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  مبنى المنهج وأهدافه
  .ُأعدَّ المنهج بحسب درجات الصفوف، من الصف األول حتى الصف السادس

  . في المنهج المضامين التعليمّية لكل درجة صفتُسجِّلَ
إضافة  إلى قائمة المضامين وتفاصليها سجلنا مالحظات تربوية  لطرق التدريس، وسجلنا 

ين، المرشدين ومؤلفي الكتب التعليمّية أن يحققوا أيًضا أمثلة لمهام تعليمّية  لتساعد المعلم
  .أهداف تدريس الموضوع

 
  :فيما يلي أهداف تدريس الرياضيات

  ستجدون التفاصيل عن ذلك (اكتساب مصطلحات ومبانٍ في الحساب والهندسة    . أ
  ).توسع وتوضيح مواضيع المنهج، في بند 6صفحة      في 

  
  ستجدون التفاصيل ( كل موضوع يتعلمه التالميذ تطوير القدرات المطلوبة في    .ب

  القدرات توسع وتوضيح ، في بند 17القدرات المطلوبة في صفحة      عن 
  ).بحسب المنهج التعليمي      المطلوبة 

  . والحس الهندسيالعدديالحس          ●
 . التمكن من المهارات الرياضية •

 .استعمال طرق رياضية لحل مسائل كالمية  •

 .جهة مهام بحث موا •

 . تمثيل حاالت بشكل ملموس ومن ثّم بشكل رياضي •

 .فهم صفات المصطلحات والعالقات بينها •

 .التعرف على لغة الرياضيات واستخدامها بالشكل الصحيح •
  

  التالميذ بالموضوع، ومنعهم من الفشل ومن اإلحساس في الفشل  ترغيب . ج
 ).التقييم بند ، في23ستجدون التفاصيل عن ذلك في صفحة (     
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  ج التعليميتوسع وتوضيح مواضيع المنه
  

  : هماويشمل المنهج التعليمي مجالين مركزيين 
  .األعداد والعمليات اللذان يشمالن بحث معطيات  . أ
 .الهندسة  . ب

  : التقسيم الزمني المقترح في المنهج لكل صف هو
ان يشمالن بحث عمليات اللذ من دروس الرياضيات لمجال األعداد وال75%يخصص 
  . للهندسة والقياسات25% ويخصص معطيات،

  
  أعداد وعمليات

ة في الصفوف األولى حتى يتم التركيز في هذا المجال على األعداد الطبيعية والعمليات الحسابي
  .الجانب الجديد في مجال األعداد والعمليات هو التركيز على الحّس والبحث. الثالثة

  .في الصف الرابع ويستمر في الصفوف الخامسة حتى السادسةيبدأ تعليم الكسور أساًسا 
  .ويدرَّس التفكير النسبي في الصف السادس

 لديهم يجب على المعلم أن يطور عند التالميذ خوارزميات ليست بالطرق االعتيادية، مما يقوي
 نعتمد الأعند تعليم المواضيع المتعلقة باألعداد والعمليات، يجب . فهم العمليات مع األعداد

على الطرق الحسابية فقط، وإنما نستخدمها مع الخوارزميات لتساعد على فهم المصطلحات 
  .عند التالميذ في مجال األعداد والعمليات ولتساعد على تطوير التقدير والحّس العددي

  
  بحث معطيات

حث يقترح المنهج الجديد إعطاء تالميذ الصفوف الثانية حتى السادسة بعض الوقت لتعلم ب
  .معطيات

يحث المنهج التعليمي التالميذ القيام بمشروع واحد أو مشروعين في كل سنة متعلقين ببحث 
  ).مثالً، المشروع األول في الفصل األول والثاني في الفصل الثالث(المعطيات 

صياغة سؤال : على التالميذ أن يمروا خالل المشروع  جميع المراحل التي تشمل ما يلي
ضيات، جمع معطيات، تنظيمها، عرض المعطيات وتحليلها، االستنتاج البحث، طرح فر

وكذلك يناقشوا المصطلحات والمواضيع ذات األهمية المتعلقة بكيفية جمع وتنظيم . والنقاش
المعطيات ومناقشة االستنتاجات التخاذ القرار، وهذه األمور يجب أن تتناسب مع قدرات 

  .التالميذ في كل سن
اريع إلى تنمية االستقاللية واإلبداع التدريجي عند التالميذ، لذلك يجب أن نسعى بواسطة المش
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أما .  سؤال البحث الذي يعطى مسبقًا:مثالً، يحصلوا أحيانًا على جزء من مراحل البحث
  .األقسام األخرى من البحث سيبنيها التالميذ بحسب فهمهم ومجال اهتمامهم

تمثيل المعطيات وتحليلها بواسطة الجداول االلكترونية ويستطيع التالميذ أن يستعملوا تدريجًيا 
  . الموجودة في الحاسوب

مواضيع مختلفة تُدرس في الصف وأن ندمجها لمراجعة األعداد يمكن أن نربط هذه المشاريع ب
  .والعمليات، بما في ذلك التقدير في الحاالت الواقعية
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 وتوزيعها من الصف األّول األعداد الطبيعية، التعرف عليها، عالقات وعمليات،
  حتى الصف السادس

التعرف على مجال   الصف
 األعداد

  العالقات
 

 العمليات

  :100حتى  األول
العد واإلحصاء، قراءة 

وكتابة أعداد، العدد صفر، 
األعداد  الزوجية، واألعداد 
الفردية،  العشرات الكاملة، 

 .ومستقيم األعداد

إشارة يساوي، 
 وإشارتي التباين

أو أكثر  (20ع والطرح حتى الجم
، جمع وطرح )بحسب قدرة التلميذ

 استعمال قوانين .عشرات كاملة
العمليات الحسابية، والضرب 

 .20والقسمة حتى 

  :1,000حتى  الثاني
العد واإلحصاء  بقفزات 

، قراءة وكتابة أعدادثابتة، 
 األعداد  قيمة المنزلة،

 الزوجية، واألعداد الفردية،
   .دومستقيم األعدا

أو  (100  الجمع والطرح حتى  ترتيب األعداد
  .)أكثر بحسب قدرة التلميذ

جمع وطرح عشرات كاملة، وحل 
  .معادالت بسيطة
  :الضرب والقسمة

معنى العمليات، الضرب في مجال 
  .، واستعمال األقواس100الـ 

 
  :10,000حتى  الثالث

قراءة وكتابة أعداد، التعرف 
على المبنى العشري، 

ت مختلفة للعدد، تمثيال
 .ومستقيم األعداد

، 10,000الجمع والطرح حتى  ترتيب األعداد
الضرب والقسمة في مجال الـ 

، ضرب عدد ثنائي المنزلة 100
ضرب الفي عدد ُأحادي المنزلة، و

في عشرات كاملة وفي مئات 
كاملة، حل معادالت بسيطة، 

استعمال قوانين العمليات الحسابية، 
سابية واستعمال ترتيب العمليات الح

 .األقواس،  وتقريب وتقدير األعداد
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  :بدون تحديد الرابع
قراءة وكتابة أعداد، التعرف 

على المبنى العشري، 
تمثيالت مختلفة للعدد، 

الالنهائية لألعداد، ومستقيم 
  .األعداد

 

العمليات الحسابية األربع، عالقات  ترتيب األعداد
بين العمليات الحسابية، قوانين 

يات الحسابية، ترتيب العمليات العمل
الحسابية واستعمال األقواس، 

 .والتقدير

  :بدون تحديدالخامس
قراءة وكتابة أعداد، التعرف 

على المبنى العشري، 
تمثيالت مختلفة للعدد، 

 .الالنهائية لألعداد

العمليات الحسابية األربع، العالقات  ترتيب األعداد
بين العمليات الحسابية، قوانين 

مليات الحسابية، ترتيب العمليات الع
الحسابية واستعمال األقواس، 

  . والتقدير
  

  :بدون تحديدالسادس
تلخيص أوجه الشبه 

واالختالف بين مجموعات 
األعداد : األعداد اآلتية

الطبيعية، واألعداد 
 .الصحيحة، والكسور

، ترتيب األعداد
عالقات احتواء 
بين مجموعات 
  :األعداد المختلفة

 األعداد
الطبيعية، 

األعداد 
الصحيحة، 
  .والكسور

 

العالقات العمليات الحسابية األربع، 
بين العمليات الحسابية، قوانين 

العمليات الحسابية، ترتيب العمليات 
الحسابية واستعمال األقواس، 

  .والتقدير
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الكسور البسيطة، الكسور العشرية، النسب المئوية، عالقات وعمليات من الصف 
  ول حتى الصف السادساأل

  
  

التعرف على مجال الصف
 األعداد

  العالقات
 

 العمليات

معرفة مفهوم النصف  األول
معرفة الرياضي الدون 
 .لذلك

يفهم التالميذ في هذه المرحلة أن  
نصف زائد نصف يساوي واحد 

  .صحيح
  
 

معرفة الكسور نصف  الثاني
وربع من خالل استعمال 

وغير . أقسام الوحدة
 باستعمال الرموز ملزمين

 .الرياضية للكسور

لمرحلة نعلم التالميذ في هذه ا 
: رد في األمثلة اآلتيةأشياء كما ت

يوجد في الصحيح نصفان، وتوجد 
في الصحيح أربعة أرباع، ويوجد 
في النصف ُربعان، وعندما نطرح 
ُربع من واحد تبقى ثالثة أرباع، 

  . وما شابه
  
 

 معرفة الكسور األساسية الثالث
  :وهي

2
1,

3
1,

4
1,

5
1,

6
1,

7
1,

8
1  

9
1,

10
1,

12
1,

60
1,

100
1  

وذلك من خالل استعمال 
 .وسائل ملموسة

كم خمًسا يوجد : حل مسائل، مثل ترتيب الكسور
؟ توجد في الساعة 3في ال 

كم تساوي .  دقيقة60الواحدة 
الدقيقة الواحدة من الساعة؟ نُعبر 

عن الجزء من كمية بواسطة كسر 
كم :  ذلكمثال على. أساسي

؟ نُعلم جميع 21يساوي ثلث ال 
هذه األمثلة دون استعمال الرموز 

  .الرياضية
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التعرف على مجال الصف
 األعداد

  العالقات
 

 العمليات

نُعلم أنواع عديدة من  الرابع
الكسور وليس كسور 

يتعرف . الوحدة فقط
التالميذ على معنيين 
: للكسور األساسية وهما

الكسر كجزء من صحيح 
 .والكسر كجزء من كمية

ترتيب الكسور، 
ومقارنة بين 

الكسور بطرق 
حدسية دون 

استعمال 
خوارزميات 

  .رياضية
  
 

مقامات " تجمع وطرح كسور ذا
، أي أن مقام الكسر من "قريبة

، وجمع مضاعفات المقام اآلخر
مخلوطة ذات وطرح أعداد 

، وضرب عدد "مقامات قريبة"
  .صحيح في كسر

  
  
  
  
  
  

التعرف على معانٍ أخرى الخامس
، بما في للكسر البسيط

ذلك الكسور األكبر من 
، واألعداد المخلوطة 1

على أنها نقاط على 
مستقيم األعداد، وعلى 

. أنها خارج قسمة
التعرف على الكسر و

العشري على أنه كسر 
، أو 100، أو 10مقامه 
  .، وما شابه1000

النسبة تعرف أولي على 
   .المئوية

  
  
 

ترتيب ومقارنة 
  كسور

  
  
  
  

مقارنة كسور 
 عشرية

توسيع واختزال كسور، جمع 
  . وطرح كسور

  
  

جمع وطرح كسور عشرية، 
ومقارنة كسور عشرية، وتقريب 

  . كسور عشرية
تحويل كسر عشري إلى كسر 

عادي، وتحويل كسر عادي إلى 
ذلك في الحاالت و(كسر عشري 

التي نحصل فيها على كسر 
 ).عشري نهائي
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التعرف على مجال الصف
 األعداد

  العالقات
 

 العمليات

الكسر البسيط كخارج السادس
قسمة، كسور بسيطة 
وكسور عشرية على 
مستقيم األعداد، كثافة 

الكسور، والكسور 
  . العشرية الدورية

  
  
  
  
  

  :النسب المئوية
  .تعريف النسبة وخواصها

تلخيص أوجه الشبه 
واالختالف بين مجموعات 

األعداد : األعداد اآلتية
الطبيعية، واألعداد 
  .الصحيحة، والكسور

  

ترتيب أعداد، 
عالقة احتواء 

بين مجموعات 
األعداد 

: المختلفة، مثل
األعداد 

الطبيعية، 
واألعداد 

الصحيحة 
 .والكسور

ضرب عدد صحيح في كسر 
بسيط وفي عدد مخلوط، وضرب 

 في كسر بما في ذلك أعداد كسر
  .مخلوطة

، 10ضرب كسور عشرية في 
، وما شابه، وقسمة 100وفي 

، وعلى 10كسور عشرية على 
  .، وما شابه100

 ةضرب كسور عشرية، وقسم
الجزء من كمية . كسور عشرية

إيجاد الجزء . وإيجاد قيمة الجزء
قسمة . وإيجاد الكمية األساسية

ة كسور بسيطة، وإيجاد قيمة النسب
تقسيم كمية و. المئوية وحسابها

 . بحسب نسبة معطاة
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  الهندسة والقياسات
  

  :عند تعليم الهندسة يجب أن يكون تشديد على ما يلي
 .تنمية اإلدراك البصري في المستوى والفراغ •

 يميز موضوع الرياضيات بشكل التفكير االستداللي الذي: تنمية طرق التفكير، مثالً •
هو طرح فرضيات وفحصها، تعميمات وتعليالت، واستخالص : فه كاآلتيونعرعام، 

 .االستنتاج وما شابه

يتمّيز موضوع الهندسة بأن له مبنى خاص به، حيث يشمل طرق تفكير وبحث تجعله مميًزا 
باإلضافة إلى األهداف التدريسّية المطلوبة والتي سنفصلها الحقًا تُدرَّس  .عن باقي المواضيع

  .زء من الثقافة البشريةالهندسة كج
  : يجب التركيز على عدة أهداف وهيس الهندسة في المدارس االبتدائيةعند تدري
  .تطوير قدرات هندسية •
 . بحث أشكال وأجسام هندسية وصفاتها •

 .تنمية الخيال البصري للمصطلحات الهندسية •

 .التطرق إلى العالقات المنطقية بين الحقائق الهندسية •

األشكال واألجسام التي تُدّرس وبين األغراض والظواهر الموجودة  بحث العالقة بين  •
 .في بيئة التالميذ

  
  

  :سنصف طرق التدريس لتحقيق هذه األهداف
يتم تعليم المصطلحات بواسطة استعمال وسائل ملموسة أو برمجّيات هندسّية محوسبة بدل 

 في بيئة غنّية بالنماذج، من المهم أن ننتبه بأن يتم عمل التالميذ .العرض المجرد أو قبله
. الظواهر المتعلقة بالموضوع التعليمي وبالمصطلحات الهندسية المطلوب تدريسهابوبالوسائل و

بناء حر للمضلعات، أو بناء مضلعات بحسب معطيات : يشمل عمل التالميذ عدة طرق، مثل
ال في الفراغ محددة، قص األشكال ولصقها، التبليط بأشكال مختلفة، تحريك األجسام واألشك

، بحث صفات المضلعات واألجسام، )بما في ذلك استعمال برمجيَّات هندسية ذات حركة(
وتمييز صفات ال تتغير فيها عندما نقوم بعمليات مختلفة على المضلعات واألجسام سواًء في 

  .المستوى أو الفراغ لنؤكد بأّن صفاتها ال تتغير
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سبة والتفكير سائل الملموسة، والتمثيالت المحو الويمكن تذويت المصطلحات الهندسية بواسطة
القدرة : لتلميذ القدرات الهندسية اآلتيةمن خالل هذه الفعاليات تتطور عند ا. االنعكاسي التأملي

التفكير المنطقي وعلى تخيل التغّيرات التي ستحدث في الشكل قبل تنفيذ تحويالت معينة عليه، 
  .وفهم المبنى الهندسي للبيئة

  
يح تعلّم الهندسة في المدارس االبتدائية للكثير من التالميذ الفرصة للمتعة والنجاح، وبذلك يت

نالحظ بأن هنالك الكثير من . يساهم إلى ترغيبهم في تعلم الرياضيات وعدم الخوف منه
التالميذ الذين ينجحون في الفعاليات الهندسية بما في ذلك التالميذ الذين يستصعبون في 

ساب، وهذا النجاح يزيد من ثقتهم بأنفسهم ومن توجههم اإليجابي نحو موضوع موضوع الح
  .الرياضيات

  
يتم تعليم الهندسة في المدارس االبتدائية بفعاليات متعددة ومتسلسلة، حيث تبدأ في مرحلة بحث 

، وتستمر هذه الفعاليات في بحث صفات )خاصة في الصفين األّول والثاني(األشكال واألجسام 
، ومن ثم يتعلم التالميذ العالقات بين )خاصة في الصفين الثالث والرابع(كال واألجسام األش

  ).في الصفين الخامس والسادس(الصفات المختلفة 
  .تنفذ العملية التعليمية تدريجًيا من خالل بناء المصطلحات واللغة الرياضية المناسبة

الخامسة التركيز على األشكال في تشمل العملية التعليمية في الصفوف األولى، الثالثة و
  .المستوى، أما في الصفوف الثالثة، الرابعة والسادسة فيكون التركيز على األجسام في الفراغ
يساعدنا هذا التوزيع على التعمق في الموضوع الذي يدّرس، وكذلك يضمن مراجعات على 

  .مواضيع ُدرست في الصفوف السابقة
بتدائية هو مرحلة إلزامية وبدونه ال نستطيع تعليم الهندسة إن تعليم الهندسة في المدارس اال

بموازاة هذه العملية التعليمية سوف يتعلم التالميذ . االستداللية في المرحلتين اإلعدادية والثانوية
  .مواضيع مختلفة في مجال القياسات التي لها عالقة بالبيئة المتواجدون فيها
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  الصف السادستوزيع الهندسة من الصف األول حتى 
  

  المضلعات الصف
 

 القياسات التحويالت األجسام

التعرف على  األول
 المضلعات

  ككل، 
والتعرف على 

األشكال 
 . ككلالرباعية

  أواالنعكاس 
 اإلزاحة

، وحدات  الطولمقارنة
قياس عشوائية، السنتمتر 

كوحدة قياس ) سم(
 والزمنمعيارية، 

 .بالساعات الصحيحة

التعرف على   الثاني
 ككلاألجسام 

 أو اإلزاحة
 االنعكاس

 بالسنتمتر، الطولقياس 
  . وبالمتر
، وحدات  المساحةمقارنة

قياس مساحة عشوائية، 
وحساب مساحة 

  .المستطيل
  . الوزنمقارنة
 بأنصاف الساعة، الزمن

  .   وبأرباع الساعة
 

  الزوايا،  الثالث
  التعامد، 
  ، التوازي

  المثلثات، 
األشكال 
 الرباعية
وصفات 

ألضالع ا
  .والزوايا فيها

 

 بوحدات قياس الطول الدوران 
  . معيارية
  . الحجممقارنة

 بوحدات الوزن والزمن
 .قياس معيارية
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  المضلعات الصف
 

 القياسات التحويالت األجسام

القطر، المربع،  الرابع
  .المستطيل
تعريفات 
  .وصفات

صفات أضالع 
وزوايا في 

 .المثلث

  :صناديق
  رؤوس، 
  أضالع، 
 وجوه

  ، )سطوح(
 .ونشر أجسام

 بوحدات قياس المساحة التماثل
  .معيارية

قوانين لحساب مساحة 
  .ومحيط المستطيل

 الصندوق، ومساحة حجم
. السطوح الخارجية
العالقة بين الوزن 

  .والحجم
 .الزمنوحساب 

األشكال صفات  الخامس
، الرباعية

وتصنيفها، 
وعالقة 

  .االحتواء بينها
تبليط، 

 .وارتفاعات

اثل في التم 
األشكال 
 الرباعية

وحدات قياس مساحة 
  معيارية،

وقوانين لحساب  
 .المساحة

تصنيف   السادس
األجسام 
ونشرها، 
األجسام 
المنتظمة 

كفعالية (
 )إضافية

  .الدائرة والمحيط 
  ، الحجم حساب 

 .ووحدات لقياس الحجم

  
 


