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  ةــتوطئ
  
  

وضع برنامج الریاضیات للسنة األولى من التعلیم االبتدائي استجابة لمتطلبات اإلصالح 
المنشود في التعلیم، واعتمادا على التعلیمات والتوجیھات الصادرة عن وزارة التربیة الوطنیة 

  . اإلطار المرجعي لبرنامج التعلیم :تحت عنوان
یتضمن البرنامج الجدید تغییرا أساسیا یتمثل في اعتماد المقاربة بالكفاءات، بدل المقاربة 

  :باألھداف المعتمدة في البرنامج السابق، والقصد من ھذا التغییر ھو
  وضع التلمیذ في مركز الفعل البیداغوجي بحیث یصبح فاعال في تعلّماتھ، ولیس

  .تقبال سلبیا للمعارفمس
 للتلمیذ بالقدرة على التكیف مع متطلبات العالم  حضمان اكتساب كفاءات قاعدیة تسم

  . المعاصر، ومواجھة تحدیاتھ
ومن بین أھداف ھذه الوثیقة اقتراح أجرأة للبرنامج، وبالتالي مساعدة المعلمین وبقیة 

خطط  ،نمضامی ،فأھدا ،مقاربة: مستعملیھ على تنفیذه بسھولة ونجاعة في مختلف مركباتھ
رد تمكِّن من االختیار عن وھي لیست لفرض توجیھات معینة، وإنما للتزوید بموا. وممارسات

  .درایة
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  : لـــمدخ. 1

  

یھدف وضع البرنامج الجدید قید التنفیذ إلى تحسین ظروف عمل التالمیذ وتعلمھم 
وذلك بتكییف محتویات وطرائق التعلیم للسماح  ابتداء من دخولھم التعلیم االبتدائي،

لجمیع التالمیذ ببناء الكفاءات الضروریة لھم في وسط اجتماعي یتطلب المزید، وفي 
  :وھذا یفرض األخذ في الحسبان مختلف الخصوصیات الموجودة. عالم دائم التطور

  مدینة كبیرة(واقع المدارس االبتدائیة المختلف حسب مواقعھا الجغرافیة ,
  ...). منطقة نائیة, جنوب, ریف, ضاحیة

  .حسب الحالة االجتماعیة واالقتصادیة للجھة -
 عدد( ، وحسب ھیاكلھا)ولي والمستمراأل(حسب مستوى تكوین معلمیھا  -

  ...). الدوامین, الدوام الواحد( ، ونظام عملھا)والتجھیزات تالمحال
  .حسب عدد تالمیذھا -

 ألحدھا مكتسبات اجتماعیة ولغویة : مع طفلین استحالة التعامل بنفس الكیفیة
، وآخر ...) اإلخوة الكبار ،المشاركة العائلیة ،التحضیري ،الروضة(قبلیة 

  .الممارسةبالنسبة إلیھ أول مكان للتدریب وتعتبر المدرسة 
وفي مثل ھذه الظروف، إذا أردنا إعطاء نفس الحظوظ لكل التالمیذ، فمن 

وھذا یتطلب من . المنھاج الجدید لن تكون وحیدة دافأھالواضح، أن كیفیة تحقیق 
المؤسسة المدرسیة، أن تكون قادرة على تكییف تطبیق البرنامج الجدید مع الوضعیات 

لذا ینبغي إعطاء التالمیذ مھلة للتكیف مع ...  الشخصیة للتالمیذ الجدد في كل مقاطعة
 .النظام والعادات المدرسیة قبل الدخول في البرنامج نفسھ

  
  

  : حول الممارسات التعلیمیة. 2
  

  :في الممارسات الحالیة - 1- 2
  

إیصال المعارف جاھزة إلى تالمیذه، فھو یعرض المفاھیم  علىاعتاد المعلم 
الریاضیة بإبراز أمثلة، وما على التلمیذ إال أن یكون منتبھا ومنصتا ومقلدا لما یقوم بھ 

  .من معرفة تطبیقھا المعلم، ثم یتدرب بكیفیة تكسبھ آلیات وتمكنھ
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أنھ لم یصغ جیدا، أو ألنھ لم : وعلى العموم نرجع ارتكاب التلمیذ ألخطاء إلى
الشرح أو قصر فیھ، وحینئذ یعتبر الخطأ ذنبا  أساءیعمل بما فیھ الكفایة، أو ألن المعلم 

  .یعاقب علیھ أثناء التقویم
  

  :تأمالت حول تعلیم الریاضیات - 2- 2
  

ھي أشیاء مستمرة اإلنشاء بدون توقف،  -الیوم  -لریاضیة نعلم أن المعارف ا
كما أن بناء المعارف عند . وھذا یعني أنھ ال یمكن ألي تعلم أن یكون نھائیا وال كامال

معارف جدیدة إلى سابقاتھا، بل یتم من خالل بناء  بإضافةالتلمیذ ال یتم بتراكمھا أو 
فالمعرفة ھي تكّیف . لھا وإدماجھاوالتي ُیحّث على تعدی, ةمعارف جزئیة أو مؤقت

وعلى سبیل ( .تجعلھا أكثر فعالیة بالنسبة لمعارف أخرىمیذ مع وضعیات تبررھا والتل
یستطیع التلمیذ مقارنة مجموعات إدراكیا، وسیتوصل إلى تعلّم مقارنتھا بعدِّ : المثال

  ).عناصرھا
، تعدیل یتم بحثھ على ھفسفالتعلّم ھو تعدیل التلمیذ لعالقتھ بالمعرفة التي أنتجھا بن

یعتبر كظھور للمعارف المقدمة  نوالخطأ إذ. اختیار وضعیات یقترحھا المعلم علیھ
فإنھ  ،تاليوبال. بصفة غیر تامة أو غیر مالئمة للوضعیة، وال كنتیجة لغیاب المعارف

عدة ومرافقة التلمیذ في لكن فھم السبب یمكّن المعلم من مساال یمكن تجنب الخطأ، و
  .تطویر معارفھیة وتنم

  

  :نحو ممارسات تسمح بتنفیذ البرنامج - 3- 2
  

یعتمد برنامج السنة األولى ابتدائي مقاربة جدیدة تؤثر دور التلمیذ في اكتساب 
ویفترض في ھذه . االكفاءات والمعارف المتوفرة والقابلة للتجنید في المدرسة وخارجھ

أعمال أفواج، أنشطة (عیات متنوعة وض -في عدة أحیان  - المقاربة، أن المعلم یقترح
یبحث، : بحیث تدفع التلمیذ إلى أن یكون فاعال) جماعیة للقسم، لحظات عمل فردیة

. إلخ... یقترح حلوال ویقارنھا مع زمالئھ، ویدافع عن حلولھ، ویعدلھا إذا لزم األمر
ؤول ھو المست ھو تسییر النقاش داخل القسم، وویكون دور المعلم خالل ھذه الوضعیا

مصطلحات، : على أن یقترح في الوقت المناسب عناصر المعرفة الواردة في البرنامج
 . وھذا ال یعني االستغناء عن أنشطة التدریب وإعادة استثمار المعارف...  كتابة مألوفة

  
وحتى نجعل ھذا التغییر في الممارسات ممكنا، فإنھ من الضروري تنظیم الوقت 

في استعمال الزمن، وھذا بحذف ) حوالي ساعة(الحصة  داخل القسم بحیث تتسع فترة
 . الصباحیة والمسائیة: االنقطاع الموجود في البرنامج الحالي بین حصتي الریاضیات
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  :التقویــم -2-4
  

 لیقتصر التقویم في الممارسات الحالیة على االختبارات المنجزة خالل الفص
نح نقطة أو ترتیب التالمیذ واتخاذ قرارات الثاني، وفي نھایة السنة الدراسیة، بقصد م

أما البرنامج . انتقالھم إلى السنة الثانیة، أما األخطاء فتعتبر ذنوبا، وتترجم إلى فشل
الجدید، فالتقویم فیھ لیس جزاء، بل جزء مندمج في سیاق التعلّم، یجیب عن 

  :الضرورات التالیة
  

 معرفة حالة مكتسبات التلمیذ. 
 التعلّم لمجموعة تالمیذ القسم/مضبط سیرورة التعلی. 
  إمداد المعلم بالوسائل لتقییم ممارستھ الشخصیة، وجعلھا تتطور بطریقة

 .مالئمة
 

 .ولنفصل مختلف أنواع التقویم، التي تحدد مختلف لحظات التعلم
  

  التقویم التشخیصي قبل التعلم - 1- 4- 2

] روع في التعلّمقبل الش[بینت التجارب، كم ھو ضروري وھام في السنة األولى 
. تشخیص حالة تطور كل طفل، وكذا مدى قدرتھ على استغالل مكتسباتھ القبلیة

وبالمثل، فقبل الشروع في تقدیم معارف جدیدة، فإنھ من المھم أن نكون قادرین على 
معاینة حالة كل تلمیذ بالنسبة للمجال المعرفي المقصود، وذلك من أجل بناء وضعیات 

  .وھذا ما نسمیھ إجراء تقویم تشخیصي تعلّم أكثر مالئمة،
  

  التقویم أثناء التعلّم - 2- 4- 2

وھو . یجري مباشرة بمالحظة تصرفات التلمیذ وإنتاجھ أثناء تعاملھ مع األنشطة
ال یسمح بتحدید أخطاء التالمیذ فحسب، بل بتفسیرھا، وإعطائھا معنى، وفھم أسبابھا، 

كما أن ھذا التقویم ال یكتفي باإلطالع . أیضاواستغاللھا لتنمیة وتطویر تعلّمات التلمیذ 
على حالة معارف التالمیذ في لحظة ما فقط، بل یھدف إلى تمكین المعلم من جمع 

وحینئذ یستطیع المعلم مساعدة تالمیذه باقتراح أنشطة . معلومات حول تطور كفاءاتھم
  .متنوعة صائبة ومالئمة، لتمكینھم من تجاوز الصعوبات التي تعترضھم

  
ھذا النوع من التقویم المستمر أساسي، ألنھ یسمح للمعلم بضبط سیرورة 

  .التعلّم، إنھ التقویم المرافق للتعلّمات/التعلیم
  

  التقویم بعد التعلّم و التدریب - 3- 4- 2

عة حصص تعلیمیة ھو مطبق بانتظام في نھایة مجمویتعلق األمر بتقویم شامل، و
بنتائج التالمیذ فقط، بل بإجراءاتھم أیضا، والذي ال نھتم فیھ حول مفھوم معین، 

فالمقاربة بالكفاءات المعتمدة في البرنامج الجدید، تفرض تطویر المراقبة المطبقة سابقا 
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  .على المعارف، إلى مراقبة درجة اكتساب الكفاءات المستھدفة
 .للتقویم الشامل في الملحقاتونجد مثاال للتقویم التشخیصي و

  

  :ن للقسم مثال لتسییر ممك. 3
  

  .یتعلق األمر بإدخال استعمال التجمیع بالعشرات لعدِّ عناصر مجموعة
  

  :تقدیم الدرس - 1- 3
  موقع الدرس في سیاق البرنامج

  .100معرفة األعداد الطبیعیة األصغر من  :الفقرة
  .التعیین الشفھي والكتابي لألعداد: الفقرة الجزئیة

لعّد، أو بالتجمیع عة بواسطة اتعیین عدد أشیاء مجمو: األھداف التعلّمیة
  ].عشرة عشرة[استعمال التجمیع بالعشراتواالستبدال، و

  .أثناء شھر أفریل: الفترة المتوقعة في السنة
  .حصتان :المدة المتوقعة

  

  :األھداف
إدراك ضرورة تطویر إجراء أكثر فعالیة من العدِّ واحداً واحداً، وتنظیمھ  

 . بالتجمیع حزما
 .بالعشرات لعدِّ كمیة كبیرة من األشیاء بدون أخطاءاستعمال التجمیع  
 .إعطاء معان لكلمتي عشرات وآحاد 

  

 :نشطة السابقة التي ُیرتكز علیھااأل
 العّد واحدا واحدا. 
 أنشطة مختلفة عن التجمیع واالستبدال. 

  
 

  :المكتسبات القبلیة للتالمیذ
  یة  ).الشفھیة(معرفة العدِّ
 معرفة الشریط العددي. 
 یة الشفھیة في مجال األعداد األصغر من عّد مجمو  .30عة باستعمال العدِّ

  

  :ظروف تنفیذ الحصة
  عدد أشیاء المجموعة المراد عّدھا كبیر، بحیث یدرج النشاط بطریقة خارج

 .المجال المألوف لدى التالمیذ
 توزیع أشیاء المجموعة بطریقة غیر منتظمة على الورقة. 
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  :الوسائل المادیة
 تان لكل تلمیذ، ورقة مستنسخة من الحجم الكبیر لتثبیتھا على ورقتان مستنسخ

 .السبورة في نھایة الحصة
 قلم رصاص. 

  

  :اإلجراءات المنتظرة من التالمیذ
ه  بعض التالمیذ یحاولون العّد واحدا واحدا، والبعض اآلخر سیستعین في عدِّ

 متفاوتة العددبشطب المعدود كوسیلة للضبط، أو بتجمیع األشیاء المتجاورة في حزم 
  ... )متباینة(
  

  :السیر المقترح - 2- 3
  الحصة األولى* 

  : ىالمرحلة األول
ع األوراق التي تحمل كل واحدة منھا مجموعة من  ) أزھار مثال( شیئا 73توزَّ

من " :على جمیع التالمیذ، ثم یستفسر المعلم عما رسم في الورقة، ویقدم التعلیمة التالیة
 ".اقة منھایجد عدد األزھار، ینل ب

بعد تقدیم التعلیمة، یتأكد المعلم من فھمھا، بإعادة صیاغتھا من قبل العدید  :أوال
  . من التالمیذ

یقوم التالمیذ ببحث فردي، بحیث یستعمل كل واحد إجراء خاصا بھ،  :ثانیا
ویترك المعلم الوقت الضروري والكافي للتالمیذ حتى یتمكنوا من إنھاء 

  .إجراءاتھم
رض والمناقشة للنتائج المحصل علیھا، بحیث یطلب المعلم من كل الع :ثالثا

تلمیذ تقدیم عدد األشیاء الذي وجده، ثم یطلب من بعض التالمیذ شرح 
  ). العد واحدا واحدا، التجمیع برزم غیر منتظمة(إجراءاتھم 

یصل المعلم بتالمیذه إلى تحدید الصعوبات الناجمة عن استعمال بعض 
طریقة طویلة، إمكانیة نسیان بعض : بیل المثالوعلى س( اإلجراءات

ة، صعوبة إیجاد العدد الكلي لألشیاء  األشیاء، أو عدِّ بعضھا أكثر من مرَّ
  ....) انطالقا من عدد األشیاء في كل رزمة،

تھدف إلى الوصول بالتالمیذ إلى اقتراح إجراء أكثر فعالیة، بمساءلتھم  :رابعا
التي ( التجمیع بالعشرات، واالستبدال شفویا، وجعلھم یفكرون في وضعیة

  ).سبق لھم معرفتھا
  

  : المرحلة الثانیة
ع على التالمیذ ورقة مماثلة لألولى، مرفقة بتعلیمة إعادة عدِّ األشیاء، لكن  توزَّ

  .ھذه المرة بتجمیعھا عشرة عشرة في رزم
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  .یترك المعلم التالمیذ یباشرون العمل باإلجراء الجدید :أوال
ظم المعلم العرض والمناقشة، ویحرص في البدایة على استقدام التالمیذ ین :اثانی

یثبت أوراقھم على النتیجة الصحیحة إلى السبورة، و الذین لم یجدوا
السبورة، طالبا من آخرین مراقبة عدد األشیاء في كل رزمة بالنسبة لكل 

  .ورقة
  

فاق على العدد األخطاء وتصحیحھا، یصل المعلم بتالمیذه إلى االت تحدیدبعد 
رزم  7": ، ویقولون73الصحیح، وقد نجد بعض التالمیذ ال یستطیعون قراءة العدد 

 3عشرات و 7"وعلى المعلم ھنا أن یدخل التعبیر  "األشیاء 3ذات عشرة األشیاء و
  ".آحاد

  
وفي األخیر یطلب من بعض التالمیذ الذین أخفقوا في إیجاد النتیجة الصحیحة، 

  .ممحاولة شرح أخطائھ
  

  الحصة الثانیة* 
   :المرحلة األولى

یعید المعلم توزیع األوراق المتضمنة إنتاج التالمیذ بالتبادل وذلك إلجراء 
بعض الرزم ( التصحیح الجماعي، بحیث یبحث كل تلمیذ عن أخطاء زمیلھ إن وجدت

  ...) أشیاء، نسیان بعض األشیاء، 10ال یتضمن 
تھ ویقوم بتصحیح األخطاء التي حددھا یسترجع كل تلمیذ ورق: التقویم الذاتي

  .زمیلھ
   :المرحلة الثانیة

تتضمن حوصلة لإلجراء ) أعدھا مسبقا(یعرض المعلم على السبورة ورقة كبیرة 
  .التجمیع عشرة عشرة: المستعمل

   :المرحلة الثالثة
  .)مثل البحث عن عدد تالمیذ القسم: (تطبیق سریع لإلجراء، على أمثلة محسوسة

  

  :یل ھذه الحصصتحل - 3- 3
  تقدیم النشاط والتعلیمات - 

یختار النشاط بعنایة فائقة، بحیث یثیر لدى التالمیذ الرغبة في البحث، ویدفعھم 
ومن المھم أن یتأكد المعلم من أن جمیع التالمیذ فھموا . إلى الشروع في إجراء الحل

 .جیدا العمل المراد إنجازه، والمنصوص علیھ في التعلیمة
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  البحث -
تحتل ھذه الفترة مكانة ھامة في النشاط التعلّمي، وینبغي أن یخصص لھا وقت 

  . كاف، لیتمكن كل تلمیذ من تنفیذ إجرائھ الشخصي في إنجاز المھمة المطلوبة
والمقصود ھنا لیس وصول التلمیذ إلى حل مثالي للمشكل، بل تمكین كل تلمیذ من 

  .الوصول بإجرائھ إلى نھایتھ
  

، یتجول المعلم بین الصفوف دون أن یتدخل إال لتشجیع التالمیذ، وفي ھذه الفترة
ویالحظ عملھم، ویحدد مختلف اإلجراءات، ویحصي األخطاء المرتكبة، وھذا ما یسمح 

  .م المحكم لمرحلة العرض والمناقشةلھ بالتنظی
  

  العرض و المناقشة  -
  :أثناء ھذه المرحلة ینبغي تحقیق ما یلي

 ت المستعملة وتدوینھا على السبورةتعیین مختلف اإلجراءا. 
  الوصول بالتالمیذ إلى شرح إجراءاتھم، وتوضیح ما سمح لھم بالوصول إلى

 .، وھذا سواء توصلوا إلى النتیجة المنتظرة لم ال)تصدیق أفعالھم(نتیجة 
  الوصول بالتالمیذ إلى مقارنة إجراءاتھم من حیث فعالیتھا، أو قصور بعض

 . المعترضة، واألخطاء المرتكبة منھا، وإبراز الصعوبات
  

ھذه المرحلة حساسة بالنسبة للمعلم الذي یجب علیھ تسییر عرض منتوج بعض 
ولتحقیق ما ینتظر من ھذه . التالمیذ، متجنبا التعلیق على اإلجراءات المقدمة من قبلھم

ب، المرحلة، على المعلم أن یراعي عند استقدام التالمیذ لمساءلتھم اختیارھم بالترتی
  .بحیث یتجنب البدء بمن اتبع اإلجراء األكثر وجاھة

فالمعلم یقوم بدور الوسیط دون إصدار أحكام قیمیة فاسحا المجال أمام التالمیذ 
إلدراك أخطائھم بأنفسھم، واستدراجھم إلى حوار یثبتون فیھ تشابھ بعض اإلجراءات 

، كما ...) و الذكاء،من حیث السرعة أ( المقدمة، أو فعالیة بعضھا بالنسبة لألخرى
فلألطفال الحق في الخطأ، ولكن یجب : ینبغي تخصیص وقت كاف لتسییر األخطاء

  .الوصول بھم إلى فھم وإدراك أخطائھم بالنسبة إلى الحلول المقبولة
  

  الحوصلــــة -
  .المقصود ھو تصدیق وتنظیم التعلّمات الجدیدة

وتوصل إلى تحدید المعارف  وفي ھذا المثال وجدنا وسیلة تسھل عد أشیاء كثیرة
لعد مجموعة كبیرة من األشیاء فإن التجمیع بالعشرات : أو التصرفات موضوع التعلّم

  .ھو األكثر فعالیة
كم��ا أن تحقی��ق االنس��جام ف��ي المع��ارف داخ��ل القس��م یعتب��ر م��ن ب��ین أھ��داف ھ��ذه 

  .المرحلة
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  إعادة االستثمـار -

ة جدا في بناء المعرف ة عند التلمیذ، ولكنھا غیر كافیة، إذ المراحل السابقة مھمَّ
  .ینبغي أن تعّزز وتدّعم بتمارین التدریب وإعادة االستثمار

  

  : بعض العناصر حول نمو الطفل. 4
  

أنھا تتطور وفقا للتقدم في السن، : الطفولة المعروفة جیداً الیوم ھي ممیزاتمن 
. عالم یستند علیھا تعلیمھھذه المیزة التي تزود المختص في علم النفس، وكذا المعلم بم

وإن دراسة نمو الطفل تتیح لنا التعرف على انتظامات عامة نوعا ما، وعلى الفروق 
یأتي الطفل إلى المدرسة : الموجودة بین األطفال، والتي ینبغي مراعاتھا في المدرسة

مزودا بمعارف كّونھا بالتدریج أثناء طفولتھ األولى في العائلة، وفي أماكن عامة 
ولھ عن العالم المحیط بھ معرفة ناتجة عن ...  تضنتھ أثناء احتكاكھ بإخوتھ وأقرانھ،اح

تجاربھ الخاصة، ومنظمة بواسطة أدوات التفكیر المناسبة لسنھ، وسیتم نموه على مدى 
  .زمني طویل

كما أن تعلم المفاھیم الجدیدة المقدمة من المدرسة أو من غیرھا، سیتم أیضا على 
فالطفل یبدأ باكتشاف وضعیات تطرح علیھ مشكالت، ثم بمحاولة تنفیذ المدى الطویل، 

طرائق وإجراءات وفي األخیر تستقر اإلجراءات األكثر مالءمة للوضعیات المصادفة 
  .والوضعیات القریبة منھا

في وضعیات  "طبیعي"نشاط الطفل عامل أساسي في تزاید معارفھ، وھو نشاط 
نھ أیضا نشاط في اإلطار البیداغوجي مثار بواسطة من الحیاة الیومیة المعتادة، لك

وضعیات مختارة ومعّدة من قبل المعلم، من منظور المعارف المراد بنائھا، باالعتماد 
  .على تلك الموجودة لدى التلمیذ

  
 

 : ھیكلة الفضاء والزمن. 5
  

إن ھیكلة الفضاء والزمن ال یمكن تجزئتھا، وبناؤھا یأخذ فترة طویلة من حیاة 
عّدة تعلّمات  وھنا نذكر بالمراحل المختلفة لھذا البناء ألھمیتھ في .طفل الصغیرال
  ....) ریاضیات، قراءة،(
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  :مفھوم الزمن یعتمد على ثالثة أنواع من العملیات
 عملیات الترتیب التي تسمح بتصنیف األحداث بداللة تتابعھا. 
 مدد بین أحداث عملیات التجزئة والدمج التي تضمن تقسیم المجاالت وال

 .مرتبة، وكذلك دمج مدد زمنیة قصیرة في مدد أطول
 عملیات القیاس التي تؤسس لنظام متري للزمن، بأخذ مّدة زمنیة كوحدة. 

  

 :وكثیر من األطفال الذین بلغوا السادسة من العمر، یعرفون اإلجابة عن األسئلة
 "السنة القادمة؟كم عمرك؟ كم كان عمرك في العام الماضي؟ كم سیكون عمرك في "

  ."؟ منذ كم عام ولدت" :وفي المقابل ال یعرفون اإلجابة عن السؤال
  

  مراحل بناء الفضاء -
شھرا یصبح ھذا  18في الطفولة األولى یتواجد الطفل في فضاء محسوس، وبعد 

). داخلیة(الفضاء ممثال في صورة ذھنیة، وتصبح المدركات الحسیة مستبطنة 
إي أن األشكال موجود  )تبولوجیا(تنظیما للفضاء تكون عندئذ  والعالقات بین األشیاء

  .بدون عالقات فیما بینھا في إطار واسع
بین الرابعة والسابعة من العمر ال یفرق الطفل إالّ قلیال بین وجھة نظره الشخصیة 

 .وبین وجھة نظر اآلخر
وفي حدود سن السابعة یدخل الطفل إلى فضاء إسقاطي، وفي ھذه المرحلة 
یتخلص الطفل شیئا فشیئا من تمركزه حول الذات، ویقبل وجھة نظر أخرى غیر وجھة 

 . نظره، ولكنھ ال یكون قادرا على وصفھا، أو التعبیر عنھا
  

  )تمییز الیمین عن الیسار(بناء الجانبیة  - 
ھنا أیضا یكون البناء بطیئا جدا، ولھ أھمیة خاصة ألنھ ضروري في العدید من 

  :سیما في القراءة، وكذا خارج الدراسة، ونستطیع تمییز أربع مراحلحقول الدراسة ال
  

  فقط "یمین، یسار"إلى سن الثالثة أو الرابعة الكلمتان المعروفتان. 
 إلى سن الثامنة تقریبا، یعرف الطفل الیمین والیسار بالنسبة إلیھ. 
 یمینھ، ( إلى الحادیة عشرة، یصبح الطفل قادرا على تحدید جانب شيء

 ).هیسار
  في حدود الثانیة عشرة یعي الطفل نھائیا العالقات التي تربط األشیاء ببعضھا

 .)الیسار/فكرة نسبیة الیمین( مھما كانت أوضاعھا
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 : تطور مفھوم العدد عند الطفل. 6
  

ومن " .إن تطور مفھوم العدد مرتبط بالمدة الزمنیة، ویأخذ شكال معقدا جدا
، وال على نشاط العّد، وال على ظقتصر على معیار الحفمفھوم العدد ال ی: الواضح أن

حل صنف من المشكالت، وال على بعض اإلجراءات اآللیة، وال على فھم ومعالجة 
ولكن على كل ھذه العناصر المختلفة مجتمعة، والتي . إشارات أو رموز على الورق

) الصروح( تواحداً من البناءا -بمساعدة الوسط العائلي والمدرسي  -ینبثق عنھا 
   ."المدھشة للمعرفة

  

ولنتفحص الفروق التي یمكن مالحظتھا عند بعض األطفال من نفس القسم، في 
  . سن التحكم في الوظائف األولى للعدد، في األمثلة الالحقة

  

  :شفویا") أعداد/كلمات"متتالیة ( التحكم في العدّ  - 1- 6
  

 أو فیھا نسیان، أو إعادة، إن العّدیة معروفة منذ زمن، وھي قد تكون غیر دقیقة
...  

  .ئبدون أن یخط 32یتلو العّدیة حتى ) أشھر 5سنوات و 6( أمین: 1مثال 
، بفتح 10حتى  ئتتلو العّدیة بدون أن تخط) أشھر 5سنوات و 6( یاسمین: 2مثال

  .إصبع من أصابعھا عند النطق بكل كلمة
، ثم تقول ئأن تخطبدون  10تتلو العّدیة حتى ) أشھر 4سنوات و 6( ھدى: 3مثال

  .20-18: 10بعد 
  .6-5-1یذكر فقط ) سنوات، معید 7(یاسین : 4مثال

  

تكون على مدى عدة سنوات، من معرفة تتالیة األعداد تبنى بالتدریج، وإن م
األولى، إلى إمكانیة بناء كل األعداد باستخدام المعارف التي نملكھا  "أعداد/الكلمات"

  .حول الخواص
  

  :]إرفاق مجموعة بعدد أصلي[ إلرفاق معدود بعدد توظیف العدّ  - 2- 6
  

لقد ظھرت في كل الثقافات الصعوبات التي تعترض الطفل عند محاولتھ إرفاقھ 
ّد ـعوفي األمثلة التالیة نبین أن ال. معدودا بعدد، أو عند التعبیر عن كمیات برموز شفویة

 ّد ـوبدون خطأ عإذ یستطیع الطفل بكل سھولة : ال یتبع قاعدة الكل أو ال شيء
أشیاء، وھذه كفاءة تتطور  10أو  7أشیاء، ولكنھ یعجز أمام مجموعة  05مجموعة 
 .بالتدریج
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فإن اإلجراءات المستعملة  "ما ھو عدد القریصات؟" :لإلجابة على السؤال
  :متنوعة

بالنسبة لمجموعة صغیرة من األشیاء، یعطي التالمیذ النتیجة مباشرة بالنظرة 
اإلجمالي بینما ینظر إلیھا آخرون بانتباه شدید ویعّدون  كلق األمر باإلدرایتع: األولى

كما أن منھم من یؤشرون الواحد تلو . یعدون باستغالل حاسة النظر: في نفس الوقت
 .اآلخر لتعیین كل أشیاء المجموعة

وھذا بالرغم  ،"خمسة"ال یتمكنون من اإلجابة فضال عن ذلك، فإن بعض التالمیذ 
وإذا ما طرحنا علیھم . توصلوا إلى عد القریصات الخمسة بدون أیة صعوبة من أنھم

، ألن قاعدة األصلي التي تسمح 5 :السؤال مرة أخرى، سیعیدون العّد ثانیة دون اإلجابة
  .بإرفاق مجموعة بالعدد الموافق آلخر شيء معدود منھا، لیست مكتسبة بعد

ین تالوة العدیّة في غالب األحیان ب تجدر اإلشارة ھنا إلى الفارق الھام الموجودو
الذي یمكن استخدامھ بفعالیة لعد أشیاء  –من ھذه العّدیة  –بین الجزء بدون خطأ و

  .مجموعة
  

، وعندما ترید 35تتقن تالوة العّد حتى ) شھرا 11سنوات و 5( زینب: 1المثال 
تقول أشیاء، و 5امھا، تعد بدون صعوبة التصریح بعدد األشیاء التي أم

مرتین،  3قریصة تكرر  15ین أنھا أمام مجموعة في ح. 5نھ یوجد أ
  .ال تتمكن من التوصل إلى النتیجة الصحیحةو

أشیاء، ثم  5، وتعد 15تتقن العّدیة حتى ) أشھر 3سنوات و 6( مدینة: 2المثال 
شیئا، ویصبح عدھا  15ولكنھا تعجز أمام مجموعة الـ. بفعالیة 9تعد 

سرع من اإلشارة باإلصبع للشيء المعدود، العّد یصبح أ: غیر منتظم
  .فتنسى بعض األشیاء، وتعد أخرى عدة مرات

  

  :مشاكل بسیطة متعلقة بالجمع: العملیات األولى - 3- 6
  

منذ الطفولة األولى، وبمعارفھم العددیة المحدودة یستطیع األطفال الوصول إلى 
ذي نطلب من التالمیذ وھنا أیضا فإن المجال العددي ال. التحكم في الحساب البسیط

  .العمل فیھ لھ دور أساسي
   

تقول المعلمة : اقترحنا على التالمیذ الذین دخلوا إلى السنة األولى أساسي ما یلي
قریصات، وتسأل كم قریصة  3، وفي الجیب اآلخر 2أن في أحد جیوبھا قریصتان 

الجواب بدون أن والتلمیذ ھنا ال یرى األشیاء محل السؤال، وھو مطالب بتقدیم . عندھا
اختالف من ( والمالحظ أن فھم السؤال عند التالمیذ كان متفاوتا. یستعمل دعائم مادیة

  :)تلمیذ ألخر
لھ عدة صعوبات في المجال العددي، ألنھ لم ) معید -أشھر 7سنوات و 7(ینیس 
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طبق  -أشیاء  5و 4أشیاء من قبل، وال مقارنة مجموعتین من  5یستطع عد مجموعة 
وإن كانت ھذه النتیجة . التي تعلمھا في السنة الماضیة في المدرسة 7=  4+  3اآللیة 

إلى صحیحة فإننا نالحظ أن اآللیة ال عالقة لھا بالوظائف األخرى للعدد التي لم تكتسب 
 . ناآل

 2إذ یمكنھم عد . بالنسبة لبعض التالمیذ یستحیل تناول المشكل بدون رؤیة األشیاء
موجودة، لعلمھم أنھا الطریقة التي یمكن توظیفھا لإلجابة على أشیاء  3ثم مواصلة عد 

 .السؤال، ولكنھم ال یستطیعون إنجاز ھذه العملیة ذھنیا
  

لمس جیب المعلمة للتأكد من أن القریصات ) أشھر 5سنوات و 5(نزیم : 1المثال 
في . قریصات 3و 2من أجل " 4: "ـموجودة فعال، وعند التأكد، أجاب ب

  .قریصات 2و 1من أجل " 3: "ـب حین أنھ أجاب
قریصات تقول في المرة  4و 3من أجل ) أشھر 3سنوات و 6(مدینة : 2المثال 

ولكن یبدو أنھا غیر متأكدة من النتیجة، فتعد باستعمال  7، 6، 5األولى 
  .7أصابعھا وتجیب 

  

نرى من خالل ھذه األمثلة أنھ حسب الوضعیة المقترحة، والمجال العددي، 
 .لى معارف التالمیذ الحالیة فإنھم یشرعون في المسائل بسلوكات جد متنوعةوبالنظر إ

  

   :العدد حفظ - 4- 6
  

وتجدر اإلشارة إلى إن نذكِّر ھنا بأھمیة حفظ العدد في إطار تطور ھذا المفھوم، 
  .ومساعدیھ أعطت أھمیة أساسیة لھذا المفھوم) Piaget(أعمال بیاجي 

  
لعدد، وإن العدد ینبغي أن یبقى مطابقا مھما كانت إن التفكیر العددي یستلزم حفظ ا

حفظ . الوضعیة الفضائیة لألشیاء المعدودة التي تكون المجموعة، وال یتغیر بتغیرھا
من عمر الطفل الذي ال یستطیع تأسیس  5-4العدد ھذا یستقر بالتدریج بین السنوات 

د ھذا الحفظ مھما كانت العالقة حدا لحد، وفي سن السابعة من العمر یبدأ الطفل بتأكی
  .التحویالت

 

للتأكد من وجود ھذا الحفظ، اقترحنا على األطفال تأسیس التكافؤ بین صفین  :مثال
قریصات لكل منھما وبلونین مختلفین، ثم أجرینا تحویال على أحد  5متقابلین من 

بنا الصفوف بحیث یصبح تأسیس العالقة بینھما بالنظر لیس بنفس السھولة السابقة، وطل
ھل القریصات الحمراء أكثر؟ أم القریصات الزرقاء ھي األكثر؟ أم عدد " :عندئذ

 ".القریصات الحمراء ھو نفسھ عدد القریصات الزرقاء ؟
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عّد كال من المجموعتین والحظ أن لھما نفس عدد ) أشھر 9سنوات و 6(عبد هللا 
ظھر أطول من وعندما باعدنا بین قریصات أحد الصفین لجعلھ ی). 5( القریصات

الصف اآلخر، أجاب بأن في الصف األطول یوجد قریصات أكثر، طلبنا منھ ما العمل 
  .لكي یكونا متماثلین، فاقترح إضافة قریصتین لسد الفراغ الناقص

التعلّم في الریاضیات، یترجم /إن مراعاة مختلف ھذه العناصر، في إطار التعلیم
ویرتكز ھذا العمل على . العددي دراكي إلىل التدریجي لالنتقال من الحسي اإلفي العم

الذھني، ( أخذ مؤشرات من قبل المعلم، منذ بدایة السنة الدراسیة، على حالة التطور
مدى قدرتھ على استغالل وتوظیف  لكل طفل، وعلى...)  زیولوجي، االجتماعي،یالف

ھل یقارن  ھل یعرف عمره؟ أین یتوقف عند تالوة األعداد األولى؟: مكتسباتھ القبلیة
ونجد في ...  بین مجموعتین حسب كثافة األشیاء كل منھا، أو حسب عدد عناصرھا؟

  . الملحقات وسائل تساعد المعلم للقیام بمثل ھذا التشخیص الفردي
  

  :  سیرورة تتطلب وقتا: التعلّم . 7
  

بالذھاب واإلیاب على مرحلة غالبا  كل تعلّم یتطلب المرور بفترات مختلفة، - 1- 7
  :كون طویلة، وتجدر اإلشارة إلى أنما ت

  

مقاربة معرفة ما تسمح للتلمیذ بتوظیف مكتسباتھ، وللمعلم بتعیین المعارف  - 
  .السابقة للتالمیذ

  
بناء ھده المعرفة یتم في سیاق حیث تبقى المعرفة الجدیدة أو اإلجراء  -

معلم المستھدف ضمنیا بالنسبة للتلمیذ، وحسب المعرفة المستھدفة، یختار ال
وضعیة : التدابیر البیداغوجیة األكثر فعالیة واألنسب لبناء ھده المعرفة

 .مع أسئلة المعلم لمشكل، والتفاع
ا من ذاالعتراف بھده المعرفة على أنھا شيء واضح من علم، واالعتراف ھ 

    .المعلم ةمسؤولی
 .ةالتدریب والتوظیف والتنظیم تؤدي بالتلمیذ إلى التحكم في المعرفة الجدید 
 .إعادة استثمار ھذه المعرفة في وضعیات أخرى ضروري للتعلّم -

  

  :مشكالت للتعلّم - 2- 7
  

تعود كلمة مشكل حالیا في المدرسة أساسا إلى التطبیق أو التدریب، أي مراقبة 
والبرنامج الجدید الذي یضع التلمیذ في مركز التعلّمات، . مدى استیعاب المعارف

مفاھیم (لمیذ في وضعیة تبنى فیھا المعارف یفضل خطوات تربویة تجعل الت
ھذه المشكالت لیست تطبیقات، بل ھي مشكالت . كأجوبة فعالة لمشكالت) وإجراءات
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إثارة الرغبة في البحث عند التلمیذ، أو إعطائھ الفرصة " للتعلّم وظیفتھا الرئیسة ھي
  ".لیتعلم كیف یبحث

  :وھي تسمح للتلمیذ أن
 م العمل المطلوب منھیستعمل معارفھ السابقة لفھ. 
 في المثال ( یشرع في إجراء للحل، مع جعلھ یكتشف حدود معارفھ ھذه

العّد واحدا واحدا غیر صالح عند عّد أشاء كثیرة، بینما : 3المعالج في الفقرة 
 ).التجمیع بالعشرة أسرع وأدق

ز وتتمی. الوضعیة التي یستعملھا المعلّم لجعل تالمیذه یبحثون تسمى وضعیة مشكل
  .بتسییر خاص للقسم حیث یرافق ویشجع البحث كما في المثال السابق

  

  ؟"وضعیة مشكل"في أي وقت نقترح 
إلثارة تعلّم معارف جدیدة، في المثال السابق تعلق األمر بإدخال التجمیع 

  . بالعشرات
  

  ؟"وضعیة مشكل"كیف یستطیع المعلّم بناء 
  :لبناء وضعیة مشكل نطرح األسئلة التالیة

  
  ھي المعرفة التي یستھدفھا التعلّم ؟ ما 
  ما ھي معارف التلمیذ التي یجب زعزعتھا بوضعیة مشكل؟ 
  ھل بإمكان التالمیذ الشروع في حل المشكل؟ 
  ما ھي مختلف فترات النشاط؟ 
  ما ھو دور المعلم أثناء مختلف فترات النشاط ؟ كیف یسر القسم؟ 

    

  :محققة ویحرص المعلّم على أن تكون الشروط اآلتیة
 بإمكان التلمیذ أن یشرع لوحده في حل المشكل، باستعمال معارفھ السابقة .

 .وأالّ یظھر المشكل لھ صعب جدا، بحیث یعجز عن الشروع أو المحاولة فیھ
 معارف التلمیذ ال تسمح لھ بحل المشكل بفعالیة. 
 لحل المشكل، ) أو قلة فعالیتھا( من الضروري أن یعي التلمیذ بنقص معارفھ

 .حتى نحضره إلدخال المعرفة الجدیدة
  من المھم اقتراح مثل ھذه الوضعیات في أعمال أفواج، بالفعل ینبغي أن

تكون الوضعیة مشجعة لتنویع الحلول المبنیة من قبل التالمیذ، وبالتالي 
تشجیع التبادل بین التالمیذ، ومن ثمة استغاللھا أثناء مرحلة العرض 

 .والمناقشة
 جاعة لحل المشكل ینبغي أن تكون المعرفة الجدیدة المستھدفة األداة األكثر ن

 .والتي تأخذ عندئذ معنا لدى التلمیذ
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 .ونجد عدة أمثلة لوضعیة مشكل في بقیة الوثیقة
  

  :نشاطات تدریب - 3- 7
  

نادرا ما یكون التعلّم في مّرة واحدة، التعلّم ھو كذلك اإلعادة، والتدریب، والرجوع 
  .ار، لكن تكرارا بفھم ما نقوم بھ، وكیف نقوم بھإلى الوراء أي التكر

  :التدریب الضروري للتحكم في ھذه إجراءات یمكن القیام بھ بمختلف الكیفیات
  

 .باستعمال عدة ألعاب حسابیة التي تجعل التلمیذ یخّزن بعض النتائج -
بأنشطة خاصة بالحساب الذھني، ثم بالحساب السریع مع تطور المحتوى  -

  .حسب التعلّمات الجدیدة طوال السنة
  

الذي یھدف إلى إظھار للمعلّم (ال نخلط بین التطبیق المعتاد المباشر للدرس  :مالحظة
وبین نشاطات التدریب التي تھدف إلى ) إلى أي مدى فھمھ التالمیذ ما عالجھ

  .تسھیل امتالك المعارف واإلجراءات من قبل التالمیذ
  

أحسب عدد : العشرات انتھت بتطبیق مباشرالحصة المقدمة حول التجمیع ب :مثال
 6لھذا وقف التالمیذ واصطفوا في صفین لعشرة تالمیذ، وبقي "تالمیذ القسم 

  ".26تالمیذ، استنتج أن عدد التالمیذ ھو 
  

  :وبعد فترة اقترح المعلّم تمارین تدریب من النوعین اآلتیین
  عشرة واستنتاج ، على التلمیذ تجمیعھا عشرة )63: مثال(عد خشیبات كثیرة

 .رقم العشرات ورقم الوحدات
  خشیبة، وعلى التلمیذ أن ینظم للقیام  100خشیبة من علبة ذات  85إخراج

خشیبات، دون أن ینسى الخشیبات  10بتشكیل حزم من (بھذا العمل 
 ).المتفرقة

  93(وبعد زمن، یستطیع اقتراح أنشطة أخرى من نفس النوع بأعداد أكبر 
 ).مثال

    

  : ة عن حصص تعلّمیة وبطاقة التقويمأمثل. 8
  

إن األنشطة المفصلة الموالیة ال تمثل توزیعا مثالیا وال قائمة حصص یجب 
إنجازھا، وإنما ھي أمثلة توضیحیة لبناء ممكن لبعض المفاھیم األساسیة من برنامج 

. ماتوالترتیب الذي جاءت بھ ھذه األنشطة ال یمثل ترتیبا للتعلّ . السنة األولى ابتدائي
كما نجد بطاقات تقترح وسائل تربویة ترافق بعض التعلمات طوال السنة، وبطاقات 
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  .]مثل البالَّط[أخرى تقّدم حصصا لتعلّمات مفصلة حول موضوع ما 
  

  :بطاقة تشخیصیة لمعارف التلمیذ في بدایة السنة األولى - 1- 8
  

 التلمیذ في الموجودة عند  فیوصل المعلم إلى تحدید المعار ةملء ھذه البطاق
بدایة السنة، وتحدید الفروق في المكتسبات الموجودة بین تالمیذ قسمھ، وكذلك 

  .تمنحھ إمكانیة مراعاتھا في خطتھ التربویة
 في األسبوعین األولیین: فترة استعمالھا في السنة.  
 بعض الدقائق لكل تلمیذ: المدة الضروریة الستعمالھا. 
 كل تلمیذ بعض اللحظات أثناء أنشطة  یتحاور المعلم مع: الطریقة المقترحة

 يوحتى تبقى الطریقة مالئمة للسیر العادي للحصة، یكتف. األفواج الكبیرة
  .            المعلم بالحد األدنى من المعلومات المستھدفة من خالل ھذه البطاقة

 ينظر البطاقة التشخیصیة فا( .لغة الحوار تكون أقرب ما یمكن من لغة التلمیذ 
 ).الملحق

  

   :الزمنیةأنشطة حول الرزنامة  - 2- 8
  

  :من الضروري تكثیف األنشطة حول
 رزنامة كل شھر. 
 تعیین مختلف الفصول، تسمیتھا، : رزنامة كل فصل... 
 استغالل تاریخ میالد تالمیذ القسم: رزنامة السنة. 

  

 كتابة التاریخ یومیا على السبورة، وقراءتھ من طرف التالمیذ واستغالل ذلك :مثال
 .لتعیین مختلف أیام األسبوع في البدایة ولتعیین مختلف الشھور فیھا بعد

  

  :اإلنشاء التدریجي للشریط العددي - 3- 8
  ترتیب األعداد - 1- 3- 8

  

  :إن الترتیب المتفق علیھ لألعداد یسھل حفظھا وبالتالي تذكرھا
  ككلمات(في العّدیة الشفاھیة، الترتیب المتفق علیھ مرتبط بذكر األعداد( ،

  ."اشفاھی اترتیب"ویكون الترتیب 
  ویكون ) أو السبورة(في الشریط العددي یدرج الترتیب في فضاء الورقة

 ".افضائی اترتیب"الترتیب 
  

وبوضع العالقة بین الترتیب الشفاھي والترتیب الفضائي، یستعین التلمیذ بمتتالیة 
. معرفة األرقام ثم األعدادل...) واحد، اثنان، ثالثة، (الكلمات التي تدّل على األعداد 

ن  ویسمح استعمال الشریط العددي للتالمیذ بالتوصل إلى كتابة أو قراءة عدد، ویمكِّ
  . جلھم من الشروع في حل مشكل، حتى وإن لم یعرفوا بعد كتابة أو قراءة كل األعداد
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  إنشاء الشریط - 2- 3- 8

  

  :یكون إنشاء الشریط تدریجیا من خالل أنشطة مثل
). یتم العمل فردیا( إنشاء شریط عددي یحتوي على رسوماتإكمال  –1

  :كإكمال الشریط التالي باألعداد المناسبة
  

*  **  ***  
***  
*  

***  
**  

***  
***  

***  
***  
*  

***  
***  
**  

***  
***  
***  

  ؟  ؟  7  ؟  5  ؟  3  2  1

  
  یمكن الشروع في إنشاء الشریط بعد تعّرف التالمیذ على األعداد الخمسة أو

  .لىالستة األو
 یمكن استعمال ھذا الشریط في نشاطات أخرى. 

  

  : كالمثال التالي. وإكمالھ شیئا فشیئا "دون رسومات"مواصلة بناء شریط  –2
  

1  2  3            9  10            
  

  
  

إكمال الشریط تدریجیا، والوصول بالتالمیذ إلى مالحظة االنتظامات  –3
  .الشفھیة أو الكتابیة في متتالیة األعداد

  .الشریط لتعیین رتبة عدد استعمال –4
  .إیجاد سابق عدد أو تلیھ -5
 . إنشاء شریط عددي كبیر ولصقھ على حائط القسم -6

  

  إنشاء جدول األعداد  -  3- 3- 8

 :یقترح على التالمیذ قطع شریط عددي مثل
   

5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  
      

1  2  3  4  5  6  7  8  
                        

19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  
      

1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  
  

15  16  17  18  
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  . ثم یطلب منھم إلصاقھا الواحدة بعد األخرى لتكوین أطول شریط عددي ممكن

إلى  10، من 9إلى  0من : أو ُیقترح على التالمیذ قطعا من شریط عددي مثل
ویطلب منھم ترتیبھا الواحدة تحت األخرى . 99إلى  90من ...  29إلى  20، من 19
ثم یحفزون إلى مالحظة اإلنتظامات الموجودة . 99إلى  0وین جدول األعداد من لتك
 ).یمكن استعمال ھذا الشریط وھذا الجدول عند الحاجة( فیھ

  

  :نشاطات الحساب الذھني -  4- 8
  

ینبغي أن یحتل الحساب الذھني مكانة مھمة في ھذا المستوى، وأن یمارس بصفة 
على أن تخصص لھ بعض الدقائق في كل . سیةمنتظمة، ودائمة طوال السنة الدرا

  .حصة، وأن یمارس في أنشطة قصیرة
  

  حول المتتالیة العددیة - 1- 4- 8
  

  .أمثلة عن أنشطة یمكن للمعلم تنظیمھا في القسم
  

  : 1مثال 
  ).حجر صغیر(كیس من الحصى  :األدوات

  دقائق  10: المدة
  : العمل

  من الكیس، ویضعھا ) مثال 4(یطلب المعلم من تلمیذ أخذ قبضة من الحصى
ھا ، ثم )واحد، اثنان، ثالثة، أربعة( في ید المعلم الواحدة تلو األخرى، مع عدِّ

ویضعھا في الید األخرى ) مثال 3قبضة بـ( یكرر نفس العمل مع تلمیذ آخر
ھا  ).واحد، اثنان، ثالثة( للمعلم مع عدِّ

 ي كم حصاة جدي، جد: یخفي المعلم كل ھذه الحصى في یدیھ، ویقول مثال
 .في یدي؟

 ثم یصدق الجواب الصحیح . یقترح التالمیذ عددا شفاھیا أو كتابیا على اللوحة
وللتحقیق یعدُّ المعلم مع التالمیذ واحد، اثنان، ). 7ھنا نجد (بعدِّ الحصى 

 .ثالثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة
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  تنویعات ممكنة في ھذا النشاط
  

ھا على مرأى من ) مثال 9( من الحصىیأخذ المعلم من الكیس مجموعة  ویعدُّ
من الحصى، ویطلب من التالمیذ  5التالمیذ، وبعد ذلك یخفي یدیھ، ثم یظھر یدا فیھا 

ق . یقترح التالمیذ عددا شفھیا أو على اللوحة "عدد الحصى في الید األخرى" ثم یصدَّ
  .أربعةالعدد الصحیح ویتحقق من ھذا العدد بعد الحصى واحد، أثان، ثالثة، 

  

  )                          بعض الدقائق(باألصابع  :2مثال 
  تالحظ عدة )مثال( أصابع 4یطلب المعلم من التالمیذ رفع ،

 .إمكانیات أنظر الصورة المقابلة
 ثم یطلب رفع عددا آخر من األصابع 

 وفي كل مرة تذكر كل  9،  8، 7مثال 
  .الحاالت الممكنة

 ال أصابع أیدي عدة تالمیذ، وفي آن واحد یطلب منھم ثم في أفواج وباستعم
 ....) 20، 17، 15، 14، 13(التعبیر عن عدد معین من األصابع 

  

یستحسن اقتراح مثل ھذه األنشطة في أفواج حتى یالحظ المعلم كیف : مالحظة
  .یتصرف التالمیذ

  

    .التنقل على شریط عددي مثبت أو مرسوم على السبورة :3مثال 
  ) بعض الدقائق(: المدة

  :  األدوات
  أو یرسمھ المعلم(شریط عددي مثبَّت على السبورة.( 
 زھر نرد. 
 قرص من الورق المقوى. 
 دبوس لتثبیت القرص على الشریط . 

انتقال القرص من خانة إلى أخرى على الشریط وفقا للعدد المحصل علیھ  :مبدأ العمل
  .بعد رمي زھرة النرد

  :العمل
 یطلب منھ المعلم تثبیت ]مثال 3[یحصل على عدد  یرمي تلمیذ زھر نرد ،

 ].3ھنا [القرص بالدبوس على الخانة المناسبة 
  في أي "ویطلب منھ ] مثال 4[یرمي تلمیذ آخر زھرة الّنرد یحصل على عدد

یطلب منھ نقل القرص من خانة . مثال 9یقول التلمیذ  "خانة یثبت القرص ؟
. 7ظ أن القرص أصبح في الخانة یالح] 4، 3، 2، 1[إلى خانة وھو یعد 

ق الحل  .یصدَّ
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  اللعب حتى یخرج القرص من الشریطیتواصل. 
  

 
      

 

1 2 3  4  5 6 7 8 9  10 11  12 ...  

                            
 
 
 

  
  
  

مثال تعاد اللعبة مع  31إذا أردنا مواصلة اللعب وإذا كان الشریط یتوقف عند  :مالحظة
  .تالمیذ آخرین

  

  )بعض الدقائق(نشاط شفاھي وجماعي : 4مثال 
 :قریصات في علبة، فإذا 9یقول المعلم یوجد 

  قریصات، كم یصبح عدد القریصات في العلبة ؟ 3أضفت لھا 
  قریصات، ما ھو عدد القریصات الباقیة في العلبة ؟ 4نزعت منھا 

  

  ) بعض الدقائق( العد الصامت  :5مثال 
  طرقة بعد األخرى، والتالمیذ یعّدون یطرق المعلم بالمسطرة على المكتب

وعندما یتوقف، یواصل . واحد، اثنان، ثالثة، أربعة، خمسة: الطرقات سراً 
 ...ستة، سبعة، ثمانیة، : التالمیذ العد شفھیا بصوت مسموع

  یمكن إعادة النشاط عّدة مرات. 
  

  ) بعض دقائق( لعبة الصاروخ: 6مثال 
] 0، 1، 2، 3، ...، 14، 15[ عین، مثالیطلب من تلمیذ العد تنازلیا من عدد م

 . كل التالمیذ یرفعون أیدیھم لیعبروا عن انطالق الصاروخ 0وعند الوصول إلى 
  

  نحو الحساب - 2- 4- 8
ویكون النشاط فردیا أو . في كل مرة انطالقا من عدد معین 2العّد بإضافة  :1مثال 

  ....]، 9، 7، 5، 3[ جماعیا والجواب شفاھیا
  .، أو إلى عدد معطى10، أو إلى 5مال إلى اإلك :2مثال 
یوضح المعلم قاعدة ما، ویطلب من التالمیذ تطبیقھا على أعداد من اقتراحھ،  :3مثال 

  .مشترطا السرعة
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  :بعض القواعد 
  3أضافة 
  2تنقیص  
 مضاعفة العدد 
 ... 

  

   :"أقالم –كوب "نشاط  -  5- 8
  

متالك كل األدوات یتعلق األمر بجعل التلمیذ یضبط وضعیة عّد، دون ا
  .الضروریة

  

  "مقاربة العدد ومعناه": مكانة الحصة في البرنامج
  .خالل شھر أكتوبر :الفترة بالتقریب

  .حصتان حصة لالكتشاف وحصة لالستثمار : المدة
  : األھداف
  العدد بإنجاز مجموعة لھا نفس عدد العناصر" معنى"تعلم.  
  ،وتعلم استعمالھا بصفة فعالة لتكوین إدراك إن األعداد وسیلة فعالة لتذكر كمیة

  .مجموعة من نفس عدد العناصر، وتنمیة التحكم في إجراءات العد
  

  . قلما 50كوبا و 15: األدوات المتوفرة
ویمكنھ ). مثال 4(في البدایة یبدأ المعلم بعدد صغیر من األكواب  :شروط التنفیذ

واحد على مكتب المعلم وتوضع األكواب في صف . اإلضافة وفقا لكفاءات التالمیذ
  .، واألقالم موجودة في علبة في أخر القسم)استقامة واحدة(
  

  :سیر الحصة
  :الفترة األولى

أنت ترى ھذه األكواب أذھب إلى أخر القسم، وأحضر األقالم وضع قلما واحدا  :تعلیمة
  .في كل كوب

  .اءات التالمیذبالنسبة للتلمیذ امتالك الوضعیة، وبالنسبة للمعلم مالحظة إجر :الھدف
  

     :بعض اإلجراءات الممكنة
 العد مع ذھاب واحد إلى آخر القسم استعمال .  
 إنجاز العمل بالذھب مرتین أو ثالث مرات والقیام بالتصحیح  .  
 إنجاز العمل بحیث عدد مرات الذھاب یكون مساویا لعدد األكواب .  
 یحضر التلمیذ مجموعة من األقالم مرة واحدة. 
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  :نیةالفترة الثا
  .مرتین على األكثر: وفیھا یتم تحدید عدد مرات الذھاب المسموح بھا

جعل التالمیذ یتخلصون من األرقام عنصرا بعنصر، ویستعملون العد بصفة : الھدف
  .منظمة

  

    :بعض اإلجراءات الممكنة
 استعمال العد والذھاب مرة واحدة.  
 إنجاز العمل مع الذھاب مرتین .  

  

كیف یمكنك التأكد "الم في األكواب، ویسأل المعلم التلمیذ قبل التصدیق بوضع األق
الشيء الذي یجعل التلمیذ یتذكر مجمل  "من أنك أحضرت ما یكفي من األقالم ؟

المھمة، ویعبر عنھا، وھكذا یعي بأنھ قد نسي جزءا من التعلیمة في حالة ما إذا حصل 
  .                             ذلك

اول المعلم إظھار مختلف اإلجراءات في كل من الفترتین، وكذا یح :العرض والمناقشة
  .التطور بینھا

  

  :الفترة الثالثة
  .جعل التلمیذ یستعمل العدّ  :الھدف
علیك أخذ األقالم الضروریة في مرة واحدة، ووضعھا في األكواب بحیث ال " :تعلیمة

  ." كوب بدون قلم، وال قلم بدون كوب یبقى
  .مع تالمیذ آخرین، وفي مجاالت عددیة مختلفة تكرر العملیة عدة مرات

  

  :یلالتجمیع والتبد - 6- 8
  

 من لون معین مجموعة قریصات التالمیذا ھلعبة یبدل فی اقتراح أنشطة على شكل
    :وعلى سبیل المثال یمكن تبدیل .آخرون واحدة من ل بقریصة

 5 خضراءبقریصة  بیضاء قریصات.  
 10 خضراءبقریصة  ت بیضاءقریصا. 

  

  .بالعشراتأو التجمیع والتبدیل  ،بواسطة العدتعیین عدد أشیاء مجموعة  -: الھدف 
   .إعطاء معنى لرقم في كتابة عدد - 

  .شھر ماس خالل :الفترة الزمنیة
  

    :المكتسبات القبلیة
 قراءة وكتابة األعداد.   
 استعمال الشریط العددي 
  15 ،10 ،5، 0( 5، 5العد، .(... 
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  30 ،20 ،10 ،0( 10، 10العد .(... 
  

    :األدوات
 قریصات من لونین مختلفین.  
 أو بطاقات األعداد زھر نرد.  

  

یلعب دور المسؤول  محدھأ حیث )تالمیذ 5 أو 4( ضمن أفواج التالمیذیلعب  :األفواج
  .عن توزیع وتبدیل القریصات

  
  .خضراءبقریصة  بیضاء قریصات 5تبدیل  : 1نشاط 
  خضراءبقریصة  ءبیضا قریصات 10تبدیل  : 2نشاط 
بیضاء بالعدد الظاھر لھ قریصات  ، فتعطىالنرد زھر التالمیذیرمي أحد : عبةلال قاعدة

حیث یلعب كل تلمیذ ...  ثم یرمي تلمیذ أخر زھرة النرد. دالنر على زھر
 .عدة مرات بالتناوب ویستمر اللعب إلى أن تنفد القریصات البیضاء

وبعد  .یضاء بقریصة خضراءقریصات ب 10لمواصلة اللعب یجب تبدیل 
  .اللعب ویحسب كل تلمید عدد نقاطھ دقائق یتوقف 10

  

  .یشرح كل تلمیذ كیفیة عد نقاطھ: العرض والمناقشة
 

 كل شالنتائج عل  بعض تسجل عل السبورة :لةالحوص

  خضراء 4  و  بیضاء 6

  نقط   46

  : یدرك التلمیذ أن

 رقم العشرات ھو عدد القریصات الخضراء. 
 وحدات ألن كل قریصة خضراء تمثل عشرة قریصات  10تمثل  كل عشرة

 .بیضاء

ینبغي أن یكون عدد القریصات محدودا بحیث نبقى في مجال األعداد : مالحظة
 .100األصغر من 

   .الدرس الخاص بالعملة يوف ،البالط لعبة يفشاط ا النذیستثمر ھ :االستثمار
  

  :"البالَّط: "نشاط -8-7
  تقدیم النشاط  -8-7-1

  

المقصود ھو تبلیط غرف منزل، ویؤدي ھذا النشاط إلى جعل التلمیذ في وضعیة 
  .تتطلب العّد، ومقاربة األعداد المكتوبة برقمین
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      :مكانة النشاط في البرنامج
  100معرفة األعداد الطبیعیة األصغر من.  
 التعیین الشفھي والكتابي لألعداد الطبیعیة.  

  

  .ل شھر أفریلخال :الفترة المتوقعة بالتقریب
 . حصتان لألنشطة، وحصة االستثمار :المدة المتوقعة

   :األھداف
 یمیز التلمیذ قیمة رقم حسب موقعھ في كتابة عدد .  
  یستعمل التلمیذ المعلومات، المتضمنة في كتابة عدد ذي رقمین، لحل بعض

  . المشاكل
  :المعارف السابقة

 العّدیة الشفھیة والكتابیة. 
 واحدا واحدا، أو بالتجمیع عشرة عشرة: عد عناصر مجموعة. 
 الشریط العددي. 

الواجب إحضارھا لتبلیط الغرفة، ) المربعات(یعد البالطات : اإلجراءات المستھدفة
) مربعات(بالطات  10ویكتب العدد، ویدرك أن رقم العشرات یطابق عدد الرزم ذات 

 . دون أي عمل آخر على البالط نفسھ
  : األدوات
 بالمربعات( ورق مقوى مرصوف(.   
  قطع من ھذا الورق، مختلفة األشكال والقیاسات، لتمثیل الغرف وعلى سبیل

 ، 5بالطات على  7، مستطیالت ذات 7بالطات على  7المثال مربعات ذات 
 ).أو على شكل

  

  كاألتي) مربعات(بالطات  10مربعات، لتمثیل رزم ذات  10قطع ذات:  
  
   

       
                        1 × 10                                                       2 × 5    

  

 قطع منفصلة لمربعات صغیرة من نفس الورق لتمثیل البالطات.    
  

  ظروف اإلنجاز
 حتى )بالطة 30كثر من أ(قتراح غرف كبیرة ا :مقاس الغرف المراد تبلیطھا ،

 . أكثر لبحث  فائدةل  یكون
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 4(وتجنب المستطیالت  ،راح أشكال متنوعةـاقت :د تبلیطھارف المراـشكل الغ 

  .10ذات  لرزم التي یصعب  تغطیتھا بالقطع الممثلة) 8 ×
 الورق المرصوف المتداول في أغلب األحیان تكون : مقاس المربع الوحدة

 )سم2/سم2(كبر أبمقاسات  اسم، وإن وجدنا ورق1/سم1مقاسات مربعاتھ 
  .طع المنفصلةفإستعمالھ یسھل معالجة الق

  

  السیاق المقترح لإلنجاز - 2- 7- 8
  

د التالمیذ على الوسائل  :الحصة األولى   ) 2یعمل التالمیذ بأفواج من (تعوُّ
  .دقیقیة 20 :النشاط األول

یتلقى ویستعمل كل فوج قطعة ورق مرصوفة مستطیلة الشكل تمثل غرفة  :الوسائل
بة، والمربعات المنفصلة بالطات في عل 10وتكون الرزم ذات ) المطبخ مثال(

للبالطات في علبة أخرى، وھاتان العلبتان موضوعتان على طاولة في متناول 
  .جمیع األفواج

سنقوم بلعبة وضع البالط، لھذا ": یقدم المعلم الوسائل لجمیع التالمیذ قائال :التعلیمات
ویوزع قطعة لكل فوج ثم  ".أوزع علیكم قطعة من الورق تمثل غرفة للتبلیط

، ثم یذھب تلمیذ من كل فوج لیحضر، "قوموا بعد مربعات ھذه الغرفة": قولی
بإمكانكم أخذ الرزم ذات . في مرة واحدة، ما یلزمھ من البالط لتبلیط الغرفة

أو البالطات ) 10یري المعلم تالمیذه القطع الممثلة للرزم ذات (بالطات  10
  ).قطع الممثلة للبالطات المنفصلةویري ال(المنفصلة 

  : یمر المعلم بین الصفوف ویالحظ :أثناء اإلنجاز
 عد المربعات . 
 تصرف التالمیذ أمام العلب. 
  ھل یفكرون من قبل ؟( 10استعمال الرزم ذات( 
  ھل ھناك نسیان ؟(تذكر عدد البالط(  

  

  :اإلجراءات الممكنة
  54مثال لـ (، ثم یكمل بقطع منفصلة )رزم(یأخذ التلمیذ عددا معینا من القطع ،

  .)مربعا منفصال 14و 10رزم ذات  4قد یأخذ تلمیذ 
  یأخذ التلمیذ المربعات بالصدفة، وبعد التغطیة یحاول تسویة الوضعیة، بإكمال

في النشاط الثاني سیكون مضطرا لتجنب ھذا (ما ینقصھ، أو بإعادة ما بقي لھ 
  ).اإلجراء

  مربعات  10ثم یعد  10وكتابة  10یعد مربعات الغرفة، یستطیع التالمیذ عد
  .ثم یعد المربعات المنفردة...  ، وھكذا10أخرى ویكتب 
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  التلمیذ المكلف بإحضار البالطات یعد عشرة عشرة المربعات الموجودة على
  .القطعة الممثلة للغرفة، ثم یعد الرزم والمربعات الباقیة

  

  :العرض والمناقشة
 الطات غیر ھل البالطات كافیة؟ ھل بقیت ب: التصدیق یتم بتغطیة الغرفة

  مستعملة؟ 
  وعدم النجاح ] الذین احترموا الشرطین[تسمح ھذه المرحلة بإبراز النجاح

  .وأسبابھ] الذین لم یحترموا أحد الشرطین[
  

  دقیقة  20: لنشاط الثانيا
یجرى ھذا النشاط في مثل ظروف النشاط األول لكن باقتراح شكل آخر للغرفة 

  .المراد تبلیطھا
أو على ( حظ المعلم نجاحا أكبر، مما كان في النشاط األولیال: اقشةنالعرض والم

  ).األقل ھذا ما نتمناه
  

  االستغالل  :الحصة الثانیة
لكن الیوم، أنا أمثل البائع أمر في الصفوف . نواصل لعبة البالَّط" :یقول المعلم

   ".ألوزع ما تطلبونھ مني
  

  : النشاط الثالث
  .نفسھا :األدوات

 . مثنى یعمل التالمیذ مثنى،
   :تعلیمات

  التلمیذ الموجود على الیمین یعد المربعات، ویكتب عدد البالطات الالزمة لتبلیط
  .الغرفة

 أي عدد الرزم وعدد البالطات : التلمیذ الموجود على الیسار یكتب الطلب
  .المنفصلة

 أي ال تطلبوا [رة تجنبوا الخسا: علیكم أن تطلبوا مني بالضبط ما تحتاجون إلیھ
 ].أي ال تطلبوا أقل من الالزم[وتجنبوا العمل الناقص  ]ن الالزمأكثر م

  ال یمكن للبائع إعطاء : في الصفوف لتزوید كل فوج بما یطلبھ] أنا[یمر البائع
  .بالطات منفصلة، ویمكنھ إعطاؤكم ما تریدونھ من رزم 9نفس الفوج أكثر من 

  

  .فةوفي األخیر یتحقق كل فوج من صحة طلبھ وذلك بتغطیة الغر
  

یالحظ المعلم سیرورات التالمیذ أثناء البحث، ویوزع البالط المطلوب من كل : اإلنجاز
  .بالطات منفصلة لنفس الفوج 9فوج، ولكنھ یرفض إعطاء أكثر من 
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یتم بالتغطیة، ویتحقق المعلم من ذلك ویشكر الناجحین، ویقول لآلخرین مثال  :التصدیق
م تبلطوا كل الغرفة ألنكم طلبتم أقل من عندكم خسارة ألنكم طلبتم أكثر، أو ل"

  ".الالزم
  

   :العرض والمناقشة
  أو إخفاقھم] احترام التعلیمات[یالحظ التالمیذ نجاحھم .  
 یسجل المعلم على السبورة مثاال لبطاقة طلب، ویدعو التلمیذ لكتابة طلبھ علیھا.       

  
  

  مربعا. . .        أحتاج إلى                                            
  
  

  مربعا منفردا. . .     َو      10علب ذات . . .           أطلب                                            
  
  
  

ھو مالحظة أن عدد الرزم یناسب رقم العشرات، وأن عدد البالطات المنفصلة  :الھدف
  .یناسب رقم اآلحاد

  
  :في النھایة

  :شطة الثالثة وتكتب على السبورة على شكلُتذكر كل نتائج األن -
  

  عدد المربعات ...              
       

  وعدد البالطات المنفصلة ...       عدد الرزم    ...             
  

  .)بالطات 10(یتوّصل التالمیذ إلى إدراك أن رقم العشرات یناسب عدد الرزم  -
  

  االستثمار
  بالطة ... بالطات و 10رزمة ... أطلب . يبالطة لتبلیط غرفت 94یلزمني . 1
  .بالطة منفصلة 8بالطات و 10زم، ر 7أطلب . بالطة لتبلیط غرفتي... یلزمني . 2
 4بالطات و 10رزم من  6بالطة لتبلیط قاعة الضیوف، طلب  64أحمد یلزم . 3

  .بالطات منفصلة
  ھل طلبھ صحیح ؟

بالطة منفصلة، ھل طلبھا  16زم ور 4بالطة لتبلیط مطبخھا، طلبت  56 أمینةیلزم . 4
  كافي؟ 

بالطات منفصلة، ھل  5رزم و 4بالطة لتبلیط غرفتھا، طلبت  47 یاسمینیلزم . 5
  طلبھا كافي؟   
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بالطات منفصلة، ما ھو  5رزم و 4العدد الكافي لتبلیط مطبخھا، وھو  مریم طلبت. 6
  عدد بالطات مطبخھا؟ 

... أصابع وتلمیذ واحد یرفع  10تلمیذ .. .إصبع في القسم یجب أن یرفع  53لرفع . 7
  .أصابعٍ 

  . تنازلیا انطالقا من عدد ما - :عد عشرة عشرة. 8
       5تصاعدیا انطالقا من الصفر أو من  -         

  .46،    27،   3+  50،    3+  10+  20 :أكتب بطریقة أخرى. 9
  . وحدة. . .  وحدات تمثل   3عشرات و 9: أكمل. 10

  . وحدة. . . عشرات تمثل  5وحدات و 3: أكمل     
  

  :تصنیف المجسمات -  8- 8
  

حلیب، جبن، دواء، (علب : تجمع في القسم أشیاء مختلفة ذات أشكال متنوعة :التحضیر
كما تحضر مجسمات ... زھر نرد، بطاریات ...) كبیرة، صغیرة (كرات ...) 

  .و البالستیك أو من الورق المقوىمتنوعة، مصنوعة من الخشب أ
  

 .مالحظة أشیاء من الفضاء، وتحلیل مجسمات وإبراز خصائصھا: الكفاءات
    : األھداف

 تصنیف مجسمات وفق خصائصھا .  
 التعرف على المكعب والبالط القائم والكرة ضمن مجسمات أخرى .  
 إنتاج مثیل لمكعب، ولبالط قائم.  
 وصف مكعب وبالط قائم. 

  

  : النشاط األول
  . أفواج) 5(أو خمسة ) 4(علم بتشكیل أربعة للعمل ضمن أفواج یقوم الم  

   .)أشكال مختلفة ومتنوعة(یوزع المعلم على كل فوج مجموعة من األشیاء  :األدوات
  "توضع األشیاء المتشابھة مع بعضھا"صنفوا كل ھذه األشیاء  :التعلیمة
  :یمكن للتالمیذ تصنیف األشیاء حسب  
  حلیب، دواء (استعمالھا(... 
  صغیرة كبیرة(مقاستھا ،(... 
  مملوء، فارغ (محتویاتھا(... 
  لھ وجوه، لھ رؤوس، یتدحرج، لھ قاعدة (أشكالھا(.... 

  

  .)الخصائص(جعل التالمیذ یشرحون سبب تصنیفھم  :الحوصلة
  :یمكن تسجیل بعض الخصائص، حسب ما تم مناقشتھ مع التالمیذ
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 یتدحرج، ال یتدحرج. 
 لھ أوجھ، لھ رؤوس. 
 عدد األوجھ. 
 وسعدد الرؤ ... 

  
  )عد أسبوعب( :النشاط الثاني

  نفس األدوات  :األدوات
یضع المعلم تحت تصرف التالمیذ أشیاء من أشكال متنوعة، ثم یختار  :طریقة العمل

ویطلب من تلمیذ أن یجد ) مكعب مثال(مجسما من المجسمات المصنوعة 
ون من بین ھذه األشیاء شیئا یشبھ ھذا المجسم، ثم یجعل التالمیذ یتناقش

ثم یعید المعلم التجربة عدة مرات باختیار مجسم . حول أوجھ الشبھ بینھا
  ...مختلف في كل مرة مع تلمیذ آخر 

  .أثناء المناقشة تسجل على السبورة الخصائص التي تذكر :الحوصلة
  

   )بعد أسبوع( :النشاط الثالث
   :األدوات

 مجسمات متنوعة مصنوعة من الخشب أو البالستیك .  
 و الطینالعجینة أ.  

  

یكون المعلم عدة أفواج من التالمیذ، وتوزع على كل فوج مجسمات، وعجینة : األفواج
  . أو طین
یطلب المعلم من كل فوج أخذ بصمة مجسم من المجسمات الموزعة علیھم، : التعلیمة

ثم یطلب من التالمیذ تغییر مكانھم، ویطلب من تالمیذ فوج آخر تعیین المجسم 
  .تعاد التجربة عدة مراتو. الموافق للبصمة

  :الحوصلة
  مربع، مستطیل، دائرة (تسمى األشكال.(...  
 یالحظ أن نفس المجسم یمكن أن تكون لھ بصمات مختلفة.  

  

  :النشاط الرابع
یرسم المعلم تمثیالت لمجسمات مختلفة على السبورة، ویطلب من التالمیذ أن  :التعلیمة

  .یعینوا مجسمات موافقا لكل تمثیل
  :صلةالحو   

  مكعب، اسطوانة، كرة، ھرم (تسمى بعض المجسمات(...  
 وجھ، رأس : تسجل بعض المفردات...  
 یالحظ أنھ في تمثیل مجسم ال یظھر إال جزء منھ. 
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 .صنع مثیل لمجسم بالعجینة أو الطین: االستثمار

  

  :مقارنة األطوال - 9- 8
  

  الفضاء والھندسة  :البرنامج
   :الكفاءات

 ضاء، وأشكال مستویة، وتعیین خواص مالحظة أشیاء من الف...  
 تحلیل أشكال ھندسیة من المستوي، وتمییزھا عن أشكال أخرى.  

    :األھداف
 إدراك أن لشیئین نفس الطول، ثم التحقق من ذلك .  
 مقارنة أشیاء متشابھة من حیث أطوالھا .  
  إدراك ضرورة استعمال إجراءات من مختلف األنواع في المقارنة، حسب

  . تباعد األشیاءتقارب أو 
 أطول من، أقصر من، من نفس ( إدخال التعابیر المناسبة لمقارنة األطوال

  ....)الطول 
  . دقیقة 50في الفصل الثاني، المدة حصتان ذات فترة تنفیذ النشاط 

  

  :األنشطة السابقة التي یمكن االعتماد علیھا
  

  أكثر من، أقل من، مثل(مقارنة الكمیات( 
  أكبر من، أصغر من، نفس (من حیث القامة ) األطفال أو(مقارنة األشیاء

 .)القامة
 استقامة األشیاء أو النقط. 

  

  :شروط التنفیذ
  أكثر من (األشیاء التي نرید القیام بمقارنة أطوالھا یجب أن یكون عددھا كافیا

 .وفروق أطوالھا صغیرة) 10
 ر من األشیاء التي األشیاء المراد مقارنتھا بالطریقة غیر المباشرة، ینبغي أن تختا

 . ال یمكن نقلھا من مكان إلى آخر
  ،حتى یتمكن كل تلمیذ من المشاركة في مختلف السیرورات الممكنة للمقارنة

 .ننظم ورشات عمل ضمن أفواج بالتناوب
  
  
 
  



  ابتدائي 1الوثیقة المرافقة لمناھج السنة  -----------------------------------------------

  الوثیقة المرافقة لمنھاج الرياضیات
33

   :الوسائل
 تكون بعض (خشیبات أو أقالم من أطوال مختلفة  10أكثر من : للنشاط األول

  .)منھا متقاربة في الطول
 حرف النافذة، أو حرف الطاولة، أو (شيء موجود داخل القسم : للنشاط الثاني

) على أرض الساحة مثال(وخط مرسوم خارج القسم ). خط مرسوم على السبورة
  . طولھ یقارب طول الشيء المختار داخل القسم

 خیط أو حبل، مساطر غیر مدرجة، أشرطة من األوراق أو من : للنشاطین
  . القماش

  

  : األولى الحصة
یضع المعلم في حوزة التالمیذ مساطر غیر مدرجة، خیط أو حبل، أشرطة من   
 :ثم یوزعھم على أفواج كما في الجدول التالي. الورق

 

  دقیقة التالیة 20  دقیقة األولى 20  

  6، ف5، ف4ف  3، ف2، ف1ف  )1( النشاط األول

  3، ف2، ف1ف  6، ف5، ف4ف  )2(النشاط الثاني 

  

  )دقیقة 20(: ولىالمرحلة األ* 
كما  3، ف2، ف1على األفواج ف) 1(یقدم التعلیمة ویوزع أدوات النشاط األول

  .6، ف5، ف4یقدم التعلیمة ویوزع أدوات النشاط الثاني على األفواج ف
  

  : النشاط األول
  . سبق ذكرھا :األدوات
إلیجاد وسیلة األطول، ثم األقصر، ثم یتم االتفاق ) أو القلم(إیجاد الخشیبة  :التعلیمة

  .حسب الطول، ثم القیام بالترتیب) أو األقالم(لترتیب كل الخشیبات 
  

  :النشاط الثاني
  . سبق ذكرھا :األدوات
  .والخط المرسوم خارج القسم) أو الطاولة(قارن بین حافة النافذة  :التعلیمة

  

  )دقیقة20(المرحلة الثانیة * 
كما یقدم  6، ف5، ف4األفواج فیقدم التعلیمة ویوزع أدوات النشاط األول على 
  .3، ف2، ف1التعلیمة ویوزع أدوات النشاط الثاني على األفواج ف
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تناقش ظروف المقارنة، والمھم یكمن في إبراز فكرة مقارنة طولي شیئین  :الحوصلة
بوضعھما جنبا إلى جنب، أو ضرورة استعمال وسیط في حالة ما یكون 

  . تھماالشیئان متباعدین، وال یمكن مقارب
  

  االستثمار : الحصة الثانیة
  مقارنة أطوال قطع مستقیمة أطوالھا متقاربة، ومرسومة بصفة عشوائیة على

 . السبورة
 تلوین قطع مستقیمة لھا نفس الطول بنفس اللون ... 

  

   :التعلیم في المستوي - 10- 8
  

  مقاربة التعلیم على مرصوفة 
  . جزء الفضاء والھندسة :البرنامج
  .التعلیم وتحدید موقع شيء: الكفاءات

    

   :األھداف
 تعلیم شيء باستعمال مرصوفة بسیطة .  
 قراءة وإكمال جدول.  
 إكمال رسم على مرصوفة.  
 رسم مماثل لشكل على مرصوفة حسب نموذج .  
 مقارنة مرصوفتین حسب معلومات علیھا .  
 قراءة تصمیم. 
  
  

  : النشاط األول
  .خالل شھري نوفمبر ودیسمبر :الفترة
 .أوراق مرصوفة وأقالم ملونة :اتاألدو

  

   :التعلیمة
  1شكل(ال حظ وأرسم مماثال للنموذج(.  
  2شكل (الحظ ولون المالبس(.  
  3شكل (الحظ وأكمل األشكال(.   

  
 
 
  

  1لشكل ا
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  .یمكن استثمار ھذا في جداول الجمع :االستثمار
  

         

 3الشكل                                                    2الشكل 
 
 

 
 
 

                   
 
 
 
 
 

  
 

      

   :التنقل على مرصوفة - 11- 8
  

  جزء من الفضاء والھندسة  :البرنامج
  .تحدید موقع شيء وتعلیمھ، وتبلیغ معلومات تسمح بوصف تنقالت :الكفاءات
    :األھداف

 وصف تنقالت.  
 التوجیھ والتنقل .  
 تمثیل تنقل بواسطة أسھم . 
 التنقل على مرصوفة .  

  

على یمین، على یسار : التعلیم على مرصوفة واستعمال المفردات: قةالمعارف الساب
...  

  

دقیقة  20، والمدة المخصصة لھ من )تربیة بدنیة(في ساحة مدرسة  :النشاط األول -
  .دقیقة 30إلى 

  .أسطر 10أعمدة و 10مرصوفة مرسومة على األرض تتكون من  :األدوات
وتكرر ) المعلم أو تلمیذ آخر(ب تعلیمات یقفز تلمیذ من خانة إلى خانة حس :التعلیمة

  .العملیة عدة مرات مع عدد من التالمیذ
  

إلى الیمین، إلى الیسار، إلى الوراء، إلى : المقصود ھو استعمال التعابیر :الحوصلة
  .األمام
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  . دقیقة 15المدة  :النشاط الثاني -
  ) 4الشكل أنظر (وقطط " قطعة جبن " و" فأر"مرصوفة مرسوم علیھا  :األدوات
  .ساعد الفأر على إیجاد مسلك للوصول إلى قطعة الجبن دون أن یلتقي بقط :التعلیمة

  إلى الیمین         إلى الیسار : یرمز للتنقل من خانة إلى خانة بأسھم
                    

    إلى األسفل   إلى األعلى            
  

  . دقیقة 15المدة  :النشاط الثالث -
السیارة من نقطة " تمثیل مسار" فة بسیطة مرسوم علیھا سیارة ومرصو :األدوات

  ).5الشكل (االنطالق إلى نقطة الوصول 
خانات إلى الیسار  3خانة إلى الیمین، خانتین إلى األعلى، (وصف المسار  :التعلیمة

  .مثلھ باستعمال أسھم ...)
  .الھمجعل التالمیذ یستعملون التعبیر السابق عند مناقشة أعم :الحوصلة

  

  .في أنشطة مشابھة) التوظیف( التطبیق :االستثمار
  
  
  
  
  
  
  
  

        
  5الشكل                  4الشكل                        
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  : بعض التكمالت في المجال الرياضي للبرنامج: للتوسع أكثر. 9

  

  :مقاربة العدد - 1- 9
  

  :لـمدخ
  

بیرة في البرنامج السابق، فإنھ إذا كان مجال األعداد والحساب قد احتل مكانة ك
كذلك في البرنامج الجدید، وبأكثر أھمیة، وھذا لیس بالنظر إلى العدد الھائل من 
المشاكل التي یسمح للتلمیذ بحلھا فقط، وإنما أیضا للمكانة الرئیسیة المعطاة لنشاط 

  .التلمیذ في بناء ھذه األعداد، ولإلجراءات المختلفة للحساب
  

، تجرى مقاربة العدد انطالقا من نظریة المجموعات، قدیمفي البرنامج ال
اآللي لإلرفاق عنصرا بعنصر بین مجموعتین، الذي یسمح بتصنیف  االستعمالب

وتسمح أنشطة التصنیف أو الترتیب أو اإلرفاق . مجموعات، وبإرفاق كل صنف بعدد
المنظور وفي ھذا  ".كأصلي مجموعات منتھیة" عنصرا بعنصر باقتراح مفھوم العدد

تعریف، انتماء، (كالعمل على المجموعات : أعطیت أھمیة خاصة لألنشطة قبل العددیة
التي یقضي فیھا التلمیذ وقتا طویال في التلوین، ورسم ...) احتواء،  تقاطع، اتحاد 

. أسھم، وتعیین تقاطعات أو اتحادات مجموعات، قبل أن یصل إلى العمل باألعداد
التجمیع، (جال للدراسة، خاصة على مستوى المبادئ واعتبر مفھوم التعداد كم

المستعملة إلنتاج كتابة األعداد، الشيء الذي أدى إلى كتابة األعداد في ) االستبداالت
  .أسس مختلفة قبل الوصول إلى األساس عشرة

كما أعطت ھذه المقاربة األولویة للمفاھیم قب�ل اس�تعمالھا ف�ي ح�ل مش�اكل، ون�ادرا 
  ).كالعّدیة، والعدّ (الحسبان المعارف االجتماعیة لألطفال ما كانت تأخذ في 

  

، وباستخالص العبر من تجارب السنوات األخیرة، واعتماد في البرنامج الجدید
على أعمال حدیثة في مجال علم النفس والتعلیمیة، كان من الضروري إعادة النظر في 

  :دادمقاربة العدد، وخاصة في ظروف وشروط امتالك األطفال لألع
  

  ما ھي جوانب العدد؟ وما ھي الممارسات العددیة الواجب تنمیتھا عند طفل
 السنة األولى حتى یعطي معنى لألعداد ولتسمیتھا ؟ 

  ؟   كیف نتكفل بمعارف التلمیذ وبمھاراتھ على مستوى العّدیة والعدِّ
  

كما أن بناء مفھوم العدد عند الطفل ھو سیرورة طویلة، ومعقدة وتبدأ مبكرا، 
ولھذا كان لزاما على المدرسة أن تساعد التلمیذ منذ البدایة لضبط مفھوم األعداد، 

والطفل . واستعمالھا بفعالیة، سواء في محیطھ االجتماعي الثقافي أو في الریاضیات
عند دخولھ إلى المدرسة، ال یأتي ورأسھ فارغة، بل یكون مزودا بمعارف وخاصة في 
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لمعارف غیر مستقرة وال مرتبة، ومتغیرة من طفل المجال العددي، وإن كانت ھذه ا
إذا كان جل األطفال باستطاعتھم الشروع في العّدیة : إلى آخر، وعلى سبیل المثال

وعند استعمال العّدیة لعد كمیة من األشیاء تظھر . الشفھیة، فإن مداھا متفاوت عندھم
  : بعض الصعوبات ومنھا

  

  أي ال یوجد توافق بین ) األصابع(نقص االنسجام بین العّدیة وحركة الید
  .األعداد المنطوقة واألشیاء المشار إلیھا

 عدم التالؤم بین العدد األخیر المنطوق وعدد األشیاء. 
 استقامة األشیاء، لونھا، تصنیفھا( األھمیة المعطاة ألشیاء غیر العد(. 

  

لذا فإنھ من ضروري العمل على إزالة ھذه الصعوبات حتى نثبت ونرسخ ھذه 
  .المعارف، التي ستستغل كأساس لبناء معارف وإجراءات جدیدة

  

  مختلف وظائف العدد - 1- 1- 9
  

كلما أعطى التلمیذ معنى لمفھوم ریاضي، امتلكھ أحسن وتحكم فیھ أكثر، لذا وجب 
  :بناء المفھوم في اتجاھین

  األول یكمن في القدرة التي یعطیھا المفھوم للتلمیذ في حل المشاكل التي من
  .یعتبر ھذا المفھوم أداة وجیھة فعالة أجلھا

  الثاني یكمن في قدرة التلمیذ على التحكم في ھذا المفھوم، أي إدراك خواصھ
وتوظیفھا، واستعمال التعبیر الذي یسمح بتفسیر عالقات بین المفاھیم األخرى 

 .أو بوضعھا
  

) ودةولو بصفة محد(والتلمیذ الذي یمتلك معارف عددیة من قبل، یستعمل العدد 
فمن الطبیعي إذن أالّ نبحث على بناء . كأداة للتحكم في بعض مظاھر العالم الحقیقي

مفھوم العدد قبل تمكین التلمیذ من استعمالھ، ولكن بالعكس، إذ من خالل استعمال 
األعداد لحل مشاكل یبني التلمیذ تصورات شخصیة للعدد، والتي ال تكون نھائیة بل في 

اد النظر فیھا كلما توّسع في مجال األعداد وتطورت قدراتھ تطّور دائم، ُتكمل ویع
 .الحسابیة، مع اكتشافھ ألنواع أخرى من األعداد

  
  :ویعطي تلمیذ السنة األولى للعدد معنا باستعمالھ

  أو ) طابع أصلي(كتذكر، سواء تعلق األمر بتذكر كمیة دون أن تكون حاضرة
 ).طابع ترتیبي(بتذكر موقع في قائمة مرتبة 

  أو غیر منجزة( نتائج في وضعیات غیر حاضرة] توقع[كإمكانیة استباق .(
 ].خاصة جمع[یستعمل التلمیذ في ھذه الحالة إجراءات عد أو حساب
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لألعداد التي ) الشفھیة أو الكتابیة(كما یعطي معنى لإلجراءات العددیة وللتعیینات 
 .یستعملھا، من خالل حل مشكالت، ومنھا

  

  :مجموعتینمشكالت متعلقة ب
  كمیة األشیاء(مقارنة مجموعتین.(  
 العناصر مع مجموعة أخرى عدد تكوین مجموعة لھا نفس.  
 مجموعة حتى یكون لھا بقدر ما في مجموعة أخرى إكمال.  

  

) جمع، طرح(للتذكیر فإن ھذا النوع من المشاكل مقترح قبل دراسة العملیات 
عمل إجراءات متنوعة تتغیر تبعا لذا فإن التلمیذ سیست. المستعملة من طرف المختص
یمكن وفي ھذا اإلطار  ،المطلوبة وكذا للمجال العددي لسیاق وضعیة المشكل وللمھمة

  :اللجوء إلىللتلمیذ 
  اإلرفاق عنصر بعنصر، استعمال : األعداداستعمال إجراءات ال تستدعي

  ...مجموعة طبیعیة، 
 العدّ  اإلدراك اإلجمالي ثم: األعداد إجراءات یستعمل فیھا.  
 إرفاق رزم: إجراءات مزدوجة.  

  

  .یحدد أو یعین موقع شيء في قائمة مرتبة :مشكالت تعلیم رتبة
  : مشكالت استباق نتائج

 عددي(بالتنقالت على شریط مدرج  ةمتعلق.(  
 مجموعتین باتحاد متعلقة.  
 بالتبدیالت ةمتعلق.  

  

دف ھو جعل إجراءات عّد أو إجراءات حساب، والھ: ویستطیع التلمیذ استعمال
التلمیذ ینتقل من إجراءات العّد إلى إجراءات الحساب انطالقا من وضعیات مختارة، 

 ھكان تحقیق ھذا االنتقال یتطلب وقتا طویال ویختلف من حیث الصعوبة في تحقیقوإن 
  .حسب التالمیذ

  

  أھمیة مختلف المجاالت العددیة - 2- 1- 9
  

وخاصة إلجراءات حل مشكالت كما سبق ذكره، فإن امتالك التلمیذ لألعداد، 
  :ونمیز) حجم األعداد(تتغیر تبعا للسیاقات وكذلك للمجال العددي المستعمل 

  

 وفي ھذه الحالة فإن 6أو  5اد إلى دأع :المجال المتعلق باألعداد الصغیرة ،
، أي یستحضر )دون اللجوء إلى العدّ (التلمیذ یتعرف علیھا بصفة إجمالیة 

 .المجموعة ذھنیا
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 وفي ھذه ) أو أكثر حسب التالمیذ( 12إلى : المتعلق باألعداد المألوفة المجال
الحالة یتحكم التلمیذ في العّدیة وفي العد واحدا واحدا، ویستطیع التعرف على 

  .الكتابة الرقمیة إجمالیا
 وفي ھذا المجال توجد ) 40أو ( 30إلى  :المجال المتعلق باألعداد المتداولة

تالمیذ القسم، وحتى وإن كانت ھذه األعداد ال تتناسب  أعداد الرزنامة، أو عدد
مع الكمیات التي تعود التلمیذ على ممارستھا، فإن العدیة والعّد واحدا واحدا 

وباإلضافة إلى ھذا، یمكن للتلمیذ . یمكن أن تكونا فعالتین وإن صعب تسییرھما
  . الشروع في مالحظة بعض اإلنتظامات على ھذه األعداد

 وفي ھذا المجال تأخذ اإلجراءات المتعلقة  :تعلق باألعداد الكبیرةالمجال الم
  .بالعّد أو بالكتابة المرتبطة بالنظام العشري معنى، وتكون فعالة

  

  :الحساب اآللي والحساب المتمعن فیھ - 2- 9
  

یحتل الحساب الذھني مكانة ھامة بدء من السنة األولى من التعلیم االبتدائي، وھو 
وقد جرت العادة على تخصیص حصص الحساب الذھني . مةمحل ممارسة منتظ

الحقیقة، یمكن ممارسة الحساب الذھني مباشرة  وفي. لتمارین التذكر وحفظ الجداول
طلب موالي عدد أو سابق عدد وكذلك عند طلب  عند :عند بدایة السلسلة العددیة، فمثال

الذھني لتحقیق ھدفین ویمارس الحساب . اثنان، أو عند العد التنازلي -العّد اثنان
  :متكاملین

  

  إلى العشرات األكبر،  اإلكمالجدول الجمع، بعض األضعاف، (تذكر وآلیة
  .ھذا ما نسمیھ الحساب اآللي...): 

 ذا ما نسمیھ الحساب وھ: استعمال نتائج معروفة لتسھیل حساب یبدو معقدا
  .المتمعن فیھ

  
+  3ة ـقبل أن تكون النتیج :مثال. ج عن حساب متمعن فیھـاب اآللي ینتـن الحسإ

أي (آلیة، یجرب التلمیذ العّد على األصابع أو العّد التكمیلي انطالقا من أربعة  7= 4
باإلضافة إلى ھذا، فإن اآللیة التي تھدف إلى التنفیذ بسرعة والتي  ).7، 6، 5یقول 

على ھذا وزیادة . لترسیخوا للتثبیت التدریب تتطلبتجعل التلمیذ مستعدا لمھام أخرى، 
التخیل، : الطابع النفعي للحساب الذھني فھو یسمح بتنمیة بعض المھارات عند التلمیذ

ولھذا فإننا نؤكد بإلحاح على الحریة في اختیار الطریقة للبحث عن ... النقد، التذكر 
  .نتیجة ذھنیا عوض التالوة البسیطة لنتائج

جعل التلمیذ یشرح بل  ،ھذا ما یستدعي عدم فرض طریقة وحیدة إلنجاز حساب
یسمح بإبراز خواص األعداد والعملیات وھذا ما . المستعملة ھویحلل إجراءات

 .ال یعارض الحساب الذھني الحساب الكتابي ،النص علیھابدل االكتفاء ب ،المستعملة
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: في السنة األولى ومبكرا في السنة محل أنشطة منتظمة وعلى مختلف األشكالفھو 
تعد اآللة الحاسبة في یومنا أداة . من أفواج، أنشطة تدریباستجواب شفھي، ألعاب ض

لمدرسة ل ال یمكن. للتلمیذ االجتماعيوسط ال مألوفة سھلة المنال و ھي موجودة في
المدرسیة بشرط أن یكون  یمكن استعمال اآللة الحاسبة في إطار األنشطةو .تجاھلھا

ساب وخاصة الحساب تجاھل وسائل أخرى للح إلىوأالّ یؤدي وجیھا  استعمالھا
  .الذھني
ي بدایة السنة األولى ینحصر استعمالھا في المراقبة لبعض النتائج واكتشاف وف

  .انتظامات
  

 :الفضاء والھندسة - 3- 9
  

 ،یتعلم التلمیذ تحدید موقعھاالبتدائي في السنة األولى من التعلیم ": تذكیر بالبرنامج
تموقع اللھ ب بمعلومات تسمح یبلغنقال، وكما یتنقل ویصف ت الفضاء، مواقع أشیاء في أو

نشاطات على أشیاء من خالل من  التلمیذ الھندسة یقاربو .الزمنفي في الفضاء و
بعض خصائصھا بواسطة المالحظة والمعالجة الیدویة والرسم  ویحددالفضاء، 

التعلیم  في السنة األولى من "الفضاء والھندسة"مجال  ."والتعرف على األشكال
والھندسة من  ،ھیكلة الفضاء والزمن من جھة :یستھدف حقلین من المعارفئي االبتدا

  .جھة أخرى
  

  ھیكلة الفضاء و الزمن  - 1- 3- 9
  

تتشكل المعارف المتعلقة بالفضاء عند التلمیذ تدریجیا، حیث ال یتعلق األمر بھیكلة 
  .عدة فضاءات منفصلة ووضع روابط بینھافضاء واحد، وإنما بھیكلة 

  

 مثل المسلك إلى المدرسة( لذي یحیط بالتلمیذ ویتعدى مجال رؤیتھالفضاء ا.(  
  الساحة –القسم (الفضاء القریب الذي یمكن رؤیتھ بنظرة عابرة.(  
  الكراس، الورقة(الفضاء األكثر قربا من التلمیذ.(  

  

 ."قلة التجارب التي عاشھا التلمیذ تشكل عائقا لھذه الھیكلة" :جتذكیر بالبرنام
والنشاطات التي لھا معنى بالنسبة للتلمیذ، والتي یستطیع المعلم  أللعابمن اھناك كثیر 

  :استعمالھا
  

 تاھات، مرصوفة، م: لعاب مصممة لتنقل التالمیذ على مختلف الفضاءاتأ
  ... األرض،

  الدامة(ة الشطرنج أو قععلى ر ةقنقل بد إلىألعاب اجتماعیة یلجأ فیھا.(  
  تتطلب وضع كل قطعة من مجموعة قطع وھي ألعاب بناء  ،)بوزل(مركبات

  .مختلف األشكال في القالب المناسب لھامن 
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تعلم معارف في الھندسة، یشرع في لكل تلمیذ معارف متعلقة بالفضاء، قبل أن و
  .والتأكد من انسجامھا عند كل تالمیذ القسم ،ھذه المعارفتحدید في البدایة ومن المھم 

  

  ھیكلة الزمن  - 2- 3- 9
  

ثم على المستوى التمثیلي،  ،أوال على مستوى اإلدراك الحسي ىمن تجرھیكلة الز
  :هوعلى المعلم أن یعمل على المستویین حتى یجعل تالمیذ

  

  األحداثیدركون حوادث، یحسون بالمدة وتعاقب. 
 یمثلون حوادث في الزمن باستعمال رزنامات مختلفة . 

  

مح بتنظیم الفضاء استغالل وضعیات في القسم، وتدخالت المعلم التي تسو
فحسب، بل من منظور تربیة منھجیة والزمن، ضروریة لیس من منظور ریاضي 

  وكل نشاط یتصف بالفعالیة، أو فكرة یتصف بالوضوح والقابلیة للتبلیغ،. للتفكیر أیضا
  
  

ومن یقرأ، أو یكتب، . ینبغي أن تندرج في إطار یستخدم عالقات زمنیة وأخرى فضائیة
یرجع إلى ) عددیة كانت أم غیر عددیة(ث، أو یحلل وضعیة أو یصف تعاقب أحدا

  .معالم تستوجب تصور جید للفضاء والزمن
  

  الھندسة بأتم معنى الكلمة  -  3- 3- 9
  

التمییز بین الفضاء الفیزیائي  إن بناء المعارف الھندسیة یقتضي"تذكیر بالبرنامج 
   ".الفضاء الھندسي الذي یعتبر نمذجة للفضاء الفیزیائيو

ن االنتقال من عالم األشیاء الفیزیائیة إلى عالم الھندسة مھم جدا وصعب، ھذا إ
ومن أجل ھذا، وعلى األقل في مرحلة أولى، . االنتقال یتطلب جھدا خاصا في التجرید

ینبغي تسییر النشاطات انطالقا من أشیاء فیزیائیة من الفضاء، والتي وإن كانت مركبة، 
وبفضل تعدد ... علب من كل نوع، تعلیب مختلف  :فھي أقرب من تجربة التالمیذ

مكعب، : األنشطة على أشیاء فیزیائیة نتوصل شیئا فشیئا بالتالمیذ إلى مجال الھندسة
المكعب ھو شكل مشترك لفئة من العلب المكعبة من مقاسات أو : مثال. بالط قائم، كرة

  .ألوان أو وظائف مختلفة
میذ ینجزون بصمات لمكعب أو بالط وإلدراج دراسة األشكال یمكن جعل التال

وانطالقا من أنشطة التصنیف نجعل التلمیذ یتعرف على المربع، المستطیل، . قائم
من ) بصمات مكعب(المربع ھو شكل مشترك لفئة من األوجھ : مثال. الدائرة والمثلث

وحتى نجعل التالمیذ ینمون ھذه المعارف ویطورونھا، یجب . مقاسات أو ألوان مختلفة
ضعھم في مواقع فعل على أشیاء، كما یجب وضعھم في مواقع حل مشاكل خاصة و
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  .بوصف أو إنتاج مثیل أو بناء أو تمثیل شكل
وتسمح المشاكل المتعلقة بالوصف وبإنتاج مثیل بتكوین معارف على مستوى 

المذكورة (من جھة، وعلى مستوى األشكال ) المذكور في البرنامج(التعبیر الھندسي 
  . من جھة أخرى) امج أیضافي البرن

) ال من فعل المعلم أمامھم(ومن الضروري أن تكون األنشطة من فعل التالمیذ 
ومنھ جعلھم یساھمون في تنمیة مھاراتھم الیدویة، وكذلك إدراك أھمیة اإلتقان والدقة 

مع ) ورق مرصوف، ورق أبیض(ولھذا یجب السھر على تغییر سندات . في العمل
  .ائل عدیدة ومتنوعةامتالك أدوات ووس

  
  مقاربة األطوال  - 4- 3- 9

  

في السنة األولى من التعلیم االبتدائي نھتم بالطول كمقدار أكثر منھ كقیاس لھذا 
. یجب أن یظھر الطول كمقدار یسمح بمقارنة، وبتصنیف األشیاء وترتیبھا. المقدار

ؤكد على مفھوم ون... خیط، الخطوة، الشبر : ویستحسن استعمال اإلجراءات التقلیدیة
أكبر من، أصغر : كما أن ھذه المقارنات تسمح بتوظیف عبارات مثل. مراتب المقادیر

وفي مرحلة ثانیة، نتوصل بالتلمیذ إلى اإلحساس بالحاجة إلى قیاس طول ... من، 
بوحدات غیر اصطالحیة، والمھم ھو جعل التلمیذ یفھم أن قیاس طول متعلق بالوحدة 

  .المختارة
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  : الملحقات. 10

  :مثال لتوزیع ممكن ألنشطة خاصة بھیكلة الفضاء والھندسة - 1- 10
  

  
  أكتوبر –سبتمبر 

  )أسابیع 9(
  دیسمبر –نوفمبر 

  )أسابیع 9(
  مارس –جانفي 

  )أسابیع 9(
  جوان –أفریل 

  )أسابیع 9(

اء
ض

لف
ة ا

كل
ھی

  

تحدید مكتسبات األطفال حول التعابیر المتعلقة  -
  .بالفضاء

  .تحدید مواضع أشیاء -
  تحدید موقعھ -
  .التعلیم في الفضاء -
  .)ساربداخل، خارج، یمین، ( وصف أوضاع نسبیة -
  .وصف تنقالت، وتحدیدھا -

  .موضعة، التوّجھ، التنقل: معرفة -
  .اّتباع مساك -

  .منظر طبیعيوصف  -
تحدید موضع شيء على مرصوفة  -

  .بسیطة
  .التنقل على مرصوفة -

  

ة 
كل

ھی لز
ا

ن
م

  

بعد، قبل، أمس، : تحدید مكتسبات التالمیذ حول التعابیر -
  .الیوم، غدا

  ...).الصباح، المساء، (تعیین مختلف أوقات الیوم  -

  أیام األسبوع :تعیین أوقات
  

 الرزنامة، شھر،: تعیین أوقات -
  .سنة ،فصل

الربط بین مختلف  -
  .المعالم الزمنیة

ض 
بع

ز 
را

إب
ص 

وا
خ

ء 
یا
ش

أ
و 

أ
كا

ش
أ

 ل
طة

سی
ب

  

    

  .تمییز أشیاء ببعض خواصھا -
على استقامة  )أو نقط( إدراك أشیاء -

  واحدة
التحقق من االستقامة الواحدة  -

  .باستعمال المسطرة

إدراك أن لشیئین  -
  .نفس الطول

استعمال مسطرة  -
  .لربط نقطتین
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ت
ما

س
ج
لم

ا

  
تصنیف مجسمات حسب  -

  .تشابھات
التعرف على المكعب، والبالط  -

  .م من بین مجسمات أخرىالقائ
إنجاز مكعب،  -

  .وبالط قائم

یة
تو

س
 م

ال
شك

أ
  

    
  .التعرف على أشكال -
  .أشكالصنع  -
  أشكال بسیطة على مرصوفة كمالإ -

  .وصف أشكال -
  .شكل كمالإ -
  .أشكالمقارنة  -
قیاس أطوال بوحدة  -

  .متفق علیھاغیر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مثال لتوزیع ممكن ألنشطة عددیة - 2- 10
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  أكتوبر –بتمبر س

  )أسابیع 9(
  دیسمبر –نوفمبر 

  )أسابیع 9(
  مارس –جانفي 

  )أسابیع 9(
  جوان –أفریل 

  )أسابیع 9(

دد
لع

ة ا
رب

قا
م

  

  .تحدید مكتسبات التلمیذ حول العددیة -
  .المألوف استقرار العدیة في المجال -
إدراك إجمالي، إرفاق (مقارنة مجموعتین  -

  )عنصر بعنصر
  )أقالم وعلب(افئة تشكیل مجموعة مك -
  .تعداد مجموعات صغیرة باستعمال العدیة -
  .مقارنة مجموعتین باستعمال األعداد -
  .بدایة بناء الشریط العددي -

  توسیع مجال المعارف العدیة -
معلومات حول المجموعات ) أخذ(جمع  -
  .ومعالجتھا) قراءة صور(
إبراز رتبة شيء في قائمة، مقارنة رتبة  -

  .ئمةشیئین في قا
تحدید وضعیة ناتجة عن تحریك شيء على  -

  .شریط عددي

    

د 
عد

 ال
فة

عر
م

)
ي 

فھ
ش

 ال
ن
یی
تع

ال
ي

اب
كت

وال
(

  

  

الربط بین الكتابة الرمزیة والتسمیة الشفھیة  -
  .للعدد

  .معرفة الكتابات الرمزیة -
  إدراك الوظائف المختلفة لكل رقم -

  .تحدید كمیات بواسطة العد

عد تطویر استعمال قوا -
  .االستبدال

تمییز عدد وقیمة القطع  -
  .النقدیة

توظیف قواعد االستبدال  -
المنظم بین اتجاه وآخر 

  ).1مقابل  5لعبة التبدیل (
تنظیم مجموعة باستعمال  -

  .التجمیع عشرة عشرة
  

 10= عشرة : امتالك التكافؤ -
  حداتو
إدراك مدلول األرقام في  -

لعبة التبدیل (الكتابة العشریة 
  )قابلم 10

تمییز األرقام بواسطة  -
وضعیتھا في الكتابة العشریة 

لعدد مكون من رقمین 
  ).البالط(

  
  
  
  

  
  أكتوبر –سبتمبر 

  )أسابیع 9(
  دیسمبر –نوفمبر 

  )أسابیع 9(
  مارس –جانفي 

  )أسابیع 9(
  جوان –أفریل 

  )أسابیع 9(
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ب 
تی
تر

اد
عد

األ
  

  
  مقارنة عددین -
  ترتیب أعداد تصاعدیا أو تنازلیا -

مواصلة تعمیق أنشطة  -
  المرحلة السابقة 

  .إدراج عدد بین عددین -

ب
سا

ح
ال

  

  

استعمال وتحسین اإلجراءات الذھنیة لجمع عددین  -
والبحث عن مكمل عدد ) في مجال األعداد المألوفة(
  )العدد العشري(
  بعض النتائج) حفظ(تخزین  -
تحدید الوضعیة الناتجة على شریط عددي بعد التنقل  -

  .األمام أو إلى الوراء إلى

  .تمییز قیمة أو كمیة -
تركیب أو تفكیك أعداد  -
  ).العملة(
ألعاب (إثراء القوائم الجمعیة  -

  ).جمعیة، لعبة الدومینو
  توسیع، مدلول -
  جـ+ . = أ 
  ھیكلة القوائم الجمعیة -
  آلیة الجمع -

استعمال إجراءات متنوعة لحل  -
جمعیة أو (مشكالت بسیطة 

طاة على شكل رسوم أو مع) طرحیة
  .نص بسیط

  إعطاء معنى آللیة الجمع -
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  :مثال لبطاقة تقویم تشخیصي -10-3

  
  : ....................................التاریخ: ........................................................                اإلسم واللقب

  
  .ة عن أعدادمعرفة سلسلة الكلمات المعبر - 1

  ] بصفة صحیحة[ یسجل المعلم العدد الذي وصل إلیھ كل تلمیذ في العد. ھل تعرف العد؟ أرني         
  : التعـداد - 2

  كم قریصة؟ : قریصات ویسأل 5یضع المعلم أمام التلمیذ      
  :نة المناسبةیالحظ المعلم الطریقة المستعملة، واألخطاء الممكنة، واإلجابة ویضع إشارة في الخا     

   تلقائیا 5تلمیذ یقول .  
  5تلمیذ یشیر إلى القریصات الواحدة تلو األخرى ویقول   .  
    تلمیذ یشیر إلى القریصات على التوالي دون نتیجة .  
    أو ینسى البعض منھا         /تلمیذ یشیر إلى نفس القریصة عدة مرات و  
     5العدیة صحیحة إلى.  

  .15وإذا أمكن  9، یقترح لھ 5وإذا نجح في  4، یقترح لھ 5ینجح التلمیذ إلى  إذا لم         
   تلقائیا]  9أو [ 4تلمیذ یقول.  
   9أو ( 4تلمیذ یشیر إلى القریصات ویقول(.   
  تلمیذ یشیر إلى القریصات على التوالي دون نتیجة.   
  أو ینسى البعض منھا/تلمیذ یشیر إلى نفس القریصة عدة مرات و.  
   9أو ( 4العدیة صحیحة إلى.(.  

  
  :المقارنة - 3

  .قریصات بیضاء 4قریصات حمراء، ومجموعة من  5یضع المعلم أمام التلمیذ مجموعة من 
  أي القریصات أكثر الحمراء أم البیضاء؟

  :یسجل المعلم اختبار التلمیذ والطریقة المستعملة من بین الطرائق ما یلي
  بل التلمیذ ال یختار الحمراء......................... 
 إختار التلمیذ الحمراء. 
   بالمشاھدة  فقط 
  بإرفاق الحمراء والزرقاء عنصر بعنصر 
  بعِد القریصات 

  .حمراء 7زرقاء و 8في حالة النجاح، نعید بـ 
    التلمیذ لم یختار الزرقاء بل............................ 
   اختار التلمیذ الزرقاء 
  لمشاھدة فقط با 
   الحمراء مع الزرقاء[باإلرفاق عنصر بعنصر[ 
  بعدِّ القریصات  

 

  یتحقق المعلم إن كان التلمیذ یعرف سنھ        نعم         ال : السن - 4
  
  :یمین یسار - 5

  ال      نعم      "   أرني یدك الیمنى "یسأل المعلم التلمیذ         
  

  :المعلم  یسأل  –على صورة صغیرة 
  نعم        ال..."           أرني الحیوان الموجود على یسار " 
    
 
 
  
  
  
  
  

  
 .في اللحظة التي یسأل فیھا] صباح، مساء[ یتحقق المعلم إن كان التلمیذ یعرف اسم الیوم من األسبوع والشھر وكذلك الفترة من الیوم - 6
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  :مثال لبطاقة تقویم تحصیلي - 4- 10
  
  

  : ................التاریخ.......... ..............................: ...االسم واللقب
  
  

  النشـــــــــطات  الكفاءات المقصودة
  درجة االكتساب

  مك-غ  ط  مك

  .كتابیا 20إلى  0یعرف سلسلة األعداد من  -
  .إكمال سلسلة كتابیا -
كتابة األعداد عن طریق  -

  .اإلمالء
      

  .)20 أقل من(یعرف عد مجموعة  -
  .عد وترمیز -
إرفاق المجموعة فھم عدد و -

  .المناسبة لھ
      

  .مقارنة أعداد -
مقارنة ثالثة أعداد، وتمیز 

  .أكبرھم
      

  .إنجاز مجامیع دون اللجوء إلى اآللیة -
الوصول إلى نتیجة معطاة بجمع 

  .ثالثة أعداد
      

  

  . غیر مكتسب: مك –غ معنى الترمیز 
  . سابفي طریق االكت: ط         
  . مكتسب: مك        

  : تعلیق المعلم
  

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

  

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

  

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

  

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

  

  
  :إمضاء الولي
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 :قائمة الوسائل المقترحة للسنة األولى - 5- 10
  

ھذه الوسائل لیست الستعمال المعلم وحده لإلثبات، لكن ینبغي أن تكون بالعدد 
  .الكافي، لیستعملھا كل التالمیذ فردیا أو ضمن أفواج

 :وسائل عامة
 اللوح المغناطیسي وقطع مغناطیسیة.  
 لة الحاسبة البسیطةاآل.  

  

  :وسائل لألنشطة العددیة
  األلوان  
 الخشیبات والقریصات 
  زھرة نرد اللعب، ومكبر(زھر النرد من مقاسات مختلفة.( 
 بطاقات األعداد، أشكال كتابة بالحروف، كتابة رمزیة. 
 األعداد المغناطیسیة. 
 ورق مقوى.  
  مصنوعة من اللدائن أو الورق المقوى(قطع نقدیة مدرسیة(. 
  ن أنواع مختلفةم) بزل(مركبات. 
 المتاھات، ألعاب المسار: ألعاب متنوعة  ... 
  البطاقات الالصقة)gommettes (. 

  

  :وسائل لألنشطة الھندسیة
  كرات، مكعبات، بالطات، أھرام(أجسام ھندسیة من مختلف األشكال  (...

  . وبألوان مختلفة ومقاسات مختلفة
  من ...) مستطیل، مربع، مثلث، قرص، (قطع مختلفة لألشكال المستویة

  .مختلف األلوان ومختلف المقاسات
  سم 20و 10بین (أشرطة وأعداد من مختلف األطوال.( 
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