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  .تقديم المادة وكيفية مساىمتيا في تحقيق المالمح1

قدرات التمميذ الذىنية وتشارؾ في بناء  ـ في نموّ الرياضيات وسيمة لتكويف الفكر وأداة الكتساب المعارؼ، فيي تساى
جرائية  .شخصيتو ودعـ استقالليتو وتسييل مواصمة تكوينو المستقبمي كما تسمح لمتمميذ باكتساب أدوات مفيوماتية وا 

ؿ تحوّ و مف القياـ بدوره بثقة وفعالية، في محيط اجتماعي تتزايد متطمباتو أكثر فأكثر، وفي عالـ شمولي يمناسبة تمكنّ 
ح والخطأ ة تكويف العقل الناقد وتمميكو أدوات ومقاييس الحكـ ومفاىيـ الّص وىذا يعني أنيا تضطمع بميمّ  .باستمرار
 .المجردة
 .وقت مضى في المحيط االجتماعي واالقتصادي واإلعالمي والثقافي لإلنساف الرياضيات حاضرة أكثر مف أيّ  إفّ 

ـ ىذا المجتمع وتعقد حياتو التي تحتاج لكثير مف األمور كالقياس خر تبعًا لتقدّ وىي تأخذ أىميتيا النسبية مف مجتمع آل
 .تل( وغيرىاوالترتيب وحساب الكميات والمقادير )المدد والمسافات والمساحات والحجـو والك
ة فقد واكبت التطورات العممية والتقني، وعمى الرغـ مف محافظة الرياضيات عمى مسمماتيا القائمة منذ القدـ

 .وعموـ طبيعية واقتصاد ومواصالت واتصاالت إعالـ آلي وطبّ ىمت في تطوير العموـ الحديثة مف المعاصرة، وسا
ر ر العموـ عمى اختالؼ أنواعيا وُشَعبيا، إذ ال نكاد نتصوّ ، العمود الفقري لتطوّ وبناء عميو، تعتبر الرياضيات بحقّ  

 .يكوف لمرياضيات نصيب في ذلؾمف ىذه المياديف دوف أف  ازدىارا معتبرا في أيّ 
تتضمف الكفاءات العرضية المساعي الفكرية والمنيجية المشتركة بيف مختمف المواد التي نسعى إلى جعل المتعمـ 

تسيـ في تحقيق بعض الكفاءات العرضية إسياما مباشرا  المواد،يكتسبيا أثناء مساره الدراسي. والرياضيات، كباقي 
ـ الرياضيات في االبتدائي يقوـ عمى االستكشاؼ والمالحظة والتجريب فتعمّ  لكفاءات أخرى. وبشكل غير مباشر بالنسبة

في  والتحميل واالستدالؿ والتبرير والنقد والتخيل وتشجيع الفضوؿ العممي واالستعماؿ الوجيو لمتكنولوجيات الحديثة.
مومات وجمعيا ل الفعاؿ كالتخطيط وتنظيـ المعالمجاؿ المنيجي تعمل الرياضيات عمى إكساب التالميذ استراتيجيات العم

 في حل مشكالت وتحويميا إلى مواقف معيشية.وتصنيفيا وتجنيدىا 
ـ الرياضيات في ترسيخ قيـ العدؿ واإلنصاؼ والتضامف والتعاوف والصدؽ يساىـ تعمّ  ،وفي مجاؿ القيـ والمواقف 
  واالجتياد والمثابرة وقبوؿ الرأي اآلخر. ز قيـ الجدّ ويعزّ 
 

  ايصعوبات التعمم الخاصة بو  المادةتقديم ميادين .2
فترض االلتزاـ الكّمي لممتعّمـ. ىذا االلتزاـ يجّند مؤىالت معرفية تتطمب أف بر تعّمـ الرياضيات نشاطا مركبا ييعت

الصعوبات المعرفية إخفاؽ في ف كافيا. وبالفعل إذا تّوّلد عف يكو يمتمؾ المتعّمـ بنيات إجرائية مناسبة. وىذا الشرط ال 
الرياضيات فال يمكف أف نفّسره دائما بتأّخر في النمّو. كما يمكف أف تنجّر عف البعد االجتماعي لمعالقة بالمدرسة 

 ضيات. وبالمعرفة صعوبات في التعّمـ. كما ال يمكف أيضا تجاىل البعد العاطفي لعالقة المتعّمـ بالريا
مثل ىذه الصعوبات كانت محّل اىتمامات عّدة تخصصات ساىمت في فيـ وحاولت معالجة ىذه الصعوبات، نذكر 

 منيا:
   مساهمات علم النفس المعرفً وعلم نفس النمو 

 أعمال بسٌكولوجٌة األعصاب 
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 ًأعمال علم النفس الوجدان 

 مساهمات تعلٌمٌة الرٌاضٌات 

 تؼط اٌؼٕاصؽ زٛي ّٔٛ اٌطفً 2.1

 د المختّص ـ في السف، ىذه الميزة التي تزوّ ر وفقا لمتقدّ مف مميزات الطفولة المعروفة جيدًا اليوـ ىي أنيا تتطوّ  
ف دراسة نموّ  األستاذفي عمـ النفس، وكذا  ؼ عمى انتظامات عامة الطفل تتيح لنا التعرّ  بمعالـ يستند عمييا تعميمو. وا 

يأتي الطفل إلى المدرسة مزودا  .ؿ، والتي ينبغي مراعاتيا في المدرسةنوعا ما، وعمى الفروؽ الموجودة بيف األطفا
بمعارؼ كّونيا بالتدريج أثناء طفولتو األولى في العائمة، وفي أماكف عامة احتضنتو أثناء احتكاكو بإخوتو وأقرانو،... ولو 

ه عمى ر المناسبة لسنو، وسيتـ نموّ عف العالـ المحيط بو معرفة ناتجة عف تجاربو الخاصة، ومنظمة بواسطة أدوات التفكي
 مدى زمني طويل.

كما أف تعمـ المفاىيـ الجديدة المقدمة مف المدرسة أو مف غيرىا، سيتـ أيضا عمى المدى الطويل، فالطفل يبدأ 
جراءات يبدأ بباكتشاؼ وضعيات تطرح عميو مشكالت، ثـ  اإلجراءات في األخير تستقر شخصية لمحاولة تنفيذ طرائق وا 

 ثر مالءمة لموضعيات المصادفة والوضعيات القريبة منيا.األك
نشاط الطفل عامل أساسي في تزايد معارفو، وىو نشاط "طبيعي" في وضعيات مف الحياة اليومية المعتادة، لكنو 
أيضا نشاط في اإلطار البيداغوجي مثار بواسطة وضعيات مختارة ومعّدة مف قبل المعمـ، مف منظور المعارؼ المراد 

 ائيا، باالعتماد عمى تمؾ الموجودة لدى التمميذ.بن
 

 ِكاّ٘اخ ذؼ١ّ١ٍح اٌّاظج 1.1

تمّثل أخطاء التالميذ داللة عف الصعوبات التي يواجيونيا في الرياضيات. بّينت العديد مف البحوث في تعميمية 
ؿ، ومف جية أخرى، الوسائل المادة أّف المتعّمـ الذي ينتج أخطاء والذي ال يخطئ يجّند مف جية، كيفية فيمو لمسؤا

تعميمية المادة  المتوفرة لديو ليعّد إجابة عف السؤاؿ. ولمساعدة المتعمميف عمى تجاوز أخطائيـ، يقترح باحثوف في
تعّممية، اليدؼ منيا أف يغّير التمميذ طريقة فيمو بدال عف إعطائو اإلجابة الصحيحة دوف األخذ بعيف  -وضعيات تعميمية
 األولية. االعتبار معارفو

كما ييتـ أيضا الباحثوف في عمـ النفس وتعميمية المادة بالصعوبات التي يجدىا بعض التالميذ في حّل المشكالت، 
ويحاولوف مساعدىـ في ىذا النشاط األساسي لتعميـ الرياضيات بمحاولة فيـ ما يمكف أف يدور في رؤوس التالميذ عندما 

واقتراح وسائل مساعدة لتعّمـ حّل المشكالت  مف جية  ،وجية نظر نظرية يكوف ىؤالء أماـ نشاط بحث مف جية، ومف
 ومف وجية نظر عممية. أخرى 

وىكذا يمّيز عمماء التعميمية أنماط صعوبات تعميـ وتعّمـ المادة: فبعضيا راجعة لمعالقة بيف المتعّمـ والمعرفة، أي 
يمكف تفسير أخرى بالعقد التعميمي، فالتمميذ يجيب عف  في تصّورات الكائنات الرياضيات التي يتعّمميا التمميذ. كما

السؤاؿ الذي يطرحو األستاذ وال عمى السؤاؿ الرياضي. كما يمكف أف يكوف مصدر صعوبات أخرى ترجمة المياـ 
 المقترحة وتنفيذ خطة الحّل مف قبل المتعّمـ.

 ذمع٠ُ ١ِاظ٠ٓ اٌّاظج 2.1

 فٟ اٌكٕح األٌٚٝ 1.2.2

   ػٕع اٌطفً ذطٛؼ ِفَٙٛ اٌؼعظ. 1

"ومف الواضح أف: مفيوـ العدد ال  إف تطور مفيوـ العدد مرتبط بالمدة الزمنية، ويأخذ شكال معقدا جدا.  
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، وال عمى نشاط العّد، وال عمى حل صنف مف المشكالت، وال عمى بعض اإلجراءات اآللية، عيقتصر عمى معيار الحف
ولكف عمى كل ىذه العناصر المختمفة مجتمعة، والتي ينبثق عنيا ػ  وال عمى فيـ ومعالجة إشارات أو رموز عمى الورؽ.

 )الصروح( المدىشة لممعرفة."  بمساعدة الوسط العائمي والمدرسي ػ واحدًا مف البناءات
ولنتفحص الفروؽ التي يمكف مالحظتيا عند بعض األطفاؿ مف نفس القسـ، في سف التحكـ في   

 الالحقة. الوظائف األولى لمعدد، في األمثمة 
 
22

 إف العّدية معروفة منذ زمف، وىي قد تكوف غير دقيقة أو فييا نسياف، أو إعادة،...  
 بدوف أف يخطيء. 32أشير( يتمو العّدية حتى  5سنوات و6) : أميف1مثاؿ
، بفتح إصبع مف أصابعيا عند النطق 10تخطيء حتى  أشير( تتمو العّدية بدوف أف 5سنوات و6) : ياسميف2مثاؿ
 بكل كممة.
 .20-18: 10بدوف أف تخطيء، ثـ تقوؿ بعد  10أشير( تتمو العّدية حتى  4سنوات و6) : ىدى3مثاؿ
 .6-5-1سنوات، معيد( يذكر فقط 7) : ياسيف4مثاؿ

"الكممات/أعداد" األولى، إلى مدى عدة سنوات، مف معرفة  وتكوف عمىإف متتالية األعداد تبنى بالتدريج،   
 .إمكانية بناء كل األعداد باستخداـ المعارؼ التي نممكيا حوؿ الخواص

عة بعدد أصلًوإرفاق مجم11

لقد ظيرت في كل الثقافات الصعوبات التي تعترض الطفل عند محاولتو إرفاقو معدودا بعدد، أو عند التعبير  
التالية نبيف أف العّد ال يتبع قاعدة الكل أو ال شيء: إذ يستطيع الطفل بكل سيولة  وفي األمثمةيات برموز شفوية. عف كم

 أشياء، وىذه كفاءة تتطور بالتدريج. 10أو  7أماـ مجموعة  ولكنو يعجزأشياء،  05عّد مجموعة  وبدوف خطأ
 ءات المستعممة متنوعة:لإلجابة عمى السؤاؿ: "ما ىو عدد القريصات؟" فإف اإلجرا 
بالنسبة لمجموعة صغيرة مف األشياء، يعطي التالميذ النتيجة مباشرة بالنظرة األولى: يتعمق األمر باإلدراؾ  

نفس الوقت: يعدوف باستغالؿ حاسة النظر. كما أف منيـ مف  ويعّدوف فياإلجمالي بينما ينظر إلييا آخروف بانتباه شديد 
 لتعييف كل أشياء المجموعة.يؤشروف الواحد تمو اآلخر 

فضال عف ذلؾ، فإف بعض التالميذ ال يتمكنوف مف اإلجابة " خمسة "، وىذا بالرغـ مف أنيـ توصموا إلى عد  
ذا ماالقريصات الخمسة بدوف أية صعوبة.  ، ألف 5طرحنا عمييـ السؤاؿ مرة أخرى، سيعيدوف العّد ثانية دوف اإلجابة: وا 

 رفاؽ مجموعة بالعدد الموافق آلخر شيء معدود منيا، ليست مكتسبة بعد.قاعدة األصمي التي تسمح بإ
مف ىذه  – خطأ وبيف الجزءىنا إلى الفارؽ الياـ الموجود في غالب األحياف بيف تالوة العديّة بدوف  وتجدر اإلشارة

 الذي يمكف استخدامو بفعالية لعد أشياء مجموعة. –العّدية 
، وعندما تريد التصريح بعدد األشياء التي أماميا، 35تتقف تالوة العّد حتى  شيرا( 11سنوات و 5) : زينب1مثال

مف  وال تتمكفمرتيف،  3قريصة   تكرر  15. في حيف أنيا أماـ مجموعة 5 إنو يوجدأشياء، وتقوؿ  5تعد بدوف صعوبة 
 التوصل إلى النتيجة الصحيحة.

بفعالية. ولكنيا تعجز أماـ  9أشياء، ثـ تعد  5تعد و ، 15 العّدية حتى( تتقف أشير 3وسنوات  6)ليمى : 2مثال
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غير منتظـ: العّد يصبح أسرع مف اإلشارة باإلصبع لمشيء المعدود، فتنسى بعض  ويصبح عدىاشيئا،  15ػ مجموعة ال
 عدة مرات. وتعد أخرى األشياء، 

 
22

المحدودة يستطيع األطفاؿ الوصوؿ إلى التحكـ في الحساب البسيط. وىنا  فيـ العدديةوبمعار منذ الطفولة األولى،   
 أيضا فإف المجاؿ العددي الذي نطمب مف التالميذ العمل فيو لو دور أساسي. 

 عمى التالميذ الذيف دخموا إلى السنة األولى أساسي ما يمي: اقترح  
والتمميذ ىنا ال  ؟عندىا وتسأؿ كـ قريصةقريصات،  3اآلخر  الجيب وفي ،2تقوؿ المعممة أف في أحد جيوبيا قريصتاف  

عند  والمالحع أف فيـ السؤاؿيرى األشياء محل السؤاؿ، وىو مطالب بتقديـ الجواب بدوف أف يستعمل دعائـ مادية. 
 خر(.كاف متفاوتا )اختالؼ مف تمميذ آل التالميذ

أشياء  3ثـ مواصمة عد  2رؤية األشياء. إذ يمكنيـ عد بالنسبة لبعض التالميذ يستحيل تناوؿ المشكل بدوف 
 يستطيعوف إنجاز ىذه العممية ذىنيا. ولكنيـ الموجودة، لعمميـ أنيا الطريقة التي يمكف توظيفيا لإلجابة عمى السؤاؿ، 

" 4:"ػب ب( لمس جيب المعممة لمتأكد مف أف القريصات موجودة فعال، وعند التأكد، أجاأشير 5وسنوات 5نزيـ ) :1مثال
 .قريصات 2و 1" مف أجل  3: " ػ. في حيف أنو أجاب بقريصات 3و 2أجل مف 
أنيا غير  ولكف يبدو 7 ،6 ،5تقوؿ في المرة األولى  قريصات 4و 3أجل ( مف أشير 3وسنوات  6)ليمى  :2مثال

 .7وتجيب متأكدة مف النتيجة، فتعد باستعماؿ أصابعيا 
 نيةمعارؼ التالميذ اآل وبالنظر إلىوضعية المقترحة، والمجاؿ العددي، نرى مف خالؿ ىذه األمثمة أنو حسب ال

 جد متنوعة. تبسموكيافإنيـ يشرعوف في المسائل 
21

( Piagetنذكِّر ىنا بأىمية حفع العدد في إطار تطور ىذا المفيوـ، وتجدر اإلشارة إلى إف أعماؿ بياجيو ) 
.ومساعديو أعطت أىمية أساسية ليذا ا  لمفيـو

ف العدد ينبغي أف يبقى مطابقا ميما كانت الوضعية الفضائية لألشياء   إف التفكير العددي يستمـز حفع العدد، وا 
مف عمر الطفل  5-4بتغيرىا.  حفع العدد ىذا يستقر بالتدريج بيف السنوات  وال يتغيرالمعدودة التي تكوف المجموعة، 

السابعة مف العمر يبدأ الطفل بتأكيد ىذا الحفع ميما كانت  وفي سفالذي ال يستطيع تأسيس العالقة حدا لحد، 
 التحويالت.

قريصات لكل  5مثاؿ: لمتأكد مف وجود ىذا الحفع، اقترحنا عمى األطفاؿ تأسيس التكافؤ بيف صفيف متقابميف مف 
ما بالنظر ليس بنفس ، ثـ أجرينا تحويال عمى أحد الصفوؼ بحيث يصبح تأسيس العالقة بينيوبمونيف مختمفيفمنيما 

:" ىل القريصات الحمراء أكثر؟ أـ القريصات الزرقاء ىي األكثر؟ أـ عدد القريصات وطمبنا عندئذالسيولة السابقة، 
 " الزرقاء؟الحمراء ىو نفسو عدد القريصات 

اعدنا بيف (. وعندما ب5ليما نفس عدد القريصات) والحع أفأشير( عّد كال مف المجموعتيف  9سنوات و 6) عبد هللا
قريصات أحد الصفيف لجعمو يظير أطوؿ مف الصف اآلخر، أجاب بأف في الصف األطوؿ يوجد قريصات أكثر، طمبنا 

 منو ما العمل لكي يكونا متماثميف، فاقترح إضافة قريصتيف لسد الفراغ الناقص.
العمل التدريجي لالنتقاؿ مف إف مراعاة مختمف ىذه العناصر، في إطار التعميـ/التعّمـ في الرياضيات، يترجـ في 
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الحسي اإلدراكي إلى العددي. و يرتكز ىذا العمل عمى أخذ مؤشرات مف قبل المعمـ، منذ بداية السنة الدراسية، عمى 
زيولوجي، االجتماعي،...( لكل طفل، و عمى مدى قدرتو عمى استغالؿ و توظيف مكتسباتو يالذىني، الف)التطور حالة 

؟ أيف يتوقف عند تالوة األعداد األولى؟ ىل يقارف بيف مجموعتيف حسب كثافة األشياء كل منيا، القبمية: ىل يعرؼ عمره
 ونجد في الممحقات وسائل تساعد المعمـ لمقياـ بمثل ىذا التشخيص الفردي.  .عناصرىا؟ ..أو حسب عدد 

 ١٘ىٍح اٌفعاء .2

طويمة مف حياة الطفل الصغير. وىنا نذكر فترة  وبناؤىا يأخذإف ىيكمة الفضاء والزمف ال يمكف تجزئتيا،   
 )رياضيات، قراءة،...( بالمراحل المختمفة ليذا البناء ألىميتو في عّدة تعّممات

 ١٘ىٍح اٌفعاء 2.1

نما بييكمة تتشكل المعارؼ المتعمقة بالفضاء عند التمميذ تدريجيا، حيث ال يتعمق األمر بييكمة   فضاء واحد، وا 
 روابط بينيا. عدة فضاءات منفصمة ووضع 

 )مثل المسمؾ إلى المدرسة(. رؤيتو ويتعدى مجاؿالفضاء الذي يحيط بالتمميذ  -
 الساحة(. –الفضاء القريب الذي يمكف رؤيتو بنظرة عابرة )القسـ  -
 الفضاء األكثر قربا مف التمميذ )الكراس، الورقة(. -

والنشاطات التي ليا  أللعابكثير مف االىناؾ . التجارب التي عاشيا التمميذ تشكل عائقا ليذه الييكمة قمةإْ 
 :معنى بالنسبة لمتمميذ، والتي يستطيع المعمـ استعماليا

 ...تاىات، مرصوفة، األرض،: ملعاب مصممة لتنقل التالميذ عمى مختمف الفضاءاتأ -
 ة الشطرنج أو )الدامة(.قععمى ر  ؽنقل بيد إلىألعاب اجتماعية يمجأ فييا  -
مختمف األشكاؿ في القالب المناسب مف تتطمب وضع كل قطعة مف مجموعة قطع بناء  ، وىي ألعاب"كاتبمر " -

 ليا.
في البداية ومف الميـ تعمـ معارؼ في اليندسة، يشرع في لكل تمميذ معارؼ متعمقة بالفضاء، قبل أف و  

 والتأكد مف انسجاميا عند كل تالميذ القسـ. ،ىذه المعارؼتحديد 
 

 ِؽازً تٕاء اٌفعاء

شيرا يصبح ىذا الفضاء ممثال في صورة  18األولى يتواجد الطفل في فضاء محسوس، وبعد في الطفولة  
ذىنية، وتصبح المدركات الحسية مستبطنة )داخمية(. والعالقات بيف األشياء تكوف عندئذ تنظيما لمفضاء )تبولوجيا( أي 

 أف األشكاؿ موجودة بدوف عالقات فيما بينيا في إطار واسع.
 سابعة مف العمر ال يفرؽ الطفل إاّل قميال بيف وجية نظره الشخصية وبيف وجية نظر اآلخر.بيف الرابعة وال

وفي حدود سف السابعة يدخل الطفل إلى فضاء إسقاطي، وفي ىذه المرحمة يتخمص الطفل شيئا فشيئا مف  
 ، أو التعبير عنيا. تمركزه حوؿ الذات، ويقبل وجية نظر أخرى غير وجية نظره، ولكنو ال يكوف قادرا عمى وصفيا

 
 دأث١ح )ذ١١ّؿ ا١ّ١ٌٓ ػٓ ا١ٌكاؼ(تٕاء اٌ

خاصة ألنو ضروري في العديد مف حقوؿ الدراسة السيما في  ولو أىميةىنا أيضا يكوف البناء بطيئا جدا،  
 القراءة، وكذا خارج الدراسة، ونستطيع تمييز أربع مراحل:

 يميف، يسار" فقط. إلى سف الثالثة أو الرابعة الكممتاف المعروفتاف "
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 إليو. واليسار بالنسبةإلى سف الثامنة تقريبا، يعرؼ الطفل اليميف 
 )يمينو، يساره(. إلى الحادية عشرة، يصبح الطفل قادرا عمى تحديد جانب شيء

)فكرة نسبية  في حدود الثانية عشرة يعي الطفل نيائيا العالقات التي تربط األشياء ببعضيا ميما كانت أوضاعيا
 .ميف/اليسار(الي

  اٌؿ١ِ٘ٓىٍح  .2

 مفيـو الزمف يعتمد عمى ثالثة أنواع مف العمميات:

 عمميات الترتيب التي تسمح بتصنيف األحداث بداللة تتابعيا. -
عمميات التجزئة والدمج التي تضمف تقسيـ المجاالت والمدد بيف أحداث مرتبة، وكذلؾ دمج مدد زمنية قصيرة في  -

  مدد أطوؿ.
 القياس التي تؤسس لنظاـ متري لمزمف، بأخذ مّدة زمنية كوحدة.عمميات  -
وكثير مف األطفاؿ الذيف بمغوا السادسة مف العمر، يعرفوف اإلجابة عف األسئمة: "كـ عمرؾ؟ كـ كاف عمرؾ في  

 ـ ولدت؟" المقابل ال يعرفوف اإلجابة عف السؤاؿ: "منذ كـ عا العاـ الماضي؟ كـ سيكوف عمرؾ في السنة القادمة؟" وفي
ثـ عمى المستوى التمثيمي، وعمى المعمـ أف يعمل عمى  ،ىيكمة الزمف أوال عمى مستوى اإلدراؾ الحسي ى تجر  

    ه: المستوييف حتى يجعل تالميذ
 .األحداثيدركوف حوادث، يحسوف بالمدة وتعاقب  -
 يمثموف حوادث في الزمف باستعماؿ رزنامات مختمفة.  -
، ضرورية ليس مف منظور والزمفوتدخالت المعمـ التي تسمح بتنظيـ الفضاء  استغالؿ وضعيات في القسـ،و  

فحسب، بل مف منظور تربية منيجية لمتفكير أيضا. وكل نشاط يتصف بالفعالية، أو فكرة يتصف بالوضوح رياضي 
تب، أو يصف تعاقب والقابمية لمتبميغ، ينبغي أف تندرج في إطار يستخدـ عالقات زمنية وأخرى فضائية. ومف يقرأ، أو يك

 أحداث، أو يحمل وضعية )عددية كانت أـ غير عددية( يرجع إلى معالـ تستوجب تصور جيد لمفضاء والزمف.
 اي ِٛماؼتح األغ 2.1

السنة األولى مف التعميـ االبتدائي نيتـ بالطوؿ كمقدار أكثر منو كقياس ليذا المقدار. يجػب أف يظيػر الطػوؿ  ك٢ 
. ويستحسػف اسػتعماؿ اإلجػراءات التقميديػة: خػيط، الخطػوة، الشػبر ... وترتيبيػابتصػنيف األشػياء كمقػدار يسػمح بمقارنػة، و 

مفيوـ مراتب المقادير. كما أف ىذه المقارنات تسمح بتوظيف عبارات مثل: أكبر مف، أصػغر مػف، ...  وفػي  ونؤكد عمى
غيػر اصػطالحية، والميػـ ىػو جعػل التمميػذ  مرحمة ثانية، نتوصل بالتمميذ إلى اإلحساس بالحاجة إلى قياس طوؿ بوحدات

                            يفيـ أف قياس طوؿ متعمق بالوحدة المختارة.

 
 فٟ اٌكٕح اٌثا١ٔح 1.2.1

 األػعاظ ٚاٌسكاب 

 . ظٚؼ اٌؼعظ19

 و المتعددة وذلؾ باعتباره:فيقارب العدد بوظائ          
 موعتيف، لحفع كمية.وسيمة لعد مجموعة، لمقارنة مج  -          
 وسيمة لتعييف رتبة أو موقع أو تاريخ أو ساعة، ولحفع ىذه التعيينات.  -          
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 وسيمة قيس وحفع نتيجة قياس.  -          
 وسيمة الستباؽ )توقع( نتيجة ووضع تنبؤات. -          

 اٌرؼ١١ٓ اٌىراتٟ ٚاٌشفٟٙ ٌألػعاظ2.9

 اٌرؼ١١ٓ اٌىرات9ٟ -             

دراؾ قواعػدالعمل عمػى كتابػة األعػداد ميػـ جػدا حيػث يكتشػف التمميػذ انتظامػات تسػمح لػو بفيػـ        المقارنػة و آليػات  وا 
 الحساب الذىني و الكتابي.

 أنشطة حوؿ: ولذلؾ تقترح      
 تعييف انتظامات في متتالية أعداد -              
 موقع رقـ في كتابة عدد. والتبديل وفيـ معنىبالعشرات  واستعماؿ التجميعفيـ  -              
 التنظيـ قصد عد مجموعات كبيرة.-              

9ٟاٌشفٙ رؼ١١ٓاٌ -            

ف تبدوحتى         يمكف أف يواجو التالميذ صعوبات فييا خاصة في السنة الثانية.قراءة األعداد سيمة،  وا 
 (.وخمسػوف  )ثالثػةننطق ثالثة ثػـ خمسػوف  53يميف إلى اليسار: مثال لقراءة األصغر مف المئة تقرأ مف ال دفاألعدا      

ىػذا و . وثالثػة وخمسػوف(مئػة  )سػتةننطق ستة ثـ ثالثة ثـ خمسػة  653أما بعد المئة فتصبح القراءة مختمفة. لقراءة العدد 
 يشكل صعوبة.

مئػة و  )سػتننطػق سػتة ثػـ ثالثػة  603ددمػثال لقػراءة العػ شػكل صػعوبة:" فػي قػراءة عػدد ي 0ـ نطق الصػفر"إف عدكما   
 ) ستة مئة و ثالثوف(.  ننطق ستة ثـ ثالثة 630و لقراءة  ثالثة(
 الفرصة لذلؾ. كمما أتيحتمف الضروري التكفل بيذه الصعوبات طواؿ السنة    
9  ٚاٌؼ١ٍّاخاٌسكاب 2

يات(: "المشػكالت الجمعيػة" المتعمقػة بػالجمع أو بػالطرح و"المشػكالت يتدخل الحساب فػي صػنفيف مػف المشػكالت )وضػع  
 الضربية" المتعمقة بالضرب أو بالقسمة لذلؾ مف المفيد مالحظة أف:       

 " العمميات تأخذ معناىا بالعمل عمى تنويع إجراءات الحساب في وضعيات مختمفة".    -
 تعطي معنى لمعممية. أما اآللية فتأتي فيما بعد". "اإلجراءات والطرؽ المختمفة لحل المشكالت ىي التي  -
 ليا.كل عممية ىي موضوع لمفيـ قبل أف تصبح آلية، وفيميا يعني إعطاء معنى  -

اٌّشىالخ "اٌدّؼ١ح"9   

 شكالت، متعمقة بالجمع أو بالطرح.ىي م 
يائيػة مػرتبطتيف بتحويػل يعبػر عػف زيػادة خاصة بفعل يسمح بإظيار حالػة ابتدائيػة وحالػة ن ىتكوف الوضعيات األول      

 .تأخر( ..أو  )تقدـأو نقصاف أو ضـ أو تكرار أو توزيع أو تنقل 
اٌّشىالخ "اٌعؽت١ح"9

 المشكالت الضربية ىي مشكالت متعمقة بالضرب أو بالقسمة.  
فػػػػي كػػػػل منيػػػػا س شػػػػيء "...  تعطػػػػى أىميػػػػة لفيػػػػـ العبػػػػارات " ع مػػػػرة س "، "ع مجموعػػػػة× " قبػػػػل إدخػػػػاؿ اإلشػػػػارة "     

 يساعد الجمع المتكرر عمى إعطاء معنى لمضرب.   واستعماليا.
 " 6+6+6+6" الختصار الجمع المتكرر" 4×6في الكتابة "× " ثـ تستعمل اإلشارة "      
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 أٔٛاع اٌسكاب ِٚىأح اٌسكاب اٌّرّؼٓ ف39ٗ١

  ي المتمعف فيو.الذىني اآللي والحساب الذىن ويتضمف الحساب: اٌسكاب اٌػٕٟ٘

جاىزة حيث يضطر فييا التمميذ  ةعمميات حسابية ذىنيا أو كتابيا في غياب آلية أو طريق إنجازف9ٗ١اٌسكاب اٌّرّؼٓ 
    طريقة خاصة بو لموصوؿ إلى النتيجة دإلى إيجا

 الصندوؽ؟كرية. كـ كرية أصبح في  12كرية أضاؼ ليا رشيد  14في صندوؽ : مثال 
 الوضعية أو تفكيؾ العدديف أو...( )تمثيللبداية يتصرؼ التمميذ بطريقة خاصة بو في ا -         
 بعد ذلؾ يكتسب طريقة الخبير ويصبح الحساب آليا.-         

  إنجاز حساب باستعماؿ آلية أو طريقة جاىزة أي معروفة.اٌسكاب ا9ٌٟ٢

ى المعمـ أف يختار المناسبات والوضعيات التي يتطمب الحساب باآللة الحاسبة تعمما خاصا وعم: األظاذٟاٌسكاب  
 " حيث يكوف استعماليا وجييا:ةاآللة الحسابي»تستعمل فييا 

 .كتابي(أو  )ذىنيلتصديق حساب  -         
 (.انتظامات )مالحظةلفيـ كتابة األعداد  -         

 .ؼالمستيدلتخفيف ثقل الحسابات في وضعية حل مشكل عندما يكوف الحساب ليس ىو    -   
 الضرصاؼ وراتح خّؼ١ح."×" ِثاي ٠ث١ٓ ظؽٚؼج اقرؼّاي إشاؼج 

 9 2ِؽزٍح  

  7+7+7+7+7+7اؽَت  (1

 ( 7صْ ))×( ( صْ 6اٍزؼَٔ ا٥ُخ اُؾبٍجخ ثبُٚـٜ ػ٠ِ ا٧ىهاه ) (2

 ٓبما رووأ ػ٠ِ ّبّخ ا٥ُخ.     

 ...( 5ٓواد  8؛ 9ٓواد  ٣4ٌوه ٛنا اُْ٘بٛ ثأػلاك أفوٟ )  (3

ٓغ اُؼلك "×" ٝاٍزؼٔبٍ ا٩ّبهح  ُز٤ِٔن ٬٣ؽع اُؼ٬هخ ث٤ٖ ػلك أُواد اُز٢ ٌٗوه ك٤ٜب عٔغ ٗلٌ  اُؼلكهٖل عؼَ ا         

 اُضب٢ٗ ك٢ اٌُزبثخ اُٚوث٤خ.

 :1ِؽزٍح  

 ٓوح. 28ٌٓوها  17( ٓب ٛٞ ؽبَٕ عٔغ اُؼلك 1 

" ٝ ×٠ اٌُزبثخ ثب٩ّبهح"٬٣ؽع اُز٤ِٔن ٕؼٞثخ ًزبثخ ًَ ؽلٝك أُغٔٞع ٝ ُٜنا ٣ٚطو ئ٠ُ اُِغٞء ئُ( 2           

 ٣َزؼَٔ ا٥ُخ.                    

 أْٗطخ ؽٍٞ اُؾَبة اُن٢٘ٛ أُزٔؼٖ ك٤ٚ أٝ ا٢ُ٥. ٝروزوػ ٤ٓٞ٣بر٠ُٞ أ٤ٔٛخ ٌَُ ٗٞع ٖٓ أٗٞاع اُؾَبة  ِالزظح9    



 المقصود في ىذا الميداف ىو تنظيـ نشاطات تسمح لمتمميذ:    
إلى العمل عمى أشياء ىندسية. وذلؾ بالعمل مثال عمى قطع مف الورؽ المقوى  ةمل عمى أشياء فيزيائيبالمرور مف الع -

 لمتعرؼ عمى األشكاؿ اليندسية.   
 اكتساب مصطمحات خاصة وذلؾ مف خالؿ استعماليا وتوظيفيا في وضعيات مناسبة. -  

مع المواد األخرى وال تعتبر ىذه الدروس دروسا خاصة  تنظـ الدروس الخاصة بيذا الموضوع بالتنسيق 
 بالتعبير فقط حتى ولو كاف التعبير ميما.

  

 التعميـ في الفضاء: تعميـ األشياء بالنسبة إلى بعضيا. -        
 التعميـ عمى مرصوفة. -        
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العكس. تستعمل تصميمات بسيطة لمقسـ أو التعميـ عمى تصميـ: تعييف شيء مف الفضاء عمى تصميـ و  -        
 المدرسة مثال.   ةلساح
 التنقل حسب تعميمة معينة، التبميغ حوؿ تنقل، تمثيل تنقل عمى تصميـ أو عمى مرصوفة. -       

أ(

كية دقيقة منيا مسؾ المسطرة وتثبيتيا ثـ إف استعماؿ المسطرة لمرسـ ليس سيال عمى التمميذ، إذ يتطمب ميارات حر 
 وضع القمـ...لذا فإف استعماليا يتطمب تعمما منتظما.

 إف أغمب األخطاء في الرسـ ناتجة عف وضع ومسؾ المسطرة ووضع القمـ وحالتو.
 رسـ خطوط بحيث يصل كل خط بيف  نقطتيف. - 
 رسـ خطوط حسب نموذج. -                

 يقتصر استعماؿ المدور في ىذا المستوى عمى الرسـ فقط.
 الميـ ىو تعمـ استعماؿ المدور لرسـ أشكاؿ ىندسية ومنو اكتشاؼ دوره كأداة لنقل المسافات.         
 تنظـ نشاطات تسمح لمتمميذ بػ:    

دوائر بخطوط متقاطعة، رسـ أشكاؿ  ـسالتحكـ في الحركة عند استعماؿ المدور )رسـ أجزاء مف دائرة، ر -      
 لمتزييف...(

 تعمـ المصطمحات الخاصة: مدور، إبرة، ذراع، رأس، دائرة، قوس، مركز... -       

 حبل أو خيط مشدود أو المسطرة... والمقصود ىنا ىو استعماؿ عدة وسائل إلثبات استقامية أشياء: بالنظر أ
 ا الموضوع بمقاربة مفيـو المستقيـ.تسمح النشاطات المتعمقة بيذ

المقصود في البداية ىو مالحظة وجود محور تناظر ألشكل ثـ البحث عف محور تناظر شكل باستعماؿ الطي أو الورؽ 
 الشفاؼ أو عد مربعات المرصوفة.

تماـ شكل بالتناظر وىذه الكفاءة ولتعزيز الصورة الذىينة لمحور التناظر عند التالميذ يقترح، في حاالت بسيطة جدا، إ
 غير ممزمة في ىذا المستوى ويكوف اإلتماـ تقريبيا.

يعمل التالميذ عمى مجسمات )أشياء( في نشاطات الممارسة اليدوية والمالحظة والتصنيف والوصف وصنع مثيل   
ة بعض المجسمات )مكعب، بالطة، كرة، اسطوانة...( وتمثيل لمجسـ باستعماؿ مواد مختمفة )طيف، عجيف...( وتسمي

 بعضيا برسـ بسيط.
تستعمل قطع مف الورؽ لمعمل عمى األشكاؿ المستوية، ويولى اىتماـ أكثر إلى الرباعيات مف حيث وصفيا وتسمية 

قل رسـو مختمفة النشاطات المتعمقة بن رالبعض منيا ومالحظة بعض خواصيا )عدد األضالع، عدد الرؤوس...(. تعتب
سندا ميـ لمالحظة بعض الخواص، يكوف النقل عمى ورؽ مرصف بعد المربعات أو عمى ورؽ أبيض باستعماؿ ورؽ 

 النقل أو قالب.
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 إعادة تركب مربكة بسيطة.- 
 نقل رسـ حسب نموذج ما. -       
 .زإتماـ رسـ أو أفاري-       


 ط مشكل القياس ارتباطا وثيقا بموضوع األعداد والحساب.   يرتب     
لقد  يرتكز العمل المتعمق بالقياس في البداية عمى بناء مسبق لمفيوـ المقدار )الطوؿ، الكتمة، المدة( ثـ بقياس المقدار.

ؾ ممكنا أو باستعماؿ شرع في العمل عمى الطوؿ في السنة األولى بمقارنة األطواؿ بوضع األشياء جنبا لجنب إذا كاف ذل
بعيدة عف بعضيا وال يمكف تقريبيا، أما العمل عمى الزمف والمدة فيكوف يوميا )كتابة التاريخ،  ءوسيط إذا كانت األشيا

قراءة الساعة، مدة نشاط في القسـ أو خارج القسـ...( وفي حصص منظمة في السنة )قراءة الروزنامة، تحديد حوادث، 
 ..(نشاطات متعمقة بالساعة.

نقتصر في ىذا المستوى عمى استعماؿ بعض الوسائل الخاصة بقياس المقادير )المسطرة المدرجة، الميزاف ذو     
 الكفتيف، الساعة...( وبعض وحدات قياس الطوؿ )المتر والسنتمتر( وقياس الكتل )الغراـ والكيموغراـ(.

 إف اختيار وسيمة القياس ميـ ويعتبر ىدفا مف أىداؼ التعمـ.   
 

 فٟ اٌكٕح اٌثاٌثح 2.2.1



 بالنسبة لتعييف األعداد، نالحع بعض الصعوبات وىي مصدر ألخطاء كثيرة     
 مف تسمية األعداد إلى كتابتيا )والعكس( مصدر أخطاء عند الكثير مف التالميذ يجب التكفل بيا. ؿأوال: االنتقا    

 مثال.   3005. ثالث مئة وخمسة تكتب:          
 . 504. أربعة وخمسوف تكتب:          

 ثانيا: موقع رقـ في كتابة عدد وقراءة عدد ىي كذلؾ مصدر ألخطاء مثل:   
 اثنيف وخمسوف ألنيا مكتوبة بنفس األرقاـ. 25خمسة وعشروف أو العدد  52قراءة العدد         

 لمتكفل بيذه األخطاء تنظـ أنشطة ىدفيا:    
 وقراءتيا دت المعبرة عف األعداد أي تسمية األعدامعرفة المصطمحا -
 فيـ منطق كتابة األعداد   -
 فيـ كتابة األعداد أي معنى الرقـ حسب موقعو في كتابة العدد. -

 النشاطات الخاصة بتفكيؾ األعداد ميمة جدا ونذكر بما جاء في البرنامج:     
 ط المفكوؾ النموذجي لو بكتابتو باألرقاـ أو الحروؼ.عند تفكيؾ عدد، يؤكد عمى ربط العدد بمفكوكو النموذجي ورب

لتداولو. تقترح أنشطة حوؿ العّد  "عشرة، عشرة"جعل التالميذ يكتشفوف مختمف إجراءات العّد مع تفضيل إجراء التجميع  
...( في القسـ يستعمل التالميذ فييا أشياء حقيقية )حصيات، خشيبات، أعواد كبريت...( ثـ رسومات )نجوـ، دوائر

 تساعدىـ عمى فيـ قواعد التعداد.
فيما يخص العممة ِيؤكد عمى العالقة بيف الدينار ومضاعفاتو وتستغل لفيـ التعداد العشري. تقترح أنشطة حوؿ حساب  

 مبالغ مالية ومقارنتيا، البحث عف متمـ مبمغ، الصرؼ...
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 استعماؿ الجدوؿ مفيد جدا. 


إلعطاء معنى لكل منيما ومواصمة التقدـ فييما يعني  والطرح،ية أي المتعمقة بالجمع مواصمة حل مشكالت جمع 
 االنتقاؿ إلى مستوى أعمى المتالكيما. 



آلية الضرب غير مقررة في السنة الثانية، وعميو تستعمل في ىذه السنة تقنيات مختمفة لحساب جداء وذلؾ قبل      
 النموذجية التي ىي آلية الخبير. الوصوؿ إلى اآللية

 ال تقدـ ىذه اآللية مباشرة بل يتـ بناؤىا مف خالؿ أنشطة مختارة ) أنظر األمثمة الموالية(. 
 نذكر في ىذا المجاؿ بعض الصعوبات التي قد تعترض ىذا التعمـ والناتجة عف:

 عدـ تذكر قوائـ الضرب )أو جداوؿ الضرب(. -
 عدـ التحكـ في االحتفاظ. -
 5ويكتب  5في  1ثـ يضرب  10ويكتب  5في  2أي يضرب  510يمكف أف يكتب التمميذ  12×5في الجداء  مثال: 

 دوف مراعاة االحتفاظ. 10عمى يسار 
 5في  2ثـ يضرب الناتج  1+1ويحتفع بالواحد الذي يضيفو لمواحد  0ويكتب  5في  2أي انو يضرب  100أو يكتب 
 .10ويكتب 

 لحسابات.عدـ احتراـ تسمسل ا -
 .304وجود الصفر في بعض الكتابات مثل -
 

ىذه السف، اىتمامات خاصة باأللعاب وبأنشطة البناء واإلنشاء، يمكف لممعمـ أف يستغميا في حل مشكالت  يلألطفاؿ، ف
 تتطمب معارؼ ىندسية.

 

 لمقاربة األبعاد الثالثة الخاصة باألشكاؿ اليندسية )مجسمات وسطوح وخطوط(: نميز في اليندسة بيف ثالثة مستويات
 لمس أو مطابقة أو قص أو طي...      مستوى المحسوس: ويشمل كل ما ىو أعماؿ يدوية أو مشاىدة أو -
مستوى شبو المحسوس: الذي يعنى أساسا بما ىو رسومات باستعماؿ أدوات ىندسية أو إنشاءات عمى الورؽ،  -

 إلى مقاربة الخواص اليندسية. يو ما يؤدوى
مجرد أي ما يختمف عف  لمستوى المجرد أو الذىني: الذي يتعمق بكل ما ىو تعريف لمفيوـ أو تعميـ أو تمثي -

 الرسـ الحقيقي. فالتمميذ في ىذا المستوى، مدعو إلى تحويل معارفو.
 

 

 والمتمثمة في: يعتبر نقل شكل مف أىـ الكفاءات المحددة في البرنامج
 ، رسـ شكل بالتناظر... زإتماـ شكل، إتماـ إفري  -
 المرصوفة* يتـ النقل باستعماؿ: -

 الورؽ الشفاؼ *                   
 القالب  *                   
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ت األوؿ أكبر )أو إف اإلجراء األقرب إلى التالميذ، لتكبير )أو تصغير( شكل، ىو استعماؿ مرصوفتيف حيث مربعا
 أصغر( مف مربعات الثانية بنسبة معينة. 

 وتطوير مثل ىذه الكفاءات يحضر التمميذ الستيعاب:
 النشاطات الخاصة بمقياس الرسـ. -
 رسـ أو نقل خرائط في الجغرافيا... -


 أطواؿ أو كتل أو سعات( إتباع أربع مراحل:)يتطمب تعمـ قياس المقادير 
  :.مقاربة المقدار بغض النظر عف قياسو. والنشاطات المتعمقة بالمقارنة ىي أكثر إفادة 

تكوف مقارنة األطواؿ بوضع األشياء جنبا إلى جنب أو باستعماؿ "وسيط" في حالة ما إذا كانت  
 لوحدة القياس. األشياء بعيدة عف بعضيا البعض، فالحاجة إلى الوسيط ىي التي تعطي معنى 

لمقارنة كتمتيف نستعمل في البداية، الميزاف ذا الكفتيف دوف ذكر الوحدات.  ويكوف لشيئيف نفس الكتمة إذا : 
توازنت كفتا الميزاف. ولمقارنة كتمتي شيئيف متباعديف )في قاعتيف مثال( نستعمل وسيطا )يمكف نقمو مف قاعة إلى قاعة( 

 يعطي معنى لوحدة القياس.  وىذا الوسيط ىو الذي
لمقارنة سعتيف )الحجـ( نرتكز عمى تحويل السائل مف إناء إلى أخر. نمأل أحد اإلناءيف ونفرغو في  

اإلناء الذي يمكف أف يحتوي عمى أكبر كمية مف السائل ىو الذي سعتو أكبر. ونجعل التمميذ يقارف سعة أواف  األخر.
 وسيط طبيعي غير اصطالحي )كوب مثال(. مختمفة األشكاؿ بواسطة

 مثاؿ: ىذه القمة تمأل خمسة أكواب بينما ال تمأل ىذه القارورة إال ثالثة أكواب. 
  ة أكبر مف سعة القارورة.مّ إذف، سعة القُ  

  .)استعماؿ الوحدات غير االصطالحية )الطبيعية 

  لمقياس. اكتشاؼ الوحدات االصطالحية 

فيما يتعمق بالترميز، تكتب الوحدة بالحروؼ العربية كاممة في النّص، أما في العبارات الرياضية فيستعمل الترميز        
 العالمي.

 ينبغي عدـ المبالغة في استعماؿ الترميز في ىذا المستوى. 
 سبة لكل المقادير.المرحمة الرابعة: القواعد الخاصة بالقياس واألدوات الضرورية لو وىذا بالن

" لبل إدراج وحدة لٌاس السعة ٌمارب مفهوم السعة )الحجم( بتنظٌم أنشطة لممارنة سعتً إناءٌن بتحوٌل السائل من 

 ".التجربة مع التبلمٌذ فً المسم إناء إلى آخر وتجرى

كن أن ٌحتوٌها إناء، بٌنما الممصود من الضروري التمٌٌز بٌن الحجم والسعة، فالممصود بالسعة الكمٌة التً ٌم 

                   مكان الذي ٌشؽله شًء فً الفضاء. بالحجم هو ال

أو  ةمحتوى" ونتكلم عن سعة الكوب أو سعة المارور"نتكلم عن حجم الحلٌب أو حجم الماء أو حجم الرمل أي حجم 

 سعة الملة أي سعة "الحاوي". 

 
 فٟ اٌكٕح اٌؽاتؼح  3.2.1


 المشكبلت الضربٌة هً تلن المتعلمة بالضرب أو بالمسمة وٌمكن تلخٌصها كما ٌلً:
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  ←عدد الحصص              

  ←لعدد الحصص ةالمٌمة المناسب

n 1 الحصة الواحدة 
 لٌمة الحصة الواحدة b a 

 

ban: وٌؤول حلها إلى        :وتكون 
  an?)الجداء( أي  bتتطلب البحث عن العدد  عندما:   -  

 صور. كم صورة وضعت فً األلبوم؟ 4صفحة وضع فً كل صفحة  45لرشٌد ألبوم صور فٌه         

 عندما تتطلب البحث:  -  

ba)عدد الحصص( أي  nإما عن *              ?  
 صور على كل صفحة. كم صفحة فً ألبوم رشٌد. 4صورة فً ألبومه حٌث وضع  180رتب رشٌد         

bnالواحدة( أي )لٌمة الحصة  aإما عن *              ? 

صفحة حٌث وضع فً كل صفحة نفس  45صورة فً ألبومه الذي ٌحتوي على  180رتب رشٌد :         

  عدد الصور. كم صورة وضعت فً كل صفحة؟
ناسبٌة أما المشكبلت الضربٌة التً ال تظهر فٌها الحصة الواحدة والتً ٌتم تفصٌلها فً الفمرة الخاصة بالت  

 نلخصها كما ٌلً:
 

 

    

ى توظٌؾ التناسبٌة المطلوب هو مماربة مفهوم التناسبٌة، الذي ٌستمر تطوٌره فٌما بعد، والوصول بالتبلمٌذ إل 

متنوعة حٌث  تكأداة لحل مشكل دون دراسة معممة لها، وٌتم ذلن من خبلل حل مشكبلت من الوالع وفً وضٌعا

 نجعل التبلمٌذ:

 ٌكتشفون النسبة بٌن ممدارٌن.  -

 ٌمٌزون الوضعٌات التناسبٌة من ؼٌرها وهذا من خبلل تمثٌبلت مختلفة لها.  -

 ٌدركون خواص الخطٌة. -

التبلمٌذ أنشطة ٌتم معالجتها باستعمال استدالالت ترتكز ضمنٌا على التناسبٌة وٌنتظر من هذا المٌدان تمترح على 

 توسٌع مجال تعامل التبلمٌذ مع المشكبلت الضربٌة."

وٌوفر استعمال الحاسبة فرصا عدٌدة للتجرٌب وٌسمح للتلمٌذ بتركٌز جهده على التفكٌر فً حل المشكل أكثر من 

 نجاز الحسابات.التركٌز على إ
 

فً األصل، كانت آلٌة المسمة تشمل عدة مراحل طرح متتالٌة وهذه المراحل هً التً تعطً لآللٌة معنى. حالٌا    

 أصبحت آلٌة المسمة مجردة من هذه المراحل، هذا التجّرد ٌشكل منبعا لصعوبات وأخطاء.

 أن نسبة للٌلة جدا منهم متمكنة من هذه اآللٌة. التبلمٌذ فً نهاٌة التعلٌم االبتدائً على نتائج تدل 

 فهم التمنٌة النموذجٌة للمسمة ٌتطلب عدة معارؾ لبلٌة منها:  

 إدران المعنٌٌن للمسمة: " ما هو عدد الحصص؟" فً التمسٌم المتساوي -       

لٌمة الحصة الواحدة أي كم مرة الماسم موجود فً  فً البحث عن  ؟" bموجود فً العدد a"كم مرة العدد  و       

 الممسوم؟

مضاعفات عددا حتى ولو كانت هذه األخٌرة ؼٌر موجودة  )إلٌجاداستعمالها معرفة جداول الضرب، حفظها و -       

 محصور بٌن هذٌن المضاعفٌن. bد بحٌث ٌكون العد aفً الجدول( وتعٌٌن مضاعفٌن متتالٌٌن لعدد 

.... b  a →  :الكتلة، الطول... ( ممدار أول )الكمٌة 
 ممدار ثان ) ثمن الكمٌة مثبل (  →
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 تفكٌن الممسوم إلى مجموع مضاعفات الماسم. -  

 .وضع العملٌات الوسطٌة -  
 هو معرفة متى نستعملها.  فً هذا المستوى، تعلم آلٌة المسم )أو الضرب...( لٌس هو المهم بل المهم     

 ٌنص البرنامج على تناول المسمة:

الذي ٌحمك  ba?عكسٌة للضرب )المسمة التامة(، ٌكون البحث فٌها عن عدد واحد )حاصل المسمة(  كعملٌة -   

ab ? 
 ل لسمة وبالً لسمة.إللٌدٌة: ٌظهر فٌها البحث عن عددٌن وحٌدٌن هما حاص كمسمة -   
  



انطبللا من وضعٌات متنوعة لها عبللة بالوالع )المحسوس( تبرز ضرورة استعمال أعداد جدٌدة لحل  

 المشكبلت التً تطرحها هذه الوضعٌات.

ات، بحٌث تنحصر فً البداٌة ٌتم إدخال الكسور فً وضعٌات تمسٌم متساو ألطوال )تجزئة لطع مستمٌمة( أو مساح 

 دهذه الكسور بٌن أعداد طبٌعٌة، وبعد ذلن نتطرق إلى ممارنة كسرٌن وترتٌب كسور كما هو األمر بالنسبة لؤلعدا

الطبٌعٌة. إن دراسة الكسور العشرٌة تسمح بإدخال األعداد العشرٌة والعملٌات علٌها حٌث تظهر الكتابة بالفاصلة 

 كاصطبلح لكتابة الكسر العشري.

فً دراسة األعداد العشرٌة بصفة تدرٌجٌة وتتواصل هذه الدراسة فً السنة الخامسة حٌث تستثمر األعداد ٌشرع  

 .العشرٌة فً مٌدان المٌاس

 تمترح أنشطة تستعمل فٌها التعابٌر من النوع: -

 "لنمل هذه المطعة نرسم ثبلث وحدات ونصؾ"  -

 "لٌس هذه المطعة ٌساوي ربع الوحدة"  -

 عة ٌساوي وحدتٌن وثبلثة أرباع " "لٌس هذه المط -

 ، وذلن بعد إعطاء لطعة كوحدة."" لٌس هذه المطعة ٌساوي ثبلثة أنصاؾ الوحدة  -

ثم تستعمل كتابات مثل
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نجعل التبلمٌذ ٌكتشفون تدرٌجٌا أن لواعد ممارنة األعداد العشرٌة ال تتفك بالضرورة مع لواعد ممارنة األعداد 

 الطبٌعٌة، مثبل:    
  25,1<  5,1لكن  و 25,1ألل من عدد أرلام  5,1عدد أرلام. 

  على ٌمٌن عدد عشري ال ٌؽٌره: 0على ٌمٌن عدد طبٌعً ٌؽٌره ولكن كتابة  0كتابة 

3,130,1ولكن  130>  13     

زأٌن الصحٌحٌن وٌصل إلى أنه لممارنة عددٌن عشرٌٌن نرجع إلى ممارنة جزأٌهما الصحٌحٌن وفً حالة تساوي الج

 نمارن جزأٌهما العشرٌٌن بعد كتابتهما بنفس عدد األرلام.



تهدؾ األنشطة الهندسٌة فً السنة الرابعة ابتدائً إلى إكساب التبلمٌذ معارؾ هندسٌة وظٌفٌة، بعد ما تعود التبلمٌذ فً 

من هندسة تعتمد على المحسوس إلى هندسة تتطلب  السنوات السابمة على أشٌاء من الفضاء والمستوي منتمبل تدرٌجٌا

 أدوات ومعرفة بعض الخواص.

 تتواصل هذه التعلمات فً السنة الرابعة حٌث توظؾ المكتسبات وتستعمل فً حل مشكبلت متعلمة بـ:      

 وصؾ أشٌاء هندسٌة.     -     

 نمل أشكال هندسٌة    -     
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 جسمات( حسب خواص لها.إنشاء أشٌاء هندسٌة )أشكال أو م -     

تسمح هذه التعلمات بالتحكم فً الفضاء المألوؾ وبامتبلن المفاهٌم الهندسٌة األولٌة الضرورٌة لتحلٌل أشٌاء هندسٌة 

 والعمل علٌها باالعتماد على أنشطة ٌعمل من خبللها التلمٌذ على:

 نمل أشكال مركبة تتطلب مبلحظة أدق وتحلٌل أعمك.

 امج إنشاء". إنشاء أشكال وفك "برن

 وهذا ما ٌسمح تدرٌجٌا على:

 إبراز بعض خواص األشكال المستوٌة. -        

 إتمان استعمال األدوات الهندسٌة. -       

أن األنشطة المتعلمة بنمل أشكال مهمة جدا. حٌث تسمح بتطوٌر الكفاءات الخاصة بالمبلحظة وتحلٌل شكل وتعٌٌن  

 خواص هندسٌة له...

    

 تحلٌل الشكل - 

 تعٌٌن األشكال البسٌطة المكونة للشكل،  -  

)منتصؾ لطعة، ضلع، لطر...( وخواصا له )تعامد، تساوي بالنظر تعٌٌن عناصر خاصة بالشكل المراد نمله  -  

 طولٌن...(

 اختٌار األدوات المناسبة للتحمك من الخواص المعٌنة بالنظر. - 

 الخطوات للرسم راختٌا    

 إنجاز الشكل )النمل(    

 التحمك من تطابك الشكل النموذج مع الشكل المعطى    

إما ألتصوره  بوصؾ شكل ،ي نوصؾ له الشكل، ٌتعلك األمر إذنوصؾ شكل مرتبط بالؽاٌة منه وبالشخص الذ 

 .له فً ذهنً ألفهمه جٌدا وإما ألكتب برنامج إنشاء

 الممكنة لوصؾ شكل: ةاإلجراءات الذهنٌ 

 مبلحظة الشكل -   

 تمٌٌزه حسب مختلؾ خواصه )التً ٌمتلكها الشخص الذي ٌصؾ الشكل( -   

 استعمال األدوات للتحمك من اإلجابة -   

 مثبل همحاولة سرد كل خصوصٌات الشكل بتشفٌر -   

 تضاؾ لئلجراءات المذكورة:إذا كانت الؽاٌة من الوصؾ هً كتابة برنامج إنشاء 

 .محاولة إعادة رسم الشكل خطوة بخطوة ذهنٌا -   

 .كتابة ما ٌفعل بترتٌب زمنً -   

 حتى ٌتمكن لارئها إن ٌنشئ شكبل مطابما وذلن بمراءة النص المكتوب فمط. ةإعطاء كل المعلومات البلزم -   

 

 التعرؾ على التوازي والتحمك منه. 
 أربع أنشطة تهدؾ إلى: ا السٌاقفً هذ نمترح

 .رسم مواز لمستمٌم معطى دون تحدٌد األداة أو وضعٌة المستمٌم -    

 .لمستمٌم مع تحدٌد الوضعٌة ودون تحدٌد األداة رسم مواز -    

 .لمستمٌم مع تحدٌد األداة والوضعٌة رسم مواز -    

 التحمك من توازي مستمٌمٌن مع التبرٌر. -    
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 ٌكٕح اٌطاِكح فٟ ا 4.2.1

 
 .والحساب األداتً )الحاسبة( ثبلثة أنواع من الحساب هً: الحساب المتمعن فٌه والحساب اآللً إلى منهاجال ٌشٌر

2 

ظة أو ٌؽطً الحساب المتمعن فٌه كّل األنشطة التً ٌموم بها التلمٌذ ذهنٌا أو كتابٌا والتً ال ٌتوفر فٌها على نتائج محفو
تمنٌات آلٌة مباشرة، فٌلجأ إلى اعتماد إجراءات وبناء استراتٌجٌات، ضمن عدد معٌّن من الخطوات، تجعل الحساب 

 أبسط معتمدا فً ذلن على معارؾ متحكم فٌها. 

98,4ب الجداء احسل: 2  الذي هو متحكم فٌه ثم طرح   10فً 8,4ضرب :منهاإجراءات عدة  ٌمكن استعمال
2,438,448 من الناتج أي8,4 . 

 82) ضعؾ  وهو مكتسب 2فً  82ٌمكن استعمال عدة إجراءات ، منها ضرب العدد  5على 82لمسمة : 1

16,)وهو مكتسب كذلن( أي  10(،ثم لسمة الناتج على  164أي  4. 
 .عوض االهتمام بسرعة اإلنجاز وتنفٌذها(راتٌجٌة فً الحساب المتمعن فٌه تعطى األهمٌة للطرٌمة )اختٌار االست

 المتداول فً البرامج المدٌمة. لحساب المتمعن فٌه مرادفا للحساب السرٌعال ٌكون ا وبالتالً

1

ه عندما ٌطلب من النتٌجة فمط، ثم ٌشرح كٌفٌة الوصول إلٌها مدمٌو اذ ذهنٌمٌالتً ٌنجزها التل نشطةنمصد به تلن األ 

 ذلن. وهذا ال ٌعنً أّن الحساب الذهنً ٌتم كلٌا دون أي كتابة.

 

302,0لحساب    :ذهنٌا 

نستعمل التفكٌن   31030  نحسب ، 102,0  ثم 32 كلفة من  دائما ذهنٌا وهذا متحكم فٌه بالتالً هو ألل

 .ء اآللٌة النموذجٌةإجرا

من الحساب الذهنً )المثال  روجهدا أكب اٌتطلب وضع العملٌة )اآللٌة النموذجٌة(، فً كثٌر من الوضعٌات ولت - 

 السابك(. 
 ااُؾَبة. ُٜنْ آ٤ُبد ئ٠ُ ْٛبّخ رؼِّ  ٚؿ٤بة اُزؾٌْ ك٤ ١اُن٢٘ٛ. ٣ٝإكرورٌي ا٤ُ٥بد اُ٘ٔٞمع٤خ ُِؾَبة ػ٠ِ اُؾَبة  - 

 10ٖٓ ئ٠ُ، ك٢ ثلا٣خ ًَ ؽٖخخ فبٕخ أْٗطزٌلَ ثبُزؼِٔبد اُقبٕخ ثٚ اثزلاء ٖٓ اَُ٘خ ا٠ُٝ٧ ثز٘ظ٤ْ كٖٔ اُٚوٝه١ اُ

 لٓظ ك٢ ٓقزِق ا٧ْٗطخ.ًٔب ٣ ،كهبئن

2

 حمك من نتائج الحساب األداتً.  وظٌفة اجتماعٌة تتمثل فً استعماله فً الحٌاة الٌومٌة للحساب عند ؼٌاب األداة وللت -

    .العملٌات، ..فً ربط وتدعٌم التعلمات الخاصة بالحساب العددي، خواص  تعلٌمٌة تتمثلوظٌفة بٌداؼوجٌة/ -

التبلمٌذ لؤلعداد )تفكٌن، ار تصورات بالخت مفضبل مجاال ٌعتبرسواء كان متمعنا فٌه أو آلٌا، فالحساب الذهنً 

 م لصد: للتعلّ  مفضبل االحساب الذهنً ولتفترة عتبر تكما  .جاهزٌتهاتركٌب، ...( والتحمك من 

 التبلمٌذ لؤلعداد.إثراء تصورات 

 استؽبلل خواص العملٌات.

 اإلسهام فً تنمٌة لدرة التبلمٌذ على التفكٌر.

 السماح بتوفٌر وسائل فعالة للحساب فً الحٌاة الٌومٌة فً ؼٌاب األداة.

ع اإلجراءات الشخصٌة وتنوعها، وأن ٌحرص على ٌشجّ  علىالمعلم  ٌعمللم حمٌمً، حتى تفضً هذه األنشطة إلى تع

وهو ما ٌبرز الدور الهام المنوط بالمعلم  .وممارنتهاالوصول بالتبلمٌذ إلى شرح اإلجراءات التً استعملوها وتوضٌحها 

 فً تسٌٌر هذه األنشطة.

4 . 

ولد تم تخصٌص فمرة لهذا  واستعمالها وذلن ابتداء من السنة األولى. الجدٌدة بإدراج الحاسبة توصً المناهج

 الموضوع أٌن تم التطرق بالتفصٌل إلى:

 اختٌار الحاسبة وإدراجها. -

 الحاسبة وسٌلة للحساب. -
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 الحاسبة أداة تثٌر الرؼبة فً فهم تشؽٌلها وتوظٌفها. -

 الحاسبة سند الكتشاؾ ظواهر عددٌة.  -

 كبلت وتمارٌن.الحاسبة مصدر مش -

وٌبمى لرار المعلم هو السٌد فً اللحظات التً ٌستعمل فٌها التلمٌذ هذه األداة أي كل ما كان استعمالها ال ٌتعارض 

 مات المستهدفة.والتعلّ 



نشطة طوال السنة لفهم فً السنة الخامسة وٌرتكز هذا التعلم على تنظٌم أ

 كتابتها )ممارنة، حصر، ترتٌب( والعبللات بٌنها.  

فً هذه السنة مع إبراز أن الفاصلة لٌست إشارة للفصل بٌن عددٌن    ٌتواصل العمل على الكسور واألعداد العشرٌة 

 تدل على مولع رلم فً كتابة العدد العشري. إشارة طبٌعٌٌن ولكنها

 

سور برنامج التعلٌم المتوسط وإدراجها فً هذا المستوى لٌس بهدؾ دراستها بل بهدؾ فهم تخص دراسة الك

 خصوصٌات األعداد العشرٌة ٌعنً:

2فهم أن  -
1

 .5,0ٌساوي   

 .فهم بعض اإلجراءات الضرورٌة لؤلعداد العشرٌة وإعطاء معنى لها -

2ل أخذ استعمال بعض العبارات مث -
1

،4
3

 ،10
3

 ...   من كمٌة أو تعلٌم نمطة على مستمٌم مدرج.

 

 ر٘ظ٤ْ ا٧ْٗطخ ٣َبػل ػ٠ِ: 

 :فهم أنّ *

 طرٌمة ممارنة عددٌن عشرٌٌن تختلؾ عن طرٌمة ممارنة عددٌن طبٌعٌٌن. -  

رٌٌن ٌمكن إدراج أعداد عشرٌة ولكن بٌن عددٌن طبٌعٌٌن متتالٌٌن ال ٌمكن إدراج أي عدد عددٌن عش بٌن كل -  

 طبٌعً أخر.

 بناء لواعد ولٌس التراح لواعد.* 

 من خبلل مختلؾ األنشطة ٌستنتج التبلمٌذ طرٌمة لممارنة عددٌن عشرٌٌن مثبل:   

الصحٌحٌن فٌكون أكبر العددٌن هو الذي له  نٌٌأكبر العددٌن هو الذي له أكبر جزء صحٌح وفً حالة تساوي الجزئ

أكبر رلم األعشار وفً حالة تساوي رلمً األعشار فٌكون أكبر العددٌن هو الذي له أكبر جزء المئوي وفً حالة 

 فٌكون أكبر العددٌن هو الذي له أكبر جزء ... وهكذا حتى تنتهً أرلام العدد العشري. نتساوي الجزأٌن المئوٌٌ

 ألنشطةتخص هذه ا* 

 ممارنة عددٌن عشرٌٌن.  - 

 .اترتٌب سلسلة أعداد عشرٌة تصاعدٌا أو تنازلٌ - 

 إدراج أعداد عشرٌة بٌن عددٌن عشرٌٌن أو بٌن عددٌن طبٌعٌٌن. - 

 كتابة أعداد عشرٌة على مستمٌم مدرج.  - 



 

ة، حٌث ٌتم تمدٌد التمنٌة التً استعملت على األعداد جمع األعداد المكتوبة بالفاصلة ال ٌطرح صعوبات مفهوماتٌ

 التً هً من نفس الرتبة تحت بعضها.  مالطبٌعٌة مع ضرورة مراعاة موضع نفس األرلا

أما فً الطرح فتوجد صعوبات أكثر ألن من جهة، آلٌة طرح األعداد الطبٌعٌة ؼٌر متحكم فٌها كما ٌنبؽً، ومن جهة 

 ب ٌكون مصدرا ألخطاء كثٌرة.أخرى ؼٌاب أرلام فً بعض الرت
التً هً من نفس الرتبة تحت بعضها  منحرص هنا على جعل التبلمٌذ ٌراعون بالضرورة موضع نفس األرلا   

 وإضافة الصفر عند الحاجة لؤلرلام بعد الفاصلة لٌكون للعددٌن نفس العدد من األرلام بعد الفاصلة.
803,20636,463مثبل:         :463,360نكتبه 206,803 . 
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 مثل:عادة ما نزود التبلمٌذ بمواعد 

ٌعود إلى إزاحة الفاصلة نحو الٌمٌن برتبة أو رتبتٌن  1000أو  100أو  10"ضرب عدد عشري مكتوب بالفاصلة فً  

 أو ثبلثة. 

 د على فهم " تؽٌٌر لٌمة الرلم".وإن كان لهذه المواعد فائدة فلٌست لها داللة وال تساع

 تتؽٌّر لٌمة كل رلم حٌث تُزاح األرلام نحو الٌسار:    1000أو  100أو  10جعل التبلمٌذ ٌفهمون أنه عند ضرب عدد فً 

 ، نزٌح األرلام برتبة نحو الٌسار.10عند ضرب عدد فً  -   

 ، نزٌح األرلام برتبتٌن نحو الٌسار.100عند ضرب عدد فً  -   

 ، نزٌح األرلام بثبلث رتب نحو الٌسار.1000عند ضرب عدد فً  -   


ما تعود التبلمٌذ فً السنوات تهدؾ األنشطة الهندسٌة فً السنة الخامسة ابتدائً إلى إكساب التبلمٌذ معارؾ هندسٌة وظٌفٌة، بعد 

تعتمد على المحسوس إلى هندسة تتطلب أدوات  السابمة على أشٌاء من الفضاء والمستوي ٌنتملون تدرٌجٌا من هندسة

 ومعرفة بعض الخواص.

 تتواصل هذه التعلمات فً السنة الخامسة حٌث توظؾ المكتسبات وتستعمل فً حل مشكبلت متعلمة بـ:      

 وصؾ أشٌاء هندسٌة.     -     

 نمل أشكال هندسٌة مركبة تتطلب مبلحظة أدق وتحلٌل أعمك.    -    

 ء أشٌاء هندسٌة حسب خواص لها أو وفك "برنامج إنشاء".إنشا -     

 إبراز بعض خواص األشكال المستوٌة. -    

 إتمان استعمال األدوات الهندسٌة. -    

تسمح هذه التعلمات بالتحكم فً الفضاء المألوؾ وبامتبلن المفاهٌم الهندسٌة األولٌة الضرورٌة لتحلٌل أشٌاء هندسٌة 

 رٌجً.والعمل علٌها بشكل تد

   ABABAB ;;ABAB

CBA ˆ BCBA, 

 

ة المتعلمة بنمل أشكال مهمة جدا. حٌث تسمح بتطوٌر الكفاءات الخاصة بالمبلحظة وتحلٌل شكل وتعٌٌن أن األنشط

 خواص هندسٌة له.

 تحلٌل الشكل

 تعٌٌن األشكال البسٌطة المكونة للشكل.  -

عامد، تعٌٌن عناصر خاصة بالشكل المراد نمله )منتصؾ لطعة، ضلع، لطر...( وخواص له )ت  -
 تساوي طولٌن...( باالعتماد على النظر.

 اختٌار األدوات المناسبة للتحمك من الخواص المعٌنة بالنظر. -
 لرسماخطوات  راختٌا 

 )النمل( إنجاز الشكل 

 من تطابك الشكل المنمول مع الشكل المعطى. التحمك 

 
 

وبالشخص الذي نصؾ له الشكل، ٌتعلك األمر إذن، بوصؾ شكل إما ٌرتبط وصؾ شكل بالؽاٌة المرجوة منه  

، وإما 

 الممكنة لوصؾ شكل نذكر: ةمن اإلجراءات الذهنٌ 

 مبلحظة الشكل. -   

 

 

 



21 

 

 تمٌٌزه حسب مختلؾ خواصه )التً ٌمتلكها الشخص الذي ٌصؾ الشكل( -   

 ل األدوات للتحمك من اإلجابةاستعما -   

 مثبل. همحاولة سرد كل خصوصٌات الشكل بتشفٌر -   

 إذا كانت الؽاٌة من الوصؾ هً كتابة برنامج إنشاء له فٌمكن إضافة لئلجراءات المذكورة أعبله ما ٌلً:

 محاولة إعادة رسم الشكل خطوة بخطوة ذهنٌا. -   

 لزمنً لخطوات اإلنشاء.كتابة ما ٌجب عمله باحترام الترتٌب ا -   

حتى ٌتمكن لارؤها من إنشاء شكل مطابك للشكل المطلوب، وذلن بمراءة النص  ةإعطاء كل المعلومات البلزم -   

 المكتوب فمط.

 



ة حول التناسبٌة، أي التعلم البسٌط واآللً للماعدة الثبلثٌة وكل المواعد المنجرة عنها ؼٌر كاؾ إلعطاء معرفة حمٌمٌإن 

إلعطاء تصور جٌد للمفهوم الضمنً ولجمٌع المشكبلت وطرق الحل والخواص الرٌاضٌة المكونة لهذا األداة التطبٌمٌة 

 الخاصة المسماة بالتناسبٌة.

 إن التدرج، فً الوضعٌات الممترحة، مرالب أساسا بثبلث متؽٌرات تعلٌمٌة وهً:

 شرٌة ،...(طبٌعة األعداد )طبٌعٌة، ع -       

 وظٌفة النسب )داخلٌة، خارجٌة( -      

 طبٌعة المعارؾ المستعملة )ضمنٌة، واضحة ...( -     

لبل الشروع فً تمدٌم التناسبٌة فً التعلٌم االبتدائً، نسعى إلى تكٌٌؾ التعمٌد الرٌاضً لمفهوم كل من الدالة والمتؽٌر 

 جام المفهوم من السنة األولى ابتدائً إلى ؼاٌة الخامسة منه حٌث:والعدد مع مختلؾ مستوٌات التلمٌذ وذلن لضمان انس

 فً السنة األولى: التناسبٌة تأخذ جذورها من العدٌة )العد(. -    

فً السنتٌن الثانٌة والثالثة: معنى الضرب والمسمة هما منبعً "عبللة التناسبٌة"؛ لكن الممادٌر المترابطة ال ٌنظر  -    

 ٌر.لها التبلمٌذ كمتؽ

مرات أكثر  5أطفال ٌأخذون  5حبات حلوى فإن  3لحساب " الرابع المتناسب" ٌكفً إجراء ضرب )إذا أخذ طفل  

 (. 15أي 

فً السنتٌن الرابعة والخامسة: نبدأ فً اعتبار أنه فً وضعٌة تناسبٌة مثل )وضعٌة الحلوى واألطفال(، هنان حتمٌة  -

ات الحلوى ٌتؽٌر وفك تؽٌر عدد األطفال ألننا نرٌد إنصافا بٌن األطفال(. ومن هنا عدد حب)اعتبار تؽٌر ممدار وفك آخر 

المتؽٌر عند التلمٌذ )ومن ثمة من واجب التبلمٌذ تولع كمٌات الحلوى الواجب توزٌعها على أفواج من  ةتبرز فكر

كمعطٌات وتظهر بذلن الكمٌات  األطفال بتعداد مختلؾ حتى ٌكون إنصافا؛ وللنجاح فً هذا التولع ٌجب وضع التناسبٌة

 الممكنة كضرورة لتوظٌؾ وتحمٌك نموذج التناسبٌة(.

 



 لن المستعمل فً دراسة األطوال حٌث:ذكل تعلّم ٌخص الممادٌر ٌستوجب إتباع تدرج مثل 

 فً البداٌة ٌتم التطرق ألنشطة خاصة بالممارنة.   -

 تم االنتمال إلى المٌاس باستعمال وحدات ؼٌر اصطبلحٌة. ثم بعد ذلن ٌ -

 د على استعمال وحدات متفك علٌها.وفً األخٌر ٌتم التعو -

 صؼٛتاخ ِؽذثطح تثؼط ١ِاظ٠ٓ اٌّاظج 3.1

 ١٘ىٍح اٌفعاء ٚإٌٙعقح 

ـّ ىيكمة الفضاء طيمة فترة تمدرس التمميذ وينبغي أف يولى ليذا البناء اىتماـ كبير في الطور  األّوؿ مف التعميـ تت
 االبتدائي. 

إّف القدرة عمى المالحظة والتموقع والتعميـ والتوجيو والتواصل أساسية لنشاط الفرد. والتعممات المرتبطة بيا ال تكوف 
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الت لو )تصميمات، مخططات، عفوية، بل تحتاج اختيار وضعيات يكوف جريانيا في الفضاء الحقيقي أو في تمثي
العمل في فضاءات مذكورة أو ممثمة مف دوف ربط بالفضاء الحقيقي ال يمّكف مف بناء معارؼ  واالقتصار عمىصور(، 
 فّعالة.

 في التعميـ االبتدائي، نمّيز في ميداف الفضاء واليندسة:
 معارؾ فضائٌة تسمح لكّل واحد بالتحّكم فً عبللاته بالفضاء المحٌط به. .1

 موجودة فً الفضاء.معارؾ هندسٌة تسمح بحّل مشكبلت تتعلك بكائنات  .2

 :ىذا الميداف، تتمّثل الصعوبات فيوفي 
 تمثٌل األشٌاء فً الفضاء الذي ٌتطلّب التحكم فً أدوات صعبة )التصامٌم، المنظور(. -

 بناء المعارؾ الهندسٌة الذي ٌتطلب العمل على أشكال وهٌكلة المعارؾ والعبللات بٌن هذه األشكال. -

الرٌاضىٌة والىذي ٌتطلىب الىتحّكم فىً األشىٌاء الفٌزٌائٌىة وإعىادة إنجازهىا علىى  االنتمال من األشٌاء إلىى المفىاهٌم -
 الورق أو باستعمال الصلصال وتمثٌلها باستعمال أدوات مناسبة وبناء المفاهٌم مستملة عن األشٌاء. 

 

 األػعاظ ٚاٌسكاب 

مفيوـ العدد ال يقتصر عمى  أفّ  ومف الواضح ر مفيوـ العدد مرتبط بالمدة الزمنية، ويأخذ شكال معقدا جدا.تطوّ  إفّ 
صنف مف المشكالت، وال عمى بعض اإلجراءات اآللية، وال عمى فيـ  معيار الحفع، وال عمى نشاط العّد، وال عمى حلّ 

بناء نظاـ ومعالجة إشارات أو رموز عمى الورؽ. ولكف عمى كل ىذه العناصر المختمفة مجتمعة، والتي ينبثق عنيا 
 التعداد العشري.

 الصعوبات المتعمقة بالتعداد، نذكر:ومف 
 ٕؼٞثخ هؤ٣خ أٝ ئكهاى اُزغ٤ٔؼبد ٝكٝهٛب ك٢ ًزبثخ ا٧ػلاك. -

 ٕؼٞثخ ئكهاى ٝعبٛخ ٛنٙ اُزغ٤ٔؼبد. -

 ٕؼٞثخ اُؼَٔ ثبُزغ٤ٔؼبد )ر٤ٌَْ، كّي(. -

 ٕؼٞثبد روعٔخ ئعواءاد اُؾَبة أُزؼِوخ ثبُؼ٤ِٔبد ا٧هثغ ُٜنٙ اُزغ٤ٔؼبد. -

 

عمقة باألعداد العشرية، فباإلضافة إلى التأثيرات التي يمكف أف تكوف لممقادير، نجد أّف بالنسبة إلى التعمّمات المت
بعض المعارؼ المرتبطة باألعداد الطبيعية تشّكل معّوقات لفيـ توسيع مجاؿ األعداد إلى األعداد العشرية. فكثير مف 

األطوؿ ىو العدد األكبر؛ األصفار في اليسار ليس األخطاء التي يرتكبيا التالميذ يمكف تفسيرىا بذلؾ ونذكر منيا: العدد 
 ليا اعتبار؛ عند ضرب عدديف، تكوف النتيجة أكبر مف ىذيف العدديف؛ العدد العشري ىو تجاور عدديف طبيعييف؛ ...  

 اٌّماظ٠ؽ ٚاٌم١اـ 

ـ الصعوبات المرتبطة يحتل ميداف المقادير والقياس مكانة أساسية في تعميـ المادة في التعميـ االبتدائي. وتكمف معظ
بو في الثالثية )أشياء، مقادير، قياسات( ويكوف مف المستحيل العمل مباشرة عمى األشياء كما ىو الحاؿ في كثير مف 
الحاالت المعتادة وصرؼ النظر عف المقادير التي ىي تجريد لمميزات أشياء مف المحيط. كما تتدخل في النشاطات 

 اىيـ ىندسية وأخرى عددية، فيي تساىـ في التحّكـ فييا أكثر.المتعمقة بالمقادير والقياس مف
 يكوف تدرج التعممات في ىذا الميداف كما يمي:

 بالعمل على إعطاء معنى للممادٌر الممادٌر لبل المٌاس وذلن. 

 .االنتمال من الممادٌر إلى المٌاس لبل الشروع فً تأسٌس نظام المٌاس المتري 

 وتحوٌل الوحدات(. الحساب على الممادٌر )عملٌات 

التركيز في الطور األوؿ عمى األطواؿ وتنظيـ الزمف، ليتوّسع إلى المساحات والحجوـ في الطوريف الثاني ويكوف 
لى المقادير حاصل القسمة والمقادير المركبة في التعميـ المتوسط.  والثالث مف التعميـ االبتدائي وا 
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  .اقتراح مخطط التعمم السنوي 3
 

  

ٌكتسً تخطٌط التعلمات على المدى السنوي أهمٌة حساسة باعتباره منهجٌة عمل منظم ٌتبعه المعلّم مع تبلمٌذه 

ناوب بٌن مختلؾ هذه فً مختلؾ مٌادٌن المادة. لذلن من الضروري أن نتصور بأّن العمل ٌتم خبلل السنة بشكل مت

المٌادٌن من جهة ومن جهة أخرى ٌعمل المعلم على توفٌر فرص ممارسة التبلمٌذ لمركبات الكفاءة الختامٌة الواحدة 

فً شكل حلزونً ذهابا وإٌابا بٌن مختلؾ مركبات الكفاءة الختامٌة الواحدة. إّن تمدٌم المخطط التعلّمات السنوي وفك 

حال من األحوال أّن التعلّمات تسٌر بشكل خطً، ولعّل المصد من تمدٌمه وفك هذا  النموذج أدناه ال ٌعنً بأي

بما ٌسمح  عملٌة المراءة وتسهٌلالكفاءة الختامٌة وكٌفٌة العمل على تحمٌمها النموذج هو إبراز مختلؾ مكّونات 

 لؤلستاذ بإجراء تموٌم ألدائه وأداء تبلمٌذه.

نموذجا لوضعٌات مشكلة انطبللٌة ووضعٌات مشكلة بسٌطة ثّم وضعٌات تعلّم فً الفمرة التً تلً هذا المخطط نمدم 

 إدماج المركبات الثبلثة لهذه الكفاءة.

إلرساء المفاهٌم الرٌاضٌة والمركبة الثانٌة مخصصة لتوظٌؾ هذه مخصصة ن المركبة األولى فإللتذكٌر 

مكن أن تظهر عند المتعلّم إالّ من خبلل ممارسة المفاهٌم بٌنما خصصت المركبة الثالثة للموالؾ والمٌم التً ال ٌ

 متٌن.الوضعٌات المشكلة عبر المركبتٌن الساب

  

       

والجمع  (100ٌحل مشكبلت بتجنٌد معارفه حول األعداد )األعداد الطبٌعٌة األصؽر من 
نمل أو تحدٌد مولع شًء أو وٌستعمل خواصا هندسٌة ومصطلحات وتعبٌر مناسب لوصؾ ت

 وصؾ أو تمثٌل أو نمل شكل.

 أنظر المنهاج

 

 

 أُوبك٣و ٝاُو٤بً ر٘ظ٤ْ ٓؼط٤بد اُلٚبء ٝاُٜ٘لٍخ ا٧ػلاك ٝاُؾَبة

 3ن ش  2ن ش  1ن ش  2ن ش 

 

 اٌفرؽج األٌٚٝ

 

الممطع 

 األول
األعداد من 

 7إلى 1

 عد كمٌات   -
 7،  6،  5،4،3،2،1لراءة األعداد  -
 عدّ أشٌاء مجموعة )باستعمال العدّ واحدا واحدا( -
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  7إلى  1ترتٌب األعداد من  -
ممارنة كمٌات واستعمال التعبٌر" ألل من ..."،  -

 "أكثر من..."

مولع فً الت

 الفضاء

استعمال المصطلحات )فوق، تحت( لوصؾ مولعه  -
  أو مولع شًء.

      

الممطع 

 الثانً

األعداد إلى 

7 

 العد ،  لراءة وكتابة األعداد  -
 عدّ أشٌاء مجموعة )باستعمال العدّ واحدا واحدا( -
 لراءة وكتابة متتالٌة أعداد   -
 ربط التعٌٌن الشفهً لعدد، بتعٌٌن كتابته الرلمٌة. -
ممارنة وترتٌب األعداد )تعٌٌن رتبة شًء فً  -

 مجموعة مرتّبة(
 تكوٌن أو إتمام متتالٌات أعداد تصاعدٌا أو تنازلٌا -
 إٌجاد متمم  -

      

التمولع فً 

الفضاء

استعمال المصطلحات )أمام، وراء، على  -
ٌسار...، على ٌمٌن...( لوصؾ مولعه أو 

 لوصؾ مولع شًء،

      

الممطع 

 الثالث

اد إلى األعد

9  

عد كمٌات إلى ؼاٌة   -
 إرفاق كمٌة بعدد -
ربط التعٌٌن الشفهً لعدد، بتعٌٌن كتابته  -

 الرلمٌة.
 إٌجاد عدد عناصر مجموعة  -
 تحدٌد رتبة بعدد طبٌعً -
تكوٌن أو إتمام متتالٌات أعداد تصاعدٌا أو  -

 تنازلٌا

      

 
  وصؾ صورة ) مشهد( -

 
      

 

 

 اُلزوح اُضب٤ٗخ

 

الممطع 

 الرابع

األعداد إلى 

10 

 استعمال أصابع الٌد فً العد -
 الحساب المتمعن فٌه  -
) اكتشاؾ الصفر واستعمال  0تمدٌم العدد  -

 (0الرمز 
)تشكٌل كمٌة بعدد 10تشكٌل كمٌات إلى   -

تكوٌن -دد لتذّكر كمٌةاستعمال الع -معطى
 العشرة(.

 (إلىاألعداد  -

- 
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 عدد بكمٌة ) والعكس(   -

استعمال 

المسطرة 

)االستمامٌة

) 

استعمال المسطرة لرسم خطوط مستمٌمة -

ٌاء على استمامة واحدة، التعّرؾ على أش -
 ووضع أشٌاء على استمامة واحدة.

      

الممطع 

 الخامس

ممادٌر 

 ولٌاس

 ممارنة أطوال -
 لٌاس أطوال باستعمال وحدة ؼٌر اصطبلحٌىة -

      

األعداد إلى 

10 

استعمال الشرٌط العددي والخّط العددي إلدراج  -
 عدد بٌن عددٌن.

إدراج عدد طبٌعً بٌن عددٌن طبٌعٌٌن  -
 .(10ألعداد إلى)ا

 (6جمع أعداد صؽٌرة ) إلى -
 بعد عملٌة ضم معرفة عدد المرٌصات -
 حساب مجموع باستعمال إجراءات شخصٌة. -
 (6طرح أعداد صؽٌرة) إلى -

      

الممطع 

التمولع فً  السادس

الفضاء

 
التعّرؾ على تمثٌل مجّسم مألوؾ )مكعّـب،   -

 ببلطة، أسطوانة، كرة، مخروط، هرم(.

      

 األعداد 
جمع 

األعداد 
 (10)إلى

حساب مجموع آو فرق باستعمال إجراءات  -
 شخصٌة.

 بعد عملٌة إنماص معرفة عدد المرٌصات -
 (1)10لعدد إلى  الكتابات الجمعٌة -
تفكٌن عدد وكتابته على شكل مجموع ) كتابات  -

 مختلفة لعدد(
 (2) 10الكتابات الجمعٌة لعدد إلى  -
ة تمثل عددا )إٌجاد إدران أن الكتابة الجمعٌ -

 كمٌة انطبللا من كتابة جمعٌة لعدد(

      

تنظٌم 

 معطٌات

  وصؾ صورة ) مشهد( -

 استعمال األعداد الموجودة فً صورة )مشهد( -
 

      

 

 

 

 

 الفترة الثالثة

 

ممطع ال

 السابع

 (1حل مشكبلت جمعٌة ) - جمع أعداد
 حل وضعٌات جمعٌة بإجراءات شخصٌة -
 الحساب المتمعن فٌه :حساب مجموع -
 حساب مجموع باستعمال إجراءات شخصٌة. -
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 استعمال تمنٌات مختلفة لحساب مجموع -
 إٌجاد نتٌجة ضّم أو إضافة. -

مجسمات 
وأشكال 
 مستوٌة

 ص لها،تصنٌؾ مجسمات وأشكال وفك خصائ -
استعمال مصطلحات )مكعّب، ببلطة، كرة،  -

أسطوانة، مخروط، هرم، وجه، ضلع، رأس، 
 ...( لوصؾ أشٌاء أو أشكال.

إنجاز مثٌل لمجّسم بسٌط باستعمال العجٌنة )  -
 إنجاز مثٌل لمكعّـب، لببلط لائم( 

      

الممطع 

 الثامن

األعداد 
) 20إلى 

تكوٌن ، 
لراءة، 
منزلة 
الرلم، 
الترتٌب 

 على
الشرٌط، 
إدراج 

عدد بٌن 
 عددٌن(

بناء لوائم جمعٌة واستؽبللها فً الحساب  -
 )آلـً، ومتمعّـن فٌه(.
  

  20عد كمٌات ومعرفة األعداد إلى  -
التعّرؾ على رلم اآلحاد وعلى رلم العشرات  -

 فً كتابة عدد طبٌعً باألرلام.

العددي  استعمال الشرٌط العددي والخطّ   -
 إلدراج عدد بٌن عددٌن.

 إدراج عدد طبٌعً بٌن عددٌن طبٌعٌٌن -
 20إلى  0ممارنة وترتٌب األعداد من  -

      

ممادٌر 

 ولٌاس

 ترتٌب أحداث حسب تسلسلها الزمنً -
 ترتٌب توارٌخ وأولات -

      

الممطع 

 التاسع

األعداد إلى 
20 

تكوٌن أو إتمام متتالٌات أعداد تصاعدٌا أو  -
 تنازلٌا

 

التعّرؾ ونصؾ  10ضعؾ عدد أصؽر من  -
 .20عدد أصؽر من 

 إرفاق عدد بسٌط بضعفه، -
 التمٌٌز بٌن العدد الفردي والعدد الزوجً -

 

انطبللا من عدد فردي أو  2،2التحكم فً العد  -
 زوجً تصاعدٌا أو تنازلٌا

      

: 

بسٌطة )مربّع،  التعّرؾ على أشكال مستوٌة  -
مستطٌل، مثلّث، دائرة( ضمن أشكال مستوٌة 

 أخرى.
استعمال مصطلحات )مربّع، مستطٌل، مثلّث،  -

 دائرة( لوصؾ أشٌاء أو أشكال.
 رسم دائرة، إنجاز مثٌل لموس معطاة.  -
 إنتاج مماثل لشكل مستو بسٌط. -

      

الممطع 

 العاشر

األعداد 
 30إلى 

 )تكوٌن

،  لراءة

 30األعداد إلى  -
 - 30إلى  20عد، لراءة وكتابة األعداد من  -

التمٌٌز بٌن رلم الوحدات وعدد الوحدات فً 
 كتابة عدد.

 : تفكٌن وتركٌب30األعداد إلى  -
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كتابة ، 
تفكٌن، 
 حصر(

 حصر عدد طبٌعً بٌن عشرتٌن متتالٌتٌن. -
إلى  20إجراء تفكٌكات جمعٌة لؤلعداد من  -

30 
 إتمام عدد إلى العشرة الموالٌة. -

 

تنظٌم 
 معطٌات

 استعمال األعداد الموجودة فً صورة )مشهد( -
 استعمال األعداد الموجودة فً جدول،  -
 .كتابة معلومات فً جدول -
 

      

جمع 
 وطرح
 أعداد
 (30)إلى

الجمع والطرح باستعمال الشرٌط العددي  -
 والخط العددي

إٌجاد نتٌجة ضّم أو إضافة أو طرح أو فرق أو  -
 إتمام

اء لوائم جمعٌة واستؽبللها فً الحساب بن -
 )آلـً، ومتمعّـن فٌه(.

استباق نتٌجة تنمل على الشرٌط ،التحمك و  -
   تنظٌم المعطٌات.

حصر عدد بٌن عشرتٌن متتالٌتٌن، إتمام عدد  -
 إلى العشرة الموالٌة

انطبللا من عدد مضاعؾ  5،5التحكم فً العد  -
 ، العد5لـ 

 انطبللا من أي عدد .10،10ً العد التحكم ف -
تمدٌر مسافة  عدد بالنسبة إلى العشرتٌن اللتٌن  -

 تحصرانه لتحضٌر الحساب بالمفزات.
 

      

 

 الفترة الرابعة

 

الممطع 

الحادي 

 عشر

األعداد 

 50ى إل

 40إلى  30إجراء تفكٌكات جمعٌة لؤلعداد من  -
 حصر عدد طبٌعً بٌن عشرتٌن متتالٌتٌن. -

 معرفة لمسات الحاسبة وحساب )مجموع، فرق( -

 )اآلحاد والعشرات( 49إلى  40األعداد من  -
إلى  40العد و إجراء تفكٌكات جمعٌة لؤلعداد من  -

50 
 عدد إلى العشرة الموالٌة.إتمام  -

      

مجسمات 
أسطر  3تعلٌم شًء بواسطة مرصوفة بسٌطة ) -
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وأشكال 

 مستوٌة

 (أعمدة مثبل 4و
 التنمّـل على مرصوفة بسٌطة. -

 

 

الممطع 

الثانً 

 عشر

األعداد 

 إلى

60  (

ممارنة 

،ترتٌب، 

تفكٌن، 

حصر( 

والعملٌات 

 علٌها

 60إلى  50د، لراءة وكتابة لؤلعداد من ع -
 حصر عدد طبٌعً بٌن عشرتٌن متتالٌتٌن. -
التمٌٌز بٌن رلم الوحدات وعدد الوحدات فً كتابة  -

 عدد.
 )ممارنة وترتٌب( 60إلى  50األعداد من  -
 تكوٌن أو إتمام متتالٌات أعداد تصاعدٌا أو تنازلٌا -
استعمال الشرٌط العددي والخّط العددي إلدراج  -

 بٌن عددٌن. عدد
 إدراج عدد طبٌعً بٌن عددٌن طبٌعٌٌن -

      

ممادٌر 

 ولٌاس
)تمدٌر 
 مدد(

 تمدٌر مدد )عدد الساعات، األٌام، ... السنوات(. -

      

التمولع 

فً 

الفضاء 

واألشكال 

 المستوٌة

وصؾ تنمّـل فً الفضـاء، إتّـباع مسـلن،   -
 وصؾ مسلن بسٌط.

إنجاز مثٌل لكل من: مثلث،  مستطٌل، مربع،  -
 معٌن، على ورلة ؼٌر مسطرة

      

الممطع 

الثالث 

 عشر

األعداد 

 إلى

60  (

ممارنة 

،ترتٌب، 

تفكٌن، 

حصر( 

والعملٌات 

 علٌها

 مشكبلت جمعٌة -
 حل مشكبلت بتوظٌؾ العملة -
 جمع و طرح عشرات )استعمال النمود( -
ستؽبللها فً الحساب بناء لوائم جمعٌة وا -

 )آلـً، ومتمعّـن فٌه(.
تمنٌة الجمع )بالمفزات( وتمنٌة الطرح  -

 )بالمفزات(
استعمال تمنٌة الجمع) الطرح(  بالمفزات  -

 لحساب مجموع )فرق( عددٌن
آلٌة الجمع ووضع العملٌة لحساب مجموع  -

 )إجراء عملٌات جمع أفمٌا أو عمودٌا(.

      

  

 إتمام شكل مستو بسٌط على مرصوفة -
 رسم شكل بسٌط على مرصوفة   -
 إتمام أفارٌز) فسٌفساء(. -

      

 

 

 

 

الممطع 

الرابع 

األعداد 
 إلى
80  (

ممارنة 
،ترتٌب، 
تفكٌن، 
حصر( 

استعمال الحاسبة للتحمك من نتٌجة مجموع أو  -
 كاته الجمعٌةكتابة عدد باستعمال تفكٌ

 التدرٌب على استعمال اآللة الحاسبة -
 99إلى  60األعداد من  -
 99إلى  60عد، لراءة وكتابة لؤلعداد من  -
 حصر عدد طبٌعً بٌن عشرتٌن متتالٌتٌن. -
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والعملٌات  عشر
 علٌها

 

تنظٌم 

 معطٌات

 استعمال األعداد الموجودة فً صورة )مشهد( -
 استعمال األعداد الموجودة فً جدول،  -
 .جدولكتابة معلومات فً  -

      

األعداد 
 إلى
99  (

ممارنة 
،ترتٌب، 
تفكٌن، 
حصر( 

والعملٌات 
 علٌها

التمٌٌز بٌن رلم الوحدات وعدد الوحدات فً  -
 كتابة عدد.

 آلٌة الجمع -
 استعمال آلٌة الجمع )وضع العملٌة عمودٌا( -
 )ممارنة وترتٌب( 99إلى  60األعداد من  -
  99إلى 60إجراء تفكٌكات جمعٌة لؤلعداد من  -
 ر عدد طبٌعً بٌن عشرتٌن متتالٌتٌن.حص -
 حل مشكبلت بتوظٌؾ عملٌتً الجمع والطرح -

 

      

 

 

 

 



30 

 

  اقتراح مقطع تعممي. 4
 ٌستهدؾ هذا الممطع التعلّمً مستوى معٌّن من الكفاءة الشاملة للسنة األولى نعبر عنه بالصٌؽة التالٌة:

 )لراءة وكتابة، ممارنة وترتٌب( وٌحدّد مولعه أو مولع شًء فً الفضاء" 10جنٌد معارفه المتعلمة باألعداد الطبٌعٌة األصؽر من " ٌحل مشكبلت بت

 نذكر بأّن نص الكفاءة الشاملة هو:

وتعبٌر مناسب لوصؾ تنمل أو تحدٌد مولع شًء أو  والجمع وٌستعمل خواصا هندسٌة ومصطلحات 100ٌحل مشكبلت بتجنٌد معارفه حول األعداد )األعداد الطبٌعٌة األصؽر من 

 .(وصؾ أو تمثٌل أو نمل شكل

. لذلن فمد تمت صٌاؼة هذا المستوى من األعداد والحساب ومٌدان الفضاء والهندسةمٌدان نبلحظ من خبلل المستوى المستهدؾ من الكفاءة الشاملة أّن هذا الممطع ٌمتصر على 

 لختامٌتٌن للمٌدانٌن المذكورٌن وهما:الكفاءة انطبللا من الكفاءتٌن ا

)لراءة وكتابة، ممارنة وترتٌب، العبللات بٌنها واستعمال المعلومات الموجودة فً  100ٌحل مشكبلت بتجنٌد معارفه المتعلمة باألعداد الطبٌعٌة األصؽر من  :1الكفاءة الختامٌة ن خ

 ً ومتمعن فٌه(.كتابتها(، وعملٌتً الجمع والطرح والحساب بنوعٌه )آل

 

وتعبٌر  ٌحل مشكبلت متعلمة باالستمامٌة وبوصؾ تنمل أو تعٌٌن مولع شًء فً الفضاء المرٌب وبوصؾ أو تمثٌل أو نمل شكل باستعمال مصطلحات مناسبة :2الكفاءة الختامٌة ن خ

 سلٌم.

 

 

 الهدؾ وصؾ الوضعٌة المٌدان 

 

 أشٌاء من الوالع أو مرسومة مبعثرة عد 

أشٌاء من الوالع أو مرسومة مرتبة أو مبعثرة  عد

تمولع فً الفضاءسبة إلى شًء آخر والمولع شًء بالن عرؾ علىالت 

عد أشٌاء من الوالع أو مرسومة مرتبة أو مبعثرة 

 ل كمٌات تشكٌ 
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تمولع فً الفضاءمولع شًء بالنسبة إلى شًء آخر وال تعرؾ علىال

 9إلى  1األعداد من  ةمارنم 
و " بمدر "  

ر عنها ٌعبط لرٌب من الولع وفً سٌاق جدٌد والتمعلومات من محٌ انتماء:

9إلى  1باستعمال األعداد من 

د موالع ٌحدة كمٌات مبعثرة وتمارنوم 9إلى  1ٌب األعداد من رتاءة وتلر

أشٌاء

ترتكز على نماط الموة ثّم نماط الضعؾ عند التلمٌذ وتتمحور حول وضعٌة

موارد هذا الممطع

 

 فت ذلؾ؟ ما الذي يذكرؾ بالمدرسة؟ ما الذي يقـو بو التالميذ في القسـ؟ ما ىو عدد التالميذ؟ أيف يوجد ىؤالء التالميذ؟ كيف عر 
كـ مف صورة اقرأ بصوت مرتفع األعداد التي تستطيع رؤيتيا؟ أيف تجمس زينب؟ ماذا تفعل زينب؟ عمى ماذا يكتب مصطفى؟ وماذا يفعل كل مف أميف ومريـ؟ 

 أييما أكبر عدد الكراسي أـ عدد التالميذ؟ .ه الصور؟ حّدد موضع جموس مصطفى في القسـتوجد بجانب النافذة؟ ماذا تمثل ىذ
 الوضعية اإلنطالقية:
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)لراءة وكتابة، ممارنة وترتٌب( وٌحدّد  10ٌحل مشكبلت بتجنٌد معارفه المتعلمة باألعداد الطبٌعٌة األصؽر من 

 مولعه أو مولع شًء فً الفضاء

 عد أشٌاء مجموعة  -

 بمدر(ممارنة كمٌات )أكثر من، ألل من،  -

 حفظ كمٌة باستعمال العدد -

 10لراءة وكتابة أعداد أصؽر من  -

 واستعمال التعبٌر "أكبر من"، "أصؽر من ". 10 وترتٌب أعداد أصؽر من ممارنة -

  10تشكٌل كمٌات عدد عناصرها أصؽر من  -

 

 ٌنمً مٌله واهتمامه باللؽة العربٌة. 

 ة لتبلٌػ أعماله وإنتاجه الفكري.ٌعتز باستعمال اللؽة العربٌ

 ٌبلحظ وٌستكشؾ.

 ٌصؾ وٌعبّر بكٌفٌة سلٌمة شفهٌا. 

 ٌتحمك من صحة نتائج وٌصادق علٌها.

 .لعد كمٌاتاستراتٌجٌة مبلئمة ٌتبع 

 .عن كمٌات لتعبٌرل ٌستعمل األعداد

 ٌتعاون مع ألرانه.

 .ٌعملون فً فضاء المسم صورة لتبلمٌذوثٌمة تحمل 

 ولرٌبة من والع التلمٌذ.ظمة منموزعة بطرٌمة مكونات الصورة 

مكونات الصورة جدٌدة على التلمٌذ ومتفاوتة فً العدد مما ٌجعل من اإلجراءات الشخصٌة 

 لحل المشكل المطروح.للتلمٌذ ؼٌر كافٌة 

 

مساعدة التبلمٌذ من أجل تثبٌتها على السبورة للسند ببٌر من الحجم الكمعلمة ٌمكن استعمال 

 على متابعة أفضل وأداء عمل متكامل فٌما بٌنهم.

 بعض األشٌاء. نسٌان عدّ  -

ة. -  تكرا رعد بعضها أكثر من مرَّ

 بالتعبٌر عن كمٌات بعدد.صعوبات متعلمة  -

 ارنة "ألل من"، أكثر من".صعوبة فً استعمال التعابٌر المم -
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 9 2ٚظؼ١ح أ١ٌٚح 

  ػلّ ٤ًٔبد اٌؼٕٛا9ْ

 .5ئ٠ُ  1اُؼل ئ٠ُ فَٔخ، ٓؼوكخ ٝهواءح ا٧ػلاك ٖٓ  اٌٙعف9

 ٔص اٌٛظؼ١ح9

 ذهبت لزٌارة جدن فً الرٌؾ، فخرجت معه ذات ٌوم إلى المرعى. فأعجبت بجمال الطبٌعة

 لصورة.صؾ ما تراه فً ا 

  كما فً المثال.أحط        الجواب الصحٌح 

 

 

 

 ذس١ًٍ اٌٛظؼ١ح9

 

 

 

  التلمٌذواقع من قرٌبة وضعٌة. 
  بأشٌاء مختلفة فً النوع وفً العدد. معبر عنها فً الصورةالمعطٌات 
  إجراءات شخصٌةب القٌامفرصة توفر. 
  التقوٌم الذاتًتسمح بممارسة. 
  معبرة عن المرعىصورة. 

 )التعبٌر عن مضمون الصورة )أسماء الحٌوانات 
 .فهم التعلٌمة 
 .لراءة األعداد 
 .الربط بٌن العدد والمعدود 
 إجراءات العد . 

  5إلى  1األعداد من. 
 .ّإجراءات العد 
 .الرصٌد اللؽوي 
 الممارنة. 

  ٌكتشؾوٌبلحظ. 
 .ٌحل مشكلة 
 كتابٌا ٌبلػ. 
 .الجانب الجمالً فً الرٌاضٌات 
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 9 1ٚظؼ١ح أ١ٌٚح 

  ػلّ ٤ًٔبد اٌؼٕٛا9ْ

 6، 5، 4ومقارنة كمٌات باستعمال األعداد  6العد إلى  اٌٙعف9

 ٔص اٌٛظؼ١ح9

 بلمٌذ إلى المطعم المرسً لتناول وجبة الؽذاء.ة ذهب المنتصؾ النهار بعد الدراسفً 

  ثغبٗت اُٖٞهح اُز٢ ثٜب أٛلبٍ أًضو.× ػ٬ٓخ ٙغ 

  ثغبٗت اُطبُٝخ اُز٢ ػ٤ِٜب ٕؾٕٞ أهَ.× ػ٬ٓخ ٙغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٜأٛلبٍ ثبُطبُٝخ أُ٘بٍجخ. ٓغٔٞػخًَ  اهث 

 ذس١ًٍ اٌٛظؼ١ح9

 التلمٌذمن واقع قرٌبة  وضعٌة. 
  منظمة فً فئتٌن )التالمٌذ معبر عنها فً الصورة بأشٌاء المعطٌات

 والصحون(.
  إجراءات شخصٌةب القٌامفرصة توفر. 
  التقوٌم الذاتً.تسمح بممارسة 
  تعبر عن المحٌط المدرسً للتلمٌذصورة. 

 ممارنة ثبلث كمٌات من كل فئة 
 ٌن ؼٌر متجانستٌن عند إنجاز المهمة الثالثة )مجموعة أطفال ممارنة كمٌت

 ومجموعة صحون(
 .فهم التعلٌمة 

  6إلى  1األعداد من. 
 .الرصٌد اللؽوي 
 الممارنة. 
 .العدّ والعدٌّة 

  ٌكتشؾوٌبلحظ. 
 .ٌحل مشكلة 
 اكتابٌ ٌبلػ. 
 احترام نظام المدرسة. 
  مع األلران.التعاٌش 
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 ؼلُ

 اٌٛظؼ١ح
 ٔص اٌٛظؼ١ح الهدف العنوان

3 
تحدٌد 
 موقع
 شًء

تحدٌد موقع  -
شًء 

استعمال ب
 ٌنالمصطلح
)فوق، 
 .تحت(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترك زمٌلك أدواته المدرسٌة موضوعة كما تراها فً الصورة.

 

 

4 
عد 

 كمٌات

ا٧ػلاك ٖٓ  -

 ٠ُ7 ئ 1
 
استعمال  -

العدد لحفظ 
 .كمٌة
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ؼلُ 

 اٌٛظؼ١ح
 ٔص اٌٛظؼ١ح الهدف العنوان

5 
 ترتٌب
 أعداد

ترتٌب  -
األعدا

من  د
إلى  1
7 

فً حصة التربٌة البدنٌة قامت المعلمة بوضع المخروطات بالشكل المبٌ ن 
 .هارتٌبوطلبت من التالمٌذ التنقل بٌنها مع احترام ت ،فً الصورة

 حتى ٌظهر مسار التنقل لمخروطات كما فً المثالا  اربط. 

 

 

6 

األعداد 
 1من 
 9إلى 

 
 

تشكٌل  -
 كمٌات

بعدد 
 معطى

 

 

 

 

 

 

 

 ؼلُ

 اٌٛظؼ١ح
 ٔص اٌٛظؼ١ح الهدف العنوان
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7 

 تحدٌد
مولع 
شًء 
بالنسبة 

إلى شًء 
 آخر 

ٌتعرؾ  -
على مولع 

شًء 
بالنسبة إلى 
شًء آخر 
وٌتمولع فً 

 الفضاء
باستعمال 
  العبارات

وراء  -مام أ
 بٌن -

 موضع الطائر فً كل صورة. الحظ -1

                

  .كل صورةلالبطاقة المناسبة  لّوى

                      

                      

 

 

                      

                      

 
 
  
 

 .الجملة الصحٌحة أمام× عالمة ضع . 2

 

 

        

 ........................ؽٔبه اُٞؽِ أٓبّ اُلٜل 

 ...............................اُلٜل ٝهاء ا٧ٍل 

 ...............................ا٧ٍل ٝهاء اُلٜل 

 ................................ا٧ٍل أٓبّ اُلٜل 

    ................. ا٧ٍل ٝاُلٜل ؽٔبه اُٞؽِ ث٤ٖ

 

 

 

 

 ؼلُ

 اٌٛظؼ١ح
 ٔص اٌٛظؼ١ح الهدف العنوان

الطائر 

وراء 

الطائر  العلبة

أهام 

 العلبة

الطائر 

وراء 

الطائر  العلبة

أهام 

 العلبة

الطائر 

أهام 

الطائر  العلبتيي

بيي 

 العلبتيي

 

 

 



39 

 

8 

 ةمارنم
األعداد 
 1من 
 9إلى 

ٌمارن  -
األعداد 

وٌستعمل 
 التعبٌر 

 " أكبر من  "
" أصؽر من 

" 
 " بمدر ".

 رؾّٞ اُ٘ؾ٬د ٝاُلواّبد ؽٍٞ ٛنٙ ا٧ىٛبه.

 

 

 

 

 

 

ٕ ثب٧فٚو ث ّٞ  طبهخ أٌُِخ اُٖؾ٤ؾخ ك٢ ًَ عِٔخ.ُ

 ػلك اُيٛواد.       ػلك اُلواّبد   -

 ػلك اُيٛواد.       ػلك اُ٘ؾ٬د    -

 ػلك اُ٘ؾ٬د.      ػلك اُلواّبد   -

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١9حإظِاخٚظؼ١ح 

 .9إلى  1ر عنها باستعمال األعداد من ٌعبط لرٌب من الوالع وفً سٌاق جدٌد والتمعلومات من محٌ انتماء اٌٙعف9

 ٔص اٌٛظؼ١ح9

 

 

 إٔـو ٖٓ  أًجو ٖٓ

 إٔـو ٖٓ  أًجو ٖٓ

 إٔـو ٖٓ  ثوله

. لّوى باألحور 1

 عدد األقالم

أكول رسن النقط . 2

 الناقصة
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 ذس١ًٍ اٌٛظؼ١ح

  تتمحور أساسا حول األعداد ممثلة بأدوات مدرسٌةوضعٌة. 
  4و 3إدماج فً معطٌات التعلٌمتٌن. 
  التقوٌم الذاتً.تسمح بممارسة 
  تعبر عن المحٌط المدرسً للتلمٌذصورة. 

  1انتماء المعلومات الضرورٌة إلنجاز المهمة. 
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  يةتقويمالوضعية . ال5

 ٚظؼ١ح ذم١ّ٠ٛح ذاتؼح ٌٍّمطغ اٌرؼٍّّٟ. .2

مختلؾ مراحل ، ففضبل عن ممارسته بصفة مبلزمة لٌعتبر التموٌم ركن أساسً فً الممطع التعلّمً  

تسمح للمعلم ، نجد له محطة خاصة فً الممطع التعلمً عالجة الوضعٌات التعلمٌة األولٌةبناء التعلمات خبلل م

كونها من نفس عائلة تسمى وضعٌات تموٌمٌة تمتاز بخبلل وضعٌات خاصة  ه منوللمتعلم على حد سواء بممارست

مدى لٌاس  تسمح به من مامعرفٌة والمنهجٌة إضافة إلى الوضعٌة اإلنطبللٌة بما تحمله من إدماج للموارد ال

فاءة الشاملة فً الممطع ك المستوى المستهدؾ من الكهنا أن نعرؾ مدى تحم ٌهمنااكتساب المتعلم للموارد حٌث 

درجة تحمٌك الكفاءات العرضٌة، وإرساء و والمنهجٌةبمعنى لدرة المتعلم على تجنٌد الموارد المعرفٌة التعلّمً، 

هو المعنى الذي ٌعطٌه المنهاج لمفهوم " والجدٌر بالذكر والتوضٌح فً هذا الممام والؾ والمٌم.الم

هذا  االتً نحل فٌهوالثانً هو البٌئة  األول ٌمثل " والذي ٌتألؾ من جزأٌن 

 ..المشكل

 مات الممطع الممترح فً فمرة الممطع التعلّمً.علّ مع ت ةنمدم فٌما ٌلً نص لوضعٌة تموٌمٌة نتصور أنّها منسجم 

 .د موالع أشٌاءٌحدة كمٌات مبعثرة وتمارنوم 9إلى  1ٌب األعداد من رتاءة وتلر 9اٌٛظؼ١ح ٘عف

 ٔص اٌٛظؼ١ح9

ٝرؼز٢٘ ثْٜ  ٧ّٗٚ ٣ؾت أًِٜب. ُنُي رؾوٍْٜٜب ٖٓ اُضؼِت كوافرقبف اُلعبعخ ػ٠ِ 

 .أُيهػخ ػ٘لٓب ٣قوعٕٞ ئ٠ُ 

 

ْ ّٛ   ؽبُخ.جطبهخ أُ٘بٍجخ ك٢ ًَ اُفٚو ثب٧ ٌ

  والمعطٌات الضرورٌة )الموجودة فً معطٌات  4معطٌات التعلٌمة الربط بٌن

 ( إلنجاز المهمة.3التعلٌمة 
 التلوٌنمهمة المتعلمة ب 5 فهم التعلٌمة. 

  9إلى  1األعداد من. 
 .الرصٌد اللؽوي 
 .تشكٌل كمٌات 
 حفظ كمٌة بعدد 
 األعداد ممارنة. 
 .العدّ والعدٌّة 

  ٌكتشؾوٌبلحظ. 
 .ٌحل مشكلة 
 كتابٌا ٌبلػ. 
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 ... .......ػلك ا٧هاٗت.......... ثوله خػلك اُلواؿ أٓبّ اُلعبع .1

   ..........ػلك ا٧هاٗت..ٖٓ  ٕـوأ خاُلعبعٝهاء ػلك اُلواؿ  .2

 .......  ......... ...........8 ٛٞ خاُلعبع اُؾ٤ٞاٗبد ٝهاءػلك  .3

 .......... ...................اُ٘ؾِخ كٞم اُلعبعخ. .................. .4

 اُ٘ؾِخ رؾذ اُلعبعخ. ..............................................  .5

 ........... ......... ...............9ػلك اُلواؿ ك٢ اُٖٞهح ٛٞ  .6

 ذس١ًٍ اٌٛظؼ١ح 

 

 اٌرم٠ُٛ اٌرى٠ٕٟٛ .1

 وال عٌمًوهو ما ٌضفً علٌه الطابع التد التعلّمًللفعل التعلٌمً/التموٌم مبلزم الفمرة السابمة إلى أّن  أشرنا فً

ادي إذن فالتموٌم عملٌة مستمرة تبدأ بالتموٌم التشخٌصً وتنتهً بالتموٌم اإلشه ٌمتصر على الوضعٌات التموٌمٌة.

موٌم اإلشهادي مرورا بالتموٌم التكوٌنً. وإذا كان العمل التشخٌصً والتكوٌنً ٌبرز الوظٌفة التدعٌمٌة للتموٌم فإّن الت

ه بل ال ٌتولؾ عندو ار العملٌة التعلٌمٌة/ التعلّمٌةٌموم بمرالبة مس فً ممارسته للتموٌمالمعلم و ٌبرز وظٌفته اإللرارٌة.

ل االعوجاج الحاصل فً التعلمات وٌعالج النمائص والثؽرات والصعوبات التً دٌمن أجل تع هذاٌستثمر عمله 

 .تعترض التبلمٌذ
مدى تحمٌك المستوى المستهدؾ من الكفاءة الشاملة وإضافة إلى الولوؾ على مدى اكتساب المتعلم للموارد 

ة، درجة تحمٌك الكفاءات بمعنى لدرة المتعلم على تجنٌد الموارد المعرفٌة والمنهجٌ ،فً الممطع التعلّمً
والهدؾ من كل هذا هو تحسٌن التعلّمات والرفع من مردودها األمر الذي  العرضٌة، وإرساء الموالؾ والمٌم.

 ٌعطً معنى للوظٌفة التدعٌمٌة.

لممارسة التموٌم التشخٌصً والتكوٌنً طرٌمة  فٌما ٌلًنمترح للتموٌم،  التكفل بالوظٌفة التدعٌمٌةكٌفٌة ولتوضٌح 

 الممترح أعبله. الممطع التعلّمً ه عبرتجسٌدخبلل  من

نمترح فٌما ٌلً كٌفٌة لممارسة التموٌم التكوٌنً خبلل مختلؾ فترات ممطع تعلمً، ونموذج لتموٌم إشهادي 

 مرفك بشبكات للتصحٌح والمتابعة.

 

  ضاءتتمحور أساسا حول العد  والتموقع فً الفوضعٌة. 
  9إلى  1توظف األعداد من. 
  التقوٌم الذاتً.تسمح بممارسة 
  تتضمن معطٌات ضمن سٌاق من الوالعصورة. 

 فهم الوضعٌة. 
 خلط بٌن عدد الحٌوانات وراء الدجاجة وعدد الفراخ وراءها. 
 التمٌٌز بٌن وراء وأمام. 

 9إلى  1من  األعداد. 
  تحت( –فوق  –وراء  –الرصٌد اللؽوي )استعمال التعابٌر أمام 
 .تشكٌل كمٌات 
 حفظ كمٌة بعدد. 
  بمدر –استعمال التعابٌر أصؽر من ب كمٌاتممارنة. 
  ّإجراءات العد. 

  ٌكتشؾوٌبلحظ. 
 .ٌحل مشكلة 
 كتابٌا ٌبلػ. 
 .ٌمارن كمٌات 
 حرص األم على صؽارها 

 خاطئ صحٌح

 خاطئ صحٌح

 خاطئ صحٌح

 خاطئ صحٌح

 خاطئ صحٌح

 خاطئ صحٌح
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 ٢ٛ:  اُزو٣ْٞ ػ٤ِٔخ ٓؼولح ٣ٌٖٔ ر٤٤ٔيٛب ٖٓ ف٬ٍ فَٔخ ٓؾبٝه

o ( ِرٝ ٔمَٛ؟اُزٞه٤ذ :).ِّْك٢ ثلا٣خ اُزؼِّْ، أص٘بء اُزؼِْ، ك٢ ٜٗب٣خ اُزؼ 

o ( ِاغا ٔمَٛ؟أُٞٙٞع).ْأُٞاهك أُؼوك٤خ ٝأُٜ٘غ٤خ، اٌُلبءاد اُؼو٤ٙخ، أُٞاهق ٝاُو٤ : 

o ُٞظ٤لخا ( ّٛ ّٛ (: ُٔؼوكخ ٝظ٤لخ اُزو٣ْٞ ٗؾزبط ئ٠ُ ا٩عبثخ ػٖ ٍإاٍ ٓؾلّك ٛٞ ؟ٌَّاغا ٔم غل ُ٘ ؟ٌَّاغا ٔم

 ا٩عبثخ رزٔضَ ك٢ ٝظ٤لز٤ٖ هئ٤َ٤ز٤ٖ ٛٔب اُٞظ٤لخ اُزلػ٤ٔ٤خ ٝاُٞظ٤لخ ا٩ّٜبك٣خ.

o َ؟) ا٧كٝاد ّٛ ا٫ٍزغٞاة، اُلوٝٗ ا٬ُٔؽظخ،  ٜٝٓ٘ب (: أ١ ا٧كٝاد اُز٢ َٗزؼِٜٔب ُِزو٣ْٞتُ ٔم

 .ٝا٫فزجبهاد، اُٞٙؼ٤بد اُزو٤ٔ٣ٞخ

o ٝ ّٖ؟ / اُطو٣وخ )اُلبػ٤ِ ّٞ ّٖٓ ٣و ّٞ  / ثبُزؼل٣َ ٝأُؼبُغخأُؼِْ ا٧هوإ،، اُز٤ِٔن ٗلَٚ (:؟٤ًق ٗو

 ك٢ اُغلٍٝ أُٞا٢ُ:ػ٘ل ٓؼبُغخ اُٞٙؼ٤خ ا٩ٗط٬ه٤خ  خ٣ٌٖٝٔ رِق٤ٔ ا٩عبثخ ػٖ اُزَبؤ٫د اَُبثو

متى 

 نمّوم؟
 بم نمّوم؟ لماذا نمّوم؟ ماذا نمّوم؟

 اُلبػ٤ِٖ ٝاُطو٣وخ

ّ؟ / ٤ًق  ّٞ ٖٓ ٣و

ّ؟ ّٞ  ٗو

 التعدٌل والمعالجة

فً 

 البداٌة

 مشكلفهم ال 

  التعلٌمةفهم  

  حتى نضمن

شروع التلمٌذ فً 

 العمل
 

  بتفسٌرهم للمطلوب

منهم إنجازه بصٌاؼتهم 

 الخاصة.

 ابالمحاوالت التً ٌتبناه 

 .مٌذالتبل

  بٌن التبلمٌذ تبادل

ومع األستاذ حول 

تمثٌبلتهم. )حوار 

 أفمً و/أو عمودي(

 ح ما ٌتوض

عند  ض  مُ ؼ  

التبلمٌذ سواء 

 تعلك بالسندات أو

صٌػ أو دات المفر

تعبٌرٌة لتمرٌب 

  الفهم.

أثناء 

 الحل

  الموارد

 المعرفٌة

  الموارد

 المنهجٌة

  الكفاءات

 المٌموالعرضٌة 

  حتى نضمن

 إرساءها

  نضمن حتى

 ؼرس المٌم

  بطرح أسئلة شفاهٌة

حول إجابات التبلمٌذ 

 وإنتاجهم.

 بأسئلة كتابٌة. 

  بمبلحظة إجراءات

التبلمٌذ 

واستراتٌجٌاتهم 

 وسلوكاتهم

 تبادل بٌن األلرانبال 

 بتحلٌل األخطاء 

  فً حالة عجز

التبلمٌذ عن حل 

الوضعٌة ٌمكن 

تمدٌم مساعدات 

 حسب الحاجة.

فً نهاٌة 

 الحل

ٌخرج األستاذ بحصٌلة أو حكم حول مدى تحمك مستوى الكفاءة الشاملة المستهدفة فً هذا الممطع التعلّمً 

 .ما ٌسمح له بالتخطٌط للمعالجة المحتملة

 

 

 

 

متى 

 نمّوم؟
 بم نمّوم؟ لماذا نمّوم؟ ماذا نمّوم؟

 اُلبػ٤ِٖ ٝاُطو٣وخ

ّ؟ / ٤ًق  ّٞ ٖٓ ٣و

ّ؟ ّٞ  ٗو

 التعدٌل والمعالجة

فً 

 البداٌة

 فهم المشكل 

  فهم التعلٌمة 

  حتى نضمن

تلوٌن شروع التلمٌذ 

 البطالات.

 

  االطبلع على محاوالت

 تبلمٌذ وتحلٌلها.ال

 بأسئلة شفهٌة 

 

  ٌطلب من التبلمٌذ

وصؾ ما ٌشاهدونه فً 

 السند )الصورة(.

  طرح السؤال: كٌؾ

 نجٌب؟

  إعادة لراءة نص

شرح المشكل و

  .المفردات الؽامضة
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أثناء 

 الحل

 

إلى  1األعداد من ـ 

9. 
التعابٌر أمام، ـ 

 .تحت وراء، فوق،
 ـ حفظ كمٌة بعدد.

لتعابٌر أصؽر ـ ا
 بمدر. من،

 

 ـ تشكٌل كمٌات.
 ـ ممارنة كمٌات 

 ـ إجراءات العدّ.

 

 ٌبلحظ وٌكتشؾ.ـ 

 ٌحل مشكلة.ـ 

 ٌبلػ كتابٌا.ـ 

 ٌمارن كمٌات.ـ 

 

ـ حرص األم على 

حماٌة صؽارها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 عد أشٌاء ملموسة ـ 

 أشٌاء فً المسم.تحدٌد مولع ـ 

 ممارنة كمٌتٌن.إجراءات ـ 

 ـ إجراءات العد.

ـ سبب حراسة الدجاجة 

 لفراخها.

 

 

ٌدٌر األستاذ النماش بٌن  ـ

التبلمٌذ حول محاوالتهم 

 وإجاباتهم عن أسئلته.

تبادل حول إجابة كل الـ 

 سؤال.

ـ تبرٌر اإلجابات من لبل 

 .التبلمٌذ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
ٌمكن أن ٌرتبط هذا 
العجز بالصعوبات 

خلط بٌن المتمثلة فً ال
عدد الحٌوانات وراء 
الدجاجة وعدد الفراخ 
وراءها. وعندئذ ٌمكن 
معالجة األمر بتجسٌد 

معانً مفردات 
مولع بتمثٌلها من الت

 لبل التبلمٌذ.
 
 
 
 
 
 

  طرح السؤال: لماذا

ٌرافك األولٌاء 

 ؟أبناءهم إلى المدرسة
 

فً نهاٌة 

 الحل

ع التعلّمً ما ٌسمح له بالتخطٌط لمعالجة ٌخرج األستاذ بحصٌلة أو حكم حول مدى تحمك الكفاءة المستهدفة فً هذا الممط

 محتملة.

 
 .دشبكة تقويم إرساء وتوظيف الموار

 (3)م (2)م  (1)م  

                

 المعايير

 وجاهة المنتوج: 

 ترجمة سليمة للوضعية 
 ت عرضية وقيم ومواقفاكفاء توظيف أدوات المادة 

 المؤشرات

 .ٌعد الفراخ• 

 ٌعد األرانب• 

 ٌالحظ وجود النحلة 

 ٌستعمل العدد • 

د موقع • باستعمال  ٌح 

 األلفاظ "فوق" "وراء" 

 

 أدناه أنظر الجدول
أنظر الجدول 

 أدناه

 الكفاءات العرضية المجندة لحّل الوضعية، والمواقف والقيم.شبكة تقويم 

   

 المؤشرات

   التقدير

 

  

كم
ح
ت

 

 

ي
زئ

ج
م 

حك
ت

 

 

كم
ح
 ت
دم

ع
 

 

الكفاءات 

 العرضية

 قراءة وفهم نص طابع فكري
 منأو الرسم، معلومات من استخراج 

 وثٌقة.....

   

 طابع منهجً
 ستراتٌجٌةاوضع 

 هاتنفٌذالحل و

 مالحظة الصورة، -

  عد األرانب والفراخ ومقارنة العددٌن.  -
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 تحدٌد موقع النحلة. -

طابع 

 تواصلً
 .الصحٌحة البطاقاتن ٌلوت - تبلٌغ الحل  

   

طابع 

شخصً 

 واجتماعً

 التقوٌم الذاتً
ف على أخطائه من خالل التبادل  - التعر 

 .وتصحٌحها

   

المواقف 

 والقيم
    الحرص على توفٌر األمن والحماٌة لألبناء. - تكافل والتضامن داخل األسرةال

  .نشاطات المعالجة البيداغوجية6
بل باألخطاء المرتكبة مف ق امرتبطنشاطا  ،في إطار البيداغوجية الفارقية والتقويـ التكويني، المعالجةتعتبر 
التي  المعالجة البيداغوجيةالتفكير في أنشطة إلى ىي التي تقوده  األستاذلمخطأ مف قبل النظرة اإليجابية المتعّمـ، و 

ـّ   وتنمية كفاءات لـ يتمكف منيجيةو  موارد معرفيةوامتالؾ ، تجاوز الصعوبات التي تعترض تعّمموبىدفيا السماح لممتعم
 منجز.ّمـ بعد تع بالمستوى المطموبمف تحقيقيا 
أساسا إلى التحميل الذي نقوـ بيا لألخطاء المرتكبة مف قبل المتعّمـ، واالجابة  المعالجة البيداغوجيةأنشطة وتستند 

، األمر الذي يمكف تنفيذه باتباع "التعّمـ؟عف السؤاؿ: "ما الذي يجب أف يمّيز ىذا الّنوع مف األنشطة لكي تسّيل 
 الخطوات اآلتية:

 ء، والصعوبات التي تعترض تعّمـ التالميذ.( تحديد األخطا1
التي  المصادرتحديد ، و يا( تحميل األخطاء ووضع فرضيات حوؿ إجراءات التالميذ التي أدت إلى ارتكاب2

 جراءات.ىذه اإلعمييا تستند 
كدىا أو تفندىا، وذلؾ مف خالؿ : كأف نبحث عف معمومات إضافية تؤ ( التحقق مف صحة ىذه الفرضيات3

 مع التمميذ المعني لشرح إجراءاتو، أو اختباره، أو مالحظة تصرفاتو أماـ نشاط بسيط مقترح.مقابمة 
 يا تقرير الخطوات الموالية ليا وكذا محتوياتيا. ذه المرحمة ميمة جدا إْذ يترتب عميإف ى

 وضع )بناء( جياز لممعالجة يشمل أنشطة المعالجة وكيفيات إنجازىا وتسييرىا مع التالميذ.( 4
 ىل ىو مدرؾ لتطور تعّمماتو؟ ؟في إجاباتو ؟( تقويـ جياز المعالجة: ىل غّير التمميذ في إجراءاتو5

 التعّمـ: فترات تظير المعالجة البيداغوجية في عّدة مستويات مفو 
لدى المتعّمـ، أو ضعف )قابمة لمتحسيف( ضعف ، حيث تبدو مواطف أوليةوضعية تعّممية  بعد معالجة 

 .المعالجة ىي المعالجة التقميديةىذه ، و رؼالتحّكـ في المعا
 .ممواردل هيدنبعد وضعية تعّمـ اإلدماج، حيث يظير ضعف المتعّمـ في تج 
 صميفي نياية الفصل األّوؿ ونياية الفصل الثاني، بعد نتائج التقويـ المرحمي الف 
 

 تشخيص مشكالت التعمم وعالجيا
تو الخاصة، وفي الواقع ىناؾ مشكالت كثيرة مشتركة بيف قد يرى المعمـ أف لكل تمميذ في القسـ مشكم    

تالميذ القسـ الواحد مما يسيل تصنيفيـ وفقًا ليذه المشكالت المشتركة، ولمساعدتيـ البد أف يراعي المعمـ 
 مرحمة نموىـ والصعوبات الخاصة التي يعانوف منيا، وىو ما يسمى التشخيص التربوي. 
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إال إذا فيـ المعمموف أسس صعوبات التعمـ مف حيث ارتباطيا بحاجات  وال يمكف أف يكوف العالج ناجحاً 
 المتعمميف الخاصة وأىمية معالجتيا.

إلى جانب معرفة ما يحتاج األطفاؿ إلى تعممو البد أف يعرؼ المعمموف أفضل الوسائل التي تستخدـ في 
بينما ترجع لدى طفل آخر إلى مجرد  تعميميـ. وقد ترجع مشكمة الكتابة الرديئة مثاًل إلى نقص النمو الحركي

 .اإلىماؿ وعدـ االىتماـ. كما أف الفروؽ الفردية بيف المتعمميف أمر ال يمكف تجاىمو
ورغـ تنوع أساليب وطرؽ المعالجة إال أف ىناؾ بعض أنشطة المعالجة تناسب األكثرية ويمكف أف تكوف إطارًا 

 ـ وتوظيفيا بحيث:لمعمل مع مف يعانوف مف مشكالت في اكتساب المفاىي
 أف ترفق أنشطة المعالجة بحوافز مشجعة لممتعمـ.  -
 أف تكوف المعالجة في بعض األحياف فردية تراعي الفروؽ الفردية بيف المعنييف.  -
أف تتضمف أنشطة المعالجة عمميات تقويـ مستمرة تطمع المتعمـ عمى مدى تقدمو أواًل بأوؿ، فاإلحساس   -

 تعمـ عمى االستمرار في العالج إلى نيايتو. بالنجاح دافع قوي لمم
 مثال:

لدييا قصور تالميذ مجموعة مف ال إذا أفرز التقويـ البنائي الختامي المتعمق بالضرب أو بمضاعفات عدد، 
 الضرب.وأخرى لـ تستطع بناء جدوؿ  والجمع،في فيـ عممية الضرب أو الخمط بيف الضرب 

يعد المعمـ أنشطة  فيـ عممية الضرب أو الخمط بيف الضرب والجمع( األولى )قصور في بالنسبة لممجموعة -
 بحيث يستعمل المتعمـ الجمع المتكرر.  والجمع،عالجية تتعمق بمقاربة الضرب مبرزا العالقة بيف الضرب 

 .6+6+6+6+6 دنانير؟ 6كريات إذا كاف ثمف الكرية الواحدة  5ثمف  ما ىو :1مثاؿ 
 كتابة مختصرة ليذا المجموع.ك (5×6)ويعبر عنو بالكتابة 

ثـ كتابة كل مجموع  الممكنة،وكتابة كل المجاميع  تصفيف مجموعة قريصات عمى شكل مستطيل، :2مثاؿ 
 .إلى مجموعيفوبالعكس تحويل كتابة جداء  عدديف،متكرر عمى شكل جداء 

 تتعمق ببناءطة عالجية المعمـ أنش )عدـ القدرة عمى بناء جداوؿ الضرب( يعد بالنسبة لممجموعة الثانية -
ىذه القوائـ ىي التي تحضر وتحفع، تبنى قوائـ الضرب تدريجيا  .10وبعض مضاعفات  وحفع قوائـ ضربية،

 الضرب، ويمكف لذلؾ اقتراح أنشطة مف قبيل:لجداوؿ 
 الضرب.استعماؿ خاصية التبديل في  .1         

 لعدد.كتابات ضربية .2
 حفع وتوسيع الجداوؿ. .3
 تمثيل عمى شكل مستطيل وجداء عدديف والعكس.ربط  .4
 استعماؿ خاصية التبديل في الضرب في سياؽ جداء أطواؿ. .5

  .اقتراح شبكات التقويم ومعاييره ومؤشراتو7
 ٚظائف ٚأظٚاخ اٌرم٠ُٛ 2.6

 بٝه ٢ٛ: اُزو٣ْٞ ػ٤ِٔخ ٓؼولح ٣ٌٖٔ ر٤٤ٔيٛب ٖٓ ف٬ٍ فَٔخ ٓؾ

o  :)ْ؟ُٔبما ٗوّٞٝظ٤لخ )أٝ ٝظبئق اُزو٣ٞ 

 ُٔبما روزوػ ػ٤ِٔبد اُزو٣ْٞ؟ ثأ١ ٛلف؟ ٓب ٢ٛ اُوواهاد أُزورجخ ػٜ٘ب؟ ٝٓبما ٖٗ٘غ ثبُ٘زبئظ اُز٢ رزٔق٘ ػٜ٘ب؟ 
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 ك٢ ًَ ػ٤ِٔخ رو٣ْٞ، ٛ٘بى اٍزق٬ٓ ُِٔؼِٞٓبد اُٚوٝه٣خ ٧فن هواهاد فبٕخ ثبُز٤ِٔن أٝ ثبُوَْ أٝ ثبُزؼ٤ِْ.

o ػ٤ِٖ )ٖٓ ٣وّٞ؟(: ٖٓ ٣وزوػ اُز٣ٌٖٞ؟ ٖٝٓ ٣٘لنٙ؟اُلب 

 ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ اُلبػَ ٛٞ اُز٤ِٔن ٗلَٚ، أٝ أُؼِْ، أٝ أُإٍَخ )ٓض٬ ك٢ ؽبُخ أَُبثوبد(.

o اُزٞه٤ذ )ٓز٠ ٗوّٞ؟(: َٛ ٗوّٞ ثبُزو٣ْٞ هجَ اُزؼِْ أّ أص٘بء اُزؼِْ أّ ثؼلٙ؟ 

o )اُطوائن أّ ...؟: َٛ ٗوّٞ أُؼبهف أّ أُٜبهاد أأُٞٙٞع )ٓبما ٗوّٞ؟ ّ 

o ٓب ٢ٛ ا٧كٝاد اُز٢ َٗزؼِٜٔب ُِزو٣ْٞ؟(: ا٬ُٔؽظخ، ا٫ٍزغٞاة، اُلوٝٗ ٝا٫فزجبهاد... ا٧كٝاد( 

 ٣ٌٖٝٔ رِق٤ٔ ا٩عبثخ ػٖ اُزَبؤ٫د اَُبثن ك٢ اُغلٍٝ أُٞا٢ُ:

 

 أُؾٞه           

 اُزو٣ْٞ 

 اٌٛظ١فح
 األظٚاخ اٌّٛظٛع إٌّفػ اٌرٛل١د

اٌرم٠ُٛ 

 اٌرشط١صٟ

ٞهٞف ػ٠ِ اُ

ٌٓزَجبد ُز٤ٓ٬ن 

هجَ ث٘بء رؼِْ 

 عل٣ل

 أُؼِْ ك٢ ثلا٣خ اُؾٖخ

رو٤٤ْ أُؼبهف، 

أُٜبهاد ٝأؽ٤بٗب 

 أُٞاهق

اٍزغٞاة ه٤ٖو 

 ًزبث٢ أٝ ّل٢ٜ

 اٌرم٠ُٛ اٌرى٠ٕٟٛ
ُزؼل٣َ اُزؼ٤ِْ 

 ٝاُزؼِْ
 أص٘بء اُزؼِْ

أُؼِْ ٝأؽ٤بٗب 

 ٖٓ هجَ اُز٤ٓ٬ن

أُؼبهف، أُٜبهاد، 

أٌُزَجبد اُوج٤ِخ 

 اُطوائنٝ

رٔبه٣ٖ رَٔؼ ثبُؾٌْ 

ػٖ ٓؼوكخ أٝ ٛو٣وخ 

هل اًزَجٜب أُزؼِْ، 

ًٔب ٣ٌٖٔ اٍزؼٔبٍ 

 ّجٌبد ٬ٓؽظخ

اٌرم٠ُٛ 

 اٌرسص١ٍٟ

٩ٗغبى ؽ٤ِٖخ 

 اُزؼِٔبد
 ك٢ ٜٗب٣خ اُزؼِْ

أُؼِْ، أُإٍَخ 

ئما ًبٕ ا٧ٓو 

 ٣زؼِن ثبٓزؾبٕ

أٛلاف أُٜ٘بط ػ٘لٓب 

رٌٕٞ ٛنٙ ا٧ف٤وح 

أُٜبهاد ٖٓبؿخ 

 ًٌلبءاد

فزجبهاد )أٝ ا

كوٝٗ( ًزبث٤خ )أٝ 

ّل٤ٜخ( ٝرٌٕٞ 

اُؼ٬ٓخ ثٔضبثخ رول٣وا 

 ُٔلٟ ؽٍٖٞ اُزؼِْ

1 6 

 مترحلتموٌم. وتتعلك هذه المؤشرات بفعالٌة اإلجراءات أو كٌفٌة سٌرورة النشاط الملومؤشرات  ٌجب تحدٌد معاٌٌر

بمعاٌٌر التموٌم الخاصة بوضعٌة التموٌم ومنتوج المتعلمٌن وفك رتبط ٌفاختٌار مؤشرات التموٌم  المنتوج،وجودة 

 المهام المطالبٌن بإنجازها.

 

 تفسرها المؤشرات الملحمة بكل معٌار. هً صفات العمل المنتظر من إنتاج التلمٌذ، وهً عامة ومجردة،

اء )الشًء الذي ٌخص التعلمات لً هو تشخٌص ما ٌعرفه التلمٌذ ولٌس تشخٌص األخطٌالمهم فً التموٌم التحص 

 والتموٌم التكوٌنً( حتى ٌمكن الحكم على أنه ناجح أم ال. 

 ع التموٌم اعتمادا على وضعٌات مركبة ولٌست معمدة.  ٌمواض بالكفاءات، تبنىفً إطار المماربة 

ه المعاٌٌر بنً شبكة للتصحٌح حسب معاٌٌر معروفة من الجمٌع. وتخص هذتوحتى ٌكون التصحٌح أكثر موضوعٌة 

 ثبلثة معاٌٌر أساسٌة، هً: نعتمدفً الرٌاضٌات، ومستملة، ف للٌلةهذه المعاٌٌر  تكونٌنبؽً أن و السٌروراتالنتائج 

فهم المشكلة واختٌار األدوات الرٌاضٌة الوجٌهة )العملٌات، الخوارزمٌات، الخواص، 

 النظرٌات، طرائك اإلنشاء الهندسً، ...(.

 نتائج العملٌات والخوارزمٌات المختارة صحٌحة،  -
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 تطبٌك سلٌم للنظرٌات والخواص المختارة، اإلنشاءات منجزة بشكل سلٌم، ...

 اختٌار الوحدة، احترام التمدٌر، معمولٌة اإلجابة، ... -

ٌمكن أن ٌضاؾ إلٌها معٌار واحد أو اثنان )مثل تنظٌم وتمدٌم ورلة اإلجابة( ، هذه المعاٌٌر تكون بمثابة 

والتً ستعتبر عندئذ 

 ٌستعمل األدواتوبالنسبة للمعٌار الثانً، علٌه أن  الوضعٌةترجمة أدوات ل، ٌنبؽً أن ٌختار التلمٌذ ولحّل مشكلة 

 . المناسبة ألدوات هً األدواتهذه االمختارة بكٌفٌة سلٌمة حتى ولو لم تكن 

 باعتبار هذه المعاٌٌر وؼٌر عملً ، ؼٌر كاؾفً كفاءة مستهدفةتبلمٌذ التحّكم لتموٌم  وحدهاواللجوء إلى المعاٌٌر 

 .وأجرأتهاهذه المعاٌٌر بتفسٌر تسمح  لابلة للمبلحظة والمٌاستختار ، لذلن عامة ومجردة

تحكم التبلمٌذ فً الكفاءات المستهدفة، بمعنى لٌاس مدى وٌما لائما أساسا على إّن المماربة بالكفاءات تفرض تم

لدرتهم على حّل مشكبلت فً وضعٌات مركبة لها داللة. لكن ذلن ال ٌتنالض مع التراح، بالتوازي مع هذا التموٌم، 

 ة أو شفهٌة(.تموٌم موارد التلمٌذ الرٌاضٌة بواسطة تمارٌن لصٌرة ومباشرة )فً شكل استجوابات كتابٌ

 

  

المؤشرات كما أن  المعٌار،المؤشر عنصر لابل للمبلحظة والمٌاس، ٌوفّر للمصّحح بٌانات عن درجة تحمّك 

من المؤشرات  للٌلومن األحسن االكتفاء بعدد  فهً تختلؾ من وضعٌة ألخرى. ،بالمعاٌٌرو الوضعٌةبمرتبطة 

 ٌستوفً شروط تحمٌك المعٌار.

 . ً( وترتبط هذه المؤشرات بالوضعٌةات لكل معٌار للحكم على أنه محمك )انظر الجدول الموالمؤشر تصاغ     

    ا

ٌبٌن التلمٌذ أنه فهم المشكل:  اخاٌّؤشؽ

ة من نص فٌدٌختار األعداد الم

 العملٌات المناسبةالمشكل و

ى ٕؾ٤ؼ ُِؼ٤ِٔبد ؽز٠ ُٝٞ ًبٗذ ئٗغب

ا٧ػلاك ٝاُؼ٤ِٔبد أُقزبهح ؿ٤و 

 ٕؾ٤ؾخ أُْٜ ٛٞ ا٩ٗغبى اُٖؾ٤ؼ

افز٤به اُٞؽلح، ٗزبئظ 

ٓؼوُٞخ، اُغٞاة ػٖ 

 اَُإاٍ ثغِٔخ...(

 أثناء التصحٌح ال ٌعالب التلمٌذ مرتٌن على نفس الخطأ 

 ِثاي9

 ٓلػٞ.  68ٓؼِْ. ٝٓل٣و أُلهٍخ ٝ 12ر٤ِٔنا ٝ 450ر٘ظْ ٓلهٍخ ا٧َٓ ؽلَ ٜٗب٣خ اَُ٘خ، ٣ؾٚوٙ 

 12ػلك ا٧هَبّ ٛٞ 

 

 ًو٢ٍ. 36ٕق ك٢ ًَ ٕق  15ِٛت أُل٣و ٖٓ ر٤ٓ٬ن اَُ٘خ اُواثؼخ رٖل٤ق اٌُوا٢ٍ ك٢ اَُبؽخ ؽَت  (1

 ٓب ٛٞ ػلك اٌُوا٢ٍ اُْبؿوح ثؼل عًِٞ اُغ٤ٔغ؟ 

 

 ك٣٘به. 250ٍؼو اٌُزبة اُٞاؽل ٛٞ ا٧ٝائَ ٖٓ ًَ هَْ اّزوٟ أُل٣و ًزبثب ٌَُ ٝاؽل ْٜٓ٘.  4ٌُٔبكئخ  (2

 ٓب ٢ٛ ًِلخ اُغٞائي؟ 

 

ٛلةَ اّةزوٟ أُةل٣و ّبّة٤خ ٌُةَ ٛلةَ  12ث٘ةذ ٝ ٫14هز٘بء ٬ٓثٌ ٧ػٚبء أُغٔٞػخ اُٖٞر٤خ أٌُٞٗةخ ٓةٖ  ( 2

ك٣٘به. ٓب ٛة٢ ًِلةخ ٬ٓثةٌ أُغٔٞػةخ  230ك٣٘به ٝكٞٛخ ٌَُ ث٘ذ ٍؼو اُلٞٛخ اُٞؽلح  185ٍؼو اُْب٤ّخ اُٞاؽلح 

 اُٖٞر٤خ؟

 

 شثىح اٌرم9ُ٠ٛ  2.6
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 (10)ئما ًبٕ ٍِْ اُز٘و٤ٜ ػ٠ِ ٛ اُؼْو برٞى٣غ اُ٘و٤ًل٤خ رزٖٚٔ أُؼب٤٣و ٝأُإّواد ٝ  

 

 ١ّ٠حِثاي ٌٛظؼ١ح ذمٛ 3.6

 المادّة: رٌاضٌات األولى ابتدائً السنــة:

 المٌدان أو المحــور: األعداد والحساب

ا٧ٕـو ٖٓ  ب٧ػلاك اُطج٤ؼ٤خثثزغ٤٘ل ٓؼبهكٚ أُزؼِوخ  ٣ؾَ ٬ٌْٓدالختامٌة المستهدفة:  ةالكفاء
2

10 

اُغٔغ (، ٝػ٤ِٔز٢ زبثزٜبؼ٬هبد ث٤ٜ٘ب ٝاٍزؼٔبٍ أُؼِٞٓبد أُٞعٞكح ك٢ ًاُ ،ٝرور٤ت خٓوبهٗ خ،ًزبثح ٝهواء)

 ٝاُطوػ ٝاُؾَبة ث٘ٞػ٤ٚ )آ٢ُ ٝٓزٔؼٖ ك٤ٚ(.

 مركبات الكفاءة المستهدفة:

٣ٌٝزجٜب ثب٧ههبّ ٝثبُؾوٝف ٣ٝورجٜب ٣ٝوبهٜٗب ٣ٝغو١  ٣100زؼوف ػ٠ِ ا٧ػلاك ا٧ٕـو ٖٓ  

 ػ٤ِٔز٢ اُغٔغ ٝاُطوػ ػ٤ِٜب.

 ث٘ٞػ٤ٚ )آ٢ُ ٝٓزٔؼٖ ك٤ٚ(. ٣ٚغ ٤ٍوٝهح ّق٤ٖخ ُؼ٤ِٔز٢ عٔغ ٝٛوػ ا٧ػلاك اُطج٤ؼ٤خ ٝاُؾَبة 

٣َزضٔو أُ٘بٍجبد اُز٢ رٞكوٛب أْٗطخ اُوَْ ٝاُٞٙؼ٤بد ُزط٣ٞو اٌُلبءاد اُؼو٤ٙخ ٝرو٤ٍـ اُو٤ْ  

 ٝأُٞاهق.

 

 موارد مرتبطة بالوضعٌة:

 التمٌٌز بٌن اآلحاد والعشرات 

 العدد الزوجً والعدد الفردي 

 ضعؾ عدد 

 د وممارنة عددٌنترتٌب أعدا 

 

اقرؼّاي ق١ٍُ ٌألظٚاخ فٟ : 2ّ أكداَ اإلخاتح :3ّ 

 اٌٛظؼ١ح

 اٌّؼا١٠ؽ ذفك١ؽ ق١ٍُ ٌٍٛظؼ١ح: 1ّ

 اؽزواّ اُٞؽلح

ٗزبئظ ٓؼوُٞخ )ٓض٬ ػلك اٌُوا٢ٍ 

 ك ا٢ٌُِ...(اُلبهؿخ أهَ ٖٓ اُؼل

 اُغٞاة ػٖ اَُإاٍ ثغِٔخ ٓل٤لح

بٗذ ئٗغبى ٕؾ٤ؼ ُِؼ٤ِٔبد )ؽز٠ ُٝٞ ً

٤و ؿا٧ػلاك ٝاُؼ٤ِٔبد أُقزبهح 

 ٕؾ٤ؾخ أُْٜ ٛٞ اُؾَبة اُٖؾ٤ؼ(

اٍزؼٔبٍ ا٧ػلاك أُل٤لح ٖٓ 

 اُ٘ٔ.

 افز٤به اُؼ٤ِٔخ أُ٘بٍجخ.
 اٌّؤشؽاخ

 531 ًوا٢ٍ كبهؿخ ٣9جو٠ 

540 

9 

16812450  
1536

   168124501536  

 2اٌكؤاي 

 اٌؼالِح 1 1 1

      48  ك٣٘بها 1200ًِلخ اُغٞائي ٢ٛ: 

1200      

124 
 124250  

 1اٌكؤاي 

 اٌؼالِح 1 1 1

 5440ًِلخ رِج٤ٌ أُغٔٞػخ ٢ٛ 

   ٣٘بهاك

              3220 +  2220        

5440  =         
14230   ،12185 

1423012185  

 2اٌكؤاي 

 اٌؼالِح 1 1 1

  اٌؼًّ ذطص ذمع٠ُػالِح   1
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فً سباق ألعاب الموى ٌرتدي كل متسابك لمٌصا ٌحمل رلما ٌمٌزه. الختٌار لمٌص لكل 

 مشارن لرر المدرب أن:

 . 40و  20ٌرتدي جمال لمٌصا ٌحمل عددا زوجٌا بٌن  

 عشرات. 3وحدات و 4ترتدي كرٌمة لمٌصا ٌحمل عددا مكونا من 

 ا رلم عشراته أكبر من رلم آحاده.ٌرتدي خالد لمٌصا ٌحمل عدد

 مجموعات متساوٌة. 5ترتدي خدٌجة لمٌصا ٌحمل عددا ٌمكن توزٌعه إلى 

 الترح لمٌصا ٌمكن أن ٌختاره كل متسابك انطبللا من المعلومات الممدّمة.  

 ٌمكنن اختٌار الممٌص أكثر من مّرة.  ال

 جمال ٌرتدي الممٌص الذي ٌحمل الرلم  ..................

 كرٌمة  ترتدي الممٌص الذي ٌحمل الرلم  ................

 خالد ٌرتدي الممٌص الذي ٌحمل الرلم  ...................

 خدٌجة ترتدي الممٌص الذي ٌحمل الرلم  ................. 

 كه٤وخ 45أُلح أُوزوؽخ:

 01ػلك اُؾٖٔ أُقٖٖخ: 

 خ كوك٣بٖ أُزؼِْ: اُو٤بّ ثبُٜٔٔاُْ٘بٛبد أُطِٞثخ ٓ

 ا٩عبثخ أُ٘زظوح:

             33جمال ٌرتدي القمٌص الذي ٌحمل الرقم    -

         34القمٌص الذي ٌحمل الرقم   كرٌمة ترتدي -

         43خالد ٌرتدي القمٌص الذي ٌحمل الرقم   -

 36خدٌجة ترتدي القمٌص الذي ٌحمل الرقم   -

 ِؤشؽاخ اٌرم٠ُِٛٚؼا١٠ؽ 

 ّؤشؽاخاٌ ّؼا١٠ؽاٌ

 اٌرفك١ؽ اٌك١ٍُ ٌٍٛظؼ١ح 19

  

 (30،34،36رؾل٣ل ا٧ػلاك اُيٝع٤خ ) -

ٗخ ٖٓ اُوه٤ٖٔ  - ّٞ  (43، 34)  4ٝ  3افز٤به ا٧ػلاك أٌُ

 (43ٖٓ ههْ آؽبكٙ ) ػْوارٚ أًجورؾل٣ل اُؼلك اُن١ ههْ  -

ٓغٔٞػبد  5رؾل٣ل اُؼلك٣ٖ اُِن٣ٖ ٣ٌٖٔ رٞى٣ؼٜٔب ئ٠ُ  -

 ( 25ٝ 30ٓزَب٣ٝخ ) 

 9 االقرؼّاي اٌك١ٍُ ٌألظٚاخ2

 

 ثٌو٣ٔخ 34ئهكبم اُو٤ٔٔ  -

 ثقبُل 43ئهكبم اُو٤ٔٔ  -

 ( 36أٝ  30افز٤به اُؼلك اُيٝع٢ ا٬ُٔئْ ُغٔبٍ ) -

 ئهكبم ه٤ٔٔ ثغٔبٍ ٝه٤ٔٔ ثقل٣غخ -

رؼ٤٤ٖ ه٤ٔٔ ٌَُ ٓزَبثن ٝكن اُْوٛ  - أكداَ اإلخاتح 29

ٝاؽل أًضو  أُؼط٠ )ػلّ افز٤به ه٤ٔٔ

 ٖٓ ّٓوح(

 ئػطبء ًَ ا٩ٌٓب٤ٗبد ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ: -

 فل٣غخ عٔبٍ

30 25 

36 25 

36 30 
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  أخرى من الموارد( )أنواعاقتراح أركان أخرى خاصة بالمادة .8
2 7

رة التعلم على ضوء األهداؾ ٌمدم الكتاب المدرسً مضامٌن التعلم وفك التدرج األكثر منطمٌة وتسهٌل سٌرو

التعلٌمٌة  تاالستراتٌجٌاالمسطرة، طبٌعة المادة، المعارؾ المبلٌة، المستوى النفسً الوراثً، واهتمامات التلمٌذ كذلن 

 التعلمٌة المسطرة فً المنهاج الرسمً.

النشاطات، ٌمارس  إنه ٌتضمن نشاطات متنوعة تتماشى والمنهاج الرسمً وتسمح بتطبٌمه المٌدانً. وعن طرٌك هذه

 التلمٌذ مختلؾ لدراته وٌلتزم بعمل ٌتطلب التساؤل، التمصً، التمرن، بناء المفاهٌم، واالتصال.

وبهذا، فإن وظائفه المرتبطة مباشرة بالتعلم باإلضافة إلى بناء المعرفة العلمٌة، تنمٌة المدرات والتحكم التدرٌجً 

 للتعلمللكفاءات تعطٌه مكانة تجعل منه أداة حمٌمٌة 

للمنهاج وال ٌحل محله، فهو وسٌلة من بٌن الوسائل البٌداؼوجٌة التً ٌرجع إلٌها  ٌبمى ترجمةؼٌر أن الكتاب المدرسً 

 فً المنهاج.  التعلمٌة الممترحةالمعلم والتلمٌذ كمصدر من بٌن المصادر لمختلؾ النشاطات 

1.7

ٌتمثل هدفه األول فً تسهٌل استعمال الكتاب المدرسً حٌث والكتاب المدرسً ٌعتبر دلٌل المعلم أداة عمل ترافك   

مضامٌن نشاطات تدرج التعلمات.....( فً إطار أسس وتوجٌهات المنهاج الرسمً وتترجم  )منتندرج موارده 

 تواصلٌة - اجتماعٌة-منهجٌة –األهداؾ فً صٌؽة كفاءات معرفٌة 

 النشاطات الممترحة على ضوء أهداؾ التعلم. لتسٌٌروضٌحات أساسٌة الكتاب المدرسً وٌعطً ت نواٌا ٌشرح -

ٌساعد المعلم فً معاٌنة واستعمال المسهبلت التمنٌة والتربوٌة المتوفرة فً الكتاب المدرسً بطرٌمة فعالة )صور  -

 العبلمات، الرموز...(  –اإلٌضاح 

 تعلمٌة مناسبة. /تعلٌمٌة تجٌااستراتٌٌوفر معلومات ضرورٌة تسهل على المعلم بناء وتجسٌد  -

 .الممترحة لكل حصة والنشاطات المدمجة لنواتج التعلم ةنشطٌعالج تموٌم التعلمات عن طرٌك شرح األ -
 

2.7

   ة، وتحدٌد الفروق فً المكتسبات تحدٌد المعارؾ الموجودة عند التلمٌذ فً بداٌة السنبلمعلم ل ٌسمحملء هذه البطالة

 الموجودة بٌن تبلمٌذ لسمه، وكذلن تمنحه إمكانٌة مراعاتها فً خطته التربوٌة.

 .فترة استعمالها فً السنة: فً األسبوعٌن األولٌٌن 

   الدلائك لكل تلمٌذ. عُ ض  المدة الضرورٌة الستعمالها: ب 

 ظات أثناء أنشطة األفواج الكبٌرة. وحتى تبمى الطرٌمة الطرٌمة الممترحة: ٌتحاور المعلم مع كل تلمٌذ بعض اللح

 مبلئمة للسٌر العادي للحصة، ٌكتفى المعلم بالحد األدنى من المعلومات المستهدفة من خبلل هذه البطالة.            

 انظر البطالة التشخٌصٌة فً الملحك (تكون ألرب ما ٌمكن من لؽة التلمٌذ.: لؽة الحوار). 

  

 
                 ........................................................ : .................................... : 

 

 .ِؼؽفح قٍكٍح اٌىٍّاخ اٌّؼثؽج ػٓ أػعاظ -1

  ( ثٖلخ ٕؾ٤ؾخ ٤ُٚ ًَ ر٤ِٔن ك٢ اُؼل٣َغَ أُؼِْ اُؼلك اُن١ َٕٝ ئ)َٛ رؼوف اُؼل؟ أه٢ٗ   .      

 اٌرؼـعاظ 9  -1 

 : ًْ هو٣ٖخ؟ ٣َٝأٍهو٣ٖبد  ٣5ٚغ أُؼِْ أٓبّ اُز٤ِٔن      

 . ٝا٧فطبء أٌُٔ٘خ، ٝا٩عبثخ ٣ٝٚغ ئّبهح ك٢ اُقبٗخ أُ٘بٍجخ٬ؽع أُؼِْ اُطو٣وخ أَُزؼِٔخ، ٣     

  ٍٞرِوبئ٤ب.  5ر٤ِٔن ٣و 

 ُ٣5وٍٞ ٞاؽلح رِٞ ا٧فوٟ ٠ٝ اُوو٣ٖبد اُر٤ِٔن ٤ْ٣و ئ   . 
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     .ر٤ِٔن ٤ْ٣و ئ٠ُ اُوو٣ٖبد ػ٠ِ اُزٞا٢ُ كٕٝ ٗز٤غخ 

             ر٤ِٔن ٤ْ٣و ئ٠ُ ٗلٌ اُوو٣ٖخ ػلح ٓواد ٝ/أٝ ٠َ٘٣ اُجؼ٘ ٜٓ٘ب 

          5اُؼل٣خ ٕؾ٤ؾخ ئ٠ُ. 

 .15ئما أٌٖٓ ٝ 9، ٣وزوػ ُٚ 5ٝئما ٗغؼ ك٢  4، ٣وزوػ ُٚ 5 ك٢ئما ُْ ٣٘غؼ اُز٤ِٔن          
                                        ٍٞ[ رِوبئ٤ب9]أٝ  4ر٤ِٔن ٣و 

   ِٔ( 9)أٝ  ٤4ن ٤ْ٣و ئ٠ُ اُوو٣ٖبد ٣ٝوٍٞ ر 

    ر٤ِٔن ٤ْ٣و ئ٠ُ اُوو٣ٖبد ػ٠ِ اُزٞا٢ُ كٕٝ ٗز٤غخ 

   ر٤ِٔن ٤ْ٣و ئ٠ُ ٗلٌ اُوو٣ٖخ ػلح ٓواد ٝ/أٝ ٠َ٘٣ اُجؼ٘ ٜٓ٘ب 

   ُ(9)أٝ  ٠4 اُؼل٣خ ٕؾ٤ؾخ ئ 

 : اٌّماؼٔح - 2   

 هو٣ٖبد ث٤ٚبء. 4هو٣ٖبد ؽٔواء، ٝٓغٔٞػخ ٖٓ  ٣5ٚغ أُؼِْ أٓبّ اُز٤ِٔن ٓغٔٞػخ ٖٓ               

 أ١ اُوو٣ٖبد أًضو اُؾٔواء أّ اُج٤ٚبء؟             

 ٣َغَ أُؼِْ افزجبه اُز٤ِٔن ٝاُطو٣وخ أَُزؼِٔخ ٖٓ ث٤ٖ اُطوائن ٓب ٢ِ٣:             
                           .........................   التلمٌذ ال ٌختار الحمراء بل 

                             .اختار التلمٌذ الحمراء 

                فمط بالمشاهدة 

               الزرلاء عنصر بعنصربإرفاق الحمراء و 

               بعد  المرٌصات 

 ؽٔواء. 7ىههبء ٝ 8ؽبُخ اُ٘غبػ، ٗؼ٤ل ثـ  ك٢              
           لم ٌختار الزرلاء بل التلمٌذ............................ 
           اختار التلمٌذ الزرلاء 

           بالمشاهدة فمط 

          ]باإلرفاق عنصر بعنصر ]الحمراء مع الزرلاء 

          بعدّ  المرٌصات 
 

 ٫         ٗؼْ               ٣زؾون أُؼِْ ئٕ ًبٕ اُز٤ِٔن ٣ؼوف ٍ٘ٚ  9  اٌكٓ -3    

 9 ٠كاؼ ١ّ٠ٓ - 4     

 ال              نعم        ٌسأل المعلم التلمٌذ " أرنً ٌدن الٌمنى "           
 

 ٌسأل المعلم  –على صورة صؽٌرة        

 

         ال                 نعم                  " أرنً الحٌوان الموجود على ٌسار ..."

  
 
 

 

 
 
 
 
 

ٌتحمك المعلم إن كان التلمٌذ ٌعرؾ اسم الٌوم من األسبوع والشىهر وكىذلن الفتىرة مىن الٌىوم ]صىباح، مسىاء[ فىً اللحظىة التىً ٌسىأل 5

 فٌها.

 

 

 

 ....................................:  اٌراؼ٠ص                ...........................................................:  االقُ ٚ اٌٍمة   

 

 إٌشـــــــــطاخ اٌىفاءاخ اٌّمصٛظج
 ظؼخح االوركاب

ِه-ؽ غ   ِه  

 ًزبث٤ب 20ئ٠ُ  ٣0ؼوف ٍَِِخ ا٧ػلاك ٖٓ 
 ئًٔبٍ ٍَِِخ ًزبث٤ب. -
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 ًزبثخ ا٧ػلاك ػٖ ٛو٣ن ا٬ٓ٩ء -

 (٣20ؼوف ػل ٓغٔٞػخ )أهَ ٖٓ 
 ػل ٝرو٤ٓي. -

كْٜ ػلك ٝئهكبم أُغٔٞػخ  -

 أُ٘بٍجخ ُٚ.

   

    ٓوبهٗخ ص٬صخ أػلاك، ٝر٤ٔي أًجوْٛ. ٓوبهٗخ أػلاك

 ئٗغبى ٓغب٤ٓغ كٕٝ اُِغٞء ئ٠ُ ا٤ُ٥خ
إٍُٞٞ ئ٠ُ ٗز٤غخ ٓؼطبح ثغٔغ 

 ص٬صخ أػلاك.
   

 ٓي  : ؿ٤و ٌٓزَت.  –ؽ  ٓؼ٠٘ اُزو٤ٓي   

 ٛ  :  ك٢ ٛو٣ن ا٫ًزَبة.         

 ٓي :  ٌٓزَت.         

 ذؼ١ٍك اٌّؼ9ٍُ   

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

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

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

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

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

 

 إِعاء ا9ٌٌٟٛ                                                                                                

 

 

3.7

  
 كلما أعطى التلمٌذ معنى لمفهوم رٌاضً، امتلكه أحسن وتحكم فٌه أكثر، لذا وجب بناء المفهوم فً اتجاهٌن:

المفهوم للتلمٌذ فً حل المشاكل التً من أجلها ٌعتبر هذا المفهوم أداة وجٌهة فعالة لحل  األول ٌكمن فً المدرة التً ٌعطٌها
 مشكبلت.

الثانً ٌكمن فً لدرة التلمٌذ علىى الىتحكم فىً هىذا المفهىوم، أي إدران خواصىه وتوظٌفهىا، واسىتعمال التعبٌىر الىذي ٌسىمح 
 بتفسٌر عبللات بٌن المفاهٌم األخرى أو بوضعها.

كأداة للتحكم فىً بعىض مظىاهر العىالم  -بصفة محدودة ولو-ذي ٌمتلن معارؾ عددٌة من لبل، ٌستعمل العدد والتلمٌذ ال 
الحمٌمً. فمن الطبٌعً إذن أالّ نبحث على بناء مفهوم العدد لبل تمكٌن التلمٌذ مىن اسىتعماله، ولكىن بىالعكس، إذ مىن خىبلل 

للعدد، والتً ال تكون نهائٌة بل فً تطىور دائىم، تُكمىل وٌعىاد استعمال األعداد لحل مشاكل ٌبنً التلمٌذ تصورات شخصٌة 
 النظر فٌها كلما توّسع فً مجال األعداد وتطورت لدراته الحسابٌة، مع اكتشافه ألنواع أخرى من األعداد.

 وٌعطً تلمٌذ السنة األولى للعدد معنى باستعماله:
بع أصلً( أو بتذكر مولع فً لائمىة مرتبىة )طىابع كتذكر، سواء تعلك األمر بتذكر كمٌة دون أن تكون حاضرة )طا -

 ترتٌبً(. 
أو ؼٌر منجزة(. ٌستعمل التلمٌذ فً هذه الحالة إجراءات )كإمكانٌة استباق ]تولع[ نتائج فً وضعٌات ؼٌر حاضرة  -

 خاصة جمع[.]عد أو حساب 

 ملها، من خبلل حل مشاكبلت، ومنها:ً ٌستعكما ٌعطً معنى لئلجراءات العددٌة وللتعٌٌنات )الشفهٌة أو الكتابٌة( لؤلعداد الت 

 ِشىالخ ِرؼٍمح تّدّٛػر9ٓ١      

 ممارنة مجموعتٌن )كمٌة األشٌاء(. -
 العناصر مع مجموعة أخرى. عدد تكوٌن مجموعة لها نفس -
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 أخرى.مجموعة حتى ٌكون لها بمدر ما فً مجموعة  إكمال -

 
ُةنا كةإ  أُقةزٔ.ٛةوػ( أَُةزؼِٔخ ٓةٖ ٛةوف  عٔةغ،٤ِبد )ُِزن٤ًو كإ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ أُْبًَ ٓوزوػ هجَ كهاٍخ اُؼٔ 

ٝكة٢ ٛةنا  ،أُطِٞثةخ ًٝةنا ُِٔغةبٍ اُؼةلك١ اُز٤ِٔن ٤ٍَزؼَٔ ئعةواءاد ٓز٘ٞػةخ رزـ٤ةو رجؼةب َُة٤بم ٝٙةؼ٤خ أُْةٌَ ُِٜٝٔٔةخ

 : اُِغٞء ئ٣٠ٌُٖٔ ُِز٤ِٔن ا٩ٛبه 

 ة طبٌعٌة، ...األعداد: اإلرفاق عنصر بعنصر، استعمال مجموعاستعمال إجراءات ال تستدعً  -
 .األعداد: اإلدران اإلجمالً ثم العدّ  إجراءات ٌستعمل فٌها -
 إجراءات مزدوجة: إرفاق رزم. -

 

 ٣ؾلك أٝ ٣ؼ٤ٖ ٓٞهغ ٢ّء ك٢ هبئٔخ ٓورجخ. :ِشىالخ ذؼ١ٍُ ؼذثح

 ِشىالخ اقرثاق ٔرائح9 

 بالتنمبلت على شرٌط عددي. ةمتعلم -
 مجموعتٌن.متعلمة بضم أشٌاء  -
 ستبدال. االالتجمٌع وب ةمتعلم -

٣َٝزط٤غ اُز٤ِٔن اٍةزؼٔبٍ: ئعةواءاد ػةلّ أٝ ئعةواءاد ؽَةبة، ٝاُٜةلف ٛةٞ عؼةَ اُز٤ِٔةن ٣٘زوةَ ٓةٖ ئعةواءاد اُؼةلّ ئُة٠  

ًةةبٕ رؾو٤ةةن ٛةةنا ا٫ٗزوةةبٍ ٣زطِةةت ٝهزةةب ٛةة٬٣ٞ ٣ٝقزِةةق ٓةةٖ ؽ٤ةةش ٝئٕ ئعةةواءاد اُؾَةةبة اٗط٬هةةب ٓةةٖ ٝٙةةؼ٤بد ٓقزةةبهح، 

 .رؾو٤وٚ ر٤ِٔن ٥فواُٖؼٞثخ ك٢ 
 

 

ًٔب ٍجن مًوٙ، كإ آز٬ى اُز٤ِٔن ٨ُػلاك، ٝفبٕخ ئعواءاد ؽَ ٬ٌْٓد رزـ٤و رجؼب ٤َُِبهبد ًٝنُي ُِٔغبٍ اُؼلك١  

 أَُزؼَٔ )ؽغْ ا٧ػلاك( ٤ٔٗٝي:

   دون وفً هذه الحالة فإن التلمٌذ ٌتعرؾ علٌها بصفة إجمالٌة  ،6أو  5أعداد إلى(

 أي ٌستحضر المجموعة ذهنٌا. (،اللجوء إلى العدّ 
  أو أكثر حسب التبلمٌذ( وفً هذه الحالة ٌتحكم التلمٌذ فً العدٌّة وفً العد  12: إلى(

 واحدا واحدا، وٌستطٌع التعرؾ على الكتابة الرلمٌة إجمالٌا.
 : ( وفً هذا المجال توجد أعداد الرزنامة، أو عدد تبلمٌذ المسم، 40)أو  30لى إ

وحتى وإن كانت هذه األعداد ال تتناسب مع الكمٌات التً تعود التلمٌذ على ممارستها، فإن العدٌة والعدّ واحدا واحدا ٌمكن 
على هذه  االنتظاماتوع فً مبلحظة بعض أن تكونا فعالتٌن وإن صعب تسٌٌرهما. وباإلضافة إلى هذا، ٌمكن للتلمٌذ الشر

 األعداد. 
  : فً هذا المجال تأخذ اإلجراءات المتعلمة بالعدّ أو بالكتابة المرتبطة بالنظام العشري

 معنى، وتكون فعالة.
 

 

ا٠ُٝ٧ ٖٓ اُزؼ٤ِْ ا٫ثزلائ٢، ٝٛٞ ٓؾَ ٓٔبهٍخ ٓ٘زظٔخ. ٝهل عود  ٣ؾزَ اُؾَبة اُن٢٘ٛ ٌٓبٗخ ٛبٓخ ثلء ٖٓ اَُ٘خ 

اُؾو٤وخ، ٣ٌٖٔ ٓٔبهٍخ اُؾَبة اُن٢٘ٛ  اُؼبكح ػ٠ِ رق٤ٖٔ ؽٖٔ اُؾَبة اُن٢٘ٛ ُزٔبه٣ٖ اُزنًو ٝؽلع اُغلاٍٝ. ٝك٢

، أٝ ػ٘ل اُؼل اص٘بٕ-ص٘بٕ ِٛت ٓٞا٢ُ ػلك أٝ ٍبثن ػلك ًٝنُي ػ٘ل ِٛت اُؼلّ ا ػ٘ل ٓجبّوح ػ٘ل ثلا٣خ اََُِِخ اُؼلك٣خ، كٔض٬:

 اُز٘بى٢ُ.

 ٣ٝٔبهً اُؾَبة اُن٢٘ٛ ُزؾو٤ن ٛلك٤ٖ ٓزٌب٤ِٖٓ: 

  ،اآللً.هذا ما نسمٌه الحساب  (:إلى العشرات األكبر، ... اإلكمالتذكر آلٌة )جدول الجمع، بعض األضعاؾ 
  فٌه.وهذا ما نسمٌه الحساب المتمعن  معمدا:استعمال نتائج معروفة لتسهٌل حساب ٌبدو 

 ٕ اُؾَبة ا٢ُ٥ ٣٘زظ ػٖ ؽَبة ٓزٔؼٖ ك٤ٚ.ئ

آ٤ُخ، ٣غوة اُز٤ِٔن اُؼلّ ػ٠ِ ا٧ٕبثغ أٝ اُؼلّ اُز٢ِ٤ٌٔ اٗط٬هب ٖٓ أهثؼخ )أ١ ٣وٍٞ  7= 4+  3ٓض٬: هجَ إٔ رٌٕٞ اُ٘ز٤غخ  

 رزطِتأفوٟ، ثب٩ٙبكخ ئ٠ُ ٛنا، كإ ا٤ُ٥خ اُز٢ رٜلف ئ٠ُ اُز٘ل٤ن ثَوػخ ٝاُز٢ رغؼَ اُز٤ِٔن َٓزؼلا ُٜٔبّ (. 7 ،6 ،5

ُزو٤ٍـ. ٝى٣بكح ػ٠ِ ٛنا اُطبثغ اُ٘لؼ٢ ُِؾَبة اُن٢٘ٛ كٜٞ ٣َٔؼ ثز٤ٔ٘خ ثؼ٘ أُٜبهاد ػ٘ل اُز٤ِٔن: ٝا ُِزضج٤ذ اُزله٣ت

بُزق٤َ، اُ٘ول، اُزنًو ... ُٜٝنا كاٗ٘ب ٗإًل ثاُؾبػ ػ٠ِ اُؾو٣خ ك٢ افز٤به اُطو٣وخ ُِجؾش ػٖ ٗز٤غخ م٤٘ٛب ػٞٗ اُز٬ٝح ً

 اُج٤َطخ ُ٘زبئظ.

ٝٛنا ٓب أَُزؼِٔخ.  ٚثَ عؼَ اُز٤ِٔن ٣ْوػ ٣ٝؾَِ ئعواءار ،ٓب ٣َزلػ٢ ػلّ كوٗ ٛو٣وخ ٝؽ٤لح ٩ٗغبى ؽَبة ٛنا 

٫ ٣ؼبهٗ اُؾَبة اُن٢٘ٛ اُؾَبة  ،بُ٘ٔ ػ٤ِٜبثلٍ ا٫ًزلبء ث ،٣َٔؼ ثاثواى فٞآ ا٧ػلاك ٝاُؼ٤ِٔبد أَُزؼِٔخ
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٘زظٔخ ٝػ٠ِ ٓقزِق ا٧ٌّبٍ: اٍزغٞاة ّل٢ٜ، أُؼبة ٖٙٔ أْٗطخ ٓ اَُ٘خ ٓؾَاَُ٘خ ا٠ُٝ٧ ٝٓجٌوا ك٢  ، كٜٞ ك٢اٌُزبث٢

 ،...أكٞاط، أْٗطخ رله٣ت

٣ٌٖٔ ٝ ِٔلهٍخ رغبِٜٛب.ُ ٫ ٣ٌٖٔٝ ُِز٤ِٔن ا٫عزٔبػ٢ٍٜٞ اُ ك٢ ٢ٛٝ ٓٞعٞكحرؼل ا٥ُخ اُؾبٍجخ أكاح ٓأُٞكخ ٍِٜخ أُ٘بٍ  

رغبَٛ ٍٝبئَ أفوٟ  ئ٠ُ ٝع٤ٜب ٫ٝ ٣إك١اٍزؼٔبُٜب اٍزؼٔبٍ ا٥ُخ اُؾبٍجخ ك٢ ئٛبه ا٧ْٗطخ أُله٤ٍخ ثْوٛ إٔ ٣ٌٕٞ 

 اُن٢٘ٛ. ٝفبٕخ اُؾَبةُِؾَبة 

  ٝاًزْبف اٗزظبٓبد.٢ ثلا٣خ اَُ٘خ ا٠ُٝ٧ ٣٘ؾٖو اٍزؼٔبُٜب ك٢ أُواهجخ ُجؼ٘ اُ٘زبئظ ك

4.7

 ٝاُيٖٓ ٤ٌِٖٛٓخ اُلٚبء  :هفؽو٤ِٖ ٖٓ أُؼباُزؼ٤ِْ ا٫ثزلائ٢  ٖٓطٞه ا٧ٍٝ ٣َزٜلف ٓغبٍ "اُلٚبء ٝاُٜ٘لٍخ" ك٢ اُ

 ٝاُٜ٘لٍخ ٖٓ عٜخ أفوٟ. ،عٜخ

 اٌفعاء ١٘ىٍح 

فضاء واحىد، وإنمىا بهٌكلىة تتشكل المعارؾ المتعلمة بالفضاء عند التلمٌذ تدرٌجٌا، حٌث ال ٌتعلك األمر بهٌكلة  
 عدة فضاءات منفصلة ووضع روابط بٌنها. 

  المسلن إلى المدرسة(.)مثل  رؤٌته وٌتعدى مجالالفضاء الذي ٌحٌط بالتلمٌذ 
  الساحة(. –الفضاء المرٌب الذي ٌمكن رؤٌته بنظرة عابرة )المسم 

 .)الفضاء األكثر لربا من التلمٌذ )الكراس، الورلة 
 :والنشاطات التً لها معنى بالنسبة للتلمٌذ أللعاببعض التحمٌك ذلن ٌستعمل المعلم

 ٌة المسماهات، مرصوفة، أرضتم: لعاب مصممة لتنمل التبلمٌذ على مختلؾ الفضاءاتأ،... 
  الشطرنج.ة لععلى ر قنمل بٌد إلىألعاب اجتماعٌة ٌلجأ فٌها 
 بمر( كاتpuzzles،) مختلىؾ األشىكال فىً المالىب مىن بناء تتطلب وضع كل لطعة من مجموعىة لطىع  وهً ألعاب

 المناسب لها.
   هىذه تحدٌىد فىً البداٌىة مىن المهىم ندسىة، تعلم معارؾ فىً الهٌشرع فً لكل تلمٌذ معارؾ متعلمة بالفضاء، لبل أن

 والتأكد من انسجامها عند كل تبلمٌذ المسم. ،المعارؾ

   إٌٙعقح تأذُ ِؼٕٝ اٌىٍّح 

ئٕ ا٫ٗزوبٍ ٖٓ ػبُْ ا٤ّ٧بء اُل٤ي٣بئ٤خ ئ٠ُ ػبُْ اُٜ٘لٍخ ْٜٓ علا، ٣ٝزطِت عٜلا فبٕةب كة٢ اُزغو٣ةل. ٝٓةٖ أعةَ  

٤و اُْ٘ةبٛبد اٗط٬هةب ٓةٖ أّة٤بء ٓؾٍَٞةخ ٓةٖ اُلٚةبء، ٝاُزة٢ ٝئٕ ًبٗةذ ٛنا، ٝػ٠ِ ا٧هَ ك٢ ٓوؽِخ أ٠ُٝ، ٣٘جـ٢ ر٤َ

ٓوًجةةخ، كٜةة٢ أهةةوة ئُةة٠ ٓةةلاهى اُز٤ٓ٬ةةن: ػِةةت ٓةةٖ ًةةَ ٗةةٞع، رؼ٤ِةةت ٓقزِةةق ... ٝثلٚةةَ رؼةةلك ا٧ْٗةةطخ ػِةة٠ أّةة٤بء 

 ٓؾٍَٞخ َٖٗ ثبُز٤ٓ٬ن ٤ّئب ك٤ْئب ئ٠ُ ٓغبٍ اُٜ٘لٍخ: ٌٓؼت، ث٬ٛ هبئْ، ًوح.

 ُلئخ ٖٓ اُؼِت أٌُؼجخ ٖٓ ٓوبٍبد أٝ أُٞإ أٝ ٝظبئق ٓقزِلخ. ٓضبٍ: أٌُؼت ٛٞ ٌَّ ْٓزوى 

٩ٝكهاط كهاٍخ ا٧ٌّبٍ ٣ٌٖٔ عؼَ اُز٤ٓ٬ن ٣٘غيٕٝ ثٖٔبد ٌُٔؼت أٝ ث٬ٛ هبئْ. ٝاٗط٬هب ٖٓ أْٗطخ اُز٤ٖ٘ق ٗغؼَ 

 اُز٤ِٔن ٣زؼوف ػ٠ِ أُوثغ، أَُزط٤َ، اُلائوح ٝأُضِش.

ٚ )ثٖٔبد ٌٓؼةت( ٓةٖ ٓوبٍةبد أٝ أُةٞإ ٓقزِلةخ. ٝؽزة٠ ٗغؼةَ اُز٤ٓ٬ةن ٓضبٍ: أُوثغ ٛٞ ٌَّ ْٓزوى ُلئخ ٖٓ ا٧ٝع 

هٜٝٗب، ٣غت عؼِْٜ ك٢ ٝٙؼ٤بد كؼَ ػ٠ِ أ٤ّبء، ًٔب ٣غت عؼِْٜ ك٢ ٝٙؼ٤بد ؽَ ْٓبًَ  ّٞ ٕٞ ٛنٙ أُؼبهف ٣ٝط ّٔ ٘٣

 فبٕخ ثٕٞق أٝ ئٗزبط ٓض٤َ أٝ ث٘بء أٝ رٔض٤َ ٌَّ.

ٓؼةبهف ػِة٠ َٓةزٟٞ اُزؼج٤ةو اُٜ٘لٍة٢ )أُةنًٞه كة٢ ٝرَٔؼ أُْبًَ أُزؼِوخ ثبُٕٞق ٝثاٗزبط ٓض٤ةَ ثزٌة٣ٖٞ 

 اُجوٗبٓظ( ٖٓ عٜخ، ٝػ٠ِ َٓزٟٞ ا٧ٌّبٍ )أُنًٞهح ك٢ اُجوٗبٓظ أ٣ٚب( ٖٓ عٜخ أفوٟ. 

ٖٝٓ اُٚوٝه١ إٔ رٌٕٞ ا٧ْٗطخ ٖٓ كؼَ اُز٤ٓ٬ن )٫ ٖٓ كؼةَ أُؼِةْ أٓةبْٜٓ( ٝٛةٞ ٓةب ٣َةٔؼ ُٜةْ ثز٤ٔ٘ةخ ٜٓةبهارْٜ    

ٕ ٝاُلهخ كة٢ اُؼٔةَ. ُٜٝةنا ٣غةت اَُةٜو ػِة٠ رـ٤٤ةو اَُة٘لاد أَُةزؼِٔخ )ٝهم ٓوٕةٞف، ا٤ُل٣ٝخ، ٝئكهاى أ٤ٔٛخ ا٩روب

 ٝهم أث٤٘( ثزٞك٤و أكٝاد ٍٝٝبئَ ػل٣لح ٝٓز٘ٞػخ.

 ذص١ٕف اٌّدكّاخ 

رغٔغ ك٢ اُوَْ أ٤ّبء ٓقزِلخ ماد أٌّبٍ ٓز٘ٞػخ: ػِت )ؽ٤ِت، عجٖ، كٝاء، ...( ًواد  )ًج٤وح، ٕـ٤وح ...(  :اٌرسع١ؽ

 د ... ًٔب رؾٚو ٓغَٔبد ٓز٘ٞػخ، ٖٓ٘ٞػخ ٖٓ اُقْت أٝ اُج٬ٍز٤ي أٝ ٖٓ اُٞهم أُوٟٞ. ىٛو ٗوك، ثطبه٣ب

 ٝإٔق ٝثٞ ٓٞهغ ٢ّء ك٢ اُلٚبء اُوو٣ترؼ٤٤ٖ  ٕٞق ر٘وَ أٝٓزؼِوخ ثب٫ٍزوب٤ٓخ ٝث ٣ؾَ ٬ٌْٓد: اٌىفاءج اٌطرا١ِح
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 ٤ٍِْ.ٝرؼج٤و ٓ٘بٍجخ ٖٓطِؾبد  ٍبٍزؼٔثبرٔض٤َ أٝ ٗوَ ٌَّ 

 

 ٤ّبء ٖٓ اُلٚبء ٝرؾ٤َِ ٓغَٔبد ٝئثواى فٖبئٖٜب.٬ٓؽظخ أ :اٌىفاءاخ

 ر٤ٖ٘ق ٓغَٔبد ٝكن فٖبئٖٜب  -  :األ٘عاف اٌرؼ١ّ١ٍح

 اُزؼوف ػ٠ِ أٌُؼت ٝاُج٬ٛ اُوبئْ ٝاٌُوح ٖٙٔ ٓغَٔبد أفوٟ  -                   

 ئٗزبط ٓضبٍ ٌُٔؼت، ُٝج٬ٛ هبئْ  -                     

 ٌٓؼت ٝث٬ٛ هبئْ ٕٝق  -                         

  9 ٔشاغ أٚي 

 ( أكٞاط5( أٝ فَٔخ )٣4وّٞ أُؼِْ ثز٤ٌَْ أهثؼخ ) : اٌؼًّ ظّٓ أفٛاج   

 : ٣ٞىع أُؼِْ ػ٠ِ ًَ كٞط ٓغٔٞػخ ٖٓ ا٤ّ٧بء )أٌّبٍ ٓقزِلخ ٝ ٓز٘ٞػخ(األظٚاخ     

 :     "ٕ٘لٞا ًَ ٛنٙ ا٤ّ٧بء" اٌرؼ١ٍّح    

 بثٜخ ٓغ ثؼٜٚب اُجؼ٘""رٞٙغ ا٤ّ٧بء أُزْ                   

 ٣ٖ٘ق اُز٤ٓ٬ن ا٤ّ٧بء ؽَت فٖبئٔ ُٜب، ٣ٌٖٔ إٔ رٖ٘ق ؽَت  اٌرال١ِػ 9    

 (…اٍزؼٔبُٜب )ؽ٤ِت، كٝاء 

 ،(…ٕـ٤و ٓوبٍٜب )ًج٤و 

  (…ٓؾزٞاٛب )ِٓٔٞء، كبهؽ 

  (…ٌِّٜب )ُٚ ٝعٞٙ، ُٚ هؤًٝ، ٣زلؽوط، ُٚ هبػلح 

 ئٔ(: عؼَ اُز٤ٓ٬ن ٣ْوؽٕٞ ٍجت ر٤ٖ٘لْٜ )اُقٖباٌسٛصٍح    

  اُقٖبئٔ:٣ٌٖٔ رَغ٤َ ثؼ٘                 

 .٣زلؽوط، ٫ ٣زلؽوط 

 .ًٝأٝعٚ، ُٚ هؤ ُٚ 

 ٚػلك ا٧ٝع 

  ًٝػلك اُوؤ…  

 هذا حسب ما تم منالشته مع التبلمٌذ.               

 ْثؼل أٍجٞع 9ٔشاغ ثا 

 ٗلٌ ا٧كٝاد خ9األظٚا

ّْ ٣وٍٞ ٣ٝؼوًض٤وح  ا٤ّ٧بء اُز٤ٓ٬نرؾذ رٖوف ا٧ٍزبم  ٣ٚغاٌرؼ١ٍّح9  ٗ ػ٤ِْٜ ٓغَْ ٣جوىٙ ك٢ ٣لٙ )ٓض٬ ٌٓؼت( ص

 ٣ٝوٍٞ ُي٬ٓئٚ "٫ؽظٞا ٓب ٣قزبهٙ ى٤ٌِْٓ".ٖٓ ث٤ٖ ٛنٙ ا٤ّ٧بء ٢ّء ٣ْجٚ ٛنا أُغَْ"  ػ٤ّٖ" ُز٤ِٔن 

 ًَ اُز٤ٓ٬ن ٣زبثؼٕٞ ا٧ٍزبم ٝى٤ِْٜٓ اُن١ ٝعٚ ُٚ اَُإاٍ ٢ٌُ ٣زؼوكٞا ػ٠ِ افز٤بهٙ. اٌرال١ِػ9

 ُز٤ٓ٬ن ٣ز٘بهْٕٞ ؽٍٞ أٝعٚ اُْجٚ ث٤ٜ٘ب.اا٧ٍزبم ٣غؼَ  إٌّالشح9

 …٣ؼ٤ل أُؼِْ اُزغوثخ ػلح ٓواد ثبفز٤به ٓغَْ ٓقزِق ك٢ ًَ ٓوح ٓغ ر٤ِٔن آفو             

 اُقٖبئٔ اُز٢ رنًو ػ٠ِ اَُجٞهح. أص٘بء أُ٘بهْخ رَغَ 9اٌسٛصٍح

  9ثؼل أٍجٞعٔشاغ ثاٌث  

 ز٤ي اُؼغ٤٘خ أٝ اُط٤ٖ: ٓغَٔبد ٓز٘ٞػخ ٖٓ٘ٞػخ ٖٓ اُقْت أٝ اُج٬ٍاألظٚاخ  

ٕ أُؼِْ ػلح أكٞاط ٖٓ اُز٤ٓ٬ن ٝ رٞىع ػ٠ِ ًَ كٞط ٓغَٔبد ٝ ػغ٤٘خ أٝ ٤ٖٛأفٛاج ذشى١ً   ّٞ ٌ٣ : 

رـ٤٤و ٌٓبٕ اُز٤ٓ٬ن  : ٣طِت أُؼِْ ٖٓ ًَ كٞط أفن ثٖٔخ ٓغَْ ٖٓ أُغَٔبد أُٞىػخ ػ٤ِْٜ صْ ٣طِتاٌرؼ١ٍّح  

 كن ُِجٖٔخ.ٝ ٣طِت ٖٓ ر٤ٓ٬ن كٞط آفو رؼ٤٤ٖ أُغَْ أُٞا

 رؼبك اُزغوثخ ػلح ٓواد      
  

  (…تسمى األشكال )مربع، مستطٌل، دائرة -

 ٌبُلحظ أن نفس المجسم ٌمكن أن تكون له بصمات مختلفة. -

 9 ٔشاغ ؼاتغ 

٤ٓ٬ن إٔ ٣ؼ٤٘ٞا ٓغَٔب ٓٞاكوب ٣طِت ٖٓ اُزٝ أُؼِْ رٔض٬٤د ُٔغَٔبد ٓقزِلخ ػ٠ِ اَُجٞهح : ٣وٍْاٌرؼ١ٍّح

 . رٔض٤َ ٌَُ
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  :اٌسٛصٍح  

 (  …ر٠َٔ ثؼ٘ أُغَٔبد )ٌٓؼت، اٍطٞاٗخ، ًوح، ٛوّ  -

 …ٝعٚ، هأً أُلوكاد:رَغَ ثؼ٘  -

                             .٬ُ٣ٚ٘ٓؽع أٗٚ ك٢ رٔض٤َ ٓغَْ ٫ ٣ظٜو ئ٫ عيء  -

 َ ثبُؼغ٤٘خ أٝ اُط٤ٖ.٤ٕ٘غ ٓض - :االقرثّاؼ 

 …هٍْ رٔض٬٤د ُٔغَٔبد ػ٠ِ اٌُواً    -     

 
 

 

 ٝإٔق ٝثٞ ٓٞهغ ٢ّء ك٢ اُلٚبء اُوو٣ترؼ٤٤ٖ  ٕٞق ر٘وَ أٝٓزؼِوخ ثب٫ٍزوب٤ٓخ ٝث ٣ؾَ ٬ٌْٓد: اٌىفاءج اٌطرا١ِح

 ٤ٍِْ.ٝرؼج٤و ٓ٘بٍجخ ٖٓطِؾبد  ٍبٍزؼٔثبرٔض٤َ أٝ ٗوَ ٌَّ 

 تعلٌم شًء باستعمال مرصوفة بسٌطة.  -   

 ول.لراءة وإكمال جد - 
 إكمال رسم على مرصوفة. - 
 رسم مماثل لشكل على مرصوفة حسب نموذج.  - 
 ممارنة مرصوفتٌن حسب معلومات علٌها.  - 
 لراءة تصمٌم.   - 

 ٔشاغ9 

   1اٌَُْ                                                             أٝهام ٓوٕٞكخ ٝأه٬ّ ِٓٞٗخ.  األظٚاخ9

  (                                             ٫1 ؽع ٝاهٍْ ٓٔبص٬ ُِ٘ٔٞمط )ٌَّ -   اٌرؼ١ٍّح9

 (2الحظ ولون المبلبس )شكل  -       
 ( 3الحظ وأكمل األشكال )شكل  -       

 : ٌمكن استثمار هذا فً جداول الجمع.

 

 3الشكل                   
 

 

                                                                      2 اٌَُْ                                                            

 

 

 

 

 

 

 اُلٚبء ٝاُٜ٘لٍخ  

  رؾل٣ل ٓٞهغ ٢ّء ٝرؼ٤ِٔٚ، ٝرج٤ِؾ ٓؼِٞٓبد رَٔؼ ثٕٞق ر٘و٬د. اٌىفاءاخ9

  اٌّٛاؼظ9

 .وصؾ تنمبلت 
  .التوجٌه والتنمل 
  .تمثٌل تنمل بواسطة أسهم 

  .التنمل على مرصوفة 
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 اُزؼ٤ِْ ػ٠ِ ٓوٕٞكخ ٝاٍزؼٔبٍ أُلوكاد: ػ٠ِ ٤ٔ٣ٖ، ػ٠ِ ٣َبه ...9 اٌّؼاؼف اٌكاتمح

 9ك٢ ٍبؽخ ٓلهٍخ )روث٤خ ثل٤ٗخ(. ٔشاغ أٚي 

 أٍطو. 10أػٔلح ٝ 10ٓوٕٞكخ ٓوٍٞٓخ ػ٠ِ ا٧هٗ رزٌٕٞ ٖٓ  األظٚاخ9

د ٓغ ػلك ٖٓ ٣ولي ر٤ِٔن ٖٓ فبٗخ ئ٠ُ فبٗخ ؽَت رؼ٤ِٔبد )أُؼِْ أٝ ر٤ِٔن آفو( ٝرٌوه اُؼ٤ِٔخ ػلح ٓوا اٌرؼ١ٍّح9

 اُز٤ٓ٬ن.

 أُوٖٞك ٛٞ اٍزؼٔبٍ اُزؼبث٤و: ئ٠ُ ا٤ٔ٤ُٖ، ئ٠ُ ا٤َُبه، ئ٠ُ اُٞهاء، ئ٠ُ ا٧ٓبّ. اٌسٛصٍح9

 9ْٔشاغ ثا  

 ( 4ٓوٕٞكخ ٓوٍّٞ ػ٤ِٜب "كأه" ٝ " هطؼخ عجٖ " ٝهطٜ )أٗظو اٌَُْ  األظٚاخ9

 زو٢ ثوٜ.ٍبػل اُلأه ػ٠ِ ئ٣غبك َِٓي ٍُِٕٞٞ ئ٠ُ هطؼخ اُغجٖ كٕٝ إٔ ٣ِ اٌرؼ١ٍّح9

 ٣وٓي ُِز٘وَ ٖٓ فبٗخ ئ٠ُ فبٗخ ثأٍْٜ: ئ٠ُ ا٤َُبه،                 ئ٠ُ ا٤ٔ٤ُٖ،                          

 

  ئ٠ُ ا٧ٍلَ ٝئ٠ُ ا٧ػ٠ِ             

 

     9ٔشاغ ثاٌث  

إٍُٞٞ )اٌَُْ  ٓوٕٞكخ ث٤َطخ ٓوٍّٞ ػ٤ِٜب ٤ٍبهح ٝ " رٔض٤َ َٓبه" ا٤َُبهح ٖٓ ٗوطخ ا٫ٗط٬م ئ٠ُ ٗوطخ 9األظٚاخ

5.) 

 فبٗبد ئ٠ُ ا٤َُبه ...(ٓضِٚ ثبٍزؼٔبٍ أٍْٜ. 3ٕٝق أَُبه )فبٗخ ئ٠ُ ا٤ٔ٤ُٖ، فبٗز٤ٖ ئ٠ُ ا٧ػ٠ِ،  اٌرؼ١ٍّح9

 عؼَ اُز٤ٓ٬ن ٣َزؼِٕٔٞ اُزؼج٤و اَُبثن ػ٘ل ٓ٘بهْخ أػٔبُْٜ. اٌسٛصٍح9

 اُزطج٤ن)اُزٞظ٤ق( ك٢ أْٗطخ ْٓبثٜخ. االقرثّاؼ9

 

 

 

 

 

 

 

 4اٌشىً          3اٌشىً                                              

 

 
 

 .اقرؼّاي اٌّكطؽج 

 ٝرضج٤زٜب صْاٍزؼٔبٍ أَُطوح ُِوٍْ ٤ٌُ ٬ٍٜ ػ٠ِ اُز٤ِٔن، ئم ٣زطِت ٜٓبهاد ؽو٤ًخ كه٤وخ ٜٓ٘ب َٓي أَُطوح  ئٕ

 ٝٙغ اُوِْ...ُنا كإ اٍزؼٔبُٜب ٣زطِت رؼِٔب ٓ٘زظٔب.

 .ٝؽبُزٚا٧فطبء ك٢ اُوٍْ ٗبرغخ ػٖ ٝٙغ َٝٓي أَُطوح ٝٝٙغ اُوِْ ئٕ أؿِت 

 هٍْ فطٞٛ ثؾ٤ش ٣َٖ ًَ فٜ ث٤ٖ  ٗوطز٤ٖ. -: أِثٍح ٌٕشاغاخ

 هٍْ فطٞٛ ؽَت ٗٔٞمط. -                    

 اقرؼّاي اٌّعٚؼ. 

 ٣وزٖو اٍزؼٔبٍ أُلٝه ك٢ ٛنا أَُزٟٞ ػ٠ِ اُوٍْ كوٜ. 

 ٔلٝه ُوٍْ أٌّبٍ ٛ٘ل٤ٍخ ٝٓ٘ٚ اًزْبف كٝهٙ ًأكاح ُ٘وَ أَُبكبد.  أُْٜ ٛٞ رؼِْ اٍزؼٔبٍ اُ      

 :  ـر٘ظْ ْٗبٛبد رَٔؼ ُِز٤ِٔن ث  
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أعياء ٖٓ كائوح، هٍْ كٝائو ثقطٞٛ ٓزوبٛؼخ، هٍْ أٌّبٍ  )هٍْاُزؾٌْ ك٢ اُؾوًخ ػ٘ل اٍزؼٔبٍ أُلٝه -      

 ُِزي٤٣ٖ...(

 هأً، كائوح، هًٞ، ٓوًي... رؼِْ أُٖطِؾبد اُقبٕخ: ٓلٝه، ئثوح، مهاع، -       

 قرما١ِحاال. 

رَٔؼ  أُوٖٞك ٛ٘ب ٛٞ اٍزؼٔبٍ ػلح ٍٝبئَ ٩صجبد اٍزوب٤ٓخ أ٤ّبء: ثبُ٘ظو أٝ ؽجَ أٝ ف٤ٜ ْٓلٝك أٝ أَُطوح...

 اُْ٘بٛبد أُزؼِوخ ثٜنا أُٞٙٞع ثٔوبهثخ ٓلّٜٞ أَُزو٤ْ.

     اٌّسٛؼٞ. اٌرٕاظؽ 

٘بظو ٧ٌَّ صْ اُجؾش ػٖ ٓؾٞه ر٘بظو ٌَّ ثبٍزؼٔبٍ أُوٖٞك ك٢ اُجلا٣خ ٛٞ ٬ٓؽظخ ٝعٞك ٓؾٞه ر

 اُط٢ أٝ اُٞهم اُْلبف أٝ ػل ٓوثؼبد أُوٕٞكخ.

ُٔؾٞه اُز٘بظو ػ٘ل اُز٤ٓ٬ن ٣وزوػ، ك٢ ؽب٫د ث٤َطخ علا، ئرٔبّ ٌَّ ثبُز٘بظو  اُن٤٘ٛخٝ ُزؼي٣ي اُٖٞهح 

   ٝٛنٙ اٌُلبءح ؿ٤و ِٓيٓخ ك٢ ٛنا أَُزٟٞ ٣ٌٕٝٞ ا٩رٔبّ روو٣ج٤ب.

  ٚاألشىاي اٌّكر٠ٛح.كّاخ اٌّد 

ٝإُٞق  ٝا٬ُٔؽظخ ٝاُز٤ٖ٘ق( ك٢ ْٗبٛبد أُٔبهٍخ ا٤ُل٣ٝخ )أ٤ّبء٣ؼَٔ اُز٤ٓ٬ن ػ٠ِ ٓغَٔبد   

، ث٬ٛخ، )ٌٓؼتأُغَٔبد  ٝر٤َٔخ ثؼ٘، ػغ٤ٖ...( )٤ٖٕٛٝ٘غ ٓض٤َ ُٔغَْ ثبٍزؼٔبٍ ٓٞاك ٓقزِلخ 

 ًوح، اٍطٞاٗخ...( ٝرٔض٤َ ثؼٜٚب ثوٍْ ث٤َٜ.

اُوثبػ٤بد ٖٓ ؽ٤ش ٕٝلٜب  هم ُِؼَٔ ػ٠ِ ا٧ٌّبٍ أَُز٣ٞخ، ٠ُٞ٣ٝ اٛزٔبّ أًضو ئ٠ُرَزؼَٔ هطغ ٖٓ اُٞ

رؼزجو اُْ٘بٛبد أُزؼِوخ  ا٬ٙ٧ع، ػلك اُوؤًٝ...(. )ػلكٝر٤َٔخ اُجؼ٘ ٜٓ٘ب ٬ٓٝؽظخ ثؼ٘ فٞإٜب 

ف ثؼل أُوثؼبد أٝ ٞث٘وَ هٍّٞ ٓقزِلخ ٍ٘لا ْٜٓ ٬ُٔؽظخ ثؼ٘ اُقٞآ، ٣ٌٕٞ اُ٘وَ ػ٠ِ ٝهم ٓوٕ

 ٠ ٝهم أث٤٘ ثبٍزؼٔبٍ ٝهم اُ٘وَ أٝ هبُت.ػِ

 (.ٓوثٌخئػبكح روًت ٓوثٌخ ث٤َطخ ) -ٓضبٍ:  

 ٗوَ هٍْ ؽَت ٗٔٞمط ٓب. -        

 ئرٔبّ هٍْ أٝ أكبه٣ي.-        

 ٣زوى اُٞهذ اٌُبك٢ ُْ٘بٛ اُز٤ٓ٬ن ؽز٠ ٣ٌٕٞ ُٜنٙ ا٧ػٔبٍ كبئلح. -: ِالزظح

5.7

 اٌؿِٓ ١٘ىٍح  

صْ ػ٠ِ أَُزٟٞ اُزٔض٢ِ٤، ٝػِة٠ أُؼِةْ إٔ ٣ؼٔةَ ػِة٠  ،٤ٌِٛخ اُيٖٓ أ٫ٝ ػ٠ِ َٓزٟٞ ا٩كهاى اُؾ٢َ ٟغورُ  

  ٙ: أَُز٤٣ٖٞ ؽز٠ ٣غؼَ ر٤ٓ٬ن

  األحداثٌحسون بالمدة وتعالب أحداثا وٌدركون. 
  فً الزمن باستعمال رزنامات مختلفة.  ااثدحأٌمثلون 

، ٙةوٝه٣خ ثٚجٜ ٛنٙ ا٤ٌُِٜخ ك٢ اُوَْ، ٝرلف٬د أُؼِْ اُز٢ رَٔؼ ٝاُيٖٓٚبء ثز٘ظ٤ْ اُل رزؼِن ٝٙؼ٤بد ئٕ ٓؼبُغخ

كؾَةت، ثةَ ٓةٖ ٓ٘ظةٞه روث٤ةخ ٜٓ٘غ٤ةخ ُِزل٤ٌةو أ٣ٚةب. ًٝةَ ْٗةبٛ ٣زٖةق ثبُلؼب٤ُةخ، أٝ كٌةوح ٤ٌُ ٖٓ ٓ٘ظٞه ه٣ب٢ٙ 

ٝٓةٖ ٣وةوأ، أٝ  رزٖق ثبُٞٙٞػ ٝاُوبث٤ِخ ُِزج٤ِؾ، ٣٘جـة٢ إٔ ر٘ةلهط كة٢ ئٛةبه ٣َةزقلّ ػ٬هةبد ى٤٘ٓةخ ٝأفةوٟ كٚةبئ٤خ.

٣ٌزت، أٝ ٣ٖق رؼبهت أؽلاس، أٝ ٣ؾَِ ٝٙؼ٤خ )ػلك٣خ ًبٗذ أّ ؿ٤و ػلك٣خ( ٣وعغ ئُة٠ ٓؼةبُْ رَةزٞعت رٖةٞها ع٤ةلا 

 ُِلٚبء ٝاُيٖٓ.

 األغٛاي  ِماؼتح 

ك٢ اَُ٘خ ا٠ُٝ٧ ٖٓ اُزؼ٤ِْ ا٫ثزلائ٢ ٜٗزْ ثبُطٍٞ ًٔوةلاه أًضةو ٓ٘ةٚ ًو٤ةبً ُٜةنا أُوةلاه، ُةنُي ٣غةت إٔ ٣ظٜةو  

لاه ٣َٔؼ ثٔوبهٗةخ، ٝثزٖة٤٘ق ا٧ّة٤بء ٝرور٤جٜةب. ٣َٝزؾَةٖ اٍةزؼٔبٍ ا٩عةواءاد اُزو٤ِل٣ةخ: فة٤ٜ، اُقطةٞح، اُطٍٞ ًٔو

اُْجو ... ٓغ اُزأ٤ًل ػ٠ِ ٓلّٜٞ ٓوارت أُوبك٣و. ًٔب رَٔؼ ٛنٙ أُوبهٗبد ثزٞظ٤ق ػجبهاد ٓضَ: أًجو ٖٓ، إٔـو ٖٓ، 

بً ثبُؾبعةخ ئُة٠ ه٤ةبً ٛةٍٞ ثٞؽةلاد ؿ٤ةو إةط٬ؽ٤خ، ...  ٝك٢ ٓوؽِخ رب٤ُخ، ٗؼَٔ ػ٠ِ إٔ ٣ٖةَ اُز٤ِٔةن ئُة٠ ا٩ؽَة

 ٜٝٗلف ٖٓ ٝهاء مُي ئ٠ُ عؼَ اُز٤ِٔن ٣لْٜ إٔ ه٤بً ٍٛٞ ٓزؼِن ثبُٞؽلح أُقزبهح.                           
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 اُلٚبء ٝاُٜ٘لٍخ  ا١ٌّعا9ْ

  :ٓٞهةغ ّة٢ء كة٢ اُلٚةبء اُوو٣ةترؼ٤ة٤ٖ  ٕٞةق ر٘وةَ أٝٓزؼِوةخ ثب٫ٍةزوب٤ٓخ ٝث ٣ؾةَ ْٓة٬ٌد 

 سلٌم.ٝرؼج٤و ٓ٘بٍجخ ٖٓطِؾبد  ٍبٍزؼٔثبرٔض٤َ أٝ ٗوَ ٌَّ  ٝإٔق ٝثٞ

  اٌّٛاؼظ9

  .إدران أن لشٌئٌن نفس الطول، ثم التحمك من ذلن 
  .ممارنة أشٌاء متشابهة من حٌث أطوالها 
 اعد األشٌاء. إدران ضرورة استعمال إجراءات من مختلؾ األنواع فً الممارنة، حسب تمارب أو تب 
 )... إدخال التعابٌر المناسبة لممارنة األطوال )أطول من، ألصر من، من نفس الطول 

 ؽٖزبٕ. فرؽج ذٕف١ػ إٌشاغ9 

 األٔشطح اٌكاتمح اٌرٟ ٠ّىٓ االػرّاظ ػ١ٍٙا9

 )ممارنة الكمٌات )أكثر من، ألل من، مثل 

 ن، أصؽر من، نفس المامة(ممارنة األشٌاء )أو األطفال( من حٌث الطول أو المامة )أكبر م 

  .استمامة األشٌاء أو النمط 

 شؽٚغ اٌرٕف١ػ9

  ( وفروق أطوالها صؽٌرة.10األشٌاء التً نرٌد المٌام بممارنة أطوالها ٌجب أن ٌكون عددها كافٌا )أكثر من 

 لها من مكان إلىى األشٌاء المراد ممارنتها بالطرٌمة ؼٌر المباشرة، ٌنبؽً أن تختار من بٌن األشٌاء التً ال ٌمكن نم
 آخر. 

  حتى ٌتمكن كل تلمٌذ من المشاركة فىً مختلىؾ السىٌرورات الممكنىة للممارنىة، نىنظم ورشىات عمىل ضىمن أفىواج
 بالتناوب.

  9ٌٝٚاٌسصح األ 

 ٣ٚغ أُؼِْ ك٢ ؽٞىح اُز٤ٓ٬ن َٓبٛو ؿ٤و ٓلهعخ، ف٤ٜ أٝ ؽجَ، أّوٛخ ٖٓ اُٞهم. صْ ٣ٞىػْٜ ػ٠ِ أكٞاط.  

  9ٌٝٚاٌّؽزٍح األ 

ْ أُؼِْ ا٧كٞاط ئ٠ُ كئز٤ٖ، ٣ولّ اُزؼ٤ِٔخ ٣ٝٞىع أكٝاد اُْ٘بٛ ا٧ٍٝ ػ٠ِ أكٞاط اُلئخ ا٠ُٝ٧، صْ ٣ولّ اُزؼ٤ِٔخ ٣وَ

 ٣ٝٞىع أكٝاد اُْ٘بٛ اُضب٢ٗ ػ٠ِ أكٞاط اُلئخ اُضب٤ٗخ.

  أٚي9 ٔشاغ 
   

 (.خشٌبات أو ألبلم من أطوال مختلفة )تكون بعض منها متماربة فً الطول 10أكثر من  -
 خٌط أو حبل، مساطر ؼٌر مدرجة، أشرطة من األوراق أو من المماش. -

ئ٣غبك اُق٤ْجخ )أٝ اُوِْ( ا٧ٍٛٞ، صْ ا٧هٖو، صْ ٣زْ ا٫رلبم ٣٩غبك ٤ٍِٝخ ُزور٤ت ًَ اُق٤ْجبد )أٝ ا٧ه٬ّ(  اٌرؼ١ٍّح9

 ؽَت اُطٍٞ، صْ اُو٤بّ ثبُزور٤ت.

 ْٔ9شاغ ثا 

  األظٚاخ9

النافىذة، أو حىرؾ الطاولىة، أو خىط مرسىوم علىى السىبورة(. وخىط مرسىوم شًء موجود داخىل المسىم )حىرؾ  -
 خارج المسم )على أرض الساحة مثبل( طوله ٌمارب طول الشًء المختار داخل المسم. 

 .خٌط أو حبل، مساطر ؼٌر مدرجة، أشرطة من األوراق أو من المماش -

 بهط اُوَْ.هبهٕ ث٤ٖ ؽبكخ اُ٘بكنح )أٝ اُطبُٝخ( ٝاُقٜ أُوٍّٞ ف اٌرؼ١ٍّح9

  اٌّؽزٍح اٌثا١ٔح 

٣ولّ اُزؼ٤ِٔخ ٣ٝٞىع أكٝاد اُْ٘بٛ ا٧ٍٝ ػ٠ِ أكٞاط اُلئخ اُضب٤ٗخ ٣ٝولّ اُزؼ٤ِٔخ ٣ٝٞىع أكٝاد اُْ٘بٛ اُضب٢ٗ ػ٠ِ أكةٞاط 
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 اُلئخ ا٠ُٝ٧.

ح ر٘بهِ ظوٝف أُوبهٗخ، ٣ٌٖٝٔ أُْٜ ك٢ ئثواى كٌوح ٓوبهٗخ ٢ُٞٛ ٤ّئ٤ٖ ثٞٙؼٜٔب ع٘جب ُغ٘ت، أٝ ٙوٝه اٌسٛصٍح9

 اٍزؼٔبٍ ٤ٍٜٝ )ٝؽلح ؿ٤و ٓؼزٔلح( ك٢ ؽبُخ ٓب ئما ًبٕ ا٤ُْئبٕ ٓزجبػل٣ٖ، ٫ٝ ٣ٌٖٔ روو٣جٜٔب ٖٓ ثؼٜٚٔب. 

  9االقرثّاؼ إػاظج اٌسصح اٌثا١ٔح 

  .ممارنة أطوال لطع مستمٌمة أطوالها متماربة، ومرسومة بصفة عشوائٌة على السبورة 

 ...تلوٌن لطع مستمٌمة لها نفس الطول بنفس اللون 

 اٌساقثح فٟ اٌرؼ١ٍُ االترعائٟ  .8

 ًِعض

 .اثزلائ٢ ثاكهاط اُؾبٍجخ ٝاٍزؼٔبُٜب اثزلاء ٖٓ اَُ٘خ ا٠ُٝ٧ اُو٣ب٤ٙبد ثوآظ ر٢ٕٞ   

 َزؼَٔ؟  ٓب ٢ٛ اُْ٘بٛبد اُز٢ ٣ٌٖٔ ر٘ظ٤ٜٔب؟... ٌُٖ أ٣خ ؽبٍجخ؟  ٤ًق ٣زْ ٛنا ا٩كهاط؟ ٓز٠ رُ  

 ثخ ػٜ٘ب.بعٓؾبُٝخ ُ٪ٓضَ ٛنٙ اُزَبؤ٫د ْٓوٝػخ ٝك٤ٔب ٢ِ٣ 

 َزؼَٔ اُؾبٍجخ، ك٢ اُزؼ٤ِْ ا٫ثزلائ٢:رُ   

 ٤ٍِٞخ ُِؾَبة. ً -         

 .كاح ُِزؼًِْأ -         

 أكاح ُزٖل٣ن اُؾَبةً -         

 أكاح رض٤و اُوؿجخ ك٢ كْٜ رْـ٤ِٜب ٝرٞظ٤لٜب.ً -         

 َ٘ل ٫ٍزٌْبف ظٞاٛو ػلك٣خ.ً -         

 ٖٔله ٬ٌْٓد ٝرٔبه٣ٖ.ً -      

      - .... 

 ؟و١ف ٔطراؼ٘ا 

 ا٥ُخ أُوٖٞكح ك٢ اُزؼ٤ِْ ا٫ثزلائ٢ ٢ٛ اُؾبٍجخ اُج٤َطخ ٤ٌُٝ "اُؾبٍجخ اُؼ٤ِٔخ" اُز٢ رَزؼَٔ ثؼل اُزؼ٤ِْ ا٫ثزلائ٢.  

ٖٝٓ ا٧ؽَٖ إٔ رٌٕٞ ٗلٌ  ( ٫ رَزؼَٔ ك٢ اَُ٘ٞاد اُض٬س ا٠ُٝ٧.M+ ،-M ،RMٓغ ا٩ّبهح ئ٠ُ إٔ أَُِبد )

ن اُوَْ. ٝك٢ ٛنا اُٖلك ٣ٌٖٔ رغ٤ٜي اُوَْ ثؼلك ٖٓ اُؾبٍجبد ؽ٤ش رٌٕٞ ٌَُ ر٤ِٔن آُخ أٝ ػ٠ِ ا٥ُخ ػ٘ل ًَ ر٤ٓ٬

 ا٧هَ آُخ ٌَُ ر٤ِٔن٣ٖ.

 ِرٝ ٔعؼخٙا؟ 

 :ػ٘لٓباَُ٘خ ا٠ُٝ٧ ٖٓ اُزؼ٤ِْ ا٫ثزلائ٢  اثزلاء ٣ٖٓزْ ئكهاط ا٥ُخ اُؾبٍجخ   

( ٓغ اُزو٤ٓي أُٞعٞك ػ٠ِ َُٔبد 4+5=9ٓضَ رظٜو ئّبهح ػ٤ِٔخ )+( ٧ٍٝ ٓوح ؽز٠ ٗج٤ٖ رٞاكن اٌُزبثخ )  -

 )أىهاه( ا٥ُخ.

أٝ  ]=[ "  10]=[ " أٝ ئٙبكخ ػْوح   " ]+[  1ٗو٣ل كهاٍخ ظبٛوح ػلك٣خ ٓضَ ٬ٓؽظخ ٓززب٤ُخ أػلاك " ]+[  -

 "...7=3+4ٝ 7=4+٬ٓ3ؽظخ ثؼ٘ اُقٞآ " 

ز٤ِٔن ٣َزؼِٜٔب اٍزؼٔب٫ ٓ٘بٍجب ٝثٖلخ ػو٤ٗ٬خ ٖجؼ اُؾبٍجخ أكاح ٖٓ ث٤ٖ ا٧كٝاد أُله٤ٍخ ُِثؼل اَُ٘خ اُضب٤ٗخ رُ  -

 اُز٢ ٣ٌٕٞ اٍزؼٔبُٜب ٓٚوا ثبُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ِٔخ. ك٢ اُؾب٫دٝػ٠ِ أُؼِْ إٔ ٣ٔ٘غ اٍزؼٔبُٜب 

 

  9اقرىشافٙا ٚفُٙ ذشغ١ٍٙا ٚذٛظ١فٙا 

)أٗظو  .ٝظبئق ثؼ٘ َُٔبرٜب ٝاُزؼوف ػ٠ِ ثزْـ٤َ ٝرٞه٤لٜبر٘ظْ ْٗبٛبد ك٢ اَُ٘خ ا٠ُٝ٧ ؽ٤ش ٣َٔؼ ُِز٤ِٔن  

 ( 1اُْ٘بٛ

 :1ْٗبٛ

 ٬ٓؽظبد  ٝرؼب٤ُن   أهٟ ػ٠ِ اُْبّخ أٙـٜ ػ٠ِ أَُِخ

« on »    0 « on »  ٣ْـَ ا٥ُخ 

[5] 5  

 ٫ ٣زـ٤و ٓب ٣ظٜو ػ٠ِ اُْبّخ.  5 ]+[

 .٣5قزل٠ اُؼلك ٝ ٣3ظٜو اُؼلك  3 [3]
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 ا٥ُخ رؾَت. 8 ]=[

CE/C 0 CE/C   .٣ٔؾ٠ ٓب ٛٞ ٌٓزٞة ػ٠ِ اُْبّخ 

 

 ِالزظح9          

 .]=[ رظٜو اُ٘ز٤غخ ثؼل اُٚـٜ ػ٠ِ 

  0ػ٘ل ثلا٣خ رْـ٤َ اُؾبٍجخ ٣ظٜو . 

 ك٢ اَُ٘خ اُضب٤ٗخ ٣ٌزْق ٝظبئق أفوٟ ٦ُُخ.   19ٔشاغ

 

 ٬ٓؽظبد ٝرؼب٤ُن  أهٟ ػ٠ِ اُْبّخ أٙـٜ ػ٠ِ أَُِخ

« on »    0 « on » . ٣ْـَ ا٥ُخ 

[5] 5  

 .اُوهْ اُضب٢ٗ ٣ظٜو ػ٠ِ ا٤ٔ٤ُٖ 54 [4]

 ٫ ٣زـ٤و ٓب ٣ظٜو ػ٠ِ اُْبّخ. 54 ]+[

 .٣1قل٠ ٣ٝظٜو ٌٓبٗٚ اُؼلك  54اُؼلك 1 [1] 

 اُوهْ اُضب٢ٗ ٣ظٜو ػ٠ِ ا٤ٔ٤ُٖ 10 [0]

ثؼل اُٚـٜ ػ٠ِ ]+[ ُِٔوح اُضب٤ٗخ ا٥ُخ رؾَت ٝرظٜو  64 ]+[

 اُ٘ز٤غخ ػ٠ِ اُْبّخ.

[1] 1  

[0] 10  

 ا٥ُخ رؾَت 74 ]=[

CE/C 0 CE/C   ٞٛ 0ٌٓزٞة ػ٠ِ اُْبّخ  ٣ٝظٜو ٣ٔؾ٠ ٓب. 

 

 ثؼل اُٚـٜ ػ٠ِ ]+[ ُِٔوح اُضب٤ٗخ ا٥ُخ رؾَت. -  ِالزظح9

ِٗلذ ا٫ٗزجبٙ ئ٠ُ إٔ رور٤ت ؽغي آؽبك ٝػْواد ػلك ك٢ اُؾبٍجخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓلها ٧فطبء ك٢  -

 .54ك٢ ًزبثخ اُؼلك  5صْ  4اٌُزبثخ. ٓضَ اُٚـٜ ػ٠ِ 

 

 اٌساقثح ٚق١ٍح ٌٍسكاب 

ُنا ٣غت رؾل٣ل ظوٝف  ا٤ُٔبك٣ٖ.ع٤ٔغ  ّبئؼب ك٢ ٝاٍزؼٔبُٜب إٔجؼأ٫ٝ ٤ٍِٝخ ٩عواء ؽَبثبد،  اُؾبٍجخ ٢ٛ  

 (.  1+57اٍزؼٔبُٜب ؽز٠ ٣ٌٕٞ ٓل٤لا. ثؾ٤ش ٫ َٗزؼِٜٔب ٩عواء أ١ ؽَبة )ٓضَ 

 ُنا ٢ٕٞٗ ثزله٣ت اُز٤ٓ٬ن ػ٠ِ افز٤به ا٤ٍُِٞخ أُ٘بٍجخ ُِؾَبة. 

 ٢ِ٣:  ٝك٢ ٛنا اُٖلك ٣٘ٔ اُجوٗبٓظ ػ٠ِ ٓب   

ُٖٔ ك٢ اُولهح ػ٠ِ افز٤به ا٤ٍُِٞخ ا٧ٗغغ ُِؾَبة ٖٓ ث٤ٖ اٍُٞبئَ أُقزِلخ  - ّٕ أُٜبهح ك٢ اُؾَبة ا٤ُّٞ رٌ "ئ
 " ٝ ا٥ُخ اُؾبٍجخ ٓب٤ٛخ ئ٫ ٤ٍِٝخ ٖٓ ث٤ٖ ٛنٙ اٍُٞبئَ.ٝأُزٞكوح صْ رٞظ٤لٜب ثٖلخ ٤ٍِٔخ.

َّ ٌِْٓخ ُِؾٍٖٞ ػ٠ِ ٗزبئظ اُؾَبة ثَُٜٞخ - ٍٝوػخ ؽ٤ش ٣ٌٕٞ رو٤ًي اُز٤ِٔن  "رَزؼَٔ اُؾبٍجخ ف٬ٍ ؽ
." َّ  ٖٓ٘جب أًضو ػ٠ِ فطخ اُؾ

 

  ثزٞػ٤خ اُز٤ٓ٬ن ثب٫ٍزؼٔبٍ اُٞع٤ٚ ٝأُ٘بٍت ُِؾبٍجخ. أَُزٟٞ،ؽَت  اهزواػ ٓضَ ٛنا اُْ٘بٛ ٣َٔؼ، 29ٔشاغ

 

 اُ٘ز٤غخ ٓبما رَزؼَٔ؟ ُؾَبة

 اُؾَبة اُن٢٘ٛ اُؾبٍجخ

8+2    

15+1    

1-9    

7+7+7+7+7+7    

30-50    

98+2    
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200+200+200    

200+30+5    

126+253    

27×38    

153+20    

 .اٌساقثح أظاج ذث١ؽ اٌؽغثح فٟ فُٙ ذشغ١ٍٙا ٚذٛظ١فٙا 

ك٢ اَُ٘ز٤ٖ ا٠ُٝ٧ ٝاُضب٤ٗخ ٫ رظٜو اُوؿجخ ُلٟ اُز٤ِٔن ك٢ كْٜ "اُؾبٍجخ" ٌُٖٝ ثؼل اَُ٘خ اُضب٤ٗخ ٣جوى كُٚٞٚ               

 كْٜ ٖٓبكه ٛنٙ ا٥ُخ ٝٝظبئلٜب. ُٔؼوكخ ٝ

  رْـ٤ِٜب 

 " َُٔبد "اُؼ٤ِٔبد 

 َُٔبد اُناًوح 

 "ًأ٣ُٞٝخ اُؼ٤ِٔبد َُٝٔبد "ا٧هٞا 

  6+5×2أٝ  5×2+6ٓض٬   ُؾَبة                  

 (.5أٗظو اُْ٘بٛ ٫ ٗغل ٗلٌ اُ٘ز٤غخ ئما ٙـط٘ب ػ٠ِ أَُِبد ث٘لٌ رور٤ت اٌُزبثبد )                         

    39اغٔش

 ِالزظاخ ٚذؼا١ٌك أؼٜ ػٍٝ اٌشاشح أظغػ ػٍٝ اٌٍّكح

  10 0صْ  1

M+ 10 M+   ك٢ اُناًوح ٩10كفبٍ اُؼلك 

CE/C 0  

RM 10 RM ٣وعغ ٓب ك٢ اُناًوح 

7 7  

M+ 7 + M  ك٢ اُناًوح ٩10كفبٍ اُؼلك 

CE/C 0 CE/C 

RM 17 M+   ٝٛنا ٣جو٠ ك٢ اُناًوح ؽز٠  10ئ٠ُ  ٤ٚ٣7ق

 اُن١ ٣وعغ ٓب ك٢ اُناًوح ٠ِRM اُٚـٜ ػ

5 5   

M+ 5 M+   ٣ٝؾلظٚ ك٢ اُناًوح. 17ئ٠ُ  ٤ٚ٣5ق 

CE/C 0  

RM 22 RM  17ئ٠ُ  ٣5وعغ ٓب ٛٞ ك٢ اُناًوح ٣ؼ٢٘ ئٙبكخ. 

 ِالزظح9

  رَٔؼ ٓضَ ٛنٙ اُزغوثخ ث٬ٔؽظخ إٔ أَُِخ[M+ ] ر٤ٚق اُؼلك اُن١ ٣ظٜو ػ٠ِ اُْبّخ ئ٠ُ اُؼلك أُٞعٞك ك٢

 رطوػ اُؼلك اُن١ ٣ظٜو ػ٠ِ اُْبّخ ٖٓ اُؼلك أُٞعٞك ك٢ اُناًوح.[  M-]ًٔب ٣ٌٖٔ اًزْبف إٔ أَُِخ اُناًوح 

  [ أَُِخMC [ أٝ أَُِخ ]CM .رٔؾ٢ ٓب ك٢ اُناًوح ] 

 .ا٥ُخ اُؾبٍجخ : ثؼل ٜٗب٣خ ًَ ْٗبٛ ٣غت ٓؾٞ ٓب ك٢ ماًوحذٕث١ٗ

 

ٝ  55رزؾَٖ ػ٠ِ   5صْ ×صْ  7صْ + صْ  4ََِ اُزب٢ُ : ئما أعو٣ذ اُؼ٤ِٔبد ٝكن اُزَ(  4+ 7×5ُؾَبة )  49 ٔشاغ

. ٛ٘ب رظٜو ٙوٝهح 7ٝ 4اُن١ ٛٞ ٓغٔٞع  11أَُِخ + ٣ظٜو ػ٠ِ اُْبّخ  ٛنا فطأ ٧ٗٚ ثؼل اُٚـٜ ػ٠ِ

 اٍزؼٔبٍ َُٔبد اُناًوح.

 ٣ٌٕٞ ٛنا اُْ٘بٛ كوٕخ ُزج٤٤ٖ إٔ ُِٚوة ا٣ُٞٝ٧خ ػ٠ِ اُغٔغ . 

  

 رؼ٤ِن أٝ ٬ٓؽظخ  أهٟ ػ٠ِ اُْبّخ أٙـٜ ػ٠ِ أَُِخ

4 4  

M+ 4 M+   ه٢ اُناًوح ٩4كفبٍ اُؼلك 

CE/C 0  

6 6  

× 6  
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4 4  

= 24  

M+ 24  

CE/C 0  

RM 28 M+   35ٝ 4رغٔغ 

 

 .39ك٘غل  4صْ ٤ٚٗق  35ٗغل  5×7: ٣ٌٖٔ إٔ ٗؾَت ِالزظح

 ٍو٣غ ٨ُػلاك ٝٓ٘ٚ ٬ٓؽظخ ى٣بكح ػ٠ِ اُؾَبة، رَٔؼ ا٥ُخ ثبٍزؼواٗ قٕع القرىشاف ظٛا٘ؽ ػعظ٠ح9  اٌساقثح

 .ٝظٞاٛو ػلك٣خٗزظبٓبد ػ٠ِ ا٧ػلاك ا

 ِررا١ٌاخ أػعاظ: 

 ، ]=[.٬ٓ1ؽظخ أُززب٤ُخ اُؼلك٣خ ثبُٚـٜ ػ٠ِ أَُِبد: ]+[،  -

( ثبُٚـٜ ػلح ٓواد ػ٠ِ أَُِخ ]=[ ًٔب ٛٞ ٓج٤ٖ ك٤ٔب  100، 100أٝ  10، 10أٝ 5، 5) أٝ  2، 2اُؼل  -

:٢ِ٣ 

o  ،]+[2... ، ]=[ ، ]=[ ، 

o ٝ[ ، ...5ػ٠ِ ]+[،  أ=[ ، ]=[ ، 

o  ،]+[ 10أٝ ػ٠ِ... ، ]=[ ، ]=[ ، 

o  ،]+[ 100أٝ ػ٠ِ... ، ]=[ ، ]=[ ، 

 

 ٓٚبػق    1508: ٣٩غبك ٓٚبػلبد ػلك أٝ ُِزؾون ٖٓ إٔ ػلكا ٛٞ ٓٚبػق ُؼلك آفو: ٓض٬ َٛ ِعاػفاخ ػعظ

 ؟ 4ُِؼلك 

o  4ٓض٬( ٝثبُٚـٜ ػ٠ِ أَُِبد ]+[،  1400ٝٛنا اٗط٬هب ٖٓ ػلك ٓب ) 4، 4ئٓب ٗغل ٓززب٤ُخ ا٧ػلاك ،]=[ ،

 .1508أٝ عٞاه  1508]=[،  ]=[،... ؽز٠  

o  4]×[، 300صْ  4]×[ ، 400ثؾَبثبد ٓززب٤ُخ ٓضَ:  1508ٝئٓب ٓؾبُٝخ إٍُٞٞ ئ٠ُ... 

 

 ٓب ٛٞ ػلك اُوطغ أُؾَٖ ػ٤ِٜب؟  أٝ ًْ  ٓواد،ٖٗل٤ٖ ػلح  ٝههخ ًواً ئ٠ُ: ػ٘لٓب ٌٗوه هٔ األػعاظ اٌىث١ؽج

، ]×[، ٣2َٔؼ اُٚـٜ ػ٠ِ أَُِبد  هطؼخ؟  10000ُِؾٍٖٞ ػ٠ِ أًضو ٖٓ    ٛنٙ اُٞههخ٣غت هٔ ٓوح 

 ثبُزؾون ٖٓ كو٤ٙبد اُز٤ٓ٬ن.]×[...[، 2، ]]×[[، 2]

    

  ٫ٝ رؼ٤نرج٤ٖ ٛنٙ ا٧ٓضِخ ثإٔ اُؾبٍجخ ٤َُذ ٤ٍِٝخ ُِؾَبة كؾَت ثَ ٢ٛ ًنُي ٤ٍِٝخ ٫ٍزٌْبكبد ػ٠ِ ا٧ػلاك 

 بُؼٌٌ رْٜ٘ اُزل٤ٌو...رل٤ٌو اُز٤ٓ٬ن ثَ ث

 ٓاٌساقثح ِصعؼ ِشىالخ ٚذّاؼ٠. 

 أ٣ٚب.٫ رَٔؼ اُؾبٍجخ ثؾَ ٬ٌْٓد كوٜ ثَ رَٔؼ ًنُي ثطوؽٜب 

  أٓضِخ ٧ْٗطخٗوزوػ ك٤ٔب ٢ِ٣ ك٢ اَُ٘ٞاد اُض٬س ا٠ُٝ٧: 

 ًزبثخ ػلك صْ ًزبثخ ػلك آفو كٕٝ ٓؾٞ ٛنا ثبٍزؼٔبٍ اهَ ػلك ٌٖٓٔ ٖٓ أَُِبد. (1

o  26ْبّخ صْ كٕٝ ٓؾٞ ٛنا اُؼلك ئظٜبه اُؼلك ػ٠ِ اُ 25ئظٜبه اُؼلك... 

o  20ػ٠ِ اُْبّخ صْ كٕٝ ٓؾٞ ٛنا اُؼلك ئظٜبه اُؼلك  10ئظٜبه اُؼلك... 

o  35ػ٠ِ اُْبّخ صْ كٕٝ ٓؾٞ ٛنا اُؼلك ئظٜبه اُؼلك  25ئظٜبه اُؼلك... 

o  50ػ٠ِ اُْبّخ صْ كٕٝ ٓؾٞ ٛنا اُؼلك ئظٜبه اُؼلك  10ئظٜبه اُؼلك... 

o  ٠40 اُْبّخ صْ كٕٝ ٓؾٞ ٛنا اُؼلك ئظٜبه اُؼلك ػِ 36ئظٜبه اُؼلك... 

o  20ػ٠ِ اُْبّخ صْ كٕٝ ٓؾٞ ٛنا اُؼلك ئظٜبه اُؼلك  25ئظٜبه اُؼلك... 

o  47ػ٠ِ اُْبّخ صْ كٕٝ ٓؾٞ ٛنا اُؼلك ئظٜبه اُؼلك  50ئظٜبه اُؼلك... 

o  50ػ٠ِ اُْبّخ صْ كٕٝ ٓؾٞ ٛنا اُؼلك ئظٜبه اُؼلك  80ئظٜبه اُؼلك... 

o  99ػ٠ِ اُْبّخ صْ كٕٝ ٓؾٞ ٛنا اُؼلك ئظٜبه اُؼلك  100ئظٜبه اُؼلك... 

o  276ػ٠ِ اُْبّخ صْ كٕٝ ٓؾٞ ٛنا اُؼلك ئظٜبه اُؼلك  246ئظٜبه اُؼلك... 
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 ئظٜبه ػلك كٕٝ اُٚـٜ ػ٠ِ ا٧ههبّ أٌُٞٗخ ُٚ. (2

 4ٝ 2كٕٝ اٍزؼٔبٍ أَُِز٤ٖ  24ٓض٬: ئظٜبه اُؼلك  

 علٍٝ اُغٔغ (3

4) ........ 

 (أًجوثأػلاك ا٧ْٗطخ اَُبثوخ ٝ ٧ْٗطخ )ى٣بكح ػ٠ِ أٓضِخ: ثؼل اَُ٘خ اُضبُضخ 

 

 ( اؽَت ثبٍزؼٔبٍ اُؾبٍجخ:  1

 46× ٫73 ٣ٌٖٔ ُِؾبٍجخ ئظٜبه اُ٘ز٤غخ ػ٠ِ اُْبّخ ، ُٝنا ٗؾَت  اُغلاء :  46000000×73اُغلاء  

 3358000000صْ ٌٗزت  3358ك٤ظٜو اُؼلك 

 ُ٣949ٌزت  275949ت أ٫ٝ ٬ٓؽظخ إٔ اُؼلك ُٝنا ٣غ  275949×23 ي ٫ ٣ٌٖٔ ًزبثخ ًَ أههبّ اُغلاءًن 

صْ  6325اُن١ ٣َب١ٝ  275×  23ٝاُغلاء  21827ك٘غل   949×23صْ ٗؾَت ثبُؾبٍجخ اُغلاء   275000+

 ثب٤ُل ) كٕٝ ا٥ُخ(. 6328000ٝ  21827ٗغٔغ 

٤ًق َٖٗ ئ٠ُ  ٓض٬،  330[ كوٜ، ٗظٜو اُؼلك 2ٝ ]×[ ػ٢ِ اُْبّخ ٝ ثبٍزؼٔبٍ أَُِبد ]+[ ٝ] 18( ٗظٜو اُؼلك 2

 مُي؟

 اٌىكٛؼ ٚاألػعاظ اٌؼشؽ٠ح. 20

  

  أول نوع من األعداد خطرت ببال اإلنسان هً األعداد الطبٌعٌة للعد )عد أشٌاء: أؼنام، أطفال...( إن لؤلعداد
 الطبٌعٌة أثر فً التارٌخ البعٌد.

)فً الذاكرة( بالكمٌات  "التعداد" و عن  اناتج نظام تمثٌل وتعٌٌن الكمٌات )ٌعنً 

 هذه الفكرة.

  شٌئا فشٌئا أظهر أن األعداد الطبٌعٌة ؼٌر كافٌة لكل حاجٌات اإلنسان فاكتشفت األعداد الكسرٌة واستعملت للتعبٌر عن
لها. ٌوجد أثر "للكسور" ) األعداد عدد طبٌعً لتمثٌ دبعض الكمٌات الحمٌمٌة )من الوالع مثل أطوال، مساحات...( وال ٌوج

 الكسرٌة(:

 
 

 فً الكتابات المصرٌة المدٌمة: مثبل  -
 

 
      

3

1
 

6

1
 

5

1
 

10

1
 

21

1
 

100

1
 

101

1
 

 

 وعند الصٌنٌٌن -

 وعند العرب: فً كتابات الخوارزمً المتعلمة بالحساب دراسة للكسور والعمالٌات علٌها.  -

( هو أول من عرض "نظرٌة الكسور العشرٌة" وبٌن أن العملٌات علٌها 1429الرٌاضً الكاشً )توفً عام  -
 تنجز مثل العملٌات على األعداد الطبٌعٌة.

 ،19ولم ٌتطور استعمالها إال فً المرن  أما األعداد العشرٌة )الكتابة بالفاصلة( فهً حدٌثة االكتشاؾ 
بالكسور ومنها الكسور العشرٌة مع الترمٌز الخاص بها  ي. ولهذا، لتدرج التعلّم، ٌمترح المربٌن البدءدالمٌبل

 )خط الكسر( ثم فً مرحلة ثانٌة الكتابة بالفاصلة للكسور العشرٌة.

  

 ألن األعداد الطبٌعٌة ال تسمح بالتعبٌر البسٌط عن لٌاس ممدار مهما كانت الوحدة.. 1.2 

ا باألكثر لر ممدار بأٌة وحدة 
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)العشري، المئوي...(. مما نرؼب فٌه

           

u

A
B

                         
 ال ٌوجد عدد صحٌح للتعبٌر عن طول لطر مستطٌل فً بعض الحاالت مثبل:        

 

لٌاس لطر مربع ضلعه  cm4 وهً الممة المضبوطة لطول المطر،  24هو

 ٌمكن مماربة هذا المٌاس بأعداد عشرٌة:

   5,7  >24  >5,6   ،5,66  >24  >5,65 ، 

    5,657  >24  >5,656  ...  

 (. مثبل:b =xaداد الصحٌحة ؼٌر كافٌة لحل كل المعادالت من النوع )األع 2. 2   

38المعادلة   -      x   ال تمبل حبل صحٌحا والعدد الناطك
8

3
 هو حل.  

 .... 6666667,2،  6667,2،    7,2تسمح األعداد العشرٌة بمماربة هذا الحل:       

65حل المعادلة   -        x   و العدد
5

6
وٌمكن كتابته  

10

12
 2,1أو   

  

جد مختلؾ أخطاء التبلمٌذ ٌة صعوبات لدى التبلمٌذ وتتسبب هذه الصعوبات فً أخطاء وتٌشكل تعلم األعداد العشر
 .تفسٌرا

األعداد العشرٌة تختلؾ عن بنٌة األعداد الطبٌعٌة والعمل على األعداد العشرٌة ٌختلؾ عن العمل على بنٌة  تختلؾ  
لطبٌعٌة ولكنها تؤدي إلى نتائج خاطئة بالنسبة فهنان لواعد تعطً نتائج صحٌحة بالنسبة لؤلعداد ا .األعداد الطبٌعٌة

 لؤلعداد العشرٌة. مثبل بالنسبة للحصر والممارنة: 

موالً  nلكل عدد طبٌعً  - 1n  ًلكل عدد طبٌعn  ؼٌر معدوم سابك 1n 

 عدم إمكانٌة حصر عدد طبٌعً بٌن عددٌن متتالٌٌن. -

 ألن عدد أرلمه أكبر. 126أكبر من  1268العدد  -

 -بالنسبة للتبلمٌذ، تبمى هذه المواعد صحٌحة مع األعداد العشرٌة وهذا ٌشكل عائك ٌتسبب فً أخطاء مثل:  
"268,16,12  " 

  "                  7,2و  8,2 "ال ٌوجد عدد محصور بٌن -    

   اختٌار تمدٌم األعداد العشرٌة ومعنى الفاصلة 

 إدخال األعداد العشرٌة بوحدات المٌاس

سنتمتر...( ٌعنً االنطبلق من معرفة  67متر و 15سنتمتر،  48متر  5إدخال األعداد العشرٌة بوحدات المٌاس ) 
 التبلمٌذ لكتابات لٌاسات مثبل:

... وٌطلب تعٌٌن هذه المٌاسات  cmm322  ،gkg5265أي بوحدات مختلفة( مثل التراح كتابات مركبة )   -

 ... m32,2  ،kg526,5والطرٌمة هً إدراج الفاصلة مثل   m ،kg،lبالوحدات 

ٌعنً التحوٌل   l ،kg  ،mوطلب الكتابات بالوحدات  cl165   ،g25650   ،cm562التراح كتابات مثل    -

 . l65,1  ،kg650,25  ،m62,5: ةوالكتابة بالفاصل

هذا االختٌار بالوعً بعدم كفاٌة األعداد الطبٌعٌة حتى ٌتم البحث عن أعداد جدٌدة حٌث فً الحالة األولى  حال ٌسم 
الفاصلة بٌن أرلام  ٌتم إلصاق عددٌن طبٌعٌٌن بواسطة الفاصلة للحصول على عدد جدٌد وفً الحالة الثانٌة نضع

 العدد الطبٌعً للحصول على عدد جدٌد. ٌعنً العبلمة الوحٌدة لؤلعداد العشرٌة هً إدراج الفاصلة.
وهكذا تبمى بنٌة العدد العشري ؼائبة وتبمى بنٌة األعداد الطبٌعٌة هً المنظومة الرجعٌة ) المرجعٌة( فً تعامل 

 التبلمٌذ مع األعداد العشرٌة.
ختٌار فً جعل التبلمٌذ ٌعالجون جزئً العدد العشري كعددٌن منفصلٌن وتنتج عن هذا العائك ٌتسبب هذا اال 

 أخطاء مثل:  
          86,22,534,2  و 113,6 = 86,227,4  و 100,16425,4 X 
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 .اختٌار البرنامج والكتب السابمة

لمدرسً السابك تمدم المعارؾ النظرٌة، معارؾ الرٌاضً الخبٌر جاهزة وال ٌكتشفها التبلمٌذ بأنفسهم. فً الكتاب ا 

 هذا االختٌار هو كذلن ال ٌسمح بالوعً بعدم كفاٌة األعداد الطبٌعٌة حتى ٌتم البحث عن أعداد جدٌدة.

   

67,925,842,1وضعٌات محدودة مثل:على العمل فً المسم إن التصار      64,56232,28أو   حٌث تبمى

967825142الماعدة الخاصة باألعداد الطبٌعٌة صحٌحة )مثل    566422832أو   ال ٌسمح باكتساب )
113,686,227,4المعرفة الخاصة باألعداد العشرٌة وٌبمى التبلمٌذ ٌعملون بها، مثل      أو

 100,16425,4 X .ٌعتبر المختصون فً التعلٌمٌة أن هذه األخطاء ناتجة عن الوضعٌات التً لام علٌها التعلّم . 

 

o  إبراز ضرورة استعمال أعداد جدٌدة انطبللا من وضعٌات متنوعة من الوالع )المحسوس( وفً وضعٌات تمسٌم
 مساحات( دون استعمال وحدات المٌاس. متساوي ألطول )تجزئة لطع مستمٌمة أو 

 الطبٌعٌة ٌمكن ممارنة كسرٌن وترتٌب كسور. دوتكون هذه األعداد بٌن األعداد الطبٌعٌة متتالٌة، وكاألعدا 
o  تنظم أنشطة تصل بالتبلمٌذ إلى إدران عدم كفاٌة األعداد الطبٌعٌة لحل بعض المشكبلت والتفكٌر فً أعداد

 ٌن متتالٌٌنجدٌدة تمع بٌن عددٌن طبٌعٌ

o .استعمال كسور أو مجامٌع أعداد طبٌعٌة وكسور لتشفٌر )ترمٌز( نتٌجة لٌاس أطوال 

o .تظهر الكتابة بالفاصلة كاصطبلح لكتابة الكسر العشري 
o  من كتابة كسرٌة للكسور العشرٌة إلى كتابة بالفاصلة والعكس.المرور 

o 1طة على مستمٌم مدرج بانتظام ة أو لتعٌٌن نماستعمال األعداد العشرٌة للتعبٌر عن لٌس طول لطعة مستمٌم ،
1 

 
 لٌس الممصود وضع آلٌات وخوارزمٌات بل الوصول إلى مفهوم العدد العشري انطبللا من الكسور العشرٌة.

o .االنطبلق من أنشطة عملٌة ٌكون الحك لكل تلمٌذ المشاركة فٌها 

o وحدة لٌاس   حاختٌار طرٌمة المٌاس بالتراu  ٌر اصطبلحٌة مثبل:وحدة  ؼ  

        U 

o تجزئة هذه الوحدة و منه فً  ًالهدؾ هو أن نجعل التبلمٌذ ٌدركون أن األعداد الطبٌعٌة ؼٌر كافٌة والتفكٌر ف
 أعداد أخرى.

o  الهدؾ من دراسة الكسور هو إدخال األعداد العشرٌة، ولٌست دراسة الكسور لذتها. ٌخصص الولت الكافً لهذه
 47,5إعطاء داللة لؤلعداد المكتوبة بالفاصلة وفهم لٌمة كل رلم فً كتابتها مثبل: فً العدد الدراسة حتى نضمن 

هو  4الرلم 
10

4
" كحاصل لسمة  10على  4أجزاء. نتجنب المراءة " 10ٌعنً أربع أجزاء من وحدة لسمت إلى  

أجزاء عشرٌة" هذه المراءة هً التً تساعد  4"  أو " 10من  4ءة ) خاصة بالتعلٌم المتوسط( ونفضل " المرا
 .4على إعطاء معنى للرلم 

 أٔشطح اٌىكٛؼ ٚاألػعاظ اٌؼشؽ٠ح 

 : 2والنشاط 1ٌنتظر من النشاط
 للتعبٌر عن كل األطوال.   ةالوصول بالتبلمٌذ إلى إدران أن األعداد الطبٌعٌة ؼٌر كافٌ -

  …وحدات ، وحدتٌن ونصؾ وحدة 4 أللوحدات ،  3 ثر منأك ضرورة استعمال تعابٌر أخرى مثل: -

 توجد أطوال ) أعداد( محصورة بٌن عددٌن طبٌعٌٌن متتالٌٌن. -

2

 .مثبل cm17و cm16من الورق المموى ٌكون طوله ما بٌن  ج: ٌوزع على فوج شرٌط ؼٌر مدر

نافذة  طول وعرضمحفظة،  طول وعرض ،ولةاطط لمٌاس طول وعرض استعمال الشرٌ

 وباب... 

 ال ٌمكن استعمال المسطرة المدرجة.و: للمٌاس استعملوا الشرٌط فمط، 2
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  4/  4فً أفواج   

 دلٌمة(. 15أو  10ترن لهم الولت الكافً ) ٌ: 

 ر عن لٌاساته شفوٌا ثم كتابٌا على السبورة.ٌعبللتوج كل فل تعطى الفرصة : 

 لد تكون األجوبة مثل:

مرات الشرٌط وجزء من  7 -
 الشرٌط

 مرات الشرٌط وشوٌة.5 -

 مرات تمرٌبا. 5 -

 . 6أكثر من  -

 . 8وألل من  7أكثر من  -

 . 8و  7بٌن  -

 مرات ونصؾ 6 -

ابٌا عن نتائجهم بالحصر مثبل:ٌطلب من كل مجموعة التعبٌر كت: 1

 ... تشجع كل النتائج. "15> عرض الطاولة > 14 "وحدة أو 14وحدة وأكثر من  15عرض الطاولة ألل من  

1

 ٌوزع على فوج: 

 دة )وحدة لٌاس(.. ونسمٌه وحcm9,2و   cm6,2من الورق ٌكون طوله بٌن  جشرٌط ؼٌر مدر -     
   

 u            وحدة الطول 

 من أطوال مختلفة. ةورلة مرسوم علٌها لطع مستمٌم -

 : ال تستعمل المسطرة المدرجة للمٌاس.

 تختار بعض األطوال بحٌث تكون محصورة بٌن عددٌن طبٌعٌٌن مثبل:          
8 cm ; 10cm, 12cm, 14cm, 17,5 cm     

 . استعمال الرمزٌن < و >  فً التعبٌر الكتابً عن المٌاسات. uكل لطعة باستعمال الوحدة : لٌس 

دلٌمة( 15أو  10ترن الولت الكافً للعمل ) 

 ترن كل فوج ٌعرض نتائجه وٌكتبها على السبورة.

54لد تكون األجوبة مثل:    AB  2( < 1<  طول المطعة )  3  أو 

2

 إدخال الكسور  -
2

1
, 

4

1
ثم   

8

1
 )نشاط تابع( 

 كتابة كسرٌة ، ترتٌب كسور ،عدة كتابات لنفس الكسر. -

 ةوورلة مرسوم علٌها لطع مستمٌم cm10من الورق ٌكون طوله   جتبلمٌذ( شرٌط ؼٌر مدر 4لكل فوج )

   cm 5  ،cm   7,5   ،cm 10    ،cm  12,5   ،    cm   15  ،    17,5 cmتكون أطوالها : 

 u            وحدة الطول 

 عرفها لتبلمٌذ حتى نصل لهدؾ النشاط.ال تظهر هذه األطوال على الورلة وال ٌ  2

المسطرة.  للٌس كل لطعة باستعمال الشرٌط. ال تستعم

 .  4ثم على  2المهم هو الوصول إلى التفكٌر فً طً الشرٌط على 1

دلٌمة 20إلى   15من 

 مٌذ ٌعبرون عن نتائجهم.ترن التبل  

حٌث ٌمدم المعلم المعرفة الجدٌدة:

متطابمٌن نعندما نطوي الشرٌط على اثنٌن نحصل على جزأٌ

2

2

1

2

1
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"   ونرمز له: uطول كل جزء ٌمثل "نصؾ الوحدة    
2

1
ونسمٌه ونمرأه    

أجزاء متطابمة. 4عندما نطوي الشرٌط على اثنٌن ثم على اثنٌن نحصل على 

 

" ونرمز له: uطول كل جزء ٌمثل "ربع الوحدة        
4

1
ونسمً الكتابة  و نمرا  

4

1
 

2

1

4

1
+

4

1
       ،1

2

1

2

1
                                   1


4

1

4

1

4

1

4

1

4

3

2

5
 مثبلككتابات لنفس العدد

للعدد  
4

1

4

1

4

1
 كتابات أخرى مثل

4

1
3 أو

4

3
ثبلثة مرات ربع.والتً تمرا ثبلثة أرباع أو

فً
4

3

 أجزاء  4ٌعنً أننا لسمنا الوحدة إلى  4 
 أجزاء.       3ٌعنً أننا أخذنا  3         

الكسرللوصول إلى 2
8

1

 استعمال الشرٌط السابك لرسم لطع مستمٌمة أطولها معطاة مثبل:-  

                3+
2

1
  ،1 +

2

1
   ،5  x

2

1
 ،   ،

2

5
 ... 

  المساحات والكسور : 3

 عبر بكسر عن المساحات المظللة.2 

1

 لون الجزء الذي ٌناسب العدد

 

2

2

1

2

1

4

1

4

1

4

1

4

1
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4 5
6 0

4 5
6 0

4 5
6 0

4 5
6 0

4 5
6 0

8

1

8

1


8

5

4

1

8

3

4

3

لون الجزء الذي ٌناسب العدد 2

1 2 01 2 01 2 01 2 0

6

2

6

4

3

1

3

2

 لتدرٌج المستمٌم الكسور استعمال  4

 جشرٌط من الورق مدرتبلمٌذ( 4لكل فوج )

 

          u            وحدة الطول 

    

  ورلة مرسوم علٌها مستمٌم مثل: 
    

 تساوي طول الشرٌط.  1و   0تكون المسافة بٌن  

 

كتب الكسر المناسب فً كل خانة على الشرٌط.ا2

 
 ٌُنتظر:

10

1 
10

1 
10

1 
10

1 
10

1 
10

1 
10

1 
10

1 
10

1 
10

1 

المناسبة للكسور النمط، استعمل هذا الشرٌط لوضع1
10

12
  ،

10

7
  ،

10

3
.على المستمٌم  

5

1 
5

1 
5

1 
5

1 
5

1 

10

1

10

1 
10

1 
10

1 
10

1 
10

1 
10

1 
10

1 
10

1 
10

1

2

1 
2

1 

 
ا لجنب )وفك الطول(. وجود كتابات عدٌدة للتعبٌر عن نفس الطول بوضع األشرطة جنب نجعل التبلمٌذ ٌبلحظو  

10

2

10

1
2

5

1
  ،

10

5

10

1
5

2

1
  

حٌث ٌظهر الجزء المئويأجزاء 10ٌمترح نشاط حٌث ٌجزأ عشر الشرٌط إلى 5
100

1
هذا ؼٌر ممكن 

على مستمٌم  العملد ٌكون طوله مناسب على السبورة وصؽٌر لذا ٌجب استعمال شرٌط واحشرٌط على 

 مدرج.

ٌعنً ٌمكننا أجزاء... 10أجزاء ثم تجزئة كل جزء إلى  10إلى  ًالمهم هو الوصول إلى التفكٌر أنه ٌمكننا التجزٌئ

0
1
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 ...4,5و  3,5ثم بٌن  6و  5تعٌٌن أعداد عشرٌة محصورة بٌن أي عددٌن عشرٌٌن. مثبل: بٌن 

 

5 ,3 66 ,95 ,45

5 6

5 , 3 66 , 95 ,45

5 6

5 ,3 66 , 95 ,45

5 ,4
5 ,3 5 ,3 7

 لجزء المئويا6

 

 10/10أنشئ مرصوفة 
لون باألحمر مربع واحد واكتب  -

 كسرا للتعبٌر عن هذا الجزء.
أحسب المربعات المظللة وأكتب  -

 كسرا للتعبٌر عن هذا الجزء.
لون باألصفر جزء ٌناسب العدد  -

100

2

10

1
 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 تظهر الكتابة بالفاصلة كاصطبلح لكتابة الكسر العشري.

 :ٌون على الكتابة التالٌةاتاتفك الرٌاض7

 

 ٌةالكتابة الكسر
10

26
 

10

253
 

100

253
 

1000

1254
 

1000

253
 

1000

125
 

100

5370
 

 53;70 125,0 253,0 254,1 53,2 3,25 6,2 الكتابة بالفاصلة

 .ةوسلسلة أعداد مكتوبة بالفاصل عشرٌة حٌث تمترح سلسلة كسورورلة مكتوب علٌها أعداد

 الحظ الكتابة الجدٌدة على الجدول.  -   

 أربط كل كسر بالكتابة المناسبة.  -          
 أكمل ملء الجدول8

10

23  
100

584 
100

203   

2+
10

3
 5+

10

1
 5+

10

8
+ 

100

4    
2,3  5,84  35,560 40,105 

 / أمؤل الجدول التفكٌن9
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1000

1
 001 ,0 أو 

100

1
 01 ,0أو  

10

1
العدد 2202002000 0,1أو 

 العشري
 اآلالؾ المئات العشرات الوحدات الجزء العشري الجزء المئوي الجزء األلفً

       50,025 

       602,1092 

       830,0 

2 6 0 5 0 2 0 062,205 

       62,205 

       253,93 

       7,93 

 
95,04795,47تلفة لنفس العدد مثبل: كتابات مخ تبلحظ *    

                                      05,09,074095,47  
                           01,051,09710495,47  

                           
100

1
5

10

1
9710495,47  

 
 *والعكس كتابة عدد بالفاصلة انطبللا من مفكوكه.

 

  

 التراح لواعد( لـ :  )ولٌساألنشطة تساعد التبلمٌذ على بناء لواعد تنظٌم    

 ممارنة أعداد عشرٌة.  - 
 .اترتٌب سلسلة أعداد عشرٌة تصاعدٌا أو تنازلٌ - 
 إدراج أعداد عشرٌة بٌن عددٌن عشرٌٌن أو بٌن عددٌن طبٌعٌٌن. - 
 مستمٌم مدرج.بة أعداد عشرٌة على كتا - 

العددٌن هو الذي له أكبر جزء صحٌح وفً حالة  مثبل: أكبرالتدرٌب على إٌجاد طرٌمة لممارنة عددٌن عشرٌٌن    
الصحٌحٌن فٌكون أكبر العددٌن هو الذي له أكبر رلم األعشار وفً حالة تساوي رلمً األعشار  نتساوي الجزئٌٌ

فٌكون أكبر العددٌن هو الذي له  نٌن المئوٌٌأوي وفً حالة تساوي جزفٌكون أكبر العددٌن هو الذي له أكبر جزء المئ
 ذا حتى تنتهً أرلام العدد العشريأكبر جزء ... وهك

 
 :صعوبات فً وضع العملٌات واالحتفاظ تنتج عنها أخطاء شائعة مثل    

               
 

لتبلمٌذ ٌدركون أخطائهم... حٌث توضع األرلام من نفس الرتبة تحت بعضها. )الفاصلة تحت نحرص على جعل ا

 .الفاصلة(
 

22

 .ٝٔشاغ أٚي 9 شؽ٠ػ ػؽظٗ ِؼط 

 (  100أٝ ع ٓوح  10ٝٙغ ٝاٍزضٔبه هبػلح اُٖلو)ً ٓوح  -:   األ٘عاف  

 ؽلع ٝر٤ٍٞغ اُغلاٍٝ. -              

 هثٜ رٔض٤َ ػ٠ِ ٌَّ َٓزط٤َ ٝعلاء ػلك٣ٖ ٝاُؼٌٌ. -              

 اٍزؼٔبٍ فب٤ٕخ اُزجل٣َ ك٢ اُٚوة ك٢ ٤ٍبم علاء أٛٞاٍ. -              

 ؽٖزبٕ أٝ ص٬صخ ٝ ٣ؼَٔ اُز٤ٓ٬ن ك٢ أكٞاط. اٌرٕظ9ُ١   

 ّو٣ٜ ٖٓ ٝهم ٓوٕٞف ػوٙٚ ٓؼط٠. -:    األظٚاخ   

 ٓؤ ٌَُ كٞط. -              

149,7  
34,98 + 
49,95 = 

 

 

 



73 

 

 ٓغب٤ٓغ ٓزٌوهح ُؼوٗ اُْو٣ٜ ٣َٔؼ ثا٣غبك اُؼلك أُطِٞة. -:اإلخؽاءاخ اٌّّىٕح  

 اٍزؼٔبٍ علاءاد ٓؼوٝكخ. -                      

 ٣ٌٖٔ اٍزؼٔبٍ اُؾبٍجخ ُؾَبة أُغب٤ٓغ أُزٌوهح.  -                      

 اٌّؽزٍح األ9ٌٝٚ  

 .كه٤وخ 25اٌّعج9  -     

 ٓوثؼب. 40ُٝٛٞٚ ٓوثؼبد  10ػ٠ِ ًَ كٞط ّو٣ٜ ػوٙٚ : ٣ٞىع ظٚاخا٧      

َٝٓزط٬٤ ٣ٌٕٞ ػلك ٓوثؼبرٚ  50َٝٓزط٬٤ ٣ٌٕٞ ػلك ٓوثؼبرٚ 30: هٔ َٓزط٬٤ ٣ٌٕٞ ػلك ٓوثؼبرٚ اٌرؼ١ٍّح-    

47. 

ٝروزوػ  10ٝػلكا ٤ٌُ ٓٚبػلب ُِؼلك 10: ٣وزوػ ػ٠ِ ًَ كٞط ػلكإ ٣ٌٕٞ ًَ ٜٓ٘ب ٓٚبػلب ُِؼلك ِالزظح     

 لاك ُجؼ٘ ا٧كٞاط ؽز٠ ٣ٌٕٞ اُزجبكٍ ٓل٤لا أًضو.ٗلٌ ا٧ػ

 ٣ؼط٠ اُٞهذ اٌُبك٢ ؽز٠ رٌٕٞ ئٗغبىاد اُز٤ٓ٬ن ٓز٘ٞػخ :اٌثسث    

 اٌؼؽض ٚإٌّالشح ٚاٌرثاظي9

 َٓزط٤َ ٓ٘غي ٝػلك ٓوثؼبرٚ. ٍٝٛٞ ٣ًََغَ ػوٗ  -     

    6ٝػوٙٚ  10ٓوثؼب   ُٛٞٚ 60ٓض٬: أَُزط٤َ مٝ       

  ٣60َب١ٝ  10+10+10+10+10+10                        

    ٣60َب١ٝ  6+6+6+6+6+6+6+6+6+6أٝ                      

 60=6×10ٌُزبثخ ٛنٙ أُغب٤ٓغ ٝ ٬٣ؽع إ "×" رَزؼَٔ ا٩ّبهح  -  

         ٝ6×10=60. 

 .٬٣53ؽع أٗٚ ٖٓ ؿ٤و أٌُٖٔ ئ٣غبك ّو٣ٜ ٣ٌٕٞ ػلك ٓوثؼبرٚ  -   

 . 12أٝ 11ٝٛنا ؽز٠ ػلك ٓب ٓضَ  10×:  ... =ػلك10ئٔخ ُٔٚبػلبد : ئرٔبّ هب٠طٍة فٟ األض١ؽ 

 اٌّؽزٍح اٌثا١ٔح9  

 ظل١مح 14اٌّعج9        

 ٓوثؼب.    40ُٝٛٞٚ ٓوثؼبد  8: ٣ٞىع ػ٠ِ ًَ كٞط ّو٣ٜ ػوٙٚ ظٚاخا٧

٣ٌٕٞ ػلك  َٝٓزط٬٤ 72 َٝٓزط٬٤ ٣ٌٕٞ ػلك ٓوثؼبرٚ 32هٔ َٓزط٬٤ ٣ٌٕٞ ػلك ٓوثؼبرٚ  اٌرؼ١ٍّح9 

 .47ثؼبرٚ ٓو

. روزوػ 8 ٝػلك ٤ٌُ ٓٚبػلب ُِؼلك 8: ٣وزوػ ػ٠ِ ًَ كٞط ػلكإ ٣ٌٕٞ ًَ ٜٓ٘ب ٓٚبػلب ُِؼلك ِالزظح    

 ٗلٌ ا٧ػلاك ػ٠ِ ثؼ٘ ا٧كٞاط ؽز٠ ٣ٌٕٞ اُزجبكٍ ٓل٤لا أًضو.

 : ٣ؼط٠ اُٞهذ اٌُبك٢ ؽز٠ رٌٕٞ ئٗغبىاد اُز٤ٓ٬ن ٓز٘ٞػخاٌثسث       

 اٌؼؽض ٚإٌّالشح ٚاٌرثاظي9   

 َٓزط٤َ ٓ٘غي ٣َٝغَ ػلك ٓوثؼبرٚ. ٍٝٛٞ ٣ًََغَ ػوٗ  -       

    7ٝػوٙٚ  8ٓوثؼب   ُٛٞٚ 56: أَُزط٤َ مٝ ِثال      

  ٣56َب١ٝ  8+8+8+8+8+8+8                    

   ٣56َب١ٝ  7+7+7+7+7+7+7+7أٝ +                 

      56=8×7ٝ  56=7×8   ٬٣ٝؽع إٌُٔزبثخ ٛنٙ أُغب٤ٓغ "×" رَزؼَٔ ا٩ّبهح  -  

 .٬٣53ؽع أٗٚ ٖٓ ؿ٤و أٌُٖٔ ئ٣غبك ّو٣ٜ ٣ٌٕٞ ػلك ٓوثؼبرٚ  -   

 7اٌّؽزٍح اٌثاٌثح9 االقرغالي    أٚال ِعاػفاخ  

 . 8اٍزؼٔبٍ اُ٘زبئظ اَُبثوخ ٌُزبثخ أُٚبػلبد ا٠ُٝ٧ ُِؼلك  -  

 ٣َغَ أُؼِْ ػ٠ِ اَُجٞهح هبئٔخ ٖٓ أَُب٣ٝبد: -   

                                   =...8×3  

                                  =...8×4  

                                  =...8×5 

                                   ......... 

                                   =...8×7 

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

                                 =...8×10 

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

                                 =...8×12  

  .٬ٓؽظخ: روى كواؿبد ٣ٝطِت ًزبثخ اُغلاءاد ؿ٤و أٌُزٞثخ  
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َُٔب٣ٝبد ٖٓ أًَٔ اُغلٍٝ َٓزؼ٤٘ب ثبُ٘زبئظ أُؾَٖ ػ٤ِٜب ٍبثوب صْ أٝعل أًجو ػلك ٖٓ ا اٌرؼ١ٍّح9

 ٩رٔبّ ٛنٙ اُوبئٔخ. ×... 8اُ٘ٞع...=

 8×8ئ٠ُ أُٚبػق اَُبثن )٣٩غبك  ٣8ٌل٢ إٔ ٣ٚبف     ٣٩8غبك ٓٚبػلب ُِؼلك ٠ٕرظؽ ِٓ اٌرال١ِػ9 

 (.  7×8اُن١ ٛٞ  56ئ٠ُ  ٣8ٚبف 

 وراتح ػعظ ػٍٝ شىً خعاء9

 رَزـَ اُ٘زبئظ اَُبثوخ ُٜنٙ اٌُزجخ. -            

  18ٝ  24ٝ  15بٍ: هٞائْ ٙوث٤خ ٨ُػلاك ٓض-            

    

15 1×15 3×5 

24 1×24 2×12 3×8 4×6 

18 1×18 2×9 3×6 

 9 20ألػعاظ أصغؽ ِٓ اِعاػفاخ 

 ٓض٬. 5 ُِؼلكٝ 2 ًزبثخ هبئٔخ اُٚوة ُِؼلك -             

 .٤ّ10ئب ك٤ْئب رَغَ هٞائْ ٓٚبػلبد ٨ُػلاك ا٧ٕـو ٖٓ  -             

 ٣ٌٖٔ اٍزؼٔبٍ ٛنٙ اُوٞائْ ك٢ ؽَ ا٬ٌُْٔد. -             

 مُي ثبُٔٔبهٍخ ٝٓغ ٓوٝه اُٞهذ.٫ ٣طِت ؽلع ٛنٙ اُوٞائْ ٖٓ أٍٝ ِٝٛخ ثَ ٣زْ  -             

 خعٚي اٌعؽب9

 ٣ْ٘أ علٍٝ اُٚوة رله٣غ٤ب.       

  

× 1 2 3 .... 10 

1      

2      

3      

...      

10      
 

 اٌمؽ٠صاخ ٔشاغ ثا9ْ ذصف١ف 

 : األ٘عاف    

 هثٜ رٔض٤َ ػ٠ِ ٌَّ َٓزط٤َ ثغلاء ػلك٣ٖ ٝاُؼٌٌ. -              

 اٍزؼٔبٍ اُوٕق ُؾَبة علاء. -              

 اُٚوة.اٍزؼٔبٍ فب٤ٕخ اُزجل٣َ ك٢  -              

 ًزبثبد ٙوث٤خ ُؼلك. -              

 ؽلع اُغلاٍٝ ٝر٤ٍٞؼٜب. -              

 .2/ 2: ٣ؼَٔ اُز٤ٓ٬ن ك٢ أكٞاط اٌؼًّذٕظ١ُ   

 ٓغٔٞػخ ٖٓ اُوو٣ٖبد ٌَُ كٞط. األظٚاخ9 

 اٌّؽزٍح األ9ٌٝٚ  

 ٛنا اُزٖل٤ق ثؤٍٚ ػ٠ِ ٝههخ. صْ ٓضَهو٣ٖخ ػ٠ِ ٌَّ َٓزط٤َ  15ٕلق اٌرؼ١ٍّح9 

 ٣زوى اُٞهذ اٌُبك٢ ٩ٗغبى ٛنٙ أُٜٔخ. -: اٌؼًّ

 اُزٔض٤َ ُِزٖل٤ق.٣ز٘وَ أُؼِْ ث٤ٖ اُٖلٞف ُِزأًل ٖٓ ٓطبثوخ  -  

 ًَ أػٔبٍ اُز٤ٓ٬ن ٝر٘بهِ. ذؼؽض-ٚإٌّالشح9 اٌؼؽض 

ٕلٞف  3هو٣ٖبد أٝ 3ٕلٞف ك٢ ًَ ٕق  ٬٣5ؽع أٗٚ ٣ٌٖٔ اُزٖل٤ق ث٤ٌل٤بد ٓقزِلخ:  -                   

 هو٣ٖخ. 15ٝاؽلح إٔٝق ٝاؽل ك٤ٚ  ٕق هو٣ٖخٕلب ك٢ ًَ  15هو٣ٖبد أٝ 5ك٢ ًَ ٕق 

ٓوح( ٝ ٣ٌٖٔ  15)  1+...+1+1+1أٝ  15أٝ  3+3+3+3+3أٝ  5+5+٣5َب١ٝ  15 -                        

 (1×15أٝ 15×1أٝ 5×3أٝ 3×5ٌُزبثخ ٛنٙ أُغب٤ٓغ ) "×" اٍزؼٔبٍ ا٩ّبهح 

 .15رَغ٤َ ًَ اٌُزبثبد اُٚوث٤خ ُِؼلك -: اٌسٛصٍح

 .12:  اُوبئٔخ اُٚوث٤خ ُِؼلك اٌّؽزٍح اٌثا١ٔح االقرثّاؼ

 ....4×3= 12أٝ 6×2=12أٝ  12×1= 12                             

 فٟ األػعاظ ٚاٌسكاب. إظافاخ ذرؼٍك تاٌٛظؼ١اخ اٌرؼ١ٍّح 21
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 ٚظؼ١ح ِشىٍح ضاصح تاألػعاظ ٚاٌسكاب. الرؽاذ 2

 ٛظؼ١ح ِشىٍحٌّٔٛغج 

 اثزلائ٢ ا٠ُٝ٧ اَُ٘ـخ:  ه٣ب٤ٙبداٌّـاظّج9 

  ٝاُؾَبة ا٧ػلاكا١ٌّعاْ أٚ اٌّسٛؼ9 

  اٌّكرٙعفح9اٌىفاءج اٌطرا١ِح 

ؼ٬هبد ث٤ٜ٘ب رل٤ٌي، اُ ،ٝرور٤ت خٓوبهٗ خ،ًزبثح ٝهواء) 100ا٧ٕـو ٖٓ  ب٧ػلاك اُطج٤ؼ٤خثثزغ٤٘ل ٓؼبهكٚ أُزؼِوخ  ٣ؾَ ٬ٌْٓد

 ٝاُطوػ ٝاُؾَبة ث٘ٞػ٤ٚ )آ٢ُ ٝٓزٔؼٖ ك٤ٚ(.اُغٔغ (، ٝػ٤ِٔز٢ ٝاٍزؼٔبٍ أُؼِٞٓبد أُٞعٞكح ك٢ ًزبثزٜب

 ٙعفح9اٌّكراٌطرا١ِح ِؽّوثاخ اٌىفاءج 

٣ٌٝزجٜب ثب٧ههبّ ٝثبُؾوٝف ٣ٝورجٜب ٣ٝوبهٜٗب ٣ٝلٌٌٜب ٣ٝغو١ ػ٤ِٔز٢ اُغٔغ  ٣100زؼوف ػ٠ِ ا٧ػلاك ا٧ٕـو ٖٓ  29ِؽوثح  

 ٝاُطوػ ػ٤ِٜب.

 ٣ٚغ ٤ٍوٝهح ّق٤ٖخ ُؼ٤ِٔز٢ عٔغ ٝٛوػ ا٧ػلاك اُطج٤ؼ٤خ ٝاُؾَبة ث٘ٞػ٤ٚ )آ٢ُ ٝٓزٔؼٖ ك٤ٚ(. 19ِؽوثح  

 ُزط٣ٞو اٌُلبءاد اُؼو٤ٙخ ٝرو٤ٍـ اُو٤ْ ٝأُٞاهق.ٝاُٞٙؼ٤بد اُوَْ أْٗطخ ٞكوٛب ٣َزضٔو أُ٘بٍجبد اُز٢ ر: 2ِؽوثح  

 ٘عف اٌٛظؼ١ح اٌّشىٍح الٔطالق اٌرؼٍُّ ٌٍرم١١ُ اٌرى٠ٕٟٛ ٌٍرم١١ُ إٌٙائٟ

 ٓوبهٗخ ٤ًٔبد )أًضو، أهَ، ثوله( -

 ػل أ٤ّبء ٓغٔٞػخ -

 رؼ٤ٖ هرجخ ٢ّء ك٢ ٓغٔٞػخ ٓورجخ. -

 100ٖٓ هواءح ًٝزبثخ أػلاك إٔـو  -

 اُز٤٤ٔي ث٤ٖ ههْ اُٞؽلاد ٝػلك اُٞؽلاد ك٢ ًزبثخ ػلك.  -

 100 أػلاك إٔـو ٖٓ ٝرور٤ت ٓوبهٗخ -

 ئ٣غبك ٗز٤غخ ْٙ أٝ ئٙبكخ أٝ ٛوػ أٝ كوم أٝ ئرٔبّ.  -

 ؽَبة ٓغٔٞع آٝ كوم ثبٍزؼٔبٍ ئعواءاد ّق٤ٖخ. -

 ئرٔبّ ػلك ئ٠ُ اُؼْوح أُٞا٤ُخ. -

 .ٓزٔؼٖ ك٤ٚ(آ٢ُ، ٝاُؾَبة ) ٓٔبهٍخ -

 اٍزؼٔبٍ اُؾبٍجخ. -

  ِؼاؼف ِٛاؼظ ِؽذثطح تاٌٛظؼ١ح اٌّشىٍح

 ٢ٔ٘٣ ٤ِٓٚ ٝاٛزٔبٓٚ ثبُِـخ اُؼوث٤خ.  -

 ٣ؼزي ثبٍزؼٔبٍ اُِـخ اُؼوث٤خ ُزج٤ِؾ أػٔبُٚ ٝئٗزبعٚ اُلٌو١. -

 ٣ؾزوّ أهاء ا٥فو٣ٖ. -

 ٣َزؼَٔ اُزو٤ٓي اُؼب٢ُٔ. -

 اٌم١ُ اٌّكرؼٍّح

 .٣َٝزٌْق٬٣ؽع  -

 ػ٤ِٜب.٣زؾون ٖٓ ٕؾخ ٗزبئظ ٣ٖٝبكم   -

  .٣٘ظْ ػِٔٚ -

 ٬ٓئٔخ ُؾَ ٝٙؼ٤بد ٌِْٓخ. اٍزوار٤غ٤خ٣ؼل  -

ٝأُقططبد  اُزؼج٤و: ا٧ػلاك ٝاُوٓٞى ٝا٧ٌّبٍ أٌّبٍٓقزِق  ٣َزؼَٔ -

 ٝاُغلاٍٝ.

 ٣ؼجّو ث٤ٌل٤خ ٤ٍِٔخ ًزبث٤ب ّٝل٤ٜب.٣ٖق ٝ -

  اُزو٤ٓي اُؼب٢ُٔ. ٣َزؼَٔ -

 ٣جنٍ عٜلا ُِو٤بّ ثؼِٔٚ ٣ٝضبثو ٩رٔبٓٚ. -

 .أهواٗٚ ٣زؼبٕٝ ٓغ -

 فاءاخ اٌؼؽظ١ح اٌّكرؼٍّحاٌى

ه٤ّل ٝؽٞه٣خ ٣غ٤ت ك٤ٜب  اُز٤ِٔن٣ٖ ٝص٤وخ رؾَٔ ٕٞهح ُؼلك اٌُو٣بد ػ٘ل ًَ ٖٓ

 اُز٤ِٔن ثارٔبّ اُؼجبهح:

 ػ٘ل ................................ ًو٣بد أًضو

أّٔاغ اٌكٕعاخ اٌرؼ١ّ١ٍح اٌّطٍٛب 

 ًّ  اقرطعاِٙا فٟ اٌس

 اُٞههخ.ٔخ ػ٠ِ أ٤ّبء أُغٔٞػخ ٓٞىػخ ثطو٣وخ ؿ٤و ٓ٘زظ

ػلك أ٤ّبء أُغٔٞػخ أُواك ػلّٛب ًج٤وا، ثؾ٤ش رٌٕٞ ئعواءاد اُز٤ِٔن ؿ٤و ًبك٤خ 

 ُؾَ أٌَُْ أُطوٝػ.

 ضصائص اٌٛظؼ١ح اٌرؼ١ٍّح ٚغث١ؼرٙا
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 اُضب٤ٗخ ٬ُؽز٤بٛ(.  )اُٞههخٝههزبٕ َٓزَ٘قزبٕ ٌَُ ر٤ِٔن 

ٜٗب٣خ اُؾٖخ أٝ  ٣ٌٖٔ اٍزؼٔبٍ ٝههخ ٖٓ اُؾغْ اٌُج٤و ُزضج٤زٜب ػ٠ِ اَُجٞهح ك٢

 رؼ٣ٜٞٚب ثزٔض٤َ ٌٓجو ػ٠ِ اَُجٞهح )رَزـَ ُِٖٔبكهخ(.

 .ٝٓٔؾبحهِْ هٕبٓ 

 اٌكٕعاخ اٌرؼ١ٍّح اٌّكرؼٍّح

ح، ٕؼٞثبد ٓزؼِوخ  ٤َٗبٕ ػلّ  ثؼ٘ ا٤ّ٧بء، أٝ رٌوا هػل ثؼٜٚب أًضو ٖٓ ٓوَّ

َ ثٌزبثخ اُؼلك ٝهواءرٚ، ئ٣غبك اُؼلك ا٢ٌُِ ٤ّ٨ُبء اٗط٬هب ٖٓ ػلك ا٤ّ٧بء ك٢ ً

 .هىٓخ

 اٌؼمثاخ اٌّطٍٛب ذطط١ٙا

 ّٔص اٌٛظؼ١ح9  

 ثؼل عُٞخ ٖٓ اُِؼت ثبٌُو٣بد، إٔجؼ 

 ػ٘ل ًَ ٖٓ ه٤ّل ٝؽٞه٣خ ٓغٔٞػز٤ٖ

 ٖٓ اٌُو٣بد ٓٔضِخ ك٢ اُٖٞهر٤ٖ  

 :أُوبثِز٤ٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رْٚ ًَ ٓغٔٞػخ ػلكا ٓزوبهثب ٖٓ اٌُو٣بد ٝٓجؼضوح ثٌَْ ٓقزِق. أ٣ٜٔب ٣ِٔي ًو٣بد أًضو؟

 ........................... ًو٣بد أًضو ػ٘ل .....

 إخؽاء ٚظؼ١ح ِشىٍح9 

 جد من عنده كرٌات أكثر لتحصل على نفس العدد منها. :اٌرؼ١ٍّح 

  9عل ٖٓ ػ٘لٙ ًو٣بد أًضو ُزؾَٖ ػ٠ِ ٗلٌ اُؼلك ٜٓ٘ب.اٌٍغـؿ أٚ اٌكؤاي اٌػٞ غؽزٗ اٌّعّؼـ 

  9ٖأٚ اٌساخؿ اٌّطٍٛب ذداٚؾ ٌٟ ّٚ  ٖٓ ا٤ّ٧بء ػلّ ػلك ًج٤واٌرّثًّ األ

  9اٌّمرؽزح ًّ ّْ اُزغ٤ٔغ ٖٙٔ ٓغٔٞػبد رْٚ ًَ ٜٓ٘ب ِٕٙد١ح اٌس  ًو٣بد 10اٍزؼٔبٍ ئعواءاد ّق٤ٖخ ص

  9ًزبثخ ا٧ػلاك ك٢ اُ٘ظبّ اُؼْو١اٌرّثًّ اٌدع٠ع اٌّكرٙعف 

 ذطط١ػ اٌٛظؼ١ح اٌرؼ١ٍّح ِٚعّٛٔٙا

 ٟزً اٌٛظؼ١ح( ِؽاخؼح اٌّرؼ١ٍّٓ ٌٍّىركثاخ اٌمث١ٍح9 )اٌّىركثاخ اٌعؽٚؼ٠ح ٌٍشؽٚع ف 

 اُزؼ٤٤ٖ اُْل٢ٜ ٝاٌُزبث٢ ُؼلك ٌٕٓٞ ٖٓ هه٤ٖٔ.

٣خ )اُْل٤ٜخ(.  ٓؼوكخ اُؼلِّ

 ٓؼوكخ اُْو٣ٜ اُؼلك١.

٣خ اُْل٤ٜخ ك٢ ٓغبٍ ا٧ػلاك ا٧ٕـو ٖٓ   .30ػلّ ٓغٔٞػخ ثبٍزؼٔبٍ اُؼلِّ

  ٍٕٝرؼ9ٍُ ٌِؽزٍح اٌرسف١ؿ إلػطاء ِؼ 

لّ ًلب٣زٜب ٓٔب ٣غؼِٚ ٣وز٘غ ثبُؾبعخ ئ٠ُ ئعواءاد ٣ِغأ اُز٤ِٔن ئ٠ُ ئعواءارٚ اُْق٤ٖخ ك٢ اُؼل ٤ٌُزْق ػ

 عل٣لح أًضو ٗغبػخ.

 ِٗعا١ِٓ ِٛظٛع اٌرؼٍُ ِٚكاػ١ 

 وؽ٠اخ ؼش١ع

 

 وؽ٠اخ زٛؼ٠ح
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o آؽبك، ػْواد(، اُغٔغ أػلاك ٌٓٞٗخ ٖٓ هه٤ٖٔ، أُوارت(، 

o آؽبك"ٝ  "ػْواد ٠٘ ٌَُ ٖٓ أٌُِز٤ٖ "ئػطبء ٓؼ،" 

o وح ٖٓ ا٤ّ٧بء.اُز٘ظ٤ْ ثبُزغ٤ٔغ ٝاُْٚ ٓغ اٍزؼٔبٍ اُزغ٤ٔغ ثبُؼْواد ُؼلِّ ٤ًٔخ ًج٤ 

   ٍُٔشاغاخ اٌّرؼ 

 أُؾبُٝخ ٝاُجؾش ٝاُزغو٣ت ٝا٫هزواػ ٝأُ٘بهْخ ٝاُ٘ول ٝاُزجو٣و ٝاُزٖل٣ن.رزِقٔ ك٢: 

رٜلف ٛنٙ اُْ٘بٛبد ئ٠ُ إٍُٞٞ ثبُز٤ٓ٬ن ئ٠ُ اهزواػ ئعواء أًضو كؼب٤ُخ، ٖٓ ف٬ٍ اُ٘وبُ اُن١ ٣زْ ك٢ 

 )اُز٢ ٍجن ُْٜ ٓؼوكزٜب(. د، ٝا٫ٍزجلآٍوؽِخ اُزجبكٍ، ٝعؼِْٜ ٣لٌوٕٝ ك٢ اُزغ٤ٔغ ثبُؼْوا

 ٍُٔشاغاخ اٌّؼ 

 ذمع٠ُ إٌشاغ أٚال9

 ٣ٞىع ا٧ٝهام ػ٠ِ اُز٤ٓ٬ن ٣ٝؾلك أُٜبّ أُزٚٔ٘خ ك٢ اُزؼ٤ِِٔخ ٣ٝؾوٓ ػ٠ِ كْٜ اُز٤ٓ٬ن ُِزؼ٤ِٔخ. 

 ؼج٤وْٛ اُقبٓ. ، ٖٓ هجَ ثؼْٜٚ ثزثؼل رول٣ْ اُزؼ٤ِٔخ، ٣زأًل أُؼِْ ٖٓ كْٜ اُز٤ٓ٬ن ُٜب، ٝمُي ث٤ٖبؿزٜب، ٓض٬

 ِؽزٍح اٌثسث. ثا١ٔا9

٣زوى أُؼِْ اُز٤ٓ٬ن ٣جبّوٕٝ اُؼَٔ ثاعواءارْٜ اُْق٤ٖخ. ٣ٝوّٞ ث٬ٔؽظخ ئعواءارْٜ ٝاُزولّ ك٢ أػٔبُْٜ 

 ثٜلف رؾ٤ٚو ٓوؽِخ اُزجبكٍ. ٝث٘بء ػ٠ِ ٬ٓؽظبرٚ ٣٘ظْ اُؼوٗ ٝأُ٘بهْخ ًٔب ٢ِ٣:

أًل ٖٓ عل٣ل ٖٓ كْٜ اُزؼ٤ِٔخ ٓزغ٘جب أ١ ر٤ِٔؼ ئ٠ُ ٣زلفَ ك٢ ؽبُخ ػلّ ّوٝع ثؼ٘ اُز٤ٓ٬ن ك٢ اُؼَٔ ٤ُز -

 اُؾَ أٝ رٖؾ٤ؼ أفطبء أٝ رٖل٣ن ٗزبئظ.

 ٣ْغغ اُز٤ٓ٬ن ػ٠ِ أُضبثوح ك٢ اُجؾش كٕٝ أُٖبكهخ. -

 ٣ؾلك ػ٤٘خ ٖٓ أٝهام اُز٤ٓ٬ن اُز٢ ٣وٟ أٜٗب ٓٔضِخ ُِٖؼٞثبد اُز٢ اػزوٙزْٜ. -

 ثاٌثا9 ِؽزٍح اٌؼؽض ٚإٌّالشح

ٝكن ٛج٤ؼخ اُٖؼٞثبد اُز٢ رِوٞٛب ثؾ٤ش ٣جلأ ثزِي اُز٢ رٚٔ٘ذ ٕؼٞثبد أًضو ئ٠ُ  ٣ورت أٝهام ٛنٙ اُؼ٤٘خ -

 رِي اُز٢ رٚٔ٘ذ ئعواءاد ٤ٍِٔخ. 

٣ضجذ أٝهام ٛنٙ اُؼ٤٘خ ػ٠ِ اَُجٞهح ُٔ٘بهْزٜب ٝاؽلح ثؼل ا٧فوٟ )٫ رضجذ اُٞههخ أُٞا٤ُخ ئ٫ ثؼل ٓ٘بهْخ  -

 ٍبثوزٜب( ؽَت اُزور٤ت اُن١ ٝٙؼٚ. 

 : شٝ ٚاٌٛقائً اٌرؼ١ّ١ٍح اٌّرازحالرؽاذ آضؽ ٠رّا  

٣وّٞ أُؼِْ ك٢ ثلا٣خ اُؾٖخ ثزٔض٤َ اَُ٘ل ثؤٍٚ ٌٓجوا ػ٠ِ اَُجٞهح ثؾ٤ش رُزَبػ هؤ٣زٚ ٖٓ هجَ ًَ اُز٤ٓ٬ن أص٘بء 

أُ٘بهْخ. ٝك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ٝثلٍ إٔ ٣ضجذ أٝهام ا٩عبثبد ُِؼ٤٘خ أُقزبهح ٣وّٞ ث٘وَ ٛنٙ ا٩عبثبد ٝاؽلح رِٞ 

ْ أٌُجو ٝثؼل ٓ٘بهْزٜب رَٔؼ ٓغ اُؾلبظ ػ٠ِ اَُ٘ل ُز٘وَ ػ٤ِٚ ٖٓ عل٣ل ئعبثخ اُٞههخ أُٞا٤ُخ. ا٧فوٟ ػ٠ِ اُوٍ

ٝاُغل٣و ثبُنًو إٔ اُز٤ٓ٬ن ٣ؾزبعٕٞ ف٬ٍ أُ٘بهْخ ئ٠ُ ٓوبهٗخ ٓقزِق ا٩عواءاد ُٝنُي ٖٓ أُل٤ل ئثواى 

 ط ٓؾب٫ٝد أفوٟ.ٓؾبُٝز٤ٖ، ػ٠ِ ا٧هَ، ػ٠ِ اَُجٞهح ٩ربؽخ ٛنٙ أُوبهٗخ ٓغ ئٌٓب٤ٗخ ئكها

ر٤ِٔن ْٓبهى ك٢ ثبٍزولاّ ٝمُي  وٕخ ُِز٤ٓ٬ن ؽَت رور٤ت أٝهاه٣ْٜؾوٓ أص٘بء أُ٘بهْخ ػ٠ِ ئػطبء اُل -

ى٬ٓئٚ ك٢  ٔ٘وُٞخ ػ٠ِ اَُ٘ل( ُْوػ ئعواءادا٩عبثخ أُؼوٝٙخ ػ٠ِ اَُجٞهح )ٍٞاء اُٞص٤وخ أُضجزخ أٝ اُ

 ى٬ٓئٚ.ثو٤خ ٝرجو٣وٛب هٖل ئه٘بع اُلٞط 

 ضالي ٘ػٖ اٌّؽزٍح ت١عاغٛخٟ ِرٛلّغػالج الرؽاذ 

ؽٍٞ مُي ثبُٔٞاكوخ أٝ اُوك٘ ٓغ اُزجو٣و. ك٢  أهاء٣ْٛطِت ٖٓ ثو٤خ اُز٤ٓ٬ن ا٫ٍزٔبع ُْوػ ى٤ِْٜٓ ٝئثلاء 

ٛنٙ أُوؽِخ ٣واػ٢ أُؼِْ اُؼوجبد أُنًٞهح أػ٬ٙ، كإ رٌٖٔ اُز٤ٓ٬ن ٖٓ رقط٤ٜب ًِٜب ك٤َِٖٕٞ ئ٠ُ ا٫رلبم 

ٔؼِْ ئ٠ُ ئعواء ٣َبػل اُز٤ٓ٬ن ػ٠ِ رقط٢ ٓب رجو٠ ٖٓ ػوجبد ٝاؽلح رِٞ أفوٟ، كٔض٬ ػ٠ِ اُؾَ. ٝئ٫ ٣ِغأ اُ

"  ٚثالثح أش١اءقثغ ؼؾَ غاخ ػشؽج أش١اء ، ك٤وُٕٞٞ ٓض٬: " 73ئما رؼضو ثؼ٘ اُز٤ٓ٬ن ك٢ هواءح اُؼلك 

ئما رؼِن ٝ .". )ر٤ٖ٘ت أُٖطِؾ٤ٖ: ا٥ؽبك ٝاُؼْواد( آؽبك 3ٝػْواد  ٣7وّٞ أُؼِْ ثاكهاط اُزؼج٤و " 

ا٧ٓو ثؼوجخ أفوٟ ٣زجغ أُؼِْ ئعواء ٣٘بٍجٜب ًإٔ ٣طِت ٖٓ اُز٤ٓ٬ن ٓض٬ ٓواهجخ ػلك ا٤ّ٧بء ك٢ ًَ هىٓخ 
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ك٢ ا٩عبثخ أُؼ٤٘خ ثبُ٘وبُ، ًٔب ٣ؾوٓ ػ٠ِ اُزأًل ٖٓ إٔ اُز٤ٓ٬ن اُِن٣ٖ أفلوٞا ك٢ ئعواءارْٜ أٝ ك٢ ئ٣غبك 

 َّٞ  ثٞٛب.اُ٘ز٤غخ هل اًزْلٞا أفطبئْٜ ٝاهز٘ؼٞا ثٜب ٕٝ

رزْ ٓ٘بهْخ ئعبثبد اُؼ٤٘خ ٝاؽلح رِٞ ا٧فوٟ ث٘لٌ ا٤ٌُل٤خ ػ٠ِ إٔ رزوى أُٖبكهخ ػ٠ِ اُ٘زبئظ ك٢ ًَ  -

 اُؾب٫د ُِز٤ٓ٬ن.

 ؼاتؼا9 ِؽزٍح اٌسٛصٍح.

رزٞط ٓوؽِخ اُؼوٗ ٝأُ٘بهْخ ثق٬ٕخ رزٖٚٔ أُؼوكخ اُغل٣لح ٕبكم ػ٤ِٜب اُغ٤ٔغ ٝاُز٢ ٢ٛ ارلبم ث٤ٖ 

ػل أ٤ّبء ًض٤وح ٝرَٕٞ ئ٠ُ رؾل٣ل  ٤ٍِٝخ رََٜأُؼوكخ اُغل٣لح أُزٔضِخ ٛ٘ب ك٢ ٝعٞك اُز٤ٓ٬ن ٝٓؼِْٜٔ ٣ؾلك 

ًٔب إٔ رؾو٤ن ا٫َٗغبّ ك٢  أُؼبهف أٝ اُزٖوكبد ٓٞٙٞع اُزؼِّْ ٢ٛٝ إٔ اُزغ٤ٔغ ثبُؼْواد ٛٞ ا٧ًضو كؼب٤ُخ.

 أُؼبهف كافَ اُوَْ ٣ؼزجو ٖٓ ث٤ٖ أٛلاف ٛنٙ أُوؽِخ.

  9ُ(إػاظج االقرثّاؼ)اٌرم٠ٛ 

خ علا ك٢ ث٘بء أُؼوكخ ػ٘ل اُز٤ِٔن، ٌُٜٝ٘ب ؿ٤و ًبك٤خ، ئم ٣٘جـ٢ إٔ رؼّيى   َّٔ  ٝرلّػْ ثزٔبه٣ٖأُواؽَ اَُبثوخ ٜٓ

 اُزله٣ت ٝئػبكح ا٫ٍزضٔبه، ُنا ٣وزوػ أُؼِْ ٝٙؼ٤بد رَٔؼ ثزٞظ٤ق أُؼبهف ٝأُٜبهاد أٌُزَجخ.

ـعج اٌّرٛلّؼح ّّ  كه٤وخ 990 اٌ

 ؽٖزبٕ 2ػلك اُؾٖٔ أُقٖٖخ: 

١ٌح( االترعائ١ح ١حذؼٍّ اخٚظؼ١ 2. ّٚ  )تك١طح، أ

 29ٚظؼ١اخ ذؼ١ٍّّح تك١طح ضاصح تاٌّؽوثح  2.3

٠ٚىرثٙا تاألؼلاَ ٚتاٌسؽٚف ٠ٚؽذثٙا ٠ٚماؼٔٙا ٠ٚفىىٙا  9211 ٠رؼؽف ػٍٝ األػعاظ األصغؽ ِٓ 2ٔص اٌّؽوثح 

 ٠ٚدؽٞ ػ١ٍّرٟ اٌدّغ ٚاٌطؽذ ػ١ٍٙا.

 (2ٛظؼ١ح ذؼ١ٍّح تك١طح )ّٔٛغج ٌ

 ٚاٌسكاب 9 األػعاظا١ٌّعاْ األٌٚٝاٌكٕــح9 

 9 اٌطرا١ِح اٌّكرٙعفح جاٌىفاء

رل٤ٌي،  ،ٝرور٤ت خٓوبهٗ خ،ًزبثح ٝهواء) 011ا٧ٕـو ٖٓ  ب٧ػلاك اُطج٤ؼ٤خثثزغ٤٘ل ٓؼبهكٚ أُزؼِوخ  ٣ؾَ ٬ٌْٓد

)آ٢ُ  ٝاُطوػ ٝاُؾَبة ث٘ٞػ٤ٚاُغٔغ (، ٝػ٤ِٔز٢ ؼ٬هبد ث٤ٜ٘ب ٝاٍزؼٔبٍ أُؼِٞٓبد أُٞعٞكح ك٢ ًزبثزٜباُ

 ٝٓزٔؼٖ ك٤ٚ(.

 ِؽوثح اٌىفاءج اٌّكرٙعفح9 

٣ٌٝزجٜب ثب٧ههبّ ٝثبُؾوٝف ٣ٝورجٜب ٣ٝوبهٜٗب ٣ٝلٌٌٜب  ٣011زؼوف ػ٠ِ ا٧ػلاك ا٧ٕـو ٖٓ 9 2ِؽوثح  

 ٣ٝغو١ ػ٤ِٔز٢ اُغٔغ ٝاُطوػ ػ٤ِٜب.

 ٘عف اٌٛظؼ١ح اٌرؼ١ٍّح 
 01ئ٠ُ  1هواءح ًٝزبثخ ا٧ػلاك اُطج٤ؼ٤خ ٖٓ 

 ًٝزبثزٜب ػ٠ِ اُِٞؽخ 4أػلاك ئ٠ُ  ٤3بد ػلك٣ٖ أٝ ر٣ٌٖٞ أٝ ئرٔبّ ٓززبُ

 ضصائص اٌٛظؼ١ح اٌرؼ١ٍّح ٚغث١ؼرٙا

 ك٢ ٕٞهح ٝأ٤ّبء أُغٔٞػخ ٓٞىػخ ثطو٣وخ ؿ٤و ٓ٘زظٔخ 

، ثؾ٤ش رٌٕٞ 01ئ٠ُ  ٣1زواٝػ ٖٓ ػلك أ٤ّبء أُغٔٞػخ أُواك ػلّٛب 

 ُؾَ أٌَُْ أُطوٝػ.ٌٓٔ٘خ ئعواءاد اُز٤ِٔن 

 ؼٍّحاٌكٕعاخ اٌرؼ١ٍّح اٌّكر

 اُضب٤ٗخ ٬ُؽز٤بٛ(.  )اُٞههخٝههزبٕ َٓزَ٘قزبٕ ٌَُ ر٤ِٔن 

٣ٌٖٔ اٍزؼٔبٍ ٝههخ ٖٓ اُؾغْ اٌُج٤و ُزضج٤زٜب ػ٠ِ اَُجٞهح ك٢ ٜٗب٣خ 

 اُؾٖخ أٝ رؼ٣ٜٞٚب ثزٔض٤َ ٌٓجو ػ٠ِ اَُجٞهح )رَزـَ ُِٖٔبكهخ(.

٣زٖٚٔ اَُ٘ل ٓؼِٞٓبد ًزجذ ػ٤ِٜب ا٧ػلاك أُؼ٤٘خ ثبُؾوٝف ٝا٧ههبّ. 

ؼ ُٚ ػ٘ل ا٩عبثخ ثٌزبثخ اُؼلك ثب٧ههبّ ثؼل ػلّ ا٤ّ٧بء ٝهواءرٚ ثؾ٤ش رَٔ

 ًٝزبثزٚ ثبُؾوٝف ثؼل ػلّ ا٤ّ٧بء أ٣ٚب
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 .ٝٓٔؾبحهِْ هٕبٓ 

 اٌؼمثاخ اٌّطٍٛب ذطط١ٙا
ح، ٕؼٞثبد  ٤َٗبٕ ػلّ  ثؼ٘ ا٤ّ٧بء، أٝ رٌوا هػل ثؼٜٚب أًضو ٖٓ ٓوَّ

 .ٓزؼِوخ ثٌزبثخ اُؼلك ٝهواءرٚ

 (١3طح )ٛظؼ١ح ذؼ١ٍّح تكّٔٛغج ٌ

 ٚاٌسكاب 9 األػعاظا١ٌّعاْ اٌكٕــح9 األٌٚٝ

 9 اٌطرا١ِح اٌّكرٙعفح جاٌىفاء

رل٤ٌي،  ،ٝرور٤ت خٓوبهٗ خ،ًزبثح ٝهواء) 011ا٧ٕـو ٖٓ  ب٧ػلاك اُطج٤ؼ٤خثثزغ٤٘ل ٓؼبهكٚ أُزؼِوخ  ٣ؾَ ٬ٌْٓد

وػ ٝاُؾَبة ث٘ٞػ٤ٚ )آ٢ُ ٝاُطاُغٔغ (، ٝػ٤ِٔز٢ ؼ٬هبد ث٤ٜ٘ب ٝاٍزؼٔبٍ أُؼِٞٓبد أُٞعٞكح ك٢ ًزبثزٜباُ

 ٝٓزٔؼٖ ك٤ٚ(.

 ِؽوثح اٌىفاءج اٌّكرٙعفح9 

٣ٌٝزجٜب ثب٧ههبّ ٝثبُؾوٝف ٣ٝورجٜب ٣ٝوبهٜٗب ٣ٝلٌٌٜب  ٣011زؼوف ػ٠ِ ا٧ػلاك ا٧ٕـو ٖٓ 9 2ِؽوثح  

 ٣ٝغو١ ػ٤ِٔز٢ اُغٔغ ٝاُطوػ ػ٤ِٜب.

 ٘عف اٌٛظؼ١ح اٌرؼ١ٍّح
 09 ئ٠ُ 01هواءح ًٝزبثخ ٝرل٤ٌي ا٧ػلاك اُطج٤ؼ٤خ ٖٓ 

 ٓغ ًزبثخ اُؼلك اُن١ ٣َجوٚ ٝاُن١ ٤ِ٣ٚ 09ئ٠ُ  1رِلع ػلك ٖٓ 

 ضصائص اٌٛظؼ١ح اٌرؼ١ٍّح ٚغث١ؼرٙا

 ك٢ ٕٞهح ٝأ٤ّبء أُغٔٞػخ ٓٞىػخ ثطو٣وخ ٓ٘زظٔخ 

ؼخ ٖٙٔ ، 09ئ٠ُ  ٣01زواٝػ ٖٓ ػلك أ٤ّبء أُغٔٞػخ أُواك ػلّٛب  ّٔ ٓغ

ؼخ ك٢ ٝٙؼ٤خ أفوٟ  ّٔ  ثؾ٤ش رٌٕٞاُؼْواد ك٢ ٝٙؼ٤خ ٝؿ٤و ٓغ

 ُؾَ أٌَُْ أُطوٝػ.ٌٓٔ٘خ ئعواءاد اُز٤ِٔن 

 اٌكٕعاخ اٌرؼ١ٍّح اٌّكرؼٍّح

 اُضب٤ٗخ ٬ُؽز٤بٛ(.  )اُٞههخٝههزبٕ َٓزَ٘قزبٕ ٌَُ ر٤ِٔن 

٣ٌٖٔ اٍزؼٔبٍ ٝههخ ٖٓ اُؾغْ اٌُج٤و ُزضج٤زٜب ػ٠ِ اَُجٞهح ك٢ ٜٗب٣خ 

 اُؾٖخ أٝ رؼ٣ٜٞٚب ثزٔض٤َ ٌٓجو ػ٠ِ اَُجٞهح )رَزـَ ُِٖٔبكهخ(.

َُ٘ل ٓؼِٞٓبد ًزجذ ػ٤ِٜب ا٧ػلاك أُؼ٤٘خ ثبُؾوٝف ٝا٧ههبّ. ٣زٖٚٔ ا

ثؾ٤ش رَٔؼ ُٚ ػ٘ل ا٩عبثخ ثٌزبثخ اُؼلك ثب٧ههبّ ثؼل ػلّ ا٤ّ٧بء ٝهواءرٚ 

 ًٝزبثزٚ ثبُؾوٝف ثؼل ػلّ ا٤ّ٧بء أ٣ٚب

 .ٝٓٔؾبحهِْ هٕبٓ 

 ذطط١ٙااٌؼمثاخ اٌّطٍٛب 
ٕؼٞثبد ٞؽلاد ٕٝؼٞثبد رزؼِن ثزل٤ٌي اُؼلك ئ٠ُ ػْوح ٝاؽلح ٝثو٤خ اُ

 .ٓزؼِوخ ثٌزبثخ اُؼلك ٝهواءرٚ

 

 (4ٛظؼ١ح ذؼ١ٍّح تك١طح )ّٔٛغج ٌ

 ٚاٌسكاب 9 األػعاظا١ٌّعاْ اٌكٕــح9 األٌٚٝ

 9 اٌطرا١ِح اٌّكرٙعفح  جاٌىفاء

رل٤ٌي،  ،ٝرور٤ت خٓوبهٗ خ،ًزبثح ٝهواء) 011ا٧ٕـو ٖٓ  ب٧ػلاك اُطج٤ؼ٤خثثزغ٤٘ل ٓؼبهكٚ أُزؼِوخ  ٣ؾَ ٬ٌْٓد

ٝاُطوػ ٝاُؾَبة ث٘ٞػ٤ٚ )آ٢ُ اُغٔغ (، ٝػ٤ِٔز٢ بد ث٤ٜ٘ب ٝاٍزؼٔبٍ أُؼِٞٓبد أُٞعٞكح ك٢ ًزبثزٜبؼ٬هاُ

 ٝٓزٔؼٖ ك٤ٚ(.

 ِؽوثح اٌىفاءج اٌّكرٙعفح9 

٣ٌٝزجٜب ثب٧ههبّ ٝثبُؾوٝف ٣ٝورجٜب ٣ٝوبهٜٗب ٣ٝلٌٌٜب  ٣011زؼوف ػ٠ِ ا٧ػلاك ا٧ٕـو ٖٓ 9 2ِؽوثح  

 ٣ٝغو١ ػ٤ِٔز٢ اُغٔغ ٝاُطوػ ػ٤ِٜب.

٣زؼّوف اُز٤ِٔن ػ٠ِ هٓي ػِٔخ اُل٣٘به اُغيائو١ ًٝنا اُوطغ اُ٘ول٣خ ٖٓ كئخ  - ٘عف اٌٛظؼ١ح اٌرؼ١ٍّح
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 ك٣٘به ٝك٣٘به ٝاؽل ٣ٝطجن ٓلّٜٞ اُؼْوح ثبُوطغ اُ٘ول٣خ. 5ك٣٘به ٝ 01

ك٣٘بها ثبُوطغ اُ٘ول٣خ اَُبثوخ ٣ٌٝزجٜب. ٣ٝؼط٢  ٣01ٌَْ ٓجبُؾ ٓب٤ُخ أهَ ٖٓ  -

 ها ٣ٝغَلٛب ثبُوطغ اُ٘ول٣خك٣٘ب 01ٓجبُؾ ٓب٤ُخ أهَ ٖٓ 

ضصائص اٌٛظؼ١ح اٌرؼ١ٍّح 

 ٚغث١ؼرٙا

ك٢ ٕٞهح ٝثبُؼلك اٌُبك٢ اُن١ ٣زطِّجٚ ؽَ ثطو٣وخ ٓ٘زظٔخ  اُوطغ اُ٘ول٣خ ٞىعر

 .أٌُِْخ

 اٌكٕعاخ اٌرؼ١ٍّح اٌّكرؼٍّح

 رزٖٚٔ ٕٞه ُِوطغ اُ٘ول٣خ. ٌَُ ر٤ِٔن ٝههخ

 .ُِٖٔبكهخف٬ٍ كزوح اُجؾش ٝ ٜب اُز٤ٓ٬نِؼَٔزهطغ ٗول٣خ ؽو٤و٤خ ٣٣ٌٖٔ اٍزؼٔبٍ 

٣زٖٚٔ اَُ٘ل ٓؼِٞٓبد ًزجذ ػ٤ِٜب ه٤ٔخ ًَ هطؼخ ٗول٣خ ثٞٙٞػ. ثؾ٤ش رَٔؼ 

 ُِز٤ِٔن ػ٘ل ا٩عبثخ ثاعواء اُؾَبثبد اُٚوٝه٣خ ثؼل ػ٤ِٔخ اُوواءح ٝاُؼلّ.

 .ٝٓٔؾبحهِْ هٕبٓ 

 ول٣خ.ٕؼٞثبد رزؼِن ثزغ٤َل أُجِؾ أُب٢ُ ثٞاٍطخ اُوطغ اُ٘ ذطط١ٙااٌؼمثاخ اٌّطٍٛب 

 (5ٛظؼ١ح ذؼ١ٍّح تك١طح )ّٔٛغج ٌ

 ٚاٌسكاب 9 األػعاظا١ٌّعاْ اٌكٕــح9 األٌٚٝ

 9 اٌطرا١ِح اٌّكرٙعفح جاٌىفاء

رل٤ٌي،  ،ٝرور٤ت خٓوبهٗ خ،ًزبثح ٝهواء) 011ا٧ٕـو ٖٓ  ب٧ػلاك اُطج٤ؼ٤خثثزغ٤٘ل ٓؼبهكٚ أُزؼِوخ  ٣ؾَ ٬ٌْٓد

ٝاُطوػ ٝاُؾَبة ث٘ٞػ٤ٚ )آ٢ُ اُغٔغ (، ٝػ٤ِٔز٢ ًزبثزٜب ؼ٬هبد ث٤ٜ٘ب ٝاٍزؼٔبٍ أُؼِٞٓبد أُٞعٞكح ك٢اُ

 ٝٓزٔؼٖ ك٤ٚ(.

 ِؽوثح اٌىفاءج اٌّكرٙعفح9 

٣ٌٝزجٜب ثب٧ههبّ ٝثبُؾوٝف ٣ٝورجٜب ٣ٝوبهٜٗب ٣ٝلٌٌٜب  ٣011زؼوف ػ٠ِ ا٧ػلاك ا٧ٕـو ٖٓ 9 2ِؽوثح  

 ٣ٝغو١ ػ٤ِٔز٢ اُغٔغ ٝاُطوػ ػ٤ِٜب.

 49ئ٠ُ  ٤ٌ01ي ا٧ػلاك اُطج٤ؼ٤خ ٖٓ هواءح ًٝزبثخ ٝرل ٘عف اٌٛظؼ١ح اٌرؼ١ٍّح 

ضصائص اٌٛظؼ١ح اٌرؼ١ٍّح 

 ٚغث١ؼرٙا

 49ئ٠ُ ػلك ٫ ٣زؼلٟ  01رَٔؼ ثبُؼلّ ٖٓ  -

، ٓض٬ )ئرٔبّ أ٣بّ اُْٜو اُؾب٢ُ( 30ئ٠ُ  ٣01جلأ ٖٓ ٤ّبء أُواك ػلّٛب ا٧ػلك  -

 ُؾَ أٌَُْ أُطوٝػ.ٌٓٔ٘خ ثؾ٤ش رٌٕٞ ئعواءاد اُز٤ِٔن 

 ٍّحاٌكٕعاخ اٌرؼ١ٍّح اٌّكرؼ

 ٌَُ ر٤ِٔن  خٝهه -

 ُِٖٔبكهخ.ف٬ٍ أُ٘بهْخ ُزضج٤زٜب ػ٠ِ اَُجٞهح رَزـَ هىٗبٓخ ٣ٌٖٔ اٍزؼٔبٍ  -

٣زٖٚٔ اَُ٘ل ٕٞهح ُوىٗبٓخ اُْٜو أُؼ٢٘ ئٙبكخ ئ٠ُ ثطبهخ ًزجذ ػ٤ِٜب  -

 ا٧ػلاك اُزب٤ُخ ًٔب ٢ِ٣:

 رَؼخ ٝػْوٕٝ، 09ٝاؽل ٝػْوٕٝ  ....،   00ػْوٕٝ ،  01

 رَؼخ ٝص٬صٕٞ،  39ٕ ...،  ٝاؽل ٝص٬صٞ 30ص٬صٕٞ،  31

رَؼخ ٝأهثؼٕٞ. ثؾ٤ش رَٔؼ ُِز٤ِٔن  49ٝاؽل ٝأهثؼٕٞ ...،  40أهثؼٕٞ،  41

 ثٌَْ ٜٓ٘غ٢. 49ئ٠ُ  01ػ٘ل ا٩عبثخ ثٌزبثخ أ١ ػلك ٖٓ 

 .ٝٓٔؾبحهِْ هٕبٓ  -

 ذطط١ٙااٌؼمثاخ اٌّطٍٛب 

ٕؼٞثبد رزؼِن ثبًزْبف اُؼ٬هخ ث٤ٖ ٗطن اُؼلك ٝرور٤ت ٓٞٙغ ًَ ٖٓ ا٧ؽبك 

ّْ ئ٠ُ  31ئ٠ُ  01خ رزؼِن ث٬ٔؽظخ رٌواه ٛنا ا٫ٗزظبّ ٖٓ ٕؼٞثؼْواد ٝٝاُ ص

ّْ ئ٠ُ  41  .49ص

 

 (6ٛظؼ١ح ذؼ١ٍّح تك١طح )ّٔٛغج ٌ
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 ٚاٌسكاب 9 األػعاظا١ٌّعاْ اٌكٕــح9 األٌٚٝ

 9 اٌطرا١ِح اٌّكرٙعفح جاٌىفاء

رل٤ٌي،  ،ٝرور٤ت خٓوبهٗ خ،ًزبثح ٝهواء) 011ا٧ٕـو ٖٓ  ب٧ػلاك اُطج٤ؼ٤خثثزغ٤٘ل ٓؼبهكٚ أُزؼِوخ  ٣ؾَ ٬ٌْٓد

ٝاُطوػ ٝاُؾَبة ث٘ٞػ٤ٚ )آ٢ُ اُغٔغ (، ٝػ٤ِٔز٢ ؼ٬هبد ث٤ٜ٘ب ٝاٍزؼٔبٍ أُؼِٞٓبد أُٞعٞكح ك٢ ًزبثزٜباُ

 ٝٓزٔؼٖ ك٤ٚ(.

 ِؽوثح اٌىفاءج اٌّكرٙعفح9 

ٌٌٜب ٣ٌٝزجٜب ثب٧ههبّ ٝثبُؾوٝف ٣ٝورجٜب ٣ٝوبهٜٗب ٣ٝل ٣011زؼوف ػ٠ِ ا٧ػلاك ا٧ٕـو ٖٓ 9 2ِؽوثح  

 ٣ٝغو١ ػ٤ِٔز٢ اُغٔغ ٝاُطوػ ػ٤ِٜب.

 (49ئ٠ُ  1ئٗغبى رل٤ٌٌبد عٔؼ٤خ ٓقزِلخ ُ٘لٌ اُؼلك )ٖٓ  ٘عف اٌٛظؼ١ح اٌرؼ١ٍّح

 ضصائص اٌٛظؼ١ح اٌرؼ١ٍّح ٚغث١ؼرٙا

 49ئ٠ُ  1رَٔؼ ثبُزؼبَٓ ٓغ ػلك ٖٓ 

ئعواءاد  رَز٘ل، ثؾ٤ش رَٔؼ ثبُؾٍٖٞ ػ٠ِ رل٤ٌٌبد ٓقزِلخ ُ٘لٌ اُؼلك(

 .نًو ٓلّٜٞ عٔغ ػلّح أػلاكئ٠ُ ر٤ٓن اُز٬

 اٌكٕعاخ اٌرؼ١ٍّح اٌّكرؼٍّح

 ٌَُ ر٤ِٔن  خٝهه

ف٬ٍ أُ٘بهْخ رظٜو ك٤ٚ ػلّح َزـَ ٣ػ٠ِ اَُجٞهح  رٞظ٤ق عل٣ٌٍٖٝٔ 

 ُِٖٔبكهخ.رل٤ٌٌبد ُ٘لٌ اُؼلك ًٔب ٣ِٖؼ ٛنا اُغلٍٝ 

 ٣ٌٖٔ إٔ ٣زٖٚٔ اَُ٘ل ٓقططبد ُِزغ٤ٔغ ٝكن رل٤ٌٌبد ٓقزِلخ.

 ١ٙاذططاٌؼمثاخ اٌّطٍٛب 

ٕؼٞثبد رزؼِن ثبًزْبف رل٤ٌي ػلك ًج٤و َٗج٤ب ئما ُْ ٣ٞظق اُز٤ِٔن 

 ٓلّٜٞ اُؼْواد.

 (7ٛظؼ١ح ذؼ١ٍّح تك١طح )ّٔٛغج ٌ

 ٚاٌسكاب 9 األػعاظا١ٌّعاْ اٌكٕــح9 األٌٚٝ

 9 اٌطرا١ِح اٌّكرٙعفح جاٌىفاء

رل٤ٌي،  ،ٝرور٤ت خٓوبهٗ خ،ًزبثٝح هواء) 011ا٧ٕـو ٖٓ  ب٧ػلاك اُطج٤ؼ٤خثثزغ٤٘ل ٓؼبهكٚ أُزؼِوخ  ٣ؾَ ٬ٌْٓد

ٝاُطوػ ٝاُؾَبة ث٘ٞػ٤ٚ )آ٢ُ اُغٔغ (، ٝػ٤ِٔز٢ ؼ٬هبد ث٤ٜ٘ب ٝاٍزؼٔبٍ أُؼِٞٓبد أُٞعٞكح ك٢ ًزبثزٜباُ

 ٝٓزٔؼٖ ك٤ٚ(.

 ِؽوثح اٌىفاءج اٌّكرٙعفح9 

ٜب ٣ٌٝزجٜب ثب٧ههبّ ٝثبُؾوٝف ٣ٝورجٜب ٣ٝوبهٜٗب ٣ٝلٌٌ ٣011زؼوف ػ٠ِ ا٧ػلاك ا٧ٕـو ٖٓ 9 2ِؽوثح  

 ٣ٝغو١ ػ٤ِٔز٢ اُغٔغ ٝاُطوػ ػ٤ِٜب.

 99ئ٠ُ  51هواءح ًٝزبثخ ٝرل٤ٌي ا٧ػلاك اُطج٤ؼ٤خ ٖٓ  ٘عف اٌٛظؼ١ح اٌرؼ١ٍّح 

ضصائص اٌٛظؼ١ح اٌرؼ١ٍّح 

 ٚغث١ؼرٙا

 99ٝ  01رَٔؼ ثؼلّ ٝهواءح ػلك ٓؾٖٞه ث٤ٖ 

ٌٓٔ٘خ رٌٕٞ ئعواءاد اُز٤ِٔن  رَٔؼ ثبٍزؼٔبٍ ٓلّٜٞ اُؼْواد ٝا٥ؽبك ثؾ٤ش

 ٌَْ أُطوٝػ.ُؾَ أُ

 اٌكٕعاخ اٌرؼ١ٍّح اٌّكرؼٍّح

 ٌَُ ر٤ِٔن  خٝهه

 ُِٖٔبكهخ.ف٬ٍ أُ٘بهْخ ٝرَزـَ اُوطغ اُ٘ول٣خ ثؾ٤ش ٣ٌٖٔ اٍزؼٔبٍ 

 ٣زٖٚٔ اَُ٘ل ثطبهخ ًزجذ ػ٤ِٜب ا٧ػلاك اُزب٤ُخ ًٔب ٢ِ٣:

ٍزٕٞ،  61فَٕٔٞ،  51أهثؼٕٞ،  41ص٬صٕٞ،  31ػْوٕٝ،  01ػْوح،  01

رَؼٕٞ. ثوٖل َٓبػلح اُز٤ِٔن ػ٠ِ اُزنًو ثٔب  91صٔبٕٗٞ،  81ٍجؼٕٞ،  71

 رَٔؼ ثبُزؼبَٓ ٓغ اُؼْواد.

 .ٝٓٔؾبحهِْ هٕبٓ 
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 ذطط١ٙااٌؼمثاخ اٌّطٍٛب 

ٕؼٞثبد رزؼِن ثبُوثٜ ث٤ٖ اُؼلك ًٔولاه ٝث٤ٖ رغ٤َلٙ ًٔجِؾ ٓب٢ُ ثبُوطغ 

اُ٘ول٣خ. ٕٝؼٞثبد رزؼِن اُز٤٤ٔي ث٤ٖ ههْ اُؼْواد ٝػلك اُؼْواد ػ٘ل رل٤ٌي 

 ٔؼ٢٘.اُؼلك اُ

 

 39ٚظؼ١اخ ذؼ١ٍّّح تك١طح ضاصح تاٌّؽوثح  .3.3

٠عغ ق١ؽٚؼج شطص١ح ٌؼ١ٍّرٟ خّغ ٚغؽذ األػعاظ اٌطث١ؼ١ح ٚاٌسكاب تٕٛػ١ٗ )آٌٟ ِٚرّؼٓ 9 3ٔص اٌّؽوثح 

 ف١ٗ(.

 (2ٛظؼ١ح ذؼ١ٍّح تك١طح )ّٔٛغج ٌ

 ٚاٌسكاب 9 األػعاظا١ٌّعاْ اٌكٕــح9 األٌٚٝ

 9 اٌطرا١ِح اٌّكرٙعفح جاٌىفاء

رل٤ٌي،  ،ٝرور٤ت خٓوبهٗ خ،ًزبثح ٝهواء) 011ا٧ٕـو ٖٓ  ب٧ػلاك اُطج٤ؼ٤خثثزغ٤٘ل ٓؼبهكٚ أُزؼِوخ  ٬ٌد٣ؾَ ْٓ

ٝاُطوػ ٝاُؾَبة ث٘ٞػ٤ٚ )آ٢ُ اُغٔغ (، ٝػ٤ِٔز٢ ؼ٬هبد ث٤ٜ٘ب ٝاٍزؼٔبٍ أُؼِٞٓبد أُٞعٞكح ك٢ ًزبثزٜباُ

 ٝٓزٔؼٖ ك٤ٚ(.

 ِؽوثح اٌىفاءج اٌّكرٙعفح9 

 ٤ٖخ ُؼ٤ِٔز٢ عٔغ ٝٛوػ ا٧ػلاك اُطج٤ؼ٤خ ٝاُؾَبة ث٘ٞػ٤ٚ )آ٢ُ ٝٓزٔؼٖ ك٤ٚ(.٣ٚغ ٤ٍوٝهح ّق9 3ِؽوثح  

 ٘عف اٌٛظؼ١ح اٌرؼ١ٍّح 
ؽَ ٬ٌْٓد رزؼِن ثوواءح ًٝزبثخ ٝرل٤ٌي ٝئعواء اُؼ٤ِٔبد ػ٠ِ ا٧ػلاك 

 09ئ٠ُ  1اُطج٤ؼ٤خ ٖٓ 

 ضصائص اٌٛظؼ١ح اٌرؼ١ٍّح ٚغث١ؼرٙا

 09ٝ  1رَٔؼ ثؼلّ ٝهواءح ػلك ٓؾٖٞه ث٤ٖ 

رٌٕٞ ئعواءاد اُز٤ِٔن  ثبٍزؼٔبٍ ٓلّٜٞ اُؼْواد ٝا٥ؽبك ثؾ٤شرَٔؼ 

 ُؾَ أٌَُْ أُطوٝػ.ٌٓٔ٘خ 

 اٌكٕعاخ اٌرؼ١ٍّح اٌّكرؼٍّح

 ٌَُ ر٤ِٔن  خٝهه

 ُِٖٔبكهخ.ف٬ٍ أُ٘بهْخ ٝرَزـَ اُوطغ اُ٘ول٣خ ثؾ٤ش ٣ٌٖٔ اٍزؼٔبٍ 

 ٣ٌٖٔ إٔ ٣زٖٚٔ اَُ٘ل ٕٞه ُوطغ ٗول٣خ أٝ ٓقططبد ُٔغٔٞػخ أ٤ّبء

 ذطط١ٙاخ اٌّطٍٛب اٌؼمثا
ٕؼٞثبد رزؼِن ثلْٜ اُٞٙؼ٤خ ٕٝؼٞثبد رزؼِن ثبفز٤به اُؼ٤ِٔخ أٝ 

 اُؼ٤ِٔبد أُ٘بٍجخ.

 (3ٛظؼ١ح ذؼ١ٍّح تك١طح )ّٔٛغج ٌ

 ٚاٌسكاب 9 األػعاظا١ٌّعاْ  اٌكٕــح9 األٌٚٝ

 9 اٌطرا١ِح اٌّكرٙعفح جاٌىفاء

 ،ٝرور٤ت خٓوبهٗ خ،ًزبثح ٝهواء) 011ٖٓ  ا٧ٕـو ب٧ػلاك اُطج٤ؼ٤خثثزغ٤٘ل ٓؼبهكٚ أُزؼِوخ  ٣ؾَ ٬ٌْٓد

ٝاُطوػ ٝاُؾَبة ث٘ٞػ٤ٚ اُغٔغ (، ٝػ٤ِٔز٢ ؼ٬هبد ث٤ٜ٘ب ٝاٍزؼٔبٍ أُؼِٞٓبد أُٞعٞكح ك٢ ًزبثزٜبرل٤ٌي، اُ

 )آ٢ُ ٝٓزٔؼٖ ك٤ٚ(.

 ِؽوثح اٌىفاءج اٌّكرٙعفح9 

)آ٢ُ ٝٓزٔؼٖ  ٣ٚغ ٤ٍوٝهح ّق٤ٖخ ُؼ٤ِٔز٢ عٔغ ٝٛوػ ا٧ػلاك اُطج٤ؼ٤خ ٝاُؾَبة ث٘ٞػ9ٚ٤ 3ِؽوثح  

 ك٤ٚ(.

 ٘عف اٌٛظؼ١ح اٌرؼ١ٍّح 
ؽَ ٬ٌْٓد رزؼِن ثوواءح ًٝزبثخ ٝرل٤ٌي ٝئعواء اُؼ٤ِٔبد ػ٠ِ ا٧ػلاك 

 99ئ٠ُ  01اُطج٤ؼ٤خ ٖٓ 

ضصائص اٌٛظؼ١ح اٌرؼ١ٍّح 

 ٚغث١ؼرٙا

 99ٝ  01رَٔؼ ثؼلّ ٝهواءح ػلك ٓؾٖٞه ث٤ٖ 

ُز٤ِٔن رٌٕٞ ئعواءاد ا رَٔؼ ثبٍزؼٔبٍ ٓلّٜٞ اُؼْواد ٝا٥ؽبك ثؾ٤ش
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  ُؾَ أٌَُْ أُطوٝػ.ٌٓٔ٘خ 

 اٌكٕعاخ اٌرؼ١ٍّح اٌّكرؼٍّح

  .ٌَُ ر٤ِٔن خٝهه

 ُِٖٔبكهخ.ف٬ٍ أُ٘بهْخ ٝرَزـَ اُوطغ اُ٘ول٣خ ثؾ٤ش ٣ٌٖٔ اٍزؼٔبٍ 

٣ٌٖٔ إٔ ٣زٖٚٔ اَُ٘ل ٕٞه ُوطغ ٗول٣خ أٝ ٓقططبد ُٔغٔٞػخ أ٤ّبء أٝ 

 هىٗبٓخ.

 ذطط١ٙااٌؼمثاخ اٌّطٍٛب 

ٞٙؼ٤خ ٕٝؼٞثبد رزؼِن ثبفز٤به اُؼ٤ِٔخ أٝ ٕؼٞثبد رزؼِن ثلْٜ اُ

اُؼ٤ِٔبد أُ٘بٍجخ. ٕؼٞثبد رزؼِن اٍزؼٔبٍ أُؼِٞٓبد أُٞعٞكح ك٢ ًزبثخ 

 ػلك.

 

 49ٚظؼ١اخ ذؼ١ٍّّح تك١طح ضاصح تاٌّؽوثح  4.3

٠كرثّؽ إٌّاقثاخ اٌرٟ ذٛفؽ٘ا أٔشطح اٌمكُ ٚاٌٛظؼ١اخ ٌرط٠ٛؽ اٌىفاءاخ اٌؼؽظ١ح ٚذؽق١ص 9 4ٔص اٌّؽوثح 

 ُ ٚاٌّٛالف.اٌم١

ٕ أُوًجخ اُضبُضخ ٖٓ ًلبءاد ػو٤ٙخ ٝه٤ْ ٝٓٞاهق رزوعْ ثَِٞى ٣ٔبهٍٚ اُز٤ِٔن ك٢ ٓقزِق اُٞٙؼ٤بد  ّٞ رزٌ

اُزؼ٤ِٔخ ٍٞاء رِي اُقبٕخ ثبًزَبة أُلب٤ْٛ أٝ رٞظ٤لٜب. ُنُي ٫ رؾزبط ٛنٙ أُوًجخ ٖٓ ا٧ٍزبم ئ٠ُ ٓؼبُغخ 

ثاثواىٛب ٝرلػ٤ٜٔب ٝئػطبء اُلوٕخ ُِز٤ٓ٬ن ُٔٔبهٍزٜب  ٝٙؼ٤بد فبٕخ ثٜب، ثَ ٣َٜو ثٌَْ َٓزٔو ػ٠ِ فلٓزٜب

ٍ ٖٓ ف٬ٍ ٓٔبهٍخ اُٞٙؼ٤بد اُزؼ٤ِٔخ اُج٤َطخ أُزؼِوخ  ّٝ ٝرْغ٤ؼْٜ ػ٠ِ رٔضِٜب ٝمُي ػ٠ِ ٓؾٞه٣ٖ. أُؾٞه ا٧

ٌِلبءح ثبُٔوًجز٤ٖ ا٠ُٝ٧ ٝاُضب٤ٗخ، ٝأُؾٞه اُضب٢ٗ ٖٓ ف٬ٍ ٓؼبُغخ ٝٙؼ٤بد رؼِّْ ئكٓبط أُوًجبد اُض٬صخ أٌُِْخ ُ

 اُقزب٤ٓخ ك٢ ًَ ٤ٓلإ.

 . ٚظؼ١ح ذم١ّ٠ٛح2

 ٚاٌسكاب 9 األػعاظا١ٌّعاْ اٌكٕح األٌٚٝ اٌكٕــح9

  9اٌىفاءاخ اٌطرا١ِح اٌّكرٙعفح

رل٤ٌي،  ،ٝرور٤ت خٓوبهٗ خ،ًزبثح ٝهواء) 011ا٧ٕـو ٖٓ  ب٧ػلاك اُطج٤ؼ٤خثثزغ٤٘ل ٓؼبهكٚ أُزؼِوخ  ٣ؾَ ٬ٌْٓد

ٝاُطوػ ٝاُؾَبة ث٘ٞػ٤ٚ )آ٢ُ اُغٔغ (، ٝػ٤ِٔز٢ ٞٓبد أُٞعٞكح ك٢ ًزبثزٜبؼ٬هبد ث٤ٜ٘ب ٝاٍزؼٔبٍ أُؼِاُ

 ٝٓزٔؼٖ ك٤ٚ(.

 اٌّكرٙعفح9اٌطرا١ِح ِؽّوثاخ اٌىفاءج 

٣ٌٝزجٜب ثب٧ههبّ ٝثبُؾوٝف ٣ٝورجٜب ٣ٝوبهٜٗب ٣ٝلٌٌٜب  ٣011زؼوف ػ٠ِ ا٧ػلاك ا٧ٕـو ٖٓ 9 2ِؽوثح  

 ٣ٝغو١ ػ٤ِٔز٢ اُغٔغ ٝاُطوػ ػ٤ِٜب.

 ٤ٍوٝهح ّق٤ٖخ ُؼ٤ِٔز٢ عٔغ ٝٛوػ ا٧ػلاك اُطج٤ؼ٤خ ٝاُؾَبة ث٘ٞػ٤ٚ )آ٢ُ ٝٓزٔؼٖ ك٤ٚ(.٣ٚغ 9 3ِؽوثح  

٣َزضٔو أُ٘بٍجبد اُز٢ رٞكوٛب أْٗطخ اُوَْ ٝاُٞٙؼ٤بد ُزط٣ٞو اٌُلبءاد اُؼو٤ٙخ ٝرو٤ٍـ اُو٤ْ 9 4ِؽوثح  

 ٝأُٞاهق.

 َبةرؼِْ ئكٓبط ٓوًجبد اٌُلبءح اُقزب٤ٓخ اُقبٕخ ثب٧ػلاك ٝاُؾ٘عف اٌٛظؼ١ح9 

كْٜ ك٤ٔب رَبػل أُؼبهف اُز٢ رْ اُزطوم ئ٤ُٜب ك٢ اُٞٙؼ٤بد اَُبثوخ ػ٘ل ؽَ ٬ٌْٓد ٖٓ اُؾ٤بح ا٤ٓٞ٤ُخ. ٝٙغ 

 ػ٬هبد ث٤ٖ ٓؼِٞٓبد ػلك٣خ ٝئعواء ؽَبثبد ث٤َطخ.

 ٔص اٌٛظؼ١ح

ع٤ّلح  ٖٓ أؽلبكٙ ػ٠ِ اعزٜبكْٛ ك٢ اُلهاٍخ ٝؽُْٖٜٞ ػ٠ِ ٗزبئظ 5ك٢ ٜٗب٣خ اُلَٖ اُلها٢ٍ هّوه اُغل ٌٓبكئخ 

 كنٛت ٓؼْٜ ئ٠ُ َٓوػ أُل٣٘خ.
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ّْ اُضٖٔ ا٢ٌُِ ُغ٤ٔغ اُزناًو. .0  اًزت صٖٔ ًَ رنًوح ُلفٍٞ أَُوػ، ص

 

 

 

 

 

 

 

 .ك٣٘بها............................ صٖٔ ع٤ٔغ اُزناًو ٛٞ 

 .6ئ٠ُ  0ٕلٞف ًوا٢ٍ أَُوػ ٓوهٔخ ٖٓ 

 أ١ ٕق ٣غت إٔ ٣غٌِ ك٤ٚ ا٧ٛلبٍ ٓغ علْٛ 

ثؼْٜٚ؟  ؽز٠ ٣ٌٞٗٞا ثغبٗت

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

 

 ًْ ٤ٍٖجؼ ػلك ا٧ّقبٓ اُغب٤َُٖ ك٢ ٛنا اُٖق ػ٘لٓب ٣غٌِ ك٤ٚ ا٧ٛلبٍ ٝعلْٛ؟

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

ٕ رٞاه٣ـ  3ٍجزٔجو. ٣أفن اُغل أؽلبكٙ ئ٠ُ أَُوػ ٣ّٞ ا٧هثؼبء ًَ  5ٓٞػل اُؼوٗ ٛٞ ٣ّٞ  .0 ّٞ أٍبث٤غ. ُ

 ٜب٣خ ّٜو ٗٞكٔجو.اُؼوٝٗ اُز٢ ٍزولّ ئ٠ُ ؿب٣خ ٗ
 

 

 

 

 

 

 َٓبكوا كافَ اُؾبكِخ.   51كِخ ُِؼٞكح ٖٓ أَُوػ ئ٠ُ أُ٘يٍ. ٣ٞعل ٣َزوَ ا٧ٛلبٍ ٝعلْٛ اُؾب .3
 َٛ ٣َزط٤غ ًَ ا٧ّقبٓ اُن٣ٖ ٣٘زظوٕٝ اُؾبكِخ اُوًٞة ك٤ٜب؟

  أعت ثغِٔخ ًبِٓخ ٝاّوػ ُٔبما.

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

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

............................................................................................... 
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  01ٓٚبػلبد  -

 ًزبثخ ػلك. اُز٤٤ٔي ث٤ٖ أُ٘بىٍ ك٢ٍ ٝاٍزؼٔبٍ اُزغ٤ٔغ ثبُؼْواد ٝا٫ٍزجلا -

 اُز٘ظ٤ْ هٖل ػل ٓغٔٞػبد ًج٤وح.-

 أُٞا٤ُخ. اُؼْوحٓزْٔ ػلك ئ٠ُ  -

 ر٤ٌَْ ٓززب٤ُخ أػلاك  -

 اٍزؼٔبٍ اُوىٗبٓخ -

 ِاغا ٔعِح؟

  كل المعارف التً تتضمنها الوضعٌات السابقة اإلدماج: ٓٞا٤ٙغالمعارف 

  :اُجؾش، اُز٘ظ٤ْ، أُوبهٗخ، اُزجو٣و.اٌُلبءاد اُؼو٤ٙخ أَُزٜلكخ ثب٩كٓبط 

  ٝاُو٤ْ ٝأُٞاهق أَُزٜلكخ ثب٩كٓبط: ا٬ُٔؽظخ ٝا٫ٍزٌْبف.السلوكات 

 .)اُؼَٔ كوك٣ب ٝك٢ أكٞاط )اُ٘ول اُج٘بء ٝهجٍٞ اُوأ١ ا٥فو ٝاُزؼبٕٝ ٓغ ا٧هوإ، هٝػ أُجبكهح، هٝػ أَُإ٤ُٝخ 

 .اُزؼج٤و، ث٤ٌل٤خ ٤ٍِٔخ، ًزبث٤ب ّٝلب٤ٛب 

 ُِـخ اُؼوث٤خ ٝاٍزؼٔبٍ اُزو٤ٓي اُؼب٢ُٔ ٓقزِق أٌّبٍ اُزؼج٤و )ا٧ػلاك ٝاُوٓٞى، أُقططبد اُزٞإَ ثب

 (.ٝاُغلاٍٝ

 و١ف ٔعِح؟

 اَُ٘لاد اُزؼ٤ٔ٤ِخ أُطِٞة رغ٤٘لٛب ُزؼِْ ا٩كٓبط: ٗٔ اُٞٙؼ٤خ ٝر٤ٙٞؼ أُٜٔبد أُطِٞثخ ٜٔٗ 

 ُؼلك، اُقِٜ ث٤ٖ اُٖلٞف ٝا٧ػٔلح اُؼوجبد اُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ رؼزوٗ ا٩عواء: ٕؼٞثخ اُز٤٤ٔي ث٤ٖ اُوهْ ٝا

 ك٢ اَُإاٍ اُضب٢ٗ.

 ئعواء ٝٙؼ٤خ رؼِْ ا٩كٓبط: اُؼَٔ كوك٣ب ٝعٔبػ٤ب 

  ْٚٗبٛبد أُزؼِْ: ٣زؼبَٓ ًَ ر٤ِٔن ٓغ اُٞههخ أُزٚٔ٘خ ٗٔ اُٞٙؼ٤خ ثٖلخ كوك٣خ، رٞظ٤ق ٌٓزَجبر

 ؽٍٞ ا٧ػلاك ٝاُؾَبة.

 ُقبٕخ ثٌَ ٍإاٍْٗبٛبد أُلهً: رٞى٣غ ٗٔ اُٞٙؼ٤خ ٝر٤ٙٞؼ اُزؼ٤ِٔخ ا 

 ِؼ١اؼ ِٚؤشؽاخ اٌرم٠ُٛ

 9  1اٌّؼ١اؼ

 فُٙ اٌٛظؼ١ح                                                        

                                     

 اٗزوبء أُؼِٞٓبد اُٚوٝه٣خ ُؾَ أٌَُْ    - 1أُإّو:

  01أُزْٔ ئ٠ُ  رؼ٤٤ٖ -: 0أُإّو

 ا٧ٍبث٤غ ك٢ اُوىٗبٓخهواءح  -: 3أُإّو 

 : ؽَبة ػلك ا٧ّقبٓ اُن٣ٖ ٣٘زظوٕٝ هًٞة اُؾبكِخ ٝهواءح ٍؼخ اُؾبكِخ.4أُإّو 

 9  2اٌّؼ١اؼ

األظٚاخ اقرؼّاي 

 اٌؽ٠اظ١ح

 : ؽَبة أُغٔٞع ٣٩غبك صٖٔ ع٤ٔغ اُزناًو 0أُإّو 

 : ؽَبة ػلك ا٧ّقبٓ ك٢ اُٖق ثؼل عًِٞ ا٧ٛلبٍ ٝعلْٛ 2أُإّو

 ض٬صخ أٍطو ك٢ اُوىٗبٓخاُولي ث :3أُإّو 

  71ئ٠ُ  51: ئرٔبّ 4أُإّو 

 39اٌّؼ١اؼ

 أكداَ اإلخاتح                          

 

 011:  ٗزبئظ اُؾَبثبد ٫ رزؼلٟ اُؼلك  0أُإّو 

 : ا٩عبثخ ُـ٣ٞب ثغَٔ ًبِٓخ ؽَت اُطِت0أُإّو

 ٫.: رول٣ْ ّوػ ُٔبما ػٖ ئٌٓب٤ٗخ اُوًٞة ا٧ّقبٓ اُؾبكِخ أّ 3أُإّو 

 اهزواػ ٝٙؼ٤بد ٖٓ ٗلٌ اُٜ٘ٔ ُِزؼي٣يو١ف١ح اٌّؼاٌدح اٌث١عاغٛخ١ح اٌّرٛلؼح9 

 ظل١مح  246اٌّعج اٌّمرؽزح9 

 ؽٖٔ( ؽٖخ ُ٪ٗغبى ٝأفوٟ ُِزٖؾ٤ؼ اُغٔبػ٢ ٝصبُضخ ُِٔؼبُغخ.3)ػعظ اٌسصص اٌّطصصح9 

 

 ُ اإلظِاجرؼٍّ ٌٚظؼ١ح . 3

 

 

 



86 

 

 ه٣ب٤ٙبد أُبكّح: اَُ٘ــخ:

 أٝ أُؾــٞه ا٤ُٔلإ

٣10ؾَ ٬ٌْٓد ثزغ٤٘ل ٓؼبهكٚ أُزؼِوخ ثزؼ٤٤ٖ ا٧ػلاك اُطج٤ؼ٤خ ا٧ٕـو ٖٓ  9اٌىفاءاخ اٌطرا١ِح اٌّكرٙعفح
3

 

 ٝرور٤جٜب ٝاٍزؼٔبٍ اُؼ٬هبد ث٤ٜ٘ب.ٝٓوبهٗزٜب  ثزٜببٝهواءرٜب ًٝز

 ٓوًجبد اٌُلبءح:

 ٣ؼل ٣ٝوبهٕ ٤ًٔبد 
 ٣ووأ ٣ٌٝزت أػلاكا  
 ا٣وبهٕ ٣ٝورت أػلاك 
 ٣َزؼَٔ ٓؼِٞٓبد ٓٞعٞكح ك٢ ًزبثخ أػلاك 

 ٛلف اُٞٙؼ٤خ: رؼِْ ئكٓبط أُٞاهك

 أُؾز٣ٞبد أُؼوك٤خ ٗٔ اُٞٙؼ٤خ

 رؼِْ ا٩كٓبط ٛلف اُٞٙؼ٤خ : 

رجبع أَُب ٛو ك٢ ػِت، ًَ ػِجخ ك٤ٜب  -

َٓطوح، ًْ ػِجخ ٣غت إٔ ٣ْزو١  100

 ؼط٢ر٤ِٔنا ٢ٌُ ٣ 472ٓل٣و ٓلهٍخ ك٤ٜب 

ٝٓب ٛٞ ػلك  َٓطوح ٌَُ ر٤ِٔن؟...

 أَُبٛو أُزجو٤خ ثؼل اُزٞى٣غ ؟ 

 50رَب١ٝ  5ٓواد  10)كٔض٬  100ٝٓٚبػلبد  10ٓٚبػلبد  -

 .( ٝرؾلع500رَب١ٝ  5ٓوح  100ٝ

ٝا٫ٍزجلاٍ ٝاُز٤٤ٔي ث٤ٖ ثبُؼْواد  ٝاٍزؼٔبٍ اُزغ٤ٔغكْٜ  -

    ػلك.ًزبثخ  أُ٘بىٍ ك٢

 اُز٘ظ٤ْ هٖل ػل ٓغٔٞػبد ًج٤وح.-

 خ أُٞا٤ُخ .ٓزْٔ ػلك ئ٠ُ أُئ -

 ٓبما ٗلٓظ؟

 ( أُٞا٤ُخ100) اُـ  10، ٓززْ ػلك ئ٠ُ اُـ 100ٝ  10ٓٚبػلبد  أُؼبهف ٓٞا٤ٙغ ا٩كٓبط:

 ،التبرٌر. المقارنة، الكفاءات العرضٌة المستهدفة باإلدماج: البحث، التنظٌم 

  .السلوكات والقٌم المستهدفة باإلدماج: العدل والمساواة والتضامن 
 ٤ًق ٗلٓظ؟

 نص الوضعٌة وتوضٌح المهمة السندات التعلٌمٌة المطلوب تجنٌدها لتعلم اإلدماج: نمط 

  العقبات التً ٌمكن أن تعترض اإلجراء: صعوبة التمٌٌز بٌن الرقم والعدد، الخلط بٌن المتمم إلى
 العشرة الموالٌة والمائة الموالٌة، 

 اطر المتبقٌةإجراء وضعٌة تعلم اإلدماج: العمل فردٌا للوصول إلى عدد المس 

  نشاطات المتعلم: ٌتعامل كل تلمٌذ مع الورقة المتضمنة نص الوضعٌة بصفة فردٌة، توظٌف مكتسباته
 حول األعداد والحساب.

 .نشاطات المدرس: توزٌع نص الوضعٌة وتوضٌح التعلٌمة 
 

 ٓؼ٤به ٝٓإّواد اُزو٣ْٞ

 9    1 اٌّؼ١اؼ

 كْٜ اُٞٙؼ٤خ                 

 (100ٝ  10ه ا٧كٝاد ) ٓٚبػلبد افز٤ب : 1أُإّو

 

 100ٝأُزْٔ ئ٠ُ  10: رؼ٤٤ٖ أُزْٔ ئ٠ُ 2أُإّو

 29 اٌّؼ١اؼ

                                     اٍزؼٔبٍ ا٧كٝاد اُو٣ب٤ٙخ               

 (100ٝ 10)ٓٚبػلبد  ٍزؼٔبٍ ا٤َُِْ ٨ُكٝادا٫: 1أُإّو 

ٝأُزْٔ ئ٠ُ  10)أُزْٔ ئ٠ُ ٍزؼٔبٍ ا٤َُِْ ٨ُكٝاد ا٫ : 2أُإّو

100) 

    39 اٌّؼ١اؼ
 اَٗغبّ ا٩عبثخ 

 :  رؼ٤٤ٖ ػلك اُؼِت ا٬ُىٓخ                                                   1أُإّو 

 : رؼ٤٤ٖ ػلك أَُبٛو أُزجو٤خ2أُإّو

 ي٣ي٤ًل٤خ أُؼبُغخ اُج٤لاؿٞع٤خ أُزٞهؼخ: اهزواػ ٝٙؼ٤بد ٖٓ ٗلٌ اُٜ٘ٔ ُِزؼ

 كه٤وخ  135 اٌّعج اٌّمرؽزح9

 ؽٖٔ( ؽٖخ ُ٪ٗغبى ٝأفوٟ ُِزٖؾ٤ؼ اُغٔبػ٢ ٝصبُضخ ُِٔؼبُغخ.3) ػعظ اٌسصص اٌّطصصح9

 

  .شروط وضع المنياج حيز التطبيق9
1.1
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جهة، ولكون هذه المرحلة هً مرحلة  والتكنولوجً منٌماظ العلمً باعتبار النشاطات المدمجة فً المنهاج تستهدؾ اإل

الملموس من جهة أخرى ٌجب مراعاة الوسائل التّعلٌمٌة من حٌث تحضٌرها المسبك ومن حٌث تمثٌلها وتوضٌحها 

 للوضعٌات التّعلمٌة ّمما تسمح بإشران المتعلم فً االكتشاؾ واإلدران.

 وٌجب أن تتوفر على بعض الشروط منها:

 اختٌار الوسائل التً تبلئم النّشاط من جهة والمستوى النفسً الحركً من جهة أخرى.

الصور والرسومات، كما ٌمكن  فالنماذج أوالعٌنات وإن تعذر األمر  المختلفة، بتفضٌلاستعمال الوسائل التّعلٌمٌة 

  .بعضها البعض وسٌلة لتدعٌماستعمال أكثر من 

 توفرة فً محٌط الّطفل وتشجٌعه للحصول علٌها باعتبارها خاصة وأنها ؼٌر مكلّفة.استؽبلل الوسائل التّعلٌمٌة الم

 انتماء الوسٌلة التّعلٌمٌة التً تمّكن المتعلّم من معالجة وضعٌة بشكل متكامل.

 .واللونمراعاة وضوح الوسٌلة من حٌث الحجم، المحتوى 

 نتباهه وحتى ال ٌتحّول النشاط إلى اللعب ؼٌر الهادؾ.استخدام الوسائل التً ال تشكل خطورة على الطفل وال تشتّت ا

أما فٌما ٌتعلك باستخدام الوسٌلة التّعلٌمٌة فإنه ٌجب عرض بعض الوسائل فً بدٌة النشاط باعتبارها تخدم وضعٌة 

 االنطبلق وبعضها اآلخر تستخدم لتمثٌل وتوضٌح النشاطات بٌنما ٌوظؾ البعض اآلخر للدّعم واإلثراء.

 كل الوسٌلة مصدر نشاط المتعلّم وال تعٌك الممارسات التً ٌموم بها أثناء سٌر الحّصة التّعلمٌة.ٌجب أن تش

 تمتضً بعض النشاطات التّعلمٌة اللّجوء إلى الوسائل التّعلٌمٌة الحدٌثة مثل اللّوحات اإلشهارٌة، النماذج والعٌّنات...

1.8 

المعلوم أّن  صؽار ومن األمر ٌتعلك بأطفالدرس أهمٌة كبٌرة فً تنظٌم النشاطات التعلمٌة خاصة وان تكتسً حجرة ال

حركٌة،  األلعاب. نشاطاتهذه المرحلة تتطلب فضاء مناسب لكل طفل لٌمارس مختلؾ النّشاطات المتمثلة فً 

 بسٌطة... ممارسات

 الشروط منها:ولضمان ذلن فإنّه من الضروري أن تتوفر الحجرة على بعض 

 فضاء مناسب لممارسة مختلؾ النّشاطات. -

 الوضعٌات التجرٌبٌة... وممارسة بعض األنشطةتفوٌج التبلمٌذ عند الضرورة بكٌفٌة تسمح بإنجاز  -

 .األدوات والوسائل والسنداتتخصٌص مكان لحفظ  -

 األنشطة. أووالممارسات استؽبلل الفضاء الموجود خارج المسم للمٌام ببعض النّشاطات   -

2.8

تعتبر بعدا مكمبل  المنهاج، فهًلتنفٌذ  االعتٌادٌة المبرمجةألولات اتتم فً أولات ؼٌر  البلصفٌة نشاطاتالنشاطات     

 النصوص:ومن أهدافها حسب  ،للنشاطات التعلٌمٌة الصفٌة

 والؾ من الحٌاة الٌومٌة وذلن فً شتىمدها فً ٌجسلت المكتسبة،توظٌؾ المعارؾ لإتاحة الفرصة للتبلمٌذ  -

المجاالت الفكرٌة والفنٌة والعلمٌة والتكنولوجٌة والرٌاضٌة وؼٌرها، وهو ما ٌضمن لهم نموا متوازنا بكل 

  أبعاده التربوٌة.

  الحركٌة، مما ٌنمً لدراته لبلنسجام مع محٌطه إٌجابٌا.-تطوٌر ملكات الفرد الفنٌة والعلمٌة والبدنٌة والنفس -

  علٌه كون األنشطة البلصفٌة عامبل مدعما للتعاون والتمارب. واالطبلعكٌن المتعلم من اكتشاؾ المحٌط تم -

  إكساب المتعلمٌن مهارات تساعدهم على مواجهة الصعاب وتحمٌك األهداؾ المرجوة. -

  الروح الوطنٌة واالنسجام بٌن األفراد والجماعات. بث -

  العنؾ بمختلؾ أشكاله وأنواعه ومحاربة اآلفات االجتماعٌة.إرساء الروح الثمافٌة والرٌاضٌة ونبذ  -

 االكتشاؾ المبكر للمواهب وانتماؤها والتً من شأنها تمثٌل الجزائر فً المسابمات والتظاهرات الدولٌة. -    

 عممينتكوين الم 
ٌسمح هذا  أن وٌفترض لمعلمٌن،تدرٌس الرٌاضٌات ٌفرضان إعادة النظر فً تكوٌن ا بناء المناهج ووالع

 بـ: لمعلمٌنالتكوٌن ل
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 أفضل للمناهج ولتنفٌذ المنهاج والوثٌمة المرافمة.التً تسمح بمراءة األدوات الضرورٌة  امتبلن -

تجرٌبها وتحلٌلها لصد و تعلٌمٌة الرٌاضٌاتالتعلم و رتكز على نظرٌاتتتعلّم بناء وضعٌات تعلّمٌة  -
 تطوٌرها.

 كٌؾ تّم بناء المعرفة الرٌاضٌة؟
 ٌنتظر المجتمع من هذه المعارؾ؟ماذا 

 كٌؾ تّم بناء المنهاج؟ الكتاب المدرسً؟
 لمتعلّم؟او معلمال ما هو دور كل من

 كٌؾ ٌتعلّم التلمٌذ الرٌاضٌات؟
 سٌّر نشاط تعلٌم / تعلّم؟ م وٌُ نظّ كٌؾ ٌُ 

تعلٌم المادة.  تالتذلٌل تعمٌد ؼٌر كاؾتبٌّن هذه األسئلة أن التكوٌن المتمحور حول المعرفة الرٌاضٌة فمط 
 ؤالت.جد المعلم إجابات لمثل هذه التساومن خبلل التكوٌن حول مساهمات تعلٌمٌة المادة ٌ

استعمال هذه األداة  تمنٌات بتعلّمبما ٌسمح لهم  معلمٌنإدماج اإلعبلم اآللً فً تكوٌن ال ومن الضروري
 مساهمات هذه األدوات فً تعلّمات المادة.وٌمكنهم من التعرؾ على 

 
 التراح أمثلة لمحاور تكوٌن األساتذة:

 محاور خاصة بالمادة محاور بٌداؼوجٌة وتعلٌمٌة

 أدوات تعلٌمٌة الرٌاضٌات -
 ممارسات التموٌم -
 حّل مشكبلت -
إدماج وسائل التكنولوجٌة  -

 الجدٌدة
 بٌداؼوجٌة اإلدماج -
 المعالجة والدعم -
 تدرج التعلمات -
 الرٌاضٌات والمواد األخرى -
 رسٌةتحلٌل مناهج وكتب مد -
 طمتوس –الترابطات: ابتدائً  -

 ثانوي –
 بناء مواضٌع اختبارات -
- ... 

 األعداد العشرٌةالكسور و  -
 األعداد النسبٌة -
 مكانة حل مشكبلت -
 التناسبٌة -
 الهندسة -
 االستدالل -
 اإلحصاء -
- ... 

 
 ِٓؾن:

خص المعلم وحده، لكن ٌنبؽً أن تكون بالعدد الكىافً، لٌسىتعملها كىل التبلمٌىذ فردٌىا هذه الوسائل ال ت
 أو ضمن أفواج.

 .اللوح المؽناطٌسً ولطع مؽناطٌسٌة 

  .االلة الحاسبة البسٌطة 

  ألبلم التلوٌن 
 خشٌبات ولرٌصات 
  ومكبر(. اللعب،زهر النرد من مماسات مختلفة )زهرة نرد 

  رمزٌة.كتابة  بالحروؾ،أشكال كتابة  األعداد،بطالات 
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  المؽناطٌسٌة.األعداد 

  وؼٌر مرصؾ.ورق مموى مرصؾ 
   10إلى  1الشرٌط العددي من. 

  بطالات األعداد، مكتوبة بالحروؾ وكتابة باألرلام 

 .األعداد المؽناطٌسٌة 

 البطالات البلصمة. 

 ومماسات مختلفة وبألوان مختلفة)كرات، مكعبات، ببلطات، أهرام...(  ةمختلف اتمجسم  . 
  لطىىع مختلفىىة لؤلشىىكال المسىىتوٌة )مربىىع، مثلىىث، لىىرص، مسىىتطٌل، ...( مىىن مختلىىؾ األلىىوان

 .ومختلؾ المماسات
  (. سم 20و 10مختلؾ األطوال )بٌن  وأعداد منأشرطة 

 كات )بزل( من أنواع مختلفةبمر 

 ة: المتاهات، ألعاب المسار...ألعاب متنوع 

 .ًالمتر الخشب 
  والمدور والكوسالمسطرة. 

  .ورق مموى 

 .أوراق ملونة 

 .)لطع نمدٌة مدرسٌة )مصنوعة من اللدائن أو الورق المموى 

  مربكات من أشكال مختلفة( (  puzzle . 

  ...ألعاب متنوعة: المتاهات، ألعاب المسار 
  البطالات البلصمة(gommettes (. 

 سم(. 20و 10عداد من مختلؾ األطوال )بٌن وأ 

 

 

 


