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الرياضيات ابتدائي(مادة الثانية )السنة

تقدمي

أداة و الفكر لتكوين وسيلة الرياضيات األخرىالكتسابإن التعليمية املواد مع تساهم فهي املعارف

ملمح حتقيق من.التلميذيف املتعلم متكني إىل يرمي تدريسها إىلاكتسابو للتحويل قابلة كفاءات

حتق.امليادينخمتلف الرياضيات تعلم من ينتظر غرضنيو و:اثننييق ثقايف تكويين طابع ذو احدمها

و.نفعياآلخر بيداغوجية وسيلة يعترب الرمسي للربنامج وفقا املذكرات هذه إعداد للمعلمنيإن تعليمية

و توجيههم اكتسامقصد و التعليمية األهداف املتعلمني حتقيق و جهة من التربوية ممارستهم تأطري

و الرياضية التعليمالكفاءات من الثانية للسنة الرياضيات برنامج يف ا املصرح و احملددة املنهجية

جهةاالبتدائي .أخرىمن

يف- املقترحة باألنشطة مستعينا درس لكل متمعنة قراءة املعلم من يتطلب املذكرات هذه استخدام إن

البيداغوج.التلميذكتاب التصرف و اإلدراك إمكانية له مينح العمل يفهذا ذلك و املناسبني ي

لكل احملدد التعليمية األهداف و الرياضية الكفاءات .درسحدود

املعلم :أنبإمكان

درس- كل يف حتقيقها املطلوب التعليمية األهداف و تطويرها املراد الرياضية الكفاءات على .يتعرف

تربر- اليت التربوية باإلرشادات توجهاالختياراتيستعني و األنشطةالبيداغوجية تسيري يف ه

.املقترحة

املعلم تعليمات بواسطة التلميذ طرف من استخدامه يتم التلميذ كتاب أن إىل اإلشارة الضروري من و

يقتصر ال سرياستعمالهو تواكب تعليمية وسيلة فهو فحسب الدعم و التقومي أنشطة إجناز على

تستكمل و .بناءهالدرس

وس املذكرات هذه تكون أن قصدنأمل املقرر الربنامج تنفيذ و تسيري على املعلم تساعد تعليمية يلة

األهداف هذه.املسطرةحتقيق من الغرض :املذكراتو

التعا- حسن من املعلمني ومتكني اجلديدة الرمسية املناهج مع قصدمل املتعلم لكتاب اجليد االستغالل

و أحسن على التبليغ ضمان و القسم داخل ممارسام اإلصالحتفعيل ألهداف يستجيب مبا جه

إىل الرامية : التربوي
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كفاءام- تنمية و معارفهم بناء يف للمتعلمني فرصة الفعلباعتبارهمإعطاء .التربويحمور

.بالكفاءاتاملقاربةاعتماد-

التعليم- من الثانية السنة يف الرياضيات تدريس من املستهدفة الكفاءات االبتدائيحتديد

لتسيريالتخاقتراح- املنتظم .الفوجطيط

الدروس- لتسيري عملية منهجية .تقدمي

يف- يشارك و للتلميذ املنطقي التفكري تنمية يف الرياضيات استقالليتهتساهم دعم و شخصيته بناء

يفو فعالية و بثقة بدوره القيام من متكنه و املستقبلي تكوينه مواصلة يف تساعده أدوات اكتساب

و صعب اجتماعي باستمرارحميط متغري عامل .يف

متكنه- و املتعلم ملمح حتقيق يف تساهم وضعياتاكتسابفالرياضيات يف للتحويل قابلة كفاءات

الوسائل.خمتلفةمعيشية تطور مع خاصة احلياة ميادين كل يف حاضرة الرياضيات أصبحت لقد

التدرجيي التحكم يستوجب مما احلاسوب و احلاسبة كاآللة هذهالتكنولوجية .الوسائليف

األشكال- و اسمات بعض دراسة و احلساب و األعداد دراسة حول الرياضيات برنامج ويتمحور

يتميز و املعلومات معاجلة و قياسها و املقادير بعض و يلياهلندسية :مبا

مرحلة اية يف املتعلم ملمح .معينةحتديد

مؤشراا و الكفاءات .حتديد

الذهين احلساب .إدراج

الثانية السنة اية يف التلميذ :ابتدائيملمح

من-1 األصغر األعداد نطاق يف املقادير يف 1000التصرف

الترتيب-2 و املقارنة توظيف

.القيسوحداتاستعمال-3

باالحتفاظ-4 اجلمع زيادةوتوظيف دون .الطرح

.النقديةالقطعاستعمال-5

حتليال-6 و كما اهلندسية األشكال يف التصرف

يف-7 مركباتالتصرف وحتليل وصفا اسمات
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:الكفاءات–ب

:العرضيةالكفاءات–1-ب

وحتليل .تعليمةفهم

سليم بشكل رياضية خاصية عن التعبري

و سريورة يف .إمتامهاالشروع

و التالميذ بني و التالميذ بني املعارف .املعلمتبادل

أخطاء تصحيح و حتليل و .تشخيص

معلومات تبليغ

:الرياضيةالكفاءات-2-ب

و-)أ األعداد ميدان :احلسابيف

الكسرية- و العشرية و الطبيعية لألعداد كتايب و شفوي تعيني

و- األعداد .ترتيبهامقارنة

األعداد- على أدايت( احلساب و آيل و فيه )متمعن

متعلقة- مشكالت .بالتناسبيةحل

يف- معلومات .جدولتنظيم

جد- وقراءة بسيطة بيانات و .تفسريهااول

و- العددية املكتسبات بتوظيف مشكالت .احلساباتحل

و–) ب الفضاء ميدان :اهلندسةيف

على- والتعرف تسميتها و ووصفها مالحظتها و اهلندسية .رمسهااألشكال

اهلندسية- األشكال بعض خصائص

مقارنتها- و زوايا .رسم

ميدان–) ج :القياسيف

هندسية). و فيزيائية مقادير ...).......حجم,كتلة,مساحة,طول( ياس

وأداستعمال- املقادير هذه لقياس مناسبة .مالئمةوحداتاختياروات

القياس- وحدات .حتويل
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ـاملضا ـ :ـنمي

أربعة إىل قسم الرياضيات :جماالتبرنامج

املعلومات- .معاجلة

.واحلساباألعداد-

وت- .الفضاءنظيماهلندسة

.القياس-

ـة ـ ـ ـاتاملعلوممعاجل ـ :ـ

بذلك معاجلتهااختياراملقصود مث الضرورية والستنتاجاملعلومات مشكالت حل و أخرى معلومات

على ) خرائط,تصاميم,جداول,نصوص, صور( ترتكز

و ـاألعداد ـساباحل :ـ

ابتدائي األوىل السنة يف القبلية املكتسبات بايواويستثمر العمل حىتصل يكتشف1000ألعداد و

و الرموزالطرح يستعمل و عددية متتالية يستظهر و و=  )   ,  , ( الضرب سليم بشكل

عدد كتابة يف رقم كل مرتبة و دور )مئات, عشرات, أحاد( يستكشف

.احلاسبةاآللةاستعمالحاجة-

و ـاء ـ ـ ـ ـةدساهلنالفض ـ ـ :ـ

اسم- على والتعرف خواصها بعض و اهلندسية األشكال و .رمسهاات

الرسماستعمالحسن- .........) املدور, املسطرة( أدوات

األطوال-:علىيشتمل:القياس قياس

.الكتلقياس-

.الزمنقياس-



الرياضيات التربية                                                                                                                     مادة مستخدمي لتكوين الوطين ابتدائي(املعهد الثانية )السنة 5

رياضيات:الدراسيةاملادةيابتدائالثانية:املستهدفةالفئة

وكتابة100العدد:الدراسيةالوحدة :القاعديةالكفاءاتقراءة

:التعليميةاألهداف

تشكيل و مقارنةعد كميات-.كمياتو 10العددباستعماليعدد

يف موقعه و رقم قيمة بني عددالربط للعدد-كتابة الشفوي التعيني بني الرقمية100يربط كتابته و

للعدد- اجلمعية الكتابات 100يعرف

الدرس ـر ـ ـ ـ ـ ـ ـ سي

:الذهيناحلساب-

إىل10, 10أعد 100صعودا

القبلية- املكتسبات تقييم

الشريط :العدديأكمل

.99  ...9594

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمراح ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ :الدرسـ

و-1 البحث االستكشافمرحلة

صانطالقا املتعلم كتاب يف املقترحة الوضعية 10من

املتعلمني بعض و املعلم طرف من التعليمة قراءة

عن بالبحث املتعلمني املراقبةمطالبة حتت هذا و املطلوب

النتائج على التصديق و املناقشة

الذايت التصحيح

العدد كتابة و معرفة إىل املتعلم احلروف100يصل و باألرقام

ص املتعلم كتاب يف أخرى وضعية 11مالحظة

املراتب- جدول رسم

فيه- األعداد بعض ....) , 102 , 100( كتابة

اإلجناز-2 و التفكري مرحلة

ص- التعليمة شرحها11قراءة مع

اإلجناز- و بالبحث املتعلمني .مطالبة

على- والتصديق الفردي.النتائجاملناقشة التصحيح
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:التمرنمرحلة-3

مك عددا ماكتب العددين جمموع ليكون النقطة كلان يف ملائة .بطاقةساو

.50.

30

80.40.

كل يف باألخضر عدد أكرب و باألمحر عدد أصغر .بطاقةألون

9559937198

93395989100

:أكمل

100 =30 + . +40

100 =50+20. + 

100 + . = 60 + 10

ـ–4 ـ ـ ـمالتقيي

بشرى أمهازا, دينارا70عند هلا و10دت األوىل املرة يف الثانية20دينارا املرة يف دينارا

؟- بشرى عند أصبح دينارا كم
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رياضيات:الدراسيةاملادةابتدائيالثانية:املستهدفةالفئة

األطوال:الدراسيةالوحدة :املستهدفةالكفاءاتقياس

األطوال:لكفاءةا أشياء-باستعمالقياس الطوليقارن حيث من

غي من,منأطول:يستعمل-.معتمدةـروحدة أقصر

:التعليميةاألهداف

أطواال- معتمدةباستعماليقيس غري وحدة

الدرس ـر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سي

)............................إىل100من2 , 2التنازيلالعد:الذهيناحلساب

س ـمراحل ـ ـ ال ـدرري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  : سـ

املكتسبات-1 :القبليةتقييم

األطوال- خمتلفة أشياء من,منأطول( مقارنة )أقصر

و-2 البحث :االكتشافمرحلة

بالورق- بالكتاب املوجود الشريط .الشفافنقل

املسافات- لقياس قياس كوحدة استعماله و الشريط :التاليةقص

لقياس- بالكتاب املوجودة الصور املوجودةاستغالل .بينهمااملسافة

و- املرتل بني .وحدات......................................... .املسجداملسافة

و.وحدات- املسجد .وحدات...........................................السوقبني

و.وحدات- السوق .وحدات..........................................املرتلبني

و.داتوح- املدرسة .وحدات.......................................املرتلبني

توجيه- و التالميذ أعمال .املتعثرينمراقبة

اإلجناز-3 و التفكري مرحلة

صانطالقا التلميذ كتاب يف املوجود النشاط 59من

و- املعلم طرف من التعليمة .التالميذقراءة

التالميذ- تنفيذ مع التعليمة فرادىشرح التعليمة إلجراءات
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التصديق- و النتائج .عليهامناقشة

مث- اجلماعي .الفرديالتصحيح

:التمرنمرحلة-4

مقراءة- مننالتعليمة التأكد مع التالميذ و املعلم .فهمهاطرف

.التمرينإجناز-

مث- اجلماعي .الفرديالتصحيح

املوالية- التعليمات إلجناز املراحل نفس .تتبع

:التقومي-5

السابقةا- املعارف لترسيخ تطبيقات قتراح

قياس- كوحدة صغرية خشبة .استعمال

املسافة- :بنيقياس

الباب- و املكتب

والنافذة- السبورة

الباب- و .اخلزانة
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رياضيات:الدراسيةاملادةابتدائيالثانية:املستهدفةالفئة

واحلساب:الدراسيةالوحدة :املستهدفةالكفاءاتاألعداد

احلاسبةاستعمال:الكفاءة مالمس-اآللة على البسيطةيتدرب احلاسبة

التعليمية عمليات-:األهداف .احلاسبةباستعمالينجز

احلاسبة- اآللة على التعرف

على- التدريب و تشغيلها على استعماهلاالتعرف

الطرح- و اجلمع عمليات يف احلاسبة اآللة توظيف

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الدرسسي ـر ـ ـ ـ ـ ـ ـ

2+10 , 5+7 , 8+6:الذهيناحلساب

الدرس مراحل

املكتسبات-1 :ليةالقبتقييم

احلاسبة- اآللة على التعرف

كبري- حجم من حاسبة آلة املعلم حاسبةو,يقدم آلة لوجه كبري رسم السبورة على اآللة, يثبت يضع

مثال مالمسها خمتلف إىل اإلشارة مع الرسم ذلك يف تالميذه مع يتناقش و جانبا ONاحلاسبة

من.لإلطفاءOFF, للتشغيل الرموز9إىل0األرقام اليت , , =  , - , +و الشاشة و

النتيجة عليها .تظهر

:االنطالقوضعية-2

و البحث صمرحلة 46االكتشاف

الصورة استغالل

من- التأكد و التالميذ بعض و املعلم طرف من التعليمة .فهمهاقراءة

على- كتابيا األسئلة عن .الكراساتاإلجابة

تنبيه- و التالميذ أعمال .املخطئنيمراقبة

بناء-3 اإلجناز:التعلممرحلة و التفكري مرحلة

التمرين- 2مالحظة

من- التأكد و التالميذ و املعلم طرف من التعليمة .فهمهاقراءة

توجيه- و التعليمة عليها تنص اليت اإلجراءات .املتعثرينإجناز
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و- اجلماعي .الفرديالتصحيح

املكتسباتاستثمار:التمرنمرحلة-4

ص- التمرين من47قراءة التأكد .فهمهو

التعليمة- إجناز على التالميذ .محل

و- اجلماعي .الفرديالتصحيح

:التقومي-5

السابقةاقتراح- املعارف لترسيخ متارين و تطبيقات

 .=23+         45

 .=45-96
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رياضيات:الدراسيةاملادةابتدائيالثانية:املستهدفةالفئة

الفضاء:الدراسيةالوحدة و :املستهدفةالكفاءاتاهلندسة

على:الكفاءة نقاط و أشياء أويعرف-واحدةاستقامةوضع أشياء أن علىنباملالحظة قط

.واحدةاستقامة

منأداةيستعمل- .اإلستقامةالتحقق

التعليمية- :األهداف

على- نقط و أشياء من واحدةاستقامةالتحقق

املستقيم- ـوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ مفه مقاربة

ـسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ :الدرسـ

:الذهيناحلساب-1

100إىل2-2العد

:الدرسمراحل

ـ-1 ـ ـ ـ ـ املكتتقيي ـم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاتسب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةالقبلي ـ :ـ

هذا مترير تلميذ من يطلب مث منقط خبط يربطهما و متباعدتني قريصتني السبورة على املعلم .اخلطيرسم

النقطتني هاتني بني .باملسطرةصل

االنطالق-2 و:وضعية البحث االكتشافمرحلة

ص- التلميذ 14كتاب

غ- بصورة الشموع من جمموعة متثل اليت الصور مرتبةاستغالل ري

طرف- من التعليمة .املعلمقراءة

من- للتأكد التعليمة لصياغة التالميذ .فهمهاإعادة

التأكد- مث الشكل علىباستخداممالحظة الثالثة الرسومات أحد يف الشموع من جمموعة بأن استقامةاملسطرة

واحدة

يطرحها- اليت الفرضيات بعض .التالميذتسجيل

العالمة- ال) ( وضع املناسبةيف .بطاقة

املخطئني- تنبيه و التالميذ أعمال .مراقبة

يفاستغالل-:مماثلةوضعياتاستغالل- التالميذ صفوف .القسموضعية

املسطبة- على أو املكتب على أشياء وضع
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ـوصلة ـ ـ واحدة-:احل استقامة على هي

استقامةليست- .واحدةعلى

بناء-3 اإلجناز:التعلماتمرحلة و التفكري مرحلة

الشكل- .2مالحظة

على- تكون حبيث تصنيفها قصد هندسية أشكال على حيتوي الذي املستطيل اجلدول .واحدةاستقامةاستخدام

بعض- و املعلم طرف من التعليمة .التالميذقراءة

عليها- تنص اليت اإلجراءات .مةالتعليإجناز

توجيه- و التالميذ أعمال .املتعثرينمراقبة

اإلجناز- حول مناقشة مع املناسبة احلاالت يف اهلندسية األشكال بتثبيت ذلك و اجلماعي .املطلوبالتصحيح

مناستغالل- مماثلة ابتكاراقتراحوضعيات أو .التالميذاملعلم

املكتسباتاستثمار:التمرنمرحلة-4

األول- التمرين

ا- منقراءة التأكد و التالميذ طرف من .فهمهالتعليمة

التدخل- دون التعليمة إجناز على التالميذ محل

التالميذ- أعمال مراقبة

الفردي- و اجلماعي التصحيح

:الثاينالتمرين-

مراحل نفس .املواليةالتعليمةإجنازتتبع

ـالتقو-5 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ :ـمي

ميثل- الذي القرص باألصفر استقامةالاألشكاللون على هي .واحدةيت

على- ليست اليت األشكال ميثل الذي القرص باألمحر .واحدةاستقامةلون
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رياضيات:ةالدراسياملادةابتدائيالثانية:املستهدفةالفئة

النقدية:الدراسيةالوحدة :القاعديةالكفاءاتالقطع

الورق,نقديةقطع:الوسائل- من مصنوعة نقدية تشكيل–قطع على معنيكتابةوالقدرة مبلغ

نقديةحسب- قطع جمموعة

املقترحةالوضعيةةاستراتيجيالوضعيات النشاطات

الذهيناالنطالقوضعية بالعداحلساب التالميذ 6-6قيام

التعلم بناء أكتشفوضعية و و-أحبث ملالحظتها الورق من املصنوعة النقدية قطعه تلميذ كل .تسميتهاخيرج

ذكر استعماالامع

ص- الكتاب 48فتح

التالميذق- على تعذر إن املعلم أو التالميذ بعض طرف من التعليمة راءة

التعليمة- إجراءات تنفيذ يف تسجيل(الشروع و بنت كل نقود حساب

فقط) ( املبلغ التوجيه و املراقبة على املعلم دور )يقتصر

للنتائج- مجاعي النتائج( استثمار -تعليل–مناقشة–عرض

أجنز و ا-أفكر صقراءة املطلوب49لتعليمة وفهم

عالمة( التعليمةإجراءاتتنفيذ- مبلغوضع لتكوين املناسبة اخلانات يف

)معني

للنتائج- مجاعي استثمار

اخلتامية الوضعية

املكتسبات( )استثمار

رقم-أمترن التعليمة 49ص1قراءة

تنفيذ- يف ا( التعليمةإجراءاتالشروع داخل املناسب املبلغ جلدولكتابة

النقدية القطع ) حسب

للنتائج- مجاعي .استثمار

رقم- التعليمة 49ص2قراءة

تنفيذ- يف التعليمةإجراءاتالشروع

للنتائج- مجاعي استثمار

تسرع:مالحظة بدون األسئلة عن لإلجابة للتلميذ اال يفسح
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رياضيات:الدراسيةاملادةابتدائيالثانية:املستهدفةالفئة

اسمات:الدراسيةالوحدة على :القاعديةالكفاءاتأتعرف

ا–علب,خشبيةسماتجم:الوسائل على اسماتالقدرة بعض على لتعرف

مناسبووصفها تعبري باستعمال

املقترحةالوضعيةةاستراتيجيالوضعيات النشاطات

الذهيناالنطالقوضعية األلواحاحلساب على باحلروف تكتب أعداد املعلم ميلي

التعلم بناء أكتشفوضعية و طرف-أحبث من اسمات مث:املعلمعرض ماملالحظة –مكوناا:ذكرعالتسمية

ال-تتدحرج(خصائصها–أشكاهلا ).مستويةغري–مستوية–تتدحرجأو

األحرف,األوجهعدد

ص- الكتاب 38فتح

املطلوب- لفهم املعلم أو التالميذ بعض طرف من التعليمة قراءة

التعليمةإجناز- جمسم(إجراءات كل اسم )كتابة

للنتائج- مجاعي استثمار

أجنز و فهم-أفكر قصد التالميذ بعض مث املعلم طرف من التعليمة املطلوبقراءة

اسمات- أمساء على التعرف

التعليمة- عالمة( إجراء مستويةوضع غري وجوه له جمسم كل )أمام

للنتائج- مجاعي استثمار

مستوية- غري أجزاؤها أخرى جمسمات عن البحث

اخلتامية الوضعية

املكتسبات( )استثمار

رقم-أمترن الوضعية يف الواردة اسمات 39ص1تسمية

املطلوبقرا- فهم و التعليمة و(ءة املراقبة مع بتدرج و بدقة اإلجناز

احلل إعطاء دون )التوجيه

تسميتها و اسمات مالحظة

رقم- التعليمة املطلوب2قراءة فهم قصد

التعليمة- إجراءات تتدحرج(إجناز ال اليت اسمات )تلوين

للنتائج- مجاعي استثمار



الرياضيات التربية                                                                                                                     مادة مستخدمي لتكوين الوطين ابتدائي(املعهد الثانية )السنة 15

رياضيات:الدراسيةاملادةابتدائينيةالثا:املستهدفةالفئة

من:الدراسيةالوحدة األعداد األعدادمجعىعلالقدرة:القاعديةالكفاءات199إىل100مجع

القريصات,اللوحة,التلميذكتاب:الوسائل

مجعاكتساب:التعلمياهلدف األعدادتقنية

الدرساملراحل ـر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سي

الذهين :النشاطمراحلاحلساب

ص الكتب بفتح التالميذ 24مطالبة

الصورة مالحظة

ا يف األغنام يرعى الراعي تشاهدون؟ .ملرعىماذا

خمتلفة تعابري

.3-3العد

و البحث مرحلة

االكتشاف

على اجلماعي :السبورةالعمل

األول بالنشاط اخلاصة التعليمة قراءة

بني حمصورا األول اليوم يف اخلرفان من عددا فالح باع األضحى عيد أحاده135و130مبناسبة رقم ما–30و

األ اليوم يف باعها اليت اخلرفان عدد 133ول؟هو

ب- األول اليوم يف باعه ما يفوق الثاين اليوم يف باعها اليت اخلرفان .39عدد

؟- العدد هذا عن 172= 39+133احبث

و التفكري مرحلة

اإلجناز

أجنزها : 2النشاط و عموديا العمليات أكتب

60                                   .45                               .41        .

121                          +153                      +106             +

181                        =198                           =147                =

التمرن السليم: اهلدفمرحلة اجلمع على .القدرة

العملياتاجنز

183110105

16    .+07.+53+ .

199=180=158=

فوجد-2 خشيباته أمحد و152عد محراء زرقاء37خشيبة خشيبة

العددين بني 37152أقارن

15237

اخلشيبات-3 جمموع 152 + 37= 189أكتب

بسمة-4 منال148متلك متلك و تذكارية بسمة27بطاقة من أكثر بطاقة

؟- منال متلكها اليت البطاقات عدد 148+ 27 = 175ماهو
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رياضيات:الدراسيةاملادةابتدائيالثانية:ملستهدفةاالفئة

من:الدراسيةالوحدة 500إىل200األعداد

اآلحاد:الوسائل متثل مربعات و العشرات متثل أعمدة و املئات متثل صفائح

و:الكفاءةمؤشرات األعداد مقارنة على قادرا يكون  = )- -  ( الرموزاستعمالأن

من األعداد ترتيب تنازليا500إىل200و و تصاعديا .ترتيبا

ـسي ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ الدرسـ ـر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

50-50:الذهيناحلساب

:الدرسمراحل

ا-1 ومرحلة ال: االستكشافلبحث فتح التالميذ من املعلمة صتطلب تقرأو56كتب

التالميذالتعليمة يقرأها مث تشرحها و

ا- ميثل التعليمة التالميذ وينجز يكتبهما مث املعداد على املناسبةلعددين العالمة باستعمال بينهما يقارن

 )  - - = 

توجي- و التصحيح مع التالميذ أعمال تعثرهممراقبة حالة يف ههم

املناقشة- مع السبورة على اجلماعي التصحيح

و-2 التفكري املعلم-:اإلجنازمرحلة صةتقرأ التلميذ كتاب يف املقرر بعض56النشاط يقرأ مث

التعليمة التالميذ

التمرين- التالميذ ينجز

بني- احملصورة األعداد يكتب املعطاة األعداد بني 257و347من

توجيههم- و تصحيحها و التالميذ أعمال .مراقبة

املناقشة- مع السبورة على اجلماعي التصحيح

:التمرنمرحلة-3

النشاطمن الكتابخالل يف التالمياملقرر التمرينذيقرأ ينجز و التعليمة

العكس- مث األكرب إىل األصغر من املطلوبة األعداد يرتب

التصحيح- مع تتبع اخلطوات ونفس .اجلماعيالفردي

بطاقة- كل يف املناسب بالعدد يكمل و الثانية التعليمة إىل بعدها ينتقل

تنازليا- مث تصاعديا املعطاة األعداد ترتب و الرابعة و الثالثة التعليمة إىل ينتقل .مث
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رياضيات:لدراسيةااملادةابتدائيالثانية:املستهدفةالفئة

األطوال:الدراسيةالوحدة :املستهدفةالكفاءاتقياس

متييالقدرة:التعليميةاألهداف ترتيبهازعلى و وحدة-األطوال املتعلم قياسيستعمل

.معتمدةغري

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الدرسسي ـر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

2 , 2التنازيلالعد:الذهيناحلساب

:الدرسمراحل

و-1 البحث :االستكشافمرحلة

و- املعلم قبل من املقترحة التعليمة .شرحهاقراءة

التالميذ- قبل من .قراءا

التالميذ- قبل من شف: تنفيذها ورق على الشريط .افنقل

كوحدة استعماله و قصه لقياسمث .املسافاتقياس

التصديق- و مناقشتها مث املقترحة املسافات .عليهاحساب

اإلجناز-2 و التفكري مرحلة

من- جمموعة السابقة,األقالممالحظة بالوحدة قياسها )الشريط(مث

حسب- بترتيبها األكرباألطوالمطالبتهم إىل األصغر من

:التمرنمرحلة-3

كتاباق- من التمارين من جمموعة .التلميذتراح

قبل- من .التالميذإجنازها

.التصحيح-
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رياضيات:الدراسيةاملادةابتدائيالثانية:املستهدفةالفئة

مرصوفة:الدراسيةالوحدة على :املستهدفةالكفاءاتالتعليم

مرصوفة-:التعليميةاألهداف على عقدة أو خانة بسطر-تعيني مرصوفة على خانة ,           يعلم

متثيله- و مرصوفة على مسالك .وعمودوصف

يفيضع-.أسهمبواسطة املناسبةشيئا اخلانة

الدرس ـر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سي

300إىل200من5, 5يعد:الذهيناحلساب

الدرس مراحل

:القبليةاملكتسباتتقييم

ا الشكليرسم السبورة على الدودة:املوايلملعلم عليه تسري الذي الطريق تعيني التالميذ من يطلب مث

للوصول

املقابلة بالسهام التفاحة إىل

مجاعيا- التصحيح .                              يتم

................

................

...............................

................................

...............................
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:االنطالقوضعية

ص الكتب فتح التالميذ من املعلم ا . 31الدرس74يطلب اجلدول مثومالحظة باملالحظة ويطالبهم ألول

التصحيح خالل من و الكراريس على فرديا و السبورة على مجاعيا التصحيح يتم بعدها إمتامه جيب ما إمتام

احلروف و األرقام املوجودة العالقة املعلم .يبني

بناء :التعلموضعية

اإلجناز و التفكري مرحلة إىل الغكتشاف و البحث مرحلة من املعلم يفينتقل املوجود و التايل اجلدول خالل من

التالية.التلميذكتاب املعطيات يسجل و مسبقا السبورة على اجلدول هذا املعلم يرسم

اخلانة يف اخلانةأضع. د2أضع اخلانةأضع. د4يف اخلانةأضع. د3يف س5يف

اخلانة يف اخلانةأضع. ط5أضع .ر5يف

ـبأ طسردج

1

2

3

4

5

التالميذ من يطلب اجلدولإجنازمث على العمل هذا

الكراريس على فرديا و السبورة على مجاعيا احلل .يتم

التمرن ا:مرحلة من املعلم يطلب السابق اجلدول تصحيح صبعد جدول مالحظة يتم75لتالميذ وقراءته

صحيح كلميت مجلة-خاطيء-وضع كل السبورة.أمام على مجاعيا التصحيح يتم بعدها التالميذ عمل يراقب

على فرديا .الكراريسو
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ضياتريا:الدراسيةاملادةابتدائيالثانية:املستهدفةالفئة

القمرية:الدراسيةالوحدة :املستهدفةالكفاءاتاألشهر

السنة:الكفاءة أشهر أيامهااألشهريرتب-القمريةمعرفة عدد حسب القمرية

تاري-:التعليميةاألهداف الدينيةيعني املناسبات خ

تسلسلها- حسب الدينية املناسبات .الزمينيرتب

حفظها- و السنة شهور و األسبوع أيام معرفة

سنويةق- رزنامة يف موجودة معلومات راءة

باألرقام- التاريخ كتابة

معني- تاريخ إىل بالنسبة حدث أو تاريخ تعليم

الدرس ـر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سي

2و5مثل7إنقاص:الذهيناحلساب

:الدرسمراحل

املكتسبات-1 ا:القبليةتقييم فيهمسي يصوم الذي .املسلمونلشهر

صانطالقا:االنطالقوضعية-2 التلميذ كتاب يف املقترح النشاط أن86من التالميذ من املعلمة تطالب

األشهر رزنامة .القمريةيتأملوا

األسبوع- أيام مع القمرية السنة بأشهر التعرف قصد الرزنامة املعلمة تقرأ

طرف- من .التالميذتقرأ

بعضتقر- يقرأها مث تشرحها و التالميذ على التعليمة املعلمة .التالميذأ

التالميذ- بعض املناسبات:التعليمةينفذ .الدينيةيعني

و- التالميذ أعمال املعلمة .توجههمتراقب

طرف- من النتائج بعض .التالميذعرض

على- اجلماعي التصحيح مث النتائج هذه .السبورةمناقشة

الدينيةي:أمثلة املناسبات :اآلتيةعني

عيد01 هو .الفطرشوال

عيد10 هو .عاشوراءحمرم

املولد12 عيد هو األول .النبويربيع
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بناء-3 :التعلممرحلة

رقمانطالقا التعليمة املعلمة تقرأ أجنز و أفكر نشاط بعض-2-و-1من طرف من قراءا مث تشرحها و

.التالميذ

التالميذ اليوم:تعليمةالينفذ اسم حيدد معنيانطالقاأن تاريخ من

يوم:مثال كان فإن10إذا ثالثاء يوم اخلميس12حمرم يوم يكون حمرم

اجلماعي- التصحيح مث النتائج مناقشة مث التالميذ أعمال التصحيحمراقبة .الفرديبعد

:التمرنمرحلة-4

التالميذ التعليمة-:التمرينينجز املعلمة إجنازهاتقرأ مث التالميذ بعض يقرأها مث تشرحها و

القمرية- السنة خالل الزمين تسلسلها حسب الدينية األعياد يرتب

القمرية-1:مثال- السنة رأس

عاشوراء-2 عيد

الشريف-3 النبوي املولد

الفطر-4 عيد

األضحى-5 عيد

فاجلماعي- الفردي التصحيح و املناقشة و املراقبة مع اخلطوات نفس

رقماانطالق- التعليمة اليوم2من كتابة و القرعة عملية تدوم يوما كم التالميذ يكتب شرحها و وقراءا

تنتهي .فيهالذي

و- الفردي .اجلماعيالتصحيح

منهماستيعابمراقبة:التقومي-5 واحد كل لدى النقائص يظهر تقوميي مترين خالل من للدرس .التالميذ
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رياضيات:الدراسيةاملادةابتدائيالثانية:املستهدفةالفئة

:املستهدفةالكفاءاتالطرح:الدراسيةالوحدة

من-:التعليميةاألهداف بالكتابات تترجم وضعيات على التعرف

احتفاظ دون فرق حلساب الطرح آلية a-b= ؟:نوعاستعمال

؟- الكتابة باستعمال ك a+b= حساب

بالتكملة- الطرح آلية استعمال

الدرس ـر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سي

ليتم:الذهيناحلساب الناقص العدد عن التالميذ : 100يبحث

100+. =45 , 100 =73     . + ,100+. =28

القبلية-1 املكتسبات عموديا: تقييم األفقية الطرح كتابة عمليات كتابة التلميذ : يراجع

27198

151-14-

120=84=

:االنطالقوضعية-2

بالقراءة- التالميذ بعض يكلف مث التعليمة املعلم يقرأ

املطلوب- لفهم التالميذ املعلم حياور

و- املراقبة على املعلم دور يقتصر و اإلجناز يف التالميذ فقطيشرع التوجيه

الطرحإجياد-أ عملية باستعمال الركاب نزول بعد القطار يف املسافرين عدد

اجلمعإجياد-ب عملية باستعمال احملطة من القطار انطالق عند القطار يف املسافرين عدد

نتائجهم- التالميذ يعرض

.التصحيح-

بناء-3 :التعلممرحلة

بعض- املطلوبيقرأ لفهم التعليمة التالميذ

رقمني- من مكون عدد اكرب يكتب

رقمني- من مكون عدد أصغر التالميذ يكتب

الطرح- عملية باستعمال العددين بني الفرق التالميذ حيسب

99

10

89

-

=
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مث- نتائجهم التالميذ .التصحيحيعرض

:التمرنمرحلة-4

التعليمة- التالميذ 1يقرأ

التالميذ- أفقيايشرع الطرح عملية باستعمال الفروق حساب يف

300 =25–325135 =300-435110 = 50-160

على- .النتائجالتصديق

التصحيح-

التعليمة- التالميذ 2يقرأ

عموديا- الطرح عمليات التالميذ احتفاظ( ينجز بدون الطرح يكون )حيث

التالميذ- . التصحيح–.ائجهمنتيعرض

التعليمة- املعلم التعليمة–3يقرأ بقراءة التالميذ بعض املعلم للفهم–يكلف بالرسم .يستعني

يف- البيض عدد عن التالميذ اجلمعيبحث عملية باستعمال 123السلتني

162-

 =

الفرق- حبساب املباع البيض عدد عن التالميذ 285يبحث

53-

=

التالميذ- .التصحيح–.نتائجهميعرض
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املستهدفة الدراسيةابتدائيالثانية : الفئة رياضيات:املادة

:املستهدفةالكفاءاتالضرب:الدراسيةالوحدة

بالضرب-:التعليميةاألهداف تتعلق مشكلة حلل طريقة جيد

مشكلإجياد- حلل تتعلقطريقة باستعمال–.بالضربة ااميع كتابة من املتعلمون يتمكن

.إشارة

الد ـر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رسسي

و100إىل5.5أعد:الذهيناحلساب .تنازلياتصاعديا

املكتسبات العددي:القبليةتقييم الشريط أكمل

.121..112...100

و-1 البحث :االكتشافمرحلة

صانطالقا التلميذ كتاب يف املقترحة الوضعية و90من املتعلمني بعض من و املعلم طرف من التعليمة قراءة

.شرحها

حتت- املطلوب عن بالبحث املتعلمني .مراقبتهمطالبة

.القريصاتباستخدام-

على- التصديق و .النتائجاملناقشة

إىل:مثال.الذايتالتصحيح- باستعمالاستعمالمتعلم اجلمعية .إشارةالكتابة

62=  2+2+2+2+2+2: مثال

   = 3+3+3+3 =43

إشارة:حظةمال- استعمال أمهية املعلم اجلمعيةللتعويضيربز الكتابة .الطويلةا

الثانية- للصورة بالنسبة املنهجية نفس 34= 4+4+4= إتباع

و-2 التفكري :اإلجنازمرحلة

ص التعليمة .شرحها90قراءة

و- بالبحث املتعلمني .اإلجنازمطالبة

على- التصديق و التصحيحاملناقشة و .الفرديالنتائج

:التمرنمرحلة-3

2+2+2+2+2+2 . = . = .   ,          2+2+2 = 23= 6أمت-



الرياضيات التربية                                                                                                                     مادة مستخدمي لتكوين الوطين ابتدائي(املعهد الثانية )السنة 25

 . =  . = . 2+2+2+2

املذكورة اخلطوات نفس تتبع التعليمة هذه .سابقاحلل

رقم التعليمة رقم–2قراءة التعليمة إجراءات 2إجناز

العددييف:مالحظة الشريط تثبيت للمعلم ميكن عامر قفزات عدد إجياد عن التالميذ عجز حالة

ملساعدم

رقم- التعليمة 3قراءة

إجراءات- إجناز على التالميذ .التعليمةمحل

:التقييم-4

رقم- التعليمة ا4قراءة الذين األشخاص تسمية و الصور مالحظة إىل التالميذ دعوة بعد

إجراء- إىلإجناز للوصول التعليمة ات

-8 =42 = 2+2+2+2
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رياضيات:الدراسيةاملادةابتدائيالثانية:املستهدفةالفئة

الزمن:الدراسيةالوحدة :هدفةاملستالكفاءاتقياس

زمنية-:التعليميةاألهداف فترات تتابع على يتعرف

الساعة- زمنية–قراءة فترات الساعة–يعلم يقرأ

الدرس ـر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سي

60إىل0من5.5أعد:الذهيناحلساب

الدرس مراحل

القبلية-1 املكتسبات تقييم

بالعدد الفراغ 60= 55.+,     30+.=25:املناسبأكمل

و:االنطالقوضعية-2 البحث 52صاالكتشافمرحلة

املتعلم كتاب يف املقترحة التعليمة من 52صانطالقا

ا- طرف من التعليمة التأقراءة و املتعلمني بعض من و منملعلم .فهمهاكد

املطلوب- عن بالبحث مطالبتهم

املتعثرين- توجيه و املتعلمني .منهممراقبة

باألرقام- الرحلة برنامج ترتيب هي اليت النتائج على والتصديق التسلسل5-4-3-2-1املناقشة وفق

زيارة تدوم كم و ..............................إىل..إىل.مناآلثارالزمين

مث- اجلماعي .الفرديالتصحيح

بناء-3 اإلجناز:التعلممرحلة و التفكري مرحلة

ص- التعليمة التالميذ53قراءة و املعلم طرف من

توجيه- و التعليمة عليها تنص اليت الغجراءات .املتعثرينإجناز

مث- اجلماعي .الفرديالتصحيح

املكتسبات:التمرنةمرحل-4 استثمار

ص- التعليمة فهمهاو53قراءة من التأكد

على- التالميذ التعليمةإجنازمحل

الفردي- مث اجلماعي التصحيح
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:التقومي-5

السابقةاقتراح املعارف لترسيخ متارين و تطبيقات

الساعة من الصباحية الفترة يف الدروس الساعة8تبدأ على تنتهي ونصف10و

؟- الصباحية الفترة هذه تدوم مدة كم
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رياضيات:الدراسيةاملادةابتدائيالثانية:املستهدفةالفئة

القمرية:الدراسيةالوحدة :املستهدفةالكفاءاتاألشهر

األشهر-:التعليميةاألهداف حسترتيب أوبالشمسية تسلسلها

عدد- حسب حفظها و السنة شهور و األسبوع أيام .أيامهامعرفة

م- سنويةقراءة رزنامة يف موجودة وطنية-علومات مناسبات تاريخ يعني

باألرقام- التاريخ تسلسلها-كتابة حسب وطنية أعياد .الزمينترتيب

الدرس ـر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سي

2و5مثل7إنقاص:الذهيناحلساب

:الدرسحلمرا

القبلية-1 املكتسبات القمرية(تقييم األشهر )مراجعة

و:االنطالقوضعية-2 البحث االكتشافمرحلة

صاالنطالق- التلميذ كتاب يف املقترحة الرزنامة 88يف

التالميذ- حماورة و الشمسية األشهر رزنامة التالميذ تأمل

اليتيع- السنة أشهر التالميذ .يوما30تعدني

تعد- اليت .يوما29أو28األشهر

تعد- اليت السنة .يوما31أشهر

و- يراقب .يوجهاملعلم

النتائج- مناقشة

على- .النتائجالتصديق

بناء-3 اإلجناز-:التعلممرحلة و التفكري مرحلة

صاالنطالقيقع- التلميذ كتاب يف املقرر النشاط 88من

عمل- يقتصر و التنفيذ عملية يف املتعلم ينطلق وجدت إذا الصعوبات بعض تذليل و املالحظة بعد

و التوجيه يف .املراقبةاملعلم

التصديق- و النتائج .عليهامناقشة

:نالتمرمرحلة-4

أو- ذلك أمكن إذا التالميذ قبل من التمرين .املعلمقراءة

حل- يف للتلميذ احلرية و اال .التمرينترك
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بعد- هذا الكراريس على الفردي مث السبورة على اجلماعي التصحيح .املراقبةيتم

م:التقومي-5 تبىن بل العملية هذه خاللتتم املعلمن يبين خالهلا من و للمتعلم املقدمة األنشطة هذه

و اخللل اكتشاف و التقومي احللولأعملية .املمكنةجياد
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رياضيات:الدراسيةاملادةابتدائيالثانية:املستهدفةالفئة

الكتل:الدراسيةالوحدة :املستهدفةالكفاءاتمقارنة

حسبمقارنة:القاعديةالكفاءة أشياء ترتيب وفق-.كتلهاو متنوعة أشياء .كتلهافرز

الكتلمقارنة-:التعليميةاألهداف

كتلها حسب أشياء ترتيب و و-مقارنة بالغرام كتل ميزان الكيلوغراماستعمال

.مقارنتهاو

الدرس ـر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سي

تنازليا:الذهيناحلساب و تصاعديا :حسبالعد

.500-400-300-200-100صعودا

.100-200-300-400-500زوالن

الدرس ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مراح

املكتسبات-1 :القبليةتقييم

اكتشف و صاالنطالقاحبث التلميذ كتاب يف املقترحة الوضعية 60من

بناء-2 :التعلممرحلة

شرحها- و التالميذ على التعليمة .قراءة

أنظار- أمام امليزان .التالميذعرض

امللونة- الكرات إىلترتيب األثقل .األخفمن

أنظار- أمام ذلك و األثقل إىل األخف من األطفال .التالميذترتيب

مع- العمل أثناء التالميذ أعمال .توجيههممراقبة

على- النتائج .السبورةمراقبة

على- النتائج هذه على .كراستهمالتصديق

ص- التلميذ كتاب من النص .61قراءة

املعلم- طرف من النص .قراءة

التالميذقراء- بعض طرف من التعليمة .ة

التالميذ- طرف من .تنفيذ

التمرينات:التمرنمرحلة-3 بإجناز التالميذ .يتمرن

السبورة-:التقومي-4 على اجلماعي الكراساتالتصحيحمث. التصحيح على .الفردي
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رياضيات:الدراسيةةاملادابتدائيالثانية:املستهدفةالفئة

أعداد:الدراسيةالوحدة :املستهدفةالكفاءاتحصر

أعداد:القاعديةالكفاءة يرتب و يقارن و األعداداستعمال-حيصر يف التتايل متثيل و الشريط

التعليمية وترتيبها-:األهداف األعداد .مقارنة

عددينحيصر- بني )( الرمزيناستعمال-عدد

الصفوف- يف املقاعد عدد عن .الثالثةيبحث

املناسب- بالعدد العددي الشريط ميأل

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الدرسسي ـر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

عقدين:الذهيناحلساب بني عدد حصر

.504540,   302720,  201110:مثل

الدرس ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مراح

املكتسبات-1 :القبليةتقييم

اكتشف و صاالنطالقاحبث التلميذ كتاب يف املقترحة الوضعية 68من

املوجود املقاعد عدد عن الصفوفالبحث يف 56+82+ 72 = 210:الثالثةة

ألن الغرض هلذا املقاعد تتسع مقاعد-.210300ال تبقى .شاغرةمل

بناء-2 اإلجناز:التعلممرحلة و التفكري

صاالنطالق التلميذ كتاب يف املوجود النشاط 68من

و- التالميذ على التعليمة .شرحهاقراءة

التالمي- طرف من التعليمة املناسبإجناز بالعدد العددي الشريط ميأل ذ

توجيهأعمالمراقبة- و .املتعثرينالتالميذ

:التمرنمرحلة-3

رقم- التعليمة التعليمة69ص1قراءة إجناز .و

بنياألعدادحتديد- آحادها408و340احملصورة رقم اليت األعداد كتابة .7مث

تصاعديا- .ترتيبها

التعليمة- إجن69ص5و4-3-2قراءة .التعليمةازو

رقمقراءة-:التقومي-4 .شرحهاو69ص6التعليمة

تعني- و التعليمة التصحيح=  .  , ,     :الرموزإجناز و التالميذ أعمال .مراقبة
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رياضيات:الدراسيةاملادةابتدائيالثانية:املستهدفةالفئة

:املستهدفةالكفاءات.                           باالحتفاظاجلمع:الدراسيةالوحدة

آلية:القاعديةالكفاءة يف عددين–.اجلمعالتحكم جمموع حساب

آليةالتحكم-:التعليميةاألهداف .اجلمعيف

النموذجية- للصيغة وفقا أعدادا يفكك و .                              يركب

باكتشاف- الكتب عدد عن .اموعيبحث

عنده- الطفلني أي الكتشاف أعداد .أكثرمقارنة

مث- عموديا ثالثة أو عددين جمموع .ينجزهميكتب

ـ ـ ـ ـ ـ الدرسسي ـر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

للصيغة:الذهيناحلساب وفقا عددا وتفكيك .النموذجيةتركيب

)100-80-400-160    ( ,100    .+.  =   ,75 =.+100

الدرس ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مراح

و-1 البحث ملعارفاالكتشافمرحلة .جديدةالتدرجيي

املقترحة–االنطالقوضعية الوضعية من صانطالقا التلميذ كتاب 62يف

تشرح- و التالميذ مسامع على التعليمة .تقرأ

بعض- طرف من التعليمة .التالميذتقرأ

و- األوىل اخلزانة كتب عدد جبمع ذلك و التعليمة إجراءات يف .الثانيةالشروع

توصلوا- اليت النتائج التالميذ .إليهايعرض

املتعثرين- توجيه و اجلماعي .منهمالعمل

تبادلمناقشة- و .حوهلااآلراءالنتائج

النتائج- على .التصديق

بناء-2 اإلجناز:التعلموضعية و التفكري مرحلة والكتسابوهي .فهمهامعارف

ص- التلميذ كتاب يف املوجود النشاط من 62انطالقا

و- التالميذ على التعليمة .تشرحتقرأ

خليل و عامر من كل ادخر الفطر لعيد املاستعدادا التاليةاليةاملبالغ

تنفيذ- و اجلدول .فرادىالتعليمةإجراءاتقراءة

منهم- املتعثرين توجيه و التالميذ أعمال .مراقبة



الرياضيات التربية                                                                                                                     مادة مستخدمي لتكوين الوطين ابتدائي(املعهد الثانية )السنة 33

للنتائجاالستثمار- )تصديق–مناقشة(اجلماعي

مناألعدادمقارنة- أكثر ادخر الطفلني أي اآلخرالكتشاف

التمرن-3 ترس:مرحلة متنوعة وضعيات أمام املتعلم وضع وتوظيفهاوهي املكتسبة الكفاءة ميكنخ

الثانيةإجناز احلصة يف املرحلة .هذه

ص- ينجزها و عموديا العمليات 63يكتب

الصندوقني- يف البيض جمموع عن يبحث

اشتراها- اليت الكراريس جمموع عن .املديريبحث

.الكراساستعمال-

طرف- من التمارين التالميذ.املعلمقراءة بعض طرف من مث

ا- .التصحيح–.التمارينلتالميذينجز
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رياضيات:الدراسيةاملادةابتدائيالثانية:املستهدفةالفئة

والد:الدراسيةالوحدة :املستهدفةالكفاءاتقيقةالساعة

و:القاعديةالكفاءة الساعة قراءة على التلميذ و–.الدقيقةقدرة الساعات بقراءة الوقت معرفة

الدقائق:التعليميةاألهداف

و- الصباح يف العمل أوقات على .املساءالتعرف

مث- العدائني قطعها اليت الدقائق على .ترتيبهاالتعرف

يشري- اليت بالساعة وقت كل .إليهاربط

الدر ـر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سسي

قدرها.الطبللعبة:الذهيناحلساب مدة يف املرحلة هذه على10تنجز .األكثرد

الدرس : مراحل

املكتسبات-1 القطعالتصرف-:القبليةتقييم .األعدادحصر-.النقديةيف

و-2 البحث :االكتشافمرحلة

ص- الكتاب يف املقترحة الوضعية من .70االنطالق

وهي- املعلم طرف من التعليمة بالشرحقراءة مرفقة احملالت إحدى عمل أوقات .معرفة

بقراءة- التالميذ بعض .التعليمةتكليف

التالميذ- .للتعليمةتنفيذ

و- التوجيه مع التالميذ عمل .املساعدةمراقبة

عليها- التصديق و النتائج .مناقشة

و-3 التفكري ويكون:اإلجنازمرحلة التعلم بناء مرحلة النشاطاالنطالقوهي من يففيها املوجود

ص .70الكتاب

طرف- من شرحها و التعليمة .املعلمقراءة

التالميذ- وقت.للتعليمةتنفيذ خالل من العدائني بترتيب أبطأ,وصوهلموذلك و أسرع كتابة مث

.عداء

و- التوجيه مع التالميذ عمل .املساعدةمراقبة

عليها- التصديق و النتائج .مناقشة

الت-:التمرنمرحلة-4 رقمقراءة ملء1عليمة .اجلدولمث

رقم- التعليمة إليها2قراءة يشري الذي بالوقت الساعة ربط .مث
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رياضيات:الدراسيةاملادةابتدائيالثانية:املستهدفةالفئة

:املستهدفةالكفاءات4احلصيلة:الدراسيةالوحدة

التعليمية عليها: األهداف والتدرب تعلمها سبق معارف سابقا–.توظيف .                  مكتسبة

حلساب-1: القاعديةالكفاءة اجلمع عملية .الفرقيستعمل

عددين-2 بني أعدادا .معلومنيحيصر

معينة5-5يعد-3 بطاقات وميأل .باملئتني

عموديا-4 العمليات ينجز و جماميع .حيسب

أو-5 مشكلة علىحيل ط.حلهايتعرف الكتابة ؟+ ؟= باستعمال

الدرس ـر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سي

األول التعل-:التمرين وإجنازهاقراءة التالميذ طرف من .يمة

باستخدام- الفرق .اجلمعأحسب

3761 =98-378238 =120-

82

61                               + 38+

98                = 61+37 =98120              =38+82

=120

5422 =76-549343 = 136-93

22+43

76=22+54=76136          =43 +93 =136



الرياضيات التربية                                                                                                                     مادة مستخدمي لتكوين الوطين ابتدائي(املعهد الثانية )السنة 36

الثاين وإجنازها-: التمرين التالميذ طرف من التعليمة .قراءة

كل- بنياألعدادأكتب 264و253احملصورة

254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264.

الثالث التالمي-: التمرين طرف من التعليمة وإجنازهاقراءة .ذ

باألعداد البطاقات ملء -235-250-260-220-270:املناسبةأكمل

270260250235220205200

الرابع وإ-:التمرين التالميذ طرف من التعليمة .جنازهاقراءة

العمليات :التاليةأجنز

495183317242

215                              + 207                      +317                  + 178+

           ==                         =                            =

اخلامس وإجنازها-:التمرين التالميذ طرف من التعليمة .قراءة

البطاقات- و اجلدول أالحظ

غري- البطاقات على .املناسبةأشطب

ـدول ـ ـ ـ ـ اجل

مقاعدهااحلافلةنوع عدد

69كبرية

45متوسطة

30صغرية

صغريتان كبريةحافلتان صغريةحافلة متوسطتانوحافلة حافلتان

صغرية3 كبريةحافالت وحافلةحافلة صغرية حافلة

متوسطة

التالم- مراقبة السبورةتتم على اجلماعي التصحيح مث الفردية اإلجابة أثناء املعلم طرف من توجيههم و .يذ
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رياضيات:الدراسيةاملادةابتدائيالثانية:املستهدفةالفئة

الطر:الدراسيةالوحدة لعملية العمودي الوضع على :املستهدفةالكفاءات.        حأتدرب

على:القاعديةالكفاءة سليما–.الطرحعملياتإجنازالقدرة إجنازا الطرح عمليات املتعلم ينجز

:التعليميةاألهداف

على- نوعالتعرف من بالكفاءة تترجم .a-b= وضعيات

الكتاب- باستخدام عدد b =a  +      حساب

الطرح- آلية .بالتكملةاستعمال

الدرس ـر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سي

طرح:الذهيناحلساب و 100-= .50, 20=.+50:عشراتإضافة

الدرس : مراحل

املكتسبات-1 الطرحمرا-:القبليةتقييم و اجلمع لعمليات بسيطة .جعة

و-2 البحث األطفال:االكتشافمرحلة هوذهب كما بضاعة شراء منهم كل أراد و السوق إىل

مبني

اجلدول امأل–يف و اجلدول .الفراغاتأكمل

واحداألطفال كل ميلكه الذي البضاعةاملبلغ لهمثن تبقى ينقصهما ما

......دج33دج65دج98أمحد

دج10......دج95دج85عمر

.....دج150دج125دج275أنيس

دج111......دج459دج348سامي

التعليمة- .قراءة

يف- التالميذ .التعليمةإجراءاتإجنازشروع

توصلوا- اليت للنتائج التالميذ .إليهاعرض

التعليل- مع النتائج .مناقشة

النتائج- على .التصديق

125+150= 275:أنيس–85+10 = 95:عمر-33-98 = 65:أمحد-

348-459= 111:سامي-
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و للبحث التالميذ أمام اال املعلم التاليةاالكتشافيفسح الكتابات وتسجيل مجاعيا

93415935425115

52-52               +35-24            + 115-310             + 

41             = 93               = 24              = 59            = 310           = 425=

و-4 التفكري بعمل:اإلجنازمرحلة املتعلقة األنشطة التالميذ على يفيقترح املوجودة املختلفة الطرح يات

ص التلميذ 81كتاب

91136278392271436360

80-24-123-210-151-24-120-

11         = 112          =155            = 182 = 120         = 412   = 240=

الكراساتإجناز- على فرديا للتالميذ–العمليات املعلم الكراريس–مراقبة على فردي مث مجاعي .تصحيح

حليب:املسائل بائع الصباح. لترا85ميلك يف املساء. ل22باع يف باع .ل42و

يف- باع لترا ؟كم له بقي لترا كم اليوم؟

التالميذ- مث املعلم طرف من املسألة قراءة

الفهم- لتبسيط أسئلة طرح

يف- توصل.حلهاالشروع اليت النتائج الكراريس-.التالميذإليهاعرض على فردي مث مجاعي .تصحيح

يف له. ل64= 22+42:اليومباع 21= 64-85بقي

خليل : 2املسألة ق148بقصة منهاصفحة .38صفحة26رأ

يقرأها- مل اليت الصفحات عدد عن .بعداحبث

التالميذ- مث املعلم طرف من املسألة قراءة

الفهم- لتبسيط أسئلة طرح

يف توصل.حلهاالشروع اليت النتائج الكراريس-.التالميذإليهاعرض على فردي مث مجاعي تصحيح

ي:اجلواب مل اليت الصفحات .122=26-148قرأهاعدد
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رياضيات:الدراسيةاملادةابتدائيالثانية:املستهدفةالفئة

:املستهدفةالكفاءاتاألعداد:الدراسيةالوحدة

من:الكفاءة قراءا-999إىل500األعداد و أعداد تكوين على القدرة

األعداد-:التعليميةاألهداف كتابة إىل بالتلميذ .بالعشراتالوصول

ك- و قراءا و أعداد تكوين كيفية على .                    تابتهاالتعرف

الدرس ـري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ س

عدد:الذهيناحلساب دون5إضافة رقمني من مكون عدد احتفاظإىل

و- التعليمة( االكتشافالبحث من 92ص) انطالقا

على- مجاعيا العمل و للتالميذ شرحها و التعليمة .السبورةمالحظة

جمموعهاداداألعكتابة( - كتابة و القطع و األعمدة و بالصفائح )810=445+365( املمثلة

كتب- على العمل بنفس .التلميذالقيام

ص- اإلجناز و التفكري 93مرحلة

التعليمة- تلميذاألوىلمالحظة طرف من قراءا و شرحها و

التالميذ- اإجنازمطالبة على مجاعيا تصحيحها و الكتب على فرديا الكتبالتعليمة على فرديا مث لسبورة

الرصاص .بقلم

ص- التمرن : 93مرحلة

مث- الكتب على فرديا ينجزون التالميذ ترك و املعلم طرف من شرحها و تلميذ طرف من التعليمة قراءة

الكتب على فرديا و السبورة على مجاعيا .تصحيحها
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رياضيات:الدراسيةاملادةابتدائيالثانية:املستهدفةالفئة

الدراسية الوحدة3احلصيلة:الوحدة من املكتسبات: اهلدف وإدماجهاالقبليةاستثمار

:تعليميةالاألهداف:القاعديةالكفاءة

األعداد-1 متتاليتني–.                   ترتيب مبائتني معلوم عدد حصر

معلومني-2 عددين بني األعداد :الرموزاستعمال–.                  حصر

مالية-3 مبالغ تشكيل و جماميع مشكالتمجعية–.                حساب .حل

القطع-4 يف بشكل–.النقديةالتصرف األسبوع أيام .مرتبمعرفة

الزمن-5 يف أحداثا اجلمعاس–.                 يعلم آلية تعمال

اجل-6 آلية يف أفقياالتحكم و عموديا و–.   مع أفقيا أعداد عدة جمموع .احلسابتنظيمحساب

الدرس ـر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سي

ـة ـ ـ ـ ـ التمارين:األوىلاحلص 72ص-3-2-1حل

عد:1التمرين بني املقارنة تقنيات وتدوممراجعة .د5دين

؟- معلومني عددين بني املقارنة بطريقة يذكرنا لالستنادإعطاءمن -495-372-376.:مثالني

392.

كال- يف املئات رقمي بني أوال العدد,العدديننقارن مئات من أكرب األول العدد مئات كان فإذا

الرمز مباشرة نكتب ا,العددينبنيالثاين العدد مئات كان مئاتوإذا من أصغر ألول

نكتب الثاين بنفسالعدد عشراما بني نقارن كليهما يف نفسه الرقم كان إذا ويف,الطريقةأما

الرمز كتابة إىل نتوصل هكذا و الوحدات رقمي بني للمقارنة ننتقل العشرات رقمي تساوي حالة

الصحيح

أعداد- جمموع عن عبارة الطرفني أحد كان بنفسإذا العددين بني املقارنة مث ومن حبسابه نقوم

املذكورة .سابقاالطريقة

ص- الكتب التالميذ مطالبتهم72يفتح تتجاوزاألولالتمرينبإجنازو ال مدة د10يف

يدوم- و السبورة على للتمرين اجلماعي .د5التصحيح

 : 02التمرين

بقراء- التالميذ مطالبة و السبورة على أعداد بشكلكتابة -301-299-275-243:فرديا

207-425-215-570-513-

بني- احملصورة األعداد -210-209-208-207 : 211و206ذكر
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التالميذ- رقمبإجنازمطالبة تتعدى02التمرين ال مدة د10يف

يدوم- و السبورة على للتمرين اجلماعي .د5التصحيح

: 03التمرين-

لدرس النقدية" مراجعة ذات5موتدو" القطع النقدية القطع من جمموعة استظهار يتم خالهلا د

عن.دج1-دج2-دج5-دج10-دج20-دج50-دج100 جييبون عليها التالميذ تعرف بعد

اآليت : السؤال

ه املاليةيما القيم لتكوين توفريها الواجب النقدية . د55-د73-د210-د400:التاليةالقطع

ذات4= د400:مثال ذات2= د210. د100قطع ذات1+د100قطع د10قطعة

ذات= د73 ذات+ د50قطعة ذات+د20قطعة ذات+ د2قطعة = د55.د1قطعة

.د50+د5

التالميذ- ملدةبإجنازمطالبة الصفحة نفس من الثالث مأل10التمرين عملد .فردياجلدول

السبورة- على للتمرين اجلماعي .د5التصحيح

ـة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .73ص6-5-4التمارينإجناز:الثانيةاحلص

:الرابعالتمرين

لدرس األسبوع" مراجعة د5مدة" اليوم

ه- ؟وما األحد يوم مباشرة يسبق الذي اليوم

؟- الثالثاء يوم مباشرة يلي الذي اليوم هو ما

األسبوع- أيام .بالترتيباذكر

و- التالميذ كتب مدةإجنازفتح الرابع د10التمرين

السبورةالتصحي- على للتمرين اجلماعي .د5ح

: 05التمرين

خاللإجناز- أعداد عدة د5عملياتمجع

.11+20+39= ؟.    27+48+16= ؟.  50+23+17= ؟

و- الكتاب مسألةوإرشادتوجيه. د10خالل5التمرينإجنازفتح نص لكتابة علالتالميذ ىبناء

سؤال صياغة و معلومة .للمسألةمعطيات

السبورةالتصحي- على للتمرين اجلماعي .د5ح
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: 06التمرين

خاللإجناز-- أعداد عدة د5عملياتمجع

.  300+110+75= ؟.   100+230+176=؟

خاللأجنز- السادس املعلم.د10التمرين طرف من مسبقا التعليمة شرح

السبورة على للتمرين اجلماعي .د5التصحيح
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رياضيات:الدراسيةاملادةابتدائيالثانية:املستهدفةالفئة

األعداد:الدراسيةالوحدة :املستهدفةالكفاءاتمجع

آلية:الكفاءة يف ا–.اجلمعيتحكم كذاخواص و كتابتها و العملياتألعداد .خواص

التعليمية عمودياآليةاستعمال:   األهداف عددين.اجلمع جمموع .باالحتفاظحلساب

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الدرسس ـري ـ

ـ100استبدال,املخفيالعدد:الذهيناحلساب .480 = 1+..365:مثال10ب

و-1 البحث :االكتشافمرحلة

التالميذ:التعليمةقراءة- بعض طرف من مث املعلم طرف من اجلدول .قراءة

فيها:ومناقشةشرح- ما قراءة و اخلانات إىل التالميذ مع .التطرق

على- اليت:النتيجةالتصديق العلب جمموع .الثالثةاألياميفأنتجتحساب

اليد:الفرديالبحث- أصابع .استعمال

السبورة:اجلماعيالتصحيح- على التصحيح .مجاعييكون

على:الفرديالتصحيح- فردي التصحيح .الكتبيكون

و-2 التفكري :اإلجنازمرحلة

امل:التعليمةقراءة- طرف من العمليات التالميذقراءة بعض طرف من مث .علم

قراءا:ومناقشةشرح- و العمليات إىل التالميذ مع .التطرق

على- عن:النتيجةالتصديق يفاألعدادالبحث .العملياتالناقصة

اليد:الفرديالبحث أصابع .استعمال

على:اجلماعيالتصحيح- التصحيح .مجاعيالسبورةيكون

على:الفرديالتصحيح- فردي التصحيح .الكتبيكون

:التمرنمرحلة-3

التالميذ- بعض طرف من مث املعلم طرف من التعليمة قراءة

وإرشادهمالتالميذأعمالمراقبة-

كمثالإجناز- به لالستدالل الشريط على األول العدد

لالستداللإجناز- األوىل .كمثالاالعملية

التاليةأجنز:التقومي-4 : العمليات

120+150   =  ,235+200    = ,145+225   = ,187+281. .. =
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رياضيات:الدراسيةاملادةابتدائيالثانية:املستهدفةالفئة

يف:الدراسيةالوحدة النقديةأتصرف :املستهدفةالكفاءاتالقطع

متعلقة:األهداف مشكالت مبالغ–.باجلمعحل يشكل و جماميع حساب

بالنقود-د20-د10-د5-د1:نقديةقطع:الوسائل التعامل على .التدرب

.د100-د50

الدرس ـر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سي

يليه:الذهينباحلسا الذي العدد و عددا مباشرة يسبق الذي و–العدد التعليمة املرحلةإجنازتقدمي

الدرس ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مراح

املكتسبات .القبليةتقييم

و-1 البحث :االكتشافمرحلة

املعلمة- طرف من التعليمة قراءة

عملية- يف الشروع مث التالميذ بعض طرف من التعليمة و.التنفيذقراءة ويوجه يراقب واملعلم

.يساعد

إىل- اجلدول360اموع:النتائجالوصول يف عموديا

و-2 التفكري :اإلجنازمرحلة

و- التالميذ على التعليمة فرادى.شرحهاقراءة ينفذون .التعليمةاإلجراءاتالتالميذ

املعلم- طرف من وتوجيه .مراقبة

للنتائج- مجاعي استثمار

:التمرنمرحلة-3

بقطع- مالية مبالغ بتمثيل وذلك اجلدول ملء و األوىل التعليمة .نقديةقراءة

وضع- إىل الوصول و األسئلة عن لإلجابة للتالميذ اال فسح و التمرين نص يفالعالمةقراءة

.املناسبةاخلانة

املبلغ- إىل للوصول هلم احلرية ترك و التمرين .املتبقيقراءة
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رياضيات:الدراسيةاملادةابتدائيالثانية:املستهدفةالفئة

احلساب:الدراسيةالوحدة و :املستهدفةالكفاءاتاألعداد

من:الكفاءة و500إىل200األعداد النموذجيةي–.ترتيبتفكيك طبيعته وفق عددا كتب

معينة-:التعليميةاألهداف طبيعة وفق أعداد يفكك و يركب

بعد- جماميع األعدادحساب باحلروف-تفكيك أعدادا .يكتب

حفظها- و لعدد اجلمعية التفكيكات .تنظيم

الدرس ـري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ س

.50, 50العد-د10:الذهيناحلساب

الدرس ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مراح

املكتسبات-1 األعدادأكمل:القبليةتقييم 452..+....+...= .املناسبةبكتابة

8+20+300...=

االنطالقوضعية-2

بناءم-3 و:التعلمرحلة التفكري :اإلجنازمرحلة

ص التلميذ كتاب يف املقترحة الوضعية من 54انطالقا

تشرحها- و التالميذ على التعليمة املعلمة تقرأ

املثال- قطعة-مالحظة كل قيمة قراءة

حسب- القطع مجع فهم إىل م للوصول التالميذ على أسئلة .املثالطرح

التال- الثانيةإجراءاتميذينفذ الطائرة( التعليمة .فرادى) مثن

عليها- التصديق و النتائج املعلمة تراقب

املكتسبات:التمرنمرحلة-4 استثمار مرحلة

رقم- التعليمة املتعلمني55ص1قراءة بعض مث املعلمة طرف .من

التمارين- املتعلمني ينجز

اجلماعي الفردي.التصحيح التصحيح التعليمتنينف( مث إىل بالنسبة العمل )55ص3, 2س

السابقة:التقومي-5 املعارف لترسيخ متارين و تطبيقات اقتراح

املناسب- بالعدد الفراغ .457...+..+..+= ,      =... 300+40+6أكمل

مثنها- تنورة تشتري أن بشرى هلا. دج630تريد خاهلا510األمأعطت هلا أعطى و دج100دج

ي- ينقصها؟هل كم ؟ التنورة لشراء املبلغ هذا كفيها
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رياضيات:الدراسيةاملادةابتدائيالثانية:املستهدفةالفئة

:املستهدفةالكفاءات23:الدراسيةالوحدة

الترتيب:الكفاءة و أعدادا–املقارنة . يقارن

الرموز-:التعليميةاألهداف يستعمل

أعداد- ترتيب و .مقارنة

مو- و رقم قيمة بني عددالربط كتابة يف قعه

عدد- عاقب و عدد سابق على .التعرف

الدرس ـري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ س

التلميذ:الذهيناحلساب . 300............50, 50:بالعدمطالبة

الدرس ـل ـ ـ ـ ـ ـ مراح

املكتسبات–أ األعداد:القبليةتقييم بكتابته...300 , 200 , 100:التاليةإمالء التلميذ مطالبة علىو ا

طريقة باستعمال ذلك و " المارتينيار" األلواح

بتكوين:االنطالقوضعية-ب مطالبتهم و التالميذ على القطع و الصفائح و األعمدة 250:العددينتوزيع

مراقبتهم340,  .مث

الرموز- باستعمال بينهما املقارنة و العددين كتابة إعادة

بناء-ج أجنز(:التعلموضعية و )أفكر

بني احملصورة األعداد التصحيح257و347كتابة و املراقبة مع تصاعديا بترتيبها التالميذ مطالبة و مشوشة

.اجلماعي

من:التمرنمرحلة-د تطبيق التالميذاختيارإنشاء مطالبة و .بإجنازهاملعلم

التطبي:التقومي-و حل من يتمكنوا مل الذين التالميذ اإلجنازمراقبة على مساعدم و .ق


