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  مةمقد ♣
  

  تقدیم المادة . 1
  

الریاضیات وسیلة لتكوین الفكر وأداة الكتساب المعارف، فھي تساھم في نمو 
شارك في بناء شخصیتھ ودعم استقاللیتھ وتسھیل مواصلة قدرات التلمیذ الذھنیة وت

  .تكوینھ المستقبلي
  

وھي تسمح للتلمیذ باكتساب أدوات مفھوماتیة وإجرائیة مناسبة تمكنھ من القیام 
بدوره بثقة وفعالیة، في محیط اجتماعي متطلب أكثر فأكثر، في عالم شمولي یتحول 

  .باستمرار
  

ي وقت مضى في المحیط االجتماعي الریاضیات حاضرة أكثر من أ إنّ 
واالقتصادي واإلعالمي والثقافي لإلنسان، خاصة مع تطور الوسائل التكنولوجیة 

، األمر الذي یتطلب التحكم التدریجي ...للحساب السریع مثل اآللة الحاسبة والحاسوب 
تداء في ھذه الوسائل من قبل التلمیذ، ویبرر استحسان إدخال استعمال اآللة الحاسبة اب

  .من السنة األولى من التعلیم القاعدي
  

فالریاضیات تساھم مع المواد األخرى في تحقیق ملمح التلمیذ، وتدریسھا یرمي 
الریاضیات،  (إلى تمكینھ من اكتساب كفاءات قابلة للتحویل إلى مختلف المجاالت 

: اثنین، وینتظر من تعلم الریاضیات تحقیق غرضین )المواد األخرى، الحیاة الیومیة
  .أحدھما ذو طابع تكویني ثقافي، واآلخر نفعي

  

  :المقاربة بالكفاءات وآثارھا في تعلم الریاضیات .2
  

تستجیب المقاربة بالكفاءات إلرادة تطویر غایات المدرسة، حتى تتكیف مع الواقع 
المعاصر في حقول الشغل والمواطنة والحیاة الیومیة، وھذا ال یعني أنھا تستغني عن 

رف، بل تعطیھا دفعا جدیدا، ألنھا تأخذ في الحسبان زیادة على المعارف نفسھا، المعا
  .القدرة على تجنیدھا في وضعیات متنوعة

  

ومن ھذا المنظور، یكون المھم ھو ربط المعارف بوضعیات تسمح بالتأثیر لیس 
داخل المدرسة فحسب، بل وخارجھا، األمر الذي یتطلب أن تكون مكتسبات التلمیذ 

علقة بھذه المعارف جاھزة وقابلة للتجنید عند الحاجة وفي الوقت المناسب، خصوصا المت
بمعنى وضعیات تتطلب التحلیل والتفسیر : عندما یتعلق األمر بحل مشكالت مركبة

  .واالستباق واتخاذ القرار والتعدیل وأحیانا التفاوض
  
  



ئيمناھج السنة األولى ابتدا ---------------------------------------------   
 

لریاضیاتمنھاج مادة ا  4

. كل المراد حلھنقطة البدء في نشاط ریاضي لیست التعاریف، بل المش فإنّ  ،لذا
فبواسطة نشاط حل مشكل یبني التلمیذ معارفھ الریاضیة، والمشكل ینبغي أن یكون 
منطلق النشاط الفكري للتلمیذ، بحیث ال یتمثل ھذا النشاط في إیجاد إجابة عن سؤال 
محدد فقط، بل یتعداه إلى صیاغة أسئلة وجبھة تجاه إشكالیة ما، ھذه اإلشكالیة تؤدي إلى 

  .ینبغي تجریبھا في حل مشكالت -مقابل تخمینات اآلخرین  - اتوضع تخمین
  

وحتى نجعل التلمیذ یدرك معنى مفھوم ریاضي ویلمس فائدتھ، ال ننطلق من تمثیل 
سنسمیھ فیما بعد وضعیة ( للمعرفة المقصودة، بل ننطلق من مشكل حقیقي مبني حولھا

ة، إال أنھا غیر كافیة، وتكون یستعمل التلمیذ في حلھ إجراءات قاعدیة متنوع). مشكل –
ھذه المعرفة األداة األنجع للحل، وھذا ما یسمح بإعطاء معنى الستخدامھا، وھكذا یصبح 

  .القسم فضاء لخطة قریبة من البحث والحوار، تتطلب الجھد والصبر
  

فالنشاط الریاضي الذي یقوم بھ التلمیذ یسمح لھ باالنتقال من وضع مستھلك 
  .وبذلك نبتعد عن البیداغوجیة اإللقائیة نتج لھا،للمعرفة إلى وضع م

  

ینبغي اختیار المفاھیم الواجب بناؤھا بھذه الطریقة في كل مستویات التعلم،  ،وعلیھ
ھ لیس ضروریا وال ممكنا بناء كل المعارف بھذه الكیفیة، علینا إذن أن نتساءل في وألنّ 

  . التلمیذ اكتشافھا بنفسھ كل مرحلة عن المعارف الریاضیة القاعدیة التي بإمكان
  

  : لتلمیذ معارف في الریاضیات إذا كان قادرا على وفیما یتعلق بالتقویم، نقول إنّ 
  

استحضار معارفھ وتجنیدھا كأدوات لحل مشكالت سواء تضمن نص المشكل  -
  .مؤشرات أم ال

  .التكیف عندما تكون ظروف العمل مختلفة تماما -
  

اھیم التي تتدخل كأدوات، یتطلب استحضار ومعنى ذلك أن العمل على المف
المعارف العامة للتلمیذ وتجریب دالالتھا وانسجامھا، وھو األمر الذي یعطي معنى لھذه 

  .المفاھیم
  

المقاربة بالكفاءات ال تحل مسألة الفروق، فقد تكون أیضا عائقا أمام التالمیذ  إنّ 
  :   الذین یواجھون صعوبات، ألنھ

  

غیر  )المفاھیم والقدرات(ال یمكن بناء كفاءات إذا كانت الموارد الضروریة  -
  .جاھزة
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تجنیدھا یمر بسیرورات ذھنیة عالیة المستوى، من  وحتى عند حضورھا، فإنّ  -
  .الصعب تدریسھاَ للتلمیذ

  

م وھذا یتطلب الوقوف بانتظام عند الموارد الجاھزة لدى كل تلمیذ قصد تمییز المھا
  .تبعا لحاجاتھ الخاصة ھالمقترحة والسماح لكل واحد بدعم مكتسبا ت

  

بناء المعارف انطالقا من مشكل ولیس (الشروط التي تجعل مثل ھذه المقاربة 
  .ممكنة) سردا للمفاھیم

  

المقاربة بالكفاءات تفرض تغییر ممارسات المعلم، الشيء الذي یستوجب إعادة  إنّ 
وھي ترتكز على تصور بنائي للتعلمات یضع  )التعلیم/لتعلما(تصوراتنا لفعل  النظر في

التلمیذ في مركز االھتمام في كل مراحل الدرس، فمن غیر المعقول أن یأتي المعلم 
بمعارف جاھزة ویطلب من التالمیذ حفظھا وتطبیقھا، وإنما أن یوفر الشروط المشجعة 

بسیطة للبحث تثیر عند  للنشاط الریاضي للتلمیذ، بتنظیم وضعیات حوار أو مشاریع
  . التلمیذ الفضول وتذوق فائدة البحث والتبادل

   

ولتحقیق ھذا التغییر في الممارسات فمن الضروري أن یأخذ تنظیم أوقات القسم 
وھو ما . في جدول الزمن) ساعة على األقل(بعین االعتبار ضرورة توفیر فترات كافیة 

) المخصصة لتلقین المعارف(الصباحیة  حدا نھائیا لالنقطاع الحالي بین الحصة عیض
  .)المخصصة للتمارین التطبیقیة(والحصة المسائیة 

   
 لسنة األولى من التعلیم القاعديا نامجبردمة مق ♣

  

  :ھداف عامةأ. 1
  

محور برنامج الریاضیات للسنة األولى من التعلیم القاعدي حول الدراسة یت 
) القات متعلقة بالفضاءع( شكاللألو) الحساب ،لتعداد العشريا(عداد لألالمنظمة 
  . قیاسھاو مقادیر الفیزیائیةالولبعض 

  

ثم تدّرس لتصبح  ،نى المفاھیم المتعلقة بھذه المحاور كأدوات فعالة لحل مشكالتتب
  . قابلة للتجنید لحل مشكالت جدیدة

  

تطور سواء تتنمو و شرحالو ستداللاالو تجریدالو بحثالقدرات التلمیذ على  إنّ 
ومواجھة  الجماعي، وكذا في فترات التبادل أوفترات العمل الفردي أو الفوجي  أثناء

  .األفكار
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الضروري لتثبیت بعض المعارف وجعلھا  -تدریب للال یمكن  ،بناء التعلمات في
أن یطغى على المرحلة األساسیة التي یتم خاللھا بناء المعارف من قبل  -سھلة المنال 

  . التالمیذ
   

سة في األنشطة المقترحة ملمو شیاءأل معالجة الیدویةللن تعطى أھمیة ا ینبغي أكم
فلمساعدة التالمیذ على وضع تصورات للوضعیات التي تعتمد سندا كتابیا، . للتالمیذ

   .یمكن االرتكاز على ألعاب أو على تجارب تتحقق فعال بأشیاء ملموسة
  

سئلة ألبل ا ،اط الریاضينشالتي تشكل الوھذا ال یعني أن  المعالجة الیدویة ھي 
 وعلى ھذا األساس أعطیت األسبقیة. التي تثیرھا والنشاط الذھني الذي ینتج عنھا

والفقرات الموالیة تقدم تفاصیل حول أھمیة حل المشكالت  ي التعلماتفمشكالت لل
كما أن الوثیقة المرافقة للبرنامج تتضمن توضیحات أكثر دقة  .أكثر والتبلیغ وتوسع

  . ھیم الریاضیة وتقترح نماذج ألنشطة حول النقاط الھامة في البرنامجحول المفا
  

  :لمكانة األساسیة لحل مشكالتا. 2
  

ویعتبر ھذا النشاط معیارا أساسیا للتحكم  حل مشكالت من صمیم تعلم الریاضیات، إنّ 
ت الریاضیة وھو أیضا وسیلة لضمان امتالك ھذه المعارف الفي المعارف في كل المجا

د تعلم الریاضیات، یعد التلمیذ أدوات لحل مشكالت حقیقیة عن. یحافظ على معناھاالذي 
  . ثم یستغلھا بإعادة استثمارھا في حل مشكالت أخرى

  

األعداد والحساب، الفضاء (معظم المفاھیم المدروسة في مختلف المجاالت  -
وات تعلیم القاعدي یمكن أن تبنى بفضل نشاطات مختارة، كأدالفي ) والھندسة

ل مشكالت، قبل أن تدرس ھذه المفاھیم لذاتھا وتوظف في حوجیھة وفعالة ل
   .وضعیات أخرى

الوضعیات اإلشكالیة المختارة ینبغي أن تؤدي بالتلمیذ إلى الوعي بنقص معارفھ  -
 دةوإجراءاتھ وعدم فعالیتھا واإلحساس بالحاجة إلى بناء معارف وإجراءات جدی

  . أكثر فاعلیة
  

یمكن حلھ   مشكل عد مجموعة ناتجة عن ضم مجموعتین معروفتین فإنّ  ،وھكذا
حسب مجاالت األعداد (بالعد واحدا واحدا ثم بالعد التكمیلي وفي األخیر بتقنیات الجمع 

  .)المستعملة
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إذا كانت أغلبیة مشكالت األستثمار في السنة األولى من التعلیم القاعدي،  -
یمكن اقتراح  ،واإلجراءات المكتسبة، فإنھتستھدف التطبیق المباشر للمفاھیم 

  . مشكالت أكثر تعقیدا من محیط التلمیذ تسمح لھ بإدماج وتجنید عدة معارف
أي تلك التي لم یسبق للتلمیذ استكشاف طرق  - لك فإن حل مشكالت بحثكذ -

حولھا  دلیسمح لھ باللجوء إلى إجراءات شخصیة، یعتبر شرحھا والتبا –حلھا 
والوضعیات المقترحة ینبغي أن تكون . في النشاط الریاضي لحظات أساسیة

  . إشكالیة حقیقیة، وتتطلب من التلمیذ البحث إلعداد إجابتھ
من خالل ھده األنشطة یشرع التلمیذ في تطویر قدراتھ على البحث والشرح  -

لذا، فمن الضروري أن یولى اھتمام خاص بطرق التالمیذ . والتعلیل واألستدالل
   .ناقشةمومنھجیاتھم في العمل، واستغاللھا أثناء ال وأخطائھم

  

بالعمل على تنمیة ) العددي والھندسي( سمح ھذه الوضعیات في كل من المجالینت
  : كفاءات منھجیة مثل

  

  .لیل تعلیمةتح -
   .لشروع في تنفیذ سیرورة شخصیة وإتمامھاا -
، ث، شيء مبنيورقة البح(المستعملة باعتماد منتوج ة ض حال شفھي للخطعر -

...(.  
  . ل بوجود إجراءات أخرى ومحاولة فھمھاوقبال -
  . تحریر إجابة -
  .اولة فھم حلول أخرىمح -
أخطاء في السیرورة، أخطاء في (حاولة فھم مصادرھا ومشخیص األخطاء ت -

  .ومحاولة تصحیحھا) تنفیذ السیرورة
  

  .الھدف األساسي ھذه الكفاءات ال تنمى لذاتھا ویبقى حل المشكل المطروح ھو
یكون من الصعب عادة الوصول بالتلمیذ إلى تحریر حلھ، الذي  وفي السنة االولى،

ال یمكن أن یتم إال بالتدریج في السنوات الموالیة وھذا ال یمنع المعلم من تقییم منتوج 
  .من قبل زمالئھم ضمن األعمال في االفواج). بأشكالھ المختلفة(التالمیذ 

   
  :متداول والتعبیر الریاضيلتعبیر الا. 3 

  

ل التلمیذ اللغة المألوفة ثم یكتسب التعبیر الریاضي مناء التعلمات الریاضیة، یستعأث
  .تدریجیا )... المصطلحات، الرموز(
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شفھیا (الریاضیات تساھم، إلى جانب المواد األخرى في تطویر الكفاءات اللغویة  
  . تعبیر الریاضيعند التلمیذ مع العمل بخصوصیات ال) وكتابیا

  

ي غالب األحیان شفھیا انطالقا من فالسنة األولى، تقترح األنشطة الریاضیة  في
میذ بالمعالجة الیدویة قصد البحث تلوضعیات تعتمد أدوات ملموسة، الشيء الذي یسمح لل

عن إجابة السؤال المطروح، و یسمح للمعلم بجعل التالمیذ یقومون بالتحقق التجریبي 
   ... قترحةللحلول الم

  

مع تدوین العناصر التوضیحیة الھامة على  اكن أیضا وصف ھذه األنشطة شفھییم
  . السبورة

  

ھذه  في .عتمد سندا كتابیات  اتح وضعیرالحاالت اقتا ضما یمكن للمعلم في بعك
الحاالت، یسھر المعلم على أال تشكل صعوبات القراءة عائقا لفھم الوضعیة وبالتالي 

  .لمیذ في سیرورة حلتعرقل شروع الت
  

ادة الصیاغة الشفھیة إعبطالبة عدة تالمیذ م وريري كل الحاالت، من الضوف
 عد عمل بحثب. قصد تسھیل الفھم –بتعبیرھم الخاص  - للتعلیمات والعمل المطلوب

ة وشرح الخطط عیانظم المعلم فترة الحوصلة الجمی ،للتالمیذ) فردي أو جماعي(
اسا بصفة شفویة، سجرى ھذه الفترة أت ،مبررات حول ثباتھا بادلوت والنتائج المختلفة

بل وضع ق خالل ھذه الفترات، یسھر المعلم على ترك التالمیذ یعبرون بصفة تلقائیة
فأوقات التركیب وإعادة . قل تعبیر التالمیذعرتجب أال ی ھذه اإلرادة. رامةص تعبیر أكثر

، ذع التالمیم ضعیحاسمة للمعلم لالصیاغة، التي ینھى بھا النشاط الریاضي، تعتبر 
  ... دقیق) مصطلحات وأسلوب(عبیر ت قواعد

  

. ةتدریس الریاضیات، یسمح ابتداء من التعلیم القاعدي بوضع مصطلحات  دقیق نّ إ
قد تكون مصدر لبس،  " لمات مألوفةك"و "لمات ریاضیةك"بعض التداخالت بین 

عنى في اللغة المألوفة وبمعنیین عمالن بنفس المستتمثال " عدد"و" رقم"فالكلمتان 
الفات بین ختلذا تستغل كل الفرص مع التالمیذ إلظھار ھذه اال. مختلفتین في الریاضیات

  . الكلمات
  

...)  مجموع، جمع، مربع، مكعب، طول،(فتعلیم المفردات الریاضیة ومع ذلك 
  .لیس ھو المھم بل تمكین التلمیذ من وضع تسمیات لما یعرفھ وفھَم معناه

  

تعلم المفردات الریاضیة المتعلقة بمفھوم ما، ال یعني انھ كاف لجعل التلمیذ  أنّ  اكم
ذه المفردات من البدایة، لكن تقدم تدریجیا لتوضیح ھ ال تعرف. یمتلك ھذا المفھوم

  ).توجد أمثلة في الوثیقة المرافقة( .المفاھیم خالل بنائھا
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  :م القاعديكفاءات النھائیة للسنة األولى من التعلیال .4
  

 كفاءات العامةال  
  .ھم وتحلیل تعلیمةف -
  .وإتمامھا) استراتیجیة خطة،(رورة یلشروع في سا -
  .)... شرح، تصدیق،(لیغ معلومات تب -
  .تبادل حول طرق وسیروراتال -
  .وتحلیل وتصحیح أخطاء خیصتش -

  

  الكفاءات الریاضیة
 

  األعداد والحساب  لفضاء والھندسةا

  .وموقع شيء في الفضاءدید موقعھ تح  -
تبلیغ معلومات تسمح بالتعلیم في الفضاء  -

  .وفي الزمن
حظة أشیاء من الفضاء أو أشكال مال -

  .مستویة وتحدید خواص
لیل بعض المجسمات وبعض األشكال تح -

  .المستویة
شكال ھندسیة بسیطة وتمییزھا من أ لیلتح -

   .بین األشكال األخرى

  .تشكیل كمیات عد- 
  .موقع شيء في قائمةدید تح- 
  .عرفة وممارسة مبادئ التعداد العشريم -
  .قارنة وترتیب أعداد طبیعیةم -
ساب مجامیع باستعمال سیرورات مختلفة ح -

ستعمال با بھ، الحسافیالحساب المتمعن (
آلیة  اآللة الحاسبة، الحساب باستعمال

  .)الجمع

 
III. ریاضیةلا جاالتملا 

   

   لحساباعداد واأل. 1
  

اة الیومیة والعتبارات أقوى في الریاضیات، ال یمكن االستغناء عن في الحی
اعتمادا على ھذه . قبل اكتشاف نظریة المجموعات كان مفھوم العدد یعتبر أولیا. األعداد

وبما أن البرامج . النظریة كان من الممكن بناء األعداد انطالقا من مفھوم المجموعة
  .ن الطبیعي التساؤل عن كیفیة بناء ھذه األعدادالجدیدة  تخلت عن مفھوم المجموعة، فم

  

إن مقاربة . فالسنة األولى من التعلیم القاعدي، تسجل دخول التالمیذ عالم األعداد
آلي، (، والمبادئ األولیة للحساب )كتابة وترمیزا(العدد، وفھم مبدأ التعداد العشري 

  .، تشكل أھدافا أساسیة للبرنامج)متمعن فیھ، أداتي
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اإلطار البیداغوجي وفي منظور بیداغوجیة اإلدماج، تبنى سیرورة تعلّم األعداد  في
   :والحساب من خالل مراحل مختلفة تتمثل في

  

األعداد والحساب، (ة العدد عبر حّل مشكالت في سیاقات متنوع متخراج مفھواس -
تعیین كمیة، (وھو ما یعطیھ معنى في وظیفتیھ المختلفتین ) الفضاء والھندسة

  .)تحدید رتبة
  . تشاف التعداد العشري الشفھي والكتابي قصد فھم كیفیة تولید األعداداك -
تقنیة الجمع  اءوبن) ذھنیا أو كتابیا(اب المتمعن فیھ سساء بعض قواعد الحإر -

   .وفھمھا واستعمالھا والتدریب على استعمال وجیھ لآللة الحاسبة
  

مستقلة عن بعضھا البعض، بل ھي ا ال یعني أنھ یجب اعتبار ھذه المراحل ھذ
عناصر مترابطة لسیرورة شاملة، حیث تكون التعلمات في كل مرحلة ضروریة 

  ...  للتعلمات في المراحل الموالیة
  

  اربة ومعنى العددمق - 1.1
  

لتلمیذ من صغره وحتى قبل دخولھ إلى المدرسة یعرف األعداد في تعبیره الیومي، ا
لنسبة إلى با وكذلك األمر. ر مرتبطة بفكرة الكمیة أو العدّ حتى وإن كانت ھذه األعداد غی

واجدة عند معظم تفھي م) أعداد -تسمیة المقصود منھا متتالیة كلمات (العدیة الشفویة 
  .ةوتاألطفال بمستویات متفا

  

ال السنة األولى من التعلیم القاعدي، یكتشف التلمیذ استعمال األعداد من خالل طو
   :ھامشكالت تسمح لھ بحل

  

  .طالقا من إجراءات شخصیة ینفذھاان -
الرتكاز على التعیینات الشفھیة ثم الكتابیة المطلوب استعمالھا حتى یتبادل مع با -

  .لتالمیذ اآلخرین ومع المعلما
ال یمكن حلھا إال ) مثال من مجال عددي أكبر(د مواجھة وضعیات جدیدة عن -

   .جدیدةبتكییف إجراءاتھ السابقة أو بوضع إجراءات 
  

الھدف األول لیس تعریف مفھوم العدد وإنما تمكین التالمیذ من إعطاء معنى  إنّ 
  :اھلألعداد وذلك بجعلھم یدركون فعالیت

  

) تسمح بذكرھا دون أن تكون حاضرة ادفاألعد( د استعمالھا لتذّكر كمیةعن -
  ).فھي تسمح بذكر موقع في قائمة مرتبة(ولتذكر رتبة 
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غیر حاضرة أو غیر محققة (تیجة لوضعیة مذكورة ن قاستبا د الحاجة إلىعن -
  .جراءات عّد أو حسابإ :لدینا بعض المعلومات حولھا) بعد

  

المجال العددي أین تكون العدیة مستقرة بالنسبة ( مراعاة حالة مكتسبات كل تلمیذب
ع المعلم یض ،...)إلیھ، االستعمال التلقائي أو غیر التلقائي للعدیة في عد كمیات صغیرة 

مقارنة مجموعتین، إنجاز مجموعة  (التلمیذ في مواجھة أنواع مختلفة من المشكالت 
ن لھا مثل عدد أشیاء كوشیاء مجموعة أخرى، إتمام مجموعة حتى یألھا نفس عدد 

ترتكز ...) مجموعة أخرى، البحث عن عدد األشیاء المحصل علیھا بضم مجموعتین 
بإعطاء أولویة لأللعاب والستعمال الوسائل ...)  درسة،العائلة، الم(على محیط التلمیذ 

   .المحسوسة
  

، )6<ن<1( مجال اإلدراكيال: العددیة تاقتراح ھذه المشكالت في مختلف المجاال إنّ 
 ألعداد الكبیرةوأخیرا ) 30=تى نح( مجال المتداولال، )12<ن( مجال المألوفال
  :تلمیذ ینفذ إجراءات مختلفة مثلیجعل ال) 100 <ن   <30(

  .)في المجال االدراكي لألعداد(دراك اإلجمالي للكمیات اإل -
  . تعمال مجموعات طبیعیةاس -
  .)اددفي المجال المألوف لألع(رفاق عنصر بعنصر اإل -
  .  )لمستوى استقرار العدیة عندهق في مجال األعداد المواف(عد ال -
  .األمر باألعداد الكبیرة تجمیع في رزم عندما یتعلقال -

  

  كفاءات المراد تطویرھاال
  

  .كمیتین أو تشكیل كمیة مساویة لكمیة أخرىارنة مق -
  . یین موقع شيء في قائمة أو مقارنة موقعینتع -
  .أو نقصان وضم كمیتین یین نتیجة زیادةتع -
یین موقع تواجد شيء على شریط عددي بنقلھ بعدد معین من الخانات إلى تع -

 .مام أو إلى الخلفاأل
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  ألھداف التعلّمیةا  الیق ومالحظاتتع

كثیر، قلیل، (م ھذه المقارنة باستعمال مفردات مناسبة تت
  ).أكثر من، أقل من، مثل

دیة لحمل التلمیذ على استعمال دنبغي تنویع المجاالت العی
إدراك إجمالي، إرفاق عنصر (مختلف اإلجراءات 

  .فاعلیة منھا حسب الوضعیةوإیجاد األكثر ) بعنصر

  .ارنة مجموعاتمق - 

عد تثبیت ھذه العدیة عند التالمیذ، بالعمل على تحفیظھم ب
لھا، نجعل التلمیذ یدرك أنھ لعد مجموعة  مواستظھار ھ
، یجب أن یوافق كل شيء من المجموعة حبشكل صحی

عدد وعدد واحد فقط من العدیة، وأن العدد األخیر 
   .المنطوق یوافق عدد أشیاء المجموعة

 لأشیاء مجموعة باستعما عد -
  .شفھیةال العدیة

مام ھذه الوضعیة، یمیل التلمیذ إلى عد الكمیة المحصل أ
ذ یكتشف نجعل التلمی. ءعلیھا بالضم بإعادة عد كل األشیا

إجراء العد التكمیلي األكثر فعالیة من خالل حل مشكل 
: مثال(لوضعیة یكون فیھا عد كل األشیاء غیر ممكن 

نضع في علبة مثقوبة كریات بعد عدھا وال یمكن إخراجھا 
فیما بعد، ونضیف كریات أخرى ونطلب تعیین عدد كل 

  ).الكریات في العلبة

لمحصل علیھا ایین الكمیة تع- 
  .موعتینمج بضم

تنظیم سباق لعدد (مكن استغالل نشاط في التربیة البدنیة ی
من التالمیذ والمطالبة بوضع ترتیب الوصول، ثم مقارنة 

  ).ترتیب وصول تلمیذین
عمل مع التالمیذ على صناعة أشرطة عددیة الستعمالھا ن

  .في ألعاب تخص النقل

أو  مةئیین رتبة شيء في قاتع- 
  .رتبتي شیئین ةمقارن

   عیین موقع تواجد شيء بعدت -
  .لھ على شریط عددينق   

 
  100عرفة األعداد الطبیعیة األصغر من م - 2.1

  

من العدیة " منطوقة"ال مرحلة مقاربة العدد وإعطائھ معنى، قدمت األعداد طو
   .الشفویة وحل بعض المشكالت المتعلقة بالعدد

   

تھتم بالبناء التدریجي  ،100ر من التعلمات المتعلقة بمعرفة األعداد الطبیعیة األصغ
  :للمعارف المرتبطة بمبدأ التعداد العشري من خالل

   

األرقام وذلك بوضع عالقات بین ھذه األعداد ب )لمألوفةا( ابة األعداد األولىكت -
  . وكتاباتھا الرقمیة" منطوقة"

  .اتت باستعمال العد واحدا واحدا ثم بالتجمیع وثم باالستبدال بالعشراكمی عد -
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  .)مبدأ التعداد العشري(لید األعداد الطبیعیة تو -
 .م الترتیب في األعداد الطبیعیةفھ -

  

  :كفاءات المراد تطویرھاال
  

   .كمیات باستعمال العد واحدا واحدا ثم التجمیع واالستبدال عد -
  .قامرابة أعداد باألكت -
  .من األعداد) مكتوبة أو شفھیة( تاج متتالیاتإن -
  . ة وترتیب أعداد طبیعیةارنمق -
  .تحدید موقع باستعمال عدد طبیعي -

  

   تعیین الشفھي والكتابي ألعداد طبیعیةال - 1.2.1
  

  ھداف التعلّمیةاأل  الیق ومالحظاتتع

للتلمیذ في ھذا  بغي األخذ بعین االعتبار المكتسبات القبلیةین
. المجال والتركیز على تحقیق التحكم في العد الشفھي

المنطوقة بكتابتھا الرقمیة یمكن االستعانة  ولربط األعداد
  ..بالشریط العددي

     ضع عالقات بین األعداد و -
  .وكتابتھا الرقمیة" لمنطوقةا"

) 10إلى  0من ( التعلمات الخاصة بكتابة األعداد األولى في
ألرقام، ینبغي العمل على تدریب التالمیذ على التعرف اب

إجمالي وعلى استعمال  على بعض الكمیات البسیطة بإدراك
  .األصابع إلعطاء ھذه األعداد

  
عد كمیات، بإمكان التلمیذ أن یستعمل العد واحدا واحدا أو ل

العد التكمیلي، لكن من الضروري أن نجعل التلمیذ یدرك 
ار تیلیلة الفعالیة أحیانا، وذلك باخقبأن ھذه اإلجراءات 

ذ إلى وضعیات ال تسھل العد بھذه الكیفیات، ویلجأ عندئ
   .استعمال التجمیع واالستبدال

  
ھذه المرحلة بمثابة مناسبة حاسمة للتلمیذ في بناء  إنّ 

، )تولید األعداد( معارفھ المتعلقة بمبدأ التعداد العشري
عمل على تجسید لولضمان فعالیة ھذا اإلجراء ینبغي ا

لعبة (ت لھا داللة بالنسبة إلى التلمیذ یااإلجراءین في وضع
ووضعیات یجند فیھا التلمیذ ھذا ...).  لعداد،، اتبدیلال

  ).مقارنة كمیتین كبیرتین( اإلجراء بفعالیة
  

ولجعل التلمیذ یدرك التمییز بین القیمة والكمیة، ینبغي 
العمل على تنویع الوضعیات، عندما یتعلق األمر بنشاطات 
االستبدال، وحتى ال نحصر المفاھیم والوضعیات في مجال 

   
  
  
  
  
  
كمیات باستعمال العد واحدا  عد -

عمال التجمیع تواحدا أو باس
   .اتواالستبدال بالعشر

  
  
  
التعرف على رقم اآلحاد وعلى  -

رقم العشرات في كتابة عدد 
  .طبیعي باألرقام
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أھمیة تنویع السیاقات، وتكون التعلمات على  معین، یؤكد
، 1مقابل  5(حول العملة مناسبة مواتیة لممارسة االستبدال 

    .)1مقابل  10
  
تحقیق كتابة األعداد الطبیعیة باألرقام ،ینبغي أن نرتكز ل

على التعیین الشفھي لألعداد الذي یمیز الوحدات والعشرات 
  .دوھو ما یسھل الكتابة الرقمیة لألعدا

القدرة على معرفة معنى وقیمة رقم حسب موقعھ في  إن
كتابة عدد بمثابة ھدف حاسم في التحكم في مبدأ التعداد 

فمن خالل نشاطات متعلقة بعد كمیات باستعمال . لعشريا
 یبني التلمیذ أعدادا جدیدة ویدرك التمییز بین التجمیع،

لوحدات والعشرات ویبرھن فھمھ لمعنى وقیمة رقم حسب ا
  .موقعھ

عشرات أو  3یمثل  3 ؛ 35 ي الكتابة الرقمیة للعددف :ثالم
  .وحدة 30

  .مییز رقم وعدد الوحداتت -  .  اتوحد 3یمثل  3 ؛  53في كتابة العدد 

اعتبار أن ھناك توافق بین التعیین الشفھي لألعداد وتعیینھا ب
صعوبات خاصة  نوكون اللغة العربیة ال تتضم الكتابي،

 بقراءة األعداد، باستثناء تلك المتعلقة بالعدد والمعدود،
بل قوالتي ن عندما یتعلق األمر بالمذكر والمؤنث،

لة في ھذا المستوى، یكون بناء األعداد بالتجاوزات المحتم
   :وإنما بفئات لیس عددا بعد عدد، الطبیعیة تدریجیا،

  .قائمة ینبغي تذكرھا 10إلى  0 من -
 قائمة یمكن تولیدھا، كونھا منتظمة، 99إلى  11ن م -

  ....) ،30، 20، 10(باالعتماد على المتتالیة 
في ھذه نقتصر  د،دابالحروف لألع النسبة للتعیین الكتابيب

، لتطور ھذه الكفاءة في 10إلى  0السنة على األعداد من 
  .المستقبل مع تحكم التلمیذ في القراءة والكتابة

  
  
  

یعین التلمیذ تال عدد أو سابقھ باالعتماد على  ي البدایة،ف
ثم فیما بعد ینبغي أن نجعلھ یدرك أن تعیین تال عدد  .العدیة

یتمثل في نقص یكمن في إضافة واحد لھ، وتعیین سابق 
  .واحد منھ

  

ربط التعیین الشفھي لعدد،   -
  .بتعیین كتابتھ الرقمیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
أو الذي (تعیین العدد الذي یلي  -

  ).داعدیسبق 
لنص على متتالیة أعداد ا -

  .محصورة بین عددین
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  12وقبل  7 ألعداد بعدا :ثالم
شفھیة (عداد أ  یمكن أن نجعل التلمیذ ینص على متتالیات 

  .واحدا واحدا أو اثنین اثنین )أو كتابیة
ساھم ھذه النشاطات في تمكین التلمیذ من التحكم في ت

النتقال من إجراءات العد والعد ل یة، الضروريدالع
اءات الحساب التي ستكون موضوع التكمیلي إلى إجر

  .الدراسة في فقرة الحقة

النص على متتالیات أعداد بدءا  -
  .من عدد

  
   :رتیب على األعداد الطبیعیةلتا -2.2.1

  

  الیق ومالحظاتتع  ھداف التعلّمیةاأل

  .ةقارنة أعداد طبیعیم -
تحدید موقع عدد طبیعي في  -

   .قائمة
  .رتبة من أعداد طبیعیةم
  
  
  
  
  
  

ترتیب أعداد طبیعیة تصاعدیا أو  -
  .تنازلیا

إدراج عدد طبیعي بین عددین  -
  .طبیعیین

  .معین العد تنازلیا ابتداء من عدد -
  
تحدید رتبة بعدد طبیعي على  -

  .خط
  
  
حصر عدد طبیعي بین عشرتین  -

  .متتالیتین

نبغي التركیز على فھم األعداد الطبیعیة باقتراح ی
 كاعتماد الشریط العددي أو وضعیات تعطي معنى لھ،

  .ائمة األعداد المستعملة لترقیم صفحات كتابق
قبل ) ظھرت( 20جعل التلمیذ یالحظ أن الصفحة ن :ثالم

  .60الصفحة 
مقارنة عددین طبیعیین یمكن االستعانة في البدایة ل

ثم نجعل التلمیذ یصل إلى وضع عالقة  بالشریط العددي،
  .بین ذلك والكتابة الرقمیة للعددین

یوجد أكثر  54ألنھ في العدد  37كبر من أ 54 :ثالم
  .37عشرات منھا في العدد 

األعداد، العبارات  عمل في مقارنةستت ي السنة األولى،ف
فقط، دون استعمال ) یساوي أكبر من، أصغر من،(

  .>، < الرمزین 
  
  .كتب المتتالیات المرتبة لألعداد في شكل قوائمت
  .70،  39،  18،  10،  8 ، 3 :ثالم
لمقصود بإدراج عدد طبیعي بین عددین طبیعیین ھو ا

  .إیجاد عدد محصور بین ھذین العددین
  .10و 2مثال، بین العددین  5عدد ج الامكن إدری :ثالم
  
  
ذه النشاطات ھي بمثابة مقاربة أولى لحصر عدد طبیعي ھ

والتي ستوسع في المستقبل إلى مراتب  بعشرتین متتالیتین،
  .أعلى، وھي تحضر الحساب التقریبي

منھ  30وھو أقرب إلى  30و 20حصور بین م 28 :ثالم
  .20إلى 
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   لحسابا - 3.1
  

ألولى للحساب یتطلب معرفة جیدة لألعداد والكیفیة التي یتم بھا ن إرساء القواعد اإ
  .تولیدھا وكذا القدرة على استغاللھا في حل مشاكل معینة

  

السنة األولى من التعلیم القاعدي، یشرع التلمیذ في بناء قواعد الحساب الذھني  في
لسنة على ونقتصر في ھذه ا. المتعلقة بالجمعیھ من خالل أنشطة الحساب المتمعن ف

في حدود معرفة األعداد (دراسة عملیة الجمع والعمل على تحقیق التحكم في آلیاتھا 
وعلى حل بعض المشاكل التي تتطلب التصرف في األعداد الطبیعیة األصغر ) الطبیعیة

  .قیاس أو العملةلوعملیة الجمع، وھذا في سیاقات متنوعة یمكن أن تتعلق با 100من 
  

كذلك على استعمال الوسائل الحدیثة للحساب مبكرا، یستعمل قصد تعوید التلمیذ و
   التلمیذ آلة حاسبة بسیطة عندما یكون اللجوء إلیھا وجیھا

  
   كفاءات المطلوب تطویرھاال
  

اء واستعمال جدول الجمع إلنجاز عملیات جمع ولحل مشاكل ذات معطیات بن -
  .سیطةة بعددی

باالرتكاز على نتائج محفوظة متعلقة  ا،یجاد النتیجة العددیة لمشكل بسیط ذھنیإ -
  .بالجمع

   .تعمال اآللة الحاسبة إلیجاد نتائج صعبة الحساب أو للتحقق من صحة نتیجةاس -
  

  

  عالیق ومالحظاتت  ھداف التعلمیةاأل

أو ضم  ةتعیین نتیجة زیاد -
  .كمیتین

  
عیین موقع شيء على خط ت -

مدرج بعد تنقل إلى األمام  أو 
   .إلى الخلف

  
  
  
ناء جدول الجمع وتوظیفھ ب -

في حساب مجموع أو مكمل 
  .ددع أو لتفكیك

  
 

درك اللھا، یخمكن مقاربة معنى الجمع بأنشطة نجعل التلمیذ من ی
  .الجمع كضم أشیاء مجموعتین

  
اإلجراءات التي یمكن أن یعمل بھا التلمیذ لحل مثل ھذه  نّ إ

كاز على مخططات رتالوضعیات اإلشكالیة متنوعة، فبإمكانھ اال
أو استعمال العد ،لكن ینبغي أن یكون الھدف األساسي منھا ھو أن 

الحساب  تى إجراءاإلنجعل التلمیذ یمر من ھذه اإلجراءات 
  .لھذه الوضعیة) الجمع(باختیار العملیة المناسبة 

  
  .كون بناء الجمع بالتدریج، باستعمال نشاطات الزیادة أو الضمی
ینبغي العمل على جعل التلمیذ یحفظ ھذا الجدول شیئا فشیئا و

بما فیھا نشاطات الحساب المتمعن فیھ ( بتنویع وضعیات استعمالھ
  ).الذھني أو الكتابي
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جراء عملیات جمع أفقیا أو إ -
  .اعمودی

  
  
  
تنظیم وإجراء حساب ذھنیا  -

أو باالستعانة بسند كتابي 
حفوظة متعلقة مباستعمال نتائج 

  .بالجمع
  
  
  
  
  

  

، )وعلى سنوات عدیدة(ة الجمع ال یتم إال تدریجیا لتحكم في آلیا
ویتحقق ذلك عندما نجعل التلمیذ بإمكانھ تبریر ھذه اآللیة 

بإیجاد العالقة بینھا ومبدأ التعداد ) الحتفاظبابالخصوص الجمع (
  .العشري

  
  :الحساب الذھني مرحلة ھامة في التعلمات قصد إنّ 
  .ارھاالتوسع في التصورات العددیة ومجاالت اضھ -
 .)دون صیاغتھا ریاضیا(مالحظة واستعمال خواص الجمع  -
  .تنویع وتوسیع إجراءات الحساب -

ال تؤدي إلى  فللمعلم دور أساسي في  تسییر ھذه النشاطات التي
تعلم حقیقي إال إذا حرص على جعل التالمیذ یفسرون ویقارنون 

  .ھذه  اإلجراءات
باالرتكاز  40+ 30، حساب المجموع البإمكان التلمیذ مث :ثلةأم

و إضافة عشرة كاملة إلى عدد أو اختیار أ 4+ 3على المجموع 
  ....) = 1+ 30+ 7+ 20=  31+ 27(تفكیكات مناسبة 

  
  لفضاء والھندسةا -2

  

شكل ھیكلة الفضاء والزمن انشغاال دائما لھ عالقة باللغة األم وبتدریس المواد ت
 ... األخرى كالتربیة  البدنیة والتربیة الفنیة

 
تطور ھذه الھیكلة طوال فترة التمدرس غیر أن قلة التجارب التي عاشھا التلمیذ قد ت

ال نكتفي إذن بعرض أو تقدیم شيء للتالمیذ حتى نظن أننا . تشكل عائقا لھذه الھیكلة
لى إضمنا لھم بالضرورة معرفتھ، بل ینبغي أن نجعلھم  یعیشون تجارب تؤدي بھم 

مضاعفة وتنویع األنشطة على أشیاء من الفضاء تكون ب كھیكلة الفضاء والزمن وذل
  .مألوفة لدیھم حتى یتسنى لھم معرفة بعض خصائصھا

  

السنة األولى من التعلیم القاعدي یتعلم الطفل تحدید موقعھ أو موقع شيء في  في
فھو یقارب الھندسة من خالل . قال باستعمال مفردات مالئمةتنالفضاء كما یتنقل ویصف 

شیاء من الفضاء مألوفة بالنسبة إلیھ، یحدد خصائصھا بالمالحظة أى نشاطات عل
  .والمعالجة الیدویة والرسم والتعرف على األشكال

  

فبعضھا ال تكون جاھزة إال بعد  للتالمیذ بصفة تدریجیة، المعارف الفضائیة تتشكل
یمكن  ان بناء ھذه المعارف یمر حتما بنشاطات فعلیة حول أشیاء من الفضاء، وال. مدة

  .  االكتفاء بإظھار أشیاء ورسومات للتالمیذ
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الذي یحیط بنا، (یقتضي التمییز بین الفضاء الفیزیائي  المعارف الھندسیة بناء ان
البیت، المدرسة،  والذي یختصر بالنسبة إلى التلمیذ في المیدان الذي ألف التنقل فیھ،

اء الھندسي الذي یعتبر نمذجة الفضو، )أو في میدان األشیاء المألوفة لدیھ...  الحي،
  .للفضاء الفیزیائي

  

   يھ ،بعة أبوابأرمن مجال  الفضاء والھندسة یتض
  

  .ھیكلة الفضاء والزمن -
  .براز بعض الخواص ألشیاء أو ألشكال مستویةإ -
  . لتعرف على بعض المجسماتا -
  .معرفة أشكال ھندسیة مستویة ومقارنة أطوال -

  

، بل )أي بابا بعد باب(عالج ھذه األبواب بصفة خطیة لم یمعوھذا ال یعني أن ال
  .بالعكس فالمطلوب منھ ھو إنجاز نشاطات حول األبواب الثالثة األخیرة بالتوازي

  
  فاءات المراد تطویرھاكلا
  

  .الفضاء أو أشكال مستویة وتعیین خواص نماء حظة أشیمال -
  .اھلراز خصائص بوإ یل بعض المجسماتتحل -
  .أشكال أخرى ا عنیطة من المستوي وتمییزھة بسندسیھ لاأشكیل تحل  -

  
  

  فضاء والزمنلا كلةیھ - 1.2
  

 من  ىللة الفضاء والزمن تتطور طوال تمدرس التلمیذ، في السنة األوكیھ
   .يالتعلیم القاعد

ك من المھم أیضا تنظیم نشاطات في الفضاء الحقیقي قبل الشروع في لذل
   .تمثیل أشیاء منھ على ورق

  

  لیق ومالحظاتتعا  التعلمیةھداف ألا

 .ف مسلك بسیط وتمثیلھصو -
  
 .تعلیم على مرصوفة بسیطةلا -
  
 تعلیم شيء بواسطة مرصوفة بسیطة -

   .)أعمدة مثال 4أسطر و 3(
  
على مرصوفة  نقل أو نقل شيءتلا -

یمكن مثال جعل التلمیذ یبحث عن الخانة التي تقع 
  . داخلھا صورة العصفور

كن إرفاق كل سطر بلون مخالف وكل عمود بشكل می
  .فةوصرمخالف ثم تلوین بعض األشكال من الم

  
للترمیز لتنقل معین باالعتماد على  ھمتعمل األسست

، إلى الیسار، إلى إلى الیمین( العبارات المالئمة
  ....)األعلى، إلى األسفل 
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  .بسیطة
  
  .علیم في الزمنتلا -
منیة متتابعة وتعلیم زعرف على أطوار تلا

  .فترات مختلفة
  
  
لف أنظمة التعلیم في ربط بین مختلا -

  .الزمن
  

یدل على تنقل بخانتین        الترمیز: الثم
  .لیسار وخانة واحدة إلى األعلىاإلى 

  
تیب صور حسب التسلسل الزمني ألحداثھا رت

بعد، الیوم، ، قبل(ات المناسبة رابواستعمال الع
  ...).األمس، الغد، 

   
نشاطات الیوم أو  لوصف ةیمكن العمل على الرز نام
  .حسب تسلسلھا الزمني... األسبوع أو أحداث الفصل 

جویلیة ؟، في أي  5األسبوع یوافق  أي یوم في: الثم
  . یوم من الشھر ولدت ؟

  
     ال بسیطةشكلخواص ألشیاء أو أا ضراز بعبإ - 2.2

  

ال ألشكاء أو ألشیھذا الجزء، یتعلق األمر بالوصول بالتلمیذ إلى إدراك خواص في 
ضمن ل، التعرف على شكل كانطالقا من حل مشاكل بسیطة كإعادة إنتاج شكل، إتمام ش

  .أشكال أخرى
  

رق أو و نمشدود، شریط م خیط(براز ھذه الخواص تستعمل تقنیات متنوعة إل
  .)ب لنقل طول أو للتحقق أن لدینا فعال مربعاقالستقامة؛ الامن ق مسطرة للتحق

  

  لتعلّمیةھداف ااأل  لیق و مالحظاتاعت

یاء ذات أشكال شأ ویادی التلمیذ یعالج لعج
حظة أشیاء مالخالل أنشطة  نم ةعونومقاسات مت

منحني، (ل شكحسب ال: وتصنیفھا ومقارنتھا
، ...) كبیر، صغیر،(المقاس  ،...)مستدیر، حاد، 

  ).... خفیف، ثقیل،(لة كتال
     . یمكن تمییز داخل شيء وخارجھ

  
  . صھامییز أشیاء ببعض خوات -
  

   ".ة الوصفبعل"مكن استعمال ی
  

ف على شيء من بین أشیاء أخرى عرتال -
   .انطالقا من خواصھ

  .فالمر ص قلورام أنشطة یستعمل فیھا التلمیذ دقت
  .المسطرة أو خیط مشدود  لباستعما

ى ورق غیر المر و علأ فعلى الورق المر ص
      .فص

  .یاء أو نقطشأ ةامراك استقدإ -
  
    .من استقامة أشیاء أو نقطتحقق لا -
  . قامة واحدةتسانقاط على  وأ  ع أشیاءضو -
   .طرة للوصل بین نقطتینسم عمالاست -

عني القیس بل تال  ھذه المرحلة يف طوللا  ةملك
بوضع األشیاء جنبا ( المقارنة المباشرة ىتعود إل

شیئین لھما نفس الطول ثم  نأراك إد -
   .التحقق من ذلك
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 وأبواسطة قالب ( أو غیر المباشرة) إلى جنب
    ).مسطرة غیر مدرجة

  
    تعرف على بعض المجسماتلا - 3.2

  

...) علبة، كرة، بالط، آجر( ةلمالحظة والمعالجة الیدویة لمجسمات مختلفة مألوفبا
من مجسمات ض اوتصنیفھا نصل بالتلمیذ إلى تعیین خصائص لھا تسمح بالتعرف علیھ

 .وات بسیطةتاج مثیالتھا بأدإنأخرى و
  

  ھداف التعلّمیةاأل  لیق ومالحظاتاعت

علبة (ة والمعالجة الیدویة ألشیاء مألوفة ظمالحلاب
نجعل التلمیذ  ...)  حلیب، علبة جبن، كرات، كریات

  .صائیستخرج بعض الخص
لھا عدة  تيلا ي ال تتدحرج،تلا دحرج،تتي تال: لةأمث

   ... وسؤرلھا ي تلاأوجھ، 

صائص ق خفو تانیف مجسمتص -
  .الھ
  

ألشیاء المألوفة السابقة ومجسمات اانطالقا من مالحظة 
مختلفة مصنوعة من الورق المقوى أو الخشب 

خارج مجسم في و لنمیز داخ. وتصنیفھا في فیئھ
  .ءضاالف

لتعرف على المكعب، البالط القائم ا -
ى رخأمجسمات ضمن الكرة و

  .متنوعة

عجین، طین، ال: مثل باستعمال مواد من محیط التلمیذ
  ...  مكعبات صغیرة 

    .ط قائملبالب، كعملجاز مثیل نإ -

مكعب، بالط قائم، : لثم بةل المفردات المناساماستعب
  .صف المجسمات المذكورةول... ھ جوأ وجھ، رأس،

  .صف مكعب وبالط قائمو -

  
  وال طرفة أشكال ھندسیة مستویة ومقارنة أعم - 4.2

  

استعمال أشكال مختلفة المقاسات تقدم في أوضاع م النشاطات المختارة على تقو
حت تصرف التلمیذ تمكنھ من المعالجة ت ھزة للقص، بوزل،اج متنوعة ووضع أشكال

  .الیدویة والمقارنة والتصنیف وإنتاج مماثل والرسم
  
  

  ھداف التعلّمیةاأل  لیق ومالحظاتاعت

نصل بالتلمیذ إلى التعرف على أشكال مستویة  
یمكن . یرسم بصمات مجسمات مألوفةمختلفة بجعلھ 

أیضا اقتراح للتالمیذ مختلف أشكال ویطلب منھ 
یمكن أیضا ). دون تحدید معیار التصنیف(تصنیفھا 

  .تصنیف لوائح إشارات المرور

ویة بسیطة تمسل اأشكلتعرف على ا -
ن مض )مربع، مستطیل، مثلث، دائرة(
   .تویة أخرىسم الكشأ
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طرة سوباستعمال الم باستعمال قالب أو ورق شفاف
  .على ورق مرصوفة في حاالت بسیط

       
   

  مستو بسیط  كلشل تاج مماثلإن -
  .مام شكل مستو بسیطإت  -
الرسم على مرصوفة لشكل بسیط   -

  .معطى على مرصوفة مماثلة

وصف أشكال، لعبة (لیغ للتبیمكن اقتراح أنشطة 
مربع، : لجعل التلمیذ یستعمل مفردات.) .. الوصف
   ... ، مثلث، دائرة، ضلع، رأس مستطیل

   .شكل مستو بسیط صفو -

  
  

   ).أفاریز، فسیفساء(مستو  لكشتمام إ  -  . في بتركیبات بسیطة ألشكال مألوفةتكن

 مباشرة اي: تإجراءا قفورنة امقال هذھ نوكت
دما نع غیر مباشرة، وأضع شیئین جنبا لجنب وب

ال تكون األشیاء متباعدة ویتعذر نقلھا، أي باستعم
   ).وسیط( قالب

مرتبط ) طول(لتلمیذ یفھم أن قیاس امھم ھو جعل لا
  . بالوحدة المختارة

  ارنة أشیاء متشابھة من حیث مق -
  .طوالھاأ   
یر غل وحدة مااس أطوال باستعیق -

  . اصطالحیة
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