األعداد و الحساب

التعلم التعليم االبتدائي.
الخامسة من
المواضيعالدراسي للسنة
المجال  -البرنامج
أهداف
 يسمي ويكتب األعداد من  0إلى  999999باألرقام والحروف؛ يفكك أعدادا في نطاق األعداد من  0إلى  ، 999999في نظمة العد العشري؛ يرتب و يقارن األعداد في نطاق األعداد من  0إلى 999999؛ يوظف مقارنة و ترتيب األعداد من  0إلى  999999في حل وضعيات مسائل؛ يتعرف األعداد الكبيرة (الماليين والماليير) تسمية وكتابة باألرقام وبالحروف ؛ يسمي ويكتب األعداد الكبيرة باألرقام وبالحروف؛ يفكك عددا في نظمة العد العشري و يعبر عنه بكتابته االعتيادية؛ يميز بين الوحدات والعشرات والمئات واآلالف والماليين والماليير في عدد معلوم؛ يقارن األعداد الكبيرة :الماليين والماليير؛ يرتب األعداد الكبيرة :الماليين والماليير؛ يؤطر أعدادا كبيرة( الماليين والماليير)؛ يحل وضعيات مسائل بتوظيف تفكيك ومقارنة وترتيب وتركيب األعداد الصحيحة الطبيعيةالكبيرة (األعداد من فئة مئات اآلالف والماليين) ؛
 يوظف األعداد من فئة مئات اآلالف والماليين في نشاط من أنشطة الحياة اليومية؛ يحسب مجموع وفرق األعداد الصحيحة الطبيعية في نطاق األعداد المدروسة باعتماد التقنيةاالعتيادية؛
 يكتشف األخطاء الواردة في عمليات جمع أو طرح منجزة و يفسرها ثم يصححها؛ يتوقع األخطاء التي يمكن أن يقع فيها متعلم آخر أثناء إنجاز عملية جمع و/أو طرح محددة؛ يقارب مجموع عددين أو فرقهما باستعمال استراتيجيات التقريب دون إنجاز العمليات(،تحديدالعدد األقرب لفرق أو مجموع عددين)؛
 يوظف بعض خاصيات الجمع والطرح في حساب المجموع والفرق؛ يحل وضعيات مسائل بتوظيف جمع و/أو طرح األعداد الصحيحة الطبيعية ،في نطاق األعدادالمدروسة؛
 يحدد مضاعفات وقواسم عدد صحيح ؛ يحدد المضاعف المشترك األصغر لعددين صحيحين؛ يجد القاسم المشترك األكبر لعددين صحيحين؛ يتعرف العدد الفردي و العدد الزوجي ارتباطا بقابلية القسمة على 2؛ يوظف تقنيات البحث عن مضاعفات وقواسم أعداد واستعمالها؛ يحل وضعيات مسائل بتوظيف قابلية القسمة على األعداد 2و3و5و 9؛ يتعرف قابلية القسمة على األعداد  4و  .6و يوظفها؛ يوظف قابلية القسمة على األعداد 2و3و4و5و6و 9في نشاط من أنشطة الحياة اليومية؛ يعبرعن جداء عدد كسري وعدد صحيح بعدد كسري؛( باعتماد نماذج) يعبرعن جداء عددين كسريين بكسر؛ يتعرف مقلوب عدد صحيح ،و مقلوب عدد كسري؛ يوظف بعض خاصيات الضرب (التبادلية ،توزيعية الضرب بالنسبة الجمع؛ جداء عدد كسريو مقلوبه)؛
 يعبر عن قسمة عدد كسري على عدد صحيح بعدد كسري؛( باعتماد نماذج) يعبرعن قسمة عددين كسريين بعدد كسري؛ يستعمل األقواس بكيفية صحيحة في الكتابات المختلطة؛ يحل وضعيات مسائل بتوظيف ضرب و قسمة األعداد الكسرية؛ -يوظف ضرب و قسمة األعداد الكسرية في نشاط من أنشطة الحياة اليومية؛
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 يحسب جداء عددين صحيحين( ،في نطاق األعداد المدروسة) باعتماد التقنية االعتيادية ؛ يوظف بعض خاصيات الضرب(التبادلية ،التوزيعية بالنسبة للجمع) في حساب الجداء. يكتشف األخطاء الواردة في عمليات ضرب منجزة و يفسرها ثم يصححها؛ يحل وضعيات مسائل بتوظيف ضرب األعداد الصحيحة الطبيعية؛ يتعرف القوى  3و القوى  2ويوظفها يستعمل القوى  2و القوى  3لتمثيل جداءات؛ يفكك قوى  2إلى جداءات؛ يستنتج أن أعدادا يمكن أن تكتب على شكل قوى 2؛  64=82؛ 16=42؛ 9=32 يستعمل القوى  3لتمثيل جداءات؛ يفكك قوى  3إلى جداءات؛3
3
3
 يستنتج أن أعدادا يمكن أن تكتب على شكل قوى 3؛ 8=2 ;27=3 ; 125=5 يحسب معامل التناسب في وضعيات تناسبية ويوظفه؛ يتعرف النسبة المئوية؛ يمثل وضعيات تناسب و يحولها إلى رسم بياني؛ يكتب النسبة المئوية على شكل عدد كسري أو عدد عشري؛ يوظف النسبة المئوية في وضعيات حسابية؛ يحل وضعيات مسائل بتوظيف النسبة المئوية، يوظف معامل التناسب والنسبة المئوية في إنجاز نشاط من أنشطة المرتبطة بحياته اليومية. يستعمل التقنية االعتيادية لحساب مجموع وفرق عددين عشريين؛ يوظف بعض خاصيات الجمع والطرح في حساب مجموع وفرق عددين عشريين؛ يتوقع األخطاء التي يمكن أن يقع فيها متعلم أثناء وضع وإنجاز عملية جمع أو طرح أعدادعشرية؛
 يكتشف أخطاء واردة في عمليات جمع وطرح أعداد عشرية منجزة ويفسرها ثم يصححها؛ يحل وضعيات مسائل بتوظيف جمع و طرح األعداد العشرية؛ يحدد عدد أرقام الخارج في القسمة اإلقليدية لعددين صحيحين؛ يؤطر الخارج في القسمة اإلقليدية لعددين صحيحين؛ يقرب الخارج في القسمة اإلقليدية لعددين صحيحين؛ يستعمل التقنية االعتيادية لحساب الخارج والباقي في القسمة اإلقليدية لعددين صحيحينطبيعيين؛
 ينجز القسمة األقليدية لعددين صحيحين باستعمال التقنية االعتيادية؛ يعبر عن خارج عددين صحيحين بعدد كسري؛ يقرب الخارج العشري لعددين صحيحين إلى واحد على عشرة أو على مئة أو على األلفبإفراط و بتفريط؛
 يحسب الخارج العشري لعددين طبيعيين إذا أمكن ذلك. يوحد مقامات عدة أعداد كسرية؛ يحسب مجموع وفرق عدد كسري وعدد صحيح؛ يحسب مجموع أعداد كسرية ليس لها نفس المقام؛ يحسب فرق عدد كسري وعدد صحيح؛ يحسب فرق أعداد كسرية ليس لها نفس المقام؛ يعبر عن عدد عشري كمجموع عدد صحيح وأعداد كسرية عشرية؛ يعبر عن قسمة عدد كسري على عدد صحيح ،أو عدد كسري على عدد كسري بعدد كسري؛ يوظف خاصيات ضرب و قسمة األعداد الكسرية (التبادلية ،توزيعية الضرب بالنسبة الجمع)في إيجاد ناتج كتابات مختلطة(تتضمن الجمع و الضرب أو الضرب والطرح)؛
 يحل وضعيات مسائل بتوظيف جمع وطرح وضرب و قسمة األعداد الكسرية؛ -يوظف جمع وطرح وضرب و قسمة األعداد الكسرية في نشاط من أنشطة الحياة اليومية؛

 يحسب جداء عدد عشري في عدد صحيح باعتماد التقنية االعتيادية؛ يحسب جداء عدد عشري في عدد عشري باعتماد التقنية االعتيادية؛ يحسب جداء عدد عشري في  10و 100و1000؛ يؤطر جداء عددين عشريين بعددين صحيحين؛ يعبر عن عدد كسري (خارج عددين صحيحين) بعدد عشري في الحاالت الممكنةوباألخص1/2:و 1/4و1/5و 3/4و 1/10و 1/100و1/1000؛
يوظف بعض خاصيات الضرب في حساب الجداء(توزيعية الضرب بالنسبة للجمع).

الهندسة

أنشطة الهندسة

 يتعرف مفهوم سلم التصاميم والخرائط( .الكسر  ،الشريط المدرج) ؛ يوظف السرعة المتوسطة في وضعيات لحساب المسافة و المدة الزمنية؛ يجري حسابات على سلم التصاميم والخرائط؛ يحسب المسافة الحقيقية و المسافة على التصميم أو الخريطة في وضعيات طوبوغرافية وخرائطية؛
 يوظف السرعة المتوسطة و سلم التصاميم و الخرائط في نشاط من أنشطة الحياة اليومية؛ يتعرف المنقلة كأداة لقياس الزوايا؛ يتعلم الطريقة الصحيحة الستعمال المنقلة في قياس الزوايا ويتدرب عليها؛ يحدد قياسات زوايا بالدرجة باستعمال المنقلة؛ يقيس الزوايا الخاصة ويقارنها؛ (الزاوية القائمة ،الزاوية الحادة ،الزاوية المنفرجة ،الزاوية) المستقيمة)
 يقيس الزوايا بالمنقلة؛ يتعرف زاويتين متقايستين، ينشئ زوايا بمعرفة قياساتها؛ يتعرف العناصر األساسية للمربع والمستطيل والمعين والعالقة بين زواياها؛ ينشئ المربع و المستطيل و المعين بمعرفة بعض عناصرها. يحل وضعيات مسائل بتوظيف محيط و مساحة كل من المربع و المستطيل و المعين. يصنف المثلثات و يحدد خاصياتها وينشئها بمعرفة بعض عناصرها؛(قياس زاويتين وضلع،قياس ضلعين و زاوية /قياس ثالث أضالع)؛
 يتعرف مجموع قياس زوايا مثلث؛ و يوظفها في تحديد قياس زاوية بمعرفة قياسي زاويتين؛ يتعرف ارتفاعات مثلث و ينشئها. يكتشف العدد ( )πمن خالل ملء جدول تناسب قطر الدائرة ومحيطها؛ يستنتج العالقة التي تربط شعاع الدائرة والعدد ( ) πومحيط الدائرة (قاعدة حساب محيطالدائرة)؛
 يحسب قياس محيط دوائر بمعرفة شعاعها؛ يقارب مساحة القرص من خالل شبكة تربيعية؛ يستنتج عالقة الشعاع والعدد ( ) πومساحة القرص (قاعدة حساب مساحة القرص)؛ يحسب مساحة القرص انطالقا من شعاعه؛ يتوقع األخطاء التي يمكن أن يقع فيها متعلم أثناء حساب محيط الدائرة ومساحة القرص؛ يحل وضعية مسألة بتوظيف حساب محيط الدائرة و/أو مساحة القرص؛ يوظف محيط الدائرة ومساحة القرص في نشاط من أنشطة الحياة اليومية؛ ينشئ المستقيمات المتوازية والمتعامدة؛ يتحقق من استقامية النقط أو توازي مستقيمين أو تعامد مستقيمين باستعمال األدوات الهندسية؛ يحدد تعامد وتوازي مستقيمين؛ يوظف قاعدة تعامد مستقيمين مع نفس المستقيم ،و تعدية التوازي لحل وضعيات هندسية؛ -يوظف التعامد والتوازي في نشاط من أنشطة الحياة اليومية؛

 يرسم مماثل شكل بالنسبة لمستقيم على شبكة تربيعية أو ورقة بيضاء؛ يتعرف محاور تماثل شكل ورسمها؛ يحدد األشكال المتماثلة بالنسبة لمحور معين؛ يستعمل األنسوخ إلزاحة شكل بمعرفة إزاحة نقطة من نقطة على ورقة بيضاء؛ يستعمل القن إلزاحة ورسم شكل؛ يتعرف خاصيات اإلزاحة؛ يتعرف المعين و متوازي األضالع وشبه المنحرف ؛ يتعرف العناصر األساسية للمعين و شبه المنحرف ومتوازي األضالع والعالقات بين زواياها؛
 ينشئ المعين و شبه المنحرف ومتوازي األضالع؛ يحدد محيط المعين ومتوازي األضالع و شبه المنحرف؛ يتعرف قاعدتي حساب مساحة كل من المعين متوازي األضالع و شبه المنحرف؛ ينجز تكبيرا أو تصغيرا لشكل بمقدار معلوم؛ يحدد نسبة تكبير أو تصغير أشكال معينة؛ -يحدد الشكل الذي يمثل تكبيرا أو تصغيرا ألشكال معطاة؛
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 يتعرف األسطوانة القائمة ومختلف عناصرها؛ ينشر ويركب األسطوانة القائمة؛ يتعرف مختلف الموشورات القائمة ينشرها و يركبها؛ يربط كل موشور بنشره؛ يكتشف من خالل النشر المساحة الجانبية و المساحة الكلية لألسطوانة القائمة ولمختلفالمشورات القائمة؛
 يحدد قاعدة حساب المساحة الجانبية و المساحة الكلية لكل من األسطوانة والموشور القائم؛ يحل وضعيات مسائل مرتبطة بقاعدة حساب المساحة الجانبية و المساحة الكلية لألسطوانةالقائمة والموشور القائم؛
 يوظف المساحة الجانبية و المساحة الكلية لألسطوانة القائمة و الموشور القائم في إنجاز نشاطمرتبط بحياته اليومية.

أنشطة القياس

.

 يحول الوحدات األساسية لقياس الكتل واألطوال والمساحة؛ يقارن ويرتب ويؤطر قياسات الكتل و الطول و المساحة؛ يحل وضعيات مسائل بتوظيف وحدات قياس الطول و الكتلة و المساحة؛ يميز بين المحيط والمساحة في المضلعات االعتيادية؛ يطبق قاعدة حساب مساحة كل من المثلث ،متوازي األضالع ،المعين ،شبه منحرف ؛ يحسب قياس مساحة المضلعات االعتيادية ( المثلث ،متوازي األضالع ،المعين ،شبهمنحرف)؛
 يكتشف أخطاء في طريقة حساب مساحة مضلعات اعتيادية معطاة؛ يحل وضعيات مسائل بتوظيف حساب مساحة المضلعات االعتيادية؛ يجري تحويالت على اللتر وأجزاءه ومضاعفاته؛ يقارن و يرتب و يؤطر قياسات سعة معبر عنها بوحدات مختلفة؛ يقدر سعة آنية مختلفة؛ يحل وضعيات مسائل بتوظيف قياس السعة؛ يجري تحويالت على وحدات الزمان االعتيادية ويوظف العالقات بينها؛ يجمع ويطرح مددا زمنية معبر عنها باأليام وبالساعات والدقائق والثواني. -يحل وضعية مسألة بتوظيف الجمع والطرح والتحويل على وحدات قياس الزمن؛

ـ

تنظيم ومعالجة البيانات

 يتعرف الوحدات الزراعية؛ يجري تحويالت من الوحدات الزراعية إلى وحدات قياس المساحة؛ يحسب قياس مساحات بعض المضلعات االعتيادية بتوظيف الوحدات الزراعية ووحدات قياسالمساحة؛
 يحل وضعيات مسائل بتوظيف الوحدات الزراعية و العمليات عليها.. يحسب محيط الدائرة بتوظيف القاعدة؛ يحسب مساحة القرص بتوظيف القاعدة؛ يتوقع األخطاء التي يمكن أن يرتكبها متعلم آخر أثناء حساب مساحة قرص ومحيط دائرةمعطاة؛
 يحل وضعيات مسائل بتوظيف حساب محيط الدائرة و حساب مساحة القرص؛ يوظف حساب محيط الدائرة ومساحة القرص في نشاط من أنشطة الحياة اليومية؛ يحسب قياس المساحة الجانبية و الكلية لكل من األسطوانة القائمة و الموشور القائم ؛ يحل وضعيات مسائل بتوظيف حساب قياس المساحة الجانبية أو الكلية لكل من األسطوانةالقائمة و الموشور القائم.
 يوظف حساب المساحة الجانبية أو الكلية في نشاط من أنشطة الحياة اليومية. ينظم ويعرض بيانات في جدول أو مخطط باألعمدة أو مدراج أو مخطط بخط منكسر؛ يقرأ ويؤول البيانات في جدول مخطط باألعمدة أو مدراج أو مخطط بخط منكسر؛ يحل مسائل عن طريق قراءة وتأويل بيانات واردة في جدول أو مخطط باألعمدة أو بخطمنكسر.

التوزيع السنوي لبرامج للسنة الخامسة من التعليم االبتدائي.
األسدوس األول
المجاالت ـــــ<
األسبوع الوحدة
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القياس

التقويم التشخيصي و الدعم الوقائي االستدراكي

 األعداد من  0إلى 999999قراءة وكتابة ومقارنة وترتيبا.
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التوازي والتعامد إنشاءات
وتطبيقات
قياس األطوال والكتل
والمساحة :تقدير،
تحويل ،مقارنة ،ترتيب
وتأطير.

معالجة وتنظيم البيانات

