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  تقدیم المادة) 1

الریاضیات، لكل من یرید أن یفھم ظواھر أو یحّل مشكالت أو یتخذ قرارات  منح
فھي ال تھم أصحاب  وبھذا نماذج منسجمة ومجموعة وسائل وأدوات غالبا ما تكون فعالة،

والباحثین فقط، بل تھم أیضا كل مواطن مسؤول یرغب في العیش ..) (. التخصصات
  .والتعامل مع محیطھ بذكاء

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

فالریاضیات وسیلة لتكوین الفكر وأداة الكتساب المعارف، وھي تساھم في نمو 
میذ الذھنیة وتشارك في بناء شخصیتھ ودعم استقاللیتھ وتسھیل مواصلة تكوینھ قدرات التل
  . المستقبلي

تسمح الریاضیات باكتساب أدوات مفھوماتیة وإجرائیة مناسبة تمكن التلمیذ من القیام 
عالم شمولي  يبدوره بثقة وفاعلیة، في محیط اجتماعي تتزاید متطلباتھ أكثر فأكثر وف

  .یتحول باستمرار

ن الریاضیات حاضرة في المحیط االجتماعي واالقتصادي واإلعالمي والثقافي إ
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
ال استعمال اآللة الحاسبة ابتداء من السنة األولى من من قبل التلمیذ، ویبرر استحسان إدخ

  .التعلیم االبتدائي

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

ر كبیر، في تطویر الكفاءات الخاصة بحل المشكالت تسھم، بقدكما ...)  الحیاة الیومیة
وینتظر من تعلم الریاضیات تحقیق غرضین اثنین أحدھما ذو طابع  )التبلیغ(والتواصل 

  .تكویني ثقافي واآلخر نفعي
  

 االبتدائينھایة التعلیم في  مستھدفةلكفاءات الا )2
  

عمیم یستمر طوال إن تطویر الكفاءات المتعلقة بالبحث والتفكیر والتبریر والت
  .المرحلة االبتدائیة
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  الكفاءات الریاضیة
  

  في میدان األعداد والحساب) 2-1
  

  ).طبیعیة وعشریة وكسور(تعیین شفوي وكتابي لألعداد  -
  .مقارنة األعداد وترتیبھا -
  ).متمعن فیھ وآلي وأداتي(الحساب على األعداد  -
  .حل مشكالت متعلقة بالتناسبیة -
  .ومات في جدولتنظیم معل -
  .قراءة جداول وبیانات بسیطة وتفسیرھا -

  

  .حل مشكالت بتوظیف المكتسبات العددیة والحسابات
  

  :في میدان الفضاء والھندسة) 2.2
  

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

  .مثیالت لھا
  .مقارنة زوایا ورسمھا ونقلھا -

  

  :في میدان القیاس) 2-3
  

  .)مدة ،م، كتلة، حجةطول، مساح(قیاس مقادیر فیزیائیة وھندسیة  -
  .استعمال أدوات مالئمة لقیاس المقادیر -
  .یار وحدات مالئمة لقیاس المقادیراخت -
  .تحویل وحدات القیاس -

  

 )الملحق(مصفوفة المفاھیم ) 3
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  برنامج السنة الثالثة) 4
  :تقدیم برنامج السنة الثالثة) 4-1

  

یندرج برنامج السنة الثالثة ابتدائي ضمن شبكة المفاھیم لسنوات التعلیم االبتدائي 
. نتین األولیین تبنى المعارف كأدوات فعالة لحل المشكالتكما ھو الشأن في الس. الخمس

 .البحث عند التلمیذ) روح(ویعتبر نشاط حل المشكالت النشاط المفضل لتنمیة سلوك 
  :ویستمر تطویر الكفاءات المتعلقة

  

  .بتنظیم المعلومات حیث یقرأ التلمیذ ویجمع ویفسر ویمثل معلومات بطرق مختلفة -
واكتشاف العالقات بین األعداد وحل  10000عداد حتى مواصلة العمل باأل -

واختیار الوسیلة األنجع ) بإجراءات وتقنیات مختلفة(مشكالت جمعیة وضربیة 
  . للحساب وتوظیفھا بوجاھة

  

كما ینتقل التلمیذ تدریجیا من االعتماد على المحسوس والمعالجة الیدویة، في حل 
عالقات وخواص ھندسیة واستعمال األدوات مشكالت ھندسیة، إلى االعتماد على معرفة 

  .المالئمة
تقوم النشاطات الھندسیة أساسا على المالحظة والتعلیم والمقارنة والنقل وإنجاز 

  ... مثیالت والوصف والتمثیل والصنع والتكبیر والتصغیر
یقارن ویقیس التلمیذ مقادیر فزیائیة ومدد ویختار األداة والوحدة المناسبتین لقیاس 

یعتبر حل المشكالت، المتعلقة بالقیاس، فرصة لربط المعارف العددیة بالمعارف . دیرمقا
  . الھندسیة وتعزیزھا

یمكن تلخیص ممیزات برنامج السنة الثالثة من التعلیم اإلبتدائي في النقاط  ،وعلیھ
  :التالیة

  

  والحساب، الفضاء والھندسة، القیاس األعداد(حل مشكالت في مختلف المیادین.( 
  استعمال الحاسبة كأداة (الحساب بمختلف أشكالھ، اآللي والمتمعن فیھ واألداتي

 ).للتعلم
  اكتساب مفاھیم ھندسیة من خالل خواص والقات تقل درجة المحسوس فیھا

 .تدریجیا
 مقارنة وقیاس مقادیر باختیار وحدات مالئمة. 
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  الكفاءات الریاضیة في السنة الثالثة) 4-2
    

  القیاس  الفضاء والھندسة  حساباألعداد وال

  .استعمال مبادئ التعداد العشري -
  .مقارنة األعداد وترتیبھا -
التعّرف على عالقات بین األعداد  -

  .واستعمالھا
حّل مشكالت جمعیة ومشكالت  -

  .ضربیة
) جمع، طرح، ضرب( تنظیم حساب -

وإنجازه باالعتماد على نتائج محفوظة 
لعملیات واالستعمال الضمني لخواص ا

  . واألعداد
اختیار الوسیلة األنجع للحساب  -

  .وتوظیفھا بصفة سلیمة

تعیین موقع شيء في الفضاء  -
  .أو على تمثیل لھ

وصف تنقل في الفضاء أو على  -
  .تمثیل لھ

مقارنة أشیاء ھندسیة  -
) وأشكال مركبة مجسمات(

وصفھا ونقلھا وإنجاز مثیالت 
  .لھا
م حّل مشكالت بتوظیف المفاھی -

االستقامیة، التعامد، (الھندسیة 
  ...).  التوازي، التناظر

مقارنة أشیاء حسب الطول  -
  .والكتلة

  .قیس مقدار) تقدیر(توقع  -
استعمال أدوات واختیار  -

  .وحدات مالئمة لقیاس مقدار
استعمال الرزنامة والساعة  -

  .لتعیین أحداث أو لقیاس مدد
  

  

  مضامین البرنامج) 5

  ت وتنظیم معلوماتحلّ مشكال) 1.5

  :  یقترح البرنامج نوعین من المشكالت
  

  . مشكالت یھدف حلّھا إلى بناء معرفة جدیدة -

  .مشكالت یھدف حلّھا إلى التدّرب واستثمار المعارف السابقة -
  

وتعتبر ھذه المشكالت مشكالت للبحث تتطلب من التالمیذ عمال فكریا وتجنید 
  .معارف سابقة

  : كالت بتطویر كفاءات منھایسمح حّل ھذه المش
  

  .وضع فرضیات وتجریبھا -
  .إعداد حّل وعرضھ وتبریره -
  .التأكد من صحة حّل وتقبُّل حلول أخرى -

  

لذا، من الضروري أن یولى اھتمام خاص بالخطط التي یستعملھا التالمیذ وبأخطائھم 

  .وطرق عملھم واستغالل كّل ذلك في فترة العرض والمناقشة
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المیذ في حیاتھم الیومیة معلومات كثیرة ممثلة في أشكال مختلفة یصادف الت

لفھمھا  ... تتطلب منھم القراءة والتفسیر والترجمة...)  جداول، بیانات، مخططات(

 .وھو ما یجعل التكفل بتطویر ھذه الكفاءات أمرا ضروریا. واستغاللھا

  وأمثلة ألنشطة  تعالیق  الكفاءات القاعدیة  المحتوى

  شكالتحلّ الم

  

  .فھم نص مشكلة -

  

  

  .تحریر نص مشكلة -

  

  

  

اختیار المعلومات المفیدة لحل  -

  .مشكلة من سندات مختلفة

استنتاج معلومات ضروریة  -

  .لحّل مشكلة

صیاغة خطة ونتائج ثم تبلیغھا  -

كتابیا وعرضھا شفھیا وشرحھا 

  .وتبریرھا

  .یستعمل التلمیذ معارفھ لفھم المشكالت وحلھا

الموجودة بین  تي تطویر فھم العالقامن الضرور

ماذا : المطلوب(العناصر المكونة لنص مشكلة 

  ).ماذا أعطي لي؟: یطلب مني؟ والمعطیات

  : یطلب من التالمیذ إنتاج نص مشكلة):  1(مثال 

  أعداد، (تحریر نص مشكلة انطالقا من معطیات
  ...). عملیات، مساویات

 مات إعادة تشكیل نص مشكلة انطالقا من معلو
  .غیر مرتبة

تقترح نصوص تتضمن معلومات زائدة ): 2(مثال 

وغیر ضروریة وعلى التلمیذ اختیار المعلومات 

  . الالزمة لحل المشكلة

وقد تكون ھذه المعلومات غیر واردة صراحة في 

  .الوضعیة المقترحة

تتیح مرحلة المناقشة فرصة ھامة  للتالمیذ للتعبیر  -

  . قدھاعن حلولھم وخططھم وشرحھا ون

  
  األعداد والحساب )2.5

  األعداد )1.2.5

ما اكتسبھ في السنتین األولى والثانیة، ویواصل العمل باألعداد حتى  ذیستثمر التلمی
األعداد الفردیة (بین األعداد األكثر تداوال  ، ویكتشف ویتعرف على عالقات10000

كید على اإلسھام ، مع التأ)... واألعداد الزوجیة، ضعف عدد، نصف عدد، ربع عدد
 .المتبادل بین التعداد والحساب

 .ال یتعارض مع إمكانیة مصادفة أعداد أكبر 10000إّن توسیع مجال األعداد إلى 
البرنامج ال ینّص علیھا صراحة لكنھ یوصي باستعمالھا في میدان  فإنّ " للعملة"وبالنسبة 

  ...). االستبداالت(األعداد والحساب 
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باألعداد ال توظف لذاتھا بل توظف كأدوات فعالة لحّل  إّن المعارف المتعلقة
  .مشكالت

 وأمثلة ألنشطة تعالیق الكفاءات القاعدیة المحتوى

العّد، التعداد، التجمیع، 

  .االستبدال

استعمال األعداد بمختلف  -
  .  وظائفھا

  

قراءة األعداد وكتابتھا  -
) بالحروف وباألرقام(

  .وتفكیكھا

  

وذجي  إیجاد المفكوك النم -
  .لعدد

  

استعمال التجمیع عشرة  -
  .عشرة لعّد مجموعات كبیرة

  

 

معرفة قیمة رقم حسب  -

  .موقعھ في كتابة عدد

  

توضع حصیلة لالستعماالت المختلفة لألعداد  -
األعداد للعّد والترقیم :  وتوضح مختلف وظائفھا

وللتعبیر عن أسعار أو أطوال أو درجات 
  ... أعمارالحرارة أو تواریخ أو مدد أو 

. 1000تستثمر المكتسبات على األعداد حتى  -
عند تفكیك عدد، ُیؤكد على ربط العدد بمفكوكھ 
النموذجي وربط المفكوك النموذجي لھ بكتابتھ 

 .باألرقام أو الحروف

  :مثال

5743= 

5000+700+40+3      

 

5743=5x1000+7x100+4x10+3  

  

المقصود ھو جعل التالمیذ یكتشفون مختلف  -
إجراءات العّد مع تفضیل إجراء التجمیع عشرة 

  .عشرة لتداولھ

تقترح أنشطة حول العّد في القسم یستعمل 
حصیات، خشیبات، (التالمیذ فیھا أشیاء حقیقیة 

 نجوم، دوائر(ثم رسومات ...)  أعواد كبریت
  .تساعدھم على فھم قواعد التعداد...) 

ُتعّزز المكتسبات على العملة وِیؤكد على  -
والسنتیم واستغالل ذلك لفھم  عالقة بین الدینارال

  . التعداد العشري

في ھذا اإلطار، تقترح أنشطة حول حساب مبالغ 
 مالیة ومقارنتھا، البحث عن متممات، الصرف

...  

 



لریاضیاتمنھاج مادة ا  
8 

 

  متتالیة أعداد والترتیب

  .مقارنة عددین -

تكوین أو إتمام متتالیة أعداد  -

وترتیب أعداد تصاعدیا أو 

  .اتنازلی

  

   

  :تقترح أنشطة حول

  مالحظة انتظامات في متتالیة أعداد ثم
  .325، ...، 365، 375، 385مثل : إكمالھا

  حصر عدد معلوم بین عددین أوتعیین عدد
  .محصور بین عددین معلومین

 رأو التأخ التنقل على مستقیم عددي بالتقدم :
 4والتأخر بـ  15مثل الوقوف على الخانة 

ات ویطلب تعیین خانة خان 7خانات ثم التقدم بـ 
 .الوقوف النھائیة

 العّد وفق مجاالت والعد تنازلیا ابتداء من عدد  

  العالقات بین األعداد

التعّرف على العدد الفردي  -

  .والعدد الزوجي

  

التعّرف على نصف وضعف  -

  .وربع عدد

التعّرف على بعض  -

  . مضاعفات عدد

نجعل التلمیذ یمیز بین العدد الزوجي والعدد 

فردي عن طریق مالحظة رقم اآلحاد في كتابة ال

باستعمال  األعداد أو اكتشاف انتظامات علیھا  أو

  .التفكیكات الجمعیة أو الضربیة لھا

یسمح تداول ھذه المفردات للتلمیذ بالتعامل مع 

  .الكسور قبل دراستھا والترمیز لھا

 : "...للتعبیر على مضاعف عدد، نستعمل العبارة

  ..." مرة

  

  العملیات والحساب )2.2.5

في وضعیات متنوعة وباستعمال " ضربیة"و" جمعیة"یواصل التلمیذ حّل مشكالت 
  .إجراءات مختلفة، األمر الذي یعطي معنى للعملیات

. في ھذه السنة سنكتفي بمقاربتھا إلعطاء داللة لھا ةإّن آلیة القسمة غیر مستھدف
، یستعمل ...) م، التجزئة، التحصیصالتوزیع، التقسی( ولحّل مشكالت متعلقة بالقسمة

  .   التالمیذ إجراءات وطرقا مختلفة ینبغي االعتناء بھا وتشجیعھا

كما نواصل العمل على تطویر الكفاءات المتعلقة بالحساب الذھني والحساب المتمعن 
واالستعمال المفید للحساب ) بآلیة الجمع، آلیة الطرح، آلیة الضر(فیھ والحساب اآللي 

 ).الحاسبة(ي األدات
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لحّل  تال تكون للمعارف المتعلقة باألعداد أو العملیات فائدة إال إذا ُوظفت واستثمر
إّن المھارة في الحساب الیوم تكُمن . مشكالت معقدة أي التي یتطلب حلھا أكثر من عملیة

 في القدرة على اختیار الوسیلة األنجع للحساب من بین الوسائل المختلفة والمتوفرة ثم
  .توظیفھا بصفة سلیمة

  تعالیق وأمثلة ألنشطة  الكفاءات القاعدیة  المحتوى

  مشكالت جمعیة

متعلقة (حل مشكالت جمعیة  -
 لباستعما) بالجمع والطرح
  . إجراءات مختلفة

  

تشجع اإلجراءات الشخصیة  للتالمیذ  ویحرص على  -
  .تجنب  النمطیة

  :المقصود ھو حّل مشكالت متعلقة -

 لتجمیع وضم مجموعتین والنقصان والفروقوا بالزیادة. 
...  

تلمیذا  36ما ھو عدد الذكور في قسم ُمكّون من : مثال
  .بنتا 23منھم 

  ). تقدم، تأخر(بالتنقل . 

تقدمت . من شریط عددي 23كنت على الخانة : مثال
  على أي خانة أصبحت ؟. بسبع خانات

أي مشكالت تكون سیاقاتھا من الواقع ومن محیط  
  :ذ ویؤول حلّھا إلى حّل مشكالت من الشكلالتلمی

a+b= ?    ,    a+ ?=b    ,    
 ?+ab 
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 الحساب اآللي 

  )والطرح آلیتا الجمع(

حفظ بعض النتائج  -

واستعمالھا لحساب مجموع، 

  ... فرق، متمم عدد

  

  

  

  

  جمع عشرات  -

أو مئات ) 90....  20، 10(

أو )  900 ... 200، 100(

  . طرحھا ذھنیا

استعمال اآللیة النموذجیة   -

لحساب مجموع أو فرق 

  .عددین

بعض التفكیكات الجمعیة لعدد  ھنا ھو المقصود بالنتائج -

وھي ...  100أو إلى  50أو إلى  10أو متمم عدد إلى 

  .ضروریة لتطویر استراتیجیات الحساب المتمعن فیھ

  : مثال

            652     =452   +

200   

           265     =40    +225  

           294    = ?   +264  

  

نجعل التلمیذ یفھم ویستعمل ضمنیا بعض خواص  -

 7: العملیات التي تدخل في كل عملیة، بواسطة نشاطات

  ...  235یساوي  0+  235أو  7+13تساوي  13+ 

  مشكالت ضربیة

حّل مشكالت ضربیة  -
) متعلقة بالضرب والقسمة(

  .مختلفة إجراءات لباستعما

  

  المقصود ھو حّل مشكالت -

متعلقة بالتوزیع والتقسیم وتعیین حصص أو تعیین عدد 
  .أشیاء موضوعة على شكل مستطیل

  :أي مشكالت من الشكل

a x b = ?   , a x ? = b   , ? x a = b 

  

تشجع اإلجراءات الشخصیة  للتالمیذ ویحرص على  -
  .تجنب  النمطیة

قاربة عملیة القسمة دون كما تسمح ھذه المشكالت بم
التطرق إلى اآللیة النموذجیة لھا، ألنھا غیر مستھدفة في 

  .ھذه السنة

آلیة (الحساب اآللي 
  )النموذجیة بالضر

حفظ بعض النتائج  -
  .واستعمالھا لحساب جداء

  

   

الربط بین الجمع المتكرر  -

المقصود ھنا بالنتائج ھو بعض التفكیكات الضربیة أو  -
  ... أو جداول الضرب 10الضرب في 

1553أّن    إّن معرفة: مثال   ھو كذلك معرفة إتمام
:                                                             الكتابات

15??  3?15أو  53?أو 
    

  ."15في العدد  5كم مرة یوجد العدد "كما یعني أیضا 
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  .والضرب

ضرب عدد مكّون من  -
  :رقمین في عدد

  .مكّون من رقم واحد. 

  . 10مضاعف للعدد . 

  .مكّون من رقمین.  

یجب تجنب تقدیم اآللیة النموذجیة جاھزة من البدایة  -
وباستعمال تقنیات  ویتّم التوصل إلیھا بصفة تدریجیة

  .مختلفة

تعمل ضمنیا بعض خواص نجعل التلمیذ یفھم ویس -
التبدیل والتوزیع على الجمع والضرب (عملیة الضرب 

  .التي تدخل في اآللیة النموذجیة) 0 في

 الحساب المتمعن فیھ

  )الذھني أو الكتابي(

  .إنشاء جداول الضرب -

تنظیم وإنجاز حساب  -
باالعتماد على نتائج محفوظة 

وباالستعمال الضمني لخواص 
  .األعداد والعملیات

اختیار أنجع طریقة وتطبیقھا  -
لتنظیم وإنجاز حساب 

  . وشرحھا

 10فھم قواعد الضرب في  –
  .واستعمالھا ... 100 في

" الذكي"المقصود بالحساب المتمعن فیھ  الحساب  -
الذي ال یلجأ فیھ آلیا إلى تقنیات العملیات أو استعمال 

  . الحاسبة

731073973 :مثال    

  

یذ یفھم أن استعمال طریقة ما للحساب نجعل التلم -
  ...  مرتبط بالوضعیة وباألعداد الموجودة فیھا

  ).انظر الوثیقة المرافقة(

الحساب أألداتي 

  ...) الحاسبة، معداد(

استعمال الحاسبة إلجراء  -

  ).جمع، طرح، ضرب(حساب 

استعمال الحاسبة للتحقق من  -

  .صحة نتیجة

استعمال الحاسبة الكتشاف  -

ظامات وخواص على انت

  .األعداد والعملیات

تستعمل الحاسبة خالل حّل مشكلة للحصول على نتائج   

الحساب بسھولة وسرعة حیث یكون تركیز التلمیذ 

  .منصبا أكثر حول خطة الحلّ 

  ...  لعدد 0أو إضافة  10مثل ضرب عدد في 

وحتى یتمكن التلمیذ من استعمال الحاسبة بصفة سلیمة 

  : تنظم نشاطات مثل) زر(كل لمسة  ةمع معرفة وظیف

  ؟  6و 2دون الضغط على اللمستین  26العدد  راظھا  -

انظر ( إظھار عدد معین ثم إظھار عدد أخر دون محو -

  ). الوثیقة المرافقة
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  :مالحظة

 الفضاء والھندسة )3.5

) التعاریف(الھدف من أنشطة المجال الھندسي لیس اكتساب التلمیذ لمعارف نظریة 
  ).استعماالت األشیاء الھندسیة واستغالل خواصھا(بل ھو اكتسابھ لمعارف وظیفیة 

ھو السماح للتالمیذ بالتعّود على أشیاء الفضاء والمستوي واالنتقال بھم  الُمھم إذن
من الواقع أو (حسوس للتحّقق من خواص األشیاء تدریجیا من ھندسة تعتمد على الم

ھذا یتطلب . ومراقبتھا، إلى ھندسة تتطلب أدوات ومعرفة بعض الخواص) ھندسیة
االستمرار في تطویر كفاءات التالمیذ المتعلقة بالفضاء والھندسة وما لھ عالقة بمحیطھم، 

  .تعمالھكما یتطلب األمر تحسین الوسائل التي بحوزتھم لتمثیل الفضاء واس

، في ھذه الّسن، اھتمامات خاصة باأللعاب أو بأنشطة البناء واإلنشاء، یمكن للألطفا
یكتشف التلمیذ . ةللمعلم أن یستغلھا في حّل مشكالت تتطلب معارف ھندسیة وفیزیائی

وبعض الخواص على أشیاء ...)  االستقامیة، التناظر(بالمالحظة عالقات ھندسیة 
ھذه األشیاء أو الرسومات أو لنقلھا أو إنجاز مثیالت  لوصف أو على رسومات ةفیزیائی

الورق (والسندات ...)  المسطرة، المدور، الكوس، القالب(لھا وذلك باستعمال األدوات 
  . والتقنیات المناسبة...)  وفالشفاف، الورق المرص

  وأمثلة ألنشطة تعالیق  الكفاءات القاعدیة المحتوى

 التعلیم

نشاطات في سیاقات مختلفة  إّن اقتراح -   .رصوفةنقل أشكال على م -
مثل  ،...) تربیة بدنیة(وبالتنسیق مع مواد أخرى 

ضروریة  ،ةتعیین العقد والخانات على مرصوف
  .لتحقیق مثل ھذه الكفاءات

عالقات 
ھندسیة 
 وخواص

  . التحقق من استقامیة أشیاء -

وضع نقط أو أشیاء على استقامة  -
  .واحدة

  . ف قطعة مستقیمتعیین منتص -

  

التحقّق من أّن لقطعتي مستقیم نفس  -
  .الطول

 

 

 

یكون التحقق من استقامیة أشیاء باستعمال  -
  ...). المسطرة، خیط، حبل(  ةوسیلة مالئم

  

یتم تعیین المنتصف باستعمال الطّي ثم  -
  .المسطرة

 

  .نفس المستقیمال یشترط أن تكون القطع من  -

وللتحقّق من أّن لقطعتي مستقیم نفس الطول، 
الورق (المدور أو وسیلة أخرى  لیمكن استعما

یعتبر المدور  ، لكن)الشفاف، القیاس، المدور
لمقارنة أو نقل )  أكثر دّقة ألنھا( األداة المفضلة

  .أطوال
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التعّرف على الزاویة القائمة في  -
 .شكل باستعمال قالب أو الكوس

 

 .رسم زاویة قائمة -

التعّرف بالنظر على مستقیمات  -
في  ةمتوازیة أو مستقیمات متعامد

  .أوضاع مختلفة

 قاستعمال المسطرة والكوس للتحقّ  -
  .ازي أو تعامد مستقیمینمن تو

  .تعیین محاور التناظر لشكل -

التحقّق من وجود تناظر بالطي أو  -
  .بالورق الشفاف

یتم التعّرف على الزاویة القائمة في أشكال من  -
ویمكن تجسیدھا ...) ن حجرة، رك(محیط التلمیذ 

  .بالطّي أو بقالب

الغرض لیس رسم الزاویة القائمة معزولة، بل   -
  .رسمھا عند  نقل أشكال تتضمن زوایا قائمة

مستقیمات (ال یقتصر على الحاالت الخاصة  -
  ).أفقیة أو شاقولیة

المقصود بالمستقیمین المتعامدین، المستقیمان  -
  .ویة قائمةالمتقاطعان والُمشكالن زا

  

  .یتعین محور تناظر شكل كأثر الطّي أو برسمھ -

 إتمام أفاریز(تقترح أنشطة في سیاقات مختلفة  -
تستعمل فیھا وسائل وتقنیات متنوعة مثل ...) 

الطّي، القص، الورق الشفاف، الرسم على ورق 
  ... مرصوف، الرسم بالید الحرة

  :المجسمات

  المكعب

ومتوازي 
 المستطیالت

أشیاء من الواقع  بمجسمات  ربط  -
  .أو تمثیالت لھا

تسمیة المكعب ومتوازي  -
المستطیالت ووصفھما باستعمال 

الرأس، الوجھ، (التعبیر المناسب 
  ).الحرف، الركن أوالزاویة

التعّرف على مجسم أو تمثیل لھ  -
  .وصفھ اعتمادا على

نعتمد في مثل ھذه النشاطات على أشیاء من  -
من الخشب، (ونماذج للمجسمات ...)  علب(الواقع 

  ....) من البالستیك

یتم التعرف على المجسمات من بین مجسمات  -
صورة، (أخرى أو من بین تمثیالت مستویة لھا 

  ).، تصمیممرس
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  الدائرة

: والمضلعات
المربع، 

المستطیل، 
المعین، 
 المثلث

 لالتعّرف على الدائرة واستعما -
 ، قطرمركز(المفردات الخاصة بھا 

.(...  

  .رسم الدائرة -

  

  

  .التعّرف على شكل مستو ووصفھ -

  تسمیتھ األشكال المألوفة -

المربع، المستطیل، المعین،   ( 
  ).المثلث

تمییز مضلعات انطالقا من بعض  -
خواصھا واستعمال ھذه الخواص لنقلھا 

  أو وصفھا باستعمال تعبیر سلیم 

  .ومفردات مالئمة 

خیط مثبت في : لرسم دائرةتستعمل تقنیات متنوعة 
  ... نقطة، مدور، قالب

تعّزز المكتسبات حول المفردات والتقنیات  -
  .الخاصة بالمدور

في البدایة، یتّم التعرف على األشكال المستویة  -
  .بالمشاھدة

  نعني بشكل مستو إما قطعة  -

  .وإما رسم...   من الورق أو من البالستیك 

لتالمیذ من خالل أنشطة الوصف نجعل ا -
مثلث، مربع، مستطیل، : یستعملون مفردات مثل

 معین، رأس، مضلع، ضلع، محیط، مركز، قطر
 ...  

االستقامیة،  قائمیة : یمكن أن تكون ھذه الخواص -
  ...  زاویة

الّرسم 
  واإلنشاءات

ربط برنامج إنشاء بشكل أو تنفیذ  -
  .برنامج إنشاء شكل

استعمال األدوات الھندسیة إلنشاء  -
  .ل أو تصدیق فرضیاتشك

المقصود ببرنامج إنشاء خوارزمیة اإلنشاء وھي 
  . مجموع الخطوات التي تسمح بانجاز ذلك اإلنشاء

 سمرتكون األنشطة متنوعة مثل ترجمة نّص إلى  
انظر الوثیقة (رسم  أو تحریر نّص ُیعبر عن

  ).المرافقة

  

  المقادیر والقیاس )4.5

دد، یأخذ مفھوما المقدار والقیاس معنیھما من في مجال قیاس األطول والكتل والم
 :لھذا ینبغي اقتراح أنشطة تتعلق بـ. خالل مشكالت مرتبطة بوضعیات من الواقع

أو غیر مباشر   ) وضع األشیاء جنبا إلى جنب(مقارنة األطوال بشكل مباشر  -
  ).باستعمال وسیط(

  .مقارنة الكتل باستعمال المیزان ذي الكفتین -

  .لسعات بتحویل السائل من إناء إلى إناء أخرمقارنة ا -

  .قیاس مقدار بواسطة معیار كیفي ثم باستعمال أداة مناسبة -

  .استعمال الوحدات المتداولة للقیاس مع استعمال الترمیز العالمي لوحدات القیاس -
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والوحدة المناسبتین لقیاس مقدار ما، ُمّھم جدا ویعتبر ھدفا من   ةإّن اختیار األدا
ویعتبر حّل المشكالت في ھذا المجال فرصة لربط المعارف العددیة . داف التعلّمأھ

  .بالمعارف الھندسیة وتعزیزھا

  وأمثلة ألنشطة تعالیق  الكفاءات القاعدیة التعلم  المحتوى

  مقارنة مقادیر

الكتلة و مقارنة أشیاء حسب الطول -

بشكل مباشر أو غیر ) الحجم(والسعة 

  . مباشر

وحدة قیاس السعة یقارب مفھوم السعة قبل إدراج  -
بتنظیم أنشطة لمقارنة سعتي أنائین ) الحجم(

التجربة  بتحویل السائل من إناء إلى أخر وتجرى
   . مع التالمیذ في القسم

القیاس   

األدوات (

  )والوحدات

استعمال أدوات واختیار وحدات  -
  .مالئمة لقیاس مقادیر

  

استعمال العالقات بین وحدات  -
  .یاسالق

  .توقع قیس مقدار -

: الوحدات المقصودة ھي الوحدات الرسمیة -
المتر، السنتیمتر، المللیمتر، الكیلومتر، الغرام، 

  . الكیلوغرام، اللتر

فیما یتعلق بالترمیز، تكتب الوحدة بالحروف  -
العربیة كاملة في النّص، أما في العبارات 

 ینبغي عدم. الریاضیة فنستعمل الترمیز العالمي
المبالغة في استعمال الترمیز العالمي في ھذا 

المستوى ویكون ذلك بالتدرج مع مراعاة امتالك 
  . التالمیذ للحروف الالتینیة

  .أمتار  قماش 5اشترت األّم : مثال

 m 5: طول القماش ھو 

  المدد

  .قراءة الساعة -

  .استعمال الروزنامة وتعلیم أحداث -

  .تعیین مدد -

  :الترمیز

   minوالدقیقة    hالساعة  
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  منھجیة توجیھات )6

 إستراتجیة التعلیم والتعلم )1.6
  

               .التعلّم سیرورة تتطلب وقتا* 
  

على مدة غالبا ما تكون طویلة،  ذھابا وإیابا ،كل تعلّم یتطلب المرور بفترات مختلفة
  :وتجدر اإلشارة إلى أن

  

ح للتلمیذ بتوظیف مكتسباتھ، وللمعلم بتحدید المعارف السابقة مقاربة معرفة ما تسم -
 .للتالمیذ

المستھدفة ) أو اإلجراء(بناء ھذه المعرفة یتم في سیاق تكون فیھ المعرفة الجدیدة  -
ویختار المعلم، حسب المعرفة المستھدفة، التدابیر . ضمنیة بالنسبة للتلمیذ

 .ھده المعرفة البیداغوجیة األكثر فعالیة واألنسب لبناء
  .المعلم ةیكون تحت مسؤولی) تأسیسھا(االعتراف بھذه المعرفة  -
  .التدریب والتنظیم ھو الذي یسمح للتلمیذ بالتحكم في ھذه المعرفة الجدیدة -
  .إعادة استثمار ھذه المعرفة في وضعیات أخرى ضروري للتعلّم -

  :حل المشكالت * 
  

یعتبر ھذا النشاط معیارا أساسیا للتحكم وتعلم الریاضیات،  ت أساسمشكالالحل  إن
ت وھو أیضا وسیلة تسمح بامتالك ھذه المعارف وإعطائھا الفي المعارف في كل المجا

جندھا حقیقیة وی تتعلم الریاضیات، یبني التلمیذ أدوات لحل مشكال قي. حمعناھا الصحی
  .أخرى تمشكال عند حلستثمرھا وی

األعداد والحساب، الفضاء (مختلف المجاالت كن، لمعظم المفاھیم المدروسة في یم
ل حأن تبنى بفضل نشاطات مختارة، كأدوات وجیھة وفعالة ل) والقیاس والھندسة

   .، قبل أن تدرس ھذه المفاھیم لذاتھا وتوظف في وضعیات أخرىتمشكال

معارفھ وإجراءاتھ وعدم  في نقصالوضعیات إشكالیة قصد جعل التلمیذ یدرك  تارتخ
  .علیةاأكثر ف دةمعارف وإجراءات جدیتقبل یحس بالحاجة إلى علیتھا واف

التي ال توجد من أجلھا استراتیجیات  تأي المشكال "بحثال" تمشكال حلّ  إنّ 
 دلمدروسة من قبل، یسمح للتلمیذ باللجوء إلى إجراءات شخصیة، یعتبر شرحھا وتبا

 .حولھا فترات أساسیة في النشاط الریاضيالرأي 

إشكالیة حقیقة، تتطلب من التلمیذ البحث  ،لمقترحةاالوضعیات  نبغي أن تكوّ ین
العددي ( تسمح ھذه الوضعیات في كل من المجاالت. وإعداده حل لھاإلى  ءلالھتدا
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 بریرالبحث والشرح والتالتساؤل و كفاءات علىالبالعمل على تنمیة ) والقیاس والھندسي
 .لحل ووجاھتھ ویناقشھوالتعمیم، والتبلیغ و یتحقق من صحة ا واالستدالل

التالمیذ وأخطائھم وطرق عملھم  تجراءاإل من الضروري أن یولى اھتمام خاصف
  .ناقشةمواستغاللھا أثناء ال

  نشاطات التدریب* 
      

نادرا ما یكون التعلّم مّرة واحدة، فالتعلّم ھو كذلك اإلعادة، والتدریب، والرجوع إلى 
     .نقوم بھ، وكیف نقوم بھ الوراء أي التكرار، لكن تكرارا لفھم ما

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

   .المعارف واإلجراءات من قبل التالمیذ

  تسییر القسم )2.6

اصا للقسم، حیث ینظم وفقا المراحل الخمس تفرض ھذه االستراتجیات تسییرا خ

  : التالیة

  تقدیم النشاط والتعلیمات* 
  

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

  .، والمنصوص علیھ في التعلیمةالعمل المراد إنجازه
  

  البحث* 

تحتل ھذه الفترة مكانة ھامة في نشاط التعلم، وینبغي أن یخصص لھا وقت كاف، 
  .لیتمكن كل تلمیذ من تنفیذ إجرائھ الشخصي

والمقصود ھنا لیس وصول التلمیذ إلى الحل المثالي للمشكل، بل تمكین كل تلمیذ من 
 .الوصول بإجرائھ إلى نھایتھ

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

   .لھ بالتنظیم المحكم لمرحلة العرض والمناقشة
  

  العرض والمناقشة * 

  :أثناء ھذه المرحلة ینبغي تحقیق ما یلي
 ف اإلجراءات المستعملة وتدوینھا على السبورةتعیین مختل. 
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  الوصول بالتالمیذ إلى شرح إجراءاتھم، وما سمح لھم بالوصول إلى النتیجة
 .، وھذا سواء توصلوا إلى النتیجة المنتظرة أم ال)تصدیق أفعالھم(

  الوصول بالتالمیذ إلى مقارنة إجراءاتھم من حیث فاعلیتھا أو القصور في بعض
 . الصعوبات المعترضة، واألخطاء المرتكبة منھا وإبراز

  

فللتالمیذ الحق في الخطأ، ولكن یجب : ینبغي تخصیص وقت كاف لتسییر األخطاء
  .الوصول بھم إلى فھم أخطائھم ومعرفة مصادرھا

  الحوصلة* 
  

  .تتمثل في تصدیق و تنظیم التعلّمات الجدیدة وتصریح المعلم بالمعرفة الجدیدة
  .المرحلةارف داخل القسم من بین أھداف ھذه جام في المعویعتبر تحقیق االنس

  

  إعادة االستثمار *
  

ة جدا في بناء المعرفة عند التلمیذ، ولكنھا غیر كافیة، إذ  إن المراحل السابقة مھمَّ
في (استثمار مباشرة بعد التعلم . ینبغي أن تعّزز وتدّعم بتمارین التدریب وإعادة االستثمار

    .كذلك بعد فترةو) األیام الموالیة

  التبلیغ والتواصل) 3.6    
  

 التعبیر الریاضي تدریجیا یكتسبثم  ، اللغة المألوفةاتالریاضیفي ل التلمیذ میستع
فرق،  مجموع، جمع،(تعلیم المفردات الریاضیة المھم  لیس ...). المصطلحات، الرموز(

ین التلمیذ من تمكولكن المھم ھو ...) طولزاویة، مربع، مكعب،  طرح، جداء، ضرب
 .معناه ملما عرفھ وفھ تسمیات وتعابیرإعطاء 

  

  الترمیز) 4.6

یتطلب التوجیھ من الیسار إلى الیمین عندما یتعلق األمر  الترمیز العالميإن اعتماد 
وبتمثیل األعداد على الشریط ) بالخصوص عملیة الطرح(بقراءة وكتابة العملیات أفقیا 

    .  < و >ستعمال الرمزین والمستقیم العددي والجداول وبا

إما أن تكتب كلیة بالحروف العربیة  وإما أن تستعمل  بالنسبة إلى وحدات القیاس -
  :الرموز العالمیة المعروفة والتي نلخصھا في الجدول التالي

 

 الطول الكتل السعة المدة

h, min l, ml g, kg m, cm, mm, Km 
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  .  العربیة ما بالنسبة للدینار فیكتب كلیة بالحروفأ

  .توجھ من الیسار إلى الیمین: بالنسبة لتوجیھ الجداول الریاضیة -

  التقویم) 5.6

كان التقویم في الممارسات السابقة، مقتصرا على االختبارات الفصلیة بقصد منح 
عالمة وترتیب التالمیذ واتخاذ قرارات حول انتقالھم إلى السنة الموالیة، وكانت تعتبر 

فالتقویم في البرنامج الجدید، لیس جزءا منفصال، . نوبا، وتترجم إلى فشلاألخطاء آنذاك ذ
    :بل جزء مندمج في سیاق التعلّم، یجیب عن الضرورات التالیة

 معرفة حالة مكتسبات التلمیذ. 
 التعلّم لمجموعة تالمیذ القسم/ضبط سیرورة التعلیم. 
 تطور بطریقة مالئمةإمداد المعلم بالوسائل لتقییم ممارستھ الشخصیة، وجعلھا ت. 

 . وفیما یلي نفصل مختلف أنواع التقویم، التي تتخلل مختلف فترات التعلم

  التقویم التشخیصي قبل التعلم  *
  

بینت التجارب ضرورة وأھمیة التقویم التشخیصي قبل الشروع في التعلّم وكذا مدى 
في تقدیم معارف جدیدة  وبالمثل، قبل الشروع. قدرة التلمیذ على استغالل مكتسباتھ القبلیة

إلى التلمیذ، فإنھ من المھم أن نكون قادرین على معاینة حالة كل تلمیذ بالنسبة للمجال 
المعرفي المقصود، وذلك من أجل بناء وضعیات تعلّم أكثر مالءمة، وھو ما نسمیھ 

  .التقویم التشخیصي
  

  التقویم أثناء التعلّم *
  

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

كما أن ھذا التقویم ال یكتفي باإلطالع على حالة معارف . لتنمیة تعلّمات التلمیذ وتطویرھا
ن جمع معلومات حول تطور التالمیذ في لحظة ما فحسب، بل یھدف إلى تمكین المعلم م

وحینئذ یستطیع المعلم مساعدة تالمیذه باقتراح أنشطة متنوعة وھادفة ومالئمة، . كفاءاتھم
  .  لتمكینھم من تجاوز الصعوبات التي تعترضھم

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

  .متعلماتالتعلّم، إنھ التقویم المرافق لل/التعلیم

  التقویم بعد التعلّم والتدرب* 
  

، وھو مطبق بانتظام في نھایة )تقویم تحصیلي(یتلعق األمر ھنا بتقویم شامل 
مجموعة حصص تعلیمیة حول مفھوم معین، والذي ال نھتم فیھ بنتائج التالمیذ فقط، بل 
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ض تطویر بإجراءاتھم أیضا، فالمقاربة بالكفاءات المعتمدة في البرنامج الجدید، تفر
  .المراقبة المطبقة سابقا على المعارف، إلى مراقبة درجة اكتساب الكفاءات المستھدفة

  .في الملحقاتنجد أمثلة للتقویم التشخیصي وللتقویم الشامل : مالحظة

  

  الوسائل التعلیمیة )7
  

 قائمة الوسائل المقترحة للسنة الثالثة
  

تكون بالعدد الكافي، لیستعملھا كل  ھذه الوسائل ال تخص المعلم وحده، لكن ینبغي أن
 .التالمیذ فردیا أو ضمن أفواج

  

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

  

  :وسائل لألنشطة العددیة
 األلوان.  
 الخشیبات والقریصات.  
 زھر النرد من أحجام مخیلفة. 
 زبطاقات األعداد، كتابة بالحروف وكتابة بالرمو. 
 األعداد المغناطیسیة. 
 ورق مقوى.  
  مصنوعة من اللدائن أو الورق المقوى(قطع نقدیة مدرسیة(. 
  مركبات من أشكال مختلفة)     (puzzle 
 المتاھات، ألعاب المسار: ألعاب متنوعة ... 
  البطاقات الالصقة)gommettes (. 

  

  :وسائل لألنشطة الھندسیة
 وبألوان ...)  أھرام، بالطات، بات،مكع كرات،( مجسمات من أشكال ھندسیة

  .ومقاسات مختلفة
  مربع، مثلث، قرص، مستطیل،قوالب لزاویة (قطع مختلفة لألشكال المستویة

  .من مقاسات وألوان مختلفة...)   قائمة،
  سم 20و  10بین (أشرطة وأعداد من مختلف األطوال.( 
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