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 تقديم المادة -1
 

 
إّن تعّلم الریاضیات واستعمالھا یساھمان بقدر كبیر في اكتساب قدرات ذھنیة وتطویرھا 

 . بشكل منسجم
 

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

 

وھي تسمح للتلمیذ باكتساب أدوات مفھومتیة وإجرائیة مناسبة تمكنھ من القیام بدوره بثقة 
 . عالم شمولي یتحول باستمراريوفعالیة، في محیط اجتماعي تتزاید متطلباتھ أكثر فأكثر وف

 

ة في المحیط االجتماعي واالقتصادي واإلعالمي والثقافي لإلنسان إّن الریاضیات حاضر
أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع تطور الوسائل التكنولوجیة للحساب السریع مثل اآللة 

، األمر الذي یتطلب التحكم التدریجي في ھذه الوسائل من قبل التلمیذ، ...الحاسبة والحاسوب 
 . الحاسبة ابتداء من السنة األولى من التعلیم االبتدائيویبرر استحسان إدخال استعمال اآللة

 

فالریاضیات تساھم مع المواد التعلیمیة األخرى في تحقیق ملمح التلمیذ، وتدریسھا یرمي إلى 
...) المدرسیة، الحیاة الیومیة(جاالت تمكینھ من اكتساب كفاءات قابلة للتحویل إلى مختلف الم

أحدھما ذو طابع تكویني ثقافي، واآلخر : ق غرضین اثنین وینتظر من تعلم الریاضیات تحقی
 .نفعي

 
 
 
 
 
 
 

  الملمح الخاص للتعلیم االبتدائي-2
 

 
 

إّن تطویر الكفاءات المتعلّقة بالبحث والتفكیر والتبریر والتعمیم یستمر طوال المرحلة 
 .االبتدائیة

  :الكفاءات العرض •
 . فھم وتحلیل تعلیمة -
 . )شفویا وكتابیا(یة بشكل سلیم تعبیر عن خاصیة ریاض -
 .   الشروع في سیرورة وإتمامھا-
 .  التبریر والتصدیقحالعرض، االستنتاج، الشر: التبادل حول الطرق والسیرورات  -
 . تشخیص وتحلیل وتصحیح أخطاء-
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 . تبلیغ معلومات-
 . بین عدة طرق لحل مشكلناختیار الطریقة األنسب م -
 

  :الكفاءات الریاضیة •
 :األعداد والحساب ـ 

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

 
 
 
 

 :الفضاء والھندسة ـ 
 التعرف على األشكال المستویة ومالحظتھا ووصفھا وتسمیتھا ورسمھا وإنجاز -

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

 .مثیالت لھا
 . مقارنة زوایا ورسمھا وإنجاز مثیالت لھا-

 

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

 

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

 
 

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

       

  الكفاءات المستھدفة في السنة الثانیة ابتدائي-1.4
    

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

 

  :الكفاءات العرضیة
 .   فھم تعلیمة-
 . معالجة معلومات-
 .   الشروع في سیرورة وإتمامھا-
 .  الشرح التبریر والتصدیقجالعرض، االستنتا: السیرورات  التبادل حول الطرق و-
 . تشخیص وتحلیل وتصحیح أخطاء-
 . تبلیغ معلومات-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  :الكفاءات الریاضیة
 

  والحسابةاألعداد الطبیعی  الفضاء والھندسة  القیاس
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طوال وقیاسھا بالمتر -  مقارنة أ
 . والسنتمتر

سھا بالغرام  مقارنة كتل وقیا-
 .موالكیلو غرا

استعمال الرزنامة السنویة لتعلیم  -
 .أحداث وقراءة تاریخ

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

 .ومقارنتھا
 

 . تعیین ووصف مواقع وتنقالت-
 وأشكال ت التعرف على مجسما-

 .مستویة ووصفھا ونقلھا
أشیاء أو (التعرف على االستقامیة -

 ).نقط
ظر في  - التعرف على محور تنا

 .شكل
 الشروع في استعمال أدوات -

 .ھندسیة للرسم

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

 .العشري
التعرف على بعض العالقات بین  -

 .األعداد
 حساب مجامیع وفروق وجداءات -

 لأعداد كتابیا أو ذھنیا أو باستعما
 . الحاسبةاآللة

 
  مضامین البرنامج-2.4

 

 معالجة المعلومات -1.2.4
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحتویات الكفاءات المستھدفة مالحظات وتعالیق

 یمكن أن تكون الوثیقة صورة أو جدول -
 .أو مخطط ...) تسعار، توقیأ(
 اختیار وضعیات بسیطة تسمح للتلمیذ -

 .باالنطالق في الحل
 نقصد بالعبارات النافیة، العبارات مثل -

 ..." ...ال"...، ..."غیر"...، ..."لیس"...

 جمع معلومات من صور إلیجاد ترتیبھا -
 .الزمني

 جمع معلومات من وثیقة ثم معالجتھا -
 .أخرىواستنتاج معلومات 

 اختیار المعلومات الضروریة في نص -
 .لحل مشكل

 . استعمال عبارات نافیة وفھمھا-

معالجة 
 المعلومات

 
 
 
 

 

 
 األعداد و الحساب -2.2.4
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 ویكتشف 1000 ما اكتسبھ في السنة األولى، ویواصل العمل باألعداد حتى ذیستثمر التلمی
 .كثر تداوالالطرح والضرب ویتعرف على عالقات بین األعداد األ

 

 .ونؤكد على وجود إسھام متبادل بین تعلم الحساب والتعداد
 

بوضوح في البرنامج، لكنھ یستغل في میدان األعداد والحساب " العملة"ال یظھر موضوع 
 ...).التبادالت (

 

وفوائدھا المتعددة ) مثل اآللة الحاسبة(إّن وجود وسائل جدیدة للحساب في محیط التلمیذ 
اجھا في البرنامج والتكفل الفعلي بھا، مما یجعلنا نعید النظر في الكفاءات المستھدفة یبرران إدر

في مجال الحساب حیث نؤكد على فھم خواص األعداد وكتابتھا وخواص العملیات، وإلبراز ھذه 
الخواص نعمل على أعداد صغیرة نسبیا ونستعمل اآللة الحاسبة عندما یتعلق األمر بأعداد كبیرة، 

 .تعملھا عند اكتشاف انتظامات على األعداد أو تصدیق نتائجكم نس
 
 
 
 
 
 
 
 

 األعداد -1.2.2.4

 . ال یمنع مصادفة أعداد أكبر1000إّن توسع مكتسبات التالمیذ لألعداد حتى   
 

یمنح ...) القیس والعملة(ختلفة تبنى وضعیات التعلم في ھذا المیدان باستعمال سندات م
 .ویسھل فھم التعداد) الصرف( ة للتبدیلاستعمال العملة فرصة جید

 

 المحتویات  المستھدفةتالكفاءا مالحظات وتعالیق

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

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

 واحد أو -دالعد واح:إجراءات مختلفة مثل
 .مائة -عشرة أو مائة-التجمیع عشرة

 تسمح األنشطة المتعلقة بالتجمیع واالستبدال -
 .بإدراك كیفیة كتابة األعداد الطبیعیة

 إن توسع كفاءة التلمیذ المتعلقة بالتعیین -
الكتابي لألعداد یتوقف على درجة تحكمھ في 

 .اللغة
:  المقصود ھو التفكیك النموذجي لعدد مثال -
3+70+400 = 473 

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

 .عدد
ضعف - ) ونصف( في العالقات بین األعداد 

) 10(نقتصر على العدد األصغر من عشرة 
، 30، 20، 10 (100والعشرات األصغر من 

40.(...  

 . عد وتشكیل ومقارنة كمیات-
 
 
 
 وموقعھ في  الربط بین قیمة رقم-

 . كتابة عدد
 
 الربط بین الكتابة باألرقام والكتابة -

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

 .النموذجي
 

 التعرف على ضعف العدد ونصف -
 .العدد واستعمالھما

 التعرف على األعداد الزوجیة -
 .واألعداد الفردیة

 : األعداد الطبیعیة 
لتعداد، العد، ا

التجمیع، الستبدال، 
العالقات بین 

 األعداد
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مباشرة : "...  استعمال العبارات -
"... و..."  مباشرة بعد "... و..." قبل
 .في تعیین سابق أو عاقب عدد..." بین 

 لتمثیل متتالیة األعداد نواصل استعمال -
 في السنة لالشریط العددي كما ھو الحا

أو (ي األولى واستعمال الخط العدد
مما یساعد على ربط )  العدديمالمستقی

 . التعیین الشفھي بالتعیین الكتابي لألعداد
 
 

      
 
 
 
 
 نربط بین المقارنة ومدلول الكتابة -

 عشرات 6 توجد 62في : مثال . باألرقام
 أكبر 62 ا عشرات إذ3 توجد 36أما في

 .36من
 

 مالحظة وتعیین انتظامات في -
 .وتحلیلھامتتالیة أعداد مكتوبة 

 
 التعرف على سابق عدد -

 .وعاقب عدد
 تمثیل متتالیة أعداد على خط -

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

-واحدا وخمسة - واحدا) وكتابیا
  مائة  -عشرة ومائة-خمسة وعشرة

 حصر عدد معلوم بعشرتین -
 .متتالیتین أو مائتین متتالیتین

 عدد محصور بین د إیجا-
 أو نرتین متتالیتین معلومتیعش

 .نبین مائتین متتالیتین معلومتی
 . مقارنة عددین-
"   >"و " <" استعمال الرمزین -

للتعبیر عن نتیجة مقارنة أو نتیجة 
 .حصر

 ترتیب أعداد تصاعدیا أو -
 .اتنازلی

 تعیین العدد األكبر والعدد -
 .األصغر في متتالیة أعداد

 إیجاد أعداد محصورة بین -
 . دین معلومینعد

متتالیة األعداد 
 والترتیب

 
 
 
 

 الحساب  -2.2.2.4
 

  . إّن إجراءات الحساب في وضعیات مختلفة تعطي معنى للعملیات
 

ونعني . الحساب الذھني اآللي والحساب الذھني المتمعن فیھ:  یتضمن الحساب الذھني
یحدث .  جاھزة عند التلمیذةقبالحساب المتمعن فیھ إنجاز عملیات حسابیة في غیاب آلیة أو طری

 طریقة خاصة بھ للوصول إلى د عندما یضطر التلمیذ إلى إیجا-عادة في الحساب الذھني-ھذا 
 .النتیجة
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تعلما خاصا وللمعلم أن یختار المناسبات  )الحساب األداتي(یتطلب الحساب باآللة الحاسبة 
 .یھاوالوضعیات التي تستعمل فیھا اآللة حیث یكون استعمالھا وج

 
 المحتویات  المستھدفةتالكفاءا مالحظات وتعالیق

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

               ادة ــــــن زیــة عــــیة ناتجــــن كمــــتعیی §
 . قصانأو ن

ع على خط مدرج بعد ــــــن موقـــــتعیی §
 .التنقل إلى األمام أو إلى الخلف

أن اإلجراءات والطرق المختلفة لحل ھذه  -
أما . المشكالت ھي التي تعطي معنى للطرح

 .آلیة الطرح فتأتي فیما بعد
 

 =. 10إتمام عدد إلى العشرة الموالیة :  مثال -
 +3  ،30 + . = 24  

 .     إتمام إلى المائة الموالیة
   100+ . =56 ،200+ . =138 
 
 
ستعمل فیھا  على نشاطات تد یمكن االعتما-

 . العملة للبحث عن المتممات
 المقصود ھنا التدریب على حساب مجموع -

 . عددین عمودیا
 یكون تبریر آلیة الطرح بالرجوع إلى -

 .المعارف المكتسبة حول األعداد
     

 نصل بالتالمیذ إلى تنظیم الحسابات بالتمعن -
 :مثل 
14+26+33+17 = 14+33+26+17 

     40 + 50   =      
           90  =  

كما یمكن تنظیم الحساب على شكل فروع 
 . األقواسلشجرة یمھد الستعما

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

 
 

          90      

 إیجاد طرق لحل مشكالت متعلقة -
 .بالجمع والطرح

      
 
 
 
 : إیجاد طرق لحساب فرق أو مسافة -
نقل على خط عددي توقع نتیجة ت §

 .ذھنیا
حساب مجامیع وفروق بعد تفكیك  §

إلى مئات، عشرات، (األعداد 
 .لتسھیل المھمة) وحدات

 
 
) أو الشریط(استعمال الخط العددي  §

 : كسند في الحساب من النوع 
" a+ ?=b ou a- ?=b" 

أو المائة ) 10( إتمام عدد إلى العشرة -
 . الموالیة) 100(
معیة لعدد  تنظیم التفكیكات الج-

 .وحفظھا
 
 استعمال آلیة الجمع عمودیا لحساب -

 .مجموع عددین باالحتفاظ
 استعمال آلیة الطرح لحساب فرق -

 .دون احتفاظ
 حساب مجموع عدة أعداد أفقیا -

 .وتنظیم الحساب
 
 

 

 الجمع والطرح

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

 .متساویةكمیات 
أو إحدى " ك"تعیین الكمیة الكلیة  §

 إیجاد طریقة لحل مشكلة تتعلق -
 .بالضرب

 
 

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

 .بمعرفة عددین من الثالثة" ك
 
 

 وفي ھذا اإلطار تعطى أھمیة لفھم -
ن مجموعة لكل "، "ن مرة س: "العبارات 

" لكل واحد"، "لكل من"، "منھا س شيء
 .واستعمالھا

د الجمع المتكرر على إعطاء معنى  یساع-
 . لعملیة الضرب

 حساب الجداء بطرق مختلفة یسمح بإعطاء -
أّما آلیة الضرب فال تأتي إال . معنى للضرب

 .فیما بعد
 المقصود ھو العمل على رصف مستطیل - 

"طولھ  a "وعرضھ "  b "لحساب "  a×b." 

 
 
 
 
 
داول الضرب لبعض األعداد  إنشاء ج-

 .وحفظھا
ضرب عدد في -  10 معرفة قاعدة 

 .واستعمالھا
ضرب مضاعف -  في مضاعف 10 

10. 
لحساب " الرصف" استعمال -

 جداءات

 تتواصل النشاطات المتعلقة بالحساب الذھني -
طوال السنة، وتستغل مكتسبات التلمیذ في 
مجال األعداد والحساب الختیار ھذه 

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

 .الستكشاف خواص عددیة
 وللمعلم أن یقرر فرص االستعمال الوجیھ -

 األعداد نلھا بحیث ال تعیق التعلم في میدا
.والحساب  

 الحساب الذھني لمجموع أو فرق أو -
 .جداء في وضعیات عددیة بسیطة

 تطویر مختلف استراتجیات الحساب -
واستخدام إجراءات الحساب المتمعن 

 ).اكتابیا أو شفوی(فیھ 
. استعمال اآللة الحاسبة-  

الحساب الذھني 
.واألداتي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفضاء والھندسة-3.5
 

یتعلق األمر ھنا بمواصلة تطویر الكفاءات المتعلقة بالتعرف والنقل والوصف والرسم 
 .والترمیز وفك الرموز وكذلك استعمال تقنیات وأدوات ھندسیةوالتعلیم 

 

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

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  مناھج السنة الثانیة ابتدائي----------------------------------------------------------------------------

ریاضیاتمنھاج ال  
 
  

106 

المھم ھو مساعدة التلمیذ على تعیین الخواص من خالل حل مشكالت متعلقة بأشیاء ملموسة 
 . مثل المربكة) أشكال مستویة أو مجسمات(جسمات وأشكال مستویة بسیطة ومركبات وم

 

" الوصف"و" النقل"تلعب الممارسة الیدویة دورا ھاما في بناء المعرفة، وتشكل نشاطات 
الطي والقص : وتستلزم استعمال تقنیات مختلفة مثل . وسیلة جیدة للوصول إلى ھذا البناء

 :دوات الرسم والتدریب على استعمال أ
 

 ... المسطرة الغیر المدرجة لرسم خطوط مستقیمة وإثبات استقامیة أشیاء أو نقط -
 "رسومات جمیلة" المدور لرسم أقواس أو دوائر وإنجاز -
 .  المسطرة المدرجة للقیاس-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المحتویات الكفاءات المستھدفة مالحظات وتعالیق

یذ وذلك  المقصود ھو تعزیز مكتسبات التلم-
 . في وضعیات متنوعةابجعلھ یوظفھ

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

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

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

 
 
 نعني بالتصمیم تمثیال بسیطا لمنظر، كتمثیل -

أشیاء على طاولة، أو في القسم، أو في ساحة 
 ...المدرسة، 

 
 یتعلق األمر ھنا، بمالحظة وجود عالقات -

 .بین الفضاء الحقیقي وتمثیالت لھ

 فھم واستعمال تعبیر مناسب لتعلیم -
 .أشیاء ووصف تنقالت

 
ین خانة أو عقدة على مرصوفة  تعی-

 .بسطر وعمود
  
 نقل رسم على مرصوفة حسب نموذج -

 .معطى
 . تكبیر رسم على مرصوفة-
 وصف مسلك على مرصوفة وتمثیلھ -

 .بواسطة أسھم
 ربط تصمیم بسیط بمنظر وتعیین -

 .أشیاء على ھذا التصمیم
 تعیین مكان أشیاء من فضاء حقیقي -

ة قاعة، ساح(على تصمیم بسیط 
 . والعكس...) المدرسة 

 التعلیم والتوجیھ
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 یتم ھذا بالعین المجردة أو خیط ممدود أو -
 ...استعمال مسطرة 

 
 
 یتعرف التلمیذ على األوضاع النسبیة -
من خالل أنشطة ) التقاطع، التوازي، التعامد(

المالحظة بالعین المجردة أو الرسم بدون 
 . خال... أدوات أو الطي أو استعمال قوالب 

ظر من خالل -  یالحظ التلمیذ خواص التنا
الطي، القص، : مثل (الممارسة الیدویة 

 ).التطابق
 یكون إتمام رسم بالتناظر في البدایة على -

 .ورق غیر مرصوف ثم على ورق مرصوف

 التحقق من أن أشیاء أو نقطا على -
 .استقامة واحدة

 وضع أشیاء أو نقط على استقامة -
 . نقط أخرىواحدة مع أشیاء أو

 تعیین األوضاع النسبیة لخطوط -
 .مستقیمة

 
 
 التعرف بصفة إجمالیة على أشكال لھا -

ظر  .محور تنا
ظر -  التحقق بالطي من وجود محور تنا

 .في شكل
ظر -  المالحظة بصفة إجمالیة لمحور تنا

 .شكل
ظر بالنسبة إلى -  إتمام رسم شكل بالتنا

 .مستقیم

االستقامیة 
والتناظر 

 يالمحور

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

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

 ...، عدد األحرف أو أطوالھا  سعدد الرؤو
:  یمكن أن یتم إنشاء المجسمات باستعمال – 

بل، العجین، أوجھ محضرة من ق
 . أو بتركیب مجسمات... أوخشیبات، 

 تحلیل مركب یتكون من مجسمات -
 . بسیطة

 .  إنجاز مثیل لمركب-
 التعرف على ھذه المجسمات من -

بین مجسمات أخرى ووصفھا 
 .باستعمال تعبیر مناسب

 . إنشاء مجسمات-

: المجسمات 
المكعب، البالطة 

القائمة، 
األسطوانة، 

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

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

 .المربكة ھي مركب 
 نستعمل الورق، أو عجین، أو الرسم إلنشاء -

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

كُركن في شكل مستو أو  ةالتعرف على الزاوی
 .ممجس

 . بطي ورقةة یصنع قالب الزاویة القائم-
 
 . أو فسیفساءز إتمام أفاری-
 األدوات المقصودة ھنا ھي المسطرة -

الذي یشرع  في (ومختلف القوالب والمدور 
 ). استعمالھ

 . تحلیل مركب یتكون من أشكال بسیطة-
 . إنجاز مثیل لمركب-
 المستویة من  التعرف على ھذه األشكال-

 .بین أشكال أخرى
 وصف أشكال أو مركبات من أشكال -

 .مستویة ببعض ممیزاتھا
 . التعرف على أشكال رباعیة وإنشاؤھا-
 التعرف على قائمیة زاویة في شكل -

 .مستوى أو مجسم باستعمال قالب
 ھندسیة بسیطة ل التعرف على أشكا-

 . تكون شكال مركبا
ركب  رسم أو إتمام شكل ھندسي م-

 . باستعمال أدوات الرسم

األشكال 
: المستویة 
المربع، 

المستطیل، 
ث  .المثل

 إّن استعمال المسطرة للرسم لیس سھال -
على التلمیذ، إذ یتطلب مھارات حركیة 

دقیقة منھا مسك المسطرة وتثبیتھا ثم 
لذا فإن استعمالھا یتطلب ... وضع القلم 

 .تعلما منتظما
ستعمال  في ھذا المستوى یقتصر ا-

 .المدور على الرسم فقط
 

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

 وصل نقطتین برسم خط -
 .بمسطرة

 الشروع في استعمال المدور -
 .لرسم قوس أو دائرة

 استعمال أدوات لنقل أشكال -
ھندسیة وإتمامھا أو إتمام أفاریز 

 . وفسیفساء

 الرسم

 
 
 
 

  

  القیاس-4.5
 

 .    مشكل القیاس ارتباطا وثیقا بموضوع األعداد والحسابیرتبط
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الطول، الكتلة، (یرتكز العمل المتعلق بالقیاس في البدایة على بناء مسبق لمفھوم المقدار 
 .ثم بقیاس المقدار) المدة

 

المسطرة (نقتصر في ھذا المستوى على استعمال بعض الوسائل الخاصة بقیاس المقادیر 
وقیاس ) المتر والسنتمتر(وبعض وحدات قیاس الطوال ...) ن ذو الكفتین، الساعة المدرجة، المیزا

 ).الغرام والكیلوغرام(الكتل 
 

 .إن اختیار وسیلة القیاس مھم ویعتبر ھدفا من أھداف التعلم
 

 المحتویات الكفاءات المستھدفة مالحظات وتعالیق

 تكون مقارنة األطوال بوضع األشیاء جنب -
في حالة ما " وسیط"استعمال إلى جنب أو ب

إذا كانت األشیاء بعیدة عن بعضھا البعض، 
فضرورة إیجاد الوسیط ھي التي تعطي 

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

طوالھا-  . فرز أشیاء متنوعة وفق أ
خطوط أو أشیاء ( مقارنة أطوال -

 )مستقیمة
ط- قطعة مستقیم، خط منكسر، (وال  قیاس أ

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

 . استعمال وحدتي المتر والسنتیمتر-

 الطول

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

 .لشیئین نفس الكتلة إذا توازنت كفتا المیزان
 .ام والكیلوغرام نقتصر على الغر- 

 . فرز أشیاء متنوعة وفق كتلھا-
 . مقارنة كتل-

بالغرام (استعمال میزان لقیاس كتل _ 
 .ومقارنتھا) والكیلوغرام

 

 الكتلة

 
 
 
 
 
 
 

 أیام وأن 7 إدراك أن األسبوع ھو متتالیة -
 . شھر12السنة ھي متتالیة 

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

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

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

 معرفة أیام األسبوع و شھور السنة -
 .وحفظھا

 قراءة معلومات موجودة في رزنامة -
 .سنویة

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

 .معین
 . قراءة الساعة-
 تقدیر مدد باستعمال وحدات مالئمة -

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

 . البرنامج

 .ومقارنتھا)  أسبوع، یوم، ساعةشھر،(

 
 

  التوجیھات المنھجیة الخاصة-5
 

كأدوات فعالة لحل  المتعلقة بھذه المحاور  المفاھیماألمر في السنة األولى، تبنى وكما ھ •
 .قابلة للتجنید لحل مشكالت جدیدةبعد ذلك لتصبح ، مشكالت

ة أساسیوسیلة ضیات، ویعتبر م الریا مكانة ھامة في تعّل"حل المشكالت"یحتل نشاط  •
على والمحافظة   فیھالتحكموات الالمجا في كللضمان امتالك المعارف الریاضیة 

كمیات أو ب خاصةتوقع نتیجة أفعال :   مشكالت من نوع یواجھونالتالمیذ ف.معناھا
 ). ...لقنتتمثل ھذه األفعال في زیادة أو نقصان أو ضم أو توزیع أو ( مقادیر وأمواقع 

عطاء معنى إ شخصیة قصد) تدابیر( حل ھذه المشكالت في البدایة بإجراءات ع فيیشر
 .توظف المعارف والتقنیات الجدیدة" بطرق خبیرة "تحللعملیات، ثم الألعداد و

 
 

وھذا ال یعني أن  ،لتالمیذعلى افي األنشطة المقترحة  معالجة الیدویةللنبغي أن تعطى أھمیة ی •
سئلة التي تثیرھا والنشاط الذھني أل بل ا، الفعلينشاط الریاضيال تي تشكلالھي  المعالجةھذه 

 .مشكالتلحل الأھمیة وعلى ھذا األساس أعطیت . ھاالذي ینتج عن
والبحث والتعبیر  تفكیرال التساؤل و علىكفاءاتھه األنشطة یواصل التلمیذ تطویرذمن خالل ھ •

من الضروري أن یولى اھتمام فا ذھلو.  والتعمیمواالستنتاج والشرح والتعلیل واالستدالل
 .ناقشةم التالمیذ وأخطائھم وطرق عملھم واستغاللھا أثناء التجراءا إلخاص

 :  وفقا للمراحل الخمس التالیة تسییر القسمیكون  •
 تقدیم النشاط والتعلیمات  مرحلة -
   البحث مرحلة-
 العرض والمناقشة مرحلة -
 حوصلة مرحلة ال-
 مرحلة التدریب -

 

 ردة االستثماإعاثم 
المصطلحات،  (التعبیر الریاضي یكتسبثم  ، اللغة المألوفةاتالریاضیفي ل التلمیذ میستع •

مجموع، جمع، مربع، مكعب، (تعلیم المفردات الریاضیة المھم   لیس.تدریجیا ...) الرموز
 . معناهملما عرفھ وفھوتعابیر تسمیات  إعطاء تمكین التلمیذ من  ، ولكن المھم ھو...)طول

 

 : الیمین عندما یتعلق األمر یتطلب التوجیھ من الیسار إلى الترمیز العالميإّن اعتماد  •
 .بقراءة وكتابة العملیات أفقیا وبالخصوص عملیة الطرح -
 .بتمثیل األعداد على الشریط والمستقیم العددي والجداول -
. < و >باستعمال الرمزین  -
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ت القیاس فیكون التركیز على تسمیتھا وكتابتھا كاملة بالحروف العربیة ّما بالنسبة لوحداأ
ویكون إدخال الرموز العالمیة الخاصة بالطول والكتلة والمدة والعملة تدریجیا آخذا بعین االعتبار 

 .قدرات التلمیذ في قراءة وكتابة الحروف باللغة األجنبیة
 

األولى ابتدائي لیس جزاء منفصل، بل التقویم في ھذه السنة كما ھو الحال في السنة  •
  :جزء مندمج في سیاق التعّلم وھو یجیب عن الضرورات التالیة 

 

 . معرفة حالة مكتسبات التلمیذ-
 .التعّلم لمجموعة تالمیذ القسم/ ضبط سیرورة التعلیم-
 إمداد المعلم بالوسائل الضروریة لتقییم ممارستھ الشخصیة، و جعلھا تتطّور -

 .ئمةبطریقة مال
 

 :ونذكر فیما یلي مختلف أنواع التقویم، التي تحدد مختلف لحظات التعّلم 
 

  التقویم التشخیصي قبل التعلم-
  التقویم أثناء التعّلم -
  التقویم بعد التعّلم والتدریب-
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 شبكة المفاھیم للتعلیم االبتدائي
 األعداد والحساب -1

 ) :یب، عالقاتتعیین، ترت( األعداد الطبیعیة -1.1
 

 السنة الخامسة  الرابعة السنة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى
  :التعيين

تسمية وقراءة وكتابة  •
  100 ناألعداد األصغر م

العد، (عد وتشكيل كميات  •
 ).بالعشرات التجميع

 30+5 : مثال(تفكيك عدد  •
= 35(. 

تمييز قيمة رقم في كتابة  •
 .)آحاد، عشرات( عدد

شفهيا (وين متتالية أعداد تك •
، 10 أو 1، 1من ) وكتابيا

 . بالتقديم وبالتأخر10

  :التعيين 
تسمية وقراءة وكتابة األعداد  •

 .1000 ناألصغر م
العد، التجمع (عد وتشكيل كميات  •

 ).بالعشرات والمئات
أ، ( تمييز قيمة رقم في كتابة عدد •

 ).ع، م
 تفكيك عدد وتركيبه  •
 ) 358 = 300+50+8مثال (
شفهيا (تكوين متتالية أعداد  •

، 10 أو 2، 2 أو1، 1من ) وكتابيا
 .بالتقديم وبالتأخر 100، 100 أو 10

 

 :التعيين 
 نقراءة وكتابة األعداد األصغر م •

10000  
العد، التجمع (عد وتشكيل كميات  •

 ).بالعشرات والمئات واآلالف
آ، (تمييز قيمة رقم في كتابة عدد  •

 ).ع، م
، 100، 10 تفكيك عدد باستعمال •

 وكتابة عدد انطالقا من 1000
 .تفكيكه

شفهيا (تكوين متتالية أعداد  •
 أو 5، 5 أو 1، 1من ) وكتابيا

 أو 100، 100 أو 10، 10
  . بالتقديم وبالتأخر1000، 1000

 : التعيين
 .قراءة وكتابة األعداد الكبيرة •
فهم مدلول رقم بداللة موقعه في  •

منزلة الوحدات، منزلة ( كتابة عدد
 ).آلالفا
،                 100، 10تفكيك عدد باستعمال  •

 كتابة عددا دوإيجا... 1000
انطالقا من تفكيك ما واالنتقال من 

الكتابة الرقمية، (كتابة إلى أخرى 
 ).التفكيك الجمعي، النموذجي

تعيين انتظامات في متتالية  •
 .أعداد

 :التعيين 
 قراءة وكتابة األعداد الكبيرة •
 : اد الطبيعيةكتابة األعد •
فهم مدلول رقم بداللة موقعه في كتابة  -

منزلة الوحدات، منزلة (عدد 
 ...).اآلالف، 

 تمييز قيمة رقم في كتابة عدد -
 ...)منزلة الماليين ... منزلة، (
 قراءة واستعمال المعلومات المتضمنة -

 .في الكتابة الرقمية لعدد في حل مشكل

 :الترتيب 
دي استعمال الشريط العد •

 .لتمثيل متتالية أعداد
مقارنة وترتيب األعداد  •
 ).تصاعديا وتنازليا(
 .حصر عدد بين عددين •
تعيين عدد محصور بين  •

 .عددين
حصر عدد بين عشرتين  •

 . متتاليتين

 :الترتيب 
التوسيع في الكفاءات المطورة في  •

السنة األولى لألعداد األصغر من 
1000. 

 استعمال الشريط أو المستقيم -
 .ي لتمثيل متتالية أعدادالعدد

 مقارنة األعداد وترتيبها تنازليا -
 .وتصاعديا

للتعبير  >، <  استعمال لرمزين -
 . مقارنة أو حصرعن نتيجة

 حصر عدد بين عشرتين متتاليتين •
 . متتاليتيننأو مائتي

  : الترتيب
التوسيع في الكفاءات المطورة  •

في السنة الثانية لألعداد األصغر 
 : 10000من 

 استعمال المستقيم العددي -
 ".متتالية أعداد"لتمثيل

 مقارنة وترتيب أعداد تصاعديا -
  .وتنازليا

 . حصر عدد بين عددين-
 أو ألفين نحصر عدد بين مائتي •

 .متتاليتين
 

  : الترتيب
استعمال إجراءات مناسبة  •

لمقارنة األعداد ولترتيبها أو 
 .  للحصر

، 10إدراج عدد بين مضاعفات  •
100 ،1000. 

 حصر عدد بين ألفين متتالين •
 ...). نأو عشرتين أو مأتيي(
بالتقريب أو (وضع أعداد  •

، 10على مستقيم مدرج  )بالضبط
10 . 

  : الترتيب
مواصلة توسيع الكفاءات المطورة في  •

 ).الترتيب والحصر(السنوات السابقة 
على )بالتقريب أو بالضبط(وضع أعداد  •

ى  إل10، من 1إلى  1مستقيم مدرج من 
 ... ،100إلى 100 ، من10
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 :  العالقات بين األعداد
إتمام عدد إلى العشرة  •

 .الموالية
تحديد عالقات خاصة بين  •

 .األعداد المتداولة

 : العالقات بين األعداد
إتمام عدد إلى العشرة الموالية أو  •

 . إلى المئة الموالية
وتحديد بعض العالقات الخاصة بين  •

 .األعداد المتداولة
ف على أضعاف وأنصاف التعر •

 . أعداد متداولة

 : عدادالعالقات بين األ
إتمام عدد إلى المئة الموالية أو  •

 .إلى األلف الموالية
تحديد بعض العالقات الخاصة  •

 . ولةابين األعداد المتد
التعرف على أضعاف وأنصاف  •

 .وأرباع ألعداد متداولة

 : عدادالعالقات بين األ
: معرفة واستعمال العبارات  •

ضعف، نصف، ثلث، وثالثة 
أضعاف، ربع وأربعة أضعاف 

 .وثالثة أرباع، ربعين
تطوير الجداول المحفوظة حول  •

 .الجمع والضرب
   

 :  عدادالعالقات بين األ
 عدد مسالتعرف على مضاعفات وقوا •

 .واستعمالها
 أو على 2معرفة قابلية قسمة عدد على  •
 .10، أو على 5
 
 
 

 
  الحساب-1.2

 

 السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى
لبحث عن القيمة الموافقة  ا-

 . إلتحاد مجموعتين
 .جمع عدد أو أكثر -
 استعمال قوائم الجمع  -
 .استعمال الحاسبة البسيطة -
إدخال آلية جمع عددين  -

بدون احتفاظ واستعمالها لحل 
 . مشكالت بسيطة

 البحث عما ينقص في -
 : وضعيات مثل

 ). مقاربة الطرح(ب = ؟ + أ 
تطوير الكفاءات المتعلقة  -

بالحساب المتمعن فيه 
 .والحساب الذهني

 
 

استعمال المستقيم العددي كسند  -
 :لحل مشكالت من النوع حسابي 

 . ب ... =  +أ 
  .استعمال الحاسبة البسيطة -
 إدخال آلية الجمع باالحتفاظ -

 . واستعمالها
ال تقنيات مختلفة لحساب  استعم-

 :فرق عددين
 استعمال جدول متممات عدد إلى -

10  
 )25 –17( الطرح بواسطة التفكيك -
 واستعمال آلية الطرح معرفة - 

 .بدون احتفاظ
 استعمال وضعيات تسمح بمقاربة - 

 .الضرب
 مواصلة تطوير الكفاءات المتعلقة - 

بالحساب المتمعن فيه والحساب 
 .الذهني

مال الجمع والطرح بدون  استع-
احتفاظ لحل مشكالت من نوع 

 ...) ، تحويل الحالةداالتحا(
 تسمح  وضعيات  استعمال-

 الجمع ةبمقاربة الضرب بواسط
 .المتكرر

 إنشاء جدول الضرب وإبراز -
 ).تناظر الخانات(خصوصياته 

 الشروع في حفظ جداول -
 .الضرب

بعدد مكون ( إدخال آلية الضرب -
 .واستعمالها) من رقم واحد

 مواصلة تطوير الكفاءات -
المتعلقة بالحساب المتمعن فيه 

 .والحساب الذهني

 حل مشكالت باستعمال الجمع -
الضرب واختيار العملية ) أو(و

 )أو(+ األفضل 
 إدخال آلية الضرب بعدد مكون -

 .من رقمين واستعمالها
 . استعمال الكتابات باألقواس-
 . مقاربة القسمة-
إجراءات شخصية لحساب  إعداد -

 .حاصل وباقي قسمة عدد
 حل مشكالت من النوع -

axb= ?  : ax ?=b    
 استعمال تقنيات لحساب حاصل -

 .قسمة
 مواصلة تطوير الكفاءات -

المتعلقة بالحساب المتمعن فيه 
 .والحساب الذهني

 

 تطوير تقنيات الحساب الذهني والحساب -
 .المتمعن فيه

 كون من رقم واحد قسمة عدد على عدد م-
 ...) حساب ذهني، تفكيك، المضاعفات،(
 إدخال آلية القسمة على عدد مكون من -

 . رقم واحد واستعمالها
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  :الكسور واألعداد العشریة 1-3
 

 السنة الخامسة السنة الرابعة
  :الكسور

سع  التو. ( عدد غير صحيحبها إعطاء معنى للكسور بقياس األطوال بوحدة يكون القبس -
 ).في المقادير المعرفة

، 10/1 للكتابات  إعطاء معنى للعبارات جزء من العشرة، جزء من المئة، جزء من األلف -
100/1 ،1000/1  . 

 . استعمال الترميز للتعبير عن كسر-
 .التعبير عن قيس بأوجه مختلفة -
 .  الربط بين الكسر وتفكيكه الذي يظهر الجزء الصحيح منه-

  :الكسور
 .تعمال الكسور في سياق المساحةاس -
 .  تعيين المقدار المعبر عنه بكسر من مقدار أخر-
 ).بالوحدة خصوصا( مقارنة مقدارين -
 . فهم واستعمال تدريج منتظم وضع كسور على تدريج معين- 

  :األعداد العشرية
 ،0 و0،01 و0،1و خاصة (للتعبير عن الكسور العشرية" الكتابة بالفاصلة"  إدخال- 

 ).الخ ...001
 . استعمال األعداد العشرية لقياس طول-
 . حصر عدد عشري بعددين صحيحين وصنع مسطرة مدرجة-
 . حساب مجموع وفرق عددين عشريين-

  :األعداد العشرية
 مع التركيز 10 بعدد صحيح أصغر من ي جمع أو طرح عددين عشريين وضرب عدد عشر-

 .للعدد العشري" المعنى ألكسري"على 
 . مقارنة وحصر أعداد عشرية-
 ).الربط بالكسور العشرية" (الكتابة بالفاصلة"في " األرقام" معرفة وفهم معنى -
 .10 قسمة عدد عشري بعدد صحيح أصغر من -
 

 
  :معالجة المعطیات والتناسبیة -4.1

 
 5السنة  4السنة  3السنة    2السنة  1 السنة

 أخذ معلومات من صورة -
رى ثم أو من وثائق أخ

 استنتاج معلومات أخرى
ترتيب صور حسب تسلسل (

 ...).أحداث

 أخذ معلومات من صورة أو من -
وثائق أخرى ثم استنتاج معلومات 

ترتيب صور حسب تسلسل ( أخرى
 ...).أحداث

 على ل استعمال تعبير يد-
 ...)ليس، غير(النفي

 تصور مراحل حل مشكل بطرح -
 .تساؤالت وسيطة وتنظمها

واستنتاج معلومات غير  استعمال -
.    ةموجودة من البداية في الوضعي

 استعمال معلومات موجودة على -
قوائم، جداول، مخططات أو 

 .تمثيالت بيانية
 حل مشكالت بسيطة حول -

يات وطرق تمثيل المعط(التناسبية 
 .ونتائجه في جدول الحساب

 . التعرف على وضعية تناسبية-

 .ها وبنائها قراءة بعض التثيالت وتفسير-
 مقارنة تناسبات بإدخال ضرورة -

 . النسب المئويةلاستعما
 الشروع في استعمال مفهوم المقياس -

 ).التكبير والتصغير(لحل مشكالت 
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  :الفضاء والهندسة -2
 

 السنة الخامسة السنة الربعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى
  :هيكلة الفضاء

ياء  تعيين مواقع أش-
 .وتنقالت ووصفها

 األوضاع النسبية ألشياء -
بالنسبة إلى نفسها أو إلى (

 )أشياء أخرى
 . نقل رسم على مرصوفة-
 استعمال المفردات المتعلقة -

 باألوضاع النسبية في الفضاء 

  :هيكلة الفضاء
 التوسع في الكفاءات المطورة في -

 .السنة األولى
وضع تمثيالت ألشياء من الفضاء -

 . يقي على تصميم أو مخططالحق
 .التعليم على مرصوفة-
 . التنقالت على مرصوفة ووصفها-

  :لتعليم والتوجيه في الفضاءا
 .التعليم على مرصوفة-
 نقل رسوم أو أشكال وتكبيرها -

 على مرصوفة
 
  
 

  :التعليم والتوجيه في الفضاء
 استعمال مخطط أو خريطة -

لتعيين موقع شيء أو لتوقع مسار 
 .تنقل أو لتقدير مسافةأو ل
 إعادة استثمار األعمال على -

 .مرصوفة
 

  :التعليم واستعمال المخططات والخرائط
 مواصلة تطوير الكفاءات السابقة  -
 ). بالتنسيق مع تعليم مادة الجغرافيا(
 
 
 

 :االستقامة 
إدراك أمكنية استقامة أشياء -

والتحقق من ذلك  أو نقط
 .بوسائل مختلفة

اء أو نقاط بحيث   وضع أشي-
 .تكون على استقامة واحدة

 

  :االستقامة
وضع أشياء أو نقاط بحيث تكون  - 

على استقامة واحدة مع أشياء أو نقاط 
 .معلومة

 
  :يالتناظر المحور 
على  يشمل التعيين اإلجمالي لشكل -

محوري ضمن أشكال أخرى  رتناظ
 .والتحقق بالطي

 .  التناظرة إتمام شكل بواسط-
 
 

 : ستقامةاال
 تعيين موقع أشياء أو نقاط -

 .بواسطة االستقامة
 معرفة المستقيم والقطعة -

المستقيمة ومنتصف قطعة 
 .مستقيمة

  :يالتناظر المحور
 التحقق من أن لشكل محور -

تناظر أو أكثر باستعمال الطي 
 .ورسم هذه المحاور

 .  التناظرة إتمام شكل بواسط- 
 الزوايا

 قائمة في التعرف على زاوية -
ركن من (شكل بواسطة قالب
 ).مستطيل أو ورقة

) قالب، كوس(  رسم زاوية قائمة -
 .أشكال لنقل

 التعرف على المستقيمات -
 )بالمالحظة(المتوازية إدراكيا 

  :االستقامة
 .تدريج منتظم لنصف مستقيم -

 .يالتناظر المحور
 التوسع في الكفاءات المطورة  - 

 .سابقا
ل بالتناظر  إنشاء نظير شك-

 .المحوري
  :الزوايا والتعامد والتوازي

إنشاء زاوية قائمة باستعمال  -
 ).مسطرة، كوس(األدوات 

 التعرف على المستقيمات -
المتعامدة في أشكال هندسية 

 .مختلفة
 التعرف على مفهوم الشريط -
 ).عرض الشريط(
 التعرف على المستقيمات -

المتوازية وإنشاؤها باستعمال 
 .ةالثابت" ةالمساف"

 
 .يالمحور التناظر -
 معرفة خواص حفظ األطوال واألشكال -

) عملية في وضعيات( لتناظر محوري
واستعمال هذه الخواص لرسم نظائر 

 .أشكال بسيطة على مرصوفة
 . التحكم في الرسم باألدوات-

  : الزوايا والتعامد والتوازي
 التعرف على المستقيمات المتوازية -

 .عمال التعامد المزدوجوإنشاؤها باست
 حل مشكالت تتطلب االستعانة -

 .والتوازي باالستقامة والتعامد
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 :المجسمات 

 المالحظة والمعالجة اليدوية -
 بلمجسمات لها شكل المكع

 .والبالط القائم والكرة 
 إدخال المفردات الخاصة -

 .)،وجه حد، رأس( بالمجسمات

 :المجسمات 
 إنشاء مجسمات بواسطة -
 .قوالبال
استعمال المفردات الخاصة -

 .بالمجسمات
 . وصف المكعب، والبالط القائم-

 :المجسمات 
 وصف مجسمات للتعرف عليها -

 .ضمن مجسمات أخرى
المكعب والبالط القائم   نشر-

  . لهاموإنشاء تصامي

 :المجسمات 
التحقق من بعض الخواص  -

المتعلقة بأوجه مجسم أو حروفه 
 .باستعمال األدوات

الموشور ( وصف مجسمات -
 .وعداد تصميمها) والهرم

 :المجسمات 
 و نشر األسطوانة ة مقاربة تجريبي-

 .ةالدوراني
 ".لمركب مجسمات" إنشاء تصميم -
 مقاربة الكرة وربطها بالكرة األرضية -

 .في الجغرافية
 :األشكال المستوية 

 مالحظة ومعالجة أشياء -
مستوية ملموسة لها شكل مربع 

 . ةتطيل أو مثلث أو دائرأو مس
 وصف أشكال مستوية -

 .باستعمال المفردات المناسبة
فساء   أو فسيز إتمام أفاري-

بسيطة انطالقا من أشكال 
بسيطة باستعمال القوالب 

 .والمسطرة
 

 :األشكال المستوية 
 التعرف على أشكال مستوية -

 .مختلفة من بين أشكال أخرى
 فرز أشكال مستوية واستخراج -
 .ايير تصنيفهامع
 على ه إتمام شكل مستوي أو نقل-

 .مرصوفة
  أو فسيفساء،ز إتمام أفاري-

زخرفة  باستعمال المسطرة 
 . مختلفة للزوايا والمدوربوقوال

 

 :األشكال المستوية 
 التحقق إذا ما كان شكل  مربعا -

أو مستطيال باستعمال الخواص أو 
باستعمال القوالب والمسطرة 

 .والكوس
نقل أشكال مضلعة  وصف و-
وأشكال مكونة ...)  مثلث مربع،(

من هذه المضلعات باستعمال 
مفردات مالئمة مع إبراز بعض 

 . الخواص
 أو فسيفساء، ز إنشاء أفاري-

 بزخرفة باستعمال المسطرة وقوال
 .مختلفة للزوايا والمدور

  :األشكال المستوية
 التعرف على شكل بسيط ضمن -

 أو شكل معقد باستعمال أدوات
 .خواص

 مثلثات على التميز والتعرف -
 .خاصة والمعين

 إنشاء نقاط تبعد عن نقطة معطاة -
 . بمسافة معلومة

 التعرف على العناصر المميزة -
 .لدائرة

 .  باستعمال المدورة إنشاء دائر-

 :األشكال المستوية 
شكل من بين ) شفهيا أو كتابيا(  وصف-

 أشكال أخرى قصد التعرف عليه أو قصد
 . نقله بدون التباس

 .برامج إنشاء بسيطة) كتابي( تحرير-
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  : القياس-3
  

 السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى
  :األطوال

 مقارنة األشياء من حيث -
أطوالها بطريقة مباشرة أو 

 .غير مباشرة
 قياس أطوال باستعمال -

 .معتمدةوحدات غير 
 إدراك وظيفة أخرى للعد -
 ).تعدد كميات أو محتويات(
 

  :الزمن
 استعمال المفردات -

المناسبة لتحديد مكانة أحداث 
 .في الزمن

 قراءة ثم كتابة تاريخ اليوم -
 ).السبورة(
 
 
 
 

 :األطوال والكتل
التحقق من تساوي طولين  -

أو أداة " وحد غير معتمدة"باستعمال 
 .قياس

شياء من  حيث أطوالها أو مقارنة أ-
كتلها أو سعاتها، بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة حيث أطوالها وكتلها 

 .وسعاتها
 قياس أطوال باستعمال وحدات -

     (m,cm)  معتمدة
 :  استعمال أداة قياس للطوال-
 ". المتر"و" متر المضاعفيالديس"

 : التعليم في الزمن
 معرفة شهور السنة الشمسية -

 . القمريةوالسنة
يوم، (قراءة التواريخ  : الرزنامة -

وكتابتها وتعليم أحداث ) شهر، سنة
 .   بارزة

  :األطوال والكتل والسعات
) كتلة أو سعة(تقدير طول  -

 .واختيار األداة المالئمة لقياسه
 استعمال النظام المتري -
مضاعفات المتر وأجزاؤه، الغرام (

 ).لوغرام واللتريوالك
 متعلقة بالقياس  حل مشكالت-

 . والعماليات المدرسة
 :التعليم في الزمن والمدد

 . استعمال الساعة القراءة الوقت-
 معرفة العالقة بين الساعة -

 . والدقيقة
 لمقارنة ة استعمال أدوات مالئم-

 . المدد وقياسها
 اختيار الوحدة األكثر مالءمة -

 .لقياس المدة
  

 :المحيط والمساحة 
 وفق محيط كل  مقارنة أشكال-

 .منها
 . تعيين محيط مضلع-
 حساب محيط المربع -

 . والمستطيل
 تصنيف وترتيب سطوح -

 .ومساحة كل منها
 إنشاء سطح له نفس مساحة -

 .سطح معطى
 . تمييز مساحة سطح عن محيطه-

  :النظام المتري
الغرام (  استعمال النظام المتري-

وأجزاؤه ومضاعفاته، اللتر 
 ).تهوأجزاؤه ومضاعفا

 عالقات بين وحدات الكتل د إيجا-
 .والسعة

 : التعليم في الزمن والمدد
إيجاد العالقات بين الثانية والدقيقة 
والساعة واستعمالها لتحديد مدد 

 .لحل مشكالت بسيطة

 :المساحة 
 تبليط بواسطة لقياس مساحة باستعما-

 أو بواسطة مرصوفة ةسطح يمثل الوحد
 ).بالضبط أو بالتقريب(
ثم استنتاج (ساب مساحة المستطيل  ح-

مساحة كل من المثلث القائم والمعين 
 ).والمربع

 استعمال المر المربع والسنتمتر المربع -
كوحدة لقيس مساحات وإيجاد العالقة 

 .بينها
  :الحجوم

 تقدير حجم المكعب أو متوازي -
المستطيالت القائم وقياسه باستعمال 

نتمتر طول حرفه س(يمثل الوحدة " مكعب"
 ).واحد

 ,cm3( إيجاد عالقات بين الوحدات -
dm3, m3  (واستعمالها لقياس الحجوم. 

 .  حل مشكالت حول المقادير والقياس-
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