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  لمدخلا

  
والقصد من  یتضمن برنامج السنة الثانیة تغییرا أساسیا یتمثل في اعتماد المقاربة بالكفاءات،

  :ھذا التغییر ھو
  

بحیث یصبح فاعال في تعلّماتھ، ولیس مستقبال  التربوي الفعل زفي مرك التلمیذ وضع* 
  ؛بیا للمعارفسل

  .العصر للتلمیذ بالقدرة على التكیف مع متطلبات حمان اكتساب كفاءات قاعدیة تسمض *
  

أساسا لبناء  ویعتمدھا یراعي برنامج السنة الثانیة ابتدائي مكتسابات التلمیذ في السنة األولى
ي سن وبالنظر لخصوصیات الطفولة واھتماماتھا المتشابھة ف. المعارف في مختلف المجاالت

حیث نزوعھا إلى اللعب ومیلھا إلى المالحظة والمعالجة الیدویة  منالسادسة والسابعة 
  . التعلم في السنة الثانیة یتم بكیفیة مشابھة لتلك التي اتبعت في السنة األولى واالكتشاف، فإنّ 

  

  ؟   ما الجديد في البرنامج )1
  :المبادئ المؤسسة للبرنامج الجديد - 1.1

  

  ضیات التي نرید تدریسھا ؟ما ھي الریا
الریاضیات التي نعلمھا لیست نظریة، بعیدة عن الواقع االجتماعي والممارسات الیومیة  إنّ 

وھي ریاضیات نعمل على تقریبھا من وظائفھا . التي ال یمكن توظیفھا مباشرة خارج المدرسة
  :وھذا "كأدوات لحل مشاكل"واستعمالھا 

  

ضروریة حتى یتسنى لھ قبول المعلومات بعد نقدھا " یةعلم"بتزوید التالمیذ بأدوات  -
                              ... وذلك بتحلیلھا وربطھا وترتیبھا

...)  التصدیق أو التكذیب، صحیح أو خطأ، نعم أو ال( بتدریب التالمیذ على أخذ القرار -
أو ) صحیحة ألنھ یمكن ربطھا بأشیاء ملموسة 7=3+4(بالرجوع إلى الواقع 

صحیحة ألنھ یزید  7=3+4( تفكیر المرتكز على معلومات أكیدةباالعتماد على ال
          .)6الذي ھو  3+3بواحد عن 

والبحث وحب  لأي إثارة الرغبة في التساؤبتدریب التالمیذ على النشاط الریاضي  -
 صیاغتھا باستعمال تعبیر مناسب وفي إثباتتنظیمھا واإلطالع وفي ھیكلة المعارف و

  .صحة تصریح
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  :في القسمالممارسات  - 2.1

  :كما ورد في الوثیقة المرافقة لبرنامج السنة األولى
  

یعتمد البرنامج مقاربة جدیدة تفضل دور التلمیذ في اكتساب الكفاءات والمعارف المتوفرة 
وضعیات  ویفترض في ھذه المقاربة أن یقترح المعلم. اوالقابلة للتجنید في المدرسة وخارجھ

بحیث تدفع التلمیذ إلى أن ) أعمال أفواج، أنشطة جماعیة للقسم، لحظات عمل فردیة(متنوعة 
یبحث، یقترح حلوال ویقارنھا مع حلول زمالئھ، ویدافع عن حلولھ، ویعدلھا إذا لزم : یكون فاعال

، وھو الخ، ویكون دور المعلم خالل ھذه الوضعیات ھو تسییر المناقشة داخل القسم... األمر
مصطلحات، كتابة مألوفة، طریقة (المسئول عن اقتراح عناصر المعرفة الواردة في البرنامج 

في الوقت المناسب، وھذا ال یعني االستغناء عن أنشطة التدریب وإعادة استثمار ..) . جدیدة
  .المعارف

  

  :التقویم
  :وھو یسمحھو جزء مندمج في سیاق التعلّم، Iلیس التقویم جزءا مستقال بذاتھ، بل 

  

 بمعرفة حالة مكتسبات التلمیذ. 
 التعلّم لمجموعة تالمیذ القسم/بضبط سیرورة التعلیم. 
 بإمداد المعلم بالوسائل لتقییم ممارستھ الشخصیة، وجعلھا تتطور بطریقة مالئمة. 
 وینبغي  ءباعتبار أخطاء التالمیذ ظاھرة عادیة تدل على أن المعرفة في طور البنا

 .التكفل بھا
  

  :اع التقویم، التي تحدد مختلف فترات التعلمأنو
  

  التقویم التشخیصي قبل التعلم؛ -
  التقویم أثناء التعلّم؛  -
  .التقویم بعد التعلّم والتدریب -

  

  :مقاربة المعارف - 3.1
  

والرجوع إلیھا من حین آلخر، وغالبا ما تكون ھذه  كل تعلّم یتطلب المرور بفترات مختلفة - )أ
  .الفترات طویلة

  :اإلشارة إلى أنّ وتجدر 
  

 .مقاربة معرفة ما تسمح للتلمیذ بتوظیف مكتسباتھ، وللمعلم بتعیین المعارف السابقة للتالمیذ -
بناء المعرفة یتم في سیاق یبقى المعرفة الجدیدة أو اإلجراء المستھدف ضمنیا بالنسبة   إلى  -

یة األكثر فعالیة واألنسب وحسب المعرفة المستھدفة، یختار المعلم التدابیر التربو. التلمیذ
 .مع أسئلة المعلم لوضعیة مشكل والتفاع: لبناء ھذه المعرفة

  .المعلم ةاإلقرار بھذه المعرفة على أنھا شيء صریح من العلم، وھذا االعتراف من مسؤولی -
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التدریب والتوظیف والتنظیم وضعیات تعلمیة تؤدي بالتلمیذ إلى التحكم في المعرفة  -  
                              .الجدیدة

 .إعادة استثمار معرفة في وضعیات أخرى أمر ضروري للتعلّم -  
 

  "مشكالت للتعلّم" -)ب
یضع البرنامج التلمیذ في مركز التعلّمات، ویرجح في ذلك الخطوات التربویة التي تجعل 

مشكالت على أن ال كأجوبة فعالة ل) مفاھیم وإجراءات(التلمیذ في وضعیة تبنى فیھا المعارف 
إثارة الرغبة في البحث " تكون ھذه المشكالت تطبیقات، بل مشكالت للتعلّم وظیفتھا الرئیسة ھي

  ".عند التلمیذ، أو إعطائھ الفرصة لیتعلم كیف یبحث
  :وھي تسمح للتلمیذ أن

  

 یستعمل معارفھ السابقة لفھم العمل المطلوب منھ. 
 دودیة معارفھ السابقةیشرع في إجراء للحل، مع جعلھ یكتشف مح. 

  

وتتمیز بتسییر  "وضعیة مشكل"والوضعیة التي یستعملھا المعلّم لجعل تالمیذه یبحثون تسمى 
  .خاص للقسم حیث یرافق البحث ویشجع علیھ

  

في أي وقت نقترح مثل ھذه الوضعیات ؟ *  
  .      عندما نرغب في إثارة تعلّم معارف جدیدة لدى التلمیذ

؟ "المشكالت"لّم بناء مثل ھذه كیف یستطیع المع *  
  :نطرح األسئلة التالیة "وضعیة مشكل"لبناء 
 ما ھي المعرفة التي یستھدفھا التعلّم ؟ -
 ؟ "الوضعیة المشكل"ما ھي معارف التلمیذ التي یجب زعزعتھا بھذه  -
 ؟ ھل بإمكان التالمیذ الشروع في حل ھذا المشكل -
  ؟ ما ھي مختلف فترات النشاط -
 ؟  ؟ كیف یسیر القسم و دور المعلم أثناء مختلف فترات النشاطما ھ -

  

  : ویحرص المعلّم على أن تكون الشروط اآلتیة محققة  
 . بإمكان التلمیذ الشروع في حل المشكل بمفرده، باستعمال معارفھ السابقة -
 .معارف التلمیذ ال تسمح لھ بحل المشكل بفعالیة -
لحل المشكل ضروري، مما یجعلھ ) أو قلة فعالیتھا( ھوعي التلمیذ بعدم كفایة معارف -

 .مھیأ لتقبل المعرفة الجدیدة
من المھم اقتراح مثل ھذه الوضعیات في أعمال أفواج وإعطاء الوقت الكافي للبحث،  -

وینبغي أن تكون الوضعیة تسمح بتنویع سیرورات التالمیذ، حتى یشجع التبادل بینھم 
  .ض والمناقشةواستغاللھا أثناء مرحلة العر
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ینبغي أن تكون المعرفة الجدیدة المستھدفة األداة األكثر نجاعة لحل المشكل والتي تأخذ  -
 .عندئذ معنى لدى التلمیذ

  

  :تدریبآلنشاطات  - )ج
نادرا ما یتم التعلم في أول محاولة، فالتعلّم یتم كذلك من خالل إجراءات كاإلعادة،   

إن التدریب . ي التكرار على أن یكون ھذا التكرار مبرراوالتدریب، والرجوع إلى الوراء أ
  :ضروري للتحكم في ھذه اإلجراءات ویمكن القیام بھ بكیفیات مختلفة مثل

  

 األلعاب الحسابیة التي تجعل التلمیذ یخّزن بعض النتائج، -
األنشطة الخاصة بالحساب الذھني، والحساب السریع مع تطور المحتوى طوال السنة  -

 .تعلّمات الجدیدةحسب ال
 

  تنظیم المعلومات )2
  

المقصود ھو تعلم منھجیة البحث ومعالجة المعلومات أي قراءة دقیقة للسند المقترح، تصنیف 
  :ویتم ھذا. المعلومات، إعادة صیاغة المشكل

  

قراءة صورة أو نص أو : في حصص خاصة،  یتعلم التلمیذ من خالل وضعیات معینة -
  .للجواب عن أسئلة أو إلجراء حساب جدول واستنتاج معلومات

یجب حث التالمیذ على القراءة الدقیقة وتصنیف المعلومات وإعادة صیاغة المشكل في كل  -
النشاطات المتعلقة بالمجاالت المختلفة للبرنامج الستنتاج معلومات أخرى لحل مشكل أو 

  .  لإلجابة عن سؤال
  

  : أمثلة لنشاطات       
   .سل زمنيترتیب صور حسب تسل -
  .قراءة جدول واستخراج معلومات ضروریة لحل مشكل -
  .تقترح أسئلة مع عدة حلول ویطلب اختیار الحل المناسب -
  .            ویطلب كتابة سؤال تكون اإلجابة عنھ ھي الحل المقترح) عملیة(یقترح حل  -

  

  األعداد )3
  :دور العدد - 1.3

  

  :اعتبارهھ المتعددة وذلك بفیقارب العدد بوظائ
  

  .وسیلة لعد مجموعة، لمقارنة مجموعتین، لحفظ كمیة *
  .وسیلة لتعیین رتبة أو موقع أو تاریخ أو ساعة، ولحفظ ھذه التعیینات *
  .وسیلة قیس وحفظ نتیجة قیاس *
  .نتیجة ووضع تنبؤات) توقع(وسیلة الستباق  *
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  :أمثلة لنشاطات

لبرنامج السنة األولى  ةذلك في الوثیقة المرافقتواصل نشاطات التجمیع والتبدیل كما ورد  -
وسیلة مھمة في  ةتعتبر العمل. لعد كمیات كبیرة 100 ،100أو  10، 10 ویكون التجمیع

  . مثل ھذه النشاطات، كما أن النشاطات المتعلقة بالصرف مفیدة جدا لفھم نظام العد
تساوي  5مرات  10فمثال ( 100ومضاعفات  10خالل ھذه األنشطة تالحظ مضاعفات  -

  .وتحفظ) 500تساوي  5مرة  100و 50
  

  :مثلةأ
مسطرة، كم علبة یجب أن یشتري مدیر مدرسة  100علب، كل علبة فیھا  يتباع المساطر ف -1

  ...  ؟ تلمیذا لكي یھدي مسطرة لكل تلمیذ 472فیھا 
كم علبة . 254ھم في حفلة آخر السنة الدراسیة تم توزیع حاسبات على التالمیذ المتفوقین وعدد -2

  .حاسبات 10یلزم توفیرھا لیأخذ كل تلمیذ آلة حاسبة علما أن في كل علبة 
  

  : لحل مثل ھذه المشكالت یستعمل التلمیذ سیرورات مختلفة مثل
   72    + 100      +100   +  100    +100      
   400 + 72=       472:            أي   

  

  :لألعداد التعیین الكتابي والشفھي - 2.3
  

  :الكتابة *
العمل على كتابة األعداد مھم جدا حیث یكتشف التلمیذ انتظامات تسمح لھ بفھم وإدراك 

  .قواعد المقارنة وآلیات الحساب الذھني والكتابي
  :ولذلك تقترح أنشطة حول

  تعیین انتظامات في متتالیة أعداد؛ -
  موقع رقم في كتابة عدد؛فھم واستعمال التجمیع بالعشرات والتبدیل وفھم معنى  -
  .التنظیم قصد عد مجموعات كبیرة -

  

  :يالعد الشفھ *
حتى وإن تبدو قراءة األعداد سھلة فیمكن أن یواجھ التالمیذ صعوبات فیھا خاصة في السنة 

  .الثانیة
ننطق ثالثة ثم  53مثال لقراءة : األصغر من المئة تقرأ من الیمین إلى الیسار دفاألعدا

  ).وخمسونثالثة (خمسون 
ستة (ننطق ستة ثم ثالثة ثم خمسة  653لقراءة العدد . أما بعد المئة فتصبح القراءة مختلفة

  .ھذا یشكل صعوبة). مئة وثالثة وخمسون
ننطق ستة ثم  603 مثال لقراءة العدد: في قراءة عدد یشكل صعوبة" 0" عدم نطق الصفر إنّ 
  ).ستة مئة وثالثون( ثالثة ننطق ستة ثم 630ولقراءة ) ستة مئة وثالثة(ثالثة 
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  .من الضروري التكفل بھذه الصعوبات طوال السنة وكلما أتیحت الفرصة لذلك
   

  الحساب والعملیات )4
  

المتعلقة بالجمع  "المشكالت الجمعیة"): وضعیات(یتدخل الحساب في صنفین من المشكالت 
  :       لذلك من المفید مالحظة أن ،ةالمتعلقة بالضرب أو بالقسم "المشكالت الضربیة"أو بالطرح و

  

  .  العملیات تأخذ معناھا بالعمل على تنویع إجراءات الحساب في وضعیات مختلفة -
أما . اإلجراءات والطرق المختلفة لحل المشكالت ھي التي تعطي معنى للعملیة -

  .اآللیة فتأتي فیما بعد
  

  .یعني إعطاء معنى لھا كل عملیة ھي موضوع للفھم قبل أن تصبح آلیة، وفھمھا
 

  :"الجمعیة"المشكالت  - 1.4
  

  .ھي مشكالت، متعلقة بالجمع أو بالطرح
خاصة بفعل یسمح بإظھار حالة ابتدائیة وحالة نھائیة مرتبطتین  ىتكون الوضعیات األول

  ... )تقدم أو تأخر(بتحویل یعبر عن زیادة أو نقصان أو ضم أو تكرار أو توزیع أو تنقل 
  
  

تحویل                                                                   
إضافة أو نقص                                                             
تقدم أو تأخر                                                             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

حالة ابتدائیة   
 حالة نھائیة
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  : أنواع المشكالت
  

 أ –ب = ؟ 
  أ+ ؟=ب 

 أ- ؟= أو ب
 أ+ب = ؟ 

أنواع 
 المشكالت

من العدد " ب"أحذف  -
على أي عدد " أ"

  ؟أتحصل
" أ"أنا على الخانة  -

 على الخط أو الشریط
" ب"العددي أتأخر ب 

خانة، على أي خانة 
  ؟أصبحت 

  
  
  
إمأل الفراغ في  -

  أ -ب  = ... :الكتابة
       

؟أ ب
 

ما ھو العدد الذي  -
إلى ) انقصھ أو( أضفھ

  "ب"ألحصل على " أ"
   ؟"ب" نحو" أ"من  -
" أ"ما ھو الفارق بین  -
  ".ب"و
على  "أ"أنا على الخانة  -

الخط أو الشریط العددي 
أو (بكم خانة أتقدم 

حتى أصبح في ) اتأخر
   ؟          "ب"
:  إمأل الفراغ في الكتابة -

  أ... + =ب 
  أ -... = أو ب

أب  ؟

" أ"إلى "ب" أضیف -
  على أي عدد أتحصل؟

 أنا موجود علي الخانة -
من الخط أو الشریط " أ"

في " ب"ـ العددي أتقدم ب
  أي خانة أصبحت ؟

  
  
  
  
  
أمأل الفراغ في  -

  أ +ب  = : ...الكتابة
  

أ؟ ب
 

  الصیغ المناسبة

 تلعب نادیة على -
شریط عددي ھي 

نة موجودة على الخا
ثم رجعت إلى  17

خانات في  5ـالوراء ب
  أي خانة أصبحت؟

كریات  5بعد ربح  -
 22أصبح عند مجید 

كریة كم كان لدیھ قبل 
 .اللعب؟

كریة  17كان لمجید  -
قبل اللعب وأصبح عنده 

كریة كم  22بعد اللعب 
  ؟ربح

شریط  تلعب نادیة على -
أو خط عددي كانت على 

وأصبحت  17الخانة 
بكم خانة  12على الخانة 

 ؟تأخرت

 5كریة ربح  17لمجید  -
كریات كم كریة أصبح 

   ؟    عنده
تلعب نادیة على شریط  -

ھي موجودة على  عددي،
 5ـثم تقدمت ب 17الخانة 

خانات في أي خانة 
  ؟أصبحت

 

 مثال
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  :سیرورات التالمیذ الممكنة

  .االعتماد على رسم أو تمثیل للوضعیة -
  .)عصابالستعانة باألبا(استعمال العد  -
  . إجراء العملیة في حالة التعرف علیھا -

        

  :"الضربیة"المشكالت  - 2.4
  

  .  المشكالت الضربیة ھي مشكالت متعلقة بالضرب أو بالقسمة
ع مجموعة في كل منھا "، "ع مرة س"تعطى أھمیة لفھم العبارات " × " قبل إدخال اإلشارة 

  .واستعمالھا...  "س شيء 
في الكتابة " × " ثم تستعمل اإلشارة . د الجمع المتكرر على إعطاء معنى للضربیساع

  " 6+6+6+6" الختصار الجمع المتكرر"  4×6"
  .دنانیر؟ 6كریات إذا كان ثمن الكریة الواحدة  5ما ھو ثمن ) 1      :مثلةأ

  ؟ دینار ما ھو ثمن الكریة الواحدة 30كریات ھو  5ثمن ) 2       
  .6+6+6+6+6: المشكالت یستعمل التلمیذ الجمع المتكرر لحل مثل ھذه
  .ككتابة مختصرة لھذا المجموع) 5×6(تقدم الكتابة 

آلیة الضرب غیر مطلوبة في ھذا المستوى وللتلمیذ أن یستعمل سیرورة من اختیاره لحل  إنّ 
  .مثل ھذه المشكالت

     

 أنواع المشكالت أمثلة

  ؟=ج×ب: ب، ج معطاة یطلب البحث عن د )1
  ؟كم قلما اشترى . قلم 12علب أقالم ملونة في كل علبة  6اشترى رشید 

  د=ج×؟: ج، د معطاة یطلب البحث عن ب) 2
ما ھو عدد . كتابا على كل درج 12كتابا في المكتبة بحیث وضع  60رتبت 

  ؟األدراج المستعملة لترتیب ھذه الكتب
  د=؟×ب: معطاة یطلب البحث عن ج دب، ) 3

ما . علب تحتوي كل علبة على نفس عدد البیضات 8في  بیضة 48وضعت 
 ؟في كل علبة تھو عدد البیضا

  : تناسب بسیط بوجود الوحدة
 ج 1
 د ب

  
 ج×ب= د          

 ما ھو عمر أم . مرات عمر یاسمین 4سنوات وعمر أمھا  8عمر یاسمین  -
  ؟یاسمین

 24مرات ما عند أختھ عائشة فإذا كان عند عبد الحمید  6عند عبد الحمید  -
 ؟ما ھو عدد الكتب عند عائشة. كتابا

 ..." مرات ..."

** ** ** ** **   
** ** ** ** **   
** ** ** ** **   
** ** ** ** **   

 ؟ما ھو عدد المربعات المملوءة  

 مرتبطة بشكل مستطیل
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  :  ة للتالمیذسیرورات ممكن

  :لحل مثل ھذه المشكالت یمكن للتلمیذ استعمال عدة طرق
  .  في حالة أعداد صغیرة تمثیل الوضعیة )أوال

  : /////   /////    /////   /////   /////   /////5مرات  6
  6×5= 30ثم یعد و یكتب 
  .سیرورات خاصة بالجمع )ثانیا

  :، لذلك ینظم التلمیذ الحسابفي حالة األعداد الكبیرة یكون التمثیل صعبا
                           50مرات  4على شكل شجرة مثل  *        

                   
  

   50     +50     +50      +50  
                             

    100         +      100  
                                             

                200  
            

  
  أو یستعمل الجمع العمودي *         
           

  

   
  أو باستعمال اآللة الحاسبة *          

  
  .من قبل في حالة الحساب الذھني استعمال نتائج محفوظة) ثالثا        

  : نتائج محفوظة مثل             
  ):الناتجة من النظام العددي( 10مضاعفات  -

  .580تساوي  58مرات  10                                
  .االناتجة عن االستعمال المتكرر لھ 5×6=  30المساواة  -

  

  .القوائم ھي التي تحضر لجداول الضرب وھذه. تبنى قوائم الضرب تدریجیا وتحفظ :مالحظة
  
  
  
  

                      265  
  +  265     265مرات  3   

                      265 +  
                      795  = 
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  أنشطة مقترحة لبناء قوائم ضربیة )5
  

  .شریط عرضھ معطى: نشاط أول
  :األھداف

  ).  100أو ع مرة  10س مرة (وضع واستثمار قاعدة الصفر  -
  .حفظ وتوسیع الجداول -
  .ربط تمثیل على شكل مستطیل وجداء عددین والعكس -
  .في الضرب في سیاق جداء أطوال استعمال خاصیة التبدیل -

  .حصتان أو ثالثة ویعمل التالمیذ في أفواج :التنظیم
  .شریط من ورق مرصف عرضھ معطى - : األدوات

  .مقص لكل فوج -
  .العدد المطلوب دمجامیع متكررة لعرض الشریط یسمح بإیجا -: اإلجراءات الممكنة

  .استعمال جداءات معروفة -
  . حساب المجامیع المتكررةیمكن استعمال الحاسبة ل -

  :المرحلة األولى
  .دقیقة 25: المدة

  .مربعا 40مربعات و طولھ  10یوزع على كل فوج شریط عرضھ : دواتاأل
               50ومستطیال یكون عدد مربعاتھ  30قص مستطیال یكون عدد مربعاتھ : التعلیمة

  .47ومستطیال یكون عدد مربعاتھ 
وعددا لیس مضاعفا  10وج عددان یكون كل منھا مضاعفا للعدد یقترح على كل ف: مالحظة

  .وتقترح نفس األعداد لبعض األفواج حتى یكون التبادل مفیدا أكثر 10للعدد
  .یعطى الوقت الكافي حتى تكون إنجازات التالمیذ متنوعة: البحث

  :العرض والمناقشة والتبادل
  .یسجل عرض وطول كل مستطیل منجز وعدد مربعاتھ -

     6وعرضھ  10مربعا طولھ 60المستطیل ذو : مثال      
   60یساوي  10+10+10+10+10+10                         

     60یساوي  6+6+6+6+6+6+6+6+6+6أو                      
  60= 6×10لكتابة ھذه المجامیع و یالحظ أن " ×" ةتستعمل اإلشار -

  .60=10×6و         
  .53شریط یكون عدد مربعاتھ  دالممكن إیجا یالحظ أنھ من غیر -

  . 12أو 11وھذا حتى عدد ما مثل  10×عدد: ... =10إتمام قائمة لمضاعفات : یطلب في األخیر
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  :المرحلة الثانیة
  .دقیقة 25: المدة

  .مربعا 40مربعات وطولھ  8یوزع على كل فوج شریط عرضھ : دواتاأل
ومستطیال یكون  72ومستطیال یكون عدد مربعاتھ 32بعاتھ قص مستطیال یكون عدد مر :التعلیمة

  .47عدد مربعاتھ 
. 8وعدد لیس مضاعفا للعدد 8یقترح على كل فوج عددان یكون كل منھا مضاعفا للعدد : مالحظة

  .تقترح نفس األعداد على بعض األفواج حتى یكون التبادل مفیدا أكثر
  لتالمیذ متنوعةیعطى الوقت الكافي حتى تكون إنجازات ا: البحث

  :   العرض والمناقشة والتبادل
  .یسجل عرض وطول كل مستطیل منجز ویسجل عدد مربعاتھ -

     7وعرضھ  8 مربعا طولھ 56المستطیل ذو : مثال      
   56یساوي  8+8+8+8+8+8+8                          
    56یساوي  7+7+7+7+7+7+7+7+أو                       

       56=8×7و 56=7×8لكتابة ھذه المجامیع ویالحظ أن " ×" ةاإلشار تستعمل -
  .53شریط یكون عدد مربعاتھ  دیالحظ أنھ من غیر الممكن إیجا -

  
  االستغالل : المرحلة الثالثة
  8أوال مضاعفات 

  . 8استعمال النتائج السابقة لكتابة المضاعفات األولى للعدد  -
  :من المساویات یسجل المعلم على السبورة قائمة -

... = 8×3   

... = 8×4   

... = 8×5  
.........  

... = 8×7  
..........  

............  
... = 8×10  

............  
... =8 ×12   

   .ترك فراغات ویطلب كتابة الجداءات غیر المكتوبة :مالحظة
من المساویات  أكمل الجدول مستعینا بالنتائج المحصل علیھا سابقا ثم أوجد أكبر عدد :التعلیمة

  .إلتمام ھذه القائمة...  × 8 = ... من النوع
  
 
  
   



قة المرافقة لمناھج السنة الثانیة ابتدائيالوثیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

الرياضیاتمادة لوثیقة المرافقة لمنھاج ا  14 

 دإلیجا(إلى المضاعف السابق  8یكفي أن یضاف  8إلیجاد مضاعفا للعدد :ینتظر من التالمیذ
  ).  7×8الذي ھو  56إلى  8یضاف  8×8

  :كتابة عدد على شكل جداء
  .تستغل النتائج السابقة لھذه الكتبة -
   18و  24و  15یة لألعداد قوائم ضرب: مثال -

     
15 1×15 3×5 
24 1×24 2×12 3×8 4×6 
18  1×18  2×9  3×6  

   
  : 10مضاعفات ألعداد أصغر من 

  .مثال 5وللعدد 2كتابة قائمة الضرب للعدد -
  .10شیئا فشیئا تسجل قوائم مضاعفات لألعداد األصغر من  -
  .یمكن استعمال ھذه القوائم في حل المشكالت -
  .لب حفظ ھذه القوائم من أول وھلة بل یتم ذلك بالممارسة ومع مرور الوقتال یط -

  

  :جدول الضرب
  .ینشأ جدول الضرب تدریجیا

   
× 1 2 3 ... 10 
1      
2      
3      

...      
10      

  
  تصفیف القریصات :النشاط الثاني

  : األھداف
  .ربط تمثیل على شكل مستطیل بجداء عددین والعكس -
  .استعمال الرصف لحساب جداء -
  .استعمال خاصیة التبدیل في الضرب -
  .كتابات ضربیة لعدد -
  .حفظ الجداول وتوسیعھا -

  .2/2یعمل التالمیذ في أفواج : تنظیم العمل
  .مجموعة من القریصات لكل فوج :األدوات

  
  
 
  



قة المرافقة لمناھج السنة الثانیة ابتدائيالوثیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

الرياضیاتمادة لوثیقة المرافقة لمنھاج ا  15 

  :  المرحلة األولى
  .لتصفیف برسمھ على ورقةقریصة على شكل مستطیل ثم مثل ھذا ا 15صفف : التعلیمة

  .یترك الوقت الكافي إلنجاز ھذه المھمة - :العمل
  .یتنقل المعلم بین الصفوف للتأكد من مطابقة التمثیل للتصفیف - 

  :العرض والمناقشة
  .تعرض كل أعمال التالمیذ وتناقش -
 3 قریصات أو 3صفوف في كل صف  5: یالحظ أنھ یمكن التصفیف بكیفیات مختلفة -

صفا في كل صف قریصة واحدة أوصف  15 قریصات أو 5في كل صف صفوف 
  .قریصة 15واحد فیھ 

ویمكن ) مرة 15( 1+ ... +1+1+1أو  15أو  3+3+3+3+3أو  5+5+5یساوي  15 -
  )1×15أو 15×1أو 5×3أو 3×5(لكتابة ھذه المجامیع " ×" ةاستعمال اإلشار

  .15تسجیل كل الكتابات الضربیة للعدد -: الحوصلة
  .12القائمة الضربیة للعدد : رحلة الثانیة االستثمارالم

  .... 4×3= 12 أو 6×2 = 12أو  12×1=  12                             
  

  أنواع الحساب ومكانة الحساب المتمعن فیه )6
  

  . الحساب الذھني اآللي والحساب الذھني المتمعن فیھ ویتضمن: الحساب الذھني
جاھزة حیث  ةز عملیات حسابیة ذھنیا أو كتابیا في غیاب آلیة أو طریقإنجا :الحساب المتمعن فیھ

      .طریقة خاصة بھ للوصول إلى النتیجة دیضطر فیھا التلمیذ إلى إیجا
  ؟كم كریة أصبح في الصندوق . كریة 12كریة أضاف لھا رشید  14في صندوق  :مثال

  ...) یة أو تفكیك العددین أوتمثیل الوضع(في البدایة یتصرف التلمیذ بطریقة خاصة بھ  -
  .بعد ذلك یكتسب طریقة الخبیر ویصبح الحساب آلیا -

  . إنجاز حساب باستعمال آلیة أو طریقة جاھزة أي معروفة: الحساب اآللي
یتطلب الحساب باآللة الحاسبة تعلما خاصا وعلى المعلم أن یختار المناسبات : الحساب األداتي

  :حیث یكون استعمالھا وجیھا" ةاآللة الحسابی«والوضعیات التي تستعمل فیھا 
  ).ذھني أو كتابي(لتصدیق حساب  -
  ).نتظاماتإمالحظة (لفھم كتابة األعداد  -
  .فالمستھد  لتخفیف ثقل الحسابات في وضعیة حل مشكل عندما یكون الحساب لیس ھو  -
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  .الختصار كتابة جمعیة" ×"مثال یبین ضرورة استعمال إشارة 
  : 1لةمرح

   7+7+7+7+7+7احسب  )1
 ) 7(ثم ) ×(ثم ) 6(استعمل اآللة الحاسبة بالضغط على األزرار  )2

  ماذا تقرأ على شاشة اآللة ؟       
  ...) 5مرات  8؛ 9مرات  4(یكرر ھذا النشاط بأعداد أخرى  )3

قصد جعل التلمیذ یالحظ العالقة بین عدد المرات التي نكرر فیھا جمع نفس العدد واستعمال 
  .مع العدد الثاني في الكتابة الضربیة" ×"شارة اإل
   
  :2مرحلة 

  مرة ؟ 28مكررا  17ما ھو حاصل جمع العدد ) 1
 یالحظ التلمیذ صعوبة كتابة كل حدود المجموع ولھذا یضطر إلى اللجوء إلى الكتابة باإلشارة

  .ویستعمل اآللة" ×"
  

یا أنشطة حول الحساب                         تولى أھمیة لكل نوع من أنواع الحساب وتقترح یوم :مالحظة
  .الذھني المتمعن فیھ أو اآللي

          
  الفضاء والھندسة )7

  

  :المقصود في ھذا المیدان ھو تنظیم نشاطات تسمح للتلمیذ
  

وذلك بالعمل مثال . إلى العمل على أشیاء ھندسیة ةبالمرور من العمل على أشیاء فیزیائی -
  .   المقوى للتعرف على األشكال الھندسیةعلى قطع من الورق 

  . اكتساب مصطلحات خاصة وذلك من خالل استعمالھا وتوظیفھا في وضعیات مناسبة -
  

  .للمزید من التفصیل في ھذا الباب یمكن الرجوع إلى الوثیقة المرافقة لبرنامج السنة األولى
  

  :التعلیم - 1.7
  

مع المواد األخرى وال تعتبر ھذه الدروس تنظم الدروس الخاصة بھذا الموضوع بالتنسیق 
  .دروسا خاصة بالتعبیر فقط حتى ولو كان التعبیر مھما

  ).النشاطات المقترحة في الوثیقة المرافقة لبرنامج السنة األولى أنظر(
  

  :لنشاطات أمثلة
  .تعلیم األشیاء بالنسبة إلى بعضھا: التعلیم في الفضاء -
  .التعلیم على مرصوفة -
تستعمل تصمیمات . تعیین شيء من الفضاء على تصمیم والعكس: على تصمیم التعلیم -

  .المدرسة مثال ةبسیطة للقسم أو لساح
 .  مرصوفة التنقل حسب تعلیمة معینة، التبلیغ حول تنقل، تمثیل تنقل على تصمیم أو على -
  

      
  



قة المرافقة لمناھج السنة الثانیة ابتدائيالوثیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

الرياضیاتمادة لوثیقة المرافقة لمنھاج ا  17 

  :الرسم واستعمال األدوات - 2.7
  .استعمال المسطرة )أ
  

طرة للرسم لیس سھال على التلمیذ، إذ یتطلب مھارات حركیة دقیقة منھا استعمال المس إنّ 
  .استعمالھا یتطلب تعلما منتظما فإنّ  ،لذا ... مسك المسطرة و تثبیتھا ثم وضع القلم

  .أغلب األخطاء في الرسم ناتجة عن وضع ومسك المسطرة ووضع القلم وحالتھ إنّ 
  

  : أمثلة لنشاطات
  .ط بین نقطتینرسم خطوط بحیث یصل كل خ -
  .رسم خطوط حسب نموذج -

  

  .استعمال المدور )ب
  .یقتصر استعمال المدور في ھذا المستوى على الرسم فقط

 .  المھم ھو تعلم استعمال المدور لرسم أشكال ھندسیة ومنھ اكتشاف دوره كأداة لنقل المسافات
  :  تنظم نشاطات تسمح للتلمیذ بـ

دوائر بخطوط  مرسم أجزاء من دائرة، رس(المدور التحكم في الحركة عند استعمال  -
  ....) متقاطعة، رسم أشكال للتزیین

  ... مدور، إبرة، ذراع، رأس، دائرة، قوس، مركز: تعلم المصطلحات الخاصة -
  

  :اإلستقامیة - 3.7
  

بحبل أو خیط مشدود  وبالنظر أ: المقصود ھنا ھو استعمال عدة وسائل إلثبات استقامیة أشیاء
  ... سطرةأو بالم

  .تسمح النشاطات المتعلقة بھذا الموضوع بمقاربة مفھوم المستقیم
  

  :التناظر - 4.7
  

المقصود في البدایة ھو مالحظة وجود محور تناظر لشكل ثم البحث عن محور تناظر شكل 
  .باستعمال الطي أو الورق الشفاف أو عد مربعات المرصوفة

التالمیذ یقترح، في حاالت بسیطة جدا، إتمام ة لمحور التناظر عند نیولتعزیز الصورة الذھ
  .شكل بالتناظر وھذه الكفاءة غیر ملزمة في ھذا المستوى ویكون اإلتمام تقریبیا

  
  :المجسمات واألشكال المستوية - 5.7

  

في نشاطات الممارسة الیدویة والمالحظة والتصنیف ) أشیاء(یعمل التالمیذ على مجسمات 
وتسمیة بعض المجسمات ...)  طین، عجین(تعمال مواد مختلفة والوصف وصنع مثیل لمجسم باس

  .وتمثیل بعضھا برسم بسیط...)  مكعب، بالطة، كرة، اسطوانة(
الرباعیات من  تستعمل قطع من الورق للعمل على األشكال المستویة، ویولى اھتمام أكثر إلى

 ...). د الرؤوسعدد األضالع، عد(حیث وصفھا وتسمیة البعض منھا ومالحظة بعض خواصھا 
تعتبر النشاطات المتعلقة بنقل رسوم مختلفة سندا مھما لمالحظة بعض الخواص، یكون النقل على 

  .ورق مرصف بعّد المربعات أو على ورق أبیض باستعمال ورق النقل أو قالب
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  ).بوزل(إعادة تركب مربكة بسیطة  -  :مثال
  .نقل رسم حسب نموذج ما -
  .زإتمام رسم أو أفاری -

  

  .یترك الوقت الكافي لنشاط التالمیذ حتى یكون لھذه األعمال فائدة :مالحظة
  

  القیاس  )8

  
یرتكز العمل المتعلق بالقیاس . یرتبط مشكل القیاس ارتباطا وثیقا بموضوع األعداد والحساب

في لقد شرع . ثم بقیاس المقدار) الطول، الكتلة، المدة(في البدایة على بناء مسبق لمفھوم المقدار 
العمل على الطول في السنة األولى بمقارنة األطوال بوضع األشیاء جنبا لجنب إذا كان ذلك ممكنا 

بعیدة عن بعضھا وال یمكن تقریبھا، أما العمل على الزمن  ءأو باستعمال وسیط إذا كانت األشیا
وفي ...)  قسمكتابة التاریخ، قراءة الساعة، مدة نشاط في القسم أو خارج ال(والمدة فیكون یومیا 

  ....) قراءة الرزنامة، تحدید حوادث، نشاطات متعلقة بالساعة(حصص منظمة في السنة 
المسطرة (نقتصر في ھذا المستوى على استعمال بعض الوسائل الخاصة بقیاس المقادیر 

وقیاس ) المتر والسنتمتر(وبعض وحدات قیاس الطول ...)  المدرجة، المیزان ذو الكفتین، الساعة
  ).الغرام والكیلوغرام(تل الك

  .اختیار وسیلة القیاس مھم ویعتبر ھدفا من أھداف التعلم إنّ 
  

 قائمة الوسائل المقترحة  )9
  

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

  
 :وسائل عامة
 ناطیسي وقطع مغناطیسیةاللوح المغ.  
 اآللة الحاسبة البسیطة .  

  

  :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 مرصف وغیر مرصف . 
 مصنوعة من اللدائن أو الورق المقوى(دیة مدرسیة قطع نق(. 
  من أنواع مختلفة) بزل(مربكات. 
 المتاھات، ألعاب المسار: ألعاب متنوعة  ... 
  البطاقات الالصقة)gommettes(.  
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  :وسائل لألنشطة الھندسیة
  وبألوان . ...) كرات، مكعبات، بالطات، أھرام(أجسام ھندسیة من مختلف األشكال

  . مقاسات مختلفةمختلفة و
  من مختلف األلوان ...) مربع، مثلث، قرص، مستطیل، (قطع مختلفة لألشكال المستویة

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


	2.1- الممارسات في القسم:
	* في أي وقت نقترح مثل هذه الوضعيات ؟
	عندما نرغب في إثارة تعلّم معارف جديدة لدى التلميذ.      
	* كيف يستطيع المعلّم بناء مثل هذه "المشكلات" ؟



