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  منزلة الماّدة ومنهجّية التّدريس

  
ـّل تعلّم الّرياضيات وسيلة إلنماء التّفكير المنطقي           وتطوير القدرات المختلفة لدى المـتعلّم      يمث

ـّره له من فرص التحّسس والمحاولة والتمّرن على مختلف طرق االسـتدالل                 وذلك من خالل ما يوف
الّرياضي والتّحليل النّقدي وعلى الهيكلة والتّأليف وحّل المسائل في وضعّيات مألوفة وغيـر مألوفـة               

اإلبداع لدى المتعلّم بما يضمن له حظوظا أوفر للتّفاعـل          وهو كذلك وسيلة لتنمية الخيال وإيقاظ طاقة        
  .مع بيئته واالنصهار في مجتمع المعلومات ومسايرة عصر يشهد نسقا سريعا للتطّور

ويهدف تدريس الّرياضيات بالمرحلة اإلعدادّية من التّعليم األساسي إضافة إلى التكّون المعرفي              
  :يجّيا على وإكساب المهارات إلى إقدار المتعلّم تدر

استخدام طرق متنّوعة ومالئمة من أجل التّواصل وتوظيف التّواصل للعـيش مـع اآلخـرين                -
  .والعمل معهم

 .التّفكير المجّرد عبر ترييض ونمذجة بعض الوضعّيات المعيشة -
 .حّل المسائل تعلّما وتقييما -
ـّي منهجّيات ناجعة من أجل ب           - ناء مواقف مـساعدة    ممارسة الفكر النّقدي والتّقييم الذاتي وتوخ

 .على إنجاز مشاريع بنجاح
 .توظيف تكنولوجيات المعلومات واالتّصال واالستفادة من مواردها المختلفة -
ـّقة بالنّفس والمثابرة في الّدراسة -  .تنمية الث

  
  :وبناء على ذلك يجب على مدّرس الّرياضيات توخّي منهجّية بيداغوجّية تقوم باألساس على 

  .حور العملّية التّعليمّية التعلّمّيةاعتبار المتعلّم م -
تشجيع المبادرة واالستقاللّية والترشّد الذاتي لدى المـتعلّم أثنـاء حـّل المـسائل ومعالجـة                 -

 .الوضعّيات
 تنويع الوضعّيات الّرياضّية بما يضمن ممارسة االستكشاف والتعلّم واإلدماج والتّقييم -
 .يمة ودقيقة ومالئمةحثّ المتعلّمين على التّواصل بلغة رياضّية سل -
 .تشجيع الّصراعات العرفانّية في تبرير التمشّيات ومقارنة النّتائج وبناء المفاهيم -
ـّر باستمرار للمتعلّمين فرصة المـساهمة فـي بنـاء               - اعتماد تمشّيات بيداغوجّية متنّوعة توف

  .الّدروس وحّل المسائل والوضعّيات
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  المهارات المستهدفة
  

ل المرحلة اإلعدادّية من التّعليم األساسـي الّرياضـيات  ويوظّفهـا فـي              يستعمل المتعلّم خال    
  :وضعّيات مألوفة أو غير مألوفة في أطر رياضّية بحتة أو ذات عالقة بالمحيط حيث 

 يعتمد تمشّيا رياضّيا •
حث ينّمي المتعلّم من خالل وضعّيات كتابّية أو شفاهّية قدرته على المالحظة والتّجريب والتّخمين والب             

كما يقّدم فرضّيات ويتحقّق من صّحتها ويتثّبت من صّحة النّتائج ويـستعمل أدوات الّرسـم واآللـة                 
  .الحاسبة وبرمجّيات للقيام بمحاوالت أو تجارب

  يتواصل بلغة رياضّية •
يعّبر المتعلّم عن رأيه ويبلّغه بوضوح حيث ينّمي من خالل وضعّيات كتابّية أو شفاهّية قدرته علـى                 

تدالل رياضّي أو إثباته كما يفعل بالمثل بالنّسبة إلى استراتيجّية حّل مسألة أو مناقشة أفكـار                تفسير اس 
  :رياضّية بصفة سليمة ودقيقة حيث 

  يصف شكال أو بيانا -
يفّسر أويعلّل شفاهّيا إجراء أو خوارزمّيـة حـساب أو اسـتدالال رياضـّيا                     -

 أو تأويال أو اختيارا استراتيجّيا
 ا أو حالّ لمسألةيحّرر برهان -
 يناقش تمشّيا أو استدالال أو استراتيجّية -

 يستنفر خوارزمّيات وإجراءات •
ينّمي المتعلّم من خالل وضعّيات كتابّية أو شفاهّية قدرته على توخّي منهجّية عمل ناجعة في حـساب                 

  .تذهنّي أو يدوّي أو بواسطة آلة حاسبة أو الحاسوب وذلك باستنفار خوارزمّيات أو إجراءا
 يحّل مسائل •

يدّعم المتعلّم استيعابه للمفاهيم الّرياضّية وذلك من خالل وضعّيات مألوفة أو غير مألوفة وفي إطـار                
رياضّي بحت أو له عالقة بالمحيط ويستنفر معارفه ومهاراته في حّل المسائل كما ينّمي قدرته علـى                 

كما ينّمي قدرته كذلك    . ض وضعّيات استعمال مختلف مقاربات البحث وتوخّي استراتيجّيات حّل وتريي       
  :على المثابرة والمواظبة على بذل المجهود حيث 

 :ُيِعّد استراتيجّيات لحّل مسألة وذلك  
  بالقيام بالّربط بين المسألة والوضعّيات التي سبق أن تعّرض لها -
 باستعمال حدسه -
  خصيبتصّور استراتيجّيات بناء الحّل ووضعها والتحقّق من صّحة التمشّي الشّ -

 :يعّد حّل المسألة وذلك  
  بالّرجوع إلى فهرس المعارف والتّقنيات واإلجراءات المالئمة -
 بتنمية االستدالالت المالئمة -
 بالتّصديق على الحّل -

 :يقوم بالتّحقّق من الحّل وذلك  
  بالنّظر في توافق الحّل مع معطيات المسألة -
  بممارسة فكره النّقدي للتّحقّق من وجاهة النّتائج -
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 نظّم معلومات ويحلّلهاي •
أو ابتكار رسم بيانّي أو جدول قصد تعّرف معلومات وانتقائهـا  / ينّمي المتعلّم قدرته على استغالل و  

وتنظيمها واستثمارها والتّأليف فيما بينها واستخالص النّتائج منها وذلك من خالل أنشطة كتابّيـة أو               
  .شفاهّية
 ليستعمل تكنولوجّيات المعلومات واالتّصا •

يتعّود المتعلّم على استعمال الوسائل اإلعالمّية وذلك من خالل أنشطة عددّية أو جبرّيـة أو هندسـّية                    
أو إحصائّية كما يدّعم قدرته على استعمال اآللة الحاسبة واستغالل البرمجّيات أثناء عملّيـات بحـث                

  :وتثّبت حيث 
  يقوم بتجارب أو محاوالت -
 ُيخمِّن -
 هينجز حسابا ويتثّبت من -
 يبني أشكاال -
ـّل رسما بيانّيا لنتائج أو جداول -   يمث

  .ويستعمل المتعلّم كذلك الوسائل اإلعالمّية للتّواصل وتبادل المعلومات
 يثّمن مساهمة الّرياضيات •

ينّمي المتعلّم من خالل وضعّيات مألوفة أوغير مألوفة وفي إطار رياضي بحت أو له عالقة بالمحيط                
لّرياضيات ودورها في تنمية الفرد والمجموعة وفي فهم بعض الظّـواهر           قدرته على تثمين مساهمة ا    

  .وتطّورها
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 األعـداد الطّبيعّيـة     اسـتعمال  على   تعّودفي نهاية المرحلة االبتدائّية من التّعليم األساسي، يكون المتعلّم قد             
نا وقراءة وكتابة وتفكيكا وتركيبا ومقارنة، واكتسب كذلك قدرة          فيها تكوي  التصّرفوالعشرّية والكسور، واكتسب قدرة     

جمـع،  ( بعض العملّيات على الكـسور       إنجاز العملّيات األربع، على األعداد الطّبيعّية والعشرّية، كما شرع في           إنجاز
تـزال    في اخ   9، و 5،  3،  2 قابلّيات قسمة عدد طبيعي على       استثمار، وُدّرب على    )وطرح وضرب في عدد طبيعيّ    
  . أعدادلحساب مفهوم التّناسب وخاّصياته توظيفكتابة عدد كسري، وكذلك على 

 إلى ترسيخ مكتسبات المتعلّم     يهدف برنامج الّرياضيات للّسنة الّسابعة من التّعليم األساسي في مجال األعداد            
الّسالبة من ناحية، ومواصـلة     األعداد الكسرّية الموجبة وتعويده على األعداد       حسن التصّرف في     على   وتنمية قدراته 
 تستوجب استنفار جملة من المهارات الحسابّية وفق تمشّ رياضّي طبيعّي ومنطقّي من ناحيـة     حّل مسائل تدريبه على   

  .أخرى

   :المحتوى المعرفي   
  

  علم الحساب والتّعداد 
 القسمة اإلقليدّية -

  9 أو5 أو 3 أو 2قابلّية قسمة عدد صحيح طبيعّي على  -

 األّولّية األعداد  -

 التّفكيك إلى جذاء عوامل أّولّية -

  المضاعف المشترك األصغر-القاسم المشترك األكبر -

 األعداد األّولّية في ما بينها -

 كّم مجموعة منتهية -

   األعداد الكسرّية الموجبة- األعداد العشرّية الموجبة -األعداد الّصحيحة الطّبيعّية  
  العملّيات عليها -

 المقارنة والتّرتيب  -

 لقوىا -

 القيمة التّقريبّية لعدد كسري -

  : األعداد العشرّية النّسبّية  
  مقابل عدد عشرّي نسبّي -

 المستقيم المدّرج -

 

 

 

 

 مجال األعداد
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  توضيحات   القدرات المستوجبة 

 : يستعمل المتعلّم خوارزمّية أو إجراء أو تقنية قصد  

o تحديد باقي قسمة إقليدّية وخارجها 

o  9 أو5 أو 3 أو 2ّي على قسمة عدد صحيح طبيعإقرار قابلّية 

o  تعّرف عدد أّولي 

o تفكيك عدد صحيح طبيعّي إلى جذاء عوامل أّولّية 

o             حساب القاسم المشترك األكبر والمـضاعف المـشترك األصـغر لعـددين
 صحيحين طبيعّيين أو لثالثة أعداد صحيحة طبيعّية 

o تعّرف أعداد صحيحة طبيعّية أّولّية في ما بينها 

o تعمال مبدأ جمعتحديد كّم مجموعة باس 

o         تعّرف عالقة بين عناصر سلسلة أعداد متتالية واستغاللها لتحديـد عناصـر
 غير معلومة 

o  تعّرف عدد كسرّي–تعّرف عدد عشرّي  

o تعّرف كتابات مختلفة لعدد كسرّي 

o تحديد الكتابة الكسرّية المختزلة إلى أقصى حّد لعدد كسرّي 

o  إعطاء قيمة تقريبّية لعدد كسرّي 

  
  

o عداد ومقارنتهاترتيب األ 

o  أو حساب عبارة عددّية باستعمال خاّصيات العملّيات والقوى في         /اختصار و
مجموعة األعداد الّصحيحة الطّبيعّية ومجموعة األعداد العشرّية ومجموعـة         

  األعداد الكسرّية

o إعطاء قيمة تقديرّية لعبارة عددّية أو جبرا لها 

o  حساب أعداد في وضعّية تناسب 

 
o العشرّية النّسبّية تعّرف األعداد  

o تحديد مقابل عدد عشرّي نسبّي 
o رسم نقطة فاصلتها عدد عشرّي نسبّي على مستقيم مدّرج 

o قراءة فاصلة نقطة من مستقيم مدّرج  

  
، 36،  25،  16،  9،  4يتعّرف المتعلّم المرّبعات الكاملـة       

 225 و   196،  169،  144،  121،  100،  81،  64،  49
: مـثال  (   بلوحة اآللة الحاسبة ، ويفهم وظيفة زّر       

144 12=( 
ــستان    ــال إيراتـ ــى غربـ ــّرق إلـ ــع التطـ يقـ

(Crible d'Eratosthène) 
يقع استغالل خوارزمّية إقليـدس للبحـث عـن القاسـم            

 .المشترك األكبر لعددين صحيحين طبيعّيين
  

  

  

 

 عددا صـحيحا    aإذا كان   : اآلتي  ُيقّدم العدد الكسرّي ك    
 عددا صحيحا طبيعّيا مخالفا للـّصفر فـإّن         bطبيعّيا و 

 هو العدد الكـسرّي     b على aالخارج المضبوط لقسمة    
a
b

  ،a   يسّمى بسطه و b     يسّمى مقامه، ويتعّين بالتّالي 

األخذ بعين االعتبار الفرق بين الكسور، الّتـي عرفهـا          
التّلميذ من منطلق ارتباطها بالمحـسوس وتعـّود علـى          
 استعمالها، واألعداد الكسرّية كأعداد لها وضعها العلمّي

ألعداد العشرّية مكانة ممّيزة ضـمن وضـعّيات        تُعطى ا  
  التعلّم والمسائل قبل وبعد التطّرق إلى العدد الكسرّي

 ُيهتّم بمبدأ األولوّية عند حساب عبارات عددّية 

يقع تمديد تعريف القوى بالنّسبة إلى األعـداد العـشرّية           
 والكسرّية دون التّعّرض إلى الخاصّيات

كرة اآللة الحاسـبة عنـد      ُيدّرب المتعلّم على توظيف ذا     
 إنجاز العملّيات

تُنجز العملّيات الحسابّية باسـتعمال اآللـة الحاسـبة أو           
 الحاسوب عندما ال يكون ذلك هدفا في حّد ذاته

يقع استعمال التّعداد واستغالله عبر أنشطة تعتمد علـى          
 المالحظة والتّجريب

يقع االكتفاء بتحسيس المتعلّم بوجود األعـداد العـشرّية          
لنّسبّية انطالقا من وضعّيات مختارة مـن واقعـه ثـّم           ا

  المرور إلى تركيزها في وضعها العددّي 

أو يبتكر تمثيال بيانّيا أو تمثيال بجدول أو تمثـيال رمزّيـا            /يستغّل المتعلّم و   
ليبرز أو يطابق بين معلومات أو ينظّمها أو ينتقي منها ما هو مناسـب أو               

  يؤلّف بينها

  

مسائل عددّية، في وضعّيات رياضّية أو في عالقة مع محيطه،          يحّل المتعلّم    
 : وفي إطار مألوف أو غير مألوف، فيعمل بالخصوص على 

o            نمذجة وضعّيات عددّية باستعمال التّناسب أو النّسب المائوّية أو الّسلّم أو
 التّعداد في إطار مسائل تتعلّق بالمقادير أو النّسب

o  انّي أو تمثيل بجدول أو تمثيل رمزّي ليعطي        أو ابتكار تمثيل بي   /استغالل و
 أنموذجا أو يؤّول ظاهرة ذات عالقة بالواقع

o إدماج المعلومات حول األعداد والعملّيات عليها 
o حّل مسائل تتعلّق بالتّعداد والحساب  
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 شيئا فـشيئا    تعّودهبر   المجال الجبرّي ع   تحّسس المتعلّم بداية من الّسنة الّسابعة من التّعليم األساسي في           يشرع  
 قـيم عددّيـة لهـا،       جمعا وطرحا واختصارا وحساب    في بعض العبارات الجبرّية      التصّرفعلى الكتابة الجبرّية، وعلى     

  .  تتعلّق بمعادالت بسيطة أو بعالقات بين متغّيرينحّل مسائل على تدّربهوكذلك عبر 

     :المحتوى المعرفي   
    

 العبارات الحرفّية 
axالجبرّية من نوع    العبارات    b+   حيث a      عدد كسرّي موجب قطعـا و b   عـدد 

  عدد كسرّي مجهولxكسرّي موجب و
axمعادالت من نوع   b= حيث a عدد كسرّي موجب قطعـا و b  ّعـدد كـسري  

   عدد كسرّي مجهولx وموجب

  
  توضيحات   القدرات المستوجبة 

  :يستعمل المتعلّم القواعد وتقنّيات الحساب الجبرّي قصد 

o حساب قيمة عددّية لعبارة حرفّية 

  

  

  

  

  

o  حّل معادلة من نوعax = b حيث a   عدد كـسرّي موجـب 
  عدد كسرّي مجهول x عدد كسرّي موجب وbقطعا و

 

o  اختصار عبارات جبرّية من نوع :(ax + b) ± (cx + d)  

o  نـــشر واختـــصار عبـــارات جبرّيـــة مـــن نـــوع  :
a (bx + c) ± d (ex + f) 

 
  

يتّم في البداية تدريب المتعلّم على استعمال األحرف         
... للتّعبير عن صيغة كالمحيط أو المساحة أو الحجم       

أو عن عالقة بين مقادير كالعالقـة القائمـة بـين           
المسافة والّسرعة والوقت وعالقـة التّحويـل بـين         

 والفارنهايـت    )Celsius(درجات الحرارة بالّسلزيس    
)Farenheit( ...      كما يتّم تعويد المتعلّم على تعـويض

 .األحرف في عبارة حرفّية لحسابها

 هـو   x حيـث    axُيوّضح مدلول الكتابة من قبيل       
  هو ُمعامله الجبرّي aالمتغّير و

ّم تدريب المتعلّم على حّل معادالت مـن الّدرجـة          يت 
األولى ذات مجهول واحد حيث ال يتواجد المجهول        

 إالّ في أحد الطّرفين

يقع التّنبيه إلى أّن العملّيات على العبارات الجبرّيـة          
هي تعميم للعملّيات في مجموعة األعداد الكـسرّية        

  الموجبة 

• 2x + 3x = 5 x              
   :مثال

• 2 (5x + 3) = 10x + 6  
  

 مجال الجبر
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  توضيحات   القدرات المستوجبة 

أو يبتكر تمثيال بيانّيـا أو تمثـيال بجـدول أو           /يستغّل المتعلّم و   
:تمثيال رمزّيا ليحّدد العالقة بين مقدارين متغّيرين فيتعّرف على 

o عالقة تناسب طردّي 

 
o عالقة تناسب عكسّي 

 
o  بين متغّيرينتآلفّيةعالقة  

 
o  قيمة أو استنتاجها انطالقا من تمثيل بيانّيقراءة 

  

o إنجاز تمثيل بيانّي انطالقا من معطيات  

 
 

 y و xعندما يتغّير كّل مـن      : عالقة تناسب طردّي     

:ا  ثابتx علىyيبقى خارج قسمة
y k
x
=   

 y و xعندما يتغّير كّل مـن       : عالقة تناسب عكسيّ   
xy:يبقى جذاءهما ثابتا  k=  

yهي عالقة من قبيل  : عالقة تآلفّية  ax b= + 

 :لّم على يتّم تدريب المتع 

التعّرف على نموذج للتّناسب الطّردي كالتّحويل بـين         -
  أقيسة 

التعّرف على نموذج للتّناسـب العكـسي كالمـساحة          -
ـّابتة لمستطيل أبعاده متغّيرة  الث

التعّرف على نموذج عالقة تآلفّية كالعالقة الّرابطة بين         -
  الوقت والمسافة المقطوعة

ات رياضّية أو لهـا عالقـة    يحّل المتعلّم مسائل جبرّية، في وضعيّ      
بمحيطه، وفي إطار مألوف أو غير مألوف، فيعمـل بالخـصوص           

 : على 

o           نمذجة وضعّيات حقيقّية تستدعي استعمال معادلة مـن الّدرجـة
 األولى ذات مجهول واحد

o      أو تمثيـل رمـزّي أو تمثيـل      /استغالل أو ابتكار تمثيل بيانّي و
مال مقـدارين   بجدول لنمذجة وضعّية حقيقّية تـستدعي اسـتع       

 متغّيرين

o     استنفار معارفه حول العبارات الجبرّية لحّل مسائل 

  

يكتشف المتعلّم عمل بعـض الخوارزمـات الحـسابّية          
 البسيطة ويستغلّها لحساب قيم عددّية لعبارة جبرّية 

يستغّل بعض التّمثيالت المتاحة الستقراء عالقة ممكنة        
    بين متغّيرين 
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ـّلت ال     تُوظّف وسائلجداول اإلحصائّية والمخطّطات البيانّية في مستوى نهاية المرحلة االبتدائّية من التّعليم األساسّي            مث
 الحكم النّقدي وعلى معالجة   وبهدف المساهمة في تنمية قدرة المتعلّم على        .  من خالل الوضعّيات اإلشكالّية المقترحة     لحّل مسائل 
 تدريب المتعلّم على    مواصلةلّسابعة من التّعليم األساسي تركيز بعض المصطلحات اإلحصائّية و        ، يقترح برنامج الّسنة ا    المعطيات

 إدراككما يمكّنه مـن  .  الجداول والمخطّطات والتّمثيالت البيانّية   استثمار، وعلى   تمثيلها معطيات إحصائّية، وعلى     جمع وتنظيم 
 عبـر   أكثر حيوّيـة   األنشطة وجعل التعلّم     تنويعهذا باإلضافة إلى    . التهامفاهيم التّواتر والمعّدل الحسابّي والمدى والمنوال ودال      

بعض الظّـواهر   تعلّم   وعبر التّعامل مع وضعّيات ملموسة وألعاب، تيّسر من منطلق ارتكازها على المحسوس،              التّجربةتفعيل  
  .    العشوائّية الموجودة بمحيطه وفهمها

   :المحتوى المعرفي   

 ة الجداول اإلحصائّي 

 :مصطلحات إحصائّية  

  التّكرار- المّيزة الكيفّية – المّيزة الكمّية– العّينة – الفرد –مجموعة اإلحصاء 
 :التّمثيل البيانّي لسلسلة إحصائّية منقطعة  

   مضلّع التّواترات–  مضلّع التّكرارات - المخطّط الّدائري–مخطّط العصّيات 

 النّسبة المائوّية والتّواتر 

  المنوال - المدى –حسابّي المعّدل ال 

 أمثلة لظواهر عشوائّية  

   حدث مستحيل– حدث ممكن –حدث أكيد  
     

  توضيحات   القدرات المستوجبة 

  :يستعمل المتعلّم تقنية أو خوارزمّية أو إجراء قصد 

o جمع وتنظيم معطيات إحصائّية في جدول 

o حّية     قراءة المعطيات وعرضها باستعمال الجداول والّرموز التّوضي  

o  تمثيل جدول إحصائّي باستعمال مخطّط العصّيات أو المخطّط الّدائري 

o    رسم مضلّع التّكرارات ومضلّع التّواترات  

o حساب نسبة مائوّية أو تواتر ظهور حدث 

o حساب المعّدل الحسابي والمدى والمنوال لسلسلة إحصائّية منقطعة 

o ة والقيام بتخمينات وتقدير قيماستخالص النّتائج انطالقا من المعطيات المطروح 

o  تعّرف ظاهرة عشوائّية 

o تحديد تواتر وقوع حدث 

o إقرار أّن حدثا أكثر احتماال من آخر 

o      ـّعة   تقدير وتخمين وتحديد احتماالت النّتائج المتوق

يقع تعويد المتعلّم على مفهوم التّجربة العشوائّية من         
خالل لعب كلعبة النّرد أو سحب ورقة مـن لعبـة           

 ...الورق أو رمي قطعة نقود

  . يقع استغالل اآللة الحاسبة والحاسوب 

 :أو يبتكر تمثيال بيانّيا أو تمثيال بجدول قصد /يستغّل المتعلّم و 

o لعّينةوصف الخاصّيات الممّيزة  

o      تحديد تواتر حدث  

يقع تدريب المتعلّم على قراءة أو استنتاج معلومـة          
ويـده علـى    من جدول أو من مخطّط كما يقـع تع        

  .تلخيص وتقديم معلومات في جدول أو في مخطّط

يحّل المتعلّم مسائل إحصائّية، في وضعّيات لها عالقة بمحيطه في أطر مألوفة             
 :أو غير مألوفة، فيعمل بالخصوص على 

o نمذجة وضعّيات حقيقّية باستعمال تمثيل بيانّي لها أو تمثيل بجدول 

o وائّية  معالجة معطيات إحصائّية أو ظاهرة عش 

o        استثمار جدول إحصائي أو مخطّط أو تمثيل بياني للقيام بالتّأويل أو التّفسير، أو
ـّعات أو التّخاذ قرارات   الستقراء توق

يقع تعويد المتعلّم على استغالل المعطيـات قـصد          
تغّيب تلميذ مـن    : التّأويل أو االستشراف، فالجملة     

  .%10كّل عشرة تالميذ تعني أّن نسبة الغياب هي 

 مجال اإلحصاء واالحتماالت
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رسـما وبنـاء ومعرفـة      مثّل التّعامل، انطالقا من المحسوس، مع أشكال المثلّث ورباعّيات األضالع الخاّصـة               
 وبناء المستقيمات والّزوايا   متعّددة،   إنجاز تطبيقات  شكل الّدائرة في     توظيف، و أو أقطارها /و بخاّصيات أضالعها وزواياها  

تّوازي والتّعامد والموّسط العمودّي لقطعة مستقيم ومنّصف الّزاوية وتتـاّم زاويتـين            استنادا إلى معطيات ترتبط بمفاهيم ال     
، مجمل االقتدارات المتعلّقة بمجال الهندسة الّتي أشـار برنـامج           صنعهما متوازي المستطيالت والمكّعب و    نشرو وتكاملهما

  .  على تنميتها لدى المتعلّمالّرياضيات بالّدرجة الثّالثة من المرحلة االبتدائّية للتّعليم األساسّي
 المعارف والمهـارات  ترسيخيهدف برنامج الّرياضيات بالّسنة الّسابعة من التّعليم األساسّي في مجال الهندسة إلى      

  . من ناحية أخرىاالستدالل والمالحظة جانبي تنمية من ناحية، وهيكلتها وتكملتهاالمشار إليها أعاله والعمل على 

  :  في المحتوى المعر  
  

 :الهندسة في المستوي  

 
   المستقيمات المتعامدة– المستقيمات المتوازية –الموّسط العمودّي لقطعة مستقيم  -
 الوضعّية النّسبّية لدائرة ومستقيم -
 الّزوايـا المتقابلـة     – الّزوايا المتكاملـة     – الّزوايا المتتاّمة    –الّزوايا المتجاورة    -

  منّصف زاوية–بالّرأس 
 المستقيمات المعتبرة فـي     - مجموع زوايا مثلّث     –الالّمساواة المثلثّية   : المثلّثات   -

  المثلّثات الخاّصة– الّدائرة المحاطة بالمثلّث - الّدائرة المحيطة بالمثلّث –المثلّث 
 متوازي األضالع   – شبه المنحرف    –مجموع زوايا رباعي    : رباعّيات األضالع    -

  المرّبع– المستطيل – المعّين –
 ظر المحورّيالتّنا -
  التّعيين في المستوي -

  : الهندسة في الفضاء 

 

   الموشور القائم -

 االسطوانة الّدائرّية القائمة -
  

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 مجال الهندسة
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  توضيحات   القدرات المستوجبة 

  : يستعمل المتعلّم تقنية أو إجراء أو أنشطة هندسّية قصد 

o تعّرف وبناء الموّسط العمودّي لقطعة مستقيم 

o   زي لمستقيم مقّدم أو العمودي على مستقيم مقّدم والماّر من نقطـة            بناء المستقيم الموا
 معلومة

o تعّرف وبناء المماّس لدائرة في نقطة معلومة منها 

o تعّرف زاويتين متكاملتين أو زاويتين متتاّمتين أو متقابلتين بالّرأس 

o تعّرف وبناء المثلّثات الخاّصة 

o  تعّرف المستقيمات المعتبرة في المثلّث وبنائها 

o               بناء زاوية معتبرة أو زاوية قيسها مجموع قيسي زاويتين معتبرتين أو زاوية قيـسها
 الفرق بين قيسي زاويتين معتبرتين أو زاوية قيسها نصف قيس زاوية معتبرة

o بناء زاوية مقايسة لزاوية معلومة 

o               بناء مثلّث أضالعه معلومة أو له ضلع معلوم محصور بين زاويتين معلومتين أو له
  معلومة محصورة بين ضلعين معلومينزاوية

o  تعّرف وبناء المستطيل والمعّين والمرّبع ومتوازي األضالع 

o               تحديد زوايا في رباعي محّدب ومقارنتها باستعمال مجموع أقيسة زوايـا مثلّـث أو
رباعي أو باستعمال منّصف زاوية أو باستعمال التّنـاظر المحـوري أو خاصـّيات              

 الّزوايا 

o   ساحات ألشكال بسيطة أو مركّبة ومقارنتهـا باسـتعمال الخاصـّيات           تحديد أبعاد وم
 الممّيزة لشكل هندسّي أو باستعمال التّناظر المحورّي

o تعّرف المحافظة على البعد وعلى أقيسة الّزوايا بتناظر محورّي 

o تعّرف تحويل شكل هندسّي لشكل مقايس له بتناظر محورّي 

o          مستقيم أو مـستقيم أو دائـرة بتنـاظر         بناء صورة نقطة أو قطعة مستقيم أو نصف
 محورّي 

o  بتناظر محورّيبناء صورة شكل هندسي 

o             تعّرف محاور تناظر مثلّث متقايس الّضلعين ومثلّث متقايس األضـالع والمـستطيل
 والمرّبع والمعّين والّدائرة

o  محور تناظرتعّرف شكل له 

o تعيين نقطة في معّين إحداثّياتها معلومة 

o طة محّددة في معّينقراءة إحداثّيات نق 

o  تعّرف موشور قائم أو اسطوانة دائرّية قائمة انطالقا من رسم منظوري أو من نشر 

o نشر وصنع موشور قائم أو مكّعب أو اسطوانة دائرّية في وضعّيات مختلفة 

o تمثيل متوازي المستطيالت أو مكّعب أو اسطوانة دائرّية في وضعّيات مختلفة 

o ّسم مركّب وتمثيله في وضعّيات مختلفةتحديد العناصر الممّيزة لمج 

o              تحديد المساحة والحجم لكّل من الموشور القائم ومتـوازي المـستطيالت والمكّعـب
  واالسطوانة الّدائرّية ومجّسم مركّب

 

" متقابلتان بالّرأس زاويتان  " يقع إدراج التّسمية     
منذ البداية حتّى يتسنّى استعمال هذا المصطلح       

 مستقبال 

عارف والمهارات الخاّصـة بـشكل      تّستغّل الم  
بما في ذلك مجموع    (الّدائرة، وبالّزوايا عموما    

، وبالمثلّثات، وبرباعّيـات    )أقيسة زوايا المثلّث  
األضــالع، فــي مــستوى اختيــار مختلــف 
الوضعّيات التّعليمّية أو التّقييمّية دون الحاجـة       
 . إلى إعادة التّذكير بها في شكل أجزاء معرفّية

د لمفهوم التّناظر المحوري انطالقـا      يتّم التّمهي  
من رسومات وأشكال تساعد علـى مالحظـة        
وجود هذا التّحويل في كونه يحافظ على البعـد       

 وعلى أقيسة الّزوايا وعلى التّوازي

هذا التّحويـل علـى     " فعل  " يقع التّأكيد على     
األشــكال الهندســّية األساســّية بالخــصوص 

 .والمحافظة على محيطاتها ومساحاتها

يقع التطّرق عرضّيا إلى الوضـعّية النّـسبّية         
ــدائرتين  ــان  : ل ــتان دائرت ــان متماّس دائرت
 ...   دائرتان،متقاطعتان

تُقّدم الالّمساواة المثلّثّية انطالقا من مالحظات،       
وُيحرص أكثر على استغاللها لتقـديم تفـسير        
إلمكانّية بناء هندسي أو الستنتاج مقارنات بين       

 .أبعاد

:  عتبرة هي الّزوايا التي قيس فتحها       الّزوايا الم  
  .°90 أو °60 أو 45° أو °30

بالنّسبة إلى رباعّيات األضالع ُيقتـصر علـى         
خاّصيات المباشرة وال يقع التّعـّرض      الاعتماد  

إذا تقايس كـّل    . "إالّ إلى الخاصّيات المعاكسة   
ضلعين متقابلين في رباعي األضـالع فإنّـه        

 "متوازي األضالع

ّرق إلى مفهـوم الّربـاعي المحـّدب        يقع التط  
 .بواسطة  أشكال هندسّية

  
  

يحّل المتعلّم مسائل هندسّية، في وضعّيات رياضّية أو في عالقة مع محيطه، وفي              
 :إطار مألوف أو غير مألوف، فيعمل بالخصوص على 

o  فـي    باعتماد األشكال الهندسـّية األساسـّية أو المركّبـة          حقيقّية نمذجة وضعّيات 
 . وفي الفضاءالمستوي

o حّل مسائل هندسّية استعمال استدالل بسيط أو متطّور ل   

التّعامل مـع األشـكال     يقع تدريب المتعلّم على      
الهندسّية المركّبة من حيـث إبـراز األشـكال         
األساسّية فيها وعزل العناصر الكافيـة لإلجابـة        

 عن سؤال محّدد 
يقع تعويد المتعلّم على صياغة تخامين كما يقـع          

ه الستعمال االستدالل االستنتاجي من خالل      إعداد
معالجة وضعّيات تـستدعي التّجميـع والتّبلـيط        

واستعمال التّعداد عبر أنشطة تعتمد     ) التّرصيف(
  .المالحظة والتّجريبعلى 
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اسـي   مع العمل المنجز بالمرحلة االبتدائّية، يرتكز مجال القيس بالّسنة الّسابعة من التّعلـيم األس              تواصلفي    
حـسابا وتحـويال    في وحدات القـيس المختلفـة   فالتّصّرف. حّل مسائل في وضعّيات لها عالقة بمحيط المتعلّم   على  

البعد، الّزاوية، المساحة، الحجـم، الكتلـة،       ( المعارف والقواعد المرتبطة بمفاهيم مرجعّية واقعّية        توظيف، و ومقارنة
هـذا،  .  لحـّل المـسائل    القدرات الـّضرورّية  لف المجاالت األخرى و    المكتسبات المتعلّقة بمخت   استغالل، و ...)الّزمن

  .    تكامل المواّد المدّرسة وترابطهاباإلضافة إلى أّن مجال القيس يمثّل مجاال لتفعيل 

   :المحتوى المعرفي   
  

 وحدات القيس األساسّية   
  وحدات القيس المركّبة   

  
  توضيحات   القدرات المستوجبة 

  :م تقنية أو خوارزمّية أو إجراء قصديستعمل المتعلّ 

o    مساحات، أحجـام، فتحـة زاويـة،     أطوال،:قيس وحدات بسيطة 
 ...درجة حرارة، زمن، كتلة، سعة

o  الّسرعة، الكثافة: قيس وحدات مركّبة... 

o  اختيار الوحدة المناسبة للقيس المنَجز 

o  تحويل قيس وحدة إلى قيسها بوحدة أخرى مكافئة لها 

o  ومقارنتها باستعمال السلّمتحويل أقيسة 

o     تحديد سلّم  

يقع استغالل الّسلّم للتّعّرض إلـى مفهـوم تـشابه           
 األشكال الهندسّية

يكون القيس باستعمال الحـساب أو انطالقـا مـن   
التّجربة بحيـث يـستعمل المـتعلّم أدوات القـيس       
فيتطّرق إلى مفهوم القيمة التّقريبّية أو مفهوم جبـر         

  ".التّقدير"العدد أو مفهوم 

  

 :أو ينتج تمثيال بيانّيا قصد /يستغّل المتعلّم و 

o بناء شكل حسب سلّم معّين 

o تحديد أو مقارنة أقيسة  

  

يحّل المتعلّم مسائل تتعلّق بالقيس، في وضعّيات رياضـّية أو ذات            
  :عالقة بالمحيط، فيعمل بالخصوص على 

o           طلّـب  نمذجة وضعّيات حقيقّية تتطلّـب اسـتعمال التّناسـب أو تت
 استعمال عالقات بين مقادير

o             استغالل أو ابتكار تمثيل بيانّي أو رمزّي أو تمثيل بجدول لنمذجـة
 أو تأويل ظاهرة ذات عالقة بالواقع وتتطلّب استعمال القيس

o  توظيف المعارف والقدرات المتّصلة بمختلف المجاالت األخرى  

  

 مجال القيس
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 المعـارف   تركيـز الّسنة الثّامنة من التّعليم األساسي في جزئه المتعلّق بمجال األعداد، إلـى             يهدف برنامج الّرياضيات ب     
 الالّزمة عند استعماله لألعداد الكسرّية النّسبّية ـ بـدًء   المهارات الحسابّيةالخاّصة ببناء األعداد، وإلى تمكين المتعلّم من اكتساب 

  .حّل مسائل عددّيةملّيات على األعداد وخاّصيات القوى في  خاصّيات العتوظيفبالّصحيحة منها ـ ومن حسن 
  .  قدرات منهجّية لدى المتعلّمتنميةكما يهدف أيضا من خالل الجزء المتعلّق بعلم الحساب إلى   

   :المحتوى المعرفي   
 

 :علم الحساب والتّعداد  
 25 أو 8 أو 4قابلّية قسمة عدد صحيح طبيعّي على  -
   كّم مجموعة منتهية -
 

 :  األعداد الكسرّية الّنسبّية -األعداد الّصحيحة النّسبّية  
  العملّيات عليها  -
 المقارنة والتّرتيب -
  عدد صحيح نسبّيعدد دليلها قّوة -
 القيمة التّقريبّية لعدد كسري نسبّي -
 تدريج مستقيم -

 

  توضيحات   القدرات المستوجبة 

  : ديستعمل المتعلّم خوارزميةّ أو إجراء أو تقنية حساب قص 

o  25 أو 8 أو 4تعّرف باقي قسمة عدد صحيح طبيعّي على  

o  25 أو 8 أو 4إقرار قابلّية قسمة عدد صحيح طبيعّي على    

o أو حساب عبارة عددّية باستعمال خاّصيات العملّيات والقوى/اختصار و 

o حساب أعداد في وضعّية تناسب 

o إعطاء قيمة تقديرّية لعبارة عددّية أو جبرا لها 

o  ة بين عناصر سلسلة أعداد متتالية واستغاللها لتحديد عنـصر منهـا            تعّرف عالق
 غير معلوم

o  رسم نقطة فاصلتها معلومة على مستقيم مدّرج 

o قراءة فاصلة نقطة من مستقيم مدّرج أو حصرها أو إعطاء قيمة تقريبّية لها 

o ترتيب األعداد ومقارنتها 

o  الّضرب ومبدأتحديد كّم مجموعة باستعمال مبدأ الجمع  

o تحديد البعد بين نقطتين من مستقيم مدّرج فاصلتاهما معلومتان  

  
عند التطّرق إلى مفهوم القوى، يقع التطـّرق إلـى           

 مكانة  10الكتابة العلمّية لألعداد وتُعطى قوى العدد       
 خاّصة ضمن وضعّيات الحساب 

يهتّم دوما بمبدأ األولوّية عند حساب عبارات عددّية  
 Θموعة محتواة في  كمج9يقع إبراز المجموعة  

121يتعّرف المتعلّم مرّبعات كاملة من قبيل        
64

 ويكتب  

ــثال  م
22121 11 11

64 8 8
−   = =   

   
ــل  ، ويواص

  بلوحة اآللة الحاسبةاستعمال زّر 

      

انطالقا مـن تمثيلهمـا     يقع تحديد البعد بين نُقطتين       
 ّرجعلى مستقيم مد

يقع استعمال التّعداد واستغالله عبر أنشطة تعتمـد         
  على المالحظة والتّجريب

أو يبتكر تمثيال بيانّيا أو تمثيال بجدول أو تمثيال رمزّيا ليبرز           /يستغّل المتعلّم و   
أو يطابق بين معلومات أو ينظمها أو ينتقي منها ما هو مناسـب أو يؤلّـف                

 .بينها

 

ة، في وضعّيات رياضّية أو في عالقة مـع محيطـه،           يحّل المتعلّم مسائل عدديّ    
 : وفي إطار مألوف أو غير مألوف، فيعمل بالخصوص على 

o في أو النّسب المئوّية أو الّسلم أو التّعداد نمذجة وضعّيات عددّية باستعمال التّناسب 
 إطار مسائل تتعلّق بالمقادير أو النّسب

o  بجدول أو تمثيل رمزّي ليعطي أنموذجا أو ابتكار تمثيل بيانّي أو تمثيل     /استغالل و 
 أو يؤّول ظاهرة ذات عالقة بالواقع

o إدماج المعلومات حول األعداد والعملّيات عليها 

o حّل مسائل تتعلّق بالتّعداد والحساب  

 

 مجال األعداد
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 في  ئلحّل مسا  المتعلّم خالل الّسنة الثّامنة من التّعليم األساسّي، تعامله مع المجال الجبرّي من خالل               يواصل  
 معارفه المتعلّقة بمجال األعداد، واكتـسابه       توّسعبيد أّن   . وضعّيات تتعلّق بمعادالت بسيطة أو بعالقات بين متغّيرين       

لقدرات عمل برنامج الّرياضيات بالّسنة الّسابعة من التّعليم األساسي على تنميتها لديه، من شـأنه أن يدفعـه لتنـاول             
  .   ر تنّوعاأكث عبر امتالك أدوات مسائل جديدة

     :المحتوى المعرفي   
    

axالعبارات الجبرّية من نوع   b+ 2 أوax bx c+  نسبّية  أعداد كسرّية x وc وb وa حيث +
axمعادالت من نوع   b= حيث aعدد كسري نسبي مخالف للّصفر و bعدد كسرّي نسبّي   

  
  توضيحات   القدرات المستوجبة 

 :يستعمل المتعلّم القواعد وتقنيات الحساب الجبرّي قصد  

o  لعبارة جبرّية  حساب قيمة عددّية 

o  2جمع وطرح واختصار عبارات جبرّية من قبيلax bx c+ +  

o          نشر واختصار عبارة جبرّية مـن قبيـل( ) ( )ax b cx d+ × + 

 

o      حّل معادلة من نوعax b=   حيث a    عدد كسرّي نسبّي مخـالف 
  عدد كسرّي نسبّي bللّصفر و

   
o تفكيك عبارة جبرّية مقّدمة في شكل يتيح مالحظة عامل مشترك  

 هـو المتغّيـر     x حيث   2axُيوّضح مدلول الكتابة     
  هو ُمعامله الجبرّيaو

إلى أّن العملّيات على العبارات الجبرّيـة       يقع التّنبيه    
هي تعميم للعملّيات في مجموعة األعداد الكـسرّية،        

ــثال  2: مــــ 2 22x 5 3x 1 x 6+ − + = − + 

( ) 22x 6x 5 12x 10x− = − 

يتّم تدريب المتعلّم على حّل معادالت من الّدرجـة          
األولى ذات مجهول واحد حيث يوجد المجهول في        

 طرفي المعادلة

2axلب تفكيك عبارة من قبيل    ُيط  bx+    أو مـن ،

)قبيل )( ) ( )( )' 'ax b cx d ax b c x d+ + ± + + ،
أو عندما تبرز جميع ُمَعاِمِلي العبـارة فـي شـكل           

  . جذاءات لنفس العدد

يحّل المتعلّم مسائل جبرّية، في وضعّيات رياضـّية أو لهـا عالقـة              
: مل بالخصوص على بمحيطه، وفي إطار مألوف أو غير مألوف، فيع

o           نمذجة وضعّيات حقيقّية تستدعي استعمال معادالت مـن الّدرجـة
 األولى ذات مجهول واحد

o    أو تمثيل رمزّي أو تمثيل بجـدول  /استغالل أو ابتكار تمثيل بيانّي و
 لنمذجة وضعّية حقيقّية تستدعي استعمال مقدارين متغّيرين

o سائلاستنفار معارفه حول العبارات الجبرّية لحّل م   

يكتشف المتعلّم عمل بعض الخوارزمات الحـسابّية        
 البسيطة ويستغلّها لحساب قيم عددّية لعبارة جبرّية 

يستغّل بعض التّمثيالت المتاحة السـتقراء عالقـة         
    ممكنة بين متغّيرين 

  

 مجال الجبر
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بمجال اإلحصاء واالحتماالت،    بعض المصطلحات والثّوابت الخاّصة      تركيز المتعلّم بداية من هذا المستوى، في        يشرع  

 تنميـة   يواصلكما  . استغاللها لحّل مسائل إحصائّية أو لدراسة ظواهر عشوائّية في وضعّيات لها عالقة بمحيطه            ويعمل على   
  .    البيانات ونقدهابمعالجة المخطّطات والتّمثيالت البيانّية، وبجمع المعطيات، وتنظيمها، وتمثيلها، وباستثمارقدراته المتعلّقة 

   :المحتوى المعرفي   
    

 سلسلة إحصائّية منقطعة 
 سلسلة إحصائّية مسترسلة 
 التّمثيل البياني لسلسلة إحصائّية منقطعة 
 التّمثيل البياني لسلسلة إحصائّية مسترسلة    

   مضلّع التّواترات  
 .   المدى– المنوال - الموّسط- المعّدل الحسابّي  
 أمثلة لظواهر عشوائّية 
   حدث مستحيل  - حدث ممكن - حدث أكيد 

     

  توضيحات   القدرات المستوجبة 

  :يستعمل المتعلّم تقنية أو خوارزمّية أو إجراء قصد 

o جمع وتنظيم معطيات إحصائّية في جدول 

o قراءة المعطيات وعرضها باستعمال الجداول والّرموز التّوضيحّية  

o       ـ ط تمثيل جدول إحـصائّي باسـتعمال مخطّـط العـصّيات أو مخطّ
 المستطيالت أو القطاعات الّدائرّية 

o    رسم مضلّع التّكرارات ومضلّع التّواترات 

o إيجاد المعّدل الحسابّي، الموّسط، المدى والمنوال لسلسلة إحصائّية 

o         استخالص النّتائج انطالقا من المعطيات المطروحة والقيام بتخمينات
 وتقدير قيم

o  تعّرف ظاهرة عشوائّية 

o  حدثتحديد تواتر ظهور 

o إقرار أّن حدثا هو أكثر احتماال من آخر 

o تقدير وتخمين وتحديد احتماالت النّتائج المتوقّعة  

 
يقع تعويد المتعلّم على مفهوم التّجربة العشوائّية من         

خالل لعب كلعبة النّرد أو سحب ورقة مـن لعبـة           
 ...الورق أو رمي قطعة نقود

  يقع استغالل اآللة الحاسبة والحاسوب  

أو يبتكر تمثيال بيانّيا أو رمزّيا أو تمثـيال بجـدول           /لمتعلّم و يستغّل ا  
   : قصد

o تحديد المعّدل الحسابّي، الموّسط، المنوال والمدى 

o وصف الخاصّيات الممّيزة لعّينة 

o تحديد تواتر حدث  

يقع تدريب المتعلّم على قراءة أو استنتاج معلومـة          
من جدول أو من مخطّط كما يقـع تعويـده علـى            

  .ديم معلومات في جدول أو في مخطّطتلخيص وتق

يحّل المتعلّم مسائل إحصائّية في وضعّيات لها عالقة بمحيطه في ُأطر            
 :مألوفة أو غير مألوفة، فيعمل بالخصوص على 

o نمذجة وضعّيات حقيقّية باستعمال تمثيل بيانّي لها أو تمثيل بجدول 

o معالجة معطيات إحصائّية أو ظاهرة عشوائّية  

o  ول إحصائّي أو مخطّط أو تمثيل بيانّي للقيـام بالتّأويـل أو            استثمار جد
  التّفسير، أو الستقراء توقّعات أو التّخاذ قرارات

 

يقع تعويد المتعلّم على استغالل المعطيـات قـصد          
تغّيب تلميذ مـن    : التّأويل أو االستشراف، فالجملة     

  .%10كّل عشرة تالميذ تعني أّن نسبة الغياب هي 

 مجال اإلحصاء واالحتماالت
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 لحّل مسائل هندسـّية     أو مالءمتها /تنّوع األدوات و   تحّسسالمتعلّم انطالقا من الّسنة الّسابعة من التّعليم األساسّي، في          بدأ    
اعتمـاد  أو حتّى المركّبة، مـن      ) المثلّث ورباعّيات األضالع الخاّصة   (في المستوي عبر تغيير زاوية التّعامل مع األشكال المألوفة          

كما تعامل مـع    .  مفهومي تقايس المثلّثات وتشابه األشكال     توظيف و استغاللضالع والّزوايا واألقطار، إلى     األ: العناصر األساسّية   
  . نشرا وصنعامجّسمي الفضاء الموشور القائم واالسطوانة الّدائرّية القائمة، 

 المعـارف والمهـارات     ظيفحسن تو  قدرة المتعلّم على     تنمية التعلّمات الّضرورّية من ناحية، و     هيكلةمواصلة في اتّجاه      
 من ناحية أخرى، يعمل برنامج الّسنة الثّامنة من التّعليم األساسّي في مجال الهندسة على إكساب المتعلّم قدرات                  لحّل مسائل هندسّية  

نوعيـه  التّنـاظر ب  :  تحـويالت المـستوي      تفعيلأخرى، عبر تناول المسائل المتعلّقة بالبناءات واألبعاد والّزوايا لكن من منطلق            
 فـي إدراك الوضـعّيات النّـسبّية        الشّروع معارفه الخاّصة ببعض مجّسمات الفضاء، وعبر        توسعةالمحورّي والمركزّي، وعبر    

  .للمستقيمات والمستويات في الفضاء

  :  المحتوى المعرفّي  
  

  
  :الهندسة في المستوي  

 
   التّناظر المركزّي -
 تقايس المثلّثات -
  مستقيمين متوازيين مع مستقيم ثالثالّزوايا الحاصلة عن تقاطع  -
 رباعّيات األضالع -
  التّعيين في المستوي -

  
  : الهندسة في الفضاء 

 
  الهرم  -
 المخروط  -
 الكرة -
  التّوازي في الفضاء  -

  

 مجال الهندسة
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  توضيحات   القدرات المستوجبة 

  : يستعمل المتعلّم تقنية أو إجراء في أنشطة هندسّية قصد 

o  مركز تناظر تعّرف شكل له 

o طتين متناظرتين بالنّسبة إلى نقطة تعّرف نق 

o بتناظر مركزّي هندسّيبناء صورة نقطة أو شكل   

o تعّرف تقايس مثلّثين 

o              تعّرف توازي مستقيمين انطالقا من تقايس زاويتـين متبـادلتين داخلّيـا أو
 ...زاويتين متماثلتين

o       تحديد ومقارنة أبعاد ومساحات ألشكال بسيطة أو مركّبة باستعمال الخاصّيات
 الممّيزة لشكل هندسّي أو لعناصر تناظره

o           تعّرف وبناء شبه المنحرف، متوازي األضالع، المستطيل، المعّين والمرّبـع
 باستعمال الخاصّيات الممّيزة وباستعمال التّناظر المركزّي أو المحورّي

o              تحديد زوايا ومقارنتها باستعمال مجموع أقيسة زوايـا مثلّـث أو ربـاعي
منّصف الّزاوية أو خاصّيات الّزوايا المتتاّمة والمتكاملة       األضالع وباستعمال   

 .والمتقابلة بالّرأس وباستعمال تقايس المثلّثات وعناصر التّناظر

o تعّرف المحافظة على البعد وعلى أقيسة الّزوايا بتناظر مركزّي 

o                 بناء صورة نقطة أو قطعة مستقيم أو نصف مـستقيم أو مـستقيم أو دائـرة
 بتناظر مركزّي

o يين نقطة في معّين إحداثّياتها معلومةتع 

o قراءة إحداثّيات نقطة محّددة في معّين 

o               تعّرف نقطتين متناظرتين بالنّسبة إلى أصل المعّين أو بالنّـسبة إلـى أحـد
 إحداثّياتهمامحوري المعّين انطالقا من 

o              تحديد إحداثّيات صورة نقطة معلومة بالتّنـاظر المحـورّي وفـق محـور
 .ر التّرتيباتالفاصالت أو محو

o            تحديد إحداثّيات صورة نقطة معلومة بالتّناظر المركزّي بالنّسبة إلى أصـل
 المعّين

o   تعّرف كّل من الهرم والمخروط انطالقا من رسم منظورّي أو من نشر 

o  نشر هرم أو مخروط وصنعهما 

o            تطابق العناصر الممّيزة لمجّسم مركّب وتمثيله حسب الّزاوية التي ُينظر منها
 ه إلي

o تحديد حجم هرم، مخروط، كرة ومجّسم مركّب 

o  تعّرف توازي مستقيمين في الفضاء، أو مستقيم ومستوي، أو مستويين 

o تحديد تقاطع مستقيم ومستوي أو مستويين في الفضاء  

  
  
  
  
  
  
 

 يقع قبول حاالت تقايس المثلّثات 
يكون القيس باستعمال الحساب أو بالتّجربـة حتّـى          

عمال أدوات القيس ويضع على     يتمكّن المتعلّم من است   
 المحّك مفاهيم القيمة التّقريبّية والجبر والتّقدير 

  
 

يقع التّركيز على الخاصّيات المباشرة والخاصـّيات        
  الممّيزة المتعلّقة بمتوازي األضالع والمعّين

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يقع تحديد إحداثّيات نقطة بصفة صحيحة أو تقريبّية         
 .حسب الوضعّية

  
  
 

يل كّل من الهرم والمخروط حـسب زوايـا         يقع تمث  
  نظر مختلفة

  
  
  
  
  

 .تقبل كّل المبرهنات الخاّصة بالتّوازي في الفضاء 
يقع استغالل المجـّسمات لجعـل المـتعلّم يالحـظ           

ويستنتج كما يـستدّل علـى الوضـعّيات النّـسبّية          
  للمستقيمات والمستويات في الفضاء

 رياضّية أو في عالقة مع محيطه،       يحّل المتعلّم مسائل هندسّية، في وضعّيات      
 :وفي إطار مألوف أو غير مألوف، فيعمل بالخصوص على 

o  فـي    باعتماد األشكال الهندسّية األساسّية أو المركّبة       حقيقّية نمذجة وضعّيات 
 .المستوي وفي الفضاء

o حّل مسائل هندسّية استعمال استدالل بسيط أو متطور ل   

مـع األشـكال    التّعامـل   يقع تدريب المتعلّم علـى       
الهندسّية المركّبة من حيث إبراز األشكال األساسّية       
 فيها وعزل العناصر الكافية لإلجابة عن سؤال محّدد

يقع تعويد المتعلّم على صياغة تخـامين كمـا يقـع        
إعداده الستعمال االستدالل االستنتاجي من خـالل       
معالجة وضـعّيات تـستدعي التّجميـع والتّبلـيط         

ال التّعداد عبر أنـشطة تعتمـد       واستعم) التّرصيف(
  .المالحظة والتّجريبعلى 
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 في وحـدات القـيس       حسن التّصّرف  تستوجبحّل مسائل في وضعّيات لها عالقة بمحيطه،        يواصل المتعلّم     
 البعد، الّزاوية، المساحة، الحجم، الكتلـة،     ( المعارف ذات الّصلة بالقيس      توظيف، و حسابا وتحويال ومقارنة  المختلفة  

هـذا  .  لحّل المسائل  القدرات الّضرورّية  المكتسبات المتعلّقة بمختلف مجاالت المعرفة و      استغالل، و ...)الّسعة، الّزمن 
  .تكامل المواد المدّرسة وترابطهاباإلضافة إلى أّن مجال القيس يمثّل مجاال لتفعيل 

   :المحتوى المعرفي   
  

 وحدات القيس البسيطة   
  وحدات القيس المركّبة   

  
  توضيحات   القدرات المستوجبة 

  :يستعمل المتعلّم تقنية أو خوارزمّية أو إجراء قصد 

o   طول أو فتحة زاوية أو مساحة أو حجم أو سعة أو زمن أو             : قيس
 حرارة أو سعة إعالمّية أو كتلة أو كثافة أو سرعة أو مسافة فلكّية 

o  اختيار الوحدة المناسبة للقيس المنَجز 

o دة إلى وحدة أخرى ضمن نفس جدول القيس     تحويل قيس من وح

o تحويل وحدة مركّبة إلى وحدة مركّبة مكافئة لها 

o مقارنة أقيسة باستعمال السلّم 

o     تحديد سلّم  

 

يقع استغالل الّسلّم للتّعّرض إلـى مفهـوم تـشابه           
 األشكال الهندسّية

يكون القيس باستعمال الحـساب أو انطالقـا مـن   
عمل المـتعلّم أدوات القـيس   التّجربة بحيـث يـست    

فيتطّرق إلى مفهوم القيمة التّقريبّية أو مفهوم جبـر         
  ".التّقدير"العدد أو مفهوم 

  

يحّل المتعلّم مسائل تتعلّق بالقيس، في وضعّيات رياضـّية أو ذات            
  :عالقة بالمحيط، فيعمل بالخصوص على 

o            نمذجة وضعّيات حقيقّية تتطلّـب اسـتعمال التّناسـب أو تتطلّـب 
 استعمال عالقات بين مقادير

o             استغالل أو ابتكار تمثيل بيانّي أو رمزّي أو تمثيل بجدول لنمذجـة
 أو تأويل ظاهرة ذات عالقة بالواقع وتتطلّب استعمال القيس 

o توظيف المعارف والقدرات المتّصلة بمختلف المجاالت األخرى  

  

  

 مجال القيس
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وتتّسع . التّعليم األساسي بناء منظومة األعداد لتصل إلى مستوى األعداد الحقيقّية         يتواصل بالّسنة التّاسعة من       
 من شأنها أن تُعينه على قدرات حسابّية ومهارات بالتّالي دائرة معارف المتعلّم المتّصلة باستعمال األعداد، وتنّمى لديه          

  . ت عليها عددّية جديدة تُوظّف فيها هذه األعداد وخاصّيات العملّياحّل مسائل
ـّر             منهجّيا يمكّن المتعلّم مـن اكتـساب       ثراء  كما يتواصل االهتمام بالجزء المتعلّق بعلم الحساب لكونه يوف

  .  جّيدةوضعّيات تطبيقّيةقدرات جديدة انطالقا من 

   :المحتوى المعرفي   
  

 علم الحساب والتّعداد 

  )Gauss(المبرهنة التّمهيدّية لقوس  -

 21 أو 15 أو 6ح طبيعّي على قابلّية قسمة عدد صحي -

  منتهيةكّم مجموعة -

 األعداد الحقيقّية والعملّيات عليها 

  قّوة عدد حقيقي دليلها عدد صحيح نسبّي  -

 الكتابة العلمّية لعدد -

 التّرتيب والمقارنة -

 الجذور التّربيعّية والعملّيات عليها  -

 القيمة التّقريبّية لعدد حقيقّي  -

 القيمة المطلقة لعدد حقيقّي -

 دريج مستقيم بواسطة األعدادت -

 

 مجال األعداد
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  توضيحات   القدرات المستوجبة 

  : يستعمل المتعلّم خوارزمّية أو إجراء أو تقنية حساب قصد 

o  أو حساب عبارة عددّية باستعمال خاّصيات العملّيـات        /اختصار و
 والقوى والجذور التّربيعّية في مجموعة األعداد الحقيقّية 

o حساب أعداد بتوظيف التّناسب 

o  تحديد البعد بين نقطتين من مستقيم مدّرج فاصلتاهما معلومتان 

o  حصر وترتيب ومقارنة أعداد 

o  تعّرف المبرهنة التّمهيدّية لقوس)Gauss( 

o  21 أو 15 أو 6إقرار قابلّية قسمة عدد صحيح طبيعّي على 

o  تحديد كّم مجموعة باستعمال مبدأ الجمع أو مبدإ الّضرب 

o تعّرف عدد كمرّبع كامل 

o اء قيمة تقريبّية أو جبرا لعددإعط 

o ةّيإعطاء قيمة تقديرّية لعبارة عدد 

o قراءة فاصلة نقطة من مستقيم مدّرج 

o رسم نقطة فاصلتها معلومة على مستقيم مدّرج أو إعطاء حصٍر لها 

o  تمثيل مجال على مستقيم مدّرج 

o           تعّرف العالقة بين عناصر سلسلة أعداد متتالية واستغاللها لتحديـد
  ا غير معلومةعناصر منه

 كعدد يمثّل بعدا حقيقّيا لطول ضـلع        2ُيقّدم العدد    
، ويبرهن باعتماد االستدالل بالخُلف     2مرّبع مساحته   

تعويد المـتعلّم   قع  يكما  . على أنّه ليس عددا كسرّيا    
انطالقا مـن    لألعداد الصّماء    الالّدورّيةعلى الكتابة   

      حصر متتالية عملّيات 
تُقترح كتابات عشرّية ال دورّية علـى أنّهـا تمثّـل            

 أعدادا حقيقّية ليست كسرّية
  
  
  
  
 

يقع استعمال التّعداد واستغالله عبر أنـشطة تعتمـد          
 على المالحظة والتّجريب

يتّم تحسيس المتعلّم بالتّطابق الموجود بين األعـداد         
 الحقيقّية ونقاط مستقيم مدّرج

 OM على أنّهـا البعـد       xدد  تقّدم القيمة المطلقة لع    
 في مستقيم مدّرج أصـل      x التي فاصلتها    Mللنّقطة  

 ││x-y ويقع التّركيز على أّن Oتدريجه النّقطة 
   هما نقطتان فاصلتهما N وM حيث MN    هي البعد 

    x و y.  

أو يبتكر تمثيال بيانّيا أو تمثيال بجدول أو تمثـيال          /يستغّل المتعلّم و   
يطابق بين معلومات أو ينظّمها أو ينتقي منها مـا          رمزّيا ليبرز أو    

 .هو مناسب أو يؤلّف بينها

  

يحّل المتعلّم مسائل عددّية، في وضعّيات رياضّية أو في عالقة مـع             
: محيطه، وفي إطار مألوف أو غير مألوف، فيعمل بالخصوص على 

o     سّّلم  أو النّسب المائوّية أو ال     نمذجة وضعّيات عددّية باستعمال التّناسب
  في إطار مسائل تتعلّق بالمقادير أو النّسبأو التّعداد

o  أو ابتكار تمثيل بيانّي أو تمثيل بجدول أو تمثيـل رمـزّي            /استغالل و
 ليعطي أنموذجا أو يؤّول ظاهرة ذات عالقة بالواقع

o إدماج المعلومات حول األعداد والعملّيات عليها 

o حّل مسائل تتعلّق بالتّعداد والحساب  
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 مع وضـعّيات تتعلّـق بمعـادالت أو         حّل المسائل في الّسنة التّاسعة من التّعليم األساسّي، يتعامل المتعلّم من خالل             
متراجحات يؤول حلّها إلى حّل معادالت أو متراجحات من الّدرجة األولى ذات مجهول واحد ومع وضعّيات تفـضي إلـى                    

 في بعض العبارات الجبرّية نشرا وتفكيكا وحسابا لقيمها العددّية بتوظيـف            عالقات بين متغّيرين، وكذلك من خالل التصّرف      
  .  أكثر ثراءمسائل جبرّية جديدة معارفه المتعلّقة بمجال األعداد يمكّنه من تناول توّسعكما أّن . جذاءات معتبرة

     :المحتوى المعرفي   
    

)2الجذاءات المعتبرة   )a b+ ،2( )a b−و ( )( )a b a b−   عدادان حقيقّيانb وaحيث  +
2axالعبارات الجبرّية من نوع   bx c+   أعداد حقيقّية x وc وb وa حيث +
 معادالت من الّدرجة األولى ذات مجهول حقيقّي واحد 
  متراجحات من الّدرجة األولى ذات مجهول حقيقّي واحد 

  
  توضيحات   القدرات المستوجبة 

  :يستعمل المتعلّم القواعد وتقنيات الحساب قصد 

o  جبرّيةحساب قيمة عددّية لعبارة 

o  جمع وطرح واختصار عبارات جبرّية 

o  ضرب عبارتين جبرّيتين من قبيل( )ax b+  

o   ــكل ــي شـ ــاة فـ ــة معطـ ــارة جبرّيـ ــك عبـ تفكيـ
(ax + b)(cx + d)  (ax + b)(ex + f) 

 

 

o         حّل معادالت تؤول إلى معادالت من نوعax b=   حيث a  عدد 
  عدد حقيقّيbحقيقّي مخالف للّصفر و

o         حّل متراجحات تؤول إلى متراجحات من نوعax b≤   حيث a 
  قيقّي عدد حbعدد حقيقّي مخالف للّصفر و

يقع التّأكيد على أّن العملّيات على العبارات الجبرّية         
هي تعميم للعملّيات في مجموعة األعداد الحقيقّيـة،        

): مثال  )2 2x 3 x 1 x 5x 10+ − + = + + 

 التّفكيك الجزئّي إلى جذاء عوامل خارج البرنامج 

معادالت مـن الّدرجـة     يتّم تدريب المتعلّم على حّل       
ّي واحـد حيـث يتواجـد       األولى ذات مجهول حقيق   

 المجهول في طرفي المعادلة
  

يحّل المتعلّم مسائل جبرّية، في وضعّيات رياضّية أو لهـا عالقـة             
بمحيطه، وفي إطار مألوف أو غير مألوف، فيعمـل بالخـصوص           

 : على 

o           نمذجة وضعّيات حقيقّية تستدعي استعمال معادالت مـن الّدرجـة
 األولى ذات مجهول واحد

o   أو تمثيل رمزّي أو تمثيل بجدول      /تكار تمثيل بيانّي و   استغالل أو اب
 لنمذجة وضعّية حقيقّية تستدعي استعمال مقدارين متغّيرين

o استنفار معارفه حول العبارات الجبرّية لحّل مسائل   

يكتشف المتعلّم عمل بعض الخوارزمات الحـسابّية        
 البسيطة ويستغلّها لحساب قيم عددّية لعبارة جبرّية 

ض التّمثيالت المتاحة السـتقراء عالقـة       يستغّل بع  
   ممكنة بين متغّيرين 

  
  

ال الجبرمج  
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بعد أن عرف المتعلّم بعض المصطلحات الخاّصة بمجال اإلحصاء واالحتمـاالت، واكتـسب قـدرة تنظـيم                   
عة مـن   المعطيات اإلحصائّية وتمثيل الجداول وحساب بعض وسطاء التّشتّت ووسطاء الموقع، يكتشف خالل الّسنة التّاس             

 بعض الطّرق المعتمدة في اختيار العّينات الّتي تمثّل منطلق كـّل            تحّسسالتّعليم األساسي مصطلحات جديدة ويشرع في       
  .  التوقّعاتاستقراءممارسة إحصائّية وتكتسي أهمّية كبرى لتأمين حسن 

   :المحتوى المعرفي   
    

 تمثيل سلسلة إحصائّية منقطعة  
 ترسلةتمثيل سلسلة إحصائّية مس 
  مضلّع التّواترات التّراكمّية- مضلّع التّكرارات التّراكمّية 
  اختيار العّينات 

  وسطاء الموقع–وسطاء التشتّت  
 أمثلة لتجارب عشوائّية 
  حدث مستحيل  - حدث ممكن -حدث أكيد  

   

     

  توضيحات   القدرات المستوجبة 

  :يستعمل المتعلّم تقنية أو خوارزمّية أو إجراء قصد 

o وتنظيم معطيات إحصائّية في جدول جمع  

o حساب تكرارات تراكمّية وتواترات تراكمّية 

o تمثيل جدول إحصائّي 

o  رسم مضلّع التّكرارات التّراكمّية ومضلّع التّواترات التّراكمّية 

o  اختيار عّينة في إطار دراسة ظاهرة إحصائّية  

o  تعّرف ظاهرة عشوائّية 

o نمذجة تجربة عشوائّية 

o وع حدثتحديد تواتر وق 

o  مقارنة احتماالت ظهور أحداث مقّدمة 

o       إقرار أّن حدثا ما هو أكثر احتماال من حدث آخر  

 

يقع تعويد المتعلّم على مفهوم التّجربة العشوائّية من         
خالل لعب كلعبة النّرد أو سحب ورقة مـن لعبـة           

 ...الورق أو رمي قطعة نقود

  يقع استغالل اآللة الحاسبة والحاسوب  

 :أو يبتكر تمثيال بيانّيا أو تمثيال بجدول قصد / المتعلّم ويستغّل 

o وصف الخاصّيات الممّيزة لعّينة 

o تحديد تواتر حدث  

يقع تدريب المتعلّم على قراءة أو استنتاج معلومة من          
جدول أو من مخطّط كما يقع تعويده على تلخـيص          

  .وتقديم معلومات في جدول أو في مخطّط

صائّية في وضعّيات لها عالقة بمحيطه فـي        يحّل المتعلّم مسائل إح    
 :أطر مألوفة أو غير مألوفة، فيعمل بالخصوص على 

o نمذجة وضعّيات حقيقّية باستعمال تمثيل بيانّي لها أو تمثيل بجدول 

o معالجة معطيات إحصائّية أو ظاهرة عشوائّية  

o           استثمار جدول إحصائّي أو مخطّط أو تمثيل بيانّي للقيام بالتّأويـل أو
  لتّفسير، أو الستقراء توقّعات أو التّخاذ قراراتا

 

يقع تعويد المتعلّم على استغالل المعطيـات قـصد          
تغّيب تلميذ مـن    : التّأويل أو االستشراف، فالجملة     

  .%10كّل عشرة تالميذ تعني أّن نسبة الغياب هي 

  

 مجال اإلحصاء واالحتماالت
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 جّيدة تمكّنـه    قدراتعليم األساسي أدوات متنّوعة، ونمت لديه       لئن اكتسب المتعلّم خالل الّسنتين الّسابعة والثّامنة من التّ          

 قـدرات أخـرى   من حّل عديد المسائل الهندسّية في المستوي بالخصوص، إالّ أنّه يبقى في حاجة المتالك أدوات جديدة ولتنمية                  
  . حتّى يتسنّى له التّعامل مع مسائل، وإن كانت قريبة من واقعه، تتطلّب مستوى ذهنّيا أرفع

لذا، فإّن برنامج الّسنة التّاسعة من التّعليم األساسي المتعلّق بمجال الهندسة في المستوي، يلّبي هذه الحاجة عبر بدايـة                     
 طـرق الحـّل   تنـّوع ، بل يندرج دائما في إطار       يستعملها لحّل بعض المسائل الهندسّية    تكوين المتعلّم لفهرس مبرهنات جديدة      

وحسن توظيف المبرهنات والتّأليف بـين عديـد         وهو ما يتطلّب بالتّالي تنمية قدرات تتماشى          للوضعّيات المقترحة،  مالءمتهاو
  . المحاور وإدماج عديد المعارف

أّما في مجال الهندسة في الفضاء، فيهتّم المتعلّم خالل هذه الّسنة بمفهوم تعامد مستوي ومستقيم، كما يكتـسب قـدرة                       
مستوي لحّل مسائل ترتكز أساسا على مجّسمات الفـضاء المدروسـة خـالل كامـل               توظيف معارفه الخاّصة بالهندسة في ال     

             .المرحلة الثّانية من التّعليم األساسي

  

  

  :   المحتوى المعرفي  
  
  
  
  

 :الهندسة في المستوي  

  رباعّيات األضالع -

 التّعيين في المستوي  -

 إحداثّيات منتصف قطعة مستقيم  -

 مبرهنة طالس وتطبيقاتها  -

 مبرهنة بيتاغور وعكسها -

  العالقات القياسّية في المثلّث القائم  -

 :الهندسة في الفضاء  
  تعامد مستقيم مع مستوي  -
 

  

 

 مجال الهندسة
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  توضيحات   القدرات المستوجبة 

  : يستعمل المتعلّم تقنية أو إجراء في أنشطة هندسّية قصد 

o           تعّرف وبناء شبه المنحرف، متوازي األضالع، المـستطيل، المعـّين
 رّبعالم

o           تحديد ومقارنة أبعاد أو مساحات في أشكال هندسّية باستعمال العالقات
 القياسّية في المثلّث القائم

o  مبرهنة بيتاغورتعّرف تعامد مستقيمين باستعمال عكس  

o    استعمال المستقيم الـّرابط بـبن منتـصفي        تعّرف توازي مستقيمين ب
 ضلعي مثلّث

o      نـات الهندسـة فـي      مبرهباسـتعمال   قيس ومقارنة أبعاد ومساحات
  المستوي

o  قراءة إحداثّيات نقطة محّددة في معّين أو قيم تقريبّية لها 

o      تعيين نقطة في معّين إحداثّياتها معلومة  

o            تعّرف نقطتين متناظرتين بالنّسبة إلى أصل المعّين أو بالنّسبة إلى أحد
 محوري المعّين انطالقا من إحداثّياتهما

o    النّسبة إلى نقطة ثالثة معلومة من المعـّين        تعّرف نقطتين متناظرتين ب
 انطالقا من إحداثّيات النّقاط الثّالث

o تحديد إحداثّيات منتصف قطعة مستقيم طرفاها معلومان 

o          تحديد إحداثّيات صورة نقطة معلومة، بالتّناظر المحوري وفق محور
الفاصالت، أو بالتّناظر المحوري وفق محور التّرتيبات، أو بتنـاظر          

 بالنّسبة إلى نقطة معلومة مركزي 

o     تعّرف مستقيم مواز ألحد محوري المعّين انطالقا من إحداثّيات نقطتين
 من هذا المستقيم

o  تعّرف تعامد مستقيم مع مستوي في الفضاء  

يقع توظيف خاصّيات رباعّيـات األضـالع فـي          
  وضعّيات متنّوعة تتعلّق بالمفاهيم المدروسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
   النتائج المتعلّقة بالتّعامد في الفضاءيقع قبول كّل 

يحّل المتعلّم مسائل هندسّية، في وضعّيات رياضّية أو في عالقة مع            
 :محيطه، وفي إطار مألوف أو غير مألوف، فيعمل بالخصوص على 

o  باعتماد األشكال الهندسـّية األساسـّية أو         حقيقّية نمذجة وضعّيات 
 . في المستوي وفي الفضاءالمركّبة

o حّل مسائل هندسّيةعمال استدالل بسيط أو متطّور لاست  

التّعامـل مـع األشـكال      يقع تدريب المتعلّم علـى       
الهندسّية المركّبة من حيث إبراز األشكال األساسّية       
فيها وعزل العناصر الكافية لإلجابة عن سؤال محّدد 

يقع تعويد المتعلّم على صياغة تخـامين كمـا يقـع      
ل االستنتاجي مـن خـالل   إعداده الستعمال االستدال 

معالجة وضـعّيات تـستدعي التّجميـع والتّبلـيط         
واستعمال التّعداد عبر أنـشطة تعتمـد       ) التّرصيف(

 .المالحظة والتّجريبعلى 
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 في وحـدات القـيس       حسن التّصّرف  تستوجبحّل مسائل في وضعّيات لها عالقة بمحيطه،        يواصل المتعلّم     
البعد، الّزاوية، المساحة، الحجم، الكتلـة،      ( المعارف ذات الّصلة بالقيس      توظيف، و  ومقارنة حسابا وتحويال المختلفة  

هـذا،  .  لحّل المسائل  القدرات الضرورّية  المكتسبات المتعلّقة بمختلف مجاالت المعرفة و      استغاللو...) الّسعة، الّزمن 
  .مدّرسة وترابطهاتكامل المواّد الباإلضافة إلى أّن مجال القيس يمثّل مجاال لتفعيل 

   :المحتوى المعرفي   
  

 وحدات القيس البسيطة  
  وحدات القيس المركّبة   

 
  توضيحات   القدرات المستوجبة 

  :يستعمل المتعلّم تقنية أو إجراء أو خوارزمّية قصد 

o   طول أو فتحة زاوية أو مساحة أو حجم أو سعة أو زمن أو             : قيس
 ثافة أو سرعة أو مسافة فلكّية حرارة أو سعة إعالمّية أو كتلة أو ك

o  اختيار الوحدة المناسبة للقيس المنَجز 

o       تحويل قيس من وحدة إلى أخرى ضمن نفس جدول القيس  

o   تحويل وحدة مركّبة إلى وحدة مركّبة مكافئة 

o     مقارنة أقيسة باستعمال السلّم  

يقع استغالل الّسلّم للتّعّرض إلـى مفهـوم تـشابه           
 ةاألشكال الهندسّي

يكون القيس باستعمال الحـساب أو انطالقـا مـن   
التّجربة بحيـث يـستعمل المـتعلّم أدوات القـيس       
فيتطّرق إلى مفهوم القيمة التّقريبّية أو مفهوم جبـر         

  ".التّقدير"العدد أو مفهوم 

  

يحّل المتعلّم مسائل تتعلّق بالقيس، في وضعّيات رياضـّية أو ذات            
  :ص على عالقة بالمحيط، فيعمل بالخصو

o             نمذجة وضعّيات حقيقّية تتطلّـب اسـتعمال التّناسـب أو تتطلّـب
 استعمال عالقات بين مقادير

o             استغالل أو ابتكار تمثيل بيانّي أو رمزّي أو تمثيل بجدول لنمذجـة
 أو تأويل ظاهرة ذات عالقة بالواقع وتتطلّب استعمال القيس 

o األخرىتوظيف المعارف والقدرات المتّصلة بمختلف المجاالت   

  

  

 مجال القيس


