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 . تقديم المادة والبرنامج2
 

الرٌاضٌات، لكل من ٌرٌد أن ٌفهم ظواهر أو ٌحّل مشكالت أو ٌتخذ قرارات،  تمنح
فهً ال تهم  وبهذا نماذج منسجمة ومجموعة وسائل وأدوات ؼالبا ما تكون فعالة،

خصصٌن والباحثٌن وحدهم، بل تهم أٌضا كل مواطن مسؤول ٌرؼب فً التعامل مع المت
 محٌطه بذكاء.

فالرٌاضٌات وسٌلة لتكوٌن الفكر وأداة الكتساب المعارؾ، تساهم فً نمو قدرات 
 التلمٌذ الذهنٌة وبناء شخصٌته ودعم استقاللٌته وتسهٌل مواصلة تكوٌنه مستقبال.

ت مفهوماتٌة وإجرائٌة مناسبة تمكن التلمٌذ من القٌام تسمح الرٌاضٌات باكتساب أدوا
عالم ٌتحول  ًبدوره بثقة وفاعلٌة، فً محٌط اجتماعً تتزاٌد متطلباته أكثر فأكثر وف

 باستمرار.
إن الرٌاضٌات حاضرة فً المحٌط االجتماعً واالقتصادي واإلعالمً والثقافً 

التكنولوجٌة للحساب السرٌع  لإلنسان أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع تطور الوسائل
 مثل اآللة الحاسبة 

ً هذه الوسائل من قبل التلمٌذ، ...، األمر الذي ٌتطلب التحكم التدرٌجً ف والحاسوب
 ٌبرر استحسان إدخال استعمال اآللة الحاسبة ابتداء من السنة األولى من التعلٌم االبتدائً.و

ً تحقٌق ملمح التلمٌذ، وتدرٌسها تساهم الرٌاضٌات، مع المواد التعلٌمٌة األخرى ف
ٌرمً إلى تمكٌنه من اكتساب كفاءات قابلة للتحوٌل إلى مختلؾ المجاالت )المدرسٌة، 

تسهم، بقدر كبٌر، فً تطوٌر الكفاءات الخاصة بحل المشكالت ...، كما  الحٌاة الٌومٌة
ذو طابع وٌنتظر من تعلم الرٌاضٌات تحقٌق ؼرضٌن اثنٌن أحدهما  والتواصل )التبلٌػ(

 تكوٌنً ثقافً واآلخر نفعً.
فبرنامج السنة الرابعة ابتدائً ٌندرج ضمن شبكة المفاهٌم لسنوات التعلٌم االبتدائً 
الخمس، وكما هو الشأن فً السنوات السابقة، تبنى المعارؾ كأدوات فعالة لحل المشكالت. 

تالمٌذ. وفً هذا وٌعتبر نشاط حل المشكالت النشاط المفضل لتنمٌة سلوك البحث عند ال
 اإلطار ٌستمر تطوٌر الكفاءات المتعلقة بـ:

 

  تعٌٌن األعداد الطبٌعٌة وترتٌبها واستعمال بعض العالقات بٌنها بتوسٌع مجال
واكتشاؾ أعداد جدٌدة )الكسور واألعداد  011111األعداد الطبٌعٌة إلى 

 العشرٌة(.

 سبٌة، بإجراءات متعلقة بالتنا حل مشكالت جمعٌة ومشكالت ضربٌة ومشكالت
 وتقنٌات مختلفة مع اختٌار الوسٌلة األنجع للحساب واستعمالها بوجاهة. 

 
 

  حل مشكالت هندسٌة متعلقة بالتعلٌم والمقارنة والنقل وإنجاز مثٌالت والوصؾ
والتمثٌل والصنع والتكبٌر والتصؽٌر، بتجنٌد معارؾ وعالقات وخواص هندسٌة، 

 عٌات متنوعة. واستعمال األدوات المالئمة فً وض
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  .مقارنة وقٌاس مقادٌر باختٌار األدوات والوحدات المناسبة 

 .حساب المحٌطات والمساحات لبعض األشكال البسٌطة 
 

 . الكفاءات العرضية3
 

 فهم نص مشكلة. -
 تحرٌر نص لمشكلة. -
 ...(. اختٌار المعلومات المفٌدة لحل مشكلة من سندات مختلفة )نص، جدول، صورة -
 ج المعلومات الضرورٌة لحّل مشكلة.استخرا -
 تصدٌق حل. -
 صٌاؼة خطة ونتائج ثم تبلٌؽها كتابٌا وعرضها. -
 التبادل حول حل. -

 

وحتى تتحقق هذه الكفاءات العرضٌة تقترح أنشطة متنوعة فً مختلؾ المٌادٌن 
)األعداد والحساب، تنظٌم المعلومات، الفضاء والهندسة والقٌاس( مثل ربط نص مشكلة 

...(، كتابة نص مشكلة ٌناسب  حلها، إعادة ترتٌب نص مشكلة، إتمام نص مشكلة )سؤالب
 ...(.  وضعٌة مقترحة )مساواة، سلسلة عملٌات، شكل

   

 االبتدائينهاية التعليم في  مستهدفةلكفاءات الا .4
 

إن تطوٌر كفاءة حل المشكالت بمكوناتها المتمثلة فً البحث والتفكٌر والتخمٌن 
وكما جاء فً برنامج السنة  ب والتبرٌر والتعمٌم ٌستمر طوال المرحلة االبتدائٌة.والتجرٌ

 أنواع من المشكالت: ةالثالثة هناك ثالث
 

 مشكالت لالستكشاؾ أو إلدخال معرفة جدٌدة. -
 مشكالت بسٌطة أو مركبة للتدرٌب واالستثمار. -
 الت.مشكالت للبحث ترمً إلى تعلم البحث واالهتمام بسٌرورة حل المشك -

 
 
 
 

هما كذلك مشكالت للبحث، فالنوع الثالث ال ٌتكفل  نحتى ولو كان النوعان األوال
وٌتم ذلك فً المٌادٌن  كذلك، بالمعارؾ والنتائج فحسب، بل بسٌرورة "حل المشكالت"

 المختلفة للمادة:
 

 حل مشكالت في ميدان األعداد والحساب تتعلق بـ: .2.3.4
 

 والعشرٌة والكسور(.)الطبٌعٌة  تعٌٌن األعداد -
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 مقارنة العداد وترتٌبها. -
 الحساب على األعداد بكل أنواعه. -

 

 :حل مشكالت في ميدان التناسبية وتنظيم المعلومات والمتعلقة بـ ...3.3
 

   تنظٌم معلومات فً جداول.  -
 التناسبٌة وخاصٌتا الخطٌة. -
 قراءة جداول وبٌانات بسٌطة وتفسٌرها. -

 

 الت في ميدان الفضاء والهندسة تتعلق بـ:حل مشك .4.3.4
 

 التعرؾ على أشكال مستوٌة ووصفها وتسمٌتها ونقلها وإنشاؤها. -
 .والتناظر(التوازي والتعامد ) تمٌٌز عالقات وخصائص بعض األشكال المستوٌة -
التعرؾ على المجسمات ومالحظتها ووصفها وتسمٌتها وصنعها وإنجاز مثٌالت  -

 لها.
 اٌا ورسمها ونقلها.مقارنة زو -

 

 حل مشكالت في مجال القياس تتعلق بـ: .5.3.4
 

 استعمال أدوات مالئمة لقٌاس مقادٌر فٌزٌائٌة وهندسٌة. -
 اختٌار وحدات مالئمة لقٌاس مقادٌر فٌزٌائٌة وهندسٌة. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 . الكفاءات المستهدفة في نهاية السنة الرابعة5

 

 ٌادٌن الواردة فً الجدول الموالً:حّل مشكالت خاصة بكل مٌدان من الم
 

 األعداد والحساب
التناسبية وتنظيم 

 المعلومات
 القياس الفضاء والهندسة

تعٌٌن األعداد الطبٌعٌة  -
وترتٌبها والتعرؾ على 

بعض العالقات الحسابٌة 
 بٌنها واستعمالها.

التعرؾ على أعداد  -
جدٌدة )الكسور واألعداد 

تنظٌم معلومات  -
 فً جداول.

 جاستخرا -
معلومات من 

جداول أو 
 بسٌطة.  تمخططا

قراءة مخطط أو تصمٌم أو  -
أو خرٌطة واستعمالها للتعلٌم 

 للتنقل.
التعرؾ على بعض  -

الخواص والعالقات الهندسٌة 
المتمثلة فً: االستقامٌة 

اختٌار األدوات المناسبة  -
 لقٌاس أشٌاء أو إنشائها.

معرفة وحدات قٌاس من  -
 النظام المتري واستعمالها. 

معرفة وحدات قٌاس المدد  -
واستعمالها لحساب مدد أو 



لرياضياتمنهاج مادة ا  5 

العشرٌة( وتعٌٌنها 
وتسمٌتها وكتابتها 

وترتٌبها، واستعمال 
 العالقات بٌنها.

ممارسة الحساب بكل  -
أنواعه )متمعن فٌه وآلً 

 وأداتً(.

التعرؾ على  -
وضعٌات تناسبٌة 

 وتمٌٌزها. 

والتوازي والتعامد وتساوي 
 ،طولٌن والتناظر المحوري

 ها.لالتحقق منها واستعما
التعرؾ على أشكال  -

مستوٌة ومجسمات ووصفها 
 وتسمٌتها ونقلها وإنشاؤها.

استعمال األدوات الهندسٌة  -
ل واإلنشاء للرسم والنق

والتحقق من بعض 
 الخواص.

 أشكال. رتكبٌر أو تصؽٌ -

 تعلٌم حوادث.
تصنٌؾ سطوح وترتٌبها  -

 حسب مساحاتها.
قٌاس مساحة بواسطة  -

التبلٌط أو باستعمال 
 .ةالمرصوف

 حساب مساحة المستطٌل. -
 مقارنة زواٌا ونقل زاوٌة.    -
 

 

 
 مضامين البرنامج .6

 

 تنظيم المعطيات والتناسبية .2.6
 

المطلوب هو مقاربة مفهوم التناسبٌة، الذي ٌستمر تطوٌره فٌما بعد، والوصول 
ٌة كأداة لحل مشكل دون دراسة معمقة لها، وٌتم ذلك من خالل بالتالمٌذ إلى توظٌؾ التناسب

 متنوعة حٌث نجعل التالمٌذ: تحل مشكالت من الواقع وفً وضٌعا
 

o  .ٌكتشفون النسبة بٌن مقدارٌن 
o  ٌمٌزون الوضعٌات التناسبٌة من ؼٌرها وهذا من خالل تمثٌالت مختلفة لها

 )جدول عددي، تمثٌل بٌانً، عبارة لؽوٌة(.

o  خواص الخطٌة.ٌدركون 
 
 
 

تقترح على التالمٌذ أنشطة تتم معالجتها باستعمال استدالالت ترتكز ضمنٌا على 
 التناسبٌة وٌنتظر من هذا المٌدان توسٌع مجال تعامل التالمٌذ مع المشكالت الضربٌة.

ٌوفر استعمال الحاسبة فرصا عدٌدة للتجرٌب وٌسمح للتلمٌذ بتركٌز جهده على التفكٌر 
 كل وال فً إنجاز الحسابات.فً حل المش

 

 تعاليق و أمثلة ألنشطة الكفاءات القاعدية المحتوى

 تنظيم المعلومات

قراء وتفسٌر بعض التمثٌالت  -
 مثل الجداول. 

تنظٌم سلسلة معطٌات فً  -
 قوائم أو جداول.

تكون الوضعٌات بسٌطة وترتكز على معطٌات حقٌقٌة 
لقامة أو الوزن )سبر آراء بسٌط، قٌاسات فٌزٌائٌة حول ا

...(.  أو المسافات أو األسعار أو مقاسات األحذٌة
    .واستعمال الحاسبة ٌجعله ٌتفرغ أكثر للتفكٌر فً الحل
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 التناسبية

تمٌٌز وضعٌة تناسبٌة عن  -
 ؼٌرها. 

 
 
 
 
 
 
إبراز خواص التناسبٌة  -

)خواص الخطٌة( واستعمالها 
 فً حل مشكالت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وضعٌات من الواقع تظهر فٌها حّل مشكالت فً  -
 النسبة بٌن مقدارٌن.

ٌمكن تمٌٌز وضعٌة تناسبٌة عن ؼٌرها باالعتماد على 
 ل، جدومخططات بسٌطةمختلؾ تمثٌالتها )عبارة، 

 عددي(.
 أمثلة: 

  ًالعبارة: "... مضروب ف"ّ … 
 ..."   ... مقسوم على"أو  
  التمثٌل البٌانً: حٌث تكون كل النقط على مستقٌم

 ل المبدأ.ٌشم
 مثال: العالقة بٌن السع والكم ... 

 اشٌئ 01دٌنار، ما هو سعر  01أشٌاء  2سعر 

 :الجدول 
 a عدد األقالم وb ثمنها 

04 5 3 2 1 a  

81 25 13 07 01 6 ab 

    
فً الجدول العددي تالحظ خواص الخطٌة وهً: 

مضروب فً  aٌساوي المقدار األول  bالمقدار الثانً
)أو مقسوم على( عدد أو ٌالحظ أن مجموع عددٌن من 

743) السطر األول   مثال( مرتبط بمجموع العددٌن
422418) ابلٌن فً الجدولالمق  أو ٌالحظ أن جداء )

مثال(،  4مثال( فً عدد ما ) 2عدد من السطر األول )
1553) ٌعنً ( مرتبط بجداء العدد المقابل )فً 07 )

90518( ٌعنً 4نفس العدد ) . 
 موضوع.أنظر الوثٌقة المرافقة التً تفصل هذا ال -

 

 

 األعداد والحساب .3.6

 األعداد الطبيعية .2.3.6 
 

ما اكتسبه فً هذا المٌدان خالل السنوات السابقة لتوسٌعه وتطوٌره،  ذٌستثمر التلمٌ
، وٌكتشؾ وٌتعرؾ 011111حٌث ٌواصل العمل على األعداد وٌوسع هذا المجال حتى 

ال  011111وسٌع مجال األعداد إلى بٌن األعداد األكثر تداوال. إّن ت على عالقات حسابٌة
 ٌتعارض مع إمكانٌة مصادفة أعداد أكبر.

من المهم مالحظة أّن المعارؾ المتعلقة باألعداد ال توظؾ لذاتها بل توظؾ كأدوات 
 فعالة لحّل مشكالت فً وضعٌات ذات داللة.

اله موضوع العملة ال ٌدرس لذاته، ولهذا ال ٌنّص علٌه البرنامج صراحة، لكن استعم
 فً مٌدان األعداد والحساب ضروري.  

5 × 
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انتظامات وعالقات بٌن األعداد، فإن  ؾحتى ولو كان استعمال الحاسبة ٌسمح باكتشا
 ... : ذهنً، متمعن فٌه، وضع العملٌةهذا ال ٌعنً االستؽناء على الحساب بدون اآللة

 

 تعاليق وأمثلة ألنشطة الكفاءات القاعدية المحتوى

تعين وتسمية 
 داد الطبيعيةاألع

واستعمالها   تعٌن األعداد الطبٌعٌة -
   .)عد ومقارنة مجموعات(

قراءة األعداد وكتابتها )بالحروؾ  -
 وباألرقام(.

تفكٌك أعداد طبٌعٌة وإٌجاد كتابة  -
 عدد انطالقا من مفكوكه النموذجً.

 
، 01أو  0،0إعطاء سلسلة أعداد:  -

  0111، 0111أو  011، 011أو  01
 من أي عدد.انطالقا 

حل مشكالت لتوظٌؾ األعداد  فً وضعٌات  -
 .(كمٌات لتمثٌلمتنوعة )للعد، للمقارنة، 

 
 استؽالل تفكٌك عدد فً الحساب. -

 ٌمكن كتابته على الشكل: 45362العدد  أمثلة:
2  +01  ×6  +011 ×3  +0111  ×5  +

01111  ×4  
هو مفكوك العدد  3×  01111+  6 × 011+  4

31614 
 .ح هذه األنشطة بالقراءة الصحٌحة لعددتسم -
أكمل بكتابة العدد المناسب مكان النقط فً طرفً  -

 المساواة:
 2  +01    +311 + ... =  02 ... 5  

لسلسلة أعداد عشرة عشرة انطالقا من  : كتابةمثال
 :73إلى  23
73 ،63 ،53 ،43 ،33 ،23 

 األعداد
 الطبيعية
 والترتيب

 

 ٌة.مقارنة أعداد طبٌع -
ترتٌب أعداد طبٌعٌة تصاعدٌا  -

 وتنازلٌا.
 
 
 
حصر عدد بٌن عشرتٌن متتالٌتٌن أو  -

بٌن مائتٌن متتالٌتٌن أو بٌن ألفٌن 
 متتالٌٌن.

 

" للتعبٌر عن  تستعمل اإلشارتان " <" أو"> -
 نتٌجة مقارنة عددٌن أو حصر.

تقترح أنشطة لوضع أعداد على مستقٌم مدرج    -
 )بدقة أو بالتقرٌب(. 011، 011أو   01، 01

  51<  51<  61مثال: 
 031< 035<  041 أو   011<035<  111

 ٌساعد العمل الٌومً، من خالل مثل هذه األنشطة،
 على تطوٌر الكفاءات المتعلقة بالحساب المتمعن فٌه

 .والذهنً

العالقات 
الحسابية بين 
 األعداد الطبيعية

، 1تمٌٌز مضاعفات كل من األعداد  -
4     
   
اكتشاؾ واستعمال بعض العالقات  -

 بٌن األعداد الطبٌعٌة.
 
 
معرفة واستعمال المصطلحات  -

أمثال،  ةضعؾ، نصؾ، ثلث، ثالث
ثلثٌن، ربع، ربعٌن، أربعة أمثال، ثالثة 

 أرباع، ثالثة أنصاؾ لعدد طبٌعً.

مفهوم المضاعؾ ؼٌر مطلوب فً هذا المستوى  -
فات من بٌن لذلك نكتفً بالتعرؾ علً هذه المضاع

 أعداد أخرى.
 . 011و 64و  41و  14و 01و 4مثل: العالقة بٌن 

 411و 141و  111و  011و  41العالقة بٌن 
  0111و 641و

 .81و  51و 34و  21و  04و  4العالقة بٌن 
تقترح أنشطة تستعمل فٌها الحاسبة فً تعٌٌن  -

  مضاعؾ عدد.
ال ننتظر الدرس الكسور الستعمال هذه  -

 ت.المصطلحا

 
 الكسور واألعداد العشرية .3.3.6
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انطالقا من وضعٌات متنوعة لها عالقة بالواقع )المحسوس( تبرز ضرورة استعمال 
 أعداد جدٌدة لحل المشكالت التً تطرحها هذه الوضعٌات.

فً البداٌة ٌتم إدخال الكسور فً وضعٌات تقسٌم متساو ألطوال )تجزئة قطع 
صر هذه الكسور بٌن أعداد طبٌعٌة، وبعد ذلك نتطرق مستقٌمة( أو مساحات، بحٌث تنح

الطبٌعٌة. إن دراسة  دإلى مقارنة كسرٌن وترتٌب كسور كما هو األمر بالنسبة لألعدا
الكسور العشرٌة تسمح بإدخال األعداد العشرٌة والعملٌات علٌها حٌث تظهر الكتابة 

 بالفاصلة كاصطالح لكتابة الكسر العشري.
داد العشرٌة بصفة تدرٌجٌة وتتواصل هذه الدراسة فً السنة ٌشرع فً دراسة األع

 الخامسة حٌث تستثمر األعداد العشرٌة فً مٌدان القٌاس.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعاليق وأمثلة ألنشطة الكفاءات القاعدية المحتوى

 الكسور
 
 
 
 
 
 

استعمال كسور أو  -
مجامٌع أعداد طبٌعٌة 

وكسور لتشفٌر )ترمٌز( 
 نتٌجة قٌاس أطوال.

 
 
 
 
استعمال كسور لتشفٌر  -

)ترمٌز( مساحات فً 
 وضعٌات بسٌطة.

 
تسمٌة كسور باستعمال  -

المصطلحات: نصؾ، 
ثلث، ثلثان، ربع، ربعان، 

ثالثة أرباع، ثالثة 
أنصاؾ، عشر، جزء من 

 المائة، 

تنظم أنشطة تصل بالتالمٌذ إلى إدراك عدم كفاٌة األعداد  -
الطبٌعٌة لحل بعض المشكالت والتفكٌر فً أعداد جدٌدة تقع 

 بٌن عددٌن طبٌعٌٌن متتالٌٌن.
 تقترح أنشطة تستعمل فٌها التعابٌر من النوع: -

طعة نرسم ثالث وحدات ونصؾ" أو "قٌس هذه "لنقل هذه الق
القطعة ٌساوي ربع الوحدة" أو "قٌس هذه القطعة ٌساوي 
وحدتٌن وثالثة أرباع" أو "قٌس هذه القطعة ٌساوي ثالثة 

 أنصاؾ الوحدة"، وذلك بعد إعطاء قطعة كوحدة.

ثم تستعمل كتابات مثل
3

1
 ،

4

2
 ،

8

5
 ... لتشفٌر األطوال. 

مساحة هذه القطعة هً ثلث مساحة المستطٌل ونشفرها  -

بالكتابة 
3

1
. 

 أنظر الوثٌقة المرافقة -
 

تعلٌم نقط على مستقٌم مدرج حٌث تظهر الكسور:  -
4

1
 ،

2

1
 ،

4

3
 ،

4

5
 ،

2

3
... ، 
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... 
الكتابة كسرٌة  -

واستعمال المصطلحات 
 بسط ومقام وخط الكسر.

حصر كسر بٌن عددٌن  -
 تالٌٌن.طبٌعٌٌن مت

 
كتابة كسر على شكل  -

مجموع عدد طبٌعً 
 .0وكسر أصؽر من 

< 0 مثال: -
4

3
< 1و  1 < 

2

3
> 0 ...، 

2

1
2 =

2

5
           ،

3

2
1 =

3

5
  

مل األطوال )تدرٌج مستقٌم( والمساحات )مرصوفة( وتستع
 لتجسٌد هذه الكتابات.

 

 األعداد العشرية
 

 الكسور العشرٌة -
 
األعداد الَعْشرٌة:  -

إدخال الكتبة بالفاصلة 
ككتابة أخرى للكسور 

  .الَعْشرٌة
األعداد العشرٌة  -

والنظام العشري: تفكٌك 
والقراءة، المراتب 

 .والمنازل
فً كتابة قٌمة رقم  -

 .العدد العشري
عدة كتبات لعدد  -

 .عشري
 
 

( كسورا 01نسمً الكسور التً مقاماتها قوة لعشرة ) -
 عشرٌة.

أمثلة: 
10

1
،

10

6
   ،

100

64
  ،

100

32
... ، 

أمثلة: 
10

1
، 1,0ٌكتب   

10

6
،   1,5ٌكتب   

100

64
ٌكتب   

1,53 ... 

األجزاء 
 من مئة

األجزاء 
من 
 عشرة

 ددالع المئات شراتالع االحاد

6 2 3 7 0 073.26 

 
 .6ولٌس   3هو  درقم االتحا 013.26فً الكتابة  -
 .نعتمد على عالقات بٌن كسور عشرٌة -

مثل 
10

2
  ،

100

20
20,02,0لتبرٌر الكتابة   . 

ترتيب األعداد 
 العشرية

 
 

مقارنة عددٌن عشرٌٌن  -
 مكتوبٌن بالفاصلة.

 
حصر عدد عشري بٌن  -

 عددٌن طبٌعٌٌن متتالٌن.
إدراج أعداد عشرٌة  -

 بٌن عددٌن عشرٌٌن.
 
استعمال اإلشارتٌن  -

لتعبٌر عن " ل "<" أو">
نتٌجة حصر أو مقارنة 

 عددٌن عشرٌٌن.
 
وضع، بالضبط أو  -

التقرٌب، أعداد عشرٌة 
على مستقٌم مدرج واحدا 

 واحدا.

نجعل التالمٌذ ٌكتشفون تدرٌجٌا أن قواعد مقارنة األعداد 
العشرٌة ال تتفق بالضرورة مع قواعد مقارنة األعداد 

 الطبٌعٌة، مثال:    
  25,1أقل من عدد أرقام  5,1عدد أرقام 

 .25,1<  5,1ولكن   

  على  1على ٌمٌن عدد طبٌعً ٌؽٌره ولكن كتابة  1كتابة
 ٌمٌن عدد عشري ال ٌؽٌره:

3,130,1ولكن  021>  02     

رٌٌن نرجع إلى مقارنة وٌصل إلى أنه لمقارنة عددٌن عش
جزأٌهما الصحٌحٌن وفً حالة تساوي الجزأٌن الصحٌحٌن 

 نقارن جزأٌهما العشرٌٌن بعد كتابتهما بنفس عدد األرقام.
نقارن الجزأٌن العشرٌٌن أي  643,3و 65,3مثال: لمقارنة

1000

650
و

1000

643
. 

 الصحيحنجعل التلمٌذ ٌكتشؾ أن مفهوم العددٌن المتتالٌٌن 
بالنسبة لعددٌن طبٌعٌٌن لٌس له معنى بالنسبة إلى عددٌن 
عشرٌٌن، إذ ٌمكن دائما إدراج أعداد عشرٌة بٌن عددٌن 
عشرٌٌن. وٌشكل ذلك مناسبة الكتشاؾ أعداد أجزاؤها 
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  الحساب والعمليات .4.3.6 
 

ٌتواصل العمل بحّل المشكالت قصد إعطاء معنى لكل من عملٌات الجمع والطرح 
التحكم فً اآللٌات الحسابٌة المتعلقة بها. فً هذا اإلطار ٌحتل الحساب المتمعن والضرب و

 :فٌه والحساب األداتً مكانة متمٌزة
 

 إلعطاء معنى للعملٌات. -
 لوضعٌة حساب. ةالستعمال اإلجراء األكثر مالءم -

 لفهم مختلؾ آلٌات الحساب. -
 

 بالنسبة لعملٌة القسمة ٌكون تناولها:
 

(، ٌكون البحث فٌها عن عدد واحد )حاصل دون باقضرب )كعملٌة عكسٌة لل -
baالقسمة( الذي ٌحقق ?. 

كقسمة إقلٌدٌة ٌكون البحث فٌها عن عددٌن وحٌدٌن هما حاصل القسمة وباقً  -
 القسمة.

ٌسمح استعمال الحاسبة باستقاللٌة التلمٌذ من الحسابات عندما تكون هذه األخٌرة 
 التفكٌر فً حل المشكل الجمعٌة أو الضربٌة. ىأكثر عل زصودة والتركٌلٌست هً المق

 

 تعاليق وأمثلة ألنشطة الكفاءات القاعدية المحتوى

تختار وضعٌات من واقع التلمٌذ تدعم حّل مشكالت جمعٌة وضربٌة إلعطاء  -مشكالت متعلقة 

 العشرٌة مكتوبة بعدد أكبر من األرقام.

بين العالقات 
بعض األعداد 

 العشرية

معرفة الكتابات  -
الكسرٌة والعشرٌة لبعض 

 األعداد واستعمالها.
 
 
 
 
معرفة العالقات بٌن  -

بعض األعداد العشرٌة 
 واستعمالها.

 
 

و  1,0نجعل التلمٌذ ٌالحظ أن الكتابتٌن  -
10

1
تعبران عن  

و 01,0نفس العدد وكذا 
100

1
و 5,0؛ 

2

1
و  25,0؛ 

4

1
؛ 

و   75,0
4

3
. 

تسمح هذه العالقات بالوصول إلى ترسٌخ صور ذهنٌة لهذه 
عند التلمٌذ  ونرتكز فً ذلك على أنشطة حول  األعداد

 األطوال والمساحات.

مثال: بٌن 
4

1
و 

2

1
( وبٌن 5,0و  25,0)أو بٌن 

100

1
و 

10

1
 

( وبٌن 1,0و 01,0)أو بٌن 
1000

1
و 

100

1
 001,0)أو بٌن  

 (01,0و
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 معنى للعملٌات. بالعمليات األربع
 
تمٌٌز وضعٌات قسمة من بٌن وضعٌات  -

 أخرى.
 
عة لحساب استعمال إجراءات متنو -

 حاصل وباقً القسمة. 

مكتسباته المتعلقة بالجمع والطرح 
 والضرب.

تقترح أنشطة تستعمل فٌها الحاسبة لتعٌٌن 
 مجموع أو فرق أو جداء عددٌن طبٌعٌٌن.

بالنسبة لعملٌة القسمة، تشجع مختلؾ طرق 
وسٌرورات الحل قبل التطرق إلى اآللٌة 

 وذجٌة. النم
ٌمكن  bعلى عدد  aمثال: لقسمة عدد 

 .b بمضاعفات aمقارنة 
ٌنصح بتجنب النمطٌة والقولبة فً حل 

 المشكالت وفً تقدٌم النتائج.
الحاسبة لتحدٌد  كما تقترح أنشطة تستعمل

)الطرح المتكرر،  باقً القسمةحاصل و
 .(متتالٌٌن عفٌناالحصر بٌن مض

 
 
 
 

نتائج محفوظة 
 وإجراءات آلية

معرفة جداول الجمع والضرب  -
واستعمالها لحساب مجموع، فرق أو متمم، 

 جداء أو حاصل قسمة. 
جمع أو طرح ذهنٌا عشرات )أصؽر من  -

 (.0111( أو مئات )أصؽر من 011
العشرة الموالٌة  معرفة متمم عدد إلى -

ومتمم عدد  011لكل عدد أصؽر من 
 إلى المائة الموالٌة. 0111أصؽر من 

 
 
 
 01ضرب عدد فً )أو قسمة عدد على(  -

 .0111أو  011أو 
 
 
أرقام  2حساب جداء عدد مكون من  -

على األكثر فً عدد مكون من رقم واحد 
 أو رقمٌن.

 
حساب حاصل وباقً قسمة عدد طبٌعً  -

 بٌعً مكون من رقم واحد.على عدد ط
 

 
 
 

 ... 61 – 51،  11+  21مثل 
     611 +411 ،511 - 811 

 
ومتمم  1هو  71إلى  67مثال: متمم العدد 

 .34هو  211إلى  144
تستؽل هذه النتائج والتعلمات لحساب 

 مجموع أو فرق عددٌن طبٌعٌٌن 
 أو عددٌن عشرٌٌن، أفقٌا أو عمودٌا.

، 01على(  مةالقس ٌربط الضرب فً )أو -
... بالنظام العشري وٌستؽل فً 011

  الحساب الذهنً.
 
تقترح أنشطة لحساب حاصل قسمة  -

بطرق مختلفة، مثل الطرح المكرر 
لمضاعفات للقاسم، قصد الوصول إلى 

 .4فً السنة  اآللٌة النموذجٌة
أقسام،  4كراسا على  042مثال: لتقسٌم 

ٌمكن توزٌع الكرارٌس تسعة تسعة. فً هذه 
كراسا فً كل مرة وهو ما  34الحالة نوزع 

 فً كل مرة: 34ٌعنً أننا نطرح 
 10845 153 6345108ثم   ثم

184563   ثم نوزع ثالثة ثالثة أي أننا
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 كرارٌس. 2و تبقى  07من  04نطرح 
 2ٌت كراسا و بق 21إذن، أخذ كل قسم 

 كرارٌس.

الحساب المتمعن 
 فيه )ذهني وكتابي(

 

 

 

تنظٌم وإنجاز حساب )مجموع أو فرق  -
أو جداء أو حاصل قسمة( ذهنٌا أو كتابٌا 
باالعتماد على نتائج محفوظة واالستعمال 

 الضمنً لخواص األعداد والعملٌات.
 
النتٌجة العددٌة، لمشكل معطٌاته  دإٌجا -

 بسٌطة، ذهنٌا. 

 

 

 

 012+  36لحساب المجموع  :0مثال
 ثم ٌنجز الحساب. 36و 012ٌفكك العددان  
2  +11  +011  =012        
  6  +31  =36      

تعطً عشرة  2و 6حٌث ٌالحظ التلمٌذ أن 
 عشرات ... 5واحدة ٌضٌفها إلى 

 : إنجاز حساب من النوع 1مثال
   1×  1,4أو  1,2+  3,6أو  1,4+  1,4
 .2×  1,4أو 

 
 
 

 
 
 

 لحساب األداتيا

 

 

 

 

 

استعمال اآللة الحاسبة إلنجاز عملٌة  -
 والعمل على نظام العد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
معرفة واستعمال بعض وظائؾ اآللة  -

الحاسبة لتسٌٌر متتالٌة حسابات: لمسات 
 "العملٌات" ولمسات "الذاكرة".

 

 

 تقترح أنشطة من قبٌل:
على الشاشة ثم، دون  71 د( أظهر العد0

 ...41 دالعدد أظهر العدمحو هذا 
دون استعمال اللمستٌن  13( أظهر العدد 1
 .3و 1
مع   81+121+014( أنجز الحساب 2

وصؾ ما ٌظهر على الشاشة على الترتٌب 
 فً الجدول الموالً:

 

         أضؽط على

         أرى  

 
العمل بالحاسبة ٌتٌح الفرصة لتعمٌق فهم 

أقواس الكتابات العددٌة التً تشتمل على 
وحٌث أن الحاسبة البسٌطة ال تشتمل على 
لمسات األقواس إذ ٌتعذر إجراء الحساب 

مباشرة على العبارات  

مثل: 13241625 
 التً تنجز بإحدى الكٌفٌتٌن:
 * تسجٌل النتائج المرحلٌة.
 * استعمال لمسات الذاكرة.

 
 

 الفضاء والهندسة .4.6
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بعدما ، فهندسٌة هو اكتساب التلمٌذ لمعارؾ هندسٌة وظٌفٌةٌبقى الهدُؾ من األنشطة ال
الفضاء والمستوي منتقال بالتدرٌج من من على أشٌاء  ،فً السنوات السابقة ،تعود التلمٌذ

 إلى هندسة تتطلب أدوات )أشٌاء حقٌقٌة من محٌط التلمٌذ( هندسة تعتمد على المحسوس
ل هذه التعلمات فً السنة الرابعة، تتواص ،ومعرفة بعض الخواص ...( )مسطرة، قالب،

 نقلهاحٌث توظؾ المكتسبات وتستعمل فً حل مشكالت متعلقة بوصؾ أشٌاء هندسٌة و
 إنشائها وتصنٌفها حسب خواص لها. وتمثٌلها و

ٌمٌز بٌن و هاٌنقلٌعلم أشٌاء وللتلمٌذ بالتحكم فً الفضاء المألوؾ )هذه التعلمات تسمح 
 ،( وبامتالك المفاهٌم الهندسٌة األولٌة… تصمٌماٌستعمل ومختلؾ زواٌا الرؤٌة 

الضرورٌة لتحلٌل أشٌاء هندسٌة والعمل علٌها )االستقامٌة، التعامد، التوازي، محور 
 :وأنشطة حٌث باالعتماد على وضعٌات، (… التناظر
 

 
  

 .قعمأدق وتحلٌالً أ أشكاالً مركبة تتطلب مالحظةفٌها ٌنقل التلمٌذ   -
 "برنامج إنشاء".ٌنشئ أشكاالً وفق   -

 

لبعض خواص األشكال المستوٌة وتحسٌن استعمال  تدرجموهذا ما ٌسمح بإبراز 
 ....( )المسطرة، المدور، الكوس، الورق الشفاؾ، القالب األدوات الهندسٌة

لمجسمات  أما األنشطة المتعلقة بالمجسمات فتركز على قراءة تمثٌالت مستوٌة 
  كٌفٌة إنشاء هذه المجسمات. صوروت

 

 تعاليق وأمثلة ألنشطة الكفاءات القاعدية المحتوى

التعليم في الفضاء 
 تصميمواستعمال 

تعٌٌن خانة أو نقطة على  -
 مرصوفة لوصؾ أشكال 

 أو نقلها.
استعمال تصمٌم لتعٌٌن موقع أو  -

 برمجة تنقل.

الدراسة النظرٌة لتعلٌم نقطة أو خانة ؼٌر 
ل مطلوبة بل ٌستعمل لتطوٌر الكفاءات مث

 نقل أشكال. 
للذهاب من البٌت إلى مثال: توقع مسار 

المدرسة أو للذهاب من الجزائر إلى 
وتكون هذه األنشطة ضمن المواد  ةؼرداٌ

 األخرى.

عالقات وخواص: 
االستقامية، التوازي، 

التعامد، تساوي طولين، 
 التناظر المحوري.

استعمال األدوات الهندسٌة  -
نقط  المناسبة للتحقق من استقامٌة

ومن تساوي طولٌن ومن تعامد 
 أو توازي مستقٌمٌن. 

استعمال األدوات الهندسٌة  -
لرسم نقط على استقامة واحدة، 

قطعة مستقٌم طولها معطى، 
مستقٌم ٌعامد أو ٌوازي مستقٌما 

 معطى، دائرة.
 
 تعٌٌن منتصؾ قطعة. -

التحقق من الخوص بهدؾ وصؾ أشكال  -
 أو نقله.

 تستعمل المسطرة لتعٌٌن مسافة  -
 مقارنة طولٌن أو لقٌاس طول أو ل

 أو للتحقق من استقامٌة نقط.
)من البالستٌك، أو  ٌستعمل الكوس -

للتحقق  ةمصنوع من الورق( أو/والمسطر
من التعامد أو التوازي أو لرسم مستقٌم 

 ٌعامد أو ٌوازي مستقٌما آخر. 
ٌستعمل المدور لمقارنة أطوال أو لرسم  -

 أقواس أو دوائر.
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إدراك إن كان لشكل ما محور  -

 تناظر أو أكثر والتحقق منها.
 
 
 
 
 لإتمام شكل بالتناظر باستعما -

 تقنٌات ووسائل متنوعة.
رسم على ورق مرصوؾ  -

نظٌر شكل بالنسبة إلى مستقٌم 
 معطى.

 
 استعمال المصطلحات  -

والتعبٌر بصفة سلٌمة للتبلٌػ 
 والتواصل. 

 
 مسطرة.  ٌتم ذلك باستعمال الطً أو -
فً هذا المستوى الممارسة الٌدوٌة  -

واستعمال وسائل وتقنٌات متنوعة )الطً، 
الورق الشفاؾ، مرصوفة، المسطرة، 

هً التً تسمح  ...( المدور، الكوس
 بتصدٌق النتائج. 

 ٌتعلق األمر بأشكال لها محور تناظر. 
 
 
 
 
 

المصطلحات المقصودة هً: نقط على 
متعامدان، استقامة واحدة، مستقٌمان 

مستقٌمان متوازٌان، قطعة مستقٌم، 
منتصؾ قطعة، زاوٌة، نظٌر شكل، محور 

 تناظر.

أشكال مستوية: المثلثات، 
المربع، المستطيل، 

 المعين، الدائرة.

التعرؾ بالمالحظة على  -
المألوفة فً شكل مركب  لاألشكا

 وتسمٌتها.
 
التحقق من وجود شكل مألوؾ  -

 فً شكل مركب. 
 ل شكل بدقة.وصؾ ونق -
 
 
رسم شكل، على ورق  -

 مرصوؾ أو ؼٌر مرصوؾ.
 
 
 
 إتمام أفارٌز. -
 
 

المقصودة هً المثلث، المربع  لاألشكا -
)مهما كانت وضعٌته(، المستطٌل، المعٌن، 

 الدائرة وٌمكن مصادفة أشكال أخرى.
ٌتم هذا التحقق باالعتماد على خواص  -

 الشكل أو باستعمال األدوات.
ٌك شكل مركب إلى أشكال ٌعتمد تفك -

 بسٌطة معروفة لنقله أو لوصفه.
 
 ٌكون الرسم حسب نموذج معطى  -

أو حسب وصؾ له أو حسب برنامج إنشاء 
 بالٌد الحرة أو باستعمال أدوات هندسٌة.

 
ٌكون ذلك بعد تعٌن الشكل المكرر  -

وتستعمل تقنٌات مثل الطً، القص 
 واللصق أو الرسم والتلوٌن.

مكعب، المجسمات: ال
متوازي المستطيالت 

 )البالطة(.

التعرؾ على مجسمات  -
وتسمٌتها والتحقق من بعض 

الخواص المتعلقة باألوجه 
 واألحرؾ.

 
تمثٌل مجسم برسم أو ربط  -

 مجسم بشكل ٌمثله.
 
وصؾ مجسم لتمٌٌزه عن  -

ٌتم التحقق من الخواص باستعمال  -
األدوات المناسبة )المسطرة، الكوس، 

 المدور، الورق الشفاؾ(. 
 
 
ب الخلط بٌن المجسم كشًء من نتجن -

 الفضاء والرسم الذي ٌمثله على المستوي.
 تقترح وضعٌات ٌسمً فٌها التلمٌذ  -

أو ٌمثل مختلؾ المضلعات المكونة ألوجه 
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مثٌل صنع مجسمات أخرى أو 
 له.
التعرؾ على تصمٌم كل من  -

  المكعب ومتوازي المستطٌالت
 وإنشاؤهما أو إتمامهما.

تمٌٌز تصمٌم مكعب من بٌن  -
 مجموعة من أشكال مركبة.

اكتشاؾ أكبر عدد ممكن من  -
 تصامٌم المكعب.    

التبلٌػ باستعمال المصطلحات  -
 المناسبة.

 المجسم.
 
 
 

تنظم أنشطة فً القسم حٌث ٌعمل كل تلمٌذ 
وإن كان الوقت ؼٌر كاؾ ٌنهً العمل فٌما 

ل بعد أو خارج القسم. أما انجاز العم
 أمامهم فقط فهو ؼٌر كاؾ. 

 
نعنً بالمصطلحات المناسبة: رأس، وجه، 

 حرؾ.

 

 التكبير والتصغير.

تكبٌر أو تصؽٌر شكل مستو  -
 بسٌط. 

مثل هذه األنشطة مهمة جدا إلبراز حفظ  -
بعض الخواص، أي الخواص التً ال 

مثل  رعند التكبٌر أو التصؽٌ رتتؽٌ
شطة التوازي والتعامد، وتستؽل هذه األن

 فً مواد أخرى. 
 ٌرتبط هذا الموضوع بالتناسبٌة. -

 

 القياس .5.6
 

 .والمدد السعاتو الكتلو األطوالتتواصل األنشطة حول قٌاس 
بالنسبة لمفهوم المساحة، تتم مقاربته انطالقا من أنشطة تقسٌم )تجزئة( أو نقل 

فً هذا المستوى،  فٌكون،قٌاس الزواٌا مساحات ثم إدخال مفهوم الوحدة والقٌاس. أما 
 .بوحدات ؼٌر اصطالحٌة

المفاهٌم الهندسٌة فٌها  حٌث تتدخل فرصا وجٌهة القٌاسب المتعلقة نشطةتوفر األ
قٌاس األطوال والمساحات ٌعد ، وهذه المفاهٌمتساهم فً تعزٌز فهً ، وبالتالً معا والعددٌة

لى الكسور واألعداد العمل ع وٌبررسٌاقا مفضال إلدراك عدم كفاٌة األعداد الطبٌعٌة، 
 العشرٌة.

 

 تعاليق وأمثلة ألنشطة الكفاءات القاعدية المحتوى

األطوال والكتل 
والسعات 
 )الحجوم(

استعمال أدوات لقٌاس أشٌاء فٌزٌائٌة  -
 أو هندسٌة.

 التعبٌر عن نتٌجة قٌاس بعدد أو حصر. -
معرفة واستعمال وحدات القٌاس  - 

 للنظام المتري.
ل العالقات بٌن وحدات معرفة واستعما - 

الطول والعالقات بٌن وحدات الكتلة 
 والعالقات بٌن وحدات السعة.

 إنشاء أشٌاء أقٌاسها معروفة.   -
 حساب محٌط مضلع. -

 
تكون الوحدة معطاة أو مختارة بصفة  -

 مالئمة.
 
 

المقصود بالعالقات بٌن الوحدات: المتر 
ومضاعفاته وأجزائه المتداولة، الؽرام 

اته المتداولة، اللتر وأجزائه ومضاعف
 المتداولة.
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 الزمن والمدد.

 قراءة الساعة. -
 
 
 معرفة وحدات قٌاس المدد واستعمالها. -
 
 
 حساب مدة.  -

تكون قراءة مختلؾ أنواع الساعات مضبوطة 
 بالدقائق.

 
المقصود بوحدات قٌاس المدد: السنة، الشهر، 

 األسبوع، الٌوم، الساعة، الدقٌقة، الثانٌة،
 والعالقات بٌنها.

ٌتم هذا الحساب بإجراءات شخصٌة دون  -
 التطرق إلى العملٌات فً النظام الستٌنً. 

 
 

 المساحات

تصنٌؾ سطوح مستوٌة وترتٌبها    -
 حسب مساحتها.

 
التمٌٌز بٌن مساحة سطح مستو  -

 ومحٌطه.
 
قٌاس مساحة بواسطة التبلٌط أو  -

 مرصوفة. 
عددان حساب مساحة مستطٌل بعداه   -

 طبٌعٌان.   

وهذا بتنظٌم أنشطة ٌستعمل فٌها التطابق  
والقص واللصق والتبلٌط باستعمال سطح 

ٌكون هدؾ هذه األنشطة مقربة  نموذجً.
 مفهوم المساحة.

تنظم أنشطة ٌدرك من خاللها التلمٌذ أنه  
ٌمكن أن ٌكون لسطحٌن نفس المساحة  

 ومحٌطٌن مختلفٌن وٌالعكس.
 

 ةجٌة أو شبكة مرصوفتستعمل وحدة نموذ
 والنتٌجة تكون مضبوطة أو مقربة.

 الزوايا

 .مقارنة زواٌا مرسومة -
 
 
 
 
 نقل زاوٌة معطاة.   -

تتم المقارنة من خالل أنشطة القص والمطابقة 
باستعمال )قوالب أو زواٌا األشكال الهندسٌة( 
لنصل بالتلمٌذ إلى إدراك مفهوم مقدار زاوٌة 

ال ٌؤثران على  وأّن طولً ضلعً الزاوٌة
 المقارنة.

ٌتم نقل زاوٌة باستعمال قالب أو الورق 
 الشفاؾ.

 
 هات تربويةيتوج .7

 

 التعليم والتعلم إستراتجية .2.7
 

على مدة ؼالبا ما تكون طوٌلة،  كل تعلّم ٌتطلب المرور بفترات مختلفة، ذهابا وإٌابا
 وتجدر اإلشارة إلى أن:

 

بتوظٌؾ مكتسباته، وللمعلم بتحدٌد المعارؾ  تسمح للتلمٌذ ،مقاربة معرفة ما -
 السابقة للتالمٌذ.

بناء هذه المعرفة ٌتم فً سٌاق تكون فٌه المعرفة الجدٌدة المستهدفة ضمنٌة بالنسبة  -
 للتلمٌذ. 

 االعتراؾ بهذه المعرفة )تأسٌسها( ٌكون تحت مسؤولٌة المعلم.  -
  فً هذه المعرفة الجدٌدة. التدرٌب والتنظٌم هو الذي ٌسمح للتلمٌذ بالتحكم -
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 إعادة استثمار هذه المعرفة فً وضعٌات أخرى ضروري للتعلّم. -
 

 حل المشكالت أساس تعلم الرٌاضٌات. ٌعتبر
ٌمكن، لمعظم المفاهٌم المدروسة فً مختلؾ المجاالت أن تبنى بفضل نشاطات 

لذاتها وتوظؾ  مختارة، كأدوات وجٌهة وفعالة لحل مشكالت، قبل أن تدرس هذه المفاهٌم
 .فً وضعٌات أخرى

 
 
  

أي المشكالت التً ال توجد من أجلها استراتٌجٌات  حلّ مشكالت "البحث"إّن 
مدروسة من قبل، ٌسمح للتلمٌذ باللجوء إلى إجراءات شخصٌة، ٌعتبر شرحها وتبادل 

 .الرأي حولها فترات أساسٌة فً النشاط الرٌاضً
اءات التالمٌذ وأخطائهم وطرق عملهم فمن الضروري أن ٌولى اهتمام خاص إلجر

 واستؽاللها أثناء المناقشة.
نادرا ما ٌتم التعلّم دفعة واحدة، فالتعلّم هو كذلك اإلعادة، والتدرٌب، والرجوع إلى 

 لفهم ما نقوم به، وكٌؾ نقوم به.)فً سٌاقات مختلفة( الوراء أي التكرار، لكن تكرارا 
 

شر للدرس )الذي ٌهدؾ إلى إبراز مدى فهم التالمٌذ ما ال نخلط بٌن التطبٌق المبا :مالحظة
عالجه( وبٌن نشاطات التدرٌب التً تهدؾ إلى تٌسٌر امتالك المعارؾ 

 واإلجراءات من قبل التالمٌذ.
 

 القسمتسيير  .3.7
 

تسٌٌر القسم وفق المراحل  حل المشكالت"،طلب المسعى التعلمً المبنً علً "ٌت
  التالٌة:الخمس 

 

التدرٌب وإعادة ثم  الحوصلة، والمناقشة العرض، البحث، شاط والتعلٌماتالن تقدٌم
 . والتوسع فً هذه المراحل تم فً مختلؾ الوثائق المرفقة للبرامج.االستثمار

 

 التبليغ والتواصل .4.7 
 

 يكتسب تدريجيا التعبير الرياضيٌستعمل التلمٌذ فً الرٌاضٌات، اللؽة المألوفة ثم 
تعلٌم المفردات الرٌاضٌة )مجموع، جمع، فرق، المهم  لٌس ...(. زمصطلحات، الرمو)ال

تمكٌن التلمٌذ من  ...( ولكن المهم هو طرح، جداء، ضرب مربع، مكعب، زاوٌة، طول
 .وفهم معناه عرفها إعطاء تسمٌات وتعابٌر لم

 

 الترميز .5.7
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إلى الٌمٌن عندما من الٌسار الكتابة الرٌاضٌة ٌتطلب توجٌه  الترميز العالميإن اعتماد 
بالخصوص عملٌة الطرح وتمثٌل األعداد على وٌتعلق األمر بقراءة وكتابة العملٌات أفقٌا 

   و >.   <استعمال الرمزٌن عند الشرٌط والمستقٌم العددي والجداول و
 
 
 
 
 

بالنسبة إلى وحدات القٌاس إما أن تكتب كلٌة بالحروؾ العربٌة وإما أن تستعمل 
 المعروفة والتً نلخصها فً الجدول التالً: الرموز العالمٌة

 

 الطول الكتل السعة المدة

h  ،min ،s l ،cl ،ml g ،kg m ،km ،cm ،mm 

 
 ما بالنسبة للدٌنار فٌكتب كلٌة بالحروؾ العربٌة. أ 

 

 التقويم .6.7
 

الفصلٌة بقصد منح فً الممارسات السابقة، مقتصرا على االختبارات ، كان التقوٌم 
عالمة وترتٌب التالمٌذ واتخاذ قرارات حول انتقالهم إلى السنة الموالٌة، وكانت تعتبر 
األخطاء آنذاك ذنوبا، وتترجم إلى فشل. فالتقوٌم فً البرنامج الجدٌد، لٌس جزءا منفصال، 

 بل جزء مندمج فً سٌاق التعلّم، ٌجٌب عن الضرورات التالٌة:
 

 التلمٌذ. معرفة حالة مكتسبات 

 .ضبط سٌرورة التعلٌم/التعلّم لمجموعة تالمٌذ القسم 

 .إمداد المعلم بالوسائل لتقٌٌم ممارسته الشخصٌة، وجعلها تتطور بطرٌقة مالئمة 
 

 وفٌما ٌلً نفصل مختلؾ أنواع التقوٌم، التً تتخلل مختلؾ فترات التعلم. 
 

 التقويم قبل التعلم  *
 

قوٌم التشخٌصً قبل الشروع فً التعلّم وكذا مدى بٌنت التجارب ضرورة وأهمٌة الت 
قدرة التلمٌذ على استؽالل مكتسباته القبلٌة. وبالمثل، قبل الشروع فً تقدٌم معارؾ جدٌدة 
إلى التلمٌذ، فإنه من المهم أن نكون قادرٌن على معاٌنة حالة كل تلمٌذ بالنسبة للمجال 

م أكثر مالءمة، وهو ما نسمٌه التقوٌم المعرفً المقصود، وذلك من أجل بناء وضعٌات تعلّ 
 التشخٌصً.

 

 التقويم أثناء التعلّم *
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ٌجري بمالحظة تصرفات التلمٌذ وإنتاجه أثناء تعامله مع األنشطة. وهو ال ٌسمح  
بتحدٌد أخطاء التالمٌذ فحسب، بل بتفسٌرها، وإعطائها معنى، وفهم أسبابها، واستؽاللها 

 الع ـرها. كما أن هذا التقوٌم ال ٌكتفً باإلطذ وتطوٌـلتنمٌة تعلّمات التلمٌ
 

إلى تمكٌن المعلم من جمع  كذلك على حالة معارؾ التالمٌذ فً لحظة ما فحسب، بل ٌهدؾ
معلومات حول تطور كفاءاتهم. وحٌنئذ ٌستطٌع المعلم مساعدة تالمٌذه باقتراح أنشطة 

 عترضهم.  متنوعة وهادفة ومالئمة، لتمكٌنهم من تجاوز الصعوبات التً ت
إن هذا النوع من التقوٌم المستمر أساسً، ألنه ٌسمح للمعلم بضبط سٌرورة 

 تقوٌم مرافق للتعلمات. التعلٌم/التعلّم، إنه
 

 * التقويم بعد التعلّم والتدرب
 

هنا بتقوٌم شامل )تقوٌم تحصٌلً(، وهو مطبق بانتظام فً نهاٌة مجموعة  األمر ٌتعلق
، والذي ال نهتم فٌه بنتائج التالمٌذ فقط، بل بإجراءاتهم حصص تعلٌمٌة حول مفهوم معٌن

، تفرض تطوٌر المراقبة المطبقة ةمج الجدٌداأٌضا، فالمقاربة بالكفاءات المعتمدة فً البر
 سابقا على المعارؾ، إلى مراقبة درجة اكتساب الكفاءات المستهدفة.

 


