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  مدخـــل
  

  ؟ لماذا ھذه الوثیقة - )1
  

جمة سلیمة للبرنامج ویذكر بالوظائف المنتظرة یمكن اعتبار ھذه الوثیقة سندا یساعد على تر
  :منھا والمتمثلة

  مساعدة المعلمین وكل مستعملي ھذا البرنامج على تنفیذه بسھولة ونجاعة، وذلك
 .بتزویدھم بموارد تمكنھم من االختیار عن وعي ودرایة دون فرض توجیھات معینة

 المعتمدة وإلمكانیات التالمیذ لتوفیر ظروف التعلم للتالمیذ بحیث تكون مناسبة للمقاربة. 
  

وھذا یعني أن دور المعلم ومبادراتھ تبقى ضروریة لتكییف المحتویات واختیار النشاطات 
والوضعیات والوسائل المناسبة للتالمیذ ولمراعاة الفروق بینھم وفق خصوصیاتھم التعلمیة 

 . ةواالجتماعیة والبیئیة واالقتصادیة لضمان اكتساب الكفاءات الضروری
  
  خصوصیات تالمیذ السنة الثالثة ابتدائي - )2
   

  :كما ھو الشأن في المستوى السابق فإن لتالمیذ ھذا المستوى خصوصیات منھا 
  استفاد أغلبھم من تعلیم متجانس وفق البرنامج الجدید في السنتین األولى والثانیة وھذا

بر أساسا لبناء المعارف التي تعت...)  معارف علمیة، إجراءات(یعني تقارب مكتسباتھم 
  .المقررة في برنامج السنة الثالثة

 العلمیة ال تختلف كثیرا عن  مسباتھتیبقى بعضھم خصوصا المعدین منھم رغم أن مك
 ھذا البرامج الجدیدة یتعودوا على الطریقة المعتمدة فيمكتسبات أقرانھم إال إنھم لم 

ئة عنایة خاصة بھدف إزالة عدم إن تتطلب ھذه الف ...). حل مشكالت، مشاركة فعالة(
  .تجانس المستوى في القسم
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  التعلم والممارسات التعلیمیة

  
  التعلم - )1

  
التعلمیة بحیث یكون /تدعو البرامج الجدیدة إلى جعل التلمیذ في مركز العملیة التعلیمیة

  .ةاإلجرائیفعلیا في بناء معارفھ العلمیة و الفاعل األساسي فیھا، أي یشارك
وإیابا، على  یھا التلمیذ عبر عدة مراحل ذھاباإن عملیة التعلم سیرورة تتطلب وقتا یتدرج ف

المالئمة واألكثر فعالیة  ةلذا فعلى المعلم اختیار التدابیر التعلیمی .مراحل غالبا ما تكون طویلة
  ".وضعیة مشكل: "ذلك إال باختیار الوضعیة المناسبة نوال یكو" یتعلم"لجعل التلمیذ 

  .إن التعلم ال تعني تراكم المعارف بإضافة معرفة جدیدة إلى معارف سابقة
ھا لحل المشكلة ولكن تكون بأن یقتنع التلمیذ بأن مكتسباتھ ناقصة وغیر كافیة من حیث فعلیت

من ھذا المنظور فإن التعلم یتم من خالل بناء معرفة جزئیة ومؤقتة ثم و. المطروحة علیھ
ألي تعلم أن یكون كامال ونھائیا دفعة واحدة أو في مدة قصیرة بل یمر بعدة إذ ال یمكن .تحویلھا

  :مراحل نوردھا فیما یلي
وھي مرحلة تسمح للتلمیذ بالتعود على وضعیة جدیدة حیث یستعمل : مرحلة المقاربة -

  . مكتسباتھ لحلھا
 ).المشكلة(تستعمل المعرفة كأداة فعالة لحل الوضعیة : ءمرحلة البنا -
 .یسمیھایتقبل التلمیذ المعرفة الجدیدة و: )اإلقرار(تقبل مرحلة ال -
تستعمل المعرفة الجدیدة لحل مشكالت جدیدة، في : التعمیممرحلة التدرب والتمكن و -

 .سیاقات مختلفة
  . یجند التلمیذ المعرفة، عند الحاجة، تلقائیا لحل مشكالت: لمرحلة االستثمار والتحوی -

  

ھذه الخطوات التي ھي خطوات للتعلم وبین مراحل                                                            من المھم التمییز بین  :مالحظة
  ".حل مشكل"تسییر قسم والتي ھي مراحل تسییر حصة 

  

  مقاربة المعرفة وحل المشكالت - )2
  

  :لمشكالت متنوعةا" مشكالت في اإلطار المدرسي"كما سیأتي في فقرة 
  .مشكالت یھدف حلھا إلى بناء معرفة جدیدة -
 .ب علیھایمشكالت یسمح حلھا بتوظیف مكتسبات والتدر -
 .مشكالت للبحث الھدف منھا التدریب على حل المشكالت -
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ومھما كانت المشكلة، فإن حلھا یساھم في تطویر الكفاءات الخاصة بالبحث حیث تسمح 
  :للتلمیذ

 جریبھابوضع فرضیات وت.  
 تنفیذھاباختیار خطة و.  
 بإعداد الحل في سیاق المشكل. 
 التبلیغ حولھابشرح خطة وتبریرھا و ... 
 التصدیق علیھابمناقشة الحلول والتحقق من صحتھا و ... 

  

المشكالت من النوع األول ھي المشكالت التي لم یسبق مصادفتھا من قبل وحلھا یسمح 
كاف " الجمع المتكرر: "لمیذ بقصور مكتسباتھ عن حلھا، مثالبمقاربة معرفة جدیدة حیث یقتنع الت

، لكنھ غیر كاف عندما تكون عندما تكون األعداد صغیرة نسبیا لحل بعض المشكالت الضربیة
أنظر المشكالت (وھو ما یجعل التلمیذ یقتنع ویتقبل ضرورة اكتساب معرفة جدیدة  األعداد كبیرة،

  ).الضربیة في السنة الثانیة
  

وال یكون حل الخبیر ) ... ألعاب(من الحیاة الیومیة ط التلمیذ ور ھذه المشكالت من محیتختا
بل للتلمیذ أن یستعمل إجراءات ووسائل مختلفة من محیطھ . ھو المقصود من البدایة) النموذجي(

  .للوصول إلى اقتراح حل
     

یر القسم تفرض مقاربة المعارف بحل المشكالت ممارسات جدیدة خاصة بتنظیم وتسی
  .نوردھا في الفقرة التالیة

  

  الممارسات الجديدة وحل المشكالت - )3
  

  . قد یم تفصیل ھذا الموضوع في الوثیقتین المرافقتین للسنتین األولى والثانیة
فائقة، بحیث یثیر لدى التالمیذ الرغبة في البحث،  ةونذكر ھنا أن النشاط یختار بعنای

  .حلویدفعھم إلى الشروع في إجراء ال
  

  تقدیم النشاط: المرحلة األولى
یقدم المعلم النشاط ومن المھم أن یتأكد من أن جمیع التالمیذ قد فھموا جیدا العمل المراد 

  .إنجازه، والمنصوص علیھ في التعلیمة
  

  البحث: المرحلة الثانیة
كن ینبغي أن یخصص لھا وقت كاف، لیتممكانة ھامة في النشاط التعلمي، وتحتل ھذه الفترة 

حتى وإن كان العمل في أفواج . كل تلمیذ من التفكیر وإیجاد خطة وتنفیذھا للوصول إلى المطلوب
  .  صغیرة فمن األحسن أن نبدأ بالبحث الفردي حتى یسمح للجمیع بالمشاركة ثم العمل في األفواج

  
  
  

ن للمشكلة، بل تمكین كل تلمیذ م) نموذجي(ھنا لیس الوصول إلى حل الخبیر  والمقصود
  .الوصول بإجرائھ إلى نھایتھ
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جیع التالمیذ، ومالحظة في ھذه الفترة، یمر المعلم بین الصفوف دون أن یتدخل إال لتشو
ما یسمح لھ بتنظیم مرحلة ھذا ة، وتحدید مختلف اإلجراءات، وإحصاء األخطاء المرتكبعملھم، و
  .المناقشةالعرض و

  

  المناقشةالعرض و: المرحلة الثالثة
وفیھا یحرص المعلم على توفیر الظروف المالئمة حتى یعرض  ة أساسیة،ھذه المرحل

  :وینبغي تحقیق ما یلي في ھذه المرحلة .التالمیذ منتجاتھم دون أن یعلق علیھا
 حصر مختلف الحلول واإلجراءات المستعملة وتدوینھا على السبورة. 
 هل إلى ما أنتجوتوضیح ما سمح لھم بالوصوبالتالمیذ إلى شرح إجراءاتھم، و الوصول 

 ). التصدیق على اإلجراءات ونتائج أفعالھم(
  ،الوصول بالتالمیذ إلى مقارنة إجراءاتھم من حیث فعالیتھا، أو قصور البعض منھا

 . وإبراز الصعوبات المعترضة، واألخطاء المرتكبة
  

دراك المیذ إلفالمعلم یقوم بدور الوسیط دون إصدار أحكام قیمیة، فاسحا المجال أمام الت
استدراجھم إلى حوار یثبتون فیھ تشابھ بعض اإلجراءات المقدمة، أو فعالیة أخطائھم بأنفسھم، و

، كما ینبغي تخصیص وقتا كاف لتسییر األخطاء ...) من حیث السرعة،( بعضھا مقارنة بأخرى
  .والوصول بالتالمیذ إلى فھمھا

  

  الحوصلة: المرحلة الرابعة
فة الجدیدة تصبح المعرتائج وتنظیم المعارف واإلجراءات وتصدیق الن في ھذه المرحلة یتم

  .ذلك من طرف المعلم باعتباره صاحب القرار األخیرالمتفق علیھا رسمیة و
  .كما یدعو تالمیذه إلى تلخیص أھم ما جاء في الدرس

  

  االستثمارالتدریب و: المرحلة الخامسة
ة جدا في بناء المعرفة عند التل غیر كافیة، إذ ینبغي أن  میذ، ولكنھاالمراحل السابقة مھمَّ

تدّعم بالتدریب واالستثمار حیث یجند التالمیذ المعارف الجدیدة في حل مشكالت جدیدة في تعّزز و
وال یكفي أن تكون ھذه المرحلة في یوم واحد بل یجب الرجوع إلیھا من حین . سیقات مختلفة

  .اإلجرائیةفي المعارف العلمیة وم التالمیذ وھو ما یتیح الفرصة لتقویم مدى تحك. آلخر
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  مكانة الخطأالتقويم و - )4
  التقويم -1.4

  

التعلّم بل ھو جزء مندمج في /التقویم في ھذا البرنامج لیس جزءا منفصال عن عملیة التعلیم
    :سیاقھا ویجیب عن الضرورات التالیة

 معرفة حالة مكتسبات التلمیذ. 
 تشخیص األخطاء للتكفل بھا.  
 التعلّم لمجموعة تالمیذ القسم/ضبط سیرورة التعلیم. 

  

  :ونذكر ھنا بمختلف أنواع التقویم
  

  ) قبل التعلّم(التقویم التشخیصي  -
الشروع في التعلّم للوقوف على  قبل التقویم التشخیصيبینت التجارب ضرورة وأھمیة لقد 

وعلیھ، قبل . الوضعیات المناسبة مدى قدرة التلمیذ على استغالل مكتسباتھ القبلیة وتجنیدھا في
الشروع في تقدیم معارف جدیدة إلى التالمیذ، فمن المھم أن نكون قادرین على معاینة حالة كل 

  .ذلك من أجل بناء وضعیات تعلّم أكثر مالءمةیذ في المجال المعرفي المقصود، وتلم
  

  )أثناء التعلّم(التقویم التكویني  -
وھو ال . وإنتاجھ أثناء تعاملھ مع النشاطات المقترحة علیھ تكون بمالحظة تصرفات التلمیذ

فھم أسبابھا، واستغاللھا ، ویسمح بتحدید أخطاء التالمیذ فحسب، بل بتفسیرھا، وإعطائھا معنى
كما أن ھذا النوع من التقویم ال یكتفي باإلطالع على حالة معارف . لتنمیة التعلّمات وتطویرھا

. مع معلومات حول تطور كفاءاتھمبل یھدف إلى تمكین المعلم من جالتالمیذ في لحظة ما فحسب، 
مالئمة، لتمكینھم من وعة وھادفة وحینئذ یستطیع المعلم مساعدة تالمیذه باقتراح نشاطات متنو

  . تجاوز الصعوبات التي تعترضھم
م، التعلّ /إن ھذا النوع من التقویم المستمر أساسي، ألنھ یسمح للمعلم بضبط سیرورة التعلیم

  .إنھ التقویم المرافق للتعلمات
  

  )بعد التعلّم والتدریب(التقویم التحصیلي  -
عة یتعلق األمر ھنا بتقویم شامل أي تقویم تحصیلي، وھو مطبق بانتظام في نھایة مجمو

والذي ال نھتم فیھ بنتائج التالمیذ فقط، بل بإجراءاتھم أیضا، حصص تعلیمیة حول مفھوم معین، 
، تفرض تطویر المراقبة المطبقة سابقا على فاءات المعتمدة في ھذا البرنامجكفالمقاربة بال

  .المعارف، لترتقي إلى مراقبة درجة اكتساب الكفاءات المستھدفة
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  مكانة الخطأ -2.4
  

  .الخطأ ھو كل جواب شفھي أو كتابي یختلف عن معیار محدد
تحدید األخطاء لتصنیف التالمیذ  في الممارسات السابقة كان الھدف األول من التقویم ھو

  .وكان الخطأ دلیال على الفشل...  ناجح أو راسب، ینتقل أو یعید السنة: وأخذ قرار مثل
  .تحلیال للخطأ وفق ھذه الممارسة نورد في الجدول التالي

  

  .التلمیذ وحده  المسؤول عنھ

  ...ال یعرف، ال یفھم، غیر قادر   معناه

  سببھ ھو
قلة بذل المجھود، نقص الكسل، عة، عدم الفھم، المتاب قلة االنتباه، نقص

  ...التفكیر

  ... إعادة نفس التعلم بنفس الطریقة وإذا استمر الخطأ إعادة السنة  القرار
    

  أما في الممارسات الجدیدة
فإن المقاربة بالكفاءات التي یعتمدھا ھذا البرنامج تتطلب تغییر النظرة للخطأ ومنھ تغییر 

 :فأصبحت مكانة الخطأ كما ھي مبینة في الجدول التالي .الممارسات
  

  .مشتركة ةالمسؤولی   المسؤول

  معناه
ولكن ھذه المعرفة غیر مكتملة وھي " غیاب معرفة"ولیس " جود معرفة"و 

  .ءفي طور البنا

  التصرف
ماذا كتب التلمیذ؟ على ماذا : تحلیل الخطأ ومحاولة فھمھ بطرح أسئلة مثل 

  ... ما ھو السبب؟ أراد أن یعبر؟ 

  القرار
التكفل بالخطأ، تنظیم أنشطة مالئمة لمرافقة التلمیذ قصد مواصلة بناء 

  .المعرفة
  

  :تحلیل األخطاء 
  :ھناك عدة أنواع من األخطاء نورد منھا ما یلي

  

  ... سن، قدرة: أخطاء مرتبطة بمستوى التلمیذ -
 .أخطاء مرتبطة بتصورات التالمیذ للمعرفة -
 .بالمكتسبات القبلیة للتلمیذ أخطأ مرتبطة -
الممارسات في القسم، عادات وتقالید القسم، عالقة التلمیذ : أخطاء مرتبطة بالعقد التعلیمي -

 ... بالمعلم
 ... ، بفھم التعلیمةةبالصیاغ: أخطاء مرتبطة بنوع المشكلة المطروحة -
-  ...  
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ى تجاوزه لمساعدة التالمیذ عل التكفل بالخطأ یبدأ بتحلیلھ وبفھمھ ثم بتنظیم نشاطات مختارة
  .اإلجرائیةأي مواصلة بناء المعرفة العلمیة و

  

  المشكالت في اإلطار المدرسي
    

  :جاء في البرنامج
أي المشكالت التي ال توجد من اجلھا استراتجیات مدروسة " البحث مشكالت"إن حل "    
الرأي حولھا فترات  تبادلوإلى إجراءات شخصیة، یعتبر شرحھا  التلمیذ یلجأ لیجع من قبل،

  ".أساسیة في النشاط الریاضي
  

  مشكالت البحث - )1
  

طلب من الشخص إنجاز سلسلة من تت مقصدوضعیة بدائیة لھا بحث كل  مشكلةنعني ب
  .)أمثلة في الفقرة الموالیة( .ذلك المقصداألفعال أو العملیات التي توصلھ إلى 

حیث یكون الحل ممكنا وغیر جاھز من " عیةوض/شخص"الثنائیة  إال في ةال وجود للمشكل
 .شخص آخرإلىبالنسبة لة كمشیمكن أن ال یكون  ،شخص ماإلى بالنسبة  ةمشكلما ھولذا ف ،البدایة

  ... المعارفو السنمثل  حسب مستوى التطور الفكري ھذاو
االقتصار على  دون ،إجراءاتعداد سیرورات وإحسب ھذه النظرة یكون التأكید على 

 أمرا مھما في حل ھذا النوع من المشكالت وعلیھ فإن ،معلومات انطالقا من معطیات استنتاج
ن وظیفة المعلم تكمففقط بل ھو تعلیم تنوع الحلول وبالتالي  "الحل الجید"دور المدرسة لیس تعلیم 

الحل (تسییرھا مع العمل علي تطویرھا نحو استعمال حل الخبیرفي تقبل مختلف حلول التالمیذ و
التي تثیر  تلكر قدرات البحث أي یتطو التي تھدف إلىلھذا یختار المعلم المشكالت ). وذجيالنم

  .الرغبة في البحث عند التلمیذ
  

  :یقترح البرنامج نوعین من المشكالت
  .مشكالت یھدف حلھا إلى بناء معرفة جدیدة -
  .ف السابقةراستثمار المعاو بمشكالت یھدف حلھا إلى التدری -
   

أمثلة في " (للبحث فقط"یر الكفاءات الخاصة بحل المشكالت تقترح مشكالت ولكن لتطو
  ).الفقرة الموالیة

تجنید معارف تتطلب من التالمیذ عمال فكریا وو ھذه المشكالت مشكالت للبحثكل تعتبر و
  .سابقة
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  :مثلیسمح حل ھذه المشكالت بتطویر كفاءات 
 .البحث -
 )الموالیة 3 أنظر الفقرة. (فھم وكتابة نص مشكل -
 .تجریبھاوضع فرضیات و -
 . من نص المشكل) غیر واردة في نص المشكل(استنتاج معلومات  -
  .اختیار خطة وتنفیذھا وشرحھا -
  .تبریرهإعداد حل وعرضھ و -
  ... تقبل حلول أخرىالتأكد من صحة حل و -
  

بأخطائھم وطرق عملھم واستغالل التالمیذ و بخططمن الضروري أن یولى اھتمام خاص ف
  .ل ذالك في فترة العرض والمناقشةك

  

  :جاء في البرنامجكما و
نشاطات  من خاللیمكن لمعظم المفاھیم المدروسة في مختلف المجاالت أن تبنى "

توظف في وضعیات ثم مختارة، كأدوات وجیھة وفعالة لحل مشكالت قبل أن تدرس لذاتھا 
  ".أخرى

یمكن للمعلم أن  )و البناء واإلنشاءاأللعاب أ(ھذه السن، اھتمامات خاصة  ي، فلألطفال"
  ".یستغلھا في حل مشكالت تتطلب معارف ھندسیة

  

  :أمثلة - )2
  .رالتفكیتھدف إلى البحث و ةنشطأ

یعدھا ویقول  دینار، 1و دینار 2 فئ�������ةمن  نقدیة قطع 9وجد تفؤاد   في حصالة :1مثال
 الموجودة في حصالة دینار 1عدد قطع وما ھو دینار 2عدد قطع ما ھو  ."دینارا 13عندي "

  .فؤاد
  

یلزم  ما ھو عدد التفاحات التي كل تلمیذ من القسم على نصف تفاحة، تحصلإذا : 2مثال
  تلمیذ على ربع تفاحة ؟كل یحصل ل ةما ھو عدد التفاحات الالزمشراھا؟ 

  

  :یكون عندك نأماذا تفضل  :3مثال    
 6  دینار 5من فئة قطع  
  دینارا 20من فئة  واحدة قطعةأو  
 دینار 10 من فئةقطع  4 أو  

  .ھذا كریاختاشرح إ
  
  
  
  
 
 
  



ابتدائي 3الوثیقة المرافقة لمناھج السنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 الوثیقة المرافقة لمنھاج الرياضیات
 

12 

  :4مثال
  ما ھو ھذا العدد؟. 24في ذھني عدد، أبحث عن نصفھ فأجد  -
  ما ھو ھذا العدد؟. فوجدت ضعفھ 12في ذھني عدد، أضفت لھ  -
نصف رقم آحاده ما ھو ھذا العدد؟ ، رقم عشراتھ ھو ضعف رقم مئاتھ وفي ذھني عدد -

 یحقق ما قلتھ؟ ھل یوجد عدد واحد فقط
 :  (...إلمالء الفراغات في العبارات التالیة 3، 14، 8استعمل مرة واحدة كال من األعداد  -

+  (...×  = ...66  
   ...) +  (... × = ...154  
   ...) +  (...×  = ...136  

  

  :أنجز كال من الرسوم اآلتیة بخط واحد بحیث: 5مثال
  .ال ترفع رأس القلم من الورقة -
  .  یمر رأس القلم على نفس الخط أكثر من مرة واحدةال -

  

  )1(رسم 

  )2(رسم 

  
  )3( رسم

  
  

   
  .وص لمشكالتإنتاج نص - )3

  

فھم العالقات الموجودة بین العناصر المكونة لھا، من الضروري ة معنى نص مشكل لفھم
 ).  ثم حلھا( لمشكالت انصوص فیھا التالمیذ ینتج تنظم أنشطة
  :   1مثال

  ...). أعداد، عملیات، مساویات(حریر نص مشكلة انطالقا من معطیات ت -
 .انطالقا من معلومات غیر مرتبة إعادة تشكیل نص مشكال -
 ... إتمام نص مشكل فیھ فراغات -
نصوص لمشكالت وأربعة  4یقترح مثال . (بط نص مشكل بكتابة ریاضیة أخرىر -

  .)ویطلب ربط كل نص بالوضعیة المناسبة تمساویا
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  : 2مثال
تقترح نصوص تتضمن معلومات زائدة وغیر ضروریة وعلى التلمیذ اختیار المعلومات 

  .الالزمة لحل المشكلة
  

                   : أمثلة

  132× 5= 660:  اكتب نص مشكلة یكون حلھا ھو
 .دینار 660ثمن الكتب ھو 

اكتب نص مشكلة یكون حلھا على 
  :التالي الشكل

 ...+...  =6  ×)15 +23(  

تب ثم أتمم نص المشكلة التالیة ر
  .أعط حال لھا بعد ذلكو

  .قلما أحمرا 35
  .اشترى المعلم لتالمیذه

  .كراس 22
  ما ھو المبلغ الذي دفعھ المعلم لشراء ھذه األدوات؟

  .دینار 7ثمن القلم 
  .دینار 25ثمن الكراس 

  .قلما أزرقا 20 

. تلمیذا...  في كل قسم. سنة ثالثة أقسام 3في المدرسة   :أتمم نص المشكل ثم حلھ
  .في المدرسة...  ما ھو

                                 
  :  ة یتضمننص مشكل أن یفھم التلمیذ أن ھواألنشطة ھذه مثل الھدف من 

 ....) ، رسمحساب(عمل ما تسمح بإیجاد الجواب بواسطة ) ماذا أعطي لي؟( معطیاتال -
  ماذا یطلب مني؟: )سؤال أو عدة أسئلة(المطلوب  -
  

  :یمكن تسییر ھذا النوع من األنشطة على ثالثة مراحل
    

  .تبلیغوالفردي العمل مرحلة ال: ولىاألرحلة الم
وھي فرصة  یتعلق األمر بجعل التالمیذ یدركون العناصر الضروریة في نص مشكل،

 ناإلجابة عل، معطیات ناقصة للحل، اوأخطائھم مثل نسیان سؤ ھمتصورات علىیقف لللمعلم 
 ... السؤال معطاة في النص

  
  .والتأكد من إمكانیة حلھا عرض النصوص المنتجة ومناقشتھا: ثانیةال المرحلة

  

وتحل في للمشكالت یمكن وضع األنشطة التي اتفق علیھا الجمیع في بنك  :ثالثةال المرحلة
  .أوقات أخرى
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  "عملیات حسابیة"مستويات امتالك معنى  - )4
  

یتم عبر ثالثة مستویات  "حسابیة عملیة"امتالك معنى أن  أحد المختصین في التعلیمیةیذكر 
  .ةالمشكل حل نفسفي 

راریة مع یكون ھذا االنتقال في استموآخر  ىإلى مستو ىباالنتقال من مستو التقدمیتم 
  .یكون في انقطاع معھا تارة أخرىالتجربة الیومیة تارة و

أنظر ( مختارة ھي التي تسھل االنتقال من مستوى إلى آخراألعداد ال ،في اغلب األحیان
  .)األمثلة الخاصة بالمشكالت الضربیة المقترحة في السنة الثانیة

ن توضح تكافؤ إجراءین متتابعین للوصول إلى المستوى األكثر خبرة ینتظر من المدرسة أ
  .كل من العملیات األربع مؤسسھذا التكافؤ ھو و
     

إما وإما بأدوات  ةفي نص المشكل ةفیمثل التالمیذ الوضعیة الموصو :ولفي المستوى األ -
  .برسم

بالحساب لكن یكون ھذا االستعمال  اخاص ایستعمل التالمیذ ترمیز :في المستوى الثاني -
  .     عفویا
  .اننقصالللتعبیر عن " - " ویستعمل زیادة  الللتعبیر عن "+"  یستعمل مثل

إذا ة وما على نوع المشكل ،بعد قراءة أولیة للنص ،ف التالمیذیتعر: في المستوى الثالث -
  .وتلكأھذه العملیة استعمال ب ھا یتمكان حل

   

للترمیز الحسابي  اأولی المستوى الثاني یوافق استعماال إلىإن االنتقال من المستوى األول 
بینما ) ضربیةاستعمال الجمع المتكرر لحل مشكالت ( مع التجربة الیومیة ترابطوھو یتم في 

المعارف أي امتالك المعرفة العملیة الثالث یوافق إعادة تنظیم  إلىاالنتقال من المستوى الثاني 
  .الجدیدة

  

  تجنبھا ممارسات يجب - )5
  

 ،المقصود بالنمطیةنامج بتشجیع اإلجراءات الشخصیة وتجنب النمطیة ویوصي البر
  :الممارسات السلبیة مثل

 أي  "؟... نضرب ؟ ھلنطرح ؟ ھلنجمع  لھ: "لتالمیذا طرح مثل ھذا السؤال على
  .)حل الخبیر( نطلب منھم الحل من المستوى الثالث

  الحل"األول  ،ندیوورقة الكراس إلى عم تجزئة: مثل ر التالمیذ على إتباع خطةاجبإ" 
للحصول على النتیجة ) المثالیة(أي ما یتضمن إجباریة العملیة الجیدة " العملیات"الثاني و
للعملیة حسب مؤشرات  مالشيء الذي یدفع التالمیذ إلى تأسیس اختیاراتھ ،عددیة المنتظرةال

 تمعن في الوضعیةالإلى  ھذه القراءة حیث تفتقر ،ھذا ما یؤثر على قراءتھم للنصووھمیة 
  .   ویبقى التالمیذ في انتظار تلمیح من المعلم لمواصلة الحل

  

تي تؤثر سلبیا على تعلمات التالمیذ وتغرقھم في یجب إحداث قطیعة مع ھذه الممارسات ال
  . النمطیة
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 الحاسبة في التعلیم االبتدائي
  

  

  مدخل
  

  .البرامج الجدیدة بإدراج الحاسبة واستعمالھا ابتداء من السنة األولى توصي
ما ھي النشاطات التي یمكن  یف یتم ھذا اإلدراج ؟ متى تستعمل ؟ك كن أیة حاسبة ؟ل

  .ھذه التساؤالت مشروعة وفیما یلي أجوبة عنھا مثل...  تنظیمھا؟
  :تستعمل الحاسبة، في التعلیم االبتدائي

  . وسیلة للحساب -
  .أداة للتعلم -
  أداة لتصدیق الحساب -
 .تثیر الرغبة في فھم تشغیلھا وتوظیفھا ةأدا -
 .سندا الستكشاف ظواھر عددیة -
  .مصدر مشكالت وتمارین -
- ...  

     

 اختیارھاة وإدراج الحاسب - )1
 ؟ كیف نختارھا -1.1

  

التي " الحاسبة العلمیة"ھي الحاسبة البسیطة ولیس  ياآللة المقصودة في التعلیم االبتدائ
ال تستعمل في ) M+ ،-M ،RM(مع اإلشارة إلى أن اللمسات  .يتستعمل بعد التعلیم االبتدائ

 .السنوات الثالث األولى
وفي ھذا الصدد یمكن تجھیز القسم . تالمیذ القسمومن األحسن أن تكون نفس اآللة عند كل 

  .بعدد من الحاسبات حیث تكون لكل تلمیذ آلة أو على األقل آلة لكل تلمیذین
  

 ؟ متى ندرجھا -1.2

  :یتم إدراج اآللة الحاسبة في السنة األولى من التعلیم االبتدائي عندما
مع الترمیز ) 4+5=9مثل ( ول مرة حتى نبین توافق الكتابةأل(+) تظھر إشارة عملیة  -

 .اآللة) أزرار(الموجود على لمسات 
عشرة    ةأو إضاف[=]"  1"[+] نرید دراسة ظاھرة عددیة مثل مالحظة متتالیة أعداد  -

  ... "7=3+4و 7=4+3"أو مالحظة بعض الخواص [=]"  10"[+] 
- ...  
  

ة للتلمیذ یستعملھا استعماال من بین كل األدوات المدرسی ةبعد السنة الثانیة تصبح الحاسبة أدا
تعمالھا مضرا الحاالت التي یكون اسلى المعلم أن یمنع استعمالھا في مناسبا وبصفة عقالنیة وع

 .بالعملیة التعلمیة
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  وفھم تشغیلھا وتوظیفھا  استكشافھا -3.1

  
وظائف  التعرف علىاألولى حیث یسمح للتلمیذ بتشغیل وتوقیفھا وتنظم نشاطات في السنة 

  )1أنظر النشاط( .عض لمساتھاب
  

  :1نشاط
  

أضغط على 
  اللمسة

 وتعالیق مالحظات  أرى على الشاشة

« on »  0  « on »  یشغل اآللة  

]5[  5    

  . على الشاشة رال یتغیر ما یظھ  5  [+]

  .5ویختفى العدد 3یظھر العدد   3  ]3[

  .اآللة تحسب  8  [=]

CE/C 0  CE/C یمحى ما ھو مكتوب على الشاشة.  

  
  : الحظةم

  تظھر النتیجة بعد الضغط على.[=]  
  0عند بدایة تشغیل الحاسبة یظھر. 

  
  . في السنة الثانیة یكتشف وظائف أخرى لآللة :2نشاط

  
  

أضغط على 
  اللمسة

أرى على 
  الشاشة

 مالحظات وتعالیق

« on »  0  « on » یشغل اآللة.  

]5[  5    

  .الرقم الثاني یظھر على الیمین  54  ]4[

  .یتغیر ما یظھر على الشاشة ال  54  [+]

  .1یخفى ویظھر مكانھ العدد  54العدد  1  ]1[

  .الرقم الثاني یظھر على الیمین  10  ]0[

[+]  64  
للمرة الثانیة اآللة تحسب [+] بعد الضغط على 

  .وتظھر النتیجة على الشاشة

]1[  1    

]0[  10    

  .اآللة تحسب  74  [=]
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CE/C 0  
CE/C شاشة یمحى ما ھو مكتوب على ال
  .0 ویظھر

  
  .للمرة الثانیة اآللة تحسب[+] بعد الضغط على  - :مالحظة

إلى أن ترتیب حجز آحاد وعشرات عدد في الحاسبة یمكن أن یكون  االنتباهنلفت  -   
  .54في كتابة العدد  5ثم  4مثل الضغط على . مصدرا ألخطاء في الكتابة

  

 الحاسبة وسیلة للحساب - )2
  

لذا . إلجراء حسابات، واستعمالھا أصبح شائعا في جمیع المیادین ھي أوال وسیلة الحاسبة
مثل (لھا إلجراء أي حساب بحیث ال نستعم. یجب تحدید ظروف استعمالھا حتى یكون مفیدا

57+1.( 
   . المناسبة للحساب ةلذا نوصي بتدریب التالمیذ على اختیار الوسیل

  
  : وفي ھذا الصدد ینص البرنامج على ما یلي

  

المھارة في الحساب الیوم تكُمن في القدرة على اختیار الوسیلة األنجع للحساب إّن " -
 ةاآللة الحاسبة ماھیو ."من بین الوسائل المختلفة والمتوفرة ثم توظیفھا بصفة سلیمة

 .إال وسیلة من بین ھذه الوسائل
تستعمل الحاسبة خالل حلّ مشكلة للحصول على نتائج الحساب بسھولة وسرعة حیث " -

  ".ون تركیز التلمیذ منصبا أكثر على خطة الحلّ یك
  

بتوعیة التالمیذ باالستعمال  ،حسب المستوى اقتراح مثل ھذا النشاط یسمح، :3نشاط
   .الوجیھ والمناسب للحاسبة

  

  لحساب
  ماذا تستعمل؟

  النتیجة
  الحساب الذھني  الحاسبة

8+2        

15+1        

1-9        

7+7+7+7+7+7        

30 -50        

98+2        

200+200+200        

200+30+5        

126+253        

27×38        
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153+20        

 
 .الحاسبة أداة تثیر الرغبة في فھم تشغیلھا وتوظیفھا - )3

  

ولكن بعد السنة " الحاسبة"الرغبة لدى التلمیذ في فھم  رفي السنتین األولى والثانیة ال تظھ
  . ائفھاالثانیة یبرز فضولھ لمعرفة وفھم مصادر ھذه اآللة ووظ

  1الفقرة(تشغیلھا(  
  العملیات"لمسات" 
 لمسات الذاكرة 
  األقواس"أولویة العملیات ولمسات". 

  
ال نجد نفس النتیجة إذا ضغطنا على اللمسات بنفس   6+5×2أو  5×2+6لحساب   :مثال

  ).5أنظر النشاط (ترتیب الكتابات 
  

  :4نشاط
    

 قمالحظات وتعالی  أرى على الشاشة  أضغط على اللمسة

    10  0ثم  1

M+  10  M+  في الذاكرة 10إلدخال العدد.  

CE/C  0    

RM  10  RM یرجع ما في الذاكرة.  

7  7    

M+  7  M+  في الذاكرة 10إلدخال العدد.  

CE/C  0  CE/C  

RM  17  
M+  وھذا یبقى في الذاكرة  10إلى  7یضیف

الذي یرجع ما في  RMحتى الضغط على 
  .الذاكرة

5  5     

M+ 5  M+  ویحفظھ في الذاكرة 17إلى  5یضیف.  

CE/C 0    

RM 22  
RM  5یرجع ما ھو في الذاكرة یعني إضافة 
  .17إلى 
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  :مالحظة
  تسمح مثل ھذه التجربة بمالحظة أن اللمسة]M+ [ تضیف العدد الذي یظھر على الشاشة

تطرح العدد الذي ] M-[إلى العدد الموجود في الذاكرة كما یمكن اكتشاف أن اللمسة 
  .ظھر على الشاشة من العدد الموجود في الذاكرةی
  اللمسة]MC [ أو اللمسة]CM [تمحي ما في الذاكرة. 

  

 .بعد نھایة كل نشاط یجب محو ما في الذاكرة :تنبیه
  

  :5نشاط
 5ثم  ×ثم  7ثم + ثم  4: إذا أجریت العملیات وفق التسلسل التالي) 4+ 7×5(لحساب 
الذي ھو  11یظھر على الشاشة + اللمسة  الضغط علىو ھذا خطأ ألنھ بعد  55تتحصل على 

  .ھنا تظھر ضرورة استعمال لمسات الذاكرة. 7و 4مجموع 
  

  .یین أن للضرب األولویة على الجمعیكون ھذا النشاط فرصة لتب
  

 تعلیق أو مالحظة  أرى على الشاشة  أضغط على اللمسة

4  4    

M+  4  M+  قي الذاكرة 4إلدخال العدد  

CE/C 0   

7  7    

×  7    

5  5    

=  35    

M+  35    

CE/C  0    

RM  39  M+  35و 4تجمع  
  

  .39فنجد  4ثم نضیف  35نجد  5×7یمكن أن نحسب  :مالحظة
 

 :الحاسبة سند الستكشاف ظواھر عددية - )4
  

زیادة على الحساب، تسمح اآللة باستعراض سریع لألعداد ومنھ مالحظة إنتظامات على 
  .ظواھر عددیةاألعداد و

 

 ات أعدادمتتالی: 
 [=].، 1، : [+]مالحظة المتتالیة العددیة بالضغط على اللمسات -
بالضغط عدة مرات على اللمسة ) 100، 100أو  10، 10أو 5، 5أو ( 2، 2العد  -

 :كما ھو مبین فیما یلي[=] 
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o [+] ،2 ، [=] ، [=] ،...  
o  5، [+]أو على ، [=] ، [=] ،...  
o  10، [+]أو على ، [=] ، [=] ،...  
o  100، [+]أو على ، [=] ، [=] ،... 

 
 و مضاعف لعدد آخرمضاعفات عدد أو للتحقق من أن عددا ھ دإلیجا: مضاعفات عدد :

 ؟ 4مضاعف للعدد  1508مثال ھل 
o  وبالضغط ) مثال 1400(وھذا انطالقا من عدد ما  4، 4إما نجد متتالیة األعداد

  .1508و جوار أ 1508حتى ...  ،[=] ،[=]، [=]، 4، [+]على اللمسات 
o  300ثم 4] ×[، 400: بحسابات متتالیة مثل 1508وإما محاولة الوصول إلى ،

]×[ 4 ... 
 

 ورقة كراس إلى نصفین عدة مرات، ما ھو عدد القطع  صعندما نكرر ق: األعداد الكبیرة
قطعة؟  10000للحصول على أكثر من المحصل علیھا؟ أو كم مرة یجب قص ھذه الورقة 

بالتحقق من فرضیات  ... ]×[، ]2[، ]×[، ]2[، ]×[، 2اللمسات یسمح الضغط على 
  .التالمیذ

     

تبین ھذه األمثلة بأن الحاسبة لیست وسیلة للحساب فحسب بل ھي كذلك وسیلة الستكشافات 
 ... على األعداد وال تعیق تفكیر التالمیذ بل بالعكس تنشط التفكیر

            

 .الحاسبة مصدر مشكالت وتمارين - )5
  

  .ت فقط بل تسمح كذلك بطرحھا أیضاال تسمح الحاسبة بحل مشكال
  

  في السنوات الثالث األولى  1.5

            
  :ألنشطة نقترح فیما یلي أمثلة

 .كتابة عدد ثم كتابة عدد آخر دون محو ھذا باستعمال اقل عدد ممكن من اللمسات  )1
  

 26 دعدعلى الشاشة ثم دون محو ھذا العدد إظھار ال 25 دإظھار العد ...  
 20 دعلى الشاشة ثم دون محو ھذا العدد إظھار العد 10 دإظھار العد ...  
 35 دعلى الشاشة ثم دون محو ھذا العدد إظھار العد 25 دإظھار العد ...  
 50 دعلى الشاشة ثم دون محو ھذا العدد إظھار العد 10 دإظھار العد ...  
 40 دإظھار العدعلى الشاشة ثم دون محو ھذا العدد  36 دإظھار العد ...  
 20 دعلى الشاشة ثم دون محو ھذا العدد إظھار العد 25 دإظھار العد ...  
 47 دعلى الشاشة ثم دون محو ھذا العدد إظھار العد 50 دإظھار العد ...  
 50 دعلى الشاشة ثم دون محو ھذا العدد إظھار العد 80 دإظھار العد ...  
 99 دذا العدد إظھار العدعلى الشاشة ثم دون محو ھ 100 دإظھار العد ... 
 276 دعلى الشاشة ثم دون محو ھذا العدد إظھار العد 246 دإظھار العد ...  
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 .إظھار عدد دون الضغط على األرقام المكونة لھ  )2
 .4و 2دون استعمال اللمستین  24إظھار العدد : مثال    
 .جدول الجمع  )3
4(  ... 

  
 

 بعد السنة الثالثة  2.5

  
  ):ادة على األنشطة السابقة وبأعداد اكبرزی(أمثلة ألنشطة 

 :  احسب باستعمال الحاسبة) 1
 46000000×73 الجداء 

فیظھر العدد  46× 73ال یمكن للحاسبة إظھار النتیجة على الشاشة، ولذا نحسب الجداء 
  3358000000ثم نكتب  3358

  مالحظة ولذا یجب أوال  275949×23الجداء  ال یمكن كتابة كل أرقامكذلك
 21827فنجد  949×23ثم نحسب بالحاسبة الجداء  275000 + 949یكتب  275949العدد  أن

  ).دون اآللة(بالید  6328000و 21827ثم نجمع  6325الذي یساوي  275×23والجداء 
 

فقط، نظھر ] 2[و ] ×[و[+] علي الشاشة وباستعمال اللمسات  18نظھر العدد ) 2
 مثال، كیف نصل إلى ذلك؟ 330 دالعد
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 األعداد والحساب

 
  األعداد ونظام العد - )1

  
  بالنسبة لتعیین األعداد، نالحظ بعض الصعوبات وھي مصدر ألخطاء كثیرة

  

مصدر أخطاء عند الكثیر من ) والعكس(من تسمیة األعداد إلى كتابتھا  لاالنتقا :أوال
 .التالمیذ یجب التكفل بھا

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

  

  :موقع رقم في كتابة عدد وقراءة عدد ھي كذلك مصدر ألخطاء مثل :ثانیا
  

خمسون ألنھا مكتوبة بنفس اثنین و 25خمسة وعشرون أو العدد  52قراءة العدد 
  .األرقام

  : للتكفل بھذه األخطاء تنظم أنشطة ھدفھا
 قراءتھاو دیة األعدامعرفة المصطلحات المعبرة عن األعداد أي تسم  
  فھم منطق كتابة األعداد  
 فھم كتابة األعداد أي معنى الرقم حسب موقعھ في كتابة العدد. 

  

  :  النشاطات الخاصة بتفكیك األعداد مھمة جدا ونذكر بما جاء في البرنامج
 النموذجي وربط المفكوك  ةعند تفكیك عدد، یؤكد على ربط العدد بمفكوك

  .باألرقام أو الحروفالنموذجي لھ بكتابتھ 
 عشرة، لعّد مع تفضیل إجراء التجمیع جعل التالمیذ یكتشفون مختلف إجراءات ا

تقترح أنشطة حول العّد في القسم یستعمل التالمیذ فیھا أشیاء . عشرة لتداولھ
...)  نجوم، دوائر(ثم رسومات ...)  حصیات، خشیبات، أعواد كبریت(حقیقیة 

 .دادتساعدھم على فھم قواعد التع
  مضاعفاتھ وتستغل لفھم ِیؤكد على العالقة بین الدینار وفي ما یخص العملة

تقترح أنشطة حول حساب مبالغ مالیة ومقارنتھا، البحث عن . التعداد العشري
 ... متمم مبلغ، الصرف

 

  .استعمال الجدول مفید جدا*  
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  الجمع والطرح -) 2
  

جمع والطرح، إلعطاء معنى لكل منھما مواصلة حل مشكالت جمعیة أي المتعلقة بال
من األفضل استعمال الجداول . ومواصلة التقدم فیھما یعني االنتقال إلى مستوى أعلى المتالكھما

 .كما ھو مبین في الجدولین التالیین+)  100(أو +)  25(في أنشطة من قبیل 
  

  
  
  

 +25                  50  

                    
  

+ 100  62  56  47  43  35  25  13  

                
  

  :بالنسبة للطرح حل مشكالت متنوعة
  .حذف أو إنقاص -
 ).التحرك للخلف(القھقرى  -
 ).2568 + ... = 4523(اإلتمام  -
 .حساب الفروق -

  ... مبالغ ملیة، مسافات، رتب :وفي سیاقات مختلفة
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  :مثل ولحل ھذه المشكالت تستعمل تقنیات مختلفة حتى تعطى معنى لآللیة النموذجیة،
   .2458- 1865لحساب الفرق : المسابقة إلى الصفر) 1
  

                                            1865 -  2458  
                           1000 -                     1000-            

                                       865 -1458       
                          

                             400-                    400 -      
                                      465 -1058    

      
                                     50-                    50 -    

                                      415 -1008        
                               

                                      8 -                     8 -              
                                      407 -1000  

       
                                     7-                     7-    

                                                         400  - 993   
  

                           400-                    400 -    
                                       0   -  593     

    

  
  1462- 835مثل : القفز على خط عددي) 2

 538تفكیك العدد                
                   538 = 200 + 200 + 100 + 30 + 8                          

 

 
             -200        - 200         -100       - 30          - 8    

             
  1462       1262      1062      962       932       924               

  

  :ومنھ
1462 – 538 = 924  

  
ھذه التقنیات قبل الوصول إلى اآللیة النموذجیة التي ھي على مثل  من الضروري المرور

  .آلیة الخبیر
  
  
 
  
  

593  =1865   -  2458   
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  : الضرب - )3
  

  .لكل منھما مواصلة حل مشكالت ضربیة أي المتعلقة بالضرب والقسمة إلعطاء معنى
  :أمثلة

) × 32( ،)× 25(في أنشطة تتعلق بالتناسبیة أو أنشطة من قبیل  استعمال الجدول 1.3
  :الجدولین الموالیینكما ھو مبین في 

        
  العدد                   25× 

  الثمن                
         

  
 

 ×32  
   

  الطول                

  الثمن                

  
  الضرب وآلیة الضرب -2.3

  

آلیة الضرب غیر مقررة في السنة الثانیة، وعلیھ تستعمل في ھذه السنة تقنیات مختلفة 
ال تقدم ھذه اآللیة . ة النموذجیة التي ھي آلیة الخبیرلحساب جداء وذلك قبل الوصول إلى اآللی

  ).أنظر األمثلة الموالیة( مباشرة بل یتم بناؤھا من خالل أنشطة مختارة 
  

  :نذكر في ھذا المجال بعض الصعوبات التي قد تعترض ھذا التعلم والناتجة عن
  ).أو جداول الضرب(عدم تذكر قوائم الضرب  -
  .عدم التحكم في االحتفاظ -
  

 1ثم یضرب  10ویكتب  5في  2أي یضرب  510یمكن أن یكتب التلمیذ  12×5في الجداء : مثال
  .دون مراعاة االحتفاظ 10على یسار  5ویكتب  5في 

 1+1ویحتفظ بالواحد الذي یضیفھ للواحد  0ویكتب  5في  2أي انھ یضرب  100أو یكتب 
  .10ویكتب  5في  2ثم یضرب الناتج 

  .الحساباتعدم احترام تسلسل  -
  .304وجود الصفر في بعض الكتابات مثل  -
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  :أمثلة ألنشطة  3.3
  

تدریجیا التمثیل نستعمل في البدایة المرصوفة و. بنقترح فیما یلي أنشطة لتعلم آلیة الضر
  .على مستقیم

  

ثم ) 10+  6وطولھ  7مستطیل مرصف عرضھ ( 16×  7استعمال المرصوفة لحساب : 1مثال
  .الموالیة تالشيء الذي یعطي معنى للتقنیا عد الخانات

       

         -----10  ----    ---6 ---- 
**********            
**********            
**********            
**********            
**********            
**********            
**********            

  
    42وعدد الخانات في الجزء اآلخر ھو  )10×  7( 70عدد الخانات في الجزء الملون ھو 

)6×7.(  
   16× 7= 70+42أي     
  16×  7= 112   أي      

  

طول المستطیل  نأخذ 39×  8نستعمل مستطیال مثال لحساب  األعداد كبیرة كونعندما ت: 2مثال
  .8وعرضھ ) 30+  9( 39

                           
                         8  

                  
  

30  9  

8  ×30  8  ×9  8  

          
   9× 8=  72و    30×  8=  240 

   240+  72=    312     ألن     39×   8=  312           

  
       

  
 
  

  

30  9  
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  .30+  9بالمجموع  39 نعوض 39×  8وفي الكتابة  39=  30+  9: نبدأ في استعمال األقواس
  )30+  9( ×  8=  30×  8+  9× 8          :     فیكون لدینا

  

   16×  23أو  23×  16حساب  :3مثال
  20+  3بالمجموع  23ونعوض  10+  6 بالمجموع 16نعوض 

  

6  10    

6   ×20  10 ×20  20  

6   ×3  10  ×3  3  
  

  :ویكون الجداء مساویا

18+30+120+200  

  368أي 

  فقط  10 + 6بالمجموع  16 ضنعو أو 
  

6  10  

6  ×23  
138  

10  ×23  
230  

23  

     

  .368 يأ 230+  138وفي ھذه الحالة الجداء یساوي المجموع 
  .وتدریجیا نصل بالتلمیذ إلى أعداد كبیرة

  

  78×  43لحساب  : 4مثال
  43=  40+  3نكتب            

  78× ) 40+  3(فیصبح الجداء        
  

3  40  

78 ×3  
234  

78  ×40  
3120  

78  

            3354   =43  ×78  
  

إنجاز العملیة  يوبمثل ھذه النشاطات نصل إلى اآللیة النموذجیة التي ھي طریقة الخبیر أ
  .ھذه الجداول ننتوصل إلیھا انطالقا معمودیا و
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                                       78  

                                       43 ×  
      234  ------   78× 3:  العملیة األولى
                   3120 ------  78× 40: العملیة الثانیة 

                                        3354 =  
  

  

  183×  26ثم  183×  6  حساب :5مثال

  واستعمال األقواس  183 تفكیك العددب
  :نكتب

                                                                             183 X 6 = (100 + 80 + 3) X 6  

                                                                                 183 X 6 = 100 X  6   + 80 X 6 + 3 X 6 

                                                                                              183 X 6 = 600 + 240 + 18 

                                                                                               183 X 6 = 858 
  

   183×  26   لحساب الجداء لجدواستعمال الأو ب

3  80  100  

3   ×26  
78  

80  ×26  
2080  

100 ×26  
2600  

26  

   183×  26=  2600+  2080+  78 :ثم حساب المجموع 
4758   =26  +183         

  

   واستعمال األقواس 26 تفكیك العددأو ب
                    )6  +20 ( ×183 =26  ×183  

                     6  ×183  +20  ×186  =26  ×183  
                               1098  +3660  =26  ×183   

                                    4758   =26  ×183         
  

                                                        183  
                                                        26 ×  

      1098  --  ------ 183×  6: العملیة األولى
   3660 -------- 183×  20: العملیة الثانیة 

                                                        4758   
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  :القسمة - )4
  

) آلیة الخبیر(المطلوب بالنسبة للسنة الثالثة ھو مقاربة القسمة ولیس اآللیة النموذجیة 
  :طة أي من النوعللقسمة، كما قاربنا عملیة الضرب نقارب القسمة بحل مشكالت تناسبیة بسی

  
C   1    أنظر الوثیقة المرافقة للسنة الثانیة  

b   d 
          

C  :عدد الحصص  
d  :القیمة الكلیة  

1:الحصة الواحدة   
 b  :قیمة الحصة الواحدة  

 

  في حالة وضعیة ضربیة d:حیث نبحث عن - 
                                         

C  1  

  b  ؟
   

  

 في حالة وضعیة متعلقة بالقسمة  cأو  bعن  ثأو نبح
  c  1  أو  1  ؟
d  b  d ؟ 

   

 :bنبحث عن قیمة الحصة  حیث متعلقة بالتوزیعوضعیات  . 
ما ھو عدد قطع الحلوى في . حصة متساویة 12قطعة حلوى، نشكل  354باستخدام : 1مثال

  ؟ كل حصة

12  1  

  ؟  354
  

في كل صفحة نفس العدد من صفحة،  14صورة في ألبوم متكون من  448ألصقت  :2مثال
  .الصور

14  1  

  ؟  448
  

  ما ھو عدد الصور الموجودة في الصفحة الواحدة؟         
 .3الوضعیة المقترحة في النشاط  أنظر :3مثال

 نبحث عن عدد الحصص وضعیات متعلقة بالتقسیم :c. 
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س ما ھو عدد األكیا. قطعة 12قطعة حلوى في أكیاس ذات  354أرید وضع  :1مثال
  .المملوءة

  1  ؟

354  12  

  
ما ھو عدد . صورة 14صورة في ألبوم، في كل صفحة منھ  448ألصقت  :2مثال

  .الصفحات المملوءة
  

  1  ؟

448  14  

  
  .2أنظر النشاط :3مثال

عند حل مثل ھذه المشكالت، یستعمل التلمیذ إجراءات شخصیة للوصول إلى الحل حیث 
المھم ھو . n ،nأي التجمیع ) 1یختلف عن  nمع ( n ،nیع یستعمل التوزیع واحدا، واحدا أو التوز

من الضروري المرور بالمستویات الطبیعیة المتالك العملیة والمفصلة في . إعطاء معنى للقسمة
  . الباب المتعلق بالمشكالت

  

  :أنشطة یكون الھدف منھا يونقترح فیما یل
  .حل مشكل متعلق بالقسمة دون استعمال اآللیة النموذجیة -
 .ق لمقاربة المقسوم100ق، 10 :ستعمال مضاعفات القاسم قا -
 .10، 10مقاربة حاصل القسمة بخطوات  -
  

  :عند معاینة إجراءات التالمیذ، في ھذه األنشطة، نالحظ أنھم
  .أي یبحثون عن تجمیع مكرر 6، 6یوزعون البیض   ،2في النشاط -
  .سیم متساویوزعون البطاقات واحدة، واحدة أي یبحثون عن تق ،3في النشاط -

  
لیس من السھل أن یتوقع التلمیذ أن ھذین اإلجراءین المختلفین یعطیان نفس النتیجة وال أن 

  .إن ھذا التكافؤ ھو الذي یؤسس مفھوم القسمة.یفھم أنھما متكافئان
ویعتبر تمدیدا للتجربة الیومیة ) 3نشاط(سھل في حالة القسمة العادلة "  ÷" بروز اإلشارة 

  ).  2النشاط(لة البحث عن تجمیع مكرر لكنھ صعب في حا
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. من الضروري مساعدة التالمیذ على إدراك تكافؤ اإلجراءین المؤسسین لعملیة القسمة
تسمح المشكالت المتعلقة بالتجمیع المكرر بمعرفة ما إذا كان امتالك التكافؤ محققا أم ال، ویحدد 

  . مشكالت القسمة من المستوى الثالث مدى تقدم التالمیذ نحو حل تھذا النوع من المشكال
  

  :1نشاط
الربط بین عدد المربعات في الطول وعدد ة وفومربعات مرص عد :قبليالالنشاط 

  :ثم كتابة العدد على شكل جداء مثل. المربعات في العرض
                               18  =9 × 2  ،18  =3×6  ،100 =20 ×5...  
  

  :الوسائل
مربعا وطولھا أكثر من  12شكلھا مستطیل، یكون عرضھا  فورق المرصوقطعة من ال -

  .مربعا 30
  .الحاسبة عند الحاجة -

  

  .324مربعا وعدد مربعاتھا  12قص قطعة یكون عرضھا  :التعلیمة
  

  ؟

324  12  

                  
  .یترك الوقت الكافي للبحث وإنھاء العمل :مرحلة البحث

  

  .نقترح ھنا بعض اإلجراءات. ل الحلولإبراز ك: العرض والمناقشة
 10ثم تلوین  10× 12= 120...  مربعا 120أعمدة یناسب  10تلوین : 1إجراء

  )120+120(مربعا ملونا  240فیصبح ...  مربعا آخر 120أعمدة أخرى یعني 
  
  

إذن . مربعا ملونا، وھذا العدد أكبر من المطلوب 360مربعا آخر سیصبح لدیك  120إذا لونت 
  . أعمدة في المرحلة الثالثة 10تلوین أقل من  یجب
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وھو أقل من المطلوب،  )240+60=  300(مربعا فسیكون  )5×12= 60( أي :أعمدة 5إذا لونت 
    12× 7=  4 8وھكذا نصل إلى أن 

  
                                      324  =84 +120+120   

... .....      

12×10........ ..   ........12×10 ......... ..   .... .12 ×7 ....  
                 120                           120                        84  

         
  10+  10+  7=   27طول المستطیل 

  21×  27=  324: التحقق         
  

  استعمال الجمع المتكرر :2إجراء
- 60  =5  ×12  ،60  =12+12+12+12+12  
-  300 =5  ×60 ، 300  =60+60+60+60+60.  

   12 مرات 5توجد  60كل  يف  -
  

  300تساوي  60مرات  5

60  60  60  60  60  

  12مرات  5    12مرات  5  12مرات  5  12مرات  5  12مرات  5

  300و یساوي  12×  25یعني  12مرة  25

  
24  =12  +12  
  12×  2=  24أي  12ھي مرتان  24

324  =24  +300  
  12+  27یعني  12مرة  27یعني  12مرة  35ھي  324
324  =27  ×12  
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  :لتحسین إجراءات التالمیذ أكثر فأكثر تقترح تمارین من النوع :استثمار
  Nوعدد مربعاتھا  bوطولھا  aمرصوفة عرضھا ) 1

  .    مفروضین N و aفي حالة  bالبحث عن   -
  . مفروضین N و bفي حالة   aالبحث عن  -
  .مفروضین b و aفي حالة  Nالبحث عن  -

  ...). مثال 100(یساوي عددا معلوما  b  ×aحیث  bو aعدد  دإیجا) 2
  

   :2نشاط
  .مقاربة القسمة بنشاط التوزیع المتساوي :الھدف
بیضات  6حیث یمكن أن نضع  بیضالعلیھا علب مت ورقة رس عند كل تلمیذ -  :الوسائل

  .في كل علبة
  .اآللة الحاسبة -

  
  

  

  

  

  

  
  

   بیضة؟ 239كم علبة یلزم لترتیب : التعلیمة
  

  .یترك الوقت الكافي: مرحلة البحث
  

  .عرض مختلف الحلول ومناقشتھا: العرض والمناقشة
  .ویبحثون عن تجمیع مكرر 6،6معظم التالمیذ یوزعون البیض        

حصون عدد ثم ی 239ویحسبون تدریجیا حتى یقتربون من العدد  6+6+6+6+6+6+6+6... +    
  . الممثل لعدد العلب 6المرات التي تكرر فیھا العدد

  

  ."القسمة"حل مشكالت من ھذا النوع لتحسین إجراءات التالمیذ ومواصلة بناء  :استثمار
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  :3نشاط
  )عن قیمة الحصةالبحث (بنشاط التقسیم المتساويمقاربة القسمة : الھدف
  .أطفال 6ى بطاقة، توزع عل 239علبة فیھا : الوسائل
یطلب من التالمیذ إیجاد عدد البطاقات التي تحصل علیھا كل طفل وھل تبقى : التعلیمة

  .بطاقات دون توزیع
  

  .یترك الوقت الكافي: مرحلة البحث
  .عرض مختلف الحلول ومناقشتھا :العرض والمناقشة

  ".البحث عن تقسیم متساو"اإلجراء الذي یبرز أكثر ھو التوزیع واحدا، واحدا أي 
  

  "القسمة"حل مشكالت من ھذا النوع لتحسین إجراءات التالمیذ ومواصلة بناء  :استثمار
  

قاسم، مقسوم، ( واستعمال المصطلحات الخاصة بھا "القسمة"مواصلة بناء عند  :خالصة
مأخوذة  عیجب أن تكون وضعیات التقسیم أو التوزی) حاصل القسمة، باقي القسمة

ألن اآللیة النموذجیة  اوكتابة العملیة أفقی) اة الیومیةأي من الحی(من وسط التلمیذ 
إنجاز العملیة عمودیا غیر مطلوبین في السنة الثالثة، لذلك نكتفي بالكتابة األفقیة و

  :على أحد األشكال التالیة 256و 100مثل كتابة 
 10) + 5 × 18 = (100  
 12) + 4 × 22 = (100 
 11  +) 7 × 35  = (256  

  

  : ملء الفراغ في الكتابات التالیة ارین مثلتم اقتراح ویمكن
 ... ) +... × 22 = (157   
  ... ) + 4 × 22 = (100 
 5 ) +8 × ... = (157   

  

  .تجدر اإلشارة إلى أن باقي القسمة یجب أن یكون أصغر من حاصل القسمة
  :في حالة یكون فیھا المقسوم مضاعفا للقاسم مثل" ÷" ةاإلشار لواستعما

 100÷  4=  25  أو  60÷  5=  12                  
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  الفضاء والھندسة

  
اإلنشاء، یمكن للمعلم أن السن، اھتمامات خاصة باأللعاب وبأنشطة البناء و ھذه يلألطفال، ف

  .ةییستغلھا في حل مشكالت تتطلب معارف ھندس
  

  :مستويات مقاربة األشكال الھندسیة -)1 
  

    ألبعاد الثالثة الخاصة باألشكال الھندسیةاثالثة مستویات لمقاربة  نبی في الھندسةنمیز 
  :)خطوطسطوح ومجسمات و(

لمس أو مطابقة أو كل ما ھو أعمال یدویة أو مشاھدة أوویشمل : مستوى المحسوس -
  ...      قص أو طي

مات باستعمال أدوات ھندسیة أو وسرما ھو الذي یعنى أساسا ب: مستوى شبھ المحسوس -
  .إلى مقاربة الخواص الھندسیة يیؤد، وھو ما اءات على الورقإنش

 لكل ما ھو تعریف لمفھوم أو تعمیم أو تمثیب الذي یتعلق: المجرد أو الذھنيمستوى  -
تحویل مدعو إلى  ،التلمیذ في ھذا المستوىف .الرسم الحقیقي یختلف عنمجرد أي ما 

  .معارفھ
  

  :نقل شكل - )2
  

  :المتمثلة فيءات المحددة في البرنامج والكفا یعتبر نقل شكل من أھم
  ...  ، رسم شكل بالتناظرزإتمام شكل، إتمام إفری

  :  یتم النقل باستعمال
  المرصوفة -
  الورق الشفاف -
  القالب -

  

  :التكبیر والتصغیر - )3
  

مرصوفتین حیث  ، ھو استعمالشكل) أو تصغیر(تكبیر إن اإلجراء األقرب إلى التالمیذ، ل
  . بنسبة معینة من مربعات الثانیة) أو أصغر(أكبر  ىولاألمربعات 

  :وتطویر مثل ھذه الكفاءات یحضر التلمیذ الستیعاب 
  

  .النشاطات الخاصة بمقیاس الرسم -              
  ... رسم أو نقل خرائط في الجغرافیا -              
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  :برنامج إنشاء - )4
  

  :أنجز برنامج اإلنشاء التالي :1مثال
ھي نقطة تقاطع القطرین،  Jالنقطة . ثم أرسم قطریھ. cm 6ارسم مربعا طول ضلعھ  :لیمةالتع

  .cm 3ونصف قطرھا  Jارسم الدائرة التي مركزھا 
  

  :2مثال
  : من بین األشكال اآلتیة، ما ھو الشكل المناسب لبرنامج اإلنشاء التالي

  .منتصف أحد األضالع Jعین  ،cm4 ارسم مربعا طول ضلعھ  -
  .cm 2ونصف قطرھا  Jمركزھا  م خارج المربع، نصف الدائرة التيسأر -
  

  
      

  
  :النشر والتصمیم - )5

  

  :ینص البرنامج في ھذا المجال على ما یلي
المستطیالت بعد نشر كل  يیكتشف التلمیذ كیفیة إنشاء تصمیم لكل من المكعب ومتواز" 
  ".منھما

  

  :1نشاط
الت للحصول على قطعة واحدة ثم رسم شكل یمثل ھذا نشر علب شكلھا متوازي مستطی      
  .النشر

  

  :2نشاط
  .متوازي مستطیالترسم شكل یمثل غالفا ل :الھدف

ورق،  وبحوزة كل فوج .كل فوجل مختلفة مستطیالت اتیوزع المعلم متوازی :الوسائل
   ... مقص، مسطرة، قلم، غراء، عجین

المجسم الموجود بین  تمامایغلف  الذي الظرفرسم في قطعة واحدة شكل ا" :التعلیمة
  ".یدیك

  . یترك الوقت الكافي للبحث :البحث
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وبعد المناقشة والنقد  مختلف منتوجات التالمیذ على السبورة تثبت :العرض والمناقشة
  .تعدل األخرىیحتفظ بالسلیمة منھا و

  

 فات السلیمةالغال كلبین ج الممیزات المشتركة استخرإلى ا التالمیذب الوصول :الحوصلة
في أغلب األحیان  تكون األوجھ الجانبیة، مثنى ،ستة أوجھ متشابھة مثنى :مثل

  ... استقامة واحدةعلى 
  

  ".النشر"یقدم المعلم مصطلح 
 .كیفیات أخرى ممكنة لنشر نفس المجسم عنجعل التالمیذ یبحثون  - :االستثمار
  3یستثمر ھذا النشاط في النشاط -           

  

  :3نشاط
  .إنجاز تصمیم لمتوازي مستطیالت: الھدف  

  .2والنشاط 1یستثمر في ھذا النشاط النشاط  
  ...  مقص، مسطرة، قلم، غراءورق مقوى، : الوسائل

   ."أنجز علبة على شكل متوازي مستطیالت" :التعلیمة 
  ."مصطلح التصمیم"تقدیم  - :الحوصلة
  .ع المجسمإدراك التالمیذ أن التصمیم ضروري لصن -           
  .الوصول بالتالمیذ إلى وصف مراحل بناء المجسم مرتبة -           
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  القیاس

  
  :لكل تعلم خاص بالقیاس ةالمراحل األربع - )1

  

  :مراحلربع إتباع أ) أطوال أو كتل أو سعات(المقادیر قیاس یتطلب تعلم
  

والنشاطات المتعلقة بالمقارنة ھي أكثر . سھمقاربة المقدار بغض النظر عن قیا :المرحلة األولى
  .إفادة

في " وسیط"تكون مقارنة األطوال بوضع األشیاء جنبا إلى جنب أو باستعمال  :األطوال. 1
حالة ما إذا كانت األشیاء بعیدة عن بعضھا البعض، فالحاجة إلى الوسیط ھي التي تعطي 

  . معنى لوحدة القیاس
ویكون  .الوحدات مل في البدایة، المیزان ذا الكفتین دون ذكرلمقارنة كتلتین نستع :الكتل. 2

في قاعتین (ولمقارنة كتلتي شیئین متباعدین . لشیئین نفس الكتلة إذا توازنت كفتا المیزان
ھذا الوسیط ھو الذي یعطي معنى و) یمكن نقلھ من قاعة إلى قاعة( نستعمل وسیطا) مثال

  . لوحدة القیاس
نمأل أحد . نرتكز على تحویل السائل من إناء إلى أخر) الحجم(ین لمقارنة سعت :السعات. 3

اإلناء الذي یمكن أن یحتوي على أكبر كمیة من السائل ھو .اإلناءین ونفرغھ في األخر
بواسطة وسیط طبیعي  األشكالنجعل التلمیذ یقارن سعة أوان مختلفة و. الذي سعتھ أكبر
  .)كوب مثال(غیر اصطالحي 

  .أكواب ةلة تمأل خمسة أكواب بینما ال تمأل ھذه القارورة إال ثالثھذه الق :مثال   
   

  . سعة القلة أكبر من سعة القارورة ،نإذ
  

  ).الطبیعیة(الوحدات غیر االصطالحیة استعمال  :المرحلة الثانیة
  

  .اكتشاف الوحدات االصطالحیة للقیاس :المرحلة الثالثة
بالحروف العربیة كاملة في النّص، أما في العبارات فیما یتعلق بالترمیز، تكتب الوحدة        

  .الریاضیة فیستعمل الترمیز العالمي
  .ینبغي عدم المبالغة في استعمال الترمیز في ھذا المستوى 

  

  .وھذا بالنسبة لكل المقادیر القواعد الخاصة بالقیاس واألدوات الضروریة لھ :المرحلة الرابعة
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  :السعة والحجم - )2
  
بتنظیم أنشطة لمقارنة سعتي ) الحجم(ل إدراج وحدة قیاس السعة یقارب مفھوم السعة قب" 

  ".التجربة مع التالمیذ في القسم إناءین بتحویل السائل من إناء إلى آخر وتجرى
  

من الضروري التمییز بین الحجم والسعة، فالمقصود بالسعة الكمیة التي یمكن أن یحتویھا 
  . جم ھو المكان الذي یشغلھ شيء في الفضاءإناء، بینما المقصود بالح

                    

ونتكلم عن سعة " محتوى"نتكلم عن حجم الحلیب أو حجم الماء أو حجم الرمل أي حجم 
  ".      الحاوي"أو سعة القلة أي سعة  ةالكوب أو سعة القارور

  

  الوسائل التعلیمیة

  
 قائمة الوسائل المقترحة للسنة الثالثة

، لكن ینبغي أن تكون بالعدد الكافي، لیستعملھا كل وسائل ال تخص المعلم وحدهھذه ال  
 .التالمیذ فردیا أو ضمن أفواج

  

  :وسائل عامة
 اللوح المغناطیسي وقطع مغناطیسیة. 
 االلة الحاسبة البسیطة .  

 

  :وسائل لألنشطة العددية
  األلوان  
 الخشیبات والقریصات  
  أحجام مختلفةزھر النرد من. 
 بالرموز كتابةو، كتابة بالحروف األعداد بطاقات. 
 عداد المغناطیسیةاأل. 
 ورق مقوى.  
  مصنوعة من اللدائن أو الورق المقوى(قطع نقدیة مدرسیة(. 
 كبات من أشكال مختلفة مر)     (puzzle 
 المتاھات، ألعاب المسار: ألعاب متنوعة ... 
  البطاقات الالصقة)gommettes (. 
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  :لھندسیةوسائل لألنشطة ا

 وب�ألوان ومقاس�ات ...)  ،أھ�رام ،بالط�ات ،اتمكعب ،كرات( مجسمات من أشكال ھندسیة
  .مختلفة

  قوالب لزاویة قائمة، مربع، مثلث، قرص، مستطیل،(قطع مختلفة لألشكال المستویة 
  .من مقاسات وألوان مختلفة ...)

 سم 20و 10بین (أعداد من مختلف األطوال أشرطة و.( 
   

 
  
  
  
  
  
  


	في هذه المرحلة يتم تصديق النتائج وتنظيم المعارف والإجراءات وتصبح المعرفة الجديدة المتفق عليها رسمية وذلك من طرف المعلم باعتباره صاحب القرار الأخير.
	كما يدعو تلاميذه إلى تلخيص أهم ما جاء في الدرس.



