حساب قياس محيط
الدائرة ومساحة
القرص

20

 القوى  2و(3مكعب عددومربع عدد)

21

اسبوع التقويم و الدعم و التوليف4

22

التناسبية :معامل التناسب،
حساب النسبة المئوية .تحويل
معطيات إلى رسم بياني
والعكس

23

المربع و المستطيل و المعين،
خاصيات و انشاءات .المحيط
والمساحة

24

5
25

المثلثات تصنيف وإنشاء،
االرتفاع ،العالقة بين زوايا
المثلث.

ـ األعداد العشرية( :المجموع
والفرق).

التماثل المحوري و االزاحة
(انزالق األشكال واألجسام)

ـ األعداد العشرية(:الجداء)

26

 .الوحدات الزراعية.
تحويل ،مقارنة وترتيب

اسبوع التقويم و الدعم و التوليف )5(.
قياس السعة .تقدير،
تحويل ،مقارنة ،ترتيب
وتأطير.

27

األعداد الصحيحة الطبيعية:
القسمة اإلقليدية

28

ـ الموشور القائم واألسطوانة
(نشر وتركيب)
األسطوانة و الموشور القائم.
المساحة الجانبية و المساحة
الكلية.

29

األعداد الكسرية:

6

30

تنظيم ومعالجة البيانات()2

المجموع والفرق

تنظيم ومعالجة البيانات()3

الضرب والقسمة
التناسبية :السرعة لمتوسطة،
سلم التصاميم والخرائط
(.تطبيقات)

31

ـ حساب قياس المساحة
الجانبية والكلية
(الموشور القائم
واألسطوانة القائمة)
اسبوع التقويم و الدعم و التوليف )6(.

32

اسبوع التقويم و الدعم و التوليف .األسدوس 2
اسبوع التقويم و الدعم و التوليف السنوي

33
34

البرنامج الدراسي للسنة السادسة من التعليم االبتدائي.

األعداد و
الحســــــاب

المجال

المواضيع

أهداف التعلم
 يسمي ويكتب األعداد الكبيرة باألرقام وبالحروف؛ يفكك األعداد الكبيرة في نظمة العد العشري و يعبر عنها بكتابة االعتيادية؛ يميز بين الوحدات والعشرات والمئات واآلالف والماليين والماليير في عدد معلوم؛ يحدد قيمة األرقام في األعداد الكبيرة ،و يميز بين الوحدات البسيطة و فصل اآلالف وفصلالماليين و فصل الماليير؛

 يقارن األعداد الكبيرة :الماليين والماليير؛ يرتب األعداد الكبيرة :الماليين والماليير؛ يؤطر أعدادا كبيرة( الماليين والماليير)؛ يحل وضعيات مسائل بتوظيف تفكيك ومقارنة وترتيب األعداد الكبيرة ؛ يوظف األعداد الكبيرة في نشاط من أنشطة الحياة اليومية.يحسب مجموع وفرق األعداد الصحيحة الطبيعية في نطاق األعداد المدروسة باعتماد
التقنية االعتيادية؛
 يوظف بعض خاصيات الجمع والطرح في حساب المجموع والفرق؛ يحسب جداء األعداد الصحيحة الطبيعية في نطاق األعداد المدروسة باعتماد التقنيةاالعتيادية؛
 يوظف بعض خاصيات الضرب في حساب الجداء؛ يتوقع األخطاء التي يمكن أن يقع فيها المتعلم خالل حساب جمع ،فرق ،جداء أعدادصحيحة؛
 يكتشف أخطاء واردة في عمليات جمع وطرح وضرب منجزة ويفسرها ثم يصححها؛ يحل وضعيات مسائل مرتبطة بجمع و طرح و ضرب األعداد الصحيحة. يحدد مضاعفات وقواسم عدد صحيح ؛ يحدد المضاعف المشترك األصغر لعددين صحيحين؛ يحسب القاسم المشترك األكبر لعددين صحيحين؛ يحدد األعداد الفردية واألعداد الزوجية ارتباطا بقابلية القسمة على 2؛ يوظف تقنيات البحث عن مضاعفات وقواسم عدد واستعمالها؛ يتعرف األعداد األولية األصغر من 100؛ يتعرف قابلية القسمة على األعداد  4و  ،6و يوظفها؛ يحدد أعدادا تقبل القسمة في آن واحد على أكثر من عدد من بين األعداد 2و3و4و5و6و9؛ يحل وضعيات مسائل بتوظيف قابلية القسمة على األعداد 2و3و5و9؛  -يوظف قابلية القسمة على األعداد 2و3و4و5و6و 9في نشاط من أنشطة الحياة اليومية.يحسب مجموع أعدادا كسرية؛
 يحسب مجموع أعدادا كسرية وأعدادا صحيحة طبيعية أو أعدادا عشرية؛ يحسب فرق عددين كسريين؛ يحسب فرق عدد كسري وعدد صحيح أو عدد عشري؛ يوظف بعض خاصيات الجمع والطرح باستعمال األقواس في إيجاد نتيجة كتابات جمعوطرح مختلطة ألعداد كسرية ؛
 يحسب جداء عددين كسريين ،أو جداء عدد كسري و عدد صحيح أو عشري ؛ يوظف بعض خاصيات الضرب(التوزيعية) باستعمال األقواس في إيجاد نتيجة كتابةضرب و جمع أو ضرب و طرح مختلطة؛
 يستعمل األقواس بكيفية صحيحة؛ يحسب خارج قسمة عدد كسري على عدد كسري أو عدد صحيح أو عدد عشري بتوظيفقاعدة الضرب في المقلوب؛
 يتوقع األخطاء التي يمكن أن يقع فيها المتعلم خالل حساب جمع ،فرق ،جداء أو خارجأعدادا كسرية؛
 يحل وضعيات مسائل بتوظيف جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة األعداد الكسرية؛ يوظف جمع  ،طرح ،ضرب ،قسمة األعداد الكسرية في نشاط من أنشطة الحياة اليومية. يستعمل التقنية االعتيادية لحساب مجموع وفرق و جداء عددين عشريين؛ يوظف بعض خاصيات الجمع والطرح و الضرب في حساب مجموع وفرق و جداءعددين عشريين؛
 يتوقع األخطاء التي يمكن أن يرتكبها متعلم في إنجاز عمليات جمع وطرح وضرب أعدادعشرية؛
 يكتشف أخطاء واردة في عمليات جمع وطرح وضرب منجزة ويفسرها ثم يصححها؛ -يحل وضعيات مسائل بتوظيف جمع و طرح و ضرب األعداد العشرية؛

األعداد والحســــــاب

 يوظف جمع ،طرح ،ضرب وقسمة األعداد العشرية في نشاط من أنشطة الحياة اليومية. يتعرف الرأسمال والسعر والفائدة؛ يحسب الفائدة والسعر والرأسمال؛ يوظف حساب الفائدة والسعر والرأسمال في وضعيات تناسبية؛ يوظف حساب الرأسمال والفائدة والسعر في نشاط من أنشطة الحياة اليومية. يتعرف الكتلة الحجمية لمادة سائلة أو صلبة واستعمالها في وضعيات تناسبية؛ يمثل الكتلة الحجمية مبيانيا؛ يحسب الكتلة الحجمية لمادة سائلة أو صلبة باعتماد الكتلة و الحجم والعكس؛ يحسب كتلة أو حجم مادة معينة انطالقا من كتلتها الحجمية؛ يجري حسابات على سلم التصاميم والخرائط؛ يحسب المسافة الحقيقية و المسافة على التصميم أو الخريطة في وضعيات طوبوغرافيةوخرائطية؛
 يحل وضعيات مسائل بتوظيف الكتلة الحجمة؛ يحل وضعيات مسائل بتوظيف سلم التصاميم و الخرائط؛ يوظف الكتلة الحجمية و سلم التصاميم في أنشطة من أنشطة الحياة اليومية. يستخرج النسبة المئوية ويكتبها على شكل عدد كسري أو عدد عشري؛ يوظف النسبة المئوية في وضعيات حسابية؛ يجري حسابات باستعمال السرعة المتوسطة؛ يوظف حساب السرعة المتوسطة في وضعيات تناسبية. يجري عمليات الجمع و الطرح على األعداد الستينية؛ يحل وضعيات مسائل مرتبطة بجمع و طرح و تحويل األعداد الستينية. يتعرف وضعيات القسمة األقليدية والمتساوية المميزة لها؛ يستعمل التقنية االعتيادية لحساب خارج عددين صحيحين طبيعيين؛ يحسب الخارج العشري لعددين طبيعيين؛ يوظف مراحل و خاصيات القسمة اإلقليدية ؛ يتوقع األخطاء الممكن أن يقع فيها المتعلم أثناء إنجاز عملية قسمة أقليدية معطاة ويناقشها؛ يكتشف أخطاء واردة في عملية قسمة أقليدية منجزة ويقوم بتفسيرها ثم يصححها. يتعرف التقنيات الخاصة بقسمة عدد صحيح على عدد عشري وعدد عشري على عددصحيح وعدد عشري على عدد عشري؛
 يستعمل التقنية االعتيادية لحساب خارج عدد صحيح على عدد عشري ،وعدد عشري علىعدد عشري؛
 يوظف مراحل و خاصيات القسمة اإلقليدية ؛ يتوقع األخطاء الممكن أن يقع فيها المتعلم أثناء إنجاز عملية قسمة أقليدية معطاة لعددصحيح على عدد عشري ،ولعدد عشري على عدد عشري ويناقشها مع زمالئه؛
 يكتشف أخطاء واردة في عملية قسمة أقليدية منجزة لعدد عشري على عدد عشري ويقومبتفسيرها ثم يصححها.
 يتدرب على حساب الخارج العشري المضبوط لعدد عشري أو صحيح على عدد عشريأو صحيح؛
 ينجز عملية قسمة خارجها العشري غير منته؛ يتعرف القيمة المقربة بتفريط أو إفراط كحل تقريبي لخارج غير منته؛ يحسب القيم المقربة إلى  1و 0,1و  0,01و ....0,001للخارج بإفراط وبتفريط. يتوقع األخطاء الممكن أن يقع فيها المتعلم أثناء حساب الخارج المقرب بتفريط أو بإفراطمن خالل عملية قسمة معطاة.
 يستعمل القوى  2لتمثيل جداءات ،أو تحويل جداءات أو أجزاء من جداءات إلى قوى2؛ يوظف قوى  2في وضعيات حسابية؛ يستعمل القوى  3لتمثيل جداءات ،أو تحويل جداءات أو أجزاء من جداءات إلى قوى؛ -يوظف القوى  2و  3في حل وضعيات حسابية.

القياس و
التحويل

الهندسة

الهندسة

 يتعرف ويرسم المستقيمات المتوازية والمتعامدة في وضعيات و إنشاءات هندسية؛ ينشئ مستقيما عموديا على مستقيم آخر مار من نقطة محددة؛ ينشئ مستقيما موازيا لمستقيم آخر مار من نقطة محددة؛ يحدد تعامد أو توازي مستقيمين في وضعيات و إنشاءات هندسية محددة؛ يستنتج عالقة التعامد أو التوازي لمستقيمات في وضعيات هندسية معينة؛ يتحقق من استقامية نقط أو توازي مستقيمين أو أكثر أو تعامد مستقيمين أو أكثر باستعمالاألدوات الهندسية المناسبة.
 يوظف العناصر األساسية لكل من المثلث والمربع والمستطيل ومتوازي األضالع والمعينوشبه المنحرف والدائرة والقرص في إنشاءات هندسية؛
 يوظف خاصيات األشكال الهندسية االعتيادية في إنشاءات هندسية؛ يحل وضعيات مسائل مرتبطة باإلنشاءات الهندسية المتعلقة باألشكال الهندسية االعتياديةوبخاصياتها؛
 يتمكن من استعمال الوسائل الهندسية في االنشاءات الهندسية المركبة. يتعرف منصف الزاوية وطرق إنشائه؛ ينشئ منصف الزاوية بطرق مختلفة؛ يتعرف زاويتين متقايستين و زاويتين متتامتين ،و زاويتين متكاملتين؛ يستعمل الوسائل الهندسية إلنشاء منصف الزاوية. ينشئ مماثل شكل بالنسبة لمحور معلوم على شبكة تربيعية؛ يحدد محور أو محاور تماثل شكل هندسي محدد؛ يحدد األشكال المتماثلة بالنسبة لمحور معلوم؛ يستنتج بعض خاصيات التماثل المحوري(الحفاظ على المسافة ،الحفاظ على الزوايا). يحدد العناصر األساسية للمربع والمستطيل والمعين؛ يكتشف العالقة بين زوايا األشكال الهندسية (المثلث؛ المربع والمستطيل ،المعين،متوازي األضالع( .التقايس ،التتام ،التكامل)؛
 يكتشف مجموع قياس زوايا المثلث ،ومجموع قياس زوايا الرباعيات؛ يحل وضعيات مسائل مرتبطة بقياس زوايا األشكال الهندسية و العالقة بينها. يتعرف الخاصيات الهندسية لـ :لمتوازي األضالع  ،شبه المنحرف ،المثلث والدائرة؛ ينجز إنشاءات هندسية مركبة انطالقا من خاصيات األشكال الهندسية؛ يتدرب على التوظيف و االستعمال الجيد لألدوات الهندسية. يتعرف مفهوم الحجم باعتماد وحدات اعتباطية (مكعبات)؛ يحدد حجم المكعب و متوازي المستطيالت باعتماد وحدة اعتباطية؛ يستنتج قاعدة حساب حجم المكعب و متوازي المستطيالت؛ يحسب حجم المكعب و متوازي المستطيالت؛ يحل وضعية مسألة مرتبطة بحساب حجم المكعب و متوازي المستطيالت. يتعرف قاعدة حساب حجم كل من األسطوانة القائمة و الموشور القائم؛ يحسب حجم الموشور القائم و األسطوانة القائمة؛ يتوقع أخطاء يمكن أن يرتكبها المتعلم خالل تطبيق القاعدة لحساب حجم األسطوانة القائمةوالموشور القائم؛
 يكتشف األخطاء في طريقة معطاة لحساب حجم األسطوانة أو الموشور القائم ويصححها. ينجز تكبير أو تصغير شكل بمقدار معلوم؛ يحدد األشكال التي تمثل تكبيرا أو تصغيرا لشكل معلوم؛ يستنتج نسبة أو مقدار تكبير أو تصغير شكل معين؛ يوظف التماثل؛ يرسم األشكال الناتجة عن إزاحة أو انزالق اشكال معينة. يجري تحويالت على مختلف وحدات قياس الكتل و وحدات قياس األطوال و حدات قياسالمساحة ؛
 يقارن ويرتب ويأطر قياسات كتل .و قياسات أطوال و قياسات مساحة؛ يحول وحدات قياس مساحة إلى الوحدات الزراعية و العكس؛ -يحل وضعيات مسائل مرتبطة بقياس األطوال وقياس الكتل و قياس المساحة.

 يحسب محيط ومساحة المضلعات اعتيادية؛ (:المثلث المربع ،المستطيل ،المعين ،متوازياألضالع وشبه المنحرف)؛
 يحسب مساحة ومحيط بعض األشكال الهندسية المركبة من المضلعات االعتيادية؛ يحل وضعيات مسائل مرتبطة بحساب محيط ومساحة المثلث المربع ،المستطيل ،المعين،متوازي األضالع وشبه المنحرف.

-

تنظيم المعلومات

-

يتعرف وحدات قياس الحجم (المتر المكعب أجزاءه ومضاعفاته) ويقارنها ويرتبها؛
يتعرف العالقة بين وحدات قياس الحجم من خالل استعمال جدول التحويالت؛
يتعرف العالقة بين وحدات قياس السعة ووحدات قياس الحجم؛
يجري تحويالت للتعبير عن وحدات الحجم بوحدات السعة أو العكس؛
يحل وضعيات مسائل بتوظيف وحدات قياس الحجم و السعة.

تنظيم المعلومات ()1

 يطبق قاعدة حساب محيط الدائرة ويستعملها إليجاد محيط دائرة أو قوس (ربع أو نصفدائرة)؛
 يوظف قاعدة حساب مساحة القرص ويستعملها إليجاد مساحة قرص أو أجزاء منه؛ يتوقع األخطاء الممكن ارتكابها من طرف المتعلمين عند حساب مساحة قرص محدد أومحيط دائرة معينة؛
 يحل وضعيات مسائل مرتبطة بحساب محيط الدائرة و مساحة القرص. يستخدم طرقًا عملية بسيطة لتحديد المساحة الجانبية والكلية لكل من المكعب ومتوازيالمستطيالت والموشور القائم و األسطوانة بوحدات قياس مختلفة؛
 يتعرف قاعدة حساب المساحات الجانبية والكلية للمكعب ومتوازي المستطيالتوالموشور القائم و األسطوانة ؛
 يحل وضعية مسألة باستعمال قاعدة حساب المساحات الجانبية والكلية للمكعب ومتوازيالمستطيالت والموشور القائم و األسطوانة.
 يتعرف قاعدة حساب حجم المكعب و متوازي المستطيالت و األسطوانة القائمة؛ يحسب حجم المكعب و متوازي المستطيالت و األسطوانة؛ يحل وضعيات مسائل مرتبطة بحجم المكعب أو متوازي المستطيالت أو األسطوانة. ينظم ويعرض بيانات في جدول أو مخطط باألعمدة أو مدراج أو مخطط بخط منكسر أوفي قطاعات دائرية.

تنظيم المعلومات ()2

 يقرأ ويٌؤول البيانات في جدول مخطط باألعمدة أو مدراج أو مخطط بخط منكسر أوقطاعات دائرية.

تنظيم المعلومات ()3

 يحل مسائل عن طريق قراءة وتأويل بيانات واردة في جدول أو مخطط باألعمدة أو بخطمنكسر؛
 يحل مسائل عن طريق قراءة وتأويل بيانات واردة في جدول أو مخطط عصوي أو مخططبالقضبان أو قطاعات دائرية.

التوزيع السنوي لبرنامج الرياضيات للسنة السادسة من التعليم االبتدائي.
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التقويم التشخيصي و الدعم الوقائي االستدراكي

معالجة وتنظيم البيانات

