

1
6
1
6

?
5
1
=
6
6

لِحِسا ِ
َقام
ْن َوأَحْ َتفِ ُظ ِب َن ْف ِ
ْن َلهُما َن ْفسُ ٱ ْل َم َق ِام ،أَحْ سُبُ َفرْ قَ ٱ ْلبَسْ َطي ِ
ْن َكسْ ِر َيي ِ
ب َفرْ ِق عَ دَ دَ ي ِ
س ٱ ْلم ِ

Pour calculer la différence de deux fractions de même dénominateur Je
calcule la différence des deux numérateurs et je garde le même dénominateur

1
1
8

1
8

1
8

1
8

7 - 4
3
=
8
8
8

1
8

6 - 4
2
=
6
6
6

1
8

1
8

َن ٌ
شاط ُي ْنجَ ُز ِخ َ
ص ِة لِدَعْ ِم ٱلد َّْر َسي ِْن  25و26
ص َ
ص ِة ٱ ْلخا ِم َس ِة ٱ ْل ُم َخ َّ
الل ٱ ْل ِح َّ
َ
ْ
خاصِ 4 ،م ْن ُه ْم أَ ْطفال َو ِ 4م ْنهُم طِ ْفالت
ل
و
ل
ٍ.
ء
شا
أَ ْثنا َء حَ ْف ِل
طاو َل ٍة  10أَ ْش ٍ
َ
حَ
سَ
جَ
عَ
ِ
10
10
فال َو ِّ
ت مَعا ً َوعَ دَ دَ ٱلرّ اشِ دِينَ :
ٱلط ْفال ِ
َو ْٱلباقي راشِ دونَ  .أُحَ ِّد ُد ْٱل َكسْ رَ ٱلَّذي ُيم َِّث ُل عَ دَ دَ ْٱلَ ْط ِ
=

8

-

10

=

+
راشِ دونَ

طِ ْفالت

أَ ْطفال
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❶ت�سمح الأ�شرط��ة الم�ستعملة ،في ه��ذا الن�شاط للمتعلمين
والمتعلمات بتمثل و�إدراك عمليات طرح الك�سور .فهم
يرون الأجزاء الملونة والأجزاء التي �شطبت ومابقي .
هذه العمليات حول الك�سور تبقى مرتبطة في هذه المرحلة
بتمثي�لات هند�سية ت�ساع��د المتعلمي��ن والمتعلمات على
تكوين �صور دهنية ت�ساعد في التعلم وتكون مرتكزا له.
�سيت��م فيما بعد تدريجيا اقتراح و�ضعيات حول العمليات
على الك�سور بدون تمثيالت هند�سية.
ي�ستعم��ل المتعلم��ون والمتعلم��ات بمح���ض �إرادته��م
تمثي�لات بعينها �أوال ي�ستعملون �أي تمثيل عند حلهم لهذه
الو�ضعيات.
�أتذكـــر  :تقدم يف هذا الركن قاعدة ح�ساب فرق ك�رسين لهما نف�س
املقام مدعومة بتمثلني هند�سيني خمتلفني � :رشيط وقر�ص نق�سم كل
منهما �إىل �أجزاء مت�ساوية.

ن�شاط ينجز خالل ح�صة دعم الدر�سين  25و 26
يكتب المتعلم(ة) في هذا الن�شاط الك�سر الذي يمثله الأطفال والطفالت معاً:
الرا�شدون با�ستعمال الطرح :

ثم يكتبون الك�سر الذي يمثله

مايمثله الرا�شدون تتم قراءته مبا�شرة على ال�شريط لكن المق�صود هو كتابة ذلك با�ستعمال الطرح .
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ا ََّلد ْر ُس 26

التماثل املحوري

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
يعتبر الطي من الأن�شطة العادية التي يقوم بها الأطفال .ويج�سد الطي تحويال هند�سيا في الم�ستوى ي�سمى التماثل
المحوري �أو التماثل بالن�سبة لم�ستقيم (خط الطي).
التماثل المحوري الذي محوره الم�ستقيم ( )Dهو تطبيق من الم�ستوى �إلى الم�ستوى يحول كل نقطة � Mإلى نقطة
وحيدة ' Mبحيث يكون ( )Dوا�سط القطعة [( )]M'Mانظر ال�شكل)
يكون الم�ستقيمان ( )Dو [ ]M'Mمتعامدين:

نكتفي بهذا التعريف ولن نتطرق هنا �إلى الخ�صائ�ص الريا�ضياتية للتماثل.
يكون �شكالن متماثلين بالن�سبة لم�ستقيم �إذا طابق �أحدهما الآخر عندما نطوي الورقة التي تت�ضمنهما ح�سب هذا
الم�ستقيم( .انظر ال�شكل).

()1

()2

ال�شكالن ( )1و ( )2متماثالن بالن�سبة للم�ستقيم (.)D
يكون �شكل متماثال بالن�سبة للم�ستقيم (� )Dإذا كان جزء من هذا ال�شكل متماثال (بالمعنى ال�سابق) مع الجزء الآخر
ح�سب هذا الم�ستقيم .الم�ستقيم ( )Dي�سمى في هذه الحالة محور تماثل هذا ال�شكل .مثال  :ال�شكل جانبه يقبل الم�ستقيم ()D
كمحور تماثل.
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�سنقارب مفهوم التماثل عن طريق �أن�شطة تتطلب مناوالت ي�ستعمل فيها الطي والقالب وكذلك الأن�سوخ و�أوراق
تربيعية �أو منقطة مما يمكن الأطفال من و�سائل للت�أكد من �صحة ما قاموا به و�أنجزوه وبعد ذلك نقترح �أن�شطة ال يتم فيها
بال�ضرورة اللجوء �إلى هذه الو�سائل.
التعلمات ال�سابقة

الأ�شكال الهند�سية

�أهداف التعلم

✺يتعرف حمور متاثل �شكل هند�سي بوا�سطة الطي والتقطيع،
وير�سمه؛
✺ين�شىء مماثل �شكل بالن�سبة ملحور معلوم؛

االمتدادات

التعلمات الهند�سية بال�سنة
الرابعة

✺يوظف التماثل لر�سم مماثل �شكل با�ستعمال الرتبيعات.

�أن�شطة البناء والرتيي�ض
الن�شاط الأول  :الطي والتقطيع.

اللوازم ال�ضرورية  :ورقة بي�ضاء ،م�سطرة ،مق�ص ،قلم الر�صا�ص (لكل طفل).
�صيغة العمل  :عمل فردي.

تدبير الن�شاط  :يقوم الأطفال باتباع الخطوات التالية:
• طي الورقة ،ثم فتح الورقة ور�سم خط الطي،
• طي الورقة من جديد ح�سب خط الطي الأول،
• ر�سم �شكل على الورقة وق�ص ال�شكل،
• فتح الورقة وال�شكل وق�ص ال�شكل.
يبدي الأطفال مالحظاتهم ويتقبل الأ�ستاذ �أو الأ�ستاذة جميع المالحظات ويتم التركيز على المالئمة منها مثل  :للأ�شكال
جزءان مت�شابهان �أو متماثالن ،ال�شكل يقبل محور تماثل.
الن�شاط الثاني � :إن�شاءات حرة في الطي والتقطيع

اللوازم ال�ضرورية  :ورقة منف�صلة ،مق�ص (لكل طفل).
�صيغة العمل  :عمل فردي

تدبير الن�شاط :

ينطلق الأ�ستاذ �أو الأ�ستاذة من نموذج ي�صنعه �أمام الأطفال، .ذلك كما يلي :
• ي�أخذ ورقة ويطويها مرتين بكيفية يبرز فيها محورا للتماثل ثم يق�ص منها �شكال.
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مثال :

• يفتح الورقة ويطلب من الأطفال مالحظة ما تم �إنجازه والتعبير عن مالحظاتهم؛
•ي�ساعدهم على التعبير بم�صطلحات ريا�ضياتية والتعبير عن التماثل وعن محاور التماثل وعن الأ�شكال المتماثلة
�سواء في ما تم تقطيعه �أو فيما تبقى بعد التقطيع.
• يطالب الأطفال بالإبداع في �إنجاز �أ�شكال متماثلة عن طريق الطي والتقطيع
• يناق�ش الأطفال �إنجازاتهم في مجموعات �صغيرة وتقدم كل مجموعة �أح�سن الإنجازات لباقي المتعلمين والمتعلمات.
الن�شاط الثالث  :ا�ستعمال القالب

اللوازم ال�ضرورية � :شبكتان تربيعيتان ( ،)10*6مق�ص ,قلم الر�صا�ص (لكل طفل).
�صيغة العمل  :عمل فردي

تدبير الن�شاط :

• ير�سم الأطفال خطا من الخطوط الو�سطى لل�شبكتين بالأحمر (انظر ال�شكل).

• ير�سمون �شكال ب�سيطا مثل ال�شكل جانبه (انظر ال�شكل) على ال�شبكتين:
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• يتم تقطيع ال�شكل المر�سوم على �إحدى ال�شبكتين ،ق�صد تكوين القالب؛
•ي�ضع الأطفال ال�شكل الذي تم تقطيعه على ال�شكل المر�سوم في ال�شبكة الأخرى لكي يتحققوا �أنه مطابق له ويجعلونه
يدور ن�صف دورة حول الخط الأحمر:

• با�ستعمال هذا القالب يتمم الأطفال ر�سم ال�شكل وذلك بر�سم حافة القالب �أو بر�سم العقد المبينة في ال�شكل وا�ستعمال
الم�سطرة.
• يلون الأطفال خانة معينة على �أحد ن�صفي ال�شكل ثم يلونون الخانة المماثلة لها.
الن�شاط الرابع  :ا�ستعمال الأن�سوخ

اللوازم ال�ضرورية  :ورقة بي�ضاء� ،أن�سوخ ،قلم الر�صا�ص.
�صيغة العمل  :عمل فردي

تدبير الن�شاط :

• يطالب الأ�ستاذ �أو الأ�ستاذة الأطفال با�ستعمال الأن�سوخ ال�ستن�ساخ ر�سم يختاره كل طفل (في �إحدى كرا�ساته مثال
وير�سمه في ورقة بي�ضاء ،ونظرا ل�صعوبة العملية ،ي�ساعدهم على اال�ستعمال الجيد للأن�سوخ؛
•ير�سم الأطفال بعد ذلك م�ستقيما (بالأزرق مثال) جانب الر�سم الم�ستن�سخ ،ثم ي�ستعملون الأن�سوخ لر�سم مماثل ال�شكل
الم�ستن�سخ بالن�سبة للم�ستقيم الأحمر ،مثل ما يلي:

• يناق�ش الأطفال في مجموعات �صغيرة �إنجازاتهم على اختالفها وتنوعها.
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :اال�شتغال على العمليات التالية :
• ال�ضرب �إلى حدود . 9 *9
كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ(ة) مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على:
• الطرح �إلى حدود 18-9
• الجمع �إلى حدود 9+9؛
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶ يالحظ المتعلم (ة) الخطوات ويتتبعها وينجزها للح�صول
عل��ى ال�شكل المتماثل وير�سم خط الط��ي الذي يمثل محور
تماثل هذا ال�شكل.

اَلدَّ ْر ُس 26

اَل َّت ُ
ماث ُل ٱ ْل ِم ْح َو ِر ُّي

La symétrie axiale

اَ ْ َل ْش ُ
كال ٱ ْلهَ ْن َدسِ ي َُّة

اَ ْلحِصَّ ُة ْٱلولى

َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  11أَوْ  12أَوْ 13
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ
أَوْ  14أَوْ  15أَوْ  16أَوْ  17أَوْ .18

أَ ْك َتشِ فُ َو أَ َتمَرَّ نُ

❷يالحظ المتعلم(ة) الخطوات ويتتبعها للح�صول على
ال�شكل المتماثل وير�سم خط الطي الذي يمثل محور
تماثل لهذا ال�شكل .في الن�شاط ال�سابق يتتبع المتعلم(ة)
في ق�ص ال�شكل خطوط ال�شبكة �أو عقدها .كما �أن ال�شكل
عبارة عن م�ضلع ،بينما في هذا الن�شاط جزء من تخم
ال�شكل خط منحني ،مما يتطلب مهارات �أدق كما �أننا
النريد �أن يرتبط مفهوم التماثل في البداية ب�أ�شكال
محددة بعينها.
❸ير�سم المتعلم الجزء الثاني لكل �شكل وير�سم محور
تماثله .تم اختيار ر�سمين م�ألوفين لدى المتعلم :الر�سم
الأول يدل على ن�صف فرا�شة .والثاني يدل على
ن�صف عود العزف .ولهذا ي�سهل على المتعلم(ة) ر�سم
الن�صف المفقود في كل �شكل.
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َأ ْه ُ
داف التَّ َعلُّمِ :

َّف مِحْ وَ َر َت ُ
ماث ِل َش ْك ٍل هَ ْن َدسِ ٍّي وَ أُ ْنشِ ئُ مُماث َِل َش ْك ٍل وَ أُوَ ِّظ ُ
أَ َت َعر ُ
ف
ٱل َّت ُ
َس ِم مُماث ِِل َش ْك ٍل.
ماث َل لِر ْ

وات َوأُ ْن ِج ُز :
 1أُالحِ ُظ َوأَ َت َتبَّعُ ْٱلخَ َط ِ

 1أَ ْطوي ْٱل َو َر َق َة

 2أَرْ سُ ُم َّ
ٱلش ْك َل عَ لى ْٱل َو َر َق ِة

ْٱلخَ ُّط ْ َ
ضرُ مِحْ وَرُ تَماثُ ِل َّ
ٱل ْخ َ
ٱلش ْك ِل

ص َّ
ٱلش ْك َل
 3أَ ُق ُّ

 4أَ ْف َتحُ َوأَرْ سُ ُم خَ َّط َّ
ٱلط ِّي

وات َوأُ ْن ِج ُز :
 2أُالحِ ُظ َوأَ َت َتبَّعُ ْٱلخَ َط ِ

 1أَ ْطوي ْٱل َو َر َق َة

 2أَرْ سُ ُم َّ
ٱلش ْك َل

ص َّ
ٱلش ْك َل
 3أَ ُق ُّ

 3أَرْ ُس ُم مِحْ َو َر ٱلتَّماثُ ِل َوأَرْ ُس ُم ْٱلجُ ْز َء ٱلثَّاني ل ُِك ِّل َش ْك ٍل في ُك ِّل حالَةٍ:
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 4أَ ْف َتحُ َوأَرْ سُ ُم خَ َّط َّ
ٱلط ِّي

�أن�شطــة تقوميية وداعمة � " :أ�ستثمـر"

الح�ساب الذهني :اال�شتغال على العمليات التالية :
• ال�ضرب �إلى حدود . 9 *9
كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ(ة) مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على:
• الطرح �إلى حدود 18-9
• الجمع �إلى حدود 9+9؛
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
وات ّ
اَل َّت َعلُّ ُ
ٱلالحِ َق ِة
مات ٱ ْلهَ ْن َدسِ ي َُّة بِٱلسَّ َن ِ

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

1

أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَدَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  3أَ ْو 4أَ ْو 5أَ ْو 6أَ ْو 7أَ ْو 8أَ ْو 9في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

أَ سْ َت ْث ِم ُر

مال ْٱلمِسْ َطرَ ِة عَ لى َش َب َك ٍة
أَرْ ُس ُم ٱل َّش ْك َل ِبٱسْ تِعْ ِ

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

ْ
َ
باع ٱل َّسه ِْم.
َترْ بي ِع َّي ٍة مَط ِو َّي ٍة َوأقُصُّ ِبٱ ِّت ِ
أَ ْف َت ُح ْٱل َورَ َق َة َوأُعَ بِّـ ُر عَ نْ مُالحَ ظاتي.
ط ُك َّل َورَ َق ٍة م ْ
 2أَرْ ِب ُ
َط ِو َّي ٍة ِبال َّش ْك ِل ْٱل ُم َتماث ِِل
ٱلَّذِي قُصَّ ِم ْنها ُث َّم أَرْ ُس ُم مِحْ َورَ َت ُ
ماثلِهِ:

َأت ََذ َّك ُر

 3أَرْ ُس ُم مُما ِث َل ُك َّل َش ْك ٍل :

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

س ُم َ
ش ْكالً ُمتَما ِثالً عَ لى َورَ َق ٍة َون َْطوي ٱ ْل َورَ َق َة حَ سَ بَ مِحْ َو ِرٱلتَّما ُث ِلَ ،ين َْط ِبقُ َطرَ ف عَ لى َطرَ فٍ.
عِ ْندَ ما َنرْ ُ

مِحْ َو ُر ٱلتَّما ُث ِل
axe de symétrie

َحاو ُر ٱل َّت ُ
ماث ِل
م ِ

َ
ِالن ِبٱل ِّنسْ َب ِة
الن ُمتَماث ِ
ش ْك ِ
لِ ْلمِحْ َو ِر ْٱلَخْ ضَ ِر

َ
ِالن ِبٱل ِّنسْ َب ِة
الن ُمتَماث ِ
ش ْك ِ
لِ ْلمِحْ َو ِر ْٱلَحْ م َِر

َ
ِالن deux figures symétriques :
الن ُمتَماث ِ
ش ْك ِ

َن ٌ
شاط ُي ْنجَ ُز ِخ َ
ص ِة لِدَعْ ِم ٱلد َّْر َسي ِْن  25و26
ص َ
ص ِة ٱ ْلخا ِم َس ِة ٱ ْل ُم َخ َّ
الل ٱ ْل ِح َّ

ب ِّ
إِنْجا ُز َورَ َق ِة ٱ ْلحِسا ِ
ٱلذهْ نِيِّ رَ ْق ِم 27

ْن ِبٱل ِّنسْ َب ِة ل ِْلمِحْ َو ِر ْٱلَحْ م َِر َوأُعَ لِّلُ.
ْن ُم َتما ِث َلي ِ
أَضَ ُع عَ الم ًَة في حا َل ِة ُك ِّل َش ْك َلي ِ

ُم ْك َتسَ بٌ

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب

َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ
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❶ير�سم المتعلم(ة) ال�شكل با�ستعمال الم�سطرة على ورقة
تربيعية مطوية ويق�صه باتباع ال�سهم ثم يفتح الورقة
ويعبر عن مالحظاته� .سيكت�شف المتعلم(ة) في هذا
الن�شاط مماثل �شكل بالن�سبة لم�ستقيم .هذا الم�ستقيم في
هذه الحالة هو خط الطي .اليتعلق الأمر هنا بمحور
التماثل كما هو الحال في الأن�شطة الأولى.
❷يربط المتعلم(ة) كل ورقة مطوية بال�شكل المتماثل
الذي ق�ص منها ثم ير�سم محور تماثل هذا ال�شكل.
❸ير�سم المتعلم(ة) مماثل كل �شكل في الحاالت الثالث
بالن�سبة للم�ستقيم الأخ�ضر.اخترنا �أن نقدم محور
التماثل �أفقيا في الحاالت الثالث� .أي �أننا حافظنا على
هذا المتغير ثاني ًا في هذا الن�شاط .وقمنا باقتراح �شكلين
من فوق المحور� ،أحدهما محاذي للمحور ،والآخر
منف�صل عن المحور ،وفي الحالة الثالثة ر�سمنا ال�شكل
تحت المحور يمكن اقتراح نف�س الو�ضعية مع تغيير
المحور من و�ضعه الأفقي �إلى و�ضع عمودي.

�أتذكر:ي�ضم هذا الركن �أ�شكاال لها محاور تماثل مختلفة ،و�شكلين متماثلين محور �أحدهما �أفقي والآخر عمودي.
لقد تفادينا ب�شكل مق�صود عدم اقتراح �أن�شطة يكون فيها المحور مائال لما يتطلبه ذلك من مهارات و�أجلنا ذلك
لل�سنوات الالحقة.
ن�شاط ينجز خالل ح�صة دعم الدر�سين  25و 26
ي�ضع المتعلم(ة) عالمة على كل �شكلين متماثلين  .حافظنا في هذا الن�شاط على نف�س ال�شكل من و�ضعية �إلى �أخرى،
وكذلك حافظنا على نف�س المحور .وقمنا بتغيير و�ضع ال�شكل من حالة �إلى حالة �أخرى ،حتى يدرك المتعلم مايميز
التماثل عن غيره.
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ا ََّلد ْر ُس 27

الق�سمة على عدد من رقم واحد

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية

ينبني مفهوم الق�سمة على فكرة التوزيع والتجميع .في الحالة الأولى يتم البحث عن مقدار �أو قيمة كل ح�صة وكمثال
على ذلك الو�ضعية التالية:
ق�سمنا بالت�ساوي  32كلة على � 8أطفال .ما هي ح�صة كل طفل؟
�إذن كل طفل �سيح�صل على  4كلل:

32 ÷ 8 = 4

8 × ... = 32

في الحالة الثانية يتم البحث عن عدد الح�ص�ص وكمثال على ذلك الو�ضعية التالية:
تم تجميع  32كلة في �أكيا�س �صغيرة ت�ضم كل واحدة  8كلل .ما هو عدد الأكيا�س الالزمة؟
32 ÷ 8 = 4

8 × ... = 32

عدد الأكيا�س الالزمة هو :
ق�سمة عدد على عدد تعني البحث عن عدد المرات التي "يوجد بها عدد بعدد �آخر"

في الدر�س ال�سابق رقم  15حول الق�سمة ،لم يتم ا�ستعمال التقنية االعتيادية لحل و�ضعيات حول الق�سمة.ولكن
ا�ستعمل المتعلمون والمتعلمات �إجراءاتهم ال�شخ�صية وكذلك نماذج وطرق متنوعة لحل هذه الو�ضعيات :الطرح
المتكرر والجمع المتكرر والم�ستقيم العددي وتقنيات �أخرى.
في هذا الدر�س ي�ستعمل المتعلمون والمتعلمات التقنية االعتيادية لحل و�ضعيات تتعلق بالق�سمة.

تعتمد التقنية االعتيادية بالن�سبة لق�سمة عدد مكون من رقمين على عدد مكون من رقم واحد في ق�سمة الع�شرات واحدة
بواحدة ،عندما ال يبقى عدد الع�شرات قابل للق�سمة بهذه الكيفية تتم مبادلة هذه الع�شرات بوحدات ت�ضاف �إلى الوحدات
التي يج�سدها رقم وحدات العدد وتتم ق�سمة هذه الوحدات مجتمعة ب�شكل مت�ساوي على العدد المق�سوم عليه.
�سيتم في هذا الدر�س تج�سيد ذلك ب�شكل ملمو�س با�ستعمال تمثيالت الأعداد بالوحدات والق�ضبان.

تتطلب الق�سمة تمكن المتعلمين والمتعلمات من التعلمات العددية التالية:

• القيمة الو�ضعية لرقم في كتابة عدد.
• جداول الجمع وال�ضرب.
• الح�ساب الذهني.
وتعتبر الدرو�س ال�سابقة حول الأعداد والح�ساب وخا�صة الدر�سين  13و 15تمهيدا لهذا الدر�س.
التعلمات ال�سابقة

ح�ساب الخارج
الم�ضبوط
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�أهداف التعلم

✺يح�سب خارج ق�سمة عدد مكون من رقمني على عدد مكون
من رقم واحد؛

االمتدادات

التعلمات العددية بال�سنة
الرابعة

�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :اال�شتغال على العمليات التالية :
• ال�ضرب �إلى حدود . 9 *9
كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ(ة) مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على:
• الطرح �إلى حدود 18-9
• الجمع �إلى حدود 9+9؛
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶ يق��ر�أ المتعلم(ة) ن���ص الم�س�ألة ويعبر ع��ن الطريقة التي
يراها منا�سبة في عملية توزيع الحكايات يلج�أ بع�ض المتعلمين
والمتعلم��ات �إل��ى الإج��راء المتمث��ل في توزي��ع الحكايات
واحدة بواحدة .ه��ذا �إجراء مكلف وتزي��د كلفته كلما ارتفع
عدد الأ�شياء التي نريد توزيعها.يتمثل الإجراء الريا�ضياتي
المنا�س��ب في �إج��راء عملية الق�سم��ة نف�سها .ي�ساع��د التمثيل
المقترح في تقريب عملية الق�سم��ة من المتعلمين والمعلمات
 :يت��م تق�سيم الع�شرات واحدة بواح��دة ،عندما التبقى ع�شرة
واحدة بكل ق�سم تتم مبادلة كل ع�شرة بع�شر وحدات وي�صبح
لدينا �إ�ضاف��ة �إلى الأربع وح��دات  24 :وحدة ،يتم توزيعها
بالت�ساوي على الأق�سام الأربعة .ه��ذه هي الفكرة الأ�سا�سية
الت��ي تنبني عليها عملية الق�سمة وهذا ما تج�سده المراحل التي
نتبعه��ا في �إجراء العملي��ة� .إذا كان الع��دد مكون من ثالث
�أرق��ام نبد�أ بتق�سيم المئات ثم الع�شرات ثم الوحدات و�إذا كان
الع��دد مكون من � 4أرقام نب��د�أ في تق�سيم الآلف ثم المئات ثم
الع�شرات قم الوحدات.

اَلدَّ ْر ُس 27

واح ٍد
اَ ْل ِق ْس َم ُة عَ لى عَ َد ٍد ِمنْ َر ْق ٍم ِ

La division par un nombre à un seul chiffre
َه َد ُ
ف التَّ َعلُّمِ :

خار ِج ٱ ْلم ْ
حِ ُ
َضبوطِ
ساب ٱ ْل ِ

اَ ْلحِصَّ ُة ْٱلولى

أَ ْك َتشِ فُ َو أَ َتمَرَّ نُ

َ
خارجَ ق ِْس َم ِة عَ َد ٍد ُم َكوَّ ٍن ِمنْ ر َْق َمي ِْن عَ لى عَ َد ٍد
أحْ سُ ُب ِ
ُم َكوَّ ٍن ِمنْ ر َْق ٍم واحِ ٍد

أُضيفُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  6أَ ْو  7أَ ْو  8أَ ْو  9إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

ْ
ً
َْ
1
ص َل
ِ
سام ِبٱلتَّساوي .أَحْ ُس ُب َع َد َد ْٱلحِ
كايات ٱلَّتي َت َو َّ
َو َّزعَ مُديرُ ٱل َمد َْر َس ِة  64حِ كا َية َعلى  4أق ٍ
ِبها ُك ُّل ق ِْس ٍم.

دات
أَجْ مَعُ َوأُباد ُِل َوأَ ْقسِ ُم ْٱل َو َح ِ

دات في ُك ِّل مَجْ موعَ ٍة
َ 6و َح ٍ

64 4
4
16
24
24
0

رات
أَ ْقسِ ُم ْٱل َع َش ِ

عَ َش َرة واحِ دَة في
ُك ِّل مَجْ موعَ ٍة
1x4=4
6-4=2

64 4
4 16
2

أَ ْقسِ ُم  64عَ لى 4

اَ ْل َم ْقسو ُم عَ لَ ْي ِه
ْ
خارجُ
اَل ِ

4

64
اَ ْل َم ْقسو ُم

ْرات لَها ٱلثَّ َمنُ ن َْف ُس ُه ،ما هُ َو َث َمنُ ُّ
ٱلش َجي َْر ِة ْٱلواحِ َدةِ ،إِذا أَد ْ
َّت 45
 2ا ِْش َت َر ْت عائ َِش ُة ُ 3ش َجي ٍ
دِرْ هَ ماً َث َمناً ل ُّ
الث؟
ْرات ٱلثَّ ِ
ِلش َجي ِ
أَ ْقسِ ُم َ 45على َ 3وأُ ْكم ُِل.
دات
أَ ْقسِ ُم ْٱل َو َح ِ

أُباد ُِل عَ َش َر ًة واحِ َد ًة
َات
ب َ 10و َحد ٍ

رات
أَ ْقسِ ُم ْٱل َع َش ِ
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❷ انتقلنا في هذا الن�شاط �إلى �سياق �آخر م�ألوف لدى
المتعلمين والمتعلمات وهو البيع وال�شراء با�ستعمال النقود.
هذا ال�سياق يعطي معنى لفكرة مبادلة الع�شرة بوحدات لأن
ذلك هو مايتم فعليا عند القيام بعملية بيع �أو �شراء  .وهو
جانب من العملية الم�ألوفة في الحياة اليومية والتي ت�سمى
"ال�صرف".
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�أن�شطــة تقوميية وداعمة � " :أ�ستثمـر"

الح�ساب الذهني :اال�شتغال على العمليات التالية :
• ال�ضرب �إلى حدود . 9 *9
كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ(ة) مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على:
• الطرح �إلى حدود 18-9
• الجمع �إلى حدود 9+9؛
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
ُ
اَ ْل َت َعلُّ ُ
ّاب َع ِة
مات ٱ ْل َع َد ِديَة بٱلسَّ َن ِة ٱلر ِ

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة مِنْ  11إِلى .14
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنْ عَ َد ٍد َم ْك ٍ

أَ سْ َت ْث ِم ُر

َّبات َو ْٱل ُق ْ
ضبانَ َوأَ ْستَعينُ ِبها َوأُ ْكم ُِل ق ِْس َم َة َ 42على 3
 1أَ ْس َت ْعم ُِل ْٱل ُم َكع ِ
أَ ْقسِ ُم ْ
َ
َ
َ
ساو َي ٍة
ت
م
موعات
م
3
لى
ع
رات
ش
ع
ٱل
ٍ
ِ
َجْ
ة
ي
ساو
ت
م
موعات
م
دات َعلى 3
ٍ
ٍ
ُ
َ
أَ ْقسِ ُم ْٱل َو َح ِ
َجْ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
42 3
3 1
1

42 3
3
1
12
..

ص ُل عَ لى مَجْ موعا ٍ
أَحْ ُ
ت
مِنْ َ 4وحَ دا ٍ
ت َو 10
واحِدَ ةٍَ .و َل ْم َتبْقَ أَيُّ َوحْ دَ ةٍ.

َأت ََذ َّك ُر

..

.....

=3

42

ص ُل عَ لى  3مَجْ موعا ٍ
أَحْ ُ
ت في ُك ِّل
مَجْ موعَ ٍة عَ َشرَ ة واحِدَ ة َب ِقي ْ
َت عَ َشرَ ة
ب َ 10وحَ دا ٍ
ت َوأَحْ ُ
ص ُل
واحِدَ ة أُبا ِدلُها ِ
عَ لى َ 12وحْ دَ ةٍ.

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

لِقِسْ َم ِة  65عَ لى  5أَسْ َتعينُ ِبٱ ْل ُم َكعَّ با ِ
بان.
ت َوٱ ْلقُضْ ِ
صل ُ عَ لى 3
أَ ْقسِ ُم  15عَ لى َ 5وأَحْ ُ

65 5
5
1 5 13
15
0

diviseur

صل ُ عَ لى 5
أَحْ ُ
مَجْ موعا ٍ
ت مِنْ
َ 13وحْ دَ ٍة
65 5 = 13

المقسوم عليه

quotient

الخارج

أَ ْقسِ ُم  6عَ شَرا ٍ
ت عَ لى 5

le dévidende

65 5
5 1
15

المقسوم

le reste

صل ُ عَ لى  5مَجْ موعا ٍ
ت
أَحْ ُ
مِنْ عَ َ
شرَ ٍة واحِدَ ةٍَ .و َبقِيَتْ
عَ َ
شرَ ة واحِدَ ة َوَ 5وحَ دات
أَيْ َ 15وحْ دَ ًة.

الباقي

َن ٌ
شاط ُي ْنجَ ُز ِخ َ
ص ِة لِدَعْ ِم ٱلد َّْر َسي ِْن  27و28
ص َ
ص ِة ٱ ْلخا ِم َس ِة ٱ ْل ُم َخ َّ
الل ٱ ْل ِح َّ

أُ ْن ِج ُز ُك َّل عَ َملِيَّ ِة قِسْ َم ٍة
5 = ....
5

75

75
5
25

5 = ....
5

85
85
5
35

6 = ....
6

66

66
6
06

3 = ....
3

84
84
6
24

105

❶يينبغي �أن يتمكن المتعلمون والمتعلمات من الفكرة
الأ�سا�سية للق�سمة وهي تق�سيم الع�شرات بالت�ساوي
وبعد ذلك  ،عندما ي�صبح عدد ع�شرات �أقل من
المق�سوم عليه تقوم بمبادلة الع�شرات بالوحدات
وت�ستمر عملية الق�سمة بالت�ساوي .قدمنا في هذا
الن�شاط مثاال �آخر م�صحوبا بتمثيالت بالق�ضبان
والوحدات وب�شرح مف�صل لكل مرحلة من
مراحل �إجراء العملية.
�أتذكر:نج�سد مرة �أخرى عملية الق�سمة بمثال
م�صحوب بتمثيالت بالق�ضبان والوحدات
لمختلف مراحل عملية الق�سمة  .تمت كذلك
في هذا الركن ت�سمية الأعداد الواردة في
العملية  :المق�سوم  ،المق�سوم عليه ،الخارج
ثم الباقي مع كتابة هذه الم�صطلحات باللغة
الفرن�سية.

�أن�شطة تنجز خالل ح�صة دعم الدر�سين  27و .28
ي�ضع المتعلم(ة) عالمة على كل �شكلين متماثلين  .حافظنا في هذا الن�شاط على نف�س ال�شكل من و�ضعية �إلى �أخرى،
وكذلك حافظنا على نف�س المحور .وقمنا بتغيير و�ضع ال�شكل من حالة �إلى حالة �أخرى ،حتى يدرك المتعلم مايميز
التماثل عن غيره.
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ا ََّلد ْر ُس 28

قيا�س ال�سعة

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
ال�سعة مفهوم له �صلة بمفهوم الحجم� ،إال �أنه في في هذا الدر�س لن يتم تناول مفهوم ال�سعة من هذه الزاوية لكون
مفهوم الحجم غير وارد في مقرر هذه ال�سنة ونكتفي بتقديم التو�ضيحات الب�سيطة التالية:
�سع
ت�شتق كلمة َ�س َعة من فعل َو َ�س َعَ ،ي َ�س ُع .والقول �إن هذا الإناء َي َ�س ُع كمية معينة من المادة (�أو ال�سائل) يعني �أنه َي َّت ُ
الحتواء هذه الكمية من المادة (�أو ال�سائل).
وال�سعة مقدار مت�صل كباقي المقادير المت�صلة مثل الطول والكتلة والزمن.
لقيا�س مقدار مت�صل ،البد من وحدة للقيا�س يتم اختيارها ب�شكل اعتباطي ثم نتفق بعد ذلك على وحدة موحدة
متعارف عليها لت�سهيل التوا�صل بين �أفراد المجتمع وبين المجتمعات فيما بينها.
وهكذا نجد اللتر لقيا�س ال�سعة والمتر لقيا�س الطول والغرام لقيا�س الكتلة وال�ساعة لقيا�س الزمن .وتجدر الإ�شارة
الحاوي (الإناء) ولقيا�س كمية المحتوى (كمية ال�سائل التي يحتويها
�أن وحدة اللتر ت�ستعمل في �آن واحد لقيا�س َ�سعة َ
الإناء).
ي�سهل على الأطفال مقارنة �سعة �إناءين في بع�ض الو�ضعيات .مثال ،يدرك الطفل عن طريق المعاينة المبا�شرة �أن
�سعة ك�أ�س هي �أ�صغر من �سعة قنينة ماء معدني .بينما هناك و�ضعيات نكون فيها مجبرين على اللجوء �إلى القيا�س للقيام
بالمقارنة.
�إذا كانت �سعة �إناءين مثال جد متقاربة ،ف�إن الإدراك الب�صري ال يكفي للقيام بمقارنة �سعة �إناءين م�ستعملين في ذلك
تعرفوا اللتر.
التعابير� :أ�صغر �سعة� ،أكبر �سعة ،لهما ال�سعة نف�سها .كما �سبق لهم �أن ّ

�سبق للمتعلمين والمتعلمات في حياتهم اليومية �أن قاموا ب�إفراغ �أواني وك�ؤو�س وقنينات ،مملوءة بالماء �أو �أي �سائل
�آخر ،في بع�ضها البع�ض .وهكذا يكت�شفون �أن �إناءين ي�سعان الكمية نف�سها من �سائل معين رغم اختالف �شكلهما� ،أو �أن
�أحدهما ي�سع كمية من ال�سائل �أكثر �أو �أقل من الآخر �أو �أنه قنينة مملوءة تكفي مثال لملء عدد معين من الك�ؤو�س .كما
ت�شكلت لدى بع�ضهم فكرة ولو غير مكتملة حول اللتر� .إذ �سبق لهم مثال �أن ا�شتروا من البقال ماء �أو �أي �سائل �آخر ت�سع
لترا �أو لترا ون�صف...
�سبق للأطفال �أن تعرفوا مفهوم ال�سعة في ال�سنة الثانية االبتدائية من خالل �أن�شطة مقارنة �سعة �إناءين م�ستعملين في
ذلك التعابير� :أ�صغر �سعة� ،أكبر �سعة ،لهما ال�سعة نف�سها .كما �سبق لهم �أن تعرفوا اللتر والد�سيلتر وال�سنتيلتر.
ترمي الأن�شطة المقترحة في هذا الدر�س �إلى دعم وتثبيت مكت�سبات الأطفال حول مفهوم ال�سعة و�إلى �إغنائها وفق
الت�سل�سل الآتي:
•في البداية يقارن الأطفال �سعة �إناءين مبا�شرة عن طريق الإدراك الب�صري عندما يكون الفارق بين �سعة الإناءين
بارزا (مقارنة �سعة ك�أ�س و�سعة قنينة مثال).
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•يتم بعد ذلك مقارنة �سعة �إناءين ب�شكل غير مبا�شر ب�إفراغ واحد في الآخر و�إذا تعذر ذلك نقوم با�ستعمال وحدة
اعتباطية (�إناء ثالث �أو تدريجة) في الحالة التي تكون فيها �سعة الإناءين متقاربة �أو في حالة ت�ساوي �سعة الإناءين
مع اختالف �شكلهما.
نح�سب مثال عدد الك�ؤو�س التي تملأ كل واحد من الإناءين ونقارن �سعة الإناءين �أو نقوم بتدريج الإناء الم�ستعمل في
المقارنة.
وهكذا تبرز �أهمية القيا�س لدى الأطفال �أي ا�ستعمال الأعداد لترتيب وت�صنيف �أ�شياء تبعا ل�سعتها وذلك با�ستعمال
وحدات اعتباطية في مرحلة �أولى.
ينبغي �أن يدرك المتعلمون والمتعلمات �أن الك�أ�س الذي ن�ستعمله لمقارنة �سعة �إناءين هو وحدة غير اعتيادية لقيا�س
�سعة �إناء .ومن �أجل التوا�صل والتعامل بين �أفراد المجتمع وبين مختلف المجتمعات يتم االتفاق على وحدة لقيا�س ال�سعة.
يعتبر اللتر  lوحدة لقيا�س ال�سعة وكما هو ال�ش�أن بالن�سبة لجميع وحدات قيا�س المقادير الأخرى كالطول والكتلة .هناك
وحدات �أخرى .نهتم في هذا الدر�س ب�إغناء وتثبيت مكت�سبات المتعلمين والمتعلمات حول وحدات قيا�س ال�سعة :الد�سيلتر dl
وال�سنتيلتر  clواللتر وتقدم وحدة �أخرى جديدة هي المليلتر.
ينبغي للأطفال �أن ي�ستطيعوا تقدير �سعة �إناء ولن يت�أتى هذا �إال بتكوين فكرة �صحيحة عن ما يمثله اللتر والد�سيلتر
وال�سنتيلتر والمليلتر .ولهذا الغر�ض يتم الربط بين هذه الوحدات و�أواني اعتيادية ت�سع لترا واحدا� .أو د�سيلترا واحدا �أو
�سنتيلترا �أو مليلترا واحدا ونقترح لذلك ما يلي :

التعلمات ال�سابقة

الأعداد وقيا�س ال�سعة
بال�سنة الثانية

�أهداف التعلم

✺يوظف وحدات قيا�س ال�سعة (اللرت و�أجزا�ؤه l, dl, cl, :
)ml؛
✺يقارن قيا�سات ال�سعة؛

✺يحدد العالقات بني وحدات قيا�س ال�سعة؛

✺يحل و�ضعية م�س�ألة مرتبطة بقيا�س ال�سعة.
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االمتدادات

حل الم�سائل حول قيا�س
ال�سعة

�أن�شطة البناء والرتيي�ض
الن�شاط الأول  :مقارنة �سعة �إناءين عن طريق المعاينة المبا�شرة.

اللوازم ال�ضرورية  :ك�أ�س ماء وقنينة بال�ستيكية (�أو قنينة زجاجية).
�صيغة العمل  :عمل جماعي

تدبير الن�شاط :

يقدم الأ�ستاذ �أو الأ�ستاذة للمتعلمين الإناءين  :الك�أ�س والقنينة ويطالبهم بتقدير �سعة الك�أ�س مقارنة مع �سعة القنينة.
يترك المجال مفتوحا لطرح مختلف االقتراحات وي�ساعد المتعلمين على �صياغة تعليقاتهم مركزا في ذلك على التعابير:
«�أ�صغر �سعة من�« ،»...أكبر �سعة من»...و «لهما ال�سعة نف�سها» ،ويطالب المتعلمين بتقديم �أمثلة لأواني متنوعة
ومتفاوتة ال�سعة.
الن�شاط الرابع  :مقارنة �سعة �إناءين با�ستعمال وحدة اعتباطية.

اللوازم ال�ضرورية �:إناء مدرج موجود في ال�سوق وفي متناول الأطفال� ،أواني مختلفة ال�شكل ومت�ساوية ال�سعة
(علبة ع�صير كارتونية وقنينة بال�ستيكية)� ،أواني متقاربة ال�سعة� ،سوائل كافية لال�ستعمال
(ماء).

�صيغة العمل  :من الم�ستح�سن �أن ينجز العمل داخل مجموعات في حالة توفر اللوازم ال�ضرورية ،ويمكن في حالة
عدم توفر هذه اللوازم �أن ينجز الن�شاط جماعيا.

تدبير الن�شاط :

• في مرحلة �أولى  :يقدم الأ�ستاذ �أو الأ�ستاذة �أواني مختلفة ال�شكل ومت�ساوية ال�سعة ويطالب الأطفال بتقدير �سعة �إناء
مقارنة مع الإناء الآخر ،يترك المجال مفتوحا لطرح جميع االقتراحات ،وبعد ذلك يتم اللجوء �إلى �إنجاز المقارنة
العملية .تتم عملية المقارنة داخل المجموعة في حال توفر اللوازم الكافية �أو جماعيا بتكليف متعلمين ومتعلمات،
يتناوبون على �أداء المهمة المتمثلة في تحويل محتوى �إناء (علبة كارتونية) �إلى �إناء �آخر (قنينة بال�ستيكية) لمالحظة
نتيجة المقارنة �أي ت�ساوي �سعة الإناءين مع اختالف �شكلهما.
• في مرحلة ثانية  :يقدم الأ�ستاذ �أو الأ�ستاذة �إناءين متقاربي ال�سعة ( ك�أ�س �صغير وفنجان قهوة مثال) ويطالب التالميذ
بتقدير �سعة الإناءين تاركا المجال لمختلف االقتراحات والتعليقات .وبعد ذلك ،يتم اللجوء �إلى عملية المقارنة
لتحويل محتوى الك�أ�س في الإناء المدرج وو�ضع عالمة على م�ستوى ارتفاع الماء في الإناء المدرج ،تم بتحويل
محتوى الفنجان في نف�س الإناء ،وو�ضع عالمة على م�ستوى ارتفاع الماء في الإناء المدرج.
تتم مالحـظة نتيجة المقارنة وهي:
• �أن يكون الك�أ�س ي�سع �أكثر مما ي�سع الفنجان� ،أو �أن يكون الك�أ�س ي�سع �أقل مما ي�سع الفنجان �أو لهما نف�س ال�سعة.
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الن�شاط الثالث  :تعرف اللتر.

اللوازم ال�ضرورية � :أواني مختلفة ت�سع لترا (علب من الورق المقوى ،قنينات بال�ستيكية �أو زجاجية).

�صيغة العمل :من الم�ستح�سن �أن ينجز العمل داخل مجموعات في حالة توفر اللوازم ال�ضرورية ،ويمكن في حالة
عدم توفر هذه اللوازم �أن ينجز الن�شاط جماعيا.

تدبير الن�شاط  :ينجز العمل جماعيا كما يلي :

•يفتح الأ�ستاذ نقا�شا بين المتعلمين والمتعلمات فيما يتعلق ب�أنواع الأواني التي ت�سع لترا واحدا وب�أنواع ال�سوائل التي
يمكن �أن تحتويها.
• يقوم �أحد الأطفال بملء �إحدى القنينات التي ت�سع لترا واحد بالماء وتحويل محتواها �إلى «قنينة �أخرى».
•يقوم �أطفال �آخرون بتحويل الماء من �إناء ي�سع لترا واحدا �إلى باقي الأواني التي ت�سع �أي�ضا لترا واحدا بالتناوب
للتو�صل �إلى �أن �إناءين يمكن �أن ي�سعا لترا واحدا كل على حدة.
•في مرحلة �أخرى ،يمكن تحويل محتوى �إناء ي�سع  5لترات من الماء �إلى �أواني �أخرى ت�سع لترا واحدا للتو�صل �إلى
�أن الإناء الأول ي�سع  5مرات ما ي�سعه الإناء الثاني.

الن�شاط الرابع  :تعرف الدي�سيلتر وال�سنتيلتر والمليلتر

اللوازم ال�ضرورية � :أواني مختلفة وك�ؤو�س مختلفة وملعقات ،ت�سع الأواني  1lوالثانية  1dlوالثالثة  1clوالرابعة
.1ml
�صيغة العمل  :عمل جماعي.

تدبير الن�شاط :

•يفتح الأ�ستاذ (ة) نقا�شا بين المتعلمين والمتعلمات فيما يتعلق ب�أنواع الأواني التي ت�سع لترا واحدا وب�أنواع الأواني
التي ت�سع  1dlوتلك التي ت�سع  1clوتلك التي ت�سع .1ml
•ويطالب الأ�ستاذ �أحد المتعلمين �أو المتعلمات بملء ك�أ�س ي�سع  1dlو�إفراغه في �إناء ي�سع  1lو�إعادة العملية عدة مرات
حتى ملء الإناء وكتابة �أن 1l =10dl
•ويطالب الأ�ستاذ �أحد المتعلمين �أو المتعلمات بملء ملعقة ت�سع  1clو�إفراغها في ك�أ�س ي�سع  1dlو�إعادة العملية عدة
مرات حتى ملء الك�أ�س وكتابة �أن  10cl =1dlو 100cl =1l
• كما يطالب الأ�ستاذ �أحد المتعلمين �أو المتعلمات بملء ملعقة  1clبا�ستعمال محقنة ( 20قطرة =1ml
وكتابة . 10ml =1cl
ثم ا�ستنتاج �أن :
1l = 10dl = 100cl = 1000 ml
و
					 1dl = 10cl = 100ml
254

1cl = 10ml

�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :اال�شتغال على العمليات التالية :
• ال�ضرب �إلى حدود . 9 *9
كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ(ة) مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على:
• الطرح �إلى حدود 18-9
• الجمع �إلى حدود 9+9؛
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶ يكت��ب المتعلم (ة) الوحدة المنا�سب��ة � lأو� dlأو� clأو mlفي
المكان المنا�س��ب 33cl.بالن�سبة لقنينة الم��اء و  150mlبالن�سبة
لقنين��ة الدواء و  1lبالن�سب��ة لعلبة الحليب و  1clبالن�سبة للملعقة
ال�صغي��رة و  15dlبالن�سبة لقنينة الماء الكبيرة و  1mlبالن�سبة
ل ِـ 20قطرة.
❷يقر�أ المتعلم(ة) التدريجات على كل �إناء ويكتب 50ml
بالن�سبة للإناء الأول عن اليمين و  1dlبالن�سبة للإناء

و
الثاني لأن
بالن�سبة للإناء الثالث
بالن�سبة للإناءالرابع
و
ا�ستعمال وحدات مخالفة للوحدة الم�ستعملة في تدريج
الإناء.

❸يكمل المتعلم(ة) ملء الجدول:
1l 50cl 1l 50cl 2l 25cl 4l 5cl 4l 5cl
405cl

105cl

450cl

225cl
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ٱلثا ِن َيةَِ ْ ،
ِياس ٱلسَّ َع ِة بِٱلسَّ َن ِة ّ
ٱلعْ دا ُد
ق ُ

اَ ْلحِصَّ ُة ْٱلولى

َ
ْ
َّ
كان ْٱلمُناسِ ِب , dl , l
 1أ ْكتُ ُب ُكل َوحْ َد ٍة في ٱل َم ِ

10l

6l

5l

cl

: ml ,
30
25
20
15
10
5

33 .....

1 .....

150 .....

1 .....

.... ml

.... dl

ml

...... cl

30
25
20
15
10
5

30

30
3025
25
25
20
20
20
15
1515
10
1010
55 5

1m

َ 20ق ْط َر ًة أَ ْو1 .....

15 .....

 2أَ ْكتُ ُب َس َع َة ُك ِّل إِنا ٍء :

dl

cl

l

.... dl

 3أُ ْكم ُِل َم ْل َء ْٱل َج ْد َو ِل:
....l ....cl 10l 5cl ....l ....cl
405cl

....cl

450cl

َاس َب َة:
 4أَ ْكتُ ُب َّ
ٱلس َع َة ْٱل ُمن َ
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2l

َأ ْه ُ
داف التَّ َعلُّمِ :

وَظ ُ ُ
ِياس ٱلسَّ َع ِة وَأُحَ ِّد ُد ٱ ْلع َ
أُ ِّ
ات َب ْي َنها
َالق ِ
قارنُ وَحَ ِ
دات ق ِ
ف وَأ ِ

َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ
 15أَوْ  16أَوْ  17أَوْ .18

أَ ْك َتشِ فُ َوأَ َتمَرَّ نُ

.......

1l

ٱلس َع ِة
ِق َي ُ
اس َّ

Mesure de contenance

.......

cl

2l 25

....cl

1l 50cl

10l

150cl

....cl

....dl

5l

....ml 600ml

.... l

1l

20dl

100cl

2ml, 150l, 200l, 20dl, 10cl

.......

ﺣﻠﻴﺐ
. . . . . . .ﺣﻠﻴﺐﺣﻠﻴﺐ

.......

ﺣﻠﻴﺐ

100cl 20dl 5000ml 500ml 1000cl 150cl

➍يكتب المتعلم(ة) ال�سعة المنا�سبة لكل �إناء .
2mlبالن�سبة للمحقنة و  20dlبالن�سبة للإناء 150lوبالن�سبة
لحو�ض اال�ستحمام و 10clبالن�سبة لفنجان القهوة و 200l
بالن�سبة للبرميل.
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�أن�شطــة تقوميية وداعمة � " :أ�ستثمـر"

الح�ساب الذهني :اال�شتغال على العمليات التالية :
• ال�ضرب �إلى حدود . 9 *9
كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ(ة) مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على:
• الطرح �إلى حدود 18-9
• الجمع �إلى حدود 9+9؛
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
َاس ٱلسَّ َع ِة
حَ ُّل مَسائ ٍِل حَ وْ َل ِقي ِ

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَدَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  3أَ ْو  4أَ ْو  5أَ ْو  6أَ ْو  7أَ ْو 8
أَ ْو  9في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
ِ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ2 .

أَ سْ َت ْث ِم ُر

 1أَ ْكتُ ُب َس َع َة ُك ِّل إِنَا ٍء
00 0
cl

0

22 2
0 0 00

0

2

2

0

0

0

00 0

0

..... dl

..... dl

.....

0

2 2
0
ml

ُ
ْ
ٱلنا ُء َعلى
َ 2س َعة إِنا ٍء هِ َي  .7lيَحْ َتوي هَ ذا ِ
 3l 650mlما ِك ِم َي ُة ْٱل َما ِء ٱلَّتي َت ْلزَ ُم
ْ ْ
ٱلنا ِء
إِضا َفتُها لِ َمل ِء ِ

00
.....

1l

َ

َّ

1l 1l

أت ََذك ُر 1lcl50 cl
50

2
1l = 10dl
1 dl
1 dl

1 dl
1 dl

== = =

1 dl

1 dl
dl

11dldl

1 dl

1L1L

1 dl 1 dl
1 dldl
dl 1 dl

1 dl

1dl

1 dl
1 dl

1 dl

1 dl

1 dl

=

0

1 dl

1L

ﺣﻠﻴﺐ ﺣﻠﻴﺐ

1L 1L

11dldl

1 dl
1 dl

1 dl

1 dl
1 dl

1 dl
1 dl 11dldl

ٱل ْك َبر َس َع ًة إلى ْ َ
أُ َرتِّ ُب مِنَ ْ َ
صغ َِر َس َع ًة:
ٱل ْ
1 dl
ِ
ِ
1 dl
1 dl

1 dl
1 dl

1 dl

1 dl

1 dl

1 dl
1 dl

=
,

ُم ْك َتسَ بٌ

l
l

1
5

25cl

l

1
2

50cl

l

1
4

75cl

ml

cl

dl

0

0
0

0
0
0

1dl = 100ml
1dl = 10cl

 20 11ldlقطرة أو 1ml

1 dl

dl

0

..... dl

1cl = 10ml

َن ٌ
شاط ُي ْنجَ ُ 1ز ِخَ 1
ص ِة لِدَعْ ِم ٱلد َّْر َسي ِْن  27و28
ص َ
ص ِة ٱ ْل1خا ِم َس ِة ٱ ْل ُم َخ َّ
الل ٱ ْل ِح َّ 1

1 dl

1 dl

0
11dldl
ميليلِ ْتdlر1 dl : 1
Millilitre
1 dl1 dl

1 dl

1 dl
1 dl

1dl = 10cl

00

3
4

ِياس ٱلسَّعَ ِة هي ٱللِّ ْت ُ
ر l
اَ ْل َوحْ دَ ةُ ْٱلَسَ اسِ َّي ُة
 50لِق ِ
cl
ُ
ٱلدّيسِ لِ ْت ُر  dlوٱل ّس ْنتيلِ ْت ُر ْ cl
ِياس ٱلسَّعَ ةِ.
وٱل ِملِيلِ ْت ُر َ mlوحَ دات أ ْخرى لِق ِ

0

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

2

20cl

50 cl 50 cl

1cl

ُم ْك َت0سَ بٌ

ِثال:
 3أَ ِ
ص ُل ِبخَ ٍّط َكما فِي ْٱلم ِ

50 cl

1l 1l

00

0

2

2

2

0

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

l

1
1
1
1

1l = 10 dl

2

1l = 100 cl

1l = 1000 ml

0

ﺣﻠﻴﺐ ﺣﻠﻴﺐ

,
1L

ﺣﻠﻴﺐ

َْ
ٱل ْكب َُِر سَ َع ًِة

15cl

100ml

0

0

❷يحل المتعلم(ة) الم�س�ألة وذلك بطرح� 3l 650mlأو
 3l 650mlلكي ت�صبح  .7lيلزمنا 350ml
ب�إكمال
 3l 650mlهي  . 4lثم تلزمنا
لكي ت�صبح
 3lلنح�صل على � . 7lإذن يلزم في الأخير l 350ml
للح�صول على  . 7lينبغي �إتاحة الفر�صة للمتعلمين
والمتعلمات على ا�ستعمال �إجراءاتهم ال�شخ�صية.

ﺣﻠﻴﺐ

ب ِّ
إِنْجا ُز َورَ َق ِة ٱ ْلحِسا ِ
ٱلذهْ نِيِّ رَ ْق ِم 28

1 dl

,

❶يكتب المتعلم(ة) �سعة كل �إناء� .سعة الإناء الأول عن
اليمين هي  25clو�سعة الإناء الثاني  5dlو�سعة الإناء
الثالث هي 5dlو�سعة الإناء الرابع هي  250mlو�سعة
الإناء الخام�س هي  .15dlتعتبر هذه الو�ضعيات ملمو�سة
ومنا�سبة لتقويم ودعم مكت�سبات المتعلمين حول وحدات
قيا�س ال�سعة والعالقات بين هذه الوحدات.

2dl

250ml

107

1l

❸يوظف المتعلم(ة) في هذا الن�شاط الك�سور ويربط كل
�سعة بالك�سر المنا�سب كما في المثال  :يربط  250clبl
و 50clب lو  75clب. l

50 cl

�أتذكر:يحتوي هذا الركن على مختلف وحدات قيا�س ال�سعة  , ,و و العالقات بينهم وعلى جدول ي�ساعد على التعبير
مايمثل �سعة 1lو 1dlو 1clو.،1ml
على قيا�س با�ستعمال وحدات مختلفة وعلى ُ
ن�شاط ينجز خالل ح�صة دعم الدر�سين  27و 28

=
يرتب
المتعلم(ة) من الأكبر �سعة �إلى الأ�صغر �سعة كما يلي ،250ml ،2dl،15cl،100ml :يمكن اال�ستعانة بالجدول
وتحويل جميع القيا�سات �إلى نف�س الوحدة مثل .ml
1 dl

1 dl

1 dl

1 dl
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1 dl

1 dl

1 dl

1 dl

1 dl

1 dl

1L

ﺣﻠﻴﺐ

ا ََّلد ْر ُس 29

نحو التنا�سبية :العالقات العددية

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية

نقدم في هذا الدر�س �أن�شطة تمهيدية لمفهوم التنا�سبية من خالل جداول عددية يتم فيها الربط بين �أعداد في عمود(�أو
�أكثر) �أو �سطر (�أو �أكثر) ب�إعداد عمود �آخر �أو �سطر �آخر .يتم هذا الربط بوا�سطة عمليات ح�سابية ك�أن ن�ضيف مثال
�أعداد عمودين للح�صول على �أعداد العمود الثالث �أو ن�ضرب �أعداد عمود في عدد معلوم للح�صول على �أعداد العمود
الآخر� ،أو نقوم بتركيب �أكثر من عملية واحدة للح�صول على �أعداد عمود انطالقا من �أعداد �أعمدة �أخرى .وفيما يلي
�أمثلة لذلك:
ن�ضرب �أعداد العمود الأول في �أعداد العمود الثاني ون�ضيف :1
2×3+1= 6+1=7
5 × 4 + 1 = 20 + 1 = 21
+

×

4

1

6

2

8

8

10

9

			

2

3

7

5

8

16

5

4

21

8

35

30

20

8

7

14

7

2

15

8

9

10

15

16

10

20

10

12

121

0

26

10

5

19

12

24

12

5
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تهدف هذه الأن�شطة �إلى تعويد المتعلمين على التعامل مع جداول لي�ست بال�ضرورة لأعداد منا�سبة ،انطالقا من قاعدة
يمكن تطبيقها على �أعداد الأعمدة �أو ال�سطور ،من �أجل تطبيق ذلك على جداول لأعداد �أو مقادير متنا�سبة فيما بعد.
عندما يدرك المتعلم(ة) �أن  10مثال هي  5×2وهي كذلك  2×5ولي�س فقط  9+1و�أن مثال  5قطع نقدية من فئة درهم
واحد هي �أ�صغر قيمة من  5قطع نقدية من فئة درهمين .يكون قد بد�أ في �إدراك مفهوم التنا�سبية ب�شكل �أولي و�ضمني.
يتطور هذا الإدراك عندما يقارن تطور عدد عنا�صر مجموعتين ويفهم مثال �أن انتقال عدد �أفراد مجموعة �أولى من 4
�إلى  12هو �أكبر من انتقال �أفراد مجموعة ثانية من � 100إلى .200
في الحالة الأولى �أ�صبح العدد  3مرات �أكبر لأن  ،12 = 3 × 4بينما في الحالة الثانية �أ�صبح هذا العدد � 200أي
مرتين �أكبر فقط لأن  .200 = 2 × 100ثم يتطور هذا المفهوم عندما يدرك المتعلم فيما بعد �أن تنقل �سيارة مثال ب�سرعة
 100km/hيعني �أن هذه ال�سيارة ت�سير م�سافة  25kmفي مدة  15minمثال.
ال يقت�صر �إدراك التنا�سبية على الأعداد فقط بل يمتد �إلى القيا�س والهند�سة كذلك فمثال في المثال جانبه ال�شريط الثاني
هو الذي تم تلوينه �أكثر من ال�شريط الأول:
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ركزنا في هذا الدر�س بالن�سبة للمتعلمين على ا�ستعمال جداول واكت�شاف عالقات عددية يتم توظيفها لملء جداول .لم
نتطرق للتنا�سبية كمفهوم في الفقرات الالحقة و�سنقوم بذلك في الدر�س .31
التعلمات ال�سابقة

الأعداد و الح�ساب

�أهداف التعلم

✺يتعرف بكيفيات خمتلفة العالقات  « :ي�ضيف».....
«ي�رضب« ،»....يطرح »....وعك�سها؛

االمتدادات

التنا�سبية

✺ميلأ جداول با�ستخدام هذه العالقات.

✺يحل معادالت مبتغري واحد (فراغ)� ،إيجاد العدد الناق�ص :

25 -...=17 ،7 +..=18

�أن�شطة البناء والرتيي�ض
الن�شاط الأول :

اللوازم ال�ضرورية :جداول مكتوبة على �أوراق توزع على مختلف المجموعات واحدة لكل مجموعة.
�صيغة العمل :ي�شتغل المتعلمون في مجموعات.

تدبير الن�شاط:

• تقوم كل مجموعة بملء العمود �أو ال�سطر المطلوب في الجدول بتطبيق القاعدة المقترحة.
• تعر�ض كل مجموعة عملها .يناق�ش المتعلمون مختلف االنتاجات ويتم ت�صحيح الأخطاء واقتراح جداول �أخرى.
• نماذج لجداول يمكن اقتراحها:
×

+
9

15

15

10

16

2

11

20

5

20

30

13

�إ�ضافة عددي كل �سطر
للح�صول على عدد الخانة
الثالثة بنف�س ال�سطر
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�ضرب كل عدد في 2

100

20

14

10

ق�سمة كل عدد على 2

8

÷

الن�شاط الثاني:

اللوازم ال�ضرورية :جداول مكتوبة على �أوراق توزع على مختلف المجموعات ،واحدة لكل مجموعة.
�صيغة العمل :ي�شتغل المتعلمون في مجموعات.

تدبير الن�شاط:

• تقوم كل مجموعة باكت�شاف وكتابة العالقة التي تربط بين �أعداد عمود (�أو �سطر) و�أعداد عمود �آخر (�أو �سطر �آخر).
•تعر�ض كل مجموعة نتيجة عملها يناق�ش المتعلمون مختلف االنتاجات ويتم ت�صحيح الأخطاء واقتراح جداول
�أخرى.
❒  نماذج لجداول يمكن اقتراحها:
4

5

10

20

6

7

2

4

15

20

30

100

8

9

4

8

10

18

20

50

10

11

12

24

5

2

10

50

12

13

20

40

العالقة هنا هي �إ�ضافة 1

لأعداد العمود الأول.

كل عدد من العمود الثاني هو
�ضعف العدد المكتوب في العمود
الأول وفي نف�س ال�سطر.

العالقة هنا تتمثل في �إجراء الفرق بين �أعداد
ال�سطر الأول و�أعداد ال�سطر الثاني عمود
بعمود.
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :اال�شتغال على العمليات التالية :
• ال�ضرب �إلى حدود . 9 *9
كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ(ة) مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على:
• الطرح �إلى حدود 18-9
• الجمع �إلى حدود 9+9؛
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶ يقر�أ المتعلم(ة) الن�ص ويح�سب عدد الكرا�سي في المطعم.
بهدف هذا الن�شاط �إلى �إعطاء معنى للتغيير :عدد من
المرات �أكثر ،في هذه الحالة  5مرات �أكثر مما يمهد
لمفهرم التنا�سبية.
❷ يقر�أ المتعلم(ة) الن�ص ويح�سب كم من مرة يفوق عدد
كلل حماد عدد كلل ابراهيم .المطلوب هو ح�ساب عدد
المرات بمعرفة عدد كلل حماد وعدد كلل ابرهيم .وفي
الن�شاط ال�سابق المطلوب هو تحديد عدد الكرا�سي في
المطعم بمعرفة عدد كرا�سي قاعة الدر�س وبكم يفوق
عدد كرا�سي المطعم عدد كرا�سي قاعة الدر�س.
❸يحل المتعلم(ة) معادالت ب�سيطة وذلك بكتابة العدد
المنا�سب في كل مرة.
➍ يتعرف المتعلم(ة) العالقة المنا�سبة التي تمكن من ح�ساب
عدد ال�صفحات المتبقية ويحيطها بخط.
❺يالحظ المتعلم(ة) �أعداد كل عمود في الجدول وي�ضع
عالمة * في خانة الجواب ال�صحيح الذي يحدد العالقة
التي تمكن من تحديد �أعداد العمرد الثاني  Bانطالقا من
�أعداد العمود الأول .A
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اَلدَّ ْر ُس 29

ُ
القات ٱ ْل َع َد ِد َّي ُة
ناس ِب َّي ِة :اَ ْل َع
َن ْح َو ٱل َّت ُ

Vers la la proportionnalité : les relations numériques

ساب
اَ ْ َلعْ دا ُد وَ ٱ ْلحِ ُ

اَ ْلحِصَّ ُة ْٱلولى

َأ ْه ُ
داف التَّ َعلُّمِ :

ُ
أَ َت َعر ُ
ُضيف« ،»...ي ْ
َض ِر ُب« ،»...ي َْطرَ حُ »...
َالقات« :ي
َّف ٱ ْلع
ِ
َ َُ
َالت.
ٱست ِْخدامِها ُث َّم أَحُ ُّل مُعاد ٍ
داو َل ِب ْ
وَ عَ ْكسَ ها وَ أمْ ل جَ ِ

أُضيفُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  6أو 7أو 8أو 9إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

أَ ْك َتشِ فُ َو أَ َتمَرَّ نُ

ات أَ ْك َث َر.
س ُ 25كرْ سِ يّاً َوفي ْٱل َم ْط َع ِم  5مَرّ ٍ
 1في َ
قاع ِة ٱل َّدرْ ِ
َك ْم َع َد ُد ْٱل َكراسي في ْٱل َم ْط َع ِم؟

 25كُرْ سِ ي

َ 2ي َت َو َّفرُ إِبْراهي ُم َعلى ُ 40كلَّ ًة َو َي َت َو َّفرُ أَحْ َم ُد َعلى ُ 120كلَّ ًة.
ِب َك ْم ِمنْ مَرَّ ٍة َيزي ُد َع َد ُد ُكلَ ِل أَحْ َم َد َعنْ َع َد ِد ُكلَ ِل إِبْراهي َم؟

120
40

 3أَ ْكتُ ُب ْٱل َع َد َد ْٱلمُناسِ َب:
27 + .... = 40

x 5 = 45

....

+ 91 = 200

5 x .... = 50

....

ص َفحا ِت ِه .130
َ 4ق َرأَ ْت َس َ
ِتاب َع َد ُد َ
مير ُة َ 78
ص ْف َح ًة ِمنْ ك ٍ
أُ ُ
حات ْٱل ُم َت َب ِّق َي ِة ِ ِ ْ
ِتاب:
ٱلص َف ِ
ساب َع َد ِد َّ
حيط ِبخَ ٍّط ْٱلكِتا َب َة ٱلَّتي َس َتسْ َت ْعمِلُها َس َ
مام قِرا َء ِة ْٱلك ِ
مير ُة لِحِ ِ
لت ِ
78 = ....

.... - 78 = 130
130 + 78 = ....
( في ْ
 5أَ َ
حيح:
ٱلص
واب
ج
ٱل
ضعُ َعال َم َة )
َّ
َ
ِ
ِ
ُ
َكي َ
صول َعلى أَعْ دا ِد ْٱل َعمو ِد  Bٱ ْنطِ القاً ِمنْ أَعْ دا ِد ْٱل َعمو ِد  A؟
ْف يُ ْم ِكنُ ْٱلحُ

108

أُ
ُ
ضيف  8ل ُِك ِّل َع َد ٍد في ْٱل َعمو ِد A
أَ ْط َرحُ ِ 8منْ ُك ِّل َع َد ٍد في ْٱل َعمو ِد A
أَ ْ
ض ِر ُب ُك َّل َع َد ٍد مِنَ ْٱل َعمو ِد  Aفي ْٱل َع َد ِد 5
أَ ْقسِ ُم ُك َّل َع َد ٍد مِنَ ْٱل َعمو ِد َ Aعلى ْٱل َع َد ِد 5

130

130 - 78 = ....

B
2
3
5
10

A
10
15
25
50

�أن�شطــة تقوميية وداعمة � " :أ�ستثمـر"

الح�ساب الذهني :اال�شتغال على العمليات التالية :
• ال�ضرب �إلى حدود . 9 *9
كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ(ة) مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على:
• الطرح �إلى حدود 18-9
• الجمع �إلى حدود 9+9؛
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
اَ ْل َّتناسُ ِبي َُّة

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  11أَوْ  12أَوْ  13أَوْ .14
أَ ْطرَحُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ

أَ سْ َت ْث ِم ُر

 1أَ ْك ُتبُ طو َل َشريطِ َزهْ رَ َة ِبٱ ِّتباع َطري َق ِة ِّ
ٱلط ْف َل ِة
ِ
8 cm
ُث َّم َطري َق ِة ِّ
ٱلط ْف ِل.
حَ سَ ن

َزهْ رَ ة

ٱلشَّري ُط
هو  3مرات ٱلشَّري ُط

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

8 x ... = ...

طولُ
و طول ُ

.....

ُم ْك َتسَ بٌ

هو 8 : ... = ... :
هو 12 x ... = ...

 2أ ُ ْك ِم ُل َم ْل َء ُك ِّل جَ دْ َو ٍل:
أَ ْقسِ ُم عَ لى 2

3

....
....
....

َأت ََذ َّك ُر

ُم ْك َتسَ بٌ

أَضْ ِربُ في 3

6
10
42
100

....

21
....
....

3

أُضيفُ  10إِلى

8
10
23
31

....
....
....

15
....
....
....

5
2
7
10

يالحظ الطفل �أن طول مربع �أزرق ■ هو  2cmلأن
8÷4 =2

صل ُ عَ لى أَعْ دا ِد ٱ ْلعَ مودِ ،أَ ِو ٱلسَّ ْط ِر ٱلثاني في ُكل ِّ جَ دْ َو ٍل ،ٱنْطِ القا ً مِنْ أَعْ دا ِد ٱ ْلعَ مو ِد أَ ِو ٱلسَّ ْط ِر
َنحْ ُ
س ٱ ْلعَ دَ ِد أَ ِو ٱلضَّرْ ِ
س ٱ ْلعَ دَ دِ:
س ٱ ْلعَ دَ ِد أَ ِو ٱ ْلقِسْ َم ِة عَ لى َن ْف ِ
ب في َن ْف ِ
ْٱلَ َّو ِلِ ،بإِضا َف ِة أَ ِو َطرْ ِح َن ْف ِ

س ٱ ْلعَ دَ دِ2 :
َن ْقسِ ُم عَ لى َن ْف ِ

َي ِة ِ ِ ْ
ِتاب:
مام قِرا َء ِة ْٱلك ِ
لت ِ

4
7
10
12

أَ ْطرَ ُح  5مِنْ

ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

12
6

50 100
25 50

س ٱ ْلعَ دَ دِ5 :
َنضْ ِربُ في َن ْف ِ

8
4

2 10 7 8
10 50 35 40

ُصول عَ لى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلم ْ
 ل ِْلحب في ُك ِّل كِتا َب ٍة .....+12 = 33
ُطلو ِ
ِ
يُمْ كِنُ َم َث ًال حِسابُ 33 - 12
أُضيفُ j’ajoute :

ح َن ْفسَ ٱ ْلعَ دَ دِ10 :
ن َْطرَ ُ

ح je retranche :
أَ ْطرَ ُ

أَضْ ِربُ je multiplie :

12+....= 33
أَ ْقسِ ُم je divise :

15
0
23
7

ُنضيفُ َن ْفسَ ٱ ْلعَ دَ دِ7 :

17
32
11
14

25
10
33
17

❶يالحظ المتعلم(ة) �شريط زهرة و�شريط ح�سن الذي يبلغ
 8cmويح�سب طول �شريط زهرة باتباع طريقة الطفلة
�أو طريقة الطفل .تالحظ الطفلة �أن �شريط زهرة هو
�أطول  3مرات �أكثر من �شريط ح�سن فت�ضرب طول
�شريط ح�سن في  3وتح�صل على طول �شريط زهرة
 24cmلأن

10
25
4
7

وبما �أن �شريط زهرة مكون من  12مكعبا �أزرق ف�إن
طول �شريط زهرة هو  24cmلأن .

َن ٌ
شاط ُي ْنجَ ُز ِخ َ
ص ِة لِدَعْ ِم ٱلد َّْر َسي ِْن  29و30
ص َ
ص ِة ٱ ْلخا ِم َس ِة ٱ ْل ُم َخ َّ
الل ٱ ْل ِح َّ

صول عَ لى أَعْ دا ِد ْٱلعَ مو ِد ّ
أَ ْك ُتبُ قاعِ دَ َة ْٱلحُ
ٱلثاني ٱ ْنطِ القا ً مِنْ أَعْ دا ِد ْٱلعَ مو ِد ْٱلَ َّو ِل ِبٱل ِّنسْ َب ِة لِ ُك ِّل جَ دْ َو ٍل:
ِ
.............

9
7
5
3

27
21
15
9

.............

40
50
100
10

4
5
10
1

.............

34
23
12
0

44
33
22
10

.............

7
9
11
13

2
4
6
8

مُكْ تَسَ بٌ
ريق
في طَ ِ
ْٱالِكْ تِسا ِ
ب
َغيْرُ
ُم ْك َتسَ ٍب

109

❷يالحظ المتعلم(ة) كل قاعدة ويكمل ملء الجدول
المنا�سب لها.

�أتذكـــر :ي�ضم هذا الركن جداول �أعداد من عمودين �أو �سطرين والقاعدة التي تمكن من الح�صول على الأعداد في
عمود �أو �سطر انطالقا من �أعداد العمود �أو ال�سطر الأخير بتطبيق هذه القاعدة.
ن�شاط ينجز خالل ح�صة دعم الدر�سين  29و 30
يالحظ �أعداد العمود الأول :من الي�سار و�أعداد العمود الثاني في كل جدول ويكت�شف العالقة العددية التي تمكن في
الح�صول على �أعداد العمود الثاني انطالقا من �أعداد العمود الأول بتطبيق هذه العالقة.

261

ا ََّلد ْر ُس 30

القر�ض والكرة والدائرة

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
يتعرف الأطفال في هذا الدر�س على الدائرة والقر�ص وعلى مركز و�شعاع وقطر الدائرة �أو القر�ص .وير�سمون
دائرة بمعرفة مركزها وقيا�س �شعاعها �أو بمعرفة مركزها ونقطة تمر منها.
تتطلب �أن�شطة هذا الدر�س ا�ستعمال البركار.
و�إ�ضافة �إلى ا�ستعمال البركار ،لر�سم الدائرة �أو القر�ص ،يمكن ا�ستعمال القالب:
قالب( pochoirمثل الخاتم �أو ال�سوار) يمكن من ر�سم دائرة با�ستعمال القلم والجانب
الداخلي للقالب ،ويتطلب طريقة خا�صة لأخذ القلم.
قالب ( gabaritقطعة نقدية �أو ك�أ�س) يمكن من ر�سم دائرة با�ستعمال القلم والجانب الخارجي
للقالب ،ويتطلب مهارات خا�صة تختلف عن المهارة الأولى.
كما يمكن ا�ستعمال م�سمار وخيط وقلم على طريقة ال�صانع التقليدي �أو الب�ستاني :

وتجدر الإ�شارة هنا �إلى �أن هذه الطريقة تج�سد الخا�صية الرئي�سية للدوائر والأقرا�ص وهي �أن قيا�س ال�شعاع ثابت ال
يتغير.
الكرة ( )Sphèreالتي مركزها النقطة  oو�شعاعها العدد  ) r>0)، rهي مجموعة النقط  Mفي الف�ضاء التي تبعد بنف�س
الم�سافة  rعن النقطة � 0أي �أن �أية نقطة من الكرة تحقق  OM = r :والكرة ( )Bouleالتي مركزها  oو�شعاعها العدد الحقيقي
( )r>0هي مجموعة النقط  Mفي الف�ضاء التي تحقق . OM≤ r :
يمكن القول �أن الكرة بمعنى ( )Sphèreهي غ�شاء (كق�شرة تفاحة �أو برتقالة) بينما الكرة بمعنى ( )La bouleهي داخل
هذه الكرة .يمكن �إجراء مقارنة بين الكرة كغ�شاء والكرة كداخل بالدائرة والقر�ص.

ما العالقة بين الكرة والدائرة والقر�ص؟
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تقاطع م�ستوى مع كرة هو المجموعة الفارغة �أو نقطة �إذا كان الم�ستوى مما�س للكرة �أو دائرة (في حالة الكرة فارغة)
�أو قر�ص في حالة الكرة مملوءة.

التعلمات ال�سابقة

المج�سمات وخا�صياتها

�أهداف التعلم

✺يتعرف الكرة والقر�ص والدائرة؛

✺يدرك خا�صيات القر�ص والدائرة؛

✺ين�شىء الدائرة والقر�ص مبعرفة املركز وال�شعاع.

االمتدادات

التعلمات الهند�سية بال�سنة
الرابعة

�أن�شطة البناء والرتيي�ض
الن�شاط الأول  :تج�سيد عملية �إن�شاء الدائرة والقر�ص.
اللوازم ال�ضرورية � :أوتاد ،حبال.
�صيغة العمل  :جماعي.

تدبير الن�شاط :

• يخرج الأ�ستاذ �أو الأ�ستاذة مع الأطفال خارج الق�سم م�صحوبين بلوازم العمل.
• يوزع الأ�ستاذ الأطفال �إلى مجموعات من � 4إلى � 6أفراد.
• يعطي لكل مجموعة وتدا وحبال.
• يغر�س وتدا في الأر�ض (الوتد المركزي) ،ويبتعد عن هذا الوتد بب�ضع خطوات ثم يغر�س وتدا �آخر.
•يطلب من كل مجموعة غر�س وتدها على بعد الم�سافة نف�سها التي تف�صل الوتد الثاني (الوتد الثاني الذي غر�سه
الأ�ستاذ) عن الوتد الأول (الوتد المركزي).
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• يتحقق الأطفال من الم�سافات بطريقتهم �أو با�ستعمال الحبل.
• يقترح الأ�ستاذ على الأطفال غر�س �أوتادا �أخرى بالطريقة نف�سها.
•يناق�ش الأطفال ال�شكل الذي �سيتكون �إذا و�ضعنا �أوتادا كثيرة ،وذلك ق�صد الخروج بفكرة الدائرة وتعريفها:
«مجموعة النقط التي تبعد عن النقطة المركز بالم�سافة نف�سها».
•ير�سمون الدائرة با�ستعمال الحبل ويالحظون الجهتين التي تم تحديدهما بالدائرة بحيث ت�سمى الجهة الداخلية
«القر�ص».
• يعرف الأ�ستاذ مركز الدائرة التي تم ر�سمها ويعرف �شعاعها وقطرها.

الن�شاط الثاني :

اللوازم ال�ضرورية  :ا�ستعمال البركار.
�صيغة العمل  :عمل فردي.

تدبير الن�شاط :

يطلب الأ�ستاذ �أو الأ�ستاذة من الأطفال �إنجاز تمارين على دفاترهم :ر�سم دائرة بمعرفة مركزها وقيا�س �شعاعها (3
�سنتيمترات مثال)؛ ر�سم دائرة بمعرفة مركزها ونقطة تمر منها ور�سم دائرة بمعرفة قيا�س �شعاعها ونقطة تمر منها.
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :اال�شتغال على العمليات التالية :
• ال�ضرب �إلى حدود . 9 *9
كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ(ة) مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على:
• الطرح �إلى حدود 18-9
• الجمع �إلى حدود 9+9؛
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶ يالحظ المتعلم (ة) المج�سمات ويملأ الجدول :
المج�سمات التي تنزلق فقط هي  ➁:و➄ و ⑥ و ➆
المج�سمات التي تتدحرج وتنزلق هي  ➀:و④
المج�سمات التي تتدخرج فقط هي ③:

والمج�سم الذي لي�س له �أي وجه م�سطح هو الكرة والمج�سم
الذي لي�س له �أي ر�أ�س �أو حرف هو الكرة كذلك.

❷يتمثل الإج��راء المنا�سب في ر�سم قر���ص مركزه �أ�صل
الحب��ل و�شعاعه ط��ول الحب��ل ،ينبغي �إعط��اء الفر�صة
للمتعلمين والمتعلم��ات ال�ستعم��ال �إجراءاتهم ال�شخ�صية
كر�سم ماهو مطلوب ب�شكل جزئي وتقريبي .
❸ير�سم المتعلم  10نمالت بر�سم قطعة في كل مرة طولها
 15mmو�أحد طرفيها هو مدخل غار النمل .ويتمثل
الإجراء المنا�سب في ر�سم دائرة مركزها هو غار النمل
و�شعاعها م�سافة النملة البنية عن غار النمل.

اَلدَّ ْر ُس 30

ص َوٱ ْل ُك َرةُ َوٱلدّ ائ َِرةُ
اَ ْلقُ ْر ُ

Le disque, la boule et le cercle

اَ ْلمُجَ سَّ ُ
اصيا ُتها
مات وَ َخ ِّ

اَ ْلحِصَّ ُة ْٱلولى

َأ ْه ُ
داف التَّ َعلُّمِ :

أَ َت َعر ُ
ص وَ ٱ ْل ُك َر ِة وَ أُ ْنشِ ئُهُ ما.
ص وَ ٱلدّا ِئ َر َة وَ أُد ِْر ُك
ِّ
َّف ٱ ْل ُك َر َة وَ ٱ ْل ُقرْ َ
خاص ِ
يات ٱ ْل ُقرْ ِ

َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  15أَوْ  16أَوْ  17أَوْ .18
أَ ْطرَحُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ

أَ ْك َتشِ فُ َو أَ َتمَرَّ نُ

مات وأَم َ ُ
ُ
ْل ْٱل َج ْد َو َل
 1أالحِ ُظ ْٱلم َُج َّس ِ َ
مُجَ سَّمات َت ْن َزل ُِق َف َق ْط

..................

مُجَ سَّمات َت َتدَ حْ رَ ُج َو َت ْن َزل ُِق

..................

مُجَ سَّمات َت َتدَ حْ رَ ُج َف َق ْط

3

1

2
5

..................

ْس لَ ُه أَيُّ َوجْ ٍه م َُس َّط ٍح
أَ ْكتُ ُب اسْ َم ْٱلم َُجسَّ ِم ٱلَّذِي لَي َ

................

َ
ف
أس أَ ْو أَيُّ َحرْ ٍ
أَ ْكتُ ُب اسْ َم ُك َّل م َُجسَّ ٍم لَي َ
ْس لَ ُه أيُّ َر ٍ

................

 2أُلَ ِّونُ ِبلَ ْو ِن ُك ِّل َحب ٍْل َحيِّزَ ْٱلع ُْش ِب ٱلَّذي
يُ ْم ِكنُ ل ُِك ِّل ماعِ زَ ٍة أَنْ َت ْأ ُكلَ ُه:

4
7

س َمسا َف ِة
 3أَرْ ُس ُم َ 10نم ٍ
ْالت َت ْب ُع ُد ِبن َْف ِ
ٱلنَّمْلَ ِة ْٱل َحمْرا ِء َعنْ مَرْ َك ِز َم ْس َك ِن ٱلنَّم ِْل

ْمال ْٱلم ِْس َط َر ِة ْٱل ُمدَرَّ َج ِة أَحْ ُس ُب:
ِ 4ب ْ
اس ِتع ِ
 َمسا َف َة ٱل ُّن ْق َط ِة  Aعَ ِن ٱل ُّن ْق َط ِة : o َمسا َف َة ٱل ُّن ْق َط ِة  Bعَ ِن ٱل ُّن ْق َط ِة : o َمسا َف َة ٱل ُّن ْق َط ِة  Cعَ ِن ٱل ُّن ْق َط ِة : oَ -مسا َف َة ٱل ُّن ْق َط ِة  Dعَ ِن ٱل ُّن ْق َط ِة : o

6

B

cm
.....cm
.....cm
cm
. . .....cm
. . . . cm
. . .....cm
. . . . cm
......
......

C

o

D
A

أَرْ سُ ُم  20نُ ْق َط ًة أُ ْخرى َت ْب ُع ُد ِب َمسا َف ِة َ 2cmعن ٱل ُّن ْق َط ِة  .oأَرْ ِب ُط َبيْنَ ُك ِّل هَ ِذ ِه ٱل ُّن َقطِ ِباسْ ِتع ِ ْ
ار
ِ
ْمال ٱل ِبرْ َك ِ
ْمال ْٱلمِسْ َط َر ِة ْٱلق َِط َع ٱلَّتِي َترْ ِب ُط َبيْنَ ٱل ُّن ْق َط ِة َ oو ُك ِّل مِنَ ٱل ُّن َقطِ َ Aو َ Bوَ CوD
أَرْ سُ ُم ِباسْ ِتع ِ
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➍م�سافة كل نقطة من النقط  AوBوCو Dعن النقطة  oهي
 .2cmيتمثل الإجراء المنا�سب لر�سم  20نقطة تبعد عن
النقطة  oب 2cmوو�ضع الع�شرين نقطة على هذه الدائرة
ر�سم القطع التي تربط النقطة  oبكل من النقط  Aو Bو C
و.Dيج�سد �شعاع الدائرة التي �شعاعها  2cmومركزها .o
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�أن�شطــة تقوميية وداعمة � " :أ�ستثمـر"

الح�ساب الذهني :اال�شتغال على العمليات التالية :
• ال�ضرب �إلى حدود . 9 * 9
كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ(ة) مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على:
• الطرح �إلى حدود 18-9
• الجمع �إلى حدود 9+9؛
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
مات ٱ ْلهَ ْن َدسِ ي َُّة بِٱلسَّ َن ِة ٱل َّ
اَل َّت َعلُّ ُ
الحِ َق ِة

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَدَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  3أَ ْو 4أَ ْو 5أَ ْو 6أَ ْو 7أَ ْو 8أَ ْو 9في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

أَ سْ َت ْث ِم ُر

 2أَرْ ُس ُم دائ َِر ًة مَرْ َك ُزها A
َو ُشعاعُ ها َ 2cmو ُقرْ صاً مَرْ َك ُز ُه
َ Bو ُشعاعُ ُه ْٱلق ِْط َع ُة ْٱل َحمْرا ُء

ُ
ُ 1
ِثال :
ص َوألَ ِّونُ ُه َكما في ْٱلم ِ
أ ْكم ُِل َر ْس َم ُك ِّل ُقرْ ٍ

D

B

F

E
A

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

❶ تنتمي النقطتين  Aو � Eإلى القر�ص الأحمر وتنتمي
� Fإلى الدائرة الحمراء بينما التنتمي النقطة � Gإلى
القر�ص الأحمر ير�سم المتعلم(ة) كل قر�ص ويلونه ثم
يجيب عن كل �س�ؤال بنعم �أو ال .

G

أَ َ
ضعُ َعال َم ًة في ْٱلخا َن ِة ْٱلمُناسِ َبةِ:

 اَل ُّن ْق َط ُة َ Aت ْن َتمي إلى ْٱل ُقرْ ص ْ َٱلحْ َم ِرَ :ن َع ْم
ِ
ِ
 اَل ُّن ْق َط ُة َ Eت ْن َتمي إلى ْٱل ُقرْ ص ْ َٱلحْ َم ِرَ :ن َع ْم
ِ
ِ
ْ
 اَل ُّن ْق َط ُة َ Fت ْن َتمي إِلى ٱلدائ َِر ِة ٱل َحمْرا ِءَ :ن َع ْم اَل ُّن ْق َط ُة َ Gت ْن َتمي إلى ْٱل ُقرْ صِ ْ َٱلحْ َم ِرَ :ن َع ْم
ِ

َأت ََذ َّك ُر

يَسْ َم ُح ٱ ْل ِبرْ كا ُر ب َن ْق ِل
وال َومُقارَ َنتِها
أَ ْط ٍ

A

 ،ال
 ،ال
 ،ال
 ،ال

اَلدّ ائِرَ ةُ Le cercle

اَ ْلقُرْ صُ Le disque

B

ُكـرَ ة

قُ ْطر
Diamètre
اَ ْلمَرْ كَز

Centre

اَلشُّعا ُع
Rayon

ص
اَل ُّن َق ُط ٱ ْلحَ مْرا ُء َت ْنتَمي إِلى ٱ ْلقُرْ ِ
ص
اَل ُّن َق ُط ٱلْخَ ضْ را ُء الَ َت ْنتَمي إِلى ٱ ْلقُرْ ِ
ص مَعا ً
اَل ُّن َق ُط ٱلسَّ ْودا ُء َت ْنتَمي إِلى ٱلدائِرَ ِة َوا ْلقُرْ ِ
َوٱل ُّن َق ُط ٱلْخَ ضْ را ُء وٱ ْلحَ مْرا ُء ال َت ْنتَمي إِلى ٱلدّ ائِرَ ِة

َن ٌ
شاط ُي ْنجَ ُز ِخ َ
ص ِة ِلدَعْ ِم ٱلد َّْر َسي ِْن  29و30
ص َ
ص ِة ٱ ْلخا ِم َس ِة ٱ ْل ُم َخ َّ
الل ٱ ْل ِح َّ

Une boule
Sphère

ؤوس
عَ دَ ُد ٱلرُّ
ِ
عَ دَ ُد ْٱلحْ رُفِ
عَ دَ ُد ْٱلَ ْو ُج ِه ٱ ْلمُسَ َّطحَ ِة

0
0
0

ج
جِسْ م َيتَدَ حْ رَ ُ
ب ِّ
إِنْجا ُز َورَ َق ِة ٱ ْلحِسا ِ
ٱلذهْ نِيِّ رَ ْق ِم 29

س ْٱل َحجْ ِم:
َت ْمل ُِك فاطِ َم ُة في َم ْطبَخِ ها أَواني َعلى َش ْك ِل ُك ٍ
رات لَها ن َْف ُ
ّ
ْ
ْ َ َّ
َ ُ َّ
َّقيق.
أرْ ِبط ُكل إِنا ٍء ِبٱل َث ِر ٱلذي َي ْترُ ُك ُه غِ طا ُؤ ُه َعلى َسط ِح م ُْس َتوى ُمغَطى ِبٱلد ِ
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❷ير�سم المتعلم(ة) دائرة مركزها  Aو�شعاعها 2cm
وقر�ص ًا مركزه  Bو�شعاعه القطعة الحمراء.

ن�شاط ينجز خالل ح�صة دعم الدر�سين  29و 30
يهدف هذا الن�شاط �إلى تمكين المتعلمين والمتعلمات من
الإدراك ال�ضمني للعالقة التي تربط الدائرة بالكرة .تكمن
هذه العالقة التي تربط الدائرة بالكرة .في كون كل مقطع
مايج�سده غطاء كل �آنية
م�ستوي للكرة يحدد دائرة وهو ُ
من الأواني الكروية ال�شكل .فهذا الأثر هو الذي يجعلنا
ندرك �أن �شكل حافة الغطاء هو دائرة ،فت�صبح الكرة
وك�أنها مجموعة من الدوائر (�أو الأقرا�ص) مختلفة الأ�شعة
واحدة فوق الأخرى ،يتزايد �شعاعها �إلى �أن ي�صل �إلى قمة
ق�صوية ثم يبد�أ في التناق�ص.

ا ََّلد ْر ُس 31

تقدمي التنا�سبية  :جدول �أعداد متنا�سبة

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
تتطلب درا�سة التنا�سبية تعلمات ريا�ضياتية مختلفة .ويمكن اكت�سابها عبر حل م�شكالت في الحياة اليومية والحياة
المهنية .ويمتد تعلم التنا�سبية في الزمن عبر �سنوات درا�سية متعددة ،وعبر برنامج الريا�ضيات في مكوناته المختلفة:
الأعداد والح�ساب والقيا�س والهند�سة وتنظيم ومعالجة المعلومات وكذلك حل الم�سائل.
ينمي المتعلم(ة) تعلماته حول التنا�سبية من خالل و�ضعيات ت�ستدعي التنا�سبية في �سياقات متنوعة  :البيع وال�شراء،
اال�ستهالك ،ال�سرعة ،و�صفات الطبخ  ،التكبير والت�صغير ،ال�سلم ،الن�سبة المئوية،الكتلة الحجمية،ال�صبيب وكذلك من
خالل و�ضعيات ال تتطلب التنا�سبية من �أجل �إدراك مالئم لكل و�ضعية على حدة.
ي�ستعمل المتعلم(ة) �إجراءات مختلفة في حل و�ضعيات تنا�سبية:
• الجمع� :إذا كان مثال ثمن  2kgمن التفاح معلوم وكذلك ثمن  3kgف�إن ثمن  5kgهو مجموع الثمنين.
• الفرق :لح�ساب ثمن  2kgمن التفاح بمعرفة ثمن  5kgوثمن  3kgف�إننا نقوم ب�إجراء الفرق بين الثمنين.
• ال�ضرب :لح�ساب مثال ثمن  20kgمن التفاح بمعرفة ثمن  2kgنقوم ب�ضرب الثمن في .10
• ا�ستعمال الوحدة:لح�ساب مثال ثمن  7kgمن التفاح بمعرفة ثمن  ، 5kgنبحث عن ثمن  1kgبق�سمة ثمن  5kgعلى
 5ثم ن�ضرب الثمن في .7
يمكن ا�ستعمال �إجراءات �أخرى كمعامل التنا�سب �أو تمثيالت مبيانية...
لي�س الهدف هو ترجيح �إجراء على �آخر بل تمكين المتعلم من ا�ستعمال الإجراء المنا�سب لكل و�ضعية.
�إن حل و�ضعيات حول التنا�سبية ينمي تعلمات ريا�ضياتية �أخرى مرتبطة بمكونات برنامج الريا�ضيات وي�سهم في
تطوير القدرات اللغوية للمتعلم(ة) من خالل التعبير ال�شفهي عن االجراءات الم�ستعملة في الحل.
يكت�سب المتعلم(ة) التنا�سبية بالتدرج .ينطلق في البداية من و�ضعيات �ضربية ب�سيطة مثل :يزن كتاب الريا�ضيات.320g
كم تزن  5كتب؟ يمهد هذا النوع من الو�ضعيات ال�ستعمال �إجراءات ال�ضرب في عدد والجمع والطرح في و�ضعيات
�أخرى ،بعد ذلك يقوم المتعلم بتركيب هذه الإجراءات فيما بينها وي�ستعمل الوحدة.
�إن ا�شتغال المتعلمين في مجموعات يمكنهم من مقارنة �إجراءاتهم مما ينمي قدراتهم التعبيرية وفهمهم للتنا�سبية.
ال ينبغي �إغفال تقديم و�ضعيات غير تنا�سبية ب�سيطة مثل� :إذا كان طول قامة طفل عمره �10سنوات هي 1mقد يكون
طول قامته 2mفي �سن الع�شرين ،لكن طوله لن ي�صبح  3mفي �سن الثالثين .ت�سهم �أمثلة من هذا النوع من تعميق فهم
المتعلم(ة) للتنا�سبية.
�إن مقدار كبار الأعداد الم�ستعملة في و�ضعيات التنا�سبية يعتبر متغيرا ديداكتيكيا مهما .كما �أن مدى تمكن المتعلم(ة)
من جداول ال�ضرب ومن الح�ساب الذهني ي�ؤثر كذلك على الإجراء الذي يعبئه المتعلم لحل و�ضعية تنا�سبية .
ينبغي في البداية اقتراح و�ضعيات تكون الأعداد الواردة فيها مرتبطة بعالقات ب�سيطة� ،أعداد و�أ�ضعافها �أو �أعداد
وجذاءاتها في � 3أو في � 4أو في  . 10وتفادي ا�ستعمال الجدول كمو�ضوع للتعلم بل �أداة منا�سبة في حل و�ضعيات تنا�سبية
قبل االنتقال �إلى اال�شتغال عليه في حد ذاته .كما ينبغي م�ساعدة المتعلمين على ا�ستعمال �إجراءات مختلفة عند حل
و�ضعية تنا�سبية وعدم االقت�صار على �إجراء بعينه.
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التعلمات ال�سابقة

الأعداد والح�ساب
والتنا�سبية  :العالقات
العددية

االمتدادات

�أهداف التعلم

التنا�سبية بال�سنة الرابعة

✺يتعرف جدول �أعداد متنا�سبة؛
✺ميلأ جدول �أعداد متنا�سبة؛

✺ميثل و�ضعية �أعداد متنا�سبة بوا�سطة ر�سم مبياين.

�أن�شطة البناء والرتيي�ض
الن�شاط الأول :
اللوازم ال�ضرورية  :ن�ص الو�ضعية التالية:
يبلغ ثمن ق�صتين  14dhوثمن  4ق�ص�ص .28dh
�أح�سب ثمن  6ق�ص�ص و 20ق�صة و 10ق�ص�ص ثم  16ق�صة.

�صيغة العمل  :ي�شتغل المتعلمون في مجموعات.

تدبير الن�شاط :

ينبغي �إتاحة الفر�صة لكل مجموعة ال�ستعمال الإجراء الذي تراه منا�سبا ،ولذلك ال يتدخل اال�ستاذ(ة) لتوجيه المتعلمين
لإجراء دون غيره� ،أو لإعطاء توجيهات حول ا�ستعمال الجدول �أو عدم ا�ستعماله.
يقدم مقرر كل مجموعة نتائج �أعمال المجموعة ،وتدون على ال�سبورة وتناق�ش هذه االجراءات كلها.
من بين االجراءات التي يلج�أ لها المتعلمون نذكر:
• �إجراء الجمع
• �إذا كان ثمن  2ق�ص�ص هو 14dhوثمن  4ق�ص�ص هو  28dhف�إن ثمن  6ق�ص�ص هو  42dhلأن:
• �إجراء ال�ضرب:

 2+4=6و 14+28=42

�أي  48dhلأن 2×2=4وكذلك ثمن  6ق�ص�ص هو :

�إذا كان ثمن ق�صتين هو  14dhف�إن ثمن  4ق�ص�ص هو dh

�أي  42dhلأن

يمكن التعبير عن الإجراء الأول بالجدول التالي:

+

6

4

2

42

28

14

+
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ويمكن التعبير عن االجراء الثاني بالجدول التالي:

×3

6

2

42

14
×3

ا�ستعمال المعامل:
عدد الق�ص�ص

2

4

6

10

20

الثمن بالدرهم

14

28

.....

.....

.....

×

الن�شاط الثاني :

اللوازم ال�ضرورية  5 :قطع من ورق مقوى لكل مجموعة ،يمكن تركيبها كما هو مبين جانبه و�أبعادها مبينة في
الجدول وتحمل الحروف الالتينية  D , C، B، AوE

4cm

4cm

A

6cm

2cm

B

4cm

2cm

C

10cm

6cm

D

16cm

4cm

E

B

D

A

C

E

• ورق مقوى كبير الحجم ،مق�صات ،م�ساطير مدرجة.

�صيغة العمل  :ي�شتغل المتعلمون في  5مجموعات.

تدبير الن�شاط :

يطلب الأ�ستاذ(ة) من المتعلمين �إنجاز �شكل �آخر با�ستعمال الورق المقوى ،بحيث �إذا كان قيا�س بعد في ال�شكل الأول
هو  4cmي�صبح هذا القيا�س هو  8cmفي ال�شكل الثاني ،ويمكن تجميع القطع الجديدة بالطريقة التي تم بها تجميع قطع
ال�شكل الأول ،بحيث ال تترك فراغات بين الأجزاء وال تتجاوز القطع بع�ضها البع�ض.
تتكلف كل مجموعة ب�صنع قطعة واحدة من ال�شكل ويتم تركيب هذه القطع للح�صول على ال�شكل المطلوب.
تعر�ض كل مجموعة القطعة التي تو�صلت �إليها ويتم تركيب القطع .ويتم اال�شتغال من جديد �إذا لم يتم تركيب ال�شكل
بالطريقة المطلوبة �إلى �أن يتو�صل المتعلمون �إلى الهدف المن�شود.
توفر هذه الو�ضعية للمتعلمين �إمكانية التحقق ب�أنف�سهم �إن كانت الإجراءات المتبعة مالئمة �أم ال.
يتمثل الإجراء املالئم يف �رضب كل قيا�س يف ال�شكل الأول يف  2بدال من �إ�ضافة عدد حمدد من ال�سنتيمرتات �إىل هذه
الأبعاد.
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :اال�شتغال على العمليات التالية :
• ال�ضرب �إلى حدود . 9 * 9
كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ(ة) مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على:
• الطرح �إلى حدود 18-9
• الجمع �إلى حدود 9+9؛
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶ يح�سب المتعلم(ة) كل ثمن  3kgمن التفاح ويملأ الجدول
بمعرفة ثمن  1kgمن التفاح.
❷يح�سب المتعلم(ة) ثمن  2kgمن البطاط�س وثمن  8kgمن
البطاط�س ويملأ كل جدول انطالقا من معرفة ثمن 5kg
من البطاط�س  15dh :وثمن  3kgمن البطاط�س .9dh :
يالحظ المتعلم(ة) �أن  5-3=2وعليه يكون ثمن  2kgمن
البطاط�س هو  6dhلأن  15-9=6ويالحظ �أن  5+3=8وعليه
يكون ثمن  8kgمن البطاط�س هو  24dhلأن .15+9=24
➌يح�سب المتعلم(ة) المدة الزمنية الالزمة لأحمد لقطع م�سافة
 12kmبمعرفة المدة الزمنية 35min :التي ي�ستغرقها
وعليه تبلغ
�أحمد لقطع  .3kmيالحظ المتعلم �أن
.
المدة الدمنية المطلوبة  140minلأن
❹ يملأ المتعلم(ة) الجدول انطالقا من الر�سم البياني الذي
يمثل و�ضعية تنا�سبية ال�ستهالك الوقود بـ lمن طرف
�سيارة ح�سب الم�سافة المقطوعة بـ kmالجدول المطلوب
هو :
امل�سافة بـkm

الوقود
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بـl

50

100

150

200

3

6

9

12

اَلدَّ ْر ُس 31

ناس َب ٍة
ناس ِب َي ِةَ :جد َْو ُل أَعْ دا ٍد ُم َت ِ
َت ْقدي ُم ٱل َّت ُ

Présentation de la proportionnalité : tableau de nombres proportionnels

ُ
َالقات ٱ ْل َع َد ِدي َُة
ساب وَ ٱل َّتناسُ ِبي َُة  :اَ ْلع
اَ ْ َلعْ دا ُد وَ ٱ ْلحِ ُ

اَ ْلحِصَّ ُة ْٱلولى

َأ ْه ُ
داف التَّ َعلُّمِ :

أَ َت َعر ُ َ َ ُ
داو َل َتناسُ ِبي ًَة ُث َّم أُم َِّث ُل
َّف وَ أمْ ل جَ ِ
َس ٍم بَياني.
وَ ْض ِعي ََّة أَعْ دَا ٍد َتناسُ ِب َي ٍة بِواسِ َط ِة ر ْ

أُضيفُ ْٱلعَ دَ دَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  6أو  7أو  8أو  9إِلى ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

أَ ْك َتشِ فُ َوأَ َتمَرَّ نُ

ُّ ّ
َ 1
اح هُ َو  13دِرْ هَ ماً.
ث َمنُ  1kgمِنَ ٱلتف ِ
َ َ
َ َُ ْ
ُّ ّ
َ
اح
أمْل ٱل َج ْد َول َوأحْ ُس ُب ث َمنَ  3kgمِنَ ٱلتف ِ
ُ
اح ِبـ kg
ُك ْت َلة ٱل ُّت ّف ِ
اَ َّلثمَنُ ِبٱلدِّرْ ه َِم

1

3

13

...

َ
َُ
اح هو
ث َمنُ ِ 3kgمنْ ٱلتف ِ
َث َال ُث َم ٍ َ
َُ
اح
رات ث َمنُ  1kgمِنَ ٱلتف ِ

ْ
س هُ َو  15دِرْ هَ ماً َو َث َمنُ  3kgهُ َو  9دَراهِ َم.
َ 2ث َمنُ  5kgمِنَ ٱلبَطاطِ ِ
َ
ْ
ْ
َ َ ُ َّ
س.
س َو َث َمنَ  8kgمِنَ ٱلبَطاطِ ِ
أمْل ُكل َج ْد َو ٍل َوأحْ ُس ُب َث َمنَ  2kgمِنَ ٱلبَطاطِ ِ
5-3

ْ
س ِبـ )5 (kg
ُك ْت َل ُة ٱلبَطاطِ ِ
15
اَ ّلثمَنُ ِبٱلدِّرْ ه َِم

3+5

3
9

ْ
س ِبـ )5 (kg
ُك ْت َل ُة ٱلبَطاطِ ِ
15
اَ ّلثمَنُ ِبٱلدِّرْ ه َِم

...
...

8

3
9

...

...+ ...

... - ...

ْ
ْ
س هُ َو:
س هُ َو....... :
َث َمنُ  8kgمِنَ ٱلبَطاطِ ِ
َث َمنُ  5kgمِنَ ٱلبَطاطِ ِ
ْ
َ
ْ َ َ
ْ
ْ
ً
ْ
ْ
ً
ْ
َ
َ
َ
َ
دام .ك ْم َيلزَ ُم ُه مِنَ ٱل َوق ِت
َ 3يقطعُ أحْ َم ُد َمسافة  3kmفي ُم َّد ِة  35دَقيقة َمشيا َعلى ٱلق ِ
لِ َق ْطع َمسا َف ِة  12kmأَم َ ُ
جيب :
ْل ْٱل َج ْد َو َل َوأُ ُ
4x3
ِ
12
3
اَ ْلمَسا َف ُة ِبـkm
ْٱل ُم َّدةُ َّ
...
35
ٱلز َم ِن َي ُة ِبال َّدقِي َق ِة

.......

...x ...

طوع ِة بـ km
ّارة َح َس َب ْٱل َمسا َف ِة ْٱل َم ْق َ
 4يُ َبيِّنُ ٱلرَّ ْس ُم ْٱل َبيان ُِّي ٱلتّالي َك ِّميَّ َة ْٱل َوقو ِد ِبٱلِّل ْت ِر ٱلَّتي َت ْس َت ْهل ُِكها َسي َ
اَ ْلوَ قو ُد ِبٱلِّلت ِْر
أَ ْس َت ْعم ُِل ٱلرَّ ْسم ْٱل َبياني وأَم َ ُ
ْل ْٱل َج ْد َو َل
َ
ك ُُّل وَ ْضعِي ٍة َت َناسُ ِب َّي ٍة ُتم َِّث ُل
َ
12
اَ ْلمَسا َف ُة ِبـ50 km
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اَ ْل َوقو ُد ِبـ

l

...

...

150

...

6

...

12

9
6
3

اَ ْلم َ
َساف ُة ِبٱ ْلكيلو ِمت ِْر

200

150

100

50

0

ِيم َي ُم ُّر مِنَ ٱل ُن ْق َط ِة ٱلتِي
ِبم ُْس َتق ٍ
َم ْعلَ َم ُتهَ ا ( ) 0 , 0

�أن�شطــة تقوميية وداعمة � " :أ�ستثمـر"

الح�ساب الذهني :اال�شتغال على العمليات التالية :
• ال�ضرب �إلى حدود . 9 *9
كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ(ة) مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على:
• الطرح �إلى حدود 18-9
• الجمع �إلى حدود 9+9؛
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶ يكمل المتعلم(ة) ملء جدول الأعداد المتنا�سبة
ب�ضرب �أعداد ال�سطر الأول في .40

ُ
ّاب َع ِة
اَل َتناسُ ِبَة بِٱلسَّ َن ِة ٱلر ِ

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  11أَوْ  12أَوْ  13أَوْ .14
أَ ْطرَحُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ

أَ سْ َت ْث ِم ُر

 1أ ُ َت ِّم ُم َم ْل َء جَ دْ َو ِل ْٱلَعْ دا ِد ٱل ُم َتناسِ َب ِة
ٱل ّتالِ َيةِ:
ِك ِّم َي ُة َّ
ت ِبٱلِّل ْت ِر 1
ٱلز ْي ِ
اَ ّلثمَنُ ِبٱلدِّرْ ه َِم

3

5

9

... 40

...

...

 2يَبي ُع ُك ُت ِبيّ  6أَ ْقالَ ٍم ِب َم ْب َل ٍغ  7دَ را ِه َم
أَسْ َتعْ ِم ُل جَ دْ َو َل ٱل ّتناس ُِب َي ِة َوأَحْ سُبُ َّ
ٱلثمَنَ
ٱلَّذي أَدّاهُ عَ زي ُز لِشِ را ِء َ 18ق َلماً.
َْ
قالم
عَ دَ ُد ٱل ِ
قي َم ُتها ِبٱلدِّرْ ه َِم

x ..

6

18

7

...

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

دْو ِل في ُك ِّل حا َلةٍ:
مال ْٱلجَ َ
 3أَضَ ُع عَ الم ًَة َتحْ تَ ُك ِّل رَسْ ٍم بَيانِيِّ ُيم َِّث ُل َوضْ ِعي ًَة َتناس ُِبي ًَة َوأَ َتحَ َّق ُق ِبٱسْ تِعْ ِ
16
12
8
4
2
4

1
2

3

2

48
24
16
8

0

1

2

...

4

...

8

...

َأت ََذ َّك ُر

8 10 12

4
8

6

4

2

60
45
30
15

0

0 5 10 15 20

10 ... 8
... 24 ...

15 ... 5
60 ... 30 15
...

ُق م ُْخ َتلِ َفةٍ:
أَمْ َل ُ جَ دْ َول َ أَعْ دَ ا ٍد ُم َتناسِ َب ٍة ِب ُطر ِ

4+2

ُتم ََّث ُل ك ُُّل وَ ْض ِع َي ٍة
َ
ِيم َي ُم ُّر
َتناسُ ِب َي ٍة ِبم ُْس َتق ٍ
مِنَ ٱل ُن ْق َط ِة ٱلتِي َم ْعلَ َم ُتهَ ا
()0,0

9-4

6 4 2
42 28 14
28+14

5 9 4
12 36 24
36-24

10 7 5 2
30 21 15 6

x3

َتناس ُِبي ٌَّة proportionnalité :

رَ سْ ُم بَياني لِلتَّناس ُِب َي ِة

représentation graphique
de proportionnalité

َن ٌ
شاط ُي ْنجَ ُز ِخ َ
ص ِة لِدَعْ ِم ٱلد َّْر َسي ِْن  31و32
ص َ
ص ِة ٱ ْلخا ِم َس ِة ٱ ْل ُم َخ َّ
الل ٱ ْل ِح َّ

ُ
ْن:
أَ ْم َل ْٱلفاتورَ َتي ِ

َ 25بيْضَ ًة

25dh

َ 15بيْضَ ًة

...

 3lمِنَ ّ
ت
ٱلز ْي ِ
 4kgمِنَ ٱل ُّس َّك ِر

45dh

 5lمِنَ ّ
ت
ٱلز ْي ِ
 10kgمِنَ ٱل ُّس َّك ِر
ا َْلمَجْ مو ُع

...

ا َْلمَجْ مو ُع

28dh
...

ُم ْك َتسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

...
...

ُم ْكتَسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ
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❷ يملأ المتعلم(ة) الجدول لح�ساب ثمن  18قلما
وبالتالي يكون الثمن
وذلك بمالحظة �أن
.
هو  21dhلأن

❸ يتعرف المتعلم(ة) و�ضعية التنا�سبية انطالقا من
الر�سم البياني ويتحقق با�ستعمال جدول التنا�سبية.
الو�ضعية الثانية والثالثة من اليمين و�ضعيتي تنا�سبية
لأن كل واحدة ممثلة بم�ستقيم يمر من النقطة التي
معلمتها (.)0,0

�أتذكر  :ي�ضم هذا الركن جداول لأعداد متنا�سبة والطرق المختلفة لملء هذا الجدول با�ستعمال العالقات العددية .كما
ي�ضم ر�سما مبيانيا لو�ضعية تنا�سبية  :عبارة عن م�ستقيم يمر من النقطة  Bالتي معلمتها (.)0,0
ن�شاط ينجز خالل ح�صة دعم الدر�سين  31و 32
يملأ المتعلم(ة) الفاتورة الثانية انطالقا من الفاتورة الأولى وبتطبيق التنا�سبية.
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ا ََّلد ْر ُس 32

قيا�س الأطوال والكتل وال�سعة

تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
تكت�سي المقادير وقيا�سها �أهمية كبيرة في الحياة اليومية للمتعلمين .تهتم المقررات الدرا�سية بالمقادير الأ�سا�سية القابلة
للقيا�س كالطول والكتلة وال�سعة والزمن والزاوية في ال�سنوات الأولى ،وبمقادير �أخرى في ال�سنوات الالحقة كالم�ساحة
والحجم وال�سرعة المتو�سطة.
يمكن �إ�سناد �أكثر من مقدار واحد ل�شيء بعينه ،وقيا�سه عن طريق اختيار وحدة للقيا�س وبا�ستعمال الأعداد
وخا�صياتها .مثال يمكن قيا�س محيط (طول) وم�ساحة قطعة �أر�ضية �أو �شكل هند�سي ،كما يمكن قيا�س �سعة �إناء �أو كتلته.
أوال ،ثم با�ستعمال وحدات اعتباطية فيما بعد ،وفي الأخير وحدات اعتيادية
تتم مقاربة هذه المقادر عن طريق المقارنة � ً
متفق عليها كالمتر بالن�سبة للطول والكيلوغرام بالن�سبة للكتلة وال�ساعة بالن�سبة للزمن واللتر بالن�سبة لل�سعة .وت�ستعمل
كذلك �أجزاء وم�ضاعفات هذه الوحدات،
وتعتبر العملة كذلك (القطع النقدية والأوراق المالية) مقدار ًا من نوع خا�ص لتحديد قيمة �شيء من �أجل بيعه
�أو�شرائه .ويعتبر الدرهم وحدة لقيا�س هذه القيمة وكذلك �أجزاء الدرهم وم�ضاعفاته.
يو�ضح الجدول التالي ما �سبق ذكره :
وحدة القيا�س (�أو الأجزاء
والم�ضاعفات)

ال�شيء مو�ضوع
القيا�س (مثال)

المقدار

�أداة القيا�س

قطعة خ�شبية

الطول

م�سطرة مدرجة مثال

ح�صة درا�سية

المدة

ال�ساعة

�إناء

�سعة

�إناء ُم َد َّرج

خ�ضر

الكتلة

الميزان

الكيلو غرام kg :

حذاء

الثمن

العملة

الدرهم dh :

القيا�س

المتر m :
ال�ساعة �أو الدقيقة :
يتم القيا�س با�ستعمال
وحدة القيا�س والأعداد

min

h,

اللتر l :

ينبغي ا�ستعمال م�صطلحات منا�سبة لكل و�ضعية �أو �سياق .بالن�سبة للطول مثال ن�ستعمل م�صطلحات �أخرى كالعر�ض
والعلو واالرتفاع والعمق والقامة والمحيط .وينبغي �أن تحيل هذه الم�صطلحات كلها بالن�سبة للتلميذ �إلى مفهوم الطول
بالن�سبة للكتلة اليتم ا�ستعمال كلمة وزن �إال في حاالت خا�صة.
�إن حل م�شكالت ملمو�سة حول مو�ضوع القيا�س يمكن المتعلمين والمتعلمات من فهم عميق لمعنى مقدار وقيا�سه كما
ينبغي مطالبتهم بتقدير قيا�سات ثم القيام الفعلي بهذه القيا�سات للتحقق من مدى �صحة هذه التقديرات.
ي�ستعمل المتعلمون والمتعلمات و�سائل في قيا�سهم لمقدار معين .تتطلب هذه الو�سائل مهارات خا�صة وقواعد حتى
تفي بالغر�ض المطلوب  :ينبغي م�ساعدتهم على اكت�ساب هذه المهارات وتعلم هذه القواعد  :ا�ستعمال الم�سطرة المدرجة،
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قراءة ال�ساعة العقربية والرقمية ا�ستعمال الأنواع المختلفة من الموازين،قراءة الأواني المدرجة وكذلك ا�ستعمال القوالب
بالن�سبة للزاويا مثال ،توظيف الجدول لتحديد العالقات بين مختلف وحدات القيا�س بالن�سبة لمقدار معين.
من الأخطاء البيداغوجية الكبيرة ،التي يمكن الوقوع فيها �أثناء تقديم مقدار معين ،هوا�ستعمال الوحدات االعتيادية
في وقت مبكر قبل بناء المفهوم عن طريق المناوالت والمقارنة وا�ستعمال الوحدات غير االعتيادية .كما �أن عدم �إدراج
التقدير ،ك�إجراء يقوم به المتعلمون والمتعلمات قبل �أي قيا�سَ ،ي ْخل ُُق �صعوبات كبيرة في فهم مقدار وقيا�سه وكمثال على
ذلك �صعوبة تحديد علو باب �أو عر�ض مدخل قاعة الدر�س �أو علو الطاولة �أو ثقل كتاب �أو محفظة الكتب �أو �سعة ك�أ�س
�أو ملعقة كما �أن التقدير يمكن المتعلمين والمتعلمات من اختيار الوحدة المنا�سبة قبل ال�شروع في �أي قيا�س .
نركز في هذا الدر�س على و�ضعيات حول الطول والكتلة وال�سعة ي�ستعمل فيها المتعلمون والمتعلمات منهجية تمكنهم
من التو�صل �إلى الإجابة على الأ�سئلة المطلوبة باتباع خطوات منظمة يمكن نقلها وتوظيفها في و�ضعيات �أخرى.
التعلمات ال�سابقة

وحدات قيا�س الكتل
والأطوال وال�سعة

�أهداف التعلم

✺يحدد العمليات الواجب �إجرا�ؤها حلل و�ضعية م�س�ألة مرتبطة
بقيا�س الأطوال والكتل وال�سعة؛
✺يحل و�ضعية م�س�ألة ب�إجراء عمليات ح�سابية با�ستعمال وحدات
قيا�س الأطوال والكتل وال�سعة.

االمتدادات

حل م�سائل حول القيا�س
بال�سنة الرابعة

�أن�شطة البناء والرتيي�ض
الم�س�ألة

� : 1سعة �إناء  Aهي  3l 750mlو�سعة �إناء  Bهي 5l 525ml

• ما�سعة الإناءين معاً؟
• بكم تزيد �سعة الإناء  Bعن �سعة الإناء A؟
لح�ساب �سعة الإناءين معا ن�ستعمل التمثيل التالي :
9 l 275ml

+750ml

8l 525ml

+3l

5l 525ml

لأن  525ml + 750ml = 1l 275ml :و 1000ml = 1l

ينبغي تدريب المتعلمين والمتعلمات على ا�ستعمال هذا التمثيل لنجاعته في حل م�سائل �أخرى حول الكتل والأطوال
مثال فهو يحافظ على فعاليته �إذا تم نقله من �سياق �إلى �سياق �آخر يكفي �أن ت�ستعمل الكتل  3kg 750g :و 5kg 525gوو�ضع
�أ�سئلة م�شابهة �أو الأطوال  3km 750mو 5km 525mوو�ضع �أ�سئلة م�شابهة كذلك.
ن�ستعمل تمثيل م�شابه للإجابة عن ال�س�ؤال الثاني :
1l 775ml

-750ml

2l 525ml

-3l

5l 525ml

اليمكن طرح  750mlمن  525mlلذا ينبغي تحويل � 1lإلى  1000mlوي�صبح لدينا  12l 525mlهي 1525mlو 1l
وبطرح 750ml

ثم ي�صبح لدينا .1l 775ml
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�أن�شطــة الرتيي�ض � " :أكت�شف و�أمترن"

الح�ساب الذهني :اال�شتغال على العمليات التالية :
• ال�ضرب �إلى حدود . 9 *9
كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ(ة) مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على:
• الطرح �إلى حدود 18-9
• الجمع �إلى حدود 9+9؛
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶ يح�سب المتعلم(ة) كتل��ة الطماطم والبطاط�س معاً .ي�ستعمل
المتعلم(ة) التمثيل التالي :
8kg 450g

+600g

7 kg 850g

+5kg

2kg 850g

ي�ضيف �أوال  5kgللكتلة و 2kg 850gفت�صبح الكتلة  7kg850gثم
ي�ضيف  600gفت�صبح الكتلة  8kg450gلأن
 850 + 600=1450و  1000g =1kgيتب��ع نف���س الخط��وات
المنهجية لح�ساب : 5kg 600g-2kg 850g
2kg 750g

-850g

3 kg 600g

-2kg

5kg 600g

يطرح  2kgمن  5kg 600gفت�صبح الكتلة  3kg 600gثم يطرح 850g
من . 3kg 600g

اليمك��ن ط��رح  850من  600gل��ذا نحول � 1kgإل��ى  1000gوتطرح

اَلدَّ ْر ُس 32

ياس ْ َ
ٱلس َع ِة
ِق ُ
وال َوٱ ْل ُك َت ِل َو َّ
ٱل ْط ِ

Mesure de longueurs, de masses et de contenance

ِياس ْ َ
وَ حَ ُ
وال وَ ٱ ْل ُك َت ِل وَ ٱلسِّ َع ِة
ٱل ْط ِ
دات ق ِ

اَ ْلحِصَّ ُة ْٱلولى

َه َد ُ
ف التَّ َعلُّمِ :

أَحُ ُّل ْ
ساب َّي ِة ِمنْ
وَض ِعي ًَّة م َْسأَلَ ًة ِب َتحدي ِد وَإِجْ راءِ ٱ ْل َع َملِي ِ
ّات ٱ ْلحِ ِ
ِياس ْ َ
وال وَٱ ْل ُك َت ِل وَٱلسَّ َعةِ.
ْمال وَحَ ِ
الل ْ
ٱل ْط ِ
ٱس ِتع ِ
خِ ِ
دات ق ِ

َ
توب عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة  15أَوْ  16أَوْ  17أَوْ .18
أَ ْطرَحُ ْٱل َع َد َد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنَ ْٱل َع َد ِد ْٱل َم ْك ِ

أَ ْك َتشِ فُ َو أَ َتمَرَّ نُ
َ
َّ
ْ
1
س َمعاً :
أحْ ُس ُب ُك ْتلَ َة ٱلطماطِ ِم َوٱلبَطاطِ ِ
2850
2kg 850g =2850g
+
5600

5kg 600g

5kg 600g =........g

1000g=1kg

ُ َّ
ْ
س َمعاً هِ َي ..... kg ..... g :
ُك ْتلَة ٱلطماطِ ِم َوٱلبَطاطِ ِ
أَحْ ُس ُب ْٱل َفرْ َق َبيْنَ ُك ْتلَ ِة ْٱلبَطاطِ س َو َّ
ٱلطماطِ ِم:
ِ
َّ
ْ
ْ
س َمعاً هِ َي :
ٱل َفرْ ُق َبيْنَ ُك ْتلَ ِة ٱلطماطِ ِم َو ُك ْتلَ ِة ٱلبَطاطِ ِ
..... kg ..... g

1kg=1000g

5600
2850

-

ْ
ْ
ماش خَ ْ
ماش َحمْرا َء طولُها .2m85cm
ضرا َء طولُها َ 5m70cmوقِط َع َة ُق ٍ
َ 2ت ْم َتل ُِك زَ ْين َُب قِط َع َة ُق ٍ
أَحْ ُس ُب مَجْ موعَ طولي ْٱلق ِْط َع َتي ِْن:
100cm=1m
570
+
5m70cm=570cm
28 5
2m85cm=......cm

 850gمن  1600gوت�صبح الكتلة في النهاية . 2kg 750g

مَجْ موعُ طولي ْٱلق ِْط َع َتيْن هُ َو..... m ..... cm :
ِ

ُ
طول ْٱلق ِْط َع ِة ْٱلخَ ْ
ضرا ِء َعنْ
طول ْٱلق ِْط َع ِة ْٱل َحمْرا ِء؟
ِب َك ْم َيزي ُد
ِ
ُ
طول ْٱلق ِْط َع ِة ْٱلخَ ْ
نْ
طول ْٱلق ِْط َع ِة ْٱل َحمْرا ِء ب:
ع
َيزي ُد
ضرا ِء َ
ِ
570
28 5
..... m ..... cm

❷ي�ستعمل المتعلم(ة) نف�س الخطوات المنهجية الم�ستعملة في
الن�شاط ال�سابق لح�سب بـ  5m 70cm +2m 85cmولح�ساب

. 5m 70cm - 2m 85cm
يمك��ن ه��ذا النموذج من حل م�سائ��ل حول قيا�س الأط��وال والكتل
وال�سعة ب�شكل فعال ولهذا ينبغي العمل على تدريب المتعلمين والمتعلمات
على ا�ستعماله ومالحظة �أخطاءهم وت�صحيحها.
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2kg 850g

114

1m=100cm

�أن�شطــة تقوميية وداعمة � " :أ�ستثمـر"

الح�ساب الذهني :اال�شتغال على العمليات التالية :
• ال�ضرب �إلى حدود . 9 *9
كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ(ة) مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على:
• الطرح �إلى حدود 18-9
• الجمع �إلى حدود 9+9؛
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
ّاب َع ِة
حَ ُّل مَسائ َِل حَ وْ َل ٱ ْلق ِ
ِياس بِٱلسَّ َن ِة ٱلر ِ

اَ ْلحِصَّ ُة ٱل ّثا ِني َُة

أَضْ ِربُ ْٱلعَ دَدَ ْٱلم َْكتوبَ عَ لى ٱل َّسبّورَ ِة  3أَ ْو 4أَ ْو 5أَ ْو 6أَ ْو 7أَ ْو 8أَ ْو 9في ْٱلعَ دَ ِد ْٱلمَعْ
روض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ِ

أَ سْ َت ْث ِم ُر

ٱلحْ َمر عَ نْ َس َع ِة ْٱلنا ِء ْ َ
 1ب َك ْم َتزي ُد َس َع ُة ْٱلنا ِء ْ َ
ٱل ْز َر ِق:
ِ
ِ
ِ
ِ
2l 600ml = 2600ml
1l 750ml = ........ml

2600
1750

ٱلحْ َمر عَ نْ َس َع ِة ْٱلنا ِء ْ َ
َتزي ُد َس َع ُة ْٱلنا ِء ْ َ
ٱل ْخ َ
ض ِر ِبـ :
ِ
ِ
ِ

ُم ْكتَسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

+

1l = 1000ml

...... l ...... ml

َّجاج ِة هِ َي
ُ 2ك ْتلَ ُة ٱل ّديكِ ٱلرّ ومي هِ َيَ 6kg400g :و ُك ْتلَ ُة ٱلد َ
َّجاج ِة َمعاً؟
ما هِ َي ُك ْتلَ ُة ٱل ّديكِ ٱلرّ ومي َوٱلد َ
َّجاجةِ؟
ب َك ْم َتزي ُد ُك ْتلَ ُة ٱل ّديكِ ٱلرّ ومي عَ نْ ُك ْتلَ ِة ٱلد َ

ُ 1kg750gك ْت َل ُة ٱلدّيكِ ٱلرّومي
ُ 6kg400gك ْتلَ ُة ٱلدَّجاجَ ِة

.........

1kg750g

سار َة عَ ِن ْٱل َمد َْر َسةِ؟
ِ 3ب َك ْم َي ْب ُع ُد َم ْن ِز ُل َ
سار َة
َم ْن ِز ُل َ

َحمْرا َء طولُها .2m85cm

ُم ْكتَسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

َم ْن ِز ُل َفاطِ َم َة

?

3km890m

ُم ْكتَسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

5km650m

سار َة عَ ِن ْٱل َمد َْر َس ِة ِبـ :
َي ْب ُع ُد َم ْن ِز ُل َ

....................

َن ٌ
شاط ُي ْنجَ ُز ِخ َ
ص ِة لِدَعْ ِم ٱلد َّْر َسي ِْن  31و32
ص َ
ص ِة ٱ ْلخا ِم َس ِة ٱ ْلم َُخ َّ
الل ٱ ْل ِح َّ

ب ِّ
إِنْجا ُز َورَ َق ِة ٱ ْلحِسا ِ
ٱلذهْ نِيِّ رَ ْق ِم 30

َ
يُ َبيِّنُ ْٱل َج ْد َو ُل َس ِ َ
ْ
لنا ُء
عات أرْ َب َع ِة أواني :اَ ِ
َس َعتُ ُه
ُ
صغَر إلى ْ َ
َْ
َْ
َْ
ً
ٱل ْك َب ِر:
أ َرتِّ ُب ٱلواني ٱلرْ َب َع َة َت َبعا ل َِس َعتِها مِنَ ٱل ْ ِ ِ
َ ..............وَ ..............وَ ..............و ..............
D

❶ ي�ستعمل المتعلم(ة) النموذج ال�سابق الذي ا�ستعمل في الأن�شطة
ال�سابقة باتباع نف�س الخطوات المنهجية لح�ساب بكم تزيد �سعة
الإناء الأحمر عن �سعة الإناء الأزرق.

C

B

A

2l 345 ml 1l 940 ml 1945 ml 2270 ml

ٱلواني ْ َ
عات ْ َ
ٱلرْ َب َع ِة َو أُعَ ِبرُ عَ ْنها بـ : dl
أَحْ سُ ُب مَجْ موعَ َس ِ

ُم ْكتَسَ بٌ
ريق
في َط ِ
ْٱالِ ْكتِسا ِ
ب
َغ ْي ُر
ُم ْك َتسَ بٍ

َ
ٱل ْص َغ ُر سَ ع ًَة
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850ml

-750ml

-1l

1l 600ml

نطرح  1lمن  2l 600mlونح�صل على 1l 600ml

2l 600ml

ثم نطرح  750mlمن  1l 600mlونح�صل على 850ml

لأن 1l = 100ml

(�أو لأن

و

)

و

❷ي�ستعمل المتعلم(ة) ال�شريطين لتمثيل الو�ضعية وي�ستعمل
النموذج ال�سابق �أو يح�سب كما يلي :
و

و

و 1000g = 1kg

يح�سب كذلك كما يلي
و
�إذن
و

و

كما يلي
.

❸ي�ستعمل املتعلم(ة) النموذج ال�سابق امل�ستعمل يف الن�شاط � 1أو يحول القيا�سات �إىل  mويح�سب امل�سافة بني منزل �سارة
واملدر�سة.
ن�شاط ينجز خالل ح�صة دعم الدر�سين  31و 32
يرتب املتعلم(ة) الأواين تبعا ل�سعته كما يلي M
لأن

و

ويح�سب مجموع �سعات الأواني فيجد � 8l 500mlأي85dl
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تقومي ودعم الوحدة ال�ساد�سة
تذكري و�إر�شادات ديداكتيكية
على �إثر �إجناز جمموع �أن�شطة الدرو�س ال�سابقة من � 25إىل  32وتقومي مكت�سبات املتعلمني واملتعلمات ،ف�إن تفريغ
النتائج بوا�سطة بطاقات التقومي الفردية �سي�ساعد الأ�ستاذ(ة) على ك�شف ال�صعوبات التي ما زالت تواجه املتعلمني
واملتعلمات يف بع�ض اجلوانب .وذلك من �أجل �إعطاء الأولوية يف اختيار �أن�شطة الدعم للمهارات والقدرات التي �سجلت
�أعلى ن�سبة يف خانات «ج» وبعد ذلك يف خانات «ب»� ،سواء فيما يتعلق ب�أن�شطة احل�ساب الذهني �أو مبختلف �أن�شطة
املكونات الأخرى.
ويتم هذا الدعم خالل احل�صتني الثانية والثالثة ،بعد �إجناز �أن�شطة تقوميية ت�سمح بتفييئ املتعلمات واملتعلمني.
تخ�ص�ص احل�صة الرابعة لتقومي �أثر الدعم� ،أي �إعادة تقومي ما مت دعمه يف احل�صتني ال�سابقتني وعلى �ضوء هذا التقومي
تخ�ص�ص احل�صة اخلام�سة ملعاجلة مركزة و�إغناء التعلمات.
ويو�ضح اجلدول التايل توزيع احل�ص�ص خالل �أ�سابيع التقومي والدعم والتوليف:
احل�صة

الأن�شطة املقرتحة

مدة احل�صة

الأوىل

و�ضعيات تقوميية وتفييء املتعلمات واملتعلمني

 55د

الثالثة

دعم وتثبيت

 55د

الثانية

الرابعة

اخلام�سة

دعم وتثبيت

و�ضعيات لتقومي �أثر الدعم

معاجلة مركزة و�إغناء التعلمات

 55د

 55د

 55د

جتدر الإ�شارة �إىل �أن �أن�شطة هذا الأ�سبوع املقرتحة بالكرا�سة ال يخ�ضع ترتيبها بال�رضورة لهذه اجلدولة ،و�إمنا تبقى
ال�صالحية للأ�ستاذ والأ�ستاذة الختيار الأن�شطة التي تفي بالغر�ض واملالئمة لنتائج التقوميات.
ولدعم املتعلمني واملتعلمات الذي يواجهون �صعوبات يف املجال الوجداين االجتماعي يلج�أ الأ�ستاذ(ة) �إىل جمموعة
من التدابري املتعلقة بتنظيم العالقات داخل املجموعات ،وتنظيم قواعد احلياة داخل الق�سم ،ومن بني الأمثلة ميكن ذكر :
❑تكليف الطفل �أو الطفلة مبهام داخل الق�سم (م�سح ال�سبورة ،توزيع الدفاتر ،توزيع اللوازم (الو�سائل) ،ترتيب
الأدوات…)،
❑ منح الطفل فر�صة اختيار املجموعة التي يرتاح �إليها،
❑ تكليف طفل مب�ساعدة طفل �آخر ويدعمه يف �إجناز �أن�شطة،
❑ توفري مناخ االحرتام املتبادل،
❑ تقبل كل حماوالت الطفل الذي يواجه �صعوبات،
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❑ ت�شجيع التبادل بني املتعلمني واملتعلمات.

الأن�شطة املقرتحة بالكرا�سة
احل�ساب الدهني
اال�شتغال على العمليات التالية :
• ال�ضرب في . 9 * 9
كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على:
• الطرح �إلى حدود 18-9
• الجمع �إلى حدود 9+9؛
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على
عملية معينة ح�سب الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
➊ يقر�أ المتعلم(ة) الم�س�ألة ويح�سب عدد �أزرار هند في
البداية وذلك بح�ساب المجموع 343+167:هذا المجموع
هو 530 :زرا .لح�ساب عدد العلب يق�سم  ،343وهو عدد
الأزرار التي و�ضعتها هند في العلب ،على  7وهو عدد
الأزرار بكل علبة .يجري عملية الق�سمة ويجد
عدد العلب �إذن هو  49علبة.
❷ يقر�أ المتعلم(ة) الم�س�ألة ويختار جوابا من بين الأجوبة
الأربعة المقترحة .كل  5حبات تعطي ن�صف لتر واحد.
�إذن  15حبة تعطي ثالثة �أن�صاف لتر .المجموع �إذن هو
 1lون�صف اللتر �أي  .1l 500mlالجواب ال�صحيح هو
الجواب الأول.
❸ يقر�أ المتعلم(ة) ن�ص الم�س�ألة ويختار الجواب ال�صحيح
ويعلل اختياره� .إذا ا�شترى طارق  5علب �سيح�صل على
و�إذا اختار  6علب �سيح�صل على 30l
 25lلأن
و�إذا اختار  7علب ف�سيح�صل على  35lلأن
لأن
 .في هذه الحاالت كلها لن يح�صل على القدر
المطلوب �إذن �سي�شتري  8علب مما �سيمكنه من الح�صول
 .ب�شرائه ل  8علب �سيح�صل على
على  40lلأن
كمية �أكبر مما يحتاجه ب  3lوفي الحاالت الثالث الأولى
�سيح�صل على كمية �أقل� .سي�ضطر �إلى �شراء  8علب
و�سيحتفظ ب  3lمن ال�صباغة.

ٱلسا ِد َس ِة َودَعْ ُمها َو َت ْولي ُفها
َت ْقوي ُم َت َعلُّ ِ
مات ٱ ْل َوحْ َد ِة ّ
َ
َ ُ ْ
ساب« ،ج» َغ ْي ُر ُم ْك َت َس ٍب
ويم ٱل َّت َعلُّ ِ
ريق ٱ ِال ْك ِت ِ
مات (« :)6أ» ُم ْك َت َسب« ،ب» في ط ِ
ش َب َكة َتق ِ
َتعَ لُّماتُ ٱ ْل َوحْ دَ ِة ٱلسّ ادِسَ ِة

ب

أ

ْن َوأَحْ سُبُ قِسْ م ََة عَ دَ ٍد عَ لى عَ دَ ٍد آخَ رَ .
ْن َكسْ ِر َيي ِ
 أَحْ سُبُ َفرْ قَ عَ دَدَ ي ِ أَ َتعَ رَّ فُ جَ دْ َول َ أَعْ دا ٍد ُمتَناسِ َبةٍ. أُنْشِ ئُ مُما ِثل َ َشك ٍْل ِبٱل ِّنسْ َب ِة لِمِحْ َو ٍر َوأُنْشِ ُئ ٱلدّائِرَ َة َوٱ ْلقُرْ صَ .

ج

وال َوٱ ْل ُكت َِل.
ِياس ْٱلَ ْط ِ
 -أَ ُحل ُّ َوضْ ِعي ًَّة مَسْ أ َ َل ًة مُرْ ت َِب َط ًة ِبٱلسَّ عَ ِة َو ِبق ِ

أُ
ُ
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َقةِ.
ضيف عَ دَداً َم ْكتوباً عَ لى ٱلسَّ بّورَ ِة مِنْ  6إلى  9إِلى ْٱل َع َد ِد ْٱل َمع
ِ
ُ
ساب ِّ
أَ ْ
ٱلذهْ ني ).(31
ض ِر ُب عَ دَداً مِنْ  3إِلى  9في ْٱل َع َد ِد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة َوأ ْن ِج ُز َورَ َق َة ْٱلحِ ِ
ِ

َ
ت ِ 167زرّ اً ِلَصْ دِقائِها ُث َّم َوضَ عَ ْ
رار .أَعْ َط ْ
 1في ْٱل ِبدا َي ِة كا َن ْ
ت 343
ت عِ ْندَ َز ْي َنبَ بَعْ ضُ ْٱل ْز ِ
رارَ ،ك ْم كانَ عِ ْندَ َز ْي َنبَ مِنْ ِزرٍّ في
ِزرّ اً ْٱل ُم َت َب ِّق َي َة َلدَ يْها في ُع َلبٍَ .تحْ َتوي ُك ُّل ع ُْل َب ٍة عَ لى  7أَ ْز ٍ
ْٱل ِبدا َيةِ؟
=
+
ب ٱلَّتي عَ بَّأ َ ْتها َز ْي َنبُ ؟
َك ْم عَ دَ ُد ْٱل ُع َل ِ
=
في ْٱل ِبدا َي ِة كانَ عِ ْندَ َز ْي َنبَ :
ب ٱلَّتي عَ بَّأ َ ْتها َز ْي َنبُ :
عَ دَ ُد ْٱل ُع َل ِ
3 4 3
7
343

167

ُصول عَ لى  1lمِنْ مُرَ َّكز َّ
ٱلطماطِ ِم.
ت َطماطِ َم ل ِْلح
 2اِسْ َتعْ َم َل خالِ ٌد  10حَ بّا ِ
ِ
ِ
عَ لى َك ْم سَ يَحْ ُ
ص ُل إِذا ٱسْ َتعْ َم َل  30حَ َّب َة َطماطِ َم؟
لِ ْتر َونِصْ فُ ٱللِّ ْت ِر

1l 500 ml

3

ران َونِصْ فُ ٱللِّ ْت ِر 2l 500 ml
لِ ْت ِ

لِ ْترا ٍ
ت

ران
لِ ْت ِ

3l

2l

ُ 3تبا ُع ٱلصِّباغَ ُة في ُع َل ٍ
طار ٌق إِلى َ .37 lك ْم مِنْ ع ُْل َب ٍة عَ َل ْي ِه أَنْ َي ْش َت ِريَ ؟
ب مِنْ  5لِ ْتراتٍ ،يَحْ تا ُج ِ
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8

7

6

5
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➍يقر�أ المتعلم(ة) ن�ص الم�س�ألة ويح�سب عدد الإجا�صات
التي يمكن �شرا�ؤها بثمن  54درهما وي�ستعمل الجدول
في ذلك .يملأ المتعلم(ة) الجدول ويح�صل على
الجدول التالي:

كيس في ِه  6إِجّ اصا ٍ
َ 4ي ْبلُ ُغ َثمَنُ
ت  9دَ را ِه َمَ .ك ْم مِنْ إِجّ اصَ ٍة يُمْ كِنُ شِ راؤُ ها بِ 54دِرْ هَماً؟
ٍ
أَسْ َتعْ ِم ُل ْٱلجَ دْ َو َل َوأُجيبُ .
َهم
12 18 24 30 36 42

6

18 27

9

.....

.....

.....

.....

 9دِرْ ٍ

 5أَرْ ُس ُم مُما ِث َل ُك ِّل َش ْك ٍل.

= ..... l ..... ml

1l 600ml

�إجا�صة .يمكن للمتعلم(ة) ا�ستعمال �إجراءات �أخرى من
بينها .نح�صل على  54ب�ضرب  9في  6للح�صول على عدد
الإجا�صات ن�ضرب  6في  6ونح�صل على � 36إجا�صة.

2l 800ml

+

2l 800ml

❺ير�سم مماثل ال�شكل الأولي بالن�سبة للمحور العمودي
با�ستعمال ال�شبكة التربيعية وير�سم مماثل ال�شكل الثاني
بالن�سبة للمحور الأفقي با�ستعمال ال�شبكة المنقطة .ال�شكل
الثاني مر�سوم تحت المحور.

طاو َل ٍة ِ 4م ْن ُه ْم َف َتياتَ .و ِ 4م ْن ُه ْم ِف ْتيانَ .وما َت َب ّقى راشِ دونَ .
 7جَ َلسَ  10أَ ْش ٍ
خاص حَ ْو َل ِ
10

10

ما ه َُو ْٱل َكسْ ُر ٱلَّذي ُيم َِّث ُل ٱلرّاشِ دينَ ؟
 8أُالح ُ
ت َوأَحْ سُبُ ٱل َفرْ قَ :
ِظ ٱل َّتمْثيال ِ
1

1
1
6

1
6

3 2
= -
6 6

11
86

1
6

1
1
4

2 1
= -
4 4

11
84

1
5

1
5

1
5

4 1
= -
5 5

11
85

1
6

1
6

1
6

1
6

?
5 1
= -
6 6

63

54

45

36

27

18

9

بقراءته للجدول ي�ستنتج �أن  54درهما تمكنه من �شراء 36

 6يَحْ َتوي إِناء عَ لى  2l 800mlمِنَ ْٱلماءِ ،فيما يَزي ُد إِناء َ
آخ ُر ب  1l 600mlعَ ِن ْٱلِنا ِء
ْٱلَوَّ ِل ،ماهِيَ َك ِّم َّي ُة ْٱلما ِء ٱلَّتي يَحْ َتوي عَ َليْها ْٱلِنا ُء ّ
ٱلثاني؟
1l 600ml

42

36

30

24

18

12

6

1
6
1
6

➏يقر�أ المتعلم(ة) ن�ص الم�س�ألة وي�ستعمل التمثيل ويح�سب
كمية الماء التي يحتوي عليها الإناء الثاني والح�صول
على  4l 400mlب�إ�ضافة  2l 800mlو.1l 600ml
+600ml
+1l
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4l 400ml

3l 800ml

2l 800ml

لأن  1l =100mlيمكن كذلك ا�ستعمال �إجراء �آخر يتمثل في
تحويل ال�سعتين �إلى نف�س الوحدة  mlو�إجراء عملية الجمع.

➐يح�سب المتعلمون الك�سر الذي يمثله الفتيان والفتيات
معا ثم يح�سب الك�سر الذي يمثل الرا�شدين.
�إذن
و
�أي

الخم�س هو الك�سر الذي يمثل الرا�شدين.

يمكن ا�ستعمال تمثيل من النوع:
➑ يالحظ المتعلم(ة) التمثيالت ويح�سب:
و
يلون  4مرات

278

و
للح�صول على

و
وي�ضع عالمة على

في الحالة الأخيرة يكمل المتعلم(ة) ر�سم التمثيل
ويبقى لديه

 4 ،مرات

.

تقومي ودعم �سنوي
الأن�شطة املقرتحة بالكرا�سة
احل�ساب الدهني

اال�شتغال على العمليات التالية :
• ال�ضرب في . 9 * 9
كما يمكن �أن يجري الأ�ستاذ مع متعلميه �أو فئة منهم عمليات على:
• الطرح �إلى حدود 18- 9
• الجمع �إلى حدود 9+9؛
• ملحوظة  :1يركز الأ�ستاذ(ة) على العمليات وعلى الأعداد التي يواجه فيها المتعلمون �صعوبات؛
• ملحوظة  :2يمكن اعتماد الفارقية ؛ بحيث ُيطلب من كل متعلم �أو فئة من المتعلمين اال�شتغال ب�شكل فردي �أو ثنائي على عملية معينة ح�سب
الحاجات الحقيقية للمتعلمات والمتعلمين.
❶ يح�سب المتعلم(ة) محيط �شكل مركب من مربع وم�ستطيل ❹ يالحظ المتعلم(ة) فاتورة م�شتريات فاطمة ولوحة �أثمنة ال�سلع
لح�ساب محيط هذا ال�شكل يالحظ المتعلم(ة) �أن �أحد �أ�ضالع المربع ويكمل ملء فاتورة م�شتريات فاطمة بكتابة كتل ال�سلع انطالقا من ثمنها
�أزيل من محيط ال�شكل المركب و�أن طوال ي�ساوي �ضلع المربع على اللوحة والثمن الذي �أدته فاطمة وهو مدون في الفاتورة وهكذا
كذلك قد �أزيل من محيط هذا ال�شكل.
الفاتورة:
ت�صبح
فاط َمةَ
َريات ِ
فاتورةُ ُم ْ�شت ِ
ي�ستعمل المتعلم(ة) �إجراءاته ال�شخ�صية لح�ساب هذا المحيط .يح�سب
َ
مجموع محيطي المربع والم�ستطيل وينق�ص منه �ضعف �ضلع المربع:
ْ
اَل َّث َم ُن ِب� ِّٱلد ْر َه ِم
رام
رام َ�أوِ ٱ�ل
يات ِب ٱ�ل ْْغ ِ
َال ُْم ْ�ش َت َر ُ
ْكيلوغ ِ
و40-8=32
و
4
 2kgمِ َن �ٱل َْب ِ
طاط ِ
�س
 10دِ ْر َه َم
المحيط المطلوب �إذن هو32cm :
َّ � 1kg500g
ٱلط ِ
ماطم
َ 6دراهِ َم
4
� 2gٱل َْجزَ رِ
دِ ْر َه ِ
مان
يمكن ر�سم ال�شكل ونقل جميع الأبعاد عليه 4
دِر َه ٌم ِ
� 500gٱل َْب َ�صلِ
ْتيم
8
ْ
واح ٌد و�َ 50سن َ
كما يلي وح�ساب المحيط :
� 2kgٱللَّفْ ِت
َ 8دراهِ َم
4
محيط ال�شكل �إذن هو 32cm :
� 1kg500gٱل َْم ْوزِ
َ 18دراهِ َم
 1kg500gل َْح ِم �ٱل َْبقَرِ
َ 96دراهِ َم
لأن 4+4+4+4+8+8=32
8
❷ للح�صول على �أكبر مجموع ينبغي للمتعلم(ة) �أن ُيك َِّو َن �أكبر عددين
ٱلس َن ِو َي ِة َودَعْ ُمها َو َت ْولي ُفها
َت ْقوي ُم ٱل َّت َعلُ ِ
مات َّ
من ثالثة �أرقام با�ستعمال البطاقات الواردة في الن�ص وذلك بكتابة �أكبر
رقم في خانة المئات في العددين  9..و7..
9
6
2
ْن عَ رْ ضَ هُ،
 1طو ُل ْٱلمُسْ َت ِ
ثم يتابع بكتابة �أكبر رقم في متبقي في خانة الع�شرات
طيل يُساوي مَرَّ َتي ِ
28 cm
4 cm
طيل،
َوضِ ْل ُع ْٱلمُرَ ب َِّع يُساوي عَ رْ ضَ ْٱلمُسْ َت ِ
+
7
5
1
32 cm
اَ ْلمُسْ تَطيل ُ
 96.و 95.ثم يكتب الأرقام المتبقية في خانة
أ ُ َلوِّ نُ خا َن َة مُحيطِ ٱل َّش ْك ِل َوأُعَ لِّ ُل جَ وابي
36 cm
اَ ْلمُرَ َّب ُع
1 7 1 3
40 cm
الوحدات وهكذا....
َ
ت ٱلس َّ
ِّت ِلَحْ ُ
موع:
 2أَسْ َتعْ ِم ُل ْٱل ِبطاقا ِ
ص َل عَ لى أ ْكب َِر مَجْ ٍ
+
هناك عدة حلول ،لكنها تحقق نف�س المجموع  1713وهذه الحلول
9
7
6
5
2
1
أُ
ُ
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة .
ضيف عَ دَداً مِنْ  6إلى  9إِلى ْٱل َع َد ِد ْٱل َمع
ِ
أَ ْطرَ حُ ْٱل َع َد َد عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة مِنْ عَ َد ٍد من  11إلى .18
ُ
ساب ِّ
أَ ْ
ٱلذهْ ني ).(32
ض ِر ُب عَ دَداً مِنْ  3إلى  9في ْٱل َع َد ِد ْٱل َمع
ْروض عَ لى ْٱل ِبطا َق ِة َوأن ِْج ُز َورَ َق َة ْٱلحِ ِ
ِ

هي  952+761 :و  961+752و  951+762وكذلك  762+951و
 752+961و  752+961و .751+962

ينبغي �إتاحة الفر�صة للمتعلمين لمقارنة نتائجهم ق�صد التو�صل �إلى هذه
الحلول المختلفة التي تعطي نف�س المجموع .يمكن مطالبة المتعلمين
والمتعلمات بالبحث عن جميع الحلول الممكنة �إذا كان الوقت ي�سمح
بذلك خا�صة و�أن هذه الفترة هي �آخر ال�سنة الدرا�سية.
❸ يقر�أ المتعلم(ة) الن�ص ويالحظ الر�سم ويح�سب المدة التي ي�ستغرقها
�أمناي والمدة التي ت�ستغرقها فاطمة .يقطع �أمناي كل  3kmفي  10دقائق
�إذن �سيقطع  9kmفي  30minلأن  9=3+3+3و10+10+10=30
وتقطع فاطمة  9kmفي  27minلأن 9=1+1+1+1+1+1+1+1+1
و ( 3+3+3+3+3+3+3+3+3=27يمكن كذلك ا�ستعمال ال�ضرب).

ُ
ُ
ب طِ ْف ٍل َ
آخرَ .
قار ُن ُه مَعَ جَ وا ِ
َوأعَ لِّ ُل جَ وابي َوأ ِ
10minو َت ْق َط ُع فاطِ َم ُة ُك َّل  1kmفي 3min
َ 3ي ْق َط ُع أَ ْمنايْ ُك َّل  3kmفي
َ
َم ْن ِزل ُ فاطِ م ََة

َم ْن ِزل ُ أَمْنايْ

9km

9km

س ٱللَّحْ َظ ِة  .مَنْ يَصِ ُل أَوَّ الً إِلى ْٱل َمدْ رَ سَ ةِ؟ أُعَ لِّ ُل جَ وابي.
غادَ را َم ْن ِز َلهُما في َن ْف ِ

 4أ ُ ْك ِم ُل َم ْل َء ْٱلفاتورَ ِة وأَحْ سُبُ :
فاتورَ ةُ ُم ْ
شتَريا ِ
ت فاطِ م ََة
ْ
اَ ْل ُم ْ
رام اَل َّثمَنُ ِبٱلدِّرْ ه َِم
ش َترَ ياتُ ِبٱ ْل
كيلوغ ِ
10
2
س
ٱ ْلبَطاطِ ِ
َّ
12
3
ٱلطماطِ م
......
2
ٱ ْلجَ زَ ِر
.....
9
ٱ ْلبَصَ لِ
ٱل َّل ْف ِ
4
1
ت
.....
ٱ ْلم َْو ِز
36
128
2
َلحْ ِم ٱ ْل َب َق ِر

118

اَلسّ وقُ ٱ ْلمَرْ كَزي
ْ
رام وا ِح ٍد
اَلسِّ ْلعَ ُة
َثمَنُ
كيلوغ ٍ
64 dh
َلحْ ُم ٱ ْل َب َق ِر

ت
َت ِزنُ ٱلسَ لَّ ُة َم ْملو َء ًة ِب ْٱل ُم ْش َترَ يا ِ
16kg 350g
َ
فارغَ ًة:
أحْ سُبُ ُك ْت َل َة ٱل َّسلَّ ِة ِ
فارغَ ًة.......g :
َت ِزنُ ٱل َّسلَّ ُة ِ

َلحْ ُم ٱ ْل َغن َِم
اَ ْلبَطاطِ سُ
ا َّ
َلطماطِ ُم
اَ ْلجَ زَ ُر

اَ ْلبَصَ ل ُ
اَل َّل ْفتُ
اَ ْلفُ ْلفُل ُ
اَ ْلم َْو ُز
ح
اَل ُّت ّفا ُ
اَ ْل ِع َنبُ

62 dh
5 dh
4 dh
4 dh
3 dh
4 dh
6 dh

12 dh
15 dh
8 dh
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➄ لي�س مطلوبا من المتعلمين والمتعلمات التو�صل بتاتا �إلى جميع الحلول
الممكنة ،بل المطلوب هو �أن يتو�صل كل واحد �إلى حل من بين الحلول
با�ستعمال �إجراء �شخ�صي له .يمكن مثال مالحظة �أن
وي�ستنتج
�أن الأب يمكن له �أن يت�شتري � 8صناديق من  12قنينة .يالحظ �أخر �أن
وي�ستنتج �أن الأب يمكن له �أن ي�شتري � 12صندوقا من  18قنينة.
وا�ستنتاج �أن الأب يمكن له �شراء
كما يمكن كذلك مالحــظة �أن
� 16صندوقا من  6قنينات:
كما يمكن مالحظة �أن مثال  96=60+24+12 :و�أن 60 =12*5
و 24 =3*8و.12=6*2

وي�ستنتج �أن الأب يمكن له �شراء � 5صناديق من  12قنينة و� 3صناديق
من  8قنينات و�صندوقين من  6قنينات:

وي�ستنتج �أن �سعيد تلزمه  8علب.
➅ يالحظ المتعلم(ة) �أن
تملأ وتبقى له  4بي�ضات .ينبغي �إتاحة الفر�صة لجميع المتعلمين ا�ستعمال
طرقهم ال�شخ�صية وت�صحيح الأخطاء التي يالحظها.
➆ يكمل المتعلمون ملء الجدول .ت�ضيع  10قطرات في كل  20ثانية �أي
 .ف�إن  3clت�ضيع في دقيقة
�أن  1clي�ضيع في  20ثانية وبما �أن
واحدة وت�ضيع  18dlفي �ساعة واحدة لأن

وي�ضيع في يوم واحد  43l 2dlلأن

و180cl=18dl

و.432dl=43l 2dl

من قطعة ال�شوكالطة و�أكل عزيز
➇ �أكل �أ�سامة
� .أما فاطمة
 :يحدد المتعلم(ة) هذه الك�سور من مالحظة �أن قطعة ال�شوكوالطة
ف�أكلت
مكونة من  12قطعة ومن مالحظة عدد القطع التي �أكلها كل واحد.
➈ ينمي هذا النوع من الأن�شطة المالحظة في الف�ضاء تخيل هذا الف�ضاء
يلزم  15مكعبا كحد �أدنى �صغير للح�صول على متوازي الم�ستطالت .يمكن
�إ�ضافة في كل مرة  6معكبات �صغيرة �أو  8مكعبات �صغيرة ونح�صل كل مرة
على متوازي الم�ستطيالت حجمه �أكبر.
➉ يالحظ المتعلم ال�شكل الأخ�ضر وير�سم مماثلة بالن�سبة للم�ستقيم الأحمر.
تمثل ال�صعوبة في هذه الحالة في كون المحور الأحمر يخترق ال�شكل
الأخ�ضر ولهذا ير�سم المتعلم مماثل الجزء الأول ومماثل الجزء الثاني
ويح�صل على ال�شكل التالي:
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ُ
روبات في صَ ناديقَ مِنْ  4أَ ْو 6
ُ 5تبا ُع ْٱل َم ْش
ت أَ ْو مِنْ ِ 12ق ّني َن ًة ،أَرادَ ْٱلَبُ أَنْ
أَ ْو ِ 8ق ّنينا ٍ
َي ْش َت ِريَ ِ 96ق ّني َن ًة ِبمُناسَ َب ِة حَ ْف ٍل عا ِئلِيٍّ .
أَبْحَ ُ
َّناديق ٱلَّتي ُي ْمكِنُ
ث عَ نْ ح ٍ
ُلول لِعَ دَ ِد ٱلص ِ
شِ راؤُ ها مِنْ ُك ِّل َن ْو ٍع في ُك ِّل مَرَّ ٍة
ْن
َ 7ت ْنسابُ مِنْ صَ ْن ٍ
بور َق ْطرَ ةُ ما ٍء ُك َّل ثا ِن َي َتي ِ
أ ُ ْك ِم ُل ْٱلجَ دْ َولَ:
ّ
ْ
اَل ُم َّدةُ ِبٱلثا ِن َي ِة
ت
عَ دَ ُد ْٱل َق َطرا ِ
ت
عَ دَ ُد ٱل َّس ْنتيلِ ْترا ِ

20

ب.
 6رَ َّتبَ سَ عيد َ 100بيْضَ ٍة في ُع َل ٍ
ب ْٱل َممْلو َءةَِ ،وأَ ْم َل ُ
أَحْ سُبُ عَ دَ دَ ْٱل ُع َل ِ
ْٱلجَ دْ َو َل َوأ ُ ْك ِم ُل ْٱلكِتا َب َة:

100 = ( ...... x ...... ) + ......

رات تُساوي 1cl
َ 10ق َط ٍ

60

10
1

10
. . . . . cl

ْال َفرْ ُد إلى ُ
شرْ ب 1l 50cl

يَحْ تاجُ
ِ
ْ
ْ
َوْم
مِنَ الماء في الي ِ

ِ

أَحْ سُبُ سَ عَ َة ْٱلما ِء ٱلَّتي َتضي ُع خِال َل دَقي َق ٍة واحِدَ ةٍ:
أَحْ سُبُ سَ عَ َة ْٱلما ِء ٱلَّتي َتضي ُع خِال َل ساعَ ٍة واحِدَ ةٍ:
حدٍ. . . . .l . . . . . dl :
أَحْ سُبُ سَ عَ َة ْٱلما ِء ٱلَّتي َتضيع خِال َل ي َْو ٍم وا ِ
أُ ُ
حيط ِب َخ ٍّط ما يُناسِ بُ  :مايَضي ُع مِنَ الما ِء في ي َْو ٍم واحِد يَرْ وي عَ َطشَ :
َ 28فرْ داً
َ 100فرْ ٍد
 10أَ ْفراد
 5أَ ْفراد
. . . . . dl

س
 8حَ صَ َل ُك ُّل طِ ْف ٍل عَ لى َن ْف ِ

أُسا َم ُة

عَ زي ُز

فاطِ َم ُة

شو ُك َ
صَ فيحَ ِة ٱل ّ
الط ِة
أَ ْك ُتبُ ْٱل َكسْ رَ ٱلَّذي يُعَ ِّب ُر عَ نْ ما أَ َك َل ُه ُك ُّل وا ِحدٍ.

ت ٱلصَّغيرَ ِة
 9أَحْ سُبُ عَ دَدَ ْٱل ُم َكعَّبا ِ
ٱلَّتي َي ْنبَغي إِضا َف ُتها لِل َّش ْك ِل
ُصول عَ لى
جا ِن َب ِه ل ِْلح
ِ

 10أَرْ ُس ُم ِب ْٱلَ ْزرَ ِق مُما ِث َل ٱل َّش ْك ِل
َْ
ْ
قيم ْٱلَحْ م َِر
ٱل ْخضَ ِر ِبٱل ِّنسْ َب ِة لِلمُسْ َت ِ

ُم َتوازي مُسْ َتطيالتِ.
119

�أورق ا الح�ساب الذهني
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ورقة احل�ساب الدهني 1

ورقة الحساب الذهني (المستوى )1 - 3
االسم العائلي والشخصي..............................................

سلسلة ①

282

سلسلة ②

سلسلة ③

=6+5

=4+7

=9+3

=4+2

=5+9

=4+9

=8+4

=8+2

=7+8

=3+9

=2+7

=5+3

=7+7

=4+6

=6+7

=9+6

=7+5

=8+6

=2+5

=9+4

=9+5

=7+4

=5+5

=6+6

=3+5

=8+7

=7+6

=5+8

=6+8

=9+9

ورقة احل�ساب الدهني 2

ورقة الحساب الذهني (المستوى )2 - 3
االسم العائلي والشخصي..............................................

سلسلة ①

سلسلة ②

سلسلة ③

=3–1

=6–5

=6–0

=4–3

=8–0

=3–2

=5–2

=5–1

=5–3

=2–0

=8–3

=8–2

=4–4

=6–4

=7–3

=7–1

=9–6

=9–4

=6–3

=4–2

=5–5

=8–6

=7–7

=6–2

=9–5

=8–4

=9–8

=7–4

=9–2

=8–5
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ورقة احل�ساب الدهني 3

ورقة الحساب الذهني (المستوى )3 - 3
االسم العائلي والشخصي..............................................

سلسلة ①

284

سلسلة ②

سلسلة ③

=5+6

=9+2

=3+7

=7+2

=3+6

=6+5

=3+8

=8+5

=7+8

=9+7

=2+8

=6+3

=6+4

=8+9

=4+9

=4+9

=5+4

=7+7

=5+2

=6+7

=5+8

=6+6

=8+6

=7+9

=7+3

=9+8

=9+6

=6+9

=5+7

=8+8

ورقة احل�ساب الدهني 4

ورقة الحساب الذهني (المستوى )4 - 3
االسم العائلي والشخصي..............................................

سلسلة ①

سلسلة ②

سلسلة ③

=2–1

=8–7

=7–5

=7–2

=5–1

=8–8

=1–0

=8–3

=7–6

=9–3

=9–0

=8–1

=8–6

=6–5

=5–3

=5–4

=9–4

=7–0

=7–3

=3–3

=4–3

=6–6

=4–1

=6–1

=9–7

=9–1

=9–6

=6–2

=7–4

=8–5
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ورقة احل�ساب الدهني 5

ورقة الحساب الذهني (المستوى )5 - 3
االسم العائلي والشخصي..............................................

سلسلة ①

286

سلسلة ②

سلسلة ③

=9+4

=8+2

=6+7

=7+3

=6+6

=8+8

=5+7

=9+5

=9+3

=8+6

=4+8

=8+9

=3+9

=7+9

=6+8

=4+6

=2+8

=9+6

=6+5

=9+7

=7+8

=7+7

=8+4

=8+7

=3+8

=9+8

=9+9

=7+5

=6+9

=7+6

ورقة احل�ساب الدهني 6

ورقة الحساب الذهني (المستوى )6 - 3
االسم العائلي والشخصي..............................................
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CP, maternelle, pédagogie, didactique, éducation, enseignement, nombres, classification, activité, géométrie,
espace,).

يف
املفاتيح
- الكلمات
 يتم �إدخال: بالعربية
للبحث عن
بالعربية
حمرك�اإلكرتوين
حمرك
الكلمات
إدخال
 يتم ا:بالعربية
مكتوبةمكتوبة
مواقع مواقع
للبحث عن
بالعربية
إلكرتوين

.املقالت املتعلقة بها
البحث
عنق�سد
املخ�س�سة لها
املفاتيح يف
.عنبها
املتعلقة
املقاالت
اخلانة ق�صد البحث
املخ�ص�صة لها
–اخلانة

http://www.arabvista.com

التعلمات
علىتقوية
م�ساعدةعلى
مراجع م�ساعدة
مراجع
التعلمات
تقوية
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وزارة الرتبية الوطنية

. مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء.تدبير العملية التربوية وفوارق التعلم
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املدعمة للتعلمات
التعليمية
الو�سائل
الئحة
املدعمة للتعلمات
التعليمية
الو�سائل
لئحة
.4

تتمثل هذه الو�سائل يف لوازم ديداكتيكية ،اأدرجنا من اأجلها �سفحتني يف كرا�سة املتعلم(ة) لتقطيع اأ�سكال هند�سية
وبطاقات الأعداد ت�ستعمل يف اأن�سطة احل�ساب الذهني .يتم اإل�ساقها على ورق مقوى حتى يت�سنى ا�ستعمالها ملدة طويلة
ويف اأن�سطة خمتلفة.
ومت اإدراج و�سائل اأخرى:
 - 1اأ�رشطة متنوعة الألوان والأ�سكال متثل الأعداد من  1اإىل )réglettes de cuisenaire( 10
� - 2رشيطان ل�ستعمال كوحدات قيا�س الأطوال
 - 3اأربعة اأ�سكال هند�سية (القر�س ،واملثلث ،واملربع ،وامل�ستطيل) بثالثة األوان خمتلفة وذات حجمني خمتلفني
� - 4سكالن هند�سيان (معني ومتوازي الأ�سالع)
 - 5بطاقات الأعداد بالأرقام (من  0اإىل )10
� - 6سبكات تربيعية
 - 7مكعبات وق�سبان و�سفائح لتمثيل الوحدات والع�رشات واملئات
 - 8بطاقات اأوراق وقطع نقدية متثل النقود املتداولة
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