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 الّرياضيات لمادة التعّلمات بناء تخطيط
 مقطعا (14) من سنوي تعّلم مخطط وفق 

 االبتدائي التعليم من الثانية السنة
 

 

 مالحظات أّوليّة /

يكتسييييط ط الت لمتت على ا م لمعلس لمسيييية ح اسعلب عسييييلمييييب علاتملظم يةبعلب اعت يةمع يتمت  ل مييييتل  ي  

  طاليلذم فط ي ت ف يللدين لمعلدة.

وعلاتملظ ان لمكتلب لمعلظميييط ودمل   ين لمتاتعلى لمععكةب م عةبلوه وسطه اح لمتاتعبه فط لمكتلب لمعلظميييط 

 لمعتتعل علملل ق ل ب لم تلسبه  نبل طمتتل فط لمتص ظ ولالنسعلم اّعل تلء فط لم ثلقب لمعالفقبه لمعتاتعب م عةبلو. 

الت لمعقلط  لمتت ّعّلبه معلدة لمايلضييييييللى م ا ظ ل و  ونمال النتللم ظؤيب ولضييييييبب فط عةلء لمتت علىه وط 

ا مةل لاتعلد قعسييب يقلط  عل  اظعتب ا ييا  لالعتللئطه فط لمكتلب لمعلظمييط.    مع نقف ا م يمّاظ ولضييس ي سييّ

 يقاتله ومعل ل سط قعسب يقلط  فط لمسةب ل وممه واظعتب يقلط  فط لمسةب لمثلنلب؟

لىه فط يلدة لمّايلضييييييللىه علاتعلد لمعقلط  ل ظعتب ا يييييياه م  يل يمّاظم ين سذل لمعقتاح مت الت عةلء لمتت ّع

لمايلضللىه كعل  معلدة لم لي ب لمك لءة ممةلء لمتت ّعلى يالعت ع ّات ن  يعثت طاتعب يبتع ب ملم ثلئق لمّامعلّبه 

 وظد علم ثلقب لمعالفقب.

 

 توضيحات بخصوص المخطط المقترح /

قبه ا م ( لمعةصيييييي ا ا لبل فط لم ثلقب لمعالف14معقتاح ط زي  لمعقلط  لمتت ّعّلب )لاتعلُى فط سذل لمت الت ل .1

 :ه ا م لمةب  لمتلمط( يالعت دظلملّب4اظع  )

 ( 3لمعاع ب ل ومم: ثالثب.)( يقلط  طت ّعلّب. مكت يقا  طت ّعط وضتلّب ي ك ب لناالقلّب )لم ضتلّب ل م 

 ( يقلط  طت ّعلّ 3لمعاع ب لمثلنلب: ثالثب ).)ب. مكت يقا  طت ّعط وضتلّب ي ك ب لناالقلّب )لم ضتلّب ل م 

 ( 4لمعاع ب لمثلمثب: اظعتب.)( يقلط  طت ّعلّب. مكت يقا  طت ّعط وضتلّب ي ك ب لناالقلّب )لم ضتلّب ل م 

 ( 4لمعاع ب لمّالعتب: اظعتب)( يقلط  طت ّعلّب. مكت يقا  طت ّعط وضتلّب ي ك ب لناالقلّب )لم ضتلّب ل م. 

 لم ضتللى لمع ك ب لالناالقلّب مكت يقا  طت ّعطه طك ن ين  اللد ل متل . .2

  لمع لظد متأملسلمتت ّعلّب   ضتللىلم انعلطكّت عـ )لم ضتلب لممسلاب( يقصل  .3

تلن ين عصيييص  ص ل ميييتل  علّزل زيةلّل يبتايل صيييّ ي .4 ةبليب كّت يقا  ين ل ميييم   لمثلم  م ل ميييم  ()عصيييّ

لالناالقلب  لمع يييييك ب ومبت لم ضيييييتلبلمععكةبه  عتلمعبولم/تق يع لم/ ديلولإلطت ّع إلتالء لمسيييييلد   م عقا ه او 

  ب لمعقلط  لم لظدة فط لمكتلب لمعلظمط.وسذل لمعستم ي لمف سلك م عقا  )لم ضتلب ل م( + لمعتلمعب لمععكةب.

)وسذ ل يا قل طك ّت ع  يقّاظ لمكتلب  لمايلضييييييللى يتّع لمتعت قال  لمسييييييةب ع ييييييكت يتةلوب علن ي ت ف يللدين .5

 (.لمعلظمط

يعب ان يتعت ل مييتل  ا م ط فلا فاا يعلظمييب لمتاليلذ معاكملى لمك لءة لم تليلب لم لعلة فط حييكت ع زونط   .6

 علن ي ت ف ياكملى لمك لءة لم تليلب لم لعلة سلعل و يلعل 
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 مناهج الجيل الثاني
 

 ابتدائي[ 2]السنة  نّص الكفاءة الشاملة لمادة الّرياضيات

عصا بلى وطتملا لمبةلملب ومل  لّا ملووعللى قلل  لما  ه علمتتعل   ولمااحه ولمعع ه 1000لماملتلب ل صغا ين يبت ي كالى عتعةلل يتلظف  ع   ل اللد 

 ه ويقلظن اط لال.حكتطكملا و ايةلمب م صف طةقت او طبليل ي ق  حطء او وصف او طعثلت او نقت 

 :الكفاءات الختاميّة لميادين مادة الّرياضيات
 

 المقادير والقياس تنظيم معطيات الفضاء والهندسة الأعداد والحساب
 [4الكفاءة اخلتامّية ] [3الكفاءة اخلتامّية ] [2الكفاءة اخلتامّية ] [1الكفاءة اخلتامّية ]

يبييت ي ييييييكالى عتعةلييل يتييلظفيي  لمعتت قييب عييل اييللد 

)قالءة وكتلعبه يقلظنب  1000ين لماملتلب ل صييغا 

لى ه لمتالقييلى علةبييل ولمييييييتتعييل  لمعت  يييلوطاطلميي

لمعع  ولمااح  لىلمع ت دة فط كتيييلعتبيييل(ه واع لييي

 ولمبسلب عة ال  )آمط ويتعتن فل (.ولمضاب 

ع صييف طةقت او يبت ي ييكالى يتت قب 

او ا م ي ق  حييطء فط لم ضييلء  طبليل

 ي اته او نقييت حييييييكييته او يقييلظنييب

  علمييييييتتعلل ط ل  او لالمييييييتقليلبه 

 يصا بلى يةلممب وطتملا م لع.

علميييييتتعل  يت  يلى  ي يييييكالىهيبّت 

يةمعب فط ق لئعه او تللو ه او  الدّيب

ي االىه او صييي ظه ويةمع يتاللى 

 .فط تلو 

وقلل  يبت ي ييييييكالى يتت ّقب ععقلظنب 

علميييييتتعل   يقلديا )اط ل ه كتته ُيلد(

لزلن وعييلطط لمعتا ولمسييييييةتلعتاه ولمع

علمييتتعل    ح لمك ّتلنه وطتللن اعللثه

ولم عللى )ميييييييلابه ي مه لماوزنليب 

 حباه مةب( 

 [4مركبات الكفاءة اخلتامية ] [3]مركبات الكفاءة اخلتامية  [2ركبات الكفاءة اخلتامية ]م [1مركبات الكفاءة اخلتامية ]

ويكتمبل 1000*يتتاف ا م ل اللد ل صييييييغا ين 

ويعاح عييل ظقييلمه وعييلمباوفه وياطّمبييل ويقييلظنبييله 

 .ولمضاب ا لبل اع لتط لمعع  ولمااح

* يضييي  ميييلاوظة حييي صيييلب متع لتط تع  وطاح  

ّلب ولمبسيييييييل ب عة ال  )آمط ويتعتّن ل اللد لماملت

 ي كالى تعتلب وضاعلّببت وي فل (.

* يسييييتثعا لمعةلمييييملى لمتط ط فاسل ان يييياب لمقسييييع 

ضيييلب وطاميييل   ولم ضيييتللى متا يا لمك لءلى لمتاة

 لمقلع ولمع لقف.

* ييتييتييّاف اي ييم طيةييمييلييع لمي ضيييييييييلء 

ا بيييلى  معصييييييي تقيييليليييبه ول ولالمييييييي

  ولمععّسعلى ول حكل .

 * يسييييييتتعت لمعصييييييا بلى ولمتتلعلا

 متبييليييل ي ق  حييييييطء فطلمعةييلمييييييمييب 

ا م ي اته او نقت حييكت لم ضييلءه او 

 ويقلظنب ل ط ل .

ملى لمتط ط فاسل  * يسييييييتثعا لمعةلميييييي

ان يييياب لمقسييييع ولم ضييييتللى  متا يا 

ضييييييليب وطامييييييل  لمقلع  لمك يلءلى لمتاة

 ولمع لقف.

عبّعب ويسييييييت او يت  يلى لم* يبلّد 

ين مةل ُيتام )حطءه ص ظةه ظمعه 

 ه ي ات(تلو 

* يُتلّ ميييلاوظة حييي صيييلّب الميييت الو 

يت  يلى ي ت دة فط مييييييةل )حييييييطءه 

صييييييي ظةه ظميييييييعه تيييلو ه ي ات( 

 ولمتتعلمبل فط  نعلز َيبّعب.

مملى لمتط ط فاسل ان اب  ستثعا لمعةل ي

لمقسييييع ولم ضييييتللى متا يا لمك لءلى 

 لمتاضلب وطامل  لمقلع ولمع لقف

ه ياطّب قلل  لمعقلديايتاف وعللى  *

مزيةطه يقلّظ اعللثل عسيييب طسييي سييي بل ل

 ّيلدله يت ّع اعللثل.

وعييلطط ال )عييلمييييييتتعييل  لط ا يقلس* 

لعتا ت ة معتا ولمسييييييي ويقيييلظن كتال ( ل

ويتّ ع اعيييللثيييل )لمعلزلن  و لمك تلن( 

علميييتتعل  لماوزنليب ولم عللى ويقلّظ 

 ُيلَدل.

مملى لمتط ط فّاسل ان اب  ستثعا لمعةل ي

لمقسييييع ولم ضييييتللى متا يا لمك لءلى 

ضلّبه وطامل  لمقلع ولمع لقف.  لمتاة
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 مناهج الجيل الثاني
 

 ــىالفتـــــرة األولــــــ
 

 الكفاءات املرحلية  املقطع
 رقم األسبوع وصف الوضعيات )مستوى من الكفاءة الشاملة(

 األهداف )من كتاب املتعّلم( املوارد الدرس
 فحةص

 الكتاب
 أسبوع التقومي التشخيصي 1 التقومي واملعاجلة  

1 

 طرحية أو/و جمعية مشكالت يحل  
 ومقارنة بترتيب تتعلق ومشككككالت

 . في الفضاء مواقع وبتحديد أعداد
 مرصكككككككوفككة على رسككككككك  نقككل أو

ية بإجراءات يد شككككككك صككككككك  وبتجن
 من األصكك ر األعداد حول معارفه

30 

 [1)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال وضعيّةال [1المقطع ]

 وضعية بسيطة
2 

لَاةٍ  1 لَلٍى َصغِّ  َالُّ َكّعِّ
 10ى لممب  ان الد اةلصا يعع اب يمتثاةه او يةّمعب فط ظزم  ل

 اةلصا
14 

 3 وضعية بسيطة
لَاةٍ  لَلٍى َصغِّ ُح َكّعِّ ُ  َوَطاة َتعة

َزيةنِّ ]+[ه ] ية تِّتةَعلُ  لماَّ  [-لِّمة

 االء يتةم م عع  ولمااحه ولمت للم آمللى لمبسلب لمعتعتّن فل ه  ضلفب 

 10او طاح الد اصغا ين 
15 

نة  4 وضعية بسيطة  17 29 مم  0قالءة وكتلعب وطاطلب ل االلد ين  29 ِّمَم  0ُيتَتَلمِّلَبُ ل الَلدِّ يِّ

 وضعية بسيطة

3 

 18 قالءة تلو   ح يلق لن فط وضتللى عسلاب لَمةَعلةَوُ   ُو لمةَعلةَق َلةنِّ  5

 19 لمتتعل  لمعصا بلى لمعةلممب: )ايلمه وظلءه طأقاه طقلمه يعلنه يسلظ( طَتةلِّلُن َيَ لقَِّ  فِّط لمة َضلءِّ  6 وضعية بسيطة

نة  اة ُيقَلَظنَبُ ل 8 وضعية بسيطة  29 ِّمَم  0لَلدِّ يِّ
عصاسل علمتتعل  لمايزين  ه او طاطلمبل او29 مم  0يقلظنب ل االلد ين 

 [<[ه ]>]
21 

  [ )لم ضتلب "ل م"( + يتلمعب2عت لم ضتلب لمع ك ب لالناالقلب م عقا  ] وضتلب طت ع  ديلو لمع لظد  معاجلة/تقومي / إدماجتعّلم 

2 

 طرحية أو/و جمعية مشكالت يحل  
 ومقارنة بترتيب تتعلق ومشككككالت

 . مواقع في الفضاء وبتحديد أعداد
 مرصكككككككوفككة على رسككككككك  نقككل أو

ية بإجراءات يد شككككككك صككككككك  وبتجن
 من األصكك ر األعداد حول معارفه

30 

 [2)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال وضعيّةال [2المقطع ]

 وضعية بسيطة

4 

لَّلى   9 تِّ لَّب   َوضة عِّ لَّب  َو/اَوة َطاة تِّ  22 لمتتّاف ا م وضتلب تعتلب او طاعلب وع ّبل عإتالءلى ح صلب َتعة

لَّب   10 وضعية بسيطة عِّ لَب  اَوة َطاة تِّ  23 عّت ي كالى تعتلب عإتالءلى ح صلب ُي ةَكالَى  َتعة

ُص فَبٍ  12 وضعية بسيطة ٍع َا َم َياة  25 سب نع  و يتامنقت ظمع ا م ياص فب ع نَقةُت َظمة

 معاجلة/تقومي / إدماجتعّلم 

  [ )لم ضتلب "ل م"( + يتلمعب2عت لم ضتلب لمع ك ب لالناالقلب م عقا  ] وضتلب طت ع  ديلو لمع لظد 

ل َبُ ]     [1لمةَبصِّ

لَّبِّ ]  يِّ لَلُى فِّط َعلَلطِّةَل لمةلَ ة يَلضِّ    [1لمّاِّ

لَلُى فِّط َعلَلطِّةَل لمة   يَلضِّ لَّبِّ ]لمّاِّ يِّ    [2لَ ة
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 مناهج الجيل الثاني
 

 املقطع
 الكفاءات املرحلية 

 األسبوع وصف الوضعيات )مستوى من الكفاءة الشاملة(
 رقم

 األهداف )من كتاب املتعّلم( املوارد الدرس
 فحةص

 الكتاب

3 

 أو/و جمعيكككة مشككككككككالت يحكككل  
تعلق ومشكككككككككالت طرحيككككة  ت
 أعداد، ومقارنة بترتيب

 وبتجنيد شكككككك صككككككية بإجراءات
 األصككككك ر األعداد حول معارفه

 100 من

 [3)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال وضعيّةال [3المقطع ]

 وضعية بسيطة

5 

لَلدُ  ِّمَم  13  34 69قالءة وكتلعب وطاطلب ل اللد  مم  69ل اة

 14 وضعية بسيطة
لمةَ َعلَلُى َولمةتََ َالُى فِّط ل اللد 

 69 ِّمَم 

قع لمت الى. ط كلك وطاكلب االلد علمتتعل  لمتعللز علن ظقع لم عللى وظ

 لم عللى ولمت الى
35 

لَلدِّ  ِّمَم  16 وضعية بسيطة طٌّ مِّألَاة تِّ لُك َتعة  69طَ ةكِّ
و نتلو ي ك كلى تعتلب  70لمتتاف ا م ي ك ك تعتط متلد اصغا ين 

 70متلد اصغا ين 
37 

 وضعية بسيطة

6 

َاةِّ لمة  17  38  يعلد لمعتعع  مم لمت اة لمع لملب. ُعَ لمِّلَبِّ  ِّطةَعلُم َالٍَد  ِّمَم لمةتَ ة

نة  18 وضعية بسيطة لَلدُ يِّ  39 100قالءة وكتلعب وطاطلب ل اللد ل صغا ين  99 ِّمَم  70لَ اة

لَلءِّ  20 معاجلة/تقومي / إدماجتعّلم  لَبِّ اَحة تِّقَليِّ ُف َا َم لِّمة  لمتَّتَاُّ
مك علمتتعل  ادلة يةلممب لمتتّاف ا م لمتقليلب ل حللءه ولمتبقق ين  

 )عمته قلته يسااة(ه وض  احللء ا م لمتقليب ولعلة.
41 

  معالجة+ األ "( " [ )الوضعية3للمقطع ] االنطالقية المشكلة الوضعية حل وضعية تعل  إدماج الموارد 
 

 ةــــــرة الثانيّ ـــــــالفت
 

 املقطع
 الكفاءات املرحلية 

 األسبوع وصف الوضعيات ة()مستوى من الكفاءة الشامل
 رقم

 األهداف )من كتاب املتعّلم( املوارد الدرس
 فحةص

 الكتاب

4 

 طرحية أو/و جمعية مشكالت يحل
قعككككه، من قريبككككة  بككككإجراءات وا

 هندسككككية ومشكككككالت شكككك صككككية،
 معطيات واست الل أطوال بمقارنة

 وذلك مرصوفة، من أو جدول من
فه بتجنيكد . األشكككككككككال حول معكار

 .100 من  راألص واألعداد

 [4)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال وضعيّةال [4المقطع ]

 وضعية بسيطة
7 

 42 100لمتتاف ا م لمع ك ك لمةع  تط متلد اصغا ين  99ل اللد  ِّمَم  21

لَب   22 وضعية بسيطة عِّ لَب  اَوة َطاة تِّ الَى  َتعة  43 عإتالءلى ح صلبلمتتّاف ا م وضتللى تعتلب او طاعلب وع ّبل  ُي ةكِّ

لَبِّ نُقَتٍ  24 وضعية بسيطة تِّقَليِّ ُف َا َم لِّمة  لمتَّتَاُّ
لمتتّاف ا م لمتقليلب نقت ولمتبقق ين  مك علمتتعل  لمعسااةه وض  

 نقت ا م لمتقليب ولعلة.
45 

 وضعية بسيطة

8 

َالُو ُيتةَالَلٍى ] 25 تِّ ة  46 تتعلمبل فط عت ي كت.لمت الو يتاللى ين تلو  او ين ياص فب ولم [1لِّمة

َ ل ِّ ] 27 وضعية بسيطة َطة  48 قلل  اط ل  علمتتعل  وعلة غلا يتتعلةة  [1قِّلَلُ  ل ة

نة  28 معاجلة/تقومي / إدماجتعّلم  غَاِّ يِّ َصة لَلدِّ ل ة َاة يُت لَ ة  100َحاِّ
 100وعصا الد يتام اقت ين  100يقلظنب وطاطلب ل اللد ل قت ين 

 علن ا اطلن يتتلعتتلن
49 

  معالجة+ األ "( " [ )الوضعية5للمقطع ] االنطالقية المشكلة الوضعية حل وضعية تعل  إدماج الموارد 
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5 
 

 مناهج الجيل الثاني
 

 الكفاءات املرحلية  املقطع
 رقم األسبوع وصف الوضعيات )مستوى من الكفاءة الشاملة(

 األهداف )من كتاب املتعّلم( املوارد الدرس
 فحةص

 الكتاب

5 

 طرحية أو/و ةجمعي مشكالت يحل
قعككككه، من قريبككككة  بككككإجراءات وا

 هندسككككية ومشكككككالت شكككك صككككية،
 وبمقارنة مألوفة بمضكككلعات تتعلق
 من معطيككات واسكككككككت الل أطوال
 وذلك مرصكككككككوفة، من أو جدول
فه بتجنيكد . األشكككككككككال حول معكار

 ..500 من األص ر واألعداد

 [5)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال وضعيّةال [5المقطع ]

 ضعية بسيطةو 
9 

ُ  َالَدَيةنِّ  30  َتعة
و مك 100عسلب يعع   الدين او ثالثب االلد افقلل ال يتتلس يعع ابعل 

 عت كلك لمتلد  مم وعللى وا الى.
 

  وي ك كلط   مم لمت الى 100يتافب لمتلد  100لمتلد  31 وضعية بسيطة

َ ل ِّ ] 33 وضعية بسيطة َطة   ة لمعلظتب علمسةتلعتا مقلل  اط ل لمتتعل  لمعساا [2قِّلَلُ  ل ة

 وضعية بسيطة
10 

ُف َا َم لمةُعَض َّتَلىِّ  34   لمتتاف ا م لمعض تلى ثع لماعلاللى ولمعث ثلى وطسعلب عتض لماعلاللى لمتَّتَاُّ

تةُف َولمةِّّصةفُ  36 وضعية بسيطة   يتافب ضتف ونصف ل االلد لمعأم فب لالمتتعل  لمّضِّ

 37 وضعية بسيطة
لمععُ  دون لعت لظ )وض  

 لمتع لّب(

لكت لف ولمتتعل  آملب لمعع  مبسلب يعع   الدين او ثالثب االلد عبل  

 100ال يتتلس لمبلصت 
 

 وضعية بسيطة

11 

لَلدِّ  ِّمَم  39 َاة   100لمتتعل  لمت الى وتلو  لمعالطب مقالءة وكتلعب االلد اكما ين 199ُيتَتَلمِّلَبُ لَ ة

 معاجلة/تقومي / إدماجتعّلم 

    ِّدةَيلو   

ل َبُ ]    عسلاب وضتللى فط امئ ب ان مإلتلعب تلو  قالءة طت ع [2لَمةَبصِّ

  معالجة+ األ "( " [ )الوضعية5للمقطع ] االنطالقية المشكلة الوضعية حل وضعية تعل  إدماج الموارد 
 

6 

 طرحية أو/و جمعية مشكالت يحل
 هندسية شكالتوم واقعه من قريبة
، وبزوايا، مألوفة بمضلعات تتعلق

 بتجنيكككد وذلككك أطوال، وبمقككارنككة
فه عار كال حول م  األعداد األشككككككك

 .1000 من األص ر

 [6)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال وضعيّةال [6المقطع ]

 وضعية بسيطة
12 

َ ل ِّ ] 40 َطة  63 لمتتعل  لمعتا ولمسةتعتا [3قِّلَلُ  ل ة

يَبِّ لمةقَلئَِّعبِّ  42 ة بسيطةوضعي لوِّ ُف َا َم لمزَّ  65 لمتتّاف ا م لمزلويب لمقلئعب فط حكت لمتَّتَاُّ

لَّب   43 وضعية بسيطة عِّ لَب  اَوة َطاة تِّ الَى  َتعة  66  ظفلق كعلب عع ض  ا م حايت ل اللد. ُي ةكِّ

 وضعية بسيطة

13 

 لمعع  علالعت لظ )وض  لمت علّب( 45
لمعع  لمتع دح متلدين او ثالثب االلد عاقعلن ا م ل كثا  لمتتعل  آملب

 100مبسلب يعع   ال يتتلس 
68 

لَلدِّ  ِّمَم  46 وضعية بسيطة َاة  [1] 999ُيتَتَلمِّلَبُ لَ ة
والتعرف على التفكيك النموذجي  1000من  أصغر األعداد وكتابة قراءة

 لها. 
69 

  معالجة+ األ "( " [ )الوضعية6للمقطع ] االنطالقية المشكلة الوضعية حل ج المواردوضعية تعل  إدما  معاجلة/تقومي / إدماجتعّلم 

ل( 14   أسبوع اإلدماج والتقوي  الفصلي )الفصل األو 
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 مناهج الجيل الثاني
 

 ةـــــالثالثرة ــــــالفت

 املقطع
 الكفاءات املرحلية 

 األسبوع وصف الوضعيات )مستوى من الكفاءة الشاملة(
 رقم

 األهداف )من كتاب املتعّلم( املوارد الدرس
 فحةص

 الكتاب

7 

 أو/و جمعيكككة مشككككككككالت يحكككل
 واقككعككككه مككن قككريككبككككة طككرحككيككككة

 تتعلق هنككدسكككككككيككة ومشككككككككالت
، مألوفة مضكككككككلعاتالعملة، وبب

 بتجنيككد وذلكك أطوال، وبمقكارنكة
 األعداد ،األشكككككال حول معارفه

 .1000 من األص ر

 العودة من عطلة الشتاء( والمعالجة )بعد أسبوع التش يص والتقوي  15 التقومي واملعاجلة

 [7)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال وضعيّةال [7المقطع ]

 وضعية بسيطة
16 

ح( 48 يةَلُظ لمةَعَزلئِّاِّ  71 طعللز قلع لمقا  ول وظلق لمةقليب ولمتتعلمبل فط لمبسلب ولمتملد  لَمةتُعة َبُ )لملِّّ

تِّ  49 وضعية بسيطة َالُو ُيتةَالَلٍى )لِّمة  72 قالءة تلو  فط وضتللى عسلاب ين لمبللة لمل يلب (2 ة

( 50 وضعية بسيطة قَلىِّ يلُ ل وة لِّ  80 قالءة لمسلاب وطت لع اعللث فط لمل مة  لمسَّلَابُ )طَبة

تَ ٍ  51 17 وضعية بسيطة تِّ ُيسة ُف َا َم َحكة  لمتَّتَاُّ
ئعه ياع ه يستالت( ين علن لمتتّاف ا م حكت يست : )يث  ه يث   قل

 احكل  يست يب اقاس.
81 

 18 معاجلة/تقومي / إدماجتعّلم 

لَلدِّ  ِّمَم  53  83 1000ين  اصغا ل ل اللد وكتلعب قالءة [2] 999ُيتَتَلمِّلَبُ ل اة

 73   ِّدةَيلو   

 75  [3اَْلَحِصيلَةُ ] 

ياضيات في حياتنا اليومي ة   77  الر 

  معالجة+ األ "( " [ )الوضعية7للمقطع ] االنطالقية المشكلة الوضعية حل   إدماج المواردوضعية تعل 

8 

 أو/و جمعيكككة مشككككككككالت يحكككل
 واقككعككككه مككن قككريككبككككة طككرحككيككككة

 تتعلق هنككدسكككككككيككة ومشككككككككالت
عات  وبمقارنة، مألوفة بمضكككككككل

 معككارفككه بتجنيككد وذلككك أطوال،
 األص ر األعداد ،األشكال حول

 1000 من

 [8)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال ةوضعيّ ال [8المقطع ]

 وضعية بسيطة
19 

ح َظقةَعلةنِّ  54 ُح َالٍَد  ِّ  84 عسلب فاق الدين  وح ظقعلن َطاة

 85 يتافب لمتالقب علن لمل م ولمسلاب ولملقلقب قِّلَلُ  لمةُعلَدِّ  55 وضعية بسيطة

 ُيقَلَظنَبُ َوقِّلَلُ  ل َطَ ل ِّ  56 وضعية بسيطة
ق لا اضال  عتض ل حكل   -لظنب اط ل  اضال  احكل  يأم فب. يق

 لمعأم فب
86 

 وضعية بسيطة
20 

ّطٍ  58 ٍت َسةةلَمِّ ُع اَوة  ِّطةَعلُم َحكة  88 ظمع او  طعلم حكت سةلمط عسلت او ياكب علمتتعل  ادولى لمامع. َظمة

لَلدِّ  ِّمَم  59 وضعية بسيطة  89 1000وطاطلب ل االلد ل اصغا ين يقلظنب  [3] 999ُيتَتَلمِّلَبُ ل اة

لَب   60 وضعية بسيطة عِّ لَب  اَوة َطاة تِّ الَى  َتعة  90 يستثعا لمت علذ لمعع  ولمااح فط عت ي كالى ين لمبللة لمل يلب ُي ةكِّ

 21 معاجلة/تقومي / إدماجتعّلم 

نَلَيبُ  62 وزة  92 لمتتاف ا م لمازنليب ولمتتعلمبل م تع ق  فط لمزين ومقلل  يلد لماُّ

 93 إِْدَماج   

 95 [4اَْلَحِصيلَةُ ] 

ياضيات في حياتنا اليومي ة   97 الر 

  معالجة+ األ "( " [ )الوضعية8للمقطع ] االنطالقية المشكلة الوضعية حل وضعية تعل  إدماج الموارد 
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7 
 

 مناهج الجيل الثاني
 

 

 الكفاءات املرحلية  املقطع
 رقم األسبوع وصف الوضعيات )مستوى من الكفاءة الشاملة(

 األهداف )من كتاب املتعّلم( املوارد الدرس
 فحةص

 الكتاب

9 

 معارفه بتجنيد مشككككككككالت يحل  
 األصككك ر الطبيعية األعداد حول
 ويسككككتعمل والجمع، ،1000 من

 ومصككككطلحات هندسككككية  واص  
سبة وتعابير  أو تنق ل لوصف منا
 أو وصف أو شيء، موقع تحديد
 .شكل نقل أو تمثيل،

 [9)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال وضعيّةال [9المقطع ]

 وضعية بسيطة
22 

 100 أسئلة عن اإلجابة أجل من بياني تمثيل من معطيات است راج اْلبَيَانِي التَّْمثِيلُ  63

 101 .ير ]أثقل من[، ]أ ف  من[التَّْعبِ  َواْستِْعَمالُ  اْلُكتْلَة َحْسبَ  أَْشيَاء ُمقَاَرنَةُ  اْلُكتَلِ  ُمقَاَرنَةُ  64 وضعية بسيطة

 103 وترتيبها 1000 من األص ر األعداد حصر [4] 999إِلَى  األْعَدادِ  ُمتَتَاِليَةُ  66 وضعية بسيطة

 وضعية بسيطة

23 

 104 بها والعمل احتفاظ دون الطرح آلية اكتشاف الطَّْرحِ  َعْمِليَّةِ  َوْضعُ  67

ف باالستعارة الطَّْرحِ  َعَمِليَّةِ  َوْضعُ  68 وضعية بسيطة  105 باالحتفاظ برقمين )مكتوبين( عددين طرح وآلية معنى على التعر 

 اْلَمْرُصوفَةِ  اِْستِْعَمالُ  70 وضعية بسيطة
 أشياء من مكان تعيين أسه  بواسطة وتمثيله مرصوفة على مسلك وصف
 .بسيط تصمي  على حقيقي فضاء

107 

  معالجة+ األ "( " [ )الوضعية9للمقطع ] االنطالقية المشكلة الوضعية حل وضعية تعل  إدماج الموارد  معاجلة/تقومي / إدماجتعّلم 

10 

 معارفه بتجنيد مشككككككككالت يحل  
 األصككك ر الطبيعية األعداد حول

 ويسككككتعمل والجمع، ،1000 من

 ومصككككطلحات هندسككككية  واص  
سبة وتعابير  أو تنق ل لوصف منا
 أو وصف أو شيء، موقع تحديد
  .شكل نقل أو تمثيل،

 [10)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال وضعيّةال [10المقطع ]

 وضعية بسيطة

24 

 108 قلل  ويقلظنب كتت علمتتعل  وعلة غلا يتتعلة. قِّلَلُ  لمةُكتَتِّ  71

 73 وضعية بسيطة
ُب َالَدَيةنِّ  عَلةَن لمتَّتةمِّلاِّ  -َضاة

لزِّ  يِّ ح َولمتَّاة  م ُّغَ ِّ

اةصييييييال[ ولمتتملا اةبل  Mيعع اب  لى  Nفبع املظلى ين لم ييييييكت ]

 ]×[ علمّايز 

 ح صلب عإتالءلى عسلاب ي كالى عتّ 
110 

ُب َالَدَيةنِّ ] 74 وضعية بسيطة  111 عسلب تللء عسلاب علمتتعل  ياص فب. [1َضاة

 وضعية بسيطة

25 

ُص فَبٍ  76 ٍع َا َم َياة مِّلُا َظمة  113 ص فب.طكملا ظمع ا م يا طَكة

َ ظِّ طَةَلظُاِّ َحكةتٍ  78 وضعية بسيطة بة ُف َا َم يِّ  لمتَّتَاُّ
لمتتاف ا م احكل  مبل يب ظ او يبلوظ طةلظا ولمتبقق ين  مك علماط 

 فقت.
115 

 معاجلة/تقومي / إدماجتعّلم 
  عالجةم+ األ "( " [ )الوضعية10للمقطع ] االنطالقية المشكلة الوضعية حل وضعية تعل  إدماج الموارد 

 أسبوع اإلدماج والتقوي  الفصلي )الفصل الثاني( 26
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 مناهج الجيل الثاني
 

 ةــــــالّرابعرة ــــالفت
 

 املقطع
 الكفاءات املرحلية 

 األسبوع وصف الوضعيات )مستوى من الكفاءة الشاملة(
 رقم

 األهداف )من كتاب املتعّلم( املوارد الدرس
 فحةص

 الكتاب

11 

 معارفه بتجنيد مشككككككككالت يحل  
 األصكككك ر الطبيعية األعداد حول

 ويستعمل ،والضرب ،1000 من

 ومصككككطلحات هندسككككية  واص  
 أو تنق ل لوصككف مناسككبة وتعابير
 أو وصف أو شيء، موقع تحديد
 .شكل نقل أو تمثيل،

بيع( والمعالجة )بعدأسبوع التش يص والتقوي   27 التقومي واملعاجلة  العودة من عطلة الر 

 [11)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةكلة االالمش وضعيّةال [11المقطع ]

 وضعية بسيطة
28 

 116 واستعمالها للحاسبة أ رى لمسات اكتشاف [1اَْلَحاِسبَةُ ] 79

 120 .المتكرر الجمع باستعمال عددين جداء حساب [2َعَدَدْيِن ] َضْربُ  81 وضعية بسيطة

 121 وحفظه 5 في الضرب جدول بناء 5 فِي الضَّْربِ  َجْدَولُ  82 وضعية بسيطة

 وضعية بسيطة

29 

83 
بِاْلتَّنَاُظِر اْلِمْحَوِري  َشْكل   إِتَْما ُ 
 َمْرُصوفَة   َعلَى

 122 مرصوفة باستعمال محور إلى بالنسبة بالتناظر شكل رس  إتما 

 معاجلة/تقومي / إدماجتعّلم 
 118  إِْدَماج   

 119  [5اَْلَحِصيلَةُ ] 

  معالجة+ األ "( " [ )الوضعية11للمقطع ] االنطالقية المشكلة الوضعية حل معاجلة/تقومي / إدماجتعّلم  

12 

 معارفه بتجنيد مشككككككككالت يحل  
 األصكككك ر الطبيعية األعداد حول

 ويستعمل ،الضربو ،1000 من

 ومصككككطلحات هندسككككية  واص  
 أو تنق ل لوصككف مناسككبة وتعابير
 أو وصف أو شيء، موقع تحديد
 .شكل نقل أو تمثيل،

 [12)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال وضعيّةال [12المقطع ]

 وضعية بسيطة
30 

بِّ فِّط  85  124 وع مبعل 4وفط  3عةلء تلومط لمضاب فط  4َوفِّط  3َتلةَوُ  لمضَّاة

بِّ فِّط  86 وضعية بسيطة  125 10ب فط وعةلء تلو  لمضا 10لمتبّكع فط قلالة لمضاب فط  10َتلةَوُ  لمضَّاة

ُب فِّط ُيَضلَا َلىِّ  88 وضعية بسيطة اة  127 10لمتبكع فط آمللى لمضاب فط يضلا لى  10لمضَّ

 وضعية بسيطة

31 

ُب َالَدَيةنِّ ] 89  128 فبع قلصلب ط زي  لمضاب ا م لمعع  مبسلب تللء الدين. [3َضاة

 91 وضعية بسيطة
ُف َا َم عَتةضِّ لمةُعَعسََّعل ىِّ لمتَّتَاُّ

[1] 
 130 لمتتاف ا م يعسع ين علن يعسعلى اقاس

عِّلَّب   92 معاجلة/تقومي / إدماجتعّلم  الَى  َضاة  131 عّت وضتلب تعتلب او ضاعلب ين لم لق  ُي ةكِّ

  معالجة+ األ "( " [ )الوضعية11للمقطع ] االنطالقية المشكلة الوضعية حل معاجلة/تقومي / إدماجتعّلم  
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9 
 

 مناهج الجيل الثاني
 

 لكفاءات املرحلية ا املقطع
 رقم األسبوع وصف الوضعيات )مستوى من الكفاءة الشاملة(

 األهداف )من كتاب املتعّلم( املوارد الدرس
 فحةص

 الكتاب

13 

 أو/و جمعيكككة مشككككككككالت يحكككل
ة  واقعككككه من قريبككككة ضكككككككربيكككك 

 تتعلق هنكككدسكككككككيكككة ومشككككككككالت
 بتجنيد وذلك، مألوفة بمضككككلعات

 األعداد األشككككككككال حول معارفه

 .. 1000 من األص ر

 [13)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال وضعيّةال [13المقطع ]

 وضعية بسيطة

32 

93 
ح  ح َظقةَعلةنِّ فِّط َالٍَد  ِّ ُب َالٍَد  ِّ َضاة

لٍ   َظقٍَع َولعِّ

 قليب االقب علن  تالء اع لب لمضاب عتقال  ياص فب وعلن اع لب 

  .لمضاب علمتتعل  لمع ك ك لمةع  تط وقلصلب لمت زي
132 

 95 وضعية بسيطة
ح  ح َظقةَعلةنِّ فِّط َالٍَد  ِّ ُب َالٍَد  ِّ َضاة

ُ  لمةتََع ِّلَّبُ( ٍل )َوضة  َظقٍَع َولعِّ

  قليب االقب علن  تالء اع لب لمضاب علمتتعل  لمع ك ك لمةع  تط

 وقلصلب لمت زي  وآملب لمضاب
134 

مَبُ ] 96 وضعية بسيطة   لز اع للى عسلعلبلمتتعل  لمبلممب إلنع [2لمةَبلمِّ

 وضعية تعل  إدماج الموارد  معاجلة/تقومي / إدماجتعّلم 
+ األ "( " [ )الوضعية11للمقطع ] االنطالقية المشكلة الوضعية حل

 معالجة
 

14 

 معارفه بتجنيد مشكككككالت يحل  
 الككطككبككيككعككيككككة األعككككداد حككول

 والجمع، ،1000 من األص ر

 هندسككككككية  واص   ويسككككككتعمل
 مناسككبة وتعابير ومصككطلحات

 موقع تحديد أو تنق ل لوصككككككف
 أو تمثيل، أو وصف أو شيء،

 .شكل نقل

 [14)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال وضعيّةال [14المقطع ]

 وضعية بسيطة
33 

لَّب   97 عِّ لَّب  َطاة تِّ عِّلَّب  َوَتعة الَى  َضاة  136 عّت وضتلب تعتلب او ضاعلب ين لم لق  ُي ةكِّ

ُف َا َم عَتةضِّ لمةُعَعسََّعلىِّ ]لمتَّ  98 وضعية بسيطة  137 لمتتاف ا م لمعكتب ولممالطب لمقلئعب [2تَاُّ

 138   ِّدةَيلو    إدماجتعّلم 

ل َبُ ]  34 تقومي مرحلي  140  [6لَمةَبصِّ

 معاجلة/تقومي / إدماجتعّلم 
لَلىُ   35 يَلضِّ لَّبِّ  َعلَلطِّةَل لمّاِّ يِّ  142  لمةلَ ة

يَ  108  143  اْليَْوِميَّةِ  َحيَاتِنَا اِضيَاتُ الر ِ

 أسبوع اإلدماج والتقوي  الفصلي )الفصل الثالث( 36
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