
5القسم  رايضيات أنشطة تهييئية )1( 1: جذاذة رمق   

: الأس بوع   

 

 :احلصة الأوىل
 : مقارنة و ترتيب الأعداد:   1النشاط 

جناز النشاط  - س تاذ من التالميذ قراءة اجلدول و ا   .يطلب الأ

 : خالل التصحيح امجلاعي عىل الس بورة يمت الرتكزي عىل  -

 : تقنيات مقارنة عددين حصيحني و خاصة عندما يكون هلام نفس عدد الأرقام مثال *

 . 8أأكرب من  8لأن  181221أأكرب من  188441العدد  

 .كيفية ترتيب أأقطار الكواكب * 

 :حساب مجموع عددين طبيعيني أأو عدة أأعداد حصيحة طبيعية:  8النشاط 

 : النشاط و يصحح جامعيا عىل الس بورة من قبل التالميذ و تركز املناقشة امجلاعية عىل لعد قراءة اجلدول و التعرف عىل معطياته ينجز

ذا اقتىض الأمر ذكل...... التقنية الاعتيادية للجمع و خاصة وضع رمق الوحدات حتت رمق الوحدات و رمق العرشات حتت رمق العرشات *   . ، و عدم نس يان الاحتفاظ ا 

 :ع والتقنية الاعتيادية للجمعتوظيف جداول امجل:  3النشاط 

براز خمتلف الطرق املس تعم متام العمليات بوضع الرمق املناسب ماكن لك نقطة،  وخالل التصحيح امجلاعي يمت ا  س تاذ من التالميذ ا   .ةل من قبل التالميذ وخاصة كيفية اس تعامل جداول امجلع أأو مفهوم الفرق ل جياد الأرقام املناس بة يطلب الأ

 :نعرف جداول  التناسبية ومعامل التناسب:  8النشاط  

متام اجلدول اذلي ميل وضعية تناسبية ي س تاذ الوقت املناسب ل   .قبل التالميذ تعرض خمتلف  النتاجئ ويمت الرتكزي عىل خمتلف الطرق املس تعمةل من. رتك الأ

 :وهذا النشاط يتيح فرصة مثينة لتنويع طرق حل الوضعية 

 (.مثن الوحدة)3عىل  81كخارج قسمة   7: ل معامل التناسب اذلي هواس تعام: الطريقة الأوىل

 ( :خمتلطة )الطريقة الثانية 

 :اس تعامل الرضب وامجلع والقسمة ، مثال 

 5 8 2 3 عدد الكتب

 35 18 88 81 المثن ابدلرمه
 

 :احلصة الثانية

جناز معلية امجلع ابس تعامل التقنية الاعتيادية مع احلرص عىل وضع  الفاصةل حتت الفاصةل وعدم نس يان الفاصةل حتينجز التالميذ العمليتني معوداي وي :حساب مجموع عددين عرشي :5النشاط   ت الفاصلتني ي مت الرتكزي عىل وضع و ا 

 اجملموع
يصحح النشاط جامعيا ويمت الرتكزي عىل . متأأتية  وصامتة  وحتليل معطياهتا والبحث عن العملية املناس بة حللها يطلب من  التالميذ قرا،ة املسأأةل قرا،ة :حساب جداء عددين حصيحني طبيعيني و توظيفه ي حل وضعية مأألوفة: 2النشاط 

: 

 .تقنية الرضب ي عدد مؤلف من رمق واحد. -جداول الرضب ، 

متام العمليات بوضع الرمق املناسب ماكن لك نقطة يشارك امجليع ي معلية التصحيح ويمت الرتكزي عىل    :توظيف جداول الرضب والتقنية الاعتيادية للرضب : 7النشاط  س تاذ من التالميذ ا  .   -اس تعامل جداول الرضب ، : . يطلب الأ

  -مفهوم امجلع ، 

 .ل جياد الأرقام املناس بة والتأأكد من حصة العمليات ابس تعامل التقنية  الاعتيادية للرضب 

س ئةل ، من أأن لك التالميذ فهمو ا نص املسأأةل_ .يقرأأ التالميذ املسأأةل قرا،ة متأأنية وصامتة وحيللون معطياهتا :حساب فرق عددين حصيحني طبيعيني:  4اط النش  .يتأأكد الأس تاذ، عرب بعض الأ

 تسمية العملية املناس بة حلل املسأأةل ؟ -:وعند التصحيح امجلاعي يمت الرتكزي عىل 

 .الاعتيادية للطرح وخامة الوضع العمودي للعملية التقنية  -

 :احلصة الثالثة

 ، ( البحث عن ممكل ) امجلع ابل كامل : * ينجز التالميذ النشاط بضفة  فردية و عند التصحيح امجلاعي يمت الرتكزي عىل : توظيف التقنية الاعتيادية للطرح: 9النشاط 

 . أأماكاها املناس بةوضع أأرقام لك من املطروح و املطروح منه ي* 

وضعية التوزيع ابلتساوي : أأثناء املناقشة امجلاعية ، يمت الرتكزي عىل . يطلب الأس تاذ من التالميذ التفكري ي الوضعية و صياغة احلل مع عرض الطريقة املس تعمةل و تربيرها :توظيف مفهوم التوزيع ابلتساوي حلل وضعية : 11النشاط 

 . بتوظيف جداول الرضب و مفهويم امجلع و الطرح و يه مناس بة لستامثر مفهوم القوامس و املضاعفات اليت يه وضعية قسمة و ذكل

متام اجلداول يطلب الأس تاذ من التالميذ :تعرف مفهوم البايق و اخلارج : 11النشاط  س تاذ من مدى استيعاب التالميذ للمصطلحات التالية -: ا  أأثناء املناقشة امجلاعية ، يمت الرتكزي . خلارج و البايقاملقسوم و املقسوم عليه، ا: يتأأكد الأ

قليدية –. أأن البايق يكون دوما أأصغر قطعا من املقسوم عليه -: عىل كد من حصة لك معلية ابس تعامل اخلاصية املمزية للقسمة ال   :  التأأ

متام اجلداول أأثناء التصحيح امجلاعي يمت الرتكزي عىل –جيدا  يالحظ التالميذ اجلداول :جداول وحدات قياس الطول: تعرف مفهوم التحويل : 18النشاط  س تاذ من التالميذ اس تعامل خمتلف الطرق ل  اس تعامل جدول  -: يطلب الأ

ىل وحدة أأخرى ابلرضب ي   .   1111أأو  111أأو  11وحدات قياس الطول و خاصة تقنية الانتقال من وحدة ا 

 



5املس توى  رايضيات أنشطة تهييئية )2( 2: جذاذة رمق   

 
: الأس بوع  

 

 

 :احلصة الرابعة

 .جداول وحدات قياس الكتل: تعرف مفهوم التحويل:  31النشاط 

متام املتساوايت وتركز املناقشة امجلاعية عىل  س تاذ من التالميذ ا   :يطلب الأ

 .  بعض املوازين املتداوةل -.وذكل ابس تعامل جدول وحدات قياس الكتل : العالقات بني هذه الوحدات   -س الكتل املتداوةل ،خمتلف وحدات قيا -

 .الأعداد الس تينية املركبة: تعرف مفهوم التحويل  : 31النشاط 

متام املتساوايت _   :أأثنا، املناقشة امجلاعية يمت الرتكزي عىل _ . يطلب مز التالميذ ا 

ىل دقائق أأو العكس ابس تعامل الرضب يف  . و القسمة عىل   06كيفية حتويل الساعات ا   06أأ

ل الثواين أأو العكس ابس تعامل الرضب يف . و القسمة عىل   06كيفية حتويل ادلقائق ا   06أأ

 .جداول وحدات قياس السعة: تعرف مفهوم التحويل :  35النشاط 

متام املتسا  - س تاذ من التالميذ ا   وايت ،يطلب الأ

 :.يمت التصحيح جامعيا مز قبل التالميذ عىل الس بورة ويمت الرتكزي عىل  

براز العالقات العددية بني خمتلف الوحدات    .اس تعامل جدول حتويل وحدات السعة ،  ا 

 .جداول وحدات فباس املساحة: نعرف مفهوم التحويل :   30النشاط 

س تاذ عرب أأمثةل توضيحية كيفية قرا  - متام املتساوايت يوحض الأ كيفية اس تعامل جدول التحويالت وخامة حتديد وحدات وعرشات لك :  عند التصحيح امجلاعي يمت الرتكزي عىل .  ءة جدول التحويالت مت يطلب مهنم ا 

 وحدة من وحدات قياس املساحات 

 :احلصة اخلامسة

 :وصف بعض اجملسامت:  31النشاط 

جناز النشاط   -.ت لتكون س ندا برصاي واحضا للتالميذتاذ أأن هيئي هذه اجملسامس  ميكن للأ  -_ ل ا   :عد التصحيح امجلاعي يمت الرتكزي عىل  -.يطلب من التالميذ مالحظهتا جيدا والتعرف عىل شلكها مث الانتقال ا 

 ..القاعدة، احلرف ، الوجه ، الرأأس: املفردات اخلاصة التالية   -مفهوم املوشور القامئ والهرم ،  -

 تعرف مفهوم التوازي والتعامد:  38النشاط 

دوات الهندس ية الالزمة ل جناز النشاط  - س ئةل قرا،ة متأأنية مث هتئي  الأ  :عند التصحيح امجلاعي يمت الرتكزي عىل   -. يطلب الأس تاذ من التالميذ مالحظة اللك جيدا وقرا،ة الأ

 .التيزي بني املس تقيمني املتوازيني وي ر املتوازيني . * يزي بني املس تقيمني املتعامدين وي ر املتعامدينالت .* اس تعامل الأدوات الهندس ية للتأأكد من التوازي أأو التعامد* 

نشاء مضلعات اعتيادية ابس تعامل الأدوات الهندس ية املناس بة:  31النشاط   ا 

 .يطلب الأس تاذ من التالميذ هتئي الأدوات الهندس ية املناس بة لرمس املس تطيل واملربع   -

 :أأثناء التصحيح امجلاعي يمت الرتكزي عىل   - .الهندس ية أأثناء معلية الرمس وخامة املزواة والرباكر يراقب أأعامل التالميذ ملالحظة مدى حتمكهم يف الأدوات -

نشاء لك من املس تطيل واملربع كيفية . *  كيفية التيزي بني املس تطيل واملربع. * مفهويم املربع واملس تطيل. *  كيفية اس تعامل الأدوات الهندس ية*   .ا 

س تاذ من التالميذ اس تعامل الرتبيعات ل نشاء : يالحظ التالميذ الشلك جيدا  - :  اس تعامل الرتبيعات ل نشاء مماثل شلك ابلنس بة حملور الامتثل  -تعرف مفهوم الامتثل احملوري وحمور الامتثل :  26النشاط  يطلب الأ

كيفية اس تعامل الرتبيعات كوس يةل :* عند التصحيح امجلاعي يمت الرتكزي عىل  -احملوري يراقب أأعامل التالميذ ملالحظة مدى استيعاهبم ملفهوم الامتثل  -. بعد توضيح مفهوم حمور الامتثل( D)مماثل الشلك ابلنس بة للمحور 

 .معلوم كيفية رمس مماثل شلك ابلنس بة حملور .*  هندس ية ل نشاء مماثل شلك وخاصة تعداد الرتبيعات 

 :احلصة السادسة

س تاذ من التالميذ مالحظة الشلك جيدا ل دراك مس بق ملعىن الرتصيف واستامثر ذكل للحصول   -: ترصيف سطح مس تو ابس تعامل أأشاكل هندس ية اعتيادية وتوظيف مفهوم الامتثل احملوري:  23النشاط  يطلب الأ

يقاع التلوين:*  هوم الرتصيف من خالل معلية التلوين وعند التصحيح امجلاعي مي الرتكزي عىل يراقب الأس تاذ مدى استيعاب التالميذ ملف   -.عىل زخرفات  متام الرتصيف. * كيفية اكتشاف ا   .كيفية تطبيق خوارزمية ا 

شاكل الهندس ية -(.ال زاحة )تعرف مفهوم الانزلق :  22النشاط  خالل . شلك واس تعامل الرتبيعات ل زاحة الشلك بعد حتديد القن املناسب ذلكل يطلب من التالميذ مالحظة ال ( 3: تعرف مفهوم تكب ر وتصغ ر الأ

لقن ل زاحة شلك .* مفهوم أألقن واس تعامل الرتبيعات * :التصحيح امجلاعي يمت الرتكزي عىل  زاحة نقطة منه عىل الرتبيعات .كيفية توظيف مفهوم أأ  .مبعرفة ا 

 ت لتكب ر الشلكيطلب من التالميذ مالحظة واس تعامل الرتييعا( 2

براز مفهوم تصغ ر شلك )  (وميكن استامثر نفس النشاط ل 

 .كيفية تعداد الرتبيعات لتكب ر شلك . كيفية تكب ر شلك مرسوم عىل ترييعات -:عند التصحيح امجلاعي يمت الرتكزي عىل 



 3: جذاذة رمق 
و     ماليير) األعداد الصحيحة الطبيعية :1الدرس

 .تفكيك –تقديم  –كتابة -(  ماليين
5ملس توىا رايضيات  

 (رمقية و حرفية )املاليني و املاليري، تسمية و كتابة )التعامل ابلأعداد الكبرية  -: الكفاايت

 .اليري يف عدد معلومالمتيزي بني الوحدات و العرشات و املئات و الآالف و امل -

 .تفكيك عدد يف نظمة العد العرشي أأو التعبري عنه بكتبة اعتيادية -

:الأس بوع  
 

    

 :احلصة الأوىل
 أأنشطة متهيدية  

ىل : احلساب اذلهين -   01حساب مجموع ابالإكامل اإ

 :تنظمي العمل 

 كراسة التلميذ : معل يف مجموعات  ثنائية            الأدوات املساعدة  

حتاول متثيل اجملاميع احملصةل عىل . حتسب اجملاميع . تقرأأ لك مجموعة الأعداد.  -: سري الاجناز.  اس تعامل جدول العد العرشي الس تنتاج فصيل املاليني و املاليري: النشاطان الأول و الثاين

تعرض . ترتك همةل اكفية للتفكري والبحث وحماوةل متثيل لك الأعداد عىل اجلدول .  عية جدول العد العرشي، اليشء اذلي س يثري فضول التالميذ ويس تحهثم عىل رضورة حل هذه  الوض 

دراك أأن جدول العد املكتسب  دلهيم غري اكف لكتاب ىل اإ عامل وتناقش وتصحح جامعيا من دلن التالميذ عىل الس بورة حيث يمت اس تدراهجم اإ ،  وابلتايل يمت  0426423ة العدد الأ

ىل فصل يسمى فصل املالينياالتفاق عىل رضورة  تعين   0+  999 999كام جيب الرتكزي عىل أأن الكتابة  .  وبنفس الهنج ء يمت تقدمي فصل املاليري. توس يع هذا اجلدول حنو اليسار اإ

 مليوان واحدا وأأن به س تة أأصفار وأأن الكتابة

براز فصيل املاليني واملاليري تعين مليارا واحدا وأأن به تسعة أأصفار ، ومتثل الكتاابت  0+  999 999 999    .عىل جدول العد العرشي مع اإ

 .كتابة عدد ابلأرقام و ابحلروف و المتيزي بني العدد و الرمق: النشاط الثالث و الرابع

 :(3النشاط )-: سري الاجناز

تعرض النتاجئ وتناقش من طرف التالميذ، ويمت  -.التعبري عنه ابحلروف و  5911111يستمثر التالميذ جدول العد العرشي املكون من فصيل املاليني واملاليري لكتابة العدد  -

ىل أأمهية جتميع أأرقام العدد ثالثة ثالثة بد،أأ من الميني مع ترك بياض بني لك ثالثة أأرقام وذكل تيسريا لقرا،ة العدد ،  (السلمية )يمت االتفاق حول القراءة الصحيحة   -. اس تدراهجم اإ

 .تعامل جدول العد ين هذه املرحةل رضوراي ومفيداويكون اس  

 (: 2النشاط )-

يري لالنتقال من الكتابة ابحلروف لعدد يتيح هذا النشاط فرصة للتالميذ يك يتعرفوا عدد ساكن العامل ،  كام يستمثرون خالهل جدول العد العرشي املكون من فصيل املاليني واملال  -

ىل كتابة ه رضية اإ  . ذا العدد ابلأقام ساكن الكرة الأ

متيزي بني الرمق والعدد، (الرمقية ) للعدد اإىل كتابته( احلرفية )تعرض النتاجئ وتصحح ويمت الرتكزي عىل رضورة اس تعامل اجلدول مرة أأخرى لالنتقال من الكتابة  ،  واستامثر اجلدول كأداة لل

 ..562يف حني أأن عدد عرشات املاليني هو ( عرشات املاليني )يه  2رتبة الرمق  8 624 111 111مفثال يف العدد 

 :التعبري عن عدد بكتابة مجعية او خمتلطة يف نظمة العد العرشي:النشاط اخلامس و السادس

 .التفكيك أأو الكتابة الاعتيادية للعدد يس تعملون جدول العد العرشي للتأأكد من معلية. . يالحظ التالميذ الأمثةل ويستمثروهنا يف التعبري عن عدد بكتابة مجعية أأو خمتلطة : سري الاجناز

 .تناقش الأعامل وتصحح جامعيا مع توضيح ادلور اذلي يلعبه جدول العد العرشي. 
 

 :احلصة الثانية
 أأنشطة للتطبيق و للتقومي 

 كراسة التلميذ: معل فردي          الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

ىل الشفويالانتقال من نظمة العد الكت -:النشاط الأول  ايب اإ

ىل الكتابة الرمقية -:النشاط الثاين  الانتقال من الكتابة احلرفية اإ

 اس تعامل اجلدول لتحديد رتبة رمق يف عدد وحتديد عدد املاليني واملاليري -:النشاط الثالث

 تفكيك الأعداد -:النشاط الرابع

 :احلصة الثالثة
 أأنشطة للتقوية و ادلمع

 كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة       معل فردي     : تنظمي العمل

 :النشاط اخلامس

 اس تعامل جدول العد العرشي لكتابة الأعداد والمتيزي بني فصيل املاليني واملاليري -

 :النشاط السادس

 اس تخدام الأعداد الكبرية حلل مسأأةل -

 :النشاط السابع

 توظيف مفهوم امجلع ومفهوم املليون حلل مسأأةل -



 4: جذاذة رمق 
ماليير و )األعداد الصحيحة الطبيعية  :2الدرس

 .تأطير –ترتيب  –مقارنة ( ماليين
5املس توى  رايضيات  

 (رمقية و حرفية )املاليني و املاليري، تسمية و كتابة )التعامل ابلأعداد الكبرية  - :الكفاايت

 .ري يف عدد معلومالمتيزي بني الوحدات و العرشات و املئات و الآالف و املالي -

 .مقارنة و ترتيب و تأأطري الأعداد الصحيحة -

: الأس بوع  
 

 :احلصة الأوىل

 .01حساب مجموع عدد و العدد  : أأنشطة متهيدية    احلساب اذلهين 

 . كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة .          معل يف مجموعات  صغرية: تنظمي العمل 

 .نة الأعداد و حتديد العدد الأكرب و العدد الأصغرمقار  -: النشاط الأول و الثاين

تعرض الأعامل، تناقش ة تصحح تصحيحا جامعيا من طرف املتعلمني ،  –. تراقب مكتس بات التلميذ ملعرفة مدى قدرته عىل اس تخدام تقنيات املقارنة –. نقرأأ لك مجموعة نص النشاط الوارد يف الكراسة -(  0:سري الاجناز

 :عىلو يمت الرتكزي 

 . حتديد لكفة رشاء التجهزيات جبمع مثن الرشاء و المثن املدفوع للجامرك*  

 ، 4551111>  0051111، و ابلتايل احلصول عىل املتفاوتة (تعترب هذه التقنية ملقارنة عددين من مكتس بات التالميذ)مقارنة اللكفة و مثن البيع ابس تعامل جدول العد * 

بر *   ىل ا  رقاماس تدراج التالميذ ا   . از قاعدة مقارنة عددين هلام نفس عدد الأ

عداد، و مناقشة اال جنازات داخل  –. توظف جدول العد كأداة مساعدة لمتثيل أأكرب عدد و أأصغر عدد ابلنس بة للوضعيتني املطروحتني -.تالحظ لك مجموعة الأرقام املكتوبة عىل البطاقات –( 2 يرتك الوقت الاكيف لمتثيل الأ

* ، (125540220)أأكرب عدد ابس تعامل البطاقات التسع : *  لالتايلتعرض خمتلف احللول و املقارابت املعمتدة من طرف اجملموعات و تناقش و يمت الرتكزي عىل خمتلف التقنيات املتعلقة مبقاربة عددين حصيحني –. لك مجموعة

 ،  (0204521)أأصغر الأعداد ابس تعامل البطاقات الس بع * ، (1254020)البطاقات الس بع أأكرب الأعداد ابس تعامل * ، (022045521)أأصغر عدد ابس تعامل البطاقات التسع 

ىل توظيف املليون و. تالحظ لك مجموعة الأعداد جيدا( 0: سري الاجناز: مقارنة الأعداد و ترتيهبا ابس تعامل الرموز و بدون اس تعامل الرموز -: النشاط الثالث و الرابع املليار ملقارنة العددين، و  يس تدرج املدرس التالميذ ا 

تباع اخلطوات الآتية رقام يف لك من العددين، : * ذكل اب  براز قاعدة مقارنة عددين حصيحني * اس تعامل جدول العد العرشي، * مقارنة عدد الأ تطبيق و استامثر املعارف و القواعد املكتس بة حول مفهوم املقارنة و ذكل ال 

 .  طبيعيني

ذا لان للعددين نفس عدد الأرقام، نبحث بدءا من اليسار عن رمقني خمتلفني يف العددين حيث يكون الأكرب هو: * لها ، تناقش و تصحح جامعيا لالتفا  عىل أأنهتعرض لك مجموعة أأعام -  ما لان رمقه أأكرب،   ا 

ن أأكربهام هو اذلي هل أأكرب عدد من الأرقام*  رقام، فا  ذا مل يكن للعددين نفس عدد الأ  . و ا 

ىل التساؤل حول من س يفوز ابلصفقة، هل يه الرشكة اليت تعرض أأدىن أأم تكل اليت تعرض أأعىل مثن؟  –. تقرأأ لك مجموعة نص النشاط، تس تخرج املعطيات، تناقشها و حتللها –( 4 تعرض  -يمت اس تدراج التالميذ ا 

 . المتكن من تقنيات املقارنة يف وضعيات خمتلفةأأعامل اجملموعات، تناقش و تصحح تصحيحا جامعيا من دلن التالميذ مع الرتكزي عىل 

 . كتابة عدد أأكرب أأو أأصغر من عدد معلوم أأو حمصور بني عددين معلومني: النشاط اخلامس

. تعرض الأعامل، تناقش و تصحح جامعيا. * عىل اس تخدام مفهوم الرتتيبيراقب الأس تاذ مدى قدرة التلميذ  –. توظف مفهوم امللون و املليار و حتدد العدد املناسب –. تالحظ لك مجموعة الأعداد جيدا -: سري الاجناز 

 (   أأو املتفاوتة املزدوجة ) يوحض الأس تاذ مفهوم التأأطري أأو حرص عدد بني عددين حصيحني * 

 :احلصة الثانية
 أأنشطة تطبيقية 

 كراسة التلميذ : معل فردي    الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

 ترتيب الأعداد  –يد أأكرب عدد و أأصغر عدد حتد -:النشاط الأول

 ( ينهتيان معا بصفر ) حتديد سابق و اتيل عدد حصيح  –ترتيب الأعداد  -:النشاط الثاين

 املقارنة ابس تخدام تقنيات خاصة -:النشاط الثالث

 . ترتيب الأعداد تزايداي و تناقصيا: النشاط الرابع

 :احلصة الثالثة
دوات املساعدة:تنظمي العمل-أأنشطة للتقوية  كراسة : معل فردي الأ

 توظيف مفهوم امجلع و الطرح حلل املسأأةل  -:النشاط اخلامس

 المتيزي بني املليون و املليار –مقارنة الأعداد  -:النشاط السادس  

 .حرص عدد حصيح بني عددين حصيحني – 

 .توظيف مفهوم الرضب حلل املسأأةل -:النشاط السابع

 يف مفهوم امجلع و الرضب حلل املسأأةل توظ  -:النشاط الثامن 

  2و  0: دمع ادلرسني

 : أأمتم اجلدول التايل( 0
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 القسم اخلامس رايضيات تقديم: الزوايا  :3الدرس 5: جذاذة رمق 

التعرف عىل مفهوم الزاوية - :الكفاايت :الأس بوع   
 

    

 :احلصة الأوىل
 

 أأنشطة متهيدية 

 . 01حساب فرق عدد و العدد : احلساب اذلهين

 معل يف مجموعات  ثنائية           : تنظمي العمل 

 التلميذ، الأنسوخ،  مسطرة مدرجة  كراسة: الأدوات املساعدة  

 .الرأأس و ضلعا الزاوية: التعرف عىل الزاوية -: النشاط الأول و الثاين

 : سري الاجناز

 .تالحظ لك مجموعة  الشلك و حتاول التعرف عىل عنارصه( 0

 .مس تقمي من خالل أأصهل و حامهلمدى فهمهم لكيفية حتديد نصف  يفسح اجملال أأمام التالميذ لالإجابة عن السؤال الأول للتأأكد من -

براز ادلور اذلي يلعبه نصفا مس تقمي هلام نفس الأصل و حامالهام خمتلفان يف التعرف عىل مفهوم  - ليه قصد اإ مثر ما مت التوصل اإ  .الزاوية يف النشاط الثاين املوايليوظف و يست

ىل أأن جزء املس توى احملدد بنصفي مس تقمي هلام نفس الأصل يسمى زاوية تالميذتعرض أأعامل التالميذ و تناقش و تقارن فامي بيهنا، و يمت اس تدراج ال  -  .اإ

زاء بعض( 2 جاابت التالميذ و جتابه بعضها  اإ  .تقدم اإ

 .يمت الرتكزي عىل القراءات اخملتلفة لنفس الضلعني للزاوية املرسومة -

مثر لك الإضافات اليت ميكن أأن يطرهحا التالميذ يف - ررننجترد الإجاابت و تست  . مساء ة الخ

 تمكن أأمهية هذا النشاط يف كونه يثبت و نرخس مفهوم عنارص الزاوية -

ىل أأن هناك عدة قراءات لضلعي الزاوية  اثرة انتباه التالميذ اإ  .و اإىل اإ

نه مت تفادي احلديث عن الزوااي غري احملدبة احملددة بنصفي مس تقمي و ذكل لصعوبة مفهويم ال  - ىل أأ لوف لهذا النوع من الزواايو جتدر الإشارة اإ ىل الرتمزي غري املأأ  .تحدب و التقعر و اإ

 : النشاط الثالث

  .التأأكد بواسطة الكوس من تعامد املس تقميني و اس تنتاج مفهوم الزاوية القامئة

  :سري الاجناز  

 .تس تعمل لك مجموعة الكوس للتأأكد من تعامد املس تقميني -

 .نراقب الأس تاذ مدى حتمك التالميذ يف اس تعامل الكوس -

 تعرض الأعامل و تناقش و تصحح تصحيحا جامعيا -

براز مفهوم الزاوية القامئة و ذكل ابلرتكزي عىل أأن ضلعهيا متعامدان    و يمت اإ

 :النشاط الرابع و اخلامس

 .اس تعامل الأنسوخ للتعرف عىل مفهوم زاويتني متقايس تني 

 :ازسري الاجن

 (.متقايسة)من الزوااي القابةل للتطابق  تس تعمل لك مجموعة الأنسوخ للتأأكد( 4 

 .نراقب الأس تاذ معل التالميذ و يوحض هلم مفهوم زاويتني متقايس تني -



 .تس تعمل لك مجموعة الأنسوخ، و ترمس عليه زاوية قامئة ابس تعامل املسطرة و الكوس( 5

 ية الطي، و يس تدرهجمنراقب الأس تاذ معلية الرمس، و معل  -

 .لتطبيق مفهوم الامتثل احملوري لإدراك مفهوم زاويتني متقايس تني 

 تناقش الأعامل بعد عرضها و تصحح تصحيحا جامعيا -

 .و يمت الرتكزي عىل مفهوم التطابق لإبراز تقايس زاويتني 

 

 

 :احلصة الثانية

 

 أأنشطة للتطبيق و للتقومي 

 كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة    معل فردي        : تنظمي العمل

 :النشاط الأول

 .ضلعا الزاوية –الرأأس : تطبيق تعريف الزاوية -

 :النشاط الثاين

 .تطبيق تعريف الزاوية و اس تنتاج مفهوم الزاوية املتحاذية -

 :النشاط الثالث

 .  اس تعامل الأنسوخ أأو اس تخدام مفهوم التعامد –اس تعامل الكوس يف الرمس  -

 :صة الثالثةاحل

 للتقوية و ادلمعأأنشطة  

 كراسة التلميذ: معل فردي             الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

 :النشاط الرابع

 .حتديد الزوااي املتقايسة –اس تعامل املسطرة و الكوس يف الرمس  -

 :النشاط اخلامس

 .اس تعامل املسطرة املدرجة لرمس منتصف قطعة -

 .تحديد الزوااي املتقايسةاس تعامل الأنسوخ ل  - 

 :النشاط السادس

 .توظيف مفهوم الزاوية و اس تعامل املسطرة لرمس  زاوية -

 

 

 

 

 
 

 



 6: جذاذة رمق 
. األعداد الصحيحة الطبيعية : 4الدرس 

 جداء -فرق  –مجموع 
 القسم اخلامس رايضيات

 .المتكن من تقنية امجلع و الرضب و الطرح - :الكفاايت

 .تثبيت مجيع مراحل هذه التقنيات -        

:الأس بوع  
 

    

 :احلصة الأوىل
 

.11و العدد  حساب مجموع عدد :أأنشطة متهيدية احلساب اذلهين  

كراسة التلميذ، :الأدوات املساعدة .            معل  ثنايئ :تنظمي العمل   

.توظيف امجلع و الرضب يف حل الوضعية -: النشاط الأول  

يراقب املدرس مدى استيعاب  -. بة حلل الوضعيةيس تدرج املدرس التالميذ ا ىل البحث عن العمليات املناس   -.  تقرأأ لك مجموعة نص النشاط، تس تخرج املعطيات و حتللها -: سري الاجناز

غناء معارفهم بتوضيح مفهوم رشاء شقة ابلتقس يط عامل اجملموعات، تناقش و تصحح تصحيحا جامعيا من دلن التالميذ، و يمت  -. التالميذ ملعطيات النشاط و العمل و العمل عىل ا  تعرض أأ

تباع اخلطوات التالية الرتكزي عىل اجلانب املهنجي ملعاجلة الوضعية، و ذكل .حتديد املبلغ املؤدى لك س نة.  * حتديد عدد شهور الس نة:  * اب   

.اس تنتاج لكفة السقة.  * س نة 11حتديد املبلغ املؤدى بعد مرور *   

.توظيف امجلع و الطرح يف حل الوضعية: النشاط الثاين  

يراقب الأس تاذ معل املتعلمني و يطالهبم بتوظيف هذه  -. حتدد لك مجموعة العمليات املناس بة حلل الوضعية -. احتدد لك مجموعة معطيات الوضعية بعد استيعاب مضموهن -: سري الاجناز

. 4001و  1891العمليات لتحديد عدد الساكن اذلي ازداد يف املدينة ما بني س نة   

.بعد معلية ال قناع  والاقتناع ، تكتب  النتاجئ يف كراسة التلميذ -  

توظيف تقنيات امجلع و الطرح ل جناز العمليات: و الرابعالنشاط الثالث    

ىل التساؤل حول دور الأقواس و جدواها يف العمليات اليت تتضمهنا -. تالحظ لك مجموعة العمليات جدا - :سري الاجناز حتدد لك مجموعة التقنيات و اخلاصيات  –. يس تدرج املدرس التالميذ ا 

خطاء، مع الرتكزي عىلتقوم  -. املناس بة ل جناز العمليات بدال : * لك مجموعة بعرض أأعاملها و مناقش هتا، و يمت تصحيح الأ ىل ا ماكنية ا  جناز العمليات مع ال شارة ا  قواس يف تدبري ا  اس تعامل الأ

، حنسب أأول ( 06000-400-76)حلساب: رضورة احرتام متوضع الأعداد يف كتابة معلية الطرح قبل اجنازها، مفثال* موضعي القوسني يف حاةل امجلع فقط،   

(.07900-76=07600)مث حنسب ( 400-06000= 07900)  

.  تكتب النتاجئ يف كراسة التالميذ -(   ذكل أأن الفرق معلية غري جتميعية )   
 

 

 :احلصة الثانية
 

أأنشطة تطبيقية  

كراسة التلميذ :الأدوات املساعدةمعل فردي           :مي العملتنظ  

:النشاط الأول  

.اس تعامل خاصية التبادلية ابلنس بة للجمع -  

:النشاط الثاين  

.توظيف خاصية الفروق املتساوية –.  توظيف تقنية امجلع و تقنية الرضب -  

:النشاط الثالث  

.توظيف تقنيات امجلع و الطرح لتعبئة اجلدول -  

:النشاط الرابع  

اس تعامل تقنية رضب عدد حصيح يف -.   تمنية القدرة عىل املالحظة -  

.حلساب جداء عددين أأو عدة أأعداد 1000أأو  100أأو  10  
 

 احلصة الثالثة: أأنشطة للتقوية

 كراسة التلميذ،  : معل فردي        الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

 :النشاط اخلامس

 عتيادية للجمع أأو الطرح أأو الرضبتطبيق التقنية الا -

 .للتحقق من العمليات الصحيحة و العمليات اخلاطئة 

 :النشاط السادس

جناز العمليات بتطبيق تقنية امجلع أأو الرضب أأو الطرح -  . ا 

 . توظيف تقنية امجلع و الطرح يف حل وضعية مس تقاة من احلياة اليومية -:النشاط السابع



 

 دمع ادلرسني: 0 و 1

 

 

 

 
 

 

   

 

 

                                                 A                                                      

                                                                                   

                                                                                      

                                                                                                                   

 :ضع و أأجنز( 1

* 685 + 1756 = ……………… 

* 37517 + 18945 = …..……… 

* 2375409 + 81030504 = …… 

* 985 – 786 = ………………… 

* 31300 – 974 =  …………… 

* 1853219 – 23156 = ……… 

 

  CÔDلون ابلأمحر الزاوية ( 4

 AÔCلون ابلأخرض الزاوية 

               DÔBلون ابلأصفر الزاوية 

                                                               

 

A 

B 

C 

D 

O 



 القسم اخلامس رايضيات الدرس 5 : التوازي و التعامد 7: جذاذة رمق 

نشاء مس تقاميت متوازية أأو متعامدة ابس تعامل الأدوات الهندس ية- :الكفاايت التأأكد من اس تقامية التقط أأو توازي  -. ا 

 .مس تقميني أأو تعامد مس تقميني ابس تعامل الأدوات الهندس ية
: الأس بوع  

 

    

 :احلصة الأوىل
 

 أأنشطة متهيدية

 . 9حساب مجموع عدد و العدد: احلساب اذلهين و الرسيع

 .كراسة التلميذ، املزواة، الرباكر: الأدوات املساعدة .     ثنايئ أأو فردي: تنظمي العمل 

 (.خاصة املزواة)التأأكد من تعامد مس تقميني ابس تعامل الأدوات الهندس ية -: النشاط الأول

يس تدرج املدرس التالميذ ا ىل رضورة حتديد الأداة الهندس ية املناس بة و اس تعاملها للتأأكد من  -.مجموعة الشلك الهنديس و حتاول التعرف عىل عنارصهتالحظ لك  -: سري الاجناز

ذا اكن التالميذ قد أأدركوا أأن املزواة يه الأداة الأكرث مناس بة لرمس مس تقميني م  -.  املس تقميني املتعامدين كد من تعامدهاميراقب املدرس فامي ا  حياور الأس تاذ تالمذته  -. تعامدين أأو للتأأ

نشاء مس تقميني متعامدين س تاذ دالةل املصطلحات التالية -. حول أأمهية اس تعامل املزواة ابعتبارها وس يةل فعاةل يف معلية ا  غناء املعارف، يوحض الأ  ...معودي، متعامد، يعامد : و يف ا طار ا 

 (.الرباكر،املزواة)ميني متوازيني ابس تعامل الأدوات الهندس يةالتأأكد من مس تق : النشاط الثاين

س تاذ عىل اس تعامل املزواة كأداة هندس ية فعاةل للتأأكد من توازي مس تقميني -.تالحظ لك مجموعة الشلك الهنديس و حتاول التعرف عىل عنارصه -: سري الاجناز  .حيرص الأ

عاملها -.  خاصة املتعرثين مهنم، و اس تدراهجم ال دراك كيفية اس تعامل الرباكر و املزواةيفسح اجملال ال رشاك لك املتعلمني يف املوضوع و  -  بعد ذكل تقوم لك مجموعة بعرض أأ

نشاهئام ابس تعامل املزواة فقط  ميني متوازيني و طريقة ا   . قامية النقطميكن استامثر هذا الشلك لتقدمي مفهوم اس ت -.  و تناقشها و تصححها، و يمت الرتكزي عىل مفهوم مس تق

نشاء مس تقميني متعامدين: النشاط الثالث ميني متوازيني و ا  نشاء مس تق  التعرف عىل مراحل ا 

نشاء مس تقميني متعامدين أأو مس تقميني متوازيني، ذل -: سري الاجناز ن أأمهية هذا النشاط تمكن يف طريقة ا  تباع ططوات مهنيية واةحة ال رراز املفهومني املذكورين ووززهام فامي ا  ا، ينغي  ا 

 .تالحظ لك مجموعة رشيط اال نشاء و حتاول التعرف عىل لك عنارصه:  * ييل

اء و تسلسل درس مد  استيعاب التالميذ لرشيط اال نشيراقب امل:* يطلب مهنم، بعد ذكل، تتغع الرشيط و ا جناز الشلك الهنديس املطلوب * ة الرضورية  هتئي أأوال الأدوات الهندس ي* 

 كيفية التحمك يف اس تعامل الرباكر                     -تعرض اجملموعات أأعاملها، تناقش و تصحح تصحيحا زامعيا، و يمت الرتكزي عىل * مراحهل 

ميني متوازيني -املزواة  عامل كيفية التحمك يف اس ت -.كيفية اس تعامل الرباكر ال نشاء مس تقميني متعامدين -  .كيفية اس تعامل املزواة ال نشاء مس تق
 

 :احلصة الثاوية

 أأنشطة للتطبيق و للتقومي

 كراسة التلميذ: معل فردي                   الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

 .اس تعامل املسطرة للتأأكد من اس تقامية النقط -:النشاط الأول

 .ة و النقط غري املس تقميةالمتيزي بني النقط املس تقمي -

ساس ية املسطرة، الرباكر، املزواة و توظيف مفهوم التوازي و التعامد للقيام ابال نشاءات الهندس ية املطلو  -:النشاط الثاين  . بةاس تعامل الأدوات الهندس ية الأ

 .التعرف عىل العالقة بني مس تقميني متوازيني و مس تقميني متعامدين –. مس تقمي أ طراس تعامل املسطرة و املزواة لرمس مس تقمي مار من وقطة معلومة و معودي عىل  -:النشاط الثالث

 :احلصة الثالثة

 أأنشطة للتقوية و ادلمع

 كراسة التلميذ: معل فردي                        الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

 .املسطرة و املزواة: اس تعامل الأدوات الهندس ية -:النشاط الرابع

 .يف مفهوم الطولتوظ  -

 .التأأكد من توازي مس تقميني و تعامد مس تقميني ابس تعامل الأدوات الهندس ية املناس بة -

 .اس تعامل املسطرة و املزواة للتأأكد من توازي أأو تعامد مس تقميني -:النشاط اخلامس

 .اس تعامل املسطرة و املزواة ال نشاء مس تقميني متعامدين و مس تقميني متوازيني -

 .اس تعامل املسطرة و املزواة لرمس مس تقمي مار من وقطة معلومة و معودي عىل مس تقمي معلوم أأو يوازي مس تقمي معلوم -:سادسالنشاط ال 

 . اس تنتاج خاصيات التوازي و التعامد -

 

 

 

 



  5القسم رايضيات تنظيم المعلومات: (1)المسائل : 6الدرس  8: جذاذة رمق 

جابة عن سؤال رصحي -: الأهداف  .معرفة املعلومات و املعطيات العددية و غري العددية للإ

جابة عن سؤال ما -  .معرفة املعلومات و املعطيات العددية و غري العددية للإ

 .و معطيات عددية زائدة كتابة أأس ئةل تتيح اس تعامل معلومات -

 .حل مسأأةل تتطلب توظيف مجموع و فرق أأعداد س تينية -

: الأس بوع  
 

    

 :احلصة الأوىل

 متهيد 

ن موضوع*   .املسائلجهنيية حلل هذا ادلرس ، و اذلي توظف يف حل مسائهل معاجلة املعلومات و املعطيات العددية، هو خلق وعي التلميذ بأأمهية امتلكهم لهذه القدرات امل  اإ

 :الأنشطة و القدرات املرتبطة هبا* 

 .حتديد العمليات املناس بة –.  حتديد املعطيات العددية -: 1النشاط -

 .  المتيزي بني املعطيات العددية و غري العددية          -: 2النشاط -

 كتابة سؤال الس تعامل معطيات زائدة      -: 3النشاط -

 :سري الأنشطة* 

 .يفسح اجملال أأمام التلميذ لقراءة نص املسأأةل و فهمه و مناقش ته ثنائيا -

 .تعرض النتاجئ و تناقش هبدف التعرف عىل املعطيات العددية و غري العددية و العمليات املناس بة -

 .يمت ملء اجلدول من قبل التلميذ  -

 

 :احلصة الثانية

جنازها من قبل التل 3و  2و  1الأنشطة  متام اجلدوليتطلب اإ  .ميذ استرامر القدرات السابقة يحي  يقوم  ل تلميذ بفرز املعطيات املفيدة و غري املفيدة و اإ

 :احلصة الثالثة

 .رمس جدول تدون عليه املعلومات و املعطيات العددية مث االإجابة عن الأس ئةل :4النشاط

جناز معليات عىل الأعداد الس تينية                    :5النشاط                                  اإ

 

 

 

                                                  

  

 

 

 

 



 القسم اخلامس رايضيات الدرس 7 : قياس الزوايا 9: جذاذة رمق 

 اس تعامل املنقةل لقياس الزوااي -.  التعرف عىل الزوااي اخلاصة - :الكفاايت

 .تعرف العالقات بني زوااي الرابعيات الاعتيادية -(.   مفهوم ادلرجة)

: الأس بوع  
 

    

 :احلصة الأوىل

وىل. 01حساب مجموع عدد و العدد  :أأنشطة متهيدية احلساب اذلهين   معل يف مجموعات  ثنائية : تنظمي العمل ( مناوالت حمسوسة: )املرحةل الأ

 .املسطرة –الأنسوخ  –املنقةل : الأدوات املساعدة  

 قياس الزوااي –التعرف عىل مفهوم ادلرجة  –التعرف عىل املنقةل : النشاط املقرتح

 .قةل لتكون س ندا برصاي واحضا للتالميذيقدم الأس تاذ املن -: سري الاجناز

 .يوحض أأن وحدة قياس الزوااي يه ادلرجة -. يرشح و يصف التدرجي املرمق عىل حميط القوس -. يرشح و يوحض شلكها و عنارصها الأساس ية -

 .يقوم بعدة جتارب لتثبيت طريقة اس تعامل املنقةل -

 معل يف مجموعات  ثنائية  : ظمي العمل تن(      اس تعامل كراسة التلميذ: )املرحةل الثانية

 درجة 91اس تعامل املنقةل للتعرف عىل أأن قياس الزاوية القامئة هو  -: النشاط الأول

 و ينبغي التحمك يف معلية تس تعمل لك مجموعة املنقةل -. يراقب الأس تاذ الشلك املنسوخ ليتأأكد من حصته -.تس تعمل لك مجموعة الأنسوخ و ينبغي التحمك يف معلية النسخ -: سري الاجناز

 .درجة 91تعرض النتاجئ، تصحح جامعيا و يمت التأأكيد عىل أأن مس تقميني متعامدين حيددان أأربع زوااي قامئة و أأن قياس الزاوية القامئة هو  -تطابق رأأس الزاوية مع مركز املنقةل 

 اس تعامل املنقةل لقياس زوااي معلومة: النشاط الثاين

 .تس تعمل لك مجموعة الأنسوخ و املسطرة لنسخ الزوااي -: سري الاجناز

 .تقارن النتاجئ، تناقش و تصحح تصحيحا جامعيا و يمت الرتكزي عىل أأن املنقةل أأداة مناس بة و أأساس ية لقياس الزوااي -(. ابدلرجة ) تس تعمل املنقةل لقياسها  -

 اس تعامل املنقةل و املسطرة لرمس شلك هنديس  : النشاط الثالث

 . التعرف عىل الزاوية املس تقمية –

 يراقب الأس تاذ مدى قدرة املتعمل -: سري الاجناز 

 .عىل اس تعامل املنقةل قصد تثبيت طريقة اس تعاملها 

 .بعد قياس الزوااي من طرف التالميذ، يوحض الأس تاذ مفهوم الزاوية املس تقمية -
 

 :احلصة الثانية

 معل فردي: تنظمي العمل

 كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة

 :النشاط الأول

 .اس تعامل املنقةل لقياس الزوااي -

 :النشاط الثاين

 .اس تعامل الطي للحصول عىل نصف أأو ربع زاوية قامئة -

 :النشاط الثالث

نشاء زوااي قياسها معلوم ابس تعامل املنقةل و املسطرة -  .ا 
 

 :احلصة الثالثة

 معل فردي: تنظمي العمل

 اسة التلميذكر : الأدوات املساعدة

 :النشاط الرابع

 .و حتديد طبيعهتا( ابدلرجة ) اس تعامل املنقةل لقياس زوااي معلومة  -

 :النشاط اخلامس

 .درجة 061اس تعامل املنقةل لقياس الزوااي و اس تنتاج أأن مجموع زوااي مضلع رابعي هو  -

 :النشاط السادس

 .اس تعامل املنقةل لتحديد الزوااي املتقايسة -

 

 



المضاعفات و القواسم :8الدرس  01: جذاذة رمق   القسم اخلامس رايضيات 

: الأس بوع .تعرف مضاعفات و قوامس عدد و تقنيات احلصول علهيا - :الكفاايت  
 

    

 :احلصة الأوىل

 . 01حساب مجموع عدد و العدد : احلساب اذلهين: أأنشطة متهيدية 

 كراسة التلميذ، : الأدوات املساعدة        معل يف مجموعات  ثنائية     : تنظمي العمل 

 .تعرف مفهوم مضاعف عدد -: النشاط الأول

 .تقرأأ لك مجموعة نص النشاط، تس تخرج املعطيات و حتللها -: سري الاجناز

 .يس تدرج التالميذ ا ىل ممارسة و جتربة و تنفيذ التعلاميت اليت يتضمهنا النشاط -

دراكهم للعملية املناس بة حلل الوضعيةيراقب املدرس مدى متكن التالميذ  -  .و ا 

براز - لهيا التالميذ مع رضورة الرتكزي عىل ا  عامل و تناقش خمتلف احللول اليت توصل ا  مضاعفات عدد ابعتبارها تكون * كيفية احلصول عىل مضاعفات عدد حصيح طبيعي، : * تعرض الأ

جيا* مجموعة غري منهتية،  كرب احلصول عىل مضاعف عدد يؤدي ا ىل ا   ...د مضاعف أأ

 .حتديد الحئة مضاعفات عدد حسب رشوط معينة: النشاط الثاين

عادة  –.  بعد كتابة الحئة الأعداد، ترشح لك مجموعة كيفية احلصول عىل هذه املضاعفات -: سري الاجناز س تاذ تقنيات احلصول عىل مضاعفات قصد تثبيهتا و ترس يخها و ذكل اب  يوحض الأ

 .اليت تربز مفهوم العددالرتكزي عىل التقنية 

 .تعرف مفهوم القامس: النشاط الثالث

 . تقرأأ القاعدة و حتاول فهم مضموهنا –. تالحظ لك مجموعة املثال جيدا -: سري الاجناز

براز مفهوم القامس كأحد عاميل كتابة عدد عىل صورة جداء عددين تعرض –. توظفها للتعرف و لتحديد قوامس عدد - عامل، تناقش و تصحح جامعيا و يمت ا   .الأ

 .حتديد الحئة مجيع قوامس عدد ابس تخدام الكتابة الرضبية: النشاط الرابع

براز -. مجيع قوامس عددلتحديد ( القامس)تستمثر و توظف مفهوم  -.تكتب لك مجموعة الحئة الأعداد املطلوبة -: سري الاجناز عامل، تناقش و تصحح جامعيا و يمت ا   نعرض الأ

 . مفهوم القامس و أأن مجموعة قوامس عدد يه مجموعة منهتية 

 يوحض الأس تاذ أأن املضاعفات و القوامس تساعد عىل التحمك يف التقنية الاعتيادية -

 نيللقسمة من خالل معرفة عدد أأرقام اخلارج عن طريق حرص املقسوم ب 

عطاء أأمثةل متنوعة   .مضاعفني متتابعني للمقسوم عليه و ذكل اب 
 

 :احلصة الثانية

 

 كراسة التلميذ،  :الأدوات املساعدةمعل فردي                     :تنظمي العمل

 المتيزي بني مضاعف عدد حصيح و عدد غري مضاعف هل -:النشاط الأول

 اء مضاعفي عدد هو مضاعف لنفس العددتعرف أأن مجموع أأو فرق أأو جد -:النشاط الثاين

 المتيزي بني قامس عدد حصيح و عدد غري قامس هل -:النشاط الثالث
 

 :احلصة الثالثة

 

 كراسة التلميذ،   :الأدوات املساعدةمعل فردي                    :تنظمي العمل

 حتديد بعض املضاعفات لعدد حصيح -:النشاط الرابع

 يع قوامس عدد حصيححتديد مج  -:النشاط اخلامس

 حل مسأأةل ابس تخدام مفهويم املضاعفات و القوامس -:النشاط السادس

 حل مسأأةل ابس تخدام مفهويم املضاعفات و القوامس -:النشاط السابع

 

 



المجموع و الفرق (1)الزمان  : 9الدرس  11: جذاذة رمق   القسم اخلامس رايضيات 

ىل الساعة و ادلقيقة و الثانية،  -. كتابة مدة زمنية ابلساعات و ادلقائق و الثواين  -: الكفاايت  -القيام ابلتحويل ا 

 .المتيزي بني الس نة امليالدية البس يطة و الكبيسة
: الأس بوع  

 

    

 :وىلاحلصة الأ 

 أأنشطة متهيدية 

 . 111أأصغر من  11حساب مجموع عدد و مضاعف للعدد : احلساب اذلهين

 (.مناوالت حمسوسة: )املرحةل الأوىل

 . معل يف مجموعات: تنظمي العمل 

 (.تبعا لعدد أأايم شهر فرباير)يوميات متنوعة : الأدوات املساعدة 

 .لبس يطة و الس نة امليالدية الكبيسة من هجة و بني الس نة امليالدية و الس نة الهجرية من هجة أأخرىالمتيزي بني الس نة امليالدية ا -: النشاط املقرتح

نة تالحظ عدد أأايم شهر فرباير يف لك واحدة مهنام و تقارن مث حتدد عدد الأايم يف الس   -لك مجموعة تس تعمل يوميتني خمتلفتني من اختيار الأس تاذ أأو من هتئي التالميذ -: سري الاجناز

يوما  566يوما و عدد أأايم الس نة امليالدية الكبيسة هو  563تعرض النتاجئ و تناقش و تصحح ليتوصل التالميذ أأن عدد أأايم الس نة البس يطة هو  -.امليالدية املذكورة و كذا الس نة الهجرية

ذا اكن العدد امل -.يوما 533و عدد أأايم الس نة الهجرية هو  س تاذ لتوضيح و رشح ا   .فا ن الس نة تكون بس يطة 3كون من رمقي الآحاد و العرشات من لك س نة من مضاعفات يتدخل الأ

 .و ميكن توظيف هذه الوسائل لرشح الفرق بني املدة الزمنية و اللحظة الزمنية -

 (.كراسة التلميذ، الساعات احلقيقية: ) املرحةل الثانية

 . معل يف مجموعات: تنظمي العمل 

 الأعداد الس تينية و مفهوم امجلع حلل مسأأةلاس تعامل  -: النشاط الأول. 

تعرض أأعاملها، تناقشها ة تصححها تصحيحا جامعيا، مع  -.تبحث عن التقنية املناس بة حلل الوضعية و توظفها -.تقرأأ لك مجموعة نص النشاط، تس تخرج املعطيات و حتللها -: سري الاجناز

جناز العملية الرتكزي عىل كيفية حساب مجموع عددين س تينني و توضيح تباعها أأثناء ا   .اخلطوات املهنجية اليت ينبغي ا 

 اس تعامل الأعداد الس تينية و مفهوم الفرق حلل مسأأةل : النشاط الثاين 

 .تناقش أأعامل اجملموعات و ذكل ابلرتكزي عىل كيفية حساب فرق عددين س تينني -.تبحث عن التقنية املناس بة حلل الوضعية و توظفها -.لك مجموعة حتدد املعطيات و ترتهبا -: سري الاجناز

 المتيزي بني الس نة امليالدية الكبيسة و الس نة امليالدية البس يطة: النشاط الثالث . 

لتوضيح و رشح الفرق بني الس نة امليالدية البس يطة و الس نة امليالدية  يتدخل الأس تاذ -.يس تعمل التلميذ اليومية للتأأكد من عدد أأايم الس نة امليالدية الكبيسة والبس يطة -: سري الاجناز

 .و يعزز توضيحاته برشح املدة الزمنية و اللحظة الزمنية و المتيزي بيهنام -.الكبيسة

 توظيف مفهوم امجلع و الطرح حلساب مجموع و فرق عددين س تينني: النشاط الرابع . 

ىل  -: سري الاجناز تيننياس تدراج التالميذ ا   .تتبع مراحل تقنية حساب مجموع أأو فرق عددين س 
 

 :احلصة الثانية

 أأنشطة للتطبيق و للتقومي: 

 كراسة التلميذ: معل فردي          الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

 .اس تعامل الأعداد الس تينية و مفهوم امجلع حلل الوضعية -:النشاط الأول

 .تينية و مفهوم الفرق حلل الوضعيةاس تعامل الأعداد الس   -:النشاط الثاين

 .توظيف امجلع و الطرح حلل الوضعية –. المتيزي بني املدة الزمنية و اللحظة الزمنية -:النشاط الثالث

 .حتديد املدة الزمنية بتوظيف تقنية امجلع و الطرح -:النشاط الرابع
 

 :احلصة الثالثة

 أأنشطة للتقوية و ادلمع

 كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة    معل فردي     : تنظمي العمل

 .اس تعامل الأعداد الس تينية و تقنية امجلع و الطرح حلل الوضعية -:النشاط اخلامس

 .المتيزي بني املدة الزمنية و اللحظة الزمنية -توظيف تقنية امجلع و الطرح حلل الوضعية،  -:النشاط السادس

 .ة امجلع و الطرح حلل الوضعيةاس تعامل الساعة و تطبيق تقني -:النشاط السابع

 .المتيزي بني املدة الزمنية و اللحظة الزمنية و التحمك يف تقنية حساب مجموع و فرق عددين س تينني -:النشاط الثامن

 

www.dimaschool.com


 21: جذاذة رمق 
الدرس 11 : األعداد الصحيحة الطبيعية )1( 

 الخارج الصحيح و الباقي
 القسم اخلامس رايضيات

: الأس بوع .اس تعامل القسمة يف حل املسائل –. تعرف مراحل التقنية الاعتيادية للقسمة -: الكفاايت  
 

    

 :احلصة الأوىل

 أأنشطة متهيدية 

 . ين أأحدهام يتكون من رمقنيحساب مجموع عدد: احلساب اذلهين

 : تنظمي العمل 

 كراسة التلميذ، : الأدوات املساعدة .           معل يف مجموعات

براز املتساوية  -: النشاط الأول    a=bq+v,v<bحل وضعية بتوظيف مفهوم القسمة و ا 

 :سري الاجناز

 .حتاول لك مجموعة فهم الوضعية - 

 .و تبحث عن الأدوات املعرفية الأساس ية حللهاحتدد املعطيات، ترتهبا، حتللها  -

 .الأعداد تعرض أأعاملها، تناقشها و تصححها و ذكل بتحديد املقسوم ، املقسوم عليه و اخلارج و البايق و كتابة متساوية القسمة اليت تربط بني هذه -

س تاذ أأمهية هذه املتساوية و كيفية استامثرها للتأأكد من نتيجة القسمة -  .يرشح الأ

 . التحمك يف معلية حرص املقسوم بني مضاعفني متتابعني للمقسوم عليه هبدف حتديد خارج القسمة: النشاط الثاين

 : سري الاجناز

 .توظف و تس تخدم هذا احلرص لتحديد خارج القسمة –. بني مضاعفني متتابعني للمقسوم عليه 75تس تخدم لك مجموعة جدول مضاعفات املقسوم عليه حلرص العدد  -

 .تس تخدم متساوية القسمة الس تنتاج و حتديد ابيق القسمة -

س تاذ أأمهية اس تخدام جدول املضاعفات و كذا مفهوم احلرص لتحديد خارج القسمة و اس تنتاج البايق -  .يرشح الأ

 .ترس يخ متساوية القسمة و مفهوم احلرص كأدوات معرفية أأساس ية: النشاط الثالث و الرابع

 :سري الاجناز

 .يالحظ التالميذ اجلدول و حياولون اس تنتاج املفهوم الراييض املرتبط به -

 .يراقب الأس تاذ أأعامل التالميذ ملالحظة مدة استيعاهبم ملفهوم احلرص و متساوية القسمة دون التدخل يف معلية التصحيح -

 .التصحيح من أأجل تأأطري النتيجة الصحيحة لك مجموعة تقدم أأعاملها، تناقشها و بعد ذكل يتدخل الأس تاذ للمشاركة يف معلية -

س تاذ أأمهية هذه التقنيات حلساب خارج و ابيق لك قسمة و أأن ابيق القسمة ينبغي أأن يكون دامئا أأصغر من املقسوم عليه -  .  يوحض الأ
 

 :احلصة الثانية
 

 كراسة التلميذ،  :الأدوات املساعدةمعل فردي                      :تنظمي العمل

 .اس تخدام جدول املضاعفات و متساوية القسمة -: شاط الأولالن 

 .اس تخدام قواعد احلساب اذلهين و حتديد ابيق القسمة -: النشاط الثاين

 .التعرف عىل اخلطأأ ابس تخدام الأدوات املعرفية املتوفرة خاصة تقنية القسمة -: النشاط الثالث

كد مهنا ابس تخدام املتساوية    اس تخدام التقنية ال جناز القسمة و -: النشاط الرابع  :     التأأ

  a=bq+v,v<b 

 

 :احلصة الثالثة
 

 أأنشطة للتقوية و ادلمع 

 كراسة التلميذ،  : معل فردي                   الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

جناز معلية -ال متام اجلدول    a = bq + v , v < bاس تخدام متساوية القسمة  -:النشاط اخلامس  .القسمة ا 

 . اس تخدام تقنية القسمة حلل مسأأةل -:النشاط السادس

 . المتكن من أأن ابيق القسمة ينبغي أأن يكون دامئا أأصغر من املقسوم عليه -:  النشاط السابع

 



 31: جذاذة رمق 
الخارج  (2)األعداد الصحيحة الطبيعية :  11الدرس 

 الصحيح و الباقي
 القسم اخلامس رايضيات

: الأس بوع .اس تعامل القسمة يف حل املسائل –. تعرف مراحل التقنية الاعتيادية للقسمة -: الكفاايت  
 

    

 :احلصة الأوىل
 

 أأنشطة متهيدية 

 . 31ن أأحدهام مضاعف للعدد حساب فرق عددي: احلساب اذلهين

 معل فردي أأو ثنايئ           : تنظمي العمل 

 كراسة التلميذ، : الأدوات املساعدة  

 .توظيف مفهوم القسمة يف حل مسأأةل -: النشاط الأول

 .يقرأأ املسأأةل و حياول فهم مضموهنا -: سري الاجناز

 .يس تخرج معطيات املسأأةل، حيللها و يرتهبا -

 .ات املعرفية الأساس ية من أأجل توظيفها يف حل املسأأةلحيدد الأدو  -

 . يعرض لك تلميذ أأعامهل، يناقشها لالقتناع ابحلل املناسب لهذه الوضعية -

 .توظيف تقنية حتديد خارج القسمة و تتبع مراحل التقنية الاعتيادية للقسمة: النشاط الثاين

 .ارجيطالب التلميذ أأوال بتحديد أأرقام اخل -: سري الاجناز

 يمت بعد ذكل اس تدراج التلميذ الإجناز العمليات اجلزئية املرافقة -

ظهارها مضن مراحل القسمة   .الإجراء القسمة ذهنيا و دون اإ

 بعد الانهتاء من احملاوالت الأولية، تقدم الأعامل، -

 . تناقش و تصحح، و يمت الرتكزي عىل مراحل التقنية الاعتيادية للقسمة 
 

 

 :احلصة الثانية
 

 أأنشطة للتطبيق و للتقومي

 معل فردي: تنظمي العمل

 كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة

 .التحمك يف مراحل التقنية الاعتيادية للقسمة -:النشاط الأول

جناز قسمة ابس تخدام املضاعفات  -:النشاط الثاين متام اإ  . امجلع و متساوية القسمة –الرضب  –الطرح  –اإ

 .طأأ يف قسمة منجزة بتوظيف مراحل التقنية الاعتيادية للقسمةتعرف اخل -:النشاط الثالث
 

 

 :احلصة الثالثة
 

 أأنشطة للتقوية و ادلمع

 معل فردي: تنظمي العمل

 كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة

 .اس تخدام متساوية القسمة لتحديد املقسوم -:النشاط الرابع

 .للقسمة التحمك يف مراحل التقنية الاعتيادية -:النشاط اخلامس

 توظيف القسمة حلل مسأأةل -:النشاط السادس

 

 



 القسم اخلامس رايضيات تنظيم و معالجة األسئلة: (1)المسائل : 21الدرس  41: جذاذة رمق 

ةل ال يتضمن أأس ئةل و ذكل بكتابة أأس ئةل مناس بة هل -: الأهداف متام نص مسأأ  .ا 

جابة عن سؤال رئييس -.ترتيب أأس ئةل مسأأةل حسب ارتباط أأحدهام ابلآخر -  .كتابة أأس ئةل وس يطية ملسأأةل لل 

 .سأأةل تتضمن معلومات حول التوقيت احمليل و العامليحل م  -

: الأس بوع  
 

    

 :احلصة الأوىل
 

 : متهيد - 
 

ذن هو التعرف عىل خمتلف املعلومات و املعطيات العددية، مث اس تخراج التساؤالت  –يف ادلرجة الأوىل  –يقوم حل مسأأةل ما *  عىل طرح السؤال املوافق للوضعية، املقصود ا 

 .و ترتيهبا حسب الارتباطات و الاس تنتاجاتاملناس بة 

 :الأنشطة و القدرات املرتبطة هبا* 

 .                                  ربط نص مسأأةل بسؤال مناسب  -: 4النشاط -

 .                                                ترتيب أأس ئةل مسأأةل -: 2النشاط -

 .                                             ةل  كتابة أأس ئةل مسأأ  -: 3النشاط -

 :سري الأنشطة* 

 .يفسح اجملال أأمام التلميذ لقراءة نص املسأأةل و فهمه و مناقش ته ثنائيا -

براز القدرات املس هتدفة -  .تعرض النتاجئ و تناقش جامعيا هبدف ا 
 
 

 :احلصة الثانية
 

 : تطبيقية -

 

 ترتيب س تة أأس ئةل وس يطية حلساب مثن رشاء القطعتني          :4النشاط -

 كتابة سؤالني وس يطني مرتبني                                 : 3و  2النشاط -

 .حلساب ادلخل الس نوي أأو حلساب قياس حميط احلديقة 
 

 

 :احلصة الثالثة
 

 :للتقوية -

 
 .عطيات العددية للمسأأةل كتابة سؤال واحد يتيح اس تعامل مجيع امل : 1النشاط

 حتسيس التلميذ ابلتوقيت احمليل و العاملي      : 5النشاط
 

 . 42و  44: دمع ادلرسني
 

 : ضع و أأجنز معليات القسمة التالية ( 4

*  38546 : 15 =  

*  41378 : 243 = 

* 26784 : 30 =   

 

 .قنينة 25قنينة ، يريد أأن يضعها يف صناديق محوةل لك صندوق  786دلى سعد ( 2

 فمك من صندوق حيتاج سعد؟( أأ 

 و مك من قنينة مل يضعها يف صندوق؟ ( ب

 



 القسم اخلامس رايضيات  (1)الدعم الخاص / أسبوع التقويم و التثبيت والدعم  51: جذاذة رمق 

رشادات ن الأس تاذ يعمل عىل الاهامتم مبفهوم التقومي الرتبوي من خالل الرتكزي عىل النقط التالية :ا  هداف فا   :لتحقيق هذه الأ

 .تتبع سريورة الكفاية بدل الاهامتم ابلنتاجئ -

 .مدى اكتساب التلميذ للقدرات املعرفية و املهاراتية املس هتدفة مالحظة -

 .مالحظة مدى تطور القدرات املعرفية و املهاراتية املكتس بة -

 (درسا متتابعا  51بعد ) تعبئة بطاقات التقومي يف هناية لك مرحةل  -

: الأس بوع  
 

    

 :احلصة الأوىل
 

 :  5النشاط  

 .يالحظ العدد و يقرأأه -

 . ب ن الرمق و العدد  م دحدد رمق املالي ن و عدد املالي ن  و رمق اللفاف و عدد اللفافميزي -

 .يالحظ اجلدول و يقرأأه قراءة مركزة -: 1النشاط 

ىل كتاابت رمقية - عداد ا   .دحول الكتاابت احلرفية للأ

 .يقرأأ الأعداد  يقارهنا مق يرتهبا -

 .بيعييتذكر مفهوم مضاعف عدد حصيح ط  -:  3النشاط 

 .دحسب اجملموع أأو الفرق أأو اجلداء  م يطبق مفهوم و مضاعف عدد حصيح طبيعي فاس تنباط النتيجة -
 
 

 :احلصة الثانية

 :  4النشاط 

 .يتذكر املتساوية املمزية للتقنية الاعتيادية للقسمة -

 .يطبق هذه املتساوية و بتعرف عىل اخلارج الصحيح و البايق -

 . املضاعف و القا م لتعرف ابيق قسمة عدد حصيح طبيعي عىل عدد حصيح طبيعي يري منعدميطبق مفهويم -: 1النشاط 

 .جيري معلية القسمة و يس تنتج القاعدة  -

 .يوظف مفهويم امجلع و الطرح و اجلداء و القسمة حلل وضعية مأألوفة  -:  6النشاط 
 

 :احلصة الثالثة
 

 .قنية الاعتيادية للقسمة فا جناز العملياتيستمثر معارفه و هماراته حول الت  -:  7النشاط 

تينية و حساابت علهيا فا جناز العمليات -: 8النشاط   .يوظف معارفه حول الأعداد الس 

تينية و حساابت علهيا فا جناز العمليات -:  9النشاط   .يوظف معارفه حول مجموع و فرق الأعداد الس 
 

  احلصة الرابعة:

ساس ية لقياس الزوااي يس تعمل املنقةل كأد -:  51النشاط   .اة هندس ية أأ

 .يس تعمل املسطرة و املنقةل لر م زاوية قياسها معلوم  -: 55النشاط 

 .يوظف معارفه و هماراته لتحديد قياس زاوية بكون اس تعامل املنقةل و ميكن اس تعامل املنقةل للتأأكد من النتيجة  -:  51النشاط 

 احلصة اخلامسة

 .يس تعمل املنقةل فاس تنتاج خاصية هامةيف املثلث متساوي الساق ن  -:  53النشاط 

 . و يه مناس بة فاس تنتاج بعض خاصيات التوازي و التعامد  يس تعمل املزواة و املسطرة لر م مس تقمي ن متوازيينأأو مس تقمي ن متعامدين -: 54النشاط 

 . ن متوازي ن يتعرف عىل مفهوم املسافة ب ن مس تقمي -:  51النشاط 

 . يس تعمل املزواة لر م مس تقمي ن متوازي ن حبيث املسافة بيهنام معلومة  -

 

 احلصة السادسة

 .يس تعمل املزواة و املسطرة لر م مس تقمي مار من نقطة معلومةو يوازي مس تقامي معلوما  -:  56النشاط 

 . معلومةو يعامد مس تقامي معلوما يس تعمل املزواة و املسطرة لر م مس تقمي مار من نقطة  -: 57النشاط 

 



 

 (5)أأس بوع ادلمع اخلاص  
رف الأساس ية و املهارات الرضورية اليت ينبغي للتلميذ أأن بناءا عىل معليات التقومي و التثبيت و ادلمع اليت قام هبا الأس تاذ خالل هذه الفرتة  و اليت من خاللها عاجل عدة مشالك تتعلق ابملعا :الأهداف 

  ...  الرباكر  املزواة  الكوس: اصة المتكن من العمليات الأربع عىل العداد الصحيحة الطبيعية  و التحمك يف اس تعامل الأدوات الهندس يةيكتس هبا  خ

س تاذ أأنشطة تليب حاجات  واستنادا عىل بطاقة التقومي خيتار الأ

 .بعض التالميذ املتعرثين و أأنشطة موازية فا غناء مكتس بات املتفوق ن

 

 نشطة املقرتحة فا غناء مكتس بات التالميذبعض الأ 
 

 :  5النشاط 

 لكم يف الثانية  311111يقطع الضوء  -

 :ما يه املسافة اليت يقطعها الضوء( أأ 

 يف ادلقيقة؟ 

 يف الساعة؟ 

  يف اليوم؟ 

 :مك من الثواين متر عندما يقطع الضوء( ب

 311111   لكم؟ 

 31111111  لكم؟ 

  : 1النشاط 

 ( مليوان  581احمليط الهادي : ) اتمساحة بعض احمليط -

  ( مليوان  516احمليط الأطليس ) 

  ( مليوان  71احمليط الهندي) 

  ( مليوان  53احمليط املتجمد الشاميل ) 

 .قارن و رتب تزايد اي مساحات هذه احمليطات * 

 

  : 3النشاط 

 .14511  حفصلنا عل العدد 51جلداء اجلديد يف بعدها رضبنا ا. 7   م رضبنا اجلداء احملصل عليه يف 51رضبنا عددا يف   -

 ما هو العدد اذلي اخرتانه يف البداية؟    -

 

 

 

 

 



 القسم اخلامس رايضيات الدرس31: الزمان )2( - الجداء 61: جذاذة رمق 

 .كتابة مدة زمنية ابلساعات و ادلقائق و الثواين - :الكفاايت 

ىل الساعة و ادلقيقة و الثانية  -  .القيام ابلتحويل ا 

 .اس تعامل الأعداد الس تينية يف حل املسائل –

: الأس بوع   
 

    

 :احلصة الأوىل
 

 متهيدية أأنشطة 

 61حساب جداء عدد و العدد : احلساب اذلهين

 كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة .           معل يف مجموعات ثنائية: تنظمي العمل 

 . رضب لك وحدة زمنية عىل حدة يف العدد الصحيح بدءا  من الميني مث القيام ابلتحويالت الرضورية  -: النشاط الأول

 .لك مجموعة نص املسأأةل، تس تخرج معطياهتا و ترتهبا و حتللها تقرأأ  -:  سري ال جناز

 .يس تدرج التالميذ ا ىل توظيف و استامثر معارفهم و هماراهتم يف معلية البحث عن حل لهذه الوضعية -

حيح بدءا من الميني مث القيام ابلتحويالت الرضورية يعرض الأعامل ، تناقش و تصحح تصحيحا جامعيا و يمت الرتكزي عىل تقنية رضب لك وحدة زمنية عىل حدة يف العدد الص  -

 .لتحويل اجلداء ا ىل وحدات زمنية أأكرب

صغر وحدة زمنية فيه ُم ا جراء معلية الرضب:  النشاطان الثاين و الثالث  . حتويل عدد س تيين ا ىل أأ

ةل، تس تخرج املعطيات و حتللها -:  سري ال جناز  .تقرأأ لك مجموعة نص املسأأ

 .يس تدرج الأس تاذ التالميذ للبحث عن طريقة أأخرى حلساب جداء عدد س تيين و عدد حصيح -

ىل أأصغر وحدة زمنية  - جراء معلية الرضب يف بعض الوضعيات يتطلب حتويل عدد س تيين ا  ن ا   .تعرض الأعامل ، تناقش، تصحح و يمت الرتكزي عىل أأ

عطاء أأمثةل أأخر  - س تاذ هذه التقنية و ذكل اب   .ى يوحض الأ

حدى تقنيتني يف معلية حتديد اجلواب الصحيح:   النشاط الرابع  .تطبيق ا 

س تاذ مدى استيعاب التالميذ للتقنيتني: سري ال جناز  يالحظ الأ

 .يشجع الأس تاذ التالميذ عىل التأأكد من اجلواب الصحيح و ذكل بتوظيف و استامثر معارفهم -

 يوحض الأس تاذ هذه التقنيات قصد ترس يخها -
 

 :صة الثانيةاحل
 

 أأنشطة للتطبيق و للتقومي

 معل فردي: تنظمي العمل

 كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة

حدى التقنيتني يف حل املسائل -:النشاط الأول  اس تعامل ا 

حدى التقنيتني -:النشاط الثاين  تطبيق ا 

 توظيف الأعداد الس تينية يف حل املسائل -:النشاط الثالث
 

 

 

 

 :احلصة الثالثة
 

 طة للتقوية و ادلمعأأنش

 معل فردي: تنظمي العمل

 كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة

 توظيف الأعداد الس تينية يف حل املسائل -:النشاط الرابع

حدى التقنيتني حلساب جداء عدد س تيين و عدد حصيح طبيعي -:النشاط اخلامس  تطبيق ا 

 سائلتوظيف و اس تعامل الأعداد الس تينية يف حل امل :النشاط السادس

 



 القسم اخلامس رايضيات إنشاءات و تعاريف (4)المضلعات : 41الدرس 71: جذاذة رمق 

 .تعرف العنارص الأساس ية للمضلعات الاعتيادية  - :الكفاايت 

 .تعرف العالقات بني زوااي الرابعيات الاعتيادية و املثلث  -
: الأس بوع  

 

    

 :احلصة الأوىل

 أأنشطة متهيدية

 71داء عددين أأحدهام مضاعف للعدد حساب ج: احلساب اذلهين

 كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة .          معل يف مجموعات ثنائية: تنظمي العمل 

 .الزوااي  ينجز البحث ثنائيا حلساب عدد الرؤوس و الأضالع و القطار و -.   ABCDEF يالحظ التلميذ املضلع السدايس-:  سري الإجناز -: حتديد عنارص مضلع: النشاط الأول

 رأأس، ضلع، زاوية ، قطر مث يفسح اجملال للتعبري عن الأجوبة: يرتك الأس تاذ الوقت املناسب لأفراد لك مجموعة للتفكري و لتبادل الآراء و اس تعامل املصطلحات  -

قطعة طرفاها  وأأسان متتابعان من املضلع يف حني أأن القطر قطعة  تعرض النتاجئ و تناقش و تصحح  من طرف التالميذ ، و يمت الرتكزي عىل المتيزي بني قطر و ضلع ، فالضلع -

رشاك التالميذ يمت حتديد و تسمية و تعداد سان غري متتابعني من املضلع، هذا و ابإ الأقطار ،و كذا تسمية املضلع بتعداد * الرؤوس،     * الأضالع،     * الزوااي،     :* طرفاها رأأ

 .أأضالعه أأو رؤوسه 

متمه -: سري الإجناز -.   حتديد عنارص مضلعات -: النشاط الثاين  .يرتك الوقت الاكيف للك مجموعة ثنائية للبحث عن الأجوبة –.   يالحظ التلميذ اجلدول و ي

 .ا تعداد عنارص لك مضلعتعرض النتاجئ و تناقش و تصحح من طرف التالميذ و يمت الرتكزي عىل أأن املثلث ليست هل أأقطار و جيب تربير ذكل من طرف التالميذ و كذ -

 .خاميس –رابعي  –مثلث : يسمي التالميذ الأشاكل حسب عدد رؤوسها أأو أأضالعها -

 : خاصيات املضلعات الاعتيادية -:  النشاط الثالث

 .معل يف مجموعات ثنائية -: سري الإجناز 

تعرض النتاجئ و تناقش و تصحح و يمت الرتكزي عىل الفوارق النوعية  -.   يرتك الوقت املناسب للبحث و القيام ابملناولت املناس بة -.   يالحظ التلميذ الأشاكل مث يمنم اجلدول -

 .املمزية للك صنف و خاصة التوازي و التقايس و التعامد ابلنس بة للأضالع و الأقطار

 ((قواعد ومعارف))ف و اخلاصيات املمزية للك رابعي شفواي و تقرا من طرف التالميذ يف فقرة تصاغ التعاري -
 

 :احلصة الثانية
 

 أأنشطة للتطبيق و للتقومي

 كراسة التلميذ: معل فردي                 الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

نشاء متوازي الأضالع ابلس تعانة برشيط الاجناز -:النشاط الأول  .و اس تعامل الكوس و املسطرة اإ

نشاء مس تطيل ابلس تعانة برشيط الاجناز و اس تعامل الكوس و املسطرة -  .اإ

نشاء املعني ابس تعامل الرباكر و املسطرة -:النشاط الثاين  .اإ

نشاء املربع ابس تعامل الرباكر و املسطرة -  .اإ
 

 

 

 

 :احلصة الثالثة

 أأنشطة للتقوية و ادلمع

 كراسة التلميذ: ي               الأدوات املساعدةمعل فرد: تنظمي العمل

نشاء متوازي أأضالع مبعرفة قيايس قطريه ابس تعامل الرباكر و املسطرة -:النشاط الثالث  .اإ

نشاء مس تطيل مبعرفة قياس أأحد أأقطاره ابس تعامل الرباكر و املسطرة:النشاط الرابع  .اإ

نشاء و حتديد طبيعة رابعي -:النشاط اخلامس -  .اإ
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 : ضع و احسب ما ييل (7

                       22s X 6 =      

15mn 10s X 4 =                                                                    

2h 13mn 20s X 5 =                             

AB = 4cm  و AD = 3cm  حبيث  ABCD 2 ارمس مس تطيال)  

 مس قطريه ار *

 حتقق أأن القطرين متقايسان* 

 



 81: جذاذة رمق 
الدرس11: األعداد العشرية )1( 
 قراءة/كتابة/مقارنة/ترتيب/تأطير

 القسم اخلامس رايضيات

.المتكن من القواعد الأساس ية لكتابة و قراءة الأعداد العرشية -: الكفاايت   

.مقارنة و تأأطري الأعداد الصحيحة و العرشية  -  
: الأس بوع  

 

    

 :احلصة الأوىل

 ةأأنشطة متهيدي

 .معل يف مجموعات : تنظمي العمل .         88حساب جداء عدد و العدد : احلساب اذلهين

 .املسطرة املدرجة -أأرشطة مدرجة   –كراسة التلميذ : الأدوات املساعدة 

 اس تعامل املس تقمي املدرج لإدراج الأعداد العرشية: النشاط الأول

 .ف عىل وحدة التدرجيلك مجموعة تالحظ املس تقمي و تتعر  -: سري الإجناز

 .تبحث عن الأعداد املوافقة للك سهم بتوظيف مفهوم العد أألزتايدي -

ابلأرشطة املدرجة كوس يةل تساعد التالميذ و تعرض أأعاملها، تناقشها و تصحح النتاجئ تصحيحا جامعيا مع توضيح القواعد الأساس ية لكتابة و قراءة الأعداد العرشية و ميكن الاس تعانة  -

دراك هذه القواعدخاصة   .املتعرثين مهنم عىل اإ

 .اس تعامل اجلدول للمتيزي بني اجلزء العرشي و اجلزء الصحيح : النشاط الثاين 

 كتابة الأعداد العرشية ابحلروف

ها -.تنقل لك مجموعة اجلدول عىل ادلفرت -: سري الإجناز  .تكتب الأعداد يف اجلدول -.يالحظ الأعداد جيدا، تقرأأ

 .ها، تناقش، و تصحح جامعيا مع رضورة الرتكزي عىل المتيزي بني اجلزء العرشي و اجلزء الصحيحتعرض أأعامل  -

 .يوحض املدرس مدلول لك رمق يف عدد عرشي -

ىل تعمل كتابة الأعداد ابحلروف - س تاذ التالميذ اإ  .يس تدرج الأ

 .و ترتيب الأعداد توظيف اجلدول السابق أأو القواعد الأساس ية السابقة ملقارنة : النشاط الثالث

س تاذ مدى استيعاب التالميذ للقواعد السابقة -: سري الإجناز  .يالحظ الأ

 .يس تدرهجم لرتتيب الأعداد تناقصيا مث تزايد اي ابس تعامل أأو بدون اس تعامل الرموز  -

 دم متكن التالميذ من هذه املعرفة، ميكن الاس تعانة ابملس تقمي املدرج للمزيد من التوضيحاتو يف حاةل ع -

 . تعرف مفهوم  احلرص و مفهوم التفريط و الإفراط: النشاطان الرابع و اخلامس

 :سري الإجناز 

عامل التالميذ، تناقش، تصحح تصحيحا جامعيا و ذكل ابلرتكزي عىل كيفية مقارنة  -.يةالعرش  اس تدراج التالميذ اإىل توظيف القواعد الأساس ية ملقارنة و ترتيب الأعداد -:  4نشاط   تعرض أأ

 ...يف حاةل تساوهيام، تمت مقارنة رمقي أأجزاء العرشة و هكذا : اثنيا -.مقارنة اجلزئني الصحيحني: أأول -: عددين عرشيني اكلتايل

ىل الوحدة  -.للتعريف مبفهويم التفريط و الإفراط تقرتح أأمثةل -.يالحظ التالميذ الأعداد جيدا  -:5نشاط  مية املقربة لعدد اإ ىل توظيف ذكل لس تنتاج الق ، (1.8)، (8)يس تدرج التالميذ اإ

فراط( 1.18) متيزي بني مفهويم التفريط و الإفراط -.بتفريط مث ابإ  .تصحح أأعامل التالميذ مع الرتكزي عىل ال
 

 :احلصة الثانية
 

 قوميأأنشطة للتطبيق و للت: 

 كراسة التلميذ: معل فردي           الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

 اس تعامل اجلدول لتحديد أأجزاء عدد عرشي أأو حتديد الكتابة الاعتيادية لعدد:  النشاط الأول

 كتابة عدد عرشي ابحلروف أأو ابلأرقام:  النشاط الثاين

 املكونة لعدد عرشيمقارنة عددين و المتيزي بني الأرقام :  النشاط الثالث

 حرص عدد عرشي بني عددين حصيحني طبيعيني متتابعني:  النشاط الرابع

 :احلصة الثالثة

 أأنشطة للتقوية و ادلمع

 كراسة التلميذ: معل فردي              الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

 ااس تعامل املس تقمي املدرج لإدراج الأعداد العرشية و ترتيهب:  النشاط اخلامس

فراط - حرص عدد عرشي بني عددين عرشيني متتابعني:النشاط السادس مية مقربة لعدد بتفريط و ابإ  حتديد ق

 توظيف مقارنة عددين يف حل وضعية:النشاط السابع

 



 19: جذاذة رمق 
زوايا و  – (2)المضلعات االعتيادية : 61الدرس

 إنشاءات
 القسم اخلامس رايضيات

 .حساب مجموع و فرق عددين عرشيني -: الأهداف

 .تعرف بعض خاصيات مجع و طرح الأعداد العرشية -

 اس تعامل الأعداد العرشية يف حل بعض املسائل -

: الأس بوع  
 

    

 :احلصة الأوىل

 يهيديةأأنشطة ت 

 .11حساب جداء عدد و العدد : احلساب اذلهين

 .كراسة التلميذ و املنقةل: الأدوات املساعدة .    معل يف مجموعات ثنائية: تنظمي العمل 

 .تعرف خاصية مجموع قياسات زوااي مثلث: النشاط الأول

تام اجلدولي  -.ينجز العمل ثنائيا -GHIو  DEFو ABCيالحظ التالميذ املثلثات -:سري الاجناز تعرض النتاجئ و تناقش و تصحح و يمت  -.س تعمل التلميذ املنقةل لقياس الزوااي و ا 

 .الرتكزي عىل اكتشاف القاعدة و حتسيس التالميذ بأأن مجموع قياسات زوااي مثلث اثبت و ال يتغري همام اكنت طبيعة املثلث

 تعرف خاصية مجموع قياسات زوااي مضلع رابعي: النشاط الثاين 

نعرض خمتلف احللول و تناقش و يمت اكتشاف أأن مجموع قياسات  -.ميلأ اجلدول من طرف التالميذ -.يس تعمل التلميذ املنقةل لقياس الزوااي الرابعية -.ينجز العمل ثنائيا -: سري الاجناز

 تصاغ اخلاصية شفواي مث كتابيا عىل الس بورة من طرف التالميذ -درجة 063رابعي هو 

 تعرف تقايس زاويتني متقابلتني يف متوازي الأضالع: ثالنشاط الثال

تام اخلاصية يف كراسة التلميذ -.يقارن التلميذ الزاويتني املتقابلتني يف متوازي الأضالع ابس تعامل املنقةل -.ينجز العمل ثنائيا -: سري الاجناز  .تعرض النتاجئ و تناقش و يمت ا 

 .من طرف التالميذ، و ذكل لرتس يخ خاصية تقايس زاويتني متقابلتني يف متوازي الأضالع( معارف و قواعد)تقرأأ القواعد يف فقرة  -
 

 :احلصة الثانية

 أأنشطة للتطبيق و للتقومي

 كراسة التلميذ: معل فردي            الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

نشاء مثلث مبعرفة قياس زاويتني و قياس الضلع املشرتك بني الزاويتني -: لنشاط الأولا  ا 

 حساب قياس زاوية مثلث مبعرفة قياس زاويتني بدون منقةل -

نشاء مقلق مبعرفة قياس زاوية و قياس ضلعني  -: النشاط الثاين  (حيرصان نفس الزاوية)ا 

 قني مبعرفة قياس زاوية الرأأسحساب قياس زاوييت قاعدة مثلث متساوي السا -

نشاء مضلع رابعي مبعرفة قياس زاويتني و ضلعني و زاوية قامئة -: النشاط الثالث تام ا   ا 

نشاء متوازي الأضالع -  حساب قياس زاوية ملضلع رابعي، ا 
 

 
 

 :احلصة الثالثة

 أأنشطة للتقوية و ادلمع

 سة التلميذكرا: معل فردي            الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

نشاء معني مبعرفة أأحد أأقطاره و قياس زاوية -: النشاط الرابع  حساب قياس زوااي معني -ا 

 .تسمية مضلعات اعتيادية و حساب قياس زوااي مضلع رابعي  -: النشاط اخلامس

نشاء متوازي أأضالع مبعرفة قياس ضلعني و قياس زاوية  -: النشاط السادس  .ا 
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 :مث املأ اجلدول مبا يناسب الحظ (1
 العدد رمق الأعشار عدد الأعشار رمق أأجزاء املائة عدد أأجزاء املائة

    10.31 

    ..0.0 

    26.11. 

    11..31 

 

  31.33........  31.3   -   1.330........  3.033: قارن الأعداد التالية(  .

                                 CĎA= 50°  و  BĈD= 90°  و  ABC= 90°   حبيث ABCD 0 )ارمس رابعيا  

 .ابس تعامل املنقةل      DABأأوجد قياس الزاوية       –ا 

 بدون منقةل      DABأأحسب قياس الزاوية       –ب 
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.حساب مجموع و فرق عددين عرشيني - :الأهداف  

.تعرف بعض خاصيات مجع و طرح الأعداد العرشية -  

اس تعامل الأعداد العرشية يف حل بعض املسائل -  

: الأس بوع  
 

    

 :احلصة الأوىل

 أأنشطة متهيدية

 .9حساب جداء عدد و العدد: احلساب اذلهين

 معل يف مجموعات : تنظمي العمل 

 كراسة التلميذ ، الآةل احلاس بة : الأدوات املساعدة     

 .توظيف مفهوم الكتةل و السعة و اس تخدام التقنيتني الاعتياديتني: النشاط الأول و الثاين

 :سري الاجناز

 .املعطيات و حندد العمليات املناس بة حللها تقرأأ لك مجموعة نص املسأأةل ، تنظم  -

 .توظف مفهوم الكتةل و تس تخدم التقنية املناس بة و تبحث عن احلل املناسب – 

 .تس تخدم الآةل احلاس بة للتأأكد من النتاجئ -

 .س بةيراقب الأس تاذ أأعامل التالميذ ملالحظة مدى قدرهتم عىل حساب مجموع و فرق عددين عرشيني بدون اس تعامل امل  -

س تاذ ا ىل الأنشطة الأخرى لرتس يخ املفاهمي -  .بعد مناقشة الأعامل، ينتقل الأ

 ترس يخ تقنية حساب مجموع و فرق عددين عرشيني: الأنشطة الثالث و الرابع و اخلامس

 : سري الاجناز

 .تقرأأ لك مجموعة النشاط -

 .تس تخرج املعطيات و حتللها -

 .يس تدرج التالميذ ا ىل حتديد العملية املناس بة حللها -

براز - عامل، تناقش و تصحح جامعيا من قبل التالميذ مع ا   :تعرض الأ

 تقنية حساب مجموع عددين عرشيني،* 

 .العمل عىل ترس يخ هاتني التقنيتني دلى التالميذو  تقنية حساب فرق عددين عرشيني،* 
 
 

 :احلصة الثانية
 

 و للتقومي أأنشطة للتطبيق

 معل فردي  : تنظمي العمل

 كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة          

 حساب مجموع و فرق عددين عرشيني و اس تخدام الآةل احلاس بة للتأأكد من النتاجئ -:النشاط الأول

 حساب مجموع عددين عرشيني -:النشاط الثاين

 .صحيحالتأأكد من اجملموع الصحيح أأو الفرق ال  -:النشاط الثالث

 .مقارنة مجموع أأو فرق عددين و اس تنتاج بعض اخلاصيات -:النشاط الرابع
 

 

 
 

 :احلصة الثالثة

 أأنشطة للتقوية و ادلمع

 معل فردي           : تنظمي العمل

 كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة 

 توظيف مفهوم امجلع و الطرح حلل الوضعية -:النشاط اخلامس

 .دول وحدات قياس الكتل حلل الوضعيةتوظيف ج -:النشاط السادس

 توظيف مفهوم ال كامل -:النشاط السابع

 تطبيق التقنية الاعتيادية للجمع و الطرح  -:النشاط الثامن



 القسم اخلامس رايضيات الدرس81: المسائل)3( معالجة نص مسألة 21: جذاذة رمق 

.حساب مجموع و فرق عددين عرشيني -: الأهداف  

.تعرف بعض خاصيات مجع و طرح الأعداد العرشية -  

اس تعامل الأعداد العرشية يف حل بعض املسائل -  

: الأس بوع  
 

    

 :احلصة الأوىل

ما صور أأو معليات أأو متثيالتالتالميذ مدعوون يف ه*  ةل مبعرفة معلومات عنه، و هذه املعلومات ا  متام نص مسأأةل مبعطيات عددية أأو كتابة نص مسأأ ىل ا  .ذا ادلرس، ا   

 :  الأنشطة و القدرات املرتبطة هبا* 

 .ا متام نص مسأأةل مبعطيات عددية :1النشاط - 

 .  كتابة مسأأةل مبعرفة صور لها :2النشاط -

 . كتابة مسأأةل مبعرفة العمليات املرتبطة جبواهبا :3النشاط -

 .مطالبة التالميذ بقراءة لك مسأأةل و فهمها -:   سري الأنشطة* 

 . مطالبة لك مجموعة ثنائية ابقرتاحاهتا -

 .تعرض النتاجئ و تناقش مع تربير الأجوبة -
 
 

 :احلصة الثانية
 

 .كتابة نص مسأأةل مبعرفة معلومات برصية: 1النشاط

 .كتابة نص مسأأةل مبعرفة مبيان ميثل حلها: 2النشاط

 .كتابة نص مسأأةل مبعرفة جواهبا: 3النشاط
 

 

 
 

 احلصة الثالثة: - للتقوية:

 

 .أأمتام نص مسأأةل مبعرفة معلومات برصية :4النشاط

 .كتابة نص مسأأةل مبعرفة جوابني لها :5النشاط

 نسان حتسيس التلميذ مبعلومات حول نبضات قلب ال  : 6النشاط

 

 دمع ادلرسني 11 و 11 

            = 7.03 + 15.12: ضع أأجنز( 1

28.136 – 17.2 =                             

18 – 3.064 =                                  

20 + 5.13 =                                   

       10.03 = … + 9.7:  ضع ماكن النقط العدد املناسب( 2

15.04 + ……….. = 78.721                                    

………. – 16 = 34.5                                               

64.53 - …………. = 25                                        

 

 

 

 

 

 



 القسم اخلامس رايضيات الدرس91:  قياس األطوال 22: جذاذة رمق 

القيام بلك التحويالت بني وحدات الطول -.  قياس الأطوال بوحدات خمتلفة -: الأهداف  

.اس تعامل وحدات قياس الأطوال حلل وضعيات مأألوفة -.  حساب حميط مضلع -  

اس تخدام جدول التحويالت -  

: الأس بوع  
 

    

 :وىلاحلصة الأ 

 أأنشطة متهيدية

 .  011حساب جداء عدد و العدد : احلساب اذلهين

 ( مناوالت حمسوسة : ) املرحةل الأوىل 

 . 72cm, 50cm, 36cm)) أأرشطة من الورق املقوى مصنفة حسب أأطوالها : معل يف اجملموعات             الأدوات املساعدة : تنظمي العمل 

 أأرشطة تتخذ كوحدات قياس  – 

 .اس تخدام وحدة اعتباطية للقيام بقياس طول معني: ط املقرتحالنشا

 .يتأأكد التالميذ من قياسات هذه الأرشطة ابس تعامل املسطرة املدرجة -عىل التوايل    36cm،50cm،72cmيوزع الأس تاذ عىل لك مجموعة ثالثة أأرشطة  –( 0: سري الاجناز

 .يوزع الأس تاذ رشيطا أ خر غري مدرج عىل لك مجموعة -

 .تس تعمل الرشيط غري املدرج لقياس أأطوال الأرشطة الأخرى -

 .وم التأأطريتعرض الأعامل، تناقش و نصحح تصحيحا جامعيا الس تنتاج أأن طول الأرشطة ميكن أأن يكون عددا حصيحا مضبوطا أأو غري مضبوط و ذكل بتوظيف مفه -

تب( 2 خرى كوحدات قياس حيث تكون مدرجة بأأعشار، و ا   . اع نفس اخلطوات املهنجية الس تنتاج أأن العدد املعرب عن قياس نفس الرشيط يتغري بتغري وحدة القياساس تعامل أأرشطة أأ

 :  اس تعامل كراسة التلميذ:  املرحةل الثانية

 معل يف مجموعات ثنائية: تنظمي العمل - 

 اس تعامل املسطرة املدرجة حلساب حميط مضلع : النشاط الأول

 .وعة الشلك جيدا و تتعرف عنارهتالحظ لك مجم -: سري الاجناز

 يراقب الأس تاذ مدى فدرة التلميذ عىل اس تعامل املسطرة املدرجة و حيرص عىل معلية التحمك يف اس تخداهما -

 .يط مضلع و عىل كون املسطرة املدرجة وس يةل هندس ية لقياس بع  الأطوالتعرض الأعامل، تناقش و تصحح تصحيحا جامعيا، و يمت الرتكزي عىل مفهوم حم  -

 .اس تعامل املسطرة املدرجة و جدول وحدات قياس الأطوال: النشاط الثاين 

س تاذ مدى فدرة التلميذ عىل التحمك يف املسطرة حلساب طول القطعة و عىل اس تعامل جدول وحدات قياس الطول،  -: سري الاجناز تناقش الأعامل و تصحح تصحيحا يالحظ الأ

 .جامعيا مع رضورة الرتكزي عىل جدول التحويالت 

 ات القياس و حل الوضعيةـــتوظيف وحدات قياس الطول و مفهويم امجلع و الطرح ال جراء معلي: النشاط الثالث و الرابع

 .تقرأأ لك مجموعة نص النشاط، تس تخرج املعطيات و حتللها -: سري الاجناز

 .ي امجلع و الطرح يف حل الوضعيةـــــــــلأس تاذ مناوالت التالميذ ملعرفة مدى قدرهتم عىل توظيف وحدات الطول و مفهوميراقب ا -

متكن من ا جراء معليات التحويل -  .تناقش الأعامل و تصحح تصحيحا جامعيا، و يمت الرتكزي عىل رضورة اس تعامل جدول التحويالت لل
 
 

 :احلصة الثانية
 

 بيق و للتقوميأأنشطة للتط 

 كراسة التلميذ: معل فردي                                  الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

 اس تعامل جدول وحدات قياس الطول للقيام ابلتحويالت -:النشاط الأول

 .اس تعامل جدول وحدات قياس الطول لتحديد الوحدة املناس بة أأو العدد املناسب  -:النشاط الثاين

 المتيزي بني لك وحدة و مناسبهتا -:اط الثالثالنش
 

 
 

 :احلصة الثالثة

 أأنشطة للتقوية و ادلمع

 كراسة التلميذ: معل فردي                                  الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

 .حساب حميط مربع ابس تعامل جدول وحدات قياس الطول -:النشاط الرابع

 .حدات قياس الطول و مفهويم امجلع و الطرح حلساب طول الس ياجتوظيف و  -:النشاط اخلامس

 .توظيف مفهوم الامتثل و اس تعامل الرتبيعات و اجلدول حلساب حميط املضلع -:النشاط السادس

 



 القسم اخلامس رايضيات الدرس02: المضلعات االعتيادية )3( شبه المنحرف 32: جذاذة رمق 

تعرف ش به املنحرف متساوي الساقيـن و ش به  –.  القاعداتن و الارتفاع: تعرف العنارص الأساس ية لس به املنحرف –.  تعرف ش به املنحرف  - :الأهداف

نشاء ش به منحرف مبعرفة ع  –.املنحرف القامئ .نارصه الأساس يةا   

: الأس بوع  
 

    

 :احلصة الأوىل

 أأنشطة متهيدية

 . 00عىل  0حساب خارج قسمة عدد رمق وحداته : احلساب اذلهين

 معل يف مجموعات            : تنظمي العمل 

 . كراسة التلميذ، الأدوات الهندس ية، الرتبيعات: الأدوات املساعدة  

نشاء و تعرف ش به امل : النشاط الأول ساس ية و حاالته اخلاصةا   .نحرف و عنارصه الأ

 .ينجز العمل ثنائيا -: سري الاجناز

و الرباكر و املسطرة لرمس املس تقمي  -.   يرتك الوقت الاكيف للك مجموعة للبحث و اال جابة عن الأس ئةل املطروحة - و املوازى للمس تقمي  Cاملار من  (d)يس تعمل التلميذ الرتبيعات أأ

(AB) .-  رابعي يرمس الABCD  حيثD  نقطة من(d)  و(AD)  و(BC) نشاء الرابعي  –.  غري متوازيني عىل الس بورة  ABCDتعرض النتاجئ و تناقش جامعيا و يمت ا 

ىل أأن الرابعي  س تاذ انتباه التالميذ ا  و يسمى بش به املنحرف و  (CD)متواز مع  (AB)ليس من متوازايت الأضالع و أأن  ABCDابس تعامل الرباكر من طرف التالميذ ، يثري الأ

 . بنفس الطرقة يمت تقدمي احلالتني اخلاصتني بس به املنحرف القامئ و متساوي الساقني –.  تسميان ابلقاعدتني[ CD]و [ AB]أأن 

متيزي بني أأش باه منحرف: النشاط الثاين  .ال

 .ينجز العمل ثنائيا -: سري الاجناز

متم اجلدول و ميزي بني ش به منحرف قامئ الزاوية و ش به منحرف  –.   حيدد أأش باه منحرف متساوية الساقني –.   قامئة الزاوية حيدد أأش باه منحرف –.   يالحظ التلميذ الشلك - ي

و الرباكر و يفسح اجملال للك مجموعة لعرض النتاجئيرتك الأس تاذ الوقت الاكيف للتالميذ للقيام بلك التحققات ابس تعام –.   متساوي الساقني ميلأ  –.   ل الرتبيعات أأو املسطرة أأ

ن لش به املنحرف ضلعني متقابلني و متوازيني و يسميان بقاعديت ش به ا ىل القاعدة اجلدول تدرجييا من طرف التالميذ عىل الس بورة و يمت الرتكزي عىل أأ ملنحرف، كام يمن اال شارة ا 

 .عدة الصغرى و الارتفاع و التأأكد من تقايس بعض الزوااي و الأضالع ابس تعامل املنقةل أأو الرباكر يف حاةل ش به منحرف متساوي الساقني الكربى و القا
 

 :احلصة الثانية

 أأنشطة للتطبيق و للتقومي

 كراسة التلميذ: معل فردي            الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

نشاء ش به م  -:النشاط الأول  .نحرف مبعرفة قيايس قاعدتيه و قياس زاويةا 

نشاء ش به منحرف مبعرفة قيايس قاعدتيه و ارتفاعه -:النشاط الثاين  .ا 

نشاء ش به منحرف مبعرفة قيايس ساقيه و قاعدتيه و ارتفاعه -:النشاط الثالث  .ا 

نشاء ش به منحرف متساوي الساقني مبعرفة قياس زاوية القاعدة -: النشاط الرابع  .ا 
 

 
 

 :صة الثالثةاحل

 أأنشطة للتقوية و ادلمع

 كراسة التلميذ: معل فردي            الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

نشاء ش به منحرف القامئ الزاوية مبعرفة قياس زاوية غري قامئة -:النشاط اخلامس  .ا 

 .حساب قياس زاويتني من ش به منحرف قامئ -

 .نشاء ش به منحرف و دحديد طبيعتهاس تعامل الامتثل احملوري ال   -:النشاط السادس

نشاء ش به منحرف متساوي الساقني مبعرفة قياسات قاعدتيه و ارتفاعه -:النشاط السابع  .ا 

نشائه أأش باه منحرف -:النشاط الثامن نشاء شلك يوظف يف ا   .ا 

 

. 30و  01دمع ادلرسني   

 : اس تعن جبدول التحويالت و عرب عن اجملاميع التالية (0

325hm + 15km + 16m = ……………. m 

12.57km + 0.3dam + 7hm = …………… dam 

0.07dam + 5.13dm + 2m = …………..mm 

 .  AC= 8cm , BD = 6cmحبيث  ABCDارمس معينا ( 3

  EFG= 120°و قياس زاويته  Eاوية يف ز قامئ ال EFGHارمس ش به منحرف ( 2

 

 



 القسم اخلامس رايضيات الجداء (3)األعداد العشرية : 21الدرس 42: جذاذة رمق 

أأو  011أأو  01حساب جداء عدد عرشي و العدد  -. 1.110أأو  1.10أأو  1.0حساب جداء عدد حصيح و العدد  -: الأهداف

.ة تتضمن أأعداد طبيعية و عرشية حل مسائل ذات بنية رضبي -يني ابس تخدام لتقنية الاعتياديةحساب جداء عددين عرش  -. 0111  
: الأس بوع  

 

    

 :احلصة الأوىل

 

 أأنشطة متهيدية

 .  011حساب خارج قسمة عدد ينهتي  يصفرين عىل : احلساب اذلهين

 معل يف مجموعات ثنائية            : تنظمي العمل 

 كراسة التلميذ،  : الأدوات املساعدة  

براز تقنية رضب عدد حصيح يف حساب عدد عرشي و عدد حصي: النشاط الأول   1.0ح طبيع  و ا 

 .تقرأأ لك مجموعة نص املسأأةل، تس تخرج املعطيات و حتللها -: سري الاجناز

 .   تالحظ اجلدول جيدا -

 .يس تدرج التالميذ ا ىل توظيف معلية الرضب قصد تعبئة اجلدول و مطالبهتم ابلتأأكد من النتاجئ - 

 ...  1.110و  1.10و  1.0يا من قيل التالميذ و بمت الرتكزي عىل قاعدة رضب عدد حصيح طبيع  يف تعرض الأعامل، تناقش، تصحح جامع  -

براز تقنية رضب عدد عرشي يف : النشاط الثاين  ... ،  01حساب جداء عدد حصيح و عدد عرشي و ا 

 : سري الاجناز

 .يمت الرتكزي عىل نفس اخلطوات املقرتحة يف النشاط الأول  -

 . اس تخدام التقنية الاعتيادية يف معلية حساب جداء عددين عرشيني: النشاطان الثالث و الرابع

 : سري الاجناز

 .اس تدراج التالميذ ا ىل تطبيق تقنية حساب جداء عددين حصيحني طبيعيني  -

 .ني لعاميل اجلداءتنبيه التالميذ ا ىل مراعاة وضع الفاصةل يف نتيجة اجلداء بقدر مجموع أأرقام اجلزأأين العرشي -

 .تناقش الأعامل، تصحح جامعيا -

س تاذ تقنية حساب جداء عددين عرشيني و ا ىل الأخطاء احملمتل ارتاكهبا قصد جتاوزها -  .يوحض الأ

 
 

 :احلصة الثانية
 

 أأنشطة للتطبيق و للتقومي

 معل فردي           : تنظمي العمل

 كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة 

 .حساب جداء عدد حصيح طبيع  و عدد عرشي -:النشاط الأول

 .حساب جداء عددين عرشيني ابس تخدام التقنية الاعتيادية -:النشاط الثاين

 مقارنة عددين عرشيني ابس تخدام مفهوم الرضب -:النشاط الثالث
 

 
 

 :احلصة الثالثة

 أأنشطة للتقوية و ادلمع

 معل فردي         : تنظمي العمل

 كراسة التلميذ :الأدوات املساعدة   

 .حساب جداء عددين عرشيني بدون اس تخدام التقنية الاعتيادية  -:النشاط الرابع

 .اس تخدام الأعداد العرشية يف حل الوضعية -:النشاط اخلامس

 اس تخدام الأعداد العرشية يف حل الوضعية -:النشاط السادس

 

 



 القسم اخلامس رايضيات إنشاءات و تصنيف: المثلثات: 22الدرس 25: جذاذة رمق 

نشاء مثلثات ابس تعامل املسطرة ، -المتكن من تصنيف املثلثات   -: الأهداف : الأس بوع .التعرف عىل ارتفاعات مثلث - الرباكر، املزواة ا   
 

    

 :احلصة الأوىل

 أأنشطة متهيدية

 .  2قسمة عدد  عىل  حساب خارج: احلساب اذلهين

 .           معل يف مجموعات ثنائية: تنظمي العمل 

 . . كراسة التلميذ، الرباكر، املسطرة، املنقةل: الأدوات املساعدة  

 .المتيزي بني املثلثات اخلاصة و تصنيفها: النشاط الأول

عامل اجملموعات و بمت  -ذ ا ىل رضورة اس تعامل املسطرة املدرجة و الرباكر لتعرف طبيعة لك مثلثيس تدرج التالمي -. تالحظ لك مجموعة الأشاكل الهندس ية جيدا -: سري الاجناز تعرض أأ

 : الرتكزي عىل

 .تصنيف هذه املثلثات. * المتيزي بني املثلثات اخلاصة. * طبيعة لك مثلث* 

نشاء مثلث مبعرفة قياسات أأضالعه : النشاط الثاين  .ا 

 تعرض النتاجئ، تناقش و تصحح جامعيا -.ل نشاء مثلث( رشيط الاجناز)الرباكر و املسطرة و يالحظ  يس تعمل التلميذ -: سري الاجناز

نشاء مثلث مبعرفة أأطوال أأضالعه  دراك اس تحاةل رمس مثلث أأطوال أأضالعه  11cmو  4cmو  6cmابلنس بة للقياسات  –.  مع الرتكزي عىل كيفية ا  ىل ا   6، ينبغي اس تدراج التالميذ ا 

 .، و ذكل من خالل تلمساهتم و حماولهتم تتبع رشيط ال نشاء 11و  4و 

نشاء مثلث قامئ الزاوية:النشاط الثالث  .ا 

ء تعرض النتاجئ و تناقش و تصحح جامعيا و يمت وصف مراحل ال نشا –.   القامئ ABCل نشاء املثلث (  رشيط ال نشاء )يس تعمل التلميذ املزواة و املسطرة و يالحظ  -: سري الاجناز

 .من طرف التالميذ مع الرتكزي عىل أأن للك مثلث قامئ الزاوية ضلعان متعامدان

نشاء مثلث متساوي الساقني:النشاط الرابع  .ا 

 .    ABCل نشاء املثلث (  رشيط ال نشاء )يس تعمل التلميذ املزواة و املسطرة و يالحظ  -: سري الاجناز

 .قايسانتعرض النتاجئ و تناقش و تصحح جامعيا و يمت وصف مراحل ال نشاء من طرف التالميذ مع الرتكزي عىل أأن للك مثلث متساوي الساقني ضلعان مت –

نشاء مثلث متساوي الأضالع:النشاط اخلامس  .ا 

يراقب الأس تاذ مدى حتمك التلميذ من اس تعامل املسطرة املدرجة و الرباكر   –.   ABCملثلث ل نشاء ا(  رشيط ال نشاء )يس تعمل التلميذ املزواة و املسطرة و يالحظ  -: سري الاجناز

ىل طبيعة لك مثلث مع  –.  يس تدرج التلميذ لتتبع تسلسل مراحل ال نشاء أأثناء القيام ابلرمس و ال نشاء –.   يف معلية ال نشاء و خاللها س تاذ من خالل حماورة تالميذه ا  يشري الأ

 .كيفية المتيزي بني املثلثاتالتذكري ب 
 

 :احلصة الثانية

 أأنشطة للتطبيق و للتقومي

 أأدوات هندس ية + كراسة التلميذ: معل فردي            الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

نشاء مثلث خمتلف الأضالع -:النشاط الأول  .ا 

نشاء مثلث متساوي الساقني -:النشاط الثاين  .ا 

نشاء ار  -:النشاط الثالث نشاء م  –تفاع ملثلث ا   .ثلث ارتفاعه معلوم ا 

نشاء شلك هنديس  -: النشاط الرابع دوات الهندس ية ل عادة ا   .اس تعامل الأ
 

 
 

 :احلصة الثالثة

 أأنشطة للتقوية و ادلمع

 أأدوات هندس ية+ كراسة التلميذ: معل فردي            الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

 .قامئة الزاوية و متساوية الأضالع و متساوية الساقني يف شلك هنديس معني حتديد املثلثات -:النشاط اخلامس

نشاء املثلث متساوي الأضالع و املثلث متساوي الساقني -:النشاط السادس  .ا 

نشاء مثلث متساوي الساقني -:النشاط السابع  .ا 

 دمع ادلرسني 21 و 22  .

8.03 x 6 =              1 )ضع وأأجنز:  

15 x 3.4 =                                  . 

28.25 x 52.3 =                          . 

7.013 x 3.025 =                        . 

  FEG = 80°و  EF = EGمثلثا متساوي الساقني حبيث  EFG ليكن ( 2

    ؟ EGFو  EFG ما هو قياس لك من الزاويتني



 القسم اخلامس رايضيات الخارج: (4)األعداد العشرية : 23الدرس 62: جذاذة رمق 

 حسب اخلراج العرشي لعددين طبيعيني -: الكفاايت

 تعرف قسمة عدد عرشي عىل عدد حصيح أ و عدد عرشي -

ىل  فراط 1.11و  1.1و  1و حساب القمي العرشية املقرية ا   و بتفريط و ب 

: ال س بوع  
 

    

 :وىلاحلصة ال  

 أ نشطة متهيدية

 . 5حساب جداء عدد و العدد : احلساب اذلهين

 . كراسة التلميذ: معل يف مجموعات  ثنائية            ال دوات املساعدة : تنظمي العمل 

 .حساب اخلارج العرشي املضبوط لعددين حصيحني طبيعيني -: النشاط ال ول

 .نيحساب اخلراج العرشي املقري لعددين حصيحني طبيعي -

 .تقرأ  لك مجموعة نص النشاط، حتاول فهم معطياته و حتللها -: سري الاجناز

 .يس تعمل التالميذ احملس بة حلساب اخلوارج -

س تاذ مدى  متكن التالميذ من همارة اس تعامل احملس بة و كذا خمتلف طرقهم اخلاصة ل متام تعبئة اجلدول  -  (  التحويالت  –اس تعامل احملس بة ) يراقب ال 

 .  يرتك الوقت الاكيف و الالزم للقيام مبختلف املناولت و تبادل اخلربات -  

 : نعرض النتاجئ، تناقش و تصحح من طرق التالميذ مع الرتكزي عىل -

ما أ ن يكون مضبوطا *  ىل (5عىل  9مثال خارج )اخلارج العرشي لعددين حصيحني طبيعيني ا  و بل فراط ا  ما أ ن يكون مقرب بلتفريط أ  و  1، و ا  هو اخلارج  6.2مثال ) 1.11أ و  1.1أ 

ىل  7عىل  65العرشي املقرب للعدد  فراط 1.1ا   ،( ب 

ىل أ ن البايق هو  0.5 + ( x 3.5 7) = 25: التأ كد من حصة العملية بعامتد املتساوية *  اثرة انتباه التالميذ ا  براز مفهويم التفريط و ال فراط* ،   5و ليس  1.5مع ا  طري ل   .التأ 

 .1.11اجلدول بعامتد اخلارج العرشي املقرب بل فراط و التفريط ا ىل  يك   -

 .حساب خارج عدد عرشي عىل عدد حصيح طبيعي: النشاط الثاين

 حساب خارج عدد عرشي عىل عدد عرشي  -

  6عىل  7.5يس تعمل التالميذ احملس بة حلساب خارج  -: سري الاجناز

و يف  11اخلارج ا يتغري ا ذا رضبنا املقسوم و املقسوم عليه يف : تعرض النتاجئ، تناقش و يمت اس تدراج التالميذ ا ىل القاعدة التالية –.  ميل  التالميذ اجلدول -  .111أ 

جناز العمليتني  –  و عدد عرشي من خالل ا   .يمت استامثر هذه القاعدة حلساب خارج عدد عرشي عىل عدد حصيح طبيعي أ 

 أ نشطة للتطبيق و للتقومي

 كراسة التلميذ: معل فردي            ال دوات املساعدة: تنظمي العمل

 .حساب اخلارج العرشي املضبوط لعددين حصيحني طبيعيني -:النشاط ال ول

 .استامثر اخلارج العرشي املضبوط لعددين حصيحني طبيعيني يف حل مسأ ةل  -:النشاط الثاين

 .الفاصةل يف لك من املقسوم و املقسوم عليهاس تعامل القاعدة للتخلص من  -:النشاط الثالث

ل  -: النشاط الرابع فراط 1.11و  1.1و  1حساب اخلارج العرشي املقرب ا   .بتفريط و ب 
 

 :احلصة الثانية

 أ نشطة للتقوية و ادلمع

 كراسة التلميذ: معل فردي            ال دوات املساعدة: تنظمي العمل

 :اخلامس و السادس انالنشاط

 .و استامثر حساب اخلراج العرشي املضبوط حلل مسأ ةل توظيف  -

 .توظيف و استامثر اخلاراج العرشي املقرب و مقارنة عددين عرشيني حلل مسأ ةل -:السابع و الثامن انالنشاط
 

 
 

 :احلصة الثالثة

 أ نشطة للتقوية و ادلمع

 كراسة التلميذ: معل فردي            ال دوات املساعدة: تنظمي العمل

 .توظيف و استامثر حساب اخلراج العرشي املضبوط حلل مسأ ةل  -:اخلامس و السادس اناطالنش

 .توظيف و استامثر اخلاراج العرشي املقرب و مقارنة عددين عرشيني حلل مسأ ةل -:السابع و الثامن انالنشاط



 القسم اخلامس رايضيات اختيار العمليات:  4المسائل :  الدرس 72: جذاذة رمق 

 .تسمية نوع العملية احلسابية حلل مسأأةل مث البحث عن اجلواب - :الأهداف

 .اختيار العملية أأو العمليات احلسابية املناس بة حلل مسأأةل بني عدة معليات مقرتحة -

 . حلل مسالل أأخى اس تعامل معلية حسابية واحدة أأو أأكرث -

 .حل مسأأةل تتطلب اس تعامل احملس بة -

: الأس بوع  
 

    

 :احلصة الأوىل

 أأنشطة متهيدية: 

و العمليات املناس بة، ذلا فالتالميذ يف هذا ادلرس مطالبون بعد قىاءة و قهم ن*  يات ص املسأأةل بتسمية و اختيار العمل من الرضوري حلل أأي مسأأةل الىبط بني السؤال و العملية أأ

 . املناس بة حلل مسأأةل

 : الأنشطة و القدرات املىتبطة هبا* 

 .اختيار و تسمية نوع العملية:  1النشاط 

 .تىك الوقت الاكيف للك مجموعة ثنالية لقىاءة و فهم لك مسأأةل: سري الأنشطة* 

 .تعىض النتاجئ و تصحح جامعيا -
 

 :احلصة الثانية

 سأأةلاختيار العمليات املناس بة مل :  1النشاط 

 .تسمية العملية و ا جياد احلل:  7النشاط 
 

 
 

  اختيار العمليات املناس بة حلل ملسأأةل:  3النشاط 

و عدة مىات ل جناز معليات :  4النشاط   اس تعامل احملس بة مىة أأ

 

أأنشطة للتطبيق و للتقومي   

 كىاسة التلميذ :الأدوات املساعدةمعل فىدي             :تنظمي العمل

نشاء ش به منحىف مبعىفة قيايس قاعدتيه و قياس زاوية -:النشاط الأول  .ا 

نشاء ش به منحىف مبعىفة قيايس قاعدتيه و ارتفاعه -:النشاط الثاين  .ا 

نشاء ش به منحىف مبعىفة قيايس ساقيه و قاعدتيه و ارتفاعه -:النشاط الثالث  .ا 

نشاء ش به منحىف متساوي الساقني مبعىفة - :النشاط الىابع  .قياس زاوية القاعدة ا 

أأنشطة للتقوية و ادلمع: احلصة الثالثة  

 كىاسة التلميذ :الأدوات املساعدةمعل فىدي             :تنظمي العمل

نشاء ش به منحىف القامئ الزاوية مبعىفة قياس زاوية غري قامئة -:النشاط اخلامس  .ا 

 .حساب قياس زاويتني من ش به منحىف قامئ -

 .تعامل الامتثل احملوري ل نشاء ش به منحىف و حتديد طبيعتهاس   -:النشاط السادس

نشاء ش به منحىف متساوي الساقني مبعىفة قياسات قاعدتيه و ارتفاعه -:النشاط السابع  .ا 

نشاله أأش باه منحىف -:النشاط الثامن نشاء شلك يوظف يف ا  .ا   

. 72و  11دمع ادلرسني   

 : يةاس تعن جبدول التحويالت و عرب عن اجملاميع التال 

325hm + 15km + 16m = ……………. m 

12.57km + 0.3dam + 7hm = …………… dam 

0.07dam + 5.13dm + 2m = …………..mm 

 .  AC= 8cm , BD = 6cmحبيث  ABCDارمس معينا ( 7

  EFG= 120°و قياس زاويته  Eقامئ الواوية يف  EFGHارمس ش به منحىف ( 3

 



 القسم اخلامس رايضيات  (2)والدعم الخاص / أسبوع التقويم و التثبيت و الدعم  82: جذاذة رمق 

: الأس بوع   
 

    

ذا ما اكنت الس نة كبيسة أأو بس يطة - 1النشاط  تنتج عدد الساعات -حيدد ا  ىل الثواينيوظف مفهم التحويل لالنتقال من الساعات ا ىل ادلقائق و من ادلقائ -حيسب عدد الأايم مث يس   ق ا 

 يالحظ الأعداد العرشية ، يتعرف مفهوم التأأطري و يوظفه حلرص عدد عرشي بني عددين حصيحني طبيعيني  -.يالحظ العدد و يتعرف عىل العرشي، يقارن مث يرتب -8النشاط 

مية مقربة لعدد عرشي  -.يتعرف عىل مفهوم التفريط و ال فراط - 3النشاط  ىل ( 1)ا ىل الوحدة يوظف هذا املفهوم ل عطاء ق مية مقربة ا  عطاء ق  ( 1.1)و ميكن مطالبة املتعلمني ب 

 يوظف مفهويم مجع و طرح عددين عرشيني حلل وضعية مس تقاة من الواقع املعيش  - 4النشاط 

 يطبق تقنية جداء عددين عرشيني مع الانتباه ا ىل موضع الفاصةل يف اجلداء 5النشاط 

ىل موضع الفاصةل يف اخلارج يطبق تقنية قسمة عدد حص 6النشاط   .يح عىل عدد عرشي و عدد عرشي عىل عدد حصيح مع الانتباه ا 

 ...يطبق مفهوم التأأطري حلساب اخلارج العرشي  لعدد حصيح عىل عدد حصيح  -.يتعرف مفهوم اخلارج العرشي -7النشاط 

 .ة حلساب حميط مضلعيوظف هذا املفهوم و يس تعمل املسطرة املدرج -يتعرف مفهوم احمليط -2النشاط 

طوال ل جناز التحويالت -9النشاط   .يس تعمل جدول وحدات قياس الأ

ىل نفس الوحدة -11النشاط  و الفرق ل جناز العمليات -يس تعمل جدول قياس الطول، حيول اجملموع و الفرق ا   .يطبق تقنية امجلع أأ

 . يس تعمل جدول وحدات قياس الطول، حيول ا ىل نفس الوحدة، يقارن مث يرتب -11النشاط 

 حلساب حميط لك من املضلعني مث يقارن بيهنام (  mmأأو  cm) يس تعمل املسطرة املدرجة و خيتار وحدة قياس  -18النشاط 

ساس ية ل جناز الرسوماتيس تعمل الأدوا -.يتعرف أأول عىل املعني ، متوازي الأضالع، املضلع السدايس13النشاط   .ت الهندس ية الأ

دوات الهندس ية املناس بة ل جناز الرسومات -.يتعرف عىل س به املنحرف خمتلف الأضالع و ش به املنحرف متساوي الساقني  -14النشاط   .يس تعمل الأ

 .درجة  361: يس تنتج أأن مجموع قياس زوااي مضلع ربعي هو  -

 . تفاع مثلث ، يس تعمل املسطرة و املزواة لرمس ارتفاعات مثلث، يس تنتج أأن ارتفاعات املثلث تتالىق يف نقطة واحدةيتعرف املثلث ، يتعرف ار  -15النشاط 

 .  يس تنتج من خالل الرمس و طول مضلعات املثلث طبيعة املثلث -.يس تعمل الرباكر و املسطرة لرمس مثلث أأطوال أأضالعه معلومة -16النشاط 

 

 بات التالميذأأنشطة مقرتحة ل غناء مكتس  
 

 بس تعامل املسطرة املدرجة و الرباكر 1النشاط رمق 

 . cm 4.3ارمس مضلعا سداس يا منتظام مجيع أأضالعه لها نفس الطول ( أأ 

 .احسب حميط هذا املضلع( ب

  

 بس تعامل املسطرة املدرجة و الرباكر 8النشاط رمق 

 . cm 348ارمس مربع حميطه ( أأ 

 هل مبكن حساب مساحته؟ ( ب

رقايم ل يقبل القسمة عىل * ، 5و ل عىل  8ل أأقبل القسمة عىل * ، 11أأان عدد قابل القسمة عىل *  3شاط رمق الن   مفن أأكون ؟ .  111و  31حمصور بني العددين * ، 3مجموع أأ

 



 القسم اخلامس رايضيات تقديم:  1األعداد الكسرية :  52الدرس  92: جذاذة رمق 

 .قراءة و تسمية و كتابة عدد كرسي -.  مقاربة مفهوم عدد كرسي -: الكفاايت

 .اس تعامل الأعداد املرسية للتعبري عن بعض القياسات -

 .متثيل بعض الأعداد الكرسية عىل نصف مس تقمي مدرج  -

: الأس بوع  
 

    

 احلصة الأوىل:

 أأنشطة متهيدية 

 . 01حساب جداء عدد عرشي و العدد : احلساب اذلهين

 معل يف مجموعات  ثنائية           : تنظمي العمل 

 كراسة التلميذ، أأرشطة من الورق املقوى ، أأقالم ملونة، مسطرة مدرجة : الأدوات املساعدة  

 .  رشيط ابعتبار الرشيط كوحدة لقياس الأطوالالتعبري عن قياس أأجزاء من  -: النشاط الأول

 .التعبري عن قياس طول بعدد كرسي بسطه أأصغر من مقامه  – 

 ". مياثهل"يطالب املدرس برمس رشيط  –.  Rتالحظ لك مجموعة الرشيط  -: سري الاجناز

ىل س تة أأجزاء متقايسة - ميه ا  س تاذ من ا جن –.  تقوم لك مجموعة بطي الرشيط لتقس  يطلب من التالميذ التعبري  –. از م لهذا العمل و يطلب ممهم تلونن ثالثة أأجزاء من الرشيطيتأأكد الأ

ىل التعبري اللغوي  –.  Rعن قياس اجلزء امللون ابلنس بة للرشيط  لهيا التالميذ هبدف اس تدراهجم ا   ( .ثالثة أأجزاء ملونة من أأصل أأربعة)تناقش خمتلف التعابري اليت توصل ا 

ىل ما ييل يقدم الأس تاذ - جاابهتم التسمية و الكتابة ـــــ مع ال شارة ا   : انطالقا من ا 

ىل  جزاء  4رشيط مقسم ا   ( 3يسط الكرس ) 3، نلون ممها ( 4مقام الكرس )أأ

 .التعبري عن قياس سعة بعدد كرسي بسطه أأكرب من مقامه: النشاط الثاين

 يالحظ التالميذ القنينات و يعربون  -: سري الاجناز

 .عن قياس سعة السائل يف لك قنينة بعدد كرسي

عطاء معىن و دلةل للكتابة –  عداد الكرسية و ا   .بسطها  لكرسية اليت نكون مقاهما أأصغر منا تعرض النتاجئ و تناقش جامعيا و تصحح و يمن الرتكزي عىل مناولت عد الرتبيعات لكتابة الأ

 .حة سطح كتابة عدد كرسي للتعبري عن مسا: النشاط الثاين

 .يالحظ التالميذ الأشاكل املرسومة و يعربان عن مساحة اجلزء امللون يف لك قرص  -: سري الاجناز

 تعرض النتاجئ و تناقش جامعيا و تصحح و يمت الرتكزي عىل القراءة و الكتابة  -

 

 احلصة الثانية: 

 أأنشطة للتطبيق و للتقومي

 كراسة التلميذ: ملساعدةمعل فردي            الأدوات ا: تنظمي العمل

 .كتابة عدد كرسي ابلأرقام و احلروف للتعبري عن قياس طول -:النشاط الأول

 .كتابة عدد كرسي للتعبري عن قياس سعة -:النشاط الثاين

 التعبري عن مدة زمنية ابلساعات ابس تعامل العدد الكرسي -:النشاط الثالث

 احلصة الثالثة:

 أأنشطة للتقوية و ادلمع 

 كراسة التلميذ: معل فردي            الأدوات املساعدة: العملتنظمي 

 . حتديد مساحة سطح مبعرفة قياسه بعدد كرسي -: النشاط الرابع

 .متثيل عدد كرسي عىل نصف مس تقمي مدرج -:النشاط اخلامس

 . توظيف مفهوم العدد الكرسي حلل مسأأةل بس يطة -:النشاط السادس

 



 القسم اخلامس رايضيات الدرس 62: الدائرة و القرص 03: جذاذة رمق 

.التعرف عىل ادلائرة و القرص ابس تعامل مفهوم املسافة  -: الكفاايت  

.اس تعامل ادلائرة لإجناز بعض الإنشاءات -. تعرف العنارص الأساس ية لدلائرة و القرص  -  
: الأس بوع  

 

    

 احلصة الأوىل:

 أأنشطة متهيدية 

 معل  مجموعات            : تنظمي العمل .  كتابة عدد عرشي عىل شلك عدد كرسي: سا  اهذنياحل 

 كراسة التلميذ، الرباكر و املسطرة: الأدوات املساعدة  

 .القطر -الشعاع  –املركز : العرف عىل العنارص الأساس ية لدلائرة -: النشاط الأول 

 . ثنائيا عن الأجوبة يرتك الوقت الاكيف للبحث  -: سري الاجناز

 ...( .  الرباكر، املسطرة )يراقب الأس تاذ مناولت التالميذ و خاصة قدرهتم عىل اس تعامل الأدوات الهندس ية  –

 .  قطر ادلائرة[ MN]شعاع ادلائرة، [ OA]مركز ادلائرة،  O: تعرض خمتلف احللول و تناقش و يمت الرتكزي عىل املفردات الآتية –

 . Oنو شعاع ادلائرة اليت مركزنا  rحيث OA  ×2  =MN (d = 2 x r   )و يتأأكد من أأن  MNو  OAذ يقارن التلمي –

  r  =OA  >OFو  OE  >r  =OA: داخل ادلائرة و يتأأكد أأن  Fخارج ادلائرة و نقطة Eيرمس التلميذ نقطة  – 

 .الأساس ية لدلائرة يمت التصحيح جامعيا من طرف التالميذ مع توظيف املصطلحات اخلاصة ابلعنارص -

 .التعرف عىل قوس دائرة و وتر فهيا: النشاط الثاين

 .  يالحظ التلميذ اجلزء امللون من ادلائرة و يسميه قوسا -: سري الاجناز

 .  يلون قوسا من ادلائرة ميثل نصف ادلائرة –

 .  يلون قوسا من ادلائرة حمصور بني نقطتني و يوجد داخل مثلث –

نه جزء متصل من دائرةتناقش خمتلف الإ  –  .  جنازات و يمت تعريف القوس بأأ

 .  اليت أأطرافها نقط من ادلائرة و يسمهيا وترا[ CD]يالحظ التلميذ القطعة  –

 .  حيدد أأكرب أأواتر ادلائرة –

 عىل التعابري الصحيحة  يمت تقريب نذه العنارص من طرف التالميذ ابلس تئناس ملالحظة الشلك و التعبري عن مالحظاهتم بلغهتم اخلاصة مث يمت التفاق و املصادقة –

 .التعرف عىل القرص:النشاط الثالث

 :سري الاجناز

 .  = r  =OA OB: حبيث Bيرمس التلميذ النقطة  - 

 حبيث  Cيرمس النقطة  – 

r  <OC  و النقطةD  حبيثr  >OD  . 

 .  rأأكرب من  Oيلون اجلزء املكون من النقط اليت مسافهتا عن  – 

 .  rأأصغر أأو تساوي  Oيلون اجلزء املكون من النقط اليت مسافهتا عن   – 

مث يطلع .  rو قياس شعاعه  Oابلقرص اهذي مركزه  rأأصغر أأو تساوي  Oا عن تعرض النتاجئ و تناقش جامعيا و يمت الرتكزي عىل تسمية اجلزء املكون من النقط اليت مسافهت -

 .للتعرف أأكرث عىل نذه املكتس بات( قواعد و معارف)التلميذ عىل فقرة 

 احلصة الثانية: 

 أأنشطة للتطبيق و للتقومي

 كراسة التلميذ: معل فردي            الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

نش -: النشاط الأول  .اء دائرة متر من نقطتني خمتلفتنياإ

نشاء دوائر تتقاطع يف نقطتني أأو نقطة واحدة -: النشاط الثاين  .اإ

 .اس تعامل ادلائرة لتحديد طبيعة بعض املضلعات الرابعية الاعتيادية -: النشاط الثالث

 احلصة الثالثة: 

 أأنشطة للتقوية و ادلمع:  

 كراسة التلميذ: املساعدةمعل فردي            الأدوات : تنظمي العمل

 .أأنشاء دائرة حميطة مبثلث -:   النشاط الرابع

متام زخرفة بتوظيف مفهوم ادلائرة و القرص -: النشاط اخلامس  اإ

 



 دمع ادلرسني 22 و 22  .

 وحدة لقياس الأطوالRابعتبار الرشيط  (1

 : اكتب الكرس اهذي ميثل اجلزء امللون  مث عرب عنه بعدد كرسي 

  Rالرشيط 

 

 

 

 

 . cm 8ارمس مربعا قياس ضلعه  ( 2 

 .ارمس مجيع حماور متاثهل

 .ملتقى نذه احملاور Oضع النقطة 

 . cm 4و شعاعها  Oارمس دائرة مركزنا 

 . cm 4و شعاعه  Oلون ابلأصفر القرص اهذي مركزه  

 

          

           

           

           

 



 القسم اخلامس رايضيات الدرس22: األعداد الكسرية )2( : التساوي 13: جذاذة رمق 

التعرف عىل كرسين متساويني-: الأهداف  

البحث عن الكتاابت الكرسية لعدد كرشي ابس تعامل القاعدتني الأساس يتني -  

2/3و  4/1و  31/3: الكتابة العرشية لعدد كرسي عرشي مثل -  

: الأس بوع  
 

    

 احلصة الأوىل:

 أأنشطة متهيدية 

 عىل شلك كتابة عرشية 31كتابة عدد كرسي مقامه : احلساب اذلهين

 (   مناوالت حمسوسة :  ) املرحةل الأوىل

 أأرشطة متقايسة : الأدوات املساعدة .         معل يف مجموعات: تنظمي العمل -

 التعرف عىل كرسين متساويني ابس تعامل الأرشطة : النشاط املقرتح

حدهام به  -:  ري االإجنازس  أأجزاء، 1يطلب مهنم تلوين جزئني من الرشيط اذلي به  –.   جتزيئات  1جتزيئات و الآخر به  6يقدم الأس تاذ للك مجموعة رشيطني متقايسني أأ

 .  أأجزاء 6أأجزاء من الرشيط اذلي به  4و  

 .يطلب مهنم التعبري عن قياس طول لك جزء ملون – 

جاابهتم املتساوية يقدم انطالقا من م  -  . 1/2=  6/4: ناوالهتم و مالحظاهتم و اإ

للحصول عىل العدد الكرسي  2عىل   6/4أأو قسمة بسط و مقام العدد الكرسي  2يف   1/2ينبغي رضب بسط و مقام العدد الكرسي  6/4و يمت الرتكزي عىل أأنه للحصول عىل   -

1/2  . 

 .  اس تعامل كراسة التلميذ: املرحةل الثانية 

 أأرشطة متقايسة : الأدوات املساعدة .         معل يف مجموعات ثنائية: تنظمي العمل - 

 .اس تعامل قياس مساحة لكتابة كرسين متساويني: النشاط الأول

 .يالحظ التالميذ املربعات املرسومة و يعربون عن لك جزء ملون بكتابتني كرسيتني  -:  سري االإجناز

 . يقارن الشالكن و يالحظ بدون صعوبة بأأن الشلكني امللونني بنفس اللون هلام نفس املساحة و ابلتايل ميثالن بنفس العدد الكرسي -

 .الرتكزي عىل توضيح  القاعدتني من خالل رضب البسط و املقام يف نفس العدد  -  

 تقدم متساوايت متعددة  بنفس الهنج  -

 ياس طول الإمتام كتابتني كرسيتني متساويتني اس تعامل ق : النشاط الثاين

متم الكتابتني الكرسيتني املتساويتني  -: سري االإجناز  .يالحظ التلميذ الرشيطني و ي

 .تعرض النتاجئ و تناقش خمتلف احللول و تصحح و يمت الرتكزي عىل خمتلف الطرق املس تعمةل الإمتام املتساوايت -

 للبحث عن كتاابت كرسية متساوية اس تعامل القاعدتني : النشاط الثالث

 .يالحظ التلميذ املثالني و يطبقون القاعدتني -: سري االإجناز 

 . تناقش خمتلف احللول و يمت الرتكزي عىل تطبيق القاعدتني -

 

 احلصة الثانية: 

 أأنشطة للتطبيق و للتقومي

 معل فردي: تنظمي العمل

 كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة

 .كتابة عدد كرسي يساوي عددا كرساي معلوما ابس تعامل مفهوم املساحة -:النشاط الأول

 . البحث عن الكتاابت الكرسية لعدد كرسي ابس تعامل مفهوم الطول -:النشاط الثاين

 البحث عن الكتاابت الكرسية لعدد كرسي ابس تعامل نصف مس تقمي مدرج -:النشاط الثالث

 احلصة الثالثة:

 أأنشطة للتقوية و ادلمع 

 معل فردي: ظمي العملتن

 كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة

 .كتابة أأعداد كرسية متساوية لمتثيل نفس السطح -:النشاط الرابع

 .اس تعامل القاعدتني للبحث عن كتاابت كرسية لعدد كرسي -:النشاط اخلامس

 .التعبري عن بعض الأعداد الكرسية بكتابة عرشية  -:النشاط السادس



 القسم اخلامس رايضيات الدرس82: حساب المحيطات 23: جذاذة رمق 

. حساب حميط مضلع -: لأهدافا  

.حساب حميطات املضلعات الاعتيادية و اس تعاملها حلساب حمبطات بعض املضلعات -  

1.اس تعامل صيغيت حساب حميط املس تطيل و املربع حلل بعض املسائل -  

: الأس بوع  
 

    

 احلصة الأوىل:

 شطة متهيديةأأن  

 عىل شلك كتابة عرشية 111كتابة عدد كرسي مقامه : احلساب اذلهين

 كراسة التلميذ : الأدوات املساعدة .         معل يف مجموعات: تنظمي العمل -

 حساب قياس حميط مضلع غري اعتيادي   :  النشاط الأول

ضالع املضلع يس تعمل التلميذ املسطرة املدرجة لقياس لك ضلع من  -:سري الإجناز  . ABCDEحيسب مجموع قياسات أأضالع املضلع  –.   ABCDEأأ

   p = …… cmو يكتب   ABCDEو عىل تسمية هذا اجملموع مبحيط املضلع  ABCDEيمت الرتكزي عىل مجموع قياسات أأضالع املضلع  -

 .تعرف صيغة حساب قياس حميط مس تطيل بدلةل قياس طوهل و قياس عرضه: النشاط الثاين

تطيل و حيسب مجموع قيايس طوهل و عرضه -: الإجناز سري  .يالحظ التلميذ املس 

 . حيسب قياس حميط املس تطيل -

: ، و أأن قياس احمليط هو ضعف قياس نصف احمليط و ابلتايل تكتشف الصيغة (L + l)تعرض النتاجئ و تناقش و يمت توضيح أأن نصف احمليط هو مجموع قياس الطول و العرض  -

p=2x(65+32)  ( قواعد و معارف)من طرف التالميذ و تعمم شفواي و كتابيا عىل الس بورة و تقرا يف فقرة 

 تعرف صيغة حساب قياس حميط مربع بدلةل قياس عرضه  : النشاط الثالث

 .يالحظ التلميذ املربع -: سري الإجناز 

 . p= 30 + 30 + 30 + 30 = 120: حيسب قياس حميطه ابس تعامل امجلع -

 .  p= 4 x 30 = 120قياس حميطه ابس تعامل الرضب  21حيسب بعد مالحظة تكرار العدد  -

 تعرض النتاجئ و تناقش قصد اس تنتاج ما يفيد أأن -

 اس تعامل الرضب أأبسط من اس تعامل امجلع حلساب حميط املربع  

 احلصة الثانية: 

 أأنشطة للتطبيق و للتقومي

 معل فردي: تنظمي العمل

 كراسة التلميذ: دةالأدوات املساع

 .اس تعامل صيغة حساب قياس حميط مس تطيل  -: النشاط الأول

 .اس تعامل صيغة حساب قياس حميط مربع  -: النشاط الثاين

 .اس تعامل صيغة حساب قياس حميط مس تطيل حلل مسأأةل بس يطة  -: النشاط الثالث

 .اس تعامل الصيغتني حلساب حميط مضلع -:  النشاط الرابع

 احلصة الثال ثة:

 أأنشطة للتقوية و ادلمع 

 معل فردي: تنظمي العمل

 كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة

 . حساب بعدي مس تطيل مبعرفة حميطه و العالقة بني بعديه -:  النشاط اخلامس

 .حساب حميط مضلع -:  النشاط السادس

 . حل مسأأةل ابس تعامل صيغة حساب قياس حميط مربع -:  النشاط السابع

 دمع ادلر سني 32 و 32 . 

   15/.… = 16/30       ,        20/… = 18/10: لحظ و أأمتم( 1

15/7 = 45/….      ,             49/21 = 7/…  

1/9 = …./63         ,          25/250 = 1/…..                

 ؟   15mها و عرض  25mطولها : ما هو قياس طول الس ياج الالزم لإحاطة حديقة مس تطيةل الشلك( 3

 ما هو قياس طول ضلع هذا احلقل؟   546.8mحميط حقل مربع الشلك ( 2



 القسم اخلامس رايضيات الدرس92 : وحدات قياس الكتل 33: جذاذة رمق 

.توظيف وحدات قياس الكتل يف حل املسائل -: الأهداف  
.التعرف عىل مضاعفات الكيلوغرام  -. التعبري هن كتةل معلومة بواسطة صنجات حمددة –  

جناز العمليا – 1.تاس تعامل جدول وحدات قياس الكتل لإجراء التحويالت و اإ  

: الأس بوع  
 

    

 احلصة الأوىل:

 أأنشطة متهيدية 

 .  1.1حساب جداء عدد حصيح زويج و العدد : احلساب اذلهين

 .معل يف مجموعات ثنائية: تنظمي العمل -

 ، كراسة التلميذ ... ، صنجات، علب ( من حتضري الأس تاذ)موازين : الأدوات املساعدة  

 . ياس الكتل و اس تنتاج مضاعفات و حدات قياس الكتلاس تعامل جدول وحدات ق :  النشاط الأول

 .تالحظ لك مجموعة الصورة و تعرب عهنا و حتاول ربطها ابلواقع احمليط -:سري الإجناز

وحدات قياس الكتل لإجراء  تعرض لك مجموعة أأعاملها، تناقشها و تصححها و يمت الرتكزي عىل تثبيت كيفية اس تعامل جدول –. تقرأأ نص النشاط، تس تخرج املعطيات و حتللها -

 .  التحويالت

 . .اس تعامل املوازين و الصنجات للتعبري عن كتةل معلومة: النشاط الثاين

دراك كيفية التعبري عن كتةل معلومة -: سري الإجناز متكن من اإ و حيدد مكية يالحظ التلميذ املزيان و يقرأأ الصنجات، يقارن، يرتب  –. ميكن للأس تاذ أأن يس تعمل موازين حقيقية لي

 . اجلسم 

 .يس تعمل جدول وحدات قياس الكتل لكتابة الكتل و اس تنتاج مضاعفات الكيلوغرام -

 . تعرض الأعامل، تناقش و تصحح جامعيا و يمت الرتكزي عىل كيفية اس تعامل وحدات قياس الكتل قصد المتكن من معلية الوزن -

 .  يتدخل الأس تاذ للمزيد من التوضيحات حول مضاعفات الكيلوغرام وكيفية اس تعاملها -

 اس تعامل جدول وحدات قياس الكتل : النشاط الثالث

متيزي بيهنا من خالل مالحظة الوحدة اس تدراج التالميذ لقراءة الكتل و ا -: تمكن أأمهية هذا النشاط يف تثبيت كيفية اس تعامل جدول وحدات قياس الكتل ، ذلا ينبغي -: سري الإجناز  ل

 .  املس تعمةل

 .مراقبة مدى متكن التالميذ من كتابة الكتل داخل اجلدول -

 . تعرض الأعامل ، تناقش و تصحح و يمت الرتكزي  عىل المتيزي بني أأجزاء الغرام و مضاعفات الغرام و مضاعفات الكيلوغرام -

 احلصة الثانية: 

 أأنشطة للتطبيق و للتقومي

 معل فردي: تنظمي العمل

 كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة

 .المتيزي بني وحدات قياس الكتةل -:النشاط الأول

 .اس تعامل جدول وحدات قياس الكتل لإجراء التحويالت -:النشاط الثاين

 . توظيف وحدات قياس الكتل حلل وضعية مس تقاة من احلياة اليومية -:النشاط الثالث
 

 احلصة الثالثة:

 أأنشطة للتقوية و ادلمع 

 معل فردي: تنظمي العمل

 كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة

 .اس تعامل املوازين للتعبري عن كتةل معلومة -:النشاط الرابع

 .اس تعامل املوازين للمقارنة بني كتلتني -:النشاط اخلامس

 .  توظيف وحدات قياس الكتل حلل وضعية  -:النشاط السادس
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 .حل مسأأةل مبعرفة خطاطة متثلها -: الأهداف

 .  حل مسأأةل مبعرفة مبيان ميثلها -

 1حل مسأأةل تتضمن معلومات جغرافية  –

: الأس بوع  
 

    

:احلصة الأوىل  

 أأنشطة متهيدية 

 .  ات ثنائيةمعل يف مجموع: تنظمي العمل -

  09:كراسة التلميذ، ص: الأدوات املساعدة        

 .مات و معطيات املسأأةليف هذا ادلرس يطالب التلميذ حبل مسائل مبعرفة جداول أأو رسومات أأو مبياانت مساعدة تعرب عن العالقات  و الرتابطات املوجودة بني معلو * 

 الأنشطة و القدرات املرتبطة هبا * 

 .اس تعامل جدول كأداة مساعدة حلل املسأأةل  :النشاط الأول

متام رمس ميثل املسأأةل مبعطيات عددية مث البحث عن اجلواب: النشاط الثاين  . ا 

 .اس تعامل مبيان حلل مسأأةل: النشاط الثالث

 : سري الأنشطة* 

 .تنجز الأنشطة ثنائيا -

 . تعرض النتاجئ و تناقش و تصحح جامعيا ابالس تعانة ابملبيان -
 

 :صة الثانيةاحل
 أأنشطة تطبيقية

 معل فردي: تنظمي العمل

  01كراسة التلميذ، ص : الأدوات املساعدة 

 .اس تعامل خطاطة حلل مسأأةل -:النشاط الأول

 .اس تعامل مبيان حلل املسأأةل تتعلق ابملسافات -:النشاط الثاين

 .اس تعامل مبيان حلل املسأأةل تتعلق ابحلصص -:النشاط الثالث

 . توظيف وحدات قياس الكتل حلل وضعية مس تقاة من احلياة اليومية -:النشاط الثالث
 

 احلصة الثالثة:

 أأنشطة للتقوية  

 معل فردي: تنظمي العمل

 .كراسة التلميذ،  للتفتح عىل مواد أأخرى : الأدوات املساعدة 

 .اس تعامل خطاطة حلل مسأأةل تتعلق ابلأطوال -:النشاط الرابع

 .اس تعامل مبيان حلل ميأأةل تتعلق ابلكتل -:سالنشاط اخلام

 . حتسيس التلميذ مبعلومات جغرافية تتعلق مبساحات بدلان -:النشاط السادس
 

 دمع ادلرسني: 90 و 09 

 : اس تعن جبدول التحويالت و أأمتم ما ييل (1

2.9t 15kg = ………………… dag . 

0.98q 175hg = …………………… g 

1.5cg 13.7g = …………………..kg  

 .  8700kgو تزن و يه محمةل ببضائع  7.5tنة تزن و يه فارغة شاح ( 9

 .  kgاحسب قياس كتةل البضائع بـ 
 

 



 35: جذاذة رمق 
الدرس33 :  األعداد الكسرية 3 – توحيد 

 المقامات، مقارنة
 القسم اخلامس رايضيات

مقارنة عددين كرسيني –.  توحيد مقلمي عددين كرسيني -: الأهداف  

.1مقارنة عدد كرسي مع  -ترتيب أأعداد كرسية   -  
: الأس بوع  

 
    

 احلصة الأوىل:

 أأنشطة متهيدية

 . 111ساب خارج قسمة عدد عرشي عىل ح : احلساب اذلهين

 (   مناوالت حمسوسة :  ) املرحةل الأوىل

 .معل يف مجموعات صغرية: تنظمي العمل -

 (انظر البطاقة ) بطاقات مرسوم علهيا مربعات : الأدوات املساعدة   -

 النشاط املقرتح يف البطاقة : النشاط املقرتح

و  5يكون التالميذ : سري االإجناز  وعات مجم 6أأ

س تاذ للك مجموعة بطاقة–. الإجناز النشاط  يقدم الأ
 

 

 3/1=11/6يطلب مهنم مالحظة الأشاكل                         –(. جانبه)النشاط 

متام النشاط  لك مجموعة ختتار –.   املرسومة و اإ

 مقررا، يقوم بعرض طريقة البحث مع تربير لك

 تناقش تمت مقارنة خمتلف احللول و –. املامرسات 

                                               و يمت اس تدراج التالميذ اإل اس تخالص القاعدة         

 4/3  =16/11                                   الأساس ية حسابيا لتوحيد مقايم العددين الكرسيني    

 .     اس تعامل كراسة التلميذ: املرحةل الثانية 

 .معل يف مجموعات ثنائية: لعملتنظمي ا - 

 توحيد مقايم عددين كرسيني: النشاط الأول

 : ابس تعامل مفهوم املساحة و القاعدة الأساس ية لتساوي كرسين  

جناز النشاط ثنائيا -:  سري االإجناز  س تاذ من التالميذ اإ  .يطلب الأ

عطاء الوقت الاكيف و مراقبة أأعامل لك مجموعة، تعني لك مجموعة  -  . مقررا يقوم بعرض و مناقشة النتاجئبعد اإ

  4/1و  1/1يمت تروجي املفردات من طرف املتعلمني اخلاصة بتوحيد مقايم الكرسين  –. يمت الرتكزي عىل اس تعامل قاعدة رضب بسط و مقام عدد كرسي الإجياد الكتاابت الكرسية – 

 .1مقارنة أأعداد كرسية لها نفس املقام و مقارنة هدد كرسي مع : النشاط الثاين

شاكل املرسومة و يعربون عن طول لك رشيط بعدد كرسي -: سري االإجناز  .  يس تعمل التالميذ مفهوم الطول الس تنتاج قاعدة مقارنة كرسين هلام نفس املقام –.  يالحظ التالميذ الأ

نعرض خمتلف النتاجئ و تصحح و تمت املصادقة عىل قاعدة ترتيب عددين كرسيني هلام نقس املقام و كذكل قاعدة  –.  1رنة عدد كرسي مع يالحظ التالميذ الأرشطة الس تنتاج مقا - 

 .يمت الرتكزي عىل صباغة القاعدتني لغواي و اس تعاملها  –.   1مقارنة عدد كرسي مع 

 . مقارنة أأعداد كرسية لها نفس املقام: النشاط الثالث

تطيل املرسوم -: االإجنازسري     . يرتبون تزايدا أأعدادا كرسية لها نفس املقام –.  يعربون عن قياس مساحة لك جزء بعدد كرسي –.  يالحظ التالميذ املس 

 :احلصة الثانية
 أأنشطة للتطبيق و للتقومي

 كراسة التلميذ: معل فردي                         الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

 . توحيد مقايم عددين كرسيني ابس تعامل طول أأرشطة -:  الأول النشاط

 .توحيد مقايم عددين كرسيني ابس تعامل القاعدة الأساس ية لتساوي كرسين -: النشاط الثاين

 ترتيب أأعداد كرسية لها نفس املقام -: النشاط الثالث
 

 احلصة الثالثة:

 أأنشطة للتقوية و ادلمع

 كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة                    معل فردي        : تنظمي العمل

 = أأو < أأو > مقارنة عددين هلام نفس املقام ابس تعامل الرموز  -: النشاط الرابع

 .مقارنة عددين ليس هلام نفس املقام -:النشاط اخلامس

 . 1مقارنة أأعداد كرسية مع  -: النشاط السادس

 . ب مقارنة عددين كرسيني حل مسأأةل بس يطة تتطل -: النشاط السابع
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.اس تعامل الأنسوخ و الطي لتعرف شلكني مامتثلني -: الأهداف  

.اس تعامل الرتبيعات لإنشاء مماثل شلك معلوم ابلنس بة ملس تقمي معلوم  -  

.يةاس تعامل الأنسوخ و الطي لتحديد حماور متاثل الأشاكل الهندس ية الاعتياد -  

: الأس بوع  
 

    

 احلصة الأوىل:

 أأنشطة متهيدية

 .   0111حساب خارج قسمة عدد عرشي عىل : احلساب اذلهين

 الأنسوخ  -املسطرة  –كراسة التلميذ : الأدوات املساعدة .  معل يف مجموعات: تنظمي العمل -

 التعرف عىل شلكني مامتثلني : النشاط الأول

شاكل جيدا و تتعرف عىل لك عنارصهاتالحظ لك مجمو  -:  سري الإجناز  .عة الأ

 .تس تعمل الأنسوخ و تقوم مبناولت للبحث عن الشلكني املامتثلني -

 .يراقب الأس تاذ معل التالميذ ملالحظة مدى قدرهتم عىل اس تعامل الأنسوخ لنسخ الأشاكل الهندس ية و اس تدراهجم للتحمك يف معلية النسخ -

 . ة من الشلكني املامتثلنيعن طريق الطي تتأأكد لك مجموع -

 .تعرض لك مجموعة أأعاملها، تناقشها و تصححها و يمت الرتكزي عىل مفهوم شلكني مامتثلني -

س تاذ للمزيد من التوضيحات حول أأمهية الامتثل احملوري يف الإنشاءات الهندس ية -  .يتدخل الأ

 .خلط معلوماس تعامل الرتبيعات لرمس مماثل شلك معلوم ابلنس بة : النشاط الثاين

 .تالحظ مجموعة الشلك و تتعرف عىل عنارصه -: سري الإجناز

 .تس تعمل الرتبيعات لإنشاء مماثل الشلك -

 .تس تعمل الأنسوخ للتأأكد من متاثل الشلكني ابلنس بة ملس تقمي عن طريق الطي -

عامل، تناقش، تصحح مع توضيح أأمهية الرتبيعات يف الإنشاءات الهندس ية -  . تعرض الأ

 .اس تعامل الأنسوخ و الطي لتحديد حماور متاثل أأشاكل هندس ية اعتيادية: اط الثالثالنش

شاكل الهندس ية جيدا و حتدد طبيعهتا -: سري الإجناز  .تالحظ لك مجموعة الأ

 .تس تعمل لك مجموعة الأنسوخ و تقنية الطي لتحديد حماور متاثل لك شلك هنديس -

 .مدى متكهنم من اس تعامل الأنسوخ و يس تدرهجم لضبط حماور متاثل لك شلك هنديس يراقب الأس تاذ معل التالميذ ملالحظة   -

يتدخل الأس تاذ لتوضيح حماور متاثل الأشاكل  –. تعرض لك مجموعة أأعاملها، تعرب عهنا، تناقشها و تصححها، و يمت الرتكزي عىل تعريف حماور متاثل الأشاكل الهندس ية الاعتيادية -

 .الهندس ية و ميكن وضعها عىل جدران الفصل ادلرايس لتبقى س ندا برصاي
 

 :احلصة الثانية
 أأنشطة للتطبيق و للتقومي

 كراسة التلميذ: معل فردي                         الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

 .   و الطي للتأأكد من الشلكني املامتثلني اس تعامل الأنسوخ -:  النشاط الأول

 .    اس تعامل الرتبيعات و حمور الامتثل لإنشاء مماثل الشلك -: النشاط الثاين

نسوخ و الطي لإنشاء حماور متاثل الشلك -: النشاط الثالث  .اس تعامل القواعد الأساس ية و الأ

 احلصة الثالثة:

 أأنشطة للتقوية و ادلمع

 كراسة التلميذ: دي                            الأدوات املساعدةمعل فر : تنظمي العمل

 اس تعامل املسطرة املدرجة و املزواة -: النشاط الرابع

 .     و توظيف مفهوم التعامد لإنشاء مماثل شلك 

 .    اس تعامل الأنسوخ و الطي لتحديد حماور متاثل الشلك الهنديس -:النشاط اخلامس

 يف مفهوم الامتثل احملوريتوظ  -: النشاط السادس

 .  لرتصيف سطح مس تو ابس تعامل الرتبيعات  



 

 دمع ادلرسني: 20 و 23

   15/.… = 16/30       ,        20/… = 18/10: لحظ و أأمتم(0

15/7 = 45/….      ,             49/21 = 7/…..    

1/9 = …./63         ,          25/250 = 1/…..                

 :رتب تزايداي الأعداد الكرسية التالية(  أأ ( 3

2/17  ,  14/17  ,  5/17  ,  1/17  ,  17/17  

 :رتب تنازليا الأعداد الكرسية التالية( ب

7/5  ,  7/5  ,  7/3  ,  7/10  ,  7/30  ,  7/12 

 . أأكتب لك عددين مما ييل عىل شلك عددين كرسيني هلام نفس املقام( ج

  00/2و   03/5،                    03/5و    8/7

 

 :ارمس عىل الرتبيعات(  3

 . (D)ابلنس بة للمس تقمي  Aمماثةل  Eالنقطة * 

 . (D)ابلنس بة للمس تقمي  Aمماثةل  Eالنقطة * 

 . (D)ابلنس بة للمس تقمي  Aمماثةل  Eالنقطة * 

 (D)ابلنس بة للمس تقمي  ABCارمس مماثل املثلث * 

              

              

              

       B       

             A 

              

              

              

              

            C  
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( .الوحدات الأساس ية، مضاعفاهتا، أأجزاؤها ) تعرف وحدات قياس املساحات  - :الكفاايت  

جناز حساابت بس يطة عىل القياسات مع الأخذ بعني الاعتبار - ا   

.  العالقات املوجودة بني خمتلف الوحدات  

: الأس بوع  
 

    

 احلصة الأوىل:

 أأنشطة متهيدية

 .  حساب فرق بني عدد عرشي و عدد حصيح: احلساب اذلهين

 كراسة التلميذ : الأدوات املساعدة .  معل يف مجموعات ثنائية: تنظمي العمل -

 اس تعامل الرتبيعات حلساب مساحة سطح و المتيزي بني السطح و املساحة : النشاط الأول

 .مجموعة الشلك جيدا و حتاول التعرف عىل عنارصه تالحظ لك -:  سري ال جناز

 . Dو تس تخدم الرتبيعات لقياس مساحة السطح ( U)تس تعمل الوحدة  -

ريت وحدة ساحة سطح تتغري لكام تغيراقب الأس تاذ مناولت التالميذ و خاصة يف معلية حتديد عدد الرتبيعات ، تعرض الأعامل ، تناقش و تصحح جامعيا ، مع الرتكزي عىل أأن م  -

 . القياس

 .اس تخدام مفهوم وحدة قياس املساحة يف معلية الرتصيف : النشاط الثاين

 .يالحظ التالميذ الشلك جيدا و حياولون التعرف عىل عنارصه -: سري ال جناز

 .يس تعملون الرتبيعات و يبحثون عن عدد الزليجات الالزمة لرتصيف السطح -

 تدرهجم من هجة لرتصيف السطح و من هجة اثنية ل دراك مفهوم وحدة القياسيراقب الأس تاذ  معل التالميذ و بس   -

 .حساب مساحة سطح مس تو ابس تخدام وحدة قياس معلومة: النشاط الثالث

 (V)يالحظ التالميذ الشلك جيدا، يس تخدمون وحدة القياس  -: سري ال جناز

 .و يبحثون عن مساحة السطح احملاط ابخلط الأمحر و السطح احملاط ابخلط الأخرض و السطح احملاط ابخلط الأزرق 

 .اس تخدام جدول وحدات قياس املساحة: النشاط الرابع

س تاذ مدى قدرة التالميذ عىل اس تخدام اجلدول -: سري ال جناز  .خالل معلية التحويل، يالحظ الأ

 . ق بني وحدات قياس الطول و وحدات قياس املساحةيوحض الأس تاذ الفر  -
 

 :احلصة الثانية
 أأنشطة للتطبيق و للتقومي

 كراسة التلميذ: معل فردي   الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

 .   ترصيف و حساب مساحة مس تو ابس تعامل الرتبيعات  -:  النشاط الأول

 .    حساب قياس مساحة سطح مس تو -: النشاط الثاين

جراء التحويالت ابس تخدام جدول وحدات قياس املساحة -: نشاط الثالثال   .ا 

جراء التحويالت ابس تخدام جدول وحدات قياس املساحة  -: النشاط الرابع  .   ا 
 

 احلصة الثالثة:

 أأنشطة للتقوية و ادلمع

 كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة           معل فردي: تنظمي العمل

 اب قياس مساحة سطح وحدة قياسه معلومة    حس -:النشاط اخلامس

 .    تأأطري مساحة سطح وحدة قياسه معلومة  -: النشاط السادس

جراء التحويالت ابس تخدام جدول وحدات قياس املساحة  -:النشاط السابع  .      ا 

جراء التحويالت ابس تخدام جدول وحدات قياس املساحة  -:النشاط الثامن  .   ا 

 

 



 القسم اخلامس رايضيات المجموع و الفرق (3)األعداد الكسرية:43الدرس 38: جذاذة رمق 

: الأس بوع تعرف مجموع و فرق عددين كرسيني - :الكفاايت  
    

 احلصة الأوىل:

 أأنشطة متهيدية

 .  1.110أأو  1.10أأو    1.0حساب جداء عدد حصيح  و : احلساب اذلهين

 (   سوسة مناوالت م :  ) املرحةل الأوىل

 أأرشطة متقايسة ، أأقالم ملونة : الأدوات املساعدة .         معل يف مجموعات: تنظمي العمل -

ىل أأربعة أأجزاء متقايسة و تلوين جزئني بلونني خمتلفني و التعبري عن طول لك جزء بعدد كرسي مث التعبري عن اجلزئني معا ب: النشاط املقرتح وع العددين عدد كرسي ميثل مجمتقس مي رشيط ا 

 الكرسين 

س تاذ للك مجموعة رشيطا -:  سري اال جناز  : يقدم الأ

 . يمت تقس مي الرشيط ا ىل أأربعة أأجزاء متقايسة -

لون ابللونني بعدد يطلب مهنم التعبري عن قياس اجلزء امل –.يطلب من التالميذ أأن يعربوا عن قياس لك جزء بعدد كرسي –. يلون التالميذ جزءا واحدا ابلأمحر و جزئني ابلأزرق -

 .  يمت اكتشاف قاعدة مجموع عددين كرسيني هلام نفس املقام -.   4/0+  4/2=  4/3: يس تدرج التالميذ ا ىل مالحظة الرشيط و اس تنتاج  -كرسي 

 .         معل يف مجموعات ثنائية: تنظمي العمل -اس تعامل كراسة التلميذ    : املرحةل الثانية

 .مجموع كرسين لهنا نفس املقامحساب : النشاط الأول

ةل و يطلب من التالميذ حلها ثنائيا -:  سري اال جناز تعرض النتاجئ و تناقش و تصحح جامعيا و  –.  يالحظ التالميذ الأقراص املرسومة و يكتبون الأعداد املرسية املناس بة –.  تقرأأ املسأأ

 .  املقام يمت الرتكزي عىل تطبيق قاعدة مجموع عددين كرسيني  هلام نفس

 حساب فرق كرسين هلام نفس املقام: النشاط الثاين

ةل و يطلب من التالميذ حلها ثنائيا -: سري اال جناز  .  تقرأأ املسأأ

شاكل املرسومة كأدوات مساعدة الكتشاف قاعدة حساب فرق عددين كرسيني  هلام نفس يس تعملون الأ    02/0و  02/3ملساعدة التالميذ عىل حساب فرق العددين الكرسيني  – 

 . انطالقا من خمتلف الأجوبة يمت تقدمي القاعدة من طرف التالميذ –. املقام

 .  تطبيق قاعدة حساب مجموع عددين كرسيني هلام نفس املقام: هيدف ا ىل: النشاط الثالث

 . قاعدة حساب فرق عددين كرسيني هلام نفس املقامتطبيق : هيدف ا ىل: النشاط الرابع

 .  ابلنس بة للنشاطني الثالث و الرابع ميكن للتلميذ أأن يس تعني ابلقطعة املدرجة أأو الرشيط اجملزأأ دلمع تعلامته اخلاصة ابلقاعدتني : مالحظة

 أأنشطة للتطبيق و للتقومي :احلصة الثانية

 كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة       معل فردي                  : تنظمي العمل

 .   حساب مجموع عددين كرسيني هلام نفس املقام -:  النشاط الأول

 .    حساب مجموع عددين كرسيني ليس هلام نفس املقام -: النشاط الثاين

 .حساب مجموع عدد كرسي  و عدد عرشي -: النشاط الثالث

 أأنشطة للتقوية و ادلمع :احلصة الثالثة

 كراسة التلميذ: معل فردي                            الأدوات املساعدة: مي العملتنظ

 توظيف مجموع عددين كرسيني هلام نفس املقام حلل مسأأةل     -: النشاط الرابع

 .    حساب فرق عددين كرسيني هلام نفس املقام -:النشاط اخلامس

 .    نفس املقام حساب فرق عددين كرسيني ليس هلام -: النشاط السادس

 دمع ادلرسني 30 و 34
 

   15/.… = 16/30       ,        20/… = 18/10: الحظ و أأمتم( 0

15/7 = 45/….      ,             49/21 = 7/…..    

1/9 = …./63         ,          25/250 = 1/…..                

 : رتب تزايداي الأعداد الكرسية التالية(  أأ ( 2

2/17  ,  14/17  ,  5/17  ,  1/17  ,  17/17  

 :رتب تنازليا الأعداد الكرسية التالية( ب

7/5  ,  7/5  ,  7/3  ,  7/10  ,  7/30  ,  7/12  

 . أأكتب لك عددين مما ييل عىل شلك عددين كرسيني هلام نفس املقام( ج

  00/3و   02/5،                    02/5و    8/7

 

    

 



 القسم اخلامس رايضيات الدرس53: حساب مساحات المضلعات االعتيادية 39: جذاذة رمق 

.حساب حميطات و مساحات املضلعات الاعتيادية و ادلائرة و القرص - :الكفاايت  
: الأس بوع  

 
    

 احلصة الأوىل:

 أأنشطة متهيدية

 . 1.0حساب جداء عدد عرشي و العدد : احلساب اذلهين

 .معل يف مجموعات :تنظمي العمل -

 . ورق مقوى –لصاق  –مقص  –ورق شفاف  –اس تعامل كراسة التلميذ : الأدوات املساعدة  

 اكتشاف صيغة حساب مثلث : النشاط الأول

 : سري الإجناز

 يطلب الأس تاذ من التالميذ مالحظة الشلكني و القيام بنسخهام - 

 .EFGHو  ABCسطحني و اس تعامل مناولت التقطيع و التلصيق مث مقارنة ال  

 يقبالن التطابق  IGHو  ABCيالحظ التالميذ الشلك و يس تعني ابلطي للتأأكد من أأن  -

 .EFGHمتثل نصف مساحة املس تطيل  ABCو من أأن مساحة املثلث   

 . يرتك الوقت الاكيف للتالميذ بغية القيام بلك املناولت الرضورية -

 لتالميذ و يمت الرتكزي عىل أأنتعرض النتاجئ و تناقش و تصحح من طرف ا -

 EFGHمتثل نصف مساحة املس تطيل  ABCمساحة املثلث  

ىل أأن قياس مساحة مثلث هو جداء قاعدة منه و الارتفاع املوافق لها   .و ابلتايل يمت اس تدراهجم اإ

 .   4 – 3 – 2ينفس الهنج أأعاله يمت تدبري الأنشطة : ملحوظة
 

 :احلصة الثانية
 أأنشطة للتطبيق و للتقومي

 معل فردي: تنظمي العمل

 كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة 

 .   تطبيق صيغ حساب مساحة لك من املعني و متوازي الأضالع و املثلث -: النشاط الأول

 .    حساب مساحة شلك ابس تعامل مساحيت مس تطيل و مثلث -: النشاط الثاين

 . ابس تعامل مساحيت معني و ش به منحرفحساب مساحة شلك -: النشاط الثالث
 

 احلصة الثالثة:

 أأنشطة للتقوية و ادلمع

 معل فردي: تنظمي العمل

 كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة 

 .    حساب مساحة معني مبعرفة عالقة حسابية بني قيايس قطريه -:النشاط الرابع

 .    حساب مساحة شلك بتطبيق الصيغ  -:النشاط اخلامس

 .    توظيف الصيغ و استامثرها يف وضعية مأألوفة -: اط السادسالنش

 

 

 



 القسم اخلامس رايضيات الدرس66: المسائل6: استعمال مبيانات 40: جذاذة رمق 

اس تعامل مبيان حلل مسأ ةل –متثيل مسأ ةل مببيان  -: الكفاايت  

.حل مسأ ةل تتضمن معلومات جغرافية  –  
: ال س بوع  

 
    

 احلصة ال وىل:

 أ نشطة متهيدية

 . 1.0حساب جداء عدد عرشي و العدد : احلساب اذلهين

 .معل يف مجموعات ثنائية: تنظمي العمل -

 .011: كراسة التلميذ ص: ال دوات املساعدة

داة مساعدة لإجياد احلل )    ( التلميذ مطالب بمتثيل مسأ ةل مببيان مث اس تعامل املبيان ك 

 : ال نشطة و القدرات املرتبطة هبا

 . متثيل مسأ ةل مببيان حلساب عدد الطرابع: 0النشاط

 .يل مسأ ةل مببيان حلساب حصة لك صديقمتث :  1النشاط

 .لك مجموعة ثنائية تنجز املسأ لتني -:  سري ال نشطة

 تعرض النتاجئ و تناقش جامعيا، -.تناقش خمتلف احللول ثنائيا -

براز أ مهية اس تعامل املبيان ك داة بيداغوجية مساعدة حلل املسائل   .و يمت اإ
 

 أ نشطة تطبيقية :احلصة الثانية

 .التصحيح امجلاعي مع التأ كد من حصة النتاجئ –معل فردي  :تنظمي العمل

 .011كراسة التلميذ صك : ال دوات املساعدة 

 ..   متثيل املسأ ةل مببيان مث حساب ما قدمه لك من هشام و زينب - :النشاط ال ول

 .    متثيل املسأ ةل مببيان مث حساب عدد ال طباء العاملني يف لك قطاع -: النشاط الثاين

 .متثيل املسأ ةل مببيان مث حساب مثن لك علبة -: النشاط الثالث

 أ نشطة للتقوية :احلصة الثالثة

 للتفتح عىل مواد أ خرى –معل فردي : تنظمي العمل

 كراسة التلميذ: ال دوات املساعدة 

 .    متثيل املسأ ةل مببيان مث حساب ما وفره يف لك شهر -: النشاط الرابع

 .   التلميذ مبعلومات جغرافية تتعلق بقياس طول أ هنار حتسيس -:النشاط اخلامس

  

 دمع ادلرسني 13 و 13
 

: لحظ الشلك و احسب مساحته -0                                                                           
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 14: جذاذة رمق 
الدرس:  أسبوع التقويم و التثبيت و الدعم / 

 والدعم الخاص )3(.
 القسم اخلامس رايضيات

: الأس بوع   
  

    

 .يوظف تقنية القسمة الجناز العمليات -: 4النشاط 

 . قارن و يرتبيوحد مقامات الأعداد مث يو . يطبق تقنية توحيد املقامات لتوحيد مقايم العددين الكرسيني -: 2النشاط 

 .تطبيق مفهوم املزيان و جدول وحدات قياس الكتل لتحديد كتةل العلبة و كتةل القنينة -: 3النشاط 

 . يطبق قاعدة حساب مجموع عددين كرسيني و فرق عددين كرسيني الإجناز العمليات -: 1النشاط 

 .ات الإجناز العملياتيطبق قاعدة حساب مجموع عددين كرسيني و قاعدة توحيد املقام -: 5النشاط 

طوال الإجناز العمليات -: 6النشاط   .يس تعمل جدول وحدات قياس الأ

 .يطبق صيغة حساب مساحة املس تطيل -: 7النشاط 

 . يطبق قاعدة حساب جداء عدد حصيح يف عدد مركب و قاعدة خارج عدد مركب عىل عدد حصيح -: 8النشاط 

 .امتثل لتحديد العدد الكرسيتطبيق مفهوم املساحة و مفهوم ال -: 9النشاط 

 .ميزي بني مساحة املعني و مساحة املس تطيل و يوظفهام حلساب اجلزء امللون -: 41النشاط 

 .يس تعمل الأدوات الهندس ية الأساس ية لرمس أأشاكل هندس ية مساحهتا معلومة -: 44النشاط 

 . يوظف قواعد حساب مساحة املربع و املس تطيل حلساب السطح امللون -: 42النشاط 

 .يوحض طريقة رمس ادلائرة و يوظفها  ابس تعامل الأدوات الهندس ية الأساس ية لرمسها -: 43النشاط 

 . ميزي بني احمليط و املساحة و يس تعمل قواعد حساب حميط املثلث و املس تطيل حلساب حميط املضلع -: 41النشاط 

 . ميزي بني حمور متاثل شلك و حمور متاثل شلكني مامتثلني مع يس تعمل املسطرة و املزواة لرمس مماثل الشلك الهنديس -: 45اط النش

تطيل الإمتام اجلداول  -: 46النشاط   .يطبق قواعد حساب حميط ومساحة املربع و املس 

 

 

 أأس بوع ادلمع اخلاص

 
 :4النشاط 

 .  cm42.5أأرمس قطعة طولها ( أأ 

ىل س بعة أأجزاء متساوية الطول  (ب  قسم هذه القطعة اإ

 

 : 2النشاط 

 .قطع 7املربكة  الصينية املشلكة من 

 أأي كرس من مساحة املربع ميثل لك        ( أأ 

 من القطع امللونة الثالث؟ 

 هل املساحة االإجاملية امللونة( ي

 تساوي املساحة الغري امللونة؟ملاذا؟ 

 

 : 3النشاط 

 .½ كرسيني مقامهيام خمتلفني، و مجموعهام هو  أأوجد عددين( أأ 

  3/4ثالثة أأعداد كرسية مقاماهتا خمتلفة ومجموعها ( ب

 



 القسم اخلامس رايضيات الدرس 73: األعداد الكسرية )5( : الجداء 24: جذاذة رمق 

.تعرف جداء عددين كرسيني -: الكفاايت : الأس بوع    
  

    

 احلصة الأوىل 

 أأنشطة متهيدية 

 . 0....حساب جداء عدد عرشي و العدد : احلساب اذلهين

 ( مناوالت حمسوسة : ) املرحةل الأوىل

 .معل  اجملموعات: عملتنظمي ال -

                           .بطاقات من المنوذج جانبه: الأدوات املساعدة

 حساب اجلزء امللون بطريقتني: النشاط املقرتح 

منوذج -: سري االإجناز  .للك مجموعة يقدم الأس تاذ بطاقة من ال

 يالحظ التالميذ الشلك و يعرب عن مساحة اجلزء امللون بطريقتني،  -

 .  لك مجموعة تنجز العمل -

عطاء الوقت الاكيف و مراقبة أأعامل لك مجموعة تعرض النتاجئ من طرف مقرر اجملموعة –    . بعد اإ

   X 2/3 = 6/15 3/5: تناقش خمتلف احللول و يمت الرتكزي عىل اكتشاف صيغة جداء عددين كرسيني انطالقا من  –  

 .معل يف مجموعات ثنائية : تنظمي العمل      . اس تعامل كراسة التلميذ: املرحةل الثانية

 .حساب جداء عددين كرسيني ابس تعامل مساحة مس تطيل: النشاط الأول

 : سري االإجناز

 .  ينجز النشاط ثنائيا -

 . X 2/3 4/6:  وحدة لقياس الأطوال يمت حساب مساحة اجلزء امللون ابلصيغة[  AB]ابعتبار طول القطعة  –

 . 8/18: وحدة لقياس املساحات يمت حساب مساحة اجلزء امللون ABCDابعتبار املربع  -

 . تعرض النتاجئ من طرف لك مجموعة و تناقش خمتلف النتاجئ و يمت الرتكزي و التأأكد من استيعاب التالميذ ملفهوم جداء عددين كرسيني -

ىل صياغة القاعدة اليت تتيح حساب جداء عددين - س تاذ اإ  . يس تدرهجم الأ

 .حساب جداء عددين كرسيني:  4النشاط

 . ينجز النشاط ثنائيا -:  سري االإجناز

 . يالحظ التالميذ الأشاكل –

ما ابس تعامل القاعدة أأو الاس تعانة ابلشلك X 5/3 ½حيسب اجلداء  –  .  اإ

ما ابس تعامل القاعدة أأو الاس تعانة ابلشلك X 2/3 ½  حيسب اجلداء -  .  اإ

 (. معارف و قواعد)الس بورة وتقرأأ يف فقرة  تصاغ القاعدة و تكتب عىل –

دراك و فهم الأمثةل املقرتحة وخاصة جداء كرسي و عدد حصيح أأو عرشي( معارف و قواعد)و يف فقرة  – س تاذ التالميذ عىل اإ  . يساعد الأ
 

 احلصة الثانية

 أأنشطة للتطبيق و للتقومي 

 كراسة التلميذ: املساعدةمعل فردي                         الأدوات : تنظمي العمل

 .   حساب جداء عددين كرسيني -:  النشاط الأول

 .   حساب جداء عدد كرسي و عدد حصيح -: النشاط الثاين

 .حساب جداء عدد كرسي و عدد عرشي  -: النشاط الثالث

 .حساب جداء ثالثة أأعداد كرسية -:النشاط الرابع

 احلصة الثالثة

 أأنشطة للتقوية و ادلمع 

 كراسة التلميذ: معل فردي                            الأدوات املساعدة: العملتنظمي 

 .    اس تعامل جداء عدد كرسي و عدد حصيح  التحويل من الساعات اإىل ادلقائق -:النشاط اخلامس و السادس

 .اس تعامل جداء عدد كرسي و عدد حصيح حلل مسأأةل -: النشاط السابع و الثامن و التاسع

 

 

وحدة لقياس المساحات و  ABCD عار المربباعتب

وحدة لقياس األطوال ، احسب مساحة [ AB]الضلع 

 الجزء الملون بطريقتين

   

   

   

   

   

 



 القسم اخلامس رايضيات الدرس 83:  محيط دائرة – مساحة قرص 34: جذاذة رمق 

حساب املساحات و احمليطات -: الكفاايت : الأس بوع   
  

    

 احلصة الأوىل 

 أأنشطة متهيدية 

 .العمل يف أأربع  مجموعات: تنظمي العمل -.  حساب فرق عددين عرشيني: احلساب اذلهين

 مسطرة ، كوس، + علب أأسطوانية الشلك أأقطارها خمتلفة + التلميذ كراسة : الأدوات املساعدة

سطواانت و خيطا -:  سري الإجناز: اس تعامل املسطرة املدرجة و علب أأقطارها خمتلفة و خيط لتقريب و اكتشاف صيغة حميط ادلائرة: النشاط الأول  .يقدم الأس تاذ أأربع أأ

دراك - ن بغية فهم و اإ يرتك الوقت الاكيف و  –.  ينجز النشاط من طرف التالميذ متتبعني خمتلف مراحل لك من التقنيتني الواردتني يف النشاط –.  التقنيتني يطالهبم بقراءة النشاط بتأأ

يرمس الأس تاذ منوذجا  –.   حمليطيراقب الأس تاذ خمتلف مناولت التالميذ مع احلرص عىل التأأكد من همارات اس تعامل الأدوات حلساب القطر و ا –.  الالزم للقيام مبختلف املناولت

تعرض خمتلف النتاجئ و تناقش جامعيا من طرف التالميذ و يكتب لك مقرر نتاجئ مجموعته  –.  تعني لك مجموعة مقررا لها لعرض و مناقشة خمتلف النتاجئ –.   للجدول عىل الس بورة

ىل كيفية املناولت، هذا و يمت الرتكزي عىل أأن عىل اجلدول، و من املنتظر أأن تكون نتاجئ التالميذ خمتلفة، ذلا ينبغي س باب قد تعود اإ  : تفسري هذا التباين يف النتاجئ لأ

معامل التناسب . * مع أأقطارها( تقريبا)حميطات العلب متناس بة *  ( … .3) لكها متقاربة  Dعىل  Pخوارج قسامت . * أأقطار العلب خمتلفة الطول. * حميطات العلب خمتلفة القياس* 

 π  P = Dتكتب الصيغة  –.  و اكتشاف صيغة حساب حميط دائرة مبعرفة قطرها  π = 3.14  حيث  P / D = π: و ابلتايل يمت التفاق عىل أأن . * يس بقمية عرشية مضبوطةل 

X    براز مدلول لك حرف يف هذه الصيغة، و تدمع بفقرة  ( . معارف و قواعد ) من طرف املتعلمني عىل الس بورة و تقرأأ مع اإ

 .اس تعامل الرتبيعات و السطوح املتاكفئة و اكتشاف صيغة مساحة قرص:   النشاط الثاين

يرتك الوقت املناسب للقيام مبختلف  –.  يالحظ التالميذ الشلك جيدا، و حياولون التعرف عىل لك عنارصه –.  ينجز النشاط من دلن التالميذ داخل مجموعات -: سري الإجناز

براز ما ييل –.  املناولت و تبادل اخلربات   تتكون من مساحة املضلع   ABCDمساحة املربع   :  * تعرض النتاجئ و تناقش و تصحح جامعيا مع اإ

EFGHIJK  مثلثات قابةل للتطابق 3و من 

 ملضلع نطرح  مجموع قياسات املثلثات من قياس مساحة املربع،للحصول عىل قياس مساحة ا* ،  IDKو  HCIو  FBGو  AEL و يه  

  4 X ( ( 3 X 3 ) : 2 ) = 63 – ( X 9 9 ): و ابلتايل حنصل عىل  

 : قياس ضلع املربع الأصفر هو قياس شعاع القرض، و ابلتايل مساحة هذا املربع يه  *

U = R X R = 4.5 X 4.5 = 20.25   مث حساب اخلارجS/U 3.1تقريبا  اذلي يساوي .. 

 ... 3.1يساوي تقريبا  Uو ابلتايل مساحة القرص عىل ( ميكن تلوين السطوح لتبيان ذكل) مساحة القرص نقارب مساحة املضلع، و ابس تعامل السطوح املتاكفئة * 

    S : ( R X R ) =  πو يمت التفاق عىل أأن 
 

 احلصة الثانية :أأنشطة للتطبيق و للتقومي

 كراسة التلميذ: ل فردي                         الأدوات املساعدةمع: تنظمي العمل

 .   تطبيق صيغة حساب حميط ادلائرة و صيغة حساب مساحة قرص حلل مسأأةل -: النشاط الأول

 .   تطبيق صيغة حساب مساحة القرص  و صيغة حساب حميط ادلائرة حلل مسأأةل -: النشاط الثاين

 .رتبيعات و تطبيق هذه الصيغاس تعامل ال -: النشاط الثالث

 أأنشطة للتقوية و ادلمع :احلصة الثالثة
 كراسة التلميذ: معل فردي                            الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

حداهام مضاعف لشعاع الأخرى -: النشاط الرابع  .مقارنة حميطي و مساحيت دائرتني شعاع اإ

 .    يط دائرة حلل مسأأةلاستامثر صيغة حم  -:النشاط اخلامس

 .  توظيف مفهويم احمليط و التناسبية حلل مسأأةل -: النشاط السادس

.  43و  43: دمع ادلرسني  

          x 3/10 = ……    3/9 x …/10 = 6/90 7/5: أأمتم ما ييل( 1

31/5 x 2/9 = ……                1/13 x 10/ …. = …./39           

8/13 x 9/3 = …….        20/17 x …/… = 60/85                    

ذا علمت أأن احسب حميط دائرة ( 2  .  cm2  هو شعاعهاومساحهتا اإ

 



 القسم اخلامس رايضيات الدرس 93: التناسبية )1( جداول و تمثيالت 44: جذاذة رمق 

تعرف و توظيف معامل التناسب -: الكفاايت : الأس بوع   
 

    

 احلصة الأوىل 

 أأنشطة متهيدية 

 .معل يف  اجملموعات: تنظمي العمل -.  حساب مجموع عددين عرشيني: احلساب اذلهين

 اسة التلميذ كر : الأدوات املساعدة

 تعرف معامل التناسب: النشاط الأول

ن معامل التناسب هو العدد  -:  سري الإجناز   .4ينجز العمل ثنائيا للتعرف عىل أأن قياسات حميطات مربعات متناس بة مع قياسات أأضالعها و أأ

جابة عن الأس ئةل -  .يرتك الوقت الاكيف للك مجموعة لالإ

 . و أأن العدد يسمى معامل التناسب 4يمت الرتكزي عىل أأن خارج قسمة قياس لك حميط عىل قياس ضلعه هو عدد اثبت أأي العدد تعرض النتاجئ و تناقش و تصحح و  -

ىل أأعدا - ول اإ براز معامل التناسب كأداة مساعدة لالنتقال من أأعداد السطر الأ  .   د السطر الثاينيصحح النشاط من طرف التالميذ عىل الس بورة مبلء اجلدول و اإ

 .البحث عن معامل التناسب:   النشاط الثاين

 .يالحظ التالميذ اجلدول و يبحث عن معامل التناسب –:سري الإجناز

 .تعرض النتاجئ و تناقش و يمت حتديد معامل التناسب مع الإشارة أأنه ميثل مثن اللرت الواحد -

 متثيل وضعية تناسبية:  النشاط الثالث

عداد  –:سري الإجناز  .متناس بةيمتم جدول أأ

 . ينشئ رسام مبيانيا و يتعرف الشلك اذلي يأأخذه هذا الرمس أأي مس تقمي مير من أأصل احملورين -

 . يرتك الوقت املناسب لإجناز النشاط – 

 .  تعرض النتاجئ و تناقش و يمت الرتكزي عىل أأن الوضعية ميكن متثيلها عدداي جبدول أأو هندس يا مبس تقمي من أأصل املعمل -

متام اجلدول حسابيا و ربطه بلمتثيل الهنديس اذلي هو عبارة عن خط مس تقمي مار من أأصل احملورين –  . يصحح النشاط من طرف التالميذ بإ

 . تعرف من خالل جدول وضعية لغ متثل تناسبية: النشاط الرابع

ن قامة الطفل غري متناس بة مع مع –:سري الإجناز  .رهيالحظ اجلدول و يتأأكد حسابيا من أأ

 .ميثل معطيات اجلدول بنقط و يصلها للتأأكد هندس يا أأن قامة الطفل غري متناس بة مع معره -
 

 أأنشطة للتطبيق و للتقومي احلصة الثانية

 معل فردي: تنظمي العمل

 كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة  

متام جدول أأعداد متناس بة -:  النشاط الأول  .   اإ

 .   ل ليس جبدول أأعداد متناس بةتعرف أأن جدو -: النشاط الثاين

 .اس تعامل معامل التناسبية حلل مسأأةل -: النشاط الثالث

 .اس تعامل جدول أأعداد متناس بة حلل مسأأةل و متثيل الوضعية مبيانيا -: النشاط الرابع

 أأنشطة للتقوية و ادلمع احلصة الثالثة
 معل فردي: تنظمي العمل

 كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة 

متام جدول أأعداد متناس بة مبعرفة معامل التناسب -:شاط اخلامسالن   .    اإ

 .  اس تعامل جدول أأعداد متناس بة حلل مسأأةل -: النشاط السادس

 .اس تعامل مبيان لوضعية تناسبية حلل مسأأةل  -:  النشاط السابع

 



 القسم اخلامس رايضيات الدرس04: التناسبية )2( النسب المئوية 45: جذاذة رمق 

نس بة املئوية و ا جراء حساابت علهيا –تعرف و توظيف معامل التناسب -: الكفاايت .تعرف ال : الأس بوع   
 

    

 احلصة الأوىل 

 أأنشطة متهيدية

 . حساب مجموع عددين كرسيني هلام نفس املقام: احلساب اذلهين

 .معل يف  مجموعات ثنائية: تنظمي العمل - 

 . كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة

 .اس تعامل التخفيض يف الأمثنة للتعرف عىل النس بة املئوية: النشاط الأول

 .  معل ثنايئ -:  سري ال جناز

 .يقرأأ التلميذ النص و ميلأ اجلدول –

 . يرتك الوقت الاكيف للبحث و املناقشة -

 .   02و يسمى ابلنس بة املئوية للتخفيض و يرمز هل ب  ٪  2.0نتاجئ و تصحح جامعيا و يمت الرتكزي عىل أأن اجلدول ميثل جدول أأعداد متناس بة و أأن معامل التناسب هو تعرض ال  – 

ىل أأن التخفيض ٪  –  ن لك  02كام يمت اس تدراج التالميذ ا   .درهام 02درمه ختضع لتخفيض قدره  022يعين أأ

 .استامثر النس بة املئوية للتخفيض ل متام جدول أأعداد متناس بة:   اينالنشاط الث

 .  ينجز العمل ثنائيا -: سري ال جناز

 . يالحظ التلميذ أأمثنة الأدوات قبل التخفيض و يمتم ملء اجلدول –

براز أأن ٪  –   ي  022/01تكتب  01تعرض النتاجئ و تناقش و تصحح من طرف التالميذ مع ا   .هو معامل التناسب 2.01و أأن  2.01أأ

 . حل مسأأةل تتطلب حساب ما متثهل النس بة املئوية من مقدار:  النشاط الثالث

ةل -: سري ال جناز  .  يقرأأ التلميذ املسأأ

 .يرتك الوقت الاكيف حلل املسأأةل –

ات و أأن لك كتل اجلنب متناس بة مع كتل ادلهنيات و معامل التناسب هو غراما من ادلهني 51غرام من اجلنب حتتوي عىل  022تعرض النتاجئ و تناقش و يمت الرتكزي عىل أأن لك  -

 ( . ملء جدول  التناسبية )  2.51أأو  022/51

 . تعرف من خالل جدول وضعية لغ متثل تناسبية: النشاط الرابع

ن السعر ٪ -: سري ال جناز  022/8درامه، و أأن معامل التناسب مه  8درمه تعطي رحبا س نواي قدره  022يعين أأن لك  8يمت تدبري هذا النشاط بنفس الهنج اكلنشاط الثالث مع الرتكزي عىل أأ

 . و يمت ملء اجلدول كام يف النشاط السابق 2.28أأو 

 
 

 احلصة الثانية

 أأنشطة للتطبيق و للتقومي

 كراسة التلميذ: معل فردي                         الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

    .مئويةكتابة عدد كرسي عىل صورة نس بة  -: ولالنشاط الأ 

    .مقدارحساب النس بة املئوية من  -: النشاط الثاين

 .للتخفيضحل مسأأةل ابس تعامل النس بة املئوية  -: النشاط الثالث

متام جداول ابس تعامل النس بة املئوية يف السعر -:  النشاط الرابع  . ا 

 

 احلصة الثالثة
 معأأنشطة للتقوية و ادل:  

 كراسة التلميذ: معل فردي                            الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

 حل مسأأةل ابس تعامل النس بة املئوية للزايدة يف الأمثنة                 -:النشاط اخلامس

 .    حل مسأأةل حبساب الفائدة الس نوية مبعرفة السعر و رأأس املال  -: النشاط السادس

 حساب مقدار مبعرفة نس بة النجاح                                      -: سابعالنشاط ال 

 حساب النس بة املئوية مبعرفة معلومات                               -: النشاط الثامن

 



 دمع ادلرسني: 93 و 52. 

 : لحظ اجلدول و أأمتم (0

 

 

 

 

 

 

 اين؟ و ملاذا؟ هل أأعداد السطر الأول متناس بة مع أأعداد السطر الث 

 

 .يف أأمثنة بضائعه 92خصص متجر ختفيض ٪  (0

 : أأمتم اجلدول التايل

 

 

 

 

 

  هل أأعداد السطر الأول متناس بة مع أأعداد السطر الثاين؟ و ملاذا؟ 

 m 9   2.2.1ضلع املربع ب 

  m  0 02حميط املربع ب 

 

 3022 0022 522 022 المثن ابدلرمه

     التخفيض ابدلرمه

 



 القسم اخلامس رايضيات الدرس 14:  وحدات قياس السعة 64: جذاذة رمق 

جناز حساابت بس يطة عىل القياسات مع  -(.الوحدات الأساس ية، مضاعفاهتا، أأجزاؤها ) تعرف وحدات قياس السعة  - :الكفاايت ا 

.الأخذ بعني الاعتبار العالقات املوجودة بني خمتلف الوحدات  
: الأس بوع  

 

    

 احلصة الأوىل 

 أأنشطة متهيدية

 . حساب فرق عددين كرسيني هلام نفس املقام: احلساب اذلهين

 .معل يف  مجموعات: تنظمي العمل - 

 . كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة

 .تعرف وحدات قياس السعة و اس تعامل جدول الوحدات: النشاط الأول

 :  سري ال جناز

 .ملعطيات و حتللهاتقرأأ لك مجموعة نص املسأأةل، تس تخرج ا -

جياد حل للوضعية -  .توظف مفهوم التحويل و املقارنة  يف البحث عن ا 

ةل ابلواقع املعيش من خالل أأمثةل أأخرى - جنازات التالميذ و حياول ربط معطيات املسأأ س تاذ ا   . يراقب الأ

جراء التحويالت –  عامل تناقش و تصحح تصحيحا جامعيا مع الرتكزي عىل كيفية ا  ىل  أأخرى  تعرض الأ  .و الانتقال من وحدة ا 

 .توظيف مفهوم امجلع و الرضب و وحدات قياس السعة:   النشاط الثاين و الثالث

 : سري ال جناز

 .يقرأأ التالميذ نص املسأأةل -

 .يس تخرجون املعطيات و حيللوهنا -

 . يوظفون مفهوم امجلع أأو الرضب و كذا مفهوم التحويل و املقارنة يف معلية البحث عن حل للوضعية -

 .يراقب الأس تاذ أأعامل التالميذ – 

 .تصحح هذه الأعامل جامعيا و يمت الرتكزي عىل معلية  التحويالت بني الوحدات -

طار توس يع هذه املفاهمي ، -: ملحوظة هامة  يف ا 

 . أأنشطة حمسوسة من خاللها تمت معلية ربط كتةل املاء و السعة ينبغي اختيار 
 

 

 أأنشطة للتطبيق و للتقومي احلصة الثانية

 معل فردي: تنظمي العمل

 كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة 

جناز العمليات -:  النشاط الأول جراء التحويالت بني وحدات قياس السعة و ا   .   ا 

جراء التح -: النشاط الثاين جناز العملياتا   .   ويالت بني وحدات قياس السعة و ا 

 .توظيف وحدات قياس السعة يف حل املسائل -: النشاط الثالث

 

 أأنشطة للتقوية و ادلمع احلصة الثالثة

 معل فردي: تنظمي العمل

 كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة 

 . الواقع احمليطتوظيف وحدات قياس السعة حلل وضعية مس تقاة من  -:  النشاط الرابع

 .  توظيف مفهوم امجلع أأو الرضب و اس تخدام مفهوم السعة حلل مسأأةل  -:النشاط اخلامس

 .    توظيف مفهوم القسمة و اس تخدام  مفهوم السعة حلل مسأأةل   -: النشاط السادس



 القسم اخلامس رايضيات الدرس 24 : المسائل )7( : استعمال ترسيمات 74: جذاذة رمق 

.تعرف ترس مية و اس تعاملها حلل مسأ ةل بس يطة - :الكفاايتا  

متام ترس مية مسأ ةل بأ عداد و معليات مناس بة و تنظمي صياغة احلل - .ا   

.حل مسائل ابس تعامل ترس مية  -  

.ال رض  حل مسائل هبا معلومات حول حركة -  

: ال س بوع  
 

    

 احلصة ال وىل 

 أ نشطة متهيدية

متاهما مث اس تعاملها حلل مسائل*  مية و ا   . التلميذ يف هذا ادلرس مطالب ابلتعرف عىل ترس 

 ( .معل يف  مجموعات ثنائية )

 .  211كراسة التلميذ ص : ال نشطة و القدرات املرتبطة هبا

 مجلعاس تعامل ترس مية لعملية ا: النشاط ال ول

 .اس تعامل ترس مية لعملية الرضب : النشاط الثاين 

 .اس تعامل ترس مية لعملية  القسمة : النشاط الثالث 

 . اس تعامل ترس مية لعملية الطرح :  النشاط الرابع 

 .يفسح اجملال أ مام التالميذ لقراءة نص املسأ ةل و فهمه و مناقش ته ثنائيا مث ملء الرس مية -: سري ال نشطة 

جناز ال نشطة يمت الت)  مية من خالل ا   (.عرف مضنيا عىل الرتس 

 .تعرض النتاجئ و تناقش هبدف التعرف عىل الآليات املكونة للك ترس مية -

 ( .  الاطالع عىل املسأ ةل املرفقة حبل من قبل لك تلميذ ) 
 

 

 احلصة الثانية

 أ نشطة تطبيقية 

 معل فردي: تنظمي العمل

 .اس تعامل الرتس مية حلل املسأ لتني.  211: كراسة التلميذ ص : ال دوات املساعدة 

متام متثيل معلومات و معطيات مسأ ةل برتس اميت -:  النشاط ال ول  ..   ا 

متام متثيل معلومات و معطيات مسأ ةل برتس اميت -: النشاط الثاين  ..      ا 
 

 احلصة الثالثة
 أ نشطة للتقوية و ادلمع

 معل فردي: ملتنظمي الع

 .يومية للتفتح عىل مواد أ خرى: ال دوات املساعدة 

 .حل مسأ ةل بطريقة خيتارها التلميذ مث متثيل احلل برتس مية -: النشاط الثالث

 . حتسيس التلميذ حبركة ال رض و الس نة امليالدية -:  النشاط الرابع
 

 دمع ادلرسني: 72 و 71 . 

 : ييلاس تعن جبدول التحويالت و أ متم ما ( 2

1.7 l + 17 hl = ……………… dl  

0.25 cl + 1.13 dal = …………. l  

0.05 l + 17 dl = ……………. ml  

ذا علمت أ ن( 1  . kg2من املاء الصايف يزن  l 2 ا 

 ( kgب ) من املاء؟  dl 2.1فمك يزن 

 ( kgب ) من املاء؟  dl 2فمك يزن 

 ( kgب ) من املاء؟  hl 1فمك يزن 
 

 



 84: جذاذة رمق 
الدرس 34:  تحويل األشكال ) إزاحة الشكل – 

 تكبير و تصغير األشكال (
 القسم اخلامس رايضيات

( .الانزلق ) تعرف مفهوم الإزاحة  -: الكفاايت  

.المتكن من تكبري و تصغري شلك هنديس ابس تعامل الرتبيعات  –  
: الأس بوع  

 
    

 احلصة الأوىل 

 أأنشطة متهيدية

 .  5.0حساب جداء عدد حصيح طبيعي زويج و العدد : اذلهيناحلساب 

 .معل يف  اجملموعات: تنظمي العمل - 

 . كراسة التلميذ، أأقالم، الأنسوخ: الأدوات املساعدة

 .الانزلق  ابس تعامل قن الانتقال: النشاط الأول و الثاين

 .تالحظ لك مجموعة الشلك -:  سري الإجناز

 .ف مفهوم القن لتحويل الشلكتس تعمل الرتبيعات و توظ -

 .يراقب الأس تاذ مدى قدرة التلميذ عىل حتديد قن الانتقال -

 ( .احلفاظ عىل الزوااي، احلفاظ عىل التعامد، التقايس ) تعرض الأعامل، تناقش و تصحح تصحيحا جامعيا مع التأأكيد عىل خاصيات الانزلق و ذكل ابس تعامل الأنسوخ  -

 .و تصغري الشلكتكبري :  النشاط الثالث

 .تالحظ لك مجموعة الشلك -:  سري الإجناز

 .تس تعمل الرتبيعات و توظف مفهوم املقدار لتحويل الشلك -

 : تعرض الأعامل، تناقش و يمت الرتكزي عىل –. يراقب الأس تاذ مدى قدرة التلميذ عىل حتديد املقدار و توظيفه يف معلية تكبري أأو تصغري شلك -

 .مفهوم التقايس* 

 .مفهوم التشابه* 

 .المتيزي بني شلكني متشاهبني و شلكني متقابسني* 

دراك مفهوم املقدار*   . اإ
 

 

 احلصة الثانية

 أأنشطة للتطبيق و للتقومي

 معل فردي : تنظمي العمل

 كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة 

 .   حتديد نقطة بواسطة قن معلوم  -:  النشاط الأول

 . شلك بواسطة قن معلوم و التأأكد منه ابس تعامل الأنسوخ  حتويل  -: النشاط الثاين

 .تكبري و تصغري شلك هنديس ملقدار معلوم ابس تعامل الرتبيعات -:النشاط الثالث

 
 

 احلصة الثالثة
 أأنشطة للتقوية و ادلمع

 معل فردي : تنظمي العمل

 كراسة التلميذ: الأدوات املساعدة 

 .ق يف معلية ترصيف سطح مس تو توظيف مفهوم الانزل -: النشاط الرابع

 .توظيف مفهوم تكبري و تصغري شلك هنديس -:النشاط اخلامس

 .    توظيف مفهوم تكبري و تصغري شلك هنديس -: النشاط السادس 
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تعرف و توظيف معامل التناسبية -: لكفاايتا : الأس بوع   
 

    

 احلصة الأوىل 

 أأنشطة متهيدية

 .   5حساب خارج قسمة عدد ينهتي  بصفر عىل : احلساب اذلهين

 .معل يف  اجملموعات: تنظمي العمل - 

 . كراسة التلميذ: وات املساعدةالأد

 .تقدمي مفهوم الرسعة املتوسكة: النشاط الأول

 .  ينجز العمل ثنائيا -:  سري الإجناز

 ( . hب ) متناس بة مع املدد الزمنية (  kmب ) يالحظ التلميذ اجلدول و يس تنتج بأأن املسافات املقطوعة  –

 .حيسب معامل التناسب - 

 .  بة و تبادل اخلرباتيرتك الوقت الاكيف لالإجا -

 .تعرض خمتلف احللول و تناقش مع توضيح أأن معامل التناسب يف هذه الوضعية يسمى ابلرسعة املتوسطة -

 .التعرف عىل الرسعة غري املنتظمة:   النشاط الثاين

 .يالحظ التلميذ املبيان و ميلأ اجلدول  –:سري الإجناز

 . م اجلدول ليس جبدول أأعداد متناس بة ‘ة مع أأعداد السطر الأول و ابلتايل فيالحظ بأأن أأعداد السطر القاين غري متناس ب -

 . تعرض النتاجئ و تناقش و يمت حتسيس التالميذ بأأن املسافات متناس بة مع املدة الزمنية  –

 . تعرض الأعامل ، تناقش ة تصحح تصحيحا جامعيا و يمت الرتكزي عىل كيفية اس تعامل مضاعفات الكيلوغرام – 

 اس تعامل مبيان للتعرف عىل احلركة املنتظمة :  نشاط الثالثال 

 .و البحث عن الرسعة املتوسطة مبيانبا

 يمت العمل ثنائيا   –:سري الإجناز

 .  و ذكل مبالحظة املبيان و التعرف عن اخلط اذلي ميثل وضعية التناسبية

 .   حيدد الرسعة املتوسطة مبيانيا  –

  d/t hأأي  min 55يف مدة  km 02افة تعرض النتاجئ و تناقش و تصحح جامعيا و يمت الرتكزي عىل كيفية اس تعامل املبيان لإجياد الرسعة املتوسطة، مفبيانيا قطعت الس يارة املس –

 km/h 80: و حسابيا و ابس تعامل اجلدول  جتد أأن الرسعة املتوسطة للس يارة يه 
 
 

 احلصة الثانية

 تطبيق و للتقوميأأنشطة لل 

 كراسة التلميذ: معل فردي                         الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

 .الزمنيةحساب املسافة مبعرفة الرسعة و املدة  -:  النشاط الأول

    .املسافةحساب املسافة مبعرفة الرسعة و  -

    .مسأأةلتطبيق مفهوم الرسعة املتوسطة حلل  -: النشاط الثاين

 .التوقفحساب الرسعة املتوسطة مبعرفة مدة  -: النشاط الثالث
 

 

 احلصة الثالثة
 أأنشطة للتقوية و ادلمع

 كراسة التلميذ: معل فردي                            الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

  .املتوسطةحساب الرسعة  -:  النشاط الرابع

 .  م الرسعة املتوسطة حلل املسائل استامثر مفهو  -:النشاط اخلامس و السادس 

 استامثر اس تعامل املبيان حلل تتعلق ابحلركة املنتظمة       -: النشاط السابع

 دمع ادلرسني: 94 و 99 . 

 .ع  الرسعة املتوسطة للس يارة  ما. كيلومرت 582خرجت س يارة من الرابط عىل الساعة التاسعة صباحا و وصلت اإىل اجلديدة عىل الساعة احلادية عرش بعد أأن قطعت مسافة ( 5

 (  بكتاب التلميذ )   0كرب الشلك برضب أأبعاده يف ( 0



 05: جذاذة رمق 
الدرس 54 :  المكعب و متوازي المستطيالت/ 

 المساحات الجانبية و الكلية
 القسم اخلامس رايضيات

.تعرف املكعب و متوازي املس تطيالت القامئ - :لكفاايتا  

.نرش و تركيب املكعب و متوازي املس تطيالت القامئ -  

.ملس تطيالت القامئحساب املساحات اجلانبية و اللكية للمكعب و متوازي ا -  

: الأس بوع  
 

    

 احلصة الأوىل 

 أأنشطة متهيدية

 . 4عىل العدد  4حساب خارج قسمة عدد من مضاعفات : احلساب اذلهين

 .معل يف  مجموعات : تنظمي العمل -(   مناوالت حمسوسة : ) املرحةل الأوىل 

ىل اللوازم الرضورية الأخرىجمسامت حقيقية من صنع الأس تاذ أأو من هتئي التل : الأدوات املساعدة  .  ميذ ابالإضافة اإ

 .نرش و تركيب املكعب و متوازي املس تطيالت القامئ و حساب مساحتهيام: النشاط املقرتح

تطيالت -:  سري االإجناز  .لك مجموعة تالحظ جمسمني أأحدهام مكعب و الآخر متوازي املس 

 .  نييس تدرج التالميذ الس تعامل املفردات اخلاصة لوصف اجملسم -

دا اكن ذكل ممكنا و حتاول رمس نرش هلام – بعادهام اإ  .  تس تعمل لك مجموعة أأوراقا من الورق املقوى و الرباكر، و مقصا للتقطيع، حتسب أأ

 . توظف صيغ مساحات لك من املربع و املس تطيل الس تنتاج صيغة حلساب املساحة اجلانبية و اللكية للمكعب، و متوازي املس تطيالت القامئ –

براز صيغيت املساحات اجلانبية و اللكية للمكعب و متوازي املس تطيالت ا –  عامل ، تناقش و تصحح تصحيحا جامعيا، مع الرتكزي عىل اإ  . لقامئتعرض الأ

 . اس تعامل كراسة التلميذ: املرحةل الثانية

 .معل يف  مجموعات ثنائية:  أأدوات العمل – 

 . و اتيميزي بنمهاموصف اجملسمني:   النشاطان الأول و الثاين

 .تالحظ لك مجموعة اجملسمني  -: سري االإجناز

 .تس تعمل املفردات اخلاصة بلك جمسم و تصفهام -

 . تس تعمل املسطرة املدرجة لقياس أأحرف املكعب و متوازي املس تطيالت القامئ و تقارن بنمهام -

 .و اختالف أأبعادهامعامل، تناقش و تصحح تصحيحا جامعيا مع الرتكزي عىل توضيح أأن املكعب و متوازي املس تطيالت القامئ موووران قاامان و ما يمزي بنمهام هتعرض الأ  – 

 . املكعب و متوازي املس تطيالت: حساب املساحة اجلانبية و اللكية للمجسمني:  النشاط الثالث

 . وعة النتاجئ احملصل علهيا سابقا حلساب املساحة اجلانبية و اللكية للمجسمنيتطبق لك مجم -: سري االإجناز

 .يتدخل الأس تاذ لتوضيح الصيغتني و ذكل لليميزي بنمهام – 

 .مئ تعرض الأعامل ، تناقش و تصحح تصحيحا جامعيا مع الرتكزي عىل ترس يخ صيغ املساحات اجلانبية و اللكية للمكعب و متوازي املس تطيالت القا -
 

 

 احلصة الثانية

 أأنشطة للتطبيق و للتقومي

 كراسة التلميذ: معل فردي                         الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

 .اس تعامل املسطرة املدرجة و الرتبيعات لنرش املكعب و متوازي املس تطيالت القامئ -:  النشاط الأول

 .اجلانبية و اللكية للمكعب و متوازي املس تطيالت القامئ  تطبيق صيغة حساب املساحة -: النشاط الثاين

 تطبيق صيغة حساب املساحة اجلانبية و اللكية للمكعب -: النشاط الثالث
 

 احلصة الثالثة
 أأنشطة للتقوية و ادلمع

 كراسة التلميذ: معل فردي                            الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

 اس تعامل الرتبيعات و املسطرة و اس تخدام تعريف اجملسمني -: النشاط الرابع

 . الإجناز النرش املطلوب و حساب مساحهتام اللكية 

 توظيف املساحة اللكية للمكعب الس تنتاج طول ضلعه -:النشاط اخلامس

 و اس تعامل املسطرة املدرجة و الرتبيعات لرمسه  

 .اة و الرباكر لرمس متوازي مس تطيالت أأبعاده معلومة و اس تنتاج مساحته اللكيةاس تعامل املسطرة املدرجة و املزو -: النشاط السادس

  

       

 



 القسم اخلامس رايضيات الدرس44 : التناسبية )4( / سلم التصاميم و الخرائط 15: جذاذة رمق 

.التعرف عىل مفهوم سمل تصممي أ و خريطة -: الكفاايت  

.اس تعامل مفهوم سمل تصممي أ و خريطة للتعبري عن وضعية حقيقية  
: ال س بوع  

 
    

 احلصة ال وىل 

 أ نشطة متهيدية

 .  1..5و العدد  4جداء عدد من مضاعفات  حساب: احلساب اذلهين

 .معل يف  اجملموعات : تنظمي العمل - 

 .  كراسة التلميذ  مسطرة مدرجة ، أ قالم : ال دوات املساعدة

 .اس تخدام التناسبية الس تنتاج مفهوم سمل التصممي: النشاط ال ول

 :  سري االإجناز

 .  ال دوات املعرفية املرتبطة هباتقرأ  لك مجموعة النشاط، تس تخرج املعطيات مق حتدد  -

س تاذ مدى قدرة املتعلمني عىل توظيف معطيات اجلدول يف معلية حتديد املسافة عىل التصممي و املسافة احلقيقية، مث يس تدرهجم الإ  – رراء حساب ال ععاد احلقيقية يراقب ال  درا  كيفية اإ

 . أ و املسافات احلقيقية

 (.عىل نفس التصممي ) يوحض ال س تاذ مفهوم سمل التصممي و ذكل ابقرتاح أ مقةل أ خرى تعرض ال عامل، تناقش، تصحح و    - 

 .حتديد سمل تصممي أ و خريطة:   النشاط الثاين

 : سري االإجناز

 .  تالحظ اجملموعة اجلدول ريدا و حتاول فهم املصطلحات أ و املفردات املس تعمةل -

 .اساتتوظف مفهوم سمل تصممي الإرراء احلساابت و القي – 

س تاذ مدى استيعاب التالميذ ملفهوم السمل و الإدرا  أ ن املسافات عىل تصممي متناس بة مع املسافات احلق  -  ( . أ و ال ععاد احلقيقية ) يقية تعرض ال عامل، تناقش و يالحظ ال 

 . حساب و حتديد سمل تصممي:  النشاط الثالث

 :سري االإجناز

 .لك مجموعة تستمثر التعلامت الساعقة لتحديد سمل التصممي - 

رراء احلساابت و القياسات -  . تعرض النتاجئ و تصحح مع توضيح معلية اإ

دراج معلية حتديد سمل عىل خريطة و معلية حساب املسافات عىل اخلريطة يف حصة التطبيق و ادلمع  - :ملحوظة  . .لقد مت اإ
 

 

 احلصة الثانية

 تطبيق و للتقوميأ نشطة لل 

 كراسة التلميذ: معل فردي                         ال دوات املساعدة: تنظمي العمل

 . اس تعامل سمل التصممي الإجناز سمل عىل تصممي                -: النشاط ال ول

 . اس تعامل التصممي الس تنتاج سمل هذا التصممي و حتديد العلو   -:النشاط الثاين

 .حتديد سمل خريطة و املسافة احلقيقية علهيا  -: النشاط الثالث

 

      

               

 احلصة الثالثة
 أ نشطة للتقوية و ادلمع

 كراسة التلميذ: معل فردي                            ال دوات املساعدة: تنظمي العمل

 . توظيف مفهوم التناسبية حلل مسأ ةل   -: النشاط الراعع

 . ستامثر مفهوم سمل التصممي لتحديد املدار احلقيقي  ا -:النشاط اخلامس

 



 دمع ادلرسني: 41 و 44 .

 . cm1علبة عىل شلك مكعب طول حرفه ( 5

 .احسب مساحته اجلانبية ابلس نتميرت مرعع  -

 .احسب مساحته اللكية ابلس نتميرت مرعع  -

 

 .  cm 1و  cm 9و  cm  55: متوازي مس تطيالت أ ععاده يه ( .

 .ته اللكية ابلس نتميرت املرعع احسب مساح 

 

  1/1000الحظ تصممي ملعب بسمل ( 3

 ما يه ال ععاد احلقيقية لهذا امللعب؟ 

 

 
                             

 
                                                                         

 

 

 

 

30cm 

10cm 



 25: جذاذة رمق 
الدرس74: الموشور القائم و األسطوانة القائمة / 

 المساحات الجانبية و الكلية
 القسم اخلامس رايضيات

تعرف املوشور القامئ و الأسطوانة القامئة، -: الكفاايت  

.نرش و تركيب املوشور القامئ و الأسطوانة القامئة  

.القامئ و الأسطوانة القامئةحساب املساحات اجلانبية و اللكية للموشور  -  

: الأس بوع  
 

    

 احلصة الأوىل 

 أأنشطة متهيدية

  a≠0حيث   a/1حساب مجموع عدد حصيح طبيعي و عدد كرسي عىل شلك : احلساب اذلهين

 .معل يف  اجملموعات : تنظمي العمل -(      مناوالت حمسوسة : ) املرحةل الأوىل

 س تاذ أأو من هتئي التالميذ،جمسامت من صنع الأ : الأدوات املساعدة

 بطاقات مرسوم علهيا جمسامت  

 التعرف عىل املوشور القامئ و الأسطوانة القامئة : النشاط املقرتح

 نرش املوشور القامئ و الأسطوانة القامئة  –

 . موشور قامئ و أأسطوانة قامئة ( صنع ) تركيب  –

 :سري االإجناز

 .اولو  متي ز الأسطوانة القامئة نن املوشور القامئيالحظ التلميذ مجموعة من اجملسامت و حي – (1

 .يوحض الأس تاذ ننارص لك تصممي  – 

 .  توزع عىل لك مجموعة أأوراق من الورق املقوى  مرسوم علهيا نرش لأسطوانة قامئة أأو موشور قامئ –( 5

 . يب الأسطوانة القامئة أأو املوشور القامئاملسطرة، اللصاق، مقص، أأقالم لرتك : لك مجموعة تس تعمل الأدوات الهندس ية الأساس ية –

 . يراقب الأس تاذ معل التالميذ ملالحظة مدى استيعاهبم لعالقة اجملسم بنرشه – 

 . تعرض الأنامل، تناقش و تصحح تصحيحا جامنيا مع الرتك ز عىل ترس يخ مفهوم املوشور القامئ و الأسطوانة القامئة – 

 .  تلميذاس تعامل كراسة ال : املرحةل الثانية

 . معل ثنايئ : تنظمي العمل – 

 . اللصاق، نقص، أأقالم ، مسطرة مدرجة، الرباكر: الأدوات املس تعمةل

 متي ز املوشور القامئ و الأسطوانة القامئة،: النشاط الأول

 .وسط مجموعة من اجملسامت مع حتديد طبيعة القاعدة  

 : سري االإجناز

 .يالحظ التالميذ اجملسامت جيدا -

 .تدرج التالميذ للتعرف عىل املوشور القامئ و الأسطوانة القامئة من خالل تعريفهاميس   -

 الإغناء معارف املتعلمني ، يثار انتباه التالميذ اإىل أأ  املكعب  -

 .   هو كذكل موشور قامئ و ذكل بعد مقارنة ننارص لك مهنام

 .اس تعامل املفردات اخلاصة بلك جمسم لوصفه:   النشاط الثاين

 : سري االإجناز

 . تس تعمل لك مجموعة موشورا قامئا فعليا و أأسطوانة قامئة فعلية تالحظهام جيدا -

 . تس تعمل املفردات اخلاصة بلك جمسم و تصفهام  – 

س تاذ مدى متكن التلميذ من اس تعامل املفردات اخلاصة بلك جمسم أأثناء معلية الوصف –   . يراقب الأ

 اجلانبية و اللكية  حساب املساحة:  النشاط الثالث 

 . للموشور القامئ و الأسطوانة القامئة

 : سري االإجناز

 . يالحظ التالميذ اجملسمني -

لهيا –  دوات الهندس ية املشار اإ  . ينرش التالميذ اجملسمني بناءا عىل املعطيات السابقة و ذكل ابس تعامل الأ

ثلث، القرص حملاوةل حساب املساحة اجلانبية و اللكية ، قبل ذكل يوحض الأس تاذ مفهوم املساحة اجلانبية و املساحة يوظف التالميذ صيغة حساب مساحات املس تطيل و املربع ، امل  – 

 . اللكية

 .  تعرض الأنامل، تناقش و تصحح تصحيحا جامنيا مع الرتك ز عىل ترس يخ صيغ املساحات اجلانبية و اللكية  –  

  
 



 احلصة الثانية

 أأنشطة للتطبيق و للتقومي

 كراسة التلميذ: معل فردي                         الأدوات املساعدة: تنظمي العمل

 :  النشاط الأول

 اس تعامل الرتبيعات و املسطرة املدرجة و الرباكر و توظيف -

 .مفهوم  الامتثل احملوري و قياس املساحات لنرش املوشور القامئ و الأسطوانة القامئة 

نشاء م -: النشاط الثاين  وشور قامئ معلوم و حساب مساحته اجلانبية و اللكية بتطبيق الصيغة املناس بةاإ

نشاء أأسطوانة قامئة معلومة و حساب مساحهتا اجلانبية و اللكية  -:النشاط الثالث  .اإ

 

      

               

 احلصة الثالثة
 أأنشطة للتقوية و ادلمع

 كراسة التلميذ: الأدوات املساعدةمعل فردي                            : تنظمي العمل

 . توظيف تعريف اجملسمني و مفهوم الامتثل احملوري الإمتام معلية نرشهام -:النشاط الرابع

 .  الإجناز المترين .... ( الامتثل، صيغة حساب املساحة اجلانبية ) اس تعامل الأدوات الهندس ية و الأدوات املعرفية الأساس ية  -:النشاط اخلامس

 الإجناز المترين.... ( الامتثل،  صيغة حساب املساحة اجلانبية ) اس تعامل الأدوات الهندس ية و املعرفية  -: لسادسالنشاط ا

 

                    



 القسم اخلامس رايضيات الدرس  88:  المسائل )8( : تنويع طرائق الحل 53: جذاذة رمق 

لتعود عىل حل مسأ ةل بطرق خمتلفة ا -: الكفاايت  

.حل مسائل لها حل واحد بطرق متعددة -  

.حل مساءل هبا معلومات صناعية -  

: ال س بوع  
 

    

 :احلصة ال وىل 
 أ نشطة متهيدية

 . لهذا ادلرس يه مسائل لها حل واحد و طرق متنوعة حللها ال نشطة المتهيدية* 

 . 431كراسة التلميذ ص : ال نشطة و القدرات املرتبطة هبا

 .حل مسأ ةل ذات طابع مجعي أ و طريح بطريقتني خمتلفتني حلساب عدد اللكل املتبقية : النشاط ال ول

a – ( b + c + d ) = [( a – b ) – c ]  

 .سأ ةل يتطلب حلها معلييت القسمة و امجلع بطريقتني خمتلفتنيحل م : النشاط الثاين 

( a + b ) x 1/c = a/c + b/c  

 .الإطالع عىل املسأ ةل املرفقة حبل من طرف التالميذ  -. تناقش النتاجئ هبدف خمتلف الطرق -.لك مجموعة ثنائية حتل املسأ لتني، تعرض خمتلف طرق احلل -: سري ال نشطة 

 نشطة تطبيقيةأ   :احلصة الثانية

 معل فردي: تنظمي العمل

 .   431: كراسة التلميذ ص : ال دوات املساعدة 

 . حل مسأ ةل لها حل واحد بطرق منوعة تتعلق ابلرضب و امجلع  -:  النشاط ال ول

 حل مسأ ةل لها حل واحد بطرق متنوعة تتعلق بتجميعية الرضب   -:النشاط الثاين

 

 أ نشطة للتقوية و ادلمع :احلصة الثالثة

 معل فردي: تنظمي العمل

 .للتفتح عىل مواد أ خرى: ال دوات املساعدة 

 .البحث عن طرق أ خرى مبعرفة طريقة واحدة حلل املسأ ةل  -: النشاط الثالث

 . حتسيس التلميذ مبعلومات صناعية  -:  النشاط الرابع

 . 14و  14: دمع ادلرسني

 : ور قامئأ متم اجلدول الآيت اخلاص مبوش (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 π= 3.41:  أ متم اجلدول التايل  (2

 

 

 

 املساحة اجلانبية cmحميط القاعدة ب  cmالارتفاع ب 

01 0.31 333333333333333333333333 

4 51 333333333333333333333 

5 333333333333333333333333333 01 

 

  cm 0.5 الشعاع

 dm 2.5  القطر

 cm 3.5 dm 40 الارتفاع

   حميط القاعدة

   املساحة اجلانبية

   مساحة القاعدتني

   املساحة اللكية

 



 45: جذاذة رمق 
الدرس: أسبوع التقويم و التثبيت و الدعم / 

 والدعم الخاص )4(
 القسم اخلامس رايضيات

 
: الأس بوع  

 
    

 :احلصة الأوىل

 

 .يس تحرض قواعد حساب جداء عددين كرسيني،مجموع عددين كرسيني، فرق عددين كرسيني -1

 .العملياتيطبق هذه القواعد لإجناز  -

   .يالحظ اجلدول -2

 . حيدد معامل التناسب –

 .ميلأ اجلدول و يتأأكد من أأنه جدول التناسبية – 

 

 :احلصة الثانية

 

 .يطبق مفهوم النس بة املئوية حلل وضعية مس تقاة من احلياة اليومية -3

                                                  .يس تحرض مفهوم القرص -5

 .شعاعهالس تنتاج يطبق قاعدة حساب مساحة القرص  -

 

 :احلصة الثالثة

 

 .يس تعمل جدول وحدات قياس السعة لإجراء التحويالت  -4

                      .يقارن مث يرتب القنينات حسب سعاهتا  -

تطيل لإمتام اجلدول -6          .يطبق تعريف املربع و املس 

 

 :احلصة الرابعة

 

                               .لقامئميزي بني املكعب و متوازي املس تطيالت ا -7

                  .يوظف ذكل يف حتديد عدد املكعبات و متوازي املس تطيالت -

                                                   .يس تعمل الرباكر لرمس ادلائرتني -8

 .ئرتنيدلاحيدد نقط تقاطع ادلائرتني و يس تنتج وضعية من الأوضاع النسبية  -

 

 :احلصة اخلامسة

 

 .يس تعمل املسطرة املدرجة، الرباكر لإنشاء مثلث -9

                                                                 .ادلقة يف املالحظة -

 يس تحرض تعريف املثلث قامئ الزاوية                                        -11

 .الهندس ية للتأأكد من طبيعة املثلثيوظف هذا التعريف ابس تعامل الأدوات  -

 

 :احلصة السادسة

 

 .يس تعمل الأدوات الهندس ية الأساس ية لرمس أأسطوانة قامئة ارتفاعها و شعاعها معلومان -11

                                                    .تطبيق صيغة املساحة اجلانبية لأسطوانة قامئة -

 .معلومةيطبق مفهوم التصممي و السمل لرمس حقل عنارصه  -12

 

 :حصة ادلمع

 .يس تعمل الرتبيعات لتكبري شلك هنديس  -13

 أأنشطة مقرتحة لإغناء مكتس بات التالميذ



 

 1النشاط رمق 

 عندك علب عىل شلك متوازي املس تطيالت أأطوال أأحرفها

   cm,  2 cm , 3 cm 1.5 :عىل التوايل 

 ا هو العدد الأقل اذلي حتتاجه من هذه العلب لصنع مكعب ؟م 

 

  2النشاط رمق 

             (                                                        2)و ( 1)لحظ الشلكني 

 .    احسب عدد املربعات يف لك شلك

         (1 )                                                             (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3النشاط رمق 

ذا اعتربان القرص جانبه وحدة لقياس املساحة ، أأكتب عىل شلك كرس أأو كتابة مجعية ، مساحة لك من الأشاكل التالية  : اإ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

 

   

   

   

 



 

 

 موقع ديماسكول

 

www.dimaschool.com 

 

نرافقكم و نحمل على عاتقنا تقديم جديد الموارد التي تساعدكم في 

 عملكم 

 

 و لو بالدعاءعلينا بالمساعدة  تبخلواال 

 

 

http://www.dimaschool.com/

