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تـقـديـم

اعتمد مؤلفو هذا الدليل يف إعداده عىل :
• الغايات الكربى للرؤية اإلسرتاتيجية إلصالح منظومة الرتبية والتكوين 2015–2030. 

• املنهاج الدرايس املنقح للمستويات األوىل والثانية والثالثة والرابعة من السلك االبتدايئ – مديرية املناهج، فرباير 2019، الذي تم إعداده 
يف إطار :

- تفعيل املهام املنوطة باملدرسة الجديدة يك تستجيب لحاجات املجتمع املغريب املتجددة وتطلعاته املستقبلية، ولتسهم بفعالية يف 
إعداد األجيال املؤهلة لالنخراط يف أوراش اإلصالح ومواصلة بناء الدولة الحديثة، القوية مبواردها البرشية ومؤسساتها الدميقراطية، تنفيذا 

للتوجيهات امللكية السامية وملقتضيات الدستور الجديد يف مجال الرتبية والتكوين.
- التجديد والتطوير املستمرين للمناهج الدراسية ومالءمتها مع املستجدات املعرفية والرتبوية والتنموية، وتجاوبا مع الطلب املجتمعي 
املتزايد من أجل تعديل الربامج وتعزيز نجاعتها ووظيفيتها، وعمال عىل تحقيق التغيري الذي يضفي دالالت جديدة عىل وظائف املدرسة 

وعمل األستاذ/األستاذة ؛
- مراجعة املنهاج الدرايس للتعليم االبتدايئ، ليتالئم أكرث مع متطلبات إعداد املتعلامت واملتعلمني لالنخراط يف مجتمع املعرفة والتواصل، 
وتعزيز تفاعلهم مع القيم واملعارف التي يقتضيها التعليم العرصي والجيد، وتنمية قدراتهم وكفاياتهم الذاتية، وصقل مهاراتهم، وتفعيل 
التعايش وااللتزام بقيم الحرية واملساواة  التشبع بقواعد  النقدي وتفتح ملكات اإلبداع واالبتكار لديهم، وتشجيعهم عىل  الذكاء والحس 
واحرتام التنوع واالختالف. وقد انطلقت عملية املراجعة والتحيني من حصيلة التجديدات الرتبوية التي شهدتها منظومة الرتبية والتكوين 
ببالدنا، ومن نتائج األبحاث والدراسات العلمية والرتبوية وكذا التقوميات الوطنية والدولية كام تم استحضار األسس الثقافية واالجتامعية 
ومنظومة القيم بسلك التعليم االبتدايئ ووترية النمو الجسدي للمتعلم واملتعلمة ونضج شخصيته يف أبعادها العقلية واملهاراتية والوجدانية، 
وباعتامد مختلف املعارف وأساليب التعبري اللغوي الفكري والفني والجسدي لديه وكل ذلك من منظور يراعي التفاعل اإليجايب بني املدرسة 

واملجتمع، ويسمح برتسيخ القيم األخالقية، وقيم املواطنة وحقوق اإلنسان ومامرسة الحياة الدميوقراطية.
من هذه املنطلقات حددنا تصورا ديدكتيكيا وبيداغوجيا، يتمثل يف منهجية تستند يف تصورها النظري لبناء املعرفة عىل نظرية الوضعيات 

الديدكتيكية التي تنتمي إىل مجال ديدكتيك الرياضيات.
هذه املحددات جميعها، تؤطر تصورنا للتعلم باعتباره نتيجة الفعل عند مواجهة وضعية–مسألة، وهو فعل يتم يف فضاء متعدد األبعاد، 
تشكل فيه مكتسبات املتعلم/املتعلمة وبنية الوضعية–املسألة البعد املعريف، كام يشكل فيه البعد النفيس والبعد االجتامعي بعدين آخرين. 
ويعترب تنظيم وضعيات التعلم يف مجموعات عمل أحد األساليب األكرث فعالية لتسهيل البناء واالكتساب املعرفيني، مام يساعد عىل تطوير 
وتنمية لكفايات متعددة وممتدة، تنتظم لتتمظهر يف حسن الترصف، وهذا ما تروم املدرسة اليوم تحقيقه ؛ فرد متضامن، متسامح، مساهم 

يف تطوير مجتمعه، متكيف مع معطيات دامئة التجدد. 
ومن أجل ذلك، فإن هذا الدليل يعترب وسيلة عمل وأداة إجرائية تساعد األستاذ واألستاذة عىل مامرسة عملهام عىل أحسن وجه، فهو 

يتضمن :
• مقدمات نظرية ومنهجية حول املقاربة بالكفايات ؛

• مقدمات منهجية تتطرق للتوجيهات الرتبوية والديدكتيكية الخاصة بتدريس الرياضيات باملدرسة االبتدائية ؛
• تصورا ديدكتيكيا وبيداغوجيا حول بناء املعرفة يتمثل يف بلورة منهجية تستند يف تصورها النظري عىل نظرية الوضعيات الديدكتيكية 

التي تنتمي إىل مجال ديدكتيك الرياضيات ؛
• مقدمات علمية (تأطري نظري) مرتبطة باملفاهيم والتقنيات الرياضياتية ؛

• مقدمات نظرية حول التمثالت والعوائق واألخطاء، ومنهجية استثامر األخطاء يف تحسني طرق التدريس ويف دعم ومعالجة الصعوبات 
والتعرثات التي يواجهها املتعلمون/املتعلامت ؛

• توجيهات تربوية بكيفية تخطيط وتدبري الحصص الدراسية وتقوميها وبناء أدوات التقويم والدعم والتثبيت واملعالجة املركزة ؛
• تحليال لجميع األنشطة التي سيامرسها املتعلمون/املتعلامت طيلة السنة الدراسية واقرتاحات لكيفية تدبريها ليستفيد منها األستاذ 

واألستاذة يف عملهام ؛
• توجيهات ديدكتيكية لكيفية توظيف واستثامر الوسائل التعليمية الخاصة بكل مكون من مكونات الرياضيات ؛

• جدوال مفصال للوسائل التعليمية املستخدمة يف مختلف الدروس ؛
• صور مصغرة لصفحات كراسة املتعلمة واملتعلم يف بطاقات الدروس بالدليل، مصحوبة بتوجيهات ورشوحات مفصلة لكيفية تدبري كل 

نشاط عىل حدة ؛
• برمجة سنوية ملختلف األنشطة اليومية للحساب الذهني وإرشادات لكيفية استثامر بطاقات األعداد وأوراق الحساب الذهني، بغية 

إمناء الكفايات الحسابية والعددية للمتعلمني/املتعلامت.

تـقـديـم
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املتعلمني/املتعلامت  باعتبارها حيزا زمنيا وبيداغوجيا لتشخيص األخطاء وتفييئ  التقويم والدعم والتوليف،  • أنشطة خاصة ألسابيع 
التعلامت  املستهدفة من أجل دعم  املفاهيم واملعارف  لديهم، ومدى درجات متكنهم من  املرصودة  الصعوبات والتعرثات  حسب نوعية 
ومعالجة األخطاء والصعوبات والعوائق خالل حصص الدعم واإلغناء. وتقدم هذه األنشطة، مصحوبة بأهداف التعلم وبالرشوح والتحليالت 

التي تساعد األستاذ/األستاذة عىل حسن تدبريها ؛

• بطاقة تقويم املتعلم/املتعلمة وتعبَّأ بوضع عالمة x تعرب عن تقدير األستاذ/األستاذة لدرجة اكتساب تعلم املتعلم/املتعلمة يف نهاية 
كل وحدة من الوحدات الست للسنة الدراسية، ليتمكن من متابعة موضوعية لتطور مكتسبات متعلميه، وتنظيم أنشطة الدعم حسب 

الحاجات الفعلية ملتعلميه.

وتجدر اإلشارة إىل أن توفر املتعلم/املتعلمة عىل الكراسة ال يغني عن رضورة دعمها بدفرت إلنجاز األنشطة لكونه يسمح بتتبع مراحل 
إنجاز املتعلم/املتعلمة لحل نشاط رياضيايت معني.

أملنا أن يكون هذا الدليل أداة عون، تيرس عمل األستاذ واألستاذة ومصدر تحفيز لقدراتهام اإلبداعية والتجديدية.

والله ويل التوفيق
املؤلفون
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11. الباب األول : االختيارات الرتبوية والبيداغوجية العامة. الباب األول : االختيارات الرتبوية والبيداغوجية العامة

تقوم االختيارات الرتبوية املعتمدة يف بالدنا عىل ركيزتني أساسيتني منها ما هو متصل باملجتمع من حيث منظومة القيم التي يتبناها، 
ومنها ما هو مرتبط مبارشة بتنمية الفرد وحاجاته انطالقا من ملمحه عند الولوج وملمحه عند نهاية كل سلك من األسالك التعليمية.

1.1. مجال القيم 
تتحدد املرتكزات الثابتة يف مجال القيم ضمن منظومة الرتبية والتكوين الوطنية يف ما يأيت :

قيم العقيدة اإلسالمية ؛• 
قيم الهوية الحضارية ومبادئها األخالقية والثقافية ؛• 
قيم املواطنة ؛• 
قيم حقوق اإلنسان ومبادئها الكونية.• 

2.1. ملمح الطفل ومواصفاته
انسجاما مع هذه القيم، واعتبارا للحاجات املتجددة للمجتمع املغريب عىل املستوى االقتصادي واالجتامعي والثقايف من جهة، وللحاجات 
الشخصية للمتعلامت واملتعلمني من جهة أخرى، فإن نظام الرتبية والتكوين يتوخى تحقيق األهداف سواء عىل املستوى املجتمعي العام 

أو عىل املستوى الشخيص للمتعلم/املتعلمة (1)، وذلك ارتباطا مبالمح الطفل املغريب عند الولوج وعند نهاية السلك االبتدايئ.

ونظرا الختالف مالمح ومؤهالت األطفال الوافدين عىل السنة األوىل، يتعني عىل املدرسة االبتدائية األخذ بعني االعتبار، خالل السنتني 
األوىل والثانية من التعليم االبتدايئ، هذا االختالف يف املواصفات ومنو املتعلامت واملتعلمني ونضجهم العقيل والجسدي، واعتامد قدر من 

املرونة عند برمجة التعلامت وإرساء املكتسبات وإنجاز األنشطة، مبا يستجيب لحاجياتهم وقدراتهم املختلفة(2).

1.2.1. ملمح الطفل ومواصفاته يف بداية سلك التعليم االبتدايئ 

تستقبل املدرسة االبتدائية األطفال الذين بلغوا سن التمدرس، إناثا وذكورا، سواء الوافدين من مؤسسات الرتبية ما قبل مدرسية مبا يف 
ذلك التعليم األويل والكتاتيب القرآنية، أو األطفال الذين مل يستفيدوا من أي متدرس أويل، من أجل إعدادهم للنجاح يف مسارهم الدرايس 
ويف حياتهم املهنية ؛ وذلك بتنشئتهم عىل « التشبع بالقيم الدينية والخلقية واإلنسانية ليصبحوا مواطنني معتزين بهويتهم وبرتاثهم وواعني 

بتاريخهم ومندمجني فاعلني يف مجتمعهم ».

وتلتزم املدرسة تجاه مرتاديها من املتعلامت واملتعلمني بتمكينهم من الكفايات التي تنمي استقالليتهم وتشمل هذه الكفايات املعارف 
واملفاهيم األساسية ومناهج التفكري وأدوات البحث ومهارات التعبري عن الذات والتفاعل مع املحيط، مبا فيها املهارات التقنية والرياضية 
والفعل  والتواصل  املواقف  لبناء  إعدادهم  أجل  من  وذلك  للمدرسة ؛  واالقتصادي  االجتامعي  باملحيط  مبارشة  املرتبطة  األساس،  والفنية 
والتكيف، مام يجعل منهم أشخاصا نافعني، قادرين عىل التطور واالستمرار يف التعلم طيلة حياتهم بتالؤم تام مع محيطهم املحيل والجهوي 

والوطني والعاملي (3).

2.2.1. ملمح املتعلم/املتعلمة ومواصفاته يف نهاية سلك التعليم االبتدايئ

يهدف املنهاج الرتبوي لسلك التعليم االبتدايئ إىل تحقيق مجموعة من املواصفات العامة أهمها :

واملقاييس  بالقيم  مرتبطة  عامة  مواصفات 
االجتامعية تتجىل يف جعل املتعلم/املتعلمة :

- متشبعا بالقيم الدينية والخلقية والوطنية واإلنسانية ؛
- متشبعا بروح التضامن والتسامح والنزاهة ؛

- متشبعا مببادئ الوقاية الصحية وحامية البيئة ؛
الطبيعي  محيطه  عىل  تنطبق  التي  األساسية  والتقنيات  والنظم  املفاهيم  اكتشاف  عىل  قادرا   -

واالجتامعي والثقايف.

مواصفات عامة مرتبطة بالكفايات واملضامني 
تتجىل يف جعل املتعلم/املتعلمة :

- قادرا عىل التعبري السليم باللغة العربية واألمازيغية ؛
- قادرا عىل التواصل الوظيفي بلغة أجنبية قراءة وتعبريا ؛

- قادرا عىل استعامل اإلعالميات وعىل االتصال واإلبداع التفاعيل ؛
- ملام باملبادئ األولية للحساب والهندسة.

الـجـزء األول : اإلطار النظري واملنهجيالـجـزء األول : اإلطار النظري واملنهجي

(1) املنهاج الدرايس املنقح للسنوات األوىل والثانية والثالثة والرابعة من السلك االبتدايئ، مديرية املناهج، فرباير 2019.
(2) املرجع نفسه.
(3) املرجع نفسه.
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وبخصوص السنتني األوىل والثانية فإن املدرسة تعمل عىل تعميق سريورة التعليم والتنشئة يف الرتبية ما قبل مدرسية واملتمثلة يف اآليت :
تيسري التفتح البدين والعقيل والوجداين ؛• 
تحقيق االستقاللية والتنشئة االجتامعية ؛• 
تنمية املهارات الحس-حركية واملكانية والزمانية والرمزية والتخييلية والتعبريية ؛• 
تعلم القيم الدينية والخلقية والوطنية األساسية ؛• 
التمرن عىل األنشطة العلمية والفنية ؛• 
التمكن من مهارات االستامع والتحدث والقراءة والكتابة.• 

إعدادية  تنشئة  من  يستفيدوا  مل  الذين  لألطفال  بالنسبة  وخصوصا  التمدرس،  قبل  ما  مبرحلة  الخاصة  الكفايات  تطوير  عن  وفضال 
للتمدرس، تركز املدرسة االبتدائية يف السنتني األوىل والثانية عىل اكتساب اآليت :

املعارف واملهارات األساسية للفهم والتعبري الشفهي والكتايب ؛• 
مبادئ الوقاية الصحية وحامية البيئة ؛• 
املهارات األساسية للرسم والتعبري الحريك واللعب الرتبوي ؛• 
املفاهيم األولية للتنظيم والتصنيف والرتتيب والتناول اليدوي لألشياء امللموسة ؛• 
قيم وقواعد الحياة الجامعية واملعاملة الحسنة والتعاون والتضامن(4).• 

3.1. االختيارات البيداغوجية والديدكتيكية 
1.3.1. الـمقاربة بالكفايات 

من أجل تحقيق املالمح واملواصفات الخاصة باملتعلامت واملتعلمني وبلوغ غايات النظام الرتبوي، تم اعتامد املقاربة بالكفايات كمدخل 
للمنهاج الدرايس. وقد جاء هذا االختيار يف إطار سعي املدرسة لتفعيل التوجهات واالختيارات الوطنية يف مجال الرتبية والتكوين، ومواكبة 

التحوالت يف سياق ميزته املتغريات الكربى اآلتية :
تطور املعرفة اإلنسانية وتشعبها إىل علوم جزئية بفضل البحوث واالكتشافات العلمية الدقيقة ؛• 
توافر املعارف املختلفة بفضل انتشار الثقافة املعلوماتية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ؛• 
عدم استقرار التوازنات الكربى عىل املستوى العاملي يف مجال االقتصاد والتنمية والبيئة ؛• 
تحوالت عميقة يف مجال العلوم اإلنسانية، بشكل عام، ويف علم النفس وعلوم الرتبية بشكل خاص ؛• 
تطور أجيال جديدة من ثقافة وقيم حقوق اإلنسان والرتبية عليها ؛• 
تطور املدرسة عىل معايري الجودة ومنوذج التدبري يف مجال القطاعات اإلنتاجية.• 

وتستند املقاربة البيداغوجية، وفق مدخل الكفايات، عىل مبادئ أساسية أهمها :

1 - ارتباط التعلم، أساسا، بخاصيتي العقل واإلرادة لدى اإلنسان ؛

2 - تعدد ذكاءات املتعلم/املتعلمة ؛

3 - اعتبار املتعلم/املتعلمة مركز كل تفكري بيداغوجي أو عمل تربوي ؛

4 - اعتبار املتعلم/املتعلمة الفاعل األساس واملسؤول عن بناء تعلامته وتنميتها ؛

5 - اعتبار أن كل متعلم(ة) له اسرتاتيجيات خاصة يف التعلم ؛

6 - اعتبار االرتباط بني املتعلم/املتعلمة والسياق االجتامعي ؛

7 - اعتبار أن التعلامت األكيدة هي تلك التي تكون ذات داللة وفعالية يف حل املشكالت ؛

8 - اعتبار التعلم عملية بناء مركبة وتنظيم نشيط وهيكلة مستمرة للمعارف وليس تراكام كميا لها ؛

9 - اعتبار أن التعلم يحصل عرب الرصاع بني التعلامت الجديدة واملكتسبات والتمثالت السابقة.

10 - اعتبار أن التعلم يحصل بطرائق وإيقاعات تختلف من فرد إىل آخر ؛

11 - اعتبار أن قيمة التعلامت يف بناء الكفايات تتجىل باألساس يف وظيفيتها ؛

12 - اعتبار أن التعلم الفعيل هو ذلك الذي يبني الشخصية املتوازنة ويسهم يف تنمية الفرد واملجتمع ؛
(5)....... - 13
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ووفق هذا االختيار، واستنادا إىل أهم املرجعيات البيداغوجية، ميكن تعريف الكفاية بأنها :

معرفة الترصف املالئم والناجع، الذي ينتج عن تعبئة وتنظيم قدرات ومعارف ومهارات وقيم ومواقف مالمئة لحل وضعيات مشكلة 
و/ أو إنجاز مهامت مركبة يف سياق معني ووفق رشوط ومعايري محددة.

وتبعا لهذا التعريف، فإن من جملة الرشوط واملعايري التي ينبغي أن تتوفر يف الكفاية، هي أن تكون :

1 - إنجازا ناتجا عن تفكري ووعي ؛

2 - قابلة للمالحظة والقياس ؛

3 - نابعة من إنجازات املتعلم/املتعلمة نفسه ؛

4 - ذات معنى وداللة بالنسبة للمتعلم وبالنسبة للغري ؛

5 - مركبة وذات مكونات منسجمة ؛

6 - قامئة عىل تعبئة معارف وقدرات وقيم ومهارات متعددة ؛

7 - متنامية ومتطورة بتجديد املتغريات ؛

8 - راسخة وأكيدة ومتجلية يف إنجاز عميل ؛

9 - مالمئة وناجعة يف أداء املهمة أو حل املشكلة ؛

10 - قابلة للتحويل واالستثامر يف مجاالت ووضعيات جديدة.

يقتيض تفعيل املنهاج الدرايس، وفق مدخل الكفايات، االنفتاح عىل مختلف الصيغ التطبيقية واملناوالت البيداغوجية التي أثبتت نجاعتها 
يف إرساء مبادئ هذه املقاربة يف ميدان الرتبية والتكوين وخاصة تلك التي تتوفر عىل االنسجام النظري والتامسك املنهجي. ويف هذا اإلطار 

ينبغي رصد كل ما راكمته املدرسة الوطنية من مامرسات تربوية وتدريسية مجددة.

تقدم املقاربة البيداغوجية، من خالل مفهوم الكفاية ومواصفاتها، تصورا ملاهية التعلم واسرتاتيجياته. ولتفعيل هذا االختيار يف املدرسة، 
عرب املامرسات البيداغوجية املختلفة، ينبغي أن تكون املنهجيات والطرائق واألساليب متنوعة وأن تراعي فضال عن اهتاممات املتعلامت 
واملتعلمني وميولهم، الفروق الفردية، ودينامية الجامعات، وأن تعتمد تقنيات التنشيط بكل الوسائل املمكنة ألجل تحفيز التعلم وتنشيطه، 

مبا فيها التعاقد، وتشجيع االختيار، والعمل باملرشوع، والتدبري البيداغوجي لألخطاء، وتشجيع اللعب...

ولبلوغ أهداف النظام الرتبوي، يجب بناء الكفايات وتنميتها وتطويرها وفق مقاربة شمولية تراعي التدرج البيداغوجي يف برمجتها، 
ووضع اسرتاتيجيات اكتسابها. ومن الكفايات التي أوالها املنهاج الدرايس اهتامما خاصا، نذكر تلك التي تساهم يف اآليت :

• تنمية الذات، وهي كفاية تهدف إىل تنمية شخصية املتعلم/املتعلمة باعتباره غاية يف ذاته، وفاعال إيجابيا ينتظر منه اإلسهام الفاعل 
يف االرتقاء مبجتمعه يف جميع املجاالت ؛

• االستجابة لحاجات التنمية املجتمعية بكل أبعادها الروحية والفكرية واملادية ؛

• االستجابة لحاجات االندماج يف القطاعات املنتجة وملتطلبات التنمية االقتصادية واالجتامعية.

وميكن أن تتخذ الكفايات الرتبوية بعدا اسرتاتيجيا أو تواصليا أو منهجيا أو تكنولوجيا، كام هو مبني يف الجدول اآليت :

الـعـنـاصـر الـمكـونـة لـهـاأبـعـاد الكـفـايـة

البعد االستراتيجي

معرفة الذات والتعبري عنها ؛• 
التموقع يف الزمان واملكان ؛• 
التموقع بالنسبة لآلخر وبالنسبة للمؤسسات املجتمعية (األرسة، املؤسسة التعليمية، املجتمع)، والتكيف معها • 

ومع البيئة بصفة عامة ؛
تعديل املنتظرات واالتجاهات والسلوكات الفردية وفق ما يفرضه تطور املعرفة والعقليات واملجتمع.• 

البعد التواصلي

إتقان اللغتني الوطنيتني الرسميتني للدولة : العربية واألمازيغية، والتمكن من اللغة األجنبية. ؛• 
التمكن من مختلف أنواع التواصل داخل املؤسسة التعليمية وخارجها ويف تعلم مختلف املواد الدراسية ؛• 
التمكن من أنواع الخطاب (األديب، والعلمي، والفني...) املتداولة يف املؤسسة التعليمية ويف محيط املجتمع • 

والبيئة.

البعد المنهجي

منهجية التفكري وتطوير املدارج العقلية ؛• 
منهجية العمل يف الفصل وخارجه ؛• 
منهجية تنظيم الذات والشؤون والوقت وتدبري التكوين الذايت واملشاريع الشخصية.• 
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البعد الثقافي

الجانب الرمزي املرتبط بتنمية الرصيد الثقايف للمتعلم/املتعلمة، وتوسيع دائرة إحساساته وتصوراته ورؤيته • 
بتناغم مع تفتح شخصيته بكل مكوناتها، وبرتسيخ هويته كمواطن مغريب وكإنسان  البرشية  للعامل وللحضارة 

منسجم مع ذاته ومع بيئته ومع العامل ؛
الجانب املوسوعي املرتبط باملعرفة بصفة عامة. • 

البعد التكنولوجي

القدرة عىل تصور وإبداع املنتجات التقنية ورسمها واستعاملها ؛• 
التمكن من تقنيات التحليل والتقدير واملعايرة والقياس،وتقنيات ومعايري مراقبة الجودة، والتقنيات املرتبطة • 

بالتوقعات واالسترشاف ؛
التمكن من وسائل العمل الالزمة لتطوير تلك املنتجات وتكييفها مع الحاجيات الجديدة واملتطلبات املتجددة ؛• 
استدراج أخالقيات املهن والحرف املتعلقة بالتطور العلمي والتكنولوجي يف ارتباط مع منظومة القيم الدينية • 

والحضارية وقيم املواطنة وقيم حقوق اإلنسان ومبادئها الكونية.

2.3.1. األهداف العامة لتدريس مادة الرياضيات 

تعترب الرياضيات يف التعليم االبتدايئ، من أهم املواد الدراسية التي تعمل عىل تكوين الفكر وتنمية الكفايات ؛ فهي تساهم من جهة، 
يف إمناء القدرات الذهنية للمتعلم/املتعلمة، ومن جهة أخرى، يف بناء شخصيته ودعم استقالليته وتسهيل مواصلة تعلمه الذايت. كام متكنه 
أيضا من اكتساب أدوات مفاهيمية وإجرائية تنمي لديه ثقافة رياضياتية مناسبة تساعده عىل تعزيز ثقته يف نفسه، واالندماج يف محيطه 

االجتامعي واالقتصادي الذي يتطور باستمرار.

وتساهم الرياضيات يف التعليم االبتدايئ أيضا، إىل جانب املواد الدراسية األخرى، يف تحقيق املواصفات املنتظرة، يف ملمح املتعلم/املتعلمة 
بعد إمتام الدراسة بالتعليم االبتدايئ، وذلك بتمكينه من تنمية كفايات قابلة للتحويل يف مختلف املجاالت، انطالقا من الرياضيات والتنشئة 
العلمية واملواد الدراسية األخرى، وصوال إىل الحياة اليومية يف تشعبها وتعقيداتها، وتتمثل هذه الكفايات يف البحث والنمذجة واالستدالل 

وحل املسائل والتواصل والتعلم الذايت.

واعتبارا للتكامل الواجب تحقيقه بني مختلف األسالك واملراحل التعليمية، البد من االنطالق من مبدأ هام يتمثل يف كون تدريس مادة 
الرياضيات، مبختلف مكوناتها، عملية تربوية أساسية تستهدف باألساس تكوين املتعلم/املتعلمة تكوينا، يتكامل فيه الجانب املعريف والجانب 

الوجداين، والجانب املهاري.

وهذا التكامل يف أبعاده الفكرية والنفسية واالجتامعية كفيل بتمكني املتعلم/املتعلمة من :

• بناء واكتساب املفاهيم واملعارف واملهارات والتقنيات ؛

• تنمية استعداداته، وإغناء قدراته يف مجاالت البحث واملالحظة والتجريد واالستدالل والدقة يف التعبري ؛

• اكتساب املفاهيم الرياضياتية الالزمة لفهم واستيعاب محتويات باقي املواد، وخاصة منها العلمية والتكنولوجية ؛

• جعل املتعلم/املتعلمة يتخذ مواقف إيجابية تجاه مادة الرياضيات.

إن اعتامد مفهوم رياضيايت معني وإدراجه ضمن برنامج مستوى ما يقتيض الوعي مبا يأيت :

• استحضار مختلف الجوانب/السريورات التي أدت لبناء املفهوم الرياضيايت ؛

• تحديد امتدادات املفهوم الرياضيايت يف باقي املواد الدراسية ؛

• تحديد امتدادات املفهوم الرياضيايت يف الحياة اليومية.

وليك يصبح املفهوم يف متناول املتعلم/املتعلمة ينبغي :

• نقله ديدكتيكيا وإعطاؤه البعد العميل املناواليت كلام أمكن ذلك ؛

• إثارة رغبة التحدي لدى املتعلم/املتعلمة ؛

• تحفيزه لإلقبال عىل تعلم الرياضيات واستثامرها ألجل النجاح يف حياته ؛

• تعزيز ثقته يف نفسه من خالل القدرة عىل تعلم الرياضيات والتمكن من التفكري املنطقي والرياضيايت ؛

• استحضار الخطأ وأهميته يف عملية التعلم.

وتستهدف السنتان األوىل والثانية من التعليم االبتدايئ تطوير الكفايتني النهائيتني التاليتني :
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نص الكفايةاملستوى

األول االبـتـدائـي

يكون املتعلم/املتعلمة يف نهاية السنة األوىل، وأمام وضعيات مرتبطة بحياته اليومية، وباتباع خطوات 
مناسبة من النهج الرياضيايت ونهج التقيص، قادرا عىل حل وضعية مشكلة و/أو إنجاز مهامت مركبة بتوظيف 
احتفاظ،  والطرح دون  باالحتفاظ  الجمع  إجراء عمليتي  والتمكن من  إىل 99   0 األعداد من  مكتسباته يف 
وتقدير وقياس األطوال والكتل والزمن باستعامل وحدات غري اعتيادية، وتحديد مواقع األشياء بالنسبة له 
وبالنسبة لبعضها، وتعرف الخط املستقيم واملربع واملستطيل واملثلث ورسم أشكال عىل الرتبيعات، وتنظيم 
بيانات يف جداول مبدخلني ؛ وذلك من أجل التفاعل اإليجايب مع املحيط والعمل وفق مبادئ وقيم املنطق 

والتفكري الرياضيايت.

الثانـي االبـتـدائـي

يكون املتعلم/املتعلمة يف نهاية السنة الثانية، وأمام وضعيات مرتبطة بحياته اليومية، وباتباع خطوات 
مناسبة من النهج الرياضيايت ونهج التقيص، قادرا عىل حل وضعية مشكلة و/أو إنجاز مهامت مركبة بتوظيف 
مكتسباته يف األعداد من 0 إىل 999 والتمكن من إجراء عمليتي الجمع باالحتفاظ والطرح دون احتفاظ 
الخط  وتعرف  اعتيادية،  وحدات  باستعامل  عة  والسَّ والزمن  والكتل  األطوال  وقياس  وتقدير  وباالحتفاظ، 
املستقيم والقطعة املستقيمة واملربع واملستطيل واملثلث قائم الزاوية ورسم أشكال عىل الرتبيعات، وتنظيم 
بيانات يف جداول مبدخلني ؛ وذلك من أجل التفاعل اإليجايب مع املحيط والعمل وفق مبادئ وقيم املنطق 

والتفكري الرياضيايت.

3.3.1 - األسس النظرية واملنهجية لتدريس الرياضيات 
تستند املامرسة البيداغوجية لتدريس الرياضيات إىل خلفيات نظرية ديدكتيكية وأسس ومبادئ منهجية.

 نظرية الوضعيات الديدكتيكية 

يستند تصورنا لعملية بناء واكتساب املعرفة مبفهومها الواسع (الكفايات : املعارف واملهارات والقدرات...) يف الوسط املدريس إىل نظرية 
الوضعيات الديدكتيكية كنموذج يوجه اختيار وتدبري وضعيات تعليمية –تعلمية بطريقة متكن املتعلم/املتعلمة من بناء معارفه الرياضياتية 
الجديدة باالرتكاز أساسا عىل نشاطه الذايت. ويلعب مفهوم الوضعيات الديدكتيكية واملتغريات املرتبطة بها يف نظرية الوضعيات الديدكتيكية 
دورا أساسيا ومركزيا فيام يخص اختيار الوضعيات – املسائل وتدبريها يف بناء تعلامت املتعلمني واملتعلامت، أو فيام يخص تحليل مختلف 

حلول وإجابات املتعلم واملتعلمة وكيفيات التعامل معها، وأن حل الوضعية – املسألة هو منطلق ومنتهى هذا التعلم.
اعتمد « ݣي بروسو » Guy Brousseau » (1986) » النظريات البنائية كخلفية مرجعية لبناء املعرفة الرياضياتية، فأسس من أجل ذلك 
« نظرية الوضعيات الديدكتيكية» التي تأخذ بعني االعتبار مميزات وخصوصيات الوسط املدريس، وتأخذ كموضوع للدراسة جميع الرشوط 
التي تفيض إىل حدوث سلوكات ومواقف بخصوص بناء املعرفة، وهذا االختيار مبني عىل فرضية مفادها أن املتعلم/املتعلمة تكون له معارف 

ومتثالت قبلية يجندها خالل فعل التعلم من أجل حل للوضعية – املسألة التي تكون فيها املعرفة السابقة غري كافية أو غري مالمئة.
ونقدم فيام ييل بعض املفاهيم األساسية املرتبطة « بنظرية الوضعيات الديدكتيكية ». 

املفاهيم األساسية يف نظرية الوضعيات الديدكتيكية (6) :

Situation didactique : الوضعية الديدكتيكية •

ال ميكن اعتبار أي وضعية يف الوسط املدريس يراد من خاللها اكتساب املعرفة بوضعية محايدة، بل وضعية تتميز بوجود إرادة أو قصد 
إلحداث التعلم لدى املتعلم/املتعلمة أو مجموعة من املتعلمني واملتعلامت، وتسمى هذه الوضعية بالوضعية الديدكتيكية، وهي مجموعة 
الرشوط والعالقات التفاعلية التي تربط بني املتعلم/املتعلمة واملحيط الذي يعيش فيه والوسط املدريس الذي يضم األستاذ/األستاذة واملعرفة 

املراد اكتسابها.

وتتميز الوضعية الديدكتيكية بكونها وضعية–مسألة يراد منها إيجاد حل لها يف إطار « التعاقد الديدكتييك » املنظم للعالقة بني املتعلم/
وللوضعية  ضمنيا.  أو  التعاقد رصيحا  هذا  يكون  أن  املمكن  ومن  منهام.  واحد  كل  مسؤوليات  يحدد  والذي  واألستاذ/األستاذة  املتعلمة 

الديدكتيكية مكونان اثنان هام : الوضعية – املسألة، والتعاقد الديدكتييك.

 Situation-Problème : الوضعية-املسألة •

هي عبارة عن مشكلة مكونة من نص أو نص وصورة (أو رسم) تتضمن معطيات يف سياق معني، وتطرح نوعا من التحدي، مصحوبة 
بسؤال محري ال ميلك املتعلم/املتعلمة حال جاهزا له وال تصورا مسبقا عنه مام يحفزه عىل البحث والتقيص من خالل عمليات معينة للتوصل 

إىل الحل املطلوب.
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1200 عن منزلني. حدد موقع هذه املدرسة. m مثال : نريد بناء مدرسة يف مكان يبعد مبسافة

وتتوخى الوضعية-املسألة تحقيق العديد من املقاصد أهمها : 

للفصل وبالتفاعل  البعد االجتامعي  التعلم سريورة داخلية، تيرس بفعل  باعتبار أن  الخاصة  لبناء معرفته  املتعلم/املتعلمة  - استدراج 
واملواجهة البناءة مع األقران إىل :

- تنمية روح التواصل والتعاون بني األقران إليجاد حل ملشكلة ما.

- زرع الثقة يف نفس املتعلم/املتعلمة، وتنمية روح االستقالل الذايت واملبادرة وتحمل املسؤولية.

- تذوق الحجة، وإعطاء الدليل، والتساؤل، وخلق الحس النقدي، والتفكري يف األخطاء، وتطوير التمثالت الشخصية.

- تحطيم الحواجز النفسية للمتعلمني واملتعلامت وتعويدهم عىل مواجهة القضايا واملشاكل، وطرح األفكار ووجهات النظر ومقارنتها 
فيام بينهم.

- تقوية الفكر لدى املتعلم/املتعلمة بالبحث والتقيص والتنقيب من أجل التقرب إىل ظروف البحث العلمي (تلمس، توثيق، مالحظات...).

- إدراك املتعلم/املتعلمة لنسبية املعرفة وقابليتها للتطوير والتجديد والتوليف والرتكيب.

غري أن هناك مجموعة من الرشوط واملواصفات البد من توافرها يف الوضعية – املسألة، ونذكر منها خمس مميزات أساسية :

- قدرة املتعلم/املتعلمة عىل فهم معطيات الوضعية – املسألة واالنخراط يف حلها بتوظيف مكتسباته القبلية ؛

- تقديم الوضعية-املسألة يف حقل مفاهيمي يتضمن التعلامت املراد اكتسابها ؛

- املكتسبات القبلية للمتعلم/املتعلمة تظل غري كافية لحل الوضعية- املسألة ؛

- تعترب املعرفة موضوع التعلم األداة األكرث مالمئة للتوصل إىل الحل ؛

- إعادة صياغة السؤال املطروح يف الوضعية- املسالة يف أكرث من سياق : السياق العددي، السياق الهنديس،... إلخ.

Analyse a priori d’une situation-problème التحليل القبيل لوضعية-املسألة •

تلك  إجراء  عىل  املدرسني  ملساعدة  التساؤالت  من  مجموعة  نقدم  الوضعيات–املسائل  وتدبري  وتحليل  اختيار  عمليات  ألهمية  نظرا 
العمليات بنجاح بالنسبة ملفهوم رياضيايت معني، وهي كالتايل :

§ الجانب االبستمولوجي 

- تاريخيا، ما املسائل التي أدت إىل بناء املفهوم ؟

- ما دور هذا املفهوم يف مواد أخرى كالنشاط العلمي ؟

- ما دور هذا املفهوم يف الحياة اليومية ؟

§ النقل والتحويل الديدكتييك املعتمد يف تقديم املفهوم

- ما هي الفرتة الزمنية أو املستوى الدرايس الذي سيقدم فيه هذا املفهوم خالل الربنامج الدرايس ؟

- ما هي الطريقة التي متت بها معالجة املفهوم يف الكتب املدرسية ؟

§ تصورات أو متثالت املتعلمني واملتعلامت القبلية للمفهوم

- دراسة أخطاء املتعلمني واملتعلامت املرتبطة بهذا املفهوم.
- ما هي املعوقات التي يجب أن يتخطاها املتعلم/املتعلمة الكتساب هذا املفهوم ؟

- ما هي متثالت املتعلم/املتعلمة بخصوص هذا املفهوم قبل عملية تعلمه ؟

§ التمثالت املراد اكتسابها يف نهاية العملية التعليمية-التعلمية

- ما هي أنواع التعلامت التي سيتوصل إليها املتعلم/املتعلمة بخصوص املفهوم ؟
- ما هي السلوكات املمكن مالحظتها والتي تبني أن املتعلم/املتعلمة اكتسب فعال هذا املفهوم ؟

§ التحليل القبيل للوضعية-املسألة

- ما هو العمل الذي سيقوم به املتعلم/املتعلمة ؟
- هل بإمكان املتعلمني واملتعلامت االنخراط يف سريورة الحل ؟

- هل بإمكان املتعلمني واملتعلامت توظيف متثالتهم القبلية حتى وإن كانت غري كافية ؟
- ما هي املعايري التي ستمكن املتعلم/املتعلمة من معرفة مدى صالحية وصحة الجواب املقرتح ؟

- هل املفهوم املراد إدراجه هو فعال أداة رضورية لحل الوضعية-املسألة ؟
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التعلامت  الديدكتيكية وضبط خصوصياتها إلحداث  املتغريات  تحديد  األستاذ/األستاذة يف  إفادة  األسئلة  تلك  شأن  من  إن  مالحظـة : 
املستهدفة، ويف اختيار التدبري املالئم للقسم عن طريق طرح مجموعة من التساؤالت كالتايل : هل يتم البحث عن حل الوضعية-املسألة يف 
مجموعات ؟ إذا كان األمر كذلك، فكيف يتم تكوينها ؟ وما هي التعليامت التي يجب إعطاؤها للمتعلمنب واملتعلامت ؟ وما دور األستاذ/

األستاذة أثناء فرتات البحث عن الحل ؟ أو عند حصول تعرثات عند املتعلمني واملتعلامت ؟ وما هي الوضعيات الديدكتيكية املوالية ؟
أو  القبلية ويحصل عن ذلك مالءمتها  يوظف معارفه  بحيث  املقرتحة  الوضعية-املسألة  التفاعل مع  املتعلم/املتعلمة من  يتمكن  قد 

توسيعها أو التخيل عنها، واألستاذ/األستاذة بدوره يكون قد توفق يف اختيار الوضعية و أحسن تدبريها.
ويتمظهر مفهوم « التعاقد الديدكتيتي » عندما تكون هناك إخفاقات يف العملية التعليمية فمثال يف « الوضعية-الديدتكتيكية » : 

« كل سؤال يطرحه األستاذ/األستاذة البد له من جواب » هذا النوع من التعاقد غري املرصح به ميكن أن يحدث ظواهر من 
النوع اآليت : « عدد تالميذ مدرسة 300 تلميذ، نصف هذا العدد إناث. فام عدد أساتذة هذه املدرسة ؟ ». من املحتمل جدا أن يقوم 

املتعلمون واملتعلامت بتقديم حلول لهذه الوضعية-املسألة رغم كون معطياتها ال تسمح بإيجاد هذا الحل.

variables d’une situation didactique متغريات الوضعية الديدكتيكية •

يكون لبعض عنارص الوضعية الديدكتيكية تأثري عىل إجابات املتعلمني واملتعلامت وعىل منهجياتهم وطرقهم يف حل الوضعية-املسألة 
املقرتحة، منها مثال : 

- خصوصيات معطيات الوضعية-املسألة ؛
- طبيعة األدوات املتوفرة لحلها ؛

- طبيعة السؤال (مفتوح أو مغلق) ؛
- الخصوصيات االجتامعية و الثقافية للمتعلمني ؛

- عدد املتعلمني واملتعلامت بالقسم ؛
- سياق أو إطار الوضعية...

منها  ونذكر  التعلمية.  التعليمية-  العملية  تدبير  على مسار  التأثير  في  أهميتها  درجة  بحسب  المتغيرات  بين هذه  التمييز  ويمكن 
« المتغيرات المفيدة » و« متغيرات التحكم » و« المتغيرات الديدكتيكية »

§ الـمتغيـرات الـمفيدة 
هي املتغريات التي لها تأثري عىل املواقف، وتنتج بحسب طبيعتها تغيريات وانعكاسات عىل املواقف، وعىل مستوى األساليب املتبعة يف 
تدبري الوضعية – املسألة من لدن األستاذ/األستاذة، أو اقرتاح حل لها من لدن املتعلم/املتعلمة (مثال عدد املتعلمني واملتعلامت يف القسم – 

الجنس - املستوى السوسيو-ثقايف للمتعلمني, سياق النشاط -املجال املعريف -معطيات وضعية - مسألة... إلخ).
§ متـغيـرات التـحـكـم

قيمتها،  بالتغيري من  وذلك  واملتعلامت  املتعلمني  تفكري  مواقف وطرائق  للتأثري عىل  األستاذ/األستاذة  لدن  توظيفها من  التي ميكن  هي 
فمثال : عند حساب الفرق بني عددين طبيعيني، ميكن للمتعلم أن ينجز بسهولة 32 – 94 لكنه يجد صعوبة عندما يريد أن ينجز 47 – 92، 
فطبيعة األعداد حيث الطرح باحتفاظ أو بدونه ميثل متغرياً ديدكتيكياً ميكن أن يكون له تأثري عىل نجاح املتعلم/املتعلمة أو عدمه يف إنجاز 

العملية املطلوبة.
§ الـمتغيـرات الديدكـتيكيـة 

وهي متغريات التحكم التي تحدث تغيريا نوعيا يف أساليب تفكري املتعلم/املتعلمة ويف طريقة التعليم التي يختارها األستاذ/األستاذة، كام 
أنها تستعمل أداة لرشح وتأويل نتيجة العملية التعليمية-التعلمية، ومتكن من مالءمة وضبط تحسني التعلم.

املستوى  أو  الجنس  أو  الوسط  متغري  أن  نجد  التحكم«، وهكذا  « متغريات  كلها  ليست  املفيدة »  « املتغريات  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
السوسيو-ثقايف هي « متغريات مفيدة » لكن األستاذ)ة( ال ميكنه التحكم فيها بحيث ال ميكنه تغيري قيمتها رغم أنها ميكن أن تؤثر عىل طرائق 

وأساليب تفكري املتعلمني واملتعلامت، كام أن « متغريات التحكم » ليست كلها بالرضورة ديدكتيكية.
وفيام ييل بعض األمثلة للمتغريات الديدكتيكية التي تم استحضارها خالل تصور و بناء األنشطة املقرتحة يف كراسة املتعلم/املتعلمة :

- عدد الحلول املمكنة يف الوضعية الديدكتيكية املقرتحة : هل تقبل حال وحيدا أو عدة حلول (وضعية مفتوحة أو مغلقة)، و هو ما يؤثر 
عىل أساليب تفكري املتعلمني واملتعلامت.

- دور املفهوم الرياضيايت يف الوضعية-املسألة : هل يتم بناء املفهوم باعتباره أداة لحل الوضعية-املسألة أم موضوعا للدرس يف نشاط 
يسمح بصياغة و ترييض املفهوم.

 Champ conceptuel الحقل املفاهيمي •
الحقل املفاهيمي هو فضاء ملجموعة مسائل أو وضعيات-مسائل يرتتب عن معالجتها توظيف مفاهيم وأساليب متنوعة وقوية االرتباط 
الرضب  ميثل  املشرتكة، كام  املسائل  من  بفئة  والتصالهام  كمفهومني  الرتباطهام  مفاهيميا،  يشكالن حقال  والطرح  الجمع  مثال  بينها.  فيام 

والقسمة حقال مفاهيميا آخر.
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 سريورة تدبري التعلامت وفق نظرية الوضعيات الديدكتيكية 
إن سريورة حصول التعلامت من خالل »نظرية الوضعيات الديدكتيكية « تتمثل يف مجموعة وضعيات يتفاعل فيها املتعلم/املتعلمة 
مع الوضعية-املسألة املقدمة حيث ينتقل من وضعية الفعل إىل وضعية الصياغة ثم إىل وضعية املصادقة فوضعية املأسسة ووضعية إعادة 

االستثامر وفقا للتسلسل التايل :
Situation d’action : وضعية الفعل •

هي املرحلة التي يتم فيها وضع املتعلم/املتعلمة أمام وضعية- مسألة يراد منه إيجاد حل لها، حيث ميكن تلمس هذا الحل من خالل 
متثالته وأفعاله واختياراته ومعارفه الشخصية التي يوظفها كأدوات يف بحثه عن إيجاد حل لتلك الوضعية- املسألة دون تدخالت األستاذ/

األستاذة.
وأثناء وضعية الفعل هاته يقع حوار جديل ما بني املتعلم/املتعلمة والوضعية- املسألة، حيث تسمح له هذه الجدلية ببناء منوذج ضمني 

غري مرصح به.
 Situation de formulation : وضعية الصياغة •

هي الوضعية التي يشعر فيها املتعلم/املتعلمة برضورة تقديم صياغة رصيحة للنموذج الضمني الذي توصل إليه يف وضعية الفعل. 
ينشأ عن غموض  تتكون من متعلم/متعلمة مراسل(ة) متعلم/متعلمة مستقبل(ة) ورسالة، وقد  تواصلية  الوضعية وضعية  وتعترب هذه 
الرسالة رضورة مراجعة (أو تعديل) صياغة مضمونها للحصول عىل منوذج مرصح به مصاغ بواسطة مصطلحات ورموز وقواعد جديدة متفق 

عليها.
 Situation de validation : وضعية املصادقة •

هي الوضعية التي يدافع فيها املتعلم/املتعلمة عن مصداقية النموذج الذي توصل إليه يف الوضعيتني السابقتني، وتتميز هذه الوضعية 
بتنظيم مناقشة يحاول فيها املتعلم/املتعلمة إقناع زمالئه بصحة منوذجه مستندا إىل تربيرات واستدالالت يتم صقلها وتدقيقها بفعل املناقشة 

داخل القسم.
Situation d’institutionnalisation : وضعية املأسسة •

الرياضياتية بصفة عامة،  املفاهيم  بنيت فيه وتأطريها ضمن منظومة  الذي  السياق  املعرفة من  التي ترمي إىل تجريد  الوضعية  هي 
واملدرسية بصفة خاصة، لينتقل املفهوم إىل أداة واألداة إىل مفهوم. وتتميز هذه الوضعية مبا ييل :

- طبيعة تدخل األستاذ/األستاذة لضبط املصطلحات والرموز والتعابري الرياضياتية.
- جعل املفاهيم الرياضياتية التي تم بنائها غري ذاتية (ليست خاصة مبتعلم(ة) واحد(ة) أو مجموعة من املتعلمني واملتعلامت).

- جعل املفاهيم الرياضياتية مجردة عن الوضعيات-املسائل التي بنيت بها.
- اعرتاف األستاذ/األستاذة واملتعلم/املتعلمة بأن مفهوما رياضياتيا ما كان يف فرتة زمنية معينة موضوع دراسة.

Situation de réinvestissement : وضعية إعادة االستثامر •
هي الوضعية التي تهدف إىل إعادة استخدام املعلومات املكتسبة من أجل حل متارين ومسائل جديدة يف وضعيات وسياقات مختلفة 

باعتبارها أنشطة لرتكيز املعارف التي تم بناؤها.
وتيسريا لتدبري هذه الوضعيات عىل الوجه األكمل نربز دور كل من املتعلم/املتعلمة واألستاذ/األستاذة يف عالقتهام باملعرفة موضوع 

التعاقد الديدكتييك بينهام.

 التـعـاقـد الديـدكتـيـكـي
يعرف « ݣي بروسو » « Guy Brousseau » التعاقد الديدكتييك بأنه تعاقد يحدد التزامات األستاذ/األستاذة واملتعلم/املتعلمة بخصوص التعلم، 
فإذا حصل التعلم يكون كل من الطرفني قد أوىف بالتزاماته، فقد يتمكن املتعلم/املتعلمة من التفاعل مع الوضعية-املسألة املقرتحة بحيث يوظف 
معارفه القبلية ويحصل عن ذلك مالءمتها أو توسيعها أو التخيل عنها واألستاذ/األستاذة بدوره يكون قد توفق يف اختيار الوضعية وأحسن تدبريها.

ويتمظهر مفهوم « التعاقد الديدكتييك » عندما تكون هناك إخفاقات يف العملية التعلمية فمثال : « يف الوضعية-الديدكتية » : « كل 
سؤال يطرحه األستاذ/األستاذة البد له من جواب » هذا النوع من التعاقد غري املرصح به ميكن أن يحدث ظواهر من النوع اآليت : عدد 
متعلمي مدرسة 300 متعلم ومتعلمة، ونصف عدد املتعلمني إناث، فام عدد أساتذة هذه املدرسة ؟ من املحتمل جدا أن يقوم املتعلمون/

املتعلامت بتقديم حلول لهذه الوضعية-املسألة رغم كون معطياتها ال تسمح بإيجاد الحل.

• أدوار المتعلم/المتعلمة واألستاذ/األستاذة في عالقتهما بالمعرفة الرياضياتية :

• دور المتعلم/المتعلمة :

§ في وضعية الفعل :
- ينخرط في حل الوضعية-المسألة ويتخذ قرارات في صورة فعل غير مصرح به.

- يصحح ويقوم هذا الفعل باستجالء آثار قراراته في حل الوضعية-المسألة.
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- يوظف معارفه الشخصية ومكتسباته السابقة كأدوات لحل الوضعية-المسألة.
- ينتج معرفة ذاتية (خاصة به) بدالالت ومعان لها عالقة بسياق الوضعية-المسألة.

§ في وضعية الصياغة :

- يتواصل مع أقرانه لتبليغهم الكيفية أو الطريقة التي أوصلته إلى الحل.
- يوظف خالل هذا التواصل لغة ورموزا وصيغا متفقا عليها.

§ في وضعية المصادقة :

- يناقش مع زمالئه مدى مصداقية الحل المتوصل إليه.
- يوظف خالل المناقشة معارفه من أجل التبرير واإلثبات واإلقناع.

§ في وضعية المأسسة :

- يتوصل إلى تجريد المعرفة من السياق الذي بنيت به.
- يتوصل إلى المعرفة كمفاهيم رياضياتية (تعاريف، مصطلحات، رموز، خاصيات...) كانت موضوع درس في فترة زمنية معينة.

§ في وضعية إعادة االستثمار :

- يوظف المعرفة المكتسبة ويعيد استثمارها في حل مسائل جديدة ذات سياقات أخرى.

- يتعرف مجموعة من التقنيات المرتبطة بتوظيف تلك المعرفة.

• دور األستاذ واألستاذة :

يف ضوء العالقة بني املعرفة واملتعلم/املتعلمة يقترص دور األستاذ/األستاذة خالل وضعيات الفعل والصياغة واملصادقة عىل ما ييل :

- يختار الوضعية- املسألة املناسبة للمستوى املعريف للمتعلمني.

- ينظم العمل داخل القسم يف شكل جامعي أو فردي أو يف مجموعات.

- يوضح التعليامت املرتبطة بالوضعية- املسألة ليبني للمتعلمني ما هو مطلوب منهم.

- يحث املتعلمني واملتعلامت عىل إيجاد حل وضعية- املسألة بأساليبهم وطرقهم الخاصة.

- يشجع املتعلمني واملتعلامت عىل عرض حلولهم ونتائج أعاملهم، حتى ولو مل تكن مصاغة بشكل جيد.

- ينظم النقاش الجامعي حول الحلول التي توصل إليها املتعلمون واملتعلامت من أجل صياغتها بأساليبهم الخاصة.

أما يف وضعيتي املأسسة وإعادة االستثامر فإن دور األستاذ/األستاذة يعترب متميزا وأساسيا حيث :

- يربط حلول املتعلمني واملتعلامت ونتائج أعاملهم يف عالقتها باملعرفة املراد اكتسابها.
- يوحد حلول املتعلمني واملتعلامت من أجل قيادتهم إىل الحل املرغوب فيه وتقديم املعرفة الجديدة يف شكل (تعاريف، خاصيات، 

مصطلحات، رموز...). 

• دور المعرفة وتمظهراتها :

§ يف وضعيات الفعل والصياغة واملصادقة

تكون املعرفة املراد بناؤها مرتبطة بالسياق الذي أدرجت فيه حيث تأخذ داللة ومعنى خاصني داخل ذلك السياق، فهي تبدو خالل 
وضعيتي الفعل والصياغة كأداة ضمنية. وأثناء وضعيتي الصياغة واملصادقة يتم الترصيح بها وصياغتها والتأكد من صحتها.

§ يف وضعية إعادة االستثامر

تقدم املعرفة املكتسبة يف صورة تطبيقات جديدة ويف سياقات مختلفة غري السياق الذي بنيت فيه.

مـالحـظـات :
1 - يجب عدم اإلرساع يف « مأسسة التعلم » تفاديا لتقديم املفاهيم الرياضياتية خارج إطار تدبري الوضعيات-املسائل اليشء الذي قد 

يعيق حصول التعلامت وعدم القدرة عىل إعادة االستثامر.

2 - نظرا لكون املعرفة خالل الوضعيات الثالث (الفعل، الصياغة، املصادقة) تكتيس طابعا ذاتيا ناتجا عن محاوالت املتعلم/املتعلمة 
املوفقة وغري املوفقة، فإن وضعية املأسسة متكننا من تجاوز الطابع الذايت للمتعلم/املتعلمة املرتبط ببناء املعرفة.

3 - لقد تم تقديم الوضعيات األربع السابقة يف ترتيب وتسلسل زمني قصد توضيح أدواتها وأدوارها يف بناء املعرفة الرياضياتية داخل 
األقسام، إال أن املامرسة أبانت أن تدبريها يجب أن يتم يف تفاعل دينامي فيام بينها يفيض إىل بناء املعرفة املستهدفة.

وميكن تلخيص دور كل من األستاذ/األستاذة واملتعلم/املتعلمة خالل كل وضعية يف الجدول التايل : 
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دور املتعلم/املتعلمةدور األستاذ واألستاذةالـوضـعـيـة

الـتـفـويـض
(Dévolution)

وإثارة •  الحصة  من  بالهدف  واملتعلامت  املتعلمني  إخبار 
البحث.  يف  االنخراط  برضورة  يحسون  لجعلهم  فضولهم 
وتنظيم العمل داخل الفصل، إما بشكل جامعي أو فردي 

حسب طبيعة النشاط املقرتح ليتحكم يف إدارته.

اإلحساس باملشكلة.• 
للدخول يف •  الوضعية-املسألة ويستعد  يتبنى 

سريورة البحث.

الفعـل والتجـريـب 
أو البـحـث األويل

(Action)

يعترب دور األستاذ/األستاذة يف هذه املرحلة حاسام إذ يجب • 
عليه أن يحتاط لألمر ويعد له ما يكفي من املرونة والخربة، 
ويكون عىل استعداد ألن يواجه أكرب عدد من االحتامالت 

وإال أفلت زمام الدرس من يده.
أثناء •  واملتعلامت  للمتعلمنب  مساعدة  أية  تقديم  يتجنب 

تدخله  أن  له  تبني  إذا  إال  األولية،  وتلمساتهم  محاوالتهم 
أمر رضوري، ويجب أن ال يتعدى تدخله تقديم منهجيات 

(أوريستيكية) تساعد عىل البحث واالكتشاف.

فهو •  ومحوري  رئييس  املتعلم/املتعلمة  دور 
مستعمال  املعطيات  ويعالج  وينظم  يحلل 
فرضيات  لينتج  املكتسبة  ومهاراته  معارفه 

ومضنونات.

الـصـيـاغـة
(Formulation)

يقترص عمله عىل مراقبة أعامل املتعلمني واملتعلامت وتتبع • 
سريهم وتقدمهم يف البحث.

يقبل الصيغ والتعابري التي يستعملها املتعلمون واملتعلامت • 
ويشجعهم عىل تدقيقها.

التي ستسمح •  العمليات  من  مجموعة  ينجز 
له بالحكم عىل مدى صدق وصحة القضية، 
االختبارات  من  مجموعة  بإجراء  وذلك 
املنطقية والتجريبية، حتى يتم الوقوف عىل 

الفرضيات التي ينبغي االحتفاظ بها.

املصادقة أو االستنتاج 
والتـبـريــر
(Validation)

يشجع املتعلمني واملتعلامت عىل عرض نتائجهم، مصحوبة • 
مصاغة  تكن  مل  ولو  حتى  واملناسبة  الرضورية  بالتربيرات 

بشكل جيد.
ينظم النقاش حول الحلول بهدف قيادتهم إىل الحل املالئم. • 

ودوره هنا تنظيمي باألساس، إذ ال يجب أن يبدي رأيا ميكن 
أن يؤثر عىل اختيارات املتعلمني واملتعلامت وأحكامهم.

تأويل وتركيب النتائج واملعطيات التي أسفرت • 
عنها التجارب السابقة، وسواء كانت الفرضية 
كلتا  يف  يعترب  األمر  فإن  خاطئة  أو  صائبة 
بيداغوجية،  قيمة  ذا  معرفيا  نشاطا  الحالتني 
إذ ليس من الرضوري أن يتم التوصل دامئا إىل 
نفيها  ألن  وفرضيات،  معارف  وإثبات  تأكيد 
يقدم أيضا خدمة وفائدة تتجىل يف استبعاد 

وإقصاء العنارص املعرفية.

الـمـأسـسـة
(Institutionnalisation)

ومجانستها، •  املعارف  بتوحيد  األستاذ/األستاذة  فيها  يقوم 
ويحدد االصطالحات وما ينبغي االحتفاظ به وبأي شكل.

يقوم املتعلمون واملتعلامت بتعاون مع أستاذهم/ • 
أستاذتهم باستخراج املفاهيم التي تم بناؤها.

4.3.1. األسس والمبادئ الموجهة لإلطار المنهجي للرياضيات 

¨ النهج الرياضياتي 

ينتظم اإلطار املنهجي العام للرياضيات وفق مجموعة من األسس واملبادئ تعترب مبثابة ثوابت واختيارات تربوية تشكل خلفية نظرية 
ومحددات منهجية للمامرسات البيداغوجية داخل القسم، والتي تظهر بشكل جيل يف اإلجراءات والرتتيبات والتدخالت التي ميارسها األستاذ/

األستاذة لقيادة املتعلم/املتعلمة من أجل تنمية وتطوير كفاياته يف العد والحساب ويف الهندسة والقياس وتنظيم البيانات وحل املسائل.

ويف مقدمة األسس واملحددات املنهجية، اعتامد الرياضيات أساسا عىل النهج الرياضيايت املتمحور حول حل املسائل، حيث تعد الوضعية-
املشكلة حافزا للتعلم ومنطلقا لبناء املعرفة الرياضياتية ومجاال الستثامرها وإغنائها. وليك تكون الوضعية املشكلة ذات معنى وداللة يجب 
الرياضياتية (مفاهيم، طرق  التي سيتم من خالل حلها بناء وإرساء املكتسبات  أن يرتكز تصميمها عىل اختيار الوضعية-املسألة املناسبة 
وتقنيات)، إذ ينبغي أال تكون أنشطة سهلة مبتذلة وال صعبة التجاوز، بل أداة لتنشيط ميكانيزمات التعلم الذايت، ووسيلة الثارة الحوافز 

الداخلية للمتعلم/املتعلمة.

وتقدم الوضعية-املسألة عادة من خالل متثيلها مبوقف مشخص أو صورة أو رسم أو نص لغوي، أو عرب بعض هذه العنارص أو جميعها، 
عىل أساس أن تكون هذه التمثيالت جميعها وظيفية وضمن سياق معني، وأن تراعي الخصائص النفسية واالجتامعية للمتعلم/املتعلمة وأن 

تكون مستمدة، كلام أمكن ذلك، من واقعه املعيش.

إن نجاح املتعلم/املتعلمة يف حل الوضعية-املسألة أمر مرتبط مبدى توفق األستاذ/األستاذة يف حسن اختيارها ومتريرها، ومبدى قدرة 
املتعلم/املتعلمة عىل استثامر معارفه ومهاراته الرياضياتية.
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وليك تحقق الوضعية املشكلة األهداف الرتبوية والتعلمية املنشودة منها، ينبغي عىل األستاذ/األستاذة ان يعمل بالتوجيهات اآلتية :

• اختيار مسائل مناسبة ويف متناول املتعلم/املتعلمة، اعتامدا عىل متثالته وباستحضار املفاهيم واملهارات الرياضياتية الواجب اكتسابها وتعبئتها ؛
• تقديم التعليامت املساعدة عىل الفهم، ومد املتعلم/املتعلمة مبختلف الدعامات الديدكتيكية امليرسة ؛

• تنظيم العمل داخل القسم،إما بشكل فردي أويف مجموعات، حسب ما متليه الوضعية-املسألة املقرتحة ؛
• اجتناب تقديم املساعدة إال لرضورة قصوى تستدعي ذلك ؛

• تشجيع املتعلم/املتعلمة عىل حل املسائل وعرض نتائج عمله والتحقق من صحتها ومناقشتها مع زمالئه،
• تنظيم املناقشة وتيسري تقاسم الحلول وتنويع االختيارات واالسرتاتيجيات،

• تقبل األخطاء خالل االشتغال عىل الوضعيات-املسائل، باعتبار أن الخطأ يندرج ضمن سريورة التعلم بل ويالزمها، لذلك فالعمل عىل 
تحليله واستثامره أمر رضوري لتطوير املامرسات التعليمية لألستاذ (ة) سواء تعلق األمر باختيار أساليب التعليم املناسبة، أو بتحديد أساليب 
املتعلم/املتعلمةأثناء  يسلكها  التي  االسرتاتيجيات  الكشف عن  دور يف  يلعبه من  ما  والدعم،عالوة عىل  واملعالجة  التقويم  واسرتاتيجيات 

بحثه(ا) عن حل الوضعية املشكلة ؛
البيداغوجية وتعديلها، مبا يجعلها  الرياضياتية وألشكال تقدميها، والحرص عىل تحليل مامرساته  الذايت ملعارفه  التطوير  العمل عىل   •

تستجيب لحاجات جميع املتعلامت و املتعلمني مبن فيهم ذوي االحتياجات الخاصة.
كام ينبغي أن تسمح الوضعية-املسألة للمتعلم/املتعلمة يف إطار نهج التقيص ب :

• القراءة وتنظيم وتأويل املعلومة ؛
• القيام بأبحاث ومحاوالت إليجاد حلول ؛

• صياغة تخمينات أو فرضيات ؛
• تطبيق طرق أو تقنيات وصياغة استدالل أو برهنة ؛

• التحقق من النتائج ؛
• صياغة أجوبه وعرضها (7).

¨ المبادئ الموجهة لإلطار المنهجي للرياضيات 

ومراعاة  مبادىء،  عدة  استحضار  تقتيض  بالكفايات،  املقاربة  وفق  فيها،  والتحكم  مفاهيمها  وبناء  الرياضيات  وتعلم  تعليم  سريورة  إن 
مجموعة من املبادئ الديدكتيكية األساسية، منها ما هو مرتبط باملادة املعرفية ومنها ما هو مرتبط باملتعلم/املتعلمة واألستاذ/األستاذة. وميكن 

إجاملها فيام ييل.

• مبدأ التدرج واالستمرارية : بناء املفاهيم الرياضياتية سريورة مستمرة، لذا من املفروض إكسابها بشكل تدريجي ومنهجي، وتكرار 
استعاملها يف فرص متنوعة، كام أن إدراك املتعلم/املتعلمة لهذه املفاهيم يأخذ بعدا أعمق من سنة إىل أخرى، لذا من املهم أن يكتسب 

املتعلم/املتعلمة هذه املفاهيم بصورة لولبية حلزونية ؛ مبعنى أنها تتوسع وتتطور أكرث فأكرث بشكل مستمر ومن مرحلة ألخرى.

• مبدأ االنطالق من املحسوس إىل املجرد : يعيش األطفال عموما يف عامل محسوس، ومادة الرياضيات هي أول لقاء لهم مع العامل املجرد، 
وبالتايل فاألستاذ/األستاذة مطالب باالنطالق من املعرفة الحسية املبنية عىل الحواس وصوال إىل الفهم ؛ أي الفهم املجرد.

• مبدأ الرتكيز عىل بناء املفهوم الرياضيايت : يستدعي بناء املفاهيم الرياضياتية مراعاة التدرج واالستمرارية داخل نفس املستوى وعرب 
يتم  فبناؤها  الرياضيايت ؛  املفهوم  وتطور  للمتعلم/املتعلمة  السيكومنائية  الخصائص  أساسيني :  تبعا ملعطيني  املوالية،  الدراسية  املستويات 
التجريد  املجرد.ويستند  الرتتيب)، وصوال إىل  املقارنة،  التصنيف،  الفرز،  املالحظة،  املناولة،  (االكتشاف،  امللموس  أو  انطالقا من املحسوس 
والوسائل  التقنيات  وتوظيف  استخدام  يستدعي  لديه، كام  التفكري  ومهارات  للمتعلم/املتعلمة  املعرفية  والقدرات  العقلية  العمليات  إىل 
واملعينات البيداغوجية املناسبة لتعلم الرياضيات،وإقدار املتعلامت واملتعلمني عىل ضبط املفاهيم الرياضياتية والتحكم يف تقنياتها، يتطلب 
من األستاذ/األستاذة أن يكون متحكام يف ديدكتيك الرياضيات، واعيا بتطور املفاهيم الرياضياتية باملدرسة االبتدائية، ملام باالسرتاتيجيات 
وتحسني  وتجديد  تطوير  عىل  قادرا  الرياضيات،  تدريس  وأساليب  طرق  من  متمكنا  والفهم،  التفكري  يف  املتعلم/املتعلمة  يعتمدها  التي 

مامرسته الصفية بالبحث والتكوين الذايت.

• مبدأ استعامل الخطاب الرياضيايت السليم : من املعلوم أن الرياضيات باملدرسة االبتدائية تدرس باللغة العربية، وهذا األمر يقتيض 
الدارج  الخطاب  تجنب  مع  واملتعلمني،  للمتعلامت  واإلدرايك  اللغوي  املستوى  تناسب  سليمة  بلغة  رياضيايت  ترويج خطاب  الحرص عىل 

العامي ؛ وذلك أن التمكن من الرياضيات يتطلب أيضا التمكن من مفاهيمها ولغتها بشكل رياضيايت سليم ودقيق.

• مبدأ التحكم يف العمليات الحسابية عرب اإلكثار من التامرين املتكافئة : تعترب عمليات الجمع، الطرح والرضب والقسمة أساس تعلم 
الرياضيات باملدرسة االبتدائية، وبالتايل فمسألة تدريب املتعلامت واملتعلمني بشكل مستمر، عىل التحكم يف هذه العمليات أمر غاية يف 
األهمية، إما من خالل الحساب الذهني أو اإلنجاز العمودي لها. كام ان اإلكثار من التامرين املتكافئة يساهم بشكل كبري يف متكن املتعلامت 
واملتعلمني من املفاهيم الرياضياتية ويف إنجاز العمليات الحسابية والتحكم فيها ؛ بحيث تعمل هذه التامرين عىل تثبيت وترسيخ التقنيات 

الرياضياتية بشكل قوي لدى جميع املتعلامت واملتعلمني.
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• مبدأ اعتامد الحساب الذهني : عالقة باملبدأ السابق، فالحساب الذهني يكتيس أهمية بيداغوجية بالغة الفائدة، فهو نشاط عقيل 
ووظيفي مندمج ميارس بشكل متكرر وباستمرار، يف ترابط مع دراسة األعداد والعمليات الحسابية، ويتوخى متكني املتعلم/املتعلمة من 
« الطالقة الحسابية» ؛ مبعنى إكساب املتعلم/املتعلمة القدرة عىل اإلجابة بدقة وبرسعة كبرية عىل األسئلة الشفهية والكتابية املرتبطة بالعد 
والحساب، حتى يتسنى له الرفع من درجة تحكمه عرب املستويات الدراسية الالحقة. ويتطلب تطوير املهارة استعامل وسائل ومعينات 

وتقنيات فعالة، من بينها :

- بطاقات األعداد (11 بطاقة : من البطاقة 0 إىل البطاقة 10)، التي ميكن اعتامدها بشكل يومي وملدة قصرية ترتاوح ما بني 3 و5 دقائق، 
يف إنجاز عدد من العمليات املتنوعة : التعرف، الرتتيب، املقارنة، املجاميع الجزئية إىل حدود 9+9 والطرح إىل حدود 9-18، والرضب إىل 

حدود 9x9 (جداول الرضب).

وتكمن أهمية اعتامد تقنية « بطاقات األعداد» يف كونها :

• توفر للمتعلم/املتعلمة املتعة والحافزية التي تجعله ينخرط بكل تلقائية يف أنشطة الحساب الذهني ويتفاعل معها بحامس وبدون ملل ؛

• تنمي فيه روح التحدي واملنافسة عن طريق الرغبة يف تحقيق رسعة إنجاز عالية وبوترية أداء كبرية (إنجاز أكرب عدد من العمليات يف 
أقل وقت ممكن) ؛

• تسمح بتنظيم أنشطة الحساب الذهني يف شكل عمل فردي، أو ثنايئ، أو جامعي، إما يف إطار مجموعات مصغرة أو يف إطار جامعة 
القسم ككل :

• تتيح فرصة التمرن خارج الفصل الدرايس، يف الساحة مع األصدقاء أو يف البيت مع أفراد األرسة واألقارب.

- أوراق الحساب الذهني

أوراق الحساب الذهني الخاصة بالسنة األوىل : تتضمن كل ورقة 30 سؤاال تتعلق بتعرف وفهم وكتابة األعداد.

أوراق الحساب الذهني الخاصة بالسنوات الثانية، الثالثة، الرابعة : كل ورقة حساب تتضمن 30 سؤاال، تخص الجمع إىل حدود 9 – 9، 
والطرح إىل حدود 9 – 18، والرضب إىل حدود x 9 9 حسب التقدم يف التعلامت لكل مستوى درايس. وتكمن أهمية أوراق الحساب يف :

- الوقوف عىل تطور تحكم املتعلمني/املتعلامت يف الحساب الذهني : من خالل نتائج روائز أوراق الحساب الذهني ؛

- قياس مدى تحسن قدرات الحساب الذهني لدى املتعلمة واملتعلم اعتامدا عىل التامرين بواسطة أوراق الحساب.

- التحكم يف الحساب الذهني من خالل تحدي الرسعة.

• مبدأ توظيف املعينات الديداكتيكية : تتجىل أهمية الوسائل التعلمية يف مجال الرياضيات يف كونها تساعد املتعلم/املتعلمة عىل إدراك 
واكتساب املفاهيم املجردة بشكل صحيح، وإمناء املهارات العملية (استخدام الوسائل الهندسية) واقتصاد الجهد والوقت، وتتنوع الوسائل 

التعلمية واملعينات الديدكتيكية حسب وظائف كل واحدة منها :

- كراسة أو كتاب املتعلم/املتعلمة : أداة عملية مشرتكة بني األستاذ/األستاذة واملتعلم/املتعلمة تتميز بالتدرج البيداغوجي يف ترتيب 
األنشطة، وتسمح بإمكانية إعادة استثامرها يف تحليل أخطاء املتعلامت واملتعلمني وتنويع املداخل واملقاربات البيداغوجية ؛ 

- دفرت الدروس : إن توفر املتعلم/املتعلمة عىل الكراسة ال يغني عن رضورة دعمها بدفرت إلنجاز األنشطة اليومية لكونه يسمح بتتبع 
مراحل إنجاز املتعلم/املتعلمة لحل نشاط رياضيايت معني.

• الوسائل التعليمية حسب مكونات الربنامج : من املعلوم أن الرياضيات تتكون من أربعة مجاالت أساس وهي : األنشطة العددية، 
وميكن  واملعينات،  الوسائل  من  خاصا  نوعا  يتطلب  منها  وكل  البيانات،  ومعالجة  تنظيم  وأنشطة  القياس،  وأنشطة  الهندسية،  واألنشطة 

تصنيفها إىل :

- وسائل تستعمل يف الحساب من قبيل : عينات األشياء، املحسبة والربانم وبطاقات ألوان، رسوم وصور وغريها...

- وسائل تستعمل يف الرسم واإلنشاء الهنديس : مثل املسطرة واملنقلة واملزواة والربكار واألنسوخ والشبكات الرتبيعية وبرانم لتدريس 
الهندسة...

- وسائل تستعمل يف القياس كالخيوط واملسطرة املدرجة وامليزان واملرت واللرت وغريها...

يف  انطالق  وسيلة  متثل  فقد  املتوخى،  التعليمي  الهدف  بحسب  متعددة  استعامالت  لها  التعليمية  الوسيلة  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر   -
التعلامت الجديدة أو وسيلة بناء أو تحقق (املحسبة مثال). إال أنه ينبغي مساعدة املتعلم/املتعلمة عىل الوصول إىل التجريد من خالل تجاوز 

بعض الوسائل التعليمية وحسن استعامل أخرى (الوسائل الهندسية).

• املحسبة (La calculatrice) : أصبحت املحسبة حارضة بشكل قوي يف املحيط االجتامعي واالقتصادي والثقايف للطفل، وهي اليوم 
يف متناول الجميع ؛ إذ نجدها يف البيت، واملحالت التجارية، واملعاهد العليا، األمر الذي يستدعي إدراجها يف املدرسة االبتدائية من السنة 
األوىل، لتعريف املتعلم/املتعلمة بوظائفها وبكيفية استعاملها، كام تعترب أداة فعالة يف إطار التقويم التكويني الذايت خالل إنجاز العمليات 

الحسابية.
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• املوارد الرتبوية الرقمية : تلعب املوارد الرتبوية الرقمية أدوارا أساسية يف تدريس الرياضيات وتعلام من خالل إمكانيات استثامرها يف تنويع 
طرائق التدريس، ودعم العملية التعليمية بإغناء مضامني ومنهجيات الكتب املدرسية، وبالتايل فاملواد الرقمية ذات طبيعة تربوية مكملة.

وميكن استعامل املوارد الرقمية كوسائل تعلمية لتمثيل بعض الوضعيات الرياضياتية، أو توظيف اآللة الحاسبة وبعض الربانم الخاصة 
بتدريس الرياضيات كأداة للتقيص وفق النهج العلمي الرياضيايت، من أجل صياغة فرضيات، أو التحقق من صحة أجوبة، أو اكتشاف ومتحيص 

خاصيات أو تقنيات معينة.

• اللوحات اللمسية : متكن من استغالل التطبيقات البيداغوجية الرقمية املعززة لتعليم وتعلم املفاهيم الرياضياتية.

• العدة البيداغوجية التكميلية : وهي عبارة عن ست كراسات، تضم كل واحدة منها سلسلة من األنشطة والتامرين تغطي مجاالت 
الرياضيات بجميع مستويات التعليم االبتدايئ، وتتميز أنشطة هذه العدة بـ :

- تغطيتها ملحتوى مختلف املجاالت املضمونية واملهارية الخاصة مبستويات التعليم االبتدايئ ؛

- ترتيبها حسب التدرج املنطقي للمحتويات كام هي واردة يف املنهاج الدرايس ؛

- أهميتها يف معالجة أخطاء وتعرثات املتعلامت واملتعلمني عرب االشتغال عىل متارين مناسبة لتلك التعرثات.

- وميكن استثامر هذه العدة باالستئناس بالتوجيهات التالية :

- االستغال اليومي عىل التامرين املدرجة يف الكراسات ملدة 10 دقائق ؛

- استثامرها يف إنجاز األنشطة املنزلية فرديا ؛

- استعاملها خالل حصص التقويم والدعم.

• مبدأ النمذجة الرياضياتية :

نظرياتها وقوانينها يف شكل مناذج  أمكنت عملية منذجة  رياضيايت وكلام  كانت معالجتها بشكل  العلوم وتعظم حداثتها كلام  تتطور 
رياضياتية تساعد عىل تفسري النتائج والتنبؤ من خاللها، ومن خالل تلك النامذج أصبح العامل شيئا قابال للفهم يف كثري من الظواهر، إذ أن 
املتعلمني/املتعلامت يف حاجة إىل رياضيات أكرث نفعية يف حياتهم اليومية ويسهم تعلمها يف إعدادهم ملواجهة التحديات الكبرية واملتسارعة 
مستقبال، والنمذجة هي تطبيق الرياضيات يف معالجة مشاكل واقعية يف الحياة أو مشاكل يف الرياضيات نفسها أو مشاكل يف علوم أخرى، 
وذلك عن طريق تحويل املشاكل الحياتية إىل مسألة رياضياتية ثم التعامل مع هذه املسألة وحلها، واختيار أفضل الحلول التي تتناسب مع 

طبيعة املشكلة املعالجة، ومن ثم التعميم والتنبؤ.

كام أنها تتضمن مالحظة الظاهرة، وتخمني العالقات، وتطبيق التحليالت الرياضياتية (خاصيات، قوانني، عالقات...)، والتوصل إىل نتائج 
رياضياتية وإعادة تفسري النموذج، وبذلك فهي عملية تعميم منظمة، إذ يحاول النموذج الرياضيايت وصف العالقات الرياضياتية ملجموعة 

من املشكالت.

وتهدف النمذجة يف الرياضيات إىل :

- إكساب املتعلم/املتعلمة مناذج تفكريية من خالل التعامل مع منطق العقل ومربراته، وتنظيم مسارات التفكري ؛

أفكاره بخطوات تفكريية يف حل املشكالت، ومعالجتها عىل أسس موضوعية وعلمية، وكذا  التعبري عن  املتعلم/املتعلمة من  - متكن 
التمييز بني أمناط التفكري املختلفة ؛

- تنمي لذى املتعلم/املتعلمة القدرة عىل حل مشكالت تعليمية معينة يف عدة مجاالت، مبعنى انتقال أثر التعلم من منط تفكريي معني 
من خالل استعامل النمذجة الرياضياتية إىل مواطن أخرى غري املادة التعليمية-التعلمية.

• مبدأ التقويم التشخييص للمستلزمات :

تحصيل  الخلل يف  مواطن  والكشف عن  السابقة،  السنوات  يفيد يف معرفة مكتسبات  تقويم  الدراسية، وهو  السنة  بداية  ويكون يف 
املتعلامت واملتعلمني. ويتم بناؤه اعتامدا عىل األطر املرجعية للسنوات الدراسية السابقة الخاصة بكل مجال/ عملية عىل حدة ؛ حيث يتم 
توزيع األسئلة املتعلقة مبحور ما وفق تسلسل لولبي حلزوين ؛ مثال محور الجمع بالسنة الخامسة، اليتم االكتفاء باألسئلة املرتبطة مبحتويات 
السنة الرابعة فقط، بل يتم اعتامد مضامني الجمع الخاص بالسنوات السابقة كلها (األوىل، الثانية، الثالثة، الرابعة) وبهذه الطريقة ميكن 
التحديد الدقيق ملكمن الخلل يف تحصيل املتعلم/املتعلمة انطالقا من تحليل إجاباته، وبالتايل يسهل دعمه وعالجه ؛ ليتمكن من االنطالق 
يف تعلمه الجديد وهو يف حالة معرفية أحسن وهذا النوع من املامرسة التقوميية هو ما تسعى إليه فقرة أنشطة التقويم التشخييص والدعم 

والتي تتصدر السنة الدراسية ؛

• مبدأ التقويم التكويني :

املتعلم/ بهدف تشخيص مدى متكن  التدريس  تتخلل عملية  التي  العملية  اإلجراءات  الحصة مجموعٌة من  أو  الدرس  تتخلل مراحَل 
املتعلمة من املفهوم الجديد/التقنية الجديدة، عن طريق تحديد جوانب القوة لتعزيز طرق التدريس، ومواطن الضعف ملعالجتها يف الحني 

وتصحيح املامرسة الصفية، ذلك أنه كلام كان العالج مبكرا كان ذلك أفضل.
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وميكن استعامل عدة تقنيات ووسائل ؛ لعل أهمها األلواح ؛ بحيث تسهل تعرف األستاذ/األستاذة عىل الجواب الصحيح من الخطأ، ومنه 
يستطيع تقديم الدعم واإلرشاد املناسب للمتعلم/املتعلمة مبارشة.

كام ميكن اعتامد الروائز الكتابية القصرية ؛ عند االنتهاء من تدريس وحدة معينة إذ ميكن إجراء رائز قصري مدته ترتاوح بني 5 و10 
دقائق، يتضمن 5 أسئلة عىل األكرث، منتقاة بعناية، ليس بهدف إجراء اختبار جزايئ، بل إجراء بغاية التعلم. وتساعد الروائز القصرية يف إعطاء 
صورة عن أداء املتعلامت واملتعلمني واألستاذ/األستاذة عىل حد سواء ؛ بحيث أن وجود متعرثين يتطلب من األستاذ/األستاذة مراجعة طريقة 

تدريسه، وكذا تقديم الدعم واملعالجة لهم قبل الرشوع يف تقديم أي تعلم جديد ؛

• مبدأ التقويم اإلجاميل : 

ويسمى أيضا بالتقويم البعدي أو الجزايئ أو النهايئ ؛ وقد يكون إشهاديا، ويتم هذا النوع من التقويم يف نهاية درس، أو مرحلة، أو 
أسدوس، أو سنة دراسية، ويهدف إىل تحديد النتائج الفعلية للتعلم ومدى تحقق الكفاية ويتم بواسطة التقويم اإلجاميل وضع التقديرات 
الكمية والنوعية، والحكم عىل مستوى املتعلامت واملتعلمني، وبالتايل اتخاذ القرارات املناسبة بشأن تحصيلهم أو تفييئهم أو انتقالهم إىل 

مستوى أعىل.

وتعترب االمتحانات واالختبارات مبثابة تقوميات من أجل اإلشهاد ألنها تسمح مبنح نقط (درجات) للمتعلمني لرتتيبهم تبعا ملستواهم 
التحصييل. وهذه النقط تؤثر عىل انتقالهم إىل املستوى الدرايس املوايل.

ومن حوامل هذا النوع من التقويم يف مادة الرياضيات نجد املراقبة املستمرة واالمتحان املوحد عىل صعيد املؤسسة التعليمية واالمتحان 
املتعلامت  تحكم  مدى  من  التحقق  إىل  تهدف  مرحليا  تقوميا  املستمرة  املراقبة  وتعترب  ابتدايئ.  السادس  باملستوى  الخاص  املوحد  اإلقليمي 
واملتعلمني يف املوارد وقدرتهم عىل إدماجها عند كل مرحلة، كام تقوم بالوظيفة الجزائية نظرا العتامدها يف اتخاذ قرارات نهاية السنة الدراسية.

- استثامر األخطاء : يعترب الخطأ، يف إطار املقاربة بالكفايات، جزء من سريورة التعلم، ينتج عن تفاعل املتعلم/املتعلمة مع املعرفة وبالتايل، 
فإن األستاذ/األستاذة مطالب باستثامر أخطاء املتعلامت واملتعلمني يف مسارين :

- مسار الدعم واملعالجة : تحتل املعالجة مكانة أساسية يف سريورة التعلم؛ إذ تعترب فرصة لرتسيخ مواطن القوة، وأداة للوقاية من تراكم 
التعرثات التي قد تصيب املتعلامت واملتعلمني من جهة، ومحطة لتصحيح األخطاء ومعالجتها حتى ال تشكل عائقا أمام التعلامت الالحقة 

من جهة أخرى وتتمثل منهجية استثامر األخطاء من أجل تحسني التعلم يف الخطوات التالية :

| الكشف عن مواطن القوة أو الخلل يف إنجازات املتعلامت واملتعلمني من خالل رصد منهجي لألخطاء اعتامدا عىل شبكات خاصة بذلك ؛

| تحليل األخطاء عن طريق تحديد مصادرها وأسبابها وكذا أنواعها وكيفيات عالجها ؛

| تكوين مجموعات حسب درجة التحكم : فئة املتحكمني، فئة املتوسطني ثم فئة املتعرثين ؛

| اقرتاح أنشطة داعمة مناسبة لكل فئة ؛

| تقويم أثر األنشطة الداعمة من أجل التطوير والتحسني املستمر لنوعية التدخالت.

- مسار تحسني طرق التدريس : ينبغي أن يحظى استثامر أخطاء املتعلامت واملتعلمني خالل تخطيط وإنجاز الحصص الدراسية، بأهمية 
بالغة وأن يرتبط ارتباطا عضويا بها، سواء فيام يتعلق باألنشطة الشفهية أو األنشطة الكتابية :

ملختلف  إنجازهم  خالل  شفهيا  واملتعلمون  املتعلامت  يرتكبها  التي  األخطاء  برصد  األستاذ/األستاذة  يقوم  الشفهية  لألنشطة  فبالنسبة   |
األنشطة التعلمية اليومية؛ ويستثمر هذه األخطاء يف إعادة تنظيم وتطوير أنشطة التعلم، مع الحرص عىل إعطاء الفرصة للمتعلامت 
واملتعلمني للتعبري عن آرائهم حول األجوبة، والرتكيز عىل مناقشة االسرتاتيجيات الفردية التي اعتمدت يف األجوبة الخاطئة، وذلك بهدف 

تحديد األخطاء وتعرف أنواعها وتصنيفها، جامعيا، واقرتاح االسرتاتيجيات البديلة لصياغة اإلجابات الصحيحة.

| أما بالنسبة لألنشطة الكتابية خالل إنجاز الدرس، فيتتبع األستاذ/األستاذة أعامل املتعلامت واملتعلمني، ويرصد األخطاء األكرث ترددا والتي 
لها أهمية يف بناء التعلامت ؛ ثم يطلب منهم تقديم إجاباتهم، مع الرتكيز عىل توضيح اسرتاتيجياتهم الفردية التي اعتمدوها يف هذه 
األجوبة. وتستثمر مختلف التدخالت جامعيا، للوصول إىل تحديد األخطاء وتصنيفها وتعرف مصادرها و/أو أسبابها لتتم معالجتها، آنيا، 

وبرتكيز أكرث خالل مرحلة التقويم والدعم.

| وفيام ييل شبكة للتقويم متكن األستاذ/األستاذة من تدوين مختلف نتائج التقوميات املرصودة خالل أسبوع واحد من الدراسة وتغطي 
هذه الشبكة مختلف مكونات برنامج مادة الرياضيات.
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§  بطاقة التقويم الخاصة بكل وحدة

األسـبـوع  الـتـربـوي  األول

أسمـاء التالميذ
معالجة وتنظيم البياناتالقياسالهندسةاألعداد والحساب

+ ++–+ ++–+ ++–+ ++–

§ بطاقة التقويم األسبوعي (منوذج)

نتائج التقويميجب أن يكون املتعلم/املتعلمة قادرا عىل : الـمكونـات

+ ++–
- تحديد خانة عىل شبكة مبعرفة معلمتها.التنقل عىل الشبكة الرتبيعية

الـمـئـة
- تعرف املئة.

- متثيل وكتابة العدد مئة.

- تعرف املثلث قائم الزاوية.األشكال الهندسية

–  غري مكتسب. +  يف طريق االكتساب.     + +  مكتسب.    

5.3.1. أسس تدريس الرياضيات 
من أسس تدريس الرياضيات، ميكن اإلشارة إىل ما يأيت :

- جعل املتعلم/املتعلمة محور كل العمليات التعليمية-التعلمية ؛

والثقافية  واإلسرتاتيجية  واملنهجية  واملعرفية  التواصلية  أبعادها.  بجميع  كفاياتهم  وتنمية  واملتعلمني  املتعلامت  حاجات  مسايرة   -
والتكنولوجي ؛

- تعزيز الذكاءات املتعددة والقدرة عىل حل املشكالت ؛

- مراعاة سن املتعلم/املتعلمة وخصوصياته النامئية بدنيا ونفسيا وعقليا ؛

- مالءمة األنشطة التعليمية-التعلمية للمبادئ الرتبوية والديدكتيكية ولتمثالت املتعلم/املتعلمة وقدراته ؛

- االنفتاح عىل املحيط واستثامر كافة معطياته ؛

- استثامر الوسائل واملعينات الديدكتيكية واملوارد الرقمية وأدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ؛

- تنويع أشكال العمل داخل مجموعة القسم، واعتامد التعلم الجامعي ملا له من فوائد عىل مستوى ترسيخ مبادئ التواصل والحوار 
واحرتام رأي اآلخر، مع إعطاء أهمية كربى للعمل يف مجموعات صغرية ؛

- اعتامد األنشطة واإليقاعات والوسائل التعليمية والدعامات املحفزة للتعلم و املثرية للفضول املعريف ؛

- توفري الفضاء الرتبوي املالئم للتنشيط والتفاعل يف أوراش يسودها التعاون و تبادل اآلراء و العمل املشرتك ؛

- تسخري أساليب التقويم التكويني لتعزيز التعلم، وحفز املتعلمني واملتعلامت عىل املنافسة يف اإلنتاج واإلبداع ؛

- االنفتاح عىل طرائق التدريس وفق ما متليه طبيعة موضوعات التعلم.

مامرسته  يف  لألستاذ/األستاذة  املوكل  الحاسم  بالدور  رهني  وهذا  تفعيلها،  يتم  مل  إن  املوجهة  واألسس  املبادئ  هذه  بلورة  تتم  ولن 
البيداغوجية، باعتباره رشيكا ومسؤوال ومدبرا لتعلامت تالمذته. وتتجىل أهمية مامرسته البيداغوجية من خالل األدوار اآلتية :

- تنظيمه للوضعيات التعلمية، بحرصه عىل احرتام خصوصية املراحل، يف تدرجها وعمله عىل تحقيق التكامل بني هذه املراحل، حتى 
تكون منسجمة واملسارات التي يتعلم وفقها املتعلمون واملتعلامت ؛

- تقدميه للرشوح والتوضيحات بأساليب متعددة، بلغة بسيطة يف متناول املتعلمني واملتعلامت، أو رسوم وتخطيطات تساعدهم عىل الفهم ؛

- تشجيعه للمتعلمنب واملتعلامت عىل املشاركة يف الحوار الذي يصاحب عرض النتائج ؛

أنواع  مختلف  من خالل  سابق،  تعلم  موضوع  كانت  التي  الرياضياتية  واملهارات  واملفاهيم  للمعارف  اكتسابهم  درجة  وقوفه عىل   -
التقوميات التي ينجزها ؛
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- اهتاممه بتوحيد ما توصل إليه املتعلمون واملتعلامت بإعطائه صبغته الرياضياتية عىل مستوى الصيغ والرموز، إلخ... ؛

- تعرفه عىل الصعوبات التي تعرتض املتعلمني واملتعلامت والعمل عىل معالجتها ؛

املوكولة  املهام  تنمية  املستويات. وحرصه عىل  اختالف  االعتبار  بعني  تأخذ  فارقية،  املناسبة ملامرسات  واألنشطة  للوضعيات  تهييئه   -
للمتعلم/املتعلمة، والتي نوجزها كالتايل :

| بناؤه لتعلامته اعتامدا عىل نشاطه التفكريي والتنظيمي.
| تقدميه للحلول التي يتوصل إليها : يرشح ويربر املراحل التي اتبعها يف التوصل للحل.

| يناقش أقرانه فيام أنجزوه.
| يتمرن ويستثمر تعلامته إلغنائها.

نخلص من هذا التحديد إىل أن التواصل وسيلة مهمة يف الرشح والفهم، يف إطار اجتامعي مجاله جامعة القسم والذي يلعب دورا مهام 
يف تعلم املتعلمني واملتعلامت، سواء عند تقديم الوضعيات، أو عند عرض املتعلمني واملتعلامت للنتائج التي يتوصلون إليها ويف مختلف 
مراحل التعلم. ذلك أنه بعد تقديم التعليامت املصاحبة لكل نشاط ورشحها، يجب التأكد من فهم املتعلمني واملتعلامت للنشاط املقرتح 
ولدعامته (صورة، رسم، نص لغوي، كتابة رياضياتية)، وهو مرتبط مبدى قدرتهم عىل التعبري عن هذا الفهم بأساليبهم الخاصة، (لغة، رسم 

تخطيطي، إلخ...).

وعند إنجازهم للمطلوب يتم عرض النتائج من طرف املتعلمني واملتعلامت (ممثل عن كل مجموعة)، يف إطار حوار معريف قصد الوقوف 
عىل التمثالت الخاطئة، وتحديد مصادرها ومعالجتها، وكذلك تثمني اإلنجازات الصائبة، والتي قد تكون مقنعة بالنسبة لألقران.

إن تدريب املتعلمني واملتعلامت عىل هذا السلوك، يف جميع مراحل التعلم، سيصبح سلوكا مألوفا داخل القسم، وهو ما ينمي رغبتهم 
يف تعلم الرياضيات، وبأهمية ما يقومون به يف بناء كفاياتهم الرياضياتية.

6.3.1. مـراحـل الـدرس 
مير تعليم وتعلم الرياضيات تبعا لإلطار املنهجي املعتمد لترصيف املقاربة بالكفايات، حيث يتم بناء املفاهيم الرياضياتية وإرساؤها 

عرب األنشطة التعلمية وفق املراحل اآلتية :
- أنشطة البنـاء

هي مجموعة من األنشطة يعود فيها الدور األسايس يف اكتساب املعرفة للمتعلم/املتعلمة بالدرجة األوىل، وتتكون من مجموعة من 
الوضعيات الهدف منها بناء املفهوم أ واملهارة أو التقنية. ويتم هذا البناء من خالل مختلف الحلول التي يتوصل إليها املتعلامت واملتعلمون، 
مع  للمتعلم/املتعلمة  الذايت  باالنخراط  وتتسم  الكفاية،  تحقيق  يف  إسهامها  ودرجة  ألهميتها  تبعا  تدريجي  بشكل  األنشطة  هذه  وتنجز 
بالدرس املستهدف. ومن هذه  الرياضياتية املرتبطة  التقنية  الرياضيايت أواكتساب  ببناء املفهوم  مجموعته يف وضعيات تعلمية تسمح له 
الحلول ينطلق األستاذ/األستاذة بتعاون مع املتعلمني/املتعلامت يف حوار يتقبل فيه مختلف النتائج، منظام ومصححا لها، ومستعمال كل 
املقاربات ملساعدتهم عىل بناء املفهوم،ومن خالل التواصل بني املتعلامت واملتعلمني يتحقق التعلم التعاوين الذي يعترب من أهم اسرتاتيجيات 
تعلم الرياضيات التي أبانت فعاليتها ومساهمتها يف تحسني مستوى االكتساب لدى املتعلامت واملتعلمني والرفع منه، إضافة إىل تدريب 

املتعلم/املتعلمة عىل التعاون والتقاسم والتقويم التباديل أو البيني.
- أنشطة الرتييض

يعود الدور الرئييس فيها للمتعلم/املتعلمة، إذ تعترب أنشطة هذه املرحلة مناسبة الستثامر وتوظيف ما اكتسبه املتعلم/املتعلمة يف املرحلة 
السابقة،كام ميكن أن يكون لألنشطة الرتييضية امتدادات واستخدامات علمية تتجىل يف استثامرها يف الحياة اليومية ويف األنشطة املندمجة.

- أنشطة التقويم 
يندرج هذا التقويم كمرحلة قامئة بذاتها ضمن سريورة درس الرياضيات. ويبقى الهدف الرئييس منها تحسني تعليم وتعلم الرياضيات، 
عرب تحديد الفارق بني ما تم تسطريه من أهداف تعلمية وما تم اكتسابه بالفعل عند نهاية الدرس من خالل املنجزات الكتابية عىل األلواح 
أو الكراسة أو يف دفرت املتعلم/املتعلمة وتعترب األنشطة التقوميية مناسبة لتقويم حصيلة مكتسبات املتعلامت واملتعلمني من الدرس، وأداة 

هذا التقويم مجموعة من الوضعيات والروائز التي تغطي مختلف جوانب األنشطة التي سبقت مامرستها.
ولإلشارة فالتقويم يف مادة الرياضيات يجب :

- أن يتسم بالشمولية واالستمرارية، وأن يوفر معلومات دقيقة حول مكتسبات املتعلم/املتعلمة وصعوباته التعلمية وكذا فاعلية الطرائق ؛
- أن ميكن املتعلم/املتعلمة من االستئناس بالتقويم الذايت والتعود عىل مامرسته من أجل تحسني قدراته عىل حل املسائل الرياضياتية 

وعىل تطوير املفاهيم واملهارات الرياضياتية والتفكري الرياضيايت والسلوكات اإليجابية تجاه التقويم يف بعده التكويني ؛
- أن ميثل فرصة لالستثامر وتطوير التخطيطات املرحلية لألستاذ/األستاذة وبناء اسرتاتيجية فاعلة للدعم الفوري واملركز ؛

- أن ينصب باإلضافة إىل جوانب التعلم الفكرية، عىل الجوانب املهارية والوجدانية والسلوكية ؛
- أن ينصب عىل التعلامت والكفايات، وأن يتم بواسطة املراقبة املستمرة، علام أنه يأخذ بعدا تكوينيا أو جزائيا خالل مراحل السنة 
الدراسية، يف حني يأخذ تقويم الكفايات بعدا وظيفيا تكوينيا وبعدا تكوينيا جزائيا. ويف هذا السياق ينبغي التعاقد مع املتعلم/املتعلمة 
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عىل أساس عدم تأثري التقويم التكويني عىل املستوى الجزايئ، وتشجيعه عىل عرض الصيغ التي يتتبعها يف إيجاد الحل، مع تثمني املبادرات 
الشخصية حتى وإن مل تكن صائبة.

- أنشطة الدعم واملعالجة والرتكيز
تقدم هذه األنشطة خالل الحصة الخامسة من كل أسبوع تربوي لدعم :

- درس واحد خالل الوحدات (1)، (2)، (3)، (4) ؛
- درسني متتابعني خالل الوحدتني(5) و (6).

وتستهدف باألساس املتعلمني/املتعلامت الذين لديهم تعرثات يف اكتساب املفاهيم الرياضياتية املروجة خالل الحصص السابقة تحقيقا 
ملبدأ اإلنصاف، وترتكز عىل نتائج التقويم وعىل معرفة األستاذ/األستاذة باملتعلم/املتعلمة خالل تتبع عمله أثناء حصص البناء والرتييض، 
حيث تتم برمجتها بعد الوقوف عىل التعرثات عرب تحليل دقيق لألخطاء املتكررة يف اإلنجازات وبعد تفييء املتعلمني واملتعلامت حسب نوع 
تعرثاتهم. وإذا كانت هذه األنشطة تكتيس أهمية كبرية بالنسبة للمتعلم/املتعلمة املتعرث(ة) فإنها متكنه من اإلحساس بتحقيق النجاح، مام 
يسهم لديه يف تعزيز شعور االنتامء لجامعة القسم، ولذلك فإن هذه الحصة تعترب ذات أهمية بالنسبة للمتعلمني واملتعلامت الذين متكنوا 
من اكتساب املفاهبم املروجة، وذلك من خالل متكينهم من أنشطة تعزيز مكتسباتهم وتقويتها. ويف هذا السياق تلعب العدة التكميلية 

وكتيبات التامرين دورا أساسيا وفعاال.
التنوع، مراعاة  الدرسني املعنيني وتبقى امليزة األساسية ألنشطتها هي  الدرس أو  وترتبط أنشطة هذه املرحلة بشكل مبارش مبوضوع 
للفروق الفردية حسب فئات املتعلمني/املتعلامت انطالقا من نتائج مرحلة التقويم السابقة سواء عىل مستوى كيفية التعلم، أو عىل مستوى 
إيقاعه.إذ تسمح األنشطة املقرتحة مبامرسات فارقية، متكن املتعلمني واملتعلامت الذين لهم صعوبات، من مامرسة رياضياتية توافق قدراتهم، 
وتساعدهم عىل تنميتها،بتشجيع ودعم معريف من طرف األستاذ/األستاذة.كام تضمن أنشطتها توسيع مجال استخدامهم للمفاهيم واملعارف 

واملهارات التي سبق اكتسابها.

وتتحكم يف إعداد أنشطة حصص الدعم، مجموعة الضوابط، تعترب أساسية ليكتيس الدعم األسبوعي طابعا تعلميا، هدفه تغلب املتعلمني 
واملتعلامت املتعرثين عىل الصعوبات التي تعرتضهم. مع الحرص عىل تحقيق جاهزية املعرفة األساسية لجميع املتعلمني واملتعلامت، حتى ال 
ترتاكم التعرثات، وتصبح عائقا يجعل من الصعب االنخراط يف التعلامت الالحقة. ومن هذا املنطلق، ونظرا ألن األمر يتعلق بتصحيح سريورة 
التعلم وسعيا وراء وصول املتعلم/املتعلمة إىل درجة اكتساب القدرات واملهارات املحددة يف الدرس أو الدرسني والتمكن منها، فإن إعداد 

األنشطة، يجب أن تنسجم مع هذا التوجيه، وتبقى لألستاذ/األستاذة الصالحية يف اختيار أنشطة أخرى تستجيب للحالة املعرفية ملتعلميه.

- أنشطة ربط الرياضيات بالحياة

أظهرت الدراسات أن تنمية مهارات التفكري الرياضيايت متر عرب التعلامت املرتبطة بالحياة اليومية للمتعلم ؛ بحيث أن هذه العملية 
الوضعيات  ومختلف  التعلامت  ربط  الحرص عىل  األستاذ/األستاذة  من  يتطلب  الذي  األمر  الرياضياتية،  للمفاهيم  أعمق  فهم  تساهم يف 
تعلامتهم يف حياتهم  باستثامر  املتعلمني/املتعلامت  مطالبة  وذلك من خالل  للمتعلم/املتعلمة ؛  واالقتصادي  والثقايف  االجتامعي  باملحيط 
تجعل  أنشطة  يبتكر  أن  لألستاذ/األستاذة  النشاط، ميكن  لهذا  املنهجي  التدقيق  من  وملزيد  املروجة...  التعلامت  طبيعة  اليومية ؛ حسب 
املتعلم/املتعلمة يستثمر تعلامته يف حياته اليومية ؛ مثال قراءة فاتورة استهالك الكهرباء أو مقارنة بني فاتورتني، أو قراءة أمثنة بعض املواد 
االستهالكية ومقارنتها، أو من خالل تعامله بالنقود، أو حساب املدة الزمنية لنشاط معني يف البيت أو املدة الزمنية التي يقطعها من البيت إىل 
املدرسة، أو حساب مساحة الغرفة أو املنزل الذي يقطن فيه، أو صنع يومية أو مجسامت أو غريها من األنشطة التي تجعل من الرياضيات 

نشاطا تطبيقيا حياتيا يوميا...

تدبري أنشطة األسبوع الخامس من كل وحدة

من  املتعلم/املتعلمة  مكتسبات  دعم  تستهدف  والتي  والتوليف،  والدعم  التقويم  ألنشطة  وحدة  كل  من  الخامس  األسبوع  يخصص 
الحصص السابقة تحقيقا ملبدأ اإلنصاف، وترتكز عىل نتائج التقويم وعىل معرفة األستاذ/األستاذة باملتعلم/املتعلمة، حيث تتم برمجتها بعد 
الوقوف عىل تعرثاته عرب تحليل دقيق لألخطاء املتكررة يف اإلنجازات ورصد النجاحات باعتبارها نقط قوة ميكن االرتكاز عليها لبناء باقي 
األنشطة. وتكتيس هذه األنشطة أهمية كبرية بالنسبة للمتعلم/املتعلمة، إذ متكنه من اإلحساس بتحقيق النجاح لنفسه مع الشعور باالنتامء 

لجامعة القسم، ويف هذا السياق تلعب كتيبات التامرين واملوارد الرقمية دورا أساسيا وفعاال.

املتعلم/ السابقة، بهدف مساعدة  الدروس  املقدمة يف  املهارات  التقنيات و/أو  املفاهيم و/أو  للتوليف بني  الفرتة   كام تخصص هذه 
الربط  عىل  كذلك  املرحلة  هذه  تعمل  أن  املفيد  ومن  تكاملها.  واستنتاج  املدروسة  املواد  بني  والرتابطات  العالقات  إدراك  عىل  املتعلمة 
والتوليف بني مستويات تفكري املتعلم/املتعلمة واسرتاتيجيات اشتغاله عىل نفس الوضعية وأن تدربه بكيفية تدريجية عىل دمج املوارد 

للنجاح يف حل وضعيات مركبة(9). 
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تدبريأسابيع التقويم والدعم والتوليف

تتخلل السنة الدراسية 6 أسابيع للتقويم والدعم والتوليف يأيت كل واحد منها بعد 4 أسابيع من الدراسة الفعلية أي بعد 4 دروس يف 
الوحدات (1)، (2)، (3)، (4)، وبعد 8 دروس يف الوحدتني (5) و(6) إضافة إىل أسبوعني آخرين للدعم وهام أسبوع دعم نهاية األسدوس 

األول وأسبوع دعم نهاية األسدوس الثاين.

وتعترب هذه األسابيع اختيارا بيداغوجيا يدخل ضمن اسرتاتيجية تربوية ال ترى يف بناء املعرفة مجرد عملية تنتهي بنهاية درس أو جملة 
 «Pédagogie de la maîtrise من الدرس، بل عملية مستمرة تعالج الثغرات وتنمي املكتسبات يف إطار ما أصبح يعرف « بيداغوجيا التحكم
والتي تتوجه أساسا إىل املتعلمني واملتعلامت املتوسطني واملتعرثين، وهي بهذا التصور فاصل زمني وتربوي الستثامر التقويم املستمر الذي 
يساير معالجة الدروس املقدمة من تقويم تكويني ومراقبات مستمرة ومناسبة أخرى إلغناء مكتسبات املتعلمني واملتعلامت املتمكنني. ويف 
هذا الصدد يجب تحايش أي تفسري أو تأويل يقرن أسبوع التقويم والدعم والتوليف باملراجعة الختالفهام أهدافا ومنهجية.فام نرمي إليه يف 

هذا األسبوع ينحرص فيام ييل :

• معالجة الصعوبات والتعرثات واألخطاء التي يكشف عنها التقويم التكويني ؛
• تغطية مخلفات الدروس السابقة ومتابعة الدروس الالحقة يف ظروف مواتية.

• تقريب مستويات املتعلمني واملتعلامت الذي تحكمه الفوارق الطبيعية بينهم يف رسعة الفهم واالستيعاب لضامن متابعة تحصيالتهم.
• إغناء مكتسبات املتعلمني واملتعلامت املتمكنني الذين مل تعرتضهم أية صعوبات ؛

• تنمية وتعزيز قدرات املتعلمني واملتعلامت عىل العمل املستقل الذي يعترب الغاية املثىل لكل تعلم.
وإن تحقيق هذه األهداف يعتمد جملة من الضوابط نحددها فيام ييل :

• معرفة األستاذ/األستاذة بشكل دقيق لألهداف التي حددت لتالمذته يف الدروس السابقة والتي عمل عىل قيادتهم لبلوغها.
• معرفة األستاذ/األستاذة لجوانب الغنى والقصور يف بناء األنشطة املقرتحة مام يسمح له ببناء أنشطة أخرى تعزز وتغني أنشطة أسبوع 

التقويم والدعم والتوليف.
تقويم  لكل درس وخاصة شبكة  بالنسبة  واملتعلامت  املتعلمني  أنجزها مع  التي  التقوميات  لنتائج مختلف  األستاذ/األستاذة  اعتامد   •

التعلامت التي سيدون عليها نتائج التقويم اليومي واألسبوعي.

7.3.1. الوسائل التعليمية (المعينات الديدكتيكية) 

• التعريف بها ودورها 

يقصد بالوسائل التعليمية جميع أنواع الوسائط والدعامات التي تستخدم يف العملية التعليمية لتسهيل اكتساب املفاهيم واملهارات 
واالتجاهات لدى املتعلمني واملتعلامت مام يضمن تحقيق الكفايات النوعية  املستهدفة.

ويتجىل دور هذه الوسائل فيام ييل :

- توفري خربات بديلة عن الخربات الواقعية، سيام وأن تعلم الرياضيات أساسه خربة مبارشة أو خربة بديلة.

- مساعدة املتعلمني واملتعلامت عىل إدراك املفاهيم الرياضياتية « املجردة » بصورة صحيحة وذلك عن طريق استخدام بعض الوسائل 
والتي تجعل الخربات التي يتعرض لها املتعلم/املتعلمة ذات معنى، مام يساعد عىل فهم هذه املجردات يف املستويات العليا.

- إمناء وتطوير املهارات اليدوية لدى املتعلم/املتعلمة باستخدامه مختلف أدوات الرسم الهنديس وأدوات القياس وغريها.

- ربح الوقت واقتصاد الجهد.

إن الوسائل التعليمية أساسا هي معينات ديدكتيكية، باعتبارها وسائط ودعامات تساعد وتسهل تعلم املتعلمني واملتعلامت، ومتكن 
األستاذ/األستاذة من الضبط والتنظيم الجيد للوضعيات التعلمية.

الوسائل، وسائل تخص  أنواع من  الرياضيات، هناك ثالثة  الذي ستوظف فيه، ففي  املعريف  املجال  التعليمية، يحدده  الوسائل  اختيار 
األعداد والحساب ووسائل تخص القياس وأخرى تخص الهندسة ومفهوم الفضاء.

يتطلب تعدد الوسائل التعليمية، نوعية الوظائف التي ميكن أن تؤديها، أثناء تعلم املتعلمني واملتعلامت، تقديم بعض التوضيحات :

- ميكن أن تستخدم الوسائل التعليمية كمنطلق لتعلم الجديد باعتبارها أدوات للتحسيس باملوضوع وبأهميته.

- ميكن أن تكون الوسيلة هي بنية النشاط، وتكون الوسائل يف هذه الحالة أدوات للبحث والتجريب.

- ميكن أن تكون الوسائل التعليمية أحيانا أدوات للتحقق من صحة نتيجة تم التوصل إليها. كالتأكد من أن 7 + 5 = 12 وذلك بالرجوع 
إىل متثيل العددين مبربعات ثم إعادة عدها. أو استخدام مسطرة للتحقق من قياس طول، أو تقديره دون أية وسيلة، وذلك ملعرفة درجة 

اقرتابه من القياس الحقيقي.

- تكون بعض الوسائل التعليمية يف املراحل األوىل من التعلم، هي نفسها موضوع تعلم كالوجوهيات، حيث يتم التوصل إىل تسمياتها 
وخاصياتها عن طريق املناولة واملعاينة.
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- ميكن أن تكون الوسيلة أداة لتوضيح مفهوم له أبعاد متعددة كاستخدام املحساب ذي السيقان لتوضيح مفهوم الرتبة، عند الكتابة 
عدد يف نظمة العد العرشي، أو استخدام املربعات والقضبان أو الصفائح أو املكعبات إلظهار البعد الكمي للعدد.

- تسهم بعض الوسائل التعليمية يف خلق تواصل معريف بني املتعلم/املتعلمة ووضعية- مسألة، إذ يسهل فهمه للوضعية استخدام وسائل 
متكنه من متثيلها لفهمها أو وسائل تسمح باستخراج معلومات عددية : قياس طول، قياس زاوية، معرفة تعامد أو تواز،...الخ.

التعليمية يف مراحل درس الرياضيات فقد يبقى توضيح أشكال استخدامها ووظائف وأهداف هذا  أما فيام يخص استخدام الوسائل 
االستخدام غري تام، إذا مل نربطه مبراحل تعلم املتعلم/املتعلمة، فالوسيلة التعليمية أداة مساعدة ميكن استخدامها يف أي مرحلة من مراحل 
التعلم، يف البناء، يف التمرن، يف فرتيت التقويم والدعم، وذلك حسب نوع الحاجة إليها وفعاليتها يف جعل املتعلم/املتعلمة أقرب إىل تجاوز 
صعوباته، وهنا تكون خربة األستاذ/األستاذة هي الضامن لحسن اختيار الوسيلة وفرتة استخدامها، ومقابل هذا هناك مواضيع يكون فيها 
االعتامد عىل الوسيلة رضوريا يف جميع مراحل الدرس، وذلك عندما تكون الوسيلة نفسها موضوع تعلم (إنشاء املسطرة مثال أو الكوس 

باستخدام الطي).
ففي مرحلة البناء، تكون الوسيلة هي موضوع تعلم، إذ من خالل الوضعية املقرتحة يجب التوصل إىل أن الوسيلة نفسها هي األداة التي 
تحل بها املسألة املطروحة. ومن هنا تظهر أهمية التمرن عىل استخدام هذه األداة (الوسيلة). و ييل ذلك، التحقق من قدرة املتعلم/املتعلمة 

عىل استخدامها يف مرحلة التقويم، وتكون مرحلة الدعم محطة تعتمد فيها األداة للتوظيف واالستثامر يف حل مسائل ومتارين أخرى.
وبهذا التصور تتجىل أهمية الوسائل التعليمية، (سواء عىل مستوى اختيارها أو وظيفتها أو مستوى مراحل التعلم التي تستخدم فيها 

كدعم لتعلم املتعلم/املتعلمة عندما تدعو الحاجة لذلك.
ومن املفيد اإلشارة إىل ما ييل : 

1 - ينبغي الشعور بإشكالية استخدام الوسائل التعليمية، ذلك أن الرياضيات وإن كانت ترتكز يف املراحل األوىل من التعليم عىل توظيف 
مثل هذه الوسائل، إال أنها يجب أن تتجاوز ذلك لتصبو إىل التجريد (أي تجاوز مرحلة الوسائل) يف املستويات العليا. غري أن هذه املالحظة 
اليدوية  ازدادت مهارته  والتحصيل  الدراسة  املتعلم/املتعلمة يف  ازداد  التي كلام  القياس  أدوات  أو  الهنديس  الرسم  أدوات  تنطبق عىل  ال 

يف استخدامها.
2 - تحتل الوسائل التعليمية مكانة هامة وأساسية داخل معظم دروس الرياضيات وخاصة دروس الهندسة والقياس.

الوسيلة  وظائف  مختلف  بني  التمييز  يجب  وهكذا  الستعاملها،  سليام  إطارا  يضع  تعليمية  لوسيلة  األساسية  الوظيفة  اعتبار  إن   -  3
الواحدة، مثال : قد يستعمل األنسوخ من أجل الرسم واإلنشاء الهندسيني أو من أجل اإليضاح، كام أن استعامل املحسبة قد يكون من أجل 

الحساب أو من أجل اإليضاح واإلنجاز.
- من الوسائل التعليمية األخرى نذكر كذلك وسائل التواصل والتكنولوجيا الحديثة واملوارد الرقمية التي ميكن االستعانة بها يف حالة 

توفرها يف املؤسسات. أما السبورة فيجب استعاملها وفق املواصفات البيداغوجية املطلوبة ونذكر منها :
- صالحيتها للكتابة الواضحة.

- استعامل الطباشري إلبراز نتائج أساسية أو عنارص أشكال بكيفية تساعد املتعلمني واملتعلامت عىل تدبري األنشطة املقرتحة أو معالجة 
املسائل وفقا ملتطلبات وضعية البناء والرتييض.

به عىل  االحتفاظ  فيام ميكن  التقرير  له وحده صالحية  لألستاذ/األستاذة  أن  إذ  كاتب(ة)،  متعلم/متعلمة  لدن  استعاملها من  - عدم 
السبورة وكذا تأطري وإبراز النتائج األساسية التي تساعد املتعلمني واملتعلامت عىل حل التامرين أو املسائل.

- يجب أن يحظى إنشاء األشكال الهندسية واملجسامت عىل السبورة بالدقة والعناية الالزمتني، وأن استعامل األدوات الهندسية ااملتوفرة 
باملؤسسة لكفيل بتحقيق الكفايات املستهدفة وجعل األستاذ/األستاذة قدوة يف ذلك ليساهم يف تعويد املتعلمني واملتعلامت عىل استعامل 

األدوات الهندسية أثناء درس الرياضيات.
باإلضافة إىل الوسائل النوعية الرضورية لكل نشاط عىل حدة، ندرج فيام ييل الئحة لبعض أنواع الوسائل التي غالبا ما تتطلبها دروس 

الرياضيات يف هذا املستوى.

• الئحة الوسائل التعليمية المستخدمة 

تتحدد الوسائل الديدكتيكية حسب املكون املعني، والذي يتطلب نوعا خاصا من الوسائل واملعينات :

- مكون األعداد والحساب : عينات األشياء، املحسبة والربانم وبطاقات ألوان، رسوم وصور وغريها...

- مكون الهندسة : املسطرة واملنقلة واملزواة والربكار واألنسوخ والشبكات الرتبيعية وبرانم لتدريس الهندسة...

- مكون القياس : الخيوط واملسطرة املدرجة وامليزان واملرت واللرت وغريها...

وتجدر اإلشارة إىل أن الوسيلة التعليمية لها استعامالت متعددة بحسب الهدف التعليمي املتوخى، فقد متثل وسيلة انطالق يف التعلامت 
الجديدة أو وسيلة بناء أو تحقق (املحسبة مثال). إال أنه ينبغي مساعدة املتعلم/املتعلمة عىل الوصول إىل التجريد من خالل تجاوز بعض 

الوسائل التعليمية وحسن استعامل أخرى (الوسائل الهندسية).
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وتتجىل من هذا كله أهمية  أهمية الوسائل التعليمية، (سواء عىل مستوى اختيارها أو وظيفتها أو مستوى مراحل التعلم التي تستخدم 
فيها) كدعم لتعلم املتعلم/املتعلمة عندما تدعو الحاجة لذلك.

إن املعول عليه هو عمل األستاذ/األستاذة وحسه الرتبوي والبيداغوجي الذي يجنبه املنزلقات، باعتباره مهيئا أو بانيا للوضعية التعليمية 
التعلمية التي توفر الرشوط الرضورية والالزمة للمتعلمني/املتعلامت لبناء كفاياتهم الرياضياتية، معتمدين نشاطهم الذايت كمنتجني للمعرفة. 
ولن يكون استخدام الوسائل التعليمية إال مرحلة، إن تطلب األمر ذلك، فاملناوالت التي يتيحها استخدام الوسائل واألعامل واألفعال املرتبطة 
بها، هي معرب الستدماج األفعال ولتكوين متثالت تساعد عىل الفهم الصحيح. باإلضافة إىل ذلك، فاستخدام لغة يفهمها املتعلم/املتعلمة 
يشكل أداة مثينة للرشح والتوضيح، تتضافر معه رسوم وتخطيطات توضيحية، تساعده عىل تجاوز صعوبات ليصل املتعلم/املتعلمة للغة 

رياضياتية تعرب عن مفاهيم ومعارف رياضية يف صورة تعابري وصيغ وقواعد رياضياتية تستثمر كأداة فكرية يف املامرسة الرياضياتية.

 أنواع الوسائل املستخدمة 
تستخدم جل هذه الوسائل بشكل جامعي، أما الفردية فهي التي تتعلق خصوصا بأدوات قياس األطوال، املسطرة املدرجة وكل أدوات 
املتعلمة  السبورة، وتقدم كراسة  لها أو متثيلها عىل  الوسائل، ميكن إنشاؤها، أو تقديم صور  التوفر عىل  الهنديس. ويف حالة تعذر  الرسم 

واملتعلم وسائل تعليمية مختلفة تخص مختلف املكونات : األعداد والحساب، الهندسة ومفهوم تنظيم الفضاء، القياس.
§ الوسائل التعليمية املدعمة للتعلامت :

وبعض  املحسبة  توظيف  أو  الرياضياتية،  الوضعيات  بعض  لتمثيل  تعلمية  تعليمية  كوسائل  الرقمية  املوارد  استعامل  كذلك  وميكن 
الربانم الخاصة بتدريس الرياضيات كأداة للتقيص وفق النهج العلمي أو الرياضيايت، من أجل صياغة فرضيات، أو التحقق من صحة أجوبة، 

أو اكتشاف ومتحيص خاصيات أو تقنيات معينة.
§ الوسائل التعليمية املدعمة للتعلامت :

الـوسيـلـة التـعليـمـيـةالـمكـونـات

األعـــداد

- املربعات والقضبان والصفائح 
- املحساب ذو السيقان
- بطاقات رموز املقارنة 

- القطع واألوراق النقدية 
ـ بطاقات األعداد

- أكياس صغرية حمراء
- أكياس كبرية شفافة

- كـلـل 
- حبات القطاين 
- أقراص ملونة 

الـحـسـاب

- جداول الجمع والطرح والرضب
- كلل (أو أقراص)

- حبات القطاين
- املحسبة

- قطع وأوراق نقدية 
- رشيط عددي من الورق 

- أكياس املئة وأكياس العرشة
- شبكات تربيعية

الـقـيــاس

- مسطرة ورقية 
- أرشطة ورقية ملونة 

- املسطرة املدرجة
- مقاييس املرت (الرشيطي، املطوي...)

- الكلل 

- ميزان روبرفال
- صنجات الكيلوغرام والغرام

- القطع واألوراق النقدية 
- مقياس اللرت

- الساعة الحائطية ذات العقربني
- الساعة الرقمية

الـهـنـدسـة

- قالب الزاوية القامئة، قالب القرص
- األلـواح

- أقالم ملونة
- أوراق

- نرش مكعب 
- نرش متوازي مستطيالت 

- مثلث قائم الزاوية

- مربع 
- مستطيل 

- قرص
- أنسوخ

- ورق شفاف 
- أوراق ذات تربيعات

- مقص
- لصاق

- مسطرة

وميكن كذلك استعامل املوارد الرقمية كوسائل تعليمية تعلمية لتمثيل بعض الوضعيات الرياضياتية، أو توظيف املحسبة وبعض الربانم 
الخاصة بتدريس الرياضيات كأداة للتقيص وفق النهج العلمي أو الرياضيايت، من أجل صياغة فرضيات، أو التحقق من صحة أجوبة، أو 

اكتشاف ومتحيص خاصيات أو تقنيات معينة.
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8.3.1. العدة البيداغوجية التكميلية 
وهي عبارة عن 6 كراسات، تضم كل واحدة منها سلسلة من األنشطة والتامرين تغطي مجاالت الرياضيات بجميع مستويات التعليم 

االبتدايئ. وتتميز أنشطة هذه العدة بـ :
• تغطيتها ملحتوى مختلف املجاالت املضمونية واملهارية الخاصة مبستويات التعليم االبتدايئ ؛

• ترتيبها حسب التدرج املنطقي للمحتويات كام هي واردة يف املنهاج الدرايس ؛
• أهميتها يف معالجة أخطاء وتعرثات املتعلمني واملتعلامت عرب االشتغال عىل متارين مناسبة لنوع تلك التعرثات.

وميكن استثامر هذه العدة باالستئناس بالتوجيهات التالية :
- االشتغال اليومي عىل التامرين املدرجة يف الكراسات ملدة 10 دقائق ؛

- استثامرها يف إنجاز األنشطة املنزلية فرديا ؛
- استعاملها خالل حصص التقويم والدعم.

9.3.1. لوائح املهارات واملستويات املعرفية

لوائح مهارات التفكري الرياضيايت واملستويات املعرفية

¨ الئحة مهارات التفكري الرياضيايت : 

• مهارة االستقراء : وهي الوصول إىل األحكام العامة اعتامدا عىل حاالت خاصة، أي أن االستقراء يسري من الخاص إىل العام ومن امللموس 
إىل املجرد، وعن طريق االستقراء يكتشف املتعلم/املتعلمة القاعدة العامة من خالل استعراض حاالت متعددة، ويعترب املدخل االستقرايئ من 
املداخل املناسبة لتدريس الرياضيات وخاصة يف املراحل األساسية الرتباط االستقراء بأمثلة واقعية حسية من الحياة، وقدرة هذه الطريقة 

عىل اكتشاف التعميامت والتوصل إىل العالقات العددية ؛
• مهارة االستنتاج : وهي التوصل إىل نتائج معينة اعتامدا عىل أساس من الحقائق املناسبة الكافية، أي أنه عندما يستطيع املتعلم/

املتعلمة الوصول إىل نتيجة خاصة اعتامدا عىل مبدأ أو قاعدة عامة، وهو عكس التفكري االستقرايئ ؛ بحيث إن كل جزء من عملية التفكري 
التي يقوم بها املتعلم/املتعلمة ميكن أن يكون لها استنتاج، وكل عمل يقوم به أو يفكر به يجب أن يتبعه استنتاج محدد ؛

• مهارة النمذجة : ترتكز أساسا عىل مشكلة من الواقع تتطلب حال يستلزم التعبري الريايض مبختلف أمناطه اللفظية والرمزية والبيانية ؛ 
ويتضمن ذلك استخدام الجداول والصور والتمثيل املبياين واملخططات الهندسية وما إىل ذلك. وتعد النمذجة الرياضياتية للظاهرة إحدى 
أقوى استخدامات الرياضيات، وعليه يفضل إتاحة الفرصة أمام جميع املتعلمني واملتعلامت لنمذجة العديد من الظواهر رياضياتيا بطرق 
تكون مناسبة ملستواهم، وميكن عمل مناذج لتسهيل ضبط املفاهيم الرياضياتية، مثل منوذج من الكرتون لساعة لقراءة الوقت، أو استخدام 
قطعة خشبية وتقسيمها إىل وحدات مختلفة األطوال لقياس أطوال األشياء ؛ لذا فالنمذجة هي متثيل رياضيايت لشكل أو مجسم أو عالقة ؛

• مهارة التعبري بالرموز : وتتمثل يف قدرة املتعلم/املتعلمة عىل استخدام الرموز للتعبري عن األفكار الرياضياتية ؛ حيث أن الرياضيات 
علم يعتمد عىل التجريد، واستخدام رموز محددة تسهل تداولها وفهمها. وهو عملية ترجمة و تحويل املفاهيم والقضايا الرياضياتية املعطاة 
يف الصور الكالمية إىل رموز، من أجل تسهيل العمليات الرياضياتية، وتيرس التفكري الريايض، والرياضيات تتميز باملستوى العايل يف التجريد. 
فهي تستخدم الرموز بدال من الكلامت، وتتم عملية تعليم الرموز من خالل تدريب املتعلامت واملتعلمني عىل تحويل الكلامت إىل رموز، 

وتحويل الجمل والكلامت إىل عبارات وجمل رمزية ؛
• مهارة املقارنة : وهي القدرة عىل تحديد أوجه االتفاق وأوجه االختالف بني األشكال واألشياء املراد املقارنة بينها. وهذه املقارنة ؛ إما 

أن تكون مفتوحة أو مغلقة ؛
• مهارة التصنيف : مهارة عقلية تحدد أوجه الشبه واالختالف بني مجموعة من األشكال أو األحداث واملسافات واألوزان وغري ذلك وفق 

خصائصها املشرتكة، ووضع كل منها يف مجموعة ؛
• مهارة إدراك العالقات : وتتمثل هذه املهارة يف قدرة املتعلم/املتعلمة عىل تحليل املعلومات التي يحصل عليها من خالل الحواس 
مبارشة، وإدراك العالقة بني أجزائها، والتعرف عىل املبادئ التي تحكم هذه العالقات، وهي عمل مهم، إذ يساهم يف متكني املتعلم/املتعلمة 

من القدرة عىل مواجهة مشكالت الحياة والعمل عىل حلها ؛ أمثلة :

مثال 1 : إذا طلب من املتعلم/املتعلمة إكامل األعداد التالية : 1 و 9 ؛ 2 و 8 ؛ 3 و 7 ...

الجواب : (4 و 6 ؛ 5 و 5...) ؛

مثال 2 : إذا كان كريم أطول من محمد، ومحمد أطول من عيل، فإن كريم ....... من عيل ؛ (أطول) ؛

مهارة التقدير والتخمني : تقوم بناء مهارة التقدير والتخمني عىل تدريب املتعلم/املتعلمة عىل استخدام معطيات تقع يف مجال معرفته 
السابقة للحكم عىل يشء جديد، ومتكنه أيضا عند اكتسابها من محاكمة مواقف محددة يف ضوء معيار دقيق يعرفه ؛ أمثلة :
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87 x 99 : ما اإلجابة القريبة من الجواب الصحيح يف العملية التالية ؟ -

 ؛ 900 9    ؛ 600 8    ؛ 900 8     7 800

- املسافة التقريبية الفاصلة بني مدينة الدار البيضاء والرباط هي :

 ؛ 90 كلم    ؛ 240 كلم    ؛ 300 كلم   20 كلم  

ما القياس التقريبي للزاوية يف الشكل جانبه هو :

70 درجة  أ. 

95 درجة  ب. 

120 درجة  ج. 

40 درجة  د. 

¨ الئحة املستويات املعرفية : 

تندرج املجاالت املعرفية عموما ويف الرياضيات خاصة يف ثالث مجاالت كربى، يتضمن كل منها مجموعة من القدرات واملهارات العقلية 
ميكن توزيعها عىل النحو التايل :

• مجال المعرفة :
 ويتعامل مع قدرة املتعلم واملتعلمة عىل التذكر، والتعرف، والتصنيف والرتتيب والعد والحساب وكذلك االسرتجاع والقياس، وتعتمد 
سهولة تطبيق الرياضيات أو االستدالل عن وضعيات رياضياتية لدى املتعلم واملتعلمة عىل التعود عىل مفاهيم الرياضيات والتمكن من 
مهاراتها، فاملعرفة األكرث صلة باملتعلم/املتعلمة واملفاهيم التي يفهمها تجعله قادرا عىل تذكرها عىل نطاق أوسع، ويساهم ذلك يف زيادة 
إمكانية يف املشاركة لحل مجموعة كبرية من املسائل الرياضياتية بطريقة صحيحة، فبدون التوصل لقاعدة معارف تساعد عىل سهولة تذكر 
الرياضيايت  التفكري  بأن  املتعلم/املتعلمة  سيجد  املكانية)،  العالقات  بالرموز،  (متثيل  العدد  وأشكال  األساسية  والحقائق  الرياضياتية  اللغة 

الهادف مستحيل.

إن الحقائق التي تشمل املعارف هي التي توفر أساس لغة الرياضيات مثلها كمثل املفاهيم الرياضياتية األساسية والخاصيات التي تشكل 
األساس للتفكري الرياضيايت.

وتشكل العمليات جرسا بني أكرث املعارف األساسية واستخدام الرياضيات لحل املسائل، باألخص تلك التي يصادفها املتعلم واملتعلمة يف 
حياتهام اليومية. فالتمكن من استخدام العمليات ينتج عنه تذكر مجموعة من الخطوات وكيفية القيام بها لحل مجموعة من املسائل الصفية.

وميكن إجامل القدرات واملهارات املرتبطة بهذا املجال يف الجدول التايل :

الـتـذكــر
- استحضار التعاريف، املصطلحات، خاصيات األعداد، وحدات القياس، الخاصيات الهندسية 

(= ، + ، x) : وكذلك الرموز مثال

الـتـعـرف
- التعرف عىل األعداد (مثال، التعابري، الكميات واألشكال).

-  التعرف عىل األشياء املتكافئة رياضياتيا (مثال، الكسور املتكافئة، األعداد العرشية، والنسب 
املئوية ؛ اتجاهات مختلفة ألشكال الهندسية بسيطة).

- تصنيف األعداد، التعابري، الكميات، واألشكال بواسطة خاصيات عامة.التصنيف/الرتتيب

العد والحساب
-  القيام باإلجراءات الحسابية لـ : x، + أو يف دمجها مع األعداد الكلية، الكسور، األعداد 

العرشية، األعداد الصحيحة. يقوم باإلجراءات الجربية املبارشة.

- استحضار املعلومات من التمثيالت البيانية، الجداول، نصوص أو مصادر أخرى. االستـرجـاع

- يستخدم أدوات القياس، يختار الوحدات املناسبة للقياس. الـقـيـاس

• مجال التطبيق
يتضمن تطبيق الرياضيات يف سياقات متعددة. ويف هذا املجال، يجب أن تكون الحقائق، املفاهيم واإلجراءات إضافة إىل املسائل مألوفة 
لدى املتعلم/املتعلمة. ويف بعض األسئلة املوضوعة ضمن هذا املجال، يحتاج املتعلم واملتعلمة أن يطبق املعارف الرياضياتية والحقائق، 
واملهارات، واإلجراءات أو املفاهيم الرياضية إلنشاء متثيالت، ألن متثيل األفكار يشكل جوهر الرياضيات، والقدرة عىل إنشاء متثيالت متكافئة 
هي أساس النجاح يف املادة، فمركز مجال التطبيق هو حل املسائل، مع التأكيد أكرث عىل املهام املألوفة والروتينية. قد تنظم املسائل يف 
مجموعات من املواقف الحياتية، مثال، تعبريات عددية أو جربية، األشكال الهندسية أو مجموعة بيانات إحصائية. ويتضمن هذا املجال 

املهارات والقدرات العقلية التالية :
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الـتـحـديــد
-  تحديد العمليات املناسبة، االسرتاتيجية الصحيحة، واألدوات لحل املسائل التي تستخدم طرقا 

مألوفة لحلها.

تـمـثـيـل/نـمـذجـة
-  عرض البيانات يف جداول أو رسومات مبيانية ؛ إنشاء معادالت، أشكال هندسية أو رسومات 

متثل خالصات املسألة، توليد متثيالت متكافئة لعالقات أو وحدات رياضياتية معطاة.

- تنفيذ اسرتاتيجيات وعمليات لحل املسائل تشمل مفاهيم وإجراءات رياضياتية مألوفة.تـنـفـيـذ

• مجال االستدالل
يشمل االستدالل رياضياتيا التفكري املنطقي واملنظم، ويتضمن استدالال حدسيا واستقرائيا معتمدا عىل األمناط والتدرج الذي من املمكن 
استخدامه يف حل مسائل جديدة أو مسائل حياتية غري مألوفة قد تكون رياضياتية بحتة أو من الحياة العملية. ويشمل هذان النوعان من 

األسئلة نقل املعاف واملهارات لحاالت جديدة ؛ والربط بني مهارات االستدالل عادة ما تكون شكال لهذا النوع من األسئلة.

ومع أن الكثري من املهارات املعرفية تندرج يف مجال االستدالل فإنها تنتج من خالل التفكري يف حل مسائل جديدة أو مركبة ؛ إذ أن كال 
منها متثل بذاتها ُمخَرجا ذي قيمة لتعليم وتعلم التفكري املنطقي يف الرياضيات، مع إمكانية التأثري عىل تفكري املتعلمني واملتعلامت بشكل 
عام. ويتضمن االستدالل القدرة عىل املالحظة والتخمني. وكذلك يشمل وضع استنتاجات منطقية مبنية عىل فرضيات محددة وقوانني وتربير 

النتائج. وميكن إجامل املهارات والقدرات العقلية التي تنتظم هذا املجال يف الجدول التايل :

- يحدد، يصف، أو يستخدم العالقات بني األعداد، التعابري، الكميات، واألشكال.الـتـحـلـيـل

- يربط عنارص مختلفة من املعارف، متثيالت ذات عالقة وإجراءات لحل املسائل.التكـامـل/الرتكيـب

- تقييم اسرتاتيجيات وطرق حل بديلة للمسائل.الـتـقـويـم

- يتوصل إىل استنتاجات بناء عىل املعلومات واألدلة.االسـتـنـتـاج

- يضع عبارات متثل عالقات بصورة أكرث عمومية ومبصطلحات تطبق بشكل أوسع.الـتـعـمـيـم

- يوفر حججا أو براهني رياضياتية ليدعم االسرتاتيجية أو الحل.الـقـيـاس

4.1. التمثـالت وتدريس الرياضيات
1.4.1. التمثالت ودورها يف بناء املعرفة

إن الحديث عن التمثالت الذهنية ودورها يف العملية التعليمية- التعلمية أصبح ذا أهمية قصوى يف ميدان ديدكتيك املواد العلمية 
حيث أكدت عدة أبحاث أن :

• األستاذ/األستاذة الذي يلج الفصل الدرايس يترصف وكأن الدرس يبدأ كصفحة بيضاء يقوم مبلئها بشكل ممنهج يف أذهان املتعلمني/املتعلامت 
باألنشطة والتامرين واملسائل ومبشاركتهم الفعالة بهذا القدر أو ذاك، غري أن هذا األمر غري صحيح إذ كيفام كان موضوع التعلم فإن املتعلمني/

املتعلامت يعرفون أو يعتقدون أن لديهم أفكارا حول كل يشء (خاطئة أو ضبابية أو صحيحة وقد تكون مالمئة للوضعية أو غري مالمئة لها) يستحيل 
تجاهلها متاما.

• عقل املتعلم/املتعلمة ليس بإناء فارغ ميكن ملؤه باملعارف واملعلومات، بل هو ممتلئ بالعديد من التمثالت واملعارف والتجارب التي 
تتحكم يف مواقفه وآرائه، ذلك أن شعوره باالطمئنان – رضوري من أجل توازنه – يتطلب منه فهم املحيط الذي يعيش فيه مام يسمح له 

مبجابهة الوضعيات التي تستعرضه عن طريق توظيف تصوراته ومتثالته القبلية كنامذج تفسريية ملتطلبات تلك الوضعيات.
• التعلم ال يحدث عن طريق شحن ذهن املتعلم/املتعلمة بإضافة معلومات جديدة، بل هو إحداث تغريات يف البنيات الذهنية للمتعلم/

للمتعلمة، حيث تتفاعل متثالته (تصوراته)القبلية مع متطلبات الوضعية-املسألة املقرتحة عليه، ليحدث بذلك التفاعل التخيل عن تلك التمثالث 
أو تطويرها أو إدماج متثالت جديدة ومالمئة.

ومام سبق يتبني أن التمثالت منوذج تفسريي (أو بناء ذهني) مبثابة متثيل مبسط لجزء من الواقع يلخص معلومات أو بيانات أو ظواهر 
أو عمليات(1)، لذا فإن أي عمل تربوي يسعى إىل تطوير التمثالت يبدأ من مواجهة هذه البنية الضمنية.

يفهم  التي  الكيفية  أو  الطريقة  عن  للتعبري  األبحاث  من  كثري  عبارات ومصطلحات يف  عدة  تستعمل  ما  « عادة  البوعزاوي(2)  وتؤكد 
(أو يوظف) بها املتعلم/املتعلمة مفهوما رياضياتيا ما» (ترجمة بترصف). ومن بني هذه املصطلحات :

(1) الفاريب عبد اللطيف (1994)، معجم علوم الرتبية مطبعة النجاح، الدار البيضاء.
(2)  El Bouazzaoui, Habiba (1998), Conceptions des élèves et des professeurs à propos de la notion de continuité d’une fonction, 

p. 619, didactique des mathématiques, l’oral.
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Conceptions التمثالت -
Représentations mentales تصورات ذهنية -

Modèle conceptuel منوذج مفاهيمي -
 Concept – image مفهوم صورة -

وللتدقيق يف هذه املصطلحات ميكن مراجعة املرجع املشار إليه، إال أننا نقرتح اعتامد لفظ التمثالت نظرا لكون جل األبحاث يف ديدكتيك 
التي متكن  القواعد والتطبيقات واملعارف  أو تصورات. وهي « مجموعة » من  الرياضيات تستعمل عبارة Conceptions مبعنى متثالت 
« مجتمعة » من حل صنف من الوضعيات. أو املسائل بكيفية مقبولة، بينام يوجد صنف آخر من الوضعيات التي تبدو فيه تلك التمثالت 

.(Brousseau 1980) (3)غري كافية مام يؤدي توظيفها إما إىل أجوبة خطأ أو إىل التوصل إىل النتيجة لكن بصعوبة ويف ظروف غري مالمئة

ويبدو من خالل هذا التعريف، أن مفهوم التمثالت يندرج يف سيكولوجيا املعرفة ويحيلنا إىل كل ما مير بالذهن وإىل ما يفكر فيه شخص 
ما. وبهذا املعنى فال وجود إال لتمثالت شخصية وفردية. (لكل شخص متثالته الخاصة).

2.4.1. التمثالت يف مجال ديداكتيك الرياضيات 

Duroux (p. 18 1982)(4) فإن التمثالت هي معرفة محدودة ومحلية (ponctuelle) مبعنى أن توظيفها مرتبط بصنف من  بالنسبة لـ 
Artigue (p. 270 1980)(5). التمثالت هي : يشء محيل شديد  وضعية- مسألة تأخذ فيها املتغريات الديدكتيكية قيام معينة. وبالنسبة لـ 
االرتباط مع مختلف وضعيات – املسائل التي يوظف فيها وهي بهذا املعنى أداة ديدكتيكية سواء لتحليل املفاهيم واملعارف أو لصياغة 
الوضعيات الديدكتيكية، كام أنه أداة لتحليل سلوك ومواقف املتعلم/املتعلمة، وبالنسبة للسيدة البوعزاوي (1988)، انطالقا من مكونات 
والكتب  املقررات  يف  متريرها  يتم  التي  وتلك  األستاذ/األستاذة  ومتثالت  املتعلم/املتعلمة  متثالت  بني  التمييز  ميكن  الديدكتيكية،  الوضعية 

املدرسية أو التي ميكن رصدها يف تاريخ الرياضيات.

ويف هذا الصدد البد من التمييز بني متثالت املتعلم/املتعلمة خالل مرحلة التعلم، خاصة فيام يتعلق بتمثالته قبل عملية التعلم وتلك 
التي قد تصبح لديه بعد مرحلة تعلم مفهوم ما. فالتمثالت األوىل تسمى متثالت أولية (Conceptions initiales) والثانية تسمى متثالت 

ناتجة عن طريقة التعليم (Conceptions induites par l’enseignement) وبالنسبة لهذه التمثالت األخرية البد من تصنيفها إىل :

املتعلم/املتعلمة وهي  قبل  بناؤها من  تم  أنه  (Conceptions induites contrôlées) ويعني  فيها  إليها ومتحكم  • متثالت متوصل 
نتيجة إرادية لعملية التعلم.

• متثالت متوصل إليها وغري متحكم فيها (Conceptions induites non contrôlées) ويعني أنه تم بناؤها من قبل املتعلم/املتعلمة 
خالل سريورة التعلم ومل تكن موضوع درس أو موضوع تعلم.

وميكن رصد التمثالت إما بـ :

- طرق وأساليب التفكري املستعملة والتي هي مبثابة مؤرشات لها.

امتالك شخص واحد متثالت متكنه كل واحدة من حل صنف من املسائل والذي ميثل مجموعة تعريفها ومجال تطبيقها وجود عدة متثالت 
ملفهوم رياضيايت واحد. وتبعا لذلك فإن الوضعية-املسألة ميكن أن يتطلب حلها مجموعة من التمثالت البعض منها ميكن إستعاملها برتدد 

(fréquence) متكافئ كام ميكن إلحدى هذه التمثالت أو بعضها أن تكون أساسية (dominante) أكرث من األخرى.

ومن خالل سريورة التفاعل مع وضعيات-مسألة تطرأ عىل التمثالت تحوالت وتطورات (سواء عند املتعلمني/املتعلامت أو عند الرياضيايت) 
حيث تصف (El Bouazzaoui, p. 27, 1988)، أنه ميكن لتمثالت أن تستقر وتأخذ مكان متثالت أخرى وذلك بطريقتني مختلفتني :

- بتوسيع مجال استعاملها ؛

- بالزيادة يف الدقة املطلوبة (domaine d’application) لحل الوضعية-املسألة. 

• ويظل مجال تطبيق التمثالت من أهم املؤرشات املحددة لتلك التمثالت. فتوسيع مجال التطبيق بطريقة معينة ميكن من تنمية متثالت 
متتالية ومتجاورة، لها تقريبا نفس مجال التطبيق، كام ميكن لبعض التمثالت أن تكون مختلفة أو متكاملة أو متعارضة أو متناقضة لكل 

منها مجال للتطبيق ال يتقاطع مع اآلخر.

• التمثالت هي الحالة التي تكون فيها معرفة شخص ما يف وقت محدد وبالنسبة ملفهوم معني. فهي معرفة محلية (locale) مبعنى أن 
لها مجال تطبيق محدد تكون خارجه غري كافية وغري فعالة وميكن رصد التمثالت يف التعاريف والخاصيات الرياضياتية وكذلك يف أساليب 

وطرق املتعلمني/املتعلامت أثناء حلهم لوضعية-مسالة معينة.

(3)  Brousseau, Guy (1982), Les objets de la didactique (cours donnés à la seconde école d’été de didactique des mathématiques), 
Olivet France, 517 Juillet.

(4)  Duroux, Alain (1982), La valeur absolue : difficultés majeures pour une notion mineure, p. 50, DEA didactique des 
mathématiques, Bordeaux 1.

(5) Artigue ; Michèle (1980), « Epistémologie et didactique », RDM, Vol. 10, n° 23, pp. 241 - 256.
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وترتبط البنية الضمنية للتمثالت باألسباب الحقيقية التي تكمن وراء ظهورها وهذه األسباب عبارة عن أنشطة فكرية يقوم بها عقل 
املتعلم/املتعلمة وتتجسد يف عمليات جمع ومعالجة وتنظيم املعطيات التي تتوافر للمتعلم/للمتعلمة من خالل وضعية معينة ليك يستدل 

عليها فيصدر أحكامه أو آراءه أو مالحظاته.

§ تقنيات رصد متثالت املتعلمني واملتعلامت : 

مبا أن التمثالت عبارة عن بنيات ذهنية لذا ينبغي االعتامد عليها بل االنطالق منها لبناء املعرفة وذلك برصدها ووضع تقنيات لذلك ومن 
أهم التقنيات املتداولة يف األبحاث الديدكتيكية نربز ما ييل :*

• مالحظة القسم فمن خالل إنجاز املتعلمني واملتعلامت لعمل مطلوب ميكن أن تكون املالحظة :
- مـبـاشـرة ؛

- مدعمة بوسائل وأجهزة (كالوسائل السمعية البرصية) ؛
- مركزة عىل الجانب الحريك ؛

- مركزة عىل الجانب الشفهي ؛
- مركزة عىل الجانب الكتايب (مالحظة مسودات املتعلمني/املتعلامت – إنتاجاتهم الكتابية...) ؛

• االستامرة Questionnaire وقد تكون :

- مـوجـهـة ؛
- نصف موجهـة ؛

- أسئلة مفتوحة أو مغلقة ؛
- اختبارات ذات أجوبة متعددة ؛

- أسئلة ترافقها معلومات مساعدة ؛

• املقابلة : Entretien وتكون إما :

- فـرديـة ؛

- أو يف مجموعات صغرية ؛

- أو جامعية (مع مجموعة القسم).

وتتم هذه املقابالت باعتامد الخطاب الشفهي أو املكتوب (رسوم – خطاطات...)

وأخريا فإن جل الباحثني يف املجال الديدكتييك يقرون بأن نقطة االنطالق الرضورية لكل تعلم يجب أن تأخذ بعني االعتبار التمثالت 
أو التصورات الحارضة يف أذهان املتعلمني/املتعلامت، ويف نسق معرفتهم وأن نقوم برصدها ونعمل عىل جردها، يف ارتباط مع مجاالت 
تطبيقها وذلك بتحديد صنف الوضعيات التي قد تكون التمثالت فيها كافية اليجاد الحل من جهة، وصنف الوضعيات التي قد تكون فيها 
تلك التمثالت غري كافية أو خطأ من جهة أخرى مام قد يساعد األستاذ/األستاذة عىل توظيفها سواء عند اختياره أو بنائه للوضعيات أو عند 

تدبريها دون إغفال مراحل إعداد أنشطة التقويم والدعم.

3.4.1. التمثالت ومكونات الوضعية الديدكتيكية

إن الوضعية الديدكتيكية عبارة عن مجموعة من العالقات التي ترتبط بطريقة ضمنية أو مرصح بها بني املتعلم/املتعلمة أو مجموعة 
من املتعلمني/املتعلامت ووسط ما (مبا فيه الوسائل والذوات املتوفرة) وبني النظام الرتبوي (املتمثل يف األستاذ/األستاذة) قصد متكني هؤالء 
املتعلمني واملتعلامت من اكتساب معارف جاهزة أو يف طريق البناء، وهذا ما يدفع بنا إىل التمييز بني التمثالت وفق مكونات الوضعية 

الديدكتيكية (املتعلم/املتعلمة – األستاذ/األستاذة) املعرفة (املربمجة يف املقررات والكتب املدرسية).

إذ ميكن الحديث بالنسبة ملفهوم رياضيايت ما عن :

- متثالت املتعلم/املتعلمة.

- متثالت األستاذ/األستاذة.

- التمثالت التي يتم متريرها يف الكتب واملقررات الدراسية ؛

- التمثالت املرتبطة بتاريخ تطور املفهوم الريايض.

5.1. األخطاء والعوائق يف تعلم الرياضيات
1.5.1. األخطاء يف تدريس الرياضيات

من الصعب إعطاء تعريف دقيق ووحيد ملفهوم الخطأ نظرا الختالف دالالته تبعا لتباين املجاالت املعرفية.
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ويعني الخطأ يف الرياضيات رأي أو فكرة غري مطابقة للصواب، ويعرفه « Brousseau » كأثر معرفة سابقة كانت ذات أهمية ونجاعة ومل 
تعد قابلة للتكيف مع الوضعيات الجديدة فأصبحت خطأ. ويقول (Sirpinska-Legendre) إن الخطأ خلل وظيفي، إنه بالنسبة للمتعلم/

املتعلمة ليس مجرد نتيجة للجهل أو الشك أو الصدفة كام تعتقد ذلك النظرية التجريبية أو السلوكية يف مجال التعلم، بل ناتج عن أسلوب 
يف املعرفة وعن تصور متناسق وعن معرفة قدمية أكدت نجاحها يف مجاالت املامرسة.

ويعطي « باشالر » (Bachelard) ملفهوم الخطأ مكانة متميزة، فالخطأ بالنسبة إليه ليس مجرد محاولة أو تعرث، بل ظاهرة بيداغوجية 
متثل نقطة انطالق املعرفة، ألن هذه األخرية ال تبدأ من الصفر بل متر مبجموعة من املحاوالت الخطأ.

ويقوم هذا املنظور عىل اعتبار الخطأ اسرتاتيجية للتعليم والتعلم. فهو اسرتاتيجية للتعليم ألن الوضعيات الديدكتيكية تعد وتنظم يف 
ضوء املسار الذي يقطعه املتعلم/املتعلمة الكتساب املعرفة أو بنائها من خالل بحثه، وما ميكن أن يتخلل هذا البحث من أخطاء؛ وهو 

اسرتاتيجية للتعلم ألن الخطأ أمر طبيعي وإيجايب يرتجم سعي املتعلم/املتعلمة للوصول إىل املعرفة.
ويعترب الخطأ يف سريورة بناء املعرفة حقا من حقوق املتعلم/املتعلمة باعتباره منطلقا ومحركا لعمليات التعلم والتعليم.

2.5.1. بيداغوجيا الخطأ

تستند بيداغوجيا الخطأ إىل مبادئ علم النفس التكويني ومباحث ابستيمولوجيا « باشالر »، فهي تدرج تدخالت األستاذ/األستاذة يف 
سريورة املحاولة والخطأ حيث ال يقىص وإمنا يعترب فعال نقطة انطالق التجربة املعرفية مع اإلشارة إىل أن أدوات التشخيص متكن من الكشف 
عام يسمى باألخطاء املنتظمة أو الشائعة les erreurs systématiques وهي أخطاء ميكن أن يالحظها األستاذ/األستاذة عند املتعلامت/

املتعلمني وهي مختلفة عن التمثالت. وكمثال عىل ذلك : قلب األرقام عند كتابتها من طرف املتعلم/املتعلمة يف السنة األوىل ابتدايئ. وتجدر 
اإلشارة إىل أن األستاذ/األستاذة ميكن أن يلجأ إىل طريقة الكشف عن التمثالت يف تدبري أنشطة الدعم، خاصة مع املتعلمني/املتعلامت الذين 

تبني أنهم متحكمون يف املعارف وفقا لألدوات الشخصية املعتادة.

إن تحليل أخطاء املتعلمني/املتعلامت يتيح لنا إمكانية الوقوف عىل العديد من املؤرشات نذكر منها :

- مكتسبات املتعلمني/املتعلامت السابقة.

- طريقة التعلم أو نوع املامرسة الديدكتيكية املعتمدة.

3.5.1. العوائق مبختلف أنواعها (معرفية، ديدكتيكية، إبستمولوجية...)

إن غياب األخطاء ال يعني غياب الصعوبات عند املتعلمني/املتعلامت، ذلك أن الصعوبات ليست دامئا مرتبطة باملستوى املفاهيمي، فقد 
تكون نتيجة لضعف الذاكرة أو الستعامل طرق أكرث كلفة أو لسوء توظيف واستعامل الوسائل التعليمية، وغياب طرق محددة للعمل وعدم 
فهم التعليامت أو تبني سلوكات أو مواقف ال تقبل التكيف مع الوضعية موضوع الخطأ، ولذلك فإن تحليل أخطاء املتعلمني/املتعلامت 

يرتبط بالعالقات القامئة بني عنارص املثلث الديدكتيكية : املتعلم/املتعلمة – األستاذ/األستاذة – المعرفة.

§ مفـهـوم الـعـائـق 

يرتكز تحليل األخطاء يف ديدكتيك الرياضيات عىل مفهوم : « العائق Obstacle » الذي طوره « باشالر » وعىل نظرية التوازن لـ « جان 
بياجي Jean Piaget » و « بارت ماري Barth Marie ». وقد قدم بشأنها « بروسو » منوذجا خاصا لصنافة العوائق ونظرية ديدكتيكية 
متكاملة لألخطاء. ويف هذا الصدد يرى بروسو بأن العائق يتجيل من خالل أخطاء، ولكن هذه األخطاء ليست ناتجة عن عدم االنتباه أو 

الترسع، بل ناتجة عن أخطاء متكررة كانت يف وقت ما تعلامت استخدمت بنجاح يف عدة وضعيات.

وقد تم تحديد مفهوم العائق يف ميدان ديدكتيك الرياضيات وفقا للخصائص الخمس التالية : 

1. إنه معرفة وليس انعداما للمعرفة.
2. هذه املعرفة لها دورها يف اإلجابات الصحيحة لبعض املسائل أو صنف من املسائل.

3. هذه املعرفة تقود إىل إجابات غري صحيحة بالنسبة ألنواع أخرى من املسائل.
4. هذه املعرفة غري قابلة للتكيف مع وضعيات جديدة وتقاوم بعناد كل تغيري أو تعديل يطرأ عليها.

5. التخلص من هذه املعرفة هو الذي يقود إىل معرفة جديدة.

§ أنــواع الـعـوائــق

هناك أنواع كثرية من العوائق منها ما يرتبط بالجانب اإلبستمولوجي للامدة الدراسية، ومنها ما يرتبط بالجانب الديدكتييك، ومنها ما 
يرتبط بالجوانب النفسية، ومنها ما يرتبط بتمثالت املجتمع إال أننا سنهتم هنا وبصفة خاصة بالعوائق ذات الصلة الوطيدة بعملية التعلم 

ونذكر منها : العوائق اإلبستمولوجية والعوائق الديدكتيكية والعوائق السيكولوجية وعوائق النمو واملستوى اإلدرايك.

 (6)Obstacles épistémologiques العـوائـق اإلبستمولوجية §

يحتل مفهوم العائق اإلبستيمولوجي حاليا مكانة مركزية يف أبحاث وأدبيات ديدكتيك املواد العلمية ذات االتجاه البنايئ التفاعيل. ويرجع 
أصل هذا املفهوم إىل الفيلسوف الفرنيس « باشالر » الذي اهتم بدراسة تاريخ الفكر العلمي، ويتم رصد العائق اإلبستمولوجي عن طريق 

(6) Brousseau. G. « Les obstacles E pistomologiques et les problèmes en Mathématiques » – RDM Vol 4 n° 2 -1983.
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األخطاء التي تتعلق بصعوبة املفهوم الرياضيايت يف حد ذاته، وبعدم فهمه من لدن املتعلم/املتعلمة. وميكننا مصادفة هذا النوع من العوائق 
يف تاريخ الرياضيات نفسها.

وقد قدم « باشالر » مجموعة من األنواع التي يتجىل خاللها مفهوم العائق اإلبستمولوجي نذكر منها ما ييل :
• عـائـق التـجـربـة األولـى : 

خالل اإلتصال األول للفرد مبوضوع ما أو ظاهرة معينة، فإنه يكوِّن معرفته انطالقا من احساساته وحدسه وهو ما يعطي لهذه املعرفة 
طابعا اندفاعيا غري معقلن. 

مثال : الحركة الظاهرة للشمس تدفعنا لالعتقاد بأنها تدور.
• عائق التعميم :

يتمثل هذا العائق يف تعميم معرفتنا من خالل التجربة األوىل عىل مواضيع أخرى مختلفة دون التجريب أو االنتباه إىل حدود التعميم.
• عائـق اللـغـة :

يتمثل هذا العائق يف استعامل مفهوم أو لفظ يعرب عن ظاهرة غري تلك التي وضع من أجلها يف األصل.

Obstacles didactiques : العوائق الديدكتيكية §

وهي العوائق التي تنتج عن إختيار اسرتاتيجية للتعلم، وتؤدي إىل تكوين معارف مبهمة أو غري تامة تظهر فيام بعد كعائق يف طريق 
تطور املفاهيم.

.(La transposition didactique) إن العوائق الديدكتيكية ال ميكن تجاوزها ألنها ترتبط بعملية النقل الديداكتييك

ذلك أنه ال ميكن تجاوز املراحل الرضورية والحلول التقريبية واألمور املتشابهة أثناء عملية التعلم.

إن تعرف األستاذ/األستاذة عىل العائق الديدكتييك سوف ميكنه من الرجوع إىل الوضعية التي قدم من خاللها املفهوم، وذلك من أجل 
تحديد املتغريات الديدكتيكية التي تساعد املتعلمني/املتعلامت عىل استدراك تعرثاتهم.

§ عوائق مصدرها النقل الديدكتييك 

نقصد بها طبيعة املحتويات، واألهداف وأنواع طرائق التدريس والوسائل الديدكتيكية والتقوميات التي وظفت لتعلم املتعلم/املتعلمة 
ومدى انسجامها مع حاجاته (متطلبات الوسط املدريس).

إن تعرف األستاذ/األستاذة عىل وجود العوائق الديدكتيكية يجعله يراجع تقدميه األول للمفهوم الذي هو بصدده.

مثال : إن تقديم األعداد العرشية انطالقا من القياس باختياره وحدة أساسية ووحدات جزئية (أجزاء) يؤدي إىل فهم العدد العرشي 
كعددين تفصل بينهام فاصلة، ومن هنا تظهر بعض األخطاء مثل : 3,7 + 2,8 = 5,15

§ عوائق مصدرها التعاقد الديدكتييك 

تنتج هذه األخطاء عن عدم االلتزام الديدكتييك برشوط العقد املربم بني األستاذ/األستاذة واملتعلم/املتعلمة اتجاه املادة املدرسة، وعدم 
الترصيح مبا ينتظره األستاذ/األستاذة من املتعلم/املتعلمة، اليشء الذي يجر هذا األخري إىل الوقوع يف الخطأ.

مثال : العدد املوايل للعدد 3,7 هو العدد 3,8 بينام هذا السؤال ليس له جواب.

§ العوائق النفسية (السيكولوجية) 

وهي العوائق املرتبطة.بالحاالت النفسية والتمثالت الخاصة بكل متعلم/متعلمة والتي تظهر عندما يتعارض التعلم مع متثالت املتعلمني/
املتعلامت، وهناك العديد من العوامل التي تعترب مصدرا لهذه العوائق منها ما هو خارج العالقة الديدكتيكية، ومنها ما تسببه هذه العالقة نفسها.

مثال : إن املنطق الرياضيايت ليس هو منطق الحياة اليومية، ذلك أنه إذا تصورنا العبارة التالية :

تناول نشاط مدريس يتعلق برسعة جنونية لصاحب سيارة قد يثري نفورا عند املتعلم/املتعلمة الذي سبق أن تعرض أحد أفراد عائلته 
لحادثة سري.

§ العوائق املرتبطة بتطور النمو : 

ولقدراته ومؤهالته  الذهني  املتعلم/املتعلمة  لنمو  اعتبار  دومنا  املفاهيم  بعض  بإدراج  األمر  يتعلق  عندما  تظهر  التي  العوائق  وهي 
العقلية ذات الصلة بالنمو واملستوى اإلدرايك.

مثال : تشري نظرية مراحل النمو « لبياجيه Piaget » إىل استحالة تطوير الحساب الشكيل أثناء مرحلة العمليات املحسوسة. 

- ومن مصادر هذا العائق : 

 Ontogénique : مصدر نشويئ أو منايئ •

إنها  واالنفعالية.  الوجدانية  اإلدراكية وخصائصه  العقلية  قدراته  يتعدى  عمل  بإنجاز  نطالبه  ألننا  يخطئ  قد  املتعلم/املتعلمة  أن  أي 
األخطاء التي تظهر عندما يكون التعلم املطلوب من املتعلم/املتعلمة أعىل من مستوى نضجه الفكري.
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• مصدر إسرتاتيجي : 

املقصود به الكيفية والطريقة التي ينهجها املتعلم/املتعلمة لحل مسألة أو مترين والتي تؤدي به إىل طريق مسدود.

4.5.1. األخـطـاء الشـائـعـة
لقد أبانت مختلف التقوميات الوطنية والدولية عن بعض األخطاء الشائعة التي يرتكبها املتعلمون/املتعلامت يف مجال الرياضيات. ويف 
إطار املكانة التي أولتها التوجيهات الرتبوية لبيداغوجيا الخطأ، واستثامرا لإلطار النظري الخاص باألخطاء والصعوبات يف هذا الدليل، فقد 
تم إدراج إشارات عىل هامش األنشطة بكراسة املتعلمة واملتعلم بغرض إبراز األخطاء الشائعة، من أجل أن يأخذها األستاذ/األستاذة بعني 

االعتبار عند إنجاز الدروس وتدبري األنشطة التعلمية داخل الفصول الدراسية.
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22. الباب الثاين : االختيارات يف مجال املضامني الدراسية. الباب الثاين : االختيارات يف مجال املضامني الدراسية

1.2. مجاالت مادة الرياضيات بالتعليم االبتدايئ

1.1.2. مجال األعداد والحساب

يتم يف مجال األعداد و الحساب املرور من األعداد الصحيحة الطبيعية إىل األعداد الكرسية ثم األعداد العرشية، عىل أساس احرتام التدرج 
داخل كل مجال من هذه املجاالت. فتقديم األعداد الصحيحة الطبيعية يتم عرب األنشطة ما قبل العددية، يليها تقديم األعداد من رقم واحد، 
فرقمني، وصوال إىل ستة أرقام أو أكرث حسب تدرج الربنامج الدرايس للسنوات الدراسية الست. و حيث إن التعامل مع األعداد املكونة من رقمني 
أو ثالثة، مثال، يتطلب من املتعلم/املتعلمة فهم وإدراك نظمة العد العرشي، فإنه يتم بالتدريج مساعدة املتعلم/املتعلمة عىل إدراك آليات 
االنتقال من رتبة إىل أخرى باعتامد متثيالت وسيطية متعددة : استخدام املحساب النقطي واملحساب ذي السيقان كتمثيل وضعي، ثم بعد ذلك 
املربعات والقضبان والصفائح واملكعبات. هذا وال ينبغي الترسع يف تناول األعداد الكرسية والعرشية قبل تحقيق املتعلامت واملتعلمني لدرجة 

عالية من التحكم يف استعامل األعداد الصحيحة الطبيعية ضمن عمليات الحساب الثالثة األساسية ( الجمع والطرح والرضب).
أما تقديم األعداد الكرسية فيتم اإلنطالق فيه من خالل وضعيات ملموسة تعتمد عىل التقسيم ( تقسيم قطعة إىل عدة قطع متساوية، أو 
من خالل تدريج مستقيم أو إناء)، غري أنه ينبغي استحضار جميع الجوانب املتعلقة بالعدد مبراعاة وضعيات التساوي والرتتيب والعمليات.

ويتم االنتقال من األعداد الكرسية إىل األعداد العرشية، من خالل وضعية مسألة تظهر عدم كفاية األعداد الكرسية، و الحاجة إىل إدراج 
األعداد العرشية كحل مرحيل للوضعية.

2.1.2. مجال الهندسة 
والتحويالت  األشكال  بعض  ورسم  تعرف  مجال  يف  املتعلم/املتعلمة  معارف  تنمية  عىل  الهندسة  مجال  يف  الرياضيات  تدريس  يركز 
الهندسية، واالنتقال به من معرفة األشياء بالحواس إىل معرفتها من خالل خاصياتها الهندسية، مرورا مبعرفتها من خالل أدوات الرسم والقياس 
والشكل الهنديس وحل مسائل مرتبطة بها. فإجراء مسائل هندسية عىل املكعب يتطلب، من بني عدة إجراءات، االنطالق من مالحظته 

وتلمسه كمجسم، ثم استكشاف خصائصه الهندسية وتعرفها العتامدها يف رسمه وإنشائه باستعامل األدوات الهندسة املناسبة.
3.1.2. مجال القياس 

يتم تناول املفهوم الرياضيايت، عىل مستوى البيداغوجي، بكيفيات متدرجة ولولبية من سنة إىل أخرى، وذلك حسب منو قدرات املتعلم/
العمل املناواليت، سواء  التعقيد يف املفهوم ؛ ففي السنتني األوىل والثانية تقدم وضعيات قياس ملموسة تسمح بإمكانية  املتعلمة ودرجة 
 5cm : استخدمت فيه وحدات اعتباطية أو وحدات اعتيادية، ويتم الربط، يف مرحلة الحقة، بني القياس كعدد واملقدار الفيزيايئ (مثال

.(cmتعني : العدد 5 ؛ مقدار الطول ب
وعىل املستوى املعريف، تتم مقاربة مفهومي الطول والكتلة يف السنتني األوىل والثانية باعتامد مفهوم االحتفاظ، والذي يعني ثبات املقدار 

أو الكمية رغم التغريات الشكلية التي قد تطرأ عليه.
وتكون الحسابات عىل املقادير الفيزيائية (اإلضافة، اإلزالة التكرار) من مجموعة التغيريات التي نجريها عليها. 

ومن املفيد عند معالجة أنشطة القياس مساعدة املتعلم/املتعلمة عىل اإلستعامل الصحيح ألدوات القياس لتفادي األخطاء.
ويتضمن مفاهيم املحيط والكتلة واملساحة والزمن والسعة، ويتم االنطالق يف بناء هذه املفاهيم من وضعيات حقيقية، تتدرج من 
املناولة بوحدات اعتباطية، إىل القياس بالوحدات االعتيادية، التي تجرى عليها تحويالت الستكشاف مضاعفاتها وأجزائها، ولتخضع بعد ذلك 
لعمليات حسابية، مام يؤدي يف النهاية إىل حل املسائل املرتبطة بالقياس. ويستهدف هذا املكون، باإلضافة إىل بناء املفاهيم سالفة الذكر، 

تدريب املتعلم/املتعلمة عىل مهارات وتقنيات رياضياتية خاصة بالقياس. 
4.1.2. مجال تنظيم ومعالجة البيانات 

ويتضمن مسائل يتم حلها عن طريق اختيار واستخدام أسلوب مناسب ملعالجة البيانات، مبا يف ذاك جمعها وتدوينها يف بيانات متصلة 
أو إنشاء مخططات وأعمدة بيانية ومدرجات وقطاعات دائرية للتعبري عنها أو القيام بعملية عكسية مع التفسري واالستنتاج والتنبؤ. 

حل املسائل كنشاط مستعرض للرتييض
ال يشغل حل املسائل حيزا مستقال داخل الربنامج الدرايس، بل يقدم مدمجا وبشكل مستعرض من خالل املجاالت األربعة السابقة. 
وتعترب املسائل من املكونات األساسية يف برنامج الرياضيات، ويكتيس أهمية واضحة يف بناء الكفايات تعلام وتقوميا. ويقتيض تطويره، كام 
هو الشأن بالنسبة لباقي املكونات، احرتام التدرج من املسائل العملية (مسائل مشخصة يف الواقع)، مرورا باملسائل املمثلة (رسوم، أشكال 
هندسية، مقاطع سمعية برصية...) وصوال إىل املسائل اللغوية (نصوص مكتوبة) التي تتطلب من املتعلم/املتعلمة التعامل مع معطيات 
مكتوبة ومتييزها واستخراج املطلوب منها وإيجاد الحلول املناسبة. وميكن توظيف هذه األنواع من املسائل مجتمعة أو منفردة حسب 

الحاجة والرضورة البيداغوجية وحسب الوضعية التعليمية املستهدفة.
أنه ينبغي للمتعلم/املتعلمة أن يواجه مسائل للبحث، يستحسن أن تؤخذ من واقعه املعيش. ومن بني املهارات  وتجدر اإلشارة إىل 

املنتظرة، ترجمة املسائل اللفظية إىل متارين رياضياتية، وحلها مع تشجيع الطرق الشخصية للمتعلم/املتعلمة. 
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وتعترب املهارات التي تدرج يف أكرث من مرحلة موضوع تطوير وإغناء من خالل أنشطة جديدة ومتارين متنوعة، وليست موضوع تعلم 
أو بناء جديد.

كام أن هناك تعلامت ذات طابع وأهداف منهجية واسرتاتيجية ليست محل تعلم خاص، بل تنمى وتطور من خالل تعلامت مختلفة 
عرب مراحل إمناء الكفاية. 

وتشمل هذه التعلامت ما يأيت :

• منذجة نص مسألة (ترجمة عبارات لغوية يف نص املسألة إىل كتابة رياضياتية) ؛

• استخراج املعطيات املالمئة للحل ؛

• انتقاء التعلامت التي ستوظف يف الحل ؛

• التخطيط لإلجابة عن سؤال، ضمن مسألة رياضياتية، يستوجب حله يف مرحلة بالنسبة للمستويني األول والثاين أو مرحلتني بالنسبة 
للمستويني الثالث والرابع أو ثالث مراحل بالنسبة للمستويني الخامس والسادس ؛

• حل مسألة تستدعي توظيف أكرث من موضوع تعلم من موضوعات التعلم الخاصة بوحدة/مرحلة.

2.2. النقل الديدكتييك

يشري مفهوم النقل الديدكتييك transposition didactique إىل التحويل الذي تخضع له املعرفة العاملة savoir savant لتستنبط منها 
معرفة قابلة للتدريس واملعرفة العلمية العاملة هي أنساق نظرية رصفة وقوانني عامة مجردة، ومفرسة للظواهر الطبيعية واإلنسانية، والتي 

أنتجها املتخصصون والعلامء.

املرحيل  كالتدرج  والديدكتيكية  البيداغوجية  الرشوط  العاملة يف ضوء  العلمية  املعرفة  إعادة هيكلة  التحويل هذه يف  عملية  وتتمثل 
معرفة  عىل  فنحصل  االجتامعية...)،  والهوية  االقتصادية  (كالحاجات  املعتمدة  التعليمية  السياسات  ورشوط  للفهم،  والقابلية  والوضوح 
مدرسية منتظمة ومهيكلة يف ضوء الرشوط الديدكتيكية عىل شكل مقررات ومناهج تربوية، وكتب مدرسية يف صيغة معرفة تربوية مدرسية 
منتقاة ومكيفة مع مقتضيات املربع الديدكتييك (معرفة متخصصة منتقاة، أستاذ خاص، متعلم خاص، سياسة تربوية خاصة)، ومنتظمة كلها 
يف صيغة مناهج تعليمية متدرجة عرب املستويات التعليمية وفق منظور تربوي معني (نظريات تربوية وسيكولوجية)، يستند إىل مرجعية 

األهداف وامللمح العام للمخرجات التعليمية املدرسية والجامعية املتوخاة يف كل منظومة تربوية (سياسة تربوية).

وفيام ييل ترسيمة لسريورة النقل الديدكتييك التي تنطلق من املعرفة العاملة وصوال إىل املعرفة املكتسبة من طرف املتعلم/املتعلمة :

املعرفة العلمية العاملة 
(معرفة نظرية رصفة)

savoir savant

املعرفة القابلة للتدريس 
(املناهج واملقررات)
savoir à enseigner

savoir enseigné

املعرفة التي تدرس فعال
(savoir acquis املعرفة املكتسبة 

من طرف املتعلم/املتعلمة)

وقد أبرز « بروسو G. Brousseau » يف أعامله أوجه تشابه أو اختالف عمل كل من الباحث واألستاذ/األستاذة واملتعلم/املتعلمة.

- عمل الباحث والباحثة : تجريد املعرفة من سياق إنتاجها
ما توصل إليه الباحث يخضعه لتعديل يتمثل يف :

حذف األفكار غري املجدية واملسالك الطويلة.• 
حذف الرتددات التي اعرتضته واملحاوالت التي قام بها خالل البحث.• 
البحث عن سياق عام تبقى فيه النتائج صالحة.• 

- عمل األستاذ واألستاذة : وضع املعرفة يف سياق معني
يعترب عمل األستاذ/األستاذة معاكسا نوعا ما لعمل الباحث، إذ عليه • 

حتى  الشخيص،  طابعها  لها  يعيد  وأن  بسياقها  املعرفة  ربط  يعيد  أن 
ظروف  عن  خاصا  جوابا  أي  باملتعلم/املتعلمة،  خاصة  معرفة  تصبح 

خاصة تنشأ نتيجة التكيف مع وضعية خاصة.

- عمل املتعلم واملتعلمة : إعادة بناء املعرفة وتجريدها من السياق
معرفة الرياضيات ليست فقط تعلم التعاريف واملربهنات، ولكنها تقتيض 

حل الوضعيات واستخالص النتائج.

3.2. مضامني الربنامج الدرايس ملادة الرياضيات بالسنة الثانية ابتدايئ
والثالثة  والثانية  األوىل  للسنوات  املنقح  الدرايس  (املنهاج  الرياضيات  منهاج  يف  املعتمدة  والبيداغوجية  الرتبوية  لالختيارات  اعتبارا 

والرابعة من السلك االبتدايئ، مديرية املناهج، فرباير 2019) تم تحديد مضامني وأهداف التعلم بالنسبة للسنة الثانية كام ييل :
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بـرنـامـج الـسـنـة الـثـانـيـة
أهــداف الـتـعـلـم المواضيعالـمجـاالت

 األعـداد مـن 
0 إلـى 999

األعداد من 0 إىل 99 

- يتعرف القيمة املكانية ألرقام عدد معني : (الوحدات والعرشات) ؛
- يقرأ األعداد من 0 إىل 99 ويكتبها ويقارنها ويرتبها ؛

- يحرص عددا بني مضاعفني متتابعني للعرشة ؛
- يحرص عددا بني عددين صحيحني.

تعرف العدد 100 
قراءة وكتابة ومتثيال

- ميثل املئة ويكتبها باألرقام ثم يقرأها ؛
- ينتقل من كتابة اعتيادية إىل كتابة مفككة أو العكس ؛

- يتعرف القيمة املكانية لألرقام املكونة للعدد 100.

تعرف األعداد من 
101 إىل 999 قراءة 

وكتابة ومتثيال 

- يسمي  األعداد من 101 إىل 999 ويكتبها ؛
- ميثل األعداد من 101 إىل 999 ؛

- يفكك أعدادا من ثالثة أرقام (مئات، عرشات، وحدات) مثال : 
475 = 400 + 70 + 5

- يقرأ أعدادا طبيعية حتى 999 ويكتبها باألرقام والحروف؛
- يقرأ املئة ومضاعفاتها ويكتبها حتى العدد 900 ؛

- ينمي فهام أوليا لنظام العد العرشي والقيمة املكانية حتى العدد 999 ؛
- يقرأ عددا مكونا من وحدات وعرشات ومئات يف صورتيه اللفظية والرمزية ؛
- يقرأ عددا مكونا من وحدات وعرشات ومئات يف صورتيه اللفظية والرمزية ؛

- يكتب عددا مكونا من وحدات وعرشات ومئات يف صورتيه اللفظية والرمزية ؛
- مييز بني عدد الوحدات والعرشات واملئات يف عدد معني ؛

- يعد تزايديا وتناقصيا بالعرشات واملئات انطالقا من عدد معي ن؛
- يعد تزايديا وتناقصيا مبضاعفات العدد 100,10,1 ابتداء من عدد معطى من ثالثة أرقام. 

مقارنة األعداد من 0 
إىل 999 
وترتيبها

- يقارن األعداد من 101 إىل 999 و يرتبها ؛
- يؤطر عددا صحيحا بعددين صحيحني ؛

- يقارن و يرتب أعدادا من ثالثة أرقام وميثلها عىل املستقيم العددي ؛
- يرتب مجموعة من األعداد كل منها مكونة من ثالثة أرقام، ويقارن بينها ؛

- يفكك  ويركب عددا صحيحا بطرق مختلفة باستعامل الجمع والطرح ؛
- يصف خاصيات: أعداد أكرب أو أصغر من عدد معني ؛

- يرتب تزايديا وتناقصيا مجموعة من األعداد الصحيحة.

حساب مجموع 
عددين باإلحتفاظ 

وبدونه يف نطاق 
األعداد من 0 إىل 999

-يتعرف التقنية االعتيادية للجمع بدون احتفاظ يف نطاق األعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إىل 999 ؛ 
- يستكشف خاصيات العمليات: تبادلية الجمع ؛

- يوظف التقنية االعتيادية للجمع يف نطاق األعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إىل 999 ؛
- يضع وينجز تقنية الجمع لعددين أحدهام مكون من رقمني واآلخر من رقمني دون احتفاظ ؛

- يجد األعداد الناقصة يف عملية جمع منجزة دون احتفاظ ؛
- يضع وينجز تقنية الجمع لعددين أحدهام مكون من رقمني واآلخر من رقمني أو ثالثة باالحتفاظ ؛

يجد األعداد الناقصة يف عملية جمع منجزة باالحتفاظ ؛
- يتعرف اإلجراءات الكتابية (التقنية االعتيادية) لعملية الجمع يف نطاق األعداد من 0 إىل 999.

الطرح : حساب 
الفرق بدون احتفاظ 

(التقنية االعتيادية 
للطرح)

- يتحكم يف جدول الطرح إىل 9 – 10 ؛
- يتعرف التقنية االعتيادية للطرح بدون احتفاظ يف نطاق األعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إىل 999 ؛ 

- يوظف التقنية االعتيادية للطرح يف نطاق األعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إىل 999 ؛
- يضع وينجز عملية الطرح لعددين: (كل منهام مكون من رقم واحد. األول مكون من رقمني والثاين 

من رقم واحد. كالهام مكونان من رقمني) دون احتفاظ باستعامل التقنية االعتيادية ؛
- يجد األعداد الناقصة يف عملية طرح منجزة دون احتفاظ.

الطرح : حساب الفرق 
باالحتفاظ (التقنية 
االعتيادية للطرح)

- يضبط جدول الطرح إىل حدود 9 – 18 ؛
- يضع وينجز عملية الطرح لعددين أحدهام مكون من رقمني واآلخر من رقمني أو ثالثة باالحتفاظ 

باستعامل التقنية االعتيادية ؛
- يجد األعداد الناقصة يف عملية جمع منجزة باالحتفاظ ؛

- يتعرف اإلجراءات الكتابية (التقنية االعتيادية) لعملية الجمع يف نطاق األعداد من 0 إىل 999.
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 األعـداد مـن 
0 إلـى 999

الرضب : 
الكتابة الرضبية

- يتعرف ويفهم معنى عملية الرضب كجمع متكرر ؛
- يتعرف الرضب يف(عدد من رقم واحد): ويستعمله ؛

- يحسب جداء عددين طبيعيني باستعامل الجمع املتكرر ؛
- يتعرف خاصيات الرضب يف 1 ، 0 وتبادلية الرضب.

خاصية الرضب يف 2 و 5 
و 10 وتوظيفها

- يتعرف خاصية الرضب يف 2 و 5 و 10 ؛
- يحسب جداءات األعداد يف 2 و 5 و 10 ويوظفها.

خاصية الرضب يف 3 و 4 
وتوظيفها.

- يتعرف خاصية الرضب يف 3 و 4 ؛
- يحسب جداءات األعداد يف 3 و 4 ويوظفها.

خاصية الرضب يف 6 و 7 
وتوظيفها.

- يتعرف خاصية الرضب يف 6 و 7 ؛
- يحسب جداءات االعداد يف 6 و 7 ويوظفها.

خاصية الرضب يف 8  و 9  
وتوظيفها.

- يتعرف خاصية الرضب يف 8 و 9 ؛
- يحسب جداءات األعداد يف 8 و 9 ويوظفها.

الرضب دون احتفاظ : 
التقنية االعتيادية.

- يتعرف التقنية االعتيادية للرضب دون احتفاظ يف نطاق األعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إىل 999؛
- يستكشف خاصيات الرضب ؛

- يوظف التقنية االعتيادية للرضب يف نطاق األعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إىل 999 ؛
- يضع وينجز عملية الرضب لعددين أحدهام مكون من رقمني واآلخر من رقم دون احتفاظ ؛

- يحدد األعداد الناقصة يف عملية رضب منجزة دون احتفاظ.

الرضب باالحتفاظ : التقنية 
االعتيادية.

- يتعرف التقنية االعتيادية للرضب باالحتفاظ يف نطاق األعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إىل 999 ؛
- يوظف التقنية االعتيادية للرضب يف نطاق األعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إىل 999 ؛

-  يضع وينجز عملية الرضب لعددين أحدهام مكون من رقمني أو ثالثة واآلخر من رقمني باالحتفاظ 
يف نطاق األعداد من 0 إىل 999.

الجمع والطرح والرضب من 
خالل وضعيات مسائل.

- يحدد العملية الواجب إجراؤها يف وضعية مسالة معينة (مجموع، فرق جداء).

الهـنـدسـة

إنشاء األشكال 
الهندسية : املربع 

واملستطيل واملثلث 
باعتامد الرتبيعات.

- يصف األشكال املستوية االعتيادية باستعامل لغة رياضياتية سليمة ؛ 
- ينشئ بعض األشكال الهندسية اإلعتيادية : املستطيل، املربع، املثلث قائم الزاوية عىل الرتبيعات.

مسارات عىل الشبكة.

- يتعرف الشبكة الرتبيعية ؛
-يتنقل عىل الشبكة الرتبيعية باعتامد املسار والقن والخانة والعقدة واملعلمة ؛

- يحدد معلمة كل من الخانة والعقدة ؛
يتنقل عىل الشبكة باستعامل قن معلوم.

الزاوية القامئة.
- يتعرف الزاوية القامئة ؛

- ينشئ الزاوية القامئة بواسطة االدوات الهندسية املناسبة (املسطرة، املزواة، املثلث).

املجسامت.
- يتعرف بعض املجسامت (املكعب، متوازي املستطيالت، االسطوانة، الهرم) ؛

يربط مجسامت (املكعب، متوازي املستطيالت، االسطوانة، الهرم) بنشورها.

إنشاء األشكال 
الهندسية : املستقيم 

والقطعة واملثلث.

- يتعرف املستقيم يف وضعيات مختلفة ؛
- يرسم القطعة واملستقيم يف وضعيات مختلفة ويوظفهام يف إنشاء املثلث.

الرتصيف
- يتعرف مفهوم الرتصيف ؛

- ينجز ترصيفات بواسطة اشكال وزخرفات.

إنشاء االشكال 
الهندسية : املربع، 
املستطيل، القرص.

- ينشئ االشكال الهندسية: املربع، املستطيل، القرص باستعامل املسطرة واملزواة واألنسوخ والقالب.
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القـيــاس

تقدير وقياس األطوال 
m-cm ب

- يتعرف وحدة قياس األطوال  m -cm  ؛
- يستعمل وحدات قياس األطوالm- cm ؛

- يتعرف العالقة بني املرت وأجزائه cm ؛
- ينشئ قطعة مستقيمة مبعرفة قياس طولها املعرب عنه ب cm ؛

- يقدر أطوال أشياء معينة ويقارنها.

تقدير وقياس الكتل 
g و kg بـ

- يتعرف وحديت قياس الكتل kg و g ويوظفهام ؛
- يتعرف العالقة بني kg و g ؛

- يقدر كتل اجسام معينة ويقارنها.

قراءة الساعة 
العقربية والرقمية 

بالدقائق (15،30،45)

- يقرأ الساعة العقربية والرقمية بالدقائق وبدونها ؛
- يقيس مدة زمنية بواسطة وحدات اعتيادية.

تعرف قياس السعة : 
c� ; l

- يتعرف عىل اللرت كوحدة لقياس السعة ؛
- يتعرف c� ; l ويستعملهام.

القطع النقدية 
واألوراق املالية 

- يستعمل القطع النقدية واألوراق املالية املتداولة ؛
- يستعمل النقود يف مسائل تتعلق بالحياة اليومية.

تقدير الزمن واألطوال 
والكتلة

- يحل مسائل مرتبطة بقياس الزمن واألطوال والكتل لها عالقة بالحياة اليومية ؛
- مييز بني وحدات قياس الزمن ووحدات قياس األطوال والكتل.

تنظيم ومعالجة املعلومات
- يعرض بيانات يف جدول ؛

- يحل مسائل بسيطة باستخدام بيانات مأخوذة من جدول ؛
- يقرأ ويقوم بتأويل بيانات واردة يف جدول.

4.2. التحليل الرياضيايت للمضامني
1.4.2. األعداد والعمليات الحسابية 

¨ االعــداد
تتكون مجموعة األعداد الطبيعية من عنارص تسمى أعدادا. والعدد الطبيعي مفهوم رياضيايت له أشكال مختلفة لتمثيله والتعبري عنه. 
 .XVفالعدد خمسة عرش يكتب يف نظمة العدِّ العرشي بالوضع هكذا : 15 ويكتب يف نظمة العد السدايس عىل الصورة 23 ويف العد الروماين

ولهذا ينبغي أن منيز بني العدد وشكل كتابته.

من املعلوم أن املجموعة IN (مجموعة األعداد الطبيعية) مجموعة غري منتهية. اليشء الذي ال ميكننا عمليا أن نوفر لكل عنرص من 
عنارصها رمزا خاصا به لكتابته. لذلك فإن موضوع نظمة العد هو ابتكار مجموعة محدودة من الرموز (األرقام) وقواعد استخدام هذه 

 .IN الرموز لكتابة أي عنرص من عنارص املجموعة

¨ نظمـة العـدِّ العـشـري
نا اليوم هي نظمة عد عرشي بالوضع تستخدم فيها األرقام العربية العرشة 9 ؛ 8 ؛ 7 ؛ 6 ؛ 5 ؛ 4 ؛ 3 ؛ 2 ؛ 1 ؛ 0  نظمة العد التي نستعملها يف عدِّ
املكونة ألرقام هذه النظمة. هذه األرقام العرشة تسمح لنا بكتابة أي عدد طبيعي كيفام كانت درجة كربه، رشيطة التقيد بقواعد نظمة العد بالوضع.

§ قواعد نظمة العد بالوضع :

• أساس نظمة عد : يطلق عىل أساس نظمة عد عدد عنارص املجموعة املستخدمة يف التعبري عن عدد. ويدل األساس عىل الطريقة التي 
يتم مبوجبها « تجميع » أو « مبادلة » األشياء. مثال األساس يف نظمة العدِّ العرشي هو « عرشة » أي التجميع بعرشة أو مبادلة عرشة بواحد. 

وحتى نتمكن من إقنان عدد عنارص مجموعة يف أساس معلوم يجب احرتام القواعد التالية :

أ- قاعدة التجميع املتتايل : (إجبارية)

ع يف مرحلة أوىل كل الوحدات يف تجميعات من عرشة للوصول إىل الرتبة األوىل (رتبة العرشات)  ففي نظمة العدِّ العرشي مثال تجمَّ
ثم نجمع يف مرحلة ثانية كل العرشات يف تجميعات من عرشة للوصول إىل الرتبة الثانية (رتبة املئات) ونجمع املئات بعرشة للوصول إىل الرتبة الثالثة 

(رتبة أحاد األلوف) وهكذا... إىل أن يستحيل التجميع بعرشة. وإذ ذاك نتوقف عن التجميع.

فالعدد 375 مثال هو 5 وحدات و37 عرشة والتي نجمعها يف عرش عرشات فيكون لدينا 7 عرشات و3 مئات و 5 وحدات لنتوصل يف 
األخري إىل أن العدد 375 هو 5 وحدات و7 عرشات و3 مئات (املئة هي عرش عرشات).
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ب- قاعدة الوضع :

تتطلب هذه القاعدة ترتيب مختلف التصنيفات التي أنجزناها تبعا ملختلف قوة األساس. بدءاً من اليمني إىل اليسار.

ففي كتابة العدد 375 نالحظ أن :

- 5 يمثل رقم الوحدات أي الرتبة 0 أو 100 = 1

- 7 يمثل رقم العشرات أي الرتبة األولى أو 101 = 10

- 3 يمثل رقم المئات أي الرتبة الثانية أو 102 = 100

(3 x 102) + (7 x 101) + (5 x 100) : لذلك ميكن كتابة هذا العدد عىل الصورة التالية

أو عىل الصورة املخترصة 375 وهي الكتابة االعتيادية باألرقام يف نظمة العدِّ العرشي. 

وبصفة عامة إذا كان لدينا العدد الطبيعي a. وأردنا أن نكتبه يف نظمة العدِّ العرشي بالوضع فيجب أن نقسمه عىل األساس عرشة 
 r0 إذن a=10q1+r0 مع r0 < 10 : قسامت متتالية إىل أن يصبح الخارج أصغر من األساس (هذه القسامت متثل التجميع بعرشة ونكتب

سيكون أحد أرقام املجموعة (0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9)

a = 10r1 + r0 = r1r0 : ونكتب r1 ب q1 نستبدل الرمز q1 > 10 إذا كان -

ويكون العدد a مكونا من رقمني.

 r1 + q2 = q1 مع r1 < 10 : فيجب أن نقسمه عىل عرشة للحصول عىل عدد الرتبة الثانية ونكتب q1 < 10 إذا كان -

نتابع عملية القسمة إىل أن يصبح الخارج أصغر من 10. ولنفرض أن أول خارج كان هو q 4 (نصطلح عىل تسميته ب r4)، بعد التعويض 
واالختصار نستطيع أن نكتب العدد الطبيعي a عىل الصورة : a = 104r4 + 103r3 + 102r2 + 101r1 + 100r0 ونتفق عىل كتابة هذا العدد 

 a = r4r3r2r1 : عىل الصورة املخترصة التالية

نالحظ أن جميع البواقي كتبت بأرقام أصغر من األساس 10، رتبت من اليمني إىل اليسار تبعا لقوى األساس. وهكذا تعطي ألرقام العدد 
قيمها حسب مواضعها ولهذا نقول بأن نظمة العدِّ العرشي التي نستعملها هي نظمة عد عرشي بالوضع.

b = (3 x 103) + (8 x 102) + (5 x 101) + (7 x 100) : بحيث b مثال : ليكن لدينا العدد

هذا العدد يكتب يف نظمة العدِّ العرشي بالوضع عىل الصورة : 3857

وهي الكتابة االعتيادية املخترصة لهذا العدد والتي تبني لنا : من جهة عدد التجميعات ومن جهة أخرى رتب هذه التجميعات. 

ملحوظة : إن التعبري عن عدم وجود تجميعات يف رتبة معينة عند كتابة عدد ما رضوري يف نظمة العد بالوضع ، وإال فقد العدد قدرته 
عىل متثيل ما يرمز له ، ومن تم كانت أهمية الصفر يف العد بالوضع.

¨ الفصول والرتب (المنازل) :

سبق أن أوضحنا أن األعداد العرشة األوىل (األرقام من 0 إىل 9) املكونة ألرقام نظمة العدِّ العرشي كافية لكتابة جميع األعداد مهام 
كانت درجة كربها، فامدامت األعداد تكتب بواسطة األرقام بعضها يتلو اآلخر فإن كل ثالثة أرقام ابتداء من اليمني تكون فصال : األول والثاين 

والثالث والرابع،... وكل فصل يشتمل عىل 3 رتب (منازل) رتبة الوحدات ورتبة العرشات ورتبة املئات.

فمثال العدد : 762 351 21 يتكون من ثالثة فصول.

- الفصل األول : 762 وهو فصل : الوحدات البسيطة.

  - الفصل الثاين : 351 وهو فصل اآلالف.

    - الفصل الثالث : 21 (غري تام) وهو فصل : املاليني.

- ففي الفصل األول : 2 هو رقم الوحدات، 6 هو رقم العرشات، 7 هو رقم املئات،

  - ويف الفصل الثاين : 1 هو رقم آحاد اآلالف، 5 هو رقم عرشات اآلالف، 3 هو رقم مئات اآلالف.

    - ويف الفصل الثالث : 1 هو رقم آحاد املاليني،... وهكذا. 

وفيام ييل جدول الفصول والرتب من خالل مثال :

فصل املاليريفصل املالينيفصل اآلالففصل الوحدات البسيطة

u اآلحادd العرشاتc املئاتu اآلحادd العرشاتc املئاتu اآلحادd العرشاتc املئاتu اآلحادd العرشاتc املئات
55526710352
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العدد املكتوب يف الجدول هو : 555 762 301 25 ويقرأ : خمسة وعرشون مليارا وثالمثئة وواحد مليونا وسبعمئة واثنان وستون ألفا 
وخمس مئة وخمسة وخمسون. 

- إن كتابة نفس الرقم يف رتبتني متتاليتني (متتابعتني) تعني أن قيمته يف رتبة ما تساوي عرشة مرات قيمته يف الرتبة التي قبلها.
- الفصول بعد املليار هي : الرتيليون – الكاترليون – السانكيليون ...

- يطلق عىل املليار بالبليون. 

¨ العمليات الحسابية عىل األعداد

§ الجمع : خاصياته.
 c العدد (a, b) هو العملية التي تسمح لنا بأن نجد لزوج من األعداد الطبيعية IN إن الجمع يف مجموعة األعداد الصحيحة الطبيعية

ي املجموع.  بحيث : a + b = c (مجموع عددين عدد) الرمز (+) يقرأ زائد، a و b يسميان بحدَّ
وميلك الجمع يف IN الخاصيات التالية :

a + b = b + a : يكون IN2 من (a ; b) أ- التبادلية : لكل زوج
مثال : 7 + 5 = 5 + 7

وهذا يعني أن الجمع يف IN تباديل. 
(a + b) + c = a + (b + c) : يكون IN3 من (a ;b ;c) ب- التجميعية : لكل مثلوث

 مثال : (7 + 5) + 3 =  7 + (5 + 3)
وهذا يعني أن الجمع يف IN تجميعي. 

ملحوظة : متكننا الخاصية التجميعية للجمع يف IN من حساب مجموع ثالثة أعداد طبيعية أو أكرث. 

 مثال : 15 = 12 + 3 = 7 + 8 = (7 + 5) + 3 = 7 + (5 + 3) = 7 + 5 + 3
b + 0 = b و b = b + 0 : يكون b ج-  العنرص املحايد : لكل عدد طبيعي

.IN وهذا يعني أن الصفر هو العنرص املحايد الوحيد بالنسبة للجمع يف
a = b فإن a + n = b + n إذا كان ، n ولكل عدد صحيح طبيعي IN2 من (a ; b) د-  العنرص النظامي : لكل زوج

.IN وهذا يعني أن كل عدد صحيح هو عنرص نظامي بالنسبة للجمع يف
b = 0 و a = 0 فإن a + b = 0 إذا كان ، IN2 من (a ; b) ه-  املجموع املنعدم : لكل زوج

.IN نستنتج من الخاصية السابقة أنه ال يوجد ألي عدد صحيح طبيعي غري منعدم مامثال بالنسبة للجمع يف

§ التقنية االعتيادية للجمع : 

تعتمد التقنية االعتيادية للجمع عىل ثالث نقط أساسية : 
أ- قواعد العد بالوضع يف نظمة العدِّ العرشي.

ب- جدول الجمع.
ج- خاصيات الجمع يف IN (التجميعية، التبادلية، ...)

وميكن تعليل تقنية الجمع من خالل املثال التايل :  ... = 426 + 532
نكتب أوال :

532 = 500 + 30 + 2 = (5 x 102) + (3 x 101) + (2 x 100) 
426 = 400 + 20 + 6 = (4 x 102) + (2 x 101) + (6 x 100) 

ومبا أن الجمع تباديل وتجميعي فإنه ميكننا أن نكتب : 

 532 + 426 = [(5 x 102) + (4 x 102)] + [(3 x 101) + (2 x 101)] + [(2 x 100) + (6 x 100)]
وحيث أن الرضب توزيعي بالنسبة للجمع، فإنه ميكننا أن نكتب كذلك :

 532 + 426 = [(5 + 4) x 102] + [(3 + 2) x 101)] + [(2 + 6) x 100)]
 = (9 x 102) + (5 x 101) + (8 x 100)
 = 900 + 50 + 8 
 = 958 

نالحظ مام تقدم أن :
100 تدل عىل رتبة الوحدات، وكل عدد مرضوب يف 100 يدل عىل رقم وحدات املجموع.

101 تدل عىل رتبة العرشات، وكل عدد مرضوب يف 101 يدل عىل رقم عرشات املجموع.

102 تدل عىل رتبة املئات، وكل عدد مرضوب يف 102 يدل عىل رقم مئات املجموع.
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وتنجز التقنية االعتيادية للجمع يف وضع عمودي كالتايل : 

   5 3 2
+
   4 2 6

958 = 426 + 532أو باختصار

 8     ¥ (2 + 6)
 5 0     ¥ (30 + 20)
 9 0 0     ¥ (500 + 400)
   9 5 8

§ الطرح : خاصياته

إن الطرح يف مجموعة األعداد الطبيعية IN هو العملية التي تسمح لنا بأن نجد لزوج من األعداد الطبيعية (a ; b) العدد x بحيث إذا 
 .( a > b إال إذا كان x ال ميكن الحصول عىل العدد ) a = b + x أي .a حصلنا عىل b أضيف إىل

مثال : إن الزوج (3 ؛ 8) له صورة بواسطة عملية الطرح هي 5 بحيث : 5 + 3 = 8

 b و a العددين الطرحية x = a – b والتي تسمى فرق  الكتابة  الجمعية a = b + x تحول إىل  الكتابة  أن  اإلشارة إىل  هذا وتجدر 
(أما الرمز « – » فيقرأ « ناقص ») هذا ويكون :

.a = b منعدما إذا كان a – b الفرق -

 .a > b غري منعدم إذا كان a – b الفرق -

- أما إذا كان a < b فإن الزوج (a ; b) ال تكون له صورة يف IN بواسطة عملية الطرح. 

لذا (نقول مثال 7 – 5 ال ميكن).

من بني الخاصيات األساسية التي يتمتع بها الطرح هي خاصية الفروق املتساوية التي ترتكز عليها تقنية الطرح باالحتفاظ، والتي تنص 
كالتايل : مهام كانت األعداد c ; b ; a ، وكان a > b فإن : 

 a – b = (a + c) – (b + c) 
 19 – 3 = (19 + 5) – (3 + 5)

أهمية هذه  الطرح، وتكمن  الرياضيات ملفهوم  تقدمه  ليس سوى متثيالت  اآلن  نعرضه  للطرح، وما  تعريف  أعاله هو  تقدميه  تم  ما 
التمثيالت يف كونها متثل مناذج للوضعيات الحقيقية أو املمثلة والتي تقدم للمتعلمني/املتعلامت سواء يف وضعيات التعلم أو يف وضعيات 

الرتييض واالستثامر، ونقدم فيام ييل متثيالن للطرح : 

1. التمثيل باالنزالق عىل املستقيم العددي (املسافة).

2. التمثيل مبقارنة مجموعتني (التقابل).

1. االنزالق عىل املستقيم العددي أو (الطرح واملسافة).
.IN وهي مجموعة جزئية من املجموعة (n من العدد 1 إىل العدد) [n ; 1] إذا مثلنا عىل مستقيم قطعة عددية 

و كتبنا املجموعة عىل املستقيم العددي يف نظمة العدِّ العرشي فإن حساب املسافة بني عددين ميكن أن يحل بعملية الطرح. مثال : 

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

x

 41 = 36 + x  1   x = 41 - 36 االنتقال من 36 إىل 41 يقتيض أن منر بأعداد عددها هو الفرق بني 41 و 36 ونكتب : 
= 5  

.IN هذا التمثيل لالنتقال منوذجه الرياضيايت هو (املسافة) واإلزاحة يف

أمتار،  الثاين 100  املتسابق األول 120 مرتا، وقطع  : قطع  املسافة بني متسابقني  التمثيل : حساب  بهذا  الشبيهة  الوضعيات  ومن بني 
فام هي املسافة الفاصلة بينهام ؟

2. التمثيل مبقارنة بني مجموعتني (الطرح والتقابل).
.a > b وكان b هو Bوعدد عنارص a هو A بحيث عدد عنارص B و A إذا اعتربنا مجموعتني منفصلتني

.A وجزء من B فيمكن أن نقيم تقابال بني املجموعة
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.b هو Bوعدد عنارص a هو A ومبا أن عدد عنارص
فإنه ميكن الحصول عىل عدد عنارص املجموعة T التي تقع ضمن A وهو t أي ميكن أن نكتب :

a = b + t  1   t = a – b ونقول يف هذه الحالة بأن عدد عنارص A أكرب من عدد عنارص B بـ b - a وكمثال عن ذلك، الوضعيات التي 
تتطلب مقارنة طولني أو كتلتني أو عدد درجات سلمني.

Õr�r££rB
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§ التقنية االعتيادية للطرح :

سنهتم يف هذا التذكري بتقديم التقنية االعتيادية للطرح والتي تعتمد خاصيات رياضياتية وأساليب بيداغودجية.

1. تقنية المبادلة :
ليكن املطلوب حساب الفرق التايل : 16 – 54.

وضـع الـتـقـنـيـةالـكـتـابــةالـتـمـثـيـل

منثل الحد األول (املطروح منه) مبربعات 
وقضبان.

54  =  50  +  4

5  4
–

1  6

4 ناقص 6 ال ميكن، لذلك نأخذ عرش 
وحدات من 5 ونكتب :

4      1
5   4

–
1   6

3   8

وحيث أن املطلوب هو أخذ 6 مربعات 
وقضيب فإننا سنضطر إىل مبادلة قضيب 

بعرش مربعات حيث نحصل عىل :

54  =  50  +  4
=  40  +  14

بعد هذه املبادلة ميكن أخذ 6 مربعات 
وقضيب ويتبقى لدينا :

54 – 16 = (40 + 14) - (10 + 6)
= (40 - 10) + (14 - 6)
= 30 + 8
= 38

نسلك يف هذه التقنية نفس الخطوات املتبعة يف الجمع، لكن بكيفية عكسية، ذلك أنه بدال من أن نجمع عرش مربعات لنكون قضيبا 
العرشي  العدِّ  بنظمة  ترتبط  بسيطة  التقنية خاصية  وتعتمد هذه  قضبان... وهكذا.  بعرش  أو صفيحة  مربعات  بعرش  قضيبا  نبادل  فإننا 

واملتمثلة يف تفكيك عدد إىل عرشات ووحدات :

�������

����������
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54 – 16 = (40 + 14) - (10 + 6)
= (40 - 10) + (14 - 6)
= 30 + 8 
= 38 

 2. تقنية االحتفاظ أو (التقنية االعتيادية) :
ليكن املطلوب حساب الفرق التايل : 16 - 54

وضـع الـتـقـنـيـةالـكـتـابـةالـتـمـثـيـل

منثل الحد األول (املطروح منه) مبربعات 
وقضبان.

54 - 16 = (54 + 10) - (16 + 10)
= (50 + 4 + 10) - (10 + 6 + 10)
= (50 + 14) - (20 + 6)
= (50 - 20) + (14 - 6)
= 30 + 8
= 38

ud
4
6

5
1

نقول : 4 ناقص 6 ال ميكن.
أضيف 10 وحدات إىل 4 فتصبح 14 

ناقص 6 هي : 8 وأضيف عرشة واحدة 
إىل 1 فتصبح عرشتان أي 2 ؛ 5 ناقص 2 

هي 3 ونكتب باختصار.

5  14
–

11  6

3   8

نضيف للتمثيل األول عرش مربعات 
وللتمثيل الثاين قضيب واحد ثم نشطب 

عىل 26 من العدد األول وعىل 26 من 
العدد الثاين فيبقى :

العرشي  العدِّ  لنظمة  ، وعىل فهم جيد   a > b, (a - b) = (a + 10) - (b + 10) املتساوية الفروق  التقنية عىل خاصية  وتعتمد هذه 
بالوضع واملالحظ يف هذه التقنية إن التمثيل مفتعل، ال يعكس التناول الحقيقي، ذلك إننا إذا كنا نقوم بالطرح فانه ال يعقل إن نضيف 

عددا جديدا إىل املطروح منه واملطروح.

§ الـضـرب : خـاصيـاتـه
إن الرضب يف مجموعة األعداد الصحيحة الطبيعية هو العملية التي تسمح لنا بأن نجد لزوج (a, b) العدد الطبيعي الوحيد c بحيث : 

.c = ab أو c = a.b أو c = a x b
ونقرأ : c يساوي a مرضوب يف b ؛ a و b يسميان بعاميل الجداء.

ميلك الرضب يف IN الخاصيات التالية :
a x b = b x a : يكون IN2 من (a ; b) أ. التبادلية : لكل زوج

 3 x 4 = 4 x 3 : مثال
وهذا يعني أن الرضب يف IN تباديل.

 (a x b) x c = a x (b x c) : يكون IN3 من (a ; b ; c) ب. التجميعية : لكل مثلوث
 (2 x 3) x 5 = 2 x (3 x 5) : مثال

 a x (b + c) = (a x b) + (a x c) و (b + c) x a = (b x a) + (c x a) : يكون IN3 من (a ; b ; c) توزيعية الرضب بالنسبة للجمع : لكل مثلوث . ج
 3 x (5 + 7) = (3 x 5) + (3 x 7) = 15 + 21 = 36  (7 + 5)  و x 3 = (5 x 3) + (7 x 3) = 15 + 21 = 36 : مثال

.IN وهذا يعني أن الرضب توزيعي بالنسبة للجمع يف
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 7 x 1 = 7 1 و x 7 = 7 : مثال a x 1 = a 1 و x a = a : يكون a د.  العنرص املحايد : لكل عدد طبيعي
.IN وهذا يعني أن الواحد هو العنرص املحايد للرضب يف

§ التقنية االعتيادية للرضب :

ترتكز التقنية االعتيادية للرضب عىل النقط التالية :
1 - قواعد العد بالوضع يف نظمة العدِّ العرشي، حيث يتعني احرتام رتب األرقام يف الوضع العمودي للتقنية.

2 - جدول « فيتاغورس » للرضب.
3 - خاصيات الرضب يف املجموعة IN (التبادلية، العنرص املحايد، التجميعية، ...)

4 - التقنية االعتيادية للجمع.

 456 x 37: مثال : لحساب الجداء التايل
جرت العادة عىل إنجاز تقنية العملية بالكيفية التالية :

4 5 6
x

3 7

3 1 9 2
1 3 6 8

1 6 8 7 2

x  4 5 6  7والتي تعني {
3 0  x  4 5 6

¥
¥

4 5 6
x

3 7

3 1 9 2
1 3 6 8 0

1 6 8 7 2

وميكن توضيح مختلف الخطوات السابقة بإنجاز متتالية الحسابات التالية :

 456 x 37 = 456 x (30 + 7)  : 1 - نفكك العامل الثاين 37 يف نظمة العدِّ العرشي كالتايل

 456 x 37 = 456 x (7 + 30)  : فيمكن كتابة IN 2 - مبا أن الجمع تباديل يف

3 - وحيث أنه يف IN ، الرضب توزيعي بالنسبة للجمع فنكتب :

(456 x 30)+456 x 37 = (456 x 7)
الجداء الجزيئ األولالجداء الجزيئ الثاين

ونستطيع أن نوسع يف إنجاز الحسابات وذلك بتفكيك عاميل الجداء إىل كتابة حدودية مختلطة ( جمعية ورضبية) واللجوء إىل التجزيئ 
 456 x 37 = (400 + 50 + 6) x (30 + 7) : تبعا للتفكيك السابق كام هو موضح يف الجدول املرسوم

وأخريا نحسب الجداء x 37 456 كام هو مبني يف الجدول املرسوم بإيجاد مجموع الجداءات الجزئية التالية :

650400x

30 x 6 = 18050 x 30 = 1500400 x 30 = 1200030
7 x 6 = 427 x 50 = 3507 x 400 = 28007

وباستعامل الوضع العمودي للتقنية املألوفة نجد :

4 5 6
x

3 7

3 1 9 2

1 3 6 8

1 6 8 7 2

¦

¦

4 5 6
x

3 7

3 1 9 2

1 3 6 8 0

1 6 8 7 2

}¦
}¦

4 5 6
x

3 7

4 2
3 5 0

2 8 0 0
1 8 0 

1 5 0 0
1 2 0 0 0

1 6 8 7 2

(Fibonacci املسامة بتقنية) مالحظة : تعترب التجزئة بـ 10 أو 20 أو 30 ، ...، 100، 200، ... رضورية إلنشاء وفهم التقنية االعتيادية للرضب
2.4.2. الـهـنـدســة :

¨ الحقول املعرفية للهندسة يف التعليم االبتدايئ

إن تدريس الهندسة يف املدرسة االبتدائية يضم حقلني من املعارف :

- معرفة رضورية للطفل تسمح له بضبط عالقاته االعتيادية مع الفضاء الفيزيايئ، وهو ما يصطلح عليه يف الربامج التعليمية ببنية الفضاء 
عند الطفل.
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- معارف هندسية بحتة.

إن حقل الهندسة هو معرفة رياضياتية ذات هدفني عىل املستوى املدريس فهي :

- أوال متثل أداة لحل املسائل املرتبطة بالفضاء الفيزيايئ يف إطار املامرسات املهنية والثقافية واالجتامعية ؛
- ثانيا مجال مفضل لتعلم مبادئ االستدالل الرياضيايت، إال أن هذا األخري يظل محدودا بالنسبة للتعليم االبتدايئ.

إن املفاهيم الرياضياتية املستهدفة بالتعليم االبتدايئ هي مفاهيم يتم متثيلها بأشياء فيزيائية ملموسة عن طريق املالحظة، إال أن هذه 
املالحظة ال تكفي لالنتقال من الكائن الفيزيايئ إىل املفهوم الهنديس، حيث ال يكفي مثال مالحظة رسم مستطيل لتعرف خاصياته الرئيسية 
لذلك فإن املالحظة وحل املسائل املتعلقة مبقارنة ونقل وإنشاء ووصف ومتثيل األشكال تساعد املتعلمني/املتعلامت عىل اكتشاف واستعامل 
هذه الخاصيات وصياغتها وفهم طابعها العام، ولذلك فإن املقارنة والنقل واإلنشاء والوصف والتمثيل والتحويل تشكل دعامات أساسية 

ترتكز عليها األنشطة الهندسية بالتعليم االبتدايئ. فامذا نقصد بكل عنرص من هذه العنارص؟

§ مقارنة وتصنيف األشكال الهندسية

التصنيف هو نتيجة لفعل املقارنة، وهو من األنشطة التي تحظى بأهمية خاصة، والتصنيف هو عملية تجميع لكائنات حسب معايري 
معلومة (كاللون، أو الشكل، أو القياس...)، هذه املعايري تصبح فيام بعد خاصيات رياضياتية متثل الكائنات التي تنتمي لنفس الصنف.

§ نقل األشكال الهندسية

نقل شكل هنديس يعني أن يتوفر املتعلم/املتعلمة عىل الشكل (يف املستوى أو الفضاء) ويود إنجاز نسخة له مطابقة لألصل، أو تكبريا أو تصغريا له.

وللقيام بهذه العملية يحتاج املتعلمون/املتعلامت إىل مجموعة من الوسائل املساعدة عىل ذلك (ورق، أنسوخ، شبكة تربيعية، قالب، 
باإلضافة إىل األدوات الهندسية االعتيادية: مسطرة، مزواة، بركار...)، ويتم التحقق من صحة اإلنجازات عن طريق املقارنة بالنسخة األصلية.

الرياضياتية بكيفية ضمنية، وعىل األستاذ/األستاذة أن  الهندسية يستعمل املتعلمون واملتعلامت بعض الخاصيات  وعند نقل األشكال 
يعمل عىل جعل هذه الخاصيات رصيحة تدريجيا عند املتعلمني/املتعلامت، من خالل تتبع املراحل التالية :

- مالحظة الشكل املطلوب نقله ؛
- وصف عام وبسيط للمهمة ؛

- نقل الشكل ؛
- مقارنته بالنموذج األصيل ؛

-  تركيب ملا تم تعلمه يف النشاط.

§ إنشاء األشكال الهندسية

وصف شكل هنديس يعني إعطاء خاصيات رياضياتية (عىل شكل مصطلحات وتعابري كتابية أو شفهية) متكن من التعرف عىل الشكل الهنديس.

وعملية وصف الشكل تهدف إىل متكني اآلخرين من :
- تعرف الشكل ومتييزه من بني مجموعة أشكال ؛

- إنشاؤه دون رؤيته فقط من خالل قراءة أو سامع وصفه.

ووصف شكل هنديس عملية غري يسرية، حيث تتطلب استعامل مصطلحات هندسية وتعابري دقيقة ومنظمة، وغالبا ما تتضمن قياسات.

§ متثيل األشكال الهندسية

متثيل شكل هنديس يعني رسمه بطرق مختلفة، بحيث ال تؤخذ بعني االعتبار جميع خاصيات الشكل، وخصوصا يف الفضاء حيث ال ترى 
بعض األوجه كام هو الشأن عند رسم مكعب مثال.

§ تحويل األشكال الهندسية

إن األفعال التي تقع عىل األشكال الهندسية من نقل أو تكبري أو تصغري أو تغيري يف الشكل تقود إىل بناء مفهوم هنديس يعرف بالتحويل 
الهنديس (كاإلزاحة والتحايك والدوران والتامثل املركزي أو املحوري...)

إن األعامل الفنية من زخرفة ونقش وترصيف تدعو من حيث املامرسة إىل تنمية الخيال واإلبداع والبعد الجاميل لإلنشاءات الهندسية 
عند املتعلمني/املتعلامت كام تساعدهم عىل إدراك األهمية التي تكتسيها التحويالت الهندسية خاصة يف تنظيم الفضاء.

3.4.2. الـقـيـاس :
والكتل  كاألطوال  للقياس  القابلة  املقادير  ويخص  والتصنيف،  والرتتيب  املقارنة  أنشطة  نتيجة  وهو  باألعداد  مرتبط  مفهوم  القياس 

واملساحات والسعات والزمن.

§ أبـعـاد الـقـيـاس
- البعد اإلبيستمولوجي : ارتباط القياس باالحتفاظ الكمي (أعامل بياجي) ؛

- البعد الفزيايئ : ارتباط القياس باستخدام أدوات مخربية (فيزيائية) ؛
- البعد الرياضيايت : ارتباطه بصيغ وبنيات رياضياتية تفسريية.



50

§ الـمقـاديـر الـقـابـلـة للـقـيـاس

• مفهوم املقدار :

املقدار هو نتيجة مقارنة وتصنيف كائنات فيزيائية بواسطة عالقات من النوع : أطول من / أقرص من – أثقل من / أخف من – أو لَهام 
نفس الوزن...

• املقادير القابلة للقياس :

املقادير القابلة للقياس هي تلك التي يكون فيها الجمع (جمع املقادير) قانون تركيب داخيل مثل : املساحات، الكتل، والحجوم...

• قياس مقدار :

 nu بالنسبة للمقدار x هو تحديد موقع u بوحدة مختارة x قياس مقدار

nu ≤ x < (n + 1) u : بحيث يكون

u من املرات املقدار n هو x فإن املقدار nu = x إذا كان

إذا كان nu ≠ x فإن nu < x < (n + 1) u وهي الحاالت الشائعة (التعبري عن x بعدد حقيقي).

§ مراحل تقديم مقدار جديد وقياسه

إن تقديم مقدار جديد وقياسه ميكن أن يتم من خالل أربع مراحل :

1. املرحلة األوىل : أنشطة املقارنة (املبارشة وغري املبارشة) لتعرف املقدار املستهدف من الدراسة ؛

2. املرحلة الثانية : القياس بوحدة اعتباطية (وحدة غري اعتيادية) ؛

3. املرحلة الثالثة : تقديم الوحدة االصطالحية ؛

4. املرحلة الرابعة : تقديم واستعامل النظمة املرتية. 

• املرحلة 1 : أنشطة املقارنة والتصنيف

مثال : الكـتـلـة

- مقارنة شيئني باستعامل العالقات : أثقل من - أخف من - لهام نفس الثقل ؛

- تصنيف أشياء حسب الثقل وترتيبها من األثقل إىل األخف أو العكس ؛

- الوصول إىل أن كل األشياء التي متت مقارنتها بهذه الطريقة يربطها يشء موحد هو « الكتلة »، وهو املقدار الذي نود دراسته.

مفهوم املقدار :

- مفهوم الطول يتم بناؤه انطالقا من أنشطة مقارنة وتصنيف قطع مستقيمة أو خطوط أو أرشطة ؛

- مفهوم الكتلة يتم بناؤه انطالقا من أنشطة مقارنة وتصنيف أشياء بواسطة امليزان ؛

- مفهوم الزمن يتم بناؤه انطالقا من أنشطة مقارنة وتصنيف مدد زمنية ؛

- مفهوم املساحة يتم بناؤه انطالقا من أنشطة مقارنة وتصنيف سطوح ؛

- مفهوم السعة أو الحجم يتم بناؤه انطالقا من أنشطة مقارنة وتصنيف مجسامت مجوفة.

وبكيفية عامة فإن املقدار يتولد نتيجة مقارنة (مبارشة أو غري مبارشة) وتصنيف أشياء حسب خاصية معينة.

• املرحلة 2 : القياس بوحدة غري اعتيادية

إذا كان U وحدة مختارة للقياس، فكم مرة نستعمل U للحصول عىل الـمقـدار الذي نريد قياسه.

مـثـال :
 U وحدة للقياس.

UUU

طول هذه القطعة هو 3U باعتبار U وحدة للقياس.

• املرحلة 3 : تقديم الوحدة االصطالحية

يتعلق األمر بتحسيس املتعلمني/املتعلامت برضورة إيجاد وحدة متفق عليها وموحدة للقياس (الوحدة االصطالحية).

• املرحلة 4 : استعامل النظمة املرتية

جعل املتعلمني/املتعلامت يدركون أن االتفاق عىل وحدة منفردة للقياس ال يكفي إذ البد من بناء نظمة عرشية للقياس.
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5.2. التحليل الديدكتييك للمضامني
1.5.2. األعـداد والـحـسـاب

¨ األعـــداد : 

يحدد برنامج الرياضيات للسنة األوىل االبتدائية دراسة األعداد يف مجال ميتد من 0 إىل 99 ، أما برنامج السنة الثانية، فيوسع مجال 
دراستها لتشمل األعداد من 0 إىل 999.

فدراسة األعداد هذه السنة تنطلق من دراسة األعداد من 0 إىل 99، عىل أساس أن األعداد املكونة من رقمني تدخل يف تكوين األعداد 
املكونة من ثالثة أرقام، وبالتايل فإعادة دراستها هذه السنة تعترب إغناء وتثبيتا ملا تم تعلمه يف السنة األوىل، ومنطلقا لدراسة املجاالت 
املوالية. أما الوقوف عند املئة لبنائها فهو يرتكز عىل التجميع املتتايل وقاعدة الوضع، فاملتعلمون واملتعلامت سيواجهون التجميع من املرتبة 
الثانية ألول مرة عند تجميعهم 10 بـ 10 عرشات وهو ما يتطلب رتبة جديدة لكتابة العدد الذي رتبه األخرى أصفاراً وتعرب عن غياب ما ميثل 
هذه الرتب. ونظرا للصعوبة التي يطرحها هذا االنتقال إىل رتبة جديدة فإن استخدام وسائل عد متعددة تساعد يف تجاوز هذه الصعوبات 
وتكون وسائل العد املعروفة كالتجميع بعرشة يف أكياس وتجميع عرشة أكياس يف كيس أكرب أقرب الوسائل إىل إعطاء الصفرين يف املئة معنى. 
إن دراسة املئة اعتامداً عىل وسائل العد الكمي تسمح مبعرفة وإدراك العالقة بني العرشة واملئة ومعرفة عدد العرشات يف عدد مكون من 

ثالثة أرقام، وتستخدم وسائل عدٍّ أخرى متنوعة يف متتني بناء املئة.

ولدراسة األعداد من 101 إىل 999، تستخدم وسائل كاملربعات والقضبان والصفائح، باإلضافة إىل املحساب ذي السيقان باعتباره وسيلة 
عد وضعي ميثله جدول العد.

وتتم دراسة هذه األعداد عىل مستويني :

§ كتابة األعداد وتسميتها 

- االنطالق من املناولة للتعبري عن عدد أشياء بكتابة اعتيادية أو بكتابة جمعية.

- االنطالق من كتابة جمعية واختصارها للحصول عىل كتابة اعتيادية.

- االنطالق من كتابة اعتيادية للوصول إىل تحديد األشياء التي ميثلها العدد.

- الربط بني الكتابة الرقمية لعدد يف صور مختلفة.

- التعبري عن عدد انطالقا من مظهره الكمي ثم مظهره الرتتيبي.

§ مقارنة األعداد وترتيبها

- تتم مقارنة األعداد بناء عىل فهم لنظمة العدِّ العرشي وذلك عندما تقارن األعداد انطالقا من األرقام التي تشغلها يف رتب العدد، وهذا 
ما يؤدي إىل قواعد املقارنة :

- باالعتامد عىل الكم الذي متثله األعداد أو عىل التدريجات املمعلمة لهذه األعداد.

- بتحديد املجال الذي يوجد به عدد عىل مستقيم وهو ما يسهل حرصه بني عددين معلومني.

إن استخدام الوسائل هدفه متتني بنية العدد الطبيعي كتابة ومفهوما واستخدام هذه الوسائل يف إطار مجموعات يبعدها أن تكون 
وسيلة للتلقني.

§ الــجـمـع : 

يتم تناول موضوع الجمع بحساب مجموع عددين أو أكرث بواسطة تقنيات خاصة تتمثل أساس يف اختصار كتابة جمعية مكونة من عدة 
حدود، والعمل عىل إنشاء جدول الجمع يف مرحلتني: مرحلة تفكيك األعداد من 3 إىل 9 عىل شكل مجموع عددين، ثم تفكيك األعداد من 

10 إىل 19، متهيدا ملعالجة التقنية االعتيادية للجمع (باحتفاظ ودون احتفاظ).

ويتم تقديم مجموع عددين أو أكرث (باالحتفاظ ودون احتفاظ) بالتأكيد عىل :

- مختلف مراحل التقنية ؛

- كتابة العدد املحتفظ به ؛

- املجاميع الجزئية ؛

- الخاصية التبادلية للجمع ودور الصفر، كعنرص محايد، يف عملية الجمع.

مع العمل عىل إدراج مسائل ذات بنية جمعية (ربط إنجاز التقنية مبعنى العملية).

§ الــطـرح : 

يقدم الطرح يف السنة الثانية انطالقا من وضعيات اإلزالة، الرتباط اإلزالة بالنقصان، والوضعيات املقدمة لبناء املفهوم تتطلب حساب 
الفرق حيث تستخدم يف حسابه تقنية الشطب التي يقابلها العد بالنقصان واعتبار الشطب هو تجسيد لإلزالة.
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كام تقدم مسائل ذات بنية طرحية يؤول حلها إىل حساب الفرق كمسائل املقارنة التي تستوجب تقديم رشوح أو توضيحات أو متثيالت 
بوسائل العد للوضعيات املقرتحة ليدرك املتعلمون/املتعلامت أن حل املسألة يتطلب الطرح وليس الجمع وأن سياق نص املسألة هو الذي 
يحدد العملية وليس فقط الكلامت التي تتضمنها (يزيد، يضيف...) ثم العمل عىل توسيع مفهوم الطرح حيث يتم ربطه باالنتقال عىل 
املستقيم العددي، واعتبارا لكون االنتقال عىل املستقيم العددي « تراجعا » يعني الطرح و« تقدما » يعني الجمع، إذ يف وضعيات االنتقال 
« تراجعا » تتم مقاربة مفهوم الطرح وفق املظهر الرتتيبي للعدد، حيث يستخدم املستقيم العددي لحساب الفرق وذلك بتحديد نقطة 

انطالق ونقطة وصول ثم االنتقال بأعداد مناسبة تسمح بالحصول عىل نتيجة الفرق.

- بالنسبة للتقنية االعتيادية للطرح فإن معالجتها تتم عىل مرحلتني :

يف مرحلة أوىل يتم حساب الفرق بني عددين بدون احتفاظ باستخدام التقنية االعتيادية للطرح، ويف مرحلة ثانية يتم حساب الفرق 
باستخدام التقنية االعتيادية للطرح باالحتفاظ وهو ما يتطلب معرفة خاصية املبادلة (مبادلة عرشة واحدة بـ 10 وحدات أو مبادلة مئة 

واحدة بـ 10 عرشات).

§ الـضــرب : 
يقدم مفهوم الرضب يف وضعيات خاصة يعالج فيها هذا املفهوم دون إقرانه بالخاصية التبادلية، وذلك قصد إتاحة الفرصة للمتعلم/

املتعلمة لإلنكباب عىل مفهوم الرضب (والرمز الدال عليه) بتحويل الكتابة الرضبية إىل كتابة جمعية أو العكس.

كام تقدم وضعيات أخرى متكن من التوصل إىل الخاصية التبادلية وذلك بتمثيلها وانتظامها يف شكل مستطييل، وتستثمر هذه الخاصية 
الختيار الجداء السهل حسابه وذلك مببادلة عاميل الجداء. ويتم يف هذا املستوى التطرق إىل جداول الرضب (جدول فيتاغورس)، الذي يجب 
الحرص عىل متكن املتعلمني/املتعلامت منه قصد توظيفه يف إجراء حسابات عىل الجداءات. كام يتم استخدام الشبكة الرتبيعية الستنتاج 

خاصية توزيعية الرضب بالنسبة للجمع التي تسهل حساب الجداءات التي ال تتضمنها الجداول السالفة الذكر.

وبالنسبة للتقنية االعتيادية للرضب فإن تقدميها يتم بحيث يكون أحد عاميل الجداء عددا من رقم واحد واآلخر عددا ال يتعدى 3 أرقام، 
ويتم بناء تقنية الرضب اعتامدا عىل التقنية االعتيادية للجمع، وذلك بإقامة تقابل بني اإلجراء الذي ينجز يف حساب املجموع والذي ينجز 

يف عملية الرضب املوضوعة.
2.5.2. الــهـنـدسـة

تم توزيع األنشطة الهندسية املربمجة يف هذا املستوى، عىل فرتتني (األسدوس األول والثاين)، وتتمحور هذه األنشطة حول: نقل األشكال، 
وصفها وإنشاؤها.

§ نـقــل األشـكـال الهنـدسيـة
تتضمن بعض الدروس أنشطة حول نقل رسم أو شكل مضلعي معلوم (مربع، مستطيل، مثلث قائم الزاوية) أو قرص، وذلك باعتامد:

أ- الشبكات الرتبيعية : باعتبارها أداة متكن من نقل رسم للنموذج بكيفية مطابقة له يف حالة إنجاز النقل عىل شبكة تربيعية من نفس 
قياس الشبكة األصلية، أو بالحصول عىل نقل ميثل تكبريا أو تصغريا للنموذج يف حالة إنجازه عىل شبكات تربيعاتها أكرب أو أصغر من الشبكة 

األصلية.

ب- القالب أو األنسوخ : يسمحان بنقل رسم للنموذج بسهولة، حيث يكفي من أجل ذلك تتبع تخمه بواسطة قلم دومنا حاجة إىل 
وسيلة أخرى، وبالنسبة للقالب أو املسطرة أو األنسوخ، فيتم بواسطتهام الحصول عىل نقل مطابق للنموذج أو تكوين ترصيف أو زخرفة.

وسواء تم النقل باستخدام الشبكات الرتبيعية أو بواسطة القالب أو األنسوخ، فإن األنشطة املرتبطة به تنمي لدى املتعلم/املتعلمة 
القدرة عىل املالحظة لتحديد طبيعة الشكل الذي هو مطالب بنقله بتحديد معلامت رؤوسه بالدقة الالزمة عىل الشبكة التي سيتم عليها 

النقل، إضافة إىل التمرن عىل التلوين والتسطري والتحكم يف استخدام املسطرة املدرجة.

§ وصـف األشـكـال الهنـدسيـة 
تهدف أنشطة الوصف إىل تنمية قدرة املتعلم/املتعلمة عىل الدقة واملالحظة والتمرن عىل استخدام تعابري ومفردات هندسية دقيقة ووظيفية 
يف وضعيات يكون استخدامها أمرا رضوريا، كتحديد طبيعة شكل أهو مضلعي أم غري مضلعي، وكم عدد أضالعه ... أو ذكر عدد رؤوس أو أحرف 

مجسم وجوهي، مع تحديد شكل وجوهه، إىل غري ذلك من املفردات والتعابري التي تسمح بتعرف الشكل والتمكن من متييزه عن غريه.

وبهذا تعترب أنشطة النقل مناسبة يستطيع املتعلم/املتعلمة من خاللها إغناء رصيده اللغوي واملعريف، خصوصا وأن الوصف مرتبط أساسا 
مبميزات األشكال، أي بتحديد الخاصيات التي متتلكها هذه األشكال.

§ إنـشــاء األشـكـال الهنـدسيـة 
عندما يطلب من املتعلم/املتعلمة إنشاء شكل أو صنع مجسم، فإنه يقوم بذلك انطالقا من توفره عىل منوذج أو من وصف أو رسم لهذا 

النموذج أو من خالل رشيط يوضح مراحل إنشائه.

فينشئ مثال مكعبا انطالقا من نرشه مستخدما الطي والتقطيع والتلصيق، أو ينشئ مضلعا عىل شبكة تربيعية بعد تحديد معلامت 
رؤوسه أو معتمدا القالب الذي يتوفر عليه أو ينشئ مامثل شكل معلوم بالنسبة ملحور معلوم، أو مسار يربط نقطة انطالق بنقطة وصول 

عىل شبكة تربيعية مستخدما يف ذلك الرسم والتسطري والتلوين.
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وتعترب الوضعيات التي ميارس فيها املتعلم/املتعلمة أنشطة حول اإلنشاء مناسبة ملواجهة مكتسباته مع متطلبات الوضعية التي هو بصدد 
إنجاز أنشطتها، ومعرفة مقدار فهمه ملعاين املفردات واملصطلحات الهندسية املستعملة يف تعريف أو وصف النموذج املطلوب إنشاؤه.

كام تعترب هذه الوضعيات أيضا مناسبة لتثبيت وإغناء مكتسبات املتعلم/املتعلمة حول معرفته وتحكمه يف خاصيات ومميزات األشكال 
التي سبق له دراستها.

3.5.2. الــقـيـاس

تخص املقادير التي سيتم تناولها بالدراسة يف هذا املستوى :

- األطوال والكتل والسعات واملدد الزمنية باعتبارها مقادير قابلة للقياس وإلجراء عمليات عليها.
§ قـيــاس األطــوال : 

يقدم موضوع قياس األطوال انطالقا من املقارنة املبارشة لطولني، ثم باملقارنة غري املبارشة التي تستخدم فيها الوحدات االعتيادية (املرت 
والسنتيمرت) والعالقات التي تربطها ببعضها، وكذا التدرب عىل تقديم تقديرات ألطوال معينة، ويتم ذلك من خالل وضعيات قريبة من 

اهتاممات املتعلمني/املتعلامت تعطي للقياس بعده املناواليت والعميل وتسمح بإجراء عمليات القياس والحرص.
§ قـيــاس الـكـتــل : 

(الغرام،  االعتيادية  الوحدات  الصنجات) وباستعامل  القياس (ميزان « روبرفال »  أدوات  باستخدام  الكتل  تتم معالجة موضوع قياس 
الكيلوغرام) واستثامر معلومات املتعلمني/املتعلامت وتجاربهم الشخصية إلعطاء مفهوم الكتلة بعدا تطبيقيا تناوليا يتم فيه إجراء موازنات 

وتقديرات مناسبة لكتل محددة.
§ قـيــاس الـسـعـات : 

يتم تناول موضوع قياس السعات بتحسيس املتعلمني/املتعلامت مبفهوم السعة انطالقا من وضعيات مستقاة من حياتهم اليومية، وتوظيف 
خرباتهم وتجاربهم الشخصية ملقارنة إناءين قصد التوصل إىل أن سعة أحدهام أكرب (أو أصغر) من سعة اإلناء اآلخر أو أن لهام نفس السعة وتقديم 

اللرت والسنتيلرت مع جعل املتعلمني/املتعلامت مييزون بني وحدة اللرت ووحدات الطول والكتلة والسعة تعزيزا وإغناء ملكتسباتهم السابقة.
§ الـزمــن :

- قراءة الساعة : يلج أغلب املتعلمني/املتعلامت املدرسة وهم عىل دراية غري كافية بقراءة الساعة، مام يستدعي قراءتها قراءة مستمرة 
ومنتظمة وذلك من خالل قراءة ساعة حقيقية سواء كانت ساعة ذات عقربني أو رقمية مقترصين يف ذلك عىل الساعة التامة أو بالربع 
أو بالنصف. ولتمكني املتعلمني/املتعلامت من هذه القراءة املزدوجة للساعة يتطلب الوضع كتابة التوقيت تارة باألرقام، وتارة بالحروف، 

أو تحديد التوقيت عىل ساعة برسم أحد العقربني أو كليهام.
§ الــنـقــود :

والرشاء  البيع  وضعيات  خالل  من  وذلك  للمتعلم/للمتعلمة،  االجتامعية  باملامرسة  الوثيق  ارتباطه  يف  النقود  موضوع  أهمية  تتجىل 
املعتمدة عىل املبادالت بالنقود. أما يف الفضاء املدريس فإن األمر يتعلق بـ :

أ- تحديد القيمة املالية لتجميعة من النقود والتعبري عنها بكتابة جمعية ثم اختصارها أو إجراء مبادالت بينها.

ب- تكوين تجميعة من النقود مبعرفة قيمة مالية محددة، وذلك يف ارتباط باملجال العددي املدروس، إضافة إىل استخدام النقود كإحدى 
الوسائل األساسية يف تدريس نظمة العدِّ العرشي ودعمها أو يف وضعيات متعددة تعطي بعدا اجتامعيا للامرسة التعليمية.

¨ تصنيف املسائل ذات الهدف املنهجي 

أنواع املسائل ثالثة وهي :

العمليات الرضورية لحلها، ومتثل غالبية  أو  العملية  -  مسائل حسابية : وهي مسائل تشتمل عىل إعداد وتختلف تصنيفاتها حسب 
املسائل املقرتحة ؛

- مسائل منطقية عددية : يتم خاللها اقرتاح فرضيات متعلقة بالحل ثم إجراء تجارب للتأكد من صحتها ؛

- مسائل هندسية : يقوم خاللها املتعلم/املتعلمة ببعض االستدالالت املناسبة ملعلوماته الهندسية وهي قليلة االستعامل.

¨ اسرتاتيجيات حل مسائل 

تتطلب منهجية حل املسائل أربع مراحل يف املجال العلمي :

- تـعـرف الـمسـألـة. - جـمـع الـمعـطـيـات. - مـعـالـجـة الـمعـطـيـات. - عــرض النـتـائـج.

¨ محطات كربى لحل مسألة يف الرياضيات 

1. أقرأ املسألة أكرث من مرة مع وضع خط تحت املعلومات املهمة.

2. أعيد صياغة األسئلة بأسلويب الخاص وأتعرف ما ينبغي استكشافه.

3. أمثل الوضعية ـ املسألة برسم أو خطاطة أو عمليات حسابية أو بأدوات... وأتذكر مسألة مشابهة سبق يل معالجتها.



54

4. أستعمل عدة طرق لحل املسألة وأختار الطريقة املناسبة.

5. أتحقق من الحل املقرتح.

6. أحرر وأرشح اإلجابة باستعامل أسلوب شخيص ومصطلحات رياضياتية.

¨ ترييض وحل وضعية

من أجل حل مسألة من املحيط الواقعي، يتم ترييضها أو منذجتها بواسطة مسألة رياضياتية، يتم حلها ثم تأويل هذا الحل عىل شكل حل 
واقعي يوافق املسألة الواقعية التي نريد حلها، كام توضحه الرتسيمة التالية.

مسألة من املحيط الواقعي

حل واقعي

متثيل ومنذجة رياضياتية

فهم وتأويل الحل

مسألة رياضياتية

حل رياضيايت

§ دور األستاذ/األستاذة :

- يتعرف أهداف كل مسألة يقرتحها ويحلل معطياتها قبل تقدميها للمتعلمني/املتعلامت، ليك تعرف الصعوبات التي تطرحها وأنواع طرق 
الحل التي تتطلبها ؛

- يخصص مدة زمنية معقولة ملتعلميه إلنجاز الحل حتى ال تصبح املسألة موضوعا الختيار رسعة اإلنجاز ؛

- يتابع أعامل املتعلمني/املتعلامت ليعرف أنواع الحلول واألخطاء وكذا مصادر الصعوبات اليشء الذي يسمح له بتقويم تكويني ضمني.

- ينظم عمل املتعلمني/املتعلامت يف مجموعات مكونة عىل األقل من متعلَمني اثنني يتعاونان فيام بينهام لتقديم حل مشرتك إذ يخلق 
ذلك فرصة للمناقشة ويجنب املتعلمني/املتعلامت الخوف الذي يصاحب عدم التوصل إىل الحل.

5.5.2. تنظيم ومعالجة البيانات :

التعلامت واألدوات  يعتمد عىل توظيف  رياضيايت معني وإن كان  يتطرق ملعالجة مفهوم  البيانات » ال  « تنظيم ومعالجة  إن دروس 
املهارات  بعض  ومتدرج  ممنهج  وبشكل  يعالج  بل  املتعلم/املتعلمة  ميتلكها  التي  والتقنيات)  واملهارات  واملفاهيم  (املعارف  الرياضياتية 

األساسية املرتبطة بقراءة جداول واستخراج معطيات منها وتأويلها قصد اإلجابة عىل أسئلة محددة.

ويتضمن هذا املجال مسائل يتم حلها عن طريق اختيار واستخدام أسلوب مناسب ملعالجة البيانات، مبا يف ذلك جمعها وتدوينها، مع 
التفسري واالستنتاج والتنبؤ.

وقد خصص لهذا املجال درسان، والهدف األسايس من هذين الدرسني هو هدف منهجي بالدرجة األوىل يكمن يف تنمية قدرة املتعلم/
املتعلمة عىل التعامل مع البيانات واستثامرها لإلجابة عن أسئلة ؛ أما األهداف الخاصة بهذا املجال هي :

- عرض بيانات يف جدول ؛

- حل مسائل بسيطة باستخدام بيانات مأخوذة من جدول ؛

- قراءة وتأويل بيانات واردة يف جدول.

املسائل : مجال مستعرض

تبنته  الذي  املنهجي  االختيار  مع  متاشيا  وذلك  الدروس،  باستمرار يف جميع  نشاطا مستعرضا حارضا  فتعترب  املسائل  يخص حل  فيام 
الوزارة حول « املسائل » باعتباره موضوعا مستعرضا، فقد تم االهتامم بحل املسائل من خالل وضعيات االكتشاف وكذا وضعيات االستثامر 

والتوليف.

ومن املفيد التمييز بني االستخدامات املختلفة للمسألة يف جميع الدروس املقررة لتجنب أي تأويل يجعل موضوع «املسائل» مرادفا 
املكتسبة يف  املعارف والتقنيات  باعتبارها مجاال الستثامر وتوظيف  الرياضيات  الشائع، فاملسألة تستخدم يف درس  للتطبيقات يف معناها 

مرحلة البناء والرتييض، ووسيلة إلجراء تقويم تكويني أو إجاميل وسندا للدعم والتثبيت.

إن هذه املستويات املتدرجة الستخدام املسألة ترتبط باملوضوع الذي يعالجه الدرس وتروم إكساب املتعلم/املتعلمة مفاهيم ومعارف 
ومهارات رياضياتية يسعى األستاذ/األستاذة لتحقيقها يف الدرس. وبالتايل فهذا النوع من االستخدام للمسائل يرمي بالدرجة األوىل إىل تحقيق 

قدرات مفهومية.

والهدف األسايس من املسائل هو تنمية قدرة املتعلمني واملتعلامت عىل حل املسألة وذلك بتنظيم وترتيب معطيات املسألة الستنتاج 
معلومات جديدة، وعدم االقتصار عىل تطبيق قواعد وإنجاز عمليات.

السلوكات  بعض  وممنهج  متدرج  وبشكل  ليعالج،  تقنيات)  معارف،  (مفاهيم،  املتعلم/املتعلمة  مكتسبات  عىل  املسائل  حل  ويعتمد 
األساسية املرتبطة بحل املسألة : كقراءة النص اللغوي للمسألة، وفهمه، وفهم األسئلة. إن تحقيق األهداف املتوخاة من حل املسائل يف مختلف 
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الدروس رهني بنوع املامرسة البيداغوجية التي يدير بها األستاذ/األستاذة أنشطة املتعلمني خالل حلهم للمسائل. وميكن إجاملها فيام ييل :

• أن يحل املسائل املقرتحة قبل تقدميها ويحدد أنواع الصعوبات التي تطرحها.

• أن يطمنئ األستاذ/األستاذة عىل إدراك ما هو مطلوب من املتعلمني واملتعلامت يف كل مسألة لكن دون تقديم رشوح إيحائية تحد من 
إعامل فكر املتعلمني واملتعلامت.

• أن ينظم األستاذ/األستاذة عمل املتعلمني واملتعلامت يف مجموعات من متعلمني اثنني أو أكرث يتعاونون فيام بينهم لتقديم حل مشرتك 
مع إخبارهم بأن كل واحد منهم مسؤول عن الحل وُمطالٌَب بتقديم الرشوح التي توضح كيفية توصلهم إليه، إن عمال من هذا القبيل يخلق 

فرصة للمناقشة بني املتعلمني واملتعلامت ويجنبهم االتكالية أو الخوف الذي يصاحب عدم تقديم الحل عندما يكون العمل فرديا.

أو األخطاء ومصادرها مع تقديم املساعدة عندما  الصعوبات  أنواع  ليتعرف  املتعلمني واملتعلامت  يتابع األستاذ/األستاذة أعامل  • أن 
يكون ذلك رضوريا.

• أن يخصص األستاذ/األستاذة مدة زمنية معقولة ليتمكن املتعلمون واملتعلامت من إنجاز حل املسألة كل بحسب قدرته.

• أن ينظم األستاذ/األستاذة طرق عرض الحل لتتمكن جميع فئات املتعلمني واملتعلامت (متحكمني، متوسطني، ومتعرثين) من عرض 
أعاملهم أمام جميع متعلمي ومتعلامت الفصل و أن يعودهم عىل تقديم رشوح كافية حول ما أنجزوه، وأن يهتم باألخطاء أثناء التصحيح 

الجامعي.
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33. الباب الثالث : ترتيبات وإجـراءات تنظيمية. الباب الثالث : ترتيبات وإجـراءات تنظيمية

1.3. التخطيط وتنظيم الدراسة واستعامل الزمن والفضاء املدرسيني
للتخطيط والتنظيم أهمية ال تحتاج إىل استدالل أو بيان يف مجال الرتبية والتكوين، ومن بني وظائفه ومزاياه أنه :

- يجعل عملية التدريس ذات معنى ؛
- يضمن االستخدام األمثل للمكتسبات واالسرتاتيجيات ؛

- يجنب اتخاذ قرارات اعتباطية ؛
- يساعد عىل تدبري الوقت واالقتصاد يف الجهد ؛

- يوفر األمن النفيس لألستاذ/األستاذة وللمتعلامت واملتعلمني عىل حد سواء ؛
- يسهل عملية التقويم.

ويقتيض االرتقاء بالفعل البيداغوجي تنظيم الدراسة باعتامد مبدأ التدرج من سلك إىل آخر ومن مستوى إىل آخر، مبا يستجيب أساسا 
لحاجات املتعلمني واملتعلامت وفق متطلبات البيئة االجتامعية والثقافية واالقتصادية والطبيعية املبارشة. كام يستدعي اعتامد حلول تربوية 
تسمح بالعمل بإيقاعات متفاوتة تناسب مستوى املتعلامت واملتعلمني ووترية تعلمهم مبا يفيد يف الرفع من املردود الداخيل للمؤسسة ويف 

ترشيد استعامل البيانات التحتية والتجهيزات التعليمية.

ومن أهم رشوط التخطيط أن يكون واقعيا قابال للتطبيق ومرنا قابال للتعديل، ومحددا ألفضل االسرتاتيجيات واإلجراءات املناسبة لتنفيذ 
الخطة، وشامال لكل جوانب العملية التعليمية-التعلمية. ويقوم تخطيط التعلم، يف إطار املقاربة بالكفايات، عىل تنظيم مضامني التعلم 

املقررة يف شكل أهداف تعلمية، من أجل إمناء كفاية مستهدفة يف مادة دراسية، ومن مثة تحقيق ملمح تخرج معني يف نهاية فرتة التعلم.
1.1.3. املبادئ املرتبطة بتخطيط الزمن املدريس

من املبادئ املرتبطة ببناء التعلامت وفق تخطيط الزمن املدريس، نذكر ما ييل :
- مراعاة اإليقاعات البيولوجية الكفيلة بالنمو السليم للمتعلم/للمتعلمة ؛

- التخطيط للتعلم انطالقا من الكفاية الختامية للسلك مرورا بالكفاية النهائية بالسنة الدراسية ؛
- إرساء التعلامت بكيفية تسهم يف إمناء الكفاية ؛

- اعتبار التقويم التكويني سريورة مواكبة لبناء التعلامت وصوال إىل الكفاية ؛
- تخصيص فرتات للمراقبة املستمرة والدعم من خالل الرتكيز عىل األخطاء والصعوبات املتعلقة بالتعلامت الرضورية إلمناء الكفاية.

2.1.3. التنظيم الزمني للدراسة
يشري مفهوم الزمن أو اإليقاعات املدرسية إىل تنظيم وتدبري الحصص السنوية واألسبوعية واليومية ألنشطة املتعلم/املتعلمة الفكرية واملهارية 

والعالئقية ؛ بحيث يراعي هذا التنظيم صحته الجسمية والنفسية، واألوقات املناسبة للتعلم. لذا، ينبغي عند برمجة التعلامت مراعاة ما ييل :
- التدرج بشكل يتيح للمتعلم/للمتعلمة االستعامل األمثل إلمكاناته الجسمية والنفسية والذهنية ؛

- احرتام اإليقاعات البيولوجية وزمن التعلم ؛
- برمجة الحصص العادية وحصص األنشطة املندمجة وحصص الدعم واألنشطة األخرى يف فرتات زمنية مالمئة، ويف فضاءات مدرسية 

مختلفة ، لتجنيب املتعلم/املتعلمة قضاء ظرف زمني طويل يف وضعيات وأنشطة رتيبة ؛
- تفاعل املؤسسة الرتبوي يف التنظيم الزمني للدراسة بشكل يراعي محيطها املبارش مبكوناته املختلفة، من أرس ومؤسسات اقتصادية 

واجتامعية ، وهيئات املجتمع املدين وغريها.

¨ التنظيم السنوي للدراسة

- تنظم السنة الدراسية يف أسدوسني ؛
- مدة كل أسدوس 17 أسبوعا من الدراسة الفعلية ؛

- يخصص األسبوع األول من السنة الدراسية للتقويم التشخييص والدعم االستدرايك ؛
- توزع األسابيع 16 املوالية، املخصصة للتعلامت، إىل ثالث فرتات متساوية متتد كل واحدة منها إىل 5 أسابيع مخصصة ملجال من مجاالت 

الوحدات الدراسية ؛
- تخصص األسابيع األربعة األوىل من كل فرتة دراسية للتعلامت املعززة بتقويم تكويني ودعم فوري ؛
- يخصص األسبوع الخامس من كل فرتة دراسية للتقويم والدعم املرتبطني بحصيلة األسابيع األربعة ؛

- يتم تنظيم الدراسة يف األسدوس الثاين عىل منوال تنظيمها يف األسدوس األول ؛
- يخصص األسبوعان 17 و33 للدعم العام وأنشطة الحياة املدرسية ؛

- يخصص األسبوع 34 من السنة الدراسية لإلجراءات التنظيمية املرتبطة بنهاية السنة ؛
- يتم تنفيذ الربنامج عرب ست وحدات تتناول مجاالت تنتظم فيها الدراسة للتدرج يف بناء الكفايات، وذلك انطالقا من الوحدة األوىل إىل الوحدة 
السادسة. ويراعى يف ذلك التدرج من التخطيط السنوي إىل التخطيط اليومي، مرورا بالتخطيط املجايل (املنهاج الدرايس املنقح للسنوات 

األوىل والثانية والثالثة والرابعة من السلك االبتدايئ، مديرية املناهج، فرباير 2019).
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¨ التوزيع السنوي لربنامج السنة الثانية :
األسـدوس األول

القياسالهندسةاألعداد والحسابالوحداتاألسابيع
معالجة وتنظيم 

البيانات
تقويم تشخييص وأنشطة لدعم ومعالجة املكتسبات1

2

الوحدة 1

األعداد من 0 إىل 99.
تعرف العدد 100 قراءة وكتابة ومتثيال.3

إنشاء أشكال هندسية عىل 4
الرتبيعات : املثلث، املستطيل، املربع.

تعرف األعداد من 101 إىل 999 قراءة وكتابة ومتثيال.5
تقويم ودعم وتوليف التعلامت (1)6

7

الوحدة 2

مقارنة األعداد من 0 إىل 999 وترتيبها.

8
 cm, m تعرف

واستعاملها يف قياس 
األطوال.

استعامل التقنية االعتيادية للجمع (باالحتفاظ وبدونه) 9
يف نطاق األعداد من 0 إىل 999.

استعامل التقنية االعتيادية للطرح بدون احتفاظ يف 10
نطاق األعداد من 0 إىل 999.

تقويم ودعم وتوليف التعلامت (2)11

12

الوحدة 3

تقدير وقياس الكتل 
.g ، kg : بـ

استعامل التقنية االعتيادية للطرح باالحتفاظ يف 13
نطاق األعداد من 0 إىل 999.

تعرف الرضب واستعامله (الجمع املتكرر والكتابة 14
الرضبية)

تعرف خاصية الرضب يف 2 و 5 و 10 وتوظيفها15
تقويم ودعم وتوليف التعلامت (3)16

دعم نهاية األسدوس األول17

األسـدوس الثاين
18

الوحدة 4

تعرف خاصية الرضب يف 3 و 4.

التنقل عىل الشبكة (الخانة، املسار، 19
القن، العقدة، املعلمة).

تعرف خاصية الرضب يف 6 و 20.7

21

حل مسألة بسيطة 
باستخدام بيانات 

مأخوذة من 
جدول.

تقويم ودعم وتوليف التعلامت (4)22

23

الوحدة 5

تعرف خاصية الرضب يف 8 و 9 وتوظيفهام.
الزمن: قراءة الساعة 

العقربية والرقمية 
بالدقائق (15، 30، 45).

الرضب : التقنية االعتيادية دون احتفاظ يف نطاق 24
الـتـرصـيــفاألعداد من 0 إىل 999.

املجسامت ونرشها : املكعب، متوازي 25
املستطيالت، األسطوانة والهرم.

قياس السعة :
l, c�

الرضب : التقنية االعتيادية باالحتفاظ يف نطاق 26
األعداد من 0 إىل 999.

إنشاء األشكال الهندسية : املستقيم، 
القطعة واملثلث

تقويم ودعم وتوليف التعلامت (5)27

28

الوحدة 6

الجمع والطرح والرضب باالحتفاظ وبدونه يف نطاق 
األعداد من 0 إىل 999.

تقدير وقياس الزمن : 
اليوم، األسبوع، الشهر

الجمع والطرح والرضب باالحتفاظ وبدونه يف نطاق 29
األعداد من 0 إىل 999.

استعامل القطع النقدية 
واألوراق املالية املتداولة.

الزاوية القامئة30
قراءة وتأويل 

بيانات واردة يف 
جدول.

إنشاء األشكال الهندسيةالجمع والطرح والرضب : حل وضعيات-مسائل31
أنشطة  التقويم  والدعم والتوليف (6)32

أنشطة تقويم ودعم وتوليف نهاية األسدوس33

إجراءات آخر السنة الدراسية34
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3.1.3. مبادئ التنظيم األسبوعي
يرتكز التخطيط األسبوعي للتعلامت عىل عدد من املبادئ منها :

- جعل مصلحة املتعلم/املتعلمة فوق كل اعتبار ؛
- اعتبار زمن التعلم حقا للمتعلم/للمتعلمة ينبغي العمل عىل تأمينه ؛

- اعتامد غالف زمني محدد يف 30 ساعة من الدراسة يف األسبوع (مبا فيها فرتات االسرتاحة) ؛
- التوزيع املنطقي للمواد الدراسية واألنشطة عىل امتداد أيام األسبوع ؛

الدخول  بتحريك توقيت  املتعلم/املتعلمة وذلك  املدرسة وسكن  املسافة بني  (املناخ وبعد  الجهوية والوسط  الخصوصيات  - مراعاة 
والخروج دون املساس بالغالف الزمني املحدد.

¨ توزيع الحصص خالل فرتة تقديم التعلامت
يتم تنظيم أسابيع بناء التعلامت خالل السنة الدراسية وفق صيغتني :

عـدد الـدروس الوحـداتالصيـغـة
مـدة الحـصةاألنشـطـةعـدد الحصصالدرسيف األسـبـوع

1115 ,2 ,3 ,4الصيغة األوىل

55 دالحصة 1 : بناء املفهوم
55 دالحصة 2 : أنشطة ترييضية
55 دالحصة 3 : أنشطة ترييضية
55 دالحصة 4 : أنشطة تقوميية

55 دالحصة 5 : أنشطة الدعم واملعالجة

52 ,6الصيغة الثانية

2األول
55 دالحصة 1 : بناء وتربيض
55 دالحصة 2 : تقويم ودعم

2الثاين
55 دالحصة 1 : بناء وترييض
55 دالحصة 2 : تقويم ودعم

55 دالحصة األخرية يف األسبوع تخصص للدعم ومعالجة الدرسني

2.3. الغالف الزمني وحصص التدريس بالسلك االبتدايئ
يتم تنظيم استعامل الزمن مبراعاة االعتبارات اآلتية :

• حصة العمل األسبوعية الخاصة باألستاذ/األستاذة هي 30 ساعة ؛ تتضمن الغالف الزمني املخصص لتدريس األمازيغية (3 ساعات) ويف 
حالة عدم كفاية األستاذ/األستاذة لتدريس األمازيغية يتم االحتفاظ بـ 30 ساعة مع تخصيص الثالث ساعات للدعم واألنشطة املوازية، يف 

انتظار تغطية كل املؤسسات بالعدد الكايف من أساتذة اللغة األمازيغية ؛
• الحصة األسبوعية للمتعلم/للمتعلمة هي 30 ساعة.

¨ توزيع الحصص خالل أسابيع التقويم والدعم والتوليف
إضافة إىل التقويم املواكب لعمليات التعليم والتعلم خالل كل درس ويف نهايته، نقرتح أساليب خاصة للتقويم والدعم يف إطار التتبع 

الفردي املنتظم لكل متعلم/متعلمة قصد التثبت من تحقق األهداف التعلمية وفق التصور التايل :

مدة الحصةاألنشطةالحصة
55 دوضعيات تقوميية وتفييء املتعلامت واملتعلمنياألولـى

55 ددعم وتثبيتالثـانـيـة
55 ددعم وتثبيتالثـالـثـة
55 دوضعيات لتقويم أثر الدعمالـرابـعـة

55 دمعالجة مركزة وإغناء التعلامتالخـامسـة

3.3. التنظيم اليومي للدراسة
أما التخطيط اليومي فريتكز عىل مجموعة من التوجيهات، منها ما يأيت :

• مراعاة اإليقاعات البيولوجية للنمو السليم للمتعلم/للمتعلمة.
• اعتامد معدل حصص دراسية ال يزيد عن 4 ساعات يف كل فرتة (صباحية أو مسائية) وال يقل عن 6 ساعات ونصف يف اليوم ؛

• تخصيص فرتات اسرتاحة تسمح للمتعلم/للمتعلمة بتجديد نشاطه بعد كل ساعتني من الدراسة ؛
• برمجة املواد الدراسية التي تتطلب تركيزا ذهنيا أكرب خالل الفرتات الصباحية (الرياضيات، اللغات...) ؛

• برمجة املواد الدراسية التي تتطلب نشاطا بدنيا أو فنيا خالل فرتة ما بعد الزوال.
• برمجة املواد الدراسية بكيفية تتيح االستثامر األمثل للوسائل التعليمية يف املدارس ذات األقسام متعددة املستويات.
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44. الباب الرابع : الحساب الذهني (منهجيته وأدواتـه وبرمجـتـه). الباب الرابع : الحساب الذهني (منهجيته وأدواتـه وبرمجـتـه)

1.4. منهجية الحساب الذهني
عالقة مببدأ التحكم يف العمليات الحسابية عرب اإلكثار من التامرين املتكافئة، تربز األهمية البيداغوجية البالغة للحساب الذهني وفائدته، 
فهو نشاط عقيل ووظيفي مندمج ميارس بشكل متكرر وباستمرار يف ترابط مع دراسة األعداد والعمليات الحسابية، ويتوخى متكني املتعلم/

املتعلمة من « الطالقة الحسابية » مبعنى اكتساب املتعلم/املتعلمة القدرة عىل اإلجابة بدقة وبرسعة كبرية عىل األسئلة الشفهية والكتابية 
املرتبطة بالعد والحساب، حتى يتسنى للمتعلمني/املتعلامت الرفع من درجة تحكمهم عرب انتقالهم يف السنوات الدراسية، ويتطلب تطوير 
هذه املهارة استعامل وسائل وتقنيات فعالة، من بينها بطاقات األعداد (11 بطاقة : من البطاقة 0 إىل البطاقة 10)، التي ميكن اعتامدها 
بشكل يومي وملدة قصرية ترتاوح ما بني 3 و5 دقائق، يف إنجاز عدد من العمليات املتنوعة : التعرف، الرتتيب، املقارنة، املجاميع الجزئية إىل 

.9 x 9 حدود 9 + 9 والطرح إىل حدود 9 - 18، والرضب إىل حدود

ومتكن أهمية اعتامد تقنية « بطاقات األعداد » يف كونها :

- توفر للمتعلم/للمتعلمة املتعة والحافزية التي تجعله ينخرط بكل تلقائية يف أنشطة الحساب الذهني ويتفاعل معا بحامس وبدون ملل ؛

- تنمي فيه روح التحدي واملنافسة عن طريق الرغبة يف تحقيق رسعة إنجاز عالية وبوترية أداء كبرية (إنجاز أكرب عدد من العمليات يف 
أقل وقت ممكن) ؛

- تسمح بتنظيم أنشطة الحساب الذهني يف شكل عمل فردي، أو ثنايئ، أو جامعي، إما يف إطار مجموعات مصغرة أو يف إطار جامعة 
القسم ككل ؛

- تتيح فرصة التمرن خارج الفصل الدرايس، يف الساحة مع األصدقاء أو يف البيت مع أفراد األرسة واألقارب.

املامرسة،  هذه  ضمن  يندرج  الذهني  والحساب  تفكرييا،  ذهنيا  نشاطا  بكونها  مستوياتها،  ومبختلف  الرياضياتية  املامرسة  تتميز 
فالهدف من األنشطة التي ميارسها املتعلم/املتعلمة يف الحساب الذهني، هو إرساء وتثبيت لتعلامته العددية والحسابية ومامرسة تغني 
فهمه لألعداد الطبيعية ولبنيتها، كام تغني أساليبه يف إجراء حسابات عليها بانتباهه لنوعية العالقات بني األعداد والتحويالت التي تطرأ 
عليها عندما يتم الربط بينها وبني العمليات التي تجرى عليها. وهكذا تكون مامرسة الحساب الذهني وفق االنتظام واإليقاع الذي تتم به، 
مناسبة مواتية للمتعلم/للمتعلمة إلمناء كفايات االنتباه والتوقع والتكيف مع تغري املعطيات برسعة من نشاط إىل آخر، باعتبارها أداة لحل 

مشاكل ترتبط باملعيش اليومي.

¨ أنواع الحساب الذهني

 إن مامرسة الحساب الذهني هي استثامر لتعلامت املتعلم/املتعلمة العددية والحسابية، من أجل متثني فهمه لهذه التعلامت وإرسائها 
والتمكن منها.

 le calcul réfléchi إن عبارة « الحساب الذهني » تشري عىل مستوى املامرسة إىل نوعني من الحساب الذهني : حساب ذهني تفكريي
.calcul mental rapide وحساب ذهني رسيع

§ الحساب الذهني التفكريي :
هو حساب تكون فيه الكتابة أداة مساعدة عىل إجراء الحسابات، فاملتعلم/املتعلمة يوظف فيه معرفته لألعداد والعمليات وخصائصها 
للوصول إىل الطريقة التي تقوده لحساب ما هو مطلوب منه، إنه حساب يتطلب تفكريا يلجأ فيه املتعلم/املتعلمة إىل استخدام قاعدة 

أو تقنية جاهزة.

§ الحساب الذهني الرسيع :
امليزة األساسية لهذا الحساب، هو أنه حساب ينجزه املتعلم/املتعلمة دون اللجوء إىل الكتابة،أما ميزته الثانية فتتجىل يف كونه يتم يف 
مدة زمنية قصرية جدا ومامرسته تتطلب توفر املتعلم/املتعلمة عىل مجموعة من القواعد واملعلومات العددية ومعرفة بالعمليات الحسابية 
سواء كانت هذه املعرفة رصيحة أم ضمنية. إن املطلوب يف الحساب الذهني الرسيع، هو توصل املتعلم/املتعلمة إىل الجواب برسعة فائقة 
ويف مدة وجيزة وال تهم الطريقة التي استخدمها للتوصل إىل الجواب. إن الحساب الذهني الرسيع يعتمد يف جزء منه عىل الحساب الذهني 
التفكريي وعىل معرفة باألعداد والعمليات التي لها طبيعة عامة كالتقنية االعتيادية للجمع مثال، ويف هذا الصدد ميكن أن نقيم تقابال بني 

الحساب الذهني التفكريي والحساب الذهني الرسيع يف جدول كالتايل :

الحساب الذهني الرسيعالحساب الذهني التفكريي

مينع االستعانة بالكتابة إال عند تقديم الجواب.تتم االستعانة بالكتابة.االستعانـة بالكـتابـة

مدة اإلنجاز قصرية جدا ومحددة.غري محددة أثناء القيام بحساب معني.الـمـدة الزمـنيـة
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يسمى  الرسيع  الذهني  والحساب  تفكرييا »  « حسابا  يسمى  التفكريي  الذهني  فالحساب  التسمية  مستوى  وعىل  أخرى  جهة  ومن 
« الحساب الذهني ».

¨ أهداف الحساب الذهني 

ميكن إجامل أهداف الحساب الذهني فيام ييل :
- التدرب عىل أجراء حسابات عىل األعداد دون سياق، أي أن الحسابات التي تجرى عىل األعداد تتم يف مجال عددي رصف.

- تعزيز الصور الذهنية لألعداد وجعلها مألوفة لدى املتعلم/املتعلمة ؛
- التدرب عىل الرسعة يف إنجاز الحسابات دون اللجوء إىل الكتابة ؛

- تعزيز آلية الحساب للوصول إىل الجاهزية، أي القدرة عىل توظيف اآللية املكتسبة كلام تطلب األمر ذلك.

¨ منهجية تدبري أنشطة الحساب الذهني 

بغرض إرساء مامرسة بيداغوجية قمينة باستثامر أنجع للحساب الذهني نقدم أداتني أساسيتني هام : بطاقات األعداد وأوراق الحساب 
الذهني كوسيلة لتدبري أنشطته بهدف جعل املتعلم/املتعلمة يتحكم يف جمع وطرح ورضب األعداد الصحيحة الطبيعية واكتساب الكفايات 

املرتبطة مبختلف مجاالت الرياضيات.

2.4. أدوات الحساب الذهني (وثيقة الحساب الذهني، مديرية املناهج، 2018)

§ الجزء األول : بطاقات األعداد
1. التعريف بها 

هي عبارة عن 11 مستطيال صغري مرقام (مكتوب بداخل كل واحد منها عددا من (0 إىل 10) ويحمل العدد نفسه عىل ظهره يف أعىل 
الزاوية عن اليسار مكتوبا بخط صغري وهي نوعان :

أ- بطاقات خاصة باألستاذ/األستاذة :

109876543210

ب- بطاقات خاصة باملتعلم واملتعلمة :

109876543210

وتستخدم بطاقات األعداد الخاصة باألستاذ/األستاذة إلنجاز متارين تحت إرشافه، أما البطاقات الخاصة باملتعلم/املتعلمة فيتم استخدامها 
إىل جانب األوىل بعدما يكون املتعلم/املتعلمة قد مترن عىل مناولتها بكل سالسة، بحيث تصبح هذه البطاقات الخاصة باملتعلم/املتعلمة 

األداة الرئيسية التي يتعني إتقان التعامل بها إلنجاز التامرين بأقىص رسعة ممكنة.

2. وظائفها 
ميكن حرص وظائف بطاقات األعداد فيام يأيت :

- توفر عددا كبريا من التامرين.
- ترفع من وثرية أداء املتعلم/املتعلمة وتنمي مهاراتهم الحسابية. 

- فمثال يف البداية ميكن للمتعلم/للمتعلمة خالل 5 دقائق القيام بحوايل 100 مترين للحساب الذهني فقط أي مبعدل 3 ثوان لكل مترين، 
وقد تصل وترية اإلنجاز يف وقت الحق إىل مترين واحد يف الثانية أي ما مجموعه 300 مترين يف الدقائق الخمسة املخصصة لذلك.
- تجعل املتعلم/املتعلمة يشعر بالتقدم، مام ينمي لديه موقفا إيجابيا اتجاه الرياضيات، ويدفعه إىل املزيد من العمل واالجتهاد.

الجمع والطرح  أنه كلام أصبح أكرث تحكام يف عمليات  املتعلم/املتعلمة، وذلك  الذات لدى  النفس وتحقق تقدير  الثقة يف  - تكسب 
والرضب، كلام زاد ذلك من حبه للرياضيات، واكسبه(ها) ثقة أكرث، وشعور أكرب بتقدير الذات.

- تثري روح التحدي لدى املتعلم/املتعلمة، حيث يرغب يف أن تكون له القدرة عىل إنجاز الحساب برسعة أكرب، يف جو تطبعه املنافسة والتحدي، 
خصوصا جنبا إىل جنب مع األقران، ويظهر لدى املتعلم/املتعلمة حامس قوي يدفعه إىل حب الرياضيات، وإىل الرغبة يف تحقيق مزيد من التقدم.

- متكن املتعلم/املتعلمة من تنمية قدراته وتطوير أدائه يف الحساب بكيفية ممتعة، ذلك أن استعامله لهذه البطاقات يتم من خالل 
اعتامد تقنيات فعالة وناجعة ومتنوعة تيرس التعلم النشيط واملمتع.

3. األهداف : 
يتوخى من استعامل بطاقات األعداد جعل املتعلمني/املتعلامت يتحكمون يف :

• الجمع إىل حدود 9 + 9 ؛
• الطرح إىل حدود 9 - 18 ؛

• الرضب إىل حدود x 9 9 (جدول الرضب).
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املرتبطة  الحساب  إنجاز جميع عمليات  املتعلمني واملتعلامت من  أن ميكن، بشكل ملحوظ  العمليات من شأنه  التحكم يف هذه  إن 
مبقررات املدرسة االبتدائية.

وتجدر اإلشارة إىل أن األمر ال يتعلق فقط بإنجاز هذه العمليات، بل املهم أن يتم هذا اإلنجاز برسعة عالية. ومن األفيد أن يستمر 
أحسن  وتحكم  جيد  أداء  تحقيق  بغية  األعداد  بطاقات  باستعامل  متارين  إنجاز  يف  العليا،  الدراسية  املستويات  يف  املتعلمني/املتعلامت 

للعمليات الثالث املذكورة، باعتبارها أساسا صلبا لتنمية قدراتهم عىل الحساب، وبناء الكفايات الرياضياتية.

4. النتائج املنتظرة :

وتتمثل النتائج التي ينبغي تحقيقها يف :

- قدرات حساب عايل لدى املتعلمني واملتعلامت ؛

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

- إدراك جيد ملفهوم العدد والتحكم يف إنجاز العمليات الحسابية.

5. تقنيات وصيغ استعامل بطاقات األعداد إلنجاز التامرين :

يتم استعامل بطاقات األعداد كل يوم، ملدة خمس دقائق، يف بداية حصة درس الرياضيات باستثناء اليوم األخري من األسبوع الرتبوي 
الذي يخصص ألوراق الحساب الذهني كام هو مبني أسفله.

تسلسل األسبوع الرتبوي

اليوم الخامس أو اليوم السادس واألخرياليوم الرابعاليوم الثالثاليوم الثايناليوم األول

أوراق الحساب الذهنيبطاقات األعداد

وكام سبقت اإلشارة، تنجز التامرين باستعامل بطاقات األعداد بداية كل حصة، باستثناء حصة آخر يوم من األسبوع الرتبوي، وذلك 
باعتامد تقنيات تتميز بكونها :

- بسيطة وسهلة التطبيق ؛

- ممتعة ومشجعة عىل مواصلة إنجاز التامرين دون ملل ؛

- محفزة للمتعلمني واملتعلامت ومثرية لرغبتهم يف التحدي من خالل اإلنجاز الرسيع.

3.4. تقنيات وصيغ استعامل بطاقات األعداد الخاصة باألستاذ/األستاذة :
يتم استعامل هذه البطاقات مببادرة األستاذ/األستاذة، حيث يقوم بإنجاز التمرين أمام املتعلمني واملتعلامت. وميكن لهؤالء القيام بنفس 

املامرسة بعد ذلك يقوم كل متعلم/متعلمة بدور األستاذ/األستاذة مع متعلم/متعلمة آخر. 

1.3.4 - الخطوات وأشكال العمل 

§ كيفية االشتغال ببطاقات األعداد :
- يضم األستاذ/األستاذة جميع البطاقات اتجاه صدره، وهي موضوعة عىل بعضها البعض. يظهر بطاقة، ويقول مثال : « لنرضب العدد 

الذي يظهر عىل البطاقة يف 2 ».

- يعطي املتعلمون واملتعلامت الجواب ؛

- بعد إجابة املتعلمني واملتعلامت يعرض األستاذ/األستاذة البطاقة املوالية.

- يعطي املتعلمني واملتعلامت الجواب عىل الفور.

- تكرر هذه العملية 11 مرة.

ملحوظة : من املهم أن يتحكم األستاذ/األستاذة يف استعامل البطاقات برسعة عالية وإيقاع جيد.

§ كيفية تنظيم التامرين : 
تنظم التامرين وفق الرتتيب اآليت :

- متارين جامعية يشارك يف إنجازها كل املتعلمني واملتعلامت.

- متارين فردية يطلب فيها األستاذ/األستاذة من كل متعلم/متعلمة أن يجيب فرديا، وذلك بالتناوب، حسب وضع مقاعد القسم أو 
برتتيب آخر يحدده األستاذ/األستاذة مسبقا.

- متارين يطلب فيها األستاذ/األستاذة الجواب جامعيا من كل صف من الصفوف أو من الصفوف أو من مجموعة من املجموعات املكونة سلفا.

ملحوظة : من األفيد أن يجيب املتعلمون واملتعلامت جامعيا وبصوت مرتفع.



62

§ ترتيب تقديم البطاقات :
لتمكني املتعلمني واملتعلامت من التمرن عىل إجراء الحسابات باستعامل بطاقات األعداد، ينبغي أن تقدم هذه األخرية وفق الرتتيب آليت :

- ترتيب عشوايئ. - ثم ترتيب تناقيص من 10 إىل 0.  - ترتيب تزايدي من 0 إىل 10. 

ملحوظة : إن الهدف النهايئ من هذه التامرين هو تحقيق املتعلم/املتعلمة ألداء جيد وبرسعة عالية باعتامد ترتيب عشوايئ للبطاقات.

§ وترية استعامل البطاقات :
ينبغي أن يتم استعامل البطاقات كام ييل :

- استعامل بطيء يف البداية. - استعامل رسيع نسبيا بعد ذلك. - استعامل رسيع يف مرحلة متقدمة. - استعامل رسيع جدا يف النهاية.

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

§ طريقة تقديم البطاقات :
تعتمد الخطوات اآلتية يف تقديم البطاقات :

- نقدم البطاقات واحدة تلو األخرى.

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

- من األنجع التوصل إىل استخدام البطاقات باعتامد ترتيب عشوايئ.
2.3.4. توظيف األنشطة والتامرين حسب املستويات الدراسية :

§ بالنسبة للسنة الثانية ابتدايئ :
يكتسب املتعلمون واملتعلامت بالسنة الثانية عمليتي الطرح والرضب إضافة إىل ما سبق أن تعلموه يف السنة األوىل من تفكيك لألعداد 

وعملية الجمع. وقبل ذلك، ينبغي متكينهم من إنجاز متارين مختلفة باعتامد األعداد، وذلك عىل مرحلتني.

¨ مرحلة ما قبل تقديم الجمع :

من املفيد إنجاز متارين الجمع كذلك التي تم التعامل معها يف السنة األوىل، ومن املهم أيضا إنجاز متارين تتعلق بتفكيك عدد، وذلك حسب 
ما قد تسفر عنه نتائج التقويم التشخييص؛ ذلك أنه كلام تحكم املتعلمني/املتعلامت السنة الثانية يف الجمع والتفكيك كلام سهل عليهم إنجاز 

عملية الطرح. ونقدم مجموعة من التامرين املتعلقة بتفكيك عدد وأخرى متعلقة بعملية الجمع كتلك التي تم األخذ بها يف السنة األوىل.

- تفكيك عدد 
ال يفوق 9

- تفكيك عدد 
ال يفوق 5

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

- يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة العدد 5 مثال ويسأل : 

« ما هام العددان اللذان ميكن أن نحصل بهام عىل العدد 5 ؟ »

2 1  -  « 3 » بالنسبة للبطاقة  « 4 » بالنسبة للبطاقة 

4 3  -  « 1 » بالنسبة للبطاقة  « 2 » بالنسبة للبطاقة 

0 5  -  « 5 » بالنسبة للبطاقة  « 0 » بالنسبة للبطاقة 

- ونعتمد نفس الخطوات حتى 9.

- يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة العدد 10 ويسأل : « ما - تفكيك العدد 10
هام العددان اللذان ميكن أن نحصل بها عىل العدد 10 ؟ »

2 1  -  « 8 » بالنسبة للبطاقة  « 9 » بالنسبة للبطاقة 

 4 3  -  « 6 » بالنسبة للبطاقة  « 7 » بالنسبة للبطاقة 

 6 5  -  « 4 » بالنسبة للبطاقة  « 5 » بالنسبة للبطاقة 

 8 7  -  « 2 » بالنسبة للبطاقة  « 3 » بالنسبة للبطاقة 

10 9  -  « 0 » بالنسبة للبطاقة  « 1 » بالنسبة للبطاقة 

- تفكيك العدد 10 يشكل أساسا لتعلم عمليتي 
الجمع والطرح باالحتفاظ.

- يفكك املتعلمني/املتعلامت برسعة العدد 
10 انطالقا من عدد يظهر بشكل عشوايئ عىل 

البطاقة، كلام كان اإلنجاز الذهني لعمليتي الجمع 
والطرح سليام.

- هذا النوع من التامرين يجب أن يتم قيل 
تقديم الجمع.
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متارين مرحلة ما بعد تدريس الجمع وصيغ تدبريها

- التحكم 
يف الجمع

- إضافة عدد للعدد املعروض عىل البطاقة.
يعطي األستاذ/األستاذة التعليامت التالية :

« نضيف 0 إىل العدد املعروض عىل البطاقة. »
« نضيف 1 إىل العدد املعروض عىل البطاقة. »
« نضيف 2 إىل العدد املعروض عىل البطاقة. »
« نضيف 3 إىل العدد املعروض عىل البطاقة. »

... 
« نضيف 10 إىل العدد املعروض عىل البطاقة. »

- تبعا للتقدم الحاصل يف الدروس، يقدم األستاذ/األستاذة للمتعلمني/
للمتعلامت تباعا وبالتدرج، متارين ذات منحى تجميعي أو تراكمي. والواقع، 

أن عملية الجمع ميكن تصنيفها، تبعا لدرجة الصعوبة، عىل النحو التايل :
•  جمع عددين ال يتجاوز مجموعها 5

• جمع عددين ال يتجاوز مجموعها 10
• جمع عددين يفوق مجموعها 10

- ينبغي إنجاز هذه التامرين يف اتجاه تصاعدي، ثم تنازيل، وأخريا عشوايئ. 
- تزيد صعوبة هذه التامرين كلام كرب العدد الذي نضيفه، باعتبار 

حاالت الجمع باالحتفاظ.

¨ مرحلة ما بعد تقديم الطرح :

يف هذه املرحلة تقدم، إضافة إىل متارين الجمع، متارين الطرح اعتامدا عىل بطاقات األعداد وجدير بالذكر أن الطرح، مقارنة بالجمع، 
يعترب أكرث صعوبة.

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

مالحظاتصيغ التدبريتسلسل األنشطة والتامرين
متارين مرحلة ما قبل تدريس الجمع وصيغ تدبريها

تعلم الطرح : 
- الطرح من عدد 

البطاقة (العدد عىل 
البطاقة هو العدد الذي 

يطرح منه).

ويقول : « لنطرح 2 من العدد عىل البطاقة »
يجيب املتعلمون واملتعلامت : 

5 « 3 » بالنسبة للبطاقة  
8 « 6 » بالنسبة للبطاقة  
4 « 2 » بالنسبة للبطاقة  

- عندما يكون الفرق عددا سلبيا، يقول املتعلمون 
واملتعلامت « ال ميكننا الطرح ».

- من خالل مالحظة وتتبع املتعلمني واملتعلامت، 
ميكننا أن نرفع درجة الصعوبة وفق مرحلتني :

أ - العدد الذي نطرح منه هو من 0 إىل 10.
ب- العدد الذي نطرح منه هو من 11 إىل 18.

- طرح العدد عىل 
البطاقة من عدد محدد 

مسبقا (العدد عىل 
البطاقة هو العدد 

املطروح).

يكتب األستاذ/األستاذة « 8 » عىل السبورة وبخط كبري 
العدد ويقول : « لنطرح العدد عىل البطاقة من 8 »

يجيب املتعلمون واملتعلامت : 
2  « 6 » بالنسبة للبطاقة  
7  « 1 » بالنسبة للبطاقة  

 5  « 3 » بالنسبة للبطاقة  

- التامرين املشار إليها يف الفقرة « ب » ترتبط 
بالطرح باالحتفاظ، ويتعني تقدميها عدة مرات 
حتى يتمكن املتعلمون واملتعلامت من اإلجابة 

برسعة.

- طرح األعداد بشكل 
تتابعي أو تباعا (الطرح 

من أعداد بطريقة 
متتالية).

يقول األستاذ/األستاذة : « نستعمل البطاقات من 
4 فقط ثم نطرح من 10. ويف كل مرة نطرح  0 إىل 
من الفرق (النتيجة) العدد املعروض عىل البطاقة ». 

النتيجة النهائية هي دامئا 0.

تعلم الرضب :
 - جدول الرضب يف 2

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

يسحب األستاذ/األستاذة، ببطء ويف ترتيب تصاعدي، 
البطاقات بدءا من بطاقة العدد 0. ويف كل مرة يخرج 

بطاقة، يضيف املتعلمون واملتعلامت « 2 » إىل النتيجة، 
وذلك عىل النحو التايل :

0  0 يقول التالميذ « 2 مرضوبة يف 0 تساوي 0 »
1  2 يقول التالميذ « 2 مرضوبة يف 1 تساوي 2 »
2  4 يقول التالميذ « 2 مرضوبة يف 2 تساوي 4 »

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

الهدف من هذه التامرين مساعدة املتعلمني 
واملتعلامت عىل تعلم وحفظ جداول الرضب عن 
ظهر قلب، وذلك يف حدود ما يتعلمونه يف القسم 

الثاين.

- من السهل نسبيا إضافة 2 عىل التوايل.
- تكرر هذه العملية عدة مرات إىل أن يحفظ. 

- املتعلمون واملتعلامت جدول الرضب يف 2 
بأكمله. 
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يكتب األستاذ/األستاذة بخط كبري عىل السبورة، ويقول : - جدول الرضب يف 5
« لنرضب 5 كل مرة يف العدد املعروض عىل بطاقات 

األعداد. » يسحب األستاذ/األستاذة البطاقات واحدة تلو 
األخرى بدءا من 0.

0  0 يقول التالميذ : « 5 مرضوبة يف 0 تساوي 0 »  
1  2 يقول التالميذ : « 5 مرضوبة يف 1 تساوي 5 »  

2  4 يقول التالميذ : «  5 مرضوبة يف 2 تساوي 10 »  
10  50 يقول التالميذ : «5 مرضوبة يف 10 تساوي 50»

- تكرر هذه العملية عدة مرات إىل أن يحفظ 
املتعلمون واملتعلامت جدول الرضب يف 5 بأكمله.

يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة بخط كبري 10 ويقول : - جدول الرضب يف 10
« لنرضب 10 يف العدد املعروض عىل بطاقات األعداد.
0  0 يقول التالميذ : « 10 مرضوبة يف 0 تساوي 0 »
1  10 يقول التالميذ : 10 مرضوبة يف 1 تساوي 10 »
2  20 يقول التالميذ : 10 مرضوبة يف 2 تساوي 20 »

10  100 يقول املتعلم/املتعلمة : « 10 مرضوبة يف 10 
تساوي 100 ».

- تكرر هذه العملية عدة مرات إىل أن يحفظ 
املتعلمون واملتعلامت جدول الرضب يف 10 

بأكمله.

- تقدم البطاقات دامئا يف ترتيب تصاعدي، وال 
تقدم إطالقا يف ترتيب تنازيل أو يف ترتيب عشوايئ.

3.3.4. كيفية العناية بالبطاقات واملحافظة عليها 

نحتفظ ببطاقات املتعلم/املتعلمة ونحرص عىل العناية بها وعدم إتالفها وذلك إما بوضعها رهن إشارة كل متعلم/متعلمة، وإما باالحتفاظ 
بها يف القسم/املؤسسة.

¨ يف حالة وضعها رهن إشارة كل متعلم/متعلمة 

- يوزع األستاذ/األستاذة البطاقات(مجموعة يف ظرفها الخاص) لكل املتعلم/املتعلمة.
- يوجههم إىل رضورة العناية بها واملحافظة عليها مربزا لهم أهميتها.
- يطلب منهم كتابة االسم والنسب بخط صغري عىل ظهر كل بطاقة.

- بعد انتهاء العمل بها، ينبغي أن يضعها املتعلمني/املتعلامت يف أظرفتها الخاصة يف ترتيب تزايدي يسمح بالتأكد بأن سلسلة البطاقات كاملة.

¨ يف حالة االحتفاظ بها يف القسم /املؤسسة

- ينبغي تحديد مكان االحتفاظ بها.
- توزع البطاقات عىل املتعلمني واملتعلامت إلنجاز التامرين الخاصة بها وكلام اقتىض األمر ذلك.

- بعد االنتهاء من استعاملها، ينبغي جمعها يف ظروفها الخاص برتتيب تزايدي، ووضعها يف املكان املخصص لها.
4.3.4. تنظيم األنشطة 

تنظم األنشطة الخاصة ببطاقات املتعلم/املتعلمة عىل الشكل اآليت :

§ التامرين الفردية :
منسك مجموعة من البطاقات اإلحدى عرشة باليدين معا، الواحدة فوق األخرى وبعد إنجاز العملية بواسطة البطاقة األوىل، نضع هذه 

األخرية فوق الطاولة، ونواصل النشاط حتى نصل إىل البطاقة الحادية عرشة، حيث نكرر التامرين بنفس التقنية.

§ التامرين الثنائية :
لهذا النوع من التامرين أهمية كربى خاصة عندما يكون املتعلمني/املتعلامت غري قادرين بعد عىل إنجاز جميع العمليات بشكل صحيح.

اإلجابات.  يقدم  واآلخر  البطاقات  يظهر  واحد  معا،  الطاولة  نفس  يجلسان يف  اللذان  املتعلامن  يعمل  الثنائية،  التامرين  إلنجاز هذه 
وحينام ال يتمكن أحدهام من تقديم الجواب الصحيح، ميكن لآلخر أن يفعل ذلك، وإذا مل يتوصل، ينبغي أن يتعاونا معا.

§ إنجاز أمام األقران :
عندما يصل املتعلمني/املتعلامت إىل مستوى متقدم من األداء، ينجزون التامرين أمام أقرانهم. وإذا مل يتمكن أحدهم من تقديم الجواب 

الصحيح فإن اآلخرين يشجعونه ويساعدونه عىل إظهار الجواب.

§ التامرين املنزلية :
باستعامل  اليوم  بها  التي قمنا  التامرين  املنزل، خمس مرات نفس  املنزل، مثال « كرروا » يف  يُِعدُّ األستاذ/األستاذة متارين لإلنجاز يف 

بطاقات األعداد الخاصة بكم. »
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5.3.4. صيغ وتقنيات إنجاز التامرين باستعامل البطاقات 

تتمحور التامرين الخاصة ببطاقات املتعلم/املتعلمة حول العمليات الثالثة : الجمع والطرح والرضب.
يف كل مترين من التامرين املقرتحة، تستعمل البطاقات اإلحدى عرشة مرتني : مرة يف ترتيب تزايدي وأخرى يف ترتيب عشوايئ.

يقدم الجدول اآليت توضيحات وأمثلة لهذه التامرين، وذلك حسب كل عملية حسابية :

مالحظاتالتامرين : توضيحات وأمثلةالعمليات

§ بطاقات األعداد مرتبة ترتيبا تزايديا من 0 إىل 10- الجمع :
- منسك بطاقات األعداد اإلحدى عرشة مرتبة ترتيبا تزايديا من 0 إىل 10.
- نعطي الجواب بالنسبة للبطاقة األوىل، ثم نضعها عىل الطاولة ونتابع.

- نضيف 1 إىل العدد الذي يظهر عىل البطاقة :

0  11     2    2   3    3   4 ...
� بعد استعامل جميع البطاقات، نجمعها يف ترتيب تزايدي، ثم نتابع.

- نضيف 2 إىل العدد الذي يظهر عىل البطاقة :

0  3     1  4    2 5    3 5  ...
� بعد استعامل جميع البطاقات، نجمعها يف ترتيب تزايدي، ثم نتابع.

- نضيف 3 إىل العدد الذي يظهر عىل البطاقة :

0  3     1  4    2 5    3 6  ...
- بعد استعامل جميع البطاقات، نجمعها يف ترتيب تزايدي، ثم نتابع.

§ بطاقات األعداد مرتبة ترتيبا عشوائيا
- منسك بطاقات األعداد اإلحدى عرشة مرتبة ترتيبا عشوائيا. 

- نظهر بطاقة، يقرأ املتعلمون واملتعلامت العدد الذي تحمله، ثم نضعها عىل الطاولة.
- نضيف 1 إىل العدد الذي يظهر البطاقة :

3  4     1  2    7 8    5 6  ...
� بعد استعامل جميع البطاقات، نجمعها يف ترتيب عشوايئ، ثم نتابع.

- نضيف 2 إىل العدد عىل البطاقة :
3   5    1   3    7   9    5  8  ...

� بعد استعامل جميع البطاقات، نجمعها يف ترتيب تزايدي، ثم نتابع.
- نضيف 3 للعدد عىل البطاقة. وهكذا حتى نضيف 9.

- نواصل التمرين حتى 
البطاقة 10.

- عند إضافة عدد أكرب، 
ينبغي االنتباه إىل حاالت 

االحتفاظ.

§ بطاقات األعداد مرتبة ترتيبا تزايديا من 0 إىل 10- الطرح :
- منسك بطاقات األعداد اإلحدى عرش مرتبة ترتيبا تزايديا من 0 إىل 10.

- نطرح العدد عىل البطاقة األوىل، ثم نضعها عىل الطاولة ونتابع.
- نعطي الجواب بالنسبة للبطاقة األوىل، ثم نضعها عىل الطاولة ثم نتابع.

0   10    1   9    2   8    3  7  ...
� بعد استعامل جميع البطاقات، نجمعها يف ترتيب تزايدي ثم نتابع.

- نطرح العدد عىل البطاقة من 11 :
0   11    1   10    2   9    3  8  ...

� بعد استعامل جميع البطاقات، نجمعها يف ترتيب تزايدي ثم نتابع.
- نطرح العدد عىل البطاقة من 11 :

0   12    1   11    2   10    3  9  ...
� بعد استعامل جميع البطاقات، نجمعها يف ترتيب تزايدي، ثم نتابع إىل أن نصل العدد 18.
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- منسك بطاقات األعداد اإلحدى عرشة مرتبة ترتيبا تزايديا من 0 إىل 10.- الرضب :
- نرضب 2 يف العدد املعروض عىل البطاقة :

0   0    1   2    2   4    3  6  ...
- نرضب 3 يف العدد املعروض عىل البطاقة :

0   0    1   3    2   6    3  9  ...
وهكذا حتى نصل العدد 9 فنرضبه يف العدد الذي يظهر عىل البطاقة.

0   0    1   9    2   18    3  27  ...

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

- نرضب يف العدد الذي عىل البطاقة األوىل ثم نضعها عىل الطاولة.
4   8    2   4    8   16    5  10  ...

- نرضب يف 3 العدد الذي عىل البطاقة.
4   12    2   6    8   24    5  15  ...

- نرضب يف 4 العدد الذي عىل البطاقة.
4   16    2   8    8   32    5  20  ...

- نرضب يف 5 العدد الذي عىل البطاقة.
4   20    2   10    8   40    5  25  ...

- نرضب يف 6 العدد الذي عىل البطاقة.
4   0    2   9    8   40    5  27  ...

- نرضب يف  7 العدد الذي عىل البطاقة.
4   28    2   14    8   56    5  35  ...

- نرضب يف 8 العدد الذي عىل البطاقة.
4   32    2   16    8   64    5  40  ...

- نرضب يف  8 العدد الذي عىل البطاقة.
 4   36    2   18    8   72    5  45  ...

4.4. تقويم القدرات الحسابية اعتامدا عىل بطاقات األعداد الخاصة باملتعلم واملتعلمة :
نعمل عىل تقويم قدرات املتعلمني/املتعلامت يف الحساب الذهني من خالل إثارة روح التحدي لديهم، ما يجعل كل واحد منهم يتحمس 

للعمل بشكل أرسع.
1.4.4 - األدوات الالزمة :

- جهاز لقياس الوقت (ساعة، ساعة توقيت، عّداد وما إىل ذلك).

- بطاقات األعداد الخاصة باملتعلم/املتعلمة (لعبة واحدة لكل منهم).
2.4.4 - اإلجراءات أو السريورة :

يقف املتعلمون واملتعلامت أمام الطاولة وهم ميسكون البطاقات يف ترتيب عشوايئ.

إشارة  التامرين مع  واملتعلامت  املتعلمون  ويبدأ  التعليمة،  يعطي  نبدأ »،  ؟  « جاهزون  قائال :  األستاذ/األستاذة من جاهزيتهم  يتأكد 
األستاذ/األستاذة ويرشع هذا األخري يف حساب/ضبط الوقت.

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

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

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

- تكرر نفس العملية بالنسبة للبطاقات اإلحدى عرشة.

- ميسك املتعلمون واملتعلامت البطاقات اإلحدى عرشة ويستأنف التمرين مع عدد جديد. تكرر نفس السلسلة من العمليات حتى نصل 
إىل إضافة 9 إىل األعداد عىل البطاقات.

ملحوظة : - يعلن األستاذ/األستاذة : « 30 ثانية... دقيقة واحدة ...، » بصوت مرتفع، وعندما يقرتب التمرين من النهاية، يعلن الوقت 
املنرصم ثانية تلو األخرى حتى النهاية.
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- يقول املتعلم/املتعلمة « أنهيت » عندما ينهي جميع التامرين. يؤكد الوقت الذي استغرقه الستكامل التدريبات، وبذلك يعرف كل 
واحد/واحدة درجته املناسبة.

3.4.4 - سلم تصنيف القدرات :

قدرات الرضبرضبقدرات الطرحطرحقدرات الجمعجمع

+ 1
+ 2
+ 3
+ 4
+ 5
+ 6
+ 7
+ 8
+ 9

درجة 4     أكرث من 4د
درجة 3    4د أو أقل
درجة 2     3د أو أقل
درجة 1     2د أو أقل

إحراز الدرجة األوىل سيكون رائعا

10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -

درجة 4     أكرث من 5د
درجة 3     5د أو أقل
درجة 2     4د أو أقل
درجة 1     3د أو أقل

إحراز الدرجة األوىل سيكون رائعا

2 x
3 x
4 x
5 x
6 x
7 x
8 x
9 x

درجة 4     أكرث من 4د
درجة 3     4د أو أقل
درجة 2     3د أو أقل
درجة 1     2د أو أقل

إحراز الدرجة األوىل سيكون رائعا

- بطاقات األعداد مهمة من أجل :
� تطوير وتحسني قدرات الحساب يف ترتيب عشوايئ.

� اإلنجاز الرسيع لعملية بواسطة 11 بطاقة (مثال الرضب يف 3).
� تحديد املدة الزمنية املستغرقة.

� إنجاز العمليات مرات متعددة من أجل الرفع من الرسعة.
§ الجزء الثاين : أوراق الحساب الذهني

1. أوراق الحساب الذهني ملدة 5 دقائق نهاية األسبوع الرتبوي.
1.1. حصة اإلنجاز :

- تنجز التامرين باستعامل بطاقات األعداد، خالل الخمس دقائق األوىل من حصة الرياضيات كل يوم، وذلك من االثنني إىل الخميس أو الجمعة.
- تخصص أوراق الحساب الذهني ليوم الجمعة أو السبت.

2.1. األهداف :

- التأكد من تحكم املتعلمني واملتعلامت يف الحساب الذهني : من خالل نتائج أوراق الحساب الذهني، ميكننا أن نتأكد من مدى تحسن 
قدرات الحساب الذهني لديهم اعتامدا عىل التامرين بواسطة بطاقات األعداد.

- إتقان الحساب الذهني من خالل تحدي الرسعة : من أجل التحكم يف العمليات الثالثة، نحاول أن نحسب برسعة عالية جدا حتى يف 
متارين كتابية من خالل إعطاء أهمية الرسعة.

- تجربة مترير الروائز الكتابية من أجل تحسني النتائج.
3.1. عدد أوراق الحساب الذهني وطريقة توزيعها :

- 32 ورقة حساب ذهني خاصة باملتعلمني واملتعلامت : 16 ورقة بالنسبة لألسدوس األول، و16 ورقة لألسدوس الثاين (4 أوراق يف الشهر/ 
ورقة يف آخر كل أسبوع).

4.1. محتويات أوراق الحساب الذهني :

- كل ورقة حساب ذهني تحتوي عىل 30 سؤاال، تخص الجمع إىل حدود 9+9، والطرح إىل حدود 9-18  والرضب إىل حدود 9x9 حسب 
التقدم يف التعلامت لكل مستوى درايس.

2. خطوات وصيغ استعامل/استثامر أوراق الحساب الذهني :
1.2. اإلعداد :

- طبع عدد أوراق الحساب الذهني بعدد املتعلمني واملتعلامت.
- توزيع ورقة لكل متعلم/متعلمة.
- تحديد مدة اإلنجاز يف 5 دقائق.

2.2. اإلنجاز : 

- يبدأ التمرين بإشارة من األستاذ/األستاذة : « انطلقوا » ؛
- كل املتعلم/املتعلمة أنهى عمله برسعة يقدم ورقته لألستاذ/األستاذة، يسجل هذا األخري اسم املتعلم/املتعلمة ؛

- بعد 5 دقائق يقول األستاذ/األستاذة « انتهى، هاتوا األوراق » ويجمعها.
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3.2. بعد اسرتجاع األوراق : 

- يتأكد األستاذ/األستاذة من تقدم كل متعلم/متعلمة من خالل مالحظة أوراق الحساب الذهني املسرتجعة.

- يشجع املتعلمني واملتعلامت الذين مل يتمكنوا من اإلجابة عن األسئلة خالل 5 دقائق، بغية تكرار املحاولة حتى يتمكنوا من تحسني 
أدائهم مستقبال.

- يكتفي األستاذ/األستاذة بإلقاء نظرة عامة عىل األوراق لرصد األخطاء دون وضع النقط.

4.2. خالل األسدوس الثاين (السنة الثانية) :
- يحاول متعلموا ومتعلامت السنة الثانية الحساب برسعة عالية وإنجاز التامرين مستعملني أوراق الحساب الذهني. إىل جانب خانة 

التنقيط(توجد خانة خاصة بتسجيل مدة اإلنجاز املستغرقة بالثواين والدقائق) لإلجابة عن جميع أسئلة الورقة.

1.4.2. تدبري التامرين (كتابة) :
- يقول األستاذ/األستاذة : « ابدأوا » ويرشع يف قياس املدة الزمنية املستغرقة ؛

- يبدأ املتعلمون واملتعلامت التامرين مع إشارة األستاذ/األستاذة ؛
- بعد مرور « دقيقة واحدة و 30 ثانية »، يبدأ األستاذ/األستاذة يف تسجيل املدة املستغرقة بصوت عال ثانية بثانية كلام اقرتبت 5 

دقائق من نهايتها.
التامرين.  التي استغرقها املتعلم/املتعلمة إلنجاز  الزمنية  للمدة  - عندما يقول األستاذ/األستاذة « أنهيت » فإن ذلك يعد تحديداً 

ويكتب املدة التي استغرقها يف خانة.
- يبذل املتعلم/املتعلمة كل مرة املزيد من الجهد لتقليص املدة املستغرقة ما أمكن.

2.4.2. متارين شفاهية :
املتعلمون  يقدم  حيث  الشفاهية،  للتامرين  أيضا  تستخدم  فإنها  املكتوبة،  التامرين  يف  الذهني  الحساب  أوراق  استعامل  عن  فضال 

واملتعلامت األجوبة شفاهيا عن األسئلة املعروضة عىل الورق. وذلك وفق الخطوات اآلتية :
- يقول األستاذ/األستاذة « مستعدون، سنبدأ » ويرشع يف قياس املدة الزمنية الخاصة باإلنجاز.

- يجيب املتعلمون واملتعلامت شفويا عن كل سؤال حسب ترتيبه عىل الورقة.
- يقول املتعلم/املتعلمة « أنهيت » عندما يكمل إنجاز التامرين.

3. شبكة التخطيط والتتبع املرتبطة بأوراق الحساب الذهني :

يف نهاية األسبوع الرتبوي، بعد فحص النتائج املتعلقة بالتامرين التي أنجزت خالله، وتبعا ملستوى تحصيل املتعلمني واملتعلامت، يتم 
وضع وبرمجة خطة عمل خاصة بتامرين أخرى جديدة، تعتمد بدورها بطاقات األعداد وأوراق الحساب الذهني، يتم إنجازها يف األسبوع 

الرتبوي املقبل، ومن أجل ذلك، ميكن اعتامد شبكة التخطيط والتتبع التالية :

شـبـكـة الـتـخـطـيـط والـتـتـبـع
األسبـوع الـتـربـوي الـمـقـبـلاألسبـوع الـتـربـوي الـجـاري

الـنـتـائـجالـتـمـاريـنالـيـومالـشـهـورالـنـتـائـجالـتـمـاريـنالـيـومالـشـهـور

1.3. برمجة الحساب الذهني

متت برمجة أنشطة الحساب الذهني يف جميع حصص الدروس، عىل أساس 5 دقائق يف كل حصة وتستعمل يف الحصص األربع األوىل من 
األسبوع الرتبوي بطاقات األعداد، بينام تستعمل أوراق الحساب الذهني يف الحصة الخامسة من هذا األسبوع.
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الـبـرنـامـج الـسـنـوي ألنـشـطـة الـحـسـاب الـذهـنـي    

األسـدوس الـثـانـياألسـدوس األول
محتوى الحساب الذهنيالحصةالدرسمحتوى الحساب الذهنيالحصةالدرس

1

1

املكتوبة عىل  األعداد  املتعلم/املتعلمة  يقرأ 
البطاقات التي يعرضها األستاذ/األستاذة (من 

0 إىل 10 تزايديا).

13

1

يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط كبري عددا (بني 11 و 18)  
وليكن 15 ويقول : « لنطرح منه العدد املكتوب عىل أحد البطاقات 

(وليكن 7) من 15 » يجيب املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 8.
تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

2

املكتوبة عىل  األعداد  املتعلم/املتعلمة  يقرأ 
األستاذ/األستاذة  يعرضها  التي  البطاقات 

(من 0 إىل 10 تناقصيا). 
2

يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط كبري عددا (بني 11 و 18) 
ليكن 18 ويقول : « لنطرح منه العدد املكتوب عىل أحد البطاقات 

(وليكن 8) من 18 » يجيب املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة  10.
تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

3

املكتوبة عىل  األعداد  املتعلم/املتعلمة  يقرأ 
األستاذ/األستاذة  يعرضها  التي  البطاقات 

(من 0 إىل 10 عشوائيا).
3

يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط كبري عددا (بني 11 و 18) 
ليكن 12 ويقول : « لنطرح منه العدد املكتوب عىل أحد البطاقات 

(وليكن 5) من 12 » يجيب املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 7.
تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

4

يقارن املتعلم/املتعلمة األعداد املكتوبة عىل 
مع   10 إىل   0 (من  يعرضها  التي  البطاقات 

العدد 5).
4

يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط كبري عددا (بني 11 و 18) 
ليكن 17 ويقول : « لنطرح منه العدد املكتوب عىل أحد البطاقات 

(وليكن 9) من 17 » يجيب املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 8.
تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

5
الورقة 1 من  املتعلم/املتعلمة متارين  ينجز 

الدليل.
5

ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 17 من الدليل، ص 85.

2

1

الذي   العدد  بطاقة  املتعلم/املتعلمة  يعرض 
يأيت مبارشة بعد العدد 8. 

14

1
 4  3  2  1  0 يقول األستاذ(ة) : « سنستعمل البطاقات 
والنتيجة  متتالية)  (بطريقة   10 من  تباعا  منها  كال  ونطرح  فقط 

 1  4  0  2  3 النهائية ستكون صفرا. » مثال : باستعامل 
بهذا الرتتيب نحصل عىل 7 ثم 5 ثم 5 ثم 1 ثم 0.                                    

2

الذي  العدد  بطاقة  املتعلم/املتعلمة  يعرض 
يأيت مبارشة بعد العدد 7. 

2
 4  3  2  1  0 يقول األستاذ(ة) : « سنستعمل البطاقات 
والنتيجة  متتالية)  (بطريقة   10 من  تباعا  منها  كال  ونطرح  فقط 

 0  3  1  4  2 النهائية ستكون صفرا. » مثال : باستعامل 
بهذا الرتتيب نحصل عىل 8 ثم 4 ثم 3 ثم 0 ثم 0.

3

الذي  العدد  بطاقة  املتعلم/املتعلمة  يعرض 
يأيت مبارشة بعد العدد 9. 

3
 4  3  2  1  0 يقول األستاذ(ة) « سنستعمل البطاقات 
والنتيجة  متتالية)  (بطريقة   10 من  تباعا  منها  كال  ونطرح  فقط 

 1  4  0  2  3 النهائية ستكون صفرا. » مثال : باستعامل 
بهذا الرتتيب نحصل عىل 7 ثم 5 ثم 5 ثم 1 ثم 0.                                    

4

الذي  العدد  بطاقة  املتعلم/املتعلمة  يعرض 
يأيت مبارشة بعد العدد 4.

4
 4  3  2  1  0 يقول األستاذ(ة) « سنستعمل البطاقات 
والنتيجة  متتالية)  (بطريقة   10 من  تباعا  منها  كال  ونطرح  فقط 

 1  3  0  2  4 النهائية ستكون صفرا. » مثال : باستعامل 
بهذا الرتتيب نحصل عىل 6 ثم 4 ثم 4 ثم 1 ثم 0.                                    

5
الورقة 2 من  املتعلم/املتعلمة متارين  ينجز 

الدليل.
5

ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 18 من الدليل، ص 86.
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3

1

 4 العدد  بطاقة  األستاذ/األستاذة  يعرض 
ويعرض املتعلم/املتعلمة تفكيكا له بواسطة 
البطاقة 0  بطاقتي عددين، بدون استخدام 

(مثال : 1 و 4).

15

1

 2 « لنرضب  ويقول :  السبورة  عىل   2 األستاذ/األستاذة  يكتب 
ببطء  األستاذ/األستاذة  البطاقة » يسحب  العدد عىل  كل مرة يف 
بطاقاته بدءا من 0 ويف ترتيب تزايدي، ويف كل مرة يخرج بطاقته 
يضيف املتعلم/املتعلمة 2 إىل نتيجة الرضب ليحصل عىل النتيجة 

املوالية : 0 ثم 2 ثم 4 ثم 6 ثم ... 20.
 2 » مثال :  بالقول  نتيجة  كل  مع  تزامنا  املتعلم/املتعلمة  ويعرب 

مرضوبة يف 8 تساوي 16 ».
و 17   16 للدروس  بالنسبة  أيضا  الذهني   الحساب  نفس  يعاد 

و 18 و 19.

2

 7 العدد  بطاقة  األستاذ/األستاذة  يعرض 
ويعرض املتعلم/املتعلمة تفكيكا له بواسطة 
بطاقتي عددين، بدون استخدام البطاقتني 0 

و 6 (مثال : 3 و 4).

2

يعاد نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 1 إىل أن يحفظ جدول 
الرضب يف 2 بأكمله.

3

 8 العدد  بطاقة  األستاذ/األستاذة  يعرض 
ويعرض املتعلم/املتعلمة تفكيكا  له بواسطة 
بطاقتي عددين، بدون استخدام البطاقات 1 

و 7 و 0 (مثال : 2 و 5).

3

يعاد نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 1 إىل أن يحفظ جدول 
الرضب يف 2 بأكمله.

4

 6 العدد  بطاقة  األستاذ/األستاذة  يعرض 
ويعرض املتعلم/املتعلمة تفكيكا  له بواسطة 
بطاقتي عددين، بدون استخدام البطاقات 1 

و 2 و 0 (حل وحيد : 3 و 5).

4

يعاد نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 1 إىل أن يحفظ جدول 
الرضب يف 2 بأكمله.

5
الورقة 3 من  املتعلم/املتعلمة متارين  ينجز 

الدليل، ص 78.
5

ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 19 من الدليل، ص 87.

4

1

 10 العدد  بطاقة  األستاذ/األستاذة  يعرض 
ويعرض املتعلم/املتعلمة تفكيكا له بواسطة 
البطاقة 7  بطاقتي عددين، بدون استخدام 

(مثال : 2 و 8).

16

1

يعاد نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 1 من الدرس 15 إىل 
أن يحفظ جدول الرضب يف 2 بأكمله.

2

 10 العدد  بطاقة  األستاذ/األستاذة  يعرض 
ويعرض املتعلم/املتعلمة تفكيكا له بواسطة 
البطاقة 6  بطاقتي عددين، بدون استخدام 

(مثال : 4 و 6).

2

أن  إىل   15 الدرس  من  بالحصة1  الوارد  الذهني  الحساب  نفس 
يحفظ جدول الرضب يف 2 بأكمله.

3

 10 العدد  بطاقة  األستاذ/األستاذة  يعرض 
ويعرض املتعلم/املتعلمة تفكيكا له بواسطة 
البطاقة 8  بطاقتي عددين، بدون استخدام 

(مثال : 4 و 6).

3

نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 1 من
الدرس 15 إىل أن يحفظ جدول الرضب يف 2 بأكمله.

4

 10 العدد  بطاقة  األستاذ/األستاذة  يعرض 
ويعرض املتعلم/املتعلمة تفكيكا له بواسطة 
البطاقة 0  بطاقتي عددين، بدون استخدام 

(مثال : 2 و 8).

4

نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 1 من
الدرس 15 إىل أن يحفظ جدول الرضب يف 2 بأكمله.

5
الورقة 4 من  املتعلم/املتعلمة متارين  ينجز 

الدليل، ص 79.
5

ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 20 من الدليل، ص 87.
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أسبوع التقويم والدعم (1)

1

- يعرض املتعلم/املتعلمة بطاقة العدد الذي  
يأيت مبارشة بعد العدد 8.

املكتوبة  األعداد  املتعلم/املتعلمة  يقارن   -
التي البطاقات التي يعرضها (من 0 إىل 10 

مع العدد 5).

أسبوع التقويم والدعم (4)

1

 11 (بني  عددا  كبري  وبخط  السبورة  عىل  األستاذ/األستاذة  يكتب 
و 18) ليكن 13 ويقول : « لنطرح منه العدد املكتوب عىل أحد 
برفع  املتعلم/املتعلمة  يجيب   « 13 من   (9 (وليكن  البطاقات 

البطاقة 4.
تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

2

 10 العدد  بطاقة  األستاذ/األستاذة  يعرض 
ويعرض املتعلم/املتعلمة تفكيكا له بواسطة 
بطاقتي عددين، بدون استخدام البطاقات 6 

و 7 و 8 و 0) مثال : 1 و 9).    

2
 4  3  2  1  0 يقول األستاذ(ة) « سنستعمل البطاقات 
والنتيجة  متتالية)  (بطريقة   10 من  تباعا  منها  كال  ونطرح  فقط 
 1  3  0  2  4 النهائية ستكون صفرا. » مثال : باستعامل 
بهذا الرتتيب نحصل عىل 6 ثم 4 ثم 4 ثم 1 ثم 0.                                    

3

 10 العدد  بطاقة  األستاذ/األستاذة  يعرض 
ويعرض املتعلم/املتعلمة تفكيكا له بواسطة 
البطاقات  استخدام  بدون  عددين،  بطاقتي 
 5 وحيد :  (حل   4  3  2  1  0

و 5).
3

يكتب األستاذ/األستاذة 2 عىل السبورة ويقول : 
« لنرضب 2 كل مرة يف العدد عىل البطاقة ».

يسحب األستاذ/األستاذة ببطء بطاقاته بدءا من 0 ويف ترتيب تزايدي، 
نتيجة  إىل   2 املتعلم/املتعلمة  يضيف  بطاقته  يخرج  مرة  كل  ويف 

الرضب ليحصل عىل النتيجة املوالية : 0 ثم 2 ثم 4 ثم 6 ثم ... 20.
 2 » مثال :  بالقول  نتيجة  كل  مع  تزامنا  املتعلم/املتعلمة  ويعرب 

مرضوبة يف 9 تساوي 18 ».

4

 10 العدد  بطاقة  األستاذ/األستاذة  يعرض 
ويعرض املتعلم/املتعلمة تفكيكا  له بواسطة 
البطاقات  استخدام  بدون  عددين،  بطاقتي 

7 (مثال : 4 و 6).  8  9  10

4

يعاد نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 3 إىل أن يحفظ جدول 
الرضب يف 2 بأكمله.

5
الورقة 5 من  املتعلم/املتعلمة متارين  ينجز 

5الدليل، ص 79.
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 37 من الدليل، ص 88.

5

1
يعرض األستاذ(ة) بطاقة عدد من 0 إىل 10 
(مثال : 2) ويطلب من املتعلم/املتعلمة إضافة 
1 ورفع بطاقة العدد املحصل عليه (أي : 3).

17
و
18

1
نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 1 من

الدرس 15 إىل أن يحفظ جدول الرضب يف 2 بأكمله.

2
يعرض األستاذ(ة) بطاقة عدد من 0 إىل 10 
(مثال : 7) ويطلب من املتعلم/املتعلمة إضافة 
1 ورفع بطاقة العدد املحصل عليه (أي : 8).

2
نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 1 من

الدرس 15 إىل أن يحفظ جدول الرضب يف 2 بأكمله.

3
يعرض األستاذ(ة) بطاقة عدد من 0 إىل 10 
(مثال : 9) ويطلب من املتعلم/املتعلمة إضافة 
1 ورفع بطاقة العدد املحصل عليه (أي : 10).

3
نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 1 من

الدرس 15 إىل أن يحفظ جدول الرضب يف 2 بأكمله.

4
يعرض األستاذ(ة) بطاقة عدد من 0 إىل 10 
(مثال : 2) ويطلب من املتعلم/املتعلمة إضافة 
1 ورفع بطاقة العدد املحصل عليه (أي : 11).

4
نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 1 من

الدرس 15 إىل أن يحفظ جدول الرضب يف 2 بأكمله.

الورقة 6 من 5 املتعلم/املتعلمة متارين  ينجز 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 22 من الدليل، ص 5.88الدليل، ص 80.

6

1
إىل 10   0 من  عدد  بطاقة  األستاذ(ة)  يعرض 
(مثال : 6) ويطلب من املتعلم/املتعلمة إضافة 

2 ورفع بطاقة العدد املحصل عليه (أي : 8).

19
و
20

1
نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 1 من

الدرس 15 إىل أن يحفظ جدول الرضب يف 2 بأكمله.

2
يعرض األستاذ(ة) بطاقة عدد من 0 إىل 10 
(مثال : 9) ويطلب من املتعلم/املتعلمة إضافة 
2 ورفع بطاقة العدد املحصل عليه (أي : 11).

2
يعاد نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 1 من

الدرس 15 إىل أن يحفظ جدول الرضب يف 2 بأكمله.

3
يعرض األستاذ(ة) بطاقة عدد من 0 إىل 10 
(مثال : 7) ويطلب من املتعلم/املتعلمة إضافة 
2 ورفع بطاقة العدد املحصل عليه (أي : 9).

3
نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 1 من

الدرس 15 إىل أن يحفظ جدول الرضب يف 2 بأكمله.

4
إىل 10   0 من  عدد  بطاقة  األستاذ(ة)  يعرض 
(مثال : 10) ويطلب من املتعلم/املتعلمة إضافة 

2 ورفع بطاقة العدد املحصل عليه (أي : 12).
4

نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 1 من
الدرس 15 إىل أن يحفظ جدول الرضب يف 2 بأكمله.

الورقة 7 من 5 املتعلم/املتعلمة متارين  ينجز 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 23 من الدليل، ص 5.89الدليل، ص 80.
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7

1

يعرض األستاذ/األستاذة بطاقة عدد من 0 إىل  
10 (مثال : 4) ويطلب من املتعلم/املتعلمة 
عليه  املحصل  العدد  بطاقة  ورفع   3 إضافة 

(أي : 7).

21
و
22

1

 5 « لنرضب  ويقول :  السبورة  عىل   5 األستاذ/األستاذة  يكتب 
ببطء  األستاذ/األستاذة  البطاقة » يسحب  العدد عىل  كل مرة يف 
بطاقاته بدءا من 0 ويف ترتيب تزايدي، ويف كل مرة يخرج بطاقته 
يضيف املتعلم/املتعلمة 5 إىل نتيجة الرضب ليحصل عىل النتيجة 

املوالية : 0 ثم 5 ثم 10 ثم 15 ثم 20 ثم ... 50.
 5 » مثال :   بالقول  نتيجة  كل  مع  تزامنا  املتعلم/املتعلمة  ويعرب 

مرضوبة يف 7 تساوي 35 ».
يعاد نفس هذا الحساب الذهني  أيضا بالنسبة للدروس 20 و 21 

و 22 و 23.

2
إىل 10   0 من  عدد  بطاقة  األستاذ(ة)  يعرض 
(مثال : 4) ويطلب من املتعلم/املتعلمة إضافة 

3 ورفع بطاقة العدد املحصل عليه (أي : 7).
2

جدول  يحفظ  أن  إىل   1 بالحصة  الوارد  الذهني  الحساب  نفس 
الرضب يف 5 بأكمله.

3
إىل 10   0 من  عدد  بطاقة  األستاذ(ة)  يعرض 
(مثال : 7) ويطلب من املتعلم/املتعلمة إضافة 

3 ورفع بطاقة العدد املحصل عليه (أي : 10).
3

يعاد نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 1  إىل أن يحفظ جدول 
الرضب يف 5 بأكمله.

4
إىل 10   0 من  عدد  بطاقة  األستاذ(ة)  يعرض 
(مثال : 8) ويطلب من املتعلم/املتعلمة إضافة 

3 ورفع بطاقة العدد املحصل عليه (أي : 11).
4

جدول  يحفظ  أن  إىل   1 بالحصة  الوارد  الذهني  الحساب  نفس 
الرضب يف 5 بأكمله.

الورقة 8 من 5 املتعلم/املتعلمة متارين  ينجز 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 24 من الدليل، ص 5.89الدليل، ص 81.

8

1
إىل 10   0 من  عدد  بطاقة  األستاذ(ة)  يعرض 
(مثال : 10) ويطلب من املتعلم/املتعلمة إضافة 
10 ورفع بطاقة العدد املحصل عليه (أي : 20).

23
و
24

1
أن  إىل   21 الدرس  من   1 بالحصة  الوارد  الذهني  الحساب  نفس 

يحفظ جدول الرضب يف 5 بأكمله.

2
إىل 10   0 من  عدد  بطاقة  األستاذ(ة)  يعرض 
(مثال : 6) ويطلب من املتعلم/املتعلمة إضافة 
10 ورفع بطاقة العدد املحصل عليه (أي : 16).

2
يعاد نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 1 من الدرس 21 إىل 

أن يحفظ جدول الرضب يف 5 بأكمله.

3
إىل 10   0 من  عدد  بطاقة  األستاذ(ة)  يعرض 
(مثال : 4) ويطلب من املتعلم/املتعلمة إضافة 

7 ورفع بطاقة العدد املحصل عليه (أي : 11).
3

يعاد نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 1 من الدرس 21 إىل 
أن يحفظ جدول الرضب يف 5 بأكمله.

4
إىل 10   0 من  عدد  بطاقة  األستاذ(ة)  يعرض 
(مثال : 8) ويطلب من املتعلم/املتعلمة إضافة 

4 ورفع بطاقة العدد املحصل عليه (أي : 12).
4

يعاد نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 1 من الدرس 21 إىل 
أن يحفظ جدول الرضب يف 5 بأكمله.

الورقة 9 من 5 املتعلم/املتعلمة متارين  ينجز 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 25 من الدليل، ص 5.90الدليل، ص 81.
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أسبوع التقويم والدعم (2)

1

يعرض األستاذ/األستاذة بطاقة عدد من 0 إىل 
املتعلم/املتعلمة  من  ويطلب   (2 (مثال :   5
عليه  املحصل  العدد  بطاقة  ورفع   1 إضافة 

(أي : 3).

أسبوع التقويم والدعم (5)

1

يكتب األستاذ/األستاذة 2 عىل السبورة ويقول : « لنرضب 2 كل 
مرة يف العدد عىل البطاقة ».

يسحب األستاذ/األستاذة ببطء بطاقاته بدءا من 0 ويف ترتيب تزايدي، 
نتيجة  إىل   2 املتعلم/املتعلمة  يضيف  بطاقته  يخرج  مرة  كل  ويف 

الرضب ليحصل عىل النتيجة املوالية : 0 ثم 2 ثم 4 ثم 6 ثم ... 20.
 2 » مثال :  بالقول  نتيجة  كل  مع  تزامنا  املتعلم/املتعلمة  ويعرب 

مرضوبة يف 9 تساوي 18 ».

2
يعرض األستاذ(ة) بطاقة عدد من 0 إىل  10 
(مثال : 6) ويطلب من املتعلم/املتعلمة إضافة 

2 ورفع بطاقة العدد املحصل عليه (أي : 8).
2

جدول  يحفظ  أن  إىل   1 بالحصة  الوارد  الذهني  الحساب  نفس 
الرضب يف  بأكمله.

3
إىل 10   0 من  عدد  بطاقة  األستاذ(ة)  يعرض 
(مثال : 4) ويطلب من املتعلم/املتعلمة إضافة 

3 ورفع بطاقة العدد املحصل عليه (أي : 7).
3

يعاد نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 1 إىل أن يحفظ جدول 
الرضب يف  بأكمله.

4

 0 من  عدد  بطاقة  األستاذ/األستاذة  يعرض 
املتعلم/ من  ويطلب   (  10 (مثال :   10 إىل 

العدد  بطاقة  ورفع   10 إضافة  املتعلمة 
4املحصل عليه (أي : 20).  

يكتب األستاذ/األستاذة 5 عىل السبورة ويقول : « لنرضب 5 كل 
مرة يف العدد عىل البطاقة».

يسحب األستاذ/األستاذة ببطء بطاقاته بدءا من 0 ويف ترتيب تزايدي، 
ويف كل مرة يخرج بطاقته يضيف املتعلم/املتعلمة 5 إىل نتيجة الرضب 

ليحصل عىل النتيجة املوالية : 0 ثم 5 ثم 10 ثم 15 ثم 20 ثم ... 50.
 5» مثال :   بالقول  نتيجة  كل  مع  تزامنا  املتعلم/املتعلمة  ويعرب 

مرضوبة يف 9 تساوي 45 ».

5
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 10 من 

5الدليل، ص 82.
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 26 من الدليل، ص 90.

9

1

يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط 
كبري العدد 2 ويقول : « لنطرح 2 من العدد 

عىل أحد البطاقات ولتكن 6 ».
يجيب املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 4.
تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 

دقائق).

25
و
26

1

يكتب األستاذ/األستاذة 10 عىل السبورة ويقول : « لنرضب 10 كل 
مرة يف العدد عىل البطاقة ».

يسحب األستاذ(ة) ببطء بطاقاته بدءا من 0 ويف ترتيب تزايدي، ويف 
كل مرة يخرج بطاقته يضيف املتعلم/املتعلمة 10 إىل نتيجة الرضب 
ليحصل عىل النتيجة املوالية : 0 ثم 10 ثم 20 ثم 30 ثم 40 ثم ... 100.

 10 » مثال :  بالقول  نتيجة  كل  مع  تزامنا  املتعلم/املتعلمة  ويعرب 
مرضوبة يف 7 تساوي 70 ».

يعاد نفس هذا الحساب الذهني أيضا بالنسبة للدرسني27 و 28.

2

يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط 
كبري العدد 2 ويقول : « لنطرح 2 من العدد 

عىل أحد البطاقات ولتكن 8 ».
يجيب املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 10.

تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

2

يعاد نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 1 إىل أن يحفظ جدول 
الرضب يف 10 بأكمله.

3

يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط 
كبري العدد 2 ويقول : « لنطرح 2 من العدد 

عىل أحد البطاقات ولتكن 2 ».
يجيب املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 0.

تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

3

جدول  يحفظ  أن  إىل   1 بالحصة  الوارد  الذهني  الحساب  نفس 
الرضب يف 10 بأكمله.

4

يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط 
كبري العدد 2 ويقول : « لنطرح 2 من العدد 

عىل أحد البطاقات ولتكن 1 »
طرح  ميكن  « ال  املتعلم/املتعلمة :  يجيب 

2من1. »
تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 

دقائق).

4

جدول  يحفظ  أن  إىل   1 بالحصة  الوارد  الذهني  الحساب  نفس 
الرضب يف 10 بأكمله.

ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 11 من 5
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 27 من الدليل، ص 5.91الدليل، ص 82.



74

10

1

يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط 
كبري العدد 2 ويقول : « لنطرح 2 من العدد 

عىل البطاقة (وليكن 8) من 8 ».
يجيب املتعلم/املتعلمة : برفع البطاقة 6.

تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 
دقائق).

27
و
28

1

السبورة ويقول : « لنرضب 2 كل  األستاذ/األستاذة 2 عىل  يكتب 
مرة يف العدد عىل البطاقة ».

ترتيب  ويف   0 من  بدءا  بطاقاته  ببطء  األستاذ/األستاذة  يسحب 
تزايدي، ويف كل مرة يخرج بطاقته يضيف املتعلم/املتعلمة 2 إىل 
نتيجة الرضب ليحصل عىل النتيجة املوالية : 0 ثم 2 ثم 4 ثم 6 
بالقول  نتيجة  كل  مع  تزامنا  املتعلم/املتعلمة  ويعرب   .20  ... ثم 
يعاد نفس هذا الحساب   .« 16 تساوي   8 يف  « 2 مرضوبة  مثال : 

الذهني أيضا بالنسبة للدروس 16 و 17 و 18 و 19.

2

كبري  وبخط  السبورة  عىل  األستاذ/األستاذة 
العدد 2 ويقول : « لنطرح 2 من العدد عىل 

البطاقة (وليكن 8) من 8 ».
يجيب املتعلم/املتعلمة : برفع البطاقة 6.

تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

2

جدول  يحفظ  أن  إىل   1 بالحصة  الوارد  الذهني  الحساب  نفس 
الرضب يف 2 بأكمله.

3

كبري  وبخط  السبورة  عىل  األستاذ/األستاذة 
العدد 2 ويقول : « لنطرح 2 من العدد عىل 

البطاقة (وليكن 10) من 10 ».
يجيب املتعلم/املتعلمة : برفع البطاقة 8.

تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

3

جدول  يحفظ  أن  إىل  بالحصة1  الوارد  الذهني  الحساب  نفس 
الرضب يف 2 بأكمله.

4

كبري  وبخط  السبورة  عىل  األستاذ/األستاذة 
العدد 2 ويقول : « لنطرح 2 من العدد عىل 

البطاقة (وليكن 7) من 7 ».
يجيب املتعلم/املتعلمة : برفع البطاقة 5.

تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

4

جدول  يحفظ  أن  إىل   1 بالحصة  الوارد  الذهني  الحساب  نفس 
الرضب يف 2 بأكمله.

ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 12 من 5
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 28 من الدليل، ص 5.91الدليل، ص 83.

11

1

يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط 
كبري العدد 6 ويقول : « لنطرح 6 من العدد 

عىل أحد البطاقات ولتكن 9 ».
يجيب املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 3.
تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 

دقائق).

29
و
30

1

يكتب األستاذ/األستاذة 5 عىل السبورة ويقول : « لنرضب 5 كل 
مرة يف العدد عىل البطاقة ».

يسحب األستاذ/األستاذة ببطء بطاقاته بدءا من 0 ويف ترتيب تزايدي، 
ويف كل مرة يخرج بطاقته يضيف املتعلم/املتعلمة 5 إىل نتيجة الرضب 

ليحصل عىل النتيجة املوالية : 0 ثم 5 ثم 10 ثم 15 ثم 20 ثم ... 50.
ويعرب املتعلم/املتعلمة تزامنا مع كل نتيجة بالقول مثال : « 5 مرضوبة 

يف 7 تساوي 35 ».
يعاد نفس هذا الحساب الذهني أيضا بالنسبة للدروس 20 و 21 

و 22 و 23.

2

يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط 
كبري العدد 6 ويقول : « لنطرح 9 من العدد 

عىل أحد البطاقات ولتكن 9 ».
يجيب املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 0.

تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

2

يعاد نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 1 إىل أن يحفظ جدول 
الرضب يف 5 بأكمله.

3

يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط 
كبري العدد 9 ويقول : « لنطرح 9 من العدد 

عىل أحد البطاقات ولتكن 5 ».
يجيب املتعلم/املتعلمة « ال ميكن طرح 5من9 ».

تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 
دقائق).

3

يعاد نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 1 إىل أن يحفظ جدول 
الرضب يف 5 بأكمله.

4

يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط 
من   10 « لنطرح  ويقول :   10 العدد  كبري 

العدد عىل أحد البطاقات ولتكن 10 ».
يجيباملتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 0.

تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 
دقائق).

4

يعاد نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 1 إىل أن يحفظ جدول 
الرضب يف 5 بأكمله.

ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 13 من 5
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 29 من الدليل، ص 5.92الدليل، ص 83.



75

12

1

يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط 
كبري عددا (بني 11 و 18) ليكن 12 ويقول : 
وليكن  البطاقات  أحد  عىل  العدد  « لنطرح 

9  من 12 ».
يجيب املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 3.

تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص 
(5 دقائق).

31
و
32

1

يكتب األستاذ/األستاذة 2 عىل السبورة ويقول : « لنرضب 2 كل 
مرة يف العدد عىل البطاقة ».

ترتيب  ويف   0 من  بدءا  بطاقاته  ببطء  األستاذ/األستاذة  يسحب 
تزايدي، ويف كل مرة يخرج بطاقته يضيف املتعلم/املتعلمة 2 إىل 
نتيجة الرضب ليحصل عىل النتيجة املوالية : 0 ثم 2 ثم 4 ثم 6 
ثم ...20. ويعرب املتعلم/املتعلمة تزامنا مع كل نتيجة بالقول مثال : 
« 2 مرضوبة يف 8 تساوي 16 ». يعاد نفس هذا الحساب الذهني 

أيضا بالنسبة للدروس 16 و 17 و 18 و 19.

2

كبري  وبخط  السبورة  عىل  األستاذ(ة)  يكتب 
عددا (بني 11 و 18) ليكن 12 ويقول : « لنطرح 
العدد عىل أحد البطاقات وليكن 10 من 12 ».

يجيب املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 2.
تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

2

يعاد نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 1 إىل أن يحفظ جدول 
الرضب يف 2 بأكمله.

3

كبري  وبخط  السبورة  عىل  األستاذ(ة)  يكتب 
عددا (بني 11 و 18) ليكن 16 ويقول : « لنطرح 

العدد عىل أحد البطاقات وليكن 2 من 16 ».
يجيب املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 4.

تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

3

يعاد نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 1 إىل أن يحفظ جدول 
الرضب يف 2 بأكمله.

4

كبري  وبخط  السبورة  عىل  األستاذ(ة)  يكتب 
عددا (بني 11 و 18) ليكن 18 ويقول : « لنطرح 
العدد عىل أحد البطاقات وليكن 10 من 18 ». 

يجيب املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 8.
تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

4

جدول  يحفظ  أن  إىل   1 بالحصة  الوارد  الذهني  الحساب  نفس 
الرضب يف 2 بأكمله.

ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 14 من 5
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 30 من الدليل، ص 5.92الدليل، ص 84.

أسبوع التقويم والدعم (3)

1

يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط 
كبري العدد 2 ويقول : « لنطرح 2 من العدد 

عىل أحد البطاقات ولتكن 6 ».
يجيب املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 4.

تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص 
(5 دقائق).

أسبوع التقويم والدعم (6)

1

يكتب األستاذ/األستاذة 10 عىل السبورة ويقول : « لنرضب 10 كل 
مرة يف العدد عىل البطاقة ».

يسحب األستاذ/األستاذة ببطء بطاقاته بدءا من 0 ويف ترتيب تزايدي، 
نتيجة  إىل  املتعلم/املتعلمة 10  بطاقته يضيف  ويف كل مرة يخرج 
الرضب ليحصل عىل النتيجة املوالية : 0 ثم 10 ثم 20 ثم 30 ثم 40 
بالقول  نتيجة  كل  مع  تزامنا  املتعلم/املتعلمة  ويعرب  ثم ... 100. 

مثال : « 10 مرضوبة يف 7 تساوي 70 ».

2

يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط 
عىل  عددا  « لنطرح  ويقول :   8 العدد  كبري 

البطاقة (وليكن3) من 8 ».
يجيب املتعلم/املتعلمة : برفع البطاقة 5.

تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص 
(5 دقائق).

2

يكتب األستاذ/األستاذة 2 عىل السبورة ويقول : « لنرضب 2 كل 
مرة يف العدد عىل البطاقة ».

ترتيب  ويف   0 من  بدءا  بطاقاته  ببطء  األستاذ/األستاذة  يسحب 
تزايدي، ويف كل مرة يخرج بطاقته يضيف املتعلم/املتعلمة 2 إىل 
نتيجة الرضب ليحصل عىل النتيجة املوالية : 0 ثم 2 ثم 4 ثم 6 
بالقول  نتيجة  كل  مع  تزامنا  املتعلم/املتعلمة  ويعرب   .20  ... ثم 

مثال : « 2 مرضوبة يف 8 تساوي 16 ».

3

يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط 
كبري العدد 4 ويقول : « لنطرح 4 من العدد 

عىل أحد البطاقات وليكن 9 ».
يجيب املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 5.

تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص 
(5 دقائق).

3

كتب األستاذ/األستاذة 5 عىل السبورة ويقول : « لنرضب 5 كل مرة 
يف العدد عىل البطاقة ».

ترتيب  ويف   0 من  بدءا  بطاقاته  ببطء  األستاذ/األستاذة  يسحب 
تزايدي، ويف كل مرة يخرج بطاقته يضيف املتعلم/املتعلمة 5 إىل 
نتيجة الرضب ليحصل عىل النتيجة املوالية : 0 ثم 5 ثم 10 ثم 15 ثم 
20 ثم ... 50. ويعرب املتعلم/املتعلمة تزامنا مع كل نتيجة بالقول 

مثال : « 5 مرضوبة يف 4 تساوي 20 ».

4

وبخط  السبورة  عىل  األستاذ/األستاذة  يكتب 
كبري عددا (بني 11 و 18) ليكن 15 ويقول : 
وليكن  البطاقات  أحد  عىل  العدد  « لنطرح 
برفع  املتعلم/املتعلمة  يجيب   .12 من   3
الوقت  بقدر  األمثلة  تعدد  البطاقة 9 ». 

املخصص (5 دقائق).

4

يكتب األستاذ/األستاذة 2 عىل السبورة ويقول : « لنرضب 2 كل مرة يف 
العدد عىل البطاقة ».

يسحب األستاذ/األستاذة ببطء بطاقاته بدءا من 0 ويف ترتيب تزايدي، ويف 
كل مرة يخرج بطاقته يضيف املتعلم/املتعلمة 2 إىل نتيجة الرضب ليحصل 
عىل النتيجة املوالية : 0 ثم 2 ثم 4 ثم 6 ثم ...20. ويعرب املتعلم/املتعلمة 

تزامنا مع كل نتيجة بالقول مثال : « 2 مرضوبة يف 8 تساوي 16 ».

5
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 15 من 

5الدليل، ص 84.
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 31 من الدليل، ص 93.



76

س األول
اسبوع دعم نهاية األسدو

1

 10 العدد  بطاقة  األستاذ/األستاذة  يعرض 
ويعرض املتعلم/املتعلمة تفكيكا له بواسطة 
البطاقة 0  بطاقتي عددين، بدون استخدام 

و 1 و 2   (مثال : 3 و 7).

ين
س الثا

اسبوع دعم نهاية األسدو

1

 11 (بني  عددا  كبري  وبخط  السبورة  عىل  األستاذ/األستاذة  يكتب 
البطاقات  أحد  عىل  العدد  « لنطرح  ويقول :   17 ليكن    (18 و 

(وليكن 9) من 17 ».
يجيب املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 8.

تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

2

يعرض األستاذ/األستاذة بطاقة عدد من 0 إىل 
املتعلم/املتعلمة  من  ويطلب   (4 (مثال :   5
عليه  املحصل  العدد  بطاقة  ورفع   2 إضافة 

2( أي : 6).     

يكتب األستاذ/األستاذة 2 عىل السبورة ويقول : « لنرضب 2 كل 
مرة يف العدد عىل البطاقة ».

ترتيب  ويف   0 من  بدءا  بطاقاته  ببطء  األستاذ/األستاذة  يسحب 
تزايدي، ويف كل مرة يخرج بطاقته يضيف املتعلم/املتعلمة 2 إىل 
نتيجة الرضب ليحصل عىل النتيجة املوالية : 0 ثم 2 ثم 4 ثم 6 
بالقول  نتيجة  كل  مع  تزامنا  املتعلم/املتعلمة  ويعرب   .20  ... ثم 

مثال : « 2 مرضوبة يف 5 تساوي 10 ».

3

يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط 
كبري العدد 2 ويقول : « لنطرح 2 من العدد 

عىل أحد البطاقات ولتكن 10 ».
يجيب املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 8.

تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص 
(5 دقائق).

3

يكتب األستاذ/األستاذة 5 عىل السبورة ويقول : « لنرضب 5 كل 
مرة يف العدد عىل البطاقة ».

ترتيب  ويف   0 من  بدءا  بطاقاته  ببطء  األستاذ/األستاذة  يسحب 
تزايدي، ويف كل مرة يخرج بطاقته يضيف املتعلم/املتعلمة 5 إىل 
نتيجة الرضب ليحصل عىل النتيجة املوالية : 0 ثم 5 ثم 10 ثم 15 

ثم 20 ثم ... 50.
 5 » مثال :  بالقول  نتيجة  كل  مع  تزامنا  املتعلم/املتعلمة  ويعرب 

مرضوبة يف 10 تساوي 50 ».

4

يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط 
ليكن 12 ويقول :  كبري عددا (بني 11و18) 
وليكن  البطاقات  أحد  عىل  العدد  « لنطرح 

8  من 12 ».
يجيب املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 4.

املخصص  الوقت  بقدر  األمثلة  تعدد 
(5 دقائق).

4

يكتب األستاذ/األستاذة 10 عىل السبورة ويقول : « لنرضب 10 كل 
مرة يف العدد عىل البطاقة ».

ترتيب  ويف   0 من  بدءا  بطاقاته  ببطء  األستاذ/األستاذة  يسحب 
تزايدي، ويف كل مرة يخرج بطاقته يضيف املتعلم/املتعلمة 10 إىل 
نتيجة الرضب ليحصل عىل النتيجة املوالية : 0 ثم 10 ثم 20 ثم 

30 ثم 40 ثم ... 100.
 10 » مثال :  بالقول  نتيجة  كل  مع  تزامنا  ويعرباملتعلم/املتعلمة 

مرضوبة يف 3 تساوي 30 ».

5
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 16 من 

5الدليل، ص 85.
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 32 من الدليل، ص 93.
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2.3. أوراق الحساب الذهني

أوراق الحساب الذهني : الورقة 1 (تنجز يف الحصة الخامسة للدرس 1)

رقـم
الرائز

أَكُْتُب ٱلَْعدَد ٱلَّذي يَْنُقُص ِسلِْسلََة ٱْألَْعداِد ٱلُْمرَتََّبِة تَزايُِديّاً :
رقـم
الرائز

أَكُْتُب ٱلَْعدَد ٱلَّذي يَْنُقُص ِسلِْسلََة ٱْألَْعداِد ِمْن 0 إِلى 10 
َغْيِر ٱلُْمرَتََّبِة :

11098.6543210166.4103581090

21098765.321017792641035.10

310.876543210189.5810067412

4109876.4321019419.0358267

510987654321.2036741058109.

6.987654321021419358267.10

710987.543210225710218.6940

أَْشطُُب ٱْلَعَدَد ٱلْخاِطَئ يف كُلِّ ِسلِْسلٍَة ِمَن ٱْألَْعداِد :أَكُْتُب ٱلَْعدَد ٱلَّذي يَْنُقُص ِسلِْسلََة ٱْألَْعداِد ٱلُْمرَتََّبِة تَناُقِصّياَ :  

567310 أَْصَغُر ِمْن : 8012345678.1023

52967 أَْصَغُر ِمْن : 9012345.7891024

بَُر ِمْن :     100123456.891025 52348 أَكْ

بَُر ِمْن :     110123.567891026 50362 أَكْ

710958 أَْصَغُر ِمْن :   120123456789.27

789101 أَْصَغُر ِمْن :   1301234567.91028

بَُر ِمْن :                     14.1234567891029 78061 أَكْ

بَُر ِمْن :                     150.234567891030 710321 أَكْ
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أوراق الحساب الذهني : الورقتان 2 و 3 (تنجز يف الحصة الخامسة للدرسني 2 و 3)

الـورقــة 2 للـدرس 2
رقـم
الرائز

أُكْـِمـُل :
رقـم
الرائز

أُكْـِمـُل :

...بَْعَدُه ُمباَرشًَة161...بَْعَدُه ُمباَرشًَة17

...بَْعَدُه ُمباَرشًَة178...بَْعَدُه ُمباَرشًَة29

...بَْعَدُه ُمباَرشًَة180...بَْعَدُه ُمباَرشًَة33

...بَْعَدُه ُمباَرشًَة199...بَْعَدُه ُمباَرشًَة44

...َقْبلَُه ُمباَرشًَة2010...بَْعَدُه ُمباَرشًَة55

...َقْبلَُه ُمباَرشًَة217...بَْعَدُه ُمباَرشًَة68

...َقْبلَُه ُمباَرشًَة225...بَْعَدُه ُمباَرشًَة77

أُكْـِمـُل :أُكْـِمـُل :

...بَْعَدُه ُمباَرشًَة234...َقْبلَُه ُمباَرشًَة89

...بَْعَدُه ُمباَرشًَة240...َقْبلَُه ُمباَرشًَة910

...بَْعَدُه ُمباَرشًَة253...َقْبلَُه ُمباَرشًَة107

...بَْعَدُه ُمباَرشًَة266...َقْبلَُه ُمباَرشًَة114

...َقْبلَُه ُمباَرشًَة278...َقْبلَُه ُمباَرشًَة121

...َقْبلَُه ُمباَرشًَة284...َقْبلَُه ُمباَرشًَة138

...َقْبلَُه ُمباَرشًَة292...َقْبلَُه ُمباَرشًَة145

...َقْبلَُه ُمباَرشًَة301...َقْبلَُه ُمباَرشًَة156

الـورقــة 3 للـدرس 3
رقـم
الرائز

أَُفـكِّـُك 4 :
رقـم
الرائز

أَُفـكِّـُك 7 :

...و161...و13

...و175...و22

...و183أَُفـكِّـُك 6 :

...و194...و34

أَُفـكِّـُك 3 :...و43

...و201...و51

...و213أَُفـكِّـُك 8 :

أَُفـكِّـُك 5 :...و62

...و221...و74

...و232...و85

...و243...و91

أَُفـكِّـُك 10 :...و100

...و258أَُفـكِّـُك 9 :

...و267...و114

...و276...و126

...و285...و138

...و291...و147

...و302...و151
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أوراق الحساب الذهني : الورقتان 4 و 5 (تنجز يف الحصة الخامسة للدرس 4 وألسبوع التقويم والتوليف والدعم (1))

الـورقــة 4 للـدرس 4
رقـم
الرائز

أَُفـكِّـُك 10 ِبـدوِن 
ٱْسـِتـْعـمـاِل 7 :

رقـم
الرائز

أَُفـكِّـُك 10 ِبـدوِن 
ٱْسـِتـْعـمـاِل 8 :

1و...16...و12

4و...17...و26

3و...818و...3

5و...519و...4

2و...320و...5

7و...421و...6

0و...022و...7

أَُفـكِّـُك 10 ِبـدوِن 
ٱْسـِتـْعـمـاِل 6 :

أَُفـكِّـُك 10 ِبـدوِن 
ٱْسـِتـْعـمـاِل 9 :

1و...223و...8

4و...424و...9

2و...325و...10

3و...726و...11

0و...127و...12

5و...028و...13

6و...529و...14

7و...830و...15

الورقة 5 ألسبوع التقويم والدعم والتوليف (1)

رقـم
الرائز

أَْشطُُب ٱلَْعَدَد ٱلَْخطَـأَ يف 
كُلِّ ِسلِْسلٍَة ِمَن ٱْألَْعداِد :

رقـم
الرائز

أَُفـكِّـُك 7 :

1
1 أَْصَغُر ِمْن :

10089
...و161

2
2 أَْصَغُر ِمْن :

1365
...و175

3
بَُر ِمْن : 3 أَكْ

2014
...و183

4
بَُر ِمْن : 4 أَكْ

0182
...و194

5
5 أَْصَغُر ِمْن :

46810
أَُفـكِّـُك 3 :20

6
6 أَْصَغُر ِمْن :

10379
...و211

7
بَُر ِمْن : 7 أَكْ

56410
...و223

أَُفـكِّـُك 5 :أُكْـِمـُل :

...و231...َقْبلَُه ُمباَرشًَة89

...و242...َقْبلَُه ُمباَرشًَة910

...و253...َقْبلَُه ُمباَرشًَة107

أَُفـكِّـُك 10 :26...َقْبلَُه ُمباَرشًَة114

...و278...َقْبلَُه ُمباَرشًَة121

...و287...َقْبلَُه ُمباَرشًَة138

...و296...َقْبلَُه ُمباَرشًَة145

...و305...َقْبلَُه ُمباَرشًَة156
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أوراق الحساب الذهني : الورقتان 6 و 7 (تنجز يف الحصة الخامسة للدرسني 5 و 6)

الـورقــة 7 للـدرس 6
رقـم
الرائز

أُضـيـُف 2 إِلـى :
رقـم
الرائز

أُضـيـُف 2 إِلـى :

1...116...2

2...317...4

3...018...0

4...219...1

5...620...3

6...521...5

7...422...6

أُضـيـُف 2 إِلـى :أُضـيـُف 2 إِلـى :

8...523...5

9...624...3

10...125...2

11...526...0

12...227...7

13...328...1

14...429...8

15...030...4

الـورقــة 6 للـدرس 5
رقـم
الرائز

أُضـيـُف 1 إِلـى :
رقـم
الرائز

أُضـيـُف 1 إِلـى :

1...216...8

2...417...9

3...018...10

4...119...7

5...320...6

6...521...4

7...622...2

أُضـيـُف 1 إِلـى :
أَكُْتُب ٱلَْعَدَد ٱلَّذي أََضْفُت 

إِلَْيِه 1 َفَحَصلُْت َعىل :

8...523...5

9...324...3

10...225...8

11...026...10

12...727...7

13...128...1

14...829...2

15...930...9
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الـورقــة 8 للـدرس 7
رقـم
الرائز

أُضـيـُف 3 إِلـى :
رقـم
الرائز

أُضـيـُف 3 إِلـى :

1...216...4

2...417...7

3...018...3

4...119...5

5...320...6

6...521...1

7...622...0

أُضـيـُف 3 إِلـى :
أَكُْتُب ٱلَْعَدَد ٱلَّذي أََضْفُت 

إِلَْيِه 3 َفَحَصلُْت َعىل :

8...223...4

9...424...6

10...125...10

11...026...8

12...727...7

13...328...5

14...529...10

15...630...3

أوراق الحساب الذهني : الورقتان 8 و 9 (تنجز يف الحصة الخامسة للدرسني 7 و 8)

الـورقــة 9 للـدرس 8
رقـم
الرائز

أُضـيـُف 2 إلـى الـعـدد :
رقـم
الرائز

أُضـيـُف 4 إِلـى الـعـدد :

1...316...6

2...717...5

3...1018...11

4...819...10

5...920...9

6...1221...8

7...1122...7

أُضـيـُف 5 إِلـى ٱلْـَعـَدِد :أُضـيـُف 3 إِلـى ٱلْـَعـَدِد :

8...623...5

9...524...3

10...725...6

11...826...10

12...1027...7

13...928...9

14...829...8

15...1130...6
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أوراق الحساب الذهني : الورقتان 10 و 11 (تنجز يف الحصة الخامسة ألسبوع التقويم والدعم والتوليف (2) وللدرس 9)

الورقة 10 ألسبوع التقويم والدعم والتوليف (2) 

رقـم
الرائز

أَُفـكِّـُك 7 :
رقـم
الرائز

أَُفـكِّـُك 8 :

...و161...و11

...و175...و25

...و183...و33

...و194...و44

أَُفـكِّـُك 4 :أَُفـكِّـُك 5 :

...و201...و51

...و213...و63

أَُفـكِّـُك 6 :أَُفـكِّـُك 7 :

...و221...و71

...و232...و82

...و243...و93

أَُفـكِّـُك 9 :أَُفـكِّـُك 10 :

...و258...و108

...و267...و117

...و276...و126

...و285...و135

...و291...و141

...و301...و151

الـورقــة 11 للـدرس 9
رقـم
الرائز

أَطْـَرُح 2 ِمـَن ٱلْـَعـَدِد :
رقـم
الرائز

أَطْـَرُح 2 ِمـَن ٱلْـَعـَدِد :

1...316...3

2...417...4

3...518...5

4...619...6

5...220...2

6...721...9

7...822...8

أَطْـَرُح 2 ِمـَن ٱلْـَعـَدِد :
أَطْـَرُح 2 ِمـَن ٱلْـَعـَدِد 

مـا كـاَن ُمـْمـِكـنـاً) : (كُـلـَّ

8...223...2

9...424...9

10...925...7

11...826...10

12...727...1

13...528...4

14...1029...0

15...630...8
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الـورقــة 12 للـدرس 10
رقـم
الرائز

أَطْـَرُح ِمـْن 8 ٱلْـَعـَدَد :
رقـم
الرائز

أَطْـَرُح ِمـْن 9 ٱلْـَعـَدَد :

1...216...4

2...717...0

3...318...8

أَطْـَرُح ِمـْن 7 ٱلْـَعـَدَد :أَطْـَرُح ِمـْن 8 ٱلْـَعـَدَد :

4...119...2

5...620...3

6...821...0

أَطْـَرُح ِمـْن 6 ٱلْـَعـَدَد :أَطْـَرُح ِمـْن 10 ٱلْـَعـَدَد :

7...222...3

8...123...5

9...924...0

أَطْـَرُح ِمـْن 8 ٱلْـَعـَدَد :أَطْـَرُح ِمـْن 10 ٱلْـَعـَدَد :

10...725...1

11...526...4

12...1027...0

أَطْـَرُح ِمـْن 8 ٱلْـَعـَدَد 
مـا كـاَن ُمـْمـِكـنـاً) : (كُـلـَّ

أَطْـَرُح ِمـْن 5 ٱلْـَعـَدَد 
مـا كـاَن ُمـْمـِكـنـاً) : (كُـلـَّ

13...828...5

14...529...7

15...930...1

الـورقــة 13 للـدرس 11
رقـم
الرائز

أَطْـَرُح ِمـْن 2 ٱلْـَعـَدَد :
رقـم
الرائز

أَطْـَرُح ِمـْن 10 ٱلْـَعـَدَد :

1...116...1

2...217...2

3...018...8

أَطْـَرُح ِمـْن 10 ٱلْـَعـَدَد :أَطْـَرُح ِمـْن 8 ٱلْـَعـَدَد :

4...219...4

5...420...5

6...521...6

أَطْـَرُح ِمـْن 8 ٱلْـَعـَدَد :أَطْـَرُح ِمـْن 8 ٱلْـَعـَدَد :

7...222...2

8...423...1

9...124...7

أَطْـَرُح ِمـْن 4 ٱلْـَعـَدَد :أَطْـَرُح ِمـْن 10 ٱلْـَعـَدَد :

10...725...3

11...526...4

12...1027...0

أَطْـَرُح ِمـْن 9 ٱلْـَعـَدَد 
مـا كـاَن ُمـْمـِكـنـاً) : (كُـلـَّ

أَطْـَرُح ِمـْن 7 ٱلْـَعـَدَد 
مـا كـاَن ُمـْمـِكـنـاً) : (كُـلـَّ

13...628...6

14...729...9

15...1030...7

أوراق الحساب الذهني : الورقتان 12 و 13 (تنجز يف الحصة الخامسة للدرسني 10 و 11)



84

أوراق الحساب الذهني : الورقتان 14 و 15 (تنجز يف الحصة الخامسة للدرس 12 وألسبوع التقويم والدعم والتوليف (3))

الـورقــة 14 للـدرس 12
رقـم
الرائز

أَطْـَرُح ِمـْن 11 ٱلْـَعـَدَد :
رقـم
الرائز

أَطْـَرُح ِمـْن 12 ٱلْـَعـَدَد :

1...216...4

2...717...0

3...318...8

أَطْـَرُح ِمـْن 14 ٱلْـَعـَدَد :أَطْـَرُح ِمـْن 18 ٱلْـَعـَدَد :

4...119...2

5...620...3

6...821...0

أَطْـَرُح ِمـْن 15 ٱلْـَعـَدَد :أَطْـَرُح ِمـْن 17 ٱلْـَعـَدَد :

7...222...3

8...123...5

9...724...0

أَطْـَرُح ِمـْن 16 ٱلْـَعـَدَد :أَطْـَرُح ِمـْن 15 ٱلْـَعـَدَد :

10...725...1

11...526...4

12...1027...0

أَطْـَرُح ِمـْن 13 ٱلْـَعـَدَد 
مـا كـاَن ُمـْمـِكـنـاً) : (كُـلـَّ

أَطْـَرُح ِمـْن 14 ٱلْـَعـَدَد 
مـا كـاَن ُمـْمـِكـنـاً) : (كُـلـَّ

13...1428...5

14...529...17

15...930...1

الورقة 15 ألسبوع التقويم والدعم والتوليف (3)
رقـم
الرائز

أَطْـَرُح 2 ِمـَن ٱلْـَعـَدِد 
مـا كـاَن ُمـْمـِكـنـاً) : (كُـلـَّ

رقـم
الرائز

أَطْـَرُح 2 ِمـَن ٱلْـَعـَدِد :

1...216...3

2...917...4

3
...7

...10
18...5

4...119...9

5...420...2

6
...0

...8
21...7

7...22أَطْـَرُح ِمـْن 10 ٱلْـَعـَدَد  :

أَطْـَرُح 2 ِمـَن ٱلْـَعـَدِد :2...7

8...123...3

9...924...9

1...25أَطْـَرُح ِمـْن 10 ٱلْـَعـَدَد :

أَطْـَرُح 2 ِمـَن ٱلْـَعـَدِد 7...10
مـا كـاَن ُمـْمـِكـنـاً) : (كُـلـَّ

11...526...9

12...1027...3

أَطْـَرُح ِمـْن 8 ٱلْـَعـَدَد 
مـا كـاَن ُمـْمـِكـنـاً) : (كُـلـَّ

28...4

13...529...1

14...730...4

15...9
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أوراق الحساب الذهني : الورقتان 16 و 17 (تنجز يف الحصة الخامسة ألسبوع نهاية األسدوس األول وللدرس 13)

الورقة 16 ألسبوع نهاية األسدوس األول

رقـم
الرائز

أَْشطُُب ٱلَْعَدَد ٱلَْخطَـأَ يف 
كُلِّ ِسلِْسلٍَة ِمَن ٱْألَْعداِد :

رقـم
الرائز

أَُفـكِّـُك 8 :

1
1 أَْصَغُر ِمْن :

10309
...و161

2
2 أَْصَغُر ِمْن :

7316
...و175

3
بَُر ِمْن : 3 أَكْ

2481
...و183

...و194أُكْـِمـُل :

أَطْـَرُح 2 ِمـَن ٱلْـَعـَدِد ...َقْبلَُه ُمباَرشًَة49
مـا كـاَن ُمـْمـِكـنـاً) : (كُـلـَّ

2...20...َقْبلَُه ُمباَرشًَة510

9...21...بَْعَدُه ُمباَرشًَة67

7...22أَُفـكِّـُك 7 :

10...23...و71

1...24...و85

...و93
أَطْـَرُح 8 ِمـَن ٱلْـَعـَدِد 

مـا كـاَن ُمـْمـِكـنـاً) : (كُـلـَّ

5...25أَُفـكِّـُك 10 :

10...26...و108

8...27...و117

2...28...و126

9...29...و135

12...30أَُفـكِّـُك 5 :

...و141

...و152

الـورقــة 17 للـدرس 13
رقـم
الرائز

أَطْـَرُح ِمـَن ٱلْـَعـَدِد 12 :
رقـم
الرائز

أَطْـَرُح ِمـَن ٱلْـَعـَدِد 10 :

1...316...1

2...417...2

3...518...3

أَطْـَرُح 10 ِمـَن ٱلْـَعـَدِد  :أَطْـَرُح 8 ِمـَن ٱلْـَعـَدِد  :

4...219...4

5...720...5

6...821...6

أَطْـَرُح ِمـْن 6 ٱلْـَعـَدَد :أَطْـَرُح ِمـْن 9 ٱلْـَعـَدَد :

7...222...2

8...423...1

9...724...6

أَطْـَرُح ِمـْن 5 ٱلْـَعـَدَد :أَطْـَرُح ِمـْن 10 ٱلْـَعـَدَد :

10...725...3

11...526...4

12...427...1

أَطْـَرُح ِمـْن 8 ٱلْـَعـَدَد 
مـا كـاَن ُمـْمـِكـنـاً) : (كُـلـَّ

أَطْـَرُح ِمـْن 7 ٱلْـَعـَدَد 
مـا كـاَن ُمـْمـِكـنـاً) : (كُـلـَّ

13...628...6

14...729...9

15...1030...7
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أوراق الحساب الذهني : الورقة 18 (تنجز يف الحصة الخامسة للدرس 14)

رقـم
الرائز

الــورقــة 18 للـدرس 14

1
أَطْـَرُح ِمـْن 10 ِبٱلتَّتابُعِ كُـالٍّ 

ِمْن 1 ثُمَّ 4 ثُمَّ 2 ثُمَّ 3 ثُمَّ 0 :
.....16

أَطْـَرُح ِمـْن 10 ِبٱلتَّتابُعِ كُـالٍّ 

ِمْن 1 ثُمَّ 4 ثُمَّ 2 ثُمَّ 3 ثُمَّ 0 :
.....

2
كُالٍّ  ِبٱلتَّتابُعِ   10 ِمْن  أَطَْرُح 

ِمْن 2 ثُمَّ 0 ثُمَّ 1 ثُمَّ 3 ثُمَّ 4 :
.....17

أَطْـَرُح ِمـْن 10 ِبٱلتَّتابُعِ كُـالٍّ 

ِمْن 1 ثُمَّ 4 ثُمَّ 2 ثُمَّ 0 ثُمَّ 3 :
.....

3
أَطْـَرُح ِمـْن 10 ِبٱلتَّتابُعِ كُـالٍّ 

ِمْن 3 ثُمَّ 4 ثُمَّ 2 ثُمَّ 1 ثُمَّ 0 :
.....18

أَطْـَرُح ِمـْن 10 ِبٱلتَّتابُعِ كُـالٍّ 

ِمْن 3 ثُمَّ 1 ثُمَّ 4 ثُمَّ 0 ثُمَّ 2 :
.....

4
أَطْـَرُح ِمـْن 10 ِبٱلتَّتابُعِ كُـالٍّ 

ِمْن 1 ثُمَّ 2 ثُمَّ 4 ثُمَّ 3 ثُمَّ 0 :
.....19

أَطْـَرُح ِمـْن 10 ِبٱلتَّتابُعِ كُـالٍّ 

ِمْن 2 ثُمَّ 4 ثُمَّ 1 ثُمَّ 3 ثُمَّ 0 :
.....

5
أَطْـَرُح ِمـْن 10 ِبٱلتَّتابُعِ كُـالٍّ 

ِمْن 2 ثُمَّ 1 ثُمَّ 0 ثُمَّ 3 ثُمَّ 4 :
.....20

أَطْـَرُح ِمـْن 10 ِبٱلتَّتابُعِ كُـالٍّ 

ِمْن 0 ثُمَّ 4 ثُمَّ 2 ثُمَّ 3 ثُمَّ 0 :
.....

6
أَطْـَرُح ِمـْن 10 ِبٱلتَّتابُعِ كُـالٍّ 

ِمْن 1 ثُمَّ 4 ثُمَّ 2 ثُمَّ 3 ثُمَّ 0 :
.....21

أَطْـَرُح ِمـْن 10 ِبٱلتَّتابُعِ كُـالٍّ 

ِمْن 1 ثُمَّ 4 ثُمَّ 2 ثُمَّ 3 ثُمَّ 0 :
.....

7
أَطْـَرُح ِمـْن 10 ِبٱلتَّتابُعِ كُـالٍّ 

ِمْن 3 ثُمَّ 2 ثُمَّ 0 ثُمَّ 3 ثُمَّ 4 :
.....22

أَطْـَرُح ِمـْن 10 ِبٱلتَّتابُعِ كُـالٍّ 

ِمْن 1 ثُمَّ 4 ثُمَّ 2 ثُمَّ 3 ثُمَّ 0 :
.....

8
أَطْـَرُح ِمـْن 10 ِبٱلتَّتابُعِ كُـالٍّ 

ِمْن 1 ثُمَّ 4 ثُمَّ 2 ثُمَّ 0 ثُمَّ 3 :
.....23

أَطْـَرُح ِمـْن 10 ِبٱلتَّتابُعِ كُـالٍّ 

ِمْن 1 ثُمَّ 0 ثُمَّ 2 ثُمَّ 3 ثُمَّ 4 :
.....

9
أَطْـَرُح ِمـْن 10 ِبٱلتَّتابُعِ كُـالٍّ 

ِمْن 1 ثُمَّ 4 ثُمَّ 2 ثُمَّ 3 ثُمَّ 0 :
.....24

أَطْـَرُح ِمـْن 10 ِبٱلتَّتابُعِ كُـالٍّ 

ِمْن 1 ثُمَّ 4 ثُمَّ 0 ثُمَّ 3 ثُمَّ 2 :
.....

10
أَطْـَرُح ِمـْن 10 ِبٱلتَّتابُعِ كُـالٍّ 

ِمْن 1 ثُمَّ 4 ثُمَّ 2 ثُمَّ 3 ثُمَّ 0 :
.....25

أَطْـَرُح ِمـْن 10 ِبٱلتَّتابُعِ كُـالٍّ 

ِمْن 1 ثُمَّ 3 ثُمَّ 2 ثُمَّ 4 ثُمَّ 0 :
.....

11
أَطْـَرُح ِمـْن 10 ِبٱلتَّتابُعِ كُـالٍّ 

ِمْن 1 ثُمَّ 2 ثُمَّ 0 ثُمَّ 3 ثُمَّ 4 :
.....26

أَطْـَرُح ِمـْن 10 ِبٱلتَّتابُعِ كُـالٍّ 

ِمْن 4 ثُمَّ 3 ثُمَّ 2 ثُمَّ 1 ثُمَّ 0 :
.....

12
أَطْـَرُح ِمـْن 10 ِبٱلتَّتابُعِ كُـالٍّ 

ِمْن 1 ثُمَّ 4 ثُمَّ 2 ثُمَّ 3 ثُمَّ 0 :
.....27

أَطْـَرُح ِمـْن 10 ِبٱلتَّتابُعِ كُـالٍّ 

ِمْن 1 ثُمَّ 2 ثُمَّ 3 ثُمَّ 4 ثُمَّ 0 :
.....

13
أَطْـَرُح ِمـْن 10 ِبٱلتَّتابُعِ كُـالٍّ 

ِمْن 3 ثُمَّ 4 ثُمَّ 2 ثُمَّ 3 ثُمَّ 0 :
.....28

أَطْـَرُح ِمـْن 10 ِبٱلتَّتابُعِ كُـالٍّ 

ِمْن 1 ثُمَّ 4 ثُمَّ 2 ثُمَّ 3 ثُمَّ 0 :
.....

14
أَطْـَرُح ِمـْن 10 ِبٱلتَّتابُعِ كُـالٍّ 

ِمْن 1 ثُمَّ 2 ثُمَّ 3 ثُمَّ 4 ثُمَّ 0 :
.....29

أَطْـَرُح ِمـْن 10 ِبٱلتَّتابُعِ كُـالٍّ 

ِمْن 1 ثُمَّ 4 ثُمَّ 2 ثُمَّ 3 ثُمَّ 0 :
.....

15
أَطْـَرُح ِمـْن 10 ِبٱلتَّتابُعِ كُـالٍّ 

ِمْن 4 ثُمَّ 3 ثُمَّ 2 ثُمَّ 1 ثُمَّ 0 :
.....30

أَطْـَرُح ِمـْن 10 ِبٱلتَّتابُعِ كُـالٍّ 

ِمْن 1 ثُمَّ 4 ثُمَّ 2 ثُمَّ 3 ثُمَّ 0 :
.....
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أوراق الحساب الذهني : الورقتان 19 و 20 (تنجز يف الحصة الخامسة للدرسني 15 و 16)

الـورقــة 19 للـدرس 15
رقـم
الرائز

أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 2 :
رقـم
الرائز

أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 2 :

1...016...4

2...117...5

3...218...6

4...319...7

5...420...8

6...521...9

7...622...10

8...723...0

9...824...1

10...925...2

11...1026...3

12...027...4

13...128...5

14...229...6

15...330...7

الـورقــة 20 للـدرس 16
رقـم
الرائز

أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 2 :
رقـم
الرائز

أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 2 :

1...816...1

2...917...2

3...1018...3

4...019...4

5...120...5

6...221...6

7...322...7

8...423...8

9...524...9

10...625...10

11...726...0

12...827...1

13...928...2

14...1029...3

15...030...4
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أوراق الحساب الذهني : الورقتان 21 و 22 (تنجز يف الحصة الخامسة ألسبوع التقويم والدعم والتوليف (4) وللدرس 18)

الورقة 21 ألسبوع التقويم والدعم والتوليف (4) 
رقـم
الرائز

أَطْـَرُح ِمـْن 8 ٱلْـَعـَدَد :
رقـم
الرائز

أَطْـَرُح ِمـْن 10 ٱلْـَعـَدَد :

1...716...1

2...517...2

3...418...8

أَطْـَرُح ِمـْن 8 ٱلْـَعـَدَد 
(كـلمـا كـان ممكـنـا) :

أَطْـَرُح ِمـْن 10 ٱلْـَعـَدَد :

4...619...4

5...720...5

6...1021...6

أَطْـَرُح ِمـْن 8 ٱلْـَعـَدَد :أَطْـَرُح ِمـْن 8 ٱلْـَعـَدَد :

7...222...2

8...423...1

9...124...7

أَطْـَرُح ِمـْن 4 ٱلْـَعـَدَد :أَطْـَرُح ِمـْن 10 ٱلْـَعـَدَد :

10...725...3

11...526...4

12...1027...0

أَطْـَرُح ِمـْن 9 ٱلْـَعـَدَد 
مـا كـاَن ُمـْمـِكـنـاً) : (كُـلـَّ

أَطْـَرُح ِمـْن 7 ٱلْـَعـَدَد 
مـا كـاَن ُمـْمـِكـنـاً) : (كُـلـَّ

13...628...6

14...729...9

15...1030...7

الـورقــة 22 للـدرس 18
رقـم
الرائز

أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 2 :
رقـم
الرائز

أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 2 :

1...516...5

2...617...6

3...718...7

4...819...8

5...920...9

6...1021...5

7...522...6

8...623...7

9...724...8

10...825...9

11...926...10

12...1027...5

13...228...6

14...329...7

15...430...8
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أوراق الحساب الذهني : الورقتان 23 و 24 (تنجز يف الحصة الخامسة للدرسني 20 و 22)

الـورقــة 23 للـدرس 20
رقـم
الرائز

أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 5 :
رقـم
الرائز

أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 5 :

1...016...1

2...117...2

3...218...3

4...319...4

5...420...5

6...521...6

7...622...7

8...723...8

9...824...9

10...925...0

11...026...1

12...127...2

13...228...3

14...329...10

15...1030...1

الـورقــة 24 للـدرس 22
رقـم
الرائز

أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 10 :
رقـم
الرائز

أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 10 :

1...016...1

2...117...2

3...218...3

4...319...4

5...420...5

6...521...6

7...622...7

8...723...8

9...824...9

10...925...0

11...026...1

12...127...2

13...228...3

14...329...10

15...1030...1
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أوراق الحساب الذهني : الورقتان 25 و 26 (تنجز يف الحصة الخامسة للدرس 24 وألسبوع التقويم والدعم والتوليف (5))

الـورقــة 25 للـدرس 24
رقـم
الرائز

أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 2 :
رقـم
الرائز

أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 2 :

1...016...1

2...117...2

3...218...3

4...319...4

5...420...5

6...521...6

7...622...7

8...723...8

9...824...9

10...925...0

11...026...1

12...127...2

13...228...3

14...329...10

15...1030...1

الورقة 26 ألسبوع التقويم والدعم والتوليف (5)
رقـم
الرائز

أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 2 :
رقـم
الرائز

أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 5 :

1...016...0

2...117...1

3
...2

...3

18...2

19...3

4...4
20

...4

5...5...5

6
...6

...7

21...6

22...7

7...823...8

8...924...9

9...1025...10

أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 2 :أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 5 :

10...726...2

11...827...3

12...228...10

أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 2 :أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 10 :

13...1029...7

14...830...8

15...4
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أوراق الحساب الذهني : الورقتان 27 و 28 (تنجز يف الحصة الخامسة للدرسني 26 و 28)

الـورقــة 27 للـدرس 26
رقـم
الرائز

أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 5 :
رقـم
الرائز

أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 5 :

1...016...1

2...117...2

3...218...3

4...319...4

5...420...5

6...521...6

7...622...7

8...723...8

9...824...9

10...925...0

11...026...1

12...127...2

13...228...3

14...329...10

15...1030...1

الـورقــة 28 للـدرس 28 
رقـم
الرائز

أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 5 :
رقـم
الرائز

أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 5 :

1...016...1

2...117...2

3...218...3

4...319...4

5...420...5

6...521...6

7...622...7

8...723...8

9...824...9

10...925...0

11...026...1

12...127...2

13...228...3

14...329...10

15...1030...1
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أوراق الحساب الذهني : الورقتان 29 و 30 (تنجز يف الحصة الخامسة للدرسني 30 و 32)

الـورقــة 29 للـدرس 30
رقـم
الرائز

أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 5 :
رقـم
الرائز

أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 5 :

1...116...1

2...217...2

3...318...3

4...419...4

5...520...5

6...621...6

7...722...7

8...823...8

9...924...9

10...125...0

11...026...1

12...127...2

13...228...3

14...329...10

15...1030...1

الـورقــة 30 للـدرس 32
رقـم
الرائز

أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 2 :
رقـم
الرائز

أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 2 :

1...016...5

2...117...6

3...218...7

4...319...8

5...420...9

6...521...2

7...622...3

8...723...4

9...824...5

10...925...6

11...1026...7

12...127...8

13...228...9

14...329...0

15...430...1
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أوراق الحساب الذهني : الورقتان 31 و 32 (تنجز يف الحصة الخامسة ألسبوع التقويم والدعم والتوليف (6) وألسبوع نهاية األسدوس الثاين)

الورقة 31 ألسبوع التقويم والدعم والتوليف (6) 
رقـم
الرائز

أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 10 :
رقـم
الرائز

أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 2 :

1...016...2

2...117...3

3
...2

18
...4

...3...5

4...419...6

5...520...7

6
...6

21
...8

...7...9

أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 5 :8...7

8...922...2

9
...023...3

...124...4

10...225...5

11...326...6

12...10
27

...7

8...أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 2 :

13...728...9

14...829...8

15...430...4

الورقة 32 ألسبوع نهاية األسدوس الثاين

رقـم
الرائز

أَطَْرُح ِمـْن 10 ٱلْـَعـَدَد :
رقـم
الرائز

أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 2 :

1...116...2

2...217...3

3...818...4

أَطَْرُح ِمـْن 7 ٱلْـَعـَدَد  
مـا كـاَن ُمـْمـِكـنـاً) : (كُـلـَّ

19...5

4...620...6

5...921...7

6...722...8

أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 5 :أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 5 :

7...123...9

8...224...6

9
...325...7

أَْضـرُِب ٱلْـَعـَدَد فـي 10 :4...

10...526...5

11...627...9

12
...728...2

...829...6

13...930...7

14...10

15...6



94

األسبوع 1
أنشطة التقويم التشخييص والدعم

الوحدة 1

األنشطة الـمقتـرحة 

األعداد والعمليات عليها
 النشاط (1) : يكمل املتعلم/املتعلمة كتابة األعداد املناسبة بكل رشيط بإكامل كتابة األعداد يف األرشطة الثالثة ويتطلب ذلك تعرف 

املتعلم/املتعلمة قاعدة التزايد بواحد ومنها يتم ملء خانات هذه األرشطة.
 النشاط (2) : يكتب املتعلم/املتعلمة باألرقام عدد األزرار املرسومة.

- يسلك املتعلمون/املتعلامت طرقا لحساب عدد األزرار منها : عد األزرار واحدا واحدا، التجميع بعرشة للحصول عىل 4 عرشات و 3 وحدات 
وكتابة العدد باألرقام مبارشة، أو باستخدام جدول العد، تراقب إنجازات املتعلمني/املتعلامت لتعرف طرق وأساليب عملهم، ولرصد تعرثاتهم 

وأخطائهم، وعند التصحيح الجامعي يتم الرتكيز عىل أهمية التجميع بعرشة والدور الذي يلعبه جدول العد يف تسهيل كتابة العدد باألرقام.

1. تـقـديـم

يخصص األسبوع األول من السنة الدراسية لألنشطة التهييئية ذات البعد التشخييص العالجي، وتتكون من مجموعة من األنشطة تغطي 
جل املواضيع التي درست بالسنة األوىل االبتدائية، وذلك بهدف تعرف األستاذ/األستاذة عىل مكتسبات املتعلمني/املتعلامت السابقة ورصد 
التعرثات والصعوبات التي تعرتضهم، مام ميكن األستاذ/األستاذة من التعرف عىل املستوى العام للمتعلمني واملتعلامت من أجل استثامر نتائج 
هذا التشخيص عند انطالق السنة الدراسية، بغية تحديد الرتتيبات واإلجراءات التي ينبغي عليه اتخاذها لتدريس مواضيع هذه السنة. ويتم 

إنجاز هذه األنشطة طيلة حصص األسبوع األول من السنة الدراسية.

2. مواضيع األنشطة املقرتحة
األعداد  مجاالت  حسب  ومبوبة  بها  املرتبطة  باألهداف  مرفقة  والدعم،  للتشخيص  املقرتحة  األنشطة  مختلف  أسفله  الجدول  يقدم 

والعمليات عليها والهندسة والقياس.

األهداف املرتبطة بها
أرقامها بكراسة 
املتعلمة واملتعلم

مواضيع األنشطة املقرتحة املجال

•  التعامل باألعداد من 0 إىل 99 متثيال وتسمية وكتابة 
(باألرقام أو بالحروف).

•  التمييز بني الوحدات والعرشات يف عدد معلوم من رقمني.
•  تفكيك عدد من رقمني إىل وحدات وعرشات.

•  اختصار كتابة جمعية وحساب مجموع عددين من رقم 
أو رقمني.

•  مقارنة أعداد باستعامل الرمزين> و <.
•  ترتيب أعداد من رقم أو رقمني تزايديا وتناقصيا.

•  التمكن من التقنية االعتيادية للجمع.

من 1 إىل 19 •  الكتابة باألرقام أو بالحروف لعدد من 
رقم أو رقمني أو متثيله.

•  تفكيك عدد إىل وحدات وعرشات.

•  مقارنة وترتيب عددين من رقمني.
•  حساب مجموع عددين كالهام من 

رقم واحد أو من رقمني.
•  اختصار كتابة جمعية. 

•  التقنية االعتيادية للجمع بدون 
احتفاظ.

األعداد 
والعمليات 

عليها

•  تعرف األشكال الهندسية : املستقيم والقطعة املستقيمة 
واملربع واملستطيل واملثلث.

•  إنشاء أشكال هندسية عىل الرتبيعات.
•  استعامل املسطرة املدرجة.

26-25 •  تعرف األشكال الهندسية االعتيادية 
وتسميتها.

• املجسامت ـ تصنيف.
•  تحديد قاعدة الرسم والتلوين يف 

زخرفة.

الهندسة

•  تقدير وقياس األطوال والكتل باستخدام : « أطول من » ؛ 
« أقرص من » ؛ « لهام نفس الطول » ؛ « أخف من » ؛ 

« أثقل من » ؛ « لهام نفس الكتلة ».
• قراءة الساعة بدون دقائق.

22-21-20
24-23

•  قياس طول الرشيط ـ مقارنة األطوال.
•  مقارنة كتلتني عىل امليزان.

• قراءة الساعة (دون دقائق).

القياس

الـجـزء الـثـانـي : تدبيـر حصص الدروسالـجـزء الـثـانـي : تدبيـر حصص الدروس
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 النشاط (3) : يكتب املتعلم/املتعلمة باألرقام عددا ممثال بالقضبان واملربعات.
املتعلمون/املتعلامت يف حسابهم للعدد املمثل،  التي سيتبعها  الطريقة  القضبان واملربعات موضوعة بكيفية مبعرثة بهدف مالحظة   -
هل سيلجؤون لتعداد املربعات واحدا بواحد ؟ أم سيجمعون القضبان إىل بعضها باعتبارها متثل العرشات، واملربعات املنفردة باعتبارها 

وحدات ؟ وهل سيستخدمون جدول العد بالوضع ؟ أم سيكتبون العدد باألرقام بكيفية مبارشة.
- عند التصحيح الجامعي يتم التذكري مبا متثله القضبان (العرشات) واملربعات املنفردة (الوحدات).

 النشاط (4) : يكتب املتعلم/املتعلمة باألرقام عددا مكتوبا بالحروف.
يتطلب االنتقال من عدد مكتوب بالحروف إىل كتابته باألرقام، قدرة املتعلم/املتعلمة عىل القراءة ومعرفته باألعداد وتسمياتها، بالنسبة 
يلجأ  ال  أن  املتوقع  من  واحدة)،  (وحدات، عرشة  نفسها  التسمية  يظهر من خالل  والعرشات  الوحدات  رقمي  فإن  تسعة عرش،  للعدد : 
املتعلمون/املتعلامت إىل جدول العد بالوضع، وعند التصحيح الجامعي ميكن اللجوء إىل املحساب ملساعدة املتعلمني/املتعلامت املتعرثين يف 

تجاوز الصعوبات املحتملة يف كتابة العدد باألرقام.
 النشاط (5) : يكتب املتعلم/املتعلمة باألرقام عددا مبعرفة عدد وحداته وعدد عرشاته.

- استخدام املتعلمني/املتعلامت لجدول العد ميكنهم من كتابة العدد املكون من 3 وحدات و 7 عرشات باألرقام دون صعوبات تذكر أو 
أخطاء محتملة، من املتوقع أن يلجأ املتعلمون/املتعلامت إىل كتابة العدد باألرقام بكيفية مبارشة، وعند التصحيح الجامعي ميكن استخدام 

هذا الجدول من أجل دعم فهم كتابة العدد باألرقام يف نظمة العدِّ العرشي. 
 النشاط (6) : يحول املتعلم/املتعلمة عددا صحيحا من العرشات إىل كتابة جمعية حدودها 10 أو العكس.

- إن إدراك املتعلمني/املتعلامت بأن العدد 40 يتكون من 4 عرشات، ميكنهم من تفكيك هذا العدد عىل الصورة : 
10 + 10 + 10 + 10 = 40 ونفس األمر ينطبق عىل الكتابة 10 + 10 + 10، التي تعني 3 عرشات(أي 30).

 النشاط (7) : يعرب املتعلم/املتعلمة بكتابة اعتيادية عن مجموع عددين يف نظمة العدِّ العرشي.
- الغاية من هذا النشاط هو معرفة قدرة املتعلم/املتعلمة عىل حساب مجموع عددين.

 النشاط (8) : يقارن املتعلم/املتعلمة عددين بتحديد أكربهام.
ال يخل هذا النشاط من صعوبات عند استخدام الرمزين > و <، وذلك ألن املتعلمني/املتعلامت مطالبون بإحاطة أكرب العددين 18 و 31 
األخطاء  لرصد  املتعلمني/املتعلامت  إنجازات  تراقب  املقارنة،  تقنية  باعتامد  الثانية  البطاقة  يف   29 و   53 العددين  ثم  األوىل،  البطاقة  يف 
املحتملة، وعند التصحيح الجامعي يتم توضيح تقنية املقارنة باللجوء إىل التمثيل بالقضبان واملربعات أو إىل االستعانة بجدول العد بالوضع 

إذا دعت الرضورة ذلك.
 النشاط (9) : يقارن املتعلم/املتعلمة عددين باستخدام الرمزين (>، <).

تتطلب مقارنة عددين أن يكون املتعلمون/املتعلامت قادرين عىل تعرف أي العددين أكرب أو أصغر، وعىل التمييز بني الرمزين > و <، 
والشطب عىل الكتابة الخاطئة عند التصحيح الجامعي يتم تذكري املتعلمني/املتعلامت مبا يدل عليه كل من الرمزين > و < وكيفية التمييز بينهام.

 النشاط (10) : يحدد املتعلم/املتعلمة العدد الذي يوجد مبارشة قبل أو بعد عدد معلوم.
- يالحظ املتعلمون/املتعلامت العدد 19 املكتوب يف الجدول، ويكتبون العدد الذي بعده مبارشة والذي قبله مبارشة 18 أو يالحظون العدد 51 
الذي يوجد مبارشة بعد عدد يتم البحث عنه (أي 50) وهكذا، وتتمثل الصعوبات املحتملة يف االنتقال من رتبة إىل أخرى (من 19 إىل 20)، 
باإلضافة إىل صعوبات أخرى مرتبطة بفهم املتعلمني/املتعلامت للفظي « قبل » « بعد » مام يستدعي تدخل األستاذ/األستاذة لتقديم الرشوح 

الرضورية لتجاوز هذه الصعوبات.
9 ليس لها نفس رقم العرشات، لذلك  ،38 ،12  النشاط (11) : يرتب املتعلم/املتعلمة تزايديا (من األصغر إىل األكرب) األعداد املقدمة : 21،

 .38 ،21 ،12 فإن ترتيبها يؤول إىل مالحظة رقم عرشاتها وإجراء الرتتيب وفق رقم عرشاتها : 9،
 النشاط (12) : يحسب املتعلم/املتعلمة مجموع عددين كالهام من رقم واحد.

نتحقق يف هذا النشاط من مدى تذكر املتعلمني/املتعلامت لبعض املجاميع الجزئية لجداول الجمع التي درسوها بالسنة األوىل، قد يلجأ بعض 
املتعلمني/املتعلامت إىل العد باألصابع إليجاد تلك املجاميع، وتستغل فرصة التصحيح الجامعي لتذكريهم ببعض املجاميع الجزئية من جدول الجمع.

 النشاط (13) : ميأل املتعلم/املتعلمة جدوال جزئيا للجمع. املتعلمون/املتعلامت مطالبون يف هذا النشاط بتحديد خانات الجدول الفارغة 
بغية كتابة العدد فيها، تراقب إنجازات املتعلمني/املتعلامت وتقدم املساعدة املناسبة للمتعرثين.

 النشاط (14) : ينجز املتعلم/املتعلمة تقنية جمع عددين مكونني من رقمني.
التقنية  املتعلمني/املتعلامت من  بالتحقق من مدى متكن  لألستاذ/األستاذة  باالحتفاظ، مام يسمح  النشاط عمليتي جمع  يتضمن هذا 
االعتيادية للجمع يف هاتني الحالتني، ولرصد مصادر أخطائهم املحتملة سواء تعلق األمر بنسيانهم لبعض املجاميع أو إنجاز التقنية بحد ذاتها.

 النشاط (15) : يضع املتعلم/املتعلمة وينجز تقنية جمع عددين مكونني من رقمني
الوحدات  (الوحدات تحت  الجمع  لعملية  العمودي  الوضع  بإجراء  املتعلمني/املتعلامت مطالبون  فإن  النشاط (14)،  ملا ورد يف  إضافة 
والعرشات تحت العرشات) وعند التصحيح الجامعي يستحسن تقديم مثال من نوع 9 + 83 للتحقق من مدى قدرات املتعلمني/املتعلامت 

عىل الوضع العمودي الصحيح للعددين يف تقنية الجمع.
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 النشاط (16) : يكمل املتعلم/املتعلمة كتابة األعداد املناسبة بالرشيط بتعرف قاعدة التزايد حيث يتم استنتاج أن أعداد الرشيط تتزايد 
بخمسة وأن متابعة إكامل الرشيط تتطلب إضافة 5 يف كل مرة للحصول عىل العدد املوايل، وهكذا يتم ملء الرشيط.

 النشاط (17) : يكتب املتعلم/املتعلمة باألرقام عددا، مبعرفة عدد عرشاته وعدد وحداته. إن استخدام املتعلمني/املتعلامت لجدول العدِّ ميكنهم 
من كتابة العدد املكون من 6 عرشات و 9 وحدات دون صعوبات وأخطاء محتملة. لكن من املتوقع أن يلجأ أغلب املتعلمني/املتعلامت إىل كتابة 

هذا العدد مبارشة إال أنه عند التصحيح يجب ا للجوء إىل استخدام جدول العد من أجل دعم فهم كتابة العدد باألرقام يف نظمة العدِّ العرشي.

 النشاط (18) : يكتب املتعلم/املتعلمة باألرقام وبكتابة جمعية عددا بالحروف ويتطلب االنتقال من عدد مكتوب باألرقام إىل كتابته 
بالحروف أو بكتابة جمعية، قدرة املتعلم/املتعلمة عىل القراءة ومعرفته باألعداد وتسمياتها. فبالنسبة للعدد 87 فإن كتابته بالحروف 
تظهر من خالل حسن قراءته بدءا من الوحدات فالعرشات أما كتابة هذا العدد يف صورة كتابة جمعية فإن األمر ال يعدو أن يكون سوى 

كتابته عىل شكل وحدات وعرشات.

 النشاط (19) : يكتب املتعلم/املتعلمة العدد 10 بكتابات جمعية مختلفة وتتطلب هذه الكتابات مدى إدراك املتعلم/املتعلمة ملختلف 
تفكيكات العدد 10.

 النشاط (20) : يقارن املتعلم/املتعلمة األرشطة باستخدام التعابري : « أطول من » ؛ « أقرص من » ؛ « لهام نفس الطول ».

وذلك عن طريق املقارنة املبارشة (اإلدراك البرصي أو حافة ورقة) أو غري املبارشة باستخدام وحدة غري اعتيادية كرشيط مثال أو إن أمكن 
استخدام املتعلم/املتعلمة للمسطرة يف هذه املقارنة.

 النشاط (21) : يكمل املتعلم/املتعلمة كتابة أيام األسبوع مرتبة يف الرشيط ويتطلب ذلك قدرة املتعلم/املتعلمة عىل تذكر أيام األسبوع 
والقدرة عىل إكامل كتابتها مرتبة.

 النشاط (22) : يعرب املتعلم/املتعلمة بساعة رقمية عن توقيت معطى بساعة ذات عقربني.

- يتضمن النشاط 3 ساعات ذات عقربني و 4 ساعات رقمية واملطلوب أن يصل املتعلمون/املتعلامت بخط كل ساعتني (إحداهام رقمية 
واألخرى ذات عقربني) يكون بهام نفس التوقيت، تراقب إنجازات املتعلمني/املتعلامت لرصد الصعوبات املحتملة (كالتمييز بني العقربني ودور 

كل منهام : الصغري لتحديد الساعات والكبري لتحديد الساعة التامة)، وعند التصحيح الجامعي تستخدم الساعة الحائطية إذا لزم األمر ذلك.

 النشاط (23) : يقارن املتعلم/املتعلمة كتلتني عىل ميزان روبرفال باستخدام العبارات : « أثقل من » أو « أخف من ».

- يطلب األستاذ/األستاذة من املتعلمني/املتعلامت مالحظة امليزان األول وإمتام الجملة أسفله وذلك بكتابة « أثقل من » ؛ « أخف من » ؛ 
« لهام نفس الكتلة » مكان النقط، وسيلة املتعلمني/املتعلامت يف معرفة ذلك وضعية الكفتني والوضع الذي تكون عليه إبرة امليزان، يتم 

التصحيح الجامعي فورا قبل االنتقال إىل امليزان الثاين ثم الثالث.

 النشاط (24) : يحل املتعلم/املتعلمة مسألة تتطلب حساب مبلغني ممثلني بقطع نقدية ومقارنة كل منهام ببطاقة الثمن.

زينب  ونقود  درهام)   11) سلمى  نقود  بتعداد  ويقومون  للمطلوب،  فهمهم  من  ويتأكدون  املسألة  نص  املتعلمون/املتعلامت  يقرأ   -
(13 درهام) ثم يحددون اسم البنت التي ميكنها رشاء الدمية، بعد التصحيح الجامعي نطلب من املتعلمني/املتعلامت حساب عدد قطع 

نقود كل من البنتني وإبداء مالحظاتهم مثال : لزينب أقل عدد من القطع النقدية لكنها متلك أكرب مبلغ مايل.

 النشاط (25) : يتعرف املتعلم/املتعلمة املربع واملثلث واملستطيل من بني أشكال أخرى.

- يتضمن هذا النشاط 3 مربعات ومثلثني و 3 مستطيالت (املتعلمون/املتعلامت مطالبون بتلوين كل واحد منها بلون مغاير)، إضافة إىل 
أشكال هندسية أخرى عىل الرتبيعات، من املتوقع أال يستطيع بعض املتعلمني/املتعلامت التمييز بني املربع واملستطيل أو قد يعتربون بعض 

األشكال املتبقية مثلثا أو مستطيال.

 النشاط (26) : يحدد املتعلم/املتعلمة قاعدة الرسم والتلوين ويتابع إنجاز الزخرفة بنفس اإليقاع.

املتعلمني/املتعلامت  قدرات  مدى  من  النشاط  هذا  ميكننا 
املقدم  النموذج  يف  والتلوين  الرسم  إيقاع  تعرف  عىل 
والتلوين  املسطرة)  (باستخدام  التسطري  يف  ومهاراتهم 
الجيد  األداء  عىل  الحرص  يتم  حيث  امللونة)  األقالم  (استخدام 
األلوان  فيه  تتداخل  (ال  املناسب  والتلوين  الدقيق  للرسم 
وال تخرج عن التخوم املحددة) للحصول يف النهاية عىل زخرفة 

بأحسن إنجاز.
َل ٱلرَّْسَم َوٱلتَّلْويَن : 26  أَْستَْعِمُل ٱلِْمْسطَرََة ِألُكَمِّ

ُن ٱلُْمَربَّعاِت ِبٱْألَْحَمِر، َوٱلُْمثَلَّثاِت ِبٱْألَْزَرِق، َوٱلُْمْستَطيالِت ِبٱْألَْخَضِر : 25  أُلَوِّ
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الـوحـدة األولـى

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

تتطرق الوحدة األوىل من الربنامج للمفاهيم الرياضياتية التالية :
- األعداد من 0 إىل 999 : قراءة ومتثيال وكتابة رقمية وحرفية، مع الرتكيز عىل العدد 100 واألعداد من 101 إىل 999 باعتبارها تقدم 

ألول مرة.
- األشكال الهندسية األساسية (املربع، املستطيل واملثلث قائم الزاوية) عىل الرتبيعات.

ويجب االنتباه إىل الصعوبات واالخطاء املرتبطة باملفاهيم املعالجة يف دروس هذه الوحدة.
ومن الصعوبات واألخطاء والشائعة واملحتملة نذكر :

التصور  أو  الكمي  (التصور  املفهومية  باألعداد يف جوانبها  املرتبطة  واالبستمولوجية  الديدكتيكية  والعوائق  واألخطاء  الصعوبات   -
الرتتيبي) والرمزية (كتابتها يف نظمة العدِّ العرشي، كتابتها الرقمية واملختلطة، قيمة األرقام حسب رتبتها يف جدول العد...)

- بالنسبة للعدد 100 خاصة، املرور إىل عدد من ثالثة أرقام رقم وحداته 0 ورقم عرشاته 0 مع عدم إمكانية استعامل جدول العد 
من رتبتني ورضورة إقامة رتبة ثالثة عليه.

- املئة هو 1 + 99 وهو 10 عرشات وميكن أن يعترب بنفسه وحدة جديدة (صفيحة) تسمى وحدة املئات.
- التعبري عن دور الصفر يف كتابة العدد 100، حيث يعرب عن غياب ما ميثل رتبة يف عدد بثالثة أرقام.

ـ توسيع متثيل جدول العد من جدول ذو رتبتني إىل جدول من 3 رتب.
صعوبة قراءة أعداد من ثالثة أرقام من 101 إىل 999، مثال : 357 يقرأ ثالمثئة وسبعة وخمسون (نقرأ املئات ثم الوحدات وننتهي 
بالعرشات) (عكس قراءة العدد باللغة الفرنسية التي تحتفظ بنفس الرتتيب) وهو ما يؤدي أيضا إىل أخطاء عند إمالء عدد لكتابته رقميا 

من طرف املتعلم/املتعلمة «مئتان وخمسة وستون» ميكن أن يكتبها 256.
- إرساء قواعد الكتابة والقراءة يف نظمة العرشي. 

- العدد 576 هو 57 عرشة و 6 وحدات.
- العدد 576 هو أيضا 5 مئات و 7 عرشات و 6 وحدات.

يعني : 6 + 70 + 500 = 576

أما بخصوص الدرس 1 : األعداد من 0 إىل 99، وهو تركيز ملا تعلمه املتعلم/املتعلمة يف السنة األوىل، فمن بني الصعوبات والعوائق 
الديدكتيكية واإلبستمولوجية املرتبطة باستكشاف األعداد وكتابتها ومقارنتها يف نظمة العدد العرشي. فيمكن أن نقف عند ما ييل : 

- اعتامد املقارنة عىل املظهر الرتتيبي بواسطة املستقيم العددي، حيث أن مقارنة عددين دون استعامل هذا املستقيم قد يطرح  
صعوبات يف هذا املستوى (مثال : مقارنة 67 و 76 أو 43 و 34، إىل ... هل نقارن أوال العرشات أم الوحدات ؟)

- استخدام الرموز ( أكرب من < ) أو ( أصغر من >) خاصة أن إدراج كتابات رياضياتية يف نص لغوي بالعربية يطرح مشكل اتجاه 
القراءة من اليمني إىل اليسار ثم االنتقال للقراءة من اليسار إىل اليمني.

.c أصغر من a فإن c أصغر من b و b أصغر من a خاصية التعدي : إذا كان -
وهناك بعض الصعوبات املرتبطة باألشكال الهندسية إذ ميكن الوقوف إىل أن الشكل الهنديس ميكن تحديده ومعرفة طبيعته دون 

رسمه. فكيف نسمي كل هذه األشكال (مثال : املربع وكذلك الشأن بالنسبة للمثلث واملستطيل) ؟

األهـــدافالــدروس

الـدرس 1 : األعـداد مـن 0 إلـى 99• 
الـدرس 2 : الـعـدد 100• 
الـدرس 3 : إنـشـاء أشـكـال هـنـدسـيـة• 
الـدرس 4 : األعــداد مـن 101 إلـى 999• 

يتعرف األعداد من 0 إلى 99 ثم العدد 100 ثم األعداد من 101 إلى 999 قراءة وكتابة • 
وتمثيال.

يتعرف نظمة العدِّ العشري (الوحدات والعشرات والمئات).• 
يميز بين عدد الوحدات والعشرات والمئات وأرقامها. ويعد بالعشرات وبالمئات • 

تزايديا وتناقصيا انطالقا من عدد معين.
يتعرف إنشاء أشكال هندسية على التربيعات (المربع، المستطيل، ...).• 
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خصائص الشكل تحدد طبيعته وليس اختالف رسومه من حيث الكرب أو الصغر (التكبري، اإلزاحة، والتامثل ال يغري طبيعة األشكال).

أما بالنسبة للدرس 4، األعداد من 101 إىل 999 :
فيمكن الوقوف يف هذا الدرس عىل بعض الصعوبات من قبيل :

- استعامل الجدول من ثالثة رتب عوض رتبتني لكتابة وقراءة أعداد من ثالثة أرقام.
- قراءة وكتابة عدد من ثالثة أرقام : ثالمثئة وخمسة وسبعون هل تكتب 357 باتباع منطوق القراءة أو 375 حسب الكتابة الحرفية ؟

- الرتتيب نطقا وكتابة املئات فالوحدات (لتجاوز هذه الصعوبة يجب املقارنة مع قراءتها بالفرنسية التي تحتفظ بالرتتيب : املئات 
فالعرشات فالوحدات).
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االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

ومتثيال •  وكتابة  قراءة   99 إىل   0 من  األعداد 
ومقارنة وترتيبا.

جمع األعداد يف نطاق األعداد من 0 إىل 99.• 
طرح االعداد يف نطاق األعداد من 0 إىل 99 • 

بدون احتفاظ.

يتعرف القيمة املكانية لرقمي عدد معلوم (الوحدات والعرشات).• 
يقرأ األعداد من 0 إىل 99 ويكتبها ويقارنها ويرتبها.• 
يحرص عددا بني مضاعفني متتابعني للعرشة.• 
يحرص عددا بني عددين صحيحني.• 

األعداد من 0 إىل 999.• 
األعداد •  جمع وطرح ورضب 

(0 إىل 999).

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

 إن معالجة موضوع األعداد يف هذا الدرس تقتيض التذكري بالعالقة املوجودة بني العدد كمفهوم وبني أشكال التعبري عنه وبوظائف 
العدد كأداة معرفية تستخدم يف وضعيات متعددة من الحياة اليومية (كميات، قياسات، نقود...) وباعتبار العدد كمفهوم يجب أن منيز 
بينه وبني أشكال التعبري عنه سواء كان ذلك تسمية لغوية أو كتابة رقمية، فالتسمية (اثنى عرش مثال) ليست هي املفهوم وإمنا هي 

فقط شكل من أشكال التعبري عنه إذ أن هناك تعابري أخرى متفق عليها كالكتابة الرقمية 12 (يف نظمة العدِّ العرشي).
وهذا العدد وكيفام تم التعبري عنه يف نظمة عد أخرى يظل هو نفسه كَمُّ مجموعة منتهية بها اثنى عرش عنرصا.

إن الصعوبات التي يواجهها املتعلمون/املتعلامت يف بداية سنوات تعلمهم األوىل ال تقترص عىل مستوى مفهوم العدد فقط، بل 
تظهر كذلك عىل مستوى كتابته، وكام يوضح « G. Vergnaud » فإن صعوبات العدد-املفهوم تتداخل مع الصعوبات املرتبطة بنظمة 

العدِّ العرشي التي تكمن يف كونها حامال ملفهوم العدد.
لذلك فإن األنشطة املقرتحة يف هذا الدرس (األعداد من 0 إىل 99) تهدف باألساس إىل إعادة بناء ما متت دراسته يف السنة األوىل 
االبتدائية وإغناء وتثبيت مفهوم التجميع بعرشة وكتابة العدد كتابة رقمية اعتيادية وبالحروف (مع التعرف عىل القيمة املكانية لكل 
رقم) واالنتقال من كتابة مفككة له إىل كتابة عىل صورة وحدات وعرشات أو كتابة اعتيادية والربط بني الكتابات املختلفة للعدد نفسه 

واستنتاج خوارزمية تزايدية وتناقصية ملتتالية عددية إلمتام رشيط عددي.
من)  (أصغر   (<) الرموز  فيها  تستخدم  أنشطة  إىل  اللجوء  تم  االعتيادية  كتابتها  يف   99 إىل   0 من  األعداد  مقارنة  يخص  وفيام 
و (<) (أكرب من) و (=) (يساوي) دون مغاالة. وإلغناء أنشطة املقارنة استخدم املستقيم العددي املدرج لرتتيب األعداد والذي سيمكن 
املتعلم واملتعلمة من مفهوم حرص عدد بني مضاعفني متتابعني للعدد عرشة، وبهذا التصور نجد أن املقارنة تعتمد عىل املظهر الكمي 
لألعداد، بينام الرتتيب يعتمد عل املظهر الرتتيبي لها. وأخريا يجب اغتنام فرصة مقارنة وترتيب األعداد لتقديم تعابري ذات استخدام 

اجتامعي يف املقارنة كعبارة "أغىل من" وعبارة "أرخص من"... إلخ
وفيام ييل نقدم بعض الصعوبات واألخطاء املحتملة لدى املتعلمني واملتعلامت يف هذا الدرس نذكر منها :

• صعوبة تفكيك عدد إىل مجموع عددين أي التعبري عنه بواسطة كتابة جمعية. 
• صعوبة مقارنة كتابتني جمعيتني.

• الخلط بني الرمزين : أصغر من (>) وأكرب من (<).

األسبوع 2
Les nombres de 0 à 99األعداد من 0 إىل 199

الوحدة 1

نشاط مناواليت (55 دقيقة) الحـصـة  األولـى 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يقرأ املتعلم/املتعلمة األعداد املكتوبة عىل البطاقات التي يعرضها 

األستاذ/األستاذة (من 0 إىل 10 تزايديا). 

 أهداف أنشطة التعلم 
 يعد أشياء واحدا واحدا ويكتب العدد باألرقام والحروف.• 

الـوسـائـل 
التعليميـة

أكياس بالستيكية بها أعداد مختلفة من حبات القطاين (تقل عن 100) أكياس بالستيكية فارغة، املحساب ذو السيقان، 
املربعات والقضبان (صفحات التقطيع بالكراسة).

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل مجموعات من متعلَمنْي أو متعلَمتنَْي.

يسلم األستاذ/األستاذة لكل مجموعة كيسني، كيس به حبات قطاين، وبالثاين مربعات وقضبان.
أكياس القطاين التي تتسلمها املجموعات، بها أعداد مختلفة من حبات القطاين مثال : 78، 93، 85، 69، 58.

- تكتب كل مجموعة عدد حبات القطاين املوجودة بكيسها كتابة اعتيادية (بواسطة األرقام ثم بالحروف).
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1  ُيرَتُِّب ٱْلباِئُع ٱْلَبْيَض في ُعَلٍب ِمْن َعْشِر َبْيضاٍت. 

أُساِعُدُه َعلى ِحساِب َعَدِد ٱْلَبْيِض :

ُع ٱْلَبّلوَط ِبَعَشرٍَة َوُأْكِمُل : 2  أَُجمِّ

3  أ.  أَْكُتُب ُكلَّ َعَدٍد في ٱْلِبطاَقِة ٱْلُمناِسَبِة : 59 ؛ 32 ؛ 16 ؛ 37 ؛ 25 ؛ 43

ب. ُأالِحُظ َوُأْكِمُل :  اَْلَعَدُد 25 َمْحصوٌر َبْيَن ٱْلَعَدَدْيِن ....... َو .......

اَْلَعَدُد 59 َمْحصوٌر َبْيَن ٱْلَعَدَدْيِن ....... َو .......

أَكْـَتـِشـُف

.... َوَحداٍت َو .... َعَشراٍت.... َوَحداٍت َو .... َعَشراٍت...... َوَحَدًة

10 20 30 40 50 60

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

في ٱْلَعَدِد 28، 
اَلرَّْقُم 8 ُهَو رَْقُم 
ٱْلَوَحداِت، َوفي 

ٱْلَعَدِد 82، اَلرَّْقُم 
8 ُهَو رَْقُم 
ٱْلَعَشراِت.
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َعَرشاٌت
(ع)

َوَحداٌت
(و)

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

بناء وترييض الحـصـة  األولـى (تـابـع)

 أهداف أنشطة التعلم 
 يقوم بتجميع أشياء بعرشة ويكتب العدد باألرقام والحروف.• 
  يقارن ويحرص عددا بني مضاعفني متتابعني للعدد 10 عىل • 

مستقيم عددي.

- متثل العدد باملربعات والقضبان.
اتبعتها  التي  الطريقة  بالكيس، مع رشح  التي  القطاين  بعد اإلنجاز، يطلب من كل مجموعة أن تنيب ممثال عنها، ليكتب عدد حبات 

مجموعته لتحديد العدد مع كيفية التوصل إليه.
من بني الطرق التي ميكن أن تلجأ إليها املجموعات مثال :

- تعداد حبات القطاين واحدة بواحدة، وبعد التوصل إىل العدد، تتم كتابته باألرقام وبالحروف ثم متثيله باملربعات والقضبان.
- يأخذ كل فرد من أفراد املجموعة حفنة من حبات القطاين، وبعد عدها ميثل عدد حباتها بواسطة املربعات والقضبان، ثم يضعها يف 

كيس (يضع أفراد املجموعة حفنات الحبات يف نفس الكيس).
فتتوصل املجموعة إىل عدد الحبات التي بالكيس بضم املربعات والقضبان إىل بعضها (التي متثل ما بالحفنات من حبات)، مبادلة كل 

عرشة مربعات بقضيب، ثم عد القضبان (العرشات) واملربعات املتبقية (عدد حبات القطاين املنفردة).
- إفراغ محتوى الكيس عىل الطاولة، حيث يقوم كل عنرص يف املجموعة بتكوين تجميعة من عرش حبات (تكون التجميعات منفصلة 
عن بعضها) إىل أن يتعذر االستمرار يف التجميع بعرشة، فيتم متثيل كل تجميعة بقضيب، ومتثل حبات القطاين املنفردة بنفس عددها من 
املربعات. حيث يكون عدد حبات القطاين بالكيس هو العدد نفسه املمثل باملربعات والقضبان. أثناء عرض النتائج والطرق املتبعة من لدن 

املجموعات، تتم مناقشتها قصد تحديد طبيعة الصعوبات واألخطاء التي ميكن ارتكابها، ثم اختيار وتبني أسهل هذه الطرق.
• بالنسبة للطريقة األوىل (العد بواحد) :

- استغراق وقت أطول.
- احتامل وقوع خطأ يف العد (عد حبة مرتني أو نسيان عدها...)

• بالنسبة للطريقة الثانية :
رغم كونها أكرث إجرائية، تستدعي من كل عضو يف املجموعة أن يعد ما بحفنته من حبات، ثم متثيل العدد باملربعات.

• بالنسبة للطريقة الثالثة :
فهي أسهل وأضمن طريقة للتوصل إىل معرفة ما بالكيس من حبات، وهي طريقة تسمح باقتصاد يف الجهد والوقت، فتكتب املجموعة 

التي بكيسها 78 حبة عىل الصورة :  78 = 8 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10
وبنفس الطريقة ميكن التعبري عن محتويات األكياس األخرى.

ميكن أن نطلب من املجموعات التي مل تتبع هذه الطريقة إعادة استخدامها لتدرك السهولة التي يوفرها التجميع بعرشة من أجل التعبري 
عن عدد الحبات دون الوقوع يف الخطأ.

يقرتح األستاذ/األستاذة بعد ذلك عىل كل مجموعة رسم جدول العد، 
ثم كتابة العدد عليه.

بعد ذلك تتم قراءة األعداد وكتابتها بالحروف.

مثانية وخمسون58ثالثة وتسعون93خمسة ومثانون85تسعة وستون69مثانية وسبعون78

عـشـراتوحـدات
..............................
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التمرن (55 دقيقة) الحـصـة  الثـانيـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يقرأ املتعلم/املتعلمة األعداد املكتوبة عىل البطاقات التي 

يعرضها األستاذ/األستاذة (من 0 إىل 10 تناقصيا). 

تدبـيـر األنشطـة

 النشاط (4) : 

يطلب األستاذ/األستاذة من املتعلمني واملتعلامت كتابة العدد املمثل 
بالقضبان واملربعات والذي يعترب متثيال كميا.

ويف  وحدات،   9 هي  مربعات   9 و  عرشات   7 هي  قضبان   7 إن : 
مرحلة ثانية يطلب األستاذ/األستاذة منهم كيفية ملء جدول العد، 

ُن أََتـَمـرَّ
5  أَْكُتُب ِبٱْألَرْقاِم :4  أَْكُتُب ِبٱْألَرْقاِم في ٱْلَجْدَوِل ٱْلَعَدَد ٱْلُمَمثََّل :

...............  : . ِسـتٌَّة َوَسْبـعـونَ 

...............  : . َثماِنَيٌة َوِتْسعونَ 

...............  : . أَْرَبـَعـَة َعـَشـرَ 

6  أَْقَرُأ َوأَْكُتُب ٱْلَعَدَد :
....... َخْمَسٌة َوِعْشرونَ 
....... تِْسَعٌة َوتِْسعونَ 
....... اِثْناِن َوَخْمسونَ 
....... تِْسعونَ 

7  أَْقَرُأ َوأَْمَألُ ٱْلَجْدَوَل :

. أَْرَبَعَة َعَشَر
. َخْمسوَن

. َثالَثٌة َوِتْسعوَن

(d) ع (u) و
................ ................
................ ................
................ ................

8  أَْكُتُب ٱْلَعَدَد في ٱْلَجْدَوِل : 
 (d) َو 9 َعَشراٍت (u) 8 َوَحداٍت أ. 
(u) َو 8 َوَحداٍت (d) 9 َعَشراٍت ب. 

 (d) 5 َعَشراٍت ج. 

9  ُأالِحُظ َوُأْكِمُل : 

َقِط : 10  أََضُع ٱلرَّْمَز (< أَْو >) َمكاَن ٱلنُّ

(d) ع (u) و اَلَْعَدُد
.................. .................. أ.
.................. .................. ب.
.................. .................. ج.

ًة قَبْلَُه ُمباَرشَ اَلَْعَدُد ًة بَْعَدُه ُمباَرشَ
.......... 19 ..........
.......... .......... 51

30 .......... ..........
97 .......... 99

24 .......... 17 ; 12 .......... 21

 7 ..........  8 ; 64 .......... 80

(d) َعَرشاٌت (u) َوحداٌت
...................... ......................

أَْقَرُأ ٱْلَعَدَد 25 
َخْمَسٌة َوِعْشروَن 

َبْدءاً ِمَن 
ٱْلَوَحداِت، 

ُثمَّ ٱلَعَشراِت.

اَْلِكتاَبُة 
 12 < 21

ُتْقَرُأ  12 أَْصَغُر 
ِمْن 21.

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : جامعي ثم فردي وتصحيح جامعي ثم فردي بالكراسة. 

 النشاط (1) : 

يعترب هذا النشاط مبثابة وضعية-مسألة نتوخى منها متكن املتعلم/املتعلمة من القيام بعمليات التجميع بعرشة لحساب عدد البيض.

- ففي الصورة األوىل عن اليمني ميكن للمتعلم أو املتعلمة حساب عدد البيض واحدة واحدة.

- أما يف الصورة الوسطى : فقد استخدمت علبتان من 10 بيضات يف كل واحدة أي عرشتان وبقيت 14 بيضة. 

منفردة. بيضات   4 وبقيت  البيض  من  3 عرشات  أي  واحدة  كل  بيضات يف   10 3 علب من  استخدمت  فقد  الثالثة :  الصورة  -  أما يف 
أي أن عدد البيض باألرقام هو 34 وبالحروف أربعة وثالثون.

 النشاط (2) : 

ع املتعلم/املتعلمة البلوط بعرشة بإحاطة كل 10 بلوطات بخط مغلق فتكون لديه 3 تجميعات من 10 حبات بلوط و 8 حبات  يُجمِّ
بلوط منفردة ويكتب 3 بعمود العرشات و 8 بعمود الوحدات يف جدول العد، ويكتب بشكل اعتيادي عدد حبات البلوط باألرقام هو 38 

وبالحروف مثانية وثالثون.

 النشاط (3) : 

تزايديا  ترتيبا  مرتبة  وأنها  عرشة  بعرشة  تتزايد  بأنها  املدرج  املستقيم  عىل  املكتوبة  األعداد  واملتعلمة  املتعلم  يالحظ  أوىل  مرحلة  يف 
(من األصغر إىل األكرب).

املناسبة  البطاقة  املدرج يف  أو منها كتابة كل واحد من األعداد : 43 ,25 ,37 ,16 ,32 ,59 عىل املستقيم  ثانية يطلب منه  ويف مرحلة 
حيث يكتب :

- 25 يف البطاقة املوجودة بني 20 و 30. - 16 يف البطاقة املوجودة بني 10 و 20. 

- 43 يف البطاقة املوجودة بني 40 و 50. - 32 و 37 يف البطاقتني املوجودتني بني 30 و 40. 

- 59 يف البطاقة املوجودة بني 50 و 60.

ويف األخري يتم التوصل إىل أن :

العدد 25 محصور بني 20 و 30 والعدد 59 محصور بني 50 و 60 وهكذا دواليك.

 أهداف أنشطة التعلم 
 يكتب باألرقام وبالحروف عددا ممثال باملربعات والقضبان.• 
 يكتب باألرقام عددا معربا عنه بالحروف.• 
 يحدد القيمة املكانية لعدد مكتوب بالحروف يف جدول العد.• 
يقارن عددين باستعامل أحد الرموز (> ، < ، =).• 
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ومن خالل مناقشة جامعية يتم التوصل إىل كتابة عدد املربعات يف عمود الوحدات وكتابة عدد القضبان يف عمود العرشات ومن أجل 
التوضيح أكرث ميكن االستعانة باملحساب ذي السيقان يف معالجة هذا النشاط لتحديد القيمة املكانية لكل من رقمي هذا العدد.

 األنشطة ( 5 ) و (6) و (7) : 
يتعلق األمر مبطالبة املتعلمني/املتعلامت بقراءة األعداد املكتوبة بالحروف وكتابتها باألرقام، إال أن الصعوبة األساسية التي تطرحها هاته 
األنشطة هي صعوبة قراءة هذه األعداد، أما الكتابة الرقمية فهي تساير الكتابة بالحروف فيام يبقى اتجاه الكتابة الرقمية مسايرا التجاه 

الكتابة بالحروف مثال : 76 (ستة وسبعون)، (تقرأ من اليمني إىل اليسار). 

 النشاط (8) : 
يقرأ املتعلم/املتعلمة رقم الوحدات ورقم العرشات يف كل حالة ويكتبها يف جدول العد، إال أن الحرفني (و،ع) اللذين يعربان عن رتبتي الوحدات 
والعرشات يف جدول العد. قد يطرح صعوبة لدى املتعلمني واملتعلامت والتي ميكن تجاوزها بتذكري املتعلمني/املتعلامت مبا يدل عليه كل حرف :

(و) ← وحدات ؛ (ع) ← عرشات
 النشاط (9) :

يحدد املتعلم/املتعلمة العدد الذي يوجد مبارشة (قبل، وبعد) عدد معلوم، يالحظ املتعلمون/املتعلامت العدد 19 املكتوب يف الجدول 
ويكتبون العدد الذي يأيت بعده مبارشة وهو 20 والذي قبله مبارشة وهو 18 ونفس اليشء يتم بالنسبة للعددين 30 و 51، بينام العدد 98 
فإنه محصور بني 97 و 99، وهذا النشاط ال يخلو من صعوبات مرتبطة بفهم املتعلمني واملتعلامت للتعبريين : (قبله مبارشة) (بعده مبارشة) 
وعند استعاملنا للتعابري : (العدد املوايل) أو (العدد السابق) أو (العدد املحصور) يتطلب من األستاذ/األستاذة تقديم رشوح إضافية لتجاوز 

مثل هذه الصعوبات.

 النشاط (10) :
تتطلب مقارنة عددين من املتعلمني/املتعلامت القدرة عىل تعرف أي العددين أكرب أو أصغر من اآلخر وعىل التمييز بني الرمزين أصغر 
من (>) أو أكرب من (<)، إن سوء استخدام أحد الرمزين قد يدفع ببعض املتعلمني/املتعلامت إىل الكتابة الخطأ (12 = 21) ؛ عند التصحيح 
الجامعي يجب أن يتأكد لألستاذ/األستاذة أن املتعلمني واملتعلامت لديهم القدرة عىل حسن استخدام الرمزين (>) و (<) والتمييز بينهام :

64  <  80   ;   7  <  8   ;   42  >  24   ;   12  <  21

تدبـيـر األنشطـة

 النشاط (11) :
المطلوب من المتعلمين والمتعلمات في هذا النشاط هو إحاطة أكبر 

العددين 18 و 31 في البطاقة األولى، ثم أكبر العددين 53 و 92 في 
البطاقة الثانية باعتماد تقنية المقارنة، يراقب األستاذ/األستاذة إنجازات 

املتعلمني/املتعلامت لرصد األخطاء المحتملة، وعند التصحيح الجماعي يمكن اللجوء إلى تقنية المقارنة عن طريق التمثيل بالمربعات 
والقضبان أو االستعانة بجدول للعد بالوضع إذا دعت الضرورة لذلك.

 النشاط (12) : 
يرتب المتعلم/المتعلمة األعداد : 9 ؛ 68 ؛ 33 ؛ 17 ؛ 26 ؛ 59 من األكبر إلى األصغر وذلك بمالحظة رقم العشرات إذ أن إجراء الترتيب 

يتم وفق الرقم األكبر (رقم العشرات) ليتوصل المتعلم/المتعلمة إلى الترتيب التناقصي التالي :  9  ؛  17  ؛  26  ؛  33  ؛  59  ؛   68
ملحوظة : قراءة األعداد تكون من اليسار إلى اليمين.

 النشاط (13) : 

يرتب املتعلم/املتعلمة األعداد المقدمة 21، 9، 38، 12 تزايديا من األصغر إلى األكبر وذلك بمالحظة رقم عشراتها وإجراء الترتيب وفق 
الرقم األكبر لرقم العشرات حيث يتوصل إلى الترتيب التزايدي التالي : 38  ؛  21  ؛  12  ؛  9.

التمرن (55 دقيقة) الحـصـة  الثـالثـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يقرأ املتعلم/املتعلمة األعداد املكتوبة عىل البطاقات التي يعرضها 

األستاذ/األستاذة (من 0 إىل 10 عشوائيا).

 أهداف أنشطة التعلم 
 يرتب أعدادا معلومة ترتيبا تنقاصيا وترتيبا تزايديا.• 
يحرص عددا بني مضاعفني متتابعني للعدد عرشة.• 

ُن أََتـَمـرَّ
11  أُحيُط أَكْبََر ٱلَْعَدديِْن في كُلِّ ِبطاقٍَة :

13  أَكْتُُب ٱْألَْعداَد ُمرَتَّبًَة ِمَن ٱْألَْصَغِر 
إِلى ٱْألَكْبَِر :

َّبًَة ِمَن ٱْألَكْبَِر إِلى  12  أَكْتُُب ٱْألَْعداَد ُمرَت
ٱْألَْصَغِر : 9 ; 68 ; 33 ; 17 ; 26 ; 59 

14  أَْحُصُر ٱْلَعَدَدْيِن 15 َو 37 َكما في ٱْلِمثاِل : 
81

18

58

85

68 ......... ......... ......... ......... .........

 21 ; 12 ; 38 ; 9

9 ............. ............. .............

15  ُأالِحُظ َوُأْكِمُل :

60 67 70

30 ................ 40

10 ................. 20

ً ثََمُن أَرَْخِص لُْعبٍَة ُهَو : ................ ِدرَْهماًثََمُن أَْغلى لُْعبٍَة ُهَو : ................ ِدرَْهما
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التقويم (55 دقيقة) الحـصـة  الرابعـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يقارن املتعلم/املتعلمة األعداد املكتوبة عىل البطاقات التي 

يعرضها (من 0 إىل 10 مع العدد 5).

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي ثم جامعي. 

 النشاط (16) : 

يطلب األستاذ/األستاذة من المتعلمين والمتعلمات مالحظة ما تمثله القضبان (العشرات) والمربعات المنفردة (الوحدات) ومالحظة ما 
بساقي المحساب من أقراص ويكتبون العدد الموافق في كل حالة باألرقام.

يمكن االستعانة بجدول العد عند التصحيح الجماعي لهذا النشاط.

 النشاط (17) : 

للمقارنة.  تتزايد بواحد وأن ترتيبها يعترب طريقة  باعتبارها متتالية أعداد  املتعلم/املتعلمة كال من األعداد املكتوبة يف الرشيط  يالحظ 
وأخريا يتم التشطيب عن الكتابات الخطأ.

 النشاط (18) : 

يالحظ املتعلم/املتعلمة الجدول وميأله بكتابة العدد باألرقام ثم تسميته بالحروف أو يكتب رقم عرشاته ورقم وحداته مام يدعم فهم 
املتعلمني/املتعلامت لألعداد يف نظمة العدِّ العرشي.

16  ُأالِحُظ َوأَْكُتُب 
ِبٱْألَرقاِم ٱْلَعَدَد ٱْلُمَمثََّل :

ريِط ٱْلَعَدِديِّ َوأَْشُطُب  17  أَْسَتعيُن ِبٱلشَّ
ٱْلِكتاَبـَة ٱْلَخَطـأَ :

18  ُأالِحُظ َوُأْكِمُل ٱْلَجْدَوَل :

(d) ع (u) و
............ ............

(d) ع (u) و
............ ............

اَلَْعَدُد ِبٱلُْحروِف اَلَْعَدُد 
ِبٱْألَْرقاِم

َرقُْم 
ٱلَْعَرشاِت 

(d)

َرقُْم 
ٱلَْوَحداِت 

(u)

أَْربََعٌة َوثَالثوَن 34 3 4

................................. ............. 2 9

................................. 38 ............... ...............
واِحٌد َوأَْربَعوَن ............. ............... ...............

................................. ............. 3 5

َسبَْعٌة َوثَالثوَن ............. ............... ...............

46
47 48 49 50

51
52 53 54 55

56

54 > 49

56 < 52

53 > 48

49 < 55

َ ُ ُ

ُم تَـَعـلُّـماتي أَُقـوِّ

ملحوظة : قراءة األعداد تكون من اليسار إلى اليمين.

 النشاط (14) : 

يكتب المتعلم/المتعلمة في هذا النشاط العدد المحصور بين مضاعفين متتابعين للعدد عشرة، وتتمثل صعوبات هذا النشاط في مدى 
قدرة املتعلمني/املتعلامت على القيام بترتيب أعداد ومقارنتها باستخدام شريط عددي مدرج بعشرات صحيحة.

 النشاط (15) : 

اجتماعيا  سياقا  تمثل  الوضعية  هذه  إن  ثمنا،  وأرخصها  ثمنا  أغالها  ويحدد  اللعب  من  مجموعة  أثمنة  بين  املتعلم/املتعلمة  يقارن 
المبالغ بين  المقارنة  إن  األصغر.  العدد  عن  يعبر  ثمنا  وأرخص  األكبر  العدد  عن  يعبر  ثمنا  أغلى  أن  أي  مالية،  مبالغ  ألعداد  ولغويا 

المقدمة تتم على مستويين مستوى العشرات ثم مستوى الوحدات، فعلى مستوى العشرات العدادن (25 و 27) لهما نفس العشرات، 
وعلى مستوى الوحدات (7 و 5) فإن 7 أكبر من 5 لنصل في األخير إلى أن أغلى لعبة هي التي ثمنها هو 27 درهما، وأن أرخص لعبة هي 

التي ثمنها 15 درهما.

األستاذ/األستاذة  يقدم  الحصة  نهاية  في 
حيث  الدرس  لهذا  بالنسبة  تذكره  ينبغي  ما 
 « أتذكر   » فقرة  المتعلمون/المتعلمات  يقرأ 
بالكراسة بشكل فردي وبعدها يتم التركيز على 
فهم جدول العد (رقم الوحدات ورقم العشرات 
استخدام  حسن  وعلى   (34 للعدد  بالنسبة 

التعبيرين أصغر من (>) وأكبر من (<).

 أهداف أنشطة التعلم 
يكتب عددا يف جدول العد ممثال باملربعات والقضبان.• 
يقارن عددين باستعامل التعابري»أكرب من» أو أصغر من» • 

أو يساوي».
يحدد رقم وحدات ورقم عرشات عدد مكون من رقمني.• 
يقارن عددين باستعامل الرموز ( < أو > أو = ).• 

ـُر ع أََتـَذكَّ
(d)

و 
(u)

3 4

 ُأقاِرُن ٱْلَعَدَدْيِن : 20 َو 34 
•  34 أَكْبَُر ِمْن 20، َوتُْكتَُب 20 < 34 

34 est plus grand que 20

•  20 أَْصَغُر ِمْن 34، َوتُْكتَُب 34 > 20 
20 est plus petit que 34

•  34 َمْحصوٌر بَيَْن 30 َو 40

3 4

3 َعَشراٍت
3 dizaines

4 َوحداٍت
4 unités

َجْدَوُل ٱلَْعدِّأَْربََعٌة َوثَالثوَن
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي جامعي.

 النشاط (19) : 

إن مقارنة عددين تنطلق من الكتابة الرقمية لكل واحد منهام أو ما ميثله كل رقم يف كال العددين. فبالنسبة للعددين (27 و 33) نالحظ 
رقمي عرشاتهام أي أن (2 < 3) ومنه (27 < 33).

وكذلك الشأن بالنسبة لباقي األعداد حيث نجد أن : 12 > 5 ; 30 > 28 ; 72 > 59

 النشاط (20) : 

قدرة  مدى  تعرف  إىل  باألساس  يهدف  النشاط  وهذا  باألرقام  املناسبة  األعداد  بكتابة  بالجدول  الفارغة  الخانات  املتعلم/املتعلمة  ميأل 
املتعلمني/املتعلامت عىل تذكرهم لألعداد من 0 إىل 99.

ـُم ُمـكْـَتـَسـباتي أَُدعِّ
19  أَْكُتُب ٱلرَّْمَز ٱْلُمناِسَب (< أَْو > أَْو =) :

72 .............. 59

 7 + 5 ........ 1233 .............. 27

28 .............. 30

20  ُأالِحُظ َوُأْكِمُل ٱْلَجْدَوَل :
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 ..... ..... 18 .....
20 21 22 23 ..... ..... 26 ..... ..... 29

30 ..... 32 ..... ..... 35 ..... 37 ..... .....
..... ..... ..... 43 ..... 45 46 ..... ..... 49

50 ..... 52 .... ..... ..... ..... 57 58 59

..... 61 62 63 ..... ..... ..... ..... 68 .....

..... ..... 72 ..... ..... 75 76 ..... ..... 79

80 ..... ..... 83 84 ..... ..... ..... 88 89

..... 91 92 93 ..... ..... 96 ..... 98 .....

21  ُأالِحُظ َوُأْكِمُل :
20

21 22

72
71 70

الدعم (55 دقيقة) الحـصـة  الخامسة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 1 في 

الدليل (الصفحة 77).

 أهداف أنشطة التعلم املقرتحة
يقارن عددين باستعامل الرمزين (< أو >).• 
  يتعرف متتالية أعداد مرتبة ترتيبا تزايديا أو • 

تناقصيا.
يتعرف ويكتب األعداد من 0 إىل 99.• 
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االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

 األعداد من 0 إىل 99 كتابة وقراءة ومقارنة • 
وترتيبا.

الكتابات الجمعية والطرحية• 

 ميثل املئة ويكتبها باألرقام ثم يقرأها.• 
 ينتقل من كتابة اعتيادية إىل كتابة مفككة أو • 

العكس.
للعدد •  املكونة  لألرقام  املكانية  القيمة  يتعرف   

.100

األعداد من 101 إىل 999.• 
العمليات عىل األعداد.• 

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

يلعب العدد (100) دورا أساسيا يف معرفة األعداد ويف مجال استعاملها االجتامعي، لذلك فإن أنشطة هذا الدرس تدور حول تحكم 
جيد لهذا العدد، فاملئة متثل من جهة أوىل تجميعا مل يسبق للمتعلم واملتعلمة أن مارساه، وهذا التجميع يف نظمة العدِّ العرشي هو 

تجميع عرش عرشات يف وحدة جديدة لها اسم جديد هو املئة. مام يتطلب تعرف العدد مئة يف مختلف متظهراته باعتباره :

- العدد املوايل العدد 99.

- كمية متميزة متثل 100 يشء.

- كمية لعرش مرات عرشة أشياء.

- الرتبة الثالثة واألخرية يف فصل الوحدات البسيطة (الوحدات، العرشات، املئات) يف جدول العد للنظمة العرشية.

لذلك فإن بناء مفهوم املئة يف هذا الدرس سيتم من خالل أنشطة مختلفة متكن املتعلم/املتعلمة من توظيف اسرتاتيجيات للحل 
من قبل : تجميع عرشة عرشات، تكملة عدد إىل مئة، العالقة بني 10 عرشات والعدد مئة، الكتابات الجمعية للعدد 100، إن استخدام 
جدول العد يسمح للمتعلمني واملتعلامت بتجاوز صعوبة كتابة العدد مئة باألرقام : إذ يبني أن الصفر (0) ميثل رتبة الوحدات وكذلك 

رتبة العرشات، والواحد ميثل رتبة املئات.

املحساب ذو السيقان (ثالثة سيقان)، صفحات التقطيع : (مربعات، قضبان، صفائح) أقالم ملونة.الوسائل التعليمية

األسبوع 3
Le nombre 100العدد 2100

الوحدة 1

نشاط مناواليت (55 دقيقة) الحـصـة  األولـى 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعرض املتعلم/املتعلمة بطاقة العدد الذي يأيت مبارشة بعد العدد 8. 

تدبـيـر النشـاط

 صيغة العمل : العمل يف مجموعات (3 مجموعات عمل) وتصحيح جامعي.

النشاط املقرتح : التجميع بعرشة وتكوين املئة وكتابتها.

يهيئ األستاذ/األستاذة مسبقا 3 علب بها حبات قطاين أو كلال و 28 كيسا شفافا صغريا، ثم يوزع متعلمي/متعلامت القسم إىل 3 مجموعات 
عمل. يسلم العلبة األوىل والتي بها 95 حبة أو كلة إىل املجموعة األوىل، والعلبة الثانية والتي بها 99 حبة أو كلة إىل املجموعة الثانية، والعلبة 

الثالثة والتي بها 100 حبة أو كلة إىل املجموعة الثالثة، باإلضافة إىل تسليم 12 كيسا لكل مجموعة.

ثم يطلب األستاذ/األستاذة من مجموعات العمل حساب عدد الحبات أو الكلل يف كل علبة باللجوء إىل التجميع بالعرشات، وباستخدام األكياس 
البالستيكية املتوفرة لديها. بعد تأكد األستاذ/األستاذة من فهم ما هو منتظر من املجموعات القيام به، يرتك لها متسعا من الوقت الختيار اإلسرتاتيجية 

املناسبة للعد، وكيفية استعاملها لألكياس إلبراز طريقة التجميع.

بعد انتهاء املجموعات من عملها، تعرض وتستثمر النتائج بالرتكيز عىل النقط التالية :

- عدد األكياس الصغرية املستعملة والتي تضم 10 حبات أو 10 كلل يف كل واحد.

- تقديم العدد املحصل عليه عىل شكل كتابة جمعية (من العرشات والوحدات الباقية).
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مئة = 10 عرشاتمئة = 100 وحدة
udc
معو
001 1 0 0

- متثيل العدد املحصل عليه عىل جدول للعد أو عىل املحساب ذي السيقان.

يتم استثامر نتائج املجموعات وتدوينها عىل السبورة كام ييل :

المجموعة الثانيةالمجموعة األولى

•  عدد األكياس املستعملة 9 أكياس بكل واحد 10 حبات أو كلل والباقي 
5 حبات أو 5 كلل.

• عدد الحبات أو الكلل يف شكل كتابة جمعية أو اعتيادية :

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5

90 + 5 أو 

95 أو 
ud
عو
59 • ميثل العدد املحصل عليه يف جدول العد التايل : 

•  عدد األكياس املستعملة 9 أكياس بكل واحد 10 حبات أو كلل والباقي 
9 حبات أو 9 كلل.

• عدد الحبات أو الكلل يف شكل كتابة جمعية أو اعتيادية :

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 9

90 + 9 أو 

99 أو 
ud
عو
99 • ميثل العدد املحصل عليه يف جدول العد التايل : 

المجموعـة الثـالـثـة

•  عدد األكياس املستعملة 10 أكياس بكل واحد 10 حبات أو كلل.
• عدد الحبات أو الكلل يف شكل كتابة جمعية أو اعتيادية :  10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10

يطلب من املتعلمني واملتعلامت التعبري عن عدد الحبات أو الكلل املحصل عليها شفهيا. إذ من املحتمل أن تكون اإلجابة هي : 10 عرشات، 
، ويف هذه الحالة يكون تدخل  لكن يصعب عىل املتعلمني واملتعلامت متثيل 10 عرشات عىل املحساب ذي السيقان أو عىل جدول العدِّ
األستاذ/األستاذة أمراً رضوريا حيث يقول إن 10 عرشات تسمى مئة وتكتب باألرقام هكذا 100 وآنذاك يتم اللجوء إىل متثيل هذا العدد عىل 

املحساب وجدول العد.
قد يعرتض املتعلمني واملتعلامت بعض الصعوبات من قبيل : صعوبة قراءة العدد « مئة » والذي هو « 10 » عرشات ؛ صعوبة كتابة العدد 

.( « مئة » باألرقام (والتي ميكن تجاوزها باللجوء إىل املحساب ذي السيقان أو إىل جدول العدِّ

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : يف مجموعات من فردين.
 النشاط (1) : 

وضعية-مسألة متثل عملية تزليج.
يقرأ كل متعلم أو متعلمة نص النشاط فرديا، يطلب األستاذ/األستاذة 

من املتعلمني/املتعلامت رشح التعليامت وتحديد املطلوب.

فهم  من  ويتأكد  التعليامت  مدلول  ويصحح  األستاذ/األستاذة  يرشح 
املتعلمني/املتعلامت للمطلوب منهم إنجازه.

يرتك فرتة للبحث الفردي عن الحلول وعرض النتائج ومناقشتها جامعيا 
وتوضيح اسرتاتيجيات الحل األرسع – أي األقل كلفة لالتفاق عىل الحلول 

الصحيحة والتصديق عليها.

بعد مرحلتي البحث والتقيص وتقاسم النتائج والتصديق عليها يتم التعرف عىل املئة تحت إرشاف األستاذ/األستاذة (متثيال عىل جدول للعد 
وعىل محساب ذي السيقان وكتابته باألرقام والحروف).

أَكْـَتـِشـُف
ْفِل أَنيَر : 1  َيقوُم َبّناٌء ِبَتْزليِج حاِئٍط في َمْنزِِل ٱلطِّ

• أُالِحُظ ٱلّصورََة َوأُكِْمُل : 
أَُعدُّ َوأَكْتُُب َعَدَد  ٱلزَّلّيجاِت ٱلَّتي أَلَْصَقها ٱلْبَّناُء : ......................................................................... أ. 

ال نََعم  َهْل تَمَّ تَزْليُج ٱلْحائِِط ِبكاِملِِه ؟  ب. 
كَْم َسيُضيُف ِمْن زَلّيَجٍة ِإلِنْهاِء ٱلتَّزْليِج ؟ ......................................................................................... ج. 

أَكْتُُب َوأَُسّمي َعَدَد ٱلزَّلّيجاِت ٱلّالزَِمِة لَتَزْليِج ٱلْحائِِط :  د. 
.............. +  .............. =  ..............  

أَنيُر

َهِل ٱْنَتهى 
َتْزليُج ٱْلحاِئِط ؟

ُل  اَْلَعَدُد 100 أَوَّ
َعَدٍد ِمْن َثالَثِة 
أَرْقاٍم ؛ اَْلَعَدُد 
100 ُهَو 10 

َعَشراٍت.

ال ُيْمِكُن ِكتاَبُة 
اَْلَعَدِد 100 في 
َجْدَوِل ٱْلَعدِّ ِمْن 

َعموَدْيِن.

بناء وترييض الحـصـة  األولـى (تـابـع)

 أهداف أنشطة التعلم 
ميثل العدد مئة ويكتبه باألرقام وبالحروف.• 
يتعرف القيمة املكانية لألرقام املكونة للعدد 100.• 
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تدبـيـر األنشطـة

تنجز األنشطة 2 و 3 و 4 و 5 املخصصة لهذه الحصة بشكل فردي 
ثم جامعي، ويحرص األستاذ/األستاذة عىل التأكد من قدرة املتعلم 
أو املتعلمة عىل كتابة العدد 100 وتفكيكه بطرق مختلفة وخاصة 

عرش عرشات وكتابته الجمعية ومبادلة 10 قضبان بصفيحة.

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : تنجز األنشطة 6 و 7 و 8 و 9 املخصصة لهذه 
الحصة بشكل فردي ثم جامعي.

ويدون  املتعلمني/املتعلامت  إنجازات  األستاذ/األستاذة  يتابع 
األخطاء املرتكبة لعرضها ومناقشتها وتصحيحها جامعيا.

بالكراسة  الواردة  أتذكر »   » فقرة  املتعلمون/املتعلامت  يقرأ   -
باألرقام  مئة  العدد  كتابة  كيفية  عىل  الرتكيز  مع  فردي  بشكل 

وبالحروف.

التمرن (55 دقيقة) الحـصـة  الثـانيـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
بعد  مبارشة  يأيت  الذي  العدد  بطاقة  املتعلم/املتعلمة  يعرض 

العدد 7. 

التمرن (55 دقيقة) الحـصـة  الثـالثـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
بعد  مبارشة  يأيت  الذي  العدد  بطاقة  املتعلم/املتعلمة  يعرض 

العدد 9. 

 أهداف أنشطة التعلم 
 يكمل عددا إىل 100.• 
 يفكك العدد 100.• 
يعرب عن العدد 100 بكتابة جمعية.• 
يبادل 10 قضبان بصفيحة.• 

 أهداف أنشطة التعلم 
يحسب مجموعا يساوي 100.• 
يعدُّ بالعرشات إىل املئة تزايديا وتناقصيا.• 
يفكك املئة إىل عرشات (تكملة عرشات إىل مئات).• 
يبادل 10 قضبان بصفيحة.• 

ُن أََتـَمـرَّ
2ُ  أُالِحُظ َوأُكِْمُل :

ُن أََتـَمـرَّ

َقِط :3  أُالِحُظ َوأُكِْمُل : 4  أَْكُتُب ٱْلَعَدَد ٱْلُمناِسَب َمكاَن ٱلنُّ

ُن ٱْلِبطاَقَة ٱلَّتي ُتساوي 100 : 5  ُألَوِّ

ِمئاٌت
centaines (c)

َعَشراٌت
dizaines (d)

َوَحداٌت
unités (u)

1 0 0
ِمئٌَة

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = .......

50 ...... ......+ =

30...... ......+ =

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

..... + 30

60 + 40
99 + .....

100

..... + .....
90 + .....

99 100........+ =

(70 + 30)

(90 + 10)

(99 + 1)

(90 + 9)

10 َعَشراٍت

7  أُالِحُظ َوأُكِْمُل :

6  ُأالِحُظ ٱلنُّقوَد َوأَْحُسُب ٱْلَمْبَلَغ :  

اَْلَمْبَلُغ ُهَو : ..................  

ـُر أََتـَذكَّ

ُن أََتـَمـرَّ

• اَْلِمَئـُة (م) 
cent (c) ِهَي : 

•  اَْلَعَدُد 100 (ِمَئٌة) لَُه 3 أَرْقاٍم : 
رَْقُم ٱْلَوَحداِت (u) ِصْفٌر (0)  ؛  رَْقُم ٱْلَعَشراِت (d) ِصْفٌر (0)  ؛  رَْقُم ٱْلِمئاِت (c) واِحٌد (1).

100 80 + ...........

.......... 60 + 40

100 .......... + 10

.......... 70 + 30

100 50 + ...........

ُن ٱلنُّقوَد ٱلّالزَِمَة لِِشراِء ٱلِْمْحَسبَِة :8  أُالِحُظ َوأُكِْمُل : 9  أُالِحُظ َوأُلَوِّ

(c) م (d) ع (u) و
1 0 0

...........90......................60...........40...........2010

10...........30...........50...........70...........90100

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

10 َعَشراٍت (ع) 

10 dizaines (d)

ِمَئٌة واِحَدٌة (م) 
1 centaine (c)

أَْوأَْو1 + 99
َجْدَوُل ٱْلَعدِّ
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 أهداف أنشطة التعلم 
 يبادل الورقة النقدية 100 درهم بقطع أول • 

أوراق نقدية أو هام معاً.
 يعرب عن عدد من العرشات بكتابة رقمية.• 
يحسب مجموع عددين يساوي 10 أو 100.• 

تدبـيـر األنشطـة

  صيغة العمل : يتم توزيع املتعلمني/املتعلامت إىل مجموعات حسب الحاجة املرصودة يف الحصة الرابعة، وتقدم لكل مجموعة مناذج 
من األنشطة متكن من تجاوز تلك الصعوبات،

رصيد  إغناء  إغفال  دون  واملتعلامت  املتعلمني  بعض  تواجه  التي  املحتملة  والصعوبات  األخطاء  معالجة  هي  الحصة  هذه  من  الغاية 
املجموعة املتحكمة.

وتعترب أنشطة هذه الحصة مبثابة مناذج يجب تنويعها وتغيريها وفقا ملالحظات األستاذ/األستاذة وما دونه سابقا من أخطاء وصعوبات 
وذلك من خالل تغيري قيمة بعض املتغريات الديدكتيكية.

 أهداف أنشطة التعلم 
 يحسب مجموعا يساوي 100.• 
 يعدُّ بالعرشات إىل املئة تزايديا وتناقصيا.• 
يفكك املئة إىل عرشات (تكملة عرشات إىل مئة).• 
يبادل القضبان بصفيحة.• 

تدبـيـر األنشطـة

تنجز األنشطة 10 و 11 و 12 بشكل فردي حيث يحرص األستاذ/األستاذة عىل تدوين أخطاء كل متعلم أو متعلمة وتصنيفها وصوال 
لتفييئ املتعلمني/املتعلامت إىل مجموعات حسب حاجات الدعم لتجاوز األخطاء والصعوبات التي تم رصدها.

أمثلة عن الصعوبات :
1)  املرور من أعداد من رقمني إىل عدد من ثالثة أرقام : 1 + 99 = 100

2) أخطاء يف كتابة العدد مئة باألرقام أو بالحروف.
3) العد تزايديا أو تناقصيا بالعرشات إىل 100. 

udc
معو
001

4) جدول نظمة العد : 

التقويم (55 دقيقة) الحـصـة  الرابعـة 

دعم وإغناء (55 دقيقة) الحـصـة  الخامسة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
بعد  مبارشة  يأيت  الذي  العدد  بطاقة  املتعلم/املتعلمة  يعرض 

العدد 4.

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 2 من الدليل 

(الصفحة 78).

12  ُأالِحُظ َوُأْكِمُل :

ُن ِبٱْألَْحَمِر ِبطاقاِت ٱْلَعَدِد 100 : 11  ُأْكـِمـُل :10  ُألَوِّ

...............................................................302010

..................604020 ..................6080100

50 + 50

100

99 + 1

010 001

ِمـئَـٌة
80 + .....

50 + .....90 + 10

30 + .....

..... + 40

100

70 + .....

َ ْ ُ

ُم تَـَعـلُّـماتي أَُقـوِّ

ـُم ُمـكْـَتـَسـباتي أَُدعِّ
ُن ٱلنُّقوَد ٱلَّتي ُأباِدُلها ِبٱْلَورََقِة ٱْلمالِيَِّة : 13  ُألَوِّ

15  ُأْكِمُل ِبِكتاَبِة ٱْلَعَدِد ٱْلُمناِسِب :

14  ُأالِحُظ َوأَِصُل ِبَخطٍّ َكما في ٱْلِمثاِل :
(d) 5 َعَشراٍت • 70•
(d) 3 َعَشراٍت • 40•
(d) 4 َعَشراٍت • 50•
(d) 6 َعَشراٍت • 60•

6 + 4 = ........... 60 + 40 = ........... 8 + 2 = ...........

80 + 20 = ........... 95 + ........... = 100 98 + 2 = ...........
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االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

مميزات األشكال الهندسية.• 
خصائص شكل هنديس.• 

يصف األشكال املستوية.• 
ينىشء املستطيل واملربع واملثلث قائم الزاوية • 

عىل الرتبيعات.

إنشاء املستقيم والقطعة واملثلث واملربع • 
واملستطيل والقرص.

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

بالسنة  سابق  تعلم  موضوع  الرتبيعات  عىل  وإنشاؤها  املثلث  املربع،  املستطيل،  االعتيادية :  الهندسية  األشكال  موضوع  كان  لقد 
األوىل، أما الجديد يف هذا املستوى إىل جانب كل من املستطيل واملربع فهو تعرف املتعلم أو املتعلمة املثلث قائم الزاوية ألول مرة، 
وهذا التعرف يتطلب إدراج مقاربة ملفهوم التعامد عن طريق القيام بعمل مناواليت يقوم فيه املتعلم أو املتعلمة باستخدام الشبكات 
الرتبيعية من خالل مالحظة توازي أو تعامد خطوطها (املستقيامت العمودية واألفقية)، وأن األضالع املتتابعة يف املربع أو املستطيل 
كلها متعامدة، مع اإلشارة إىل أن الكوس التقليدي « L’équerre traditionnelle » ومفهوم الزاوية القامئة قد ُخصص لها درس خاص 

لوحدها يف هذا املستوى.

السابقة من جهة  إن إعادة تناول موضوع هذا الدرس من جديد يرمي باألساس إىل تثبيت وإغناء مكتسبات املتعلم أو املتعلمة 
واستثامرها من جهة أخرى يف تعرف الزاوية القامئة وعىل وصف هذه األشكال وتعرف بعض خصائصها من حيث عدد األضالع، عدد 
الرؤوس، عدد الزوايا القامئة، وباستخدام املسطرة فقط يجب أن ينشئ املتعلم أو املتعلمة تلك األشكال عىل شبكات نقطية ثم عىل 
شبكات تربيعية (ورقة دفرت)، ألن مثل هذه الشبكات يسمح بتجاوز العديد من الصعوبات املرتبطة بتقديم مفهوم املثلث قائم الزاوية 

دون اللجوء إىل استخدام أية أداة هندسية ما عدا مسطرة املتعلم أو املتعلمة وكذا القالب الورقي للزاوية القامئة.

صفحات التقطيع بالكراسة، مربع، مستطيل، مثلث قائم الزاوية (من الورق املقوى)، شبكات تربيعية، أقالم، الوسائل التعليمية
مقص، مسطرة.

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : جامعي، فردي وتصحيح فردي عىل الكراسة.

- يقدم األستاذ/األستاذة للمتعلمني واملتعلامت مناذج للمستطيل واملربع واملثلث من الورق املقوى، ويطلب منهم تسمية كل واحد منها 
مع تحديد عدد األضالع وعدد الرؤوس وهذا األمر ال يطرح إشكالية لكون تلك األشكال كانت موضوع تعلم سابق يف السنة األوىل.

نشاط مناواليت (55 دقيقة) الحـصـة  األولـى 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعرض األستاذ/األستاذة بطاقة العدد 4 ويعرض املتعلم/املتعلمة تفكيكا 

له بواسطة بطاقتي عددين، بدون استخدام البطاقة 0 (مثال : 1 و 3).

األسبوع 4
إنشاء أشكال هندسية (1)3

Construc on de figures géométriques (1) 

الوحدة 1
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التمرن (55 دقيقة) الحـصـة  الثـانيـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعرض األستاذ/األستاذة بطاقة العدد 7 ويعرض املتعلم/املتعلمة 
تفكيكا له بواسطة بطاقتي عددين، بدون استخدام البطاقتني 0 

و 7 (مثال : 3 و 4).

 أهداف أنشطة التعلم 
 يحدد املثلث قائم الزاوية واملربع واملستطيل من بني أشكال • 

هندسية مرسومة.
 يكمل إنشاء مثلث قائم الزاوية ومربع ومستطيل عىل شبكة • 

تربيعية.
 يستخدم املسطرة إلنشاء مثلث قائم الزاوية ومربع ومستطيل • 

عىل شبكة نقطية مبعرفة رؤوس كل منها.

بناء وترييض الحـصـة  األولـى (تابع) 

 أهداف أنشطة التعلم 
 يتعرف ويسمي املثلث قائم الزاوية واملربع واملستطيل.• 
يوظف الشبكة الرتبيعية (املستقيامت العمودية واألفقية، • 

املتعامدة واملتوازية) لتعرف املربع، املستطيل واملثلث قائم الزاوية.
ينشئ األشكال عىل تربيعات.• 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : جامعي، فردي وتصحيح فردي عىل الكراسة.

 النشاط (1) :

يطلب األستاذ/األستاذة من املتعلمني واملتعلامت مالحظة الصورة 
التي تتضمن عدة أشكال هندسية مختلفة وتحديد :

- أرقام األشكال التي بها ثالثة أضالع وزاوية قامئة (15، 17، 19، 23، 8، 
2، 1) ويسميها (املثلثات قامئة الزاوية).

- أرقام األشكال التي لها أربعة أضالع متساوية ويسميها (مع مالحظة أن لها أربع زوايا قامئة (املربعات).

- أرقام املستطيالت (7، 14، 20، 22) مع مطالبة املتعلمني واملتعلامت بوصفها وذكر خصائصها (4 أضالع، 4 رؤوس، 4 زوايا قامئة).

 24 و   13 و   11 رقم  واألشكال  كمثلثات   18  ،16  ،6 رقم  األشكال  اعتبار  عدم  إىل  واملتعلامت  املتعلمني  انتباه  إثارة  يجب  ملحوظة : 
كمستطيالت.

 النشاط (2) : يعيد املتعلم/املتعلمة رسم الشكل (1) انطالقا من النقطة الحمراء، ثم يلون املثلث باألحمر.

 النشاط (3) : للتحقق من عدد الرؤوس وأطوال األضالع يف كل شكل من األشكال املرسومة يستخدم املتعلم/املتعلمة الشبكة الرتبيعية 
واملسطرة املدرجة حيث يتوصل إىل أن :

- للمثلث قائم الزاوية 3 أضالع وضلعان متعامدان و 3 رؤوس.

- للمربع 4 أضالع لها نفس الطول واألضالع املتتالة متعامدة و 4 رؤوس.

- للمستطيل 4 أضالع ليس لها نفس الطول و 4 زوايا قامئة.

ْكِل  5  أُكِْمُل َرْسَم ٱلشَّ
َوأَكْتُُب ٱْسَمُه :

ُن ٱلُْمْستَطيَل ِبٱْألَْزَرِق َوٱلُْمَربََّع ِبٱْألَْحَمِر َو ٱلُْمثَلََّث ِبٱْألَْخَضِر : 4ُ  أُعيُد رَْسَم ٱْألَْشَكاِل َوأُلَوِّ
ُن أََتـَمـرَّ

ٱلُْمثَلَِّث قائِِم ٱلزّاِويَِة6  أُكِْمُل َرْسَم : ٱلُْمْستَطيِل ٱلُْمَربَّعِ
............................ ............................ ............................

3  أَِصُف ٱْألَْشكاَل َوأَْكُتُب ٱْسَمها :

1  أالِحُظ ٱْألَْشكاَل ٱلَْمرْسوَمَة َوأَكْتُُب أَرْقاَم ٱْألَْشكاِل ٱلَّتي لَها :

 ثَالثَُة أَْضالٍع :
.................................................
اِْسُمها : ..................................

 أَْربََعُة أَْضالٍع ُمتَساِويٍَة :
.................................................
اِْسُمها : ..................................
 أَرْقاُم ٱلُْمْستَطيالِت ِهَي :
.................................................

أَكْـَتـِشـُف

َعَدُد ٱْألَْضالِع : ...........

َعَدُد ٱلرُّؤوِس : ..........

َعَدُد ٱْألَقْطاِر : ...........
َعَدُد ٱلُْمثَلَّثاِت داِخَل 
ٱلُْمَربَّعِ ُهَو : .............

َعَدُد ٱْألَْضالِع : ...........

َعَدُد ٱلرُّؤوِس : ..........
َعَدُد ٱْألَْضالِع : ...........
َعَدُد ٱلرُّؤوِس : ..........

َقَط  ُد ٱلنُّ أَُحدِّ
َة َقْبَل  ٱْلُمِهمَّ
ٱلرَّْسِم َعلى 

َبَكِة. ٱلشَّ

ِكَبُر أَْو ِصَغُر 
ْكِل ال ُيَغيُِّر  ٱلشَّ

ِمْن َطبيَعِتِه.

1

2

3

5

4

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

 ،  1 ْكِل  2  أُعيُد رَْسَم ٱلشَّ
ُن ٱْلُمَثلََّث  ُثمَّ ُألَوِّ

(le triangle) ِبٱْألَْحَمِر :

1 ْكُل  اَلشَّ

1

2

11

13
12

21

22

23

9

10

14
15

17
18

19

20

16

3
4

5
6 7

8

24
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي والتصحيح جامعي عىل السبورة وفردي عىل الكراسة.

 النشاط (4) : يعيد املتعلم/املتعلمة رسم األشكال األربعة، ثم يلون املستطيل باألزرق واملربع األحمر واملثلث باألصفر.

 النشاط (5) : يكمل املتعلم/املتعلمة رسم األشكال املحددة برؤوسها.

يستخدم املتعلم/املتعلمة املسطرة إليصال الرؤوس لكل من املربع واملستطيل واملثلث قائم الزاوية ويسميها، بالنسبة إلنشاء املثلث قائم 
الزاوية عىل الرتبيعات فاملتعلم/املتعلمة ال يحتاج لقالب الزاوية القامئة وكذلك الشأن بالنسبة للمربع واملستطيل لكون الخطوط األفقية 

والعمودية للشبكات الرتبيعية متعامدة فيام بينها. 

 النشاط (6) : يكمل املتعلم/املتعلمة رسم األشكال وفق مسمياتها.

قد ال مييز املتعلم/املتعلمة يف هذا النشاط بني املربع واملستطيل أثناء عملية اإلنشاء عىل الشبكة النقطية وذلك لعدم تحديد طول الضلع 
الثاين للمستطيل والذي ال ميكن أن يكون بقدر 5 تربيعات (ألن ذلك سيمثل رسم مربع) لذلك فإن الرسم يكون بأكرث أو بأقل من 5 تربيعات.

بالنسبة إلنشاء املثلث قائم الزاوية عىل الشبكة النقطية فهناك عدة حلول ممكنة.

تدبـيـر األنشطـة

 النشاط (7) :

يتعرف املتعلم/املتعلمة الشكل ويكتب اسمه ثم يعيد 
رسمه عىل نفس الشبكة.

تربيعات  بتعداد  املتعلم/املتعلمة  يقوم  األشكال  - إلنشاء هذه 
ثم  األصيل  الشكل  أسفل  رؤوسه  وتحديد  شكل  كل  أضالع 
باستخدام املسطرة يصل هذه الرؤوس ببعضها البعض للحصول 

عىل شكل مطابق للشكل األول.

 النشاط (8) :

يصل املتعلم/املتعلمة الرؤوس امللونة بنفس اللون بعضها ببعض للحصول عىل مربع ومستطيل ومثلث قائم الزاوية.

 النشاط (9) :

يحدد املتعلم/املتعلمة عدد رؤوس وأضالع املربع واملستطيل واملثلث قائم الزاوية وتتجىل صعوبات هذا النشاط يف مدى قدرته عىل كتابة 
املعطيات يف الجدول، إضافة الستيعابه ملفهوم الضلع والرأس لكل شكل. 

بعد االنتهاء من أنشطة حصة التمرن يجب أن يصل مع املتعلمني واملتعلامت إىل خالصة ألهم التعلامت األساسية لهذه الدرس والتي 
يجب أال تختلف عن فقرة « أتذكر » املدونة يف الكراسة. ثم يقرأ املتعلمون/املتعلامت فقرة « أتذكر » والتي تعترب ملخصا ملضمون الدرس.

التمرن (55 دقيقة) الحـصـة  الثـالثـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعرض األستاذ/األستاذة بطاقة العدد 8 ويعرض 

املتعلم/املتعلمة تفكيكا له بواسطة بطاقتي عددين، 
بدون استخدام البطاقات 1 و 7 و 0 (مثال : 3 و 5).

 أهداف أنشطة التعلم 
يتعرف أسامء أشكال هندسية ويكتبها وينقلها.• 
يرسم أشكاال هندسية ويسميها.• 
يتعرف عدد رؤوس وعدد أضالع أشكال هندسية.• 

ـُر أََتـَذكَّ

8  أَِصل ٱلرُّؤوَس 
نََة ِبٱللَّْوِن نَْفِسِه  ٱلُْملَوَّ
ْكِل : َوأَكْتُُب ٱْسَم ٱلشَّ

7  أََتَعرَُّف َوأَْكُتُب ٱْسَم ُكلَّ َشْكٍل، ُثّم أَْنُقُلُه :  
ُن أََتـَمـرَّ

9  ُأالِحُظ ٱْألَْشكاَل َوأَْمَألُ ٱْلَجْدَوَل :
............................ ........................................................

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

ؤوِس َعَدُد ٱلرُّ َعَدُد ٱْألَْضالِع ْكِل اِْسُم ٱلشَّ
....................... ....................... ....................... a

....................... ....................... ....................... b

....................... ....................... ....................... c

(3 côtés) 3 أَْضالٍع
(triangle rectangle)

(4 côtés) 4 أَْضالٍع
(rectangle)

(sommet) رَأٌْس

4 أَْضالٍع ُمتَساِويٍَة 
(carré) (4 côtés égaux)

ُمَربٌَّعُمْستَطيٌل

b
a

c

ُمثَلٌَّث 
قائُِم ٱلزّاِويَِة
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي ثم تصحيح جامعي وفردي عىل الكراسة.

 النشاط (10) : 

يكمل املتعلم/املتعلمة رسم األشكال وفق مسمياتها.

تتجىل صعوبات هذا النشاط يف كون إكامل رسم الشكل املطلوب يعتمد عىل الضلعني املرسومني يف كل شكل،مام يجعل املتعلم/املتعلمة 
ال مييز بني املربع واملستطيل واملثلث قائم الزاوية أثناء عملية اإلنشاء،إذ سيكون أمامه ثالث حاالت متشابهة تحتم عليه الرتكيز واالنتباه 

لرسم الشكل يف مكانه املناسب.

 النشاط (11) : 

يتعني عىل املتعلم/املتعلمة يف هذا النشاط رضورة استحضار بعض مميزات املربع واملستطيل، يك يستطيع إنشاءهام عىل الشبكة 
النقطية مثال : أضالع املربع متساوية، ضلعا املستطيل أحدهام أطول من الثاين، وبالنسبة للمثلث قائم الزاوية يرسم الضلع الثاين للزاوية 

القامئة متتبعاً الخط العمودي للشبكة النقطية ثم يصل الرأسني بخط باستعامل املسطرة.

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي وتصحيح جامعي عىل السبورة وفردي عل الكراسة.

 النشاط (12) :

بتحديد عدد  الجدول  الزاوية، ثم ميأل  قائم  املستطيل واملربع واملثلث  الرتبيعية ويكمل رسم كل من  الشبكة  املتعلم/املتعلمة  يالحظ 
الرؤوس واألضالع لكل شكل.

 النشاط (13) :

يالحظ املتعلم/املتعلمة األشكال ويسميها ويذكر خصائصها ومميزاتها.

التمرن (55 دقيقة) الحـصـة  الخامسة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 3 من الدليل (الصفحة 78).

 أهداف أنشطة التعلم 
ينشئ مستطيال مبعرفة ضلع ورأس. • 
ينشئ مربعا مبعرفة ضلع.• 
 ينشئ مثلثا قائم الزاوية مبعرفة ضلع ورأس ويحدد عدد • 

رؤوس وأضالع وعدد الزوايا القامئة لكل من املربع واملستطيل 
واملثلث قائم الزاوية.

التقويم (55 دقيقة) الحـصـة  الرابعـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعرض األستاذ/األستاذة بطاقة العدد 6 ويعرض املتعلم/

املتعلمة تفكيكا له بواسطة بطاقتي عددين، بدون استخدام 
البطاقات 1 و 2 و 0 (حل وحيد : 3 + 3).

 أهداف أنشطة التعلم 
 يكمل إنشاء املربع واملستطيل واملثلث قائم الزاوية عىل • 

شبكة تربيعية ونقطية.

11  ُأالِحُظ َوُأْكِمُل 
رَْسَم ٱْألَْشكاِل :

10  ُأْكِمُل رَْسَم ٱْلُمَربَِّع 
َوٱْلُمَثلَِّث قاِئِم ٱلّزاِوَيِة 

َوٱْلُمْسَتطيِل :

اَلُْمثَلَُّث قائُِم ٱلزّاِويَِة اَلُْمَربَُّعاَلُْمْستَطيُل

ُمَربٌَّع
ُمْستَطيٌل

ُ

ُم تَـَعـلُّـماتي أَُقـوِّ

ٱلزّاِويَِة
ُمثَلٌَّث قائُِم 

ـُم ُمـكْـَتـَسـباتي أَُدعِّ
ْكِل، ُثمَّ أَْمَألُ ٱْلَجْدَوَل : 12  ُأَكِمُل رَْسَم ٱلشَّ

اَلُْمثَلَُّث اَلُْمَربَُّع اَلُْمْستَطيُل
............ ............ ................... ؤوِس َعَدُد ٱلرُّ
............ ............ ................... َعَدُد ٱْألَْضالِع

............ ............ ...................
َعَدُد ٱلزَّوايا

ٱلْقامِئَِة

ُن ٱلّزاِوَيَة ٱْلقاِئَمَة ِبٱْألَْحَمِر : َقِط ٱْسَم ُكلِّ َشْكٍل َوُألَوِّ 13  أَْكُتُب َمكان ٱلنُّ

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

ُمْستَطيٌل

ُمثَلٌَّث ُمَربٌَّع
قائُِم ٱلزّاِويَِة
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االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

األعداد من 0 إىل 99 • 
كتابة وتسمية ومتثيال 

ومقارنة وترتيبا.

العدد مئة. • 

الجمع والكتابات • 
الجمعية.

يسمي األعداد من 101 إىل 999 ويكتبها ؛• 

ميثل األعداد من 101 إىل 999 ؛• 

يفكك أعدادا من ثالثة أرقام (مئات، عرشات، وحدات) مثال : 475 = 400 + 70 + 5 ؛ • 

يقرأ أعدادا طبيعية حتى 999 ويكتبها باألرقام وبالحروف ؛• 

 يقرأ املئة ومضاعفاتها ويكتبها حتى العدد 900 ؛• 

ينمي فهام أوليا لنظمة العدِّ العرشي والقيمة املكانية حتى العدد 999 ؛• 

يقرأ عددا من وحدات وعرشات ومئات يف صورتيه اللفظية والرمزية ؛• 

يكتب عددا من وحدات وعرشات ومئات يف صورتيه اللفظية والرمزية ؛ • 

مييز بني عدد الوحدات والعرشات واملئات وأرقامها يف عدد معلوم ؛ • 

 يعد بالعرشات وباملئات، تناقصيا وتزايديا انطالقا من عدد معلوم ؛ • 

يعد تزايديا أو تناقصيا مبضاعفات العدد 100 والعدد 10، ابتداء من عدد معلوم من ثالثة أرقام.• 

مقارنة األعداد من 0 • 
إىل 999 وترتيبها.

عمليات الجمع • 
والطرح والرضب.

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

سبق للمتعلم/املتعلمة أن تعرف عىل األعداد من 0 إىل 99 ثم العدد 100 كأول عدد من 3 أرقام باستعامل جدول العد من 3 رتب 
للمتعلم/املتعلمة وضعية-مسألة تدفعه إىل  التطرق لألعداد من 101 إىل 999. وألجل ذلك تقدم  الدرس سيتم  ألول مرة، ويف هذا 
االنتقال من جدول العد برتبتني إىل جدول العد بـ 3 رتب وتوظيفه لهذا الجدول لكتابة أعداد مختلفة من 3 أرقام. ويف خطوة أوىل 
سيقوم املتعلم/املتعلمة بالتجميع باملئات والعرشات والوحدات للحصول عىل أعداد أكرب من 100 ويتم التعبري عنها بكتابة اعتيادية 
رقمية وكتابة مفككة إىل مئات وعرشات ووحدات، إضافة إىل استخدام القضبان والصفائح واملحساب ذي السيقان باعتبارهام وسائل 
لتمثيل األعداد، وإن استخدام هذه الوسائل يف الرشوح يجب أن يصاحب إرساء بنية مفهوم العدد وفهم قواعد كتابته يف نظمة العدِّ 
العرشي. ولإلشارة فإن املتعلم/املتعلمة يف بداية تعلمه لألعداد من ثالثة أرقام تظهر لديه صعوبات وأخطاء من قبيل : كتابة العدد 
بالحروف. لذا من الرضوري  الكتابة  الصورة « 153 » حيث ميكن أن يرتب األرقام وفق منطوقها يف  « مئة وخمسة وثالثون » عىل 

االهتامم مبثل هذه األخطاء وذلك بالتوضيح والرشح إلظهار رتبة الوحدات ثم رتبة العرشات فرتبة املئات.

األسبوع 5
األعداد من 101 إىل 999 4

Les nombres de 101 à 999 

الوحدة 1

نشاط مناواليت (55 دقيقة) الحـصـة  األولـى 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعرض األستاذ/األستاذة بطاقة العدد 10 ويعرض املتعلم/املتعلمة 

تفكيكا له بواسطة بطاقتي عددين، بدون استخدام البطاقة 7 
(مثال : 2 و 8).

 هدف النشاط 
 يعرب بكتابة اعتيادية لعدد ممثل بوسائل العّد.• 

أربعة أظرفة، صفائح، قضبان، مربعات، أقراص حمراء وزرقاء وخرضاء، املحساب ذو السيقان.الوسائل التعليمية

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : ينجز العمل يف أربع مجموعات.

- للمجموعة األوىل ظرف به مربعات وقضبان وصفائح متثل العدد 385.

- للمجموعة الثانية ظرف به أقراص خرضاء وأقراص حمراء متثل العدد 407.
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بناء وترييض  الـحـصـة األولـى (تـابـع)

 أهداف أنشطة التعلم 
يعرب بكتابة اعتيادية عن عدد ممثل بوسائل العد.• 
يستخدم قاعدة املبادلة بـ 100.• 
يفكك عددا من ثالثة أرقام إىل مئات وعرشات ووحدات. • 
يقرأ أعدادا طبيعية ويكتبها باألرقام والحروف.• 
يستعمل جدول العد لكتابة عدد ممثل (من ثالثة أرقام).• 

- للمجموعة الثالثة ظرف به أقراص زرقاء وأقراص خرضاء متثل 390.

- للمجموعة الرابعة ظرف به مربعات وقضبان وصفائح متثل العدد 458.

يطلب األستاذ/األستاذة من كل مجموعة أن تكتب العدد املمثل داخل الظرف عىل ورقة ويكتب عىل جانب الورقة رقم املجموعة (1) 
أو (2) ... وأن تسلمه الظرف عند انتهاء عملها بعد جمع األظرفة واألوراق يعيد األستاذ/األستاذة توزيعها من جديد حيث يعطي ما كان 
لألوىل للثانية وللثانية ما كان لألوىل، ونفس اليشء بالنسبة للمجموعتني الباقيتني، بعد جمع األوراق واألظرفة يف التوزيع الثاين والقيام مبقارنة 
ورقتي ظرف األقراص وورقتي ظرف املربعات والقضبان والصفائح بالنسبة للمجموعة (1) و (2)، ثم بالنسبة للمجموعة (3) و (4)، ميكن أن 
يكون هناك اختالف أو اتفاق فيام تعرب عنه كل من الورقتني، يف حالة وجود اختالف يستثمر كمنطلق لتعرب كل من املجموعتني عن الطريقة 

التي اتبعتها يف الوصول إىل ما يتضمنه الظرف.

إذا مل يكن اختالف تعرض كل مجموعة ما قامت به يف الحالة الثانية، أي كيف توصلت إىل العدد الذي كتب يف التوزيع الثاين، ويطلب 
من كل مجموعة انتداب عضو منها ليك يظهر للجميع العدد ممثال (كام هو يف ظرف األقراص أو يف ظرف املربعات والصفائح واألقراص)، 

ثم يكتب العدد الذي وجدته املجموعة بكتابة اعتيادية، ثم بكتابة مفككة وميثله عىل الجدول.

يسمي العدد ويكتبه بالحروف، ثم يذكر عدد املئات وعدد العرشات وعدد الوحدات يف العدد.

بالنسبة ملمثل املجموعة (2) يظهر العدد الذي كتب يف املرة الثانية 3 صفائح و 8 قضبان و 5 مربعات.

يكتب 385 ومفككة : 5 + 80 + 300 = 385 ثم ميثله عىل الجدول.

يقول ويكتب ثالمثئة وخمسة ومثانون.

يكتب 385 هو 3 مئات و 8 عرشات و5 وحدات.

385 هو 38 عرشة و 5 وحدات.

يتابع نفس العمل عىل نفس املنوال بالنسبة لألعداد األخرى.

وهكذا يتم العمل عىل األعداد 407 و 390 و 458.

يف كل كتابة تطرح أسئلة حول معنى الصفر الوارد فيها ويتم يف كل مرة الرجوع إىل العدد املمثل سواء بالصفائح، أو باألقراص، أو عند 
التمثيل عىل املحساب. 

فاتِِر : 1  طَلََب ُمديُر َمْدرََسٍة ِمْن َعلِيٍّ َوِهبََة ِحساَب َعَدِد ٱلدَّ

لَـدى ِهبَـَةلَـدى َعلِـيٍّ

أَكْـَتـِشـُف

2  أَْحُسُب َعَدَد ٱْألَظْرِفَِة ٱلَّتي ٱْشتَراها كُـتِْبيٌّ :

...............................................................................................ِبٱلُْحروِف :  .............ِبٱْألَرْقاِم :  

أُالِحُظ َوأُكِْمُل، ثُمَّ أَْمَألُ ٱلَْجْدَوَل :  
أ. َوَجَد َعلِيٌّ : .......... َدفْتَراً.  

ِمئاٍت  ...... َعَشراٍت   ...... َوَحداٍت   ......  =  .........  
......  +  ......  +  ......  =  .........  

ب. َوَجَدْت ِهبَُة : .......... ِدفْتَراً.  
ِمئاٍت  ...... َعَشراٍت   ...... َوَحداٍت   ......  =  .........  

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

ِمئاٌت َعَرشاٌت َوَحداٌت
(c) م (d) ع (u) و

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

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

اَْألَْعداُد ِمْن َثالَثِة 
أَرْقاٍم َوٱلَّتي َتْنَتهي 
ِبِصْفَرْيِن (00) ِهَي 
 ،300 ،200 ،100

 ،600 ،500 ،400

.900 ،800 ،700

اَْلَعَدُد 5 َعَرشاٍت 
َو 8 ِمئاٍت َو 9 

َوَحداٍت ُهَو 859.

ِهبَُةَعلِيٌّ
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : يوزع األستاذ/األستاذة املتعلمني واملتعلامت إىل مجموعات.

يتم خالل هذه الحصة بناء املفهوم موضوع الدرس من خالل األنشطة املقرتحة والتي تشكل وضعيات -مسائل يقدمها األستاذ/األستاذة 
كوضعية لبناء معارفهم، توصلهم إىل إيجاد حل لها عن طريق البحث والتقيص والتجريب واملناقشة بني أفراد املجموعة وحل مسائل وإنجاز 

مهام أي توصلهم إىل معرفة جديدة ويتم تدبري هذه األنشطة عىل النحو التايل :

يقدم األستاذ/األستاذة وضعية -مسألة وبعد رشح معطياتها ومساعدة املتعلمني/املتعلامت عىل فهمها وفهم ما هو مطلوب منهم، يسهر 
عىل متابعة أعامل املجموعات وحث التي توقفت أثناء تلمسها عىل متابعة أعاملها، وتقديم املساعدات ملن هم يف حاجة إىل توضيحات 

وبعد توصلهم إىل إيجاد الحل، تنيب كل مجموعة عضوا من أعضائها لتقديم الحل وإثبات صالحية ما توصلت إليه املجموعة.

يبدأ األستاذ/األستاذة بقراءة نص النشاط ويرشح املعطيات، ويوضح التعليمة، ويتيقن من فهم املتعلمني واملتعلامت للمطلوب منهم.

ويعترب تدخل األستاذ/األستاذة رضوريا لتنظيم العمل، وذلك بإتاحة فرصة ملناقشة الحلول املقرتحة، وتثمني األساليب األكرث نجاعة واألقرب 
إىل املعرفة املراد بناؤها، ويف استثامر جامعي يقدم األستاذ/األستاذة ما تم التوصل إليه يف صيغته الرياضياتية املناسبة.

بالنسبة للوضعية - المسألة (1) :

يالحظ املتعلم/املتعلمة محتوى كل صندوق عىل حدة ومييز بني العلب التي تحتوي 100 دفرت والعلب التي تحتوي 10 دفاتر إضافة إىل 
الدفاتر املنفردة، وإليجاد العدد الكيل للدفاتر بكل صندوق، يتم تجميع املئات للحصول عىل عدد صحيح من املئات ثم االنتقال لتجميع 
العرشات، ثم تعداد الوحدات للحصول عىل كتابة مفككة لعدد الدفاتر بكل صندوق مع كتابة العددين عىل جدول العد للنظمة العرشية.

يتتبع األستاذ/األستاذة عمل املجموعات ويحث املجموعة التي توقفت عىل مواصلة البحث، وبعد توصلهم إىل الحل تنيب كل مجموعة 
عضوا لتقديم الحل مع إتاحة الفرصة ملناقشة الحلول املقرتحة وتثمني األساليب األكرث نجاعة.

بالنسبة للوضعية - املسألة (2) : يتبع املتعلم/املتعلمة نفس الطريقة لحساب عدد األظرفة ويكتب العدد باألرقام وبالحروف.

ويحرص األستاذ/األستاذة عىل تتبع عمل املجموعات واالنتباه إىل مدى متكنهم من الطريقة التي تم استعاملها يف الوضعية 1 وقدرتهم 
عىل تطبيقها، كام يحرص عىل رصد الصعوبات واألخطاء املحتملة التي قد يرتكبها املتعلمون/املتعلامت يف التعامل مع األعداد من 3 أرقام 

(تسمية، قراءة وتجميعا وتفكيكا).

التمرن (55 دقيقة) الحـصـة  الثـانيـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعرض األستاذ/األستاذة بطاقة العدد 10 ويعرض املتعلم/

املتعلمة تفكيكا له بواسطة بطاقتي عددين، بدون استخدام 
البطاقة 7 (مثال : 4 و 6).

 أهداف أنشطة التعلم 
يكتب باألرقام وبالحروف عددا ممثال (من ثالثة أرقام).• 
 يكتب عددا باألرقام وبالحروف مبعرفة عدد (أو رقم) • 

وحداته وعرشاته ومئاته.
 املرور من الكتابة بالحروف إىل الكتابة باألرقام لعدد من • 

ثالثة أرقام.

ُن أََتـَمـرَّ
3  أَكْتُُب ِبٱلُْحروِف ٱلَْعَدَد ٱلُْمَمثََّل َعلى كُلِّ ِمْحساٍب :

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

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

4  أَكْتُُب ِبٱلُْحروِف ٱلَْعَدَد ٱلُْمَمثََّل :

فائِِح  7  أُالِحُظ ٱْألَْعداَد ٱلُْمَمثَّلََة ِبٱلصَّ
َوأُكِْمُل ٱلَْجْدَوَل :

5  أَْكُتُب ِبٱْألَرْقاِم ٱْلَعَدَد ٱلَّذي :
رَْقُم ِمئاِتِه 6 َورَْقُم َوَحداِتِه 9 : ....................
َعَدُد َعَشراِتِه 58 َورَْقُم َوَحداِتِه 0 : .............

6  أَْكُتُب ٱْلَعَدَد ِبٱْألَرْقاِم أَْو ِبٱلُْحروِف :
..............  = ِتْسُع ِمَئٍة َوَثالَثٌة َوأَْرَبعونَ 

387  =  ..............................................

َعَدُد 
ٱلِْمئاِت 

(c)

َعَدُد 
ٱلَْعَرشاِت 

(d)

َعَدُد 
ٱلَْوَحداِت 

(u)

اَلتَّْسِميَُة

2 .................. .................. ِمـئَـتـاِن

.................. .................. .................. ثَالثُـ..........

.................. .................. .................. ..........ـِمئَـٍة
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل فردي وتصحيح جامعي عىل السبورة ثم تصحيح فردي عىل الكراسة.

فيها  يطبق  أنشطة  خالل  من  وذلك  إليه،  التوصل  تم  ما  لنتائج  مبارشا  واستثامر  األوىل  للحصة  امتدادا  باعتبارها  الحصة  هذه  تتميز 
املتعلمون/املتعلامت وبشكل مبارش ما تعلموه، من أجل االستئناس باملعرفة الجديدة، والتمرن عىل استخدامها، مام يكسبهم آلية ترفع من 

مستوى أدائهم، وكذلك من درجة الفهم، فضال عن القدرة عىل التذكر واالسرتجاع، كلام كان املتعلم/املتعلمة يف حاجة إىل هذه املعرفة.

يقوم األستاذ/األستاذة بتتبع عمل كل متعلم/متعلمة ويوجه ويساعد من هم يف حاجة إىل ذلك، مع تدوين الصعوبات واألخطاء املرصودة، 
وذلك ملناقشتها وإبرازها وتصحيحها عند فرتة التصحيح الجامعي.

ومن بني الصعوبات واألخطاء املحتملة يف التامرين املقرتحة :

- أخطاء عند االنتقال من الكتابة الحرفية إىل الكتابة الرقمية ؛ أو العكس واملرتبطة غالبا بصعوبات لغوية وقرائية.

- خلط بني رقم وعدد العرشات ورقم وعدد املئات.

 النشاط (3) : يكتب املتعلم/املتعلمة بالحروف العدد املمثل عىل كل محساب.

 النشاط (4) : يكتب املتعلم/املتعلمة بالحروف العدد املمثل بالقضبان واملربعات.

 النشاط (5) :  يكتب املتعلم/املتعلمة باألرقام عددا ُمحددا برقم مئاته ورقم وحداته أو بعدد عرشاته وعدد وحداته.

 النشاط (6) : يكتب املتعلم/املتعلمة عددا من ثالثة أرقام باألرقام أو بالحروف.

 النشاط (7) : يكتب املتعلم/املتعلمة عددا ممثال بالصفائح يف جدول يحدد فيه عدد الوحدات وعدد العرشات وعدد املئات.

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي والتصحيح جامعي عىل السبورة ثم فرديا عىل الكراسة.

يف هذه الحصة يتم معالجة األنشطة التالية:

 النشاط (8) : يحدد املتعلم/املتعلمة عدد مئات عدد من ثالثة أرقام أو عدد عرشاته، أو عدد عرشاته ومئاته.

 النشاط (9) : يحدد املتعلم/املتعلمة عدد املئات وعدد العرشات وعدد الوحدات ألعداد من ثالثة أرقام.

 النشاط (10) : مير املتعلم/املتعلمة من كتابة عدد معلوم بعدد عرشاته إىل كتابته االعتيادية باألرقام أو العكس.

 النشاط (11) : يكتب املتعلم/املتعلمة رقم الوحدات ورقم العرشات ورقم املئات لعدد ممثل بثالث صفائح وست مربعات.

 النشاط (12) :  يلون املتعلم/املتعلمة باللون نفسه بطاقات أعداد من ثالثة أرقام مكتوبة بالحروف أو باألرقام أو عىل صورة كتابة 
جمعية أو كتابة محددة برقم الوحدات والعرشات واملئات.

التمرن (55 دقيقة) الحـصـة  الثالثـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعرض األستاذ/األستاذة بطاقة العدد 10 ويعرض املتعلم/املتعلمة 

تفكيكا له بواسطة بطاقتي عددين، بدون استخدام البطاقة 8 
(مثال : 4 و 6).

 أهداف أنشطة التعلم 
يكتب باألرقام وبالحروف عددا ممثال.• 
يكتب عددا باألرقام وبالحروف مبعرفة عدد أو رقم وحداته • 

وعرشاته ومئاته.
املرور من الكتابة الحرفية إىل الرقمية أو العكس.• 
تعرف العدد بكتابات مختلفة (جمعية، حرفية، رقمية)• 

ُن ِبٱللَّْوِن نَْفِسِه ٱلِْبطاقاِت ٱلَّتي تَْحِمُل ٱلَْعَدَد نَْفَسُه : 12  أُلَوِّ

ُن 8  ُأكِمُل :أََتـَمـرَّ  

500 ُهَو .................... ِمئاٍت

900 ُهَو .................... ِمئاٍت

3 ِمئاٍت = .................... َعَشرًَة
6 ِمئاٍت = .................... َعَشرًَة

520 ُهَو .................... َعَشرًَة

........... ُهَو 8 ِمئاٍت

9  ُأكِمُل ٱْلَجْدَوَل :

10  ُأالِحُظ َوُأكِمُل ٱْلَجْدَوَل : 
11  ُأالِحُظ َوأَْكُتُب في ٱْلَجْدَوِل ٱْلَعَدَد ٱْلُمَمثََّل :

(c) اَلِْمئاُت (d) اَلَْعَرشاُت (u) اَلَْوَحداُت
...................... ...................... ......................

138 370 506 960

َعَدُد اَلِْمئاِت .......... .......... .......... ..........

َعَدُد اَلَْعَرشاِت .......... .......... .......... ..........

َعَدُد اَلَْوَحداِت .......... .......... .......... ..........

تِْسُع َعَرشاٍت 90

َعْرشُ َعَرشاٍت ..........

ًة َخْمسوَن َعَرشَ ..........

.................................... 120

200 + 60 + 9

200 + 40 + 9
300 + 50 + 1

350

269
498

296

ثَالثُِمئٍَة َوواِحٌد َوَخْمسوَن
8 َوَحداٍت َو 9 َعَشراٍت َو 4 ِمئاٍت

ِمئَتاِن َوتِْسَعٌة َوأَْربَعوَن ِمئَتاِن َوتِْسَعٌة َوأَْربَعوَن

ثَالثُِمئَـٍة َوَخْمسوَن
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-  يذكر األستاذ/األستاذة المتعلمين/المتعلمات بما يلي :
-  كيفية تحديد عدد وحدات وعرشات ومئات عدد عىل جدول العد.
-  كيفية التعبري عن كتابة اعتيادية لعدد بكيفية مفككة أو العكس.

يقرأ املتعلمون واملتعلامت فقرة أتذكر ويكتبونها عىل دفاترهم ودفاترهن.

13  أَْكُتُب ِبٱْألَرْقاِم ٱلَْعَدَد ٱلُْمَمثََّل :

ُك ٱلَْعَدَد إِلَى ِمئاٍت  15  ُأَفكِّ
َوَعَشراٍت َوَوَحداٍت :

14  أَْمَألُ ٱْلَجْدَوَل :

16  ُأكـِمـُل :

ٱلِْمئاُت 
(c)

ٱلَْعَرشاُت 
(d)

ٱلَْوَحداُت 
(u)

.................. .................. .................. 815

.................. .................. .................. 902

349 = ............. + ............. + .............
408 = ................................................

100 + 100 + 100 + 90 = ............
100 + 100 +  10 + 30 = ............

َ ْ َ

ُم تَـَعـلُّـماتي أَُقـوِّ

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

التقويم (55 دقيقة) الحـصـة  الرابعـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعرض األستاذ/األستاذة بطاقة العدد 10 ويعرض املتعلم/

املتعلمة تفكيكا له بواسطة بطاقتي عددين، بدون 
استخدام البطاقة 0 (مثال : 2 و 8).

 أهداف أنشطة التعلم 
يكتب باألرقام وبالحروف عددا ممثال.• 
يفكك عددا إىل مئات وعرشات ووحدات (بالعكس).• 
يحدد عدد املئات والعرشات والوحدات يف عدد معلوم.• 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي وتصحيح جامعي عىل السبورة ثم فردي عىل الكراسة.

املعارف  واكتساب  التعلم  من سريورة  جزء  الحصة  أنشطة هذه  لكون  فردي.  بشكل  واملتعلم  املتعلمة  بكراسة  التقويم  أنشطة  تنجز 
الجديدة، ميكن من جهة اعتبار إنجاز أنشطتها استثامرا للتعلم، ومن جهة أخرى تقوميا تكوينيا ميّكن األستاذ/األستاذة من معرفة ما اكتسبه 
للمتعلمون واملتعلامت، وهو ما يفيد يف التهييئ املناسب للمرحلة املوالية، ويتناسب عدد أنشطة الحصة مع املدة املخصصة لها، ويتطلب 
حل هذه األنشطة تطبيقا مبارشا للمعرفة الجديدة، مام يستلزم توفر حد مقبول من هذه املعرفة الجديدة، والتي من املفرتض أن يكون 

املتعلمون/املتعلامت قد اكتسبوها يف الحصص السابقة.

به يف هذه  يقومون  ما  أن  القسم  األستاذ/األستاذة وجامعة  تعاقد رصيح مع  إطار  املتعلمون/املتعلامت ويف  يدرك  أن  الرضوري  ومن 
الحصة هو من أجل معرفة درجة ما اكتسبوه ومقدار االستفادة مام تعلموه وكذا رصد األستاذ/األستاذة للصعوبات واألخطاء التي يرتكبها 

املتعلمون/املتعلامت.

- يقرأ األستاذ/األستاذة تعليمة أو تعليامت كل نشاط ويرشحها ثم يطلب من املتعلمني/املتعلامت إنجاز النشاط بشكل فردي ؛

- يتم إنجاز األنشطة املقرتحة بالتتابع ؛

- بعد انتهاء املتعلمني/املتعلامت من إنجاز كل نشاط يتم استثامر الحلول املتوصل إليها عن طريق مناقشتها جامعيا ليتمكن املتعلمون/
املتعلامت من معرفة أخطائهم وتصحيحها ثم يتم التصحيح بشكل جامعي ثم فردي.

تتبع  املتعلمني/املتعلامت والتي رصدها خالل  تخصص مدة زمنية كافية إلنجاز كل نشاط، ويدون األستاذ/األستاذة صعوبات وأخطاء 
إنجازهم للتامرين املقرتحة، وذلك استعدادا للحصة املوالية املخصصة للدعم واإلغناء. ومن األخطاء املحتملة ما ورد بالحصتني 2 و 3.

ويتم تفييئ املتعلمني/املتعلامت إىل مجموعات عىل ضوء نتائج هذا التقويم الذي يربز صعوبات كل مجموعة وحاجتها للدعم.

 النشاط (13) : يكتب املتعلم/املتعلمة باألرقام عددا من ثالثة أرقام ممثال بثالث صفائح وقضيب وسبع مربعات.

 النشاط (14) : ميأل املتعلم/املتعلمة جدوال يحدد فيه عدد وحدات وعدد عرشات وعدد مئات عددين من ثالثة أرقام.

 النشاط (15) : يفكك املتعلم/املتعلمة عددين من ثالثة أرقام إىل مئات وعرشات ووحدات.

 النشاط (16) : يكتب املتعلم/املتعلمة عددين مكتوبني عىل صورة كتابة جمعية باملئات والعرشات كتابة رقمية اعتيادية. 

ـُر أََتـَذكَّ
 .(u) َِو 6 َوَحداٍت (d) اَْلَعَدُد 576 ُهَو : 57 َعَشرًَة •

.(u) َِو 6 َوَحداٍت (d) َو 7 َعَشراٍت (c) اَْلَعَدُد 576 ُهَو : 5 ِمئاٍت •
َنْكُتُب :  6 + 70 + 500 = 576  

c = centaine  ;  d = dizaine  ;  u = unité
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تدبـيـر األنشطـة

املتعلمني/املتعلامت من أجل مساعدتهم عىل  منها بعض  يعاين  التي  الصعوبات واألخطاء  إىل معالجة وتصفية  الحصة  أنشطة  تهدف 
متابعة تعلمهم خالل األسبوع املوايل بنجاح، كام متكن من إغناء مكتسبات املتعلمني/املتعلامت ذوي املستوى املقبول أو الجيد.

ترتبط أنشطة هذه الحصة بشكل مبارش مبوقع الدرس، وتبقى امليزة األساسية ألنشطتها هي التنوع، مراعاة للفروق الفردية، سواء عىل 
مستوى كيفية التعلم أو عىل مستوى إيقاعه، تسمح األنشطة املقرتحة مبامرسة فارقيه متكن املتعلمني/املتعلامت الذين لهم صعوبات من 
مامرسة رياضياتية توافق قدراتهم وتساعدهم عىل تنميتها، بتشجيع ودعم معريف من طرف األستاذ/األستاذة. كام تتضمن أنشطة هذه 

الحصة مجال استخدام املتعلمني/املتعلامت للمفاهيم واملعارف التي سبق لهم اكتسابها.
عليها  يكون  التي  املعرفية  للحالة  التدبري  يستجيب هذا  الحصة، حتى  أنشطة هذه  تدبري  كيفية  الصالحية يف  لألستاذ/األستاذة  وتبقى 
املتعلمني/ الحصة هو متكني  من هذه  األساس  الهدف  فإن  األستاذ/األستاذة  يختارها  التي  الطريقة  كانت  ومهام  واملتعلامت.  املتعلمون 

املتعلامت من اكتساب وتوظيف ما تم السعي إليه.
ولإلشارة فقد تحكمت يف إعداد أنشطة هذه الحصة مجموعة من الضوابط تعترب أساسية ليكتيس الدعم األسبوعي طابعا علميا هدفه 
تغلب املتعلمني/املتعلامت املتعرثين عىل الصعوبات التي تعرتضهم، مع الحرص عىل جاهزية املعرفة األساس لجميع املتعلمني/املتعلامت 

حتى ال ترتاكم التعرثات وتصبح عائقا يجعل من الصعب انخراط املتعلمني/املتعلامت يف التعلامت الالحقة.
القدرات  اكتساب  درجة  إىل  املتعلم/املتعلمة  وصول  وراء  وسعيا  التعلم  سريورة  بتصحيح  يتعلق  األمر  ألن  ونظرا  املنطلق  هذا  ومن 
واملهارات املحددة يف الدرس والتمكن منها، فإن األنشطة وتدبريها يجب أن ينسجام مع هذا التوجه، وهذا يربر اقرتاح خطة لرتتيب وبناء 
أنشطته وكيفية تدبريها يف هذا الدليل، غري أن هذا االقرتاح قد ال يعفي من تعديلها وتطويرها عن طريق بناء األستاذ/األستاذة السرتاتيجيات 
رصيحة تضمن نجاعة دعم تعلامت املتعلمني/املتعلامت، وذلك اعتامدا عىل نتائج التتبع والتقويم واللذان يعتربان جزءا من سريورة التعلم.

التفييئ الذي قام به األستاذ/األستاذة للمتعلمني واملتعلامت حسب ما تبني له خالل مرحلة التقويم من 3 مجموعات  وغالبا ما يكون 
(املتعرثون، املتوسطون، املتحكمون)، حيث يقدم لكل مجموعة التامرين املناسبة لها : التمرينان 17 و 18 للمتعرثين والتمرينان 19 و 20 
للمستوى املتوسط والتمرينان 20 و 21 للمتحكمني، وميكن لألستاذ/األستاذة اقرتاح متارين أخرى مناسبة لكل مجموعة وفق ما الحظ لديهم 

من صعوبات وأخطاء.
وتنجز كل مجموعة التامرين الخاصة بها ويتتبع األستاذ/األستاذة إنجازات متعلمي/متعلامت كل مجموعة، ويدون الصعوبات واألخطاء 
املرصودة، وبعد انتهاء جميع املتعلمني/املتعلامت من حل التامرين يتم التصحيح جامعيا فتتبني خالله الحلول واألخطاء املرتكبة ويتم التصحيح 

يف الكراسة بكيفية فردية.
وعىل األستاذ( ة) أن يدون األخطاء والصعوبات امللحة والتي ستكون موضوع معالجة بأسبوع التقويم والدعم والتوليف وكذلك خالل 

أسبوع التقويم والدعم والتوليف الخاص بنهاية األسدوس األول. 

 النشاط (17) : يفكك املتعلم/املتعلمة عددا من ثالثة أرقام إىل وحدات وعرشات ومئات.

 النشاط (18) :  يكتب املتعلم/املتعلمة باألرقام ثالثة أعداد من ثالثة أرقام مبعرفة عدد مئاتها وعدد عرشاتها وعدد وحداتها أو عدد مئاتها 
وعدد وحداتها أو عدد مئاتها وعدد عرشاتها.

 النشاط (19) :  يلون املتعلم/املتعلمة ويصل بخط بطاقة تحمل عددا مكتوباً باألرقام وبطاقة العدد نفسه مكتوباً بالحروف أو محدداً 
بعدد عرشاته أو مئاته أو وحداته.

 النشاط (20) : يكتب املتعلم/املتعلمة باألرقام عددين أحدهام محدد برقم وحداته وعدد عرشاته، واآلخر محدد بعدد مئاته ورقم وحداته.

 النشاط (21) : يكتب املتعلم/املتعلمة أربعة أعداد مكونة من ثالثة أرقام باستخدام األرقام 6 و 0 و 5.

ـُم ُمـكْـَتـَسـباتي أَُدعِّ
ُك ٱْلَعَدَد 429 إِلَى َوَحداٍت  17  ُأَفكِّ

َوَعَشراٍت َوِمئاٍت :
429 = ............. + ............. + .............

20  أَْكُتُب ِبٱْألَرْقاِم ٱْلَعَدَد ٱلَّذي :
رَْقُم َوَحداِتِه 7 َوَعَدُد َعَشراِتِه 45 :

.................
َعَدُد ِمئاِتِه 3 َورَْقُم َوَحداِتِه 8 : 

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

21  أَْكُتُب أَْرَبَعَة أَْعداٍد ُمَكَوَنٍة ِمْن 3 أَرْقاٍم 
ِبٱْسِتْخداِم ٱْألَرْقاِم : 6 ، 0 ، 5 :

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

18  أَْكُتُب ِبٱْألَرْقاِم ٱْألَْعداَد : 
............. 7 ِمئاٍت َو 5 َعَشراٍت َو 3 َوَحداٍت : 
............. 5 ِمئاٍت َو 8 َوَحداٍت : 
............. 9 ِمئاٍت َو 9 َعَشراٍت : 

ُن َوأَِصُل ِبَخطٍّ كَما في ٱلِْمثاِل : 19  أُلَوِّ

600 + 40 + 7

300

648

503 53

َخْمُس ِمئٍَة َوثَالثٌَة

رَقُْم َعَشراتِِه 4 َورَقُْم ِمئاتِِه 6 َورَقُْم َوَحداتِِه 7

30 َعْشراٍت

64 َعْشراٍت َو 8 َوَحداٍت

308

ثَالثُِمئٍَة َوثَمانِيٌَة

الدعم واإلغناء (55 دقيقة) الحـصـة  الخامسة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 4 من الدليل (الصفحة 79).

 أهداف أنشطة التعلم 
يفكك عددا إىل وحدات وعرشات ومئات.• 
يكتب باألرقام عددا مفككا إىل مئات وعرشات ووحدات.• 
 يتعرف عددا مبختلف كتاباته (جمعية، بالحروف مفككا إىل • 

وحدات وعرشات ومئات).
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الوحدة 1الشبكة الفردية لتقويم التعلامت (1)األسبوع 5

Grille individuelle de l’évaluation des apprentissages (1)

نـتـائـج الـتـقـويـم
يـجـب أن يـكـون الـمـتـعـلـم/الـمـتـعـلـمـة قـادرا علـى : الـمكونـات

– + + +
تعرف األعداد من 0 إىل 99 ثم العدد 100 ثم األعداد من 101 

إىل 999 قراءة وكتابة ومتثيال.

األعـداد والـعـمـلـيـات
تعرف نظمة العدِّ العرشي (الوحدات والعرشات واملئات) وتعرف 

مضاعفات العدد 10 ومضاعفات 100.

التمييز بني عدد الوحدات والعرشات واملئات وأرقامها. والعدُّ 
بالعرشات وباملئات تزايديا وتناقصيا انطالقا من عدد معني.

تعرف املستقيم والقطعة املستقيمة وتوظيفهام يف إنشاء أشكال 
هندسية (املثلث قائم الزاوية، املربع واملستطيل).

الـهـنـدسـة

هذا املكون غري وارد يف هذه الوحدة. الـقــيــاس

هذا املكون غري وارد يف هذه الوحدة.
تـنـظـيـم ومـعـالـجـة 

الـبـيـانـات

–  غري مكتسب. +  يف طريق االكتساب.     + +  مكتسب.    

الــدروس :

الــدرس 1 : األعـداد مـن 0 إلـى 99• 
الــدرس 2 : الـعـدد 100• 
الــدرس 3 : إنـشـاء أشـكـال هـنـدسـيـة (1)• 
الــدرس 4 : األعــداد مـن 101 إلـى 999• 
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الوحدة 1تقويم التعلامت ودعمها وتوليفها (1)األسبوع 6

Evalua on, sou en et synthèse des appren ssages (1)

 الدروس الـمعنية :
الدرس 1 : األعداد من 0 إىل 99• 
الدرس 2 : العدد 100• 
الدرس 3 : إنشاء أشكال هندسية (1)• 
الدرس 4 : األعداد من 101 إىل 999• 

 األهـــداف
يتعرف األعداد من 0 إىل 99 ثم العدد 100 ثم األعداد من 101 إىل 999 قراءة وكتابة ومتثيال.• 
يتعرف نظمة العّد العرشي (الوحدات والعرشات واملئات).• 
مييز بني عدد الوحدات والعرشات واملئات وأرقامها. ويعّد بالعرشات وباملئات تزايديا • 

وتناقصيا انطالقا من عدد معني.
يتعرف وينشئ أشكاال هندسية (املثلث القائم، املربع واملستطيل) عىل الرتبيعات.• 

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

يعالج أسبوع التقويم والدعم والتوليف (1) املفاهيم الرياضياتية التي سبق التطرق إليها يف الدروس األربعة السابقة، ويتعلق األمر أساسا بـ :

- األعداد من 0 إىل 999 : قراءة ومتثيال وكتابة رقمية وحرفية، مع الرتكيز عىل العدد 100 واألعداد من 101 إىل 999 باعتبارها تقدم 
ألول مرة.

- األشكال الهندسية األساسية (املربع، املستطيل واملثلث قائم الزاوية) عىل الرتبيعات.
ويجب االنتباه إىل الصعوبات واالخطاء املرتبطة باملفاهيم املعالجة يف دروس هذه الوحدة.

ومن الصعوبات واألخطاء والشائعة واملحتملة نذكر :
التصور  أو  الكمي  (التصور  املفهومية  جوانبها  يف  باألعداد  املرتبطة  واالبستمولوجية  الديدكتيكية  والعوائق  واألخطاء  الصعوبات   -

الرتتيبي) والرمزية (كتابتها يف نظمة العدِّ العرشي، كتابتها الرقمية واملختلطة، قيمة األرقام حسب رتبتها يف جدول العد...)
- بالنسبة للعدد 100 خاصة، املرور إىل عدد من ثالثة أرقام رقم وحداته 0 ورقم عرشاته 0 مع عدم إمكانية استعامل جدول العد من 

رتبتني ورضورة إقامة رتبة ثالثة عليه.
- املئة هو 1 + 99 وهو 10 عرشات وميكن أن يعترب بنفسه وحدة جديدة (صفيحة) تسمى وحدة املئات.

- التعبري عن دور الصفر يف كتابة العدد 100، حيث يعرب عن غياب ما ميثل رتبة يف عدد بثالثة أرقام.
ـ توسيع متثيل جدول العد من جدول ذو رتبتني إىل جدول من 3 رتب.

صعوبة قراءة أعداد من ثالثة أرقام من 101 إىل 999، مثال : 357 يقرأ ثالمثئة وسبعة وخمسون (نقرأ املئات ثم الوحدات وننتهي 
بالعرشات) (عكس قراءة العدد باللغة الفرنسية التي تحتفظ بنفس الرتتيب) وهو ما يؤدي أيضا إىل أخطاء عند إمالء عدد لكتابته رقميا 

من طرف املتعلم/املتعلمة «مئتان وخمسة وستون» ميكن أن يكتبها 256.
- إرساء قواعد الكتابة والقراءة يف نظمة العرشي. 

- العدد 576 هو 57 عرشة و 6 وحدات.
- العدد 576 هو أيضا 5 مئات و 7 عرشات و 6 وحدات.

يعني : 6 + 70 + 500 = 576

أما بخصوص الدرس 1 : األعداد من 0 إىل 99، وهو تركيز ملا تعلمه املتعلم/املتعلمة يف السنة األوىل، فمن بني الصعوبات والعوائق 
الديدكتيكية واإلبستمولوجية املرتبطة باستكشاف األعداد وكتابتها ومقارنتها يف نظمة العدد العرشي. فيمكن أن نقف عند ما ييل : 

املستقيم قد يطرح   أن مقارنة عددين دون استعامل هذا  العددي، حيث  املستقيم  بواسطة  الرتتيبي  املظهر  املقارنة عىل  اعتامد   -
صعوبات يف هذا املستوى (مثال : مقارنة 67 و 76 أو 43 و 34، إىل ... هل نقارن أوال العرشات أم الوحدات ؟)

- استخدام الرموز ( أكرب من < ) أو ( أصغر من >) خاصة أن إدراج كتابات رياضياتية يف نص لغوي بالعربية يطرح مشكل اتجاه القراءة 
من اليمني إىل اليسار ثم االنتقال للقراءة من اليسار إىل اليمني.

.c أصغر من a فإن c أصغر من b و b أصغر من a خاصية التعدي : إذا كان -
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل فردي وتصحيح جامعي.

إن أنشطة هذه الحصة هي جزء من سريورة التعلم من جهة وتقوميا تكوينيا من جهة أخرى يفيد يف التهييئ املناسب للمراحل املوالية، 
ويتطلب حل هذه األنشطة تطبيقا مبارشا للمعرفة الجديدة مام يستلزم توفر حد مقبول من هذه املعرفة، وأن ما يقوم به املتعلم/املتعلمة 

هو من أجل معرفة درجة ما اكتسبه ومقدار االستفادة مام تعلمه، وكذا رصد األستاذ/األستاذة للصعوبات واألخطاء املرتكبة.
ينظم العمل يف هذه الحصة عىل النحو التايل : 

1 - يقرأ األستاذ/األستاذة تعليمة (أو تعليامت) كل نشاط ويرشحها ثم يطلب من املتعلمني/املتعلامت إنجاز النشاط املقرتح بشكل فردي.
2 - يتم إنجاز األنشطة املقرتحة بالتتابع.

3 - بعد انتهاء املتعلمني/املتعلامت من إنجاز كل نشاط يتم استثامر الحلول املتوصل إليها عن طريق مناقشتها جامعيا ليتمكن املتعلمون/
املتعلامت من معرفة أخطائهم وتصحيحها ثم يتم التصحيح بشكل جامعي ثم فردي عىل الكراسة.

4 - تخصص مدة زمنية كافية إلنجاز كل نشاط.

 النشاط (1) : يكتب املتعلم/املتعلمة بالحروف العدد املكتوب باألرقام أو العكس ونتوخى من ذلك التحقق من قدرة املتعلم/املتعلمة عىل 
قراءة وتسمية األعداد املكونة من ثالثة أرقام، ذلك أن االنتقال من الكتابة بالحروف للعدد إىل الكتابة باألرقام أو العكس يرتبط بصعوبات 

تتعلق بالقدرة عىل القراءة، أو بصعوبات ترتبط بالعد املنطوق، إذ من املحتمل أن ينطق املتعلم/املتعلمة العدد 638 بدال عن 683.

فهناك بعض الصعوبات املرتبطة باألشكال الهندسية إذ ميكن الوقوف إىل أن الشكل الهنديس ميكن تحديده ومعرفة طبيعته دون رسمه. 
فكيف نسمي كل هذه األشكال (مثال : املربع وكذلك الشأن بالنسبة للمثلث واملستطيل) ؟

خصائص الشكل تحدد طبيعته وليس اختالف رسومه من حيث الكرب أو الصغر (التكبري، اإلزاحة، والتامثل ال يغري طبيعة األشكال).
أما بالنسبة للدرس 4، األعداد من 101 إىل 999 :

فيمكن الوقوف يف هذا الدرس عىل بعض الصعوبات من قبيل :

- استعامل الجدول من ثالثة رتب عوض رتبتني لكتابة وقراءة أعداد من ثالثة أرقام.

- قراءة وكتابة عدد من ثالثة أرقام : ثالمثئة وخمسة وسبعون هل تكتب 357 باتباع منطوق القراءة أو 375 حسب الكتابة الحرفية ؟

- الرتتيب نطقا وكتابة املئات فالوحدات (لتجاوز هذه الصعوبة يجب املقارنة مع قراءتها بالفرنسية التي تحتفظ بالرتتيب : املئات 
فالعرشات فالوحدات).

 تدبيـر حصـص أسبـوع تـقويـم التعـلمـات ودعـمها وتـوليـفها (1)

1  أَكْتُُب ِبٱْألَرْقاِم أَْو ِبٱلُْحروِف :
 (c) 2  أُفَكُِّك ٱلَْعَدَد إِلى ِمئاٍت

 : (u) َوَوَحداٍت (d) َوَعَشراٍت
746 = ......... + ......... + .........

حيِح. 3  أُحيُط ِبطاقََة ٱلَْجواِب ٱلصَّ
 5 ِمئاٍت (c) َو 9 َوَحداٍت (u) ِهَي :

509 905 590

 َعَدُد ٱلِْمئاِت (c) في ٱلَْعَدِد 444 ُهَو :
4 400 40

َ َ
َتْقويُم ٱلتََّعلُّماِت

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

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

أَْرَبُعِمَئٍة َوَخْمَسٌة

4  أَقَْرأُ ٱْألَْعداَد ٱلَْمْكتوبََة ِبٱلُْحروِف َوأُحيُط ِبَخطٍّ كِتابَتَها ِبٱْألَرْقاِم :
ثَمانِيٌَة َوثَمانوَن 808 88 880 ِمئٌَة َوِستٌَّة 601 160 106

الوسائل املستعملة يف الدروس املعنية بالدعم.الوسائل التعليمية

التقويم (55 دقيقة) الـحـصـة األولـى 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
- يعرض املتعلم/املتعلمة بطاقة العدد الذي يأيت مبارشة بعد العدد 8.

التي  البطاقات  عىل  املكتوبة  األعداد  املتعلم/املتعلمة  -  يقارن 
يعرضها (من 0 إىل 10 مع العدد 5).
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل مبجموعات (حسب التفييئ الناتج عن التقويم املنجز يف الحصة األوىل).

عىل ضوء التفييئ الذي قام به األستاذ/األستاذة للمتعلمني واملتعلامت وحسب ما تبني له خالل التقويم، حيث غالبا ما ينتج عند ذلك 3 
أصناف من مجموعات املتعلمني/املتعلامت (املتعرثون، املتوسطون، املتحكمون) حيث يقدم لكل مجموعة ما يناسبها من األنشطة، مثال : 
النشاطان (5) و (7) للمتعرثين وللمتوسطني والنشاطان (6) و (7) للمتحكمني ويبقى مثل هذا التوزيع لألنشطة رهني مبا رصده األستاذ/

األستاذة لنوع األخطاء ودرجة الصعوبات لدى املتعلمني واملتعلامت خالل مرحلة التقويم حيث من املفرتض استدراك ذلك خالل الحصة 
الخامسة (دعم مركز وإغناء).

 النشاط (5) : يكتب املتعلم/املتعلمة باألرقام عددا معرب عنه بكتابة جمعية، ويالحظ أن هذا النشاط ال يطرح صعوبات خاصة، لكن 
كتابة عدد بصورة مفككة إىل وحدات وعرشات ومئات، يساعد املتعلم/املتعلمة يف فهم نظمة العدِّ العرشي إال أن وجود صعوبات يف كتابة من 
هذا النوع يستلزم إعطاء أمثلة أخرى وقد يصل األمر إىل الرجوع لوسائل العدِّ مرفقة بالكتابة، حتى تكون للكتابة معنى عندما تغيب الوسيلة.

 النشاط (6) : يكتب املتعلم/املتعلمة باألرقام عددين أحدهام معرَّف برقم وحداته وعدد عرشاته (أي 457) واآلخر بعدد مئاته ورقم 
وحداته (أي 308) وتكمن الصعوبة يف هذا املزج بني أرقام العدد وعدد وحداته أو عرشاته أو مئاته مام يجعل اللجوء إىل جدول العد ذي 
الرتب الثالث وسيلة فعالة تسمح للمتعلم/املتعلمة بكتابة هذين العددين باألرقام خصوصا بالنسبة للعدد 308 حيث تغيب رتبة العرشات.

 النشاط (7) : يعيد املتعلم/املتعلمة رسم 3 أشكال(مربع ومستطيل ومثلث قائم الزاوية ) عىل الرتبيعات، أو قد يبدو يف الوهلة األوىل أن 
اإلنجاز سهل لكن قد تعرتض املتعلم/املتعلمة صعوبات ترتبط بالتمييز ما بني املربع واملستطيل وتسمية كل منهام وصعوبات أخرى مرتبطة 

ِبعدِّ الرتبيعات وتحديد رؤوس الشكل إلعادة رسمه.

  النشاط (2) : يف هذا النشاط يتم االنتقال من عدد مكتوب باألرقام (746) إىل تفكيكه باستخدام التجميعات (وحدات، عرشات، مئات) : 

(746 = 700 + 40 + 6)
املناسبة،  الرشوح  تقديم  تعرث يستوجب  العرشي وكل  العدِّ  لنظمة  املتعلم/املتعلمة  التفكيك يف مدى فهم  إنجاز هذا  وتكمن صعوبة 

وباستخدام وسائل العدِّ إذا لزم األمر، وذلك خالل التصحيح الجامعي.

 النشاط (3) : يحيط املتعلم/املتعلمة يف الشق األول للنشاط بطاقة الجواب الصحيح لعدد معرب عنه مبئات ووحدات (509) حيث تكمن 
الصعوبة يف غياب رقم العرشات ويف الشق الثاين تحديد رقم مئات العدد (444) أي 4.

 النشاط (4) : يقرأ املتعلم/املتعلمة العدد املكتوب بالحروف ويحيط بخط كتابته باألرقام.

100 + 100 + 100 + 90 = ...........
100 + 100 +  10  + 30 = ...........

6  أَكْتُُب ِبٱْألَرْقاِم ٱلَْعَدَد ٱلَّذي :5  أُكِمُل :
......... : 45 (d) 7 َوَعَدُد َعَشراتِِه (u) رَقُْم َوَحداتِِه
................ : 8 (u) 3 َورَقُْم َوَحداتِِه (c) َعَدُد ِمئاتِِه

ُ أُ
َدْعُم َوَتْثبيُت ٱلتََّعلُّماِت

نُها ِبَنْفِس أَلْوانِها : 7  أُعيُد رَْسَم ٱْألَْشكاِل َوأَُسّميها، ثُمَّ أُلَوِّ

دعم وتثبيت (55 دقيقة) الحـصـة  الثـانيـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ويعرض   10 العدد  بطاقة  األستاذ/األستاذة  يعرض 
املتعلم/املتعلمة تفكيكا له بواسطة بطاقتي عددين، 
(مثال :  0 و   8 و   7 و   6 البطاقات  استخدام  بدون 

 1 و 9). 
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل مبجموعات (حسب التفييئ الناتج عن التقويم).

يواصل األستاذ/األستاذة عىل نفس منوال الحصة الثانية وبنفس املجموعات حيث يقدم النشاط 8 للمتعرثين والنشاطان 8 و 9 للمتوسطني 
ولدرجة  املرتكبة  األخطاء  ولنوع  واملتعلامت  للمتعلمني  األستاذ/األستاذة  مبعرفة  رهني  لألنشطة  التوزيع  هذا  مثل  ويبقى  وللمتحكمني 

الصعوبات لديهم، حيث من املفرتض استدراكها خالل الحصة الخامسة (دعم مركز وإغناء).

 النشاط (8) : يالحظ املتعلم/املتعلمة األوراق والقطعة النقدية ويحسب مبلغها (أي 255 درهام) : 255 = 5 + 50 + 100 + 100

 النشاط (9) : يبحث املتعلم/املتعلمة عن 4 أعداد مكونة من 3 أرقام باستخدام األرقام 6، 0، 1 وذلك أن البحث عادة ما يؤول إىل 6 أعداد 
لكن وجود الصفر يقلص العدد إىل 4 وهذه األعداد هي : 106، 160، 601، 610، ويف هذا النشاط سيعزز املتعلم/املتعلمة معرفته بالعدد 

الصفر والدور الذي يلعبه يف نظمة العدِّ العرشي، كام ميكنه اللجوء إىل جدول العدِّ العرشي إذا تطلب األمر ذلك.

بعد انتهاء املجموعات من إنجازاتها يتم التصحيح جامعيا عىل السبورة ثم فرديا عىل الكراسة.

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل فردي.

املفاهيم املقدمة  املتعلمني واملتعلامت من  الدعم هاته سيتعرف األستاذ/األستاذة عىل مدى متكن فئات  أثر  من خالل أنشطة تقويم 
ودرجة تثبيتها وكذلك عىل بقايا الصعوبات والتعرثات واألخطاء املرتكبة ألجل معالجتها يف الحصة املوالية (دعم مركز وإغناء).

 النشاط (10) : يتعرف األستاذ/األستاذة من خالل هذا النشاط معرفة املتعلم/املتعلمة بالكتابات املختلفة لعدد مكتوب باألرقام (جمعية، 
بالحروف، بعدد عرشاته) وهذا يعزز فهمه لنظمه العّد العرشي.

 النشاط (11) : يصل املتعلم/املتعلمة النقط املرسومة عىل الشبكة الرتبيعية ليحصل عىل مربع واحد ومستطيلني ومثلث قائم الزاوية ثم 
يلونها حسب املطلوب.

ميكن  التي  اللغوية  الصعوبات  بعض  توقع  مع  العكس،  أو  بالحروف  املكتوب  العدد  باألرقام  املتعلم/املتعلمة  يكتب   : (12) النشاط   
تجاوزها بتدريب املتعلمني/املتعلامت عىل كتابة األعداد بالحروف.

تقويم أثر الدعم (55 دقيقة) الحـصـة  الرابعـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
 10 العدد  بطاقة  األستاذ/األستاذة  يعرض 
ويعرض املتعلم/املتعلمة تفكيكا له بواسطة 
البطاقات  استخدام  بدون  عددين،  بطاقتي 

10 و 9 و 8 و 7 (مثال : 4 و 6).

دعم وتثبيت (55 دقيقة) الحـصـة  الثالثـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ويعرض   10 العدد  بطاقة  األستاذ/األستاذة  يعرض 
عددين،  بطاقتي  بواسطة  له  تفكيكا  املتعلم/املتعلمة 
(حل   4 و   3 و   2 و   1 و   0 البطاقات  استخدام  بدون 

وحيد : 5 و 5).

ْ َّ ٱ أََث ُ ْ َ

8  أَْحُسُب ما َوفَّرَتُْه ِسهاُم :
ً ما َوفَّرَتُْه ِسهاُم : ......... ِدرَْهما

نٍَة ِمْن  9  أَكْتُُب أَْربََعَة أَْعداٍد ُمَكوَّ
3 أَرْقاٍم ِبٱْسِتْخداِم ٱْألَرْقاِم : 6 ؛ 0 ؛ 1

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

حيِح. 10  أُحيُط ِبطاقََة ٱلَْجواِب ٱلصَّ
 اَلَْعَدُد َخْمُس ِمئٍَة َوواِحٌد َوثالثوَن ُهَو : 

315 531 513

 َعَدُد ٱلَْعَشراِت (d) في ٱلَْعَدِد 924 ُهَو : 
24 92 2

 اَلَْعَدُد 2 + 30 + 400 ُهَو : 
432 430 342

ُن ٱلُْمَربََّع ِبٱْألَْحَمِر، َوٱلُْمْستَطيَل  11  أَرُْسُم َوأُلَوِّ
ِبٱْألَْزَرِق، َوٱلُْمثَلََّث ٱلْقائَِم ِبٱْألَْخَضِر :

ٱ ُ أُ
ْعِم َتْقويُم أََثِر ٱلدَّ

12  أَكْتُُب ٱلَْعَدَد ِبٱْألَرْقاِم أَْو ِبٱلُْحروِف :
ثَالثُِمئٍَة َوتِْسَعٌة ........ َسبُْع ِمئٍَة َوثَالثٌَة َوأَْربَعوَن ........ .............................................. 108
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل فردي وتصحيح جامعي عىل السبورة وفردي عىل الكراسة.

يف هذه الحصة تتم معالجة األخطاء والصعوبات امللحة لدى املتعلمني واملتعلامت الذين مل متكن حصتا الدعم والتثبيت من تجاوزها ويتم 
العمل معهم بشكل فردي حسب صعوبات كل واحد منهم ويتعلق األمر هنا بدعم مركز مبعنيني :

- الرتكيز عىل كل متعلم/متعلمة عىل حدة (تفريد املعالجة).

- الرتكيز عىل الصعوبات واألخطاء املرتبطة يف أغلب األحيان بعوائق ابستيمولوجية.

وبالنسبة لفئة املتوسطني واملتحكمني فتشكل هذه الحصة فرصة إلغناء مكتسباتهم وتعميقها واستثامرها، وألجل ذلك ميكن تقديم النشاط 
(14) للمتعرثين والنشاط (13) للمتحكمني وللمتوسطني كام ميكن اقرتاح نشاط أو أكرث يخص كتابة األعداد وقراءتها إذا تطلب األمر ذلك.

 النشاط (13) : يحل املتعلم/املتعلمة مسألة ذات بنية جمعية وطرحية تتطلب معرفة بالقطع واألوراق النقدية، قد يشكل عدم معرفتهم 
بها عائقا لحل املسألة، ليمكنه بعد تجاوز هذه الصعوبة تحديد مبلغ النقود (187 درهم) ومقارنته بثمن الهاتف املحمول (195 درهم) 

واستنتاج عدم إمكانية رشائه.

 النشاط (14) : يتكون الشكل املرسوم من مستطيلني ومربعني و 9 مثلثات قامئة الزاوية، وقد تكمن الصعوبات يف تعرف املربع خصوصا 
األستاذ/األستاذة  ويتتبع  الشكل،  طبيعة  من  للتحقق  به  خاصة  لطرق  املتعلم/املتعلمة  يلجأ  وقد  الرتبيعات  بعدِّ  مرتبط  غري  وضعه  وأن 

إنجازات املتعلمني/املتعلامت ويدون الصعوبات أو األخطاء التي مل يتم تجاوزها بغرض معالجتها.

وبعد انتهاء املتعلمني/املتعلامت من إنجازاتهم يتم التصحيح جامعيا عىل السبورة وفرديا عىل الكراسة.

دعم مركز وإغناء (55 دقيقة) الحـصـة  الخامسة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 5 من الدليل 

(الصفحة 79).

ٌز َوإِْغناٌء َدْعٌم ُمرَكَّ
13  تَْملُِک فاِطَمُة َمبْلََغ ٱلنُّقوِد ٱلتّالِيَِة :

 أَكْتُُب َمبْلََغ ٱلنُّقوِد : 
 َهْل تَْستَطيُع فاِطَمُة 

ِشراَء ٱلْهاتِِف ؟

......... ِدرَْهماً

14  ُأالِحُظ َوُأكِمُل :
 أَرْقاُم ٱلُْمَربََّعاِت (carrés) ِهَي : ................................

 (rectangles) أَرْقاُم ٱلُْمْستَطيالِت 
ِهَي : ................................

 triangles) أَرْقاُم ٱلُْمثَلَّثاِت قائَِمِة ٱلزّاِويَِة 
rectangles) ِهَي : ................................

2
13

12

10 6

5

4

8
11

3 1

7

9

195النََعم
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الـوحـدة الـثـانـيـة

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

يف درس األعداد من 0 إىل 999 (مقارنة وترتيب) ال بد من االنتباه إىل مجموعة من الصعوبات نذكر منها :
- الخلط بني الرمزين > و < خاصة خالل تأطري عدد بعددين (300 < 350 < 400).

- صعوبة استعامل خاصية التعدي مثال : 740 > 625 و 810 > 740 إذن : 810 > 625.
- صعوبات مرتبطة بكرب األعداد مثال مقارنة من قبيل : 721 و 598.

بحيث ميكن لكرب رقم الوحدات أو العرشات أن يؤخذ بعني االعتبار يف املقارنة أكرث من رقم املئات.
يف الدرس 6 قياس األطوال، يجب االنتباه إىل األخطاء والصعوبات التي قد تكون عائقا أمام إرساء التعلامت املستهدفة مثال :

.(4 m ; 5 cm) نفس الطول ميكن التعبري عنه بوحدات مركبة -
- الرتكيز عىل العدد دون انتباه إىل وحدة القياس مثال :

1 m < 10 cm
10 m = 100 cm

األهـــدافالــدروس

الــدرس 5 : األعـداد مـن 0 إلـى 999• 
الــدرس 6 : قـيـاس األطـوال • 

(m ،cm)
الــدرس 7 : الـتـقـنـيـة االعـتـيـاديـة • 

للـجـمـع
الــدرس 8 : الـتـقـنـيـة االعـتـيـاديـة • 

للـطـرح (1)

يقارن ويرتب أعدادا من ثالثة أرقام ويمثلها على المستقيم العددي.• 
يفكك ويركب عددا صحيحا باستعمال الجمع والطرح.• 
األعداد •  من  مجموعة  وتناقصيا  تزايدا  ويرتب  عددين صحيحين  بين  عددا صحيحا  يؤطر 

الصحيحة.
يتعرف ويوظف التقنية االعتيادية للجمع باالحتفاظ أو بدونه.• 
يكتشف خاصيات عملية الجمع (تبادلية الجمع) ويتعرف األعداد الناقصة في عملية الجمع.• 
يضبط جدول الطرح إلى 9 - 10.• 
يتعرف ويوظف التقنية االعتيادية للطرح بدون احتفاظ في نطاق األعداد 0 إلى 999.• 
يضع وينجز عملية الطرح بدون احتفاظ ويجد األعداد الناقصة في عملية الطرح.• 
 •.(cm) ،(m) : يتعرف ويستعمل وحدتي قياس األطوال
 •.cm ؛ m : يتعرف العالقة بين وحدات
 •.(cm) يرسم قطعة مستقيمة بمعرفة قياس طولها المعبر عنه بـ



126

األسبوع 7
األعداد من 0 إىل 999 5

Les nombres de 0 à 999

الوحدة 2

االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

األعداد 0 إىل 999 قراءة وكتابة • 
باألرقام والحروف ومتثيال ومقارنة 

وترتيبا.

الجمع والكتابات الجمعية.• 

 يقارن األعداد من 101 إىل 999 ويرتبها ؛• 

يؤطر عددا صحيحا بعددين صحيحني ؛• 

 يقارن ويرتب أعدادا من 3 أرقام وميثلها عىل املستقيم العددي ؛• 

يرتب ويقارن مجموعة من األعداد كل منها مكون من ثالثة أرقام ؛• 

يفكك ويركب عددا صحيحا بطرق مختلفة باستعامل الجمع والطرح ؛• 

يصف خاصيات : أعداد أكرب أو أصغر من عدد معني ؛• 

يرتب تزايديا وتناقصيا مجموعة من األعداد الصحيحة.• 

عمليات الجمع والطرح والرضب.• 

حل املسائل.• 

األعداد األكرب من 999 يف • 
املستويات املوالية.

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

تعامل املتعلم/املتعلمة مع األعداد من 0 إىل 99 (كتابة وقراءة وتسمية ومقارنة وترتيبا) كام تعرف يف الدرس السابق عىل األعداد 
من 101 إىل 999، وموضوع هذا الدرس يتمثل يف توسيع مقارنة األعداد وترتيبها وتأطريها يف نطاق األعداد من 0 إىل 999، ويعتمد 
الرتتيب واملقارنة عىل مظهري األعداد، املظهر الرئييس والذي يعرب فيه العدد عن كمية من األشياء أو عدد عنارص مجموعة ما، واملظهر 

الرتتيبي الذي يحيل عىل مرتبة يشء يف ترتيب معني أو موقع عدد عىل املستقيم أو الرشيط العددي.

إن الهدف الرئييس من هذا الدرس هو توسيع قاعدة مقارنة األعداد وترتيبها من 0 إىل 99، ومن 0 إىل 999 وذلك باتباع نفس القواعد 
والتقنيات التي سبق اكتسابها يف السنة األوىل أو يف درس األعداد من 0 إىل 99 لهذه السنة، والبد أن يكون األستاذ/األستاذة عىل علم 

بالصعوبات واألخطاء الشائعة املرتبطة مبقارنة األعداد وترتيبها وتأطريها، وكذا صعوبات الخلط يف استعامل الرمزين : < ، >

(مثال : 350  <  2 + 80 + 300)، وصعوبة استعامل خاصية التعدي، مثال :

إذا كان :  200  <  350 و 350  <  400 فإن :  200  <  400

 وصعوبة حرص عدد، مثال :  300  <  350  <  400 

كام أن هناك صعوبات تخص كتابات خاطئة مرتبطة بكرب األعداد. وفيام يخص مقاربة تقنيات املقارنة والرتتيب والتأطري، فينبغي 
استثامر ما يتيحه املستقيم العددي إلعطاء داللة لهذه املفاهيم، مع إمكانية االستعانة بتعابري من قبيل :

"قبل" أو "قبل مبارشة"، "بعد" أو "بعد مبارشة".

كام ميكن اللجوء للتجميعات ملقارنة عددين، فيتم مقارنة الكميات الباقية بعد مالحظة التجميعات املتساوية، وهو ما يفيض إىل 
قاعدة املقارنة التي تعتمد عىل مقارنة املئات فالعرشات فالوحدات.

نشاط مناواليت (55 دقيقة) الحـصـة  األولـى 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعرض األستاذ/األستاذة بطاقة عدد من 0 إىل 10 (مثال : 2) ويطلب 
عليه  املحصل  العدد  بطاقة  ورفع   1 إضافة  املتعلم/املتعلمة  من 

(أي : 3).

 هدف النشاط 
وأصغر •  أرقام  ثالثة  أو  رقمني  من  األعداد  وترتيب   مقارنة 

من 300.

الـوسـائـل 
التعليميـة

صندوقان صغريان، و 20 ورقة صغرية مقسمة عىل مجموعتني متطابقتني بكل مجموعة األعداد : 86، 97، 100، 162، 
.287 ،284 ،263 ،200 ،190 ،165

الرشيط العددي، املربعات والقضبان والصفائح (صفحات التقطيع)، املحساب ذي السيقان، سبورة وألواح.
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بناء وترييض الـحـصـة األولـى (تـابـع)

 أهداف أنشطة التعلم 
يقارن عددين من 3 أرقام اعتامدا عىل املظهر الكمي للعدد.• 
يستعمل الرمزين <  و > ملقارنة عددين من ثالثة أرقام.• 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : ينجز العمل يف أربع مجموعات.

يخرب األستاذ/األستاذة املتعلمني/املتعلامت أنهم يلعبون اليوم لعبة تسمى « لعبة السحب » ويقول :
- تجرى اللعبة بني مجموعتني لهام معا صندوق صغري به 10 أوراق مطوية مكتوب عىل كل منها عدد معني.

- يسحب ممثل املجموعة األوىل ورقة واحدة من الصندوق ويفتحها ويقرأ العدد ويكتبه مقررها.
- ثم يطوي الورقة كام كانت ويعيدها إىل الصندوق، ثم تقوم املجموعة الثانية بنفس العمل.

قاعدة اللعبة :
- املجموعة التي ورقتها بها أكرب عدد تنال نقطة واحدة، مقررا املجموعتني يسجالن معا، بعد كل سحب، اسم املجموعة التي نالت النقطة.

- أول مجموعة تحصل عىل 6 نقط تعترب فائزة.
بعد تقديم قاعدة اللعبة وكيفية إجرائها، يطلب من املجموعات أن تختار كل واحدة ممثال ومقررا لها حيث تحصل كل من املجموعتني 
املتجاورتني (1) و (2) ثم (3) و (4) عىل الصندوق وتبدأ املجموعتان اللعب ويرشف األستاذ/األستاذة عىل املسابقة وعىل تقيُّد كل مجموعتني 

متباريتني بقواعد اللعبة.
أثناء اللعب ميكن أن يقع خالف حول الذي ينال النقطة لعدم القدرة عىل الحسم يف تحديد أي العددين أكرب انطالقا من كتابته، يف هذه 
الحالة ميكن أن يتدخل األستاذ/األستاذة ملساعدتهم يف اختيار طرق مناسبة لالحتكام، وقد يقرتح البعض االحتكام إىل متثيل األعداد بوسائل 
العد املتوفرة بالقسم، أو رسم مستقيم يحدد عليه العددان إىل غري ذلك من األساليب التي تساعد عىل املقارنة. يعلن عن انتهاء اللعبة حالة 

إحراز أحد الفريقني عىل 6 نقط، ويكون املتعلمون/املتعلامت قد شاركوا يف إجراء مقارنات بني أعداد تنتمي إىل املجال العددي املدروس.
بعد انتهاء اللعبة يقرتح األستاذ/األستاذة أن يسحب أفراد كل مجموعة ورقة وبالتناوب، ثم فتحها وقراءة العدد الذي بها ليكتبه أعضاء 

مجموعته عىل ألواحهم (أو أوراق) ويضع الورقة إىل أن يتم سحب األوراق من الصندوق.
التي كتبوها ترتيبا تزايديا بالنسبة للمجموعتني (1) و (2) وتناقصيا  بعد هذا العمل يطلب من أعضاء كل مجموعتني ترتيب األعداد 

بالنسبة للمجموعتني (3) و (4). ثم تعرض كل مجموعة عملها وترشح طريقة وصولها إىل ترتيب األعداد.
ليقدمه  املقارنة والرتتيب  املتعلمون/املتعلامت من أساليب  إليه  التي تقدم من لدن كل مجموعة، مع ما توصل  التوضيحات  تستثمر 

األستاذ/األستاذة يف نهاية الحصة.

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : ثنايئ (أو يف مجموعات) والتصحيح جامعيا.

 0 األعداد من  وترتيب  مقارنة  مفهوم  إىل  التطرق  يتم  الحصة  يف هذه 
إىل 999 ؛ وذلك من خالل وضعيتني–مسألتني.

يتطلب حل النشاطني من املتعلمني البحث والتقيص واملحاولة والتجريب، 
مام يفىض بهم إىل اكتشاف املفهوم وبناء املعرفة املستهدفة.

 النشاط (1) : يشكل عدد األكياس وعدد قطع الحلوى املنفردة متغريا ديدكتيكيا يؤثر عىل طريقة الحل التي سيتبناها املتعلم/املتعلمة 
فقطع الحلوى املنفردة يتجاوز 10 مام يحثهم عىل املبادلة بـ 10 ثم حساب العرشات والوحدات الباقية من 10، وبذلك يستطيع كتابة 

العددين كتابة اعتيادية ومتثيلها عىل جدول العد.

ألجل مقارنة العددين، ينبغي معرفة أيهام أكرب من اآلخر. ميكن للمتعلم/للمتعلمة أن يلجأ إىل طرق مختلفة : 

- التواصل حدا بحد بني أكياس وقطع حلوى كل طفل.

- مقارنة املئات والعرشات والوحدات يف كل من العددين. 

أَكْـَتـِشـُف

2  ُأالِحُظ ٱلّصورََة ُثمَّ أَْكُتُب :
َثَمُن أَْغلى َدّراَجٍة :

................. ِدرَْهماً.
رَُه ياسيُن : اَْلَمْبَلُغ ٱلَّذي َوفَّ

................. ِدرَْهماً.
ّراَجِة ٱلَّتي ُيْمِكُن  َثَمُن ٱلدَّ

لِياسيٍن ِشراُؤها :
................. ِدرَْهماً.

حيَح َوأُكِْمُل :  ُن ِبٱْألَْخَضِر ٱلَْجواَب ٱلصَّ أُلَوِّ  ب. 
لَدى َسمرَيَة أَْصَغُر َعَدٍد ِمْن 

ال نََعم   ِقطَعِ ٱلَْحلْوى. 
ِألَنَّ : ........ > ........

..... est plus petit que .....

لَدى أَْمناَي َوَسمرَيَة ٱلَْعَدَد نَْفُسُه 
ال نََعم   ِمْن ِقطَعِ ٱلَْحلْوى. 

ِألَنَّ : ........ = ........

لَدى أَْمناَي أَكَْربُ َعَدٍد ِمْن 
ال  نََعم   ِقطَعِ ٱلَْحلْوى. 

ِألَنَّ : ........ < ........
..... est plus grand que .....

ِمئاٌت (م)
centaines (c)

َعَشراٌت (ع)
dizaines (d)

َوَحداٌت (و)
unités (u)

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

ِمئاٌت (م)
centaines (c)

َعَشراٌت (ع)
dizaines (d)

َوَحداٌت (و)
unités (u)

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

ُكلُّ َعَدٍد ِمْن رَْقَمنْيِ 
أَْصَغُر ِمْن أَيِّ َعَدٍد 

ِمْن َثالَثِة أَرْقاٍم :
32 < 415

رُْتها. َهِذِه ِهَي ٱلنُّقوُد ٱلَّتي َوفَّ

َسميرَةأَْمناي

1  ِبُمناَسَبِة ٱْلعيِد َكلََّف ُمديُر َمْدرََسٍة ٱلتِّْلميَذْيِن أَْمناَي َوَسميرََة ِبَتْوزيِع 

أَْكياٍس ِمْن 10 ِقَطٍع ِمَن ٱْلَحْلَوى َعلى ٱْألَْطفاِل ٱْلُمقيميَن ِبٱْلَخْيِريَِّة.
َكْم لََدْيَک ِمْن لََديَّ أَْكَثُر ِمْنِك.

َحَلِوّياٍت ؟

 أ. ِقطَُع 
َحلْوى أَْمناَي :

ِقطَُع 
َحلْوى

َسميرََة :
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أما الصعوبات واألخطاء املحتملة فيمكن ذكر :

- صعوبة املبادلة باملئة ؛

- أخطاء يف عدِّ األكياس أو قطع الحلوى املنفردة ؛

- خلط يف استعامل الرمزين > و < 

 النشاط (2) : فإن نوع وعدد األوراق والقطع النقدية يف نص الوضعية يعترب متغريا ديدكتيكيا.

وقد تم الحرص عىل عدم تعقيد هذا املتغري نظرا لكون املتعلمني/املتعلامت مل يتطرقوا لدرس النقود، بل تعاملوا مع النقود يف حياتهم اليومية.

ومن أجل حل هذه الوضعية–املسألة ميكن أن يقوم املتعلم/املتعلمة بتجميع املئات والعرشات والوحدات من الدراهم وإيجاد العدد 
اإلجاميل للدراهم التي وفرها الطفل، ومقارنته مع مثن كل دراجة.

يبدأ األستاذ/األستاذة بقراءة نص النشاط ورشح املعطيات واملفردات الواردة يف النص، ويتيقن من فهم املتعلمني/املتعلامت للمطلوب 
أفراد  بني  والتعاون  املناقشة  إىل  إضافة  واملحاولة،  والتجريب  املناولة  يتخلله  رياضيايت حقيقي  نشاط  فرصة مامرسة  لهم  يتيح  ثم  منهم 

كل مجموعة.

ففي النشاط 1 : قد يقوم املتعلمون/املتعلامت بعدِّ عدد قطع الحلوى لكل طفل وذلك مبالحظة أن  قطع الحلوى مجمعة يف أكياس 
يف كل واحد منها 10 قطع حلوى إضافة إىل قطع الحلوى املنفردة والتي يتجاوز عددها 10 وبالتايل يتم تكوين عرشة أخرى منها.

ويتم تجميع عرش عرشات لتكوين مئة.

ثم يقوم املتعلمون/املتعلامت بحساب عدد املئات والعرشات والوحدات لكل عدد من قطع الحلوى للطفلني. ثم يكتبون العدد كتابة 
اعتيادية.

ويقومون مبقارنة العددين بإحدى التقنيات (استخدام املستقيم العددي أو مقارنة مئات العددين...) كام ميكنهم اقرتاح طرق أخرى.

وينجز املتعلمون/املتعلامت النشاط 2 عىل نفس املنوال.

عند نهاية إنجاز كل نشاط، يقوم ممثل عن كل مجموعة بعرض نتائج عملها، وتتم مناقشة مختلف الحلول وتصحيح الحلول الخاطئة 
أو الناقصة، واالتفاق عىل الحلول الصحيحة.

ثم يقوم األستاذ/األستاذة مبعية املتعلمني/املتعلامت باستخراج ما تم بناؤه خالل النشاطني، خاصة تقنيات املقارنة :

كام يقوم األستاذ/األستاذة بتنبيه املتعلمني/املتعلامت إىل بعض األخطاء.

- بعد االنتهاء من العمل، يقدم ممثل كل مجموعة إنتاجها وتتم مناقشة الحلول واالتفاق عىل الحلول الصائبة وتصحيح مكمن الخطأ فيها.

- تقوم مجموعة القسم بإرشاف األستاذ/األستاذة باستخراج ما تم بناؤه من معارف وتقنيات :

- كيفية ترتيب أعداد من 0 إىل 999.

- استعامل الرمزين  < ;  >  وللمقارنة وعدم الخلط بينهام.

وإذا ما تبني لألستاذ/األستاذة أن النشاطني املقرتحني بالكراسة مل ميكِّنا من بلوغ بناء املفهوم، ميكن أن يستثمر األنشطة التالية، الستكامل هذا 
البناء وتعميق فهم املتعلمني/املتعلامت :

 نشاط إضايف (1) : يكتب أعدادا عىل مستقيم مدرج.

يرسم األستاذ/األستاذة عىل امتداد السبورة مستقيام عدديا مدرجا بعرشات ويكتب باألحمر التدريجات 300، 250، 200، 150، 100، 50، 0

املرحلة األوىل : يطلب األستاذ/األستاذة من املتعلم/املتعلمة أن يذكر عددا من ثالثة أرقام وأصغر من 300 (يكون مخالفا لألعداد املكتوبة 
عىل املستقيم) ويكتب متعلم/متعلمة ثان هذا العدد داخل إطار معد لكتابة األعداد (تكتب األعداد خارج املستقيم بتحديد خط عمودي 
سواء عىل تدريجة أو بني تدريجتني، حتى ال يتم مسح املستقيم املرسوم أو تتداخل األعداد املكتوبة مع بعضها)، ويف هذا العمل الجامعي 
يطلب من املتعلمني/املتعلامت إبداء مالحظاتهم حول مالءمة املوضع الذي كتب فيه العدد واقرتاحاتهم، ويتم العمل عىل هذا املنوال، إىل 

أن تتم كتابة 5 أعداد عىل املستقيم العددي املدرج.

املرحلة الثانية : يطلب األستاذ/األستاذة من متعلم/متعلمة كتابة عدد يسبق 250 من بني األعداد التي وضعت عىل املستقيم املدرج، أو كتابة 
عدد ييل أحد األعداد األخرى املكتوبة باألحمر، ثم يطلب منهم كتابة عدد يسبق مبارشة أحد األعداد املكتوبة باألحمر أو الذي يليه مبارشة 
(مثال 249 يسبق مبارشة 250 و 201 ييل مبارشة العدد 200). تناقش النتائج ويعطي املتعلمون/املتعلامت التربيرات التي تجعل كتاباتهم 

صحيحة.
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 نشاط إضايف (2) : يكتب أعدادا ويقارنها ويرتبها.

 صيغة العمل : جامعي.

يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة األرقام 3،1،2 ويقول : استخدموا فقط هذه األرقام الثالثة ومرة واحدة فقط واكتبوا أعدادا مكونة من 
ثالثة أرقام. بعض املتعلمني/املتعلامت سيتمكنون من كتابة بعض هذه األعداد، والبعض اآلخر ميكن أن يتعرثوا إما لعدم فهمهم للمطلوب 
أو لعدم ثقتهم يف قدراتهم. بعد ذلك يتم التصحيح جامعيا عىل السبورة حيث تكتب جميع األعداد املكونة من ثالثة أرقام (بواسطة األرقام 

1 ، 2 ، 3) وهي : 321 ؛ 312 ؛ 213 ؛ 231 ؛ 123 ؛ 132.

أرقام عىل  املتعلمني/املتعلامت كتابة كل األعداد املكونة من ثالثة  السبورة األرقام 3 ؛ 1 ؛ 4 ويطلب من  يكتب األستاذ/األستاذة عىل 
أحدهم  لوحة  يكتبونها عىل  ثم  األعداد،  تحديد هذه  يف  متجاورين  متعلمني  كل  يتعاون  فقط،  األرقام  بهذه  تكوينها  واملمكن  ألواحهم 

وتخصص لوحة اآلخر لكتابة األعداد املطلوبة يف األسئلة املوالية.

يُرتك وقت كاف لينجز املتعلمون/املتعلامت عملهم، ننيب بعض املتعلمني/املتعلامت لكتابة األعداد التي توصلوا إليها ومن املفيد أن يسأل 
األستاذ/األستاذة عن األسلوب الذي اتبع يف تحديد هذه األعداد، وتُعطى فرصة ملناقشة مختلف األساليب وعرضها أمام الجميع.

ومن املفيد أن تعرض بعض الكتابات الخاطئة مثل كتابة 133 أو 144 والتي تعود إىل عدم التقيد بالرشط املحدد يف التعليمة.

يتطلب عرض هذه النتائج مشاركة الجميع يف مناقشتها واستثامرها لجعل املتعلمني/املتعلامت عىل وعي بها ومبصدرها.

بعد ذلك يكتب الذين مل يتوصلوا إىل كل األعداد كتابة األعداد عىل لوحاتهم ويطلب األستاذ/األستاذة كتابة أكرب عدد، ثم أصغر عدد من 
بني هذه األعداد.

بعد كتابة املتعلمني/املتعلامت لهذه األعداد تعرض وتناقش كيفية معرفة أكرب عدد أو أصغر عدد.

ويف األخري يطلب األستاذ/األستاذة من املتعلمني/املتعلامت كتابة األعداد مرتبة من األكرب إىل األصغر. بعد اإلنجاز ينيب متعلام/متعلمة ليقدم 
عمله أمام املتعلمني/املتعلامت. ويطلب منه رشح الطريقة التي اتبعها يف ترتيب هذه األعداد، ويف استثامر جامعي ملختلف الطرق التي يعرضها 

املتعلمون/املتعلامت يتم تثمني طرق مثل :

النظر إىل األعداد ككميات : 431 هو 4 أكياس كربى، و 3 أكياس صغرى وكلة منفردة. مام يسهل ترتيب األعداد عندما يتم ارتباطها بكم 
متثله (ميكن أن تستخدم الصفائح والقضبان واملربعات إذ أن استعاملها هو متثيل كمي للعدد).

النظر إىل األعداد باعتبارها تدريجات عىل مستقيم عددي مثل 314 قبل 341 فهو أصغر منه ... إلخ. 

ويكون استخدام املستقيم كوسيلة لرتتيب األعداد، أو ترتيبها حسب عدد مئاتها أوال، ثم حسب عدد عرشاتها فيكون ترتيب األعداد هو :

431 ؛ 413 ؛ 341 ؛ 314 ؛ 143 ؛ 134.

ُن أََتـَمـرَّ
3  أُحيُط ِبٱْألَْزَرِق أَْكَبَر َعَدٍد َوِبٱْألَْخَضِر 

أَْصَغَر َعَدٍد :
4  أُحيُط ٱْألَْعداَد ٱْلَمْحصورََة َبْيَن 

510 َو 830 :

َقِط : 5  أََضُع ٱلرَّْمَز ٱْلُمناِسَب (< أَْو >) َمكاَن ٱلنُّ

ريِط : 6  أَْكُتُب ٱْألَْعداَد ُمرَتََّبًة َتزاُيِدّياً (dans l’ordre croissant) َعلى ٱلشَّ

768  130  937

498  612  504

739  603  158

978  845  561

928 ....... 304 72 ....... 590 333 ....... 627 505 ....... 124

8  ُأالِحُظ َوأَْكُتُب َعلى ٱْلِبطاقاِت ٱْألَْعداَد ٱلّتالَِيَة :
813   ;   831   ;   901   ;   590   ;   610   ;   601   ;   539   ;   569   ;   745   ; 705

500 600........ ........ ................ ........ ........ 800 900........ ........................

485 ; 300 ; 147 ; 450 ; 284 ; 400 ; 315

270 320 370 420 470

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

7  أَْكُتُب َعلى ُكلِّ ُنّفاَخٍة ٱْلَعَدَد ٱْلُمناِسَب ِمّما َيلي : 338 ؛ 447 ؛ 293 ؛ 402

200

يوَجُد َبْيَن 
َعَدَدْيِن َغْيِر 

ُمَتتاِلَيْيِن أَْكَثُر 
ِمْن َعَدٍد :

345 < 346 <
350 < 400

التمرن (55 دقيقة) الحـصـة  الثـانيـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعرض األستاذ/األستاذة بطاقة عدد من 0 إىل 10 (مثال : 7) ويطلب • 

من املتعلم/املتعلمة إضافة 1 ورفع بطاقة العدد املحصل عليه (أي : 8).

 أهداف أنشطة التعلم 
يقارن عددين يف نطاق األعداد من 0 إىل 999.• 
يحرص عددا بني عرشات صحيحة.• 
يقارن عددين باستعامل الرمزين <  و >.• 
يرتب أعدادا عىل الرشيط العددي تزايديا أو تناقصيا.• 
يرتب أعدادا عىل رشيط ممعلم مبئات صحيحة.• 
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي والتصحيح جامعيا ثم فرديا عىل الكراسة.

تهدف هاته الحصة إىل تطبيق املفاهيم والتقنيات التي تم بناؤها يف الحصة األوىل، وذلك من أجل تعميق الفهم والتمرن عىل تطبيق املعرفة 
الجديدة املكتسبة من طرف املتعلمني/املتعلامت. لذلك فإن التامرين املقرتحة يف هاتني الحصتني تروم التطبيق املبارش ملا اكتسبه املتعلمني/
املتعلامت مام يساعدهم عىل التمكن من املفاهيم املكتسبة واكتساب آليات وتقنيات مرتبطة بها، تصبح جاهزة لالستثامر يف الدروس املوالية.

فرديا  ثم  جامعيا  التصحيح  يتم  مترين  كل  من  االنتهاء  وعند  اآلخر،  تلو  الواحد  فرديا،  مترين  كل  بإنجاز  املتعلمون/املتعلامت  يقوم 
عىل الكراسة.

وخالل عمل املتعلمني/املتعلامت، يقوم األستاذ/األستاذة مبالحظة كل متعلم/متعلمة وتتبع طريقة عمله ورصد الصعوبات واألخطاء التي 
يرتكبها، وذلك ملعالجتها خالل مرحلة الدعم واإلغناء.

ومن الصعوبات واألخطاء املحتملة التي ميكن أن تربز من خالل حل األنشطة املقرتحة نذكر :

- الخطأ يف مقارنة عددين ارتباطا بخلط يف فهم األعداد، مثال ميكن أن يعترب املتعلم/املتعلمة أن 630 أصغر من 603.
- صعوبة التمييز بني الرمزيني  < و >.

- أخطاء يف موضعة أعداد عىل مستقيم ممعلم بالعرشات أو املئات.
ذلك أن بعض املتعلمني واملتعلامت يعتربون أن بني مئتني صحيحتني ميكن كتابة عدد واحد من بني األعداد املقرتحة (وهو من آثار العقد 

الديدكتييك والعادات الديدكتيكية).  
- خلط بني العدد الالحق والعدد السابق لعدد معني.

- صعوبة يف تحديد العرشات الصحيحة (أو املئات الصحيحة) التي تحرص عددا معينا.

 النشاط (3) : يحدد املتعلم/املتعلمة أصغر عدد وأكرب عدد من بني األعداد املقدمة.
 النشاط (4) : يحدد املتعلم/املتعلمة األعداد املحصورة بني العددين 510 و 830 من بني األعداد املقدمة.

 النشاط (5) : يقارن املتعلم/املتعلمة كل عددين باستعامل الرمز > أو <.
 النشاط (6) : يرتب املتعلم/املتعلمة األعداد املقدمة ترتيبا تزايديا.

 النشاط (7) : يحدد املتعلم/املتعلمة موقع األعداد : 338، 447، 293، 402 عىل مستقيم مدرج بـ 50 بدءاً من 270.
 النشاط (8) : يحدد املتعلم/املتعلمة موقع األعداد عىل رشيط مدرج مبئات صحيحة، وبني الصعوبات عدم وجود العدد 700 عىل 

الرشيط املدرج.

التمرن (55 دقيقة) الحـصـة  الثالثـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعرض األستاذ/األستاذة بطاقة عدد من 0 إىل 10 (مثال : 9) 

ويطلب من املتعلم/املتعلمة إضافة 1 ورفع بطاقة العدد 
املحصل عليه (أي : 10).

 أهداف أنشطة التعلم 
يقارن عددين باستعامل الرمزين < و >.• 
يرتب أعدادا تزايديا أو تناقصيا.• 
يكمل رشيطا عدديا مَمعلامً بعرشات صحيحة. • 
يحدد العدد السابق والعدد الالحق لعدد معني.• 
يحرص عددا بني عرشات صحيحة.• 
يحرص عددا  بني مئات صحيحة.• 

10  ُأرَتُِّب َتزاُيِدّياً ٱْألَْعداَد :  805  ؛  850  ؛  926  ؛  710  ؛  962  ؛  701  ؛  692 

11  أُالِحُظ ٱلْقاِعَدَة َوأُكِْمُل :

16  أَْشطُُب ٱلِْبطاقاِت ٱلَْخطَـأَ :

َقِط : 9  أََضُع ٱلرَّْمَز ٱْلُمناِسَب (< أَْو >) َمكاَن ٱلنُّ ُن أََتـَمـرَّ

ًة قَبْلَُه ُمباَرشَ اَلَْعَدُد ًة بَْعَدُه ُمباَرشَ
.............. 142 ..............

316 .............. ..............
.............. .............. 999

110 116 120

.............. 237 ..............
.............. 864 ..............
.............. 550 ..............

707 ....... 807 916 ....... 914 738 ....... 730 840 ....... 690

160 > 156 243 < 234 179 285 198 261

692 ; ........... ; ........... ; ........... ; ........... ; ........... ; ...........

100 150 200 350 950700

ُن ِبطاَقَة أَْكَبِر َعَدٍد : 12  ُألَوِّ

14  ُأْكِمُل :

13  أَْشُطُب ٱْلِكتاَبَة ٱْلَخَطـأَ :

15  ُأْكِمُل َكما في ٱْلِمثاِل :

100

200
300

400
500

132 310 436 420 486
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل فردي والتصحيح جامعي ثم تصحيح فردي عىل الكراسة.

تنجز أنشطة التقويم بكراسة املتعلم/املتعلمة بشكل فردي، ونظرا لكون أنشطة هذه الحصة جزء من سريورة التعلم واكتساب املعارف 
الجديدة، ميكن من جهة اعتبار إنجاز أنشطتها استثامرا للتعلم، ومن جهة أخرى تقوميا تكوينيا ميكن لألستاذ/األستاذة من معرفة ما اكتسبه 
التهييىء املناسب للمرحلة املوالية. ويتناسب عدد أنشطة هذه الحصة مع املدة املخصصة لها،  املتعلمون واملتعلامت، وهو ما يفيد يف 
ويتطلب حل هذه األنشطة تطبيقا مبارشا للمعرفة الجديدة، مام يستلزم توفر حدٍّ كاٍف من هذه املعرفة والتي من املفرتض أن يكون 

املتعلمون/املتعلامت قد اكتسبوها يف الحصص السابقة.

به يف هذه  يقومون  ما  أن  القسم  األستاذ/األستاذة وجامعة  مع  تعاقد رصيح  إطار  املتعلمون/املتعلامت ويف  يدرك  أن  الرضوري  ومن 
التي  واألخطاء  للصعوبات  األستاذ/األستاذة  رصد  وكذا  تعلموه،  مام  االستفادة  ومقدار  اكتسبوه  ما  درجة  معرفة  أجل  من  هو  الحصة 

يرتكبها املتعلمون/املتعلامت.
وينظم العمل يف هذه الحصة عىل النحو التايل :

- يقرأ األستاذ/األستاذة تعليمة (أو تعليامت) كل نشاط ويرشحها ثم يطلب من املتعلمني/املتعلامت إنجاز النشاط بشكل فردي.
- يتم إنجاز األنشطة املقرتحة بالتتابع ؛

- بعد انتهاء املتعلمني/املتعلامت من إنجاز كل نشاط يتم استثامر الحلول املتوصل إليها عن طريق مناقشتها جامعيا ليمكن املتعلمني/
املتعلامت من معرفة أخطائهم وتصحيحها ثم يتم التصحيح بشكل جامعي ثم فردي ؛

- يخصص زمن كاف إلنجاز كل نشاط.

17  أُحيُط ِبٱْألَْزَرِق ٱْلَعَدَد ٱْألَْكَبَر
َوِبٱْألَْخَضِر ٱْلَعَدَد ٱْألَْصَغَر :

19  ُأقاِرُن ِبٱْسِتْخداِم أََحِد ٱلرُّموِز :
> أَْو < أَْو =

18  ُأقاِرُن ِبٱْسِتْخداِم أََحِد ٱلرَّْمَزْيِن > أَْو < :

ريِط : 20  ُأرَتُِّب َتزاُيِدّياً ٱْألَْعداَد َعلى ٱلشَّ
817  ؛  935  ؛  100  ؛  640  ؛  159

400   97   118

109  350  399

276 .............. 401

390 .............. 349

485 .............. 490

329 .............. 346

432 .............. 429

500 .............. 485

200 + 80 + 7 ......... 200 + 90

100 + 90 + 9 ......... 199

َ ْ ُ

ُم تَـَعـلُّـماتي أَُقـوِّ

100

التقويم (55 دقيقة) الحـصـة  الرابعـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعرض األستاذ/األستاذة بطاقة عدد من 0 إىل 10 (مثال : 2) 

ويطلب من املتعلم/املتعلمة إضافة 1 ورفع بطاقة العدد املحصل 
عليه (أي : 3).

 أهداف أنشطة التعلم 
يحدد العدد األكرب والعدد األصغر من بني أعداد معينة.• 
يقارن عددين باستعامل الرمزين > و <.• 
يقارن عددين مفككني باستعامل الرمزين > و <.• 
يرتب أعداداً عىل رشيط تزايدياً.• 

ـُر أََتـَذكَّ
400 > 352 > 300 أَْكُتُب : 

352 َمْحصوٌر َبْيَن 300 َو 400 َوأَْقـَرُأ : 

أَْكُتُب :
َوأَْقـَرُأ :

320 > 100

320 أْكَبُر ِمْن 100

350 < 352 < 360 أَْكُتُب : 
352 َمْحصوٌر َبْيَن 350 َو 360 َوأَْقـَرُأ : 

أَْكُتُب :
َوأَْقـَرُأ :

80 < 470

80 أَْصَغُر ِمْن 470

320 est plus grand que 10080 est plus petit que 470

تدبـيـر األنشطـة

 النشاط (9) : يقارن املتعلم/املتعلمة كل عددين باستخدام أحد الرمزين :  <  أو  >
 النشاط (10) : يرتب املتعلم/املتعلمة تزايديا أعدادا مكونة من ثالثة أرقام.

 النشاط (11) : يكتب أعدادا عىل الرشيط باستعامل قاعدة إضافة 50، انطالقا من العدد 100 إىل العدد 950.
 النشاط (12) : يحدد املتعلم/املتعلمة أكرب عدد من بني 4 أعداد مكونة من ثالثة أرقام.

 النشاط (13) : يشطب املتعلم/املتعلمة املقارنة الخطأ : 243 < 234
 النشاط (14) : يحدد املتعلم/املتعلمة بالنسبة لكل عدد، العدد الذي يأيت بعده مبارشة والعدد الذي يأيت قبله مبارشة.

 النشاط (15) : يحرص املتعلم/املتعلمة كل عدد بني عددين متتابعني بعرشات صحيحة.
 النشاط (16) : يشطب األعداد الخطأ املكتوبة عىل مستقيم عددي ويصححها.

املتعلمني/ والتي عىل  وبناؤها،  إليها  التطرق  تم  التي  املفاهيم  دقائق ملأسسة  األستاذ/األستاذة بضع  الثالثة يخصص  الحصة  نهاية  ويف 
املتعلامت تذكرها واستثامرها.

- لذلك تتم قراءة فقرة « أتذكر » يف الكراسة ثم يكتبها 
املتعلمون/املتعلامت عىل دفاترهم.
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي ثم تصحيح جامعي وتصحيح فردي عىل الكراسة.

تهدف أنشطة هذه الحصة إىل معالجة وتصفية الصعوبات واألخطاء التي يعاين منها بعض املتعلمني/املتعلامت من أجل مساعدتهم عىل 
متابعة تعلمهم خالل األسبوع املوايل بنجاح، كام متكن من إغناء مكتسبات ذوي املستوى املقبول أو الجيد.

ترتبط أنشطة هذه الحصة بشكل مبارش مبوضوع الدرس، وتبقى امليزة األساسية ألنشطتها هي التنوع، مراعاة للفروق الفردية، سواء عىل 
مستوى كيفية التعلم أو عىل مستوى إيقاعه، إذ تسمح األنشطة املقرتحة مبامرسة فارقية متكن املتعلمني/املتعلامت الذين لهم صعوبات 
من مامرسة رياضياتية توافق قدراتهم وتساعدهم عىل تنميتها، بتشجيع ودعم معريف من طرف األستاذ/األستاذة. كام تتضمن أنشطة هذه 

الحصة مجال استخدام املتعلمني/املتعلامت للمفاهيم واملعارف واملهارات التي سبق لهم اكتسابها.

عليها  يكون  التي  املعرفية  للحالة  التدبري  هذا  يستجيب  الحصة، حتى  أنشطة هذه  تدبري  كيفية  الصالحية يف  لألستاذ/األستاذة  وتبقى 
املتعلمني/ متكني  هو  الحصة  هذه  من  األساس  الهدف  فإن  األستاذ/األستاذة  يختارها  التي  الطريقة  كانت  ومهام  واملتعلامت  املتعلمون 

املتعلامت من اكتساب وتوظيف ما تم السعي إليه.

ولإلشارة فقد تحكمت يف إعداد أنشطة هذه الحصة مجموعة من الضوابط تعترب أساسية ليكتيس الدعم األسبوعي طابعا تعلميا هدفه 
التي تعرتضهم، مع الحرص عىل تحقيق جاهزية املعرفة األساس لجميع املتعلمني/ تغلب املتعلمني/املتعلامت املتعرثين عىل الصعوبات 

املتعلامت حتى ال ترتاكم التعرثات وتصبح عائقا يجعل من الصعب انخراط املتعلمني/املتعلامت يف التعلامت الالحقة.

من هذا املنطلق ونظرا ألن األمر يتعلق بتصحيح سريورة التعلم وسعيا وراء وصول املتعلم/املتعلمة إىل درجة اكتساب القدرات واملهارات 
املحددة يف الدرس والتمكن منها، فإن األنشطة وتدبريها يجب أن ينسجام مع هذا التوجه، وهذا يربر اقرتاح خطة لرتتيب وبناء األستاذ/

األستاذة السرتاتيجيات رصيحة تضمن نجاعة دعم تعلامت املتعلمني/املتعلامت، وذلك اعتامدا عىل نتائج التتبع والتقويم واللذان يعتربان 
جزءاً من سريورة التعلم.

وعىل ضوء التفييئ الذي قام به األستاذ/األستاذة للمتعلمني واملتعلامت حسب ما تبني له خالل مرحلة التقويم وغالبا ما سيكون هذا 
التفييء من 3 مجموعات (املتعرثون، املتوسطون، املتحكمون)، حيث تقدم لكل مجموعة التامرين املناسبة :

- التمرينان 21 و 22 للمتعرثين واملتوسطني ؛

- التمرين 23 للمتحكمني.

وميكن لألستاذ/األستاذة اقرتاح متارين أخرى مناسبة لكل مجموعة وفق ما الحظ لديهم من صعوبات وأخطاء.

وتنجز كل مجموعة التامرين الخاصة بها. يتتبع األستاذ/األستاذة إنجازات متعلمي/متعلامت كل مجموعة، ويدون الصعوبات واألخطاء 
املرصودة، وبعد انتهاء جميع املتعلمني/املتعلامت من حل التامرين يتم التصحيح جامعيا يناقش خالله الحلول واألخطاء املرتكبة ويتم التصحيح 

يف الكراسة بكيفية فردية.

وعىل األستاذ/األستاذة أن يدون يف مذكرته األخطاء والصعوبات املتميزة والتي ستكون موضوع معالجة خالل أسبوع التقويم والدعم 
والتوليف (2) وكذلك خالل أسبوع التقويم والدعم والتوليف الخاص بنهاية األسدوس األول.

الدعم واإلغناء (55 دقيقة) الحـصـة  الخامسة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 6 من الدليل 

(الصفحة 80).

 أهداف أنشطة التعلم 
يرتب األعداد تناقصيا وباستعامل الرمز <.• 
يرتب أعدادا عىل الرشيط العددي.• 
يحل مسألة تتطلب مقارنة عددين.• 

ن األستاذ/األستاذة صعوبات وأخطاء املتعلمني والتي رصدها خالل تتبع إنجازهم للتامرين املقرتحة، وذلك استعداداً للحصة املوالية  ويدوِّ
املخصصة للدعم واإلغناء, ومن األخطاء املحتملة ما ورد بالحصتني 2 و 3.

ويتم تفييئ املتعلمني/املتعلامت إىل مجموعات عىل ضوء نتائج هذا التقويم الذي يربز صعوبات كل مجموعة وحاجتها للدعم.

ـُم ُمـكْـَتـَسـباتي أَُدعِّ

ُضها ِبٱْألَْعداِد ٱلّتالَِيِة :  ريِط، ُأالِحُظ َوأَُعوِّ 22  رَتََّب أَْحَمُد َبْعَض ٱْألَْعداِد َخَطأً في ٱلشَّ
810  ؛  630  ؛  400  

23  َتْمِلـُک يـاَسميُن 400 ِدرَْهٍم.
َقِط. أََضُع ٱلرَّْمَز ٱْلُمناِسَب (> أَْو <) َمكاَن ٱلنُّ  أ . 

ال نََعم   َهْل ُيْمِكُنها ِشراُء ُلْعَبَتْيِن ؟   ب. 

: (dans l’ordre décroissant) 21  ُأرَتُِّب َتناُقِصّياً ٱْألَْعداَد  

524  ؛  990  ؛  180  ؛  540  ؛  700  ؛  78

146
347 548 490 500

510
352 753 454 855

856

 ............. > ............. > ............. > ............. > ............. > .............

235 + 220 ......... 400

150 + 235 ......... 400

150 + 220 ......... 400
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األسبوع 8
6(m, cm) قياس األطوال

Mesure de longueurs (m, cm)

الوحدة 2

االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

قياس األطوال : « أطول من » ؛ « أقرص من » ؛ • 
« لهام نفس الطول ».

 يتعرف ويستعمل وحدات قياس األطوال : • 
.(cm) ،(m)

 •cm ؛ m :يتعرف العالقة بني وحدات
 يرسم قطعة مستقيمة مبعرفة قياس طولها املعرب • 

.(cm) عنه بـ
 يقدر أطوال أشياء معينة ويقارنها.• 

 قياس األطوال: املرت، أجزاؤه ومضاعفاته • 
بالسنة الثالثة االبتدائية

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

ترمي أنشطة هذا الدرس إىل مقارنة أطوال والبحث عن الدقة يف القياس مام يساعد املتعلمني/املتعلامت عىل اكتشاف وحدة املرت 
(m) وبعض أجزائه السنتيمرت (cm) والعالقة املوجودة بينها،

من »،  « أقرص  الطول »،  نفس  « لهام  العالقات:  وفق  طولني  مقارنة  من  انطالقا  املستوى  هذا  يف  األطوال  قياس  موضوع  ويقدم 
« أطول من »، وعن طريق املقارنة املبارشة (اإلدراك البرصي أو حافة ورقة،...) أو غري املبارشة باعتامد وحدة غري اعتيادية (رشيط، 
 (cm) والسنتيمرت   (m) باملرت  األمر  ويتعلق  األطوال  لقياس  االعتيادية  الوحدات  إدراج  يتم  وبعدها  مختلفة)  تربيعية  شبكات 
وذلك عن طريق وضعيات تعطي للقياس بعده املناواليت والعميل باستخدام أدوات القياس (املرت املطوي، املسطرة املدرجة، مسطرة 
القسم) يتم خاللها قياس طول قطعة مستقيمة، أو رسم قطعة مستقيمة مبعرفة طولها (املعرب عنه بوحدة السنتيمرت)، مع إقدار املتعلم 

1 m = 100 cm واملتعلمة عىل االستخدام السليم والدقيق للمسطرة املدرجة. وحل متارين تجعله قادرا عىل إدراك أن : 

نشاط مناواليت (55 دقيقة) الحـصـة  األولـى 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
املتعلم/ من  ويطلب   (6 (مثال :   10 إىل   0 من  عدد  بطاقة  األستاذ/األستاذة  يعرض 

املتعلمة إضافة 2 ورفع بطاقة العدد املحصل عليه (أي : 8).

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي وجامعي.

- يوزع األستاذ/األستاذة عىل كل مجموعة األرشطة بحسب عدد أفراد املجموعة ويطلب منهم البحث عن أطول رشيط ثم عن أقرص 
رشيط، وألجل هذه الغاية عليهم وضع خطة تسمح لهم بتجنب الوقوع يف األخطاء.

بعد ذلك، يقدم ممثل عن كل مجموعة الرشيط األطول والرشيط األقرص ويرشح الخطة التي اتبعتها مجموعته للوصول إىل النتيجة.

- تجرى مناقشة جامعية تدور حول النتائج املحصلة واألساليب املتبعة وجدواها يف تحقيق املطلوب بنجاعة وبأقل عناء.

- يقدم األستاذ/األستاذة ملخصا للنتائج املحصلة ويحدد مع املتعلم واملتعلمة خطة مناسبة تعتمد عىل :

1 - فرز األرشطة التي لها نفس الطول يف تجميعات.

2 - اختيار رشيط من كل تجميعة.

3 - تصفيف األرشطة عىل الطاولة حسب الطول لتحديد أطولها وأقرصها.

األرشطة املعدة للتقطيع بكراسة املتعلمة واملتعلم.الوسائل التعليمية
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : ثنايئ جامعي.

النشاط األول هو عبارة عن وضعية –مسألة ذات بعد مناواليت ويتعلق األمر 
بقياس طول قلم باستخدام وحدتني غري اعتياديتني مختلفتني من حيث طوليهام : 

شبكتان تربيعيتان، األوىل مكونة من تربيعات صغرية والثانية من تربيعات أكرب.
ينظم العمل داخل القسم يف البداية يف شكل مجموعة من املتعلمني/املتعلامت 
مقارنة  يتم  وبعدها  القلم،  قياس طول  إليجاد  كافية  زمنية  مدة  لهم  ترتك  ثم 
تربيعات  القلم وهام 9  لنفس  قياسني مختلفني  إىل  التوصل  يتم  النتائج حيث 

كبرية و 18 تربيعة صغرية اليشء الذي يستدعي استخدام وحدة متفق عليها، وهنا تأيت الحاجة إىل رضورة استعامل املسطرة املدرجة لقياس طول القلم.
يطلب األستاذ/األستاذة من املتعلمني واملتعلامت مالحظة تدريجات املسطرة املدرجة  واستبدال الوحدتني غري االعتياديتني بتدريجات 
6 cm : باعتباره وحدة للقياس ويكتب قياس طول القلم هو : 6 سنتيمرتات ويكتب cm املسطرة وهنا يتم إدراج كتابة وتسمية السنتيمرت

 النشاط 2 : هو وضعية-مسألة مكملة لألوىل حيث يتم قياس طول كل من القلم والفرشاة واملمحاة باستخدام املسطرة املدرجة، ويف هذا الصدد 
يجب مالحظة أن قياس طول الفرشاة هو 10 سنتيمرتات. ومناسبة ثانية لتلمس املسطرة املدرجة الخاصة باملتعلم واملتعلمة ليتم التوصل إىل 

(20 cm) قياس طولها هو : 20 سنتيمرتا
استثامر جامعي : يعرض األستاذ/األستاذة عىل املتعلمني واملتعلامت مسطرة القسم ويتناوب مجموعة من املتعلمني واملتعلامت عىل قياس طولها 

باستعامل مساطرهم املدرجة حيث سيتم التوصل إىل أن : قياس طول مسطرة القسم هو 5 مرات مسطرة املتعلم واملتعلمة املدرجة، أي :
 20 cm + 20 cm + 20 cm + 20 cm + 20 cm = 100 cm  

1 m = 100 cm وهنا يجب إدراج كلمة املرت (m) كوحدة أساسية لقياس األطوال وأن : 

ُن أََتـَمـرَّ

4  أُالِحُظ َوأُكِْمُل :

(cm) ْنِتيِمتِْر :  5  أُالِحُظ َوأَكْتُُب ِقياَس طولَِي ٱلِْقطَْعتَيِْن ِبٱلسَّ
(cm) ريِط ُهَو : .......... َسْنتيِمْتراٍت  طوُل ٱلشَّ

 ............... (cm) : طوُل ٱْلِقْطَعِة ٱْلَحْمراَء ُهَو
 ............... (cm) : طوُل ٱْلِقْطَعِة ٱْلَخْضراَء ُهَو

3  أُالِحُظ َوأُكِْمُل :
........ cm

0 5 6 71 cm 2 3 4 8

........ cm

0 5 6 71 cm 2 3 4 8

........ cm

0 5 6 71 cm 2 3 4 8 9 10 1

َيِجُب َوْضُع 
ْفِر  َتْدريَجَة ٱلصِّ

في ٱْلِمْسَطرَِة 
ٱْلُمَدرََّجِة َعلى 
ْيِء  ِة ٱلشَّ حافَّ
ٱْلُمراِد ِقياُسُه.

0 5 6 71 cm 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0 5 6 71 cm 2 3 4 8 9 10 1

التمرن (55 دقيقة) الحـصـة  الثـانيـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعرض األستاذ/األستاذة بطاقة عدد من 0 إىل 10 (مثال : 9) ويطلب 
من املتعلم/املتعلمة إضافة 2 ورفع بطاقة العدد املحصل عليه 

(أي : 11)، وهكذا...

 أهداف أنشطة التعلم 
يميز بين المتر والسنتيمتر وتوظيفهما في قياس طول شيء • 

معين.
يجري تحويالت من (m) إىل (cm)، أو العكس.• 
يتمكن من استعامل املسطرة املدرجة لقياس أطوال معينة.• 

مسطرة القسم، مسطرة املتعلم واملتعلمة املدرجة، مرت مطوي، شبكة تربيعية، أرشطة بوحدات غري اعتيادية.الوسائل التعليمية

1  َطَلَبِت ٱْألُستاَذُة ِمْن أَْسالَل َوأَْحَمَد ِقياَس طوِل (la longueur) َنْفِس ٱْلَقَلِم.  

ُأالِحُظ َوُأْكِمُل :

ِقياُس طوِل ٱْلَقَلِم ُهَو : ...........  ِقياُس طوِل ٱْلَقَلِم ُهَو : ...........    
 َهْل َوَجَدْت أَْسالُل َوأَْحَمُد َنْفَس ٱْلِقياِس ؟
  ُأالِحُظ َوْضَع ٱْلِمْسَطرَِة ٱْلُمَدرََّجِة َوأَْكُتُب 

طوَل ٱْلَقَلِم.
ْنتيِمْتِر ُهَو :  طوُل ٱْلَقَلِم ِبٱلسَّ

أَكْـَتـِشـُف

.......... centimètres (cm)

.(décimètre dm) أَْو 1 ديسيِمتر ......... cm : طوُل ٱْلفرْشاِة ُهَو 

9 cm اَلْـَقـلَـُم
........ cm اَلُْفرْشاُة  
........ cm اَلِْمْمحاُة

1 cm

{0 5 6 71 cm 2 3 4 8

2  ُأالِحُظ َوُأْكِمُل 
َمْلَء ٱْلَجْدَوِل :

0 5 6 71 cm 2 3 4 8 9 10 11

cm

19
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2

1

بناء وترييض الـحـصـة األولـى (تـابـع)

 أهداف أنشطة التعلم 
يستخدم وحدات غري اعتيادية لقياس طول يشء معني.• 
يستخدم املسطرة املدرجة كأداة لقياس طول أشياء معينة.• 
 •.(cm) والسنتيمرت (m)يتعرف المتر
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي ثم جامعي.

تنجز األنشطة 3 ؛ 4 ؛ 5 املخصصة لهذه الحصة الواحد تلو اآلخر ليتمرن املتعلمون عىل قياس أطوال أشياء معينة والقدرة عىل التحويل 
من وحدة إىل أخرى وهو ما يطرح مشكل العالقة املوجودة بني وحدات قياس األطوال ومن تم الصعوبات التي يواجهها املتعلمون واملتعلامت 
عند إجراء التحويالت بالوحدات املدروسة : (m) ,(cm) والتي تم بناؤها يف الحصة األوىل والتي ال زالت يف حاجة إىل االستخدام والتمرن إلعطاء 
معنى لهذه العالقة، كام أن بعض األنشطة تسعى إىل اختبار مدى قدرة املتعلمني واملتعلامت عىل إعطاء تقديرات ألطوال بعض األشياء املألوفة 
 ،(cm) لديهم مثل : طول قامة طفل، علو شجرة وبعضها اآلخر يندرج يف حسن استعامل املسطرة املدرجة لرسم أو قياس طول قطعة مستقيمة بـ

وذلك بوضع تدريجة صفر املسطرة املدرجة عىل أحد طريف القطعة وقراءة ما تشري إليه املسطرة عىل الطرف اآلخر. 

تدبـيـر األنشطـة

والقدرة  معينة  أشياء  أطوال  قياس  املتعلمون عىل  ليتمرن  اآلخر  تلو  الواحد  الحصة  لهذه  املخصصة  األنشطة 6 ؛ 7 ؛ 8 ؛ 9 ؛ 10  تنجز 
عىل التحويل من وحدة إىل أخرى والتي تم بناؤها يف الحصة الثانية والتي ال زالت تحتاج إىل مزيد من التمرن والتدريب، كام أن بعض 
األنشطة (كالنشاط 7) تسعى إىل اختبار مدى قدرة املتعلمني واملتعلامت عىل إعطاء تقديرات ألطوال بعض األشياء املألوفة لديهم وبعضها 

اآلخر (كالنشاط 6 أو 8) يندرج يف حسن استخدام أدوات القياس، كاملسطرة املدرجة مثال.

باستثامر  األستاذ/األستاذة  يقوم  الثالثة  الحصة  نهاية  ويف 
جامعي ملا تم بناؤه والتمرن عليه ليخلص إىل فقرة « أتذكر 

» والتي تعترب خالصة ملضمون هذا الدرس.

ـُر أََتـَذكَّ

 (mètre m) اَلِْمتْـُر ،(centimètre cm) ْنتيِمتُْر •  اَلسَّ
.(unités de mesure de longueur) ُهما َوَحَدتاِن لِِقياِس ٱْألَْطواِل

1 m = 100 cm •
2 cm : طوُل ٱْلِقْطَعِة ٱْلُمْسَتقيَمِة ٱْلَحْمراِء ُهَو

اَلتَّْدريَجُة ِصْفٌر ُتطاِبُق أََحَد َطرََفِي ٱْلِقْطَعِة.
0 5 6 71 cm 2 3 4

التمرن (55 دقيقة) الحـصـة  الثالثـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعرض األستاذ/األستاذة بطاقة عدد من 0 إىل 10 (مثال : 7) ويطلب 
من املتعلم/املتعلمة إضافة 2 ورفع بطاقة العدد املحصل عليه 

(أي : 9).

 أهداف أنشطة التعلم 
مييز بني املرت والديسيمرت والسنتيمرت ويجري التحويالت :• 

.(m) إىل (cm) ثم من (cm) إىل (m) من
التمكن من استعامل املسطرة املدرجة لقياس أطوال معينة.• 

التقويم (55 دقيقة) الحـصـة  الرابعـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعرض األستاذ/األستاذة بطاقة عدد من 0 إىل 10 (مثال : 10) يطلب من 

املتعلم/املتعلمة إضافة 2 ورفع بطاقة العدد املحصل عليه (أي : 12).

 أهداف أنشطة التعلم 
يستعمل املسطرة املدرجة لرسم قطعة مستقيمة مبعرفة طولها أو العكس.• 
يجري تحويالت باستخدام وحدات قياس األطوال املدروسة وفق العالقات : • 

1 m = 100 cm

11  ُأالِحُظ َوأَْشُطُب ٱْلِقياَس ٱْلَخَطـأَ :

0 5 6 71 cm 2 3 4 0 5 6 71 cm 2 3 4

12  أَقيُس طوَل ُكلِّ ِقْطَعٍة َوأَْكُتُبُه 
َقِط : َمكاَن ٱلنُّ

13  أَرُْسـُم :
: 6 cm ِقْطَعًة ُمْستَقيَمًة طولُها 

 : 2 cm ِقْطَعًة ُمْستَقيَمًة طولُها 
......... cm

......... cm

......... cm

m     = ......... cm 141  ُأالِحُظ َوُأْكِمُل : 2 m     = ......... cm

200 cm = .......... m 500 cm = .......... m

ُم تَـَعـلُّـماتي أَُقـوِّ

cm6 cm 4طوُل ٱلِْقطَْعِة ٱلُْمْستَقيَمِة (ٱلَْحْمراِء) ُهَو :

ُن 6  أُالِحُظ َوأُكِْمُل :أََتـَمـرَّ 7  أَْشُطُب ٱْلَجواَب ٱْلَخَطـأَ : 
ُعُلوُّ ٱْلُكرِْسيِّ طوُل ٱلنَّْمَلِة

40 m 40 cm 2 cm 2 m

َجرَِة ُعُلوُّ ٱلشَّ ْفِل قاَمُة ٱلطِّ

20 cm 20 m 80 m 80 cm

8  أُالِحُظ صورََة ِمْسطَرَِة ٱلِْقْسِم َوأُكِْمُل :

100 cm = ........... m1 m = ........ cm

9   أُالِحُظ ٱلِْقطَْعَة ٱلُْمْستَقيَمَة ٱلَْحْمراَء :  
 أُالِحُظ َوْضَع ٱلِْمْسطَرَِة ٱلُْمَدرََّجِة : 

.......... cm  : طوُل ٱلِْقطَْعِة ٱلُْمْستَقيَمِة ُهَو
: 3 cm 10  أَرُْسُم ِقطَْعًة ُمْستَقيَمًة طولُها
: 5 cm أَرُْسُم ِقطَْعًة ُمْستَقيَمًة طولُها

0 51 cm 2 3 4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
cm

ُر ٱْألَْطواَل :  ُأَقدِّ
طوُل ِطْفٍل ُعْمُرُه 

َسْبُع َسَنواٍت ُهَو ِمْتٌر 
واِحٌد أَْو cm 100 ؛ 

طوُل باِب ٱْلِقْسِم 
ُهَو ِمْتراِن. 

cm

cm

طوُل قاَمتي ُهَو : 
............ cm
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي ثم جامعي.

-تسعى أنشطة هذه الحصة إىل معالجة مختلف التعرثات واألخطاء التي رصدها األستاذ/األستاذة أثناء حصة التقويم مع فئة املتعرثين 
دون إغفال فئة املتحكمني واملتوسطني، مع اقرتاح أنشطة أخرى من طرف األستاذ/األستاذة تبعا للتعرثات والصعوبات املرصودة أثناء حصة 

التقويم وهو ما سيتم إنجازه يف هذه الحصة املخصصة للدعم واملعالجة من خالل إنجازهم للتمرينني (15) و (16).

ـم ُمـكْـَتـَسـباتي أَُدعِّ

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

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

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

16  أَْكُتُب ِقياَس طوِل ٱْلَخطِّ ٱْألَْحَمِر :

ِقياُس ٱلّطوِل ُهَو :

c
b

a

ِقياُس ٱلّطـوِل ُهَو : 
ِقياُس ٱْلَعرِْض ُهَو : 

1 m = .............. cm

.............. cm

15  ُأالِحُظ َوُأْكِمُل :

1 m : اَلّطوُل
20 cm

ُض : 
اَلَْعْر

الدعم (55 دقيقة) الحـصـة  الخامسة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 7 من الدليل 

(الصفحة 80).

 أهداف أنشطة التعلم 
 •.(cm) إىل (m) يجري التحويل من
يقيس طول خط منكرس (خط مكون من عدة • 

قطع مستقيمة).

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل: فردي ثم جامعي.

 النشاط األول : ترمي األنشطة 11 ؛ 12 ؛ 13 ؛ 14 إىل تقويم مكتسبات املتعلمني/املتعلامت وما تحقق منها فعليا وتنجز هذه األنشطة بشكل 
فردي وتصحح جامعيا عىل السبورة.

ففي النشاط (11) : يحدد املتعلم/املتعلمة الوضع املناسب للمسطرة املدرجة لقياس طول قطعة مستقيمة فهناك 3 أوضاع محتملة يجب 
أن يالحظها املتعلم/املتعلمة :

- التدريجة صفر للمسطرة املدرجة ليست قبالة أحد طريف القطعة املستقيمة وهذا وضع خطأ.

- التدريجة 1 للمسطرة املدرجة قبالة أحد طريف القطعة املستقيمة وهذا وضع قد يؤدي إىل خطأ يف قراءة القياس.

- التدريجة صفر(0) للمسطرة املدرجة قبالة أحد طريف القطعة املستقيمة وهذا هو الوضع الصحيح لقياس طول هذه القطعة، بعد ذلك 
يقوم املتعلمون/املتعلامت بإنجاز وتصحيح األنشطة (12) و (13) و (14).

- إن تشخيص األستاذ/األستاذة بشكل دقيق ملختلف الصعوبات والتعرثات واألخطاء التي أبان عنها التقويم سيسمح له بتفييئ املتعلمني/
املتعلامت إىل فئات مام سيسمح له يف الحصة املوالية من معالجة ودعم ما اعرتضهم من أخطاء وصعوبات وندرج فيام ييل بعض الصعوبات 

واألخطاء املحتملة وتتمثل فيام ييل :

.(cm) و (m) صعوبة التحويل من وحدة إىل أخرى إذ قد يختلط األمر لدى املتعلم/املتعلمة يف عدم التمييز بني -

- صعوبة قراءة طول قطعة مستقيمة باملسطرة املدرجة أو رسمها.

- صعوبة تحديد الطول التقريبي ليشء معلوم. 

- صعوبة التحكم يف مسك املسطرة املدرجة بكيفية صحيحة من لدن بعض املتعلمني/املتعلامت لرسم أو قياس طول قطعة مستقيمة.
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األسبوع 9
التقنية االعتيادية للجمع7

Technique usuelle de l’addi on 

الوحدة 2

االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

األعداد من 0 • 
إلى 999 قراءة 
وكتابة وتمثيال 

ومقارنة وترتيبا.

تقنيـة الجـمـع • 
بالسنـة األولـى.

يتعرف التقنية االعتيادية للجمع باالحتفاظ وبدون احتفاظ يف نطاق األعداد الصحيحة الطبيعية • 
من 0 إىل 999.

يستكشف خاصيات العمليات : تبادلية الجمع.• 
يوظف التقنية االعتيادية للجمع لعددين أحدهام مكون من رقمني واآلخر من رقمني دون احتفاظ.• 
يضع وينجز تقنية الجمع لعددين أحدهام مكون من رقمني واألخر من رقمني أو ثالثة باالحتفاظ.• 
يجد األعداد الناقصة يف عملية جمع منجزة باالحتفاظ.• 
يتعرف اإلجراءات الكتابية (التقنية االعتيادية) لعملية الجمع يف نطاق األعداد من 0 إىل 999.• 

تقنية الطرح والرضب.• 

الـمسائـل.• 

القيـاس.• 

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

يسعى هذا الدرس إىل معالجة التقنية االعتيادية للجمع (بدون احتفاظ وباالحتفاظ) باعتبارها تقنية عامة لحساب مجموع عددين 
يف صورته االعتيادية، لذلك فإن تناولها (متثيال ووضعا عموديا) خالل هذه السنة، هو إمتام وتوسيع وتركيز ملا سبق أن تعرفه املتعلمون/

املتعلامت بالسنة األوىل، وضامن للتحكم فيه، وتخطي الصعوبات التي الزالت تعرتض بعض املتعلمني/املتعلامت عند إنجاز التقنية 
االعتيادية للجمع. ويبدو، من الرضوري يف هذا الدرس، الحرص عىل :

- التذكري مبختلف مراحل التقنية.
- التأكيد عىل كتابة العدد املحتفظ به.

- تذكري املتعلمني/املتعلامت ببعض املجاميع الجزئية باالعتامد عىل جدول الجمع.
- التذكري بالخاصية التبادلية للجمع ولدور الصفر كعنرص محايد يف الجمع.

نشاط مناواليت (55 دقيقة) الحـصـة  األولـى 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعرض األستاذ/األستاذة بطاقة عدد من 0 إىل 10 (مثال : 4) ويطلب من 

املتعلم/املتعلمة إضافة 3 ورفع بطاقة العدد املحصل عليه (أي : 7).

 هدف النشاط 
 يتعرف املتعلمون/املتعلامت التقنية االعتيادية للجمع (االحتفاظ • 

بعرشة).

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل مجموعات (من فردين).

يطلب األستاذ/األستاذة من كل مجموعة متثيل العددين 18 و 27 (عىل الطاولة وعىل شكل تجميعتني منفصلتني).

باستخدام الكلل أو الحبوب وأكياس العرشة، يطلب منهم بعد ذلك ضم التجمعيتني إىل بعضها يف تجميعه واحدة والتعبري عن عدد كللها. 
حيث يالحظ املتعلمون/املتعلامت أنه بعد عملية الضم نحصل عىل 3 أكياس العرشة و 15 كلة منفردة، مام يستوجب مبادلة 10 كلل منفردة 

بكيس العرشة.

 فتصبح التجميعة مكونة من 4 أكياس العرشة و 5 كلل منفردة، وهو ما ميثل العدد 45 (مجموع العددين 18 و 27).

- كلل منفردة - أكياس العرشة (الكلل) - املربعات والقضبان والصفائح ـ أقالم ملونة...الوسائل التعليمية
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل يف مجموعات (من فردين).

خالل هذه الحصة يتم بناء املفهوم : تقنية الجمع باالحتفاظ وبدونه 
من خالل وضعية-مسألة يطلب فيها من املتعلم/املتعلمة حساب عدد 

السمك املصطاد من كل نوع (سمكات صغرية وسمكات كبرية).

يتأكد األستاذ/األستاذة من فهم املتعلمني/املتعلامت للمطلوب 
ويوزعهم إىل مجموعات من فردين ومينحهم مدة للبحث عن الحل 

عن طريق نهج التقيص والتجريب واملناقشة بني أفراد املجموعة.

يسهر األستاذ/األستاذة عىل متابعة أعامل املجموعات ويالحظ االسرتاتيجيات التي يسلكها املتعلمون واملتعلامت من أجل بلورة الحل 
وبعد انتهاء املدة املخصصة للبحث يطلب األستاذ/األستاذة من ممثل كل مجموعة تقديم الحل وتربير مدى مصداقيته (يناقش األستاذ/

الصغرية  السمكات  25 عدد   + 14 الكبرية  السمكات  الوضعية-املسألة : عدد  املستخرجة من  األعداد  واملتعلامت  املتعلمني  مع  األستاذة 
19 + 12، من جهة والوضع العمودي لعميلة الجمع وطريقة حسابه باالحتفاظ، أو بدونه من جهة أخرى.

 أهداف أنشطة التعلم 
يتعرف التقنية االعتيادية للجمع باالحتفاظ وبدونه.• 

بناء وترييض الـحـصـة األولـى (تـابـع)

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : تنجز أنشطة هذه الحصة بشكل فردي، وتشمل التارمين 1 و 3 و 4 و 5 و 6 ثم تصحح جامعيا عىل السبورة.

الوحدات  أسفل  (الوحدات  الجمع  لعملية  الصحيح  الوضع  النشاط، عىل  املتعلمون/املتعلامت يف هذا  يتدرب   : (2) للنشاط  بالنسبة   
والعرشات أسفل العرشات) وإنجاز التقنية باالحتفاظ.

وبالنسبة لباقي األنشطة فاملتعلم/فاملتعلمة مطالب بوضع العملية وإنجازها أو إنجاز عملية موضوعة، وتتميز بظهور العرشة أو املئة 
املحتفظ بهام مام يساعد املتعلم/املتعلمة عىل اإلنجاز بالوضع العمودي وجعله مدركا ألسس وبنية هذه التقنية.

 بالنسبة للنشاط (6) : فاملتعلم/فاملتعلمة مطالب بحل مسألة تتطلب حساب مجموع عددين وإنجاز تقنية الجمع باالحتفاظ.

التمرن (55 دقيقة) الحـصـة  الثـانيـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعرض األستاذ/األستاذة بطاقة عدد من 0 إىل 10 (مثال : 4) ويطلب من املتعلم/

املتعلمة إضافة 3 ورفع بطاقة العدد املحصل عليه (أي : 7).

 أهداف أنشطة التعلم 
يحسب مجموع عددين مكونني من رقمني أو ثالثة أرقام باالحتفاظ أو بدونه.• 
يتمرن عىل الوضع العمودي لحساب مجموع عددين والتحقق باستخدام • 

جدول الجمع.

أَكْـَتـِشـُف

  1 4

 + 2 5

  • •

ج. اَلَْوْضعِ ٱلَْعموِديِّ 
(vertical)

+

(d) اَلَْعَرشاُت (u) اَلَْوَحداُت
................. .................

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

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

ب. اَلَْجْدَوِل 
(tableau)

أ. اَلُْمَربَّعاِت َوٱلُْقْضباِن 
(barres)

} 25

14}

} اَلَْمْجموُع

غيرََة ِبٱْسِتْخداِم : َمكاِت ٱلصَّ ثانِياً : أَْحُسُب َعَدَد ٱلسَّ
ج. اَلَْوْضعِ ٱلَْعموِديِّ 

(vertical)

+

(d) اَلَْعَرشاُت (u) اَلَْوَحداُت
................. .................

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

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

ب. اَلَْجْدَوِل 
(tableau)

أ. اَلُْمَربَّعاِت َوٱلُْقْضباِن 
(barres)

}
}

19

12

} اَلَْمْجموُع

 1 1 2

 + 1 9

  • •

َيِجُب َعَدُم ِنْسياِن 
ٱْلُمْحَتَفِظ ِبِه ؛ 

ُيْمِكُن أَْن َيكوَن 
في َعَمِليَِّة َجْمٍع 

ٱحِتفاظاِن.

َوْضٌع َصحيٌح :
  1 7 5
 +  2 2

  1 9 7

َوْضٌع َخَطٌأ :
  1 7 5
 + 2 2

  4 9 5

2
5

2 22 2

5

 
22

1  اِْصطاَد َحَسٌن 25 َسَمَكًة َكبيرًَة َو 12 َسَمَكًة 

َصغيرًَة، َبْيَنما ٱْصطاَد َصديُقُه 14 َسَمَكًة َكبيرًَة 
َو 19 َسَمَكًة َصغيرًَة.

َمكاِت ٱْلُمْصطاَدِة ِمْن ُكلِّ َنْوٍع ؟ َكْم َعَدُد ٱلسَّ
أَْستَعيُن ِبما يَلي :

َمكاِت ٱلَْكبيرََة ِبٱْسِتْخداِم. الً : أَْحُسُب َعَدَد ٱلسَّ  أَوَّ

َحَسٌن

ُن أََتـَمـرَّ
2  أَْحُسُب 24 + 58 ِبٱْسِتْخداِم :

اَلَْوْضعِ ٱلَْعموِديِّ اَلَْجْدَولِ   

4  أَْحُسُب :

3  أََضُع َوُأْنِجُز :

5    أََضُع 
َوُأْنِجُز :

6   َتْمِلـُک ِسهاُم 133 ِدرَْهماً.
ُأالِحُظ ٱلّصورََة َوأَْحُسُب ما َتْمِلُكُه لَْيلى  :

    

  1 0 8

 +  5 3

  • • •

    

  3 5 2

 + 1 4 7

  • • •

  2 6 2

 +  5 3

  • • •

    

  1 9 0

 + 2 4 3

  • • •

  • •

 + • •

  • •

28 + 5454 + 28

35 + 49145 + 72364 + 10882 + 241

لَْيلى
ِسهام

لََديَّ 74 ِدرَْهماً،
أَْكَثُر  ِمّما لََدْيِك.

َكْم لََدْيِک 
راِهِم ؟ ِمَن ٱلدَّ

+

(d) اَلَْعَرشاُت (u) اَلَْوَحداُت
.................
.................

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

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

................. .................
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التمرن (55 دقيقة) الحـصـة  الثالثـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
من  ويطلب   (7 (مثال :   10 إىل   0 من  عدد  بطاقة  األستاذ/األستاذة  يعرض 

املتعلم/املتعلمة إضافة 3 ورفع بطاقة العدد املحصل عليه (أي : 10).

 أهداف أنشطة التعلم 
التمرن عل حساب مجموع عددين (من رقمني أو ثالثة) باالحتفاظ وبدونه.• 
حل مسائل تتطلب حساب مجموع عددين أو أكرث باستخدام التقنية االعتيادية • 

للجمع باالحتفاظ (االحتفاظ بعرشة أو مبئة).

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : تنجز أنشطة هذه الحصة بشكل فردي، وتشمل التامرين 8 و 9 و 10 ثم تصحح جامعيا عىل السبورة.

يتدرب املتعلمون/املتعلامت عىل إنجاز تقنية الجمع باالحتفاظ بعرشة أو مبئة أو هام معا، وقد تظهر بعض األخطاء الناتجة عن عدم 
تذكر بعض املجاميع الجزئية لجدول الجمع، أو نسيان االحتفاظ بعرشة أو مبئة.

مببادلة  األمر  ويتعلق  بها،  املحتفظ  املئة  مصدر  بإدراك  للمتعلم/املتعلمة  والصفائح)  والقضبان  (باملربعات  العددين  متثيل  ويسمح 
10 قضبان بصفيحة واحدة، وهذا التمثيل سيدفع املتعلمني/املتعلامت إىل اللجوء لوسائل العدِّ كلام عجزوا عن إنجاز التقنية، أو لفهم أساس 

وبنية هذه التقنية.

 بالنسبة للنشاطني (7) و (10) : 

والثانية حساب  وإنجازها،  العملية  رقمني) مع وضع  (كالهام من  األوىل حساب مجموع عددين  تتطلب  بحل مسألتني  يتعلق  فاألمر 
مجموع ثالثة أعداد (من رقمني و 3 أرقام). ومبا أن تقنية جمع ثالثة أعداد غري واردة يف برنامج السنة الثانية وأن هذه األعداد الثالثة ستتم 

عىل مرحلتني :

127 + 36 = 163

163 + 283 = 446 ثم  

يتتبع األستاذ/األستاذة إنجازات املتعلمني/املتعلامت وعمل كل واحد منهم، مع توجيه ومساعدة املتعرثين ومن هم يف حاجة لذلك، مع 
الحرص عىل تدوين الصعوبات واألخطاء املرتكبة من أجل مناقشتها وتصحيحها خالل فرتة التصحيح الجامعي.

أتـذكـر

يخصص األستاذ/األستاذة بضع دقائق يف نهاية الحصة، ليقدم للمتعلمني/املتعلامت ما ينبغي عليهم تذكره بالنسبة لهذا الدرس، حيث :

1  - يقرأ املتعلم/املتعلمة (بشكل فردي) ما ورد يف فقرة « أتذكر ».

- يتعرف من خالل كتابة جمعية، املجموع وحدود املجموع.

2 - يذكر األستاذ/األستاذة مبا ييل :

- مفهوم الجمع ومعنى الرمز (+).

- كيفية وضع العملية عموديا.

- تقنية الجمع ومعنى االحتفاظ.

ـُر أََتـَذكَّ

•  لِِحساِب ٱْلَمْجموِع : 
48 + 24 ، أََضُع َعَمِليََّة 

ٱْلَجْمِع َوُأْنِجُزها.

4 + 8 = 12

(u) أَْكُتُب 2 َتْحَت ٱْلَوَحداِت
.(d) َوأَْحَتِفُظ ِبـ  1 في ٱْلَعَشراِت

 1 2 4

 + 4 8

  7 2

= plusزاِئد= la sommeاَْلَمْجموُع= l’addition•  اَْلَجْمُع  ;;

8  أَْحُسُب :

10  ِعْنَد أَْحَمَد كيساِن ِمَن ٱْلُكَلِل،
ِبٱْألَوَّل 18 ُكلًَّة َوِبٱلّثاني 23 ُكلًَّة.

َكْم َعَدُد ُكَلِل أَْحَمَد ؟

9    أََضُع 
َوُأْنِجُز :

7  َتْمِلـُک َزْيَنُب 36 َعقيَقًة   

َزرْقاَء َو 127 َحْمراَء   
َو 283 َصْفراَء.

أَْحُسُب َعَدَد َعقيِق َزْيَنَب :

َ
ُن أََتـَمـرَّ

  1 2 0

 + 2 3 5

  • • •

  1 0 1

 + 1 4 7

  • • •

  1 6 3

 + 1 8 0

  • • •

    

  1 7 7

 + • 8 •

  3 6 0

    

  1 8 3

 + 2 4 0

  • • •

    

  2 • 6

 + 2 3 5

  • 5 •

79 + 12 68 + 2333 + 2558 + 24
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : تنجز هذه الحصة فرديا، وتشمل التارمين 11 و 12 و 13 ثم تصحح جامعيا عىل السبورة.

ينظم العمل يف هذه الحصة عىل النحو التايل :

- يقرأ األستاذ/األستاذة تعليمة (أو تعليامت) كل نشاط ويرشحها ثم يطلب من املتعلمني/املتعلامت إنجاز النشاط بشكل فردي ؛
- يتم إنجاز األنشطة املقرتحة بالتتابع ؛

- بعد انتهاء املتعلمني/املتعلامت من إنجاز كل نشاط يتم استثامر الحلول املتوصل إليها عن طريق مناقشتها جامعيا ليتمكن املتعلمون/
املتعلامت من معرفة أخطائهم وتصحيحها ثم يتم التصحيح بشكل جامعي ثم فردي. 

- يخصص زمن كاف إلنجاز كل نشاط.
- يتتبع األستاذ/األستاذة إنجازات كل متعلم/متعلمة ويدون األخطاء والصعوبات املرصودة، استعدادا ملعالجتها خالل الحصة الخامسة.

 بالنسبة للنشاط (11) : 

فإن تعرف املتعلم/املتعلمة الوضع الخطأ للعمليات املوضوعة هو عالمة عىل إدراكه للوضع الصحيح الذي ينبغي أن تكون عليه عملية 
هذه  إنجاز  املتعلمني/املتعلامت  من  يطلب  الجامعي،  التصحيح  وبعد  العرشات...)  تحت  والعرشات  الوحدات  تحت  (الوحدات  الجمع 

العمليات بعد إعادة وضعها بشكل صحيح.

 أما النشاط (12) : 

املتعلمني/املتعلامت عدم متكنهم من بعض  بإنجازها، قد يكون مرد بعض أخطاء  فالعملية موضوعة، واملتعلم/املتعلمة مطالب فقط 
املجاميع الجزئية لجدول الجمع أو نسيان االحتفاظ بالعرشة.

 ويف النشاط (13) : 

فإن تعرف املتعلم/املتعلمة األرقام الناقصة، يف عملية الجمع املنجزة، إشارة عن متكنه من هذه العملية، ويعترب إنجازها كمدخل للطرح، 
ذلك أن العدد الذي ينبغي إضافته إىل 46 للحصول عىل 78 هو ما ميثل فرق العددين 78 و 46.

ووفقا لهذا التشخيص يقوم األستاذ/األستاذة بتفييئ املتعلمني واملتعلامت إىل فئات حسب نوعية أخطائهم وصعوباتهم وحاجاتهم للدعم.

وليك يتمكن األستاذ/األستاذة من تقويم موضوعي وشامل ملكتسبات املتعلمني واملتعلامت، يستعمل الشبكة الخاصة بكل فرتة من الفرتات 
الست التي تغطي السنة الدراسية واملثبتة بهذا الدليل، حيث يقوم األستاذ/األستاذة مبلئها وفق النتائج املحصل عليها من بطاقات التقويم 

األسبوعية، وذلك عن طريق املالحظة والتتبع ملا ينجزه املتعلمون/املتعلامت من أنشطة خالل كل أسبوع تربوي.

التقويم (55 دقيقة) الحـصـة  الرابعـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعرض األستاذ/األستاذة بطاقة عدد من 0 إىل 10 (مثال : 8) 

ويطلب من املتعلم/املتعلمة إضافة 3 ورفع بطاقة العدد 
املحصل عليه (أي : 11).

 أهداف أنشطة التعلم 
يتعرف الوضع الخطأ لعملية جمع موضوعة.• 
 ينجز تقنية جمع عددين (أحدهام من رقمني واآلخر من رقم • 

أو رقمني).
يكمل األرقام الناقصة لعملية جمع منجزة.• 

حيَح : 11  أَْشُطُب ٱْلَوْضَع ٱْلَخَطـأَ، ُثمَّ ُأْنِجُز ٱْلَوْضَع ٱلصَّ

   2 1

+ 3 7 

  4 6

+ 5

  1 8

+  9

  2 1

+ 3 7

  6 •

+ • 3

  8 7

  4 6

+ • •

  7 8

  3 9

+ 5 5

  • •

  4 5

+ 4 3

  • •

13  ُأْكِمُل :12  أَْحُسُب :

ُم تَـَعـلُّـماتي أَُقـوِّ
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : تنجز هذه الحصة يف مجموعات وتصحح جامعيا السبورة وتشمل األنشطة 14 و 15 و 16.

التقويم، والذي ينتج عنه غالبا ثالث أصناف من  التفييئ الذي قام به األستاذ/األستاذة للمتعلمني واملتعلامت خالل مرحلة  عىل ضوء 
ملجموعة   14 النشاط  يقدم  الدرس  هذا  يف  مجموعة،  لكل  مالمئة  أنشطة  تقديم  يتم  املتحكمون،  املتوسطون،  املتعرثون،  املجموعات : 

املتعرثين والنشاط 15 ملجموعة املتوسطني، أما املتحكمون فيقدم لهم النشاط 16.

 النشاط (14) : 

باستعامل  الجمع  إنجاز عملية  يكمل  ثم  و 153،  واملربعات وهام 265  والقضبان  بالصفائح  املمثلني  العددين  املتعلم/املتعلمة  يكتب 
التقنية االعتيادية للجمع باالحتفاظ :

 النشاط (15) : 

يتطلب حساب عدد األزرار بالعلبتني مالحظة الرسم واستخراج املعلومات منه، قبل االنتقال لحساب مجموع العددين بالكيفية التي 
يختارها املتعلمون/املتعلامت، واملتمثلة بالخصوص يف وضع العملية عموديا وإنجازها.

 النشاط (16) : 

يحل املتعلم/املتعلمة مسألة تتطلب حساب مجموع عددين أو أكرث حيث هو مطالب باستخراج املعطيات من الجدول الستخدامها يف 
حساب عدد الجرائد التي تم بيعها يف يومني أو أكرث ونجاحه مرتبط بقدرته عىل الربط بني نص مسألة والجدول املصاحب لها.

ومبا أن جمع ثالثة أعداد أو أكرث غري وارد يف برنامج السنة، فأن جمع  أكرث من عددين سيتم عىل مرحلتني أو أكرث، مثال :
من اإلثنني إىل األربعا :

156 + 201 = 357

357 + 201 = 527 ثم  

وبعد االنتهاء من حل التامرين من طرف املتعلمني/املتعلامت، يتم التصحيح جامعيا وتناقش الحلول املقرتحة وتصحح األخطاء املرتكبة 
ويتم التصحيح فرديا عىل الكراسة.

وعىل األستاذ/األستاذة تدوين الصعوبات واألخطاء امللحة التي بقيت عالقة بعد كل إنجاز وذلك ملعالجتها خالل الفرتات املقبلة وخاصة 
خالل أسبوع التقويم والدعم واإلغناء (2) وخالل أسبوع االدعم واإلغناء لنهاية األسدوس األول.

دعم وإغناء (55 دقيقة) الحـصـة  الخامسة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 8 من الدليل 

(الصفحة 81).

 أهداف أنشطة التعلم 
ينجز عملية جمع باالحتفاظ مستعينا بتمثيل • 

بالصفائح واملربعات والقضبان.
يحل مسائل تتطلب تقنية الجمع باالحتفاظ.• 

ـُم ُمـكْـَتـَسـباتي أَُدعِّ
15  أَْحُسُب َعَدَد ٱْألَْزراِر ِبٱْلُعْلَبَتيِن :14  ُأالِحُظ َوُأْكِمُل :

16  ُيَبيُِّن ٱْلَجْدَوُل َعَدَد ٱْلَجراِئِد ٱلَّتي َتمَّ َبْيُعها ِخالَل أُْسبوٍع.

أَْحُسُب َعَدَد ٱْلَجراِئِد ٱلَّتي َتمَّ َبْيُعها :
ج. ِخالَل ٱْألُْسبوِع كاِمًال. ب. ِمَن ٱْإلِْثَنْيِن إِلى ٱْألَْرِبعاِء ؛  أ. َيْوَمِي ٱْإلِْثَنْيِن وَٱلثُّالثاِء ؛ 

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

معو
udc

............1 2

......5......

..................
45

17

اَْألََحـُد بُْت اَلسَّ اَلُْجُمَعُة اَلَْخميُس اَْألَْرِبعاُء اَلثُّالثاُء اَْإلِثَْننْيُ أَيّاُم ٱْألُْسبوِع
88 89 97 127 215 201 156 َعَدُد ٱلَْجرائِِد
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األسبوع 10
التقنية االعتيادية للطرح (1)8

Technique usuelle de soustrac on (1) 

الوحدة 2

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

يعترب الطرح من املفاهيم الرياضياتية التي يواجه فيها املتعلمون/املتعلامت صعوبات متعددة يف املستويات األوىل من املدرسة 
االبتدائية عىل املستوى املفهومي والحسايب باإلضافة إىل صعوبات التدبري البيداغوجي املرتبطة بتدريسه.

وعىل املستوى الحسايب، ففي حساب املجموع أو الجداء إذا اتخذنا املستقيم العددي كدعامة إلجراء الحسابات فإننا نتقدم، بينام 
يف حساب الفرق يصبح األمر تراجعا.

أما صعوبات التدبري البيداغوجي فهي مرتبطة أشد االرتباط باالختيار الديدكتييك املناسب لتقديم الطرح سواء عىل مستوى بنية 
الوضعيات املقدمة أو عىل مستوى ونوعية الصعوبات ونوعية الرشوح والتدخالت املناسبة.

إن تحليال لبنيات املسائل الجمعية والطرحية من منطلق رياضيايت وكذلك الكيفيات التي يعالج بها املتعلمون/املتعلامت العالقة 
بني املعطيات التي تتضمنها املسائل ذات البنية الطرحية والجمعية يخلص إىل تقسيم هذه املسائل إىل أصناف نخص منها بالذكر :

الصنف األول : بصندوق 51 تفاحة، 7 منها حمراء واألخرى صفراء، ما عدد التفاح األصفر ؟ 
توجد أنواع كثرية من املسائل لها البنية نفسها لهذه املسألة الطرحية.

الصنف الثاين : بصندوق 7 تفاحات حمراء و 8 تفاحات صفراء، ما عدد التفاح بالصندوق ؟
 هذه مسألة جمعية توجد أنواع كثرية منها.

الصنف الثالث : ليوسف كيس به 51 كلة، أخذ منه 6 كلل. ما هو عدد الكلل الذي أصبح بالكيس ؟
وهي فئة مسائل اإلضافة أو اإلزالة ويكون التحول هو اإلضافة أو اإلزالة.

الصنف الرابع : لسعاد كيس به 51 كلة، أخذت منها سعاد كلال، فأصبح بالكيس 9 كلل.
ما عدد الكلل التي أخدتها سعاد ؟

الصنف الخامس : بكيس منري عدد من الكلل أخذ منه كلال فأصبحت به 9 كلل.
ما عدد الكلل التي كانت بكيس منري ؟

الصنف السادس : لفدوى 8 دراهم ولسناء 51 درهام، بكم تزيد دراهم سناء عن دراهم فدوى ؟
الصنف السابع : لخالد 8 دراهم وتقل دراهمه عن دراهم يونس بـ 7 دراهم. ما عدد دراهم يونس ؟

إن تنوع وغنى املسائل التي تم اختيار أصنافها والتي متثل مناذج للمسائل املقرتحة يف دروس الطرح بهذه السنة يقود بالرضورة إىل 
تنويع الوضعيات لجعلها أساسا إلغناء التمثالت وبناء الكفايات يف مجال الطرح.

وتبقى قراءة املسألة كنص لغوي إحدى الصعوبات التي يجب تذليلها من لدن األستاذ/األستاذة مراعاة لقدرات املتعلم/املتعلمة يف فهم املقروء.
ويف هذا الدرس يكون االنطالق من عمليات عىل األشياء، يتم فيها الوقوف عىل التغري الذي يطرأ عىل كلل إما بإضافة كلل جديدة 
لكلل موجودة أو بإزالة كلل من كلل موجودة، هذا الربط بني التمرينني يعطي معنًى للطرح ويكون مصحوبا بالرمز (–) الدال عليه، 
يف ارتباط مع الرمز (+) وهو ما يعزز معنى الجمع ويعطي كال منهام خصوصيته. وأثناء حساب الفروق التي تتم يف هذه املرحلة 
استنادا إىل املعلومات العددية والحسابية، يعرض املتعلمون/املتعلامت األساليب التي يتبعونها يف الحساب ويكون هذا مناسبة ملقارنة 
الحسابات وكذلك لتمثالتهم لوضعية الطرح املقرتحة، كام يتم التوصل إىل طريقة تساعد يف حساب الفرق تعتمد عىل متثيل املطروح منه

االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

 األعداد من 0 إىل 999 قراءة وكتابة • 
ومقارنة وترتيبا.

 التقنية االعتيادية للجمع (باالحتفاظ • 
وبدونه)

يضبط جدول الطرح إىل 10-9،• 
يتعرف التقنية االعتيادية للطرح بدون احتفاظ يف نطاق • 

األعداد الصحيحة الطبيعية من 0 إىل 999 ؛
يوظف التقنية االعتيادية للطرح يف نطاق األعداد • 

الصحيحة الطبيعية من 0 إىل 999 ؛
يضع وينجز عملية الطرح لعددين أحدهام مكون من • 

رقمني واآلخر من رقمني بدون احتفاظ.
يجد األعداد الناقصة يف عملية طرح منجزة بدون احتفاط.• 

 التقنية االعتيادية للطرح باالحتفاظ• 
حل املسائل• 
القياس• 
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مبربعات وقضبان وشطب املطروح ليكون الباقي هو ما مل يشطب، لقد تم الحرص عىل أال تكون بعض الكلامت مثل ("أخذ" أو"أزال") 
هي الكلامت املروجة والدالة عىل الطرح بل تم إدراج كلامت أخرى مثل "تقدم" "تراجع" حتى يتم إغناء الرصيد اللغوي للمتعلم/املتعلمة 
بالكلامت الدالة عىل الطرح، ال تشكل تقنية الطرح بدون احتفاظ بالنسبة للمتعلم/املتعلمة صعوبة تذكر فوضع العملية شبيه بوضع 

عملية الجمع، ومع ذلك فقد تكون لبعض املتعلمني/املتعلامت صعوبة يف وضع الوحدات تحت الوحدات والعرشات تحت العرشات.

ال  الذين  وحتى  األعداد  لصغر  نظرا  ذهنيا  يستطيعون حسابها  املتعلمني/املتعلامت  من  فكثري  الجزئية  الفروق  مشكل حساب  أما 
يستطيعون فبـإمكانهم القيام بذلك إما بعد تناقيص شفويا أو بحسابات مكتوبة بنقصان 1 أو 2 ... إلخ.

إن املرور إىل التقنية االعتيادية، يف إطار الوضعية التي قدمت يف هذا الدرس، مناسبة لوقوف املتعلمني/املتعلامت عىل ما تعلموه من 
أساليب لحساب الفرق (حسابات عىل السطر، استخدام املستقيم، تقنية التشطيب).

التقنية  إىل  اللجوء  بينها  من  يكون  قد  حسابات  إلجراء  ذريعة  باألساس  كانت  املتعلم/املتعلمة  عىل  اقرتحت  التي  الحسابات  إن 
االعتيادية، يستثمرها األستاذ/األستاذة لتعريفهم بها وإنجاز حسابات باستعاملها.

نشاط مناواليت (55 دقيقة) الحـصـة  األولـى 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعرض األستاذ/األستاذة بطاقة عدد من 0 إىل 10 (مثال : 10) ويطلب 
عليه  املحصل  العدد  بطاقة  ورفع   10 إضافة  املتعلم/املتعلمة  من 

(أي : 20).

 هدف النشاط 
 يحسب املتعلم/املتعلمة ما بقي من مبلغ بعد سحب • 

مقدار مايل منه.

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي وجامعي.

يضع األستاذ/األستاذة عىل طاولة صندوقا به قطع وأوراق نقدية من فئة : (درهم واحد، قطعة من فئة درهامن، قطعتان من فئة 5 
دراهم، قطعة واحدة من 10 دراهم، ورقتان نقديتان من فئة 20 درهام) ويقول بهذا الصندوق 63 درهام دون أن يظهر ما بداخله للمتعلمني/

املتعلامت. ثم ينيب متعلمني/متعلمتني ليحسبا املبلغ املوضوع داخل الصندوق دون إخراج أو إظهار ما به ويعلنان أن بالصندوق 63 درهام 
ويكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة : بالصندوق 63 درهام. ثم يأخذ من الصندوق مبلغا ماليا ويقول أخذت من الصندوق 28 درهام.

املبلغ هو 28 درهام ويكتب  أن  الحساب  املأخوذ هو 28 درهام ويعلنان بعد  املبلغ  أن  للتأكد  ينيب متعلمني/متعلمتني آخرين  ثم 
األستاذ/األستاذة عىل السبورة : أخذت 28 درهام، ثم يطلب من املتعلمني/املتعلامت أن يخربوه عن املبلغ املوجود بالصندوق.

يرشع املتعلمون/املتعلامت يف البحث عن املطلوب بشكل فردي أو ثنايئ مستخدمني ألواحهم أو أوراق أو دفاتر ملثل هذه األعامل.

بعد مدة تعرض مختلف النتائج والطرق ؛ تناقش وتقارن ويكون ما بالصندوق من دراهم مرجعا للتأكد من صحة النتيجة. وما كتب 
عىل السبورة مرجعا ملعطيات الوضعية.

للمتعلم/املتعلمة  سندا  األستاذ/األستاذة  (يكون  وإنجازها  إليها  االهتداء  كيفية  عن  فيها  اإلفصاح  ويتم  تعرض،  التي  األعامل  تناقش 
يف مساعدته يف هذا اإلفصاح) :

- ميثل العدد األكرب مبربعات وقضبان ثم الشطب عىل ما ميثل العدد األصغر.

- إزالة عرشتني تبقى 4 عرشات و 3 وحدات، ثم إزالة 3 وحدات وتبقى 5 وحدات يجب إزالتها من 4 عرشات إما مبارشة بعد تناقيص 
بـ 1 خمس مرات، أو بتفكيك أحد العرشات األربع : 35 = 5 – 10 + 30 = 5 – 40

صندوق، وقطع نقدية من فئة درهم واحد، 5 دراهم، 10 دراهم، أوراق نقدية من فئة 20 درهام، املربعات الوسائل التعليمية
والقضبان والصفائح، صفحات التقطيع بالكراسة، مقص، لصاق، ورق مقوى، ألواح،...
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 أهداف أنشطة التعلم 
يتعرف طرقا مختلفة لحساب فرق عددين • 

بدون احتفاظ :
ـ التمثيل باملربعات والقضبان.

ـ تفكيك العدد املطروح إىل وحدات وعرشات 
ـ استعامل املستقيم العددي.

 يتعرف الوضع العمودي لعملية الطرح • 
لعددين بدون احتفاظ.

بناء وترييض الـحـصـة األولـى (تـابـع)

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل يف مجموعات (من فردين).

خالل هذه الحصة يتم بناء املفهوم : تقنية الطرح بدون احتفاظ وذلك بحساب فرق عددين باستخدام طرق مختلفة (التمثيل، التفكيك، 
بدأها كل من حسن وكنزة يف هذه  التي  الحسابات  إمتام  املتعلم/املتعلمة  فيها من  العددي)،من خالل وضعية-مسألة يطلب  املستقيم 

الوضعية بالطرق الثالث (الشطب، تفكيك املطروح، الوضع العمودي).

بالنسبة للوضعية ـ المسألة (1) :

يتأكد األستاذ/األستاذة من فهم املتعلمني/املتعلامت للمطلوب ويوزعهم إىل مجموعات من فردين ومينحهم مدة للبحث عن الحل عن 
طريق التقيص والتجريب واملناقشة بني أفراد كل مجموعة.

يسهر األستاذ/األستاذة عىل متابعة أعامل املجموعات، ويالحظ االسرتاتيجيات التي يسلكها املتعلمون واملتعلامت من أجل بلورة الحل.

بعد انقضاء املدة املخصصة للبحث يطلب األستاذ/األستاذة من ممثل كل مجموعة تقديم الحل وتربير مدى مصداقيته يناقش األستاذ/
األستاذة مع املتعلمني واملتعلامت األعداد املستخدمة يف الوضعية : 23 – 57 ; 3 + 20 = 23 (طرح العرشات من العرشات والوحدات من 
الوحدات من جهة والوضع العمودي لعملية الطرح وطريقة حسابه للوصول إىل التقنية االعتيادية للطرح بدون احتفاظ من جهة أخرى).

بالنسبة للوضعية ـ المسألة (2) :

يتم التذكري بطريقة الطرح باستعامل املستقيم العددي، بواسطة إكامل العدد املطروح إىل عدد مالئم لتسهيل الحساب، وهذا ما يقنع 
املتعلمني/املتعلامت بأن التقنية االعتيادية صالحة وتعطي نتيجة الطرح (أي فرق العددين).

بالنسبة للوضعية ـ المسألة (3) :

تتم مقاربة التقنية االعتيادية للطرح بدون احتفاظ بواسطة املربعات والقضبان، وذلك بربط الطرح بشطب املربعات والقضبان املمثلة 
للعدد املطروح مبا يقابلها من املربعات والقضبان املمثلة للعدد املطروح منه، ومنه تكون النتيجة (أي فرق العددين) هو العدد املمثل 

باملربعات والقضبان املتبقية بعد الشطب.

بعد ذلك يتم املرور إىل وضع عملية الطرح عموديا، وإذا ما الحظ األستاذ/األستاذة صعوبة أو عدم استيعاب املتعلمني/املتعلامت لطريقة 
الحل أو للوضع العمودي للعملية، ميكن أن يستعني بجدول العدِّ والذي استأنس به املتعلمون/ا ملتعلامت واستوعبوه يف السابق.

أَكْـَتـِشـُف
1  لِِحساِب ٱلَْفرِْق : 23 – 57، أُالِحُظ ما أَنَْجزَُه كُلٌّ ِمْن َحَسٍن وَكَْنزََة.

أُكِمُل : ........... = 23 – 57
16 – 29 ِبٱْسِتْخداِم ٱلُْمْستَقيِم ٱلَْعَدِديِّ : 2  أَْحُسُب ٱلَْفرَْق 

3  أَْشُطُب َوأَْحُسُب :

.........29 – 16 = 

16 29

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

.........

58 – 37 = ........... 48 – 13 = ...........

َنْطَرُح داِئماً ٱْلَعَدَد 
ٱْألَْصَغَر ِمَن ٱْلَعَدِد 

ٱْألَْكَبِر.
َفرُْق َعَددْيِن 

ُمَتساِوَيْيِن ُهَو 0.

ِعْنَد إِْجراِء َعَمِليَِّة 
ْرِح، َنَضُع  ٱلطَّ

ٱْلَوَحداِت َتْحَت  
ٱْلَوَحداِت، 

َوٱْلَعَشراِت َتْحَت 
ٱْلَعَشراِت، َوٱْلِمئاِت 

َتْحَت ٱْلِمئاِت.

« َخِسَر » َو« َنَقَص » 
ال َيْعِنياِن داِئماً 

ْرَح. ٱلطَّ

كَْنزَةَحَسن

أَطَْرُح ٱلَْوَحداِت ِمَن ٱلَْوَحداِت 
َوٱلَْعَشراِت ِمَن ٱلَْعَشراِت.

23 = 20 + 3

أَطَْرُح 20، ثُمَّ أَطَْرُح 3.
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تدبـيـر األنشطـة

  صيغة العمل : تنجز أنشطة هذه الحصة بشكل فردي وتصحيح جامعيا عىل السبورة، وتشمل األنشطة رقم 4، 5، 6، 7، 8 ص 41 من 
كراسة املتعلمة واملتعلم.

بالنسبة للنشاط 4 : يضع املتعلم/املتعلمة العمليتني بشكل عمودي ومن بني الصعوبات واألخطاء ميكن أن نذكر :

- وضع العدد املطروح منه أسفل العدد املطروح.

- عدم وضع الوحدات أسفل الوحدات والعرشات أسفل العرشات. 

- عدم متكن املتعلم/املتعلمة من جدول الطرح.

التقنية  باقي األنشطة (5) و (6) و (7) و (8) فهي عبارة عن مسائل تستدعي لحلها حساب فرق عددين واستعامل  أما فيام يخص 
االعتيادية للطرح بدون احتفاظ.

ُن أََتـَمـرَّ
4  أََضُع َوُأْنِجُز :

7  تَْملُِک لَيْلى 45 ِدرَْهماً، أَكْثََر ِمّما تَْملُِكُه 
أُْختُها ِسهاُم ِبـ 13 ِدرَْهماً.

ما ُهَو َعَدُد َدراِهِم ِسهاَم ؟

5  لِِتْلميٍذ ُكّراَسٌة ِبها 98 َورََقًة، اِْسَتْعَمَل 
ِمْنها 42 َورََقًة. أَْحُسُب َعَدَد ٱْألَْوراِق ٱلَّتي 

لَْم َيْسَتْعِمْلها :

8  يَْملُِک َعلِيٌّ 95 ِدرَْهماً. اِْشتَرى ٱلِْمْحَفظََة 
َوٱلِْمْقلََمَة. كَْم َسيَبْقى لَُه ِمْن َدراِهَم ؟

68 – 38 968 – 40

6  ِبكيِس أَْحَمَد 59 كُلًَّة، أَْعطى ِمْنها ِألَخيِه َسعيُد 26 كُلًَّة.
أَْحُسُب َعَدَد ٱلُْكلَِل ٱلَّتي بَِقيَْت ِبٱلْكيِس :

التمرن (55 دقيقة) الحـصـة  الثـانيـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعرض األستاذ/األستاذة بطاقة عدد من 0 إىل 10 (مثال : 6) ويطلب 
عليه  املحصل  العدد  بطاقة  ورفع   10 إضافة  املتعلم/املتعلمة  من 

(أي : 16).

 أهداف أنشطة التعلم 
 يضع وينجز عمليات الطرح بدون احتفاظ لعددين أحدهام • 

من رقمني واآلخر من رقمني أو ثالثة.
 يحل مسائل تتطلب استعامل التقنية االعتيادية للطرح بدون • 

احتفاظ.

9  أَْكُتُب ٱلرَّْقَم ٱْلُمناِسَب َمكاَن ُكلِّ ُنْقَطٍة : ُن أََتـَمـرَّ

10  أُالِحُظ ثُمَّ أَْحُسُب ٱلَْفرَْق بَيَْن 
قاَمتَْي َحّمو َوَزيَْنَب.

اَلَْفرُْق بَيَْن قاَمتَْي َحّمو َوَزيَْنَب 
.(cm) ُهَو : ............. َسْنتيِمْتر

121 cm132 cm

11  لَدى َعلِيٍّ َمْجموَعٌة ِمَن ٱلُْكلَِل. باَع ِمْنها 25 كُلًَّة، فَبَِقَي لََديِْه 62 كُلًَّة. 
أ. ُأْكِمُل.

ب. كَْم كاَن ِعْنَدُه ِمَن ٱلُْكلَِل قَبَْل ٱللَِّعِب ؟
.............................................................. كُلًَّة.

  • 5

 – 4 •

  3 2

  • •

 – 2 5

  6 2

  9 1

 – • 0

  1 •

  8 •

 – • 2

  1 2

َزيَْنُب َحّمو

التمرن (55 دقيقة) الحـصـة  الثالثـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعرض األستاذ/األستاذة بطاقة عدد من 0 إىل 10 (مثال : 4) ويطلب 
عليه  املحصل  العدد  بطاقة  ورفع   7 إضافة  املتعلم/املتعلمة  من 

(أي : 11).

 أهداف أنشطة التعلم 
يضع وينجز عمليات الطرح بدون احتفاظ لعددين كالهام من • 

رقمني.
يصحح الوضع الخاطئ لعملية طرح موضوعة ثم ينجزها.• 
يحل مسائل تتطلب استعامل التقنية االعتيادية للطرح بدون • 

احتفاظ.
يحدد األرقام الناقصة يف عملية طرح منجزة.• 
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : تنجز أنشطة هذه الحصة. بشكل فردي وتصحيح جامعي عىل السبورة وتشمل األنشطة 9، 10، 11 ص 42 من الكراسة.
يف النشاط 9 يكتب املتعلم/املتعلمة الرقم املناسب مكان كل نقطة لعملية طرح منجزة بدون احتفاظ كام يف الحصة السابقة التمرن عىل 
وضع وإنجاز عملية الطرح عموديا وذلك للتمكن من التقنية االعتيادية للطرح بدون احتفاظ، ويتتبع األستاذ/األستاذة إنجازات املتعلمني/

املتعلامت ليتعرف مدى تجاوزهم للصعوبات واألخطاء املذكورة سابقا، ويعمل عىل مساعدة من هم يف حاجة إىل دعم وتوجيه.
يف النشاط 10 : قد يكون املتعلم/املتعلمة يف حاجة إىل تذكريه بوحداة قياس األطوال (وحدة السنتيمرت) من أجل فهم سياق النشاط والتعليمة.

أما بالنسبة للنشاط 11 : فاملطلوب هو تكملة عملية طرح وذلك ارتباطا بسياق ملموس يتعلق مبعرفة الوضعية البنائية (ما كان ميلكه 
عيل قبل البيع)، اعتامدا عىل التحول الذي طرأ عىل هذه الوضعية (باع عيل 25 كلة).

إنجاز كل واحد منهم مع توجيه ومساعدة  األستاذ/األستاذة  اآلخر، ويتتبع  تلو  الواحد  املقرتحة  األنشطة  املتعلمون/املتعلامت  ينجز   -
املتعرثين، والحرص عىل تدوين الصعوبات واألخطاء املرصودة، من أجل مناقشتها وتصحيحها خالل فرتة التصحيح الجامعي.

أتـذكـر : يخصص األستاذ/األستاذة بضع دقائق يف نهاية هذه الحصة، ليقدم للمتعلمني/املتعلامت ما ينبغي عليهم تذكره بالنسبة لهذا 
الدرس، حيث :

1 - يقرأ املتعلم/املتعلمة فقرة « أتذكر » (بالصفحة 42 من الكراسة بشكل فردي، يتعرف عىل الكتابة الطرحية : 
45 = 23 – 68 املطروح، املطروح منه والفرق.

2 - يذكر األستاذ/األستاذة المتعلمين/المتعلمات بما يلي :
- كيفية وضع عملية الطرح عموديا.

- كيفية إنجاز عملية الطرح (بدون احتفاظ).

التقويم (55 دقيقة) الحـصـة  الرابعـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعرض األستاذ/األستاذة بطاقة عدد من 0 إىل 10 (مثال : 8) 

ويطلب من املتعلم/املتعلمة إضافة 4 ورفع بطاقة العدد املحصل 
عليه (أي : 12).

 أهداف أنشطة التعلم 
يضع وينجز عمليات الطرح بدون احتفاظ.• 
يصحح عمليات طرح وضعت بشكل خاطئ.• 
يحل مسائل ذات بنية طرحية.• 

تدبـيـر األنشطـة

 15  ،14  ،13  ،12 رقم  األنشطة  وتشمل  السبورة،  عىل  جامعيا  وتصحح  فردي  بشكل  الحصة  هذه  أنشطة  تنجز  العمل :    صيغة 
ص 43 بالكراسة.

وينظم العمل يف الحصة عىل النحو التايل :

- يقرأ األستاذ/األستاذة تعلمية (أو تعليامت) كل نشاط ويرشحها ثم يطالب املتعلمني/املتعلامت بإنجاز النشاط بشكل فردي ؛
- يتم إنجاز األنشطة املقرتحة بالتتابع ؛

- بعد انتهاء املتعلمني/املتعلامت من إنجاز كل نشاط يتم استثامر الحلول املتوصل إليها عن طريق مناقشتها جامعيا ليتمكن املتعلمون/
املتعلامت من معرفة أخطائهم وتصحيحها، ويتم التصحيح بشكل جامعي ثم فردي.

- يخصص زمناً كافياً إلنجاز كل نشاط.
وينجز املتعلمون/املتعلامت التامرين األربعة الواحد تلو اآلخر بشكل فردي ويتتبع األستاذ/األستاذة إنجازاتهم ويدون أخطاءهم استعدادا 
للحصة املوالية املخصصة للدعم واإلغناء، ومن األخطاء املحتملة نذكِّر مبا ورد بالحصتني الثانية والثالثة، ويتم تفييئ املتعلمني/املتعلامت عىل 

ضوء هذا التقويم إىل مجموعات من مستويات مختلفة.

ـُر أََتـَذكَّ
  6 8

 – 2 3

  4 5

 (u) ال أَْنسى أَْن أََضَع ٱْلَوَحداِت
 (d) َوٱْلَعَشراِت ،(u) أَْسَفَل ٱْلَوَحداِت

.(d) أَْسَفَل ٱْلَعَشراِت

•  لِِحساِب ٱْلَفرِْق : 23 – 68 ، 
ْرِح  أََضُع َعَمِليََّة ٱلطَّ

َوُأْنِجُزها.

ْرُح = moinsناِقص= la différenceاَْلَفرُْق= la soustraction• اَلطَّ ;;

12  أََضُع َوُأْنِجُز : 12 – 23 ؛ 14 – 84 

14  َيْمِلُک ُمْصَطفى 24 
طاَبعاً بريِدّياً، اِْسَتْعَمَل ِمْنها 
12 طاَبعاً. َفَكْم َبِقَي ِعْنَدُه ؟

ُح َوْضَع ٱْلَعَمِليَِّة َوُأْنِجُز : 13  أَُصحِّ

15  َقَطَفْت َسْلمى 28 َورَْدًة،
أَْهَدْت لِوالَِدِتها 15 َورَْدًة.

َيِة ؟ َكْم َعَدُد ٱْلُوروِد ٱْلُمَتَبقِّ

  9 5

–  3 0

  • • •

   3 5

– 3 1

  • • •

ُ َ

ُم تَـَعـلُّـماتي أَُقـوِّ

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



147

تدبـيـر األنشطـة

  صيغة العمل : تنجز أنشطة هذه الحصة يف مجموعات وتصحيح جامعيا عىل السبورة، وتشمل األنشطة رقم 16، 17، 18 ص 43 من 
كراسة املتعلمة واملتعلم.

وعىل ضوء التفييئ الذي قام به األستاذ/األستاذة للمتعلمني واملتعلامت خالل مرحلة التقويم، والذي غالبا ما ينتج عنه 3 فئات من 
املجموعات : املتعرثون، املتوسطون، املتحكمون. يتم تقديم أنشطة مالمئة لكل فئة ويف هذه الحصة يقدم النشاط 18 للمتعرثين والنشاطني 

16 و 18 للمتوسطني والنشاطني 16 و 17 للمتحكمني.

ولإلشارة فالنشاط (16) يتطلب كتابة الفرق أفقيا (23-95) ثم وضع إنجاز عملية الطرح 95-23. 

أما النشاط (17) فهو عبارة عن مسألة يستخرج معطيات الحل من خالل تعليقي الصورتني.

النشاط (18) : يضع املتعلم/املتعلمة وينجز ثالث عمليات طرح بدون احتفاظ.

وبعد االنتهاء من حل التامرين من طرف املتعلمني/املتعلامت، يتم التصحيح جامعيا، وتناقش الحلول املقرتحة وتصحح األخطاء املرتكبة، 
ثم يتم التصحيح فرديا يف الكراسة.

وعىل األستاذ/األستاذة تدوين الصعوبات واألخطاء امللحة التي بقيت عالقة بعد اإلنجاز وذلك ملعالجتها خالل الفرتات املقبلة وخاصة 
خالل أسبوع تقويم التعلامت ودعمها وتوليفها (2) وخالل أسبوع تقويم األسدوس األول ودعمه وتوليفه.

دعم وإغناء (55 دقيقة) الحـصـة  الخامسة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 9 من الدليل 

(الصفحة 81).

 أهداف أنشطة التعلم 
يضع وينجز عمليات الطرح بدون احتفاظ لعددين.• 
يحل مسائل ذات بنية طرحية تتطلب استعامل • 

التقنية االعتيادية للطرح بدون احتفاظ.

ـُم ُمـكْـَتـَسـباتي أَُدعِّ

17  ُأالِحُظ ٱلّصورََتْيِن َوأَْحُسُب َعَدَد ٱْلُكَلِل ٱلَّتي َبِقَيْت ِبكيِس أَْحَمَد.
َعَدُد ٱْلُكَلِل ٱلَّتي َبِقَيْت :

18  أََضُع َوُأْنِجُز : 33 – 54 ؛ 10 – 91 ؛ 18 – 29 

16  لَِمْرَيَم ُعْلَبٌة ِبها 95 ِقْطَعَة شوكوالَطٍة، 
أََكَلْت ِمْنها 23 ِقْطَعًة.

أَْحُسُب َعَدَد ٱْلِقَطِع ٱلَّتي َبِقَيْت ِبٱْلُعْلَبِة :

أََخْذُت َخْمَس 
َوِعْشريَن ُكلًَّة ِمَن ٱْلكيِس

ُثمَّ أََخْذُت 5 ُكَلٍل.
ما َعَدُد ٱْلُكَلِل ٱلَّتي 

َبِقَيْت ِبٱْلكيِس ؟
ُ ْ
21
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الوحدة 2الشبكة الفردية لتقويم التعلامت (2)األسبوع 10

Grille individuelle de l’évalua on des appren ssages (2)

نـتـائـج الـتـقـويـم
يـجـب أن يـكـون الـمـتـعـلـم/الـمـتـعـلـمـة قـادرا علـى : الـمكونـات

– + + +
مقارنة وترتيب أعداد من ثالثة أرقام ومتثيلها عىل املستقيم العددي.

األعـداد والـعـمـلـيـات

تفكيك وتركيب عدد صحيح باستعامل الجمع والطرح.

تأطري عدد صحيح بني عددين صحيحني والرتتيب تزايدا وتناقصيا 
ملجموعة من األعداد الصحيحة.

تعرف وتوظيف التقنية االعتيادية للجمع باحتفاظ أو بدونه.

اكتشاف خاصيات عملية الجمع (تبادلية الجمع).

تعرف األعداد الناقصة يف عملية الجمع.

ضبط جدول الطرح إىل 9 – 10. 

يتعرف ويوظف التقنية االعتيادية للطرح بدون احتفاظ يف نطاق 
األعداد 0 إىل 999.

يضع وينجز عملية الطرح بدون احتفاظ.

يجد األعداد الناقصة يف عملية الطرح.

هذا املجال غري وارد يف هذه الوحدة. الـهـنـدسـة

.(cm) ،(m) : يتعرف ويستعمل وحدات قياس األطوال
الـقــيــاس

.cm ؛ m : يتعرف العالقة بني وحدات

.(cm) : يرسم قطعة مستقيمة مبعرفة قياس طولها املعرب عنه بـ

هذا املجال غري وارد يف هذه الوحدة.
تـنـظـيـم ومـعـالـجـة 

الـبـيـانـات

–  غري مكتسب. +  يف طريق االكتساب.     + +  مكتسب.    

الــدروس :

الــدرس 5 : األعـداد مـن 0 إلـى 999• 
 •(m ،cm) الــدرس 6 : قـيـاس األطـوال
الــدرس 7 : الـتـقـنـيـة االعـتـيـاديـة للـجـمـع• 
الــدرس 8 : الـتـقـنـيـة االعـتـيـاديـة للـطـرح (1)• 
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التقويم (55 دقيقة) الـحـصـة األولـى 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعرض األستاذ/األستاذة بطاقة عدد من 0 إىل 5 (مثال : 2) ويطلب من 
املتعلم/املتعلمة إضافة 1 ورفع بطاقة العدد املحصل عليه (أي : 3).

الوحدة 2تقويم التعلامت ودعمها وتوليفها (2)األسبوع 11

Evalua on, sou en et synthèse des appren ssages (2)

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل فردي وتصحيح جامعي عىل السبورة

إن أنشطة هذه الحصة هي جزء من سريورة التعلم من جهة وتقوميا 
تكوينيا من جهة أخرى يفيد يف التهييئ املناسب للمراحل املوالية ويتطلب 

 تدبيـر حصـص أسبـوع التـقويـم والـدعـم والتـوليـف ( 2)

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

يف درس األعداد من 0 إىل 999 (مقارنة وترتيبا) ال بد من االنتباه إىل مجموعة من الصعوبات نذكر منها :
- الخلط بني الرمزين (> و <) خاصة عند تأطري عدد بعددين، مثال: (400 > 350 > 250)
- صعوبة استعامل خاصية التعدي مثال    740 > 625 و 810 > 740  إذن  740 > 625 

- صعوبات مرتبطة بكرب األعداد مثال مقارنة من قبيل : 721 و 598 بحيث ميكن لكرب رقم الوحدات أو العرشات أن يؤخذ بعني 
االعتبار يف املقارنة أكرث من رقم املئات.

يف درس قياس األطوال : يجب االنتباه إىل األخطاء والصعوبات التي قد تكون عائقا أمام إرساء التعلامت املستهدفة مثال :
(4 m 4 cm) قياس الطول ميكن التعبري عنه بوحدة مركبة -

الرتكيز عىل العدد دون انتباه إىل وحدة القياس.
بخصوص درس التقنية االعتيادية للجمع : من بني الصعوبات واألخطاء املتداولة والشائعة ميكن الوقوف عند :

- الوضع العمودي الخطأ إلنجاز العملية : ال يضع الوحدات تحت الوحدات والعرشات تحت العرشات.
- التأكيد عىل كتابة العدد املحتفظ به يف املكان املناسب.

- الخاصية التبادلية لعملية الجمع، وما يطرحه توسيع املجال العددي مثال : (120 + 950)
بخصوص درس الطرح 2 : فيمكن تلخيص بعض الصعوبات واألخطاء فيام ييل :

- تعويض طريقة اإلضافة بطريقة املبادلة.
- استعامل املستقيم العددي لحساب فرق عددين.

- ال ميكن دامئا إجراء عملية الطرح بني عددين إذا كان املطروح أكرب من املطروح منه.

األهـــدافالـدروس الـمـعـنـيـة 

الدرس 5 : األعداد من 0 • 
إىل 999.

الدرس 6 : قياس األطوال • 
.(m, cm)

الدرس 7 : الجمع : التقنية • 
االعتيادية باالحتفاظ وبدونه.

الدرس 8 : الطرح : التقنية • 
االعتيادية بدون احتفاظ.

يقارن ويرتب أعدادا من ثالثة أرقام وميثلها عىل املستقيم العددي. • 
يفكك ويركب عددا صحيحا باستعامل الجمع والطرح.• 
يؤطر عددا صحيحا بني عددين صحيحني ويرتب تزايديا وتناقصيا مجموعة من األعداد الصحيحة.• 
يتعرف ويوظف التقنية االعتيادية للجمع باالحتفاظ أو بدونه.• 
 يستكشف خاصيات عملية الجمع (تبادلية الجمع).• 
يتعرف األعداد الناقصة يف عملية للجمع.• 
يضبط جدول الطرح إىل 9-10 ويتعرف ويوظف التقنية االعتيادية للطرح بدون احتفاظ يف نطاق • 

األعداد 0 إىل 999.
يضع وينجز عملية الطرح بدون احتفاظ ويجد األعداد الناقصة يف عملية الطرح.• 

3  أَْشطُُب ٱلِْكتابََة ٱلَْخطَـأَ :
ُن ِبٱْألَْخَضِر ِبطاقََة أَكْبَِر َعَدٍد،  1  أُلَوِّ

َوِبٱْألَْحَمِر ِبطاقََة أَْصَغَر َعَدٍد :
179 285 198 261

ثُمَّ أُرَتُِّب َهِذِه 
ٱْألَْعداَد تَزايُِديّاً :

4  أُنِْجُز ٱلَْجْمَع َوٱلطَّْرَح :

ُح َوْضَع ٱْلَعَمِليَِّة، ُثمَّ أُنِْجزُها : 5  أَُصحِّ

160 > 156 243 < 234

   6 9
 – 1 8

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

  1 4 9
 + 3 6

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

  7 8
 + 1 4 3

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

  8 7
 – 1 5

  • •

  1 2 6
 +  6 7

  • • •

  4 3
 + 2 6

  • •

  7 1 6
 +  • •

  7 5 3

  8 6
 + • •

  9 8

  3 7
 – • •

  1 6

2  أُكِْمُل :

ُ
َتْقويُم ٱلتََّعلُّماِت

6  أَكْتُُب في ٱلِْبطاقَِة ٱلِْقياَس ٱلُْمناِسَب لِلِْقطَْعِة (segment) ٱلَْحْمراِء :
cm .........

3 m 7 cm = ........ cm 8 m 3 cm = ........ cm

5 m = ........ cm 1 m = ........ cm m = ........ cm 78  أُكِْمُل :



150

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل مبجموعات (حسب التفييئ الناتج عن  التقويم املنجز يف الحصة األوىل)

على ضوء التفييئ الذي قام به األستاذ/األستاذة للمتعلمني واملتعلامت ووفق ما تبين له خالل مرحلة التقويم (بالحصة األولى)، حيث 
مثال :  أنشطة،  يناسبها من  ما  فئة  لكل  يقدم  المتحكمون)،  المتوسطون،  (المتعثرون،  المجموعات  فئات من   3 ذلك  ينتج عن  ما  غالبا 
النشاط 8 للمتعثرين والنشاط 10 للمتوسطين والنشاط 9 للمتحكمين، ويبقى مثل هذا التوزيع رهين بمعرفة األستاذ/األستاذة لنوع أخطاء 

املتعلمني/املتعلامت ودرجة الصعوبات لديهم، حيث من املفرتض استدراكها خالل الحصة الخامسة (دعم مركز وإغناء).

 النشاط (8) : يتضمن هذا النشاط، 4 مقارنات حيث املتعلم/املتعلمة مطالب بتحديد العدد األصغر (أو األكرب) وذلك بدءا مبقارنة املئات 
فإذا كانا متساويني لجأ إىل مقارنة العرشات، فإذا كانا متساويني لجأ إىل مقارنة الوحدات مثال : 346  >  342 ألن : 6  >  4

األمر حل هذه األنشطة تطبيقا مبارشا للمعرفة الجديدة، مام يستلزم توفر حد مقبول من هذه املعرفة، وأن ما يقوم به املتعلم/املتعلمة هو 
من أجل معرفة  درجة ما اكتسبه ومقدار االستفادة مام  تعلمه، وكذا رصد األستاذ/األستاذة للصعوبات واألخطاء املرتكبة.

وينظم العمل يف هذه الحصة عىل النحو التايل :

- يقرأ األستاذ/األستاذة تعليمة (أو تعليامت) كل نشاط ويرشحها ثم يطلب من املتعلمني/املتعلامت إنجاز النشاط بشكل فردي.

- تخصص مدة زمنية كافية إلنجاز كل نشاط.

- يتم إنجاز األنشطة املقرتحة بالتتابع.

- بعد انتهاء املتعلمني/املتعلامت من إنجاز كل نشاط يتم استثامر الحلول التي توصلوا  إليها عن طريق مناقشتها جامعيا ليتمكنوا من 
معرفة أخطائهم وتصحيحها ثم يتم التصحيح بشكل جامعي ثم فردي عىل الكراسة.

 النشاط (1) : يحدد املتعلم/املتعلمة أكرب عدد يف سلسلة من 4 أعداد غري مرتبة حيث تتنوع الطرق الذي قد يلجأ إليها املتعلمون/
املتعلامت ومنها مالحظة أن األعداد األربعة جميعها مكونة من 4 أرقام فيبدأ برتتيب املئات (198 و 179) ثم (285 و 261) وبالتايل يؤول 
األمر إىل مقارنة عددين (أصغر األعداد : 179 وأكربها 285) وتتم هذه الطريقة ذهنيا بالنسبة للمتحكمني وكذلك املتوسطني بعضهم أو 
جلهم، بالنسبة للمتعرثين ميكن تقديم املساعدة لهم لتجاوز صعوباتهم، ثم يرتب هذه األعداد عىل الرشيط املرسوم تزايديا بدءا من اليسار.

 النشاط (2) : يحدد املتعلم/املتعلمة املطروح من خالل تقنية طرح منجزة (بدون احتفاظ) ويتطلب ذلك البحث أوال يف منزلة الوحدات 
عن الرقم الذي إذا طرحناه من 7 يعطي 6 ونفس اليشء بالنسبة لرقم العرشات 37. وبالنسبة لعمليتي الجمع فاألمر سهل نسبيا للعملية 

بدون احتفاظ. عكس العملية باالحتفاظ حيث، قد يكون الخطأ 
يف عدم إضافة املحتفظ به من الوحدات إىل العرشات باإلضافة 

إىل صعوبة البحث عن رقم الوحدات الذي نضيفه إىل 6 ويعطينا 3 
وهو ما يؤدي إىل البحث من خالل 13 =  .  + 6 

للوصول إىل أن 13 = 7 + 6 وهذا يتطلب من املتعلم/املتعلمة دراية جيدة بتفكيك األعداد املكونة لجدول الجمع.

 النشاط (3) : يقرأ املتعلم/املتعلمة املقارنتني ويشطب الكتابة الخاطئة (234 > 243) وتتجىل الصعوبات يف ما يدل عليه كل من الرمزين 
(< و >) وكذلك الخطأ الذي قد يقع فيه املتعلم/املتعلمة نظرا لكون 34 و 43 تتضمنان نفس األرقام.

 النشاط (4) : ينجز املتعلم/املتعلمة عملية جمع عددين بدون احتفاظ وباالحتفاظ، ثم عملية طرح العددين بدون احتفاظ.

 النشاط (5) : يصحح املتعلم/املتعلمة عمليات الجمع والطرح املوضوعة بكيفية خطأ، ثم ينجزها.

 النشاط (6) : يكتب املتعلم/املتعلمة القياس املناسب لنفس القطعة املستقيمة (3 سنتيمرتات) حيث ال تنطبق تدريجة الصفر عىل طرف 
القطعة املستقيمة وبالتايل تكون قراءة القياس (3 سنتميرتات) قراءة خطأ.

 النشاط (7) : يجري املتعلم/املتعلمة تحويالت عىل األطوال باستخدام الوحدات : cm و m مستعينا بقاعدة التحويل :

(1m = 100 cm) مع إجرائه لتحويل مركب : m 7 cm = 307 cm 3 حيث من املتوقع أن يجد بعض املتعلمني/املتعلامت صعوبات 
لكون األمر يتطلب إجراء عملية جمع عىل األطوال.

دعم وتثبيت (55 دقيقة) الحـصـة  الثـانيـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعرض األستاذ/األستاذة بطاقة عدد من 0 إىل  10 (مثال : 6) ويطلب 
عليه  املحصل  العدد  بطاقة  ورفع   2 إضافة  املتعلم/املتعلمة  من 

(أي : 8).

 8 6
+ 1 2
 9 8

 3 7
– 2 1
 1 6

 7  11 6
+    7
    3

9  أُكِْمُل ِبِكتابَِة ٱلرَّقِْم ٱلُْمناِسِب َمكاَن 8  أُقاِرُن ِبٱْسِتْخداِم أََحِد ٱلرَّْمَزيِْن > أَْو < :
ٱلنُّْقطَِة : 276 ........... 401  329 ........... 346

990 ........... 949  832 ........... 829

10  أَكْتُُب ٱْألَْعداَد 
َّبًَة تَناقُِصيّاً  ُمرَت
ريِط : َعلى ٱلشَّ

• 
99 < 200

380 ; 500 ; 107 ; 150 ; 580 ; 400 ; 715

385 < 3 • 5

800

أَ ٱ ُ أُ
َدْعُم َوَتْثبيُت ٱلتََّعلُّماِت
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ويشكل استخدام الرمز املناسب  <  أو  >  صعوبات لتشابهام. لذا ينبغي تذكريهم مبا يعنيه كل رمز وكتابته عىل السبورة (أصغر من : >) 
(أكرب من :  < ).

 النشاط (9) : يكمل املتعلم/املتعلمة كال من املقارنتني وذلك بكتابة الرقم املناسب، حيث يوجد حل وحيد لكل مقارنة :

395 > 385  و  200 > 199
800715580500400380150107  النشاط (10) : يكمل املتعلم/املتعلمة كتابة األعداد املثبتة باإلطار مرتبة تناقصيا عىل الرشيط : 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل مبجموعات (حسب التفييئ الناتج عن التقويم)

وللمتوسطني  للمتعرثين   13 و   11 النشاطني  يتدم  حيث  املجموعات  وبنفس  الثانية  الحصة  منط  نفس  عىل  األستاذ/األستاذة  يواصل 
والنشاطني 12 و 13 للمتحكمني.

 النشاط (11) : ينجز املتعلم/املتعلمة عملية جمع واحدة بدون احتفاظ واألخرى باالحتفاظ ثم عمليتي طرح كالهام بدون احتفاظ.

 النشاط (12) : يحدد املتعلم/املتعلمة موقع األعداد :  738، 789، 647، 582، 685  عىل مستقيم مدرج مبئات صحيحة بحيث يقوم بحرص 
ِعدد أو عددين بني مائتني صحيحتني متتابعتني مع االنتباه لرتتيبها بكيفية صحيحة بني تلك املائتني : ِ ِ ِ ي

600 700 800

.............. .............. .............. .............. ..............582 647 685 738 789

 النشاط (13) : يقيس املتعلم/املتعلمة باملسطرة املدرجة بالسنتيمرتات طول القلم املرسوم حيث يستنتج أن طوله أكرب من 3 سنتيمرتات 
وأصغر من 4 سنتيمرتات وهذا يعني أن طوله بني 3 و 4 سنتيمرتات. 

بعد انتهاء املتعلمني/املتعلامت من إنجازاتهم يتم التصحيح جامعيا عىل السبورة وفرديا عىل الكراسة.

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل فردي وتصحيح جامعي عىل السبورة وتصحيح فردي عىل الكراسة.

من خالل تقويم  أثر الدعم هذا، سيتعرف األستاذ/األستاذة عىل مدى متكن فئات املتعلمني/املتعلامت من املفاهيم املقدمة ودرجة  
تثبيتها وكذلك عىل بقايا التعرثات واألخطاء ألجل معالجتها يف الحصة املوالية (دعم مركز وإغناء).

 النشاط (14) : يقرأ املتعلم/املتعلمة كال املقارنتني ويصحح الخاطئة ويتعلق األمر باملقارنة 800 > 682 > 700 حيث يوجه تركيزه للمئات 
(7 مئات، 6 مئات، 8 مئات) حيث يرتبها وبالتايل تصري املقارنة صحيحة هي : 800 > 700 > 682

 النشاط (15) : ينجز املتعلم/املتعلمة عمليتي جمع كالهام باالحتفاظ وعملية طرح واحدة بدون احتفاظ. 

 9 7
– 1 2
 8 5

 1 8 8
+  8 5
  7 3

 النشاط (16) : يحدد املتعلم/املتعلمة العدد املناسب لعمليتي جمع وطرح منجزة ليحصل عىل :  

دعم وتثبيت (55 دقيقة) الحـصـة  الثالثـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعرض األستاذ/األستاذة بطاقة عدد من 0 إىل 10 (مثال : 4) ويطلب 
عليه  املحصل  العدد  بطاقة  ورفع   3 إضافة  املتعلم/املتعلمة  من 

(أي : 7).

تقويم أثر الدعم (55 دقيقة) الحـصـة  الرابعـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعرض األستاذ/األستاذة بطاقة عدد من 0 إىل 10 (مثال : 
ورفع   10 إضافة  املتعلم/املتعلمة  من  ويطلب   (10

بطاقة العدد املحصل عليه (أي : 20).

241 + 1182  أََضُع َوأَْحُسُب : 85 – 4295 – 72364 + 108

12  أَكْتُُب ٱْألَْعداَد في ٱلِْبطاقاِت ٱلُْمناِسبَِة : 738 ; 685 ; 582 ; 647 ; 789

600 700 800

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

حيِح : ُن ِبطاقََة ٱلَْجواِب ٱلصَّ 13  أَقيُس طوَل ٱلَْقلَِم، ثُمَّ أُلَوِّ
(cm) بَيَْن 3 َو 4 َسْنتيِمتْراٍت (cm) 4 َسْنتيِمتْراٍت(cm) 3 َسْنتيِمتْراٍت

15  أُنِْجُز 
ٱلَْعَملِيّاِت :

17  أُكِْمُل رَْسَم ٱلِْقطَْعتَيِْن ٱلُْمْستَقيَمتَيِْن :
700 < 682 < 800 300 < 348 < 400

  7 0 3

 + 1 4 9

  • • •

  1 8 8

+  • •

  2 7 3

  8 8

 – 5 6

  • •

  9 7

 – • •

  8 5

  3 1 8

 +  2 7

  • • •

ُح ٱلِْكتابََة ٱلَْخطَـأَ : 14  أَُصحِّ

16  أُكِْمُل :

ْ ْٱ ُُأُ
ْعِم َتْقويُم أََثِر ٱلدَّ

(cm) 5 َسْنتيِمتْراٍت
 (cm) بَيَْن 5 َو 6 َسْنتيِمتْراٍت
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل فردي ثم تصحيح جامعي عىل السبورة وفردي عىل كراسة املتعلمة واملتعلم.

يف هذه الحصة تتم معالجة األخطاء والصعوبات امللحة لدى املتعلمني/املتعلامت الذين مل متكن حصتا الدعم من تجاوزها ويتم العمل 
مع هؤالء  املتعلمني/املتعلامت بشكل فردي حسب صعوبات كل واحد منهم، ويتعلق األمر هنا بدعم مركز مبعنيني الرتكيز عىل كل متعلم/

متعلمة عىل حدة (تفريد املعالجة) والرتكيز عىل الصعوبات واألخطاء املرتبطة يف غالب األحيان بعوائق « ابستمولوجية ».

وبالنسبة لفئة املتوسطني واملتحكمني فتشكل هذه الحصة فرصة إلغناء مكتسباتهم وتعميقها واستثامرها.

ولهذا الغرض ميكن أن نقدم لهم النشاطان 18 و 19 بالنسبة للمتعرثين ميكن لألستاذ/األستاذة اقرتاح أنشطة ترتبط باملفاهيم التي الزالت 
تشكل صعوبات لهذه الفئة.

 النشاط (18) : تؤول مطالبة املتعلم/املتعلمة بتلوين جزء من كل رشيط إىل تحديد جزء من الرشيط األول طوله cm 13 وجزء من 
.10 cm الرشيط الثاين طوله

 النشاط (19) : يحل املتعلم/املتعلمة مسألة ذات بنية جمعية وطرحية يوظف فيها النقود وإنجاز تقنية جمع ثالثة أعداد باالحتفاظ  
عىل مرحلتني (676 = 65 + 620 و 870 = 154 + 676) ملعرفة مبلغ املشرتيات (870 درهام) ثم إنجاز عملية الطرح بدون احتفاظ لتحديد 

املبلغ الذي سيبقى معها 10 = 870 – 880 (أي 10 دراهم).

وبعد االنتهاء من إنجازات املتعلمني/املتعلامت يتم التصحيح جامعيا عىل السبورة وفرديا عىل الكراسة.

ومن بني الصعوبات واألخطاء املتداولة والشائعة ميكن الوقوف عند :

بخصوص الدرس 7 : (التقنية االعتيادية للجمع) :

- الوضع العمودي الخطأ إلنجاز العملية : عدم وضع الوحدات تحت الوحدات والعرشت تحت العرشات.

- التأكيد عىل كتابة العدد املحتفظ به يف املكان املناسب.

- خاصية التبادلية لعملية الجمع، وما يطرحه توسيع املجال العددي مثال (120 + 950).

بخصوص الدرس 8 : التقنية االعتيادية للطرح بدون احتفاظ :

- الوضع العمودي الخطأ إلنجاز العملية : عدم وضع الوحدات تحت الوحدات والعرشت تحت العرشات.

- استعامل املستقيم العددي لحساب الفرق.

- ال ميكن دامئا إجراء عملية الطرح بني عددين بحيث فقط يطرح عدد من عدد أكرب منه (أو يساويه).

 النشاط (17) : يقرأ املتعلم/املتعلمة قياس طول كل من القطعتني ويكمل رسمهام ويتعلق األمر بقطعة طولها عدد صحيح من السنتيمرتات 
(cm 5) وأخرى طولها محصور بني عددين صحيحني من السنتيمرتات (بني cm 5 و cm 6)، حيث سيكون رسمها بقياسات متعددة، وهذا 

سيجعل املتعلم/املتعلمة يدرك الحاجة إىل تدريجات أصغر (mm) وذلك هو موضوع املستويات الالحقة.
بعد انتهاء املتعلمني/املتعلامت من إنجازاتهم يتم التصحيح جامعيا عىل السبورة وفرديا عىل الكراسة.

يتبع األستاذ/األستاذة عمل كل متعلم/متعلمة وتوجيهه ومساعدة من هم يف حاجة إىل ذلك مع تدوين الصعوبات واألخطاء ليمكن 
تصفيتها من خالل الحصة املوالية (دعم مركز وإغناء)

دعم وإغناء (55 دقيقة) الحـصـة  الخامسة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 10 من الدليل 

(الصفحة 82).

: 10 cm طولُُه (b) ريِط ريِط (a) طولُُه cm 13، َوُجزْءاً ِمَن ٱلشَّ ُن ُجزْءاً ِمَن ٱلشَّ 18  أُلَوِّ
ماذا تُالِحُظ ؟ ..........
.....................................

19  تَْملُِک ُسعاُد 880 ِدرَْهماً. ما ُهَو ٱلَْمبْلَُغ ٱلَّذي 
َسيَبْقى لََديْها بَْعَد ِشرائِها لَِجميعِ َهِذِه ٱْألَْشياِء ؟
........................................................................................

ً ُ ُُأُ
ٌز َوإِْغناٌء َدْعٌم ُمرَكَّ

620

a

b

45194



153

الـوحـدة الـثـالـثـة

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

يتم التطرق يف هذه الوحدة إىل املفاهيم األساسية التالية :
.g , kg وحدات قياس -

- التقنية االعتيادية للطرح باالحتفاظ
- الرضب كجمع متكرر وخاصياته.

- الرضب يف 2 ؛ 5 ؛ 10.
ومن بني الصعوبات واألخطاء املرصودة ميكن أن نشري إىل :

- تقدير كتلة وربطها بالوحدتني g , kg حسب خربات وتجارب املتعلم واملتعلمة.
- وضع العدد املطروح منه أسفل العدد املطروح.

- تعرف الوضعيات ذات البنية الطرحية.
.5 x - صعوبة وأخطاء يف تحويل جداء إىل جمع متكرر مثال : 5 + 5 + 5 = 3 

األهـــدافالــدروس

 •(kg, g) الــدرس 9 : قـيـاس الـكـتـل
الدرس 10 :  الـتـقـنـيـة االعـتـيـاديـة • 

للـطـرح (2)
الدرس 11 : الـضـرب• 

الدرس 12 : الـضـرب في 2 ؛ 5 ؛ 10 

يتعرف المتعلم/المتعلمة وحدتي قياس الكتل الكيلوغرام والغرام ويوظفهما.• 
 •.g و kg يتعرف العالقة بين
يقدر كتل أجسام معينة ويقارنها.• 
يتعرف التقنية االعتيادية للطرح باالحتفاظ في نطاق األعداد من 0 إلى 999 ويوظفها.• 
يضع وينجز عملية الطرح لعددين.• 
يجد األعداد الناقصة في عملية طرح منجزة باالحتفاظ.• 
يتعرف المتعلم/المتعلمة ويفهم معنى عملية الضرب كجمع متكرر.• 
يتعرف الضرب في عدد من رقم واحد ويستعمله ليحسب جداء عددين باستعمال الجمع • 

المتكرر.
يتعرف خاصيات الضرب في 1 و 0 وتبادلية الضرب.• 
يتعرف المتعلم/المتعلمة خاصية الضرب في 2 ؛ 5 ؛ 10.• 
يحسب جداءات األعداد في 2 ؛ 5 ؛ 10 ويوظفها.• 



154

األسبوع 12
9(kg, g) قياس الكتلMesure des masses (kg, g)

الوحدة 3

االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

مقارنة الكتل بالسنة األوىل.• 
األعداد من 0 إىل 999 قراءة وكتابة ومتثيال • 

ومقارنة وترتيبا.

الكتل •  قياس  وحديت  املتعلم/املتعلمة  يتعرف 
(g ; kg) ويوظفهام.

 •.g و kg يتعرف العالقة بني
يقدر كتل أجسام معينة ويقارنها.• 

لقياس •  والصنجات  روبرفال  ميزان  استخدام 
كتلة بالغرام أو بالكيلوغرام.

حل املسائل.• 

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

يرتكز موضوع قياس الكتل يف السنة الثانية عل املعلومات األولية للمتعلم واملتعلمة، ذلك أن ما نسعى إليه يتحدد يف قيام املتعلمني 
واملتعلامت مبناوالت يتم من خاللها مالحظة وإجراء موازنات باستعامل ميزان روبرفال املألوف لديهم، والتدرب عىل استخدامه يف 
موازنات سواء يف مجموعات عمل أو بشكل جامعي، وذلك من خالل وضعيات مستمدة من محيط املتعلمني واملتعلامت (بيع، رشاء...).

إن قيام املتعلمني واملتعلامت باملوازنات بأنفسهم، وتلمس الصنجات، مع وضعها عىل كفة ميزان، وكذلك األعامل األخرى ذات البعد 
املناواليت، تضفي عىل أعاملهم طابع التشويق، مام يساعدهم عىل إغناء رصيدهم املعريف.

ويعترب هذا الدرس امتدادا لدرس مقارنة الكتل بالسنة األوىل، يتم خالله قياس كتلة أشياء باستخدام الوحدات االعتيادية (الغرام 
والكيلوغرام)، حيث يتعرف املتعلمون واملتعلامت عىل علبة الصنجات ويستخدمونها للقيام بقياسات ومقارنات عىل ميزان روبرفال يف 
وضعيات مستمدة من محيطهم، وذلك بإجراء مناوالت باستعامل هذه الصنجات للوصول للموازنة بأقل عدد من الصنجات، ساعني من 
وراء ذلك إىل إعطاء مفهوم الكتلة بعدا تطبيقيا تناوليا باعتبار الكتلة (كالطول أو النقود...) مقدارا قابال للقياس وإجراء العمليات عليها.

وإضافة إىل ميزان روبرفال، ينبغي تقديم موازين أخرى كميزان املطبخ وميزان األشخاص وامليزان الرقمي وامليزان ذي التدريجات... 
كام يجب إعطاء أهمية لتقدير كتلة ما، وجعل املتعلمني واملتعلامت قادرين عىل القيام بذلك ومدركني لدرجة كرب أو صغر وحديت 

القياس (الغرام والكيلوغرام)، عن طريق أمثلة قريبة من محيطهم، تعزيزا ملفهوم الكتلة وقياسها.

نشاط مناواليت (55 دقيقة) الحـصـة  األولـى 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
-  يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط كبري العدد 2 

ويقول : « لنطرح 2 من العدد عىل إحدى البطاقات ولتكن 6 ». 
يجيب املتعلم/املتعلمة : برفع البطاقة 4.

- تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

 هدف النشاط 
مبارشة، •  بكيفية  األخف  أو  األثقل  الجسم   يتعرف 

أو باستخدام أداة وسيطية.

الـوسـائـل 
التعليميـة

- ميزان روبرفال، علب الصنجات، أشياء ميكن قياس كتلتها : كرة، محفظة، ...
- أكياس (بقدر مجموعات القسم) بكل كيس 100 غرام من العدس (أكيسا أخرى بكل منها 80 غرام من القمح).

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : يف مجموعات.

• املرحلة األوىل : يطلب األستاذ/األستاذة من ممثل كل مجموعة القدوم إىل السبورة ويطلب منه حمل الكرة يف يد واملحفظة يف اليد 
األخرى وتحديد أيهام أخف باعتامد خرباتهم الشخصية يف مقارنة كتلتني بالتخمني فقط.

• املرحلة الثانية : يوزع األستاذ/األستاذة عىل كل مجموعة كيسني بأحدهام 100 غرام من العدس وباآلخر 80 غراما من القمح.
ويخرب املجموعات أنه وضع نفس الكمية من القمح يف كل كيس ونفس اليشء بالنسبة ألكياس العدس.

ويطلب من كل مجموعة أن تقارن كتلتي الكيسني بالتخمني فقط، ثم تقرر نتيجة املقارنة.



155

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل يف مجموعات حسب عدد الوسائل املتوفرة.

- بالنسبة ألنشطة هذه الحصة :

1 - يتأكد األستاذ/األستاذة من فهم املتعلم واملتعلمة ملا هو مطلوب 
منهام يف النشاط. 

2 - يرتك فرتة للبحث والتقيص، حيث يقوم مبالحظة إنجازاتهم.

3 - يدون الحلول املتوصل إليها عىل السبورة.

4 - يفتح نقاش عىل مصداقيتها ويبلور التربيرات الصحيحة والخاطئة التي يتقدم بها املتعلم أو املتعلمة.

5 - يذكر بصنجات kg 1 و g 1 ومتى ميكن استعامل الوحدة املناسبة حسب الكتلة املحتملة.

 النشاط (1) : يحدد املتعلم/املتعلمة كتلة األناناس بحساب مجموع الصنجات : 800 = 100 + 200 + 500 

2 kg : كام يحدد كتلة الليمون بقراءة مبارشة لتدريجة امليزان، أي

 النشاط (2) : يربط املتعلم/املتعلمة كل يشء بكتلته، اعتامدا عىل تقديره لكتلة اليشء بالوحدة املناسبة :

10 g : 300 ؛ وكتلة الريشة g : 1 ؛ كتلة حبة الطامطم kg : 8 ؛ كتلة علبة السكر kg : كتلة الدالحة

300 g : 28 و كتلة الكتاب g : النشاط (3) : بنفس طريقة النشاط السابق، يقدر املتعلم/املتعلمة كتلة الطفل 

 النشاط (4) : يحدد املتعلم/املتعلمة الصنجات التي تشكل g 360 مثال : 10 + 50 + 100 + 200

بناء وترييض الـحـصـة األولـى (تـابـع)

 أهداف أنشطة التعلم
يتعرف أدوات قياس الكتل : (امليزان والصنجات...)• 
يقيس كتل بعض األشياء.• 
يقدر ويقارن الكتل.• 

تعرض النتائج عىل السبورة، ويرشح ممثل كل مجموعة كيف توصل أفرادها إىل تكل النتيجة، من بني النتائج التي ميكن الحصول عليها :
- كيس القمح أثقل من كيس العدس.
- كيس العدس أثقل من كيس القمح.

- للكيسني نفس الكتلة.
- ال أدري أو مل أستطع الحكم عىل أي الكيسني أثقل ؟

- بعد ذلك يجرى نقاش حول أسباب اختالف املجموعات يف الحكم عىل الكيسني، وما هي الكيفية التي متكن من التأكد من صحة إحدى النتائج ؟
- بعد سامع اقرتاحات املتعلمني واملتعلامت يتدخل األستاذ/األستاذة ليعرض عليهم ميزان روبرفال مع تقديم رشح لبعض أجزائه خصوصا 

الكفتني واإلبرة ووظيفتهام.
- الكفتان يف وضع أفقي واإلبرة يف الوسط : امليزان يف حالة توزان (يكون للمجسمني املوضوعني عىل الكفتني نفس الكتلة).

- الكفتان إحداهام صاعدة (حيث يكون الجسم األخف) واألخرى هابطة (حيث يكون الجسم األثقل)، تكون اإلبرة مائلة نحو الكفة 
الهابطة (أي تشري إىل الجسم األثقل) وال يكون امليزان يف حالة توازن.

• املرحلة الثالثة : يطلب األستاذ/األستاذة من ممثل كل مجموعة مقارنة كتلتني باستخدام امليزان وذلك مبالحظة وضعية الكفتني وكذلك 
وضعية اإلبرة، ثم التعبري شفويا عن نتيجة املقارنة.

- كيس العدس أثقل من كيس القمح.
- ما هو قياس كتلة الكيس 10 أو 20 ؟

أَكْـَتـِشـُف

ُكْتَلُة ٱْألَناناِس ...........................

(g) 100 غراٍم

100 g1 kg10 g8 kg

ْفِل  3  أُحيُط ٱْلُكْتَلَة ٱْلُمناِسَبَة لِلطِّ
ُثمَّ لِْلِكتاِب :

ْنجاِت لِْلُحصوِل  4  أُحيُط أََقلَّ َعَدٍد ِمَن ٱلصَّ
َعلى 360 غراماً (g) ِمَن ٱلَعَدِس :

280 kg

 28 g

  5 kg

 28 kg

 30 kg

300 kg

300 g

  3 g

1  ُأالِحُظ ٱْلميزاَن َوأَْكُتُب ُكْتَلَة ٱْلفاِكَهِة :

ْيَء ٱْلُمناِسَب ِبٱْلُكْتَلِة ٱْلُمناِسَبِة : 2  أَِصُل ٱلشَّ   

 َقْدُر ُكْتَلِة 5
1 kg = ُتّفاحاٍت

وَُكْتَلِة َورََقِة 
5 g = ٱْلُكّراَسِة

وَُكْتَلِة ِطّفٍل ُعْمُرُه 
َسْبُع َسَنواٍت 

25 kg =

ُكْتَلُة ٱللَّْيموِن .........................
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التمرن (55 دقيقة) الحـصـة  الثـانيـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
 2 العدد  كبري  وبخط  السبورة  عىل  األستاذ/األستاذة  يكتب 
ولتكن  البطاقات  أحد  عىل  العدد  من   2 « لنطرح  ويقول : 

10 ». يجيب املتعلم/املتعلمة : برفع البطاقة 8.

تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

 أهداف أنشطة التعلم
يقارن بني كتلتني باستعامل املفردات املناسبة.• 
يقارن قياس كتل بواسطة العبارات : « أخف من » ؛ • 

« أثقل من ».
يرتب األشياء حسب كتلتها.• 
يتعرف خاصية التعدي يف قياس الكتل.• 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل فردي.

- بالنسبة ألنشطة هذه الحصة :
1 - يتأكد األستاذ/األستاذة من فهم املتعلمني واملتعلامت للتعليمة بالنسبة لكل نشاط (5 و 6 و 7 و 8 و 9).

2 - يدون األستاذ/األستاذة بالسبورة الحلول املتوصل إليها من قبل املتعلمني واملتعلامت.
3 - يصحح األخطاء ويحتفظ بالحلول الصحيحة بعد تربيرها. يؤكد عىل خاصية التعدي بالنسبة للعالقة (أثقل من) أو (أخف من).

ُن أََتـَمـرَّ
5  أُالِحُظ َوأُكِْمُل ِبكتابَِة « أََخفُّ ِمْن » ؛ « أَثَْقُل ِمْن » :  

ُعلْبَُة ٱلُْمَربّى ............................... كُرَتَيِْن.
ُعلْبَُة ٱلُْمَربّى ............................... 4 كُراٍت.

كَِّر ........................................................... كُتْلَُة ٱلِْمْحَفظَِة .......................................................كُتْلَُة ٱلسُّ

6  أُالِحُظ َوأُكِْمُل :
2 kg 1 kg 1 kg

1 kg 1 kg

رْديِن ......................................................  ....................... ثُمَّ ....................... ثُمَّ .......................كُتْلَُة ٱلسَّ

8  ُأالِحُظ، ُثمَّ ُأرَتُِّب ِمَن ٱْألَْثَقِل إِلى ٱْألََخفِّ :7  أُالِحُظ َوأُكِْمُل :
ٱْلُكرََة، ٱْلِمْقَلَمَة، ٱْلِكتاَب.

1 kg 2 kg

9  ُأالِحُظ ٱْلميزاَن َوأَْحُسُب ُكْتَلَة ٱْلَبّطيَخِة :
5 kg1 kg

التمرن (55 دقيقة) الحـصـة  الثالثـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
- يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط كبري العدد 2 ويقول : 

« لنطرح 2 من العدد عىل أحد البطاقات ولتكن 2 ».
- يجيب املتعلم/املتعلمة : برفع البطاقة 0.

- تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

 أهداف أنشطة التعلم
يقارن بني كتلتني باستعامل املفردات املناسبة.• 
يقارن قياس كتل بواسطة العبارتني : « أخف من » ؛ « أثقل من ».• 
يرتب األشياء حسب كتلتها.• 
يتعرف خاصية التعدي بالنسبة للعالقة « أثقل من » أو • 

« أخف من ».

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل مجموعات حسب عدد الوسائل املتوفرة.

بالنسبة ألنشطة هذه الحصة :

1 -  يتأكد األستاذ/األستاذة من فهم املتعلم واملتعلمة للتعليمة بالنسبة 
لكل نشاط. (10 و 11 و 12 و 13).

ـُر أََتـَذكَّ

ُن 10  أُالِحُظ َوأُكِْمُل كَما في ٱلِْمثاِل :أََتـَمـرَّ

كُتْلَُة ٱلِْكتاِب ....................... كُلًَّة.كُتْلَُة ٱلِْمَقصِّ ...................... كُلٍَل.كُتْلَُة ٱللِّصاِق ِهَي نَْفُس كُتْلَِة 4 كُلٍَل.

 (les masses marquées) ْنجاُت ُيْسَتْخَدُم ٱْلميزاُن (la balance) وَٱلصَّ
: (la masse) لِِقياِس ٱْلُكَتِل

100 g ُكْتَلُة ٱْلَمْوِز

كُتْلَُة ٱلَْمْوِز ِهَي : ...........................

275 g

100 g

200 g

5 g

2 g
50 g

10 g 20 g

11  ُأالِحُظ ُكْتَلَة ٱلرُّّماَنِة، َوأَْشُطُب
ْنجاِت ٱلّزاِئَدَة : ٱلصَّ

َتِي ٱْلميزاِن، ُثمَّ ُأْكِمُل : 12  ُأالِحُظ َكفَّ

100 g
500 g

13  َثَمُن ٱْلكيلوغراِم ٱْلواِحِد ِمَن ٱْلَبّطيِخ ُهَو 3 َدراِهَم.
ُأالِحُظ ٱْلميزاَن َوأَْحُسُب َثَمَن ٱْلَبّطيَخِة.

5 kg
2 kg

 500 g + 500 g = 1 kg
250 g + 250 g + 250 g + 250 g = 1 kg
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فـردي.

بالنسبة ألنشطة هذه الحصة :

1 -  يطلب األستاذ/األستاذة من املتعلمني واملتعلامت قراءة التعليمة، ويعني بعد ذلك متعلام أو متعلمة لقراءتها جهرا، ويكتب املطلوب 
عىل السبورة.

2 - يخصص األستاذ/األستاذة فرتة للبحث حيث يقوم هو مبالحظة إنتاجاتهم.
3 - يدون النتائج املتوصل إليها ويطلب من أحد املتعلمني واملتعلامت التشطيب عىل الخطأ منها بعد تربير األجوبة الصحيحة.

4 - يالحظ األستاذ/األستاذة ويدفع املتعلمني واملتعلامت لالستنتاج وقياس كتل دون قياسها مبارشة بامليزان.
5 - يدون الصعوبات وتعرثات بعض املتعلمني واملتعلامت استعدادا للحصة الخامسة.

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : يف مجموعات وفق تعرثات املتعلمني واملتعلامت.

- املجموعة املتحكمة التي متكنت من أهداف الدرس، يشتغلون عىل النشاط 17 مع اقرتاح أنشطة أقرب من نفس النوع.

- املجموعتان املتوسطة واملتعرثة: تشتغل عىل النشاطني رقم 15 و 16 مع إضافة بعض األنشطة من صنف أنشطة التمرن.

- يقوم األستاذ/األستاذة بتدوين حلول التامرين عىل السبورة، ويطلب من املتعلمني واملتعلامت اختيار الصحيح وتربير اختياراتهم.

ـُم ُمـكْـَتـَسـباتي أَُدعِّ

  17

.1 kg 18  ُكْتَلُة َسلَِّة ِهَبَة َوِهَي فارَِغٌة ِهَي
اِْشَترَْت ِهَبُة ٱْلُخَضَر َوٱْلَفواِكَه ٱْلوارَِدَة في ٱْلَجْدَوِل، 

لَِّة َوِهَي َمْملوَءٌة ؟ َكْم َسُتْصِبُح ُكْتَلُة ٱلسَّ
.......................................................................

16  ُأالِحُظ َوُأْكِمُل :

رْديِن ..............كُتْلَُة ٱلِْمْشِمِش .....................كُتْلَُة ٱلَْكَرِز ............................. كُتْلَُة ُعلْبَِة ٱلسَّ

500 g
20 g

50 g50 g
100 g

2 kg

200 g 50 g100 g

َبطاِطُس ......................

َجــَزٌر ..........................
َبَصـٌل ..............
َمـــْوٌز .............
ُتـّفـاٌح .............

2 kg

3 kg

1 kg 500 g

1 kg 300 g

2 kg 100 g

ُكْتَلُة ٱْلكيِس :
 ............ kg ما َبْينَ 

............ kg َو    

2 kg1 kg

  15

............. kg ُأْكِمُل : ُكْتَلُة ٱْلُبرُْتقاِل ِهَي : 

حيَح : 14  أ . أُحيُط ٱْلَجواَب ٱلصَّ
1 kg 1 kg 500 g 2 kg ْندوِق :  ُكْتَلُة ٱلصُّ
ب. أَْحُسُب ُكْتَلَة ُصْندوَقْيِن ِمْن َنْفِس ٱلنَّْوِع.

500 g

500 g 500 g

1 kg

2 kg 1 kg

1 kg
ٱ ْ ٱ ُ ُأ أ

ُم تَـَعـلُّـماتي أَُقـوِّ

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

التقويم (55 دقيقة) الحـصـة  الرابعـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط كبري العدد 2 ويقول : 

« لنطرح 2 من العدد عىل أحد البطاقات ولتكن 1 »

يجيب املتعلم/املتعلمة : «ال ميكن طرح 2 من 1».

تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

 أهداف أنشطة التعلم
تعرف قياس الكتل باستعامل أدوات القياس : (امليزان والصنجات...)• 
مقارنة الكتل والعمليات عليها الستنتاج كتل أشياء أخرى.• 

دعم وإغناء (55 دقيقة) الحـصـة  الخامسة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 11 من الدليل 

(الصفحة 82).

 أهداف أنشطة التعلم
 •.g و kg يستعمل الصنجات لقياس الكتل ويعرب عنها بوحدات
يقارن ويستنتح قياسات الصنجات للتعبري عن قياس كتلة.• 

2 - يدون األستاذ واألستاذة بالسبورة الحلول املتوصل إليها من قبل املتعلمني واملتعلامت.
3 -  يصحح األخطاء ويحتفظ بالحلول الصحيحة بعد تربيرها، يؤكد عىل التعدي بالنسبة للعالقة (أثقل من) أو (أخف من).

 1 kg يكتب األستاذ واألستاذة : فقرة « أتذكر » عىل السبورة ويقرأها بعد رسم امليزان ومختلف صنجات قياس الكتل. ويؤكد عىل الصنجتني -
و g 1 مع اختيار الوحدة املناسبة لقياس كتلة معينة.
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بناء وترييض (55 دقيقة) الـحـصـة األولـى 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط كبري العدد 2 ويقول : « لنطرح 2 

من العدد عىل البطاقة (وليكن 8) ». يجيب املتعلم/املتعلمة : برفع البطاقة 6.
تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

 أهداف أنشطة التعلم
يتعرف طرقا مختلفة لحساب فرق عددين باالحتفاظ :• 

أ- مبادلة 1صفيحة (1مئة ) بـ 10 قضبان (10عرشات) أو 1 قضيب 
(1 عرشة) بـ 10 مربعات (10 وحدات). ثم إجراء التشطيب.

ب- يفكك املطروح ويجري املبادلة. 
ج- يستخدم املستقيم العددي.

د- يتعرف تقنية الطرح باالحتفاظ لعددين (تقنية املبادلة).

األسبوع 13
التقنية االعتيادية للطرح (2)10

Technique usuelle de soustrac on (2) 

الوحدة 3

االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

األعداد من 0 إىل 999 قراءة وكتابة ومتثيال • 
ومقارنة وترتيبا.

التقنية االعتيادية للجمع باالحتفاظ وبدونه.• 
التقنية االعتيادية للطرح بدون احتفاظ.• 

يتعرف التقنية االعتيادية للطرح باالحتفاظ يف نطاق األعداد • 
من 0 إىل 999 ويوظفها.

يضع وينجز عملية الطرح لعددين أحدهام مكون من رقمني  واآلخر • 
من رقمني أو ثالثة باالحتفاظ باستعامل التقنية االعتيادية.

يجد األعداد الناقصة يف عملية طرح يف نطاق األعداد من 0 إىل 999.• 

حل املسائل.• 
القياس.• 

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

ميكن حساب فرق عددين (باالحتفاظ) باستعامل التقنية االعتيادية للطرح وذلك من خالل طريقتني :
1 - طريقة اإلضافة، وتتمثل يف إضافة 10 وحدات إىل املطروح منه مقابل إضافة عرشة واحدة إىل املطروح وهي طريقة يصعب عىل 

املتعلم/املتعلمة فهمها يف هذا املستوى.
2 - طريقة االستالف وتتمثل يف استالف عرشة واحدة من املطروح منه بـ 10 وحدات وإضافتها إىل وحدات املطروح منه.

وهذه الطريقة قابلة للتمثيل واالستيعاب، وميكن توضيحها رياضياتيا من خالل مثال كالتايل :

(75 – 48) = (65 + 10) – (40 + 8)
= (60 + 15) – (40 + 8)
= (60 – 40) + (15 – 8)
= 20 + 7
= 27

كام أن اعتامد الطريقة االستالف ال يغني عن استعامل طرق أخرى نذكر منها :
- طريقة التمثيل باملربعات والقضبان والصفائح ثم املبادلة والتشطيب.

- استخدام املستقيم العددي وتكملة العدد املطروح إىل عدد مناسب يسهل حساب الفرق باالحتفاظ، مثال :

75 – 48  =  25  +   2   = 27
2 25

48 50 75

املربعات والقضبان والصفائح (صفحات التقطيع).الوسائل التعليمية

  7 5
 – 4 8

  2 7

6 1

أَكْـَتـِشـُف

  • 5
– • 8

  

  6 5
– 1 8

  • 7

  7 5
– 1 8

  • 7

6  1  1

1  لِِحساِب : 16 – 52، َهذا ما أَنَْجزَُه كُلٌّ ِمْن َحَسٍن َوتـارا. 

َحَسٌن

تـارا

فَكََّكْت تـارا 
ٱلَْقضيَب :

إِلى       َوَحداٍت :
أَطَْرُح

 ثُمَّ أَطَْرُح

ال يُْمِكُن ِحساُب

2  أَقَْرأُ ٱلَْمْسأَلََة، ثُمَّ أُنِْجُز 
ما تَقولُُه ِسهاُم َوأُكِْمُل :

ِسهام

َمْسأَلَـٌة 
يَْمِلُک أَْحَمُد 75 ِدرَْهماً. أََخَذ ِمنْها 

18 ِدرَْهماً لِِشراِء َمْعجوِن ٱْألَْسناِن.

ما ُهَو ٱلَْمبْلَُغ ٱلَّذي 
بَِقَي لَدى أَْحَمَد ؟

أََضُع َعَملِيََّة ٱلطَّْرِح 
َوأُنِْجزُها كَما يَلي

ال ُيْمِكُن َطْرُح 
َعَدٍد ِمْن َعَدٍد 

أَْصَغَر ِمْنُه. 
24 – 10 َغْيُر 

ُمْمِكٍن.

َوْضٌع َصحيٌح :
  8 5 
 – 2 9

  5 6

َوْضٌع َخَطٌأ :
   8 5
 – 2 9

   6 4

أُكِْمُل : ........... = 16 – 52

17

الً :  أَوَّ
أَكْتُُب ٱلَْعَدَد ٱْألَكْـبََر 

َوأَْسَفلَُه ٱلَْعَدَد ٱْألَْصَغَر.
ال يُْمِكُن ِحساُب 8 – 5

ثانِياً : 
آُخُذ َعَشرًَة ِمْن 7 َعَشراٍت 
َوأُضيُفها إِلى 5 َوحداٍت : 

15 ناِقص .... يُساوي ....

ثالِثاً : 
أَطَْرُح ٱلَْعَشراِت ِمَن ٱلَْعَشراِت :

.... َعَشراٍت ناِقص .... َعَشرًَة يُساوي ....
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل يف مجموعات (من فردين).

يتم خالل هذه الحصة بناء تقنية الطرح باالحتفاظ، وذلك بحساب فرق عددين باستخدام طرق مختلفة : املبادلة والتشطيب بعد متثيل 
العددين بالصفائح القضبان واملربعات، تفكيك املطروح مع املبادلة، استخدام املستقيم العددي وإكامل املطروح إىل عدد مناسب يسهل 

حساب الفرق.

وتساهم هذه التقنيات يف استيعاب املتعلمني واملتعلامت لداللة التقنية االعتيادية للطرح باالحتفاظ واملرتكزة عىل إجراءات املبادلة.

 بالنسبة للوضعية–املسألة (1) : 

املطلوب هو إنجاز العملية 16 – 52، لذلك يالحظ املتعلم/املتعلمة يف الصورة : ما أنجزه كل من « حسن » و « تارا » وتعليقات الطفلني اآلخرين.

استعملت «  تارا  » طريقة تفكيك القضيب إىل 10 مربعات والتشطيب، وهذه الطريقة تحيل إىل تقنية املبادلة.

ولتدبري هذه الوضعية–املسألة يقوم األستاذ/األستاذة بتوزيع املتعلمني/املتعلامت إىل مجموعات (من فردين) ويتأكد من فهم املتعلمني 
واملتعلامت للمطلوب منهم ومينحهم مدة البحث عن الحل عن طريق التقيص والتجريب واملناقشة بني أفراد كل مجموعة، يسهر عىل 

متابعة أعامل املجموعات، ويالحظ االسرتاتيجيات التي يسلكها املتعلمون/املتعلامت من أجل بلورة الحل.

بعد انقضاء املدة املخصصة للبحث يطلب األستاذ/األستاذة من ممثل كل مجموعة تقديم الحل وتربير مدى مصداقيته (يناقشه األستاذ/
األستاذة مع املتعلمني/املتعلامت) األعداد املستخرجة من الوضعية–املسألة (1) :

16 – 52، ال ميكن حساب 6 – 2. تفكيك القضيب إىل 10 مربعات.

12 + 40 = 52  و  6 + 10 = 16 ؛ ... 

طرح العرشات من العرشات والوحدات من الوحدات... ومن جهة أخرى االنتقال للوضع العمودي لتقنية الطرح باالحتفاظ التي سيعتمدها 
املتعلمون/املتعلامت يف هذا املستوى.

 بالنسبة للوضعية–املسألة (2) : 

فهي عبارة عن مسألة ذات بنية طرحية حيث يقرأ املتعلم/املتعلمة نص املسألة وتعليق «سهام» ثم إنجاز الحل وفق ما تقوله «سهام» 
(بالتقنية االعتيادية للطرح).

بتحديد عدد  ذلك  وتوضيح  التشطيب  ثم  املبادلة  وإجراء   (75) منه  املطروح  تفكيك  التقنية وذلك عن طريق  أهمية هذه  إبراز  يتم 
تفكيك  دون   (18) املطروح  ثبات  وتوضيح  وحدة)   15 و  عرشات   6 يساوي   75) واملبادلة  التفكيك  عملية  بعد  والوحدات  العرشات 
يبني مراحل  الذي  االنجاز  باستخدام رشيط  االعتيادية  التقنية  إىل وضع هذه  االنتقال  ثم  و 8 وحدات)  يساوي 1 عرشة   18) مبادلة  أو 
إنجاز التقنية، وإذا ما الحظ األستاذ/األستاذة صعوبة أو عدم استيعاب املتعلمني/املتعلامت لطريقة الوضع العمودي للطرح باالحتفاظ ميكنه 

االستعانة بجدول العد.

التمرن (55 دقيقة) الحـصـة  الثـانيـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط كبري العدد 2 ويقول : 

« لنطرح 2 من العدد عىل البطاقة (وليكن 8) ».
يجيب املتعلم/املتعلمة : برفع البطاقة 6.

تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

 أهداف أنشطة التعلم
ميثل عملية طرح عددين باالحتفاظ بالقضبان واملربعات وينجزها.• 
ينجز عمليات طرح باالحتفاظ باستخدام التقنية االعتيادية.• 

3  أُالِحُظ، َوأَتَتَبَُّع ُخطُواِت ِحساِب ٱلَْفرِْق : 27 – 43

 أَتَتَبَُّع ٱلُْخطُواِت كَما في ٱلِْمثاِل، َوأَْحُسُب ٱلَْفرَْق : 16 – 34

ُن أََتـَمـرَّ

4  أَْحُسُب :
  8 1

–  9

  • •

  7 6

– 6 4

  • •

  7 6

– 6 7

  • •

  6 3

– 1 8

  • •

  4 7

– 2 8

  • •

  3 4

– 1 6

  • •

 2 1

– –

34 = 20 + 14

16 = 10 + 6

30 + ......

...... + 6

  4 3

– 2 7

  1 6

 3 1

13 – 7 = 6

30 – 20 = 10

–

43 = 30 + 13

27 = 20 + 7

–

43

27

12

3

أُباِدُل قَضيباً ِبـ 10 ُمَربَّعاٍت.
 (u) ال يُْمِكُن طَْرُح 7 َوَحداٍت

.(u) ِمْن 3 َوَحداٍت

  5 4

– 2 5

  • •

 4 1
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ـُر أََتـَذكَّ

لِِحساِب ٱْلَفرِْق :  18 – 247، 
أََضُع ٱْلَعَمِليََّة َوُأْنِجُزها.

1 ِهَي 17.
أَْقَرُأ ٱْلِكتاَبَة : 7

آُخُذ َعَشرًَة واِحَدًة ِمْن 
4 َعَشراٍت َفأَْحُصُل َعلى 

17 َوْحَدًة.

  2 4 7
–  1 8

  2 2 9

  3 1

  

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : تنجز أنشطة هذه الحصة بشكل فردي وتصحح جامعيا عىل السبورة.

 يف النشاط (5) : الفرق مكتوب وهو ميثل الباقي من التفاح وميكن حسابه عىل السطر.

 وبالنسبة للنشاط (6) : سيتمرن املتعلم/املتعلمة عىل حساب الفرق باالحتفاظ باستخدام املستقيم العددي بغرض إعطائه أدوات أخرى 
لحساب الفرق باالحتفاظ غري التقنية االعتيادية.

 يف النشاط (7) : يحل املتعلم/املتعلمة مسألة ذات بنية طرحية مرفقة برسم يستخرج منه املعطيات التي تسمح له بتعرف العملية املراد 
إجراؤها ويتعلق األمر بحساب الفرق باالحتفاظ.

الواحد تلو اآلخر، ويتتبع األستاذ/األستاذة إنجاز كل واحد منهم مع توجيه ومساعدة  ينجز املتعلمون واملتعلامت األنشطة املقرتحة 
املتعرثين، مع الحرص عىل تدوين الصعوبات واألخطاء املرصودة، من أجل مناقشتها وتصحيحها خالل فرتة التصحيح الجامعي.

يقرأ املتعلمون واملتعلامت فقرة أتذكر ويكتبونها عىل دفاترهم ودفاترهن.

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : تنجز أنشطة هذه الحصة بشكل فردي وتصحح جامعيا عىل السبورة.

بالنسبة للنشاط (3) : يتتبع املتعلم/املتعلمة خطوات إنجاز الطرح املتمثل باملربعات والقضبان ويكمل العنارص الناقصة منها لتشخيص 
مدى استيعابه لهذه التقنية ومن بني األخطاء املحتملة نذكر :

- عدم متكن املتعلم/املتعلمة من جدول الطرح إىل 9  – 10. 
- عدم التشطيب عىل عرشات املطروح منه.

- عدم كتابة العرشات املضافة إىل وحدات املطروح منه.

وبالنسبة للنشاط (4) فاألمر يتعلق بتمرن مكثف عىل هذه التقنية ليتمكن املتعلم/املتعلمة من التحكم يف مراحل إنجازها.

التمرن (55 دقيقة) الحـصـة  الثالثـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط كبري العدد 2 ويقول : 

« لنطرح 2 من العدد عىل البطاقة (وليكن 10) ».
يجيب املتعلم/املتعلمة : برفع البطاقة 8.

تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

 أهداف أنشطة التعلم
يحل مسألة ذات بنية طرحية تتطلب حساب الفرق إنجاز • 

تقنية الطرح باالحتفاظ.
يحسب فرق عددين باالحتفاظ باستعامل املستقيم العددي.• 

: (la différence) 6  أَْحُسُب ٱلَْفرَْق

5  ُأالِحُظ ٱلّصورََة َوُأْكِمُل ِحساَب   

ّفاِح ٱْألَْصَفِر : َّعَدِد ٱلتُّ ُّ

ُن أََتـَمـرَّ
ْندوِق 9 تُّفاحاٍت َحْمراواٍت  ِبٱلصُّ

َوٱلْباقي تُّفاٌح أَْصَفُر.

............ ............ ............– =

لَْم يَبَْق ِبٱلْكيِس 
إِالّ 17 كُلًَّة.

كَْم أََخْذَت يا إِبْراهيُم ؟
اَلْكيُس ِبِه 25 كُلًَّة،

أََخْذُت ِمْنُه َحْفَنَة كُلٍَل.

إِبْراهيُم يوُسُف

7  أَْحُسُب َعَدَد ٱلُْكلَِل ٱلَّتي أََخَذها إِبْراهيُم :
.................... .......... 593

............593 – 17 = 

3............. .............
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : تنجز أنشطة هذه الحصة فرديا وتصحح جامعيا عىل السبورة.

ينظم العمل يف الحصة عىل النحو التايل :

- يقرأ األستاذ/األستاذة تعليمة (أو تعليامت) كل نشاط ويرشحها ثم يطلب من املتعلمني واملتعلامت إنجاز النشاط بشكل فردي ؛
- يتم إنجاز األنشطة املتقرحة بالتتابع ؛

- بعد انتهاء املتعلمني واملتعلامت من إنجاز كل نشاط يتم استثامر الحلول املتوصل إليها عن طريق مناقشتها جامعيا ليتمكن املتعلمون 
واملتعلامت من معرفة أخطائهم وتصحيحها ثم يتم التصحيح بشكل جامعي ثم فردي.

- يخصص زمن كاف إلنجاز كل نشاط.

ونذكر الصعوبات املحتملة : 

- عدم التمكن من جدول الطرح إىل حدود 10-9.
- عدم التشطيب عىل عرشات املطروح منه.

- عدم إضافة العرشة التي تم تبديلها بـ 10 وحدات إىل عدد وحدات املطروح منه.

ووفقا لهذا التشخيص يقوم األستاذ/األستاذة بتفييئ املتعلمني/املتعلامت إىل فئات حسب نوعية أخطائهم وصعوباتهم وحاجاتهم للدعم.
وليك يتمكن األستاذ/األستاذة من تقويم موضوعي وشامل ملكتسبات املتعلمني/املتعلامت، يستعمل الشبكة الخاصة بكل فرتة من الفرتات 
الست التي تغطي السنة الدراسية واملثبتة بهذا الدليل، حيث يقوم األستاذ/األستاذة مبلئها وفق النتائج املحصل عليها من بطاقات التقويم 

األسبوعية وذلك عن طريق املالحظة والتتبع ملا ينجزه املتعلمون واملتعلامت من أنشطة خالل كل أسبوع تربوي.

التقويم (55 دقيقة) الحـصـة  الرابعـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط كبري العدد 2 
ويقول : « لنطرح 2 من العدد عىل البطاقة (وليكن 7) ».

يجيب املتعلم/املتعلمة : برفع البطاقة 5.
تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

 أهداف أنشطة التعلم
يضع وينجز عملية طرح باالحتفاظ.• 
يصحح عملية طرح وضعت بشكل خاطئ. • 
يتمرن عىل إنجاز علميات طرح موضوعة ( باالحتفاظ).• 
يحسب فرق عددين بعد متثيله بوسائل العد.• 

دعم وإغناء (55 دقيقة) الحـصـة  الخامسة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 12 من الدليل 

(الصفحة 83).

 أهداف أنشطة التعلم
يضع وينجز عملية طرح باالحتفاظ.• 
ينجز عملية طرح (باالحتفاظ) موضوعة.• 
 يتتبع مراحل حساب فرق عددين (باالحتفاظ) • 

من رقمني واآلخر 3 أرقام.

ـُم ُمـكْـَتـَسـباتي أَُدعِّ
645 – 3261 – 32

آُخُذ 1 َعَشرًَة 
ِمْن 6 َعَشراٍت 
َوأُضيُفها لِـ 5 

َوَحداٍت.

أَبَْدأُ ِبالَْوَحداِت. 
5 ناِقص ...... 

ال يُْمِكُن.

5 َعَشراٍت 
ناِقص .... َعَشراٍت 
ِهَي .... أَكْتُبُها في 
َعموِد ٱلَْعَشراِت 

َوأََضُع 4 في َعموِد 
ٱلِْمئاِت.

15 ناِقص ..... 

ِهَي ..... أَكْتُبُها 
في َعموِد 
ٱلَْوَحداِت.

12  أََضُع َوأَْحُسُب :
13  أَْحُسُب ٱْلَفرَْق :

  7 2 5

–  3 8

  • • •

  5 2 9

–  8 3

  • • •

14  أَراَدْت َنجيَبُة ِحساَب ٱْلَفرِْق 27 – 465 َفأَْنَجزَِت ٱْلِحساَب َعموِدّياً. 
ُأالِحُظ َوُأْكِمُل :

  4 6 5
–  2 7

  • • •

  4 6 5
–  2 7

  • • 8

1
  4 6 5
–  2 7

  • • •

155
  4 6 5
–  2 7

  • • 8

15

938 – 69524 – 58

  4 3
– 1 8

  • •

   4 3
– 1 8

  • • •

 3 5 2
–  2 4

  • • •

  3 5 2
–  2 4

  • • •

8  أََضُع 
َوُأْنِجُز :

ُق : ُق :10  أ. أَْحُسُب َوأََتَحقَّ ب. أَْحُسُب َوأََتَحقَّ

11  أَْحُسُب :

حيَح لِْلَعَمِليَِّة َوُأْنِجُز : 9  أََتَعرَُّف ٱْلَوْضَع ٱلصَّ

  8 7 6
–  4 8

  • • •870 876

6

ُ َ أَ

ُم تَـَعـلُّـماتي أَُقـوِّ

  8 3
– 5 9

  • •

  8 7 6
–  4 8

  • • •

  7 0 7
–  5 2

  • • •

  9 9 7
–  2 8

  • • •

  5 3
– 2 9

  • •
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : : تنجز أنشطة هذه الحصة يف مجموعات وتصحح جامعيا عىل السبورة.

عىل ضوء التفييئ الذي قام به األستاذ/األستاذة للمتعلمني/املتعلامت خالل مرحلة التقويم وغالبا ما يكون بثالث أصناف من املجموعات : 
املتعرثون، املتوسطون، املتحكمون، يتم تقديم أنشطة مالمئة لكل صنف من املجموعات، ويف هذه الحصة يقدم النشاطان 12 و 13 ملجموعة 
تقنية طرح  إنجاز  الواردة فيه وتتبع مراحل  التعليقات  يتطلبه من قدرات عىل قراءة  للمتفوقني ملا  املتعرثين وللمتوسطني والنشاط 14 

باالحتفاظ، وميكن لألستاذ/األستاذة النسج عىل منوال هذه األمثلة لجميع املجموعات لتمكني املتعلمني/املتعلامت من متلك هذه التقنية.

 وبعد انتهاء جميع املتعلمني واملتعلامت من حل التامرين يتم التصحيح جامعيا وتناقش خالله الحلول واألخطاء املرتكبة ويتم التصحيح 
يف الكراسة بكيفية فردية.

ودعام  التعلامت  تقويم  أسبوع  معالجة خالل  موضوع  ستكون  التي  والصعوبات  األخطاء  مذكرته  يف  يدون  أن  األستاذ/األستاذة  وعىل 
وتوليفها (3) وكذلك من خالل تقويم األسدوس األول ودعمه وتوليفه.
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االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

األعداد من 0 إىل 999 كتابة • 
وقراءة ومتثيال ومقارنة وترتيبا.

الكتابات الجمعية والجمع.• 

يتعرف ويفهم عملية الرضب كجمع متكرر.• 
يتعرف الرضب يف عدد من رقم واحد ويستعمله.• 
يحسب جداء عددين طبيعيني باستعامل الجمع املتكرر.• 
يتعرف خاصيات الرضب يف 1 و 0 وتبادلية الرضب.• 

اختصار كتابة رضبية إىل كتابة اعتيادية.• 
 جداول الرضب يف 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9.• 
المسائـل.• 
القـيـاس.• 

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

ع فيها املتعلمون/املتعلامت أشياء  الدرس، عىل أشياء مادية ملموسة يف شكل مناوالت يجمِّ يرتكز تقديم مفهوم الرضب، يف هذا 
(علب صغرية)، يعرفون مسبقا عددها، يف تجميعات متقادرة، ويطلب من املتعلمني/املتعلامت التعبري عن هذه الوضعية بصيغة تسمح 

بوصف للحالة التي أصبحت عليها بعد التجميع.

هذا العمل يقود بالرضورة إىل استخدام الجمع املتكرر، وهو يندرج يف مجال الكفايات العددية والحسابية للمتعلمني/املتعلامت، 
حيث حدود الجمع املتكرر متثل عدد األشياء يف كل تجميعة وعدد هذه الحدود هو عدد التجميعات ؛ وميثل هذا التعبري الكتابة 

. 6 x 5  الرياضياتية مثل :  6 + 6 + 6 + 6 + 6 هو

وليس هناك مربر الختصار هذه الكتابة لسببني : من جهة ألن املطلوب هو وصف للوضعية ومن جهة أخرى فإن عدد األشياء التي 
عت معرفة مسبقا. ُجمِّ

إن وصف الوضعية انطالقا من الكتابة الجمعية هو أمر مكلف : 6 زائد 6 ... إلخ، لذا يتطلب األمر اختصارها لغة بتعبري يخترص 
الشائعة  اللغوية  التعابري  من  لكثري  مرات) وهو مامثل  (6 خمس  ودقيق  لغوي وجيز  تعبري  إىل  نتوصل  العددية وهكذا  التكرارات 

واملستعملة غالبا لوصف وضعيات رضبية. 

 6 x 5  الربط بني (6 خمس مرات) والكتابة للرمز (x) حيث يتم  التعبري (6 خمس مرات) جد مناسب إلعطاء داللة ومعنى  إن 
ثم الكتابة الجمعية، وتصبح  x 5 6 مساوية لـ  6 + 6 + 6 + 6 + 6. 

أي أن : x 5 6 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 حيث 6 هو عدد األشياء يف التجميعة (املرضوب) و 5 عدد التجميعات (املرضوب فيه).

إن القصد من هذا الدرس ليس إجراء حسابات، بل تم عمدا مبارشة التجميع وتعرف املتعلمني واملتعلامت عدد األشياء، كام تم 
تجنب أي تنظيم للتجميعات، هذا االختيار هدفه إتاحة الفرصة النكباب املتعلمني واملتعلامت عىل الداللة األساسية للرضب واملتمثلة 
يف االنتقال من كتابة جمعية إىل كتابة رضبية أو العكس. فاألنشطة املقرتحة واملقدمة يف سياقات عددية تسمح ببناء املتعلم أو املتعلمة 

ملفهوم الرضب ولداللته األساسية باعتبارها مرتكزا ملعالجة خصائصه.

فيه  الذي رتبت  التنظيم  وباعتبار  بكتابة رضبية،  التجميعات  الكيل ألشياء  العدد  بالتعبري عن  واملتعلامت  املتعلمني  وتتم مطالبة 
التجميعات هو تنظيم مستطييل فالحلول التي يتم التوصل إليها هي عبارة عن كتابتني رضبيتني تعربان عن عدد األشياء التي يتضمنها 

. 7 x 5  5 كام تعرب عنه الكتابة x 7  التنظيم املستطييل، إذ تعرب عنه الكتابة

ل املتعلمني واملتعلامت إىل هذه الخاصية (الخاصية التبادلية) والتي ال يجب ترويجها  وهو ما يستلزم الكتابة  x 5 = 5 x 7 7 ، فتوصُّ
ككلمة أو كمصطلح ) يوسع من داللة الرضب إذ يصبح ممكنا للمتعلم/املتعلمة إن أراد حساب جداء أن يختار الكتابة التي تجعل 
الحساب أسهل. فـ  x 75 2 هي نفسها x 2 75 وهذه أيرس حسابا من األوىل، وإحدى النتائج املبارشة الستخدام املتعلم أو املتعلمة 
لهذه الخاصية إذ متكن وعن وعي بأفضلية اختيار ما عىل آخر، فأمام حساب مثل : x 9 5 بالنسبة له مل يحفظ بعد هذا الجداء يكون 

حساب  x 5 9 أيرس.

واألنشطة املتقرحة بهذا الدرس تنمي يف مجملها الكفايات املرتبطة بحساب الجداءات املكونة من عددين.

األسبوع 14
11 La mul plica on  الــضــرب

الوحدة 3
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نشاط مناواليت (55 دقيقة) الحـصـة  األولـى 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
-  يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط كبري عددا (بني 11 و 18) ليكن 12 ويقول : «لنطرح العدد عىل أحد البطاقات وليكن 9 من 12 ».

- يجيب املتعلم/املتعلمة : برفع البطاقة 3.
- تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

 هدف النشاط 
 يحسب املتعلم/املتعلمة جداء عددين باالستعانة بجداء مخترص.• 

شبكة نقطية مرسومة عىل السبورة.الوسائل التعليمية

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي وجامعي.

يرسم األستاذ/األستاذة عىل السبورة شبكة نقطية x 3 5 ويطلب كتابة عدد النقط يف صورة جداء، ثم يف صورة مخترصة.

5

3

� � � � �

� � � � �

� � � � �

تكتب اإلجابات عىل األلواح وتراقب، ثم يصحح العمل جامعيا.

يكتب الجواب عىل السبورة وذلك بتحديد عدد النقط يف العمود بـ 3 ثم يف السطر بـ 5.

 3 x 5 = 15 ويكتب أسفل الجداء املكتوب عىل السبورة

ثم يكتب الجداء x 6 3 ويطلب من املتعلمني واملتعلامت حسابه ... = x 6 3 أثناء عرض النتائج وطرق الحصول عليها، ميكن أن تظهر 
طرق مثل: حساب x 3 6 بحساب املجموع 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3.

أو 6 + 6 + 6 دون ربط بني الجداءين.

 3 x 6 = 15 + 3 3 ومنه x 5 = 15 : 3 أي كتابة x 5 3 باستخدام الجداء x 6 حساب

 3 x 6 = 3 x 5 حساب x 6 3 باعتبارها شبكة x 5 3 مضاف إليها عمود جديد أي : 3 + 

أثناء التصحيح الجامعي يتم رشح املعنى باللجوء إىل شبكة نقطية ولتوضيح ذلك يقدم املثال التايل :

 3 x 5 = 15 : حالة اإلضافة

 3 x 7 =  3 x 5  + 3 x 2  

ميكن ان نستخدم تأطريا للجداءات املضافة أو استخدام األقواس.

بعد ذلك يطلب األستاذ/األستاذة حساب كل جداء باعتامد الذي كتب فوقه مع إمكانية استخدام الشبكة النقطية إن كان املتعلم أو 
املتعلمة يف حاجة إليها.

 3 x 4 = 12     3 x 7 = 21  
 3 x 8 = ...      3 x 9 = ...   

بعد اإلنجاز تعرض النتائج وتناقش جامعيا ثم تصحح عىل السبورة.

3 x 9 = 3 x 7  + 3 x 2
3 x 9 = 21 + 6
3 x 9 = 27

3 x 8 = 3 x 4  + 3 x 4
3 x 8 = 12 + 12
3 x 8 = 24

5 2

3
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بناء وترييض الـحـصـة األولـى (تـابـع)

 أهداف أنشطة التعلم
يعرب عن كتابة جمعية ألعداد متكررة بكتابة رضبية (جداء • 

عددين).

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل يف مجموعات (من فردين).

 النشاط (1) :
كل  من  األستاذ/األستاذة  يطلب  املجموعات،  تحديد  - بعد 
(شكل  الورود  لوحة  شكل  ومالحظة  التعليمة  قراءة  مجموعة 

مستطيل)، يطلب منهم حساب عدد الورود باللوحة.
واملتعلامت  املتعلمني  بعض  من  يطلب  البحث،  فرتة  - بعد 

كتابة العدد املتوصل إليه وطريقة حسابه.
مختلفة  وكتابات  تعبريات  واملتعلامت  املتعلمون  - يالحظ 

للعدد، كام تشري إليها الصورة.
يخلص املتعلمون واملتعلامت إىل أن العدد هو 40 وقد يتم حسابه بالطرق التالية :

 40 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 أو 24 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5
مع التعبري عن هذه املجاميع املتكررة بـ :

5 مرات 8 وتكتب :  x 5 8 وتقرأ : « مثانية يف خمسة » أو 8 مرات 5 وتكتب :  x 8 5 وتقرأ : « خمسة يف مثانية ».
والعدد 40 هو جداء  x 5 8 (مثانية يف خمسة) أو  x 8 5 (خمسة يف مثانية).

املقرتحة من طرف  الحلول  يقوم كل متعلم ومتعلمة برتجمة مجاميع متكررة إىل جداء عددين تكتب بعض   :  (3) النشاطان (2) و   
املتعلمني واملتعلامت وتصحح جامعيا عىل السبورة.

أَكْـَتـِشـُف
1  لِِحساِب َعَدِد ٱلُْوروِد، َهذا ما ٱقْتَرََحُه كُلُّ ِطْفٍل :

8 + 8 + 8 + 8 + 8 = .......  ;  5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = ....... أُكْـِمُل : 
5 x 8 = 40 8 َو x 5 = 40 نَْكتُُب : 

40 ُهَو ُجداُء (le produit) 8 َو 5 أَْو ُجداُء 5 َو 8. نَـْقـَرأُ : 
2  أُالِحُظ َوأُكِْمُل :

3  أَكْتُُب كُلَّ َمْجموٍع َعلى صورَِة ُجداٍء :
7  +  7  +  7  +  7  +  7  =  ............  X  ............
35  +  35  =  ............  X  ............

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = ............... X ...............
15 + 15  + 15 = ............... X ...............

................ + ................ + ................ = ................ X ................

أَرى 5 ُصفوٍف، 
ِبُكلِّ َصفٍّ 
8 ُوروٍد...

أَرى 8 ُصفوٍف، 
ِبُكلِّ َصفٍّ 5 ُوروٍد.

7 x 9 = 63

َو
7 + 9 = 16

ٍر، ِمَن  َكَجْمٍع ُمَتَكرِّ
ٱْألَْسَهِل ِحساُب 

x 3 15 ِمْن 

: 3 x 15 ِحساِب
15 x 3 =
15 + 15 + 15

3 x 15 =
3 + 3 + 3 + 3 + 
3 + 3 + 3 + 3 +
3 + 3 + 3 + 3 +
3 + 3 + 3

الوسائل 
التعليمية

- علب، أقالم، حبات قمح، جميع األشياء التي ميكن بها إنشاء تجميعات يف صفوف متقادرة.
شبكات تربيعية من صفني أو أكرث.  -

التمرن (55 دقيقة) الحـصـة  الثـانيـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
-  يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط كبري عددا (بني 11 
البطاقات  العدد عىل أحد  ليكن 12 ويقول : « لنطرح  و 18) 

وليكن 10 من 12 ».
- يجيب املتعلم/املتعلمة : برفع البطاقة 2.

- تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

 أهداف أنشطة التعلم
يتعرف وميثل جداء عددين.• 
يحسب جداء عددين ويعرب عنه بكتابة رضبية.• 
يقارن الكتابات الجمعية والرضبية.• 

ُن أََتـَمـرَّ

نََة في كُلِّ َشبََكٍة (la grille) َوأُكِْمُل كِتابََة َعَدِدها : 5  أُالِحُظ ٱلتَّْربيعاِت ٱلُْملَوَّ

ُن ِبٱللَّْوِن نَْفِسِه ِبطاقاِت ٱلِْكتاباِت ٱلُْمتَساِويَِة : 6  أُلَوِّ

ُن ِبٱْألَْحَمِر x 3 5 َورَْدًة : 4  أُلَوِّ

...............  X  ............... ...............  X  ............... ...............  X  ...............

9  +  9  +  9  +  9  +  9

2  +  2  +  2  +  2  +  2  +  2

2  X  6

9  X  5 8  X  22  X  8

3  +  3  +  3  +  3
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل فردي.

تدبر هذه الحصة بإعطاء وقت كل نشاط عىل حدة، وبعد تأكد األستاذ/األستاذة من فهم املتعلمني/املتعلامت للتعليمة، يطلب إنجاز 
النشاط.

يتتبع األستاذ/األستاذة خطوات إنجاز املتعلمني واملتعلامت وقد يتدخل لتغيري اسرتاتيجياتهم بتغيري بعض املتغريات الديداكتيكية مثال :

 األنشطة (7) و (8) و (9) و (10) و (11) :
- عوض  x 2 2 ميكن التجميع  x 4 2 التي تناسب صفي عددين كام هو الحال يف (النشاط 7).

- عوض حساب  x 5 7 بكتابة جمعية يفضل حساب x 7 5 بنفس الطريقة.
.8 + 8 + 8 = 8 x 3 يكتب جمعا متكررا عىل شكل جداء -

- يكمل املتساويات باستعامل داللة الجداء كجمع متكرر (النشاط 10) ويكتب كتابات مختلطة عىل شكل جداء (النشاط 11).
- تصحح التامرين جامعيا. ويقرأ املتعلمون واملتعلامت فقرة « أتذكر » ويكتبونها عىل دفاترهم.

ُن أََتـَمـرَّ
بََكِة : 7  أُكِْمُل إِحاطََة ٱْألَقْراِص َحَسَب كُلِّ ُجداٍء : ُن X 5 7 تَْربيَعًة ِمَن ٱلشَّ 8  أُلَوِّ
2 X 2

2 X 3

2 X 5

8 + 8 + 8 = ....... X ....... 9  أُكِْمُل :

11  أَكْتُُب ٱْألَْعداَد ٱلتّالِيََة َعلى َشْكِل ُجداٍء :
2 + 2 + 4 + 8 = ....... X 2

3 X 5 + 5 = ....... X 5

6 + 12 = ....... X 6

5 + 7 + 6 = ....... X .......
4 + 4 + 8 = ....... X .......
8 + 10 + 3 = ....... X .......

10  أُكِْمُل :
 2 X 6 = .......
 4 X 10 = .......
 8 X 3 = .......

 7 X 2 = 7 + 7 = ........
 5 X 3 = ..... + ..... + ..... = .....
 9 X 1 = .....

 10 X 2 = .......
 30 X ....... = 60

 ....... X 7 = 70

التمرن (55 دقيقة) الحـصـة  الثالثـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
- يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط كبري عددا (بني 11 و 18) 

ليكن 16 ويقول : « لنطرح العدد عىل أحد البطاقات وليكن 9 ».
- يجيب املتعلم/املتعلمة : برفع البطاقة 7.

- تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

 أهداف أنشطة التعلم
ميثل جداء عددين عىل تربيعات. • 
يعرب عن كتابة رضبية بجمع متكرر أو العكس.• 
 •.(... x 7 = 70)  : يتعرف عامال مبعرفة أحد عوامل الجداء، مثال

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل فردي أو مبجموعة من فردين.

 األنشطة (4) و (5) و (6) :
يرتك متسع من الوقت لينجز املتعلمون واملتعلامت األنشطة 4 و 5 و 6 حيث يوجد تكامل بني هذه األنشطة :

- تحويل جداء إىل عدد (النشاط 4).
- التعبري عن عدد املربعات بجداء (النشاط 5).

- العالقة بني الكتابة الرضبية والجمع املتكرر( النشاط 6).

ـُر أََتـَذكَّ

9 + 9 + 9 + 9 = 9 X 4

X 4 9 أَقَْرأُها : 9 َمْضروبٌَة في 4 

أَْو 9 في 4.

بََكِة  َعَدُد تَْربيعاِت ٱلشَّ
3 X 4 ُهَو

.4 X 3 َوُهَو كَذلَِك
3

4
9 x 4 se lit « 9 multiplié par 4 » 
ou « 9 fois 4 ».

= multiplié parَمْضروٌب في = le produitاَْلُجداُء رُْب ;;= la multiplication• اَلضَّ
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التقويم (55 دقيقة) الحـصـة  الرابعـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
- يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط كبري عددا (بني 11 و 18) 
ليكن 18 ويقول : « لنطرح العدد عىل أحد البطاقات وليكن 10 من 18 ».

- يجيب املتعلم/املتعلمة : برفع البطاقة 8.
- تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

 أهداف أنشطة التعلم
يعرب عن عدد بكتابة رضبية.• 
يحسب جداء عددين.• 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : يف مجموعة من نفس املستوى وفق الصعوبات والتعرثات املرصودة.

-  يقدم النشاط 15 للمجموعة التي مل تتمكن بعد من استكامل بناء مفهوم جداء عددين، بينام تشتغل املجموعات األخر عىل باقي 
األنشطة. 

-  يويل األستاذ/األستاذة أهمية كربى للمجموعة األوىل ويتتبع خطواتها يف إنجاز التمرين 15 الذي يشبه كثريا نشاط فقرة اكتشف املقدم 
يف الحصة األوىل لبناء املفهوم ويساعدهم عىل استدراك الوقت إلنجاز األنشطة 16 و 17.

-  تدون اإلجابات عىل السبورة ويطلب من متعلمي/متعلامت املجموعة األوىل اختيار الصحيح منها مع تربير ذلك االختيار.

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل فردي.

-  يقرأ املتعلمون واملتعلامت األنشطة املقرتحة (12 و 13 و 14) ويطلب األستاذ/األستاذة من أحد املتعلمني أو إحدى املتعلامت رشح 
التعليمة املطلوبة بكل نشاط، لتلمس الفرق بني ما هو املطلوب يف كل نشاط مع النشاط اآلخر.

-  يرتك متسع من الوقت للبحث والتقيص وإنجاز األنشطة املقرتحة.

-  تدون الحلول املقرتحة عىل السبورة بالنسبة لكل نشاط ثم تتم عملية مناقشة الحلول واستخراج الصحيحة منها.

-  يكون األستاذ/األستاذة صورة عن الصعوبات القامئة عند بعض املتعلمني واملتعلامت ويستنتج صيغة لتفييئهم خالل الحصة الخامسة 
املخصصة للدعم.

دعم وإغناء (55 دقيقة) الحـصـة  الخامسة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 13 من الدليل 

(الصفحة 83).

 أهداف أنشطة التعلم
يحسب عددا ويعرب عنه بكتابة جمع متكرر أو كتابة • 

رضبية.
يتعرف تبادلية الرضب ويوظفها لحساب جداء عددين.• 

ـُم ُمـكْـَتـَسـباتي أَُدعِّ

16  ُأالِحُظ َوأَْحُسُب :

15  ُأالِحُظ َو ُأْكِمُل :

...... = ...... + ...... = X 11 = 11 X 2  2  17  ُأْكِمُل :
 10 X  3  = ...... X ...... = ...... + ...... + ...... = ......
  3  X 15 = ...... + ...... + ...... = ......

 8  X 5 = ...... X   8

11 X 7 = ...... X ......
 3  X ...... = 5 X ......

..... X ..... = ..... + ..... + ..... = .....

................... X ....... = .................... = .......

....... X ....... = ................................ = .......
........ X ....... = ....... X ....... = .......

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

...... X 5

5 X ......

3 X ...... = ...... X ......

فوِف 5. ، َوَعَدَد ٱلصُّ أَرى 6 ُتّفاحاٍت في ُكلِّ َصفٍّ

أَّما أَنا َفأَرى 5 ُتّفاحاٍت في ُكلِّ 
فوِف 6. ، َوَعَدَد ٱلصُّ َصفٍّ

4

12

12  أَْحُسُب َعَدَد ٱْلَعقيِق :
13  أَْحُسُب َعَدَد 

ٱلتَّْربيعاِت :

14  ِبَمْدرََسٍة 10 أَْقساٍم، ِبُكلِّ ِقْسٍم 12 طاِولًَة.
أَْكُتُب َعَدَد ٱلّطـاِوالِت ِبٱْلَمْدرََسِة في صورَِة ُجداٍء :  

أَْحُسُب َعَدَد ٱلّطاِوالِت ِبٱْلَمْدرََسِة.

............ X ............ = ............

َ

ُم تَـَعـلُّـماتي أَُقـوِّ

............ X ............ = ............

............ X ............ = ............
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األسبوع 15
الـضـرب يف 2، 5، 1210

Mul plica on par 2, 5, 10 

الوحدة 3

االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

األعداد من 0 إىل 999 قراءة وكتابة ومتثيال • 
ومقارنة وترتيبا.

 •.(x) معنى رمز الرضب
استخدام مبادلة عاميل جداء ألجراء حسابات.• 
الكتابات الجمعية والجمع.• 

ينىشء جدويل الرضب يف 2 و 5.• 
يتعرف قاعدة الرضب يف 10 والعرشات.• 
يتعرف خاصيات الرضب يف 2 و 5 و 10. • 

حساب جداء عددين باستخدام شبكة تربيعة.• 
جدول الرضب يف 3 و 4. • 
جدول الرضب يف 6 و 7.• 
جدول الرضب يف 8 و 9.• 
التقنية االعتيادية للرضب.• 

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

 (x) لقد تم حتى اآلن إرساء مفهوم الرضب من خالل بناء داللتني أساسيتني فيه « الرضب باعتباره جمعا متكررا مرموز له برمز خاص
يعرب عن هذه الداللة واستخدامه للتعبري عن تساوي كتابتني رضبيتني (خاصية  a x b = b x a)، ثم استخدام هذه الخاصية الختيار 
أنسب الكتابتني إلنجاز حسابات بطريقة سهلة. ما تم التوصل إليه حتى اآلن يجب استثامره لبناء جدويل الرضب يف 2 و 5 يعتمد مقاربة 
أساسها معرفة املتعلم/املتعلمة ببعض الجداءات وتتخذ مفهوم الرضب كجمع متكرر منطلقا لتمرس يعطي لحفظ الجدول معنى، 

ويف هذه املرحلة من تعلم املتعلم/املتعلمة هناك أساليب متعددة إلنشاء جدول الرضب :
- اعتامد الجمع لحساب جداءات.

- العد تزايديا بـ 2 و بـ 5.
ها بالتكرار املطلوب (5 كلل، 10 كلل ... إلخ). - مناوالت أشياء بعدِّ

جدول  يف  موضعتها  عىل  قادرا  املتعلم/املتعلمة  يكن  مل  إذا  كاف  غري  يكون  الجداءات  لبعض  التدريجي  الحفظ  إىل  الوصول  إن 
 4 x ... = 20 : أو استخراجها منه عندما يريد ذلك، فبعد إنشاء جدويل الرضب يف 2 ويف 5 يتم استخدامهام للبحث عن نتائج من مثل

 5 x 3 = 5 x 2 + 5 9 أو أن x 5 = ... أو ... x ... = 18 أو
هذا النوع من التعامل مع الجداول يكون هو نفسه أسلوبا لتحفيظ واع بالنتائج ويبعد مامرسة تحفيظه أن تكون عمال اضطراريا 
نتوخى منه اآلين واآليل، أما جدول الرضب يف 10 فتتم معالجة مكوناته يف عالقة مع قاعدة الرضب يف 10 املعتمدة عىل نظمة العدِّ 
العرشي، إذ أن x 3 10 هي 3 عرشات وهي 30 مام ينجم عنه، ويف تسلسل طبيعي، قاعدة الرضب يف العرشات حيث x 20 3 هي 

(2 عرشات) x 3، وهي 6 عرشات يعني 60.
هذا العمل هو تهييئ للدرس املوايل الذي يكرس لحساب جداءات مكونة من عددين أحدهام من رقم واآلخر من رقمني، حيث تبدو 
األهمية التي تكون لحفظ النتائج الجزئية التي تتضمنها جداول الرضب يف 2، 5، 10 والتي تغطي ما يقارب ثلث النتائج التي يتضمنها 

جدول فيتاغورس للرضب.

- حزم خشيبات، كل حزمة من خشيبتني، حزم خشيبات مكونة من 5 خشيبات، خشيبات، شبكات تربيعية.الوسائل التعليمية

1  أُساِعُد َزْيَنَب َعلى إِْكماِل ٱْلُمَتساِوياِت :

أَكْـَتـِشـُف

ريِط ٱلَْعَدِديِّ َوأُكِْمُل : 2  أُالِحُظ كَيَْف يَْنتَِقُل َعلِيٌّ َعلى ٱلشَّ

3  يَْقطَُع ٱلَْكْنَغُر في كُلِّ 
قَْفزٍَة 10 أَْمتاٍر.

أُكِْمُل :

رَقُْم َوَحداِت اَلَْعَدِد يَكوُن .......... أَْو ........... • أُكِْمُل : ِألَِجَد ٱلنَّتيَجَة ٱلُْموالِيََّة أُضيُف ........... 

• أُكِْمُل : لَِضرِْب َعَدٍد في 10، أَكْتُُب ........... َعْن يَميِن َهذا ٱلَْعَدِد.
• رَقُْم َوَحداِت ُجداِء َعَدَديِْن أََحُدُهما 10 ُهَو ............

 1 x 2 = 2

 2 x 2 = 2 + 2 = 4

 3 x 2 = 4 + 2 = 6

 4 x 2 = 6 + 2 = 8

 5 x 2 = 8 + ...... = ......
 6 x 2 = ...... + ...... = ......
 7 x 2 = .............................
 8 x 2 = .............................
 9 x 2 = .............................
 10 x 2 = .............................

2 x 21 x 2 3 x 2 4 x 2 5 x 2

ِألَِجَد ٱلنَّتيَجَة ٱلُْموالِيََة أُضيُف 2.
اَلَْعَدُد ٱلّناتُِج َعْن َضرِْب َعَدٍد في 2   
يَكوُن رَقُْم َوَحداتِِه : 0، 2، 4، 6 أَْو 8.

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

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

5 x 1 5 x 2 5 x 3 .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

+ 5

10 1550

+ 5

+ 10 + 10 + 10 + 10 + 10

100

x ........ x ........ x ........ x ........ x ........

ِلَضرِْب َعَدٍد في 
10، ُنضيُف 0 

إِلى َيميِنِه :
15 x 10 = 150

2 + 2 ُيساوي 

x 2 2. َلِكْن 3 + 3 

.3 x 3 ُيخاِلُف

بناء وترييض (55 دقيقة) الـحـصـة األولـى 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ـ  يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط كبري عددا (بني 11 و 18) وليكن 15 
ويقول : « لنطرح منه العدد املكتوب عىل أحد البطاقات (وليكن 7) ». يجيب 

املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 8.
ـ  تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

 أهداف أنشطة التعلم 
تعرف الرضب يف 2 من خالل شبكة تربيعية من صنف اثنني.• 
تعرف الرضب يف 2 و 5 و يف 10 من خالل الجمع املتكرر والرشيط العددي.• 
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل يف مجموعات (من فردين).

 النشاط (1) : 
يطلب األستاذ/األستاذة من املتعلمني/املتعلامت قراءة التعليمة، ويؤكد أن املطلوب هو حساب الجداءات والتي تتميز بأن أحد عواملها 

هو دامئا العدد 2 وذلك باستخدام الشبكة التي بها صفني اثنني من املربعات.
بعد فرتة البحث، تدون الحلول عىل السبورة ويتم تصحيح الخطأ منها جامعيا باستخدام شبكة الرتبيعات. تنظم الحلول عىل شكل جدول 

الرضب يف 2.
يساعد األستاذ/األستاذة املتعلمني/املتعلامت الستخراج الخاصية التالية :

- رضب عدد يف 2 يكون جداؤه عدد رقم وحداته هو إما 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8.

 النشاطان (2) و (3) : يطلب األستاذ/األستاذة من املتعلمني/املتعلامت (بصفة فردية) إمتام حساب الرضب يف 5 (النشاط 2) ويف 10 
(النشاط 3).

إن استخدام الجمع املتكرر عىل الرشيط العددي يساعد املتعلم واملتعلمة عىل استخراج جدول الرضب يف 5 ثم يف 10.
 5 x 7 = 5 x 6 + 5  : 5 ويؤكد عىل الخاصية التالية : لحساب جداء عدد يف 5 نضيف 5 لجداء العدد السابق يف

كام ينبغي التأكيد عىل الخاصية التالية :  x 5 = 5 x 7 7 (الخاصية التبادلية) وكذلك الشأن يف بالنسبة لقاعدة الرضب يف 10.

التمرن (55 دقيقة) الـحـصـة الثانـيـة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
- يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط كبري عددا (بني 11 و 18) ليكن 18 
ويقول : « لنطرح منه العدد املكتوب عىل أحد البطاقات (وليكن 8) ». يجيب 

املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 10.

- تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

 أهداف أنشطة التعلم
يتمرن عىل ملء جدول الرضب يف 2.• 
 يستخدم الشبكة الرتبيعية للتأكد من جداء عدد يف 2 ويف 5 ويف 10.• 
يوظف جداول الرضب لحل املسائل.• 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي بالنسبة لألنشطة 4 و 5 و 6 و 7 ثم يف مجموعات بالنسبة للنشاطني (8) و (9).

تدون النتائج املحصل عليها نشاطا بنشاط وتصحيح جامعيا وميكن استخدام الرتبيعات كل ما تطلب األمر ذلك لتربير الحلول الصحيحة.

ُن أََتـَمـرَّ

7  أَْمَألُ ٱلَْجْدَوَل :
x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

10 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

8  ُأالِحُظ، 
َوأَْمَألُ ٱلَْجْدَوَل :

9  َيْمِلُك َعِليٌّ 9 َدراِهَم، 
. َوتََْمِلُك َزْيَنُب 5 َمرّاٍت ما يَْملُِكُه َعِليٌّ

أَْحُسُب ٱْلَمْبَلَغ ٱلَّذي َتْمِلُكُه َزْيَنُب :
......................... ِدرَْهماً.

x ...... ......

2 ...... 14

5 20 ......

...... 40 ......

4  أَْمَألُ ٱلَْجْدَوَل :
x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ُن ِبٱْألَْخَضِر x 8 2 خاَنًة  5  ُألَوِّ
َوِبٱْألَْصَفِر x 3 5 خاَنًة :

6  ُأالِحُظ َوأَُعبُِّر ِبِكتاَبٍة َضْرِبيٍَّة 
ِن : َعِن ٱْلُجْزِء ٱْلُمَلوَّ

........... x ........... أَْو ........... x ...........

التمرن (55 دقيقة) الـحـصـة الثالـثـة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
-  يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط كبري عددا (بني 11 و 18) ليكن 12 
ويقول : «لنطرح منه العدد املكتوب عىل أحد البطاقات (وليكن 5) ». يجيب 

املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 7.

- تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

 أهداف أنشطة التعلم
يستخدم الشبكة الرتبيعية للتأكد من جداء عدد يف 2 ويف 5 ويف 10.• 
يوظف جداول الرضب لحل املسائل.• 
يتعرف خاصية الرضب يف 10.• 

11  ُأالِحُظ َوأَْحُسُب 
َعَدَد ٱلتَّْربيعاِت :

........... + ........... x ........... َتربيَعًة .............. َتربيَعًة

........... x ...................... x ........... =

ُن أََتـَمـرَّ

ّياراِت ِبَطريَقَتْيِن : 12  أَْحُسُب َعَدَد ٱلسَّ

14  لَدى َعِليٍّ ُصْندوقاِن، في ُكلِّ ُصْندوٍق 
5 أَْكياٍس، َوفي ُكلِّ كيٍس 10 ُكراٍت.

َكْم َعَدُد ٱْلُكراِت ؟ .................................................

10  أَْحُسُب َعَدَد ٱْلخاناِت ِبُكلِّ ُمَربٍَّع :  

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

ُن ُفْنُدٌق ِبَمديَنِة َطْنَجَة  13  َيَتَكوَّ
 ِمْن 10 َطواِبَق، في ُكلِّ 

طاَبٍق 50 ُغرَْفًة. 
 أَْحُسُب َعَدَد ٱْلُغرَِف

ِبٱْلُفْنُدِق :
................... ُغرَْفٍة.
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : يف مجموعات من فردين.

يطلب األستاذ/األستاذة من املتعلمني واملتعلامت إنجاز األنشطة الواحد تلو اآلخر :

 النشاط (10) : يحسب املتعلمون واملتعلامت عدد الرتبيعات بتوظيف الرضب يف 2 و 5 و 10 ويتأكدون من النتيجة بتعداد الرتبيعات.

يالحظ األستاذ/األستاذة إنجازات املتعلمني واملتعلامت وطريقتهم لحساب عدد الرتبيعات والتعبري عنها بكتابة رضبية   النشاط (11) : 
وأخرى بخاصية الرضب يف 10. يالحظ املتعلمون واملتعلامت عند إنجازهم ألنشطة هذه الحصة بأن عدد الرتبيعات ميكن قراءته كام ييل :

عدد الرتبيعات :  x 9 + 10 = 10 x 10 10 = 100 تربيعة.

 النشاط (12) : يحسب املتعلم/املتعلمة عدد السيارات بكيفيتني، وذلك بكتابة الجداء x 5 9 أو x 9 5 أو باستخدام الجمع املتكرر :

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 45
أو 45 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9

 5 x 10 10 أو x 5 النشاطان (13) و (14) : يحل مسألتني ذات بنية رضبية وال تشكل األوىل صعوبات حيث يعرب عن عدد الشقق بالجداء 
ويحسبه (أي 50) وبالنسبة للمسألة الثانية فاألمر يتعلق بجداء 3 أعداد (x 5 x 10 2). وميكن أن يحسبه املتعلم/املتعلمة عىل مرحلتني :

x 5 = 10 2 ثم x 10 = 100 10 (أي 100 كرة).

بعد التصحيح الجامعي يقرأ املتعلمون واملتعلامت فقرة « أتذكر » ويكتبها األستاذ/األستاذة عىل :

التقويم (55 دقيقة) الحصة الرابعة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
-  يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط كبري عددا (بني 11 و 18) 
ليكن 17 ويقول : « لنطرح منه العدد املكتوب عىل أحد البطاقات 

(وليكن 9) ». يجيب املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 8.

- تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

 أهداف أنشطة التعلم
يعرب بكتابة رضبية عن عدد الرتبيعات.• 
يتعرف جداء عدد يف 10 ويستخرج عامل الرضب.• 
يتعرف خاصية الرضب يف 2.• 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : تنجز أنشطة التقويم بالكراسة بشكل فردي.

ينظم العمل يف هذه الحصة عىل النحو التايل :

يقرأ املتعلمون واملتعلامت التعليمة ويتأكد من فهممها لها.   -

ترتك فرتة للبحث عن الحلول يف الوقت الذي يالحظ فيها األستاذ/األستاذة إنجازات املتعلمني واملتعلامت.  -

ُم تَـَعـلُّـماتي أَُقـوِّ
ِن : 15  أَُعبُِّر ِبِكتاَبٍة َضْرِبيٍَّة َعِن ٱْلُجْزِء ٱْلُمَلوَّ

17  أَْشُطُب ٱْألَْعداَد ٱلَّتي ال َنْحُصُل َعَلْيها ِبَضرِْب 
أَْعداٍد في 2 :

16  َضَرْبنا أَْعداداً في 10، َفَحَصْلنا 
َعلى ٱلنَّتاِئِج 20، 310، 980.

ُد َهِذِه ٱْألَْعداَد : أَُحدِّ

18  ُأْكِمُل :
أَْو .......... x .................... x ..........

1

6

7

10

14

15

20

12 8

 8 x 2 = ......
 9 x 5 = ......
 7 x 10 = ......
 6 x ...... = 12

 4 x ...... = 20

 ...... x 10 = 90

.......... ،.......... ،..........

ـُر أََتـَذكَّ

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 (table de multiplication) رِْب َجْدَوُل ٱلضَّ
في 2، 5 َو 10.

x 7 2 ِهَي 14 

x 8 2 ِهَي 16 

(أََضْفُت 2 إِلى 14).

 ،5 x 7 لِِحساِب 
 ُأضيُف 5 إِلى 
.5 x 6 ٱْلُجداِء

x 10 7 ِهَي 70 (أََضُع 0 َعْن َيميِن 7).
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 بالنسبة للنشاط (15) : 

من أفضل األجوبة هناك : x 5 2 أو x 2 5 أو 10 حسب طريقة العدِّ املعتمدة، ويستنتج أن :

10 = 5 x 2 = 2 x 5 
 بالنسبة لألنشطة (16 و 17 و 18) : 

 (10 x 7 = 70)  : يساعد األستاذ/األستاذة املتعلمني واملتعلامت عىل استخراج خاصية الرضب يف 10 بإضافة صفر عن ميني العامل الثاين مثال -
.( 10 x ... = 310)  أو

تصحح التامرين جامعيا وتدون النتائج عىل السبورة ويتم التذكري بجداول الرضب يف 2 ويف 5 ويف 10 يكوِّن األستاذ/األستاذة فكرة عن   -
طريقة تفييئ املتعلمني واملتعلامت للحصة الخامسة.

دعم وإغناء (55 دقيقة) الحصة الخامسة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 14 من الدليل 

(الصفحة 84).

 أهداف أنشطة التعلم
يعرب بكتابة رضبية عن عدد الرتبيعات.• 
يتعرف جداء عدد يف 10 ويستخرج عامل الرضب.• 
يتعرف خاصية الرضب يف 2.• 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل يف مجموعات.

يويل األستاذ/األستاذة اهتامما كبريا للمجموعة التي الزالت عندها بعض التعرثات يف بناء املفهوم وذلك بتتبع إنجازاتها خاصة بالنسبة 
للنشاط (5) الذي يدعم متثيل الرضب باستخدام الرتبيعات والتي عددها هو جداء عدد الصفوف عموديا يف عددها أفقيا، مع إعطاء أهمية 

لخاصيات الرضب يف 2 و 5 و 10 موضوع النشاطني (19) و( 20).
 تصحح التامرين جامعيا وتستخرج املعطيات موضوع النشاطني ( 21) و (22) ويربز األستاذ/األستاذة توظيف عملية الرضب للوصول إىل 

الحل، ويف نهاية الحصة يستظهر بعض املتعلمني/املتعلامت لجداول الرضب يف 2، 5، 10.

النشاط االختياري (1) : إنشاء جدول الرضب يف 2 وتعرف كيفية استخدامه.

- يطلب من املتعلمني واملتعلامت كتابة الجداءات التي يحفظونها أو يتذكرون نتائج حساباتها، بعد وقت قصري تجمع الكتابات الصحيحة 
التي قدموها وتكتب، بشكل غري مرتب، عىل السبورة يف شكل ميكن لكل متعلم/متعلمة أن يقرأها من مكانه.

- يسأل األستاذ/األستاذة من يعيد كتابة هذه الجداءات بشكل منظم، ويقرتح أن يتم نقاش بني كل أربعة متعلمني وأن يقدموا اقرتاحات 
للكيفية التي يجب أن تنظم بها الكتابات.

- تقدم االقرتاحات وتناقش جامعيا ويتم التوصل إىل تجميع الجداءات التي بها العدد 2، إلخ... وهي جداءات تكون جزءا من جداءات 
بعض جدول الرضب.

- مبساعدة من األستاذ/األستاذة تكتب الجداءات املصنفة (وفق املعيار الذي تم االتفاق عليه) أسفل تلك املكتوبة عىل السبورة ويحيط 
األستاذ/األستاذة الصنف 2 (أي األعداد التي بها 2) بخط ويرسم عىل السبورة جدوال للرضب يف 2 خانات النتائج به فارغة.

10987654321x

2
���

- يضع األستاذ/األستاذة أسفل خانة فارغة سهام � ويطلب من متعلم/متعلمة استخراج النتيجة التي تناسبها من بني جداءات املحاطة 
بخط وكتابتها بالخانة، بعد النقاش حول كيفية قراءة الجدول وكيفية تحديد النتيجة ( x 7 2 هي x 2 7 ) ميأل املتعلمون واملتعلامت بعض 

الخانات التي يشري إليها األستاذ/األستاذة اعتامدا عىل النتائج املتوفرة بالصنف املحاط بخط.
- ميحو األستاذ/األستاذة الصنف املحاط ويطلب من املتعلمني/املتعلامت بشكل فردي أن يكتبوا الجداء املقابل للخانة التي سيحددها 

بالسهم وأن يحسبوا ويقولوا لزمالئهم، بعد عرض النتائج عن الطريقة التي حسبوا بها الجداء.

ـُم ُمـكْـَتـَسـباتي أَُدعِّ
19  ُأالِحُظ َوُأْكِمُل ٱْلُمَتساِوياِت :

2 x 51 x 5 3 x 5 4 x 5 5 x 5

20  أُحيُط ٱْألَْعداَد ٱلَّتي أَْحُصُل َعَلْيها ِبَضرِْب َعَدٍد في 10 :

21  َتناَوَل رَشيٌد 6 أَْقراٍص 
ِة 8 أَّياٍم.  واِء َيْوِمّياً لُِمدَّ ِمَن ٱلدَّ

َكْم َتناَوَل ِمْن ُقرِْص َدواٍء ؟

22  ُعُمُر َزْيَنَب 7 َسَنواٍت، 
َوُعُمُر أَخيها ِضْعُف ُعُمرِها.

ما ُهَو ُعُمُر أَخيها ؟

70

15

40

18

25

20

19

35

10

90

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

 1 x 5 = 5

 2 x 5 = 5 + 5 = 10

 3 x 5 = 10 + 5 = 15

 4 x 5 = 15 + 5 = 20

 5 x 5 = 20 + ...... = ......
 6 x 5 = ...... + ...... = ......
 7 x 5 = .............................
 8 x 5 = .............................
 9 x 5 = .............................
 10 x 5 = .............................
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- من بني الطرق املتوقعة لحساب الجداءات :
• الجمع املتكرر، العدُّ تزايديا بـ 2، رسم أو متثيالت ثم تحويلها إىل كتابة باألرقام.

• تعرث يف الحسابات وفشل يف الحصول عىل نتيجة صحيحة.
إجراء  يفضل  القبيل  هذا  من  حاالت  (يف  العائق  نوع  أو  الصعوبة  مصدر  تحديد  معه  يستعىص  مام  مكتوبة  آثار  أي  وجود  عدم  أو 
مقابلة مع املتعلم/املتعلمة عىل انفراد، يحدد األستاذ/األستاذة من خالل املعلومات التي توصل إليها يف املقابلة نوع املساعدات املعرفية 

والنفسية التي يحتاجها).

من املساعدات املمكن تقدميها أثناء إنجاز النشاط (باعتبارهام مامرسة مندمجة يف سريورة التعليم/التعلم) لضامن انخراط املتعرثين.

- مساعدة ذات صبغة رياضياتية.

- داللة الرمز (x) والكتابة الرضبية وتحويلها إىل كتابة جمعية واختصارها.

إشكال حساب مجموع من عدة حدود : تفكيك األعداد إىل وحدات وعرشات، وضع العملية...

- مساعدة ذات طبيعة تناولية :

بشكل فردي أو يف مجموعات عمل :

تقديم وسائل العد : حزم الخشيبات التي بها خشيبتان، لتمثيل التتابع العددي يف الكتابة الرضبية وتعداد األشياء لكتابة النتيجة أو تقديم 
شبكات تربيعية تسهل الربط بني التعداد والكتابة. الرضورية.

- يف عمل جامعي :

استخدام الحزم بتقديم حزم يف كل مرة وربط إضافتها بالكتابة الرضبية (كتابة رياضياتية وتعبريا شفويا مكافئا لها) أو العكس.

2 x 1 يقول ويكتب�

�

2 x 2 يقول ويكتب�

 مـثـال :
إثنان يف ثالثة تساوي ستة

 2 x 3 = 6 ويكتب

�

2 x 3 يقول ويكتب�

�

... x ...

... x ...

... x ...

2 x 10يقول ويكتب

بعد أن يتم ملء الجدول من لدن املتعلمني/املتعلامت ينيب األستاذ/األستاذة بعضهم لقراءته وينقل يف ورقة كبرية ويعلق عىل الحائط 
قصد االستعانة به ريثام يتم حفظه.

النشاط االختياري (2) : ينشئ املتعلم/املتعلمة جدول الرضب يف 5 ويتعرف كيفية استخدامه.

بنفس الكيفية التي متت يف النشاط 1 مع استخدام حزم الخشيبات التي بها 5 خشيبات :

- رسم جدول فارغ للرضب يف 5.

- تحديد خانات وإمتام ملئها اعتامدا عىل نتائج الصنف 5.

- محو الصنف 5 وإمتام ملء الجدول اعتامدا عىل حسابات املتعلمني/املتعلامت، عرض نتائج كل خانة ومناقشتها ثم كتابتها.

- تقديم مساعدات أثناء إنجاز النشاط اعتامدا عىل أنواع الصعوبات املرصودة سواء أكانت فردية أو جامعية.

- قراءة الجدول ثم كتابته عىل ورقة وإثباته عىل الحائط.

ويتم  الحسابات برسعة  إجراء  من  ميكنهم  إذ  استظهاره،  من  الفائدة  للمتعلمني/للمتعلامت  األستاذ/األستاذة  الحصة يرشح  نهاية  -  يف 
االتفاق عىل رضورة حفظه ألهميته.
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الوحدة 3الشبكة الفردية لتقويم التعلامت (3)األسبوع 15

Grille individuelle de l’évalua on des appren ssages (3)

الــدروس :

 •(kg , g) الــدرس 9 : قـيـاس الـكـتـل
الــدرس 10 : الـتـقـنـيـة االعـتـيـاديـة للـطـرح (2)• 
الــدرس 11 : الـضـرب• 
الــدرس 12 : الضـرب يف 2 ؛ 5 ؛ 10• 

نـتـائـج الـتـقـويـم
يـجـب أن يـكـون الـمـتـعـلـم/الـمـتـعـلـمـة قـادرا علـى : الـمكونـات

– + + +
يضبط جدول الطرح إىل 9 – 10.

األعـداد والـعـمـلـيـات

األعداد  نطاق  يف  احتفاظ  بدون  للطرح  االعتيادية  التقنية  يتعرف 
الصحيحة الطبيعيىة من 0 إىل 999.

يوظف التقنية االعتيادية للطرح يف نطاق األعداد الصحيحة الطبيعيىة 
من 0 إىل 999.

يضع وينجز عملية الطرح لعددين أحدهام مكون من رقمني واآلخر 
من رقمني دون احتفاظ باستعامل التقنية االعتيادية.

يجد األعداد الناقصة يف عملية طرح منجزة دون احتفاظ.

يتعرف ويفهم معنى عملية الرضب كجمع متكرر.

يتعرف الرضب يف (عدد من رقم واحد) ويستعمله.

حساب جداء عددين الضـرب يف 2 ؛ 5 ؛ 10.

يتعرف خاصيات الرضب يف (1)، (0) وتبادلية الرضب.

ينشئ األشكال الهندسية عىل الرتبيعات : املربع ؛ املستطيل ؛ املثلث 
قائم الزاوية.

الـهـنـدسـة

مقارنة كتل أشياء عىل ميزان باستخدام تعابري املقارنة.
الكيلوغرام الـقــيــاس بوحدة  ثم  اعتيادية  غري  بوحدات  كتلة يشء  عن  التعبري 

والغرام.

هذا املجال غري وارد يف هذه الوحدة.
تـنـظـيـم ومـعـالـجـة 

الـبـيـانـات

–  غري مكتسب. +  يف طريق االكتساب.  + +  مكتسب. 
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التقويم (55 دقيقة) الـحـصـة األولـى 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
- يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط كبري العدد 2 ويقول : 

« لنطرح 2 من العدد عىل أحد البطاقات ولتكن 6 ».
- يجيب املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 4.

- تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

الوحدة 3تقويم التعلامت ودعمها وتوليفها (3)األسبوع 16

Evalua on, sou en et synthèse des appren ssages (3)

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل فردي يليه تصحيح جامعي عىل السبورة.

إن أنشطة هذه الحصة هي جزء من سريورة التعلم من جهة وتقوميا تكوينيا من جهة أخرى يفيد يف التهييئ املناسب. 

 تدبيـر حصـص أسبـوع التـقويـم والـدعـم والتـوليـف ( 3)

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

األمر  ويتعلق  السابقة  الدروس  يف  إليها  التطرق  سبق  التي  الرياضياتية  املفاهيم   (3) والتوليف  والدعم  التقويم  أسبوع  يعالج 
باملفاهيم األساسية التالية : 

 .g , kg وحدات قياس -
- التقنية االعتيادية للطرح باالحتفاظ.

- الرضب كجمع متكرر وخاصياته.
- الرضب يف 2 ؛ 5 ؛ 10.

ومن بني الصعوبات واألخطاء املرصودة ميكن أن نشري إىل :
- تقدير كتلة وربطها بالوحدتني g, kg حسب خربات وتجارب املتعلم/املتعلمة.

- وضع العدد املطروح منه أسفل العدد املطروح.
- تعرف الوضعيات ذات البنية الطرحية.

5 x 3 = 5 + 5 + 5  : 5 عوض x 3 = 3 + 3 + 3  : صعوبة وأخطاء يف تحويل جداء إىل جمع متكرر مثال -

األهـــدافالـدروس الـمـعـنـيـة 

الدرس 9 : قياس الكتل • 
(kg ؛ g)

الدرس 10 : الطرح (2) :• 
التقنية االعتيادية باالحتفاظ

الدرس 11 : الـضـرب : • 
الدرس 12 : الـضـرب في 

2 ؛ 5 ؛ 10 

يتعرف المتعلم/المتعلمة وحدتي قياس الكتل الكيلوغرام والغرام ويوظفهما.• 
 •.g و kg يتعرف العالقة بين
يقدر كتل أجسام معينة ويقارنها.• 
يتعرف التقنية االعتيادية للطرح باالحتفاظ في نطاق األعداد من 0 إلى 999 ويوظفها.• 
يضع وينجز عملية الطرح لعددين.• 
يجد األعداد الناقصة في عملية طرح منجزة باالحتفاظ.• 
يتعرف المتعلم/المتعلمة ويفهم معنى عملية الضرب كجمع متكرر.• 
يتعرف الضرب في عدد من رقم واحد ويستعمله ليحسب جداء عددين باستعمال الجمع المتكرر.• 
يتعرف خاصيات الضرب في 1 و 0 وتبادلية الضرب.• 
يتعرف المتعلم/المتعلمة خاصية الضرب في 2 ؛ 5 ؛ 10.• 
يحسب جداءات األعداد في 2 ؛ 5 ؛ 10 ويوظفها.• 

1  أُالِحُظ ٱلْميزاَن وأَْحُسُب كُتْلََة ٱْألَْسماِک :

5  ِبَحظيَرِة ُمَربّي ماِشيٍَة 286 َخروفاً، باَع ِمْنها 38 َخروفاً، كَْم َعَدُد ٱلِْخْرفاِن ٱلَّتي بَِقيَْت 
ِبٱلَْحظيَرِة ؟ لَِمْعِرفَِة َعَدِد ٱلِْخْرفاِن ٱلَّتي بَِقيَْت ِبٱلَْحظيَرِة أُكِْمُل ٱلتَّْمثيَل َوٱلِْحساَب :

 أُكِْمُل ِبَوْضعِ + أَْو – ثُمَّ أَْحُسُب :

ُ ُ
َتْقويُم ٱلتََّعلُّماِت

. ......... kg ......... g : كُتْلَُة ٱْألَْسماِک

   9 9 7
– 4 8
 = .  .  .

286 ..... 38 = ............

4  أَكْتُُب ٱلُْجداَء َعلى صوَرِة َمْجموٍع :

ُح اَلَْوْضَع ٱلَْخطَـأَ َوأُنِْجُز ٱلْطَّْرَح : 2  أَُصحِّ

3  أَكْتُُب كُلَّ َمْجموٍع َعلى صوَرِة ُجداٍء :
3 + 3 + 3 + 3 = ....... x ........ = .........
10 + 10 + 10   = ....... x ........ = .........

4 x 6 = ...................................................

  7 3
– 5 2

  • •

  9 9 7
– 4 8

  • • •

  5 1 8
–  • •

  4 6 5

ً ِبٱلَْحظيرَِة ......... َخروفاًباَع ......... َخروفا

2 kg5 kg
50 g 200 g

............
38

286
?
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دعم وتثبيت (55 دقيقة) الحـصـة  الثـانيـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
- يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط كبري العدد 8 

ويقول : « لنطرح عددا عىل البطاقة (وليكن3) ».
- يجيب املتعلم/املتعلمة : برفع البطاقة 5.

- تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل مبجموعات (حسب التفييئ الناتج عن التقويم)

عىل ضوء التفييئ الذي قام به األستاذ/األستاذة للمتعلمني/املتعلامت وما تبني له خالل التقويم وغالبا ما ينتج عن التفييئ ثالثة فئات : 
املتعرثون، املتوسطون، املتحكمون حيث تنجز كل مجموعة األنشطة املناسبة لها، وهكذا يخصص النشاط 7 للمتعرثين واملتوسطني والنشاط 

8 للمتحكمني.

100 g + 50 g = 150 g : النشاط (6) : يحسب املتعلم/املتعلمة كتلة العنب املعرب عنه بوحدة الغرام وذلك بحساب املجموع 

500 g + 50 g + 20 g = 570 g : ونفس اليشء بالنسبة لكتلة املوز

والثالثة  األوىل  للعملية  بالنسبة  الوحدات  يف  االحتفاظ  يكون  حيث  املوضوعة،  الطرح  عمليات  املتعلم/املتعلمة  ينجز   :  (7) النشاط   
واالحتفاظ يف العرشات بالنسبة للعملية الثانية.

يتتبع األستاذ/األستاذة عمل كل متعلم ومتعلمة وتوجيههم ومساعدة من هم يف حاجة إىل ذلك مع تدوين الصعوبات واألخطاء املرصودة 
ملناقشتها ومعالجتها بالحصة الثالثة خالل التصحيح الجامعي.

للمراحل املوالية ويتطلب حل هذه األنشطة تطبيقا مبارشا للمعرفة الجديدة، يستلزم توفر حد مقبول من هذه املعرفة، وأن ما يقوم 
به املتعلم/املتعلمة هو من أجل معرفة درجة ما اكتسبه ومقدار االستفادة مام تعلمه، وكذا رصد األستاذ/األستاذة للصعوبات واألخطاء التي 

يرتكبها املتعلم/املتعلمة.
وينظم العمل يف هذه الحصة عىل النحو التايل :

- يقرأ األستاذ/األستاذة تعليمة (أو تعليامت) كل نشاط ويرشحها ثم يطلب من املتعلمني واملتعلامت إنجاز النشاط بشكل فردي ؛

- يتم إنجاز األنشطة املقرتحة بالتتابع ؛ 

- بعد انتهاء من إنجاز كل نشاط يتم استثامر الحلول املتوصل إليها عن طريق مناقشتها جامعيا ليتمكن املتعلمون واملتعلامت من معرفة 
أخطائهم وتصحيحها ثم يتم التصحيح بشكل جامعي ثم فردي.

تخصص مدة زمنية كافية لكل نشاط.

 النشاط (1) : يؤول إنجاز هذا النشاط إىل عملية إىل جمع للمقادير (الكتل) إال أن الصعوبة تتجىل يف وجود صنفني من الصنجات : واحدة 
.7 kg 250 g : فتكون كتلة السمك هي ،(50 g + 200 g) وأخرى بالغرام (2kg  + 5 kg) بالكيلوغرام

 النشاط (2) : يصحح املتعلم/املتعلمة الوضع الخطأ لعمليات الطرح ثم ينجزها :

7   3
–
5  2

2  1

ثم

9 8 1 7
–
   4  8

9 4 9

ثم

5 1 8
–
1 0 7

4 1 1

 (3 x 4 4 أو x 3) : النشاط (3) : يحول املتعلم/املتعلمة يف هذا النشاط كتابة لجمع متكرر إىل كتابة رضبية قد تكون عىل صورتني 
و (x 3 10 أو x 10 3) وهو ما يعزز فهم املتعلم/املتعلمة للخاصية التبادلية للرضب.

 النشاط (4) : إن كتابة الجداء x 6 4 عىل صورة جمع مكرر قد يتم بصورتني : 
  6 x 4 = 6 + 6 + 6 + 6    4   أو x 6 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4  

 النشاط (5) : يحل املتعلم/املتعلمة مسألة ذات بنية طرحية يتعرف فيها عىل العملية التي سيستعملها لحل املسألة 
حيث توحي طبيعة السؤال (بقيت) بأن األمر يتعلق بعملية الطرح، حيث يضع الرمز املناسب (–) ويضع تقنية 

الطرح باالحتفاظ وينجزها.

2 7 8 1 6
–
    3  8

2  4  8

كُتْلَُة ٱلَْمْوِز ............كُتْلَُة ٱلِْعَنِب ............

َدْعُم َوَتْثبيُت ٱلتََّعلُّماِت
7  أََضُع َوأُنِْجُز :6  أُالِحُظ َوأُكِْمُل :

672 – 275 587 – 93 70 – 28
100 g

500 g

20 g 50 g50 g
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13  ِبَسلَِّة إِبْراهيَم 185 تُّفاَحٌة، أََخَذ ِمْنها 
79 تُّفاَحًة.

لَِّة. احاِت ٱْلَباِقَيِة ِبٱلسَّ فَّ أَْحُسُب َعَدَد ٱلتُّ
.........................................................................
.........................................................................

14  أ. أُحيُط ِبَخطٍّ ٱْألَْعداَد ٱلَّتي نَْحُصُل َعلَيْها 
ِبَضرِْب أَْعداٍد َمْعلوَمٍة في 2 أَو 5 أَو 10 :

ـُل : ب. أُكَـمِّ

ٌز َوإِْغناٌء َدْعٌم ُمرَكَّ

11  ;  8  ;  15  ;  21  ;  25  ;  40  ;  49  ;  50  ;  100

100 = 10 x ...........
100 = 5  x ...........
100 = 2  x ...........

دعم مركز وإغناء (55 دقيقة) الحـصـة  الخامسة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 15 من الدليل 

(الصفحة 84).

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي والتصحيح جامعيا عىل السبورة ثم عىل الكراسة فرديا.

من خالل تقويم أثر الدعم هذا سيتعرف األستاذ/األستاذة على المفاهيم التي قد يكون بعض املتعلمني واملتعلامت لم يتحكموا فيها 
بصورة جيدة، وقد يسمح له ذلك بإجراء التفييئ للمتعلمين/المتعلمات إن لزم األمر، ليمكنه تقديم أنشطة الحصة الخامسة (دعم مركز 

وإغناء) سواء فرادى أو بمجموعات واألمر يتعلق بالنشاطين 11 و 12.
 النشاط (11) : يوظف املتعلم/املتعلمة قدرته عىل معرفة عيارات ميزان « روبرفال » وتعلامته املرتبطة بقياس الكتل حيث سيشطب 

.5 g 20 و g 100 و g عىل الصنجات الزائدة ويتعلق األمر بالصنجات
 النشاط (12) : يتطلب األمر من املتعلم/املتعلمة حساب عدد حدود الجمع املتكرر ليتوصل إىل شطب البطاقة ذات السبعة حدود، أي :

 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 

تقويم أثر الدعم (55 دقيقة) الحـصـة  الرابعـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : - يكتب األستاذ/األستاذة عىل 
السبورة وبخط كبري عددا (بني 11 و 18) ليكن 15 ويقول : 

« لنطرح العدد من إحدى البطاقات وليكن 6 من 15 ».
- يجيب املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 9.

- تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل مبجموعات (حسب التفييئ الناتج عن التقويم)
تواصل املجموعات إنجازاتها كام يف الحصة الثانية وذلك بتخصيص النشاطني 9 و 10 لفئة املتعرثين واملتوسطني بينام يقدم األستاذ/

األستاذة لفئة املتحكمني بعض عمليات الطرح باالحتفاظ إضافة إىل مسألة ذات بنية طرحية يوظف فيها النقود (النشاط 8).
 النشاط (8) : يحل املتعلم/املتعلمة مسألة ذات بنية طرحية (ما بقي من رشاء الكتاب : 20 – 50) وضمنية عند حساب مثن اليشء 

(مثن الكرة 100 – 230).
 النشاط (9) : ينجز املتعلم/املتعلمة عمليات الطرح الخمسة باالحتفاظ.

 النشاط (10) : يتعلق األمر باستخدام 3 ألوان تخص األعداد : 10، 12، 45 املكتوبة يف 3 صور (باألرقام، جمعية، رضبية) إضافة إىل البطاقة 
.7 x 2 الدخيلة

ويستطيع األستاذ/األستاذة من خالل هذا النشاط تحديد املفاهيم التي ال يزال املتعلم/املتعلمة غري قادر عىل معالجتها بسهولة.

دعم وتثبيت (15 دقيقة) الحـصـة  الثالثـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : - يكتب األستاذ/األستاذة عىل 
السبورة وبخط كبري العدد 4 ويقول : « لنطرح 4 من العدد عىل 

أحد البطاقات وليكن 9 ».
- يجيب املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 5.

- تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل مبجموعات (حسب التفييئ الناتج عن التقويم).
تسمح األنشطة التي أنجزها املتعلمون/املتعلامت لألستاذ/لألستاذة بتفييئهم إىل مجموعات وتوزيع أنشطة هذه الحصة عىل 

املجموعات ويتعلق األمر بالنشاط 13.
 النشاط (13) : عبارة عن مسألة يوظف فيها املتعلم/املتعلمة قدراته يف متثيل مسألة ذات بنية طرحية غري رصيحة.

 النشاط (14) : أ. يحيط املتعلم/املتعلمة بخط األعداد املحصل عليها من خالل رضب أعداد معلومة يف 2 أو 5 أو 10.
ب. يفكك املتعلم/املتعلمة العدد 100 عىل صورة جداء أحد عامليه 10 ثم 5 ثم 2.

12  أَْحُسُب َوأَْشطُُب ٱلِْكتابََة ٱلَّتي ال تَُمثُِّل 
: 8 X 3 ٱلُْجداَء

ْعِم َتْقويُم أََثِر ٱلدَّ
اٍن  11  أُالِحُظ كُتْلََة َحبَِّة رُمَّ
ْنجاِت ٱلّزائَِدَة : َوأَْشطُُب ٱلصَّ

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 3 x 8

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 24

275 g

8  أُالِحُظ َوأُكِْمُل :

ُن ِبَنْفِس ٱللَّْوِن ِبطاقاِت ٱلِْكتاباِت ٱلُْمتَساِويَِة : 10  أُلَوِّ

9  أُنِْجُز :

3 x 4 2 x 69 + 9 + 9 + 9 + 9 3 + 3 + 3 + 312

9 x 5 2 + 8 2 x 5 7 x 22 + 2 + 2 + 2 + 2 45

10

ما بَِقَي ْيِء ثََمُن اَلْشَّ ما أَْملُِك
........... ِدْرَهماً 50 ِدْرَهماً

100 ِدْرَهٍم
............ 
ِدْرَهامً 230 ِدْرَهماً

20
ِدْرَهامً

  7 3
– 5 4

  • •

  6 1
– 3 9

  • •

  4 5
– 1 7

  • •

  9 2
– 2 8

  • •

  6 5
– 2 7

  • •
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الوحدة 3تقويم األسدوس األول ودعمه وتوليفهاألسبوع 17

Evalua on, sou en et synthèse du premier semestre

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

المتعلم/ الوحدة 3، وهي تستهدف دعم مكتسبات  أنشطة تقويم األسدوس األول ودعمه وتوليفه خالل األسبوع 17 من  تنجز 
المتعلمة من الحصص السابقة تحقيقا لمبدأ اإلنصاف، وترتكز على نتائج التقويم وعلى معرفة األستاذ/األستاذة بالمتعلم/المتعلمة، 
حيث تتم برمجتها بعد الوقوف على تعثراته عبر تحليل دقيق لألخطاء المتكررة في اإلنجازات ورصد النجاحات باعتبارها نقط قوة 
يمكن البناء عليها لباقي األنشطة. وتكتسي هذه األنشطة أهمية كبرى بالنسبة للمتعلم/للمتعلمة، إذ تمكنه من اإلحساس بتحقيق 

النجاح لنفسه مع الشعور باالنتماء لجماعة القسم، وفي هذا السياق تلعب كتيبات التمارين دورا أساسيا وفعاال.

مساعدة  بهدف  السابقة،  الدروس  في  المقدمة  المهارات  و/أو  التقنيات  و/أو  المفاهيم  بين  للتوليف  الفترة  هذه  تخصص  كما 
المتعلم/المتعلمة على إدراك العالقات والترابطات بين المواد المدروسة واستنتاج تكاملها، ومن المفيد أن تعمل هذه المرحلة كذلك 
على الربط والتوليف بين مستويات تفكير المتعلم/المتعلمة واستراتيجيات اشتغاله على نفس الوضعية وأن تدربه تدريجيا على دمج 

الموارد للنجاح في حل وضعيات مركبة. كما تستغل بعض حصصها في تقويم ودعم مختلف التعلمات ». (منهاج 218).

وتعتبر أنشطة هذا األسبوع بمثابة تقويم تكويني، يهدف إلى تحديد النتائج الفعلية للتعلم ومدى تحقق أهداف األسدوس األول 
والتقدم في إنماء كفاية السنة الثانية وهي : 

النهج  من  مناسبة  وباتباع خطوات  اليومية،  بحياته  مرتبطة  وضعيات  وأمام  الثانية،  السنة  نهاية  في  المتعلم/المتعلمة،  « يكون 
الرياضياتي ونهج التقصي، قادرا على حل وضعية مشكلة و/أو إنجاز مهمات مركبة بتوظيف مكتسباته في : األعداد من 0 إلى 999 
في الجمع والطرح والضرب، واستعمال وحدات قياس األطوال والكتل والسعة، وتقدير الزمن باستعمال وحدات غير اعتيادية، وقراءة 
هندسية،  إنشاءات  وإنجاز  األساسية،  الهندسية  األشكال  مع  والتعامل  النقدية،  والقطع  المالية  األوراق  واستعمال  بالدقائق  الساعة 
وتنظيم بيانات في جداول، وذلك من أجل التفاعل اإليجابي مع المحيط والعمل وفق مبادىء وقيم المنطق والتفكير الرياضياتي ».

ويعتبر هذا األسبوع فرصة لتعزيز َمواطن القوة وأدا ة للوقاية من تراكم التعثرات التي قد يصيب المتعلمين/المتعلمات من جهة ومحطة لتصحيح 
األخطاء ومعالجتها حتى ال تشكل عائقا أمام التعلمات الالحقة وذلك باستثمار األخطاء من أجل تحسين التعلم وفق الخطوات التالية :

- الكشف عن مواطن القوة أو الخلل في إنجازات المتعلمات والمتعلمين من خالل رصد منهجي لألخطاء.

األهـــدافالـدروس الـمـعـنـيـة 

الدرس 1 : األعداد من 0 إىل 99• 
الدرس 2 : العدد 100• 
الدرس 3 : أشكال هندسية (1)• 
الدرس 4 : األعداد من 101 إىل 999• 
الدرس 5 : األعداد من 0 إىل 999• 
 •(m, cm) الدرس 6 : قياس األطوال
الدرس 7 : الجمع التقنية االعتيادية للجمع • 

باالحتفاظ وبدونه
الدرس 8 : التقنية االعتيادية للطرح (1)• 
 • (kg, g) الدرس 9 : قـياس الكتل
الدرس 10 : التقنية االعتيادية للطرح (2)• 
الدرس 11 : الـضـرب• 
الدرس 12 : الضـرب يف 2 ؛ 5 ؛ 10• 

يتعرف األعداد من 0 إلى 999 تمثيال، وقراءة وكتابة باألرقام والحروف وتفكيكا ؛• 
يقارن األعداد من 0 إلى 999 ويرتبها ويحصرها ويؤطرها ؛• 
يميز بين الوحدات والعشرات والمئات ؛• 
يتعرف التقنية االعتيادية للجمع دون احتفاظ وباالحتفاظ ويوظفها ؛• 
يضبط جدول الطرح إلى 9 – 18 ؛• 
يتعرف التقنية االعتيادية للطرح دون احتفاظ وباالحتفاظ ويوظفها ؛• 
يتعرف مفهوم الضرب كجمع متكرر وخاصياته ؛• 
ينشئ األشكال الهندسية : المربع والمستطيل والمثلث قائم الزاوية باعتماد • 

التربيعات ؛
يتعرف وحدتي قياس الكتل kg و g ويوظفها ؛• 
يتعرف m, cm ويستعملهما في قياس األطوال ؛• 
يحل مشكلة وينجز مهمات مركبة بتوظيف األعداد من 0 إلى 999 وعمليات • 

الجمع والطرح باالحتفاظ وبدونه، ومفهوم الضرب كجمع متكرر، ووحدات 
قياس األطوا ل والكتل، ومفهوم الشبكة والعقدة والخانة والمسار، وينظم 

ويعالج  البيانات.
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- تحليل األخطاء عن طريق تحديد مصادرها وأنواعها وكيفيات عالجها ؛

- تكوين مجموعات حسب درجة التحكم : فئة المتحكمين، قئة المتوسطين ثم فئة المتعثرين ؛

- اقتراح أنشطة داعمة مناسبة لكل فئة ؛

- تقويم أثر األنشط الداعمة  من أجل التطوير والتحسين المستمر لنوعية التدخالت » (منهاج 2018)

ومن األخطاء الشائعة المحتملة التي يواجهها المتعلمين/المتعلمات بارتباط مع المفاهيم المقدمة خالل األسدوس نذكر ما يلي :

1 - األعداد والعمليات : 

- صعوبات وعوائق مرتبطة بالجوانب المفهومية للعدد : المظهر الكمي. والمظهر الترتيبي.

- أخطاء في الكتابة الرقمية والحرفية لألعداد.

- صعوبات في تحديد قيمة الرقم حسب رتبته في عدد معين.

- صعوبات قراءة عدد من 3 أرقام (نبدأ بالمئات ثم الوحدات ونرجع للعشرات).

- صعوبات موضعة أعداد عل مستقيم (أو شريط) مدرَّج.

- أخطاء في مقارنة عددين لهما نفس األرقام بمراتب مختلفة (مثال 913 و 931).

- صعوبة إكمال سلسلة أعداد تزايديا أو تناقصيا بمعرفة قاعدة اإلضافة  والنقصان. 

- صعوبة تأطير عدد بعشرات أو بمئات صحيحة.

- أخطاء في وضع عمليات جمع أو طرح عموديا.

- نسيان العدد المحتفظ به في عملية جمع.

(5 x 3 = 3 + 3 + 3 مثال) أخطاء في كتابة جداء على صورة جمع متكرر أو العكس -

6 x 1 = 1 6 و x 0 = 6 : أخطاء مرتبطة بخاصيات الضرب كالضرب في 0 أو في 1 (مثال -

2 - الهـنـدسـة : 

- صعوبة التمييز بين مربع ومستطيل عند رسمهما على التربيعات.

3 - الـقـيـاس 

.g أو kg صعوبة تقدير قياس كتلة شيء واختيار الوحدة المناسبة -

  cm أو  m صعوبة تقدير قياس طول شيء واختيار الوحدة المناسبة -

- صعوبة حساب طول خط منكسر.

- أخطاء التحويل من وحدة قياس إلى أخرى بالنسبة للكتل واألطوال.
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تـقـويـم (55 دقيقة) الـحـصـة األولـى 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
املتعلم/املتعلمة  ويعرض   10 العدد  بطاقة  األستاذ/األستاذة  يعرض 
تفكيكا له بواسطة بطاقتي عددين، بدون استخدام البطاقة 0 و 1 و 2 

(مثال : 3 و 7).

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل فردي وتصحيح جامعي عىل السبورة.

بالنسبة لتدبري أنشطة هذه الحصة تنجز التامرين الواحد تلو اآلخر ويتم املرور من مترين إىل آخر بعد إنجاز املتعلمني/املتعلامت له 
والتصحيح جامعيا ثم التصحيح فرديا عىل الكراسة.

 النشاط (1) : يقرأ املتعلم/املتعلمة العدد املكتوب بالحروف ويحدد كتابته باألرقام (أي 743). 

 النشاط (2) : يحدد املتعلم/املتعلمة أكرب عدد يحصل عليه باستخدام األرقام : 7، 3، 9 (أي 973).

 النشاط (3) : يقارن املتعلم/املتعلمة عددين باستخدام الرمزين > و < : (469 < 706 و 846 > 829).

 النشاط (4) : يكتب املتعلم/املتعلمة باألرقام عددا معرب عنه بتفكيك عرشات ومئات ووحدات، مقدمة برتتيب مخالف لرتتيب نظمة 
العدِّ العرشي (7 عرشات ومئة و 6 وحدات هو 176).

 النشاط (5) : يرتب املتعلم/املتعلمة تزايديا أعدادا غري مرتبة (710 805 850 926)، يتطلب ترتيب هذه األعداد البدء برتتيب املئات 
ثم االنتقال بعد ذلك إىل العرشات وأخريا الوحدات، والعمل عىل تعويد املتعلمني واملتعلامت عىل مثل هذه الطريقة املنظمة عند التصحيح 

الجامعي عىل السبورة.

 النشاط (6) : يؤطر املتعلم/املتعلمة عددا مبئتني متتاليتني (600 > 592 > 500) ومثل هذا النشاط يعزز فهمه لألعداد وترتيبها.

النشاط (7) : يقوم املتعلم/املتعلمة بوضع وإنجاز عمليتني للطرح باالحتفاظ وهي فرصة أخرى لألستاذ/لألستاذة ملعرفة مدى تحكم 
املتعلمني واملتعلامت يف هذه التقنية خصوصا باالحتفاظ بعد اعتامد تقنية االستالف يف (منهاج 2018). 

 النشاط (8) : ميثل هذا النشاط عمليتا جمع إحداهام بوضع خطأ وعمليتا طرح إحداهام بوضع خطأ واملتعلم/املتعلمة مطالب أوال بوضع 
عالمة x يف بطاقة الوضع الصحيح للعمليتني ثم إنجازهام.

 النشاط (9) : يعرب املتعلم/املتعلمة عن عدد الرتبيعات امللونة عىل شكل جداء (x 6 3 أو x 3 6) حيث املطلوب كتابة إحدى الكيفيتني 
أو كالهام.

 النشاط (10) : يكمل املتعلم/املتعلمة رسم مربع ومستطيل ومثلث قائم الزاوية عىل الرتبيعات مبعرفة بعض رؤوسه وأضالعه، ومن بني 
الصعوبات أن يرسم املتعلم/املتعلمة مستطيال بدل املربع (الحتواء الرسم عىل ضلع واحد) أو يرسم مثلثا غري قائم الزاوية أو يرسم مضلعا 
رباعيا ال ميثل مستطيال وهي صعوبات يسهل تجاوزها بتدريب املتعلم/املتعلمة عىل رسم هذه األشكال االعتيادية عىل الرتبيعات، كلام 

سمحت الفرصة بذلك.

 النشاط (11) : يقرأ املتعلم/املتعلمة قياَيس القطعتني (cm 10) و (cm 11) ويكمل رسمهام، وعند التصحيح الجامعي يالحظ املتعلمون/
11 cm > 10 cm : املتعلامت أن القطعتني ليس لهام القياس نفسه ويعرب عن ذلك بالكتابة

1  أََضُع َعالَمَة (x) في بطاقَِة ٱلَْجواِب 

حيِح. اَلَْعَدُد َسبُْعِمئٍَة َوثَالثٌَة َوأَْربَعوَن  ٱلصَّ
473 437 743 734 ُهَو : 

3  أُقاِرُن ِبٱْسِتْخداِم أََحِد ٱلرَّْمَزيِْن > أَْو < :
706 .......... 469  829 .......... 846

5  أُرَتُِّب تَزايُِديّاً ٱْألَْعداَد : 
805 ؛ 850 ؛ 926 ؛ 710

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

نَِة َعلى  9  أَكْتُُب َعَدَد ٱلتَّْربيعاِت ٱلُْملَوَّ
َشْكِل ُجداٍء :

.......... x .......... أَْو .......... x ..........

2  أََضُع َعالَمَة (x) في بطاقَِة أَكْبَِر َعَدٍد 
ٍن ِمَن ٱْألَرْقاِم 7 ؛ 3 ؛ 9 : ُمَكوَّ

937 793 739 973

4  أَكْتُُب ِبٱْألَرْقاِم ٱلَْعَدَد :
7 َعَشراٍت َوِمئٌَة َو 6 َوَحداٍت : 

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

6  أَْحُصُر 592 بَيَْن ِمئَتَيِْن ُمتَتالِيَتَيِْن :
.......... < 592 < ..........

ُ ََأَ
َتْقويُم ٱلتََّعلُّماِت

ُح ٱلَْوْضَع ٱلَْخطَـأَ، ثُمَّ أُنِْجُز  8  أَُصحِّ
ٱلَْعَملِيََّة :

  8 4 8

– 7 3 

 ...........

  5 1 6

+ 2 6 3

 ...........

  7 8 8

+  1 2 9

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

  6 8 5

–  4 3

  ..........

7  أََضُع َوأَْحُسُب :
684 – 94 938 – 705

10  أُكِْمُل ٱلرَّْسَم ِألَْحُصَل َعلى :

ُمْستَطيٍل
(rectangle)

ُمثَلٍَّث قائِِم ٱلزّاِويَِة
(triangle rectangle)

ُمَربَّعٍ
(carré)

11   أَقَْرأُ ِقياَس ٱلِْقطَْعِة 
َوأُتِْمُم رَْسَمها :

10 cm

11 cm

 تدبري حصص تقويم األسدوس األول ودعمه وتوليفه
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دعم وتثبيت (55 دقيقة) الحـصـة  الثـانيـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعرض األستاذ/األستاذة بطاقة عدد من 0 إىل 5 (مثال : 4) 
ويطلب من املتعلم/املتعلمة إضافة 2 ورفع بطاقة العدد 

املحصل عليه (أي : 6).

 النشاط (12) : يجري املتعلم/املتعلمة تحويالت عىل وحدات
 cm و m وهي : 

3 m = 300 cm
2 m = 200 cm

8 m = 800 cm
1 m = 100 cm

ونجاح املتعلم/املتعلمة يف اإلنجاز مرتبط مبعرفته للعالقة : 
1 m = 100 cm

 النشاط (13) : يالحظ املتعلم/املتعلمة امليزان يف حالة 
 B و A بالنسبة للمقارنة بني .C أخف من B ؛ و A أثقل من C : فيستنتج أن C لهام نفس كتلة العلبة B و  A توازن حيث العلبتان

فال ميكن استنتاج أيهام اثقل (أو أخف) لوجودهام يف نفس الكفة.

 النشاط (14) : يقرأ املتعلم/املتعلمة نص املسألة ويكمل متثيلها برسم عالمات وحساب عددها حيث الهدف هو معرفة قدرة املتعلم/
املتعلمة عىل متثيل املعطيات طبقا لنص املسألة، وحساب عدد التفاح بالصحن يف املراحل الثالثة (كان بالصحن 11 تفاحة وبقي 7 

تفاحات، ثم أصبح بالصحن 14 تفاحة).

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل مبجموعات (حسب التفييئ الناتج عن التقويم املنجز يف الحصة األوىل)

وعىل ضوء التفييئ الذي قام به األستاذ/األستاذة للمتعلمني/املتعلامت وحسب ما تبني له خالل مرحلة التقويم حيث غالبا ما ينتج عن 
ذلك 3 فئات من مجموعات املتعلمني واملتعلامت (املتعرثون، املتوسطون، املتحكمون) حيث يقدم لكل مجموعة ما يناسبها من األنشطة، 

مثال : األنشطة 15 و 19 و 20 للمتعرثين واألنشطة 16 و 17 و 20  للمتوسطني واألنشطة 18 و 16 و 17 للمتحكمني.

علام أن هذا التوزيع لألنشطة رهني مبعرفة األستاذ/األستاذة لنوع أخطاء املتعلمني/املتعلامت ودرجة الصعوبات لديهم، حيث من 
املفرتض استدراكها خالل الحصة الخامسة (دعم مركز وإغناء).

 النشاط (15) : يفكك املتعلم/املتعلمة عددا عىل صورة مجموع من وحدات وعرشات ومئات (أي : 9 + 20 + 400 = 429)

 النشاط (16) : يحدد املتعلم/املتعلمة األعداد املحصورة بني العددين 510 و 830 من بني أعداد معطاة (األعداد املطلوبة هي 768، 534، 
612، 800 واألعداد غري املطلوبة هي 130، 937)

 النشاط (17) : يقارن املتعلم/املتعلمة عددين باستخدام أحد الرمزين > و <، وتكمن الصعوبات فيام يدل عليه كل من الرمزين لتشابهام 
من جهة ومدى إدراك املتعلم/املتعلمة لألعداد من 3 أرقام من جهة أخرى.

 النشاط (18) : يكمل املتعلم/املتعلمة مقارنة منجزة لعددين (مثال : 148 >  42•) الرقم الذي ينقص يف أحد العددين املقارنني هو 1 أي 
(148 > 142) حيث يوجد حل وحيد.

 النشاط (19) : يكتب املتعلم/املتعلمة عىل الرشيط األعداد املحصورة بني 398 و 403 وهي : 399، 400، 401، 402.

 النشاط (20) : يالحظ التعلم(ة) القاعدة التي كتبت بها األعداء عىل الرشيط العدددي (تزايدية بـ 20) من 0 إىل 980.

بعد انتهاء املجموعات من اإلنجاز يتم التصحيح جامعيا عىل السبورة ثم فرديا عىل الكراسة.

َدْعُم َوَتْثبيُت ٱلتََّعلُّماِت
 (u) 15  أُفَكُِّک ٱلَْعَدَد إِلى َوَحداٍت

: (c) َوِمئاٍت (d) َوَعَشراٍت
429 = ............... + ............... + ...............
809 = .......................................................
190 = .......................................................

16  أُحيُط ٱْألَْعداَد ٱلَْمْحصورََة بَيَْن 510 
َو 830 :

800  ;  612  ;  534  ;  768  ;  130  ;  937

19  أَكْتُُب ِبٱلتَّرْتيِب ٱْألَْعداَد ٱلَْمْحصورََة بَيَْن 
398 َو 403 :

398 403

17  أُقاِرُن ِبٱْسِتْخداِم أََحِد ٱلرَّْمَزيِْن > أَْو < :
276 .......... 401  329 .......... 346

390 .......... 399  738 .......... 729

185 .......... 190  500 .......... 486

18  أُكِْمُل ِبِكتابَِة ٱلرَّقِْم ٱلُْمناِسِب َمكاَن 
148 > 42 •ٱلنُّْقطَِة : 385 < 3 • 6

908 < 90 • • 99 < 200

20  أُالِحُظ ٱلْقاِعَدَة َوأُتِْمُم :

860 960

700

0 20 40 60 100 200 300

500620 400

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

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

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

......

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

......

13  أُالِحُظ َوأُكِْمُل ِبـ : « أَثَْقُل ِمْن » أَْو « أََخفُّ ِمْن » كُلَّما أَْمَكَن :

ْحِن 7 تُّفاحاٍت.  14  ِبَصْحٍن 11 تُّفاَحًة، أَكََل ِمْنها َسميٌر 4 تُّفاحاٍت، ثُمَّ أَضاَف لِلصَّ
أُكِْمُل ِبَوْضعِ ٱلَْعَدِد ٱلُْمناِسِب 
ِمَن ٱلَْعالماِت (X)، َوأَكْتُُب في 

كُلِّ َمرَْحلٍَة َعَدَد ٱلتُّّفاِح :

12  أُكِْمُل :

C ................. ِمْن A C ................. ِمْن B A ................. ِمْن C

A B C

ْحِن 3 أَْصبََح ِبٱلصَّ ْحِن 2 بَِقَي ِبٱلصَّ ْحِن 1 كاَن ِبٱلصَّ

 ........................... X X  ........................ X X  .................... X X X

.......... تُّفاَحًة .......... تُّفاحاٍت .......... تُّفاَحًة

2 m = ..... cm ; 1 m = ....... cm ; 3 m = ..... cm ; 8 m = ..... cm
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تدبـيـر األنشطـة

  صيغة العمل : العمل مبجموعات  (حسب التفييئ الناتج عن التقويم 
املنجز يف الحصة األوىل).

يواصل األستاذ/األستاذة عىل نفس منوال الحصة الثانية وبنفس 
املجموعات حيث يقدم النشاطني 22 و 25 للمتعرثين والنشاطني

21 و 22 للمتوسطني و النشاطني 23 و 24 للمتحكمني ويبقى مثل هذا التوزيع رهني مبعرفة األستاذ/األستاذة للمتعلمني/املتعلامت ولنوع 
األخطاء املرتكبة ولدرجة الصعوبات حيث سيتم استدراكها خالل الحصة الخامسة (دعم مركز وإغناء).

 النشاط (21) : يضع املتعلم/املتعلمة وينجز عمليات الجمع باالحتفاظ، حيث االحتفاظ يف العرشات أو املئات ويضع وينجز عملية طرح 
باالحتفاظ.

(20 x 3 = 20 + 20 + 20) : النشاط (22) : يستخدم املتعلم/املتعلمة الجمع املتكرر لحساب جداء عددين 
 النشاط (23) : يقرأ املتعلم/املتعلمة اسم الشكل املرسوم جزء منه عىل الرتبيعات ويكمل رسمه ويتعلق األمر مبربعني ومستطيلني ومثلثني 

قامئي الزاوية.
 النشاط (24) : يعيد املتعلم/املتعلمة رسم الشكل املكون من 3 مربعات ومستطيلني و 4 مثلثات قامئة الزاوية ثم يكمل بكتابة اسم 

الشكل (مربع، مثلث، مستطيل).
.(50 g ،200 g ،20 g : وهي) النشاط (25) : يحدد املتعلم/املتعلمة الصنجات التي استخدمها البائع لوزن 270 غرام من العنب 

وبعد انتهاء املجموعات من إنجازاتها يتم التصحيح جامعيا عىل السبورة ثم فرديا عىل الكراسة.

تقويم أثر الدعم (55 دقيقة) الحـصـة  الرابعـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : ـ يكتب األستاذ/األستاذة عىل 
السبورة وبخط كبري عددا (بني 11 و 18) ليكن 12 ويقول : 

« لنطرح العدد عىل أحد البطاقات وليكن 8 من 12 ».
ـ  يجيب املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 4.

ـ  تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

دعم وتثبيت (55 دقيقة) الحـصـة  الثالثـة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ـ  يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط كبري العدد 2 ويقول : 

« لنطرح 2 من العدد عىل أحد البطاقات ولتكن 10 ».

ـ يجيب املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 8.

ـ تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل فردي وتصحيح جامعي عىل السبورة وتصحيح فردي عىل الكراسة.

سيتعرف األستاذ/األستاذة من خالل أنشطة تقويم أثر الدعم على مدى تمكن فئات المتعلمين/المتعلمات من المفاهيم المقدمة ودرجة 
تثبيتها وكذلك لبقايا الصعوبات والتعثرات واألخطاء المرتكبة ألجل معالجتها في الحصة الموالية (دعم مركز وإغناء).

وبالنسبة لفئة املتوسطني واملتحكمني فتشكل هذه الحصة فرصة إلغناء مكتسباتهم واستثامرها.
املتعرثون فيمكن أن تقدم لهم األنشطة  أما  للمتوسطني وللمتحكمني،  وألجل ذلك ميكن تقديم األنشطة 26 و 27 و 31 و 32 و 33 

27 و 28 و 29 و 30.

32  أُرَتُِّب تَزايُِديّاً : 99 ؛ 100 ؛ 999 ؛ 101 
.......... < .......... < .......... < ..........

33  أُرَتُِّب تَناقُِصيّاً : 214 ؛ 25 ؛ 707 ؛ 43 ........... < ........... < ........... < ..........

29  أُكِْمُل :
400 cm = ....... m ; 3 m = ....... cm

 600 + 30 + 1 30  أَكْتُُب ٱلَْعَدَد :  
ِبٱْألَرْقاِم َوِبٱلُْحروِف.

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

31  أُكِْمُل رَْسَم ٱلِْقطَْعتَيِْن ٱلُْمْستَقيَمتَيِْن : ُ
ْعِم َتْقويُم أََثِر ٱلدَّ

7 cm 6 َو cm بَيَْن
5 cm

َدْعُم َوَتْثبيُت ٱلتََّعلُّماِت
21  أََضُع َوأُنِْجُز ٱلَْعَملِيََّة :

145 + 572497 – 38 762 + 87

ْكِل : نُُه، ثُمَّ أُكِْمُل :23  أُكِْمُل رَْسَم ٱلشَّ ْكِل، َوأُلَوِّ 24  أُعيُد رَْسَم ٱلشَّ

22  أَْحُسُب ِبٱْسِتْخداِم ٱلَْجْمعِ :

3 245
9 8 7 6

1
ُمْستَطيٌل

َطيٌل
ْست

ُم ُمَربٌَّع

ُمَربٌَّع
ُمثَلٌَّث قائُِم 

ٱلزّاِويَِة
ُمثَلٌَّث قائُِم 

ٱلزّاِويَِة

 ،(g) ً25  كُتْلَُة ُعْنقوِد ِعَنٍب ِهَي 270 غراما
ْنجاِت ٱلَّتي ٱْستَْخَدَمها ٱلْباِئُع : أُحيُط ٱلصَّ

10 x 4 = ...... + ....... + ...... + ...... = ............

30 x 3 = ........................................... = ..........

20 x 3 = ........... + ........... + .......... = ..........

50 x 4 = ............................................ = .........

 4 ْكُل رَقُْم  3 ُهَو : ...............، اَلشَّ ْكُل رَقُْم  اَلشَّ
8 ُهَو : ................ ْكُل رَقُْم  ُهَو : ...............، اَلشَّ

28  أََضُع ٱلرَّْمَز ٱلُْمناِسَب « > أَْو < » 
َمكاَن ٱلنَُّقِط :

730 ...... 738 840 ...... 690 

26  أُنِْجُز ٱلَْعَملِيّاِت :
  6 9 6
+ 2 5 2

  • • •

  4 8 9
–  6 9

  • • •

  4 6
– 3 8

  • •

  8 8
+ 6 6

  • •

ْكَل  ُن ِبٱْألَْخَضِر ٱلشَّ 27  أُكِْمُل رَْسَم ٱْألَْشكاِل َوأُلَوِّ
ٱلَّذي ِبداِخلِِه x 6 5 خاناٍت :

ُ
ْعِم َتْقويُم أََثِر ٱلدَّ

ُمَربٌَّع
ُمْستَطيٌل

ُمثَلٌَّث قائُِم 
ٱلزّاِويَِة
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34  أَْحُصُر كُلَّ َعَدٍد بَيَْن ِمئَتَيِْن ُمتَتالِيَتَيِْن :

38  أَكْتُُب ِبٱْألَرْقاِم ٱلَْعَدَد ٱلَّذي :
 رَقُْم َوَحداتِِه 5 َورَقُْم َعَشراتِِه 3 َورَقُْم 

ِمئاتِِه 6 :   ..........
 َعَدُد َعَشراتِِه 26 َورَقُْم 

َوَحداتِِه 4 :   ..........

....... < 724 < ...... ....... < 382 < ......

....... < 524 < ...... ....... < 829 < ......
36  أَْحُصُر كُلَّ َعَدٍد بَيَْن َعَشرَتَيِْن ُمتَتالِيَتَيِْن :

35  أُكِْمُل إِنْجاَز 
ٱلَْعَملِيَّتَيِْن :

  3 4 2

+ 4 9 8

  • • 0

1
  5 3 6

–  9 4

  • • •

37  أَقَْرأُ ٱلَْجْدَوَل َوأُكِْمُل رَْسَم ٱْألَْشكاِل 
cَوأَُسّميها : b a ْكُل اَلشَّ

4 3 4 َعَدُد أَْضالِعِه
4 3 4 َعَدُد ُرؤوِسِه

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

c ab

َّ ُ ََأَ
ٌز َوإِْغناٌء َدْعٌم ُمرَكَّ

39  أُساِعُد َزيَْنَب َعلى ٱْخِتياِر أَقَْصِر طَريٍق 
ِمَن ٱلَْمْنزِِل إِلى ٱلَْمْدرََسِة :

النََعم حيِح : اَلَْخطُّ ٱْألَْحَمُر ُهَو أَقَْصُر طَريٍق  ُن ِبطاقََة ٱلَْجواِب ٱلصَّ أُلَوِّ أ . 
حيِح : ........................................................................................ لُْت إِلى ٱلَْجواِب ٱلصَّ ُأبَيُِّن كَيَْف تََوصَّ ب. 

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

248 m

294 m

172 m 273 m

364 m
َمْدرََسٌة

َمْنزٌِل

دعم مركز وإغناء (55 دقيقة) الحـصـة  الخامسة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 16 من الدليل (الصفحة 85).

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل فردي وتصحيح جامعي عىل السبورة وتصحيح فردي عىل الكراسة.

ففي هذه الحصة تتم معالجة األخطاء والصعوبات امللحة لدى املتعلمني/املتعلامت الذين مل متكن حصتا الدعم والتثبيت من تجاوزها 
ويتم العمل مع هؤالء املتعلمني/املتعلامت بشكل فردي حسب صعوبات كل واحد منهم. يتعلق األمر هنا بدعم مركز مبعنيني، الرتكيز عىل 

كل متعلم/متعلمة عىل حدة (تفريد املعالجة) والرتكيز عىل الصعوبات واألخطاء املرتبطة يف غالب األحيان بعوائق ابستيمولوجية.
وبالنسبة لفئة املتوسطني واملتحكمني تشكل هذه الحصة فرصة لتعزيز مكتسباتها ولهذا الغرض ميكن أن تقدم لفئة املتوسطني األنشطة 

35 و 37 و 38 و 39 ولفئة املتحكمني األنشطة 34 و 36 و 37 و 39 وللمتعرثين األنشطة 35 و 37 و 38.

 النشاط (34) : يحرص املتعلم/املتعلمة عدداً بني مئتني صحيحتني متتاليتني 800 > 724 > 700 و 400 > 382 > 300

 النشاط (35) :  يكمل املتعلم/املتعلمة إنجاز عملتي الجمع والطرح باالحتفاظ.

 النشاط (36) :  يستخدم املتعلم/املتعلمة الرمزين > و < ملقارنة عددين.

 النشاط (37) :  يقرأ املتعلم/املتعلمة الجدول ويستخدم معطياته إلكامل رسم الشكل وتسميته حيث أن معطيات الجدول (عدد 
األضالع والرؤوس) هي التي تحدد طبيعة الشكل : مربع أم مثلث قائم الزاوية، ومستطيل أو مثلث قائم الزاوية، ميثل هذا النشط توليفا 

بني رسم األشكال وحل مسألة من بيانات جدول.

 النشاط (38) : يكتب املتعلم/املتعلمة باألرقام عددا مبعرفة عدد (أو رقم) وحداته وعرشاته ومئاته (عدد عرشاته 26 وعدد وحداته 4 
هو 264).

 النشاط (39) :  يحل املتعلم/املتعلمة مسألة يوظف فيها الجمع واملقارنة عىل األطوال، ثم يعلل جوابه.
248 m + 172 m + 273 m = 693 m : طول الخط األزرق

الخط األحمر : m + 364 m = 658 m 294 وبذلك يكون الخط األحمر هو األقرص.

بعد انتهاء املجموعات من إنجازاتها يتم التصحيح جامعيا عىل السبورة ثم فرديا عىل الكراسة.

 النشاط (26) : ينجز املتعلم/املتعلمة عمليات الجمع والطرح باالحتفاظ.

 النشاط (27) : يكمل املتعلم/املتعلمة رسم املستطيل واملربع واملثلث قائم الزاوية باستعامل املسطرة.

 النشاط (28) : يقارن املتعلم/املتعلمة بني كل عددين باستخدام أحد الرمزين > أو <.

400 cm = 4 m 3 أو m = 300 cm : النشاط (29) : ينجز املتعلم/املتعلمة تحويلني لوحدات قياس األطوال 

 النشاط (30) : يكتب املتعلم/املتعلمة باألرقام وبالحروف عددا معربا عنه بكتابة جمعية 1 + 30 + 600 (باألرقام 631 وبالحروف ست 
مئة وواحد وثالثون) حيث تظهر بعض الصعوبات ذات الطابع اللغوي وطريقة القراءة التي تبتدئ باملئات ثم الوحدات ثم العرشات.

 النشاط (31) : يقرأ املتعلم/املتعلمة قياس القطعة الحمراء (cm 5)  ويكمل رسمها واليشء نفسه بالنسبة للقطعة الزرقاء التي طولها 
محصور بني cm 6  و cm 7 التي قد تخلق صعوبات للمتعلم/للمتعلمة يتم تجاوزها عند التصحيح الجامعي عىل السبورة وعىل الكراسة.

 النشاط (32) : يرتب املتعلم/املتعلمة تزايديا األعداد : 99، 100، 999، 101.

 النشاط (33) : يرتب املتعلم/املتعلمة تناقصيا األعداد : 214، 25، 707، 43.
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الـوحـدة الـرابـعـة

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

تم حتى اآلن إرساء مفهوم الرضب ببناء داللتني أساسيتني فيه «الرضب باعتباره جمعا متكررا» مرموزا له برمز خاص : (x) يعرب 
a x ثم استخدام هذه الخاصية الختيار أنسب   b = b x  a  (خاصية) عن هذه الداللة واستخدامه للتعبري عن تساوي كتابتني رضبيتني

الكتابتني إلنجاز حسابات سهلة. 
إن الوصول إىل الحفظ التدريجي لبعض الجداءات يكون غري كاف إذا مل يكن املتعلم/املتعلمة قادرا عىل موضعتها يف جدول أو 

استخراجها منه عندما يريد ذلك فبعد إنشاء جدويل الرضب يف 5 و 2 يتم استخدامها للبحث عن نتائج من قبيل :
 5 x  3 = 5 x x 9  أو  3 + 2  x ...  أو 45 = 5  x 4  أو 18 = ...   ... = 20 

هذا النوع من التعامل مع الجدول يكون هو نفسه أسلوبا لتحفيظ واع بالنتائج ويبعد مامرسة تحفيظه أن تكون عمال اضطراريا 
نتوخى منه اآلين واآليل، أما جدول الرضب يف 10 فتتم معالجة مكوناته يف عالقة مع قاعدة الرضب يف 10 املعتمدة عىل نظمة العد 
x 3 هي  x 3 هي 3 عرشات وهي 30 مام ينجم عنه، ويف تسلسل طبيعي، قاعدة الرضب يف العرشات حيث 20  العرشي. إذ أن : 10 

(2 عرشات) x 3 وهي 6 عرشات يعني 60.
وهو ما يكرس لحساب جداءات مكونة من عددين أحدهام من رقم واآلخر من رقمني، حيث تبدو األهمية الخاصة بحفظ النتائج 

الجزئية التي تتضمنها جداول الرضب يف 2، 3، 4، 5، 6، 7 والتي تغطي جل النتائج التي يتضمنها جدول فيتاغورس للرضب.
مام ميكن املتعلم/املتعلمة من حفظ بعض األصناف من الجداءات الستخدامها كمعارف جاهزة يستحرضها متى تطلب األمر ذلك، 

خاصة يف إنجاز عمليات الرضب بالتقنية االعتيادية وكذلك عند حل مختلف املسائل.
فيام يخص التنقل عىل شبكة تربيعية، فيعترب مناسبة يوظف ويستثمر فيها املتعلمون واملتعلامت مكتسباتهم السابقة سواء يف مجال 
تنظيم الفضاء، كاستخدامهم ملفردات التوجيه وإشارتها : (يسار ← ) و (ميني → ) و (أعىل ↑ ) و (أسفل ↓ )، أو يف مجال التمعلم 
الذي يساعدهم عىل تنمية قدراتهم  الرتبيعية لرضورة تحديد معلمتي نقطتي االنطالق والوصول ملسار معني، اليشء  الشبكات  عىل 
ومهاراتهم املرتبطة بالتوجيه والرسم وتحديد املوقع، ويعترب موضوع معلمة الخانة أوالعقدة من املواضيع التي لها تطبيقات عديدة سواء 
يف مجال الهندسة كاالنتقال عىل الرتبيعات، أو نقل شكل عىل الرتبيعات، أو أثناء إنشاء شكل أو مامثل شكل عىل الرتبيعات. ونجد لها 
تطبيقات أيضا يف مجال األعداد والعمليات، إذ ميكن اعتبار هذا املوضوع منطلقا لتقديم الجدول ذي املدخلني، عند معالجة وضعيات 

استخراج وتنظيم املعلومات، أو عند إنشاء جدول فيتاغورس للجمع أو الرضب. يتمكن املتعلم/املتعلمة من كتابة معلمة الخانة.
كام تهدف أنشطة هذا الدرس إىل تقريب مفهوم االنتقال عىل شبكة تربيعية وذلك من نقطة معينة إىل مكان محدد متتبعا مسارا 

معلوما قصد تحديد قنه أو إنشاء مسار عىل شبكة تربيعية مبعرفة قنه، مع تحديد :
- معلمتي نقطتي االنطالق والوصول.

- موقع يشء ما ممثل عىل خانة من خانات شبكة تربيعية ممعلمة.
وفيام يخص تنظيم ومعالجة البيانات كفاية أساسية يف الرياضيات ويف مختلف العلوم وأيضا يف مناحي حياتية كثرية. فالبيانات من 
أساسيات املعرفة واستنباط االتجاهات وقوانني الظواهر. لذلك فإن مجال تنظيم البيانات قد أدرج منذ السنة األوىل االبتدايئ لتنمية 
كفايات ومهارات املتعلمني/املتعلامت وجعلهم قادرين عىل التعامل مع البيانات. ومواصلة ملكتسبات السنة األوىل سيتم التطرق إىل 
البيانات الواردة يف جداول قصد قراءتها وتأويلها واستعاملها لحل مسائل واإلجابة عن أسئلة مختلفة.وتطرح قراءة البيانات الواردة يف 
الجداول صعوبات مختلفة وتتطلب قدرات التعامل مع الجداول، لذا يجب أن يتم الحرص عل إكساب املتعلم/املتعلمة كيفية قراءة 

الجداول واستخراج البيانات املفيدة منها إليجاد حل ألسئلة متعلقة بهذه البيانات.

األهـــدافالــدروس

الـدرس 13 :  الــضـرب يف 3، 4• 
الـدرس 14 :  الـتـنـقـل عـلـى الـشـبـكـة• 
الـدرس 15 : الــضـرب فـي 6، 7• 
الـدرس 16 :  تـنـظـيـم ومـعـالـجـة • 

الـبـيـانـات (1)

ينشىء جدولي الضرب في 3 و 4.• 
يتعرف قاعدة الضرب في 10 والعشرات.• 
ينشئ جدول الضرب في 6 و 7.• 
يتعرف الشبكة التربيعية.• 
يتنقل على الشبكة التربيعية باعتماد المسار، القن، ويتعرف الخانة والعقدة والمعلمة.• 
يتعرف خاصية الضرب في 3 و 4 و 6 و 7.• 
يحسب جداءات األعداد في 3 و 4 و 6 و 7 ويوظفها.• 
يقرأ البيانات الواردة في جدول ويؤولها ويستعملها.• 
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األسبوع 18
Mulالـضـرب فـي 3، 134 plica on par 3, 4

الوحدة 4

االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

الرضب وفهم عملية الرضب كجمع متكرر.• 
املتكرر •  الجمع  باستعامله  عددين  جداء  حساب 

والرمزين (=) و (+).
خاصيتا الرضب يف 0 و 1.• 

يتعرف خاصية الرضب يف 3 و 4.• 
يحسب جداءات األعداد 3 و 4 ويوظفها.• 

تعرف الرضب يف 6 و 7 وتوظيفه.• 
التقنية االعتيادية للرضب. • 
حل املسائل.• 

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

تم يف درس سابق تعرف الرضب كجمع متكرر، إضافة إىل الخاصية التبادلية التي تسهل حساب بعض الجداءات، كام متت دراسة 
الرضب يف 2 و 5 ثم 10 وتوظيفه من أجل مواصلة بناء جدول الرضب (جدول فيتاغورس) لذلك ستتم دراسة الرضب يف 3 و 4 وسيكمل 

الجدول الخاص بدراسة الرضب يف 6 و 7 ثم 8 و 9 يف الدرسني املواليني.

إن الهدف األسايس من هذا الدرس هو متكني املتعلم/املتعلمة من حفظ بعض األصناف من الجداءات الستخدامها كمعارف جاهزة 
يستحرضها متى تطلب األمر ذلك، خاصة يف إنجاز عمليات الرضب بالتقنية االعتيادية وكذلك عند حل مختلف املسائل.

ومن أجل بناء خاصية الرضب يف 3 و 4 تم اعتامد مقاربة أساسها عملية الرضب كجمع متكرر وكذلك خاصية حساب الجداء الذي 
.(3 x 9 = 24 + 3 = 27) 3 ومنه x 8 = 24 : 3 (أي أن x 8 3 نضيف 3 إىل الجداء x 9 ييل مبارشة جداءا معلوما، مثال : لحساب

شبكات تربيعية، أقالم ملونة، مقص، قلم الرصاص.الوسائل التعليمية

بناء وترييض (55 دقيقة) الـحـصـة األولـى

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ـ  يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط كبري عددا (بني 11 و 18) وليكن 
15 ويقول : « لنطرح منه العدد املكتوب عىل أحد البطاقات (وليكن 7) ». 

يجيب املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 8.
ـ  تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

 أهداف أنشطة التعلم
يحسب رضب عدد يف 3 كجمع متكرر.• 
يحسب رضب عدد يف 4 كجمع متكرر.• 
ميثل جداء عددين بشبكة تربيعية.• 
يكتب عدد تربيعات شبكة عىل شكل رضب عدد يف 3 أو يف 4.• 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل يف مجموعات.

 3 x 7 يرشح األستاذ/األستاذة الوضعية-المسألة (1) ويوضح املطلوب إنجـازه : حساب العدد اإلجاميل للكلل وكتابته عىل شكل جداء
ثم رسم مستطيل عىل الشبكة تسع خاناته مجموع هذه الكلل. 

3 x 7 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 : يف املهمة األوىل سيستثمر املتعلم/املتعلمة مفهوم عملية الرضب كجمع متكرر
.3 x 7 7 أو x 3 : أما يف املهمة الثانية فسيتحتم عليه أن يكتب العدد 21 عىل شكل جداء وهناك حالن

5 x 4 4 أو x 5 : يف الوضعية-املسألة (2) يستعمل املتعلم/املتعلمة الرضب كجمع متكرر ليكتب عدد قطع الحلوى عىل شكل جداء
ويف الوضعية-املسألة (3) توجد يف حالة املستطيل حلول متعددة، فلرسم مستطيل عدد خاناته 12 قد يقرتح املتعلم/املتعلمة : x 3 4 أو 

 1 x 12 12 أو x 1 6 أو x 2 2 أو x 6 3 أو x 4
وبالنسبة للوضعية-املسألة (4) يكتب املتعلم/املتعلمة عدد تربيعات األشكال عىل صورة جداءات.

1  ُأالِحُظ ٱْألَْكياَس 

َوأَْحُسُب َعَدَد ٱْلُكَلِل ِبها :
x ............ أ .  أَْكُتُب َهذا ٱْلَعَدَد َعلى َشْكِل ُجداٍء :  

4  أَْكُتُب َعَدَد خاناِت ٱلتَّْربيعاِت َعلى 
َشْكِل ُجداٍء :

أَرُْسُم ُمْسَتطيًال َعلى ٱلتَّْربيعاِت، ِبَحْيُث ُيْمِكُن  ب. 
َوْضُع ُكلِّ ُكلٍَّة ِمْن َهِذِه ٱْلُكَلِل في ُكلِّ َتْربيَعٍة ِمْنُه، 

أَرُْسُم َهِذِه ٱْلُكَلَل َعلى ٱْلُمْسَتطيِل.

أَكْـَتـِشـُف

..... x ..... = .......... x ..... = .....

..... x ..... = .....

..... x ..... = .....

..... x ..... = .....

2  أَْحُسُب َعَدَد ِقَطِع ٱْلَحْلوى َوأَُعبُِّر َعْنُه 
ِبُجداٍء :

3  أَرُْسُم َعلى ٱلتَّْربيعاِت ُمَربَّعاً َعَدُد 
خاناِتِه 9 َوُمْسَتطيًال 

َعَدُد خاناِتِه 12 :



185

التمرن (55 دقيقة) الـحـصـة الثانـيـة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ـ  يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط كبري عددا (بني 11 و 18) 
وليكن 18 ويقول : « لنطرح منه العدد املكتوب عىل أحد البطاقات 

(وليكن 8) ». يجيب املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 10.
ـ  تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

 أهداف أنشطة التعلم
يحسب رضب عدد يف 3 أو 4.• 
ميأل جدول الرضب يف 3.• 
ميأل جدول الرضب يف 4.• 
يحل مسائل تستدعي حساب رضب عدد يف 3 أو يف 4.• 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل فردي يليه تصحيح جامعي عىل السبورة.

يقوم املتعلم/املتعلمة بإنجاز األنشطة 5 و 6 و 7 و 8 و 9 الواحدة تلو األخرى وبشكل فردي، وعند االنتهاء من كل نشاط يتم التصحيح 
عىل السبورة، وخالل إنجاز األنشطة يتتبع األستاذ/األستاذة ما يقوم به املتعلمون/املتعلامت ويدون الصعوبات واألخطاء املرصودة ومن بينها :

- صعوبة املرور من الكتابة الجمعية املتكررة إىل الجداء (عدم التمكن من مفهوم الرضب كجمع متكرر).
- صعوبة كتابة عدد تربيعات شكل مربع أو مستطيل عىل شكل جداء.

(5 x 3 = 3 + 3 + 3 : مثال) خطأ يف كتابة الجداء عىل شكل جمع متكرر -
- صعوبة تعرف وضعيات رضبية واستعامل الجمع بدل الرضب (مثال : لدينا 6 صناديق بكل صندوق 15 تفاحة، عدد التفاح هو :

 6 x 15 6 + 15 عوض 
 4 x 0 = 4 ; 4 x 1 = 1 … : أخطاء من قبيل -

التمرن (55 دقيقة) الـحـصـة الثالـثـة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ـ  يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط كبري عددا (بني 11 و 18) 
وليكن 12 ويقول : « لنطرح منه العدد املكتوب عىل أحد البطاقات 

(وليكن 5) ». يجيب املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 7.
ـ  تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

 أهداف أنشطة التعلم
تحديد مستطيل عدد تربيعاته محددة بجداء.• 
تعرف خاصية الرضب يف 3 و 4 :• 

 3 x 5 = (3 x 4) + 3 
 4 x 5 = (4 x 4) + 4 

حل مسائل ذات بنية رضبية تستدعي حساب جداءات يف 3 أو يف 4.• 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فرديا ثم التصحيح جامعيا عىل السبورة.

يقوم املتعلم/املتعلمة بإنجاز األنشطة الواحدة تلو األخرى وبشكل فردي ويتتبع األستاذ/األستاذة ما يقوم به املتعلمون/املتعلامت ويدون 
1. صعوبة تحديد مستطيل عدد خاناته معرب عنه بجداء عددين. الصعوبات : 

2. صعوبة استكامل خاصية الرضب يف 3 أو يف 4.  

12   أُكِْمُل :

  أَقوُم ِبِصياَغِة ما الَحظْتُُه :  .................................................................................................................

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

ُن أََتـَمـرَّ
: 3 x 4 ُن ُمْستَطيالً َعَدُد خاناِتِه   10  أُلَوِّ

13  تَُضمُّ ُحزَْمُة َجرائٍِد 
10 َجرائَِد.

أَْحُسُب َعَدَد ٱلَْجرائِِد 
في 4 ُحزٍَم.

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

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

11  أَُعبُِّر َعْن تَْربيعاِت كُلِّ َشبََكٍة ِبُجداءاٍت :

14  َغرََس بُْستانِيٌّ 
3 ُصفوٍف ِمَن ٱلزُّهوِر، 
في كُلِّ َصفٍّ 9 زَْهراٍت.

أَْحُسُب َعَدَد ٱلزُّهوِر.
.............................................................................
.............................................................................

4 x 3 = 4 x 2 + ......
4 x 6 = 4 x 5 + ......
4 x 8 = 4 x 7 + ......

3 x 5 = 3 x 4 + ......
3 x 7 = 3 x 6 + ......
3 x 8 = 3 x 7 + ......

..... x ..... = .....

..... x ..... = .....

..... x ..... = .....

..... x ..... = .....

4 x 6 = 3 x 6 + 6

ُن ُنأََتـَمـرَّ أََتـَمـرَّ

7  لَدى َزيَْنَب 9 أَقْالٍم، َولَدى إِتْري 
3 َمرّاٍت ِمّما لَدى َزيَْنَب.
أَْحُسُب َعَدَد أَقْالِم إِتْري :

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

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

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

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

9  َوفََّر إِتْري 8 َدراِهَم، َوَوفَّرَْت َزيَْنُب 
4 َمرّاٍت أَكْثََر ِمّما َوفَّرَُه إِتْري.

أَْحُسُب ما َوفَّرَتُْه َزيَْنُب :
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

3 x 9 = .......

4 x 10 = .......

3 x 7 = .......

4 x 8 = .......

3 x 5 = .......

4 x 6 = .......

3 x 2 = .......

4 x 3 = .......

5  أَْحُسُب :

6  أَْمَألُ ٱلَْجْدَوَل :
109876543210x

.......................................................3

8109876543210x  أَْمَألُ ٱلَْجْدَوَل :

.......................................................4

4 x 0 = 4

4 x 1 = 1

4 x 0 = 0

4 x 1 = 4



186

3. صعوبة تعرف وضعيات رضبية واستعامل الجمع بدل الرضب لحلها.

يقرأ املتعلمون واملتعلامت فقرة «أتذكر» ويكتبونها عىل دفاترهم.
ـُر أََتـَذكَّ

رِْب (table de multiplication) في 3 َو 4 : َجْدَوُل ٱلضَّ
109876543210x

3027242118151296303

40363228242016128404

لِِحساِب x 6 4 ُأضيُف 4 
.4 x 5 إِلى ٱْلُجداِء

لِِحساِب x 9 3 ُأضيُف 3 
.3 x 8 إِلى ٱْلُجداِء

التقويم (55 دقيقة) الـحـصـة الرابـعـة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ـ  يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط كبري عددا (بني 11 

و 18) وليكن 17 ويقول : « لنطرح منه العدد املكتوب عىل أحد 
البطاقات (وليكن 9) ». يجيب املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 8.

ـ  تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

 أهداف أنشطة التعلم
يتعرف رضب عدد يف 3 أو يف 4.• 
يعرب عن عدد تربيعات شكل مربع أو مستطيل بجداء يف 3 أو 4.• 
يحل مسألة ذات بنية رضبية تستدعي استعامل جداء يف 3 أو 4.• 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : إنجاز فردي وتصحيح جامعي عىل السبورة ثم تصحيح فردي عىل الكراسة.

وينظم العمل يف هذه الحصة عىل النحو التايل :

- يقرأ األستاذ/األستاذة تعليمة أو تعليامت كل نشاط ثم يطالب املتعلمني/املتعلامت إنجاز النشاط بشكل فردي ؛ 

- يتم إنجاز األنشطة املقرتحة بالتتابع.

بعد انتهاء املتعلمني/املتعلامت من إنجاز كل نشاط يتم استثامر الحلول املتوصل إليها عن طريق مناقشتها جامعيا ليتمكنوا من معرفة 
أخطائهم وتصحيحها ثم يتم التصحيح بشكل جامعي ثم فردي. يخصص زمن كاف إلنجاز كل نشاط.

 النشاطان (15) و (16) :

يستخدم املتعلم/املتعلمة خاصية الرضب يف 4 حيث أن األعداد الفردية (دون ذكرها) ال نحصل عليها عند رضب عدد يف 4 ويستخدم 
كذلك معرفته بجداءات جدول الرضب يف 4 ونفس اليشء بالنسبة للنشاط 15 حيث أن األعداد الزوجية (دون ذكرها) ميكن أن تكون ناتجة 

عن رضب عدد يف 3 ويستخدم املتعلم/املتعلمة معرفته بجداءات جدول الرضب يف 3 ألجل ذلك.

 النشاط (17) :

التحقق من قدرة املتعلم/املتعلمة عىل تحديد الكتابة الرضبية املناسبة لرتبيعات شكٍل مستطيٍل.

 النشاط (18) :

 هو عبارة عن مسألة ذات بنية رضبية ويؤول حلها إىل كتابة رضبية من 3 عوامل x 3 x 4 2 وقد ال يلجأ إىل هذه الكتابة ذلك أن املطلوب 
هو كتابة الناتج (أي 24).

ُم تَـَعـلُّـماتي أَُقـوِّ
15  أَْشُطُب ٱْألَْعداَد ٱلَّتي ال َنْحُصُل َعَلْيها 

ِبَضرِْب أَْعداٍد في 4 :

16  أَْشُطُب ٱْألَْعداَد ٱلَّتي ال َنْحُصُل َعَلْيها 
ِبَضرِْب أَْعداٍد في 3 :

ِن : 17  أَُعبُِّر ِبِكتاَبٍة َضْرِبيٍَّة َعِن ٱْلُجْزِء ٱْلُمَلوَّ

16

90

41

7

25

27

32

25

28

19

8

31

17

15

...... x ...... ...... x ......

18  ِعْنَد رَشيٍد ُصْندوقاِن، في ُكلِّ ُصْندوٍق 
3 أَْكياٍس، َوفي ُكلِّ كيٍس 4 ُكراٍت.

أَْحُسُب َعَدَد ُكراِت رَشيٍد :
............................................
............................................
............................................
............................................
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دعم وإغناء (55 دقيقة) الحصة الخـامسة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
الدليل  الورقة 17 من  متارين  املتعلم/املتعلمة  ينجز 

(الصفحة 85).

 أهداف أنشطة التعلم
يكتب عددا عىل شكل رضب يف 3 أو 4.• 
يكتب عدد مربعات شكل عىل صورة رضب • 

يف 3 أو 4.
تحديد األعداد الناتجة عن رضب عدد يف 3 أو 4.• 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : اإلنجاز يف مجموعات حسب التفييئ الذي قام به األستاذ/األستاذة يف مرحلة التقويم.

يقدم األستاذ/األستاذة لكل فئة من املتعلمني/املتعلامت التامرين املالمئة لهم، فيقدم النشاطني 19 و 21 للمتعرثين الذين يرى أنهم ما 
زالوا يف حاجة إىل استكامل بناء مفهوم جداء عدد يف 3 أو يف 4. ويقدم للمتوسطني واملتحكمني األنشطة 20 و 21 و 22 قصد اإلغناء وميكن 

لألستاذ/لألستاذة اقرتاح أنشطة أو وضعيات أخرى حسب طبيعة األخطاء والصعوبات التي رصدها فعليا لدى املتعلمني/املتعلامت.

تنجز كل مجموعة التامرين الخاصة بها ويتتبع األستاذ/األستاذة إنجازات متعلمي ومتعلامت كل مجموعة ويدون الصعوبات واألخطاء 
الكراسة  يف  التصحيح  ويتم  املرتكبة،  واألخطاء  الحلول  تناقش خالله  التصحيح جامعيا،  يتم  األنشطة،  انتهائهم من حل  وبعد  املرصودة، 

بكيفية فردية.

وعىل األستاذ/األستاذة أن يدون يف مذكرته األخطاء والصعوبات املتميزة والتي ستكون موضوع معالجة خالل أسبوع تقويم التعلامت 
ودعمها وتوليفها (4).

لإلشارة فقد تحكمت يف إعداد أنشطة هذه الحصة مجموعة من الضوابط تعترب أساسية ليكتيس الدعم األسبوعي طابعا تعلميا هدفه 
املتعلمني  لجميع  األساس  املعرفة  تحقيق جاهزية  الحرص عىل  تعرتضهم، مع  التي  الصعوبات  املتعرثين عىل  املتعلمني/املتعلامت  تغلب 

واملتعلامت يف التعلامت الالحقة.

القدرات واملهارات  التعلم وراء وصول املتعلم/املتعلمة إىل درجة اكتساب  ومن هذا املنطلق ونظرا ألن األمر يتعلق بتصحيح سريورة 
املحددة يف الدرس والتمكن منها، فإن األنشطة وتدبريها يجب أن ينسجم مع هذا التوجه، وهذا يربر اقرتاح خطة لرتتيب وبناء أنشطته 
وكيفية تدبريها يف هذا الدليل، غري أن هذا االقرتاح قد ال يعفي من تعديلها وتطويرها عن طريق بناء األستاذ/األستاذة السرتاتيجيات تصحيحية 

تضمن نجاعة دعم تعلامت املتعلمني واملتعلامت، وذلك اعتامدا عىل نتائج التتبع والتقويم والذين يعتربان جزءا من سريورة التعلم.

ـُم ُمـكْـَتـَسـباتي أَُدعِّ

رِْب  ُن ِبٱْألَْصَفِر ٱْألَْعداَد َنتيَجَة ٱلضَّ 20  ُألَوِّ
رِْب في 4. في 3، َوِبٱْألَْزَرِق َنتيَجَة ٱلضَّ

ماذا ُتالِحُظ ؟

................................................... ُأالِحُظ : 

.......... َعَدُد ٱْلُكَلِل ُهَو :  

19  ُأالِحُظ َوأَْحُسُب َعَدَد ٱْلُكَلِل :

...... x ...... = ...... x ...... = ......

21  أَْحُسُب َعَدَد 
َتْربيعاِت ٱْلُمْسَتطيِل، 

َوُأْكِمُل :

32

18

8

30

15

14

9

40

16

28

24

20

...... x ......

22  اِْشَترى أَْحَمُد 3 أَْقالٍم ِبـ 5 َدراِهَم لِْلواِحِد، 
َو 4 َدفاِتَر ِبـ 6 َدراِهَم لِْلواِحِد. أَْحُسُب ٱْلَمْبَلَغ 

فاِتِر. ٱلَّذي أَّداُه أَْحَمُد لِِشراِء ٱْألَْقالِم وَٱلدَّ
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
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األسبوع 19
 Déplacement surالتنقل عىل الشبكة14

un quadrillage

الوحدة 4

االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

تنظبم الفضاء داخل، خارج، فوق، أمام، • 
تحت، عىل، أمام، وراء، بني.

يتعرف الشبكة الرتبيعية.• 
ينتقل عىل الشبكة الرتبيعية باعتامد املسار، القن، • 

الخانة،العقدة واملعلمة.

إنشاء بعض األشكال الهندسية االعتيادية • 
: (املستطيل، املربع، املثلث واملثلث قائم 

الزاوية) عىل الرتبيعات.

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

يعترب موضوع التنقل عىل الشبكات الرتبيعية مناسبة يوظف ويستثمر فيها املتعلمون واملتعلامت مكتسباتهم السابقة سواء يف مجال 
تنظيم الفضاء، كاستخدامهم ملفردات التوجيه وإشاراتها : (يسار ←) و (ميني →) و (أعىل ↑) و (أسفل ↓)، أو يف مجال التمعلم 
عىل الشبكات الرتبيعية لرضورة تحديد معلمتي نقطتي االنطالق والوصول ملسار معني. اليشء الذي يساعدهم عىل تنمية قدراتهم 
ومهاراتهم املرتبطة بالتوجيه والرسم وتحديد املوقع، ويعترب موضوع معلمة الخانة أوالعقدة من املواضيع التي لها تطبيقات عديدة 
سواء يف مجال الهندسة كاالنتقال عىل الرتبيعات، أو نقل شكل عىل الرتبيعات، أو أثناء إنشاء شكل أو مامثل له عىل الرتبيعات. ونجد لها 
تطبيقات أيضا يف مجال األعداد والعمليات، إذ ميكن اعتبار هذا املوضوع منطلقا لتقديم الجدول ذي املدخلني، عند معالجة وضعيات 
استخراج وتنظيم املعلومات، أو عند إنشاء جدول « فيتاغورس » للجمع أو الرضب، ولتذليل الصعوبات املرتبطة بتحديد معلمة خانة 
معينة أو تعرف موقعها مبعرفة معلمتها، تم اختيار وضعيات ترمي أنشطتها إىل تحسيس املتعلم واملتعلمة برضورة تسمية كل من 
األرشطة العمودية واألفقية للشبكة الرتبيعية قبل معلمة خاناتها، ولتفادي الصعوبة املرتبطة بالتسمية (صعوبة التسمية بواسطة الزوج 
املرتب) يتم تسمية كل من األرشطة العمودية بالحروف (a, b, c, d) واألرشطة األفقية باألرقام (4 … ,3 ,2 ,1) وبذلك يتمكن املتعلم 
. إذ أن كلتا  3 a a أو العكس أي  3 واملتعلمة من كتابة معلمة الخانة مثال بدءا بكتابة اسم الرشيط العمودي ثم الرشيط األفقي : 

الكتابتني تحددان معلمة نفس الخانة.
كام تهدف أنشطة هذا الدرس إىل تقريب مفهوم التنقل عىل شبكة تربيعية وذلك من نقطة معينة إىل مكان محدد متتبعا مسارا 

معلوما قصد تحديد قنه أو إنشاء مسار عىل شبكة تربيعية مبعرفة قنه، مع تحديد :
- معلمتي نقطتي االنطالق والوصول.

- موقع يشء ما ممثل عىل خانة من خانات شبكة تربيعية ممعلمة.

 أقالم ملونة، شبكات تربيعية، مساطر، أوراق ذات تربيعات.الوسائل التعليمية

بناء وترييض (55 دقيقة) الـحـصـة األولـى

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يقول األستاذ/األستاذة سنستعمل البطاقات (4 ,3 ,2 ,1 ,0) فقط ونطرح كال 
منها تباعا من 10 (بطريقة متتالية) والنتيجة النهائية ستكون صفرا. مثال : 

باستعامل (1 ,4 ,0 ,2 ,3) بهذا الرتتيب نحصل عىل 7 ثم 5 ثم 5 ثم 1 ثم 0. 

 أهداف أنشطة التعلم
يضع املتعلم واملتعلمة إسرتاتيجية متكنه من معلمة خانات شبكة.• 
يحدد قن مسار معلوم عىل شبكة تربيعية ممعلمة، أو ينشئه مبعرفة قنه.• 

تدبـيـر األنشطـة

 املرحلة األوىل : نشاط متهيدي
ينظم العمل يف مجموعات، يرسم األستاذ/األستاذة عىل السبورة شبكة x 7 5 (5 أعمدة و 7 أسطر) يلون ثالث خانات مختلفة من خانات 
الشبكة بثالثة ألوان مختلفة (أحمر، أصفر، أخرض) ثم يطلب من كل مجموعة رسم نفس الشبكة عىل أوراق ذات تربيعات مع تلوين ثالث 

خانات بنفس األلوان ويكون لها نفس موقع الخانات امللونة عىل الشبكة املرسومة عىل السبورة.

1  ُأالِحُظ في الّصورَِة ٱْلَمساَر ٱْألَْخَضَر ٱلَّذي َسَلَكُه يوُسُف لِْلُوصوِل إِلى َمْنِزلِِه.

أَْسَفلأَْعلىَيسارَيمين   لَِتْحديِد َقنِّ ٱْلَمساِر : أَْسَتعيُن ِبٱْالِتِّجاهاِت   أ. 

أَكْـَتـِشـُف

ُأْكِمُل َقنَّ ٱْلَمساِر ٱْألَْخَضِر.   ب. 
ْيَدلِيَِّة، َحَسَب ٱْلَقنِّ :  أَرُْسُم ِبٱْألَْحَمِر ٱْلَمساِر ٱلَّذي َسَلَكْتُه لَْيلى إِلى ٱلصَّ ج. 

د. أَِجُد َمْنزَِل يوُسَف في ٱلّصورَِة، إِنَُّه يوَجُد في ٱْلخاَنِة (case) ٱلَّتي َمْعَلَمُتها 
 . ِبٱْلِمْثِل، أَِجُد َوأَْكُتُب َمْعَلَمَة ُكلٍّ ِمْن : 4g ِهَي :  

.......... ..........  َمْنزِِل لَْيلى    ٱْلَمْسِجدِ 

.......... ..........  ٱلّسوِق ٱْلَمْرَكِزيِّ    َمْنزِِل َعِليٍّ 

3

4

2

1

a b dc e f g

يوُسُف

لَْيلى

ِل َعلى  ِعْنَد ٱلتََّنقُّ
َشَبَكٍة، ال َيِجُب 

ٱْلُمروُر َوَسَط 
ٱْلخاناِت.

اَْلُعْقَدُة ِهَي َتقاُطُع 
َسْطٍر َوَعموٍد.

ُد ٱْلَقنُّ  ُيَحدِّ
ٱالِتِّجاهاِت : 
َيميٌن/ َيساٌر
أَْعلى/ أَْسَفَل



189

بعد ترك مدة للتشاور والتفكري واختيار الطريقة التي متكن من حل املشكل، يطلب األستاذ/األستاذة من كل مجموعة أن تنتدب أحد أعضائها 
لعرض نتيجة عملها أمام اآلخرين قصد املقارنة من جهة، ورشح الطريقة التي تبنتها مجموعته لتحديد الخانات املطلوبة من جهة أخرى.

بعد الرشح واملناقشة ملختلف الطرق املقرتحة من لدن املجموعات، يختار األستاذ/األستاذة أنجع طريقة تسمح بتحديد معلمة كل من 
التي توصلت إىل هذه الطريقة، يتم االتفاق جامعيا، عىل  الخانة الحمراء والصفراء والخرضاء، وبعد تشجيع املجموعة (أو املجموعات) 
طريقة موحدة، وهي تسمية األرشطة العمودية للشبكة بواسطة حروف (a, b, c, d) واألرشطة األفقية بواسطة أرقام (… ,3 ,2 ,1) (أو 
. حيث يكتب يف إحدى الجهتني للبطاقة اسم  ... ... الثالث داخل بطاقة كالتايل :  الخانات  العكس) ويطلب، بعد ذلك، كتابة معلامت 

الرشيط األفقي ويف الجهة األخرى اسم الرشيط العمودي، تعرض النتائج عىل األلواح، وتصحح جامعيا.

 املرحلة الثانية : النشاط (1)  صيغة العمل : فـردي

-  يقوم املتعلم/املتعلمة خالل هذا النشاط أوال مبالحظة السهام التي تدل عىل االتجاهات (يسار ←) و (ميني →) و (أعىل ↑) و (أسفل ↓) 
وثانيا التعرف عليها قصد حسن استخدامها إلكامل قن املسار األخرض أو لرسم املسار الصحيح الذي تسلكه ليىل للذهاب إىل الصيدلية.

- تعرض النتائج وتناقش جامعيا، ثم يتم التصحيح بشكل فردي بالكراسة.

التمرن (55 دقيقة) الـحـصـة الثانـيـة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يقول األستاذ/األستاذة سنستعمل البطاقات (4 ,3 ,2 ,1 ,0) فقط ونطرح كال 
منها تباعا من 10 (بطريقة متتالية) والنتيجة النهائية ستكون صفرا. مثال : 
باستعامل (2 ,4 ,1 ,3 ,0) بهذا الرتتيب نحصل عىل 8 ثم 4 ثم 3 ثم 0 ثم 0.

التمرن (55 دقيقة) الـحـصـة الثالـثـة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يقول األستاذ/األستاذة سنستعمل البطاقات (4 ,3 ,2 ,1 ,0) فقط ونطرح كال 
منها تباعا من 10 (بطريقة متتالية) والنتيجة النهائية ستكون صفرا. مثال : 
باستعامل (4 ,3 ,2 ,1 ,0) بهذا الرتتيب نحصل عىل 6 ثم 3 ثم 1 ثم 0 ثم 0.

 أهداف أنشطة التعلم
كتابة قن مسار أو رسم مسار عىل شبكة تربيعية مبعرفة قنه. • 
تحديد معلمة خانة أو عقدة عىل شبكة تربيعية ممعلمة.• 

 أهداف أنشطة التعلم
كتابة قن مسار أو رسم مسار عىل شبكة تربيعية مبعرفة قنه. • 
تحديد معلمة خانة أو عقدة عىل شبكة تربيعية ممعلمة.• 

تدبـيـر األنشطـة

 األنشطة (8 و 9) :

يقوم املتعلم/املتعلمة خالل هذه األنشطة بتحديد قن مسار معلوم أو رسمه مبعرفة قنه، ثم تحديد معلامت عقد أو خانات معينة عىل شبكة ممعلمة، 
أو تحديد موقعها عىل شبكة مبعرفة معلامتها. بعد اإلنجاز تناقش األجوبة وتصحح جامعيا عىل السبورة وفرديا عىل كراسة املتعلمة واملتعلم.

يف نهاية الحصة يقرأ املتعلمون واملتعلامت فقرة « أتذكر » ويكتبونها عىل دفاترهم.

تدبـيـر األنشطـة

يتعني عىل املتعلم/املتعلمة االلتزام بالتعليمة التي تشري بأال مير املسار من أي نقطة (عقدة) حمراء، وذلك بهدف التوصل إىل حل موحد بني 
املتعلمني/املتعلامت، اليشء الذي يسمح لهم باملقارنة والتصحيح لبعضهم البعض، مع قدرتهم عىل تحديد معلمة الخانة أو العقدة انطالقا من 

معرفة موقعها عىل الشبكة الرتبيعية أو العكس.

ُن أََتـَمـرَّ
2  ُأالِحُظ َوأَرُْسُم ِبٱْألَْخَضِر ٱْلَمساَر ٱلَّذي 
يَْسلُُكُه ٱلَْفأُْر إِلى ٱلُْجبَْنِة، ُمتَتَبِّعاً ُخطوَط 

بََكِة دوَن ٱلُْمروِر ِبٱلُْعَقِد ٱلَْحْمراِء. ٱلشَّ
 أُكِْمُل قَنَّ ٱلَْمساِر ٱْألَْخَضِر.

بََكِة ٱلُْعَقَد ٱلَّتي َمْعلَماتُها ِهَي : 4  أَرُْسُم َعلى ٱلشَّ

5  ُأالِحُظ َوُأْكِمُل :3  أَكُتُُب َمْعَلَمَة ُكلِّ ُعْقَدٍة :

.......... ِبٱْلخاَنِة :  توَجدُ  

.......... ِبٱْلخاَنِة :  توَجدُ  

.......... ِبٱْلخاَنِة :  توَجدُ  
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1

2

3

6

5

4

3

2

1

5b

2g

5f

2c

7

6

5

4

3

2

1

..........

..........

..........

a  b  c  d  e  f  g

a b c d e

7  ُأالِحُظ َوأَْكُتُب َمْعَلماِت ٱْلخاناِت أَِو ٱْلُعَقِد :

6   ُأالِحُظ ٱْلَمساَر ٱْألَْخَضَر، ُثمَّ أَْكُتُب َقنَُّه :  

  أَرُْسُم ِبٱْألَْحَمِر َمساراً آَخَر يوِصُل 
ُه ُهَو : ، َقنُّ ٱْلَحَلزوَن ِبٱْلَخسِّ

1 5 2 

ـُر أََتـَذكَّ

ُن أََتـَمـرَّ

(cases) َشَبَكُة ٱْلخاناِت(nœuds) َشَبَكُة ٱْلُعَقِد

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

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

لِرَْسِم َمساٍر َعلى َشَبَكٍة : 
أَْقَرُأ َجيِّداً َقنَّ ٱْالِْنِتقاِل.

َبَكِة َحَسَب ٱْالِتِّجاهاِت. أََتَتبَُّع ُخطوَط ٱلشَّ

َمْعَلَمُتها
ِهَي : (case) َهِذِه خاَنٌة

(case) َهِذِه خاَنٌة

َمْعَلَمُتها
ِهَي :

َهِذِه ُعْقَدٌة 
(nœud)

َيميَن
(à droite)

أَْعلى
(en haut)

أَْسَفَل
(en bas)

َيساَر
(à gauche)

= trajectoireَمساٌر 
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تدبـيـر األنشطـة

- تنجز أنشطة هذه الحصة بشكل فردي.

يتعني عىل األستاذ/األستاذة خالل هذه املرحلة مراقبة وتتبع أعامل املتعلمني/املتعلامت ملعرفة ما اكتسبوه يف املراحل السابقة، ويعد إنجاز 
أنشطة هذه الحصة استثامرا للتعلم، وتقوميا تكوينيا سيمكن األستاذ/األستاذة من اتخاذ اإلجراءات املالمئة لدعم ومعالجة أخطاء املتعرثين، 

مع إثراء وإغناء للمتحكمني.

ومن بني األخطاء املحتملة عدم متكن بعض املتعلمني/املتعلامت من التمييز بني اليمني واليسار وبالتايل االتجاه نحو اليمني عوض اليسار، 
يف هذه الحالة ميكن مطالبة من هم يف حاجة للدعم إىل إنجاز أنشطة حركية داخل القسم أو خارجه لتثبيت مفهومي اليمني واليسار : مثال : 

من يوجد عن ميينك ؟ من هو عن يسارك ؟ ارفع اليد اليمنى، ثم اليد اليرسى، اتجه نحو اليمني، ثم نحو اليسار ... إلخ.

سطور  يتبع  أن  الشبكة،  عىل  رسمه  أثناء  املتعلم/املتعلمة  عىل  فيتعني   (↓ األسفل  إىل  أو   ↑ األعىل  (إىل  االتجاهني  إىل  بالنسبة  أما 
بالنسبة  إىل أعىل، وهكذا  تربيعات  للشبكة مبقدار ثالث  العمودي  الخط  تتبع  تعني   (3 ↑) الكتابة مثال  أن  إدراك  الشبكة مع  وأعمدة 

لباقي االتجاهات.

التقويم (55 دقيقة) الـحـصـة الرابـعـة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : يقول األستاذ/األستاذة 
سنستعمل البطاقات (4 ,3 ,2 ,1 ,0) فقط ونطرح كال منها 

تباعا من 10 (بطريقة متتالية) والنتيجة النهائية ستكون 
صفرا. مثال : باستعامل (1, 3, 0, 2, 4) بهذا الرتتيب 

نحصل عىل 6 ثم 4 ثم 4 ثم 1 ثم 0.

 أهداف أنشطة التعلم
رسم مسار عىل شبكة تربيعية مبعرفة قنه.• 
تحديد قن مسار معلوم عىل شبكة تربيعية مع تحديد • 

معلمتي نقطتي االنطالق والوصول.

دعم وإغناء (55 دقيقة) الحصة الخـامسة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 18 من الدليل 

(الصفحة 86).

 أهداف أنشطة التعلم
تحديد معلمتي نقطتي االنطالق والوصول ملسار ممثل • 

عىل شبكة تربيعية.
كتابة قن مسار معلوم عىل شبكة تربيعية بكيفية • 

مخترصة.
رسم مسارا مبعرفة قنه.• 

تدبـيـر األنشطـة

ح جامعيا، بعد مناقشتها، مع الرتكيز عىل محاولة رصد  - تنجز أنشطة هذه الحصة بشكل فردي أوال ثم جامعي، وبعد ذلك تقدم الحلول وتصحَّ
األخطاء، التي الزالت عند بعض املتعرثين قصد معالجتها يف الحال أو الحقا.

ُم تَـَعـلُّـماتي أَُقـوِّ
8  أَرُْسُم ٱْلَمساَر ٱلَّذي تَْسلُُكُه ٱلنَّْملَُة 
لِلُْوصوِل إِلى َحبَِّة ٱلَْقْمِح، َحَسَب ٱلَْقنِّ :

3 

هاِب إِلى ٱْلَمْدرََسِة : 9  أَْكُتُب َقنَّ ٱلذَّ

اَْالِْنِطالُق
(départ)اَْلُوصوُل

(arrivée)

أَْشُطُب ٱْلَجواَب ٱْلَخَطـأَ :
  َمْعَلَمُة ُنْقَطِة ٱْالِْنِطالِق ِهَي :

 3i  أَْو  2i

  َمْعَلَمُة ُنْقَطِة ٱْلُوصوِل ِهَي :
 6a  أَْو  6b

7

6

5

4

3

2

1
a b c d e f g h i

ـم ُمـكْـَتـَسـباتي أَُدعِّ

11  ُأْكِمُل ِكتاَبَة ٱْلَقنِّ لِْلَمساِر ٱْألَْحَمِر :
3 

 أَرُْسُم ِبٱْألَْزَرِق ٱْلَمساَر ٱلَّذي نُْقطَُة ٱنِْطالِقِه ِهَي : 
َوقَنُُّه ُهَو :

2 2 2 3 2 

ُن ُنْقَطَة ٱْلُوصوِل ِبٱْألَْزَرِق.  ُألَوِّ

.......... 10    َمْعَلَمُة ُنْقَطِة ٱْالِْنِطالِق ِهيَ 

..........   َمْعَلَمُة ُنْقَطِة ٱْلُوصوِل ِهيَ 
أَْكُتُب َقنَّ ٱْلَمساِر ٱلَّذي َسلََكُه 

. ٱلُْعْصفوُر إِلى ٱلُْعشِّ
a b c d e f

اَْالِْنِطالُق

اَْلُوصوُل
5

4

3

2

1

اَْالِْنِطالُق

اَْلُوصوُل
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األسبوع 20
Mul الـضـرب في 6، 157 plica on par 6, 7

الوحدة 4

االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

تعرف الرضب وفهم عملية الرضب كجمع متكرر.• 
جداء عددين باستعامل الجمع املتكرر.• 
تعرف الرضب يف 2، 3، 4، 5، 10.• 

يتعرف خاصية الرضب يف 6 و 7.• 
يحسب جداءات األعداد يف 6 و 7 ويوظفها.• 

الرضب يف 8 و 9 وتوظيفه.• 
التقنية االعتيادية للرضب. • 
حل املسائل.• 

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

سيتم يف هذا الدرس دراسة الرضب يف 6 و 7 وسيستكمل الجدول بدراسة الرضب يف 8 و 9 يف الدرس املوايل.

ومن أجل بناء خاصية الرضب يف 6 و 7 سيتم اعتامد مقاربة أساسها عملية الرضب كجمع متكرر وكذلك خاصية حساب الجداء الذي 
6 x 8 = 6 x 7 + 6
 = 42 + 6 = 48

ييل مبارشة جداءا معلوما، مثال : لحساب x 8 6 نضيف 6 إىل الجداء x 7 = 42 6. أي أن : 

شبكات تربيعية، أقالم ملونة، مقص، قلم الرصاصالوسائل التعليمية

بناء وترييض (55 دقيقة) الـحـصـة األولـى

 الحساب الذهني (5 دقائق) : يكتب األستاذ/األستاذة 
2 عىل السبورة ويقول : «لنرضب 2 كل مرة يف العدد عىل 

البطاقة «يسحب األستاذ/األستاذة ببطء بطاقاته بدءا من 0 
ويف ترتيب تزايدي، ويف كل مرة يخرج بطاقته يضيف املتعلم/

املتعلمة 2 إىل نتيجة الرضب ليحصل عىل النتيجة املوالية : 
0 ثم 2 ثم 4 ثم 6 ثم ... 20.

ويعرب املتعلم/املتعلمة تزامنا مع كل نتيجة بالقول مثال : 
« 2 مرضوبة يف 8 تساوي 16 ».

تدبـيـر األنشطـة

 النشاط (1) : 
 صيغة العمل : يف مجموعات (ثنايئ) مع التصحيح جامعيا ثم فرديا عىل كراسة املتعلمة واملتعلم.

• يقدم األستاذ/األستاذة الوضعية-املسألة (1) ويطلب من أحد املتعلمني/املتعلامت قراءتها جهرا، ويرشح لهم املطلوب والذي يتمثل يف 
حساب عدد قطع الشوكوالطة. 

• يرتك فرتة كافية للبحث، وحيث أن املتعلمني/املتعلامت سبق أن عالجوا وضعيات مامثلة تتعلق بتعرف الرضب وخاصية الرضب يف 
2، 3، 4، 5، 10 فهم غالبا لن يجدوا صعوبات إليجاد الحل.

بعد االنتهاء من اإلنجاز، يتم التصحيح جامعيا، ويستخرج الجداء :

6 x 7 7 أو x 6 : عدد قطع الشكوالطة

 أهداف أنشطة التعلم
يحسب رضب عدد يف 6 كجمع متكرر.• 
يحسب رضب عدد يف 7 كجمع متكرر.• 
ميثل جداء عددين بشبكة تربيعية.• 
 يكتب عدد تربيعات شبكة عىل شكل رضب عدد يف 6 • 

أو يف 7.

1  أَْحُسُب َعَدَد ِقطَعِ 

ٱلّشوكوالطَِة.

• َعَدُد ِقطَعِ ٱلّشوكوالطَِة : .........
• أَكْتُُب َهذا ٱلَْعَدَد ِبطَريَقتَيِْن :

......... x ......... ; ......... x .........

2  ِعْنَد َمْريََم 6 َسالِّت بَيٍْض، في كُلِّ َسلٍَّة 
8 بَيْضاٍت. كَْم لَدى 

َمْريََم ِمْن بَيَْضٍة ؟
...................................
...................................

3  أَكْتُُب َعَدَد تَْربيعاِت كُلِّ َشبََكٍة 
َعلى َشْكِل ُجداٍء :

.... x .... .... x ....

أَكْـَتـِشـُف

ُن أََتـَمـرَّ

َعَدُد ٱلتَّْربيعاِت 
َنِة ُهَو :  اْلُمَلوَّ

(3 x 5) – 4

6 x 1 = 16 x 1 = 1  
6 x 0 = 66 x 0 = 6

6 x 1 = 6

6 x 0 = 0

ُن ُمْستَطيالً َعَدُد خاناِتِه  4  أُلَوِّ  

: 6 x 7  

...... x ...... = ...... x ...... = ......

5  أَْحُسُب َعَدَد َتْربيعاِت ٱْلُمْسَتطيِل، 
َوُأْكِمُل :

6  ُأْكِمُل َبْدءاً ِمَن ٱْلَيساِر :
+ 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6

6 x 4

......
6 x 5

......
6 x ...

36

... x ...
......

... x ...
48

6 x ...
54

6 x 10

......
... x 2

12

6 x ...
18

6 x 1

60
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الـتـمـرن (55 دقيقة) الـحـصـة الثانية 

الوارد  الحساب الذهني نفسه   :  الحساب الذهني (5 دقائق) 
بالحصة 1 من الدرس 15 إىل أن يحفظ جدول الرضب يف 2 بأكمله.

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فـردي.

 النشاط (7) : 
يحسب املتعلم/املتعلمة جداءات لجدويل الرضب يف 6 و 7.

 النشاط (8) : 
ميأل املتعلم/املتعلمة جدوال للرضب يف 7، وهي فرصة ليتعرف 

األستاذ/األستاذة عىل الجداءات التي مل تستظهر بعد.
 النشاط (9) : 

.7 x 9  : يحل املتعلم/املتعلمة مسألة تتطلب حساب الجداء
 النشاط (10) : 

ميأل املتعلم/املتعلمة جدوال للرضب يف 6، وهي فرصة ليتعرف األستاذ/األستاذة عىل الجداءات التي مل تستظهر بعد.
 النشاط (11) : 

يكمل املتعلم/املتعلمة ملء جدول جزيئ للرضب يف 6 و 7، وذلك بإيجاد أحد عاميل الجداء مبعرفة نتيجة الجداء والعامل اآلخر للجداء. 
وترتبط قدرة املتعلم/املتعلمة عىل ملء هذا الجدول مبدى حفظه لجدويل الرضب يف 6 و 7.

 النشاط (12) : 
الجداءين :  x 5 2 و  x 6 10، ثم حساب املجموع : 75 = 60 + 10 + 5 الذي ميثل عدد  يحل املتعلم/املتعلمة مسألة تتطلب حساب 

الليمونات التي جمعها كل من رشيد وعائشة وأحمد.
ـ بالنسبة لهذا النشاط، يقرأ النص جامعة ويقدم األستاذ/األستاذة الرشح الالزم لفهم النص.

ويف الوضعية-املسألة 2 : يتم إيجاد عدد البيض من خالل حساب جداء 6 و 8.

وبالنسبة للوضعية-املسألة (3) يتم كتابة جداء عددين : x 2 6 (أو x 6 2) و x 3 7 (أو x 7 3) من خالل تحديد عدد تربيعات كل مستطيل.

وبعد نهاية إنجاز وتصحيح الوضعيات-املسائل الثالثة يربز األستاذ/األستاذة الجداءات الجزئية يف 6 ويف 7 التي تم العمل بها أو حسابها :

7 x 6 = 42 ; 6 x 7 = 42 ; 8 x 6 = 48 ; 6 x 8 = 48 ; 7 x 2 = 14 ; 2 x 7 = 14 ; 7 x 3 = 21 ; 3 x 7 = 21

 النشاط (4) : 
يقوم املتعلم/املتعلمة بتلوين تربيعات شبكة متثل الجداء x 7 6، وهذا يعني تلوين مستطيل طوله 7 تربيعات وعرضه 6 تربيعات أو 
(x 6 7)، وسيكون املتعلمون/املتعلامت مضطرين الختيار كيفية تلوين املستطيل املناسب عىل الشبكة الرتبيعية، مام يجعل أعاملهم تتسم 

باالختالف والعمل الفردي.

 النشاط (5) : 
يعرب املتعلم/املتعلمة عن عدد تربيعات مستطيل بكيفيتني : x 7 6 و x 6 7، ثم يحسب نتيجة الجداء (أي 42). هذه فرصة أخرى إلدراك 

6 x 7 = 7 x 6 : الخاصية التبادلية للرضب

 النشاط (6) : 
يحسب املتعلم/املتعلمة جداءات متثل جدول الرضب يف 6، وذلك بإضافة العدد 6 كل مرة إىل نتيجة الجداء الذي يسبقه مبارشة أو العكس. 

ويسمح هذا النشاط للمتعلم/املتعلمة بالربط املبارش بني الجداء ونتيجته، مام ييرس استظهار جداءات جدول الرضب يف 6 وتثبيتها.

ُن ُنأََتـَمـرَّ ـــَمـرَّ ــَت ُنأََ أََتـَمـرَّ

9  َوزََّع َعلِيٌّ 7 َصناديَق ِمَن ٱلُْكتُِب َعلى دوِر 
باِب ؛ كُلُّ ُصْندوٍق يَْحتَوي َعلى 9 كُتٍُب.  ٱلشَّ

أَْحُسُب َعَدَد ٱلُْكتُِب ٱلَّتي َوزََّعها َعلِيٌّ :
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

11  ُأْكِمُل ٱلَْجْدَوَل ٱلتَّالي :

7 x 9 = .......

6 x 10 = .......

3 x 7 = .......

6 x 8 = .......

6 x 5 = .......

4 x 6 = .......

8 x 7 = .......

6 x 3 = .......

7  أَْحُسُب :

8  أَْمَألُ ٱلَْجْدَوَل :
109876543210x

.......................................................7

10109876543210x  أَْمَألُ ٱلَْجْدَوَل :

.......................................................6

..............................x

..........24546

49..........63..........

7 x 0 = 7

7 x 1 = 1

7 x 0 = 0

7 x 1 = 7

12  َجَمَع رَشيٌد 5 لَْيموناٍت، َوَجَمَعْت عاِئَشُة 
 ِضْعَف ما َجَمَعُه رَشيٌد ؛ َبْيَنما َجَمَع أَْحَمُد 

6 َمّراٍت ما َجَمَعْتُه عاِئَشُة.
أَْحُسُب ما َجَمَعُه ٱْألَْطفاُل ٱلثَّالَثُة ِمْن لَْيموناٍت.

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

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

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

 أهداف أنشطة التعلم
يحسب جداءات األعداد يف 6 و 7 ويوظفها.• 
 يحل مسألة تتطلب استحضار جداءات جدويل الرضب • 

يف 6 و 7.
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الـتـمـرن (55 دقيقة) الـحـصـة الثالثة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعاد نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 1 إىل أن يحفظ 

جدول الرضب يف 2 بأكمله.

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فـردي.

 النشاط (13) : 
يحسب املتعلم/املتعلمة جداءات متثل جدول الرضب يف 7، وذلك 
بإضافة العدد 7 يف كل مرة إىل نتيجة الجداء الذي يسبقه مبارشة أو 

العكس، ويسمح هذا النشاط للمتعلم/املتعلمة بالربط املبارش بني كل 
جداء ونتيجته مام ييرس استظهار جداءات جدول الرضب يف 7 وتثبيتها.

 النشاط (14) : 
يحيط املتعلم/املتعلمة بخط كل عدد نحصل عليه بالرضب يف 6 أو 7، حيث يستخدم معرفته بجداءات الرضب يف 6 و 7 وبعض 

خاصيات الرضب يف 0 أو 10 أو 1.

 النشاط (15) : 
 . يحل املتعلم/املتعلمة مسألة يؤول حلها إىل حساب جداءين :  x 9 = 63 7 و  x 6 = 48 8، ثم حساب مجموعهام :  111 = 63 + 48

أي أن املبلغ الذي وفرته فاطمة خالل 15 يوما (9 أيام + 6 أيام) هو 111 درهام.

 النشاط (16) : 
يحسب املتعلم/املتعلمة جداءات لجدويل للرضب يف 6 و 7، وهي فرصة للتعرف عىل الجداءات التي مل تستظهر بعد.

 النشاط (17) : 
يكمل املتعلم/املتعلمة ملء جدول جزيئ للرضب يف 6 و 7.

 النشاط (18) : 
يحل املتعلم/املتعلمة مسألة تتطلب حساب الجداءين :  x 5 = 30 6 و  x 7 = 21 3، ثم حساب مجموعهام :  51 = 30 + 21 الذي ميثل 

مجموع األقالم بنوعيها (أقالم ملونة وأقالم حرب).

 – يخصص األستاذ/األستاذة بضع دقائق يف نهاية الحصة ليقدم للمتعلمني/املتعلامت ما ينبغي تذكره بالنسبة لهذا الدرس، حيث :
- يقرأ املتعلم/املتعلمة بشكل فردي فقرة « أتذكر ».

-  يذكر األستاذ/األستاذة املتعلمني/املتعلامت بخاصية الرضب يف 6 ويف 7.
ـ يقرأ جداءات جدويل الرضب يف 6 و 7، وتستظهر.

ُن 13  ُأْكِمُل بَْدءاً ِمَن ٱلْيَساِر :أََتـَمـرَّ

17   أُكِْمُل َمْلَء َجْدَولَِي 
رِْب في 6 َو 7 : ٱلضَّ

109876543210x

60..........42.....30.....18.....6.....6

70.....5649.....3528.....14.....07

..... = x 9 = .....  ;  6 x 8 = .....  ;  6 x 7 = .....  ;  6 x 5 = .....  ;  6 x 3 166  أَْحُسُب :
7 x 9 = .....  ;  7 x 8 = .....  ;  7 x 7 = .....  ;  7 x 5 = .....  ;  7 x 3 = .....

نٍَة، في كُلِّ ُعلْبٍَة  18   اِْشتَرى فَريٌد 5 ُعلَِب أَقْالٍم ُملَوَّ
 6 أَقْالٍم َو 3 ُعلَِب أَقْالٍم ِحبٍْر، في كُلِّ ُعلْبٍَة 7 أَقْالِم. 

أَْحُسُب َعَدَد ٱْألَقالِم ٱلَّتي ٱْشتَراها فَريٌد : .......................

+ 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7

7 x 4 7 x 5 7 x ... ... x ... ... x ... 7 x ... 7 x 10... x 2 7 x ...7 x 1

14  أُحيُط ِبَخطٍّ ٱْألَْعداَد ٱلَّتي نَْحُصُل َعلَيْها 
ِبَضرِْب أَْعداٍد في 6 أَْو 7 :

رَْت فاِطَمُة 7 َدراِهَم ِخالَل 9 أَّياٍم  15  َوفَّ
َو 8 َدراِهَم ِخالَل 6 أَّياٍم.

رَْتُه فاِطَمُة ِخالَل  أَْحُسُب ٱْلَمْبَلَغ ٱلَّذي َوفَّ
15 َيْوماً :

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

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

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

14   ;  10  ;  42  ;  21  ;

47  ;  36  ;  71  ;  24  ;

13  ;  1  ;  0  ;  49

...... ...... 42 ...... 56 63 ......14 2170

ـُر أََتـَذكَّ

رِْب (table de multiplication) في 6 َو 7 : َجْدَوُل ٱلضَّ
109876543210x

605448423630241812606

706356494235282114707

 لِِحساِب x 5 6 ُأضيُف 6 
.6 x 4 إِلى ٱْلُجداِء

 لِِحساِب x 4 7 ُأضيُف 7 
.7 x 3 إِلى ٱْلُجداِء

 أهداف أنشطة التعلم
يحسب جداءات األعداد يف 6 و 7 ويوظفها.• 
 يحل مسألة تتطلب استحضار جداءات جدويل الرضب • 

يف 6 و 7.
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دعم ومعالجة الدرسني 17 و 18 (55 دقيقة) الـحصة الخـامسة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 19 من الدليل 

(الصفحة 87).

ُم تََعلُّماتي ُم َوأَُدعِّ أَُقوِّ
19  أَْحُسُب ٱْلُجداَءاِت :

6 x 10 = .....   ;   6 x 6 = .....   ;   6 x 4 = .....
7 x 7 = .....    ;   7 x 6 = .....   ;   7 x 4 = .....

20  ُأْكِمُل :
6 x ..... = 60  ;  6 x ..... = 54  ;  6 x ..... = 30

7 x ..... = 70  ;  7 x ..... = 63  ;  7 x ..... = 35

21  أَْشُطُب ٱْلَعَدَد ٱلَّذي ال ُيْمِكُن ٱْلُحصوُل 
رِْب في 6 : َعَلْيِه ِبٱلضَّ

22  أَْشُطُب ٱْلَعَدَد ٱلَّذي ال ُيْمِكُن ٱْلُحصوُل 
رِْب في 7 : َعَلْيِه ِبٱلضَّ

24  أَراَد َعلِيٌّ أَْن يَْحُسَب x 18 7. لَِكنَُّه قاَم 
ِبِحساِب x 17 = 119 7. كَيَْف يُْمِكُنُه أَْن 

يَِجَد ٱلنَّتيَجَة، دوَن إِعاَدِة ِحساِب ٱلُْجداِء ؟

72 ; 54 ; 27 ; 23 ; 1856 ; 42 ; 33 ; 28 ; 14

ْت َتليال  23  أََعدَّ
 6 باقاِت َورٍْد، كُلُّ باقٍَة 
 ِبها 7 َورْداٍت. كَْم ِمْن 

َورَْدٍة ٱْستَْعَملَْت َتليال ؟

26  لَدى َعِليٍّ َوأَْصِدقاِئِه ٱْلَخْمَسِة 
9 َدراِهَم لُِكلِّ واِحٍد. َهْل ُيْمِكُنُهْم 

ِشراُء ُكـرٍَة َثَمُنها 50 ِدرَْهماً ؟

27  يوَجُد في َمْطَعٍم 7 طاِوالٍت، 
َحْوَل ُكلِّ واِحَدٍة 

 . 8 َكراِسيَّ
َهْل َتْكفي َهِذِه 

ٱْلَكراِسيُّ لِـ 50 َفرْداً ؟

ْرِس ُة ٱلْخاِمَسُة) َدْعُم ٱلدَّ (اَلِْحصَّ
6 x 12 = ........  ;   6 x 7 = ........  ;   6 x 6 = ........  ;   6 x 5 = ........
7 x 11 = ........  ;   7 x 7 = ........  ;   7 x 5 = ........  ;   7 x 3 = ........

25  أَْحُسُب :

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

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

 أهداف أنشطة التعلم
يحسب جداءات األعداد يف 6 و 7 ويوظفها.• 
يحل مسألة تتطلب استحضار جداءات جدويل الرضب يف 6 و 7.• 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل :  اإلنجاز فرديا والتصحيح جامعيا عىل السبورة ثم 
فرديا عىل الكراسة.

• يقدم األستاذ/األستاذة لكل فئة من املتعلمني/املتعلامت التامرين املالمئة لهم، فيقدم األنشطة 19 و 20 و 23 للمتعرثين الذي يرى أنهم 
مازالوا يف حاجة إىل استكامل بناء مفهوم جداء عدد يف 6 أو يف 7. ويقدم للمتوسطني األنشطة 19 و 21 و 23 قصد الدعم حسب طبيعة 

األخطاء والصعوبات التي رصدها فعليا لديهم وللمتحكمني األنشطة 21 و 22 و 24.

وينظم العمل يف هذه الحصة عىل النحو التايل :
• يقرأ األستاذ/األستاذة تعليمة (أو تعليامت) كل نشاط ويرشحها ثم يطلب من املتعلمني واملتعلامت إنجاز النشاط بشكل فردي.

 النشاط (19) : 
يحسب املتعلم/املتعلمة جداءات لجدويل الرضب يف 6 و 7.

 النشاط (20) : 
يحدد املتعلم/املتعلمة أحد عاميل جداء للرضب يف 6 و 7 مبعرفة نتيجة الجداء والعامل اآلخر.

 النشاطان (21) و (22) : 
يحدد املتعلم/املتعلمة األعداد التي ال ميكن الحصول عليها بالرضب يف 6 و 7، وهي أعداد ال توجد يف كل من جدويل الرضب يف 6 و 7، 

وهام العددان : 23 و 27 بالنسبة للرضب يف 6، والعدد 33 بالنسبة للرضب يف 7.
 النشاطان (23) و (24) : 

يحل املتعلم/املتعلمة مسألة تتطلب حساب الجداء يف 6 أو 7.
بالنسبة للنشاط 24، يستخدم املتعلم/املتعلمة خاصية الرضب يف 7، وذلك بإضافة العدد 7 إىل نتيجة الجداء x 17 7، (أي : 126 = 7 + 119).

 النشاط (25) : 
يحسب املتعلم/املتعلمة جداءات لجدويل الرضب يف 6 و 7.

 النشاطان (26) و (27) : 
يحل املتعلم/املتعلمة مسألة تتطلب إجراء الجمع والطرح وإنجاز جداءات الرضب يف 6 أو 7.

بالنسبة للنشاط 26، فعدد من لهم 9 دراهم هو 6 أصدقاء (1 + 5). فيكون ما لديهم هو : x 9 = 54 6، حيث ميكنهم رشاء الكرة 
التي مثنها 50 درهام. 

أما بالنسبة للنشاط 27، فاألَمر يتطلب معرفة الجداء x 8 = 56 7  ليمكنه استنتاج أن الكرايس 50 كافية لـ 50 فرداً.

 أهداف أنشطة التعلم
يحسب جداءات األعداد يف 6 و 7 ويوظفها.• 
 يحل مسألة تتطلب إنجاز جداءات الرضب يف 6 • 

و 7 وإجراء الجمع والطرح.

الـتـقـويـم (55 دقيقة) الـحـصـة الرابـعـة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : يعاد نفس الحساب الذهني 
الوارد بالحصة 1 إىل أن يحفظ جدول الرضب يف 2 بأكمله.
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األسبوع 21
الوحدة 4تنظيم ومعالجة البيانات (1)16

Organisa on et traitement de données (1)

االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

األعداد وعمليات الجمع والطرح والرضب.• 
حل المسائـل.• 

يحل مسائل بسيطة باستخدام بيانات مأخوذة • 
من جدول.

تنظيم ومعالجة البيانات (2).• 
حل المسائـل.• 

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

فالبيانات من  العلوم وأيضا يف مناحي حياتية كثرية.  الرياضيات ويف مختلف  أساسية يف  البيانات كفاية  تنظيم ومعالجة  يشكل 
أساسيات املعرفة واستنباط االتجاهات وقوانني الظواهر. لذلك فإن مجال تنظيم ومعالجة البيانات قد أدرج منذ السنة األوىل إبتدايئ 

لتنمية كفايات ومهارات املتعلمني/املتعلامت وجعلهم قادرين عىل التعامل مع البيانات.
ومواصلة ملكتسبات السنة األوىل سيتم التطرق إىل البيانات الواردة يف جداول قصد قراءتها وتأويلها واستعاملها لحل مسائل واإلجابة 

عن أسئلة مختلفة.
وتطرح قراءة البيانات الواردة يف الجداول صعوبات مختلفة وتتطلب قدرات التعامل مع الجداول، لذا يجب أن يتم الحرص عىل 

إكساب املتعلم/املتعلمة كيفية قراءة الجداول واستخراج البيانات املفيدة منها إليجاد حل ألسئلة متعلقة بهذه البيانات.

بناء وترييض (55 دقيقة) الـحـصـة األولـى

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعاد نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 1 من الدرس 15 إىل أن 

يحفظ جدول الرضب يف 2 بأكمله.

 أهداف أنشطة التعلم
يقرأ بيانات واردة يف جدول لإلجابة عىل أسئلة.• 
يستعمل ويعالج بيانات واردة يف جدول لإلجابة عىل أسئلة.• 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل يف مجموعات (من فردين إىل 4 أفراد) ثم تصحيح جامعي عىل السبورة وتصحيح فردي.

يقرأ األستاذ/األستاذة نص املسألة ويرشح املطلوب إنجازه. يرتك فرصة للمجموعات إلنجاز املطلوب واإلجابة عن األسئلة املطروحة، عند 
انتهاء املجموعات من العمل، يقدم ممثل كل واحدة منها ما توصلت إليه ويتم التصحيح جامعيا عىل السبورة، حيث يركز األستاذ/األستاذة 

عىل كيفية الحل وعىل األخطاء التي الحظها عند تتبعه لعمل املجموعات، ثم يصحح كل متعلم/متعلمة عىل كراسته.

- بالنسبة للمسألة 1 املطلوب هو تحديد عدد األطفال الذين يفضلون نوعني من الفواكه الواردة يف الجدول، يتطلب الحل قراءة بيانات 
الجدول وإجراءا عمليات جمع األعداد.

تكمن بعض الصعوبة يف هذا الجدول يف كونه يقدم عدد األطفال ثم عدد البنات منهم. وهو ما يتطلب من املتعلمني/املتعلامت قراءة 
متأنية لهذا الجدول ليفهموا أنه مثال لحساب عدد األوالد الذين يفضلون نوعني من الفاكهة يجب أن يطرحوا عدد البنات من عدد األطفال.

(مثال عدد األوالد، الذين يفضلون املوز : 3 = 2 – 5).

- بالنسبة للمسألة 2 التي تتضمن جدوال املطلوب هو حساب عدد علب السكر التي تم بيعها خالل يومني أو خالل األسبوع كامال، وهو 
ما يتطلب من املتعلم/املتعلمة قراءة الجدول ورصد البيانات املفيدة ومعالجتها (إجراء عملية جمع عليها) خالل املسألتني وعند التصحيح 

يحرص األستاذ/األستاذة عىل توضيح كيفية قراءة الجدول واستخراج البيانات ومعالجتها لإلجابة عن األسئلة املطروحة.

جداول، معطيات جغرافية أو سكانية...الوسائل التعليمية
أُالِحُظ ٱلَْجْدَوَل ٱلَّذي 

يُبَيُِّن َعَدَد ٱْألَطْفاِل َوما 
لونَُه ِمْن فَواكَِه. يَُفضِّ

َكْم َعَدُد ٱْألَْوالِد ٱلَّذيَن يُِحبّوَن ٱلَْمْوَز ؟ أ. 
.............................................................................................................................

لَْن ٱلتُّّفاَح َوٱللَّيْموَن ؟ كَْم َعَدُد ٱلْبَناِت ٱللَّواتي يَُفضِّ ب. 
.............................................................................................................................

أَبْـَحــُث
َعَدُد ٱلْبَناِت ِمْنُهْمَعَدُد ٱْألَطْفاِل

52اَلَْمـْوُز

ّفاُح 84اَلتـُّ

95اَللَّيْموُن

كَِّر ِخالَل أُْسبوٍع في ٱلَْجْدَوِل ٱلتّالي : َل تاِجٌر ما باَعُه ِمْن ُعلَِب ٱلسُّ َسجَّ

كَِّر ٱلَّتي باَعها ٱلتّاِجُر ِخالَل يَْوَمِي ٱْإلِثَْنيِْن َوٱلثُّالثاِء. أَْحُسُب َعَدَد ُعلَِب ٱلسُّ أ. 
..............................................................................................................................................................................

كَِّر ٱلَّتي باَعها ٱلتّاِجُر ِخالَل ٱْألُْسبوِع. أَْحُسُب َعَدَد ُعلَِب ٱلسُّ ب. 
..............................................................................................................................................................................

بُْتاَلُْجُمَعُةاَلَْخميُساَْألَْرِبعاُءاَلثُّالثاُءاَْإلِثَْنيُْنأَيّاُم ٱْألُْسبوِع اَْألََحُداَلسَّ
كَِّر 254190513080150َعَدُد ُعلَِب ٱلسُّ

 ِقْسم 
1

 ِقْسم 
2

1512اَْلِفْتياُن

1317اَْلَفَتياُت

َعَدُد ٱْلِفْتياِن في ٱْلِقْسِم 1 ُهَو 15 
ْهِم ٱْألْزَرِق). ِع ٱلسَّ (ِقراَءٌة ِبَتَتبُّ

في ٱْلِقْسِم 2، 17 َفتاٍة (ِقراَءٌة 
ْهِم ٱْألَْسَوِد). ِع ٱلسَّ ِبَتَتبُّ

1

2
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التمرن (55 دقيقة) الـحـصـة الثانـيـة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعاد نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 1 من الدرس 15 

إىل أن يحفظ جدول الرضب يف 2 بأكمله.

التمرن (55 دقيقة) الـحـصـة الثالـثـة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعاد نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 1 من الدرس 15 

إىل أن يحفظ جدول الرضب يف 2 بأكمله.

 أهداف أنشطة التعلم
قراءة البيانات الواردة يف جدول لإلجابة عىل أسئلة.• 
تنظيم بيانات يف جدول مدخلني.• 

 أهداف أنشطة التعلم
قراءة بيانات واردة يف جدول معالجتها لإلجابة عىل أسئلة. • 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل فردي ثم تصحيح جامعي عىل السبورة وتصحيح عىل الكراسة.

بالنسبة لكل من املسألتني، يقرأ األستاذ/األستاذة نصيهام ويرشح املطلوب إنجازه، ثم يرتك وقتا كافيا للبحث.

عند انتهاء جميع املتعلمني/املتعلامت من اإلنجاز يقدمون الحلول املتوصل إليها ثم يتم التصحيح جامعيا عىل السبورة، ويربز األستاذ/
األستاذة خالل هذا التصحيح الصعوبات واألخطاء املالحظة ويتم تصحيحها ثم يصحح كل متعلم/متعلمة عىل كراسته.

- بالنسبة للمسألة 3 يتطلب الحل قراءة بيانات الجدول ورصد املفيد منها لكل سؤال.

- بالنسبة للمسألة 4 يتعلق األمر بتنظيم بيانات مقدمة عىل شكل نص لغوي يف جدول، وتهدف هذه املسألة إىل تحريك مهارة املتعلم/
املتعلمة لتنظيم بيانات مقدمة بشكل لغوي، بعد ذلك تتم اإلجابة عىل األسئلة املطروحة باستثامر الجدول.

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل فردي ثم تصحيح جامعي عىل السبورة وتصحيح عىل الكراسة.

بالنسبة لكل من املسألتني 5 و 6، يقرأ األستاذ/األستاذة نصيهام ويرشح املطلوب إنجازه، ثم يرتك وقتا كافيا للبحث.

عند انتهاء جميع املتعلمني واملتعلامت من اإلنجاز يقدمون الحلول املتوصل إليها ثم يتم التصحيح جامعيا عىل السبورة، ويربز األستاذ/
األستاذة خالل هذا التصحيح الصعوبات واألخطاء املالحظة ويتم تصحيحها ثم يصحح كل متعلم/متعلمة عىل كراسته.

- بالنسبة للمسألة 5 يتطلب الحل قراءة بيانات الجدول ورصد املفيد منها لكل سؤال.

- بالنسبة للمسألة 6 فيتعلق األمر بتنظيم بيانات مقدمة عىل شكل نص لغوي يف جدول ذي مدخلني. وتهدف هذه املسألة إىل تحريك 
مهارة املتعلم/املتعلمة لتنظيم بيانات مقدمة بشكل لغوي يف جدول، بعد ذلك تتم اإلجابة عىل األسئلة املطروحة باستثامر الجدول.

اَلَْخميُساَْألَْرِبعاُءاَلثُّالثاُءاَْإلِثَْنيُْن
03510نـاِديَـُة

71264يوُسُف

3059طـاِرٌق

أُالِحُظ ما تَمَّ تَْوفيرُُه ِمْن َدراِهَم، ثُمَّ أُكِْمُل :  

ً ...... ِدرَْهما َوفََّر يوُسُف يَْوَم ٱلثُّالثاِء :  
...... ِدرَْهماً َوفَّرَْت ناِديَُة يَْوَم اَلَْخميِس :  

...................... لَْم يَُوفِّْر طاِرٌق أَيَّ ِدرَْهٍم يَْوَم : 

راِهِم َجْدَوُل ٱلتَّْوفيِر ِبٱلدَّ
ُن أََتـَمــرَّ

أََتَعرَُّف َعَدَد ٱْألََدواِت، ُثمَّ أَْكُتُبها في ٱْلَجْدَوِل :
ناً َو 4 أَقْالِم ِحبٍْر   12 قَلَماً ُملَوَّ

َو 8 َدفاتَِر َو 6 كُرّاساٍت.
ِألَْحَمَد : 

ناً   5 كُرّاساٍت َو 16 قَلَماً ُملَوَّ
َو 3 َدفاتَِر َو 8 أَقْالِم ِحبٍْر.

لَِزْيَنَب : 

َزيَْنُبأَْحَمُد
....................كُرّاساٌت
....................َدفـاتِـُر

....................أَقْالُم ِحبٍْر
نٌَة ....................أَقْالٌم ُملَوَّ

3

ُ َ
4

 ُيَبيُِّن ٱْلَجْدَوُل َعَدَد ٱلتَّالميِذ وَٱلتِّْلميذاِت
ِبِقْسَمْيِن في َمْدرََسٍة.

....................................................................................... 1 ؟  َكْم َعَدُد ٱْألَْوالِد ِبٱْلِقْسِم   أ. 

....................................................................................... 2 ؟  1 َو   َكْم َعَدُد ٱْلَبناِت ِبٱْلِقْسَمْيِن   ب. 

َعَدُد ٱْلَبناِتَعَدُد ٱْألَْوالِد
1 1812اَْلِقْسُم  

2 1714اَْلِقْسُم  

ْ
5

َتناَوَل َعِليٌّ َوأَبوُه َوْجَبَتْي َدجاٍج َولَْحٍم.
ياِنِه. أَْحُسُب ما َسُيَؤدِّ

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

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

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

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

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

ـعـاَدِة َمـْطـَعـُم ٱلسَّ
اَْألَْثـِمـَنــُة

ً......................َكـْفـَتــٌة 50 ِدرَْهما

ً......................َدجـــاٌج 35 ِدرَْهما

ً......................لَــْحـــٌم 90 ِدرَْهما

ً......................ُكْسُكٌس 65 ِدرَْهما

6
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل فردي ثم تصحيح جامعي عىل السبورة وتصحيح فردي 
عىل الكراسة.

بالنسبة لكل من املسألتني، يقرأ األستاذ/األستاذة نصيهام ويرشح املطلوب 
إنجازه، ثم يرتك وقتا كافيا للبحث.

عند انتهاء جميع املتعلامت واملتعلمني من اإلنجاز يقدمون الحلول املتوصل إليها ثم يتم التصحيح جامعيا عىل السبورة، ويربز األستاذ/
األستاذة خالل هذا التصحيح الصعوبات واألخطاء املالحظة ويتم تصحيحها ثم يصحح كل متعلم/متعلمة عىل كراسته.

يتطلب الحل قراءة بيانات الجدول ورصد املفيد منها لكل سؤال وذلك بإجراء عمليات جمع عىل أعداد واردة  - بالنسبة للمسألة 7 
يف الجدول.

- وبالنسبة للمسألة 8 يتطلب األمر من املتعلم/املتعلمة استخالص معلومات من جدول ذي مدخلني لإلجابة عىل األسئلة املطروحة.

التقويم (55 دقيقة) الـحـصـة الرابـعـة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعاد نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 1 من الدرس 15 إىل أن يحفظ 

جدول الرضب يف 2 بأكمله.

 أهداف أنشطة التعلم
يقرأ بيانات ويعالجها لإلجابة عىل أسئلة.• 
يأول بيانات جدول لإلجابة عىل أسئلة.• 

الدعم (55 دقيقة) الحصة الخـامسة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 20 من الدليل (الصفحة 87).

 أهداف أنشطة التعلم
يقرأ البيانات ويعالجها لإلجابة عن أسئلة.• 
يأول البيانات الواردة بجدول لإلجابة عن أسئلة.• 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل يف مجموعات حسب التفييئ الناتج عن مختلف 
التقوميات السابقة ثم التصحيح جامعيا عىل السبورة ثم فرديا عىل الكراسة.

منوال  عىل  بسيطة  مسألة  يقدم  للمتعرثين  وبالنسبة  للمتوسطني،   10 واملسألة  املتحكمني  ملجموعة   9 املسألة  األستاذ/األستاذة  يقدم 
املسألة التالية :

- هذه مشرتيات كل من سعاد وزينب.
أحسب :

- عدد العلب التي اشرتتها سعاد.
- عدد علب السكر التي اشرتتها زينب.

- عدد العلب التي اشرتتها سعاد وزينب.
يتتبع األستاذ/األستاذة عمل املجوعات ويدون الصعوبات امللحة والتي يجب العمل عىل تصفيتها يف الدروس املوالية ويف أسابيع التقويم 

والدعم والتوليف.

عند انتهاء املجموعات من االنجاز يتم تصحيح جميع األنشطة املقرتحة ويدعو جميع فئات املتعلمني/املتعلامت لتتبع هذا التصحيح ثم 
يتم التصحيح فرديا عىل كراسة املتعلمة واملتعلم.

علب قهوةعلب شايعلب سكر
350سعاد
8127زينب

أَْقَرُأ ٱْلَجْدَوَل، َوُأْكِمُل :
 ...... بََقـرًَة َو ...... بَطّـاٍت

َو ...... َدجاَجاٍت َو ...... أَرانَِب.
 في َمْزرََعِة أَْحَمَد : 

 ...... أَرانَِب َو ...... بََقـرًَة 
َو ...... َدجاَجاٍت َو ...... بَطّاٍت.

 في َمْزرََعِة َزْيَنَب : 

َزيَْنُبأَْحَمُد
65أَرانِـــُب

83َدجاَجاٌت

48بَـطّـــاٌت

1216بَـَقـراٌت

ْوُزاَلتُّّفاُحاَللَّيْموُناَْألَْشجاُرَعدَّ رَشيٌد ٱْألَْشجاَر في ُبستاِن أَبيِه : اَلَْجْوُزاَلـْلـَّ
15284536َعـَدُدها

ما َعَدُد ٱْألَْشجاِر في ٱْلُبستاِن ؟ أ. 
.............................................................................................................................................................................

قاَم ٱْألَُب ِبَسْقِي 86 َشَجرًَة. َكْم َبِقَيْت ِمْن َشَجرٍَة ِبدوِن َسْقٍي ؟ ب. 
.............................................................................................................................................................................

9

ٌ َ َّ َ
10

أُالِحُظ ما تَمَّ َصرْفُُه ِمْن َدراِهَم، ثُمَّ أُكِْمُل :

...... ِدرَْهماً  َصرََف يونُُس يَْوَم ٱْألَْرِبعاِء :  
...... ِدرَْهماً  َصرََف َعلِيٌّ يَْوَم ٱْإلِثَْنيِْن :  

 لَْم تَْصرِْف َزيَْنُب أَيَّ ِدرَْهٍم يَْوَم :  ...................

اَلَْخميُساَْألَْرِبعاُءاَلثُّالثاُءاَْإلِثَْنيُْن
03710َزيَْنُب

158120يونُُس

9063َعـلِـيٌّ

راِهِم َجْدَوُل ٱلَْمْصروِف ِبٱلدَّ ُ
8

ٍة : ُيَبيُِّن ٱْلَجْدَوُل َعَدَد ُزّواِر ِخزاَنٍة عامَّ

اَْألَطْفاُلاَلنِّساُءاَلرِّجاُل
101216اَْإلِثَْنـيُْن

1583اَلثُّالثـاُء

7108اَْألَْرِبعاُء

ما َعَدُد ُزّواِر ٱْلِخزاَنِة َيْوَم ٱلثُّالثاِء ؟ أ. 
.............................................................................................................................................................................

ما َعَدُد ٱْألَْطفاِل ٱلَّذيَن زاروا ٱْلِخزاَنَة ِخالَل ٱْألَّياِم ٱلثَّالَثِة ؟ ب. 
.............................................................................................................................................................................

ما ُهَو ٱْلَيْوُم ٱلَّذي َعرََف أََقلَّ َعَدٍد ِمْن ُزّواِر ٱْلِخزاَنِة ؟ ج. 
.............................................................................................................................................................................

ْ
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الوحدة 4الشبكة الفردية لتقويم التعلامت (4)األسبوع 21

Grille individuelle de l’évalua on des appren ssages (4)

الــدروس :

الــدرس 13 : الــضـرب فـي 3، 4.• 
الــدرس 14 : الـتـنـقـل عـلـى الـشـبـكـة• 
الــدرس 15 : الــضـرب فـي 6 و 7.• 
الــدرس 16 : تـنـظـيـم ومـعـالـجـة الـبـيـانـات (1)• 

نـتـائـج الـتـقـويـم
يـجـب أن يـكـون الـمـتـعـلـم/الـمـتـعـلـمـة قـادرا علـى : الـمكونـات

– + + +
ينشئ جدولـي الضرب في 3 و 4.

األعـداد والـعـمـلـيـات

يتعرف قاعدة الضرب في 10 والعشرات.

ينشئ جدول الضرب في 3، 4، 6، 7.

يتعرف خاصيات الضرب في 3، 4، 6، 7.

يحسب جداءات األعداد في 3 و 4 ويوظفها.

يحسب جداءات األعداد في 6 و 7 ويوظفها.

يتعرف الشبكة التربيعية.

ينتقل على الشبكة التربيعية باعتماد المسار، القن.الـهـنـدسـة

يتعرف الخانة، العقدة والمعلمة.

هذا المجال غير وارد في هذه الوحدة الـقــيــاس

يحل مسائل بسيطة باستخدام بيانات مأخوذة من الجدول.
تـنـظـيـم ومـعـالـجـة 

الـبـيـانـات

–  غري مكتسب. +  يف طريق االكتساب.  + +  مكتسب. 
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التقويم (55 دقيقة) الـحصـة األولـى

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
- يكتب األستاذ/األستاذة عىل السبورة وبخط كبري عددا (بني 11 و 18) 
البطاقات  أحد  املكتوب عىل  العدد  منه  « لنطرح  ويقول :  ليكن 13 

(وليكن 9) ». يجيب املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 4.
- تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل فردي وتصحيح جامعي عىل السبورة.

إن أنشطة هذه الحصة هي جزء من سريورة التعلم من جهة وتقوميا تكوينيا من جهة أخرى يفيد يف التهييئ املناسب للمراحل املوالية 
ويتطلب حل هذه األنشطة تطبيقا مبارشا للمعرفة الجديدة، مام يستلزم توفر حد مقبول من هذه املعرفة، وأن ما يقوم به املتعلم/املتعلمة 

هو ملعرفة درجة ما اكتسبه ومقدار االستفادة مام تعلمه، وكذا رصد األستاذ/األستاذة للصعوبات واألخطاء املرتكبة. 
ينظم العمل يف هذه الحصة عىل النحو التايل :

- يقرأ األستاذ/األستاذة تعليمة (أو تعليامت) كل نشاط ويرشحها ثم يطلب من املتعلمني/املتعلامت إنجاز النشاط بشكل فردي ؛
- بعد انتهاء املتعلمني/املتعلامت من كل نشاط يتم استثامر الحلول املتوصل إليها ومناقشتها جامعيا ليتمكنوا من معرفة أخطائهم وتصحيحها.

- تخصص مدة زمنية كافية إلنجاز كل نشاط.

 تدبيـر حصـص أسبـوع تـقويـم  التعـلمـات  ودعـمـها  وتـوليـفـها ( 4)

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

يعالج أسبوع تقويم التعلامت ودعمها وتوليفها (4) املفاهيم الرياضياتية التي سبق التطرق إليها يف الدروس السابقة ويتعلق األمر 
باملفاهيم األساسية التالية : 

- جداءات األعداد يف 3، 4، 6، 7.
- معلمة الخانة.

- معلمة العقدة.
- رسم مسار عىل شبكة تربيعية مبعرفة قنه أو العكس.

- حل مسائل باستعامل بيانات واردة يف جدول.
وتجدر اإلشارة إىل بعض الصعوبات واألخطاء التي قد يصادفها املتعلم/املتعلمة مثال :

- الخلط بني مفهومي الخانة والعقدة.
- استخدام القن لرسم مسار أو كتابة قن ملسار مرسوم.

- عدم تذكر املتعلم/املتعلمة لبعض جداءات الرضب يف 3، 4، 6، 7.
- صعوبة أو أخطاء استخالص املعطيات من جدول أو العكس.

األهـــدافالـدروس الـمـعـنـيـة 

الدرس 13 : الرضب يف 3، 4.• 
الدرس 14 : التنقل عىل الشبكة• 
الدرس 15 : الرضب يف 6 و 7• 
الدرس 16 : تنظيم ومعالجة البيانات (1)• 

ينتقل على الشبكة التربيعية باعتماد المسار والقن والخانة والعقدة والمعلمة.• 
يعرض بيانات في جدول.• 
يحل مسائل بسيطة باستخدام بيانات مأخوذة من جدول.• 
يحسب جداء الضرب في 3، 4، 6، 7 ويوظفها.• 

1  أَْحُسُب :
  2

أُكِْمُل :

ن قاَعٌة لِلَْعْرِض ٱلَْمْسَرِحيِّ 3  تَتََكوَّ
. ِمْن 25 َصّفاً. ِبُكلِّ َصفٍّ 10 كَراِسيَّ

حيِح : ُن ِبطاقََة ٱلَْجواِب ٱلصَّ أُلَوِّ

. فُْت َعلى ٱلَحلِّ  أَْشَرُح كَيَْف تََعرَّ

ََأَ
َتْقويُم ٱلتََّعلُّماِت

10 x 6 = ........   9 x 6 = ........    0 x 6 = ........
 9 x 4 = ........   7 x 3 = ........    6 x 0 = ........
 8 x 3 = ........   5 x 4 = ........    1 x 7 = ........
 5 x 7 = ........   10 x 7 = ........   7 x 1 = ........

x 7 6

4 ......... .........

x 10 6

7 ......... .........

x 10 9

6 ......... .........

x 8 9

3 ......... .........

25 + 10 25 x 10 25 – 10

4  َمْعلََمُة ٱلْخانَِة :
 ٱلَْحْمراَء ِهَي
ْرقاَء ِهَي  ٱلْزَّ

 ٱلَْخْضراَء ِهَي
 ٱلُْمظَلَّلَِة ِهَي

..........

..........

..........

..........

5
4
3

2

1
a b c d e f

الوحدة 4تقويم التعلامت ودعمها وتوليفها (4)األسبوع 22

Evalua on, sou en et synthèse des appren ssages (3)
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 النشاط (1) : يحسب املتعلم/املتعلمة جداءات الرضب يف 0، 1، 2، 3، 4، 5، 10، بعض هذه الجداءات يستخدم فيها خاصيات الرضب 
مثل : x 6 = 0 0 أو x 6 = 60 10 أو x 1 = 7 7، ويف البعض اآلخر يتذكر هذه الجداءات أو يستخدم الجمع املتكرر والتبادلية مثل :

.3 x 8 = 8 x 3 = 8 + 8 + 8 = 24 

وتكمن الصعوبات يف عدم قدرة املتعلم/املتعلمة عىل استخدام الجداول الجزئية للرضب أوعدم تذكره لبعض هذه الجداءات فيلجأ إىل 
الجمع املتكرر إليجاد نتيجة الجداء مام يجعل إنجازه يتسم بالبطء.

 النشاط (2) : ميأل املتعلم/املتعلمة 4 جداول جزئية للرضب ويختار الطريقة املناسبة سواء بتذكر الجداءات أو جدول الرضب أو باستخدام 
خاصيات الرضب.

 25 x 10 النشاط (3) : يحل املتعلم/املتعلمة مسألة ذات بنية رضبية تتطلب تحديد العملية املناسبة وذلك باختياره لبطاقة الجواب : أي
من بني البطاقات الثالث املعروضة عليه.

يستعمل يف حساب الجداء x 10 25 خاصية الرضب يف 10 (إضافة صفر عن ميني العدد 25).

أما الجداء : x 12 5 فإن األمر أكرث صعوبة كون العدد املرضوب فيه ال يوجد يف جدول الرضب وكذلك مل يدرس تقنية الرضب بعد فيلجأ 
إىل طرق خاصة سبق أن مترس عليها منها :

- استخدام الشبكة الرتبيعية (x 12 5) وتجزيئها إىل شبكتني (x 10 5 و x 2 5) وحساب املجموع : 60 = 50 + 10
- استخدام الجمع املتكرر وهو حساب أكرث كلفة مام سبق.

 d 2 b واملظللة  1 f والخرضاء  3 c والزرقاء  5 النشاط (4) : يحدد املتعلم/املتعلمة معلمة الخانات امللونة : الحمراء هي 

دعم وتثبيت (55 دقيقة) الـحـصـة الثانية

 الحساب الذهني (5 دقائق) : يقول األستاذ/األستاذة «سنستعمل 
4 فقط ونطرح كال منها تباعا من   3  2  1  0 البطاقات 
 : مثال  صفرا.»  ستكون  النهائية  والنتيجة  متتالية)  (بطريقة   10
1 بهذا الرتتيب نحصل عىل 6 ثم   3  0  2  4 باستعامل 

4 ثم 4 ثم 1 ثم 0.

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل مبجموعات (حسب التفييئ الناتج عن التقويم املنجز يف الحصة األوىل)

عىل ضوء التفييئ الذي قام به األستاذ/األستاذة للمتعلمني/املتعلامت وحسب ما تبني له خالل التقويم، حيث غالبا ما ينتج عن التفييئ 
3 مجموعات (املتعرثون، املتوسطون، املتحكمون) حيث يقدم لكل مجموعة ما يناسبها من األنشطة، مثال : النشاطان 5 و 7 للمتعرثين 
وللمتوسطني، النشاطان 5 و 6 للمتحكمني وهذا التوزيع لألنشطة رهني مبعرفة األستاذ/األستاذة لنوع أخطاء املتعلمني/املتعلامت ودرجة 

الصعوبات لديهم، حيث من املفرتض معالجتها خالل الحصة الخامسة (دعم مركز وإغناء).

 النشاط (5) : كتابة قن املسار قد تكون برسم السهام واحداً بعد اآلخر (12 سهام) :

�ii����i�ii�

 أو بكيفية مخترصة :

�2i�2��i�2i�

لذا ميكن لألستاذ/لألستاذة إعادة كتابة القن بالشكل السهل (أي بدون اختصار) إذا دعت الرضورة والحاجة إىل ذلك مع األخذ بعني االعتبار 
لألخطاء املرتبطة باتجاهات السهام (ميني، يسار، أعىل، أسفل).

 النشاط (6) : يحل املتعلم/املتعلمة مسألة ذات بنية رضبية تستثمر فيها شبكة تم تغطية جزء منها واملطلوب تحديد العدد اإلجاميل 
.10 x 7 7 أو x 10 لخانات الشبكة واملمثل بالجداء

 النشاط (7) : يقوم املتعلم/املتعلمة بتذكر جداءات الرضب 2، 3، 4، 5، 10 وقد يلجأ إىل الجمع املتكرر أو استعامل خاصية الرضب :
6 + (6 x 2) = (x 3 6) أو باللجوء إىل جدول الرضب أو باستخدام الشبكة الرتبيعية.

بعد انتهاء املجموعات من اإلنجاز يتم التصحيح جامعيا عىل السبورة ثم فرديا عىل الكراسة.

َدْعُم َوَتْثبيُت ٱلتََّعلُّماِت
6  أَْخَفْت َزيَْنُب ُجْزءاً ِمْن َشبََكٍة ُمْستَطيلَِة 5  أُالِحُظ ٱلَْمساَر ٱْألَْخَضَر، ثُمَّ أَكْتُُب قَنَُّه :

بََكِة. ْكِل. أَْحُسُب ٱلَْعَدَد ٱلُْكلِّيَّ لَِخانَاِت ٱلشَّ ٱلشَّ

اَلَْمْصَنُع

....... = x 1 73  أَْحُسُب :
4 x 7 = .......

10 x 4 = .......
7 x 10 = .......

7 x 5 = .......
8 x 4 = .......

6 x 6 = .......
4 x 7 = .......

9 x 7 = .......
8 x 6 = .......

;

;

;

;

;

;

;

;
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل فردي وتصحيح جامعي عىل السبورة وتصحيح فردي عىل الكراسة.

من خالل أنشطة تقويم أثر الدعم هاته سيتعرف األستاذ/األستاذة على مدى تمكن فئات المتعلمين/المتعلمات من المفاهيم المقترحة 
ودرجة تثبيتها وكذا الصعوبات والتعثرات واألخطاء ألجل معالجتها في الحصة الموالية (دعم مركز وإغناء).

 النشاط (10) : يحسب املتعلم/املتعلمة يف بداية هذا النشاط جداءات بسيطة يف شقها األول يستخدم فيها خاصيات الرضب يف 0، 1، 10 
أو يبحث عن أحد عاميل الجداء أو كليهام (x .... = 49 ....) مبعرفة نتيجة الجداء.

ويف شقها الثاين يشطب املتعلم/املتعلمة املتساويات الخطأ، والتي متثل جداء عددين، ويتعلق األمر بـ 3 جداءات هي :

 6 × 7 ، 6 × 4 ، 11 × 10 فقط الجداء 7 × 3 : نتيجته صحيحة.

 النشاط (11) : يحدد املتعلم/املتعلمة معلمة العقد امللونة وهي :

2e  السوداء  2c  الخرضاء  4d  الزرقاء  3b الحمراء 

تناقش النتائج وطرق الحل ليتم التصحيح بشكل جامعي ثم فردي عىل الكراسة.

يتتبع األستاذ/األستاذة عمل كل متعلم ومتعلمة بالتوجيه ويساعد من هم يف حاجة إىل ذلك مع تدوين الصعوبات واألخطاء ليتمكن من 
تصفيتها من خالل الحصة املوالية (دعم مركز وإغناء).

دعم وتثبيت (55 دقيقة) الـحـصـة الثالثة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : يكتب األستاذ/األستاذة 2 عىل 
السبورة ويقول : «لنرضب 2 كل مرة يف العدد عىل البطاقة».

يسحب األستاذ/األستاذة ببطء بطاقاته بدءا من 0 ويف ترتيب 
تزايدي، ويف كل مرة يخرج بطاقته يضيف املتعلم/املتعلمة 2 إىل 

نتيجة الرضب ليحصل عىل النتيجة املوالية : 0 ثم 2 ثم 4 ثم 6 
ثم ... 20.

ويعرب املتعلم/املتعلمة تزامنا مع كل نتيجة بالقول مثال : « 2 
مرضوبة يف 9 تساوي 18 ».

تقويم أثر الدعم (55 دقيقة) الـحـصـة الرابعة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعاد نفس الحساب الذهني الوارد بالحصة 3 إىل أن يحفظ جدول 

الرضب يف 2 بأكمله.

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل مبجموعات (حسب التفييئ الناتج عن التقويم)

 7 النشاط  وللمتوسطني  للمتعرثين   8 النشاط  يقدم  حيث  املجموعات  بنفس  الثانية  الحصة  منط  نفس  عىل  األستاذ/األستاذة  يواصل 
املتحكمني.

 النشاط (8) : يحسب املتعلم/املتعلمة جداءات الرضب 0، 1، 2، 3، 4، 5، 10 

بحيث يتذكر بعضها ويستخدم خاصيات الرضب يف البعض اآلخر (الرضب يف 0، 1، 10) بينام يلجأ يف جداءات أخرى إىل الجمع املتكرر 
واستعامل التبادلية. (مثال : x 4 = 9 + 9 + 9 + 9 = 36 9) أو باستخدام الشبكة الرتبيعية، ومن بني الصعوبات املحتملة التي قد تعيق 

إنجازاتهم قدرتهم عىل تحديد الخانة بجدول الرضب.

بعد انتهاء املجموعات من إنجازاتها يتم التصحيح جامعيا عىل السبورة ثم فرديا عىل الكراسة.

 النشاط (9) : مسألة ذات بنية رضبية.

ْعِم َتْقويُم أََثِر ٱلدَّ
10  أُكِْمُل :

7 x 7 = ..........    6 x 9 = ..........
3 x 6 = .......... 10 x 7 = ..........
....... x ....... = 49   7 x ....... = 28

3 x 7 = 21 ; 4 x 6 = 28  ;  

6 x 7 = 36 ; 10 x 11 = 100

ُحها :  أَْشطُُب ٱلُْمتَساِوياِت ٱلَْخطَـأَ َوأَُصحِّ

11  َمْعلََمُة ٱلُْعْقَدِة :
 ٱلَْحْمراَء ِهَي
ْرقاَء ِهَي  ٱلْزَّ

 ٱلَْخْضراَء ِهَي
ْوداَء ِهَي  ٱلْسَّ

..........

..........

..........

..........
edcba

4

3

2

1

9  تُباُع ٱلُْكؤوُس في ُعلٍَب، ِبُكلِّ ُعلْبٍَة8  أَْمألُ ٱلَْجْدَولَيِْن :
12 كَأْساً، أَْحُسُب َعَدَد ٱلُكؤوِس في :

4 ُعلٍَب : .....................................................
10 ُعلٍَب : ..................................................

x 2 4 8

6

7

10

x 3 6 9

3

4

10
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دعم مركز وإغناء (55 دقيقة) الـحـصـة الخامسة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 21 من الدليل 

(الصفحة 88).

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل فردي وتصحيح جامعي عىل السبورة 
وتصحيح فردي عىل الكراسة.

تتم يف هذه الحصة معالجة مختلف األخطاء والصعوبات املرصودة لدى املتعلمني/املتعلامت الذين مل متكن حصتا الدعم والتثبيت من 
تجاوزها ويتم العمل معهم بشكل فردي حسب صعوبات كل واحد منهم. ويتعلق األمر هنا بدعم مركز وذلك بالرتكيز عىل كل متعلم/

متعلمة عىل حدة (تفريد املعالجة) والرتكيز عىل الصعوبات واألخطاء املرتبطة يف غالب األحيان بعوائق ابستيمولوجية.

النشاطان (13)  وبالنسبة لفئة املتوسطني واملتحكمني تشكل هذه الحصة فرصة لتعزيز مكتسباتهم ولهذا الغرض ميكن أن نقدم لهم 
و (15) وللمتعرثين النشاطان (12) و (14) من أجل معالجة الصعوبات املحتملة املرتبطة بالرضب وخاصياته.

ولإلشارة ميكن لألستاذ/لألستاذة أن يقرتح أنشطة تخص مفهوم الخانة والعقدة وكذلك أنشطة تخص قراءة بيانات جدول إذا الحظ أن 
بعض املتعلمني/املتعلامت لديهم صعوبات يف إدراك هذه املفاهيم أو توظيفها.

 النشاط (12) : يحل املتعلم/املتعلمة مسألة ذات بنية رضبية وتتطلب كتابة الجداء 6 × 8 وحسابه.

 النشاط (13) : ميأل املتعلمون/املتعلامت جدوال جزئيا للرضب وهي فرصة للتحقق من مدى متكنهم من جداءات جدول الرضب.

 النشاط (14) : ينجز املتعلم/املتعلمة جداءات تتعلق ببعض خاصيات الرضب (الرضب يف 0، يف 10، توزيعية الرضب بالنسبة للجمع : 
.(3 × 5 = 3 × 4 + 3

 النشاط (15) : ينظم املتعلم/املتعلمة نقط تالميذ القسم الثاين الواردة بكيفية غري منظمة ويسجلها يف الجدول ليحصل عىل ما ييل :

56789النقطة

56445عدد التالميذ

ويكون عدد تالميذ هذا القسم هو :  24 = 5 + 6 + 4 + 4 + 5

ٌز َوإِْغناٌء َدْعٌم ُمرَكَّ
نٍَة، 12  اِْشتَرى َعزّوٌز 6 ُعلََب أَقْالٍم ُملَوَّ

ِبُكلِّ ُعلْبٍَة 8 أَقْالٍم. أَْحُسُب َعَدَد ٱْألَقْالِم.
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

ُأْنِجُز : 14  أ. 

أُالِحُظ َوأُكِْمُل : ب. 

13  أُكِْمُل َمْلَء 
ْرِب : َجْدَوِل ٱلضَّ

15  أ. َحَصَل تَالميُذ ِقْسِم ٱلثّاني في َمْدرََسِتُكْم َعلى ٱلنَُّقِط 
ياِضياِت : ٱلتّالِيَِة في ٱلرِّ

أُنَظُِّم َهِذِه ٱلنَُّقَط في ٱلَْجْدَوِل ٱلتّالي :

ب. ما َعَدُد تَالميِذ َهذا ٱلِْقْسِم ؟ ......................................

10 x 0 = .......  8 x 7 = .......
6 x 10 = .......  0 x 6 = .......

4 x 7 = 4 x 6 + ..........
3 x 9 = 3 x 8 + ..........
7 x 7 = 7 x 6 + ..........

x 0 1 2 3 4

7

3

4

1

6

56789اَلنُّْقطَـُة

.............................................َعَدُد ٱلتَّالميِذ

7 ; 9 ; 6 ; 6 ; 8 ; 9 ; 5 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 9 ; 8

8 ; 7 ; 5 ; 5 ; 6 ; 6 ; 6 ; 9 ; 7 ; 5 ; 9
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الـوحـدة الـخـامـسـة

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

يتم الرتكيز يف هذه الوحدة عىل املفاهيم التالية :
- استظهار جداءات جدول الرضب يف 8، 9.

- التقنية االعتيادية للرضب.
- المجسمات.

- الزمن : قراءة الساعة.
.(l , c�) قياس السعة -

املتعلمني  أسئلة  فيها  يتلقى  جامعية  وبكيفية  السبورة  عىل  معالجتها  ويتم  بعضها  أو  املفاهيم  هذه  األستاذ/األستاذة  يقدم 
الوقوع  وتفادي  الصعبوبات  مختلف  تدليل  عىل  املساعدة  والتوضيحات  الرشوح  تقديم  له  يسمح  مام  واستفساراتهم،  واملتعلامت 

يف الخطأ.

األهـــدافالــدروس

الـدرس 17 : الــضـرب فـي 8، 9• 
الـدرس 18 : الـزمـن (1) : قـراءة الـسـاعـة• 
الـدرس 19 : الـتـقـنـيـة االعـتـيـاديـة للـضـرب (1)• 
الـدرس 20 : الـتــرصـيــف• 
 •(l , c�) الـدرس 21 : قـيـاس الـسـعـة
الـدرس 22 : الـمـجـسـمـات• 
الـدرس 23 : الـتـقـنـيـة االعـتـيـاديـة للـضـرب (2)• 
الـدرس 24 : إنـشـاء أشـكـال هـنـدسـيـة (2)• 

يتعرف خاصية الضرب في 8، 9 ويوظفها.• 
يتعرف وينشر المكعب ومتوازي المستطيالت واألسطوانة.• 
يقرأ الساعة بالدقائق (15، 30، 45).• 
 •.(l , c�) يتعرف بعض وحدات السعة
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األسبوع 23
الوحدة 5الـضـرب فـي 8، 179

Mul plica on par 8, 9

االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

عملية الضرب كجمع متكرر.• 
حساب جداء عددين باستعمال الجمع المتكرر.• 
الضرب في 2، 3، 4، 5، 6، 7، 10.• 

يتعرف خاصية الضرب في 8 و 9.• 
 يحسب جداءات األعداد 8 و 9 ويوظفها • 

التقنية االعتيادية للضرب • 
حل المسائل.• 

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

تم يف السابق تعرف الرضب كجمع متكرر، إضافة إىل خاصية التبادلية التي تسهل حساب بعض الجداءات، كام متت دراسة الرضب يف 
2، 3، 4، 5، 6، 7، 10 وتوظيفه من أجل مواصلة بناء جدول الرضب (جدول فيتاغورس) سيتم دراسة الرضب يف 8 و 9 استعدادا لدراسة 

التقنية االعتيادية للرضب.

إن الهدف األسايس من هذا الدرس هو متكني املتعلم/املتعلمة من حفظ بعض األصناف من الجداءات الستخدامها كمعارف جاهزة 
يستحرضها متى تطلب األمر ذلك، خاصة يف إنجاز عمليات الرضب بالتقنية االعتيادية وكذلك عند حل مختلف املسائل. 

ومن أجل بناء خاصية الرضب يف 8 و 9 سيتم اعتامد مقاربة أساسها عملية الرضب كجمع متكرر وكذلك خاصية حساب الجداء الذي 
8 x 6 = 8 x 5 + 8

= 40 + 8 = 48
ييل مبارشة جداءا معلوما، مثال : لحساب x 6 8 نضيف 8 إىل الجداء x 5 8 أي أن : 

بناء وترييض (55 دقيقة) الـحـصـة األولـى

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
الحساب الذهني نفسه الوارد بالحصة 1 من الدرس 15 

إىل أن يحفظ جدول الرضب يف 2 بأكمله.

شبكات تربيعية، أقالم ملونة، مقص، قلم الرصاص.الوسائل التعليمية

 أهداف أنشطة التعلم
يحسب جداء العددين 8 و 9 يف سياق حل مسألة.• 
ميثل رضب عدد يف 8 أو يف 9 بواسطة مستطيل عىل • 

شبكة تربيعية.
يحل مسألة ذات بنية رضبية تستدعي حساب جداء • 

الرضب يف 8 أو يف 9.
يرسم مربعا ومستطيال عدد تربيعاتهام معطى عىل • 

شكل جداء يف 8 أو يف 9.

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل يف مجموعات (بفردين) والتصحيح جامعيا. 

(رزمة)،  الصعبة  املفردات  ويرشح  نصها  قراءة  املتعلمني/املتعلامت  أحد  من  ويطلب  الوضعية-املسألة(1)  األستاذ/األستاذة  يقدم   -
يرتك وقتا كافيا للمجموعات لإلنجاز. يتتبع األستاذ/األستاذة إنجاز كل مجموعة ويدون صعوباتهم وأخطائهم، ويساعد املجموعات التي 

تتعرث يف البحث.

أَكْـَتـِشـُف
1  باَع صاِحُب َمْكتَبٍَة 9 ُرزٍَم ِمَن 

فاتِِر، في كُلِّ ُرزَْمٍة 8 َدفاتَِر. أَْحُسُب  ٱلدَّ
فاتِِر ٱلَّتي باَعها صاِحُب ٱلَْمْكتَبَِة. َعَدَد ٱلدَّ

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

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

2  أَرُْسُم َعلى ٱلتَّْربيعاِت ُمَربَّعاً 
َعَدُد تَْربيعاتِِه x 8 8 َوُمْستَطيالً 

: 9 x 2 َعَدُد تَْربيعاتِِه
َعَشراٌتَوَحداٌت

54=5x9
 – 1 + 1
45=6x9
 – 1 + 1
36=7x9

5 x 9 = 5 x 10 – 5
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عند انتهاء املجموعات من االشتغال، يعرض كل ممثل عنها ما توصلت إليه مجموعته، ثم تتم مناقشة مختلف الحلول املقرتحة، ويتم 
 8 x 9 تصحيح األخطاء املرصودة، ويستخرج األستاذ/األستاذة املعرفة التي تم بناؤها : إليجاد عدد الدفاتر يف الرزم التسع نحسب الجداء

8 x 9 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8  وهو جمع متكرر

الدفاتر،  عدد  لحساب   9 x 8 بدل   9 + 8 الجمع  استعامل  وقعوا يف خطأ  قد  املتعلمني/املتعلامت  بعض  أن  األستاذ/األستاذة  يربز  كام 
ويدعوهم إىل متثيل الرزم ليك يقتنعوا بخطئهم.

 2 x 9 تربيعاته  x 8 8 ومستطيل عدد  تربيعاته  املتعلمني واملتعلامت هو رسم مربع عدد  املطلوب من   ،2 املسألة  للوضعية  بالنسبة 
والهدف من هذا النشاط هو متثيل جداء باستخدام شبكة تربيعية وهو ما يعطيه داللة.

يرتك األستاذ/األستاذة وقتا كافيا للبحث عن الشكلني املطلوبني، سريسم املتعلمون/املتعلامت املربع واملستطيل يف وضعيات مختلفة عىل 
الشبكة الرتبيعية، وعند عرض النتائج، تتم مناقشة كل الحلول املقرتحة، ويتم إبراز أنه رغم الوضعيات املختلفة فإن عدد الرتبيعات ال يتغري، 

فبالنسبة للمربع فهو 64 تربيعة، وبالنسبة للمستطيل فهو 18 تربيعة.

وبعد االنتهاء من أنشطة البناء والرتييض، يتم املرور إىل أنشطة التمرن (3 و 4 و 5).

ينجز املتعلم/املتعلمة التامرين الواحد تلو اآلخر، وبعد انتهاء الجميع من حل كل مترين، يتم التصحيح جامعيا ثم عىل الكراسة.

تصحيحها خالل  ويتم  املرصودة  واألخطاء  الصعوبات  ويدون  املتعلمني/املتعلامت  األستاذ/األستاذة عمل  يتتبع  التامرين،  إنجاز  وخالل 
التصحيح الجامعي. 

ومن الصعوبات واألخطاء املحتملة :

- صعوبة املرور من الكتابة الجمعية (جمع متكرر) 
إىل الكتابة الرضبية.

أو مستطيل  تربيعات مربع  - صعوبة كتابة عدد 
عىل شكل جداء.

- خطأ يف كتابة جداء عىل شكل جمع متكرر مثل : 
 8 x 3 = 3 + 3 + 3

 8 x 0 = 8 ; 8 x 1 = 1 : الخطآن الشائعان

- صعوبة تعرف الوضعيات الرضبية

- خطأ استعامل الجمع بدل الرضب (مثال 8 علب 
تحتوي كل واحدة عىل 4 أقالم فيكون عدد األقالم : 

 8 x 4 4 + 8 بدل

يف نهاية هذه الحصة األوىل، يقوم األستاذ/األستاذة بإبراز ما ينبغي عىل املتعلمني/املتعلامت تذكره بالنسبة لهذا الدرس.

حيث يقرأ املتعلم/املتعلمة بشكل فردي فقرة « أتذكر » بالكراسة.

التقويم والدعم واإلغناء (55 دقيقة). الـحـصـة الثانية 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعاد الحساب الذهني نفسه الوارد بالحصة 1 من 
الدرس 15 إىل أن يحفظ جدول الرضب يف 2 بأكمله.

 أهداف أنشطة التعلم
يحسب جداء العددين يف 8 أو يف 9. • 
يحدد أعدادا ال ميكن الحصول عليها بجداء يف 8.• 
يحدد أعدادا ال ميكن الحصول عليها بجداء يف 9.• 
يحل مسائل ذات بنية رضبية تستدعي حساب • 

جداء يف 8 أو يف 9.

4  أُكِْمُل َمْلَء ٱلَْجْدَوِل :

3  أَْحُسُب :

109876543210x

.....72.....56.....40...............8.....8

.....8172.....544536.....18.....09

8 x 9 = .....  ;  8 x 8 = .....  ;  8 x 7 = .....  ;  8 x 6 = .....  ;  8 x 5 = .....
9 x 9 = .....  ;  9 x 8 = .....  ;  9 x 7 = .....  ;  9 x 6 = .....  ;  9 x 5 = .....

5  أَْحَضَر 8 تَالميَذ 5 ِقطَعِ شوكوالطٍَة لُِكلِّ واِحٍد، 
َوأَْحَضَر 9 تَالميَذ آَخروَن 4 ِقطَعِ شوكوالطٍَة لُِكلِّ واِحٍد. 

كَْم أَْحَضَر َهؤُالِء ٱلتَّالميُذ ِمْن ِقطَعِ شوكوالطٍَة ؟

لِِحساِب x 3 8 أُضيُف 8 أَتَذّكُر
.8 x 2 إِلى ٱلُْجداِء
 16 + 8 = 24  

لِِحساِب x 6 9 أَْحُسُب َهَكذا : 
x 6 = 60 10 ثُمَّ أَطَْرُح 6 ِمْن 60

 60 – 6 = 54  

ُن أََتـَمـرَّ

ُن ِبٱللَّْوِن َنْفِسِه ٱلّساعاِت ٱلَّتي ِبها  3  ُألَوِّ
َنْفُس ٱلتَّْوقيِت :

5  أَْشُطُب ٱلتَّْوقيَت ٱْلَخَطـأَ :

4  أَْكُتُب ٱلّساَعَة ِبٱْلُحروِف وَٱْألَرْقاِم :

حيَح : ُن ِبٱْألَْخَضِر ٱْلَجواَب ٱلصَّ 6  ُألَوِّ

12 1
2
3
4

567
8
9
10
11

......................... َو .........................

اَلتّاِسَعُة إِالّ ُربُعاًاَلثّالِثَُة َوٱلنِّْصُف بُُع اَلّساِدَسُة َوٱلنِّْصُفاَلْخاِمَسُة َوٱلرُّ

اَلثّاِمَنُة َو 45 َدقيَقًةاَلثّالِثَُة َو 30 َدقيَقًة

اَلّساِبَعُة َو 45 َدقيَقًة

اَلّساِدَسُة َو 30 َدقيَقًةاَلْخاِمَسُة َو 15 َدقيَقًة

اَلثّالِثَُة َو 6 َدقائَِقاَلْخاِمَسُة إِالّ ُربُعاًاَلرّاِبَعُة َوٱلنِّْصُف

06 : 30 08 : 45

ْ َّ ُ َ ُ
ُم تََعلُّماتي ُم َوأَُدعِّ أَُقوِّ
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : إنجاز فردي وتصحيح جامعي عىل السبورة ثم تصحيح فردي عىل الكراسة.

ترتبط أنشطة هذه الحصة بشكل مبارش مبوضوع الدرس، وتبقى امليزة األساسية ألنشطتها هي التنوع، مراعاة للفروق الفردية، سواء عىل 
مستوى كيفية التعلم أو عىل مستوى إيقاعه، إذ تسمح األنشطة املقرتحة مبامرسة فارقية متكن املتعلمني واملتعلامت الذين لهم صعوبات من 
مامرسة رياضياتية توافق قدراتهم وتساعدهم عىل تنميتها، بتشجيع ودعم معريف من طرف األستاذ/األستاذة كام تتضمن أنشطة هذه الحصة 

مجال استخدام املتعلمني واملتعلامت للمفاهيم واملعارف واملهارات التي سبق لهم اكتسابها.

وتبقى لألستاذ/لألستاذة الصالحية في كيفية تدبير أنشطة هذه الحصة، حتى يستجيب هذا التدبير للحالة المعرفية التي يكون عليها 
املتعلمون/املتعلامت. ومهام كانت الطريقة التي يختارها األستاذ/األستاذة فإن الهدف األساس من هذه الحصة هو متكني املتعلمني واملتعلامت 

من اكتساب وتوظيف ما تم السعي إليه.

بالنسبة للتمرين (6) : يحسب املتعلم/املتعلمة الجداءات املطلوبة، وقد يلجأ لذلك بالجمع املتكرر، أو حساب الجداء املوايل انطالقا من 
8 x 5 = 32 + 8 = 40  8 و x 6 = 8 x 5 + 8 = 48 : 8 إذن x 4 = 32 : الجداء الذي قبله وذلك بالتدريج مثال

بالنسبة للتمرين (7) : ميكن للمتعلم/املتعلمة أن يعود إىل جدول الرضب يف 8 و 9 ليحدد العامل املالئم يف املتساوية املطلوبة. وبالنسبة 
للتمرينني 8 و 9 ميكنه أن يستعني بجدول الرضب يف 8 ويف 9 ليك يحدد األعداد غري املوجودة فيهام وهي األعداد التي يجب شطبها : 

أي العددين 23 و 65 يف التمرين 8 والعددين 20 و 82 يف التمرين 9.

بالنسبة للتمرينني 10 و 11 فإن الصعوبة تتجىل يف تعرف الوضعية الرضبية وتتطلب حساب جداء يف 9 أو يف 90.

وقد يرتكب املتعلم/املتعلمة خطأ استعامل الجمع بدل الرضب : (عدد البيض هو 9 + 3 بدال من x 9 3 أو ما أدته األم هو : 90 + 5).

عند إنجاز املتعلمني واملتعلامت للتامرين املقرتحة يقوم األستاذ/األستاذة بتتبع أعاملهم وتدوين الصعوبات واألخطاء املرتكبة من طرفهم 
التقويم،  (أنظر األخطاء والصعوبات املحتملة فيام سبق)، وبناء عىل ما رصد من صعوبات وأخطاء سواء يف الحصة األوىل أو يف مرحلة 
يقوم األستاذ/األستاذة بتفييئ متعلميه إىل مجموعات حسب صعوباتهم وأخطائهم ومستوى استيعابهم للدرس، غالبا ما تكون هناك ثالث 

فئات : فئة املتعرثين واملتوسطني واملتحكمني.
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األسبوع 23
الزمن (1) : 18

Le temps (1) : Lire l’heureقراءة الساعة
الوحدة 5

االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

الزمن، تعرف اليوم، الشهر، السنة.• 
قراءة الساعة دون دقائق.• 

يقرأ الساعة ذات العقربني والرقمية بالدقائق • 
(min, 30 min, 15 min 45) وبدونها.

يقيس مدة زمنية بواسطة وحدات اعتيادية.• 

قراءة الساعة بالدقائق والثواين.• 
قياس مدد زمنية.• 

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

يتطلب التحكم يف قراءة الساعة ذات العقربني أو الرقمية مامرسة دامئة ومنتظمة، ذلك أن أغلب املتعلمني واملتعلامت ليست لهم 
دراية كافية بقراءة الساعة، مام يستوجب مضاعفة فرص قراءة املتعلمني واملتعلامت للساعة، مع رضورة تعرفهم عىل بعض فرتات اليوم 
(صباحا، ظهرا، بعد الظهر، مساء، ليال) وألجل ذلك فإن أنشطة هذا الدرس تنطلق بعرض ساعة حقيقية عىل املتعلم واملتعلمة لتعرف 
مكوناتها خصوصا دور العقربني الكبري والصغري يف تحديد التوقيت، مع االقتصار عىل الساعة التامة أو بالربع أو بالنصف أو إال ربعا وما 
يقابل ذلك عىل الساعة الرقمية، مام يتطلب رشوحا مناسبة ملستوى املتعلمني واملتعلامت لتمكنهم من هذه القراءة املزدوجة للساعة 

ولكتابتها بالحروف أو باألرقام من خالل رسم يحدد موضع العقربني الكبري والصغري عىل ميناء الساعة.

نشاط مناواليت (55 دقيقة) الحـصـة  األولـى 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
الحساب الذهني نفسه الوارد بالحصة 1 من الدرس 15 

إىل أن يحفظ جدول الرضب يف 2 بأكمله.

 أهداف النشاط 
 تعرف الساعة ذات العقربني.• 
تعرف دور العقرب الصغري ودور العقرب الكبري.• 
قراءة الساعة التامة.• 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي وجامعي.

• املرحلة األوىل :
يتطلب هذا النشاط تعويد املتعلمني واملتعلامت عىل القراءة املستمرة واملتنظمة لساعة ذات عقربني وذلك من خالل قراءة ما تشري إليه 
ساعة حقيقية سواء كانت ساعة ذات عقربيني أو ساعة رقمية، مقترصين يف ذلك عىل الساعة التامة وبالربع وبالنصف أو إال ربعا. ولتمكني 

املتعلمني واملتعلامت من هذه القراءة املزدوجة للساعة فإن األمر يتطلب كتابة التوقيت تارة باألرقام وتارة بالحروف.

• املرحلة الثانية : 

أطرايف  غسلت  صباحا،  استيقظت  بالرتتيب،  يومه/يومها  برنامج  ذكر  واملتعلامت  املتعلمني  أحد  من  واألستاذة  األستاذ  يطلب 
ووجهي، تناولت الفطور، ارتديت مالبيس، هيأت محفظتي، ذهبت إىل املدرسة، ثم يعرض أمام أنظار املتعلمني واملتعلامت الساعة الحائطية 
ذات العقربني لتعرفها خصوصا دور العقربني (الكبري والصغري) وكذلك ساعة رقمية لتحديد التوقيت، ثم يربط كل فرتة من الربنامج املذكور 
سابقا بتوقيت مناسب يظهره عىل الساعة الحائطية وعىل الساعة الرقمية ويطلب من املتعلمني واملتعلامت كتابته عىل األلواح بالحروف 

تارة وباألرقام تارة أخرى (طريقة ال مارتينيري).

منوذج ساعة ذات عقربني (صفحة التقطيع رقم 131)، ساعة حائطية وساعة رقمية، ألواح.الوسائل التعليمية
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ـُر 45 : 304 : 158 : 007 : 5أََتـَذكَّ
اَْلّراِبَعُة َو 45 َدقيَقًةاَلّثاِمَنُة َو 30 َدقيَقًةاَلّساِبَعُة َو 15 َدقيَقًةاَْلخاِمَسُة َتماماً

1 heure = 60 minutes  1 ساَعًة = 60 َدقيَقًة

تقويم ودعم (55 دقيقة) الـحـصـة الثانـيـة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
الحساب الذهني نفسه الوارد بالحصة 1 من الدرس 15 إىل أن 

يحفظ جدول الرضب يف 2 بأكمله.

 أهداف أنشطة التعلم
يقرأ ويقارن توقيت ساعة ذات عقربني وساعة رقمية.• 
يكتب التوقيت بساعة رقمية.• 

ُن ِبَنْفِس ٱللَّْوِن ٱلّساعاِت ٱلَّتي ِبها  3  ُألَوِّ
َنْفُس ٱلتَّْوقيِت :

5  أَْشُطُب ٱلتَّْوقيَت ٱْلَخَطـأَ :

4  أَْكُتُب ٱلّساَعَة ِبٱْلُحروِف وَٱْألَرْقاِم :

حيَح ِبٱْألَْحَمِر : ُن ٱْلَجواَب ٱلصَّ 6  ُألَوِّ

12 1
2
3
4

567
8
9
10
11

......................... َو .........................

اَلتّاِسَعُة إِالّ ُربُعاًاَلثّالِثَُة َوٱلنِّْصُف بُُع اَلّساِدَسُة َوٱلنِّْصُفاَلْخاِمَسُة َوٱلرُّ

اَلثّاِمَنُة َو 45 َدقيَقًةاَلثّالِثَُة َو 30 َدقيَقًة

اَلّساِبَعُة َو 45 َدقيَقًة

اَلّساِدَسُة َو 30 َدقيَقًةاَلْخاِمَسُة َو 15 َدقيَقًة

اَلثّالِثَُة َو 6 َدقائَِقاَلْخاِمَسُة إِالّ ُربُعاًاَلرّاِبَعُة َوٱلنِّْصُف

06 : 30 08 : 45

َّ ْ ُ َ ُ
ُم تََعلُّماتي ُم َوأَُدعِّ أَُقوِّ

بناء وترييض الحصـة األولـى (تـابـع)

 أهداف أنشطة التعلم
يقرأ الساعة العقربية والساعة الرقمية.• 
يرسم العقرب الكبري بدقة (15 د، 30 د، 45 د).• 
يكتب توقيت ساعة رقمية.• 

تدبـيـر األنشطـة

 النشاط (1)  صيغة العمل : فـردي.

واملتعلامت  املتعلمني  األستاذة من  أو  األستاذ  يطلب 
أجوبتهم  وصياغة  بالكراسة  الوارد   (1) النشاط  إنجاز 

ومناقشتها وتصحيحها تحت إرشافه/إرشافها.
 النشاط (2)  صيغة العمل : فـردي.

يعترب هذا النشاط تطبيقا مبارشا لألنشطة السابقة ويرتبط نجاح املتعلم واملتعلمة يف إنجازه مبا اكتسبه من خربات وتجارب شخصية يف 
موضوع قراءة الساعة، ومبا استوعبه يف النشاط األول، وقد يكون نجاحه جزئيا عند فشله يف قراءة الساعة الرقمية لعدم إدراكه أن العدد 

30 عىل الساعة الرقمية يدل عىل النصف والعدد 15 يدل عىل الربع والعدد 45 يدل عىل : إال ربعا والكتابة 00 تدل عىل الساعة التامة.

يقرأ املتعلمون واملتعلامت فقرة « أتذكر » ويكتبونها عىل دفاترهم ودفاترهن.

أَكْـَتـِشـُف
1  ُأالِحُظ ٱلنَّشاَط 

ٱْلَيْوِميَّ لَِزْيَنَب، 
َوأَْكُتُب ٱلتَّْوقيَت 

ٱْلُمناِسَب.

ُتْنِجُز َزْيَنُب واِجباِتها 
َمساًء َعلى ٱلّساَعِة :
...........................

َتْسَتْيِقُظ َزْيَنُب 
َصباحاً َعلى ٱلّساَعِة :
...........................

َتِصُل َزْيَنُب إِلى ٱْلَمْدرََسِة 
َصباحاً َعلى ٱلّساَعِة :
...........................

َتْذَهُب َزْيَنُب لِلنَّْوِم 
لَْيًال  َعلى ٱلّساَعِة :

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

2  أَرُْسُم ٱْلَعْقرََب ٱْلَكبيَر أَْو أَْكُتُب ٱلتَّْوقيَت ِبٱْلُحروِف :  

ُن أََتـَمـرَّ

بُعِ اَلّساِبَعُة َوٱلرُّ

12 1
2
3

4
567

8
9
10

11

............ َو ............ ........... إِالّ ...........

12 1
2
3
4

567
8
9
10
11

ً اَلْعاِشرَُة تَماما

12 1
2
3
4

567
8
9
10
11

في اَلّساَعِة 
ٱْلَعْقَرِبيَِّة : اَْلَعْقرَُب 
غيُر ُيشيُر إِلى  ٱلصَّ

ٱلّساعاِت، َواَْلَعْقرَُب 
ٱْلَكبيُر ُيشيُر إِلى 

قاِئِق. الدَّ

تدبـيـر األنشطـة

تنجز األنشطة (6 - 5 - 4 - 3) بكراسة املتعلمة واملتعلم وتصحح جامعيا عىل السبورة، ومن خاللها :

الرقمية والساعة ذات  الساعة  باللون نفسه  التوقيت نفسه عىل ساعات رقمية أو ذات عقربني، ثم يلون  • يتعرف املتعلم واملتعلمة 
العقربني اللتني لهام التوقيت نفسه النشاط 3).

• يقرأ املتعلم واملتعلمة التوقيت عىل الساعة ذات العقربني ويكتبها بالحروف ثم باألرقام عىل الساعة الرقمية (النشاط 4).
نتحقق من خالل هذا النشاط من مدى قدرة املتعلم/املتعلمة عىل قراءة الساعة، ذات العقربني أو الرقمية، أما كتابتها بالحروف فهو 

ال يعدو أن يكون كتابة للساعة املقروءة.
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•  يقرأ املتعلمون واملتعلامت التوقيت بالساعتني ذات العقربني ثم يربط التوقيت املقروء بالتوقيت املكتوب بالحروف وبعد ذلك يشطب 
التوقيت املكتوب غري املناسب (النشاط 5).

•  يقرأ املتعلم واملتعلمة توقيت الساعة الرقمية األوىل : السادسة وثالثون دقيقة والساعة الرقمية الثانية : التاسعة إال ربعاً أو الثامنة  45 
دقيقة (النشاط 6).

بالنسبة للساعة الرقمية األوىل يحتفظ بالبطاقتني :

 ويشطب عىل البطاقة الثالثة. الساعة السادسة و 30 دقيقة  وكذلك  السادسة والنصف

أما الساعة الرقمية الثانية فيحتفظ بالبطاقتني :

 ويشطب عىل البطاقة الثالثة. الساعة الثامنة و 45 دقيقة  وكذلك البطاقة  التاسعة إال ربعا
يقوم املتعلم أو املتعلمة بإنجاز كل نشاط عىل حدة ويتلوه تصحيح جامعي، يستخدم األستاذ/األستاذة الساعة الحائطية كلام لزم األمر 
ذلك ويسجل مختلف التعرثات والصعوبات التي تعرتض املتعلم أو املتعلمة أثناء اإلنجاز لتحضري أنشطة داعمة تنجز خالل الحصة املوالية.

خالل هذه الحصة قد يالحظ األستاذ/األستاذة بعض الصعوبات واألخطاء لدى املتعلمني/املتعلامت من قبيل :

بالنسبة للساعة ذات العقربني، يصعب عىل املتعلم أو املتعلمة التمييز يني الرابعة والنصف والخامسة والنصف ألن عقرب الساعات يقع بني 
الرابعة والخامسة.

أما بالنسبة للساعة الرقمية، فمن املحتمل أال يدرك املتعلم أو املتعلمة أن العدد 30 عىل الساعة الرقمية يدل عىل النصف والعدد 15 
يدل عىل الربع والعدد 45 يدل عىل إال ربعا والكتابة 00 تدل عىل الساعة التامة.

تدبـيـر األنشطـة

 النشاط (7) : يلون املتعلم/املتعلمة الساعة ذات العقربني أو الرقمية بنفس لون بطاقة التوقيت.

 النشاط (8) : يقرأ املتعلم/املتعلمة التوقيت ويرسم عقريب الساعة.

ُن ٱلّساعاِت ِبَلْوِن ِبطاقاِت ٱلتَّْوقيِت : 8  ُأالِحُظ ُثمَّ 7  ُألَوِّ
ُأْكِمُل رَْسَم 

َعْقَرَبِي ٱلّساَعِة :
بُُع اَلْعاِشرَُة َوٱلنِّْصُفاَلْعاِشرَُة َوٱلرُّ

اَلْعاِشرَُة إِالّ ُربُعاً

َّ ٱ َ ٱ ُ َ ُأ

ْرِس ُة ٱلْخاِمَسُة) َدْعُم ٱلدَّ (اَلِْحصَّ
إِنَّها ٱلّثاِنَيُة وَٱلنِّْصُف.

َبَدأُْت َعَملي 
في ٱلّساَعِة ٱلّثالَِثِة 

َوأَْنَهْيُتُه َبْعَد 
ساَعٍة َوُرُبٍع.

دعم ومعالجة الدرسني 17 و 18 (55 دقيقة) الـحصة الخـامسة

- الدرس 17 : الضرب في 8 و 9.

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ينجز التلميذ(ة) متارين الورقة 23.

- الدرس 18 : الـزمـن (1) : قـراءة السـاعـة

 أهداف أنشطة التعلم
يحسب جداء أحد حديه 8 أو 9.• 
يحل مسائل ذات بنية رضبية تستدعي الرضب يف 8 أو 9.• 

 أهداف أنشطة التعلم
يقرأ توقيتا بساعة ذات عقربني أو ساعة رقمية.• 
يعرب عن توقيت برسم عقريب ساعة.• 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : يف مجموعات حسب الفئات التي تم حددها األنشطة املالمئة لها، للدعم أو اإلغناء.

ميكن لألستاذ(ة) أن يقدم النشاط 12 لفئة املتعرثين من أجل دعم اكتسابهم للرضب يف 8 أو 9، ويقدم للمتوسطني واملتمكنني النشاطني 
13 و 14 من أجل أن يستثمروا مكتسباتهم ويعمقوا فهمهم للرضب يف 8 و 9.

دعم  بغرض  أخرى  أنشطة  لهم  يقدم  أن  تالمذته، ميكن  استيعاب  األستاذ وحسب مستوى  التي الحظها  واألخطاء  الصعوبات  وحسب 
املتعرثين وإغناء مكتسبات املتوسطني وكذلك املتمكنني. كام ينبغي أن يدون األستاذ(ة) الصعوبات العالقة وامللحة من أجل معالجتها يف 

الدروس املوالية واالنتباه إىل وقوعها، وتصفيتها خالل األسبوع املوايل للدعم والتقويم ونهاية األسدوس الثاين للتقويم والدعم والتوليف.

12  أَْحُسُب :

14  قاَم 5 أَْطفاٍل ِبَقْطِف ٱْلُبرُْتقاِل، 
َقَطَف ُكلُّ واِحٍد ِمْنُهْم 5 َحّباٍت، 

َوَوَضعوها في َسلٍَّة. أَْحُسُب َعَدَد 
لَِّة. َحّباِت ٱْلُبرُْتقاِل في ٱلسَّ

َ

ْرِس ُة ٱلْخاِمَسُة) َدْعُم ٱلدَّ (اَلِْحصَّ
8 x 11 = ..... ; 8 x 7 = ..... ; 8 x 6 = ..... ; 8 x 5 = .....
9 x 11 = ..... ; 9 x 9 = ..... ; 9 x 5 = ..... ; 9 x 3 = .....

13  تَُضمُّ كُلُّ ُحزَْمٍة 25 َجريَدًة. 
كَْم َجريدًة 

في 8 ُحزٍَم ؟

......................................................................................................................................................
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األسبوع 24
التقنية االعتيادية للرضب (1)19

Technique de la mul plica on (1)

الوحدة 5

االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

الـجـمـع. • 
الرضب واستعامله (الجمع • 

املتكرر، والكتابة الرضبية).
جداول الرضب يف : • 

.9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2

االعتيادية •  التقنية  ويوظف  املتعلم/املتعلمة  يتعرف 
للرضب بدون احتفاظ يف نطاق األعداد من (0 إىل 999).

لعددين •  الرضب  تقنية  املتعلم/املتعلمة  وينجز  يضع 
أحدهام من رقمني واآلخر من رقم واحد دون احتفاظ.

تقنية الرضب باالحتفاظ (الدرس 26).• 
الجمع والطرح والرضب (الدرسان 27 و 31). • 
تقنية الرضب باملستويات املوالية.• 

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

ترمي األنشطة الواردة في هذا الدرس إلى حساب جداء عددين باستخدام التقنية االعتيادية للضرب بدون احتفاظ وذلك باستكشاف 
مختلف المراحل التي تقود إلى بنائها، والسيما الدور الذي تؤديه خاصية توزيع الضرب بالنسبة إلى الجمع وا لجداول الجزئية للضرب 
في هذا البناء وهكذا تقدم للمتعلمين/للمتعلمات أنشطة يطلب منهم فيها حساب جداء عددين أحدهما من رقم واآلخرين من 
رقمين أو 3 أرقام انطالقا من وضعيات مسائل يستثمر فيها المتعلمون/المتعلمات مكتسباتهم السابقة فيما يتعلق بتوظيف خاصية 
توزيعية الضرب بالنسبة للجمع ضمنيا أثناء إنجاز الحسابات والجداول الجزئية للضرب وقاعدة الضرب في 10، 20، 30... الشيء الذي 

سيقود املتعلمني واملتعلامت إلى التعرف على الوضع العمودي لعملية الضرب والمعروفة بالتقنية االعتيادية للضرب.

شبكات تربيعية مختلفة - أقالم ملونة.الوسائل التعليمية

بناء وترييض (55 دقيقة) الـحـصـة األولـى

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
الحساب الذهني نفسه الوارد بالحصة 1 من الدرس 21 إىل أن يحفظ جدول 

الرضب يف 5 بأكمله.

 أهداف أنشطة التعلم
يتعرف املتعلم/املتعلمة التقنية االعتيادية للرضب بدون احتفاظ.• 
يحسب املتعلم/املتعلمة جداء عددين أحدهام من رقمني واآلخر من • 

رقم واحد.
ينتقل املتعلم/املتعلمة من تقنية انتقالية إىل التقنية االعتيادية للرضب.• 
ينجز املتعلم/املتعلمة عمليات رضب موضوعة باعتامد التقنية االعتيادية.• 
يضع وينجز املتعلم/املتعلمة عمليات رضب باستعامل التقنية االعتيادية.• 

تدبـيـر األنشطـة

 النشاط (1)  صيغة العمل : فردي ثم جامعي.

12 x 3 : هو عبارة عن وضعية-مسألة تتضمن طريقتني مختلفتني لحساب الجداء التايل

السؤال املطروح يف هذا النشاط : ما هو عدد الورود باملزهريات الثالث ؟
قد يدفع هذا السؤال بعض املتعلمني واملتعلامت من أول وهلة إىل حساب عدد الورود باملزهريات عن طريق الجمع املتكرر مثل :

12 + 12 + 12 = 12 x 3 36 = 12 + 12 + 12 أو 

لكن يجب استدراج املتعلمني واملتعلامت إىل تحليل طريقتي زينب وإتري ومناقشتهام والتعليق عليهام بغية االنتقال إىل طريقة اتفاقية 
(التقنية االعتيادية الرضب). ويجب ترك حرية التعبري ملناقشة طريقة زينب وإتري حيث سيتم التوصل إىل أن كلتا الطريقتني تعتمدان 

ضمنيا خاصية توزيعية الرضب بالنسبة للجمع وهام صحيحتان معا.

ُن أََتـَمـرَّ
13 x 3 : 2  أُالِحُظ َوأَْحُسُب ٱلُْجداَء

أَكْـَتـِشـُف
1  أُالِحُظ طَريَقتَْي َزيَْنَب َوإِتْري 

لِِحساِب َعَدِد ٱلُْوروِد :

  4 1
 x  3

  • • •

 1 2 3
 x  3

  • • •

 1 0 1
 x  7

  • • •

 1 1 0
 x  4

  • • •

(c) (u)

x
1 3

3

• •

x 10 3

3  •  x 10 3 x  •

3 10 x  • 3 x  •

310
13 x 3

ما ُهَو َعَدُد ٱلُْوروِد ِبٱلِْمزَْهِريّاِت ؟

أََضُع َوأُنِْجُز : 
12 x 3

طَريَقُة َزيَْنَب : طَريَقُة إِتْري : ع 
(d)

و 
(u)

x
• •

•

• •

3  أَْحُسُب :

ِعْنَد ٱْسِتْعامِل ِتْقِنيَِّة 
ِْب، ِمَن ٱْألَْحَسِن  ٱلرضَّ

َوْضُع ٱْلَعَدِد ٱْألَْكَربِ 
يف ٱْألَْعىل ِعْنَد إِْنجاِز 
ٱْلَعَمِليَِّة. َيِتمُّ ٱْلَبْدُء 

ِمَن ٱْلَيمنِي.
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي ثم جامعي.

تنجز األنشطة 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 الواردة يف هذه الحصة الواحد تلو اآلخر من أجل التمرن عىل الوضع العمودي لتقنية الرضب وعىل كيفية اإلنجاز مع 
استحضار الجداول الجزئية للرضب ومع فهم املتعلم/املتعلمة لخاصية الرضب يف الصفر ومعرفة مدى قدرته عىل فهم مسألة ذات بنية رضبية.

 بعد انتهاء املتعلمني واملتعلامت من إنجاز كل نشاط عىل حدة يتم استثامر الحلول املتوصل إليها عن طريق مناقشتها جامعيا ليتمكن 
املتعلمون واملتعلامت من معرفة أخطائهم وتصحيحها بشكل جامعي ثم فردي. 

• بعض الصعوبات واألخطاء املحتملة :

.(3 x 101 3 أو x 110 مثل) الخطأ الذي قد يحدث أثناء الرضب يف صفر -

- عدم حفظ الجداول الجزئية للرضب من ِقبل املتعلم/املتعلمة ال يساعده عىل التحكم يف تقنية الرضب.

- لحساب : x 3 12  نبدأ أوال برضب 3 يف رقم الوحدات أي (2) للحصول عىل 6 ثم نرضب 3 يف 1 (عرشة) 3 (أي 3 عرشات).

ملحوظة : يدون األستاذ/األستاذة األخطاء والصعوبات املرصودة عند كل متعلم/متعلمة استعدادا ملعالجتها خالل الحصة الخامسة.

تقويم ودعم (55 دقيقة) الـحـصـة الثانـيـة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
الحساب الذهني نفسه الوارد بالحصة 1 من الدرس 15 إىل 

أن يحفظ جدول الرضب يف 2 بأكمله.

 أهداف أنشطة التعلم
يضع وينجز عمليات الرضب باستخدام التقنية االعتيادية • 

بدون احتفاظ.
يحل مسألة ذات بنية رضبية.• 

وإنهام تقودان معا إىل التقنية االعتيادية املألوفة للرضب باستعامل الوضع العمودي، والتي ينبغي أن يتمرن عليها املتعلمون واملتعلامت 
لسهولتها وبساطتها يف اإلنجاز.

ملحوظة : يف هذه التقنية يجب عدم اعتبار 12 هو 2 + 10 وإمنا عرشة واحدة (1) ووحدتان (2).

(10) x 3 (1) عرشة وليس x 3 فاملتعلم/املتعلمة يجب أن يقول

يف نهاية الحصة تتم مأسسة التقنية االعتيادية 
للرضب بدون احتفاظ مع املتعلمني واملتعلامت 

بغية تطبيقها يف إنجاز عمليات للرضب وذلك 
بقراءة ومناقشة فقرة « أتذكر ».

4  ُأْنِجُز :

ُموزُِّع َحْلوى

6  أَْحُسُب َوأَِصُل ِبَخطٍّ َكما في ٱْلِمثاِل :

5  أََضُع َوُأْنِجُز :

َقِط : 7  أَْكُتُب ٱْلَعَدَد ٱْلُمناِسَب َمكاَن ٱلنُّ

ُ ْ ُأ

ُم تََعلُّماتي ُم َوأَُدعِّ أَُقوِّ

  7 2
 x  4

  • •

  3 1
 x  • 

  • 3  •  • 

 x  3

 1 5 9

  2 3
 x  • 

  4 6  9 • 

 x  4

 3 6 8

  5 3
 x  3

  • •

  3 4
 x  2

  • •

205 x 252 x 5303 x 3
ـُر x 2 134، أََضُع ٱلَْعَملِيََّة َعموِديّاً َوأُنِْجزُها.أََتـَذكَّ  : (produit) لِِحساِب ٱلُْجداِء

.(c) ثُمَّ ٱلِْمئاِت ،(d) ثُمَّ ٱلَْعَشراِت ،(u) أَبَْدأُ ِبٱلَْوَحداِت
• 2 في 4 يُساوي 8، أَكْتُُب 8 • 2 في 3 يُساوي 6، أَكْتُُب 6 • 2 في 1 ِهَي 2، أَكْتُُب 2

 1 3 4
 x  2

 2 6 8
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األسبوع 24
20La pavage  الـتـرصـيــف

الوحدة 5

االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

األشكال الهندسية. • 
رسم أشكال هندسية على التربيعات.

يتعرف مفهوم الترصيف.• 
ينجز ترصيفات بواسطة أشكال وزخرفات.• 

اإلزاحة.• 
المساحة (بالسنة الرابعة).• 

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

يرتكز مفهوم الترصيف على مهارات وتقنيات تتعلق برسم األشكال على التربيعات وتعرف نموذج وإيقاعات معينة،ويعتبر موضوع 
الترصيف والزخرفة مناسبة يمارس فيها المتعلم(ة) عدة أنشطة تستدعيه إلى المالحظة أوال، ثم على المحاولة والتجريب أو على 
التفكيك وإعادة التركيب ، أو على الرسم والتلوين فهو يحاول باستخدام أشكال مختلفة (أومن نفس النوع) من ترصيف سطح ،قصد 
تعرف أيها يسمح أوال يسمح بتغطيته ،كما أنه مطالب من خالل وضعيات بتعرف األجزاء المناسبة إلتمام ترصيف أو تلوين للحصول 
على ترصيف تام أو زخرفة تامة، والهدف من ذلك هو تحسيس المتعلم(ة) تدريجيا بمفهوم  الترصيف و بالدور الذي يمكن  أن  
يلعبه في مستويات الحقة من أجل فهم وإدراك بعض المفاهيم الرياضية،خصوصا مفهوم المساحة ،وقياس مساحة سطح بوحدات 

اعتباطية أو بوحدات اتفاقية.

أوراق ذات تربيعات، أدوات هندسية، أقالم ملونة، مقص، لصاق، قلم رصاص، ممحاة، ورق مقوى تلصق عليه الوسائل التعليمية
األشكال الواردة بالصفحة 621 الخاصة بتمرين الرتصيف.

بناء وترييض (55 دقيقة) الـحـصـة األولـى

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
الحساب الذهني نفسه الوارد بالحصة 1 من الدرس 21 إىل 

أن يحفظ جدول الرضب يف 5 بأكمله.

 أهداف أنشطة التعلم
يتعرف مفهوم الرتصيف.• 
ينجز ترصيفا لسطح بواسطة مثلثات متساوية األضالع.• 

تدبـيـر األنشطـة

الوضعية املقرتحة : تغطية مربع بأكمله مبربعات صغرية تتقاطع أقطارها (مترين الرتصيف الوارد بالصفحة 127 بكراسة املتعلم/املتعلمة).  

يقرتح هذا النشاط وضعية مناوالت يتم خاللها القيام بالعمليات التالية :

1 - قص الصفحة 127 من كراسة املتعلم/املتعلمة ولصقها عىل ورق مقوى.

 ) املخصصة إلكامل ترصيف هذا املربع الكبري.  2 - قص املربع الكبري و 15 مربعا صغريا ( تتقاطع قطراه 

3 - محاولة تغطية املربع الكبري بأكمله بهذه املربعات الصغرية.
4 - لصق تلك املربعات الصغرية عىل املربع الكبري بعد نجاح الرتصيف.

التصحيح  أثناء  الوقوف عليها  أجل  التي تعرتض بعضهم من  والتعرثات  الصعوبات  لتدوين  األستاذ/األستاذة عمل كل مجموعة  يراقب 
الجامعي، حيث يقدم ممثل كل مجموعة ما توصلت إليه مجموعته، تناقش تلك األعامل جامعيا قصد تصحيح األخطاء املرتكبة من بعض 
املجموعات، وذلك بغية التوصل إىل كيفية ترصيف سطح منته، دون ترك أي فراغ بهذا السطح وهو ما يقرب مفهوم الرتصيف من ذهن 

املتعلم/املتعلمة. 
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي ثم جامعي.

 النشاط (4)

يكمل املتعلم/املتعلمة الرتصيف بإيصال الشكل املناسب باملكان الناسب .

يحتوي السطح املطلوب ترصيفه عىل ثالثة أجزاء فارغة، بينام هناك أربعة أجزاء مقرتحة، عىل املتعلم/املتعلمة اختيار ما يناسب منها مللء الفراغ 
املوجود بالسطح، حيث يتعني عليه مالحظة األجزاء الفارغة من السطح جيدا قصد تعرف تركيبتها املكونة من مربعات وعد تربيعات كل جزء.

 النشاط (5)

يكمل املتعلم/املتعلمة الرتصيف باستخدام النموذج املقرتح املتكون من أربع مستطيالت ملونة بالربتقايل واألخرض ومربعا ملونا باألصفر.
 النشاط (6)

يكمل املتعلم/املتعلمة الرتصيف بالرسم والتلوين للشكل املضلعي املنتظم املتكون من 12 ضلعا، وهو نشاط يتطلب ربط رؤوس الرتبيعات 
باستخدام املسطرة يف عملية التسطري ثم التلوين وفق إيقاع التلوين املقرتح للحصول عىل زخرفة، كام ميكن إمتام الرتصيف بأجزاء من منوذج 

الزخرفة، ليصري السطح مرصفا ومزخرفا بأكمله.
 النشاط (7)

يكمل املتعلم/املتعلمة ترصيف السطح بواسطة مستطيل، حيث يتطلب األمر إجراء عدة محاوالت، لذا يتعني عىل املتعلم/املتعلمة استخدام 
قلم الرصاص وممحاة لتحديد األجزاء التي سيتم تلوينها.

 النشاط (1)

املتعلم/املتعلمة رسم وتلوين عمل كل من يوسف وياسني،  يكمل 
حيث يالحظ أن الرتصيف بالنموذج (1) ال يرتك فراغا يف عملية الرسم، 
وهو ما يعترب ترصيفا لذلك السطح، عكس الرتصيف بالنموذج (2)، حيث 

هناك أماكن فارغة ال ميكن تغطيتها بالنموذج (2).
 النشاطان (2) و (3)

يكمل املتعلم/املتعلمة الرتصيف عن طريق الرسم والتلوين، حيث 
يعترب هذان النشاطان مرحلة انتقالية من فضاء حقيقي إىل فضاء ممثل 
ملقاربة مفهوم الرتصيف، حيث سبق للمتعلم/املتعلمة أن صفف مثلثات 
حقيقية من أجل ترصيف سطح، واآلن يقوم بالعمل نفسه عن طريق 

الرسم والتلوين.

ويتم  مربعات  بواسطة  الرتصيف  إكامل  يتم   (2) للنشاط  بالنسبة 
التلوين وفق إيقاع التلوين الذي يتوافق مع عملية التزليج املعروفة، 
التي تعترب ترصيفا سهل االستخدام، عكس النشاط (3) حيث يتم إكامل 
الرتصيف عن طريق رسم أشكل متداخلة فيام بينها مستعينا بخطوط 

الشبكة الرتبيعية ثم تلوينها وفق إيقاع التلوين املبني. 

االستنتاج: ينهي األستاذ/األستاذة الحصة األوىل املتعلقة بالبناء مبا هو وارد يف فقرة « أتذكر» املدونة يف نهاية الصفحة 92 من كراسة املتعلم/
املتعلمة والتي تربز التعلامت األساسية للدرس.

تقويم ودعم (55 دقيقة) الـحـصـة الثانـيـة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
الحساب الذهني نفسه الوارد بالحصة 1 من الدرس 

15 إىل أن يحفظ جدول الرضب يف 2 بأكمله.

 أهداف أنشطة التعلم
يحدد النامذج التي تكمل ترصيفا معينا.• 
 ينجز ترصيفا لسطح بواسطة منوذج مركب من مربع • 

ومستطيل.

ُن أََتـَمـرَّ

ـُر أََتـَذكَّ

أَكْـَتـِشـُف

أُكِْمُل : اَلنَّموذَُج ٱلَّذي يَْسَمُح ِبتَرْصيِف َسطٍْح دوَن تَْرِک فَراٍغ ُهَو اَلنَّموذَُج رَقُْم : .........

1  أُالِحُظ ٱلنَّموذََجيِْن (1) و (2)، ثُمَّ أُكِْمُل رَْسَم َوتَلْويَن َعَمَل يوُسَف َوياسيَن :

َوَهذا َترْصيٌف 
ِبواِسطِة ُمْسَتطيالٍت. َهذا َترْصيٌف 

ِبواِسطِة ُمَثلَّثاٍت.

َهذا َلْيَس ِبَرتْصيٍف :

اَلنَّموذَُج (2) اَلنَّموذَُج (1)

َعَمُل ياسيَن َعَمُل يوُسَف

2   أُكِْمُل 
ٱلتَّرْصيَف :

3  أُكِْمُل 
ٱلتَّرْصيَف :

4  ُأْكِمُل ٱلتَّرْصيَف 
ْكِل  ِبإيصاِل ٱلشَّ

ِبٱْلَمكاِن ٱْلُمناِسِب :

6  ُأْكِمُل ٱلرَّْسَم وَٱلتَّْلويَن :

5  ُأالِحُظ ٱلنَّموَذَج، ُثمَّ 
ُأْكِمُل ٱلرَّْسَم وَٱلتَّْلويَن :

ْطِح ِبواِسَطِة ٱلنَّموَذِج : 7  ُأْكِمُل َترْصيَف ٱلسَّ

َ َّ ٱ ُ ْ ُأ

ُم تََعلُّماتي ُم َوأَُدعِّ أَُقوِّ
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : يف مجموعات (فئات) حسب 

الصعوبات املرصودة والحاجة للدعم لدى كل فئة.

يطلب األستاذ/األستاذة من الفئة املتعرثة إنجاز النشاط (8)، وبالنسبة للمتوسطني يقرتح عليهم إنجاز النشاط (9)، أما فئة املتحكمني 
فتقدم لهم املسألة رقم 10.

والدعم  التقويم  أسابيع  يف  معالجة  موضوع  لتكون  وتعرثاتهم  صعوباتهم  ويدون  املجموعات  أعامل  ويراقب  األستاذ/األستاذة  يتتبع 
والتوليف الالحقة.

- الدرس 19 : التقنية االعتيادية للضرب (1)

 أهداف أنشطة التعلم
يتعرف املتعلم/املتعلمة اإلنجاز الخاطئ لتقنية • 

الرضب بدون احتفاظ.
يضع وينجز املتعلم/املتعلمة عمليات للرضب.• 
يحل املتعلم/املتعلمة مسألة ذات بنية رضبية.• 

دعم ومعالجة الدرسني 19 و 20 (55 دقيقة) الـحصة الخـامسة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 23 من الدليل (الصفحة 89).

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي، ثم جامعي.

 النشاطان (8) و (9) : يكمل بالرسم والتلوين ترصيفا ميثل زخرفة

التلوين  خوارزمية  وفق  تلوينها  سيتم  التي  املثلثات  لتحديد  التسطري  عمليات  بإجراء  مطالب  فاملتعلم/املتعلمة   (8) للنشاط  بالنسبة 
املعتمدة يف التمرين. وبالنسبة للنشاط (9) فاألمر يتطلب استخدام الربكار لرسم كل دائرة انطالقا من النقطة املرسومة التي متثل مركز هذه 

الدائرة، تلوين تقاطع كل قرصني باألحمر، ومتابعة تلوين األجزاء خارج الدوائر بالتتابع باألزرق تارة وباألخرض تارة أخرى.

- الدرس 20 : الـتـرصـيــف

 أهداف أنشطة التعلم
ينجز ترصيفا لسطح ميثل زخرفة مبثلثات.• 
ينجز ترصيفا لسطح ميثل زخرفة بدوائر. • 

8  أَْشُطُب ٱْإلِْنجاَز ٱْلَخَطـأَ :

، اِْشَترى ُمديُر  راِسيِّ 10  في َحْفِل ِنهاَيِة ٱْلَمْوِسِم ٱلدِّ
َمْدرََسٍة 4 َصناديَق َمْشروباٍت، ِبُكلِّ ُصْندوٍق 12 

ِقّنيَنًة. أَْحُسُب َعَدَد ٱْلِقّنيناِت ٱلَّتي ٱْشَتراها ٱْلُمديُر :

َ َ ْ ْ ُ َ

ْرِس ُة ٱلْخاِمَسُة) َدْعُم ٱلدَّ (اَلِْحصَّ

  1 0 3
 x   2

   2 6

  1 0 3
 x   2

  2 0 6

  1 0 3
 x   2

  2 2 6

9  أََضُع َوأُنِْجُز :
320 x 341 x 62 x 24371 x 4

8  ُأْكِمُل ٱلرَّْسَم وَٱلتَّْلويَن :

ُن ِبٱْألَْحَمِر َتقاُطَع ُكلِّ ُقرَْصْيِن : 9  ُأْكِمُل ٱلزَّْخرََفَة َوُألَوِّ

ْرِس ُة ٱلْخاِمَسُة) َدْعُم ٱلدَّ (اَلِْحصَّ
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األسبوع 25
21( � ، c� ) قيـاس السعـةMesure de la capacité

(�, c�)

الوحدة 5

االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

تصنيف األشياء حسب : خاصيات اللون • 
والشكل والحجم والطول.

يتعرف اللرت كوحدة لقياس السعة.• 
يتعرف (�c ,�) ويستعملها.• 

وحدات السعات :• 
أجزاء ومضاعفات اللرت.

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

ترمي أنشطة هذا الدرس إىل جعل املتعلم واملتعلمة قادَريْن عىل تلمس الحاجة إىل وحدة لقياس السعات ومدركنْي أن القياس هو 
عدد مرتبط بالوحدة التي نختارها وأنه يتغري بتغريها. وقد تم االنطالق من أنشطة ذات بعد مناواليت تعتمد عىل وحدات اعتباطية 
حيث اعتمد عىل مقاربة مفهوم السعة عن طريق مالحظة املتعلم واملتعلمة ألواين مختلفة وإجراء عمليات الصب من آنية إىل أخرى، 
إناءين مختلفي الشكل  اليومية، ويتم من خالل األنشطة املقرتحة يف الدرس مقارنة  سندهم يف ذلك خرباتهم وتجاربهم يف حياتهم 
للتوصل إىل أن سعة أحدهام «أكرب من» سعة اآلخر، أو أن لهام «نفس السعة» رغم اختالف شكليهام. ثم االنتقال للتعبري عن قياس 
سعة إناء معني باستعامل وحدات غري اعتيادية (كؤوس...)، ثم بوحدة اللرت باعتباره الوحدة األساسية لقياس السعات، مع تقديم مقياس 
اللرت واستخدامه يف قياسات لتحديد سعة إناء أو كمية من سائل. وكذا التعرف عىل وحدة السنتيلرت ( �c ) كجزء للرت، وبناء جدول جزيئ 
لوحدات السعة يتضمن فقط ( � , �c� , d) املرتكز عىل قواعد نظمة العد العرشي والذي سيساعد املتعلم أو املتعلمة من تعرف العالقة 

القامئة بني هذه الوحدتني حيث أن :

1 � = 100 c� 

أواين وعلب وقنينات وكؤوس بالستيكية بأحجام مختلفة، قارورة لرت واحد مدرجة، أنابيب مدرجة.الوسائل التعليمية

نشاط مناواليت (55 دقيقة) الـحـصـة األولـى

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يكتب األستاذ/األستاذة 5 عىل السبورة ويقول : «لنرضب 5 كل مرة يف العدد عىل البطاقة». يسحب 

األستاذ/األستاذة ببطء بطاقته بدءا من 0 ويف ترتيب تزايدي، ويف كل مرة يخرج بطاقته يضيف املتعلم/
املتعلمة 5 إىل نتيجة الرضب ليحصل عىل النتيجة املوالية : 0 ثم 5 ثم 10 ثم 15 ثم 20 ثم ... 50.

ويعرب املتعلم/املتعلمة تزامنا مع كل نتيجة بالقول مثال : « 5 مرضوبة يف 7 تساوي 35 » يعاد نفس 
هذا الحساب الذهني أيضا بالنسبة للدروس 20 و 21 و 22 و 23.

 أهداف أنشطة التعلم
يتعرف التعابري : أكرب كمية، أقل كمية، لهام نفس الكمية.• 
يتعرف اللرت كوحدة أساسية لقياس السعة.• 
 •.(c� , � ) يتعرف بعض وحدات قياس السعة

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : يف مجموعات ثم فرديا.

نشاط مناوالتي : مقارنة سعتي إناءين.

أ. املرحلة األوىل : يعرض األستاذ/األستاذة أمام أنظار املتعلمني واملتعلامت إناءين مختلفني ليس لهام السعة نفسها، ويطلب من 
كل مجموعة أن تحدد (بالتخمني) أّي اإلناءين سعته أكرب من اآلخر ؟
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تقدم املجموعات اقرتاحاتها، ثم تربر ذلك ويتم التحقق من النتائج 
بواسطة عمليات الصب أمام املتعلمني واملتعلامت، ويتمثل ذلك 

يف ملء اإلناء (1) باملاء أو اإلناء (2)، ومالحظة إحدى الحالتني :

اإلناء (1) ممتلئ واإلناء (2) مل ميتلئ بعد.• 

- استنتاج : سعة اإلناء (2) أكرب من سعة اإلناء (1).

ب. املرحلة الثانية :

اليشء نفسه كام يف املرحلة األوىل بإناءين لهام السعة نفسها.• 

شكليهام  أن  رغم  نفسها  السعة  لهام  اإلناءان   : استنتاج   -
مختلفان.

 النشاط (1) :

 صيغة العمل : يف مجموعات.

مالحظة الصورة املمثلة لهذا النشاط والتي تتضمن الكؤوس التي 
صب فيها العصري من كل قارورة أو وعاء (الكؤوس هي نفسها يف 

الحاالت الثالث) عدد الكؤوس عند موىس ليست هي عدد الكؤوس 
عند زينب وليست هي عدد الكؤوس عند فاطمة.

تستنتج كل مجموعة من متعلَمنْي أن :

- زينب هي التي لها « أكرب كمية » من العصري ألن لديها 8 كؤوس.

- فاطمة لها «أقل كمية» من العصري ألن لديها كأسان فقط.

يالحظ املتعلم أو املتعلمة أن قارورة موىس (قارورة زيت) مكتوب عليها : ( � 1 ) ومألت 4 كؤوس، • 
وقارورة فاطمة (قارورة ماء) مكتوب عليها ( �c 50 ) ومألت كأسني.

- قارورة موىس ( � 1 ) تسع 4 كؤوس.

- قارورة زينب ( � 2 ) تسع 8 كؤوس.

- قارورة فاطمة ( �c 50 ) أو نصف كمية قارورة موىس.

نستنتج أن : كمية ( �c 50 ) تسع كأسني.

( 100 c� ) كمية = ( 50 c� ) كمية + ( 50 c� ) كمية

( 1 � = 100 c�  ) : استنتاج

 النشاط (2) :

: ( 10 c� ) نستخدم قارورة ماء سعتها 1 لرت ونفرغها يف 10 كؤوس من السعة نفسها

1 � = 10 c� + 10 c� + 10 c� + 10 c� + 10 c� + 10 c� + 10 c� + 10 c� + 10 c� + 10 c�

1 � = 100 c� (10 هي سعة الكأس c�)

يتم إعادة هذا النشاط بعمل مناواليت يتم فيه صب القارورة يف كؤوس والعكس بهدف إبراز الوحدة األساسية للسعة : 
.( c� ) اللرت والسنتيلرت

يقرأ املتعلمون واملتعلامت فقرة « أتذكر » ويكتبونها عىل دفاترهم ودفاترهن.

ُن أََتـَمـرَّ
2  ُأالِحُظ َوأُكِْمُل :

.(c�) 1 لِتْر = .......... َسْنتيلِتْر •
1 � = 10 c� + 10 c� + ............ + ............ + ............ + ............ + ............ + ............ + ............ + ...........

.( c� ) َسَعُة ٱْلَكأِْس ٱْلواِحِد ِهَي ...... َسْنتيلِتْر •

يَُّة ٱلْماِء ِبالْقارورَِة َمَألَْت  كَمِّ
َعُة نَْفُسها. 10 كُؤوٍس لَها ٱلسَّ

أَكْـَتـِشـُف
1  أَفَْرَغْت َزيَْنُب َوموسى َوفاِطَمُة َعصيَر ٱلْبُرْتُقاِل في كُؤوٍس 

َعُة نَْفُسها. لَها ٱلسَّ

ب. َمَألَْت فاِطَمُة : ....... كُؤوٍس
(c�) ًقارورَُة فاِطَمة تََسُع : ....... َسْنتيلِتْرا 

 أُكِْمُل :    �c ....................  =  � 1 (1 لتر)

أ. َمَألَ موسى : ....... كُؤوٍس
قارورَُة موسى تََسُع : ....... لِتْر (�)

  َمَألَْت َزيَْنُب : ....... كُؤوٍس
ِوعاُء َزيَْنُب يََسُع : ....... لِتْر (�)

ِلْتٌر واِحٌد َيْمَألُ 4 ُكؤوٍس 
َعُة َنْفُسها.  لَها ٱلسَّ

3 ِلْتراٍت َتْمَألُ 12 َكأْساً.

1 litre (�) 1 ِلْتر ُهَو •
•  1 َسْنتيِلْتر ُهَو

1 centilitre (c�)

َزيَْنُب

فاِطَمُة

موسى

50 c�

1 �  = ..............  c�

ـُر َعِة.أََتـَذكَّ • اَللِّْتُر ( litre ) ُهَو ٱلَْوْحَدُة ٱْألَساِسيَُّة لِِقياِس ٱلسَّ
.1 litre ( �  ) = 100 centilitres ( c�  ) 1 لِتٌْر ُهَو 100 َسْنتيلِتِْر •

.la capacité : َعُة • اَلسَّ
1 لتر

ِمْقياُس ٱللِّْتِر .........
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تقويم ودعم (55 دقيقة) الـحـصـة الثانـيـة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
الحساب الذهني نفسه الوارد بالحصة 1 إىل أن يحفظ جدول 

الرضب يف 5 بأكمله. 

تدبـيـر األنشطـة

 النشاط (3) :  صيغة العمل : فـردي - جامعي.

يتم يف هذا النشاط إجراء تحويالت عىل وحدات قياس السعة :

1 � = 50 c� + 50 c� 100 = � 1 ؛ c�   

 النشاط (4) :

1 � = 100 c�  : املطلوب هو إجراء تحويالت تتطلب استخدام العالقة
- يقوم املتعلم/املتعلمة بإمتام كل متساوية بكتابة العدد املناسب مكان النقط.

 النشاط (5) :
املطلوب يف هذا النشاط هو تحديد املقدار املناسب لبعض األواين. يالحظ املتعلم/املتعلمة األواين املرسومة وهي أشياء مألوفة لديه، اعتاد 
عىل رؤيتها والتعامل بها (قارورة ماء، قارورة عصري، سطل، طنجرة، الطبخ) وهذا النشاط يعتمد بدرجة أكرب عىل خربات وتجارب املتعلمني 

واملتعلامت املرتبطة بهذه األشياء يف حياتهم اليومية حيث يتوصلون إىل أن :

12 لـتـر  – طنجرة الطبخ :  25 سنتيلرت  – قارورة غازية :  1 لـتـر  – قارورة املاء :  10 لـتـر سعة السطل : 

 أهداف أنشطة التعلم
يتعرف العالقة بني بعض وحدات قياس :• 

.(c� , � ) السعة
 •.(c� , � ) يجري تحويالت عىل

4  ُأْكِمُل :3  ُأالِحُظ َوُأْكِمُل : ُ ْ ُ ُ ُ
ُم تََعلُّماتي ُم َوأَُدعِّ أَُقوِّ

5  ُأالِحُظ َوأَْشُطُب ٱْلَجواَب ٱْلَخَطـأَ :

( c� ) ً25 َسْنتيلِتْرا( c� ) ً50 َسْنتيلِتْرا ( c� ) 10 َسْنتيلِتٍْر( c� ) 12 َسْنتيلِتٍْر

10 َسْنتيلِتٍْر ( �c )50 لِـتْـراً ( � )25 لِـتْـراً ( � ) 12 لِـتْـراً ( � )10 لِتْراٍت ( � )

1 لِـتْـٍر ( � )

300 c� = ....... � 

100 c� =  ....... � 3 � =  ......... c� 

200 c� =  ....... � 2 � =  ......... c� 
 ..... �  =  ..... c� 

 1  �  =  ..... c� +  ..... c� 



218

األسبوع 25
Les solidesالـمـجسمـات22

الوحدة 5

االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

إنشاء أشكال هندسية عىل الرتبيعات، • 
املثلث قائم الزاوية، املربع، واملستطيل.

التنقل عىل الشبكة (الخانة، املسار، القن، • 
العقدة واملعلمة).

يتعرف وينرش املكعب ومتوازي املستطيالت • 
واألسطوانة والهرم.

يربط املجسامت بنشورها.• 

دراسة املجسامت واألشكال الهندسية يف • 
املستويات املوالية.

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

يتناول هذا الدرس وضعيات ترمي أنشطتها إىل تعرف وتسمية املجسامت االعتيادية وربطها بنشورها، كاملكعب ومتوازي املستطيالت 
واألسطوانة (التي سبقت دراسة بعضها بالسنة األوىل)، إذ يعتمد يف مرحلة أوىل عىل العمل الجامعي قصد مالحظة بعض املجسامت 
(علب عىل شكل مكعبات وأخرى عىل شكل متوازيات مستطيالت أو أسطوانات أو أهرامات)، من أجل تلمسها والتعرف عليها، ثم 
تسميتها بأسامئها االعتيادية : مكعب، متوازي مستطيالت، أسطوانة، هرم، والتوصل عن طريق املالحظة إىل أن املكعبات ومتوازيات 
املستطيالت واألهرامات محدودة بسطوح مستوية (منتهية) لكنها تختلف من حيث الشكل (مربعات بالنسبة للمكعب، مستطيالت 

بالنسبة ملتوازي املستطيالت واألهرامات)، عىل خالف األسطوانة التي تتكون من سطح دائري مغلق قاعدتاه عبارة عن قرصني.

ويطلب من املتعلم/املتعلمة يف مرحلة موالية نرش هذه املجسامت أو القيام بإنشائها انطالقا من نرش لها موجود بامللحق الخاص 
بالتقطيع بكراسة املتعلمة واملتعلم. من أجل التعرف عىل بعض خاصيات املكعب ومتوازي املستطيالت واألسطوانة والهرم : طبيعة 
وجوه كل منها، تعرف ما يسمى بالرأس والحرف وعددها. كام يتعرف من خالل نرش األسطوانة عىل أنه ميكن إنشاؤها بواسطة سطح 

مستطيل الشكل (مغلق) وقرصني.

- علب عىل شكل مكعبات ومتوازيات مستطيالت، وأسطوانية الشكل.الوسائل التعليمية
- مقص، لصاق، نشور هذه املجسامت املوجودة بالكراسة.

نشاط مناواليت (55 دقيقة) الـحـصـة األولـى

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
الحساب الذهني نفسه الوارد بالحصة 1 من الدرس 21 

إىل أن يحفظ جدول الرضب يف 5 بأكمله.

 أهداف أنشطة التعلم
يتعرف كال من املكعب ومتوازي املستطيالت • 

واألسطوانة والهرم.
يتعرف بعض خاصيات املكعب ومتوازي املستطيالت • 

(الوجوه، األحرف والرؤوس) وعدد كل منها.
ينشئ املكعب واألسطوانة ومتوازي املستطيالت • 

واألسطوانة والهرم انطالقا من نرش لكل منها.

ُن أََتـَمـرَّ
: (son patron) ِبَنْشرِِه (le solide) ٍم 2  أَِصُل ِبَخطٍّ كُلَّ ُمَجسَّ

أَكْـَتـِشـُف
ماِت (les solides) ٱلتّالِيََة : 1  أُالِحُظ ٱلُْمَجسَّ

َبْعُض ُوجوِه َوأَْحُرِف 
ماِت  َورؤوِس ٱْلُمَجسَّ

ال َيْظَهُر في ٱلرَّْسِم.

ْكُل  اَلنَّْشُر ُهَو ٱلشَّ
ٱلَّذي َيْسَمُح ِبِبناِء 

ماِت  ٍم، َفِلْلُمَجسَّ ُمَجسَّ
َدٌة. ُنشوٌر ُمَتَعدِّ

َب (le cube) ِبٱْألَْحَمِر، َوُمتَواِزَي  ُن : ٱلُْمَكعَّ ٍم ِبما يُْشِبُهُه. ب. أُلَوِّ أ. أَِصُل كُلَّ ُمَجسَّ
ٱلُْمْستَطيالِت (le parallélépipède) ِبٱْألَْزَرِق، َوٱْألُْسطُوانََة (le cylindre) ِبٱْألَْخَضِر.
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : جامعي.

- المرحلة األولى :
يعرض األستاذ/األستاذة بعض العلب التي عىل شكل مكعبات ومتوازيات مستطيالت وعىل شكل هرم وأسطوانية الشكل، ويطلب من 
املتعلمني واملتعلامت تسمية كل منها بأسامئها االعتيادية (مكعبات، متوازي مستطيالت، أسطوانة) وبعد ذلك يسلم لكل مجموعة علبة 
واحدة (يسلم ملجموعة علبة عىل شكل مكعب، وألخرى علبة عىل شكل متوازي مستطيالت والثالثة علبة عىل شكل أسطوانة)، قصد تلمسها 

والتعرف عليها ومالحظة ما مييزها عن العلبة التي بحوزة املجموعة املجاورة.
وبعد ذلك يجرى حوار جامعي تحت إرشاف األستاذ/األستاذة للتوصل إىل التعرف عىل الوجوه واألحرف والرؤوس وعدد كل منها، مع طبيعة 
وجوه املكعب (مربعات) ومتوازي املستطيالت (مستطيالت) وعىل أن األسطوانة (عبارة عن سطح منحني مغلق ذو قاعدتني عىل شكل قرصني).

- املرحلة الثانية :
يطلب األستاذ/األستاذة من إحدى املجموعات إنشاء املكعب من نرش له بالكراسة (بعد قصه وتلصيق الحافات املناسبة ببعضها) ومن 
مجموعة أخرى العمل عىل إنشاء متوازي مستطيالت انطالقا من نرشه ومن مجموعة ثالثة إنشاء أسطوانة. ويتعني عىل األستاذ/األستاذة يف 

هذه املرحلة تتبع أعامل املتعلمني واملتعلامت وتقديم املساعدات لهم كلام تبني له أنهم يف حاجة إىل ذلك.

 النشاط (1)  صيغة العمل : فـردي.

- يتعرف املتعلم/املتعلمة عىل الصورة املمثلة للمجسم ويصلهام ببعضهام بخط، ثم يلون صورة املكعب باألحمر ومتوازي املستطيالت 
باألزرق واألسطوانة باألخرض.

 النشاط (2) : يتعرف املتعلم/املتعلمة عىل 
نرش كل مجسم ويصلهام ببعضهام بخط.

تقويم ودعم (55 دقيقة) الـحـصـة الثانـيـة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
الحساب الذهني نفسه الوارد بالحصة 1 إىل أن يحفظ جدول 

الرضب يف 5 بأكمله.

 أهداف أنشطة التعلم
يتعرف عىل املجسامت (املكعب ومتوازي املستطيالت • 

واألسطوانة) ويكتب اسم كل منها.
يحدد عدد الوجوه والرؤوس واألحرف لكل من املكعب • 

ومتوازي املستطيالت.
يتعرف نرش كل من املكعب ومتوازي املستطيالت واألسطوانة.• 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فـردي.

 النشاطان (3) و (4) : الهدف من هذين النشاطني معرفة مدى متكن املتعلم/املتعلمة من التعرف عىل املجسامت املدروسة من خالل 
رسوم لها وهي يف أوضاع مختلفة، حيث يتعرف عىل الرسم التخطيطي للمكعب ويلونه باألصفر وعىل رسم ملتوازي املستطيالت ويلونه 

باألحمر وعىل رسم أسطوانة ويلونه باألزرق، مع كتابة االسم اإلتفاقي لكل منها.

 النشاط (5) : يحدد األستاذ/األستاذة عدد الوجوه واألحرف والرؤوس لكل من املكعب ومتوازي املستطيالت.

 النشاط (6) : - يالحظ املتعلم/املتعلمة نرش األسطوانة ويكتب مام يتكون هذا النرش، فيكتب : تتكون األسطوانة من مستطيل وقرصني.

يقرأ املتعلمون واملتعلامت فقرة « أتذكر » ويكتبونها عىل دفاترهم ودفاترهن.

ُن : ماِت، ُثمَّ أَْكُتُب أَْسماَءها :3  ُأالِحُظ َوُألَوِّ 4  ُأالِحُظ ٱْلُمَجسَّ ُ َ ُ ُ ُ
ُم تََعلُّماتي ُم َوأَُدعِّ أَُقوِّ

6  ُأالِحُظ ٱْألُْسُطواَنَة َوَنْشرَها، َوُأْكِمُل :5  ُأالِحُظ َوأَْمَألُ ٱْلَجْدَوَل :

ُن َنْشُر ٱْألُْسُطواَنِة ِمْن : َيَتَكوَّ
................................ َو ................................

ج ب أ ُم اَلُْمَجسَّ
...... ...... ...... َعَدُد ٱلُْوجوِه
...... ...... ...... َعَدُد ٱْألَْحُرِف
...... ...... ...... ؤوِس َعَدُد ٱلرُّ

أ

ب

ُمتَوازي ٱلُْمْستَطيالِت
ُب اَلُْمَكعَّ
اَْألُْسطُوانَُة

ج

ـُر أََتـَذكَّ

اَْألُْسطُوانَُة لَيَْس لَها ُحروٌف َوال ُرؤوٌس.
َرأٌُس

َهـرٌَم

ٌبأُْسطُوانٌَة ُمَكعَّ

ُمتَوازي 
َوْجٌهُمْستَطيالٍت

َحرٌْف

ؤوِس َعَدُد ٱلرُّ
(sommets)

َعَدُد ٱْألَْحُرِف
(arêtes)

َعَدُد ٱلُْوجوِه
(faces)

 اِْسُم 
ِم ٱلُْمَجسَّ

8 12
6 

ُمْستَطيالٍت
ُمتَوازي 

ُمْستَطيالٍت
8 12 6 ُمَربَّعاٍت ٌب ُمَكعَّ

(face)

(arête)

(sommet)

(pyramide)

(cylindre)(cube)

(parallélépipède)
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل يف مجموعات حسب التفييئ الناتج عن 

مختلف التقوميات السابقة ثم التصحيح جامعيا عىل السبورة 
ثم فرديا عىل الكراسة.

 النشاط (7) :
- يتعرف املتعلم/املتعلمة نرش كل مجسم ويصلهام ببعضهام 

البعض.

 (solide) ٍم 7  أَِصُل ُكلَّ ُمَجسَّ
 (son patron)  ِبٱلنَّْشِر

ٱْلُمناِسِب :

َّ ُ َّ ُك ُ أَ 7

ْرِس ُة ٱلْخاِمَسُة) َدْعُم ٱلدَّ (اَلِْحصَّ
ُأْسُطواَنٌة ُمَتوازي ُمْسَتطيالٍتَهرٌَم

(parallélépipède) (cylindre) (pyramide)

ٌب ُمَكعَّ
(cube)

دعم ومعالجة الدرسني 21 و 22 (55 دقيقة) الـحصة الخـامسة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 24 من الدليل (الصفحة 89).

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل يف مجموعات حسب التفييئ الناتج عن مختلف التقوميات السابقة ثم التصحيح جامعيا عىل السبورة ثم فرديا 

عىل الكراسة.

 النشاط (6) :

- يطلب األستاذ/األستاذة من املتعلمني واملتعلامت مالحظة تدريجات األنبوبني وقراءة وحدة السعة املكتوبة أعىل األنبوب ثم كمية 
السائل ومستواه املوافق للتدريجة ويف األخري تحديد العدد املناسب لتدريجة األنبوب واملوافق ملستوى السائل :

بالنسبة لألنبوب رقم 2 مستوى الماء يصل إىل التدريجة 40 مبعنى :

8 d� 80 أو c� : 40 أما األنبوب رقم 1 فمستوى السائل يصل إىل التدريجة 80 مبعنى c�

 النشاط (7) :

املطلوب هو حساب مجموع كميات أنواع العصري الثالثة :

80 c� + 40 c� + 50 c� = 170 c� = 100 c� + 70 c� + 50 c� = 1 � 70 c�

أسابيع  ويف  املوالية  الدروس  يف  تصفيتها  العمل عىل  يجب  والتي  امللحة  الصعوبات  ويدون  املجموعات  األستاذ/األستاذة عمل  يتتبع 
التقويم والدعم والتوليف.

عند انتهاء املجموعات من اإلنجاز يتم تصحيح جميع األنشطة املقرتحة ويدعو جميع املتعلمني واملتعلامت لتتبع هذا التصحيح جامعيا 
عىل السبورة ثم يتم التصحيح فرديا عىل الكراسة.

ْرِس ُة ٱلْخاِمَسُة) َدْعُم ٱلدَّ (اَلِْحصَّ
يََّة ٱْلماِء : ْت عاِئَشُة َخليطاً لَِثالَثِة أَْنواٍع 6  ُأالِحُظ َوأَْكُتُب َكمِّ 7  أََعدَّ

ِمْن َعصيِر ٱْلَفواِكِه.
ُأالِحُظ َوُأْكِمُل :

.............  c� .............  c� 

َعصرُي 
ٱلُْربْتُقاِل

َعصرُي 
ٱلتُّّفاِح

َعصرُي 
ٱلَْمْوِز اَلَْمْجموُع

80 c� 40 c� 50 c� .....   l .....   c�

100 c�

50

50 c�

25
20
15

45

10

40

5

35

30

0

- الدرس 21 : قيـاس السعـة

 أهداف أنشطة التعلم
يتعرف العالقة بني وحدات قياس السعة والقدرة عىل • 

التحويل من وحدة إىل أخرى.
يتعرف حساب مجموع قياسات سوائل بنفس الوحدة.• 

- الدرس 22 : الـمجسمـات

 أهداف أنشطة التعلم
ينشئ املكعب واألسطوانة ومتوازي املستطيالت انطالقا من نرش لكل منها.• 
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األسبوع 26
التقنية االعتيادية للرضب (2)23

Technique de la mul plica on (2)

الوحدة 5

االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

التقنية االعتيادية للرضب بدون احتفاظ • 
يف نطاق األعداد من : (0 إىل 999).

جداول الرضب. • 
قاعدة الرضب يف 10، 20، 30. • 

يتعرف ويوظف املتعلم/املتعلمة التقنية • 
االعتيادية للرضب باالحتفاظ يف نطاق األعداد من 

(0 إىل 999).
يضع وينجز املتعلم/املتعلمة تقنية الرضب • 

لعددين أحدهام من رقمني واآلخر من رقمني 
أو ثالثة أرقام باالحتفاظ.

التقنية االعتيادية للرضب باملستويات املوالية.• 
حل املسائل.• 

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

لقد كانت التقنية االعتيادية للرضب بدون احتفاظ موضوع الدرس رقم 19 أما أنشطة هذا الدرس فرتمي باألساس إىل متديد التقنية 
االعتيادية للرضب بدون احتفاظ إىل تقنية الرضب باالحتفاظ يف نطاق األعداد من 0 إىل 999 (حيث أحد العاملني عدد من رقمني واآلخر 

من رقم أو رقمني أو ثالثة أرقام).

ويعترب هذا الدرس مناسبة لتمكني املتعلمني/املتعلامت من اكتشاف أهمية الخاصية التوزيعية للرضب بالنسبة للجمع ضمنيا أثناء إنجاز 
حسابات عىل الجداءات ومن توظيف قاعدة الرضب يف 10 و 20 و 30،... ومن استثامر مكتسباتهم السابقة فيام يخص مدى استظهارهم 

لجداول الرضب التي متكنهم من إتقان الوضع العمودي للتقنية االعتيادية للرضب باالحتفاظ واستخدامها يف حل مسائل.

شبكات تربيعية مختلفة - أقالم ملونة.الوسائل التعليمية

بناء وترييض املفهوم (55 دقيقة) الـحـصـة األولـى

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
الحساب الذهني نفسه الوارد بالحصة 1 من الدرس 21 إىل أن 

يحفظ جدول الرضب يف 2 بأكمله.

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي ثم جامعي.

إن كال من النشاطني (1) أو (2) ميثل وضعية-مسألة :

13 x 16 13 و x 5 : يتوخى منهام تعرف املتعلم/املتعلمة عىل التقنية االعتيادية للرضب باالحتفاظ لحساب جداء عددين هام

السؤال املطروح يف النشاط األول هو : الحظ كيف أنجز كل طفل حساب عدد الزليجات ؟ 

قد يقوم بعض املتعلمني/املتعلامت بحساب عدد الزليجات باعتامد الكتابة الجمعية :

13 x 5 : 13 + 13 + 13 + 13 + 13 التي تعني 

أَكْـَتـِشـُف
1  ُأالِحُظ َكْيَف أَْنَجَز ُكلُّ ِطْفٍل ِحساَب َعَدِد ٱلزَّّليِج :

 : 16 x 13 2  أَْحُسُب ٱْلُجداَء
ُن أََتـَمـرَّ

َكْنزَُةيوُسُفُسعاُد

رِْب ِتْقِنيَُّة ٱلضَّ

ع 
(d)

و 
(u)

1

•

3
5

•

x

م 
(c)

ع 
(d)

و 
(u)

1
1

6
3

• •

• • •

• • •

x 16

3 3 x 16 = • •

10 10 x 16 = • • •

x

3 x 16 = .......

10 x 16 = .......

َعَمِليٌَّة َخَطـٌأ :
  1 2 4

 x   3

  6 1 22

2 4

َعَمِليٌَّة َصحيَحٌة :
 1 2 4

 x  3

  7 2

5 x 10+5 x 65 x 16 =

50+305 x 16 =

805 x 16 =

....

....

....

 أهداف أنشطة التعلم
يتعرف ويوظف التقنية االعتيادية للرضب باالحتفاظ لحساب • 

جداء عددين أحدهام من رقمني واآلخر من رقم أو رقمني.
يتعرف عىل الخطوات التي تسمح باالنتقال من تقنية • 

التجزيء إىل التقنية االعتيادية للرضب باالحتفاظ. 
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لكن ينبغي عىل األستاذ/األستاذة أن يستدرج املتعلمني/املتعلامت إىل تحليل الطرق املعتمدة من طرف سعاد وأنري وكنزة ومناقشتها بغية 
االنتقال إىل الوضع العمودي للتقنية املألوفة للرضب باالحتفاظ.

ويف هذا الصدد يجب أن يرتك األستاذ/األستاذة مدة زمنية كافية لبحث ومناقشة الطرق التي سلكها األطفال الثالثة يف حساب الجداء 
x 13 5 حيث سيتم التوصل إىل أن جميع تلك الطرق اعتمدت خاصية توزيعية الرضب بالنسبة للجمع وأن جميع تلك الطرق صحيحة إال 

أنها طرق طويلة وتبقى طرقا انتقالية.

يف التقنية االعتيادية املألوفة للرضب يجب وضع العملية عموديا وإنجازها كالتايل : 

نبدأ من اليمني : 3 يف 5 هي 15، نكتب 5، ونحتفظ بـ 1 (عرشة)، 5 يف 1 هي 5 و 1 (عرشة) املحتفظ به يعطينا (1 + 5) أي 6.

 النشاط (2) : هو عىل غرار النشاط (1) وضعية–مسألة نتوخى منها التمرن عىل دعم وتثبيت ما توصل إليه املتعلمون يف النشاط (1) 
ومتديده إىل حساب جداء عددين كالهام من رقمني : (x 16 13) حيث سيظهر بوضوح يف الوضع العمودي املألوف للتقنية الدور الذي 
تؤديه خاصية توزيعية الرضب بالنسبة للجمع يف هذا البناء وإىل إدراك املتعلامت/املتعلمني للمربر الذي يتعني مبوجبه إزاحة الجداء الجزيئ 

الثاين برتبة واحدة نحو اليسار، وترك محلها فارغا أو تعويضه بنقطة عند اإلنجاز.

تختتم هذه الحصة مع املتعلامت 
واملتعلمني بفقرة « أتذكر ».

تقويم ودعم (55 دقيقة) الـحـصـة الثانية 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
الحساب الذهني نفسه الوارد بالحصة 1 من الدرس 21 إىل أن 

يحفظ جدول الرضب يف 2 بأكمله.

 أهداف أنشطة التعلم
يتعرف ويوظف املتعلم/املتعلمة التقنية االعتيادية للرضب.• 
يحسب املتعلم/املتعلمة جداء عددين أحدهام من رقم • 

أو رقمني أو ثالثة أرقام.

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي ثم جامعي.

 النشاطان (3) و (4) :

ويتعلق األمر فيهام بتطبيقات عىل التقنية االعتيادية للرضب باالحتفاظ والوضع العمودي له، حيث يقوم املتعلمون/املتعلامت بحساب 
تلك الجداءات مع االنتباه إىل العدد املحتفظ به يف كل حالة وإىل إزاحة الجداء الجزيئ الثاين برتبة واحدة نحو اليسار يف جداء عددين 

أحدهام من رقمني أو 3 أرقام واآلخر من رقمني.
 النشاطان (5) و (6) :

يرمي النشاطان (5) و (6) إىل معرفة مدى قدرة املتعلمني/املتعلامت عىل إنجازهام ومدى فهم مراحل التقنية االعتيادية للرضب 
يف حسابات الجداءات، سيام فيام يخص الوضع العمودي للتقنية والوضع الصائب للجداءات الجزئية وحساب مجموعها. ومدى قدرة 

املتعلم/املتعلمة عىل فهم وحل مسألة تتطلب كتابة رضبية.
بعد انتهاء املتعلمني/املتعلامت من إنجاز هذه األنشطة يتم استثامر الحلول املتوصل إليها عن طريق مناقشة جامعية قصد التمكن من 

رصد أخطائهم والتعرف عليها وتصحيحها جامعيا ثم فرديا. 
بعض الصعوبات واألخطاء املحتملة وتتمثل فيام ييل :

• عدم استظهار املتعلمني/املتعلامت للجداول الجزئية للرضب وقواعد الرضب يف 10، 20 ... إلخ.

• صعوبة إدراك إزاحة الجداء الجزيئ الثاين برتبة واحدة نحو اليسار يف الوضع العمودي للتقنية.
• التنبيه إىل عدم نسيان العدد املحتفظ به.

يدون األستاذ/األستاذة مختلف الصعوبات واألخطاء املرتكبة من قبل املتعلمني/املتعلامت ليقوم مبعالجتها خالل الحصة الخامسة.

5  أَْسَتعيُن ِبٱْلَجْدَوِل 
َوأَْحُسُب :

ُم تََعلُّماتي ُم َوأَُدعِّ أَُقوِّ

6  لِباِئِع أَواٍن 125 ُعْلَبَة ُكؤوٍس، 
ِبُكلِّ ُعْلَبٍة 6 ُكؤوٍس.

أَْحُسُب َعَدَد ٱْلُكؤوِس ِبَهِذِه ٱْلُعَلِب :

3  ُأْنِجُز :
x

3

•

5

7
•

x
7

•

4

6
•

x
6

1
•

3

4
•

x
5

1
•

2

9
•

x
1

•

2

•

5
4

•

x
3

•

2

•

5
3

•

x
1

•

0

•

3
9

•

x 212 x 455 x 1262 x 378 4356  أََضُع َوُأْنِجُز :

54321x

15129633

201612844
3024181266

 3 2 5
 x  3

  • • •

  2 5
 x  6

  • • •

 1 6 5
 x  4

  • • •

ـُر أََتـَذكَّ
 2 x 38 (le produit) لِِحساِب ٱْلُجداِء

8 3  أََضُع ٱْلَعَمِليََّة َعموِدّياً َوُأْنِجُزها :
 1
 x  2

  7 6

اَْلَعَدُد 
ٱْلُمْحَتَفُظ ِبِه 

ُهَو :

(la retenue)
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األسبوع 26
Construcإنشاءات هندسية (1)24 ons géométriques (1)

الوحدة 5

االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

 تنظيم الفضاء والتموضع فيه.• 
املجسامت• 
قياس األطوال• 

يتعرف املستقيم يف وضعيات مختلفة.• 
يرسم القطعة املستقيمة واملستقيم يف • 

وضعيات مختلفة ويوظفهام يف إنشاء أشكال 
هندسية : املثلث (املربع، املستطيل).

إنشاء ورسم األشكال الهندسية • 
دروس الهندسة يف املستويات املوالية.• 

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

بصنع  يقوم خاللها  إذ  والتلوين،  والرسم  والتسطري  الطي  أنشطة حول  املتعلم/املتعلمة  فيها  مناسبة ميارس  الدرس  يعترب هذا 
مسطرة ورقية عن طريق الطي، يستخدمها من أجل تعرف الخط املستقيم ومقارنته بالخط غري املستقيم.

يستخدم بعد ذلك املسطرة لرسم خطوط متر من نقط معلومة وأخرى يصلها ببعضها قصد التمييز بني الخط املستقيم والقطعة 
املستقيمة، مع الحرص عىل حسن استخدام املسطرة سواء تعلق األمر برسم قطعة أو مستقيم أو شكل مضلعي خاصة املثلث. 

املتعلم/ القطعة املستقيمة، وإمنا جعل  أو  ينبغي، يف هذا املستوى، إعطاء تعريف للخط املستقيم  أنه ال  وتجدر اإلشارة إىل 
املتعلمة قادرا عىل متييز خط مستقيم من آخر غري مستقيم مع تعرف القطعة املستقيمة كشكل هنديس بسيط، أو اعتبارها ضلعا 
من أضالع شكل هنديس بسيط، كاملربع أو املستطيل أو املثلث، مع العمل عىل تحسيسه بأن املسطرة أداة متكن من إنشاء الخطوط 

املستقيمة والقطع املستقيمة. 

الدرس، والحرص عىل تقديم  إنجازهم ملختلف أنشطة  أثناء  املتعلمني/املتعلامت  الصدد إىل رضورة مراقبة أعامل  ونشري بهذا 
املساعدات والتوجيهات الالزمة لهم حول كيفية استخدام املسطرة من أجل إنشاء مستقيم مير بنقطتني معلومتني أو أثناء إنشاء 
قطعة طرفاها معلومان كانطباق حافة املسطرة عىل النقطتني املعلومتني، مع وضع اليد يف وسط املسطرة والرسم باليد األخرى 

للخط املطلوب دفعة واحدة دون إحداث اعوجاج فيه أو تقطع.

: املثلث عىل الخصوص واملربع  كام يرمي هذا الدرس إىل جعل املتعلم/املتعلمة قادرا عىل تعرف وتسمية األشكال املضلعية 
واملستطيل، وعىل تعرف بعض مميزات األشكال املضلعية كالضلع والرأس، والتعود عىل توظيفها من أجل مقارنة هذه األشكال مع 
بعضها أو عند وصفها. ولتقريب هذه املفاهيم واكتساب هذه املفردات، تم اختيار وضعيات تتمحور أنشطتها حول املالحظة أوال 
ثم املقارنة ثانيا عن طريق مناولة األشكال وتلمسها قصد اكتشاف خاصية متكن املتعلمني واملتعلامت من التمييز بينها وتصنيفها 
حسب خاصياتها مثل عدد أضالعها، إىل مضلعات ثالثية (مثلثات) وأخرى رباعية (املربع، املستطيل ...)، يتعرفون بعد ذلك رسومها 

عن طريق تتبع تخوم األشكال التي تم قصها من الصفحات املخصصة للتقطيع بالكراسة.

واملصطلحات  باملفردات  اللغوي  الرصيد  إغناء  الدرس  هذا  خالل  املتعلم/املتعلمة  يكتسبها  التي  واملهارات  القدرات  بني  من 
أو مربع  (بطاقات عىل شكل مثلث  تتبع تخوم يشء  والقدرة عىل  البعض،  األشكال ومتييزها عن بعضها  التي متكنه من وصف 

أو مستطيل) إلنشاء أشكال هندسية مختلفة.

أوراق غري مسطرة، أقالم ملونة، قلم رصاص، مسطرة واألشكال الهندسية (مثلث،مربع ومستطيل...) الوسائل التعليمية
املوجودة بصفحات التقطيع بالكراسة.
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 أهداف أنشطة التعلم
ينشئ مسطرة ورقية باستخدام الطي.• 
مييز بني خط مستقيم وخط منكرس أو منحني.• 
يرسم قطعة مستقيمة.• 
يتعرف ومييز بني األشكال الهندسية (املربع، املستطيل، املثلث).• 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي ثم جامعي.

 النشاط (1) : يطوي املتعلم/املتعلمة ورقة ثم يفتحها ويالحظ أثر الطي ثم يستعمل املسطرة لرسم أثر الطي فيحصل عىل خط مستقيم.

 النشاط (2) : يرسم املتعلم/املتعلمة قرصا باستعامل يشء دائري مبتناوله (قطعة نقود، أسطوانة، ...) ثم يلون املجال داخل الدائرة.

 النشاط (3) : يستعمل املتعلم/املتعلمة املسطرة ليصل النقط املرسومة فيحصل عىل مثلث ومربع ومستطيل، ثم يسمي كل واحد منها بٱسمه.

 النشاط (4) : يتعرف املتعلم/املتعلمة عىل الخط املستقيم  
والقطعة املستقيمة من بني أشكال أخرى ويلونهام.

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي ثم جامعي.

 النشاط (5) : يتعرف املتعلم/املتعلمة الخطوط املستقيمة ومييزها عن الخطوط املنحنية أو املنكرسة، إما عن طريق اإلدراك البرصي 
أو باستعامل املسطرة.

 النشاط (6) : يستخدم املتعلم/املتعلمة املسطرة لريسم مستقيام مير بنقطتني محددتني ولريسم قطعة مستقيمة طرفاها معلومان.

 النشاط (7) : يكمل املتعلم/املتعلمة رسم مربع ومثلث قائم الزاوية ومستطيل.

تقويم ودعم (55 دقيقة) الـحـصـة الثانـيـة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
الحساب الذهني نفسه الوارد بالحصة 1 من الدرس 21 إىل أن يحفظ 

جدول الرضب يف 5 بأكمله.

 أهداف أنشطة التعلم
يتعرف املستقيامت.• 
يرسم مستقيام مير بنقطتني.• 
يرسم قطعا مستقيمة تشكل أضالع أشكال اعتيادية.• 

أَكْـَتـِشـُف

 (règle) 3  أَْسَتْخِدُم ٱْلِمْسَطرََة   

َقَط (points) لِرَْسِم أَْشكاٍل َهْنَدِسيٍَّة   َوأَِصُل ٱلنُّ
: (formes géométriques)

ُن أََتـَمـرَّ
َقَط ٱلَّتي ِهَي  ُد ٱلنُّ 4  ُأالِحُظ َوأَُحدِّ

َعلى ٱْلُمْسَتقيِم َنْفِسِه، ُثمَّ أَرُْسُمُه :

ْكِل :  اِْسُم ٱلشَّ
..........................

ْكِل :  اِْسُم ٱلشَّ
..........................

ْكِل :  اِْسُم ٱلشَّ
..........................

ِعْنَد إِْنشاِء أَْشكاٍل 
 َهْنَدِسيًَّة، ُيْمِكُن 

 ٱْلَبْدُء ِبَتْحديِد 
ؤوِس. َمْوِقِع ٱلرُّ

ُن ٱْلَخطَّ ٱْلُمْسَتقيَم ِبٱْألَْزَرِق  2  ُألَوِّ
َوٱْلُمْنَحني ِبٱْألَْحَمِر :

1  ُأالِحُظ َوأَْطوي َورََقًة َكما ُهَو ُمَبيٌَّن 

ُمْسَتقيٌم في ٱلرَّْسِم :
(droite)

A
I

D

J

B

ـُر أََتـَذكَّ

(segment de droite) ِقْطَعٌة ُمْسَتقيَمٌة (droite) َخطٌّ ُمْسَتقيٌم

ُمَربٌَّع 
(carré)

ُمَثلٌَّث 
(triangle)

ُمْسَتطيٌل 
(rectangle)

ُم تََعلُّماتي ُم َوأَُدعِّ أَُقوِّ
6  أَْسَتْخِدُم ٱْلِمْسَطرََة ِألَرُْسَم :

.  ُمْستَقيماً (droite) يَُمرُّ ِبالنُّْقطَتَيِْن 
نَتَيِْن ِبٱْألَْحَمِر. ٱلُْملَوَّ

 ،(segment de droite) ِقْطَعًة ُمْسَتقيَمًة  .
َنتاِن ِبٱْألَْخَضِر. ْقَطتاِن ٱْلُمَلوَّ َطرَفاها ٱلنُّ

: (droite) ُن ِبٱْألَْحَمِر ِبطاَقَة ُكلِّ ُمْسَتقيٍم 5  ُألَوِّ

7  ُأْكِمُل رَْسَم 
ٱْألَْشكاِل ٱلّتالَِيِة :

 

(carré) ُمَربٌَّع(triangle) ُمَثلٌَّث(rectangle) ُمْسَتطيٌل

بناء وترييض (55 دقيقة) الـحـصـة األولـى

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
الحساب الذهني نفسه الوارد بالحصة 1 من الدرس 21 إىل أن 

يحفظ جدول الرضب يف 5 بأكمله.
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل يف مجموعات حسب التفييئ الناتج عن التقويم السابق.

 النشاط (8) : يكمل املتعلم/املتعلمة باستعامل مسطرة رسم أضالع املثلث واملستطيل واملربع.

 النشاط (9) : يالحظ املتعلم/املتعلمة الشكلني املقدمني ويحدد الشكل الذي له أضالع عىل شكل قطع مستقيمة.

 النشاط (10) : يستعمل املتعلم/املتعلمة مسطرة وقلام إليصال نقط معلومة ببعضها إلنشاء شكل ثم يلون الزخرفة املحصل عليها.

ْكِل َوأَْكُتُب ٱْسَمُه : 8ْ  ُأْكِمُل رَْسَم َوَتْلويَن ٱلشَّ َ ْ َّ ْ ُ ْ ُ
ْرِس ُة ٱلْخاِمَسُة) َدْعُم ٱلدَّ (اَلِْحصَّ

 ordre) َِّقَط ِبٱلتَّرْتيِب ٱلتَّزاُيِدي 10  أَِصُل ٱلنُّ
ُنها : croissant) لِْألَْعداِد لِرَْسِم ُكلِّ زَْخرََفٍة. ُثمَّ ُألَوِّ

9  أَْشُطُب ٱْلَجواَب ٱْلَخَطـأَ :
ْكُل ِمْن ِقَطٍع ُمْسَتقيَمٍة. ُن ٱلشَّ َيَتَكوَّ

اَْلُقرُْص اَْلُمْسَتطيُل 

النََعمالنََعم

1
3

5

7

92

4

6

8
6 1 4

3 7

8 5 2

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

دعم ومعالجة الدرسني 23 و 24 (55 دقيقة) الـحصة الخـامسة

8  اِْشَترَْت فاِطَمُة 3 ُعَلٍب ِمَن 
ْمِع، ِبُكلِّ ُعْلَبٍة 12 َشْمَعًة، َثَمُن  ٱلشَّ
ْمَعِة ٱْلواِحَدِة 3 َدراِهَم. ما ُهَو  ٱلشَّ
ٱْلَمْبَلُغ ٱلَّذي َدَفَعْتُه فاِطَمُة لِِشراِء 

ْمِع ؟ ٱلشَّ

ْرِس ُة ٱلْخاِمَسُة) َدْعُم ٱلدَّ (اَلِْحصَّ
7  أَْشُطُب ٱْإلِْنجاَز ٱْلَعموِديَّ ٱْلَخَطـأَ لِِحساِب 

 : 12 x 15 ٱْلُجداِء
م 
(c)

ع 
(d)

و 
(u)

x

5

•

1
1
1
1
•

2
5
0
2
•

م 
(c)

ع 
(d)

و 
(u)

x

•

1
1
1

1
•

2
5
0
5
2
•

م 
(c)

ع 
(d)

و 
(u)

x

•

1
1
6
1
•

2
5
0
2
•

م 
(c)

ع 
(d)

و 
(u)

x

1
•

1
1
6
2
•

2
5
0

•

- الدرس 23 : التقنية االعتيادية للرضب (2)

 أهداف أنشطة التعلم
تعرف مدى قدرة املتعلم/املتعلمة عىل فهم وحل • 

مسائل تتطلب كتابة رضبية.

- الدرس 24 : إنشاءات هندسية (2)

 أهداف أنشطة التعلم
يكمل رسم مربع ومثلث ومستطيل.• 
يحدد األشكال التي أضالعها قطع مستقيمة.• 
يرسم قطعا مستقيمية.• 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي ثم جامعي.

 النشاطان (7) و (8) :

- يتعرف املتعلم/املتعلمة اإلنجاز الخاطئ لحساب الجداء : x 15 12 ويشطبه.

 3 x (12 x 3) 12 ملعرفة عدد األقالم التي اشرتاها ثم الجداء x 3 ملعرفة املبلغ الذي يتعني عىل التاجر دفعه ينبغي حساب الجداء  -
أي : x 36 = 108 3 وميثل مثن األقالم، أي املبلغ الذي سيؤديه التاجر.

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 25 من الدليل 

(الصفحة 90).
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الوحدة 5الشبكة الفردية لتقويم التعلامت (5)األسبوع 26

Grille individuelle de l’évalua on des appren ssages (5)

نـتـائـج الـتـقـويـم
يـجـب أن يـكـون الـمـتـعـلـم/الـمـتـعـلـمـة قـادرا علـى : الـمكونـات

– + + +
تعرف خاصية الرضب يف 6، 7، 8، 9. وتوظيف جداءاتها. األعـداد والـعـمـلـيـات

تعرف ونرش املكعب ومتوازي املستطيالت واألسطوانة.

إنجاز ترصيفات.الـهـنـدسـة

إنشاء أشكال هندسية : املربع، املستطيل، املثلث.

قراءة الساعة بالدقائق (15، 30، 45).
الـقــيــاس

.(l, c�) تعرف بعض وحدات السعات

هذا املكون غري وارد بهذه الوحدة. تنظيم ومعالجة البيانات

–  غري مكتسب. +  يف طريق االكتساب.  + +  مكتسب. 

الــدروس :

الـدرس 17 : الــضـرب فـي 8، 9• 
الـدرس 18 : الـزمـن (1) : قـراءة الـسـاعـة• 
الـدرس 19 : الـتـقـنـيـة االعـتـيـاديـة للـضـرب (1)• 
الـدرس 20 : الـتــرصـيــف• 
 •(l , c�) الـدرس 21 : قـيـاس الـسـعـة
الـدرس 22 : الـمـجـسـمـات• 
الـدرس 23 : الـتـقـنـيـة االعـتـيـاديـة للـضـرب (2)• 
الـدرس 24 : إنـشـاء أشـكـال هـنـدسـيـة (2)• 
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الوحدة 5تقويم التعلامت ودعمها وتوليفها (5)األسبوع 27

Evalua on, sou en et synthèse des appren ssages (5)

التقويم (55 دقيقة) الـحصـة األولـى

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
- يكتب األستاذ/األستاذة 2 عىل السبورة ويقول : « لنرضب 

2 كل مرة يف العدد عىل البطاقة ».
ويف   0 من  بدءا  بطاقاته  ببطء  األستاذ/األستاذة  يسحب 
ترتيب تزايدي، ويف كل مرة يخرج بطاقته يضيف املتعلم/

املتعلمة 2 إىل نتيجة الرضب ليحصل عىل النتيجة املوالية : 
0 ثم 2 ثم 4 ثم 6 ثم ... 20.

 : مثال  بالقول  نتيجة  تزامنا مع كل  املتعلم/املتعلمة  ويعرب 
« 2 مرضوبة يف 9 تساوي 18 ».

 تـدبـيـر أنشطـة التقـويـم والـدعـم والتـولـيـف (5)

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

تسعى أنشطة هذا األسبوع إىل إبراز األهداف املسطرة للفرتة الخامسة وبني ما تحقق منها فعليا وذلك من خالل نتائج األنشطة 
التقوميية املقرتحة لها والتي لها طبيعة تكوينية، إذ يتم الوقوف عىل مختلف الصعوبات والتعرثات واألخطاء املرصودة خالل هذه 
الفرتة مام يسمح لألستاذ/لألستاذة بتفييئ مجموعة القسم إىل فئات حسب حاجات كل واحدة منها، وخالل هذا األسبوع يذكر األستاذ/

األستاذة بالتعلامت األساسية لدروس الفرتة الخامسة ورصده ملختلف األخطاء ومصادرها، وذلك بالرتكيز عىل :
- استظهار جداءات جدول الرضب يف 8، 9.

- التقنية االعتيادية للرضب. 
- املجسامت. 

- الزمن : قراءة الساعة.

.(� , c�) قياس السعة -

يقدم األستاذ/األستاذة هذه املفاهيم أو بعضها ويتم معالجتها عل السبورة وبكيفية جامعية تستقبل فيها أسئلة املتعلمني واملتعلامت 
واستفساراتهم، مام يسمح له بتقديم الرشوح والتوضيحات املساعدة عىل تدليل مختلف الصعوبات وتفادي الوقوع يف الخطأ.

األهـــدافالـدروس الـمـعـنـيـة 

الدرس 17 : الرضب يف 8، 9• 
الدرس 18 : الزمن (1) : قراءة الساعة• 
الدرس 19 : التقنية االعتيادية للرضب (1)• 
الدرس 20 : الـتـرصـيـف• 
 •(� , c�) الدرس 21 : قياس السعة
الدرس 22 : املجسامت• 
الدرس 23 : التقنية االعتيادية للرضب (2)• 
الدرس 24 : إنشاء أشكال هندسية (2)• 

يتعرف خاصية الضرب في 8، 9 ويوظف جداءاتها.• 

ينجز التقنية االعتيادية للضرب.• 

يتعرف وينشر المكعب ومتوازي المستطيالت واألسطوانة.• 

يقرأ الساعة بالدقائق ويدونها، يقيس مدة زمنية.• 

 •.(� , c�) يتعرف بعض وحدات السعة

ينشئ أشكاال هندسية : المربع، المستطيل، المثلث• 

1  أُالِحُظ َوأُكِْمُل :

اَعُة الَعْقَرِبيَُّة. 3  أَكْتُُب ِبٱْألَْرقاِم َما تُشيُر إِلَيِْه السَّ

2  أُنِْجُز :

4  أُالِحُظ َوأُكِْمُل :

يَُّة ٱلْماِء ِبٱْإلِناِء ِهَي : كَمِّ

ُ ُ ُ
َتْقويُم ٱلتََّعلُّماِت

6 x 8 = ............     8 x 5 = .............
7 x .......... = 63     .......... x 9 = 27

1 � = 100 ..........

50 .................
...... : ...... ...... : ...... ...... : ......

  6 8

x  7

  • • •

  8 0

x  9

  • • •

  7 3

x  2

  • • •

: 
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي وتصحيح جامعي تصحيح عىل السبورة ثم التصحيح فردي عىل الكراسة.

لها طبيعة  الخامسة والتي  الوحدة  التي كانت موضوع أنشطة  للمفاهيم واملهارات  تعترب أنشطة هذه الحصة مبثابة تطبيقات مبارشة 
تكوينية حيث يذكر األستاذ/األستاذة املتعلمني/املتعلامت بالتعلامت األساسية لدروس هذه الفرتة آخذا بعني االعتبار التقوميات األسبوعية 
للمتعلمني/املتعلامت ورصده ملختلف األخطاء والتعرثات بغرض معالجتها مبسارات فارقية يخطط لها وفق نتائج أنشطة التقويم حيث يفيئ 

املتعلمني/املتعلامت حسب الحاجات :
- فئة املتعرثين التي تعاين من صعوبات وتعرثات تتطلب تدخال خاصا من ِقبل األستاذ/األستاذة.

- فئة املتحكمني والتي ال تعاين صعوبات ولكنها تحتاج إىل إغناء وتعزيز مكتسباته. 

 النشاط (1) : يعالج هذا النشاط مدى قدرة املتعلمني واملتعلامت عىل تذكر جداءات جداول الرضب يف 6 و 7 و 8 و 9 

أو إيجاد أحد عاميل الجداء مبعرفة الجداء والعامل الثاين.

 النشاط (2) : يربز هذا النشاط مختلف الخطوات التي يسلكها املتعلمون واملتعلامت يف حساب جداء عددين باستخدام التقنية االعتيادية للرضب.

 النشاط (3) : الغرض من هذا النشاط هو جعل املتعلم/املتعلمة قادرا عىل قراءة التوقيت (ساعة ذات عقربني) وكتابة التوقيت باألرقام 
الذي تشري إليه كل ساعة عقربية.

 النشاط (4) : يقوم املتعلم/املتعلمة يف هذا النشاط بإكامل كل متساوية بكتابة الوحدة املناسبة مكان النقط بناء عىل العالقة بني وحدات 
السعة �d 10 = � 1 ؛ �c 100 = � 1 ثم يالحظ األنبوب املدرج ومستوى كمية املاء التي بداخله.

- مستوى املاء يوافق التدريجة 50 
- األنبوب مدرج من 1 إىل 10

1 � = 10 d� -
5 d� كمية املاء -

دعم وتثبيت (55 دقيقة) الـحـصـة الثانية

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
الحساب الذهني نفسه الوارد بالحصة 1 إىل أن يحفظ 

جدول الرضب يف بأكمله.

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل مبجموعات (حسب التفييئ الناتج عن التقويم) وتصحيح جامعي عىل السبورة ثم تصحيح فردي عىل الكراسة.

 النشاط (5) : يرمي هذا النشاط إىل تثبيت مكتسبات املتعلم/املتعلمة بخصوص تعرف كل من املكعب ومتوازي املستطيالت واالسطوانة 
من خالل رسومها ونشورها، حيث يصل كل مجسم بنرشه.

 النشاط (6) : ميأل املتعلم/املتعلمة جدوال جزئيا للرضب يف 6 و 7 و 8 و 9 كام يسمح للمتعرثين بالرجوع إىل فقرة «أتذكر» حيث 
يتمكنون من التذكر وإيجاد الجداءات التي نسوها. يقارن كل جداءين بالنتائج الواردة بالجدول ليستنتج تساويهام :

7 x 6 = 7 x 6

9 x 8 = 8 x 9

6 x 8 = 8 x 6

7 x 9 = 9 x 6

9876x

544842366
635649427
726456488
817263549

7 x 9 = 9 x 7 = 63 : ويتعرف بطريقة غري مبارشة الخاصية التبادلية للرضب مبالحظة أن

 النشاط (7) : يضع وينجز املتعلم/املتعلمة عمليتي الرضب لحساب جداء عددين أحدهام من 3 أرقام واآلخر من رقم واحد باستخدام 
التقنية االعتيادية للرضب.

7 x 6 ..........  6 x 7

9 x 8 ..........  8 x 9

6 x 8 ..........  8 x 6

7 x 9 ..........  9 x 7

7  أََضُع َو أُنِْجُز :6  أُالِحُظ َوأُكِْمُل ٱلَْجْدَوَل، ثُمَّ أُقاِرُن :

َدْعُم َوَتْثبيُت ٱلتََّعلُّماِت
5  أَِصُل كُلَّ 

ٍم ِبَنْشِرِه : ُمَجسَّ

x 6 7 8 9

6 36

7 49

8

9

103 x 9423 x 2
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي وتصحيح جامعي عىل السبورة ثم تصحيح فردي عىل الكراسة.

 النشاط (10) : املطلوب يف هذا النشاط هو تحديد الوحدة املناسبة لكمية السائل الذي يسع األشياء املرسومة وهي مألوفة لدى املتعلم/
املتعلمة ومتعود عىل رؤيتها والتعامل معها : طنجرة الطبخ، كأس عصري، أنبوب ماء، قارورة، برميل.

بالنسبة لطنجرة الطبخ - 5 لرتات
10 c� - كأس عصري
5 d� - أنبوب ماء

قارورة - � 1
برميل - � 100

 النشاط (11) : تتجىل أهمية النشاط يف مدى استيعاب املتعلمني/املتعلامت ملا ميثله كل رقم يف األعداد التالية :

864، 532، 999، 507 والقدرة عىل تفكيك إىل كتابات جمعية :

864 = (8 x 100) + (6 x 10) + 4 
532 = (5 x 100) + (3 x 10) + 2
999 = (9 x 100) + (9 x 10) + 9
507 = (5 x 100) + (0 x 10) + 7

 النشاط (12) : يرمي هذا النشاط إىل إمتام الكتابات بوضع العدد أو الجداء املناسب مكان النقط وذلك برضب العامل األول والثاين ثم 
الثالث أو برضب العامل العامل الثاين والثالث ثم األول مع مقارنة النتيجتني. 

دعم وتثبيت التعلامت (55 دقيقة) الـحـصـة الثالثة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يحفظ  أن  إىل   1 بالحصة  الوارد  نفسه  الذهني  الحساب  يعاد 

جدول الرضب يف بأكمله.

تقويم أثر الدعم (55 دقيقة) الـحـصـة الرابعة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : - يكتب األستاذ/األستاذة 5 عىل 
السبورة ويقول : « لنرضب 5 كل مرة يف العدد عىل البطاقة ».

ترتيب  ويف   0 من  بدءا  بطاقاته  ببطء  األستاذ/األستاذة  يسحب 
تزايدي، ويف كل مرة يخرج بطاقته يضيف املتعلم/املتعلمة 5 إىل 
نتيجة الرضب ليحصل عىل النتيجة املوالية : 0 ثم 5 ثم 10 ثم 

15 ثم 20 ثم ... 50.
ويعرب املتعلم/املتعلمة تزامنا مع كل نتيجة بالقول مثال : 

« 5 مرضوبة يف 9 تساوي 45 ».

ٌز َوإِْغناٌء َدْعٌم ُمرَكَّ
12  أُالِحُظ َوأُكِْمُل :

 (� ; c�) 10  أَكْتُُب ٱلَْوْحَدَة ٱلُْمناِسبََة
َمكاَن ٱلنَُّقِط : 

11  أُكِْمُل ٱلتَّرْصيَف :

1 .......10 ....... 10 .......5 .......

13  أَْحُسُب َوأُقاِرُن :
864 = (8 x 100) + (..... x 10) + ...... = .........
532 = (.....  x .....) + (..... x .....) + ...... = .........
999 = (.....  x .....) + (..... x .....) + ...... = .........
507 = (.....  x .....) + (..... x .....) + ...... = .........

2 x 3    x    4

    .       x     .
             .

2 x 3    x  4   ............    2 x    3 x 4

2 x    3 x 4

    .       x   .
             .

َ

ْعِم َتْقويُم أََثِر ٱلدَّ
ٍم ِبأَثَِرِه : 8  أَِصُل كُلَّ ُمَجسَّ

8 : 30 12 : 45 10 : 15

9  أُالِحُظ َوأَْرُسُم ٱلَْعْقَربَيِْن :

ُ تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل مبجموعات (حسب التفييئ الناتج عن التقويم) 
وتصحيح جامعي  عىل السبورة ثم تصحيح فردي عىل الكراسة).

تواصل املجموعات إنجازاتها كام يف الحصة الثانية وذلك بتخصيص األنشطة 8 و 9 و 10 لفئة املتعرثين واملتوسطني بينام يقدم األستاذ/
األستاذة لفئة املتحكمني بعض عمليات الطرح باالحتفاظ إضافة إىل مسألة ذات بنية طرحية يوظف فيها قياس الكتل.

 النشاط (8) : يرمي هذا النشاط إىل دعم قدرات املتعلمني واملتعلامت يف تعرف املكعب واألسطوانة ومتوازي املستطيالت حيث يتوصل 
املتعلمون واملتعلامت إىل تعرف الوجوه غري املرسومة لكل مجسم ومعرفة أثر ذلك املجسم.

 النشاط (9) : الغرض من هذا النشاط هو جعل املتعلم/املتعلمة قادرا عىل قراءة التوقيت باألرقام ومتثيله برسم العقرب الكبري الذي يشري 
إىل الدقائق والعقرب الصغري الذي يشري إىل الساعات.
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معالجة مركزة وإغناء (55 دقيقة) الـحـصـة الخامسة 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل فردي بالنسبة للمتعثرين الذين لم يتجاوز صعوباتهم وأخطائهم وعمل فردي بالنسبة للمتمكنين وتصحيح 
جماعي على السبورة ثم التصحيح فردي على الكراسة.

 النشاط (13) : يتعني عىل املتعلم/املتعلمة فهم املسألة واملعطيات الواردة فيها من أجل معرفة كمية الزيت التي اشرتاها صاحب املطعم، 
وذلك مبالحظة صوريت القارورتني : األوىل بها 5 لرتات ومثنها 60 درهامً والثانية تحتوي عىل لرت واحد ومثنها 12 درهامً.

ويقرتح األستاذ/األستاذة أنشطة أخرى ملعالجة الصعوبات التي الحظها عند املتعلمني واملتعلامت.

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 26 من الدليل 

(الصفحة 90).

13  أَْحُسُب َوأُقاِرُن :
2 x 3    x    4

    .       x     .
             .

2 x 3    x  4   ............    2 x    3 x 4

2 x    3 x 4

    .       x   .
             .

ٌز َوإِْغناٌء َدْعٌم ُمرَكَّ
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الـوحـدة الـسـادسـة

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

تتم يف هذه الوحدة، معالجة مفاهيم رياضياتية منها ما يتطلب إنجاز تقنيات بعضها سهل وبعضها الزال املتعلم/املتعلمة يف طور 
التملك كالطرح والرضب خصوصا عندما يتعلق باالحتفاظ يف مجال هذه التقنية، وبالنسبة للطرح فاألنشطة املقرتحة ينبغي االقتصار 
فيها عىل الخانة التي تكون فيه املبادلة يف العرشات دون املئات أو املئات دون العرشات وجدير بالذكر أن هذه تقنية الطرح باملبادلة 
قد تطرح صعوبات بالنسبة للمتعلم/للمتعلمة ويتعلق األمر بأنشطة يكون فيها رقم العرشات صفرا، وتزداد الصعوبة أكرث عندما تكون 
املبادلة مرتني مع وجود الصفر يف العرشات ويف هذا الصدد فإن املنهاج الجديد يقترص عىل األمثلة التي يكون فيها املطروح من رقمني 

واملطروح منه من رقمني أو ثالثة، لذا ينبغي تفادي املبادلة مرتني وكذلك حالة الصفر يف رقم العرشات وتركها للمستويات املوالية :

- أما الرضب باالحتفاظ أو بدونه فينبغي أن يكون يف نطاق األعداد من 0 إىل 999 وأن تكون التقنية بعددين أحدهام من رقم 
أو رقمني واآلخر من رقمني أو ثالثة.

يتطلب  اللذان  املستقيمة  والقطعة  املستقيم  تربيعية عكس  شبكة  إال عىل  يستقيم  ال  رسمها  فإن  االعتيادية  لألشكال  بالنسبة   -
رسمهام مهارات الرسم والتسطري، أما حل املسائل فاملفروض أن يتم يف إطار توظيف النقود والقياس اعتبارا لكون أنشطة هذا األسبوع 
متثل خامتة دروس السنة حيث من املأمول أن يكون املتعلمون واملتعلامت قد متكنوا من اكتساب الكفايات النهائية للتعليم يف مادة 

الرياضيات كام هو وارد مبنهاج 2018.

األهـــدافالــدروس

الـدرس 25 : الـجـمـع والـطـرح والــضـرب (1)• 
الـدرس 26 : الـزمـن (2) : الـمـدة الـزمـنـيـة• 
الـدرس 27 : الـجـمـع والـطـرح والــضـرب (2)• 
الـدرس 28 : الـنــقــود• 
الـدرس 29 : الـزاويـة الـقـائـمـة• 
الـدرس 30 : تـنـظـيـم ومـعـالـجـة الـبـيـانـات (2)• 
الـدرس 31 : الـجـمـع والـطـرح والــضـرب (3)• 
الـدرس 32 : إنـشـاء أشـكـال هـنـدسـيـة (3)• 

يتعرف وينجز تقنيات الجمع والطرح والضرب باالحتفاظ وبدونه في • 
نطاق األعداد من 0 إلى 999.

يقدر ويحسب جداءات عددية تربط بين الجمع والضرب.• 
ينشئ األشكال االعتيادية (مربع، مستطيل، مثلث قائم الزاوية) باستعمال • 

األدوات الهندسية ويمييز القرص عن هذه األشكال.
يستعمل القطع النقدية واألوراق المالية المتداولة.• 
يستعمل النقود في مسائل تتعلق بالحياة اليومية.• 
يحل مسائل ذات بنية جمعية وطرحية وضربية ويحدد العملية الواجب • 

إجراؤها في حل مسألة  يوظف فيها النقود ويستعمل القطع واألوراق 
النقدية المتداولة واألطوال والكتل التي لها عالقة بالحياة اليومية.

يقرأ أوال بأول بيانات واردة في جدول.• 
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األسبوع 28
الجمع والطرح والرضب (1)25

L’addi on, 
la soustrac on 
et la mul plica on (1) 

الوحدة 6

االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

 التقنية االعتيادية لعمليات الجمع • 
والطرح والرضب عىل األعداد الصحيحة 

الطبيعية يف نطاق األعداد من 0 إىل 999.

يتعرف العملية الواجب إجراؤها يف وضعية • 
معينة (مجموع، فرق، جداء).

يقدر ويحسب جداءات عددية.• 

التقنية والعمليات : الجمع والطرح والرضب • 
يف نطاق األعداد الصحيحة الطبيعية األكرب 

من 999 يف املستويات الالحقة.

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

يعترب إعادة تناول العمليات الحسابية التي سبقت دراستها، من جمع وطرح ورضب، مناسبة أخرى لدراستها يف سياق تركيبي فيام 
بينها من أجل تثبيت وتعزيز فهمها وذلك من خالل مسائل أو وضعيات مختلفة ذات ارتباط وثيق باملامرسة االجتامعية وبيئة املتعلم/

املتعلمة، مام ميكنه ويجعله يدرك (حسب نص املسألة وتعليمة الوضعية) طبيعة ونوعية العملية الحسابية التي ينبغي عليه توظيفها 
إليجاد الحل املناسب ملا هو مطلوب منه.

وعىل هذا األساس تم اختيار أنشطة هذا الدرس لتشمل وضعيات يتطلب بعضها فهم نص ومتثيل معطياتها أوال قبل الرشوع يف الحل، 
وذلك حتى يتمكن املتعلم/املتعلمة من تعرف العملية املناسبة التي ستقوده إليجاد الحل الصحيح للمسألة أو الوضعية. بينام يتطلب 

بعضها اآلخر إنجاز عمليات أو مقارنة كتابات جمعية وطرحية ورضبية.

أوراق، أقالم، تربيعات.الوسائل التعليمية

بناء وترييض (55 دقيقة) الـحـصـة األولـى

عىل   2 األستاذ/األستاذة  يكتب   : دقائق)   5) الذهني   الحساب 
السبورة ويقول : « لنرضب 2 كل مرة يف العدد عىل البطاقة ».

يسحب األستاذ/األستاذة ببطء بطاقاته بدءا من 0 ويف ترتيب تزايدي، 
نتيجة  إىل   2 املتعلم/املتعلمة  يضيف  بطاقته  يخرج  مرة  كل  ويف 

الرضب ليحصل عىل النتيجة املوالية : 0 ثم 2 ثم 4 ثم 6 ثم ... 20.
ويعرب املتعلم/املتعلمة تزامنا مع كل نتيجة بالقول مثال : « 2 مرضوبة 

يف 9 تساوي 18 ».

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي ثم جامعي.

 النشاطان (1) و (2) :
يتطلب إنجاز هذين النشاطني من طرف املتعلم/املتعلمة فهم معطياتهام جيدا ومعرفة ما هو مطلوب منهام القيام به، فهو مطالب بتعرف العملية 
الحسابية املناسبة لكل مرحلة من مراحل الوضعية-املسألة، هل هذه العملية هي : الجمع أم الطرح أم الرضب ؟ وال يرشع يف إيجاد الحل إال بعد التأكد 
من صحة اختياره. لذا يتعني عىل األستاذ/األستاذة تقديم كل املساعدات الرضورية للمتعلمني/املتعلامت لفهم معطيات كل وضعية، وما هو مطلوب 

منهم إنجازه.
يعترب كال النشاطني مترنا، حيث يتعني عىل املتعلم/املتعلمة مالحظة وفهم معطيات الصورة والتوصل إىل أنه إليجاد طول قامة أحمد 
يجب حساب مجموع املسافتني اللتني يبعد بهام أحمد عن األرض وعن السقف ثم طرح هذا املجموع من املسافة التي متثل علو الغرفة. 

فيكون طول قامة أحمد بـ cm هو : 140 = (65 + 35) – 240
 النشاط (3) : النشاط الثالث هو مناسبة متكن املتعلم/املتعلمة من حل مسألة ذات بنية جمعية أو رضبية أو طرحية.

 أهداف أنشطة التعلم
يتعرف العملية املناسبة التي سينجز لحل مسألة أو وضعية. • 
يتعرف العالقة املناسبة لعملية معينة لحل مسألة.• 

عيُد ميالِد َزْيَنَب

ُن أََتـَمـرَّ
2  أَْحُسُب طوَل 

قاَمِة أَْحَمَد : 
.............................
.............................
.............................

أَكْـَتـِشـُف
  1

َحَضرَُه 8 ِمْن َصديقاِتها، 
َو 3 َبناِت َعّماِتها.

اَْلَعَمِليَُّة ٱلَّتي سُأْنِجُزها 
ِهَي : ...............................

ْت أُمُّ َزْيَنَب 3 َحْلَوياٍت َكبيرٍَة، ُكلُّ  أََعدَّ
أٌَة إِلى 6 ِقَطٍع ُمَتساِويٍَّة. واِحَدٍة ُمَجزَّ

اَْلَعَمِليَُّة ٱلَّتي سُأْنِجُزها 
ِهَي : ...............................

أََكَلْت ُكلُّ ِبْنٍت ِقْطَعًة 
واِحَدًة ِمَن ٱْلَحْلوى.

اَْلَعَمِليَُّة ٱلَّتي سُأْنِجُزها 
ِهَي : ...............................

َكِلَمُة « زاَد » ال 
َتْعني داِئماً ٱْلَجْمَع 

َو « َنَقَص » أَْو 
« َخِسَر » ال َتْعني 

ْرَح. داِئماً ٱلطَّ

َلَدْينا 5 ُعَلٍب، في 
ُكلِّ ُعْلَبٍة 8 ُكَلٍل. 
َكْم َعَدُد ٱْلُكَلِل ؟

رَْب : َنْسَتْعِمُل ٱلضَّ
5 x 8

ما ُهَو طوُل 
قاَمتي ؟

ما ُهَو َعَدُد 
يَِة  ٱلِْقطَعِ ٱلُْمتَبَقِّ

ِمَن ٱلَْحلْوى ؟

كَْم نَْحُن َجميعاً ؟

ما ُهَو َعَدُد 
ِقطَعِ ٱلَْحلْوى ؟

3  ِبحاِفَلٍة َصّفاِن ِمَن ٱْلَمقاِعِد، ِبُكلِّ 
واِحٍد 24 َمْقَعداً، ِعْنَد ٱْنِطالِقها كاَن 

14 َمْقَعداً فارِغاً. أَْحُسُب َعَدَد ٱلّراِكبيَن 

ِبٱْلحاِفَلَة : 
...........................................................................
...........................................................................
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يقرأ املتعلمون واملتعلامت فقرة أتذكر ويكتبونها عىل دفاترهم ودفاترهن.

تقويم ودعم (55 دقيقة) الـحـصـة الثانـيـة

 الحساب الذهني (5 دقائق) :
الحساب الذهني نفسه الوارد بالحصة 1 إىل أن يحفظ جدول 

الرضب يف 2 بأكمله.

 أهداف أنشطة التعلم
 يستخدم التقنية االعتيادية للجمع أو الطرح أو الرضب لحل • 

املسائل.
 يقارن كتابات جمعية وطرحية ورضبية عن طريق املالحظة • 

والتقدير.

تدبـيـر األنشطـة

 النشاطان (4) و (5) :

يتضمن هذان النشاطان مسألتان يقوم املتعلم/املتعلمة خاللهام أوال بحساب مبلغ القطع واألوراق النقدية التي متلكها رقية، ثم يطرح 
منه مبلغ املشرتيات التي رصفتها يف السوق فيكون ما متتلكه رقية بالدرهم هو :

(2 x 200) + (2 x 100) + ( 4 x 10) + (2 x 2) + 5 = 649

ما بقي لرقية من دراهم هو : 64 = 585 – 649

وملعرفة املبلغ الذي سيؤديه صاحب الدكان لرشاء الصناديق األربعة، يتعني عىل املتعلم/املتعلمة قراءة تعليامت الوضعية (املسألة) وفهم 
معطياتها، والقيام بتعداد القارورات املوجودة بكل صندوق ومالحظة مثن القارورة الواحدة من كل نوع، ثم إجراء الحسابات الرضورية 

ملعرفة مثن رشاء الصندوق لكل نوع من العصري، فيكون املبلغ الذي سيؤديه صاحب الدكان بالدرهم هو :

(12 x 3) + (12 x 5) + (12 x 4) + (12 x 6) = 12 x (3 + 5 + 4 + 6)
 = 12 x 18
 = 216

ـُر أََتـَذكَّ
8 x 6 : 8 ُعَلٍب، ِبُكلٍّ ِمْنها 6 ُكؤوٍس. َعَدُد ٱْلُكؤوِس ُهَو 

أََضْفنا 3 ُكؤوٍس لُِكلِّ ُعْلَبٍة.
8 x (6 + 3) = 8 x 6 + 8 x 3 : َعَدُد ٱْلُكؤوِس أَْصَبَح

ُم تََعلُّماتي ُم َوأَُدعِّ أَُقوِّ

5  اِْشَترى صاِحُب ُدّكاٍن 
4 َصناديَق َعصيٍر ُمْخَتِلَفٍة :

4  أ. ُأالِحُظ َوأَْحُسُب ما َتْمِلُكُه ُرَقيَُّة 
ِمْن َدراِهَم : 

َصرََفْت ُرَقيَُّة في ٱلّسوِق 585 ِدرَْهماً. ب. 
أَْحُسُب ما َتَبّقى لَها ِمْن َدراِهَم :

ّكاِن ؟ .............................................................................• ما ُهَو ٱْلَمْبَلُغ ٱلَّذي َسُيؤّديِه صاِحُب ٱلدُّ

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

صيٍر مختِلفٍة :

َعصيُر ٱْلُبرُْتقاِلَعصيُر ٱلّتوِتَعصيُر ٱللَّْيموِنَعصيُر ٱلرُّّماِن

َثَمُن ٱْلِقّنيَنِة ٱْلواِحَدِة

3 َدراِهَم 5 َدراِهَم4 َدراِهَم6 َدراِهَم



234

األسبوع 28
الزمن (2) : 26

Le temps (2) : La duréeالمدة الزمنية
الوحدة 6

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

يندرج استخدام اليومية ضمن األنشطة العادية للقسم، ويتمثل ذلك يف كتابة تاريخ اليوم من خالل تواريخ محدد (عطل، أعياد...). 
لذلك فتعرف املتعلم/املتعلمة املايض والحارض سيسمح له/لها بإدراك مفهوم االستمرارية يف الزمن، وسيساعده عىل ذلك تعاقب بعض 
الظواهر الطبيعية من ليل ونهار وصيف وشتاء وما يصاحبها من أحداث ومناسبات اجتامعية. وباملقابل فإن بعض املواد الدراسية تقدم 
هي األخرى رصيدا لغويا يساعد املتعلم/املتعلمة عىل هيكلة الزمن والتعبري عن ذلك بسهولة ويرس. وترتكز األنشطة املقرتحة يف هذا 

الدرس عىل :

– استخدام يومية لكتابة شهور السنة امليالدية وعدد أيام كل شهر وعدد أيام السنة ؛

– إجراء تحويالت عىل وحدات الزمن، ومقارنة مدد زمنية، مع العمل عىل تذكر أسامء وشهور السنة امليالدية، واقرتاح وسيلة عملية 
إليجاد عدد أيام كل شهر، اليشء الذي سيدفع املتعلم/املتعلمة إىل  :

– الوعي بدورية (Cyclycité) بعض الظواهر (أيام األسبوع، شهور السنة) ؛

– تقبل نظامية (Régularité) بعض الظواهر شبه الحلقية (عدد أيام كل شهر).

ويف هذا الصدد تجدر اإلشارة إىل أن التاريخ هنا له معنى محدد يختلف عن التاريخ املألوف، فالتاريخ ال يعني فقط، بالنسبة لحدث 
ما، ذكر اليوم والشهر والسنة التي وقع فيها هذا الحدث، بل أيضا ذكر الساعة والدقيقة التي تم فيها الحدث كقولنا : ازداد زكرياء يوم 

1988/4/20 عىل الساعة 10 صباحا و 7 دقائق.

أما املدة الزمنية فهي الفرتة املحصورة بني تاريخني (تاريخ البداية وتاريخ النهاية) لحدث معلوم كقولنا : تستمر الدراسة يف الصباح 
من الساعة الثامنة إىل الساعة الحادية عرشة، يعني مدة زمنية قدرها 3 ساعات. وتبعا لذلك نستنتج أن املدة الزمنية مقدار ميكن 

قياسه، بينام التاريخ مقدار ال يقاس، وإمنا تتم معلمته انطالقا من أصل معني (املعلمة الزمنية).

بـنـاء وتـريـيـض (55 دقيقة) الحـصـة  األولـى 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
الحساب الذهني نفسه الوارد بالحصة السابقة إىل أن 

يحفظ جدول الرضب يف 10 بأكمله.

 الوسائل : التمرينان 1 و 2 بالكراسة، أقالم ملونة، ...

 أهداف النشاط 
 يحدد مدة زمنية بالساعات والدقائق.• 
يحدد املدة الفاصلة بني تاريخني باليوم واألسبوع والساعات.• 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي وجامعي.

 النشاط (1) :

املتعلم/ من  الزمنية  املدة  مفهوم  تقريب  إىل  النشاط  هذا  يرمي 
ومن  محيطه  من  وضعية  اختيار  تم  ذلك  من  وليتحقق  املتعلمة، 
اهتامماته اليومية، وهي تحديد املدة الزمنية التي يقضيها لتناول وجبة 
من الوجبات اليومية أو التي يخصصها ملراجعة دروسه. إذ يكفي إذن 

يومية السنة الحالية (يومية ميالدية)، أقالم ملونة.الوسائل التعليمية

االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

الزمن، تعرف اليوم، الشهر، السنة.• 
قراءة الساعة دون دقائق وبالدقائق.• 

يقدر ويحدد مدداً زمنيًة باستعامل وحدة : • 
الدقيقة والساعة واليوم واألسبوع والشهر.

يحل وضعية-مسألة مرتبطة بقياس الزمن.• 

دراسة األعداد النسبية وإجراء عمليات عليها.• 

أَكْـَتـِشـُف
1  أُالِحُظ بَرْناَمَج أَنِْشطَِة ِطْفٍل ِبَصبيَحِة يَْوِم ٱْألََحِد :

نَِة  َة َوْجبَِة ٱلُْفطوِر ٱلُْملَوَّ أُالِحُظ ُمدَّ  أ.  
......... min : ُة ِهَي َوأَكْتُبُها. ٱلُْمدَّ
َة ُمراَجَعِة  ُن ِبٱْألَْزَرِق ُمدَّ أُلَوِّ  ب. 

ُدروِس ٱلَْعَرِبيَِّة َوأَكْتُبُها.
......... min : ُة ِهَي ٱلُْمدَّ

َة ُمراَجَعِة  ُن ِبٱْألَْصَفِر ُمدَّ أُلَوِّ  ج. 
ياِضيّاِت. ُدروِس ٱلرِّ

......... h : أَْو  ......... min : ُة ِهَي ٱلُْمدَّ

9 h اَْإلِْنِطالُق : 
11 h اَْلُوصـوُل : 

2 h ُة ٱلزََّمِنيَُّة :  اَْلُمدَّ

24 ساَعًة = 1 َيـْوٍم

أ َوْجبَُة ٱلُْفطوِر 
 ُمراَجَعُة ُدروِس 

ٱلَْعَرِبيَِّة
ب

 ُمراَجَعُة ُدروِس 
ياِضيّاِت ٱلرِّ

ج

9 h 15

10 h

11 h

9 h
اَلْـَبـْرنـاَمـُج

9 h 15 min

10 h

9 h 15 min

9 h
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مالحظة برنامج العمل املقرتح مع الرتكيز عىل الوقت بداية كل حدث، ثم وقت نهايته (وجبة الفطور، مراجعة دروس العربية، مراجعة 
دروس الرياضيات) ليحدد املدة الزمنية التي يستغرقها الطفل يف كل فرتة. ومن أجل ذلك تم إعطاؤه منوذجا يسهل عليه تحديد املدد الزمنية 
الثالثة عن طريق تلوين كل فرتة. حيث يتوصل إىل أن مدة وجبة الفطور هي 15 دقيقة، ومدة مراجعة دروس العربية هي 45 دقيقة، ومدة 

مراجعة دروس الرياضيات هي ساعة واحدة.

 النشاط (2) :

يكتب املتعلم/املتعلمة تاريخ ميالد عائشة، وذلك بتحديد رتبة كل 
من اليوم والشهر، ثم يحدد املدة الزمنية الفاصلة بني تاريخ ميالدها 

وتاريخ ميالد يوسف، ثم ميأل الجدول :

– من 03 / 21 إىل 03 / 31 هناك 10 أيام ؛

– تاريخ ميالد عائشة سيكون يوم : 04 / 10.

21/03تاريخ عيد ميالد يوسف
11/04تاريخ عيد ميالد عائشة

20 يومااملدة الزمنية الفاصلة بني التاريخني

تقويم ودعم (55 دقيقة) الـحـصـة الثانية 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 27 من الدليل (الصفحة 91).

 أهداف أنشطة التعلم
يتعرف عدد ساعات اليوم، وعدد أيام األسبوع وعدد شهور السنة.• 
يقدر مدداً زمنية ويرتبها.• 
يرتب أحداثاً حسب تسلسلها الزمني.• 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي مع التصحيح فردي ثم جامعي.

 النشاط (3) :

يالحظ البطاقات التي تعرب عن مدد زمنية. يقدر الصحيح منها ويشطب الخطأ.

 النشاط (4) :

يالحظ تاريخ كل مناسبة، ويعيد ترتيبها حسب تسلسلها الزمني من 1 إىل 4. 

 النشاط (5) :
يالحظ املدد الزمنية املعرب عنها بوحدات مختلفة : الدقيقة والساعة واليوم واألسبوع والشهر، ثم يرتبها من أقرصها مدة إىل أطولها 

مدة، وذلك برتقيمها من 1 إىل 6.

ُن أََتـَمـرَّ

ـُر أََتـَذكَّ

  أُْسبوٌع (semaine) واِحٌد = 7 أَّياٍم  َسَنٌة (année) واِحَدٌة = 12 َشْهراً (mois) = 365 َيْوماً
 ساَعٌة (heure) واِحَدٌة = 60 َدقيَقًة (minute)  َيْوٌم (jour) واِحٌد = 24 ساَعًة

ُة ٱلزََّمِنيَُّة ٱْلُمْسَتْغرََقُة (durée de temps) : 30 دقيقةساَعُة ٱْلُوصوِلساَعُة ٱْإلِْنِطالِق اَْلُمدَّ

8 h 45 min 8 h 15 min

2  ُأْكِمُل َمْلَء ٱْلَجْدَوِل   

ُمْسَتعيناً ِبٱْلَيْوِميَِّة، َوأَْكُتُب تاريَخ ميالِد 
عاِئَشَة ٱلَّذي َيأْتي َبْعَد 20 َيْوماً ِمْن 

تاريِخ ميالِد يوُسَف :

21/03 تاريُخ عيِد ميالِد يوُسَف
.............. تاريَخ عيِد ميالِد عاِئَشَة

.............. َمِنيَُّة ٱْلفاِصَلُة  ُة ٱلزَّ  اَْلُمدَّ
عاِئَشٌةَبْيَن ٱلّتاريَخْيِن يوُسُف

4  أَْخَطأَ أَْحَمُد في َترْتيِب ٱْألَْعياِد ٱْلَوَطِنيَِّة 
َب ٱلتََّسْلُسِل ٱلزََّمِنيِّ : َحَسَ

3  أَْشُطُب ٱْلِبطاَقَة ٱْلَخَطأَ :

ٍة  5  ُأرَِتُب ٱْلُمَدَد ٱلزََّمِنيََّة ِمْن أَْقَصِر ُمدَّ
ٍة ِمْن 1 إِلى 6 : إِلى أَْطَوِل ُمدَّ

ُم تََعلُّماتي ُم َوأَُدعِّ أَُقوِّ

....... ..............
ُأْسبـوعـاِن h 15 min 1َيْوٌم واِحٌد

....... ..............
َشـْهــٌر 2 h 30 min45 min

ُتُه 29 َيْوماً min 45 ِهَي ساَعٌة إِّال ُرْبعاًفي ٱْلَيْوِم 12 ساَعًةَشْهُر َيناِيَر ُمدَّ ُة ٱْإلِْسِتراَحِة في ٱْلَمْدرََسِة 15 َدقيَقًة ُمدَّ

َنِة 12 َشْهراminً 30 ِهَي ِنْصُف ساَعٍة ْهِر 6 أَسابيَعفي ٱلسَّ في ٱلشَّ راَسِة ِهَي 12 ساَعًة في ٱْلَيْوِم ُة ٱلدِّ ُمدَّ

َتْصحيُح 
ٱلتَّرْتيِب

 َترْتيُب 
أَْحَمُد تـاريـُخ ٱْألَْعـيـاِد ٱْلـَوَطـِنـيَّـِة

.......... 1 عيُد ٱْإلِْسِتـْقـالِل : 18/11

.......... 2 ْعِب : 20/8 عيُد َثْورَِة ٱْلَمِلِک وَٱلشَّ

.......... 3 عيُد ٱْلـَعـرِْش : 30/7

.......... 4 عيُد ٱْلَمسـيـرَِة : 6/11
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دعم ومعالجة الدرسني 25 و 26 (55 دقيقة) الـحصة الخـامسة

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي ثم جامعي.

 النشاط (6) : 

يقارن املتعلم/املتعلمة كتابتني (جمعية وطرحية) أو (جمعية 
ورضبية) باستخدام الرموز : (< أو = أو >).

 النشاط (7) : 

 7 x 12 يهدف هذا النشاط إىل تقريب مفهوم توزيعية الرضب بالنسبة للجمع إىل املتعلم/املتعلمة، وذلك بتفكيك العدد 12 يف الجداء
 7 x (8 + 4) = 7 x 8 + 7 x 4 7 باستخدام تقنية الرضب، ثم حساب x 12 إىل مجموع العددين 4 + 8 = 12، ثم يقوم بحساب الجداء

.7 x 12 = 7 x 8 + 7 x 4 ليحصل عىل نفس النتيجة، أي

 النشاط (8) : 

مشرتيات سلمى هي :

10 x 6 = 60 – الدقيق بالدرهم : 

5 x 7 = 35 – السكر بالدرهم : 

60 x 35 = 95 : ما رصفته سلمى بالدرهم هو –

– ما تبقى مع سلمى من دراهم هو : 355 = 95 – 450

 أهداف أنشطة التعلم
يقارن أعداداً باستخدام الرموز : (< أو = أو >).• 
يحسب ويقارن.• 
يحل وضعية-مسألة يتطلب حلها استخدام الجمع والطرح والرضب.• 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 27 من الدليل 

(الصفحة 91).

ْرِس ُة ٱلْخاِمَسُة) َدْعُم ٱلدَّ (اَلِْحصَّ
6  َتَغيََّبْت فاِطَمُة َعِن ٱْلَمْدرََسِة ِبَسَبِب َمرَِضها ِمْن 28 مارس 

َنِة َنْفِسها. َنِة إِلى 12 أَْبريُل ِمَن ٱلسَّ لَِهِذِه ٱلسَّ
ُة ِغياِبها ِبٱْألَّياِم ِخالَل : ـ ما ِهَي ُمدَّ

. َشْهِر مارَِس ؛ . َشْهِر أَْبريَل ؛ . َفْترَِة َمرَِضها.
.11 h 8 َوُيغاِدرُها َعلى ٱلّساَعِة h 15 min 7  َيِصُل ُعَمُر إِلى ٱْلَمْدرََسِة َصباَح ُكلِّ َيْوٍم َعلى ٱلّساَعِة
َة ٱلزََّمِنيََّة ٱلَّتي َقضاها ُعَمُر ِبٱْلَمْدرََسِة. ُد ٱْلُمدَّ قاِئِق، ُثمَّ أَُحدِّ أَْسَتعيُن ِبٱْلُمْسَتقيِم ٱْلُمَدرَِّج ِبٱلّساعاِت وَٱلدَّ

8 h 9 h 10 h 11 h

8 h 15 min

15 min 15 min 15 min
تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي ثم جامعي.

 النشاط (6) : 

لتحديد املدة الزمنية التي تغيبت فيها فاطمة عن املدرسة يف شهر مارس، يجب أن يعلم املتعلم/املتعلمة أن عدد أيام مارس 31 يوما 
(أو يستعني باليومية). ذلك أن مدة تغيبها خالل شهر مارس هو 4 أيام، أما مدة األيام التي تغيب فيها خالل شهر أبريل فهي 12 يوما، 

فيكون املجموع هو 16 يوما.

 النشاط (7) : 

حتى يتمكن املتعلم/املتعلمة من تحديد املدة الزمنية التي يقضيها عمر يف املدرسة، يتعني عليه االستعانة باملستقيم املدرج إلكامل رسم 
.2 h 45 min وتحديد املدد الزمنية بالدقائق والساعات ليجد أن هذه املدة هي ساعتني وخمسة وأربعون دقيقة أي

- الدرس 25 : الجمع والطرح والرضب (1)

- الدرس 26 : الـزمـن (2) : الـمـدة الزمنية

 أهداف أنشطة التعلم
يحدد مدة زمنية مبعرفة تاريخ البداية وتاريخ النهاية.• 
يستخدم املستقيم املدرج بالساعات والدقائق لتحديد • 

مدة زمنية.

ْرِس ُة ٱلْخاِمَسُة) َدْعُم ٱلدَّ (اَلِْحصَّ

قيِق ِبِه kg 10 ِبَثَمِن 6 َدراِهَم لِْلكيلوْغراِم  8  َتْمِلُک َسْلمى 450 ِدرَْهماً، اِْشَترَْت كيساً ِمَن ٱلدَّ
ِر ِبـ 7 َدراِهَم لِْلُعْلَبِة ٱْلواِحَدِة. أَْحُسُب ٱْلَمْبَلَغ ٱلَّذي َصرََفْتُه َسْلمى  كَّ ٱْلواِحِد، َو 5 ُعَلٍب ِمَن ٱلسُّ

َوٱْلَمْبَلَغ ٱلَّذي َتَبّقى َمَعها. 

7  أَْحُسُب َوُأقاِرُن :6  ُأقاِرُن ِباْسِتْخداِم (> أَْو < أَْو =) :

800 +  70  ........ 800 – 70

300 + 100 ........  40  X 10

7 X 12 = ........
7 X 8 + 7 X 4 = ........
7 X 8 + 7 X 4 ........ 7 X 12

..............................................................................................................
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األسبوع 29
الوحدة 6الجمع والطرح والرضب (2)27

 L’addi on, la soustrac on et la mul plica on (2)

االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

األعداد من 0 إىل 999 قراءة • 
وكتابة ومتثيال ومقارنة وترتيبا.

عمليات الجمع والطرح والرضب.• 

يقدر ويحسب جداءات عددية تربط بين الجمع والضرب.• 
يميز بين عمليات الجمع والطرح والضرب في وضعيات مختلفة.• 
ينجز عملية الضرب (العامل الثاني من رقم واحد).• 
يتعرف العملية الواجب إجراؤها في وضعية مسألة.• 

المسائـل.• 
الجمع والطرح والرضب بالسنة الثالثة.• 
األعداد من 0 إىل 9999.• 

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

إن العمليات الحسابية المدروسة من جمع وطرح وضرب التي قدمت إلى حدود هذه الفترة من السنة الدراسية. تغطي ما هو 
مقرر بالسنة الثانية، وعليه يجب أن ال يخطر بالبال أن دراسة تلك العمليات قد انتهت مع متم هذه السنة، بل إعادة تناول تدريسها 

سيتم بالمستويات الالحقة من أجل تثمين وتعزيز فهمها وذلك من خالل توظيفها في مجال عددي أوسع.

العمليات من خالل تمارين ومسائل متنوعة، إما بشكل  لذلك فإن أنشطة هذا الدرس ترمي إلى حسن استخدام وتوظيف تلك 
منفصل، أو بشكل توليفي، من أجل دفع المتعلمين/المتعلمات إلى التمييز بين الوضعيات التي يؤول حلها إلى إحدى تلك العمليات، 

وتوسيع تعرفهم للعمليات الواجب استخدامها عند اإلقدام على حل أي مسألة في الرياضيات.

إن هذا الدرس ال يقدم معلومات جديدة، بقدر ما هو عبارة عن درس تركيبي تستثمر فيه التعلمات المتعلقة بالجمع والطرح  والضرب.

بناء وترييض (55 دقيقة) الـحـصـة األولـى

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يقول األستاذ/األستاذة سنستعمل البطاقات (4 ,3 ,2 ,1 ,0) 
فقط ونطرح كال منها تباعا من 10 (بطريقة متتالية) والنتيجة 
 (0, 1, 2, 3, 4) باستعامل  مثال :  صفرا.  ستكون  النهائية 

بهذا الرتتيب (6 ثم 3 ثم 1 ثم 4 ثم 0) ستكون صفرا.

 أهداف أنشطة التعلم
 يوظف عمليتي الضرب والجمع لحساب عدد المقاعد • 

بقاعة مسرح.
 ينجز الضرب في 2 وفي 10 وفي 6.  • 
 يستخرج معطيات من وضعيات مسألة معبر عنها بنص • 

أو بصورة.

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي، جامعي.

 األنشطة (1) و (2) و (3) :

يطلب األستاذ/األستاذة من املتعلمني واملتعلامت قراءة التعليمة ويطرح بعض األسئلة للتأكد من فهمهم لها، (مثال، كيف رتبت املقاعد، ملاذا 
رتبت يف مجموعات عىل شكل مستطيالت يستدرجهم للجواب عىل رضورة ترك املمرات، ماذا تريد حسابه ؟ عدد املقاعد ؟

القسم (صفوف الطاوالت، تربيعات ورقة دفرت، شبكات تربيعية...الوسائل التعليمية

ُن أََتـَمـرَّ

أَكْـَتـِشـُف

  

1  َذَهَبْت ُهدى لُِمشاَهَدِة َمْسَرِحيٍَّة. 

ِعْنَد ٱْلُوصوِل إِلى ٱْلقاَعِة الَحَظْت أَنَّ 
ٱْلَمقاِعَد ُمرَتََّبٌة َكما في ٱلّصورَِة.

َعَدُد ٱْلَمقاِعِد ِبٱْلقاَعِة ُهَو :
..................................................................
..................................................................

2  ُأالِحُظ ٱلنُّقوَد. أَْحُسُب َوُأْكِمُل :  

3  َيْجَمُع ُمَرّبي َدجاٍج 30 ُعْلَبًة ِمَن ٱْلَبْيِض في ٱْلَيْوِم، ِبُكلِّ ُعْلَبٍة 12 َبْيَضًة َوَيبيُع 
ٱلُعْلَبَة ٱْلواِحَدَة ِبـ 24 ِدرَْهماً.  َعَدُد ٱْلَبْيِض في ٱْلُعْلَبِة ُهَو : .................

 َعَدُد ٱْلَبْيِض في ٱْلَيْوِم ُهَو : ......................
رَْهِم ُهَو : ......................  َدْخُلُه في ٱْلَيْوِم ِبٱلدِّ

رَْتُه ِسهـاُم  . ما َوفَّ
رَُه أَميٌن. أَْكَثُر ِمّما َوفَّ
ُن ِبطاَقَة ٱْلَجواِب  ُألَوِّ

حيِح. ٱلصَّ
النََعم

ِلِحساِب َعَدِد َتْربيعاِت 
َبَكِة، َنْحُسُب ُجداَء  ٱلشَّ

ٱْلَعَدَدْيِن 15 َو 28.
5

6

510

10

رَْتُه ِسهاُم : ما َوفَّ

رَُه أَميٌن : ما َوفَّ

200  x  ..........  +  2  x  ..........  =  ..........

.......... x ..........  +  .......... x ..........  =  ..........
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ـُر • 3 باقاِت َورٍْد، ِبُكلٍّ ِمْنها 5 َورْداٍت. َعَدُد ٱْلُوروِد ُهَو :  x 3 5أََتـَذكَّ
أََضْفنا َورَْدَتـْيِن لُِكلِّ باَقٍة.

(5 + 2) x 3 = (5 x 3) + (2 x 3) : َعَدُد ٱْلُوروِد ُهَو 108

يرتك األستاذ/األستاذة لهم فرتة للبحث والتقيص يف الوقت الذي يقوم فيه مبتابعة إنجازات املجموعات.
قد يلجأ املتعلمون/املتعلامت إىل تعداد عدد املقاعد واحداً تلو اآلخر وهذا يتطلب وقتاً طويالً جدا مع احتامالت الخطأ عند تعدادها 

لكون املقاعد كثيفة ومتجاورة، وذلك عنوة حتى يلتجأ املتعلمون/املتعلامت إىل اسرتاتيجيات أخرى توظف فيها عمليتا الرضب والجمع :

- يطلب األستاذ/األستاذة من بعض ممثيل املجموعات تدوين الحلول عىل السبورة مع إبراز طريقة حساب املقاعد.

- يتم التصحيح جامعيا ويؤكد األستاذ/األستاذة عىل أن رضب عدد الكرايس يف الصف الواحد مرضوب يف عدد الصفوف ميكِّن من حساب 
مجموعة واحدة ثم يجمع جداء املجموعات لنحصل عىل عدد املقاعد. 

- خالل البحث يقوم  األستاذ/األستاذة برصد إنجازات املتعلمني/املتعلامت ويساعدهم عىل فهم املطلوب واستخراج املعطيات الالزمة 
إليجاد الحل.

- بعد قراءة للنشاطني 2 و 3، يطلب األستاذ/األستاذة من املتعلمني/املتعلامت إنجاز املطلوب بالنسبة لكل نشاط. 

بغية  الخاصة  التعليامت  من  وبالتأكد  األستاذ/األستاذة رشحها  عىل  يتعني  لذلك  املسألة  بنص  املتعلقة  الصعوبات  بعض  تطرح  وقد   -
استيعابها من قبل املتعلمني/املتعلامت.

يقرأ املتعلمون واملتعلامت فقرة أتذكر ويكتبونها عىل دفاترهم ودفاترهن.

تقويم ودعم (55 دقيقة) الـحـصـة الثانـيـة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
البطاقات (4 ,3 ,2 ,1 ,0)  يقول األستاذ/األستاذة سنستعمل 
فقط ونطرح كال منها تباعا من 10 (بطريقة متتالية) والنتيجة 
النهائية ستكون صفرا. مثال : باستعامل (2 ثم 4 ثم 1 ثم 3 

ثم 0) بهذا الرتتيب نحصل عىل 8 ثم 4 ثم 3 ثم 0 ثم 0.

 أهداف أنشطة التعلم
يعد املتعلم/املتعلمة أشياء بطريقتني مختلفتني باستعامل • 

الجمع أو الرضب.
يحل املتعلم/املتعلمة مسألة تتطلب عملية الرضب.• 
يفكك املتعلم/املتعلمة عدداً باستعامل الرضب والجمع.• 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي ثم جامعي.

بالكراسة، ثم يطلب من ثالثة متعلمني/متعلامت تفسير  المقترحة  المتعلمة قراءة األنشطة  أو  المتعلم  يطلب األستاذ/األستاذة من 
وشرح التعليمة.

- يفسح األستاذ/األستاذة مجاال للبحث والتقيص ويقوم خاللها بتتبع خطوات وإنجازات املتعلمني، يدون الصعوبات واألخطاء التي قد 
يقع فيها بعضهم خاصة يف النشاط الخاص بحل املسألة (النشاط7) أو النشاط(8) الذي يقبل عدة حلول. (ما هو الحل الذي نضيف فيه 

إىل الجداء أصغر عدد ؟

- تصحح األنشطة جامعيا عىل السبورة وفرديا عىل الكراسة.

ُم تََعلُّماتي ُم َوأَُدعِّ أَُقوِّ
َتْيِن : 4  أَْكُتُب َعَدَد ٱْلُعَلِب ِبَكْيِفيَّ

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

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

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

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

6  ُأالِحُظ َوُأْكِمُل : 5  باِئُع ٱْلُوروِد لََدْيِه 42 َورَْدًة. َوَضَع 
َن 8 باقاٍت.  5 َورْداٍت في ُكلِّ باَقٍة، َفَكوَّ

أَْحُسُب َعَدَد ٱْلُوروِد ٱلَّتي ٱْسَتْخَدَمها :

أَْحُسُب ما َتَبّقى لَُه :

28  =  ......  x  4  +  ......

25  =  ......  x  6  +  ......
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األسبوع 29
La monnaieالـنــقــود28

الوحدة 6

االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

 معلومات األطفال الشخصية حول النقود• 
األعداد من 0 إىل 999 قراءة وكتابة • 

ومتثيال ومقارنة وترتيبا.
الجمع والطرح والرضب.• 

يستعمل القطع واألوراق النقدية املتداولة.• 
يستعمل النقود يف مسائل تتعلق بالحياة • 

اليومية.

األعداد التي تفوق 999.• 
الجمع والطرح والرضب• 
استعامل النقود يف حل املسائل.• 

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

يكتيس موضوع النقود أهمية بالغة نظرا لطابعه االجتامعي والستخداماته املتعددة يف حياتنا اليومية، سواء من قبل الكبار أو الصغار، 
كام تتجىل أهميته عند دراسة األعداد والعمليات أو لحل املسائل. إن موضوع النقود قد متت برمجته بكيفية تتالءم وتقديم األعداد 

وكدعم لعمليات الجمع والطرح والرضب.

ويعترب هذا الدرس امتدادا واستثامرا وتعميقا ملكتسبات املتعلم/املتعلمة السابقة، لكونه يقدم أنشطة تتيح له فرصة تعرف مختلف 
القطع واألوراق النقدية املتداولة، مام يسمح له باستخدامها يف وضعيات من الواقع املعيش تستدعي إجراء حسابات لتحديد مبلغ معلوم، 

أو ألداء مثن يشء بأقل عدد من القطع واألوراق النقدية أو القيام مببادالت بالقطع واألوراق النقدية يف حل املسائل.

القطع واألوراق النقدية املعدة للتقطيع بالكراسة.الوسائل التعليمية

بناء وترييض (55 دقيقة) الـحـصـة األولـى

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
الحساب الذهني نفسه الوارد بالحصة 1 من الدرس 24 

إىل أن يحفظ جدول الرضب يف 2 بأكمله.

 أهداف أنشطة التعلم
يتعرف القطع النقدية املتداولة. • 
يتعرف األوراق النقدية املتداولة.• 
يجري حسابات باستعامل قطع نقدية.• 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : جامعي ثم فردي.

1 ـ نشاط مناواليت :

يوزع األستاذ/األستاذة عىل كل مجموعة قطعا نقدية مختلفة من حيث عددها وفئاتها ثم يضع أمام أنظار املتعلمني واملتعلامت كتابا مرفقا 
ببطاقة الثمن (17 درهام).

 ويطلب من كل مجموعة اختيار القطع الالزمة ألداء مثن الكتاب.
يقدم ممثل عن كل مجموعة نتيجة عملها، ويوضح الطريقة التي توصلت بها مجموعته إىل ذلك (فرز السنتيامت عن الدراهم، تصنيف 

القطع حسب الفئات، عد النقود).
 تناقش نتائج املجموعات ليالحظ املتعلمون واملتعلامت أن هناك :

- مجموعات متكنت من تكوين املبلغ 17 درهام بكيفيات مختلفة مثال :
المجموعة 1 : 2 درهم ؛ 5 دراهم ؛ 5 دراهم ؛ 5 دراهم 

أَكْـَتـِشـُف
1  ُأالِحُظ أَْنواَع ٱْلِقَطِع وَٱْألَْوراِق ٱلنَّْقِديَِّة ٱْلُمَتداَولَِة َوُأْكِمُل :

ب. 

ْنتيماُتأ.  راِهُماَلسَّ اَلدَّ

.... َدراِهَم.... َدراِهَم.... ِدرَْهماِن.... ِدرَْهٌم50 َسْنتيماً.... َسْنتيماً.... َسْنتيماٍت.... َسْنتيماٍت

رَُه اَْلَمْبَلُغ ٱلَّذي َوفَّ
10612.......... ِدرَْهماًلَْيلى

121069.......... ِدرَْهماًَعِلّي

2  أ. ُأالِحُظ َوُأْكِمُل :   

ال نََعم    َهْل ُيْمِكُن لَِلْيلى ِشراُء ٱْلِمْحَسَبِة ؟  ال نََعم   َهْل ُيْمِكُن لَِعِلّي ِشراُء ٱْلِكتاِب ؟ 

ُن أََتـَمـرَّ

ب. أُباِدُل ما َوفَّرَتُْه لَيْلى َوما َوفَّرَُه َعلِّي ِبأَقَلِّ ِقطَعٍ نَْقِديٍَّة َوأَْوراٍق مالِيٍَّة :
َمْبَلُغ لَْيلى :  ........    ........    ........    ........    َمْبَلُغ َعِلّي :  ........    ........    ........    ........    

.......... ِدرَْهماً.......... ِدرَْهٍم.......... ِدرَْهماً.......... ِدرَْهماً

ُمباَدَلُة َورََقٍة ماِليٍَّة 
ِمْن ِفَئِة 200 ِدرَْهٍم 

ِبأَْوراٍق ماِليٍَّة ُمْخَتِلَفٍة :
• 100 x 2  
• 50 x 4  
• 100 + (50 x 2)

لَْيلىَعِلّي
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ـُر أََتـَذكَّ

• اَْلِقَطُع ٱلنَّْقِديَُّة 
ٱْلُمَتداَولَُة ِهَي :

• اَْألَْوراُق ٱلنَّْقِديَُّة 
ٱْلُمَتداَولَُة ِهَي :

تقويم ودعم (55 دقيقة) الـحـصـة الثانية

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يحفظ  أن  إىل   1 بالحصة  الوارد  نفسه  الذهني  الحساب 

جدول الرضب يف 2 بأكمله.

المجموعة 2 : 2 دراهم ؛ 5 دراهم ؛ 10 دراهم
المجموعة 3 : 1 درهم ؛ 2 دراهم ؛ 2 دراهم ؛ 2 دراهم ؛ 10 دراهم.

فئة  القطع من  تتوفر عىل  التي  املجموعة  مثال حالة  مبلغ 17 درهام  لتكوين  لديها  املتوفرة  النقدية  القطع  تسمح  : ال   (4 المجموعة 
1 درهم فقط.

 النشاط (1) : - يعترب هذا النشاط مبثابة وضعية –مسألة يتم من خاللها تعرف املتعلم/املتعلمة عىل القطع واألوراق النقدية املتداولة وعىل 
إجرائه لحسابات ومقارنات عليها ثم إجراء مبادالت قطع نقدية بأوراق نقدية كل ذلك من أجل توسيع استعامل املتعلم/املتعلمة للنقود 
يف مجال الحياة اليومية. يتعرف املتعلم أوال عىل جميع القطع النقدية املتداولة من فئة (السنتيامت) وهي : 5 سنتيامت، 10 سنتيامت، 20 
سنتيام، 50 سنتيام (نصف درهم) والقيام بإجراء مبادالت بينها وبني 1 درهم ويتعرف ثانيا عىل جميع القطع النقدية من فئة (الدراهم) وهي :

1 درهم، 2 (درهامن)، 5 دراهم، 10 دراهم.
ويف األخري يجب أن يتوصل املتعلمون/املتعلامت ويف نقاش جامعي إىل أن : 1 درهم هو 100 من السنتيامت. وأن هناك احتامالت للمبادلة : 

فدرهم واحد هو : قطعتان نقديتان من فئة 50 سنتيام.
أو قطعة نقدية من فئة 50 سنتيام وقطعتان من فئة 20 سنتيام وقطعة واحدة من فئة 10 سنتيامت.

أو 5 قطع نقدية من فئة 20 سنتيام.
أو 10 قطع نقدية من فئة 10 سنتيامت ... إلخ

ويف هذا الصدد يجب أن يحرض األستاذ/األستاذة قطعا نقدية كثرية من فئة : (5، 10، 20، 50) سنتيام ومن فئة 1 درهم.
وتجرى عدة مبادالت للدرهم بالسنتيامت وذلك يف مجموعات من فردين ثم بشكل جامعي.

املرحلة (أ) : يتعلق األمر بإجراء املتعلمني/املتعلامت لكتابات رضبية وجمعية باستعامل القطع النقدية املوجودة بالجدول والقيام مبقارنة 
بني املبلغ الذي وفرته ليىل ومثن رشاء الدمية وأيضا مبقارنة املبلغ الذي وفره عيل لرشاء الكتاب.

املرحلة (ب) : يتعلق األمر بإجراء مبادلة القطع النقدية التي وفرتها ليىل والتي وفرها عيل بأوراق نقدية.
ويف هذا الصدد يجب فتح نقاش جامعي مع املتعلمني/املتعلامت ألن هناك عدة احتامالت للحل من قبيل :

  20 - ما وفرته ليىل هو 224 درهم والتي تقبل عدة مبادالت. مثال : 

... وهكذا.   10010020 أو بواسطة :  

 أهداف أنشطة التعلم
يتعرف القطع النقدية املتداولة. • 
يتعرف األوراق النقدية املتداولة.• 
يجري حسابات باستعامل قطع نقدية.• 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي وتصحيح جامعي.

تسعى األنشطة : (3) و (4) و (5) و (6) و (7) إىل قياس قدرة املتعلم/املتعلمة عىل حساب مبلغ مايل لعدد من القطع واألوراق النقدية أو 
املبادلة بينها، لكن قد تظهر بعض األخطاء لدى املتعلم كإغفاله لقطعة نقدية وعدم احتسابها يف املجموع أو نتيجة عدم فهمه للتعليمة أو عدم 
مقدرته عىل عد النقود ذهنيا أو عدم متكنه من عدة احتامالت ملبادلة النقود، يجب تهييىء املتحكمني واملتعرثين واملتوسطني بغية القيام 

بأنشطة الدعم واملعالجة يف الحصة املوالية (الحصة الخامسة : دعم ومعالجة الدرسني).

ُم تََعلُّماتي ُم َوأَُدعِّ أَُقوِّ
4  ُأباِدُل َكما في ٱْلِمثاِل :

7  ُأالِحُظ َوُأباِدُل :

3  أَْكُتُب َمْبَلَغ ٱلنُّقوِد :

6  ُأباِدُل ٱْلَورََقَة ٱلنَّْقِديََّة ِمْن ِفَئِة 50 ِدرَْهماً 
ِبَتْلويِن ٱلنُّقوِد ٱْلُمناِسَبِة :

ُن ٱلنُّقوَد ٱلَّتي ُأباِدُلها ِبٱْلَورََقِة ٱلنَّْقِديَِّة ِمْن ِفَئِة 200 ِدرَْهٍم : 5  ُألَوِّ
........ ِدرَْهماً

 50
َسْنتيماً

 50
َسْنتيماً

 20
َسْنتيماً ....... ....... .......  20

.......َسْنتيماً .......
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي ثم جامعي.

 النشاط (6) :
يقارن املتعلم/املتعلمة الكتابات الجمعية والطرحية والرضبية باستخدام الرموز (> أو < أو =)، ويتطلب منه ذلك التمييز بني الرموز 

املستعملة يف كل كتابة، هل هي كتابة جمعية أم طرحية أم رضبية.

 النشاط (7) :
7 x 8 + 7 x 4 = 7 x (8 + 4) = 7 x 12 : يحسب كتابة رضبية ويقارنها بكتابة مختلطة

 النشاط (8) :
لحساب ما بقي لسلمى من دراهم، يتعني عىل املتعلم/املتعلمة حساب مجموع مشرتياتها بالدرهم، ثم إجراء عملية الطرح مام متلكه، 

(10 x 6) + (5 x 7) = 60 + 35
 = 95

فيكون مجموع مشرتيات سلمى بالدرهم هو : 

ما بقي لسلمى من دراهم هو : 355 = 95 – 450

- الدرس 28 : القطع واألوراق النقدية

 أهداف أنشطة التعلم
يجري املبادالت بالقطع من فئة السنتيامت • 

والدراهم. 
يحل مسائل متعلقة بالبيع والرشاء.• 

- الدرس 27 : الجمع والطرح والرضب (2)

 أهداف أنشطة التعلم
يحسب جداء عددين عن طريق التفكيك إىل الوحدات والعرشات.• 
يتعرف الكتابة الرضبية املناسبة لكتابة جمعية ورضبية.• 
يجمع األشياء حسب خاصية معينة لحساب عددها.• 

ْرِس ُة ٱلْخاِمَسُة) َدْعُم ٱلدَّ (اَلِْحصَّ
8  ُأالِحُظ َوأَْحُسُب ما َبِقَي : 

ْيِءاَْلَمْبَلـُغ ما َبـِقـَيَثَمُن ٱلشَّ

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

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

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

9  لَِوفاَء َورََقٌة َنْقِديٌَّة ِمْن ِفَئِة 200 ِدرَْهٍم، 
َوِقْطَعٌة َنْقِديٌَّة ِمْن ِفَئِة 10 َدراِهَم، َوِقْطَعٌة 
أُْخرى ِمْن ِفَئِة 5 َدراِهَم. َهْل ُيْمِكُنها ِشراُء 

َدّراَجٍة َثَمُنها 227 ِدرَْهماً ؟
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

دعم ومعالجة الدرسني 27 و 28 (55 دقيقة) الـحصة الخـامسة

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي ثم جامعي.

 النشاطان (7) و (8) : 

يقوم املتعلم/املتعلمة خالل هذين النشاطني بحساب جداء عددين عن طريق تفكيك العامل املكون من رقمني إىل مجموع الوحدات 
والعرشات ليسهل عليه حساب الجداء من جهة وتطبيق التقنية االعتيادية للرضب دون وضع العملية عموديا من جهة أخرى.

 النشاط (9) : 

يهدف هذا النشاط إىل تقريب مفهوم الخاصية « توزيعية الرضب بالنسبة للجمع »، وذلك عن طريق التجريب واملقارنة، حيث :

.3 x 17 = 17 x 3 = 51 17 ألن x 3 3 و x 17 3، فيجد أن هناك جوابان صحيحان وهام x 7 + 3 x 10 = 21 + 30 = 51
 النشاط (10) : 

لحساب عدد الورود، يتعني عىل املتعلم/املتعلمة تجميعها بثالثة ثالثة، ثم كتابة عددها بكتابة رضبية، فيكون :
– عدد الباقات هو : 5 

– الباقي من الورد هو : 2

3 x 5 + 2 = 17 – عدد الورود هو :  

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 28 من الدليل (الصفحة 91).

ْرِس ُة ٱلْخاِمَسُة) َدْعُم ٱلدَّ (اَلِْحصَّ
7  ُأالِحُظ َوُأْكِمُل 

لِِحساِب َعَدِد ٱلتَّْربيعاِت 
َبَكِة :  في ٱلشَّ

 : 8 x 15 حيَح :8  أَْحُسُب 9  أُحيُط ٱْلَجواَب ٱلصَّ
3 x 70

3 x 17

17 x 3

3 x 7 + 3 x 10 = 
8 x 15 = ..... x .....  +  ..... x .....
 = ..............  +  ..............
 = .............. ........

5 x 17 = 5 x 7  +  5 x .........
 = ............  +  ..............
 = ................10

5

17

 ........ 10  ُأالِحُظ َوأَْحُسُب. َعَدُد ٱْلُوروِد ُهَو :  
ُن باقاٍت، ِبُكلِّ واِحَدٍة 3 َورْداٍت،  ُأَكوِّ

........  ؛ اَْلباقي ِمَن ٱْلُوروِد : 
ِ

........ ؛ َعَدُد ٱْلباقاِت : 

.... x 108 x ....
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األسبوع 30
L’angle droitالـزاويـة القـائـمـة 29

الوحدة 6

االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

 إنشاء أشكال هندسية عىل الرتبيعات • 
(املربع، املستطيل، ...) ؛

املستقيم، القطعة املستقيمة، املثلث.• 

يتعرف الزاوية القامئة.• 
ينشئ الزاوية القامئة بواسطة األدوات • 

الهندسية املناسبة (املسطرة، الكوس، ...)

 إنشاء أشكال هندسية بواسطة األدوات • 
الهندسية املناسبة.

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

املتعلمني  قيام  األوىل  الحصة  بداية  يف  ينبغي  لذا  القامئة،  الزاوية  ملفهوم  أولية  مقاربة  إدراج  إىل  الدرس  هذا  أنشطة  تسعى 
واملتعلامت بإنجاز عمل مناواليت لصنع قالب للزاوية القامئة (عن طريق طي ورقة كام هو مبني يف النشاط 1) والذي يشبه إىل حد 
كبري األداة الهندسية املعروفة باسم الكوس (l’équerre) والتي يستخدمها املتعلم/املتعلمة عادة لرسم الزاوية القامئة أو للتحقق منها.

لكيفية  ضافية  للكوس ورشوحاً  دقيقاً  واملتعلامت وصفا  املتعلمني  املناسبة إلعطاء  األستاذ/األستاذة هذه  يستغل  أن  ينبغي  لذلك 
 . سيام  استخدامه لرسم زاوية قامئة أو للتحقق منها مع إبرازه ملكونات الزاوية القامئة : الضلعان والرأس والحيز والعالمة الخاصة بها 

وأن كل متعلم/متعلمة متوفر عىل هذه األداة من بني أدواته الهندسية.

وأخرياً يجدر بنا أن نشري إىل أن مفهوم الزاوية بصفة عامة يظل مفهوما صعب اإلدراك من لدن متعلمي ومتعلامت املدرسة االبتدائية 
لكون الزاوية تعرف بأنه الجزء من املستوى املحدد بنصفي مستقيم لهام نفس الرأس (الضلعان) والتي تتطلب شيئا من التجريد.

أوراق، أقالم ملونة، الكوس، املسطرة.الوسائل التعليمية

 أهداف أنشطة التعلم
يستخدم طي ورقة للحصول عىل قالب الزاوية القامئة.• 
يتعرف الكوس ويستخدمه لرسم زاوية قامئة أو للتحقق منها.• 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي ثم جامعي.

 النشاط (1) : أ. يرمي هذا النشاط إىل تقريب مفهوم الزاوية القامئة من املتعلم/املتعلمة، وذلك بتتبع مختلف خطوات طي ورقة 
(من 1 إىل 4) لصنع قالب الزاوية القامئة، وذلك باستخدام طي وتقطيع ورقة كام هو مبني يف مراحل الرسم، مع اإلشارة إىل مكونات 

.(  الزاوية القامئة : الضلعان والرأس والعالمة (

.(l’équerre) يرشح األستاذ/األستاذة دور قالب الزاوية القامئة ويعوضه بالكوس

ب. يستخدم املتعلم/املتعلمة الكوس لتحديد الزوايا القامئة من بني عدة زوايا مرسومة ؛ ويف هذا الصدد يجب عىل 
األستاذ/األستاذة أن يراقب أعامل املتعلمني/املتعلامت ملعرفة حسن استخدامهم للكوس يف عملية التحديد.

بناء وترييض (55 دقيقة) الـحـصـة األولـى

 الحساب الذهني (5 دقائق) :
يكتب األستاذ/األستاذة 5 عىل السبورة ويقول : « لنرضب 5 كل مرة يف العدد عىل البطاقة ». 

يسحب األستاذ/األستاذة ببطء بطاقاته بدءا من 0 ويف ترتيب تزايدي، ويف كل مرة يخرج 
بطاقته يضيف املتعلم/املتعلمة 5 إىل نتيجة الرضب ليحصل عىل النتيجة املوالية : 

0 ثم 5 ثم 10 ثم 15 ثم 20 ثم ... 50.
ويعرب املتعلم/املتعلمة تزامنا مع كل نتيجة بالقول مثال : « 5 مرضوبة يف 7 تساوي 35 ».

يعاد نفس هذا الحساب الذهني أيضا بالنسبة للدروس 20 و 21 و 22 و 23.

أَكْـَتـِشـُف
َعالَمُة ٱلّزاِوَيِة 

ٱْلقاِئَمِة :

1  أ.  أَتَتَبَُّع ُخطُواِت طَيِّ َورَقٍَة ِألَْحُصَل َعلى قالَِب ٱلزّاِويَِة ٱلْقائَِمِة :

 قالَُب ٱلزّاِويَِة 
ٱلْقائَِمِة

ِضلٌْع

َرأٌْسِضلٌْع

زاِويٌَة قائَِمٌة

: (  ُد ٱلزَّوايا ٱْلقاِئَمَة (  ب. أَْسَتْخِدُم ٱْلكوَس َكما في ٱلرَّْسِم َوأَُحدِّ

قالَُب ٱلزّاِويَِة ٱلْقائَِمِة 
ُهَو ٱلْكوُس.
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي ثم جامعي.

 النشاط (3) : يستخدم املتعلم/املتعلمة الكوس لتحديد الزوايا القامئة ويشطب الزوايا غري القامئة.

 النشاط (4) : يتحقق املتعلم/املتعلمة بواسطة الكوس أن املثلث املرسوم له زاوية قامئة واحدة، إذن فهو مثلث قائم الزاوية.

أما املضلع الرباعي فله زاويتان قامئتان، وميكن التحقق من ذلك بواسطة الكوس.

 ) عىل كل زاوية قامئة يف الشكل املرسوم مستعينا يف ذلك بالكوس.  النشاط (5) : يقوم املتعلم/املتعلمة بوضع العالمة (

تقويم ودعم (55 دقيقة) الـحـصـة الثانـيـة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعاد الحساب الذهني نفسه الوارد بالحصة 1 إىل  أن 

يحفظ جدول الرضب يف 5 بأكمله.

 أهداف أنشطة التعلم
يشطب الزوايا غري القامئة مستعينا بالكوس.• 
يحدد عدد الزوايا القامئة يف شكل هنديس.• 

 النشاط (2) : يستخدم املتعلم/املتعلمة الكوس يف الوضعيات 
a ؛ b ؛ c ؛ d لرسم زاوية قامئة، رأسها وأحد ضلعيها مرسومان 

مع اإلشارة إىل أن الوضعية (d) ميكن االستغناء فيها عن الكوس، 
ألن رأس القامئة وأحد ضلعيها مرسومان عىل الرتبيعات، األمر 

الذي يتطلب استخدام املسطرة فقط لرسم الزاوية القامئة، ذلك 
أن الرتبيعات تغني عن استخدام الكوس.

ـُريقرأ املتعلمون/املتعلامت فقرة « أتذكر» وتكتب يف الدفاتر. • ِألَرُْسَم زاِوَيًة قاِئَمًة :أََتـَذكَّ
: (angle droit) ِألََتَعرََّف ٱلّزاِوَيَة ٱْلقاِئَمَة • : (l'équerre) أَْسَتْخِدُم ٱْلكوَس •

زاِوَيٌة قاِئَمٌةزاِوَيٌة َغْيُر قاِئَمٍة

ُن أََتـَمـرَّ
2 أَْسَتْخِدُم ٱْلكوَس ِألَرُْسَم زاِوَيًة قاِئَمًة، رَأُْسها َوأََحُد ِضْلَعْيها ُمرْسوَمْيِن :

(a)(b)(c)(d)

ماذا تُالِحُظ ؟

 ) َعلى ُكلِّ زاِوَيٍة  5  أََضُع ٱْلَعالَمَة ( 
ْكِل ٱلّتالي : قاِئَمٍة في ٱلشَّ

ُم تََعلُّماتي ُم َوأَُدعِّ أَُقوِّ
3  أَْشُطُب ٱلزَّوايا َغْيَر ٱْلقاِئَمِة :

4  أَْشُطُب ٱْلِبطاَقَة ٱْلَخَطأَ :

َعَدُد ٱلزَّوايا ٱْلقاِئَمَة :َعَدُد ٱلزَّوايا ٱْلقاِئَمَة :
12234
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األسبوع 30
الوحدة 6تنظيم ومعالجة البيانات (2)30

Organisa on et traitement des données (2)

االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

تنظيم ومعالجة البيانات (1).• 
املسائل وحلها.• 

تنظيم ومعالجة البيانات باملستويات الالحقة.• يقرأ ويقوم بتأويل بيانات واردة يف جدول.• 

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

يشكل تنظيم ومعالجة البيانات كفاية أساسية يف الرياضيات ويف مختلف العلوم وأيضا يف مناحي حياتية كثرية. فالبيانات هي من 
أساسيات املعرفة واستنباط االتجاهات وقوانني الظواهر. لذلك فإن مجال تنظيم ومعالجة البيانات قد أدرج منذ السنة األوىل االبتدايئ 

لتنمية كفايات ومهارات املتعلمني/املتعلامت وجعلهم قادرين عىل التعامل مع البيانات.

ومواصلة ملكتسبات السنة األوىل سيتم التطرق إىل البيانات الواردة يف جداول قصد قراءتها وتأويلها واستعاملها لحل مسائل واإلجابة 
عن أسئلة مختلفة.

وتطرح قراءة البيانات الواردة يف الجداول صعوبات مختلفة وتتطلب قدرات التعامل مع الجداول، لذا يجب أن يتم الحرص عىل 
إكساب املتعلم/املتعلمة كيفية قراءة الجداول واستخراج البيانات املفيدة منها إليجاد حل ألسئلة متعلقة بهذه البيانات.

الـبـحـث (55 دقيقة) الـحـصـة األولـى

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
الحساب الذهني نفسه الوارد بالحصة 1 من الدرس 29 إىل أن يحفظ 

جدول الرضب يف 5 بأكمله.

 أهداف أنشطة التعلم
يجيب عن أسئلة انطالقا من بيانات واردة يف جدول.• 
يفرس بيانات واردة يف جدول أو نتيجة مستنبطة منها.• 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : العمل يف مجموعات (ثنايئ إىل 4 أفراد) ثم تصحيح جامعي عىل السبورة وتصحيح فردي عىل الكراسة.

يقدم األستاذ/األستاذة املسألة 1 ويسأل املتعلمني/املتعلامت عن الرياضات الواردة يف نص املسألة ومعرفتهم بها ثم يرشح املطلوب يف كل سؤال 
من أسئلة املسألة.

يرتك وقتا كافيا للبحث ويتتبع عمل املجموعات ويدون الصعوبات واألخطاء املرصودة قصد معالجتها عند التصحيح وإىل إبرازها.
عند االنتهاء من البحث يقدم ممثل كل مجموعة الحل الذي توصلت إليه وتتم املناقشة وتصحيح الحلول الخطأ أو الناقصة.

ثم يربز األستاذ/األستاذة بعض املعارف والتقنيات الهامة مثل كيفية استخراج بيانات مفيدة لإلجابة عن سؤال معني.
بالنسبة للمسألة 1 املطلوب يف السؤال ( أ ) تتم اإلجابة عليه من خالل قراءة بيانات الجدول : عدد التالميذ/التلميذات الذين ميارسون 
كرة السلة هو 6، (الخانة موقع تقاطع عمود «كرة السلة» وسطر « عدد التالميذ/التلميذات » والسؤال (ب) هو حساب مبارش ملجموع 
األعداد املوجودة يف الجدول وقد طلب من املتعلم/املتعلمة حساب هذا املجموع ليالحظ أن هذا العدد 30 أكرب من عدد تالميذ/التلميذات 

القسم : 25، فكيف سيفرس هذا األمر ؟
- تفسريه هو أن بعض التالميذ/التلميذات ميارسون أكرث من رياضة واحدة.

فيام يخص املسألة 2 فاملطلوب هو قراءة الجدول بشكل صحيح واستخراج البيانات لإلجابة عن األسئلة املطروحة.
- عدد تلميذات القسم (b) هو 12.

- عدد تالميذ القسم (c) هو 14.
- بالقسمني (a) و (c) نفس العدد من التلميذات : 15.

َعًة  َنِة ٱلثّانِيَِة ٱبِْتدائي ِرياضاٍت ُمتََنوِّ يُمارُِس 25 تِلميذاً ِبِقْسِم ٱلسَّ
كَما يُبَيُِّنُه ٱلَْجْدَوُل :

......... لَِّة ُهَو  َعَدُد ٱلتَّالميِذ ٱلَّذيَن يُمارِسوَن ِرياَضَة كُرَِة ٱلسَّ أ. 
......... َمْجموُع أَْعداِد ٱلتَّالميِذ ِبٱلَْجْدَوِل ُهَو  ب. 

َنِة ٱلثّانِيَِة ؟ ُر أَنَّ َهذا ٱلَْمْجموَع أَكْبَُر ِمْن َعَدِد تَالميِذ ِقْسِم ٱلسَّ كَيَْف تَُفسِّ
..................................................................................................................................................

أَبْـَحــُث

ياضاِت لَِّةكُرَُة ٱلَْقَدِمأَنْواُع ٱلرِّ باَحُةكُرَُة ٱلسَّ اَلَْجْرُياَلسِّ
12639َعَدُد ٱلتَّالميِذ

أُالِحُظ ٱلَْجْدَوَل َوأُكِْمُل : أ. 
.........  َعَدُد تِلْميذاِت ٱلِْقْسِم b ُهَو 

.........  َعَدُد تَالميِذ ٱلِْقْسِم c ُهَو 
 ِبٱلِْقْسَميِْن ..... َو ..... نَْفُس ٱلَْعَدِد ِمَن ٱلتِّلْميذاِت.

.........  َعَدُد ٱلتَّالميِذ ِبٱلِْقْسَميِْن a َو b ُهَو 
.........  َعَدُد ٱلتِّلْميذاِت ِبٱلِْقْسَميِْن a َو c ُهَو 

حيِح : ُن ِبطاقََة ٱلَْجواِب ٱلصَّ أُلَوِّ ب. 
النََعم  c َو b َو a أَكْبَُر ِمْن َعَدِد ٱلتَّالميِذ ِبٱْألَقْساِم c َو b َو a َعَدُد ٱلتِّلْميذاِت ِبٱْألَقْساِم 

حيِح ؟ ........................................................................................................ لَْت إِلى ٱلَْجواِب ٱلصَّ كَيَْف تََوصَّ

ٱلِْقْسُم 
a

ٱلِْقْسُم 
b

ٱلِْقْسُم 
c

131714َعَدُد ٱلتَّالميِذ

151215َعَدُد ٱلتِّلْميذاِت

ماذا ُتَمثُِّل ٱْألَْعداُد :
28، 29، 27، 30، 57 ؟

ِقْسُم 2ِقْسُم 1
151227اَلِْفْتياُن

131730اَلَْفَتياُت

282957اَلَْمْجموُع

1

ُ
2
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الـتـمـرن (55 دقيقة) الـحـصـة الثانـيـة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
الحساب الذهني نفسه الوارد بالحصة 1 من الدرس 29 

إىل أن يحفظ جدول الرضب يف 5 بأكمله.

 أهداف أنشطة التعلم
يجيب عن أسئلة بناء عىل بيانات واردة يف جدول.• 
جواب •  الستنباط  جدول  يف  واردة  بيانات  تأويل  يفرس 

سؤال متعلق بهذه البيانات.

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل فردي ثم تصحيح جامعي عىل السبورة وتصحيح عىل الكراسة.

يقدم األستاذ/األستاذة املسألة ويرشحها، ويبني سياقها مثال بتوضيح أنه كلام كرب الصبي تزداد قامته، ثم يرشح املطلوب ويتيقن من فهم 
املتعلمني واملتعلامت لألسئلة املطروحة ويرتك وقتا كافيا للبحث واإلنجاز.

عند انتهاء، جميع املتعلمني/املتعلامت من حل املسألة، يتم عرض الحلول والتصحيح جامعيا عىل السبورة وتناقش جميع الحلول وتصحح األخطاء.

بالنسبة للمسألة 3 فإن السؤال (أ) يتطلب قراءة مبارشة لبيانات الجدول واستخراج املعطى املفيد لإلجابة عن السؤال املطروح أي : 
65 سنتيمرتا.

أما السؤال (ب) فيتطلب أكرث من القراءة املبارشة للبيانات، بل تأويال لها، ذلك أن سن 10 أشهر غري وارد بالجدول، فلإلجابة عىل السؤال 
ينبغي أن يفهم املتعلم/املتعلمة أن 10 توجد بني 9 و 12 إذن قامة الصبي ستكون بني 69 و 75 سنتيمرتا.

بيانات واردة يف جدول، فليس من الرضوري  بناء عىل  أنه لإلجابة عىل أسئلة  د املتعلمني واملتعلامت عىل  إن مثل هذه املسألة ستعوِّ
استكامل املعطيات كام يف أغلب املسائل اللغوية. كام أنه ميكن اإلجابة عىل األسئلة أحيانا دون عمليات حسابية، بل فقط بتحديد البيانات 

املفيدة، وتقدميها مبارشة دون تحويلها.

دعم ومعالجة الدرسني 29 و 30 (55 دقيقة) الـحصة الخـامسة

تدبـيـر األنشطـة

الناتجة عن تقاطع  القامئة  الزوايا  يالحظ املتعلم/املتعلمة كال من الشكلني (1) و (2) ويتحقق بواسطة الكوس تحديد   : النشاط (6)   
املستقيمني األحمر واألزرق يف الشكل (2). تقاطع املستقيمني حدث عنه 4 زوايا قامئة، ويف هذه الحالة نقول إن املستقيمني متعامدان. أما 

يف الشكل (1)، فإن الزوايا األربع ليست بزوايا قامئة، وبالتايل فاملستقيمني غري متعامدين.
 النشاط (7) : يكتب املتعلم/املتعلمة أرقام األشكال الهندسية التي بها زاوية قامئة واحدة وهي املثلثات قامئة الزاوية : (1) و (2) و (4) و (6) و (7)، 

بعد أن يكون قد تحقق منها بواسطة الكوس.

 الحساب الذهني (5 دقائق) :
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 29 من الدليل (الصفحة 92).

- الدرس 29 : الزاويـة القائـمـة

 أهداف أنشطة التعلم
 يتعرف املستقيمني املتعامدين من خالل تقاطعهام ويستخدم • 

الكوس.
 يتعرف أجزاء الطانگرام ويحدد أرقام أشكاله والتي بها زاوية • 

قامئة واحدة.

يُبَيُِّن ٱلَْجْدَوُل ُعْمَر َوطوَل قاَمِة ِطْفٍل ِمَن ٱلِْوالَدِة إِلى بُلوِغِه 18 َشْهراً :  

......... قاَمُة ٱلطِّْفِل ِعْنَد بُلوِغِه 6 ُشهوٍر ُهَو  أ. 
حيِح : ُن ِبطاقََة ٱلَْجواِب ٱلصَّ أُلَوِّ ب. 

النََعم  69 cm قاَمُة ٱلطِّْفِل ِعْنَد بُلوِغِه 10 ُشهوٍر ِهَي 
النََعم  75 cm 69 َو cm قاَمُة ٱلطِّْفِل ِعْنَد بُلوِغِه 10 ُشهوٍر ِهَي بَيَْن 

ُن أََتـَمــرَّ

9ً ُشهوٍر6 ُشهوٍر3 ُشهوٍرِعْنَد ٱلِْوالَدِةُعْمُر ٱلطِّْفِل 12ً َشْهرا 18 َشْهرا

cm59 cm65 cm69 cm75 cm83 cm 49قاَمُة ٱلطِّْفِل

3

6  اَْلُمْسَتقيماِن ٱْألَْحَمُر وَٱْألَْزَرُق ُمَتقاِطَعاِن.
ـ أََتَعرَُّف ٱلزَّوايا ٱْلقاِئَمَة ِبٱْسِتْعماِل ٱْلُكوِس 

ْكَلْيِن (1) َو (2) : في ُكلٍّ ِمَن ٱلشَّ

ْكُل ٱلّطاْنْغراَم  7  ُيَسّمى َهذا ٱلشَّ
: (tangram)

ـ أَْكُتُب أَرْقاَم ٱْألَْشكاِل ٱلَّتي ِبها زاِوَيٌة 
قاِئَمٌة واِحَدٌة : .........................................

َ ْ َ ْ

ْرِس ُة ٱلْخاِمَسُة) َدْعُم ٱلدَّ (اَلِْحصَّ

ْكُل (1) ْكُل (2)اَلشَّ اَلشَّ

1

2

3

7
6

5

4
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل يف مجموعات وتصحيح جامعي عىل السبورة ثم تصحيح فردي عىل الكراسة.

يتطلب حل املسألة 4 من املتعلمني واملتعلامت قراءة بيانات الجدول أي درجات الحرارة املسجلة يف مدينة الدار البيضاء خالل األسبوع 
األول من شهر غشت واإلجابة عىل السؤالني (أ) و (ب) : اليوم الذي كان األعىل حرارة هو يوم 6 غشت واليوم األقل حرارة هو 1 غشت.

كام يتطلب منهم اإلجابة عىل السؤال (جـ) تأويال للبيانات، فيوم 6 غشت حرارته مرتفعة (36 درجة) وبالتايل ينصح سمري أن يلبس لباسا 
خفيفا للخروج للنزهة.

يرتك األستاذ/األستاذة للمتعلمني/للمتعلامت وقتا كافيا لبحث املسألة املطروحة، وبعد انتهائهم من اإلنجاز، يتم عرض الحلول وتصحيحها 
جامعيا عىل السبورة، ثم يتم التصحيح فرديا عىل الكراسة.

ويحرص األستاذ/األستاذة عىل تدوين الصعوبات واألخطاء امللحة لتصفيتها خالل الدروس املقبلة وخالل أسابيع التقويم والدعم والتوليف.

ومن أجل استيفاء زمن الحصة الخامسة نقرتح الوضعية التالية :

لتنظيم  بسيطة  مسألة  املتعرثين  لفئة  يرشح  صعوباتهم،  أو  املتعلمني/املتعلامت  متكن  درجة  من  األستاذ/األستاذة  الحظه  ما  حسب 
ومعالجة البيانات، ونقرتح املسألة التالية :

- يقدم الجدول التايل عدد التالميذ/التلميذات حسب نوع وسيلة النقل التي يأتون بها إىل املدرسة :

دراجـةسـيـارة األسـرةحـافـلـة الـمـدرسـةوسـيـلـة الـنـقـل

18126عـدد الـتالميذ/التلميذات

1. أحسب عدد التالميذ/التلميذات الذين يأتون إىل املدرسة بواسطة حافلة املدرسة وسيارة األرسة.

2. كم العدد اإلجاميل للتالميذ/للتلميذات الذين يأتون إىل املدرسة بواسطة حافلة املدرسة وسيارة األرسة والدراجة ؟

وبالنسبة للمتعلمني/للمتعلامت املتوسطني واملتحكمني يقدم لهم األستاذ/األستاذة املسألة 4.

- الدرس 30 : تنظيم ومعالجة البيانات (2)

 أهداف أنشطة التعلم
يقرأ بيانات واردة يف جدول ويعالجها لإلجابة • 

عىل أسئلة.

يُبَيُِّن ٱلَْجْدَوُل َدرََجَة َحرارَِة َمديَنِة ٱلّداِر ٱلْبَيَْضاِء ِخالَل أُْسبوٍع ِمْن َشْهِر ُغْشت.

.................... ٱلْيَْوُم ٱلَّذي كانَْت ِبِه أَْعلى َدرََجِة َحرارٍَة ِخالَل َهذا ٱْألُْسبوِع ُهوَ  أ. 

.................... ٱلْيَْوُم ٱلَّذي كانَْت ِبِه أَقَـلُّ َدرََجِة َحرارٍَة ِخالَل َهذا ٱْألُْسبوِع ُهوَ  ب. 
يُريُد َسميٌر أَْن يَْخُرَج في نُزَْهٍة يَْوَم 6 ُغْشت.  ج. 

حيَح : ِبماذا تَْنَصُحُه ؟ أُحيُط ٱلَْجواَب ٱلصَّ
النََعم   ِبلِباٍس ثَقيلٍ 
النََعم   ِبلِباٍس َخفيٍف 

7 ُغْشت6 ُغْشت5 ُغْشت4 ُغْشت3 ُغْشت2 ُغْشت1 ُغْشتٱلْـيَـْوُم
28312734303631َدرََجُة ٱلَْحرارَِة

4
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االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

 األعداد من 0 إىل 999 قراءة وكتابة ومتثيال ومقارنة وترتيبا.• 
العمليات عىل األعداد للجمع والطرح والرضب.• 
 قياس األطوال والزمن والكتلة والسعة • 
حل املسائل.• 

يحل مسائل بسيطة بتوظيف الجمع • 
والطرح والرضب باالحتفاظ.

 دروس السنة الثالثة.• 

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

يشكل هذا الدرس ما قبل األخري من الدروس املقررة بالسنة الثانية، واملخصص لحل وضعيات-مسائل تستدعي استخدام الجمع 
التعامل  الخصوص  وجه  وعىل  الدراسية،  السنة  خالل  املتعلمني/املتعلامت  مكتسبات  الستثامر  مناسبة  باالحتفاظ  والرضب  والطرح 
تعلامتهم  بوظيفية  الوعي  املعيش، مام يساعدهم عىل  واقعهم  مألوفة من  الحسابية، وذلك يف سياقات  العمليات  باألعداد وإجراء 

وفائدتها يف التعامل مع الوضعيات التي يصادفونها يف حياتهم اليومية.
وينبغي لألستاذ/لألستاذة أن يستثمر هذا الدرس يف إطار التقويم التكويني فيشخص األخطاء والصعوبات التي مازال بعض املتعلمني/

املتعلامت يصادفونها وذلك من أجل معالجتها وتصفيتها خالل األسبوع املوايل للتقويم والتوليف نهاية األسدوس الثاين.

   لِِتلْميٍذ كُرّاَسٌة ِبها 396 َورَقًَة، اِْستَْعَمَل ِمْنها 188 َورَقًَة.
أَْحُسُب َعَدَد ٱْألَْوراِق ٱلَّتي لَْم يَْستَْعِملْها . ....................................

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

أَبْـَحــُث

 َتْمِلُک ُسعاد 182 ِدرَْهماً. اِْشتَرَْت لُْعبًَة إِلِْكترونِيًَّة َوِمْحَسبًَة، 
َوبَِقَي ِعْنَدها 37 ِدرَْهماً. أُالِحُظ ٱلّصورََة َوأَْحُسُب 

ثََمَن ٱلِْمْحَسبَِة. ...................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

لَِكْنزََة 4 َورَقاٍت َنْقِديٍَّة ِمْن ِفَئِة 100 ِدرَْهٍم. 
ها 86 ِدرَْهماً.  أَْعطاها أَبوها 75 ِدرَْهماً َوأُمُّ

اِْشَترَْت ِمْذياعاً ِبـ 360 ِدرَْهماً. أَْحُسُب ما َبِقَي لَِكْنزََة ِمْن َدراِهَم.
..............................................................................................................

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

راِسيَِّة، اِْشتَرى ُمديُر َمْدرََسٍة 8 َصناديَق  َنِة ٱلدِّ  ِبُمناَسبَِة َحْفِل نِهايَِة ٱلسَّ
 َمْشروباٍت، ِبُكلِّ ُصْندوٍق 12 قارورًَة. تَناَوَل ِمْنها ٱلتَّالميُذ 37 قارورًَة. 

أَْحُسُب َعَدَد ٱلْقاروراِت ٱلْباِقيَِة. 
.......................................................................................................................................

1

2

ُ
3

َ
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البحث (55 دقيقة) الـحـصـة األولـى

األستاذ/ يكتب   : دقائق)   5) الذهني   الحساب 
األستاذة 2 عىل السبورة ويقول : « لنرضب 2 كل مرة 

يف العدد عىل البطاقة ».
 0 من  بدءا  بطاقاته  ببطء  األستاذ/األستاذة  يسحب 
ويف ترتيب تزايدي، ويف كل مرة يخرج بطاقته يضيف 
عىل  ليحصل  الرضب  نتيجة  إىل   2 املتعلم/املتعلمة 

النتيجة املوالية : 0 ثم 2 ثم 4 ثم 6 ثم ...20.
ويعرب املتعلم/املتعلمة تزامنا مع كل نتيجة بالقول مثال : 

« 2 مرضوبة يف 8 تساوي 16 ».

 أهداف أنشطة التعلم
يحسب الفرق باعتامد تقنية الطرح باالحتفاظ.• 
يحسب مجموع وفرق عددين باستعامل تقنيتي • 

الجمع والطرح باالحتفاظ.
يحسب جداء عددين باستعامل تقنية الرضب • 

باالحتفاظ.

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل يف مجموعات (من فردين إىل 4 أفراد) ثم تصحيح جامعي عىل السبورة وتصحيح فردي عىل الكراسة.

يتم تقديم األنشطة تباعا، فينجز كل نشاط عىل حدة ويتم تصحيحه قبل املرور إىل النشاط املوايل.

المسألة 1 : يتطلب حساب فرق العددين 396 و 188 حساب عدد األوراق 
التي مل تستعمل، وميكن أن يتم استعامل التقنية االعتيادية للطرح باالحتفاظ.

أما المسألة 2 فتتطلب مرحلتني :
12 x 8 = 96 ـ حساب جداء العددين 8 و 12 ؛

األسبوع 31
الوحدة 6الجمع والطرح والضرب (3) 31

Addi on, soustrac on et mul plica on (3)

 3 9 6
– 1 8 8
 2 0 8

8 1
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التمرن (55 دقيقة) الـحـصـة الثانية 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعاد الحساب الذهني نفسه الوارد بالحصة 1 إىل أن يحفظ جدول الرضب 

يف 2 بأكمله.

 أهداف أنشطة التعلم
يحسب فرق عددين، باستعامل التقنية االعتيادية للطرح باالحتفاظ.• 
يحسب جداء عددين باستعامل التقنية االعتيادية للرضب باالحتفاظ.• 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل فردي وتصحيح جامعي عىل السبورة ثم تصحيح فردي عىل الكراسة.

يتم التطرق لكل نشاط من األنشطة املقرتحة تباعا، فيتم البدء باملسألة 5 وبعد اإلنجاز والتقاسم والعرض والتصحيح يتم املرور إىل املسألة 6.

بالنسبة للمسألة 5 فالحل ميكن أن يتطلب ثالثة مراحل :

- حساب عدد العقيق x 3 85 = 255 باعتامد التقنية االعتيادية للرضب باالحتفاظ ثم الجمع باالحتفاظ.

- حساب مجموع العقيق الرضوري لصنع القالدتني، x 25 = 225 9 باعتامد التقنية االعتيادية للرضب باالحتفاظ.

- حساب الفرق بني عدد العقيق وعدد العقيق املستعمل لصناعة القالدتني باعتامد التقنية االعتيادية للطرح باالحتفاظ.

وبالنسبة للمسألة 6، يتم حساب املجموع 7 + 15 ثم طرحه من 50 :

ويدون  منهم  واحد  كل  عمل  األستاذ/األستاذة  يتتبع  املتعلمني/املتعلامت  عمل  وخالل  لإلنجاز،  كايف  وقت  يرتك  مسألة  لكل  بالنسبة 
الصعوبات واألخطاء ملعالجتها وتصحيحها خالل فرتة العرض والتصحيح.

ـ حساب الفرق 37 – 96 بوضع العملية وإنجازها : 59 = 37 – 96

ولإلشارة، عىل األستاذ/األستاذة أن ينتبه إىل مدى متكن متعلميه من إنجاز عمليات الجمع والطرح والرضب باالحتفاظ. وذلك من أجل 
معالجة وتصحيح األخطاء وتجاوز الصعوبات املحتملة خالل أسبوع التقويم والدعم والتوليف وأسبوع نهاية األسدوس الثاين. 

وبالنسبة للمسألة 3، لحساب مثن املحسبة واللعبة اإللكرتونية ينجز املتعلم/املتعلمة العملية :

ولحساب مثن اللعبة عليه إنجاز العملية :

وبالنسبة للمسألة 4، يحسب املتعلم/املتعلمة املبلغ الذي لدى كنزة : … = x 100 + 75 + 86 4 بوضع وإنجاز العملية، فيحصل عىل 
العدد 561، ثم يحسب 360 – 561 بوضع وإنجاز العملية، فيحصل عىل 201 درهم.

ومعالجتها  إلبرازها  واألخطاء  الصعوبات  ويدون  متعلم/متعلمة  كل  عمل  األستاذ/األستاذة  يتتبع  األنشطة  من  نشاط  كل  إنجاز  خالل 
وتصحيحها خالل فرتة عرض الحلول والتصحيح.

 5 0
– 2 2
 2 8

4 1

 9 6
– 3 7
 5 9

8 1

 1 8 2
–  3 7
 1 4 5

7 1

 1 4 5
–  4 5
 1 0 0

 3 3 3
– 2 2 5
 1 0 8

 2 5 5
+  7 8
 3 3 3

 2 5
x  9
 2 2 5

4
 8 5
x  3
 2 5 5

1

333 – 225

255 + 78 = 333

َنْت ِمْنها َتْمِلُک َزْيَنُب 4 ُعَلِب َعقيٍق. َكوَّ  
9 ِقالداٍت، ِبُكلِّ واِحَدٍة ِمْنها 25 َعقيَقًة.   
 َعَدُد ٱْلَعقيِق ِبٱْلِقالداِت ُهَو : .........................................

 ُأالِحُظ ٱلّصورََة َوأَْحُسُب ما َبِقَي ِعْنَد َزْيَنَب ِمَن ٱْلعقيِق.
..............................................................................................................................................................................

ُن أََتـَمــرَّ

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

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

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

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

اِْشتَرَْت أَميَنُة ُعلْبََة ُسكٍَّر ِبـ 7 َدراِهَم، َوُعلْبََة شاٍي 
ِبـ 15 درَْهماً. َدفََعْت لِلْبَّقاِل َورَقًَة نَْقِديًَّة ِمْن 

ِفئَِة 50 ِدرَْهماً. أَْحُسُب ٱلَْمبْلََغ ٱلَّذي َصرَفَتُْه أَميَنُة. 
اُل. أَْحُسُب ٱلَْمبْلََغ ٱلَّذي َسيَرُدُُّه ٱلْبَقَّ

5

َ
6
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االمتدادات الالحقةأهداف التعلماملكتسبات السابقة

 األشكال الهندسية (1).• 
 األشكال الهندسية (2).• 
 المجسمات.• 

 ينشئ األشكال الهندسية : • 
المربع، المستطيل والقرص باستعمال 

األدوات الهندسية.

 إنشاء األشكال الهندسية االعتيادية • 
(المضلعات الرباعية، القرص والدائرة)

 المجسمات.• 

األسبوع 31
الوحدة 6إنشاء أشكال هندسية (3) 32

Construc on des figures géométriques (3)

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

تعترب أنشطة إنشاء األشكال الهندسية باستعامل األدوات الهندسية مناسبة لتوظيف مكتسبات املتعلمني واملتعلامت السابقة، سواء 
تلك املتعلقة باستخدام الشبكة الرتبيعية إلنشائها، أو املتعلقة بتوظيف املستقيم والقطعة املستقيمية ومفهوم الزاوية القامئة للتأكد 

من طبيعة هذه األشكال والتحقق من صحة اإلنشاء.
 (figure) « إىل الشكل الهنديس « هيئه لسطح محدود (dessin) « كام يعترب هذا الدرس تتويجا لالنتقال من الشكل الهنديس « الرسم
املعرف بخاصياته (أضالع متساوية أو متوازية أو متعامدة)، وهي خاصيات يجسدها االستعامل الدقيق لألدوات الهندسية، حيث إن 
الربكار ينقل املسافة ويحافظ عليها والكوس ينقل التوازي والتعامد ويحافظ عليهام، باإلضافة إىل األنسوخ والقالب الذين ميكنان من 

نقل أو إنشاء األشكال الهندسية. 

األدوات الهندسية (مسطرة، بركار، كوس، أنسوخ، كراسة املتعلم/املتعلمة.الوسائل التعليمية

 أهداف أنشطة التعلم
 ينشئ أشكاال هندسية اعتيادية (مربع، • 

مستطيل، قرص، مثلث) باستعامل األدوات 
الهندسية (مسطرة، كوس، بركار).

ينقل مسافات باستعامل الربكار،• 
 يرسم مستقيامت متعامدة ومتوازية • 

باستعامل الكوس واملسطرة.

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل فردي وتصحيح جامعي.

 النشاط (1) : 

املطلوب يف هذا النشاط هو إعادة إنشاء أشكال هندسية اعتيادية (مربع، مستطيل، قرص) باستعامل األدوات الهندسية (مسطرة، 
كوس، بركار)، وذلك اعتامدا عىل مالحظة هذه األشكال املقدمة يف الوضعية.

بالنسبة للمربع واملستطيل يتطلب اإلنشاء إجراء من مرحلتني : نقل املسافات (أطوال بُعَدي كل من املربع واملستطيل) ثم استخدام 
الكوس لرسم الزوايا القامئة لهذين املضلعني.

قد يلجأ بعض املتعلمني واملتعلامت إىل املسطرة املدرجة عوض الربكار فيام يخص أطوال األضالع. وميكن قبول هذه الطريقة يف اإلنشاء، 
مع إبراز أن نقل املسافات بالربكار أكرث دقة (خاصة عندما يكون قياس األطوال ليس عددا صحيحا من السنتيمرتات).

.O بالنسبة للقرص فاألداة الوحيدة، من دون القالب واألنسوخ هو الربكار،  حيث يتم نقل مسافة الشعاع ورسم القرص الذي مركزه  النقطة

بناء وترييض (55 دقيقة) الـحـصـة األوىل

 الحساب الذهني (5 دقائق) : يكتب األستاذ/األستاذة 2 عىل السبورة ويقول : «لنرضب 2 كل مرة يف العدد عىل البطاقة».
يسحب األستاذ/األستاذة ببطء بطاقاته بدءا من 0 ويف ترتيب تزايدي، ويف كل مرة يخرج بطاقته يضيف املتعلم/املتعلمة 2 إىل نتيجة 

الرضب ليحصل عىل النتيجة املوالية : 0 ثم 2 ثم 4 ثم 6 ثم ...20.
ويعرب املتعلم/املتعلمة تزامنا مع كل نتيجة بالقول مثال : « 2 مرضوبة يف 8 تساوي 16 ».

أَكْـَتـِشـُف

ُن َّ َ أََت

، َوأَْكُتُب ٱْسَم ُكلِّ َشْكٍل : 3 2 َو  1 َو  ُل رَْسَم ٱْألَْشكاِل  1  ُأالِحُظ َوُأَكمِّ

اَْلِبْركاُر َيْنُقُل ٱْلَمَساَفَة 
َوٱْلكوُس َيْنُقُل ٱلتَّعاُمَد.

A

A
D

D

B

C

I

I

L

J

J

K

3

M

M

1 2
O

O



250

 النشاط (2) : 

يف هذا النشاط يقوم املتعلم/املتعلمة بإكامل رسم أشكال 
هندسية اعتيادية : مربع، مستطيل وقرص، والتي تم رسمها 

جزئيا، وذلك باستعامل األدوات الهندسية (مسطرة، كوس، بركار).

بالنسبة للمستطيل سيقوم املتعلم/املتعلمة برسم الزوايا القامئة 
باستخدام الكوس، ثم ينقل طول وعرض املستطيل ويربط أخريا 

بني رؤوس املستطيل باستخدام املسطرة.

بالنسبة للمربع، يجب أن يكمل أوال رسم الضلع األقرص ليصبح للضلعني نفس املسافة. ثم يكمل الرسم بالطريقة نفسها التي استعملها 
إلنشاء املستطيل.

وبالنسبة للقرص فسيضع شوكة الربكار عىل النقطة مركز القرص ويفتح ذرعي الربكار بقدر شعاع القرص ويكمل الرسم.

 النشاط (3) : 

يف هذا النشاط يعتمد الحل عىل متديد رسم مختلف املستقيامت إلبراز نقط التقاطع بني كل مستقيمني فيتم الحصول عىل اإلنشاءات 
املطلوبة : مستطيل ومثلث ومربع.

 النشاط (4) : 

يف هذا النشاط املطلوب هو نقل مسافة معلومة عدة مرات باستعامل الربكار ورسم مستقيامت متعامدة ومتوازية باستعامل الكوس 
واملسطرة.

يف نهاية الحصة، يقرأ املتعلمون فقرة « أتذكر ».

ُم تََعلُّماتي ُم َوأَُدعِّ أَُقوِّ
6  ُأْكِمُل رَْسَم ٱْلُمْسَتطيِل ABCD َوأَرُْسُم 

قُطْراُه : 
 AB = 3 cm

.AC = 5 cm َو

2 لَِيكوَن ُمطاِبقاً  ْكِل  8  ُأْكِمُل رَْسَم ٱلشَّ
: 1 ْكِل  لِلشَّ

5  أ. ُأْنِشُئ ُمَربَّعاً طوُل ِضْلِعِه cm 3 ؛
.3 cm ب. ُأْنِشُئ ُقرْصاً ُشعاُعُه

ْكِل َعلى َدْفَتري : 7  أُعيُد رَْسَم ٱلشَّ

 ُألَوِّن ٱْلُجْزَء ٱْلَمْحصوَر 
،OI َبْيَن ٱْلُقرِْص ٱلَّذي ُشعاُعُه

.OJ َوٱْلُقرِْص ٱلَّذي ُشعاُعُه

OI  = 2 cm

OJ  = 3 cm

OK  = 4 cm

2 ْكِل  1ٱلشَّ ْكِل  ٱلشَّ

O I J K

A

B

التمرن (55 دقيقة) الـحـصـة الثانية 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يعاد الحساب الذهني نفسه الوارد بالحصة 1 إىل أن يحفظ 

جدول الرضب يف 2 بأكمله.

 أهداف أنشطة التعلم
ينشئ مربعا طول ضلعه معلوم.• 
ينشئ قرصا طول شعاعه معلوم.• 
ينشئ مستطيال طويل بعديه معلومان.• 
ينشئ شكال مركبا من مربعات.• 

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي ثم تصحيح جامعي.

 النشاط (5) : 

يهدف هذا النشاط تقويم قدرة املتعلم/املتعلمة عىل إنشاء مربع طول ضلعه cm 3 وقرص شعاعه كذلك cm 3، وهو ما يتطلب 
أوال أن يكون املتعلم/املتعلمة قادرا عىل اختيار األدوات الهندسية املناسبة لإلنشاء :

- بالنسبة لرسم املربع :  املسطرة والربكار لتحديد الطول cm 3 والكوس لرسم الزوايا القامئة للمربع ؛

- بالنسبة للقرص : الربكـار.

وثانيا، حسن استخدام املتعلمني واملتعلامت لهذه األدوات لإلنشاء.

4  أُالِحُظ َوُأْكِمُل :  

ُن أََتـَمـرَّ

اَلّداِئرَُة ُتحيُط ِبٱْلُقرِْص.
ُتْخُم ٱْلُقرِْص داِئرٌَة.

2  ُأْكِمُل رَْسَم ٱْألَْشكاِل ِبٱْسِتْعماِل   

ٱْألََدواِت ٱْلَهْنَدِسيَِّة :
3  ُأْكِمُل رَْسَم ٱْألَْشكاِل ِبٱْسِتْعماِل 

ٱْلِمْسَطرَِة َفَقْط، َوأَْكُتُب ٱْسَم ُكلِّ َشْكٍل :

ُمْسَتطيٌلُمَربٌَّعُقرٌْص

D

bb b

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

A AB B

ـُر أََتـَذكَّ

.4 cm 2 َوطوُلُه cm 2.• ُمْسَتطيٌل َعرُْضُه cm ُمَربٌَّع ِضْلُعُه • O (centre) ُقرٌْص َمْرَكُزُه •
.OM (rayon) َوُشعاُعُه

 L J َو IK ٱْلُمْسَتطيِل (diagonale) ُقْطرا
َغْيُر ُمَتعاِمَديِن.

AC َو BD ُقْطرا ٱْلُمَربَِّع، 

MN ُهَو ُقْطُر (diamètre) ٱْلُقرِْص.َوُهما ُمَتعاِمداِن.

I

L

J

K

4 cm

2 cm

A

D

B

C

2 cm

M

N

O
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لذا عىل األستاذ/األستاذة أن ينتبه إىل مدى متكن املتعلمني واملتعلامت من االختيار املالئم لألدوات الهندسية ومدى متكنهم أيضا 
عىل استخدامها. وعليه أن يحدد املتعلمني واملتعلامت الذين تربز لديهم صعوبات يف هذا الجانب ملعالجتها ودعمهم يف الحصة 

الخامسة من األسبوع الرتبوي.

 النشاط (6) : 

الهدف من هذا النشط هو تقويم قدرة املتعلم/املتعلمة عىل إعادة إنشاء أقراص معلومة ومرتاكزة، وهو ما يتطلب منه تحديد 
شعاع كل واحدة منها (باستخدام مسطرة مدرجة أو األفضل باستخدام الربكار لنقل املسافات)، ثم رسم هذه األقراص بواسطة الربكار.

ثم يطلب من املتعلم/املتعلمة تلوين حيز محصور بني قرصني، وهذا يتطلب أن يكون املتعلم/املتعلمة قادرا عىل رصد كل قرص 
من األقراص املرتاكزة، وهو ما قد يطرح صعوبة لبعض املتعلمني واملتعلامت.

وملعالجة هذه الصعوبة قد يشري األستاذ/األستاذة إىل طريقة تتمثل يف تلوين القرصني املعنيني بلونيني مختلفني ويكون الحيز 
املطلوب هو الذي تم تلوينه بلونني مختلفني.

 النشاط (7) : 

هذا النشاط مناسبة للتأكد من مدى قدرة املتعلم/املتعلمة عىل إنشاء شكل مركب من مربعات مختلفة، باستخدام األدوات 
الهندسية املناسبة (الربكار، املسطرة، الكوس).

دعم الدرسني 31 و 32 الـحصة الخـامسة

 الحساب الذهني (5 دقائق) :
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 30 من الدليل 

(الصفحة 92).

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل مبجموعات حسب التفييئ املنجز بناء عىل درجة التمكن من الدرس، ثم تصحيح جامعي عىل السبورة وتصحيح 
فردي عىل الكراسة.

يقدم األستاذ/األستاذة املسألة 7 لِفئة املتعرثين واملسألة 8 لِفئة املتوسطني واملتحكمني، ويتابع عمل كل مجموعة ويدون الصعوبات 
واألخطاء املرصودة، وذلك ملعالجتها وتصحيحها خالل فرتة التقاسم والتصحيح، وكذلك خالل أنشطة التقويم والدعم والتوليف 6 وأنشطة 
التقويم والدعم لنهاية األسدوس الثاين، خاصة بالنسبة لألخطاء والصعوبات امللحة. وخاصة منها ما يرتبط بالنسبة لالحتفاظ للجمع والرضب 
احتفاظان،  هناك  يكون  عندما  خاصة  توجدصعوبات  وهل  الطرق،  هذه  من  املتعلمني  متكن  ومدى  للطرح  بالنسبة  االستالف  وطريقة 

أو استالفان كام يف العملية األخرية. 

بالنسبة للمسألة 7 : يحسب املتعلم/املتعلمة x 3 35 بوضع وإنجاز عملية الرضب فيحصل عىل 105 ويحسب املجموع : 39 + 27 بوضع 
وإنجاز عملية الجمع فيحصل عىل 66، ثم يحسب الفرق 66 – 105 بوضع وإنجاز عملية الجمع فيحصل عىل 39.

75 x 3 = 175 27 وعدد أشجار التفاح x 3 = 81 يتم  بالنسبة للمسألة 8 حساب عدد أشجار الخوخ

إذن عدد أشجار الخوخ والتفاح هو 256 = 175 + 81 ولحساب عدد األشجار التي مل تسق بعد، نحسب الفرق 178 – 256 

إذن عدد األشجار التي مل تسقى بعد هي 78 شجرة.
 2 5 6
– 1 7 8
  7 8

الدرس 31 : الجمع والطرح والرضب (3)

 أهداف أنشطة التعلم
يحل مسألة ذات بنية رضبية وطرحية.• 

يَْملُِک أَْحَمُد 3 ُعلٍَب ِمَن ٱلُْكلَِل، ِبُكلِّ ُعلْبٍَة 35 كُلًَّة. 
أَْعطى ِألَخيِه ُعَمَر 27 كُلًَّة، َوِألُْخِتِه لَيْلى 39 كُلًَّة. 

أَْحُسُب َعَدَد ٱلُْكلَِل ٱلَّتي َستَبْقى ِعْنَد أَْحَمَد.

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

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

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

ِبَضْيَعِة يوُسَف 3 ُصفوٍف ِمْن َشَجِر ٱْلَخْوٍخ ِبُكلٍّ واِحٍد ِمْنها 
اٍح ِبُكلِّ َصفٍّ 35 َشَجرًَة. قاَم  27 َشَجرًَة، و 5 ُصفوِف ُتفَّ

ِبَسْقِي 178 َشَجرًَة. أَْحُسُب َعَدَد ٱْألَْشجاِر ٱلَّتي لَْم ُتْسَق َبْعُد.

ْرِس ُة ٱلْخاِمَسُة) َدْعُم ٱلدَّ (اَلِْحصَّ

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

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

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

َ
7

8
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9  أ. ُأْنِشُئ َعلى َدْفَتري ُمْسَتطيًال َعرُْضُه 
.5 cm 4 َوطوُلُه cm

.3 cm َوُشعاُعُه O ب. ُأْنشُئ ُقرْصاً َمْرَكُزُه

11  ُأْكِمُل رَْسَم ٱْلُمْسَتطيِل َوٱْلُقرِْص.

ُ ً ْ ُ
ْرِس ُة ٱلْخاِمَسُة) َدْعُم ٱلدَّ (اَلِْحصَّ

ْكَل  10  ُأالِحُظ ٱلشَّ
 َوأُعيُد رَْسَمُه 
َعَلى َدْفَتري.

ْكِل َعَلى َدْفَتري، ُثمَّ ُأْكِمُل : 12  أُعيُد َنْقَل ٱلشَّ
. اَْلُمَثلَُّث AMB ُهو ُمَثلٌَّث .................................

. اَْلُمَثلَُّث AQB ُهو ُمَثلٌَّث 
..................................

 . ُأْكِمُل رَْسَم ٱْلُقرِْص 
.AB ٱلَّذي ُقْطرُُه

2 cm

3 cm

4 cm

M

A
I

B
3 cm

Q

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : يف مجموعات، التي لها نفس الصعوبات التي تم رصدها يف الحصة الثانية الخاصة بالتقويم.

 النشاط (8) : 

ينشئ املتعلم/املتعلمة مستطيال بعداه معلومان (cm 5 cm 4) باستخدام املسطرة والكوس، كام ينشئ قرصا مركزه معلوم وشعاعه 
cm 3 باستخدام الربكار.

 النشاط (9) : 

يرسم املتعلم(ة) ثالثة مربعات « مرتاكزة » (أي لها نفس املركز وأقطارها عىل املستقيمني نفسيهام) وطول ضلعها عىل التوايل :

.4 cm ،3 cm ،2 cm

 النشاط (10) : 

يف هذا النشاط يقوم املتعلم/املتعلمة بإكامل رسم مستطيل وقرص، والتي تم رسمها جزئيا، وذلك باستعامل األدوات الهندسية (مسطرة، 
كوس، بركار).

 النشاط (11) : 

 AMB املطلوب هو إعادة إنشاء شكل مركب من نصف قرص ومثلثات وإكامل رسم القرص والتحقق بواسطة الكوس أن املثلثني
و AQB قامئي الزاوية.

الدرس 32 : إنشاء أشكال هندسية (3)

 أهداف أنشطة التعلم
 ينشئ مستطيال طوال ضلعيه معلومان ومربعات طول • 

أضالعها معلوم.
ينشئ قرصا مركزه وشعاعه معلومان.• 
يكمل إنشاء مستطيل وقرص.• 
يعيد إنشاء شكل مركب من قرص ومثلثات.• 
 ينشئ رسام مركبا باستعامل األدوات الهندسية.• 
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الــدروس :

الــدرس 25 : الـجـمـع والـطـرح والــضـرب (1)• 
الــدرس 26 : الـزمـن (2) : الـمـدة الـزمـنـيـة• 
الــدرس 27 : الـجـمـع والـطـرح والــضـرب (2)• 
الــدرس 28 : الـنــقــود• 
الــدرس 29 : الـزاويـة الـقـائـمـة• 
الــدرس 30 : تـنـظـيـم ومـعـالـجـة الـبـيـانـات (2)• 
الــدرس 31 : الـجـمـع والـطـرح والــضـرب (3)• 
الــدرس 32 : إنـشـاء أشـكـال هـنـدسـيـة (3)• 

الوحدة 6الشبكة الفردية لتقويم التعلامت (6)األسبوع 31

Grille individuelle de l’évalua on des appren ssages (6)

نـتـائـج الـتـقـويـم
يـجـب أن يـكـون الـمـتـعـلـم/الـمـتـعـلـمـة قـادرا علـى : الـمكونـات

– + + +
تعرف تقنيات الجمع والطرح والرضب باالحتفاظ وبدونه 

يف نطاق األعداد من 0 إىل 999. األعـداد والـعـمـلـيـات
تقدير وحساب جداءات عددية تربط بني الجمع والرضب.

رسم مستقيم وقطعة مستقيمة وإنشاؤهام عىل الرتبيعات وإنشاء 
األشكال االعتيادية (مربع، مستطيل، مثلث قائم الزاوية) ومتييز 

القرص عن هذه األشكال.
الـهـنـدسـة

استعامل القطع النقدية واألوراق املالية املتداولة.

حل مسائل ذات بنية جمعية وطرحية ورضبية توظف فيها النقود الـقــيــاس
وتستعمل القطع واألوراق النقدية املتداولة واألطوال والكتل لها 

عالقة بالحياة اليومية.

قراءة أوال بأول بيانات واردة يف جدول.
تـنـظـيـم ومـعـالـجـة 

الـبـيـانـات

–  غري مكتسب. +  يف طريق االكتساب.     + +  مكتسب.    
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الوحدة 6تقويم التعلامت ودعمها وتوليفها (6)األسبوع 32

Evalua on, sou en et synthèse des appren ssages (6)

 الدروس الـمعنية : 
الدرس 25 : الـجـمـع والـطـرح والــضـرب (1)• 

الدرس 26 : الـزمـن (2) : الـمـدة الـزمـنـيـة• 

الدرس 27 : الـجـمـع والـطـرح والــضـرب (2)• 

الدرس 28 : الـنــقــود• 

الدرس 29 : الـزاويـة الـقائـمـة• 

الدرس 30 : تـنـظـيـم ومـعالـجـة الـبـيانات (2)• 

الدرس 31 : الـجـمـع والـطـرح والــضـرب (3)• 

الدرس 32 : إنـشاء أشـكال هـنـدسـيـة (3)• 

 األهــداف
 يتعرف وينجز تقنيات الجمع والطرح والرضب باالحتفاظ وبدونه يف نطاق • 

األعداد من 0 إىل 999.

يحل مسائل ذات بنية جمعية وطرحية ورضبية.• 

يوظف ويستعمل القطع واألوراق النقدية املتداولة.• 

يوظف األطوال والكتل والزمن التي لها عالقة بالحياة اليومية.• 

يقدر ويحسب جداءات عددية تربط بني الجمع والرضب.• 

 يرسم مستقيام وقطعة مستقيمة وينشئ عىل الرتبيعات األشكال االعتيادية • 
(مربع، مستطيل، مثلث قائم الزاوية)، ومييز القرص عن هذه األشكال.

يقرأ بيانات واردة يف جدول.• 

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

الثامنية (من 25 إىل 32) وهي  الدروس  الدعم والتوليف 6 مفاهيم رياضياتية سبقت دراستها يف  التقويم  - تعالج أنشطة أسبوع 
مفاهيم مختلفة منها ما يتطلب إنجاز تقنيات بعضها سهال وبعضها الزال املتعلم/املتعلمة يف طور متلكها كالطرح والرضب خصوصا عندما 
يتعلق األمر باالحتفاظ، وبالنسبة للطرح فاألنشطة املقرتحة ينبغي االقتصار فيها عىل الحالة التي يكون فيها املبادلة يف العرشات دون 
املئات أو املئات دون العرشات وجدير بالذكر أن هذه التقنية باملبادلة قد تطرح بعض الصعوبات بالنسبة للمتعلم/للمتعلمة عندما 
يتعلق األمر بأنشطة يكون فيها رقم العرشات صفرا وتزداد الصعوبة تعقيدا عندما تكون املبادلة مرتني مع وجود الصفر يف العرشات 
ويف هذا الصدد فإن املنهاج الجديد يقترص عىل األمثلة التي يكون فيها املطروح من رقمني واملطروح منه من رقمني أو ثالثة، لذا ينبغي 

تفادي املبادلة مرتني وكذلك حالة الصفر يف رقم العرشات وتركها للمستويات الالحقة.

- أما الرضب باالحتفاظ أو بدونه فينبغي أن يكون يف نطاق األعداد من 0 إىل 999 وأن تكون التقنية بعددين أحدهام من رقم أو 
رقمني واآلخر من رقمني أو ثالثة.

- بالنسبة لألشكال االعتيادية فإن رسمها ال يستقيم إال عىل شبكة تربيعية متكن املتعلم/املتعلمة من رسم املستقيم والقطعة املستقيمة 
واللذان يتطلب رسمهام مهارات الرسم والتسطري، أما حل املسائل فاملفروض أن يتم يف إطار توظيف النقود والقياس اعتبارا لكون أنشطة 
هذا األسبوع متثل خامتة دروس السنة حيث من املأمول أن يكون املتعلم أو املتعلمة قد متكنا من اكتساب الكفايات النهائية للتعليم يف 

مادة الرياضيات واملتمثلة بالنص التايل كام هي واردة مبنهاج فرباير 2019 :

« يكون املتعلم/املتعلمة يف نهاية السنة، وأمام وضعيات مرتبطة بحياته اليومية، وباتباع خطوات مناسبة من النهج الرياضيايت ونهج 
التقيص، قادرا عىل حل وضعية مشكلة و/أو إنجاز مهامت مركبة بتوظيف مكتسباته يف :

األعداد من 0 إىل 999 يف الجمع والطرح والرضب، واستعامل وحدات قياس األطوال والكتل والسعة، وتقدير الزمن باستعامل وحدات 
الهندسية املستوية األساسية،  النقدية، والتعامل مع األشكال  املالية والقطع  بالدقائق واستعامل األوراق  الساعة  اعتيادية، وقراءة  غري 
املنطق  اإليجايب مع املحيط والعمل، وفق مبادئ وقيم  التفاعل  بيانات يف جداول وذلك من أجل  إنشاءات هندسية وتنظيم  وإنجاز 

والتفكري الرياضيايت ».



255

تدبـيـر أنشطة التعلم

 صيغة العمل : عمل فردي وتصحيح جامعي تصحيح عىل السبورة

تعترب هذه األنشطة جزء من سريورة التعلم من جهة وتقوميا تكوينيا من جهة أخرى يفيد يف التهييء املناسب للمراحل املوالية 

ويتطلب حل هذه األنشطة تطبيقاً مبارشاً للمعرفة الجديدة، مام يستلزم توفري حد مقبول من هذه املعرفة وأن ما تقدم  به املتعلم/
املتعلمة من أجل معرفة ما اكتسبه ومقدار االستفادة مام تعلمه، وكذا رصد األستاذ/األستاذة للصعوبات واألخطاء املرتكبة.

وينظم العمل يف الحصة عىل النحو التايل :

- يقرأ األستاذ/األستاذة تعلمية أو تعليامت كل نشاط ويرشحها ثم يطلب من املتعلم/املتعلمة إنجاز النشاط بشكل فردي ؛

- يتم إنجاز األنشطة املقرتحة بالتتابع ؛

- بعد انتهاء املتعلم/املتعلمة من إنجاز كل نشاط يتم استثامر الحلول املتوصل إليها عن طريق مناقشتها جامعيا ليتمكنا من معرفة 
أخطائهام وتصحيحها ثم يتم التصحيح بشكل جامعي ثم فردي عىل الكراسة.

- يخصص زمن كاف إلنجاز كل نشاط

 النشاط (1) : ينجز املتعلم/املتعلمة تقنيات لعمليات الجمع والطرح والرضب باالحتفاظ وبدونه، تتحقق من خالل هذا النشاط مدى 
امتالكه لهذه التقنيات.

 النشاط (2) : يستخدم املتعلم/املتعلمة املسطرة إلنشاء أشكال هندسية (مثلث، مربع، مستطيل)محددة برؤوسها وبقطعة مستقيمة 
محددة بطرفيها حيث تظهر املهارات يف استخدام املسطرة وعمليات التسطري. وقد يرتكب بعضهم أخطاء تتمثل يف ربط رؤوس املربع 

(أو املستطيل) عرب أقطاره.

 النشاط (3) : هذا النشاط ميثل مسألة يتطلب حلها معرفة بالنقود وإجراء الجمع لحساب مجموع كل منها ثم إجراء املقارنة مع األمثنة 
املعروضة عىل البطاقة :

املبلغ األول : 85 درهام ميثل النقود التي دفعت لرشاء لعبة الحبل. 

املبلغ الثاين : 255 درهام ميثل النقود التي دفعت لرشاء الدراجة النارية.

املبلغ الثالث : 355 درهام ميثل النقود التي دفعت لرشاء لعبة السيارة.

بعد االنتهاء من اإلنجاز تصحح األنشطة جامعيا عىل السبورة وفرديا عىل الكراسة.

 تدبري أنشطة تقويم التعلامت ودعمها وتوليفها 6

َتْقويُم ٱلتََّعلُّماِت
1  أُنِْجُز :

2  أَْستَْخِدُم ٱلِْمْسطََرَة َوأَْرُسُم :
ُمْستَطيالً عـاً ُمَربـَّ ُمثَـلَّثـاً ِقطَْعًة ُمْستَقيَمًة

3  أُالِحُظ َوأَِصُل كُلَّ لُْعبٍَة ِبٱلَْمبْلَغِ ٱلُْمناِسِب :
...........

...........

...........

100 ِدرَْهٍم100 ِدرَْهٍم ً 50 ِدرَْهما 5 َدراِهَم
200 ِدرَْهٍم100 ِدرَْهٍم ً 50 ِدرَْهما 5 َدراِهَم

ً 20ً ِدرَْهما 50 ِدرَْهما 10 َدراِهَم 5 َدراِهَم

  5 6

+ 7 2

  • • •

  2 8 3

+ 1 6 7

  • • •

  8 5

– 5 7

  • • •

  7 3

x  3

  • • •

  1 4 5

x   6

  • • •

ً 355 ِدرَْهما

ً 255 ِدرَْهما

ً 85 ِدرَْهما

التقويم (55 دقيقة) الـحـصـة األولـى

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يكتب األستاذ/األستاذة 10 عىل السبورة ويقول : « لنرضب 10 

كل مرة يف العدد عىل البطاقة ».
يسحب األستاذ/األستاذة ببطء بطاقاته بدءا من 0 ويف ترتيب 
املتعلم/املتعلمة  يضيف  بطاقته  يخرج  مرة  كل  ويف  تزايدي، 
10 إىل نتيجة الرضب ليحصل عىل النتيجة املوالية : 0 ثم 10 ثم 

20 ثم 30 ثم 40 ثم ... 100.
ويعرب املتعلم/املتعلمة تزامنا مع كل نتيجة بالقول مثال : 

« 10 مرضوبة يف 7 تساوي 70 ».
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تقويم (55 دقيقة) الـحـصـة الثانية 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : يكتب األستاذ/األستاذة 2 عىل 
السبورة ويقول : « لنرضب 2 كل مرة يف العدد عىل البطاقة ».

يسحب األستاذ/األستاذة ببطء بطاقاته بدءا من 0 ويف ترتيب 
املتعلم/املتعلمة  يضيف  بطاقته  يخرج  مرة  كل  ويف  تزايدي، 
2 إىل نتيجة الرضب ليحصل عىل النتيجة املوالية : 0 ثم 2 ثم 

4 ثم 6 ثم ... 20.
ويعرب املتعلم/املتعلمة تزامنا مع كل نتيجة بالقول مثال : 

« 2 مرضوبة يف 8 تساوي 16 ».

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل مبجموعات (حسب التفييء الناتج عن التقويم املنجز بالحصة األوىل الذي قام به األستاذ/األستاذة للمتعلمني/املتعلامت 
حسب ما تبني له خالل مرحلة التقويم، حيث غالبا ما ينتج عنه 3 أصناف من املجموعات (املتعرثون، املتوسطون، املتحكمون)، حيث يقدم لكل 
صنف من املجموعات ما يناسبه من األنشطة ويبقى مثل هذا التوزيع لألنشطة رهينا مبعرفة األستاذ/األستاذة لنوع أخطاء املتعلمني/املتعلامت 

ودرجة الصعوبات لديهم، حيث من املفرتض استدراكها ومعالجتها خالل الحصة الخامسة (دعم مركز وإغناء).

املناسب  الجواب  باختيار  وذلك   (x ; – ; +) لحلها  املناسبة  العملية  عن  البحث  تتطلب  مسألة  املتعلم/املتعلمة  يحل   :  (4) النشاط   
(أي x 3 28) وحسابه بوضع وإنجاز تقنية الرضب (أي 84 ورقة).

 النشاط (5) : يتكون هذا النشاط من عمليات للجمع والرضب.

يخصص لكل مجموعة عمليتان حسب ما أبان عنه التفييئ بالحصة األوىل.
يف العملية األوىل : ينجز املتعلم/املتعلمة جمع عددين كالهام من 3 أرقام باالحتفاظ مرتني (مرة يف العرشات ومرة يف الوحدات).

يف العملية الثانية : يحدد املتعلم/املتعلمة األرقام الناقصة يف عملية جمع منجزة باالحتفاظ (مرتني : يف الوحدات ثم يف العرشات).
يف العملية الثالثة : ينجز املتعلم/املتعلمة عملية الرضب لعددين كالها من رقمني باالحتفاظ مرتني، وهي من العمليات التي تتطلب من 

املتعلمني تكثيفا لعملية التمرن، وميكن االستعانة يف إنجازها بجدول ليسهل موضعة األرقام عند االنجاز.
يف العملية الرابعة : ينجز املتعلم/املتعلمة عملية الرضب لعددين أحدهام من رقم واحد واآلخر من 3 أرقام.

بعد انتهاء املجموعات من إنجازاتها يتم التصحيح جامعيا عىل السبورة ثم فرديا عىل الكراسة.

 النشاط (6) : يضع املتعلم/املتعلمة عالمة  عىل كل زاوية قامئة باملضلع املرسوم.

 النشاط (7) : يحل املتعلم/املتعلمة عالمة  مسألة تتطلب حساب مدة زمنية لتحديد عمر فاطمة من 10 أكتوبر 2015 إىل 31 
دجنرب 2018، فيكون عمرها هو : 3 سنوات وشهران و 21 يوما.

َعْت َعلَيِْهُم  4  َعَدُد تَالِميِذ ِقْسٍم ُهَو 28 تِلْميذاً. َوزَّ
ٱْألُْستاَذُة 3 أَْوراٍق لُِكلِّ تِلْميٍذ. كَْم يَلَْزُمها ِمْن َوَرقٍَة ؟

ُن ٱلِْبطاقََة ٱلُْمناِسبََة َوأَْحُسُب. أُلَوِّ

 ) َعلى ُكلِّ زاِوَيٍة قاِئَمٍة في  6  أََضُع ٱْلَعالَمَة ( 
ْكِل ٱلّتالي : ٱلشَّ

7  اِزْداَدْت فاِطَمُة َيْوَم 10 ُأْكُتوَبُر 
2015. أَْحُسُب ُعْمرَها َيْوَم 31 ُدَجْنِبُر 

.2018

28 + 3 28 x 3 28 – 3

5  أُنِْجُز :
  5 6 3

+ 2 7 8

  • • •

  3 • 5

+ 1 7 •

  • 0 0

  1 2 4

x   8

  • • •

  7 5

x 1 2

  • • •

  • • 

  • • •

َ ُ َ
َدْعُم َوَتْثبيُت ٱلتََّعلُّماِت

دعم وتثبيت (55 دقيقة) الـحـصـة الثالثة 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يكتب األستاذ/األستاذة 5 عىل السبورة ويقول : « لنرضب 5 

كل مرة يف العدد عىل البطاقة ».
ويف   0 من  بدءا  بطاقاته  ببطء  األستاذ/األستاذة  يسحب 
ترتيب تزايدي، ويف كل مرة يخرج بطاقته يضيف املتعلم/

املتعلمة 5 إىل نتيجة الرضب ليحصل عىل النتيجة املوالية : 
0 ثم 5 ثم 10 ثم 15 ثم 20 ثم ... 50.

ويعرب املتعلم/املتعلمة تزامنا مع كل نتيجة بالقول مثال : 
« 5 مرضوبة يف 4 تساوي 20 ».

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل مبجموعات.
عىل ضوء التفييء الناتج عن التقويم املنجز بالحصة األوىل يواصل األستاذ/األستاذة مع املتعلمني/املتعلامت عىل نفس منط الحصة الثانية 

ونفس املجموعات حيث يقدم األنشطة 8 و 9 و 10 للمتعرثين وللمتوسطني النشاطني 9 و 10 للمتحكمني.

11   أَْعَطْت عاِئَشُة لُِكْتِبيٍّ َوَرَقًة َنْقِديًَّة 
ٍة َثَمُنها  ِمْن ِفَئِة 100 ِدْرَهٍم لِِشراِء ِقصَّ

86 ِدْرَهماً. ُأحيُط ٱْلِقَطَع ٱلنَّْقِدَيَة 

. ها ٱْلُكْتِبيُّ ٱلَّتي َسَيُردُّ

ْكِل َوأَكْتُُب ٱْسَمُه : 9  أََضُع َوأُنِْجُز :8  أُكِْمُل رَْسَم ٱلشَّ

 O 10  أَرُْسُم دائِرًَة َمرْكَزُها
 .A َوتَُمرُّ ِبٱلنُّْقطَِة

ماذا تُالِحُظ ؟

...................... ...................... ......................23 x 16 561 – 372 301 + 189

A

D

B

C

O
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل فردي وتصحيح جامعي عىل السبورة وفردي عىل كراسة املتعلم/املتعلمة من خالل أنشطة التقويم والدعم هاته 
سيتعرف األستاذ/األستاذة عىل مدى متكن فئات املتعلمني/املتعلامت من املفاهيم املقدمة ودرجة تثبيتها وكذلك لبقايا الصعوبات والتعرثات 

واألخطاء ألجل معالجتها يف الحصة املوالية (دعم مركز وإغناء).

 النشاط (12) : يختار املتعلم/املتعلمة الجواب الصحيح من بني 4 اختيارات متثل كل منها متساوية للخاصية التوزيعية للرضب : 

7 x 10 = 2 x 10 + 5 x 10
ويتعرف املتعلم/املتعلمة عىل املتساوية الصحيحة التي تظهر فيها الخاصية التوزيعية أو بإجراء عمليات الرضب لطريف املتساوية، مثال 

2 x 10 + 5 x 10 = 20 x 50 = 70 7 و x 10 = 70 : بالنسبة للمتساوية األوىل يجد املتعلم/املتعلمة أن

 النشاط (13) : ميثل هذا النشاط ثالث عمليات (الجمع، الطرح الرضب) كلها باالحتفاظ و ذات وضع عمودي صحيح لكن بكل منها خطأ 
يف االحتفاظ أو الحساب :

 3 2
x  7
 2 1 4

نسيان االحتفاظ.

 9 5 3
  –  7 5
 9 2 2

عدم إجراء املبادلة
من العرشات ثم من املئات، 

و إجراء طرح غري ممكن (3-5).

 3 4 5
+  7 3
 3 1 8

عدم إضافة االحتفاظ إىل املئات
مع وضعه خطأ بني رقمني 
العرشات واملئات للمجموع.

 النشاط (8) : يكمل املتعلم/املتعلمة عىل شبكة نقطية رسم أشكال مبعرفة رأسني وضلع، وبعد كل إنجاز يكتب املتعلم/املتعلمة اسم 
الشكل الذي رسم (مربع، مستطيل، مثلث)، وقد تختلف الحلول التي تقدمها املجموعات سواء من حيث البطاقة التي رسم فيها الشكل، 

أو من حيث أبعاد الشكل نفسه.

 النشاط (9) : ينجز املتعلم/املتعلمة 3 عمليات باالحتفاظ، ويف هذه التقنيات تعد عملية الطرح أصعبها وتتتطلب من األستاذ/األستاذة 
متابعة خاصة املتعلمني/املتعلامت وذلك بالتحقق بأنفسهم بإضافة املطروح (372) إىل نتيجة الطرح 189 للحصول عىل املطروح منه (561).

النقدية وتوظيفها،  : يحل املتعلم/املتعلمة مسألة ذات بنية طرحية 14 = 86 – 100 وتتطلب معرفة بالقطع واألوراق  النشاط (11)   
حيث أن 14 درهام ميكن التعبري عنها بالقطع النقدية : 2 درهم ؛ 2 درهم ؛ 10 دراهم، مع استبعاد الورقة 20 درهام والقطع 1 درهم و 5 

دراهم، وهذا هو الحل الوحيد لهذه املسألة.

وميكن لألستاذ/لألستاذة تقديم نشاط أو أكرث لتعزيز مفاهيم املتعلمني/املتعلامت أو ملعالجة أخطاء وصعوبات اآلخرين.

وبعد انتهاء املجموعات من إنجازاتها يتم التصحيح جامعيا عىل السبورة ثم فرديا عىل الكراسة.

 النشاط (10) : يرسم املتعلم/املتعلمة دائرة مركزها O ومتر من النقطة A للمربع ABCD ويستنتج أن الدائرة متر أيضا من باقي رؤوس 
.ABCD املربع

تقويم أثر الدعم (55 دقيقة) الـحـصـة الرابعة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يكتب األستاذ/األستاذة 2 عىل السبورة ويقول : « لنرضب 2 

كل مرة يف العدد عىل البطاقة».
ويف   0 من  بدءا  بطاقاته  ببطء  األستاذ/األستاذة  يسحب 
ترتيب تزايدي، ويف كل مرة يخرج بطاقته يضيف املتعلم/

املتعلمة 2 إىل نتيجة الرضب ليحصل عىل النتيجة املوالية : 
0 ثم 2 ثم 4 ثم 6 ثم ...20.

ويعرب املتعلم/املتعلمة تزامنا مع كل نتيجة بالقول مثال : 
« 2 مرضوبة يف 8 تساوي 16 ».

حيَح : ُح َوأُنِْجُز :12  أُحيُط ٱلَْجواَب الصَّ 13  أَُصحِّ
2  x  10  +  5  x  10 = 10  x  10

2  x  10  +  5  x  10 =   7  x  10

2  x  10  +  5  x  10 = 12  x  15

2  x  10  +  5  x  10 = 10  x  20

ْ ُ أُ
ْعِم َتْقويُم أََثِر ٱلدَّ

  3 2
x  7

  2 1 4

  9 5 3
–  7 5

  9 2 2

  3 4 5
+  7 3

  3 1 8
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل فردي ثم  تصحيح جامعي عىل السبورة وفردي عىل الكراسة.

يف هذه الحصة تتم معالجة األخطاء والصعوبات امللحة لذى املتعلمني/املتعلامت اللذين مل متكن حصتا الدعم والتثبيت من تجاوزها.

  ويتم التعامل مع هؤالء املتعلمني/املتعلامت  بشكل فردي حسب صعوبات كل واحد منهم، إذ يتعلق األمر بدعم مركز مبعنيني :

الرتكيز عىل كل متعلم/متعلمة عىل حدة والرتكيز عىل الصعوبات واألخطاء املرتبطة يف غالب األحيان بعوائق أبستيمولوجية.

وتشكل هذه الحصة بالنسبة لفئة املتوسطني واملتحكمني فرصة إلغناء مكتسباتهم وتعميقها واستثامرها.

ولهذا الغرض يمكن أن نقدم النشاطين 11 و 12 للمتوسطين وللمتحكمين وبالنسبة للمتعثرين يمكن أن يقترح عليهم األستاذ/األستاذة 
أنشطة تناسب الصعوبات واألخطاء التي ظهرت خالل حصة أثر الدعم سواء بإنجاز عمليات جمع أو ضرب أو برسم أشكال هندسية اعتيادية 

على التربيعات.

 النشاط (14) : يضع املتعلم/املتعلمة وينجز ثالث عمليات (جمع، رضح، رضب) كلها باالحتفاظ.

 النشاط (15) : يحل املتعلم/املتعلمة مسألة ذات بنية رضبية وطرحية وجمعية :

8 x 91 = 455 : (بالدرهم) مثن 5 قمصان –

3 x 125 = 375 : (بالدرهم) مثن 3 رساويل –

مثن القمصان والرساويل (بالدرهم) : 830 = 375 + 455

واملبلغ الذي رده البائع (بالدرهم) : 70 = 830 – 900

 النشاط (16) : باستخدام الربكار يرسم املتعلم/املتعلمة قرصني شعاع األول cm 2 وشعاع الثاين cm 3 ومركز كل من القرصني هو النقطة 
I، ويستنتج أن القرص األول مرسوم داخل القرص الثاين.

 النشاط (17) : يرسم املتعلم/املتعلمة 4 زوايا قامئة رأس كل منها النقطة A للحصول عىل الشكل (1) الذي ميثل مستقيمني متعامدين يف 
النقطة A، أو يرسم الزوايا القامئة كام يف الشكل (2).

معالجة مركزة وإغناء (55 دقيقة) الـحـصـة الخامسة   

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 31 من 

الدليل (الصفحة 93).
14  أََضُع َوأُنِْجُز :

 2 cm 16  أَرُْسُم قُرَْصيِْن ُشعاُع ٱْألَوَِّل
.I 3 َوَمرْكَزُُهما ٱلنُّْقطَُة cm َوُشعاُع ٱلثّاني

15  أُكِْمُل : اِْشتَرى َحَسٌن 5 قُْمصاٍن ِبثََمِن 
91 ِدرَْهماً لِلَْقميِص، َو 3 َسراويَل ِبثََمِن 125 

ْرواِل. أَْعطى لِلْبائِعِ 900 ِدرَْهماً. ِدرَْهماً لِلسِّ
أَْحُسُب ٱلَْمبْلََغ ٱلَّذي رَدَُّه ٱلْبائُِع لَِحَسٍن.

17  أَرُْسُم 4 َزوايا قائَِمٍة 
.A ُرؤوُسها ِهَي ٱلنُّْقطَُة

ُ َ
ٌز َوإِْغناٌء َدْعٌم ُمرَكَّ

77 x 12 911 – 890 314 + 639

I
A

A

الشكل (1) الشكل (2)
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الوحدة 6تقويم األسدوس الثاين ودعمه وتوليفهاألسبوع 33

Evalua on, sou en et synthèse du deuxième semestre

إشـارات ديـدكـتـيـكـيـة

ميكن اعتبار األنشطة املقرتحة مرتكزا وأرضية يعتمدها األستاذ/األستاذة ملعرفة مكتسبات املتعلمني/املتعلامت ودرجة متكِّنهم من 
املفاهيم والتقنيات التي متت دراستها. إذ تغطي هذه األنشطة مختلف دروس هذه الفرتة، سواء يف مجال األعداد والعمليات، أويف 
مجال الهندسة والقياس أو حل املسائل. والغاية من وراء ذلك هو أن يتوصل األستاذ/األستاذة إىل معرفة املستوى الحقيقي للمتعلم/

فئة   : فئات  إىل  واملتعلامت  املتعلمني  تفييئ  يف  عليها  واالرتكاز  التعلامت  تقويم  شبكة  نتائج  عنه  أسفرت  ما  خالل  من  للمتعلمة 
املتحكمني، فئة املتوسطني، وفئة املتعرثين.

ومن أجل تدبري أنشطة هذا األسبوع، تم جرد األهداف الخاصة بهذه األنشطة والتعليق عليها، مع إبداء بعض املالحظات واإلشارات 
التي  الفرتة وتلك  الفارق بني األهداف املسطرة لهذه  أنه يبقى األستاذ/األستاذة هو األدرى بتحديد  إىل بعض األخطاء املحتملة، إال 

تحققت فعليا لدى املتعلمني/املتعلامت.

اليشء الذي سيمكنه من اختيار وبناء باقي األنشطة التي يراها رضورية وأنها ستساهم يف إعطاء املتعرثين دفعة للحاق بجامعة 
القسم، أو تلك التي ستسمح للمتحكمني من تطوير وإغناء رصيدهم املعريف.

 األهــداف
يتعرف خاصيات الرضب يف 6 و 7 و 8 و 9.• 
يحسب جداءات األعداد : 6 و 7 و 8 و 9 ويوظفها.• 
يتعرف التقنية االعتيادية للطرج بدون احتفاظ يف نطاق األعداد الصحيحة الطبيعيىة من 0 إىل 999 ؛• 
يوظف التقنية االعتيادية للطرح يف نطاق األعداد الصحيحة الطبيعيىة من 0 إىل 999 ؛• 
يضع وينجز تقنية عملية الرضب لعددين أحدهام مكون من رقمني واآلخر من رقم دون احتفاظ ؛• 
يضع وينجز عملية الرضب لعددين أحدهام مكون من رقمني واآلخر من رقمني أو ثالثة باالحتفاظ ؛• 
يتعرف العملية الواجب إجراؤها يف وضعية مسألة معينة (مجموع، فرق، جداء) ؛• 
ينشئ بعض األشكال الهندسية االعتيادية : املستطيل، املربع، املثلث القائم الزاوية عىل الرتبيعات ؛• 
يتعرف وينرش : املكعب، متوازي املستطيالت، األسطوانة ؛• 
ينتقل عىل الشبكة الرتبيعية باعتامد املسار والقن والخانة والعقدة واملعلمة ؛• 
 يتعرف ويرسم املستقيم يف وضعيات مختلفة والقطعة املستقيمة ويوظفها يف إنشاء أشكال هندسية املثلث، املربع، املستطيل، • 

ويتعرف القرص ؛
ينجز ترصيفات بواسطة أشكال وزخرفات ؛• 
يقرأ الساعة ذات العقربني والرقمية بالدقائق وبدونها، ويقيس مدة زمنية بواسطة وحدات اعتيادية ؛• 
يرسم قطعة مستقيمة مبعرفة قياس طولها املعرب عنه بـ (cm, dm) ؛• 
يتعرف اللرت كوحدة لقياس السعة : ( �d� , c , � ) ويستعملها ؛• 
يستعمل القطع النقدية واألوراق املالية املتداولة يف حل مسائل تتعلق بالحياة اليومية ؛ • 
يحل مسائل مرتبطة بقياس الزمن واألطوال والكتل لها عالقة بالحياة اليومية.• 
يقرأ ويقوم بتأويل بيانات واردة يف جدول.• 

تنظيم ومعالجة البياناتالقياسالهندسةاألعداد والعمليات

الرضب (4) : الرضب يف 5 و 6 و 7 و 8 و 9• 
الرضب (1) : التقنية االعتيادية للرضب بدون • 

احتفاظ وباالحتفاظ.
الجمع والطرح والرضب• 

التنقل عىل الشبكة• 
 املجسامت• 
إنشاءات هندسية• 
الرتصيف• 
الزاوية القامئة• 

قراءة الساعة : املدة الزمنية• 
 •� , c� : قياس السعة
النـقــود• 

قراءة بيانات جدول • 
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تقويم (55 دقيقة) الـحـصـة األولـى

السبورة  يكتب األستاذ/األستاذة عىل   : الذهني (5 دقائق)   الحساب 
العدد  « لنطرح  ويقول :   17 ليكن   (18 و   11 (بني  عددا  كبري  وبخط 

املمثل عىل البطاقات (وليكن 9) ».
يجيب املتعلم/املتعلمة برفع البطاقة 8.

تعدد األمثلة بقدر الوقت املخصص (5 دقائق).

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل جامعي عىل السبورة وتصحيح فردي عىل الكراسة.

 النشاط (1) :
ينجز املتعلم/املتعلمة العمليات املوضوعة وهي :

رضب عدد من ثالثة أرقام يف عدد من رقم واحد (باالحتفاظ).
حساب فرق عددين كالهام من رقمني (باالحتفاظ)، ثم حساب مجموع عددين باالحتفاط، من األخطاء املحتملة يف إنجاز هذه العمليات 

هو نسيان (املحتفظ به)، أو عدم التمكن من (جداول الرضب).

 النشاط (2) : املطلوب إنجاز ثالث عمليات (جمع، طرح، ورضب) حدي كل منها تتخلله نقط، يتعني عىل املتعلم/املتعلمة تعرف الرقم 
املناسب الذي يضعه مكان النقط يف كل عملية. وحتى يتأىت له ذلك عليه أن يكون متمكنا من جداول الرضب والجمع.

 النشاط (3) : ينقل املتعلم/املتعلمة عىل دفرته (باستعامل األنسوخ) القطعة املرسومة، ثم ينشئ مثلثا قائم الزاوية، أحد أضالعه القطعة 
التي رسمها.

يالحظ املتعلم/املتعلمة املسار املرسوم عىل الشبكة املمعلمة، فيكتب قنه مستخدما االتجاهات الثالثة (↓، ↑، →)،   النشاط (4) : 
ثم يُحدد معلمتي نقطتي االنطالق والوصول فتكون األجوبة : قن املسار هو :

↓↓→→↑→→→↑↑

3g  والوصول هي  2b معلمة نقطة االنطالق هي 

أو  حسابات  بإجراء  واأليام  والشهور  بالسنوات  عمره  يحدد  ثم  الجدول،  يف  ازدياده  تاريخ  املتعلم/املتعلمة  يكتب   :  (5) النشاط   
مستعينا بيومية.

 النشاط (6) : يالحظ املتعلم/املتعلمة النشور الثالثة ويشطب الجواب الخطأ يف كل منها.

 النشاط (7) : يحسب املتعلم/املتعلمة جداء كل عددين، استظهاراً لجداول الرضب يف : 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 10.

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل :  عمل فردي ثم جامعي، يتم التصحيح جامعي عىل السبورة ثم فردي عىل الكراسة.

 النشاط (8) :
يرمي هذا النشاط إىل معرفة مدى متكن املتعلم/املتعلمة التعبري عن التوقيت املمثل عىل الساعة ذات العقربني مبا يقابله عىل الساعة 

الرقمية، مع كتابة التوقيت باستعامل املفردات : « الربع، النصف، إال ربع »، وكذا بالدقائق : 
15 دقيقة، 30 دقيقة، 45 دقيقة، فتكون األجوبة كالتايل :

دعم وتثبيت (55 دقيقة) الـحـصـة الثانية 

 الحساب الذهني (5 دقائق) : يكتب األستاذ/األستاذة 2 عىل السبورة ويقول : 
« لنرضب 2 كل مرة يف العدد عىل البطاقة ».

يسحب األستاذ/األستاذة ببطء بطاقاته بدءا من 0 ويف ترتيب تزايدي، ويف كل مرة يخرج 
بطاقته يضيف املتعلم/املتعلمة 2 إىل نتيجة الرضب ليحصل عىل النتيجة املوالية : 

0 ثم 2 ثم 4 ثم 6 ثم ...20.
ويعرب املتعلم/املتعلمة تزامنا مع كل نتيجة بالقول مثال : «2 مرضوبة يف 5 تساوي 10». 

َتْقويُم ٱلتََّعلُّماِت
1  أُنِْجُز :

3  أَنُْقُل ٱلِْقطَْعَة ٱلُْمْستَقيَمَة َعلى 
َدفْتَِري، َوأُنِْشُئ ُمثَلَّثاً قائَِم ٱلزّاِويَِة أََحُد 

أَْضالِعِه َهِذِه ٱلِْقطَْعُة :

2  أََضُع ٱلرَّقَْم ٱلُْمناِسَب 
َمكاَن ٱلنُّْقطَِة :

4  أ. أَكْتُُب قَنَّ ٱلَْمساِر ٱلَّذي ِبدايَتُُه  :
ب. َمْعلََمُة  ِهَي :

................
جـ. َمْعلََمُة  ِهَي :

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

  • 5 6
 + 2 6 •

  5 • 2

   3 •

 x  • 2 
   • 6
  • 3

  • • 6

 2 4 9
 x  3

  • • •

  1 8 6
 + 1 7 5

  • • •

  9 3
 – 7 7

  • • •

 • 4 6
 – • •

  1 6 0

5

a b c d e f g
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õ

6  أُالِحُظ َوأَْشطُُب ٱلَْجواَب ٱلَْخطَـأَ :

ِب نَْشٌر لِلُْمَكعَّ
نَْشٌر لِلْـَهـرَِم

نَْشٌر لُِمتَوازي 
ٱلُْمْستَطيالِت

ِب نَْشٌر لِلُْمَكعَّ
نَْشٌر لِلْـَهـرَِم

نَْشٌر لُِمتَوازي 
ٱلُْمْستَطيالِت

ِب نَْشٌر لِلُْمَكعَّ
نَْشٌر لِلْـَهـرَِم

نَْشٌر لُِمتَوازي 
ٱلُْمْستَطيالِت

7  أُكِْمُل :
9 x 4 = ..... 8  x 0 = ..... 9 x 1 = .....
3 x 8 = ..... 10 x 8 = ..... 6 x 5 = .....
6 x 6 = ..... 3  x 7 = ..... 7 x 5 = .....

  7 x 7 = ..... 8 x 8 = ..... 7 x 9 = .....
  8 x 9 = ..... 6 x 4 = ..... 7 x 4 = .....
  9 x 9 = ..... 7 x 6 = ..... 3 x 9 = .....

ب. ج.أ.

5  أُكِْمُل : 
أ. تاريُخ ٱزِْدياِدي :

ب. ُعُمري ٱْآلَن ُهَو :
........... َسَنواٍت، ........... َشْهراً، ........... يَْوماً.

ْهُراَلْيَْوُم َنُةاَلشَّ اَلسَّ
........................
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أي السابعة وخمسة عرش دقيقة أو السابعة والربع.15 : 7

أي الثانية وثالثون دقيقة أو الثانية والنصف.30 : 2

أي الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة أو الخامسة إال ربعا.45 : 4

 النشاط (9) : يالحظ املتعلم/املتعلمة كل عملية عىل حدة، ويتتبع مراحل االنجاز 
ليكتشف نوع الخطإ : هل هو نسيان املحتفظ به، أم خطأ يف الوضع، ثم يصححه 

ويتحقق باستخدام املحسبة.

 النشاط (10) : يقدر املتعلم/املتعلمة نتيجة الفرق أو الجداء أو املجموع ليختار 
من بني األعداد املقرتحة، العدد األقرب إىل النتيجة الصحيحة ثم يحيطه بخط.

 النشاط (11) : يالحظ املتعلم/املتعلمة األواين املقرتحة ليقوم برتتيبها حسب 
السعة من أكربها إىل أصغرها سعة، ليسهل عليه حينها ربط كل إناء بالقياس 

املناسب له.

 النشاط (12) : يضع املتعلم/املتعلمة كل عملية رضب عموديا ثم ينجزها، 
وبعد التصحيح الجامعي عىل السبورة يتم التصحيح الفردي عىل الكراسة.

 النشاط (13) : بدءا من نقطة االنطالق املعلومة عىل الشبكة الرتبيعية اململعمة، يقوم املتعلم/املتعلمة برسم مسار االنتقال وفق القن 
املشار إليه إىل أن يصل إىل نقطة الوصول فيكتب معلمتها.

والتصحيح  الالزمة،  املساعدات  تقديم  قصد  املتعلمني/املتعلامت  أعامل  ومراقبة  تتبع  النشاط،  هذا  خالل  األستاذ/األستاذة  عىل  يتعني 
للمخطئني : أخطاء يف استخدام االتجاه الصحيح أو يف سوء تتبع خطوط الشبكة، أو عدم التوصل إىل تحديد نقطة الوصول املناسبة واألخطاء 

املرصودة ملناقشتها ومعالجتها من خالل التصحيح الجامعي.

 النشاط (14) : يكمل املتعلم/املتعلمة الرتصيف وذلك برسم أنصاف دوائر وتلوينها وفق إيقاع التلوين للحصول عىل زخرفة.

تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي ثم جامعي يتم التصحيح جامعيا عىل السبورة 
ثم فردي عىل الكراسة. 

 النشاط (15) : يتضح من خالل مالحظة معطيات املسألة أن أغىل 
محفظة هي التي مثنها 235 درهم.  

وليك يجيب املتعلم/املتعلمة إجابة صحيحة عن معرفة املبلغ الباقي لسعاد بعد رشاء املحفظة، فيتعني عليه حساب مجموع  الدراهم التي متلكها أوال، 
ثم إزالة منه مثن املحفظة التي تستطيع رشاءها أي مثنها 135 درهم فيكون مجموع ما متلكه سعاد بالدرهم هو : 187 = 2 + 5 + 10 + 20 + 50 + 100

ما يبقى لسعاد من دراهم : 52 = 135 – 187

دعم وتثبيت (55 دقيقة) الـحـصـة الثالثة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
يكتب األستاذ/األستاذة 5 عىل السبورة ويقول : « لنرضب 5 كل 

مرة يف العدد عىل البطاقة ».
ترتيب  ويف   0 من  بدءا  بطاقاته  ببطء  األستاذ/األستاذة  يسحب 
تزايدي، ويف كل مرة يخرج بطاقته يضيف املتعلم/املتعلمة 5 إىل 
نتيجة الرضب ليحصل عىل النتيجة املوالية : 0 ثم 5 ثم 10 ثم 15 

ثم 20 ثم ...50.
ويعرب املتعلم/املتعلمة تزامنا مع كل نتيجة بالقول مثال : 

« 5 مرضوبة يف 10 تساوي 50 ».

15  أُالِحُظ ٱلّصورََة ثُمَّ أَكْتُُب :
ثََمُن أَْغلى ِمْحَفظٍَة : ........ ِدرَْهماً.

اَلَْمبْلَُغ ٱلَّذي َوفَّرَتُْه ُسعاُد : ........ ِدرَْهماً.
ثََمُن ٱلِْمْحَفظَِة ٱلَّتي يُْمِكُن لُِسعاَد 

ِشراُؤها : ........ ِدرَْهماً.
راِء : ........ ِدرَْهماً. اَلثََّمُن ٱلُْمتَبَّقي بَْعَد ٱلشِّ

ْكِل  16  أ. ِبٱْسِتْعماِل ٱلْكوِس، أُتاِبُع رَْسَم ٱلشَّ
ٱلَْحلَزونِيِّ ِبِإنْشاِء 5 َزوايا قائَِمٍة :

........ ب. كَْم أَْصبََح َعَدُد َزواياُه ٱلْقائَِمُة ؟ 

َدْعُم َوَتْثبيُت ٱلتََّعلُّماِت

يّاراِت 100 َعَربٍَة : 20  توَجُد في َمْرأٍَب لِلسَّ
64 َسيّارًَة، َو 36 َدّراَجًة ناِريًَّة. أَِصُل ِبَخطٍّ 

كُلَّ ِبطاقٍَة ِبٱلِْعبارَِة ٱلُْمناِسبَِة.
100 – 36    

َعَدُد ٱلَْعَرباِت 
36 + 64    

َعَدُد ٱلّدّراجاِت ٱالّناِريَِة 
36 x 64    

يّاراِت  َعَدُد ٱلسَّ
100 – 64    

19  َذَهبَْت تارا إِلى ٱلَْمتَْجِر لِِشراِء َموادَّ 
ِغذائِيٍَة يَْوَم 20 يونْيو 2020.

أََضُع َعالَمَة (X) في خانَِة ٱلَْموادِّ ٱلَّتي 
َوَجَدتْها تارا ما تَزاُل صالَِحًة لِْإلِْسِتْهالِک :

َهِذِه ِهَي ٱلنُّقوُد ٱلَّتي َوفَّرْتُها.

ُسعاُد

17  أُكِْمُل َمْلَء ٱلْفاتورَِة :

18  َوفََّر عاِدٌل َمبْلََغ 215 ِدرَْهماً ِخالَل ٱْألُْسبوِع 
ٱْألَوَِّل، َو 37 ِدرَْهماً ِخالَل ٱْألُْسبوِع ٱلثّاني. 

 ما َوفَّرَُه عاِدٌل ُهَو  .................... ِدرَْهماً.
النََعم  َهْل يُْمِكُنُه ِشراُء ٱلَْقميِص ؟ 

أََدواٌت 
َمْدرَِسيٌَّة

َعَدُد 
ٱْلُعَلِب

َثَمُن 
اَْلَمْجموُعٱْلُعْلَبِة

......... ِدرَْهما16ً ِدرَْهما7ً
......... ِدرَْهما23ً ِدرَْهما9ً

......... ِدرَْهما32ً ِدرَْهما14ً
......... ِدرَْهماًَمْبَلُغ ٱْلفاتورَِة

06 / 01 / 2021 10 / 06 / 2019 20 / 08 / 2023 10 / 06 / 2018

َحـلـيـٌبُجـْبـٌن شوكوالطٌَةُمـَربّـى

َأقْالٌم ُملَوَّنٌَة

دَبابيس ٱَألوْراِق

باَغِةُعلَْبُة  ٱلصِّ

َدْعُم َوَتْثبيُت ٱلتََّعلُّماِت

12  أََضُع َوأَْحُسُب :

10  أُالِحُظ َوأُحيُط 
ٱلَْعَدَد ٱْألَقْرََب إِلى 
حيَحِة : ٱلّنتيَجِة ٱلصَّ

8  أَكْتُُب ٱلتَّْوقيَت ِبطُرٍُق ُمْختَلَِفٍة :

........ َو .........

..........

........ َو .........

..........

....... إِالّ ........

..........

ُح ٱلَْعَملِيََّة ٱلَْخطَـأَ  9  أَُصحِّ
ُق ِبٱْسِتْخداِم ٱلِْمْحَسبَِة : َوأَتََحقَّ

  6 2 7
 – 3 3 5

  3 1 2

  3 2 4
 + 2 9 3

  5 1 7

  5 2
 x 1 3

  1 5 6
   5 2

  2 0 8

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

11  َمَألْنا ثَالَث أَواٍن ِبٱلْماِء، في ٱْإلِناِء 
ٱْألَوَِّل 12 لِتْراً، َوفي ٱلثّاني لِتٌْر واِحٌد، 

َوفي ٱلثّالِِث 5 لِتْراٍت.
أَكْتُُب َمكاَن ٱلنَُّقِط َعَدَد لِتْراِت كُلِّ إِناٍء :

5 x 126 12 x 42 x 24327 x 5

32 x 15

500

550

600{=

700

800

600

480 + 324 {=702 – 289

400

550

600{=

0c 13  اَلُْعْقَدُة  ِهَي نُْقطَُة ٱْالِنِْطالِق، َوَمْعلََمتُها ِهَي :  
ُن ِبٱْألَْزَرِق نُْقطََة ٱلُْوصوِل، ، َوأُلَوِّ أَرُْسُم َمساَر ٱْالِنِْتقاِل َوفَْق ٱلَْقنِّ

.............. ُد َمْعلََمتَها :   َوأَُحدِّ

نُها : 14  أُكِْمُل ٱلزَّْخرَفََة َوأُلَوِّ
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : فردي ثم جامعي يتم التصحيح جامعيا عىل السبورة ثم فردي عىل الكراسة. 

 النشاط (21) : يكمل املتعلم/املتعلمة املتساويات التي متثل جداءات لبعض جداول الرضب خصوصا دور الصفر كعنرص والواحد كعنرص 
محايد.

 النشاط (23) : يالحظ املتعلم/املتعلمة األوراق والقطع النقدية، ونظرا لكونه سبق أن تعرف عليها من خالل درس النقود وتوظيفها يف 
عدة مسائل، فإنه سيكون من السهل عليه التعرف عىل تلك غري املتداولة ثم تشطيبها. وهام القطعة التي تحمل 3 دراهم والورقة التي 

تحمل 30 درهام.

 النشاط (24) : من خالل مالحظة الشكل (1) يتبني للمتعلم/للمتعلمة أن عدد املربعات هو : 2، وأن عدد املثلثات هو 6 (أربعة ملونة 
باألحمر وإثنان باألزرق). أما لتكملة الشكل (2) فيتعني عليهام استخدام املسطرة إلنشاء قطع مستقيمة كام هو مبني يف الشكل (1).

 النشاط (16) : يتابع املتعلم/املتعلمة رسم الشكل الحلزوين بإنشاء 5 زوايا قامئة ليصبح عددها 12 زاوية قامئة.

 النشاط (17) : يتضمن هذا النشاط جدوال، يتعني عىل املتعلم/املتعلمة إجراء عمليات الرضب لحساب مثن العلب من كل نوع وتدوينها 
بالجدول الذي ميثل فاتورة، ثم يجري الجمع لتحديد مبلغ الفاتورة (767 درهام).

 النشاط (18) : يحل املتعلم/املتعلمة مسألة تتطلب حساب مبلغ التوفري (252 = 37 + 215) وإجراء الطرح (130 = 250 + 380) ليعرف 
كم ينقصه لرشاء القميص (أي 130 درهام).

 النشاط (19) : يضع املتعلم/املتعلمة العالمة (X) يف خانة املواد التي الزالت صالحة لالستهالك ويتعلق األمر باملرىب والشوكوالطة.

 النشاط (20) : يتعني عىل املتعلم/املتعلمة قراءة نص املسألة جيدا وفهم معطياتها، وقبل الرشوع يف إنجاز الحل. وذلك ليدرك أن ما ميكن 
للمرأب أن يستوعبه من عربات هو 100. منها 64 سيارة و 36 دراجة نارية. فيكون املجموع 36 + 64 هو عدد العربات و 36 – 100 هو 

عدد السيارات، و 64 – 100 هو عدد الدرجات النارية أما X 36 46 فهي ال متثل ال عدد السيارات وال الدرجات وال العربات.

تقويم أثار الدعم (55 دقيقة) الـحـصـة الرابعة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : يكتب األستاذ/األستاذة 10 
عىل السبورة ويقول : «لنرضب 10 كل مرة يف العدد عىل 

البطاقة».
0 ويف  بدءا من  بطاقاته  ببطء  األستاذ/األستاذة  يسحب 
ترتيب تزايدي، ويف كل مرة يخرج بطاقته يضيف املتعلم/

املتعلمة 10 إىل نتيجة الرضب ليحصل عىل النتيجة املوالية 
: 0 ثم 10 ثم 20 ثم 30 ثم 40 ثم ...100.

ويعرب املتعلم/املتعلمة تزامنا مع كل نتيجة بالقول مثال : 
« 10 مرضوبة يف 3 تساوي 30 ».

21  أُكِْمُل :
ْعِم َتْقويُم أََثِر ٱلدَّ

ْكِل (2) ِألَْحُصَل  24  أُكِْمُل رَْسَم ٱلشَّ
ْكِل (1)، َوأَكْتُُب : َعلى ٱلشَّ

.......... ْكِل (1) ُهَو :  َعَدُد ُمَربَّعاِت ٱلشَّ

.......... ْكِل (1) ُهَو :  ْكُل َعَدُد ُمثَلَّثاِت ٱلشَّ اَلشَّ
(2)

ْكُل  اَلشَّ
(1)

ُن ٱلنُّقوَد ٱلَّتي ُأباِدُلها ِبٱْلَورََقِة ٱلنَّْقِديَِّة ِمْن ِفَئِة 200 ِدرَْهٍم : 23  ُألَوِّ

8 x 7 = ....... ؛  3 x 6 = ...... ؛  4 x 8 = ....... ؛  9 x 6 = ...... 
؛ 56 – 22983  أََضُع َوأُنِْجُز : ؛ 317 + 605   26 x 14

3

30
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تدبـيـر األنشطـة

 صيغة العمل : عمل فردي بالنسبة للمتعلم/للمتعلمة الذي مل يتجاوز صعوباته وأخطائه وعمل فردي للذين تجاوزوا أخطاءهم وصعوباتهم 
املتحكمني وتصحيح جامعي عىل السبورة، ثم تصحيح فردي عىل الكراسة. 

حسب نتائج تقويم أثر الدعم، بالنسبة للمتعلم/للمتعلمة الذي مل يستطع تجاوز أخطائه (خاصة األخطاء املرتبطة بعوائق).

تقديم  فيتم  تجاوزوا صعوباتهم وأخطائهم  الذين  للمتعلمني/للمتعلامت  وبالنسبة  املركزة،  واملعالجة  للدعم  أخرى  أنشطة  تقديم  يتم 
أنشطة لإلغناء.

 النشاط (25) : 

يهدف هذا النشاط إىل جعل املتعلم/املتعلمة يكتشف من خالل إنجازه لعمليتي الجمع والرضب أن :

• 6 x 12 + 7 x 12 = (6 + 7) x 12 = 13 x 12
• 6 x 12 + 7 x 12 = 12 x 6 + 12 x 7 = 12 x (6 + 7) = 12 x 13

6 x 12 + 7 x 12 = 13 x 12 = 12 x 13 : وبذلك نستنتج أن

وهذا يعني أن x 13 12 و x 12 13 َحالّن للمتساوية بينام x 144 42 و x 12 42 ليسا بحلني للمتساوية.

 النشاط (26) : 

يتطلب هذا النشاط من املتعلم/املتعلمة استحضار ما سبق أن تعرف عليه يف درس قياس الكتل، وتذكر العالقة بني الكيلوغرام والغرام، 
وأن 500g تسمى نصف كيلو غرام و g 250 تسمى ربع كيلوغرام. يعني يلزم السيدة رشاء أربعة علب من الزبدة لتحصل عىل kg 1 منها. 

وبالتايل سيكون مبلغ ما ستنفقه لرشاء kg 1 من الزبدة هو أربع مرات مثن العلبة الواحدة (أي 48 درهام).

 النشاط (27) : لهذه املسألة عدة حلول، إذ مببلغ 100 درهم ميكن رشاء عدة أشياء رشيطة أن يكون مجموع أمثنة املشرتيات هو 100 أو أقل من 
100 درهم.

مثال : ميكن لعيل رشاء : الدراجة (50 درهام) والسيارة (30 درهام) والطائرة (20 درهام)
ألن : 100 = 20 + 30 + 50 أو رشاء : الدارجة (50 درهام) والدمية (20 درهام).

 النشاط (28) : 
100 – (8 + 12) = 100 – 20
 = 80

املبلغ الذي سريده الكتبي عىل إميان بالدرهم هو : 

معالجة مركزة وإغناء (55 دقيقة) الـحـصـة الخامسة

 الحساب الذهني (5 دقائق) : 
ينجز املتعلم/املتعلمة متارين الورقة 32 من الدليل 

(الصفحة 93).

يَْملُِک َعلِّي َورَقًَة نَْقِديًَّة ِمْن ِفئَِة 100 ِدرَْهٍم. 
أُالِحُظ َوأَكْتُُب أَْسماَء ٱللَُّعِب ٱلَّتي يُْمِكُنُه 

ِشراُؤها :

  27

ٌز َوإِْغناٌء َدْعٌم ُمرَكَّ
حيَح : بَْدِة.25  أُحيُط ٱلَْجواَب ٱلصَّ 26  أَراَدْت َسيَِّدٌة ِشراَء kg 1 ِمَن ٱلزُّ

  كَْم يَلْزَُمها ِمْن ِقطَْعِة ُزبَْدٍة 
ِمْن ِفئَِة g 250 ؟

 أُالِحُظ ثََمَن ٱلِْقطَْعِة ٱلْواِحَدِة، 
يَِّدُة. َوأَْحُسُب ما َستُْنِفُقُه ٱلسِّ

28  أَرُْسُم كُلَّ َشْكٍل في ٱلَْمكاِن ٱلُْمناِسِب لَُه ِمَن 
نُُه ِبَنْفِس ٱللَّْوِن : طِْح َوأُلَوِّ ٱلسَّ

 42 x 12

 13 x 12
6 x 12 + 7 x 12 =
 42 x 144

 12 x 13
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أنشطة ومتارين إضافية لدعم التحكم 
يف مكتسبات املتعلمني واملتعلامت

1  أَكْتُُب ٱْألَْعداَد ٱلَْمْحصورََة بَيَْن 65 َو 80 :

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

 أَُعدُّ ِبـ 2 ؛ 2 ِمْن 0 إِلى 20 :
..............................................................................................................................................................................

 أَُعدُّ ِبـ 10 ؛ 10 ِمْن 0 إِلى 100 :
..............................................................................................................................................................................

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

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

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

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

أَكْـبَـُر ِمْن 25

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

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

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

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

يُـساوي 25

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

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

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

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

أَْصَغُر ِمْن 25

2  أَُصنُِّف ٱْألَْعداَد إِلى 3 َمْجموعاٍت :

20 + 5

13 + 4

19 + 9

15 + 10

20 + 3

12 + 13

12 + 10

18 + 10

20 + 7

15 + 13

19 + 6

9 + 9

3  أُكِْمُل ٱلَْجداِوَل :
90608050+

2

7

40203050+

10

30

6232015+

12

34

4  أُنِْجُز َعَملِيّاِت ٱلَْجْمعِ :
  3 7

 + 3 5

  • •

  5 8

 + 2 8

  • •

  4 9

 + 1 6

  • •

  2 9

 + 5 3

  • •

  4 8

 + 3 6

  • •

  4 4

 +  9

  • •

  2 7

 + 3 2

  • •
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....................................................................................................................................................................

n  n  n

n  n 

n      n
n

n     n 

n  n

n  n  n 

l 

l  l 

l 

l  l 

l 

l  l 

l 

l  l 

رِْب : 5  أَْحُسُب ِبٱْسِتْخداِم ٱلضَّ

6  أَْحُسُب :

7  أَْحُسُب :

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

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

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

10

ِمْمَسحاٍت
10

ِمْمَسحاٍت
10

ِمْمَسحاٍت

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

َأقْــالٌم
12

12

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

100 100

100 100

(9 x 5) + 1 = ..............

(2 x 9) + 1 = ..............

(5 x 7) + 2 = ..............

(7 x 2) + 1 = ..............

(2 x 5) + 1 = ..............

(10 x 2) + 7 = ..............

(5  x  4) + 2 = ..............

(6  x  5) + 4 = ..............

500 + 30 + 2 = ..............

400 + 70 + 5 = ..............

300 + 50 + 8 = ..............

400 + 35 = ..............

600 + 47 = ..............

800 +  3  = ..............

100 + 300 + 200 = ..............

200 + 500 + 100 = ..............

200 +  50  +  20  = ..............
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C  ؛ B  ؛ A : 8  أَِصُل ٱلنَُّقَط ِألَْحُصَل َعلى 3 ُمَضلَّعاٍت

A
B C

CBA      أُكِْمُل ٱلَْجْدَوَل :

3(sommets) َعَدُد اَلرُّؤوُس

.................................(côtés) َعَدُد اَْألَْضالُع

10  أُقاِرُن ٱْألَْعداَد ِبٱْسِتْخداِم : > أَْو <

 35 ......... 186

247 ......... 97

730 ......... 580

250 ......... 290

675 ......... 605

452 ......... 459

ُد َمْعلَماِت ٱلُْعَقِد : 9  أَُحدِّ
A (...... ; ......)  B (...... ; ......)

C (...... ; ......)  D (...... ; ......)

A

a b c d e f g h i j
1

2

3

4

5

6

7

D

C
B

11  أُرَتُِّب ٱْألَْعداَد ِمَن ٱْألَْصَغِر إِلى ٱْألَكْبَِر :

612 – 286 – 308 – 350 – 24 – 900 – 170 – 814

............. ............. .......................... ............. .......................... .............
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16  أَْحُصُر ٱْألَْعداَد :
ِبٱلَْوَحداِت

......... < 156 < ......... 
......... < 299 < .........
......... < 762 < .........
......... < 800 < .........

ِبٱلَْعَشراِت
......... < 765 < ......... 
......... < 847 < .........
......... < 272 < .........
......... < 183 < .........

ِبٱلِْمئاِت
......... < 475 < ......... 
......... < 208 < .........
......... < 196 < .........
......... < 657 < .........

13  أَْحُسُب :12  أَكْتُُب ِبَكيِْفيٍَّة أُْخرى :
872 = ......... + ......... + .........

353 = ......... + ......... + .........

785 = ......... + ......... + .........

461 = ......... + ......... + .........

438 = (........ x .......) +  (....... x ........) + .........

947 = (........ x .......) +  (....... x ........) + .........

400 + 30 + 6 = .........................

200 + 10 + 5 = .........................

700 + 40 + 8 = .........................

300 + 20 + 9 = .........................

(100 x 5) + (10 x 6) + 4 = ..................

(100 x 6) + (10 x 9) + 5 = ..................

14  أُنِْجُز ٱلَْعَملِيّاِت :
  4 2

 x  5

 • • •

  2 3

 x  5

 • • •

  4 7

 x  2

  • •

  2 8

 x  2

  • •

  1 5 3

 + 2 1 4

  • • •

  1 6 9

 + 3 1 5

  • • •

  2 4 8

 + 5 2 8

  • • •

  3 9 7

 + 2 4 3

  • • •

  4 6

 + 3 2

  • •

428 ,365 ,280 ,312 ,15236  أََضُع َهِذِه ٱْألَْعداَد في أَماكِِنها :

..............   ..............

200 300

..............   ..............

300 400

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

420 430

17  أَُصنُِّف ٱلِْكتاباِت لِلُْحصوِل َعلى ٱلَْعَدِد نَْفِسِه :

100 + 80

297 – 7

180

290

18 x 10 (50 x 2) + (40 x 2) (100 x 2) + (10 x 9)

300 – 1029 x 10280 – 100 2 x 9 x 10

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

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

100 + 80 ; 
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18  أُكِْمُل :
52 + .........  = 60

46 + .........  = 50

80 + .........  = 100

75 + .........  = 100

270 + .........  = 300

186 + .........  = 200

23  أُنِْجُز ٱلَْعَملِيّاِت :

  1 7 2

 x   4

  • • •

  2 4 7

 x   2

  • • •

  4 5 7

 + 3 6 8

  • • •

  3 7 2

 – 1 2 9

  • • •

  8 3 6

 – 5 1 5

  • • •

  3 4 6

 + 6 3 9

  • • •

19  أُنِْجُز ٱلَْعَملِيّاِت :
  6 3 9

 – 2 0 6

  • • •

  4 7 5

 – 1 2 3

  • • •

  2 3 9

 + 5 4 8

  • • •

  4 7 2

 + 1 2 3

  • • •

  5 4

 x  4

 • • •

  4 6

 x  3

 • • •

20  أُرَتُِّب تَزايُِدياً ٱْألَْعداَد :
956 – 970 – 100 – 200 – 987 – 740 – 979

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

21  أُقاِرُن ٱْألَْعداَد ِبٱْسِتْخداِم :  >  ؛  <  ؛  =

372 ......... 732

300 + 500 ......... 900 – 100

280 –  80 ......... 280 – 100

400 + 30 ......... (4 x 100) + (3 x 10)

650 – 50 ......... 3 x 2 x 100

 38 x 10 ......... 300 + 80

22  أَْحُسُب :
(23 x 10) + 6  = ........

(14 x 10) + 7  = ........

(37 x 10) + 5  = ........

(41 x 10) + 30 = ........

(56 x 10) + 20 = ........

(52 x 10) – 20  = ........

(63 x 10) – 30  = ........

(75 x 10) – 700 = ........

(78 x 10) – (5 x 10) = ........

(83 x 10) – (6 x 100) = ........
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24  اَلُْعلْبَُة A تَزُِن ......... كُلٍَل :

26  أُكِْمُل ٱلَْعَملِيّاِت :

27  َعَدداِن َمْجموُعُهما 12، َوأََحُدُهما أَكْبَُر ِمْن 8.
اِعِط قيَمَة َهَذيِْن ٱلَْعَدَديِْن (َجميَع ٱلْحاالِت) :

28  أَِجُد ٱلَْعَدَد  :

اَلُْعلْبَُة B تَزُِن ......... كُلٍَل :

: C َو B أُقاِرُن كُتْلَتَِي ٱلُْعلْبَتَيِْن
...................................................................................

  4 6

 + • •

  7 9

  • •

 + 2 4

  6 5

  • •

 – 3 8

  5 1

  5 •

 + • 6

  9 8

  7 5

 – • 6

  3 5

  2 4

 x  •

  4 8

  2 •

 x  3

  7 5

 = ..........

8 +  = 10

9 +  = 14

 +  =  

 = 10 + 

a = ..........

b = ..........

a = ..........

b = ..........

a = ..........

b = ..........

a = ..........

b = ..........

B

A

C A

25  أُالِحُظ َوأَكْتُُب ٱلتَّْوقيَت :

.................................................................................... ..........................................
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كَّشاُف ٱلَْمفاهيِم وَٱْلُمْصَطَلحاِت

عاِت ِقياُس ٱلُْكتَِلِقياُس ٱلسَّ

ماٌت أَْشكاٌل َهْنَدِسيٌَّة َوُمَجسَّ

َخطٌّ ُمْستَقيٌم
ِقطَْعٌة ُمْستَقيَمٌة

لِـتْـٌر 

ِمْقياُس ٱللِّتِْر

يُساوي =

أَْصَغُر ِمْن <

أَكْبَُر ِمْن >

زائِــٌد +

نـاِقـٌص –

فـي x

ِقراَءتُُه اَلرَّْمُز

(1 g) غـرام (1 kg) كيلوغرام

1 m = 100 cm

ِقياُس ٱْألَطْواِل

ِمـتْـٌر 

ِمْقياُس ٱلِْمتِْر ِمْسطََرةٌ   

00
11

12
13

14
15

16
17

18
19

00
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00

16

ُمَتوازي

أُْسطُوانٌَة

ُمْستَطيـٌل ُمثَلٌَّث 
قائُم ٱلّزاِويَِة

ٌع ُمَربـَّ
قُْرٌص

َهَرٌم ٌب ُمَكعَّ ُمْسَتطيالٍت

mesure قـيـاس
masse كـتـلـة
bille كـلــة
quantité كـمـيـة
kilogramme كيلوغرام
litre لـتــر
mètre مـتــر
parallélépipède متوازي مستطيالت
triangle  مثـلـث
triangle rectangle مثلث قائم الزاوية
solide مجسم
somme مجموع
calculatrice محسبة
droite graduée مستقيم مدرج
carré مـربـع
problème مسألة
rectangle مستطيل
droite مستقيم
règle graduée مسطرة مدرجة
multiplier par مضروب في
coordonnée إحـداثـيـة
cube مكعب
centaines مئـات
cent مـئـة
balance ميزان
moins نـاقص
patron نـشـر
point نقطة
monnaie نـقـود
pyramide هــرم
face وجـه
unité وحـدة
unité de mesure وحدة قياس
égale يسـاوي

plus lourd que أثـقل مـن
plus léger que أخف من
semaine أسبـوع
cylindre أسطوانة
au-dessous أسـفـل
plus petit que أصغر من
plus long que أطول من
au-dessus أعـلـى
horizontal أفـقـي
moins long que أقصر من
moins que أقل من
plus grand que أكبر من
moins le quart إال ربعا
devant أمــام
reste بـاقـي
avec retenue باإلحتفاظ
en chiffres باألرقام
en lettres بالحروف
sans retenue بدون احتفاظ
carrelage تبليط
ordre croissant ترتيب تزايدي
ordre décroissant ترتيب تناقصي
pavage تـرصيـف
produit جـداء
table de multiplication جدول الضرب
addition جـمـع
arête حـرف
case خـانـة
ligne droite خط مستقيم
sommet رأس
dessin رسـم
chiffre رقــم
symbole رمــز
angle droit زاوية قائمة
plus زائـد

touche زر
temps زمـن
heure ساعـة
ligne سـطـر
capacité سـعـة
centilitre سنتيلتر
centimètre سنتيمتر
grille شبكـة
quadrillage شبكة تربيعية
rayon شـعـاع
figure géométrique شكل هندسي
multiplication ضـرب
côté ضلـع
soustraction طـرح
longueur طـول
pliage طــي
nombre entier عدد صحيح
présentation orale عرض شفهي
dizaines عشرات
nœud عـقـدة
petite aiguille عقرب صغير
grande aiguille عقرب كبير
signe عـالمـة
hauteur عـلـو
vertical عمودي
masses marquées صـنـجـات
gramme غـرام
différence فـرق
disque قـرص

قـطـر
barre قضيب
segment قطعة مستقيمة
pièce de monnaie قطعة نقدية

diagonale / diamètre
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(اَْألَْعـداُد)اَْلُمَربَّعاُت، اَْلُقْضباُن، اَلّصفاِئُح

✁ ✁

✁

رِْب)َشَبكاٌت َتْربيِعيٌَّة (َجداِوُل ٱلضَّ

(اَلتَّْمريُن 1)

ْطِح كاِمًال ِبٱلنَّموَذِج :  ُ. ُأْكِمُل تَّرْصيَف ٱلسَّ

رُْس 20 : اَلتَّرْصيُف اَلدَّ
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أَْشكاٌل َهْنَدِسيٌَّة، َمْنشوُر ُمَجّسماٍت، قاَلُب ٱلّزاِوَيِة ٱْلقاِئَمِة

أَْصـَنـُع 
أُْسُطواَنًة

قالَُب 
ٱلّزاِوَيِة 
ٱْلقاِئَمِة

أَْصَنُع ُمَتواِزَي 
ٱْلُمْسَتطيالِت

أَْصـَنـُع 
ـباً ُمَكعَّ
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اَْلِقَطُع وَٱْألَْوراُق ٱلنَّْقِديَُّة

✁

✁

✁

✁

✁

0 5 6 71 cm 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ِقياُس ٱْألَْطواِل

12اَلّساَعُة ذاُت ٱْلَعْقَرَبْيِن

9

10

8

2

4

11

7

1

5

3

6
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ْهِنيِّ ِبَطاَقاُت ٱْلِحَساِب ٱلذِّ

0

4

1

5

2

6

3

7

108 9

✁

✁

ِط،  ْفَحَة 135، ثُمَّ أَقُصُّ ٱلِْبطَاقَاِت ِوفَْق ٱلَْخطِّ ٱلُْمَنقَّ ى، َوأُْلِْصُق َعلَيِْه ِبَدْوِرِه ٱلصَّ ْفَحَة 133 َعلَى َوَرٍق ُمَقوَّ لِلُْحُصوِل َعلَى ِبطَاقَاِت ٱْألَْعَداِد، أُلِْصُق ٱلصَّ
. ْهِنيِّ فََنْحُصُل َعلَى 11 ِبطَاقًَة ٱِلْسِتْعَمالَِها ِفي ِحَصِص ٱلِْحَساِب ٱلذِّ
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0

4

1

5

2

6

3

7

10 89

ْفَحُة ٱْلَخْلِفيَُّة) ْهِنيِّ (اَلصَّ ِبَطاَقاُت ٱْلِحَساِب ٱلذِّ

✁

✁
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