
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

دليل ا�ضتخدام كتاب الريا�ضيات

الديوان الوطني للمطبوعات املدرسية
السنة الدراسية 2019 - 2020

السنة الخامسة من التعليم االبتدائي

اإلشراف التربوي 
    -  بلعباس مصطفى             مفتش التربية الوطنية

  أعضاء اللجنة:
مفتش التربية الوطنية - شرابطة بلقاسم    
مفتش التربية الوطنية - حمودي سليمان    

مفتش التعليم املتوسط - موسعي بوزيد    
مفتش التعليم االبتدائي - مسعيد حسني    

جلنة الت�آليف



دليل استخدام كتاب الرياضيات 2

▪ مقدمة
▪ تنظيم التعّلمات : - مرحلة انتقالية

- مخطط التعّلم السنوي
- هيكلة المقطع التعّلمي

- كيف نتناول مقطعا تعّلميا؟
- المقاطع التعّلمية كما جاء ت في الكتاب

▪ أنشطة التعّلم: - الحساب الذهني
- حل المشكالت

- الوضعية المشكلة
▪ الممارسات التعليمية/التعّلمية اليومية : - الحساب الذهني

- أكتشف
- أنجز

- تعّلمت
- أتمّرن
- أبحث

▪ ميادين التعّلم: 
- األعداد والحساب
- الفضاء والهندسة 
- المقادير والقياس 
- تنظيم المعطيات

تعّلم اإلدماج
التقويم

المعالجة
منهجية حل المشكالت

الجزء 2/فهرس المقاطع التعلمية: 
الوضعية االنطالقية األّولى: يوم الدخول المدرسي: مرحبا في السنة الخامسة

الوضعية االنطالقية الثانية: غزو الفضاء
الوضعية االنطالقية الثالثة: البيئة: أنا أيضا مسئول

الوضعية االنطالقية الرابعة: بالدي سياحية



3دليل استخدام كتاب الرياضيات

مقدمة

يقدم هذا الدليل تصورا للكيفية التي يتم بها تناول مختلف األنشطة الواردة في كتاب التلميذ ودفتر 
األنشطة، حيث تبرز مكانة حل المشكالت كنشاط رياضي بامتياز يسمح من جهة، ببناء تعّلمات 
جديدة مفهوماتية وإجرائية، ومن جهة أخرى، يمثل فرصة لتوظيف هذه الموارد قصد تنمية كفاءات 
ذات طابع فكري ومنهجي في بيئة قريبة من واقع التلميذ أو تحاكيه. لذلك ارتكز بناء هذا الكتاب 

ودفتر األنشطة المرافق له على ما يلي:
إرساء مفاهيم أساسية في الرياضيات من خالل حل المشكالت وفق تدرج يحترم منطق المادة ويأخذ 

بعين االعتبار إدماج هذه المفاهيم.
حيث  من  البحث  منهجية  بتطوير  للتلميذ  يسمح  بما  المشكالت  حل  في  المفاهيم  هذه  توظيف 

التجريب والتخمين والتبرير والمصادقة على النتائج وتبليغها.
اقتراح  عبر  للتلميذ  والثقافي  االجتماعي  المحيط  صميم  من  منبثقة  وسلوكات  قيم  وتنمية  غرس 
مشكالت من واقعه أو قريبة منه متوافقة مع مستوى نضجه العقلي والنفس – حركي. ويأتي إدراج 
الحساب الذهني في هذا اإلطار عامل تقوية ولتنمية هذه الكفاءات عند التلميذ وتمكينه من كتساب 

آليات تساعده على استباق حل المشكلة أو اختصار الطريق في البحث عن حلها.
هيكلة تأخذ بعين االعتبار تنظيم التعّلمات وفق مخطط تعّلم سنوي يتكّون من أربعة مقاطع تعّلمية 

متناسبة مع الحجم الساعي للمادة.
تنظيم التعّلمات

مرحلة جديدة:
تمثل السنة الخامسة ابتدائي الطور الثالث من مرحلة التعليم االبتدائي ينتقل فيها التلميذ إلى ممارسات 
تعلمية يوظف فيها تعلماته السابقة الكتساب موارد جديدة. فإذا كان الطوران األول والثاني بمثابة الفترة 
التي من المفترض أن يكون التلميذ قد اكتسب فيها معارف أّولية في األعداد وبعض العمليات عليها 
ومبدأ نظام التعداد العشري، فإّن ذلك يعتبر أرضية انطالق وزادا يسمحان له ببناء التعّلمات األساسية 
لمرحلة التعليم االبتدائي برّمتها. لذلك يحرص األستاذ خالل األسابيع األولى من السنة الدراسية على 
إلى مستوى متجانس  الوصول  يبديها بعضهم بهدف  التي  الثغرات  التالميذ ومعالجة  تحيين معارف 
بين تالميذ القسم الواحد أي بما يجعلهم يقفون على قدم المساواة في اكتساب التعّلمات اآلتية على 
امتداد السنة الدراسية. وقد جاءت المضامين الواردة في بعض الصفحات من المقطع التعّلمي األّول 
من الكتاب مساهمة في خدمة هذا الغرض التعزيزي حيث نجد بدل عنوان أكتشف عنوانا آخر هو أعّزز 
مكتسباتي. مع التذكير أّن خدمة هذا الغرض ال يقتصر على تمت اإلشارة إليه في الكتاب، ذلك أّن 
البيداغوجيا الفارقية والممارسة التعليمية عموما ومهّمة األستاذ فيها يلعبان دورا حاسما في تقرير ما 
يحتاج إليه التلميذ في هذا الشأن ويستمر بعدها بناء تعّلمات جديدة بنفس الصرامة والدقة التي تحترم 

أصالة المفاهيم المعالجة وفق توزيع للتعّلمات نوضحه في الفقرة الموالية.
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مخطط التعّلم السنوي: 
لقد تم توزيع التعّلمات عبر أربعة مقاطع تعّلمية تكّون في مجملها ما يسمى بمخطط التعّلم السنوي 

وهي مرتبطة بأربع فترات في السنة الدراسية كما يلي:
المقطع األّول: من مطلع سبتمبر إلى نهاية أكتوبر.

المقطع الثاني: من مطلع نوفمبر إلى استراحة العطلة الشتوية.
المقطع الثالث: من مطلع جانفي إلى استراحة العطلة الربيعية.

المقطع الرابع: من مطلع أفريل إلى نهاية السنة الدراسية.
يلخص الجدول الموالي الموارد المعرفية لكل مقطع تعّلمي.

طع 
مقا

ال
مية

تعل
ال

المقادير الفضاء والهندسةاألعداد والحساب
تنظيم معطياتوالقياس

ّول
 األ

طع
مق

ال

مقارنة  وكتابة،  قراءة   •
األعداد  تفكيك  وترتيب، 

إلى 999 999 999.
• جمع وطرح أعداد طبيعية
• الضرب في عدد برقمين.

بثالثة  عدد  في  الضرب   •
أرقام.

بين  حسابية  عالقات   •
أعداد طبيعية.

في  الذاكرة  لمسات   •
الحاسبة.

• التعليم على مرصوفة.
وطول  االستقامية   •

قطعة مستقيم.
متوازية  مستقيمات   •
ومستقيمات متعامدة.

• األطوال
• قياس مساحات

واستخراج  مخطط  قراءة   •
معطيات من نص أو جدول.
من  معطيات  استغالل   •
محتوياتها  وتفسير  وثائق 

لحل مشكل.

ني
لثا

ع ا
قط

الم

• عد كميات كبيرة
أرقام في كتابة  مواقع  • قيم 

عدد. 
• الكسور

• الكسور العشرية واألعداد 
العشرية.
• القسمة

• جمع وطرح أعداد طبيعية 
وعشرية.

• وضعيات جمعية أو ضربية.

قطعة  منتصف   •
مستقيم.

• نقل شكل أو إتمامه. 
• التناظر

زوايا- مقارنة   •
إنشاء زوايا.

المربع  محيط   •
والمستطيل.

• التناسبية:
تصنيف وضعية باستعمال 
التناسبية-استعمال  عيار 

القاعدة الثالثية.
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ث
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ع ال
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والمستقيم  العشرية  األعداد   •
المدرج.

• الضرب في ) أو القسمة على( 10، 
.1000 ،100

• ضرب عدد عشري في عدد طبيعي.
• تفكيك عدد عشري.

• عالقات حسابية بين أعداد عشرية.
• الكسور واألعداد العشرية.

• إنجاز حساب باستعمال حاسبة.
• القسمة التامة.

الهندسية  األشكال   •
المألوفة.

• المثلثات الخاصة.
• الرباعيات الخاصة

• الدائرة

• مساحة المربع 
والمستطيل

• قياس كتل 

قياس  وحدات   •
السعات

بيانية  تمثيالت   •
ومخططات

ابع
الر

طع 
مق

ال

• األعداد العشرية وقياس مقادير.
• وضعيات قسمة

• وضعيات ضربية أو قسمة.
• تمكيك عدد عشري

• القسمة التامة
• وضعيات حسابية

• قيم مواقع أرقام في كتابة عدد عشري.

• المجسمات
• إنشاء أشكال هندسية
تصغير  أو  تكبير   •

أشكال

• قياس مدد
• قياس سعات

• النسبة المئوية
في  التناسبية   •

الحياة اليومية. 

هيكلة المقطع التعّلمي: 
تتوزع التعّلمات عبر أربعة مقاطع تعّلمية تشكل مخطط التعّلم السنوي. ويستهدف كل مقطع تحقيق 
مستوى معّين من الكفاءة الشاملة للسنة في الرياضيات، وذلك في انسجام يحترم منطق المادة وطبيعتها 
بما يحقق اإلدماج بين مختلف الميادين. والمالحظ بشكل جلي هو حضور ميدان األعداد والحساب 
في كل المقاطع ما يجعل منه قاطرة لكل التعّلمات في الرياضيات ويدل على أّن للعدد أهمية خاصة 
في فهم ما يتطرق إليه التلميذ في الميادين األخرى للمادة. وبهذا المنطق فإّن مخطط التعّلم السنوي 
يمثل لوحة قيادة لألستاذ في عمل يعّده مسبقا حتى يتمكن من اإللمام بكل صغيرة وكبيرة بالمنهاج 

بما يسمح له بضبط وتيرة عمل مع تالميذه تتصف بالمرونة واالنسجام مع وتيرة تعّلمهم.
يقترح هذا الكتاب مع دفتر األنشطة المرفق به أربعة مقاطع تعّلمية يتكّون كل منه من الفقرات التالية:

الوضعية االنطالقية
وضعيات تعلمية أولية

تعلم اإلدماج )أجند معارفي(
منهجية حل المشكالت
حل الوضعية االنطالقية

التقويم )الحصيلة(
المعالجة البيداغوجية
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توجيهات  تتضمن  المشكالت  حل  منهجية  بعنوان  متقابلتين  بصفحتين  تعلمي  مقطع  كل  ينتهي 
وطرائق لحل المشكالت. 

لقد تم اقتراح هذه الفقرة من أجل تمكين التالميذ من التدرب على التفكير في بناء خطة حل وتنفيذها 
وممارسة مختلف العمليات الذهنية المعقدة والنشاطات الفكرية التي تتوج بحل المشكل المطروح. 
إّن مضمون هاتين الصفحتين يعتبر امتدادا ألنشطة أخرى قام ويقوم بها التلميذ في حل المشكالت، 
غير أّن اإلضافة التي تقترحها هذه الصفحات تهدف إلى تمكين التلميذ من تدعيم استقالليته عند 
اإلقدام على البحث عن حل مشكلة، وبالتالي تساعده على التحّرر شيئا فشيئا من أية مساعدة مباشرة 

في بحثه عن الحل، ولعّل ما سيأتي توضيحه الحقا في هذا الدليل يبرز أكثر هذا التوّجه.
كيف نتناول مقطعا تعّلميا؟

يتم تناول المقطع التعّلمي انطالقا من الفقرة األولى فيه وهي الوضعية االنطالقية والتي من المفترض 
أّن التلميذ ال يستطيع حّلها ولو بإجراءاته الشخصية. ومن مميزاتها أّنها تغطي الموارد التي تضّمنها 
هذا المقطع في إطار مدِمج للموارد وتحّفز التلميذ على التعّلم، وأّن حّلها ال يتأتى مباشرة بعد التحكم 
في المفاهيم الواردة في هذا المقطع فحسب، بل يحتاج أيضا إلى اكتساب موارد منهجية وإلى تطوير 
لذلك  منها.  معّين  عند مستوى  المقطع  هذا  يستهدفها  ومنهجي  فكري  طابع  ذات  كفاءات عرضية 
إلى حّصتين حيث  يمتد من حصة  مرن  زمني  مع تالميذه ضمن حجم  تناولها  األستاذ على  يحرص 
يأخذون وقتا كافيا في التعامل معها تحت إشراف أستاذهم فيعرضها عليهم ويفتح معهم نقاشا عموديا 
األحيان، لكي  يثيرها هو في بعض  قد  ليمّكنهم من طرح تساؤالت،  بل  بغرض حّلها،  ليس  وأفقيا، 
يجعلهم ينخرطون في سياق بحث جماعي لفهم ما ورد فيها وفهم المطلوب منهم لحّلها. وليتأكد هو 
من حصول هذا الفهم، واألهم أن يتأكد من إدراكهم لمحدودية مواردهم لحلها. وهنا يوّضح لهم بأّن 
ما سيتعلمونه في الصفحات الموالية سيمكنهم من حّل هذه الوضعية ويطلب منهم تصفح صفحات 
هذا المقطع ويتوقف عند بعض فقراته مستغال هذه الفرصة لتقديم مزيد من التوضيحات، وهو ما يجعل 

التالميذ يتشوقون لتعّلم ما جاء فيها. 
وهكذا يكون قد حقق الهدف من الوضعية االنطالقية والمتمثل أساسا في تحفيز التالميذ على االنطالق 
في التعلمات واالنخراط في بناءها في جو اجتماعي يسوده االستماع لآلخر والبحث عن مبررات مقنعة 

قصد قبول فكرة أو دحضها وعرض أفكار للتبادل واإلثراء.
يحرص األستاذ على أن يتم كل ذلك في إطار من الضوابط العلمية والمنهجية للعمل الصفي مما يجعل 

جميع التالميذ في مركز الفعل التعليمي/ التعّلمي.
ونؤكد أّن ممارسات الوضعية االنطالقية في الفترة األولى من بداية تناول المقطع التعّلمي ال يقصد بها 

حل هذه الوضعية.
إّن وجود محطة في المقطع التعّلمي تتعلق بتعّلم اإلدماج، ال يعني بأي حال من األحوال اقتصاره عليها، 
بل إّن الوضعية االنطالقية في حّد ذاتها تتصف بأّنها وضعية إدماجية كما أّن وضعيات التقويم هي من 

نفس عائلة الوضعية االنطالقية. 
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التعّلمية األولية بالتدرج ويقصد  بعد تناول الوضعية االنطالقية يشرع األستاذ في معالجة الوضعيات 
بها مضمون الصفحة الواحدة بفقراتها الثالث في كتاب التلميذ )أكتشف -أنجز – تعّلمت( وفقرتيها 
المكملتين في دفتر األنشطة )أتمّرن – أبحث( وفق سيرورة سيأتي شرحها بالتفصيل صفحة بصفحة 

في البطاقات المخصصة لهذا الغرض.
بعد ذلك يتم التطرق إلى وضعيات تعّلم اإلدماج حسب ما يتيحه الكتاب وحسب اجتهاد األستاذ في 
إعداد وضعيات من هذا القبيل. نعود بعد هذا إلى حل الوضعية االنطالقية التي من المفترض أّن التلميذ 
قد امتلك الموارد الالزمة لحلها. وأخيرا يجرى التقويم من خالل وضعيات إدماجية ثّم إعداد معالجة 

للنقائص والثغرات والصعوبات المسجلة. 
بطريقة  المشكالت  لتعلم حل  هامة  فإنها محطة  المشكالت  منهجية حل  بصفحتي  يتعلق  فيما  أما 
تحليلية واعية ترشد المتعلم إلى مختلف المهمات التي يتعين عليه القيام بها أثناء البحث عن حل 

للمشكل.
المقاطع التعّلمية كما جاءت في الكتاب.

المقطع التعّلمي األّول:
الميادين: األعداد والحساب – تنظيم معطيات – الهندسة والفضاء

نهدف من خالل هذا المقطع إلى تحقيق مستوى معّين من الكفاءة الشاملة للسنة الثالثة:
المليار والحساب بكل أنواعه  إلى  الطبيعية  )األعداد  »يحل مشكالت بتجنيد معارفه حول: األعداد 
باستعمال  موقع  تحديد  أو  تنقل  ووصف  مرصوفة  على  والتعليم  واألطوال(،  المعلومات  وتنظيم 

المصطلحات المناسبة وتعبير سليم.«.
الوضعية 
االنطالقية

وضعيات 
تعّلمية 

أولية

تعّلم 
االدماج

التقومي 
)احلصيلة(

منهجية املعاجلة
حل 

املشكالت

صفحات 
الكتاب

صفحات 
دفتر 

األنشطة

من 10 1180202021العدد
الى 37

المقطع التعّلمي الثاني:
الميادين: األعداد والحساب – تنظيم معطيات – المقادير والقياس– الهندسة والفضاء

نهدف من خالل هذا المقطع إلى تحقيق مستوى معّين من الكفاءة الشاملة للسنة الثالثة:
العشرية  واألعداد  المليار  إلى  الطبيعية  )األعداد  األعداد  حول:  معارفه  بتجنيد  مشكالت  »يحل 
والعمليات األربع والحساب بكل أنواعه وتنظيم المعلومات والتناسبية(، وصف أو تمثيل أو نقل أو 
تكبير شكل فيزيائي أو مرسوم اعتمادا على خواص هندسية مناسبة )مقارنة األطوال والزوايا واالستقامية 

والتعامد والتوازي والتناظر(.«.
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الوضعية 
االنطالقية

وضعيات 
تعّلمية 

أولية

تعّلم 
االدماج

التقومي 
)احلصيلة(

منهجية املعاجلة
حل 

املشكالت

صفحات 
الكتاب

صفحات 
دفتر 

األنشطة

من 38 1200202021العدد
الى 67

المقطع التعّلمي الثالث:
الميادين: األعداد والحساب – تنظيم معطيات – المقادير والقياس– الهندسة والفضاء

نهدف من خالل هذا المقطع إلى تحقيق مستوى معّين من الكفاءة الشاملة للسنة الثالثة:
العشرية  واألعداد  المليار  إلى  الطبيعية  )األعداد  األعداد  حول:  معارفه  بتجنيد  مشكالت  »يحل 
والعمليات األربع والحساب بكل أنواعه وتنظيم المعلومات والتناسبية ووحدات قياس الطول والكتلة(، 
وصف أو تمثيل أو نقل أو تكبير شكل فيزيائي أو مرسوم اعتمادا على خواص هندسية مناسبة )مقارنة 

األطوال والزوايا واالستقامية والتعامد والتوازي والتناظر(.«.
الوضعية 
االنطالقية

وضعيات 
تعّلمية 

أولية

تعّلم 
االدماج

التقومي 
)احلصيلة(

منهجية املعاجلة
حل 

املشكالت

صفحات 
الكتاب

صفحات 
دفتر 

األنشطة

من 68 1170202021العدد
الى 95

المقطع التعّلمي الرابع:
الميادين: األعداد والحساب – تنظيم معطيات – المقادير والقياس– الهندسة والفضاء

نهدف من خالل هذا المقطع إلى تحقيق مستوى معّين من الكفاءة الشاملة للسنة الثالثة:
العشرية  واألعداد  المليار  إلى  الطبيعية  )األعداد  األعداد  حول:  معارفه  بتجنيد  مشكالت  »يحل 
والعمليات األربع والحساب بكل أنواعه وتنظيم المعلومات والتناسبية ووحدات قياس السعة والمدة(، 
وصف أو تمثيل أو نقل أو تكبير شكل فيزيائي أو مرسوم اعتمادا على خواص هندسية مناسبة )مقارنة 

األطوال والزوايا واالستقامية والتعامد والتوازي والتناظر(.«.
الوضعية 
االنطالقية

وضعيات 
تعّلمية 

أولية

تعّلم 
االدماج

التقومي 
)احلصيلة(

منهجية املعاجلة
حل 

املشكالت

صفحات 
الكتاب

صفحات 
دفتر 

األنشطة

من 96 1150202021العدد
الى 120
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أنشطة التعّلم

1. الحساب الذهني :
جاء في الوثيقة المرافقة لمنهاج الطور األّول ما يلي: 

يحتل الحساب الذهني مكانة هامة بدء من السنة األولى من التعليم االبتدائي، وهو محل ممارسة يومية 
منتظمة. ويمارس الحساب الذهني لتحقيق هدفين متكاملين:

تذكر آلية )آليات الجمع والطرح، والضرب، التجميع بالعشرات والمئات، اكتشاف انتظامات ...(: هذا 
ما نسميه الحساب اآللي.

استعمال نتائج معروفة لتسهيل حساب يبدو معقدا: وهذا ما نسميه الحساب المتمعن فيه.
التلميذ:  المهارات عند  بتنمية بعض  فهو يسمح  الذهني،  للحساب  النفعي  الطابع  وزيادة على هذا 

كالتخيل والتقدير والتذّكر.   
ال يقتصر الحساب الذهني على أنشطة ذهنية، بل يتعّداه الى الحساب الكتابي أحيانا، ويمكن تنظيم 

هذه األنشطة على شكل: استجواب شفهي، ألعاب ضمن أفواج، أنشطة تدريب...إلخ.
يمكن تلخيص وظائف الحساب الذهني فيما يلي:

تقوية  وعلى  الذهن  وتوقد  الذهنية  العمليات  في  المرونة  على  يساعد  باعتباره  تكوينية:  وظيفة 
الذاكرة ويقلص من الحجم الذي تحتاجه كما يساعد على تنمية النباهة )حضور البديهة( وعلى حل 

المشكالت.
على  ويساعد  الحسابية  العمليات  وخواص  اآلليات  مع  التعامل  يسهل  باعتباره  بيداغوجية:  وظيفة 

التجريب والتخمين وتحسس نتيجة حساب و/أو صحته.
وظيفة اجتماعية: باعتباره يوفر وسائل فّعالة في الحساب أمام وضعيات من الحياة اليومية من خالل 

إمكانية إيجاد النتيجة المضبوطة أو نتيجة تقريبية.
لذلك جاءت فقرة الحساب الذهني بارزة في كتاب التلميذ للتأكيد على أهمية مكانته وجعله قريبا 
من التلميذ يمارسه باستمرار بغرضين أساسيين، أواَلُهَما تثبيت المعلومات المكتسبة بجعلها متوفرة 

بشكل دائم، وثانهما تمكين التلميذ من تجنيد هذه المعلومات الكتساب موارد جديدة الحقا.
2. حل المشكالت

جاء في المنهاج ما يلي: يعتبر نشاط حّل المشكالت من صميم تعّلم الرياضيات. وهو معيار أساسّي 
المعارف  هذه  امتالك  لضمان  وسيلة  أيضا  وهو  الرياضية،  المجاالت  كّل  في  المعارف  في  للتحّكم 

والمحافظة على معناها.
استثمارها  بإعادة  يستغّلها  ثم  حقيقية،  مشكالت  لحّل  أدوات  التلميذ  يعدُّ  الرياضيات،  تعّلم  عند 
في حّل مشكالت أخرى.. .. ومن خالل هذه األنشطة يشرع التلميذ في تطوير قدراته على البحث 

والشرح والتعليل واالستدالل.
وعمال بهذه المعنى اهتم الكتاب بحل المشكالت من خالل فقرتي أكتشف وأبحث معتمدا ثالثة أبعاد هي:
اعتبار حل المشكالت منطلق لتعّلمات جديدة بما تسمح للتلميذ بإعطاء داللة لتعّلماته وإدراك   ▪

الفائدة من التحكم فيها.
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▪ تمكين التلميذ من إعادة استثمار معارفه لحل مشكالت جديدة وهو ما يسمح له بتدعيم مكتسباته 
وتوسيع توظيفها.

معلومات  كانتقاء  والتواصل،  والتحليل  والشرح  البحث  على  قدراته  تنمية  على  التلميذ  مساعدة   ▪
واستغالل الوجيهة منها أو اكتشاف سيرورة شخصية وجعلها موضع شك خالل كامل مسعى البحث 
لتعديلها ومن ثّم إتمامها، أو القيام باستنتاجات بسيطة أو شرح وجاهة إجابة أو عدم وجاهتها أو محاولة 

فهم حلول اآلخرين والتعاون معهم والمثابرة إلنهاء العمل، وتبليغ الحل شفاهيا أو كتابيا.
األساس  الهدف  هو  المشكالت  حل  يبقى  بل  لذاتها،  تنّمى  ال  الممارسات  هذه  أّن  إلى  اإلشارة  مع 

)وسيلة وغاية(.
إّن اعتماد الكتاب لهذه األبعاد جاء بهدف التكفل بالكفاءات عرضية وبمركبات الكفاءات الختامية 

الثالث لكل ميدان من الميادين المهيكلة للمنهاج.
3. الوضعية المشكلة

و   » الَوْضِعيَة   « هما  لفظتين  من  يتكّون  المصطلح  نعم  فقط؟  مشكلة  وليست  مشكلة  وضعية  إّنها 
»الُمْشِكَلُة « فهي إذن عبارة عن مشكلة لها سياق، سياق ضمن نص المشكلة أي ُمْعَطيَاٌت ولِبَاٌس لها 
يجعلها واقعية أو قريبة من واقع التلميذ، وبتعبير آخر معطيات نابعة من محيط التلميذ حتى تكون 
ذات داللة بالنسبة له وليس بالضرورة أن تكون هذه المعطيات صحيحة، وسياق يمثل البيئة التي يعّدها 
األستاذ ليحل التلميذ فيها هذه المشكلة بغرض اكتساب موارد جديدة. في هذه البيئة يلعب األستاذ 
دور الضابط للوضعية المشكلة بما يجعل الصراع المعرفي لدى التلميذ الناتج عن شعوره بالحاجة إلى 
موارد جديدة للوصول إلى الحل األمثل في متناوله. كما تتمّيز الوضعية المشكلة بكونها مركبة وغير 
ٍة بالنسبة للتلميذ وتسمح له بالشروع في الحل، تتضمن عناصر للتقويم الذاتي. فهي  معّقدة وذات ِجدَّ
بهذا المعنى تعتبر أداة من األدوات البيداغوجية المؤّسسة على البناء الذاتي للمعارف لذلك اعتمدها 
الكتاب كأداة بيداغوجية خدمة لهذا االتجاه خالل تناول الوضعيات التعّلمية البسيطة )أي األّولية( 
جديدة  موارد  اكتساب  بقصد  أكتشف  فقرة  في  التعّلم  مسار  ضمن  المدرجة  التعّلمي  المقطع  من 
)معارف جديدة، سلوك جديد أو موقف، قيمة أدبية أو أخالقية، التحّكم في المهارات وفي مسعى 

حّل المشكالت(. 
الممارسات التعليمية/التعّلمية اليومية 
بخالف صفحات اإلدماج والحصيلة )أي التقويم( والمعالجة ومنهجية حل المشكالت، فإّن كل صفحة 
يتناول  أن  األستاذ  وعلى  األنشطة  دفتر  في  تقابلها صفحة  التلميذ  كتاب  في  األخرى  الصفحات  من 
الصفحتين معا بالتعاقب في حّصتين متتاليتين على األقل. فيبدأ بفقرات صفحة الكتاب حيث يتطرق 
بالترتيب إلى الحساب الذهني ثّم أكتشف ثّم أنجز ثّم تعّلمت. وبعدها ينتقل إلى الصفحة المقابلة لها 

في دفتر األنشطة ليعالج بالترتيب فقرة أتمرن ثّم فقرة أبحث، وذلك وفق التوجيهات الموالية:
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▪ الحساب الذهني:
تخصص في بداية الحصة فترة يمكن أن تمتد إلى 10 دقائق لممارسة الحساب الذهني بصورة جماعية 
قد  العمل  في  باالنخراط  التالميذ  لجميع  تسمح  بوتيرة  ألغاز  أو  ذهنية  ألعاب  طابع  تأخذ  وشفاهية 
تستعمل فيها اللوحة بحسب طبيعة النشاط وحاجة التالميذ إلى ذلك. يمكن أن يطلب من التالميذ 
إليها الحقا عند  العودة  يستطيعون  كتابة  كآثار  دفاترهم  النتائج على  بعض  العمل تسجيل  نهاية  في 

الضرورة بطلب من األستاذ)ة( بقصد تذّكر معلوماتهم وتثبيتها.
ومن حصة إلى أخرى وخالل هذه الفترة من كل حصة، يسجل األستاذ)ة( مدى التقدم الذي يحرزه 
بقصد  بعضهم  اعترضت  التي  الصعوبات  يتتبع  وبالمقابل  حدة  على  كل  الشأن  هذا  في  تالميذه 
في حين  معهم  في حصة الحقة  يتناولها  الصعوبات  هذه  تتمحور حول  أسئلة  لهم  فيعد  معالجتها. 
يمارس التالميذ غير المعنيين بهذه المعالجة نشاطا فرديا يقترحه عليهم. وتتم معظم أنشطة الحساب 

الذهني وفق الخطوات التالية:
الوسائل  تقديم  )مع  إنجازها  المطلوب  المهمة  تتضمن  للتالميذ  واضحة  تعليمة  المعلم  يقّدم   -
الجماعية، وحث التالميذ على االستعانة بوسائل فردية(. ويترك لهم مدة قصيرة ال تتجاوز 10 ثوان، 
ليعطيهم إشارة البدء باإلنجاز بطرقة خفيفة على المكتب ليقوموا بكتابة المطلوب على األلواح جماعيا 

مع الحرص على سرعة اإلنجاز.
- بعد اإلنجاز، في وقت محدد وقصير، يعطي المعلم إشارة إظهار التالميذ لعملهم بطرقة أخرى على 
المكتب، فيكشف التالميذ عن إجاباتهم، بحيث يصر المعلم على رفع األلواح جماعيا فور سماعهم 

للطرقة، حتى تصبح لهم عادة تجعلهم يراعون آجال اإلنجاز دون تراخ.
التصحيح الجماعي يقدم أحد التالميذ اإلجابة الصحيحة التي تكتب على السبورة لتناقش أو تشرح، 

ثم يتم االنتقال إلى مرحلة التصحيح الفردي، حيت يصحح كل من أخطأ في اإلجابة.
)مالحظة: تكرار النشاط بمعطيات مختلفة يتم بنفس هذه الخطوات، والتكرارات تتناسب والوقت 

المخصص للحساب الذهني الذي ينبغي أال يتجاوز الوقت المخصص له(.
▪ أكتشف:

تعتمد منهجية الكتاب في تناول المفاهيم الجديدة على توفير الظروف المناسبة للتلميذ لبنائها كإجابة 
التعّلمية خاصة في فقرة أكتشف حيث  الوضعيات  التي تطرح تحد في سياق معالجة  مثلى لألسئلة 
يمارسون  التالميذ  يجعل  ما  وهو  الوضعية  لحل  الضرورية  المعرفة  السياق صفة  هذا  تكتسب ضمن 

نشاطا فكريا ذو طبيعة رياضية وعلمية تساهم في إعطاء معنى لهذا المفهوم.
التعّلمية وفق أربع  الوضعية  المذكورة أعاله يقتضي من األستاذ تسيير  المناسبة  الظروف  إّن تجسيد 

فترات هي: عرض المشكلة - البحث - المناقشة والتبادل - الحوصلة والتأسيس.
1. فترة عرض المشكلة

يطلب األستاذ من التالميذ قراءة الوضعية مرة أو مّرتين وربما ثالث مّرات، يطلب منهم وصف مضامين 
السند إن وجد. وعمال بمبدأ االنتقال من المحسوس إلى المجرد )خاصة عندما يكون المجرد مقصودا( 
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يجعلهم يعيشونها فيما بينهم بتمثيلها في بعض األحيان بينهم مثنى مثنى أو بين تالميذ فوج والبقية 
الحل،  عن  البحث  في  والشروع  المشكلة  بفهم  يسمح  التحضيري  اإلجراء  هذا  مثل  إّن  يالحظون. 

وسنوضح ذلك بتفصيل أكثر عندما نتطرق الحقا إلى كل صفحة من الكتاب.
وللتأكد من فهم التالميذ للمشكلة وإدراكهم للمهام المطلوب منهم إنجازها يطرح عليهم أسئلة من 
قبل »ماذا ُطلب منا أن نفعل؟ « أو »ماذا تشاهدون في السند؟« ، » هل توافقون على ما قاله فالن؟«. 

)فالن هو تلميذ قدم إجابة(.
تقتضي هذه الفترة اهتماما خاصا من األستاذ لمستوى التفاعل الوجداني والعقلي للتالميذ مع الموقف 

وهو يعيش سيناريو أعّده مسبقا من المفترض أن يجّرهم إلى االنطالق في إنجاز المهمة.
2. فترة البحث 

في هذه الفترة، يشرع التالميذ في البحث عن الحل، حيث يسعون إلى بناء استراتيجيات وتنفيذها، 
فمنهم من يوفق ومنهم من يتعثر، وقد يكون العمل فرديا أو ضمن أفواج حسب الخيار الذي يتبناه 
المعالجة  التعّلمية محل  الوضعية  النشاط المطلوب في  الخيار الذي تتدخل فيه طبيعة  األستاذ، هذا 

وسياق التعّلم.
يتبع عّدة  الّلتين يقوم بهما حيث  التجريب والمحاولة  للتلميذ في  بالنسبة  الفترة  تكمن أهمية هذه 
خطوات متسلسلة في البحث عن الحل ليدرك بعد خلل يكتشفه – »من خالل مالحظة تعارض في 
النتائج مثال أو تناقضها أو عدم انسجامها أو انسدادها«- أّن تلك الخطوات ال توصله إلى المطلوب.  
إن هذا اإلدراك قّل ما يتأتى للتلميذ بمفرده، لذلك فالمناقشة التي تجرى بين تالميذ الفوج تعتبر وسيلة 
مساعدة لحصول هذا اإلدراك لدى بقية تالميذ الفوج.  ومن هنا تبرز أهمية دور األستاذ في هذه الفترة، 
حيث يتابع محاوالتهم ليتأكد من جديد من فهمهم للمطلوب ومدى انخراطهم في البحث عن الحل 
البحث من جديد كأن يحثهم على  ومدى إدراكهم لسالمة خطواتهم فيساعدهم على االنطالق في 
تجديد المحاولة والتجريب مّرة أخرى. وهو في كل هذا ال يتدخل في عملهم وال يحكم على صحته 
أو خطئه، فإذا الحظ محاولة غير سليمة لدى تلميذ أو فوج طلب منهم توضيحات حول الموارد التي 
استعملوها في الحل أو حول اإلجراءات التي تابعوها في الحل، ليفهم مصدر الخلل. إن جمع مثل هذه 
المعلومات في هذه الفترة يساعد األستاذ على أخذ فكرة أفضل عن كفاءات كل تلميذ بشكل فردي، 

كما يسهل عليه تحضير فترة المناقشة والتبادل.
إعادة صياغة  في  تتمّثل  قد  األستاذ  قبل  من  فردية  معالجة  إلى  الفترة  هذه  في  التالميذ  بعض  يحتاج 
للمطلوب أو للمهمة أو تهذيب محتمل لمورد اعتمده هذا التلميذ بعينه أو مناقشة بسيطة حول إجراء 

مقترح من قبله.
3. فترة المناقشة والتبادل

في هذه الفترة يحتاج التالميذ إلى معرفة صحة أو خطأ ما أنتجوه من حلول. فإذا تنوعت توقعاتهم أو 
إجراءاتهم وجب توحيدها واالتفاق حول منتوج جديد وذلك بمساعدة األستاذ، تتمّثل هذه المساعدة 
واإلجراءات  التوقعات  هذه  مقارنة  من  تمكينهم  بهدف  وعموديا،  أفقيا  والتبادل  المناقشة  تأطير  في 
التي  الفترة حول األسباب  النقاش والتبادل في هذه  وتبريرها والمصادقة عليها أو دحضها. ويتمحور 
تجعل هذه التوقعات أو اإلجراءات موافقة للواقع )واقع ما تفرضه الوضعية( والقواعد والخواص المرتبطة 

بالمادة، كما تدور حول مدى صالحية هذه اإلجراءات عندما تعتمد في محاوالت جديدة.
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إن ارتقاء التالميذ إلى هذا المستوى من المناقشة والتبادل بفّعالية يتطلب من األستاذ من بداية السنة 
إرساء مجموعة من قواعد التواصل في القسم بين التالميذ. فالتلميذ الذي يعرض حال أو يقدم تبريرا 
ُيفسح له المجال ويرحب به إلى الحد الذي يجعله ال يَأبَه الرتكاب خطإ وال يتحرج منه وال ينظر إليه 
ويبدي  اآلخرين.  آراء  هو  يحترم  وبالمقابل  عليه،  المصادقة  تتم  لم  اقتراح  مجرد  هو  بل  »كخطيئة« 
األستاذ تشجيعه لهذا التلميذ من خالل شكره تارة والثناء عليه أو االهتمام بإجابته تارة أخرى وذلك 

بعرضها للمناقشة.
4. فترة الحوصلة والتأسيس

إّن بناء التعّلمات يجرى من خالل معايشة التلميذ للوضعيات التعّلمية.  وتأتي فترة الحوصلة والتأسيس 
بشكل  مؤسسة  رسمية  موارد  يجعلها  بما  التعّلمات  بناء  لتتويج  كضرورة  المعايشة  هذه  نهاية  في 
منسجم مع مكتسبات التالميذ ومشتركة فيما بينهم. لذلك فهي مرحلة أساسية في إقامة عالقات بين 
مختلف المفاهيم التي يتناولونها وفي هيكلتها. فهي بهذا المعنى تمّثل الرابط بين ما سبق من موارد 
وما هو آٍت. يصوغ التالميذ بإشراف األستاذ ما تم اكتشافه وتعّلمه، ويدعو التالميذ إلى صياغة شفاهية 
للعناصر األساسية في التعّلم الجديد. لذلك نجد أّن الكتاب حرص على صياغة هذه التعّلمات في فقرة 
»تعّلمت« بشكل جلي ومرّكز، نبغي من وراءه أن يسعى األستاذ إلى التكّفل بما جاء فيه بفّعالية وذلك 
من خالل الحرص على تحقق التعّلم المقصود لدى التلميذ أثناء مختلف مراحل بناءه، انطالقا من فقرة 

»أكتشف« إلى هذه الفقرة.
▪ أنجز:

تطبيقية  تمارين  تقترح  وهي  أكتشف.  فقرة  في  المقصودة  التعّلمات  لبناء  مكملة  أنجز  فقرة  تعتبر 
مباشرة صيغت فيها التعليمة صياغة بسيطة يستطيع التلميذ قراءتها وفهمها دون صعوبة جدية. لذلك 
يحرص األستاذ على تناولها مباشرة بعد إتمام هذه الفقرة ليتأكد مجّددا من قدرة تالميذه على توظيف 
. ويتناول األنشطة الواردة فيها وفق منهجية العمل الفردي أحيانا والجماعي  ما اكتشفوه وتعّلموه للتوِّ
أحيانا أخرى، على أن يعطى للتالميذ في جميع األحوال فرصا كافية إلنجاز ما جاء فيها بغرض معالجة 
صعوبات محتملة عند بعضهم. وتكون هذه المعالجة حسب حاجة كل تلميذ وبقدر ما يليق ويناسب 
بتعبيره  فيها  ما تعلمه  السابقة كمطالبته بصياغة  الفقرة  بالتلميذ على نشاط  إلى  العودة  وقد تتطلب 
الخاص أو إحالته إلى مراجعة خطئه وسيأتي الحقا في هذا الدليل توضيح خصوصية تناول كل نشاط 

على حدة في الصفحات المخصصة لذلك.
▪ تعّلمت:

الترتيب ال يعني  تناول فقرة أكتشف، وهذا  الحوصلة والتأسيس في نهاية  بفترة  ترتبط فقرة تعّلمت 
حصر التعامل معها فقط في نهاية الفقرة األولى بل البد من العودة إليها مّرة أخرى عند الضرورة بالتزامن 
في  الواردة  األنشطة  الهدف من كل  تحقيق  مؤشرا على  تمثل  أّنها  اعتبار  على  أنجز،  فقرة  تناول  مع 
الصفحة الواحدة. تتم صياغة هذه الفقرة من طرف التالميذ تحت إشراف األستاذ، حيث يعمل على 

الوصول بهم إلى صيغة قريبة من الصيغة المقترحة في هذا الدليل.
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▪ أتمّرن:
جاءت فقرة أتمّرن في دفتر األنشطة متّممة لفقرة أنجز في الكتاب ومن أهدافها التدرب على توظيف 
التعّلمات. في أغلب األحيان، تكون التمارين فيها مصاغة على نفس النمط، وإنجازها يساعد التلميذ 
التالميذ بشكل فردي،  العمل. يستغل األستاذ هذه االستقاللية ليشّغل  على اكتساب استقاللية في 
ويتيح لنفسه بالمقابل وفي نفس الوقت فرصة معالجة الثغرات التي قد تظهر لدى آخرين معالجة فردية 
أو ضمن فوج. إّن االستقاللية في العمل هي كفاءة عرضية يسعى المنهاج إلى تحقيقها، وحتى تساهم 
المادة في تحقيقها اقترح هذا الكتاب فرصا عديدة منها ما هو ضمني في تسيير نشاط فقرة أكتشف 

خاصة عند معايشة الوضعية التعّلمية، ومنها ما هو بارز كما هو الشأن في فقرتي أنجز وأتمّرن.
▪ أبحث:

إذا كان من أهداف فقرة أتمّرن توظيف التعّلمات في مستوى معّين، فإّن فقرة أبحث تسعى إلى مستوى 
على شكل  األحيان  بعض  في  مصاغة  بحث  بمشكالت  الرتباطها  نظرا  التعّلمات  توظيف  في  أعلى 
وتكرار  والتخمين  التجريب  من  فيه  ذهنيا  نشاطا  التلميذ  من  تتطلب  مفتوحة،  أو  مركبة  مشكالت 
المحاولة وبناء منهجية حل، ما يضعه على خطى ممارسة كفاءاته الفكرية والمنهجية وتطويرها رويدا 
رويدا. إّن المداومة على ممارسة هذه األنشطة بشكل منتظم تكسب التلميذ خياال خصبا ومرونة في 
التفكير ودّقة في الطرح وحذقا في التدليل والتبرير، إّنها ممّيزات إن هي اجتمعت كّلها أو بعضها عند 

تلميذ، ال شّك في أّنها تهّون عليه مشاق البحث بل تجعله ممتعا وشّيقا فضال عن كونه مفيدا.
▪ الحصيلة:

يحتوي كل مقطع على بطاقتين للحصيلة تأتي كل واحدة منهما بعد مجموعة من الدروس )من 8 إلى 
9 دروس في المعدل(، وتهدف إلى الوقوف على مدى اكتساب التالميذ للمعارف واإلجراءات وكذا 

الصعوبات واألخطاء.
تعامل  كيفية  حول  معلومات  لألستاذ  تعطي  والوضعيات  التمارين  من  مجموعة  بطاقة  كل  تتضمن 

التالميذ مع الموارد واتخاذ إجراءات عالجية قبل فوات األوان.

▪ أجند معارفي:
بذلك  والمقصود  معارفي«  أجند   « عنوان  وتحمل  اإلدماج  لتعلم  بطاقتين  على  مقطع  كل  يحتوي 
المعارف والمهارات التي تمكن المتعلمين من تنمية الكفاءات العرضية وكفاءات المادة )الكفاءات 

الختامية( من خالل تجنيد وتوظيف الموارد المكتسبة من مختلف الميادين والمواد. 
وقد جاء تواتر هذه البطاقات على هذا النحو )بطاقتين في كل مقطع( لمضاعفة فرص تدريب التالميذ 

على تجنيد الموارد وتوظيفها في حل مشكالت.
▪ المعالجة:

تم إدراج بطاقات نموذجية للمعالجة في هذا الدليل على شكل ملحق وذلك ليتسنى لألستاذ تدارك 
النقائص التي الحظها لدى بعض التالميذ قبل فوات األوان.
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ارتكبها  التي  واألخطاء  لإلجراءات  نماذج  على  األول  العمود  يحتوي  عمودين،  بطاقة  كل  تتضمن 
التالميذ في األنشطة المتنوعة التي قاموا بها في القسم. ويهدف هذا العمود إلى الوصول بالتالميذ إلى 

التعرف على أخطائهم وتصحيحها.
األفكار  تثبيت  إلى  وتهدف  األول،  العمود  لتمارين  مشابهة  تمارين  على  يشتمل  الثاني  العمود 

واإلجراءات التي اكتسبها التالميذ خالل تعاملهم مع العمود األول.
في  واجهتم صعوبات  الذين  التالميذ  احتياجات  مكّيفة حسب  البطاقات  تكون هذه  الحال،  بطبيعة 
التي  المساعدة  التالميذ ويمنحهم  أكثر من هؤالء  يقترب  فرصة لألستاذ لكي  ما، وهي  تعلم مفهوم 
يستحقونها، في حين يقترح على بقية تالميذ القسم تمارين أكثر صعوبة تسمح لهم بالتدرب على 

البحث.
▪ ميادين التعّلم

الرياضيات هو نشاط مركب  لقد تم بناء مختلف األنشطة في هذا الكتاب انطالقا من مبدأ أّن تعّلم 
يتطّلب االلتزام الكّلي للمتعّلم يجّند فيه موارد معرفية وإجرائية مناسبة. وأّن الصعوبات التي تعترض 
التلميذ منها ما يعود إلى العالقة بالمدرسة أو إلى طبيعة مضمون التعّلم أو إلى طريقة التعليم التي تطبق 
تتجاهل هذه  والمعرفة، كما ال  التلميذ  بين  العالقة  إلى  أو  معّين  تعّلم  والتي تفرض عليه نمط  عليه 

األنشطة البعد العاطفي لعالقة التلميذ بالمادة.
فمعالجة هذه الصعوبات تم التكفل بها على مستوى بناء األنشطة التعّلمية خاصة في فقرة أكتشف التي 

تقترح وضعيات تعّلمية نابعة من مساهمات علم النفس التربوي وتعليمية الرياضيات.
إن هذه الوضعيات قريبة من واقع التلميذ ويمكنه أن يعيشها في القسم الدراسي بمعية زمالئه وبتأطير 

من األستاذ وسنوضح ذلك في الصفحات المقبلة بالتفصيل.
I. ميدان األعداد والحساب
يتعلق األمر في هذه السنة بـ:

-  توسيع األعداد الطبيعية إلى أعداد كبيرة لتشمل منزلة الماليين.               
- توسيع العمل باألعداد العشرية، واستثمارها في ميدان القياس.

- توسيع مجال الحساب والعمليات، ليشمل حساب مجاميع وفروق أعداد طبيعية أو عشرية وجداءات 
أعداد طبيعية أو عدد طبيعي وعدد عشري وحاصل وباقي قسمة أعداد طبيعية.

• األعداد الطبيعية
 توسيع مجال األعداد الطبيعية.

والرقمي  والحرفي  الشفهي  بالتعيين  المتعلقة  المعارف  الخامسة  السنة  تالميذ  يستعمل  أن  ينبغي 
والقياس  العّد  لها، قصد حل مشكالت  الحسابية  والهيكلة  األعداد،  وترتيب هذه  الطبيعية  لألعداد 
والتدريج...إلخ، إذ ال يمكن االستغناء عن هذه المعارف من أجل متابعة التعّلم في التعليم المتوسط.

• الكسور واألعداد العشرية
لحّل  كأعداد جديدة  الكسور  فائدة  فهم  على  قادرين  ابتدائي  الخامسة  السنة  تالميذ  يكون  أن  ينبغي 
المشكالت المتعلقة بالحصص وقياس األطوال أو المساحات وتعليم نقطة على مستقيم بطريقة مقبولة.

يتواصل تطوير المعارف المتعلقة بالكسور واألعداد العشرية في السنة األولى من التعليم المتوسط.
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• الحساب والعمليات
تعطى األولوية في هذه السنة لمواصلة تطوير كفاءات الحساب الذهني المتمثلة في النتائج المحفوظة 

والحساب المتمعن فيه المضبوط.
 فالحساب الذهني يوفر وسائل مراقبة النتائج المتحصل عليها بالحاسبة.

والحساب المتمعن فيه يسمح باإلدراك الضمني للخواص   المستعملة في العمليات.
من جهة أخرى، يتواصل تعلم آلية القسمة الذي شرع فيه في السنة الرابعة ابتدائي، ونعني بالقسمة 
القسمة اإلقليدية أي البحث عن حاصل القسمة )وهو عدد طبيعي( وباقي القسمة، ونكتفي في هذا 

المستوى بقسمة عدد طبيعي على عدد طبيعي من رقم واحد أو اثنين.
ولقسمة عدد عشري على 10، 100، 1000 ال نستعمل آلية القسمة بل نلجأ إلى إجراءات ترتكز على 

استدالالت متعلقة بالضرب.
• مشكالت متعلقة بالعمليات األربع.

الهدف هنا هو جعل التالميذ قادرين على حّل المشكالت التي يمكن معالجتها بواسطة عملية حسابية 
أو أكثر والتي تتطلب اللجوء إلى مراحل وسيطة وباستعمال إجراءات شخصية أو إجراءات الخبير.

اآللي والحساب  فيه والحساب  المتمعن  الحساب  الحساب، هي:  أنواع من  إلى ثالثة  المنهاج  يشير 
األداتي )الحاسبة(.

يغطي الحساب المتمعن فيه كّل األنشطة التي يقوم بها التلميذ ذهنيا أو كتابيا والتي ال يتوفر فيها على 
نتائج محفوظة أو تقنيات آلية مباشرة، فيلجأ إلى اعتماد إجراءات وبناء استراتيجيات، ضمن عدد معّين 

من الخطوات، تجعل الحساب أبسط معتمدا في ذلك على معارف متحكم فيها. 
أما الحساب الذهني فنقصد به تلك األنشطة التي ينجزها التلميذ ذهنيا ويقدم النتيجة فقط، ثم يشرح 
كيفية الوصول إليها عندما يطلب منه ذلك. وهذا ال يعني أّن الحساب الذهني يتم كليا دون أي كتابة.

فمثال:
لحساب  ذهنيا x 30 0,2، نستعمل التفكيك (x 3 10 = 30) ، ونحسب (x 10 0,2) ثّم (x 3 2) دائما 

ذهنيا وهذا متحكم فيه، وبالتالي هو أقل كلفة من إجراء اآللية النموذجية.
الحساب  من  أكثر  وجهدا  وقت  الوضعيات  من  كثير  في  النموذجية(،  )اآللية  العملية  وضع  يتطلب 

الذهني )المثال السابق(. 
إلى هشاشة  التحكم فيها  الذهني. ويؤدي غياب  النموذجية للحساب على الحساب   ترتكز اآلليات 
تعّلم آليات الحساب. لهذا فمن الضروري مواصلة التعلمات الخاصة به بتنظيم أنشطة خاصة في بداية 

كل حصة، من  إلى دقائق، كما ُيدمج في مختلف األنشطة.
للحساب الذهني وظيفتان:

- وظيفة اجتماعية تتمثل في استعماله في الحياة اليومية للحساب عند غياب األداة وللتحقق من نتائج 
الحساب األداتي.  

- وظيفة بيداغوجية/تعليمية تتمثل في ربط وتدعيم التعلمات الخاصة بالحساب العددي، خواص 
العمليات،...   

سواء كان متمعنا فيه أو آليا، فالحساب الذهني يعتبر مجاال مفضال الختبار تصورات التالميذ لألعداد 
)تفكيك، تركيب، ...( والتحقق من جاهزيتها. كما تعتبر فترة الحساب الذهني وقتا مفضال للتعّلم

قصد: - إثراء تصورات التالميذ لألعداد.              - استغالل خواص العمليات.
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- اإلسهام في تنمية قدرة التالميذ على التفكير.
- السماح بتوفير وسائل فعالة للحساب في الحياة اليومية في غياب األداة.

حتى تفضي هذه األنشطة إلى تعلم حقيقي، يعمل المعلم على يشّجع اإلجراءات الشخصية وتنوعها، 
وأن يحرص على الوصول بالتالميذ إلى شرح اإلجراءات التي استعملوها وتوضيحها ومقارنتها. وهو ما 

يبرز الدور الهام المنوط بالمعلم في تسيير هذه األنشطة.
الحساب األداتي

التطرق  ابتدائي. وقد تم  السنة األولى  ابتداء من  الحاسبة واستعمالها  بإدراج  الجديدة  البرامج  توصي 
للحاسبة في مختلف سنوات التعليم االبتدائي من خالل المحطات التالية:

- اختيار الحاسبة وإدراجها.

- الحاسبة وسيلة للحساب.
- الحاسبة أداة تثير الرغبة في فهم تشغيلها وتوظيفها.

- الحاسبة سند الكتشاف ظواهر عددية. 
- الحاسبة مصدر لمشكالت وتمارين.

كان  ما  كل  أي  األداة  هذه  التلميذ  فيها  يستعمل  التي  اللحظات  في  السيد  هو  المعلم  قرار  ويبقى 
استعمالها ال يتعارض والتعلمات المستهدفة.

• األعداد العشرية والكسور
يمثل تعّلم األعداد العشرية محورا أساسيا في السنة الخامسة ويرتكز هذا التعلم على تنظيم أنشطة 

طوال السنة لفهم كتابتها )مقارنة، حصر، ترتيب( والعالقات بينها.  
في كثير من األحيان، يظن التالميذ أن العدد العشري هو ثنائية عددين منفصلين ويتعامل مع كّل من 

الجزأين )العددين( بصفة منفصلة وينتج عن هذا أخطاء.
• صعوبات وأخطاء متعلقة باألعداد العشرية

قيمة رقم في كتابة عدد:
  في العدد 205,573 رقم العشرات هو 7 ورقم الوحدات هو 3.

الضرب في 10، 100، 1000:
2,3 x 10 = 20,30 2,3  أو x 10 = 2,30   

1,54 x 100 = 100,5400 1,54  أو x 100 = 100,54 1,54 أو x 100 = 1,5400   
14
10 14  و  1,40 ≠ 

10  ≠ 1 + 4
10 14   ولكن 

10 العالقات بين مختلف الكتابات لعدد:     1,4 = 

0 1 2
التعليم على مستقيم مدرج:         

6 أو 0,6 تبدو سهلة لدى التالميذ ولكن توجد صعوبة في كتابة العدد الثاني، حيث 
10

كتابة العدد 

18 (1,8)، ألنهم يعّدون انطالقا من 1.
10

8 (0,8) عوض 
10

يكتب التالميذ: 
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المقارنة والترتيب والحصر

أمثلة على األخطاء التي يقع فيها التالميذ:
- 3,4 أصغر من  3,17 ، ألن 4 أصغر من 17. 

- ال يمكن حصر عدد بين 5,23 و 5,24.

2,16 = 5,8 - 7,24 ،  ألّن   16 = 8 - 24.
في هذه السنة، يتواصل العمل على الكسور واألعداد العشرية. وفي هذا اإلطار نبرز أن الفاصلة ليست 

إشارة للفصل بين عددين طبيعيين ولكنها إشارة تدل على موقع رقم في كتابة العدد العشري.
1. الكسور

بل  ليس بهدف دراستها  المستوى  وإدراجها في هذا  المتوسط  التعليم  برنامج  الكسور  تخّص دراسة 
بهدف فهم خصوصيات األعداد العشرية يعني:

1 يساوي 0,5.
2

• فهم أن 
• فهم بعض اإلجراءات الضرورية لألعداد العشرية وإعطاء معنى لها.

3 ... من كمية أو تعليم نقطة على مستقيم مدرج.
10

 ، 3
4

 ، 1
2

• استعمال بعض العبارات مثل أخذ 
2. قراءة الكسور واألعداد العشرية

5  »خمسة تقسيم ثالثة« مبكرة 
3

إن طريقة قراءة الكسور واألعداد العشرية تؤثر على فهمها، مثال قراءة 
في هذا المستوى ألنها أقل داللة من العبارة »خمسة مرات الثلث« التي تعبر عن تقسيم الوحدة إلى 3 

5 خمسة مرات كل جزء.
3

أجزاء ويمثل 
ُتغتنم كّل الفرص للنّص على العالقات بين األعداد شفهيا وُيعّبر عنها بطرق مختلفة.

ضرب عدد عشري في 10 أو 100 أو 1000 
عادة ما نزّود التالميذ بقواعد مثل : »ضرب عدد عشري مكتوب بالفاصلة في 10  أو 100 أو 1000 يعود 

إلى إزاحة الفاصلة نحو اليمين برتبة أو رتبتين أو ثالثة«. 
حتى وإن كان لهذه القواعد فائدة عملية، فليست لها داللة وال تساعد على فهم »تغيير قيمة الرقم«.

لذلك يجب العمل على جعل التالميذ يفهمون أنه عند ضرب عدد في 10 أو 100 أو 1000 تتغّير قيمة 
كل رقم حيث ُتزاح األرقام نحو اليسار:   

- عند ضرب عدد في 10، نزيح األرقام برتبة نحو اليسار.
- عند ضرب عدد في 100، نزيح األرقام برتبتين نحو اليسار.

- عند ضرب عدد في 1000، نزيح األرقام بثالث رتب نحو اليسار.
ضرب عدد عشري في عدد طبيعي 

في البداية يعتمد التالميذ على الجمع المتكرر وعندما تكون األعداد كبيرة ويصبح اللجوء إلى الجمع 
المتكرر طريقة مكلفة من حيث الجهد والوقت، يصل التالميذ إلى استعمال اآللية حيث يتم ضرب 
للفاصلة وتوضع  بالفاصلة في عدد طبيعي كضرب عددين طبيعيين دون إعطاء أهمية  عدد مكتوب 
الفاصلة في النتيجة شرط أن يكون عدد األرقام التي بعد الفاصلة مساويا لعدد األرقام التي تأتي بعد 

الفاصلة في العدد العشري.
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II. ميدان الفضاء والهندسة
الفضاء والهندسة

يواصل التلميذ، في هذه السنة، تطوير معارفه المتعلقة بالتعليم في الفضاء ووصف أشكال هندسية 
باستعمال التعبير المناسب )وجه، رأس، حرف، ضلع، قطعة مستقيمة، منتصف، الخط المستقيم، 
واألشكال  المستطيالت(  ومتوازي  )المكعب  مجسمات  وإنشاء  ونقل   )... موازي  عمودي،  الزاوية، 
ورق  شفاف،  )ورق  المالئمة  األدوات  باستعمال  مثلث(  دائرة،  معين،  مستطيل،  )مربع،  المستوية 

مرصوف، مسطرة، كوس، مدور، قوالب الزوايا(.
أداة  هي  ناحية  من  إذ  التلميذ:  بتعلم  مرتبطة  مزدوجة  فائدة  الهندسة  لميدان  فإّن  معلوم  هو  وكما 
الفيزيائي كالتوجيه، والنقل والتمثيل  يستعملها لحل مشكالت واإلجابة عن مسائل مرتبطة بفضائه 

...إلخ، ومن ناحية أخرى ميدان مفّضل للشروع في ممارسة االستدالل، مثال:

A D

CB

وِل. ُباِعيِّ ABCD َلَها َنْفُس الطُّ ْق َأنَّ ُكلَّ َأْضاَلِع الرُّ 1. َتَحقَّ

ُباِعيِّ ABCD ُمَربٌَّع؟ ِاْشَرْح. 2. َهِل الرُّ

ففي السؤال الثاني، عندما ال يكتفي التلميذ بتقايس األضالع، وينتقل إلى مراقبة الزوايا دليل على 
أّنه شرع في ممارسة االستدالل من خالل العودة إلى الخواص.

كما أّن الباحثين في تعليمية الرياضيات يجمعون على تصنيف الهندسة، من وجهة نظر تعّلمها، إلى 
عّدة مستويات ويتمّيز كل مستوى من هذه المستويات:

1. بطبيعة األشياء المدروسة )ملموسة، محسوسة، مجّردة، تمثيالت، ...(
2. بالتعابير والرموز والمصطلحات المستعملة.

3. بمختلف أصناف الهندسة، سواء المبنية على المالحظة واإلدراك الشامل لألشياء، أو التي تعتمد 
على األدوات كالمسطرة والمدور والكوس...، أو التي تعتمد االستدالل.  

ويبقى على األستاذ مرافقة تالميذه في التنقل بين مختلف مستويات الهندسة، خالل تعّلماتهم، مع 
اإلشارة اّنه ينبغي، خالل الطور الثالث من التعليم االبتدائي، الشروع في جعل التالميذ أمام وضعيات ال 

تستدعي المالحظة فقط بل تتعداها إلى استعمال األدوات وبعض التبريرات.
وتتميز هذه السنة بما يلي:

حّل مشكالت في ميدان الفضاء والهندسة تتعلق بـ :
- استعمال خريطة أو مخطط لتقدير مسافات.

- التعرف على أشكال مستوية ووصفها وتسميتها ونقلها وإنشائها.
- تمييز عالقات وخصائص بعض األشكال المستوية )التوازي والتعامد والتناظر(.

- التعرف على المجسمات ومالحظتها ووصفها وتسميتها وصنعها وإنجاز مثيالت لها.
- تكبير وتصغير أشكال هندسية.
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III. ميدان المقادير والقياس
في مجال قياس األطوال والكتل والمدد، يأخذ مفهوما المقدار والقياس معنييهما من خالل مشكالت 

مرتبطة بوضعيات من الواقع. لهذا تم اقتراح أنشطة تتعلق بـ :
• مقارنة األطوال بشكل مباشر )وضع األشياء جنبا إلى جنب( أو غير مباشر )باستعمال وسيط(.

• مقارنة الكتل باستعمال الميزان ذي الكفتين.
• مقارنة السعات بتحويل السائل من إناء إلى إناء أخر.

• قياس مقدار بواسطة معيار كيفي ثم باستعمال أداة مناسبة.
• استعمال الوحدات المتداولة للقياس مع استعمال الترميز العالمي لوحدات القياس.

إّن اختيار األداة والوحدة المناسبتين لقياس مقدار ما، ُمّهم جدا ويعتبر هدفا من أهداف التعّلم. ويعتبر 
حّل المشكالت في هذا المجال فرصة لربط المعارف العددية بالمعارف الهندسية وتعزيزها.

يتعلق األمر في السنة الخامسة ابتدائي بمواصلة تطوير الكفاءات المتعلقة:
 - بالتحكم في الوحدات االصطالحية للطول والكتلة والسعة والمدة.

 - بهيكلة المعارف الخاصة بالمساحات.
 - بالتمييز بين المساحة والمحيط.

أما مفهوم الحجم فُيقّدم بصفة تجريبية دون تناول قواعد حساب الحجم.
IV. ميدان تنظيم المعطيات

يعتبر هذا الميدان مجاال خصبا الستخدام العدد للتعبير عن معلومات واستنطاقه من أجل الحصول على 
معلومات، ويحدث هذا عادة ضمن وضعيات من الواقع أو قريبة منه، ألننا نعيش اليوم في عالم نحاط 

فيه باستمرار بسيل من المعلومات المعبر عنها بجداول وتمثيالت بيانية ومخططات.
    يهدف العمل في هذا الميدان إلى تمكين التلميذ من توظيف التمثيالت البيانية والجداول لإلجابة 
عن أسئلة أو لحل مشكالت من الواقع توظف فيها التناسبية، وبالتالي فاألمر ال يتعلق بانتقاء معلومات 

فحسب بل يتعداه إلى استغاللها.
إّن التعلم البسيط واآللي للقاعدة الثالثية وكّل القواعد المنجّرة عنها غير كاف إلعطاء معرفة حقيقية 
حول التناسبية، أي إلعطاء تصور جيد للمفهوم الضمني ولجميع المشكالت وطرق الحل والخواص 

الرياضية المكونة لهذا األداة التطبيقية الخاصة المسماة بالتناسبية.
إن التدرج في الوضعيات المقترحة مراقب أساسا بثالث متغيرات تعليمية وهي:

- طبيعة األعداد )طبيعية، عشرية ،...(
- وظيفة النسب )داخلية، خارجية(

- طبيعة المعارف المستعملة )ضمنية، واضحة، ...(
الرياضي لمفهوم  التعقيد  إلى تكييف  االبتدائي، نسعى  التعليم  التناسبية في  الشروع في تقديم  قبل 
كل من الدالة والمتغير والعدد مع مختلف مستويات التلميذ وذلك لضمان انسجام المفهوم من السنة 

األولى ابتدائي إلى غاية الخامسة منه، حيث نجد:
في السنة األولى: التناسبية تأخذ جذورها من العدية )العد(.

المقادير  لكن  التناسبية«؛  »عالقة  منبعي  هما  والقسمة  الضرب  معنى  والثالثة:  الثانية  السنتين  في 
المترابطة ال ينظر لها التالميذ كمتغير، مثال لحساب » الرابع المتناسب« يكفي إجراء ضرب

)إذا أخذ طفل 3 حبات حلوى فإن 5 أطفال يأخذون 5 مرات أكثر أي 15(.
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في السنة الرابعة، تعّرض التلميذ إلى مشكالت مرتبطة بالضرب والقسمة. وكان حلها باستعمال إجراءات 
شخصية. وبالرغم من كون هذه المشكالت متعلقة بالتناسبية، إال أّن هذا المفهوم غير مستعمل كثيرا.

من تصنيف  التلميذ  تمكن  بعد حل وضعيات عديدة  المفهوم  بهذا  الخاصة  التعابير  إدخال  ويكون 
الوضعيات إلى وضعيات تناسبية وال تناسبية وتمييزها.

في السنة الخامسة، يحّل التلميذ مشكالت متعلقة بالتناسبية وبالخصوص مشكالت النسبة المئوية، 
المقياس والسرعة المتوسطة ومشكالت تحويل الوحدات باستعمال إجراءات متنوعة.

والقاعدة  بالوحدة  المرور  الخطية،  خواص  باستعمال  التناسبية  وضعيات  بحل  إذن  العمل  يتواصل 
المقياس  المئوية،  النسبة  للتناسبية:  تطبيقات  هي  مشكالت  إلى  التلميذ  يتعرض  كما  الثالثية. 
)مشكالت التكبير والتصغير( والسرعة المتوسطة وتحويل الوحدات. تكون هذه المشكالت بتوسيع 

مجال األعداد والحساب إلى الكسور واألعداد العشرية والعمليات عليها.
إّن تدريس التناسبية ال يخلو من الصعوبات التي قد تعيق عمل التلميذ:

صعوبة التعّرف على المقادير المرتبطة في الوضعيات المقترحة.
صعوبة التعرف إن كانت الوضعية تناسبية أم ال.

صعوبة اختيار إجراء الحل المناسب لحل الوضعية.
صعوبة تنفيذ اإلجراء المختار.

صعوبة فهم أّن وضعيات الزيادة والنقصان ال تكون مرتبطة حتما بالجمع والطرح، فذلك يشّكل انقطاع 
لما ألفه التلميذ إلى ذلك الحين. 

• تعّلم اإلدماج
وضعيات تعّلم اإلدماج: تتمّثل وضعية تعّلم اإلدماج في توفير الفرصة للمتعّلم لممارسة الكفاءة المستهدفة.

وتمّكن الوضعية اإلدماجية من تنمية الكفاءات العرضية من خالل تجنيد واستخدام الموارد المكتسبة 
في مختلف ميادين المواد.

ليست الوضعيات اإلدماجية مجّرد تصفيف المعارف المكتسبة من المواد، وال هي مجّرد تطبيقات 
لترسيخ المعارف.

خصائص الوضعية اإلدماجية: 
1. تجّند مجموعة من المكتسبات التي ُتدمج، وال تجمع.

هة نحو المهّمة، وذات داللة، فهي إذن ذات بعد اجتماعي، سواء في مواصلة المتعّلم لمساره  2. موجَّ
التعّلمي، أو في حياته اليومية والمهنية، وال يتعّلق األمر بتعّلم مدرسي فحسب؛ 

لها  التي خّصصنا  المواد  أو مجموعة من  الدراسية  بالماّدة  الخاّصة  المشكالت  فئة من  3. مرجعيتها 
بعض المعالم؛

4. هي وضعية جديدة بالنسبة للتلميذ.
وتمّكن هذه الخصائص من التمييز بين التمرين، ومجّرد تطبيق للقاعدة أو النظرية من جهة، وبين حّل 

المشكلة من جهة أخرى. أي ممارسة الكفاءة في حّد ذاتها.
والقواعد  المعارف  من  مجموعة  تجّند  المشكلة  كانت  إذا  الخصوص  وجه  على  الكفاءة  وتمارس 

والعمليات والصيغ التي لها عالقة في حّل مشكلة ذات داللة، ويضطّر المتعّلم إلى تحديدها، وحيث
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تتواجد أيضا معطيات مشّوشة، وذلك على شكل مشروع يستثمر فيه قدراته من خالل مشكل من 
الواقع. وإن لم يكن كذلك، فإّننا نبقى في مجّرد تمرين تطبيقي.

عائلة من الوضعيات: نقصد بهذا المصطلح مجموعة وضعيات من نفس الطبيعة ومن نفس مستوى 
التعقيد، وتتعلق بنفس الكفاءات.
ما الذي يمّيز عائلة من الوضعيات؟

تسمح الوضعيات المنتمية إلى نفس العائلة بتجنيد:
- الكفاءات العرضية نفسها

- مساعي الحّل نفسها
- ميادين المفاهيم نفسها

- القواميس نفسها
- األهداف نفسها
- العوامل نفسها

- النشاطات نفسها
- المواقف والقيم نفسها

من فوائد عائلة الوضعيات أّنها تجعل التلميذ يتجّنب الحفظ التلقائي والتطبيق المتكّرر، وبالمقابل 
الكفاءات  التحّكم في  تنّوع طرق  إعادة استثمار مكتسباته. كما تمّكنه من  القدرة على  تنمّي لديه 

العرضية والقيم.
التقويم

التقويم هو الوسيلة التي تمّكننا من الحكم على تعّلمات التلميذ من خالل تحليل المعطيات المتوّفرة 
استراتيجية  بوضع  إاّل  ينجح  أن  للتعّلم  وإدارية. وال يمكن  بيداغوجية  قرارات  اّتخاذ  وتفسيرها قصد 
على  النهائية  المصادقة  في  يساهم  الذي  نهائي  أو  وإشهادي  تكويني،  تشخيصي،  بأنواعه:  للتقويم 

التعّلمات.
والمقاربة بالكفاءات تعتبر التقويم جزءا ال يتجّزأ من مسار التعّلم، خاّصة التقويم التكويني منه. لذلك 
يجعل األستاذ الهدف الرئيس للتقويم، هو ضبط التعّلمات وتعديلها وتوجيهها، وتسهيل عملية تقّدم 

التلميذ في تعّلماته. وبهذا يكون قد خطى نحو المعالجة البيداغوجية.
العرضية  والكفاءات  بالمادة  الخاصة  والكفاءات  والتصّرفات  والمساعي  المعارف  التقويم  ويشمل 

ويتطّلب اعتماد البيداغوجيا الفارقية.
بل  المعلومات فحسب،  اكتساب  من  التأّكد  على  تقتصر  بالكفاءات ال  المقاربة  في  التقويم  فمهّمة 
تعمل أيضا على جعلها معلومات حيوية قابلة للتحويل واالستعمال، ألّن النجاح يتمّيز بنوعية الفهم 

ونوعية الكفاءات المحّصل عليها، ونوعية المعارف المكتسبة، وليس بكّميتها المخّزنة في الذاكرة.
وعليه، فإّن يسعى األستاذ إلى مشاركة التالميذ في تقويم أعمالهم وتحليلها، فالتقويم من قبل األقران 
والتقويم الذاتي هدفان تعّلميان، يعمل األستاذ على مساعدة التلميذ اكتسابها ككفاءة من الكفاءات 

التي يسعى المنهاج إلى تحقيقها.
الجزء2: /فهرس المقاطع التعلمية )للتحضير(.

المقطع األّول   
الوضعية االنطالقية 1 : )يوم الدخول المدرسي – مرحبا في السنة الخامسة(

أهداف الوضعية:
-  استعمال األعداد الكبيرة في التعبير عن كميات ومقادير.
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-  ممارسة عمليتي الجمع والضرب في وضعيات حقيقية.
- استعمال وحدات الطول في التعبير عن مقادير

-التعبير عن أطوال بوحدات مختلفة.
- التعرف على أشكال هندسية ومجسمات ووصفها.

القيم المستهدفـة:
-  احترام الجماعة التربوية.

- تعميق قيم التواصل لالطالع على تجارب الشعوب وثقافاتها ومساهمتها في الحضارة اإلنسانية. 
-  تعميق قيم األصالة واالعتزاز بالموروث الثقافي والتاريخي.

- التعرف على معالم سياحية وطنية 
كيفيـة االستغالل:

إن الغرض من الوضعية االنطالقية األولى هو تحفيز المتعلمين على البحث عن موارد جديدة تسمح له 
بحل وضعيات مشكلة بسيطة، ثم دعم مكتسبات الطور األول لضمان الترابط واالنسجام بين التعلمات 

المقررة في الطورين.
المهمة األولى: 

المعّلقة، وعاصمة  الجسور  1. قسنطية مدينة عريقة وتطلق عليها عّدة أسماء منها: سيرتا، ومدينة 
الشرق الجزائري.

من خالل البحث  في وثائق ووسائط متعددة يكتشف التلميذ معلومات عن مدينة قسنطينة وعن 
مميزات المشروع الحضاري المتمثل في بناء جسر يعتبر معلما يعكس عبقرية الشعب الجزائري.

تتمثل المهمة األولى في البحث عن عدد سكان والية قسنطية، ومساحتها.
2. البحث عن معّدل عدد السيارات العابرة لهذا الجسر خالل يوم واحد، وخالل شهر واحد. وهو ما 
يعطي فكرة عن الدور الحيوي الذي يلعبه إنجاز هذا الجسر في الحركية االقتصادية واالجتماعية 

للمدينة.
المهمة الثانية:

الهرم األكبر )الذي يسمى أيضا هرم خوفو نسبة إلى المهندس الذي بناه( يمثل أعلى بناء أتمه اإلنسان 
على األرض على مدى 3800 سنة.  

• ابحث عن ارتفاع هذا الهرم، وعبر عنه بالسنتيمتر.
• اكتب وصفا للمجسم الظاهر في الصورتين مستعينا بمثيله من بين المجسمات 1، 2 ، 3، 4، 5. 

المهمة الثالثة:
تتمثل هذه المهمة في كيفية استغالل معلومات معطاة في وثيقة وتوظيفها لإلجابة عن أسئلة. 

مستعينا بالوثيقة المرفقة احسب الفرق بين عدد سكان نيجيريا ومصر ثم الفرق بين عدد سكان مصر 
وأثيوبيا.

المهمة الرابعة:
تبلغ مصاريف عائلة متكونة من 4 أفراد DA 2000 في اليوم على شاطئ البحر.

1.كم تبلغ مصاريف العائلة عندما تقضي مدة 15 يوما على شاطئ البحر؟
2. ما هو المبلغ المخصص لكل فرد؟
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1. األعداد إلى 999 999 (1)                                                               الصفحتان  12 - 8
الهدف: 

قراءة وكتابة األعداد إلى 999 999
الحساب الذهني: 

أضف مائة إلى كل عدد مما يلي:
68 826           78 460         90 449        86 782       36 501

أكتشف:
تناول التلميذ في السنة الرابعة األعداد إلى المليون. تتواصل الدراسة في هذه السنة مع إدخال األعداد 

الكبيرة. في البداية، يكون العمل بالتذكير بهذه التعلمات وتعزيزها.
يعتبر النشاط المقترح في سياق لعبة مناسبة لتأكيد تعلمات مرتبطة بالنظام العشري: التعيين الكتابي 

والشفهي لعدد، تفكيك عدد، ...
يبدأ األستاذ بعرض لوحة قيم الحلقات على التالميذ ويتبادل معهم حول قاعدة اللعبة )رمي عدد معّين 
من الحلقات نحو أعمدة مميزة بألوان تعطي قيمة للحلقة( ويعطي التعليمة بالبحث على النتيجة التي 

يتحصل عليها كّل طفل.
في مرحلة ثانية، يتواصل العمل مع إنجاز المهام األخرى المتمثلة في كتابة كل نتيجة على الشكل 

النموذجي وتعيين الفائز.
أنجز:

العبارات  استعمال  على  التأكيد  بالحروف:  الكتابة  إلى  باألرقام  الكتابة  من  االنتقال  هو  الهدف   .1
)عشرة، مائة، ألف( وربطها للحصول على كتابة سليمة للعدد. 

2. الهدف هو االنتقال من الكتابة بالحروف إلى الكتابة باألرقام: يكون التأكيد على موضع الرقم وقيمته 
في كتابة العدد.

3. كتابة عدد على الشكل النموذجي الذي يدمج الجمع والضرب.
4. الهدف هو كتابة عدد انطالقا من تفكيك له.

مثال: 3 + (9 x 10) + (6 x 1 000) + (x 100 000 5)   هو 093 506.
5. الهدف هو التمييز بين رقم مرتبة وعدد المرتبة: 

أ( 43 وحدة آالف و 43 وحدة : 043 430
ب( 1 وحدة مئات اآلالف، 5 آالف و 96 وحدة : 096 105

جـ( 56 عشرات اآلالف، 13 عشرة و 5 وحدات: 135 56
تعّلمت:

ُتْكَتب األْعَداد الّطِبيعّية باْسِتْعمال الـَمناِزل.
َتَتكّون ُكّل َمْنزَلة ِمْن وَحداٍت وَعَشراٍت وِمَئاٍت.

في ِكتاَبة َعَدد َطبيعّي باألْرَقام، َيجُب الّتـْمِييُز َبنَي َرْقِم الـَمْرتَبِة 
وَعَدِد الـَمْرتَبِة.

منزلة اآلالف منزلة الوحدات 
البسيطة

م ع و م ع و
5 6 0 9 2 3
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مثال: في الَعَدد 923 560، َرْقم الـِمئاِت في َمْنزَلة الوَحَداِت الَبسيَطِة  ُهو 9 وَعَدُد الـِمئاِت ُهو 609 5.
أتمّرن:

1. ألفان وثالثمائة وثالثون:  330 2
050 9 : تسعة آالف وخمسون

أربعمائة وخمسة آالف وتسعمائة وتسعة وتسعون:  999 405
0 00 110:  مائة وعشرة آالف.

 .2
9 025 = (9 x 1 000) + (2 x 10) + 5

18 203 = (1 x 10 000) + (8 x 1 000) + (2 x 100) + 3
120 340 = (1 x 100 000) + (2 x 10 000) + (3 x 100) + (4 x 10)

.3
7    3    2    8

820300
7 000

3    2    8    9    9

990800
2 000

30 000

9    8    5    0    0    1

10
0

5 000
80 000

900 000
 .4 

كتابة العدد باألرقام17 523029 345568 001
رقم وحدات اآلالف537
رقم عشرات اآلالف421

عدد اآلالف34552317
عدد املئات235170 4505 3

أبحث: 
42اإلجابة: 

45
72

12 105 108 90

51
23

34

7

6

9

2. التعليم على مرصوفة واستعمال تصميم                                         الصفحتان  13 - 9
الهدف: 

- تعليم خانة أو نقطة على مرصوفة.
- استعمال تصميم أو خريطة لتعيني موقع شيء أو توقع وتخطيط تنقالت. 
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الحساب الذهني: 
أضف ألفا إلى كل عدد مما يلي: 877 72        136 46         152 93        960 24           552 53

أكتشف:
يكون التلميذ في الطورين األولى والثاني قد كّون فكرة عن تعليم شيء بواسطة مرصوفة بسيطة، وكذا

تحديد خانة )أو خانات( على مرصوفة بالسطر والعمود. يتواصل العمل في هذه السنة بتعزيز ودعم 
مكتسبات التلميذ حول المرصوفة وكيفية التعيين فيها حسب العمود أو السطر، مع اإلدخال التدريجي 
للترميز للخانة بالثنائية )سطر، عمود(، وترقيم أسطر وأعمدة المرصوفة بدء من الركن األيسر في أسفلها 
واالستعمال السليم لهذا الترميز. كما أن في هذه السنة ينتقل التلميذ إلى االستعمال التدريجي لمفهوم 

المعلم الديكارتي حيث يعين ويعلم نقطا كتقاطع مستقيمين من شبكة المرصوفة.
1. يشرع التلميذ في هذا النشاط بتحديد مواقع خانات على مرصوفة كتقاطع سطر وعمود ويمثلها 
الثنائيات الممثلة لها، وذلك في إطار دعم وتعزيز  بثنائية، ثّم يعّين على مرصوفة خانات انطالقا من 

مكتسباته القبلية.
2. يكون البدء بشد انتباه التالميذ إلى الجديد في هذه المرصوفة، ولتحقيق ذلك يمكن ترك التالميذ 
يقارنون بينها وبين المصفوفة الواردة في النشاط أألول. ثّم التركيز على النقطة الحمراء من المرصوفة، 
ْقَطِة الَحْمَراِء، ثّم يترك  ْقَم بالنسبة إلى َمْوِضِع النُّ وبمناقشة جماعية حول موضعها وما يمثله الَحْرَف َوالرَّ

الوقت المناسب للعمل الفردي أو ضمن ثنائيات فيما تبقى من النشاط، فالحوصلة.
3. يتواصل العمل فرديا أو ضمن ثنائيات في المرحلة 3 والتي تهدف إلى التنقل بين مواقع على مرصوفة 

وتعيين كل منها كتقاطع لسطر وعمود من المرصوفة، وتشفير كل منها بثنائية )سطر، عمود(.
تعّلمت:

ُ ُنْقَطًة َعَلى َمْرُصوَفٍة بِإْحَداِثَياِتَها الـُمَؤلََّفِة ِمْن َعُموٍد و َسْطٍر ِمَن الـمْرُصوَفِة. ▪ ُأَعنيِّ
▪ َيِتّم َتْعيني ُنْقَطٍة َعَلى َمْرُصوَفٍة ِمْن ِخاَلِل َتَقاُطِع َعُموٍد َو َسْطٍر ِمَن الـمْرُصوَفِة.

ْطُر 2. ِمَثاٌل: • (C ; 2) الَعُموُد C، السَّ
أتمّرن:

1. تطبيق مباشر محاٍك للنشاط األول من الدرس، ويمّثل فرصة أخرى هدفها تعزيز المكتسبات القبلية 
للتلميذ، كما يمكن استغالله للدعم والمعالجة.

2. يسمح هذا التمرين للتلميذ باالنتقال من قراءة وتحديد موضع على مرصوفة من خالل تقاطع سطر 
وعمود إلى تشفيره بثنائية، ويعطي الفرصة لألستاذ بمعالجة بعض أخطاء التالميذ الناتجة عن القراءة 

أو التعيين أو التشفير....
للمرصوفة  محاكية  مرصوفة  في  متمثل  معلم  رسم  في  تدريجيا  المرحلة  هذه  في  التلميذ  يشرع   .3

للمقترحة في التمرين، ويّعلم عليها نقطا انطالقا من تشفير لها.  
أبحث: 

ْمِريِن 3، وتعليم النقط،  يستدعي حل هذا التمرين، من التلميذ، رسم مثيل ِلْلَمْرُصوَفِة الواردة ِفي التَّ
ويمكن لألستاذ أن يطلب من التالميذ التحّقق من استقاميتها، ثّم اإلجابة عن السؤال المقترح.

1

2

A B C
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3. جمع أعداد طبيعية                                                                 الصفحتان  14 و 10
الهدف: 

جمع أعداد طبيعية.
الحساب الذهني: 

اطرح مائة من كل عدد مما يلي: 727 78       724 68         478 58            889 68           655 15
أكتشف:

يتعلق سياق الوضعية بالتجارة وبنشاط استيراد المركبات الجديدة.
تكون البداية بقراءة نص الوضعية وفهم عباراته )استيراد، نوع المركبات(.

تكون الوضعية مناسبة للتلميذ لتطبيق مكتسباته القبلية فيما يتعلق باستخراج معلومات من جدول.
أثناء البحث، يدرك التلميذ أّن حساب كّل المركبات المستوردة خالل السداسيين األّول والثاني لسنة 2016.
التالميذ  نساعد  وحتى  الجمع.  باستعمال  يكون   2016 سنة  المستوردة خالل  المركبات  كّل  وعدد 
الذين يجدون صعوبة في اختيار العملية المناسبة، يمكن العمل على استخراج الكلمات الدالة على 

الجمع في النّص.
أو  العملية  وضع  بتمّعن،  الحساب  مختلفة:  إجراءات  التالميذ  يستعمل  السيارات،  عدد  لحساب 

استعمال اآللى عندما يسمح به.
عند وضع العملية وإجراء الحساب عموديا، يعمل األستاذ على مراعاة كيفية وضع األرقام تحت بعضها 

وكذا كيفية تسيير االحتفاظ.
أنجز:

1. الهدف هو وضع العمليات وإنجاز الحساب عموديا.
2. الهدف هو إتمام إنجاز عمليات جمع عموديا. وهو مناسبة يستعمل فيها التلميذ مكتسباته حول 

جداول الجمع.
   1  8  3  5
+     4  2  7
+     6  1  3
=  2 8  7  5

9  2  3  6                                      ب(     
+     7  3  3
= 7  0  6  2

أ(   
 

660 000 DA . :3. ثمن بيع العسل هو
تعّلمت:

تـْحت  األْعداَد  َنضُع  َعُمودًيا،  َجْمع  َعَملَية  إلْجراِء   •
الَوَحَداِت والَعَشراُت تـْحت  الوَحداُت تـْحت  َبْعِضها، 
باالحتفاِظ  ونقوم  َنْجَمُع،  ثمَّ  وَهَكذا...  الَعَشراِت 

كّلما كان ذلك ُمْمِكًنا.
مثال: 794 604 = 483 + 957 1 + 354 602

أتمّرن:
1. إجراء عمليات موضوعة من قبل عموديا.

2. الغرض هو كذلك تدريب التلميذ على احترام مواقع األرقام عند وضع العمليات عموديا وتسيير االحتفاظ.

منزلة اآلالفمنزلة الوحدات البسيطة
معومعو
415131206
7591+
384+
497406
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3. وضع عمليات والحساب عموديا.
4. إتمام عمليات.

5. الهدف هو حساب عدد كّل سكان المدينة. وهو كذلك استخراج معلومات من جدول.
اإلجابة: عدد كّل سكان المدينة هو 855 18 نسمة.

أبحث: 
يسّير النشاط على أساس مشكلة للبحث.

يكون التركيز في البداية على فهم المعطيات )الحروف تمّثل أحد األرقام 1، 2، 3، 5 ، 6 و8 والعملية 
     5  1  3  1

+ 2  2  1  1
+ 1  2  2  1
= 8  5  6  3

ال تتضمن االحتفاظ(. اإلجابة:   

 
4. األعداد إلى 999 999 (2)                                                               الصفحتان  15 - 11

الهدف: 
مقارنة، ترتيب وحصر أعداد طبيعية.

الحساب الذهني: 
اطرح ألفا من كل عدد مما يلي:

55 252          67 024            66 410          20 285       91 814
أكتشف:

والوحدة  الكواكب  )أقطار  الكبيرة  لألعداد  معنى  تعطي  وهي  الفلك  بميدان  الوضعية  سياق  يتعلق 
المستعملة(.

تكون البداية بتسمية بعض كواكب النظام الشمسّي.
تكون الوضعية مناسبة للتلميذ لتطبيق مكتسباته القبلية فيما يتعلق باستخراج معلومات من جدول.

لإلجابة على األسئلة المطروحة، يستعمل التلميذ إجراءات مختلفة للمقارنة والترتيب. أثناء العرض، 
ينبغي العمل على تنظيم هذه اإلجراءات باالرتكاز على مبادئ النظام العشري.

يستعمل  أو  للمراتب  واحد  جدول  في  األعداد  كتابة  على  التلميذ  يعتمد  أن  يمكن  البحث،  أثناء 
الشريط العددي.

بسهولة، نصل بالتلميذ إلى تمييز الحالتين:
العددان ليس لهما نفس عدد األرقام

العددان لهما نفس عدد األرقام
أنجز:

1. مقارنة عددين باستعمال أحد الرمزين: > و <.
2. ترتيب أعداد ترتيبا تصاعديا.

3. لتعيين السّيارة التي قطعت أصغر مسافة، يعمل التلميذ على مقارنة أرقام العدادات.
.78 458 km :اإلجابة: السيارة التي قطعت أقصر مسافة هي التي قطعت
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4. إدراج عدد بين عددين. )إمكانية وجود عدة حلول(.
تعّلمت:

1. لـُِمقاَرَنة َعَدَدْين َطبيِعَيْين:
• إذا َلم َيُكن لْلَعدَدْيِن الّطبيِعَيْيِن َنْفُس َعَدِد األْرقام، َيُكون أْكَبُرهما الِذي َله أْرَقام أْكَثر.

• إذا َكان ِلْلعَدَدْين الّطبيِعَيْين َنْفس َعَدد األْرَقام، ُنقاِرن أْرقاَمُهما اْنِطالًقا ِمن الَيساِر إلى َأن َنِجَد َرْقَمْين 
ُمْختِلفْين.

2. ِلـَحْصر َعَدد َطبيِعّي، َنْكُتبه َبْين َعَدد أْصَغر وَعَدد أْكَبَر. مثل: 130 625 > 125 625 > 120 625
أتمّرن:

1. مقارنة عددين باستعمال أحد الرمزين: > و <.
2. ترتيب أعداد ترتيبا تصاعديا.

3. ترتيب أعداد ترتيبا تنازليا.
4. حصر عدد بمائتين من اآلالف.

مثال: 000 300  > 000 250  > 000 200  
5. إدراج عدد بين عددين. )إمكانية وجود عدة حلول(

6.    أ( نيجيريا – الكاميرون -  المغرب – غانا – الصحراء الغربية – تونس – الطوغو.
     ب( 000 200  > 000 164  > 000 100  

      جـ(  مثال: 000  266  >391 238  > 000 164   
أبحث: 

تعّود التلميذ على استعمال الشريط العددي على األعداد إلى 000 1. واستعمال الشريط على األعداد 
الكبيرة ال يخلو من بعض الصعوبات )التدريج، مقاسات األعداد(.

العدد   وتعليم  بالضبط  و000 225   150 000 العددين  موقع  تعليم  منه  طلب  المقترح،  النشاط  في 
387 260 بالتقريب.

أثناء البحث، يوظف التلميذ مكتسباته المتعلقة بالعالقات بين األعداد وكذا مكتسباته في الهندسة 
وقياس األطوال. 

يستعمل مفاهيم النصف والربع ومنتصف قطعة مستقيم وكذا الحصر.
100 000 150 000 200 000 225 000 300 000

260 387

5. طرح أعداد طبيعية                                                                      الصفحتان  16 - 12
الهدف: 

طرح أعداد طبيعية.
الحساب الذهني: 
قارن بين العددين:

078 90   و 726 62   ،  123 75  و 866 15 ،  268 99  و 94 996
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أكتشف:
تتمثل الوضعية في نّص مأخوذ من مجلة مختصة بالحيوانات البرية. سياقها مناسب إلرساء بعض القيم 

المرتبطة بالمحافظة على البيئة وبالثروة الحيوانية.
على  البحث  التالميذ  من  األستاذ  يطلب  فيه،  الواردة  المفردات  وضوح  من  والتأكد  النّص  قراءة  بعد 

اإلجابة على السؤالين.
لمعرفة عدد الفيلة سنة 2019، يكتشف التلميذ بقراءة متمعنة للنّص أن عدد الفيلة إلى تاريخ صدور 
سنويا.  رأس   25 000 يقارب  بما  ينقص  الفيلة  عدد  أّن  رأس.   450 000 هو   2017 أوت  في  المجلة 

وبالتالي وفي نفس الظروف ينقص عدد الفيلة في السنتين بحوالي 000 50 رأس.
بنفس الكيفية يجيب على السؤال الثاني، حيث سينقص عدد الفيلة بحوالي 000 325 رأس  !!!

يصل التلميذ إلى هذه النتائج بربط الوضعية بالطرح وفي الحساب، يستعمل إجراءات مختلفة: الحساب 
بتمّعن، وضع العملية، استعمال الحاسبة عند السماح بذلك.

بعد اإلجابة على السؤالين، تستغل األستاذ الفرصة لتحسيس التالميذ بالخطر الذي يواجه مثل هذه 
الحيوانات.

أنجز:
1. وضع الطرح والحساب عموديا

2. تعيين النتيجة الصحيحة دون وضع العملية: 
يمكن للتلميذ أن يستعمل تقدير النتيجة لشطب النتيجة ب( ويالحظ أّن بين النتيجتين األخريين، 
الفرق يمكن في تغيير مواقع أرقام منزلة الوحدات البسيطة في رقمي العشرات والمئات. لتعيين النتيجة 
الصحيحة، يشرع ف إنجاز العملية أفقيا ويصل إلى )2 ناقص 5 غير ممكن. نضيف 10 عشرات إلى 

36 429.  12 ناقص 7 يساوي 5 وليس 2(. منه النتيجة الصحيحة: 31 253.
3. وضع عمليات والحساب عمديا وتسيير االحتفاظ.

4. تربط الوضعية بالطرح.
اإلجابة: 65 = 1954 - 2019

تعّلمت:
تـْحَت  األْعداَد  َنضُع  َعمودّيًا،  َطْرٍح  ة  َعَمِليَّ إلجراِء 
َبْعِضها، َكما ُهو ُمَبّيٌن ِفي الَجْدوِل الُمقاِبل، ثمَّ َنْطَرُح 

وَنقوُم ِباالْحِتَفاِظ ُكّلَما َكاَن َذِلَك ُمْمِكًنا.
ِباستعَماِل  الّطْرِح  َعَمِلّيِة  َنتيَجِة  ِمن  التحّقُق  يـُمِكُن 

اْلَجْمِع.
أتمّرن:

1. إتمام إجراء آلية الطرح: يكون التأكيد على تسيير 
االحتفاظ والتذكير بالخاصية التي تفّسر اإلجراء.

2. إجراء حسابات عموديا.
3. وضع عمليات والحساب عموديا. 

منزلة اآلالفمنزلة الوحدات البسيطة
معومعو

 9116132
081451-
93181=
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أتمّرن:
1. إتمام إجراء آلية الطرح: يكون التأكيد على تسيير االحتفاظ والتذكير بالخاصية التي تفّسر اإلجراء.

2. إجراء حسابات عموديا.
3. وضع عمليات والحساب عموديا. 

أبحث: 
 2 516 m :اإلجابة

6. تنظيم معلومات في جدول                                                      الصفحتان  17 - 13
الهدف: 

قراءة مخطط – استخراج معطيات من نص أو جدول أو مخطط.
الحساب الذهني:
قارن بين العددين:

832 10  و 791 63 ،  869 67 و 347 44  ، 306 97 و 221 91   
أكتشف:

لقد كّون التلميذ فكرة عن تنظيم معطيات في جدول في الطورين األولى والثاني. يتواصل العمل في 
هذه السنة بتعزيز ودعم هذه المكتسبات حول كيفية قراءة سند يتضمن معطيات مبعثرة وتنظيمها 

وتصنيفها في جدول.
يطلب األستاذ من التالميذ قراءة النص قراءة صامتة، بعد بضع دقائق يطلب منهم القيام بمحاولة اإلجابة 

فرديا عن السؤال األول.
يمر األستاذ بين الصفوف ويراقب محاوالت التالميذ. يساعد المتعثرين منهم من خالل طرح أسئلة.

أفواج  )أو  ثنائيات  في  العمل  األستاذ  منهم  يطلب  الفردية،  محاوالتهم  من  التالميذ  ينتهي  أن  بعد 
صغيرة( لمقارنة النتائج التي تحصلوا عليها واالتفاق حول إجابة موحدة في كل ثنائية )أو فوج(.

في مرحلة تالية يقوم األستاذ باختيار إجابات بعض األفواج )يستحسن البدء بتلك التي تشتمل على 
أخطاء( لمناقشتها وتصحيح األخطاء الواردة فيها من طرف التالميذ وتحت إشراف األستاذ.

بعد االتفاق على الجدول، يطلب األستاذ من التالميذ اإلجابة عن السؤالين الثاني والثالث باستغالل 
الجدول الذي تم إنجازه بمشاركة الجميع.

أو  منه لحل مشكالت  معلومات  واستخراج  قراءة جدول  لترسيخ كيفية  الفرصة  األستاذ هذه  يستغل 
اإلجابة عن األسئلة. 

أنجز:
بمالحظة معطيات الجدول يستطيع التالميذ اإلجابة عن األسئلة.

1. المستوى الذي فيه عدد الذكور أكبر من عدد اإلناث هو مستوى السنة الخامسة.
2. المستوى الذي فيه أكبر عدد من اإلناث هو مستوى السنة األولى.

3. المستوى الذي فيه أقل عدد من التالميذ هو مستوى السنة الخامسة بتعداد بلغ 58 تلميذا.
4. عدد اإلناث في المدرسة هو: 202 وعدد الذكور هو: 168.
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.0,1 dam =  1 m :1. هو أصغر من الديكامتر بعشر مرات، معناه عشر الديكامتر أي
.1 mm = 0,001 m :2. هو أصغر بألف مرة من المتر، إنه الملليمتر أي

.10 cm = 1 dm :3. هو عشرة أمثال السنتيمتر، إنه الديسيمتر أي
تعّلمت:

ِلَتنظيم ُمعطَياٍت، ُيـْمِكنِني ِاسِتْعماُل َجدوٍل يَتكّوُن من َأسُطٍر وَأعِمدٍة، َيضمُّ كلُّ عموٍد معلوماٍت من 
بيعِة )مثل: عدد الـُمماِرسين لُكرِة الّسّلِة ِخالل أّيام اأُلسُبوِع(. كذلك، يُضم كلُّ سطر معلوماٍت  نفِس الطَّ

من نفس الّطبيعة )مثل: عدد األطَفال الذين يـمارسون األنشطة الرياضية الـُمْختلَفة يوَم اإلثنين(.
 َويُكون تقاُطع الّسطر والعُمود ِفي َخانٍة )مثل: عدُد األطَفال الذين ُيـماِرسوَن كرَة اليِد َيوَم االثنين(.

أتمّرن:
التالميذ للبحث فيها  أمام  المجال  التدريب، يحرص األستاذ على فسح  أنه إلنجاز تمارين  نشير هنا 
بأنفسهم والقيام بمحاوالتهم الشخصية. ألن الهدف المرجو من ذلك هو تعويد التالميذ على العمل 
على  التركيز  إلى  األستاذ  ننبه  كما  لديهم،  المبادرة  روح  تنمية  وكذا  واالستقاللية،  الثقة  لكسب 
يتعلمون من خالل  التالميذ  فقط. ألن  بالنتيجة  االهتمام  بدال من  التالميذ  بها  يقوم  التي  اإلجراءات 

الممارسة المتكررة والمستمرة.
أتمرن 1:

األحداإلثننيالثالثاء
عدد ألواح الشوكوال1107536
عدد أكياس الحلوى005625

 .2            
1,451 + 4

10  + 5
100

145
100

3,453 +  4
10  + 5

100
345
100

3,533 +  5
10  + 3

100
353
100

0,65 6
10  + 5

100
65
100

21,88 +  8
10

218
10

 .1

أتمرن 2:
التلميذأمنيمرميأمالرائدسيلنيكمال
342423283225(kg) الوزن

134133125140128132(cm) القامة
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أبحث:
بعد البحث وتكرار المحاوالت لتكوين ثالثيات
من اللعب التي سيتمكن أمين من شرائها بمبلغ 
DA 7500 يمكن استعمال جدول مثل الجدول 

المقابل لتبرير االختيار.

7. وضعيات جمعية وطرحية                                                            الصفحتان  18 - 14

الهدف: 
حّل مشكالت جمعية وطرحية.

الحساب الذهني: 
قارن بين العددين:

764 94    و 96 196 ،  268  99 و 996 94  ، 050  60  و 157 91
أكتشف:

يبدأ األستاذ بالتذكير بالمكتسبات القبلية للتالميذ فيما يتعلق بنشاط حّل مشكالت عموما:
القراءة المتمّعنة للّنّص وفهمه، تخّيل مضمون الّنّص، إعادة صياغة السؤال، وضع مخطط مساعد، فرز 
المعطيات واختيار المعطيات المفيدة، اختيار العملية المناسبة، إجراء الحساب والتحقق منه وكتابة 

جملة اإلجابة.
في مرحلة ثانية، يقترح على التالميذ المشكلتين ويطلب منهم قراءة الّنّصين. يشرح الخطة المقترحة 

في الكتاب وينظم مرحلة البحث )فرديا أو في أفواج صغيرة(.
يكون التأكيد على إبراز الجمل أو العبارات التي تمّيز كّل وضعية ووضع مخطط مناسب لكّل منها. هل 
األمر يتعلق بالبحث عن كّل بمعنى مجموع )عدد أكبر من زائري المتحف لشهر جويليه وشهر أوت( 

أم عن جزء من كّل؟ 
يطلب من التالميذ تجسيد ذلك بمخططين مناسبين ويرّكز على تمييز الوضعتين.

(3)(2)(1)

2800 DA3600 DA2800 DA

1733,5 DA1733,5 DA1733,5 DA

3600 DA2652,5 DA2652,5 DA

8133,5 DA7986 DA7186 DA
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لربح الوقت يحّضر األستاذ اجلدول الوارد في السؤال 2 على ورقة ويوزعه على التالميذ. أنجز:  

1. اختيار حساب مناسب لحّل وضعية.
2. إتمام ملء جدول أخفيت عليه بعض األعداد: تعيين األعداد يتطلب استعمال الجمع أو الطرح.

3. حّل وضعية تتطلب عملية الطرح:
1 923 – 1 325 = 598 :(598 km) أ( المسافة الجزائر – غرداية

ب( عدد جمانات إيمان: 2850 = 536 + 314 2 
جـ( عدد طوابع أيمن: 1464 = 386 – 850 1

)يكون التركيز على ترجمة معنى أقّل في الوضعيتين(.
4. تربط الوضعية بالطرح.

اإلجابة: 65 = 1954 - 2019
تعّلمت:

أَمّيُز الَوْضِعّياِت وَأْسَتعِمُل:   • الـَجْمَع، إلضاَفة َأْجزاء َوِحساب َمْجُموع أو ُكّل.
                                       • الّطْرَح، إلْنَقاص ُجْزء ِمن ُكّل وِحساِب َفْرٍق.

أتمّرن:
1. الهدف هو الوصول بالتلميذ إلى تمييز العبارات الدالة على الجمع والعبارات الدالة على الطرح.

عبارات تعني الطرحعبارات تعني الجمع
فرق – نقصان – باقي – طرح إضافة – زيادة - كّل

2. اختيار العملية المناسبة بوضع مخطط مساعد.

احّل المشكلةاختار العملية وأضع المخططنّص المشكلة

   3 800 DA بثمن  أمين محفظة  اشترى  أ( 
كم   .1 850 DA بثمن  مدرسية  وأدوات 

صرف أمين؟

الجمع
?

1 8503 800

 3 800 + 1 850 = 5 650

 5 650  AD :صرف أمين

بجبال  اللة خديجة  قمة  ارتفاع  يبلغ  ب( 
جبل  ارتفاع  ويبلغ    2 308 m جرجرة 

. 2 328 m الشلية باألوراس
ما هو الفرق بين القمتين؟

الطرح
2 328

?2 308

 2 328 – 2 308 = 20

20 m :الفرق بين القمتين

3. حّل مشكالت مع التركيز على معاني العبارتين: أقل من وأكثر من. 
4. حّل مشكلة تتدخل فيها العمليتين )الجمع والطرح(.
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أبحث: 
يكون التسيير على أساس مشكلة بحث.

اإلجابة: 40 .
8. االستقامية وطول قطعة مستقيم                                                    الصفحتان  19 - 15

الهدف: 
- التحقق باستعمال األدوات الهندسية المناسبة:

• من استقامية نقط )المسطرة(
• ومن تساوي طولين )المسطرة المدرجة أو المدور(.

الحساب الذهني: 
احسب:

 2512 + 200     ،     307 + 70     ،     910 + 120     ،       297 + 30
أكتشف:

يدعم ويعّزز التلميذ مكتسباته حول مفهومي استقامية نقط وطول قطعة مستقيم، ويوظف قدرته على 
المالحظة في وضع تخمين ويستعمل بدّقة األدوات وخاصة المسطرة للتحقق أو اإلنجاز، وهو بذلك 
يعمل في مستويي الهندسة المالحظاتية التي ال غنى له عنها والهندسة األداتية التي هو في حاجة ماسة 

لها، للتصديق تمهيدا لتعّلمه االستدالل واستعماله مستقبال.
أجوبة  وجمع  الحوصلة  وتكون  فرديا،  فجزءا  جزءا  المرحلة  هذه  تنجز 
االختالف،  إلى  التالميذ  انتباه  وشد  من كل جزء،  االنتهاء  التالميذ عقب 

ومنه والتصديق وتصحيح األخطاء.
من بين الصعوبات الممكنة في الجزء األول هو أن التالميذ قط يغفلون عن 

النقط التي هي في استقامية ولكن ال شاقوليا وال أفقيا.
أنجز:

1. في هذا الجزء يمكن التلميذ تعيين النقط التي هي في استقامية بأي أداة شبيهة بالمسطرة، وعلى 
األستاذ من خالل المناقشة الجماعية أن يقودهم إلى أّن أنسب أداة لتعيين أو للتحّقق من استقامية نقط 

هي المسطرة. 
2. يطلب األستاذ من التالميذ إنجاز العمل فرديا، ثّم يشاركهم في التصحيح الجماعي مركزا في البداية 

على تصحيح األخطاء المرتكبة، وخاصة المتعلقة منها بكيفية استعمال المسطرة.
تعّلمت:

وتكون الحوصلة كاآلتية:
ِق ِمِن اْسِتَقاِمَيِة ُنَقٍط اَْسَتْعِمُل َحافََّة الِمْسَطَرِة.  َحقُّ • ِللتَّ

َجًة.  وِل اَْسَتْعِمُل الِمْدَوَر َأْو ِمْسَطَرًة ُمَدرَّ ِق ِمْن َتَساِوي ِقْطَعَتْيِن ِفي الطُّ َحقُّ • ِللتَّ
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أتمّرن:
1. يوظف التلميذ قدرته على المالحظة للتعرف على النقط التي هي في استقامية، ويستعمل المسطرة 
مفهوم  بناء  في  مستهدف  تدرج  وهو  شملها،  الذي  المستقيم  ويرسم  تخمينه،  صحة  من  للتحقق 

االستقامية.
مفهوم  ويعزز  يدعم  كما  مهاراته،  وينمي  المالحظة  على  قدرته  التلميذ  يوظف  الجزء  هذا  في   .2

االستقامية.
3. قد يشرع التلميذ في تعيين القطع المتقايسة اعتمادا على المالحظة، ولكن بمجرد أن يطرح السؤال 

حولها يجد نفسه في حاجة استعمال األداة، وفي البداية تترك له الحرية في اختيار األداة.
أبحث: 

يهدف التمرين إلى:
- جعل التلميذ في وضعية ال يمكنه معالجتها مباشرة بل هو في حاجة إلى وضع استراتيجية للحل.

- ضرورة االستعمال السليم والدقيق لألدوات.
- استغالل التقويم الذاتي.

9. عالقات حسابية بين أعداد طبيعية                                                   الصفحتان  20 - 16
الهدف: 

معرفة مضاعفات أعداد واستعمالها.
الحساب الذهني: 

احسب:
3 938 + 10 000  ،   5 656 + 400   ،   2 512 + 200    ،    459 + 60

أكتشف:
المطلوب في المنهاج معرفة واستعمال مفهوم »المضاعف«. لكن يجب أن ال يكون موضوع دراسة 
موّسعة. يمكن تقديم هذا المفهوم باختيار أّي عدد طبيعي غير معدوم، ويكون التركيز على إعطاء 

أمثلة لمضاعفات أعداد مألوفة وكثيرة االستعمال، مثل: 2، 5 و10.
يتعّرف التالميذ بسهولة على مضاعفات 2 كأعداد زوجية وعلى مضاعفات 5 التي تنتهي بـ 0 أو 5 وعلى 
مضاعفات 10 التي تنتهي بـ 0. لكن، من الضروري إعطاء أمثلة ألعداد ليست مضاعفات لهذه األعداد.

تكون البداية، قبل العمل على الكتاب، بنشاط العّد بالخطوات 2، 3 ، 5 ، 10 و  20 قصد التهيئة.
• الوضعية: التنافس على الشريط العددي

تتنافس 3 ضفادع على شريط عددي. تقوم كّل ضفدعة وثبات منتظمة انطالقا من الخانة 0:
الصفراء كّل 7 خانات والخضراء كّل 5 خانات والحمراء كّل 4 خانات.

يكون التأكيد على انطالق الضفادع من الخانة 0 باحترام االنتظامات )كل واحدة وفق خطوتها(. يعطي 
األستاذ التعليمة األولى ويشرحها.

أثناء البحث، يسّجل األستاذ اإلجراءات التي يستعملها التالميذ في تعيين الخانة األولى التي تمّر عليها 
الضفادع على نفس العدد )مثل كتابة قوائم األعداد باستعمال العّد بالخطوات، جداول الضرب(.
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األعداد  هي  عواملها  أحد  جداءات  شكل  على   140 العدد  كتابة  على  التركيز  يكون  العرض،  عند 
)الخطوات( 4، 5 و7.

في مرحلة ثانية، يقّدم األستاذ التعليمة الثانية. يكون البحث فيها فرديا والتصحيح جماعيا قبل التأسيس.
لربح الوقت يحّضر األستاذ البطاقات الواردة في هذه الفقرة على ورقة ويوزعها على التالميذ. أنجز:  

1. تعيني مضاعفات 3 من بني أعداد كيفية.

  72        18      65       48       32
     321          104             15
  563         99         47          300

3. تعيني مضاعفات 6 و 8.

119     72      168       48       54
               216    234     138

2. تعيني مضاعفات 10 من بني مضاعفات 5 .

  25 000     1 500      860       75       105
     250 825    75 000     5 555        35

4. تعيني مضاعفات 2 ، 5 و 10.

  208        100      155       40
   236          780       350     90
  1 225         999         18 000

5. أكبر مضاعف ممكن للعدد 5 له 3 أرقام هو: 100.

مالحظة: للتحقق من مضاعف عدد، نستعمل الضرب.
تعّلمت:

• ِعْنَدما َنعدُّ بالـُخْطَوِة 2، َنْحُصُل َعلى َقاِئَمِة ُمضاَعَفاِت 2.
• َنُقوُل َعن َعَدٍد إنَُّه ُمَضاَعف 2 ِعْنَدما ُيـْمِكُن ِكَتاَبُته َعلى َشْكِل ُجَداء َعددين أحدهما 2.

208 = 2 x 104 :مثال: 208 ُمضاَعف 2، أَلّن
• ُكلُّ ُمضاَعفات 5 َرْقُم َوَحَداِتَها 0 أو 5 .           • ُكّل ُمَضاَعفاُت 10 َرْقُم َوَحَداِتَها 0.

أتمّرن:
1. كتابة 5 مضاعفات لكّل من األعداد: 2، 3، 4، 5، 10.

 .2
مضاعفات 3 و4 هي:  12   -  36   -  60  -  72   -  240  -  336  - 420  - 600

 مضاعفات 4 و5 هي:  60  -  100 -  240  -    420   -  600
مضاعفات 3 و5 هي:  60 – 240   - 420 - 600
مضاعفات 3، 4 و5 هي:  60  -  240   - 420.

3. اإلجابة: 312
4. اإلجابة: 864

أبحث: 
نبحث عن كل األعداد التي يكون لها العدد 36 مضاعفا.

         3 x 12     9 x 4      18 x 2        36 x 1 :نكتب 36 على شكل جداء ونحصل على
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منه:
• رّف واحد عليه 36 سيارة أو 36 رفا على كل رّف سيارة واحدة.

• 2 رفان على كل رّف 18 سيارة أو 18 رفا على كل رف 2 سيارتان.
• 4 رفوف على كل رّف 9 سيارات أو 9 رفوف على كل رّف 4 سيارات.

• 3 رفوف على كل رّف 12 سيارة أو 12 رفا على كّل رّف 3 سيارات.

10. األطوال                                                                                      الصفحتان  21 - 17

الهدف: 
اختيار الوحدات المناسبة لقياس الطول – استعمال العالقات بين مختلف وحدات الطول - استعمال 

الكسور واألعداد العشرية لقياس أطوال وللتعبير عن وحدات القياس.
الحساب الذهني:

احسب:
572 + 9    ،     221 + 9   ،    662 + 9 ،   397 +9

أكتشف:
تتمّثل المهمة األولى من النشاط في اختيار الوحدة المناسبة.

الوحدة  باختيار  يتعلق  األمر  ألن  به  الخاصة  بالمحاولة  تلميذ  كل  يقوم  أن  على  هنا  األستاذ  يحرص 
المناسبة وهو ما يعبر عن فهم للتلميذ وعرفته لوحدات الطول والعالقات بينها. 

في فترة تالية يسمح األستاذ للتالميذ بالعمل في ثنائيات للتشاور ومقارنة النتائج وترسيخ التبريرات 
التي اعتمدوها في اختياراتهم. 

تتمّثل المهمة الثانية في مقارنة طولي الواديين، ويتعين على التالميذ استعمال نفس الوحدة إلنجاز 
المقارنة.

أنجز:
34 m = 340 dm  .1

     375 m = 7,35 hm  
425 m = 42,5 dam = 0,425 km

2. الموقعين يقعان في موقعين متقابلين، وعليه فالمسافة بينهما هي:
.3,5 + 0,7 = 4,2 Km = 4 200 m

تعّلمت:
ُمسَتعِماًل  الَوْحدِة  َنْفِس  ِإَلى  لُها  ُأحوِّ  )... ُمَقاَرنة،  َطْرح،  )َجْمع،  َأطَواٍل  َأقَياِس  َعلى  َعَملّيات  • إلْجراء 

ُمَضاعَفاِت وَأجَزاَء اْلـمتِر.
1 m = 100 cm = 1 000 mm
1 cm = 10 mm

1 km = 10 hm =  100 dam = 1 000 m
1 dm = 10 cm = 100 mm
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أتمّرن:
1. أ( التعبير عن أطوال بالمتر.

. 14 km = 14 000 m  ،6km 350 m = 6350 m ،3km 50 m = 3050 m ،600 cm = 6 m ،12 m = 12 000 mm
ب( التعبير عن أطوال بالسنتيمتر.

.3 m 5 cm = 305 cm ،5 dm = 50 cm ،14 km = 1 400 000 cm ،300 mm= 30 cm
ج( إكمال المساويات.

534 m = 0,534 km  ،4,57 m = 45,7 dm  ،5,215 km = 5215 m  ،3,45 m = 345 cm
.144 Cm :2. الجواب

.26 cm 7 و m ،260 m 8 و km  ،40 cm2 وm  ،90 cm4 وm  ،15 cm9 وm )3. أ

.0,758 km = 758 m ،2,750 km = 2750 m ،3,6 km = 36 00 m   ،21,072 km = 21 072 m )ب
،7 cm 9 mm = 7,9 cm ،15 km 300 m = 15,3 km  ،6 m 3 cm = 6,3 m )جـ

.4 m 58 cm = 4,58 m
. 7,90 m – 8,20 m – 8,50 m – 8,80 m – 9,10 m – 9,40 m – 9,70 m – 10 m )د

أبحث:
.131 km وطوله ABCDEA بعد البحث والمحاولة نجد المسار األقصر هو

11. الضرب في عدد برقمين                                                       الصفحتان  24 - 18

الهدف: 
حساب جداء عددين طبيعيني بوضع العملية.

الحساب الذهني: 
احسب:

869 + 11   ،     949 + 11    ،    148 + 11     ،    956 + 11
أكتشف:

الغرض هو أن نذّكر التلميذ بالضرب في عدد مكّون من رقمين. نقى مع األعداد إلى 999 999. 
نهتم بآلية الضرب، لكن يتواصل العمل حول تذّكر جداول الضرب والحساب الذهني المتمّعن فيه.

بني النشاط المقترح على أساس دعم الجانبين: الحساب بتمّعن وامتالك اآللية.
نقترح على التالميذ طريقتي عمل كل من أمين وإيمان ثّم يطلب األستاذ بشرح كّل إجراء:

- استعمال التقطيع والتفكيك
- استعمال آلية الضرب
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أنجز:
1. تعيين الخطأ وتصحيحه )الهدف هو العمل على األخطاء التي يمكن أن يقع فيها التلميذ بخصوص 

آلية الضرب(.

421421
82x82x

2992919
084208412

27332743

)1(

الخطأ في تسيير االحتفاظ
)2(

503503
37x37x

519519
5312053112

050356222

الخطأ في عدم إكمال النتيحة بـ 0
2. الحساب أفقيا وبوضع العملية )تطبيق إلجراءي النشاط(.

3. اإلجابة: عدد دّقات القلب في اليوم هو 800 100 دّقة.
تعّلمت:

لـِحَساب جَداء َعَدٍد في َعَدٍد ِبَرْقمْين، ُيـْمِكُن:
• الـِحَساُب ُأُفقًيا باْسِتْعماِل الّتْفكيِك:

 315 x 32 = 315 x (30 + 2) = ... = 10 080  :مثال
• ِبَوْضِع الَعَملّيِة

3451
86x
44321
08529+
429401=

8 x 1 543
60 x 1 543

أتمّرن:
1. الحساب بالتقطيع والتفكيك.

2. وضع العملية.
3. لتعيين الحساب الصحيح، يعمل التلميذ بتقدير النتيجة أوال، ثّم بإجراء الحساب ذهنيا )تخّيل اآللية(.
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328 x 28 = 
9 814 9 184 9 148

803 x 99 =
97 479 79 497 97 497

19 kg 810 g 4. اإلجابة: كمية اللحم الالزمة هي
. 4 040 km 5. اإلجابة: المسافة المقطوعة في األسبوع هي

أبحث: 
اإلجابة:

 9 kg :كتلة حزمة من 6  قارورات ماء
12. الضرب في عدد بثالثة أرقام                                                       الصفحتان  25 - 19

الهدف: 
ضرب عدد في عدد مكّون من ثالثة أرقام.

الحساب الذهني: 
أوجد متمم العدد إلى المائة األعلى:

83 985          29 541           5 523           67 955         85 279

لربح الوقت يحّضر األستاذ وصل الطلب على ورقة ويوزعها على التالميذ. أكتشف:   
نوّسع دراسة الضرب بالضرب في عدد مكّون من ثالثة أرقام مع اإلبقاء على مقاسات األعداد المدروسة 

إلى هذا الحين.
الوضعية مناسبة ليمارس التلميذ الحساب باستعمال الضرب في أشكاله المختلفة:

- حساب ذهني، بتطبيق قواعد الضرب في 10، 100، 1000، ...
- حساب متمّعن فيه، باستعمال التفكيك )الدرس السابق(.

- وضع العملية والحساب عموديا.
أنجز:

1. وضع العملية والحساب عموديا.
2. تعيين الخطأ وتصحيحه:

31723172
841x841x
4072124071122
25801+025801+
3172+003172+
96253425104=

)1(

الخطأ في عدم إكمال النتيجة بـ 0 و 00
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23812381
632x632x
291910129192011
06945+06945+
0046613+0046613+
253024=253234=

)2(

الخطأ في تسيير االحتفاظ
3. صحيح أم خاطئ.

الحسابصخ
2 018 x 150 = 302 700
894 x 498 = 212 544
478 x 952 = 455 056

4. اإلجابة:
344 880 DA :حصيلة الحفل

تعّلمت:
ِلَضْرب َعَدٍد في َعَدد ِبَثالَثِة َأْرقاٍم. أَضُع الَعَملّية َعُمودًيا وأْجري

الـِحساَباِت كَما ِفي الِمثال الُمقاِبل:
)َوَحدات( x 6 323 5 أْي 938 31 ِوْحدة.               

)َعَشرات( x 4  323 5 أْي 292 21 َعشَرة. ُنْكِمل بإضاَفة 0.      

)ِمئات( x 1 323 5  أْي 323 5 مَئات. ُنْكِمُل بإَضاَفة 00.     

في اأَلِخير، َنـْجَمع الّنتاِئج الّثالث.                      

3235
641x
83913

029212+

003235+

851777=

أتمّرن:
1. تعيين الخطأ وتصحيحه )مصدر بعض األخطاء هو الّضرب في عدد يتوّسط أرقامه 0( :

         8 6 9
      x 3 0 7
      6 0 8 3
   2 6 0 7 0
= 3 2 1 5 3 

            8 6 9
      x    3 0 7
         6 0 8 3
   2 6 0 7 0 0
= 2 6 6 7 8 3 

         1 2 3 8
x          5 0 8
         9 8 8 8
   6 1 9 0 0 0
= 6 2 8 8 8 8 

      1 2 3 8
x       5 0 8
      9 9 0 4
   6 1 9 0 0 0
= 6 2 8 9 0 4 

         4 2 9
x       3 5 6
      2 5 7 4
      8 5 8 0
      1 2 8 7
= 1 2 4 4 1 

            4 2 9
x          3 5 6
         2 5 7 4
      2 1 4 5 0
   1 2 8 7 0 0
= 1 5 2 7 2 4 
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2. وضع العملية.
 26 125 kg 3. اإلجابة: كمية التفاح المتوقعة

4. اإلجابة: عدد كّل األقالم 700 68 قلم.
 أبحث: 

حّل:
6 x 4 x 5 = 120 :1. عدد المكعبات المستعملة في المجّسم المعطى

5 x 8 x 9 = 360   :2. عدد المكعبات الالزمة
لتعيين كّل المجّسمات التي يكمن الحصول عليها بـ 80 مكّعب صغير، نكتب 80 على شكل جداء 

3 أعداد ونعّين كل اإلمكانيات:
أمثلة:

80
2 x 2 x 20 2 x 4 x 10  4 x 4 x 5 

13. تنظيم معلومات واستغاللها                                                        الصفحتان  26 - 20   
الهدف: 

أو  املعلومات املوجودة في جدول أو مخطط أو صورة - تنظيم معلومات في جداول  قراءة واستعمال 
مخططات بسيطة.
الحساب الذهني:

أوجد متمم العدد إلى األلف األقرب.
8 917           25 978        42 895         73 833            7 454

أكتشف:
المعطيات  عن  يسألهم  ثم  صامتة،  قراءة  الوضعية  نص  بقراءة  التالميذ  بمطالبة  الحصة  األستاذ  يبدأ 

)مفردات – مصطلحات - ...( المتضمنة في هذا النص.
يعد األستاذ نموذجا مكبرا للجدول الوارد في الوضعية ويعلقه على السبورة، لجلب اهتمام التالميذ 

واستقطاب اهتمامهم للتبادل حول كيفية قراءته واستخراج المعلومات منه.
ينظم العمل على مراحل:

في المرحلة األولى، يطلب األستاذ )ة( من التالميذ محاولة اإلجابة فرديا على السؤالين 1) و 2) فقط.
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بعد االطالع على محاوالتهم يسمح لهم بالتشاور في ثنائيات ثم مقارنة إجاباتهم وتقديم التبريرات الالزمة.
دون أن ننسى تصحيح األخطاء في حالة وجودها.

في المرحلة الثانية، يطلب األستاذ )ة( من التالميذ محاولة اإلجابة فرديا على السؤالين 3) و4) فقط.
بعد االطالع على محاوالتهم يسمح لهم بالتشاور في ثنائيات ثم مقارنة إجاباتهم وتقديم التبريرات 

الالزمة.
دون أن ننسى تصحيح األخطاء في حالة وجودها.

في المرحلة الثالثة، يتبع األستاذ )ة( نفس طريقة العمل مع السؤالين 5) و6).
في المرحلة الرابعة: يقوم التالميذ بإعادة صياغة األجوبة عن األسئلة تحت إشراف األستاذ حتى يتأكد 
بدقة  األسئلة  عن  لإلجابة  وتوظيفها  المعطيات  باستخراج  لهم  تسمح  التي  الطريقة  من  تمكنهم  من 

ووضوح.
مالحظة: يتمثل الهدف من وراء تكرار المراحل إلى جعل التلميذ »يعمل بنفسه« ومن َثّم يكتسب 
منهجية في كيفية قراءة النص وتحليل المعطيات الواردة فيه واستغاللها لإلجابة عن األسئلة )أو في حل 

المشكل(.
لربح الوقت يحّضر األستاذ اجلدول الوارد في السؤال 1 على ورقة ويوزعه على التالميذ. أنجز:  

تتضمن الوضعية قيمة اجتماعية تتمثل في ثقافة االستهالك. 
إذ تنبه التالميذ إلى أن المعلومات المسجلة على المنتوجات التي نستهلكها تتطلب منا االطالع عليها 

وتحليلها والحكم على مدى واقعيتها هل هي مفيدة للصحة.
يربط األستاذ )ة( الصلة مع درس التربية العلمية لمراجعة المصطلحات )بروتينات - كربوهيدرات - 

دهون( الواردة في الوضعية وتفسيرها والتذكير بفوائدها لتنمية ثقافة التغذية عند التالميذ.
بعد إنجاز الحساب نحصل على الجدول المقابل:

خبزكعك بالشكوالطة
1 kg200 g1 kg200 g

66 g13,2 g98 g19,6 gبروتينات
142 g28,4 g26 g5,2 gدهون
724 g144,8 g550 g110 gكربوهيدرات

في كعكة  الدهون  نسبة  أكبر من  g 13 = 2,6 × 5 وهو  الدهون تساوي:   في خبزتين تكون كمية 
.14,2 g  بالشكوالطة والذي يبلغ

عدد السعرات الحرارية في  kg 1 من الخبز يساوي:  200 2 = 1000× 4 سعرة حرارية.
و عدد السعرات الحرارية في  kg 1 من كعك الشوكوالطة يساوي: 896 2 = 724 × 4 سعرة حرارية.

تعّلمت:
الْسِتْغالِل ُمْعطَياٍت في َنّص أو َوثيَقٍة ُأالِحُظ َجّيًدا وأْنَتقي الـَمْعلوَماِت الـُمناِسبَة الّتي ُتساِعُدني َعلى َحلِّ 

الـُمْشكِل أْو اإلجاَبِة َعن األْسئَلة.
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أتمّرن:
.( 39 + 13) × 2 = 104 m  :1. طول السياج األحمر

.(13 + 26 + 26+13) × 2 + (4 × 13 × 2) = 260 m  :طول السياج األخضر
2600 kg + 50 × 300 kg = 17 600 kg :2. وزن الشاحنة بحمولتها

30 t = 30 × 1000 kg = 30 000 kg  :الحمولة المسموح المرور بها على الجسر هي
وبالتالي يمكن للشاحنة المرور على الجسر.

.3
1. اللعبة األكثر مبيعا هي: »العروسة«، واألقل مبيعا هي:»عربة أطفال«.

2. عدد اللعب التي تم بيعها خالل أسبوع: 265 = 16 + 25 + 68 + 156.

اللعبةبطاقات األرقامروبوتعروسةعربة أطفال
العدد161562568

أبحث:
يمكن تشكيل عددين عشريين محصورين بين 4 و6 وهما: 5,06 و60, 5.                                                        

654

5,06 5,06
X

14. مستقيمات متوازية ومستقيمات متعامدة                                    الصفحتان  27 - 21
الهدف: 

- التحقق باستعمال األدوات الهندسية المناسبة من تعامد أو توازي مستقيمين )المسطرة والكوس(.
الحساب الذهني: 

احسب:
2 × 11    ،    7 × 11     ،    9 × 11       ، 8 × 11   ،  5 × 11    

أكتشف:
كما هو مصرح به في الهدف، فإّن هذه النشاط يرمي إلى تعزيز مكتسبات التلميذ القبلية حول مفهومي 
توازي  من  للتحّقق  الهندسية  لألدوات  السليم  لالستعمال  أخرى حول  ناحية  ومن  والتوازي،  التعامد 
مستقيمين وكذا من تعامد مستقيمين، وذلك قصد نقل التلميذ من مرحلة المالحظة والوصف إلى 
مرحلة التحّقق والتصديق باستعمال األدوات. والشروع وتكوين بعض المرجعيات النظرية كإدراك أن 
زاوية  يكونان  المتعامدين  المستقيمين  وأن  ثابت،  عرضه  شريطا  يصنعان  المتوازيين  المستقيمين 

قائمة، وأّن المستقيمين العموديين على ثالث متوازيان.
يطلب األستاذ من التالميذ قراءة كل الّنشاط فرديا ثّم تكون قراءة جماعية مع الرجوع إلى المخطط من 
حين إلى آخر، دون شروح أو تعقيبات، وذلك بهدف تدريب التالميذ على قراءة نص الوضعية وااللمام 

وبكل سنداتها قبل الشروع في إنجاز المهمة.
تنجز المهمة جزءا فجزءا وفي كل منها يرجع التالميذ إلى التحّقق باستعمال األداة المناسبة وتقديم 

الشروح الالزمة.
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أنجز:
يكون العمل فرديا وكذلك التصحيح، ثّم الحوصلة الجماعية للتأسيس ومعالجة األخطاء وتصويبها.

األدوات  إلبراز  لتالميذه  األستاذ  ينشط  منها  كل  وفي  فجزءا،  جزءا  التمرينين  من  كل  إنجاز  يكون 
المستعملة والكيفيات النسب الستعمالها، وال بأس من ترك بعض الخواص النظرية تظهر، على سبيل 
مستقيمان  أو  مربع،  أّنه  للقول  قائمة  زواياه  وإحدى  رباعي  أضالع  تقايس  من  التحّقق  يكفي  المثال 

عموديان على ثالث وهما متوازيان.
تعّلمت:

َداِن َشِريًطا َذا َعْرٍض َثاِبٍت. • الـُمْسَتِقيَماِن الـُمَتَواِزَياِن ُيَحدِّ
ِق ِمْن َتَعاُمِد ُمْسَتِقيَمْيِن، َأْو ِلَرْسِم ُمْسَتِقيَمْيِن ُمَتَعاِمَدْيِن َنْسَتْعِمُل الُكوَس. • ِلْلَتَحقُّ

أتمّرن:
1. يتحّقق التلميذ، باستعمال األدوات، من أّن الرباعي ABCD ُمْسَتِطيٌل، ويستعمل الكوس خاصة في 

تبرير التعامد أو عدم التعامد. 
ُمَتَواِزَيْيِن،  ُمَتَقاِبَلْيِن  ِضْلَعْيِن  ُكلُّ   LRST الرباعي  في  أّن  من  األدوات،  باستعمال  التلميذ،  يتحّقق   .2
حول  كّونها  التي  الذهنية  الصورة  التلميذ  يوظف  التعامد.  تبرير  في  خاصة  الكوس  ويستعمل 
المستقيمين المتوازيين، ويبرر بفكرة ثبوت عرض الشريط الذي يصنعه المستقيمان المتوازيان، 

ومّرة أخرى تظهر فكرة »المستقيمان العموديان على ثالث متوازيان«.
3. يشرع التلميذ في هذا التمرين في توظيف التعامد والتوازي في أشكال مركبة نسبيا )حيث ال يرى 

هنا إاّل قطع مستقيمات(.
أبحث: 

يظهر في هذه الفقرة أهمية الصورة الذهنية التي كّونها التلميذ حول المستقيمين المتعامدين إلنجاز 
المهمة، والتحقق باستعمال الكوس.

يتحقق  ثّم  أوال  القطع  يمّدد  أن  للتلميذ  يمكن  كما  األستاذ،  قبل  من  إضافية  تعليمات  غياب  في 
باستعمال الكوس ويقّدم حكمه.

أبحث:
بين  )العالقات   1 000 من  األصغر  باألعداد  المتعلقة  المختلفة  المعارف  تجنيد  تتطلب  المشكلة 

مختلف المراتب، الرقم والعدد، ...(.
يعمل التلميذ على تعيين العدد المكتوب على كّل بطاقة أّوال، ثّم يقارن ويرّتب.

اإلجابة: 560.
15. األعداد إلى 999 999 999 (1)                                              الصفحتان  28 - 22

الهدف: 
كتابة وقراءة األعداد إلى 999 999 999.

الحساب الذهني: 
احسب:

38 × 11    ،    12 × 11     ،    26 × 11   ،  49 × 11   ،  15 × 11
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أكتشف:
الدرس ال يقترح تعّلمات جديدة، فالغرض هو أن نصل بالتلميذ إلى تطبيق قواعد التعداد العشري على 

أعداد كبيرة )األعداد إلى 999 999 999(. إّن فهم تلك القواعد أساسّي لكّل التعّلمات العددية.
قبل العمل على الكتاب، يسأل األستاذ: »كم يبلغ عدد تالميذ في مرحلة التعليم االبتدائي؟«. يجيب 
السبورة:  على  األّول  العدد  كتابة  التالميذ  أحد  من  األستاذ  يطلب  مختلفة.  أعداد  باقتراح  التالميذ 

. 4 373 222
يكون العمل جماعيا حول العدد األّول بقراءة العدد وكتابته بالحروف. أما بخصوص تعيين قيمة كّل 

رقم فيه، يستعين األستاذ بجدول المنازل.
في مرحلة ثانية، يطلب من التالميذ فتح الكتاب وقراءة نّص الوضعية )يكون التركيز على تطّور تعداد 

التالميذ( والتعليمات. ينّظم العمل فرديا أو في مجموعات صغيرة.
أنجز:

1. تفكيك أعداد.
2. كتابة أعداد كبيرة بترك فراغات بين المنازل )مع إبراز تأثير 0 حسب موقعه في كتابة العدد(.

3. اإلجابة: 
.149 365 700 km2 .مساحة اليابسة هي

تعّلمت:
• ِلكَتاَبِة َعَدٍد َكبيٍر، ُنـَجّمُع اأَلْرقاَم َثالَثًة َثالَثًة وَنْتُرُك َفراًغا َبنْي الـَمناِزل َبْدًءا ِمن َمْنزَلِة الَوَحداِت الَبسيَطِة.

مثال: 574 789 35
منزلة الماليينمنزلة اآلالفمنزلة الوحدات البسيطة

معومعومعو
47598753

574 789 35 هو: 35 مليونا و 789 ألفا و 574 .

( كَما َيأِتي: • ُيـْمِكُن َتْفِكيُك َهذا الَعَدِد ِبَكْيفَيَتنْي )َشْكٌل َضرِبٌي وَشكٌل َجْمعيٌّ
35 x (1 000 000) + 7 x (100 000) + 8 x (10 000) + 9 x (1 000) + 5 x (100) + 7 x (10) + 4     ▪

35 000 000 + 700 000 + 80 000 + 9 000 + 500 + 70 + 4                                            ▪ 
أتمّرن:

1. تعيين أرقام وحدات المنازل المختلفة.

منزلة الماليينمنزلة اآلالفمنزلة الوحدات البسيطة
معومعومعو
9541872332 781 459
000000831138 000 000
091320507705 023 190
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3. تفكيك أعداد باستعمال الضرب والجمع.
14 020 000 = (14 x 1000 000) + (2 x 10 000)
3 000 050 = (3 x 1000 000 + (5 x 10)
289 000 000 = 289 x 1000 000

4. تعيين قيم أرقام حسب موقعها في كتابة عدد:
في 693 874 21:

عدد مئات اآلالف هو: 218
عدد الماليين هو: 21     

أبحث: 
اإلجابة:

368 مئات و 45 وحدة

45 + (368 x 100)3 عشرات اآلالف و 845 6 وحدة

36 ألف و 45 وحدة845 36

16. األعداد إلى 999 999 999 (2)                                              الصفحتان  29 - 23
الهدف: 

مقارنة، ترتيب، حصر وإدراج األعداد إلى 999 999 999.
الحساب الذهني: 

احسب نصف العدد في كل حالة :
482 ،   458 ،    340    ،    5741    ،    64    ، 56   ،  14

أعّزز مكتسباتي:
تكون التعّلمات المرتبطة بالترتيب والمقارنة باستعمال الرموز متزامنة مع تعّلم مختلف التعابير، مثل: 

أصغر من، أكبر من، تصاعديا، تنازليا، أقّل، أكثر، محصور بين، ...
من أهداف الدرس، نجد أيضا:

دعم فهم استراتيجية مقارنة عددين بتطبيقها على أعداد كبيرة.
تعليم أعداد على مستقيم مدّرج

معرفة حصر عدد بين عددين آخرين )تعّلم ضروري لفهم القسمة(.
مواقعها  )تحديد  بعدد سكانها  معطاة  أفريقية  بلدان  المقترحة:  الوضعية  على  بالتعليق  األستاذ  يبدأ 

بالنسبة إلى الجزائر(.
يعطي التعليمة األولى وينّظم عمل التالميذ.

مثل  سكانها،  لعدد  التنازلي  الترتيب  حسب  البلدان  لكتابة  التالميذ  عمل  إجراءات  األستاذ  يالحظ 
استعمال الشريط العددي، عّد األرقام، ...
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أثناء العرض، نصل بالتالميذ إلى إبراز استراتيجية مقارنة عددين ويربط ذلك بالجزء األّول من »تعّلمت«.
في مرحلة ثانية، يطلب من التالميذ إنجاز المهمة الثانية المتمثلة في إدراج مالي في ترتيب البلدان ويمنح 

وقتا للتالميذ للبحث فرديا. يكون التصحيح جماعيا. وتربط النتيجة بالجزء الثاني من »تعّلمت«.
أنجز:

1. مقارنة عددين باستعمال أحد الرمزين > ، <.                                                                                          
2. وضع أعداد على مستقيم مدّرج.

3. ترتيب أعداد تصاعديا.
4. إدراج أعداد.

تعّلمت:
 • ِلـُمقاَرَنِة َعَدَدْيِن، َأْبَدُأ بُمقارنِة عَدَدْي أْرقاِمِهَما، وأْكَبُرهما الِذي َله أْرقاٌم أْكَثر.

• ِعْندما َيُكون ِلعَدَدْين َنْفس َعَدد األْرقاِم، ُأقاِرُن ِقيَمتي ُكّل َرْقَمنْي ِمن َنْفس الـَمْرَتَبة َبْدًءا ِمن الَيَساِر.
مثال: 8 في َمْرَتبة اآلالف َأْكَبُر ِمن 6 ِفي َنْفس الـَمْرَتبة.

• إلْدراِج َعَدٍد في َتْرتيٍب، َنْسَتْعمُل َنْفَس اإلْجراِء الُمْستعمِل في الُمقاَرنِة.
أتمّرن:

1. مقارنة عددين:
145 627 898 >  48 625 897

964 721 641 < 964 946 897
821 003 302  > 821 002 302
646 000 830 < 647 001 830

2. ترتيب أعداد تنازليا.
3. إدراج عدد بين عددين.

4. حصر.
348 755 000   <  348 755 238 <   348 756 000         
342 129 000   <  342 129 098 <   342 130 000         
566 977 000   <  566 977 579 <   566 978 000

ترتيب بلدان حسب 
عدد سكانها وتمثيل ذلك 

بمخطط باألشرطة.

100 000

500 000

1 000 000

2 000 000

2 500 000

1 500 000

 الصحراء املغربالجزائر موريطانياتونس ليبيا مرص
 الغربية
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أبحث: 
اإلجابة:

اللوحة الفنية األغلى هي اللوحة 3:  € 000 200 183

17. الحاسبة (1)                                                                          الصفحتان  30 - 24

الهدف: 
اكتشاف لمسات الذاكرة للحاسبة.

الحساب الذهني:
لعبة الذاكرة:

يظهر األستاذ أربعة أعداد أصغر من 100، ثم يخفيها ويطلب من التالميذ كتابة أصغر عدد من بينها.
أكتشف: 

الهدف من هذا الدّرس هو اكتشاف لمسات الذاكرة للحاسبة البسيطة.
الطبيعية  األعداد  على  حساب  إلنجاز  الحساب  السابقة  السنوات  في  استعمل  أن  للتلميذ  سبق 

وبالخصوص عند الحساب بعملية واحدة.
تكون البداية بالعمل على اكتشاف لمسات الذاكرة. لذلك، يقترح األستاذ على التالميذ حساب:

.(47 x 8) - (96 x 3) 
يذّكر التالميذ بأّن وجود األقواس يعني وجوب إجراء الحساب على األعداد المكتوبة بين قوسين:

 .(47 x 8) - (96 x 3) = 376 - 288 = 88 
يطلب األستاذ من التالميذ إجراء الحساب باستعمال الحاسبة ويجدون 840 عندما يدخلون األعداد 

حسب ترتيب ظهورها. النتيجة خاطئة!  لماذا؟
ألّن الحاسبة تحسب أوال x 8 = 376 47 ثّم تطرح 96 من النتيجة 280 = 96 - 376 وأخيرا تضرب 

.280 x 3 = 840 النتيجة الجديدة في 3 أي
في الحسابات باستعمال عّدة أعداد وعّدة عمليات، نستعمل لمسات الذاكرة للحاسبة:

+M إلضافة العدد المخّزن في الذاكرة )يظهر حرف M على الشاشة(؛
-M لطرح العدد المخّزن في الذاكرة؛

 M لمحو محتوى الذاكرة )يختفي MRC الستظهار محتوى الذاكرة والنقر مّرة ثانية على اللمسة MRC
على الشاشة(.

يكتب األستاذ برنامج الحساب على السبورة ويطلب من التالميذ تنفيذه:
 +x 8 M 47 )لحفظ نتيجة الجداء في الذاكرة(

  -x 3 M 96 )لطرح نتيجة هذا الجداء من العدد المخّزن في الذاكرة(
  MRC )الستظهار النتيجة محتوى الذاكرة(
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الموافق  الحساب  برنامج  كتابة  منهم  ويطلب  المشكلة  نّص  قراءة  األستاذ  يطلب  ثانية،  مرحلة  في 
وتنفيذه.

للتمّرن، يطلب منهم إنجاز الحسابين أ( وب( للسؤال 3.
لربح الوقت يحّضر األستاذ اجلدول الوارد في السؤال 2 على ورقة ويوزعه على التالميذ. أنجز: 

1. أ( 59247 = 51358 + 7889                    
ب( 537104 = 300100 - 837204               
   28 x 3 M+ 1044 : 3 M- MRC  36 )جـ

378 x 4 M+ 330 M+ 3 x 614 M- MRC  0   )د
2. حّل مشكلة حسابية.

تعّلمت:
ِة َعَمِلياٍت، ُيْمِكُن أْن أستعمَل َلَمساِت الّذاِكَرة لْلحاِسَبة. إلجراِء ِحساٍب ِبِعدَّ

ٍن في الّذاِكَرة؛ +M: إلضافِة عَدٍد ُمَخزَّ
ٍن في الّذاِكَرة؛ -M: لطرِح عَدٍد ُمَخزَّ

MRC: الْسِتظهاِر العدِد المخّزِن أْو تْفريِغِ  الّذاِكَرة.
 43 x  25  M+  11 x 35 M-  MRC مثال: إلجراِء الِحساِب (11 x 35) - (x 25 43) ، أستعمُل البْرنامَج: 

أتمّرن:
1. بقي في الخزان l 510 7 من الماء.

16 x 28 M+  3 x 28 M- MRC  7510
2. عدد التالميذ الباقين في المدرسة هو: 364 تلميذا.

5624 x 5 M+  6870 x 3 M- MRC  364
أبحث:

للمراجعة
18. عد كميات كبيرة                                                                     الصفحتان  31 - 25

الهدف:
استعمال التجميع واالستبدال لعّد كميات كبيرة.

الحساب الذهني:
لعبة الذاكرة:

يظهر األستاذ أربعة أعداد أصغر من 100، ثم يخفيها ويطلب من التالميذ كتابة وأكبر عدد من بينها.
أكتشف:

يواصل التلميذ العمل بأدوات التعداد العشري بإدخال مرتبات جديدة تسمح لع بعّد كميات كبيرة.
تحّضر األدوات ليتمّكن التالميذ من العمل بها في مختلف المراحل.

يكون التركيز في البداية على تقديم هذه األدوات وعلى العالقات الموجودة بينها.

ِلتجُنِب األْخطاء التي ُيمِكُن أن أرتِكبها عْند اْسِتعمال 
الحاِسبة َيجُب أن أتحّقق من الَنتائج في كّل مّرٍة.
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وحدة املاليني
مائة اآلالف

عشرة اآلالف وحدة اآلالف

مائة
عشرة
وحدة

يطلب األستاذ من التالميذ إتمام الجمل ب( و جـ( من السؤال األّول )نشاط التجميع واالستبدال(.
عند التأّكد من امتالك هذه األدوات، يقترح عليهم البحث في السؤال الثاني )يمكن أن يكون البحث 

في ثنائيات(.
أثناء العرض والمناقشة، يكون التركيز على معرفة قيمة كّل رقم في كتابة العدد وربط ذلك بالتمثيل 

باألدوات المختلفة.
للتأسيس، تكون الحوصلة بالتذكير باألدوات التي نحصل عليه بالتجميع واالستبدال والتي تسمح بعّد 

الكميات الكبيرة.
للتأّكد من فهم التالميذ، يقترح األستاذ السؤال الثالث:
ما هي األدوات الالزمة لتمثيل العدد: 063 700 405 ؟

أنجز: 
1. تعيين قيم أرقام أو تعيين عدد مراتب.

698 458 124  عدُد عشرات اآلالف
704 103 56  رقُم عشرات اآلالف

137 498 45  عدُد الماليين

321 524 604  رقُم وحدات اآلالف
تعّلمت:

ِلْلَعدِّ َوِلَتْمثيِل األْعداِد الَكبيَرة، َنْسَتْعِمُل التَّْجميَع َوااِلْسِتْبداَل ِبـ 10: 

وحدة املاليني

ِوحَدة الماليينِمئات اآلالفَعشرات اآلالفِوْحدة اآلالف

مائة
عشرة
وحدة

أتمّرن: 
1. أ( تعيين رقم مئات اآلالف وعدد اآلالف.

    ب( كتابة أعداد بالحروف
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2. حّل مشكالت تتدخل فيها أعداد كبيرة.
أبحث:

حّل مشكالت تتدخل فيها أعداد كبيرة وكسور.

المقطع الثاني                                                                         
الوضعية االنطالقية 2 : غزو الفضاء

تعنى هذه الوضعية باألعداد الكبيرة واستعمالها في التعبير عن وحدات قياس المسافات والمدد والتناظر 
والكسور.

تتفرع عن هذه الوضعية االنطالقية مجموعة من المهمات ُتعنى كل واحدة منها بميدان معين:
المهمة األولى:

ثابتة  وبسرعة  دقيقة   89 األرض خالل  دورتها حول  قاقارين  يوري  الروسي  الفضاء  رائد  مركبة  أتمت 
قدرها 8 كيلومترات في الثانية الواحدة.

علما أن الدقيقة فيها 60 ثانية، وأن المسافة المقطوعة هي جداء السرعة في الزمن المستغرق.
احسب المسافة التي قطعتها المركبة خالل دورتها حول األرض بالكيلومتر ثم بالمتر. 

المهمة الثانية: 
لنقل األشياء أو األشخاص إلى الفضاء نستعمل وسيلتين هما:

الصاروخ أو المكوك الفضائي.
لكي يطير كل منهما يلزم أن يكون متناظرا. عين محور تناظر كل وسيلة.
انقل وأكمل رسم مخطط المكوك بالتناظر بالنسبة إلى المستقيم األحمر.

المهمة الثالثة:
خالل 50 سنة من غزو الفضاء زاره 518 شخصا، من بينهم 54 امرأة. 

ما هو عدد الرجال الذين زاروا الفضاء؟
اكتب على شكل كسر نسبة النساء الّلواتي زرن الفضاء.

19. مقارنة وترتيب زوايا                                                           الصفحتان  38 - 26
الهدف: ترتيب زوايا باستعمال قوالب أو ورق شفاف - مقارنة زوايا وإدراك أن طول ضلعي الزاوية ليس 

لهما أثر على قياسها - استعمال القالب.
الحساب الذهني:

لعبة الذاكرة:
يظهر األستاذ أربعة أعداد أصغر من 100، ثم يخفيها ويطلب من التالميذ كتابة أكبر وأصغر عدد من بينها.
لتسهيل العمل على التالميذ، يحّضر األستاذ الشكل الوارد في الوضعية على ورقة ويوزعها عليهم. أكتشف:  

في هذه الفقرة يتم العمل على ثالث مراحل، المرحلة األولى عمل فردي والمرحلة الثانية يعمل التالميذ 
في أفواج حيث يقارنون إجراءاتهم ويتفقون على اإلجراءات الصحيحة التي تسمح باإلجابة عن األسئلة
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وملء الجدول مع تقديم التبريرات الالزمة. وفي المرحلة الثالثة يتم التبادل حول منتوج كل فوج على 
السبورة ويشارك التالميذ في إعداد الحوصلة.

الزوايا في كل مرحلة من  والقالب لمقارنة  الشفاف  الورق  التالميذ  يحرص األستاذ على أن يستعمل 
)استعمال  المستعملتين  التقنيتين  في  التحكم  من  التالميذ  يتمكن  حتى  أعاله  المذكورة  المراحل 

القالب واستعمال الورق الشفاف(.

لربح الوقت يحّضر األستاذ اجلدول الوارد في هذه الفقرة على ورقة ويوزعه على التالميذ.   أنجز:  
في هذه الفقرة يتم العمل على مرحلتين، المرحلة األولى عمل فردي والمرحلة الثانية يعمل التالميذ 
في أفواج حيث يقارنون إجراءاتهم ويتفقون على اإلجراءات الصحيحة التي تسمح باإلجابة عن األسئلة 

وملء الجدول مع تقديم التبريرات الالزمة.
في مرحلة ثالثة يتم التبادل حول منتوج كل فوج على السبورة ويشارك التالميذ في إعداد الحوصلة.

تعّلمت:
ِعنَدما ُأقاِرُن َزاوِيَتيِن اَل َأهَتمُّ ِبَأطواِل األْضالِع، َبْل َأهَتمُّ ِبمقَدار ِاْنفَراِج ِضلَعْي ُكلٍّ ِمْنُهَما.

أتمّرن:
أتمرن 1:

ال توجد زاوية قائمة.
أتمرن 2:

. D  ، C  ، A  ، B ، E :ترتيب الزوايا من األكثر انفراجا إلى األقل انفراجا
أتمرن 3:

ترتيب زوايا الشكل من األقل انفراجا إلى اكثر 
.B ،E ، C  ، D  ، A انفراجا: 

أبحث:
. A الحّل: الزاوية 

20. استعمال تصميم أو خريطة                                                       الصفحتان  39 - 27

الهدف: 
- تعيين منتصف قطعة مستقيم باستعمال المسطرة المدرجة.

الحساب الذهني: 
اطرح مائة من كل عدد مما يلي:

15 655         24 960          93 152         68 724             78 727

أسالِضْلعْين اْنِفراُج الّزاوية الرَّ
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أكتشف:
يحضر األستاذ الخريطة على ورقة منفصلة ويطبعها لتقديمها لكل تلميذ.

سبق للتالميذ أّن تناول فيما سبق تعليم مواقع أشياء على مرصوفة وتشفيرها.
يطلب األستاذ من التالميذ قراءة نص الوضعية قراءة صامتة ومحاولة اإلجابة فرديا عن األسئلة.

بعد 10 دقائق يسمح للتالميذ بالعمل في ثنائيات ومقارنة إجراءاتهم والنتائج التي توصلوا إليها.
يمنح األستاذ وقتا كافيا للتالميذ لكي يتبادلوا اآلراء حول إجراءاتهم وتقديم التبريرات التي جعلتهم 

يختارون هذه اإلجراءات.
يالحظ األستاذ إجراءات الثنائيات ويسجل األخطاء التي ارتكبها التالميذ ويصنفها. في مرحلة التبادل 
الجماعي يبدأ األستاذ بتصحيح األخطاء بمشاركة التالميذ ويجعلهم يصلون إلى الصياغة الصحيحة 

لإلجابة. 
أنجز:

عند  الالزمة  المساعدات  لتقديم  لهم  ومتابعته  األستاذ  بمرافقة  فرديا  الجزء  هذا  في  العمل  يتواصل 
من  المناسبة  األعداد  اختيار  كيفية  على  السبورة  على  الجماعي  والعمل  الحوصلة  وترتكز  الضرورة، 

الجدول. 
تعّلمت:

ُيمِكُنني اْسِتعَمال َخريَطة ِلَتْعِيين َمْوقع َشيء وَتْخطيط َتنُقالت َأو َتْقدير َمساَفات. 

أتمّرن 1:
1. مدينتان تقع كل منهما شرق العاصمة: تيزي وزو - جيجل 

2. ال توجد مدينة تقع شمال العاصمة.

3. المسافة بين الجزائر والمسيلة حسب بيانات الخريطة 307 كيلومتر.

برج  مدينة  إلى  أقرب  المسيلة  مدينة  ألن  سطيف  مدينة  من  العاصمة  إلى  أقرب  المسيلة  مدينة   .4

بوعريرج من مدينة سطيف.
أتمّرن 2: 

1. مدينة غليزان

(j ; 6) 2. مدينة تيزي وزو تقع في الخانة

3. المدن الواقعة في العمود k هي المسيلة وبرج بوعريرج

4. المدن الواقعة في السطر 4 هي: الشلف - المدية - برج بوعريرج - سطيف

أبحث: 
يستعمل التصميم ومقياس الرسم لإلجابة.
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21. قيم الرقم حسب منزلته في كتابة عدد طبيعي                               الصفحتان  40 - 28
الهدف:

تعيين وتسمية موقع رقم في كتابة عدد طبيعي.
الحساب الذهني:

يظهر األستاذ أربعة أعداد زوجية أصغر من 100، ثم يخفيها ويطلب من التالميذ كتابة ضعف كل منها.
لربح الوقت يحّضر األستاذ اجلدول الوارد في هذه الفقرة على ورقة ويوزعه على التالميذ. أكتشف:  

يتواصل العمل على فهم النظام العشري بوضع أعداد في جدول المنازل وتعيين قيمة رقم حسب موقعه 
في كتابة العدد وتمييز الّرقم والعدد.

مواقع مختلفة حتى نصل  في  األرقام  بنفس  أعداد مكتوبة  اختيار  أحيانا  تعمدنا  األعداد،  اختيار  في 
بالتلميذ إلى إدراك أن موقع الّرقم يمكن أن يتغّير عند تعيين قيمته.

مثال، في العدد 101 10، رقم المئات هو 1 وعدد المئات هو 101 )الشكل(
أنجز

1. تعيين قيم الرقم 3 في كتابات أعداد:
000 534 888 6 : رقم عشرات اآلالف.
086 962 273: رقم وحدات الماليين.

587 132 : رقم عشرات اآلالف.
2. الكتابة الصحيحة: 013 548 356

3. تعيين عدد عشرات الماليين في أعداد:
  700 000 000   ،   08 000 000   ،     147 850 000

تعّلمت:
ْعداِد الَعْشرّي: ِفي ٍكتابِة أْو ِقراَءِة األْعداِد، َأْستْعِمُل قواِعَد التِّ

ْقِم والَعَدِد. ُز بنْي الرَّ • أعِطي ٍقيمَة ُكّل رْقٍم حْسَب موقِعه في ِكتاَبِة العدِد؛        • ُأَميِّ
مائة وَثماِنية آاَلٍف وَمائة وتْسَعة وأْرَبعون. مثال: 149 608 235 هو َمئتان وخْمسة وثالثون مْليوًنا وستُّ

وفيه، مثال: 5 ُهو َرقم َوحَدات َمْنزَلة الـَمالِيني.
أتمّرن:

.1
• تعيني رقم مئات اآلالف في أعداد:

12 254 032
98 312 000

100 055 375

• تعيني عدد مئات اآلالف في أعداد:
200 087 311
4 250 188

105 600 787
100 055 375

2.  تعيني أرقام وعدد مراتب.

10 101

رقم المئات

عدد المئات
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العدد رقم وحدات 
اآلالف عدد اآلالف رقم وحدات 

املاليني
رقم مئات 

املاليني عدد املاليني

544 98 360 8 54 498 4 5 544
160 325 007 5 160 325 0 1 160

124 985 4 124 0 0 0
257 200 888 0 257 200 7 2 257

3. الكتابة الصحيحة: 000 500 1

أبحث: 
أحد احللول: 138 246 975 

احللول األخرى تنتج عن تبديل مواضع األرقام: 2، 4 و6.

22. الكسور (1)                                                                           الصفحتان  41 - 29

الهدف: 
إعطاء معنى لكسر
الحساب الذهني:

يكتب األستاذ عددا عشريا ويطلب من التالميذ حصره بين عددين متتاليين، يكرر العملية.
أكتشف:

قبل الشروع في الدرس كما هو على البطاقة، يذّكر األستاذ بمعنى الكسر من خالل اقتراح تمييز بعض 
الوضعيات الكسرية وربط معنى الكسر بالتوزيع إلى حصص متساوية، مثل:

د)ب)أ) ج)

يقترح األستاذ على التالميذ قراءة النّص ويتأّكد من فهم الوضعية والتعليمة )تقسيم 5 كعكات متماثلة 
بالتساوي على 6(.

ينظم البحث في ثنائيات ويحرص على توفير الوسائل التي تمكن أن تساعد التالميذ.
أثناء العرض والتبادل، يكون التصديق على اإلجراءات والنتائج الصحيحة من طرف القسم.

كتطبيق للدرس، يقترح األستاذ على التالميذ النشاط 2 ويطلب منهم تعيين الكسر الممثل لكّل جزء 
ملّون من المربع، ثّم التعبير عن كّل قطعة مستقيم بكسر.

أنجز:
1.كتابة كسور انطالقا من تسميتها.

2. تسمية كسور.
3. التعبير بكسر عن جزء ملّون في وضعية كسرية.

4. حّل مشكلة تتدّخل فيها كسور.
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تعّلمت:
َأْستْعِمُل الُكسوَر ِلَتْمثيِل ِحَصٍص ِفي َتْوزيٍع ُمَتساٍو.

الـحَصِص  عدَد  َبْسُطُه  ُل  وُيـمثِّ الِوْحَدِة  ِفي  الـِحَصِص  ُكلِّ  َعَدَد  الكْسِر  َمقاُم  ُل  ُيمثِّ
الـُمْعَتَبَرِة.

3 ُيـَمثُِّل عدَد قطِع الـُجْبِن الـمْأخوَذِة مْن ُعلبٍة مْن 8 ِقَطٍع. 
8

مثال: الكْسُر  
أتمّرن:

1. التعبير بكسر عن جزء ملّون في وضعية كسرية.
2. 3. حّل مشكالت تتدّخل فيها كسور.

أبحث:
زيادة استهالك العائلة من الماء ليوم السبت: 1/8

2 950 l : كمية الماء التي تستهلكها العائلة في األسبوع
23. الكسور (2)                                                                             الصفحتان  42 - 30

الهــدف:
كتابة كسر على شكل مجموع عدد طبيعي وكسر أصغر من 1

حصر كسر بعددين طبيعيين متتاليين
الحساب الذهني:

يكتب األستاذ عددا عشريا ويطلب من التالميذ حصره بعددين متتاليين، يكرر العملية.
أكتشف: 

يمّثل تفكيك كسر مرحلة ضرورية لدراسة حصر كسر بعددين طبيعيين.
الكعكات على  الكسر، كتابة عدد  التالميذ، كمراجعة لمعنى  أولى، يقترح األستاذ على  في مرحلة 

شكل كسر. ثّم يطلب منهم كتابة كّل كسر على شكل مجموع عدد طبيعي وكسر أصغر من 1.
لذلك، يمكن أن يستعمل التالميذ التفكيك انطالقا من الوضعية المقترحة:

مثال: 
من أجل الوضعية األولى، يعّد التلميذ 4 كعكات كاملة )تامة( وجزء واحد )ثلث( من كعك،

13
3

 = 4 + 13 ويكتب: 
وهو ما يسمح له، في غياب تمثيل الوضعية، 

13
3

 = 33  + 33  + 33  + 33  + 13 بكتابة: 

كسرمفكوك الكسر

4 + 1
3

13
3

4 + 4
6

28
6

3 + 2
5

17
5

510
2

3 + 1
2

9
2

3

8
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أثناء التبادل يعمل األستاذ على الوصول بالتلميذ إلى أّنه لتفكيك كسر، نكتب ما يمكن من الكسور 
التي التي تساوي الوحدة وأضيف الكسر الباقي )األصغر من 1(.

كتطبيق، يقترح األستاذ على التالميذ إنجاز النشاط 2. يراقب عمل التالميذ ويصحح األخطاء.
في مرحلة ثانية، يطلب من التالميذ إنجاز النشاط 3.

سيصل التالميذ إلى أّنه لحصر كسر بين عددين طبيعيين متتاليين، نمّر أّوال من تفكيك الكسر إلى 
مجموع عدد طبيعّي وكسر أصغر من 1 أو نستعمل جدول الضرب. 

أنجـــــز:
 .1

 4 + 35   = 13
5

12                    ج(  
5

 = 2 + 25 8                ب( 
5

 = 1 + 35 أ( 
 .2

11 > 1أ( 
6 ب(  1 > 16 > 0   ؛   2 > 76 > 1  ؛  2 > 

0 116

P M N
76 116

5 < 41
8 21    ؛    6 > 

3
3.                   1 > 59 > 0      ؛    7 = 

تعّلمــت:
يـْمكُن أْن ُأفّكَك كْسًرا َعلى شكِل مْجموِع عدٍد طبيعيٍّ وكْسٍر أْصَغر ِمْن 1.

2
5

 + 4 = 2
5

 + 20
5

 = 22
5

مثال: 
، َأْكُتبُه  ِلـحْصِر كسٍر بنْيَ َعددْيِن َطبيعينْيِ ُمتتالينْيِ
َعلى َشْكل َمْجُموع َعدد َطبيعيٍّ وَكْسٍر أْصغر من 

.1

45  َمْحُصوٌر َبني 6 و7.
7

3    إَذن، الكْسر 
7

 + 6 = 
45
7

مثال: 
أتمـــّرن: 

1. كتابة أعداد على شكل كسور.
2. تعيين كسور محصورة بين عددين طبيعيين متتاليين.

3. تعيين كسور أكبر من 15.
أبحـــث: 

 155 m2 المساحة المخصصة لبناء المنزل تساوي
434 m2 المساحة المخصصة لزراعة الخضر تساوي

651 m2 المساحة المخصصة ألشجار الزيتون تساوي

0 1 2 3 4

22
55

51
5
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24. الكسور العشرية واألعداد العشرية                                             الصفحتان  43 - 31

الهدف:
الكتابة  إلى  الكسرية  الكتابة  من  العشرية/المرور  واألعداد  العشرية  الكسور  بين  العالقة  اكتشاف 

العشرية.
الحساب الذهني: 

يقرأ األستاذ أربعة كسور بسيطة ثم يكتبها التالميذ باألرقام.
أكتشف:

المرتبطة بقراءة، كتابة وتفكيك الكسور  التالميذ  لتعّلمات  الدرس مزدوج فهو دعم  الغرض من هذا 
وتحضير لألعداد العشرية.

يحتاج األستاذ لذلك، تحضير مستقيمات مدرجة إلى األجزاء من عشرة وغلى أجزاء من مائة للعمل 
الجماعي.

يتمّثل العمل األّول في الوصول بالتالميذ إلى وضع كسور عشرية على مستقيم مدّرج.
يظهر األستاذ المستقيم المدّرج ويؤكد على التدريج )الستقيم مدّرج األجزاء من عشرة( ويطلب من 

التالميذ تسمية الكسور العشرية ووضعها على المستقيم.
في مرحلة ثانية، يطلب منهم كتابة األعداد بالفاصلة أو الكسور في المواضع المبينة باألسهم والنقاط.

يدرك التالميذ أّنه لوضع كسور على مستقيم مدّرج يكفي تحديد التدريج ثّم عد التدريجات.
الكتابة  إلى  الكسرية  الكتابة  من  باالنتقال  الخاص   3 النشاط  التالميذ  على  يقترح  ثالثة،  مرحلة  في 

بالفاصلة أو العكس لألعداد العشرية. 
أثناء التأسيس، يكون التركيز على الكسور العشرية وكتابة كسر عشري بالفاصلة وشرح ذلك باستعمال 

جدول للمراتب كما هو مبّين في الّدرس.
أنجز:

1. االنتقال من الكتابة الكسرية إلى الكتابة بالفاصلة.

2. االنتقال من الكتابة بالفاصلة إلى الكتابة الكسرية.

3. حّل مشكلة تتدّخل فيها األعداد العشرية.

تعّلمت:
ي الكسوَر التِّي َمقاماُتها 10، 100، ... ُكسوًرا عْشرية. ُنسمِّ

3 هو كسٌر عشريٌّ وأْقرُأ: ثالثة أعشاٍر. 
10

مثال: 

ُيـْمِكُن كتابُة كسٍر عْشرّي في شكِل عدٍد بالفاصَلِة.

 963
100 = 9 + 63

100 مثال: 9,63 = 

9,63

الـُجْزء الَصحيحالـُجْزء العشري
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أتمّرن:
.1

8752
100

 = 87,52 9
100 = 0,09

475
10  = 4,75 2005

1000
 = 2,005

84
100 = 0,84

 .2
 14,01 = 1 401

100
140,8 = 1 408

10

 205,22 = 522 20
100 1,8 = 18

10

14,15 = 1 415
100

235,7 = 2 375
10

 .3
87 + 6

10
    ،  14 + 55

100
    ،   8 + 9

10
   ،   9 + 9

100
     ،   73

100

أبحث: 
المدرسة المتفّوقة: أّول نوفمبر

25.  التناسبية (1)                                                                       الصفحتان  44 - 32
الهــدف:

تصنيف وضعية باستعمال معيار التناسبية.    
الحساب الذهني:

لعبة الذاكرة:
يكتب األستاذ كسرا بسيطا على السبورة ويطلب من التالميذ كتابة كسور أخرى تساوي هذا الكسر.

لربح الوقت يحّضر األستاذ اجلداول الواردة في هذه الفقرة على ورقة ويوزعها على التالميذ. أكتشف 
يمكن أن تكون البداية، بتذكير التالميذ بمعنى كّل من الضرب والقسمة.  

ينّظم العمل على البطاقة على أربع مراحل:
المرحلة األولى: يطلب األستاذ من التالميذ ماذا يعرفون عن مقدارين متناسبين ويقترح عليهم الجملة 
األولى. لإلجابة، تكون البداية بتحديد المقدارين المرتبطين في الجملة )ثمن الكتب وعدد التالميذ( 

ويعمل على الوصول بالتالميذ إلى إدراك التناسب بينهما بإعطاء أمثلة عند الحاجة.
إّن هذا العمل ال يكون مكتمال، من دون تناول حاالت لمقدارين غير متناسبين. لهذا يقترح األستاذ 

الجملة األولى ويتأكد من الفهم وتعيين المقدارين المرتبطين )طول نّص و)درجة( صعوبة مشكلة.
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المرحلة الثانية: الغرض هو الوصول بالتالميذ إلى التعّرف على الجداول التي تمّثل وضعيات تناسبية 
بتطبيق إجراء االنتقال بين السطرين أو بين األعمدة وفهم معنى معامل التناسبية.

المرحلة الثالثة: الغرض هو حّل مشكلة مرتبطة بوضعية تناسبية وذلك بتطبيق اإلجراءات المتمثلة 
معامل  التناسبية وكذا حساب  معيارر  وفق  الوضعيات  المتناسبة وتصنيف  المقادير  التعّرف على  في 

التناسبية.
في هذه المشكلة، يكون العمل على األعداد المقترحة في الجدول. بعد التأكد من أّن الوضعية وضعية 
تناسبية )كل األكياس تباع بنفس الّسعر(، يصل التلميذ إلى اكتشاف أّن الثمن الذي دفعه أيمن ليس 

متناسبا مع عدد األكياس التي اشتراها.
المرحلة الرابعة للتأسيس )إبراز محتوى الفقرة »تعّلمت«(. 

لربح الوقت يحّضر األستاذ اجلداول الواردة في هذه الفقرة على ورقة ويوزعها على التالميذ. أنجـــــز:  

1. الهدف هو تأكيد عمل التلميذ فيما يخّص التعّرف على جداول التناسبية وحساب معامل التناسبية.
2. حّل مشكالت تناسبية بسيطة بتطبيق إجراءات مألوفة ومرتبطة بالجمع أو الضرب.

تعّلمــت: 
ْطِر الّثاِني  ِل ِإلى السَّ ْطِر اأَلوَّ ٍة، ُيْمِكُن أْن َنُمرَّ ِمن السَّ ِفي جْدَوِل َتناُسِبيَّ
ْرِب ِفي )القسمة على( َنْفِس اْلَعَدِد َكما ِفي الَجدَول الُمقاِبل. ِبالضَّ

أتمـــّرن:
1. القامة غير متناسبة مع الّسن.                              2. حل مشكلة تناسبية باستعمال الضرب.

3. مقارنة عرضين )من األفضل شراء 20 وردة(.          4. التعّرف على جداول تناسبية.
5. ملء جدول تناسبية.

أبحـــث:
الوضعية وضعية تناسبية )المقداران: ثمن األقالم وعدد األقالم متناسبان(.

بالتمّعن في األعداد المعطاة في الجدول، نجد أّن عند شراء 9 أقالم، يجب دفع 270 دينارا جزائريا.

26. محيط المربع والمستطيل                                                     الصفحتان  45 - 33

الهــدف:
قياس محيطات مضلعات متنوعة.   

الحساب الذهني:
يكتب األستاذ عددين متتابعين ) 2 و 3 مثال( على السبورة والتالميذ يكتبون كسرا محصورا بينهما.

10732
2517,57,55x 2,5
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أكتشف 
1( يعطي األستاذ مهلة للتالميذ لقراءة نص الوضعية ومالحظة الشكل.

بعد أن يتأكد من فهم الجميع للتعليمة، يطلب منهم القيام بمحاوالت فردية لإلجابة عن الفروع األربعة 
. أ(، ب(، ت(، ث( من السؤال 

في مرحلة ثانية، يطلب منهم تشكيل أفواج )4 أو 5 تالميذ في كل فوج( لمقارنة محاوالتهم الفردية 
)الطول  بعديه  بداللة  مستطيل  محيط  بحساب  لهم  تسمح  بصيغة  األخير  في  ليخرجوا  ومناقشتها 

والعرض(.
بعد عمل األفواج، يدير األستاذ مرحلة النقاش والتبادل حول الحلول التي أنتجتها األفواج وتصحيح 

األخطاء التي ظهرت أثناء العمل.
في المرحلة الموالية يشارك التالميذ في صياغة اإلجابة وتحريره تحت إشراف األستاذ.

يحرص األستاذ على إبراز أهم المحطات في عملية التحرير والصياغة لتدري التالميذ عليها.
2( يمكن إعادة السناريو السابق مع المربع )بدال من المستطيل(.

3( بعد استنتاج الصيغة التي تسمح بحساب محيط المربع، نتطرق للمسألة العكسية والمتمثلة في 
حساب طول ضلع المربع بمعلومية محيط المربع.

. يتطلب األمر هنا تطبيق الصيغة التي تم اكتشافها في السؤال 
أنجـــــز: 

المستطيل  cm 1، محيط  الكراس تساوي  مربع  باعتبار طول ضلع  أ(   .1
.(10 + 5) × 2 = 30 cm : المقابل هو

5 cm ب( الخط األخضر يقسم المستطيل إلى مربعين محيط كل مهما
.15 × 4 = 60 cm :15 هو cm 2. محيط المربع الذي طول ضلعه
.48 ÷ 4 = 12 cm :48 هو cm  3. طول ضلع المربع الذي محيطه

 (17 + 6) ×2 = 23 ×2 = 46 cm :17 يساوي cm 6  و cm  4. محيط المستطيل الذي بعداه
    108 × 96 = 10 368 m2 :5. مساحة قطعة األرض تساوي

10 368 × 1500 = 15 552 000 DA :وعليه تكون تكلفة المشروع تساوي
تعّلمــت:  

ٍع َأْجَمع َأْطواَل ُكلِّ َأْضالِعه. ِلحَساِب ُمحيِط مَضلَّ
.P = ( L + l) x 2 :يَغة • ِلِحساِب P ُمِحيط الُمسَتِطيل الَِّذي ُطولُه L َوَعرُضه l َأسَتعِمُل الصِّ

.P = 4 × a :يَغة • ِلِحساِب P ُمِحيط الُمرّبع الذي ُطوُل ِضلِعه a َأسَتعِمُل الصِّ
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أتمـــّرن :
أتمرن 1:

 . 8 + 2,5 + 2,5 = 13 m  19= 2,5 + 2,5 + 14 وعرضه m :السياج على شكل مستطيل طوله
(19 + 13 ) × 2 = 64 m : 13 أي m 19  وعرضه m وعليه يكون طول السياج هو محيط مستطيل طوله

أتمرن 2:
1. طريقة )1(:

.15 cm 31 ومربع طول ضلعه cm72 و cm نالحظ أن الشكل مكون من مستطيل بعداه
وعليه يكون المحيط يساوي مجموع محيطي الشكلين ثم نحذف ضعف طول الضلع المشترك بين 

المضلعين ألننا استعملناه مرتين.
.(72 + 31) × 2 + 15 × 2 = 236 cm :وعليه يكون محيط الشكل هو

طريقة )2(:
حساب أطوال أضالع المضلع الخماسي مباشرة، أي:

72 cm + 46 cm + (46 - 31) cm +(72 - 15) cm + 31 cm = 72 + 46 + 15 + 15 + 57 + 31 = 236 cm
2. محيط المضلع المعطى: 

 (4 cm × 3)  + (4,5 cm × 2) = 12 cm + 9 cm = 21 cm
أتمرن 3:

. 400 m + 360 m – 35 m = 725 m :محيط القطعة الجديدة )بعد ضم القطعتين إلى بعضهما( هو
أبحـــث:

.49 m + 27 m – 6 m = 70 m :محيط الشكل المكون من القطعتين
27. القسمة (1)                                                                             الصفحتان  48 - 34

الهــدف:
عدد الحصص / قيمة حصة     

الحساب الذهني:
يكتب األستاذ على السبورة 5 أعداد من مضاعفات )3 مثال( بينها واحد ليس مضاف للعدد 3. ويطلب 

منهم إيجاد العدد الدخيل.
لربح الوقت يحّضر األستاذ اجلدول الوارد في هذه الفقرة على ورقة ويوزعه على التالميذ.  أكتشف  

الهدف من الّدرس هو إعطاء معنى للقسمة وشرح آلية قسمة عدد طبيعّي بأربعة أرقام على عدد طبيعّي 
برقم واحد.

تكون البداية بقراءة النّص وفهمه.
يطلب األستاذ البحث في حّل المشكلة ويترك الحرية للتالميذ في اختيار إجراءات العمل.

الصعوبة ال تكمن في إيجاد الحّل وغنما في فهم خطوات اآللية.
لذا يحّضر األستاذ ملصقة للجدول يدّون فيه مراحل إجراء عملية القسمة كما هي على البطاقة ليتّم 

استغالله أثناء العرض والتبادل.
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الّصرف الباقي أعطى كّل واحد
563 8 هو:

3 وحدات 6 عشرات 5 مئات 8 آالف
10 م = 1 ألف 1000 1000 ُأوّزع 8 آالف
10 ع = 1 م مائة (1) مائتني (2) ُأوّزع 15 آالف
20 و = 2 ع عشرتني (2) عشرتني (2) ُأوّزع 16 آالف

وحدتان (2) 3 وحدات ُأوّزع 23 آالف
تحقيق: نتيجة الّتوزيع:

8 563 = 7x 1 223 + 2 قيمة كّل حّصة: 223 1   الباقي: 2 

لربح الوقت يحّضر األستاذ اجلدول الوارد في هذه الفقرة على ورقة ويوزعه على التالميذ. أنجـــــز: 
1. تفكيك عدد.

2. تعيين خاصل وباقي قسمة عدد طبيعي على آخر.

العدد المقسوم العدد الَمْقسوم عليه حاصل القسمة باقي القسمة
8 589 93 92 33
18 753 23 815 8
22 856 74 308 64

3. حّل مشكلة تتدّخل فيها القسمة.
تعّلمــت:   

عْنَد الّتْوزيِع إَلى ِحَصٍص ُمَتساِويٍة َوالَبْحِث َعْن قيَمِة حّصٍة واِحَدٍة، َأْسَتْعِمُل الِقْسَمَة.
مثال: عند قسمة 453 على 8، نـجد َحاِصل الِقْسمة 56 وَباقي الِقْسمة 5.

إَذن ِقيمة احِلّصة الواِحدة ِهي 56.
أتمـــّرن :

1. تعيين حاصل وباقي قسمة 4 260 على 71 بطريقة أمين.
مالحظة:

ال يمكن توزيع 4 آالف على 71 وال 42 مئات. تكون البداية بتوزيع 426 عشرات على 71.
2. 3. حّل مشكلة بتوظيف القسمة.

أبحـــث :
عدد كتب المدرسة: 504 كتابا.

28. القسمة (2)                                                                             الصفحتان  49 - 35
الهدف: 

إجراء قسمة بوضع العملية. 
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الحساب الذهني:
يكتب األستاذ على السبورة 5 أعداد من مضاعفات )5 مثال( بينها واحد ليس مضاف للعدد 5.

ويطلب منهم إيجاد العدد الدخيل.
أكتشف :

نتأكد بقراءة متمّعنة للنّص، من أّن الوضعية المقترحة هي وضعية قسمة.
يقول األستاذ أّن العملية هي لقسمة العدد 45 623 على 30 بكيفيتين: الحصر ووضع العملية.

عند عرض الكيفية األولى، تكون البداية لمعرفة عدد أرقام حاصل القسمة.
كون x 1 000 < 45 623 < 30 x 10 000 30 ، فإّن حاصل القسمة يكون محصورا بين 000 1 و000 10 

أي أّن عدد أرقامه هو 4.
ولتعيين حاصل وباقي القسمة، نجد:

30  000 < 45 623 < 300 000
45 623 – 30 000 = 15 623

يمكن أن نحصل على 000 1 طبق 
على األقل.

يمكن أن نحصل  أيضا على 5 مرات 623 =(3000 + 3000 + 3000 + 3000 + 3000) – 623 15
100 طبق.

يمكن أن نحصل أيضا على  مرتين 10 23 = (300 + 300) - 623
أطباق.

في المجموع يكون عدد األطباق:
1 000 + 500 + 20 = 1 520 

وتبقى 23 بيضة.
إلجراء القسمة بوضع العملية، نبذأ التوزيع من أعلى مرتبة.

عند التجريب، ولإلجابة عن األسئلة »في 45، كم مّرة نجد 30؟« أو »في 156، كم مّرة نجد 30؟« 
فيه  المتمعن  الحساب  واستعمال  األعداد  تدوير  يمكن   ،30 في  الضرب  جدول  إلى  اللجوء  فعوض 
من  والتحقق  عليه  المقسوم  من  أصغر  يكون  الباقي  أّن  مرحلة،  كّل  عند  نؤكد   .)10 على  )القسمة 

النتيجة.
أنجـــــز:

1. تعيين عدد أرقام حاصل القسمة لكل قسمة والحساب بوضع العملية.

2. حّل مشكلة بتوظيف القسمة.

تعّلمــت:
• قبَل وْضِع عَملَيِة قْسمٍة، نْبَحُث َعْن عدِد أْرقاِم الـَحاِصِل باْسِتْعماِل الـحْصِر َكما في إْجراء أمين.

• ِعْنَد إْجراِء الـِحساِب ِبوْضِع الَعَمليِة، َنْبَدُأ التْوزيَع ِمْن أْعلى َمْرَتَبٍة َكما في إْجراء أْيمن.
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أتمـــّرن:
1. تعيين عدد أرقام حاصل القسمة والحساب بوضع العملية.

2. 3. حّل مشكالت بتوظيف القسمة.            
أبحـــث:

حّل مشكالت بتوظيف القسمة.
53. التناظر (1)                                                                             الصفحتان  50 - 36

الهدف: 
- التحقق من أّن لشكل ما محور تناظر أو أكثر باستعمال تقنيات مختلفة.

الحساب الذهني: 
ما هو محيط المربع الذي طول ضلعه )ال تنس الوحدة(:

cm 3؟      cm 5؟     m 13؟     cm 2؟     cm 13؟
أكتشف:

تناول التلميذ فيما سبق جل المفاهيم المستهدفة في هذا الدرس مثل محور تناظر شكل، أو شكل 
يقبل محور تناظر أو إتمام شكل بالتناظر بالنسبة إلى مستقيم، والغاية من هذا الدرس والدرس الثاني 
حول التناظر في هذا المستوى هي تمكين التالميذ من إدراك إن كان لشكل مألوف محور تناظر أو 
أكثر والتحقق منها باستعمال تقنيات مختلفة، وكذا رسم نظير شكل بالنسبة إلى مستقيم معطى على 

ورقة ُمرصفة.
يمكن تسيير النشاط كما يأتي:  

قراءة فردية صامتة للجزء األول، تليها مناقشة جماعية لالتفاق حول الحالة أو الحاالت الموافقة، وفي 
هذه الفترة يحرص األستاذ على التنشيط فقط دون أن إبداء رأيه حول اقتراحات التالميذ.

قبل  من  بمرافقة  المناسبة  الوسائل  وجود  من  التأكد  بعد  ثنائيات  ضمن  بالتحّقق  للتالميذ  السماح 
األستاذ للتوجيه والمساعدة ثم التصحيح الجماعي على السبورة والحوصلة. 

يكون تسيير الجزء الثاني بطريقة مماثلة.
أنجز:

يتم العمل فرديا، بمرافقة من قبل األستاذ للتوجيه والمساعدة. يحرص األستاذ على مناقشة السؤال (1) 
من الجزء األول جماعيا قبل االنتقال إلى السؤال (2)، دون إبداء رأيه حول اقتراحات التالميذ بل يكتفي 

بمطالبتهم بالشرح.
منهم  يطلب  ثّم  السبورة،  على  ويسجلها  التالميذ  إجابات  األستاذ  يجمع  الثاني  الجزء  إلى  بالنسبة 

التحّقق فرديا ويتم االتفاق على الجواب الصحيح.  
تكون معالجة األخطاء وتصويبها فرديا.
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تعّلمت:
َشْكٌل ُمَتناِظٌر بالّنْسبِة إَلى ُمسَتقيٍم َمْعناُه أّن َهذا الـُمْسَتقيَم َيْقِسُم الّشْكَل إلى ُجْزأْيِن قاِبَلنْيِ ِللّتطاُبِق ِعْند 

الّطْي ِوْفق َهَذا الـُمْسَتقيِم. 
له   ِ واْلـُمَعنيَّ َتَناُظٍر،  َمَحاِوَر  َأْرَبَعُة  َلُه  كاْلـُمَربَِّع  واِحٍد:  َتَناُظٍر  ِمْحَوِر  ِمن  َأْكثُر  الَهْنَدسّيِة  األْشكاِل  ِلَبْعض 

ِمْحَوَرا َتَناُظٍر.
أتمّرن:

فيها  َله  َيْظَهُر  التي  الحاالت  تحديد  قبل  للتحّقق  الشفاف  الورق  باستعمال  للتالميذ  يسمح  ال   .1
ْكِل. إّن األمر غير محّقق في كل من الحالتين  و حيث وضعة  ْحَمُر ِمْحَوَر َتَناُظٍر ِللشَّ اْلُمْسَتِقيُم اأْلَ
المستقيم األحمر وضعية تقليدية )شاقولي أو أفقي( وهما وضعيتان مقصودتان لتمكين التلميذ 

من التخلص من هذا العائق.
2. نفس المالحة السابقة بالنسبة إلى الحد من التسرع في استعمال الورق الشفاف لحث التلميذ على 
توظيف الصورة الذهنية التي يكون قد كّونها حول شكل متناظر بالنسبة إلى مستقيم، وكذا خواص 

محور تناظر شكل.
3. يجد التلميذ أن للشكل الثاني أربعة محاور تناظر، وأّن للشكل األول خمسة محاور تناظر، بينما 
 . للشكل الثالث محور تناظر واحد، ويمكن شّد انتباه التالميذ إلى المالحظة بين الشكلين  و

أبحث: 
 كما هو منصوص عليه في عنوان هذه الفقرة، فإّن الهدف منها هو البحث الذي يكون بعد قراءة متأنية 

لنص الوضعية وفهمها، ثّم يرسم التلميذ دائرة َوَثاَلَثُة َمَحاِوَر َتَناُظٍر َلَها.
30.  التناسبية (2)                                                                       الصفحتان  51 - 37

الهدف: 
حل وضعيات تناسبية باستعمال خواص الخطية ومعامل التناسبية. 

الحساب الذهني:
ما هو محيط المستطيل الذي بعداه )ال تنس الوحدة(:

cm 9  و cm 4 ؟  cm 9   و cm 6 ؟  cm 9   و cm 2 ؟ cm 14 و cm 6 ؟  cm 6   و cm 2 ؟

لربح الوقت يحّضر األستاذ اجلدول الوارد في هذه الفقرة على ورقة ويوزعه على التالميذ. أكتشف:  
يقترح األستاذ نّص المشكلة على التالميذ من دون االطالع على البطاقة.

األستاذ  أفواج صغيرة. يسجل  في  البحث  ينظّم  التعليمة،  فهم  من  والتأّكد  للنص  متمعنة  قراءة  بعد 
اإلجراءات التي يعمل بها التالميذ وكذا الصعوبات التي قد تعترض البعض ويقترح مساعدات.

أثناء العرض، ينّظم التبادل بين التالميذ وتصحيح األخطاء.
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في مرحلة ثانية، يقترح اإلجراء كما هو وارد في البطاقة ويطلب منهم  العمل جماعيا على السبورة )بعد 
تحضير الجدول( . يعمل على إبراز العالقات الحسابية بين األعداد 2، 12 و 8 على التوالي مع المقادير 

المستعملة في الوصفة ويمأل الجدول.
في مرحلة التأسيس، يبرز أهمية الجداول لتنظيم معطيات وضعية تناسبية ثّم حّلها باستعمال خواص 

الخطية المرتبطة بالجمع أو الضرب.
لربح الوقت يحّضر األستاذ اجلدول الوارد في هذه الفقرة على ورقة ويوزعه على التالميذ. أنجز:  

1. حل مشكلة تناسبية باستعمال خواص الخطية الجمعية والخطية الضربية.
2. حل مشكلة تناسبية باستعمال معامل التناسبية.

تعّلمت:
َيِة ِللَتناُسِبيَّة. ة ِفي َجْدَوٍل َوأُحّلها ِباْسِتْعماِل َخواص الَخطِّ ُأنّظُم ُمْعَطياِت ُمْشِكَلِة َتناُسِبيَّ

مثال: ثمُن 10 أدواٍت هَو DA 220. ما هَو ثمُن 15 أداٍة؟

َية الَجْمِعَية الخطِّ
15، هو 10 + 5 و 10 هو  5 + 5 ، ِمْنه إذا كاَن ثمُن 5 أدواٍت هَو  DA 110 َفإّن 

.330 DA ثمن 15 أداٍة هَو  110 + 220، أي

ْرِبَية َية الضَّ 15، هَو مّرة ونْصف 10. منه ثمُن 15 أداٍة هَو  x 1,5 220، أي DA 330.الخطِّ

أتمّرن:
.1

األحداالثنينالثالثاءاألربعاءالخميسالجمعةالسبت
913107314

54078060042018060240x 60 ÷ 60

.2
عدد الكرات متناسب مع الثمن.

 أنظم المعطيات في جدول وأحسب معامل التناسبية: 500
أمأل الخانات الفارغة بحساب ثمن 4 كرات ثم 10 كرات.

.3
يعرض البائع 12 بيضة بثمن 210 دينارا.

لملء الجدول، نالحظ أّن:
.105 DA 6 هو نصف 12. منه ثمن 6 حّبات هو نصف 210، أي ▪

.315 DA 105، أي DA 18 هو ثالثة مّرات أكثر من 6. منه ثمن 18 حّبة هو ثالثة مّرات أكثر من ▪
.420 DA 24 هو ضعف 12. منه ثمن 24 حّبة هو ضعف 210، أي ▪

4. حل المشكلة باستعمال خواص الخطية الجمعية والضربية كما في 3.

الكرات1047
5 0002 0003500(DA) الثمن x 500
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أبحث:
ارتفاع الماء في المسبح متناسب مع الزمن.

يكون ملء الجدول باستعمال معامل التناسبية  أو خواص الخطية.
اإلجابة:

 1,20 الماء خالل ساعة واحدة:  يبلغه مستوى  الذي  االرتفاع   ▪
.cm

.75 min = 1,25 h :المدة الالزمة لملء الحوض ▪

31.  جمع وطرح أعداد طبيعية وعشرية (1)                                      الصفحتان  52 - 38

الهــدف:
جمع وطرح أعداد طبيعية وعشرية بتمعن.  

الحساب الذهني:
يكتب األستاذ على السبورة 5 أعداد من مضاعفات )6 مثال( بينها واحد ليس مضاف للعدد 5. ويطلب 

منهم إيجاد العدد الدخيل.
أكتشف 

الهدف من الدرس هو جمع وطرح أعداد عشري بتمّعن.
يقترح األستاذ على التالميذ إنجاز حساب واحد من الحسابات المقترح )يمكن أن يخصص حسابا 

واحدا لكّل صّف( ويؤكد على التعليمة )الحساب أفقيا مع توضيح مراحل الحساب(.
بعد عرض ومناقشة أعمال التالميذ، يقترح عليهم التمّعن في اقتراحات أمين، عبد الرحمن وأيمن:

1. أمين:
اعتمد إجراء تفكيك العدد العشرّي إلى قسمه الصحيح وقسمه العشري، ثّم جمع العددين الطبيعيين 

12 و8 وفي األخير يركب 20 و0,25.
2. عبد الرحمن

اعتمد تفكيك أحد العددين العشريين وإتمام اآلخر إلى العدد الطبيعّي األعلى مباشرة:
28,5 + 13,9 = 28,5 + 13,5 + 0,4 = 42 + 0,4 = 42,4

3. أيمن 
استعان بالمستقيم المدّرج:

حّول الّطرح إلى جمع )ما هو العدد الذي نضيفه إلى 11,3 لنجد 13,8(؟
أنجـــــز: 

1. تعيين العدد الطبيعّي األقرب من عدد عشرّي.
       33  33,19 •    3  3,495 •     14  14,09 •        14  13,6 •         2  2,14 •

15012010(cm) ارتفاع الماء
75605(min) الزمن
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2. تعيين المتمم إلى العدد الطبيعي األعلى مباشرة.

 99,06 + 0,94 = 100 •                       29,3 + 0,7 = 30 •

999,9 + 0,1 = 1 000 •                       29,3 + 0,7 = 30 •

تعيين الفرق بين عددين عشريين.
بني 3,72 و3,7بني 7 و5,3بني 5 و3,8بني 8,6 و6,8

1,81,21,70,02

تعّلمــت:
ِللِحساِب َعلى األْعداِد الّطِبيعّيِة واألْعداِد الَعْشرَيِة ُدوَن وْضِع العَملياِت، ُيـْمكن أْن أْستْعِمَل:

. • تْفكيك العدِد العْشريِّ إلى مْجموِع عدٍد طبيعيٍّ وعدٍد عشريٍّ
مثال: 0,9 + 60 = 60,9  

• الـِحساُب ِبالّتنُقِل على الـُمستقيِم اْلـُمدّرِج.
7,2 - 6,3 = 0,9 مثال: الفرق بني 7,2 و 6,3  هو 0,9          

أتمـــرن:
1. الحساب دون وضع العملية.

245,12 + 551400,55 + 6009510,17 + 4909988,6 + 12

300,1210 000,5510 000,1710 000,6

2. الحساب باستعمال التنقل على الشريط العددي.

19,4 - 18,6 =25,8 - 24,9 =28,5 - 25,7 =29,5 - 19,5 =

10,80,92,810

3. تعيين العدد الطبيعي األقرب من عدد عشري.

أبحـــث:
61,52

35,8
20,08

5,16 14,92 0,8 9,2
15,72 10

25,72
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32.  جمع وطرح أعداد طبيعية وعشرية (2)                                      الصفحتان  53 - 39

الهــدف:
جمع وطرح أعداد عشرية باستعمال اآللية.

الحساب الذهني:
يكتب األستاذ على السبورة 5 أعداد من مضاعفات )7 مثال( بينها واحد ليس مضاف للعدد 5. ويطلب 

منهم إيجاد العدد الدخيل.
أكتشف:

قبل الشروع في العمل على البطاقة، يقترح األستاذ المشكلة على التالميذ )يمكن أن ينّظم العمل في 
أفواج صغيرة(.

أثناء البحث، يسّجل األستاذ اإلجراءات المستعملة في الجمع والطرح واألخطاء التي يمكن أن يرتكبها 
التالميذ لمعالجتها أثناء العرض والمناقشة.

ويكون  العمل  وإتمام  الخطة  مراحل  نقل  منهم  ويطلب  أمين  خطة  عليهم  يقترح  ثانية،  مرحلة  في 
التصحيح جماعيا على السبورة.

أثناء التبادل، يكون التركيز على إجراءات الحساب والصعوبات التي قد تعترض التالميذ، مثل وضع 
األرقام عند الحساب عموديا، التعامل مع الفواصل، أو تطبيق إجراءات الحساب المتمّعن فيه )الدرس 

.)33
في الطرح، يؤكد على إمكانية كتابة 100 على الشكل 100,00.

في مرحلة ثالثة، يقترح عليهم مقارنة خطة أمين مع نتائج التي تحصلوا عليها في المرحلة األولى.
أنجـــــز :

1. الحساب بوضع العمليات.
2. وضع العمليات ثّم الحساب

تعّلمــت:
• ِلجْمِع أْو طْرِحِ أْعداٍد عْشِريٍة َعمودًيا: 

- أضُع األِرقاَم مْن نْفِس المْرتَبِة تْحَت بْعِضها.
- أَضُع فواِصَل الُحدوِد تْحَت بْعِضها.

رورَية. - َأْكِمُل الحُدوَد ِبإضاَفِة األْصفاِر الضَّ
- أحسُب َكما في األْعداِد الطبيِعية.

أتمـــّرن:
1. وضع العمليات ثّم الحساب.

2. حّل مشكالت بتوظيف جمع أو طرح أعداد عشرية                     
أبحـــث:

تراقب األعداد

• أمثلة:

5 8 , 5 0
- 1 6 , 7 5
= 4 1 , 7 5

1 5 8 , 8 6
+ 3 2 , 2 0
= 1 9 1 , 0 6
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33.  وضعيات جمعية أوضربية                                                        الصفحتان  54 - 40

الهدف: 
تمييز وضعيات جمعية وضربية وحلها.   

الحساب الذهني:
يكتب األستاذ على السبورة 5 أعداد من مضاعفات )8 مثال( بينها واحد ليس مضاعفا للعدد 8 ويطلب 

منهم إيجاد العدد الدخيل.
أكتشف:

الهدف من الّدرس هو تمييز الوضعيات الجمعية والضربية.
في البداية، يطلب األستاذ من بعض التالميذ قراءة النّصين ويتأكد من فهم التالميذ للسياقين )المجموعة 
  149 600 000 km الشمسية، سوق العمل( ويركز على الكتابتين: 149,6 مليونا من الكيلومترات و

باالستعانة بجدول يوّضح الكتابة بالفاصلة لألعداد العشرية )الدرس 26(.
يقترح على التالميذ التعليمة بالمهمات المختلفة ويحدد الوقت المخصص للبحث في اإلجابة.

أثناء البحث، يسّجل األستاذ اإلجراءات المستعملة ويقّدم المساعدة عند الحاجة.
لتنظيم التبادل بين التالميذ، يمكن أن يعتمد جدوال يتضمن العناصر المطلوبة لمقارنة الوضعيتين.

الحسابالعملية المناسبةمخطط يترجم الوضعيةالجمل أو العبارات المميزةالوضعية

1
2

وعند عرض أعمال التالميذ والتبادل حولها، يعمل األستاذ على إيصال التالميذ إلى إدراك معنى كل 
وضعية وما يمّيزها. 

أنجز:
1. اختيار الحساب المناسب لحّل مشكلة.

2. حّل مشكالت لوضعيات جمع أو ضرب.
أنجـــــز :

معاني الجمع، الطرح والضرب.
عناصر للتحليل: وضع مخطط، اختيار حساب وإنجازه.

تعّلمــت:
أمّيُز الوْضعياِت واْستعِمُل:

• الجْمع، إلضاَفِة أجزاٍء وِحساِب مجموٍع أْو ُكّل.

. • الطْرح، إلْنقاِص جْزٍء مْن كلٍّ أو ِحساِب فْرٍقٍ
• الضرب، لجْمِع نفِس العدِد ِعّدَة مّراٍت.
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أتمـــّرن:
1. حساب منتوج المستثمرة الفالحية من الفواكه والحبوب باستعمال الضرب والجمع.

2. عدد المشتركين خالل سنة: 576 203 10
     عدد المشتركين يفوق ما هو مخطط له.

أبحـــث:
تراقب األعداد )يعوض العدد 2190 بالعدد 4650 مثال(.

34.  التناظر (2)                                                                           الصفحتان  55 - 41

الهدف: 
- رسم نظير شكل بالنسبة إلى مستقيم معطى على ورقة ُمرصفة.

الحساب الذهني: 
يكتب األستاذ على السبورة 5 أعداد من مضاعفات )9 مثال( بينها واحد ليس مضاف للعدد 5. ويطلب 

منهم إيجاد العدد الدخيل.
أكتشف:

يطلب األستاذ من التالميذ قراءة الجزء اآلتي من النص ومالحظة الشكل المرفق، وينشط الحوار بينهم 
التناظر  باستعمال خواص  التبرير  بالشرح كنوع من  التالميذ  مطالبة  حول مالحظاتهم، ويحرص على 
المتبقية من  المهمات  إنجاز  في  استثمارها  إعادة  قبلهم ألجل  امتالكها من  بهدف  المحوري، وهذا 

النشاط.
المستقيم  إلى  بالنِّسبة   F1 الّشكل  نظيَر  ِلرْسم 

قط. األْحمر، بدأْت َحنيُن ِبتعييِن َنظائَر بعض النُّ
َنظاِئرها؟ وما هو نظير  نْت  التي عيَّ قط  النُّ ما هَي   .1

كّل نقطة؟

ْسَبِة ِإَلى ِمْحَوٍر َتَقَعاِن َعَلى َنْفِس الُمْسَتِقيِم الَعُموِديِّ َعَلى  ْقَطة َوَنِظيَرتَها ِبالنِّ تسمح المرصوفة بإبراز أّن النُّ
َهَذا الِمْحَوِر، َوِبَنْفِس الُبْعِد َعْنُه.

ينجز هذا النشاط على ثالث فترات، كما هي محّددة في النص المرفق، وهي تعيين نظائر نقط، ثم 
تعيين نظائر قطع مستقيم، وقوس من دائرة، إبراز عالقات وخواص بين جزي من الشكل ونظيره، وفي 
كل مّرة نحث التالميذ على تقديم أجوبة حول أسئلة من النوع: »ماذا نعمل لرسم نظير نقطة؟ ماذا 

نعمل لرسم قطعة مستقيم؟ ماذا نعمل لرسم قوس من دائرة؟«
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أنجز:
يقّدم الشكلين للتلميذ األول فالثاني على ورقة مرصوفة، ويستثمر التلميذ ما تعّلمه في فقرة أكتشف 
إلنجاز المهمة المطلوبة، ويكون العمل فرديا بمرافقة من قبل األستاذ للتوجيه والمساعدة ثم التصحيح 
الجماعي على السبورة. يسمح الطي عند العمل على ورقة للتلميذ بالتقييم الذاتي، وتصحيح األخطاء.

تعّلمت:
َناُظِر. ْسَبِة ِإَلى الُمْسَتِقيٍم ِمْحَوِر التَّ ْكُل َوَنِظيُرُه ُمَتَطاِبَقْيِن َتـَماًما ِبالنِّ • الشَّ

ِبَتْعينِي َنظاِئِر النَقِط الـَخاصِة  َأْبَدُأ  • ِلرْسم َنظيِر َشْكٍل بالّنْسبة إَلى ُمْستقيم ُمْعًطى َعلى َورَقٍة ُمرصوفٍة، 
)الُرؤوس َمَثال( ِباْستْعماِل ُعقِد الـَمْرُصوفِة، وُخُطوِطها.  

أتمّرن:
بالرغم من أّن التعليمة تنص على نقل الّشكل أوال ثم اإلكمال، إاّل أّنه يستحسن تقديم األشكال كما 

هي على ورق مرصوف، وتكليف التالميذ بمهمة إنشاء نظائرها )المهمة المستهدفة(.
التناظر أفقي أو  التلميذ نظائر قطع مستقيمة، أو أشكال هندسية مألوفة في وضعية محور  1. ينشئ 

عمودي، وهي وضعية تقليدية ال تشكل صعوبات كبيرة لدى التالميذ.
2. يواصل التلميذ نفس العمل المنجز في التمرين األول تقريبا، ولكن في هذه المرحلة محور التناظر 
يعّزز  التالميذ، وتخطيها  لدى  الصعوبات  قد يخلق بعض  الذي  األمر  أفقيا وال شاقوليا(،  )ليس  مائل 

لديهم امتالك تعريف التناظر وبعض خواصه. 
أبحث: 

قد يكتفي التلميذ برسم نظير الشكل المعطى مّرة بالنسبة إلى الُمْسَتِقيُم اأَلْحَمُر ومّرة أخرى بالنسبة 
إلى الُمْسَتِقيُم اأَلْخَضُر، وفي هذه الحالة يمكن لألستاذ أن يطلب منه التحّقق باستعمال الطي ليكتشف 

الجزء الذي ينقصه.
الحل  المستهدفة، أكثر مما هو  الفقرة هي  أثناء معالجة هذه  التي قد تظهر  الشخصية  إّن اإلجراءات 

النموذجي، وعليه على األستاذ إبرازها والتنويه بالصائبة منها.

35.  الحاسبة  (2)                                                                         الصفحتان  56 - 42
الهدف: 

تعيين حاصل وباقي قسمة
الحساب الذهني:

احسب:
41 + 3,55  ،   72 + 9,06  ،  82 + 1,4    ،  16 + 1,8 

أكتشف: 
الحصة األولى

في البداية، يوّضح األستاذ المهمة األولى: »يتعلق األمر بحساب حاصل قسمة )عدد طبيعي( وباقي 
قسمة )عدد طبيعي آخر( باستعمال حاسبة«. يطلب من التالميذ كتابة على كراس المحاوالت كل ما 

يحجزونه على الحاسبة والتحقق من النتائج.
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في مرحلة ثانية، يسّجل األستاذ على السبورة النتائج المحصلة )حاصل وباقي القسمة(، يمكن أن ينظم 
ذلك في جدول كاآلتي:
العمليةالحاصلالباقيتحقيق

119 ÷ 17
897 ÷ 12

1 000 ÷ 45

وعند عرض أعمال التالميذ والتبادل حولها، يطلب األستاذ من التالميذ التعليق على بعض النتائج التي 
القسمة هو  12 ÷ 897، حاصل  للعملية  بالنسبة  مثال:  ولماذا.  تبدو غير معقولة وخاطئة  أن  يمكن 
74 وباقي القسمة هو 75 ، بترجمة ما تظهره الحاسبة (54,75) وتبرير ذلك بالقول أّن الباقي أكبر من 
المقسوم عليه أو أّن الحساب 75 + (x 12 54) ال يعطي 897 . يؤكد األستاذ أّنه عند التحقيق، نستعمل 

 .b أصغر تماما من r مع ، a = b x q + r  المساواة
في مرحلة ثالثة، يطلب األستاذ من التالميذ شرح كيفية تعيين الحاصل والباقي ويعمل على إبراز ما 

يلي:
• إذا كانت النتيجة التي تظهرها الحاسبة عدد عشريا، فإّن الجزء الصحيح له يوافق حاصل القسمة، 

لكن الجزء العشري ال يمّثل الباقي.
• لتعيين باقي القسمة، نحسب مّرة أخرى. 

مثال: عند حساب 45 ÷ 000 1 ، الحاسبة تظهر  ...22,222222 . في هذه الحالة، الجزء الصحيح هو 
حاصل القسمة و22,222222 ال يمّثل الباقي. لتعيين الباقي، نحسب x 45 = 990 22 ونجد الباقي 

10 بحساب 990 - 1000.
.(22 x 45) + 10  نتحقق بحساب •

مالحظة: 
بعض الحاسبات بها لمسة تسمح بتعيين الحاصل الصحيح والباقي مباشرة.

الحصة الثانية
يقترح األستاذ على التالميذ المشكلة ويبدأ بتأكيد المهمة: »يتعلق األمر بحفظ 135 صورة في ألبوم 
وذلك بوضع 8 صور في كل صفحة. ما هو عدد الصفحات الالزمة. يكون الحساب في البداية دون 

استعمال الحاسبة.
بعد فترة البحث، يسّجل األستاذ على السبورة النتائج المحصل عليها:

- تعيين الحاصل الصحيح بعمليات ضرب في 8 متتالية:
 8 x 17 = 136   8   ؛ x 16 = 128  8 ؛ x 15 = 120   8  ؛ x 5 = 40   8  ؛ x 10 = 80

- وضع عملية القسمة ومواصلة العمل بعد الفاصلة )القسمة التامة حيث حاصل القسمة عشري(.
16,875 = 8 ÷ 135 ثّم ترجمة النتيجة:

16 صفحة كاملة والباقي  7 صور )x 8 = 128 16  و 7 = 128 - 135) توضع في صفحة جديدة.
(16 x 8) + 7 = 135 :ويكون التحقيق باستعمال حاسبة
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أنجـــــز: 
1. صحيح أم خاطئ مع التبرير.

2. تعيين حاصل وباقي قسمة باستعمال حاسبة.
3. حل مشكلة تتطلب القسمة.

تعّلمــت:
ُيْمِكُن إيجاُد الحاِصِل والَباِقي الّصحيَحْيِن ِلَعَمِلَيِة ِقْسَمٍة ِباْسِتْعماِل حاِسَبٍة. 

. 34,1875 مثال: عْنَد ِحساِب 16  547، َيْظَهُر على شاَشِة الحاِسَبِة العاِدَيِة 

ِحيُح، ِإنَُّه الَحاِصُل الّصحيُح ِفي ِقْسَمِة 547 َعَلى 16. • 34 ُهَو الُجْزُء الصَّ
                                                     547 - (34 x 16) = 3   :َأَحُسُب ، • إِليجاِد باِقي اْلِقْسَمِة الّصحيِحِ

ِة اْلُمساواِة: 3 + (x 16 34) = 547     و 16 > 3 ِد ِمْن ِصحَّ ُق ِبالتأكُّ َأَتَحقَّ
أتمـــّرن: 

1. تعيين حاصل وباقي قسمة باستعمال حاسبة.

العمليةالحاصلالباقيتحقيق
(6 x 19) + 14 = 128146128 ÷ 19
(15 x 24) + 5 = 365515365 ÷ 24

(19 x 63) + 44 = 124144191241 ÷ 63
(3 x 85) + 2 = 25723257 ÷ 85

(356 x 24) + 10 = 8554 .2
3. يجب إصافة 25 علبة حتى تستفيد كل العائالت من نفس عدد العلب )15 علبة(.

(1460 + 25) ÷ 99 = 15
أبحـــث:

بفرض أّن الورشة تتوقف خالل شهر أوت واعتبار فيفري 29 يوما:
- عدد البواخر التي تنتجها الورشة سنويا: 13 باخرة.

- عدد األيام الالزمة إلنتاج باخرة إضافية: 15 يوما.

36.  األشكال الهندسية المألوفة                                                  الصفحتان  57 - 43

الهدف: 
- وصف شكل مألوف لتعيينه أو إلنشائه أو للتعّرف عليه من بين أشكال أخرى.

الحساب الذهني: 
احسب:

17 + 3,23     ،   28 + 5,49     ،  85 + 3,91    ،  94 + 7,4

1875 اَل ُيمِثل 
َباِقي الِقْسمة.
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أكتشف:
والرباعيات،  للمثلثات  والزوايا  بالرؤوس  المتعلقة  الخواص  باستذكار  للتلميذ  النشاط  هذا  يسمح 
واكتشاف بعض الخواص المرتبطة بقطري رباعيات خاصة )المستطيل، المعّين، المربع( يطلب األستاذ 
المعطاة  األشكال  بمكّوناتها:  واإللمام  الوضعية  فهم  من  ليتأكد  ويسال  النشاط،  قراءة  التالميذ  من 
)مضلع،  المفردات  بعض  بمدلوالت  التذكير  لإلتمام،  هناك جدوالن  ورباعيات،  مثلثات  من  تتكّون 

رباعي، قطر،...( ... وأّن التالميذ قد أدركوا المطلوب منهم عمله.
األمر،  لزم  إذا  والمساعدة  والتوجيه  للمراقبة  قبله  من  بمرافقة  ثنائيا  بالعمل ضمن  لهم  يسمح  بعدها 

وخالل الحوصلة والعمل الجماعي على السبورة يكون تصحيح األخطاء وتبرير األجوبة.  
ينجز الجدول األول وتتم الحوصلة الجماعية والمناقشة، بعدها يتم االنتقال إلى الجدول الثاني. 

عند إنجاز الجدول األول أو الثاني، يمكن مطالبة التالميذ بقراءة كل سطر من اليمين إلى اليسار ثم من 
اليسار إلى اليمين بغرض تأكيد خواص الّشكل المعني بالسطر. 

أنجز:
إّن النجاح في هذه الفقرة يستدعي من التالميذ تجنيد الخواص المكتسبة حول المضلعات الخاصة. 

تتم معالجة السؤالين (1) و (2)، بعدها يكلف التالميذ بإنجاز المهمة (3) فرديا بمرافقة من قبل األستاذ 
للتوجيه والمساعدة ثم التصحيح الجماعي على السبورة.

تعّلمت:
• ِلَوْصف َشْكل َمْألوف َقْصد َتْعييِنه َأو إْنشاِئه أْبَحث َعن الَخواص الّتي ُتمّيُزه  مثل: الَزواَيا القاِئَمة، 

األْضالع الُمَتقاِيسة، الُقْطران الُمَتناِصفان، ...

أتمّرن:
1. الشكل يتكّون من مستطيل ودائرة حيث كل رؤوس المستطيل من الدائرة )مستطيل داخل دائرة، أو 

دائرة محيط بمستطيل(، إّن رسم قطري المستطيل ومالحظة أنهما متقاطعان في مركز الدائرة يذلل 
كثيرا من صعوبات إنشاء مثل للّشكل.

القطرين  خواص  تثبيت  على  تساعد  ومعالجتها  تظهر  قد  التي  األخطاء  لكّن  معّين،  هو  الرباعي   .2

بالنسبة إلى الرباعيات الخاصة.
3. هذا التمرين محاك بالتقريب إلى ما جاء في فقرة أنجز.

أبحث: 
والقيام  والتجريب  التحليل  على  التالميذ  تدريب  هو  الهدف  فإّن  الفقرة،  هذه  في  العادة  هي  كما 
ومرافقة كل  وتثمينها،  التالميذ  مقترحات  العناية بكل  األستاذ  وإجراءات شخصية، وعلى  بمبادرات 

منهم للوصول، انطالقا من مبادرته، إلى حل سليم للوضعية.



79دليل استخدام كتاب الرياضيات

المقطع الثالث

الوضعية االنطالقية 3 : )البيئة: أنا أيضا َمسؤول!!(
لهم  وموجهة  للمتعلمين  محّفزة  الوضعية  هذه  تعتبر  السابقة،  االنطالقية  الوضعيات  منوال  نفس  عل 
إلى طبيعة الموارد التعّلمية التي سترسى خالل المقطع، كما أنها تتكفل بالمركبات الثالث للكفاءة 

الختامية وهي بدورها وضعية إدماجية مركبة تنبثق عنها مهمات مختلفة يجمعها السياق ذاته.
المهمة األولى:

 )99 999 إلى   0 )من  المقادير، وبالتحديد األعداد الكبيرة  تعنى هذه المهمة بميدان األعداد وقياس 
وتواجه المتعلم صعوبة قراءتها، وصعوبة مقارنة أعداد كبيرة، وقد يستعين المتعلم في ذلك بموارد 
منهجية سابقة تخص قراءة ومقارنة األعداد، وقد يتمكن البعض من تجاوز العقبة، ويفترض أن الكثير 

منهم ال يتمكنون من ذلك إال بعد إرساء الموارد المتعلقة بها الحقا.
المهمة الثانية:

تسعى الجزائر من خالل مشروع السد األخضر إلىالحد من ظاهرة زحف الرمال وتوسيع المناطق الخضراء 
التي تزيد من نسبة األكسجين في الهواء وتقلل من نسبة ثاني أكسيد الكربون.

لذلك يطلب من التلميذ :
(a) ثّم باآلر ، (km2) احسب مساحة السد األخضر بالكيلومترات المربعة •

لمعرفة أبعاد المشروع وأهميته بالنسبة للبيئة.
المساحات  إلى  الماسة  الذين يعيشون في حيز جغرافي معين وحاجتهم  • حساب معدل األشخاص 

الخضراء.
المهمة الثالثة:

ُتعنى هذه المهمة بميادين تنظيم معطيات وقياس المقادير والحساب حيث ُيطلب من المتعلم التعامل 
مع أعداد كبيرة ونسب مئوية وكتل مقدرة باألطنان. وهي تحيل أيضا على قيم اجتماعية في ميدان 
المحافظة على البيئة من خالل معالجة النفايات التي تعتبر في العصر الحاضر مصدرا للطاقة والستحداث 

مناصب شغل.

37.  األعداد العشرية والمستقيم المدرج                                 الصفحتان  64 - 44

الهدف: 
تعليم أعداد عشرية على مستقيم مدّرج ومقارنتها وترتيبها. 

الحساب الذهني:
احسب:

39,2 - 30    ،   14,9 - 14     ،  83,7 - 6    ،  20,5 - 17



دليل استخدام كتاب الرياضيات 80

أكتشف:
القبلية  بمكتسباته  تفسيرها  يمكن  العشرية  األعداد  حول  التلميذ  يرتكبها  التي  األخطاء  من  كثير 
أّن ما هو صحيح  له بإدراك  العشرية تسمح  المرتبطة باألعداد  فالتعّلمات  الطبيعية.  الخاصة باألعداد 
وعكس  فمثال،  العشرية.  األعداد  إلى  بالنسبة  كذلك  بالضرورة  يكون  ال  الطبيعية  لألعداد  بالنسبة 

األعداد الطبيعية:
- يمكن أن ندرج دائما عددا عشريا بين عددين عشريين آخرين (5,5 > 5,45 > 5,4 ).

- طول الجزء العشري لعدد عشري ال يمّثل معيارا للمقارنة (5,941 < 7,3).
الشريط  أعداد عشرية على  في وضع  يتمّثل  إلى عمل مسبق  التلميذ  يحتاج  أعداد عشرية،  لمقارنة 

العددي بتدريج مختلف. 
قبل العمل على البطاقة، يقترح األستاذ على التالميذ البحث عن اإلجابة على السؤال: من قطع أكبر 

مسافة؟ ويطلب منهم إبراز اإلجراء المستعمل.
في مرحلة ثانية، يطلب منهم:

أ( نقل المستقيم المدّرج ووضع عليه األعداد التي تمّثل المسافات المقطوعة.
ب( التمّعن في إجراءي أمين وحمزة.

أثناء العمل يكون التركيز على تدريج المستقيم وكتابة األعداد سواء بالفاصلة على شكل مجموع عدد 
طبيعي وكسر عشري أصغر من 1.

أثناء العرض والتبادل، نصل بالتالميذ إلى استخالص إجراء مقارنة عدديين عشريين.
ولمعرفة مدى استيعاب التالميذ، يقترح األستاذ مقارنة العددين: 2,375 و 2,35.

أنجز:
1. ترتيب أعداد تصاعديا.

2. المقارنة باستعمال أحد الرموز: >، <   و =.
تعّلمت:

حيحْيِن ويكون أكبر العددين الذي جزؤه الصحيح  اًل الُجْزَأْيِن الصَّ َأوَّ ُأقاِرُن  ِلُمقاَرَنِة عدَدْيِن عْشِرَيْيِن: 
     9 > 5 : أكبر كما في المثال: 5,8 < 9,12     أِلَنَّ

حيِح، ُأقاِرُن الُجْزَأْيِن الَعْشِرَيْيِن َبْدًءا ِباأَلْعشاِر، ُثمَّ الُجْزأْيِن مْن ماَئة َوَهَكذا كما  ِإذا كاَن َلُهما نْفُس الُجْزِء الصَّ
في المثالين التاليين :

 5
100

  <  8
100

6   ؛  3,65 >  3,681   ألّن: 
10

  < 4

10 3,65 >  3,491    ألّن: 
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أتمّرن:
1. يوجد عددان: 45,88 و45,08.

 .2
450,22 > 450,210,7  > 10,154

88,06 < 88,6122,4 = 122,40
250,7 > 205,7312,541 > 312,54

 .3
345,8 < 345,85 < 345,9 
ومنه نكتب جملة اإلجابة.

أبحث:
30,6 kg :30,7محمد kg :وليد
29,6 kg :30,3ريان kg :ليلي

30,5  P  35,75 : P لالنخراط في الفريق الرياضي، يجب أن يحقق الوزن
يمكن أن ينضّم إلى الفريق كل من محمد ووليد.

38.  مقارنة وترتيب أعداد عشرية                                                       الصفحتان  65 - 45
الهدف: 

مقارنة عددين عشريين مكتوبين بالفاصلة. 
حساب ذهني

احسب:
28,49 - 5     ،   70,8 - 7     ،  40,4 - 10    ،  36,9 - 14

أكتشف:
الحصر  المقارنة  عشري:  أعداد  بترتيب  المرتبطة  المهمات  على  التلميذ  يتدرب  الدرس  هذا  في   -

واإلدراج.
في هذه المرحلة، ينجز التالميذ العمل بتطبيق إجراء مقارنة عددين عشريين مباشرة ثّم ترتيب هذه 
األعداد. يكون اللجوء إلى وضع األعداد على مستقيم مدّرج فقط بالنسبة للتالميذ الذين ما يزالون 

يواجهون صعوبات في ذلك.
أنجـــــز: 

.1
9 < 9,4 < 103 < 3,05 < 40 < 0,12 < 121 < 21,235 < 22
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.2
3,2 < 3,21 < 3,313 < 13,04 < 13,17,1 < 7,123 < 7,20,6 < 0,63 < 0,7

.3
8 < 8,1 < 999 < 99,5 < 1000 < 0,21 < 1

.4
8,32 < 8,325 < 8,330,94 < 0,945 < 0,9521,65 <21,657 < 21,66

تعّلمــت:
 ُيْمِكُن حْصُر عدٍد َعشِريٍّ بْيَن َعَدَدْيِن عْشِريْين الَفْرُق َبْيَنُهما:

• 1: ُهَو الَحْصُر ِإَلى الِوْحَدة بْيَن َعَدَدْيِن َطِبيِعَيْيِن ُمَتتاِلَيْيِن.
مثال: 4 > 3,62 > 3 

• 0,1: هو الحصُر ِإَلى الُجْزِء ِمْن عشَرة.
مثال:  3,7 > 3,62 > 3,6

 ُيْمِكُن ِإْدراُج َعدٍدٍ عشريٍّ َبْيَن:
• َعَدَدْيِن َطِبيِعَيْيِن ُمَتتاِلَيْيِن.               • َعَدَدْيِن عْشِرَيْيِن.

 مثال: 4 > 3,5 > 3                            مثال:  3,5 > 3,45 > 3,4 
أتمـــرن:

.1
 12,45 < 12,455 < 12,46
114,29 < 114,3 < 114,31
55,97 < 55,98 < 55,99
25,18 < 25,19 < 25,2

7,67 < 7,68 < 7,69
10,36 < 10,37 < 10,38
14,8 < 14,81 < 14,82
13,14 < 13,15 < 13,16

.2
99,18 - 99,125 - 98,9 - 99,007 - 100,01 - 99,11 - 99,195 - 99,201

  5,52 ؛   5,54  ؛   5,56  ؛   5,58
3. حّل مشكلة تتدّخل فيها أعداد عشرية.

أبحـــث:
حّل مشكلة تتدّخل فيها أعداد عشرية وتوظيف الجمع.

39.  الضرب في )أو القسمة على( 10، 100، 1000                          الصفحتان  66 - 46

الهدف: 
ضرب أو قسمة عدد طبيعي أو عدد عشري على 10، 100، 1000.

   

4

3,62

3,53 3,4

3,45
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الحساب الذهني:
احسب:

72,06 - 9     ،   41,4 - 22     ،  44 - 9    ،  83,5 - 13
أكتشف:

سبق للتلميذ أن تعّلم ضمن نشاطات الحساب الذهني ضرب أو قسمة عدد طبيعي على 10، 100، 1000. 
الهدف من هذا الدرس هو توسيع القاعدة إلى أعداد عشرية.

تكون البداية بتقديم الحسابات التي أنجزها أمين باستعمال الحاسبة. يطلب األستاذ مالحظة الحسابات 
ومحاولة استخالص القاعدة.

لضرب عدد عشري في 10، 100 أو 000 1 نزيح الفاصلة بمرتبة أو مرتبتين أو بثالث مراتب نحو اليمين.

لقسمة عدد عشري في 10، 100 أو 000 1 نزيح الفاصلة بمرتبة أو مرتبتين أو بثالث مراتب نحو اليسار.
في مرحلة ثانية، يقترح عليهم حّل المشكلة. ولحّث التالميذ على توظيف القاعدة، يمكن أن يمنع 

األستاذ استخدام الحاسبة.
أنجز:

حساب متمّعن فيه.
2. تعيين أحد العاملين في الجداء بمعرفة النتيجة.

3. باستعمال النتيجة: x 16 = 1 328 83، نجد:
0,83 x 16 = 13,28     83      ؛ x 0,16 = 13,28    8,3      ؛ x 16 = 132,8

تعّلمت:
• ِلَضْرِب عدٍد عْشريٍّ ِفي 10، 100 أْو 1000، ُنِزيُح اْلَفاِصَلَة ِبَمْرَتَبٍة، ِبَمْرَتَبَتْيِن َأْو ِبَثالِث َمراِتَب نْحَو الَيِميِن.

 5,92 x 1 000 = 5 920       5,92   ؛ x 100 = 592    5,92   ؛ x 10 = 59,2    :أمثلة
• ِلِقْسَمِة عدٍد عشريٍّ عَلى 10، 100 أو 1000، ُنِزيُح اْلَفاِصَلَة ِبَمْرَتَبٍة، ِبَمْرَتَبَتْيِن َأْو ِبَثالِث َمراِتَب نْحَو اْلَيساِر.

أمثلة:     6,35 = 10  63,5  ؛    0,635 = 100  63,5    ؛     0,0635 = 000 1  63,5
أتمّرن:

.1
120,12 x 10 = 1 201,214,562 x 100 = 1456,2
8,514 x 100 = 851,433,522 x 1000 = 33 522

70,3615 x 1000 = 70 361,5100 x 7,4501 = 745,01
.2

71,5 ÷ 10 = 7,151234,5 ÷ 100 = 12,345
1 652,2 ÷ 1000 = 1,652280,12 ÷ 100 = 0,8012
9215,7 ÷ 1000 = 9,2157581,2 ÷ 100 = 5,812

.3
60 525 DA :ثمن شراء كّل الزيت -

700,75 DA :ثمن اللتر الواحد -
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أبحث:
2 455 kg :وزن التمر في كّل حاوية -

2,366 kg :وزن العلبة الواحدة -

40.  التناسبية  (3)                                                                       الصفحتان  67 - 47
الهــدف:

حل وضعيات تناسبية باستعمال المرور بالوحدة.
الحساب الذهني: 

احسب:
0,724 × 1 000  ، 0,142 × 100   ، 3,53 × 10    ،   43,3 × 10

أكتشف:         
في الدرس 33، تعّرض التلميذ إلى مشكالت تناسبية يمكن حّلها باستعمال معامل التناسبية. أحيانا، 
ال يكون ذلك ممكنا. ولحّل مثل هذه المشكالت، نستعمل المرور بالوحدة أو ما يسمى »القاعدة 

الثالثية«.
في البداية وقبل العمل على الكتاب، يقترح األستاذ نّص المشكلة ويطلب من التالميذ البحث فيه في 
أفواج صغيرة )ثنائيات( ويؤكد على استعمال اإلجراءات المكتسبة )استعمال معامل التناسبية وخواص 

الخطية(.
في هذه الوضعية، من الصعب إيجاد عالقة حسابية بين العددين 4 و7، فيكون من الصعب استعمال 
خواص الخطية. بالنسبة لمعامل التناسبية، يمكن أن يهتدي بعض التالميذ إلى العالقة التي تسمح 

باالنتقال بين السطرين: الضرب في 15، مثال.
يمكن أن يقترح األستاذ على التالميذ الذين يجدون صعوبة أثناء البحث، أن تكون البداية بحساب 

ثمن هاللية.
بعد الحوصلة وعرض نتائج البحث والتبادل حولها، يقترح األستاذ اإلجراء المستعمل من طرف أمين 

ويكون العمل جماعيا على السبورة.
يتمّثل اإلجراء )المرور بالوحدة( في:

تنظيم المعطيات في جدول.
حساب ثمن هاللية واحة )باستعمال القسمة(.

حساب ثمن 7 هالليات.
يسأل األستاذ عن إمكانية كتابة الحسابين في عملية واحدة مع إبراز المرحلتين ويسّميها »القاعدة الثالثية«.

كتطبيق مباشر، يقترح األستاذ على التالميذ المشكلة الثانية.
أنجـــــز: 

1. حّل مشكالت تناسبية بسيطة باستعمال المرور بالوحدة أو القاعدة الثالثية.
.2 240 DA 7 من اإلجاص هو kg 280 1، فإّن ثمن DA 4 من اإلجاص هو kg أ( إذا كان ثمن

الحساب:  
ب( باستعمال 3 أكواب، نمأل إناء سعته l 0,27. إذن نمأل ِإناء من l 0,81 باستعمال 9 أكواب منها.

 0,27 ÷ 3 x 9 = 0,81 :الحساب
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2. المّدة الالزمة لقطع مسافة km 255 : 3 ساعات
تعّلمــت:

في وْضعيِة َتناُسِبّية، ُنَوّظف الَعَمِلَيات الِحساِبّية الُمَناِسَبة َكَما َفَعْلَنا َأْعاَله ِمْن َأْجِل إيَجاد الَمْطُلوب.
 .150 DA 4 مْن عصيِر َفاكهٍة l  مثال: ثمُن

ما ُهَو َثَمُن l 6 مْن َهذا اْلَعِصيِر؟
  (150  2 = 75)                  75  DA 2 هَو l ثمُن

(3 x 75 = 225)        225  DA  6 هو l منُه، ثمُن
أتمـــّرن:

1. حل وضعيات تناسبية باستعمال إجراء مناسب.
.6,9 kg  2,3 ، أي kg أ( 9 هو 3 مّر ات 3 أكثر من 3. وزن 9 آجرات هو 3 مّر ات أكثر من

3 = 7 - 2 x 2 :ب( لدينا
13,5 cm :منه طول 3 قطع دومينو

20 = 2 x 7 + 3 x 2 :ج( لدينا
24 m :ارتفاع الماء بعد 20 دقيقة

.2
أ( s 4,5                ب( DA 315           جـ( g 60  وg 90            د( 30 دفترا و 60 قلما.

أبحـــث:
نستعين بالشكل المقابل.

 38 cm 19   ؛ cm :بعدا المستطيل

41.  ضرب عدد عشري في عدد طبيعي                                             الصفحتان  68 - 48

الهــدف:
حساب جداء عدد طبيعي في عدد عشري بوضع العملية.  

الحساب الذهني: 
احسب:

   0,365 × 100  ،  0,635 × 1000   ،  8,5 × 100    ،   95,9 × 10
أكتشف:

سبق للتلميذ أن تعّلم آلية ضرب عدد طبيعي في عدد طبيعي آخر. في الدرس السابق، اكتسب قاعدة 
للحساب الذهني حول ضرب أو قسمة عدد عشري في )أو على( 10، 100 و 000 1.

في هذا الدرس، تتوّسع هذه التعلمات إلى آلية ضرب عدد عشرّي في عدد طبيعّي.
يقترح األستاذ المشكلة على التالميذ ويطلب منهم حساب المسافة الكلية التي قطعها المتسابقون 

دون أن يفرض إجراء حساب معّين.

َعدد الِلْترات624
22575150(DA) الّثمن

 2 x 3
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بعد عرض ومناقشة بعض األعمال، يقترح عليهم التمّعن في طريقة حساب كّل من إيمان وأمين:
• إيمان

اعتمدت تحويل المسافات إلى المتر للتخّلص من 
الفاصلة. وكان ذلك ممكنا بتطبيق قاعدة الضرب 

في 000 1.
ولحساب المسافة المقطوعة استعملت آلية الضرب 

على األعداد الطبيعية وتحويل وحدات الطول.

• أمين
لحساب المسافة المقطوعة استعمل آلية الضرب 

كما لوكان على أعداد طبيعية.
في مرحلة ثانية، وضع الفاصلة في مكانها المناسب 

في النتيجة )بعد 3 أرقام ابتداء من اليسار(.

يمكن استعمال الحاسبة للتحقق من صحة النتيجة.
أنجـــــز: 

1. وضع عمليات ثم الحساب.
2. وضع الفاصلة في المكان المناسب.

   3 , 7 5
x      3 2
     7 5 0
  11 2 5 0
=12 0,00 

                     ج(  
   6 , 3 2 5
x            8
= 50,6 0 0

                        ب( 
  7 , 9
x     6
= 7, 4

أ( 

3. نعم.
في 10 أكواب، نصّب l 2,5 من العصير.

تعّلمــت:
 : ِلَضْرِب َعَدٍدٍ عْشريٍّ ِفي عدٍد طبيِعيٍّ

▪ َأْبَدُأ ِبِإْجراِء الِحساِب ُدوَن ِاْعِتباِر الفاِصَلة؛
بَْعَد  األْرقاِم  عدُد  َيكوُن  ِبَحْيُث  النَّتيَجِة  ِفي  الفاِصَلَة  أََضُع   ▪

الفاِصَلِة ُهَو َنْفُسُه ِفي العدِد العْشِريِّ اْلَمْضروِب.
أتمـــّرن:

وضع العملية ثّم الحساب عموديا:   
     45 , 82
x          45     
     2 2 9 1 0
  1 8 3 2 8 0 
=2 0 6 1,9 0 

مثال:             

2. وضع الفاصلة في نتيجة حساب:

149,82 x 9 = 134,38   )أ
90,7 x 61 = 3702,7 )ب

5,493 x 34 = 186,762 )ج

20,08 x 125 = 25,10 )د
85,6 x 24 = 2054,4 )هـ
135,24 x 6 = 811,44 )و

      6 ,  2 3 5
  x           2 9
      5 6 1 1 5
   1 2 4 7 0 0
= 1 8 0,8 1 5

3 أرَقام َبعد الفاِصلة.
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546,25 m2 :3. مساحة الساحة

37,1 m2 :4. مساحة الغرفة

أبحـــث:
)43,26 kg 260 43 )أو g :وزن كّل الشكوالطة

.(180,25 x 24) x 10  :لذلك، نحسب

42. تفكيك عدد عشري (1)                                                        الصفحتان  69 - 49

الهدف: 
التفكيك القانوني لعدد عشري.

الحساب الذهني: 
احسب:

   958 ÷ 1000  ،  364,7 ÷ 100   ،  79,59 ÷ 10  ،   60,3 ÷ 10
أكتشف:

توسيعا لمكتسبات التلميذ المرتبطة بتفكيك عدد طبيعي إلى مجموع باستعمال قيم مراتب أرقامه 
)وحدات، عشرات، مئات، ...(، ينتظر في نهاية هذا الدرس ان يكون التلميذ قادرا على تفكيك عدد 

أعشار،  مئة،  من  أجزاء  ألف،  من  أجزاء   ،...( أرقامه  مراتب  قيم  باستعمال  إلى شكل جمعي  عشري 
وحدات، عشرات، مئات، ...(.

يطلب األستاذ من التالميذ قراءة الجزء األول من الوضعية والتمعن في الدارئتين )التي تحمل القيم، 
ودارئة رائد التي تحمل النقط(، ثّم يسأل حول ما قام بعمله رائد لحساب النقاط التي تحصل عليها، 
أدركوا  قد  التالميذ  بأن كل  التأكد  وعند  رائد،  بها  قام  التي  العملية  تلميذ شرح  من  ويسمح ألكثر 
اإلجراء يطلب منهم العمل فرديا على الورق وحساب النقاط التي حصَل عليها زِميُل َرائٍد بمرافقة من 

قبله للتوجيه والمساعدة عند الحاجة ثم التصحيح الجماعي على السبورة.

(3 x 10) + (2 x 1) + (1 x 0,1) + (1 x 0,001) = 32,101

في المرحلة األولى يعمل التلميذ من التفكيك )على ملموس وهي النقاط على الدارئة( إلى تشكيل 
العدد، وفي المرحلة الثانية بشرع في تفكيك عدد عشري حسب قيم مراتب أرقامه باستعمال وسيلة 

ملموسة مساعدة هي الدارئة، وعليه يمكن أن نطلب من التالميذ كتابة المجموع في كل حالة.
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تتم معالجة  األجزاء )أ( ، )ب( ، )ج( الواحد تلو اآلخر.
أنجز:

في هذه الفقرة ينتقل التلميذ تدريجيا إلى المجرد، فيكتب عدد عشري على شكل مجموع كما في 
المثال 0,06 + 0,5 + 3 + 20 = 23,56 ثم يفككه إلى مجموع باستعمال قيم مراتب أرقامه.

يكون العمل فرديا على الورق بمرافقة من قبل األستاذ للتوجيه والمساعدة ثم التصحيح الجماعي على 
السبورة بدًء بمعالجة األخطاء المرتكبة والتي يكون األستاذ قد رصدها خالل متابعته لألعمال الفردية 

للتالميذ. 
تعّلمت:

وتختتم الحصة بخالصة من النوع: 
ِم مراتِب َأْرقامِه، وُيمكُن االستعانُة بالجدوِل  كلُّ َعدٍد ُعْشِرٍي ُيْمكُن َتْفكيكُه إلى مجموٍع باْسِتعماِل ِقيَّ

اآلتي: 
الجزء الصحيحالجزء العشري

اآلالفالمئاتالعشراتالوحداتاألعشاراألجزاء من مئةاألجزاء من ألف
0,0010,010,11101001000

87325
523,78 = (5 x 100) + (2 x 10) + 3 (7 x 0,1) + (8 x 0,01)  :مثال

أتمّرن:
1. تمرين تطبيقي مباشر محاٍك لما عمله التلميذ في فقرة أنجز.
2. في هذا التمرين يكتب التلميذ العدد الذي أعطي مفكوكه.

إّن األعداد التي أحد أرقامها صفر هي التي قد تكون محل بعض األخطاء سواء تعّلق األمر بتفكيك العدد 
أو البحث عن العدد الذي علم تفكيكه.

أبحث: 
من  ليس  أّنه  معرفة  لهم  المفيد  ومن  والتصويب،  بالمحاولة  التمرين  هذا  معالجة  للتلميذ  يمكن   

الضروري الوصول إلى الجواب الصحيح مباشرة من المحاولة األولى.
العدد هو 84,205

43. المثلثات الخاصة                                                               الصفحتان  70 - 50
الهدف: 

االستعمال السليم للتعابير: مثلث، مثلث متساوي الساقين، مثلث متقايس األضالع، مثلث قائم
الحساب الذهني: 

احسب:
792,8 ÷ 1000  ،  776,7 ÷ 100   ،  79,59 ÷ 10  ،   44,3 ÷ 10
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أكتشف:
سبقت اإلشارة إلى أّنه سيتم تناول درس خاص بالمثلثات ويهدف إلى تعزيز مكتسبات التالميذ حول 
خواص المثلثات الخاصة، واالستعمال السليم للتعابير: مثلث، مثلث متساوي الساقين، مثلث متقايس 

األضالع، مثلث قائم، في وصفها وإنشائها. 
يعّزز ويدعم التلميذ في هذه الفقرة مكتسباته حول مختلف أنواع المثلثات ويمّيز بينها اعتماد خواص 

األضالع والزوايا، ويستعمل لذلك األدوات الهندسية المناسبة.
يطلب األستاذ من التالميذ مالحظة األشكال، وينشط حوار حولها بشكل عام دون تناول عناصر اإلجابة 
حول األسئلة المطلوبة، ثم يكّلف التالميذ بنقل كل من العبارات وإكمالها بمرافقة من قبله للتوجيه، 
يتم  بعدها  السبورة،  على  الجماعي  والتصحيح  الحوصلة  تكون  ثم  ثنائيات،  بالعمل ضمن  ويسمح 
االنتقال إلى الجزء الثاني من النشاط، فيطلب منهم تعيين المثلثات التي تقبل محور تناظر، يسجل 
ثم  والتبرير،  للشرح  الحوار  بينهم  وينشط  خاطئة،  أو  كانت  صحيحة  السبورة  على  التالميذ  أجوبة 
يكلفهم بنقل وإتمام العبارة )للمثلث ................ محور تناظر واحد، وللمثلث ....................... ثالثة 

محاور تناظر(.
أنجز:

 يحتاج التلميذ في هذه المرحلة إلى استعمال أدوات الهندسة وبعض خواص المثلثات )تقايس ضلعين، 
زاوية قائمة(، قد يصعب على التالميذ تحديد نوع المثلث الناتج خاصة عند إنجاز شكل غير دقيق 
في الحالة الثانية، عندها يمكن لألستاذ أن يطلب من التالميذ تخمين كيف يبدوا لهم المثلث قبل 

التحقق باستعمال األداة.
تعّلمت:

وِل. ُث ُمَتَقاِيُس اأَلْضاَلِع ُكلُّ َأْضاَلِعِه َلَها َنْفُس الطُّ - الـُمَثلَّ
وِل. اَقنْيِ ِفيِه ِضْلَعاِن َلَها َنْفُس الطُّ - الـُمَثلَُّث ُمَتَساِوي السَّ

ُث َقاِئُم ِفيِه َزاِوَيٌة َقاِئَمٌة. - الـُمَثلَّ
وِل. اَقنْيِ ِفيِه َزاِوَيٌة َقاِئَمٌة وِضْلَعاها َلُهما َنْفُس الطُّ اِوَيِة َوُمَتَساِوي السَّ ُث َقاِئُم الزَّ - الُمَثلَّ

• ِلَرْسم ُمثَلث ُعلَمْت َأْطوال َأْضالِعه َأْستعِملُ ِمْسطَرة ُمدّرَجة وِمْدور.
أتمّرن:

1. يحّدد التلميذ المثلث المقصود، ويبّرر ويتحّقق باستعمال الخواص واألدوات المناسبة. 
2. ينشئ التلميذ، في كل من الحالتين، مثلثا علمت أطوال أضالعه باستعمال مدور ومسطرة مدّرجة، 

يالحظ أن في الحالة الثانية يوجد حالن.
3. تحديد نوع كل مثلث اعتمادا على التشفير والخواص.

أبحث: 
إذا صعب على التالميذ االنطالق في معالجة هذا النشاط، يمكن لألستاذ كمساعدة إرشادهم إلى رسم، 
باليد الحّرة، مثلثا متساوي الساقين ومحور تناظره، وتحليل عناصر الشكل المنجز للوقوف على بعض 
للرأس  المقابل  الضلع  التناظر عمودي على  التناظر، محور  )الرأس األساسي من محور  بينها  العالقات 

األساسي في منتصفه، ...( واعتمادها في إنجاز المهمة المطلوبة.
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44. قياس مساحات                                                                الصفحتان  71 - 51
الهــدف: 

التعبير عن قيس مساحة بكسر.  
الحساب الذهني:

احسب:
3 × 14    ،    3 × 15     ،    2 × 25       ، 2 × 12   ،  10 × 12

أكتشف:
1. يقرأ األستاذ على الّتالميذ نّص الوضعية، ثّم يطلب من بعضهم قراءته مرة أو مرتين، ثّم يسألهم عن 

المطلوب فعله وهو كتابة مساحة الجزء الملون في كل حالة.
في مرحلة أولى يطلب األستاذ من القيام بمحاولة فردية ويمر عبر الصفوف ليطلع على اإلجراءات التي 
اعتمدها التالميذ. في حالة وجود متعثرين يعمل األستاذ على مساعدتهم بأسئلة تسمح لهم بالشروع 

في المحاولة.
التي  اإلجراءات  حول  بينهم  فيما  األفكار  ليتبادلوا  ثنائيات  في  العمل  منهم  يطلب  ثانية  مرحلة  في 

اعتمدها كل منهم ويقارن النتائج مع زميله.
على  عمله  طريقة  بشرح  أخطأوا  الذين  التالميذ  أحد  من  ويطلب  المرتكبة  األخطاء  األستاذ  يرصد 

السبورة مما  لألخطاء. مع حرص األستاذ عل فسح المجال أمام التالميذ للقيام بمحاوالتهم.
2. نفس سيناريو الجزء السابق

 2 u + 3
15

 u )1       ب u + 10
15

 u  )نجد أ
أنجـــــز

.5u :1. مساحة الجزء الملون باألصفر

2. الشكلين المقابلين لهما نفس

 مساحة الشكل األصفر.

                         .2 u + 1
4

 u 3. الشكل المقابل مساحته

تعّلمــت:
ِلقَياس ِمساَحاِتِ َأْشَكاٍل َنْحتاُج َأحَيانًا ِإلى اْلُكُسور.

عِبيِر عْن ِقياِس ِمَساحاٍت ِعْندَما َيُكوُن عدُد الوحَداِت غيُر َتاٍم. َنسَتْعِمُل الُكُسور للتَّ
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V ِمَساحُة َهذا الـُمسَتِطيِل. مثال: ِبالَوْحدِة 

     v3 + 3
6

 v = 3,5 v :ُتَساِوي
أتمـــّرن:
أتمرن 1:

أ( مساحة السطح األخضر هي  u 1.ألن السطح األخضر مكون من نصف قرص + ربعي قرص.
ب( العدد الذي يمثل مساحة السطح األزرق هو . ألن السطح األزرق مكون من نفي قرص + ربع قرص.

أتمرن 2:
. 1

3
16  أي 

48
الكسر الذي يمثل مساحة الجزء الملون في الشكل )1( هو: 

. 1
2

24   أي 
48

الكسر الذي يمثل مساحة الجزء الملون في الشكل )2( هو: 

. 1
2

24   أي 
48

الكسر الذي يمثل مساحة الجزء الملون في الشكل )3( هو: 

.1
4

12  أي: 
48

الكسر الذي يمثل مساحة الجزء الملون في الشكل )4( هو:  
أتمرن 3:

.1 cm = 10 mm : 1. أ( نعلم أن

.9 × 4,8 × 100 = 4320 mm2 :وعليه تكون المساحة بالملليمتر المربع هي
.9 × 4,8 = 43,2 cm2 :ب( وتكون مساحة الصورة بالسنتيمتر المربع هي

125
1000

2. الكسر الذي يمثل المساحة التي يغطيها اللون البني  هو: 

1
2

الكسر الذي يمثل المساحة التي يغطيها اللون البرتقالي  هو: 
1
4

الكسر الذي يمثل المساحة التي يغطيها اللون األخضر هو: 

. 125
1000

الكسر الذي يمثل المساحة التي يغطيها اللون األزرق  هو: 
أتمرن 4:

. 6
8

5، اللون األزرق يمثل: 
8

3 ، اللون البرتقالي يمثل: 
8

اللون األخضر يمثل: 
. 6

8
 =  3

4
مقولة أيمن صحيحة ألن: 

أبحـــث: 
.64 cm2 تساوي EFGH  121. ومساحة المربع cm2 تساوي ABCD مساحة المربع

مساحة الجزء الملون تمثل نصف مساحة المربع ABCD + نصف مساحة EFGH وهذا يعطي:
.92,5 cm2 :مساحة الجزء الملون تساوي
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45. مساحة المربع والمستطيل                                                     الصفحتان  72 - 52
الهــدف: 

قياس مساحة كل من املستطيل واملربع - استعمال العالقات بني مختلف الوحدات.
حساب ذهني:   

احسب:
            777,9 ÷ 1000  ،   894,7 ÷ 100 ،   93,83 ÷ 10

أكتشف:
في هذه الحصة سيستعمل التالميذ وحدات قياس المساحة cm2 ،dm2 . وهو ما سيسمح لهم بتثبيت 

العالقات الموجودة بين هذه الوحدات.
... 10 cm2 100  وليس cm2 1 يساوي dm2 فمثال يسمح السؤال 1. باكتشاف أن

يطلب ألستاذ من التالميذ قراءة نص النشاط ثم القيام بمحاوالت فردية لإلجابة عن األسئلة. وعندما 
التي  النتائج  لمقارنة  صغيرة  أفواج  في  العمل  منهم  يطلب  بمحاوالتهم   قاموا  التالميذ  كل  أن  يرى 

تحصلوا عليها.
يقدم ممثل عن كل فوج عرضا عن العمل الذي أنجزه الفوج ويصادق القسم أو يرفض النتائج المقدمة.                                                 

أنجـــــز: 
يحرص األستاذ في هذه الفقرة على إعطاء الفرصة للتالميذ لكي يحاولوا بأنفسهم اإلجابة عن األسئلة 
تصحيح  إلى  يعمد  أن  قبل  المحاوالت  إليها  أفضت  التي  النتائج  بمقارنة  تالية  فترة  في  يسمح  كما 

األخطاء المرتكبة والمصادقة على اإلجابة.
.1

مساحتهعرضهطولهالمستطيل
(1)5 cm2 cm10 cm2

(2)7 cm3 cm21 cm2

7,2 × 5 = 36 cm2  :2. مساحة المستطيل هي
.3

مساحتهطول ضلعهالمربع
(1)3 cm9 cm2

(2)5 cm25 cm2

.81 cm2 9 تساوي cm  مساحة المربع الذي طول ضلعه
تعّلمــت: 

ِلِحَساب ِمَساَحِة الُمرّبع َنْضِرُب الّضلَع ِفي َنْفِسه.ِلِحَساِب ِمَساَحِة الُمْسَتِطيل َنْضِرُب الّطوَل ِفي الَعرض. 
الِمساَحة = الّطول x الَعرض

(cm)     (cm)     (cm2)

الِمساَحة = الّضْلع x الّضْلع

(cm)     (cm)     (cm2)

ِللّتْعِبير َعِن الُبْعَدْين )الّطول َوالعْرض( َنْسَتعِمل َنْفَس الَوْحَدة.
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أتمـــّرن:
أتمرن 1: 

  1 m = 100 dm ،  1 m2 = 100 dm2   .1
 1 dm = 10 cm ، 1 dm2 = 100 cm2 

1 cm = 10 mm ، 1 cm2 = 100 mm2

.36 cm2 :6 هي cm  أ( مساحة مربع طول ضلعه
لدينا : cm2 = 1000 mm2 1 و منه ( مساحة الصورة بالملليمتر المربع تساوي:

.43,2 × 1000 = 43 200 mm2

أتمرن 3:
.49 cm2 :7  هي cm  أ( مساحة مربع طول ضلعه

ب( طول ضلع المربع الذي مساحته  m2 36 يساوي cm 6 ألن:  6 × 6 = 36.
ج( مساحة المستطيل الذي بعداه cm 6,5  و  cm 4  تساوي : cm2 26 ألن : 26 = 4× 6,5.

أتمرن 4:
. 2,80 × 3,70 = 10 36 m2 :أ( مساحة الغرفة تساوي

 .17,5 × 45,25 = 791,875 m2 :ب( مساحة ساحة المدرسة تساوي
أبحـــث: 

.18 m  45 وننقص منها مساحة مربع طول ضلعه m 68 و m المساحة المطلوبة تساوي مساحة مستطيل بعداه
.68 × 45 - 18 × 18 = 3060 - 324 = 2736 m2 :أي

46. عالقات حسابية بين أعداد عشرية                                        الصفحتان  75 - 53

الهدف: 
معرفة واستعمال عالقات حسابية بين أعداد عشرية.    

الحساب الذهني: 
ما هي مساحة مربع طول ضلعه )ال تنس الوحدة(:

cm 3  ؟  cm 6؟      cm 4؟     m 2؟  cm 9؟
أكتشف:

سبق أن اكتشف التلميذ عالقات حسابية بين أعداد طبيعية. تتواصل هذه التعّلمات باكتشاف ضعف، 
ثالثة أمثال، أربعة أمثال، ثلث وربع عدد عشرّي.

كّل ما يحتاج إليه التلميذ في ذلك من تعلمات قبلية يتمثل في تفكيك عدد عشري أو ضرب عدد 
عشرّي في عدد طبيعي.

يطلب األستاذ من التالميذ نقل الجدول ثم إكمال ملئه كما في السطر األّول من دون أن يفرض طريقة 
حساب معينة. بإمكان التلميذ أن يستعمل في ذلك الضرب المباشر أو التفكيك ثم الضرب أو الجمع.
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بعد عرض األعمال ومناقشتها وتصحيح األخطاء، يقترح عليهم التأّمل في عمل التلميذين لحساب ضعف 1,75:
1,75 x 2 = (1 x 2) + (0,75 x 2)1,75 x 2 = (2 x 2) - (0,25 x 2)

هذا  تفكيك  نستعمل   ،1,75 ضعف  لحساب 
على  الضرب  بتوزيع  ونحسب  العشرّي  العدد 

الجمع:
1,75 x 2 = (1 x 2) + (0,75 x 2)

   = 2+1,5
= 3,5

هذا  تفكيك  نستعمل   ،1,75 ضعف  لحساب 
العدد العشرّي إلى فرق العدد الطبيعي األعلى منه 
العدد  إلى هذا  له  المتمم  العشري  مباشرة والعدد 

الطبيعي ونحسب بتوزيع الضرب على الجمع:
1,75 x 2 = (2 x 2) - (0,25 x 2)

    = 4 - 0,5
       = 3,5

في مرحلة ثالثة، يطلب األستاذ إنجاز العمل 3 باستعمال الجدول المحصل عليه عند المرحلة األولى.
يستعمل التلميذ نتائج الجدول السابق في حساب الثلث والربع، ألّن القسمة المطلوبة خارج المنهاج 

ويجد كما في الجدول المقابل:

أنجـــــز:
1. حساب الضعف مع التبرير.

مثال:
التبرير:ضعف 3,25  هو 6,5.

3,25 x 2 = (4 x 2) - (0,75 x 2)
= 8 - 1,5
= 6,5

2. حساب أربعة أمثال عدد.

3. حساب نصف عد فردي.
تعّلمــت

، أْضِرُب العدَد العشِريَّ ِفي 2 أْو 3 أْو 4 َوذِلك:  ِلِحساِب ِضْعٍف َأْو 3 َأْمثاِل، َأْو 4 َأْمثاِل عدٍد عْشريٍّ
          30,5 x 2 = 61 :رِب،      مثال • بوْضِع عمليِة الضَّ

  30,5 x 2 = (30 x 2) + (0,5 x 2) = 60 + 1 = 61 :ٍن.       مثال • أْو ِبالِحساِب ِبتمعُّ
أتمـــّرن 

1. حساب ضعف عدد بتوظيف ضرب عدد عشرّي في عدد طبيعّي.

العدد954,787,232216,22125,45
ضعفه1909,4174,464432,44250,9

ثلث العددربع العدد
0,250,75
0,51,5
0,752,25

0,52
1,56
12,550

    3 0 , 5
x          2
=  6 1 , 0
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2. حساب ثلث عدد )يمكن التفكير في توزيع عدد المراتب على 3(.
  3 9 أعشار على  80 عشرات، ثّم نوّزع  3 ونجد  24 عشرة على  240,9 ، نوّزع  مثال: لحساب ثلث 

ونجد 3 أعشار.
منه ثلث 240,9 يساوي 80,3.

3.  نصف 1240,50 هو 620,25.
1860,75 DA :ما يدفعه األب هو

620,25 x 3 = 1860,75
أبحث 

مدرسة المستقبل: 62,16
47.  النسبة المئوية                                                                        الصفحتان  76 - 54

الهدف:
حل مشكالت تتدخل فيها النسبة المئوية.

الحساب الذهني: 
يكتب األستاذ 4 أعداد عشرية على السبورة ثم يخفيها ويطلب من التالميذ كتابتها مرتبة تنازليا.

أكتشف:
قبل الشروع في الدرس، يذّكر األستاذ التالميذ بمعنى أن تكون معطيات متناسبة: المعطيات تتعلق 
بمقدارين من صنفين مختلفين )عدد كتب والثمن، المسافة والزمن، ...( وتكون هذه المعطيات 

مرتبطة وتتغّير معا:
عندما تتضاعف إحداهما تتضاعف األخرى، ... يقّدم األستاذ الهدف من الّدرس الجديد ويقول أّن 
الدرس يتعلق بتطبيق من تطبيقات التناسبية: النسبة المئوية ويسأل عن استعمالها في الحياة اليومية 

)الزيادات، التخفيضات، ...(.
إّن النسب المئوية أدوات لتسهيل مقارنة حصص.

على  يكتبه  )الذي  المشكلة  نّص  قراءة  التالميذ  من  األستاذ  يطلب  الدرس،  بطاقة  على  العمل  قبل 
السبورة أو على ورقة توّزع على التالميذ( ويتأكد من فهم عباراته )معنى نسبة البنات هي نفسها في 

كّل المدرسة( وفهم السؤالين.
ينّظم فترة البحث ويسّجل اإلجراءات المستعملة من طرف التالميذ.

تالميذ  عدد  المرتبطين:  المقدارين  بتحديد  البداية  وتكون  جدول  في  المعطيات  تنظيم  يمكن 
المجموعة المعتبرة وعدد البنات فيها.

لحساب عدد البنات ضمن 100 تلميذ، يستعمل التالميذ خواص الخطية أو القاعدة الثالثية.
نفس اإلجراءات يمكن استعمالها لإلجابة عن السؤال ب(.
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بعد العرض والتبادل حول النتائج، يقترح األستاذ على التالميذ 
عمل أمين )يحّضر الجدول على السبورة(.

يعمل جماعيا ويمأل الجدول.
وللتعبير عن عدد البنات في أقسام السنة الخامسة،

يستعمل األستاذ مرصوفة للوصول بالتالميذ إلى
فهم التكافؤ بين النسبة المئوية والكسر وبين الكسر

وكتابته العشرية.
وكتطبيق مباشر، يقترح األستاذ على التالميذ

السؤال الثالث يطلب منهم مقارنة حصص البنات
في المدرسة.

أنجز:
1. لترجمة النسبة المئوية %40 من الذكور، ننّظم المعطيات في جدول تناسبية ونجد: 80 ذكور و 

120 بنتا.
2. لكتابة األسعار الجديدة على الملصقات بعد التخفيض بـ %20 على كّل األسعار، نستعمل جدول 

تناسبية لتعيين قيمة التخفيض عن كّل سعر ونجد: 

 
تعّلمت:

. ٍة ِمْن ُكلٍّ • ُتشيُر النِّْسبُة المئِويُة إلى ِحصَّ
مثال: ثمُن كتاٍب DA 950. عْند الّدْفِع، تحّصَل أيمن على َتْخفيٍض َقدُره % 8.

                            (8 x 950)  100 = 76                    76 DA :قيمُة التخفيِض
. 30

100
• يْمكُن تمثيل نسبة مئوية بكْسٍر. َفمَثال: % 30 تمّثل بالكسر 

أتمّرن:
.1

1 2 3

50 % 25 % 75 %

عدد التالميذ في 15010050
املجموعة املعتبرة

عدد البنات845628
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2. لتعيين القسم الذي تعتبر فيه السباحة مفضلة أكثر، نحسب النسبة المئوية للممارسين لهذ الرياضة في 
القسمين ونقارنهما:

لدينا: 50 < 56,25
القسم 1 تعتبر فيه السباحة مفضلة أكثر.

 25 DA بـ  أي   10 % بنسبة   (250 DA ) الثمن  ارتفاع   .3
. 275 DA ليصبح

انخفاض الثمن  (DA 275 وليس  DA 250) بنسبة % 10 أي 
247,5 DA 27,5 ليصبح DA بـ

4. يمكن استعمال األلوان لتمييز نسب اليابسة 
التي تمّثلها القارات

48. الرباعيات الخاصة                                                                  الصفحتان  77 - 55
الهدف: 

- االستعمال السليم للتعابير: مربع، مستطيل، معين.
الحساب الذهني: 

احسب:
5,3 × 4   ، 3,2 × 4    ،    7,4 × 4    ،    6,1 × 3   ،    10 × 3

لربح الوقت يحّضر األستاذ اجلدولني الواردين في هذه الفقرة على ورقة ويوزعهما على التالميذ. أكتشف:  
يأتي هذا الدرس، كما سبقت اإلشارة إليه، بهدف تعزيز مكتسبات التالميذ حول خواص الرباعيات 

الخاصة، واالستعمال السليم للتعابير: مربع، مستطيل، معين وبعض خواّصها في وصفها وإنشائها. 
بينها  ويمّيز  الخاصة،  الرباعيات  أنواع  مختلف  مكتسباته حول  الفقرة  هذه  في  التلميذ  ويدعم  يعّزز 

اعتماد خواص األضالع والزوايا والقطرين، ويستعمل لذلك األدوات الهندسية المناسبة.
يطلب األستاذ من التالميذ مالحظة األشكال، وينشط الحوار حول ما تمت مالحظته وتسميتها اعتمادا 
على المالحظة، ثم يكلفهم بنقل الجدول األول وإتمامه، يسمح بالعمل ضمن ثنائيات بمرافقة من قبله 
للتوجيه والمساعدة، يتم التصحيح الجماعي على السبورة، ويمكن أن نطلب من التالميذ قراءة كل 

سطر من اليمين إلى اليسار والعكس.

القسم 2القسم 1
عدد ممارسي السباحة2018
عدد تالميذ القسم4032

النسبة املئوية50%56,25%

ثمن سلعة في:
15 جانفي15 جوان15 سبتمبر
DA 250تخفيض %10زيادة 10%
247,5 DA275 DA

أفريقياآسياأمريكاأوقيانوسياالقارة القطبية الجنوبية أوروبا

29,5 % 7,5 % 6 %20 % 28 % 9 %
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يطلب األستاذ من التالميذ كلَّ رباعيٍّ باستعماِل الورِق الّشفاف، ورسم ُقطَرْيه، ويكلفهم بنقل وإتمام 
الجدول الثاني، من خالل عمل ضمن ثنائيات، ثّم تكون الحوصلة والتصحيح الجماعي على السبورة.

أنجز:
يتم العمل في هذه الفقرة فرديا بمرافقة من قبل األستاذ للتوجيه والمساعدة إذا لزم األمر. 

في الجزء  من هذه الفقرة يصف التلميذ المستطيل دون تسميته، وخاللها يولي األستاذ أهمية لألخطاء 
المرتكبة من قبل التالميذ، ويبدأ بمعالجتها بمعية التالميذ ويحفزهم في كل مّرة باقتراح أمثلة مضادة 

أو يقترحها هو إذا صعب عليهم ذلك، وجعلها فرصة لتعزيز ما تعّلمه التالميذ حول الرباعيات الخاصة.
لما سبق يشرع  والمعّين، وبطريقة مماثلة  المربع  اص كلٍّ من  َخوَّ قائمَة  التلميذ  الجزء  يكتب  في 
األستاذ بمعالجة جماعية لألخطاء المرتكبة ويحفز تالميذه في كل مّرة باقتراح أمثلة مضادة أو يقترحها 

هو إذا صعب عليهم ذلك.
تعّلمت:

وُكل  َقاِئَمٍة.  َزاِوَيا   4 للُمْسَتطيل 
ِضْلعني ُمَتقاِبلنْي ُمَتقاِيسان. وُقْطراه 

ُمَتناِصفان وُمَتقاِيسان. 

للُمَعني 4 َأْضاَلٍع ُمَتقاِيَسة.
وُقْطراه ُمَتناِصفان وُمَتعاِمدان.

للُمَرّبع  4 َزاِوَيا َقاِئَمٍة. و4 َأْضاَلٍع 
ُمَتناِصفــان  وُقْطـــراه  ُمَتقاِيَســـة. 

وُمَتقاِيَسان وُمَتعاِمَدان.

 

أتمّرن:
ًة َتْسَمُح  1. قد يتطلب السؤال األول تدخال من قبل األستاذ لتقديم مساعدة حول معنى العبارة »خاصيَّ

بتْمِييِز ... عن ... « إذا الحظ ضرورة لذلك.
2. في الّشكل مربع ومستطيل ومعّين.

3. يستعمل التلميذ التشفير وما تعّلمه من خواص الرباعيات الخاصة لتحديد طبية كل من الرباعيات، 

في حالة وجود خطأ يمكن اللجوء إلى المثال المضاد.
أبحث: 

ينتظر أن ينجز التلميذ عّدة أشكال قبل الحصول على شكل يحّقق المطلوب، لذا يمكن إرشاد التالميذ 
منذ البداية إلى رسم شكل يحّقق المطلوب باليد الحّرة أوال، ومنه وضع استراتيجية لإلنجاز بدقة.
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49. القسمة )3(                                                                     الصفحتان  78 - 56
الهدف: 

بوضع  رقمين  أو  رقم  من  مكّون  طبيعي  عدد  على  طبيعي  لعدد  إقليدية  قسمة  وباقي  حاصل  تعيين 
العملية.

الحساب الذهني: 
احسب:

5,3 × 3   ، 3,6 × 3    ،   1,4 × 3    ،    5,8 × 4   ،   8,1 × 4
أكتشف:

َة  حبَّ  290 َصنَع  َيوٍم  َذاَت  علبٍة.  ِفي  ِقطٍع   8 كلَّ  َفاخرٍة  شوكوالطة  صاِنُع  َيضُع  َمْنتوِجِه  ِلتسويِق   (
شوكوالطة. ِلَمعِرفِة عدِد الُعلِب الَمْملوَءِة الِتي َيتحّصُل علْيَها، قاَل َرائُد ِإّنُه عدٌد َيتكّوُن ِمْن َرَقَمْيِن. 

َهْل ُتواِفَقُه؟ ِاْشَرِح.( 
يطلب األستاذ من التالميذ قراءة الجزء أعاله من نص المشكلة ثّم يسأل عن العملية التي تمكن من 
حساب عدد العلب، ويطلب منهم اتخاذ قرار بالموافقة من عدمه دون إجراء عملية القسمة، يسمح 
لهم بوقت للمحاولة ضمن ثنائيات أو مجموعات بمرافقة من قبله للتوجيه والمساعدة، ممكن يسأل 
أفواج البحث لماذا ال يمكن أن يتكّون من رقم واحد ولماذا ال يمكن أن يتكّون من ثالثة أرقام، فقد 

تقود هذه المساعدة التالميذ إلى التفكير في مضاعفات المقسوم عليه والحصر.
ثّم يطلب األستاذ من التالميذ التمعن في وضع العملية، ويكّلفهم بوصفها وشرح الكيفية التي شرع 
رائد في تنفيذها، بعد االتفاق والتحّقق من أّن التالميذ فهموا وأدركوا المطلوب منهم، يطلب منهم 

نقل وإتمام القسمة فرديا على الورق، وهو يراقب ويوجه، ُثّم التصحيح الجماعي على السبورة.
بعد إنهاء عملية القسمة يطلب األستاذ إكمال ما تبقى من الجزء األول من هذه الفقرة، ويكون التصحيح 

جماعيا على السبورة.
يواصل األستاذ بتكليف التالميذ بقراءة صامتة للجزء الثاني، ثم يسأل عن العملية التي تسمح بحساب 
السؤال  عن  واإلجابة  فرديا،  العملية  إنجاز  منهم  ويطلب  العلب،  عدد  أرقام  عدد  وعن  العلب،  عدد 
المطروح، ثم تصحح األخطاء المرتكبة على السبورة، ويكلف أحدهم للقيام بالعملية على السبورة.  

أنجز:
تمثل هذه الفقرة مرحلة تدريب التالميذ على إنجاز عملية قسمة إقليدية لعدد طبيعي على عدد طبيعي 
مكّون من رقم أو رقمين بوضع العملية، فبعد التأكد من فهم التعليمة من قبل التالميذ يطلب األستاذ 
منهم العمل فرديا في الجزء )أ(، ثّم تتم مناقشته جماعيا على السبورة، وتصحيح األخطاء التي يمكن 

أن تظهر، ثم يتواصل العمل في الجزأين )ب( و )ج( بطريقة مماثلة.   
وفي كل مّرة ُيبرز حاصل القسمة والباقي وأّن الباقي أصغر من المقسوم عليه.

تعّلمت:
• ِإْجراُء َعمليِة الِقْسمِة َيعِني َتْعِييُن الَحاصِلِ والباقي.
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• َقْبل َوضِع عملّيِة القسمِة أْبحُث عْن عدِد َأرقاِم الحاصِل. 
مثال: x 10 < 290 < 8 x 100 8 َوِمنُه الحاصُل محصوٌر بيَن 10 و100 وعدُد أرقاِم الَحاصِل هو 2.

• الَباِقي َدائًما َيُكوُن أصغَر ِمَن المقسوِم عليِه.
أتمّرن:

1. يوظف التلميذ في هذا التمرين خاصية الباقي أصغر من المقسوم عليه.
2. تمرين تطبيق محاك لفقرة أنجز.

3. تمرين مركب نسبيا يوظف فيه التلميذ عملية القسمة اإلقليدية على عدد مكّون من رقمين لحل 
مشكلة من الحياة اليومية:

لَنقِل ُعلبٍة يلزم 33 رحلة، وفي الرحلة األخيرة كانت الشاحنة تحمل 28 علبة.
أبحث: 

والمحاوالت  للبحث  للتالميذ  فرصة  إعطاء  هو  الهدف  فإّن  الفقرة  هذه  إلى  بالّنسبة  الشأن  هو  كما 
واستعمال إجراءاتهم الشخصية للحصول على حل مناسب، وإن كان الحل الخبير هو  أي .

50. قياس كتل                                                                             الصفحتان  79 - 57
الهدف:

- اختيار األداة المالئمة والوحدات المناسبة لقياس الكتلة - استعمال العالقات بين مختلف الوحدات، 
استعمال األعداد العشرية والكسور للتعبير عن وحدات قياس الكتل.

الحساب الذهني: 
حول األعداد العشرية إلى كسور.

.0,03  ،  0,11   ، 0,51     ، 0,6    ، 0,56
لربح الوقت يحّضر األستاذ اجلدول الوارد في هذه الفقرة على ورقة ويوزعه على التالميذ. أكتشف: 

الوحدات  الختيار  فردية  بمحاوالت  القيام  ثم  الوضعية  نص  قراءة  التالميذ  أحد  من  األستاذ  يطلب 
المناسبة بعد ذلك يسمح لهم بالعمل في ثنائيات لإلجابة على كل واحد من األسئلة الثالثة.

ويتبعها بنقاش وتبادل حول محاوالتهم واألخطاء التي ارتكبوها لتصحيحها والمصادقة على اإلجابة.
أنجز:

يحرص األستاذ على منح الفرصة للتالميذ لكي يحاولوا بأنفسهم إنجاز التمارين الثالثة.
الحلول  حول  للتبادل  مناقشة  ينظم  الصفوف،  عبر  المرور  خالل  من  المحاوالت  كل  مالحظة  بعد 

المقترحة من طرف التالميذ وتصحيح األخطاء المرتكبة.
 730 g + 270g = 1 kg                      0,6 kg + 0,4 kg = 1 kg  .1

 85 g + 915 kg = 1 kg               0,748 kg + 0,252 kg = 1 kg
.35 ,9 kg - 32 ,7kg = 3,2 kg   :2. وزن محفظة أحمد يساوي
.3 × 350 g = 1 050 g = 1 kg 50 g :3. وزن 3 خبزات يساوي

إذن وزن كل المشتريات يساوي:
1 kg + 2kg + 1kg 50 g + 900 g + 125 g + 1 kg 850 g =
                                                  = 4 kg + 50 g+900 g+ 125 g+ 850 g                                                  
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= 4 kg +1 925 g
= 5 kg 925 g = 5,925 kg.

تعّلمت:
ِلِقَياِس اْلُكَتِل َأْسَتْعِمُل الَغَرام َوُمَضاَعَفاِتِه َوَأْجَزاِئِه اْلُمَبّيَنة ِفي اْلَجْدَوِل الّتاِلي.

ُطنِقْنطاركيُلوغرامِهْكتوغرامديَكاغرامغرامديِسيغرامَسنِتغرامِمليغرام
mgcgdggdaghgkgqt

1 t = 1 000 kg            1 kg = 1 000 g            1 g = 1 000 mg
 1 kg = 0,001 t           1 g = 0,001 kg            1 mg = 0,001 g

أتمّرن:
أتمرن 1:

3,200 + 2,800 = 6,00  kg : كتلة الخليط ▪
.6,00 - 4,050 = 1,95 kg :الكتلة التي نقصت من الخليط ▪

أتمرن 2: 
451100750200250)g الكتلة )بالغرام

0,0450,0010,100,750,200,25)kg الكتلة العشرية )بالكيلوغرام
1

1000
1

1000
1
10

3
4

1
5

1
4

)kg الكتلة الكسرية )بالكيلوغرام

أتمرن 3:
0,5 kg = 500 g ; 0,2 kg = 200 g ;  3,2 kg = 3200 g ; 4,3 t = 4 300 kg ; 0,5 t = 500 kg )أ

1
5

 kg = 250 g  ;   1
4

 kg = 250 g  ;   3
4

 kg = 750 g   ; 3
100

 kg = 30 g   ;  3
1000

 kg = 3 g   )ب
أتمرن 4:

6,9 - 3,5 = 3,4 t :1. الحمولة القصوى التي تستطيع الشاحنة نقلها
2. يمكن للشاحنة نقل 3,4 طن في كل رحلة، لذلك يكون عدد الراحالت الالزمة لنقل  kg 9200 أي 

9,2  طن هو  3 رحالت .ألن الشاحنة تستطيع نقل  10,2 طن في 3 رحالت.
. (3,4 + 3,4 + 3,4 = 10,2 t)

أبحث:
 500 × 5 g = 25 00 g :وزن 500 ورقة يساوي

.25 00 g × 5 = 12 500 g = 12,5 kg :وزن 5 رزم من الورق يساوي

51. تمثيالت بيانية ومخططات                                                   الصفحتان  80 - 58

الهدف: 
مالحظة وتحليل مخططات وبيانات مختلفة – قراءة وإعداد وتفسير جداول عددية و/أ، مخططات 

دائرية. 
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الحساب الذهني:
حول األعداد العشرية إلى كسور.

0,95  ،  0,19  ،   0,35  ، 0,97  ، 0,1
لربح الوقت يحّضر األستاذ اجلدول والتمثيل البياني على ورقة ويوزعهما على التالميذ. أكتشف:  

يسمح السؤال 1. بالتحقق من قدرة التالميذ على قراءة تمثيل بياني.
يعطي األستاذ مهلة للتالميذ لمالحظة التمثيل البياني ثم يطلب منهم القيام بمحاوالت فردية لإلجابة 

عن أسئلة السؤال 1.
لهم  يسمح  أين  الثانية  المرحلة  إلى  ينتقل  منهم  المتعثرين  ومساعدة  محاوالتهم  على  االطالع  بعد 

بالتبادل 
في ثنائيات لشرح اإلجراءات التي اعتمدوها فيما بينهم وتقديم التبريرات المناسبة.

في مرحلة ثالثة، يقوم األستاذ بتنظيم تبادل حول اإلجابات المقترحة من قبل التالميذ، ويبدأ بمناقشة 
تلك التي تحتوي على أخطاء. حيث يمنح الفرصة للتالميذ لكي يكتشفوا تلك األخطاء ويصححوها 

فيما بينهم.
وفي األخير يشارك الجميع في صيغة اإلجابة.

لربح الوقت يحّضر األستاذ التمثيل البياني على ورقة ويوزعه على التالميذ. أنجـز:  
التصحيح  األخير يكون  وفي  ثنائيات  في  يتبادلون  ثم  فردية  بمحاوالت  التالميذ  يقوم  الجزء  في هذا 

وصياغة اإلجابة جماعيا. 
1. يسمح التمرين األول بتدريب التالميذ على إنشاء مثيالت بيانية.

من أجل ذلك يجب على األستاذ أن يحضر شبكة ويطلب من التالميذ إنشاء المحورين
)محور العمر - بالسنوات( و )محور القامة – بالسنتيمترات(.

حيث يالحظ التالميذ أن التدريجة على أحد المحورين ليست نفسها على المحور اآلخر.
2. لتسهيل المهمة على التالميذ يمكن لألستاذ نسخ الجدول على شرائط مستطيلة ثم يوزعها على التالميذ

)يخصص شريطين لكل تلميذ واحد للمحاولة والثاني لإلجابة الصحيحة يلصق في الكراس(.
تعلمت:

َمِن، َنْسَتْعِمُل الُمْنحنياِت الَبياِنيَّة.   ُر َمَع الزَّ لتمثيِل ُمْعطياٍت َتَتِغيَّ
َمٍن. يْسمُح الُمْنحني البياِنّي ِبُمشاَهَدة الَتطّوراِت ِخالَل الزَّ

أتمرن:
أتمرن 1:

.1
أ( أعلى عالمة هي 15 وتحصل عليها التلميذ في شهر أفريل.

ب( أدنى عالمة هي 9 وتحصل عليها التلميذ في شهر سبتمبر.
ت( تحصل التلميذ على العالمة 12/20 مرتين واحدة في شهر نوفمبر واألخرى في شهر مارس.
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.2
سبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبرجانفيفيفريمارسأفريلجويليةجوان
1414,515121413,51312109
أتمرن 2:

الشهرسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبرجانفيفيفري
80901201107038(mm) كمية األمطار

أبحث:
▪ اللون البرتقالي يمثل ما عند أمين.

▪ اللون البني يمثل ما عند جمال. 
▪ اللون األزرق يمثل ما عند كريم.

▪ اللون الرمادي يمثل ما عند أحمد.
▪ اللون البنفسجي يمثل ما عند حسام.

52. الـــدائـــرة                                                                            الصفحتان  81 - 59
الهدف: 

- االستعمال السليم للتعابير: دائرة، مركز، قطر، نصف قطر.
الحساب الذهني: 
قارن بين العددين:

0,61  و 1,83  ،   6,96  و  4,25  ،   0,412   و  0,184
أكتشف:

سبق للتلميذ أن تعّرف على الدائرة وعناصرها، وكذا استعمال المدور لرسم دوائر أو نقل أطوال، وفي 
هذا الدرس يرسم دوائر وأقواس حسب معطيات بهدف التحكم في الخواص وتوظيفها وفي االستعمال 

السليم للمصطلحات واألدوات. 
يطلب األستاذ من التالميذ مالحظ الّشكل وقراءة البرنامج بصوت غير مسموع، كما يمكن أن يطلب 
من أحدهم قراءة ختامية بصوت مسموع، ثّم ينشط الحوار بينهم لضمان أّن جل التالميذ قد فهموا 
وا بعناصرها، ويسأل عن المهمة المطلوبة، ثّم يسمح بالعمل على الورق بمرافقة من قبله  الوضعية وألمُّ

للتباعة والتوجيه والمساعدة إذا لزم األمر، وتتم المعالجة الجماعية وتصحح األخطاء جماعيا.
أنجز:

يتم العمل في هذه الفقرة فرديا بمرافقة من قبل األستاذ للتوجيه والمساعدة، 
ثم التصحيح الجماعي على السبورة على شكل كبير نسبيا يكون األستاذ قد 

أعّده مسبقا.  
متقايس  )المثلث  الخاصة  الحالة  تفادي  النقطة    وضع  عند  يستحسن 

األضالع(، وال بأس من شد انتباه التالميذ إليها أن حدثت عند أحد منهم.
حيث التالميذ على ضرورة تقديم شرح كاٍف حول طبيعة الرباعي ، والبأس من كتابته كنوع من التبرير.

الشهركرميجمالأحمدأمنيحسام
عدد الطوابع6024090180120

A

E

C

d B
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تعّلمت:
َوهذه  َمْرَكِزَها،  َعْن  الـَمَساَفِة  ِبَنْفس  اِئَرِة  الدَّ ُنَقط  ُكلُّ  َتْبُعُد   •

الـَمساَفة ِهَي ِنْصُف الُقْطِر.
أتمّرن:

1. يوظف التلميذ في هذا التمرين مكتسباته المتعلقة بالتعابير 

المتعلقة بالدائرة وعناصرها.
2. بعد مالحظة أّن النقط E ،D ،C ،B ،A هي في استقامية، ومنه يجد التلميذ مركز ونصف قطر كل 

دائرة.
3. يوظف التلميذ التعابير: دائرة، مركز، قطر، نصف قطر، ومكتسبات قلبية مرتبطة بالمستطيل لحل 

هذا التمرين، ويتحّقق باستعمال األدوات الهندسية.
أبحث: 

 يستدعي إنجاز مثيل لإلفريزة المعطاة تعيين مراكز الدوائر ونصف قطر 
كل منها، والوضع النسبي لهذه المراكز على المرصوفة، وهذا يتطّلب 

تحليل الّشكل المرفق.
 

53. القسمة التامة                                                                   الصفحتان  82 - 60

الهدف:
حساب حاصل قسمة صحيح تام.   

الحساب الذهني: 
قارن بين العددين:

7,74 و 8  ،  9,69   و 5,06   ،  0,111  و 0,586  
أكتشف:

أفواج صغيرة ويسّجل  في  العمل  ينّظم  أن  المشكلة. يمكن  في  البحث  التالميذ  األستاذ من  يطلب 
اإلجراءات المستعملة.

أثناء العرض، يثير التبادل حول بعض النتائج عند التصديق أو الرفض.
في مرحلة ثانية، يعرض عليهم اقتراحي أمين وإيمان ويطلب منهم الشرح ومواصلة العمل.

الـَمْركز

ُقْطر

نْصُف ُقْطر

A



105دليل استخدام كتاب الرياضيات

إيمانأمين
تذّكر معنى القسمة كتوزيع إلى حصص متساوية واستعمل 

الحساب المتمّعن )الدرس 29(.
120 975 = 120 000 + 900 + 75
120 975 ÷ 5 = (120 000 ÷ 5) +( 900 ÷ 5) + (75 ÷ 5)
                    = 24 000 + 180 + 15
                    = 24 195

عند التفكيك، نبحث عن حدود تقبل القسمة على 5.
يمكن التحقق بالضرب.

 .24 195 DA حّصة كّل مدرسة هي

القسمة.  عملية  بوضع  الحساب  اختارت 
975 120 هو  العدد  الحظت أن رقم وحدات 

0، فهو مضاعف 5. 
أكدت أّن باقي القسمة هو 0 في هذه الحالة.

1 2 0 9 7 5
   2 0
      0 9
         4 7
            2 5
               0

5
2 4 1 9 5

يمكن التحقق بالضرب.
 .24 195 DA حّصة كّل مدرسة هي

يصل األستاذ بالتالميذ إلى أّنه عند قسمة عدد على آخر، يكون باقي القسمة يساوي 0 عندما يكون 
العدد المقسوم مضاعفا للعدد المقسوم عليه.

عندئذ، يكون حاصل القسمة عددا صحيحا ونقول إّن القسمة تامة.
أنجز:

1. حساب بتمّعن:

أ( 456 ÷ 4                              
56 + 400 = 456

(4 ÷ 56) + (4 ÷ 400) = 4 ÷ 456 
14 + 100 =

114 =

ب(  7830 ÷ 3
30 + 7800 = 7832

(3: 30 )+ (3: 7800) = 3: 7832
10 + 2600 =

2610 = 
تعّلمت:

ِعْنَدما يكوُن باِقي ِقْسَمة عدٍدٍ عَلى عدٍد آَخر ُيساِوي 0، نسّمي هذه القسمة قسمة تامة. ونالحظ في 
هذه الحالة أنّ العدَد اْلمْقسوَم ُمضاعف ِلْلَعَدِد الَمْقسوِم َعلْيِه.

مثال: عنَد ِقسمة 276 عَلى 12، حاِصُل اْلِقْسَمِة هَو 23 وباِقي اْلِقْسَمِة 0.
276 = 12 x 23 أكتُب: 23 = 12  276 َوُهَو َيْعِني َأْيًضا

)276 هو مضاعٌف للعدِد 12 وهَو كذِلَك مضاعٌف للعدِد 23(.
أتمّرن:

1. حساب بتمّعن.
2. حساب بوضع العملية.
374 = 24 x 15 + 14 .3

عدد األيام الالزمة: 25 عدد الصفحات التي ستقرأها في اليوم األخير: 14
4. عدد علب الّتمر: 1109 علبة.
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أبحث: 
- حصة كّل مدرسة من الكتب: 205.

- عدد الكتب الموضوعة في المكتبة: 164.
خمس الكتب )أي 41 كتابا( وزعت على النجباء والباقي )أي 164 كتابا( وضعت في المكتبة.

54. األعداد العشرية وقياس مقادير                                                   الصفحتان  83 - 61

الهدف 
مقارنة األعداد فيها حصر وترتيب وإدراج األعداد من 0 إلى 999 99

حساب ذهني 
احسب:

71 + 2,82     ،   90 + 0,91     ،  26 + 2,7    ،  60 + 0,8
أكتشـف:

- عرض الوضعية المشكلة على السبورة. 
- مطالبة المتعلمين بقراءتها ومالحظة السند المعروض.

- ضرورة إبراز مكونات الوضعية وربطها بالواقع المعيش للمتعلمين كتحديد الوالية التي يقطنون بها 
للتواصل بين أبناء الوطن. 

- مناقشة المطلوب واستقراء السند واستنتاج أكبر الواليات مساحة تنمية لمهارات المالحظة والتأمل 
و المقارنة ثم الوصف و التصنيف و تعرض النتائج على األلواح.

- التركيز على تبرير النتيجة. 
- استقراء السندين مرة أخرى قصد تحديد مواقع الواليات المذكورة في الجدول لترتيبها تصاعديا 

حسب المساحة باعتماد العمل الجماعي التشاركي.
المراتب  مقارنة  بعد  األعداد  وترتيب  المتعلمين  من طرف  وتبريره  الصحيح  الحل  على  المصادقة   -

األكبر ثم استنتاج القاعدة.
أنجز: 

في التمرينين األول والثاني يعمد األستاذ إلى اعتماد العمل الفردي بتوظيف الموارد التي تم إرساؤها 
في مرحلة االكتشاف.

نفس العمل بالنسبة للتمرين الثالث. 
تعلمت:

النِّظاِم  َوحداِت  َوَبْيَن  َبْيَنها  المْوجوَدِة  اْلعالقاِت  َأْسَتْعِمُل  مْألوَفٍة،  غْير  وحداٍت  ِباْسِتْعماِل  الِقياِس  ِعْنَد 
. َوِليِّ الدُّ

.108 m 800 10 َأْي cm مثالً: طوُل ساَحِة المْدرَسِة 120 ُخْطَوًة َوُهَو َما ُيعاِدُل
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أتمرن:
- يقرأ المتعلمون التمرينين األول والثاني، وال بأس من التذكير بقاعدة المقارنة بين أعداد تتكون من 

خمسة أرقام.
 - تنجز التمارين فرديا على الدفاتر، ثم تصحح جماعيا على السبورة، والبد من التركيز على تبرير 

اإلجراء في كل مثال. 
- ينجز التمرين الثالث بنفس الكيفية مع تبرير كل أداء.

أبحث:
- قراءة الوضعية من طرف بعض المتعلمين.

تنظيم  محاولة  على  والمعينة  للتفكير  والمحفزة  المنشطة  األسئلة  بعض  بطرح  الوضعية  مناقشة   -
المعلومات قصد إيجاد العدد المستهدف.

- عرض النتيجة وتبريرها بالخطوات المتبعة مرتبة لحل المشكل.

المقطع الرابع   
الوضعية االنطالقية 4 : بالدي سياحية

لهم  وموجهة  للمتعلمين  محّفزة  الوضعية  هذه  تعتبر  السابقة،  االنطالقية  الوضعيات  منوال  نفس  عل 
إلى طبيعة الموارد التعّلمية التي سترسى خالل المقطع، كما أنها تتكفل بالمركبات الثالث للكفاءة 

الختامية وهي بدورها وضعية إدماجية مركبة تنبثق عنها مهمات مختلفة يجمعها السياق ذاته.
المهمة األولى :

الشهيد  مقام  إنجاز  مدة  التالميذ حساب  من  ُيطلب  حيث  مقادير  قياس  بميدان  المهمة  هذه  تعنى 
والتعبير عنها باألشهر واأليام.

المهمة الثانية :
إذ  للمتعلم،  تحديا  وتشّكل  معطيات(  وتنظيم  مقادير  )قياس  اثنين  ميدانين  إلى  تتطرق  مهمة  وهي 
ُيطلب منه حساب طول انطالقا من معطى على شكل نسبة مئوية وهو ما يظطره إلى استعمال مقياس 
الرسم في حين يتطلب السؤال أ( قياس طول قطعة المستقيم التي تصل بين الحدود الشرقية والحدود 

الغربية للجزائر باستعمال البيانات الواردة في الخريطة.
المهمة الثالثة:

ُتعنى هذه المهمة بميداني األعداد والحساب وتنظيم معطيات، وهي تجعل المتعلم أمام عقبة مقارنة 
أعداد كبيرة مكتوبة باألعداد والحروف وُيطلب منه مقارنتها والخروج بفهم يسمح له باإلجابة على 

السؤال المطروح.
المهمة الرابعة:

ُتعنى هذه المهمة بميداني قياس مقادير وتنظيم معطيات ُيطلب من المتعلم من خالل هذه المهمة 
توظيف معارفه حول قياس أطوال والنسبة المئوية وتنظيم معطيات لإلجابة عن السؤال المطروح.
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55. المجسمات (1)                                                                     الصفحتان  90 - 62

الهدف: 
- وصف مجسم للتعّرف عليه أو للتعّرف عليه من بين مجسمات أخرى.

- استعمال المصطلحات )مكعب، متوازي المستطيالت، رأس، حرف، وجه( بصفة سليمة.
الحساب الذهني: 

يكتب األستاذ أربعة أعداد عشرية على السبورة ثم يخفيها ويطلب من التالميذ كتابة جداء كل عدد 
منها في 10 )أو في 100 أو في 1000(.

أكتشف:
سبق للتلميذ في السنوات السابقة أن تناول كل هذه المجسمات، وكّون صورا ذهنية لها وربط بين 
مختلف عناصرها )رؤوس، أحرف، أوجه، سطح جانبي،...( كما عمل على منشور بعض منها، ويأتي 
ودعم  لتعزيز  الحلزوني  التعّلم  إطار  في   )2 )المجسمات  الثاني  والدرس   )1 )المجسمات  الدرس  هذا 
مكتسبات التلميذ حول هذه المجسمات، وجعله يوّظف ويستعمل المصطلحات )مكعب، متوازي 

المستطيالت، رأس، حرف، وجه( بصفة سليمة.
قابلة للصق على  لها منفصلة  التالميذ أو صور  المفيد جّد وجود مجسمات ملموسة في متناول  من 

السبورة لالستعمال خالل الحصة.
األشكال  في  والتمعن  الوضعية  لنص  كاملة  لقراءة  للتالميذ  الكافي  الوقت  األستاذ  يترك  البداية  في 
المرفقة، ثم يسأل عما أعطي لنا في هذا النشاط؟ بعد االتفاق على اإلجابة يطلب من أحدهم قراءة 
الجزء (1) ويسأل حول ما قامت به حنين، يمكن أن يطلب من أحد التالميذ إنجاز ما عملته حنين 
على الصبورة باستعمال الصور القابلة للصق، ثم يكلف كل اثنين أو في مجموعات تعيين الخواص 
السبورة وينشط  التالميذ ويسجلها على  أجوبة  األستاذ  التصنيف. يجمع  أساسها هذا  تم على  التي 
الحوار حولها حتى يتم االتفاق على اإلجابة المنتظرة، ثم يطلب األستاذ من التالميذ االنتقال إلى بقية 
األجزاء فتنجز الواحد تلو اآلخر بمرافقة من قبل األستاذ للتوجيه والمساعدة ثم التصحيح الجماعي على 

السبورة كما تم في الجزء (1).     
يمكن العودة بالتالميذ إلى تمييز المجسمات التي تتدحرج واألجسام التي ال تتدحرج، وتسمية كل منها.

أنجز:
تأتي هذه الفقرة في إطار مواصلة بناء مفهومي المكعب ومتوازي المستطيالت )بدل البالطة القائمة(، 
وتمكين التالميذ من االنتقال من الصورة الذهنية التي يكون قد كونها لكل منهما انطالقا من مجسمات 

حقيقية وتمثيلها على ورقة إلى وصفها بدقة.
تنجز هذه الفقرة فرديا بمرافقة من قبل األستاذ للتوجيه والمساعدة عند الحاجة، وتستهدف الحوصلة 

والعمل الجماعي على السبورة في البداية تصحيح أخطاء التالميذ، ثم االتفاق على اإلجابة.
إّن وجود علبة على شكل متوازي مستطيالت الستعمالها في الجزء (2) من فقرة أنجز يكون مفيدا جدا.
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تعّلمت:
ِب َوُمَتَواِزي الـُمْسَتِطياَلِت 6 َأْوُجه، َو 8 ُرُؤوٍس َو 12  ِلُكلٍّ ِمَن الـُمَكعَّ

َحْرًفا.
أوجهه  الـُمْسَتِطياَلِت  َوُمَتَواِزي  ُمَربََّعاٍت،  ِب  الـُمَكعَّ َأْوُجه  ُكلُّ 

ُمْسَتِطياَلٌت.
أتمّرن:

1. ينقل على ورقة مرصوفة رسَم كلٍّ من المكعب ومتوازي 
المستطيالت، ويكمله.

ُم 8 رؤوس  َو 12 حرفا َو 6  وجوه منها 2 على  2. للُمَجسَّ
شكل شبه منحرف، و4 على شكل مستطيل.

3. توجد عّدة طرائق للتقسيم وفقا لما هو مطلوب.
للمجسم 10 أوجه و 16 رأسا، و 23 حرفا.

أبحث: 
عدد المكعبات الموجودة في العلبة 20 . 

عندما تكون العلبة مملوءة يصبح عدد المكعبات فيها 120.
56. المجسمات (2)                                                                     الصفحتان  91 - 63

الهدف: 
- التعّرف على تصميم كّل من المكعب ومتوازي المستطيالت أو إنشائهما أو إتمامهما إلنجاز المجسم.

الحساب الذهني: 
يكتب األستاذ أربعة أعداد عشرية على السبورة ثم يخفيها ويطلب من التالميذ كتابة جداء كل عدد 

منها في 10 )أو في 100 أو في 1000(.
أكتشف:

سبق للتلميذ في السنتين الثالثة والرابعة أن عمل على منشور كل من المكعب ومتوازي المستطيالت، 
وعمل من المجسم وتمثيل له إلى منشوره والعكس، وفي هذه السنة يواصل تعزيز ودعم مكتسباته 

في هذا المجال.
متوازي مستطيالت وسيلة مساعدة  إن وجود علب بعضها على شكل مكعب واألخرى على شكل 

إلنجاز هذا الّنشاط. 
بعد قراءة شاملة لنص النشاط والتمعن في األشكال المرفقة، ينشط األستاذ بأسئلة من الّنوع: ماذا أعطي 
لنا في هذا النشاط؟ ماذا تمّثل األشكال 1، 2 و3؟ واألشكال أ، ب، ج؟ ...إلخ، ويمكن خالل هذه 
التأكد من أّن التالميذ قد فهموا الوضعية وأدركوا  المرحلة االتفاق على جواب السؤال األول، وعند 
المهام المطلوب إنجازها في السؤالين 2 و3، يترك لهم وقتا مناسبا للمحاولة واقتراح أجوبة، وخاللها 

يقوم بمراقبة أجوبتهم والتوجيه والمساعدة ثم يكون التصحيح الجماعي على السبورة.  

َوْجٌه
َرْأٌس

َحْرٌف
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أنجز:
 أنسب منوال لتسيير هذا النشاط يتمثل في أن نقّدم للتلميذ كل شكل على ورقة A4 ونطلب منه 
إكمال التصميم ثّم القصص وصنع المجّسم، كما يمكن تكليفهم بإنجاز نفس العمل على ورق مقوى 

في البيت.
أثناء محاوالت التالميذ يراقب األستاذ إنجازاتهم ويشد االنتباه إلى األخطاء التي قد تظهر ويوجه ويرشد 

ويقدم المساعدات الالزمة عند الضرورة. 
تعّلمت:

 3 ِمن  الُمْستطيالِت  ُمَتوازي  َتْصميُم  َيَتكّوُن  َبْينما  ُمَتطاِبقٍة،  ُمرّبعاٍت   6 الُمَكعِب من  َتْصميُم  َيَتكّوُن 
َأزواٍجٍ ِمن الُمستِطيالِت الُمَتطابقِة مثنى مثنى.

أتمّرن:
1. العمل على الورقة المرصوفة هو لتذليل بعض الصعوبات المرتبطة بإنشاء مربع أو مستطيل، عندها 
يشجع  أن  األستاذ  على  حلول  عّدة  توجد  أّنه  والمالحظ  غير.  ال  التصميم  شكل  التركيز  يكون 

ظهورها. 
2. التصميم  ليس لمكعب، والتبرير يظهر للتالميذ جليا عند القص ومحاولة صنع المكعب.

صنع  ومحاولة  القص  عند  جليا  للتالميذ  يظهر  والتبرير  مستطيالت،  لمتوازي  ليس  التصميم    .3
متوازي المستطيالت.

أبحث: 
عن  البحث  عملية  في  ويستعملها  مربعات   6 يقص  أن  للتلميذ  يمكن  للبحث  مقترح  التمرين  هذا 

التصاميم، ستة من التصاميم موجودة في التمرين 2.
57. وضعيات قسمة                                                                     الصفحتان  92 - 64

الهدف: 
تمييز وضعيات قسمة وحلها.

الحساب الذهني: 
يكتب األستاذ أربعة أعداد عشرية على السبورة ثم يخفيها ويطلب من التالميذ كتابة جداء كل عدد 

منها في 10 )أو في 100 أو في 1000(.
أكتشف:

كما هو مصّرح به في الهدف فإّن المنتظر من التلميذ في نهاية هذا الدرس هو أن يكون قادرا التعرف 
على نمط المشكلة التي يوظف فيها عملية القسمة وعلى تجنيد العملية لحّلها.

يكلف األستاذ التالميذ بقراءة صامتة شاملة لنص، ثم يسألهم عن المهمة المطلوبة فقط وعند التأكد 
من أّنهم قد أدركوا المطلوب منهم يكلفهم ضمن ثنائيات بمعالة الجزء (1) بمرافقة من قبله للتوجيه 
والمساعدة حسب الحاجة، ثم تكون الحوصلة على السبورة حيث األولوية لمعالجة ما ارتكب من 

أخطاء ثم الحل األنسب.
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يتواصل العمل بطريقة مماثلة في بقية األجزاء، وفي كل مرحلة يؤكد األستاذ على شد انتباه التالميذ 
إلى ما يقود في النص إلى استعمال القسمة. 

كما يتم االتفاق على أّن ما قادنا إلى عملية القسمة في األجزاء 1 ، 2 و 3 غير موجود في الجزء 4 بل 
هنالك ما يقود إلى استعمال عملية الضرب.

في تحديد  ذلك  وأثر  الفهم  بهدف  المشكلة  وتحليل نص  قراءة  أهمية  التالميذ  يدرك  أّن  هو  الغاية 
استراتيجية معالجة المشكلة من خالل هذه الحالة التي تعتبر خاصة بالنسبة إلى الغاية المنشودة.

أنجز:
الحاجة، تجدر  الفقرة فرديا بمرافقة من قبل األستاذ للمراقبة والتوجيه والمساعدة حسب  تنجز هذه 
اإلشارة أّنه يلزم تكليف التالميذ بتقديم مبررات استعمال عملية القسمة أو عدم استعمالها على أن 

نسمح لهم بالتعبير بلغتهم المهم أن يكون المبّرر وجيها.
بحل  سيقمون  التالميذ  جّل  أّن  إاّل  المشكالت  من  كل  حل  على  تنص  ال  التعليمة  أن  من  بالرغم 
المشكالت المقترحة وهذا أمر عادي، لكن على األستاذ إعطاء األهمية لتدريب التالميذ على تصنيف 

المشكالت واستخراج مشكالت القسمة قبل االنتقال إلى حّلها التي تكون مرحلة ثانية.  
تعّلمت:

ُيمكُنِني استعماُل إلُى عمليِة القسمِة ِفي كلٍّ ِمَن الحاالِت اآلتيِة:
اِت ُوجوِد َعدٍد ِفي آخَر )ِمْثَل كْم مّرًة ُيوجُد العدُد 25 ِفي العدِد 125(. 1. ِلتعييِن عدِد مرَّ

2. ِفي َوْضعياِت التَّوزيِع ِبالتَّساِوي.
3. ِفي وضعياِت ِحساِب معّدٍل َأْو كالبحث عن عدد الشجيرات المطلوب في السؤال 1  في أكتشف.  

أتمّرن:
1. أثناء التصحيح الجماعي نطلب من التالميذ وخاصة الذي يعمل على السبورة شرح اختيار العملية.

، ونطلب منهم شرح عدم موافقة النص  لوضعية قسمة، وأمر  التالميذ اختيارهم النص  2. يبّرر 
طبعي حل كل من المشكلتين.  

أبحث: 
وتشجيع  للتالميذ،  الشخصية  اإلجراءات  لكل  بالغة  أهمية  إعطاء  األستاذ  على  المشكلة  هذه  لحل 

الوجيهة منها والتي قد ال تكون حال خبيرا.

58. نقل شكل أو إتمامه                                                                   الصفحتان  93 - 65

الهدف: 
إنجاز رسم باستعمال األدوات أو باليد الحرة.

الحساب الذهني: 
لعبة الذاكرة:

يظهر األستاذ أربعة أعداد زوجية أصغر من 100، ثم يخفيها ويطلب من التالميذ كتابة نصف كل منها.



دليل استخدام كتاب الرياضيات 112

أكتشف:
هو  الدرس  هذا  من  والغاية  مركبة،  أشكاال  وصف  كما  بوصفه،  مركبا  ربط شكال  أن  للتلميذ  سبق 
أو  برنامج  في شكل  كان  مركب سواء  الخواص إلنجاز شكل  على  فشيئا  يعتمد شيئا  التلميذ  جعل 
رسم، وتدريبه على االستعمال السليمة لألدوات، وتعزيز مكتسباته القبلية المرتبطة باألشكال المألوفة 

وبعض خواصها، وتدريب التلميذ على التحليل، واستعمال األشكال المرسومة باليد الحّرة.
يطلب األستاذ من التالميذ قراءة النص ويسألهم عن المهمة المطلوبة، والسندات المرفقة، وعند التأكد 
من أنهم قد أدركوا المطلوب منهم فعله، يسمح لهم بالعمل فرديا لرسم شكال مناسبا للنموذج بمرافقة 
من قبله للمراقبة والتوجيه والمساعدة إذا لزم األمر. ويكون التصديق من خالل عرض بعض إنجازات 

التالميذ ومناقشتها جماعيا.
أنجز:

بالمعطيات  الحّرة وتشفيره  باليد  البدء برسم  الوضعيات  التالميذ في مثل هذه   عادة ما نطلب من 
الموجودة في نص الوضعية، ثّم اعتماد هذا الرسم في إنجاز المهمة المطلوبة بدقة، وإن كانت الوضعية 
األستاذ  قبل  من  بمرافقة  فرديا  النشاط  وينجز  الحد.  هذا  إلى  ليست صعبة  الفقرة  من  الجزء  هذا  في 

للتوجيه والمساعدة وتقديم المساعدات عند الحاجة.
 بعد االتفاق على جواب للسؤال 1، يطلب األستاذ من التالميذ البحث في السؤال 2 فرديا، وتكون 
الحوصلة على شكل مكّبر على السبورة، وعندها يطلب منهم تحديد استراتيجية إلنجاز شكل باليد 
الحرة: بأي شكل بسيط أبداء، كيف أكمل،.... ثّم ينجز الشكل بدقة فرديا بمرافقة من قبل األستاذ 

للتوجيه والمساعدة وتقديم المساعدات عند الحاجة.
أخطاء  على  تحتوي  التي  وخاصة  التالميذ،  أعمال  بعض  تعرض  الجماعي  التصحيح  مرحلة  وخالل 

للمعالجة والتصويب.  
تعّلمت:

ِة، َأْسَتِعيُن ِبِه ِفي الَبْحِث َعِن الَخَواصِّ  ، ُيْمِكُن الَبْدُء ِبَرْسٍم ِباْلَيِد الُحرَّ ْنَجاِز َشْكٍل اْنِطاَلًقا ِمْن َبْرَناَمٍجٍ • إِلِ

َعِن  ِفيِه  َأْبَحُث  َشْكٍل  َوِلَنْقِل  اْلُمَناِسَبَة.  الَهْنَدِسَيَة  َدَواِت  اأْلَ ُمْسَتْعِماًل  ِبِدقٍَّة  ِباإِلْنَجاِز  ِلي  َتْسَمُح  الِتي 

الَخَواصِّ الِتي َتْسَمُح ِلي ِبَنْقِلِه.
أتمّرن:

1. في هذا التمرين هناك إرشاد إلى بعض خواصه بالتشفير، وبعض منها بسؤال )األول(.
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2. يسمح تشفير النموذج للتلميذ بالوقوف على الخواص التي تمّكنه من إنجاز المهمة المطلوبة في 

الجزء 2.   
3. إّن رسم شكل مناسب باليد الحّرة يساعد كثيرا على إنجاز المهمة بالدقة المطلوبة.

أبحث: 
الّشكل في حاجة إلى تحليل وبحث عن الخواص المحققة فيه كالتقايس، والتعامد، والتوازي والتي 

تسمح للتلميذ في حالة تمكنه من اكتشافها، من إنجاز المهمة المطلوبة.
والوضعية تعطي الفرصة للتلميذ لالستفادة من التقويم الذاتي.

إّن مرافقة األستاذ للتوجيه والحث والمساعدة عند الضرورة، أمر البد منه في كل مراحل العملية التعلمية 
وبالخصوص في أنشطة البحث الواردة في هذه الفقرة.

59. إنشاء أشكال هندسية                                                             الصفحتان  94 - 66

الهـدف : 
- رسم شكل، على ورق مرصوف أو غير مرصوف، انطالقا من وصف أو برنامج إنشاء بسيط، باستعمال 

األدوات أو باليد الحرة.
الحساب الذهني: 

يكتب األستاذ 4 أعداد عشرية على السبورة ثم يخفيها ويطلب من التالميذ كتابتها مرتبة تصاعديا.
أكتشف:

السابقة أن ربط شكال مركبا بوصفه، كما وصف أشكاال مركبة، والغاية  السنوات  للتلميذ في  سبق 
من هذا الدرس هو رسم شكل، على ورق مرصوف أو غير مرصوف، انطالقا من وصف أو برنامج إنشاء

بسيط، باستعمال األدوات أو باليد الحرة، وتعزيز ودعم مكتسبات التلميذ حول إنشاء شكل هندسي 
حسب برنامج إنشاء معطى.

يكلف األستاذ التالميذ بالقراءة الصامتة لنص الوضعية، ويسألهم للتأكد من أنهم أدركوا مدلولها، ثم 
يطلب منهم االتفاق )كل اثنين( على البرنامج الموافق للشكل، يليها مناقشة جماعية للتصديق على 

اإلجابة الصحيحة والشرح والتبرير.
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أنجز:
مثل  وفي  الضرورة.  عند  والمساعدة  والتوجيه  للمراقبة  األستاذ  قبل  من  بمرافقة  فرديا  النشاط  ينجز 
الموجودة في نص  بالمعطيات  الحّرة وتشفيره  باليد  البدء برسم  التالميذ على  الوضعيات ندرب  هذه 
الرسم في إنجاز المهمة المطلوبة بدقة. وخالل مرحلة التصحيح الجماعي  الوضعية، ثّم اعتماد هذا 

تعرض بعض أعمال التالميذ، وخاصة التي تحتوي على أخطاء للمعالجة والتصويب.
تعّلمت:

ْسِم،  الرَّ َنْفِس  َعَلى  ْعِليَماِت  التَّ ُكلَّ  َوإْنجاُز  ٍن،  ِبَتَمعُّ الَبْرَناَمِج  ِقَراَءُة  َيْنَبِغي  َشْكٍل،  ِإْنَشاِء  َبْرَناَمِج  ِلَتْنِفيِذ 
َهاِئيِّ ِبِدقٍَّة. ْكِل النِّ ِة، َنْسَتِعيُن ِبِه ِلَرْسِم الشَّ ِباْسِتْعَماِل اأَلَدَواِت الُمَناِسَبِة. ُيْمِكُن الَبْدُء ِبَرْسٍم ِباْلَيِد الُحرَّ

أتمّرن:
1. ترتيب البرنامج  

 .6 cm طول ضلعه ABCD ارسم مربعا •
 .ABCD ارسم قطري المربع •

.BH = 2 cm حيث BD من القطر H عّلم الّنقطة •
.H في النقطة BD ارسم المستقيم العمودي على •

2. شكل مناسب  )أنظر الشكل المقابل( والتحّقق يكون باستعمال مسطرة مدّرجة أو مدور.
أبحث: 

فكرة التمرين مبنية على طريقة إنشاء خماسي منتظم، ولصعوبة المهمة 
نسبيا تم إرفاق الشكل لكي يتأنس به التلميذ.

60. الكسور العشرية واألعداد العشرية                                           الصفحتان  95 - 67
الهدف: 

معرفة واستعمال عالقات حسابية بين كسور وأعداد عشرية.
الحساب الذهني:

ما هي مساحة مستطيل بعداه )ال تنس الوحدة(:cm 9 و cm 3؟       cm 6 و cm 4؟       cm 8 و cm 7؟  
cm 10 و cm 5؟      cm 14 و cm 3؟ 

أكتشف:
الهدف من هذا الدرس هو تعيين واستعمال مساويات بين كسور وكتابات عشرية.

3 ينبغي الوصول 
4

1 و
4

 ، 1
2

في حالة بعض األعداد المستعملة كثيرا حتى في الممارسات اليومية مثل 

 ، 1
4  = 0,25 ، 1

2 بالتالميذ إلى استعمال تعيينها على شكل كســــور أو على الشــكل العشــري ) 0,5 = 

3 ( بسهولة.
4  = 0,75

يطرح األستاذ على التالميذ السؤال األّول ويطلب منهم اإلجابة على األلواح أو عل كراريس المحاوالت.
أثناء العرض والمناقشة، يسّجل اإلجابات المختلفة ويثير النقاش حول سالمتها:

A

M

B
C

L
I
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. 5
10

1 إلى 
2

يمكن تصديق اإلجابة 0,5  باعتبارها نصف 1 أو بتحويل 
العددين  عن  بالتعبير  أو   1 من  أكبر   1,2 و   1 من  أصغر   1

2
باعتبار  رفضها  يمكن   ،1,2 اإلجابة  مثل 
1
2 باألعشار. ونستخلص النتيجة:  0,5 = 

في مرحلة ثانية، يطرح السؤال الثاني )كتابة كل الكسور التي مقاماتها 2 وبسوطها أحد األعداد من 0 
إلى 9( ويطلب من كّل ثنائية من التالميذ االتفاق على نتيجة.

أثناء العرض، يثير التبادل حول بعض النتائج:
4   ؛   ...(.

2 2   ؛   2 = 
2 0  ؛   1 = 

2 - األعداد الطبيعية ) 0 = 
، حيث يمكن أن نبّرر النتائج : 5

2 - األعداد مثل 
5
2  = 25

10  = 20
10  + 5

10   = 2 + 0,5 = 2,5     ▪

5
2  = 5 x 0,5 = 2,5 52    وبالتالي  = 5 x ( 1

2 )   ▪

 4
2  +  1

2   = 2 + 0,5 = 2,5    ▪

▪    قسمة البسط على 2.

6 ؛  
2 5  ؛ 3 = 

2 4 ؛ 2,5 = 
2 3  ؛ 2 = 

2 2 ؛  1,5 = 
2 1  ؛  1 = 

2 0  ؛  0,5 = 
2 ونكتب كّل اإلجابات: 0 = 

9 . ونستخلص أّن:
2 8   ؛  4,5 = 

2 7  ؛  4 = 
2  = 3,5

• تكون:
2

كّل الكسور من الشكل: 
-  مساوية ألعداد طبيعية في حالة البسط زوجي.

-  مساوية لعدد عشري جزؤه العشرّي 0,5  في حالة البسط فردّي.
الجزء الصحيح يوافق حاصل القسمة الصحيح للبسط على 2.

. 5
2 0  أو 5,2 = 

2 كما نتوقف عند بعض األخطاء مثل 0,2 = 
في مرحلة ثالثة، يطرح السؤال الثالث )كتابة كل الكسور التي مقاماتها 4 وبسوطها أحد األعداد من 0 
إلى 9(. أثناء العرض والمناقشة، تسّجل اإلجابات ويثير األستاذ التبادل حول بعضها: األعداد العشرية 

التي أجزاؤها العشرية 0,5.

  1
2

1 هو ربع واحد أي 1 مقسوم على 4( وهو كذلك نصف 
4

(  : 1
4

- األعداد العشرية األخرى، مثل 

5 للوصول إلى 0,25.
10

وبالتالي يكفي حساب نصف 0,5 أو نصف 
1
4 منه نستخلص:  0,25 = 
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1 وضرب 0,25 في 3، 5، 7 
4 9  )نحصل عليها باستعمال المساواة  0,25 = 

4
7  و

4
 ، 5

4
 ، 3

4
- الكسور 

.) 5
4  = 4

4  + 1
4 و9 أو بالتفكيك، مثل 1,25 = 0,25 + 1 = 

. 9
4 8   ؛  2,25 = 

4  = 2 
أنجز:

كتابة كسور كأعداد بالفاصلة:

     5
4 3      و( 1,25 = 

4 1    هـ( 0,75 = 
4 5     د( 0,25 = 

2 3      جـ( 2,5 = 
2 1      ب( 1,5 = 

2 أ(  0,5 = 

 . 2
5 1    ل( 0,4 = 

5 ي( 0,2 = 
2. كتابة أعداد على شكل كسر مقامه 2، 4 أو 5.

   0,4 = 2
5 5 = 1,25     و(  

4 1 = 0,2   هـ(  
5 7 = 3,5     د(  

2 1 = 0,5     جـ(   
2 9 = 4,5    ب(   

2 أ(  

تعّلمت:
725
▪ ُيْمِكُن ِكتاَبُة كْسٍر عْشِريٍّ عَلى َشْكِل عدٍد ِبالفاِصَلة. مثال: 7,25 = 100

▪ َأْعِرُفً بْعَض األْعداِد العْشريَّة الخاّصِة وأْكُتُبها عَلى شْكِل كْسٍر أْو عدٍد ِبالفاِصَلة، مْثل:
1

1 ؛  0,001 = 000 1
100 1  ؛  0,01 = 

10 75   ؛  0,1 = 
100  = 3

4 5  ؛ 0,75 = 
10  = 1

2  = 0,5  
 أتمّرن:

3784
1000  = 3,784 8003

1000  = 8,003 1214
100  = 12,14 703

10
 = 70,3 689

10
 = 68,9 45

10
 = 4,5

.2

245,5 = 2455
10 12,25 = 1225

100 .... 475,02 = 47502
100 12,05 = 1205

100 0,008 = 8
1000

0,25 kg 0,5 و kg 1 و kg 1/4 هو kg 500 و g 1 و kg :1,750، ألّن kg     .3
أبحث:

إذا اعتبرنا تفكيك  450,75 إلى:  0,75 + 50 + 200 + 200 
. 1

2
 m 50  و m 3 ولفة واحدة من فئة

4
 m 200  و m سيحتاج الكهربائي لفتين من فئة

 . 1,25 m :452 . طول السلك الضائع m عندئذ يكون طول السلك اإلجمالي

61. وضعيات ضرب أو قسمة                                                    الصفحتان  96 - 68
الهدف: 

حل وضعيات ضربية ووضعيات قسمة.
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الحساب الذهني: 
يعطي األستاذ عددين )المقسوم والمقسوم عليه( ويطلب منهم كتابة حاصل القسمة .... يكرر العملية.

أكتشف:
يهدف هذا الدرس وحصة األنشطة المصاحبة له إلى تفعيل معنى كل من عمليتي الضرب والقسمة وتوظيفهما 

لحل مشكالت، ومن ناحية أخرى تدريب التالميذ على منهجية بناء استراتيجية معالجة مشكلة.
بين  مقارن  تحليل  ينشط  وبعدها  صامتة،  قراءة  الُمْشكلَتْيِن  ْي  َنصَّ قراءة  التالميذ  من  األستاذ  يطلب 
النصين التشابهات واالختالفات، مثال: ماذا عطي لنا في كل من النصين؟ وماذا طلب منا؟ ... وعند 
ثنائيات( على  )ضمن  العمل  المواصلة يطلب منهم األستاذ مواصلة  التالميذ يمكنهم  أن  التأكد من 

الورق بمرافقة من قبله للتوجيه والمساعدة عند الضرورة ثم التصحيح الجماعي على السبورة.

25 25 25 25 25 25 25 25
؟

8
2100

25

؟

يمكن، عند اختيار العملية، أن يفكر بعض التالميذ في حل المشكلة األولى بالجمع والثنية بالطرح 
المتتابع، ويظهر قصور هذه الفكرة عند اختيار أعداد معّينة )المتغيرات الديداكتيكية( مثل فقرة أنجز.   
يحرص األستاذ على شد انتباه التالميذ إلى ما يقود، في نص المسألة، إلى استعمال الضرب أو القسمة، 
ذلك  عن  التعبير  على  وحثهم  قسمة،  أم  ضربية  للمشكالت  معّين  بتصنيف  الخروج  بهدف  وذلك 

بلغتهم على أن يشترط سالمتها.     
أنجز:

 تجرد المالحظ في البداية أّنه على األستاذ عدم تشجيع التالميذ المتسرعين في إعالن العملية المناسبة 
للحل مباشرة بعد قراءة النص، وطرح السؤال: َما الِذي نبحُث عنُه؟ أو ما المطلوب في هذه المشكلة؟ 

أو ماذا طلب منا؟ ... ويشترط تعبيرا سليما دون إعادة قراءة المسألة.
تعالج المشكلتين على التوالي فرديا، يرافق األستاذ محاوالت التالميذ للتوجيه وحث التالميذ على استعمال 
مخططات ورصد األخطاء المرتكبة والتكفل بمعالجتها معهم خالل الحوصلة والعمل جماعيا على السبورة.

تعّلمت:
يمكن اختتام الحصة بمساءلة التالميذ حول ما تعلموه، ويعمل األستاذ على أن تشمل الحوصلة ما يأتي: 

اٍت. َة مرَّ رَب إليجاِد الكلِّ ِمْثَل جمِع نفِس العدِد عدَّ • اَْستعمُل الضَّ
• اَْستعمُل القسمَة عنَد َتْوزيِع الكلِّ إَلى َأْجزاَء ُمتساويٍة.

أتمّرن:
التمارين مقترحة بتدرج في الصعوبة وكذا في درجة التركيب، يحرص األستاذ على حث التالميذ على 

استعمال مخططات لشرح وتبرير استعمال العملية المختارة.
قيقِة. 1. ُينتُج َهذا المصَنُع يومًيا 325 ُصندوًقا.   2. َينبُض َقْلُب الفقمِة عَلى الَياِبسِة 140 مّرًة ِفي الدَّ

.8 DA  3. يوجد في المطعم 26 شخصا.   4. ثمُن البْيضِة الواحدِة



دليل استخدام كتاب الرياضيات 118

أبحث: 
يحل التلميذ هذا التمرين بالمحاولة وبالتجريب والتصويب وذلك بإجراءاته الشخصية. 

األعداد هي : 8 و 10 و 12
تنمية لمهارات المالحظة الدقيقة ، ضروري على األستاذ أن ال يهمل أو يتجاهل أي فكرة أو إجابة شرط 
أن يكون تبرير اإلجراء صحيح باتباع المورد الجديد أي دون إجراء العملية العمودية بل بتنفيذ ما تّوصل 

إليه المتعلم في مرحلة )تعّلمت(. 
62. قياس مدد                                                                        الصفحتان  97 - 69

الهدف: 
الشهر،  اليوم،  الساعة،  الدقيقة،  )الثانية،  المناسبة  الوحدات  باستعمال  مدد  أحداث وحساب  تعليم 

السنة، القرن( – استعمال العالقات بين مختلف الوحدات – التعبير عن مدد بأعداد عشرية. 
الحساب الذهني: 

...يكرر  القسمة  باقي  إيجاد  كتابة  منهم  ويطلب  عليه(  والمقسوم  )المقسوم  عددين  األستاذ  يعطي 
العملية 3 أو 4 مرات.

أكتشف: 
1. يطلب األستاذ من التالميذ قراءة نص الوضعية ثم القيام بمحاوالت فردية لإلجابة عن األسئلة.

يطلب  اعتمدوها،  التي  اإلجراءات  حول  منهم  المتعثرين  ومساعدة  التالميذ  محاوالت  مالحظة  بعد 
منهم العمل في ثنائيات لمقارنة اإلجراءات والنتائج.

بعد إحصاء عدد اإلجابات الصحيحة )والخاطئة( يطلب تبريرات من بعض التالميذ ويبدأ بالذين لم 
يوفقوا في اإلجابة حيث يطلب منهم تفسير اإلجراءات التي قاموا بها ليحصلوا على إجابتهم )الخاطئة(. 

في األخير يشارك التالميذ في الصياغة النهائية لألجوبة.
. 10 h 35 min + 30 min = 11 h 05 min :1. توقيت خروج مريم من العيادة هو

.11 h 42 min – 11 h 15 min = 27 min  : 2. مدة الرحلة بالحافلة
49 s + 55 s + 51 s + 52 s = 207 s = 60 × 3 s + 27 s = 3min 27 s :3.  الوقت الذي حققه الفريق

، 117 s = 1 min 57 s    )3  ،   ج
4

 h = 45 min    )1                 ، ب
2

 h = 30 min )4. أ

.210 min = 3 h 30 min )1,5  ،    و min = 90 s   )100   ،  هـ min = 1 h 40 min )د 
أنجز : 

1. أ( نعلم أن طول مدة اليوم الواحد هي 24 ساعة. للتأكد من وجود هذه المعلومة عند التالميذ يطرح 
السؤال على التالميذ وينتظر إجابة شفهية.

بعد ذلك يطلب من التالميذ القيام بمحاوالت فردية لحساب طول ليلة يوم 21 جوان.
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بعد االطالع على المحاوالت يسمح للتالميذ بمقارنة نتائجهم مع بعضهم البعض )ثنائيا أو في أفواج 
صغيرة(، حيث يتبادلون حول إجراءاتهم.

أدت  التي  اإلجراءات  على  التركيز  يتم  الموفقة حيث  غير  باإلجابات  األستاذ  يبدأ  التبادل  مرحلة  في 
إلى تلك األخطاء ويعمل على تصحيحها بمشاركة التالميذ، ثم ينتقل بعد ذلك إلى صياغة اإلجابة 

الصحيحة بمشاركة كل تالميذ القسم.
بنفس الطريقة يتم تناول السؤال ب(.

2. ملء الفراغات:
. 245 min = 4 h 5 min   ،   135 s = 2 min 15 s )أ

.6h 45 min= 405 min   ،  3h 25 min = 205 min )ب
3. تحويل إلى الساعات والدقائق:

 ،65 min = 1 h 5 min  ،  75 min = 1 h 15 min   ،  90 min = 1 h 30 min   ، 120 min = 2 h 
.190 min = 3 h 10 min ،  84 min = 1 h 24 min

ت( تحويل إلى الدقائق:

 ،  0,5 h = 30 min  ،  1,5 h = 90 min  ،  3
4

 h = 45 min  ،  1
4

 h = 15 min  ،   1
2

 h = 30 min

. 0,25 h = 90 min
جـ(

   4 h 15 min + 30 min = 4 h + 45 min.
2 h 15 min – 30 min= 1135 min - 30 min =105 min = 1h 45 min

تعلمت:
• ِلقَياس ُمَدٍد ُيْمِكُنني ِاْسِتْعماُل ُمَخّطٍط َمع ُمراَعاة ِوْحَدِة الِقَياِس )َدقيَقة، َساَعة، َيْوم، ...(. 

• ِللّتْعبيِر َعن ُمَدٍد ُيْمِكُنني ِاْسِتْعَماُل:
.135 min = 2h 15 min :الّساَعاِت والّدقاِئِق ِمْثل -

.150 min = 2,5 h :اأَلْعداِد الَعْشرَيِة ِمْثل -
.15 min = 1

4  h  :الُكُسوِر، ِمْثل -
أتمرن:

أتمرن 1:
.7h 58 min :أ( توقيت وصول أحمد إلى المدرسة هو

.10h 30min :ب( مدة الرحلة هي
أتمرن 2:

1
4

h = 15 min  ;  1
2

 h = 30 min  ; 3
4

 h = 45 min   ;  2 h 1
4

 = 45 min )أ
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7 h 30 min :10         السابعة والنصف h 15 min :ب( العاشرة والربع
7 h 50 min :8         الثامنة إال عشر دقائق h 45 min :التاسعة إال ربعا

أتمرن 3:
2h 50 min :مدة رحلة الحافلة األولى

.3 h 10 min :مدة رحلة الحافلة الثانية
أبحث: 

تاريخ اليوم 12 جانفي 18 فيفري 19 مارس 16 أفريل 5 جويلية 20 أوت 1 نوفمبر
ترتيبه في السنة 12 49 78 106 186 232 304

63. تفكيك عدد عشري (2)                                                        الصفحتان  100 - 70

الهدف: 
تفكيك عدد عشري إلى شكل جمعي أو ضربي باستعمال كسور عشرية

الحساب الذهني: 
...يكرر  القسمة  باقي  إيجاد  كتابة  منهم  ويطلب  عليه(  والمقسوم  )المقسوم  عددين  األستاذ  يعطي 

العملية 3 أو 4 مرات.
أكتشف:  

 23
10  = 2 + 3

سبق أن كتب التلميذ كسورا عشرية على شكل مجموع عدد طبيعي وكسر كما في المثال 10
23 كما فكك  عدد 

10 = 2,3 والعكس، وكذلك كتابة عدد عشري كتابة كسرية أو كتابة بالفاصلة مثل 
يوظف مكتسباته  الدرس  وفي هذا  أرقامه،  مرتب  قيم  باستعمال  أو ضربي  إلى شكل جمعي  عشري 

ويعززها ويدعهما بالتوسع التدريجي إلى التفكيك باستعمال كسور عشرية.
ما  حول  بينهم  الحوار  ينشط  ثم  والفقاعة،  للجدول  المتمعنة  المالحة  التالميذ  من  األستاذ  يطلب 
تمت مالحظته، بعدها يطلب منهم المحاولة على الورق فرديا في الجزء 1 من النشاط بمرافقة من قبله 

للتوجيه والمساعدة ثم يكون التصحيح الجماعي على السبورة. 
بعد الحوصلة الجماعية وتصحيح األخطاء المرتكبة يطلب األستاذ من التالميذ المواصلة في معالجة 
الجزء 2 فينجز كل فرع منه على التوالي وليس دفعة واحدة، وذلك بهدف تصويب وتصحيح األخطاء 

المرتكبة في كل مّرة.
لربح الوقت يحّضر األستاذ اجلدول على ورقة ويوزعها على التالميذ. أنجز:  

الوقوف على  إلى  التالميذ  العمل يرجع األستاذ  الفقرة والشروع في  الوارد في هذه   قبل نقل الجدول 
أهمية الجدول الوارد في نشاط أكتشف في معالجة مثل هذه الوضعيات، ويحثهم على استعماله.

ينجز هذا النشاط فرديا بمرافقة من قبل األستاذ للتوجيه والمساعدة عند الحاجة ثم يكون التصحيح 
الجماعي على السبورة.
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تجدر اإلشارة إلى أّن األعداد التي أحد أرقامها صفر هي التي قد تكون محل بعض األخطاء.
تعّلمت:

في النهاية يقيم األستاذ حوصلة حول ما تعّلمه التالميذ من هذه الحصة، والتي ستتمحور حول ما يلي: 
»كَلّ عدٍد ُعْشِرٍي ُيمكُن تفكيكه إَلى َمْجموِع باْستعماِل ُكسوٍر، وُيمكُن االْستعانُة ِبجدوٍل كما هو 

وارٌد ِفي فقرِة َأكتشُف«. 
307,508 = (3 x 100 ) + 7 + ( 5

10 + 8
مثال:  ( 1000

أتمّرن:
أعدادا  ويفكك  عشري،  وكسر  طبيعي  عدد  مجموع  شكل  على  عشرية  أعداًدا  التلميذ  يكتب   .1

عشرية شكل باستعمال كسور عشرية.
2. في التمرين 2 يكون العمل عكسيا أي من المفكوك إلى الكتابة بالفاصلة للعدد.

أبحث: 
عليها  سيعتمد  والتي  الكتابة  توحيد  تقود  التي  واالستراتيجية  البحث  هو  التمرين  هذا  من  الهدف 
التلميذ لإلجابة عن السؤال، وعليه ينبغي مساءلة التالميذ الذين تحصلوا على اإلجابة الصحيحة عن 

الكيفية التي اعتمدوها.
64. المقياس                                                                                   الصفحتان  101 - 71

الهدف:
إنجاز تكبير أو تصغير باستعمال مقياس.

الحساب الذهني: 
يظهر األستاذ 4 أعداد طبيعية )أو عشرية( ثم يخفيها ويطلب من التالميذ كتابتها مرتبة تصاعديا.

أكتشف:
يتمّثل الهدف من هذا الّدرس في تطبيق التناسبية وخواصها في أنشطة التكبير والتصغير ضمن سياق 

جديد )الممارسات االجتماعية( أو في الهندسة.
التصاميم والخرائط ويتمّثل  الرسومات  المخططات،  بالتمثيالت،  المقياس مرتبطا  العمل على  يكون 

أساسا في مراقبة قياس األطوال.
ينّظم العمل كما يأتي:

• المرحلة األولى: الهدف منها هو بعث تبادل بين التالميذ حول التكبير والتصغير من خالل اقتراح 
التكبير  معيار  وفق  تصنيفها  األستاذ  يطلب  مألوفة.  ألشياء  مصغرة  أو  مكّبرة  )رسومات(  تمثيالت 

والتصغير مع الشرح. 
القياسات الحقيقية

(cm) القياسات على التصميم
(cm)(m)
عرض الغرفة الرئيسية3203,204
طول الغرفة الرئيسية4804,806
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)تصميم شقة(.  النّص ويتأكد من فهم عباراته  المرحلة الثانية: يطلب األستاذ من التالميذ قراءة   •
ينّظم البحث في أفواج حيث يطلب من كّل فوج نقل الجدول وإتمامه بتعيين بعدي الغرفة الرئيسية 

للشقة على التصميم وفي الواقع.
للتحقق من أّن الجدول هو جدول تناسبية، 

تعيين  في  صعوبة  التلميذ  يجد  أن  يمكن 
المقدارين المترابطين:

والطول  التصميم  على  بالطول  األمر  يتعلق 
الحقيقي بشرط أن يكون الطوالن معّبر  عنهما في نفس الوحدة.

بعد العرض والتبادل، نسّمي المقياس وكيفيات كتابته )مثل القياس المرفق بالخرائط(.
المرحلة الثانية: تخّصص لحساب بعدي الشرفة بنفس اإلجراء السابق وباستعمال المقياس.

أنجز:
لحساب طول الساحة، يمكن االستعانة بجدول تناسبية ونجد:

8500 cm = 85 m

تعّلمت:
الّتصميِم  المسافاِت على  ِإلى  ة  اْلَحقيقيَّ الَمسافاِت  ِباالْنِتقاِل ِمن  َيْسَمُح  الذي  الّتناُسِبّية  ُيسّمى معامُل 

ٌر َعْنها ِفي َنْفِس اْلِوْحَدة( ِمْقياَس الّتْصميِم. )ُمَعبَّ

َلة ِبِمْقياِس 1/125 . مثال: الّشاِحَنة اْلُمقاِبَلة ُمَمثَّ
.3,2 cm : ْسِم طولُها على الرَّ

.4 m  400 َأْي cm :طولُها الحقيِقّي
أتمّرن:

1. حساب أطوال حقيقية بمعرفة المقياس واألطوال على التصميم.
   40  و  70                     4   و  7

2. حساب طول حقيقي بمعرفة المقياس والطول على التصميم أو حساب طول على التصميم بمعرفة 
المقياس والطول الحقيقي.

املقياساألبعاد على التصميماألبعاد احلقيقية

6 km12 cm1
50 000

28 km2,8 cm1
1 000 000

3. حساب مقياس بمعرفة الطول الحقيقي والطول على التصميم.1/800

العرضالطول
64(cm) القياسات على التصميم

480320(cm) القياسات الحقيقية
x 80

8,51(cm) الطول على التصميم
85001000(cm) الطول الحقيقي

الُطول َعلى الّتْمثيل3,21
الُطول الَحقيِقي400125

3,2 cm
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أبحث:

1100املقياس 

CA B

1
300 1150

65. قياس سعات                                                                         الصفحتان  102 - 72
الهدف:

اختيار األداة والوحدات المالئمة لقياس السعة – قراءة تدريجات – استعمال العالقات بين مختلف 
الوحدات، استعمال الكسور واألعداد العشرية للتعبير عن وحدات القياس.

الحساب الذهني: 
يظهر األستاذ 4 كسور عشرية ثم يخفيها ويطلب من التالميذ الكتابة العشرية لهذه الكسور.

لربح الوقت يحّضر األستاذ اجلدول على ورقة ويوزعها على التالميذ. أكتشف:  
لإلجابة عن السؤالين 1 و2:

يطلب األستاذ من التالميذ قراءة الوضعية قراءة صامتة ومالحظة األنابيب الثالثة ومن ثم القيام بمحاوالت 
فردية لإلجابة عن السؤال.

يراقب األستاذ محاوالت التالميذ ويساعد المتعثرين منهم بأسئلة مناسبة.
بعد ذلك يسمح لهم بالتبادل ثنائيا لمقارنة النتائج وتثبيت اإلجراءات من خالل البحث عن تبريرات لها.
التي تشتمل على أخطاء ليصححه  بتلك  السبورة مبتدئا  إجابات على  ثالثة، يقوم بعرض  في مرحلة 

بمعية التالميذ ثم ينتقل إل الصياغة الجماعية لإلجابة.
.3

5
1. الكسر الذي يمثل باقي العصير هو 
.l = 60 cl 0,6 باقي العصير يساوي

2500  والكمية المخصصة للمواشي هي 1500 لتر 
5  = 500 L 1  الكمية المقدرة بـ 2500 لتر هو

5
 .2

والباقي 500 لتر.
.3

3
4

 L1
2

 L1
4

 L1
10

 L1
20

 L

75 cL50 cL25 cL10 cL5 cL
0,75 L0,5L0,25 L0,1 L0,05L

أنجز:
1. كتلة 6 قارورات تساوي kg 9 ألن: 9 = 1,5× 6.

•كل قارورة سعتها L 1,5 تعادل ثالث قارورات ذات السعة cl 50 ، وعليه يكون عدد القارورات ذات 
السعة cl 50  يساوي: 18 = 6 × 3 .
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 1 L = 1
2

 L + 1
2

 L  ;  1 L = 1
4

 L + 3
4

 L   ;  1 L = 3
4

 L + 1
4

 L   ;   1 L = 1
4

 L + 1
2

 L + 1
4

 L .2
3. أ( التحويل إلى اللتر:

15 L = 0,15 L   ;  185 mL = 0,185 L  ;   3 dL = 0,3L  ; 12 mL = 0,012 L
ب( التحويل إلى السنتيلتر.

1,2 L = 120 cL   ;  75 mL = 7,5 cL  ;   18 dL = 180 cL  ; 3 L = 300 cL
تعّلمت:

أ( الّتْعِبيَر َعِن الّلْتر َوَأْجَزاِئه ِباْسِتْعَمال الُكُسور َواأَلْعَداِد الَعْشِرّية.

3
4

 L = 0,75 L1
4

 L = 0,25 L1
2

 L = 0,50 L 1 ِلْتر
1 L

ب( َتْحِويَل الّسَعاِت ِباْسِتْعَماِل ُمضاَعَفاِت الّلْتِر َوَأْجَزاِئه.
1 L = 10 dL = 100 cL = 1 000 mL
1 mL = 0,1 cL = 0,01 dL = 0,001 L

أتمّرن:
أتمرن 1:

1
4

 L + 25 cL     ;    3
4

 L =  0,75 cL    ;    1
2

 L = 5 dL     ;    1
2

 L =  500 mL  )أ

1 L - 0,5 L = 0,5 L   ;  1 L - 0,25 L = 0,75 L  ;  1 L = 0,75 L = 0,25 L  ; 2 L - 1,25 L = 0,75 L  )ب
أتمرن 2:

1,5 L × 2 + 0,75 L × 2 + 0,5 L × 3 = 3 L + 1,5 L + 1,5 L = 6 L
أتمرن 3:

سيستهلك األطفال الستة )أمين وأصدقائه الخمسة(  18 كوبا من العصير.
 cL × 18 = 270 cL = 2 L 70 cL 15.  إذن تحتاج أم أمين إلى 3 قارورات عصير.

أتمرن 4:
235 cL = 2,35 L ;  450 mL = 0,45 L ;  7 hL = 700 L ;  65,4h L = 6540 L                            )أ
2L = 200 L ; 0,2 L = 20 cL ;  3,6 L = 360 cL ; 235 mL = 23,5 cL                                       )ب
45 L = 450 dL ;  3 L = 30 dL ;  42 cL = 4,2 dL ; 750 mL = 7,5 dL                                     )ج
65 cL - 15 cL = 0,5 L ; 15 cL + 10 cL= 1/4 L ;  65 cL+ 35 cL = 1L                                    )د

أبحث:
إلنتاج  g 250 من الزبدة يلزم: L ÷ 4 = 5,5L 22. إذن يلزم L 5,5  إلنتاج  g 250 من الزبدة.
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66. وضعيات حسابية                                                           الصفحتان  103 - 73

الهدف: 
حل وضعيات تتدخل فيها األعداد الطبيعية واألعداد العشرية والعمليات عليها.

الحساب الذهني: 
يكتب األستاذ تفكيكا )بالترتيب أو بدون ترتيب( لعدد عشري ويطلب من التالميذ كتابة العدد أو 

إظهاره على الحاسبة.
أكتشف:

كما هو منصوص عليه في الهدف فان الغاية من هذه الحصة التعليمية هو التعرف على نوعية الوضعية 
وربطها بالعملية أو العمليات المناسبة وحلها باستعمال إجراءات شخصية.

قراءة صامتة وينشطهم  المشكلتين  بقراءة كل من نصي  التالميذ  األستاذ  قراءة وفهم: يكلف  مرحلة 
في  لنا  عطي  ماذا  مشكلة؟  كل  تتحدث  عما  النوع:  من  بأسئلة  بتعابيرهم  مشكلة  كل  عن  للتعبير 

المشكل 1؟ وفي المشكلة 2؟ وماذا طلب منا؟ ...إلخ.
اإلجراءات المنتظرة: 

▪ بالنسبة إلى المشكلة 1: 
- حساب مساحة كل لوحة ثم التحويل إلى نفس الوحد ثم المقارنة والتصريح بالنتيجة. 

أو - التحويل إلى نفس الوحد ثم حساب مساحة كل لوحة ثم المقارنة والتصريح بالنتيجة.
427,68 cm2 396,7228 ،  مساحة اللوحة البيضاء cm2 مساحة اللوحة السوداء

▪ بالنسبة إلى المشكلة 2: 
- يسحب المجموع 4,8 + 5,18 + 5,7 + 6,2 عّدة طرائق ممكنة للحساب. 

- يقسم المجموع الذي تحصل علية على 4..
كاِب خالَل الفترِة 2013 – 2016 هو 21,88 مليون. العدُد اإلجمالي للرُّ

اِب خالَل الفترِة 2013 – 2016 هو 5,47 مليون. كَّ نويِّ لعدِد الرُّ َل السَّ المعدَّ
أنجز:

المنوال الذي سيرت من خالله فقرة أكتشف، بينما تتقرح   الفقرة بنفس  1 من هذه  تعالج المشكلة 
الصورتين  وثيقتي  من  تأخذ  المعطيات  بعض  أن  التلميذ  يجد  وفيها  الفردية  للمعالجة   2 المشكلة 

المرفقتين.  
اإلجراءات المنتظرة: 

بالنسبة إلى المشكلة 1: - حساب الفرق 120 - 864 ثم حساب حاصل القسمة 60 ÷ 744 . 
ِة شوكوالطة واحدٍة هو. وزَن حبَّ
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بالنسبة إلى المشكلة 2: 
. 0,5 x 950 1,8  و x 270 حساب كال من الجدائين -

- حساب المجموع 475 + 486 .
.961 DA تدفع األم للجزار

تعّلمت:
لحلِّ مشكلٍة:

نداِت. زمِة ِفي السَّ ُد َما هَو َمطُلوٌب، وَأبحُث عِن المعطياِت الالَّ ًدا: اُحدِّ • َأفَهُم الوضعيَة جيِّ
• َأنتِبُه ِإلى طبيعِة اأَلْعداِد المْستعملِة، وكَذا وحداِت القياِس. 

َة أِو العملياِت َوَأضُعها ثمَّ ُأنجُز الحساَب. ُد العمليَّ • ُأحدِّ
ُر اإلجابَة ِفي جملٍة سليمٍة. • ُأحِرّ

أتمّرن:
1. تمرين مقارنة أطوال ومقارنة أوزان، والذي يؤول إلى مقارنة أعداد عشرية ألن الوحدة نفسها في 

كل من الحالتين.
300 DA 12  أي x 25 DA 2. عندما يصل رائد إلى شراء القارورة رقم 12 يكون قد دفع
عْنَدما َيشترَي حْزمًة ذاِت 12 قارورًة مْن نفِس النَّوِع يدفع DA 282 )انظر صورة الحزمة(

.18 DA ومنه عْنَدما َيشترَي حْزمًة ذاِت 12 قارورًة مْن نفِس النَّوِع سيربح
.39,1 km انيِة هي 3. المسافُة المقطوعُة مْن ُنقطِة االْنطالِق إَلى ِنهايِة المرحلِة الثَّ

.5,9 km الثِة هي طوُل المرحلِة الثَّ
أبحث: 

كثيرا ما يصادف التلميذ هذا النّوع من المشكالت خاصة في المحالت الكبرى.  
.25 DA ثمَن الُعلبِة الواحدِة هي

67. السرعة المتوسطة                                                                     الصفحتان  104 - 74

الهدف: 
- حل مشكالت تتدخل فيها السرعة المتوسطة.

الحساب الذهني: 
يكتب األستاذ تفكيكا )بالترتيب أو بدون ترتيب( لعدد عشري ويطلب من التالميذ كتابة العدد أو 

إظهاره على الحاسبة.
أكتشف:

بـ )درجة سلزيوس  في البداية، يعمل التلميذ على جدولين متعلقين بقياس درجة الحرارة معّبر عنها 
(°C) ودرجة فهرنهايت (°F)( والمسافة معّبر عنها بـ )المتر (m) والقدم (ft)(. الغرض أن يتعّرف على 

جدول التحويالت التي يمّثل وضعية تناسبية.   
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773341(°F) درجة الحرارة
2505(°C) درجة الحرارة

310(m) المسافة
9,843,280(ft  القدم) المسافة

ب(أ(

الفهم. يمكن أن يبدأ  المشكلة ويتأّكد من  نّص  قراءة  التالميذ  ثانية، يطلب األستاذ من  في مرحلة 
األستاذ بتعيين المقادير المختلفة المتدخلة في المشكلة: المسافة، الزمن والسرعة المتوسطة.

لمعرفة من هو األسرع بين أمين وحمزة، يحسب التلميذ النسبة بين المسافة التي يقطعها كّل واحد في 
مدة زمنية معينة. يحرص األستاذ أن تكون القياسات معّبر عنها في نفس الوحدات.

يقطع أمين m 80 في الدقيقة الواحدة بينما يقطع حمزة أكثر من m 83 في الدقيقة الواحدة. ونعّبر عن 
 90 km 90 يعني أّنها تقطع مسافة km/h ذلك بالّسرعة المتوسطة )مثال: سيارة يسير بسرعة متوسطة

في الساعة الواحدة(. عند المقارنة، نجد أمين أسرع من حمزة. 
مشكالت  هي  المتوسطة  بالسرعة  المتعلقة  المشكالت  أّن  على  األستاذ  يرّكز  التأسيس،  مرحلة  في 

تناسبية وتتمثل في:

املتوسطة  السرعة  حساب   .1
مبعرفة املسافة املقطوعة والزمن.

املقطوعة  املسافة  حساب   .2
مبعرفة السرعة املتوسطة والزمن.

السرعة  مبعرفة  الّزمن  حساب   .3
املتوسطة واملسافة املقطوعة.

قطعْت سّياَرة km 400 في مّدِة  
5 ساعات. ما هي ُسرعُتها؟

.80 km/h تسيُر سّياَرة بسرعة
ما هي املساَفُة التي تْقطُعها في 

مدة 5  ساعات ؟

.80 km/h تسيُر سّياَرة ِبسْرعة
 400 فيها   ستقَطُع  التي  املّدة  هي  ما 

km؟

أنجز:
.1

1 h = 60 min
= 3600 s

1 h 30 = 1,5 h:18 يوجد h  59 7 إلى h  من
 11 ساعة و 59 دقيقة

1,5 h    .2
70 km/h   .3

90 km   .4
تعّلمت:

ناُسبيَة. ُق التَّ َطَة، اْلمساَفَة واْلُمّدَة، ُنطبِّ ْرَعَة الُمتوسِّ ِعْنَدما َنْحُسُب السُّ
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أمثلة:
 400 km سّياَرة  قطعْت   .1
ِهي  ما  َساعات.   5 مّدِة   في 

ُسرعُتها؟

       .80 km/h 2. تسيُر سّياَرة بسرعة
ما ِهي المساَفُة التي تْقطُعها في 

ُمّدة 5  ساعات ؟

.80 km/h 3. تسيُر سّياَرة ِبُسْرعة
فيَها   ستقَطُع  التي  الُمّدة  هي  ما 

km 400؟

أتمّرن:
90 km/h    .1

2,521,51(h)  الزمن
22518013590(km)   املسافة

.2
30251205436(km/h)  السرعة المتوسطة
362,534(h)   الزمن

90150300162144(km)   المسافة
45 km/h 4. حوالي

أبحث:
السرعة املتوسطة

(km/h)
الزمن
(h)

املسافة
(km)

السائق األّول1600,2540
السائق الثاني1103330

اإلجابة: 
السائق األّول هو من تجاوز الّسرعة المسموح بها. 

68. قيمة الرقم حسب منزلته في كتابة عدد عشري                             الصفحتان  105 - 75

الهدف: 
تعيين وتسمية موقع كل رقم في كتابة عدد عشري

الحساب الذهني: 
يكتب األستاذ تفكيكا )بالترتيب أو بدون ترتيب( لعدد عشري ويطلب من التالميذ كتابة العدد أو 

إظهاره على الحاسبة.
لربح الوقت يحّضر األستاذ اجلدول على ورقة ويوزعها على التالميذ. أكتشف:  

كما يشير اليه عنوان الدرس فإّن الهدف منه هو الوصول بالتلميذ إلى أن يكون قادرا على تحديد قيمُة 
رقٍم حْسَب موقِعِه في ِكتابِة عدٍد عشري، والتمييز بين رقم كذا وعدد كذا في عدد، فمثال: بالنسبة إلى 

العدد 37,45 رقُم األعشار )هو 4( وعدد األعشار )هو 374(.
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يكلف األستاذ تالميذه بقراءة صامتة وشاملة لنص النشاط والفقاعة والتمعن في الجدول، ثم يسأل عما 
فهموه وعن المطلوب منهم فعله، بعدها يسمح لهم بالعمل على الورق ضمن ثنائيات بمرافقة من قبله 

للمراقبة والتوجيه والمساعدة عند الحاجة، ثم التصحيح الجماعي على السبورة.
أنجز:

الجزء 1 من هذه الفقرة تطبيق مباشر لما تعّلمه التلميذ في فقرة أكتشف، ينجز فرديا ثّم يتم تصحيحه 
جماعيا على السبورة، ويمكن االستغناء عن الجدول والرجوع إليه في حالة ارتكاب أخطاء.

راِء في مرتبة األجزاء من مئة الجزء 2 يبدأ الفرق  بين ِسْعِر البْيِع وسْعِر الشِّ

العملُة
التَّداوُل

الفرَق ِفي عدِد اأَلجزاِء مَن املئِة
راُء البيُعالشِّ

(1 USD) والُر األمريكي 111,1673111,18232الدُّ

(1 EUR)   117,1036117,16396األورو

(100 JPY) ُّ98,204398,26106النيُّ الياباني

(1 CNH) ُّ15,989115,99241اليواُن الصيني
تعّلمت:

ِفي الكتابِة العشريِة لعدٍد:
1. َيأخُذ كلَّ َرْقم مرتبًة ممّيزًة وقيمًة مميزًة.  

قِم والعدِد. مثال: في 9,2 رقُم اأَلْعشاِر هو 2 بْيَنما عدُد اأَلْعَشاِر هو 92. 2. ُهناِلَك فرٌق بيَن الرَّ
أتمّرن: 

1. 7  هو رقُم األجزاِء مَن مئة في العدد 32,47 
و هو رقُم األجزاِء مَن ألٍف في العدد 2,007

و هو رقُم األعشار في العدد 50,7
2. ِفي العدِد 13,24 ُيوجُد 13 وحدًة

رقُم اأَلْعشاِر ِفي العدِد 13,24 هو 2 وعدُد أعشاره هو 132.
رقُم َأجزاِء المئِة ِفي العدِد 13,24 هو 4 و عدُد أجزاِءه من المئِة هو 1324.

3. ال يوجد في العدِد 0,075 وحدات )عدد الوحدات ال شيء(.
رقُم اأَلْعشاِر ِفي العدِد 0,075 هو 0 وعدُد أعشاره هو 0.

رقُم األجزاِء مَن ألٍف ِفي العدِد 0,075 هو 5 و عدُد أجزاِء األلِف هو 75.
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. 13240
1000

4. نعم ألّن العدد 13,24 يمكن كتابته 

أبحث: 
العدد هو  26,084.

ملحق خاص بالحساب الذهني:
 نص النشاطعنوان الدرسرقم البطاقة

أضف مائة إلى كل عدد مما يلي:األعداد إلى 999 999  (1)1
    68 826           78 460         90 449        86 782       36 501

أضف ألفا إلى كل عدد مما يلي:التعليم على مرصوفة...2
   53 552           24 960        93 152         46 136        72 877

اطرح مائة من كل عدد مما يلي:جمع أعداد طبيعية3
15 655      68 889      58 478        68 724      78 727

اطرح ألفا من كل عدد مما يلي:األعداد إلى 999 999  (2)4
55 252     67 024     66 410     20 285       91 814

قارن بني العددين:طرح أعداد طبيعية5
078 90   و 62 726   ، 123 75  و 866 15 ، 268 99  و996 94  

قارن بني العددين:تنظيم معلومات في جدول6
832 10 و  791 63 ،  67 869 و 347 44  ، 306 97  و 221 91   

قارن بني العددين:وضعيات جمعية وطرحية7
764 94  و 96 196 ، 268 99 و  996 94  ، 050 60  و 157 91

احسب:االستقامية، وطول قطعة مستقيم8
 2512 + 200   ،    307 + 70   ،  120 + 910   ،    30 + 297

احسب:عالقات حسابية بني أعداد طبيعية9
3 938 + 10 000  ، 5 656 + 400   ،  2 512 + 200    ،    459 + 60

احسب:األطوال10
397 + 9   ،  266 + 9  ، 221 + 9  ،  572 + 9

احسب:الضرب في عدد برقمني11
 968 + 11   ،  949 + 11  ،  184 + 11   ،    956 + 11

أوجد متمم العدد إلى املائة األعلى:الضرب في عدد بثالثة أرقام12
 83 985          29 541           5 523           67 955         85 279

أوجد متمم العدد إلى األلف األقرب.تنظيم معلومات واستغاللها13
8 917           25 978        42 895         73 833            7 454

مستقيمات متوازية ومستقيمات 14
متعامدة

احسب:
2 × 11    ،    7 × 11     ،    9 × 11       ، 8 × 11   ،  5 × 11    

احسب:األعداد إلى 999  999 999  (1)15
38 × 11  ،  12 × 11   ،    26 × 11    ، 49 × 11   ،  15 × 11
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 احسب نصف العدد في كل حالة :األعداد إلى 999 999 999  (2)16
482   ،   458 ،    340    ،    5741    ،    64    ، 56   ،  14

يظهر األستاذ أربعة أعداد أصغر من 100، ثم يخفيها ويطلب من التالميذ كتابة احلاسبة (1)17
أصغر عدد من بينها.

يظهر األستاذ أربعة أعداد أصغر من 100، ثم يخفيها ويطلب من التالميذ كتابة عد كميات كبيرة18
وأكبر عدد من بينها.

يظهر األستاذ أربعة أعداد أصغر من 100، ثم يخفيها ويطلب من التالميذ كتابة مقارنة وترتيب زوايا19
وأكبر وأصغر عدد من بينها.

اطرح مائة من كل عدد مما يلي:استعمال تصميم أو خريطة20
15 655         24 960          93 152         68 724             78 727

قيمة الرقم حسب منزلته في كتابة 21
عدد طبيعي

يظهر األستاذ أربعة أعداد زوجية أصغر من 100، ثم يخفيها ويطلب من التالميذ 
كتابة ضعف كل منها.

يكتب األستاذ عددا عشريا ويطلب من التالميذ حصره بعددين متتاليني. يكرر العملية.الكسور (1)22

يكتب األستاذ عددا عشريا ويطلب من التالميذ حصره بعددين متتاليني.  يكرر الكسور (2)23
العملية.

يقرأ األستاذ أربعة كسور بسيطة، ثم يكتبها التالميذ باألرقام.الكسور العشرية واألعداد العشرية24

يكتب األستاذ كسرا بسيطا على السبورة ويطلب من التالميذ كتابة كسور التناسبية (1)25
أخرى تساوي هذا الكسر.

السبورة والتالميذ يكتبون محيط املربع واملستطيل26 3 مثال( على  2 و   ( يكتب األستاذ عددين متتابعني 
كسرا محصورا بينهما.

يكتب األستاذ على السبورة 5 أعداد من مضاعفات )3 مثال( بينها واحد ليس القسمة (1)27
مضاف للعدد 3. ويطلب منهم إيجاد العدد الدخيل.

يكتب األستاذ على السبورة 5 أعداد من مضاعفات )5 مثال( بينها واحد ليس القسمة (2)28
مضاف للعدد 5. ويطلب منهم إيجاد العدد الدخيل.

ما هو محيط املربع الذي طول ضلعه )ال تنس الوحدة(:التناظر (1)29
cm 3؟      cm 5؟     m 13؟     cm 2؟     cm 13؟

30
ما هو محيط املستطيل الذي بعداه )ال تنس الوحدة(:التناسبية (2)

cm 9   و cm 4 ؟  cm 9   و cm 6 ؟  cm 9   و cm 2 ؟ 
cm  14 و cm 6 ؟  cm 6   و cm 2 ؟

جمع وطرح أعداد طبيعية وعشرية 31
(1)

يكتب األستاذ على السبورة 5 أعداد من مضاعفات )6 مثال( بينها واحد ليس 
مضاعفا للعدد 6. ويطلب منهم إيجاد العدد الدخيل.

جمع وطرح أعداد طبيعية وعشرية 32
(2)

يكتب األستاذ على السبورة 5 أعداد من مضاعفات )7 مثال( بينها واحد ليس 
مضاعفا للعدد 7. ويطلب منهم إيجاد العدد الدخيل.
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وضعيات جمعية أو 33
ضربية

يكتب األستاذ على السبورة 5 أعداد من مضاعفات )8 مثال( بينها واحد ليس مضاف للعدد 
8. ويطلب منهم إيجاد العدد الدخيل.

يكتب األستاذ على السبورة 5 أعداد من مضاعفات )9 مثال( بينها واحد ليس مضاعفا للعدد التناظر (2)34
9. ويطلب منهم إيجاد العدد الدخيل.

احسب:احلاسبة (2) 35
41 + 3,55     ،   72 + 9,06     ،  82 + 1,4    ،  16 + 1,8  

األشكال الهندسية 36
املألوفة

احسب:
17 + 3,23     ،   28 + 5,49     ،  85 + 3,91    ،  94 + 7,4  

األعداد العشرية 37
واملستقيم املدرج

احسب:
39,2 - 30     ،   14,9 - 14     ،  83,7 - 6    ،  20,5 - 17  

مقارنة وترتيب أعداد 38
عشرية

احسب:
28,49 - 5  ،   70,8 - 7   ،  40,4 - 10   ،  36,9 - 14  

الضرب في )أو القسمة 39
على   10 ، 100(

احسب:
72,06 – 9     ،   41,4 - 22     ،  44 - 9    ،  83,5 - 13  

احسب:التناسبية (3)40
  0,724 × 1 000   ،  0,142 × 100  ،   3,53 × 10  ،   43,3 × 10

ضرب عدد عشري في 41
عدد طبيعي

احسب:
0,365 × 100  ،  0,635 × 1000   ،  8,5 × 100    ،   95,9 × 10

احسب:تفكيك عدد عشري (1)42
 958 ÷ 1000  ،  364,7 ÷ 100   ،  79,59 ÷ 10  ،   60,3 ÷ 10  

احسب:املثلثات اخلاصة43
 792,8 ÷ 1000  ،  776,7 ÷ 100   ،  79,59 ÷ 10  ،   44,3 ÷ 10

احسب:قياس مساحات44
3 × 14    ،    3 × 15     ،    2 × 25    ، 2 × 12   ،  10 × 12

احسب:مساحة املربع واملستطيل45
777,9 ÷ 1000  ،    894,7 ÷ 100   ،   938,3 ÷ 10

عالقات حسابية بني 46
أعداد عشرية

ما هي مساحة مربع طول ضلعه )ال تنس الوحدة(:
cm 3  ؟      cm 6؟      cm 4؟     m 2؟       cm 9؟

الكسور واألعداد 47
العشرية

ما هي مساحة مستطيل بعداه )ال تنس الوحدة(:
cm 9 و cm 3؟       cm 6 و cm 4؟       cm 8 و cm 7؟  

 cm 10 و cm 5؟      cm 14 و cm 3؟

احسب:الرباعيات اخلاصة48
5,3 × 4   ،   3,2 × 4    ،    7,4 × 4    ،     6,1 × 3   ،   10 × 3   

احسب:القسمة (3)49
5,3 × 3   ،   3,6 × 3    ،    1,4 × 3    ،    5,8 × 4   ،   8,1 × 4

حول األعداد العشرية إلى كسور.قياس كتل50
0,03      ،  0,11    ،    0,51     ، 0,6    ، 0,56      
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حول األعداد العشرية إلى كسور.متثيالت بيانية ومخططات51
0,95    ،  0,19       ، 0,35     ، 0,97    ، 0,1    

قارن بني العددين:الدائرة52
0,61    و    1,83     ،   6,96    و  4,25  ،   0,412   و  0,184  

قارن بني العددين:القسمة التامة53
  7,74   و   8  ،  9,69   و 5,06   ،  0,111  و 0,586

احسب:األعداد العشرية وقياس مقادير54
71 + 2,82     ،   90 + 0,91     ،  26 + 2,7    ،  60 + 0,8  

يكتب األستاذ أربعة أعداد عشرية على السبورة، ثم يخفيها ويطلب من التالميذ كتابة املجسمات (1)55
جداء كل عدد منها في 10 )أو في 100 أو في 1000(.

يكتب األستاذ أربعة أعداد عشرية على السبورة، ثم يخفيها ويطلب من التالميذ كتابة املجسمات (2)56
جداء كل عدد منها في 10 )أو في 100 أو في 1000(.

يكتب األستاذ أربعة أعداد عشرية على السبورة، ثم يخفيها ويطلب من التالميذ كتابة وضعيات قسمة57
جداء كل عدد منها في 10 )أو في 100 أو في 1000(.

يظهر األستاذ أربعة أعداد زوجية أصغر من 100، ثم يخفيها ويطلب من التالميذ كتابة نقل شكل أو إمتامه58
نصف كل منها.

التالميذ كتابتها إنشاء أشكال هندسة59 السبورة ثم يخفيها ويطلب من  4 أعداد عشرية على  يكتب األستاذ 
مرتبة تصاعديا.

التالميذ كتابتها النسبة املئوية60 السبورة ثم يخفيها ويطلب من  4 أعداد عشرية على  يكتب األستاذ 
مرتبة تنازليا.

يعطي األستاذ عددين )املقسوم واملقسوم عليه( ويطلب منهم كتابة حاصل القسمة....وضعيات ضربية أو قسمة61
يكرر العملية 3 أو 4 مرات.

يعطي األستاذ عددين )املقسوم واملقسوم عليه( ويطلب منهم كتابة إيجاد باقي قياس مدد62
القسمة ...يكرر العملية 3 أو 4 مرات.

يعطي األستاذ عددين )املقسوم واملقسوم عليه( ويطلب منهم كتابة إيجاد باقي تفكيك عدد عشري (2)63
القسمة ...يكرر العملية 3 أو 4 مرات.

التالميذ كتابتها املقياس64 4 أعداد طبيعية )أو عشرية(، ثم يخفيها ويطلب من  يظهر األستاذ 
مرتبة تصاعديا.

يكتب األستاذ 4 كسور عشرية، ثم يخفيها ويطلب من التالميذ الكتابة لهذه الكسور.قياس سعات65

يكتب األستاذ تفكيكا )بالترتيب أو بدون ترتيب ( لعدد عشري ويطلب من التالميذ وضعيات حسابية66
كتابة العدد أو إظهاره على احلاسبة.

يكتب األستاذ تفكيكا )بالترتيب أو بدون ترتيب ( لعدد عشري ويطلب من التالميذ السرعة املتوسطة67
كتابة العدد أو إظهاره على احلاسبة.

قيمة الرقم حسب منزلته في 68
كتابة عدد عشري

يكتب األستاذ تفكيكا )بالترتيب أو بدون ترتيب( لعدد عشري ويطلب من التالميذ 
كتابة العدد أو إظهاره على احلاسبة.



ملحق خا�ص بالمعالجة 
البيداغوجية

تم إدراج بطاقات نموذجية للمعالجة في هذا الدليل على شكل ملحق وذلك 
ليتسنى لألستاذ تدارك النقائص التي الحظها لدى بعض التالميذ قبل فوات األوان.
تتضمن كل بطاقة عمودين، يحتوي العمود األول على نماذج لإلجراءات واألخطاء 
التي ارتكبها التالميذ في األنشطة المتنوعة التي قاموا بها في القسم. ويهدف هذا 

العمود إلى الوصول بالتالميذ إلى التعرف على أخطائهم وتصحيحها.
إلى  وتهدف  األول،  العمود  لتمارين  مشابهة  تمارين  على  يشتمل  الثاني  العمود 
تثبيت األفكار واإلجراءات التي اكتسبها التالميذ خالل تعاملهم مع العمود األول.
الذين  التالميذ  احتياجات  حسب  مكّيفة  البطاقات  هذه  تكون  الحال،  بطبيعة 
واجهتم صعوبات في تعلم مفهوم ما، وهي فرصة لألستاذ لكي يقترب أكثر من 
هؤالء التالميذ ويمنحهم المساعدة التي يستحقونها، في حين يقترح على بقية 

تالميذ القسم تمارين أكثر صعوبة تسمح لهم بالتدرب على البحث.
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ُح اأَلْخَطاَء َماِتيُااَلِحُظ الَعَمَل وُأَصحِّ َأْدَعمُّ َتَعلُّ

َأْكِمْل ِبالـحُروِف ُثمَّ ِبالَعَدِد الـمَناِسِب:
الَعَدُد 260037

 ُهَو 
▪ َوُهَو 26 آاَلٍف َو 37 ِوْحَدًة.

الَعَدُد 260037 ُهَو ...................................
▪ َوُهَو ...... آاَلٍف َو ....... ِوْحَدًة.

ْعَداَد ِبالـحُروِف. ُاْكُتْب اأْلَ

800 204 ، 250 001

. ْكِل النَُّموَذِجيِّ ِك الَعَدَد 507009 َعَلى الشَّ َفكِّ

إجابة:   

ْكِل  الشَّ َعَلى  الَعَدَدْيِن  ِمَن  ُكاّلً  ْك  َفكِّ
. النَُّموَذِجيِّ

800 503 ، 290 040 
َضِع الَعَمِلَيَة ُثمَّ َاْجِر الـِحَساَب:  

7305 + 2968   ،    2305 + 346
إجابة:          

           

َهِذِه  اْلـمْدَرِسيِّ  الِكَتاِب  َتْوِزيِع  َمْرَكُز  ى  َتَلقَّ

َمْخَزِنِه  ِفي  َوَكاَن  َنَة  250 375 ِكَتاًبا،  السَّ

َنِة اْلـماِضَيِة.  463 ِكَتاًبا ِمَن السَّ

َكْم ِكَتابًا َلَدى الـمْرَكِز اآلَن؟ 

َقَط. ْم َعَلى الـَمْرُصوَفِة النُّ َعلِّ
                        (A ; 3) •

(B ; 5) •
    (C ; 4) •

(E ; 4) •

الِذي  َع  اْلـُمَضلَّ َواْرُسِم  الـمْرُصوَفَة،  ُاْنُقِل 
َقُط. ُرُؤوُسُه النُّ

1

A B C D E

2

3

4

5

      (D ; 5) ، (E ; 3)

(B ; 1) ،(A ; 4) 

.(E ; 2)

ُاْكُتْب َثاَلَثَة َأْعَداٍد ِهَي ُمَضاَعَفاُت 2 َو 3  ِفي َنْفِس اْلَوْقِت.

إجابة:    

ْعَداِد َما ِهَي ُمَضاَعَفاُت 2  ▪ ِمْن َبنْيَ َهِذِه اأْلَ
َو 3  ِفي َنْفِس الَوْقِت.

15  14  12  9  6  5  4

36  30  28  24  20  18

▪ ُاْكُتْب اْلـُمَضاَعَفاِت اأْلَْصَغَر ِمْن 37 ِلْلَعَدِد 6.
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ُح اأَلْخَطاَء َماِتيُااَلِحُظ الَعَمَل وُأَصحِّ َأْدَعمُّ َتَعلُّ

ْطَواَل اآْلِتَيَة:  َرتِّْب َتَناُزِلًيا اأْلَ
2 m ، 35 cm ، 14 dm ، 9 dm ، 700 mm 

إجابة:

الِتي  اْلـمَساَفُة  ِهَي   150 km

ِمْن  ى  َتَبقَّ ِبـما  َقْطُعَها  ُيـْمِكُن 
اَرِة ِسَباٍق. اِن َسيَّ َبْنِزيٍن ِفي َخزَّ

َياَرِة ِإَكَماُل َهْل ُيـْمِكُن ِلَهِذِه السَّ
 30 َلَفٍة ِفي ِمْضَماٍر ُطولُُه m 5412؟ 

514 x 32 :ُاْحُسْب ِبَوْضِع اْلَعَمِلَيِة
إجابة:

 

ُاْحُسْب ِبَوْضِع اْلَعَمِلَيِة ُكاّلً ِمْن:

8562 x 205  ، 9005 x 47

آاَلٍف  َوَخْمَسُة  َماَلِينَي  َثاَلَثُة  اْلَعَدَد:  ْرَقاِم  ِباأْلَ ُاْكُتْب 
َوِمَئٌة َوِإْحَدى َعَشَرَة. 

إجابة:   

ْرَقاِم اْلَعَدَد: َأْرَبَعٌة َوَسْبُعوَن َمْلُيوًنا  • ُاْكُتْب ِباأْلَ
َوِمَئٌة َوَثاَلَثُة آاَلٍف َوِسُت ِمَئٍة َوَسْبَعَة َعَشَرَة.

 • ُاْكُتْب ِبالُحروِف اْلَعَدَد 247 051 90 .

َأْدِرْج َعَدًدا َبنْيَ اْلَعَدَدْيِن.
   500 700 301 <  ......... < 510 700 300

إجابة:  

ْعَداَد َتَصاُعِدًيا. َرتِِّب اأْلَ
   510 700 300  ،  503 702 300 

503 700 301  ،  500 700 301 

َهِل الـُمْسَتِقيَماِن ُمَتَعامَداِن؟
x      ال   َنَعْم 

نَُّهَما َغْيُر ُمُتَقاِطَعنْيِ ْر َجَواَبَك: أِلَ َبرِّ

َعَلى  َعُموِدًيا  ُمْسَتِقيًما  َواْرُسْم  ْكَل  الشَّ ُاْنُقِل 
.d اْلـُمْسَتِقيم
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ُح اأَلْخَطاَء َماِتيُااَلِحُظ الَعَمَل وُأَصحِّ َأْدَعمُّ َتَعلُّ

ُاْنقْل وَأكمْل:
رقُم عشراِت آالِف العدِد 369 402 325  هو 

عدُد عشراِت آالِف العدِد 369 402 325  هو 

َما رقُم َماليني العدِد 369 402 325؟
َما َعدُد مالينِي العدِد 369 402 325؟

َمْليونا  وِعشروَن  سْبعٌة  العدَد:  ِباألرقاِم  ُاكتْب 
وثالثة عشرَة أْلفا َوخمسٌة.

ِإجابة: 

وأْلفان  َمليونا  مئة  َثالث  العدَد:  ِباألرقاِم  ُاكتْب 
وِتْسعة وِعْشرون.

ُاكتْب بالحروِف العدَد: 064 503 102

ُاكتْب َكْسًرا ُمواِفًقا للُجْزِء الُملّوِن. 

 إجابة:                  

     
           )أ(         )ب(         )جـ(

ْن في كلِّ حاَلٍة ما يناسُب الكسَر.  انقل على كراِسَك ولوِّ
12
16

3   ؛   )جـ(  
4

1    ؛    )ب( 
2

)أ(  

انقْل، ُثّم ُاْحُصْر كلَّ كسٍر بنْيَ عددْيِن طبيِعينْيِ 
ُمتتالَينْيِ

   < 79
10

15  >   و  > 
7

إجابة:  > 

ا َيْأِتي ُاْنقْل وَأكمْل كاّل ممَّ

 = 2 + 
...
... 13  ؛  )ب(  

4  = ... + 1
4 )أ(   

24

11

ُارسْم مثلثا ABC فيه َزاوَيٌة ُمْنَفِرَجٌة.
إجابة:                                  

اقين. ُارسْم مثلثا EFG فيه زاويٌة قائمٌة ومتساوي السَّ
وأخَرى  قائمٌة  زاويٌة  فيه  مثلٍث  رسُم  يمكُنك  هل 

منفرجٌة؟ اشرح.

ُاِرُسْم َشِكاًل ُمَواِفًقا ِلْلَبْرَناَمِجِ اآلِتي:
 .B قائما في ABC ًثا - ُاِرُسْم َمَثلَّ

ْن ُمْنَتَصَفاِت أضالِعِه. - َعيِّ
.B لون الرباعَي الذي رؤوُسُه المنتصفاُت والرأُس -

إجابة:

ُاِرُسْم َشِكاًل ُمَواِفًقا ِلْلَبْرَناَمِجِ اآلِتي:
 .ABCD ُاِرُسْم مستطيال -
ْن ُمْنَتَصَفاِت أضالِعه. - َعيِّ

- لون الرباعيَّ الذي رؤوُسه المنتصفاُت.
ما طبيعُة الرباعيُّ الّناتُج؟ تحّقق.

A

B C
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ُح اأَلْخَطاَء َماِتيُااَلِحُظ الَعَمَل وُأَصحِّ َأْدَعمُّ َتَعلُّ

ُاْنُقْل، ُثّم ُاكتْب ِفي شْكِل عدٍد ِبالفاِصلِة.

   6
10

36     ؛      = 
10

إجابة:    =  

    54

100
358  ؛    = 

100
  =              

ُاكتْب ِفي شْكِل كسٍر عْشريٍّ كاّل من األعداد.
)أ( 3,5    ؛    )ب(  7,03   ؛     )جـ(  0,86

م َراِئُد 63 كريًَّة على أصدقاِئِه اخلمسَة بالتَّساوي. َقسَّ
َكْم َناَل كلٌّ ِمْنهم؟  كم كريًَّة بقَيْت عند رائد.

إجابة:  

أْوِجدْ عدَد أْرقاِم َحاِصِل الِقْسَمِة وَأْجِر الِحساَب 
ِبَوْضِع العَمِلية في ُكلِّ مما يأتي:

)أ( 5  102 ؛  )ب( 23  2945  ؛ )جـ( 
3486  17

َقاِرن َبْين ُمحيَطي الّشْكَلْين )أ( و )ب(

             )أ(              )ب(  
ُمحيِط  )أ(   ْكل  الشَّ ُمحيُط  إجابة: 

الّشْكل )ب(

         )أ(                        )ب(  
ُكلٌّ ِمن الّشكلين )أ( و )ب( ُمَكّون من 9 ُمرَبعات 

. 3 cm ُمتماِثلٍة، ُطوُل ِضلع كلٍّ منها

كلين. ُاحُسْب ُمحيَط كلٍّ من الشَّ

احسب كاّل من 2,5 + 7,8  و 3,5 - 9,17  
إجابة:           

1. ُاكتْب عَدًدا َعْشرًيا بني الَعَدَدْين 2,3 و 4,2. 
2. ُاحسْب كاّلً من 3,9 + 1,37  و 3,27 - 5,4 . 

    .(d) عّين نظيَر المستطيِل )م( بالنِّسبة إلى المستقيِم

إجابة: 

)ش(   الّشْكِل  َنظيَر  واْرُسْم  ُكراِسَك،  على  ُانقْل 
.(d) بالنِّسبِة إلى المسَتقيِم

ب(  )أ(  )
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ُح اأَلْخَطاَء َماِتيُااَلِحُظ الَعَمَل وُأَصحِّ َأْدَعمُّ َتَعلُّ

ا: 2,39 ، 2,4 ، 2,375 َرتِّْب األْعداَد تْرتيًبا َتنازلّيً
إجابة: 

ا: َرتِّْب األْعداَد تْرتيًبا َتصاعّدً
1,032  ،  1,003  ، 1,3  ،  1,03

. ُاْحصْر  َبنْي َعَددْيِن َطِبيعينْيِ ُمَتتاِلينْيِ
إجابة: 34,01

  34,01     

ُاْحصْر كاّل ِمَن الَعَددْين َبْين َعَددْيِن َطِبيعيْيِن 
ُمَتتاِليْيِن.

 50,05 ،  2,99

ُاْكتْب َعدًدا ُعْشرًيا َبنْي الَعدَدْيِن:
3,5 < .......... < 3,6

إجابة:                

ُاْكتْب َعدًدا ُعْشرًيا َبنْي الَعدَدْيِن:

< ....... < 1,39 1,4

ُاْنُقْل ُثمَّ َأْكِمْل ُكاّل ِمن:
53  ... = 0,053  ،  70,3 x ... = 70300

70,3 x    = 70300 :إجابة
53     = 0,053           

ُاْنُقْل ُثمَّ َأْكِمْل ُكاّل ِمن:

   527  100 = ...   ،    1,02 x 100 = ... 
  ...  10 = 0,7    ، ... x 1000 = 3520 

ُاحُسب مساحَة المستطيِل

إجابة:                                    

.250 cm 4 و m ُمْسَتطيٌل ُبْعداه
أ( ُاحسب ِمساَحته بالّسْنتيمْتر الُمرَبع.

ب( ُاحسب مَساَحته بالمْتر الُمرَبِع.

23,04 x 25 = ...  .ِة ُاْحُسْب ِبوْضِع الَعَمليَّ
إجابة:

    23,04 x 25 =   

ِة.   ُاْحُسْب ِبوْضِع الَعَمليَّ

 1,008 x 34 = ...     ،  25,3 x 17 = ...    

حّدْد اعتماًدا على الّتْشفيِر 
َفَقط َنْوَع ُكّل ُمَثّلٍث. 

إجابة:
    ABC الُمَثّلُث

 ACD والُمَثّلُث

حّدد َطبيَعَة 
ُكلٍّ ِمن 

الُمثَلثات: 
 OBD ،OAB

  OBC ،

A

D

CB

5 cm

30
 m

m

O         
A D

C
B
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ُح اأَلْخَطاَء َماِتيُااَلِحُظ الَعَمَل وُأَصحِّ َأْدَعمُّ َتَعلُّ
ُاحسْب َخمَسَة َأْمثاِل ُكلٍّ ِمْن: 0,7 ، 4,3،  2,14

إجابة:      
          

            

ُاحسْب َثالَثَة َأْمثاِل ُكلٍّ ِمْن:
 1,006  ، 3,7  ، 0,9 
ِة. 1. َمّرًة ِبَوضِع الَعمليَّ
ٍن. 2. َمّرًة ُأْخرى ِبتمعُّ

ُاْكُتْب كلَّ عدٍد عَلى شْكِل كْسٍر مقامه 10 أو 100 
أو 1000.

األعداد هي: 3,02 ، 0,075 ،  400,08
إجابة: 

                               

ُاْنقْل َوَأْكمْل َما َيْأتي:

25
...

  = 0,25 ، 1
...

  = 0,1  ،  1
100

 = ...  

 ... = 1
1000

 ، 5
100

  = ... ، ....
100

 = 3,5 

َأْنجِز َعمليِة الِقْسمِة 7  365 ُثّم ُاْكتِب المساواَة 
الموافقَة َلها.

إجابة:  
  

َأْجِر العمليَة عموِدًيا، واْكُتِب المساواَة الموافقَة لها.
367 = (6 x ...) + ...    ،    367  6    )أ

      ... = (23 x ...) + ...     ،      276  23  )ب
   ... = (... x ...) + ...     ،      3287  32 )ج

َعّيْن َوْزَن ُعْلَبة الَعَسل.

إجابة:

َرّتْب هذِه األطباَق ِمَن اأَلْثقِل إلى اأَلخفِّ وزًنا.

95 dag 25 hg 75 g 2075 g

 .3 cm وِنصُف ُقطِرها O ُارسْم َدائرًة َمركُزَها
قطًرا،  اأَلْخضِر  ْوِن  ِباللَّ ائرِة  الدَّ َهذِه  ِفي  ُارسْم 

وِباألْحمِر ِنصَف ُقطٍر، وِباأَلْزرِق َوتًرا. 

إجابة:                          

 .2,5 cm وِنصُف ُقطِرها A ُارسْم َدائرًة َمركُزَها
[AB] ائرِة ِنصَف ُقطٍر ُارسْم ِفي َهذِه الدَّ

ُارسْم الُمرّبَع ABCD ، َواْحُسْب ُمِحيَطُه. 
.[DE] ُارسْم الُقطَر

َوُمتساوي  َقائٌم   ABE المثلَُّث  لماذا  ِاْشرْح 
اقْيِن. السَّ

0,5 kg 100 g



141دليل استخدام كتاب الرياضيات

ُح اأَلْخَطاَء َماِتيُااَلِحُظ الَعَمَل وُأَصحِّ َأْدَعُم َتَعلُّ
ِة الِقسمِة أّن الَعدَد 306 ُمضاَعٌف  تحّقْق ِبوْضِع َعمليَّ

ِللعَدِد 3 ، َوَحّدْد َكْم َمّرًة.
إجابة: 

   

في أي حالٍة لدينا القسمُة تامٌة؟ 
ماذا َتْسَتِنتج بالنسبِة إلى المقسوِم والقاسِم؟

أ(  12  84      ،  ب( 32  450 
ج(  9  4572  ،    د( 11  2574 

ُيباُع  الُقماُش  َكاَن 
ُيعادُل  راُع  )الذِّ راِع  ِبالذِّ
اشترت   .)59,4 cm
األم 5 َأْذُرَع ِلُصنِع ِسَتاَرٍة 

. 3 m ُطولَُها
 هل يكفيها ذلك؟

إجابة: 

ُر مساحُة مزرعٍة ِبـ m2 700 29، ومساحة  أ(  ُتَقدَّ
ُهما َأْكبُر   سدٍّ مائي  ِبـ 3,05 هكتار (ha 3,5). َأيُّ

؟ مساحًة، المزرعُة أم السدُّ
َبْين ُكلِّ   60 cm ُتْترُك َمَسافُة ب(  في الِمْرآب 

ِسياَرَتْين.
سّياَرة  َكْم   .  1,8 m الّسياَراِت  َعْرِض  ُمَعّدُل 
ُيْمِكُنها الّتَوُقُف َعلى َخٍط ُطوله m 36 ِفي َهذا 

الِمْرآِب؟

اْنقْل  ُثمَّ  الُمجّسَم،  اَلِحِظ 
وَأتِمْم بما ُيناسُب.

ُرؤوٍس   ...... ِم  الُمَجسَّ »لَهَذا 
َو...... َحْرًفا َو........  ُوجوٍه«.

إجابة:  
 

َوَأكمْل  َمْرُصوفٍة  َورقٍة  على  الّشكَل  ُانقِل 
ب . ِلتحصَل َعَلى َتْصميٍم لُمكعَّ

ارسم مثلثا ABC قائما في B حيث AB = 2 cm و 
BC = 1,5 cm. ارسم المستقيَم الذي يشمُل الرأَس 

. (AC) عمودًيا على B
.4 cm وقطُرها B ارسم الدائرة ذات المركز

إجابة:

ًثا َكْيِفًيا.  - ُاْرسْم ُمثلَّ
- َعّيْن ُمنتصفاِت َأضالِعِه.

رأٍس  ُكلِّ  بْيَن  الواِصَلَة  الُمستقيماِت  ُاْرسِم   -
لِع المقابِل لَها. َوُمْنتصِف الضِّ

• ماذا ُتالحُظ ِبالنِّسبِة إَلى هذِه الُمستقيَماِت؟
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ُح اأَلْخَطاَء َأْدَعمُّ َتَعُلَماِتيُاَلِحُظ الَعَمَل وُأَصحِّ

ْك ُكلاً ِمْن الَعَددْين 51,046 َو658,009 كَما  ُانُقْل وَفكِّ
ِفي المثاِل:

23,74 = 23 + 74

100
 = (2 x 10) + 3 + 7

10
 +  4

100
إجابة:

 

ْك ُكاًل ِمن األْعداِد اآلتيِة َحسَب  ُانُقْل وَفكِّ
اِبِق. الِمثاِل السَّ

أ( 17,04              ب( 3,209             
ج( 456,321         د( 300,006

الّتاِم  اْلَعْشِريِّ  اْلِقْسَمِة  حاِصِل  ِة  الَعمليَّ ِبوضِع  ُاحسْب 
ِلْلعدِد 43,00 َعلى 4.

إجابة:  

اْلِقْسَمِة  حاِصِل  ِة  الَعمليَّ ِبوضِع  ُاحسْب 
اْلَعْشِريِّ الّتاِم ِلكلٍّ ِمْن:

أ(   76   5             ب(  6   147           
ج( 4   495         د( 16   243

ِعْند َحِنيَن DA 100، ُتريُد ِشراَء  كّراَسْيِن وَثالثَة أْقالٍم.
َثمُن الُكراس DA 37 وَثمُن الَقَلم DA 12 هْل َيْكفيها 

الَمْبلُغ الّذي ِعْندَها؟ اْشرح.
إجابة:   

             

ِعْنَد َرشيٍد 15 ُكريًة.  
ا عْنَد رائٍد.   اٍت أقُلّ ممَّ ِعنَد ِإلياس َثالُث مرَّ
ِعنَد رائٍد  ِضعُف ما ِعْند َرشيد َو إلياس مًعا.

َكْم كريًَّة ِعْند كلٍّ ِمْنهم؟

أّيُهَما أْسَرُع:
َيْقَطُع                              أَسٌد  َأْم   ، 1

4
 h في   22,5 km َيْقطُع  َغزاٌل 

؟ َبّرر َجواَبك. 1
2

 h 30   في km

إجابة: 

.36 km/h َدّراٌج َيسيُر ِبُسرعٍة ُمَتوّسَطٍة َقْدرها
ِخالَل  َيْقطُعها  الّتي  الَمسافَة  اْحُسب  أ( 

َساعَتْين وِنْصف.
ِلَقْطــع  َيْسَتغِرُقها  الّتي  الُمّدة  ِهي  ما  ب( 
ِمْن  الّسؤال  وَنْفس  km/h 108؟  َمساَفة 

أْجِل km/h 135؟
أ( كْم ِوْحَدًة ُيوجُد ِفي العدِد 23,78؟ 

ب( َما هَو رقُم اأَلْعشاِر ِفي العدِد 23,78 ؟ وَما ُهو عدُد 
أْعَشاِره ؟

إجابة:  
    

أ( كْم ِوْحَدًة ُيوجُد ِفي العدِد 217,05؟ 
ب( َما هَو رقُم اأَلْعشاِر ِفي العدِد 217,05 

؟ وَما ُهو عدُد أعشاِره؟
ج( َأنا َعدٌد ُعْشري، ُمؤلَّف ِمن َثالثِة َأرقام 
 ،5 المئة  من  َأْجزاِئي  رقُم  وفاصلٍة، 

وَعدُد َأْعشاري 43. َفمْن أكوُن؟




