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  :تقدیم المادة) 1
  

إن تعلّم الریاضیات واستعمالھا یساھمان بقدر كبیر في اكتساب قدرات ذھنیة 
  . وتطویرھا بشكل منسجم

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

  .المستقبلي
تیة وإجرائیة مناسبة تمكنھ من القیام اوھي تسمح للتلمیذ باكتساب أدوات مفھوم

عالم شمولي  يبدوره بثقة وفعالیة، في محیط اجتماعي تتزاید متطلباتھ أكثر فأكثر وف
  .ستمراریتحول با

إن الریاضیات حاضرة في المحیط االجتماعي واالقتصادي واإلعالمي والثقافي 
لإلنسان أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع تطور الوسائل التكنولوجیة للحساب السریع 

، األمر الذي یتطلب التحكم التدریجي في ھذه الوسائل ...مثل اآللة الحاسبة والحاسوب 
تحسان إدخال استعمال اآللة الحاسبة ابتداء من السنة األولى من من قبل التلمیذ، ویبرر اس

  .التعلیم اإلبتدائي
فالریاضیات تساھم مع المواد التعلیمیة األخرى في تحقیق ملمح التلمیذ، وتدریسھا 

المدرسیة، (یرمي إلى تمكینھ من اكتساب كفاءات قابلة للتحویل إلى مختلف المجاالت 
أحدھما ذو طابع : ظر من تعلم الریاضیات تحقیق غرضین اثنینوینت...)  الحیاة الیومیة

  .تكویني ثقافي، واآلخر نفعي
  
  الملمح الخاص للتعلیم االبتدائي )2

  

إن تطویر الكفاءات المتعلقة بالبحث والتفكیر والتبریر والتعمیم یستمر طوال 
  . المرحلة االبتدائیة

 الكفاءات العرض 
 .فھم وتحلیل تعلیمة  -
   .)شفویا وكتابیا(عن خاصیة ریاضیة بشكل سلیم تعبیر  -
  .  الشروع في سیرورة وإتمامھا -
التبریر  حالعرض، االستنتاج، الشر :التبادل حول الطرق والسیرورات -

  . والتصدیق
  .تشخیص وتحلیل وتصحیح أخطاء -

  
 
 
  
  



لریاضیاتمنھاج مادة ا                                                             3 
 

 .تبلیغ معلومات -
  .بین عدة طرق لحل مشكل ناختیار الطریقة األنسب م -

  

 ءات الریاضیةالكفا  
  :األعداد والحساب

  

  ).طبیعیة وعشریة وكسور(تعیین شفوي وكتابي لألعداد  -
  .مقارنة األعداد وترتیبھا -
  ).متمعن فیھ وآلي وأداتي(الحساب على األعداد  -
  .حل مشكالت متعلقة بالتناسبیة -
  .تنظیم معلومات في جدول -
  .قراءة جداول وبیانات بسیطة وتفسیرھا -
  .كالت بتوظیف المكتسبات العددیة والحساباتحل مش -

  

  :الفضاء والھندسة
  

التعرف على األشكال المستویة ومالحظتھا ووصفھا وتسمیتھا ورسمھا وإنجاز  -
  .مثیالت لھا

  ).التعامد، التوازي، التناظر(تمییز عالقات وخصائص بعض األشكال المستویة  -
وتسمیتھا وصنعھا وإنجاز  التعرف على بعض المجسمات ومالحظتھا ووصفھا -

  .مثیالت لھا
  .مقارنة زوایا ورسمھا وإنجاز مثیالت لھا -

  

  :القیاس
  

  .)مدة حجم، مساحة، كتلة، طول،(قیاس مقادیر فیزیائیة أو ھندسیة  -
  .استعمال أدوات مالئمة لقیاس ھذه المقادیر -
  .اختیار وحدات مالئمة لقیاس ھذه المقادیر -
  .تحویل وحدات القیاس -
  

  )أنظر الملحق( مصفوفة المفاھیم) 3
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  برنامج السنة الثانیة ابتدائي) 4
    

یندرج برنامج السنة الثانیة ضمن شبكة المفاھیم لسنوات التعلیم االبتدائیة الخمس، 
ویتمحور حول دراسة األعداد والحساب وبعض المجسمات واألشكال المستویة والمقادیر 

          .اوقیاسھ
  

  كفاءات المستھدفة في السنة الثانیة ابتدائيال) 4-1
  

أن تطویر الكفاءات المتعلقة بالبحث والتفكیر والتبریر والتعمیم یستمر طوال 
  .المرحلة االبتدائیة

  

  الكفاءات العرضیة
  

  .  فھم تعلیمة -
  .معالجة معلومات -
  .  الشروع في سیرورة وإتمامھا -
الشرح التبریر  ج، االستنتاالعرض: التبادل حول الطرق والسیرورات -

  . والتصدیق
  .تشخیص وتحلیل وتصحیح أخطاء - 
  .تبلیغ معلومات -

  

  الكفاءات الریاضیة
  

 والحساب ةاألعداد الطبیعی الفضاء والھندسة  القیاس 

مقارنة أطوال وقیاسھا  -
  . بالمتر والسنتمتر

مقارنة كتل وقیاسھا  -
  .مبالغرام والكیلوغرا

ة السنویة استعمال الرزنام -
  .لتعلیم أحداث وقراءة تاریخ

  .قراءة الساعة -
شھور، أیام، (تعیین مدد -

  .ومقارنتھا) ساعات
 

تعیین ووصف مواقع  -
  .وتنقالت

 تالتعرف على مجسما -
وأشكال مستویة ووصفھا 

  .ونقلھا
التعرف على االستقامیة  -
  ).أشیاء أو نقط(
التعرف على محور تناظر  -

  .في شكل
استعمال أدوات  الشروع في -

 .ھندسیة للرسم

  .عد وتكوین كمیات -
  .مقارنة وترتیب أعداد -
معرفة واستعمال مبادئ  -

  .التعداد العشري
التعرف على بعض العالقات  -

  .بین األعداد
حساب مجامیع وفروق  -

وجداءات أعداد كتابیا أو ذھنیا 
  .     اآللة الحاسبة لأو باستعما
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 جمضامین البرنام) 2.4
  

  معالجة المعلومات )1.2.4
  

معلومات أخرى وحل " جالستنتا"المقصود أخذ المعلومات الضروریة ثم معالجتھا 
  .مشكالت

إن االستنتاج یساعد على فھم المشكالت لذا یجب العمل على تدریب التالمیذ علیھ 
  .باستمرار

صور ونصوص وجداول وتصمیمات : ترتكز األنشطة على سندات مختلفة
  ... وخرائط

ال تدرس ھذه الكفاءات لذاتھا، والمھم ھو التكفل بھا عند حل مشكالت تتعلق 
  ).األعداد والحساب والھندسة والقیاس(بمختلف المجاالت 

  

  المحتویات الكفاءات المستھدفة مالحظات وتعالیق

اختیار وضعیات بسیطة تسمح للتلمیذ  -
  .باالنطالق في الحل

بارات مثل نقصد بالعبارات النافیة، الع -
، ..." غیر "...، ..." لیس "...
 ..." ... ال. "..

اختیار المعلومات الضروریة في  -
  .نص لحل مشكل

  .استعمال عبارات نافیة وفھمھا -
معالجة 

  المعلومات

  
  األعداد والحساب )2.2.4

  

 1000ما اكتسبھ في السنة األولى، ویواصل العمل باألعداد حتى  ذیستثمر التلمی
  .لطرح والضرب ویتعرف على عالقات بین األعداد األكثر تداوالویكتشف ا

  .ونؤكد على وجود إسھام متبادل بین تعلم الحساب والتعداد
بوضوح في البرنامج، لكنھ یستغل في میدان األعداد " العملة"ال یظھر موضوع 

  ...).التبادالت (والحساب 
وفوائدھا ) لة الحاسبةمثل اآل(إن وجود وسائل جدیدة للحساب في محیط التلمیذ 

النظر في  المتعددة یبرران إدراجھا في البرنامج والتكفل الفعلي بھا، مما یجعلنا نعید
الكفاءات المستھدفة في مجال الحساب حیث نؤكد على فھم خواص األعداد وكتابتھا 

  وإلبراز ھذه الخواص نعمل على أعداد صغیرة  ،وخواص العملیات
اسبة عندما یتعلق األمر بأعداد كبیرة، كم نستعملھا عند اكتشاف نسبیا ونستعمل اآللة الح

  .انتظامات على األعداد أو تصدیق نتائج
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  األعداد )1.2.2.4

  .ال یمنع مصادفة أعداد أكبر 1000إن توسع مكتسبات التالمیذ لألعداد حتى 
...)  لةالقیس والعم(تبنى وضعیات التعلم في ھذا المیدان باستعمال سندات مختلفة 

  .ویسھل فھم التعداد) الصرف( استعمال العملة فرصة جیدة للتبدیل یمنح
  

 المحتویات المستھدفة تالكفاءا مالحظات وتعالیق

المقصود ھو عد أشیاء مجموعة، وتشكیل  -
مجموعة عدد أشیائھا معلوم، ومقارنة 

مجموعات من حیث عدد األشیاء المكونة 
  .لھا
استعمال  في عد أشیاء مجموعة یمكن -

واحد  - العد واحد :إجراءات مختلفة مثل
  .مائة-عشرة أو مائة-أو التجمیع عشرة

تسمح األنشطة المتعلقة بالتجمیع  -
واالستبدال بإدراك كیفیة كتابة األعداد 

  .الطبیعیة
إن توسع كفاءة التلمیذ المتعلقة بالتعیین  -

الكتابي لألعداد یتوقف على درجة تحكمھ 
  .في اللغة

صود ھو التفكیك النموذجي لعدد المق -
  473= 400+70+3 :مثال

3+10×7+100×4= 473          
یمكن استعمال العملة إلعطاء معنى  -

  .لتحلیل عدد
في العالقات بین األعداد ضعف  -
نقتصر على األعدد األصغر من ) ونصف(

 100والعشرات األصغر من ) 10( عشرة
)10 ،20 ،30 ،40 (.... 

  .رنة كمیاتعد وتشكیل ومقا -
  
  
  

  
الربط بین قیمة رقم وموقعھ  -

  . في كتابة عدد
  
  
الربط بین الكتابة باألرقام  -

  .والكتابة بالحروف لعدد
  
  
  .تفكیك عدد -
كتابة عدد انطالقا من  -

  .مفكوكھ النموذجي
  
  
التعرف على ضعف العدد  -

  .ونصف العدد واستعمالھما
التعرف على األعداد  -

 .لفردیةالزوجیة واألعداد ا

: األعدادالطبیعیة
العد، التعداد، 

التجمیع، 
االستبدال، 

العالقات بین 
 األعداد

..."  مباشرة قبل : "...استعمال العبارات -
في ..."  بین "...و..."  مباشرة بعد"... و 

  .تعیین سابق أو عاقب عدد
لتمثیل متتالیة األعداد نواصل استعمال  -

السنة  في لالشریط العددي كما ھو الحا
 مأو المستقی(األولى واستعمال الخط العددي 

مما یساعد على ربط التعیین ) العددي
  . الشفھي بالتعیین الكتابي لألعداد

  
  

انتظامات  مالحظة وتعیین -
في متتالیة أعداد مكتوبة 

  .وتحلیلھا
التعرف على سابق عدد  -

  .وعاقب عدد
تمثیل متتالیة أعداد على خط  -

  ".خط عددي"مدرج 
شفھیا (تكوین متتالیة أعداد  -

واحدا -واحدا) وكتابیا 
عشرة - خمسة وعشرة-وخمسة

  
  
  
  
  

متتالیة األعداد 
 والترتیب



لریاضیاتمنھاج مادة ا                                                             7 
 

       
  
  
  
  
  
  
نربط بین المقارنة ومدلول الكتابة  -

عشرات  6توجد  62في : مثال. باألرقام
أكبر  62 اعشرات إذ 3توجد  36أما في

  .36من
 

  مائة  - ومائة
حصر عدد معلوم بعشرتین  -

  .لیتینمتتالیتین أو مائتین متتا
عدد محصور بین  دإیجا -

 نعشرتین متتالیتین معلومتی
أو بین مائتین متتالیتین 

  .نمعلومتی
  .مقارنة عددین -
و " <"استعمال الرمزین  -
للتعبیر عن نتیجة مقارنة " >"

  .أو نتیجة حصر
ترتیب أعداد تصاعدیا أو  -

  .اتنازلی
تعیین العدد األكبر والعدد  -

  .األصغر في متتالیة أعداد
إیجاد أعداد محصورة   بین  -

 . عددین معلومین

  
  الحساب) 2.2.2.4

  

   . إن إجراءات الحساب في وضعیات مختلفة تعطي معنى للعملیات
. الحساب الذھني اآللي والحساب الذھني المتمعن فیھ: یتضمن الحساب الذھني

جاھزة عند  ةات حسابیة في غیاب آلیة أو طریقونعني بالحساب المتمعن فیھ إنجاز عملی
طریقة  دعندما یضطر التلمیذ إلى إیجا -عادة في الحساب الذھني  -یحدث ھذا . التلمیذ

  .خاصة بھ للوصول إلى النتیجة
  

تعلما خاصا وللمعلم أن یختار  )الحساب األداتي(یتطلب الحساب باآللة الحاسبة 
  .یھا اآللة حیث یكون استعمالھا وجیھاالمناسبات والوضعیات التي تستعمل ف

  
  

المستھدفة تالكفاءا مالحظات وتعالیق  المحتویات 

التعود على حل مشكالت مختلفة متعلقة  -
  :بالجمع أو بالطرح مثل

  . قصانتعیین كمیة ناتجة عن زیادة أو ن
تعیین موقع على خط مدرج بعد التنقل  -

  .إلى األمام أو إلى الخلف
والطرق المختلفة لحل أن اإلجراءات  -

ھذه المشكالت ھي التي تعطي معنى 

إیجاد طرق لحل مشكالت 
  .متعلقة بالجمع والطرح

       
إیجاد طرق لحساب فرق أو  -

  :مسافة
توقع نتیجة تنقل على خط  -

  .عددي ذھنیا

 الجمع والطرح
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  .أما آلیة الطرح فتأتي فیما بعد. للطرح
   
إتمام عدد إلى العشرة الموالیة : مثال -

10+.=3،  30+. =24  
  .  إتمام إلى المائة الموالیة

100+ . =56 ،200+ . =138  
على نشاطات تستعمل  دیمكن االعتما -

  . لمتمماتفیھا العملة للبحث عن ا
المقصود ھنا التدریب على حساب  -

  . مجموع عددین عمودیا
یكون تبریر آلیة الطرح بالرجوع إلى  -

  .المعارف المكتسبة حول األعداد
نصل بالتالمیذ إلى تنظیم الحسابات  -

  :بالتمعن مثل
14+26+33+17=14+33+26+17 

     40  +50   =       
         90     =  

لحساب على شكل فروع كما یمكن تنظیم ا
  .األقواس لشجرة یمھد الستعما

14+26+33+17=14+33+26+17 
 
        40  +  50   =       
 

                                90 

حساب مجامیع وفروق بعد  -
إلى مئات، (تفكیك األعداد 

لتسھیل ) عشرات، وحدات
  .المھمة

أو (استعمال الخط العددي  -
كسند في الحساب من ) الشریط

  : النوع
 "a+ ?=b ou a- ?=b"  
) 10(العشرة إتمام عدد إلى  -

  . الموالیة) 100(المائة أو
تنظیم التفكیكات الجمعیة لعدد  -

  .وحفظھا
استعمال آلیة الجمع عمودیا  -

لحساب مجموع عددین 
  .باالحتفاظ

استعمال آلیة الطرح لحساب  -
  .فرق دون احتفاظ

حساب مجموع عدة أعداد  -
  .أفقیا وتنظیم الحساب

  
  

 

  
 
 

  :المقصود ھو حل مشكالت من النوع -
تعیین كمیة ناتجة عن ضم أو تكرار  -

  .عدة كمیات متساویة
أو إحدى " ك"ن الكمیة الكلیة تعیی -

في " ن" أو عدد الكمیات" س" الكمیات
ن مرة س یساوي : "وضعیات من النوع

  .بمعرفة عددین من الثالثة" ك
وفي ھذا اإلطار تعطى أھمیة لفھم  -

ن مجموعة "، "ن مرة س: "العبارات
لكل " ،"لكل من"، "لكل منھا س شيء

  .واستعمالھا" واحد
ر على إعطاء یساعد الجمع المتكر -

إیجاد طریقة لحل مشكلة  -
  .تتعلق بالضرب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الضرب
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  . معنى لعملیة الضرب
حساب الجداء بطرق مختلفة یسمح  -

أما آلیة . معنى للضرب بإعطاء
  .الضرب فال تأتي إال فیما بعد

المقصود ھو العمل على رصف  - 
"مستطیل طولھ  a " و عرضھ " b  لحساب" 

"a×b." 

 إنشاء جداول الضرب -
  .لبعض األعداد وحفظھا

معرفة قاعدة ضرب عدد  -
  .واستعمالھا 10في 

في  10ضرب مضاعف  -
  .10مضاعف 

 
لحساب " الرصف"استعمال  -

 جداءات

تتواصل النشاطات المتعلقة بالحساب  -
الذھني طوال السنة،  وتستغل مكتسبات 

التلمیذ في مجال األعداد والحساب الختیار 
  .   ھذه الوضعیات

تستعمل اآللة الحاسبة كوسیلة للحساب  -
كما ) لتسھیل حساب أو لتصدیق حل(

  .تستعمل الستكشاف خواص عددیة
وللمعلم أن  یقرر فرص االستعمال  -

 نالوجیھ لھا بحیث ال تعیق التعلم في میدا
 .األعداد والحساب

الحساب الذھني لمجموع أو 
فرق أو جداء في وضعیات 

  .عددیة بسیطة
لف استراتجیات تطویر مخت -

الحساب واستخدام إجراءات 
كتابیا أو (الحساب المتمعن فیھ 

  .)اشفوی
.استعمال اآللة الحاسبة -  

الحساب الذھني 
 واألداتي

  
  

  الفضاء والھندسة) 3.4
  

یتعلق األمر ھنا بمواصلة تطویر الكفاءات المتعلقة بالتعرف والنقل والوصف 
  .كذلك استعمال تقنیات وأدوات ھندسیةوالرسم والتعلیم والترمیز وفك الرموز و

في ھذا المستوى یقارب التلمیذ الخواص بالمالحظة واإلدراك اإلجمالي ثم یتحقق 
  .من صحة الفرضیات التي یضعھا بواسطة األدوات

المھم ھو مساعدة التلمیذ على تعیین الخواص من خالل حل مشكالت متعلقة بأشیاء 
مثل ) أشكال مستویة أو مجسمات(طة ومركبات ملموسة ومجسمات وأشكال مستویة بسی

  . المربكة
" النقل"تلعب الممارسة الیدویة دورا ھاما في بناء المعرفة، وتشكل نشاطات 

: وتستلزم استعمال تقنیات مختلفة مثل. وسیلة جیدة للوصول إلى ھذا البناء" الوصف"و
  :الطي والقص والتدریب على استعمال أدوات الرسم

           

  ... لمسطرة الغیر المدرجة لرسم خطوط مستقیمة وإثبات استقامیة أشیاء أو نقطا -
  ."رسومات جمیلة" المدور لرسم أقواس أو دوائر وإنجاز -
  . المسطرة المدرجة للقیاس -
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 المحتویات الكفاءات المستھدفة مالحظات وتعالیق 

المقصود ھو تعزیز مكتسبات التلمیذ وذلك  -
  .ضعیات متنوعةفي و ابجعلھ یوظفھ

كل سطر وكل ) تعیین(ھو تعلیم  دالمقصو -
أنظر األمثلة (عمود بحرف أو بعدد أو بلون 

  ).في الوثیقة المرافقة لبرنامج السنة األولى
یدرب التالمیذ على العمل على المرصوفة  -

ألنھا تشكل وسیلة متداولة ووظیفیة یمكن 
 .استغاللھا في مواد أخرى وفي الحیاة الیومیة

فھم واستعمال تعبیر مناسب  -
  .لتعلیم أشیاء ووصف تنقالت

تعیین خانة أو عقدة على  -
  .مرصوفة بسطر وعمود

نقل رسم على مرصوفة  - 
  .حسب نموذج معطى

وصف مسلك على  - 
مرصوفة وتمثیلھ بواسطة 

 .أسھم

 التعلیم والتوجیھ

  
 

یتم ھذا بالعین المجردة أو خیط ممدود  -
  ... أواستعمال مسطرة

  
  
یالحظ التلمیذ خواص التناظر من خالل  -

الطي، القص، : مثل(الممارسة الیدویة 
 ).التطابق

یكون إتمام رسم بالتناظر في البدایة على  -
 .مرصوف ورق غیر مرصوف ثم على ورق

التحقق من أن أشیاء أو نقطا  -
  .على استقامة واحدة

وضع أشیاء أو نقط على  -
استقامة واحدة مع أشیاء أو 

  .ط أخرىنق
التعرف بصفة إجمالیة على  -

 .أشكال لھا محور تناظر
التحقق بالطي من وجود  -

 .محور تناظر في شكل

االستقامیة 
والتناظر 

 يالمحور

: یتكون المركب من مجسمین أو أكثر مثال -
  ...من عدة مكعبات أو مخروط واسطوانة أو 

یتم التعرف والوصف باستعمال خصائص  -
 یتدحرج، عدد الوجوه، عدد یتدحرج أو ال: مثل

  ... ، عدد األحرف أو أطوالھاسالرؤو
: یمكن أن یتم إنشاء المجسمات باستعمال –

العجین، أوجھ محضرة من قبل، 
 . أو بتركیب مجسمات...  أوخشیبات،

تحلیل مركب یتكون من  -
  . مجسمات بسیطة

  . إنجاز مثیل لمركب -
التعرف على ھذه المجسمات  -

أخرى  من بین مجسمات
ووصفھا باستعمال تعبیر 

  .مناسب
 .إنشاء مجسمات -

: المجسمات
المكعب، البالطة 

القائمة، 
األسطوانة، 

 ... المخروط
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تكون ھذه األشكال قطعا من الورق أو من  -
  ... البالستیك

 یتكون مركب من أشكال مستویة بسیطة -
فمثال ...).  المربع والمستطیل والمثلث(

  .مركبالمربكة ھي 
  
نستعمل الورق، أو عجین، أو الرسم إلنشاء  -

  ...  األشكال الرباعیة
دراسة الزوایا خارج البرنامج المقصود ھو  -

كُركن في شكل مستو أو  ةالتعرف على الزاوی
  .ممجس

  .بطي ورقة ةیصنع قالب الزاویة القائم -
  .أو فسیفساء زإتمام أفاری -
األدوات المقصودة ھنا ھي المسطرة  -

الذي یشرع  في (ومختلف القوالب والمدور 
 ). استعمالھ

تحلیل مركب یتكون من أشكال  -
  .بسیطة

  .إنجاز مثیل لمركب -
التعرف على ھذه األشكال  -

  .المستویة من بین أشكال أخرى
وصف أشكال أو مركبات من  -

  .أشكال مستویة ببعض ممیزاتھا
التعرف على أشكال رباعیة  -

  .وإنشاؤھا
على قائمیة زاویة في التعرف  -

شكل مستوى أو مجسم باستعمال 
  .قالب

ھندسیة  لالتعرف على أشكا -
  . بسیطة تكون شكال مركبا

ندسي رسم أو إتمام شكل ھ -
 مركب باستعمال أدوات الرسم

األشكال 
: المستویة
المربع، 

المستطیل، 
 .المثلث

إن استعمال المسطرة للرسم لیس سھال على  -
مھارات حركیة دقیقة منھا  التلمیذ، إذ یتطلب

 ،لذا ... مسك المسطرة وتثبیتھا ثم وضع القلم
  .فإن استعمالھا یتطلب تعلما منتظما

 

بالید ( رسم خطوط بدون أدوات -
  .ثم بالمسطرة) الحرة

وصل نقطتین برسم خط  -
  .بمسطرة

استعمال أدوات لنقل أشكال  -
ھندسیة وإتمامھا أو إتمام أفاریز 

 وفسیفساء 

  الرسم

 
  القیاس) 5.4

  

  .   یرتبط مشكل القیاس ارتباطا وثیقا بموضوع األعداد والحساب
الطول، (یرتكز العمل المتعلق بالقیاس في البدایة على بناء مسبق لمفھوم المقدار 

  .ثم بقیاس المقدار) الكتلة، المدة
نقتصر في ھذا المستوى على استعمال بعض الوسائل الخاصة بقیاس المقادیر 

وبعض وحدات قیاس الطوال ...)  رة المدرجة، المیزان ذو الكفتین، الساعةالمسط(
  ).الغرام والكیلوغرام(وقیاس الكتل ) المتر والسنتمتر(
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  .إن اختیار وسیلة القیاس مھم ویعتبر ھدفا من أھداف التعلم
  

 المحتویات الكفاءات المستھدفة مالحظات وتعالیق

یاء تكون مقارنة األطوال بوضع األش -
في " وسیط"جنب إلى جنب أو باستعمال 

حالة ما إذا كانت األشیاء بعیدة عن 
بعضھا البعض، فضرورة إیجاد الوسیط 

  . ھي التي تعطي معنى لوحدة القیاس
 لقیاس طول نستعمل المسطرة المدرجة -
 ... )أو الشریط المدرج(

  .فرز أشیاء متنوعة وفق أطوالھا -
ء خطوط أو أشیا(مقارنة أطوال  -

  )مستقیمة
قطعة مستقیم، خط (قیاس أطوال  -

بین (أو مسافات ...)  منكسر، محیط،
  ). شیئین أو بین نقطتین

 .عمال وحدتي المتر والسنتیمتراست -

 الطول

لمقارنة كتلتین نستعمل في البدایة،  -
.  المیزان ذا الكفتین دون ذكر الوحدات

ویكون لشیئین نفس الكتلة إذا توازنت كفتا 
  .انالمیز

 .نقتصر على الغرام والكیلوغرام -

  .فرز أشیاء متنوعة وفق كتلھا -
  .مقارنة كتل -
استعمال میزان لقیاس كتل      -
  .ومقارنتھا) بالغرام والكلوغرام(
 

 الكتلة

أیام وأن  7إدراك أن األسبوع ھو متتالیة  -
  .شھر 12السنة ھي متتالیة 

نستعمل الرزنامة لتعیین تواریخ  -
عدد شھور، عدد (تقدیر مدد  ... وأحداث

  ).أیام، عدد أسابیع
  .. طلةع، عید وطني، دعید میال: مثال -
استعمال ساعة مصنوعة من الورق  -

  .المقوى أثناء نشاطات التعلم في القسم
مدة نشاط في القسم، مدة : أمثلة بسیطة -

  .لعبة، مدة مباراة ریاضیة
الحساب على األعداد الستینیة خارج  -

 . امجالبرن

معرفة أیام األسبوع وشھور السنة  -
  .وحفظھا

قراءة معلومات موجودة في رزنامة  -
  .سنویة

  .كتابة التاریخ باألرقام -
تعلیم تاریخ أو حدث بالنسبة إلى تاریخ  -

  .معین
  .قراءة الساعة -
تقدیر مدد باستعمال وحدات مالئمة  -
 .ومقارنتھا) شھر، أسبوع، یوم، ساعة(

  المدة

  
  توجیھات المنھجیة الخاصةال )5

  

 كأدوات فعالة  المتعلقة بھذه المحاور المفاھیم األمر في السنة األولى، تبنى وكما ھ
  .قابلة للتجنید لحل مشكالت جدیدةبعد ذلك لتصبح ، لحل مشكالت
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  وسیلة م الریاضیات، ویعتبر مكانة ھامة في تعلّ  "حل المشكالت"یحتل نشاط
 فیھا لتحكموات الالمجا في كلالمعارف الریاضیة ة لضمان امتالك أساسی

توقع نتیجة أفعال : مشكالت من نوع یواجھون التالمیذف .على معناھاوالمحافظة 
تتمثل ھذه األفعال في زیادة أو نقصان أو ضم ( ومقادیرأكمیات أو مواقع ب خاصة

حل ھذه المشكالت في البدایة بإجراءات  یشرع في ).... لقنأو توزیع أو 
" بطرق خبیرة" تحللعملیات، ثم اعطاء معنى لألعداد وإ شخصیة قصد) تدابیر(

  .   توظف المعارف والتقنیات الجدیدة
  

 لتالمیذعلى افي األنشطة المقترحة  معالجة الیدویةللنبغي أن تعطى أھمیة ی، 
بل  ،الفعلي نشاط الریاضيالتي تشكل الھي  المعالجةھذه وھذا ال یعني أن 

وعلى ھذا األساس أعطیت . ھاتثیرھا والنشاط الذھني الذي ینتج عن سئلة التيألا
  .مشكالتلحل الأھمیة 

  

 تفكیرالالتساؤل و على كفاءاتھه األنشطة یواصل التلمیذ تطویرذمن خالل ھ 
من فذا ھلو. والتعمیم واالستنتاج والشرح والتعلیل واالستداللوالبحث والتعبیر 

التالمیذ وأخطائھم وطرق عملھم  تءاجراإل الضروري أن یولى اھتمام خاص
  .ناقشةمواستغاللھا أثناء ال

  

  وفقا للمراحل الخمس التالیة تسییر القسمیكون :  
   .تقدیم النشاط والتعلیماتمرحلة  -
   .البحث مرحلة -
  .العرض والمناقشةمرحلة  -
  .حوصلةمرحلة ال -
  .مرحلة التدریب -
 رإعادة االستثماثم 

  

 التعبیر الریاضي یكتسبثم  ، اللغة المألوفةاتریاضیالفي ل التلمیذ میستع 
تعلیم المفردات الریاضیة المھم  لیس .تدریجیا) ... المصطلحات، الرموز(
تمكین التلمیذ من  ، ولكن المھم ھو...) مجموع، جمع، مربع، مكعب، طول(

 .معناه ملما عرفھ وفھوتعابیر تسمیات إعطاء 
  یتعلق الیمین عندما  التوجیھ من الیسار إلى یتطلب  الترمیز العالميإن اعتماد

 :األمر
  

  .بقراءة وكتابة العملیات أفقیا وبالخصوص عملیة الطرح -
 .بتمثیل األعداد على الشریط والمستقیم العددي والجداول -
 . < و  >باستعمال الرمزین  -

 
 




