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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 

يتمثل موضوع هذا الدرس يف تعزيز وتثبيت القواعد األساسية لنظمة العد العشري، ويف تشخيص مدى متكن 
املتعلمني من:

التمييز بني الوحدات والعشرات واملئات واآلالف واملاليني واملاليير وأرقامها يف عدد معلوم.	•
تفكيك عدد يف نظمة العد العشري.	•
استعمال تقنيات تساعدهم على مقارنة األعداد الصحيحة وترتيبها وتأطيرها.	•

تتاح الفرصة للمتعلمني من خالل إجناز أنشطة هذا الدرس للتمييز بني نظامني للعد األول كتابي )باألرقام( 
والثاني كتابي أو شفوي باحلروف.

فقط  أرقام   10 باستعمال  الوضع  وقاعدة  واملبادالت،  التجميع  قاعدة  على  باألرقام  الكتابي  العد  يرتكز 
)0،1،2،3،4،5،6،7،8،9(. أما العد الشفوي وكتابة األعداد باحلروف فهو أكثر تعقيدا، بحيث نستعمل فيه 
األرقام.  أوضاع  وترتيب  الوضع  أصفار  االعتبار  بعني  تأخذ  وال  األعداد  قراءة  فيه  وتختزل  كثيرة،  كلمات 
فالعدد املقروء أو املكتوب باحلروف »مليون« مثال يكتب باألرقام 1000000 وال يقرأ صفر صفر صفر صفر 

صفر صفر واحد.

أما على مستوى املقارنة فإذا أمكن االكتفاء عند مقارنة األعداد املعبر عنها باألرقام مبقارنة عدد األرقام يف 
كل عدد لتحديد أكبر عدد أي أن العدد األكبر هو ما كان عدد أرقامه أكبر. فإن األمر ليس كذلك عند مقارنة 
عددين معبر عنهما باحلروف. فالعدد املكتوب باحلروف ٌ مليونٌ  مثال يتكون من كلمة واحدة غير أنه أكبر من 
أعداد أخرى مكونة من 8 أو 9 كلمات مثل )سبع مئة وثالثة وتسعون ألفا وأربع مئة وسبعة وستون( ومع ذلك 
ففي مستطاع املتعلمني حتديد أكبر عدد باالعتماد على العد الشفوي، فثالث ماليني أكبر من ثالث مئة ألف 

ذلك أن العدد األول يشتمل على كلمة ماليني بينما العدد الثاني يشتمل فقط على كلمة اآلالف.

وجتدر اإلشارة على أن ترتيب األعداد يرتكز على طول هذه األعداد )من حيث عدد األرقام التي تكونه( 
وتوزيعها إلى أصناف، وهنا تتجلى أهمية الرموز الشفوية يف بناء األعداد وكتابتها )باحلروف وباألرقام(، إن 
اشتمال األعداد عند قراءتها على كلمات مثل ألف أو مليون أو مليار يبني عدد الفصول من 3 أرقام )فصل 
الوحدات وفصل اآلالف وفصل املاليني وفصل املاليير، بحيث يتكون كل فصل من 3 مراتب وهي آحاد هذا 

الفصل وعشراته ومئاته. ولتسهيل قراءة األعداد يترك  بياض بني كل فصلني متتاليني مثال :

ْرُس اَلدَّ

1
الـمـاليـني والـماليـيـر :

 قراءة، كتابة، تفكيكا، مقارنة، ترتيبا وتأطيرا
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832 100 004 251 019 053 1 651 347

الـماليير الـماليني اآلالف الوحدات

8 3 2 1 0 0 0 0 4

1 6 5 1 3 4 1

2 5 1 0 1 9 0 5 3

االمــتــــــدادات أهـــداف الـــتـــــعــلـــــــم الـمـكتـسبــات السابــقــة
األعداد الصحيحة، 
العمليات احلسابية 

)اجلمع، الطرح 
والضرب(

- يسمي ويكتب األعداد الكبيرة باألرقام وباحلروف؛
- يفــكك األعــداد الكبيــرة يف نظمــة العــد العشــري ويعبــر 

عنهــا بكتابــة االعتيادية؛
واآلالف  واملئــات  والعشــرات  الوحــدات  بــني  مييــز   -

معلــوم؛ عــدد  يف  واملالييــر  واملاليــني 
- يحــدد قيمــة األرقــام يف األعــداد الكبيــرة، و مييــز بــني 
الوحــدات البســيطة وفصــل اآلالف وفصــل املاليــني 

وفصــل املالييــر؛
- يقارن األعداد الكبيرة: املاليني واملاليير؛
- يرتب األعداد الكبيرة: املاليني واملاليير؛
- يؤطر أعدادا كبيرة )املاليني واملاليير(؛

ومقارنــة  تفكيــك  بتوظيــف  مســائل  يحــل وضعيــات   -
؛ الكبيــرة  األعــداد  وترتيــب 

- يوظــف األعــداد الكبيــرة يف نشــاط مــن أنشــطة احليــاة 
اليومية.

املاليني واملاليير : قراءة وكتابة 
تفكيكا، ترتيبا وتأطيرا.
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       أنشطة البناء والترييض
قراءة وكتابة األعداد كتابة رقمية وحرفية. النشاط األول: 

صيغة العمل: عمل فردي واستثمار جماعي.
الوسائل املساعدة: جدول العد.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: ميثل اجلدول التالي التقديرات األولية عن عدد سكان دول شمال إفريقيا.

املغربتونسليبيااجلزائرمصرالدولة

708 891 00029 924 0009 631 0005 278 00031 718 74عدد السكان

أقرأ اجلدول وأكتب كل عدد يف جدول العد:
      

فصل الـمالييرفصل الـمـالينيفصل اآلالففصل الوحدات

معومعومعومعو

              
أكتب باحلروف كل عدد من هذه األعداد ثم أكتب كل عدد بطريقتني كما يف املثال:

  
7248 = (7 × 100) + (2 × 100) + (4 × 10) + 8
7248 = 700 + 200 + 40 + 8

البحث: بعد قراءة املسألة وشرح التعليمات والتأكد من فهم املطلوب، يقوم كل متعلم بالبحث عن األجوبة 
بشكل فردي.

منها  الصحيحة  االقتراحات  كل  وتناقش  أجوبتهم  اقتراحات  املتعلمني  بعض  يعرض  اجلماعي:  االستثمار 
واخلاطئة بشكل جماعي من أجل الوصول للكتابات احلرفية الصحيحة والتمثيل اجلدولي والتفكيك، وتسهيال 
لطريقة قراءة األعداد باحلروف وكتابتها يستحسن اعتماد كتابة العدد 100 كاآلتي مئة عوض مائة وكتابة 

500 كاآلتي خمس مئة ملا يف ذلك من تيسير يف الكتابة واإلمالء، ما دامت هذه الكتابة صحيحة لغويا.
النشاط الثاني: مقارنة األعداد وترتيبها وتأطيرها.

صيغة العمل: عمل فردي واستثمار جماعي.
الوسائل املساعدة: جدول العد.
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تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: ميثل اجلدول عدد سكان بعض الدول ومساحاتها

ميثل اجلدول عدد سكان بعض الدول ومساحاتها

الـمــســـاحة بـ km2عــدد السكـــــانالــدولــــــة

123 363 0009 600 253الواليات املتحدة األمريكية

961 596 0009 100 300 1الصني

313 000372 600 127اليابان

590 207 0003 600 086 1الهند

139 976 0009 900 31كندا

965 511 0008 100 179البرازيل

أرتب هذه الدول من حيث عدد السكان وأرتبها من حيث املساحة
البحث: يقرأ األستاذ معطيات الوضعية املكتوبة على السبورة ويضع بعض األسئلة للتأكد من فهم املطلوب 

إجنازه من قبل املتعلمني ومينح لهم فرصة للبحث عن احلل.
االستثمار اجلماعي: يقدم بعض املتعلمني نتائج أعمالهم على السبورة باملوازاة مع إجراء مناقشة جماعية 
للنتائج احملصل عليها. وميكن اللجوء عند مواجهة صعوبات من لدن بعض املتعلمني إلى رسم مستقيم مدرج 
وحتديد معامله باملاليني، وحتديد عدد سكان كل دولة أو مساحاتها، وهو اإلجراء الذي يساعد على إدراك 

الترتيب التزايدي أو التناقصي لألعداد وكذلك حصر كل عدد بني عددين.
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أضرب األعداد على التوالي 2 و8 في العدد المعروض على البطاقة؛  -
أضيف األعداد من 2 إلى 9 إلى العدد المعروض على البطاقة؛  -

أطرح العدد على البطاقة من األعداد من 10 إلى 18.  -
أضرب األعداد على التوالي 2 و8 في العدد المعروض على البطاقة؛  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 1-6  -
1- كتابة األعداد المكتوبة بالحروف كتابة باألرقام في جدول العد.

يقرأ األستاذ أو أحد المتعلمين معطيات الوضعية المتمثلة في مالحظة 
جدول يمثل المسافات التي تفصل كل كوكب عن الشمس، وهي مكتوبة 

.( (J.P. DURANDEAU (1998) بالحروف
المطلوب من المتعلمين هو إعادة كتابة المسافات باألرقام و تمثيلها على 
جدول العد مرتبة من أقرب مسافة من الشمس إلى أبعدها منها.وذلك 

بالنسبة للكواكب الثالثة األولى األبعد عن الشمس.
مكتسباته  لتوظيف  متعلم  لكل  الفرصة  إلتاحة  فرديا  النشاط  ينجز 
لعدد  رقمية  كتابة  إلى  حرفية  كتابة  من  باالنتقال  المرتبطة  السابقة 

وبتقنيات المقارنة.
يقدم المتعلمون نتائج أعمالهم على السبورة، وتفتح مناقشة جماعية من 
أجل إبراز مزايا التمثيل بواسطة جدول العد الذي يبين رتبة التجميعات 
ويتيح  العشري.  العد  كتابتها وقراءتها وفق قواعد نظمة  ويساعد على 
الجدول أيضا إمكانية تجاوز الصعوبة التي يطرحها العد الشفوي الذي 
الكتابي  أو  الشفوي  العد  في  األرقام  ترتيب  أن  ذلك  وضعي.  غير  هو 

بالحروف يختلف عن ترتيب األرقام في الكتابة الرقمية.
في الترتيب باألرقام يكون أكبر عدد هو ما كان يتكون من أكبر عدد من 
األرقام. وهو ما ينطبق على األعداد المكتوبة بالحروف بحيث أن مليار 
مكون من كلمة واحدة ولكنه أكبر من عدة أعداد مكونة من عدة كلمات 

مثل ثالث مئة وسبعة وستون.

2- التمييز بين الوحدات والعشرات والمئات واآلالف والماليين وأرقامها 
في عدد معلوم.

يقرأ أحد المتعلمين معطيات الوضعية المتمثلة في جدول أعداد مكتوبة 
كتابة حرفية أو رقمية ويطالب المتعلمون بكتابة عدد الماليين في كل 
عدد ورقم الماليين ثم عدد اآلالف ورقم اآلالف وكتابة العدد باألرقام 

أو بالحروف.
• يتم البحث عن الحل بشكل فردي باستعمال الكتاب.

• يقدم المتعلمون نتائج أعمالهم وتناقش جماعيا.
3- L’élève utilise le tableau pour décomposer chaque 
nombre en multiples de milliards, de millions, de milliers 
et d’unités comme ce qui suit :
403 100 489 246 = (403 × 1 000 000 000) + (100 × 1 000 000) + (489 × 1 000) + 76

8

1

2

3

أكَْتِشف َوأََتَرَُّن
 أَْضُِب ٱْلَْعداَد من 2 إىل 8 يِف ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة.

ـُة الثّانِـَيـُة اَلِْحصَّ

ـَمــــاليــــيــــــُر
ْ
َمـــاليـــيــــــن َوٱل

ْ
ل
َ
ا

ُأالِحُظ َهذا ٱْلَجْدَوَل ٱلَّذي ُيَمثُِّل ٱْلَمسافاِت ٱلَّتي َتْفِصُل ُكلَّ 
ْمِس. َكْوَكٍب َعِن ٱلشَّ

ْمِس ُمَرتََّبًة  ● أُعيُد ِكتاَبَة َأْسماِء ٱْلكواِكِب ٱلثَّاَثِة ٱْلَْبَعِد َعِن ٱلشَّ
ْمِس ِمْن َأْقَرِب َمساَفٍة ِإلى َأْبَعِدها َوَأْكُتُب  َحَسَب ُبْعِدها َعِن ٱلشَّ

. ٱْلَمسافاِت ِبٱْلَْرقاِم ِفي َجْدَوِل ٱْلَعـدِّ

َأْنُقُل ٱْلَجْدَوَل إلى َدْفَتري َوَأْمَلُ ٱْلخاناِت ِبما ُيناِسُب :

J'utilise le tableau et je décompose chaque nombre :

403 100 489 246 = 403 000 000 000 + 100 000 000 + 489 000 + 246

40 200 035 712 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156 304 876 352 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

● يَُسّمي َويَكُْتُب ٱْلَْعداَد ِبٱْلَْرقاِم َوِبٱلُْحروِف.

● ُيَيُِّز بَنْيَ ٱلَْوَحداِت َوٱلَْعَشاِت َوٱلِْمئاِت َوٱْلَلَِف َوٱلَْماَلِينِي َوٱلَْمالِيريِ.

● يُقاِرن َويُرَتُِّب َويَُؤطُِّر ٱْلَْعداَد ٱلْكَبريََة.

● يَُحلُّ َوْضِعياٍت َمسائِِل َحْوَل ٱْلَْعداِد ٱلْكَِبريَِة.

km ْمِس بـ اَلَْمساَفُة ٱلَّتي تَْفِصلُُه َعِن ٱلشَّ اَلْكَوْكَُب

ِمئٌَة َوَخْمسوَن ِملْيونًا اَْلَْرُض

َسبُْع ِمئٍَة َوَثانِيٌَة َوَسبْعوَن ِملْيونًا اَلُْمْشَتي

َثانيٌة َوَخمسوَن َملْيونًا ُعطارُِد

ِمئٌَة َوَثاُن َمالينَي اَلزُّْهرَة

ِملْياٌر َوأَْربَُع ِمئٍَة َوَسبَْعٌة َوِعْشوَن ِملْيونًا ُزَحُل

َخْمَسُة َماليرَي َوتِْسُع ِمئٍَة َوَخْمسوَن ِملْيُونًا بلوتون

ِملْياراِن َوَثاُن ِمئٍَة َوَسبْعوَن ِملْيونًا أورانوس

أَْربََعُة َماليرَي َوَخْمُس ِمئَِة ِملْيوٍن نِْبتون

ِمئَتاِن َوَثانِيٌَة َوِعْشوَن ِملْيونًا اَلِْمّريخ

اَلْـَمالَيـيـُر اَلْـَمالَينُي اَْلَلُف اَلَْوَحَداُت

م ع و م ع و م ع آ م ع و اِْسُم ٱلْكَوْكَِب

ِكتابٌَة ِبٱْلَْرقـاِم َرْقـُم ٱللِف َعَدُد ٱللِف َرْقـُم ٱلَْمالينِي َعَدُد ٱلَْمالينِي ِكـتابَــٌة بٱلْحـروِف

23 450 340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . َخْمَسٌة َوِعْشوَن ِملْيونًا َوَخْمَسٌة َوأَْربَعوَن

Milliards Millions Milliers Unités

C D U C D U C D U C D U

4

1

0
4
5

3
0
6

1
2
3

0
0
0

0
0
4

4
0
8

8
3
7

9
5
6

2
7
3

4
1
5

6
2
2

Les millions et les milliards

● Nommer et écrire les nombres en chiffres et en lettres;
● Distinguer les unités, les dizaines, les centaines, les 

milliers, les millions et les milliards.
● Comparer, encadrer et ranger les grands nombres.
● Résoudre des situations problème sur les grands nombres.

Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم

2

اَلدَّْرُس

1

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ُ
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أضرب األعداد على التوالي 2 و8 في العدد المعروض على البطاقة؛  -
أضيف األعداد من 2 إلى 9 إلى العدد المعروض على البطاقة؛  -

أطرح العدد على البطاقة من األعداد من 10 إلى 18.  -
أضرب األعداد على التوالي 2 و8 في العدد المعروض على البطاقة؛  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 1-6  -
المتعلم  مكتسبات  لتقويم  عبارة عن وضعية مسألة  التالي  النشاط   -4
والمتعلمة فيما يتعلق تنظيم وعرض بيانات في مخطط باألعمدة وفي 
يستعمل  وهكذا  مسائل.  حل  في  األعداد  لتوظيف  مجال  نفسه  اآلن 
يمكن  المخطط  المخطط لإلجابة عن األسئلة. من خالل  )ة(  المتعلم 
تحديد المدينة التي سجلت أصغر عدد من السكان من خالل مقارنة 
أطوال األعمدة فقط بالنسبة للمدينة التي سجلت أكبر عدد من السكان. 
فالعمودين اللذين يمثالن هاتين المدينتين لهما نفس الطول تقريبا وال 
يمكن التمييز بين أقصرهما وأطولهما وبالتالي يتم اللجوء إلى مقارنة 

العددين في أسفل المخطط : 000 444 26 و 000 138 25 .

5- يقارن المتعلم )ة( كل عددين ويكتب الرمز المناسب. يتم التأكيد على 
ضرورة البدء بمقارنة الماليير ثم الماليين ثم اآلالف هذا في حالة ما 
إذا لم يكن نفس عدد األرقام وفي حالة العكس فإن ما كان له أكبر عدد 

من األرقام فهو أكبر عدد.

مقارنة  بعد  وذلك  األصغر  إلى  األكبر  من  أعداد  سلسلة  كل  يرتب   -6
األعداد مثنى مثنى.

7- يحدد المتعلم القيمة الوضعية للرقم 8 في العدد 925 724 287
في   8 الرقم  الذي يحتله  الفصل  العد لتحديد  يمكن االستعانة بجدول 
العدد حيث نتوصل إلى أن الرقم 8 يحتل فصل عشرات اآلالف أي أنه 
في ترتيبه أو منزلته فهو يحتل منزلة عشرات الماليين بحيث عن يمينه   
7 أرقام حيث نبدأ بمقارنة الماليين ونجد أن 25 مليونا أصغر من 26 

مليونا ونخلص إلى أن  000 444 26 < 000 138 25 

8- L’élève lis les nombres en lettre et écrit chaque nombre 
en chiffres, faire attention à ce qu’un nombre écrit en un 
petit nombre de mot peut-être plus grand écrit un grand 
nombre mot. Un milliard est plus grand que mille cent 
soixante dix-sept. En chiffres c’est différent.

9

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

َأْسَتْعِمُل ٱْلُمَخطََّط ٱلّتاِلَي َوُأِجيُب َعِن ٱْلَْسِئَلِة.
ّكاِن في َبْعِض ٱْلُمُدِن ٱْلُكْبرى َسَنَة 2015. ُيَمثُِّل َهذا ٱْلُمَخطَُّط َعَدَد ٱلـسُّ

4

5

6

7

أُِضيُف ٱْلَْعداَد ِمْن 2 إىل 9 إِىل ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة. 

8

ـُة الثّالـِثَـُة اَلِْحصَّ

ُْب. حيَحُة ٱلطَّبيِعيَُّة : اَلَْجْمُع َوٱلطَّْرُح َوٱلضَّ ● اَْلَْعَداُد ٱلصَّ

ْمَز ٱْلُمناِسَب <، > َأْو =. ُأَقاِرُن َوَأْكُتُب ٱلرَّ

ْمِز ٱْلُمناِسِب. ُأَرتُِّب ُكلَّ ِسْلِسَلِة أَْعداٍد ِمَن ٱْلَْكَبِر ِإلى ٱْلَْصَغِر ِبٱْسِتْعماِل ٱلرَّ

ْقُم 8 َوْضَع َعَشراِت ٱْلَماييِن. ِفي ٱْلَعَدِد 925 724 287 َيْحَتلُّ ٱلرَّ
ْقِم 8 ِمْن َبْيِن ٱْلِقَيِم ٱلّتاليَِّة. ُد ٱْلقيَمَة ٱْلَوْضِعيََّة ِللرَّ      - ُأَحدِّ

ّكاِن؟ َلْت َأْكَبَر َعَدٍد ِمَن ٱلسُّ ● ماِهَي ٱْلَمديَنُة ٱلَّتي َسجَّ

ّكاِن؟ َلْت َأْصَغَر َعَدٍد ِمَن ٱلسُّ ● َماِهَي ٱْلَمديَنُة ٱلَّتي َسجَّ

َلت َأْكَبَر َعَدٍد. ّكاِن ِإلى ٱلَّتي َسجَّ َلْت َأْصَغَر َعَدٍد ِمَن ٱلسُّ ● ُأَرتُِّب ٱْلُمُدَن َتْرتيًبا َتزاُيِديًّا ِمَن ٱلَّتي َسجَّ

J'écris ces nombres en chiffres :
- Quatre milliards trois cent millions six cent mille.
- Dix milliards deux cent millions trois cent mille neuf.
- Un milliard cent millions cent un.

ِنِة ٱلَْخاِمَسِة. ● اَلَْمالينُي َوٱلْماليريُ بٱلسَّ

ميكسيكو نيويوركساول باولو طوكيو

25 000 000

26 138 000 20 397 000 26 444 00019 180 000 17 432 000

15 000 000

20 000 000

10 000 000

بومباي

9 302 164 390

800 أَْو 8000 أَْو 000 80 أَْو 000 800 أَْو 00 000 8 أَْو 000 000 80

3 906 211  ;  4 031 232  ;  4 029 306 265 616 845  ;  99 678 784  ;  287 724 925

970 869 999164 275 000 167 001 005. . . . . . . . . . . . . . . .

كَّاِن َعَدُد ٱلـسُّ

اَلُْمُدُن

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

3
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أنشطــة تقوميية : "أستثمر"
الحساب الذهني: 

أضرب األعداد على التوالي 2 و8 في العدد المعروض على البطاقة؛  -
أضيف األعداد من 2 إلى 9 إلى العدد المعروض على البطاقة؛  -

أطرح العدد على البطاقة من األعداد من 10 إلى 18.  -
أضرب األعداد على التوالي 2 و8 في العدد المعروض على البطاقة؛  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 1-6  -

1- يتعلق األمر في هذا النشاط بقراءة نص يحتوي على معطيات عددية 
حسب  المغرب  سكان  بعدد  مرتبطة  معطيات  وهي  بالحروف،  مكتوبة 
اإلحصاء العام للسكان لسنة 2004. والمطلوب هو إعادة كتابة النص مع 

كتابة األعداد باألرقام.
هذه األعداد هي ألفين وأربعة وهو مكون من كلمتين وعلى الرغم من 
ذلك فعندما يتعلق األمر بكتابة األعداد باألرقام فالكتابة تحتال إذ عندما 
تنطق بألف فاألمر يتطلب 4 أرقام لكتابة العدد ألفين وأربعة تعني كتابة  
2  في منزلة اآلالف وصفر في منزلة المئات وصفر في منزلة العشرات 

وأربعة في منزلة الوحدات.
العدد  تمثيل  هو  فالمطلوب  األول  بالنشاط  مرتبط  النشاط  هذا   -2

المحصل عليه في جدول العد.
3- يرمي هذا النشاط إلى تشخيص مدى قدرة المتعلم على حصر عدد 
يليه  الذي  العدد  بين  ثم  يليه  والذي  يسبقه  الذي  العدد  عددين،  بين 
وينتهي ب 6 أصفار والعدد الذي يسبقه وينتهي ب 6 أصفار، والمطلوب 

من المتعلم هو ملء األماكن الفارغة في جدول.
4- يرمي هذا النشاط إلى ترتيب أعداد من 6 أرقام و 7 أرقام و 8 أرقام 

و 9 أرقام ترتيبا تزايديا.
5- يتعلق األمر في هذا النشاط بترتيب أعداد ترتيبا تناقصيا.

6- يسعى هذا النشاط إلى استعمال 4 أرقام )8 و 5 و 4 و 2( فقط لكتابة 
5 أعداد من 4 أرقام وبترتيبها من األصغر إلى األكبر. حيث هناك عدة 

اختيارات.
المتعلم في كتابة  إلى إعادة استثمار مكتسبات  النشاط  7- يرمي هذا 

األعداد وتحديد أالف عدد ورقم آالفه وعدد ماليينه ورقم ماليينه.
8- يحدد العدد المناسب داخل الخانة.

9- يحدد العدد المطلوب من بين األعداد المقترحة.

10

ـُة الرّاِبَعُة 4اَلِْحصَّ
ّكان ِلَسَنِة  ِٱْلعامِّ ِللسُّ َأْقَرُأ ٱْلُجْمَلَة ٱْلِتَيَة : َحَسَب ٱْلْحصاِء 

َأْلَفْيِن َوَأْرَبَعٍة َبَلَغ َعَدُد ُسّكاِن ٱْلَمْغِرِب ِتْسَعًة َوِعْشريَن ِمْليوًنا 
َوَثماَن ِمَئٍة َوواِحًدا َوِتْسعيَن َأْلًفا َوَسْبَع ِمَئٍة َوَثماِنَيًة.

● َأْكُتُب َهِذِه ٱْلُجْمَلَة ِبِكَتاَبِة ٱْلَْعداِد ِبٱْلَْرقاِم.

َأْسَتعيُن ِبَجْدَوٍل ِلِكتاَبِة ٱْلَْعداِد ِبٱْلَْرقاِم َوُأْكِمُل ٱْلَجْدَوَل ِبِكتاَبِة ٱْلَْعداِد ٱْلُمناِسَبِة :
● ِمْلياٌر َوِمْليوٌن َوَأْلٌف. ● َثاُث ِمَئِة َمْليوٍن َوِمَئٌة َوَخْمَسٌة َوَسْبعوَن َأْلفًا َوَخْمَسَة َعَشَر. 
● َعْشَرُة آالٍف َوِستٌَّة. ● ِستُّ ِمَئٍة َوَثاَثٌة َوَثمانوَن َأْلًفا َوواِحٌد. 

ِبٱْسِتْعماِل ٱْلَْرقاِم 8، 5، 4، 2، َفَقطُّ َأْكُتُب َخْمَسَة أْعداٍد ِمْن َأْرَبَعِة َأْرقاٍم َوُأَرتُِّبها ِمَن ٱْلَْصَغِر ِإلى ٱْلَْكَبِر.

ُد ٱْلَعَدَد ٱْلُمناِسَب داِخَل ٱْلخاَنِة ِلَتَتَحقََّق ٱْلُمَتساِوَيُة : ُأَحدِّ

ُأْكِمُل َمْلَء ٱْلَجْدَوِل :

ُد ما ُيواِفُق ٱْلَعَدَد ٱْلَمْكتوَب بٱْلُحروِف : ُأَحدِّ
ثاَلثَـُة َماليـيـَن َوَخْمَسَة َعَشَ أَلًْفا َوَخْمُس ِمـَئـٍة َوأَْربََعٌة

ْمِز ٱْلُمناِسِب : ْمِز ٱْلُمناِسب :ُأَرتُِّب ٱْلَْعداَد َتْرتيبًا َتزاُيِدّيًا ِبٱْسِتْعماِل ٱلرَّ ُأَرتُِّب ٱْلَْعداَد َتْرتيبًا َتناُقِصيًّا ِبٱْسِتْعماِل ٱلرَّ

َأْنْقُل ٱْلَجْدوَل ٱلّتالي َوَأْكُتُب َعَدَد ُسّكاِن ٱْلمْغِرِب :
اَلْـَمالَيـيـُر اَلْـَمالينُي اَْلَلُف اَلَْوَحَداُت

م ع و م ع و م ع و م ع و

2 978 456  ;  10 101 303  ;  999 999
100 000 000  ;  3 678 591

3 015 504 3 150 5043 150 054 3 015 054

208 057 802  ;  997 502  ;  11 805 085
5 876 534  ;  4 876 000

اَلَْعَدُد ٱلَّذي يَْسِبُقُه َويَْنَتهي ِبـ 6 أَْصفاٍر اَلَْعَدُد ٱلَّذي يَْسِبُقُه اَلَْعَدُد اَلَْعَدُد ٱلَّذي يَليِه اَلَْعَدُد ٱلَّذي يَليِه َويَْنَتهي ِبـ 6 أَْصفاٍر

1 000 000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 452 686
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26 456 916

1 452 687
84 000 345

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 000 000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

َرْقُم ٱلَْماليريِ َعَدُد ٱلَْماليريِ َرْقُم ٱلَْمالينِي َعَدُد ٱلَْمالينِي َرْقُم ٱْللِف َعَدُد ٱْللِف اَلَْعَدُد

13 007 000 000

1 000 650 000

1 060 070 000

700 000   +    . . . . . . . . . . . .     +   5 000   +   400   +   30   +   2   =  765 432

60      600      6000      60 000

أَْستَـثْــِمـــُر 
أَطَْرُح ٱلَْعَدَد َعىل ٱلِْبطاَقِة ِمَن ٱْلَْعداِد َعىل ٱلتَّوايل  10 إِىَل 18

45

6

8

7

9

1

3

2

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :
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أنشطــة داعمة : "أمترن من جديد"
الحساب الذهني: 

أضرب األعداد على التوالي 2 و8 في العدد المعروض على البطاقة؛  -
أضيف األعداد من 2 إلى 9 إلى العدد المعروض على البطاقة؛  -

أطرح العدد على البطاقة من األعداد من 10 إلى 18.  -
أضرب األعداد على التوالي 2 و8 في العدد المعروض على البطاقة؛  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 1-6  -

ثمان   850 143 792 بالحروف  )ة( األعداد ويكتبها  المتعلم  ينتقل   -1
مئة وخمسون مليونا ومئة وثالثة وأربعون ألفا وسبع مئة وإثنان وتسعون.

2- يكمل سلسلة األعداد : 
4 732 000  ;   4 742 000  ;   4 752 000  ;   4 762 000

3- L’élève utilise le tableau de numération pour déterminer 
le valeur de position du chiffre 7 dans chaque nombre, 
puis il décompose chaque nombre en millairds, millions, 
milliers et unités.

تتم قراءة الخالصة والنتائج حيث يتم التأكيد على اإلمكانية التي توفرها 
نظمة العدد العشري وهذا لتمثيل أي عدد كيفما كان باستعمال 10 رموز 

فقط وهي األرقام من 0 إلى 9.
Pour le nombre 7 369 151 042 le chiffre 7 occupe la 
position des unités de milliard donc la valeur de ce chiffre 
est : 7 000 000 000
Pour le nombre 701 965 231 564 le chiffre 7 occupe la 
position des centaines de milliards donc la valeur du 
chiffre 7 est : 700 000 000 000
Pour le nombre : 201 117 463 le chiffre 7 occupe la 
position des unités de millions donc la valeur du chiffre 7 
est : 7 000 000
La valeur du chiffre 7 dans le nombre 46 730 584 123 est: 
700 000 000

11

تاِئُج
َ
 ون

ٌ
الَصة

ُ
خ

3 450 178 611    ;    45 631 102    ;    35 431 632 700    ;    650 143 792

4 732 000   ;    4 742 000     ;                           ;                             ;  4772

9 654 101 000  ;  8 654 101 000  ;                           ;  6 654 101 000  ;  

J'utilise le tableau, et je complète.
Milliards Millions Milliers Unités

C D U C D U C D U C D U

7

2

0
4
0

7
1
6
1

3
9
7
1

6
6
3
1

9
5
0
7

1
2
5
4

5
3
8
6

1
1
4
3

0
5
1
8

4
6
2
3

2
4
3
1

- 7 369 151 042 c'est 7 milliards  369   millions  151   milliers  42

- 701 965 231 564 c'est        milliards        millions         milliers

-  46 730 584 123  c'est        milliards        millions         milliers

-  201 117 463 831  c'est        milliards        millions         milliers

ُن ٱْلَْرقاُم 0 و1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 ِمْن ِكتاَبِة ُكلِّ ٱْلَْعداِد. ِلَتْسهيِل ِقراَءِة ٱْلَْعداِد ٱْلَكبيَرِة َنْتُرُك َفراًغا َبْيَن  ُتَمكِّ
ْكِل ٱلتَّالي : 831 785 902 84 ُكلِّ 3 َأْرَقاٍم ِٱْنِطالًقا ِمَن ٱْلَيميِن، َمَثاًل : َاْلَعَدُد 84902785631 ُيـْكُتُب َعلى ٱلشَّ

َنْقَرُأ : َثالَثُة َمالييَر َوَخْمَسٌة َوَثمانوَن ِمْليوًنا َوِستُّ ِمَئٍة َوَسْبَعٌة َوَأْرَبُعوَن َأْلفًا َوِمَئٌة َوٱْثناِن.

مرتبة ٱلْـَماليـيـر مرتبة ٱلْـَماليني مرتبة ٱْللِف مرتبة ٱلَْوَحداُت

اَلِْمَئات اَلَْعَشات آلَْوَحدات اَلِْمَئات اَلَْعَشات آلَْوَحدات اَلِْمَئات اَلَْعَشات آلَْوَحدات اَلِْمَئات اَلَْعَشات آلَْوَحدات

1 9
3
4

0
6

8
7

5
0

6
4

4
0

7
2

1
0

0
0

2
8

3 085 647 102 = (3 x 1 000 000 000) + (85 x 1 000 000) + (647 x 1000) + (1 x 100) + (2 x 1)

132

. . . . . . . . . . . .

. . . .. . . .. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

ْهِنيِّ 1-6. أَْضُِب ٱْلَْعداَد َعىَل ٱلتََّوايِل 2 و 8 يِف ٱلْْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة َو أُنِْجُز َوَرَقَة ٱلِْحساِب ٱلذِّ

ـُة الْخاِمَسُةأََتَرَُّن ِمن َجديٍد 5اَلِْحصَّ

3

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

َماييُرَماييُنآالٌف MilliersMillionsMilliards

َأْنُقُل ِإلى َدْفَتري ٱْلَْعداَد ٱلّتاِلَيَة ُثمَّ َأْكُتُبها بٱْلُحروِف :

ُأْكِمُل ِسْلِسَلَة ٱْلَْعداِد ٱلتَّاِلَيِة :

1

2
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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 

تهدف األنشطة املقترحة يف هذا الدرس إلى دعم مكتسبات املتعلمني فيما يرتبط بالتوازي والتعامد وإغنائها. 
يتم ذلك من خالل التركيز على اإلنشاءات الهندسية ملستقيمني متوازيني أو متعامدين يف وضعيات مختلفة. 
كما يتم من خالل وضعيات يلجأ املتعلمون إلى تطبيق خاصيات للتوصل إلى استنتاج هندسي مباشر لتوازي 

أو تعامد مستقيمني بدل االقتصار على اإلدراك البصري أو استعمال األدوات الهندسية للتحقق من ذلك. 

يتم استنتاج تعامد أو توازي مستقيمني بتطبيق خاصيات يكتشفها املتعلمون يف وضعيات خاصة وهي:

إذا كان مستقيمان متعامدين فإن كل مستقيم متعامد مع أحدهما يكون موازيا لألخر، وكل مستقيم 	•
يوازي أحدهما يكون متعامدا مع اآلخر.

إذا كان مستقيمان متوازيني فإن كل مستقيم يوازي أحدهما يكون موازيا لآلخر، وكل مستقيم متعامد 	•
مع أحدهما يكون متعامدا مع اآلخر.

االمــتــــــدادات أهـــداف الـــتـــــعــلـــــــم الـمـكتـسبــات السابــقــة
إنـــــشـــــاءات هــنــدســيــة 
الهندسية  واألشـــكـــال 

واملجسمات

- يتعــرف ويرســم املســتقيمات املتوازيــة واملتعامــدة يف 
وضعيــات وإنشــاءات هندســية؛

- ينشــئ مســتقيما عموديــا علــى مســتقيم آخــر مــار مــن 
نقطــة محــددة؛

- ينشــئ مســتقيما موازيــا ملســتقيم آخــر مــار مــن نقطــة 
محــددة؛

وضعيــات  يف  مســتقيمني  تــوازي  أو  تعامــد  يحــدد   -
محــددة؛ هندســية  وإنشــاءات 

- يســتنتج عالقــة التعامــد أو التــوازي ملســتقيمات يف 
وضعيــات هندســية معينــة؛

ــوازي مســتقيمني أو  - يتحقــق مــن اســتقامية نقــط أو ت
أكثــر أو تعامــد مســتقيمني أو أكثــر باســتعمال األدوات 

الهندســية املناســبة.

التوازي والتعامد
بالسنة اخلامسة

ْرُس اَلدَّ

2
الـتـوازي والـتـعـامـد: إنـشـاءات هـنـدسيـة
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       أنشطة البناء والترييض

النشاط األول: رسم مستقيمني متعامدين عن طريق الطي.
صيغة العمل: فردي.

الوسائل الـمساعدة: أوراق بيضاء، األدوات الهندسية.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: استعمل ورقة لرسم مستقيمني متعامدين عن طريق الطي.

البحث: يقوم كل متعلم بإجناز املهمة املطلوبة بشكل فردي ويالحظ األستاذ اإلجراءات التي يقوم بها املتعلمون 
للوقوف على مدى استضمارهم لتعامد مستقيمني.

االستثمار اجلماعي:
يقدم بعض األطفال نتائج أعمالهم.   -

ويشرحون كيف توصلوا إلى ذلك ويطلب منهم حتديد طريقة استعمال الوسيلة املناسبة )املزواة(.  -
يذكرون معنى تعامد مستقيمني ويستعملون الرمز الذي يشير إلى التعامد يف شكل هندسي.   -

النشاط الثاني: رسم مستقيمني متوازيني عن طريق الطي.
صيغة العمل: فردي.

الوسائل املساعدة: أوراق بيضاء، األدوات الهندسية.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: أرسم مستقيمني متوازيني عن طريق الطي.

البحث: ينجز املتعلمون ما هو مطلوب منهم ويالحظ األستاذ إجراءاتهم للوقوف على الصعوبات التي تواجههم. 
وترتكز الطريقة املتبعة على استنتاج هندسي يتمثل يف رسم مستقيمني متعامدين ورسم مستقيم آخر متعامد 
مع احدهما كل هذا عن طريق الطي ثم استنتاج توازي املستقيمني انطالقا من تعامدهما مع نفس املستقيم.

االستثمار اجلماعي: 
يقدم بعض األطفال النتائج التي توصلوا إليها. يقدمون الطريقة املتبعة يف إجناز العمل املطلوب.  -

يبررون استنتاجاتهم ويستعملون األدوات الهندسية الالزمة لذلك كاملسطرة واملزواة بطريقة صحيحة.   -
ويتم التذكير عند االقتضاء بالطريقة الصحيحة الستعمال املزواة للتأكد من تعامد أو توازي مستقيمني.
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النشاط الثالث: رسم مستقيم موازي ملستقيم من بني مستقيمني متوازيني واستنتاج توازيه للمستقيم اآلخر.
صيغة العمل: فردي.

الوسائل املساعدة: أوراق بيضاء، األدوات الهندسية.

تـدبـيــر الـنـشــاط
رسم  التالميذ  من  ويطلب   (d2) و   (d1) متوازيني  مستقيمني  السبورة  على  األستاذ  يرسم  الوضعية:  تقدمي 

.(d2) بالنسبة للمستقيم (d3) ويطلب منهم بعد ذلك كيف هو املستقيم (d1) موازي لــ (d3) مستقيم
البحث: يتمثل عمل األطفال يف وصف كيفية إنشاء املستقيم (d3) باستعمال الوسائل املناسبة.

يالحظ األستاذ الطرق التي اقترحها األطفال.
االستثمار اجلماعي: 

يقوم بعض األطفال بإنشاء )d3( ويقدم األستاذ املساعدات والتوضيحات الالزمة واملتمثلة يف طريقة   -
إنشاء مستقيم موازي ملستقيم معلوم باستعمال املزواة.

يطلب األستاذ بعد ذلك من التالميذ مقارنة وضع )d3( بالنسبة لـ )d2(. يقدمون إجاباتهم ويبررونها ثم   -
يتأكدون منها باستعمال األدوات الهندسية.
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أضرب األعداد من 3 إلى 9 في العدد المعروض على البطاقة؛  -
أضيف األعداد من 1 إلى 5 إلى العدد المعروض على البطاقة؛  -

أطرح العدد على البطاقة من األعداد على التوالي 10؛11؛12؛13؛14؛15.  -
أضرب األعداد على التوالي 3 و 9 في العدد المعروض على البطاقة؛  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 2-6  -
المتعلمون  يحدد  الصورة.  في  الطرق  الهندسي شبكة  الشكل  يبين   -1
طريقين  يمثالن  ومستقيمين  متوازيين  طريقين  يمثالن  مستقيمين 

متعامدين.
معلومة  نقطة  من  يمر  مستقيم  إلنشاء  طريقة  النشاط  هذا  يقدم   -2

ومتعامد مع مستقيم معلوم باستعمال المزواة.

3- يقدم هذا النشاط طريقة إلنشاء مستقيم يمر من نقطةمعلومة وموازي 
لمستقيم معلوم باستعمال المزواة والمسطرة. يضع المتعلم المزواة بحيث 
ينطبق الضلع األكبر للزاوية القائمة مع المستقيم (D) ثم يضع المسطرة 
محادية للضلع اآلخر للزاوية القائمة كما هو مبين في الشكل ويثبتها لكي 
 M ال تتحرك ثم يجعل المزواة تنزلق على حافة المسطرة حتى النقطة

.(D) والموازي لـ M ويرسم المستقيم المار من
4- L’apprenant trace une droite passant par A et 
perpendiculaire à (d1) en utilisant seulement une règle non 
graduée et le papier quadrillée.
Il trace de même une droite passant par B et perpendiculaire 
à (d2) en utilisant une règle et le papier pointé.

5- Il trace deux droites : une parallèle à (d3) et passant par 
E et une autre passant par F et parallèle à (d4) en utilisant 
une règle et le papier quadrillée pour la première et le 
papier pointé et une règle pour la deuxième

12

أكَْتِشف َوأََتَرَُّن
ـُة الثّانِـَيـُة 2اَلِْحصَّ

Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم

 أَْضُِب ٱْلَْعداَد من 3 إىل 9 ِ يِف ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة.

ٌ
ة َدِسيَّ

ْ
 َهن

ٌ
شاءات

ْ
ـعـاُمـُد :  ِإن

َّ
ـوازي َوٱلت

َّ
لـت

َ
ا

Parallélisme et Perpendicularité

● ُمْسَتِقيَمْيِن ُيَمثِّاِن َطريَقْيِن  ُد :  ُأَحدِّ
          ُمَتواِزَيْيِن.

● ُمْسَتقيَمْيِن ُيَمثِّاِن َطريَقْيِن    

      ُمَتعاِمَدْيِن.

ْكُل ٱْلَهْنَدِسيُّ َشَبَكَة  ُيَمثُِّل ٱلشَّ
ٱلطُُّرِق في ٱلّصوَرِة جاِنَبُه.

َأْرُسُم ُمْسَتقيمًا )AB( َوُنْقَطًة C َوَأتَِّبُع 
ٱلطَّريَقَة جاِنَبُه َوَأْرُسُم ُمْسَتقيمًا َيُمرُّ 

.)AB( َوَعموديًّا َعلى C ِمَن

َأْرُسُم ُمْسَتقيمًا )D( َوُنْقَطًة M ال َتْنَتمي 
إلى )D(. َأْتَبُع ٱلطَّريَقَة جاِنَبُه َوَأْرُسُم 
ُمْسَتقيمًا َيُمرُّ ِمن ٱلنُّْقَطِة M َوُيوازي 

.)D( ٱْلُمْسَتقيَم

Je recopie et je trace deux droites : une 
parallèle à (d3) et passant par E et l'autre 
parallèle à (d4) et passant par F.

Je recopie et je trace deux droites : une 
perpendiculaire à (d1) et passant par A et 
l'autre perpendiculaire à (d2) et passant par B.

E C

B

D

A

A B
x x

(d3)(d1)

(d2) (d4)

E F

1 2

x x

A A

B B

C
C

)D( )D(
M M

● يََتَعرَُّف َويَْرُسُم َويُْنِشُئ ُمْسَتقيامٍت ُمتواِزيًَة َوُمَتعاِمَدًة يِف َوْضِعّياٍت 
َوإِنَْشاَءاٍت َهْنَدِسيٍَّة. 

ُد َويَْسَتْنِتُج تَوازَي أَْو تََعاُمَد ُمْسَتقيامٍت يِف َوْضِعّياٍت َوإنَْشاءاٍت  ● يَُحدِّ
َدٍة. َهْنَدِسيٍَّة ُمَحدَّ

ُق ِمِن ٱْسِتقاِميَِّة نُُقٍط أَْو تَوازي ُمْسَتقيامٍت أَْو تَعاُمِدها  ● يََتَحقَّ
ِبٱْسِتْعامِل ٱْلََدواِت ٱلَْهْنَدِسيَِّة.

● Connaître, dessiner et construire des droites parallèles ou 
perpendiculaires dans diverses situations.

● Déterminer et déduire le parallélisme ou la perpendicularité des droites 
dans diverses situations.

● Vérifier l'alignement des points ou le parallélisme ou la perpendicularité 
des droites en utilisant les instruments géométriques.

اَلدَّْرُس

1

2

3

54

2

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أضرب األعداد من 3 إلى 9 في العدد المعروض على البطاقة؛  -
أضيف األعداد من 1 إلى 5 إلى العدد المعروض على البطاقة؛  -

أطرح العدد على البطاقة من األعداد على التوالي 10؛11؛12؛13؛14؛15.  -
أضرب األعداد على التوالي 3 و 9 في العدد المعروض على البطاقة؛  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 2-6  -
6- 1( يرسم ثالثة نقط غير مستقيمية.

.B والمار من )AC( المتعامد مع )CD( ينشئ المستقيم )2   
.B والمار من )AC( الموازي لــ )D’( ينشئ المستقيم )3   

      ويستنتج أن )D( و )’D( متعامد.
7- يتمثل النشاط في إعادة إنشاء مثلث ABC قائم الزاوية في A، وإنشاء 
المستقيم )d1( المار من E والموازي للمستقيم )AB( حيث يقطع )AC( في 
النقطة F. ويتم استنتاج أن )EF( و )AC( متعامدان. ثم يتم إنشاء المستقيم 
 ]AB[ حيث يقطع هذا المستقيم القطعة E والمار من )AC( الموازي لـ )d2(
)AB( وفيما  و   )EG( بـ  يتعلق  G، ويتطلب األمر استنتاجا فيما  النقطة  في 

: )EG( و )EF( يتعلق بالمستقيمين
.)EF( ⊥ )EG( و )EG( ⊥ )AB(

F
A

G

B

E

C

( )1d

( )2d

ثم  متعامدين  مستقيمين  ويذكرون  هندسيا  شكال  المتعلمون  يالحظ   -8
يحددون مستقيمين متوازيين ويعللون ذلك.

9- ينقل المتعلمون شكال إلى دفاترهم ثم يرسمون باستعمال التربيعات فقط :
.A ومارا من )d( مستقيما متعامدا مع -    

.B ومارا من )d( مستقيما موازيا لـ -    
10- يتطلب هذا النشاط إنشاء مضلع له ضلعان متعامدان، وإنشاء مضلع آخر 
له ضلعان متوازيان، ومقارنة الشكلين المحصل عليهما مع الشكلين الذين تم 

الحصول عليهما من قبل أحد الزمالء.
11- يتحقق إذا كانت النقط مستقيمية : 

            .Bو A -      

12- Pour chaque figure, l’apprenant trace une droite (d) passant 
par A et parallèle à la droite (d) sans utiliser d’équerre.

13- Pour chaque figure, l’apprenant trace une droite (d) passant 
par A et perpendiculaire à la droite (d) sans utiliser d’équerre.

13

ـُة الثّالـِثَـُة اَلِْحصَّ

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

3
 أُِضيُف ٱْلَْعداَد ِمْن 1 إىل 5 إِىل ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة. 

امُت. ●  إِنْشاءاٌت َهْنَدِسيٌَّة َوٱْلَْشكاُل ٱلَْهْنَدِسيَُّة َوٱلُْمَجسَّ

1( َأْرُسُم َثَلَث ُنَقطِِ A وB  وC َغْيِر ُمْسَتقيِميٍَّة.
.B َوٱْلمارَّ ِمْن )AC( ٱْلُمَتعاِمَد َمَع )D( ُأْنِشُئ ٱْلُمْسَتقيَم )2

.B وٱْلمارَّ ِمْن )AC( ٱْلُموازيَِ ِلـ )D'( ُأْنِشُئ ٱْلُمْسَتقيَم )3
        ● ماذا َأْسَتْنِتُج بٱلنِّْسَبِة ِلْلُمْسَتقيَمْيِن )D( َو)'D( ؟

1( ُأالِحُظ ٱلُمَثلََّث ABC َوُأْنِشُئ ٱْلُمْسَتقيَم )d1( ٱْلَمارَّ ِمْن 
E وٱْلمواِزَي ِلْلُمْسَتقيِم )AB(. َاْلُمْستقيُم )d1( َيْقَطُع 

 .F ِفي ٱلنُّْقَطِة )AC(

     ● َماذا َأْسَتْنِتُج ِبٱلنِّْسَبِة ِلْلُمْسَتقيَمْيِن )EF( َو )AC( ؟

.E َوٱْلَمارَّ من )AC( ٱْلُمواِزَي ِلـ )d2( ُأْنِشُئ ٱْلُمْسَتقيَم )2
.G ِفي )AB( َيْقَطُع ٱْلُمْسَتقيَم )d2( ٱْلُمْسَتقيُم   

ْسَبِة  ● ماَذا َأْسَتْنِتُج ِبٱلنِّ

.)AB(و )EG( ِلْلُمْسَتقيَمْيِن
● ماَذا َأْسَتْنِتُج ِبٱلنِّْسَبِة 

.)EG(َو )EF( ِلْلُمْسَتقيَمْيِن

ْكَل ِإلى َدْفَتري ُثمَّ َأْرُسُم ِبٱْسِتْعماِل ٱلتَّْربيعاِت َفَقْط : َأْنُقُل ٱلشَّ
● ُمْسَتقيًما ُمَتعاِمًدا َمَع 

ٱْلُمْسَتقيِم )d( َومارًّا 
.A ِمَن ٱلنُّْقَطِة

● َوُمْسَتقيمًا ُمواِزًيا 

ِلْلُمْسَتقيِم )d( َومارًّا 
.B ِمْن

● ُأْنِشُئ ُمَضلًَّعا َلُه ِضْلعاِن ُمَتعاِمداِن َفَقْط.

● ُأْنِشُئ ُمَضلًَّعا َلُه ِضْلعاِن ُمَتواِزياِن َفَقْط.

ْلُت ِإَلْيها َوٱلنَّتيَجَة ٱلَّتي  ● ُأالِحُظ ٱلنَّتيَجَة ٱلَّتي َتَوصَّ

َل ِإَلْيها َمْن َيْجِلُس ِبجاِنبي. َتَوصَّ
َأَتَحقَُّق ِإذا كاَنِت ٱلنَُّقُط ُمْسَتقيِميًَّة في ُكلِّ حاَلٍة.

Pour Chaque figure, Je recopie et je 
trace une droite parallèle à la droite 
(d) et passant par le point A.

Pour Chaque figure, je recopie et je trace 
une droite perpendiculaire à la droite (d) et 
passant par le point A.

A

B

C

E

A

B
(d)

O

D

A B

E

C

ْكَل ُثمَّ : ُأاَلِحُظ ٱلشَّ
ُد ُمْسَتقيمـْيـــن ُمَتعاِمَدْيِن  ● ُأَحدِّ

َوُمْسَتقيَمْيِن ُمتواِزَيْيِن َوأَُعلُِّل 
َجوابي.

(d)

(d)

A A
x x(d)

(d)
A A

x x

Utiliser seulement le papier 
quadrillé ou le papier pointé sans 

l'équerre.
Ne pas utiliser d'équerre. 

Utiliser le papier quadrillé ou le 
papier pointé.

ِنِة ٱلَْخاِمَسِة. ● اَلتَّوازي وٱلتَّعاُمُد بٱلسَّ

6

8

9

10

11

12 13

7

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

Bو A ●Dو Cو  Bو A ●Dو Cو A ●

A

B C
D

 .Dو Cو Bو A - .Aو Cو D -
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أنشطــة تقوميية : "أستثمر"
الحساب الذهني: 

أضرب األعداد من 3 إلى 9 في العدد المعروض على البطاقة؛  -
أضيف األعداد من 1 إلى 5 إلى العدد المعروض على البطاقة؛  -

أطرح العدد على البطاقة من األعداد على التوالي 10؛11؛12؛13؛14؛15.  -
أضرب األعداد على التوالي 3 و 9 في العدد المعروض على البطاقة؛  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 2-6  -
1- ال نهتم فقط بتوازي وتعامد المستقيمان بل نستعمل نفس المصطلحات 
بالنسبة ألضالع شكل. عندما نقول أن ضلعين في شكل هندسي متوازيين 

أو متعامدين فالمقصود هي المستقيمات الحاملة لهذه األضالع.
2-3- ينبغي أن يعرف المتعلم كيف يرسم مستقيمين ومتعامدين أو متوازيين 
على ورقة تربيعية. ليس المطلوب هو تعليل ذلك رياضياتيا ولكن استعمال 

اإلجراء المناسب وتطبيقه بشكل سليم.
4- يتطلب هذا النشاط تعرف خاصيات التعامد والتوازي من خالل استعمال 
األدوات الهندسية للتحقق من كون مستقيمين يتوفران على هذه الخاصية 
أو تلك أو اليتوفران عليها. وهكذا يالحظ المتعلم الشكل المرسوم ويستعمل 
وكل  متعامدين  مستقيمين  كل  تحديد  من  تمكنه  التي  المناسبة  األدوات 

مستقيمين متوازيين. ويعلل جوابه في كل حالة.
5- يسعى هذا النشاط إلى منح المتعلم فرصة إلنشاء مستقيم متعامد مع 
مستقيم آخر مع وصف الطريقة المتبعة في ذكل من أجل استنتاج أنه إذا 
كان مستقيمان متعامدين فإن كل مستقيم متعامد مع أحدهما يكون موازيا 

لآلخر.
 (d) متوزي مع مستقيم (c) 6- الهدف من هذا النشاط هو إنشاء مستقيم
الذي يتعامد مع المستقيم (a)، ويستنتج أن المستقيمين (a) و (c) متعامدان.

دفتره  (D) على  و   (D') متوازيين  يمثل مستقيمين  المتعلم شكال  ينقل   -7
ونشئ مستقيما (L) متوازيا مع (’D) ويعلل إنشاءه ليستنتج أن المستقيمين 

(D) و (L) متوازيان أيضا.

 .(D) // (L)  و                      إذن                      
مستقيمان  كان  إذا  أنه  خاصية  إلى  التوصل  إلى  النشاط  هذا  يسعى   -8
متوازيين، فإن كل مستقيم متعامد مع أحدهما يكون متعامدا مع المستقيم 
الذي   )e( )g( متعامد مع مستقيم  إنشاء مستقيم  اآلخر، وذلك من خالل 

.) f ( يتوازى مع مستقيم آخر

(D) ⁄⁄ (D')    (D') ⁄⁄ (L)   
14

ـُة الرّاِبَعُة 4اَلِْحصَّ أَْستَـثْــِمـــُر 
أَطَْرُح ٱلَْعَدَد َعىل ٱلِْبطاَقِة ِمَن ٱْلَْعداِد َعىل ٱلتَّوايل : 10، 11، 12، 13، 14، 15،

ْكِل جاِنَبُه : ُد ِفي ٱلشَّ ُأَحدِّ
● ِضْلَعْيِن ُمَتواِزَيْيِن.

● ِضْلَعْيِن ُمَتعاِمَدْيِن.

َعلى َشَبَكٍة َتْرِبيِعيٍَّة في َدْفَتري :
َأْرُسُم َكما في ٱْلِمثاِل ُكلَّ ُمْسَتِقيَمْيِن 

ُمتعاِمَدْيِن ِبٱْستْعَمِال ٱْلِمْسَطَرِة 
َوٱلَتْربيعاٍت َفْقط )دوَن ٱْسِتْعماِل 

ٱْلِمْزواِة(.
َعلى َشَبَكٍة َتْرِبيِعيٍَّة في َدْفَتري :

َأْرُسُم َكما في ٱْلِمثاِل ُكلَّ ُمْسَتِقيَمْيِن 
ُمَتواِزَيْيِن ِبٱْسِتْعماِل ٱلتَّْربيعاِت )دوَن 

ٱْسِتْعماِل ٱْلِمْزواِة(.

ُد : ْكَل َوُأَحدِّ ُأاَلِحُظ ٱلشَّ
● ُكلَّ ُمْسَتقيَمْيِن ُمَتعاِمَدْيِن،

● ُكلَّ ُمْسَتقيَمْيِن ُمَتواِزَيْيِن،

● أَُعلُِّل َجوابي في ُكلِّ حاَلٍة.

ْكَل ِإلى َدْفَتري ِبٱْسِتْعماِل ٱْلُْنسوِخ. 1( َأْنُقُل ٱلشَّ
)b( ُمَتواِزيًا َمَع )c( ُأْنِشُئ ُمْسَتقيمًا )2

   َوَأْذُكُر ٱْلَخَطواِت ٱلَّتي ٱتََّبْعُتها.
           ● ماذا َأْسَتْنِتُج ِبٱلنِّْسَبة 

        ِلْلُمْسَتقيَمْيِن )a( و)c(؟

ْكَل ِإلى َدْفَتري. 1( َأْنُقُل ٱلشَّ
 )D(  ⁄ ⁄ )D'( : ُمَتواِزيان َنْكُتُب )D'(َو )D(    

ْنشاَء. 2( ُأْنِشُئ ُمْسَتقيمًا )L( ُمَتواِزيًا َمَع )'D( َوأَُعلُِّل َهذا ٱْلِ
        ● ماذا َأْسَتْنِتُج ِبٱلنِّْسَبِة ِلْلُمْسَتقيَمْيِن )D( َو )L( ؟

1( ُأْنِشُئ ُمْسَتقيَمْيِن ُمَتواِزَيْيِن )e( َو)f( في َدْفَتري َكما 
في ٱْلِمثاِل.

.)e( ُمَتعاِمدًا َمَع )g( ُأْنِشُئ ُمْسَتقيمًا )2
   ماذا َأْسَتْنِتُج ِبٱلنِّْسَبِة ِلْلُمسَتقيَمْيِن )g( َو)f( ؟

ْكَل ِإلى َدْفَتري. 1( َأْنُقُل ٱلشَّ
2( ُأْنِشُئ ُمْسَتقيمًا )d3( ُمَتعاِمدًا َمَع )d1( َوَأَذُكُر 

ريَقة ٱلَّتي ٱتََّبْعُتها. ٱلطِّ
)d1( ⊥ )d3( : ُمَتعاِمداِن َنْكُتُب )d3( و )d1(

  .)d3(و )d2( ماذا َأْسَتْنِتُج ِبٱلنِّْسَبِة ِلْلُمْسَتِقيَمْيِن ●

(d
1 )

(d
2 )

A G

F

E

B

DC

(d)

H

(a)

(b)

B

C
A

(f)

(e)

(D)
(D’)

1

2

3

46

7

8

5

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :
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أنشطــة داعمة : "أمترن من جديد"
الحساب الذهني: 

أضرب األعداد من 3 إلى 9 في العدد المعروض على البطاقة؛  -
أضيف األعداد من 1 إلى 5 إلى العدد المعروض على البطاقة؛  -

أطرح العدد على البطاقة من األعداد على التوالي 10؛11؛12؛13؛14؛15.  -
أضرب األعداد على التوالي 3 و 9 في العدد المعروض على البطاقة؛  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 2-6  -
)باستعمال  الدفتر  على  الشكل  هذا  إنشاء  في  النشاط  هذا  يتمثل   -1

عقد الشبكة(.

A

B

C

D

.(CD) و (AB) وذكر المالحظات الخاصة بالمستقيمين
A وذكر االستنتاج  (AB) ويمر من  (d1) متعامد مع  إنشاء مستقيم  ثم 
فيما يخص المستقيمين (CD) و (d1). ليتم بعد ذلك إنشاء المستقيم 
 (d2) وذكر االستنتاج فيما يخص ،(D) والمار من (CD) المتعامد مع (d2)

.(d2) و (d1) واالستنتاج الخاص بـ .(AB) و
2- يالحظ المتعلم الشكل ويحدد كل مستقيمين متعامدين وكل مستقيمين 

متوازيين ويعلل جوابه.

3- L’apprenant colorie chaque deux segnants parallèles de la 
même couleur comme dans l’exemple et il dessine £ chaque 
fois que deux segnants sont perpendiculaires comme dans 
l’exemple sans utiliser les instruments de géométrie. 
4- Il trace une droite (d3) perpendiculaire à (d1) et déduit 
la position de (d3) par rapport à (d2) : (d3) ⊥ (d1) et on 
sait que (d2) ⊥ (d1) donc (d2) et (d3) sont parrallèles car 
perpendiculaire à la même droite (d1).
والقواعد  المعارف  الركن  هذا  في  المتعلم  يجد   : ونتائج  خالصات 
التي اكتسبها خالل الدرس والتي هو مطالب بتذكرها الستعمالها في 
أهم  مقابل  تجد  كما  الدروس  من  يلي  فيما  رياضياتية  وضعيات  حل 

المصطلحات باللغة الفرنسية.

15

تاِئُج
َ
 ون

ٌ
الَصة

ُ
خ

ـُة الْخاِمَسُةأََتَرَُّن ِمن َجديٍد 5اَلِْحصَّ
ْهِنيِّ 2-6.  أَْضُِب ٱْلَْعداَد َعىل ٱلتَّوايل 3 و 9 يف ٱلْْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة َوأُنِْجُز َوَرَقة ٱلِْحساِب ٱلذِّ

ْكَل في ِدْفَتري. ُد :1( ُأْنشُئ ٱلشَّ ْكَل َوُأَحدِّ 1( ُأاَلِحُظ ٱلشَّ
● ُكلَّ ُمْسَتِقيَمْيِن ُمَتعاِمَدْيِن.

● ُكلَّ ُمْسَتِقيَمْيِن ُمَتواِزَيْيِن.

َوأَُعلُِّل َجَواِبي.

● ماذا ُأالِحُظ ِبٱلنِّْسَبِة ِلْلُمْسَتقيَمْيِن )AB( َو)CD( ؟

.A َوماّرًا ِمْن )AB( ُمَتعاِمدًا َمَع )d1( ُأْنشُئ ُمْسَتقيمًا )2
● ماذا َأْسَتْنِتُج ِبٱلنِّْسَبِة ِلْلُمْسَتقيَمْيِن )CD( َو )d1( ؟

.D َوماّرًا ِمْن )CD( ُمَتَعاِمدًا َمَع )d2( ُأْنشُئ ُمْسَتقيمًا )3
● ماذا َأْسَتْنِتُج ِبٱلنِّْسَبِة ِلْلُمْسَتقيَمْيِن )d2( َو )AB( ؟

● ماذا َأْسَتْنِتُج ِبٱلنِّْسَبِة ِلْلُمْسَتقيَمْيِن )d1( و )d2( ؟

● Je colorie chaque deux segments parallèles de 
la même couleur comme dans l’exemple.

● Je dessine      chaque fois que deux segments 
sont perpendiculaires comme dans l’exemple.

A C

B D

A

C

B

EF

D

(d)

● ِإذا كاَن ُمْسَتقيماِن ُمَتواِزَيْيِن َفِإنَّ ُكلَّ 

ُمْسَتقيٍم ُيوازي َأَحَدُهما َيكوُن ُمواِزيًا ِلآلَخِر.

● ِإذا كاَن ُمْسَتقيماِن ُمَتعاِمَدْيِن، َفِإنَّ ُكلَّ 

ُمْسَتِقيٍم ُيواِزي َأَحَدُهما َيُكوُن ُمَتعاِمدا 
َمَع ٱْلُمْسَتقيِم ٱآلَخِر.

● ِإذا َكاَن ُمْسَتقيماِن ُمَتواِزَيْيِن، َفِإنَّ ُكلَّ 

ُمْسَتقيٍم ُمَتعاِمٍد َمَع َأَحِدِهما َيكوُن 
ُمَتعاِمدا َمَع ٱْلُمْسَتقيِم ٱآلَخِر.

● ِإذا كاَن ُمْسَتقيماِن ُمَتَعاِمَدْيِن، َفِإنَّ 

ُكلَّ ُمْسَتقيٍم ُمَتعاِمٍد َمَع َأَحَدِهما َيكوُن 
ُموازيًا ِلآلَخِر.

●  Deux droites perpendiculaires 
sont deux droites qui se coupent 
en formant un angle droit : 

  

On note (d1) ⊥ (d2) et on lit (d1) 
perpendiculaire à (d2).

(d1)

(d2)

angle droit.

●  Deux droites parallèles sont deux droites 
confondues ou deux droites qui n’ont aucun point 
commun. On note : 

(d1) // (d2) et on lit (d1) parallèle à (d2)

(d1)

(d2)

● Je trace une droite (d3) perpendiculaire 
à (d1) : (d3)⊥(d1)

● Quelle est la position de (d3) par 
rapport à (d2) :

(d1)

(d2) Je recopie 
la figure sur 
mon cahier

12

3 4

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ُمْسَتقيماِن ُمَتوازياِنُمْسِتقيٌمُمْسَتقيماِن ُمَتعاِمداِن Deux droites perpendiculairesDroiteDeux droites parallèles
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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 

تناولنا يف األنشطة املقترحة يف هذا الدرس تقدير قياسات أطوال وكتل، وذلك لدعم وتثبيت كفايات األطفال 
يف هذا املجال. تدلنا تقديرات األطفال على مدى متكنهم واستضمارهم ملفهومي الكتلة والطول من جهة، 
وملعنى الوحدات املستعملة يف القياس. ينبغي أن تناسب الوحدة املستعملة للتعبير عن قياس طول أو كتلة درجة 
كبر أو صغر املقدار املراد قياسه. نعبر بالطن مثال عن كتلة شاحنة ونعبر بــ km عن املسافة بني مدينتني، 
بينما نعبر بــ kg وبــ m عن وزن وطول تلميذ. وتروم أنشطة أخرى تشخيص مهارات األطفال وقدراتهم على 

حتويل قياس من وحدة إلى وحدة أخرى، وعلى استعمال جداول التحويالت من أجل تنظيم هذه العملية.

يواجه املتعلمون صعوبات يف حل وضعيات حول قياس املساحات واألطوال تنتج عن التمثالت اخلاطئة التي 
تشكلت لديهم عبر مسارهم التعلمي التعليمي: تساهم التدابير الديداكتيكية التي متت فيها هذه التعلمات يف 

تكوين هذه التمثالت اخلاطئة )الوضعيات املقترحة، السياقات التي متت فيها التعلمات...(

نقترح يف هذا الدرس أنشطة يتمكن املتعلمون خاللها من:

تفكيك شكل وإعادة تركيبه )ذهنيا( ومالحظة أن مساحته لم تتغير.	•
رسم أشكال مختلفة لها نفس املساحة ومحيطات مختلفة.	•
رسم أشكال مختلفة لها نفس احمليط ومساحات مختلفة.	•
حساب مساحة شكل باعتماد وحدات مختلفة ومالحظة أن العدد الذي يعبر عن مساحة شكل يرتبط 	•

بهذه الوحدة ويتغير هذا العدد بتغير الوحدة املعتمدة.
استعمال الوحدات االعتيادية والوحدات الزراعية والتحويل من وحدة إلى أخرى باستعمال جداول.	•
تأطير مساحة شكل.	•
توظيف املساحة يف حل مسائل.	•

من شأن هذه الوضعيات تصحيح هذه التمثالت اخلاطئة والسمو بها  غير أن ذلك يتطلب إتاحة الوقت الكايف 
للمتعلمني تعبئة هذه التمثالت اخلاطئة واالقتناع بعدم مالءمتها.  

ْرُس اَلدَّ

3
قياس األطوال والكتل والـمساحة )تطبيقات(
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       أنشطة البناء والترييض
النشاط األول: قياس طول باختيار وحدة للقياس.

صيغة العمل: عمل يف مجموعات من 4 أفراد.
الوسائل املساعدة: األدوات املدرسية.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: أحسب قياس طول كتاب الرياضيات دون استعمال مسطرة مدرجة.

البحث: 

تبحث كل مجموعة عن طريقة حلساب الطول املطلوب .	•
يالحظ األستاذ أو األستاذة اإلجراءات التي يستعملها األطفال. هل يلجؤون إلى اختيار وحدة اعتباطية؟ 	•

وهل يختارون وحدة مناسبة من حيث طولها للتمكن من التعبير عن الطول بأكبر دقة ممكنة.
االستثمار اجلماعي: تقدم كل مجموعة النتيجة التي توصلت إليها وذلك بتقدمي الوحدة التي مت اختيارها 

وطريقة حساب طول الكتاب وكيفية التعبير عن الطول.
يناقش التالميذ مختلف النتائج ويتم التركيز على النقط التالية:

االمــتــــــدادات أهـــداف الـــتـــــعــلـــــــم الـمـكتـسبــات السابــقــة
ومساحة  محيط  حساب 
ــث والـــربـــاعـــيـــات  ــلـ ــثـ املـ
االعــتــيــاديــة واملــســاحــات 

اجلانبية واحلجوم

- يجــري حتويــالت علــى مختلــف وحــدات قيــاس الكتــل 
ووحــدات قيــاس األطــوال وحــدات قيــاس املســاحة؛

- يقــارن ويرتــب ويأطــر قياســات كتــل. وقياســات أطــوال 
وقياســات مســاحة؛

- يحــول وحــدات قيــاس مســاحة إلــى الوحــدات الزراعية 
والعكس؛

األطــوال  بقيــاس  مرتبطــة  مســائل  وضعيــات  يحــل   -
املســاحة. وقيــاس  الكتــل  وقيــاس 

األعداد والقياس
بالسنوات السابقة.
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لقياس طول ميكن اعتماد وحدة اعتباطية.	•
تعويض وحدة غير مناسبة بوحدة أصغر منها طوال.	•
يتم التعبير عن الطول بشكل مضبوط أو بشكل تقريبي تبعا للوحدة التي مت اعتمادها يف القياس.	•
العدد الذي يعبر عن الطول املطلوب قد يختلف من مجموعة إلى أخرى تبعا للوحدة املعتمدة.	•
استعمال التعابير: طول مقرب بتفريط وطول مقرب بإفراط للطول املطلوب إلى الوحدة املعتمدة ) أو 	•

بدقة الوحدة املستعملة(
النشاط الثاني: تقدير قياسات أطوال.

صيغة العمل: عمل يف مجموعات من 4 أفراد.
الوسائل املساعدة: أمتار من أنواع مختلفة، مسطرات مدرجة،...

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: أقدر قياس سمك طاولة معينة و طول قاعة الدرس واملسافة بني قريتني أو مدينتني ) يف 

الوسط الذي يعيش فيه التالميذ(.
البحث: تقوم كل مجموعة بالعمل املطلوب وتدون النتائج التي توصلت إليها.

يالحظ األستاذ)ة( عمل كل مجموعة ويستمع للنقاشات الرائجة بني أفراد كل مجموعة للوقوف على الصعوبات 
التي يواجهونها.

االستثمار اجلماعي: 
تقدم كل مجموعة النتائج التي توصلت إليها وذلك بانتداب أحد أفرادها.	•
يناقش األطفال مختلف النتائج.	•
باملسافة بني 	• املتعلقة  وثائق يف احلالة  بالبحث يف  أو  بإجراء قياسات  املقدمة  النتائج  يتحققون من 

مدينتني إذا توفرت هذه الوثائق ) جداول املسافات بني املدن(.
•	...dm و km و m و mm :يتم التركيز على الوحدة املناسبة يف كل حالة
يتم اللجوء إلى جدول التحويالت ملقارنة نتائج األطفال أو لتحويل نتيجة من قياس معبر عنه بوحدة 	•

بأنفسهم  اجلدول  األطفال  يكتب  أن  على  األستاذة  أو  األستاذ  ويحرص  أخرى.  وحدة  إلى  معينة 
ويناقشون كيفية التحويل من وحدة إلى أخرى.

النشاط الثالث: تقدير قياس كتل.

صيغة العمل: عمل يف مجموعات.
الوسائل املساعدة: موازين، صنجات، أحجار مختلفة األحجام، أدوات مدرسية، محفظات.
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أو السكر ثم كتلة  القمح  أقدر كتلة قطعة من احلجر أو محفظة ثم كتلة كيس كبير من  تقدمي الوضعية: 
شاحنة.

البحث: بعد أن يتم تعيني األشياء، املطلوب تقدير كتلتها تقوم كل مجموعة بالعمل املطلوب.
يالحظ األستاذ أو األستاذة عمل مختلف املجموعات للوقوف على الصعوبات التي يواجهونها.

االستثمار اجلماعي:
تنتدب كل مجموعة أحد أفرادها لتقدمي النتائج التي مت التوصل إليها ويتم تدوينها يف جداول.	•  
يناقش األطفال مختلف النتائج.	•
بالنسبة لبعض األشياء 	• املناسبة.  امليزان والصنجات  النتائج وذلك باستعمال  التحقق من بعض  يتم 

كاألحجار الصغيرة واملتوسطة واحملفظة أو بالبحث يف وثائق يف حالة كتلة الشاحنة ) كتيب السياقة(. 
أو بطرح أسئلة على صاحب الدكان يف حالة كيس القمح أو السكر.

يتم التركيز  على الوحدة املناسبة للتعبير عن كتلة مختلف األشياء: g أو kg أوt ومطالبة التالميذ 	•
بكتابة جدول التحويل، واستعماله يف حتويل قياس من وحدة إلى أخرى من بني القياسات املقترحة 

من طرف املجموعات.
النشاط الرابع: رسم شكلني لهما نفس املساحة ومحيطان مختلفان.

صيغة العمل: ثنائي.
الوسائل املساعدة: األدوات الهندسية، أوراق تربيعية )دفاتر(.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: أرسم شكلني لهما نفس املساحة ومحيطان مختلفان.

البحث: 
يشتغل املتعلمون إلجناز العمل املطلوب.	•
يالحظ األستاذ)ة( عمل املتعلمني لتحديد الصعوبات التي يواجهونها. 	•

االستثمار اجلماعي:
تقدم بعض الثنائيات النتائج التي توصلت إليها.	•
وحدات 	• واختيار  املناسبة  واحمليطات  املساحات  بحساب  ويبرورنها  االقتراحات  مختلف  يناقشون 

.)...cm ، mm ، للقياس متكن من ذلك )تربيعات
يتم التركيز على إنشاء أشكال بسيطة تبرز تساوي املساحات واختالف احمليطات بشكل ال يدع مجاال 	•

للشك مثل:
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S = 3
P = 8

S = 3
P = 11

عندما يعبر عن مساحة أو محيط يطلب من املتعلمني حتديد الوحدة املستعملة والتأكيد على كون 	•
العدد الذي يعبر عن مساحة نفس الشكل يتغير بتغيير الوحدة املعتمدة.

النشاط اخلامس: رسم شكلني لهما نفس احمليط ومساحتان مختلفتان.
صيغة العمل: ثنائي.

الوسائل املساعدة: األدوات الهندسية، شبكات تربيعية )دفاتر(.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: أرسم شكلني لهما نفس احمليط ومساحتان مختلفتان. 

البحث: يالحظ األستاذ)ة( عمل املتعلمني للوقوف على اإلجراءات التي يقومون بها وعلى الصعوبات التي 
يواجهونها بغية استخالص النقط التي ينبغي التركيز عليها أثناء االستثمار اجلماعي.

االستثمار اجلماعي: 
تقدم بعض الثنائيات النتائج التي توصلت إليها مع تقدمي التبريرات.	•
يناقش املتعلمون مختلف النتائج.	•
يتم التركيز على أشكال بسيطة لها نفس احمليط ومساحتان مختلفتان تساعد املتعلمني على االقتناع 	•

بكيفية ال تدع مجاال للشك مثل:
 

P = 12
S = 6

P = 12
S = 8

P = 12
S = 5

 يتم تغيير الوحدة املعتمدة وحساب احمليطات واملساحات لبعض األشكال ملالحظة أن األعداد التي 	•
تعبر عن املساحات أو احمليطات تتغير لكنها تبقى بالترتيب نفسه.
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النشاط السادس: الوحدات الزراعية.
صيغة العمل: يعمل املتعلمون يف مجموعات.

الوسائل املساعدة: األدوات املدرسية.

تـدبـيــر الـنـشــاط
 25dh 4 من هذا احلقل بــ

5
تقدمي الوضعية: تبلغ مساحة احلقل الذي ميلكه الفالح مصطفى 200000m2 باع 

للمتر املربع والباقي بــ 1440dh لآلر الواحد. أوجد الثمن الذي باع به احلقل.
البحث: 
يشتغل املتعلمون إلجناز العمل املطلوب.	•
يالحظ األستاذ )ة( اإلجراءات التي يلجأ لها املتعلمون وهل يعبئون مثال جداول التحويالت كإجراء 	•

ميكن من تنظيم العمل وربح الوقت.
االستثمار اجلماعي:

تنتدب كل مجموعة أحد أفرادها لتقدمي النتيجة املتوصل إليها.	•
يناقش املتعلمون النتائج احملصل عليها وتقدمي التبريرات الكافية.	•
االعتيادية 	• الوحدات  وعلى  األطوال  لقياس   mm،cm،m،km االعتيادية  الوحدات  على  التركيز  يتم 

لقياس املساحات mm²،cm²،m²،km² وكذلك على الوحدات الزراعية ويطلب من املتعلمني كتابة جداول 
التحويالت وتفسير كيفية استعمالها.
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أضرب العدد المعروض على البطاقة في األعداد على التوالي 2 و 8؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 10؛  -

أطرح العدد على البطاقة من األعداد من 10؛  -
أضرب العدد المعروض على البطاقة في األعداد على التوالي 2 و 8؛  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 3-6  -
1- يقوم المتعلم في هذا النشاط بتحويل طول من وحدة قياس إلى وحدة 

قياس أخرى.

2- يقدر المتعلم قياس كل طول ويعبر عنه بوحدة القياس المناسبة.
3- يرمي هذا النشاط إلى تمكين المتعلم من تحويل وحدة مساحة إلى 
وحدة أكبر منها أو أصغر منها بحيث يتم توظيف الضرب في 100 أو 
في 10000 لالنتقال من وحدة مساحة إلى أخرى، تليها مباشرة أو تبعد 

عنها ثم بالعكس أي توظيف القسمة على 100 أو على 10000. 

اعتيادية  غير  أشكال  مساحة  هو حساب  النشاط  هذا  من  الهدف   -4
وحدة  واحدة  تربيعة  باستخدام  وذلك  تربيعية  شبكة  على  ومرسومة 
ذهنيا  وتركيبه  الشكل  تفكيك  األمر  يتطلب  بحيث  المساحة،  لقياس 

وإضافة  ذهنيا أجزاء للشكل تساعد على الحساب، ثم إزالتها.  

5- الهدف من هذا النشاط هو تحديد الكتلة المناسبة لكل جسم من 
بين عدة كتل.

وتحويلها  قياس مختلفة  بوحدات  معبر عنها  كتل  المتعلم عن  يعبر   -6
إلى الغرام.

ويقوم بتحويل كتل أخرى إلى الكيلوغرام. ثم يقوم بتحويل كتل أخرى إلى
g أو mg وذلك باالستعانة بجدول التحويالت.

7- يسعى هذا النشاط إلى التوصل إلى أنه يتعذر حساب مساحات بعض 
سطحها  تغطية  يمكن  ال  التي  األشكال  وهي  االعتيادية  غير  األشكال 
بتربيعات أو أجزاء منها. وفي هذه الحالة يتم اللجوء إلى حصر المساحة 

المطلوبة بين مساحتين يمكن حسابهما.
9- L’élève doit convertir des unités en hectare.
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :
أكَْتِشف َوأََتَرَُّن

ـُة الثّانِـَيـُة 2اَلِْحصَّ

Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم

أَْضُِب ٱلَْعَدَد ٱلَْمْعروَض َعىل ٱلِْبطاَقِة يِف ٱْلَْعداِد َعىل ٱلتَّوايل 2 و 8.

ـِمسـاَحـــِة
ْ
ـــِل َوٱل

َ
ـت

ُ
ك

ْ
ــواِل َوٱل

ْ
ط

َ
أ
ْ
ِقـيـاُس ٱل

Mesure de longueurs, de masses et d'aire

أَُعبُِّر َعِن ٱْلَْطواِل ٱلّتاِلَيِة ِبٱْلوَحداِت ٱْلُمشاِر ِإَلْيها :

● َأْكُتُب ٱْلَوْحَدَة ٱْلُمناِسَبَة :
1,75 ........... : - ِقياُس طوِل قاَمِة ِإْبراِهيمَ 
600 ........... : بيعِ  - ِقياُس طوِل َنْهِر ُأمِّ ٱلرَّ
ياضّياِت : ........... 8 - ِقياُس ُسْمِك ِكتاِب ٱلرِّ

3 ........... : ْرسِ  - ِقياُس ُعُلوِّ ُحْجَرِة ٱلدَّ
● َأْنُقُل َوَأْكُتُب ٱْلَعَدَد ٱْلُمناِسَب َأْو َوْحَدَة ٱْلِقياِس 

ٱْلُمناِسِبَة.

● أَُعبُِّر َعِن ِقياِس ٱْلُكَتِل ٱلتَّاليَِّة ِبٱْلَغَراِم :

: kg ُل ِإلى ● ُأَحوِّ
● ِبٱْسِتْعماِل hg َوْحَدًة ِلْلقياِس، َأْكُتُب ِقياَس ٱْلُكَتِل ٱلّتاليَِّة :

: mg ُل ِإلى ● ُأَحوِّ

ُد ٱْلِقياَس ٱْلُمناِسَب ِلْلُكْتَلِة: ُأَحدِّ

9

6 km = ..................... m
2000 cm = ............ km
7 m = ....................... km
84 m = .................... dam
8,27 km = ............ cm

8,7 m = .......................... mm
926000 cm= ............... hm
0,06 km = .................... m
21 mm = ...................... hm

;
;
;
;

15 t 1400 kg 140 000 g

0,45 t 4500 kg 45 kg

1,9kg 190g 1900mg

23 dm2 = ................... m2 ; 5,79 cm2 = .............. m2

17,9 m2 = ............... km2 ; 25 dm2 = 250000 .......

5,21 cm2 = 0,0521 ...... ; 9,7 m2 = 97000 ............

345 ca   ;   15 a   ;   92 km2   ;   50 000 m2

400 kg  ;  8 kg  ;  2,7 kg  ;  17000 mg   ;   3 t
8000 g  ;  5 t 300 kg  ;  2,3 t

2 t 35,20 kg   ;    35000 kg
5,3 kg   ;    9 g 350 mg

طوِح ٱْلَْرَبَعِة ٱْلُمحاَطِة َعلى  ● َأْحُسُب ِقياَس ِمساَحِة ٱلسُّ

. ٱلتَّوالي ِبٱللَّْوِن ٱْلَْحَمِر َوٱْلَْخَضِر َوٱْلَْزَرِق َوٱْلُبْرُتقاِليِّ
ِن  ْطِح ٱْلُمَلوَّ ● َهْل ُيْمِكُن ِحساُب قياِس ِمساَحِة ٱلسَّ

؟ ِلماذا؟ بٱللَّْوِن ٱْلَوْرِديِّ

.....m2 > )1( ِّْطِح ٱْلَوْرِدي ُأْكِمُل : m2..... < قياُس ِمساَحِة ٱلسَّ
.....m2 > )1( ِّْطِح ٱْلَوْرِدي           m2..... < قياُس ِمساَحِة ٱلسَّ

ماذا ُأالِحُظ ؟

َأْحُسُب ِقياَس ِمساَحِة 
ُكلِّ َشْكٍل ِبٱْعِتماِد  

ٱلتَّْربيَعِة   َوْحَدًة 
ِلْلِقياِس.

كَْل َوأَُرتُِّبُه ِذْهِنّياً. ● أَُفكُِّك ٱلشَّ
كِْل تُساِعُدِن  ● أُضيُف ِذْهِنّياً أَْجزاًء لِلشَّ

َعىَل ٱلِْحساِب ثُمَّ أُزيلَُها.

1 2 3

4 5 6

● يُْجري تَْحويالٍت َعىل ُمْخَتلَِف َوَحداِت ٱلْقياِس :ٱلْكَُتِل َوٱْلَطْواِل 
َوٱلِْمساَحِة.

● يُقاِرُن َويُرَتُِّب َويَُؤطُِّر َهذِه ٱلْقياساِت.
● يَُحوُِّل َوَحداِت ِقياِس ٱلِْمساَحِة إىِل ٱلَْوَحداِت ٱلزِّراِعيَِّة َوٱلَْعكْس.

● يَُحلُّ َوْضعياِت َمسائَِل َحْوَل ِقياِس ٱْلَطْواِل َوٱلْكَُتِل َوٱلِْمساَحة.

● Effectuer des conversions sur les unités de mesure de 
masse, de longueur et d'aire;

● Comparer, ranger et encadrer ces mesures;
● Convertir les unités de mesure d'aire aux unités agraires;
● Résoudre des situations-problème sur les unités de 
longueur, de masse et d'aire.

ُيِْكُن ٱْلِْسِتعانَُة ِبَجْدَوَل ٱلتَّْحويالِت.

 وحدة 
للقياس

J'exprime les mesures suivantes en hectare :

1

5

6

7

8

 2

3

4

اَلدَّْرُس

3

1m2 1m2

1m2 1m2
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أضرب العدد المعروض على البطاقة في األعداد على التوالي 2 و 8؛  -
أأجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 10؛  -

أطرح العدد على البطاقة من األعداد من 10؛  -
أضرب العدد المعروض على البطاقة في األعداد على التوالي 2 و 8؛  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 3-6  -
9- يسعى هذا النشاط إلى تمكين المتعلم من التحقق من مدى قدرته 

على حساب قياس طول قطعتين وإنشاء قطعة ثالثة قياسها معلوم.
10- يسعى هذا النشاط إلى حفز المتعلم على استعمال وحدات قياس 
نصها  قراءة  حلها  يتطلب  مسألة  قدمت  حيث  مسألة.  حل  في  الكتل 

بتمعن الختيار المعطيات المالئمة واستخدام العملية المناسبة.
المطلوب هو حساب كتلة الشاحنة وهي فارغة.

ثم حساب كتلة البضائع التي حملتها الشاحنة في كل رحلة.
وهي  الشاحنة  كتلة  إليجاد  اتباعها  الممكن  االستراتيجيات  بين  ومن 

فارغة:
- حساب مجموع كتل الشاحنة وهي محملة في 4 رحالت:

9,35 + 9,32 + 9,26 + 9,2 = 37,13     
- حساب الفرق بين المجموع المحصل عليه وكتلة البضائع 

      37,13 – 19,13 = 18
- حساب خارج 18 على 4    4,5 = 4 : 18         

4,5t كتلة الشاحنة وهي فارغة
- لحساب كتلة البضائع التي حملتها الشاحنة في كل رحلة نقوم بعملية 
طرح كتلة الشاحنة 4,5 من كتلة الشاحنة وهي محملة بالبضائع في كل 

رحلة. 
11- يقدم هذا النشاط وحدة أخرى لقياس األطوال التي هي جد صغيرة 
 µm بـ  لها  (Le micromètre) ويرمز  الميكرومتر  الوحدة  وتسمى هذه 
1 من mm. يعبر 

1000 وهي تحقق 1µm = 0,001 mm أي أن 1µm هو 
المتعلم عن قياسات بـ µm ويحول قياسات بـ µm إلى قياسات أخرى 

ويحدد عدد البكتريا التي تم تصفيفها.        

12- إذا كان النشاط 13 يقدم وحدة µm لقياس األطوال الصغيرة جدا 
فإن هذا النشاط يقدم وحدة لقياس األطوال والمسافات الكبيرة جدا 
وهذه الوحدة تسمى الوحدة الفلكية (Unité astronomique) ويرمز لها 

.ua يعبر المتعلم عن قياسات بـ .ua ب
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الثّالـِثَـُة اَلِْحصَّ

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

3
ُل ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة إِىل ٱلَْعَدِد 10. أَِجُد ُمكَمِّ

َتْقَطُع ٱْلَْرُض َمساَفَة                     في َدَوراِنها َحْوَل 
ْمِس ِخاَل ُكلِّ َساَعٍة. ٱلشَّ

● َأْسَتعيُن ِبٱْلِمْحَسَبِة َوَأْحُسُب ٱْلَمساَفَة ٱلَّتي َتْقَطُعها 
ٱْلَْرُض ِخاَل َشْهِر َيناِير.

18

اِبَقِة. َنواِت ٱلسَّ باَعّياِت ٱْلِْعِتّياِديَِّة َوٱلِْمساحاِت ٱلْجانِِبيَِّة َوٱلُُّحجوِم.● اَْلَْعداُد َوٱلْقياُس ِبٱلسَّ ● ِحساُب ُمحيِط َوِمساَحِة ٱلُْمَثلَِّث َوٱلرُّ

.]CD[ َوٱْلِقْطَعِة ]AB[ َأْحُسُب ِقياَس طوِل ٱْلِقْطَعِة ●

.53 mm ِقياُس طوِلها ]EF[ ُأْنِشُئ ِقْطَعًة ●
A

B
C D

ِِمَن ٱْلَبضاِئِع  َيٍة  قاَمْت َشاِحَنٌة بـ 4 َرَحاٍت ِلَنْقِل ِكمِّ
اِحَنِة  ُكْتَلُتها 19,13t. ُيَبيُِّن ٱْلَجْدَوُل ٱلتَّالي ُكْتَلَة ٱلشَّ

َلٌة ِبٱْلَبضاِئِع ِفي ُكلِّ ِرْحَلٍة. ● ُأْنِشُئ ِقْطَعَة ]AB[ َحْيُث : َوِهَي ُمَحمَّ
● ُأْنِشُئ ُنْقَطَة M من  ]AB[  َحْيُث : 

]MB[ ُمْنَتَصُف Jَو ]AM[ ُمْنَتَصُف I َحْيُث IJ َأْحُسُب ●

ُل ِإلى ٱْلِمْتِر ٱْلِقياساِت ٱلّتالَيَة : ● ُأَحوِّ

● أَُعبُِّر َعِن ٱْلِقَياَساِت ٱلتَّالَيِة :

: m2 أَُعبُِّر َعِن ٱْلقياساِت ٱلّتاِليَِّة بـ

ٌح َضْيَعًة ِفَاِحيًَّة ِلْلَبْيِع ِبَثَمِن 000 350 ِدْرَهٍم  َعَرَض َفاَّ
ِلْلِهْكتاِر ٱْلواِحِد.

 5 ha 6 a 85 ca : ْيَعِة ِهَي ِإذا َعِلْمَنا َأنَّ ِقياَس ِمساَحِة ٱلضَّ
ْيَعِة : َل ِبــ 3 ُعروٍض ِلِشراِء ٱلضَّ َوَأنَّ ٱْلَفّاَح َتَوصَّ

ِل َيْقَتِرُح 30 ِدْرَهمَّا َثَمًنا  - صاِحُب ٱْلَعْرِض ٱْلَوَّ
ْنِتياِر ٱْلواِحِد. ِللسَّ

- صاِحُب ٱْلَعْرِض ٱلّثاِني َيْقَتِرُح 000 500 1 ِدْرَهًما َثَمًنا 
ِإْجماِلّيًا.

- صاِحُب ٱْلَعْرِض ٱلّثاِلِث َيْقَتِرُح 3039 ِدْرَهمًا ِلآلِر 
ٱْلواِحِد.

● ماُهو ٱْلَعْرُض ٱْلَْكَثُر ِرْبًحا ِلْلَفّاِح ؟

َاْلميُكروِمْتر : μm ُهَو َوَحَدٌة ِلقياِس َأْطواٍل ِجدِّ 
1 μm = 0,001 mm : َصغيَرٍة

: μm أَُعبُِّر َعِن ٱلقياساِت ٱلّتاليَِّة ِبـ ●
 250μm  ; 75 μm : cm ُل ِإلى ● ُأَحوِّ

َدِة َوُيقاُس طوُلها  ● ال ُترى ٱْلَبْكتيْريا ِبٱْلَعْيِن ٱْلُمَجرَّ

ِبٱْلِمْجَهِر في ٱْلُمْخَتَبِر.
2,5 في  μm ُصفَِّف َنْوٌع ِمَن ٱْلَبْكِتيْريا َيْبُلُغ طوُله

10. ما ُهَو َعَدُد ٱْلَبْكتيْريا ٱلَّتي َتمَّ  cm َصفٍّ طوُلُه
َتْصفيُفها.

● َاْلَوْحَدُة ٱْلَفَلِكيَُّة : ua ِهَي َوَحَدٌة ِلقياِس ٱْلَمسافاِت 
1 ua = 150 000 000 km : ٱْلَكبيَرِة ِجّدًا

ْمِس َوٱْلَْرِض( )َهِذِه ٱْلَمساَفُة ِهَي ٱْلَمساَفُة َبْيَن ٱلشَّ
 : ua أَُعبُِّر َعِن ٱْلقياساِت ٱلتَّاِلَيِة بـ ●

: km ِل ِإلى ُأَحوِّ
ْمِس َوَأْقَرِب َكْوَكٍب َلها  ● َاْلَمساَفُة ٱْلفاِصَلُة َبْيَن ٱلشَّ

.km ِهَي : 58,5 ِمْليون
.ua أَُعبُِّر َعْن َهِذِه ٱْلَمساَفِة ِبٱْلَوَحَدِة ٱْلَفَلِكيَِّة ●

اِحَنِة َوِهَي فاِرَغٌة. ● َأْحُسُب ِقياَس ُكْتَلِة ٱلشَّ
اِحَنُة  ● َأْحُسُب ِقياَس ُكْتَلِة ٱْلَبضاِئِع ٱلَّتي َحَمَلْتها ٱلشَّ

في ُكلِّ ِرْحَلٍة.

9,35 t 9,32 t 9,26 t 9,2 t الكتلة

الرابعةالثالثةالثانيةالولىالرحلة
]AB[ = 8 cm

AM = 3,4 cm

0,035 hm   ;   53,987 km   ;   3 km 18 dam 5 m

0,05 mm; 1 mm

8,37 m    ;    67 mm    ;    52 1 km

53,4 hm2     ;     35 dam2     ;    14 dm2    ;   5 km2

27 dm2     ;     15 mm2     ;     18 cm2 
13,5 a     ;     14 ca     ;     51 ha

30 millions km , 750 000 000 km
 1,25 ua

J’observe les 2 balances et je trouve le nombre 
d’oranges pour équilibrer un melon.

?

10

13

14

15

16

17

11

12

18

9

107 136 km

wataiq.com



89

أنشطــة الترييض : »أكتشف وأمترن«
الحساب الذهني: 

أضرب العدد المعروض على البطاقة في األعداد على التوالي 2 و 8؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 10؛  -

أطرح العدد على البطاقة من األعداد من 10؛  -
أضرب العدد المعروض على البطاقة في األعداد على التوالي 2 و 8؛  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 3-6  -
تقطعها األرض  التي  المسافة  المحسبة لحساب  المتعلم  يستعمل   -13
خالل شهر يناير علما أن األرض تقطع مسافة 107136km في دورانها 

حول الشمس خالل كل ساعة.

 M نقطة  وينشىء   AB = 8cm حيث   ]AB[ قطعة المتعلم  ينشىء   -14
AM[ منتصف   I بحيث   IJ ويحسب   .AM = 3,4cm حيث   ]AB[ من 

.]MB[ منتصف J و                               ]
15- يحول المتعلم إلى المتر القياسات التالية:

0,035km    ;    53,987km    ;   3km18dam5m

cm ويعبر عن القياسات التالية بـ
8,37m    ;    67mm    ;    521km

المساحة  بوحدات  عنها  معبر  مساحة  تحويل  النشاط  يتطلب   -16
الزراعية المختلفة إلى وحدة قياس المساحة  االعتيادية أو بالوحدات 

.m² أي

17- الهدف من النشاط هو توظيف وحدات المساحة في حل مسألة 
ذات طابع فالحي؛ حيث يتطلب إيجاد الحل إجراء تحويل المساحات 
من وحدة إلى وحدة. ثم حساب مجموع مساحات معبر عنها بوحدات 
مختلفة. حساب مجموع مساحات معبر عنها بوحدات مختلفة. حساب 

مبلغ كل عرض لمقارنتها وتحديد العرض األكثر ربحا.

18- C’est une situation exprimée par des images qui sont 
ici des balances en équilibre. L’apprenant doit chercher 
des stratégies de résolution : par exemple remplacer dans 
la balance du milieu les deux pastéques par 6 melons et 2 
oranges et ensuite supprimer des deux plateaux de cette 
balance : 5 melons et 2 oranges. Il reste donc dans un 
plateau 1 melon et dans l’autre plateau : 5 oranges donc            
1 melon équilibre 5 oranges.
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الثّالـِثَـُة اَلِْحصَّ

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

3
ُل ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة إِىل ٱلَْعَدِد 10. أَِجُد ُمكَمِّ

َتْقَطُع ٱْلَْرُض َمساَفَة                     في َدَوراِنها َحْوَل 
ْمِس ِخاَل ُكلِّ َساَعٍة. ٱلشَّ

● َأْسَتعيُن ِبٱْلِمْحَسَبِة َوَأْحُسُب ٱْلَمساَفَة ٱلَّتي َتْقَطُعها 
ٱْلَْرُض ِخاَل َشْهِر َيناِير.
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اِبَقِة. َنواِت ٱلسَّ باَعّياِت ٱْلِْعِتّياِديَِّة َوٱلِْمساحاِت ٱلْجانِِبيَِّة َوٱلُُّحجوِم.● اَْلَْعداُد َوٱلْقياُس ِبٱلسَّ ● ِحساُب ُمحيِط َوِمساَحِة ٱلُْمَثلَِّث َوٱلرُّ

.]CD[ َوٱْلِقْطَعِة ]AB[ َأْحُسُب ِقياَس طوِل ٱْلِقْطَعِة ●

.53 mm ِقياُس طوِلها ]EF[ ُأْنِشُئ ِقْطَعًة ●
A

B
C D

ِِمَن ٱْلَبضاِئِع  َيٍة  قاَمْت َشاِحَنٌة بـ 4 َرَحاٍت ِلَنْقِل ِكمِّ
اِحَنِة  ُكْتَلُتها 19,13t. ُيَبيُِّن ٱْلَجْدَوُل ٱلتَّالي ُكْتَلَة ٱلشَّ

َلٌة ِبٱْلَبضاِئِع ِفي ُكلِّ ِرْحَلٍة. ● ُأْنِشُئ ِقْطَعَة ]AB[ َحْيُث : َوِهَي ُمَحمَّ
● ُأْنِشُئ ُنْقَطَة M من  ]AB[  َحْيُث : 

]MB[ ُمْنَتَصُف Jَو ]AM[ ُمْنَتَصُف I َحْيُث IJ َأْحُسُب ●

ُل ِإلى ٱْلِمْتِر ٱْلِقياساِت ٱلّتالَيَة : ● ُأَحوِّ

● أَُعبُِّر َعِن ٱْلِقَياَساِت ٱلتَّالَيِة :

: m2 أَُعبُِّر َعِن ٱْلقياساِت ٱلّتاِليَِّة بـ

ٌح َضْيَعًة ِفَاِحيًَّة ِلْلَبْيِع ِبَثَمِن 000 350 ِدْرَهٍم  َعَرَض َفاَّ
ِلْلِهْكتاِر ٱْلواِحِد.

 5 ha 6 a 85 ca : ْيَعِة ِهَي ِإذا َعِلْمَنا َأنَّ ِقياَس ِمساَحِة ٱلضَّ
ْيَعِة : َل ِبــ 3 ُعروٍض ِلِشراِء ٱلضَّ َوَأنَّ ٱْلَفّاَح َتَوصَّ

ِل َيْقَتِرُح 30 ِدْرَهمَّا َثَمًنا  - صاِحُب ٱْلَعْرِض ٱْلَوَّ
ْنِتياِر ٱْلواِحِد. ِللسَّ

- صاِحُب ٱْلَعْرِض ٱلّثاِني َيْقَتِرُح 000 500 1 ِدْرَهًما َثَمًنا 
ِإْجماِلّيًا.

- صاِحُب ٱْلَعْرِض ٱلّثاِلِث َيْقَتِرُح 3039 ِدْرَهمًا ِلآلِر 
ٱْلواِحِد.

● ماُهو ٱْلَعْرُض ٱْلَْكَثُر ِرْبًحا ِلْلَفّاِح ؟

َاْلميُكروِمْتر : μm ُهَو َوَحَدٌة ِلقياِس َأْطواٍل ِجدِّ 
1 μm = 0,001 mm : َصغيَرٍة

: μm أَُعبُِّر َعِن ٱلقياساِت ٱلّتاليَِّة ِبـ ●
 250μm  ; 75 μm : cm ُل ِإلى ● ُأَحوِّ

َدِة َوُيقاُس طوُلها  ● ال ُترى ٱْلَبْكتيْريا ِبٱْلَعْيِن ٱْلُمَجرَّ

ِبٱْلِمْجَهِر في ٱْلُمْخَتَبِر.
2,5 في  μm ُصفَِّف َنْوٌع ِمَن ٱْلَبْكِتيْريا َيْبُلُغ طوُله

10. ما ُهَو َعَدُد ٱْلَبْكتيْريا ٱلَّتي َتمَّ  cm َصفٍّ طوُلُه
َتْصفيُفها.

● َاْلَوْحَدُة ٱْلَفَلِكيَُّة : ua ِهَي َوَحَدٌة ِلقياِس ٱْلَمسافاِت 
1 ua = 150 000 000 km : ٱْلَكبيَرِة ِجّدًا

ْمِس َوٱْلَْرِض( )َهِذِه ٱْلَمساَفُة ِهَي ٱْلَمساَفُة َبْيَن ٱلشَّ
 : ua أَُعبُِّر َعِن ٱْلقياساِت ٱلتَّاِلَيِة بـ ●

: km ِل ِإلى ُأَحوِّ
ْمِس َوَأْقَرِب َكْوَكٍب َلها  ● َاْلَمساَفُة ٱْلفاِصَلُة َبْيَن ٱلشَّ

.km ِهَي : 58,5 ِمْليون
.ua أَُعبُِّر َعْن َهِذِه ٱْلَمساَفِة ِبٱْلَوَحَدِة ٱْلَفَلِكيَِّة ●

اِحَنِة َوِهَي فاِرَغٌة. ● َأْحُسُب ِقياَس ُكْتَلِة ٱلشَّ
اِحَنُة  ● َأْحُسُب ِقياَس ُكْتَلِة ٱْلَبضاِئِع ٱلَّتي َحَمَلْتها ٱلشَّ

في ُكلِّ ِرْحَلٍة.

9,35 t 9,32 t 9,26 t 9,2 t الكتلة

الرابعةالثالثةالثانيةالولىالرحلة
]AB[ = 8 cm

AM = 3,4 cm

0,035 hm   ;   53,987 km   ;   3 km 18 dam 5 m

0,05 mm; 1 mm

8,37 m    ;    67 mm    ;    52 1 km

53,4 hm2     ;     35 dam2     ;    14 dm2    ;   5 km2

27 dm2     ;     15 mm2     ;     18 cm2 
13,5 a     ;     14 ca     ;     51 ha

30 millions km , 750 000 000 km
 1,25 ua

J’observe les 2 balances et je trouve le nombre 
d’oranges pour équilibrer un melon.

?
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أنشطــة تقوميية : "أستثمر"
الحساب الذهني: 

أضرب العدد المعروض على البطاقة في األعداد على التوالي 2 و 8؛  -
أأجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 10؛  -

أطرح العدد على البطاقة من األعداد من 10؛  -
أضرب العدد المعروض على البطاقة في األعداد على التوالي 2 و 8؛  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 3-6  -
على  المتعلم  قدرة  مدى  من  التحقق  هو  النشاط  هذا  من  الهدف   -1
إحدى  على  وضعت  موازين  مالحظة  من  انطالقا  علب  كتل  استنتاج 

الكفتين علبة أو علبتين وفي الكفة الثانية وضعت صنجات.
2- الهدف من هذا النشاط هو الربط بين بعض األشياء وبعض القياسات 

التي تناسبها وذلك من خالل القيام بتقدير لهذا القياس.
 .q أو بــ mg أو بــ g 3- يتم التعبير بالكيلوغرام عن كتل معبر عنها بــ

حيث يمكن االستعانة بجدول التحويالت.
4- يرمي هذا النشاط إلى حفز المتعلم على توظيف جدول الوحدات 
الزراعية من أجل استيعابه، حيث يتطلب النشاط وضع األعداد المناسبة 

مكان النقط.
إنشاء  المتعلم على  التحقق من مدى قدرة  إلى  النشاط  يرمي هذا   -5
أشكال اعتيادية تكون لها نفس المساحة. وهكذا يتطلب هذا النشاط 
اعتماد cm² وحدة للقياس وإنشاء على شبكة تربيعية مربع ومستطيل 

.9cm² ومثلث ومتوازي األضالع بحيث تكون مساحة كل شكل هي
 dm² بـ  تربيعات  على  مرسومة  أشكال  مساحات  المتعلم  يحسب   -6
ويحسب محيطاتها باعتماد dm للتوصل إلى أن كل األشكال لها نفس 
المساحة ولها محيطات مختلفة، وينشئ بعد ذلك أشكال أخرى لها نفس 

مساحة الشكل )1(. 
إلنشاء  المناسبة  القياس  أدوات  المتعلم  يستعمل  النشاط  هذا  في   -7
 E 13 ثم تحديد موقع نقطتينcm قياسها معلوم ]AB[ قطعة مستقيمة
و F على هذه القطعة بحيث  AE = 3,7cm و  BF = 59mm. ثم حساب 

.EF المسافة
8- يتم حساب محيط مثلث معبر عن قياس أضالعه بــ mm و بــ cm و 
بــ dm، حيث يتطلب األمر إجراء تحويالت للتعبير عن المحيط بوحدة 

قياس موحدة.
9- يتمثل النشاط في التعبير عن قياس معبر عنه بوحدتين أو 3 وحدات 
قياس وذلك باستعمال المتر فقط مما يضطر المتعلم إلى اللجوء إلى 

األعداد العشرية.
 I وينشئ النقطة AB = 7,6cm حيث ]AB[ 10- ينشىء المتعلم قطعة

.]AB[ منتصف
.AJ ثم يستنتج IJ = 2,1cm حيث ]IB[ من J وينشئ النقطة

اعتيادي مرسوم  لمساحة شكل غير  تقريبيا  قياسا  المتعلم  يحدد   -11
إلى  اللجوء  يتم  حيث  للقياس  وحدة   cm² باعتماد  تربيعية  شبكة  على 

حصر المسافة بين مساحتين.
12- يهدف النشاط إلى توظيف الوحدات الزراعية في حل مسألة.

13- يسعى هذا النشاط إلى تدريب المتعلم على تقدير مساحات سطوح 
كحجرة الدرس، وصفحة من كتاب الرياضيات ومساحة المغرب من بين 
التحقق من  ويتم   .km² و   cm² و   m² بــ  معبر عنها  مساحات مقترحة 

الجواب بإجراء القياس المناسب أو بالبحث في وثائق.
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الرّاِبَعُة 4اَلِْحصَّ أَْستَـثْــِمـــُر 
 أَطَْرُح ٱلَْعَدَد َعىل ٱلِْبطاَقِة ِمَن ٱلَْعَدِد  10.

ُأالِحُظ ٱْلَمواِزيَن َوَأْحُسُب قياَس ُكْتَلِة ُكلِّ ُعْلَبٍة في ٱْلحاَلَتْيِن :

َأْحُسُب ِقياَس ِمساحاِت ٱْلَْشكاِل ٱلّتاِلَيِة َوُمحيطاِتها َوُأالِحُظ :

.13 cm ُطوُلها ]AB[ ُأْنِشُئ ِقْطَعَة ●
● ُأْنِشُئ ُنْقَطَتْيِن E وF ِمَن ٱْلِقْطَعةِِ ]AB[ َحْيُث : 

FB = 59 mm   َو     AE = 3,7 cm  

.EF َأْحُسُب ٱْلَمساَفَة ●

َأْحُسُب ِقياَس ُمحيِط ُمَثلٍَّث ِقياساُت َأْضاِعِه :
7cm     ;   1,3 dm     ;   84 mm 

َأْكُتُب ٱْلقياساِت ٱلّتاِلَيَة ِبٱْلِمْتِر :
 8 dm 3 cm  5 mm ; 8 km 9 hm

 1 m 6 mm ; 2 m 7 cm

AB = 7,6 cm : َحْيُث ]AB[ ُأْنِشُئ ِقْطَعًة ●
.]AB[ ُمْنَتَصَف I ُأْنِشُئ ٱلنُّْقَطَة ●

IJ = 2,1 cm : َحْيُث ]IB[ ِمْن J ُأْنِشُئ ٱلنُّْقَطَة ●
.AJ ُثمَّ َأْسَتْنِتُج  

ُتْنِتُج َأْرٌض ِزراِعيٌَّة ِمساَحُتها 5 ِهْكتاراٍت َو84 
آرًا َو75 َسْنِتياًرا 28 ِقْنطاًرا ِمَن ٱْلَقْمِح ِلْلِهْكتاِر 

ٱْلواِحِد. 
يََّة ٱْلَقْمِح ٱلَّتي َأْنَتَجْتها َهِذِه ٱْلَْرُض. ● َأْحُسُب َكمِّ

ُر ٱْلِقياَس ٱْلُمناِسَب : ● ُأَقدِّ
400 m2 ; 40 m2 ; 7 m2 : ْرِس - ِمساَحُة ُحْجَرِة ٱلدَّ

- َصْفَحٌة ِمْن ِكتاِب ٱلّرياضّياِت :
385 cm2 ; 83,5 cm2  ;  3,85 m2 

● ِمساَحُة ٱْلَمْغِرِب : 

ُد ِقياسًا  ُأَحدِّ
َتْقريبّيًا ِلِمساَحِة 
ِن  ْكِل ٱْلُمَلوَّ ٱْلشَّ

بٱْعِتماِد ٱْلَوْحَدِة جاِنَبُه.

ُد َأْشياًء َتِزُن : ُأَحدِّ
200 g 1 َوg ما َبْيَن -  .1 g َأَقلَّ ِمْن -

10 kgَ 1 َو kg ما َبْيَن -  500 g 100 َو g ما َبْيَن -
2 t 500 َو  kg ما َبْيَن -  100 kg 10 َو kg ما َبْيَن -

.10 t َأْكَثُر ِمْن -

أَُعبُِّر َعِن ٱْلُكَتِل ٱلّتالَيِة ِبٱْلكيلوْغراِم :

َأْكُتُب ٱْلَْعَداَد ٱْلُمَناِسَبَة :

.9 cm2 ُمَربَّعًا ِقياُس ِمساَحِتِه - ُأْنِشُئ :  
.9 cm2 ُمْسَتطيًا ِقياُس ِمساَحِتِه -  

.9 cm2 ُمَثلَّثًا ِقياُس ِمساَحِتِه -  
. 9 cm2 ُمَتوازَي َأْضَاٍع ِقياُس ِمساَحِتِه -  

● ُأْنِشُئ َأْشكااًل ُأْخرى ِقياُس ِمساحاِتها ُتساوي ِمساَحَة 
ْكِل )1(. ٱلشَّ

8

9

(1) (2)
(3)

(4)

(5)

1dm2

9,8 m2 = ................... dam2  ; 25,3 m2 = .............. cm2

18,4 m2 = ................. dam2 ; 8,4 ha = .............. hm2

13,2 km2 = ................... a    ; 1 km2 = .............. mm2

71 085 km2   ;   710 850 km2   ;   7 108,5 km2  

3534 q   ;   725829 mg   ;   275 g

ُق ِمْن َجواِب ِبٱلَْبْحِث يف ٱلَْوثائِِق. أَتََحقَّ

17

8

9

10

11

12

13

2

3

4

5

6

1dm2
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أنشطــة داعمة : "أمترن من جديد"
الحساب الذهني: 

أضرب العدد المعروض على البطاقة في األعداد على التوالي 2 و 8؛  -
أأجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 10؛  -

أطرح العدد على البطاقة من األعداد من 10؛  -
أضرب العدد المعروض على البطاقة في األعداد على التوالي 2 و 8؛  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 3-6  -

1- يحسب المتعلم ثمن األرض بالنسبة لكل عرض.
ويقارن األثمنة ويختار العرض األكبر.

ويستنتج حمولة الشاحنة  24 × 30,5 + 37 × 18,5 2- يحسب المتعلم 
من البطاطا والطماطم بالكيلوغرام.

3- Dans cette situation l’apprenant sera contraint de 
découper et recomposer mentalement chaque figure pour 
calculer son aire. L’aire des trois figures de gauche à 
droite sont respectivement : 8,5 £  ; 7,5 £  et 4 £

4- La longueur EB vant : 11,7km
car 8,2 - 5,6 = 2,6  et  2,6 + 9,1 = 11,7

خالصات ونتائج : يضم هذا الركن الوحدات األساسية لقياس األطوال 
من  قياس  تحويل  على  تساعد  التي  والجداول  والمساحات  والكتب 
الفلكية  والوحدة  الزراعية  الوحدات  إلى  باإلضافة  أخرى  إلى  وحدة 
الجداول  هذه  استحضار  بالممارسة  المتعلم  يستطيع  والميكرومتر. 

وتوظيفها دون الحاجة إلى حفظها عن ظهر قلب.

19

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

تاِئُج
َ
 ون

ٌ
الَصة

ُ
خ

ـُة الْخاِمَسُةأََتَرَُّن ِمن َجديٍد 5اَلِْحصَّ
َوَضَع َأْحَمُد َأْرَضُه ٱْلِفَاحيََّة ٱْلباِلَغَة ِمساَحُتها                     

َل ِبٱْلعروِض ٱلَثاِثِة ٱلّتالَيِة : ِلْلَبْيِع. َتَوصَّ
ْنتياِر ٱْلواِحِد. 2000 ِللسَّ dh -

dh 000 700 98 َثَمنًا ِلْلَْرِض ُكلِّها.  -
ِلآْلِر ٱْلواِحِد.  199 000 dh -

ُد َأْحَسَن َعْرٍض َسَيْختاُرُه َأْحَمُد. ● ُأَحدِّ

َتْنُقُل شاِحَنٌة ِلَنْقِل ٱْلَبضاِئِع 24 ُصْندوًقا ِمَن 
ٱْلَبطاطا َو37 ُصْندوًقا ِمَن ٱلطَّماِطِم.

30,5 َوَيِزُن  kg َيِزُن ُكلُّ ُصْندوٍق ِمَن ٱْلَبطاطا ●
.18,5 kg ُكلُّ صندوٍق ِمَن ٱلطَّماِطِم

اِحَنِة ِمَن ٱْلَبطاطا َوٱلطَّماِطِم. ● َأْحُسُب ُحموَلَة ٱلشَّ

Je calcule la longueur : EB

Je range par ordre croissant les mesures suivantes :    8 000 g          ;     8 t      ;     800 kg      ;     800 hg

5,6 km

8,2 km 9,1 kmA E F B

Je calcule l’aire de chaque figure.

unité
d’aire

● ُيساِعُد ٱْلَجْدَوُل َعلى َتْحويِل ِقياِس ُكْتَلٍة ِمْن َوْحَدٍة ِإلى ● ُيساِعُد ٱْلَجْدَوُل َعلى َتْحويِل قياِس طوٍل ِمْن َوْحَدٍة ِإلى َوْحَدٍة ُأْخرى.
َوْحَدٍة ُأْخرى.

ِمَثال :
ِمَثاٌل :

●  unité astronomique (ua) 1 ua = 150 000 000 km
●  Le micromètre : 1μm = 0,001 mm = 0,000 001 m

597 m2 = 0,000597 km2

23 m2 = 230000 cm2

1mm2

10mm2
1cm2

        4 7 5
       2 3 0 0 0 0
  0 0 0 0 5 9 7

 km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2

 km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2
  ha a ca

1a = 100m2 1ca = 1m2 1ha = 10000m2

23 q = 2,3 t
6708,2 g = 6,7082 kg

x 100

x 100

9678 cm    =      96,78 m

475  dm2   =      4,75 m2

: 100

: 100

 km hm dam m dm cm mm
 0 0 9 6 7 8 0

ُمضاَعـفـات اْلِمْتـِرَأْجـزاء اْلِمْتـِر

 t q . kg hg dag g dg cg mg
 2 3  6 7 0 8 2

راِعيََّة :● ِلَتْحويِل قياِس ِمساَحٍة ِمْن َوْحَدٍة ِإلى ُأْخرى ُيْمِكُن ٱْلْسِتعاَنُة ِبٱْلَجْدَوِل : راِعيَِّة  َنْسَتْعِمُل َكَذِلَك ٱْلَوَحداِت ٱلزِّ ● ِلقياِس ٱْلَراِضي ٱلزِّ
 ca :ْنِتَياُر  ٱآْلُر : a، ٱْلِهْكتاُر: ha، ٱلسَّ

مضاعفات kgمضاعفات الغرامأجزاء اْلغرام

Tableaux
de conversion

ْهني 3-6. أَْضُِب ٱلَْعَدَد ٱلَْمْعروَض َعىل ٱلِْبطاَقِة يِف ٱْلَْعداِد َعىل ٱلتَّوايل 2 و 8 َوأُنِْجُز َوَرَقة ٱلِْحساِب ٱلذِّ

1
2

3

4

5

ُمضاَعفاٌت ْغرامِمْتٌر ُمَربٌَّعَأْجزاُء اْلِمْتِر Multiples Sous-multiples du mètreMètre carréGramme

5 ha 6 a 85 ca

5- Il range par ordre croissant les mesures proposées.
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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 

يتمحور موضوع هذا الدرس حول تثبيت و إغناء مكتسبات املتعلمني املتعلقة بالتقنية االعتيادية للجمع والطرح 
والضرب وتعرف وضعيات اجلمع والطرح وكذلك الضرب . كما تروم أنشطة هذا الدرس اقتراح وضعيات 
للتحقق من مدى قدرة املتعلم على التحكم يف التقنيات اإلجرائية للجمع والطرح والضرب بشكل كاف حتى 

ال تكون عائقا حلل املسائل.

االمــتــــــدادات أهـــداف الـــتـــــعــلـــــــم الـمـكتـسبــات السابــقــة
ــدادي  ــ ــاإلعـ ــ األعـــــــــداد بـ
وضعيات احلياة املدرسية 

واليومية.

- يحســب مجموع وفرق األعداد الصحيحة الطبيعية يف 
نطاق األعداد املدروســة باعتماد التقنية االعتيادية؛

ــع والطــرح يف حســاب  ــات اجلم - يوظــف بعــض خاصي
ــرق؛ ــوع والف املجم

- يحســب جــداء األعــداد الصحيحــة الطبيعيــة يف نطــاق 
األعــداد املدروســة باعتمــاد التقنيــة االعتياديــة؛

- يوظف بعض خاصيات الضرب يف حساب اجلداء؛
- يتوقــع األخطــاء التــي ميكــن أن يقــع فيهــا املتعلــم)ة( 
خــالل حســاب جمــع، فــرق، جــداء أعــداد صحيحــة؛

- يكتشــف أخطــاء واردة يف عمليــات جمــع وطرح وضرب 
منجزة ويفســرها ثــم يصححها؛

- يحــل وضعيــات مســائل مرتبطــة بجمــع وطــرح وضــرب 
األعــداد الصحيحــة.

الطبيعية:  الصحيحة  األعداد   -
)خاصيات  والفرق.  املجموع 

اجلمع والطرح(.
الطبيعية  الصحيحة  األعداد   -
 : الضرب  )خاصيات  اجلداء 
التقنية  التوزيعية(  التبادلية، 

االعتيادية

ْرُس اَلدَّ

4
األعداد الصحيحة العمليات احلسابية

اجلمع، الطرح والضرب
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       أنشطة البناء والترييض

النشاط األول: حل مسألة تتطلب إجراء عمليات اجلمع و الطرح والضرب.
صيغة العمل: عمل فردي واستثمار جماعي.

الوسائل الـمساعدة: رسوم ولوازم القسم.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: يتوفر رشيد على مبلغ 32dh، أضاف إليه 3 قطع نقدية من فئة 10dh منحها له جده بعد 
أن غسل له سيارته، ثم أضاف إليه أيضا 18dh توصل بها من طرف خالته بعد أن قضى لها بعض األغراض. 
اشترى بعض األقراص املدمجة، وملا أعد نقوده تبني له أنه أصبح يتوفر على 25dh. ما هو ثمن األقراص 

التي اشتراها رشيد؟
البحث: بعد قراءة نص املسألة وتوضيح املعطيات الواردة فيها، ينجز كل متعلم أنشطة البحث بكيفية فردية 
من أجل توظيف مكتسباته السابقة املرتبطة بعمليات اجلمع والطرح والضرب ويف حل هذه املسألة املستقاة 

من احلياة اليومية.
االستثمار اجلماعي:

يقدم بعض املتعلمني نتائج أعمالهم لتناقش جماعة، ويتفق اجلميع على طريقة التوصل إلى احلل املناسب. 
ويتم استثمار هذه املسألة يف تناول بعض اخلاصيات املرتبطة بهذه العمليات مثل: 35 + 46 = 46 + 35

ال يتغير مجموع عدة أعداد إذا غيرنا ترتيب حدودها.  -
ال يتغير مجموع عدة أعداد إذا عوضنا بعضا من حدوده مبجموعها:   -

(25 + 38) + 51 = + 25 + (38 + 51)

ال يتغير الفرق بني عددين إذا أضفنا نفس العدد إلى حدي الفرق. كما ال يتغير الفرق بني عددين إذا   -
طرحنا ـ إن أمكن ذلك ـ نفس العدد من حدي الفرق :

45 – 17 = (45 + 5) – (17 + 5) 

45 – 17 = (45 – 7) – (17 – 7)

ال يتغير جداء عدة أعداد إذا عوضنا بعضا من عوامله بجدائها:  -
(12 × 16) × 20 = 12 × (16 × 20) 
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أضرب األعداد على التوالي 3 و 9 في العدد المعروض على البطاقة؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 20؛  -

أطرح العدد على البطاقة من العدد 20؛  -
أضرب األعداد على التوالي 3 و 9 في العدد المعروض على البطاقة.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 4-6  -
األولى                      والمتساوية  وألوانها  التربيعات  رسوم  المتعلم  يالحظ   -1

11 = 8 + 3 والثانية 11 = 3 + 8

وينجز المجاميع :
 3 + 2 + 5   ;   5 + 2 + 3   ;  5  + 3 + 2
3 + 5 + 2   ;   2 + 5 + 3   ;   2 + 3 + 5

ترتيب  غيرنا  إذا  يتغير  ال  أعداد  عدة  أو  عددين  مجموع  أن  ليتوصل 
حدودها.

2- يالحظ المتعلم رسوم التربيعات وألوانها وينجز المجاميع المقترحة 
مثل :

](5 + 4) + 3[    و   5 + ]4 + (3 + 2)[
ليتوصل إلى أن مجموع عدة أعداد ال يتغير إذا عوضنا بعضا من حدوده 

بمجموعها.
 : الصفر  على خاصية  النشاط  هذا  من خالل  )ة(  المتعلم  يتعرف   -3

عندما نضيف عددا إلى 0 فالمجموع هو نفس العدد.
الخاصيتين  لتطبيق  النتائج  ويقارن  المجاميع  بعض  المتعلم  ينجز   -4

السابقتين التبادلية والتجميعية.
5- L’élève lit le texte du problème et calcule la somme des 
prix et le reste. Tout en répondant à la question suivante: 
est ce que l’ordre dans laquel la caissier calcule le prix 
totale : modifie le coût ?
Celà veut dire que si on calcule :

5700 + 87 + 1225
ou

87 + 5700 + 1225
ou

1225 + 5700 + 87
ou

1225 + 87 + 5700
5700 + 1225 + 87
87 + 1225 + 5700

On trouve toujours la même somme.
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

أكَْتِشف َوأََتَرَُّن
ـُة الثّانِـَيُة 2اَلِْحصَّ

Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم

أَْضُِب ٱْلَْعداَد َعىل ٱلتَّوايل 3 و 9  يف ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة.

َأْحُسُب َوُأقاِرُن ٱلنَّتيَجَتْيِن ِفي ُكلِّ حاَلِة :

ْرُب
َّ

ْرُح َوٱلض
َّ
َجْمُع َوٱلط

ْ
ل
َ
 : ا

ُ
حيَحة ْعداُد ٱلصَّ

َ
أ
ْ
ل
َ
ا

اَل َيَتَغيَُّر َمْجموُع َعَدَدْيِن 
ِة أَْعداٍد ِإذا  َأْو َمْجموُع ِعدَّ

َغيَّْرنا َتْرتيَب ُحدوِدها.

● َأْحُسُب 2079 + 513 َوَأْسَتْنِتُج : 513 + 2079

● َأْحُسُب 673 + (134 + 821) َوَأْسَتْنِتُج :  (673 + 134) + 821 

● ُأْكِمُل :

َهِذِه ٱْلِكتاباُت َلها َنْفُس ٱْلَمْجموِع

َخاِصيَُّة ٱلْتَّباُدلِيَِّة :

َخاِصيَُّة ٱلتَّْجميعيَِّة :
َهِذِه ٱْلِكتاَباُت َلها َنْفُس ٱْلَمْجموِع

اَلَيَتَغيَُّر َمْجموُع 
ِة أَْعداٍد ِإذا  ِعدَّ

ْضنا َبْعًضا ِمْن  َعوَّ
ُحدوِدِه ِبَمْجموِعها.

ِعْنَدما ُأضيُف َعَدًدا ِإلى ِصْفٍر َفٱْلَمْجموُع ُهَو َنْفُس ٱْلَعَدِد :

Ahmed a économisé 8 000 Dh pour acheter du matériel informatique.
Il a acheté un ordinateur à 5 740 dh, et un écran à 87 dh et une imprimante à 1 225 DH.
Je calcule le montant total que Ahmed a versé. Je calcule le reste.
       ● Est-ce que l'ordre dans lequel le caissier calcule le prix total modifie le coût ?

● يَْحُسُب َمْجموَع َوَفْرَق َوُجداَء ٱْلَْعداِد ِبٱْعِتامِد ٱلتِّْقِنيَِّة ٱْلِْعتياِديَِة.
ِْب يف ِحساِب  ● يَُوظُِّف بَْعَض خاِصياِت ٱلَْجْمعِ َوٱلطَّْرحِ َوٱلضَّ

ٱلَْمْجموعِ َوٱلَْفرِْق َوٱلُْجداِء.

● يََتَوقَُّع أَْو يَكَْتِشُف أَْخطاًء وارَِدًة يف َعَملِياِت َجْمعِ أَْو طَْرحِ أَْو َضِْب 
أَْعداد َصحيَحٍة.

35   +   0   =   0   +   35   =  . . . . . . .

2 + 3 + 5 

[(2 + 3) + 4] + 5

2 + [(3 + 4) + 5] 

2 + [3 + (4 + 5)] 

[2 + (3 + 4)] + 5 

(25 + 86) + 37 = . . . . . . . 
25 + (86 + 37 ) = . . . . . . .

126 + 56 = . . . . . . . 
56 + 126 = . . . . . . .

(126 + 560) + 87 = . . . . . . . 
126 + (560 + 87) = . . . . . . . 

(430 + 53) + 12 = . . . . . . . 
430 + (53 + 12 ) = . . . . . . .

345 + 97 = . . . . . . . 
97 + 345 = . . . . . . .

47 + 35 = . . . . . . . 
35 + 47 = . . . . . . .

3

2

2

4

3

4

8

6

8

6

3  +  8  =  11

) 2  +  6 ( + 4 = 8 + 4 = 12

8  +  3  =  112 + 5 + 3 

3 + 2 + 5 

3 + 5 + 2

5 + 2 + 3 

5 + 3 + 2

25   +   0   =   0   +   25   =  . . . . . . .

● Calculer la somme, la différence et le produit de 
nombres entiers en utilisant la technique usuelle.

● Utiliser les propriétés de l'addition, de la 
soustraction et de la multiplication pour calculer 
la somme, la différence et le produit.

● Prédire des erreurs dans des opérations de 
calcul ou les découvrir.

1

2

3

4

5

اَلدَّْرُس

4Les nombres entiers : addition, soustraction et multiplication 

wataiq.com



95

أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أضرب األعداد على التوالي 3 و 9 في العدد المعروض على البطاقة؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 20؛  -

أطرح العدد على البطاقة من العدد 20؛  -
أضرب األعداد على التوالي 3 و 9 في العدد المعروض على البطاقة.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 4-6  -

6- يتم استعمال أقراص في وضعيات معينة حيث تم تجميع 5 أقراص 
7 × 5 = .... في 7 مجموعات والتعبير عن هذا الشكل بالكتابة 

وتم تجميع أقراص أخرى بنفس العدد في 5 مجموعات من 7 أقراص 
5 × 7 = .... والتعبير عن الشكل بالكتابة : 

وذلك للتوصل بعد اإلنجاز إلى أن جذاء عددين أو عدة أعداد ال يتغير 
إذا غيرنا ترتيب العوامل. 

وهذا معناه أن لدينا مجموعة 35 قرص، سواء وزعناها على 5 مجموعات 
من 7 أقراص، أو على 7 مجموعات من 5 أقراص فإن عددها اليتغير.

7- تم استعمال رسوم في هذا النشاط لتقريب مفهوم التوزيعية :
2 × (3 + 5) = (2 × 3) + (2 × 5)

8- يرمي هذا النشاط إلى حفز المتعلم على حساب الجداءات المقترحة 
بتوظيف توزيعية الضرب بالنسبة للجمع، وذلك بالتعبير عن أحد عاملي 
الجداء بكتابة جمعية في النظمة العشرية باستعمال المئات والعشرات 

والوحدات، وذلك كما هو مبين في المثال:
  159 × 354 = 159 × (300 + 50 + 4)

 = (159 × 300) + (159 × 50) + (159 × 4)
 = 47700 + 7950 + 636
 = 56286

9- يرمي هذا النشاط إلى تمكين المتعلم من القدرة على التحقق من أن 
الضرب تجميعي وتبادلي، وذلك بتوصل المتعلم عن طريق التجريب إلى 
a × b = b × c وأن a × (b × c) c × (a × b) يساوي الجداء  أن الجداء 

باختيار  وذلك  المطلوب.  إلنجاز  التبادلية  خاصية  المتعلم  يطبق   -10
الجداءين األسهل وهما 10 = 5 × 2 ثم 90 = 9 × 10 عوض 8 = 9 × 2 

ثم 5 × 18 
11- En utilisant troix nombres et les mêmes et écrire 3 
écriture multiplicative avec 60 comme produit comme :

(3 × 4) × 5 = (4 × 3) × 5 = (5 × 4) × 3

21

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الثّالـِثَـُة اَلِْحصَّ

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

3
َل ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة إِىل ٱلَْعَدِد 20. أَِجُد ُمكَمِّ

َنِة ٱلْخاِمَسِة. ● اَلَْعَملِّياُت ٱلِْحساِبَيُة ِبٱلسَّ

ْرِب : َالتَّباُدِليَُّة ياُت ٱلضَّ َخاصِّ
َهِذِه ٱلرُّسوُم ُتَمثُِّل ٱْلُجداَءْيِن :

ِة َأْعَداٍد ِإذا َغيَّْرنا َتْرتيَب ٱْلَعواِمِل. اَل َيَتَغيَُّر ُجداُء ِعدَّ

َلَدْينا 3 أَْعداٍد : 2 و3 و5

َتُظنُّ ِتْتِريت َأنَّ إيجاِد :               َأْحُسُب ٱْلُجداءاِت ٱلتَّاِلَيِة :
َأْصَعـُب ِمْن إيجاد : 

يَِّة ٱلتَّباُدِليِِّة : َحَسَب خاصِّ

En utilisant les trois mêmes nombres.

J'écris 3 écritures multiplicatives avec 60 comme produit :

( 2 x ... ) x ...  =  60        ;       ( 3 x ... )  x  ...  =  60     ;       ( ... x ... )  x  ...  =  60

5 x 7 7 و x 5

5 x 7  =   . . . . . . . . . . . . . 7 x 5  =   . . . . . . . . . . . . .

2 x 13 x 5  =   . . . . . . . . . . . . .

)2 x 5( x 9  = )2 x 9( x 5   

10 x 9  =  18 x 5

ِلِحساِب ُجداِء :
ْرِب : يََّة ٱلتَّْوزيِعيَِّة ِلَتْسهيِل َعَمِليَِّة ٱلضَّ ُأَوظُِّف خاصِّ

159 x 354   = 159 x )300 + 50 + 4(   
        = )159 x 300(+)159 x 50( +)159 x 4(    
        = 47700 + 7950 + 636
        = 56 286

231 x 435   /   471 x 241    /   327 x 252

)4  x 3( x 2 =  4 x ) ... x 2 (   

)5  x 2( x 6  =  ... x ) 2 x 6 (   

)3  x 4( x 5  =  3 x ) ... x 5 (  

يَُّة : اَلَْعَملِياُت ٱلِْحساِبيَُّة. اَْلَْعَداُد ٱلَْعَشِ

)2 x 5( x 9 

2 x (3 + 5)        =        (2 x 3) + (2 x 5) 

2 x )3 + 5( = 2 x 8
2 x 8 = .......

)2 x 3( + )2 x 5( = 6 + 10   
 6 + 10 = .......

)2 x 9( x 5

159 x 354

10 x 918 x 5 َأْسَهُل ِمْن : 

6

7

910

11

8

● ُأْكِمُل :

● َأْحُسُب :

َأْحُسُب ِبَنْفِس ٱلطَّريَقِة :
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أنشطــة تقوميية : "أستثمر"
الحساب الذهني: 

أضرب األعداد على التوالي 3 و 9 في العدد المعروض على البطاقة؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 20؛  -

أطرح العدد على البطاقة من العدد 20؛  -
أضرب األعداد على التوالي 3 و 9 في العدد المعروض على البطاقة.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 4-6  -
1- 2-  يتعلق األمر بإتمام عمليات جمع أو طرح أعداد موضوعة عموديا.

عملية  إجراء  تتطلب  وضعية  بتعرف  النشاط  هذا  في  األمر  يتعلق   -3
الضرب والطرح إليجاد الحل:

اشترى بائع اللعب 185 علبة، تحتوي كل علبة على 25 سيارة صغيرة. باع 
من هذه اللعب 73 سيارة. أحسب كم أصبح لديه من سيارة؟

عدد  ويطرح   25 × 185 = 4625  : السيارات  عدد  المتعلم  يحسب 
السيارات التي باعها البقال من العدد الكلي للسيارات إليجاد ما أصبح 

لديه من سيارة:  4552 = 73 – 4625.
4- يهدف هذا النشاط إلى معرفة مدى قدرة المتعلم على التحكم في 
بكتابة  عموديا  موضوعة  جمع  عملية  كل  بإتمام  وذلك  الجمع،  تقنية 

األرقام الناقصة مكان النقط.
5- يرمي هذا النشاط إلى التمرن على الجانب التقني بوضع عمليات 

جمع ثالثة أعداد عموديا وإنجازها.
6- يقرأ المتعلم )ة( الوضعية ويتوقع جميع األخطاء التي يتمكن أن يقع 
لها، وإجابته على أسئلتها، ويجيب على  أثناء حله  فيها متعلم )ة( آخر 

األسئلة متجنبا األخطاء التي يتوقعها. يتطلب حل المسألة :
أ- يحسب المتعلم مبلغ األجرة الشهرية إلدريس، وذلك بضرب 24 
عدد أيام العنل في الشهر في 137dh وهو مبلغ ما يتقضاه عن كل 

يوم :  3288 =             ،  4038 = 
ب-  مبلغ مساهمة إدريس في التأمين سنويا : 2268 =

ج- يحدد المدة الزمنية الالزمة إلدريس لتوفير مبلغ مصاريف العمرة 
:  17,125 =                 المدة الزمنية هي : 18 شهرا

7- يسعى هذا النشاط إلى تمكين المتعلم من التعود على استعمال رموز 
والكتابة بالحروف، وذلك بملء جدول بملء خاناته تمثل مجموع عددين 

أو الفرق بينهما أو جداءهما:
أكمل ملء الجدول:
a × ba – ba + bba

4783
76126

الضرب  توزيع  كيفية  يدرك  المتعلم  جعل  إلى  النشاط  هذا  يرمي   -8
بالنسبة للجمع وذلك بحساب مساحتي مستطيلين )حساب التربيعات( 

والتوصل إلى أن:  9 × 22 = (9 × 4) + (9 × 18).
9- يتعلق األمر في هذا النشاط بتطبيق توزيعية الضرب بالنسبة للجمع:

مثل (6 + 30) × 47 = 36 × 47 
10- يحسب المتعلم جداء عددين باستخدام التقنية االعتيادية.

22

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الرّاِبَعُة 4اَلِْحصَّ أَْستَـثْــِمـــُر 
1

2

3

4

5

6

أَطَْرُح ٱلَْعَدَد َعىل ٱلِْبطاَقِة ِمَن ٱلَْعَدِد 20.

ُأْكِمُل َمْلَء الَجْدَوِل :

َأْنُقُل في ِدْفتِري َوُأْكِمُل :

َأْحُسُب ٱْلَمجاميَع :

ُأْنِجُز َعَمِلّياِت ٱلطَّْرِح ٱْلِتَيَة :

ِاْشَترى باِئُع ٱللَُّعِب 185 ُعْلَبًة، َتْحَتوي ُكلُّ ُعْلَبٍة َعلى 25 
َسّياَرًة َصغيَرًة، باَع ِمْنها 73 َسّياَرًة.
● َأْحُسُب َكْم َأْصَبَح َلَدْيِه ِمْن َسّياَرٍة.

ُأْكِمُل :

َأَضُع َوُأْنِجـُز :

جاَبِتِه َعلى َأْسِئَلِتها. َأْقَرُأ ٱلَوْضِعيََّة َوَأَتَوقَُّع َجميَع ٱْلَْخطاِء ٱلَّتي ُيْمِكُن َأْن َيَقَع فيها ُمَتَعلٌِّم آَخُر َأْثناَء َحلِِّه َلها، َواِإ
بًا ٱْلَْخطاَء ٱلّتي َتَوقَّْعُتها. ُأجيُب َعلى ٱْلَْسِئَلِة ُمَتَجنِّ

750 ُكلَّ  dh 137 َعْن ُكلِّ َيْوٍم. ِلَتْحفيِزِه ُيضيُف َلُه ٱْلُمديُر dh ْهِر، َوَيَتقاضى َيْشَتِغُل ِإْدريُس في َمْعَمٍل 24 َيْومًا في ٱلشَّ
189 َشْهِرّيًا َلدى ِوكاَلِة ٱلتَّْأميِن. dh َشْهٍر، ُيساِهُم ِإْدريُس ِللتَّْأميِن  َعْن َحياِتِه ِبَمْبَلِغ

800 َشْهرّيًا. dh خاِر َمْبَلِغ 13700، َيْعَمُل ِإْدريُس َعلى ٱدِّ dh ِلَتْأميِن َمصاريِف ٱْلُعْمَرِة ٱْلباِلَغِة
ْهِريَِّة ِلْدريَس. �أ( َأْحُسُب َمْبَلَغ ٱْلُْجَرِة ٱلشَّ

ب( َأْحُسُب َمْبَلَغ ُمساَهَمِة ِإْدريَس في ٱلتَّْأميِن.
َمِنيََّة ٱلّاِزَمَة ِلْدريَس ِلَتْوفيِر َمْبَلِغ مصاريِف ٱْلُعْمَرِة. َة ٱلزَّ ُد ٱْلُمدَّ ج( ُأَحدِّ

َأْحُسُب ٱلُجداءاِت ٱلتاِليَِّة َوُأْنِجُز ٱْلَعَمِلّياِت :

a b a + b a - b a x b
83 47 ............... ............... ...............

126 76 ............... ............... ...............

 543 856
-   31 705

.. . . . . . . . . . . . . . .

  987 203-  216 581
.. . . . . . . . . . . . . . . .

  157 846 4-  73 425 1
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  8  000 000-  6  598 000
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126 300 + 40 028 + 50 020 

3 545 + 72 816 + 186 
137 x 425 = ................

4 059 x 86 = ................

397 x 834 = ................

851 x 102 = ................

;

;

(18 x .......) + (......... x 9) = ......... x 9 = ...........

   18  4

99

 3 4   7 4
  6  7 
 4  5 5 0

 3 5   8     4
 5   5   8   7
 9  7   6  7

+ +

  543 120+  8  254 340
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4  356 132
+   645 456
+  7  054 100

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  97 894 56
+   666 12
+  7  847 34

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

َأْحُسُب :
47 x 36 = 47 x (30 + ..............)

87 x 45 = .............................................

232 x 15 = ..........................................

317 x 27 = ..........................................

.
.. .

.

. .

10

9

8

7

137 x 24

13700 : 800          

189 x 12

3288 + 750
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أنشطــة داعمة : "أمترن من جديد"
الحساب الذهني: 

أضرب األعداد على التوالي 3 و 9 في العدد المعروض على البطاقة؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 20؛  -

أطرح العدد على البطاقة من العدد 20؛  -
أضرب األعداد على التوالي 3 و 9 في العدد المعروض على البطاقة.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 4-6  -
1- تطبيقا لخاصية التبادلية ينجز المتعلم )ة( المجموع التالي :

14 + 27 + 36
وذلك بتغيير ترتيب الحدود بشكل يسهل عملية الحساب أي :

14 + 36 + 36 =              
   50 + 36 = 86 

نقوم بنفس العمل بالنسبة لباقي المجاميع.
32 + 23 + 18

50 + 23
73

21 + 16 + 19
40 + 16

56

2- يكتشف المتعلم الخطأ في إحدى العمليتين المقترحتين.
لحساب (2 + 4) × 5 :

5 × (4 + 2) = (5 × 4) + (5 × 2)
5 × 6 = 20 + 10     

حساب : (2 + 5) × (4 + 5)

3- يستعمل المتعلم )ة( األشكال المرسومة ويكمل كتابة كل عدد ناقص 
ليتوصل إلى أن :

4 × (6 + 3) = (4 × 6) + (4 × 3)
4- L’élève détermine l’erreur dans chaque opération et la 
corrige.

4396+ 1678
6164

4396+ 1678
6074

6 + 8 = 14 j’écris 4 et je retiens une dizaine. 1 dizaine +     
9 dizaine + 7 dizaine égal 17 dizaine. J’écris 7 et je retients 
1 centaine 
1 centaine + 3 centaine + 6 centaine est égale à 10, j’écris 
0 et je retiens 1 millier 
1 millier + 4 millier + 1 millier est égale à 6 milliers

5- L’objectif de cet activité est d’évaluer le capacité 
de l’élève à lire le problème et de terminer l’opération 
convenable pour le résoudre.

23

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الْخاِمَسُةأََتَرَُّن ِمن َجديٍد 5اَلِْحصَّ
ْهِنيِّ 4-6.  أَْضُِب ٱْلَْعداَد َعىل ٱلتَّوايل 3 و 9  يف ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة 8 َوأُنِْجُز َوَرَقَة ٱلِْحساِب ٱلذِّ

َأْحُسُب :

َأْكَتِشُف ٱْلَخَطَأ ٱْلواِرَد في ِإْحدى ٱْلَعَمِليََّتْيِن :

ْرِب  ِاْسَتْعَمَل ٱْلُحَسْيُن َوِهْنٌد خاصيََّة ٱلضَّ
ْكِل ٱلّتالي : ِلِحساِب x (4 + 2) 5 َعلى ٱلشَّ

Je détermine l'erreur dans chaque opération et je la corrige :

Des livres doivent être emballés dans 40 boîtes contenant 15 livres chacune. Parmi les 
propositions suivantes, lesquelles pourraient être utilisées pour trouver le nombre total de 
livres?

 a) Additionner 15 et 40   b) Retrancher 15 de 40

 c) Muliplier 15 par 40   d) Diviser 40 par 15

ُأالِحُظ ُثمَّ َأْكُتُب ٱْلَعَدَد ٱْلُمناِسَب ِفي ٱْلَمكاِن ٱْلُمناِسِب ُثمَّ َأْحُسُب :
6 8 33

4 4 4

4 x ( . . .  + . . . ) = 4 x . . .

            = . . .  
( 4 x . . . ) + ( 4 x . . . ) =  . . .  +  . . .

                =  . . . 

  4  3 9 6
+
  1  6 7 8
  6  1 6 4

  4  3 9 6
+
  1  6 7 8
   . . . . . . . . . . . .

  4  3 9 6
-
  1  6 7 8
   . . . . . . . . . . . .

  4  3 9 6
-
  1  6 7 8
  3  3 2 2

32   +   23   +   18

. . .     +    . . . 

21   +   16   +   19

. . .     +    . . . 

. . .. . . . . .

14   +   27   +   36

. . .     +    . . . 

ِهـنـٌد
(5 x 4) + (5 x 2)(5 + 4) x (5 + 2)

الُْحَسنْيُ

1

2

4

3

5

فـَــْرق

َطــْرٌح

ِحساٌب

َضـْرب

َمْجمــوٌع

َجــْمــٌع

Différence

Soustraction

Calcul

Multiplication

Somme

Addition
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تقومي ودعم الوحدة األولى

على إثر إجناز مجموع أنشطة الدروس السابقة من 1 إلى 4 وتقومي مكتسبات املتعلمني واملتعلمات، فإن تفريغ النتائج 
بواسطة بطاقات التقومي الفردية سيساعد األستاذ)ة( على كشف الصعوبات التي ما زالت تواجه املتعلمني واملتعلمات يف 
بعض اجلوانب. وذلك من أجل إعطاء األولوية يف اختيار أنشطة الدعم للمهارات والقدرات التي سجلت أعلى نسبة يف 

خانات »ج« وبعد ذلك يف خانات »ب«، سواء فيما يتعلق بأنشطة احلساب الذهني أو مبختلف أنشطة املكونات األخرى.

ويتم هذا الدعم خالل احلصتني الثانية والتالثة، بعد إجناز أنشطة تقوميية تسمح بتفييئ املتعلمات واملتعلمني.

تخصص احلصة الرابعة لتقومي أثر الدعم، أي إعادة تقومي ما مت دعمه يف احلصتني السابقتني وعلى ضوء هذا التقومي 
تخصص احلصة اخلامسة ملعاجلة مركزة وإغناء التعلمات.

ويوضح اجلدول التالي توزيع احلصص خالل أسابيع التقومي والدعم والتوليف:

مدة احلصة األنشطة املقترحة احلصة

55 د وضعيات تقوميية وتفييء املتعلمات واملتعلمني األولى
55 د دعم وتثبيت الثانية
55 د دعم وتثبيت الثالثة
55 د وضعيات لتقومي أثر الدعم الرابعة
55 د معاجلة مركزة وإغناء التعلمات اخلامسة

جتدر اإلشارة إلى أن أنشطة هذا األسبوع املقترحة بالكراسة ال يخضع ترتيبها بالضرورة لهذه اجلدولة، وإمنا تبقى 
الصالحية لألستاذ واألستاذة الختيار األنشطة التي تفي بالغرض واملالئمة لنتائج التقوميات.

ولدعم املتعلمني واملتعلمات الذي يواجهون صعوبات يف املجال الوجداني االجتماعي يلجأ األستاذ)ة( إلى مجموعة من 
التدابير املتعلقة بتنظيم العالقات داخل املجموعات، وتنظيم قواعد احلياة داخل القسم، ومن بني األمثلة ميكن ذكر :

ترتيب  )الوسائل(،  اللوازم  توزيع  الدفاتر،  توزيع  السبورة،  )مسح  القسم  داخل  مبهام  الطفلة  أو  الطفل  ❑  تكليف 
األدوات…(،

❑ منح الطفل فرصة اختيار املجموعة التي يرتاح إليها،

❑ تكليف طفل مبساعدة طفل آخر ويدعمه يف إجناز أنشطة،

❑ توفير مناخ االحترام املتبادل، 

❑ تقبل كل محاوالت الطفل الذي يواجه صعوبات،

❑ تشجيع التبادل بني املتعلمني واملتعلمات.

         تذكير وإرشادات ديداكتيكية
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احلساب الدهني     
أضرب على التوالي ألعداد 4 و 8 في العدد المعروض على البطاقة؛  -

أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 25؛  -
أطرح العدد على البطاقة من األعداد من 25؛  -

أضرب على التوالي ألعداد 4 و 8 في العدد المعروض على البطاقة؛  -
أنجز ورقة الحساب الذهني 5-6  -

األنشطة املقترحة بالكراسة     

1- يقرأ األعداد المقترحة بالحروف ويكتبها باألرقام.

2- يقرأ األعداد المقترحة باألرقام ويكتبها بالحروف.
عدد  و  عدد  كل  عشرات  رقم  بكتابة  ملءه.  ويكمل  الجدول  ينقل   -3

عشراته و رقم مئاته ثم رقم آالفه و عدد آالفه
4- يكمل كتابة كل عدد.

5- يضع كل عملية )جمع طرح أو ضرب( و ينجزها.

6- L’apprenant (e) écrit chaque nombre en chiffres.

24

1

3

2

4

5

6

َأْكُتُب ِبٱْلَْرقاِم ٱْلَْعداَد ٱْلِتَيَة :

َأْكُتُب ُكلَّ َعَدٍد ِبٱْلْحروِف :

َأْنُقُل ٱْلَجْدَوَل َوُأْكِمُلُه :

ُأْكِمُل :

َأَضُع َوُأْنِجُز : 

َخْمَسُة َمالينَي َوِمَئٌة َوواِحٌد

ِملْـيونـاِنثاَلُث ِملْياراٍت َوأَْربَُع َمالينَيِملْــيــوٌنِملْـيـاٌر

َخْمَسُة َماليريَ َوِمَئٌة َوواِحٌد

َسْبُع ِمَئٍة َوَثانَِيٌة َوَخْمسوَن ِملْيونًا َوثاَلُث ِمَئٍة َوأَْربََعٌة َوِسّتوَن أَلًْفا َوَخْمَسٌة َوِعـْشوَن

700 025 34 048826 402 605 100 1 000 100

4 992
150 762

6 007 102
500 782

َعَدُد آلِفـِه َعَدُد ِمـئـاتِـِه َرْقـُم آلِفـِهَعَدُد َعَشاتِـِه َرْقـُم ِمـئـاتِـِه َرْقـُم َعَشاتِـِه اَلْـَعـَدُد

95 463 = (9 x ......) + (5 x ......) + (4 x ......) + (6 x ......) + 3

4 768 = (........ x 1 000) + (........ x 100) + (........ x 10) + ....... (6 x 1 000) + (3 x 100) + (8 x 10) + 7 = .........

(8 x 1 000) + (3 x 10) = .........

J'écris chaque nombre en chiffres :

- Trois milliards huit millions cinq mille six cent neuf ;

- Quarante trois milliards sept cent vingt-deux millions ;

- Six mille neuf cent dix.

ج ب أ َوْحَدِة 
ْ
 ٱل

ُ
مات

ُّ
َعل

َ
ت

ً
ْرتيبا

َ
 َوت

ً
ة

َ
 َوُمقاَرن

ً
 َوِكتاَبة

ً
َمالييُر ِقراَءة

ْ
َمالييُن َوٱل

ْ
ل
َ
ا

ْرُب
َّ

ْرُح َوٱلض
َّ
َجْمُع َوٱلط

ْ
ل
َ
 : ا

ُ
بيعية

َّ
 ٱلط

ُ
حيَحة ْعداُد ٱلصَّ

َ ْ
ل

َ
ا

ٌ
ة َدِسيَّ

ْ
 َهن

ٌ
شاءات

ْ
عاُمُد : ِإن

َّ
وازي َوٱلت

َّ
الت

)
ٌ

بيقات
ْ
ط

َ
ِمساَحِة )ت

ْ
َل َوٱل

َ
ت
ُ
ك

ْ
واِل َوٱل

ْ
ط

َ ْ
قياُس ٱل

َسٍب.
َ
ت

ْ
ْيُر ُمك

َ
ِتساِب » ج « غ

ْ
ِاك

ْ
ريِق ٱل

َ
َسٌب » ب « فِي ط

َ
ت

ْ
ماِت )1( : » أ « ُمك

ُّ
َعل

َّ
ويِم الت

ْ
ق

َ
 ت

ُ
ة

َ
َبك

َ
ش

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ : أولى
ْ
َوْحَدِة ٱل

ْ
ويُم ٱل

ْ
ق

َ
ت

ها
ُ

ْوليف
َ
َوَدْعُمها َوت

أَْضُِب ٱْلَْعداَد َعىل ٱلتَّوايل 4 و 8  يِف ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقة.
َل ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة إِىل ٱلَْعَدِد 25. أَِجُد ُمكَمِّ

أَطَْرُح ٱلَْعَدَد َعىل ٱلِْبطاَقِة ِمَن ٱلَْعَدِد 20 َوأُنِْجُز َوَرَقَة ٱلِْحساِب 
ْهِنيِّ 5-6. ٱلذِّ

73 564  x  89 78 456  -  7 988 42 569  +  320
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7- ● ينشئ مستقيما ماراً من النقطة A و موازيا للمستقيم  (D) في كل 
حالة و يكمل إنشاء متوازي األضالع و شبه المنحرف

(d’) و عمودي على المستقيم B  ينشئ ماًرا من النقطة ●

8- يقوم المتعلم بتحويل القياس بالقدم إلى المتر وإلى الكيلومتر وذلك 
بضرب القياس بالقدم في 0,3048m للحصول على هذا القياس بالمتر 

ثم التعبير عنه بالكيلومتر.
9- يرتب القياسات وذلك بتحويلها إلى نفس الوحدة ثم ترتيبها.

10- يحول القياسات إلى نفس الوحدة ثم يقوم بحساب مجموعها.

المساحة  لقياس  وحدة  التربيعة  اعتماد  إلى  النشاط  هذا  يرمي   -11
التربيعة  اعتماد نصف  ثم  أولى،  وحساب مساحة كل شكل في مرحلة 

باعتبارها وحدة لقياس المساحة وحساب مساحة كل شكل.
وحدة  التربيعة  نصف  باعتماد  اعتيادي  غير  شكل  مساحة  حصر  ثم 

لقياس المساحة.

12- L’apprenant (e) calcule le prix d’un kilogramme de 
bananes.

Le prix qu’il a payé pour les pommes et les bananes est : 
13,5 × 3 + 10 × 3,5 = 75,5dh

Le prix des oranges est 24Dh car :

 99,5 – 75,5 = 24

Donc le prix d’un kilogramme d’orange est 6dh car :
 24 : 4 = 6

13- Il lit le problème et calcule en km la distance totale 
du circuit.

14- Il observe la figure (le tangram) et complète le tableau 
en écrivant oui ou non dans chaque case.

25

7

8

9

10

11

12

13

14

• ُأْنِشُئ ُمْسَتقيمًا ماّرًا ِمَن ٱلنُّْقَطِة A َوُمواِزيًا لْلُمْسَتقيِم )d( في ُكلِّ حاَلٍة َوُأْكِمُل ِإْنشاَء ُمَتوازي ٱْلَْضاِع َوِشْبِه ٱْلُمْنَحِرِف:

: )d1( َوَعموِدّيًا َعلى ٱْلُمْسَتقيِم B ُأْنِشُئ ُمْسَتقيمًا ماّرًا ِمَن ٱلنُّْقَطِة •

ُتَحلُِّق طاِئَرٌة َنّفاَثٌة َعلى ٱْرِتفاِع 000 20 َقَدٍم َعْن َسْطِح ٱْلَبْحِر. أَُعبُِّر َعن ٱْرِتَفاِع َهِذِه ٱلطَّاِئَرِة ِبٱْلِمْتِر ُثمَّ ِبٱْلكيلوِمْتِر 
.0,3048 m ِعْلمًا َأنَّ ٱْلَقَدَم، ٱْلذي هَو َوَحـَدُة قـيـاِس ٱْلَْطواِل ِفي ُدَوٍل اْنْكلوَسْكسوِنيٍَّة ُيساوي

َأْحُسُب :
ْمِز ٱْلُمناِسِب : ُأَرتُِّب ٱْلقياساِت ٱلّتاليََّة َتْرتيبًا َتزاُيِدّيًا ِبٱْسِتْعماِل ٱلرَّ

ِمســاَحَة  ُد  ُأَحــدِّ ٱْلِمســاحاِت  ِلقيــاِس  َوْحــَدًة   U ِبٱْعِتمــاِد 
و)4(. و)3(  و)2(   )1( ٱْلَْشــكاِل 

ُد ِمســاَحَة ُكلِّ َشــْكٍل ِمــن َهــِذِه ٱْلَْشــكاِل ِبٱْعِتمــاِد  ُثــمَّ ُأَحــدِّ
V َوْحــدًة ِلقيــاِس ٱْلِمســاَحِة.

ِن ِبٱْلَْحَمــِر َبْيــَن ِمســاَحَتْيِن  ــْكِل ٱْلُمَلــوَّ َأْحُصــُر ِمَســاَحَة ٱلشَّ
ِبٱْعِتمــاِد V َوْحــَدًة ِلْلقيــاِس.

8,3575 ha + 35,25 a + 3500 ca

2675 kg   ,   825 q   ,   30 t

Je complète 
en écrivant oui 
ou non comme 
dans l’exemple :

(AB) // (DC) oui

(AD) // (AC) . . . .

(AB) // (IJ) . . . .

(AB) // (KL) . . . .

(AC) // (IJ) . . . .

(AB) ⊥ (BC) oui

(AB) ⊥ (AC) . . . .

(AC) ⊥ (BK) . . . .

(IJ) ⊥ (BK) . . . .

(KL) ⊥ (BC) . . . .

D I C

J

A B

N

M

LK

Dans une course à pied, les coureurs doivent parcourir un circuit en 4 étapes.
La première étape est de 2,75 km; la deuxième est de 3,5 km; la troisième étape fait 850 m 
de moins que la première, et la quatrième étape fait 380 m de plus que la deuxième étape.
           • Je calcule en km la distance totale du circuit :

Adam a acheté plusieurs sortes de fruits :
3 kg de pommes; 3,5 kg de bananes et 4 kg 
d’oranges. Il a payé 99,5 dh.
 • Je calcule le prix d’un kilogramme d’oranges.

13,5 dh
le kg

10 dh
le kg ?

U V

(3) (2) (1)(4)

A A

)d(
)d( ُمَتوازي ٱْلْضاِع

ِشْبُه ٱْلُمْنَحِرِف

B
)d1(

B

)d1(
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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 

تعرف املتعلمون خالل السنة اخلامسة على مضاعفات و قواسم عدد صحيح، وتعرفوا على تقنيات احلصول 
بتثبيت هذه  الدرس بشكل يسمح  على مضاعفات عدد وعلى قواسم عدد. وهكذا مت اختيار أنشطة هذا 
املكتسبات من جهة أولى، وإغنائها من جهة ثانية وذلك بتناول بعض اخلاصيات مثل مجموع وفرق مضاعفني 
أو قاسمني. وبتنويع األنشطة لتشمل أعمال البحث عن املضاعفات األولى لعدد والبحث عن قواسم عدد 
وذلك باستعمال احملسبة أو بتطبيق بعض التقنيات. وتشمل األنشطة أيضا حل بعض املسائل سواء إلدماج 

املفاهيم املستهدفة أو لدعم مكتسبات املتعلمني املرتبطة بهذه املفاهيم.

االمــتــــــدادات أهـــداف الـــتـــــعــلـــــــم الـمـكتـسبــات السابــقــة
- األعداد الكسرية.

- العمليات احلسابية.
- يحدد مضاعفات وقواسم عدد صحيح طبيعي ؛

- يحــدد املضاعــف املشــترك األصغــر لعدديــن صحيحني 
طبيعيني؛

ــر لعدديــن صحيحــني  - يحســب القاســم املشــترك األكب
طبيعيــني؛

- يحــدد األعــداد الفرديــة واألعــداد الزوجيــة ارتباطــا 
بقابليــة القســمة علــى 2 ؛

- يوظــف تقنيــات البحــث عــن مضاعفــات وقواســم عــدد 
واستعمالها؛

- يتعرف األعداد األولية األصغر من 100 ؛
- يتعرف قابلية القسمة على األعداد 4 و 6، ويوظفها؛

- يحــدد أعــدادا تقبــل القســمة يف آن واحــد علــى أكثــر 
مــن عــدد مــن بــني األعــداد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 9 ؛

- يحــل وضعيــات مســائل بتوظيــف قابليــة القســمة علــى 
األعــداد 2 و 3 و 5 و 9 ؛

- يوظــف قابليــة القســمة علــى األعــداد 2 و 3 و 4 و 5 و 
6 و 9 يف نشــاط مــن أنشــطة احليــاة اليوميــة.

- املضاعفــات والقواســم بالســنة 
اخلامســة.

واألعــداد  الزوجيــة  األعــداد   -
اخلامســة. بالســنة  الفرديــة 

ْرُس اَلدَّ

5
املضاعفات والقواسم
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       أنشطة البناء والترييض
النشاط األول: حتديد مضاعفات عدد معني.

صيغة العمل: ينجز العمل يف مجموعات 4 أفراد.
الوسائل املساعدة: رسوم، خطاطات.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: أبحث إن كانت األعداد التالية: 960 و 2001 و 49 
و 390 و 1505 و 112 و 4719 و 2350 و 2130 و 7893 و 402 و 
2564 من مضاعفات 2 أو 3 أو 5 ثم أكتبها يف املواقع املناسبة يف 

خطاطة مشابهة لهذه اخلطاطة.
البحث: يترك الوقت الكايف للمجموعات إلجناز عملية البحث واختيار 

الطريقة املالئمة لتوزيع األعداد املقترحة على أجزاء اخلطاطة.
االستثمار اجلماعي:

يقدم مقررو املجموعات نتائج أعمالهم وتناقش جماعة، مع ضرورة التركيز باألساس على أنه ميكن 	•
التعرف بسهولة على مضاعفات كل عدد مقترح أي 2 و 3 و 5 ذلك أن جميع مضاعفات العدد 2 
يكون رقم وحداتها أحد األرقام اآلتية: 0  أو 2 أو 4 أو 6 أو 8 أما مضاعفات العدد 5 فرقم وحداتها 

يكون إما 0 أو 5.

يف ما يتعلق مبضاعفات 3 فيكفي جمع أرقام العدد فإن كان مجموع هذه األرقام مضاعفا للعدد 3 	•
التركيز على إيجاد طريقة للبحث عن املضاعفات  نستنتج أن العدد مضاعف للعدد 3. كما ينبغي 

املشتركة لعددين أو 3 أعداد للتمكن من كتابتها داخل األجزاء املالئمة من اخلطاطة. 
النشاط الثاني: تعرف أن مجموع أو فرق أو جداء مضاعفي عدد صحيح طبيعي هو مضاعف لنفس العدد.

صيغة العمل: ينجز العمل يف مجموعات من 4 أفراد.
الوسائل املساعدة: أوراق التسويد، جدول ضرب العدد 13، أكوام.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية:

أكتب املضاعفات العشرين األولى للعدد 13.
أختار عددين من هذه الالئحة وأحسب مجموعهما ثم الفرق بينهما وأحسب أيضا جداءهما. هل النتائج 

احملصل عليها أي املجموع أو الفرق أو اجلداء من مضاعفات العدد 13 أيضا أم ال. 

2 Oó©dG äÉØYÉ°†e5 Oó©dG äÉØYÉ°†e

3 Oó©dG äÉØYÉ°†e
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بينهما  والفرق  مجموعهما  وحتسب   13 العدد  مضاعفات  الئحة  من  عددين  مجموعة  كل  تختار  البحث: 
وجداءهما والتحقق من أن األعداد احملصل عليها من مضاعفات العدد 13 أيضا.

االستثمار اجلماعي: 
أن مجموع  املتمثلة يف  القاعدة  وتناقش جماعة الستنتاج  أعمال مجموعته  نتائج  كل مجموعة  مقرر  يقدم 
مضاعفي عدد هو أيضا مضاعف لنفس العدد، وأن الفرق بني مضاعفني لعدد مضاعف أيضا لنفس العدد، 

وأن جداء مضاعفني لعدد هو أيضا مضاعف لنفس العدد.
وينبغي التركيز على أن الالئحة تعتبر فقط الئحة للمضاعفات 20 األولى وأن مضاعفات عدد معني تتكون 
من عدد ال نهائي، وبالتالي فيمكن احلصول على مجموع أو جداء مضاعفني غير واردين يف الالئحة غير 

أنهما مضاعفني للعدد 13 مثال:
املضاعفات العشرون األولى للعدد 13 هي: 0 و 13 و 26 و 39 و 52 و 65 و 78 و 91 و 104 و 117 و 130            

و 143 و 156 و 169 و 182 و 195 و 208 و 221 و 234 و 247.
65 مضاعف للعدد 13 و 78 مضاعف للعدد 13.

  فالعدد 5070 مضاعف للعدد 13 ألن 
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أضرب على التوالي ألعداد 5 و 9 في العدد المعروض على البطاقة؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 30؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 30؛  -
أضرب على التوالي ألعداد 5 و 9 في العدد المعروض على البطاقة.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 6-6  -
 ،72 العدد  قواسم  عن  بالبحث  النشاط  هذا  في  األمر  يتعلق   -1
يتكون  التي  الخانات  حساب  من  باالنطالق  وذلك  عددين  ومضاعفات 
على  والثاني   ، شكل 9 × 8 على  األول  المرسومان،  المستطيالن  منها 
شكل 6 × 12 بحيث كل مستطيل مكون من 72 تربيعة، ويرسم كل متعلم 
مستطيال أخرا يختلف عن المستطيلين المرسومين في الكتاب ويكون 
كل  ويقارن  والعرض(،  )الطول  أبعاده  ويحدد   ،72 أيضا  تربيعاته  عدد 

متعلم المستطيل المحصل عليه مع مستطيالت زمالئه.  
يتم االنطالق من النتائج المحصل عليها لكتابة قواسم العدد 72 و إكمال 

. 72 = 9 × ... ... × 1 = 72 إلى  المتساويات من 
2- يستعين المتعلم بالمحسبة إليجاد المضاعفات العشرة األولى للعدد 
24، حيث يتم إثارة االنتباه أثناء التصحيح أن أول مضاعف للعدد 24 هو 
.24 × 0 = 0 العدد 0 وبالتالي فالمضاعفات العشرة األولى تبدأ من : 

3- في هذا النشاط يتدرب المتعلم )ة( على تحديد المضاعف المشترك 
األولى  العشرة  المضاعفات  يالحظ  وهكذا   9 و   8 للعددين  األصغر 
لكل عدد ويحدد المضاعفات المشتركة وبالتالي المضاعف المشترك 

األصغر هو 72 في هذه الحالة.
4- يتدرب المتعلم على حساب القاسم المشترك األكبر للعددين 24 و 
30 وذلك بإدراج الئحة القواسم لكل عدد. وتحديد أكبر قاسم من بين 

القواسم المشتركة للعددين وهو 6 في هذه الحالة.
5- تكمل المتعلم )ة( المتساويات ويحسب لتحديد بعض قواسم العدد 

.72

المضاعف  ويجدد   9 و   12 العددين  مضاعفات  سلسلتي  يالحظ   -6
المشترك األكبر للعددين وهو 72 في هذه الحالة. 

7- L’élève s’entraîne à déterminer le plus grand diviseur 
commun des nombres 160 et 200 et des nombres :

 14  et  22     30  et  55     10  et  24 .......

26

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الثّانِـَيــُةأكَْتِشف َوأََتَرَُّن 2اَلِْحصَّ

Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم

 أَْضُِب َعىل ٱلتَّوايل ٱْلَْعداَد 4 و 8  يف ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة.

Je calcule le plus grand diviseur commun des nombres 160 et 200 et des nombres : 
 14 et 22      30 et 55       10 et 24
 20 et 38     26 et 34        12 et 24
 36 et 45     45 et 100      16 et 80

ـــواِســــــــُم
َ

ق
ْ
 َوٱل

ُ
ُمـضــــاَعـــفــــــات

ْ
ل
َ
ا

Les multiples et les diviseurs

ُد ٱْلُمضاَعَف ٱْلُمْشَتَرَك ٱْلَْصَغَر ِلْلَعَدَدْيِن 8 و9.ِبٱْعِتباِر ٱلتَّْربيَعِة َوْحَدًة لِقياِس ٱلّطوِل، ُأالِحُظ ٱْلُمْسَتطيَلْيِن. ُأَحدِّ
الِئَحُة ٱْلُمَضاَعفاِت ٱْلَعْشِر ٱْلْولى ِلْلَعَدَدْيِن 8 و9.

َأْنُقُل َعلى ِدْفَتري َوُأْكِمُل ُثمَّ َأْكُتُب َقواِسَم ٱْلَعَدِد 72.

َأْسَتعيُن ِبٱْلِمْحَسَبِة ِليجاِد ٱْلُمضاَعفاِت ٱْلَعْشَرِة ٱْلولى 
ِلْلَعَدِد 24.

ُد ٱْلُمضاَعَف ٱْلُمْشَتَرَك ٱْلَْصَغَر ِلْلَعَدَدْيِن 9 َو 12. ُأَحدِّ

ُمْســَتطيًا  َأْرُســُم  َتْربَيَعــًة.  ِمــْن 72  ٌن  ُمَكــوَّ ُمْســَتطيٍل  َفــُكلُّ 
آَخــَر َيْخَتِلــُف َعــْن َهَذْيــِن ٱْلُمْســَتطيَلْيِن َوَيكــوُن َعــَدُد َتْربيعاِتــِه 
ُد )َالطُّــوَل َوٱْلَعــْرَض(، وُأقــاِرُن  ُمْســَتطيلي َمــَع  72، َوُأَحــدِّ

ُمْســَتطياِت ُزَمائــي.
و 72 ُمضاَعٌف ِلـ 8 و9.  72 = 8 x 9 ● ُأاَلِحُظ :

                8 قاِسٌم لـِـ 72 و 9 قاِسٌم ِلـ 72.

Le plus grand diviseur 
commun de 160 et 200 est :

160 200

160 =  2  x  2  x  2  x  2  x  2  x  5
200 =  2  x  2  x  2  x  5  x  5

10    x    16 10    x    20

2  x  5  x  4  x  4 2  x  5  x  4  x  5

2  x  5  x  2  x  2  x  2  x  2 2  x  5  x  2  x  2  x  5

. ُد ُمضاَعفاِت َوَقواِسَم َعَدٍد َصحيحٍ طَبيعيٍّ ● يَُحدِّ
. ُد ٱلُْمَضاَعف ٱلُْمْشَتََك ٱْلَْصَغَر لَِعَدَديِْن َصِحيَحنْيِ ● يَُحدِّ

. ُد ٱلَْقاَسَم ٱلُْمْشَتََك ٱْلَكَْبَ لَِعَدَديِْن َصِحيَحنْيِ ● يَُحدِّ
لِيََّة. ْوِجيََّة َوٱلَْفرِْديََّة َويََتَعرَُّف ٱْلَْعداَد ٱْلَوَّ ُد ٱْلَْعداََد ٱلزَّ ● يَُحدِّ
● يََتَعرَُّف َقاِبلِيََّة الِْقْسَمِة َعىَل 2 َو3 َو4 َو5 َو6 َو9 َويَُوظُِّفها.

129

8 6

72 = 1 x .............  ;  72 = 2 x .............  ; 72 = 3 x .............

72 = 4 x .............  ; 72 = 6 x .............  ; 72 = 8 x .............

8 : 8 , 16 , 24 , 32 , 40 , 48 , 56 , 64 , 72 , 80

9 : 9 , 1 8, 27 , 36 , 45 , 54 , 63 , 72 , 81 , 90

9 : 9 , 18 , 27 , 36 , 45 , 54 , 63 , 72                      12 : 12 , 24 , 36 , 48 , 60 , 72 , 84 , 96

َأْحُسُب ٱْلقاِسَم ٱْلُمْشَتَرَك ٱْلَْكَبَر ِلْلَعَدَدْيِن 24 و30.
الِئَحُة ٱْلَقواِسِم ِلُكلِّ َعَدٍد.

24 : 1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  6 ,  8 ,  12 ,  24

30 :  1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 10 , 15 , 30

........

● Déterminer les multiples et les diviseurs d'un nombre entier naturel.
● Déterminer :
          - le plus petit multiple commun de 2 nombres entiers naturels.
          - le plus grand diviseurs commun.
          - les nombres pairs et impairs
● Connaître les nombres premiers.
● Connaître la divisibilité par 2, 3, 4, 5, 6 et 9.

اَلدَّْرُس

5

1
3

4

5

2

6

7
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أضرب على التوالي ألعداد 5 و 9 في العدد المعروض على البطاقة؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 30؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 30؛  -
أضرب على التوالي ألعداد 5 و 9 في العدد المعروض على البطاقة.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 6-6  -
8- الهدف من هذا النشاط هو تقريب مفهوم العدد األولى انطالقا من 
 4 12 يمكن تكوين  للعدد  إنشاء مستطيالت مكونة من خانات بالنسبة 
مستطيالت مختلفة عدد خاناتها هو 12. أما العدد 13 فال يمكن تكوين 
إال مستطيل واحد من 13 خانة نقول أن هذا العدد هو عدد أولي نفس 
الشيء بالنسبة لألعداد : 2 و 3 و 5 و 7 و 11 و 13 و 17 و 19 وكلها 

أعداد أولية. فقواسم كل عدد من هذه األعداد هي 1 والعدد نفسه :
2 = 1 × 2   ;   3 = 1 × 3   ;   5 = 1 × 5   ;   7 = 1 × 7

األعداد األخرى : 4 و 6 و 8 و 10 و 12 أعداد قابلة للقسمة على أكثر 
من عددين.

9- هذا النشاط يهدف إلى التعرف على األعداد الزوجية والفردية.
فاألعداد الزوجية هي مضاعفات العدد 2. واألخرى هي أعداد فردية.

10- للتعرف على مضاعفات العدد 5 فيكفي أن يتم تحديد رقم وحداته 
فاألعداد 10 و 15 و 20 و 25 و 30 و 35 هي مضاعفات العدد 5 وهي 

قابلة للقسمة على 5. 

للقسمة  القابلة  األعداد  )ة(  المتعلم  يحدد  أعداد  بين سلسلة  من   -11
الوحدات  المكون من رقم  العدد  فيها  يكون  التي  4 وهي األعداد  على 

والعشرات قابال للقسمة على 4 مثل 532، حيث  8 ×•4 = 32

6 من بين سلسلة  12- يحدد المتعلم )ة( األعداد القابلة للقسمة على 
أعداد. وهي األعداد القابلة للقسمة على 2 وعلى مثل : 6 و 18 و 642 

و 972.
13- Pour déterminer les nombres premiers on cherché 
tous les diviseurs du nombre. Les nombres qui n’ont que 
2 diviseurs s’appellent des nombres premiers. Ils ont 
comme diviseurs 1 et le nombre lui même.

L’élève cherche d’autres nombres premiers inférieur à 
100 : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, ...

27

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الثّالـِثَـُة اَلِْحصَّ

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

3
َل ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة إِىل ٱلَْعَدِد 25.  أَِجُد ُمكَمِّ

َنٍة ِمْن 12 َخاَنًة ِبَأْشكاٍل َوَأْبعاٍد ُمْخَتِلَفٍة : ● ُيْمِكُن َأْن َأْرُسَم 3 ُمْسَتطياٍت ُمَكوَّ

َاْلَعَدُد 12 َقاِبُل ِلْلِقْسَمِة َعلى :

ٍن ِمْن 13 خاَنًة  ● ال ُيْمِكُن َرْسُم ِإاّل ُمْسَتطيٍل واِحٍد ُمَكوَّ

   َأْبعاُدُه أَْعداٌد َصحيحٌة َطبيِعيٌَّة :

ِنِة ٱلْخاِمَسِة. ● اَلُْمضاَعفاُت َوٱلَْقواسُم بٱلسَّ

● ُأْكِمُل الِئَحَة ُمضاَعفاِت ٱْلَعَدِد 2 ِإلى ُحدوِد 30 : 

ُد ُمضاَعَفاِت ٱْلَعَدِد 3  ِمْن َبْيِن ٱْلَْعداِد ٱلّتاِليَِّة:  ● ُأَحدِّ

● ُأْكِمُل الِئَحَة ُمضاَعَفاِت ٱْلَعَدِد 5 ٱْلَْصَغِر ِمْن 40 :

َهِذَه ٱْلَْعداُد َتْقَبُل ٱْلِقْسَمَة َعلى 5 َوِهَي َتْنَتهي ِبـ 0 َأْو 5.
● ُأْكِمُل الِئَحَة ُمضاَعفاِت ٱْلَعَدِد 9 ٱْلَْصَغِر ِمْن 81 : 

َهِذَه ٱْلَْعداُد َتْقَبُل ٱْلِقْسَمة َعلى 9 : َمْجموُع َأْرقاِمها 9
ُد ٱْلَْعداَد ٱلقاِبَلَة ِلْلِقْسَمِة َعلى 4 :  ● ُأَحدِّ

ُد ٱْلَْعداَد ٱلَّتي َتْقَبُل ٱْلِقْسَمَة َعلى 6 :  ● ُأَحدِّ

Je cherche d'autres nombres premiers inférieurs à 100 : 2 , 3 , 5 , 7 , 11 , 13 , 17 , 19 , 23 , 29 , ...

● اَلِْقْسَمُة اْلِْقليديُة.

1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 12
1

1

3
12

13

6

2

4

2 , 4 , 6 , 8 , 10 , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ...

6 , 9 , 12 , 13 , 25 , 41 , 72 , 111

4 , 9 , 52 , 135 , 216 , 342 , 532

6 , 18 , 921 , 532 , 642 , 972 

0 , 5 , 10 , ... , ... , ... , ... , ... , 40 

0 , 9 , 18 , ... , ... , ... , ... , ... , ... , 81

Les nombres premiers ont comme seuls
diviseurs 1 et eux mêmes.

Je trouve tous les diviseurs de 23.

● ُأْكِمُل :

8

9

10

11

12

13

َهذِه ٱْلَْعداُد تَُسّمى أَْعداداً َزْوِجيًَّة َرْقُم 

َوَحداتِها ُهَو : 0 أَو2 أَو 4  أَو 6  أَو 8 

اَْلَْعَداُد 4 و6 و8 أَْعَداٌد َقاِبلٌَة لِلِْقْسَمِة َعىل 

لِيَّة. أَكَْثِ ِمْن َعَدَديِْن. َفهي أَْعداٌد َغرْيُ أَوَّ

اَْلَْعداُد 2 و3 و5 و7 و11 و13 و17 و19 

لِيٌَّة. ِهي كََذلَِك أَْعَداٌد أَوَّ

يَكوُن َعَدٌد قاِبالً لِلِْقْسَمِة َعىل 3 إِذا كاَن 

َمْجموُع أَْرقاِمِه قاِبالً لِلِْقْسَمِة َعىل 3.

يَكوُن َعَدٌد قاِبالً لِلِْقْسَمِة َعىل 4 إِذا كاَن 
ُن ِمَن ٱلَْوَحداِت َوٱلَْعَشاِت  ٱلَْعَدُد ٱلُْمكَوَّ

يَْقَبُل ٱلِْقْسَمَة َعىل 4. 

يَكوُن َعَدٌد قاِبالً لِلِْقْسَمِة َعىل 6 إِذا كاَن 

قاِبالً لِلِْقْسَمِة َعىل 2 َوَعىل 3.

اَْلََعداُد ٱْلُْخَرى ٱلَّتي َرْقُم َوَحداتِها 1 أَو 3 

ى أَْعداداً َفرِْديًَّة. أَو 5  أَو 7  أَو 9  تُْسمَّ

اَلَْعَدُد 13 قاِبٌل لِلِْقْسَمِة َعىل 13 َوَعىل 1 

يِلٌّ َفَقٌط َفُهَو َعَدٌد أَوَّ

2 = 1 x 2  ;  3 = 1 x 3  ;  5 = 1 x 5  ;  7 = ... x ...  ;  11 = ... x ...  ;  13 = ... x ...  ;  17 = ... x ...   ;  19 = ... x ...

4 = 1 x 2 x 2 8 = ... x ... x ... x ... 6 = ... x ... x ...  

Les nombres qui n'ont que deux
diviseurs s’appellent des nombres premiers.
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أنشطــة تقوميية : "أستثمر"
الحساب الذهني: 

أضرب على التوالي ألعداد 5 و 9 في العدد المعروض على البطاقة؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 30؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 30؛  -
أضرب على التوالي ألعداد 5 و 9 في العدد المعروض على البطاقة.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 6-6  -
األولى  العشرة  المضاعفات  إليجاد  بالمحسبة  )ة(  المتعلم  يستعين   -1
للعدد 24 حيث يتم إشارة االنتباه أثناء التصحيح أن أول مضاعف للعدد 

24 هو 0. 
2- يجد مضاعف العدد 19 األقرب إلى العدد 200.

3- يحسب المتعلم قواسم كل عدد من األعداد التالية :
41  ;  34  ;  25  ;  15  ;  12  ;  19

4- يحدد المتعلم )ة( القواسم المشتركة للعددين 36 و 24 وذلك بتحديد 
قواسم العدد 36 وتحديد من بين هذه القواسم تلك التي يكون العدد 24 

مضاعفا لها.
5- يجمع المتعلم )ة( أرقام كل عدد من بين األعداد التالية : 77 ; 706 ; 
406 ; 702 ; 801  فإن كان مجموع أرقام العدد يساوي 9 فهو مضاعف 

للعدد 9.
6- يستعين المتعلم )ة( بالمحسبة ويحسب المضاعفات العشرين األولى 
للعدد 13 والمضاعفات العشرين األولى للعدد 17 ويحدد أصغر مضاعف 

مشترك للعددين 13 و 17.
7- أراد تالميذ القسمين الخامس والسادس البالغ عددهم 210 التوزع 
على مجموعات من 5 أو 6 أو 7 أو 9 أفراد النجاز أنشطة موازية. ما هو 
العدد المناسب الذي سيتم اختياره لتشكيل أقل عدد من المجموعات مع 

إتاحة الفرصة لكل تلميذ االنخراط في إحدى المجموعات؟.
8- يكتب المتعلم )ة( متتالية مضاعفات العدد 18 من 0 إلى 270 :

18 × 0 = 0  ; 18 × 1 = 18 ; 18 × 2 = 36 ; 18 × 3 = 54
انطالقا من هذه السلسلة يكمل المتساويات التالية :

18 × 8 = 144
220 = (18 × ...) + ....
220 = (18 × ...) + ....

9- ينجز المتعلم )ة( قسمة كل عدد على فإن كان الخارج مضبوطا يمكن 
التعبير عن عدد الدقائق بعدد صحيح من الساعات من 

120 : 60 = 2  120
10- يتحقق المتعلم )ة( من كون العدد قاسم لمجموع العددين 24 و 36 

انطالقا من كونه قاسما للعدد 24 وقاسما للعدد 36.
11- يكمل كتابة العدد 96 على شكل جداء عددين.

12- يكمل كتابة جميع قواسم العدد 96.
 23 من  صف  كل  ويتكون  صفا،   27 السينما  قاعات  إحدى  في   -13
أي صف  في  األول.  الصف  من  انطالقا  مرقمة  الكراسي  كل  كرسيا. 

يوجد الكرسي يحمل رقم 374 ؟.

28

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الرّاِبَعُة 4اَلِْحصَّ أَْستَـثْــِمـــُر 

2

3

4

5

6

7

18

9

10

11

12

13

أَطَْرُح ٱلَْعَدَد َعىل ٱلِْبطاَقِة ِمَن ٱلَْعَدِد 25.

َأْكُتُب ِسْلِسَلَة ُمضاَعفاِت ٱْلَعَدِد 18 ِمن 0  ِإلى 270.
ْلِسِلِة ُأْكِمُل ٱْلُمَتساِوياِت ٱلتَّالَيَة : ِاْنِطاًقا ِمْن َهِذِه ٱلسِّ

قاِئِق. ِمْن َبْيِن ٱْلُمَدِد ٱْلُمَعبَِّر َعْنها ِبٱلدَّ
● ماِهَي ٱْلُمَدُد ٱْلُمواِفَقُة ِلَعَدٍد َصحيٍح ِمْن ٱلّساعاِت؟

ٱْلَعَدُد 4 قاِسٌم ِلْلَعَدِد 24 َوقاِسٌم ِلْلَعَدِد 36.
● َأَتَحقَُّق َأنَّ ٱْلَعَدَد 4 قاِسٌم َكَذِلَك ِلَمْجموع ٱْلَعَددْيِن 

24 و 36 َوقاِسٌم ِلَفْرِقِهما.

ُأْكِمُل ِكَتاَبَة ٱْلَعَدِد 96 َعلى َشْكِل ُجداِء َعَدَدْيِن :

ُن ُكلُّ  يوَجُد في ِإْحدى قاعاِت ٱلّسيِنما 27 َصّفًا، َوَيَتَكوَّ
َصــفٍّ ِمــْن 23  ُكْرِســيًّا. ُكلُّ ٱْلَكراســي ُمَرقََّمــٌة ٱْنِطاًقــا 

ِل. ــفِّ ٱْلَوَّ ِمــَن ٱْلصَّ
● في َأيِّ َصفٍّ يوَجُد ٱْلُكْرِسيُّ ٱلَّذي َيْحِمُل َرْقَم 374؟

َأْسَتِعيُن ِبٱْلِمْحَسَبِة ِليَجاِد ٱْلُمضاَعفاِت ٱْلَعْشَرِة ٱْلولى 
ِلْلَعَدِد 29.

َأِجُد ُمضاَعَف ٱْلَعَدِد 19 ٱْلَْقَرِب ِإلى 200.

َأِجُد َقواِسَم ُكلِّ َعَدٍد ِمْن ٱْلَْعداِد ٱلّتاِلَيِة :

● َأِجُد ٱْلَْعداَد ٱلَّتي َيكوُن ٱْلَعَدُد 36 ُمضاَعًفا َلها.
● َاْلَعَدُد 24 ُمضاَعٌف ِلَيِّ ٱْلَْعداِد ؟

● َماِهَي ٱْلَقواِسُم ٱْلُمْشَتَرَكُة ِلْلَعَدِد 36 َوٱْلَعَدِد 24؟

ُد ِمْن َبْيِن ٱْلَْعداِد ٱْلِتيَِّة : ُأَحدِّ
810 ،702 ،406 ،706 ،77 

ِبٱْســِتْعماِل ٱْلِمْحَســَبِة ُأِجــُد َوَأْكتُــُب ٱْلُمضاَعفــاِت ٱْلِعْشــريَن 
ٱْلولــى ِلْلَعــَدِد 13، َوٱْلُمضاَعفــاِت ٱْلِعْشــريَن ٱْلُْولــى 

ِلْلَعــَدِد 17.

ــاِدِس ٱْلباِلــِغ َعَدَدُهــْم  َأراَد َأْطفــاُل ٱْلِقْســَمْيِن ٱْلخاِمــِس َوٱلسَّ
210 ٱلتَّوزَُّع َعلى َمْجموعاِت ِمْن 5 َأْو 6 َأْو 7 َأْو 9 َأفَْراٍد 

ِلْنجــاِز َأْنِشــَطٍة ُمواِزيَّــٍة.

● ما ُهَو ٱْلَعَدُد ٱْلُمناِسُب ٱلَّذي َسَيِتمُّ ٱْخِتياُرُه ِلَتْشكيِل َأَقلِّ 

َعَدٍد ِمَن ٱْلَمْجموعاِت َمَع ِإتاَحِة ٱْلُفْرَصِة ِلُكلِّ ِطْفٍل َأْو 
ِطْفَلٍة ِلِاْنِخراِط ِفي ِإْحدى ٱْلَمْجموعاِت؟

41  ,  34  ,  25  ,  15  ,  12  ,  19

18 x 8 = . . . . .  

220 = )18 x . . . . . ( +  . . . . .

100 = )18 x . . . . . ( +  . . . . .

90 min 120 min

3200 min 360 min 1800 min

2000 min

96 = 96 x 1

96 = 48 x 2

96 = ........ x ........

 1  ,2  ,3  , ....... , ....... , ....... , ....... , ....... , ....... , ....... , ....... 

96 = ........ x ........   ;  ........

● ُأْكِمُل ِكتاَبَة َجميِع َقواِسِم ٱْلَعَدِد 96  ِفي َتْرتيٍب َتزاُيِديٍّ :

 ما ُهَو أَْصَغُر ُمضاَعٍف ُمْشَتٍَك 
لِلَْعَدَديْن 13 و 17 ؟

 ُمضاَعَفاِت ٱلَْعَدِد 9.
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أنشطــة داعمة : "أمترن من جديد"
الحساب الذهني: 

أضرب على التوالي ألعداد 5 و 9 في العدد المعروض على البطاقة؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 30؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 30؛  -
أضرب على التوالي ألعداد 5 و 9 في العدد المعروض على البطاقة.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 6-6  -

التي  الموالية  الساعة  لتحديد  بالمستقيمين  المتعلم  يستعين   -1
ستبدأ فيها دروس البيانو ودروس الكمان.

حيث يالحظ أن ثالث ساعات من دروس البيانو 180 دقيقة توازي 
4 حصص من دروس الكمان أي 180 = 45 × 4، وهكذا فالمرة 
الموالية التي تبدأ فيها دروس البيانو والكمان في نفس الساعة 

.12h وهي الساعة

مضاعف  وأصغر   6 و   4 للعددين  مشتركة  مضاعفات   3 يكتب 
مشترك لنفس العددين.

يكتب قواسم العددين 36 و 24 ومضاعف مشترك لـ 36 و 24. 

2- L’élève calcule le plus petit nombre divisible par 
2, 3, 5, 6, 9 ou le plus petit multiple de ces nombres. 
Et ce pour trouver le nombre de timbres que Sara a 
trouvé ?

3- L’élève cherche des contre-exemples des nombres 
divisible par 3 et par 9 mais ils ne sont divisible par 
6 comme : 9, 27, 45...

29

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

تاِئٌج
َ
 ون

ٌ
الَصة

ُ
خ

ـُة الْخاِمَسُةأََتَرَُّن ِمن َجديٍد 5اَلِْحصَّ
1

2

3

ْهنيِّ 6-6.  أَْضُِب َعىل ٱلتَّوايل ٱْلَْعداَد 4 و 8  يِف ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة 8 َوأُنِْجُز َوَرَقَة ٱلِْحساِب ٱلذِّ

اَعِة ٱلّتاِسَعِة  ُم ِخاَل 60 َدقيَقِة، َوَتْبَدُأ ُدروُس ٱْلَكماِن َأْيًضا َعلى ٱلسَّ َتْبَدُأ ُدروُس ٱْلَبيانو َعلى ٱْلّساَعِة ٱلّتاِسَعِة، َوُتَقدَّ
م ِخاَل 45 ِدقيَقة. َوُتَقدَّ

● ماِهَي ٱْلَمرَُّة ٱْلُمواِلَيُة ٱلَّتي َسَتْبَدُأ ُدروُس ٱْلْبياُنو َوُدروس ٱْلَكماِن ِفي َنْفِس ٱلّساَعِة ؟

● َأْكْتُب 3 ُمضاَعفاٍت ُمْشَتَرَكٍة ِللَعَدَدْيِن 4 و6. ماُهَو َأْصَغُر ُمضاَعـٍف ُمْشَتَرٍك ِلـ 4 و6 ؟
● َأْكُتُب َقواِسَم ٱْلَعَدَدْيـِن 36 َو24. ما ُهو َأْكَبر قاِسٍم ُمْشَتَرٍك لـ 36 و24 ؟

Sara a acheté des timbres. Le nombre de timbres est le plus petit nombre divisible à la fois 
par 2, 3, 5, 6, 9 et 10.
        ● Quel est le nombre de timbres que Sara a achetés ?
Moha pense que si un nombre est divisible par 3 et par 9, il est aussi divisible par 6.
        ● Est-ce que tu es d'accord ? sinon donne des contre-exemples.

9h 60m

45 45 4545

10

10

11

11

12 13
دروس البيانو

دروس الكامن

● 56  ُمضاَعٌف ِلْلَعَدَديِن 7 و 8 

   7 قاِسٌم ِلْلَعَدِد 56
   8 قاِسٌم ِلْلَعَدِد 56 َأْيضًا.

. ●  ُكلُّ َعَدد َرْقم َوَحداِتِه 0 َأْو 2 َأْو 4 َأْو 6 َأْو 8 ُهَو َعَدٌد َزْوِجيٌّ

. ●  ُكلُّ َعَدٍد َغْيُر َزْوجيٍّ ُهَو َعَدٌد َفْرِديٌّ

ِلّيًا ِإذا كاَن َلُه قاِسماِن َفَقطُّ ُهما ٱْلَعَدُد 1 َوٱْلَعَدُد َنْفُسُه. َأْمِثَلٌة : 2, 3, 5, 7. ●  َيكوُن َعَدٌد َطبيِعيٌّ َأوَّ

1596 قاِبٌل لِلِْقْسَمِة َعىل 2 ِلَنَّ َرْقَم َوَحداتِِه 
ُهَو 6

يَكوُن َعَدٌد قاِبالً لِلِْقْسَمِة َعىل 2 إِذا كاَن َزْوِجيًّا أَْي َرْقُم 
َوَحداتِِه ُهَو 0 أَو 2 أَو 4 أَو 6 أَو 8

قاِبلِيَُّة ٱلِْقْسَمِة َعىل 2 

351 قاِبٌل لِلِْقْسَمِة َعىل 3 ِلَنَّ :
9 = 1 + 5 + 3 و 9 يَْقَبُل ٱلِْقْسَمَة َعىل 3

يَكوُن َعَدٌد قاِبالً لِلِْقْسَمِة َعىل 3 إِذا كاَن َمْجموُع أَْرقاِمِه 
يَْقَبُل ٱلِْقْسَمِة ع َىل 3

قاِبلِيَُّة ٱلِْقْسَمِة َعىل 3 

98765 يَْقَبُل ٱلِْقْسَمَة َعىل 5
يَكوُن َعَدٌد قاِبالً لِلِْقْسَمِة َعىل 5 إِِذا كاَن َرْقُم َوَحداتِِه  0 

أَْو 5
قاِبلِيَُّة ٱلِْقْسَمِة َعىل 5

37062 يَْقِبُل ٱلِْقْسَمَة َعىل 9 ِلَنَّ :
18 = 2+6+0+7+3 و 18 يَْقَبُل الِْقْسَمَة َعىل 9

يَكوُن َعَدٌد قاِبالً لِلِْقْسَمِة َعىل 9  إِِذا كاَن َمْجموُع 
أَْرقاِمِه قاِبالً لِلِْقْسَمِة َعىل 9.

قاِبلِيَُّة ٱلِْقْسَمِة َعىل 9

9712 يَْقَبُل ٱلِْقْسَمَة َعىل 4 ِلَنَّ 12 يَْقَبـُل 
ٱلِْقْسَمَة َعىل 4

ُن  يَكوُن َعَدٌد قاِبالً لِلِْقْسَمِة َعىل 4 إِذا كاَن ٱلَْعَدُد ٱلُْمكَوَّ
ِمن َرْقِم ٱلَْوَحداِت َوٱلَْعشاِت يَْقَبُل ٱلِْقْسَمَة َعىل 4

قاِبلِيَُّة ٱلِْقْسَمِة َعىل 4

276 يَْقَبُل ٱلِْقْسَمَة َعىل 6 ِلَنَُّه يَْقَبـُل ٱلِْقْسَمَة 
َعىل 2 َوَعىل 3

يَكوُن َعَدٌد قاِبالً لِلِْقْسَمِة َعىل 6 إِذا كاَن قاِبالً لِلِْقْسَمِة 
َعىل 2 َو َعىل 3

قاِبلِيَُّة ٱلِْقْسَمِة َعىل 6

َعَدٌد َأَوَليٌّ

َاْلقاِسُم اْلُمْشَتَرُك اْلَْكَبُر

ُمضاَعٌف

قاِسٌم

/ َفْرِديٌّ َعَدٌد َزْوِجيٌّ

َاْلُمضاَعُف اْلُمْشَتَرُك اْلَْصَغر

Nombre priemier

Le plus grand diviseur commun

Multiple

Diviseur

Nombre pair/impair

Le plus petit multiple commun
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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 

نقترح يف هذا الدرس أنشطة ينشئ فيها املتعلمون متوازي األضالع وشبه املنحرف:
يف النشاط األول يطلب منهم إنشاء متوازي أضالع مبعرفة قياسي ضلعني متتابعني ويالحظون تعدد 	•

احللول املمكنة. ويقترحون إضافة معطيات أخرى لقياسي الضلعني املتتابعني للحصول على متوازي 
أضالع وحيد )أو متوازيات أضالع قابلة للتطابق(.

يف النشاط الثاني ينشئون متوازي أضالع مبعرفة قياسي قطريه ويالحظون كذلك تعدد احللول.	•
يف النشاط الثالث ينشئون شبه منحرف انطالقا من قياسي قاعدتيه ويقترحون معطيات إضافية 	•

للحصول على شبه منحرف وحيد )الزاوية واالرتفاع...(.

ثم يقومون بإجناز أنشطة أخرى متنوعة يف الكتاب.    

ينبغي حث املتعلمني على تقدمي تبريرات لتحديد طبيعة كل شكل مت إنشاؤه باستعمال املعطيات الواردة يف 
النص وباستعمال العناصر املميزة ملتوازي األضالع وشبه املنحرف التي سبق لهم أن تعرفوا عليها.

ينجز املتعلمون يف هذا الدرس أنشطة إلنشاء رباعيات خاصة: املستطيل واملعني واملربع انطالقا من معطيات 
حول هذه األشكال تهم قياسات األضالع أو قياسات األقطار.

يحرص األستاذ أو األستاذة يف مختلف األنشطة على تعليل كل إنشاء بتوظيف املعطيات والعناصر األساسية 
لكل رباعي خاص وكذلك على االستعمال املالئم لألدوات الهندسية.

االمــتــــــدادات أهـــداف الـــتـــــعــلـــــــم الـمـكتـسبــات السابــقــة
اإلنشاءات الهندسية 

املوالية.
- يتعــرف اخلاصيــات الهندســية لـــ : متــوازي األضــالع، 

شــبه املنحــرف، املثلــث والدائــرة؛

- ينجز إنشــاءات هندســية مركبة انطالقا من خاصيات 
األشكال الهندسية؛

ــد لــألدوات  ــى التوظيــف واالســتعمال اجلي ــدرب عل - يت
الهندســية.

السنة  يف  الهندسية  التعلمات 
اخلامسة والتوازي والتعامد.

ْرُس اَلدَّ

6
إنشاءات هندسية )1(
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       أنشطة البناء والترييض
النشاط األول: إنشاء متوازي أضالع مبعرفة قياس ضلعني متتابعني.

صيغة العمل: ثنائي.
الوسائل املساعدة: األدوات الهندسية.

تـدبـيــر الـنـشــاط
AD = 4cm و  AB = 6cm :بحيث ABCD تقدمي الوضعية: أنشئ متوازي أضالع

البحث: 
ينجز كل ثنائي العمل املطلوب.	•
يالحظ األستاذ أو األستاذة اإلجراءات التي يقوم بها املتعلمون.	•

االستثمار اجلماعي:
تقدم بعض الثنائيات النتيجة التي توصلت إليها.	•
يناقش املتعلمون مختلف النتائج.	•
يتم التركيز على تعدد النتائج. توجد عدة متوازيات األضالع غير قابلة للتطابق بحيث قياسا ضلعني 	•

.4cm وشعاعها A تنتمي إلى الدائرة التي مركزها D ثابت والنقطة ]AB[ 4 الضلعcm 6 وcm متتابعني هما

A

D

B

C

ينبغي التحقق من كون الرباعي الذي مت إنشاؤه بهذه الطريقة هو بالفعل متوازي أضالع وذلك بإنشاء 	•
منتصف القطر ]AC[ ومنتصف القطر]BD[. ومالحظة أن القطرين لهما نفس املنتصف باستعمال 
الطي أو املسطرة املدرجة... والتذكير بأن رباعي يكون متوازي أضالع إذا كانت أقطاره لها نفس 

املنتصف.
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•	 AD = 4cm و AB = 6cm يطلب من املتعلمني يف آخر النشاط ما الذي ينبغي إضافته إلى املعطيات
للحصول على متوازي أضالع واحد )أو عدة متوازيات األضالع قابلة للتطابق، نذكر بأن التحقق من 

تطابق شكلني يتم مثال باستعمال األنسوخ(.

•	 AB إضافة إلى أن قياس DÂB يفسح لهم املجال للبحث بعض الوقت للتوصل إلى أن قياس الزاوية
و AD ميكن من حتديد متوازي أضالع وحيد.

النشاط الثاني: إنشاء متوازي أضالع مبعرفة قياسي قطريه.
صيغة العمل: ثنائي.

الوسائل املساعدة: األدوات الهندسية.

تـدبـيــر الـنـشــاط
.BD = 4cm و AC = 6cm بحيث قياسا قطريه هو ABCD تقدمي الوضعية: أنشئ متوازي أضالع

البحث: 
ينجز كل ثنائي املهمة املطلوبة.	•
يالحظ األستاذ أو األستاذة اإلجراءات التي يقوم بها املتعلمون.	•

االستثمار اجلماعي:
تقدم بعض الثنائيات العمل التي قامت به.	•
يناقش املتعلمون مختلف النتائج.	•
•	 4cm 6 ودائرة ثانية قطرهاcm يتم التركيز على اإلجراء املناسب واملتمثل يف إنشاء دائرة أولى قطرها

ولها نفس مركز الدائرة األولى ثم إنشاء متوازي األضالع املطلوب.

A

C

B

D

wataiq.com



111

يتم تعليل هذا اإلنشاء وذلك بالتذكير بأن متوازي األضالع هو رباعي أقطاره لها نفس املنتصف.	•
يتم التركيز كذلك على تعدد احللول.	•
يطلب من املتعلمني إذا كان الوقت يسمح بذلك:ما الذي ميكن إضافته إلى معطيات للحصول على 	•

متوازي أضالع »وحيد«.
النشاط الثالث: إنشاء شبه منحرف.

صيغة العمل: ثنائي.
الوسائل املساعدة: األدوات الهندسية.

تـدبـيــر الـنـشــاط
.DC = 3cm و AB = 5cm حيث ABCD تقدمي الوضعية: أنشئ شبه منحرف

البحث: 
يشتغل كل ثنائي إلجناز املهمة املطلوبة.	•
يالحظ األستاذ أو األستاذة اإلجراءات التي يقوم بها املتعلمون.	•

االستثمار اجلماعي:
تقدم بعض الثنائيات النتيجة التي توصلت إليها.	•
يناقش املتعلمون مختلف النتائج.	•
يتم التركيز على اإلجراء املناسب واملتمثل يف إنشاء مستقيمني متوازيني ثم إنشاء قطعة ]AB[ قياس 	•

طولها 5cm على أحد املستقيمني، وإنشاء قطعة ]CD[ قياس طولها 3cm على املستقيم اآلخر، ثم 
إنشاء الرباعي ABCD الذي هو شبه منحرف.

يالحظ املتعلمني تعدد احللول.	•
يطلب من املتعلمني إضافة معطيات متكن من إنشاء شبه منحرف وحيد، تتمثل هذه املعطيات يف 	•

.DÂB حتديد قياس االرتفاع أو قياس زاوية مثل الزاوية

A B
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النشاط الرابع: إنشاء أشكال انطالقا من معطيات حولها.
صيغة العمل: ثنائي.

الوسائل املساعدة: األدوات الهندسية.

تـدبـيــر الـنـشــاط
.AD = 3cm و  AB = 5cm حيث ABCD تقدمي الوضعية: أنشئ مستطيال

البحث: 
يشتغل املتعلمون إلجناز املهمة املطلوبة. 	•
يالحظ األستاذ أو األستاذة اإلجراءات التي يقومون بها.	•

االستثمار اجلماعي:
تقدم بعض الثنائيات النتيجة التي توصلت إليها.	•
يناقش املتعلمون مختلف النتائج.	•
يتم التركيز على الطريقة املناسبة واملتمثلة يف إنشاء قطعة ]AB[ حيث AB = 5cm وإنشاء مستقيم 	•

AD = 3cm على هذا املستقيم حيث ]AD[ ثم إنشاء قطعة A يف ]AB[ عمودي على
ثم إنشاء قوس من دائرة مركزها D وشعاعها 5cm وقوس من دائرة مركزها B وشعاعها 3cm نقطة 	•

هذا  ملاذا  وتعليل   DCBA املستطيل  إنشاء  يتم  ذلك  بعد  ثم   .C النقطة  القوسني هي  هاتني  تقاطع 
الرباعي املنشأ بهذه الطريقة هو مستطيل.

 
D

A B

C

ذلك 	• من  التحقق  )ميكن  للتطابق  قابلة  إنشاؤها  مت  التي  املستطيالت  جميع  أن  املتعلمون  يالحظ 
باستعمال األنسوخ مثال( .

النشاط اخلامس: إنشاء مستطيل مبعرفة قطره.
صيغة العمل: ثنائي.

الوسائل املساعدة: األدوات الهندسية.
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تـدبـيــر الـنـشــاط
.6cm قياس قطره EFGH تقدمي الوضعية: أنشئ مستطيال

البحث: 
يشتغل املتعلمون إلجناز املهمة املطلوبة. 	•
يالحظ األستاذ أو األستاذة اإلجراءات التي يقوم بها املتعلمون حلصر الصعوبات التي يواجهونها. 	•

وداللة هذه الصعوبات.
االستثمار اجلماعي:

تقدم بعض الثنائيات النتيجة التي توصلت إليها.	•

يناقش املتعلمون مختلف النتائج،ويتم التركيز على الطريقة يف إنشاء دائرة قطرها 6cm ثم إنشاء قطرين من 
.]FH[ و ]FG[ :الدائرة

الرباعي احملصل عليه EFGH مستطيل. يطلب من املتعلمني تعليل ذلك: EFGH متوازي أضالع ألن قطريه 
لهما نفس املنتصف ومبا أن القطرين متقايسان فإن الرباعي  EFGH مستطيل.

يالحظ املتعلمون تعدد احللول.  	•

E

H

G

F

النشاط السادس: إنشاء معني مبعرفة قياس أحد أضالعه.
النشاط السابع: إنشاء معني مبعرفة قياس قطريه.
النشاط الثامن: إنشاء مربع مبعرفة قياس ضلعه.
النشاط التابع: إنشاء مربع مبعرفة قياس قطره.

ميكن اعتبار األنشطة 3 و 4 و 5 و 6 أنشطة مكملة لألنشطة السابقة، ينجز البعض منها إذا كان الوقت يسمح 
بذلك، ويف حالة عدم توفر الوقت الكايف ميكن االكتفاء بالنشاطني 1 و 2 وستتاح الفرصة للمتعلمني إلجناز 

أنشطة متشابهة يف احلصة الثانية والثالثة باستعمال كتاب التلميذ والتلميذة.
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أضرب على التوالي ألعداد 3 و 6 في العدد المعروض على البطاقة؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 35؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 35؛  -
أضرب على التوالي ألعداد 3 و 6 في العدد المعروض على البطاقة.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 7-6  -
1- يهدف هذا النشاط إلى اتباع الخطوات المؤدية إلى إنشاء متوازي 
األضالع وذلك انطالقا من رسم مستقيمين متوازيين ورسم مستقيمين 
تقاطع  نقط  األولين، حيث  المستقيمين  مع  يتقاطعان  آخرين  متوازيين 
الترميز بحروف  كيفية  وإلى  متوازي األضالع  المستقيمات هي رؤوس 

لمتوازي أضالع وكذلك التعرف على االرتفاع.
ضلعين  بمعرفة  األضالع  متوازي  إنشاء  إلى  النشاط  هذا  يسعى   -2
الضلعين  إنشاء  في  بالشروع  المتمثلة  الخطوات  وباتباع  متتابعين 
النقط  باقي  لتحديد موقع  والمسطرة  البركار  استعمال  ثم  المتتابعين، 
وذلك بنقل قياس كل ضلع إلى الضلع المقابل له والموازي له، حيث يمكن 

التوصل إلى إنشاء أشكال مختلفة من حيث قياس الزوايا.
إنشاء  من  المتعلم  تمكن  مدى  من  التأكد  هو  النشاط  من  الهدف   -3

متوازي األضالع بمعرفة طولي ضلعين متتابعين.
متوازي األضالع  إنشاء  من  المتعلم  تمكين  إلى  النشاط  يرمي هذا   -4
بمعرفة قياس ضلعين متتابعين والزاوية المحددة بهما، وذلك باستعمال 
البركار والمنقلة والمسطرة. فالمطلوب هو إتمام خطوات إنشاء متوازي 

MNP = 35° و NP = 4cm و MN = 6cm حيث MNPQ األضالع
وهكذا فمعطيات هذا اإلنشاء تحدد متوازي األضالع وحيد.

5- يتطلب هذا النشاط إنشاء متوازي األضالع بمعرفة طولي قطريه. 
وتتمثل مراحل اإلنشاء في رسم مستقيمين متقاطعين في O ورسم دائرة 
مثال        األضالع  متوازي  قطري  طول  يساوي  قطرها  وطول   O مركزها 
RT = 3cm. ثم رسم دائرة ثانية مركزها O وقطرها يساوي طول القطر 

الثاني SU = 5cm لمتوازي األضالع.
يمكن الحصول على إنشاءات مختلفة لمتوازيات أضالع لها نفس طول 

القطرين وذلك باختالف وضعية تقاطع القطرين.
6- يتمثل هذا النشاط في إنشاء شبه منحرف بمعرفة طولي قاعدتيه.
7- الهدف من النشاط هو إعادة إنشاء شكل  باتباع خطوات محددة.

محددة  أضالعه  مثلث  وإنشاء  مراحل  تتبع  النشاط  هذا  يتطلب   -8
AB = 3,5cm    AC = 2,7cm   BC = 5,2cm :كاآلتي

9- Souvent on code une figure géométrique pour faire apparaître 
les côtés égaux, les angles égaux les droites perpendicailaines 
sans avoir à écrire un texte. C’est ce qui est visé dans cet exercice.
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الثّانِـَيـُةأكَْتِشف َوأََتَرَُّن 2اَلِْحصَّ

Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم

 أَْضُِب َعىل ٱلتَّوايل ٱْلَْعداَد 5 و 9  يِف ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقة.

● يََتَعرَُّف ٱلْخاِصّيات ٱلَْهْنَدِسيََّة لِـ : ُمتواِزي ٱْلَْضالَعِ َوِشْبِه ٱلُْمْنَحرِِف، 

َوٱلُْمَثلَِّث َوٱلّدائِرَِة.
● يُْنِجُز إِنْشاءاٍت َهْنَدِسيًَّة ُمَركََّبًة ٱنِْطالًقا ِمن خاِصيَّاِت ٱْلَْشكاِل ٱلْهْنَدِسيَِّة،

● يََتَدرَُّب َعىَل ٱلتَّْوظيِف َواْلِْسِتْعامِل ٱلَْجيِِّد لِْلََدواِت ٱلَْهْنَدِسيَِّة.

● Connaître les propriétés géométriques du parallélogramme,
  du trapèze, du triangle et du cercle;
● Effectuer des constructions géométriques composées à partir
  des propriétés des figures géométriques;
● S’entraîner à l'utilisation correcte des instruments géométriques.

)1( 
ٌ

ـــــة ــَدِســـــيَّ
ْ
 َهـــن

ٌ
ـــــشـــــــــاءات

ْ
ِإن

باِعيَّ ABCD بِٱتِّباِع ٱْلَخْطواِت ٱلّتاِلَيِة : ُأْنِشُئ ٱلرُّ

 IJ = 6cm : َحْيُث IJKL ُأْنِشُئ ُمتوازي ٱْلَْضاِع
َو IK = 4cm ِباتِّباِع ٱْلَخْطواِت ٱلتَّاِلَيِة :

ُأْنِشُئ 
ٱْلُمَثلَّثاِت 
ٱْلَْرَبَعَة :

 ABC ْنشاِء َوُأْنِشُئ ُمَثلًَّثا َأَتَتبَُّع َخْطواِت ٱْلِ
BC = 4 cm و AC = 2,7 cm و AB = 3,5 cm : َحْيُث

.ABC ُد ُرؤوَس َوَأْضاَع َوَزوايا ٱْلُمَثلَِّث ● ُأَحدِّ
ُد َطبيَعَة ُكلِّ ُمَثلٍَّث َوأَُعلُِّل َجوابي. ● ُأَحدِّ

ْكِل َوَأْنَتِبُه ِلَتْرتيِب  ● َأْحُصُل َعلى ٱلشَّ
ٱلنَُّقِط A َوB َوC َوD : َأَضُع 
ؤوِس  ٱْلَحْرَف A َعلى َأَحِد ٱلرُّ
َوُأَتاِبُع في َنْفِس ٱْلَمْنحى ِكتاَبَة 

ؤوِس ٱْلُْخرى. ٱلرُّ
ُد َطبيَعَة ABCD َوأَُعلُِّل َجوابي. ● ُأَحدِّ

    MNPQ : ُأْكِمُل ٱْلَخَطواِت َوُأْنِشُئ ُمتواِزي ٱْلَْضاِع
MNP = 35° و  NP = 4 cm و MN = 6 cm : َحْيُث 

A

H

B

D C

● ُأْنِجُز َوُأْكِمُل ِإْنشاَء ُمَتوازي ٱْلَْضاِع RSTU ِبَحْيُث 
SU = 5 cm و  RT = 3 cm ِقياسا ُقْطَرْيِه ُهما

 ABCD ُأْنِشُئ ِشْبَه ٱْلُمْنَحِرِف
َحْيُث :

CD = 3 cm و  AB = 6 cm

ُئ : ْكَل ٱلّتالي ِإلى ِدْفَتري َوُأْنشُِ َأْنُقُل ٱلشَّ
:I َوَتُمرُّ ِمْن O َمْرَكُزها )C1( 1- داِئَرًة

;OA َوُشعاُعها O َمْرَكُزها )C2( 2- داِئَرًة
.]AB[ ُقْطُرها )C3( 3- داِئَرًة

 .]AB[ َوُقْطُرها ُهو ِقياُس َD َمْرَكُزها )C4( 4- داِئَرًة
C

B

D

A

O

I A

B C E F

D
I L

J K N M

Je code les longueurs 
égales et les angles 
droits dans chaque cas :

un carré un parallélogramme un losangeun rectangle

CB

A

CB

A

CB CB CB

A

CB

A

CB CB CB

A

CB

A

CB CBCB

A

CB

A

CB CB

Constructions géométriques (1)

^

أُنِْشُئ ُمْسَتِقيَمنْيِ ُمَتواِزيَنْيِأُنِْشُئ ُمْسَتِقيَمنْيِ آَخَريِْن ُمَتواِزيَنْيِ

11 2

اَلدَّْرُس6

14

5

6

7

2

3

8

9

1

1

2

2

3

3 4

1
ٱلِْقطَْعُة ]AH[ أَِو ٱلَُمَساَفُة AH ِهَي 

.]DC[ اْرتِفاٌع ُمواِفٌق لِلْقاِعَدِة

ٱلِْقطَْعُة ]AB[ أَِو ٱلَْمساَفُة AB تَُسّمى ٱلْقاِعَدَة ٱلْكُْبى.
ْغرى. ٱلِْقطَْعُة ]CD[ أَِو ٱلَْمساَفُة CD هي ٱلَقاِعَدُة ٱلصُّ
ٱلِْقطَْعُة ]DH[ أَِو ٱلَْمساَفُة h = DH تَُسّمى ٱْلِْرتِفاَع.

2
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أضرب على التوالي ألعداد 3 و 6 في العدد المعروض على البطاقة؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 35؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 35؛  -
أضرب على التوالي ألعداد 3 و 6 في العدد المعروض على البطاقة.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 7-6  -
10- يتمثل هذا النشاط في اتباع خطوات إلنشاء مستطيل بمعرفة طولي 
بعديه، حيث يتم االنطالق من رسم زاوية قائمة، وتحديد نقطة B على 
بحيث      D نقطة  الثاني  الضلع  وعلى   ،AB = 4cm بحيث  األول  الضلع 
AD = 3cm، ويرسم من B مستقيما عموديا على (AB) ومن D مستقيما 

.(AD) عموديا على
حيث   5cm قطره  طول  مستطيل  إلنشاء  الخطوات  المتعلم  يتابع   -11
يتقاطعان في  ثم رسم مستقيمين   5cm دائرة قطرها  برسم  البدء  يتم 
مركز الدائرة. وذلك للتذكير بتقايس قطري المستطيل و خاصة نقطة 
تقاطعهما، إلظهار أن رؤوس المستطيل تقع على دائرة مركزها O وهو 

نقطة تقاطع القطرين.
12- يتابع المتعلم الخطوات المحددة في الكتاب إلنشاء معين بمعرفة 

طول ضلعه.
13- يالحظ المتعلم شكلين مكونين من عدة دوائر مرسومة على تربيعات 

ويعيد إنشاءه.
AC = 3cm و  ABCD بمعرفة طول قطريه  المتعلم معينا  14- ينشئ 
BD = 5cm باتباع خطوات محددة في الكتاب، وهي المتمثلة في رسم 
ثم   1,5 O وشعاعها  دائرة مركزها  O ورسم  مستقيمين متعامدين في 

.2,5cm وشعاعها O دائرة أخرى مركزها
خطوات  باتباع   5cm ضلعه  قياس   EFGH مربعا  المتعلم  ينشئ   -15

محددة في الكتاب.
 3cm 16- يتعلق األمر في هذا النشاط بإنشاء مربع بمعرفة قياس قطره
حيث يتم البدء برسم مستقيمين متعامدين في النقطة O ورسم دائرة 
الدائرة وهي  المربع على  تقع رؤوس  3cm بحيث  O وقطرها  مركزها 

نقط تقاطع المستقيمين المتعامدين )القطرين( والدائرة.
ويعيد  مرسومين  شكلين  بمالحظة  النشاط  هذا  في  األمر  يتعلق   -17

رسمهما باحترام أطوال األضالع وقياس الزوايا. 

18- L’apprenant recopie chaque figure et construit le point 
demandé.
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الثّالـِثَـُة اَلِْحصَّ

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

3
َل ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة إِىل ٱلَْعَدِد 30.  أَِجُد ُمكَمِّ

َنِة ٱلْخاِمَسِة. ● اَلتَّوازي َوٱلتَّعاُمُد َوٱلتََّعلُّامُت ٱلَْهْنَدِسيَُّة يف ٱلسَّ

AD = 3 cm و AB = 4 cm : َحْيُث ABCD ُأْنِشُئ ُمْسَتطيًا
ُأْنِشُئ ُمَعيًَّنا ABCD ِقياُس ُقْطَرْيِه ُهـَو : AC = 3 cm َوَذِلَك ِبٱتِّباِع ٱْلَخَطواِت ٱلّتاِلَيِة :

BD = 5 ِبٱتِّباِع ٱْلَخَطواِت ٱلّتاِلَيِة : cm و

.3 cm ِقياُس ُقْطِرِه MNPQ ُأاَلِحُظ َوُأْنِشُئ ُمَربَّعًا

ُأالِحُظ ٱْلَْشكاَل َوقياساِتها ُثمَّ ُأْنِشُئها :

5 ِبٱتِّباِع   cm ِقياُس ُقْطِرِه EFGH ُأْنِشُئ ُمْسَتطيًا
ٱْلَخْطواِت ٱلّتاِلَيِة :

 IJKL ُأتاِبُع ِإْنشاَء َمَعيٍَّن
.3cm ِقياُس ِضْلِعِه

ُنُه : ُأْنِشُئ ُكلَّ َشْكٍل َوُأَلوِّ

● اَْلِنْشاءاُت ٱلَْهْنَدِسيَُّة الُْموالَِيُة.

5cm

(1)(2)(3)(1)(2)(3)(1)(2)(3)

 5 cm قياُس ِضْلِعِه EFGH ُأْنِشُئ ُمَربًَّعا
ِبٱتِّباِع ٱْلَخَطواِت ٱلّتاِلَيِة :

3 cm

(1)(2)(3)

3 cm

(1)(2)(3)

3 cm

(1)(2)(3)

3 cm
4 cm

30° 60°
5,5 cm

O

C

BA

D

Je recopie chaque figure et je complète sa construction :
Le point D tel que ABCD soit un 

carré, en utilisant un compas et une 
règle non graduée.

Le point M tel que PQMN soit un 
losange, en utilisant une équerre et 

une règle non graduée.

Les points H et G tels que EFGH 
soit un trapèze, avec GH = 6 cm

A
P

C

Qx

x x

x

x

B
N

E F

كل مستطيل هو متوازي أضالع

كُلُّ ُمَربٌَّع ُهَو 
ُمَتوازي أَْضالعٍ خاصٌّ

ٍ ُهَو ُمَتوازي  كُلُّ ُمَعنيَّ
أَْضالعٍ خاصٍّ

10

14

15

16

17

18

11

12

13

1 2 31 2 3

1
1

1

2
2

2

33

1 2 3

3

3

wataiq.com



116

أنشطــة تقوميية : "أستثمر"
الحساب الذهني: 

أضرب على التوالي ألعداد 3 و 6 في العدد المعروض على البطاقة؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 35؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 35؛  -
أضرب على التوالي ألعداد 3 و 6 في العدد المعروض على البطاقة.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 7-6  -

1- الهدف من النشاط هو التأكد من مدى تمكن المتعلم من إنشاء متوازي األضالع بمعرفة 
طولي ضلعين متتابعين.

طولي ضلعين  بمعرفة   MNPQ األضالع  متوازي  النشاط  هذا  المتعلم خالل  ينشئ   -2
. MQ = 4cm و MN = 6cm متتابعين

 MF = 4cm حيث MNEF ثم إلنشاء متوازي أضالع آخر
 MNEF له نفس ضلع متوازي األضالع MNPQ حيث يتم الحصول على متوازي األضالع

.]MN[ وهو
 IJ = 4,5cm بمعرفة طولي الضلعين IJKL 3- ينشئ المتعلم خالل هذا النشاط متوازي األضالع

.LKJ ويحسب قياس .LIJ = 35° وقياس الزاوية IL = 3cm و
4- ينشئ المتعلم في هذا النشاط متوازي األضالع ABCD بمعرفة قياسي AC = 6cm و 
 AC للتوصل إلى أن D و C و B و A حيث ينبغي االنتباه إلى ترتيب الرؤوس BD = 4cm
ليس ضلعا وإنما أحد قطري متوازي األضالع وأن BD هو القطر الثاني وذلك للبدء برسم 

قطري متوازي األضالع حيث نتوفر على طوليهما.
5- يالحظ المتعلم شكال مرسوما واألضالع المتقايسة والمحددة بالعالمات (//) والزوايا 

القائمة، وبالتالي تحديد طبيعة الرباعي EFGH باستعمال خاصيات الرباعيات. 
 AD = و AB = 6cm بمعرفة طول بعدي ضلعيه ABCD 6- ينشئ المتعلم مستطيال

4,5cm
7- ينشئ المتعلم مستطيال قياس

قطريه هو قياس القطعة.
يمكن االنطالق من رسم قطعة قياسها AB باعتبارها أحد قطري المستطيل ويتم التذكير 
بخاصية نقطة تقاطع القطرين لتبيان أن رؤوس المستطيل تقع على دائرة مركزها هو نقطة 

تقاطع القطرين.
8- ينشئ المتعلم معينا قياس ضلعه 5cm ويقارن نتيجته مع نتائج زمالئه. 
يتم التوصل إلى معينات مختلفة ذلك أن طول الضلع ال يحدد معينا وحيدا.

9- • يتم إنشاء شبه المنحرف EFGH حيث EF = 5,5cm و GH = 2,5cm،             ومقارنة 
النتائج المتوصل إليها.   

 EF =                حيث ]EF[ نرسم مستقيمين متوازيين. نحدد على أحدهما قطعة •
5,5 وقطعة ]GH[ حيث GH = 2,5 ونصل بين هذه النقط للحصول على شبه منحرف 

مع مراعاة ترتيب الرؤوس.
10- يتمثل هذا النشاط في إتمام إنشاء
 متوازي األضالع EFGH بحيث تكون

. ]FH[ و ]EG[ نقطة تقاطع قطرية O النقطة
 11- يالحظ المتعلم الشكل ويحدد متوازي أضالع

 وشبه منحرف لهما نفس القاعدة
ونفس االرتفاع ويسميهما،

ويقارن نتيجته مع نتائج باقي زمالئه
 12- في هذا النشاط ينشئ المتعلم مربعا قياس ضلعه 5cm وينشئ مربعا آخر قياس 

.5cm قطره
13- يتتبع المتعلم خطوات إلنشاء رباعي ويستنتج من خالل خاصيات أنه تم الحصول على 

معين.
14- يتعلق األمر في هذا النشاط بمالحظة شكل

مرسوم وهو مكون من عدة أشكال هندسية كاألتي:
ACEF و ABCD و AB = 2cm حيث
وAEGH مربعات. ثم إعادة إنشاء الشكل.

F

OE

A B

AD H

E

FC

G
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أَطَْرُح ٱلَْعَدَد َعىل ٱلِْبطاَقِة ِمَن ٱلَْعَدِد 30.اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

● ُأْنِشُئ ِشْبَه ُمْنَحِرٍف EFGH َحْيُث : 
 GH = 2,5 cm َو EF = 5,5 cm

َلُت ِإَلْيها َوَنتاِئَج َأْصِدقائي. ● ُأقاِرُن ٱلنَّتيَجَة ٱلَّتي َتَوصَّ

ُد ُمَتوازي َأْضاِع َوِشْبَه  ْكَل َوُأَحدِّ ● ُأالِحُظ ٱلشَّ
ُمْنَحِرٍف َلُهما َنْفُس ٱْلقاِعَدِة َوَنْفُس ٱاِلْرِتفاِع 

َوُأَسّميِهما، َوُأقاِرُن َنتيَجتي َوَنتيَجَة َأْصِدقائي.

.5 cm ُأْنـِشُئ ُمَربًَّعا ِقياُس ِضْلِعِه ●
.5 cm ُأْنـِشُئ ُمَربًَّعا ِقياُس ُقْطِرِه ●

ْكَل ٱلّتالي ِإذا  ● ُأْنـِشُئ ٱلشَّ
 AB = 2 cm ََّعِلْمُت َأن
َو ABCD َوACEF َو 

AEGH ُمَربَّعاٌت :

● ُأْنِشُئ ُمتوازي ٱْلَْضاِع ABCD َحْيُث :
AD = 3 cm َو AB = 5 cm

MN = 6 cm : َحْيُث  ]MN[ ُأْنِشُئ ِقْطَعًة ●
MQ = 4 cm : َحْيُث MNPQ ُأْنِشُئ ُمتوازي ٱْلَْضاِع ●

● ُأْنِشُئ ُمتوازي ٱْلَْضاِع آَخَر MNEF َحْيُث : 
MF = 4 cm

باِعيِّ  باِعيِّ EHGF َوٱلرُّ ُد َطبيَعَة ٱْلرُّ ْكَل َوُأَحدِّ ُأالِحُظ ٱلشَّ
HFJK ُمَعلًِّا َجوابي.

ُأْنـِشُئ ُمْسَتطيًا ABCD َحْيُث :
AD = 4,5 cm َو  AB = 6 cm

ُأْنـِشُئ ُمْسَتطيًا ِقياُس ُقْطَرْيِه ُهَو ِقياُس ٱْلِقْطَعِة :

5. َوُأقاِرُن َنتيَجتي َمَع  cm ُأْنـِشُئ ُمَعيَّنًا قياُس ِضْلِعِه
َنتيَجِة َأْصِدقائي، ماذا ُأالِحُظ ؟

● ُأْنِشُئ ُمتوازي َأْضاٍع IJKL َحْيُث :
LIJ = 35° َو IL = 3 cm َو  IJ = 4,5 cm

LKJ : َأْحُسُب ●

● ُأْنِشُئ ُمَتوازي َأْضاٍع ABCD ِبَحْيُث :
BD = 4 cm َو  AC = 6 cm

E

F

O

ْكَل َوُأْكِمُل ● َأْنُقُل ٱلشَّ
 ِإْنشاَء ُمتوازي ٱْلَْضاِع

O ِبَحْيُث َتكوُن ٱلنُّْقَطُة EFGH
.]FH[و ]EG[ ُنْقَطَة َتقاُطِع ُقْطَرْيِه

^

^

.]AB[ ُأْنـِشُئ ٱْلِقْطَعَة ●
.]AB[ ُمْنَتَصَف I َأَتَتبَُّع ٱْلَخَطواِت ٱلّتاِلَيَة َوُأْنِشُئ ٱْلنُّْقَطَة ●

H G

F

J

K
E

ـُة الرّاِبَعُة 4اَلِْحصَّ أَْستَـثْــِمـــُر 

1

9

10

11

12

13

14

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3

ٌ ُقطْراُه  بّاِعيَّ AMBN ُمَعنيَّ أُلِحُظ أَنَّ ٱلرُّ
.]MN[ َو ]AB[
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أنشطــة داعمة : "أمترن من جديد"
الحساب الذهني: 

أضرب على التوالي ألعداد 3 و 6 في العدد المعروض على البطاقة؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 35؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 35؛  -
أضرب على التوالي ألعداد 3 و 6 في العدد المعروض على البطاقة.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 7-6  -
المتعلم  C يحدد  و   B و   A نقط غير مستقيمة  انطالقا من ثالث   -1
الذي  األمر  أضالع،  متوازي   ABCD الرباعي  يكون  بحيث   D النقطة 

يستدعي استعمال األدوات الهندسية المالئمة.  
2- يالحظ المتعلم شكال مرسوما ويحدد 3 متوازيات األضالع و 3 شبه 
القاعدة ونفس االرتفاع. نرمز لبعض نقط  لها جميعا نفس  منحرفات 

A،B،C،D،E،F،G،H الشكل بالحروف
.HGEB و HGCA ،HGFD :متوازيات األضالع الثالث هي •
.HGFB و HGCB ،HGED :شبه المنحرفات الثالث هي •

 

A B C D E F

GH

3- يالحظ المتعلم رباعيا EFGH متقايس األضالع محددا بالعالمات 
وبقياس إحدى زواياه، ثم ينشئه.

4- ينشئ المتعلم الشكل EFGH حيث 
GIF = 51°  وقياس الزاوية EI = 3cm

 H G

E F

55°

5- Il s’agit de tracer un triangle, en utilisant la règle et le 
compas. Les mesures des côtés du triangle sont proposées.
6- A l’aide d’une règle non graduée seulement, l’apprenant 
construit les figures demandés. Le support sur le quel on 
construit une figure est une variable didactique très importante, 
elle permet à l’enseignant )e) de bloquer, de rendre conteuses 
ou de favoriser certaines procédures. Ce support peut être un 
papier blanc, pointé ou quadrille (ajoutons à cela la maille de la 
trame carrée, triangulaire, trapézoïdale...).
L’instrument géométrique utilisé constitue aussi une variable 
didactique très importante : règle graduée ou non, compas, 
équerre, rapporteur, gabarit papier calque...

33

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

تاِئٌج
َ
 ون

ٌ
الَصة

ُ
خ

ْهِنيِّ 7-6. أَْضُِب َعىل ٱلتَّوايل ٱْلَْعداَد 5 و 9  يِف ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة َوأُنِْجُز َوَرَقة ٱلِْحساب ٱلذِّ

ُأْنِشُئ َثاَث ُنَقٍط C ،B ،A، َغْيَر ُمْسَتقيميٍَّة َكما ِفي 
ٱْلِمثاِل :

باِعيَّ EFGH َوُأْنِشُئُه. ُأالِحُظ ٱلرُّ

ُد َثاَثَة ُمَتواِزّياِت َأْضاٍع َوَثاَثَة  ْكَل َوُأَحدِّ ُأاَلِحُظ ٱلشَّ
ِشْبِه ُمْنَحِرفاٍت َلها َجميًعا َنْفُس ٱلقاِعَدِة َوَنْفُس ٱاِلْرِتفاِع.

EI = 3 cm : ْكَل َحْيُث ُأْنِشُئ ٱلشَّ

 ABCD ُّباِعي ● ُثمَّ ُأْنِشُئ ٱلنُّْقَطَة D ِبَحْيُث َيكوُن ٱلرُّ
ُمَتوازي َأْضاٍع.

A

C

B

En utilisant le compas et la règle, je trace dans mon cahier un triangle ABC dont les 
mesures des côtés sont : AB = 6 cm ; BC = 5 cm et  AC = 4 cm.

Je recopie sur un papier pointé et je complète 
le tracé de chaque figure.
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Carré Rectangle Losange TrapèzeParallélogramme

ُأْنـِشُئ ُمَتوازي َأْضالٍع بٱْسِتْعماِل ٱْلََدواِت ٱْلَهْنَدِسيَِّة :
● ِبَمْعِرَفِة ِقياِس ِضْلَعْيِن ُمَتتاِبَعْيِن.

َدِة ِبِهما. ● ِبَمْعِرَفِة ِقياِس ِضْلَعْيِن ُمَتتاِبَعْيِن َوٱلزّاوَيِة ٱْلُمَحدَّ
● ِبَمْعِرَفِة ِقياِس ُقْطَرْيِه.

● ُأْنـِشُئ ُمْسَتطياًل ِبَمْعِرَفِة :
- ِقياس ِضْلَعْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن.

- ِقَياِس ُقْطرِِه.

● ُأْنـِشُئ ُمَعيًَّنا ِبَمْعِرَفِة :
- ِقَياِس ِضْلِعِه.
- ِقَياِس ُقْطَرْيِه.

● ُأْنـِشُئ ُمَربًَّعا ِبَمْعِرِفِة :
- ِقَياِس ِضْلِعِه.
- ِقَياِس ُقْطرِِه.

ُأْنـِشُئ ِشْبَه ُمْنَحِرٍف ِبَمْعِرَفِة ِقياِس َقاِعَدْتيِه :
ْغرى اَلْقاِعَدة الصُّ

القاعدة الكبى

الرتفاع

Régle non graduée
seulement

ـُة الْخاِمَسُةأََتَرَُّن ِمن َجديٍد 5اَلِْحصَّ
13

4

5

6

2

ِقياُس ِضْلٍع
ِضْلعاِن ُمَتتاِبعاِن

ْكِل ِقياُس ُقْطِر شَّ

َدٍة ِبِضْلَعْيِن زاِويٍَّة ُمَحدَّ

mesure d'un côté

deux côtés consécutifs

mesure d'une diagonale d'une figure

angle déterminé par deux côtés
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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 

ركزنا يف هذا الدرس على بناء الصيغ التي متكن من حساب مساحات املضلعات االعتيادية: املثلث، املربع، 
املعني، املستطيل، متوازي املستطيالت وشبه املنحرف رغم أن املتعلمني سبق لهم دراستها بالسنة اخلامسة، 
نتوخى من ذلك إعطاء معنى لهذه الصيغ، يرتكز على منهجية التوصل إليها لكي يستطيع املتعلمون إعادة 
اكتشافها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، كما أن هذا املنحى من شأنه جعل املتعلمني يتذكرون هذه الصيغ 

بشكل أسهل.

كما  القياس.  وحدة  تغيير  أو  التركيب  وإعادة  التفكيك  إجراءات  املقترحة  األنشطة  يف  املتعلمون  يستعمل 
يقومون بحل مسائل تتطلب توظيف هذه الصيغ.

االمــتــــــدادات أهـــداف الـــتـــــعــلـــــــم الـمـكتـسبــات السابــقــة
قياس املساحات اجلانبية 

والكلية واحلجوم
اعتياديــة؛:  املضلعــات  ومســاحة  محيــط  يحســب   -
)املثلــث املربــع، املســتطيل، املعــني، متــوازي األضــالع 

املنحــرف(؛ وشــبه 
ــط بعــض األشــكال الهندســية  - يحســب مســاحة ومحي

ــة؛ ــات االعتيادي ــة مــن املضلع املركب
محيــط  بحســاب  مرتبطــة  مســائل  وضعيــات  يحــل   -
ومســاحة املثلــث، املربــع، املســتطيل، املعــني، متــوازي 

املنحــرف. وشــبه  األضــالع 

قياس األطوال واملساحات

ْرُس اَلدَّ

7
حـسـاب الـمـحـيـط والـمسـاحـة
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       أنشطة البناء والترييض
النشاط األول: حساب مساحات رباعيات خاصة.

صيغة العمل: يعمل املتعلمون يف مجموعات.
الوسائل املساعدة: األدوات الهندسية، شبكات تربيعية مرسومة عليها أشكال ومستنسخة )إذا كان ذلك غير 

ممكن ترسم شبكة تربيعية على السبورة وترسم عليها األشكال(.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: أحسب مساحة كل شكل من األشكال التالية:

10

1
2 3 4

5
6

7
8 9

البحث: 
يرسم املتعلمون األشكال على أوراقهم ويشتغلون حلساب املساحات املطلوبة.تستعمل عقد الشبكة يف 	•

نقل هذه األشكال.
يالحظ األستاذ)ة( اإلجراءات املستعملة إلجناز املهمة املطلوبة من طرف املتعلمني: هل يوظفون الصيغ 	•

التي سبق لهم أن درسوها بالسنة اخلامسة أو يلجأون إلى حساب التربيعات يف كل شكل أو يوظفون 
حساب  من  فيها  يتمكنون  أشكال  على  للحصول  األشكال  هذه  لبعض  الذهني  والتركيب  التفكيك 

التربيعات للحصول على املساحة.
االستثمار اجلماعي:

تنتدب كل مجموعة أحد أفرادها لتقدمي النتائج املتوصل إليها والطرق املستعملة يف ذلك.	•
يناقش املتعلمون مختلف النتائج.	•
يتم التركيز على إجراءات التفكيك والتركيب لألشكال التي يصعب حساب التربيعات التي تغطي مساحاتها.	•
يتم التركيز كذلك على الوحدة املعتمدة يف حساب املساحة وعلى إمكانية تغييرها من حيث الشكل 	•

وتكبيرها أو تصغيرها لتسهيل حساب املساحة يف بعض احلاالت.
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أضرب على التوالي ألعداد 4 و 7 في العدد المعروض على البطاقة؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 40؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 40؛  -
أضرب على التوالي ألعداد 4 و 7 في العدد المعروض على البطاقة.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 8-6  -

1- يتطلب النشاط حساب مساحة مربع ومستطيل باللجوء إلى حساب 
تقتضي حساب جداء  المستطيل  أن مساحة  واستنتاج  التربيعات  عدد 
الطول في العرض، وأن مساحة المربع هي الضلع مضروب في الضلع، 
وهي الصيغ التي سبق للمتعلم أن تعامل معها خالل المستويات السابقة.

2- يتعرف المتعلم خالل هذا النشاط على صيغة حساب مساحة المثلث 
معه  للتطابق  قابل  آخر  مثلث  ورسم  أولي،  مثلث  من  باالنطالق  وذلك 
نصف  هي  المثلث  مساحة  أن  إظهار  فيه  يتم  بشكل  مستطيل  داخل 
المثلث  مساحة  مقارنة  إلى  باللجوء  ذلك  ويتم  المستطيل،  مساحة 
 AH و BC ومساحة المستطيل، ثم التعبير عن مساحة المثلث بداللة
أي القاعدة واالرتفاع بالنسبة للمثلث وهما ما يساويان الطول والعرض 
    

2
hbS ×= في المستطيل. للتوصل أخيرا إلى أن مساحة مثلث هي :

متوازي  مساحة  حساب  بطريقة  التذكير  هو  النشاط  من  الهدف   -3
األضالع.

صيغة  الستنتاج  مستطيل  ومساحة  معين  مساحة  المتعلم  يقارن   -4
لحساب مساحة المعين.

األضالع  متوازي  ومساحة  المنحرف  شبه  مساحة  المتعلم  يقارن   -5
الستنتاج كون مساحة متوازي األضالع هي ضعف مساحة شبه منحرف 

ومن تم الصيغة.

6- يحسب المتعلم )ة( مساحة كل شكل بتطبيق القواعد التي اكتشفها 
في األنشطة السابقة وباعتماد المربع الصغير وحدة للقياس.

7- L’apprenant (e) calcule le périmètre de chaque figure en cm.
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الثّانِـَيـُةأكَْتِشف َوأََتَرَُّن 2اَلِْحصَّ

Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم

أَْضُِب َعىل ٱلتَّوايل ٱْلَْعداَد 3 و 6  يف ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة.

● Calculer le périmètre et l'aire des polygones usuels.
● Calculer le périmètre et l'aire de figures composés.
● Résoudre des situations problème sur le périmètre et 
l'aire des polygones usuels;

ِمساَحِة : 
ْ
ُمحيِط َوٱل

ْ
ِحساُب ٱل

ـَحِرِف
ْ
ُمن

ْ
الِع  َوِشْبِه ٱل

ْ
ض

َ
أ
ْ
ُن، ُمتواِزي ٱل ُمَعيَّ

ْ
ل
َ
طيُل، ا

َ
ُمْست

ْ
ل
َ
ُع، ا ُمَربَّ

ْ
ل
َ
، ا

ُ
ث

َّ
ل
َ
ُمث

ْ
ل
َ
ا

● َأْحُسُب ِمساَحَة ٱْلُمْسَتطيِل َوِمساَحَة ٱْلُمَربَِّع :

َأْحُسُب ِمساَحَة ُكلِّ َشْكٍل ِمّما َيلي :

● َأَتَحقَُّق َأنَّ ADH و FIG قاِباِن ِللتَّطاُبِق.
● ُأقاِرُن ِمساَحَة ُمتوازي ٱْلَْضاِع ABCD َوٱْلُمْسَتطيِل 

.EFGK

.EFGK َوٱْلُمْسَتطيِل ABCD ُأقاِرُن ِمساَحَة ٱْلُمَعيَِّن ●

 ABCD ُأالِحُظ َوُأقاِرُن ِمساَحَة ِشْبِه ٱْلُمْنَحِرِف ●
.EFGH َوُمَتوازي ٱْلْضاِع

 .KFEَو FKLَو ABH ْكَل َوَأَتَحقَُّق َأنَّ ٱْلُمثََّلثاِت ● ُأاَلِحُظ ٱلشَّ
قاِبَلــٌة ِللتَّطاُبــِق َوَأنَّ ٱْلُمَثلَّثــاِت AHC وFLI  وIGE َقاِبَلــٌة 

ِللّتطاُبــِق َكَذِلــَك :
.EGIK َوٱْلُمْسَتطيِل ABC ُأقاِرُن ِمساَحَتِي ٱْلُمَثلَِّث ●

.AH َو BC ِبَدالَلِة ABC أَُعبُِّر َعْن ِمساَحِة ●

● َأْحُســُب AB x BC  َوُأقــاِرُن ٱلنَّتيَجــَة ِبمســاَحِة ٱْلُمْســَتطيِل ثُــمَّ 
َأْســَتْنِتُج.

● َأْحُسُب EF x FG  َوُأقاِرُن ٱلنَّتيَجَة ِبِمساَحِة ٱْلُمَربَِّع ُثمَّ َأْسَتْنِتُج.

● يَْحُسُب ُمحيَط َوِمساَحَة ٱلُْمَضلَّعاِت ٱْلِْعتياِديَِّة.

● يَْحُسُب ُمحيَط َوِمساَحَة بَْعِض ٱْلَْشكاِل ٱلُْمَركََّبِة.

● يَُحلُّ َوْضعّياِت َمسائَِل ُمرْتَِبطًَة ِبِحساِب ُمحيِط َوِمساَحِة 

ٱلُْمَضلَّعاِت ٱلِْعِتياِديَِّة.

E F

H G

B = ........
b = ........
h = ........
A = ........

b = ........
h = ........
A = ........

b = ........
h = ........
A = ........

b = ........
h = ........
A = ........

L = ........
� = ........
A = ........

a = ........
A = ........

P = . . . . . . . . P = . . . . . . . . P = . . . . . . . . P = . . . . . . . . P = . . . . . . . .
ُمَثلٌَّثُمَتوازي ٱْلَْضاَلُعُمْسَتِطيٌلُمَربَّـٌع

Calcul du périmètre et de l'aire : du triangle, du carré, du 
rectangle, du losange, du parallélogramme et du trapèze

وحدة 
قياس

5 cm

5 cm

6 cm
6 cm

5 cm4 cm

5 cm
4 cm

3 cm
6 cm

7 cm

7 cm

وحدة 
قياس

وحدة 
قياس

Je calcule le périmètre de chaque figure :

اَلدَّْرُس

7

13

4

5

2

6

7
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أضرب على التوالي ألعداد 4 و 7 في العدد المعروض على البطاقة؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 40؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 40؛  -
أضرب على التوالي ألعداد 4 و 7 في العدد المعروض على البطاقة.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 8-6  -

القياسات  باعتماد  شمل  كل  ومساحة  محيط  )ة(  المتعلم  يحسب   -8
المقترحة.

بحساب  اليومية  بالحياة  المرتبطة  المسألة  الوضعية  هذه  تتعلق   -9
المساحات المطلوبة بطريقتين مختلفتين.

المستطيل  مساحة  يحسب  الخضراء.  المساحة  مساحة  يحسب   -10
الكبير وينقص منها حساب مساحات الممرات الجانبية.

11- يحسب المتعلم )ة( مساحات أشكال مركبة من مربعات ومستطيالت 
مربعات  إلى  الشكل  تفكيك  في  تتمثل  األولى   : طريقتين  باتباع  وذلك 
ومستطيال وحساب مساحة كل جزء أو إضافة مربعات أو مستطيالت 
الحسابية  العمليات  إجراء  ثم  مستطيل  أو  مربع  على  للحصول  للشكل 

جمع وطرح للحصول على المساحة المطلوبة.
عملية التفكيك والتركيب تتم ذهنيا.

بالنسبة لحساب المحيط هناك أبعاد ال تحمل قياسات.
هذه األبعاد يمكن استنتاج قياساتها من األبعاد المقترحة في الشكل ومن 

طبيعته الهندسية.

12- L’apprenant décompose chaque figure en rectangles et 
carrés et fait les calculs nécessaires. Il peut aussi compléter 
chaque figure en figures usuelles et faire les calculs nécessaires. 
Ces opérations de décomposition, recomposition se font 
mentalement. 
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الثّالـِثَـُة اَلِْحصَّ

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

3
َل ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة إِىل ٱلَْعَدِد 35.  أَِجُد ُمكَمِّ

● ِقياُس ٱلِْمساحاِت ٱلْجانِِبيَِّة َوٱلْكُلِّيِة َوٱلُْحجوِم.● ِقياس ٱْلَطْواِل َوٱلِْمساحاِت.

َأْحُسُب ُمحيَط َوِمساَحَة ُكلِّ َشْكٍل :
]DC[ ْلِع َااِلْرِتفاُع ٱْلمواِفُق ِللضِّ

َأالِحُظ َمْوِقَف ٱلَسّياراِت َأماَم َمْنِزِل َسْلمى َوَأْحُسُب،
● َاْلِمساَحَة ٱْلَخْضراَء.

َصَة ِلَمْوِقِف َسّياَرٍة َواِحَدٍة ُثمَّ ٱْلِمَساَحَة  ● َاْلِمساَحَة ٱْلُمَخصَّ
َصَة ِللَسّياراِت ٱْلَخْمِس. ٱْلُمَخصَّ

ياراِت ٱْلَخْمِس ِبَطريَقٍة ُأْخرى. َصَة ِلَمْوِقِف ٱلسَّ ● َاْلِمساَحَة ٱْلُمَخصَّ

َأْحُسُب ُمحيَط َوِمساَحَة ُكلِّ َشْكٍل :

َأْحُسُب ٱْلِمساَحَة ٱْلَخْضراَء :

11 m B
C

D

E

R

T
A

4,5 m4,8 m
8 m

9 m

5,2 m7,3 m

3,5  m

6 m

3,5 m

2,8 m
5 m

8 m

5,3 m
2,4 m

A P

EZ

Je calcule l'aire de la partie colorée de chaque figure.

أُفَكُِّك كُلَّ َشْكٍل ِإَل 
ُمْسَتِطيِلٍت َصغِيَرٍة :

P = ..............
A = ..............

P = ..............
A = ..............

P = ..............
A = ..............

P = ..............
A = ..............

4 m

24 m

20 m

10 m

12 m

1,5 m

1,5 m

2 m 2 m

10 cm

4 cm

6 cm
2 cm

8

9

10

11

12

10 cm

12 cm

3 cm

2 cm

2,5 cm2,5 cm

6 cm

8 cm

2 cm

10 cm

6 cm

12 cm

3 cm

5 cm
5 cm

4 cm

3 cm 3 cm

3 cm

8 cm

10 cm

10 cm

4 cm
8 cm 20 cm

3 cm3 cm

20 cm
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أنشطــة تقوميية : "أستثمر"
الحساب الذهني: 

أضرب على التوالي ألعداد 4 و 7 في العدد المعروض على البطاقة؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 40؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 40؛  -
أضرب على التوالي ألعداد 4 و 7 في العدد المعروض على البطاقة.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 8-6  -
1- يحسب المتعلم مساحة حقل على شكل مكون من مثلث ومستطيل، 
مجموع  ثم حساب  المستطيل  ومساحة  المثلث  مساحة  بحساب  وذلك 
المساحتين. أو بحساب مساحة مستطيل أبعاده 35m و 30m ومساحة 

.12m 35 وارتفاعهm مثلث قاعدته
2- يتطلب هذا النشاط حساب مساحة كل شكل مرسوم على التربيعات. 
وذلك بالتفكيك والتركيب الذهني وحساب التربيعات أو تطبيق القواعد.

النشاط هو توظيف مهارات وقدرات لحل مسألة حول  الهدف من   -3
مساحة بعض المضلعات )مربع، مستطيل(.

وذلك  جدوال  ويمأل  مثلث  مساحة  حساب  صيغة  المتعلم  يستعمل   -4
بحساب قاعدة المثلث أو ارتفاعه الموافق لها أو مساحته. 

5- يحسب المتعلم مساحة كل شكل باعتماد dm² وحدة للقياس.
 4 إلى  التفكيك  طريقة  عن  المطلوبة  المساحة  المتعلم  يحسب   -6
مستطيالت أو إضافة مستطيل ثم إجراء العمليات الحسابية المطلوبة،

7- يسعى هذا النشاط إلى استعمال الطانغرام وتوظيفه لحساب مساحات 
أشكال قابلة للتطابق واستنتاج مساحات أخرى ومقارنة مساحات.

وهكذا يالحظ المتعلم الشكل المكون من 7 أشكال هندسية تكون مربعا:
• يحسب مساحة المربع.

.(a) قابالن للتطابق ويستنتج مساحة (b) و (a) يتأكد من أن •
.g يحسب مساحة •

.f و e و d و c يستنتج مساحة شبه المنحرف المكون من •
• يحسب مساحة المربع e بحساب عدد التربيعات التي يتكون منها.

• يتأكد من أن f و d قابالن للتطابق
وأن مجموع مساحتها هي مساحة 
 d و f ثم يستنتج مساحة e المربع

.c يستنتج مساحة متوازي األضالع •
 e يقارن مساحة المربع •

.(g) والمثلث c ومتوازي األضالع

لحساب  السابقة  األنشطة  في  المفصلة  الطريقة  المتعلم  يستعمل   -8
المساحة المطلوبة ويمكن له استعمال المحسبة لربح الوقت.

9- يستنتج المتعلم أوال أبعاد المستطيل المشترك. هذه األبعاد هي : 
6cm ألن 6 = 8 – 14 و 8cm ألن 8 = 12 – 20

الطريقة األولى : 480 = 6 × 8 – (12 × 14) + (18 × 20)  
(18 + 8) × (12 + 12) – (8 × 12 + 12 × 4) = 480 الطريقة الثانية : 

1cm²
a

b

f
e

d
c

g
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الرّاِبَعُة 4اَلِْحصَّ أَْستَـثْــِمـــُر 
1

2

3

4

5

6

 أَطَْرُح ٱلَْعَدَد َعىل ٱلِْبطاَقِة ِمَن ٱلَْعَدِد 35.

َن ِمْن 7  ْكَل ٱلَّذي ُيَسّمى ٱْلّطانْغراَم ٱْلُمَكوَّ ● ُأالِحُظ ٱلشَّ
ُن ُمَربَّعًا. َأْشَكاٍل َهْنَدِسيٍَّة ُتَكوِّ

● َأْحُسُب ِمساَحَة ٱْلُمَربَِّع.
● َأَتَأكَُّد َأنَّ )a(  َو )b( قاِباِن ِللتَّطاُبِق َوَأْسَتْنِتُج 

.)a( ِمَساَحَة
.)g( َأْحُسُب ِمساَحَة ●

 ،    ،)c( ِن ِمْن ● َأْسَتْنِتُج ِمساَحَة ِشْبِه ٱْلُمْنِحِرِف ٱْلُمَكوَّ
. )f(و )e(

● َأْحُسُب ِمساَحَة ٱْلُمَربَِّع )e( ِبِحساِب َعَدِد ٱلتَّْربيعاِت 
ُن ِمْنها. ٱلَّتي َيَتَكوَّ

● َأَتَأكَُّد َأنَّ )f( و)d( قاِباِن ِللتَّطاُبِق. َوَأنَّ َمْجموَع 
ِمساَحِتِهما ِهَي ِمساَحُة ٱْلُمَربَِّع )e( ُثمَّ َأْسَتْنِتُج 

.)d(و )f( ِمساَحَة
.)c( َأْسَتْنِتُج ِمساَحَة ُمتوازي ٱْلَْضاِع ●

)c( َوُمَتوازي ٱْلَْضاِع )e( ُأقاِرُن ِمساحَة ٱْلُمَربَِّع ●
.)g( َوٱْلُمَثلَِّث

َأْحُسُب ِمَساَحَة َحْقٍل 
ْكِل ٱلّتالي  َعلى ٱلشَّ

ِبَطريَقَتْيِن :

َأْحُسُب ِمساَحَة ُكلِّ َشْكٍل ِمَن ٱْلَْشكاِل ٱلّتاِلَيِة :

باَع ِإْبراهيُم ِقْطَعًة َأْرِضيًَّة َعلى َشْكِل ُمَربٍَّع ِقياُس ِضْلِعِه 
1500 ِلْلِمْتِر ٱْلُمَربَِّع ٱْلواِحِد. dh 28 ِبَثَمِن m

 64 m َواْشَترى ِبَثَمِنها َحْقًا َعلى َشْكِل ُمْسَتطيٍل َعْرُضُه
dh 000 500 1 ِلْلِهْكتاِر ٱْلواِحِد. ِبَثَمِن 

● َأْحُسُب طوَل ٱلََْحْقـِل.
ُأالِحُظ ٱْلَجْدَوَل َوُأْكِمُل َمْلَُه :

َأْحُسُب ِقياَس ِمساَحِة ُكلِّ َشْكٍل بٱْعِتماِد ٱْلَوْحَدِة جاِنَبُه.

َأْحُسُب ِقياَس ِمساَحِة 
ِن ِبٱْلَْحَمِر  ٱْلُجْزِء ٱْلُمَلوَّ

ِبَطريَقَتْيِن ُمْخَتِلَفَتْيِن.

َأْحُسُب ِقياَس 
ْكِل  ِمساَحِة ٱلشَّ

ِبَطريَقَتْيِن ُمْخَتِلَفَتْيِن.

ِن. َأْسَتعيُن ِبٱْلِمْحَسَبِة َوَأْحْسُب ِقياَس ِمساَحِة ٱْلُجْزِء ٱْلُمَلوَّ

1 dm

(a)

(b)

(f)
(e)

(d)
(c)

(g)

CD

BA 35 m

12 m

18 m

E

4,5 cm

0,8

..................... 

3,5 cm

.....................

5

..................... 

2,8 cm2

11,5cm2

ْرِتَفاَع اْلُمواِفُق َلها َاْلِمساَحُةَااْلِ َاْلقاِعَدُة

ُمَثلٌَّث

4 cm

8 cm

8 cm

12 cm 4 cm

6 cm 10 cm

4 cm

)d(

8 cm

18 cm

20 cm

12 cm

12 cm

14 cm

7

8

9
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أنشطــة داعمة : "أمترن من جديد"
الحساب الذهني: 

أضرب على التوالي ألعداد 4 و 7 في العدد المعروض على البطاقة؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 40؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 40؛  -
أضرب على التوالي ألعداد 4 و 7 في العدد المعروض على البطاقة.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 8-6  -

1- يحسب المتعلم )ة( طول الضلع الملون في كل حالة. يستعمل المتعلم 
قاعدة حساب المحيط في بعض األشكال والخاصيات الهندسية لهذه 

األشكال )مثل ضلعين متقابلين في متوازي أضالع لهما نفس الطول(.

2- يستعمل المتعلم )ة( قاعدة حساب المساحة في كل شكل من أجل 
حساب طول الضلع المطلوب.

3-4 Chaque figure est composé de figures usuelles : 
carré, triangle, rectangle. Pour calculer l’aire demandée, 
l’apprenant(e) décompose chaque figure ou la recompose 
et la complète et effectue les calculs nécessaires.

37

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

تاِئُج
َ
 ون

ٌ
الَصة

ُ
خ

ـُة الْخاِمَسُةأََتَرَُّن ِمن َجديٍد 5اَلِْحصَّ
1

2

3

4

ْهِنيِّ 8-6.  أَْضُِب َعىل ٱلتَّوايل ٱْلَْعداَد 3 و 6  يِف ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة َوأُنِْجُز َوَرَقَة ٱلِْحساِب ٱلذِّ

ِن في ُكلِّ حاَلٍة : ْلِع ٱْلُمَلوَّ َأْحُسُب طوَل ٱلضِّ

ِن في ُكلِّ حاَلٍة : ْلِع ٱْلُمَلوَّ َأْحُسُب طوَل ٱلضِّ

Je calcule l'aire de la partie colorée dans chaque cas.

Je calcule l'aire de la partie colorée dans chaque cas.

P = 20 cm

Aire = 6 cm2 Aire = 21 cm2

10 cm

15 cm

30 cm

10 cm

5 cm

8 m

8 m

3
2 cm

3 c
m

Je décompose
chaque figure et j'additionne

Je complète
chaque figure et je retranche

15 m

h
b

l
L

D

d

a

b

h

b
c d

a

a
a c

h

B
l 

 b x hS = 2

S = L x

 D x dS = 2
        (B + b) x hS =          2

● ِمساَحُة ُمَثلٍَّث ِهَي :

● ِمساَحُة ُمْسَتطيٍل 
ِهي ُجداُء ٱلطُّوِل 

َوٱْلَعْرِض.

● ِمساَحُة ُمَتوازي ٱْلَْضالِع ُمحيُط الُمْسَتِطيِل :
ِهَي :

● ِمَساَحُة ِشْبِه ٱْلُمْنَحِرُف ِهَي :● ِمساَحـة ُمَعيٍِّن ِهَي :

● ِمساَحُة ُمَربٍَّع ِهَي :

● ُجداُء ٱْلِضْلِع ِفي َنْفِسِه.

ُجداُء ٱْلقاِعَدِة في ٱاْلْْرِتفاِع 
ِنْصُف ُجداِء َمْجموِع ِنْصف ُجداِء ٱْلُقْطَرْيِن.ٱْلُمواِفِق َلها.

ٱْلقاِعَدَتْيِن ِفي ٱاْلْرِتفاِع.
ِنْصُف ُجداِء ٱْلقاِعَدِة 
َوٱاْلرِِْتفاِع ٱْلُمواِفِق َلها

S = a x a = a2

P = 2(L+l)

S = b x h

Aire du trapèze Aire du triangle

Périmètre
du trapèze

P = a + b + c + B

Périmètre
du trapèze

P = 4a

Périmètre du 
parallélogramme :

P = 2(a+b)

Périmètre du
carré :
4 x a

Périmètre du
triangle :
P = a+b+c

Aire du losange Aire du
parllélogramme

Aire du rectangle

ُمحيُط ِشْبِه الُْمْنَحِرفُمحيُط الُْمعَيَِّنُمحيُط ُمتَوازي اْلَْضلِعُمحيُط الُْمَربَِّعُمحيُط الُْمَثلَِّث

12 m
6 m

15 m

20 m

8 m

20 m

10 m

P = 23 cm
10 cm

4 cm

3 
cm

مستطيل

P = 19 cm

6 cm

P = 16 cm

5 cm
4 c

m

مستطيل

Aire = 16 cm2

2 cm

ُمْسَتطيٌلِشْبُه ُمْنَحِرٍف ُمَربٌَّعُمَعيٌَّن
ُمحيٌطُمَثلٌَّث ُمَتوازي َأْضاٍعِمساَحٌة

TrapèzeRectangle LosangeCarré

TrianglePerimètre AireParallélogramme
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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 
تهدف أنشطة هذا الدرس إلى تقدمي تقنيات حساب مجموع عددين كسريني من خالل توظيف التقنيات 

املكتسبة يف مجال توحيد املقامات من أجل تطوير التقنيات املتعلقة بحساب املجموع والفرق.
وهكذا تتوزع أنشطة الدرس إلى أنشطة تتعلق بحساب مجموع أو فرق عددين لهما نفس املقام بحيث يتطلب 

األمر حساب مجموع أو فرق البسطني مع احلفاظ على نفس املقام.
أنشطة تتعلق بحساب مجموع أو فرق عددين كسريني ليس لهما نفس املقام بحيث يستدعي األمر توحيد 

مقاميهما ثم حساب مجموع أو فرق بسطيهما مع االحتفاظ بنفس املقام املوحد.
إجراءات  استعمال  حلها  يتطلب  مسائل  وضعيات  مواجهة  املتعلم يف  إلى جعل  الدرس  هذا  أنشطة  تسعى 
وتقنيات ضرب وقسمة أعداد كسرية، الشيء الذي يستدعي اقتراح أنشطة تتيح للمتعلم إمكانية فهم داللة 
لهذه  الرياضياتية  بالكتابة  اللغوي عن وضعية  التعبير  ربط  من خالل  كسري  ضرب عدد كسري يف عدد 

الوضعية.مثل:
 نصف ربع اللتر نكتب:         

االمــتــــــدادات أهـــداف الـــتـــــعــلـــــــم الـمـكتـسبــات السابــقــة
الرأسمال  التناسبية، 

وسعر الفائدة.
- يحسب مجموع أعداد كسرية؛

- يحســب مجمــوع أعــداد كســرية وأعــداد صحيحــة طبيعيــة أو 
أعــداد عشــرية؛

- يحسب فرق عددين كسريني؛
- يحسب فرق عدد كسري وعدد صحيح أو عدد عشري؛

- يوظــف بعــض خاصيــات اجلمــع والطــرح باســتعمال األقــواس يف 
إيجــاد نتيجــة كتابــات جمــع وطــرح مختلطــة ألعــداد كســرية ؛

- يحســب جــداء عدديــن كســريني، أو جــداء عــدد كســري وعــدد 
صحيــح أو عشــري ؛

- يوظــف بعــض خاصيــات الضرب)التوزيعيــة( باســتعمال األقــواس 
يف إيجــاد نتيجــة كتابــة ضــرب وجمــع أو ضــرب وطــرح مختلطــة؛

- يستعمل األقواس بكيفية صحيحة؛
ــى عــدد كســري أو عــدد  - يحســب خــارج قســمة عــدد كســري عل
صحيــح أو عــدد عشــري بتوظيــف قاعــدة الضــرب يف املقلــوب؛
- يتوقــع األخطــاء التــي ميكــن أن يقــع فيهــا املتعلــم)ة( خــالل مجمــوع، 

فــرق، جــداء أو خــارج أعــدادا كســرية؛
- يحــل وضعيــات مســائل بتوظيــف جمــع أو طــرح أو ضــرب أو 

الكســرية؛ األعــداد  قســمة 
- يوظــف جمــع ، طــرح، ضــرب، قســمة األعــداد الكســرية يف نشــاط 

مــن أنشــطة احليــاة اليومية.

بالسنة  الكسرية  األعداد 
اخلامسة.

ْرُس اَلدَّ

8
األعداد الكسرية: العمليات احلسابية

)اجلمع، الطرح، الضرب والقسمة(

1
2

1
4 l
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       أنشطة البناء والترييض
النشاط األول: حساب مجموع أو فرق عددين كسريني لهما نفس املقام.

صيغة العمل: ينجز النشاط يف مجموعات من 4 أفراد.
الوسائل املساعدة: رسوم.

تـدبـيــر الـنـشــاط
2 قطعة احللوى.

4 1 قطعة حلوى وأكلت فاطمة 
4

تقدمي الوضعية: أكل سعيد 
حلساب العدد الكسري الذي ميثل ما أكله الطفالن والعدد الكسري الذي ميثل ما تبقى من قطعة احللوى.

جلأ كل من أحمد ومرمي إلى طريقتني:
طريقة أحمد:

             = 0,25 + 0,50 = 0,75+ 2
4

1
4            2

4 = 0,50 1   و  
4 = 0,25   

       = = 3
4

25 × 3
25 × 4

75
100 العدد الكسري الذي ميثل ما أكله سعيد وفاطمة هو:  

   + =1
4

2
4

3
8 طريقة مرمي: 

أحتقق من كل طريقة وأحسب العدد الكسري الذي ميثل ما أكله كل من سعيد وفاطمة.
وأحسب العدد الكسري الذي ميثل ما تبقى من قطعة احللوى. 

فيه  الوضعية مبا  يشرح معطيات  ثم  أفراد   4 تشكيل مجموعات من  املتعلمني  من  األستاذ  يطلب  البحث: 
الكفاية، ويترك لهم فترة كافية للتفكير والبحث عن احلل مع متابعة أعمالهم. وتقدمي املساعدة فيما يتعلق 

باملعطيات الواردة يف النص.
مع  إجراءاتهم،  وتبرير طرائق  املجموعات.  بعض  لدن مقرري  تقدمي احللول من  يتم  االستثمار اجلماعي: 
إعطاء الفرصة لباقي املتعلمني ملناقشة هذه اإلجراءات من حيث انتقاداتها أو التساؤل حول بعض اإلجراءات 

وميكن توجيه املناقشة نحو التركيز على ما يلي:
    + =1

4
2
4

3
8 فيما يخص الطريقة املتبعة من طرف مرمي: 

العملية  للتأكد من صحة  العشريني  العددين  يتم حتويل كل عدد كسري إلى عدد عشري وحساب مجموع 
املنجزة:

                         = 0,25 + 0,50 = 0,75+ 2
4

1
4                 2

4 = 0,50 1  و  
4 = 0,25

  3
8 = 3,375 3 كتابة عشرية نحصل على ما يلي: 

8
وعند كتابة العدد الكسري 

وهذا العدد مخالف للعدد احملصل عليه عند حساب مجموع 0,5 و 0,25 و 0,75. الشيء الذي نستنج منه أن 
الطريقة املتبعة من طرف مرمي لم تؤد إلى النتيجة الصحيحة.
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   + =1
4

2
4

3
4 وهو ما يستدعي الرجوع إلى املتساوية: 

البسطني  مجموع  بحساب  نقوم  املقام  نفس  لهما  كسريني  عددين  مجموع  أنه حلساب  إلى  االنتباه  إلثارة 
واحلفاظ على نفس املقام.

وحلساب العدد الكسري الذي ميثل ما تبقى من قطعة احللوى نلجأ إلى كتابة العدد 1 باعتباره ميثل احللوى 
                                    2

4 1 و 
4

على شكل عدد كسري له نفس مقام العددين الكسريني الذين ميثالن ما أكله سعيد وفاطمة أي 
– =4

4
3
4

1
4 1 = 4

4
– =100

100
75
100

25
وذلك على اعتبار أن 0,25 = 0,75 – 1     أي:   100

النشاط الثاني: حساب مجموع أو فرق عددين ليس لهما نفس املقام.
صيغة العمل: عمل يف مجموعات.

الوسائل املساعدة: رسوم.

تـدبـيــر الـنـشــاط
2 من املبلغ 

5 3 لشراء أقراص مدمجة، ثم صرف 
8 تقدمي الوضعية: وفر أحمد مبلغا من املال، صرف منه 

لشراء بعض القصص، أحسب العدد الكسري الذي ميثل ما تبقى لديه من مبلغ توفيره. 
البحث: بعد شرح األستاذ ملضمون الوضعية، وللسؤال املطروح الذي يتطلب حساب مجموع عددين كسريني 
ليس لهما نفس املقام، وحساب الفرق بني عدد صحيح وعدد كسري وما يطرحه هذا احلساب من صعوبات، 
تشرع كل مجموعة يف البحث عن احلل مع التأكيد على توظيف املكتسبات السابقة واملرتبطة بكتابة عدد 

صحيح على شكل عدد كسري وتوحيد املقامات.
االستثمار اجلماعي: يقدم مقرر كل مجموعة نتائج العمل لتناقش جماعيا، من حيث تقدمي التبريرات الكافية 
للحل املتوصل إليه، وتوجيه االنتقادات فيما يتعلق باإلجراءات التي كانت سببا يف عدم التوصل إلى احلل 

املطلوب:
  +3
8

2
5

من املمكن التوصل إلى أنه إليجاد العدد الكسري الذي ميثل مصاريف أحمد نلجأ إلى عملية اجلمع:
وميكن اللجوء يف هذه احلالة إلى كتابة كل عدد كسري كتابة عشرية وإجناز عملية جمع عددين عشريني على 

أن يكون هذا اإلجراء مجرد أداة للتوصل إلى تقنية حساب مجموع عددين كسريني ليس لهما نفس املقام:
              

                

2
5 = 0,43

8 = 0,375

2
5

3
8 + = 0,775 2

5
3
8 + = 0,375 + 0,4

   775
10000,775 = نكتب العدد العشري 0,775 كتابة كسرية: 

  + =3
8

2
5

31
40 775  ونحصل على: 

1000
155
200

31
40= = نختزل هذا العدد الكسري: 
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نكتب كل عدد كسري على شكل عدد كسري مقامه 40 :
                     و                     ونصل إلى:   

وهكذا يتم استنتاج تقنية حساب مجموع عددين كسريني ليس لهما نفس املقام وضرورة توحيد مقاميهما.
يتم بعد ذلك حساب العدد الكسري الذي ميثل ما تبقى لدى أحمد:   

نكتب العدد 1 كتابة كسرية:  
إذن فالعدد الذي ميثل ما تبقى لدى أحمد هو  من مبلغ توفيره.

النشاط الثالث: التعبير عن عدد بكتابة ضربية لعددين كسريني.
صيغة العمل: العمل يف مجموعات من 4 أفراد.

الوسائل املساعدة: أوراق ذات تربيعات، رسوم ملستطيالت، مسطرات. 

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: لدينا مستطيل طوله  الوحدة أو  وعرضه  الوحدة أو  وذلك على اعتبار أن 

وحدة القياس املعتمدة نرسمها كاآلتي:
 
 

0 1

0 1

وبالتالي نرسم املستطيل لوضع القياسات.

3
2

4
3

4
34 +

4
19

32
3
+

311

1 1

1

3

4
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نريد معرفة مساحة هذا املستطيل أي حساب عدد املربعات امللونة باعتباره وحدة قياس املساحة املعتمدة. 
وهي املربعات الالزمة لتغطية املستطيل بالكامل.

البحث: يشرع املتعلمون يف مجموعات يف البحث عن حل للمسألة املطروحة، وميكن توجيههم إلى تقسيم 
املستطيل إلى مربعات، كما مت البدء بذلك يف الرسم.

االستثمار اجلماعي: عندما ينتهي املتعلمون من تقسيم املستطيل يتم إجناز نفس العمل على السبورة.
وعرضه     طوله   الذي  املستطيل  اجلزء  مساحة  كتابة  ويبقى 
ميكن  التي  أجزاء   4 إلى  مقسما  أصبح  فاملستطيل  وهكذا 

حساب مساحة 3 أجزاء منها بسهولة.

أما اجلزء الرابع فمساحته هي : 
نرسم املربع املعتمد كوحدة للقياس ونرسم عليه املستطيل  على  

املستطيل  على  يتكون من  اجلزء  ومنه :

   

نختزل الكسر  
 

حلساب مساحة املستطيل نحسب مجموع مساحات األجزاء األربعة.

 

ومنه نستنج أن       و   

جداء عددين كسريني هو عدد كسري بسطه جداء البسطني ومقامه هو جداء املقامني.
العمل الفردي: إجناز بعض التمارين تتعلق بحساب جداء عددين كسريني.
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 2 األصغر من 50 والتي رقم وحداتها هي األعداد 0 أو 2 أو 4؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 45؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 45؛  -
أحدد مضاعفات العدد 2 األصغر من 50 والتي رقم وحداتها هو العدد 6 أو 8.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 9-6  -

الستعمال  )ة(  للمتعلم  الفرصة  إتاحة  هو  النشاطين  من  الهدف   -2-1
النماذج لتمثيل الوضعية المسألة المراد حلها.

ويتعلق األمر بتوظيف جمع وطرح أعداد كسرية. وهكذا يتم االنطالق 
في التمثيل من تقسيم البيتزا إلى  أجزاء متساوية وتحديد األجزاء التي 
تمثل نصف البيتزا أو نصف األجزاء المتساوية السنة أي 3 أجزاء، ثم 
1 البيتزا أو ثلث األجزاء المتساوية الستة أي جزأين من 

3 تحديد ثلث 
الكتابة  إلى  االنتقال  ويتم  جزءين  أي  الثلث  ثم  قطع  أي  األجزاء  هذه 

الرمزية :
1
2

3
6

1
3

2
6– –= 1     ثم    

3
2
6

1
2

3
6+ +=

 4
10 و   2

5 كسريين  عددين  جمع  بإنجاز  المسألة  المتعلم  يحل   -3
وباستعمال النمذجة حيث يتم توحيد مقامي الكسرين من أجل حساب 

 . 8
10

مجموع كسرين والفرق بين 1 و 

4- L’objectif de cette activité est de calculer la somme et 
la différence des parts d’argent.
Sara dépensé  de son argent (24DH) donc il a dépensé  

1
3 •× 24 =  24

3  = 8DH       

Il lui reste 24 – 8 = 16
Elle a acheté un sec, a payé  1

4  × 16

1
4 •×•16 = 16

4   =  4DH

Il lui reste 24 – 12 = 12

38

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الثّانِـَيـُةأكَْتِشف َوأََتَرَُّن 2اَلِْحصَّ

Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم

 أَْضُِب َعىل ٱلتَّوايل ٱْلَْعداَد 4 و 7  يِف ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة.

ُ
ِقْسَمة

ْ
ْرُب َوٱل

َّ
لض

َ
ْرُح، ا

َّ
لط

َ
َجْمُع، ا

ْ
ل
َ
 : ا

ُ
ة ْسـِريَّ

َ
ك

ْ
ْعـَداُد ٱل

َ
أ
ْ
ل
َ
ا

َأَكَلْت ِتـْتريــْت    ُثُلَث ٱْلبيْتزا، َوَتناَوَل بوبا ِنْصَفها   .
ماُهو ٱلَكْسُر ٱلَّذي ُيَمثُِّل َمْجموَع ما َأَكَلْتُه تيْتريْت َوبوبا 

َمعًا؟
   ● َأْجَمُع    َو    َوَأْسَتْعِمُل ٱلتَّْمثيَل :

ِإذا َأَكَل َحَسٌن     ِمْن َحْلوى َوَأَكَل َرشيٌد     ِمَن ٱْلَحْلوى، َأْحُسُب ٱْلَعَدَد ٱْلَكْسِريَّ ٱلَّذي ُيَمثُِّل ما َأَكَلُه َحَسٌن َوَرشيٌد 
َمعًا، َوَأْحُسُب ٱْلَعَدَد ٱْلَكْسِريَّ ٱلَّذي ُيَمثُِّل ما َتَبّقى ِمَن ٱْلَحْلوى.

َتناَوَلْت تيْتريْت َوبوبا َمعًا :
    ٱْلبيْتزا

ِبَكْم َيزيُد ما َأَكَلُه بوبا َعّما َأَكَلْتُه ِتْتريت. َأْحُسُب 
ٱْلَكْسَر ٱلَّذي ُيَمثُِّل ٱْلَفْرَق َبْيَن:

َاْلَفْرُق َبْيَن ما َأَكَلُه بوبا َوما َأَكَلْتُه ِتْتريت ُهَو :

أي : و

يٍَّة. يٍَّة أَْو أَْعداٍد َصحيَحٍة طَبيِعيٍَّة أَْو أَْعداٍد َعَشِ ● يَْحُسُب َمْجموَع َوَفرَْق أَْعداٍد كَْسِ
. يَنْيِ أَْو ُجداء َعَدد كَْسِيِّ َوَعَدٍد َصحيحٍ أَْو َعَشِيٍّ ● يَْحُسُب ُجداَء َعَدَديِْن كَْسَ

. ● يَْحُسُب خاِرَج ِقْسَمِة َعَدٍد كَْسِيٍّ  َعىل َعَدٍد كَْسِيٍّ أَْو َعَدٍد َصِحيحٍ أَْو َعَشِيٍّ
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Sara possède 24 DH, elle dépense       de son argent 
de poche pour acheter un classeur et le      de ce qui 
reste pour acheter un sac.

● Quelle fraction de son argent a-t-elle dépensée?

● Combien d'argent lui reste-t-il?
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ِتْتريت

بوبا

Les fractions : addition, soustraction, 
multplication et division

● Calculer la somme et la différence des fractions ou des nombres 
entiers ou des décimaux;

● Calculer le produit de deux fractions ou d'une fraction et un 
entier ou un décimal.

● Calculer le quotient d'une fractions par  une fraction ou un 
nombre naturel ou décimal.

اَلدَّْرُس

8

1

3

4

2

wataiq.com



130

أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 2 األصغر من 50 والتي رقم وحداتها هي 0 أو 2 أو 4؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 45؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 45؛  -
أحدد مضاعفات العدد 2 األصغر من 50 والتي رقم وحداتها هو 6 أو 8.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 9-6  -

5- الهدف من هذا النشاط هو إعطاء داللة لضرب عدد صحيح في عدد كسري من خالل حل المسألة التالية:
اشترى رشيد 12 قنينة تحتوي كل منها على    اللتر من الحليب المعقم.

أحسب كمية الحليب التي تحتويها 12 قنينة.
يمكن التمثيل لهذه المسألة برسوم للقنينات وكتابة مقدار ما تحتويه من الحليب، واالنطالق كخطوة أولى 

من استعمال الجمع المتكرر:

      
وتحويل الجمع المتكرر إلى كتابة ضربية:

       
  يتم استخالص التقنية المتمثلة في:

لضرب عدد صحيح في عدد كسري نضرب العدد الصحيح في بسط الكسر ونختزل إن أمكن ذلك.
6- النشاط مخصص إلعادة التركيز على ضرب عدد صحيح في عدد كسري.

7- الهدف من هذين النشاطين هو تركيز قاعدة ضرب عدد صحيح في عدد كسري.
8- يسعى هذا النشاط لحساب جداء عددين كسريين من خالل مجال هندسي يتمثل في حساب مساحة 

مستطيل أبعاده أعداد كسرية أصغر من 1.
يحسب المتعلم مساحة مستطيل طوله    وعرضه  وهو مرسوم داخل مربع ضلعه 1 كوحدة للقياس 

يكتب المتعلم الكتابة الضربية التي تتيح له حساب جداء العددين  و  . أي :   قبل 

حساب هذا الجداء يمكن التعرف على النتيجة من خالل مالحظة المستطيالت الصغيرة التي تمثل كل منها 

 من المربع، والمستطيل يتكون  أي 10 مستطيالت صغيرة. فالمستطيل يمثل إذن  من 
مساحة المربع ومنه نستنتج أن   

يمكن إثارة االنتباه إلى أن :  
9- هذا النشاط يتناول موضوع قسمة عدد صحيح على عدد كسري وذلك من خالل تقديم مسألة يبحث 
فيها المتعلم عن عدد قنينات الحليب التي اشترتها مريم. مع العلم أنها اشترت 9 لترات من الحليب معبأ 

في قنينات تحتوي كل منها  اللتر.
وهذه المسألة هي نفسها المقدمة في النشاط األول إال أن السؤال في النشاط يرتبط بإيجاد كمية الحليب 
التي تحتويها 12 قنينة وهو ما يتطلب استعمال الضرب. أما في النشاط الخامس فاألمر يتعلق بحساب 
عدد القنينات التي اشترتها مريم بمعرفة كمية الحليب المشتراة وسعة كل قنينة وهو ما يستدعي اللجوء 
إلى القسمة إليجاد الحل لحساب عدد القنينات. نبحث عن عدد إذا ضربته في  نجد 9      

هذا العدد يكتب   
يمكن التوصل إلى النتيجة بكل سهولة انطالقا من النشاط األول.

 ولكن الكتابة:     ينبغي الوقوف عندها والتأكد على أنه:
لقسمة عدد صحيح على عدد كسري نضرب العدد في مقلوب الكسر وكذلك الشأن بالنسبة لقسمة عدد 
كسري على عدد كسري آخر نضرب األول في مقلوب العدد الثاني. وفي هذا اإلطار يتم االطالع على ركن 

خالصات ونتائج أسفل الصفحة 76.
10- L’élève utilise les dessins des jetons pour diviser un nombre naturel 9 par une 
traction   . L’élève utilise les models et écrit une division.

39

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الثّالـِثَـُة اَلِْحصَّ

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

3
َل ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة إِىل ٱلَْعَدِد 40.  أَِجُد ُمكَمِّ

ِنِة ٱلْخاِمَسِة. يَِّة ِبٱلسَّ ● اَلتَّناُسِبيَِّة، ٱلنِّْسَبُة ٱلِْمَئِويَُّة.● اَلَْعَملّياُت ٱلِْحساِبيَُّة َعىل ٱْلَْعداِد ٱلْكَْسِ

يَنًة َيْحَتوي ُكلٌّ ِمْنها َعلى       ِاْشَترى َرِشيٌد 12  ِقنِّ
ٱللِّْتِر ِمَن ٱْلَحليِب ٱْلُمَعقَِّم.

       ● َأْحُسُب َكّمَيَة ٱْلَحليِب ٱلَّتي َتْحَتويها ِقّنيَنٌة واِحَدٌة.

َلَدْينا ُمَربٌَّع ِضْلعُه 1 َوْحَدًة ِلْلقياِس َوِمساَحُتُه َأْيًضا 1.
ِن ٱلَّذي طوُلُه          َأْحُسُب ِمساَحَة ٱْلُمْسَتطيِل ٱْلُمَلوَّ

َوَعْرُضُه     .

ِإذا َعِلْمُت َأنَّ َمْرَيَم ٱْشَتَرْت 9 ِلْتراٍت ِمَن ٱْلَحليِب ُمَعَبٍإ في 
ِقّنيناٍت َيْحَتوي ُكلٌّ ِمْنها   ٱللِّْتِر.

● َأْحُسُب َعَدَد ٱْلِقّنيناِت ٱلَّتي ٱْشَتَرْتها َمْرَيُم.

● ِلِحساِب َعَدِد ٱْلِقّنيناِت َأْبَحُث َعْن َعَدٍد ُيَحقُِّق :

                 َوَنْكُتُب َهذا ٱْلَعَدَد :

ٌم ِإلى َأْجزاٍء ُمَتقاِيَسٍة : ريُط ُمَقسَّ َالشَّ

ُأالِحُظ َوَأْحُسُب :

ريِط. ُن     ٱلشَّ ُيَمثُِّل ٱْلُجْزُء ٱْلُمَلوَّ
ريِط َيْبُلُغ 15cm، َفما طوُل  ِإذا كاَن طوُل ٱلشَّ

ِن. ٱْلُجْزِء ٱْلُمَلوَّ
ِن. َفما ٱْلَعَدُد  ِإذا َأَخْذنا 4  َمّراٍت ٱْلُجْزِء ٱْلُمَلوَّ

ٱْلَكْسِريُّ ٱلَّذي ُيَمثُِّل ٱْلْجزاَء ٱْلَْرَبَعَة.
  ● َأْحُسُب ٱلّطوَل ٱْلُمناِسَب ِلْلَْجزاِء ٱْلَْرَبَعِة.
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َوْحَدٌة

J’observe et je complète, on a partagé chaqu’un des 9 jetons en 3 parts égales, 
chaque part représente        du jeton.

Pour chaque modèle j’écris une division et je trouve le quotient :
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أنشطــة تقوميية : "أستثمر"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 2 األصغر من 50 والتي رقم وحداتها هي 0 أو 2 أو 4؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 45؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 45؛  -
أحدد مضاعفات العدد 2 األصغر من 50 والتي رقم وحداتها هو 6 أو 8.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 9-6  -
1- يقرأ المتعلم )ة( الوضعية ويتوقع جميع األخطاء التي يمكن أن يقع فيها متعلم آخر أثناء 
حله لها، وإجابته على أسئلتهما ويجيب على األسئلة متجنبا األخطاء التي توقعها. صيغة العمل: 

ينجز النشاط في مجموعات لتوفير فرص التبادل والتعاون بين المتعلمين.
يسعى هذا النشاط إلى توظيف مكتسبات المتعلم في مجال ضرب عدد صحيح في عدد كسري 

وقسمة عدد صحيح على عدد كسري من خالل حل المسألة التالية:
يحتوي برميل على 600 لتر من الحليب، نصف هذه الكمية وضع في قنينات سعتها  اللتر 
تتم تعبئة 200 لتر في قنينات تسع  اللتر. والباقي من الحليب وضع في قنينات من  اللتر.

     • أحسب عدد القنينات التي تسع  اللتر.
     • عدد القنينات التي تسع  اللتر.

     • عدد القنينات التي تسع اللتر.
لتقريب  الرياضياتية  والكتابة  اللغوي  التعبير  بين  الربط  على  التصحيح  التأكيد خالل  ينبغي 

المفهوم من أذهان المتعلمين.
فنصف 600 لتر تكتب                                      

هذه الكمية وضعت في قنينات من  اللتر. إليجاد عدد هذه القنينات نقسم العدد 300 على  
  : 300   أي نضرب 300 في مقلوب  :        

عدد القنينات التي تسع  اللتر هو 400
200 لتر تمت تعبئتها في قنينات تسع  اللتر.

لحساب عدد هذه القنينات نقسم 200 على                       
الباقي من الحليب وضع في قنينات من  اللتر.                  
لحساب عدد القنينات نقسم 100 على                            

2- صيغة العمل: ينجز العمل في مجموعات.
يتمثل هذا النشاط في حل مسألة تتطلب حساب جداء عدد كسري في عدد صحيح:

كتلة حلوى هي 840g، تتكون من  من الدقيق و  من السكر و  من الزيت و  من 
البيض. أحسب كتلة الزيت التي تتكون منها هذه الحلوى.

وإليجاد الحل يحسب المتعلم الجداءات التالية:
    : g كتلة الدقيق ب

  : g كتلة السكر ب
  : g كتلة الزيت ب
  : g كتلة البيض ب

3- يتدرب المتعلم على حساب جداء عددين كسريين.
العدد األول في بسط  المتعلم جداء عددين كسريين، وذلك بضرب بسط  4- يحسب 

العدد الثاني وضرب مقام العدد األول في مقام العدد الثاني.
10-9-8-7-6-5- يتدرب المتعلم )ة( على حساب مجموع فرق وجداء وخارج أعداد كسرية.

11- يحل المتعلم )ة( المسألة من خالل إنجاز عمليات ضرب عدد صحيح.
12- يستعمل المتعلم )ة( التمثيل لتوحيد المقامات لحساب مجموع كل عددين.

40

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الرّاِبَعُة 4اَلِْحصَّ أَْستَـثْــِمـــُر 
1

4

5

6

7

8
12

11

9

10

 أَطَْرُح ٱلَْعَدَد َعىل ٱلِْبطاَقِة ِمَن ٱْلَْعداِد ِمْن 20 إِىل 40.

.840g ُكْتَلُة َحْلوى ِهَي
ِر َو       كَّ قيِق َو     ِمَن ٱلسُّ ُن ِمْن    ِمَن ٱلدَّ َتَتَكوَّ

ْيِت َو      ِمَن ٱْلَبْيِض. ِمَن ٱلزَّ

ِر َوُكْتَلَة ٱْلَبْيِض  كَّ قيِق َوُكْتَلَة ٱلسُّ ● َأْحُسُب ُكْتَلَة ٱلدَّ
ُن ِمْنها َهِذِه ٱْلَحْلوى. ْيِت ٱلَّتي َتَتَكوَّ َوُكْتَلَة ٱلزَّ

َأْحُسُب ُكلَّ ُجداٍء َوَأْخَتِزُل ُكلَّما َأْمَكَن َذِلَك.

َأْنُقُل َوُأْكِمُل :

َأْحُسُب َمْجموَع ُكلِّ َعَدَدْيِن َوَأْخَتِزُل ما َأْمَكَن :

ُد ٱْلَمقاماِت ِلِحساِب َمْجموِع  َأْسَتْعِمُل ٱلتَّْمثيَل َوُأَوحِّ
ُكلِّ َعَدَدْيِن.

ُد ٱْلَمقاماِت ِلِحساِب َمْجموِع ُكلِّ َعَدَدْيِن. َأْسَتْعِمُل ٱلتَّْمثيَل َوُأَوحِّ

ِلْتــٍر ِمــَن ٱْلَحليــِب، ِنْصــُف  َيْحَتــوي ِبْرميــٌل َعلــى 600 
3 ٱللِّْتــِر. 

4 َهــــذِه ٱْلَكّمــيَّــــِة ُوِضـــَع فــــي ِقنِّـينــــاٍت َسَعـتُـهــــا 
1 ٱللِّْتــِر، 

4 ينــاٍت َتَســُع  ــْت َتْعِبَئُتهــا فــي قنِّ 200 ِلْتــرًا َتمَّ

1 ٱللِّْتــِر.
2 ينــاٍت مــْن  َوٱْلباِقــي ِمــَن ٱْلَحليــِب ُوِضــَع فــي قنِّ

3 ٱللِّْتـِر.
4 ● َأْحُسُب َعَدَد ٱْلِقّنيناِت ٱلَّتي َتَسُع 

1 ٱللِّْتـِر.
4 ● َأْحُسُب َعَدَد ٱْلِقّنيناِت ٱلَّتي َتَسُع 

1 ٱللِّْتـِر.
2 ● َأْحُسُب َعَدَد ٱْلِقّنيناِت ٱلَّتي َتَسُع 

َأْنُقُل َوُأْكِمُل :

َأْنُقُل َوُأْكِمُل :

َأْنُقُل ِإَلى ِدْفَتري َوَأْحُسُب :

َيْقـــضــــي َحـَســــــٌن     ِمْن َيْوِمـــــــِه ِفي َتـنـــــــاُوِل ٱْلَوَجبــــــاِت 
ـَلِة َو    في  َو    ِمْن َيْوِمِه في ُمماَرَسِة ِهواياِتِه ٱْلُمـَفـضَّ
ياَضــِة  ــِه ٱْلَمْدَرِســيَِّة َو    فــي ُمماَرِســِة ٱلرِّ ِإْنجــاِز َوَجباِت
َوُرْبــَع َيْوِمــِه فــي ٱْلَمْدَرَســِة. َأْحُســُب َكــْم َيقِضــي َحَســٌن 

ِفــي ٱلنَّــْوِم َيوِمّيــًا.

َأْنُقُل ِإلى ِدْفَتري َوَأْحُسُب :
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َأْقَرُأ ٱلَوْضِعيََّة َوَأَتَوقَُّع َجميَع ٱْلَْخطاِء ٱلَّتي ُيْمِكُن َأْن َيَقَع 
جاَبِتــِه َعلــى َأْســِئَلِتها. فيهــا ُمَتَعلِّــٌم آَخــُر َأْثنــاَء َحلِّــِه َلهــا، َواِإ
بــًا ٱْلَْخطــاَء ٱلّتــي َتَوقَّْعُتهــا. ُأجيــُب َعلــى ٱْلَْســِئَلِة ُمَتَجنِّ
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أنشطــة داعمة : "أمترن من جديد"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 2 األصغر من 50 والتي رقم وحداتها هي األعداد 0 أو 2 أو 4؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 45؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 45؛  -
أحدد مضاعفات العدد 2 األصغر من 50 والتي رقم وحداتها هو العدد 6 أو 8.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 9-6  -

التالميذ  من  تلميذا حصل    30 من  السادس  قسم  يتكون   -1
على المعدل أي 5 و ما يزيد.  التالميذ الحاصلين على المعدل 
يفوق معدلهم 8. أما التالميذ غير الحاصلين على المعدل فــ    
منهم حصلوا على معدل يقل عن 4. أحسب وأستعمل المعطيات 

المحصل عليها في إنشاء جدول يبين نتائج القسمة.
لحساب عدد التالميذ الحاصلين على المعدل نحسب:  

لحساب عدد التالميذ الذين يفوق معدلهم 8 نحسب :         

لحساب عدد التالميذ غير الحاصلين على المعدل نحسب:            
ولحساب عدد التالميذ الذين يقل معدلهم عن 4 نحسب : 

     
هذا النشاط نشاط توليفي إذ يتم حل مسألة باستعمال تقنية ضرب 

األعداد الكسرية وتنظيم المعطيات المحصل عليها في جدول.
بالنسبة للجدول يمكن إنشاؤها كما يلي:

غير احلاصلني على املعدلالتالميذ احلاصلون على املعدل
أقل من 4معدل من 4 إلى 5معدل من 5 إلى 8معدل أكبر من 8

51564
2- يتمثل النشاط في حساب جداء عددين كسريين انطالقا من 
تربيعات   4 من  مستطيال  المتعلم  يرسم  بحيث  هندسي،  مجال 
في العرض و5 تربيعات في الطول ويلون  من المستطيل بلون 
ويحدد  آخر.  بلون  باألصفر  الملون  المستطيل  من  و   أصفر 
ويكتب  معا.  باللونين  الملون  الجزء  يمثل  الذي  الكسري  العدد 

المتساوية المناسبة:
  

3- L’élève trouve le longueur 
de la cloture en calculant 
4- Il utilise le models et calcule la somme d’argent 
dépensée par Hind. La somme d’argent qu’elle avait 
au début.

)15m +    m + 9m +    (  21
2

3
4

)24m +    m(  25
4

48m +      m : 48m + 2m +10
4

)15m + 9m+    m  +    (  21
2

3
4

41

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

تاِئُج
َ
 ون

ٌ
الَصة

ُ
خ

ـُة الْخاِمَسُةأََتَرَُّن ِمن َجديٍد 5اَلِْحصَّ
1

ْهنيِّ 9-6. أَْضُِب َعىل ٱلتَّوايل ٱْلَْعداَد 4 و 7  يِف ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة َوأُنِْجُز َوَرَقَة ٱلِْحساِب ٱلذِّ

اِدُس ِمْن 30 ُمَتعلِّمًا، َحَصَل     ُن ٱْلِقْسُم ٱلسَّ َيَتَكوَّ
ِل َأْي 5 َوما َيِزيُد.     ٱْلُمَتَعلِّميَن  ِمْنُهْم َعلى ٱْلُمَعدَّ

ُلُهــْم 8.  ِل َيفـوُق ُمَعـدَّ ٱْلحاِصلـــيــَن َعلى ٱْلُمَعــدَّ
ِل َفــ      َأّمـا ٱْلُمَتَعلِّموَن ُغْيُر ٱّلحاِصليَن َعلى ٱْلُمَعدَّ

ٍل َيِقلُّ َعْن 4. ِمْنُهْم َحَصلوا َعلى ُمَعدَّ

َل َعَلْيها في  ● َأْحُسُب َوَأْسَتْعِمُل ٱْلُمْعَطياِت ٱْلُمَحصَّ
ِإْنشاِء َجْدَوٍل ُيَبيُِّن َنتاِئَج ٱْلِقْسِم.

ْكَل َعلى َدْفَتِري : َأْرُسُم ٱلشَّ

ُن ِبٱْلَْصَفِر     ٱْلُمْسَتطيِل ُأَلوِّ

ُن ِبٱْلَْزَرِق    ٱْلُمْسَتطيِل ٱْلَْصَفِر. ُثمَّ ُأَلوِّ

َن ِبٱْلَْزَرِق  ما ُهَو ٱْلَعَدُد ٱْلَكْسِريُّ ٱلَّذي ُيَمثُِّل ٱْلُجْزَء ٱْلُمَلوَّ
َوٱْلَْصَفِر َمعًا.

َأْكُتُب ٱْلُمَتساِوَيَة ٱْلُمناِسَبَة :

Un champ rectangulaire mesure 15m +      m de longueur et 9m +       m de largeur. Une 
clôture est construite tout autour.
Quelle est la longueur de la clotûre ?
Chaque mètre de clôture coûte 75dh.

● Quel est le prix total de la clôture.

Hind a dépensé      de son argent de poche, il lui reste 100 dh.

● Quelle somme d'argent Hind a-t-elle dépensée ?
● Quelle somme d'argent avait-elle au début ?

3
5

3
4

......

...... x =

3
8

100 dh

● َمْجموُع َأْو َفْرُق َعَدَدْيِن َلُهما َنْفُس ٱْلَمَقاِم ُهَو َعَدٌد 

َكْسِريٌّ َلُه َنْفُس ٱْلَمقاِم َوَبْسُطُه ُهَو َمْجموُع َأْو َفْرُق 
ٱْلَبْسَطْيِن.

● ِلِحساَب َمْجموِع َأْو َفْرِق َعَدَدْيِن َكْسِرِيْيِن َلْيَس َلُهَما َنْفُس ٱْلَمقاِم. 
ُد َمقاَمْيِهما ُثمَّ َأْحُسُب َمْجموَع َأْو َفْرَق َبْسَطْيِهما َوْأَحِتِفُظ  ُأَوحِّ

ِد. ِبَنْفِس ٱْلَمقاِم ٱْلُمَوحَّ

● ُجداُء َعَدَدْيِن َكْسِرَيْيِن ُهَو َعَدٌد َكْسِريٌّ َبْسُطُه ُهَو 

ُجداُء ٱْلَبْسَطْيِن َوَمقاُمُه ُهَو ُجداُء ٱْلَمقاَمْيِن.
َل ِفي  ● ِلِقْسَمِة َعَدٍد َكْسِريٍّ َعلى َعَدٍد َكْسِريٍّ آَخَر َنْضِرُب ٱْلَعَدَد ٱْلَوَّ

َمْقلوِب ٱْلَعَدِد ٱلّثاني.
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َمْجموٌعَفْرٌقُجداٌء
َبْسٌطَمقاٌمَكْسـٌر

ProduitDifférenceSomme

FractionDénominateurNumérateur
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على إثر إجناز مجموع أنشطة الدروس السابقة من 5 إلى 8 وتقومي مكتسبات املتعلمني واملتعلمات، فإن تفريغ النتائج 
بواسطة بطاقات التقومي الفردية سيساعد األستاذ)ة( على كشف الصعوبات التي ما زالت تواجه املتعلمني واملتعلمات يف 
بعض اجلوانب. وذلك من أجل إعطاء األولوية يف اختيار أنشطة الدعم للمهارات والقدرات التي سجلت أعلى نسبة يف 

خانات »ج« وبعد ذلك يف خانات »ب«، سواء فيما يتعلق بأنشطة احلساب الذهني أو مبختلف أنشطة املكونات األخرى.

ويتم هذا الدعم خالل احلصتني الثانية والتالثة، بعد إجناز أنشطة تقوميية تسمح بتفييئ املتعلمات واملتعلمني.

تخصص احلصة الرابعة لتقومي أثر الدعم، أي إعادة تقومي ما مت دعمه يف احلصتني السابقتني وعلى ضوء هذا التقومي 
تخصص احلصة اخلامسة ملعاجلة مركزة وإغناء التعلمات.

ويوضح اجلدول التالي توزيع احلصص خالل أسابيع التقومي والدعم والتوليف:

مدة احلصة األنشطة املقترحة احلصة

55 د وضعيات تقوميية وتفييء املتعلمات واملتعلمني األولى
55 د دعم وتثبيت الثانية
55 د دعم وتثبيت الثالثة
55 د وضعيات لتقومي أثر الدعم الرابعة
55 د معاجلة مركزة وإغناء التعلمات اخلامسة

جتدر اإلشارة إلى أن أنشطة هذا األسبوع املقترحة بالكراسة ال يخضع ترتيبها بالضرورة لهذه اجلدولة، وإمنا تبقى 
الصالحية لألستاذ واألستاذة الختيار األنشطة التي تفي بالغرض واملالئمة لنتائج التقوميات.

ولدعم املتعلمني واملتعلمات الذي يواجهون صعوبات يف املجال الوجداني االجتماعي يلجأ األستاذ)ة( إلى مجموعة من 
التدابير املتعلقة بتنظيم العالقات داخل املجموعات، وتنظيم قواعد احلياة داخل القسم، ومن بني األمثلة ميكن ذكر :

ترتيب  )الوسائل(،  اللوازم  توزيع  الدفاتر،  توزيع  السبورة،  )مسح  القسم  داخل  مبهام  الطفلة  أو  الطفل  ❑  تكليف 
األدوات…(،

❑ منح الطفل فرصة اختيار املجموعة التي يرتاح إليها،

❑ تكليف طفل مبساعدة طفل آخر ويدعمه يف إجناز أنشطة،

❑ توفير مناخ االحترام املتبادل، 

❑ تقبل كل محاوالت الطفل الذي يواجه صعوبات،

❑ تشجيع التبادل بني املتعلمني واملتعلمات.

         تذكير وإرشادات ديداكتيكية

تقومي ودعم الوحدة الثانية
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احلساب الدهني     
أحدد مضاعفات العدد 3 األصغر من 60 والتي رقم وحداتها هو 0 أو 1 أو 2؛  -

أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 50؛  -
أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 50؛  -

أحدد مضاعفات العدد 3 األصغر من 60 والتي رقم وحداتها هو 0 أو 1 أو 2؛  -
أنجز ورقة الحساب الذهني 10-6  -

األنشطة املقترحة بالكراسة     
1- يالحظ المتعلم )ة( كل شكل وينجز ضرب كل كسرين. 

2- يكون أعدادا من األرقام األربعة التالية : 6 و 5 و 4 و 3 تكون قابلة 
للقسمة على 4.

يكون عدد قابال للقسمة على 4 إذا كان العدد المكون من رقم وحداته 
وعشراته قابال للقسمة على 4 مثل :

5436 4536 5364 3564

3- أصغر عدد ممكن هو المضاعف المشترك األصغر لألعداد : 4 و 5 
و 6 و 8 وهذا العدد هو : 120.

1
2

3
6

5
6

1
3

2
6+ += =  : 1

2
1
3+ 4- نحسب  

1 هو عدد الكرات لونها أصفر وعددها 7 إذن نبحث عن 
6 ما بقي أي 

عدد أسدوسه هو 7. هذا العدد هو 42. نتحقق :

1 و 42 = 14 + 21 + 7
6 1  و 7 = 42 ×

2 1  و 21 = 42•×
3 × 42 = 14

5- On calcule  1
2

5
10

3
10

1
5

2
10+ –= =

3
10  du montant représente 12Dh

Donc le montant est : 40Dh car  10 × 12
3 = 40

On vérifie : 1
5   de 40Dh c’est 8Dh et 1

2  de 40Dh c’est 
20Dh et 8 + 20 + 12 = 40 

6- Ce n’est pas vrai : le nombre 27 est divisible par 3 et 
par 9 car : 27 = 3 × 9 mais il est non divisible par 6 :

27 = 4 × 6 + 3

 

42

1

2

3

4

5

6

ُأالِحُظ ٱْلَْشكاَل َوُأْنِجُز :      

َنًة ِمَن ٱْلَْرقاِم ٱْلَْرَبَعِة ٱلّتاِلَيِة )6 َو5 َو4 َو3( َتكوُن قاِبَلًة ِلْلِقْسَمِة َعلى 4.       ُن أَْعدادًا ُمَكوَّ ُأَكوِّ

َن َمْجموعاٍت ِمْن 4 َأْو 5 َأْو 6 َأْو 8 َأْفراٍد في ُكلِّ َمْجموَعٍة.   َأراَد ُمَدرٌِّب َأْن ُيَكوِّ

●  ما ُهَو َأْصَغُر َعَدٍد ِمَن ٱْلَْطفاِل ُيَمكُِّن ِمْن َتْكويِن َمْجموعاٍت ِمْن 4 َأْو 5 َأْو 6 َأْو 8 ؟

ــْوٍن َأْحَمــَر َوٱْلباقــي ذاُت  1 ِنْصــُف ٱْلُكــراِت ذاِت َل
2
ــْوٍن َأْزَرَق،  ــُث ٱْلُكــراِت ذاُت َل 1 ُثُل

3
ــٌد َعلــى ُكــراٍت.  ــُر ِهْن َتَتَوفَّ

ــْوٍن َأَصَفــَر. َلهــا 7 ُكــراٍت َصْفــراَء. َل

●  ما ُهَو َمْجموُع ٱْلُكراِت ٱلَّتي َتَتَوفَُّر َعَلْيها ِهْنٌد ؟

Ali voulait acheter un sac mais il n'avait que     du montant. Après avoir reçu 12 dh de son  père, il 

lui manquait 12  du montant.

• Quel est le prix du sac ?

Touda dit que si un nombre est divisible par 3 et 9. Il est aussi divisible par 6. Est-ce vrai ?

• Donne un contre exemple pour expliquer.

2
3

1
4

2
3

1
4

2
3

3
5

2
3

 x 1
4

 = .....

.....

1
4

 x 2
3

 = .....

.....

3
5

 x 2
3

 = .....

.....

?

ج ب أ تعلمات الوحدة 

ِقْسَمِة َعلى 2 َو3 َو4 َو5 َو6 َو9.
ْ
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ْ
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ْ
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

َسب.
َ
ت

ْ
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َ
ِتساِب » ج « غ

ْ
ِاك

ْ
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ْ
ق

َ
ت

ها
ُ

ْوليف
َ
اِنَيِة َوَدْعُمها َوت

ّ
ٱلث

ُد ُمضاَعفاِت ٱلَْعَدِد 3 ٱْلَْصَغَر ِمْن 60 َوٱلَّتي َرْقُم َوَحداتِها ُهَو ٱلَْعَدُد  أَُحدِّ
0 أو 1 أو 2،

َل ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة إِىل ٱلَْعَدِد 50. أَِجُد ُمكَمِّ
ْهنيِّ 10-6. أَطَْرُح ٱلَْعَدَد َعىل ٱلِْبطاَقِة ِمَن ٱلَْعَدِد 20 َوأُنِْجُز َوَرَقَة ٱلِْحساِب ٱلذِّ

1
5

1
5

1
2

12DH
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 (3cm + 4cm) 7cm 7- مساحة المثلث القائم الزاوية الذي ضلعاه 
(7 × 3) : 2 = 10,5 و 3cm هي : 10,5cm2 ألن : 

 8cm2 4 هيcm 4 وcm ومساحة المثلث القائم الزاوية الذي ضلعاه
(4 × 4) : 2 = 8  ألن :

6,5cm2 : المساحة المطلوبة هي
(4 × 4 + 3 × 3) – (10,5 + 8) = 25 – 18,5 = 6,5 ألن : 

8- يالحظ المتعلم شبه المنحرف وينشئه.
قائم  مثلث  أنه  ويالحظ  المقترحة  بالقياسات   ABC مثلثا  ينشئ   -9

الزاوية.
.4m 6 وm 10- ينشئ معينا قطراه

11- ينشئ متوازي أضالع بالقياسات المقترحة.
12- يالحظ المتعلم )ة( الشكل )1( و يقرأ القياسات المسجلة ثم ينشئ 

الشكل بنفس القياسات.
13- يحسب المتعلم فرق عددين كسريين ليس لهما المقام الموحد ثم 

يحسب خارج قسمة عدد صحيح على عدد كسري.
72,74m2 : 14- طول الخط الملون باألخضر هو

16,3 + 12 + 12,3 + 6 + 14,14 + 6 + 8 = 74,44 ألن : 
المساحة المحاطة باللون األخضر هي : 229,6m2 ألن : 

(8 + 4) × (12,3 + 4) + ((6 + 4) × (6 + 4) : 2) – 16 

= 195,6 + 50 – 16 = 229,6

15- L’aire de la figure colorée est : 9cm2 car :
((6 × 5) : 2) – ((6 × 2) : 2) = 15 – 6 = 9

16- L’apprenant reconnait les figures géométriques 
demandés et les désignent.

43

713

14

8

9

10

12

11

16
15

ِن ِبٱْلَْزَرِق : َأْحُسُب ِمساَحَة ٱْلُجْزِء ٱْلُمَلوَّ

ُأْنِشُئ ِشْبَه 
ٱْلُمْنَحِرِف 
: ABCD

ُأْنِشُئ ٱْلُمَثلََّث ABC َحْيُث :
BC = 3 cm و AC = 4 cm و AB = 5 cm

   • ماذا ُتاِحُظ ؟
4 cm 6 َو cm ُأْنِشُئ ُمَعيَّنًا طوُل ُقْطَرَيِه

  EFGH ُأْنِشُئ ُمَتوازي َأْضاٍع
HE = 3 cm َو HG = 6 m : َحْيُث

EHG = 50° َو      

• َأْحُسُب

• َأْحُسُب

• َأْحُسُب

ْكَل )1( : ُأْنِشُئ ٱلشَّ

J'entoure la bonne réponse :
Dans la figure suivante, j'écris les noms d'un 
carré, d'un rectangle, d'un losange, d'un 
triangle isocèle, d'un triangle rectangle.

• L'aire de la figure colorée est :
9 cm2   ;  6 cm2  ;  10 cm2  ; 15 cm2

3 cm

1 cm 1 cm

)1(

A

3 m

6 cm

70° 50°

B

CD

1cm

^

4 cm

4 cm3 cm

3 cm

45°

F D

I E

C

H

B

A

G

J

َن ِمَن ٱْلُمْسَتطيِل )A( َوٱْلُمَثلَِّث ٱْلقاِئِم  ْكَل ٱْلُمَكوَّ ُأالِحُظ ٱلشَّ
: )B( َوُمَتساوي ٱْلَْضاِع

ِن ِبٱْلَْخَضِر. • َأْحُسُب طوَل ٱْلَخطِّ ٱْلُمْغَلِق ٱْلُمَلوَّ
• َأْحُسُب قياَس ٱْلِمساَحِة ٱْلُمحاَطِة ِبَهذا ٱْلَخطِّ ٱْلُمَغَلِق 

ِن ِبٱْلَْخَضِر. ٱْلُمَلوَّ

)A(12,3 m

14,14 m

8 m

6 m

16m2)B(
ُمَربٌَّع

7
8

 - 
1
2
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1
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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 

مترس املتعلم خالل السنتني السابقتني على حساب مجموع عددين عشريني وعلى حساب الفرق بني عددين 
عشريني، واستعمال تقنيتي جمع وطرح األعداد العشرية يف حل بعض املسائل.

تسعى أنشطة هذا الدرس إلى صيانة هذه املكتسبات وتوظيفه يف حل بعض املسائل، مع التأكيد على تطبيق 
تقنية جمع وفرق عددين عشريني، واالنتباه إلى موقع الفاصلة.

تسعى أنشطة هذا الدرس إلى متكني املتعلم من التحكم يف التقنية االعتيادية حلساب جداء عدد عشري يف 
عدد عشري أو صحيح. وهذا ما يقتضي التحكم يف القواعد األساسية لكتابة وقراءة األعداد العشرية.

التمكن من التقنية االعتيادية لضرب األعداد الصحيحة.	•
تعرف تقنية ضرب عدد صحيح أو عشري يف 10 أو 100 أو 1000.	•
تعرف تقنية ضرب عدد صحيح أو عشري يف 0,1 أو 0,001 أو 0,001.	•

االمــتــــــدادات أهـــداف الـــتـــــعــلـــــــم الـمـكتـسبــات السابــقــة
على  عشري  عدد  قسمة 

عدد صحيح.

العشري  : اخلارج  القسمة 
املضبوط واخلارج املقرب.

- يســتعمل التقنيــة االعتياديــة حلســاب مجمــوع وفــرق و 
جــداء عدديــن عشــريني؛

- يوظــف بعــض خاصيــات اجلمــع والطــرح والضــرب يف 
حســاب مجمــوع وفــرق وجــداء عدديــن عشــريني؛

التــي ميكــن أن يرتكبهــا متعلــم يف  - يتوقــع األخطــاء 
إجنــاز عمليــات جمــع وطــرح وضــرب أعــداد عشــرية؛
- يكتشــف أخطــاء واردة يف عمليــات جمــع وطرح وضرب 

منجزة ويفســرها ثــم يصححها؛
- يحــل وضعيــات مســائل بتوظيــف جمــع وطــرح وضــرب 

األعــداد العشــرية؛
- يوظــف جمــع، طــرح، ضــرب وقســمة األعــداد العشــرية 

يف نشــاط مــن أنشــطة احليــاة اليوميــة.

األعداد العشرية )اجلمع، الطرح 
والضرب( بالسنة اخلامسة

ْرُس اَلدَّ

9
األعداد العشرية العمليات احلسابية 

)اجلمع، الطرح، اجلداء(
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       أنشطة البناء والترييض
النشاط األول: جمع األعداد العشرية.

صيغة العمل: ينجز النشاط يف مجموعات من 4 أفراد.
الوسائل املساعدة: أوراق ومسطرات للرسم.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: أرسم مستطيال طوله 1,5dm وعرضه 1,15dm وأحسب محيطه.

البحث: يتم البحث عن حل املسألة يف إطار املجموعات.
االستثمار اجلماعي:

يقدم مقرر كل مجموعة النتائج املتوصل إليها يف مجموعته، ويتم التأكيد على ضرورة استعمال تقنيات 	•
اجلمع وإيجاد احلل انطالقا من وضع العملية.

يتم حساب مجموع 173,8 و 25,75 وحساب الفرق بينهما جماعة على السبورة.	•
النشاط الثاني: طرح األعداد العشرية.

صيغة العمل: عمل فردي.
الوسائل املساعدة: رسوم.

تـدبـيــر الـنـشــاط
  1,74m 1,93 و يبلغ طول أقصر الالعبنيm تقدمي الوضعية: يف فريق لكرة السلة يبلغ طول أطول الالعبني

أحسب الفرق بني أطول الالعبني وأقصرهما.
البحث: بعد قراءة معطيات املسألة يتم البحث عن النتيجة بشكل فردي.

االستثمار اجلماعي: يقدم أحد املتعلمني احلل على السبورة ووضع العملية املؤدية إلى احلل. مع التأكيد على 
الوضع السليم للعملية، أي وضع اجلزء الصحيح حتت اجلزء الصحيح واجلزء العشري حتت اجلزء العشري 

والفاصلة حتت الفاصلة.
النشاط الثالث: ضرب عدد عشري يف عدد صحيح.

صيغة العمل: عمل فردي.
الوسائل املساعدة: سبورة ومحسبات وألواح.
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تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: اشتريت 6 دفاتر بثمن 3,85dh للدفتر الواحد. ما هو املبلغ الذي دفعته مقابل مشترياتي؟

البحث: يتم البحث عن احلل بشكل فردي.
االستثمار اجلماعي: تقدمي إجراءات احلساب التي استعملها كل متعلم، ويتم مقارنتها. ويتم مقارنة تقنية 
اجلمع وتقنية الضرب. إذا استعمل أحد املتعلمني تقنية اجلمع املتكرر واستعمل متعلم آخر تقنية الضرب 
ولم يتوصلوا إلى نفس النتيجة يتم تكليفهم بإعادة إجناز احلساب على السبورة، ويتم التحقق من النتيجة 

باستعمال احملسبة.
متارين فردية مع التصحيح اجلماعي املباشر لكل عملية: 

104,26 × 3          238,125 × 8           150,007 × 6         0,841 × 5

النشاط الرابع: ضرب عدد عشري يف 10 أو 100 أو 1000.
صيغة العمل: عمل فردي.

الوسائل املساعدة: محسبات، سبورة، ألواح.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: طول مسار دائري 4,675km. أجنز متسابق 10 دورات حول هذا املسار.

.km ماهي املسافة التي قطعها املتسابق بـــ
البحث: يتم البحث فرديا عن حل املسألة.

إلى  املتعلمني  بعض  يلجأ  أن  السبورة، ميكن  على  نتائج عملهم  املتعلمني  بعض  يقدم  االستثمار اجلماعي: 
التحويل إلى األمتار ثم يجري عملية الضرب، ثم يحول من جديد إلى الكيلومتر.

ينبغي التأكيد على أنه عند ضرب عدد يف 10 يصبح رقم الوحدات رقم العشرات، ويصبح رقم األعشار رقم 
الوحدات وهكذا. يتم التحقق من هذه القاعدة بإجناز عدة عمليات ضرب باستعمال احملسبة.

61,72 × 10   ;   0,83 × 10   ;   37,53 × 10   ;   47,35 × 10

يتم بعد ذلك حساب:  10 × 10 × 45 و 100 × 45 وذلك الستنتاج أنه للضرب يف العدد 100 نضرب يف 10 
ثم نضرب يف 10 مرة أخرى.

اقتراح حساب 100 × 54,723 .
النشاط اخلامس: ضرب عدد عشري يف 0,1 أو 0,01 أو 0,001. وضرب عدد عشري يف عدد عشري.

صيغة العمل: عمل فردي.
الوسائل املساعدة: محسبات، سبورة، ألواح.
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تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: استعمل احملسبة حلساب:

151 x 0,01 = ......
151 x 32 = ......
151 x 3,2 = ......
32 x 0,1 = ......

البحث: ينجز كل متعلم عمله بشكل فردي.
االستثمار اجلماعي:

يقدم بعض املتعلمني نتائج أعمالهم ليتم استثمارها يف التذكير بقاعدة ضرب عدد صحيح أو عشري يف 0,1 
أو 0,01 أو 0,001 ثم التقنية االعتيادية لضرب عدد عشري يف عدد عشري:

إذ تتمثل قاعدة ضرب عدد عشري يف 0,1 أو 0,01 أو 0,001 يف حتويل فاصلة إلى اليسار برتبة واحدة أو 
رتبتني أو ثالث رتب أما بالنسبة لضرب عدد عشري يف عدد عشري مثل:

 فيمكن توضيح التقنية كاآلتي:  و 
إذن:     

وباستعمال خاصية تبادلية الضرب نستطيع تغيير أوضاع العوامل ونحصل على:

 
وتبقى أن نحسب    و  

وهذا اجلداء األخير يستعمل يف حساب عدد األرقام عن ميني الفاصلة.
 
 
 
 

4,32 × 17,1 = 432 × 0,01 × 171 × 0,1

4,32 × 17,1 = 432 × 171 × 0,01 × 0,1

4,32 × 17,1 = 73872 × 0,01 × 0,001

4,32 × 17,1 = 73,872

wataiq.com



140

أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 3 األصغر من 60 والتي رقم وحداتها هو 3 أو 4 أو 5؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 55؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 55؛  -
أحدد مضاعفات العدد 3 األصغر من 60 والتي رقم وحداتها هو 3 أو 4 أو 5.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 11-6  -

عشريين  عددين  جمع  عملية  إلنجاز  مناسبة  المقترحة  المسألة   -1

ثم جمع  المئة،  أجزاء  ابتداء من جمع  العمودية عبر مراحل  بالطريقة 

األعشار فجمع الوحدات وأخيرا جمع العشرات بالنسبة لحساب فرق 

عددين عشريين ثم استعمال مستقيم عددي. 

2- يهدف هذا النشاط إلى تمكني المنظم من التوصل إلى أنه لحساب 

ينبغي       0,0001  +  ....  =  1 المتساوية  في  وضعه  ينبغي  الذي  العدد 

حساب : 1,001 – 1

3- يحسب المتعلم )ة( مجموع عل عددين.

4-5- يضع وينجز كل عملية جمع أو طرح مع االنتباه إلى وضع أجزاء 

المئة تحت أجزاء المئة واألعشار تحت االعتبار والفاصلة تحت الفاصلة.

6- L’élève calcule la différence entre 5,4m et 3,7m.

44

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الثّانِـَيـُةأكَْتِشف َوأََتَرَُّن 2اَلِْحصَّ

Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم

ُد ُمضاَعفاِت ٱلَْعَدِد 2 ٱْلَْصَغَر ِمْن 50 َوٱلَّتي َرْقُم َوَحداتِها ُهَو ٱلْرَّْقُم 0 أو 2 أو 4،  أَُحدِّ

ِاْشَتَرْت َمْرَيُم ِكتابًا ِبَثَمِن 15,75 ِدْرَهمًا َوَدفاِتَر ِبَثَمِن 18,40 ِدْرَهمًا َوَدَفَعْت ِلْلُكُتِبيِّ ُمقاِبَل ُمْشَتَرياِتها َوَرَقًة َماِليًَّة ِمْن ِفَئِة 
ُه ٱْلُكُتِبيُّ ِلَمْرَيَم. 100 ِدْرَهٍم. َأْحُسُب ٱْلَمْبَلَغ ٱلَّذي َسَيُردُّ

● َأْحُسُب َمْجموَع 15,75 و 18,40

ـــْرُب
َّ

ــْرُح َوٱلض
َّ
َجـْمـُع َوٱلط

ْ
ل
َ
 : ا

ُ
ـــة ــِريَّ

َ
َعـش

ْ
ْعــداُد ٱل

َ
أ
ْ
ل
َ
ا

● َأْحُسُب ٱْلَفْرَق : 34,15 - 100

أَْجَمعُ ٱلَْوَحداِت أَْجَمعُ أَْجزاَء ٱلِمَئِةأَْجَمعُ ٱْلَْعشاَرأََجَمعُ ٱلَْعَشراِت

َأْنُقُل ِإلى َدْفَتري َوَأْكُتُب ٱْلَعَدَد ٱْلُمناِسَب َمكاَن ٱلنَُّقِط :

أُباِدُل 14  َوْحَدًة ُمقاِبَل
4 َوَحداِت َوَعَشٍَة واِحَدٍة

أُباِدُل 11 ُعُشـراً ُمقاِبَل
ُعُشـر واحٍد َوَوْحَدٍة واِحَدٍة 
َوأَنُْقلُها إِىل َمْنِزلَة الَْوَحداِت

َأَضُع َوَأْحُسُب :

َأْحُسُب :

َأَضُع َوُأْنِجـُز :

● يَْسَتْعِمُل ٱلتِّْقِنيََّة ٱِلْعِتَياِديََّة لِِحساِب َمْجموعِ َوَفرِق 
. يَّنْيِ َوُجداِء َعَدَديَْن َعَشِ

● Utiliser la technique usuelle pour calculer la somme, 
la différence et le produit des nombres décimaux.

Je calcule la longueur du segment [BC] : A B C

5,4 cm

3,7 cm

1 5 , 7 5
1 8 , 4 0

5
+ + + +

1 5 , 7 5
1 8 , 4 0

1 5

1 5 , 7 5
1 8 , 4 0

4 , 1 5

1 5 , 7 5
1 8 , 4 0
3 4 , 1 5

5 + 8 + 1 = 14 1 + 1 + 1 = 3

0 , 6 7     0 , 5 4
 .................

   2 , 3        
0 , 7 5

 .................

    1 5 , 4      
3 , 2 4

 .................

+++ 513,92 + ............  = 545,39

0,4547 + ............  = 1

0,0001 + .......... = 1

0,999 + ............. = 1

;

;

345,7 + 80,45 + 376

27,4 + 350 + 1,2548302,08 - 0,12
5001,8 - 0,91

24 - 0,04
82 - 1,754

;
;

10 5030 70 9020 6040 80 100

34,15 35,60

11 111

Les nombres décimaux : Addition, soustraction et multiplication

اَلدَّْرُس

9

1

2

35

6

4
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 3 األصغر من 60 والتي رقم وحداتها هو 3 أو 4 أو 5؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 55؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 55؛  -
أحدد مضاعفات العدد 3 األصغر من 60 والتي رقم وحداتها هو 3 أو 4 أو 5.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 11-6  -
7- يستعمل المتعلم )ة( خانات الشبكة بألوانها المختلفة لحساب جداء 

كل عددين عشريين.
8- يقرأ النص ويحسب الثمن.

9- يسعى هذا النشاط إلى جعل المتعلم يدرك أن عملية ضرب عدد في 
0,1 أو 0,01 أو 0,001 تعود إلى قسمة العدد على 10 أو 100 أو 1000 
وذلك بتحويل فاصلته إلى اليسار برتبة واحدة أو رتبتين أو ثالث رتب. 

وعندما ال تكفي أرقام الجزء الصحيح نتمم بوضع أصفار عن اليسار.
10- ينجز المتعلم )ة( عملية ضري عدد عشري من رقم أو رقمين أو 

ثالث أرقام بعد الفاصلة في العدد 10 أو 100 أو 1000.
11- يكتب المتعلم الفاصلة في كل نتيجة إذا كانت ناقصة وذلك بمالحظة 
أو   100 أو   10 العدد المضروب فيه أهو  عدد أرقام الجزء العشري و 

1000 لتحديد موقع الفاصلة.
12- يستعمل المتعلم خالل هذا النشاط الجمع المتكرر   و المحسبة 
إلنجاز   ويقارن النتيجتين للتوصل أنه يحصل على نفس النتيجة و هي 

الحل للمسألة التالية:
مجلة  شراء  على  عادل  اعتاد  الماضية  السنة  من  مارس  شهر  خالل 
خاصة باإلعالميات كل أسبوع بثمن 18,75 درهما. أحسب الثمن الذي 

أداه خالل الشهر؟
13- يكمل المتعلم بكتابة العدد المناسب  ؛   وهو نشاط يهدف أيضا إلى 
تمكين المتعلم من قاعدة ضرب عدد عشري في  10 أو 100 أو 1000.

14- الهدف من هذا النشاط هو تطبيق لقاعدة ضرب عدد عشري أو 
صحيح في أو 0,01 أو 0,001.

ذلك  و  عدد عشري  في  تقنية ضرب عدد صحيح  المتعلم  يطبق   -15
بكتابة العدد العشري على شكل عدد صحيح مضروب في 0,1 أو 0,01 
ويتم إنجاز عملية ضرب عددين صحيحين وفي اآلخر يتم ضرب النتيجة 
في 0,1 أو في 0,01 بحيث يقتصر اإلجراء في وضع فاصلة في الجداء 

مثال:

16- Pour calculer le prix total des pommes l’élève calcule 
le produit des deux nombres décimaux 3,5 et 12,75.

45

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

ـُة الثّالـِثَـُة 3اَلِْحصَّ
َل ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة إِىل ٱلَْعَدِد 45.  أَِجُد ُمكَمِّ

ِنِة ٱلْخاِمَسِة. يَِّة ِبٱلسَّ ● َجْمٌع َوطَْرٌح َوَضٌْب ٱْلَْعداِد ٱلَعَشِ

Fatima a acheté 3,5 kg de pommes 
au prix de 12,75 dh le kilogramme.
Je calcule le prix total des pommes.

ُأْكِمُل ُكلَّ ِكتاَبٍة َضْرِبيٍَّة ِبِكتاَبِة ٱْلَعَدِد ٱْلَعَشِريِّ ٱْلُمناِسِب.

ْفَتــِر.  3,75  ِللدَّ dh ِبَثَمــِن  َدفاِتــَر  ِاْشــَترى ٱْلَُب 10 
ٱْلِمْحَســَبَة  َوَأْســَتْعِمُل  َأّداُه،  ٱلَّــذي  ٱلثََّمــَن  َأْحُســُب 

ٱلَّنتيَجــِة. ِمــَن  ــِق  ِللتََّحقُّ

ُأْنِجُز ُثمَّ ُأَتَحقَُّق ِبٱْسِتْعماِل ٱْلِمْحَسَبِة :

َأْكُتُب ٱْلفاِصَلَة في ُكلِّ َنتيَجٍة ِإذا كاَنْت ناِقَصًة :

ُأْكِمل ِبِكتاَبِة ٱْلَعَدِد ٱْلُمناِسِب :

ُأْنِجــُز ِذْهِنّيــًا ُكلَّ َعَمِليَّــٍة :

ُأْكِمل :

ــَنِة ٱلماِضَيــِة ٱْعتــاَد عــاِدٌل  ِخــاَل َشــْهِر مــاِرَس ِمــَن ٱلسَّ
ُأْســبوٍع  ُكلَّ  ِبٱْلْعامّيــاٍت  ــٍة  خاصَّ َمَجلَّــٍة  ِشــراِء  َعلــى 
ِبَثَمــِن 18,75  ِدْرَهمــًا. َأْحُســُب ٱلثََّمــَن ٱلَّــذي َأّداُه عــاِدٌل 

ــْهِر. ِخــاَل ٱلشَّ
َر : ● َأْسَتْعِمُل ٱْلَجْمَع ٱْلُمَتَكرِّ

ُثمَّ َأْسَتْعِمُل ٱْلِمْحَسَبَة ِلْنجاِز : 
● َوُأقاِرُن ٱلنَّتيَجَتْيِن.

َأْحُسُب َكما ِفي ٱْلِمثاِل :

. ● ِقْسَمُة َعَدٍد َعَشِيٍّ َعىل َعَدٍد َصحيحٍ أَْو َعَدٍد َعَشِيٍّ

0,3 x 0,4 = . . . . . .  x 0,7 = 0,28 . . .  x 0,8 = 0,16 0,7 x . . .  = 0,42

436 x 0,1 
436 x 0,01 
436 x 0,001 

0,1 x 0,1  
0,1 x 0,01 
0,1 x 0,001

0,6 x 0,1
0,64 x 0,1
6,4 x 0,1

36 x 1,5 = 36 x 15 x 0,1
 = 540 x 0,1
 = 54

42 x 5,25 ;  83 x 4,7 
126 x 0,3  ; 38 x 2,75 

7342,4 x ......... = 73424     ;    36,5 x ......... = 3650

34,7 x ............. = 0,347
126 x ............... = 1,26

13,46 x ......... = 0,1346
100 x ............. = 1

;
;

4,63 x 10 = 4630

0,73 x 1000 = 7300

47,26 x 10 = 4726

0,0075 x 100 = 075

;

;

18,75 + 18,75 + 18,75 + 18,75 = . . . . . . . . . .

18,75 x 4

 0,7 0,4  0,8  0,6

 0,3  0,4  0,2
 0,7

5 x 10 
58,4 x 100  
10 x 0,5 

0,35 x 10 
0,35 x 100 
0,35 x 1000  

0,4 x 10  
0,04 x 10  
0,004 x 10  

;
;
;

;
;
;

اْلِمَثاِل :

12,75 dh

7

8

9

10

1115

16

12

14

13
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أنشطــة تقوميية : "أستثمر"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 3 األصغر من 60 والتي رقم وحداتها هو 3 أو 4 أو 5؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 55؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 55؛  -
أحدد مضاعفات العدد 3 األصغر من 60 والتي رقم وحداتها هو 3 أو 4 أو 5.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 11-6  -
1- يحسب المتعلم بضرب نفس العدد العشري في 10 وفي 100 وفي 
10 و  1000 وذلك من أجل تحكمه في قاعدة ضرب عدد عشري في 

100 و 1000. 

 1cm = 0,01m : 2- يحول المتعلم )ة( إلى المتر بمعرفة أن
أو  صحيح  عدد  ضرب  جداء  بحساب  وذلك  جدوال  المتعلم  يكمل   -3

عشري في 10 أو 100 أو 1000 أو 0,1 أو 0,01 أو 0,001. 

4- يضع المتعلم فاصلة أو يكمل بوضع أصفار. 
يقع  أن  يمكن  التي  ويتوقع األخطاء  الوضعية  )ة(  المتعلم  يقرأ   -5
فيها متعلم آخر أثناء حله لها وإجابته على أسئلتهما ويجيب على 
األسئلة متجنبا األخطاء التي يتوقعها وترتبط هذه الوضعية بضرب 

عدد عشري في عدد عشري بغية إيجاد حل المسألة:
الواحد  للكيلوغرام   12,75dh بثمن  التفاح  من   3,5kg فاطمة  اشترت 

أحسب المبلغ الذي أدته فاطمة.

 6- يكمل المتعلم ملء جدول بكتابة نتائج ضرب العدد 12 و العدد 1,2 
في 0,01 أو 0,1 أو 1 أو 10 أو 100 

7- يرمي هذا النشاط إلى استثمار اإلجراءات المرتبطة بتقنية ضرب 
عدد عشري في عدد عشري في حاالت متنوعة. 

8- يسعى هذا النشاط إلى تعويد المتعلم على حساب ضرب كسر عشري 
في 10 أو 100 واالنتقال من الكتابة الكسرية إلى الكتابة بالفاصلة مثل:

 9- هذا التمرين مشابه للتمرين السابق حيث ينبغي حساب نتيجة ضرب 
تتم  التمرين  العمليات في هذا  أن  عدد عشري في عدد عشري، غير 

بالوضع العمودي. 

 0,01 أو   0,1 المضروب في  العدد  المتعلم  النشاط يجد  10- في هذا 
أو 0,001 للحصول على عدد عشري، حيث يتم استنتاج هذا العدد من 

خالل تحويل الفاصلة برقم أو رقمين أو ثالث أرقام نحو اليسار. 

11- يستعمل المتعلم األشكال الهندسية والخانات الملونة ويحسب جداء 
كل عددي. 

46

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الرّاِبَعُة 4اَلِْحصَّ أَْستَـثْــِمـــُر 

1

أَطَْرُح ٱلَْعَدَد َعىل ٱلِْبطاَقِة ِمَن ٱْلَْعداِد ِمْن 20 إِىل 40.

ُل ِإلى ٱْلِمْتِر ِبَمْعِرَفِة َأنَّ :  ُأَحوِّ

َأَضُع ٱْلفاِصَلَة َوُأْكِمُل َبَوْضِع َأْصفاٍر : 

أُعيُد َرْسَم ٱْلَجْدَوِل ٱلّتالي َعلى ِدْفَتري َوَأْمَلُ خاناِتِه 
ِبما ُيناِسُب :

َأْكُتُب ُكلَّ َكْسٍر َعَشِريٍّ َعلى َشْكٍل َعَدٍد ِبٱْلفاِصَلِة ُثمَّ 
َأْحُسُب َكما ِفي ٱْلِمثاِل :

ُأْكِمُل ِبِكتاَبِة َعَدٍد َعَشِريٍّ :

َأْحُسُب :

ُأْكِمِل ٱْلَجْدَوَل ٱلتَّاِلَي :

 13,25 dh ّجاِص ِبَثَمِن 3,5 ِمَن ٱْلِ kg ِاْشَتَرْت َمريُم
ْتُه َمريم. ِلْلكيلوْغراِم ٱْلواِحِد. َأْحُسُب ٱْلَمْبَلَغ ٱلَّذي َأدَّ

ْرِب ٱْلِتَيَة : َأَضُع َوُأْنِجُز َعلى َدْفَتري َعَمَلّياِت ٱلضَّ

ُرها  ْرِب ٱْلُمْنَجَزِة َوُأَفسِّ َأْكَتِشُف َأْخطاَء واِرَدًة في َعَمِليَِّة ٱلضَّ
ُثمَّ ُأَصِحُحها :

ُأالِحـُظ ُكلَّ َنموَذٍج َوَأْحُسُب ُجداَء ُكلِّ َعَدَدْيِن :

10x 100 1000 0,1 0,01 0,001
49

0,6

1,38

55,7

2,3215

x x

6,25 x 4,7 
82,37 x 0,54 
0,072 x 9,327

32,4 x 87 
93,4 x 1,04 
3,597 x 7,09

;
;
;

4 cm = ....................... m
2,430 cm = .............. m
4,28 cm = ................. m

40 cm = .................. m
0,1 cm = ................. m
250 cm = ................ m

;
;
;

1 cm = 0,01 m

 4  x 100 = 0,4 x 100 10
 4  x 100 = 40 10

 4  x 100  100

 4  x 100  1000
 23  x 10  10

 21  x 10  100
 21  x 10  1000

x 100 10 1 0,1 0,01
12
1,2

267,381 x 0,1 = 267381

802,436 x 0,001 = 802436

0,001 x 1438 = 1438

0,01 x 1,846 = 1846

4,87 x 10 
4,87 x 100 
4,87 x 1000 

3,2 x 10 
3,2 x 100 
3,2 x 1000

;
;
;

............... x 0,1 = 3,71

.............. x 0,001 = 1,246

............... x 0,001 = 76,25

.............. x 0,01 = 4,1

;

;

0,8 x 0,4  = ......0,7 x 2,5  = ...... 3 x 0,5  = ......
2,5 30,4

0,7
0,5

0,8

1 1 0,5

6

7  2

3

8

9

4

5

11

10

َأْقَرُأ ٱلَوْضِعيََّة َوَأَتَوقَُّع َجميَع ٱْلَْخطاِء ٱلَّتي ُيْمِكُن َأْن َيَقَع 
جاَبِتــِه َعلــى َأْســِئَلِتها. فيهــا ُمَتَعلِّــٌم آَخــُر َأْثنــاَء َحلِّــِه َلهــا، َواِإ
ُأجيــُب َعلــى ٱْلَْســِئَلِة َوَأَتَجنَّــُب ٱْلَْخطــاَء ٱلتّــي َتَوقَّْعُتهــا.

9 , 1 4
1 , 3 5

4 5 , 8 5
2 7 , 5 1

9 , 1 7
8 2 , 5 3

9 , 1 4
1 , 3 5
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أنشطــة داعمة : "أمترن من جديد"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 3 األصغر من 60 والتي رقم وحداتها هو 3 أو 4 أو 5؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 55؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 55؛  -
أحدد مضاعفات العدد 3 األصغر من 60 والتي رقم وحداتها هو 3 أو 4 أو 5.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 11-6  -

إلى  اللجوء  تستدعي  وضعية  النشاط  هذا  يتضمن   -1
عملية ضرب عدد عشري في 1000 إليجاد الحل:

0,00005m يبلغ سمك ورقة

أحسب سمك علبة من 1000 ورقة.

أحسب علو 500 علبة موضوعة على بعضها البعض بشكل 

منظم.

2- يحدد المتعلم عددا إذا ضربته في العدد 7 أحصل على 

نتيجة تكون عددا أصغر من 7.

3- L’élève observe et de nombre les eases de 

même couleur et qui représentent les centiemes, 

et calcule la somme de la différence de deux 

nombres décimaux.

4- L’élève calcule l’aire du rectangle en 

calculant le produit de 1,4 et 5,62.

5- L’élève calculer le produit de 4,3 et 6,7 pour 

trouver l’aire convenable du rectangle.

47

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

تاِئٌج
َ
 ون

ٌ
الَصة

ُ
خ

ـُة الْخاِمَسُةأََتَرَُّن ِمن َجديٍد 5اَلِْحصَّ
1

3

4

ْهنيِّ 11-6. ُد ُمضاَعفاِت ٱلَْعَدد 2 ٱْلَْصَغَر ِمْن 50 َوٱلَّتي َرْقُم َوَحداتِها ُهَو ٱلَْعَدُد 6 أو 8 َوأُنِْجُز َوَرَقَة ٱلِْحساِب ٱلذِّ أَُحدِّ

.0,00005 m َيْبُلُغ ُسْمُك َوَرَقٍة
ْنِف. ُثمَّ َأْحُسُب ُعُلوَّ  ● َأْحُسُب ُسْمَك ُعْلَبٍة ِمْن 1000 َوَرَقٍة ِمن َنْفِس ٱلصِّ

500 ُعْلَبٍة َبْعُضها َمْوضوٌع َعلى َبْعٍض ِبَشْكٍل ُمَنظٍَّم.

ُد َعــَددًا ِإذا َضَرْبتُــُه فــي ٱْلَعــَدِد 7 َأْحُصــُل  ُأَحــدِّ
َعلــى َنتيَجــٍة َتكــوُن َعــَددًا َأْصَغــَر ِمــْن 7.

J'observe les nombres et je calcule la somme ou la différence.

Je calcule l'aire convenable 
du rectangle :

Je calcule l'aire 
convenable du 
rectangle :

● ِلْنجاِز َعَمِليَِّة ٱْلَجْمِع َأْو ٱلطَّْرِح َعُموِدّيًا َأْنَتِبُه ِإلى َوْضِع ٱْلَْرقاِم، َوَأَضُع ٱْلفاِصَلَة َتْحَت ٱْلفاِصَلِة َوٱْلَْعشاَر َتْحَت ٱْلَْعشاِر 

َوٱْلَوَحداِت َتْحَت ٱْلَوَحداِت َوَهَكذا :

ُل ٱْلفاِصَلَة  ● ِلَضْرِب َعَدٍد َعَشِريٍّ ِفي 10 َأْو 100 َأْو 1000 ُأَحوِّ

ِإلى ٱْلَيميِن ِبُرْتَبٍة واِحَدٍة َأْو ُرْتَبَتْيِن َأْو َثالٍث ُرَتٍب َوِعْنَدما ال َتْكفي 
َأْرقاُم ٱْلُجْزِء ٱْلَعَشــِريِّ ُأْكِمُل ِبَوْضِع أْصفاٍر َعِن ٱْلَيميِن.

ُل  ● ِلَضــْرِب َعــَدٍد َعَشــري فــي 0,1 َأْو 0,01  َأْو 0,001 ُأَحــوِّ

فاِصَلَتُه ِإَلى ٱْلَيساِر ِبُرْتَبٍة واِحَدٍة َأْو ُرْتَبَتْيِن َأْو َثاَلِث ُرَتٍب، َوِعْنَدَما 
حيــِح ُأْكِمــُل ِبَوْضــِع َأْصِفــاٍر َعــْن اْلَيَســاِر. اَل َتْكِفــي َأْرقــام ٱْلُجــْزِء ٱلصَّ

ــُز  ــِرَيْيِن أُْنِج ــِن َعَش ــَداِء َعَدَدْي ــاِب ُج ● ِلحَس
ٱْلَعَمِليَّة َكٱْلُمْعتاِد َمَع ُمراعاِة ٱْلفاِصَلِة في 
َنتيَجــِة ٱْلُجــداِء ِبَقــْدِر َعــَدِد َأْرقــاٍم ُجْزَأْيِهمــا 

ٱْلَعَشــرَيْيِن. َمَثــاًل :
ِل. - َرْقماِن َبْعَد ٱْلَفاِصَلِة ِفي ٱْلعاِمِل ٱْلَوَّ

- َرْقٌم واِحٍد َبْعَد ٱْلفاِصَلِة ِفي ٱْلعاِمِل ٱلثَّاِني.
- َثالَثُة َأْرقاٍم ِفي ٱلنَّتيَجِة.

● اَلَيُهمُّ َتْرتيُب ٱْلُحدوِد في َعَمِليَِّة ٱْلَجْمِع، ُيْمِكُن َتْجميُع ٱْلُحدوِد 

● ِفي َعَمِليَِّة ٱلطَّْرِح ال ُيْمِكُن َتْغِييُر َتْرتيِب ٱْلُحدوِد.ِلَتْسهيِل ٱْلِحَساِب :

12,73  4 ,8
10184
50920
61104,

}x

+

24,5 + 36,76 = 61,26

     24,5
36,76
61,2625,1 - 15,73 = 9,37

    25,1 
15,73
9,37

+_

0,37  +  0,27  =  ........

0,27  +  ........  =  ........

0,13  -  0,03  =  ........

0,93  -  0,23  =  ........

0,52  -  0,08  =  ........

1,4 cm

5,62 cm

4,3 cm

6,7 cm

13,3 + 24 + 4,7 = (13,3 + 4,7)  + 24
 = 18 + 24

2

5

َفْرٌق

ُعُشٌر

ُجذاٌء

ُجْزٌء ِمَن ِمَئٍة

َمْجمــوٌع

َعَشِريٌّ

Différence

Dixième

Produit

Centième

Somme

Décimal
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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 
نقترح يف هذا الدرس أنشطة لدعم مكتسبات املتعلمني املرتبطة بالزوايا: تعرف الزوايا اخلاصة، قياس زاوية، 

إنشاء زاوية قياسها معلوم.

ونقترح أنشطة أخرى يتم فيها:

استعمال مفهوم الزاوية كأداة حلل مسألة )النشاط األول(.	•

الهندسية 	• األدوات  استعمال  أو عن طريق  املناولة  رباعي عن طريق  زوايا  قياسات  حساب مجموع 
املناسبة  )النشاط 2(

القيام ببعض احلسابات البسيطة على الزوايا: حساب املجموع أو الفرق بني قياسي زاويتني القائمة 	•
أو الزاوية املستقيمة.

تقدير قياس زاوية دون إجراء أي حساب ودون استعمال أي أداة هندسية.	•

ميثل منصف زاوية مفهوما هندسيا هاما سيكتشفه األطفال ألول مرة.

نقترح وضعيتني:

لهما 	• زاويتني  إلى  الزاوية  إنشاء مستقيم يقسم  ثم  زاوية  بإنشاء  األولى  التلميذ)ة( مطالبا يف  يكون 
نفس القياس. عند البحث عن حل لهذه الوضعية يلجأ املتعلمون إلى اإلجراء املتمثل يف حساب قياس 
الزاوية، ثم إنشاء زاوية قياسها نصف هذا القياس، وأحد أضالعها ضلع من ضلعي الزاوية األولى، 
أو يلجؤون إلى طي الورقة بشكل ينطبق فيه ضلع للزاوية على الضلع اآلخر ويكون خط  الطي هو 

املستقيم املطلوب.

يف الوضعية الثانية يطلب من املتعلمني إنشاء زاوية قياسها °11,25. تعتبر املنقلة متغيرا ديداكتيكيا 	•
يغلق  املنقلة  باستعمال  السماح  فعدم  املتعلمون،  بها  سيقوم  التي  اإلجراءات  على  كبير  بشكل  يؤثر 
ويتمثل هذا  املطلوب،  إيجاد احلل  يتمكنون من خالله  إجراء  بناء  املتعلمني  ويفرض على  الوضعية 
قياسها  زاوية  للحصول على  قائمة  زاوية  انطالقا من  متتابعة  الورقة ثالث مرات  اإلجراء يف طي 

°11,25 ينبغي إتاحة الوقت الكايف للبحث وعدم التصريح بهذا اإلجراء إال عند الضرورة القصوى.

ْرُس اَلدَّ

10
الــزوايــــا )مـنـصـف الـزاويـة(
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االمــتــــــدادات أهـــداف الـــتـــــعــلـــــــم الـمـكتـسبــات السابــقــة
إنشاءات هندسية والعالقة 

بني زوايا األشكال 
الهندسية

- يتعرف منصف الزاوية وطرق إنشائه؛
- ينشئ منصف الزاوية بطرق مختلفة؛

متتامتــني،  وزاويتــني  متقايســتني  زاويتــني  يتعــرف   -
متكاملتــني؛ وزاويتــني 

- يستعمل الوسائل الهندسية إلنشاء منصف الزاوية.

الزوايا بالسنة اخلامسة 
والتعلمات الهندسية

       أنشطة البناء والترييض
النشاط األول: إدراك الزاوية كأداة ملقاربة وضعية وإيجاد احلل.

           تعرف منصف زاوية.
صيغة العمل: عمل ثنائي واستثمار جماعي.

الوسائل الـمساعدة: األدوات الهندسية وأدوات الرسم.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: يرسم األستاذ على السبورة الرسم التالي:

(N) ∫Éª°ûdG

(E) ¥öûdG

10km πãÁ º°SôdG ≈∏Y 1cm πc

(S) Üô¨dG

(W) Üƒæ÷G

10km

O

النقطة O متثل موقع ردار على اجلزيرة.  ●
القرص ميثل تغطية الردار.  ●

النقط A ، B ، C ، D ، F متثل مراكب صيد.  ●

حدد موقع كل مركب.
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البحث: يتأكد األستاذ أن التالميذ فهموا ما هو مطلوب دون تقدمي توضيحات أخرى، إلفساح املجال أمامهم 
التالميذ من أجل إدراك جناعة مفهومي الزاوية واملسافة من أجل حتديد موقع كل مركب.

يالحظ األستاذ اإلجراءات التي يقوم بها التالميذ لتعرف الصعوبات التي تواجههم.
االستثمار اجلماعي: يعرض بعض التالميذ النتائج املتوصل إليها وكيفية احلصول عليها. تتم مناقشة كافة 
االقتراحات الستخالص النتائج الصحيحة ومعاجلة الصعوبات التي واجهت األطفال واألخطاء التي ترتبت 

عن ذلك.
يتم حتديد موقع املركب B مثال باعتماد الزاوية التي يحددها نصف املستقيم )OB[ احملدد بــ O موقع الرداد 
والنقطة B التي متثل موقع املركب مع أحد االجتاهات مثال )ON[ وكذلك املسافة عن OB : O  ويتم التعبير 

.OB و BÔN عن ذلك بالقياسات
يتم حساب بعض الزوايا باستعمال املنقلة مرة باعتماد )ON[ ومرة باعتماد نصف مستقيم أخر )OE[ مثال. 

يتيح ذلك الوقوف على بعض الصعوبات التي تواجه األطفال يف استعمال املنقلة حلساب قياس زاوية.
يطلب األستاذ من التالميذ استنتاج املركب B مثال باعتماد )OW[ انطالقا من معرفة موقع B انطالقا من  

)ON[. يتيح ذلك إجراء حسابات على قياس الزوايا فمثال:

WÔN = 90° : ألن    WÔB = 30° : فإن   NÔB = 60° : إذا كان
النشاط الثاني: مجموع قياسات زوايا رباعي.
صيغة العمل: عمل يف مجموعات من 4 أفراد.

الوسائل املساعدة: ورق مقوى، مقص، لصاق، األدوات الهندسية.

تـدبـيــر الـنـشــاط
التالميذ حساب مجموع  ABCD على ورق مقوى ويطلب من  رباعيا  تقدمي الوضعية: ترسم كل مجموعة 

قياسات زوايا الرباعي.
البحث:

يتأكد األستاذ من كون التالميذ فهموا ما هو مطلوب منهم.	•
تراه مناسبا ويالحظ األستاذ عمل كل مجموعة 	• الذي  باإلجراء  للقيام  لكل مجموعة  املجال  يفسح 

للوقوف على مختلف اإلجراءات وكذلك على الصعوبات التي تواجه األطفال.
االستثمار اجلماعي:

يقدم مقرر كل مجموعة النتائج املتوصل إليها والطريقة املستعملة يف ذلك.	•
يحرص األستاذ على أن يقوم األطفال بإجراءين على األقل:  يتمثل األول يف استعمال املنقلة حلساب 	•

قياس كل زاوية ثم جمع هذه القياسات الستخالص مجموع يساوي تقريبا °360. ويتمثل اإلجراء 

wataiq.com



147

الثاني يف القيام بتقطيع الرباعي ABCD حسب النموذج (1) ثم تصفيف األجزاء األربعة كما هو مبني 
يف النموذج (2) واحلصول على زاوية مليئة قياسها 360°.

A

B

D

(1)

(2) ™«£≤àdG •ƒ£N

النشاط الثالث: تعرف منصف زاوية.
صيغة العمل: فردي.

الوسائل املساعدة: أدوات الرسم.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: أنشئ زاوية وأنشئ نصف مستقيم يقسم الزاوية إلى زاويتني متقايستني.

البحث: يعمل كل تلميذ مبفرده.
يالحظ األستاذ عمل التالميذ للوقوف على اإلجراءات التي يستعملونها والصعوبات التي يواجهونها.

االستثمار اجلماعي:
يقدم بعض األطفال النتائج التي توصلوا إليها.	•
يعمل األستاذ على أن يكون كل تلميذ يقدم نتيجته ممثال لتالميذ آخرين قاموا بنفس اإلجراء.	•
يناقش التالميذ مختلف النتائج واإلجراءات ونذكر من بني هذه اإلجراءات املمكنة:	•
تقطيع الزاوية حسب أضالعها وطي الورقة لكي ينطبق ضلع على الضلع اآلخر ثم رسم خط الطي 	•

الذي ميثل املستقيم املطلوب )إجراء صائب(.
تقدير وضع املستقيم املطلوب وإنشاؤه )إجراء غير صائب(.	•
الزاوية 	• وأحد أضالعها هو ضلع  القياس  قياسها نصف هذا  زاوية  ثم رسم  الزاوية  قياس  حساب 

األولى والضلع اآلخر ميثل إذن املستقيم املطلوب )إجراء صائب لكن قد يطرح صعوبات إذا كان قياس 
الزاوية املرسومة عددا غيرصحيح من الدرجات(.

النشاط الرابع: إنشاء زاوية قياسها 11,25°.
صيغة العمل: ثنائي.

الوسائل املساعدة: أدوات الرسم.
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تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: أنشئ زاوية قياسها 11,25° .

البحث: يشتغل التالميذ إلنشاء الزاوية املطلوبة.
يالحظ األستاذ أواألستاذة اإلجراءات التي يقوم بها التالميذ . قد يلجأ بعض التالميذ إلى استعمال 	•

عدد  ألن  مضبوط  بشكل  الزاوية  هذه  إنشاء  من  متكن  ال  نفسها  املنقلة  أن  سيالحظون  و  املنقلة 
التدريجات التي متكن من القياس هي دائما عدد صحيح من الدرجات.

•	  90  :  8 = 11,25 أن  التقطيع ومالحظة  إلى  اللجوء  الطي دون  املناسب يف استعمال  يتمثل اإلجراء 
الورقة بحيث  يتم االنطالق من زاوية قائمة ثم طي   11,25° وبالتالي من أجل إنشاء زاوية قياسها 
ينطبق أحد أضالع الزاوية القائمة على الضلع اآلخر ثم فتح الورقة ورسم خط الطي للحصول على 
زاوية قياسها °45 وبعد ذلك طي الورقة من جديد بحيث ينطبق ضلع الزاوية ذات القياس °45 مع 
ضلعها اآلخر للحصول على زاوية قياسها °22,5 ثم إعادة نفس العملية بالنسبة للزاوية التي قياسها 

°22,5 للحصول على زاوية قياسها 11,25°. 

االستثمار اجلماعي:
 تقدم بعض الثنائيات النتيجة التي توصلت إليها والطريقة املتبعة يف ذلك.	•
يعمل األستاذ على أن تكون النتائج واإلجراءات املقدمة تعكس كل اإلجراءات التي جلأ إليها التالميذ. 	•
قد يجد التالميذ صعوبات كبيرة يف التوصل إلى اإلجراء املناسب أي الطي كما مت ذكره سابقا. ينبغي 	•

يف هذه احلالة إتاحة الفرصة والوقت الكايف للبحث وعند الضرورة تقدمي بعض املساعدات مثل: 
مالحظة أن 11,25 = 8 : 90.

عند تقدمي اإلجراء املناسب من طرف أحد التالميذ ينبغي رسم كل خط طي بلون وذكر ما ميثله 	•
بالنسبة لكل زاوية.
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 3 األصغر من 60 والتي رقم وحداتها هو العدد 6 أو 7 أو 8 أو 9؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 60؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 60؛  -
أحدد مضاعفات العدد 3 األصغر من 60 والتي رقم وحداتها هو العدد 6 أو 7 أو 8 أو 9.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 12-5  -

1- يالحظ الزوايا المرسومة ويكمل ملء الجدول. 

باستعمال  معلومة  زاوية  تقايس  زاوية  وينشئ  المراحل  يتتبع   -2
البركار والمسطرة. 

زاويتين  إلنشاء  الطي  تقنية  استخدام  النشاط  هذا  يتطلب   -3
خط  ويكون  اآلخر  الضلع  على  ضلع  كل  ينطبق  بحيث  متقايستين 

الطي ممثال لمنصف هذه الزاوية.  

4- يتعلق األمر في هذا النشاط باستعمال القص والطي، بعد إنشاء 
زاوية يتم طيها لينطبق الضلع األول على الضلع الثاني ورسم خط 
الطي باعتباره محور تماثل الزاوية. ثم يتم قياس الزاويتين المحصل 
عليهما الستنتاج أن المستقيم يقسم الزاوية إلى زاويتين لهما نفس 

القياس. 

زاوية  منصف  إنشاء  على  النشاط  هذا  خالل  المتعلم  يتدرب   -5
قوس  إنشاء  في  تتمثل  محددة  خطوات  وباتباع  البركار،  باستعمال 
مركزها O والحفاظ على فتحة البركار نفسها إلنشاء قوس مركزها 
A نقطة تقاطع القوس مع أحد األضالع، وإنشاء قوس أخرى مركزها 
B نقطة تقاطع القوس مع الضلع اآلخر، حيث تتقاطع القوسان في 
نقطة هي I ويتم إنشاء نصف المستقيم (OI[ الذي يعتبر منصف 
.)OIKJ الزاوية. )وباتباع هذه الخطوات يكون المتعلم قد أنشأ معينا
بعد االنتهاء من العمل يتم االطالع على ركن الخالصات والنتائج في 

أسفل الصفحة 46.
6- L’apprenant construit la bissectrice de chaque angle 
à l’aide d’une règle seulement.

48

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :
ـُة الثّانِـَيـُةأكَْتِشف َوأََتَرَُّن 2اَلِْحصَّ

Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم

● َأْرُسُم ٱلّزاِوَيَة JIK َعلى َوَرَقٍة.
.]IJ(َو ]IK( َأُقصُّ ٱْلَوَرَقَة ِبٱتِّباِع ِنْصَفْي ٱْلُمْسَتقيَمْيِن ●
● َأْطوي ٱْلَوَرَقَة ٱْلُمَمثَِّلَة ِللّزاِوَيِة JIK ِبَحْيُث َيْنَطِبُق 

.]IJ( ْلِع ْلُع )IK[ َعلى ٱلضِّ ٱلضِّ
● َأْرُسُم َخطَّ ٱلَطيِّ َوَأْرُسُم 

. L َعَلْيِه ُنْقَطَة
● َأْحُسُب قياَس ٱلّزاِوَيِة LIK َوقياَس 

ٱلّزاِوَيِة LIJ. ماذا َأْسَتْنِتُج ؟

ُد ُمضاَعفاِت ٱلَْعَدِد 2 ٱْلَْصَغَر ِمْن 60 َوٱلَّتي َرْقُم َوَحداتِها ُهَو ٱلْرَّْقُم 0 أو 2،  أَُحدِّ

● Connaître la bissectrice d'un angle;
● Construire la bissectrice d'un angle de différentes manières;
● Connaître deux angles complémentaires et deux angles supplémentaires;
● Utiliser les instruments de géométrie pour construire la bissectrice d'un angle.

َف ٱلزاِويَِّة. ● يََتَعرَُّف ُمَنصِّ
َف ٱلزَّاِويَِّة ِبطُرٍُق ُمْخَتلَِفٍة. ● يُنْشُئ ُمَنصِّ

. َتنْيِ َوزاويَتنْيِ ُمَتكاِملََتنْيِ ● يََتَعرَُّف زاويََّتنْيِ ُمَتقاِيَسَتنْيِ َوزاويََّتنْيِ ُمَتتامَّ
ِف زاِويٍَّة. ● يَْسَتْعِمُل ٱلَْوسائَِل ٱلَْهْنَدِسيََّة ِلِنْشاِء ُمَنصِّ

اِوَيــــــِة
ّ

 ٱلـز
ُ

ـّصـــف
َ
وايــــــــا : ُمـن

َّ
لـز

َ
ا

ُأْكِمُل َمْلَء ٱْلَجْدَوِل ٱلّتالي :

: AOB ُتقاِيُس ٱلّزاِوَيَة QPR ْنجاِز ُثمَّ ُأْنِشُئ ّزاِوَيًة َأَتَتبَُّع َمراِحَل ٱْلِ

َأْرُسُم ٱلّزاِوَيَة AOB َعلى َوَرَقٍة.
. ]OB(َو ]OA( َأُقصُّ ٱْلَوَرَقَة ِبٱتِّباِع ِنْصَفِي ٱْلُمْسَتقيَمْيِن ●

.]OB( ْلِع ● َأْطوي ٱْلَوَرَقَة ٱْلُمَمثََّلِة ِللّزاِوَيِة AOB ِبَحْيُث َيْنَطِبُق ٱلِضْلُع )OA[ َعلى ٱلضِّ
. )d( ِّي

● َأْرُسُم َخطَّ ٱلطَّ
.AOB ِبٱلنِّْسَبِة ِللّزاِوَيِة )d( ماذا ُيَمثُِّل ٱْلُمْسَتقيُم ●

نْوُعها قياُسها 
َرَجِة ِبٱلدَّ

تَْقديري لِقياسها 
َرَجِة ِبٱلدَّ ِضلْعاها َرأُْسها اِْسُم 

ٱلزَّوايَِة

ُمْستَقيَمٌة 180° 180° ]OA( و ]OA( O AOB

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

O

B

K

AI

J

OI = PE  و OJ = PF 

B G

H

J

E
I

F
M

K

L

A

O

RP

QFBJ

OP E R A EA

BJ

O

O A

B

I I

O

A

B

I

K
J

^

^^

^

1 2 3 4

^

^

^

^

^

^

^

^^

Je construis la bissectrice de 
chacun des angles suivants à 
l'aide d'une règle seulement :

Les angles : bissectrice d'un angle

O
A

B

O

D

O

.AOB ُأْنِشُئ َعلى ِدفْتري زاِوَيًة ●
● ُأْنِشُئ ِبٱْسِتْعماِل ٱْلِبْركاِر :

 ]OA( ْلِع - ُنْقَطًة I ِمَن ٱلضِّ
. OI = OJ  : ِبَحْيُث ]OB( ْلِع   َوُنْقَطًة J  ِمَن ٱلضِّ

● ُأحاِفُظ َعلى َفْتَحِة ٱْلِبْركاِر َنْفِسها َوُأْنِشُئ :
. J َوْقوسًا آَخَر َمْرَكُزها I َقْوسًا َمْرَكُزُه -

. K َاْلَقْوساِن َتَتقاَطعاِن ِفي ُنْقَطٍة -
● َأْحُسب قياَس ٱلّزاِوَيِة KOI َوقياَس ٱلّزاِوَيِة KOJ . ماذا َأْسَتْنِتُج؟

120°
60°

80°

اَلدَّْرُس

10

1

3

4

6

5

2

H

G
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 3 األصغر من 60 والتي رقم وحداتها هو 6 أو 7 أو 8 أو 9؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 60؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 60؛  -
أحدد مضاعفات العدد 3 األصغر من 60 والتي رقم وحداتها هو 6 أو 7 أو 8 أو 9.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 12-5  -
يحسب  لها،  منصف   )OI[ وكون   AOB الزاوية  قياس  بمعرفة   -7

.IOA المتعلم)ة( قياس
 37° هو   JEF قياس  وأن   GEF للزاوية  منصف   )EJ[ أن  بمعرفة   -8

.JEG يستنتج المتعلم قياس
9- يحدد مجموع قياسي كل زاويتين في كل حالة ويتعرف معنى زاويتين 

متكاملتين وزاويتين متتماتين.
10- يتعرف المتعلم )ة( في هذا النشاط معنى زاويتين متحاذيتين لهما 

نفس الرأس وضلع مشترك.
11- يرسم زاويتين متكاملتين قياس إحداهما معروف.

12- يرسم زاويتين متتماتين قياس إحداهما معروف.

13- L’apprenant (e) écrit en dessous de chaque figure les 

termes qui conviennent. De gauche à droite : 2 angles non 

adjacents et supplémentaires, 2 angles non adjacents et 

couplémentaires, 2 angles adjacents et complémentaires.

49

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الثّالـِثَـُة اَلِْحصَّ

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

3
َل ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة إِىل ٱلَْعَدِد 50.  أَِجُد ُمكَمِّ

Je recopie et j'écris ce qui convient : complémentaires, supplémentaires, adjacents, 
non adjacents comme dans l'exemple :

َنِة ٱلْخاِمَسِة. ● اَلزَّوايا ِبٱلسَّ

.AOB = 120° ٌف ِللّزاوَيِة ِنْصُف ٱْلُمْسَتقيِم )OI[ ُمَنصِّ
.IOB َوٱلّزاوَيِة  IOA َأْكُتُب ِقياَس ٱلّزاوَيِة ●

.JEF = 37° و  GEF ٌف ِللّزاِوَيِة ِنْصُف ٱْلُمْسَتقيِم )EJ[ ُمَنصِّ
. GEF َوقياَس ٱلّزاوَيِة  JEG َأْكُتُب قياَس ٱلّزاوَيِة ●

َلَتْيِن ِمْن َعقارِب ساَعَتْيِن ِمْن َنْفِس ٱللَّْوِن. ُد َمْجموَع ُكلِّ زاِوَيَتْيِن ُمَشكَّ ُأَحدِّ

َأْكُتُب ما ُيناِسُب في ُكلِّ حاَلٍة »ُمَتحاديتاِن«، »َغْيُر ُمَتحادَيَتْيِن« َوأَُعلُِّل :

َأْرُسُم ِبٱْسِتْعماِل ٱْلِمْنَقَلِة َوٱْلِمْسَطَرِة في ُكلِّ حاَلٍة، زاويَتْيِن 
ُمَتكاِمَلَتْيِن ِقياُس ِإْحدْيِهـما :

َأْرُسُم ِبٱْسِتْعماِل ٱْلِمْنَقَلِة َوٱْلِمْسَطَرِة في ُكلِّ حاَلٍة، 
َتْيِن ِقياُس ِإْحداهُِما : زاويَتْيِن ُمَتتامَّ

● إِنْشاءاٌت َهْنَدِسيٌَّة َوٱلَْعالَقُة بَنْيَ َزوايا ٱْلَْشكاِل ٱلَْهْنَدِسيَِّة.

Deux angles non adjacents
et supplémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150° 30°

     75°   ;     45°    ;    30°     75°   ;     45°    ;    30°

 كُلُّ زاِويَّتَْيِن َمْجموُع
قياِسِهما ُهَو °90 ُتَسمَّياِن 

زاويَّتَْيِن ُمتَــاكِملَتَْيِن

  كُلُّ زاِويَّتَْيِن َمْجموُع
قياِسِهما ُهو 180° 

ُتَسمَّياِن زاِويَّتَْيِن ُمتَتامَّتيِن

B

I

O A

F

J
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E

^ ^

^^

^ ^

^
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C
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A

. . . . . .  BIC و  AJB. . . . . .  NOP و  NOM. . . . . .  COD و  AOB ^^^ ^^^

 زاِويتاِن ُمَتحاديتاِن ُهما 
زاِويَّتاِن لَُهما َنْفُس الرَّْأِس 

َوِضلْعٌ ُمْشتََرٌك :

متحاذيتن
BOC و  BOA^^

O
BC

A

25°

65°

7
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أنشطــة تقوميية : "أستثمر"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 3 األصغر من 60 والتي رقم وحداتها هو 6 أو 7 أو 8 أو 9؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 60؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 60؛  -
أحدد مضاعفات العدد 3 األصغر من 60 والتي رقم وحداتها هو 6 أو 7 أو 8 أو 9.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 12-5  -
المتعلم  تعرف  التأكد من مدى  في  النشاط  الهدف من هذا  يتمثل   -1
وتقديره منصف الزاوية وتسميته وذلك من خالل مالحظة زوايا متعددة، 
وتحديد إن كان المستقيم المعين منصف الزاوية أو ال، واستعمال جدول 

لتدوين النتائج.
وذلك  قياسيهما  بمعرفة  زاويتين  النشاط  هذا  في  المتعلم  ينشئ   -2
إلنشاء  والبركار  المسطرة  يستعمال  ثم  والمنقلة،  المسطرة  باستعمال 

منصف كل زاوية.
3- يالحظ المتعلم زاوية AOB ومنصف الزاوية (OC) ويستنتج قياس 

.BOC انطالقا من قياس الزاوية BOA وقياس COA

البركار  يستعمل  ثم  زاوية  منصف  إلنشاء  المزواة  المتعلم  يستعمل   -4
والمسطرة إلنشاء منصف زاوية أخرى ويحسب قياس زاوية ثالثة.

في  المجهولة.  الزاوية  قياس  ويكتب  شكل  كل  )ة(  المتعلم  يالحظ   -5
األشكال الثالثة األولى من اليمين، القياس المطلوب هو مكمل القياس 

المعلوم إلى °90. في الشكل األخير (FH[ منصف للزاوية.
على  للحصول   180° إلى  معلوم  قياس  كل  متمم  )ة(  المتعلم  يكتب   -6

القياس المجهول.
 ،BAC الزاوية  قياس  يحسبون  ثم   ABC مثلثا  المتعلمون  ينشىء   -7
وينشئون (d) منصف BAC، ثم يحسبون قياس BAI ويستنتجون قياس  

.IAC

  EOA = 30° بمعرفة أن BOC 8- يالحظ المتعلمون الشكل ويحسبون
.BOE منصف ]OC) زاوية قائمة وأن COA  وأن

50

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الرّاِبَعُة 4اَلِْحصَّ أَْستَـثْــِمـــُر 

 أَطَْرُح ٱلَْعَدَد َعىل ٱلِْبطاَقِة ِمَن ٱلَْعَدِد 50.

 AOB ُأْنِشُئ ِبٱْسِتْعماِل ٱْلِمْسَطَرِة َوٱْلِمْنَقَلِة زاِوَيًة ●
ِقياُسها °72  َوزاِوَيًة JIK  قياُسها 125°.

 AOB َف ● ُأْنِشُئ ِبٱْسِتْعماِل ٱْلِمْسَطَرِة َوٱْلِبْركاِر ُمَنصِّ
.JIK َف َوُمَنصِّ

ٌف َاْلُمْسَتقيُم )OC( ُمَنصِّ
 AOB ِللّزاِوَيِة

BOC َوقياُس ٱلّزاِوَيِة
ُهَو 32°.

COA َأْسَتْنِتُج قياَس ●
.BOA َوقياَس  

.AOB ُأْنِشُئ زاِوَيًة ُمْسَتقيِميًَّة ●
َف  ● ُأْنِشُئ ِبٱْسِتْعماِل ٱْلِمْزواِة ٱْلُمْسَتقيَم )OI( ُمَنصِّ

.AOB

 )OJ( ُأْنِشُئ ِبٱْسِتْعماِل ٱْلِبْركاِر َوٱْلِمْسَطَرِة ٱْلُمْسَتقيِم ●
.IOA َف ُمَنصِّ

.JOB َأْحُسُب ِقياَس ٱلزَّاِوَيِة ●

ُأالِحظ ُكلَّ زاِوَيٍة َوَأْنُقُل ٱْلَجْدَوَل ُثمَّ َأْمَلُُه ِبَوْضِع َعاَمٍة 
في ٱْلخاَنة ٱْلُمناِسَبِة :

ُد قياَس ُكلِّ زاوَيٍة : ُأَحدِّ

وايا. ُن ٱلزَّ ● ُأْنِشُئ ٱْلُمثََّلَث ABC في َدْفَتري َوُأَلوِّ
.BAC َأْحُسُب قياَس ٱلّزاِوَيِة ●

َف ٱلّزاِوَيِة BAC ِبٱْسِتْعماِل ٱْلِبْركاِر  ● ُأْنِشُئ ٱْلُمْسَتقيَم )d( ُمَنصِّ
.I في ٱلنُّْقَطِة )BC( َيْقَطُع )d( َوٱْلِمْسَطِرِة. َاْلُمْسَتقيُم

.BAI َأْحُسُب ِبٱْلِمْنَقَلِة قياَس ٱلّزاِوَيِة ●
.IAC َأْسَتْنِتُج قياَس ٱلزَّاوَيِة ●

ْكَل َوَأْحُسُب ِبدوِن ِمْنَقَلٍة ِقياَس ٱلّزاِوَيِة  ُأاَلِحُظ ٱلشَّ
.BOE َف ٱلّزاوَيِة BOC ِبَمْعِرَفِة َأنَّ )OC( ُمَنصِّ

O
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َأْكُتُب قياَس ُكلِّ زاِوَيٍة :

.AOB ٌف ِللّزاِوَيِة َاْلُمْسَتقيُم )d1( ُمَنصِّ

.JIK ٌف ِللّزاِوَيِة َاْلُمْسَتقيُم )d2( ُمَنصِّ

.GEF ٌف ِللّزاِوَيِة َاْلُمْسَتقيُم )EH( ُمَنصِّ

.NLM ٌف ِللّزاِوَيِة َاْلُمْسَتقيُم )LP( ُمَنصِّ
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PMN = . . . . .IOB = . . . . .EFH = . . . .  :  EFG

AOC = . . . .

ُف الزّاِويِّة )FH[ ُمَنصِّ
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أنشطــة داعمة : "أمترن من جديد"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 3 األصغر من 60 والتي رقم وحداتها هو 6 أو 7 أو 8 أو 9؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 60؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 60؛  -
أحدد مضاعفات العدد 3 األصغر من 60 والتي رقم وحداتها هو 6 أو 7 أو 8 أو 9.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 12-5  -

1- ينشئ المتعلم )ة( منصف كل زاوية باختيار الطريقة المناسبة. 
2- ينشئ الشكل. قياس الزاوية المجهولة هو متمم القياس 90° + 

°75 إلى 180°.

 .130° أي   180° إلى   50° قياس  متمم  هو  المطلوب  القياس   -3
يرسم المتعلم المنصف المطلوب.

4- Il s’agit de reproduire le même angle, une première 
fois à l’aide du rapporteur et de la règle non graduée 
et une deuxième fois à l’aide du compas et de la règle 
non graduée.
5- Il s’agit d’utiliser les données de la figure pour 
écrire et calculer les mesures des angles demandées.

الركن تعريف منصف زاوية وطريقة  يضم هذا   : خالصات ونتائج 
وزاويتين  متكاملتين  زاويتين  وتعريف  والمسطرة  بالبركار  إنشائه 
وغير  متحاديتين  الزاويتين  فيها  تكون  التي  الحالة  في  متتماتين 

متحاديتين.

51

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

تاِئُج
َ
 ون

ٌ
الَصة

ُ
خ

ـُة الْخاِمَسُةأََتَرَُّن ِمن َجديٍد 5اَلِْحصَّ
ْهنيِّ 12-6. ُد ُمضاَعفاِت ٱلَْعَدِد 3 ٱْلَْصَغَر ِمْن 60 َوٱلَّتي َرْقُم َوَحداتِها ُهَو ٱلَْعَدُد 6 أو 7 أو 8 أو 9 َوأُنِْجُز َوَرَقَة ٱلِْحساِب ٱلذِّ  أَُحدِّ

.AOB ْكَل َوَأْكُتُب ِقياَس ٱلّزاِوَيِة َف ُأْنِشُئ ٱلشَّ ْكَل َوَأْحُسُب قياَس ٱلّزاوَيِة EAB َوَأْرُسُم ُمَنصِّ َأْنُقُل ٱلشَّ
.BAC ٱلّزاِوَيِة

ُأْنِشُئ في َدْفَتري 
َف ُكلِّ زاِوَيٍة  ُمَنصِّ
ِمَن ٱلّزاويا ٱلّتاِلَيِة :

Je reproduis l'angle suivant à l'aide du 
rapporteur et de la régle non graduée;

J'utilise la figure :

● Je reproduis le même angle avec le 
  compas et la règle non graduée.

● Je recopie et je complète les égalités :

O A

I
B

^ ^IOA = IOB

َف َزاِوَيٍة ِبٱْلِبْرَكاِر َوٱْلِمْسَطَرِة َنَتَتبَُّع ٱْلَخَطَواِت ٱلّتالَيَة : إِلْنَشاِء ُمَنصِّ

ياِن زاِويََتْيِ  كُلُّ زاويَتْيِ َمْجموُع قياسْيِهام ُهَو °90 تَُسمَّ
ُمَتكاِملََتـْيـِن :

كُلُّ زاِويََتْيِ َمْجموُع ِقياَسْيِهام ُهَو  180° 
َتْيـِن : ياِن زاِويََّتْيِ ُمَتتامَّ تَُسمَّ

ُنْنِشُئ َقْوسًا 
.O َمْرَكُزها

● ِمْحـَوُر َتماُثـِل َزاِوَيٍة ُيَسمَّى 

َف َهِذِه ٱلزَّاِوَيِة. ُمَنصِّ
ُف زاِوَيِة ُهَو ٱْلُمْسَتقيُم  ● ُمْنصِّ

ٱلَّذي َيْقِسُم ٱلزّاِوَيَة ِإلى 
زاِوَيَتْيِن َلُهما َنْفُس ٱْلِقياِس.
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B
? O

A C
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G

E
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deux angles supplémentaires 
non adjacents

deux angles complémentaires 
non adjacents

deux angles supplémentaires 
et adjacents

deux angles complémentaires 
et adjacents

AOB = .......  ;  BOE =  ...... ; EOA = ......

EOF = .......  -  ......  =  ...... ; 

FOB = .......  -   52°   =  ...... ;

BOF = .......  + ......  =  ...... ;

75°

50°

52°

^

^
^

^

^

^

^

^ ^

30°60°45°
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 )OI( ُنْنِشُئ ٱْلُمْسَتقيَم
ُف  ٱلَّذي ُهَو ُمَنصِّ
.AOB ٱلزّاِوَيِة

ُنحاِفُظ َعلى َفْتَحِة ٱْلِبْركاِر 
 A َنْفِسها َوُنْنِشُئ َقْوسًا َمْرَكُزها
َوَقْوسًا َمْرَكُزها B . ٱْلَقْوساِن 

. I َيَتقاَطعاِن في ُنْقَطٍة

ُمَتتامَّتاِنُمَتكاِمَلتاِن ُف الّزاِوَيِة ُمَتحاذِّيتاِنُمَنصِّ ComplémentairesSupplémentaires BissectriceAdjacents
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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 

تواجه املتعلمني صعوبات متعددة يف اكتساب مفهوم احلجم نذكر منها تلك املرتبطة بــ:
احلجم والكتلة.	•
املساحات اجلانبية واحلجم كما هو الشأن بالنسبة للمحيط واملساحة فيما يخص املضلعات.	•
التمثيل املستوي ملجسمات يف الفضاء وما ينتج عنه من اختزال ملعلومات حول املجسم باإلضافة إلى 	•

القواعد التي حتكم هذا التمثيل والتي تبقى مجهولة لدى املتعلمني.

نقترح يف هذا الدرس نشاطا أوال يسعى إلى إبراز احلجم باعتباره اجلزء أو احليز الذي يشغله مجسم يف 
الفضاء، وكون هذا احليز قد ال يرتبط بشكل املجسم حيث أن نفس العدد من املكعبات ميكن من تكوين 
مجسمات مختلفة يف الشكل ويهدف النشاط الثاني اعتماد وحدات مختلفة لقياس احلجم تسمح بالتعبير 

عن نفس احلجم بأعداد مختلفة تبعا للوحدة املعتمدة. يباشر املتعلمون هذه األنشطة عن طريق مناوالت.

يف النشاط الثالث يتم حساب حجم مجسم انطالقا من متثيل له، ويف األنشطة املقترحة يف كتاب التلميذ 
تنمية قدرة  إلى  dm3, cm3, m3... وعلى وضعيات تسعى  لقياس احلجوم:  الوحدات االعتيادية  ركزنا على 

املتعلمني على تقدير قياسات حجوم.

االمــتــــــدادات أهـــداف الـــتـــــعــلـــــــم الـمـكتـسبــات السابــقــة
إنشاءات هندسية والعالقة 

بني زوايا األشكال 
الهندسية.

أجزاءه  املكعب  )املتر  احلجم  قياس  وحدات  يتعرف   -
ويرتبها؛ ويقارنها  ومضاعفاته( 

- يتعرف العالقة بني وحدات قياس احلجم من خالل 
التحويالت؛ جدول  استعمال 

ووحدات  السعة  قياس  وحدات  بني  العالقة  يتعرف   -
احلجم؛ قياس 

- يجري حتويالت للتعبير عن وحدات احلجم بوحدات 
السعة أو العكس؛

- يحل وضعيات مسائل بتوظيف وحدات قياس احلجم 
والسعة.

الزوايا بالسنة اخلامسة 
والتعلمات الهندسية

ْرُس اَلدَّ

11
وحدات قياس احلجم m3 أجزاؤه  ومضاعفاته
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       أنشطة البناء والترييض
تكوين مجسمات مختلفة بنفس العدد من املكعبات. النشاط األول: 

صيغة العمل: يعمل املتعلمون يف مجموعات حسب ما هو متوفر من وسائل.
الوسائل املساعدة: مكعبات صغيرة من خشب أو بالستيك أو ورق مقوى )6 مثال(.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: أقوم بتكوين مجسم بــ 6 مكعبات.

البحث: 
تقوم كل مجموعة بالعمل املطلوب.	•
يالحظ األستاذ عمل املتعلمني: كيف يتم وضع املكعبات الصغيرة مع بعضها البعض.  	•

االستثمار اجلماعي: 
تقدم كل مجموعة التشكيلة التي قامت بتكوينها.	•
يقارن املتعلمون مختلف التشكيالت ويناقشونها.	•
يتم التركيز على ما مييز كل تشكيلة عن األخرى وعلى ما هو مشترك بني مختلف التشكيالت: كل 	•

التشكيالت تتكون من نفس عدد املكعبات الصغيرة أي أنها تشغل نفس احليز أو اجلزء من الفضاء 
الواحد جنب  أو  اآلخر  على  الواحد  املكعبات  مثال  بحيث ميكن وضع  مختلفة  أشكاال  لها  أن  رغم 
اآلخر وما إلى هنالك من وضعيات مختلفة. احليز الذي تشغله كل تشكيلة هو حجمها أي أن لهذه 

التشكيالت املختلفة نفس احلجم.
النشاط الثاني: وحدات قياس احلجوم.

صيغة العمل: يعمل املتعلمون يف مجموعات.
الوسائل املساعدة: مكعبات لها نفس القد وأجزاء من خشب على شكل متوازيات املستطيالت لها نفس القد 

وعلب فارغة.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: كيف نحسب حجم علبة أو احليز الذي تشغله العلبة يف الفضاء.

البحث: 
يشتغل املتعلمون للتوصل إلى النتيجة املطلوبة.	•
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يالحظ األستاذ أو األستاذة عمل املتعلمني وهم ميلؤون العلبة باملكعبات أو باملستطيالت. يكون األستاذ 	•
قد أعد من قبل مبساعدة بعض التالميذ مكعبات صغيرة بنفس األبعاد تكفي مللء العلبة كلها وكذلك 

متوازيات مستطيالت تكفي كذلك مللء العلبة نفسها.
االستثمار اجلماعي: 

تقدم كل مجموعة النتيجة التي توصلت إليها.	•
يناقش املتعلمون مختلف النتائج.	•
يتم التركيز على مختلف النتائج: ملء العلبة باملكعبات فقط أو مبتوازيات املستطيالت فقط أو محاولة 	•

تتمثل يف  إليه صعوبات  املتعلمون  إذا جلأ  ما  اإلجراء األخير يف حالة  بهما معا. يطرح هذا  ملئها 
استحالة ملء العلبة دون ترك فراغات أو جتاوز احليز الذي تشغله العلبة.

يتم التعبير عن حجم العلبة بعدد املكعبات أو عدد متوازيات املستطيالت ومالحظة اختالف العددين 	•
وذلك نظرا الختالف الوحدة املستعملة لقياس احلجم.

ينبغي التركيز على كلمة وحدة فقياس احلجم يعبر عنه بعدد يتغير تبعا للوحدة التي مت اختيارها.	•
النشاط الثالث: حساب حجم مجسم انطالقا من متثيل له..

صيغة العمل: يعمل املتعلمون يف مجموعات.
الوسائل املساعدة: متثيالت ملجسمات يتم استنساخها إذا كان ذلك ممكنا أو رسمها على السبورة.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: أالحظ التمثيالت

وأحسب حجم كل مجسم.

البحث: 
تقوم كل مجموعة بالعمل املطلوب.	•
يالحظ األستاذ عمل املتعلمني للوقوف على الصعوبات التي يواجهونها واملتعلقة أساسا بتمثيل مجسم 	•

ذي ثالثة أبعاد يف املستوى ذي بعدين حيث أن هناك مكعبات غير مرئية ينبغي عدها.
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االستثمار اجلماعي: 
يقدم أحد أفراد كل مجموعة النتيجة التي توصلت إليها.	•
يناقش املتعلمون مختلف النتائج.	•
يتم التركيز على اختيار وحدة مناسبة مثال مكعب صغير أو صفا من املكعبات الصغيرة يتكون من 	•

مكعبني أو ثالث مكعبات.
يتم التعبير عن احلجم بعدد ويتغير هذا العدد تبعا للوحدة املعتمدة.	•
ينبغي التركيز كذلك على الطريقة املتبعة يف عد املكعبات ويتطلب ذلك تنظيما يف العمل وخوارزمية 	•

محددة كأن نقوم بعد املكعبات التي توجد يف كل فرشة أو طبقة ونسجل ذلك يف جدول ثم حساب 
مجموع مكعبات هذه الطبقات للحصول على حجم املجسم.
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 4 األصغر من 80 والتي رقم وحداتها هو 0 أو 2 أو 4؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 65؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 65؛  -
أحدد مضاعفات العدد 4 األصغر من 80 والتي رقم وحداتها هو 0 أو 2 أو 4.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 13-6  -
وحدة  المكعب  باعتبار  مرسومة  تجميعة  كل  حجم  المتعلم  يحسب   -1
لقياس الحجم، ويعبر عن مالحظاته من حيث الصعوبة التي قد يطرحها 
غير  تجميعة  كل  في  المكعبات  بعض  بكون  يتعلق  فيما  النشاط  هذا 

ظاهرة للعيان:
في التجميعة )المجسم( (1) 19 مكعبا ظاهرا و 8 مكعبات غير ظاهرة.
في التجميعة )المجسم( (2) 15 مكعبا ظاهرا و 12 مكعبا غير ظاهر.

في التجميعة )المجسم( (3) 18 مكعبا ظاهرا و 9 مكعبا غير ظاهر مع 
تنظيم عملية حساب المكعبات صفا بصف وطبقة بطبقة.

نالحظ أن هذه المجسمات تحتوي على نفس عدد المكعبات.
2- الهدف من هذا النشاط هو التعرف على وحدة لقياس الحجم وذلك 
باعتباره مكعبا طول حرفه 1cm ومساحة كل وجه منه 1cm² وبالتالي 

.1cm3 حجمه هو
وذلك  للقياس  وحدة   cm3 باعتماد  مجسم  كل  حجم  عن  المتعلم  يعبر 

بحساب عدد المكعبات التي يتكون منها كل مجسم.
3- يقرأ المتعلم كل نص يتعلق بكل إناء مدرج و يكمل كتابة كل متساوية: 

.10cm3 = 10ml 5 وcm3 = 5ml 1 وcm3 = 1ml

4- يسعى هذا النشاط إلى التعرف على وحدة المتر المكعب وأنه يساوي 
1000 ديسمتر مكعب، وأن يعبر المتعلم عن حجم معلوم بإحدى الوحدات   

 m3 ، dm3 ، cm3

.1dm3 1 التي يتكون منهاcm3 ويحسب عدد المكعبات من حجم

.1dm3 1 التي يتكون منهاcm3 ويحسب عدد المكعبات من حجم
.m3 1 التي يتكون منهاcm3 ويحسب عدد المكعبات من حجم
يتم االطالع على ركن خالصات ونتائج أسفل الصفحة 88.

5- L’apprenant compte le nombre de petits cubs dans 
chaque parallélépipède et imagine d’autres parallélépipède 
formés avec le même nombre de petits cubes et il les 
représente.
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ُد ُمضاَعفاِت ٱلَْعَدِد 3 ٱْلَْصَغَر ِمْن 60 َوٱلَّتي َرْقُم َوَحداتِها ُهَو ٱلرَّْقُم 3 أو 4 أو 5،اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ : أَُحدِّ

ـُة الثّانِـَيـُةأكَْتِشف َوأََتَرَُّن 2اَلِْحصَّ

Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم

ُه 
ُ

ْجزاؤ
َ
ُه َوأ

ُ
ُب ُمضاَعفات عَّ

َ
ُمك

ْ
ل
َ
ـُر ا

ْ
ِمت

ْ
ل
َ
َعِة، ا َحْجِم َوٱلسَّ

ْ
 قياِس ٱل

ُ
َوَحَدات

Les unités de mesures de volume et de contenance
le mètre cube, ses multiples et sous multiples

غيَرَة           في ُكلِّ ِإناٍء ُمَدرٍَّج. َيْرَتِفُع ُمْسَتوى ٱْلماِء في ُكلِّ ِإناٍء َكما ُهوَّ ُمَبيٌَّن ِفيما َيلي : باِت ٱلصَّ َأَضُع ٱْلُمَكعَّ

ُن ِمْنها        َوَأْكُتُب :  باِت ِمْن َحْجِم        ٱلَّتي َيَتَكوَّ ● َأْحُسُب َعَدَد ٱْلُمَكعَّ

ُن ِمْنها       َوَأْكُتُب : باِت ِمْن َحْجِم        ٱلَّتي َيَتَكوَّ ● َأْحُسُب َعَدَد ٱْلُمَكعَّ

ُن ِمْنها       َوَأْكُتُب : باِت ِمْن َحْجِم         ٱلَّتي َيَتَكوَّ ● َأْحُسُب َعَدَد ٱْلُمَكعَّ

ُمَكعٌَّب طوُل َحْرِفِه      .
. 1 cm2 : ِمساَحُة َوْجٍه ِمْن َوجوِهِه ِهَي

َحْجُم َهذا ٱْلُمَكعَِّب ُهَو : 

ٍم  ُن ِمْنها ُكلُّ ُمَجسَّ باِت ٱلَّتي َيَتَكوَّ ● َأْحُسُب َعَدَد ٱْلُمَكعَّ
َوأَُعبُِّر َعْن َحْجِمِه. (1) (2) (3)

● ماَذا ُأالِحُظ ؟

ٍم : ُن ِمْنها ُكلُّ ُمَجسَّ باِت ٱلَّتي َيَتَكوَّ َأْحُسُب َعَدَد ٱْلُمَكعَّ
1 cm

1 cm2 1 cm

1 cm

1 cm1 cm
1 cm

3

10
10

10 1m3 =  . . .  dm3

1 dm3 =  . . .  cm3

1 cm3.

1cm
1cm1cm

● Connaître les unités de mesure du volume, les multiples et des 
sous-multiples du mètre cube, les comparer et les convertir.

● Connaître les relations entre les unités de mesure de volume et de 
contenance et convertir les unes aux autres;

●  Résoudre des situations problème en utilisant les unités de mesure 
de volume et de contenance.

ٍب  ● يََتَعرَُّف َوَحداِت قياِس ٱلَْحْجِم، أَْجزاَء َوُمضاَعفاِت ٱلِْمْت ُمكَعَّ
َويُقارِنُها َويُرَتُِّبها َويَْجري تَْحويالٍت َعلَْيها.

َعِة  ● يََتَعرَُّف ٱلَْعالَقَة بَْيَ َوَحداِت قياِس ٱلَْحْجِم َوَوَحداِت قياِس ٱلسَّ
َويَْجري تَْحويالٍت َعلَْيها.

َعِة. ● يَُحلُّ َوْضعياٍت َمسائَِل ِبَتْوظيِف َوَحداِت قياِس ٱلَْحْجِم َوٱلسَّ

1 m3 =  . . .  cm3

اَلدَّْرُس

11

التوَجُد َفراغات َغْيُ َمرْئِيٌَّة

1

3

4

5

2

Je compte le nombre de petits cubes dans 
chaque parallélépipède.

● J'imagine d'autres parallélépipèdes 
formés chacun avec le même nombre 
de petits cubes et je les représente.

1 m3

1 dm3 1 cm3

 1 dm3

1 m3  1 cm3

ُمْستوى ٱلْامِء َقْبَل
باِت يف ٱْلِناِء ُهَو  َوْضعِ ٱلُْمكَعَّ

باِت ٱلَْعْشِِة أَْصَبَح  بَْعَد َوْضعِ ٱلُْمكَعَّ
ُمْسَتوى ٱلْامِء عند              .

ُمْستوى ٱلْامِء يف ٱْلِناِء
ِب ُهَو : َقْبَل َوْضعِ ٱلُْمكَعَّ

ِب يف ٱْلِناِء أَْصَبَح  بَْعَد َوْضعِ ٱلُْمكَعَّ
ُمْسَتوى ٱلْامِء عند              .

أَْسَتْنِتُج أَنَّ :

ُمْستوى ٱلْامِء َقْبَل
باِت يف ٱْلِناِء ُهَو : َوْضعِ ٱلُْمكَعَّ

باِت ُهَو : ُمْسَتوى ٱلْامِء بَْعَد َوْضعِ ٱلُْمكَعَّ
.100 ml.100 ml

.105 ml
110 ml

.100 ml

 1 cm3 = ... ml
 5 cm3 = ... ml

 10 cm3 = ... ml
101 ml

Tous ces 
parallélépipèdes
ont le même 

volume.

1 cm

1 2 3
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 4 األصغر من 80 والتي رقم وحداتها هو 0 أو 2 أو 4؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 65؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 65؛  -
أحدد مضاعفات العدد 4 األصغر من 80 والتي رقم وحداتها هو 0 أو 2 أو 4.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 13-6  -
6- في هذا النشاط يتم تحديد القياسات المناسبة لكل حجم من بين عدة 

قياسات مقترحة. 
والتعبير عنه  المستطيالت  النشاط حساب حجم متوازي  يتطلب هذا   -7
من  من   مشكلة  واحدة  بطبقة  له  تمثيل  بمالحظة  وذلك   ،cm3 بــ 
المكعبات ويتم تخيل وحساب باقي المكعبات بعد التعرف على أن متوازي 

المستطيالت يتكون من 3 طبقات من المكعبات كما يظهر من الرسم.
نفس  لها  المستطيالت  متوازيات   3 النشاط  هذا  في  المتعلم  يحدد   -8

الحجم 60dm3 وأبعادها مختلفة.
9- يقرأ المتعلم )ة( نص المسألة ويجيب عن األسئلة.

10- ينجز التحويالت. يساعد الجدول في إجراء هذه التحويالت.

مقارنة  من  للتمكن  التحويالت  جدول  استعمال  النشاط  هذا  يتطلب   -11
قياسات الحجوم المقترحة وترتيبها.

12- يستعمل المتعلم في هذا النشاط وحدتين لقياس الحجم للتعبير عن 
حجم متوازي المستطيالت أبعاده 6cm و 4cm و 3cm ، يحسب حجمه في 
المرحلة األولى باعتماد 1cm3 وحدة للقياس وفي المرحلة الثانية يحسب 
وحدة   3cm و   2cm و   1cm أبعاده  المستطيالت  متوازي  باعتماد  حجمه 

لقياس الحجوم.
13- يوظف المتعلم خالل هذا النشاط حجم متوازي المستطيالت لحساب 
الطول بمعرفة األبعاد األخرى أو حساب العرض بمعرفة باقي األبعاد أو 
األبعاد  بمعرفة  الحجم  حساب  أو  األبعاد  باقي  بمعرفة  االرتفاع  حساب 

األخرى.
14- يستعمل الجدول وينجز التحويالت المطلوبة.

15- L’apprenant (e) lit le texte et répond aux questions. C’est 
une situation qui reprend le sens du volume.
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

. 3cm4 وcm6 وcm ُمَتواِزي ٱْلُمْسَتِطيَلِت َأْبعاُدُه
● َأْحُسُب ِقّياَس َحْجِمِه ِبٱْعِتباِر ٱْلُمَكعَِّب ٱلَّذي 

َحْرُفُه 1cm َوْحَدًة ِلْلقياِس.
● َأْحُسُب ِقّياَس َحْجِمِه ِبٱْعِتباِر ُمَتوازي 

ٱْلُمْسَتطيلِت َوْحَدًة ِلْلقياِس.

ـُة الثّالـِثَـُة اَلِْحصَّ

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

3
َل ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة إِىل ٱلَْعَدِد 55. أَِجُد ُمكَمِّ

● ِقياُس ٱْلَطْواِل َوٱلِْمساحاِت َوٱْلَْعداِد َوٱلِْحساِب.

ُد ٱْلِقياَس ٱْلُمناِسَب : ُأَحدِّ
● َحْجَم َكْأٍس ِمَن ٱْلَماِء :

 
● َحْجَم ِمْلَعَقٍة ِمَن ٱْلَماِء : 

● َحْجَم َسْطٍل ِمَن ٱْلَماِء : 

َأْحُسُب َحْجَم ُمَتوازي ٱْلُمْسَتطيلِت َوأَُعبُِّر َعْنُه ِبـ     .

ُد َثلَث ُمَتواِزياِت ُمْسَتطيلٍت َلها َنْفُس ٱْلَحْجِم    ُأَحدِّ
60dm3 َوَأْبعاُدها ُمْخَتِلَفٌة.

ُأْنِجُز ٱلتَّْحويلِت ٱلّتاِلَيَة :

ْيِت  ْيتوِن َتْعِبَئَة 1m3 ِمَن ٱلزَّ َأراَد َأَحُد ُمْنِتجي َزْيِت ٱلزَّ
ـَصـة ِللتَّـْصــديـــِر. َفـَمـَلَ  في قّنيناٍت َتَسُع 75cl مُخصَّ

1200 ِقّنيَنًة.
ْيِت ٱْلُمَتَبّقَيُة ؟ َيُة ٱلزَّ ماِهـَي كمِّ َ ●

● ماُهـَو َعـَدُد ٱْلِقـّنـيـنـاِت ٱلَّتي َتَسُع 0,5l ٱْلكـاِفــيَّـِة 

ْيِت ؟ ِلَتْعِبَئِة ما َبِقَي ِمَن ٱلزَّ

ْجراِء ٱلتَّْحويلِت ٱلتَّاِلَيِة : َأَنْقُل ٱْلَجْدَوَل ٱْلّتالي َوَأْسَتْعِمُلُه ِلِ

ُأَقاِرُن َوأَرتُِّب قياساِت ٱْلُحجوِم ٱلتَّاِلَيِة َتْرتيًبا َتزاُيِديًّا:

.V َوَحْجُمُه L، l، h : َأْبعاُد ُمَتوازي ٱْلُمْسَتطيلِت ِهي
● َأْمَلُ ٱْلَجْدَوَل :

Une boîte a la forme d'un parallélépipède de longueur 15 cm, de largeur 6 cm et de hauteur 5 cm.
● Je calcule le nombre des cubes d'arête 1 cm que l'on peut ranger dans cette boîte.
● Je calcule le nombre des petits cubes d'arête 1 mm que l'on peut ranger dans cette boîte.
● J'écris le volume de la boîte en cm3 puis en mm3.

1 cm3

3,5 dm3 125 cm3 12 cm3 20 cm3 0,05 m3

9 dm3 27 cm3 198 mm3  5 000 mm3

17 dm3 9 m3 64 cm3 20 cm3 125 mm3

325 cm3 ;  7 m3 ;  3004 dm3 ;  8420 m3

21 cm3 ;  530 cm3 ;  85423 mm3 ;  75 m3

75 mm3 ;  143 cm3 ;  4 cm3  

1 cm

3 cm 2 cm

 ............ 7 3 4 L (cm)
 8 ............ 2 5 l (cm)
 9 6 ............ 7 h (cm)
 144 84 36 ............ V (cm3) 

1475 km3  =  . . . . . . . . . .  dam3

854165 m3  =  . . . . . . . . . .  km3

10 dam3  =  . . . . . . . . . .  km3

475 dm3  =  . . . . . .  m3  =  . . . .  cm3

475 dm3  =  . . . . . .  l
48 cm3  =  . . . .  mm3  =  . . . . . .  m3 =  . . . . . .  dm3

48 cm3  =  . . . . .  ml  =  . . . . . .  cl
5132 cm3  =  . . . .  mm3  =  . . . . . .  cm3 =  . . . . . .  dm3

5132 mm3 = . . . . . .  ml

m3
dm3 cm3

mm3

kl hl l dl cl ml
0, 4 7 5

0, 0 4 8

cm3

ِب َوٱلُْمْسَتطيِل َوٱلَْمْوشوِر ٱلْقائِِم َوٱْلُْسطوانَِة َوَسعاتِها. ● َحْجُم ٱلُْمكَعَّ

611

12

13

14

7

8

9

10

15

; ;;;

;

; ; ; ;

; ;
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أنشطــة تقوميية : "أستثمر"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 4 األصغر من 80 والتي رقم وحداتها هو 0 أو 2 أو 4؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 65؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 65؛  -
أحدد مضاعفات العدد 4 األصغر من 80 والتي رقم وحداتها هو 0 أو 2 أو 4.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 13-6  -
1- يحسب المتعلم عدد المكعبات الصغيرة التي حرفها 1cm الالزمة 
                    12cm و   6cm أبعاده:  المستطيالت  متوازي  شكل  على  علبة  لملء 

.4cm و
ومتوازي  حجم  أكبر  له  الذي  المستطيالت  متوازي  المتعلم  يحدد   -2
المستطيالت  متوازيات   3 بين  من  أصغر حجم  له  الذي  المستطيالت 

أبعادها كاآلتي:
3cm ; 5cm ; 2,5cm : متوازي المستطيالت األول

6,5cm ; 4cm ; 1,5cm : متوازي المستطيالت الثاني
3cm ; 3,5 cm ; 3cm :متوازي المستطيالت الثالث

المجسمات،  هذه  حجوم  بين  المقارنة  التحديد  هذا  يستدعي  حيث 
وبالتالي ينبغي حساب هذه الحجوم:

 : cm3 حجم متوازي المستطيالت األول بــ
   :cm3 حجم متوازي المستطيالت الثاني بــ

  :cm3 حجم متوازي المستطيالت الثالث بــ
متوازي المستطيالت الثاني له أكبر حجم.

متوازي المستطيالت الثالث له أصغر حجم.
3- في هذا النشاط يحدد المتعلم الوحدة المناسبة لحجم قنينة دواء 

وحجم حجرة الدرس.
بتجزئتها  وذلك  معدنية،  قطعة  حجم  حساب  النشاط  هذا  يتطلب   -4
الرسم  القياسات في  باعتماد  وذلك  المستطيالت  متوازيات  إلى ثالث 

وحساب حجم كل جزء. 
l1 0,1 =  وهكذا :

10 5- كل تدريجة في اإلناء 

0,2 l = 200cm3    ;    0,5 l = 500000mm3

1 l = 0,001m3 =           m3    ;   0,7l = 0,7dm31
1000

يمكن استعمال جدول التحويالت المدرج في خالصات ونتائج.
.ml أو l 6- يحسب سعة الماء في كل إناء ويعبر عنها بـ

7- يحسب حجم قطعة الحجر.
 يالحظ مستوى الماء في اإلناءين ويحسب الفرق :   

8- يستعمل المتعلم الجدول إلجراء التحويالت المطلوبة ويكتبها.
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الرّاِبَعُة 4اَلِْحصَّ أَْستَـثْــِمـــُر 
1

2

5

6

7

 أَطَْرُح ٱلَْعَدَد ٱلَْمْعروض َعىل ٱلِْبطاَقِة ِمَن ٱلرَّْقم 55.

باٍت  َكْم َيْلَزُم ِمْن ُمَكعَّ
 1 cm َصغيَرٍة َحْرُفها

ِلَمْلِء َهِذِه ٱْلُعْلَبِة

َأْبَعاُد َثلَثِة ُمَتوازياِت ٱْلُمْسَتطيلِت ِهَي َعلى ٱلتَّوالي :
3cm ; 5 cm ; 2,5 cm : ُل - ُمَتوازي ٱْلُمْسَتطيلِت ٱْلَوَّ

6,5cm ; 4 cm ; 1,5 cm : ُمَتوازي ٱْلُمْسَتطيلِت ٱلّثاني -
3cm ; 3,5 cm ; 3 cm : ُمَتوازي ٱْلُمْسَتطيلِت ٱلّثاِلُث -

ُد ُمَتوازي ٱْلُمْسَتطيلِت ٱلَّذي َلـُه َأْكَبــُر َحْجـٍم َوٱلَّذي  ● ُأَحدِّ
َلُه َأْصَغُر َحْجٍم.

َعَة ٱْلُمَناِسَبَة ِفي ُكلِّ َحاَلٍة. َأْكُتُب ٱلسَّ

ناَئْيِن ٱْلُمَدرََّجْيِن َوُأْكِمُل : ْجراِء ٱلتَّْحويلِت ٱلّتاِلَيِة :ُأالِحُظ ٱْلِ َأْنُقُل ٱْلَجْدوَل ٱلّتالي َوَأْسَتْعِمُلُه ِلِ

َحْجُم ِقْطَعِة ٱْلَحَجِر               ِهيَّ : 

َأْكُتُب ٱْلَحْجَم ٱْلُمناِسَب في ُكلِّ َحاَلٍة.

َأْكُتُب ٱْلَوْحَدَة ٱْلُمناِسَبَة :

- َحْجُم ِقنِّيَنِة َدواٍء :

ْرِس : - َحْجُم ُحْجَرِة ٱلدَّ

َأْحُسُب َحْجَم ٱْلِقْطَعِة ٱْلَمْعِدنيَِّة ٱلّتالَيِة :

14 :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145 :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,5 0,50,5 0,5

1 11 1l l l l

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ml

. . . . . . . cm3
. . . . . . . mm3

. . . . . . . m3
. . . . . . . dm3

3 cm10 cm

20
 cm

20
 cm

30 cm30 cm

6 cm

10 cm

3 cm

1010

3030

2020

4040

50 mlml50

1 km3  =  . . . . .  hm3  =  . . . .  m3

475 dam3  =  . . . . . .  hm3=  . . . .  m3

25 m3  =  . . . . . .  dam3

 . . . . . .  cm3

km3 hm3 dam3 m3

0, 4 7 5

3

4

8

 32-28 = 4ml
 4ml = 4cm3
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أنشطــة داعمة : "أمترن من جديد"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 4 األصغر من 80 والتي رقم وحداتها هو 0 أو 2 أو 4؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 65؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 65؛  -
أحدد مضاعفات العدد 4 األصغر من 80 والتي رقم وحداتها هو 0 أو 2 أو 4.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 13-6  -
1- في هذه الوضعية، يعيد المتعلمون، الذين لديهم صعوبات، بناء مفهوم 
كل  في  المكعبات  عدد  بحساب  وذلك  وتدريجي  مبسط  بشكل  الحجم 

طبقة من المجسم في الوضعيات الثالث وملء الجدول. 
2- يرتبون القياسات من األصغر إلى األكبر.
3- يكتبون العدد المناسب في كل متساوية.

4- • Il s’agit de compter le nombre de cubes blancs dans 
le premier cube.

Méthode 1 : de haut en bas

Méthode 2 : de l’avant vers l’arrière

Total cubes rouges : 24
Total cubes blancs : 64 – 24 = 40

• Dans le deuxième cube, il s’agit de calculer le nombre 
de cubes n’ayant aucune face peinte le nombre est 26.

5- Il complète par l’unité ou le nombre qui conviennent.

الحجم  وحدات  تحويالت  جدول  الركن  هذا  يضم   : ونتائج  خالصات 
ووحدات السعة وصور أشياء نساعد على تقدير القياسات

55

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

تاِئُج
َ
 ون

ٌ
الَصة

ُ
خ

ـُة الْخاِمَسُةأََتَرَُّن ِمن َجديٍد 5اَلِْحصَّ
ْهنيِّ 13-6. ُد ُمضاَعفات ٱلَْعَدد 3 ٱْلَْصَغَر ِمْن 60 َوٱلَّتي َرْقُم َوَحداتِها ُهَو ٱلَْعَدُد 3 أَْو 4 أَْو 5 َوأُنِْجُز َوَرَقَة ٱلِْحساِب ٱلذِّ أَُحدِّ

َوَضَع ٱْلَْطفاُل تيْتريت َوَمْيمون َوُمَحمٌَّد َنْفَس ُمتوازي ٱْلُمْسَتطيلِت َعلى َأَحِد ُوجوِهِه َكما ُهو ُمَبيٌَّن فيما َيلي :

ُأْكِمُل :ُأَرتُِّب ِمَن ٱْلَْصَغِر ِإلى ٱْلَْكَبِر :
● َماذا ُأاَلِحُظ :

● َأْمَلُ ٱْلَجْدَوَل ِبٱْعِتباِر ُمَكعَّب َصغيٍر    َوْحَدًة ِلقياِس ٱْلَحْجِم : 

َحْجُم ُمتوازي 
ٱلُْمْسَتطيالِت

باِت يِف كُلِّ  َعَدُد ٱلُْمكَعَّ
طََبَقٍة

َعَدُد ٱلطََّبقاِت 
ٱْلُُفِقيَِّة

. . . . .  x . . . . .  =. . . . . . . . . .  x . . . . .  =. . . . . . . . . . . . . تِيْتيت

. . . . .  x . . . . .  =. . . . . . . . . .  x . . . . .  =. . . . . . . . . . . . . َمْيمون

. . . . .  x . . . . .  =. . . . . . . . . .  x . . . . .  =. . . . . . . . . . . . . د ُمَحمَّ

● Pour construire son cube avec 
des petits cubes, Ghita a mis des 
rangées complètes de cubes 
rouges dont une extrémité est 
visible.

- Combien a-t-elle utilisé de 
cubes blancs ? 

● Mehdi a fabriqué son cube avec 
des petits cubes blancs puis a 
peint en vert des bandes qui font 
le tour complet du cube.

- Combien de cubes n'ont 
aucune face peinte ?

Je complète par le nombre ou l'unité 
qui conviennent.

0,5 l   ;   3,5 ml   ;     3l

330 ml   ;   450 ml   ;   0,035 l

1 dm3 =   . . . . . . . . . .  l
1 m3 =   . . . . . . . . . .  l
1 hl =   . . . . . . . . . .  cm3

131,2 l =   . . . . . . . . . .  dl
35,635 cm3 =   . . . . . . . . . .  dl
7 302 l =   0,007 302 . . . . . .

10 000 000 mm3 =   100 . . . . . .

      m3   =   . . . . .  dm3   ;       m3   =   . . . . .  dm3

      m3   =   . . . . .  cm3   ;       m3 =   . . . . .  dm3

1
2

1
4

1
10

1
100

تيْتريُت َمْيموُنُمَحمٌَّد

َعِة ٱْلَْكَثِر ٱْسِتْعماًل. ● ُيتيُح ٱْلَجْدوُل ٱلّتالي ِإْجراَء َتْحويالٍت ِمْن َوْحَدٍة ِإلى ُأْخرى َوَيْشَتِمُل َعلى َوَحدات قياِس ٱْلَحْجِم َوٱلسَّ

الكيلومتر مكعبالهيكتو مترالديكمتر مكعبالمتر مكعبالديسمتر مكعبالسنتيمتر مكعبالميليمتر مكعب

hl
0, 6

1 m3 = 1 000 dm3 = 1 000 000 cm3 = 1 000 000 000 mm3

0,6 km3 = 600 hm3 = 6 000 000 dam3 = 600 000 000 m3

1 m3 = 10 hl = 100 dal = 1 000 l

dal l dl cl ml
dam3hm3km3  m3 dm3 cm3 mm3

1 cm1 cm

1 cm

1 cm3 = 1 ml
1 dm3 = 1 l 1 dl1 l 1 ml 1 cl

1dm

1dm
1dm

20 َقطْرٌَة أَْو

1

23

4 5

ديِسِلْتٍرَسْنِتِلْتٍر CentilitreDécilitreميليِلْتٍر Millilitre

Couche 1 : 3 Couche 2 : 10 Couche 3 : 8 Couche 4 : 3

Couche 1 : 2 Couche 2 : 12 Couche 3 : 8 Couche 4 : 2
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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 

مت تخصيص هذا الدرس لتعرف النسبة املئوية لبضاعة أو النسبة املئوية ملبلغ معني، وذلك انطالقا من مسائل 
تتطلب حتديد مبلغ التحفيض مبعرفة النسبة املئوية، أو مسائل أخرى تستدعي حساب النسبة املئوية مبعرفة 
مبلغ التحفيض أو الزيادة. إن حل هذه املسائل يقتضي متثيل املعطيات يف جدول أعداد متناسبة أو متثيل 
هذه املعطيات بإنشاء رسم مبياني. كما مت تخصيص أنشطة تتعلق مبسائل حول السعر والفائدة والرأسمال، 
حيث يقوم املتعلم من خالل عدة وضعيات بحساب الفائدة السنوية لعدد أو حساب السعر ملبلغ أو حساب 

الرأسمال.

االمــتــــــدادات أهـــداف الـــتـــــعــلـــــــم الـمـكتـسبــات السابــقــة
التناسبية : الكتلة احلجمية 
وسلم التصاميم واخلرائط.
التناسبية : النسبة املئوية، 

السرعة املتوسطة.

- يتعرف الرأسمال والسعر والفائدة؛
- يحسب الفائدة والسعر والرأسمال؛

- يوظف حساب الفائدة والسعر والرأسمال يف وضعيات 
تناسبية؛

- يوظف حساب الرأسمال والفائدة والسعر يف نشاط 
اليومية. من أنشطة احلياة 

التناسب،  معامل   : التناسبية 
حتويل  املئوية،  النسبة  حساب 
معطيات إلى رسم بياني والعكس.

ْرُس اَلدَّ

12
التناسبية : الرأسمال وسعر الفائدة
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       أنشطة البناء والترييض

النشاط األول: حتديد مبلغ التخفيض انطالقا من النسبة املئوية.
صيغة العمل: عمل يف مجموعات.

الوسائل الـمساعدة: جداول، رسوم، ميكن استعمال ورقة ذات تربيعات واالكتفاء بوسط محور األفاصيل 
ومحور األراتيب. 

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: خالل نهاية السنة، قرر مسؤولو أحد املتاجر تخفيض أثمنة جميع السلع بنسبة 20%.

املطلوب هو إمتام اجلدول التالي:

10080504020الثمن بالدرهم قبل التخفيض

dh 20مبلغ التخفيض بـ

ماذا ميكن أن نقول عن هذا اجلدول، مع تبرير اجلواب.	•
توضيح هذه الوضعية بواسطة رسم مبياني.	•

10dh 1cm

10

20

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10dh 1cm

البحث: يترك الوقت الكايف إليجاد احلل مع إثارة االنتباه إلى أن أول خطوة ينبغي القيام بها هي حساب 
معامل التناسب للتمكن من ضربه يف كل عدد من أعداد السطر األول إليجاد أعداد السطر الثاني.
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االستثمار اجلماعي: يقدم مقررو املجموعات نتائج أعمالهم وتناقش جماعيا وتدون االقتراحات املتفق عليها 
على السبورة. تتم اإلشارة إلى اختيار املعطيات املفيدة التي من شأنها أن توفر الوقت واجلهد. ومن هذه 
املعطيات يف هذه املسألة كون النسبة املئوية للتخفيض هي %20 من جهة، وكون أعداد السطر األول من 

اجلدول تشتمل على العدد 100 وهو الشيء الذي ميكن من حساب معامل التناسب: 0,2 = 20:100   

 

dh 10080504020مبلغ التخفيض بـ

dh 20161085الثمن قبل التخفيض بـ

هذا اجلدول جدول أعداد متناسبة ألننا ننتقل من كل عدد من أعداد السطر األول بالضرب يف نفس العدد 
)معامل التناسب 0,2( إلى العدد املوافق له يف السطر الثاني.

توضيح الوضعية بواسطة رسم مبياني:
يتم إنشاء الرسم املبياني على السبورة. 

بالنسبة لثمن البيع بعد التخفيض فيتم بطرح مبلغ التخفيض من الثمن قبل التخفيض وميكن تدوين النتائج 
يف جدول كاآلتي:

dh 10080504020الثمن قبل التخفيض بـ

dh 20161085مبلغ التخفيض بـ

dh 8064403215الثمن بعد التخفيض بـ

النشاط الثاني: حساب النسبة املئوية مبعرفة مبلغ التخفيض.
صيغة العمل: عمل يف مجموعات..
الوسائل املساعدة: جداول، رسوم.
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تـدبـيــر الـنـشــاط
 .68,90dh 106 وبعد التخفيض أصبح ثمنهdh تقدمي الوضعية: اشترى أحمد قميصا كان ثمنه قبل التخفيض

أحسب النسبة املئوية للتخفيض الذي خضع له القميص؟
ميكن االستعانة بجدول التناسبية التالي، واستنتاج النسبة املئوية.

dh الثمن قبل التخفيض بـ

dh مبلغ التخفيض بـ

املئوية  النسبة  هي  فما   87,5dh التخفيض  بعد  وأصبح   125dh التخفيض  قبل  أخر  قميص  ثمن  كان  إذا 
للتخفيض.

البحث: بعد قراءة املسألة وشرح املعطيات الواردة فيها واملطلوب البحث عنه،تشرع املجموعات يف تنظيم 
عملها إليجاد مقترحات احلل. 

االستثمار اجلماعي: 
يقدم مقرر كل مجموعة نتائج عمل مجموعته لتناقش جماعيا، من أجل التوصل للحل املالئم:

حلساب مبلغ التخفيض تبدأ مبلء جدول التناسبية.
نحسب مبلغ التخفيض

106 – 68,90 = 37,1

dh 106100الثمن قبل التخفيض بـ

37,135مبلغ التخفيض
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 4 األصغر من 80 والتي رقم وحداتها هو 6 أو 8؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 70؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 70؛  -
أحدد مضاعفات العدد 4 األصغر من 80 والتي رقم وحداتها هو 6 أو 8.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 14-6  -
1- يستعمل المتعلم )ة( جدول يسهل عليه حساب الفائدة التي وضع بها 

مبلغ 10000 لمدة سنة حيث حصل على مبلغ 10500.
ثم نحسب النسبة المئوية التي تمثلها الزيادة أو الفائدة.

2- يستعين بالجداول لحساب النسبة المئوية للفائدة بمعرفة الرأسمال 
ومبلغ الفائدة.

التالية:  المسألة  حل  من خالل  الفائدة  مبلغ  بحساب  األمر  يتعلق   -3
أودعت السيدة عائشة مبلغا ماليا قدره 1300 درهما لمدة سنة كاملة 
في أحد األبناك. إذا علمت أن كل 100 درهم تزيد بــ 4,5 درهم، أحسب 

المبلغ الذي ستستفيد منه السيدة عائشة.
4- يتطلب هذا النشاط قراءة نص المسألة وتدخل األستاذ لشرح بعض 

المصطلحات الواردة فيه والتي أصبحت متداولة خالل المعامالت.
لبعض  بالنسبة  فهو:  المسألة  نص  أما   .TTC و   HT و   )TVA( مثل 
الثمن  من   )TVA( المضافة  القيمة  على  الضريبة  تساوي  البضائع 
الخالص )HT(. حيث تضاف إليه ليصبح الثمن الذي تؤديه عند الشراء 

.)TTC(
أكمل الجدول:

HT الثمنDH 1245DH 875DH 626

TVA

TTC الثمن

يتم االطالع على ركن خالصات ونتائج أسفل الصفحة 112.
5- يتطلب هذا النشاط حل المسألة التالية: وضعت سعاد مبلغا ماليا 
000 750 درهم في أحد األبناك وبعد مضي سنة استردت من  قدره 

البنك مبلغ 000 783 درهما.
أحسب سعر الفائدة الذي وضع به هذا الرأسمال ؟

6- L’élève calcule le montant des intérêts en connaissant 
le capital (12000DH) et le taux d’intérêt 3% pendant un 
an.

56

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الثّانِـَيـُةأكَْتِشف َوأََتَرَُّن 2اَلِْحصَّ

Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم

ُد ُمضاَعفاِت ٱلَْعَدِد 4 ٱْلَْصَغَر ِمْن 80 َوٱلَّتي َرْقُم َوَحداتِها ُهَو ٱلرَّْقُم 6 أَْو 9  أَُحدِّ

فـاِئـَدِة
ْ
ُسـمـال َوِسـْعـُر ٱل

ْ
أ لـرَّ

َ
 : ا

ُ
ـة ـنـاُسـِبـيَّ

َّ
لـت

َ
ا

Proportionnalité : Capital et taux d'intérêt

َبْنِكّيــًا ِبتاريــِخ 1 َيناَيــر 2020  َأْحَمــَد ِحســابًا  َأُبــو  َفَتــَح 
ِدْرَهــٍم.  10.000 َمْبَلــَغ  فيــِه  َوَأْوَدَع 

ٱْلَمْبَلــَغ  َأنَّ   2021 َيناِيــر   1 َبتاريــِخ  َأْحَمــَد  َأُبــو  َوَجــَد 
ِدْرَهــٍم.  10500 َأْصَبــَح  ِحســاِبِه  فــي  َل  ٱْلُمَســجَّ

َمِنيَّــَة ٱلَّتــي ٱْســَتْغَرَقها ٱْلَمْبَلــُغ ٱْلماِلــيُّ  َة ٱلزَّ ● َأْحُســُب ٱْلُمــدَّ
فــي ٱْلَبْنــِك ؟

ِة ؟ ● ِبَكْم زاَد ٱْلَمْبَلُغ ٱْلماِليُّ ٱْلموَدُع ِخلَل َهِذِه ٱْلُمدَّ

ياَدِة. ُر َمْعنى َهِذِه ٱلزِّ ● ُأَفسِّ

ٱلّزيــاَدُة  َهــِذِه  ُتَمثُِّلهــا  ٱلَّتــي  ٱْلِمَئِويَّــِة  ْســَبَة  ٱلنِّ َأْحُســُب   ●
ٱْلمــوَدِع. ِلْلَمْبَلــِغ  ْســَبِة  ِبٱلنِّ

َأْسَتعيُن ِبٱْلَجْدَوِل ٱلّتالي َوُأْكِمُل :

ٱْلقيَمــِة  َعلــى  ريَبــُة  ٱلضَّ ُتســاوي  ٱْلَبضاِئــِع  ِلَبْعــِض  ْســَبِة  ِبٱلنِّ
ٱْلُمضاَفــِة%20           ِمــَن ٱلثََّمــِن ٱْلخاِلــِص )HT(، َحْيــُث 
.)TTC( راِء ُتضاُف ِإَلْيِه ِلُيْصِبَح ٱلثََّمُن ٱلَّذي ُنَؤّديِه ِعْنَد ٱلشِّ

● ُأْكِمُل اْلَجْدَوَل.

َيْمَنــُح َمْتَجــٌر َتْخفيضــًا َقــْدُرُه %15 فــي َأْثِمَنــِة ٱْلَملِبــِس. 
 100 dh ُكلَّ  َأنَّ  َتْعنــي   15% َتْخفيــُض  ٱْلِعبــاَرَة  ِإنَّ 
15. َوَهَكــذا ِعــَوَض َأداِء  dh َتْخَضــُع ِلَتْخفيــٍض َقــْدُرُه

.85 dh 100 ُنــَؤّدي dh
في ٱْلَمْكَتَبِة َتمَّ َتْعليُق ٱلّلِفَتِة ٱآلِتَيِة :

ْسَبِة ِللتَّاَلميِذ َوٱلطََّلَبِة. َتْخفيُض %15 ِبٱلنِّ
● ُأالِحُظ ٱْلَجْدَوَل َوُأْكِمُل :

dh 10000100َاْلَمْبَلُغ ِبـ

َنِويَُّة ..........500َاْلفاِئَدُة ٱلسَّ

الثََّمُن للتَّالميِذ َوٱلطَّلََبِةاَلثََّمُن ٱلْعادي 

.60املُْنِجٌد يف ٱللَُّغِة . . . . . . . . .

.25كَليلٌِة َوِدْمَنٌة . . . . . . . . .

.35ِكتاُب ٱلُْعلوِم . . . . . . . . .

(HT) 1245َالثََّمُن dh878 dh626 dh

TVA..............................

TTC َالثََّمُن..............................

ــْدُرُه 13000 ِدْرَهــٍم  ــًا َق ــيَِّدُة عاِئَشــُة َمْبَلغــًا ماِلّي َأْوَدَعــِت ٱلسَّ
ِة َســَنٍة كاِمَلــٍة فــي َأَحــِد ٱْلَْبنــاِك، ِإذا َعِلْمــَت َأنَّ ٱْلَبْنــَك  ِلُمــدَّ

ــيَِّدَة عاِئَشــَة 5 َدراِهــَم َعــْن ُكلِّ 100 ِدْرَهــٍم. َيْمَنــُح ٱلسَّ

● َأْحُسُب ٱْلَمْبَلَغ ٱلَّذي َسَتْسَتفيُد ِمْنُه ٱلَسيَِّدُة عاِئَشُة.

ْعَر َوٱلفائَِدَة. أْْساَمَل َوٱلسِّ ● يََتَعرَُّف َويَْحُسُب ٱلرَّ
يف  أْْســامِل  َوٱلرَّ ــْعِر  َوٱلسِّ ٱلَْفائِــَدِة  ِحســاَب  يَُوظِّــُف   ●
ٱلَْيْوِميَّــِة. ٱلَْحيــاِة  أَنْشــطَِة  َويف  تَناُســِبيٍَّة  َوْضعيــاٍت 

Saïd a placé un capital de 12000 dh dans une 
banque à 3% pendant un an.

● Quel est l'intérêt qu'il a reçu de la banque ?

● Reconnaître et calculer le capital, le taux et l'intérêt.

● Utiliser le calcul de capital de taux et de l'interêt 
pour résoudre des situations de proportionnalité dans 
la vie quotidienne.

)TVA(

اَلدَّْرُس

12

13

4

2

5

6
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 4 األصغر من 80 والتي رقم وحداتها هو 6 أو 8؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 70؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 70؛  -
أحدد مضاعفات العدد 4 األصغر من 80 والتي رقم وحداتها هو 6 أو 8.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 14-6  -

بمعرفة  الفائدة  ويحسب  جدوال  )ة(  المتعلم  يستعمل   -7
الرأسمال ونسبة السعر في السنة األولى والسنة الثانية.

السعر  لمعرفة  الرأسمال  لحساب  الجدول  يستعمل   -8
ومقدار الفائدة السنوية،

9- L’élève calcule le montant de chaque 
versement de six mois que le chient doit payer. 
L’élève calcule aussi l’économie que le client 
aurait-il réalisée en payant la télévision au 
comptant.

57

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الثّالـِثَـُة اَلِْحصَّ

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

3
َل ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة إِىل ٱلَْعَدِد 70. أَِجُد ُمكَمِّ

َنِة ٱلْخاِمَسِة. ● اَلتَّناِسِبيَّة ِبٱلسَّ

dh 000 00045 45 َالرَّْأُسماُل ِبـ

ْعُر % %5,5%5,5َالسِّ

dh َاْلفاِئَدُة بـ....................

َنُة ٱْلولى َنُة ٱلّثاِنَيُةَالسَّ َالسَّ

dh 100َالرَّْأُسماُل ِبـ..........

dh َنِويَُّة ِبـ 4,53825َاْلفاِئَدُة ٱلسَّ

ِة َسَنَتْيِن ِبِسْعِر 5,5%. 45000 ِفي َبْنٍك ِلُمدَّ dh َوَضَعْت تيْتريْت َمْبَلغًا ماِلّيًا َقْدُرُه
● َأْحُسُب ٱْلفاِئَدَة ٱلَّتي َحَصَلْت َعَلْيها َبْعَد َسَنَتْيِن.

.3825 dh ِة َسَنٍة. َفَحَصَل َعلى فاِئَدٍة َسَنِويٍَّة َقْدُرها َوَضَع َشْخٌص َمْبَلغًا ماِليًا )َرْأُسماِل( في َبْنٍك ِبِسْعِر %4,5 ِلُمدَّ
● َأْستَعيُن ِبٱْلَجْدَوِل ِلَتْحديِد َمْبَلِغ ٱلرَّْأْسماِل.

Une télévision est vendue pour 4800 dh. 
Si le client paie au comptant, une remise 
de 1% sera consentie. Mais si le client ne 
peut verser que 2500 dh du montant de 
l’achat, il n'aura pas droit à la remise et il 
paiera le reste majoré de 5% d'intérêt en 
6 versements égaux.

● Quel est le montant de chaque 
versement ?

● Quelle économie le client aurait-
il réalisée en payant la télévision 
au comptant ?

طَُة. َْعُة ٱلُْمَتَوسِّ يَُة َوٱلسُّ ● اَلنِّْسَبُة ٱلِْمَئوِّ

4800 dh

7

8

9
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أنشطــة تقوميية : »أستثمر«
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 4 األصغر من 80 والتي رقم وحداتها هو 6 أو 8؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 70؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 70؛  -
أحدد مضاعفات العدد 4 األصغر من 80 والتي رقم وحداتها هو 6 أو 8.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 14-6  -

1- يقرأ المتعلم )ة( المعطيات الواردة في جدول ويكمل 

بعد  والمبالغ  السنوية  الفائدة  الجدول بحساب  ملء هذا 

مرور سنة على إيداع كل المبلغ.

الرأسمال  بمعرفة  الفائدة  سعر  )ة(  المتعلم  يحسب   -2

ومبلغ الفائدة السنوية. 

3- يحسب المتعلم )ة( الفائدة السنوية المترتبة عن قرض 

ويحسب  سنوات.   7 لمدة   4% بسعر   120000DH قدره 

مجموع الفوائد خالل  7 سنوات.

بمعرفة  التخفيض  بعد  الثمن  وحساب  الجدول  يكمل   -4

الثمن العادي ونسبة التخفيض.

5- يكمل فاتورة المشتريات بحساب المجموع من احتساب 

ثم  المضافة  القيمة  على  الضريبة  نسبة  ثم  الضريبة. 

حساب المجموع مع احتساب الضريبة.

االنخفاض  بمعرفة نسبة  المدينة  يحسب عدد سكان   -6

أي 7%.

58

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الرّاِبَعُة 4اَلِْحصَّ أَْستَـثْــِمـــُر 
1

2

3

أَطَْرُح ٱلَْعَدَد ٱلَْمْعروَض َعىل ٱلِْبطاَقِة ِمَن ٱلَْعَدِد 70.

َة َرســاميَل موَدَعــٍة فــي  ــُن ِعــدَّ ُيَبيِّ َاْلَجــْدَوُل ٱلّتالــي 
.5,6% ِبِســْعِر  َبْنــٍك 

ــَنِويَِّة  ٱلسَّ ٱْلفاِئــَدِة  ِبِحســاِب  ٱْلَجــْدَوِل  َمــْلَء  ُأْكِمــُل   ●
َســَنٍة.  ُمــروِر  َبْعــَد  وٱْلَمباِلــِغ 

● ُأْكِمُل ٱْلَجْدَوَل ٱلّتالي :

َأْنُقُل َوُأْكِمُل فاتوَرَة ٱْلُمْشَتَرياِت :

ــْدُرُه 750000 ِدْرَهــٍم فــي َأَحــِد  َوَضَعــْت ُســعاُد َمْبَلغــًا َق
ٱْلَبْنــِك  ِمــَن  ْت  ٱْســَتَردَّ َســَنٍة  ُمِضــيِّ  َوَبْعــَد  ٱْلَْبنــاِك. 

ِدْرَهمــًا.  783000 َمْبَلــَغ 

َهــذا  ِبــِه  ُوِضــَع  ٱلَّــذي  ٱْلفاِئــَدِة  ِســْعَر  ● َأْحُســُب 
ٱلرَّْأُســماُل.

 120000 dh ِاْقَتَرَض َشْخٌص َمْبَلغًا ِمْن ٱْلَبْنِك َقْدُرُه
ِة 7 َسَنواٍت. ِبِسْعِر %4 ِلُمدَّ

َهــذا  َعــْن  َبــُة  ٱْلُمَتَرتِّ ــَنِويَُّة  ٱلسَّ ٱْلفاِئــَدُة  ِهــَي  مــا   ●

؟ ٱْلَقــْرِض 

● ما ُهَو َمْجموُع ٱْلَفواِئِد ِخلَل 7 َسَنواٍت ؟

فــي ِإْحــدى ٱْلُمــُدِن ٱلَّتــي كاَن َمْجمــوُع ُســّكاِنها َيِصــُل 
ــكاِن  ٱلسُّ َعــَدُد  ِاْنَخَفــَض  َنَســَمٍة،   1800000 ِإلــى 

ِبِمْقــداِر 7%.
● َأْحُسُب ٱُلَعَدَد ٱْلَجديَد ِلُسّكاِن ٱْلَمديَنًة.

ْرَهِم( ساميل )بالدِّ 10040010003500َالرَّ

ْرَهِم( َنِويَُّة )ِبالدِّ ...............5,6اْلفاِئَدُة السَّ

ْرَهِم( ...............105,6اْلَمْبَلُغ َبْعَد ُمروِر َسَنٍة )ِبالدِّ

106,28136,47162,16َالثََّمُن ٱْلعاديُّ

%30%22%28ِنْسَبُة ٱلتَّْخفيِض

...............الثََّمُن َبْعَد ٱلتَّْخفيِض

dh 120000َاْلَقْرُض ِبـ

dh َنِويَُّة ِبـ .....َاْلفاِئدُة ٱلسَّ

ْعُر %4َالسِّ

َاْلَعَدُدَاْلِبضاَعُة
َالثََّمُن )ٱْلَوْحَدُة( دوَن 

)HT( ريَبِة ٱْحِتساِب ٱلضَّ

22300ِجهاُز ٱلتِّْلفاِز

34590َثاّلَجٌة

16780َدّراَجٌة ناِريٌَّة

ريَبِة Total HTَاْلَمْجموُع دوَن اْحِتساِب ٱلضَّ

ريَبُة َعلى ٱلقيَمِة ٱْلُمضاَفِة TVA %20%20 ٱلضَّ

ريَبِة Total TTCَاْلَمْجموُع َمَع اْحِتساِب ٱلضَّ

4

5

6
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أنشطــة داعمة : »أمترن من جديد«
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 4 األصغر من 80 والتي رقم وحداتها هو 6 أو 8؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 70؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 70؛  -
أحدد مضاعفات العدد 4 األصغر من 80 والتي رقم وحداتها هو 6 أو 8.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 14-6  -
1- يكمل المتعلم ملء الجدول ويحسب الرأسمال أو السعر 

أو الفائدة السنوية.

قبل  البضاعة  ثمن  بكتابة  الجدول  )ة(  المتعلم  يمأل   -2

التخفيض أي 840DH ومبلغ النسبة المئوية للتخفيض أي 

%8 ويحسب مبلغ التخفيض.

3- L’élève calcule le taux ensachant le capital 

(10000DH) et les intérêts 1500DH, et remplit le 

tableau.

59

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

تاِئُج
َ
 ون

ٌ
الَصة

ُ
خ

ـُة الْخاِمَسُةأََتَرَُّن ِمن َجديٍد 5اَلِْحصَّ
1

2

3

ْهنيِّ 14-6. ُد ُمضاَعفاِت ٱلَْعَدِد 4 ٱْلَْصَغَر ِمْن 80 َوٱلَّتي َرْقُم َوَحداتِها ُهَو ٱلَْعَدُد 6 أَْو 9. َوأُنِْجُز َوَرَقَة ٱلِْحساِب ٱلذِّ أَُحدِّ

840، َتمَّ َتْخفيُض َثَمِنها ِبِنْسَبِة 8%. dh كاَن َثَمُن ِبضاَعٍة ُهَو
●  َأْحُسُب َمْبَلَغ ٱلتَّْخفيِض :

ُأْكِمُل َمْلَء ٱْلَجْدَوِل :

ِة َسَنٍة. ْسَبُة ٱْلِمَئِويَُّة ٱلَّتي ُيـَؤّديها ٱْلَبْنُك َعْن ُكلِّ َمْبَلٍغ َماِليٍّ ُموَدٍع َلَدْيِه ِلُمدَّ l ِسْعُر ٱْلفاِئَدِة ُهَو ٱلنِّ

l ِإذا كاَن ِسْعُر ٱْلفاِئَدِة َمَثاًل ُهَو %7 َفَهذا َيْعني :

َة َسَنٍة كاِمَلٍة ُيَؤّدي َعْنها ٱْلَبنُك 7 َدراِهَم. ُكلُّ 100 ِدْرَهٍم توَدُع في ٱْلَبْنِك َمدَّ

l َاْلَمْبَلُغ ٱْلموَدُع في ٱْلَبْنِك ُيَسّمى ٱلرَّْأُسماَل.

َنِويََّة. ِة َسَنٍة كاِمَلٍة ُتَسّمى ٱْلفاِئَدَة ٱلسَّ l َاْلفاِئَدُة ِلُمدَّ

100.....الثََّمُن َقْبَل التَّْخفيِض

..........َمْبَلُغ ٱلتَّْخفيِض

dh َالّسْعُر )%(َالرَّْأُسماُل ِبـdh َنِويَُّة ِبـ  َاْلفاِئَدُة ٱلسَّ

33005,2.....

13800.....593,4

.....4,7822,5

L'argent qu'on place à la caisse d'épargne s'appelle le capital. Au bout d'un an la caisse 
nous redonne notre capital plus un montant d'argent que l'on appelle les intérêts.
Sara a placé un capital de 10000 dh qui rapportera 1500 dh d'intérêts au bout d'un an
          ●  Je calcule le taux de placement.

Capital en dh Taux Intérêts en dh

10000 dh .................. 1500 dh

خاٌر ِسْعٌر ادِّ َرْأْسماٌلفاِئَدٌة EpargneTauxِنْسَبٌة ِمَئِويٌَّة IntérêtCapital Pourcentage
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على إثر إجناز مجموع أنشطة الدروس السابقة من 9 إلى 12 وتقومي مكتسبات املتعلمني واملتعلمات، فإن تفريغ النتائج 
بواسطة بطاقات التقومي الفردية سيساعد األستاذ)ة( على كشف الصعوبات التي ما زالت تواجه املتعلمني واملتعلمات يف 
بعض اجلوانب. وذلك من أجل إعطاء األولوية يف اختيار أنشطة الدعم للمهارات والقدرات التي سجلت أعلى نسبة يف 

خانات »ج« وبعد ذلك يف خانات »ب«، سواء فيما يتعلق بأنشطة احلساب الذهني أو مبختلف أنشطة املكونات األخرى.

ويتم هذا الدعم خالل احلصتني الثانية والتالثة، بعد إجناز أنشطة تقوميية تسمح بتفييئ املتعلمات واملتعلمني.

تخصص احلصة الرابعة لتقومي أثر الدعم، أي إعادة تقومي ما مت دعمه يف احلصتني السابقتني وعلى ضوء هذا التقومي 
تخصص احلصة اخلامسة ملعاجلة مركزة وإغناء التعلمات.

ويوضح اجلدول التالي توزيع احلصص خالل أسابيع التقومي والدعم والتوليف:

مدة احلصة األنشطة املقترحة احلصة

55 د وضعيات تقوميية وتفييء املتعلمات واملتعلمني األولى
55 د دعم وتثبيت الثانية
55 د دعم وتثبيت الثالثة
55 د وضعيات لتقومي أثر الدعم الرابعة
55 د معاجلة مركزة وإغناء التعلمات اخلامسة

جتدر اإلشارة إلى أن أنشطة هذا األسبوع املقترحة بالكراسة ال يخضع ترتيبها بالضرورة لهذه اجلدولة، وإمنا تبقى 
الصالحية لألستاذ واألستاذة الختيار األنشطة التي تفي بالغرض واملالئمة لنتائج التقوميات.

ولدعم املتعلمني واملتعلمات الذي يواجهون صعوبات يف املجال الوجداني االجتماعي يلجأ األستاذ)ة( إلى مجموعة من 
التدابير املتعلقة بتنظيم العالقات داخل املجموعات، وتنظيم قواعد احلياة داخل القسم، ومن بني األمثلة ميكن ذكر :

ترتيب  )الوسائل(،  اللوازم  توزيع  الدفاتر،  توزيع  السبورة،  )مسح  القسم  داخل  مبهام  الطفلة  أو  الطفل  ❑  تكليف 
األدوات…(،

❑ منح الطفل فرصة اختيار املجموعة التي يرتاح إليها،

❑ تكليف طفل مبساعدة طفل آخر ويدعمه يف إجناز أنشطة،

❑ توفير مناخ االحترام املتبادل، 

❑ تقبل كل محاوالت الطفل الذي يواجه صعوبات،

❑ تشجيع التبادل بني املتعلمني واملتعلمات.

         تذكير وإرشادات ديداكتيكية

تقومي ودعم الوحدة الثالثة
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احلساب الدهني     
أحدد مضاعفات العدد 5 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 0 أو 5؛  -

أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 75؛  -
أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 75؛  -

أحدد مضاعفات العدد 5 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 0 أو 5.  -
أنجز ورقة الحساب الذهني 15-6  -

األنشطة املقترحة بالكراسة     
1- يقرأ المتعلم النص ويستعين بالتمثيل ويحسب ماهو مطلوب :

1 – 5
12 1+   ثم   

6
1
4  

2- • فقدت قطعة الثوب بعد التصبين 0,18m ألن :
0,18m = 18cm 0,18 = 100 : (1,5 × 12)   و  

1,5 – 0,18 = 1,32 • طول القطعة بعد التصبين هو : 1,32m ألن : 

3- يمأل الفراغات باألرقام المناسبة في كل عملية.
4- يحسب كل عملية ضرب.

7,5 × 2 = 15 5- قياس طولي المستطيل هو : 15cm ألن : 

وقياس عرضي المستطيل هو : 11cm ألن : 11 = 15 – 26

إذن عرض المستطيل هو : 5,5cm  ألن : 5,5 = 2 : 11

3 من 20dh  أو  75%.
4 15dh -6  تمثل 

نسبة التخفيض هي %25 أو الربع.

7- L’apprenant (e) calcule le prix avec 20% de taxe : 
Le prix avec taxe devient 2160dh car :

1800 + 360 = 2160

8- L’apprenant (e) calcul le périmètre demandé.60
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ِل. َوفــي ٱْلَيــْوِم ٱلّثانــي  1  ٱْلُعْلَبــِة َمــَع َأْصِدقاِئــِه فــي ٱْلَيــْوِم ٱْلَوَّ
6
ــُر ِإْدريــُس َعلــى ُعْلَبــٍة ِمــْن 36 ِقْطَعــة َحْلــوى. َتنــاَوَل  َيَتَوفَّ

1  مــا فــي ٱْلُعْلَبــِة.
4
َأَكلــوا 

● َأْحُسُب َكْم َبِقَي ِمْن ِقْطَعة َحْلوى في ٱْلُعْلَبِة.     

ٱلتَّْصبيــِن  ِعْنــَد   .1,50m َثــْوٍب  ِقْطَعــِة  طــوُل  َيْبُلــُغ 
.12% ِبـــ  طوُلهــا  َتَقلَّــَص 

ِقْطَعــُة  ِبــِه  َتَقلََّصــْت  ٱلَّــذي  ٱلّطــوِل  قيــاَس  ●  َأْحُســُب 
ــْنتيِمْتِر.     ِبٱلسَّ ثُــمَّ  ِبٱْلِمْتــِر  ٱلثَّــْوِب 

●  َأْحُسُب قياَس طوِل ِقْطَعِة ٱلثَّْوِب َبْعَد ٱلتَّْصبيِن.   

َأْحُسُب.    

.20 dh 15. َوُهَو ما ُيَمثُِّل َتْخفيَض .......... ِمْن َثَمِن dh 20، َوَأْصَبَح َبْعَد التَّْخفيِض dh كاَن َثَمُن َصْدِريٍَّة َيِصُل ِإلى
ْسَبُة ٱْلِمَئِويَُّة ِللتَّْخفيِض ؟          ●  ما ِهَي ٱلنِّ

َأْكُتُب ٱْلَْرقاَم َغْيَر ٱْلَمْكتوَبِة :

.7,5 cm 26، طوُل َأَحِد َأْضلِعِه cm ُمحيُط ُمْسَتطيٍل
●  َأْحُسُب َأْطواَل َأْضلِعِه اْلُْخرى. 

1
6

1
4

La salle de classe mesure 6,725 m de largeur 
et 8,90 m de longueur.
   • Quel est le périmètre du sol ?

Le prix d'une télévision hors taxes est 1800 dh
   • Je calcule le prix de la télévision avec 

20% de taxes.
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ُد ُمضاَعفاِت ٱلَْعَدِد 5 ٱْلَْصَغَر ِمْن 100 َوٱلَّتي َرْقُم َوَحداتِها   أَُحدِّ
ُهَو ٱلَْعَدُد 0 أَْو 5 

َل ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة إِىل ٱلَْعَدِد 75. أَِجُد ُمكَمِّ
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9- قياس الزاوية BAC هو °70 ألن نصف المستقيم الذي رأسه A وال 
 .BAC هو منصف للزاوية C وال على B يحتوي ال على

.GFB منصف لـ ]FA) هو °25 ألن GFA 10- قياس الزاوية

قياس EFG هو إذن : °65  ألن : 65° = 25° – 90°

11- يحسب المتعلم )ة( عدد المكعبات في كل مجسم :
27cm3   ;   27cm3   ;   11cm3

12- يرتب القياسات المقترحة.

13- يكمل كل كتابة بإجراء التحويل المناسب.

14- قياس الزاوية a هو °38 ألن : 38° = 52° – 90°

15- L’apprenant (e) calcule l’augmentation du volume 
d’eau dans le récipient gradué, cette augmentation est de: 
20ml.
Le volume d’une seule bille est donc 4cm3 car

20 : 5 = 4   et   4ml = 4cm3

16- • GAC a pour mesure : 40° car (AB) est bissectrice de 
GAC et CAB = 20°

• GAE a pour mesure : 25° car 45° – 20° = 25°

• FAE a pour mesure 25° car :
20° + 45° = 65°   et   90° – 65° = 25°

• (AE) est une bissectrice de FAG car FAE et EAG ont 
même mesure : 25°.

61

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

               .1cm َحْرُف ُكلِّ ُمَكعٍَّب َصغيٍر ُهَو
ٍم : ●  َأْحْسُب َحْجَم ُكلِّ ُمَجسَّ

َبَلَغْت ِنْسَبُة ٱلنَّجاِح في َمْدَرَسِة ٱْلَفْتِح %90. ٱْلَعَدُد 
ٱْلُكِلّي ِلْلُمَتَعلِّميَن ُهَو 850.

●  َأْحْسُب َعَدَد ٱْلُمَتَعلِّميَن َوٱْلُمَتَعلِّماِت ٱلَّذيَن َنَجحوا :

َأْحُسُب قياَس ُأَرتُِّب ٱْلِقياساِت ٱلّتاِلَيِة َتْرتيًبا َتناُقِصّيًا :
: a ٱلّزاِوَيِة

ُأْجري ٱلتَّْحويلِت ٱلّتاِلَيَة :

: EFG َأْحُسُب قياَس ٱلّزاِوَيِة

J'écris le volume d'eau dans le récipient gradué dans 
le cas (1) et dans le cas (2) en ml et en cm3.

• J'écris le volume d'une seule bille en cm3.

On donne la figure ci-contre et les mesures suivantes 
CAB = 20° , EAB = 45° et l'angle CAF est droit

• Déterminer la mesure de l'angle GAC.
• Quelle est la mesure de l'angle GAE ?
• Quelle est la mesure de l'angle FAE ?
• Que représente la droit (AE) pour l'angle FAG.

0,5 l  ; 105  l  ;   2 dl  ;  2500 ml

15 m3 =  . . . . .  dm3    ;    0,75 m3 =  . . . . .  dm3 

20 mm3 =  . . . . .  dm3    ;   15625mm3 =  . . . . .  cm3

1800 dm3 =  . . . . .  m3    ;   25,8cm3 =  . . . . .  mm3

100ml100ml

50ml50ml

E

F

G

 A

B

25°

52°

F
E

G
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a 

^

^

(1) (2)

^ ^ ^

^

^

^

^

^
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أَطَْرُح ٱلَْعَدَد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة ِمَن ٱلَْعَدِد 75. 
ُد ُمضاَعفاِت ٱلَْعَدِد 5 ٱْلَْصَغَر ِمْن 100 َوٱلَّتي َرْقُم َوَحداتِها  أَُحدِّ

ْهنيِّ 15-6. ُهَو ٱلَْعَدُد 0 أَْو 5. َوأُنِْجُز َوَرَقَة ٱلِْحساِب ٱلذِّ

100850َاْلَعَدُد ٱْلُكِليُّ ِلْلُمَتَعلِّميَن

.....90َعَدَد ٱلنَّاِجحيَن 
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احلساب الدهني     
أحدد مضاعفات العدد 6 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 0 أو 2 أو 3 أو 4؛  -

أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 80؛  -
أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 80؛  -

أحدد مضاعفات العدد 6 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 0 أو 2 أو 3 أو 4.  -
أنجز ورقة الحساب الذهني 16-6  -

األنشطة املقترحة بالكراسة     
1- يحسب المتعلم مساحة الشكل الملون :

الطريقة 1 : هذه المساحة هي 230cm2 ألن :
))30 × 20( : 2( + ))30 × 22( : 2( + ))10 × 8( : 2(

= 300 + 330 + 40 = 670
900 – 670 = 230 900 = 30 × 30    و      و  

8cm 10 وcm : الطريقة 2 : نضيف المثلث القائم الصغير الذي ضلعاه
إلى المثلث الملون ونحصل على مثلثين : قاعدة األول 10cm وارتفاعه 

30cm 8 وارتفاعهcm 30 وقاعدة الثانيcm
مجموع مساحتيهما هو : 230cm2  ألن :

150 = 2 : )30 × 10(  و    120 = 2 : )8 × 30(  
و 40 = 2 : )8 × 10(  و 230 = 40 – )120 + 150(

2- يحسب المتعلم مساحة الجزء الملون.
مجموع مساحتي المثلثين غير الملونين هو 350cm2 ألن :

150 = 2 : )20 × 10(  و  150 = 2 : )30 × 10( 
600 – )150 + 100( = 350 600 = 20 × 30 و  و

3- الجزء الملون هو عبارة عن متوازيين لألضالع متقاطعين.
: 16cm 5 وارتفاعهcm قاعدة كل واحد منهما

المساحة المطلوبة هي 144cm2 ألن :
80 = 16 × 5  و 80 = 16 × 5  و  16 = 4 × 4

و 144 = 16 – 160  80 + 80 = 160 و 
4- يرسم المنصف باستعمال المسطرة والكوس.

المنصف  ينشئ  ثم  والبركار  المسطرة  باستعمال  الزاوية  ينقل   -5
باستعمال المسطرة والبركار.

.Kg  وكتلة الدجاج بـ g 6- يحسب كتلة الموز بـ
7- يقرأ النص ويحسب المحصول اإلجمالي من الجزر لألرض المزروعة.

8- يقرأ النص ويجيب على األسئلة.
9- Cette situation est une évaluation de ce que les 
apprenants (e) ont acquis sur les  polygones usuels et sur 
la règle utilisée pour désigner un quadrilatère avec des 
lettres.
10- Il utilise la figure, complète les égalités et calcule la 
mesure de COB.

6262
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ِن : ْكِل ٱْلُمَلوَّ َأْحُسُب ِمساَحَة ٱلشَّ

ِن : َأْحُسُب ِمساَحَة ٱْلُجْزِء ٱْلُمَلوَّ

َفها ِبٱْسِتْعماِل ٱْلِبْركاِر َوٱْلِمْسَطَرِة : َأْنُقُل ُكلَّ زاِويٍَّة َوَأْرُسُم ُمَنصِّ

.kg جاَجِة ِبـ َأْحُسُب ْكْتَلَة ٱْلَمْوِز ِبـ g َوُكْتَلَة ٱلدَّ

َيْحَتوي ِإناٌء َكبيٌر َعلى 2,43l  ِمَن ٱْلماِء. َأْحُســُب َعَدَد 
نــاِء ِإذا َعِلْمــَت  ٱْلِقّنينــاِت ٱلَّتــي ُيْمِكــُن َمْلُؤهــا ِمــن َهــذا ٱْلِ

.1,5l َأنَّ ُكلَّ  ِقّنيَنٍة َتَســُع

ِن : َأْحُسُب ِمساَحَة ٱْلُجْزِء ٱْلُمَلوَّ

َأْنُقــُل ٱلّزاِويَتْيــِن َوَأْرُســُم ِبٱْســِتْعماِل ٱْلكــوِس َوٱْلِمْســَطِرِة 
ــٍة : ــَف ُكلِّ زاِويَّ ُمَنصِّ

0,5 ِمْن ُبذوِر ٱْلَجَزِر ِلِزراَعِة  kg ُح َسعيٌد َيْسَتْعِمُل ٱْلَفلَّ
100 ِمَن ٱْلَْرِض ٱْلِفلِحيَِّة ٱلَّتي َيْمِلُكها. m2 ُِّكل

ِلِزراَعــِة  َيْحتاُجهــا  ٱلَّتــي   kg ِبــــ  ٱْلُبــذوِر  ُكْتَلــُة  مــا   ●
.1,25 ha

5 ِمَن ٱْلَْرِض ٱْلَمْزروَعِة ِبٱْلَجَزِر  ca ُِّإذا كاَنْت ُكل ●
.60 kg ُتْعطي

ْجماِلــيَّ ِمــَن ٱْلَجــَزِر  ● َأْحُســُب ِبٱْلِقْنطــاِر ٱْلَمْحصــوَل ٱْلِ
ِلــَلْرِض ٱْلَمْزروَعِة.

30 cm

20 cm

10 cm

10 cm

{

{
A

D

B

C

30 cm

30 cm

8 cm

10 cm

{

{

On considère la figure codée suivante : On donne la figure 
suivante ou les 
points A, O et C 
sont alignés

Citer : 
a. un carré;
b. un rectangle qui ne 

soit pas un carré;
c. un losange qui ne 

soit pas un carré;
d. un triangle équilatéral;
e. un triangle isocèle qui ne soit pas 

équilatéral;

1. Recopier et compléter les égalités :
BOD = ........ ;
AOD = ......... + ....... = ..........
COD = ......... -  AOD = .......... 

2. Calculer le mesure de l'angles COB.

ُد اْرتِفاَع كُّل  أَُحدِّ

ن ُمَثلَّث َغْي ُملَوَّ

G H I J

C

D

B

E

A

F

^

^

^ ^

^

O

D
B

A C57°

5 cm5 cm

16 cm

82°
58°

4 cm4 cm

2 dag 1 kg 1 kg
2 hg

2 dag  1 kg
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :
ُد ُمضاَعفاِت ٱلَْعَدِد 6 ٱْلَْصَغَر ِمْن 100 َوٱلَّتي َرْقُم َوَحداتِها   أَُحدِّ

ُهَو ٱلَْعَدُد 0 أَْو 2 أَْو 3 أَْو 4. 
َل ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة إِىل ٱلَْعَدِد 80. أَِجُد ُمكَمِّ

62

تقومي ودعم نهاية األسدوس األول
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11- يالحظ الشكل و ينقل الجدول و يمالءه

12- يحدد المتعلم كل زاويتين متكاملتين وكل زاويتين متتامتين. في بعض 

الحاالت تكون الزاويتان متحاديتين وتكون في أخرى غير متحاديتين.

13- ينقل وينجز التحويالت.

-14

15- يكتب الوحدة المناسبة في كل حالة.

16- Le volume total d’eau transporté par le camion est 

1,75m3 et 1,75m3 = 1750l et comme 1l d’eau a pour    

masse 1kg 

La masse d’eau transportée est donc 1750kg.

17- Le récipient contient 800l car 0,8m3 = 800l

et comme 800l = 80000cl et 80000 : 25 = 3200

Le nombre de verres de contenance 25cl est : 3200
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ْكَل َوَأْنُقُل ٱْلَجْدَوَل َوَأْمَلُُه : ُأالِحُظ ٱلشَّ

ُد ُكّل زاويَتْيِن ُمَتكاِمَلَتْيِن َوُكلُّ زاويَتْيِن ُمَتتاَمَتْيِن : َوَضَع َشْخٌص َمْبَلًغا ماِليًّا َقْدُرُه    000 40 ُأَحدِّ
ِة َسَنٍة. ماِهَي ٱلفاِئَدُة ٱلَّتي  ِبِسْعِر %4,5  ِلُمدَّ

َسَيْحُصُل َعَلْيها َبْعَد َسَنَتْيِن؟

َأْكُتُب ٱْلَوْحَدَة ٱْلُمناِسَبَة في ُكلِّ حاَلٍة :َأْنُقُل َوُأْنِجُز ٱلتَّْحويلِت ٱلّتاِليََّة :
1,76 . . . . .  : ● ِقياُس قاَمِة ٱْلُْستاذِ 

0,9 . . . . .  : ● ِقياُس َعْرِض باِب ٱْلقاَعةِ 
85 . . . . .  : ● ِقياُس اْرِتفاِع طاوَلِة ٱْلِقْسمِ 
4 . . . . .  : ْرسِ  ● ِقياُس ُعُلوِّ ُحْجَرة ٱلدَّ
2 . . . . .  : ● ِقياُس ُسْمِك ِقَطِع َنْقِديَّةٍ 

(d5)

124° 66°

48°
42°

33°

57°

115°

65°

24°
156°

45°
55°

75800 m = . . . . . . . . .  km

    850 mm = . . . . . . . . .  m

    0,098 m = . . . . . . . . .  cm

    65,15 hm = . . . . . . . . .  m

(d1)

(d4)

(d6)

(d2)

(d3)َاْلُمْسَتقيماُت ٱْلُمَتعاِمَدُة َاْلُمْسَتقيماُت ٱْلُمتواِزيَُّة

Un camion porte deux réservoirs servant à 
transporter de l'eau. Le premier est de volume 
1m3 et le deuxième a pour volume 0,75 m3.

● Je calcule la masse d'eau transportée dans 
chaque réservoir si on sait que 1 l d'eau a 
pour masse 1 kg.

Un traiteur a rempli un grand récipient de 
jus pour une grande fête.
Le récipient contient 0,8 m3.

● Je calcule le nombre de verres de 
contenance 25 cl qu'on peut remplir 
avec ce récipient.

1

4

2

5

3

6

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :
أَطَْرُح ٱلَْعَدَد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة ِمَن ٱلَْعَدِد 80. 

ُد ُمضاَعفاِت ٱلَْعَدِد 6 ٱْلَْصَغَر ِمْن 100 َوٱلَّتي َرْقُم َوَحداتِها ُهَو  أَُحدِّ
ْهنيِّ 16-6. ٱلَْعَدُد 0 أَْو 2 أَْو 3 أَْو 4. َوأُنِْجُز َوَرَقَة ٱلِْحساِب ٱلذِّ

dh

000 10040َالرَّْأُس ماُل

َنِويَُّة .....4,5َاْلفاِئَدُة ٱلسَّ
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18- يستعين بالتمثيالت ويحسب جداء كل عددين.

19- يحدد المتعلم )ة( مثال األعداد التي تزيد عن مضاعفات 6 ب 1 وال 
تتعدى 80. هذه األعداد هي :

 1 , 7 , 13 , 19 , 25 , 31 , 37 , 43 , 49 , 55 , 61 , 67 , 73 , 79
يحدد المتعلم من بين هذه األعداد تلك التي تزيد بـ 1 عن مضاعفات 5. 

هذه األعداد هي : 31 و 61.
1. هذا  بـ   4 يزيد عن مضاعفات  ما   61 و   31 بين  المتعلم من  يحدد 
العدد هو 61 وهو كذلك يزيد بـ 1 عن مضاعف لـ 2. العدد المطلوب 

إذن هو 61.
متعلمين،   7 ويبقى  مثنى  مثنى،  طاوالت   9 في  متعلما   18 يجلس   -20

يجلس كل واحد منهم بمفرده في طاولة العدد المطلوب هو 7.
(70 × 250) : 100 = 175 : 250g 21- • يحسب المتعلم %70 من 

175g : إذن الكتلة المطلوبة هي
• يستعمل الجدول التالي مثال لحساب كتلة القطعة :

(100 × 49) : 70 = 70 ...100
4970

70g : الكتلة المطلوبة هي
22- المبلغ الذي حصلت عليه سناء هو : 58,50dh ألن :

35,75 + 12,25 + 10,50 = 58,50

23- يحسب المتعلم الفائدة السنوية ثم يضرب النتيجة في 3 للحصول 
على الفائدة خالل 3 سنوات.

24- يستعمل كل نموذج ويحسب ماهو مطلوب.
25- Le nombre 2032 est non divisable par 3 mais il est 
divisible par 4.

Donc Zineb doit utiliser des pages avec 4 cartes.
6464

18

19

20

24

21

22

23

25

اْزَدَحــَم ٱْلَطفــاُل ِعْنــَد بــاِب ٱْلَمْطَعــِم َفَطَلــَب ِمْنُهــْم ٱلطَّّبــاُخ 
نــوا ُصفوفــًا َحتّــى َيْســُهَل َعَلْيــِه َتَعــرُُّف َعَدِدِهــْم.  َأْن َيَكوِّ
َوَحتّــى  واِحــٌد.  ِتْلميــٌذ  َيْبقــى   2 ِبــــ   2 َيْصَطّفــوَن  ِعْنَدمــا 
ِعْنَدمــا َيْصَطــفُّ ٱلّتلميــُذ 4 ِبـــ 4 َأْو 5 ِبـــ 5 َأْو 6 ِبـــ 6 

َيْبقــى فــي َكلِّ َمــرٍَّة واِحــٌد.
●  ما ُهَو َعَدُد ٱْلَطفاِل ِإذا َعِلْمنا َأنَُّه ال َيَتجاَوُز 80 ؟

ُأالِحُظ َوَأْحُسُب :

ْرِس 16  ُن ِقْســٌم ِمــْن 25 ُمَتَعـــلِّمًا. فــي ُحْجــَرِة ٱلــدَّ َيَتَكــوَّ
طاِوَلــًة ِمــْن َمْقَعَدْيــِن.

●  مــا ُهــَو َأْكَبــُر َعــَدٍد َمــَن ٱْلَْطفــاِل ُيْمِكُنُهــْم ٱْلُجلــوُس 

ِبُمْفَرِدِهــْم فــي طاِوَلــٍة واِحــَدٍة ؟

َيْحَتوي قاَلُب ُشكوالَطٍة َعلى %70 َمَن ٱْلكاكاِو.
قاَلــُب  َيْحَتويــِه  الَّــذي  ٱْلــكاكاِو  ُكْتَلــُة  ِهــَي  مــا    ●

؟  250 g ُكْتَلتُــُه  ُشــكوالَطٍة 
49 ِمَن ٱْلكاكاِو. g َأَكَل َسعيٌد ُشكوالَطًة َتْحَتوي َعلى

●  ما ِهَي ُكْتَلُة َهِذِه ٱْلِقْطَعِة ؟

ِبُمناَســَبِة عيــِد ميلِدهــا َحَصَلــْت َســناُء َعلــى َمْبَلــٍغ ِمــَن 
ٱلنُّقوِد، َأضاَفْتُه ِإلى ٱْلَمْبَلِغ ٱلَّذي َوفََّرْتُه ساِبقًا، َوٱْشَتَرْت 
 12,25 ِبَثَمــِن  َوَحلِوَيــاٍت  ِدْرَهمــًا   35,75 ِبَثَمــِن  ِكتابــًا 
ْت ِمــْن َجديــٍد َمْبَلــَغ َتْوفيِرهــا َوالَحَظــْت َأنَّ  ِدْرَهمــًا، َوَعــدَّ
ِبـــ 10,50  َعَلْيــِه  َتَتَوفَّــُر  َهــذا ٱْلَمْبَلــَغ َيزيــُد َعّمــا كاَنــْت 

َدراِهــَم.
●  َأْحُسُب ٱْلَمْبَلَغ ٱلَّذي َحَصَلْت َعَلْيِه َسناُء.

َوَضَعــْت َزْيَنــُب َمْبَلغــًا َمالّيــًا َقــْدُرُه    000 150 فــي َبْنــٍك 
ــَدِة ٱلَّتــي  ِة َثــلِث َســَنواٍت ِبِســْعِر %4,5، َأْحُســُب ٱْلفاِئ ــدَّ ِلُم

ِة. ــدَّ ــِذِه ٱْلُم ــَد َه ــْت َعَلْيهــا َبْع َحَصَل

2 x 3
8

 = .....

.....

2
3

 x 1
2

 = .....

.....

Zineb a collectionné 2032 cartes postales du monde entier. Elle veut organiser la collection dans 3 
classeurs. Elle veut remplir toutes les pages sans qu'il reste de cartes postales.
        • Doit-elle utiliser des pages avec 3 cartes ou 4 cartes ?

َأْحُسُب َوَأْكُتُب ُمساواٍة َتْحَت ُكلِّ َنموَذٍج :

4    :    1
3

    =    

4    :    1
5

    =    

4    :    1
2

    =    

.....

.....

.....

. . . . . . . . . . . . . . . .

   dh
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26- يحسب المتعلم الكسر الذي يمثله 10 متعلمين :

– =12
12

7
12

5
12

+ += =1
3

1
4

3
12

4
12

7
12

5 من عدد التالميذ وبالتالي عدد التالميذ هو : 24.
12 إذن 10 تمثل 

27- يقرأ المتعلم )ة( الوضعية ويتوقع جميع األخطاء التي يمكن أن 
أثناء حله لها وإجابته على أسئلتهما ويجيب  يقع فيها متعلم آخر 
على األسئلة متجنبا األخطاء التي يتوقعها ويحسب المتعلم %15 من 

            ×  600 = 90  : 60015
100

وبقي              90 هو  السادس  بالقسم  يدرسون  الذين  التالميذ  عدد  إذن   
510 تلميذا ثلث 510 هو 170 ألن 170 = 3 : 510.

ما بقي من التالميذ أي 340 يدرسون بالمستويات األخرى.
ألن : 260 = 90 + 170   و   340 = 260 – 600 

28- يضع وينجز كل عملية ويتحقق باستعمال المحسبة.

29- يضع وينجز كل عملية و يتحقق من النتائج باستعمال المحسبة.

30- يقرأ النص ويستعمل الشبكة التربيعية ويجزئ الحديقة ويلون كل 
جزء ملون.

31- ينقل كل عملية وينجزها.

32- L’élève observe les modèles et calcule la somme de 
chaque 2 fractions.

33- Deux bouteilles de savon et le shampoing coutent 
ensemble : 40dh car 11 + 11 + 18 = 40
Le prix promotionnel de cet ensemble est 32dh.
Il y a donc une réduction de 8dh car 40 – 32 = 8
Il calcule le pourcentage que représente 8dh dans 40dh :

× 100 = 208
40

Le pourcentage de la promotion est donc de 20% 
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2630

31

27

28

29

32

33

َأْقــَرُأ ٱْلَوْضِعيَّــَة َوَأَتَوقَّــُع َجميــَع ٱْلَْخطــاِء ٱلَّتــي ُيْمِكــُن َأْن َيَقــَع 
جابتــِه علــى َأســئَلِتها.  فيهــا ُمَتَعلِّــٌم آَخــُر َأْثنــاَء َحلِّــِه َلَهــا َواِإ

ُأجيــُب َعلــى ٱْلَْســِئَلِة َوَأَتَجنَّــُب ٱْلَْخطــاَء ٱلَّتــي َتَوقَّْعُتهــا.

ِتْلميــذًا. 15%  ٱْلَمســيَرِة 600  َمْدَرَســِة  َعــَدُد َتلميــِذ  َيْبُلــُغ 
ِمْنُهــْم َيْدُرســوَن ِبٱْلِقْســِم الّســاِدِس َوُثُلــُث ٱْلَْطفــاِل ٱْلباقيــَن 

ِل. ٱْلَوَّ ِبٱْلِقْســِم  َيْدُرســوَن 

ِبٱْلُمْســَتَوياِت  َيْدُرســوَن  ٱلَّذيــَن  ٱْلَْطفــاِل  َعــَدَد  َأْحُســُب    ●

ُمْجَتِمَعــٌة(. َو5  َو4  َو3   2 )اْلَْقســاُم   : ٱْلُْخــرى 

َأَضُع َوُأْنِجُز َوَأَتَحقَُّق ِمَن ٱلنَّتاِئِج ِبٱْسِتْعماِل ٱْلِمْحَسَبِة.
4,64 + 0,125 + 526,5  ;  45,51 + 0,025 + 7,885

870,654 + 132,5 + 65,346

َأَضُع َوُأْنِجُز : 7,25 - 0,89   ;   410,340 - 938,90
3 - 0,789   ;   0,87 - 0,784    

1 ِمــَن ٱلُمَتَعلِّميــن َتماريــَن 
3
فــي قاَعــِة ٱْلُمطاَلَعــِة، ُيْنِجــُز 

َدْرَس  ُيراِجعــوَن  ٱلُمَتَعلِّميــن  ِمــَن   1
4

َو  ياِضّيــاِت،  ٱلرِّ
ٱْلُجْغراِفيَّــا. َأّمــا باقــي ٱلُمَتَعلِّميــن َوَعَدُدُهــْم 10 َفَيْلَعبــوَن 

خــوِل. فــي ٱْنِتظــاِر َأْن َيــُدقَّ َجــَرُس ٱلدُّ
●  َأْحُسُب َعَدَد ٱلُمَتَعلِّميَن في قاَعِة ٱْلُمطاَلَعِة.

ــَص ُكلَّ  َجــزََّأ ُبْســتاِنيٌّ َحديَقَتــُه ِإلــى َأْجــزاٍء، َحْيــُث َخصَّ
ُجــْزٍء ِلَنــْوٍع ِمــَن ٱلنَّباتــاِت.

1 ِمساَحِة ٱْلَحديَقِة ِلْلُوروِد.
5
َص  - َخصَّ

. 1 ٱْلِمساَحِة ٱْلُمَتَبقَِّيِة ِلْلَخّسِ
4
َص  - ُثمَّ َخصَّ

1 ما َتَبّقى ِمَن ٱْلِمساَحِة ِللطَّماِطِم.
3
َص  - َخصَّ

1 ٱْلِمساَحِة ٱْلُمَتَبقَِّيِة َوٱلنِّْصُف 
2
- َاْلَبطاِطُس َتْشَغُل 

َصُه ِلْلُجْلباِن.   ٱآْلَخُر َخصَّ

●  َأْحَتِرُم ٱْلقياساِت ٱلَّتي 
َوَضَعها ٱْلُبْستاِنيُّ 
َوُأَجزُِّئ ٱْلَحديَقَة،

ُن ُكلَّ ُجْزٍء ِبَلْوٍن. َوُأَلوِّ

9 8 3َأْنُقُل َوَأْحُسُب :
    9 3 

-

=

2 8 9 , 7 5
    7 1 , 5 

-

=

+ +

1
4

1
4

1

1
6

1
6

1
6

1
6

1

J'observe et je calcule :

Une bouteille de savon coûte 11 dh, et 
un shampoing coûte 18 dh. Pendant une 
période de soldes, 2 bouteilles de savon 
et un shampoing sont vendus à un prix 
promotionnel de 32 dh.

      ● Quel est le pourcentage de la promotion?

32 dh
Soldes

1
12

1
12

1
12

1
12

1
12

4
6

1
4

5
12

5
6

1 x 6
4 x 6

5 x 4
6 x 4

5
12

. . .
12

. . .

. . .
. . .
. . .

+ + +=+= = =

1
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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 

نسعى من خالل أنشطة هذا الدرس إلى متكني املتعلم من تعرف سلم التصاميم وحسابه واستعماله للتوصل 
إلى أن املسافات على خريطة أو تصميم متناسبة مع املسافات احلقيقية. ويف هذا اإلطار يتم استخدام جدول 
أعداد متناسبة إليجاد معامل التناسب الذي ميكن من االنتقال من املسافات احلقيقية إلى املسافات على 

التصميم والذي يسمى سلم التصميم.
يتعرف التالميذ من خالل هذا الدرس الكتلة احلجمية ملادة صلبة أو سائلة وذلك بإجراء مناوالت، يقومون يف 
البداية مبقارنة كتلتي جسمني من نفس املادة لهما نفس احلجم، ومالحظة تساوي الكتلتني يف هذه احلالة. 
ويالحظون بنفس الطريقة أن كتلتي جسمني من نفس املادة ترتب بنفس ترتيب حجمي هذين اجلسمني. أما 
يف حالة جسمني من مادتني مختلفتني فإن اجلسم الذي له أكبر حجم ليس بالضرورة اجلسم الذي له أكبر 

كتلة.
املادة يف اجلسم متجانسا، ومعامل هذا  توزيع  كان  إذا  كتلة جسم مع حجمه  تناسب  بعد ذلك  ويالحظون 
التناسب    مييز كل مادة على حدة ويسمى الكتلة احلجمية لهذه املادة. يشكل هذا الدرس إذن مناسبة أخرى 

للتالميذ يتعاملون فيها مع وضعيات تناسبية محسوسة.
ويف األخير يتعرفون على جداول تقدم الكتلة احلجمية لبعض املواد املألوفة.

االمــتــــــدادات أهـــداف الـــتـــــعــلـــــــم الـمـكتـسبــات السابــقــة
التعلمات املوالية حول 

التناسبية
يتعرف الكتلة احلجمية ملادة سائلة أو صلبة واستعمالها   -

يف وضعيات تناسبية؛
- ميثل الكتلة احلجمية مبيانيا؛

- يحسب الكتلة احلجمية ملادة سائلة أو صلبة باعتماد 
الكتلة واحلجم والعكس؛

- يحسب كتلة أو حجم مادة معينة انطالقا من كتلتها 
احلجمية؛

- يجري حسابات على سلم التصاميم واخلرائط؛
- يحسب املسافة احلقيقية واملسافة على التصميم أو 

وخرائطية؛ طوبوغرافية  وضعيات  اخلريطة يف 
- يحل وضعيات مسائل بتوظيف الكتلة احلجمة؛

التصاميم  سلم  بتوظيف  مسائل  وضعيات  يحل   -
ئط؛ ا اخلر و

يوظف الكتلة احلجمية وسلم التصاميم يف أنشطة من   -
أنشطة احلياة اليومية.

األعداد والعمليات عليها 
والتناسبية

ْرُس اَلدَّ

13
التناسبية : الكتلة احلجمية
وسلم التصميمات واخلرائط
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       أنشطة البناء والترييض
النشاط األول: استخدام جدول التناسبية إليجاد سلم التصميم.

صيغة العمل: ينجز العمل يف مجموعات من 4 أفراد.
الوسائل املساعدة: تصاميم، خرائط، جداول. 

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: 

ميثل هذا التصميم حجرة حيث سجلت املسافات احلقيقية باملتر.
املطلوب إكمال اجلدول التالي مع إجناز القياس الالزم:

AFEDBCABAأسماء القياسات B

C

E

F

0,8m

D

4,5m

3,5m

cm املسافات احلقيقية بــ
cm املسافات على التصميم بــ

حساب معامل التناسب وكتابته على شكل عدد كسري بسطه 1.
البحث: متنح للمتعلمني فترة كافية للبحث وتدوين النتائج يف تقرير يتلوه مقرر املجموعة، مع توفير ظروف 

العمل من حيث الوسائل املتمثلة يف تصميم مرسوم على ورقة بالنسبة لكل مجموعة.
االستثمار اجلماعي: يقدم مقرر كل مجموعة النتائج املتوصل إليها لتناقش جماعيا من حيث االستراتيجيات 
احلقيقة  املسافات  حتديد  يف  صعوبات  املتعلمني  بعض  يواجه  أن  املمكن  من  حيث  احلل.  إليجاد  املتبعة 
واملسافات على التصميم املتعلقة بالقياس AF لكونه غير وارد يف التصميم مما يستدعي قياسه على التصميم 

بالسنتيمتر ثم حتويله إلى املتر.
النشاط الثاني: استعمال سلم التصميم حلساب املسافات احلقيقة واملسافات على اخلريطة.

صيغة العمل: ينجز العمل يف مجموعات.
الوسائل املساعدة: خرائط طرقية.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: ألدينا خريطة طرقية بسلم  :

•	.1cm ماهي املسافة احلقيقية التي متثلها قطعة مستقيمية من
•	 .50km ماهي املسافة على اخلريطة بني مدينتني تتباعدان بــ
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البحث: تشرع املجموعات يف العمل بعد التأكد من فهم املطلوب، وذلك من حيث داللة العدد الكسري الذي 
 200000cm 1 على اخلريطة متثلcm يعتبر سلم اخلريطة، وهكذا ينبغي أن يدرك املتعلم أن    تعني أن

على اخلريطة. كما ينبغي التأكيد على إجراء التحويالت املناسبة عند احلساب.
االستثمار اجلماعي: بعد إتاحة الفرصة للمتعلمني القتراح نتائج أعمالهم ومناقشة االستراتيجيات املتبعة 
وتبادل اآلراء من أجل االتفاق حلى احلل املالئم.حيث ينبغي التأكيد على استعمال جدول التناسبية من شأنه 

أن يسهل:

التوصل إلى احلل:
cm 1املسافة على التصميم بــ-

cm 000 200املسافة احلقيقية بــ-

km 250املسافة احلقيقية بــ

النشاط الثالث: مقارنة جسمني صلبني من حيث الكتلة واحلجم ونوعية املادة.
صيغة العمل: يعمل التالميذ يف مجموعات تبعا ملا هو متوفر من وسائل مساعدة.

معادن،  )أحجار، خشب،  مواد مختلفة  من  أجسام  موازين، صنجات،  الوسائل املساعدة: الوسائل املساعدة 
طباشير،...( يتم إعدادها من قبل.

تقدمي الوضعية: قارن أو قارني على حدة كتلة جسمني:
لهما نفس املادة ونفس احلجم. مثال قطعتان كاملتان من الطباشير.	•
أكبر من حجم 	• إحداهما  من اخلشب حجم  مثال قطعتان  وهما حجمان مختلفان  املادة  نفس  لهما 

األخرى.
لهما نفس احلجم وليسا من نفس املادة مثال قطعة من اخلشب وقطعة معدنية )أو بالستيكية(.	•

البحث: 
تشتغل كل مجموعة وتسجل النتائج التي توصلت إليها.	•
يالحظ األستاذ أو األستاذة عمل التالميذ ليقف على الصعوبات التي قد تواجههم.	•

االستثمار اجلماعي:
تنتدب كل مجموعة أحد أفرادها لتقدمي النتائج التي مت التوصل إليها.	•
يناقش التالميذ مختلف النتائج ليخلصوا إلى كون جسمني من نفس احلجم ومن مادتني مختلفتني 	•

ليس لهما بالضرورة نفس الكتلة. بينما إذا كانا جسمان من نفس املادة فإن كتلتيهما تكونان متساويتني 
إذا كان لهما نفس احلجم، وتكون كتلة اجلسم الذي له أكبر حجم أكبر من كتلة اجلسم األخر.
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النشاط الرابع: مقارنة سائلني من حيث الكتلة واحلجم.
صيغة العمل: يعمل التالميذ يف مجموعات حسب ما هو متوفر من وسائل مساعدة.

الوسائل املساعدة: سائالن )ماء وزيت، مثال( وأواني لهما نفس الكتلة ونفس السعة وموازين. 

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: قارن أو قارني كتلة:

سائلني من نفس املادة ولهما حجمان مختلفان مثال كأسان من نفس النوع ولهما نفس السعة بهما 	•
كميتان مختلفتان من املاء.

سائلني من مادتني مختلفتني ولهما نفس احلجم مثال كأسان من نفس النوع ولهما نفس السعة واألول 	•
مملوء باملاء والثاني مملوء بالزيت.

البحث: يعمل التالميذ ويالحظ األستاذ عملهم لتحديد الصعوبات التي قد تواجههم.
االستثمار اجلماعي:

تنتدب كل مجموعة أحد أفرادها لتقدمي النتائج املتوصل إليها.	•
يناقش التالميذ مختلف النتائج ليتوصلوا إلى كون سائلني من نفس احلجم ونفس املادة لهما نفس 	•

الكتلة، وتكون كتلتا سائلني من نفس املادة مرتبة تبعا حلجميهما يف حني أن سائلني لهما نفس احلجم 
وليسا من نفس املادة ليس لهما بالضرورة نفس الكتلة.

النشاط اخلامس: تناسب كتلة جسم مع حجمه.
صيغة العمل: يعمل التالميذ يف مجموعات حسب ما هو متوفر من وسائل مساعدة.

أجسام ذات أحجام مختلفة من نفس املادة كاخلشب مثال، ويستحسن  الوسائل املساعدة: الوسائل املساعدة 
أن تكون على شكل مكعبات أو متوازيات مستطيالت حتى يسهل حساب حجمها.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: أمأل اجلدول التالي وأستنتج. 

اجلسم 4اجلسم 3اجلسم 2اجلسم 1

............كتلة اجلسم

............حجمه
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البحث:
يقوم التالميذ باإلجراءات املناسبة حلساب حجم قطعة وحساب كتلتها.	•
يالحظ األستاذ أو األستاذة عمل التالميذ للوقوف على الصعوبات التي تواجههم، وقد تتمثل باألساس 	•

يف حساب حجم كل جسم، وباخلصوص يف احلالة التي ال تكون فيها القطع مكعبات أو متوازيات 
مستطيالت. قد يلجأ األطفال إلى استعمال إناء مدرج فيه ماء، ويستوعب كل قطعة على حدة من 

أجل قياس حجمها أي حجم املاء الذي ارتفع يف الكأس عند وضع القطعة فيه.
االستثمار اجلماعي: 

تنتدب كل مجموعة أحد أفرادها لتقدمي النتائج التي مت التوصل إليها.	•
الذي ميكن 	• االستنتاج  اقتراحاتهم حول  إلبداء  املجال  لهم  ويفسح  النتائج  مختلف  التالميذ  يناقش 

استخالصه من اجلدول اململوء والذي يتمثل يف كون اجلدول جدول تناسبية وتعريف معامل التناسبية   
الذي يسمى الكتلة احلجمية للمادة املستعملة. كما ينبغي إثارة االنتباه إلى كون القياسات احملصل 
عليها هي فقط قيم تقريبية مما يفسر بعض االختالفات يف النتائج التي قد يحصل عليها التالميذ.
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 6 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 5 أو 6 أو 8 ؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 80؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 80؛  -
أحدد مضاعفات العدد 6 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 0 أو 2 أو 3 أو 4.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 17-5  -

1- يسعى هذا النشاط إلى إتاحة الفرصة للمتعلم، من خالل قراءة نص 
ومعالجة المعلومات الواردة في جدول، إلى التوصل إلى أن الجدول هو 
جدول تناسبية، وأن معامل التناسب هو الكتلة الحجمية للمادة التي صنع 

منها القضيب.

يحسب  وتجارب  مناوالت  يتطلب  نشاط عملي   عبارة عن  النشاط   -2
خالله المتعلم حجم مادة صلبة وكتلتها ويستنتج كتلتها الحجمية.

3- يرمي النشاط إلى تمكين المتعلم من إجراء مناوالت بهدف حساب 
الكتلة الحجمية لسائل.

كتلتها  التي  الخشبية  للقطعة  الحجمية  الكتلة  المتعلمون  يحسب   -4
.150kg

وضعية  يمثل  مبياني  رسم  مع  النشاط  هذا  خالل  المتعلم  يتعامل   -5
أعداد متناسبة، حيث تم تمثيل حجم الحديد بواسطة محور األفاصيل 
التعرف  كيفية  المتعلم  ويحدد  األراتيب.  محور  بواسطة  الحديد  وكتلة 
على كون الرسم المبياني يمثل بالفعل وضعية أعداد متناسبة وبالتالي 

يكمل المعطيات الواردة في جدول التناسبية.

الحجمية  والكتلة  كتلتها  بمعرفة  المعدنية  القطعة  حجم  يحسبون   -6
للمعدن.

7- Ils complètent le tableau à partir du graphique et vérifient 

que c’est un tableau de proprotionnalité et écrivent le 

cœfficent de proportionnalité et la masse volumique.
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الثّانِـَيـُةأكَْتِشف َوأََتَرَُّن 2اَلِْحصَّ

Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم
● Connaître la masse volumique, la représenter et l'utiliser dans des calculs;
● Effectuer des calculs sur l'échelle;
● Résoudre des situations-problème sur la masse volumique et sur l'échelle.

● يََتَعرَُّف ٱلْكُْتلََة ٱلَْحْجَميََّة َوُيَثِّلُها َويُْجري ِحساباٍت َعلَْيها.
● يُْجري ِحساباٍت َعىل ُسلَِّم ٱلتََّصاميِم َوٱلَْخرائِِط.

● يَُحلُّ َوْضعياِت مسائَِل َحْوَل ٱلْكُْتلَِة ٱلَْحْجِميَِّة َوَحْوَل ٱلُسلَِّم.
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La proportionnalité : masse volumique et échelle

َقــاَم ُيوُســُف ِبَتْقطيــِع َقضيــٍب ِمــْن َمْعــِدِن ِإلــى ِقَطــٍع ُمْخَتِلَفــٍة 
َكمــا َقــاَم ِبِحَســاِب ُكْتَلــِة َوَحْجــِم ُكلِّ ِقْطَعــٍة َوَكاَنــت ٱلنَّتاِئــُج 

َكٱلتَّاِلــي :

ٍة َصْلَبــٍة )ِقْطَعــٌة ُنحاِســيٌَّة َمَثــًل( َوَأْحُســُب  آُخــُذ ِقْطَعــًة ِمــن مــادَّ
َحْجَمهــا ِبٱْســِتْعماِل ِإنــاٍء ُمــَدرٍَّج َوَأْحُســُب ُكْتَلَتهــا ثُــمَّ َأْســَتْنِتُج 

ُكْتَلَتهــا ٱْلَحْجِميَّــَة.

َأْحُسُب ٱْلُكْتَلَة 
ٱْلَحْجِميََّة ِلْلِقْطَعِة 
ٱْلَخَشِبيَِّة ٱلّتاِلَيِة : 

ِعْلمًا َأنَّ ُكْتَلتها ِهَي 
.150kg

15,5 َوٱْلُكْتَلُة ٱْلَحْجِميَُّة  kg ُكْتَلُة ِقْطَعٍة َمْعِدِنيٍَّة ِهَي
.4,8 kg/dm3 : ُن ِمْنُه ِهَي ِلْلَمْعِدِن ٱلَّذي َتَتَكوَّ

●  َأْحُسُب َحْجَم َهِذِه ٱْلِقْطَعِة ٱْلَمْعِدِنيَِّة.

● ُأَبيُِّن َأنَّ ٱْلَجْدَوَل َجْدَوُل َتناُسِبيٍَّة.
● ماذا ُيَمثُِّل ُمعاِمَل ٱلتَّناُسِب ؟

ْسُم ٱْلِمْبياِنيُّ ؟ ● َماَذا ُيَمثُِّل َهَذا ٱلرَّ

ُل ِإَلْيِه ِفي َرْأيَك ؟ ● َكْيَف َتمَّ ٱلتََّوصُّ

● ُأْكِمُل َمْلَء ٱْلَجْدَوِل ٱلّتاِلي :

• Je vérifie que ce tableau est un tableau de 
proportionnalité  et j’écris le coefficient de 
proportionnalité :

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• J’écris la masse volumique de l'acier : 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Volume de l'acier en cm3 0,5 . . . 3 . . . 10

Masse de l'acier en g 4 16 . . . 40 . . .

J’observe le graphique ci-contre et je complète le tableau.

4

16

40

24

masse en (g)

0,5 2 3 4 5 volume 
en (cm3)

 807 161,4 80,7 26,9

 300 60 30 10
x ......

 12 ......... 5 ......... 2
 ......... 78 ......... 27,30 15,6 

cm3 ِقَياُس َحْجِم ٱلَْمْعِدِن ِبـ

g ِقياُس كُْتلَِة ٱلَْمْعِدِن ِبـ

cm3 قياس حجم الحديد ِبـ

g قياس كتلة الحديد ِبـ

20 cm
445 cm

25 cm

 حجم 
الحديد 
cm3 ِبـ

 كتلة الحديد 
g ِبـ

ُد ُمضاَعفاِت ٱلَْعَدِد 6 ٱْلَْصَغَر ِمْن 100 َوٱلَّتي َرْقُم َوَحداتِها ُهَو ٱلرَّْقُم 5 أَْو 6 أَْو 8. أَُحدِّ

َأْحُســُب ٱْلُكْتَلــَة ٱْلَحْجِميَّــَة ِلســاِئٍل َأْختــاُرُه )َمــاٌء، َزْيــٌت، ...(. 
َوَذِلَك ِبِحســاِب َحْجِمِه ِبٱْســِتْعماِل ِإناٍء ُمَدرٍَّج َوِحســاِب ُكْتَلتها.

اَلدَّْرُس

13

1
5

2

3

46
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 6 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 5 أو 6 أو 8 ؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 80؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 80؛  -
أحدد مضاعفات العدد 6 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 0 أو 2 أو 3 أو 4.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 17-5  -
من  المتعلم  تمكين  إلى  النشاط  هذا  يسعى   -8
استعمال جدول وإتمام ملئه بالمسافات الحقيقة 
هذا  كان  إن  للتحقق  التصميم  على  وبالمسافات 
الجدول جدول تناسبية، ثم تحديد معامل التناسب 
على شكل عدد كسري وهو السلم الذي يمكن من 
المسافات  إلى  الحقيقية  المسافات  من  االنتقال 

على التصميم.

9- الهدف من هذا النشاط هو مالحظة تصميم 
سجلت فيه المسافات الحقيقية غير أن التصميم 
التصميم  رسم  وإعادة  صحيح،  غير  بشكل  تم 
قيمة  وتحديد  التناسبية،  جدول  على  باالعتماد 
جدول  من  انطالقا   ]EC[ القطعة  لطول  مقربة 
تمثلها  التي  المسافة  وتحديد  أيضا.  التناسبية 

10cm على الرسم.

أبعاد  ويحسب  التصميم  المتعلم  يالحظ   -10

اإلقامة.

11- L’apprenant observe les distances 

désignées par des flèches sur les plans 

ainsi que les échelles sur les plans et il 

utilise la règle graduée pour mesurer ces 

distances et calcule les distances réelles 

en utilisant l’échelle de chaque plan.
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الثّالـِثَـُة اَلِْحصَّ

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

3

● اَلتََّعلُّامت ٱلُْموالِيَُّة َحْوَل ٱلتَّناُسِبيَُّة.● اَْلَْعداُد َوٱلَْعَملِّياُت َوٱلتَّناُسِبيَُّة.

ْلنا ٱْلَمسافاِت ٱْلَحقيِقيََّة ِبٱْلِمْتِر. ُيَمثُِّل ٱلتَّْصميُم ُغْرَفًة َحْيُث َسجَّ

قاَمِة. َأْحُسُب طوَل َوَعْرَض َهِذِه ٱْلِ

َهــذا َرْســٌم ِلُبْســتاٍن ُمحــاٍط ِبســوٍر، 
َلُة  ٱْلُمَســجَّ ٱْلمســافاُت  َحْيــُث 
َقــْد  ٱلرَّســَم  َأنَّ  َغْيــَر  َصحيَحــٌة، 
َصحيَحــٍة. َغْيــِر  ِبَكْيِفيَّــٍة  ُأْنِجــَز 

● ُأْكِمُل َجْدَوَل ٱلتَّناُسِبيَِّة ٱآْلتي :

J’observe les distances 
indiquées dans chaque 
plan et je calcule les 
distances réelles selon 
l’échelle de chaque plan.

Ecole

Marché

Échelle : 1 cm : 300 m

Échelle : 1 cm = 2 m1
5 000

. . . . . . ● ُأْكِمُل :  ● 10cm َعلى ٱلرَّْسِم ُتَمثُِّل َمساَفًة َحقيِقيًَّة طوُلها .
. . . . . .                ● 1cm َعلى ٱلرَّْسِم ُيَمثُِّل َمساَفًة َحقيقيًَّة طوُلها .

● أُعيُد َرْسَم ٱْلُبْستاِن ِبٱْعِتماِد َمسافاِت ٱْلَجْدَوِل.
. ]EC[ َبًة ِللّطوِل ٱْلَحقيِقيِّ ِلـ ْسِم َوَأْسَتْنِتُج قيَمًة ُمَقرَّ ● َأقيُس ]EC[ َعلى ٱلرَّ

  َوِلَهذا ُأْكِمُل َجْدَوَل ٱلتَّناُسِبيَِّة ٱلّتالي :

 AE BC AB

 .......... 500 800

 .......... 10 ..........

cm اَلَْمسافاُت ٱلَْحِقيِقيَُّة ِبـ

cm ْسِم ِبـ اَلَْمسافاُت َعىل ٱلرَّ

 BC EC

 500 ..........

 10 ..........

cm اَلَْمسافاُت ٱلَْحقيِقيَُّة ِبـ

cm ْسِم ِبـ اَلَْمسافاُت َعىل ٱلرَّ

 10m  5 عَلى التَّْصميِم ُتَثُِّلmm
كََمسافٍَة َحقيقيٍَّة

 DF EC BC AB

 .......... .......... .......... ..........

 .......... .......... .......... .......... 

cm اَلَْمسافاُت ٱلَْحِقيِقيَُّة ِبـ

cm اَلَْمسافاُت َعىَل ٱلتَّْصميِم ِبـ

● ُأْكِمُل َمْلَء ٱْلَجْدَوِل َوَأَتَحقَُّق ِإْن 
كاَن َجْدَوَل َتناُسِبيٍَّة :

ُد ُمعاِمَل ٱلتَّناُسِب َوَأْكُتُبُه َعلى  ● ُأَحدِّ
َشْكِل َعَدٍد َكْسِريٍّ َبْسُطُه 1.

َل ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة إِىَل ٱلَْعَدِد 80. أَِجُد ُمكَمِّ

8

9

10

11
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أنشطــة تقوميية : "أستثمر"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 6 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 5 أو 6 أو 8 ؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 80؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 80؛  -
أحدد مضاعفات العدد 6 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 0 أو 2 أو 3 أو 4.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 17-5  -
1- الهدف من النشاط هو االنطالق من جدول يمثل قياس حجم الحديد 

وقياس كتلة الحديد وحساب الكتلة الحجمية لهذه المادة.
يتطلب هذا النشاط حساب كتلة قطعة معدنية مكونة  2- النشاط الثاني 
من الصلب بمعرفة أن الكتلة الحجمية للصلب هي :  7,85kg/dm3 وذلك 

انطالقا من مالحظة رسم لمجسم هذه القطعة وحساب حجمه.
3- يسعى هذا النشاط إلى تحديد سلم التصميم إذا كانت 3cm على هذا 
التصميم  المسافة على  15cm. وتحديد  التصميم تمثل مسافة قدرها 
التي تمثل مسافة حقيقة قدرها 4,5cm. وألجل ذلك يتم استعمال جدول 

التناسبية.
4- يحسب المتعلم )ة( طول طريق سيار على خريطة انطالقا من معرفة 

السم والطول الحقيقي للطريق.
5- يحسب المتعلم )ة( حجم قطعة معدنية انطالقا من كتلتها الحجمية 

.15,5kg 4,8 ومن كتلتهاkg/dm3

لطريق  الحقيقي  الطول  لحساب  التناسبية  جدول  المتعلم  يستعمل   -5
يبلغ طوله 15cm على خريطة ذات سلم   .

7- يسعى هذا النشاط إلى تمكين المتعلم من حساب حجم قطعة معدنية 
كتلتها تبلغ 255g وذلك بوضع القطعة المعدنية في آنية مدرجة تحتوي 
على سائل )ماء مثال(. ويحسب المتعلم الكتلة الحجمية للمعدن انطالقا 

من التوصل إلى حجم هذه القطعة.
 m ب  الحقيقية  المسافات  فيه  سجلت  جدوال  المتعلم  يستعمل   -8
والمسافات على الخريطة بـ ـmm  وينطلق من معطيات الجدول إليجاد 
الموافقة لمسافة   m بــ  الحقيقية  المسافة  يوافقه ويحدد  الذي  السلم 

5mm على الخريطة. 

9- هذا النشاط هو فرصة الستئناس المتعلم بالتعامل بالتصاميم التي 
تكون مصحوبة بمقياس ممثل بقطعة مثل     

حيث طول القطعة على التصميم يمثل مسافة حقيقية هي 1000m. ويتم 
استعمال هذا المقياس من طرف المتعلم لرسم تصميم لحديقة مستطيلة 

الشكل طولها 800m وعرضها 300m ويحسب سلم هذا التصميم.
10- يستعمل المتعلم جدول التناسبية لتحديد المسافات الحقيقية لملعب 
لكرة القدم على شكل مستطيل طوله على التصميم 20cm وعرضه على 

التصميم أيضا 10cm بسلم       .

0m 500m 1000m
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ُأْكِمُل َمْلَء ٱْلَجْدَوِل ٱلتَّالي :

ِة. ُد ٱْلُكْتَلَة ٱْلَحْجِميََّة ِلْلِفضَّ ● ُأَحدِّ

ْلِب ِإذا  َنِة َمن ٱلصُّ َأْحُسُب ُكْتَلَة ٱْلِقْطَعِة ٱْلَمْعِدِنيَِّة ٱْلُمَكوَّ
7,85 kg/dm3 : ْلِب ِهَي َعِلْمُت َأنَّ ٱْلُكْتَلَة ٱْلَحْجِميََّة ِللصُّ

.15 cm 3 َعلى َتْصميٍم َمساَفًة َحقيِقيًَّة َقْدُرها cm ُتَمثُِّل
ُد ُسلََّم َهذا ٱلتَّصميِم.  ● ُأَحدِّ

 .4,5 m ُد ٱْلَمساَفَة ٱّلِتي ُتَمثُِّل َمساَفًة َحقيِقيٍَّة َقْدُرها ● ُأَحدِّ
َأْسَتْعِمُل ٱْلَجْدَوَل َوَأَضُع فيِه أَْعدادًا ُمَتناِسَبًة :

َأْحُسُب طوَل َطريٍق َسيَّاٍر َعلى َخريَطـٍة ُسلَُّمها :      

.200 km : ِإذا َعِلْمُت َأنَّ طوَلُه ٱْلَحقيِقيَّ ُهَو ،           

ِإَذا كاَن طوُل َطريٍق َعلى َخريَطٍة َذاِت ُسلٍَّم       َيْبُلُغ 
15cm، َأْحُسُب ُطوَلُه ٱْلَحقيِقيَّ :

● اْلَجواُب :
 َاْلَمسافاُت َعلى ................. ُمَتناِسِبٌة َمَع ......................

● َنْعَلُم َأنَّ :
َوِمْنُه َنْسَتْنِتُج َأنَّ طوَل ٱلطَّريِق ٱْلَحقيقيَّ ُهَو : ...........

َتْبُلُغ ُكْتَلُة ِقْطَعٍة َمْعِدِنيٍَّة 15,5kg. ِإذا َعِلْمُت َأنَّ 
 4,8 kg/dm3 : ٱْلُكْتَلَة ٱْلَحْجِميََّة ِلْلَمْعِدِن ِهَي

● َأْحُسُب َحْجَم ٱْلِقْطَعِة ٱْلَمْعِدِنيَِّة.

180  ِمَن ٱْلماِء. cm3 َتْحَتوي آِنيٌَّة ُمَدرََّجٌة َعَلى
.255 gَوَضَع َأْحَمٌد ِفي ٱآْلنيَِّة ِقْطَعًة َمْعِدِنيًَّة ُكْتَلُتها
ِإذا َعِلْمُت َأنَّ ُمْسَتوى ٱْلماِء ٱْرَتَفَع َوَأْصَبَح ُيَمثُِّل 

 .275 cm3 َحْجمًا ِمْقداُرُه
●  َأْحُسُب ٱْلُكْتَلَة ٱْلَحْجِميََّة ِلْلَمْعِدِن.

لََّم ٱلَّذي ُيواِفُق ٱْلَجْدَوَل ٱلّتالي : َأِجُد ٱْلسُّ

● ماِهَي ٱْلَمساَفُة ٱْلَحقيقيَُّة ِبـ m ٱْلُمواِفَقِة ِلَمساَفـِة 

5 َعلى ٱْلَخريَطِة. mm

َبْعُض ٱلتَّصاميِم َتكوُن َمْصحوَبًة ِبِمْقياِس َكٱآْلتي:

● َأْسَتْعِمُل َهذا ٱْلِمقياَس، َوَأْرُسُم َتْصميمًا ِلَحديَقٍة 
.300 m 800 َوَعْرُضها m ْكِل طوُلها ُمْسَتطيَلِة ٱلشَّ

● ماُهَو ُسلَُّم َهذا ٱلتَّْصميِم ؟

10 َتْصميمًا  cm 20 َوَعْرُضُه cm ُيَمثُِّل ُمْسَتطيٌل طوُلُه
ِلَمْلَعِب ُكَرِة ٱْلَقَدِم ِبُسلَِّم      .

● ماِهَي ٱْلَمسافاُت ٱْلَحقيقيَُّة ِلْلَمْلَعِب؟ 

 . . . . .  0,25 . . . . .  1

 15,75 . . . . .  31,5 10,5

cm3 ِة ِبـ ِقياُس َحْجِم ٱلِْفضَّ

g ِة ِبـ ِقياُس كُْتلَِة ٱلِْفضَّ

 .......... .......... ..........

 .......... .......... .......... 

cm اَلَْمسافاُت ٱلَْحِقيِقيَُّة ِبـ

cm اَلَْمسافاُت َعىَل ٱلتَّْصِميِم ِبـ

1
5000000

 1 10 100

 50 500 5000

0 m 500 m 1000 m

 1 20 ..........

 500 .......... ..........

 5 .......... ..........

cm أَبْعاُد ٱلَْملَْعِب َعىل التَّْصِميِم ِبـ

cm اَْلَبْعاُد ٱلَْحِقيِقيَُّة لِلَْملَْعِب ِبـ

m اَْلَبْعاُد ٱلَْحِقيِقيَُّة لِلَْملَْعِب ِبـ

لَّماَلطولاَلْعرُض اَلسُّ

1
500

1
300

 1 15

 300   ........

cm اَْلَطْـواُل َعىل ٱلَْخريطَُة

cm اَْلَطْـواُل ٱلْحقيقية

1 x . . . . . .   =  300 x 15

1

أَطَْرُح ٱلَْعَدَد ٱلَْمْعروَض َعىل ٱلِْبطاَقِة ِمَن ٱلَْعَدِد 80.

mm اَلَْمسافاُت َعىل ٱلَخريطَِة ِبـ

cm اَلَْمسافاُت َعىل ٱلتَّْصِميِم ِبـ

ـُة الرّاِبَعُة 4اَلِْحصَّ
أَْستَـثْــِمـــُر 

1

2

3

4

510

9

8

6

7
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أنشطــة داعمة : "أمترن من جديد"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 6 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 5 أو 6 أو 8 ؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 80؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 80؛  -
أحدد مضاعفات العدد 6 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 0 أو 2 أو 3 أو 4.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 17-5  -
1- يحسب المتعلم الكتلة الحجمية لرمل مستعمل في تجربة مشار 

إليها في نص كاآلتي:
تصبح  بالماء  خديجة  مألتها  إذا   2,350kg هو  فارغة  آنية  كتلة 

 .70,615kg 19 وإذا مألتها بالرمل تصبح كتلتهاkg كتلتها
يتم في هذا النشاط حساب المسافة الحقيقية  2- النشاط األول 
التي تمثلها قطعة من 1cm على خريطة طرقية بسلم   
ثم يتم حساب المسافة على الخريطة بين مدينتين متباعدتين بـ 

.40km

كتلة    أن  بمعرفة  وكتلتها  قطعة خشبية  المتعلم حجم  يحسب   -3
. 0,7kg من الخشب هي

4- المطلوب في هذا النشاط هو رسم تصميم لقاعة مستطيلة 
الشكل أبعادها 6m على 4m بسلم  . مع رسم تصميم لطاولة 

.1,6m وسط القاعة شكلها مستدير وقطرها

5- L’apprenant calcule la masse du cable de cuivre. 
Ce cable à la forme d’un cylindre. L’apprenant à 
toutes les dimension pour calculer son volume est 
connaît la masse volumique.
6- Il calcule la masse de la quantité d’essence, à partir 
de la capacité du réservoire et la masse volumique de 
l’essence.
7- Il calcule l’échelle utilisé pour faire la maquette.
8- Il calcule combien mesure l’autoroute sur la carte.
خالصات ونتائج : يضم هذا الركن كلما يتعلق بالكتلة الحجمية 
وبالسلم. كل متعلم هو مطالب بفهم وتذكر ما يتضمنه هذا الركن.

69

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

تاِئُج
َ
 ون

ٌ
الَصة

ُ
خ

2,350 ِإذا َمَلْتها َخديَجُة ِبٱْلماِء  kg ُكْتَلُة آِنَيٍة فاِرَغٍة ِهَي
ْمِل ُتْصِبُح ُكْتَلُتها  ذا َمَلَْتها ِبٱلرَّ ُتْصِبُح ُكْتَلُتها 19kg َواِإ

70,615 kg

ْمِل ٱْلُمْسَتْعَمِل في َهِذِه ٱلتَّْجِرَبِة  ● َأْحُسُب ٱْلُكْتَلَة ٱْلَحْجِميََّة ِللرَّ
1 kg/dm3 : ِعْلمًا َأنَّ ٱْلُكْتَلَة ٱْلَحْجِميََّة ِلْلماِء ِهَي

ِقْطَعٌة َخَشِبيٌَّة َعلى َشْكِل َمْوشوٍر قاِئٍم ٱْرِتفاُعها 
345 cm2 1,50 َوِمساَحُة قاِعَدِتها m

● َأْحُسُب :
- َحْجَم ٱْلِقْطَعِة.  

1  ِمَن ٱْلَخَشِب  dm3 ُكْتَلَتها ِإذا َعِلْمُت َأنَّ ُكْتَلَة -  
.0,7 kg : ِهَي

َعلى َخِريَطٍة ُطُرِقيٍَّة ِبُسلٍَّم            َأْحُسُب :

 .1 cm َاْلَمساَفَة ٱْلَحقيِقيََّة ٱلَّتي ُتَمثُِّلها ِقْطَعٌة ِمْن ●
. 40 km َاْلَمساَفَة َبْيَن َمديَنَتْيِن ُمَتباِعَدَتْيِن بـِــ ●

ْكِل َأْبعاُدها  َأْرُسُم َتْصميمًا ِلقاَعِة َأْكٍل ُمْسَتطيَلِة ٱلشَّ
6m َعلى 4m ، ِبُسلَِّم       . َمَع َرْسِم َتْصميٍم 

.1,6 m ِلطاِوَلٍة َوَسَط ٱْلقاَعِة َشْكُلها ُمْسَتديٌر َوُقْطُرها

ٍة ُمَتجاِنَسٍة )َحديٌد، َخَشٌب، َماٌء،  ● َاْلُكْتَلُة ٱْلَحْجِميَُّة ِلَمادَّ
ِة :  َزْيٌت...( ِهَي ُكْتَلُة َوْحَدٍة َحْجميٍَّة ِمْن َهِذَه ٱْلمادَّ

 ...1cm3 ،1dm3 ،1cm3

● ُيَعبَُّر َعِن اْلُكْتَلِة ٱْلَحْجِميَِّة ِبِإْحدى ٱْلَوَحداِت ٱلتَّاِليَِّة :

ٍة ُمَتجاِنَسٍة ُمَتناِسَبًة َمَع َحْجِمها. ُيَسمَّى  ● َتكوُن ُكْتَلُة مادَّ
ِة. ُمعاِمُل ٱلتَّناُسِب      ٱْلُكْتَلَة ٱْلَحْجِميََّة ِلَهِذِه ٱْلمادَّ

● َاْلَمساَفاُت َعلى َخريَطٍة َأْو َتْصميٍم ُمَتناِسَبٌة َمَع ٱْلَمسافاِت ٱْلَحقيِقَيِة.
ُن ِمَن ٱْلْنِتقاِل ِمَن ٱْلَمَسافاِت  لََّم، ُمَعاِمَل ٱلتَّناُسِب ٱلَّذي ُيَمكِّ ● ُنَسّمي ٱلسُّ

ٱْلَحِقيِقيَِّة ِإلى ٱْلَمسافاِت َعلى ٱلتَّْصميِم.

 25000cm 1 َعَلى ٱلتَّْصميِم ُتَمثُِّلcm َِّمثال : ٱْلِعباَرُة          َتْعِني َأن ●

.250m ِفي ٱْلَحِقيَقِة َأْي

1
200000

1
25000

1
100

Je calcule  la masse du câble 
de cuivre ci-contre, sachant 
que la masse volumique du 
cuivre est :  8 920 kg/m3

8,5 mm

3,51 m

÷ 25000 x 25000
 1 0,04 40 2

 25000 1000 1000000 50000

cm اَلَْمسافاُت عىل التصميم ِبـ

cm اَلَْمسافاُت الحقيقية ِبـ

الكتلة

الحجم

الكتلة الحجمية

 t kg g
 m3 dm3 cm3

 t/m3 kg/dm3 g/cm3

َيْنَبغي ٱْعِتماُد َنْفِس َوْحَدِة ٱْلِقياِس
m
v

La capacité d’un réservoir à essence d’une 
voiture est de 46 l.
Sachant que la masse volumique de l’essence 
est de 0,74 kg/dm3.
      • Je calcule la masse de la quantité d’essence 

pour faire le plein de la voiture. 

Après avoir mesuré sa maison. Brahim trouve 
une longueur de 20 m et une largeur de 15m.
Il fait une maquette de sa maison qui a les 
dimensions suivantes : 
longueur : 40 cm et largeur 30 cm .
      • Je trouve l’échelle qu’il a utilisée.

Combien mesure une autoroute de 200Km sur une carte dont l’échelle est  1
500 000

 ?

ْهنيِّ 17-6. ُد ُمضاَعفاِت ٱلَْعَدِد 6 ٱْلَْصَغَر ِمْن 100 َوٱلَّتي َرْقُم َوَحداتِها ُهَو ٱلَْعَدُد 0 أَْو 2 أَْو 3 أَْو 4. وأُنِْجُز َوَرَقة ٱلِْحساِب ٱلذِّ  أَُحدِّ

ـُة الْخاِمَسُةأََتَرَُّن ِمن َجديٍد 5اَلِْحصَّ
13

4

5

6

8

7

2

َالُسلَُّمَاْلُكْتَلُة اْلَحْجِميَُّة La masse volumiqueEchelle
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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 

ترتكز قدرة المتعلمين والمتعلمات في تنظيم المعلومات والبيانات وقراءتها وتأويلها على حل مسائل تتعلق 
بالحياة اليومية وبمواد دراسية أخرى.

تتم التعلمات في هذا المجال بشكل تدريجي. يستخرج المتعلم)ة( معطيات وبيانات وينظمها ويقرأ جداول 
ومخططات ويؤولها.ويستعمل ذلك في حل مسائل.

في هذا المجال: تنظيم البيانات وقراءتها وتأويلها باستعمال جداول ومخططات، اخترنا استعمال الجداول 
والمخططات ذات البعد اإلحصائي أي تلك التي يكون مصدرها تحقيقات أو استطالعات للرأي: طريقة 
تدوين المعطيات وتنظيمها في جداول ومخططات من جهة، وطريقة قراءتها وتأويلها عند عرضها على هذا 

الشكل.
 

ْرُس اَلدَّ

14
تنـظـيـم ومـعـاجلـة البـيـانـات )1(

االمتدادات أهداف التعلم التعلمات السابقة
أو  جدول  في  البيانات  ويؤول  يقرأ 
بخط  مخطط  أو  باألعمدة  مخطط 

منكسر أو قطاعات دائرية.

جدول  في  بيانات  ويعرض  ينظم 
أو  مدراج  أو  باألعمدة  مخطط  أو 
مخطط بخط منكسر أو قطاعات 

دائرية

تنظيم وعرض بيانات
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 7 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 0 أو 2 أو 3 أو 4 ؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 85؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 85؛  -
أحدد مضاعفات العدد 6 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 1 أو 2 أو 3 أو 4.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 18-5  -
1- الهدف من هذا النشاط هو قراءة نص المسألة 

التي  األساسية  المعطيات  واستخراج  المقترحة 

يمكن عرضها في الجدول وفي المخطط باألعمدة 

وسيلة  وهي  دائرية.  بقطاعات  المخطط  وفي 

النقل التي يستعملها كل متعلم ومتعلمة لاللتحاق 

بالمدرسة: الراجلون، الراجلون رفقة أحد أقاربهم، 

مستعملو الدراجة، مستعملو الحافلة.

2- A partir des données du tableau qui 

représente le nombre d’enfants qui 

préfère chaque fruit. L’élève complète 

chaque graphique qui représente les 

mêmes données.
70

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الثّانِـَيـُةأكَْتِشف َوأََتَرَُّن 2اَلِْحصَّ

Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم

3

ـَبـيـانــــاِت )1(
ْ
 ٱل

ُ
ـَجــــة

َ
ـظيــــُم َوُمـعـال

ْ
ـن

َ
ت

Organisation et traitement des données

َقاَمْت َمْرَيُم َوَمْجموَعُتها ِبَبْحٍث َحْوَل َوسيَلِة ٱلنَّْقِل ٱلَّتي 
َيْسَتْعِمُلها ُكلُّ ُمَتَعلٍِّم َأْو ُمَتَعلَِّمٍة ِلِلْلِتحاِق ِبٱْلَمْدَرَسِة، 
موا ٱْلَعَمَل فيما َبْيَنُهم َحْيُث َتَوزَّعوا َعلى ٱْلَْقساِم  َفَقسَّ

َوَجَمعوا ٱْلُمْعَطياِت ٱلّتاِلَيَة : َعَدُد ٱلّراِجليَن : 70، َعَدُد 
ّراَجِة :  ٱلّراِجليَن ُرْفَقَة َأَحِد َأقاِرِبِهم 10، َعَدُد ُمْسَتْعِملي ٱلدَّ

15، َعَدُد ُمْسَتْعِملي ٱْلحاِفَلِة : 20.

َالراِجلوَن ُرْفَقَة َالّراِجلوَن
َأَحِد َأقاِرِبِهِم

ُمْسَتْعِملو 
راَجِة ٱلدَّ

ُمْسَتْعِملو 
ٱْلحاِفَلِة

....................................................َاْلَعَدُد

Pommes Bananes Oranges Poires Raisins
. . . . . . . 6 . . . . . . . 7 8

َاْلُمَخطَُّط ِبٱْلَْعِمَدِة 

ِقطاعاٌت داِئِريٌَّة 

● َهِذِه ٱْلُمْعَطياُت ُيْمِكُن َعْرُضها في ُمَخطٍَّط ِبٱْلَْعِمَدِة َأْو 

في ُمخطٍَّط ذي ِقطاعاٍت داِئِريٍَّة كٱآْلتي :

● أَْعِرُض َوُأَنظُِّم ٱْلُمْعطياِت في َجْدَوٍل :

10
0

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

الراجلون

● يَُنظُِّم َويَْعرُِض بَياناٍت يف َجْدَوٍل أَو ُمَخطٍَّط ِبٱْلَْعِمَدِة 

أَْو ِمَدراجٍ أَْو ُمَخطٍَّط بََخطٍّ ُمْنكَِسٍ أَْو يف ِقطاعاٍت 

دائِِريٍَّة.

َالرَّاِجلون

Le tableau représente le nombre d'enfants qui préfèrent chaque fruit.
Je complète chaque graphique

Pommes

Bananes Raisins

Oranges

. . . . . . .

1
0

2
3
4
5
6
7
8
9

10

َوسيلَُة الَنْقِل

اَلَْعَدُد

ُد ُمضاَعفاِت ٱلَْعَدِد 7 ٱْلَْصَغَر ِمْن 100 َوٱلَّتي َرْقُم َوَحداتِها ُهَو ٱلرَّْقُم 0 أَْو 2 أَْو 4.  أَُحدِّ

● Organiser des données dans des tableaux, des diagrammes 
en barres, des histogrammes, des graphiques à ligne brisée 
et des diagrammes circulaires.

ـْقـِل َوسيَلُة ٱلنَّ

.......................................

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

70

20

10

15

No
m

br
e 

d'
en

fa
nt

s

Fruits

اَلدَّْرُس

14

1

2

. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"

الحساب الذهني: 
أحدد مضاعفات العدد 7 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 0 أو 2 أو 3 أو 4 ؛  -

أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 85؛  -
أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 85؛  -

أحدد مضاعفات العدد 6 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 1 أو 2 أو 3 أو 4.  -
أنجز ورقة الحساب الذهني 18-5  -

في  تغير  بتبيان  يستعمل  منكسر  بخط  المخطط   -3
الزمن، في هذه الحالة يبين المخطط نسبة نمو نبتة بـ 

mm من شهر ماي إلى أكتوبر.

يستعمل المتعلم )ة( هذا المخطط ويحدد الفترة التي 

نمت النبتة بأصغر طول. ففي القترة بين شهري ماي 

نمت  التي  الفترة  ونستنتج   3mm بـ  النبتة  نمت  ويونيو 

فيها النبت بأصغر طول ويتم تحديد الطول الذي نمت 

به النبتة بين شهري غشت وشتنبر.

بأعمار  المتعلقة  المعطيات  )ة(  المتعلم  يستخرج   -4
منخرطي إحدى الجمعيات وعددهم حسب السن ويكمل 

ملء الجدول بالمعطيات المناسبة.

5- L’apprenant lit le tableau et le diagramme 
en barres et répond aux questions
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الثّالـِثَـُة اَلِْحصَّ

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

3

َنِة ٱلْخاِمَسِة. ● ِقَراَءُة َوتَأِْويُل بَياناٍت يف َجداِوَل أَو يف ُمَخطَطاٍت.● تَْنظيُم َوُمعالََجُة ٱلَْبياناِت ِبٱلسَّ

.1213َالِسنُّ . .. . .. . َاْلَمْجموُع17.

.َاْلَعَدد . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .

َهذا ٱْلُمَخطَُّط ُيَبيُِّن ِنْسَبَة ُنُموِّ َنْبَتٍة ِبـ mm ِمْن َشْهِر َماي ِإلى ُأْكتوبر.

ُيَمثُِّل َهذا ٱْلُمَخطَُّط أَْعماَر ُمْنَخِرطي ِإْحدى ٱْلَجْمعياِت.
● ماُهَو َعَدُد ٱْلُمْنَخِرطيَن في َهِذِه ٱْلَجْمعَيِة ؟

● ماِهَي ٱْلِفَئُة ٱْلُعْمِريَُّة ٱْلُمْسَتْهَدَفُة ِمْن َطَرِف َهِذِه ٱْلَجْمِعَيِة ؟

● ُأْكِمُل َتْكويَن ٱْلَجْدَوَل َوَأْمَلُُه.

َفُهــَو ُيشــيُر َإلــى ِنْســَبِة ُنُمــوِّ ٱلنَّْبَتــِة ِخــلَل َفَتــراٍت ُمَتســاِويٍَّة 
َتْفِصــُل ُكلَّ َشــْهَرْيِن ُمَتتاِلَيْيــِن :

.3mm َحْيُث َبْيَن َشْهِر ماي َويوْنيو َنَمِت ٱلنَّْبَتُة ِبــ
● ماِهَي ٱلَفْتَرُة ٱلَّتي َنَمْت فيها ٱلنَّْبَتُة ِبَأْصَغِر طوٍل ؟

● ِبَكْم َنَمِت ٱلنَّْبَتُة في ٱْلَفْتَرِة َبْيَن َشْهَري ُغْشَت َوُشَتْنِبَر؟

Les données sont présentées dans un tableau et un histogramme. Ces données montrent 
l'âge des baleines que les scientifiques ont étudiés pendant une semaine. Un histogramme 
est un graphique qui peut représenter la fréquence des données dans des intervalles égales.

● Combien y a-t-il de plus dans le groupe d'âge de 20-29 ans que dans le groupe d'âge de 50-59 ans ?
● Quel est le groupe d'âge qui représente le plus grand nombre de baleines ?
● Quel est le groupe d'âge qui représente le plus petit nombre de baleines ?
● Combien y a-t-il de baleines dans le groupe d'âge 30-39 ans ?

ماييونيويوليوزغشتشتنبرأكتوبر
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َل ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة إِىل ٱلَْعَدِد 85. أَِجُد ُمكَمِّ

ْبَتِة طوُل ٱلنَّ

هور َالشُّ
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أنشطــة الترييض : "أستثمر"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 7 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 0 أو 2 أو 3 أو 4؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 85؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 85؛  -
أحدد مضاعفات العدد 6 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 1 أو 2 أو 3 أو 4؛  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 18-5.  -

والمرتبطة  الجدول  في  المدرجة  البيانات  )ة(  المتعلم  يستعمل   -1

بتوزيع مصاريف أحمد خالل شهر والنسب المئوية للمشتريات مقارنة 

مع مجموع المصاريف، ويالحظ المخططيات بقطاعات دائرة ويختار 

المخطط الذي يمثل نفس البيانات الواردة في الجدول.

منها  كل  تمثل  التي  المدمجة  واألقراص  المجالت  من  االنطالق  يمكن 

هذه  يمثل  الذي  المخطط  ونحدد  المشتريات،  من   50% أي   25%

كل جزء  إلى جزءين  وهو مقسم  المخطط  أي نصف   50% المعطيات 

يمثل 25%.

منكسر  بخط  المخطط  في  الواردة  البيانات  )ة(  المتعلم  يستعمل   -2

ويجيب عن األسئلة.

بالفواكه  المتعلقة  جدول  في  الواردة  المعطيات  األطفال  يستعمل   -3

المفضلة لدى عينة من األطفال ويكمل المخطط باألعمدة الذي يمثل 

من  عدد  أكبر  لدى  المفضلة  الفاكهة  ويحدد  والجدول  بيانات  نفس 

األطفال، وعدد األطفال الذين يفضلون البرتقال.
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الرّاِبَعُة 4اَلِْحصَّ أَْستَـثْــِمـــُر 
1

2

3

َأْنُقُل َوُأْكِمُل :
ُيَمِثّــُل ٱْلَجــْدَوُل َتْوزيــَع َمصاريــِف َأْحَمــَد ِخــلَل َشــْهٍر، 
َســَب ٱْلِمَئِويَّــة ٱلَّتــي ُتَمِثّــُل ٱْلُمْشــَترياِت ُمقاَرَنــًة َمــَع  َوٱلنِّ

َمْجمــوِع ٱْلَمصاريــِف.

َبْيــَن  ٱْلُجــُدِد  ليَن  ٱْلُمَســجَّ َعــَدُد  مــا   ●

؟  2018 َو   2017

ليَن  ● في َأيِّ َســَنِة ٱْرَتَفَع َعَدُد ٱْلُمَســجَّ
ِبــ 300 ؟

ليَن  ٱْلُمَســجَّ َعــَدِد  َبْيــَن  ٱْلَفــْرُق  مــا   ●

ليَن َســَنَة  َســَنَة 2019 َوَعــَدِد ٱْلُمَســجَّ
؟  2015

َلِة َلدى َعيَِّنٍة ِمَن ٱْلَْطفاِل. ُيَمثُِّل ٱْلَجْدَوُل َنْوَع ٱْلَفواِكِه ٱْلُمَفضَّ
● ُأْكِمُل َمْلَء ٱْلُمْعطياِت في ٱْلُمَخطَِّط ذي ٱْلَْعِمِدِة.

َلُة َلدى َأْكَبِر َعَدٍد ِمَن ٱْلَْطفاِل ؟ ● ما ٱْلفاِكَهُة ٱْلُمَفضَّ

لوَن ٱْلُبْرُتقاَل ؟ ● ما َعَدُد ٱْلَْطفاِل ٱلَّذيَن ُيَفضِّ

َهذا ٱْلُمَخطَُّط ِبَخطٍّ ُمْنَكِسٍر ُيَمثُِّل َعَدَد ٱلتَّْسجيلِت في َمْدَرَسٍة ٱْبِتداِئيٍَّة ِخلَل 5 َسَنواٍت.

● ُأَمثُِّل َهِذِه ٱْلُمْعطياِت في ِقطاعاٍت داِئِريٍَّة. َأْختاُر ٱْلُمَخطََّط ٱْلُمناِسَب َوَأْمَلُُه.

َمصاريُف ُأْخرىَأْقراٌص ُمْدَمَجٌةَمَجاّلٌتُكُتٌبَاْلُمْشَترياِت

ْسَبة ٱْلِمَئِويَُّة %10%25%25%40َالنِّ

ّجاُصَاْلُبْرُتقاُلَاْلَموُزَالتُّّفاُحَاْلَفواِكُه َاْلَمْجموُعَاْلِمْشِمُشَاإلِْ

17141111861َعَدُد ٱْلَْطفاِل
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أَطَْرُح ٱلَْعَدَد ٱلَْمْعروَض َعىل ٱلِْبطاَقِة ِمَن ٱلَْعَدِد 85.

........ ........

َنُة َالسَّ

ليَن َعـَدُد ٱْلُمَسجَّ
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أنشطــة داعمة : »أمترن من جديد«
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 7 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 0 أو 2 أو 3 أو 4 ؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 85؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 85؛  -
أحدد مضاعفات العدد 6 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 1 أو 2 أو 3 أو 4.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 18-5  -

1- يقرأ المتعلم )ة( نتائج بحث ميداني، وينشئ مخططا 
أشرطة   3 أي  األشخاص  من  فئات   3 يمثل  باألعمدة 
894 ممن أجابوا بنعم، ثم فئة أخرى  الفئة األولى تمثل 
تمثل  أخيرة  وفئة  بال.  أجابوا  األشخاص  من   604 تمثل 

أشخاص بدون رأي وعددهم هو 302.

نسبة  يمثل  الذي  الكسري  العدد  )ة(  المتعلم  يكتب   -2
البنات والعدد الكسري الذي نسبة األوالد وذلك في قسم 

18 بنتا و12 ولدا.

مخطط  في  المعلومات  هذه  ويمثل   . 12
13 و   18

30   

باألعمدة.

3- L’élève lit le texte et observe le graphique 

à barres et détermine le graphique circulaire 

qui représente le mieux les informations du 

graphique en barres.

4- L’élève utilise l’histogramme et répond 

aux questions.
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

  

تاِئُج
َ
 ون

ٌ
الَصة

ُ
خ

ـُة الْخاِمَسُةأََتَرَُّن ِمن َجديٍد 5اَلِْحصَّ
َهِذِه َنتاِئُج َبْحٍث َمْيداِنيٍّ َهمَّ َعيَِّنًة ِمْن 1800 َشْخٍص 1

َأجابوا َعِن سؤاٍل :

نعم  894 ،  ل  604 ، بدون رأي  302.
● ُأْنِشُئ ُمَخطَّطًا ِبٱْلَْعِمَدِة ُيَمثُِّل َهِذِه ٱلنَّتاِئَج.

في ِقْسٍم 18 ِبْنتًا َو12 َوَلدًا.
● َأْكتُــُب ٱْلَعــَدَد ٱْلَكْســِريَّ ٱلَّــذي ُيَمِثّــُل ِنْســَبَة ٱْلَبنــاِت، ثُــمَّ 

ٱْلَعــَدَد ٱْلَكْســِريَّ ٱلَّــذي ُيَمِثّــُل ِنْســَبَة ٱْلَْوالِد.
● ُأَمثُِّل َهِذِه ٱْلَمْعلوماِت في ُمَخطٍَّط ِبٱْلَْعِمَدِة.

َنْسَتْعِمُل ٱْلُمَخطََّط ِبٱْلَْعِمَدِة ِعْنَدما 
ْجراِء  َنْسَتطيُع َتْعداد ٱْلَبياناِت َواِإ

ُمقارناٍت َبْيَنها.

َنْسَتْعِمُل ٱْلُمَخطََّط ِبَخطٍّ ُمْنَكِسٍر 
ِلَتْبياِن َتَغيٍُّر في ٱلزََّمِن.

ٍد  َنْسَتْعِمُل ٱْلِمْدراَج ِلَتْبياِن َتَردُّ
ٱْلَبياناِت ٱلَّتي َتْحُدُث في َفَتراٍت 

َزَمِنيٍَّة ُمَتساِويٍَّة.

َنْسَتْعِمُل ٱْلُمَخطََّط ذا ٱْلِقطاَعاِت 
ٱلّداِئريَِّة ِعْنَدما َتكوُن ٱْلَبياناُت 

. َتْنَتمي ِإلى ٱْلُكلِّ

Graphique en barresGraphique à ligne
brisée

Graphique circulaire Histogramme

Le graphique en barres représente le nombre de timbres de 4 pays différents que Sara a 
collecté.

●  Quel graphique circulaire représente le mieux les informations du graphique en barres ?

J'utilise l'histogramme et je réponds aux questions.

●  Combien de visiteurs ont entre 15 et 29 ans ?
●  Quel groupe d'âge a enregistré 60 visiteurs ?
●  Combien y avait-il de visiteurs de 30 à 44 ans de plus 

que de visiteurs de 75 à 89 ans ?
●  Quel est le nombre total de visiteurs du zoo en ce jour ?
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ْهنيِّ 18-6. ُد ُمضاَعفاِت ٱلَْعَدِد 6 ٱْلَْصَغَر ِمْن 100 َوٱلَّتي َرْقُم َوَحداتِها ُهَو ٱلرَّْقُم 6 أَْو 8 َوأُنِْجُز َوَرَقَة ٱلِْحساِب ٱلذِّ أَُحدِّ

2

3

4

ُمَخطٌَّط ِباْلَْعِمَدِة

ُمَخطٌَّط ذو ِقطاعاٍت داِئريٍَّة

ُمَخطٌَّط ِبَخطٍّ ُمْنَكِسٍر

ِمْدراٌج

un diagramme en barre

un diagramme circulaire

un graphique à ligne brissée

Un histogramme

Pays
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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 

تقترح يف هذا الدرس نشاطا أوال يتم االنطالق فيه من متثيل ملتوازي املستطيالت إلنشاء متثيالت أخرى 
لها نفس احلجم، ونشاطا آخرا يهدف إلى إنشاء 4 مكعبات لها أحجام مختلفة باعتماد نفس املكعب وحدة 

للقياس.

ويسعى النشاط الثالث إلى حساب حجم قاعة الدرس . يتعذر على املتعلمني يف هذا النشاط تصفيف مكعبات 
مللء احلجرة مما يستدعي إجراءات أخرى تتمثل يف:

متثيل احلجرة وحساب أبعادها أو تقدير هذه األبعاد ثم القيام حلساب احلجم املطلوب انطالقا من 	•
التمثيل.

أو استعمال القاعدة  كأداة للحل بالنسبة للمتعلمني الذين استضمروا هذه القاعدة من 	•
خالل األنشطة السابقة يف هذا الدرس. ويف الدرس 33 وأصبحت أداة وظيفية يتم اللجوء إليها يف 

الوضعيات املناسبة.

وركزنا يف األنشطة املقترحة يف كتاب التلميذ على توظيف الوحدات االعتيادية حلساب حجم املكعب وحجم 
متوازي املستطيالت.

االمــتــــــدادات أهـــداف الـــتـــــعــلـــــــم الـمـكتـسبــات السابــقــة
حساب قياس حجم 

املوشور القائم 
واألسطوانة.

- يتعــرف مفهــوم احلجــم باعتمــاد وحــدات اعتباطيــة 
)مكعبــات(؛

ــوازي املســتطيالت باعتمــاد  - يحــدد حجــم املكعــب ومت
ــة؛ وحــدة اعتباطي

ومتــوازي  املكعــب  حجــم  حســاب  قاعــدة  يســتنتج   -
؛ ت ملســتطيال ا

- يحسب حجم املكعب ومتوازي املستطيالت؛
- يحــل وضعيــة مســألة مرتبطــة بحســاب حجــم املكعــب 

ومتــوازي املســتطيالت.

وحدات قياس احلجم والسعة.

ْرُس اَلدَّ

15
املكعب ومتوازي املستطيالت: احلجم
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       أنشطة البناء والترييض
النشاط األول: إنشاء متوازيات املستطيالت لها نفس احلجم.

صيغة العمل: يعمل املتعلمون يف مجموعات.
الوسائل املساعدة: متثيل ملتوازي املستطيالت يرسمه األستاذ على السبورة أو يستنسخه إذا كان ذلك ممكنا. 

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: أنشئ على شبكة تربيعية )ورق من الدفتر( متوازيات مستطيالت أخرى لها نفس احلجم.

 

البحث: 
تعمل كل مجموعة على التوصل إلى النتيجة املطلوبة.	•
يالحظ األستاذ أو األستاذة عمل املتعلمني للوقوف على الصعوبات التي يواجهونها واملتعلقة بتمثيل 	•

مجسم من الفضاء يف املستوى.
االستثمار اجلماعي:

تنتدب كل مجموعة أحد أفرادها لتقدمي النتيجة التي مت التوصل إليها.	•
يناقش املتعلمون مختلف النتائج.	•
يتم التركيز على الطريقة املتبعة يف احلصول على متوازي مستطيالت مناسب وكذلك على الطريقة 	•

املعتمدة يف إنشاءه على شكل تربيعة.
يتم التعبير يف كل حالة على حجم متوازي املستطيالت الذي مت إنشاؤه باعتماد قياسات أطوال حروفه. 	•

وكتابة قاعدة حساب حجم متوازي مستطيالت باعتماد حروف ترمز إلى األطوال   
النشاط الثاني: إنشاء مكعبات. 

صيغة العمل: يعمل املتعلمون يف مجموعات.
الوسائل املساعدة: شبكات تربيعية )أوراق الدفاتر مثال(
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تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية:

أنشئ 4 مكعبات لها أحجام مختلفة باعتماد املربع الصغير وحدة للقياس	•

 
هل ميكن تكوين مكعب حجمه 02 باعتماد مكعبات صغيرة من النوع السابق. 	•
البحث:
تقوم كل مجموعة بإنشاء املكعبات.	•
يالحظ األستاذ عمل املتعلمني للوقوف على الصعوبات التي يواجهونها. 	•

االستثمار اجلماعي: 
تنتدب كل مجموعة أحد أفرادها لتقدمي النتيجة املطلوبة.	•
يناقش املتعلمون مختلف النتائج.	•
وتعليل 	• منها  بالصحيحة  االحتفاظ  ثم  املتعلمون  أنشأها  التي  التمثيالت  مختلف  على  التركيز  يتم 

األحجام:                                ذات  وهي  إجنازها  ميكن  التي  املكعبات  إلى  للوصول  بعضها  صواب  عدم 
و   و   و   

يتم االعتماد على هذه النتائج ملطالبة املتعلمني بالتعبير عن حجم مكعب طول حرفه a. للتوصل إلى 	•
الصيغة :     

النشاط الثالث: حساب حجم حجرة الدرس.
صيغة العمل: يعمل املتعلمون يف مجموعات.

الوسائل املساعدة: أمتار مختلفة لقياس األطوال.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية

أحسب حجم قاعة الدرس. 	•  
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البحث:
يبحث املتعلمون على الطرق التي متكن من حساب حجم احلجرة.	•  
ميكن للمتعلمني أن يتنقلوا يف القسم لالستكشاف أو القيام بقياسات.	•
يالحظ األستاذ اإلجراءات التي يلجأ لها املتعلمون والصعوبات التي يواجهونها. 	•

االستثمار اجلماعي:
 تقدم كل مجموعة الطريقة التي تقترحها للقيام بحساب حجم احلجرة أو النتيجة التي توصلت إليها 	•

إن جنحت يف إجناز املهمة املطلوبة.
يناقش املتعلمون مختلف النتائج.	•
يتم التركيز على اإلجراء املناسب واملتمثل يف تخيل علب مكعبة قياس حرفها 1cm وتكفي مللء احلجرة 	•

بعد إفراغها من محتوياتها.
ميكن لألستاذ أن يقترح مثال أبعاد للقاعة باملتر: 4 و 5 و 8  ويطلب من املتعلمني حساب عدد بالقيام 	•

بالتجربة لعدم توفر العلب الكافية مللء القاعة.
•	.m² يتم التعبير عن حجم القاعة بــ عدد العلب أو
•	  .1dm يقترح األستاذ حساب حجم نفس القاعة باعتماد علب مكعبة قياس حرف كل علبة
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 7 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 5 أو 6 أو 7 أو 4 ؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 90؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 90؛  -
أحدد مضاعفات العدد 7 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 0 أو 2 أو 3 أو 4.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 19-6  -

1- يالحظ المتعلم كرة العجين وكرة الحديد ومستوى 

ثم  الكرتين  وضع  قبل  المدرجين  اإلناءين  في  الماء 

يحدد وضعية مناسبة لمستوى ارتفاع الماء في اإلناءين 

بعد وضع الكرتين فيهما.

مجسم  كل  في  الصغيرة  المكعبات  عدد  يحسب   -2

مكعب   26 على  يحتوى  منها  واحد  كل  أن  ويالحظ 

صغير ويستنتج أن لها نفس الحجم ويستنتج كذلك أن 

مستوى ارتفاع الماء في كل إناء هي نفسها بعد وضع 

المجسمات.

أنه  ويجد  مجسم  كل  في  المكعبات  عدد  يحسب   -3

يساوي 27. ويستنتج أن لها نفس الحجم.

4- Il range les solides par ordre croissant de 

leurs volumes.

74

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :
أكَْتِشف َوأََتَرَُّن

ـُة الثّانِـَيـُة 2اَلِْحصَّ

Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم

Je range les solides 
par ordre croissant 
de leurs volumes :

. . . .    <   . . . . .    <   . . . . .    <   . . . .

لَحـْجـُم
َ
ـطيـالِت : ا

َ
ـُمـْسـت

ْ
ـوازي ٱل

َ
ـُب َوُمـت ـعَّ

َ
ـُمك

ْ
ل
َ
ا

● يََتَعرَُّف َمْفهوَم ٱلَْحْجِم ِبٱْعِتامِد َوَحداٍت ٱْعِتباِطيٍَّة.

ب َوُمَتوازي ٱلُْمْسَتطيالِت ِبٱْعِتامِد َوْحَدٍة ٱْعِتباِطيٍَّة. ُد َحْجَم ٱلُْمكَعَّ ● يَُحدِّ

ِب َوُمتوازي ٱلُْمْسَتطيالِت. ● يَْسَتْنِتُج قاِعَدَة ِحساِب َحْجِم ٱلُْمكَعَّ

ِب َوُمتوازي ٱلُْمْسَتطيالِت. ● يَْحُسُب َويَُحلُّ َوْضعَيًة َمْسأَلٍَة َحْوَل َحْجِم ٱلُْمكَعَّ

Le cube et le parallélépipède : Le volume

ُأالِحُظ ُكَرَة ٱْلَعجيِن     وُكَرَة ٱْلَحديِد         
ناَءْيِن ٱْلُمَدرََّجْيِن َوٱْلِ

ناِء )1(  َوَضَعْت َأميناتا ُكَرَة ٱْلَعجيِن في ٱْلِ
ناِء )2( َوَوَضَع َمْيموُن ُكَرَة ٱْلَحديِد في ٱْلِ

ِاِلْرِتفاِع ُمْستوى ٱْلماِء  ُد ٱْلَوْضعيََّة ٱْلُمناِسَبَة  ● ُأَحدِّ
ناَءْيِن َوأَُعلُِّل : في ٱْلِ

ناِء (3). َم (C) في ٱْلِ ناِء (2) َوٱْلُمَجسَّ َم (B) في ٱْلِ ناِء (1) َوٱْلُمَجسَّ ُم (A) في ٱْلِ ● ِإذا َوَضْعنا ٱْلُمَجسَّ
َسَيْرَتِفُع ُمْستوى ٱْلماِء في ُكلِّ ِإناٍء.

● َهْل َسَتْحُصُل َعلى َنْفس ُمْستوى ٱْلماِء

  في ٱْلَواني ٱلّثلَثِة ؟ أَُعلُِّل جوابي ؟

َأْحُسُب َعَدَد 
غيَرِة  باِت ٱلصَّ ٱْلُمَكعَّ

ُن ٱلَّتي َيَتَكوَّ
ٍم : مْنَها ُكلُّ ُمَجسَّ

باِت  َأْحُسُب َعَدد ٱْلُمَكعَّ
ٍم َوُأْكِمُل : في ُكلِّ ُمَجسَّ

● ماذا َأْسَتْنِتُج ؟

A B C D

ماُت اْلَْرَبع اَلُْمَجسَّ
. . . . . . . . لََه َنْفُس .

ْفلى َبَقُة السُّ َهِِه الطَّ
ِبه 15 ُمكَعَّبًا

. . . . . . .

. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .

. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .

ماِت الّثالَث اَلُْمَجسَّ
. . . . . . لََه َنْفُس . C B A

2 2 2

2

1 1 1

1

A B C

● َوُأْكِمُل ما َتقوُلُه ٱلّطْفَلُة.

123

ُد ُمضاَعفات ٱلَْعَدد 7 ٱْلَْصَغر ِمْن 100 َوٱلَِّتي َرْقُم َوَحداتَِها ُهَو ٱلرَّْقُم 5 أَْو 6 أَْو 7 أَْو 8. أَُحدِّ

● Connaître le concept de volume en utilisant des unités non 
usuelles.

● Déterminer le volume du cube et du parallélépipède avec 
des unités usuelles.

● Déduire la régle de calcul du volume du cube et du 
parallélépipéde et résoudre des problèmes sur leurs volumes.

اَلدَّْرُس

15

1

2

3

4
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 7 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 5 أو 6 أو 7 أو 4 ؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 90؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 90؛  -
أحدد مضاعفات العدد 7 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 0 أو 2 أو 3 أو 4.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 19-6  -
مكعبات   4 من  مجسما  متعلم)ة(  كل  يرسم   -5
ما رسمه طفل  مع  ويقارن  9 مكعبات  وأخرى من 
آخر ويكتشف أن مجسمات مختلفة في شكلها لها 
بهذا  المنقطة  األوراق  هذه  تسمح  الحجم.  نفس 

الشكل برسم مجسمات واضحة. 

6- يالحظ المتعلم)ة( نفس المجسم في وضعيات 
مختلفة ويحسب عدد المكعباتت التي يحتوي عليها 

بطرق مختلفة.

7- يحسب حجم كل مجسم وذلك بحساب أبعاده. 
بشكل  المكعبات  عدد  بحساب  التحقق  يمكن 

مباشر.

8- يحدد كل مجسم يسع 250ml. نقترح في بعض 
الحاالت األبعاد الثالثة وفي أخرى مساحة قاعدة 

واالرتفاع.

متوازي  وحجم  المكعب  حجم  يحسب   -9
المستطيالت.

10- L’élève doit convertir 50cm3 en ml 

pour pouvoir déterminer le niveau d’eau 

dans le récipient.

75

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الثّالـِثَـُة اَلِْحصَّ

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

3

َعِة. ● َوَحداُت قياِس ٱلَْحْجِم َوٱلسَّ

بات بات9   ُمكَعَّ بات4   ُمكَعَّ با8ً   ُمكَعَّ 16   ُمكَعَّ

َنْيِن ِمَن  َمْيِن ٱْلُمَكوَّ بًا. َأْرُسُم ِبَدْوري ٱْلُمَجسَّ مًا ِمن 16 ُمَكعَّ باِت. َوَرَسَم َحَسٌن ُمَجسَّ مًا ِمْن 8  ُمَكعَّ َرَسَمْت َخديَجُة ُمَجسَّ
غيَرِة َوُأقاِرُنُه َمَع َرْسٍم ُمَتَعلٍَّم آَخـَر. باِت ٱلصَّ ٱْلَعَدِد ٱْلَمْذكوِر ِمَن ٱْلُمَكعَّ

ُأالِحُظ َنْفَس ُمَتوازي ٱْلَْضلِع في َثلَثِة َأْوضاٍع َوُأْكِمُل َمْلَء ٱْلَجْدَوِل :

ُكلُّ ُمَتوازي ٱْلُمْسَتطيلِت َأْو 
باٍت  ٍن ِمن ُمَكعَّ ُمَكعٍَّب ُمَكوَّ

َصغيَرٍة ِمَن ٱلنَّْوِع :

ٍم.  ● َأْحُسُب َحْجَم ُكلِّ ُمَجسَّ

ٍم َيَسُع 250ml ِمَن ٱْلماِء. ُد ُكلَّ ُمَجسَّ ُأَحدِّ

 Adam verse 50 cm3َأْحُسُب َحْجَم ٱْلُمَكعَِّب َوَحْجَم ُمَتوازي ٱْلُمْسَتطيلِت :
d'eau dans ce récipient.

● Je colorie le 
niveau d'eau dans 
le récipient.

● ِحساُب قياِس َحْجِم ٱلَْمْوشوِر ٱلْقائِِم َوٱْلُْسطُوانَِة.

    اَلَْحْجُم ِبــ
َعَدُد ٱلُْمكَّعباِت 

في كُلِّ طََبَقٍة
َعَدُد 

ٱلطََّبقاِت

32 x 3 = 96 4 x 8 = 32 3 اَلَْوْضـع )1(

. . .  x . . .  = . . . . . .  x . . .  = . . . . . . اَلَْوْضـع )2(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوضـع )1(الوضـع )2(الوضـع )3(اَلَْوْضـع )3(

A B

C

D
E

15 cm 10
 c

m

5 cm
25 cm

2 cm 5 cm

8 cm

5 cm

9 cm

12
 c

m

8 cm
Aire:

20 
cm2

Aire:
45 cm2

100 mL

80 mL

60 mL

40 mL

20 mL

4 cm5 cm

3 
cm

7 cm

L = ... cm, l = ... cm,
h = ... cm, V = ... cm3

L = ... cm, l = ... cm,
h = ... cm, V = ... cm3

L = ... cm, l = ... cm,
h = ... cm, V = ... cm3

ُل ٱلَْعَدَد ٱلَْمْعروُض َعىل ٱلِْبطاَقِة إِىَل ٱلَْعَدِد 90.  أَِجُد ُمكَمِّ

5

6

7

8

910
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أنشطــة تقوميية : "أستثمر"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 7 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 5 أو 6 أو 7 أو 4 ؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 90؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 90؛  -
أحدد مضاعفات العدد 7 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 0 أو 2 أو 3 أو 4.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 19-6  -
1- يسعى هذا النشاط إلى تحفيز المتعلم من خالل إنجازه إلى التوصل إلى الصيغة التي تتيح حساب 
حجم المكعب وذلك بحساب عدد المكعبات الظاهرة في تمثيل لمكعب وحساب عدد المكعبات التي تكفي 
لملء المكعب و حساب حجمه. ثم يتم حساب حرف المكعب الكبير باعتماد قياس حرف المكعب الصغير 

(1cm) وحدة لقياس الطول.
وفي األخير يتم حساب  باعتبار a قياس حرف المكعب الكبير للتوصل إلى الصيغة:

حجم مكعب قياس طول حرفه  هو: 
المتبعة في  الخطوات  نفس  باتباع  المستطيالت  متوازي  المتعلم حجم  النشاط يحسب  2- خالل هذا 

النشاط األول، للتوصل إلى أن حجم متوازي المستطيالت قياس حروفه a و b و c هو: 
3- لدى إبراهيم 24 مكعبا حرف كل منها 1cm يكون بهذه المكعبات كلها متوازي المستطيالت.

أحسب أبعاد كل متوازي المستطيالت يمكن تكوينها بجميع المكعبات:
1. يمكن تكوين متوازي المستطيالت بتصنيف المكعبات 24 جنب بعضها:  

2. كما يمكن تكوين متوازي المستطيالت بتكوين صفين من 12 مكعب:    
3. كما يمكن تكوين متوازي المستطيالت بتكوين 3 صفوف من 8 مكعبات:    

4. كما يمكن تكوين متوازي المستطيالت بتكوين 4 صفوف من 6 مكعبات:  
 7cm 210 وطول قاعدته وهوcm3  4- يحسب المتعلم في هذا النشاط ارتفاع متوازي المستطيالت إذا علم حجمه وهو

  .6cm وعرضها وهو
5- يتطلب هذا النشاط مالحظة تمثيل صندوق صنفت داخله علب صغيرة مكعبة قياس طول حرف كل 
منها 8m، وحساب عدد العلب وذلك بحساب عدد األوجه الظاهرة، ثم حساب كل علبة صغيرة بتوظيف 

الصيغة أي :  وحساب حجم الصندوق بطريقتين:
1. ضرب عدد العلب في حجم كل علبة

  : cm3 عدد العلب:          حجم الصندوق بــ   
2. حساب أبعاد الصندوق بــ cm:     الطول:    العرض:    االرتفاع:       

     :cm3 حجم الصندوق بــ
6- يحسب المتعلم في هذا النشاط عدد متوازي المستطيالت التي أبعادها 3cm و4cm و5cm والتي يمكن 
تصفيفها في داخل مكعب طول حرفه 60cm. ويحسب حجم متوازي المستطيالت ويحسب حجم المكعب 

بطريقتين مختلفتين.
وهكذا يوظف المتعلم في هذا النشاط مكتسباته المرتبطة بحجم متوازي المستطيالت وحجم المكعب وقواسم 

عدد صحيح.
المكعب هو  أن حرف  المكعب: نالحظ  لملء  الالزمة  المستطيالت  متوازيات  لحساب عدد  بالنسبة   •
.60cm  وان أبعاد متوازي المستطيالت 3cm و4cm و5cm، فالعدد 3 قاسم للعدد 60 والعدد 4 كذلك 
قاسم للعدد 60 وأيضا العدد 5 قاسم للعدد 60.                       ;    ;  

 عدد متوازيات المستطيالت هو:  
 : cm3 حساب حجم متوازي المستطيالت بــ •

حساب حجم المكعب:
الطريقة األولى:  حيث 3600 عدد متوازيات المستطيالت و 60 هو حجم كل 

واحد منها.
الطريقة الثانية:                                                                                        

7- يقرأ المتعلم نص المسألة ويستخرج المعطيات المالئمة إليجاد الحل:
: 4cm تتوفر زينب على 51 مكعبا صغيرا قياس حرف كل منها

• أحسب عدد المكعبات من النوع المرسوم التي تستطيع تكوينها.
• أحسب حجم أكبر مكعب يمكن تكوينه من 51 مكعبا وأحسب عدد المكعبات المتبقية.

• أكون متوازي المستطيالت بواسطة المكعبات المتبقية وأحسب حجمه.  
لحساب عدد المكعبات من النوع المرسوم ينبغي حساب المكعبات الصغيرة التي يتكون منها:   

ثم نحسب خارج قسمة 15 على 8 :  وهذا يعني أن عدد هذه المكعبات هو 6. 
حساب حجم أكبر مكعب يمكن تكوينه بــ 51 مكعبا:   ;    ;  

أكبر مكعب يمكن تكوينه بــ 51 مكعبا هو المكعب المكون من :   
عدد المكعبات المتبقية هو:   

نكون مثال متوازي مستطيالت أبعاده  و  و  بــ 24 مكعبا المتبقية وحجمه بــ cm3 هو: 
    

8- يحسب المتعلم )ة( مستوى الماء في كل إناء بعد إفراغ 72cl من الماء في كل واحد.
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الرّاِبَعُة 4اَلِْحصَّ أَْستَـثْــِمـــُر 
1

2

3

4

8

َبًة  ْندوِق ُعَلبًا َصغيَرًة ُمَكعَّ َصفََّف َأْحَمُد في َهذا ٱلصُّ
قياُس َحْرِف ُكلٍّ ِمْنها       .

ْندوُق. ● َأْحُسُب َعَدَد ٱْلُعَلِب ٱلَّتي َيْحَتوي َعَلْيها ٱلصُّ
● َأْحُسُب َأْبعاَد 

ْندوِق )ٱلّداِخِليَِّة(. ٱلصُّ
● َأْحُسُب َحْجَم ُعْلَبٍة 

َصغيَرٍة.
ْندوِق ِبَطريَقَتْيِن ُمْخَتِلَفَتْيِن. ● َأْحُسُب َحْجَم ٱلصُّ

.60 cm َعٌب قياُس َحْرِفِه ُمكَّ

● َكْم َيْلَزُمَنا ِمْن ُمَتواِزياِت ٱْلُمْسَتطيلِت َعلى َشْكِل            

                      ِلَمْلِء ٱْلُمَكعَِّب.

غيِر. ● َأْحُسُب َحْجَم ُمَتوازي ٱْلُمْسَتطيلِت ٱلصَّ

ْندوِق ِبَطريَقْتيِن ُمْخَتِلَفَتْيِن. ● َأْحُسُب َحْجَم ٱلصُّ

بًا َصغيرًا ِقياُس َحْرِف ُكلٍّ  َتَتَوفَُّر َزْيَنُب َعلى 51 ُمَكعَّ
.4 cm ِمْنها

باِت َمَن ٱلنَّْوِع  ● َأْحُسُب َعَدَد ٱْلُمَكعَّ
ٱْلَمْرسوِم َوٱلَّتي َنْستطيُع َتْكويَنها ِمْن 

باِت. َهِذِه ٱْلُمَكعَّ
بًا  ● َأْحُسُب َحْجَم َأْكَبِر ُمَكعٍَّب ُيْمِكُن َتْكويُنُه ِبـ 51 ُمَكعَّ

َيِة. باِت ٱْلُمَتَبقِّ َوَأْحُسُب َعَدَد ٱْلُمَكعَّ
باِت ٱْلُمَتَبِقيَِّة  ● ُأَمثُِّل ُمَتوازي ٱْلُمْسَتطيلِت ِبٱْلُمَكعَّ

َوَأْحُسُب َحْجَمُه.

غيَرِة  باِت ٱلصَّ َأْحُسُب َعَدَد ٱْلُمَكعَّ
ٱلَّتي َتْكفي ِلَمْلِء ٱْلُمَكعَُّب 

.V ََوَأْحُسُب َحْجَمُه

● َأْحُسُب a  قياَس َحْرِف ٱْلُمَكعَِّب ِبــ cm، ِإذا َعِلْمُت َأنَّ 
.1 cm طوَل َحْرِف ُمَكعٍَّب َصغيٍر ُهَو

● َأْحُسُب a x a x a  ماذا ُأالِحُظ ؟

غيَرِة             ٱلَّتي َتْكفي  باِت ٱلصَّ َأْحُسُب َعَدَد ٱْلُمَكعَّ
ِلَمْلِء ُمَتوازي ٱْلُمْسَتطيلِت َوَأْحُسُب َحْجَمُه.

.1 cm بًا َحْرُف ُكلِّ واِحٍد ِمْنها َلَدى ِإْبَراِهيَم 24 ُمَكعَّ
باِت ُكلِّها ُمَتوازي ٱْلُمْسَتطيلِت. ُيَكّوُن ِبَهِذِه ٱْلُمَكعَّ

َتْكويُنــُه  ُيْمِكــُن  ُمْســَتطيلٍت  ُمَتــوازي  َأْبعــاَد  َأْحُســُب   ●

بــاِت. َوُأقــاِرُن َنتيَجتــي َمــَع َمــْن  ِبٱْســِتْعماِل َهــِذِه ٱْلُمَكعَّ
َجْنِبــي. َيْجِلــُس 

َأْحُسُب ٱْرِتفاَع ُمَتوازي 
ٱْلُمْسَتطيلِت ِعْلمًا َأنَّ 

َحْجَمُه ُهَو :

َأْفَرَغْت ريُم 72cl ِمَن ٱْلماِء ِفي ٱْلناِء (1). َوَأْفَرَغ 
فاِرُس 72cl ِمَن  ٱْلماِء ِفي ٱْلناِء (2).
● َأْحُسُب ٱْرِتفاَع ٱْلماِء في ُكلِّ ِإناٍء.

V= 210 cm3

10 cm

10 cm

?

3 cm

4 cm

A = 36 cm2 : مساحة القاعدة

أَطَْرُح ٱلَْعَدَد ٱلَْمْعروَض َعىل ٱلِْبطاَقِة ِمَن ٱلَْعَدِد 90.

5 cm
4 cm

3 cm

5

6

7

8 cm

wataiq.com



197

أنشطــة داعمة : "أمترن من جديد"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 7 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 5 أو 6 أو 7 أو 4 ؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 90؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 90؛  -
أحدد مضاعفات العدد 7 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 0 أو 2 أو 3 أو 4.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 19-6  -
تجميعة  من  مكون  مجسم  كل  حجم  حساب  النشاط  هذا  يتطلب   -1
لمكعبات طول حرف كل منها 1cm. بحيث ينبغي حساب المكعبات في 
كل مجسم سواء الظاهرة منها للعيان، أو تلك التي ال تظهر ينبغي تخيلها 

وتنظيم عملية حساب المكعبات صفا بصف وطبقة بطبقة.
المسألة  لحل  المستطيالت  متوازي  حجم  صيغة  المتعلم  يوظف   -2
 1,8m قاعدته  طول  المستطيالت  متوازي  شكل  على  خزان  التالية: 

وعرضها 0,9m وارتفاعه 1,2m أحسب حجمه:
  : m3 حجم الخزان بــ

 25cm 3- يتمثل هذا النشاط في حساب حجم مكعب طول حرفه هو
وذلك بتطبيق صيغة حجم المكعب كاآلتي:  

4- يقرأ المتعلم نص المسألة ويستخرج المعطيات المالئمة إليجاد الحل:
متوازي  شكل  على  إناء  في  الماء  من   480cm3 بصب  أحمد  قام   .1
المستطيالت طول قاعدته 12cm وعرضها 10cm وارتفاعه 8cm هل 

يستوعب اإلناء كمية الماء كلها؟ 
إذا كان يستوعب هذه الكمية من الماء أحسب علو الماء في اإلناء.

الماء:  حجم  مع  ومقارنته  المستطيالت  متوازي  حجم  حساب  ينبغي 
   

حجم متوازي المستطيالت أكبر من حجم الماء وبالتالي فاإلناء يستوعب 
كمية الماء كلها.

يتمثل حساب علو الماء في حساب ارتفاع متوازي المستطيالت حجمه   
هو    الحجم  كان  فإذا  وهكذا   .10cm وعرضها   12cm قاعدته  وطول 

ومساحة القاعدة هي:
 بــ cm² :  فإن االرتفاع بــ cm هو:   علو 

.4cm الماء في الخزان هو
2. قامت سلمى بصب نفس الكمية من الماء 480cm في إناء على شكل 
قاعدته  وطول   12cm ارتفاعه  األبعاد.  بنفس  المستطيالت  متوازي 
10cm وعرضها 8cm. هل يستوعب هذا اإلناء هذا الكمية من الماء؟ 

إذا كان يستوعب هذا الكمية، أحسب علو الماء فيه :
حجم متوازي المستطيالت بــ cm3 هو:  
الخزان يستوعب كمية الماء ألن حجمه أكبر من حجم الماء.

ارتفاع متوازي المستطيالت حجمه  الماء يقتضي حساب  حساب على 
480cm3 ومساحة قاعدته 80cm² أي                    

5- V = 64cm3 et 64 = 4 × 4 × 4 et la formule qui donne le 
volume du cube est V = a × a × a donc l’arrête du cube est 4cm.
6- Il calcule l’arrête inconnu de chaque parallélépipède :

720 : 120 = 6  et  480 : 120 = 4
7- 2,4l = 2400cm3 et 2400 : 400 = 6 donc la hauteur du 
niveau d’eau est 6cm.W

خالصات ونتائج : يضم هذا الركن قاعدة حساب حجم المكعب وقاعدة 
حساب حجم متوازي المستطيالت. ينبغي جعل المتعلم)ة( يتذكر هذه 

القواعد بشكل بسيط يرتكز على الفهم الجيد لمعناها.
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

تاِئُج
َ
 ون

ٌ
الَصة

ُ
خ

ـُة الْخاِمَسُةأََتَرَُّن ِمن َجديٍد 5اَلِْحصَّ
1

2

3

باٍت ِمَن ٱلنَّْوِع َنٌة ِمْن ُمَكعَّ ماُت ٱلّتاِلَيُة ُمَكوَّ َاْلُمَجسَّ
ٍم ؟      ● َأْحُسُب َحْجَم ُكلِّ ُمَجسَّ

َخّزاُن ماٍء َعلى َشْكٍل ُمَتوازي ٱْلُمْسَتطيلِت طوُل قاِعَدِتِه 
. 1,2 m 0,9 َوٱْرِتفاُعُه m 1,8 َوَعْرُضها m

     ● َأْحُسُب َحْجَمُه ؟

25 ؟ cm َأْحُسُب َحْجَم ُمَكعٍَّب ِقياُس َحْرِفِه ُهَو
.ml َوأَُعبُِّر َعْن َهذا ٱْلَحْجِم ِبــ

Je calcule combien 
mesure l'arrête du 
cube suivant :

Un récipient a la forme d'un parallélépipède et contient 
2,4l d'eau. L'aire de la base du récipient est 400 cm2.

● Je calcule la hauteur du niveau d'eau :

Je calcule 
l'arête inconnue 
de chaque 
parallélépipède :

● َحْجُم ُمَتوازي ُمْسَتطيالت ِقياُس ُحروِفِه a َو b َو c ُهَو :● َحْجُم ُمَكعٍَّب َحْرُفُه a ُهَو :

● V ُهَو َكَذِلَك ُجداُء ِمساَحِة ٱلقاِعَدِة في ٱْلْرِتفاِع.
● ِإذا كان َمَثاًل :

َفِإنَّ :
● a و  b و  c ُمَعبَُّر َعْنها ِبَنْفِس َوَحَدِة ٱْلقياِس .

● ِإذا كاَن a = 3cm َمَثاًل َفِإنَّ :

● ِإذا كاَن a = 2cm َفِإنَّ :                      َو

Volume d'un parallélépipède
d'arêts a, b, et c.

Volume d'un cube d'arête a.

V=  a x a x a = a3V=  a x b x c

V = 27 cm3   3   َو x 3 x 3 = 27c = 2 cm َو  b = 3cm َو  a = 5cm
V = 30cm3   5 َو x 2 x 3 = 30 2 x 2 x 2 = 8V = 8cm3

V= 480 lV = 720 cm3
Aire de base : 120 cm2

V = 64 cm3

10
?

?

?

Aire de base = 400 cm2

12

480 ِمَن ٱْلماِء في ِإناٍء َعلى  cm3 ِّ1 - قاَم َأْحَمُد ِبَصب
َشْكِل ُمَتوازي ٱْلُمْسَتطيلِت

يََّة ٱْلماِء ُكلَّها ؟ ناُء َكمِّ ● َهْل َيْسَتْوِعُب ٱْلِ

يََّة ِمَن ٱْلماِء،  ● ِإذا كاَن ٱْلناُء َيْسَتوِعُب َهِذِه ٱْلِكمِّ
َأْحُسُب ُعُلَو ٱْلماِء في ٱْلناِء.

ٱْلمــاِء  ِمــَن  يَّــِة  ٱْلَكمِّ َنْفــِس  ِبَصــبِّ  َســْلمى  قاَمــْت   -  2

480 فــي ِإنــاِء َعلــى َشــْكِل ُمَتــوزاي ٱْلُمْســَتطيلِت  cm3

.)2( ــْكَل  َالشَّ  : ٱْلَْبعــاِد  ِبَنْفــِس 
يََّة  ناُء َهِذِه ٱْلَكمِّ ● َهْل َيْسَتوِعُب َهذا ٱْلِ

ِمن ٱْلماِء؟
يََّة  ناُء َيْسَتْوِعُب َهِذِه ٱْلَكمِّ ● إذا كاَن ٱْلِ

ِمَن ٱْلماِء. َأْحُسُب ُعُلَو ٱْلماِء فيِه.

ْهنيِّ 19-6. ُد ُمضاَعفاِت ٱلَْعَدِد 7 ٱْلَْصَغَر ِمْن 100 َوٱلَّتي َرْقُم َوَحداتِها ُهَو ٱلَْعَدُد 2 أَْو 3 أَْو 4 َوأُنِْجُز َوَرَقَة ٱلِْحساِب ٱلذِّ  أَُحدِّ

4

5

7

6

َاْلَحْجُمُمَكعٌَّبُمَتوازي ُمْسَتطيلِت ParallélépipèdeCubeLe volume
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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 

تعرف املتعلمون على مراحل التقنية االعتيادية للقسمة، ويعاد تقدمي القسمة االقليدية بالقسم السادس من 
املقسوم  القسمة عند ضرب  بعملية  املرتبطة  بعض اخلاصيات  وتعرف  االعتيادية  التقنية  التحكم يف  أجل 
واملقسوم عليه يف نفس العدد حيث يتم استنتاج أن اخلارج ال يتغير. وهي اخلاصية التي يتم توظيفها أيضا 

عند تناول الكسور املتساوية أو توحيد مقامات الكسور.

االمــتــــــدادات أهـــداف الـــتـــــعــلـــــــم الـمـكتـسبــات السابــقــة
- قسمة عدد عشري على 

عدد صحيح طبيعي.
- قسمة عدد عشري على 

عدد عشري.
- اخلارج العشري املضبوط 

واملقرب.

- يتعرف وضعيات القسمة اإلقليدية واملتساوية املميزة 
لها؛

عددين  خارج  حلساب  االعتيادية  التقنية  يستعمل   -
طبيعيني؛ صحيحني 

- يحسب اخلارج العشري لعددين صحيحني طبيعيني؛
- يوظف مراحل وخاصيات القسمة اإلقليدية؛

- يتوقع األخطاء املمكن أن يقع فيها املتعلم أثناء إجناز 
عملية قسمة أقليدية معطاة ويناقشها؛

- يكتشف أخطاء واردة يف عملية قسمة إقليدية منجزة 
ويقوم بتفسيرها ثم يصححها.

- األعداد الصحيحة الطبيعية؛
- القسمة اإلقليدية.

ْرُس اَلدَّ

16
األعـداد الصحـيحـة الطـبيعـيـة 

القسمة اإلقليدية - املقسوم عليه من رقمني أو ثالثة أرقام
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       أنشطة البناء والترييض
النشاط األول: إجناز التقنية االعتيادية للقسمة.

صيغة العمل: ينجز العمل يف مجموعات.
الوسائل املساعدة: جداول الضرب ـ رسم مسار على السبورة.

تـدبـيــر الـنـشــاط
1428km. ما هو عدد  21km، قطعت سيارة مسافة  تقدمي الوضعية: خالل سباق يف مسار دائري طوله 

املرات التي طافت فيها السيارة املسار بالكامل.
البحث: يتم البحث عن حل املسألة يف مجموعات، بعد أن تتاح للمتعلمني الفرصة لوضع األسئلة املتعلقة بفهم 

نص املسألة.
االستثمار اجلماعي:

يقدم مقرر كل مجموعة نتائج العمل، وتناقش جماعيا، مع التأكيد على أنه لضمان إجناز تقنية
القسمة باعتبارها العملية التي نلجأ إليها إليجاد حل املسألة. يستحسن االستعانة بجدول ضرب 21

وانطالقا من هذا اجلدول ميكن إيجاد 21 = 1 × 21
21 × 90  -  21 × 20  -  21 × 10

 و   و   
فعدد الكيلومترات املقطوعة هي: 1428 وبالتالي نحصل على تأطير لهذا 

العدد
21 × 60 > 1428 > 21 × 70     1260 > 1428 > 1470

21 × 2 = 42

21 × 3 = 63

21 × 4 = 84

21 × 5 = 105

21 × 6 = 126

21 × 7 = 147

21 × 8 = 168

21 × 9 = 189

انطالقا من هذا التأطير، نستنتج أن عدد أرقام اخلارج هو  2 وأن هذا اخلارج محصور بني 60 و 70 
4نضع القسمة: 81 2 1

01 2 6
1 6 8

6 8
0

-

-

2
6

8
861

+
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التمرن الفردي
توزيع 72 قطعة حلوى على 6 أطفال. حساب حصة كل واحد وعدد القطع املتبقية. 	•
يبقون يف 	• الذين  تلميذ تكوينها. وماهو عدد  لـ 73  التي ميكن  أفراد  ما هو عدد املجموعات من 5 

االحتياط؟
النشاط الثاني: إجناز قسمات.

صيغة العمل: عمل فردي.
تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: 

أضع وأجنز القسمات التالية:

1 0 0 81 8 0 1 53 5 2 55

حيث املقسوم عليه من رقم 
واحد.

حيث املقسوم من 4 أرقام حيث املقسوم عليه من رقمني.
واملقسوم عليه من رقم واحد.

االستثمار اجلماعي: 
بعد إجناز القسمات على السبورة من قبل بعض املتعلمني يتم التأكيد على ما يلي:

100 = ( 8 x 12 ) + 4

1 0 0 8
8
2 0
1 6

4

1 2-

-

4 هو الباقي12 هو اخلارج8 هو املقسوم عليه100 هو املقسوم

نأخذ 18 ألن 15 < 18 و 15 > 1بالنسبة للقسمة ذات املقسوم عليه من رقمني:

1 8 0 1 5
1 5
0 3 0

3 0
00

1 2-

-

ثم نحسب: كم من مرة 15 يف 18 ؟
 مرة واحدة

03 = 15 – 18 و   
ننزل 0 ، يف 30 كم من مرة 15 ؟ مرتان

12 هو خارج قسمة 18 على 12
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بالنسبة للقسمة الثالثة يجب االنتباه إلى وجود أصفار يف اخلارج.

3 5 2 55
3 5
0 0 2 5

3 0
0

7 0 5

-

نأخذ 35 ألن 5 > 35 و 5 < 3. ونقول يف 25 كم من مرة 5 ؟ 7 مرات.              
   و 

ننزل الرقم 2، و نالحظ أن 5 < 2 ال ميكن إيجاد العدد الذي نضربه يف 
5 و نحصل على 2. 

نكتب إذن 0 يف اخلارج. وننزل الرقم 5. ثم نكمل يف 25 كم من مرة 5 ؟        
5 مرات  و    

705 هو خارج قسمة 3525 على 5.

النشاط الثالث: استعمال احملسبة حلساب اخلارج والباقي.
صيغة العمل: عمل جماعي أو يف مجموعات حسب توفر احملسبات..

الوسائل املساعدة: محسبات.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: استعمل احملسبة حلساب اخلارج والباقي لقسمة 747 456 على 176.

البحث: يستعمل البعض من أفراد كل مجموعة احملسبة إلجناز القسمة فيما يستعمل البعض اآلخر الوضع 
العمودي للقسمة.

االستثمار اجلماعي: 
يقدم مقررو املجموعات النتائج التي توصلوا إليها مستعملو احملسبات وكذلك نتائج الذين استعملوا الوضع 

العمودي لعملية القسمة.

التحقق من العمليةالوضع العمودي
4 5 6 7 4 7

53 2
1 0 4 7

8 8 0
1 6 7 4
1 5 8 4
0 0 9 0 7

8 8 0
0 2 7

1 7 6-

-

-

-

2 5 9 5
باستعمال احملسبة اخلارج الذي يبرز يف 

شاشة احملسبة عند قسمة 456 747 على 
176 هو 2595,153409 وحلساب الباقي 

نحسب:

456747 – (2595 x 176) = 27
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 7 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 5 أو 6 أو 8 أو 9 ؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 95؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 95؛  -
أحدد مضاعفات العدد 7 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو  5 أو 6 أو 8 أو 9.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 20-6  -

مميزات  إحدى  إلى  اإلشارة  تتم  البداية  في 
الجمع  لعمليات  بالنسبة  القسمة.  عملية 
بجمع  عملية  كل  تبدأ  والضرب  والطرح 
بضرب  أو  الوحدات  يطرح  أو  الوحدات 
ثم  العشرات  إلى  ذلك  بعد  لننتقل  الوحدات 

المئات وهكذا.
بالنسبة لعملية القسمة فالعملية تبدأ بقسمة 
اآلالف مثال إذا كان عدد أرقام المقسوم هو 
فالعشرات  المئات  قسمة  إلى  ننتقل  ثم   ،4
نبادل  اآلالف  قسمة  تعذر  إذا  والوحدات، 

اآلالف بالمئات وهكذا. 
المتعلم  جعل  إلى  النشاط  هذا  يرمي   -1
إنجاز  على  متوقف  المسألة  حل  أن  يدرك 
قسمة العدد 463 على 67 واالستعانة بجدول 
ضرب العدد 67 والتحقق من النتيجة بكتابة 

المتساوية المناسبة:
نص المسألة: بمناسبة عيد ميالدها وزعت 
مريم 463 قطعة حلوى بالتساوي على جميع 
والبالغ  بفوجيه  السادس  القسم  تالميذ 

عددهم 67 .
سيحصل  التي  الحلوى  قطع  عدد  أحسب 
غير  الحلوى  قطع  وعدد  تلميذ،  كل  عليها 

الموزعة.
أستعين بجدول مضاعفات العدد 67. وأنجز 
للتحقق  المتساوية  أكتب  تم  القسمة،  عملية 

من النتيجة. 

2- L’apprenant effectue la division 
proposée

78

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :
أكَْتِشف َوأََتَرَُّن

ـُة الثّانِـَيـُة 2اَلِْحصَّ

Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم

ُ
ـة ـلــيـــِديَّ

ْ
ِإق

ْ
 ٱل

ُ
ـِقــْســَمـــة

ْ
ل
َ
ا

● يََتَعرَُّف َوْضِعياِت ٱلِْقْسَمِة ٱْلِْقليِديَِّة َوٱلُْمَتساِويَِة ٱلُْمَميَّزََة لَها،
● يَْسَتْعِمُل ٱلتِّْقِنيََّة ٱالِْعتياديَِّة لِِحساٍب خاِرجِ َعَدَديِْن َصحيَحْيِ 

، طَبيِعيَّْيِ
. ● يَْحُسُب ٱلْخاِرَج ٱلُْعَشِّي لَِعَدَديِْن َصحيَحْيِ

َصْت َتعاُوِنَيُة ٱْلَمْدَرَسِة َمْبَلَغ            ِلِشراِء ِمْحَسباٍت ِبَثَمِن             ِلْلَمْحَسَبِة ٱْلواِحَدِة. َأْحُسُب َعَدَد ٱْلِمْحَسباِت  َخصَّ
ٱلَّتي ُيَمِكُن ِشَراُؤها.

َأْسَتْعِمُل َنْفَس ٱلطَّريَقِة َوُأْنِجُز ِقْسَمَة 597 5 َعلى 35.

أُبَاِدُل 15 َعَشًَة ُمقاِبَل
150 َوْحَدًة َوأَْقِسُم 156 َعىل 23

أُبَاِدُل ِمَئًة واِحَدًة ُمقاِبَل 10 َعَشاٍت
َوأُباِدُل 10 َعَشاٍت ُمقاِبَل 100 َوْحَدٍة

ثُمَّ أَُقِسُم 156 عىل 23

الُيِْكُن ِقْسَمُة ٱْلالِف َعىل 23
أُباِدُل 4 ٱالٍف ُمقاِبَل 40 ِمَئٍة

ثُمَّ أَْقِسُم 47 َعىل 23

47 ِمَئًة َمْقسوَمٌة َعىل 23
ٱلْخاِرجِ 2 ِمَئتاِن َوٱلْباقي 1 ِمَئٌة

15 ِمَئًة َمْقسوَمٌة َعىل 23
ٱلْخاِرجِ 0 َعْشة َوٱلْباقي 15 َعَشٌَة 156 َوْحَدًة َمْقسوَمٌة َعىل 23

تُساوي 6 َوَحداٍت

321

Je divise 279 par 26 et je 
détermine le dividende le 
diviseur, le quotient et le 
reste, et j'écris  l'égalité :

أَْقِسُم 4756  عَلى 23

4 7 5 6
4 6

4 7 5 6
4 6

4 7 5 6
4 6

2 3 2 3 2 3

2 2 0 2 0 6
 1  1 5  1 5

 0 0  0 0
1 5 6 1 5 6

1 4 8
0 0 8

● Connaître les situations de division euclidienne et 
l'égalité qui la caractérise;

● Calculer le quotient de deux nombres entiers naturels.
● Calculer le quotient décimal de deux entiers naturels.

4756 = (23 x 206) + 8

.... = (... x ...) + ....

dividende Diviseur

quotient
reste

ُد ُمضاَعفاِت ٱلَْعَدِد 7 ٱْلَْصَغَر ِمْن 100 َوٱلَّتي َرْقُم َوَحداتِها ُهَو ٱلرَّْقُم 5 أَْو 6 أَْو 8 أَْو 9. أَُحدِّ

La division euclidienne

اَلدَّْرُس

16

1

2

4756 dh23 dh
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمت
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 7 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 5 أو 6 أو 8 أو 9 ؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 95؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 95؛  -
أحدد مضاعفات العدد 7 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 5 أو 6 أو 8 أو 9.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 20-6  -
3- يالحظ المتعلم كل عملية منجزة ويتدرب على إعادة إنجازها والتأكد 

من مدى صحتها ثم يكتب المتساوية المميزة لها : 
الباقي + الخارج × المقسم عليه = المقسوم

Le dividende = Diviseur × Quotient + Reste

4- ينجز المتعلم عملية قسمة 295 على 13، ويحدد الخارج والباقي.
ويكمل   956 على   456  789 لقسمة  بالمحسبة  المتعلم  يستعين   -5
المتساوية : ..... + (..... × 956) = 789 456. حيث ينبغي التذكير بطريقة 
حساب الخارج والباقي في القسمة االقليدية باستعمال المحسبة ذلك 
أن العدد الذي يبرز على شاشة المحسبة عند قسمة العدد 789 456 
على 956 هو العدد العشري 477,812762 والطريقة تتمثل في ضرب 
الجزء الصحيح لهذا العدد العشري أي 477 في المقسوم عليه أي 956 

للحصول على العدد 012 456 وإنجاز عملية الطرح اآلتية
789 = 012 456 – 789 456 ويكون بذلك الباقي هو 777.

بالقسمة  المرتبطة  المتساوية  )ة(  المتعلم  يوظف  النشاط  في هذا   -6
اإلقليدية. لحساب الباقي أو الخارج أو المقسوم عليه أو المقسوم وبدون 

النتائج في جدول.
7- يتمثل هذا النشاط في قراءة نص مسألة وفهم المطلوب حسابه قبل 
إنجاز العملية. أما نص المسألة فهو كاآلتي: اشترى بائع الورد 245 وردة 
وكون منها باقات من 12 وردة. أحسب عدد باقات الورد التي كونها البائع 

واحسب عدد الوردات التي تنقصه لتكوين باقة أخرى.
أي   12 245 على  العدد  إنجاز عملية قسمة  يتم  المسألة  وإليجاد حل 
قسمة عدد الوردات على عدد الوردات في كل باقة وذلك إليجاد عدد 
الباقات الممكن تكوينها 245 = (20 × 12) + 5. وهذه العملية تمكننا 
من تحديد عدد الباقات. وما تبقى من الوردات التي ينبغي طرحها من 
العدد 12  لتحديد عدد الوردات التي تنقص البائع لتكوين باقة أخرى 

.12 – 5 = 7
ينجز المتعلم )ة( عملية قسمة 245 على 12 ويكتب.

8- يمأل المتعلم )ة( الجدول ويكتب المقسوم أو المقسوم عليه أو الخارج 
أو الباقي.

9- ينقل الجدول ويمالءه.

10- L’élève effectue la division de 125 par 12 pour trouver  
le nombre de bouquets qu’on peut conffectionner.
11- Il lit le texte et calcule le montant de chaque mensualité.

79

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الثّالـِثَـُة اَلِْحصَّ

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

3

َنِة ٱلْخاِمَسِة. .● اَلِْقْسَمُة ٱْلِْقلِيِديَُّة ِبٱلسَّ -ِقْسَمُة َعَدٍد َعَشِيٍّ َعىل َعَدٍد َعَشِيٍّ ● ِقْسَمُة َعَدٍد َعَشِيٍّ َعىل َعَدٍد َصحيحٍ طَبيِعيٍّ

ِفي ُكلِّ َعَمِليٍَّة َأْكُتُب ٱْلُمَتساِويََّة ٱْلُمناِسَبَة َكما في ٱْلِمثاِل :

َأْحُسُب ٱْلخاِرَج ٱْلَعَشِريَّ ِلـ 295 على 13.

َأْحُسُب ٱْلخاِرَج ٱْلَعَشِريَّ ِلـِقْسَمِة 789 456 َعلى 956، َوُأْكِمُل 
ٱْلُمَتساِوَيَة :  

َأْنُقُل َوُأْكِمُل :  

َن ِمْنهــا باقــاٍت  ِاْشــَترى باِئــُع ٱْلــَوْرِد 245 َوْرَدًة َوَكــوَّ
ٱلَّتــي  ٱْلــَوْرِد  باقــاِت  َعــَدَد  َأْحُســُب  َوْرَدًة،   12 ِمــْن 
ــَوْرداِت ٱلَّتــي َتْنُقُصــُه  ــُع َوَأْحُســُب َعــَدَد ٱْل َنهــا ٱْلباِئ َكوَّ

ِلَتْكويــِن باَقــٍة ُأْخــرى.

ُأْقِسُم 245 َعلى 12 :

َاْلخاِرُج ُهَو  :
َاْلباِقي :

َتْنُقُصُه      َوْرداٍت ِلَتكويِن باقٍة.

َأْنُقُل ٱْلَجْدَوَل َوَأْمَلُ خاناِتِه ٱْلفاِرَغَة : 456 789 = (956 x ......) + .......

Avec 125 roses, un fleuriste compose des 
bouquets de 12 roses. 

● Combien de bouquets au maximum 
pourra-t-il confectionner?

Pour l'achat d'un téléviseur de 4950 dh, Ali a fait un premier versement de 2400 dh et le 
reste sera en 6 mensualités

● Quel est le montant de chaque mensualité ?

 7  6  3   8
 7  2    95
  4  3
  4  0
   3  

763 = )8 x 95( + 3

 3  4  7   6
 3  0    57
  4  7
  4  2
   5

....................................

 4  0  6   8
 4  0    50
  0  6
   0  
   6

....................................

3  0  8  4  34
3 0 6  90
   24
   00
   24
....................................

2  9  1  7  39
2 7 3  74
 1 8 7
 1 5 6
  3  1

....................................

 8  1  9   29
 5 8   28
 2 3 9
 2 32
   7

....................................

 .............. 17 87 16

 987 45 .............. ..............

َاْلَمْقسوِمَاْلَمْقسوُم َعَلْيِهَالخاِرُجَاْلباِقي

2 4 5
_

1 2

َل ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة إِىل ٱلَْعَدِد 95.  أَِجُد ُمكَمِّ

 386 10 .............. ..............

 .............. 100 740 35
 5226 .............. 5 226

َاْلَمْقسوِمَاْلَمْقسوُم َعَلْيِهَالخاِرُجَاْلباِقي

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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أنشطــة تقوميية : "أستثمر"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 7 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 5 أو 6 أو 8 أو 9 ؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 95؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 95؛  -
أحدد مضاعفات العدد 7 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 5 أو 6 أو 8 أو 9.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 20-6  -

العدد  المتعلم )ة( بجدول مضاعفات  1- يستعين 
67 للتحقق من نتيجة قسمة 463 على 67 وذلك 

لتحديد عدد قطع الحلوى التي سيحصل عليها كل 
فرد. وعدد قطع الحلوى غير الموزعة. 

المنجزة  القسمة  عمليات  المتعلم  يالحظ   -2
بضرب  وذلك  حالة  كل  في  المقسوم  ويحسب 

الخارج في المقسوم عليه وإضافة الباقي.

3- ينجز المتعلم كل عملية قسمة ويكمل المتساوية 
المرتبطة بها.

4- يكمل إنجاز كل عملية قسمة ويمأل المتساوية 
المميزة لها.

كل  ويمأل  قسمة  عملية  كل  )ة(  المتعلم  ينجز   -5
خانة بالرقم المناسب.

6- يحل المسألة بحساب عدد الصور في الصفحة 
غير المملوءة وهو باقي قسمة 356 على 45.

7 لتحديد  245 على  المتعلم )ة( قسمة  ينجز   -7
وعدد  شراؤها.  يمكن  التي  األسطوانات  عدد 
الدراهم المتبقية بعد شراء مجموع األسطوانات.

80

6 7 3

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الرّاِبَعُة 4اَلِْحصَّ أَْستَـثْــِمـــُر 
1

2

7

8

َأْحُسُب ٱْلَمْقسوَم ِفي ُكلِّ حاَلٍة :

ْقِليِديَّــَة َعلــى َدْفَتــري َوُأْكِمــُل  َأَضــُع َوُأْنِجــُز ٱْلِقْســماِت ٱْلِ
: ٱْلُمَتســاِوياِت 

ُحها : ُرها َوُأَصحِّ َأْكَتِشُف َأْخطاَء واِرَدًة في ٱْلِقْسَمِة َوُأَفسِّ

ُأْنِجـُز ٱْلِقْسماِت ٱلّتاِلَيَة :

ِبُمناَســَبِة عيــِد ميلِدهــا َوزََّعــت َمْرَيــُم 463  ِقْطَعــَة َحْلــوى 
ــِه  ــاِدس ِبَفْوَجْي ِبٱلتَّســاوي َعلــى َجميــِع ُمَتَعلِّمــي ٱْلِقْســم ٱلسَّ

ــِغ َعَدَدُهــْم 65 . َوٱْلباِل

● َأْحُســُب َعــَدَد ِقَطــِع ٱْلَحْلــوى ٱلَّتــي َســَيْحُصِل َعَلْيهــا ُكلُّ 
ــٍم َأْو ُمَتَعلِّمــٍة، َوَعــَدَد ِقَطــِع ٱْلَحْلــوى َغْيــِر ٱْلُمَوزََّعــِة. ُمَتَعلِّ

ــِق ِمــَن  ● َأْســَتِعيُن ِبَجــْدَوِل ُمضاَعفــاِت ٱْلَعــَدِد 67 ِللتَُّحقُّ
ٱلنَّتيَجــِة.

َأْنُقُل ِإلى َدْفَتري َعَمِلّياِت ٱْلِقْسَمِة َوُأْكِمُل ِبِكتاَبِة ٱْلَعَدِد 
ٱلّناِقِص.

ــَوَر فــي َأْلبــوٍم، َحْيــُث َوَضَعــْت  َتَتَوفَّــُر ســيْليا َعلــى 356 صــوَرًة. َرتََّبــْت َهــِذِه ٱلصُّ
ــَوِر. َكــْم َعــَدُد  َفحــاِت ٱْلَمْملــوَءِة ِبٱلصُّ 45 ُصــوَرًة فــي ُكلِّ َصْفَحــٍة. ماُهــَو َعــَدُد ٱلصَّ

ْفَحــِة َغْيــِر ٱْلَمْملــوَءِة ؟ ــَوِر فــي ٱلصَّ ٱلصُّ

َيَتَوفَّــُر َأْحَمــُد َعلــى               َأراَد ِشــراَء ُأْســطواناٍت ِبَثَمــِن           ِلْلُْســُطواَنِة ٱْلواِحــَدِة. َكــْم ِمــْن ُأْســُطواَنٍة ُيْمِكــُن ِلَْحَمــَد 
راِهــِم؟ ِشــراؤها؟ َوَكــْم َســَيَتَبّقى َلــُه ِمــَن ٱلدَّ

67 x 1 = 67
67 x 4 = 268

67 x 2 = 134
67 x 5 = 335

67 x 3 = 201
67 x 6 = 402

;
;

;
;

 1363 
  75

 13
1363 = ).......... x 75( + 13

  53
 25 27

 
................ = )53 x 27( + 25

 . . . . . . .  502
 103 34

  . . . . .  78
  47 123

  . . . . .  133
  23 42

6 713   345

6 713 = )345 x ......( + .......

776  47

776 = )47 x ........( + ........

 5 0 3 6 23
-
  
   3
   
    6

 4 3 5 6 17
-
  
   5
   
    6

 3 7 3 0 4
-
  
   3
   
    0

 593 57

 23
593 = )57 x ............( + 23

 187 37
  5

187 = )37 x 5( + ...............

 أَطَْرُح ٱلَْعَدَد ٱلَْمْعروَض َعىل ٱلِْبطاَقِة ِمَن ٱلَْعَدِد 95.

3

4

5

6

6 7 3
5 4 
1 3 3
1 6 2
 3 1

5 4 5 4

1 3

245 dh7 dh
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أنشطــة داعمة : "أمترن من جديد"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 7 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 5 أو 6 أو 8 أو 9 ؛  -
أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 95؛  -

أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 95؛  -
أحدد مضاعفات العدد 7 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 5 أو 6 أو 8 أو 9.  -

أنجز ورقة الحساب الذهني 20-6  -
مع   :  90 بالصفحة  والتقوية  الدعم  أنشطة  1- حصة 
اقتسم   7  : بكتابة  واالكتفاء  األول  السطر  كتابة  عدم 

أصدقاء إلى آخر الفقرة.

الصفحة  في  الطوابع  عدد  )ة(  المتعلم  يحسب   -2
بقسمة  وذلك  التي مألها.  الصفحات  وعدد  األخيرة. 

627 على 23.

3- L’élève détermine le nombre de bus de 

45 places necessaire pour tranporter 395 

enfants, le nombre de places vides dans le 

dernier bus.

Pour trouver ce nombre on retranche le rste 

de 45.

4- L’élève divise 293 par 15 pour trouver le 

nombre de joueurs par équipe, et le nombre 

d’élèves qui ne font pas fpartie des équipes 

formées.81

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

تاِئُج
َ
 ون

ٌ
الَصة

ُ
خ

ـُة الْخاِمَسُةأََتَرَُّن ِمن َجديٍد 5اَلِْحصَّ
1

2

3

4

ِاْقَتَسَم 7 َأْصِدقاَء ِبٱلتََّساِوي َمْبَلَغ 536 4 ِدْرَهمًا َبْيَنُهْم ُمقاِبَل ٱْلَعَمِل ٱلَِّذي َقاموا ِبِه ِخلَل ٱْلُعْطَلِة.
     ● َأْحُسُب ٱْلَمبلَغ ٱلَِّذي َسَيْحُصُل َعَلْيِه ُكلُّ واِحٌد ِمْنُهْم ؟

َر َرشيٌد َأْن َيْشَتِرَي ِبٱْلَمْبَلِغ ٱلَّذي َحَصَل َعَلْيِه َأْقراصًا ُمْدَمَجًة ِبَثَمِن 13 ِدْرَهمًا ِلْلُقْرِص ٱْلواِحِد. َقرَّ
راِهِم؟      ● َأْحُسُب َأْكَبَر َعَدٍد ِمَن ٱْلَْقراِص ٱْلُمْدَمَجِة ٱلَِّتي ُيُمِكُن ِلَرشيٍد َأْن َيْشَتِرَيها َوَكْم َسَيْبقى َلَدْيِه ِمَن ٱلدَّ

َوَضَعْت َزْيَنُب 627 طاَبعًا َبريِدّيًا في َأْلبوٍم، َحْيُث ُكلُّ َصْفَحٍة ُيْمِكُن َأْن َتتَِّسَع ِلـ 23 طاَبعًا. َكْم ِمْن َصْفَحٍة ُيْمِكُن 
ِلَزْيَنَب َأْن َتْمَلَ ؟

ْفَحِة ٱْلَخيِرِة ؟ ● ماُهَو َعَدُد ٱلطَّواِبِع في ٱلصَّ

َفحاِت ٱلَّتي َتمَّ َمْلُؤها ؟ ● ماُهَو َعَدُد ٱلصَّ

Une école doit transporter ses 395 
élèves dans des bus de 45 places.

• Combien faudra-t-il de bus pour 
transporter tous les élèves ?

• Combien y aura-t-il de places vides 
dans le dernier bus ?

293 élèves participent, à une rencontre sportive, 
on souhaite constituer 15 équipes identiques 
avec le plus d'élèves possibles.

• Combien y-a-t-il de joueurs par équipe ?
• Combien d'élèves ne font pas partie des 
équipes formées ?

ــٍح َعلــى عــَدٍد  ــَدٍد َصحي ــِة ِلَع ْقليِديَّ ــَمِة ٱإلِْ ــُل ِإْنجــاُز ٱْلِقْس ●  َيَتَمثَّ

َصحيــٍح فــي ِإيجــاِد َعَدَدْيــِن َصِحيَحْيــِن َيْحِمــالِن اْســَم ٱلخــاِرِج 

61 + (x 73 62) = 4587●  ِفي َهِذِه ٱْلِقْسَمِة َلَدْينا : َوٱْلباقــي ِبَحْيــُث َيكــوُن ٱْلباِقــي َأْصَغــَر ِمــَن ٱْلَمْقســوِم َعَلْيــِه.
61 < 62

 4 5 8 7
 4 3 4
  2 4 7
  1 8 6
   6 1

 6 2
 7 3

َاْلَمْقسوُم َعَلْيِه

َاْلخاِرُج

َاْلَمْقسوم

َاْلباِقـي

ْهِنيِّ 20-6. ُد ُمضاَعفاِت ٱلَْعَدِد 7 ٱْلَْصَغَر ِمْن 100 َوٱلَّتي َرْقُم َوَحداتِها ُهَو ٱلَْعَدُد 5 أَْو 6 أَْو 8 أَْو 9. وأُنِْجُز َوَرَقَة ٱلِْحساِب ٱلذِّ  أَُحدِّ

Le dividende
Le diviseur

Le quotientLe reste

باقي

َاْلَمْقسوم

َاْلَمْقسوِم َعَلْيِهخاِرج

َاْلِقْسَمُة ٱْلْقليديَُّة

Reste

Dividende

QuotientDiviseur

Division Euclidienne
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تقومي ودعم الوحدة الرابعة

على إثر إجناز مجموع أنشطة الدروس السابقة من 13 إلى 16 وتقومي مكتسبات املتعلمني واملتعلمات، فإن تفريغ النتائج 
بواسطة بطاقات التقومي الفردية سيساعد األستاذ)ة( على كشف الصعوبات التي ما زالت تواجه املتعلمني واملتعلمات يف 
بعض اجلوانب. وذلك من أجل إعطاء األولوية يف اختيار أنشطة الدعم للمهارات والقدرات التي سجلت أعلى نسبة يف 

خانات »ج« وبعد ذلك يف خانات »ب«، سواء فيما يتعلق بأنشطة احلساب الذهني أو مبختلف أنشطة املكونات األخرى.

ويتم هذا الدعم خالل احلصتني الثانية والتالثة، بعد إجناز أنشطة تقوميية تسمح بتفييئ املتعلمات واملتعلمني.

تخصص احلصة الرابعة لتقومي أثر الدعم، أي إعادة تقومي ما مت دعمه يف احلصتني السابقتني وعلى ضوء هذا التقومي 
تخصص احلصة اخلامسة ملعاجلة مركزة وإغناء التعلمات.

ويوضح اجلدول التالي توزيع احلصص خالل أسابيع التقومي والدعم والتوليف:

مدة احلصة األنشطة املقترحة احلصة

55 د وضعيات تقوميية وتفييء املتعلمات واملتعلمني األولى
55 د دعم وتثبيت الثانية
55 د دعم وتثبيت الثالثة
55 د وضعيات لتقومي أثر الدعم الرابعة
55 د معاجلة مركزة وإغناء التعلمات اخلامسة

جتدر اإلشارة إلى أن أنشطة هذا األسبوع املقترحة بالكراسة ال يخضع ترتيبها بالضرورة لهذه اجلدولة، وإمنا تبقى 
الصالحية لألستاذ واألستاذة الختيار األنشطة التي تفي بالغرض واملالئمة لنتائج التقوميات.

ولدعم املتعلمني واملتعلمات الذي يواجهون صعوبات يف املجال الوجداني االجتماعي يلجأ األستاذ)ة( إلى مجموعة من 
التدابير املتعلقة بتنظيم العالقات داخل املجموعات، وتنظيم قواعد احلياة داخل القسم، ومن بني األمثلة ميكن ذكر :

ترتيب  )الوسائل(،  اللوازم  توزيع  الدفاتر،  توزيع  السبورة،  )مسح  القسم  داخل  مبهام  الطفلة  أو  الطفل  ❑  تكليف 
األدوات…(،

❑ منح الطفل فرصة اختيار املجموعة التي يرتاح إليها،

❑ تكليف طفل مبساعدة طفل آخر ويدعمه يف إجناز أنشطة،

❑ توفير مناخ االحترام املتبادل، 

❑ تقبل كل محاوالت الطفل الذي يواجه صعوبات،

❑ تشجيع التبادل بني املتعلمني واملتعلمات.

         تذكير وإرشادات ديداكتيكية
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احلساب الدهني     
أحدد مضاعفات العدد 8 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 0 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 ؛  -

أجد مكمل العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 100؛  -
أطرح العدد المعروض على البطاقة من العدد 100؛  -

أحدد مضاعفات العدد 8 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 0 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5.  -
أنجز ورقة الحساب الذهني 21-6  -

األنشطة املقترحة بالكراسة     
1- يكمل المتعلم )ة( كتابة المقسوم أو المقسوم عليه أو الخارج أو الباقي 

في كل عملية.

17Dh ومبلغ توفير زينب هو  51. مبلغ توفير سارة هو   :  3 = 17   -2
. 17 × 2 = 34 34Dh  ألن 

. 17 + 34 = 51Dh نتحقق أن 

3- تسمح وضعيات من هذا النوع من التحقق من مدى اكتساب المتعلمين 
المصطلحات  بين  يربط  أن  للمتعلم  ينبغي  المصطلحات.  بعض  لمعنى 

المستعملة والكتابة األفقية والكتابة العمودية للقسمة اإلقليدية.

4- يكفي اإلدراك البصري للمخطط الدائري من اإلجابة على األسئلة 
المطروحة.

5- يقرأ المتعلم المخطط ويكتب عدد الدقائق المناسبة لكل يوم ويقوم 
بجمعها : 180 = 20 + 40 +  25 + 30 + 20 + 30 + 15

6- L’apprenant calcule le nombre de boites :
245 = 9 × 27 + 2 
Le nombre de boites pleines est 27, il lui reste 2 gâteaux.
7- 16 : 2 = 8   ;  21 : 3 = 7   ;   30 : 5 = 6
Le prix d’un CD est plus bas lorsqu’on achète 5 CD à la 
fois.82
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ُأْكِمــُل ِبِكتاَبــِة ٱْلَمْقســوِم َأْو ٱْلَمْقســوِم َعَلْيــِه َأِو ٱْلخــاِرِج 
َأْو ٱْلباقــي :

ُأْكِمُل ِبِكتاَبِة ٱْلَكِلَمِة ٱْلُمناِسَبِة َمكاَن ٱلنَُّقِط :
َاْلباقي - ٱْلَمْقسوُم - ٱْلَمْقسوُم َعَلْيِه - َاْلخاِرُج

قاِئــَق ٱلَّتــي َتْســَتْغِرُقها َخديَجــُة  َهــذا ٱْلُمَخطَّــُط ُيَمِثّــُل ٱلدَّ
ياضيــاِت خــِلل ُأْســبوٍع. فــي ِإْنجــاِز َأْنَشــَطِة ٱلرِّ

ِقاِئــٍق ٱلَّتــي ٱْســَتْغَرَقْتها َخديَجــُة فــي  ● َماُهــو َمْجمــوُع الدَّ

ِإْنجــاِز ٱْلَْنِشــَطِة ِخــلَل ٱْلُْســبوِع.

َاْلُمَتساِوَيُة ٱلّتاِلَيُة ِهَي ِللتََّحقُِّق 
ْقليِديَِّة : ِمَن ٱْلِقْسَمِة ٱْلِ

● َأْكُتُب َهِذِه ٱْلِقْسَمَة.
● ُأْنِجُز ِقْسَمَة 425 3 َعلى 75.

َتْيــِن ِلْلَمْبَلــِغ ٱلَّــذي  َتَتَوفَّــُر َزْيْنــُب َعلــى َمْبَلــٍغ ُمضاِعــٍف َمرَّ
َوفََّرْتــُه ســاَرُة. َوَمجمــوُع مــا َوفََّرْتــُه ٱْلِبْنتــان ُهــَو 51 ِدْرْهًمــا. 
ِبٱلتَّْمثيــِل  َأْســَتعيُن  ِبْنــٍت،  ُكلِّ  َتْوفيــِر  َمْبَلــَغ  ُد  ُأَحــدِّ  ●

. ٱْلَحــلِّ ِليجــاِد 

َهذا ٱْلُمَخطَُّط ُيَمثُِّل َوِســيَلَة ٱلنَّْقِل ٱلَّتي َيْســَتْعِمُلها ٱْلَْطفاُل 
ِللذَّهاِب ِإلى ٱْلَمْدَرَســِة. 

● ما ٱْلَوِسيَلُة ٱلَّتي َيْسَتْعِمُلها أَْغَلُب ٱْلَْطفاِل؟

● ما ٱْلَوسيَلُة ٱلَّتي َيْسَتْعِمُلها َأَقلُّ َعَدٍد ِمَن ٱْلَْطفاِل؟

1 134  =  (23 x 49) + 7

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

اإلثنين الثالثاءالحد الربعاء الخميس الجمعة السبت

Un pâtissier doit livrer 245 gâteaux dans des boîtes. Il peut mettre 9 gâteaux dans 
chaque boîte. 

● Je calcule le nombre de boîtes.
Dans quel cas le prix du CD est-il le plus bas?

Premier cas Deuxième cas Troisième cas

 803 37
  21

 1212
  93

 717 39

 15

   21
  22  . . . . . . . . . . . .  . . . . . .

  . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .

30 dh21 dh16 dh

َحاَفِلٌة
سيارة

راجلون

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :
ُد ُمضاَعفاِت ٱلَْعَدِد 8 ٱْلَْصَغَر ِمْن 100 َوٱلَّتي َرْقُم َوَحداتِها  أَُحدِّ

ُهَو ٱلَْعَدُد 0 أَْو 2 أَْو 3 أَْو 4 أَْو 5 .
َل ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة إِىل ٱلَْعَدِد 100. أَِجُد ُمكَمِّ

َوْحَدِة 
ْ
ماِت ٱل

ُّ
َعل

َ
ويُم ت

ْ
ق

َ
ت

ها
ُ

ْوليف
َ
ٱلّراِبـَعـِة َوَدْعُمها َوت

93

َاْلَيْوُم

َعَدُد اْلَْنِشَطِة
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8- يتكون الحائط من أربع طبقات وكل طبقة تحتوي على 12 طوبة. 
. 12 × 4 = 48 عدد الطوب هو إذن : 48 ألن :

2 هو : 64 1 هو : 15 وفي المجسم  9- عدد المكعبات في المجسم 
15 × 8 = 12 1 هو 120cm3  ألن :  وحجم المجسم 

64 × 8 = 512 2 هو : 512cm3 ألن :  وحجم المجسم 

11000cm 10- األبعاد الحقيقية هي : الطول

11000 = 500 × 22 والعرض 6500cm ألن : 6500 = 500 × 13 ألن :

لمتوازي  أبعاد  تحدد  أعداد  ثالثة  كجداء   60 للعدد  كتابة  كل   -12
.60cm3 مستطيالت حجمه

60 = 3 × 4 × 5
60 = 2 × 5 × 6
60 = 2 × 3 × 10

60 = 2 × 2 × 15
60 = 1 × 2 × 30
60 = 1 × 5 × 12

60 = 1 × 4 × 15
60 = 1 × 6 × 10
60 = 1 × 3 × 20

13- Je calcule le volume d’eau dans chaque récipient en 
cm3 et on le convertis en ml ou en l.
14- Le volume du cube est : 438976mm3 car :

 76 × 76 × 76 = 438976
438976mm3  0,44dm3. Sa mesure est 0,746Kg donc la 
masse volumique du cube en argile est :

 1,7Kg/dm30,746
0,44

15- 20m = 2000cm et 20m correspondant à 40cm donc 

l’échelle est : 1
50

 car 40
2000

4
200

1
50= =  

On vérifie que : 30
1500

3
150

1
50= =

13- يقرأ نص المسألة و يحسب األبعاد الحقيقية بالمتر.
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● َأْحُسُب ُسْمَك ٱْلحاِئِط.
بــاٍت َصَغيــَرٍة. )َلْيــَس ُهنــاَك  ــٍم ِمــْن ُمَكعَّ ُن ُكلُّ ُمَجسَّ َيَتَكــوَّ

.) َأيُّ َفــَراٍغ َغْيــَر َمْرِئــيٍّ

 ،V = 60 cm3 َحــْجــــــــــُم ُمَتـــــوازي ُمْسَتِطـــيـــــلٍت ُهـــــَو
  b = 4 cm و a = 5 cm  : َد َأْحَمــُد َأْبعــاَدُه ٱلثَّلَثــَة َحــدَّ

c = 3 cm و
ُد قياســاٍت ُأْخــرى ِلُمَتــوازي ُمْســَتطيلٍت َحْجُمــُه  ● ُأَحــدِّ

:  60 cm3

● َماذا ُأالِحُظ ؟

ِبَتْصغيــِر  َوَذِلــَك  ٱْلَقــَدِم  ِلُكــَرِة  ِلَمْلَعــٍب  َتْصميــٍم  َرْســُم  َتــمَّ 
: ِهــَي  ٱلتَّْصميــِم  َعلــى  َاْلَْبعــاُد  َمــرٍَّة.   500 َأْبعــاِدِه 

                    و
● َأْحُسُب ٱْلَْبعاَد ٱْلَحقيِقيََّة ِلْلَمْلَعِب ِبٱْلِمْتـِر.

ُأْكِمُل َمَلْء ٱْلَجْدَوِل :

ِزَمــِة ِلِبنــاِء  ● َأْحُســُب َعــَدَد ٱْلـِقـَطـــِع ِمــَن ٱلنَّـــْوِع           ٱللَّ
ٍم.َهــذا ٱْلحاِئــِط. باِت في ُكلِّ ُمَجسَّ ● َأْحُسُب َعَدَد ٱْلُمَكعَّ

ــٍب ُهــو2cm، َأْحُســُب َحْجــَم ُكلِّ  ● ِإذا كاَن َحــْرُف ُكلِّ ُمَكعَّ
ــٍم. ُمَجسَّ

 .......... /.......... 66,024..... 8,4 dm3

 10,5 .... /.... 336..... ..... cm3

 13,59 .... /.... 67,95g ..................

 1,9 .... /.... .................. 1 m3

 2,32 .... /.... ..... kg 18,5.....

ُة َاْلَمــادَّ

َاْلَحـِديـــُد

ــُة َاْلِفــضَّ

ْئـَبــُق َالزِّ

مـْــُل َالــرَّ

َالــزُّجاُج

َاْلُكْتَلُة ٱْلَحْجِميَُّةَاْلُكْتَلُةَالَحْجـُم

       5 a (cm)

       4 b (cm)

       3 c (cm)

 60 60 60 60 60 60 60 V (cm3)

Un cube en argile a une arête de 76 mm et une masse de 0,746 kg.
● Je calcule la masse volumique de l'argile dont est constitué le cube.

Je complète par le volume du liquide convenable dans chaque cas :

Après avoir mesurer deux dimensions de la maison, Brahim trouve une largeur de 20m et une 
longueur  de 15m.  Il fait une maquette de sa maison qui a les dimensions suivantes : 
L = 40cm et l = 30 cm
      ● Je calcule l'échelle qu'il a utilisé.

3 cm10 cm

. . . . . . . m l . . . . . . . l . . . . . . . l

20
 cm

20
 cm

30 cm30 cm

6 cm

10 cm

3 cm

2 1

22

22

11

11

11

11

ُد ُمضاَعفاِت ٱلَْعَدِد 8 ٱْلَْصَغَر ِمْن 100 َوٱلَّتي َرْقُم َوَحداتِها ُهَو ٱلرَْقُم 0 أَْو 2 أَْو 3 أَْو 4 أَْو 5 اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ : أَُحدِّ
ْهنيِّ 21-6. َوأُنِْجُز َوَرَقَة ٱلِْحساِب ٱلذِّ

أَطَْرُح ٱلَْعَدَد ٱلَْمْعروَض َعىل ٱلِْبطاَقِة ِمَن ٱلَْعَدِد 100.

L = 22 cm  l = 13 cm 
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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 

االمــتــــــدادات أهـــداف الـــتـــــعــلـــــــم الـمـكتـسبــات السابــقــة

حل مسائل حول قياس 
حقبة زمنية

- يجــري عمليــات اجلمــع والطــرح علــى األعــداد 
الســتينية؛

- يحــل وضعيــات مســائل مرتبطــة بجمــع وطــرح 
وحتويــل األعــداد الســتينية.

األعداد واحلساب والقياس

ْرُس اَلدَّ

17
األعداد الستينية : اجلمع والطرح
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 8 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 6 أو 7 أو 8 أو 9؛  -
أجد مجموع العدد المعروض على البطاقة والعدد 1,0؛  -

 2 والساعة   1 الساعة  إليه  تشير  الذي  التوقيت  )ة(  المتعلم  يكتب   -1
والساعة   1 الساعة  إليه  بين ما تشير  الفاصلة  الزمنية  المدة  ويحسب 
2 ويرسم عقارب الساعة 3 بعد ساعة و20 دقيقة و45 ثانية مما تشير 

إليه الساعة 2.

2- يعبر عن كل مدة زمنية بالوحدة المشار إليها.

3- يقرأ نص المسألة ثم يحسب المدة الزمنية التي استغرقها الموزع 
في الجولتين. عندما يكون عدد الدقائق أكبر من 60 أو يساوي 60 يقوم 

المتعلم بتحويل المدة الزمنية إلى ساعات ودقائق.

المطلوبة  الزمنية  المدة  ويحسب  المسألة  نص  المتعلم)ة(  يقرأ   -4
بطريقتين :

الطريقة األولى تتطلب استعمال مستقيم عددي يتم تقسيمه إلى مجاالت 
تعبر عن الساعات وبعض المجاالت يتم تقسيمها من جديد إلى دقائق 
حسب ماهو مطلوب. في هذه الوضعية يحتاج تقسيم مجال إلى مجالين 
كل واحد يعبر عن 30min ومجال آخر إلى 4 مجاالت كل واحد منها يعبر 

عن 15min. ثم يحسب المدة الزمنية المطلوبة.

و   16h15min بين  الفرق  )ة(  المتعلم  يحسب  الثانية  الطريقة  في 
.8h30min

ال يمكن طرح 30 من 15 لذلك يتم تحويل ساعة واحدة من 16 ساعة إلى 
.15h75min 8 منh30min دقائق وبعد ذلك نطرح
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة اْلوىلأكَْتِشُف َوأََتَرَُّن 1اَلِْحصَّ

Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم

ـــْرُح
َّ
َجـْمــُع َوٱلط

ْ
ل
َ
 : ا

ُ
ــة يـِنيَّ

ّ
ـت ْعــــداُد ٱلسِّ

َ
أ
ْ
ل
َ
ا

Les nombres sexagésimaux : addition et soustraction

. 2 1 َوٱلّساَعُة  َمَن ٱلَّذي ُتشيُر ِإَلْيِه ٱلّساَعُة  َأْكُتُب ٱلزَّ

. 2 1 َوٱلّساَعُة  َمِنيََّة ٱْلفاِصَلَة َبْيَن ما ُتشيُر ِإَلْيِه ٱلّساَعُة  َة ٱلزَّ ● َأْحُسُب ٱْلُمدَّ
. 2 3 َبْعَد ساَعٍة واِحَدٍة َو20 َدقيَقًة َو45 ثاِنَيًة ِمّما ُتشيُر ِإَلْيِه  الّساَعُة  ● أْرُسُم َعقاِرَب الّساَعِة 

َأْنُقُل في َدْفَتري َوُأْكِمُل :

4 مــا َعــدا َيــْوِم  h 15 min 8 َوُيغاِدُرهــا َعلــى ٱلّســاَعِة h 30 min َيِصــُل َأْمنــاُي ِإلــى ٱْلَمْدَرَســِة ُكلَّ َيــْوٍم َعلــى ٱلّســاَعِة
.12 h ٱْلَْرِبعــاِء َحْيــُث ُيغــاِدُر َعلــى ٱلّســاَعِة

ْثَنْيِن ِبٱتِّباِع َطريَقِة َسْلمى َوَطريَقِة ميموَن. َمِنيََّة ٱلَّتي َيْقضيها َأْمناُي في ٱْلَمْدَرَسِة َيْوَم ٱْلِ َة ٱلزَّ ● َأْحُسُب ٱْلُمدَّ

 16 h 15 َكَذِلــَك  ِهــَي   4h 15 min  : واِل  الــزَّ َبْعــَد 
ُل ُثمَّ َنْحِســُب : min. ال ُيْمِكُن َطْرُح 30 ِمْن 15، ُنَحوِّ

ٱْلمــاِء  َفواتيــِر  ُمــَوزُِّع  ِاْســَتْغَرَق 
فــي    2 h 55 min َوٱْلَكْهَربــاِء
 3 h 41 minٱْلَجْوَلــِة ٱْلولــى َو

ٱلّثاِنَيــِة. ٱْلَجْوَلــِة  فــي 
َمِنيََّة ٱلَّتي  َة ٱلزَّ ● َأْحُسُب ٱْلُمدَّ

اْسَتْغَرَقها في ٱْلَجْوَلَتْيِن.

َوَحداُت ِقّياِس ٱلزََّمِن
min = 60 s 1َالّثاِنيَُّة  

h = 60 min 1َالّساَعُة  
j = 2 4h 1َالَيْوُم  

semaine = 7 s 1َاْلُْسبوُع
ْهُر    1mois compte entre 28 j et 31 jَالشَّ
َنُة    année = 365 ou 366 jours 1َالسَّ

10 َسَنواٍتَاْلِعْقُد  
100 َسنٍةَاْلَقْرُن  

minh
55
41

2
3

..........

minh
15
30

16
8

..........

1 2 3

9

12

6

3

1
2

4
57

8

11
10

9

12

6

3

1
2

4
57

8

11
10

12

6

3

1
2

4
57

8

11
10

9

1 min 25 s = ..... s

1 h 15min = ..... min

1 h 30 min = ..... s

..... min + ..... h + ..... min = ..... h ..... min

55 + 41 = 96
96 = 60 + 36

َوِمْنُه :
96 min = ... h ... min

16h 15min = 15h75min
75 - 30 = ....
15 - 8 = ....

5 semaines 4 j = ....... j

1 siècle =  ...... décennies

1 siècle =  ...... jours

َطريَقُة ميموْنَطريَقُة َسْلمى

8h

7h8h 30min 4h 15min
15min30min

9h 10h 11h 12h
13h 14h 16h 17h    15h
1h 2h 3h 4h 5h

La seconde (s)
L'heure (h)
Le jour (j)
La semaine
Le mois
L'année
La décennie
Le siècle

● Effectuer des opérations d'addition et de 
soustraction sur les nombres sexagésimaux.

● Résoudre des situations problème liées à l'addition 
et à la soustraction des nombres sexagésimaux.

ّتيِنيَِّة. ● يُْجِري َعَملِيَّاِت ٱلَْجْمعِ َوٱلطَّْرحِ َعىل ٱْلَْعداِد ٱلسِّ
● يَُحلُّ َوْضعياٍت َمسائَِل ُمرْتَْبِطًة ِبَجْمعِ َوطَْرحِ َوتَْحويِل 

ّتينيَِّة. ٱْلَْعداِد ٱلسِّ

ُد ُمضاَعفاِت ٱلَْعَدِد 8 ٱْلَْصَغَر ِمْن 100 َوٱلَّتي َرْقُم َوَحداتِها ُهَو ٱلرَّْقُم 6 أَْو 7 أَْو 8 أَْو 9.  أَُحدِّ

1

2

4

3

اَلدَّْرُس

17
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أنشطــة تقوميية وداعمة: "أستثمر"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 8 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 6 أو 7 أو 8 أو 9؛  -
أجد مجموع العدد المعروض على البطاقة والعدد 1,0؛  -

1- يحسب المتعلم مدة حياة كل عالم رياضيات، وذلك 
بطرح تاريخ الميالد من تاريخ الوفاة. تكون هذه المدة 

دائما تقريبية ألنها معبر عنها بالسنوات.

التعبير عنها بدقة يتطلب إدراج الشهور واأليام.

2- يحسب المجموع والفرق المطلوب في كل حالة.

3- يكتب التاريخ المطلوب في كل حالة.

4- يحسب المدة الزمنية التي يستغرقها القمر الصناعي 
في خمس دورات.

5- L’apprenant exprime chaque durée avec 

l’unité demandée.

6- Il exprime 1631min en jours, en heures 

et en minutes. Pour cela il peut effectuer les 

divisions proposées.

7- Il exprime chaque durée avec les unités 

proposées.
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

تاِئٌج
َ
 ون

ٌ
الَصة

ُ
خ

ـُة الثّانِــيَّـُةأَْستَـثْــِمـــُر  اَلِْحصَّ

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

2
  أَِجُد َمْجموَع ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة َوالعدد 0,1.

Je complète :

ٍة زََمِنيٍَّة.● اْلَْعداُد َوٱلِْحساُب َوٱلَْقياُس. ● َحلُّ َمسائَِل َحْوَل ِقياِس ُمدَّ

ٱْلُمّراُكِشــّي َوعاِلــم  ٱْلَبّنــاِء  ِاْبــُن  ٱْلَمْغِربــي  ِمــْن عاِلــم ٱلِرياِضّيــاِت  َوفــاِة ُكلٍّ  ٱْلَجــْدَوُل ٱلّتالــي تاريــَخ ميــلِد َوتاريــَخ  ــُن  ُيَبيِّ
.Evariste Galois ٱْلَفَرْنســي  ّياِضّيــاِت  ٱلرِّ

َمِنيََّة ٱلَّتي َة ٱلزَّ ● َأْحُسُب ٱْلُمدَّ
  عاَشها ُكلُّ واِحٍد ِمْنُهْم.

  ُأْنِجُز ُكلَّ َعَمِليٍَّة ِمّما َيلي :
3 h 17 min + 2 h 18 min        9 h 45 min + 12 h 57 min

7h 53 min - 4 h 32 min          13 h 9 min - 9 h 45 min

.3h 12min ِة َيدوُر َقَمٌر ِصناِعيٌّ َدْوَرَتْيِن َحْوَل ٱْلَْرِض في ُمدَّ
َة ٱلَّتي َيْسَتْغِرُقها في 5 َدْوراٍت. ● َأْحُسُب ٱْلُمدَّ

تاريُخ ميلِد تيْتريْت ُهَو 5/03/2009.
- َبْعَد 5 َأسابيَع. ● َأْكُتُب ٱلّتاريَخ : 
- َقْبَل 6 َأْشُهٍر.   

- َبْعَد 7 َسَنواٍت.   

ّتيِنيَِّة َنْضَطرُّ في غاِلِب ٱْلَْحياِن ِإلى َتْحويِل َوْحَدٍة ِإلى َوْحَدٍة ُأْخرى. ْجراِء َعَمِلّياِت ٱْلَجْمِع َوٱلطَّْرِح َعلى ٱْلَْعداِد ٱلسِّ إلِ
1 min  = 60 s   ;    1 jour = 24 h  ; 1 h = 60min   ;    1 semaine = 7 j ; 1 mois = 28 ou 29 ou 30 ou 31 j
1 année = 365 j ou 366 j    ;     1 décennie = 10 années ;  1 siècle = 100 ans

1 698 s =     . . . min  . . . s = . . . . . . . . . . . . . . .

4 315 s =     . . . min  . . . s =   . . . j  . . . min  . . . s

3 146 min =     . . . h  . . . min =  . . . . . . . . . . . . . . .

1 631 min =  . . . j  . . . h  . . . min;;

Je m’aide des divisions suivantes et je complète :

Je complète de la même façon :

1 631 27

431 3
11

60 24

27 1

9 semaines =     . . . . jours

3 jours et demi =     . . . . heures

23 heures =     . . . . minutes

             h =     . . . . minutes

 7 minutes =     . . . . s
    h =     . . . . s
 5 h =     . . . . s
 Le mois d’avril =     . . . . h
 5 h 16 min 26 s =     . . . . s

1
4

3
4

1

2

4

5

6

7

3

ُة ٱْلَحياِةتاريَخ ٱْلَوفاِةتاريَخ ٱْلميالِد ُمدَّ

..........12561321ِاْبُن ٱْلَبّناِء ٱْلُمّراُكِشيُّ

Evariste Galois18111832..........

َيْوٌم

َشْهٌر

ثاِنيٌَّة

َسَنٌة

ساَعٌة

ٌة َزَمِنيٌَّة ُمدَّ

Jour

Mois

Seconde

Année

Heure

durée

م
م

م
م
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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 
يعيد املتعلمون يف هذا الدرس إنشاء أشكال هندسية. تسمح أنشطة إعادة إنشاء أشكال للمتعلمني بالتعرف 
على عناصر شكل انطالقا من رموز واردة يف الشكل أو قياسات مقترحة تخص قياسات الزوايا أو األضالع، 
أو تقايس زوايا أو أضالع. كما يوظفون العناصر األساسية لبعض األشكال الهندسية االعتيادية: املثلثات، 

الرباعيات اخلاصة، الدائرة والقرص...

وتتيح هذه األنشطة لهم االستئناس ببعض العناصر البسيطة لالستدالل واملتمثلة يف القيام ببعض االستنتاجات 
انطالقا من معطيات واردة يف الشكل ويف النص املرافق للشكل.

اقترحنا يف البداية نشاطا يكون املتعلمون مطالبني فيه بكتابة رسالة لتلميذ آخر يصفون فيها شكال هندسيا 
من أجل أن يتمكن املتلقي للرسالة أن ينشئ الشكل املعلوم انطالقا من الوصف الوارد يف الرسالة. تعمدنا 

اقتراح شكل بدون رموز ليدرك املتعلمون أهمية الرموز يف وصف شكل هندسي.

ويف النشاط الثاني يلجأ املتعلمون إلى مناوالت لتكوين ورسم أشكال انطالقا من أشكال أخرى، ويف األنشطة 
األخرى يعيدون إنشاء أشكال يف وضعيات مختلفة ومتنوعة. 

ينشئ املتعلمون يف هذا الدرس أشكاال هندسية انطالقا من وصف لها.

اقترحنا أنشطة يطالب فيها املتعلمون بإنشاء شكل تقريبي باليد فقط دون استعمال أدوات هندسية انطالقا 
من وصف لهذا الشكل. يكتسي هذا النشاط أهمية كبيرة على املستوى املنهجي ميكن للمتعلمني اللجوء إليه 
كمرحلة أولى عند إنشاء شكل باستعمال األدوات الهندسية. ميكن هذا اإلنشاء من تكوين فكرة عن الشكل 
املراد إنشاؤه باستعمال األدوات الهندسية من أجل اختيار األنسب منها وحتديد اخلطوات التي ينبغي اتباعها 

يف اإلنشاء.

و اقترحنا أنشطة أخرى ينشئ فيها املتعلمون أشكاال هندسية يف وضعيات متنوعة انطالقا من وصف لهذه 
األشكال.

ْرُس اَلدَّ

18
إنـشـــاءات هـنـدسـيـة )2(
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       أنشطة البناء والترييض
النشاط األول: إعادة إنشاء شكل.

صيغة العمل: ثنائي.
الوسائل املساعدة: األدوات الهندسية، لصاق، مقص، أوراق بيضاء.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: أكتب رسالة إلى متعلم أو متعلمة متكنه من رسم الشكل التالي )دون أن أرسم له الشكل(.

البحث: 
يشتغل كل ثنائي إلجناز املهمة املطلوبة.	•
يالحظ األستاذ اإلجراءات واخلطوات التي يقوم بها املتعلمون وكيف ينظمون عملهم. يتمثل العمل 	•

األول الذي ميكن للمتعلمني القيام به يف تعرف الشكل املقترح واألشكال التي يتكون منها والعناصر 
التي متيز كل واحد منها )الزوايا، نقط خاصة، قياسات...(

االمــتــــــدادات أهـــداف الـــتـــــعــلـــــــم الـمـكتـسبــات السابــقــة
التعلمات الهندسية 

املوالية وخالل السنوات 
الالحقة

واملربــع  املثلــث  مــن  لــكل  األساســية  العناصــر  يوظــف 
واملســتطيل ومتــوازي األضــالع واملعــني وشــبه املنخــرف 

والدائــرة والقــرص يف إنشــاءات هندســية؛
ــة يف  ــات األشــكال الهندســية االعتيادي - يوظــف خاصي

إنشــاءات هندســية؛
- يحــل وضعيــات مســائل مرتبطة باإلنشــاءات الهندســية 

املتعلقــة باألشــكال الهندســية االعتياديــة وبخاصياتها؛
- يتمكن من اســتعمال األدوات الهندســية يف اإلنشــاءات 

الهندســية املركبة.

اإلنشاءات الهندسية السابقة

wataiq.com



214

االستثمار اجلماعي:
تقدم بعض الثنائيات النتيجة التي مت التوصل إليها.	•
يناقش املتعلمون مختلف االقتراحات.	•
يتم التركيز يف البداية على التعرف على الشكل ثم يعد املتعلمون جماعة اخلطوات التي متكن من 	•

إنشاء الشكل. وبعد ذلك يتم إنشاء الشكل انطالقا من هذه اخلطوات ومقارنة الشكل احملصل عليه 
بالشكل املقترح.

إن استعمال رموز للتعبير عن الشكل يساعد بشكل كبير ودقيق على وصف الشكل وحتديد اخلطوات 	•
توجيه  ينبغي  وال  تلقائي  بشكل  يتم  ال  الرموز  استعمال  إن  الشكل.  إنشاء  عند  اتباعها  ينبغي  التي 

املتعلمني لذلك.
يستحسن أن يستشعر املتعلمون ضرورة استعمال الرموز لوصف دقيق للشكل من خالل الصعوبات 	•

التي سيواجهونها يف حالة عدم استعمال هذه الرموز. 
النشاط الثاني: استعمال أشكال لتكوين مثلث أو رباعي خاص.

صيغة العمل: ثنائي.
الوسائل املساعدة: األدوات الهندسية ، لصاق، مقص، أوراق بيضاء.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: أستعمل األشكال التي يتكون منها الشكل املقترح يف النشاط األول لتكوين مثلث أو رباعي 
خاص )متوازي أضالع، مستطيل، شبه منحرف، معني،...( بعد قصها. ثم أنشئ الشكل احملصل عليه على 

ورقة بيضاء. 
البحث: 
اليشتغل املتعلمون إلجناز املهمة املطلوبة .	•
يالحظ األستاذ أو األستاذة اإلجراءات التي يقوم بها املتعلمون للوقوف على الصعوبات التي يواجهونها 	•

وداللة هذه الصعوبات .
االستثمار اجلماعي: 

تقدم بعض الثنائيات النتيجة التي مت التوصل إليها.	•
يناقش املتعلمون مختلف النتائج.	•
يتم التركيز على األشكال التي ميكن احلصول عليها وتبرير كل شكل وهذه األشكال هي :	•
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يتم إلصاق كل شكل حصل عليه ثنائي على ورقة بيضاء.	• 
يتم يف كل حالة مطالبة املتعلمني بتعليل الشكل احملصل عليه: ملاذا هو مستطيل أو متوازي أضالع أو 	•

شبه منحرف أو مثلث قائم...
ينشئ املتعلمون األشكال التي مت التوصل إليها على ورقة بيضاء باستعمال األدوات الهندسية املالئمة.	•

النشاط الثالث: إنشاء شكل باليد دون استعمال األدوات الهندسية انطالقا من وصف له.
صيغة العمل: فردي.

الوسائل املساعدة: أوراق وأقالم. 

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: أنشئ مربعني أحدهما كبير واآلخر صغير. رؤوس املربع الصغير هي منتصفات أضالع 

املربع الكبير.
البحث: 
يشتغل كل متعلم مبفرده إلجناز املهمة املطلوبة.	•
يحدد األستاذ أو األستاذة الوقت الذي يستغرقه النشاط )5 دقائق مثال( ويالحظ اإلجراءات التي 	•

يقوم بها املتعلمون.
االستثمار اجلماعي:

يقدم بعض املتعلمني األشكال التي قاموا بإنشائها.	•
يناقشون هذه األشكال املقدمة.	•
يالحظون اختالف األشكال باعتبار أن القياسات غير محددة ويالحظون كذلك 	•

أنها أشكال تقريبية ألن األدوات الهندسية )املسطرة ، البركار...( لم تستعمل 
يف اإلنشاء.

يستعملون رموزا للداللة على الزاوية القائمة وعلى تقايس قطعتني عند رسم الشكل املطلوب:	•
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النشاط الرابع: يتم اقتراح نصوص أخرى مثل:
أنشئ شكال مكونا من دائرة ومربع. الدائرة متر من رؤوس املربع األربعة.	•
أنشئ دائرة وقطرا يف هذه الدائرة و مربعا أحد أضالعه هذا القطر	•

يتم تدبير النشاط بالطريقة التي مت بها تدبير النشاط السابق.
النشاط اخلامس: إنشاء شكل انطالقا من وصف لهذا الشكل باستعمال األدوات الهندسية .

صيغة العمل: ثنائي.
الوسائل املساعدة: األدوات الهندسية، أوراق بيضاء.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية:

•	.mc3 قياس ضلعه EAOC أنشئ مربعا
أنشئ النقطتني B و D بحيث يكون O منتصف ]AB[  و O منتصف ]CD[  ما هي طبيعة الرباعي 	•

ADBC؟

أنشئ النقط G و H و F بحيث تكون الرباعيات BODG و COBH و AODF مربعات.	•
أنشئ الدائرة التي مركزها O ومتر من A ماذا تالحظ ؟	•

البحث: 
يشتغل كل ثنائي إلجناز العمل املطلوب .	•
يالحظ األستاذ أو األستاذة اإلجراءات التي يقوم بها املتعلمون.	•

االستثمار اجلماعي:
تقدم بعض الثنائيات النتيجة التي توصلت إليها تصف الطريقة املتبعة يف ذلك .	•
يناقش املتعلمون هذه النتائج.	•
يتم التركيز على بعض اخلطوات املنهجية عند إنشاء الشكل والتي تتمثل يف النقط التالية:	•
رسم شكل تقريبي باليد دون استعمال األدوات الهندسية يف مرحلة أولى ألن ذلك يتيح تكوين فكرة 	•

عن الشكل املراد إنشاؤه ويسمح بتحديد اخلطوات املوالية .
حتديد اخلطوات التي ينبغي اتباعها .	•
حتديد األدوات املالئمة.	•
التحقق عند إنشاء الشكل من مالءمة الشكل للنص املقترح وذلك بالتحقق من القياسات والعناصر 	•

املميزة للشكل وما مت إجنازه فعليا.          
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أطرح العدد 1,0 من العدد المعروض على البطاقة ؛  -
أحدد مضاعفات العدد 8 األصغرمن 100 والتي رقم وحداتها هو 0 العدد 6 أو 7 أو 8 أو 9.  -

1- يتطلب هذا النشاط مالحظة شكل مرسوم واستعمال الرموز والمعطيات 
األدوات  باستعمال  بيضاء  ورقة  على  الشكل  إنشاء  الرسم إلعادة  في  الواردة 
 ،2cm وقياسها   ]AB[ القطعة  برسم  البدء  يمكن  حيث  المالئمة  الهندسية 
من  قياساتها  تستنج  التي  القطع  باقي  ويتم رسم  مربع  أحد أضالع  باعتباره 
الرموز (//) وهي على التوالي 2cm و 4cm و 6cm. ويتم  بعد ذلك رسم كل 
قوس من دائرة باعتماد أحد رؤوس المربع مركزا لها للحصول على 4 أقواس 

تكون الشكل.
2- يوظف المتعلم المعطيات الواردة في النص والواردة في الرسم ويعيد إنشاء 

الشكل بحيث:
 CJ = 1cm و BC = 3cm و AB = 6cm و (JK) يوازي (AB)

3- يقرأ المتعلم نصا يوضح الخطوات التي تم اتباعها إلنشاء الشكل المرسوم 
وهي خطوات غير مرتبة ويرتبها المتعلم ثم ينشئ الشكل: والخطوات هي كاآلتي:

.4,6cm طول ضلعه هو ABCD إنشاء مربع •
.H و G و F و E تمر من النقط O إنشاء دائرة مركزها •

.O ونقطة تقاطعهما ]HF[ و ]EG[ إنشاء القطعتين •
• إنشاء النقط E و F و G و H منتصفات أضالع المربع.

4- في هذا النشاط يربط المتعلم كل مرحلة من مراحل اإلنشاء بالشكل المناسب.
.]EF[ أنشئ القطعة •

.BC = 4cm و AB = 6cm حيث ABCD أنشئ مستطيال •
.]AB[ منتصف F والنقطة ]DC[ منتصف E أحدد النقطة •

.EFB أنشئ المثلث •
 

BA

D C

A B

CD

A B

CD

A B

CDE

F

EE

FF

يتم اإلطالع على ركن خالصات ونتائج في أسفل الصفحة 104.
 A رأسه  الساقين  متساوي   ABC مثلثا  المتعلم  ينشئ  النشاط  هذا  في   -5
حيث AB = 3cm و BC = 4cm وينشئ المستقيم (d1) المار من B والعمودي 
لــ )BC(. ويستنتج وضع  على )BC( والمستقيم (d2) المار من A والموازي 

.(d2) و (d1) المستقيمين
                                 MN = 6cm حيث:   MNP مثلثا  المتعلم  ينشئ  النشاط  هذا  في   -6

 PNM = 43° و NP = 5cm و
وينشئ المستقيم (d) العمودي على MP والمار من N ويحدد النقطة E نقطة 

.(MP) مع (d) تقاطع
.E والمار من (MN) وينشئ المستقيم العمودي على

.]MN[ وينشئ الدائرة التي قطرها
أضالع  ومتوازي   ABCD أضالع  متوازي  النشاط  هذا  في  المتعلم  ينشئ   -7
 G و  EAG = 40° و DAB = 50° و EF = 3cm و CD = 6cm  حيث AEFG

.]AB[ نقطة من
 ويحسب AG و GB، ويحدد

ما تمثله النقطة G، ثم يحسب
.DAE قياس الزاوية

8- ينشىء المتعلم رباعيا منتظما باتباع الخطوات المبينة في النص.
 GEF = 37° و EG = 7cm حيث G قائما في EFG 9- ينشئ مثلثا

D

E

C

F

G B

50°40°

86

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة اْلوىلأكَْتِشف َوأََتَرَُّن 1اَلِْحصَّ

Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم

 أَطَْرُح ٱلَْعَدَد 0,1 ِمَن ٱلَْعَدد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة.

● Utiliser les éléments caractéristiques du triangle, du carré, du 
rectangle, du parallélogrammes du losange, du trapèze, du cercle et du 
disque dans des constructions géométriques.

● Utiliser les propriétés des figures géométriques usuelles dans des 
constructions géométriques;

● Résoudre des situations problème liées aux constructions géométriques;
● Utiliser efficacement les instruments géométriques dans des 
constructions géométriques.

)2( 
ٌ

ـــــــة ــَدِســـيَّ
ْ
 َهـن

ٌ
ــــشــــاءات

ْ
ِإن

● يَُوظُِّف ٱلَْعناِص ٱْلَساِسيَِّة لِكُلِّ ِمَن ٱلُْمَثلَِّث َوٱلُْمَربَّعِ َوٱلُْمْسَتطيِل َوُمَتوازي 
ِ َوِشْبِه ٱلُْمْنَحرِِف َوٱلّدائِرَِة َوٱلُْقرِْص يف إِنْشاءاٍت َهْنَدِسيٍَّة ٱْلَْضالعِ َوٱلُْمَعيَّ

● يَُوظُِّف خاَصّياِت ٱْلَْشكاِل ٱلَْهْنَدِسيَِّة ٱاْلْعِتياِديَِّة يف إِنْشاءاٍت َهْنَدِسيٍَّة
● يَُحلُّ َوْضعياٍت َمسائَِل ُمرْتَِبطٍَة ِباْلِنْشاءاِت ٱلَْهْنَدِسيَِّة ٱلُْمَتَعلَِّقِة بَٱْلَْشكاِل  

ٱاْلِْعتياديَِّة َوِبخاِصّياتِها.
● يََتَمكَُّن ِمن اْسِتْعامِل ٱْلَدواِت ٱلَْهْنَدِسيَِّة يف ٱْلنْشاءاِت ٱلَْهْنَدِسيَِّة ٱلُْمَركََّبِة.

Constructions géométriques (2)

ْكَل َحْيُث :  ُأْنِشُئ ٱلشَّ
.AB = 2 cm

  .CD = 6 cm : َحْيُث ABCD ُأْنِشُئ ُمَتوازي َأْضلٍع
 G َحْيُث AEFG َوُمَتوازي َأْضلٍع DAB = 50°َو
.EAG = 40° َو  EF = 3 cm َو ]AB[ ُنْقَطٌة ِمْن

.GB َُّثم AG َأْحُسُب ●
● ماذا َأْسَتْنِتُج ِبٱلنِّْسَبِة ِللنُّْقَطِة G ؟

.DAE َأْحُسُب قياَس ٱلّزاِوَيِة ●

.AB = 8 cm : َحْيُث ABCD ُأْنِشُئ ُمَربَّعًا ●
.ABCD ُأْنِشُئ ُقْطَرْي ●

اِئَرَة ٱلَّتي َمْرَكُزها ُهَو َمْرَكُز ABCD َوَتُمرُّ  ● ُأْنِشُئ ٱلدَّ
.A ِمْن

● ُأْنِشُئ ُكلَّ ُمْسِتقيٍم مارٍّ ِمْن ُمْنَتَصَفْي ِضْلَعْيِن 
.ABCD ُمَتقاِبَلْيِن ِمْن

● َأْرُمُز ِلُنَقِط َتقاُطِع َهَذْيِن ٱْلُمْسَتقيَمْيِن َمَع ٱلّداِئَرِة ِبـ : 
.L,،K ،J ،I

َل َعَلْيِه. باِعيَّ ٱْلُمْنَتِظَم ٱْلُمَحصَّ ● ُأْنِشُئ ٱلرُّ

ْكِل ٱْلُمناِسِب. ْنشاِء ِبٱْلشَّ َأْرِبُط ُكلَّ َمْرَحَلٍة ِمْن َمراِحِل ٱْلِ
.]EF[ ُأْنِشُئ ٱْلِقْطَعَة ●

BC = 4cmو  AB = 6cm : َحْيُث ABCD ُأْنِشُئ ُمْسَتطيًل ●
.EFB ُأْنِشُئ ٱْلُمَثلََّث ●

.]AD[ ُمْنَتَصَف F َوٱلنُّْقَطَة ]DC[ ُمْنَتَصَف E ُد ٱلنُّْقَطَة ● ُأَحدِّ

ُأْنِشُئ ُمَثلَّثًا ABC ُمَتساوي ٱْلّساَقْيِن َرْأُسُه A َحَيْث :
  BC = 4cm َو  AB = 3cm 

 (BC) َوٱْلَعموِديَّ َعلى B ٱْلمارَّ ِمْن (d1) ُأْنِشُئ ٱْلُمْسَتقيَم ●
.(BC) َوٱْلُمواِزَي ِلـ A ٱلمارَّ ِمْن (d2) َوٱْلُمْسَتقيَم
● ماذا َأْسَتْنِتُج ِبٱلنِّْسَبِة ِلْلُمْسَتقيَمْيِن (d1)  َو (d2) ؟

ُأْنِشُئ ُمَثلَّثًا MNP َحْيُث :
PNM = 43°و NP = 5 cmو  MN = 6 cm

 N َوٱْلمارَّ ِمْن (MP) ٱْلَعموديَّ َعلى (d) ُأْنِشُئ ٱْلُمْسَتقيَم ●
.(MP) َمَع (d) ُنْقَطَة َتقاُطٍع E ُد ٱْلنُّْقَطَة َوُأَحدِّ

● ُأْنِشُئ ٱلّداِئَرَة ٱلَّتي ُقْطُرها ]MN[. ماذا ُأالِحُظ ؟
ُأْنِشُئ ُمَثلَّثًا EFG  قاِئمًا في G َحْيُث :

GEF = 38°َو  EG = 7 cm        

A B

A E B

D G C

FH O

ْكَل : ْكِل َغْيُر ُمَرتََّبٍة. ُأَرتُِّب َهِذِه ٱْلَخَطواِت ُثمَّ ُأْنِشُئ ٱلشَّ ْنشاِء ٱلشَّ َاْلَخطواُت ٱلَّتي ٱتََّبَعها َأْحَمُد ِلِ
.4,6 cm قياُس ِضْلِعِه ABCD َأْنَشَأ ُمَربَّعًا ●

.H ،G ،F ،E َتُمرُّ ِمَن ٱلنَُّقِط O َأْنَشَأ داِئَرًة َمْرَكُزها ●
.O ُنْقَطَة َتقاُطِعُهما ]HF[َو ]EG[ َأْنَشَأ ٱْلِقْطَعَتْيِن ●

● َأْنَشَأ ٱلنَُّقَط H ،G ،F ،E ُمْنَتَصفاِت َأْضلِع ٱْلُمَربَِّع.

^

^

^

^

^

ْكَل َوُأْنِشُئُه : ُأالِحُظ ٱلشَّ
  AB = 6 cm
.BC = 3 cmَو

1

3

4

5

6

9

8

7

2

اَلدَّْرُس

18
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أنشطــة تقوميية وداعمة : "أستثمر"
الحساب الذهني: 

أطرح العدد 1,0 من العدد المعروض على البطاقة ؛  -
أحدد مضاعفات العدد 8 األصغرمن 100 والتي رقم وحداتها هو 0 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9.  -

1- يالحظ المتعلم مثلثا مرسوما داخل شكل ويستنج من خالل الرموز 
على أضالعه أنه مثلث متساوي األضالع ويختار قياسا لضلعه وينشئ 
الشكل المكون من هذا المثلث و 3 أقواس دوائر مركز كل دائرة هو أحد 

رؤوس المثلث.

الهندسية  األدوات  باستعمال  المقترح  الشكل  )ة(  المتعلم  ينشئ   -2
وبقراءة الرموز والعالمات على الشكل.

يتمثل هذا النشاط في التذكير بالمصطلحات الهندسية وذلك من خالل 
الناقصة  الكلمات  وكتابة  المتبعة إلنشاء شكل مرسوم  الخطوات  إتمام 
إنشاء  المرسوم.ثم  الشكل  مالحظة  خالل  من  إليها  التوصل  يتم  التي 

الشكل.

4- ينشئ المثلث ABC حيث :
CAB = 105°  و  CAB = 37° و  AB = 5cm

 ،4cm ABCD قياس ضلعه  المتعلم مربعا  ينشئ  النشاط  5- في هذا 
.]BF[ منتصف C و ]DF[ منتصف F والنقطة E وينشئ النقطة

 CDKF مربع و EGFG مربع و CEHB حيث K و G و H ينشئ النقطة
مربع.

.4cm وشعاعها C ينشئ الدائرة التي مركزها

6- L’apprenant observe la figure et lit les étapes qui ont 
permis la constructions de la figure et les classes par ordre.

خالصات ونتائج : يضم هذا الركن أدوات منهجية إلنشاء شكل هندسي 
كما يضم معنى بعض الرموز على األشكال الهندسية.

Il contient aussi une présentation des instruments de 
géométrie.
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

تاِئُج
َ
 ون

ٌ
الَصة

ُ
خ

أَْستَـثْــِمـــُر 

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

ُد ُمضاَعفات ٱلَْعَدِد 8 ٱْلَْصَغَر ِمْن 100 َوٱلَّتي َرْقُم َوَحداتِها ُهَو ٱلرَّْقُم 0 أَْو 6 أَْو 7 أَْو 8 أَْو 9. أَُحدِّ

ُأاَلِحُظ َوُأْنِشُئ :

ْكِل َعلى : ● َأْحِرُص ِعْنَد ِإعاَدِة ِإْنشاِء َشْكٍل َأْو ِإْنشاِء َشْكٍل ٱْنِطالقًا ِمْن َوْصٍف ِلَهذا ٱلشَّ
روَرِة ِبٱْلَيِد دوَن ٱْسِتْعماِل َأيِّ َأداٍة. ُيتيُح َذِلَك  - َرْسُم َشْكٍل َتْقريِبيٍّ َعْنَد ٱلضَّ

ْكِل ٱْلُمراِد ِإْنشاُؤُه. َتْكويَن ِفْكَرٍة َعِن ٱلشَّ
ْنشاِء َوٱْختياُر ٱْلََدواِت ٱْلُمالِئَمِة. - َتْحديُد َخَطواِت ٱإلِْ

ْكِل ِبِإْتقاٍن. - ِإْنشاُء ٱلشَّ
. ْكِل ِلْلُمْعَطياِت ٱْلَواِرَدِة ِفي ٱلنَِّصّ ُق ِمْن ُمالَءَمِة قياساِت ٱلشَّ - َالتََّحقُّ

● َمْعنى َبْعِض ٱلرُّموِز َعلى ٱْلَْشكاِل ٱْلَهْنَدِسيَِّة :

● اَلتََّعلُّامُت ٱلَْهْنَدِسيَُّة ٱلُْموالَِيُة َوِخالَل ٱلّسنواِت ٱلاّلِحِقِة.● اَْلِنْشاءاُت ٱلَْهْنَدِسيَُّة ٱلّساِبَقُة.

 EFG ُد َطبيَعَة ٱْلُمَثلَِّث ُأَحدِّ
َوَأْختاُر ِقياسًا ِلِضْلِعِه ُثمَّ 

ْكَل : ُأْنِشُئ ٱلشَّ

ُأْنِشُئ ُمثََّلثًا َحْيُث :
.ABC = 105° و  CAB = 37°و  AB = 5 cm

.4cm ِقياُس ِضْلِعِه ABCD ُأْنِشُئ ُمَربَّعًا ●
 ]DE[ ُمْنَتَصــُف C َحْيــُث F َوٱلنُّْقَطــَة E ُأْنِشــُئ ٱلنُّْقَطــَة ●

. ]BF[ ُمْنَتَصــُف Cَو
 ECFGُمَربٌَّع َو CEHB َحْيُث Kَو  Gَو H ُأْنِشُئ ٱلنُّْقَطَة ●

ُمَربٌَّع َوCDKF ُمَربٌَّع.
● ُأْنِشــُئ ٱلّداِئــَرَة ٱلَّتــي َمْرَكُزهــا C َوُشــعاُعها 4cm. مــاذا 

أالِحــُظ ؟

• Etape  . . . : Je place les points I, J, K et L milieux des 
côtés du rectangle ABCD.

• Etape  . . . : Je trace le cercle de diamètre [AD]
• Etape  . . . : Je construis un  rectangle ABCD tel que : 

AB = 6 cm et BC = 4 cm.
• Etape  . . . : Je trace le triangle IJK.

J’observe la figure et je numérote les étapes de construction par ordre.
A

D

L J

K

I

B

C

//
//

Pour construire une figure à partir d’un programme de construction. J’utilise les instruments de géométrie :
La règle graduée pour tracer 

des segments et des droites et 
pour mesurer des longueurs  :

Une équerre
pour tracer 
des droites 
perpendiculaires :

Un compas pour 
reporter des
longueurs ou pour 
tracer des arcs de 
cercles ou des cercles.

Un rapporteur pour 
mesurer des angles.

]AB[ 

]GE[ منتصف I أي  EI = GI               BOA = BOC  
GJ = JK = KF                   MON = NOC 

IA B

F

E G

ْكِل ٱلّتالي : ْنشاِء ٱلشَّ ● َأْنُقُل َوُأْكِمُل ٱْلَخَطواِت ٱْلُمتََّبَعَة ِلِ
.3 cm قياُسها  ]AB[ .... . . . . . . ● ُأْنِشُئ .

.            . . . . . . . . . . .  I ُأْنِشُئ ٱلنُّْقَطَة ●
.A َوَتُمرُّ ِمْن I   . . . . . . . . . . ● ُأْنِشُئ ٱلّداِئَرَة ٱلَّتي .

. َمْرَكزاُهما A َوB َوِقياُس ُقْطِر ُكلٍّ  . . . . . . . . ● ُأْنِشُئ .
.1,5cm ِمْنُهما ُهَو

^^

^

^

^

^

ـُة الثّانِــيَّـُة 2اَلِْحصَّ
1

3

4

5

6

2

ِبْركاٌرِمْزواٌةِمْنَقَلٌة RapporteurÉquerreCompas

wataiq.com



219

دعم ومعاجلة الدرسني 17 و 18
الحساب الذهني: 

-  أنجز ورقة الحساب الذهني 22-6

1- يحسب المتعلمون :
   
و  

أقل  تستغرف  التي  هي   x الحافلة  أن  ويستنتجون 
وقت.

 ،6h40min عند الوصول إلى المحطة على الساعة
على  الموالية  انطالق  حتى   9min االنتظار  ينبغي 

.6h49min الساعة
الهندسية  األشكال  ويتعرف  الشكل  ينشئ   -2

ويسميها.
(C2) (C1) 3- ينشئ الدائرتين

معلال  طبيعته  يحدد   JO2 و   IO1 الشكل  ينشئ   -1
جوابه

C1 2- ● القطعة هي قطر للدائرة
     ● يرسم نقطة  H من C1 غير مستقيمية مع I و

IKH و يرسم المثلث القائم K  
     ● المثلث IKL قائم كذلك

    ● يتضنن المتعلم أن كل مثلث رؤسه تنتمي إلى

مثلث  هو  للدائرة  قطر  أضالعه  أحدد  و  الدائرة   
قائم 

4- يالحظ كل شكل وينشئه.
5- يحسب مجموع وفرق كل مدتين.

6- L’apprenant (e) calcule la somme des 
deux durées.
7- Il reproduit la figure et construit un 
programme de sa construction.

88

1

2

3

4

6

5

.Dَو Cَو Bَو A في 4 َمَحطاٍت Yو X ُأالِحُظ َجْدَوَل َتْوقيِت ٱْلحاِفَلَتْيِن

.(D) ِإلى (A) ُد ٱْلحاِفَلة ٱلَّتي َتْسَتْغِرُق َأَقلَّ َوْقٍت ِمَن ٱْلَمَحطَِّة ● ُأَحدِّ

َمِنيََّة ٱلَّتي َسَأْنَتِظُر فيها ٱْنِطلَق ٱلحاِفَلِة ٱْلمواِلَيِة ِعْنَد  َة ٱلزَّ ُد ٱْلُمدَّ ● ُأَحدِّ
اَعِة 6:40. ُوصولي ِإلى ٱْلَمَحطَِّة (C) َعلى ٱلسَّ

ْكَل : ُأْنِشُئ ٱلشَّ

ْكِل : عاِع َكما ُهَو ُمَبيٌَّن في ٱلشَّ ُأْنِشُئ داِئَرَتْيِن (C1) َو (C2) َلُهما َنْفُس ٱلشُّ
ُد َطبيَعَتُه َوأَُعلُِّل َجوابي. ْكَل JO2 IO1 َوُأَحدِّ 1- َأْرُسُم ٱلشَّ

2- ٱلنَُّقُط I وO1 وK ُمْسَتقيِميٌَّة.
● ماذا ُتَمثُِّل ٱْلِقْطَعُة ]IK[ ِبٱلنِّْسَبِة ِللّداِئَرِة (C1)؟

 Kَو I َغْير ُمْسَتقيِميٍَّة َمَع  (C1)  َعَلى ٱلّداِئَرِة H َأْرُسُم ُنْقَطَة ●
  َوَأْرُسُم ٱْلُمَثلََّث IKH. َما َطبيَعُة ٱْلُمَثلَِّث ؟

ُد َطبيَعَتُه. ● َأْرُسُم ُنْقَطًة ُأْخرى L َعَلى ٱلّداِئَرِة (C1) َغْيِر ُمْسَتقيِميٍَّة َمَع I َوK َوَأْرُسُم ٱْلُمَثلََّث IKL َوُأَحدِّ
● ماذا ُيْمِكُن َأْن َأَتظنََّن ِبٱلنِّْسَبِة ِلُمَثلٍَّث ُرُؤوُسُه َتْنَتمي ِللّداِئَرِة (C1) َوَأَحُد َأْضلِعِه ُقْطٌر ِللّداِئَرِة ؟

ْكِل َأَتَعرَُّف ٱْلَْشكاَل َوُأَسّميها : ُمَربٌَّع، ُمَعيٌَّن،  ● في َهَذا ٱلشَّ
ُمْسَتطيٌل، ُمتوازي َأْضلِع، ِشْبُه ُمْنَحِرٍف، ُمَثلٌَّث.

َأْحُسُب :

X Y

6:19 6:46 A
6:30 6:59 B
6:38 7:08 C
6:49 7:23 D

الحـافـلـة
الـمحطـة

// //

// //

C

A

I J

K B

● Je reproduis la figure en prenant :
    AC = 3,6 cm et BC = 4,8 cm.
● J’écris ensuite un programme de construction 

de cette figure.

J'ai passé le matin 2h 3 min faire mes devoirs et j'ai passé 1h 55 min l’après-midi pour les 
terminer.
           ● Je calcule la durée que j'ai passé durant toute la journée pour faire les devoirs.

23 h 15 min 35 s + 17 h 53 m 51s
21 h 25 min 13 s - 15 h 37 min 48 s

قائَِق ثُمَّ ٱلّثوايَن  أُضيُف ٱلّساعاِت ثُمَّ ٱلدَّ
قائَِق إِىل  أَُحوُِّل ٱلثَّواين إِىل َدقائَِق َوٱلدَّ
ساعاٍت ثُمَّ أَقوم ِبٱلَجْمعِ ِمن َجديٍد.

ْهنيِّ 6-22.اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ : أُنِْجُز َوَرَقة ٱلِْحساِب ٱلذِّ ْرَسْيِن 17 و18   ٱلدَّ
ُ

َجة
َ
َدْعُم َوُمَعال

(C1)(C2)

O2 O1

I

J K

88

أَطَْرُح ٱلثَّواين َوإِذا لَْم يَكُن ُمْمِكناً أَُحوُِّل 
َدقيَقة إىِل ٱلثَّواين َوأُْجري ٱلَعَملِيَّة َوَهكَذا َمَع 

قائِق. ٱلدَّ
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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 

االمــتــــــدادات أهـــداف الـــتـــــعــلـــــــم الـمـكتـسبــات السابــقــة
التوازي - ينشــئ مماثــل شــكل بالنســبة حملــور معلــوم علــى شــبكة 

تربيعية؛
- يحدد محور أو محاور متاثل شكل هندسي محدد؛

- يحدد األشكال املتماثلة بالنسبة حملور معلوم؛
- يســتنتج بعــض خاصيــات التماثــل احملــوري )احلفــاظ 

علــى املســافة، احلفــاظ علــى الزوايــا(.

التوازي والتعامد 
الزوايا

إنشاءات هندسية

يتم التركيز يف هذا الدرس حول التماثل احملوري على تقايس قطعة و القطعة املماثلة لها، وكذلك على تقايس 
زاوية والزاوية املماثلة، وهذا ما يعبر عنه بأن التماثل احملوري يحافظ على املسافة والزوايا.

ينشئ األطفال لهذا الغرض مماثل شكل يف وضعيات مختلفة وباتباع إجراءات متنوعة.

راعينا عند إعداد هذه الوضعيات متغيرات ديداكتيكية متكن من توجيه اإلجراءات التي يقوم بها املتعلمون 
عند إنشاء مماثل شكل وعند مقارنة قياسات األطوال والزوايا .

نذكر من بني هذه املتغيرات:

األدوات املستعملة كالقالب واألنسوخ والطي والشبكة التربيعية، وإمكانية استعمالها أو عدمها.	•

وضع احملور   يف املستوى أفقي، عمودي مائل.	•

متغيرات،  باعتبارها  وذلك  إليها،  اللجوء  االمتناع عن  أو  إليها  اللجوء  اشتراط  التي ميكن  اإلجراءات  ومن 
البركار  أو استعمال  أو ملقارنتها،  وزوايا  املنقلة، سواء حلساب قياس أطوال  أو  املدرجة  استعمال املسطرة 

واألنسوخ والقالب إلجراء هذه املقارنة دون قياس.

ْرُس اَلدَّ

19
التماثل احملوري 

االنعكاس - إنشاء مماثل شكل - احلفاظ على املسافة والزوايا
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       أنشطة البناء والترييض
النشاط األول: رسم مماثل شكل مرسوم على ورقة بيضاء.

صيغة العمل: يعمل املتعلمون يف مجموعات.
الوسائل املساعدة: األدوات الهندسية، ورق مقوى.

تـدبـيــر الـنـشــاط
.ABCD تقدمي الوضعية: أنشئ الرباعي

AB = 5cm   ،  AD = 8cm  :حيث
   ABC = 120°   ،  BC = 4cm         

.(AB) بالنسبة للمستقيم ABCD ثم أنشئ  مماثل
واحسب  ،  ،  ،  ماذا نالحظ؟

البحث: 
يتأكد األستاذ)ة( أن املتعلمني أنشأوا الشكل بالقياسات املطلوبة. ويالحظ الصعوبات التي قد تواجه 	•

البعض منهم يف استعمال األدوات الهندسية وخاصة املنقلة. 
يالحظ األستاذ اإلجراء ت املختلفة املستعملة عند إنشاء املماثل.	•

االستثمار اجلماعي:
•	.ABCD تنتدب بعض املجموعات أحد أفرادها لتقدمي النتيجة التي مت التوصل إليها وكيفية إنشاء مماثل
يناقش املتعلمون مختلف النتائج.	•
مماثل 	• إنشاء   عند  املتعلمون  إليها  يلجأ  قد  التي  املختلفة  اإلجراءات  على  األستاذ  يركز 

ABCD بالنسبة للمستقيم (AB) )القالب، األنسوخ، الطي..(

يحرص األستاذ)ة( على أن تقدم النتائج يف جداول:	•

ADABBC

 ABCD قياسات الرباعي

قياسات الرباعي 

A

B

D

C
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وأن يتم توظيف التعابير: القطعة  هي مماثلة القطعة  بالنسبة للمستقيم  الزاوية  هي 
بالنسبة للمستقيم  الزاوية   الزاوية  هي مماثلة   . بالنسبة للمستقيم  الزاوية   مماثلة 

.
يقارن املتعلمون كل قياس يف شكل والقياس املوافق له يف الشكل اآلخر ليخلصوا إلى كون كل هذه القياسات متساوية.

النشاط الثاني: رسم مماثل شكل مرسوم على شبكة تربيعية.
صيغة العمل: يعمل املتعلمون يف مجموعات.

الوسائل املساعدة: األدوات الهندسية، شبكات تربيعية )أوراق الدفاتر(.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: 

أنشئ مماثل املضلع  مماثل املضلع ABCDEFGH بالنسبة للمستقيم.	•
أقارن قياسات أضالع وزوايا ABCDEFGH مع قياسات أضالع 	•

. وزوايا 

البحث: 
يرسم األستاذ )ة( الشكل على شبكة تربيعية يف السبورة.	•
يشتغل املتعلمون ويالحظ األستاذ )ة( اإلجراءات املستعملة عند إنشاء الشكل املماثل وعند مقارنة 	•

القياسات يف شكل ويف الشكل املماثل: استعمال البركار مبقارنة األطوال، استعمال األنسوخ ملقارنة 
الزوايا.

االستثمار اجلماعي: 
تنتدب كل مجموعة أحد أفرادها لتقدمي النتائج املتوصل إليها.	•
التركيز على كيفية استعمال عقد الشبكة عند إنشاء املماثل بإجراء مناسب يف هذه الوضعية 	• يتم 

وتوضيح ذلك على السبورة. ) على السبورة ال ميكن استعمال األنسوخ أو الطي ويبقى اإلجراء املناسب 
هو توظيف عقد الشبكة(.

يتم تقدمي نتائج مقارنة القياسات يف شكل ويف الشكل املماثل له باستعمال املتساويات:  ،   وال داعي 	•
إلى حساب القياسات ومقارنتها بل األنسب يف هذه احلالة هو: املقارنة املباشرة لألضالع والزوايا 
دون قياسها )استعمال البركار واألنسوخ، قالب بالنسبة لقياس الزوايا، خانات الشبكة بالنسبة لقياس 

األطوال:

  ''BAAB =     
A

B 'B

'A

( )d 

B D

EF

G

HA

C
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 9 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو 4؛  -
أجد مجموع العدد المعروض على البطاقة والعدد 0,1  -

1- يعتبر وضع محور التماثل في المستوى متغيرا ديداكتيكيا مهما جدا.
الوضعيات التي يكون فيها هذا المحور مائل تطرح صعوبات كبيرة لدى 
كذلك  يعتبر  المحور.  لهذا  بالنسبة  شكل  مماثل  رسم  عند  المتعلمين 
وضع الشكل الذي نريد رسم مماثل له متغيرا ديداكتيكيا إذا كان الشكل 
متداخال مع المحور فإن المتعلمين يجدون صعوبات في إنشاء مماثل 

هذا الشكل.
2- يحدد المتعلمون محور أو محاور تماثل كل شكل.

3- تخلق هذه الوضعيات صراع فكري لدى المتعلم. في الوضعية األولى 
عن اليمين أحد الشكلين هو إزاحة للشكل اآلخر وليس مماثل له.

تواجه  التي  الصعوبة  لكن  متماثالن  الشكالن  الثانية  الوضعية  في 
المتعلمين مصدرها المحور المائل.

في الوضعية الثالثة الشكالن غير متماثالن.
في الوضعية الرابعة الشكالن متماثالن هناك صعوبة تتمثل في تداخل 

الشكل مع المحور. 
4- يرسم المتعلمون محور التماثل ويتحققون عن طريق الطي.

5- يستعمل المتعلم األنسوخ للتأكد من أن الشكل األحمر مماثل للشكل 
األخضر بالنسبة للمستقيم (d) ثم يستعمل المسطرة المدرجة أو البركار 
أو األنسوخ لمقارنة كل ضلعين متماثلين للتحقق من أن التماثل يحافظ 
للتأكد  الدائرتين  شعاعي  لمقارنة  البركار  يستعمل  ثم  المسافة.  على 
الزاويتين  التماثل يحافظ على المسافة. ثم يقارن قياس  أيضا من أن 
المتماثلتين ACB و  ليتم مالحظة أن التماثل يحافظ أيضا على 

قياس الزوايا.
في نهاية إنجاز األنشطة يتم اإلطالع على ركن الخالصات والنتائج في 

آخر الدرس.
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

اَلدَّْرُس

19

ُد ِمْحَوَر َأو َمحاِوَر َتماُثِل ُكلِّ َشْكٍل ِممَّا َيلي : ُأَحدِّ

ْكلِن ُمَتماِثلِن ِبٱلنِّْسَبِة ِلْلُمْسَتقيِم ٱْلَْزَرِق في ُكلِّ حاَلٍة ؟ أَُعلُِّل جوابي َوَأَتَحقَُّق. َهِل ٱلشَّ

َرَسَمْت َخديَجُة َشْكًل َوُمماِثَلُه ِبٱلنِّْسَبِة ِلَمْحَوٍر َمْعلوٍم في ُكلِّ 
َحاَلٍة. ُثمَّ قاَمت ِبَمْسِح ٱْلِمْحوَرْيِن.

● َأْنُقُل ُكلَّ َشْكٍل في َشَبَكٍة َتْربيِعيٍَّة ُثمَّ َأْرُسُم ُكلَّ ِمْحَوِر َتماُثٍل.
● َكْيَف َأَتَحقَُّق ِمن َأنَّ ُكلَّ ِمْحَوٍر ُرِسَم ِبَشْكٍل َصحيٍح.

ْكِل ٱْلَْخَضِر  ْكَل ٱْلَْحَمَر ُمماِثٌل ِللشَّ َأَتَأكَُّد ِبٱْسِتْعماِل ٱْلُْنسوِخ َأنَّ ٱلشَّ
ِبٱلِّْنَسَبِة ِلْلُمْسَتقيِم (d). ُأقاِرُن :

C'A' َو CA َُّثم A'B' و AB ●

● ُشعاَعِي ٱلّداِئَرَتْيِن.

A'C'B' َوقياَس ٱلّزاِوَيِة ACB قياَس ٱلّزاِوَيِة ●
● ماذا ُأالِحُظ ؟

نعمنعمنعمنعم الالالال

^^

أكَْتِشف َوأََتَرَُّن
ـُة اْلوىل 1اَلِْحصَّ

ـِمـْحـَوِريُّ
ْ
ـل ٱل

ُ
ـمـاث

َّ
لـت

َ
ا

La symétrie axiale

ِن ِبٱْلَْحَمِر : َأْرُسُم ُمماِثَل ُكلِّ َشْكٍل ِبٱلنِّْسَبِة ِلْلِمْحوِر ٱْلُمَلوَّ

ُد ُمضاَعفاِت ٱلَْعَدِد 9 ٱْلَْصَغَر ِمْن 100 َوٱلَّتي َرْقُم َوَحداتِها ُهَو ٱلَْعَدُد 0 أَْو 1 أَْو 2 أَْو 3 أَْو 4.  أَُحدِّ

Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم
● Construire le symétrique d'une figure par rapport à un axe 
donné, sur quadrillage.

● Déterminer un axe ou des axes de symétrie d'une figure.
● Déterminer les figures symétriques par rapport à un axe donné.
● Déduire quelques propriétés de la symétrie axiale : la 
conservation des distances et des angles.

● يُْنِشُئ ُمامثَِل َشكٍْل بٱلنِّْسَبِة لِِمْحَوٍر َمْعلوٍم َعىل َشَبكٍَة تَْربيِعيٍَّة.
. ُد ِمْحَوَر أَْو َمحاِوَر َتَاثُِل َشكٍْل َهْنَدِسـيٍّ ● يَُحدِّ

ُد ٱْلَْشكاَل ٱلُْمَتامثِلََة ِبٱلنِّْسَبِة لِِمْحِوٍر َمْعلوٍم. ● يَُحدِّ
● يَْسَتْنِتُج بَْعَض خاِصّياِت ٱلتَّامثُِل ٱلِْمْحَوِرّي. اَلِْحفاُظ َعىل 

ٱلَْمساَفِة َوقياِس ٱلزّاَويا.

1

2

3

4

5

ُ
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أنشطــة تقوميية : "أستثمر"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 9 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو العدد 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو 4؛  -
أجد مجموع العدد المعروض على البطاقة والعدد 0,1  -

1- يالحظ المتعلم مثلثين متماثلين بالنسبة لمستقيم ويعيد إنشاء الشكل 
على الدفتر ويحدد مماثل كل ضلع ومماثل كل زاوية ومماثل كل نقطة. ثم 
يحدد قطعتين لهما نفس الطول مع تعليل الجواب وتحديد زاويتين لهما 

نفس القياس مع تعليل الجواب أيضا.

2- الهدف من هذا النشاط هو التأكد من مدى قدرة المتعلم من استنتاج 
قياس طول ضلع شبه منحرف مماثل لشبه منحرف بالنسبة لمستقيم 
شبه  في  الضلع  على  المكتوب  القياس  مالحظة  من  انطالقا  معين 
بالنسبة لقياس زاويتين متماثلتين دون  المنحرف اآلخر وكذلك الشأن 

اللجوء إلى القياس.

وقياس  المسافة  على  الحفاظ  خاصية  توظيف  النشاط  يستدعي   -3
متماثلتين  قطعتان  كانت  إن  لتحديد  المحوري  للتماثل  بالنسبة  الزاوية 
أم ال وإن كانت زاويتين متماثلتين أم ال وذلك بالمالحظة أو باستعمال 

األدوات المناسبة.

المنحرف  لشبه  المماثل   ABCD المنحرف  شبه  المتعلم  يالحظ   -4
HGFE بالنسبة للمستقيم (d) ويحدد مماثل كل نقطة ومماثل كل زاوية 

ويحسب طول قطعتين دون إجراء أي حساب وذلك بمالحظة أن طول 
كل قطعة هو طول القطعة المماثلة لها.

فيها  يكون  التي  الحالة  في  التماثل  محور  رسم  هو  هنا  المطلوب   -5
الشكالن متماثالن ويعلل جوابه في كل حالة.

6- L’apprenant trace l’axe (ou les axes) de symétrie pour 
chaque figure.

للتماثل  األساسيتين  الخاصيتين  الركن  هذا  يضم   : ونتائج  خالصات 
المحوري وهما الحفاظ على المسافة والحفاظ على الزوايا.

90

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

تاِئُج
َ
 ون

ٌ
الَصة

ُ
خ

أَْستَـثْــِمـــُر 
ـُة الثّانِـَيـُة اَلِْحصَّ

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

2

H

● اَلَْعالقاُت بَْيَ َزوايا ٱْلَْشكاِل ٱلَْهْنَدِسَيِة.

َأْرُسُم ِمْحوَر ٱلتَّماُثِل في ُكلِّ َحاَلٍة إِِذا 
ْكلن ُمَتماِثَلْيِن َوأَُعلُِّل َجوابي. كاَن ٱلشَّ

.(d1) ُمَتماِثلِن ِبٱلنِّْسَبِة ِلْلُمْسَتقيِم (b)َو (a) ْكلِن َالشَّ

.]EF[ َوطوَل ٱْلِقْطَعِة EHG ُد قياَس ٱلّزاِوَيِة ● ُأَحدِّ

في ُكلِّ حاَلٍة ِمَن ٱْلحاالِت ُأجيُب ِبَنَعْم َأْو اَل َوأَُعلُِّل َجَوابي :

ِشْبُه ٱْلُمْنَحِرٍف ABCD  َوِشْبُه ٱْلُمْنَحِرِف HGFE ُمَتماِثلِن 
.(d) ِبٱلنِّْسَبِة ِلْلُمْسَتقيِم

 F, H, ُد ُمماِثَلَة ُكلِّ ُنْقَطٍة ِمَن ٱلنَُّقِط ● ُأَحدِّ
.(d) ِبٱلنِّْسَبِة ِلْلُمْسَتقيِم G, B, A

َواَيا :  ُد ُمَماِثَلَة ُكلِّ َزواَيٍة ِمَن ٱلزَّ ● ُأَحدِّ
HEF  ،BAD 

● َأْحُسُب طوَل ٱْلِقْطَعِة ]GF[ َوُطوَل 
.]AB[ ٱْلِقْطَعِة

.)d( ِبٱلنِّْسَبِة ِلْلُمْسَتقيِم ]A'B'[ ُمماِثَلٌة ِلْلِقْطَعِة ]AB[ َاْلِقْطَعُة ●
.)d'( ْسَبِة ِلْلُمْسَتقيِم ● َالّزوِاَيِة EFG ُمماِثَلُة ِللّزاِوَيِة 'E'F'G ِبٱلنِّ

C

C'

Je trace l'axe (ou les 
axes) de symétrie de 
chaque figure :

● Les deux figures sont symétriques par rapport à la droite (d).
● La symétrie axiale conserve les distances et les mesures des angles.

ْسَبِة ِلْلُمْسَتقيِم )d( : َيْنَطِبُق َأَحُدُهما َعَلى ٱآلَخِر َعْن َطريِق  ْكالِن )a( َو )b( ُمَتماِثالِن ِبٱلنِّ ● َالشَّ
ٱلطَّيِّ َوْفَق ٱْلُمْسَتقيِم )d(. َالتََّماُثُل ٱْلِمْحَوِريُّ ُيحاِفُظ َعلى :

- َاْلَمساَفِة :  A'B' = AB و I'J' = IJ َمَثاًل :
 C'E'I' = CEI و I'J'K' = IJK : قياِس ٱلّزوايا -

^

^

^

^^

^^^^

● اَلتَّوازي َوٱلتَّعاُمُد، اَلّزوايا، إِنْشاءاٌت َهْنَدِسيَُّة.

 أَِجُد َمْجُموَع ٱلَْعَدد ٱلَْمْعروض َعىل ٱلِْبطاَقِة َو ٱلَْعَدد 0,1.

1

2

5

6

4

3
َاْلُمَثلَّثاِنABC َو EFG ُمَتماِثلِن 

.)d( ِبٱلنِّْسَبِة ِلْلُمْسِتقيِم
]EF[ ِهَي ٱْلِقْطَعُة ]BC[ ُمماِثَلُة ٱْلِقْطَعِة -

- ُمماِثَلُة ٱْلِقْطَعِة ]EF[ ِهَي ٱْلِقْطَعُة .....

- ُمماِثَلُة ٱلّزاِوَيِة ABC ِهَي ٱلّزاِوَيُة .....
- ُمَماِثَلُة ٱلنُّْقَطِة F ِهَي ٱلنُّْقَطُة : .....

ُد ِقْطَعَتْيِن َلُهما َنْفُس ٱلطُّوِل َوأَُعلُِّل َذِلَك. ُأَحدِّ

ُد زاِوَيَتْيِن َلُهَما َنْفُس ٱْلِقياِس َوأَُعلُِّل َذِلَك. َأَحدِّ

واياِمْحَوُر َتماُثٍلَتماُثٌل ِمْحَوِريٌّ ُيحاِفُظ َعلى ِقياِس ٱْلَمسافاِت َوٱلزَّ
Symétrie axialeAxe de symétrieConserve la mesure des distances et des angles
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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 

تتم مقاربة محيط دائرة ومساحة القرص من خالل إجراء »جتارب« متنوعة يف متناول التالميذ.

نذكر من بني هذه التجارب بالنسبة للمحيط:

إحاطة عجلة وقطعة نقدية أو قرص من ورق مقوى أو مجسم على شكل أسطوانة قائمة قاعدتها 	•
دائرة بخيط ثم حساب طول هذا اخليط.

واستنتاج احمليط 	• الدورات  انزالق على خط مستقيم عددا محددا من  بدون  األشياء  دحرجة هذه 
بقسمة املسافة املقطوعة على عدد الدورات.

تقسيم قرص مرسوم على ورق مقوى إلى أجزاء متقايسة وذلك بطيه تبعا ألحد األقطار للحصول 	•
على نصف قرص ثم إعادة نفس العملية للحصول على ربع أو ثمن قرص يتم حساب طول القوس 
الدائري باستعمال خيط مثال ثم استنتاج احمليط بضرب هذا الطول يف عدد األجزاء التي مت تقسيم 

القرص عليها.

بالنسبة ملساحة القرص ميكن اللجوء إلى اإلجراءات التالية:

تغطية القرص مبربعات صغيرة مساحتها 1cm2 أو 0,25cm2 واستنتاج مساحة القرص.	•

إنشاء دائرة على ورقة تربيعية وحساب التربيعات التي توجد داخل القرص كاملة وحساب التربيعات 	•
التي تغطي القرص والدائرة كذلك وهي ليست بالضرورة كاملة داخل القرص، قد يوجد جزء منها 

خارج القرص. ثم استنتاج تأطير ثم قيمة مقربة للمساحة املطلوبة.

نقسم القرص إلى أجزاء قابلة للتطابق وتصفيفها للحصول على متوازي أضالع ثم استنتاج قيمة 	•
مقربة ملساحة القرص )الوضعية 2 ص 84(.

من شأن هذه اإلجراءات التجريبية تقريب الصيغ العامة  و التي متكن من حساب محيط 
الدائرة ومساحة القرص من فهم التالميذ. ويصبح لها معنى لديهم، كما ينبغي التركيز على كون خارج محيط 
دائرة على قطرها هو عدد ثابت أي أن احمليط والقطر متناسبني كيفما كانت الدائرة ومعامل التناسب  هو 

، وأن العدد 3,14 هو قيمة مقربة لــ  بتفريط إلى 0,01. عدد يرمز له بــ 

ْرُس اَلدَّ

20
قياس محيط الدائرة ومساحة القرص
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االمــتــــــدادات أهـــداف الـــتـــــعــلـــــــم الـمـكتـسبــات السابــقــة
حساب قياس سعة أو حجم 

األسطوانة
الدائــرة ويســتعملها  يطبــق قاعــدة حســاب محيــط   -
ــع أو نصــف دائــرة(؛ إليجــاد محيــط دائــرة أو قــوس )رب

يوظــف قاعــدة حســاب مســاحة القــرص ويســتعملها   -
إليجــاد مســاحة قــرص أو أجــزاء منــه؛

يتوقــع األخطــاء املمكــن ارتكابهــا مــن طــرف املتعلمــني   -
عنــد حســاب مســاحة قــرص محــدد أو محيــط دائــرة 

معينــة؛
محيــط  بحســاب  مرتبطــة  مســائل  وضعيــات  يحــل   -

القــرص. ومســاحة  الدائــرة 

مفهوم الطول واملساحة ووحدات 
قياسهما واألشكال الهندسية 

وقواعد قياس محيطاتها 
ومساحاتها.

       أنشطة البناء والترييض
النشاط األول: ترصيف قرص مبربعات.

صيغة العمل: ثنائي.
الوسائل الـمساعدة: أوراق بتربيعات صغيرة، مقص، لصاق، أقالم ملونة.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: 

•	.10cm أنشئ قرصا شعاعه
أنشئ مربعا ضلعه 10cm وأقسمه إلى 100 تربيعة متساوية دون تقطيع هذه التربيعات.	•
أقص املربع وألصقه على القرص.	•
أنشئ مربعات أخرى طول ضلع كل واحد منها 10cm وأقسم كل منها إلى 100 تربيعة متساوية. ألون 	•

املربعات بألوان مختلفة ثم أقوم بتقطيع وقص هذه التربيعات يف كل مربع لترصيف القرص كله. 
أحسب عدد التربيعات التي مكنت من ترصيف القرص.	•

البحث: يشتغل التالميذ إلجناز العمل املطلوب:
يالحظ األستاذ عمل األطفال ويسهر على النقط التالية:	•
يستعمل التالميذ كل تربيعات مربع قبل املرور إلى مربع أخر.	•
عندما يبدأ التالميذ يف استعمال املربع الرابع ينبغي أن يتم التقطيع تبعا خلطوط التربيعات ليتمكن 	•

األطفال من حساب التربيعات التي استعملوها يف ترصيف القرص.
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مبالحظته لعمل األطفال يصنف األستاذ اإلجراءات املتبعة يف الترصيف من أجل توضيحها و إبرازها 	•
عند االستثمار اجلماعي. 

االستثمار اجلماعي: 
تقدم بعض الثنائيات النتيجة التي توصلت إليها.	•
يناقش التالميذ مختلف النتائج.	•
ثم 	• للقياس  كوحدة  صغيرة  تربيعة  باعتماد  القرص  مساحة  عن  التعبير  على  التالميذ  حث  ينبغي 

باعتماد املربع الكبير كوحدة للقياس.
للتعبير عن املساحة املغطاة  التالميذ باستعمال كتابة كسرية أو عشرية  يلزم  للقياس  اختيار املربع كوحدة 

فيجد مثال: 
النشاط الثاني: حساب محيط عجلة دراجة هوائية.

صيغة العمل: جماعي، ويف مجموعات حسب ما هو متوفر من دراجات أو من عجالت.
الوسائل املساعدة: دراجة هوائية أو عجلة.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: أحسب محيط عجلة دراجة هوائية.

البحث:
يفسح املجال للتالميذ الستعمال اإلجراءات التي يرونها مناسبة.	•
يالحظ األستاذ عمل التالميذ واإلجراءات التي يقومون بها للوقوف على الصعوبات التي يواجهونها.	•

االستثمار اجلماعي:
تقدم كل مجموعة النتيجة التي توصلت إليها والطريقة املستعملة يف ذلك.	•
يناقش التالميذ النتائج التي توصلوا إليها.	•
يتم التركيز على اإلجراء املتمثل يف جر الدراجة على خط مستقيم فوق أرض مستوية وحساب املسافة 	•

التي قطعتها العجلة يف دورة واحدة أو عدد محدد من الدورات ثم استنتاج محيط العجلة بقسمة 
املسافة املقطوعة على عدد الدورات.

يثير األستاذ أو األستاذة انتباه التالميذ إلى كون عملية جر الدراجة أو دحرجة العجلة على األرض 	•
ينبغي أن يتم بدون انزالق، والقيام بتجربة يكون فيها انزالق العجلة دون دوران للتوصل إلى استحالة 

حساب محيط العجلة يف هذه احلالة:
يطرح األستاذ )ة( يف آخر احلصة سؤاال على التالميذ حول إمكانية حساب محيط عجلة دون اللجوء 	•

إلى هذه التجارب التي قاموا بها واالكتفاء فقط بإجراء عمليات حسابية؟
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أطرح العدد 0,1 من العدد المعروض على البطاقة ؛  -
أحدد مضاعفات العدد 9 األصغرمن 100 والتي رقم وحداتها هوالعدد 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو 4  -

عملية  اكتساب طريقة  من  المتعلم  تمكين  إلى  النشاط  هذا  يسعى   -1
وهكذا  قرص.  ومساحة  دائرة  محيط  لحساب  عملية  تجارب  تعتمد 
يالحظ المتعلم صورتين لعجلة حيث تم تسجيل قطر العجلة ومحيطها، 
عجلة  إحاطة  طريقة  التالميذ  أحد  فيها  استعمل  وضعية  تمثل  وهي 

بخيط لحساب محيط العجلة.
ويالحظ المتعلم أيضا تمثيال الستعمال طريقة ثانية تتمثل في دحرجة قطعة 

نقدية على خط مستقيم دورة واحدة الستنتاج محيط القطعة النقدية.
يمأل المتعلم الجدول :

القطعة النقديةالعجلة
D القطر
P احمليط

لتمكين المتعلم من االهتمام بحساب النسبة بين محيط الدائرة وضعف 
شعاعها )وهو قطرها(. ومالحظة أن النتائج المحصل عليها تبقى على 
باستعمال  ويرسم   r عددا  المتعلم  يختار  ثم   3,14 من  قريبة  اختالفها 
البركار على ورق مقوى سميك دائرة شعاعها هذا العدد ويقص القرص 
ثم يلف خيطا دورة واحدة على القرص ويحسب طوله P ثم يحسب خارج 

P على D. ويقارن ما توصل إليه مع صديقه.
2- 1. يتمثل هذا النشاط في مالحظة تمثيل لوضعية تساعد على حساب 

مساحة قرص:
وتتمثل في رسم لقرص مقسم إلى ستة أجزاء متقايسة وهي على شكل 
مرصف  األضالع  متوازي  شكل  على  رسم  ثم  القرص،  داخل  سداسي 
إلى  ثان مقسم  المنتظم، ورسم أخر لقرص  للسداسي  الستة  باألجزاء 
ثمانية أجزاء متقايسة وهي على شكل ثماني منتظم داخل القرص، ثم 

رسم على شكل متوازي األضالع مرصف باألجزاء الثمانية للثماني.
المضلع  مساحتي  المتعلم  يقارن  التمثيالت  هذه  مالحظة  من  وانطالقا 
المضلع  المنتظم ومتوازي األضالع، ويحسب محيط ومساحة  السداسي 
.h 1,7 وهي قيمة تقريبية لــcm 2 وارتفاعهcm السداسي. قاعدة كل مثلث هي
ثم يقارن مساحة المضلع الثماني المنتظم ومتوازي األضالع، ويحسب 
محيط ومساحة المضلع الثماني. كل مثلث قاعدته a = 1,5cm وارتفاعه 

h = 1,8cm وهي قيم مقربة.
 h ثم يالحظ أن مساحة كل مضلع منتظم هي نصف جداء محيطه في
ويرتب مساحات المضلع السداسي والمضلع الثماني وS مساحة القرص.

2. تطبيق المالحظة في السؤال األول 1 حول كون مساحة مضلع منتظم 
هي نصف جداء محيطه P في h، يحسب المتعلمون S1 و S2 ويؤطرون 

S2>S>S1 :مساحة القرص S
يتم »التوصل« إلى أنه لحساب مساحة قرص شعاعه r نستعمل القاعدة  
  S = 1

2  πr حيث r ونالحظ أن .π ونأخذ 3,14 تقريبا لــ S = π × r × r
هو محيط الدائرة. 

3- يحسب المتعلم )ة( محيط الدائرة ومساحة القرص ثم يستنتج محيط 
. 1
24

 ، 1
12

ومساحة كل جزء : النص، الربع، ثالثة أرباع، 
4- يحسب المساحة الملونة لكل شكل.

5- يقارن المحيطات والمساحات دون حساب ثم يحسب كل واحد منها.
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة اْلوىلأكَْتِشف َوأََتَرَُّن 1اَلِْحصَّ

Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم

ـــْرِص
ُ

ِقــيــاُس ُمـحــيــِط ٱلّداِئـــَرِة َوِمســاَحــِة ٱلق
Mesure du périmètre du cercle et de l'aire du disque

ِاْسَتْعَمَل عاِدٌل ٱلطَّريَقَة 
ٱلّتاِلَيَة ِلِحساِب ُقْطِر 

َوُمحيِط َعَجَلِة.

َأْحُسُب ُمِحيَط ٱلّداِئَرِة َوِمساَحَة اْلُقْرِص 
َوَأْسَتْنِتُج ُمحيَط َوِمساَحَة ُكلِّ ُجْزٍء.

داِسيِّ ٱْلُمْنَتِظِم َوُمَتواِزي  1 - ُأقاِرُن ِمساَحَتِي ٱْلُمَضلَِّع ٱلسُّ
. داِسيِّ ٱْلْضلِع َوَأْحُسُب ُمحيَط َوِمساَحَة ٱْلُمَضلََّع ٱلسُّ

● ُأقاِرُن ِمساَحَتِي ٱْلُمَضلَِّع ٱلثُّماِنيِّ ٱْلُمْنَتظم َوُمَتوازي 
. ٱْلْضَلِع َوَأْحُسُب ُمحيَط َوِمساَحَة ٱْلُمَضلَِّع ٱلثُّماِنيِّ

● ُأالِحُظ َأنَّ ِمساَحَة ُكلِّ ُمَضلٍَّع ُمْنَتِظٍم ِهَي ِنْصُف ُجداِء 
.h في P ُمحيِطِه

 S داِسيِّ َوٱْلُمَضلَِّع ٱلثُّماِنيِّ َو ● ُأَرتُِّب ِمَساحاِت ٱْلُمَضلَِّع ٱلسُّ
ِمساَحِة ٱْلُقْرِص.

2 - ُمِحيُط ٱْلُمَضلَِّع ٱْلُمْنَتَظِم ٱْلَْحَمِر 
  ،S1 19,3 أْحُسُب ِمساَحَتُهcm ُهَو

َوُمحيُط ٱْلُمَضلَِّع ٱْلَْخَضِر ُهَو  
.S2 18,6 َأْحُسُب ِمساَحَتُهcm

ُد َتْأطيرًا ِلــ S ِمساَحِة ٱْلُقْرِص. ● ُأَحدِّ

● ِلِحساِب ِمساَحِة ُقْرٍص ُشعاُعُه r َنْسَتْعِمُل ٱْلقاِعَدَة             
َوَنُأُخُذ 3,14  َتْقريبًا ِلـ π ، ُنلِحُظ َأنَّ :                َحْيُث : 

اِئَرِة.                 ُهَو ُمحيُط ٱلدَّ

َوٱْسَتْعَمَل َحَسٌن ٱلطَّريَقَة ٱلّتاِلَيَة ِلِحساِب ُقْطِر َوُمحيِط 
ِقْطَعٍة َنْقِديٍَّة ِمْن ِفَئِة 10 َدراِهـَم.

َأْمُل ٱْلَجْدَوَل :

َأْختاُر َعَددًا r َوَأْرُسُم ِبٱْسِتْعماِل ٱْلِبْركاِر َعلى َوَرِق 
ُمَقّوًى َسميٍك داِئَرًة ُشعاُعها r. َأُلفُّ َخْيطًا َدْوَرًة واِحَدًة 

 P ُثمَّ َأْحُسُب خاِرَج P َعلى ٱْلُقْرِص َوَأْحُسُب طوَلُه
عَلى D َحْيُث D = 2 x r، ُثمَّ ُأقاِرُن َنتيَجتي َمَع 

َنتيَجِة َصديقي َوُأالِحُظ.

َنَة في ُكلِّ حاَلٍة : َأْحُسُب ٱْلِمساحَة ٱْلُمَلوَّ

........................................

........................................

........................................

P
D

h h = 1,7 cm
r = 2 cm

2 cm

a

h = 1,8 cm
a = 1,53 cm

h1

h2

h1 = 2,9 cm
h2 = 3 cm

S =     x P x r
ρ = 2 x π x r

s = π x r x r
1
2

D َاْلُقْطُر
َاْلِقْطَعُة ٱلنَّْقِديَُّةَاْلَعَجَلُة

P َاْلُمحيُط
َاْلخاِرُج

اْلُمَقرَُّب ِلـ

P = 201 cm D = 64 cm

َنِة ُثمَّ َأْحُسُبها : ُأقاِرُن ُمحيطاِت َوِمساحاِت ٱْلَْشكاِل ٱْلُمَلوَّ

3 cm60°30°

● Appliquer et utiliser les règles de calcul du périmètre du 
cercle, de l'aire du disque, de longueur d'un arc de cercle 
et de l'aire d'une partie du disque.

● Connaître quelques erreurs dans l'application de ces 
formules et résoudre des situations problème liés aux 
périmètre du cercle et à l'aire du disque.

● يُطَبُِّق َويُوظُِّف قاِعَدَتْ ِحساب ُمحيِط ٱلّدائِرَِة َوِمساَحِة ٱلُْقرِْص 
َويحُسُب طوَل َقْوٍس ِمَن ٱلّدائِرَِة أَو ِمساَحَة ُجزٍْء ِمَن ٱلُْقرِْص.

● يََتَوَقُع ٱْلَْخطاَء ِعْنَد تَطْبيِق َهذِه ٱلَْقواِعد َويَُحلُّ َمسائَِل ُمرْتَِبطًَة 
ائِرَِة َوِمساَحِة ٱلُْقرِْص. ِبقياِس ُمحيِط ٱلدَّ

 أَطرح ٱلَْعَدَد 0,1 ِمَن ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة.

2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm

اَلدَّْرُس

20

12

3

45
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أنشطــة تقوميية : "أستثمر"
الحساب الذهني: 

أطرح العدد 0,1 من العدد المعروض على البطاقة ؛  -
أحدد مضاعفات العدد 9 األصغرمن 100 والتي رقم وحداتها هوالعدد 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو 4  -

1- الهدف من هذا النشاط هو تمكن المتعلم من حساب محيط ومساحة 
شكل محدود بدوائر، حيث المطلوب هو تحديد شعاع كل دائرة الستعماله 

في حساب المحيط والمساحة.
2- يالحظ المتعلم )ة( ثالثة أشكال األول على شكل قرص والثاني شكل 
ويقارن  دوائر.  أجزاء   4 بــ  تخم محدود  والثالث  دوائر  بأجزاء  محدود 

محيطات هذه األشكال ثم يقارن مساحاتها. 
3- الهدف من النشاط هو حساب محيط ومساحة أشكال محدودة بقطع 
التخوم وأشعة  مستقيمية وأجزاء من دوائر حيث يتطلب األمر تحديد 

أنصاف الدوائر ويتم بالتالي حساب محيط ومساحة الجزء الملون.
4- يسعى النشاط إلى حفز المتعلم )ة( على تقدير طول محيط نصف 
األولى  الدائرة  نصف  قطر  حيث  دائرتين  نصفي  محيط  وطول  دائرة 
ويتم   .6cm أي  األخريين  الدائرتين  نصف  إحدى  قطر  مرتين  يساوي 
التحقق من التقدير بحساب طول كل شكل. وفي مرحلة ثانية تتم مقارنة 

محيط شكل أول ومحيط شكل ثان وهما كما يلي:
 
 10m 10m

(2) (1)

5- استعملت فاطمة في حساب المسافة القطر بدل الشعاع.
 r = P

2π 6- يستنتج شعاع الدائرة انطالقا من المحيط :   
ثم يحسب المساحة :         

7- Il calcule le demi-perimètre d’un cercle de diamètre 10 
et le multiplie par 4.
8- Le diamètre d’un petit cercle est 64 : 4 = 16 et le rayon 
et 16 : 2 = 8. L’aire d’un petit cercle est donc
 A = π × (8)2 = 64 × π
L’aire de la partie colorée est l’aire du carré de laquelle on  
tranche 16 ×•A

92

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

تاِئُج
َ
 ون

ٌ
الَصة

ُ
خ

ـُة الثّانِــَيـُةأَْستَـثْــِمـــُر  اَلِْحصَّ

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

2
 1 cm ِضْلُعُه ABCD ْكُل ٱلّتالي ِمْن ُمَربٍَّع ُن ٱلشَّ َيَتَكوَّ

َوِمْن َأْرَبَعِة َأْرباِع َدواِئَر َمراِكُزها ُرؤوُس ٱْلُمَربَِّع.
ُن ِبٱْلَْزَرِق( ْكِل )َاْلَخطُّ ٱْلُمَلوَّ ● َأْحُسُب : - ُمحيُط ٱلشَّ

ِن ِبٱْلَْحَمِر.     - ِمساَحَة ٱْلُجـْزِء ٱْلُمَلوَّ

ُأقاِرُن ُمحيطاِت ٱْلَْشكاِل ٱلّتاِلَيِة ُثمَّ ُأقاِرُن ِمساحاِتها :

● َأْحُسُب ِمساَحة داِئَرٍة َيْبُلُغ ُمحيُطها : 

ِن في ُكلِّ ُمَربٍَّع : ُأْحُسُب ُمحيَط َوِمساَحَة ٱْلُجْزِء ٱْلُمَلوَّ

ُر َوُأقاِرُن طوَل ٱْلَخطِّ ٱْلَْحَمِر َوطوَل ٱْلَخطِّ  ● ُأَقدِّ
ٱْلَْخَضِر ُثمَّ َأَتَحقَُّق ِبِحساِب طوِل ُكلٍّ ِمْنُهما :

● ِحساُب قياِس َسَعِة أَْو َحْجِم ٱْلُْسطوانَِة.

A

C B

D

r

D

1
2

ائَرِة ُهَو : ● محيط ٱلدَّ

● ِلِحساِب P أو S َنْأُخُذ 3,14 َكَتْقريٍب ِلـ π َأْو َنْسَتْعِمُل 
رَّ    في ٱْلِمْحَسَبِة. ٱلزِّ ● ُنلِحُظ َأنَّ :

● ِمساَحُة ٱْلُقْرِص ِهَي :

اِئَرِة َو r ُشَعاُعها. َحْيُث D ُهَو ُقْطُر ٱلدَّ

P = π D
P = 2 x π x r

S = π x r x r
S = π r2

S =      P x rπ

A = 3,14 x 10 x 10 = 314 cm2

P = 628 m

Je calcule la longueur du chemin 
rouge formé de demi-cercles :

Je calcule l'aire de la partie 
colorée :

100m

carré de coté 64 m

(1) (2)

4 cm

● َمْفهوُم ٱلطّوِل َوٱلِْمساَحِة َوَوَحداُت قياِسِهام َوٱْلَْشكاُل ٱلَْهْنَدِسيَُّة َوقواِعُد قياِس ُمحيِطها َوِمساَحِتها

ْكِل (2). ْكِل (1)  َوُمحيَط ٱلشَّ ● ُأقاِرُن ُمحيَط ٱلشَّ

ِلِحساِب ِمساَحِة داِئَرٍة ُقْطُرها       . َأْنَجَزْت فاِطَمُة ٱْلِحساَب ٱلّتاِلَي : 
ُحُه.     ● َأْكَتِشُف ٱْلَخَطَأ َوُأَصحِّ

ؤاِل. جاَبِتِه َعلى ٱلسُّ َأْقَرُأ ٱْلَوْضِعيََّة َوَأَتَوقَُّع َجميَع ٱْلَْخطاِء ٱلَّتي ُيْمِكُن َأْن َيَقَع فيها ُمَتَعلٌِّم َأَخُر َأْثناَء َحلِِّه َلَها َواِإ
واِل َوَأَتَجــنُب ٱْلَْخطاَء ٱلَّتي َتَوقَّْعُتها. ُأجيُب َعلى ٱلسُّ

ُد ُمضاَعفاِت ٱلَْعَدِد 9 ٱْلَْصَغَر ِمْن 100 َوٱلَّتي َرْقُم َوَحداتِها ُهَو ٱلرَّْقُم 0 أَْو 1 أَْو 2 أَْو 3 أَْو 4.  أَُحدِّ

1

2

5

7 8

6

3

4

ِمساَحُة ُقْرٍصُمحيُط داِئَرٍة Le périmètre du cercleL'aire du disque

10 cm
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دعم ومعاجلة الدرسني 19 و 20
الحساب الذهني: 

أنجز ورقة الحساب الذهني 23-6  -

1- يرسم المتعلم مماثل كل شكل.
2- يحدد ويرسم محور أو محاور تماثل كل شكل.

3- لدينا :  و  وبالتالي 
فإن محيط الشكل الملون هو : 27,7cm ألن : 27,7 = 12 + 15,70 

ومساحة الشكل الملون هي : 
4- • المسافة التي تقطعها العجلة في كل دورة هي محيط العجلة

أي : 224,51cm    ألن :  
5km = 500 000cm : عدد الدورات • 

و   إذن عدد الدورات هو 227.

5- • La mesure de l’angle EHG est celle de CDA qui 
mesure 42° car la symétrie axiale conserve la mesure des 
angles.
• Le segment [EF] est de même longueur que le segment 
[CB] c’est à dire 1,7cm car la symétrie axiale conserve 
les distances.
6- A2 > A4 > A3 > A1 mais les 4 figures ont le même 
périmètre: P1 = P2 = P3 = P4

َأْرسُم ُمماِثَل ُكلِّ َشْكٍل :

ُد ِمْحَوَر َأْو َمحاِوَر َتَماُثِل ُكلِّ َشْكٍل ِمّما َيلي : ُأُحدِّ

ِن : ُقْطُر َعَجَلٍة ِمْن َعَجَلَتْي َدّراَجِة َمْهدي ُهَو َأْحُسُب ُمحيَط َوِمساَحَة ٱْلُجْزِء ٱْلُمَلوَّ
71,5 . َأْحُسُب : cm

● َاْلَمساَفَة ٱلَّتي َتْقَطُعها ُكلُّ َعَجَلٍة في 
َدْوَرٍة كاِمَلٍة.

َوراِت ٱلَّتي َتقوُم ِبها ُكلُّ َعَجَلٍة  ● َعَدَد ٱلدَّ
.5 km ِلَقْطِع َمساَفِة

9 cm

2,
5 

cm

Je montre que les quatres périmètres P1,  P2,  P3  et P4 sont égaux et je range les quatre aires 
A1, A2, A3, et A4 par ordre croissant.

A1 A2 A3 A4

P1
P2 P3

P4

Les deux figures sont symétriques par rapport à la droite (d1) :

• J’écris  la mesure de l’angle HEF et du segment 
[BC] sans utiliser les instruments géométriques et 
je justifie :

ˇ

ْهنيِّ 23-6. أُنِْجُز َوَرَقَة ٱلِْحساِب ٱلذِّ

H

1

2

34

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ : ْرَسْيِن 19 و20   ٱلدَّ
ُ

َجة
َ
َدْعُم َوُمَعال

5

6

75°

1,5 cm

93
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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 

نواصل يف هذا الدرس توظيف معامل التناسب كوسيلة لتعرف النسبة املئوية وفهم الكتابة   وإجراء حسابات 
على النسبة املئوية. واالنتقال من كتابة تناسب باستعمال النسبة املئوية إلى كتابة نفس التناسب باستعمال 

األعداد الكسرية.

تسعى األنشطة املقترحة لهذا الدرس إلى تعرف السرعة املتوسطة جلسم متحرك، حساب السرعة املتوسطة 
باستخدام جدول أعداد متناسبة. وحساب املساحة املقطوعة أو املدة مبعرفة السرعة. أو حساب السرعة 

املتوسطة مبعرفة املدة واملسافة، وتنظيم املعطيات املتعلقة بجسم متحرك بواسطة متثيل مبياني.

االمــتــــــدادات أهـــداف الـــتـــــعــلـــــــم الـمـكتـسبــات السابــقــة
وضعيات احلياة املدرسية   -

اليومية.
املئوية  النسبة  حساب   -
مثال. وللحضور  للغياب 
للذكور  املئوية  النسبة   -

واإلناث.

- يستخرج النسبة املئوية ويكتبها على شكل عدد كسري 
أو عدد عشري؛

- يوظف النسبة املئوية يف وضعيات حسابية؛
- يجري حسابات باستعمال السرعة املتوسطة؛

- يوظف حساب السرعة املتوسطة يف وضعيات تناسبية.

التناسبية: الكتلة احلجمية، وسلم 
التصاميم واخلرائط

ْرُس اَلدَّ

21
الـتـنـاسـبــيـة :

النـسـبـة الـمئـويـة، السـرعـة الـمتـوسـطـة
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       أنشطة البناء والترييض
النشاط األول: حساب النسبة املئوية لعدد باستعمال جدول التناسبية.

صيغة العمل: ينجز النشاط يف مجموعات.
الوسائل الـمساعدة: جداول ورسوم.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: يف أحد األقسام، يحمل %10 من التالميذ نظارات طبية. وهذا يعني أن  من التالميذ 
يحملون هذه النظارات. إذا كان عدد التالميذ يف هذا القسم هو 30، أستعمل جدول التناسبية حلساب عدد 

التالميذ الذين يحملون نظارات طبية.
البحث: بعد شرح مضمون الوضعية املقترحة وما يتطلب البحث عنه، تشرع كل مجموعة يف البحث عن احلل، 

وذلك بإيجاد العدد الناقص يف جدول التناسبية الذي ينبغي إنشاؤه. على السبورة على الشكل التالي:

30100عدد تالميذ القسم

10عدد الذين يحملون نظارات

االستثمار اجلماعي: تناقش خالل هذه املرحلة، مختلف اإلجراءات التي جلأ إليها املتعلمون يف مجموعاتهم، 
هذه اإلجراءات التي تتمثل يف توظيف مكتسباتهم السابقة فيما يتعلق بإيجاد معامل التناسب إليجاد الرابع 

املتناسب:    
إليجاد الرابع املتناسب نضرب العدد 30 يف 0,1 

 
عدد التالميذ الذين يحملون نظارات طبية هو 3. يتم التدخل بعد ذلك لتوضيح طريقة حساب النسبة املئوية 

واملتمثلة يف:
حلساب %10 من العدد 30 نضرب هذا العدد أي 30 يف                     

نكتب %10 للعدد 30 هي 3
يتم إجناز مثال على السبورة جماعيا:

9 تالميذ قسم من 24 تلميذ يستفيدون من املطعم املدرسي:

       ومنه  

إذن هناك %37,5 من التالميذ املستفيدين من املطعم املدرسي يف هذا القسم.

t9
10024
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النشاط الثاني: إجراء حسابات على النسبة املئوية.
صيغة العمل: العمل يف مجموعات.
الوسائل املساعدة: رسوم وجداول.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: تصل نسبة الدقيق املستعمل يف إعداد اخلبز إلى %80، ما هي كتلة الدقيق الالزمة لتحضير 

3kg من اخلبز. وما هي كتلة اخلبز التي ميكن إعداده باستعمال 100kg من الدقيق.

البحث: بعد قراءة نص املسألة وشرح املعطيات الواردة فيها، تقوم كل مجموعة بالبحث على احللول. وذلك 
باستعمال الطريقة املقدمة يف النشاط األول.

االستثمار اجلماعي: يتوجه مقرر كل مجموعة لتقدمي النتائج املتوصل إليها لتناقشها جماعيا لبلوغ احللول 
املرغوب فيها.

%80 هي نسبة الدقيق الذي يتكون منه اخلبز وهذا يعني أن كل 100kg من اخلبز هي مكونة من 80kg من 
الدقيق ندون هذه املعطيات يف جدول التناسبية:

kg 3100كتلة اخلبز بـ

kg 80كتلة الدقيق بـ

حلساب كتلة الدقيق يف 3kg من اخلبز نحسب معامل التناسب:  
كتلة الدقيق هي:   

إليجاد كتلة اخلبز التي ميكن إعداده باستعمال 100kg من الدقيق نستعمل جدول التناسبية مع تغيير يف 
أوضاع األعداد:

kg 100كتلة اخلبز بـ

kg 10080كتلة الدقيق بـ

وحيث إن معامل التناسب هو 0,8 وأنه لالنتقال من أعداد السطر الثاني إلى أعداد السطر األول نقسم العدد 
يف السطر الثاني على 0,8 إليجاد العدد املوافق له يف السطر األول.

نقسم 100 على 0,8:                           
النشاط الثالث: حساب السرعة املتوسطة.

صيغة العمل: ينجز النشاط يف مجموعات من 4 أفراد.
الوسائل املساعدة: جداول.
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تـدبـيــر الـنـشــاط
.20mn 80 يف مدةkm تقدمي الوضعية: قطعت طائرة مسافة

ما هي املدة الزمنية التي ستقطع خاللها هذه الطائرة مسافة 200km. وما هي املسافة التي تقطعها الطائرة 
خالل ساعة واحدة.

البحث: بعد قراءة النص، يتم تقدمي الشروحات على السبورة للتذكير مبعنى السرعة املتوسطة ثم يشرع 
أفراد كل مجموعة يف البحث عن احلل بعد التذكير بفائدة استعمال جدول أعداد متناسبة.

االستثمار اجلماعي: يقدم بعض مقرري املجموعات نتائج األعمال املنجزة والطرق املتبعة، لتناقش جماعة 
ويتم استغالل األجوبة للخروج بنتيجة يتفق عليها اجلميع لتدون على السبورة، حيث يستحسن استعمال جدول 
التناسبية باعتباره أداة تدرب املتعلم على استعمالها يف عدة مسائل مرتبطة بالتناسبية: وهكذا يتم االنطالق 

من املعطيات الواردة يف النص إلنشاء اجلدول كاآلتي:

km 80200املسافة املقطوعة بــ

mn 20.60املدة الزمنية املستغرقة بــ

إن حساب معامل التناسب الذي ميثل يف هذه احلالة السرعة املتوسطة سيمكن من حساب املدة املستغرقة 
عندما تقطع الطائرة مسافة 200km وحساب املسافة املقطوعة من طرف الطائرة خالل مدة 60mn. معامل 

التناسب هو :  

املدة املستغرقة بــ mn عندما تقطع الطائرة 200km هي:    

املسافة املقطوعة بــ km خالل ساعة أو 60 دقيقة هي:    

النشاط الرابع: متثيل املسافة املقطوعة بداللة املدة الزمنية بواسطة رسم مبياني. 

صيغة العمل: عمل يف مجموعات.

الوسائل املساعدة: رسوم لتمثيالت مبيانية.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: ميثل املبيان تنقل دراجي انتقل من مدينة A إلى مدينة B. حيث انطلق من مدينة A على 

الساعة التاسعة:
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الـمسافة الـمقطوعة

9hالـمسافة الـمستغرقة

45km

40km

35km

30km

25km

20km

15km

10km

5km

A

B

10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h

وقطع 25km خالل 3 ساعات وهو ما يشكل سرعة متوسطة 8km/h. يف الساعة 12h سار بسرعة متوسطة 
مغايرة حيث قطع مسافة 10km خالل 3 ساعات وهو ما يشكل سرعة متوسطة 3km/h  تقريبا. يف الساعة 
3 ساعات واستأنف السير يف الساعة 18h ليقطع مسافة 20km يف  15h توقف الدراجي عن السير ملدة 

.10km/h ساعتني وهو ما ميثل
قطع دراجي آخر نفس املسار أي املسافة بني املدينة A واملدينة B يف نفس اليوم حيث انطلق من A على 

.40km/h الساعة العاشرة، وقطع املسافة الفاصلة بني املدينتني دون توقف بسرعة متوسطة هي
املطلوب هو متثيل تنقل هذا الدراجي على الرسم املبياني السابق، هل وصل الدراجي الثاني قبل الدراجي 

.B األول؟ أحسب ساعة وصول الدراجي إلى املدينة
البحث: متنح فرصة ألفراد املجموعات للبحث وتدوين نتائج أعمالهم يف تقرير.

االستثمار اجلماعي: يقدم مقررو املجموعات نتائج أعمالهم لتناقش جماعة، ويتم االتفاق على اإلجراءات 
املفيدة يف إيجاد احلل.
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 9 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9؛  -
أجد مجموع العدد المعروض على البطاقة والعدد 0,2  -

1- يتمثل هذا النشاط في قراءة الحوار بين الطفلة والطفل وإتمام ملء 
الجدول بناءا على معنى النسبة المئوية المقدمة في الحوار.  

2- يتطلب هذا النشاط التحول من تمثيل لنسب مئوية معبر عنها بواسطة 
تربيعات كل مربع مقسم إلى 100 جزء وتلوين كل جزء بلون.

قسم فالح ضيعته إلى أجزاء. خصص كل جزء بزراعة نوع معين كما هو 
مبين في الرسم:

إذا كانت مساحة الضيعة هي 5000m2 احسب مساحة كل جزء؟
الجزء رقم (1) يمثل  من

 مساحة الضيعة.
الجزء رقم (2) يمثل %25 من

 مساحة الضيعة.
الجزء رقم (3) يمثل  من

 مساحة الضيعة.

الجزء رقم (4) يمثل %15 من
 مساحة الضيعة.

الجزء رقم (5) يمثل %100 من مساحة الضيعة.  
3- يحسب المتعلم كمية الماء التي يشتمل عليها لتر واحد من عصير 
الفواكه.إذا كانت النسبة المئوية للماء في هذا العصير تصل إلى 100.

جدول  باستعمال  النشاط  هذا  في  الواردة  المسألة  حل  يرتبط   -4
التناسبية لحساب النسبة المئوية:

بلغ عدد زوار قصر البديع في مراكش يوم األحد 835 زائر. 144 منهم 
إسبان وهو ما يشكل نسبة مئوية. لحساب هذه النسبة نظم المعطيات 

داخل جدول أعداد متناسبة أحدهم هو 100.

144…عدد الزوار اإلسبان

100835

نسبة الزوار األسبان هي : 
ثم االطالع على ركن خالصات ونتائج في أسفل الصفحة 108.

5- يالحظ المتعلم )ة( التمثيل المبياني الذي يمثل المدد الزمنية لثالث 
أشخاص، ويحدد سرعة كل واحد منهم، والمسافة التي قطعها في مدة 
30mn ثم في 1h30mn. وتحديد المدة الزمنية الالزمة لكل من عثمان 

.40km وعبداهلل لقطع مسافة

4 5

21

3
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة اْلوىلأكَْتِشف َوأََتَرَُّن 1اَلِْحصَّ

Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم

اَلدَّْرُس

21
ُ

ـة
َ
ــط َوسِّ

َ
ُمت

ْ
 ٱل

ُ
ْرَعة لسُّ

َ
، ا

ُ
ــة ِويَّ

َ
ِمئ

ْ
 ٱل

ُ
ْسَبـة

ِّ
لن

َ
 : ا

ُ
ـة نــاُسِبـيَّ

َّ
لت

َ
ا

. ● يَْسَتْخِرُج ٱلنِّْسَبَة ٱلِْمَئِويََّة َويْكُُتُبها َعىل َشكِْل َعَدٍد كَْسِيٍّ أَْو َعَدٍد َعَشَيٍّ

● يَُوظُِّف ٱلنِّْسَبة ٱلِْمَئِويَّة يف َوْضعياٍت ِحساِبيٍَّة.

طَِة. َْعِة ٱلُْمَتَوسِّ ● يُْجري ِحساباَت ِبٱْسِتْعامِل ٱلسُّ

طَِة يف َوْضعياٍت تََناُسِبيٍَّة. َْعِة ٱلُْمَتَوسِّ ● يَُوظُِّف ِحساَب ٱلسُّ

Propportionnalité : pourcentage, vitesse moyenne

● Ecrire un pourcentage sous forme de nombre décimal ou de 
fraction.

● Utiliser le pourcentage dans des situations de calcul.
● Utiliser la vitesse moyenne dans des situations 

proportionnelles.
● Effectuer des calculs en utilisant la vitesse moyenne.

ــحيَن ِلُشــْغِل َمْنِصــِب َأميــِن َمْكَتــِب َتعاُوِنيَّــِة  َم َثالَثــُة ُمَرشَّ َتَقــدَّ
ٱْلِقْســِم َوكاَنــِت ٱلنَّتاِئــُج ُمَعبَّــرًا َعْنهــا ِبٱلنِّْســَبِة ٱْلِمَئِويَّــِة َكمــا 
فــي ٱْلَجــْدَوِل: َأْنُقــُل ٱْلَجــْدَوَل ِإلــى َدْفَتــري َوَأْقــَرُأ مــا َيقوُلــُه 

ُكلُّ ِطْفــٍل ُثــمَّ ُأْكِمــُل َمــْلَء َهــذا ٱْلَجــْدَوِل :

ٌح َضْيَعَتُه ِإلى َأْجزاٍء، َم َفالَّ  َقسَّ
َص ُكلَّ ُجْزٍء ِلِزراَعِة َنْوٍع َخصَّ

ْسِم. ُمَعيٍَّن َكما ُهَو ُمَبيٌَّن في ٱلرَّ

ْيَعِة، ٱْلُجْزُء  َاْلُجْزُء َرْقُم )1( ُيَمثُِّل      ِمْن ِمَساَحِة ٱلضَّ
ْيَعِة،َاْلُجْزُء َرْقُم )3(  َرْقُم )2( ُيَمثُِّل %25 ِمْن ِمساَحِة ٱلضَّ

ْيَعِة، َاْلُجْزُء َرْقُم )4( ُيَمثُِّل      ُيَمثُِّل      ِمْن ِمَساَحِة ٱلضَّ
ْيَعِة، َاْلُجْزُء َرْقُم )5( ُيَمثُِّل 10%  %15 ِمْن ِمساَحِة ٱلضَّ

ْيَعِة. ِمْن ِمَساَحِة ٱلضَّ
ْيَعِة  ● َأْحُسُب ِمساَحَة ُكلِّ ُجْزٍء ِعْلمًا َأنَّ ِمساَحَة ٱلضَّ

.5000 m2 : ِهَي  

َذَهَب َخاِلٌد ِفي ِرْحَلٍة راِجاًل َوَذَهَب ُعُثماُن َعلى َدرَّاَجٍة َهَواِئيٍَّة َأّما َعْبُد ٱللَّـِه 
ُد ٱلتَّْمثيَل  َفَذَهَب َعلى َدرَّاَجٍة ناِريٍَّة. ُأالِحُظ ٱلتَّْمثيالِت ٱْلِمْبياِنيَِّة جاِنَبُه َوُأَحدِّ

ٱْلُمناِسَب ِلُكلِّ وِاحٍد ِمْنُهْم :
. km/h ُد ُسْرَعَة ُكلِّ واِحٍد ِمْنُهْم ِبــ ● ُأَحدِّ

● ما ِهَي ٱْلَمساَفُة ٱلَّتي َقَطَعها ُكلُّ واِحٌد ِمْنُهْم : 
.1 h 30 min ِة 30           ;        - في ُمدَّ min ِة    - في ُمدَّ

ُة ٱلزََّمِنيَُّة ٱلاّلِزَمُة ِلُكلٍّ ِمْن ُعْثماَن َوَعْبِد ٱللَِّه ِلَقْطِع َمساَفِة 40km؟ ● ما ِهَي ٱلُمدَّ

ْسَبُة ٱْلِمَئِويَُّة ِلْلماِء في َعصيِر ٱْلَفواِكِه ِإلى 20%.  َتِصُل ٱلنِّ
1 ِمْن َعصيِر ٱْلَفواِكِه. يَِّة ٱْلماِء ٱلَّتي َيْشَتِمُل َعَلْيها � ● َأْحُسُب َكمِّ

َبَلَغ َعَدُد ُزّواِر َقْصِر ٱْلَبديِع في ُمّراُكَش َيْوَم ٱْلََحِد 840 
زاِئرًا. 168 ِمْنُهْم ِإْسباٌن َوُهَو ما ُيَشكُِّل ِنْسَبًة ِمَئِويًَّة. 

ِلِحساِب َهِذِه ٱلنِّْسَبِة ُأَنظُِّم ٱْلُمْعَطياِت داِخَل َجْدَوِل أَْعداٍد 
ُمَتناِسَبٍة َكٱلّتالي :

40 َصْوًت ُتَثُِّل 100% 
ِإَذْن  8 أَْصواٍت ُتَثُِّل   5 َمرّاٍت 

. أََقلَّ
4 أَْصواٍت ُتَثُِّل  10 يف الِْمَئِة  ِإَذْن 4 

أَْصواٍت ُتَثُِّل 10%.

 40 ........... ........... ........... ...........

 100% 15% 30% 20% 35%

 َعَدُد اْلَْصواِت

اَْلَْصواُتَسلْمىأَْحَمُدعائَِشُة
توَنالُْملْغاُة اَلُْمَصوِّ

اَلنِّْسَبُة الِْمَئِويَُّة

30
100

20
100

 168 ...........

 840 100 ِّ لِلزُّواِر اَلَْعَدُد ٱلْكُلِّ

َعَدُد ٱلزُّواِر ٱْلِْسّباِن

ْسّباِن ِهَي : ّواِر ٱْلِ .........ِنْسَبُة ٱلزُّ
......... x 100 = ...........

1 2

20

40

(km)

3 4 5

21

ُد ُمضاَعفاِت ٱلَْعَدِد 9 ٱْلَْصَغَر ِمْن 100 َوٱلَّتي َرْقُم َوَحداتِها ُهَو ٱلرَّْقُم 5 أَْو 6 أَْو 7 أَْو 8 أَْو 9.  أَُحدِّ

امَلساَفَة املقطوعة

)t( ُة اَلُْمدَّ

1

2

5

3

4
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أنشطــة تقوميية : "أستثمر"
الحساب الذهني: 

أحدد مضاعفات العدد 9 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9؛  -
أجد مجموع العدد المعروض على البطاقة والعدد 0,2  -

على حساب  المتعلم  قدرات  استثمار  هو  النشاط  هذا  من  الهدف   -1
المدة الزمنية بمعرفة السرعة المتوسطة والمسافة المقطوعة. 

2- يسعى هذا النشاط إلى التأكد من مدى قدرة المتعلم على حساب 
المسافة المقطوعة لجسم متحرك بمعرفة السرعة المتوسطة والمدة 

الزمنية المستغرقة.
3- يقرأ المتعلم نص المسألة التالية: قطع علي وأحمد نفس المسافة 
15km. وكان أحمد أول من وصل على دراجته حيث كان يسير بسرعة 

.5mn 20 أما علي فقد تأخر عنه بــkm/h

ويحدد المدة الزمنية التي استغرقها أحمد، ثم يحدد السرعة المتوسطة 
التي سارت بها دراجة علي.

4- يحسب المتعلم في هذا النشاط المدة الزمنية التي استغرقتها دراجة 
نارية لقطع 36km إذا كان العداد يشير إلى قطع مسافة 36km بنفس 

.24km/h السرعة المتوسطة
من  مجموعة  معالجة  في  مبيان  استخدام  النشاط  هذا  يتطلب   -5

المعلومات.
يمثل المبيان تنقل دراجة من مدينة A إلى مدينة B حيث ينبغي تحديد 
وصل  التي  والساعة   A مدينة  من  الدراجي  فيها  انطلق  التي  الساعة 
فيها إلى مدينة B. يتم تحديد المدة التي استغرقها هذا الدراجي في 
استأنف  التي  والساعة  السير،  فيها عن  توقف  التي  والساعة  السفرة، 
.B ومدينة A فيها سيره، ويتم أيضا تحديد المسافة الفاصلة بين مدينة

6- L’élève observe les figures et écrit le pourcentage de la 
partie colorée par rapport à la figure.

95

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

تاِئُج
َ
 ون

ٌ
الَصة

ُ
خ

ـُة الثّانِــَيـُةأَْسـتَـثْـِمـــُر اَلِْحصَّ

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

2
1

2

3

4

.150 km 60 َوَقَطَعْت َمساَفَة km/h َتسيُر شاِحَنٌة ِبُسْرَعِة
ُة ٱلَّتي ٱْسَتْغَرَقْتها؟ ● ما ٱْلُمدَّ

ِاْسَتْغَرَقت َسيَّاَرٌة 3 ساعاٍت ِلَقْطِع ٱْلَمساَفِة َبْيَن َبْلَدَتْيِن 
.65 km/h ِبُسْرَعِة

● ما ٱْلَمساَفُة ٱْلَمْقطوَعُة ؟

15، َوكاَن َأْحَمــُد  km َقَطــَع َعِلــيٌّ َوَأْحَمــُد َنْفــَس ٱْلَمســاَفِة
َل َمــْن َوَصــَل َعلــى َدّراَجِتــِه َحْيــُث كان َيســيُر ِبُســْرَعِة  َأوَّ

 .5 min ــَر َعْنــُه ِبـــ 20، َأّمــا َعِلــيٌّ َفْقــد َتَأخَّ km/h

ُة ٱلَّتي ٱْسَتْغَرَقها َأْحَمُد؟ ● ما ٱْلُمدَّ
؟ َطُة ٱلَّتي ساَرْت ِبها َدرَّاَجُة َعِليٍّ ْرَعُة ٱْلُمَتَوسِّ ● ما ٱلسُّ

ِبَنْفــِس   36 km َقْطــِع  ِإلــى  ٱلّناِريَّــِة  ّراَجــِة  ٱلدَّ َعــّداُد  ُيشــيُر 
.20 km/h ــَطِة  ٱْلُمَتَوسِّ ــْرَعِة  ٱلسُّ

36 ؟ km ُة ٱلَّتي ٱْسَتْغَرَقْتها َهِذِه ٱلَدرَّاَجُة ِلَقْطِع ● ما ٱْلُمدَّ

ُيَمثُِّل ٱْلِمْبياُن َسَفَر دّراِجيٍّ ٱْنَتَقَل مْن َمديَنِة A ِإلى 
.B َمديَنِة

● َأْسَتْعِمُل َهذا ٱْلَجْدَوَل ِلْلِجاَبِة َعلى ٱْلَْسِئَلِة :

ّراِجيُّ ِمَن ٱْلَمديَنِة A ؟ ● في َأيِّ ساَعٍة ٱْنَطَلَق ٱلدَّ
رَّاِجيُّ إلى ٱْلَمديَنِة B ؟ ● في َأيِّ ساَعٍة َوَصَل ٱلدَّ

ّراِجيُّ في َسَفِرِه ؟ ُة ٱلَّتي ٱْسَتْغَرَقها ٱلدَّ ● ماِهَي ٱْلُمدَّ
ْيِر؟ ّراِجيُّ َعِن ٱلسَّ ● في َأيِّ ساَعٍة َتَوقََّف ٱلدَّ

● َوفي أيِّ ساَعٍة ٱْسَتْأِنَف َسْيَرُه ؟
● ماِهَي ٱْلَمساَفُة ٱْلفاِصَلُة َبْيَن ُنْقَطِة ٱلتََّوقُِّف َوٱْلَمديَنِة A؟

● ماِهَي ٱْلَمساَفُة َبْيَن ٱْلَمديِنِة A َوٱْلَمديَنِة B ؟
● َهِل ٱْلَمسافاُت ٱْلَمْقطوَعُة ُمَتناِسَبٌة َمَع ٱْلُمَدِد ٱْلُمواِفَقَة َلها ؟

0
8h 9h 10h 11h 12h 13h

20
40
60
80

100
120

A

B

 t ٍة َزَمِنيٍَّة ٌك َمساَفَة d ِبٱْلكيلوِمْتراِت في ُمدَّ ● ِعْنَدما َيَقْطُع ٍجْسٌم ُمَتَحرِّ

َطَة ِهَي : ِبٱلّساعاِت َفِإنَّ ُسْرَعَتُه ٱْلُمَتَوسِّ
ْرَعِة                       . َة في ٱلسُّ ● ِلِحساِب ٱْلَمساَفِة َنْضِرُب ٱْلُمدَّ
:  V َعلى d َنْقِسُم d ِة ٱلزََّمِنيَِّة ِلَقْطِع ٱْلَمساَفِة ● َوِلِحساِب ٱْلُمدَّ

ْنساِن َعلى %80 ِمَن ٱْلماِء َيْعِني َهذا َأنَّ ُكلَّ  ● َيْحَتوي ِجْسُم ٱلِْ
ْنساِن َتْحَتوي َعلى 80kg ِمْن ٱْلماِء. 100kg ِمْن ُكْتَلِة ٱلِْ

● ِإذا َكاَنْت ُســْرَعُة ِجْســٍم ُمَتَحرٍِّك ثاِبَتًة ِفِإنَّ َهذا َيْعني َأنَّ ٱْلَمســافاِت ٱْلَمْقطوَعَة 
ُمَتناِســَبٌة َمــَع ٱْلُمــَدِد ٱلزََّمِنيَّــِة ٱْلُمواِفَقِة َلها. 

ُلُهما ِإلى َنْفِس ٱْلَوْحَدِة : km/h َأْو m/s َمَثًل. ● ِلُمقاَرَنِة ُسْرَعَتْيِن ُنَحوِّ
ٍك ُســْرَعُتُه ثاِبَتــٌة ُهــو ُمْســَتقيٌم َيْقَطــُع ِمْحَوَر    َالتَّْمثيــُل ٱْلِمْبياِنــي ِلُســْرَعِة ِجْســٍم ُمَتَحــرِّ

ٱلزََّمــِن َوِمْحــَوَر ٱْلَمســافاِت فــي ُنَقــِط َتقاُطِعِهما.
● ِلَحساِب 80% ِمْن 35kg ِبٱْلِمْحَسَبِة َنْضَغُط ِبٱلتَّتاُبِع َعلى ٱْلَْزراِر :

بْعِ. ●                            : نِْسَبُة %25 تَْعني ٱلرُّ

●                         : نِْسَبُة %50 تَْعني ٱلنِّْصَف.

●                           : نِْسَبُة %75 تَْعني ثاَلثَُة أَْرباعٍ.

Quel pourcentage 
représente la 
partie coloriée 
dans chaque 
figure?

 dV =       (km/h)   t

 dt =       (h) V

d = t x V)km(

25
10025% 1

4= =
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10050% 1
2= =

75
10075% 3

4= =
 100 40
 80 .............

35   x   80   %    =

. . . . . . . . .% % %

h ساعات

Km

أَِجُد َمْجموَع ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة َوٱلَْعَدِد 0,2.

kg كُْتلَُة إِنْسان ِبـ

kg كُْتلَُة ٱلْامِء ِبـ

5

● تَْنظيُم َوُمعالََجُة ٱلَْمْعلوماِت.● اَْلَعداد َوٱلِْحساُب، اَلتَّناُسِبيَُّة.

 6

َطُة ْرَعُة ٱْلُمَتَوسِّ َوْضِعيَُّة َتناُسِبيٌَّةِنْسَبٌة ِمَئِويٌَّةَتناُسِبيٌَّةَالسُّ Vitesse moyenneProportionnalitéPourcentageSituation de proportionnalité
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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 

تكتسي دراسة املجسمات أهمية خاصة نظرا للصعوبات التي تطرحها لدى املتعلمني خصوصا على مستوى 
متثيل هذه املجسمات ذات األبعاد الثالثة يف املستوى ذي البعدين:

إن هذا التمثيل يرتكز على قواعد تبقى يف غالب األحيان ضمنية بالنسبة للمتعلم نذكر من بينها:
حرفني متوازيني يف املجسم تبقى متوازية يف متثيله.	•
احلروف غير املرئية يف متثيل مجسم ترسم بخطوط متقطعة.	•
بالضرورة 	• تبقى  املجسم ال  التمثيل: حرفني متعامدين يف  والزوايا يف  املسافات  عدم احلفاظ على 

متعامدة يف التمثيل )املكعب مثال(

ركزنا يف األنشطة املقترحة يف هذا الدرس على أنشطة يدمج فيها املتعلم تعلماته ومكتسباته السابقة حول 
املجسمات وعناصرها املميزة وحول النشر والتركيب يف وضعيات الهدف منها هو حساب املساحات اجلانبية 
والكلية. وتلعب األدوات املساعدة من علب وقطع خشبية وقضبان وعجني وورق مقوى... دورا أساسيا يسمح 
للمتعلم من االنتقال يف االجتاهني من مجسم إلى متثيل له أو نشر له ومن متثيل مجسم ونشر له إلى املجسم 

نفسه من شأن ذلك تنمية كفايات املتعلمني يف متثيل وتخيل هذه املجسمات والقيام بأنشطة حولها.

كل ما ذكر يف الدرس 32 حول صعوبات املتعلمني يف متثيل املجسمات وحول أهمية األدوات املساعدة لتجاوز 
هذه الصعوبات يبقى صاحلا بالنسبة لألنشطة املقترحة يف هذا الدرس.

باإلضافة إلى األنشطة التي تهدف إلى إدماج مكتسبات املتعلمني حول املجسمات، اقترحنا أنشطة يطالب 
فيها املتعلمون بإنشاء نشور ملجسمات انطالقا من معطيات )قياسات: أطوال، زوايا، طبيعة الوجوه( ثم تكوين 

مجسمات من هذه النشور وحساب مساحاتها اجلانبية والكلية.

االمــتــــــدادات أهـــداف الـــتـــــعــلـــــــم الـمـكتـسبــات السابــقــة
املوشور  حجم  حساب 

القائم واألسطوانة
املساحة  لتحديد  بسيطة  عملية  طرًقا  يستخدم   -
اجلانبية والكلية لكل من املكعب ومتوازي املستطيالت 
مختلفة؛ قياس  بوحدات  واألسطوانة  القائم  واملوشور 
والكلية  اجلانبية  املساحات  حساب  قاعدة  يتعرف   -
القائم  واملوشور  املستطيالت  ومتوازي  للمكعب 

نة؛ واألسطوا
يحل وضعية مسألة باستعمال قاعدة حساب املساحات   -
املستطيالت  ومتوازي  للمكعب  والكلية  اجلانبية 

واألسطوانة. القائم  واملوشور 

حساب احمليط واملساحة

ْرُس اَلدَّ

22
حساب قياس الـمساحة اجلانبية والـمساحة الكلية

الـمكعب، متوازي الـمستطيالت الـموشور القائم واألسطوانة

wataiq.com



239

       أنشطة البناء والترييض
إنشاء علبة على شكل مكعب. النشاط األول: 
صيغة العمل: يعمل املتعلمون يف مجموعات.

الوسائل املساعدة: األدوات الهندسية، لصاق، مقص، ورق مقوى.

تـدبـيــر الـنـشــاط
.5cm تقدمي الوضعية: أنشئ علبة مكعبة الشكل قياس حرفها

البحث: 
تعمل كل مجموعة إلجناز املهمة املطلوبة. 	•
يالحظ األستاذ)ة( عمل املتعلمني واإلجراءات التي يقومون بها وكذلك الصعوبات التي يواجهونها.	•

االستثمار اجلماعي: 
تنتدب كل مجموعة أحد أفرادها لتقدمي النتيجة املتوصل إليها.	•
يناقش املتعلمون مختلف النتائج.	•
يتم التركيز على اإلجراء املتمثل يف إنشاء نشر من بني نشور املكعب قياس ضلع مربع فيه 5cm ثم 	•

استعمال هذا النشر إلنشاء العلبة املطلوبة. وكذلك على اختالف النشور التي قد يستعملها املتعلمون 
لتكوين العلبة.

يطلب األستاذ )ة( من املتعلمني يف نهاية النشاط حساب املساحة اجلانبية واملساحة الكلية للعلبة. 	•
النشاط الثاني: إنشاء متثيل ونشر ملتوازي املستطيالت وحساب مساحته اجلانبية والكلية.

صيغة العمل: يعمل املتعلمون يف مجموعات.
الوسائل املساعدة: األدوات الهندسية.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: أنشئ متثيال على شبكة تربيعية ملتوازي مستطيالت طوله 4cm، عرضه 2,5cm وارتفاعه 

1,5cm ثم أنشئ نشرا له.

البحث: 
تعمل كل مجموعة إلجناز العمل املطلوب.	•
يالحظ األستاذ )ة( اإلجراءات التي يقوم بها املتعلمون.	•
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االستثمار اجلماعي: 
تنتدب كل مجموعة أحد أفرادها لتقدمي النتيجة التي مت التوصل إليها.	•
يناقش املتعلمون مختلف النتائج.	•
يتم التركيز على كيفية إنشاء متثيل ملتوازي املستطيالت.	•
توازي األضالع املتقابلة يف كل وجه.	•
استعمال خطوط متقطعة لتمثيل احلروف غير املرئية.	•
عدم مطابقة قياسات املسافة والزوايا بني املجسم ومتثيله.	•
يتم التركيز كذلك على تعدد نشور متوازي املستطيالت تبعا لكيفية التقطيع »الذهني« للمتوازي املستطيالت.	•
يطلب األستاذ أو األستاذة، من املتعلمني حساب املساحة اجلانبية والكلية ملتوازي املستطيالت ويقارن 	•

املتعلمون النتائج التي توصلوا إليها ويناقشونها. 
النشاط الثالث: تكوين علبة على شكل موشور قائم.

صيغة العمل: يعمل املتعلمون يف مجموعات.
الوسائل املساعدة: األدوات الهندسية، لصاق، ورق مقوى، مقص.  

تـدبـيــر الـنـشــاط
 ABCD تقدمي الوضعية: أنشئ باستعمال الورق املقوى علبة على شكل موشور قائم قاعدته متوازي أضالع

h = 3cm وارتفاعه  BÂC = 60° و  AC = 4cm و   AB = 5cm :حيث
البحث: 
يشتغل املتعلمون إلجناز العمل املطلوب.	•
يتأكد األستاذ)ة( من كون املتعلمني فهموا ما هو مطلوب منهم ويالحظ اإلجراءات التي يقومون بها.	•

االستثمار اجلماعي: 
تنتدب كل مجموعة أحد أفرادها لتقدمي النتيجة التي توصلوا إليها.	•
يناقش املتعلمون مختلف النتائج ويتحققون باستعمال األدوات الهندسية من القياسات املطلوبة.	•
ثم 	• النص  الواردة يف  القياسات  انطالقا من  القائم  للموشور  إنشاء نشر  املناسب يف  يتمثل اإلجراء 

استعمال هذا النشر لتكوين العلبة املطلوبة.
ينشئ املتعلمون النشر ويقومون بتقطيعه لتكوين العلبة املطلوبة.	•
يطلب بعد ذلك من املتعلمني حساب مساحة هذا النشر.	•
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النشاط الرابع: تتكوين علبة على شكل اسطوانة قائمة. 
صيغة العمل: يعمل املتعلمون يف مجموعات.

الوسائل املساعدة: األدوات الهندسية، لصاق، ورق مقوى، مقص.  

تـدبـيــر الـنـشــاط
   .4cm 3 وارتفاعهاcm تقدمي الوضعية: أنشئ علبة على شكل أسطوانة قائمة شعاع قاعدتها

البحث: 
يشتغل املتعلمون إلجناز العمل املطلوب. 	•
يالحظ األستاذ )ة( اإلجراءات التي يقوم بها املتعلمون . وهل يستفيدون من تعلماتهم خالل النشاط 	•

السابق من أجل إجناز املهمة املطلوبة.
االستثمار اجلماعي: 

تقدم كل مجموعة العمل الذي قامت به والطريقة املتبعة يف ذلك.	•
يناقش املتعلمون مختلف النتائج.	•
لألسطوانة 	• نشر  إنشاء  ويتمثل يف  العلبة  تكوين  من  الذي ميكن  املناسب  اإلجراء  على  التركيز  يتم 

القائمة بالقياسات املطلوبة ثم استعمال هذا النشر لتكوين العلبة:
يطلب بعد ذلك من املتعلمني حساب مساحة هذا النشر.	•
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أطرح العدد 0,2 من العدد المعروض على البطاقة ؛  -
أحدد مضاعفات العدد 9 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9.  -

1- المطلوب هو حساب المساحة الكلية للمكعب انطالقا من نشر له.
المستطيالت  لمتوازي  الكلية  المساحة  المطلوب كذلك هو حساب   -2

انطالقا من نشر له.
3- يسعى هذا النشاط إلى حساب المساحة الجانبية والمساحة الكلية 

لموشور قائم. وتحديد نشر آخر للموشور. 
4- يحسب المتعلم )ة( ماهو مطلوب انطالقا من نشر األسطوانة.

القاعدة  محيط  باستعمال  الجانبية  المساحة  )ة(  المتعلم  يحسب   -5
واالرتفاع أو حساب هذا المحيط وضربه في االرتفاع.

6- في الحالة األولى عن اليمين يضطر المتعلم لحساب الشعاع لحساب 
المساحة الجانبية وفي الحالة الثانية كذلك يضطر لحساب الشعاع من 

أجل حساب المساحة الكلية.
7- يحسب المساحة الكلية لكل مجسم. في الحالة األولى عن اليمين هذه 
المساحة هي مجموع المساحة الكلية للمجسم الكبير ناقص المساحة 
بالنسبة   . 2 × 8 × 5 النتيجة نزيل منها:  للمجسم الصغير وهذه  الكلية 

للمجسم الثاني نطبق نفس الفكرة.
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :
ـُة اْلوىلأكَْتِشف َوأََتَرَُّن 1اَلِْحصَّ

13

2

4

5

6

7

Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التََّعلُِّم

اَلدَّْرُس

ِة :22 يَّ
ِّ
ل
ُ
ك

ْ
ِمساَحِة ٱل

ْ
ِة َوٱل جاِنبيَّ

ْ
ِمساَحِة ٱل

ْ
ُِحساُب قياِس ٱل

ة
َ
ْسطوان

ُ
أ
ْ
قاِئُم َوٱل

ْ
َمْوشوُر ٱل

ْ
ُمْستطيالِت، ٱل

ْ
ُب، ُمتوازي ٱل ُمكعَّ

ْ
ل
َ
ا

ِب  ــكُلِّ ِمــَن ٱلـــُمكَعَّ ــَة لِ ــَة َوٱلْكُلّيَّ ــرٍُق ُمْخَتلَِفــٍة ٱلِْمســاَحَة ٱلْجانِبيَّ ● يَْحَســُب ِبطُ
ــطوانَِة . ــِم َوٱْلُْس ــَتطيالِت َوٱلَْمْوشــوِر القائِ ــوازي ٱلُْمْس َوُمَت

امِت . ● يََتَعرَُّف قاِعَدَة ِحساِب ٱلِْمساَحِة ٱلْجانِبيَِّة وٱلْكُلّيَِّة لَِهِذِه ٱملَُجسَّ
ــذِه  ــِة لَِه ــِة وٱلْكُلّيَّ ــاِس ٱلِْمســاَحِة ٱلْجانِبيَّ ــًة ِبقي ــأَلًَة ُمرْتَِبطَ ــًة َمْس ــلُّ َوْضعيَّ ● يَُح

ــامِت . ٱلُْمَجسَّ

Calcul de l'aire latérale et de l'aire totale :
le cube, le parallélépipède le prisme droit et le cylindre

َأْحُسُب ِمَساَحَة َنْشِر ٱْلُمَكعَِّب 
َوَأْسَتْنِتُج ٱْلِمَساَحَة
َعِب. ٱْلُكِليََّة ِلْلُمكَّ

ِفــي ٱْلمْوشــوِر ٱْلقاِئــِم َجاِنِبــِه ABC، ُمَثلَّــٌث قاِئــُم ٱلّزاوَيــِة ِفــي
 AB = 6 cm و  AC = 10 cm    : َحْيُث B
EB = 12 cm و BC = 8 cm و 

● َأْحَسُب ِمساَحَة َنْشِر ٱْلَمْوشوِر،
● َأْحَسُب ٱْلِمساَحَة ٱْلجاِنبيََّة ِلْلَمْوشوِر وٱْلِمساَحَة ٱلُكلِّيََّة ،

ُد ْنْشًرا آَخَر ِلْلُموُشوِر. ● ُأَحدِّ

● َأْحُسُب ِمساَحَة َنْشِر ٱْلُْسُطواَنَة.
● َأْحُسُب ٱْلِمساَحَة ٱلجاِنبيََّة ِلْلُْسُطواَنِة.
● َأْحَسُب َمْجموَع ِمساَحَتِي َٱْلقاِعَدَتْيِن.
● َأْحُسُب ٱْلِمساَحَة ٱْلُكلَِّيََّة ِلْلُْسُطواَنِة.

َأْحَسُب ِمساَحَة َنْشِر ُمَتوازي ٱْلُمْسَتطيالِت وَأْسَتْنِتُج 
ٱلِمساَحَة ٱلُكّليََّة ِلُمَتوازي ٱْلُمْسَتطيالِت .

َأْحُسُب ِبَطِريَقَتْيِن ُمْخَتِلَفَتْيِن 
ُكلَّما َأْمَكَن َذِلَك ٱلِمساَحَة 

ٱلجاِنبيََّة ِلُكلِّ َمْوشوٍر قاِئٍم :

َأْحُسُب ٱْلِمساَحَة ٱْلجاِنبيََّة 
وٱْلُكلِّيََّة ِلُكلِّ ُأْسطواَنٍة :

َأْحُسُب ٱْلِمساَحَة ٱْلُكلِّيََّة 
ٍم : ِلُكلِّ ُمَجسَّ

ِمساَحُة ٱلْقاِعَدِة : 
15 cm2

25cm : محيط القاعدة
10cm : االرتفاع

ُمحيُط ٱلْقاِعَدِة : 
12,56 cm

 15 cm : ااْلْرتِفاُع

12 m

4 cm

3 cm

8 cm 2 cm

قاعدة

قاعدة

وجه
وجهجانبي

جانبي
وجه

جانبي

6 cm

10 cm 8 m GH = 4 cm, AB = 9 cm
FB = 10 cm

CF = 6 cm, AD = 5 cm

4 m 5 m

5m

4 m
3 m

6
 m

5 
m

H D

A

N B C

G

H

F

E

A
L

I

M

J

K

C
G

F
E

B

5 cm

10 cm

اَلَْمساَحة الْجانِِبيَّة لَِموُشورِ قائم ِهَي 
ُجَداء ُمحيِط القاعدة واالرتفاع

اَلَْمساَحة الْجانِِبيَّة لَِموُشورِ قائم ِهَي 
َمجموع ِمساحاِت الْوجوِه الْجانِِبيَِّة

50 m 20 m

10 m

8 m12 m 5 m
20 m

12 m

4
 m

6
 m

● Calculer de différentes manières l'aire latérale et 
l'aire totale du cube, du parallélépipède, du prisme 
droit et du cylindre;

● Connaître les formules pour calculer l'aire latérale et 
l'aire totale de ces solides;

● Résoudre une situation problème liée au calcul de l'aire 
totale et latérale de ces solides.

أَطَْرُح ٱلَْعَدَد 0,2 َمَن ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة.
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أنشطــة تقوميية وداعمة : "أستثمر"
الحساب الذهني: 

أطرح العدد 0,2 من العدد المعروض على البطاقة ؛  -
أحدد مضاعفات العدد 9 األصغر من 100 والتي رقم وحداتها هو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9.  -

النشاط في حساب المساحة الجانبية والكلية لموشور قائم  يتمثل   -1
انطالقا من رسم له ومن نشر له مع تحديد القياسات.

2- يسعى هذا النشاط إلى حساب المساحة الجانبية والكلية لألسطوانة 
القائمة انطالقا من نشرها.

3- يحسب المتعلم المساحة الجانبية والمساحة الكلية لموشور قائم، مع 
التركيز خالل التصحيح على استخراج الصيغة. 

4- الهدف من النشاط هو حفز المتعلمين على حساب المساحة الجانبية 
لموشور قائم انطالقا من نشره. وتحديد القياسات.

5- يقرأ المتعلم نصا ويستخرج المعطيات إلنشاء تمثيل لموشور قائم 
  AB = 7cm  حيث ABCD 11,5 وقاعدته متوازي األضالعm ارتفاعه

 .BC = 5cm و
ويحسب مساحته الجانبية.

6- يحسب المساحة الجانبية والمساحة الكلية لكل أسطوانة.
7- الهدف من النشاط هو التأكد من مدى تمكن المتعلم من صيغة حساب 
المساحة الجانبية، وصيغة حساب المساحة الكلية لألسطوانة القائمة 
المساحة  وكتابة  بحساب  جدول  ملء  في  الصيغ  هذه  بتوظيف  وذلك 
الجانبية أو مساحة القاعدة أو المساحة الكلية أو قياس الشعاع.ينبغي 

اعتبار 3,14 قيمة مقربة لـــ π عند إجراء هذه الحسابات
 12dm 8- يرمي هذا النشاط إلى إنشاء تمثيل ألسطوانة قائمة ارتفاعها

وشعاع قاعدتها 3dm ثم حساب مساحتها الجانبية ومساحتها الكلية.
9- يتطلب هذا النشاط االنطالق من قراءة نص واستخراج المعطيات 
المالئمة للتمكن من إنشاء تمثيل لموشور قائم ارتفاعه 7,5dm وقاعدته 

مربع ومساحته الجانبية 150dm². ثم حساب المساحة الكلية.

10- L’apprenant(e) calcule l’aire latérale et l’aire totale du 
prisme droit et du cylindre.

الجانبية  المساحة  قواعد حساب  الركن  يضم هذا   : ونتائج  خالصات 
والمساحة الكلية لكل من الموشور القائم واألسطوانة.
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

تاِئُج
َ
 ون

ٌ
الَصة

ُ
خ

ـُة الثّانِــيَّـُةأَْسـتَـثْـِمـــُر اَلِْحصَّ

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

2
1

3

6

8

9

10

p x h = 2 x π x r x h

ُيَمثُِّل ُكلُّ َشْكٍل َنْشًرا
ِلُْسُطواَنِة َقاِئَمٍة :

● َأْحُسُب ٱْلِمَساَحَة ٱْلجاِنِبيََّة َوٱْلِمساَحَة ٱْلُكلِّيََّة ِلُكلِّ ُأُسطواَنٍة.

نواِت ٱلاّلِحَقِة.● ِحساُب ٱلُْمحيِط َوٱلِْمساَحِة. امٍت أُْخرى ِبٱلسَّ ● ِحساُب ٱلِْمساَحِة الْجانِِبيَِّة َوٱلْكُلِّيَِّة لُِمَجسَّ

َأْحَسُب ٱْلِمساَحَة ٱلجاِنبيََّة وٱْلُكلِّيََّة ِلْلَمْوُشوِر ٱْلقاِئِم :

َأْحَسُب ٱْلِمساَحَة ٱْلجاِنبيََّة وٱْلُكلِّيََّة ِلْلَمْوشوِر ٱْلقاِئِم 
ِعْلًما َأنَّ :

ْسَبِة ِلُكلِّ ُأْسطواَنٍة قاِئَمٍة ٱلِمساَحَة ٱْلجاِنبيََّة  َأْحُسُب ِبٱلنِّ
وٱْلِمساَحَة ٱلُكّليََّة.

ُأْسـُطــواَنـٌة قاِئَمـٌة ٱْرِتفـاُعـهـا : h=12 dm َوُشـعـــاُع قاِعَدِتــهـا
r = 3 dm 

● ُأْنِشُئ َتْمِثياًل َلَها َوَأْحُسُب ِمساَحَتها ٱْلجاِنبيََّة َوِمساَحَتها ٱْلُكلِّيَُّة.

7,5 َوقاِعَدُتُه ُمَربٌَّع َوِمساَحُتُه  dm َمْوشوٌر قاِئٌم ٱْرِتفاُعُه
150. ُأْنِشُئ َتْمثياًل ِلَهذا ٱْلَمْوشوِر ٱْلقاِئِم.  dm2 ٱْلجاِنِبيَُّة

َوَأْحُسُب ِمساَحَتُه ٱْلُكِليَُّة.

BF = 9 dm2,8 َو dm ِشْبُه ُمْنَحِرٌف ٱْرِتفاُعُه ABCDو

َأْحُسُب ٱْلِمساَحَة ٱْلجاَنِبيََّة
ِلْلَمْوشوِر ٱْلقاِئِم.

11,5 َوقاِعَدُته ُمتوازي َأْضالٍع  m َموشوٌر قاِئٌم ٱْرِتفاُعُه
BC = 5 m و AB = 7 m : َحْيُث ABCD

● ُأْنِشُئ َتْمثياًل ِلَهذا ٱْلَمْوشوِر ٱْلقاِئِم.
● َأْحُسُب ِمساَحُتُه ٱْلجاِنِبيََّة.

َأْنُقُل َوَأْمَلُ ٱْلَجْدَوَل ٱلتَّالَي ٱْلُمَتَعلَِّق ِبُأْسطواناٍت قاِئَمٍة :

CD = 7 dm ; AB = 2,5 dm
BC = 5 dm ; AD = 4 dm

9,
5 

m28,26 m
12 cm

18
,8

4 
cm

ED = 8 cm ; CD = 4 cm  ;  AB = 7 cm
IH = 5 cm ;  FG = 6 cm

6cm
15cm
............

............

............ 

............ 

26
............

314
............ 

............ 

25
785

............ 

............ 

 cm َعاُع بـ َالشُّ
cm ْرِتفاُع بـ َاْلِ

cm2 َاْلِمساَحُة ٱْلجاِنِبيَُّة بـ
cm2 ِمساَحُة ٱْلقاِعَدُة ِبـ
cm2 َاْلِمساَحُة ٱْلُكلِّيَُّة ِبـ

● َاْلِمساَحُة ٱْلجاِنِبيَُّة ِلْلَمْوشوِر ٱْلقاِئِم ِهَي :
: h ْرِتفاُع   ُجداُء ُمحيِط ٱْلقاِعَدِة p َوٱْلِ

● َاْلِمساَحُة ٱْلجاِنِبيَُّة ِلْلُمَكعَِّب :

● َاْلِمساَحُة ٱْلُكلِّيََّة ِلْلُمَكعَّـِب :

● َاْلِمساَحُة ٱْلجاِنَبيَُّة ِلُمتوازي ٱْلُمْسَتطيلِت :

● َاْلِمساَحُة ٱْلُكلِّيَُّة ِلُمتوازي ٱْلُمْسَتطيلِت:

● َاْلِمساَحُة ٱْلجاِنِبيَُّة ِلُْسطواَنٍة قاِئَمٍة ِهَي : ُجداُء p ُمحيُط 
ٱْلقاِعَدِة في h ٱْرِتفاِع ٱْلُْسطواَنِة :

● َاْلِمَساَحُة ٱْلُكلِّيَُّة ِلْلَمْوشوِر ٱْلقاِئِم ِهَي :
  َمْجموُع ٱْلِمساَحِة ٱْلجاِنبيَِّة َوِمساَحِة ٱْلقاِعَدَتْيِن.

● َاْلِمساَحُة ٱْلُكلِّيَُّة ِلُْسطواَنٍة قاِئَمٍة ِهَي َمْجموُع 
ٱْلِمساَحِة ٱْلجاِنِبيَِّة َوِمساَحِة ٱْلقاِعَدَتْيِن :

p x h

4 x a x a

6 x a x a
2 x (L + �) x h

2  x(L+�)xh + 2 x Lx�

p x h + 2 x π x r2

قاعدة

قاعدة

● L'aire latérale du cylindre :

● L'aire totale du cylindre : ● L'aire totale du prisme droit :

● L'aire latérale du prisme droit :

● L'aire latérale du cube :
● L'aire latérale du parallélépipède : ● L'aire total

du cube

Je calcule l'aire latérale et 
l'aire totale du prisme droit 
et du cylindre.

5m

10m

6m6m

7m

15 m

dimatére d'une 
base : 5cm 
hauteur : 10 cm.

a

ُد ُمضاَعفاِت ٱلَْعَدِد 9 ٱْلَْصَغَر ِمْن 100 َوٱلَّتي َرْقُم َوَحداتِها ُهَو ٱلرَّْقُم 5 أَْو 6 أَْو 7 أَْو 8 أَْو 9.  أَُحدِّ

2

4

5

7

ِمساَحٌة ُكِليٌَّةِمساَحٌة جاِنِبيٌَّة Aire latéraleAire totale
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دعم ومعاجلة الدرسني 21 و 22
الحساب الذهني: 

أنجز ورقة الحساب الذهني 24-6  -

1- عدد التالميذ الذين نجحوا هو : 680 تلميذا ألن : 
× 850 = 68080

100

7%  ;        = 15%  ;          = 16%  ;           = 4%3
20

4
25

8
200   -2

93% =           ;    149% =           ;   32% =  93
100

149
100

32
100

     -3

× 1,5 = 0,1812
100 4- فقدت قطعة الثوب : 18cm = 0,18m ألن : 

1,32m : طول قطعة الثوب بعد التصبين هي
5- من اليمين إلى اليسار : 50% ; 50% ; 60%

6- النسبة المئوية لألراضي هي : 29,2%
7- %62,5 ازدادوا سنة 1982.

96km/h 75 والثالثةkm/h 80 والثانيةkm/h 8- تقطع السيارة األولى
9- يكمل المتعلم )ة( ملء جدول التناسبية.

9- يحسب المتعلم المساحة الجانبية والكلية لكل موشور قائم.

10- Il complète chaque tableau en écrivant le nombre qui 
convient et la fraction ou le pourcentage.
11- Il s’agit de calculer l’aire latérale et l’aire totale du 
prisme droit à partir de sa représentation et de son patron 
et celle du cylindre à partir du patron seulement.
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ْرَسْيِن 21 و22   ٱلدَّ
ُ

َجة
َ
َدْعُم َوُمعال

1

2

5

6

3

4

7

8

10

11

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ُل ٱْلَْعداَد ٱْلَكْسِريََّة ِإلى ِنَسٍب ِمَئِويَِّة : ُل ٱلنَِّسَب ٱْلِمَئِويََّة ِإلى أَْعداٍد َكْسِريٍَّة :َأَحوِّ ُأَحوِّ

ائِل ٱلَّتي َيْحَتوي َعَليها ُكلُّ ِإناٍء ُمَدرٍَّج : ُد ٱلنِّْسَبَة ٱْلِمَئِويََّة ِمَن ٱلسَّ ُأَحدِّ

24 ُهــَو َعــَدُد ٱْلَْطَفــاِل فــي ِقْســٍم، 15 ِمْنُهــُم ٱْزدادوا 
.2008 َســَنَة 

َيَة ٱلَّتي ُيَمِثّـُلها ٱْلَْطفاُل  ْسَبَة ٱْلِمَئوِّ ● َأْحُسُب ٱلنِّ
ٱْلُمْزدادوَن في 2008.

بــاِط َوٱلــّداِر ٱْلَبْيضــاِء  َيْقَطــُع ٱْلِقطــاُر ٱْلَمســاَفَة َبْيــَن ٱلرِّ
.120 km/h ِة 45 َدقيَقــٍة َوِبُســْرَعِة فــي ُمــدَّ

120 ِخــالَل  km َهــذا َيْعنــي َأنَّ ٱْلِقطــاَر َيْقَطــُع َمســاَفَة
30. ِبَشــْكٍل َتكــوُن فيــِه  min 60 ِخــالَل km ســاَعٍة َأْو

َمِنيَّــُة ُمَتناِســَبًة. أَْعــداُد ٱْلكيلوِمْتــراِت َوٱْلُمــَدُد ٱلزَّ
● ُأْكِمُل َمْلَء َجْدَوِل ٱلتَّناُسِبيَِّة :

ُل ٱْلِبحاُر ِنْسَبَة %70,8 ِمْن َمْجموِع ِمساَحِة  ُتَشكِّ
ُن ِمَن َأراٍض. ٱْلُكَرِة ٱْلَْرِضيَِّة، َوما َتَبّقى َيَتَكوَّ

● َأْحُسُب ٱلنِّْسَبَة ٱْلِمَئِويََّة ِلْلَراضي.
ِة ســاَعٍة.  80 فــي ُمــدَّ km َتْقَطــُع َســّياَرٌة أولــى َمســاَفَة
ِة  ُمــدَّ فــي   50000 m َمســاَفَة  ثاِنَيــٌة  َســيَّاَرٌة  َوَتْقَطــُع 
120 فــي  km 40. َوَتْقَطــُع َســّياَرٌة ثاِلَثــٌة َمســاَفَة min

.1 h 15 min ِة  ُمــدَّ
ّياراِت ٱلثَّالِث. ّياَرَة ٱْلَْسَرَع ِمْن َبْيِن ٱلسَّ ُر ٱلسَّ ● ُأَقدِّ

ِإذا  َســيَّاَرٍة  ُكلُّ  َســَتْقَطُعها  ٱلَّتــي  ٱْلَمســاَفُة  ماِهــَي   ●
ةِ ســاَعِة واِحــَدٍة؟ ــْرَعِة فــي ُمــدَّ َحاَفَظــْت َعلــى َنْفــِس ٱلسُّ

● أَُعبِّــُر َعــْن ُســْرَعِة ُكلِّ َســّياَرٍة ِبـــ km فــي ٱلّســاَعِة 
َتْقديــري. ِمــْن  ــُق  َوَأَتَحقَّ

93% = 149% = 32% = ......
...... 

......

...... 
......
...... 

7
100 = ........ 3

20 = ........ 4
25 = ........ 8

200 = ........

 180 240 30 60 120
 ........ ........ ........    h 1h1

2

km َاْلَمسافاُت ٱْلَمْقطوَعُة ِبــ

h ُة ٱلزََّمِنيَُّة ِبــ َاْلُمدَّ

Je complète chaque 
tableau :

Je calcule l'aire latérale et 
l'aire totale du prisme droit 
et du cylindre représenté 
par son patron ci-contre.

Fraction Nombre Pourcentage

. . . . . . . . 12%
3
4

Fraction Nombre Pourcentage

17
20 . . . . . . . .

. . . . . . . . 24%

َبَلَغْت ِنْسَبُة ٱلنَّجاِح %80 ِفي َمْدَرَسٍة َيِصُل َعَدُد ُمَتَعلِّميها إلى 850 
ُمَتَعلِّمًا َوُمَتَعلَِّمًة :

● َأْحُسُب َعَدَد ٱلتَّالِميِذ الَّذيَن َنَجحوا، َوَأْسَتْعِمُل َجْدَوَل أَْعداٍد ُمَتناِسَبٍة.

100 850 ّ لِلتَّالِميِذ اَلَْعَدُد ٱلْكُلِّ

80 . . . . . . . . َعَدُد ٱلَّذيَن نََجـحوا

A
E

B
CD

F

H
I

10 cm

AB = 7 cm , ED = 8 cm
CD = 4 cm

IH = 5 cm , FG = 6 cm

G

7 cm

 4 cm

49 cm2

ْهِنيِّ 24-6. أُنِْجُز َوَرَقَة ٱلِْحساِب ٱلذِّ

َأْحُسُب ٱْلِمساَحَة ٱْلجاِنِبيََّة 9
ٍم ِمّما َيلي: َوٱْلُكِليََّة ِلُكلِّ ُمَجسَّ

15 m

8 m6 m

12 m5 m

7,5 m7,1 m

4 m

12 cm

18 m10 m

7 m5 m

5,4 m

98

wataiq.com



245

       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 

نقترح يف احلصة األولى من هذا الدرس نشاطني، يتمكن املتعلمون يف النشاط األول من حساب حجم موشور 
قائم قاعدته مثلث قائم، وذلك بتركيبه مع موشور قائم آخر مماثل لتكوين متوازي مستطيالت حجمه ضعف 
حجم املوشور القائم. ويف النشاط الثاني يقارن املتعلمون بني حجم أسطوانة قائمة وحجم موشور قائم له 
نفس ارتفاع األسطوانة وقاعدته مثلث قائم، مت اختيار أبعاده بحيث يكون حجم األسطوانة هو حجم املوشور 
القائم. يتيح هذا النشاط اقتراح قاعدة حلساب حجم األسطوانة القائمة مشابهة لتلك التي متكن من حساب 

حجم املوشور القائم.

ويف األنشطة املقترحة يف كتاب التلميذ اقترحنا أنشطة ملقاربة حجم املوشور القائم واألسطوانة القائمة بكيفية 
باستعمال  القائمة  متوازيات مستطيالت  للحصول على  أجزائه  تركيب  وإعادة  قائم  تفكيك موشور  أخرى: 
موشورات قائمة منتظمة محاطة باألسطوانة، متكننا هذه املوشورات من حساب حجم األسطوانة بشكل أدق 

كلما كبر عدد أضالع املضلع املنتظم قاعدة املوشور احملاط باألسطوانة

االمــتــــــدادات أهـــداف الـــتـــــعــلـــــــم الـمـكتـسبــات السابــقــة
حساب قياس السعة 

واحلجم
األســطوانة  مــن  كل  قاعــدة حســاب حجــم  يتعــرف   -

القائــم؛ واملوشــور  القائمــة 
-  يحسب حجم املوشور القائم واألسطوانة القائمة؛

يتوقــع أخطــاء ميكــن أن يرتكبهــا املتعلــم خــالل تطبيــق   -
القاعــدة حلســاب حجــم األســطوانة القائمــة واملوشــور 

القائــم؛
يكتشــف األخطــاء يف طريقــة معطــاة حلســاب حجــم   -

األســطوانة أو املوشــور القائــم ويصححهــا.

وحدات قياس احلجم وحجم 
املكعب ومتوازي املستطيالت

ْرُس اَلدَّ

23
حـجـم الـمـوشـور الـقـائـم واألسـطــوانـة
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حساب حجم موشور قائم. النشاط األول: 
صيغة العمل: يعمل املتعلمون يف مجموعات.

الوسائل املساعدة: رسم ملوشور قائم على شبكة تربيعية يتم استنساخه إن أمكن ذلك أو رسمه على شبكة 
تربيعية على السبورة.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: أعيد إنشاء املوشور القائم

وأحسب حجمه إذا علمت أن:
 h = 6cm وارتفاعه  AB = 5cm و AB = 4cm 

البحث: 
يترك الوقت الكايف للمتعلمني للبحث عن طرق مناسبة حلساب حجم املوشور القائم بعد إنشائه على 	•

شبكة تربيعية.
يالحظ األستاذ أو األستاذة مختلف اإلجراءات التي يقوم بها املتعلمون ليقف على الصعوبات التي 	•

يواجهونها وداللتها.
االستثمار اجلماعي: 

تنتدب كل مجموعة أحد أفرادها ليقدم النتيجة التي مت التوصل إليها.	•
يناقش املتعلمون مختلف النتائج.	•
يف حالة عدم توصل جميع املجموعات إلى احلل يقترح األستاذ أو األستاذة 	•

على املتعلمني توظيف متوازي مستطيالت للوصول إلى احلل ويترك لهم الوقت 
الكايف من جديد. يتمثل هذا اإلجراء يف إنشاء نفس املوشور القائم يف وضعية 

أخرى بجانب املوشور القائم يف الوضعية األولى كما يبني الشكل:
  6cm , 5cm , 4cm :نحصل بهذه الطريقة على متوازي مستطيالت أبعاده هي

وحجمه هو   أي  
  60cm3 :وبالتالي فإن حجم املوشور القائم األول هو نصف حجم متوازي املستطيالت أي

       أنشطة البناء والترييض

 

A B

C

h
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األبعاد                          باستعمال  القائم  املوشور  حجم  عن  التعبير  املتعلمني  من  ذلك  بعد  األستاذ  أو  األستاذ  يطلب 
6cm , 5cm , 4cm ومبالحظة أن قاعدة املوشور هي مثلث قائم ليصلوا إلى كون احلجم هو جداء مساحة 

القاعدة واالرتفاع.
النشاط الثاني: حساب حجم أسطوانة قائمة.
صيغة العمل: يعمل املتعلمون يف مجموعات.

الوسائل املساعدة: ورق مقوى، لصاق، مقص واألدوات الهندسية لكل مجموعة، رمل.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية:

قارن حجم أسطوانة قائمة شعاع قاعدتها 3cm وارتفاعها 2cm وحجم موشور قائم قاعدته مثلث قائم 	•
.2cm 6 وارتفاعهcm قياس ضلعيه املتعامدين 9,42 و

2cm
6c

m

9,42cm 3cm

2cm

البحث: تقوم كل مجموعة يف البداية بصنع األسطوانة القائمة واملوشور القائم من الورق املقوى وبالقياسات 
املقترحة. يسهر األستاذ أو األستاذة على أن ينجز املتعلمون عملهم بإتقان.

االستثمار اجلماعي:
تقدم كل مجموعة املجسمني الذين قامت بصنعهما.	•  
ويتم إجراء 	• واملوشورات  التي قاموا بصنعها: األسطوانات باألسطوانات  املتعلمون املجسمات  يقارن 

إلصاق  يتم  أن  ينبغي  الصنع.  دقة  من حيث  أو  املعتمدة  القياسات  من حيث  الضرورية  التعديالت 
املجسمات بشكل محكم وأن ال تترك فتحات قد يتسرب منها الرمل.

تقوم بعد ذلك كل مجموعة مبلء أحد املجسمني عن آخره بالرمل وبالشكل املناسب ثم إفراغه يف 	•
املجسم اآلخر ومالحظة أن الرمل الذي مأل أحد املجسمني هو الرمل نفسه الالزم مللء املجسم اآلخر 
  56,5cm2 الستخالص أن املجسمني لهما نفس احلجم. ومبا أن حجم املوشور القائم هو   أي

.56,5cm2 فإن حجم األسطوانة القائمة هو كذلك
يطلب بعد ذلك األستاذ أو األستاذة من املتعلمني كيفية احلصول على 56,5cm2 انطالقا من قياسات 	•

األسطوانة القائمة ويترك لهم الوقت الكايف يف الوصول إلى أن:  
أي مساحة األسطوانة القائمة يف االرتفاع كما هو الشأن بالنسبة للموشور القائم.
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

1 ؛
2 أضرب العدد المعروض على البطاقة في العدد الكسري   -

أضيف العدد المعروض على البطاقة على إلى 0,3  -

1- يتعرف المتعلم على الموشور القائم واألسطوانة 
مجسمات  عدة  رسوم  مالحظة  خالل  من  القائمة 
أسطوانة  وكل  قائم  موشور  كل  بينها  من  وتحديد 

قائمة.

طريقة  مالحظة  هو  النشاط  هذا  من  الهدف   -2
وذلك  القائم  الموشور  حجم  حساب  على  مساعدة 
للحصول  أجزائه  تركيب  وإعادة  تفكيكه  خالل  من 
الموشور  المستطيالت واستنتاج حجم  على متوازي 

القائم.

انطالقا  مراحل  عبر  النشاط  المتعلمون  ينجز   -3
من حساب الموشورات القائمة وترتيبها، ثم مقارنة 
األسطوانة  حجم  مع  القائمة  الموشورات  حجوم 
األسطوانة  حجم  حساب  إلى  للتوصل  القائمة. 

القائمة بمعرفة ارتفاعها ومساحة قاعدتها. 

4- يحسب المتعلم )ة( حجم كل مجسم. في الحاالت 
الثالث األولى أعطيت مساحة القاعدة وفي الحالة 
الرابعة يكون المتعلم مطالبا بحساب هذه المساحة.

أسطوانة  وكل  القائم  الموشور  حجم  يحسب   -5
انطالقا من نشورها.

99

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة اْلوىلأكَْتِشف َوأََتَرَُّن 1اَلِْحصَّ
1

2

4

5

اَلدَّْرُس

23
Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم

ـِة
َ
وان

ُ
ْسط

ُ
أ
ْ
قـاِئِم َوٱل

ْ
ـَمْوشوِر ٱل

ْ
َحْجُم ٱل

● يََتَعرَُّف قاِعَدَة ِحساِب َحْجِم كُلٍّ ِمَن ٱْلُْسطُوانَِة ٱلْقاِئَِة َوٱلَْمْوشوِر ٱلْقائِِم 
َويَْسَتْعِملُها.

ُحها. َمْيَ َويَُصحِّ ● يَكَْتِشُف أَْخطاء يف طَريَقِة ِحساِب َحْجم َهَذيِْن ٱلُْمَجسَّ

ٱْلقاِئــَم  ٱْلَمْوشــوَر  ٱلّتالـِــَيِة  ٱْلَْشــكاِل  َبْيــِن  ِمــْن  ُد  ُأَحــدِّ
: ٱْلقاِئِمــَة  َوٱْلُْســُطواَنَة 

ِلِحســاِب َحْجــِم ٱْلَمْوشــوِر (1) ٱْلقاِئــِم جاِنَبــُه قاَمــت َمْيســاُء 
ِبٱتِّباِع ٱلطَّريَقِة ٱلّتاِلَيِة َفَحَصلْت َعلى ُمَتوازي ٱْلُمْسَتطيالِت 

(2) َوُمَتــوازي ٱْلُمْســَتطيالِت (3).

َأْحُسُب َحْجَم ٱْلُْسطواَنِة َوُكلَّ َمْوشوٍر قاِئٍم :

َأْحُسُب َحْجَم ٱْلَمْوشوِر ٱْلقاِئِم َوُكلَّ ُأْسطواَنٍة ٱْنِطالقًا ِمن ُنشوِرها :

● َأْحُسُب :
ِم )2( V2  َحْجَم ٱْلُمَجسَّ

ِم )3(  وV3  َحْجَم ٱْلُمَجسَّ
َوَأْسَتْنِتُج V َحْجَم ٱْلَمْوشوِر ٱْلقاِئِم.

● َأْحُسُب B ِمساَحَة قاِعَدِة ٱْلَمْوشوِر ٱْلقاِئِم )1( َوَأْحُسُب : 
.V َوُأقاِرُن َمَع B x h

َأْحُسُب V1 َوV2 َوV3 ُحجوم ٱْلَمْوشوراِت ٱْلقاِئَمِة )1( 
َو)2( َو)3(. َحْيُث ُشعاُع قاِعَدِة ٱْلُْسطواَنِة ٱْلقاِئَمِة 

. 10cm 2 َوٱْرِتفاُعهاcm ُهَو

.V3و V2َو V1 ُأَرتُِّب ●
● ُأقاِرُن V1 َوV2 َوV3 َمَع V َحْجِم ٱْلُْسطواَنِة ٱْلقاِئَمِة.

.V ِلــ V1 َوِمْن  V2 ُيَحقُِّق َتْقريبًا َأْفَضَل ِمْن V3 ●

● َكْيَف ُيْمِكُن َتْحديُد َمْوشوٍر قاِئٍم ُيَحقُِّق َحْجُمُه َتْقريبًا 

َأْفَضَل ِمْن V3  ِلــ V َحْجَم ٱْلُسطواَنِة ٱْلقاِئَمِة؟
● ِلِحساب َحْجِم ُأْسطواَنٍة قاِئَمٍة ٱْرِتفاُعها h َوِمساَحُة 

قاِعَدِتها B  َنْسَتْعِمُل قاِعَدًة ُمَماِثَلًة
 ِلَحْجِم ٱْلَمْوشوِر ٱْلقاِئِم : 

ِمثاٌل : 
   َو

        B = π x 2 x 2m2

    V = π x 2 x 2 x 5m3

4,5 cm
4 cm 3,5 cm 2 cm

B = 27 cm2

5 cm

5 cm

12 cm

25 cm

16 cm

القاعدة

10 cm

B = 12 cm2B = 166 cm2

2,5 cm
5cm

4cm
5 cm

V = B x h 

a b c4 cm

6 cm

● Connaître et utiliser les règles de calcul du 
volume du cylindre et du prisme droit.

● Découvrir les erreurs dans le calcul du volume 
de ces solides et les corriger.

1 أَْضُِب ٱلَْعَدَد ٱلَْمْعروَض َعىل ٱلِْبطاَقِة يف  ٱلَْعَدِد  ٱلْكَْسِيِّ        .
2

3

Volume du prisme droit et du cylindre

)1(
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أنشطــة تقوميية : "أستثمر"
الحساب الذهني: 

1 ؛
2 أضرب العدد المعروض على البطاقة في العدد الكسري   -

أضيف ا العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 0,3  -

1- يوظف المتعلم الصيغة المالئمة لحساب حجم كل 
موشور قائم. 

على  هو حساب حجم حوض  النشاط  من  الهدف   -5
شكل موشور قائم وذلك بتوظيف الصيغة المتمثلة في 

ضرب مساحة القاعدة في االرتفاع.
2- يتطلب هذا النشاط حساب حجم خيمة على شكل 
موشور قائم بمعرفة طول قاعدته وهو 2,1m وعرض 

.1,50m القاعدة وهو 1,65 واالرتفاع وهو
3- لحساب حجم العلبة استعمل القطر بدل الشعاع في 

حساب مساحة القاعدة وهذا خطأ.
وحجم  أبعاد  حول  جدول  ملء  )ة(  المتعلم  يتمم   -6

أسطوانة قائمة.
4- يحسب المتعلم )ة( حجم حلوى مشكلة من 3 أجزاء 

كل منها على شكل أسطوانة قائمة.
7- يقرأ الوضعية و يتوقع جميع األخطاء التي يمكن أن 
يقع فيها متعلم أخر أثناء حله لها و أجابته على السؤال. 
يجيب المتعلم على السؤال متجنبا األخطاء التي توقعها 
للشاحنة  ينبغي  التي  الرحالت  المتعلم عدد  و يحسب 

القيام بها.

8- L’apprenant calcule dans chaque cas 

l’aire de la base de chaque solide et calcule 

ensuite son volume.

100

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

تاِئُج
َ
 ون

ٌ
الَصة

ُ
خ

أَْسـتَـثْـِمـــُر
ـُة الثّانِــَيــُة اَلِْحصَّ

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

2
1

2

3

4

7

8

 أُضيُف ٱلَْعَدد ٱلَْمْعروَض َعىل ٱلِْبطاَقِة َعىَل  ٱلَْعَدَد 0,3.

َحْوُض ماٍء َعلى َشْكِل َمْوشوٍر قاِئٍم قاِعَدُتُه ِشْبُه 
ُمْنَحِرٍف َكما ُهَو ُمَبيٌَّن في 

 h = 3,5 m ْكِل ٱلشَّ
AB = 23 m َو

. EF = 7 m و AG = 9 m َو
● َأْحُسُب َحْجَم ٱْلَحْوِض.

َعِة َوٱلَْحْجِم. ● ِحساُب قياِس ٱلسَّ

َأْحُسُب َحْجَم ٱْلَخْيَمِة ٱلَّتي ِهَي َعلى َشْكِل 
CD = 2,1 m : َمْوشوٍر قاِئٍم

BC = 1,65 m َو  AH = 1,50 m َو

ِلِحساِب َحْجِم ٱْلُعْلَبِة، َأْنَجَز فاِرٌس ٱْلَعْمِليََّة ٱلّتاِلَيَة :

َوَكَتَب :
ُح ٱْلَخَطَأ َوَأْحُسُب ٱْلَحْجَم. ُأَصحِّ

َأْحُسُب َحْجَم َحْلوى ِعيِد ميالِد 
َخديَجَة. ُعُلوُّ ُكلِّ ُجْزٍء ِمَن 

.5cm : ٱْلَحْلوى ُهَو

ُم َمْلَء ٱْلَجْدَوِل ٱْلُمَتَعلِِّق ِبُأْسُطواَنٍة قاِئَمٍة : ُأَتمِّ
.)π  = 3,14 َنْأُخُذ(

ؤاِل. جاَبِتِه َعلى ٱلسُّ َأْقَرُأ ٱْلَوْضِعيََّة َوَأَتَوقَُّع َجميَع ٱْلَْخطاِء ٱلَّتي ُيْمِكُن َأْن َيَقَع فيها ُمَتَعلٌِّم آَخُر َأْثناَء َحلِِّه َلَها َواِإ
واِل َوَأَتَجنَُّب ٱْلَْخطاَء ٱلَّتي َتَوقَّْعُتها.  ُأجيُب َعلى ٱلسُّ

20. َتــمَّ ٱْســِتْعَماُل شــاِحَنٍة ِلَنْقــِل  cm ِلَتْعبيــِد َطريــٍق طوُلهــا 300 ِمْتــٍر َوَعْرُضهــا 5 َأْمتــاٍر ِبَطَبَقــٍة ِمــَن ٱْلَحصــى ُســْمُكها
.12 m3 ُحموَلُتهــا  ٱْلَحصــى 

● َأْحُسُب َعَدَد ٱلّرحالٍت ٱلَّتي َيْنَبغي َأْن َتقوُم ِبها ٱلّشاِحَنِة.

 3,14 x 12 x 12 x 18 = 8138,88
V = 8138,88 cm3

A B

E

F
G

h

A

H CB

D

............... 

............... 

............... 

84,78 dm3

............... 

153,86
............... 

78,50 m2

11,5 cm
5
3

...............

6 cm
............... 

............... 

5

ُشعاٌع ٱلْقاِعَدِة
cm بـ

ااَْلِْرتِفاُع
cm ِبـ

ِمساَحُة ٱلْقاِعَدِة
cm ِبـ

اَلَْحْجُم
cm بـ

Je calcule le volume de chaque prisme droit et du cylindre :

. . . x  . . .   =  . . .  cm2

. . . x  . . .   = . . .  cm3. . . x  . . .   = . . .  cm3

  =  . . .  cm2

6 cm

5 cm 4 cm

5 cm
3cm

Aire de la base : Aire de la base : 
(Parallélogramme)

● Le volume V d'un cylindre est 
le produit de l'aire B de la 
base et de la hauteur h.

● Le volume V d'un prisme droit 
est le produit de l'aire B de la 
base et de la hauteur h.

Volume du prisme droit:Volume du prisme droit:

4 
cm 3 cm

. . . x  . . .

 2 

3 cm

7 cm

. . .  x  . . . x  3,14  =  . . . cm2

. . .  x  . . . =  . . .  cm3

Aire de la base :

Volume du cylindre :

. . . x  . . .   = . . .  cm3

  =  . . .  cm2

8 cm
5 cm

Aire de la base : (Losange)

Volume du prisme droit:

6 cm

. . . x  . . .

 2 

 h َوٱْلْرِتفاِع B َحْجُم ٱْلَمْوشوِر ٱْلَقِائِم ُهو ُجداُء ِمساَحِة ٱْلقاِعَدِة ●
.

.h وٱْلِْرتفاِع B َحْجُم ٱْلُْسطَواَنِة ٱْلقاِئَمِة ُهَو ُجداُء ِمساَحِة ٱْلقاِعَدِة ●

 V = B x h
V = B x h
V = π x r2 x h

Volume du prisme droitVolume du Cylindre

قاعدة

قاعدةقاعدة

قاعدة

ِب َوُمَتوازي ٱلُْمْسَتطيالِت. ● َوَحداُت ِقياِس ٱلَْحْجِم َوَحْجُم ٱلُْمكَعَّ

َأْحُسُب َحْجَم ُكلِّ َمْوشوٍر َقاِئٍم :
5

6

ِاْرِتفاٌعقاِعَدٌةُأْسُطواَنٌةَمْوشوٌر قاِئٌم Prisme droitCylindrebasehauteur
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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 

ترتكز قدرة المتعلمين والمتعلمات في تنظيم المعلومات والبيانات وقراءتها وتأويلها على حل مسائل تتعلق 
بالحياة اليومية وبمواد دراسية أخرى.

تتم التعلمات في هذا المجال بشكل تدريجي. يستخرج المتعلم)ة( معطيات وبيانات وينظمها ويقرأ جداول 
ومخططات ويؤولها.ويستعمل ذلك في حل مسائل.

في هذا المجال: تنظيم البيانات وقراءتها وتأويلها باستعمال جداول ومخططات، اخترنا استعمال الجداول 
والمخططات ذات البعد اإلحصائي أي تلك التي يكون مصدرها تحقيقات أو استطالعات للرأي: طريقة 
تدوين المعطيات وتنظيمها في جداول ومخططات من جهة، وطريقة قراءتها وتأويلها عند عرضها على هذا 

الشكل.

ملموسة  بأشياء  المعطيات  فيها  تمثل  استعمال جداول ومخططات  الثانية  السنة  في  للمتعلم)ة(   سبق 
وبصور ورسومات. يأتي هذا الدرس بعد الدرس رقم 10 حول تنظيم وعرض البيانات. قدمت في الدرس 

رقم 10 وضعيات لتنظيم وعرض بيانات في جداول ومخططات وكيفية تأويل هذه البيانات.

في هذا الدرس سنقدم وضعيات يتم فيها استعمال جداول وبيانات في حل مسائل.

االمتدادات أهداف التعلم التعلمات السابقة

قراءة  طريق  عن  مسائل  يحل 
جدول  في  واردة  بيانات  وتأويل 
بخط  أو  باألعمدة  مخطط  أو 

منكسر.

 - يقرأ ويؤول البيانات يف جدول أو مخطط باألعمدة 
قطاعات  أو  منكسر  بخط  مخطط  أو  مدراج  أو 

دائرية،

تنظيم وعرض بيانات في جدول 
أو مخطط باألعمدة أو مدراج 

أو مخطط بخط منكسر أو 
مخطط بقطاعات  ؟؟؟؟؟

ْرُس اَلدَّ

24
تنـظـيـم ومـعـاجلـة البـيـانـات )2(
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أطرح العدد 0,3 من العدد المعروض على البطاقة.  -
1  أصغر أم أكبر من 1.

2 أحدد ما إذا كان جداء العدد المعروض على البطاقة والعدد الكسري   -

1- يوضح المخطط مبلغ النقود التي وضعتها مريم في حصالة في نهاية 

كل شهر من مارس إلى غشت.

يستعمل المتعلم )ة( البيانات الواردة في المخطط بخط منكسر ويكمل 

ملء الجدول بكتابة مبلغ النقود الموفرة في كل شهر. 

النسب  الذي يمثل  المتعلم )ة( المخطط بقطاعات دائرية  2- يستعمل 

المئوية للفواكه المفضلة لدى عينة من األطفال والشكل الذي يمثل 150  

طفال يفضلون الموز والرمان و %15 منهم يمثلون الموز، حيث إن 25% 

من األطفال يبلغ عددهم 150.

يحسب لكم يزيد عدد األطفال الذين يفضلون الموز عن الذين فضلون 

الرمان.

عدد  ويحسب  فيه  الواردة  والبيانات  المدراج  )ة(  المتعلم  يستعمل   -3

الذين  المتسابقين  وعدد   (17-19) توقيت  سجلوا  الذين  المتسابقين 

سجلوا توقيت (17-13).

101

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

اَلدَّْرُس

24
Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم

ــُن َهــذا  100. ُيَبيِّ m شــاَرَك أَْعضــاُء ٱلّنــادي فــي ِســباِق
ٱْلِمــْدراُج َتْوقيــَت ُكلِّ ُعْضــٍو ُمَقــرٍَّب ِإلــى ُجــْزِء ٱْلِمَئــِة.

ُهــَو َعــَدُد ٱْلُمَتســاِبقيَن  ● مــا 

َتْوقيــَت  لوا  َســجَّ ٱلَّذيــَن 
.)17-19(

● ما ُهَو َعَدُد ٱْلُمَتساِبقيَن 

َتْوقيــَت  لوا  َســجَّ ٱلَّذيــَن 
.)11-13(

 أَطَْرُح ٱلَْعَدَد 0,3 ِمَن ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة.

َبـيـانــــاِت (2)
ْ
 ٱل

ُ
َجـــة

َ
ـظيـــُم َوُمـعـال

ْ
ـن

َ
ت

َبَدَأْت َمْرَيُم في َوْضِع ُنقوٍد في َحّصاَلٍة ٱْبِتداًء ِمْن َشْهِر ماِرَس. ُيَبيُِّن ٱْلُمَخطَُّط َمْبَلَغ ٱلنُّقوِد في ِنهاَيِة ُكلِّ َشْهٍر.
َ ●  ُأْكِمُل ٱْلَجْدَوَل :       

ْهُرَمْبَلٌغ ٱلنُّقوِد ِنهاَيَة ُكلِّ َشْهٍر َالشَّ

ماِرٌس10

. . . . . َأْبريٌل.

. . . . . ماٌي.

. . . . . يوْنيو.

. . . . . يوْليوٌز.

. . . . . ُغْشٌت.

ــَدِة أَْو  ــٍط ِبٱْلَْعِم ُل ٱلَْبيانــاِت يف َجــْدَوٍل أَْو ُمَخطَّ ــَؤوِّ ــَرأُ َويُ ● يَْق
ــٍة. ــِسٍ أَْو ِقطاعــاٍت دائِِريَّ ــٍط ِبَخــطٍّ ُمْنكَ ِمــْدراجٍ أَْو ُمَخطَّ

َلــَة  ٱْلُمَفضَّ ٱْلفاِكَهــَة  ٱْلِقطاعــيُّ  ٱْلُمَخطَّــُط  َهــذا  ــُن  ُيَبيِّ
لــوَن  َلــدى َمْجموَعــٍة ِمــَن ٱْلَْطفــاِل. 150 ِطْفــاًل ُيَفضِّ

ّمــاَن. ٱْلَمــْوَز َوٱلرُّ
لــوَن ٱْلَمــْوَز  ●  ِبَكــْم َيزيــُد َعــَدُد ٱْلَْطفــاِل ٱلَّذيــَن ُيَفضِّ

ّمــاَن ؟ لــوَن ٱلرُّ َعــِن ٱلَّذيــَن ُيَفضِّ

150 ِطْفاًل ُيَمثِّلوَن %25 ِمْن َمْجموِع ٱْلَْطفاِل.

Organisation et traitement des données (2)
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ماِرُس َأْبريُل ماُي يونيو يوْليوُز

ْرَهِم َاْلَمْبَلُغ ِبٱلدِّ

ُغْشُت

َاْلَمْوُز

ّماُن َالرُّ
َالتُّفاُح

َاْلُبْرُتقاُل
15%
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25%
10%15%

0

2

4

6

8

11-13 14-16 17-19 22-23
َالتَّْوقيُت ِبـ )ُجْزِء ٱْلِمَئِة(

يَن
اِبق

َتس
ٱْلُم

َدُد 
َع

● Lire et interpréter les informations d'un tableau, d'un 
graphique à barres, d'un histogramme, d'un graphique à 
ligne brisée et d'un diagramme circulaire.

ـُة اْلوىلأكَْتِشف َوأََتَرَُّن 1اَلِْحصَّ

1

23

ْهُر َالشَّ
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أنشطــة  تقوميية وداعمة 
الحساب الذهني: 

أطرح العدد 0,3 من العدد المعروض على البطاقة.  -
1  أصغر أم أكبر من 1.

2 أحدد ما إذا كان جداء العدد المعروض على البطاقة والعدد الكسري   -

1- يالحظ المتعلم )ة( بيانات واردة في مخطط بقطاعات 

و   C و   B و   A براميل   4 داخل  الماء  سعة  تمثل  دائرية 

ويقارنها  برميل  لكل  الممثلة  األجزاء  ويستعمل   .E و   D

بالمعطيات الواردة في كل مخطط باألعمدة ليتمكن من 

تحديد المخطط باألعمدة الذي يمثل نفس البيانات في 

المخطط بقطاعات دائرية.

2- L’élève lit le problème et observe le 

graphique et doit dessiner les barres des mois 

de Mai et de Juillet. En Mai le nombre de 

visiteurs a baissé de 20% par rapport au mois 

d’Avril. Il y avait 16 000 visiteurs au mois de 

Mai qu’en Juillet. En Avril il y avait 40 000 

visiteurs en Mai. 

32 000 – 16 000 = 16 000

Le mois où il y a en plus de 64 000 visiteurs 

c’est le mois de Juin.

102

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الثّانِــَيـُةأَْسـتَـثْـِمـــُر اَلِْحصَّ

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

2
1

2

ــُل َســَعَة ٱْلمــاِء داِخــَل ُكلٍّ ِبْرميــٍل   َهــذا ٱْلُمَخطَّــُط ِبِقطاعــاٍت داِئِريَّــٍة ُيَمثِّ
.A ،B ،C ،D ،E ِمــَن ٱْلِبْرميــِل

ــُل ٱْلَبيانــاِت فــي ٱْلُمَخطَّــِط  ● مــا ُهــَو ٱْلُمَخطَّــُط ِبٱْلَْعِمــَدِة ٱلَّــذي ُيَمثِّ

ِبِقطاعــاِت داِئِريَّــٍة.

AED

C B

A B C D E A B C D E

A B C D E A B C D E

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

80644832160
Nombre de visiteurs )en milliers(

mois

Le graphique en barres, représente le nombre de visiteurs d'un musée pendant 5 mois. Les barres 
qui représentent les visiteurs de Mai et de Juillet n'ont pas été dessinées.
En Mai le nombre de visiteurs a baissé de 20% par rapport au mois d'Avril. Il y avait 16000 visiteurs 
de moins au mois de Mai qu'en Juillet.

• Dessinez les barres qui 
représentent le nombre de 
visiteurs en Mai et en Juillet.

• Écrivez le mois où il y a plus 
de 64000 visiteurs.

َاْلُمَخطَُّط
ِبِقطاعاُت

َداِئِريٍَّة

ُد ما إِذا كَاَن ُجَداُء ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة َوٱلَْعَدِد ٱلْكَْسِيِّ       أَْصَغَر أَْم أَكَْبَ ِمْن 1. 1أَُحدِّ
2

● َحلُّ َمسائَِل َعْن طَريِق تَأَويِل بَياناٍت وارَِدٍة يف َجْدَوٍل أَْو ُمَخطّطاٍت.● تَْنظيُم َوُمعالََجُة ٱلَْبياناِت يف َجْدَوٍل أَْو ُمَخطّطاٍت.

َاْلِبْرميل

َاْلِبْرميل

َاْلِبْرميل

َاْلِبْرميل

ِسَعُة اْلماِء

ِسَعُة اْلماِء

ِسَعُة اْلماِء

ِسَعُة اْلماِء
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دعم ومعاجلة الدرسني 23 و 24
الحساب الذهني: 

أنجز ورقة الحساب الذهني 25-6  -

1- يحسب المتعلم حجم األسطوانة بتطبيق القاعدة المناسبة.

2- يحسب حجم األسطوانة. 12,56 تمثل محيط القاعدة.

(x 3,14 2) 12,56 ثم يحسب مساحة  يحسب شعاع القاعدة الذي هو 

القاعدة وبعد ذلك الحجم.

3- يحسب حجم كل موشور قائم انطالقا من نشره.

4- عدد المتسابقين 240 ألن : 240 = 55 + 30 + 25 + 60 + 70

 25 بـ   10h-13h الفترة  7h-10h عن  الفترة  المتسابقين في  يزيد عدد 

متسابق.

5- Il calcule le volume demandé dans chaque cas. Il s’agit 

dans les deux premiers cas à gauche de deux prismes 

droits et dans le dernier cas de deux cylindres.

6- La période en laquelle le nombre de touristes a augmenté 

le plus et la période 2017-2018. Cette augmentation est    

de : 120 – 80 = 40

1

3

4

2

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ : ْرَسْيِن 23 و24   ٱلدَّ
ُ

َجة
َ
َدْعُم َوُمَعال

5

6

ُأالِحُظ ٱْلُْسطواَنَة َوَنْشَرها َأْحُسُب َحْجَم ٱْلُْسُطواَنِة :
َوَأْحُسُب َحْجَمها :

ُأالِحُظ ُكلَّ َمْوشوٍر قاِئٍم َوَنْشَرُه َوَأْحُسُب َحْجَمُه في ُكلِّ حاَلٍة :

ُيَمثُِّل َهذا ٱْلِمْدراُج َعَدَد ٱْلُمَتساِبقيَن ٱلَّذيَن ُيشاِركوَن في ٱلتَّداريِب َحَسَب ٱْلَفَتراِت ٱْلَيْوِميَِّة ٱْلُمتَِّصَلِة.

ُأالِحُظ ٱْلُمَخطََّط َوُأجيُب َعِن ٱْلَْسِئَلِة :
● ماُهَو َعَدُد ٱْلُمَتساِبقيِن ؟

● ِبْكم َيزيِد َعَدُد ٱْلُمَتساِبقيِن في ٱْلَفْتَرِة 
ما َبْيَن ]7h - 10h[ َعلى ٱْلُمَتساِبقيِن 

.]10h - 13h[ في ٱْلَفْتَرِة ما َبْيِن

5 cm

4 cm

Je calcule le volume de chaque pièce métallique :

J'utilise les informations sur le 
graphique et je réponds. Le 
graphique représente le nombre 
de touristes qui ont visité le pays 
entre 2014 et 2018.

• En quelle période le nombre 
de touristes a augmenté le 
plus.

10 cm 9 cm

12,56 dm

10 dm

hauteur du triangle = 6,1 cm

86 m2

90 cm

14 cm
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 [19h-22h] [16h-19h] [13h-16h] [10h-13h] [7h-10h]

Nombre de touristes

Année

ْهِنيِّ 25-6. أُنِْجُز َوَرَقَة ٱلِْحساِب ٱلذِّ

َاْلَفْتَرُة
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على إثر إجناز مجموع أنشطة الدروس السابقة من 17 إلى 24 وتقومي مكتسبات املتعلمني واملتعلمات، فإن تفريغ النتائج 
بواسطة بطاقات التقومي الفردية سيساعد األستاذ)ة( على كشف الصعوبات التي ما زالت تواجه املتعلمني واملتعلمات يف 
بعض اجلوانب. وذلك من أجل إعطاء األولوية يف اختيار أنشطة الدعم للمهارات والقدرات التي سجلت أعلى نسبة يف 

خانات »ج« وبعد ذلك يف خانات »ب«، سواء فيما يتعلق بأنشطة احلساب الذهني أو مبختلف أنشطة املكونات األخرى.

ويتم هذا الدعم خالل احلصتني الثانية والتالثة، بعد إجناز أنشطة تقوميية تسمح بتفييئ املتعلمات واملتعلمني.

تخصص احلصة الرابعة لتقومي أثر الدعم، أي إعادة تقومي ما مت دعمه يف احلصتني السابقتني وعلى ضوء هذا التقومي 
تخصص احلصة اخلامسة ملعاجلة مركزة وإغناء التعلمات.

ويوضح اجلدول التالي توزيع احلصص خالل أسابيع التقومي والدعم والتوليف:

مدة احلصة األنشطة املقترحة احلصة

55 د وضعيات تقوميية وتفييء املتعلمات واملتعلمني األولى
55 د دعم وتثبيت الثانية
55 د دعم وتثبيت الثالثة
55 د وضعيات لتقومي أثر الدعم الرابعة
55 د معاجلة مركزة وإغناء التعلمات اخلامسة

جتدر اإلشارة إلى أن أنشطة هذا األسبوع املقترحة بالكراسة ال يخضع ترتيبها بالضرورة لهذه اجلدولة، وإمنا تبقى 
الصالحية لألستاذ واألستاذة الختيار األنشطة التي تفي بالغرض واملالئمة لنتائج التقوميات.

ولدعم املتعلمني واملتعلمات الذي يواجهون صعوبات يف املجال الوجداني االجتماعي يلجأ األستاذ)ة( إلى مجموعة من 
التدابير املتعلقة بتنظيم العالقات داخل املجموعات، وتنظيم قواعد احلياة داخل القسم، ومن بني األمثلة ميكن ذكر :

ترتيب  )الوسائل(،  اللوازم  توزيع  الدفاتر،  توزيع  السبورة،  )مسح  القسم  داخل  مبهام  الطفلة  أو  الطفل  ❑  تكليف 
األدوات…(،

❑ منح الطفل فرصة اختيار املجموعة التي يرتاح إليها،

❑ تكليف طفل مبساعدة طفل آخر ويدعمه يف إجناز أنشطة،

❑ توفير مناخ االحترام املتبادل، 

❑ تقبل كل محاوالت الطفل الذي يواجه صعوبات،

❑ تشجيع التبادل بني املتعلمني واملتعلمات.

         تذكير وإرشادات ديداكتيكية

تقومي ودعم الوحدة اخلامسة
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احلساب الدهني     

؛ 1
3 أضرب العدد المعروض على البطاقة في العدد الكسري   -

أضيف ا العدد المعروض على البطاقة على العدد 0,4؛  -
أطرح العدد 0,4 من العدد المعروض على البطاقة.  -

1 أصغر أم أكبر من 1.
3 أحدد ما إذا كان جداء العدد المعروض على البطاقة والعدد الكسري   -

األنشطة املقترحة بالكراسة     
1- النسبة المئوية التي تمثلها األراضي هي : 29,2%

القاعدة  باستعمال  مجسم  كل  حجم  )ة(  المتعلم  يحسب   -2

المناسبة في كل حالة والقياسات المدونة على كل شكل.

MNPQ 3- يعيد المتعلم إنشاء المعين

مساحة   : اليمين  عن  األولى  الحالة  في  المتعلم  يحسب   -4

مستطيل وينقص منها مساحة نصف دائرة وفي الحالة الثانية 

يحسب مساحة دائرة ويزيل منها مساحة مربع وفي الحالة الثالثة 

يحسب مساحة مستطيل وينقص منه مساحة دائرة.

5- L’apprenant (e) observe le graphique à ligne 

brisée et constate que le mois de décembre est le 

mois où la consommation en éléctricité est la plus 

grande.
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Le graphique montre la consommation 
en électricité de Monsieur Redouane 
pour 5 mois.

● En quelle mois l’augmentation de la 
consommation de l'électricité à été 
la plus grande?

ُن ِمَن َأراٍض. ُل ٱْلِبحاُر ِنْسَبَة %70,8 ِمْن َمْجموِع ِمساَحِة ٱْلُكَرِة ٱْلَْرضيَِّة، َوما َتَبقَّى َيَتَكوَّ ُتَشكِّ
● َأْحُسُب ٱلنِّْسَبَة ٱْلِمَئِويََّة ِلْلَراِضي.

8 cm

أَْضُِب ٱلَْعَدَد ٱلَْمْعروَض َعىل ٱلِْبطاَقِة يف  ٱلَْعَدِد ٱلْكَْسِيِّ      .اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

 أُضيُف ٱلَْعَدَد ٱلَْمْعروَض َعىل ٱلِْبطاَقِة َعىل  ٱلَْعَدِد 0,4.
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6- يرسم المتعلم مماثل كل شكل.
7- يكتب المتعلم نصا يتضمن مراحل إنشاء الشكل ويسمح هذا الوصف 
لمتعلم آخر من إنشاء الشكل بطريقة مضبوطة. تكشف وضعية من هذا 
الهندسية  األشكال  فهم  في  المتعلمون  يواجهها  التي  الصعوبات  النوع 

وخاصياتها وكذلك في إنشائها.

بين  الفرق  تساوي  المساحة  هذه   : الملون  الجزء  مساحة  يحسب   -8
مساحة ربع دائرة ومثلث قائم ومتساوي األضالع :

((3,14 × 5 × 5) : 4) – (5 × 5 : 2) = 66 – 12,5 = 53,5

 53,5cm2 : وبالتالي المساحة المطلوبة هي

9- يعيد المتعلم إنشاء الشكل بقياساته المقترحة.

10- يالحظ الجدول و يكمل مأل جدول التناسب.

11- يحسب المسافة التي يقطعها المتسابق.

12- L’apprenant effectue l’addition des deux durées.
13- Il effectue la soustractions des deux durées.

105

َأْرُسُم ُمماِثَل ُكلِّ َشْكٍل :

ُن ِمْن َيْجِلُس َجْنَبي ِمن  َأْكُتُب َنّصًا ُيَمكِّ
ْكِل دوَن ُرْؤَيِتِه. ِإْنجاِز َهذا ٱلشَّ

ْسِم ٱلّتالي : ْكَل ِبٱْلقياساِت ٱْلَحقيِقيَِّة ٱْلُمشاِر ِإَلْيها في ٱلرَّ ُأْنِشُئ ٱلشَّ

● ُثمَّ َأْحُسُب ُمحيَطُه.

َأْحُسُب ُمعاِمَل ٱلتَّناُسِب : ِن : َأْحُسُب ِمساَحَة ٱْلُجْزِء ٱْلُمَلوَّ

15 ِخالَل ساَعٍة َواِحَدٍة. km َيْقَطُع ُمَتساِبٌق َمساَفَة
.2 h 30 min ماِهَي ٱْلَمساَفَة ٱلَّتي َيْقَطُعها ِخالَل ●     

J'additionne les durées suivantes :
5 h 37 min 49 s et 3 h 41 min 37 s

Je soustrais les durées suivantes :
9 h 36 min 19 s et 4h 45 min 32 s

Je place chaque unité sous l'unité 
correspondante :

Je place chaque unité sous l'unité 
correspondante :

Je convertis les secondes en 
minutes et les minutes en heures.

heures heuresminutes minutessecondes secondes

5 9
3 4+ -

5 36
41 45

5 19
37 32

. . . . . .. . . . . .. . . . . .

L

O

KE N

M I

A B

D C
AB = 5 cm

Je commence par les secondes, après les 
minutes et ensuite les heures :  comme 32 > 19
J'écris 36 = 35 + 1 et je convertis une minute 

en 60 s que j'ajoute à 19 : 19 + 60 = 79
même travail pour les minutes :

1 h = 60 min

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :
ْهِنيِّ 26-6. أُنِْجُز َوَرَقَة ٱلِْحساِب ٱلذِّ

ُد ما إِذا كَاَن ُجداُء ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة َوٱلَْعَدِد ٱلْكَْسِيِّ     أَْصَغَر أَْم أَكَْبَ ِمْن 1. أَُحدِّ
أَطَْرُح ٱلَْعَدَد 0,4 ِمَن ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة.
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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 

ترمي أنشطة هذا الدرس إلى متكني املتعلم من حساب خارج قسمة عدد صحيح أو عشري على عدد صحيح 
أو عشري عندما يكون اخلارج مضبوطا أو مقربا مع حتديد القيمة العشرية املقربة إلى 1 أو 0,1 أو 0,01 

بتفريط وبإفراط.

عند قسمة عدد صحيح على عدد عشري نتخلص من الفاصلة بتطبيق اخلاصية التالية: إذا ضربنا املقسوم 
واملقسوم عليه يف نفس العدد (10 أو 100 أو 1000) فإن اخلارج ال يتغير.

عند قسمة عدد عشري على عدد صحيح جتري القسمة دون التخلص من الفاصلة مع مراعاة وضعها يف 
املكان املناسب يف اخلارج.

إن اخلارج إما أن يكون عدداصحيحا مضبوطا أو عددا عشريا مضبوطا أو مقربا.

االمــتــــــدادات أهـــداف الـــتـــــعــلـــــــم الـمـكتـسبــات السابــقــة
- القسمة.

- اخلارج العشري املضبوط 
واخلارج املقرب.

- يتعــرف التقنيــات اخلاصــة بقســمة عــدد صحيــح علــى 
عــدد عشــري وعــدد عشــري علــى عــدد صحيــح طبيعي 

وعــدد عشــري علــى عــدد عشــري؛
عــدد  خــارج  االعتياديــة حلســاب  التقنيــة  يســتعمل   -
صحيــح علــى عــدد عشــري، وعــدد عشــري علــى عــدد 

عشــري؛
- يوظف مراحل وخاصيات القسمة؛

ــم)ة( آخــر  - يتوقــع األخطــاء املمكــن أن يقــع فيهــا املتعل
أثنــاء إجنــاز عمليــة قســمة معطــاة لعــدد صحيــح علــى 
عشــري  عــدد  علــى  عشــري  ولعــدد  عشــري،  عــدد 

ويناقشــها مــع زمالئــه؛
- يكتشــف أخطــاء واردة يف عمليــة قســمة منجــزة لعــدد 
ثــم  بتفســيرها  ويقــوم  عشــري  عــدد  علــى  عشــري 

. يصححهــا

القسمة اإلقليدية.

ْرُس اَلدَّ

25
الــقــســمـــة

قسمة عدد عشري على عدد صحيح طبيعي من رقمني أو ثالثة أرقام  
قسمة عدد عشري على عدد عشري 
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       أنشطة البناء والترييض
قسمة عدد عشري على عدد صحيح. النشاط األول: 

صيغة العمل: عمل تنائي.
الوسائل املساعدة: أدوات مدرسية، نقود، محسبات.

تـدبـيــر الـنـشــاط
.38,15dh تقدمي الوضعية: لشراء 7 دفاتر كلها بنفس الثمن، أدى عمر

ما هو ثمن الدفتر الواحد.

البحث: يترك الوقت الكايف للمتعلمني إليجاد حل املسألة وإجراء العملية املناسبة.
االستثمار اجلماعي: 

بعد تقدمي نتائج العمل من قبل بعض املتعلمني على السبورة يتم الوقوف عند بعض األخطاء التي ميكن أن 
يرتكبها البعض من أجل تعرف أسبابها لتجاوزها دون إدانتها. بالنسبة حلل هذه املسألة فاألمر يتعلق بإجراء 
عملية القسمة: قسمة عدد عشري على عدد صحيح، قسمة 38,15 على 7، فالصعوبة التي ميكن أن تواجه 

بعض املتعلمني تتعلق بوجود فاصلة يف املقسوم وأن اخلارج أيضا عدد عشري 

وبالتالي ينبغي إجراء العملية جماعيا على السبورة.

الرقم 5 ميثل رقم وحدات اخلارج، والباقي 3 بعد الوحدات، جند األعشار. الباقي 3 وحدات و عشر أي 31 
عشرا. نقسم 31 على 7 ونحصل على األعشار يف اخلارج لدا ينبغي وضع الفاصلة عن ميني رقم الوحدات 

أي )5(.

.5,45dh إن كتابة املتساوية بعد كل حساب ينبغي أن تتم يف كل مرة، ثمن كل دفتر هو

النشاط الثاني: قسمة عدد عشري على عدد عشري.
صيغة العمل: عمل جماعي.
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الوسائل املساعدة: محسبات، أدوات. 

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: أضع وأجنز عملية قسمة العدد 27,88 على 3,4.

البحث و االستثمار اجلماعي: نتخلص من الفاصلة وذلك بتطبيق القاعدة: إذا ضربنا املقسوم واملقسوم عليه 
يف العدد نفسه ال يتغير اخلارج. نضرب كال من املقسوم واملقسوم عليه يف 10 وجنري العملية:

نضع الفاصلة يف اخلارج عندما ننزل 8 الذي ميثل رقم األعشار يف املقسوم.

wataiq.com



260

أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

1 ؛
3 أضرب العدد المعروض على البطاقة في العدد الكسري   -

أضيف ا العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 0,5  -

1- يرمي هذا النشاط إلى حساب خارج عشري مضبوط لعدد عشري 
على عدد صحيح من خالل التوصل إلى حساب ثمن دفتر واحد بمعرفة 

 .38,15dh ثمن 7 دفاتر وهو
2- يسعى هذا النشاط إلى حفز المتعلم على حل مسألة بحساب الخارج 
المضبوط لقسمة عدد عشري على عدد عشري. وتتمثل المسألة في : 
حساب عدد قطع الثوب من 0,55m التي يمكن الحصول عليها بواسطة 

.13,2m قطعة ثوب طولها
3- يتعلق األمر بإنجاز 4 قسمات يتم فيها إيجاد نفس الخارج. ومالحظة 
العالقة التي تربط المقسوم عليه في القسمة األولى بالمقسوم عليه في 
أن خارج قسمة عدد على عدد ال  إلى  للتوصل  القسمات، وذلك  باقي 

يتغير إذا ضربنا المقسوم والمقسوم عليه في نفس العدد.
4- يستعمل المتعلم المحسبة لحساب خارج قسمة 22 على 7 فيالحظ 

أن العدد الذي يبرز على شاشة المحسبة هو 3,14285714.
للعدد     0,1 إلى  المقربة  القيمة  فيحدد  للخارج،  مقربة  قيمة  وهي 
بتفريط ثم يضع وينجز قسمة 27,9 على 11 ويحدد القيمة المقربة إلى 

0,001 بتفريط للخارج.

5- يرمي هذا النشاط إلى حفز المتعلم على تحديد العدد الذي نضربه 
هذا  أن  يدرك  وأن   15 ×  = 352,5  .  352,5 على  ونحصل   15 في 
العدد هو خارج قسمة العدد 352,5 على 15. فيضع القسمة وينجزها 
ثم يستعمل المحسبة لحساب هذا الخارج ويحدد إن كان هذا الخارج 

مضبوطا أم ال.

106

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم

أكَْتِشف َوأََتَرَُّن
ـُة اْلوىل 1اَلِْحصَّ

1

2

45

3

 أَْضُِب ٱلَْعَدَد ٱلَْمْعروَض َعىل ٱلِْبطاَقة يف ٱلَْعَدِد ٱلْكَْسِيِّ      .

بـيــِعـيٍّ
َ
ــِريٍّ َعـلـى َعــَدٍد َصحــيــٍح ط

َ
 َعـَدٍد َعـش

ُ
ِقْسـَمـة

َة لِِقْسَمة َعَدٍد َصحيحِ َعىل َعَدٍد َعَشِيٍّ  ● يََتَعرَُّف َويَْسَتْعِمُل ٱلتِّْقِنيَة ٱلْخاصَّ
. َوَعَدٍد َعَشِيِّ َعىل َعَدٍد َصحيحٍ َوَعَدٍد َعَشيٍّ َعىل َعَدٍد َعَشِيٍّ

يََّة ٱلِْقْسَمِة. ● يَُوظُِّف َمراِحَل َوخاصِّ

ِلِشراِء 7 َدفاِتَر : ُكلُّها ِبٱلثََّمِن َنْفِسِه، َأّدى عاِدُل    38,15 .
ْفَتِر ٱْلواِحِد. َأْحُسُب : ● َأْحُسُب َثَمَن ٱلدَّ

ُيْمِكــُن  ٱلَّتــي   0,55 m ِمــْن  ٱلثَّــْوِب  ِقَطــِع  َعــَدَد  َأْحُســُب 
.13,2 m : ٱْلُحصوُل َعَلْيها ِبواِسَطِة ِقْطَعِة َثْوٍب طوُلها

ُأْنِجُز ٱْلِقْسماِت ٱلتَّاِلَيَة :

ــُه فــي 15 َوَنْحُصــُل َعلــى  ــذي َنْضِرُب ــَدُد ٱلَّ  ماُهــَو ٱْلَع
352,5 ؟ 

● َهذا ٱْلَعَدد ُهَو خاِرُج ٱْلِقْسَمِة 352,5 َعلى 15.

ٱْلِمْحَســَبَة  َأْســَتْعِمُل  ثُــمَّ  ٱْلِقْســَمَة،  َوُأْنِجــُز  َأَضــُع   ●

ِلِحســاب خــاِرِج ِقْســَمِة 352,5 َعلــى 15. َهــِل ٱْلخــاِرِج 
؟ َمْضبــوٌط 

ِعْنَدما َأْســَتْعِمُل ٱْلِمْحَســَبَة ِلِحســاب خاِرِج ِقْســَمِة 22 َعلى 
ٱْلِمْحَســَبِة  ٱْلَعــَدُد 3,14285714  َعلــى شاَشــِة  َيْبــُرُز   ،7

َبــٌة ِلْلخــاِرِج. َوِهــي قيَمــٌة ُمَقرَّ
ِلخــاِرج 22  ِبَتْفريــٍط  ِإلــى 0,01  َبــَة  ٱْلُمَقرَّ ٱْلقيَمــَة  ُد  ● ُأَحــدِّ
ُد  َوُأَحــدِّ   11 َعلــى   27,9 ِقْســَمة  َوُأْنِجــُز  َأَضــُع   .7 َعلــى 

ِلْلخــاِرِج. ِبَتْفريــٍط   0,001 ِإلــى  َبــَة  ٱْلُمَقرَّ ٱْلقيَمــَة 

● ماذا َأْسَتْنِتُج ؟ 

ــُن ِمــَن ٱاِلْنِتقــاِل ِمــْن 110 ِإلــى  ُد ٱْلَعَمِليَّــَة ٱلَّتــي ُتَمكِّ ● ُأَحــدِّ
220 َوِمــْن 8 ِإلــى 16. 

ــُن ِمــَن ٱاِلْنِتَقــاِل فــي آٍن واِحــٍد  ُد ٱْلَعَمِليَّــِة ٱلَِّتــي ُتَمكِّ ● ُأَحــدِّ
ِمــْن 110 ِإَلــى 550 َوِمــْن 8 ِإلــى 40. 

ــُن ِمــَن ٱاِلْنِتَقــاِل فــي آن واِحــٍد  ُد ٱْلَعَمِليَّــِة ٱلَِّتــي ُتَمكِّ ● ُأَحــدِّ
ِمــْن 110 ِإَلــى 1100 َوِمــْن 8 ِإَلــى 80. 

ْفَتِ ٱلْواِحِد ُهَو : َثَُن ٱلدَّ

أََضُع ٱلْفاِصلََة بَْعَد ٱلَْوَحداِت

110   8

38,15 : 7 = ......

220  16 550  40 1100  80

1 3 , 2

3 8 , 1 5 3 8 , 1 5 3 8 , 1 5

0 0

3 5 3 5 3 5
0 3 3 1 3 1

0 0

38,15 : 7 = 
2 8 2 8

3 3 5
3 5

_ _ _

_

_

_

_

_

1 3 2
0 , 5 5

5 5 , 4 5 , 4 5

7 7 7

1 2 0
1 2 0
1 2 0
   0

15 x  ........  = 352,5

أَْقِسُم ٱلَْوَحداِتأَْقِسُم ٱْلَْعشاَرأَْقِسُم أَْجزاَء ٱلِْمَئِة

Division d'un nombre décimal par un nombre entier naturel

● Connaître et utiliser la technique de la 
division d'un nombre naturel ou décimal 
par un nombre entier ou décimal.

1
4

اَلدَّْرُس

25
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أنشطــة تقوميية : "أستثمر"
الحساب الذهني: 

1 ؛
3 أضرب العدد المعروض على البطاقة في العدد الكسري   -

أضيف العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 0,5  -
1- هذا النشاط هو تطبيق لخاصية ضرب عدد صحيح أو عشري في 0,1 أو 

0,01 أو 0,001 وذلك بكتابة العدد المناسب في المتساويات التالية:

  

2- يحل المتعلم مسألة تتعلق بحساب ثمن 1kg من الطماطم بمعرفة ثمن 
6kg وهو 10,5dh، وذلك بحساب خارج قسمة عدد عشري على عدد صحيح  

.
10 من  النشاط خاصية قسمة عدد صحيح على  المتعلم خالل  يطبق   -3

. 150dh خالل حساب ثمن محسبة واحدة إذا كان ثمن 10 محسبات هو
وذلك  عشري.  عدد  على  عشري  عدد  قسمة  خارج  المتعلم  يحسب   -4
بتطبيق خوارزمية هذه القسمات والمتمثل في أنه لقسمة عدد عشري على 
عدد عشري نضرب المقسوم والمقسوم عليه في 10 أو 100 للتخلص من 

الفاصلة في المقسوم عليه.
بكتابة  جدول  خانات  بعض  ملء  ويكمل  المسألة  نص  المتعلم  يقرأ   -5

المعلومات الناقصة
اخلضرالفاكهةالسمك

dh5,85 dh8,75 dh 35الثمــــن
kg….. kg2,5 kg 2الكتلة

1kg ثمن…… dh7,8 dh…… dh

عدد  على   )35( عدد صحيح  قسمة  إلى  الحل  إليجاد  المتعلم  يلجأ  حيث 
صحيح )2( لحساب ثمن 1kg من السمك وهو معبر عنه بعدد عشري

• قسمة عدد عشري 5,85 على عدد عشري 7,8 لحساب كتلة الفاكهة.
المتعلم خارج قسمة عدد عشري  يحسب  الخضر  من   1kg ثمن  • إليجاد 

8,75 على عدد عشري 2,5.
 12 على   5,28 قسمة  عملية  في  الواردة  األخطاء  )ة(  المتعلم  يكتشف   -6
ويصحهها. وتعلق األمر في هذا النشاط بحساب خارج قسمة عدد عشري 

على عدد صحيح: قسمة 5,28 على 12.
ثم حساب خارج قسمة عدد عشري على عدد عشري: قسمة 34,73 على 

2,3

7- يقرأ المتعلم )ة( الوضعية ويتوقع جميع األخطاء التي يمكن أن يقع 
على  ويجيب  أسئلتهما.  على  وإجابته  لها  حله  أثناء  آخر  متعلم  فيها 
األسئلة متجنبا األخطاء التي يتوقعها. ويسعى هذا النشاط إلى استثمار 

تقنية قسمة عدد عشري على عدد عشري في إيجاد مسألة وهي كاآلتي:
اشترت األم قطعة ثوب بثمن 39,9. إذا علمنا أن ثمن المتر الواحد هو 11,4، 

فما هو طول القطعة التي اشترتها األم.

8- L’élève remplit les cases vides par les chiffres convenables 
dans l’opération de la division de 72 par 15 pour déterminer 
le prix d’une boîte. 

107

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

تاِئُج
َ
 ون

ٌ
الَصة

ُ
خ

ـُة الثّانِــيَّـُةأَْسـتَـثْـِمـــُر اَلِْحصَّ

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

2

2

3

4

● اَلِْقْسَمُة ٱْلِْقليِديَُّة.

5 , 2 8 5 , 2 81 2 1 2
4 8

_2 8
4 , 2 3 ,

2 4
4 0
3 6

4

● َحلُّ ٱلَْمسائِِل.

َأْنُقُل َوُأْكِمُل :

6 ُهَو  kg 1 ِمَن ٱلطَّماِطِم ِإذا كاَن َثَمُنkg َأْحُسُب َثَمَن
.10,5 dh

َأْحُسُب َثَمَن ِمْحَسَبٍة ِإذا كاَن َثَمُن 10 ِمْحَسباٍت ُهَو 
150 ِدْرِهمًا.

َضَرْبنــا  ِإذا  َعــَدٍد  َعلــى  َعــَدٍد  ِقْســَمِة  خــاِرُج  َيَتَغيَّــُر  ال 
ٱْلَعــَدِد. َنْفــِس  فــي  َعَلْيــِه  َوٱْلَمْقســوَم  ٱْلَمْقســوَم 

فــي  ٱْلفاِصَلــِة  ِمــَن  ِللَتَخلُّــِص  ٱْلقاِعــَدَة  َهــِذِه  َأْســَتْعِمُل 
: َوَأْحُســُب  ٱلّتاِلَيــِة  ٱْلِقْســماِت  فــي  َعَلْيــِه  ٱْلَمْقســوِم 

ِاْشــَتَرْت فاِطَمــُة َســَمكًا َوفاِكَهــًة َوُخَضــًرا، ُأْكِمــُل َمــْلَء 
ــِة ٱْلناِقَصــِة : ــِة ٱْلَمْعلوَم ٱْلَجــْدَوِل ِبِكتاَب

َأْكَتِشُف ٱْلَْخطاَء ٱْلواِرَدَة في َعَمِليَِّة ِقْسَمِة 5,28 َعَلى 12. 

َأْقــَرُأ ٱْلَوْضِعيَّــَة َوَأَتَوقَّــُع َجميــَع ٱْلَْخطــاِء ٱلَّتــي ُيْمِكــُن َأْن َيَقــَع 
جاَبِتــِه َعلــى َأْســِئَلِتها. فيهــا ُمَتَعلِّــٌم آَخــُر َأْثنــاَء َحلِّــِه َلهــا َواِإ

ُأجيُب َعلى َأْسِئَلِة ٱْلَوْضِعيَِّة َوَأَتَجنَُّب ٱْلَْخطاَء ٱلَّتي َتَوقَُّعُتها.
39,9 ِإذا َعِلْمنــا َأنَّ َثَمــَن  dh ــْوٍب ِبَثِمــِن ِاشــْتَرِت ٱْلُمُّ ِقْطَعــَة َث

.11,4 dh ــِر ٱْلواِحــِد ُهــَو ٱْلِمْت
● ما طوُل ٱْلِقْطَعِة ٱلَّتي ٱْشَتَرْتها ٱْلُمُّ ؟ 12,2 : 0,05 3,68 : 1,6

355,858,75
2..........2,5

..........7,8.........

َمُك اَلسَّ

dh اَلثََّمُن بـ

kg اَلْكُْتلَُة بـ

dh 1  بـ kg َثَُن

اَلُْخَضُاَلْفاِكَهُة 13 : 0,1 = )13 x 10( : )0,1 x 10( = ...... : ...... = ......

0,45 : 0,01 = )0,45 x ....( : )0,01 x 100( = .... : .... = ....

2,347 : 0,001 = )2,347 x ......( : )0,001 x ......( = ...... : ...... = ......

Je calcule le prix d'une boîte de poisson de conserve. Si le prix de 15 boîtes est 72 dh.

Le prix d'une boîte est :

7 2 1 5

,

● ل َيَتَغيَُّر خاِرُج ِقْسَمِة َعَدٍد َعلى َعَدٍد ِإذا َضَرْبنا ٱْلَمْقسوَم َوٱْلَمْقسوَم َعَلْيِه في َنْفِس ٱْلَعَدِد.
● ِلقْســَمِة َعــَدٍد َصحيــٍح َأْو َعَشــِريٍّ َعلــى َعــَدٍد َعَشــِريٍّ َنْضــِرُب ٱْلَمْقســوَم َوٱْلَمْقســوَم َعَلْيــِه فــي 10 َأو 100 َأو 1000 َحَســَب َعــَدِد َأْرقــاِم 

ٱْلُجــْزِء ٱْلَعَشــِريِّ فــي ٱْلَمْقســوٍم عَلْيــِه َوُنْنِجــُز ٱْلِقْســَمَة. 
● ِلِقْسَمِة َعَدٍد َعَشِريٍّ َعلى 0,1 َأْو 0,01 َأْو 0,001 َنْضِرُبُه َعلى ٱلتَّوالي في 10 أو 100 أو 1000 
● ِلِقْسَمِة َعَدٍد َعَشِرّي َعلى 10 َأْو 100 َأْو 1000 َنْضِرُبُه َعلى ٱلتَّوالي في 0,1 أو 0,01 أو 0,001

 أُضيُف ٱلَْعَدَد ٱلَْمْعروَض َعىل ٱلِْبطاَقِة َعىَل  ٱلَْعَدِد 0,5.

15

6

7

8

َخاِرُجَاْلَمْقسوُم َعَلْيِهَاْلَمْقسوُم DividendeDiviseurQuotient

. . . . . . .
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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 

نقترح يف احلصة األولى من هذا الدرس نشاطني، يتمكن املتعلمون يف النشاط األول من حساب حجم موشور 
قائم قاعدته مثلث قائم، وذلك بتركيبه مع موشور قائم آخر مماثل لتكوين متوازي مستطيالت حجمه ضعف 
حجم املوشور القائم. ويف النشاط الثاني يقارن املتعلمون بني حجم أسطوانة قائمة وحجم موشور قائم له 
نفس ارتفاع األسطوانة وقاعدته مثلث قائم، مت اختيار أبعاده بحيث يكون حجم األسطوانة هو حجم املوشور 
القائم. يتيح هذا النشاط اقتراح قاعدة حلساب حجم األسطوانة القائمة مشابهة لتلك التي متكن من حساب 

حجم املوشور القائم.

ويف األنشطة املقترحة يف كتاب التلميذ اقترحنا أنشطة ملقاربة حجم املوشور القائم واألسطوانة القائمة بكيفية 
باستعمال  القائمة  متوازيات مستطيالت  للحصول على  أجزائه  تركيب  وإعادة  قائم  تفكيك موشور  أخرى: 
موشورات قائمة منتظمة محاطة باألسطوانة، متكننا هذه املوشورات من حساب حجم األسطوانة بشكل أدق 

كلما كبر عدد أضالع املضلع املنتظم قاعدة املوشور احملاط باألسطوانة.

االمــتــــــدادات أهـــداف الـــتـــــعــلـــــــم الـمـكتـسبــات السابــقــة
املجسمات  حجم  حساب 

بالسنوات الالحقة
ومتــوازي  املكعــب  حجــم  حســاب  قاعــدة  يتعــرف   -

القائمــة؛ واألســطوانة  املســتطيالت 
املســتطيالت  ومتــوازي  املكعــب  حجــم  يحســب   -

؛ نة ا ألســطو ا و
أو  املكعــب  يحــل وضعيــات مســائل مرتبطــة بحجــم   -

األســطوانة. أو  املســتطيالت  متــوازي 

والسعة:  احلجم  قياس  وحدات 
املستطيالت  ومتوازي  املكعب 

واملوشور القائم واألسطوانة

ْرُس اَلدَّ

26
حساب قياس السعة واحلجم

 املوشور القائم واألسطوانة
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حساب حجم موشور قائم. النشاط األول: 
صيغة العمل: يعمل املتعلمون يف مجموعات.

الوسائل املساعدة: رسم ملوشور قائم على شبكة تربيعية يتم استنساخه إن أمكن ذلك أو رسمه على شبكة 
تربيعية على السبورة.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: أعيد إنشاء املوشور القائم

وأحسب حجمه إذا علمت أن:
 h = 6cm وارتفاعه  AB = 5cm و AB = 4cm 

البحث: 
يترك الوقت الكايف للمتعلمني للبحث عن طرق مناسبة حلساب حجم املوشور القائم بعد إنشائه على 	•

شبكة تربيعية.
يالحظ األستاذ أو األستاذة مختلف اإلجراءات التي يقوم بها املتعلمون ليقف على الصعوبات التي 	•

يواجهونها وداللتها.
االستثمار اجلماعي: 

تنتدب كل مجموعة أحد أفرادها ليقدم النتيجة التي مت التوصل إليها.	•
يناقش املتعلمون مختلف النتائج.	•
يف حالة عدم توصل جميع املجموعات إلى احلل يقترح األستاذ أو األستاذة 	•

على املتعلمني توظيف متوازي مستطيالت للوصول إلى احلل ويترك لهم الوقت 
الكايف من جديد. يتمثل هذا اإلجراء يف إنشاء نفس املوشور القائم يف وضعية 

أخرى بجانب املوشور القائم يف الوضعية األولى كما يبني الشكل:
  6cm , 5cm , 4cm :نحصل بهذه الطريقة على متوازي مستطيالت أبعاده هي

وحجمه هو   أي  
  60cm3 :وبالتالي فإن حجم املوشور القائم األول هو نصف حجم متوازي املستطيالت أي

       أنشطة البناء والترييض

 

A B

C

h
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األبعاد                          باستعمال  القائم  املوشور  حجم  عن  التعبير  املتعلمني  من  ذلك  بعد  األستاذ  أو  األستاذ  يطلب 
6cm , 5cm , 4cm ومبالحظة أن قاعدة املوشور هي مثلث قائم ليصلوا إلى كون احلجم هو جداء مساحة 

القاعدة واالرتفاع.
النشاط الثاني: حساب حجم أسطوانة قائمة.
صيغة العمل: يعمل املتعلمون يف مجموعات.

الوسائل املساعدة: ورق مقوى، لصاق، مقص واألدوات الهندسية لكل مجموعة، رمل.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية:

قارن حجم أسطوانة قائمة شعاع قاعدتها 3cm وارتفاعها 2cm وحجم موشور قائم قاعدته مثلث قائم 	•
.2cm 6 وارتفاعهcm قياس ضلعيه املتعامدين 9,42 و

2cm
6c

m

9,42cm 3cm

2cm

البحث: تقوم كل مجموعة يف البداية بصنع األسطوانة القائمة واملوشور القائم من الورق املقوى وبالقياسات 
املقترحة. يسهر األستاذ أو األستاذة على أن ينجز املتعلمون عملهم بإتقان.

االستثمار اجلماعي:
تقدم كل مجموعة املجسمني الذين قامت بصنعهما.	•  
ويتم إجراء 	• واملوشورات  التي قاموا بصنعها: األسطوانات باألسطوانات  املتعلمون املجسمات  يقارن 

إلصاق  يتم  أن  ينبغي  الصنع.  دقة  من حيث  أو  املعتمدة  القياسات  من حيث  الضرورية  التعديالت 
املجسمات بشكل محكم وأن ال تترك فتحات قد يتسرب منها الرمل.

تقوم بعد ذلك كل مجموعة مبلء أحد املجسمني عن آخره بالرمل وبالشكل املناسب ثم إفراغه يف 	•
املجسم اآلخر ومالحظة أن الرمل الذي مأل أحد املجسمني هو الرمل نفسه الالزم مللء املجسم اآلخر 
  56,5cm2 الستخالص أن املجسمني لهما نفس احلجم. ومبا أن حجم املوشور القائم هو   أي

.56,5cm2 فإن حجم األسطوانة القائمة هو كذلك
يطلب بعد ذلك األستاذ أو األستاذة من املتعلمني كيفية احلصول على 56,5cm2 انطالقا من قياسات 	•

األسطوانة القائمة ويترك لهم الوقت الكايف يف الوصول إلى أن:  
أي مساحة األسطوانة القائمة يف االرتفاع كما هو الشأن بالنسبة للموشور القائم.
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أطرح العدد 0,5 من العدد المعروض على البطاقة.  -
1  أصغر أم أكبر من 1.

4 أحدد ما إذا كان جداء العدد المعروض على البطاقة والعدد الكسري    -

1- يحسب المتعلم كل حجم مطلوب بتطبيق القاعدة المناسبة.
2- يحسب كل حجم مطلوب بتطبيق القاعدة المناسبة.

3- يحسب األحجام المطلوبة انطالقا من نشور المجسمات.
4- يحسب كل حجم مطلوب انطالقا من المعلومات الواردة في النص.

3l = 3000cm3 -5 ومساحة القاعدة هي 300cm3 و 10 = 300 : 3000  
.10cm إذن ارتفاع الماء في اإلناء هو

طريقة أخرى : حجم اإلناء هو 6000cm3 أي ضعف الماء الذي أفرغه 
ارتفاع  هو نصف  الماء سيكون  وبالتالي مستوى  اإلناء  هذا  في  مهدي 

.10cm اإلناء أي
.1000000mm3 1 أيl  6- حجم المكعب هو

 : هو  المكعب  حرف  فإن  أن   وبما 
.1dm  : 100 أيmm

الصغير  المستطيالت  متوازي  حجم  مجموع  هو  المطلوب  الحجم   -7
وحجم متوازي المستطيالت الكبير.

108

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم

ـُة اْلوىلأكَْتِشف َوأََتَرَُّن 1اَلِْحصَّ
1

2

3

ِة
َ
ْسطوان

ُ
أ
ْ
قاِئِم َوٱل

ْ
َمْوشوِر ٱل

ْ
َحْجِم ِلل

ْ
َعِة َوٱل ِحساُب قياِس ٱلسَّ

ِب َوُمَتوازي  ● يَُوظُِّف َقواِعد ِحساِب َحْجِم َوَسَعِة ٱلُْمكَعَّ
ٱلُْمْسَتطيالِت َوٱلَْمْوشوِر ٱلْقائِِم َوٱْلُْسطوانَِة.

امِت. ● يَُحلُّ َوْضعيًَّة َمْسأَلٍَة ُمرْتَِبطٍَة ِبَهذِه ٱلُْمَجسَّ

Calcul de la contenance et du volume
du prisme droit et du cylindre

َأْحُسُب َحْجَم ٱْلُْسطواَنِة وٱْلَمْوشوِر ٱْلقاِئِم :

ٍم : َأْحُسُب َحْجَم ُكلِّ ُمَجسَّ

َأْحُسُب َحْجَم ُكلِّ 
ٍم ٱْنَطالقًا  ُمَجسَّ

ِمن َنْشِرِه :

ٍم : َأْحُسُب َحْجَم ُكلِّ ُمَجسَّ
25  َوٱْرِتفاُعُه  m2 : َمْوشوٌر قاِئٌم ِمساَحُة قاِعَدِتِه ِهَي ●

.6 cm

.5 cm :15 َوُقْطُر قاِعَدِتها ِهَي m ُأْسطواَنٌة ٱْرِتفاُعها ●

َأْحُسُب طوَل 
َحْرِف ٱْلُمَكعَِّب :

َأْفَرَغ َمْهدي 3 ِلْتراٍت ِمَن 
ناِء جاِنَبُه : ٱْلماِء في ٱْلِ

● َأْحُسُب ٱْرِتفاَع ٱْلماِء 
ناِء. في ٱْلِ

َأْحُسُب َحْجَم 
ِم : ٱْلُمَجسَّ

ٌب ِمساَحُة  أََحِد ُمكَعَّ
25cm2 ُوُجوِهِه

30 mL

20 mL

10 mL

18 cm
3 cm

9 cm

15 cm
20 cm

20 cm

21 cm
7 cm

2 cm

5 cm

3,2 cm
4 cm

25 cm
15 cm

A = 15 cm2

A = 15 cm2

4 cm
9 cm 4 cm

5 cm

3,2 cm

5 cm 10,2 cm

A = 96 cm2

5 cm

3 cm

3,5 cm

2 cm

6 
cm5 
cm

2,
5 

cm

2,
1c

m

6 cm

● Utiliser les formules de calcul du volume et de la contenance 
du cube, du parallélépipède, du prisme droit et du cylindre.

● Résoudre une situation problème liée aux volumes et aux 
contenances de ces solides.

أَطَْرُح ٱلَْعَدَد 0,5 ِمَن ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة.

4

6

5

7

اَلدَّْرُس

26
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أنشطــة تقوميية وداعمة : "أستثمر"
الحساب الذهني: 

أطرح العدد 0,5 من العدد المعروض على البطاقة.  -
1  أصغر أم أكبر من 1.

4 أحدد ما إذا كان جداء العدد المعروض على البطاقة والعدد الكسري    -

1- يحسب المتعلم حجم كل مجسم. 
الحجم المطلوب هو مجموع حجوم المجسمات التي يتكون منها المجسم 

المركب.
2  من هذا الحجم تمثل الجزء الفارغ ثم 

3 2- يحسب حجم اإلناء األول. 
يحسب حجم اإلناء الثاني.

2 من هذا الحجم تمثل الجزء المملوء.
3

3- يحسب مساحة قاعدة الصهريج التي هي عبارة عن شبه منحرف ثم 
يحسب الحجم المطلوب. 

4- يحسب حجم المستودع الذي هو مجموع حجم متوازي مستطيالت 
ونصف أسطوانة.

5- Le volume du cylindre est 9,14 × 9 × 5 = 141,3cm3 et 
le volume du prisme droit est  5 × 6

2
 × 10 = 150cm3  et           

141,3 : 15 = 9,42m qui est la hauteur cherchée.
6- Le volume demandé est 769,3cm3 car :
                   3,14 × 3,5 × 3,5 × 20 = 769,3
La contenance convenable est : 0,75l.
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

تاِئٌج
َ
 ون

ٌ
الَصة

ُ
خ

ـُة الثّانِــيَّـُةأَْسـتَـثْـِمـــُر اَلِْحصَّ

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

2
1

2

3

ِب َوُمَتوازي ٱلُْمْسَتطيالِت، َوٱلَْمْوشوِر ٱلْقائِِم َوٱْلُْسطوانَِة. ِحَقِة.● َوَحداُت ِقياِس ٱلَْحْجِم َوَحْجُم ٱلُْمكَعَّ راِسيَِّة ٱلالَّ َنواِت ٱلدِّ امِت ِبٱلسَّ ● ِحساُب َحْجِم ٱلُْمَجسَّ

ٍم : َأْحُسُب َحْجَم ُكلِّ ُمَجسَّ

َأْحُسُب َحْجَم ٱْلُجْزِء ٱْلفاِرِغ 
ناِء )1( َوَحْجَم ٱْلماِء  في ٱْلِ

ناِء )2( : في ٱْلِ

ْهريِج : َأْحُسُب َحْجَم ٱْلُمْسَتْوَدِع :َأْحُسُب َحْجَم ٱلصَّ

● َحْجُم ٱْلُمَكعَِّب ُهَو :

● َحْجُم ٱْلَمْوشوِر ٱْلقاِئِم ُهَو ُجداُء 

: h َوٱاْلْرِتفاِع B ِمساَحِة ٱْلقاِعَدِة
● َحْجُم ٱْلُْسطواَنِة ٱْلقاِئَمِة ُهَو ُجداُء ِمساَحِة 

: h َوٱاْلْرِتفاِع B ٱْلقاِعَدِة

● َحْجُم ُمَتوازي ٱْلُمْسَتطيالِت ُهَو :

● Volume du cube V = B x h
   B = a x a = a2 : aire de la base

Volume du parallélépipède
 V = B x h : aire d'un base
et h = c = hauter

V = a x a x a = a3V = a x b x c

 V = B x hV = B x h
V = π x r2 x h = π x r x r x h

Volume du prisme droit
Volume du Cylindre

قاعدة

قاعدة
قاعدة

قاعدة

Ghita a versé toute l'eau contenue 
dans le cylindre, dans le prisme.

Si l'eau ne déborde 
pas, calculer la 
hauteur de l'eau 
dans le cylindre.

Une bouteille de jus de fruit a la 
forme d'un cylindre de 7 cm de 
diamètre et de 20 cm de hauteur :
Calculer son volume.
La contenance exprimée sur la 
bouteille est-elle : 1 �, 0,5 � ou 
0,75 �.

6 mm

5 mm

5 mm

5 mm

6 mm

4 mm3 mm
10 m

4 m

2 m

15 m

8 m

12 m

8 mm

12 cm

19 cm

E

5 m

8 m
4 m

A B

C

h

D

15 cm

3 cm

5 cm

10 cm

1 2

ثثُلُُث ٱْلِناِء َمْملوٌء ِمَن ٱْلِناِء َمْملوٌء 3
8

AB = 12 m
DC = 8 m
BE = 20 m
h = 2,5 m

2 m

5 m

6 cm
5 cm6 cm

5 cm 10 cm

a

مكعب

c

ba

ُد ما إِذا كاَن ُجَداُء ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة َوٱلَْعَدِد ٱلْكَْسِيِّ     أَْصَغَر أَْم أَكَْبَ ِمَن 1. 1أَُحدِّ
4

4

5 6

h

ُأْسطواَنٌةَمْوشوٌر قاِئٌمَسَعُةَحْجُم VolumeContenanceprisme droitCylindre
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دعم ومعاجلة الدرسني 25 و 26
الحساب الذهني: 

أنجز ورقة الحساب الذهني 27-6  -

1- ثمن الدفتر الواحد هو : 5,45dh ألن :  5,45 = 9 : 49,05   
2- عدد القنينات هو : 15  ألن : 

3- يحسب ثمن العلبة الواحدة بقسمة 75 على 15.
4- نستعمل جدول التناسبية أو نحسب قيمة ربحه في متر واحد ونستنتج 

.24m قيمة الربح في
5- يضع المتعلم )ة( وينجز.

101,75m2 : مساحة الخماسي هي  .  -6

7,5 × 41,2511 =  و 
2 ألن :  و 

حجم المستودع هو جداء مساحة القاعدة واالرتفاع 
أي :  1831,5m3  ألن :  

7- حجم الجزء الملون هو : 
 ألن :  

و 
 و 

8- يالحظ الشكل ويتمم ملء الجدول.

9- Le volume d’eau est le volume du parallélépipéde plus 
celui du cylindre de diamètre 6m et de hauteur 1,5m.

10- Chaque tuyau est un cylindre de hauteur la longueur 
du tyau et de diamètre de base le diamètre intérieur du 
tyau.

• Le premier tyau à droite : 
   V1 = 3322120mm3 car :

 4,6 × 4,6 × 3,14 × 50000 = 3322120

• Le deuxième tyau :
   V2 = 3335936mm3 car :

8 × 8 × 3,14 × 16600 = 3335936 
   Donc V1 > V2

110

ْرَسْيِن 25 و26   ٱلدَّ
ُ

َجة
َ
َدْعُم َوُمَعال

9 10

1

2

6

3

4

5

7

ُأْكِمُل َمْلَء ٱْلَجْدَوِل :8

ِن : َأْحُسُب َحْجَم ٱْلُجـْزِء ٱْلُمَلوَّ

Je calcule le volume d’eau de cette piscine :

ٌن ِمن ُمَتوازي  ْكُل جاِنَبُه ُمْسَتْوَدعًا َوُهَو ُمَكوَّ ُيَمثُِّل ٱلشَّ
ُمْسَتطيالٍت َوِمْن َمْوشوٍر قاِئٍم.

EH = 11 mو  AJ = 13 m

EF = 18 mو  BE = 5,5 m

.AI َأْحُسُب ●
.ABEHG َأْحُسُب ِمساَحَة ٱْلُخماسي ●

● َأْسَتْنِتُج َحْجَم ٱْلُمْسَتْوَدِع.

ِلِشراِء 9 َدفاِتَر ُكلُّها ِبَنْفِس ٱلثََّمِن، َأّدى َأْحَمُد 49,05 
ِدْرَهمًا.

ْفَتِر ٱْلواِحِد. ● َأْحُسُب َثَمَن ٱلدِّ
ٱْلَمْشــروباِت  ِقنِّينــاِت  ِمــْن  َعــَددًا  طــاِرٌق  ِاْشــْترى 
ــَغ  ــِة ٱْلواِحــَدِة، َوَأّدى َمْبَل 4,75 ِلْلِقّنيَن dh ــِة ِبَثَمــِن ٱْلغاِزيَّ

.71,25 dh

يناِت ٱلَِّتي ٱْشَتراها طاِرٌق ؟ ● َما َعَدُد ٱْلِقنِّ

َمِك ٱْلُمَصبَِّر ِإذا  َأْحُسُب َثَمَن ٱْلُعْلَبِة ٱْلواِحَدِة ِمْن ٱلسَّ
كاَن َثَمُن 15 ُعْلَبًة ُهَو 72 ِدْرَهمًا.

16 ِمْن ٱلثَّْوِب. m 220 في َبْيِع dh َرِبَح تاِجٌر
24 ِمْن َنْفِس ٱلثَّْوِب ؟ m َكْم َسَيْرَبُح ِعْنَد َبْيِعِه ِلـ

َأَضُع َوُأْنِجـُز ٱْلِقْسماِت :

 

h1 = 90 mm
h2 = 54 mm

h1

h2

78 mm

29,4 : 31176 : 4,9 42 : 2,811,76 : 4,9

V (cm3) h2 (cm) h1 (cm) b (cm)

60 ................ 4 3
480 10 ................ 6

................ 4 5 3,3

12 m

1,5 m

6 m

Les deux tuyaux sont remplis d’eau.
• Je cherche celui qui contient plus 

d’eau.
///

/// ///

longueur : 16,6 m

diamètre intérieur : 16 mm

longueur : 50 m

diamètre intérieur : 9,2 mm

ْهنيِّ 27-6. أُنِْجُز َوَرَقة ٱلِْحساب ٱلذِّ

A

C

F

E

h2

b
h1

JH

G I B

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :
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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 

االمــتــــــدادات أهـــداف الـــتـــــعــلـــــــم الـمـكتـسبــات السابــقــة
حل مسائل هندسية - يحدد العناصر األساسية للمربع واملستطيل واملعني؛

الهندســية  األشــكال  زوايــا  بــني  العالقــة  يكتشــف   -
)املثلــث؛ املربــع واملســتطيل، املعــني، متــوازي األضــالع. 

التكامــل(؛ التتــام،  )التقايــس، 
- يكتشــف مجمــوع قيــاس زوايــا الرباعيــات، ويوظــف 

العالقــة بــني قياســات زوايــا مثلــث؛
- يحــل وضعيــات مســائل مرتبطــة بقيــاس زوايا األشــكال 

الهندســية والعالقــة بينها.

واألشكال  والتعامد  التوازي 
الهندسية والزوايا.

ْرُس اَلدَّ

27
العالقة بني زوايا األشكال الهندسية االعتيادية
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

؛ ثم أختزل كلما أمكن؛ 1
5 أحدد جداء العدد المعروض على البطاقة والعدد الكسري    -

أضيف العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 0,6  -

1- ينقل المتعلم )ة( متوازي األضالع على ورق شفاف ويقصه كما هو 
مبين في الشكل ثم يضع جزءا على الجزء اآلخر بحيث تنطبق الزاوية 
C على الزاوية A ثم يستنتج أن كل زاويتين متقابلتين في متوازي أضالع 

متساويتان. 
2- ينقل المتعلم متوازي األضالع على ورقة ويقص كما هو مبين ثم يضع 
جزءا بمحاذة الجزء اآلخر كما هو مبين ويستنتج أن كل زاويتين لهما 

ضلع مشترك في متوازي أضالع متتامتان.
يقوم برص  ثم  ABC كيفما كان ويقصه كما هو مبين  3- يرسم مثلث 
القطع كما هو مبين في الشكل ويستنتج أن مجموع زوايا مثلث هو 180°.

4- كل من المربع والمستطيل له أربع زوايا قائمة إذن مجموع قياسات 
زوايا كل واحد منهما هو °360. المعين هو متوازي أضالع وكل زاويتين 

لهما ضلع مشترك متتامتان وبالتالي مجموع قياس زواياه هي 360°.
طريقة أخرى : المعين هو عبارة عن مثلثين لهما ضلع مشترك وبالتالي 

فإن مجموع زواياه هو : 360° = 180 + 180
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم

ـُة الـْأُوىلأكَْتِشف َوأََتَرَُّن 1اَلِْحصَّ
1

2

3

4

ـِة ـياِديَّ
ِّ
اْعت

ْ
ـِة ٱل ـَدِسيَّ

ْ
َهـن

ْ
ـكــــاِل ٱل

ْ
ش

َ
أ
ْ
وايــا ٱل

َ
ز

Angles des figures géométriques usuelles

 .ABCD َأْنُقُل َعلى َوَرٍق َشّفاٍف ُمَتَواِزَي ٱْلَْضالِع
.) d َو b َأِو ٱلّزاِويَتْيِن( c و  a ْكِل َوَأَتَحقَُّق ِمْن َتطاُبِق ٱلّزاِوَيَتْيِن ٱْلُمَتقاِبَلَتْيِن َأُقصُّ ُمَتوازَي ٱْلَْضالِع َكما ُهَو ُمَبيٌَّن في ٱلشَّ

َتْيِن َأْي َأنَّ َمْجموَع  َأْنُقُل َعلى َوَرَقٍة ُمَتوازي ٱْلَْضالِع َوَأَتَحقَُّق َأنَّ ٱلّزاِوَيَتْيِن e و h )َوَكَذِلَك ٱلّزاوَيتَّْيِن f وg( ُمَتتامَّ
ِقياِسِهما ُهَو 180°.

َأْرُسُم ُمَثلَّثًا ABC َعلى َوَرَقٍة 
َوَأُقصُّ ُثمَّ ُأَرتُِّب ٱْلَْجزاَء َكما 
ْكِل َوَأْسَتْنِتُج  ُهو ُمَبيٌن في ٱلشَّ
َمْجموَع قياساِت َزوايا ُمَثلٍَّث.

َأْحُسُب َمْجموُع ِقياساِت َزوايا ٱْلَْشكاِل ٱْلَهْنَدِسيَِّة ٱلّتاِليَِّة :

a a
A A

E
e f

f
h

e
h

g

A

B C

H

F

G

B B

CD

b

d c
c

^

^
^

^

^

^^
^^

^^^

^
^

^

^

^^

^ ^

^
كُلُّ زَاِويتَْيِن ُمتََقابِلَتَْيِن يِف ُمتَواِزي 

أَْضَلٍع لَُهَما َنْفُس الِْقَياِس :
b = d و  a = c

كُلُّ زَاِويتَْين لَُهَما ِضلْعٌ ُمْشتََرٌك 
يف ُمتَواِزي أَْضَلٍع ُمتَتامَّتاِن أَْي أَنَّ 

َمْجموعُ قياِسِهما ُهَو :180° 

ُمَعيَّـٌنُمْسَتطيٌلُمَربٌَّع

َمْجموعُ قياساِت َزوااي كُلٍّ 
ِمَن الُْمرََّبِع َوالُْمْسَتطيِل 

َوالُْمعَيَِّن ُهَو : .....

َمْجموع قياساِت َزوااي الُْمثلث هو : ....

. ِ ُد ٱلَْعناِصَ ٱْلَساِسيََّة لِلُْمَربَّعِ َوٱلُْمْسَتطيِل َوٱلُْمَعيَّ ● يَُحدِّ
● يَكَْتِشُف ٱلَْعالقاِت بَْيَ َزوايا ٱْلَْشكاِل ٱلَْهْنَدِسيَِّة 

ٱاْلِْعتياِديَِّة )ٱلتَّكاُمُل، ٱلتَّتاُم، َمْجموُع قياِس ٱلزَّوايا( 
َويَُوظُِّف ٱلَْعالَقَة بَْيَ ِقياساِت َزوايا ُمَثلٍَّث.

● يَُحلُّ َوْضعّياِت َمسائِل َحْوَل ٱلّزوايا.

d
b̂
^

^^^^

g^

● Déterminer les éléments caractéristiques du carré, du rectangle 
et du losange.

● Découvrir les relations entre les angles des figures usuelles : angles 
complémentaires, angles supplémentaires et somme des angles.

● Utiliser la relation entre les angles d'un triangle.
● Résoudre des situations problème liées aux angles.

ُد ُجَداَء ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة َوٱلَْعَدِد ٱلْكَْسِيِّ      ثُمَّ أَْخَتِزُل ما أَْمكََن. 1أَُحدِّ
5

اَلدَّْرُس

27
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أنشطــة تقوميية : "أستثمر"
الحساب الذهني: 

؛ ثم أختزل كلما أمكن؛ 1
5 أحدد جداء العدد المعروض على البطاقة والعدد الكسري    -

أضيف العدد المعروض على البطاقة على العدد 0,6  -

1- الزوايا المطلوبة من اليمين إلى اليسار هي : 90°، 90°، 70°، 110°، 
 .145°

2- يطبق المتعلم القاعدة التي تقول أن مجموع زوايا رباعي هي 360°.
3- قياس الزاوية C هو °144 ألن : 144 = (36 + 180) – 360

الزاوية EIH هي متممة °85 إذن قياسها هو : 95°
والزاوية IHE هي متممة °130 إذن قياسها هو : 50°

a ولدينا مجموع قياسات زوايا مثلث هي °180 إذن قياس الزاوية
هو °35  ألن : °145 = °50 + °95  و  35° = 145° – 180°

4- L’angle C mesure 81° car c’est l’angle apposé à A dans 
le parallèlogramme ABCD. L’angle D mesure 99° car 
c’est l’angle qui a un côté commun avec l’angle A et donc 
BDC mesure 26°  car  99° – 73° = 26°.
Dans le triangle DBC, DBC mesure 73° car 26 + 81 = 107 
et 180 – 107 = 73.
L’angle H mesure 110° car E et H sont supplèmentaires 
et E mesure 70°. Dans le parallèlogramme IJGH, les deux 
angles H et J sont opposés donc égaux et donc la mesure 
de E est 110°.

خالصات ونتائج : يضم هذا الركن العناصر األساسية لألشكال الهندسية 
االعتيادية والعالقات بين زوايا المثلث والرباعي.
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

تاِئٌج
َ
 ون

ٌ
الَصة

ُ
خ

أَْسـتَـثْـِمـــُر
ـُة الثّانِــيَّـُة اَلِْحصَّ

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

2
1

2

3

4

َأْحُسُب ِقياَس ٱلّزاِوَيِة ٱْلَمْجُهوَلِة ِفي ُكلِّ َحاَلِة :

َأْحُسُب قياَس ٱلّزاِوَيِة 
ٱْلَمْجهوَلِة ِفي ُكلِّ حاَلٍة :

َأْحُسُب قياَس ُكلِّ زاِويٍَّة :

Je calcule l'angle indiqué dans chaque cas : E
D

A

C

B

73°

70°

81°
x

E

F

GH

I J

ABCD est un parallélogramme EFGH est un parallélogramme et (IJ) // (EF)

La somme des anges d'un triangle est 180° La somme des quatre angles d'un quadrilatère est 360°

ُمَتواِزي أَْضالَعٍُمْسَتطيٌلُمَربَُّع

EFGH ُمَتوازي أَْضالعٍ

ِشْبُه ُمْنَحرٌِفُمَعيَّـٌن

E B

130°
85°

E H

F C

DA

C

a
G

ُمتوازي ٱْلَْضلِع :
● َاْلَْضالُع ٱْلُمَتقاِبَلُة ُمَتواِزَيٌة َوُمَتقاِيَسٌة.

● َاْلُقْطراِن َيَتقاَطعان في ُمْنَتَصَفْيِهما.
وايا ٱْلُمَتقاِبَلُة ُمَتقاِيَسٌة. ● َالزَّ

● َاْلُمْسَتطيُل :
وايا  - َاْلُقْطراِن ُمَتقاِيساِن، ٱلزَّ

ٱْلَْرَبُع قاِئَمٌة وَلُه ِمْحورا َتماُثٍل.

َبُع : ● َاْلُمرَّ
- َاْلُقْطراِن ُمَتقاِيسان َوُمَتعاِمداِن. 
وايا ٱْلَْربع قاِئَمة. َاْلَْضلُع  ٱلزَّ

ُمَتقاِيَسٌة وَلُه َأْرَبَعُة َمحاِوَر 
َتماُثـِل.

110° 70°

z x
t

y
y

110°

115° 130°

85° 105°

105°

36°

75°

80°?
?

?

?

35°

120°

● شبه ٱلُمْنَحِرُف : - ِضْلعاِن ُمَتواِزياِن َفَقط.

^

^

^

^

^

^

^

^

^

زاوَيتاِن ُمَتتاِبَعتاِن.زاوَيتاِن ُمَتقاِبَلتان.

● َحلُّ َمسائَِل َهْنَدِسيٍَّة.● اَلتَّواِزي َوٱلتََّعاُمِد َوٱْلَْشكاُل ٱلَْهْنَدِسيَُّة َوٱلزَّوايا.

َاْلُمَعيَُّن : - َاْلَْضالُع ُمَتقاِيَسٌة َوٱْلُقْطراِن ُمَتعاِمداِن.

َتْيِن َأْي  ● ُكلُّ زاويَتْيِن ُمَتحاِذَيَتْيِن ُمَتتامَّ
َأنَّ َمْجموع قياِسِهما ُهَو : 180°.

● َمْجموُع َزوايا ُكلِّ ُرباعيٍّ ِهَي : 
. 360°180°180°

● َمْجموُع َزوايا ُمَثلٍَّث 
ُهَو : 180°.

 أُضيُف ٱلَْعَدَد ٱلَْمْعروَض َعىل ٱلِْبطاَقِة إىِل  ٱلَْعَدِد 0,6.

زاِوَيتاِن ُمَتحاِذَيَتْيِنزاِوَيتاِن ُمَتقاِبَلتاِن deux angles apposésdeux angles adjacents
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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 

ترتكز قدرة المتعلمين والمتعلمات في تنظيم المعلومات والبيانات وقراءتها وتأويلها على حل مسائل تتعلق 
بالحياة اليومية وبمواد دراسية أخرى.

تتم التعلمات في هذا المجال بشكل تدريجي. يستخرج المتعلم)ة( معطيات وبيانات وينظمها ويقرأ جداول 
ومخططات ويؤولها.ويستعمل ذلك في حل مسائل.

في هذا المجال: تنظيم البيانات وقراءتها وتأويلها باستعمال جداول ومخططات، اخترنا استعمال الجداول 
والمخططات ذات البعد اإلحصائي أي تلك التي يكون مصدرها تحقيقات أو استطالعات للرأي: طريقة 
تدوين المعطيات وتنظيمها في جداول ومخططات من جهة، وطريقة قراءتها وتأويلها عند عرضها على هذا 

الشكل.

ملموسة  بأشياء  المعطيات  فيها  تمثل  استعمال جداول ومخططات  الثانية  السنة  في  للمتعلم)ة(   سبق 
وبصور ورسومات. يأتي هذا الدرس بعد الدرس رقم 10 حول تنظيم وعرض البيانات. قدمت في الدرس 

رقم 10 وضعيات لتنظيم وعرض بيانات في جداول ومخططات وكيفية تأويل هذه البيانات.

في هذا الدرس سنقدم وضعيات يتم فيها استعمال جداول وبيانات في حل مسائل.

االمتدادات أهداف التعلم التعلمات السابقة

قراءة  طريق  عن  مسائل  يحل 
جدول  في  واردة  بيانات  وتأويل 
مخطط  أو  عمودي  مخطط  أو 

بالقضبان أو قطاعات دائرية،

- يحــل مســائل عــن طريــق قــراءة وتأويــل بيانــات واردة 
يف جــدول أو مخطــط باألعمــدة أو بخــط منكســر.

قراءة وتأويل بيانات في جدول 
أو مخطط باألعمدة أو مدراج 

أو مخطط بخط منكسر أو 
مخطط بقطاعات دائرية.

ْرُس اَلدَّ

28
تنـظـيـم ومـعـاجلـة البـيـانـات )3(
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

أطرح العدد 0,6 من العدد المعروض على البطاقة.  -
1  أصغر أم أكبر من 1.

5 أحدد ما إذا كان جداء العدد المعروض على البطاقة والعدد الكسري    -

1- يالحظ المتعلم )ة( ويقرأ المخطط بخط منكسر الذي يمثل عدد 
ويحدد  أيام،   5 الهزلية خالل  المسرحية  الذين شاهدوا  األشخاص 
اليومين الذين سجال فارق 40 متفرجا بينهما، ففي اليوم األول كان 
عدد المتفرجين هو 100 وفي اليوم الثاني 80 وفي الثالث  220، اليوم 

الرابع 140 اليوم الخامس 180.

180 – 140 = 40

اليومان هما اليوم الرابع واليوم الخامس.

2- يمثل عدد الدراجات التي تم بيعها في متجز من يونيو إلى شتنبر 
الدراجات  األربعة. نحسب عدد  الشهور  164 في  بيع  تم  أنه  نعرف 
التي  الدراجات  مجموع  لحساب  وذلك  غشت  شهر  في  بيعت  التي 
بيعت في الشهور الثالثة األخرى ونطرح هذا المجموع من  164. ثم 
نرسم العمود الذي يمثل عدد الدراجات التي بيعت خالل شهر غشت.
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم

ـُة اْلوىلأكَْتِشف َوأََتَرَُّن 1اَلِْحصَّ
1

  2

َبياناِت )3)
ْ
 ٱل

ُ
َجة

َ
ظيُم َوُمعال

ْ
ن

َ
ت

Organisation et traitement des données

● يَُحلُّ َمسائَِل َعْن طَريِق ِقراَءِة َوتَأْويِل بَياناٍت وارَِدٍة يف 
. َجْدَوٍل أَْو ُمَخطٍَّط ِباْلَْعِمِدِة أَْو ِبَخطِّ ُمْنكَِسٍ

ُيَمثُِّل ٱْلُمَخطَُّط ِبَخطٍِّ ُمْنَكِسٍر َعَدَد ٱْلَْشخاِص ٱلَِّذيَن شاَهدوا ٱْلَمْسَرِحيََّة ٱْلَهْزِليََّة ِخالَل 5 َأيَّاٍم.

ّراجــاِت ٱلَّتــي َتــمَّ َبْيُعهــا فــي َمْتَجــٍر ِمــْن َشــْهِر يوْنيــو ِإلــى َشــْهِر ُشــَتْنِبَر. َحْيــُث  ــُط ِبٱْلَْعَمــَدِة ُيَمثِّــُل َعــَدَد ٱلدَّ َهــذا ٱْلُمَخطَّ
َتــمَّ َبْيــُع مــا َمْجموُعــُه 164 َدرَّاَجــًة.

ــْت فــي َشــْهِر ُغْشــَت  ّراجــاِت ٱلَّتــي بيَع ــَدُد ٱلدَّ ● َع

ــِط. ــُر ُمْدَرَجــٍة فــي ٱْلُمَخطَّ َغْي
ٱلَّتــي  رَّاجــاِت  ٱلدَّ ُيَمِثّــُل  ٱلَّــذي  ٱْلَعمــوَد  َأْرُســُم   ●

ْهـــِر. ٱلشَّ هــذا  ِخــالَل  بيَعــْت 

● ماُهمــا ٱْلَيْومــاِن ٱلَّلــذاِن َســجَّال فــاِرَق 

َبْيَنُهمــا؟  ُمَتفِّرجــًا   40 اَلَْيْوُم
ٱلْخاِمُس

اَلَْيْوُم
ٱلّثالُِث

اَلَْيوُم
ٱلّراِبعِ

َعَدَد ٱْلَْشخاِص

اَْلَيّاُم
اَلَْيْوُم
ٱلّثاين

اَلَْيْوُم
ُل ٱْلَوَّ

يونْيو ُغْشُت

ّراجاِت َعَدُد ٱلدَّ

ٱلُشهوُر
يولْيوُز ُشَتْنِبُ

240

180

120

60

0

0

20

40

60

● Résoudre des situations en lisant et en interprétant les 
données d'un tableau, d'un diagramme à barres et d'un 
graphique à ligne brisée.

 أَطَْرُح ٱلَْعَدَد 0,6 ِمَن ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة.

اَلدَّْرُس

28
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أنشطــة  تقوميية وداعمة 
الحساب الذهني: 

أطرح العدد 0,6 من العدد المعروض على البطاقة.  -
1  أصغر أم أكبر من 1.

5 أحدد ما إذا كان جداء العدد المعروض على البطاقة والعدد الكسري    -

يمثل  وهو  باألعمدة  المخطط  )ة(  المتعلم  يالحظ   -1
عدد السواح الذين زاروا بعض البلدان خالل يوم واحد 
ويحدد عدد الزوار الذين زاروا كل بلد على حدة ليتمكن 
3 السائحين الذين زاروا 

4 من تحديد الدولة التي زارها 
ماليزيا في نفس اليوم.

عدد زوار ماليزيا هو : 600
عدد زوار اليابان هو : 800

عدد زوار كووريا الجنوبية هو : 450
عدد زوار الصين هو : 900

3 زوار ماليزيا :
4

كوريا الجنوبية هي الدولة التي زارها 
600 : 4 = 150
150 × 3 = 450

2- L’élève observe le graphique qui 
représente le montant que Ahmed a épargné 
de Janvier à Juin.
Il a reçu 1200DH de Janvier à Juin. En avait 
il a épagné 100DH et il a dépensé 100DH. 

100 – 71,85 = 28,15
Il a dépensé en 6 mois  1200 – le montant des 
dépenses :

60 + 49 + 70 + 100 + 30 + 40 = 345
1200 – 345 = 855

114

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الثّانِــَيــُةأَْسـتَـثْـِمـــُر اَلِْحصَّ

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

2
1

2

.● ِقراَءُة َوتَأْويُل بَيانات. ● َحلُّ َمسائَِل َعْن طَريِق ِقَراَءِة َوتَأْويِل بَـيانـاِتِ

واِح ٱلَّذيَن زاروا َهِذِه ٱْلُبْلداَن ِخالَل َيْوٍم واِحٍد. َاْلُمَخطَُّط ِبٱْلَْعِمَدِة ُيَمثُِّل َعَدَد ٱلسُّ

ْوَلة ٱلَّتي زاَرها     ٱلّساِئحين ٱلَّذيَن زاروا ماليْزيا في َنْفِس ٱْلَيْوِم ؟ ● ماِهَي ٱلدَّ

ماليزيا اَلْياباُنكوْريا الَْجنوِبيَُّة ُي اَلصِّ

Ahmed reçoit 200 dh chaque 
mois. Le graphique représente 
le montant qu'il a épargné de 
Janvier à Juin.

En Avril, Ahmed a dépensé 
71,85 dh pour le transport.

a) Quel est le montant de 
ses autres dépenses de 
ce mois ?

b) Combien d'argent a-t-il 
épargné pendant les 6 
mois?

120

0

100

200

300

400

600

500

700

800

900

60

90

30

110

50

80

20

100

40

70

10

0
JAN MAR MAIFEV AVR JUIN

َعَدُد ٱلّســـــواِح

الّدوُل

3
4

ُد ما إِذا كاَن ُجَداُء ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة َوٱلَْعَدِد ٱلْكَْسِيِّ      أَْصَغَر أَْم أَكَْبَ ِمْن 1. 1أَُحدِّ
5

ُمْنَحنًى ِبَخطٍّ ُمْنَكِسٍرُمَخطٌَّط ِبٱْلَْعِمَدِة diagramme en barresgraphique à ligne brisée

Mois

Montant

114
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دعم ومعاجلة الدرسني 27 و 28
الحساب الذهني: 

أنجز ورقة الحساب الذهني 28-6  -

1- مجموع قياسات زوايا رباعي هي 360°
ولدينا : 224 = 60 + 122 + 42  و  136 = 224 – 360

وبالتالي قياس الزاوية الرابعة هو 136°.
نفس الطريقة بالنسبة للرباعيات األخرى.  

 ADC و CBA هو 82 ألن الرباعي متوازي أضالع و CBA 2- قياس
متقابلتين وقياس DAB هو °98 ألنها متممة للزاوية ADC التي قياسها 

.82°

وبالتالي فإن قياس CAB هو 26 ألن 26° = 72 – 98
وبما أن مجموع قياسات زوايا المثلث ABC هي 180°

 و °108 = °82 + °26  فإن قياس BCA هو 72°.

.a 3- يحسب المتعلم قياس الزاوية

4- يستعمل المتعلم المخطط ويجيب عن األسئلة.

5- Il sait que la somme des angles dans un quadrilatère 
est 360°. Il utilise ce résultat pour calculer le quatrième 
angle.

6- Le nombre des ordinateurs personels de toutes les 
familles est 90 car 10 + 35 + 20 + 25 = 90

115

1

2

4

3

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ : ْرَسْيِن 27 و28   ٱلدَّ
ُ

َجة
َ
َدْعُم َوُمَعال

6

5

40

20

30

10

35

15

25

5

0
 Nombre
 d'ordinateurs
personnels

Nombre de familles

َأْحُسُب قياَس ٱلّزاِوَيِة ٱلّراِبَعِة في ُكلِّ ُرباِعيٍّ :

: BCA َأْحُسُب ٱلّزاِوَيَة

َهذا ٱْلُمَخطَُّط ُيَمثُِّل ُمْخَتِلَف 
ْفِق  ٱْلَحَيواناِت في َمْرَكِز ٱلرِّ

- ما ٱْلَعَدُد ٱْلَكْسِريُّ ٱلَّذي ُيَمثُِّل ٱْلهاَمْسَتر في َمْرِكز ِبٱْلَحَيواناِت :
ْفِق ِبٱْلَحَيواناِت؟ ٱلرِّ

- َمْجموُع َعَدِد ٱْلِقَطِط َوٱْلهاَمْسَتر ُهَو 84، مَا ٱْلَعَدُد 
ٱْلُكِليُّ ِلْلَحَيواناِت؟

: a َأْحُسُب ِقياَس ٱلّزاِوَيِة

 ABCD ُمَتوازي َأْضالٍع EFGH ُمَتوازي َأْضالٍع

42° 60°

122°
80°

113°

^ ^

113°

67°

Trois angles de chaque quadrilatère sont donnés. Je trouve le quatrième angle :

  ● 24° , 68° , 113° , .....   ● 110° , 100° , 63° , .....

  ● 90° ,  90° , 40°, .....   ● 115° , 37° , 50° , .....

Le graphique suivant montre le nombre d'ordinateurs personnels que chaque famille possède.
● Je trouve le nombre total d'ordinateurs personnels appartenant à toutes les familles de 

l’enquête.

0 1 2 3

ِقطَطٌّ

ِكالٌب
هاَمْسَتـر

أَرانُِب

ْهني 28-6. أُنِْجُز َوَرَقة ٱلِْحساب ٱلذِّ

10
20

3 
20

72°

A B

CD
82°

E

^

F

GH a
87°

125°
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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 

تسعى أنشطة هذا الدرس إلى متكني املتعلم من حساب اخلارج العشري لعددين صحيحني طبيعيني. واخلارج 
يف هذه احلالة إما أن يكون عددا عشريا مضبوطا أو عددا عشريا مقربا. ويف هذه احلالة ينبغي حساب 
القيم العشرية املقربة إلى 1 أو 0,1 أو 0,01 ... بتفريط أو بإفراط للخارج وذلك من خالل تأطيرات اخلارج 

بواسطة عددين صحيحني أو عددين عشريني.

االمــتــــــدادات أهـــداف الـــتـــــعــلـــــــم الـمـكتـسبــات السابــقــة
اخلارج العشري املضبوط 
بالسنوات  واملقرب 

الالحقة.

- يتــدرب علــى حســاب اخلــارج العشــري املضبــوط لعــدد 
عشــري أو صحيــح علــى عــدد عشــري أو صحيــح؛

- ينجز عملية قسمة خارجها العشري غير منته؛
كحــل  إفــراط  أو  بتفريــط  املقربــة  القيمــة  يتعــرف   -

منتــه؛ غيــر  خلــارج  تقريبــي 
- يحســب القيــم املقربــة إلــى 1 و 0,1 و 0,01 و 0,001 

.... للخــارج بإفــراط وبتفريــط.
- يتوقــع األخطــاء املمكــن أن يقــع فيهــا املتعلــم أثنــاء 
حســاب اخلــارج املقــرب بتفريــط أو بإفــراط مــن خــالل 

ــة قســمة معطــاة. عملي

- قســمة عــدد عشــري علــى عــدد 
صحيح.

- قســمة عــدد عشــري علــى عــدد 
عشري.

ْرُس اَلدَّ

29
القسمة: اخلارج العشري املضبوط واخلارج املقرب 

)القيمة املقربة بإفراط وبتفريط( مربع عدد
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حساب اخلارج العشري املضبوط لعددين صحيحني طبيعيني. النشاط األول: 
صيغة العمل: ينجز العمل يف مجموعات من 4 أفراد.

الوسائل املساعدة: محسبات، ألواح، سبورة.

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: لشراء 7 دفاتر من نفس الثمن، أدى أحمد مبلغ 25dh. ما هو ثمن دفتر واحد؟

البحث: يعمل املتعلمون يف مجموعات إليجاد حل املسألة.
االستثمار اجلماعي: يقدم مقرر كل مجموعة نتائج عمل املجموعة وتناقش جماعيا، حيث يتم إجراء عملية 

قسمة العدد 7 على 25 على السبورة.
يتم حتديد عدد الوحدات يف اخلارج أي 0 صفر مضروب يف 25 يساوي 
0، 7 ناقص 0 يساوي 7 أي 70 عشرا. نضع الفاصلة عن ميني الصفر 70 
مقسوم على 25 تساوي 2 والباقي 20 عشرا أو 200 جزء املئة. نقسم 200 

على 25 ونحصل على 8 والباقي صفر.
0,28 هو اخلارج املضبوط لقسمة 7 على 25.

نكتب :  
نشاط فردي للتمرن على إجناز بعض القسمات:

يتم إجناز القسمات التالية بصفة فردية مع التصحيح جماعيا

مع إعادة استنتاج القاعدة والتذكير بها من جديد واملتمثلة يف:
ال يتغير اخلارج إذا ضربنا املقسوم واملقسوم عليه يف نفس العدد غير املنعدم.  

النشاط الثاني: حساب اخلارج العشري املقرب لعددين صحيحني طبيعيني.
صيغة العمل: ينجز النشاط يف مجموعات.

الوسائل املساعدة: محسبات.

       أنشطة البناء والترييض

wataiq.com



277

تـدبـيــر الـنـشــاط
تقدمي الوضعية: اشترى أحمد 7 أواني وأدى للبائع مبلغ 59 درهما.

أحدد ثمن اإلناء الواحد.
البحث: تعمل كل مجموعة على إيجاد احلل واالتفاق على الطريقة املالئمة.

االستثمار اجلماعي: يقدم مقرر كل مجموعة حل املسألة التي يتم التوصل إليها عن طريق حساب خارج 
قسمة 59 على 7. من احملتمل أن ينجز بعض املتعلمني القسمة إلى حني تكرار العدد ويكون هذا دافعا إلى 
إثارة انتباه املتعلمني إلى كون هذه القسمة ال تنتهي وأن اخلارج يتكون جزؤه العشري من عدد كبير من األرقام 

نكتفي يف هذه احلالة بإيجاد قيمة عشرية مقربة إلى 1 أو 0,1 أو 0,01.
يتم إجراء العملية على السبورة جنري العملية كاملعتاد 
ونحصل على العدد 8 يف اخلارج والعدد 3 يف الباقي 

وهو أصغر من املقسوم عليه.
ملتابعة القسمة نحول 3 وحدات إلى 30 عشرا فنضع 

صفرا عن ميني 3 ونضع فاصلة عن ميني 8.
أو            )عشران   2 وتبقى   4 تساوي   7 على  30 مقسوم 
 2 على  ونحصل   7 على   20 نقسم  املئة(.  جزء   20

وتبقى 6.
 

عنها  التعبير  يتم  املالية  املبالغ  أن  ذلك  الفاصلة  بعد  برقمني  بالضبط  املسألة  االكتفاء يف حل هذه  ميكن 
بالدرهم وجزء املئة باستعمال رقمني بعد الفاصلة، أي الدرهم وجزء مئة الدرهم أي السنتيم، وال داعي إلى 

متابعة القسمة بعد احلصول على رقمني بعد الفاصلة. 
عمل فردي: يتم اقتراح إجناز عملية القسمة فهي قسمات ال تنتهي ونكتفي برقمني بعد الفاصلة:
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

1 ؛ ثم أختزل كلما أمكن؛
6 أحدد جداء العدد المعروض على البطاقة والعدد الكسري   -

أضيف العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 0,7  -

 3 1400 على  ويتتبع كيفية إجراء قسمة  المسألة  )ة(  المتعلم  يقرأ   -1

ويقرأ معنى الخارج المقرب بتفريط وبإفراط وينجز بدوره قسمة 279 

على 110.

أو جزء األلف  المئة  أو جزء  العشر  إلى  للخارج  2- يحدد قيمة مقربة 

بتفريط وبإفراط للعدد 279 على 110. 

3- يحسب المدة  التي استغرقتها سارة.

4- يالحظ قسمة 279 على 50 وينجز قسمة 375 على 40. 

5- ينجز كل قسمة حتى إيجاد نفس الباقي مرتين. 

7,6dh : 6- يقرأ المتعلم )ة( المسألة ويحلها : ثمن الرغفتين هو

14dh : ألن : 7,6 = 3,8 × 2 وثمن 7 هالليات هو

ألن : 21,6 = 28,4 – 50 و 14 = 7,6 – 21,6

إذن ثمن كل هاللية هو 2dh ألن : 2 = 7 : 14

116

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم

ـُة اْلوىلأكَْتِشف َوأََتَرَُّن 1اَلِْحصَّ
1

2

3

5

4

6

● يََتَدرَُّب َعىل ِحساِب ٱلْخارج ٱلَْعَشِيِّ ٱلَْمْضبوِط لَِعدٍد َعَشِيٍّ أَْو 
. َصحيحٍ طَبيِعيٍّ َعىل َعَدٍد َعَشِيٍّ أَْو َصحيحٍ طَبيِعيٍّ

بََة ِبَتْفريٍط أَْو إِْفراٍط كََحلٍّ  ● يََتَعرََّف َويَْحُسُب ٱلْقيَمَة ٱلُْمَقرَّ
تَْقريِبيٍّ لِخاِرجٍ َغْيِ ُمْنَتٍه.

اَلْخـاِرُج ٱلَْعـَشـــِريُّ ٱلَْمـْضـبـــوُط َوٱلْخـــاِرُج ٱلُْمـَقــــرَُّب

ــِس ٱلّطــوِل.  ــْن َنْف 1400 ِإلــى 3  َلْوَحــاٍت ِم cm ــاٌر َأْن ُيَجــزَِّئ َلْوَحــًة َخَشــِبيًَّة طوُلهــا َأراَد َنجَّ
َماُهــو طــوُل ُكلِّ َلْوَحــٍة ؟

● 466 ُهَو ٱْلخاِرُج ٱْلُمَقرَُّب ِبَتْفريٍط ِإلى ٱْلَوْحَدِة 1 ِلْلَعَدِد 1400 َعلى 3 َو 467 ُهَو ٱْلخاِرُج ٱْلُمَقرَُّب 

ِبِإْفراٍط ِإَلى ٱْلَوْحَدِة ِلْلَعَدِد 1400 َعلى 3.
● 466,6 ُهــو ٱْلخــاِرُج ٱْلُمَقــرَُّب ِبَتْفريــٍط ِإَلــى ٱْلُعُشــِر0,1 ِلْلَعــَدِد 1400 َعلــى 3 َو 466,7 ُهــَو ٱْلخــاِرُج 

ٱْلَعَشــِريُّ ٱْلُمَقــرَُّب ِبِإْفــراٍط ِإلــى ٱْلُعُشــِر 0,1 ِلْلَعــَدِد 1400 َعلــى 3.
● ُأْنِجُز ِبَدْوري ِقْسَمَة 279 َعلى 110.

  َأَتَحقَُّق ِمْن َتْرتيِب ٱْلَْعداِد :

َبــًة ِلْلخــاِرِج ِإلــى ٱْلُعُشــِر : 0,1 َأْو ُجــْزٍء ٱْلِمَئــِة : 0,01 َأْو ُجــْزِء ٱْلَْلــِف : 0,001 ِبَتْفريــٍط َأْو ِبِإْفــراٍط ِلْلَعــِدِد  ُد قيَمــًة ُمَقرَّ ● ُأَحــدِّ
279 َعلــى 110.

ِمــَن  ســاَرُة  ٱْســَتْغَرَقْتُه  مــا  َأْضعــاِف    3 ُزَهْيــٌر  ِاْســَتْغَرَق 
ٱْلَمْدَرِســيَِّة. ٱْلُفــروِض  ِإْنجــاِز  فــي  ٱْلَوْقــِت 

ٱلَّتــي  ُة  ٱْلُمــدَّ َفمــا  ســاعاٍت،   5 ُزَهْيــٌر  ٱْســَتْغَرَق  ِإذا   ●
ٱلتَّماريــِن؟ ِإْنجــاِز  فــي  ســاَرُة  ٱْســَتَغرَقْتها 

أُْنِجــُز ٱْلِقْســماِت ٱلّتاِليَّــَة ِإلــى َأْن 
َتْيــِن : َأِجــَد َنْفــَس ٱْلباقــي َمرَّ

َأالِحُظ ِقْسَمَة 279 َعلى 50. 
5,58 ُهَو ٱْلخاِرُج ٱْلَمْضبوُط

ِلِقْسَمِة 279 َعلى 50.
 375 ِقْســَمَة  ِبــَدْوري  ُأْنِجــُز   ●

.40 َعلــى 

ــَزِة  ــاِحَب ٱْلَمْخَب ــٍف ُهــَو    3,8 َوَأنَّ صــ ــلِّ َرغيـ ــَن ُكــ ــكوالَطِة، ِإذا َعِلْمنــا َأنَّ َثَمــ ــِن ِبٱلشُّ ــاٍت َو َرغيَفَتْي ِاْشــَترْت ُســعاُد 7 ِهاللّي
َأَخــَذ     50 َوَأْرَجــَع ِلُســعاَد     28,4. 

● َفماُهَو َثَمُن ُكلِّ ِهالِليٍَّة ؟ 

110 x 2,5 < 279 < 110 x 2,6

110 x 2,53 < 279 < 110 x 2,54

110 x 2,536 < 279 < 110 x 2,537

1 400  3
1 2   466,6
 20
 18
  20
  18
    20
    18
       2

279   50
250  5,58
 290
 250
  400
  400
   0

100 18  136 3 1463 6

● S'entraîner au calcul du quotient exact d'un nombre décimal 
ou entier par un nombre décimal ou entier;

● Connaître et calculer le quotient approché par excés ou par 
défaut.

ُد ُجَداَء ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة َوٱلَْعَدِد ٱلْكَْسِيِّ      ثُمَّ أَْخَتِزُل كُلَّام أَْمكََن. 1 أَُحدِّ
6

Le quotient décimal exact et le quotient approché

اَلدَّْرُس

29

dh
dh

dh
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أنشطــة تقوميية : "أستثمر"
الحساب الذهني: 

1 ؛ ثم أختزل كلما أمكن؛
6 أحدد جداء العدد المعروض على البطاقة والعدد الكسري   -

أضيف العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 0,7  -

1- ينقل المتعلم )ة( المستقيم المدرج ويحدد وضع كل عدد 

على المستقيم ويحدد أقرب عدد صحيح إلى كل عدد عشري 

ثم ينجز القسمات ويكتفي برقمين بعد الفاصلة.

2- يحدد الخارج العشري المقرب لخارج 22 على 7 بالتقريب 

المقرب  العشري  الخارج  يحدد  كما  حالة  كل  في  المطلوب 

بتفريط أو إفراط في الحاالت األخرى.

3- ينجز كل قسمة.

4- يقرأ المسألة ويجد الحل.

المقرب  العشري  الخارج  لحساب  المحسبة  يستعمل   -5

بتفريط ثم بإفراط للعدد 435 على 7.

6- L’apprenant effectue les divisions demandées 

jusqu’à trouver un reste qui se répète 2 fois.
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اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

تاِئُج
َ
 ون

ٌ
الَصة

ُ
خ

ـُة الثّانِــَيــُةأَْسـتَـثْـِمـــُر اَلِْحصَّ

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

2
1

3

2

. ِحَقِة.● ِقْسَمُة َعَدٍد َعَشِيٍّ َعىل َعَدٍد َصحيحٍ طَبيِعيٍّ ● اَلْخاِرُج ٱلَْعَشِيُّ ٱلَْمْضبوُط َوٱلْخاِرُج ٱلُْمَقرَُّب ِبٱلُْمْسَتَوياِت ٱلالَّ

َأْنُقُل َوَأَضُع ُكلَّ َعَدٍد َعلى ٱْلُمْسَتقيِم ٱْلُمَدرَِّج :

ُأْنِجُز ٱْلِقْسماِت ٱلّتاِلَيَة َوَأْكَتفي ِبَرْقَمْيَن َبْعَد ٱْلفاِصَلِة :

.278 dh 8 ِمْن َلْحِم ٱلّديِك ٱلّروِميِّ ِبَثَمِن kg ِاْشَترى ٱْلَُب
● َأْحُسُب َثَمَن ٱْلكيلوْغراِم ٱْلواِحِد.

ُد ٱْلَخــاٍرَج ٱْلَعَشــِريَّ ٱْلُمَقــرََّب ِإلــى 1 لـــ 22 َعلــى  ● ُأَحــدِّ
7 ِبَتْفريــٍط ثُــمَّ ِبِإْفــَراٍط.

ُد ٱْلخــاِرَج ٱْلَعَشــِريَّ ٱْلُمَقــرََّب ِإلــى 0,1 لـــ 22  ● ُأَحــدِّ
َعلــى 7  ِبَتْفريــٍط ثُــمَّ ِبِإْفــَراٍط.

ُد ٱْلخــاِرَج ٱْلَعَشــِريَّ ٱْلُمَقــرََّب ِإلــى 0,01 لـــ 14  ● ُأَحــدِّ
ِبِإْفــراٍط. ثُــمَّ  ِبَتْفريــٍط    3 علــى 

لـــ   0,001 ِإَلــى  ٱْلُمَقــرََّب  ٱْلَعَشــِريَّ  ٱْلخــاِرَج  ُد  ُأَحــدِّ  ●
ِبِإْفــَراٍط. ثُــمَّ  ِبَتْفريــٍط    6 علــى   130

ثُــمَّ  َبَتْفريــٍط  ٱْلَوْحــَدِة  ِإلــى  ٱْلُمَقــرََّب  َأَحُســُب ٱلخــاِرَج 
ِلْلَعــَدِد 56 َعلــى 13 ثُــمَّ ُأْكِمــُل : ِبِإْفــراٍط 

ٱْلَعَشــِريَّ  ٱْلخــاِرَج  َأْحُســُب  َو  ٱْلِمْحَســَبَة  َأْســَتْعِمُل 
ٱْلُمَقــرََّب ِإلــى ُجــْزِء ٱْلِمَئــِة ِبَتْفريــٍط ثُــمَّ ِبِإْفــراٍط ِلْلَعــَدِد  

.7 َعلــى   435

ــَرِب َعــَدٍد َصحيــٍح ِإلــى  َأْســَتْعِمُل ٱْلُمْســَتقيَم ٱْلُمــَدرََّج ليجــاِد َأْق
. َبــِة ِإلــى 1 ِلْلَعــَدِد ٱْلَعَشــَريِّ ، َأِو ٱْلقيَمــِة ٱْلُمَقرَّ ُكلِّ َعــَدٍد َعَشــَريٍّ

J’effectue les divisions jusqu'à ce que je trouve le reste qui se répète deux fois.

َعَشــِريٌّ  َخــاِرٌج   ●
ِلَعَدَدْيــٍن  َمْضبــوٌط 

: َصحيَحْيــِن 

ٌب ِلَعَدَدْيٍن َصحيَحْيِن. ● َخاِرٌج َعَشِريٌّ ُمَقرَّ

ــُة ِإَلــى 0,01 ِبَتْفِريــٍط ِلخــاِرِج  َب ● 49,85 ِهــَي ٱْلقيَمــُة ٱْلُمَقرَّ
349 َعلــى 7.

ــراٍط ِلخــاِرِج  ــى 0,01 ِبإْف ــُة ِإَل َب ــُة ٱْلُمَقرَّ ــَي ٱْلقيَم ● 49,86 ِه

349 علــى 7.

3 17 3125 21 31    53

 2,4 5,2 6,8 7 8,1 0,6 5,5 7,6

0 1 2

2

3 4 5 6 7 8 9

13 x ....... < 56 < 13 x .......

100    18 136    3 1463    6

15
 0
150
120
 300
 280
  200
  200
     0

4 0
0 , 3 7 5

349
28
 69
 63
  60
  56
   40
   35
    5

7
4 9 , 8 5

7 x 49,85 < 349 <  7 x 49,86

أُضيُف ٱلَْعَدَد ٱلَْمْعروَض َعىل ٱلِْبطاَقِة َعىل  ٱلَْعَدِد 0,7.

4

5

6

َبٌة ِبِإْفراٍط قيَمٌة ُمَقرَْ

خاِرٌج َعَشِريٌّ َمْضبوٌط

َبٌة ِبَتْفريٍط قيَمٌة ُمَقرَْ

خاِرٌج َعَشِريٌّ ُمَقرٌَّب

Valeur approchée par excés

Quotient décimal exact

Valeur approchée par défaut

Quotient décimal approché
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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 

االمــتــــــدادات أهـــداف الـــتـــــعــلـــــــم الـمـكتـسبــات السابــقــة
التعلمات الهندسية خالل 

السنوات الالحقة
- ينجز تكبير أو تصغير شكل مبقدار معلوم؛

- يحــدد األشــكال التــي متثــل تكبيــرا أو تصغيــرا لشــكل 
معلــوم؛

- يســتنتج نســبة أو مقــدار تكبيــر أو تصغيــر شــكل معــني؛ 
يوظــف التماثل؛

- يرســم األشــكال الناجتــة عــن إزاحــة أو انــزالق اشــكال 
. معينة

والزوايا  والتعامد  التوازي 
واإلنشاءات الهندسية

ْرُس اَلدَّ

30
التكبير والتصغير، اإلزاحة واالنزالق
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

-  أطرح العدد 0,7 من العدد المعروض على البطاقة.
1  أصغر أم أكبر من 1.

6 -  أحدد ما إذا كان جداء العدد المعروض على البطاقة والعدد الكسري  

ملء  ويكمل  الشكلين  في  المطلوبة  األبعاد  بقياس  المتعلم  يقوم   -1
الذي مكن من  المعامل  الجدول ويحسب  والثالث من  الثاني  السطرين 
في  الرابع  السطر  إلى  الثالث(  السطر  )أو  الثاني  السطر  من  االنتقال 

6000mm = 6m 30 و x  200 = 6000 : العمود األول
 )أوx  400 = 6000 15( ويستعمله لحساب أعداد السطر الرابع : نضرب 
السطر  من  عدد  كل  نضرب  )أو   200 في  الثاني  السطر  من  عدد  كل 

الثالث في 400(. 
2- عندما نقوم بتكبير شكل أو تصغيره فإننا نقوم بتكبير جميع أبعاد 
الشكل أو تصغيرها بنفس الطريقة أي أننا نضرب أو نقسم جميع األبعاد 

في نفس العدد.
عملية الضرب أو القسمة هي المناسبة ال نضيف لألبعاد أي عدد أو 
ننقص منها أي عدد. الشكالن الثاني والثالث من اليمين ليست ال تكبير 
أو  بعد  بتكبير  تشويهها  تم  األشكال  هذه  األحمر:  للشكل  تصغيراً  وال 
األبعاد  تصغير  أو  تكبير  به  تم  الذي  المقدار  يخالف  بمقدار  تصغيره 

األخرى للشكل.
3- الشكل  2  هو مماثل الشكل  1  بالنسبة لمحور

الشكل  3  هو إزاحة للشكل   1 .
الشكل  4  هو إزاحة ليس للشكل  1  ولكن لمماثل له
بالنسبة لمحور تماثل )مخالف لمحور التماثل األول(

118

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم

أكَْتِشف َوأََتَرَُّن

ـُة اْلوىل 1اَلِْحصَّ 1

2

3

ُ
ِإزاَحــة

ْ
ْصغــيــــُر َوٱل

َّ
ـبـيــُر َوٱلت

ْ
ك

َّ
لت

َ
ا

● يُْنِجُز تَكْبيَ َشكٍْل أَْو تَْصغيُه ِبـِمْقداٍر َمْعلوٍم.

ُد ٱْلَْشكاَل ٱلَّتي ُتَثُِّل تَكْبيًا أَْو تَْصغيًا لَِشكٍْل َمْعلوٍم. ● يَُحدِّ

● يَْسَتْنِتُج ِمْقداَر تَكْبيِ أَْو تَْصغيِ َشكٍْل َويَُوظُِّف ٱلتَّامثُـَل.

● يَْرُسُم أَْشكاالً ناتَِجًة َعْن إِزاَحِة أَِو ٱنْزاِلِق أَْشكاٍل ُمَعيََّنٍة.

Agrandissement, réduction et translation

ْكَلْيِن  َأْسَتْعِمُل ٱلشَّ
َوُأْكِمُل َمْلَء 

ٱْلَجْدَوِل :

ُد ِنْســَبَة ٱلتَّْكبيــِر َوِنْســَبَة  ــْكِل ٱْلَْحَمــِر َوُأَحــدِّ ــِر ُكلَّ َتْصغيــٍر ِللشَّ ــْكِل ٱْلَْحَمــِر َوِبٱْلَْصِف ُن ِبٱْلَْخَضــِر ُكلَّ َتْكبيــٍر ِللشَّ ــوِّ ُأَل
ــْكِل ٱْلَْحَمــِر. ــُن ِلمــاذا َلْيَســِت ٱْلَْشــكاُل ٱْلُْخــرى ال َتْكبيــرًا َوال َتْصغيــرًا ِللشَّ ــمَّ ُأَبيِّ ٱلتَّْصغيــِر ُث

 )1( ْكـــِل  ٱلشَّ َتْحِويــُل  َتــمَّ  َكْيــَف  َأْكتُــُب 
 : َو)4(  َو)3(  ــْكِل)2(  ٱلشَّ َعَلــى  ِلْلُحصــوِل 
ٌ َأْو َتماُثٌل ِمْحوِريٌّ  ِإزاَحٌة َأْو َتماُثٌل ِمْحوِرّي،

ِإزاَحــٌة. ثُــمَّ 

A

A

C

C
D

D

BB EE FF

H

H

G

G

HF AC CD GE AB اَلِْقطَُع
. . .  mm . . .  mm . . .  mm . . .  mm 30 mm كُْل )1( اَلشَّ
. . .  mm . . .  mm . . .  mm . . .  mm 15 mm كُْل )2( اَلشَّ
. . .  m . . .  m . . .  m . . .  m 6 m اَلَْمْسِجـُد ٱلَْحقيقيُّ

● Effectuer l'agrandissement ou la réduction d'une figure avec 
un rapport donné;

● Déterminer les figures qui représentent un agrandissement ou 
une réduction d'une figure donnée;

● Déduire le rapport d'agrandissement ou de réduction d'une 
figure donnée;

● Utiliser la symétrie;
● Dessiner la figure translatée ou glissée d'une figure donnée.

 أَطَْرُح ٱلَْعَدَد 0,7 من ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة.

4
321

اَلدَّْرُس

30

كُْل )1( اَلشَّ

كُْل )2( اَلشَّ

َ
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أنشطــة تقوميية : "أستثمر"
الحساب الذهني: 

-  أطرح العدد 0,7 من العدد المعروض على البطاقة.
1  أصغر أم أكبر من 1.

6 -  أحدد ما إذا كان جداء العدد المعروض على البطاقة والعدد الكسري  

=6
4

3
2 1- مقدار تكبير المربع هو : 

1 ونضرب أبعاد المثلث في 5. 
4

نضرب أبعاد الشكل 1 في 

2- يكمل المتعلم رسم مماثل الشكل  1  بالنسبة للمحور األخضر ثم يرسم 
إزاحة الشكل  1  في الحالة األولى وفي الحالة الثانية وبعد ذلك يرسم 

إزاحة مماثل الشكل  1  بالنسبة للمحور العمودي.

خالصات ونتائج : يضم هذا الركن كيفية إنشاء مماثل شكل أو إزاحة له 
أو إزاحة مماثل له على شبكة تربيعية. كما يضم كيفية تكبير شكل أو 

تصغيره بمقدار معلوم.

119

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

تاِئُج
َ
 ون

ٌ
الَصة

ُ
خ

ـُة الثّانِــَيـُةأَْستَـثْــِمـــُر  اَلِْحصَّ

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

2
1

2

● اَلتَّوازي، اَلتَّعاُمُد، ٱلزَّوايا َوٱْلِنْشاءاُت ٱلَْهْنَدِسيَُّة.

ُد ِمْقداَر َتْكبيِر ٱْلُمَربَِّع  ُأَحدِّ
ٱْلَْزَرِق ِلُيْصِبَح ٱْلُمـَربَُّع 

ٱْلَْحَمُر)...(، َوَأْرُسُم َتْصغيرًا 
ْكِل )1( ِبِمْقداٍر    َوَأْرُسُم  ِللشَّ

َتْكبيرًا ِلْلُمَثلَِّث ِبِمْقداِر 5.

Je recopie le dessin et je termine le dessin de chaque figure.

ْسَبِة ِلْلُمْسَتقيِم ٱْلَْحَمِر ِبُمواَزِة َهذا ٱْلُمْسَتقيِم . ْكِل )1( ِبٱلنِّ ● ِإزاَحُة ُمماِثِل ٱلشَّ

ْكِل َيِتمُّ َضْرُبها في َنْفِس ٱْلَعَدِد )َأْو ِقْسَمِتها َعلى َنْفِس ٱْلَعَدِد( ● ِعْنَدما َنُقوُم ِبَتْكبيِر َشْكِل َأْو َتْصغيرِه َفِإنَّ قياساِت َجميع َأْبعاِد ٱلشَّ

كِْل )1( إِزاَحُة ٱلشَّ
بـ 17 خانًَة إىِل ٱلَْيمِي

كِْل )1( ِبـ )   2  , 14   ( إِزاَحُة ٱلشَّ
كِْل )1( ِبـٱلنِّْسَبِة  ُمامثُِل ٱلشَّ

لِلُْمْسَتقيِم ٱْلَْحَمِر
كِْل )1( ِبٱلنِّْسَبِة لِلُْمْسَتقيِم  إِزاَحُة ُمامثِِل ٱلشَّ

ٱْلَْخَضِ ِبُواَزاِة َهذا ٱلُْمْسَتقيِم

كِْل )1(  ُمامثُِل ٱلشَّ
بَٱلنِّْسَبِة لِلُْمْسَتقيِم 

ٱْلَْخَضِ

Rapport  d'agrandissement

Rapport  de réduction 0,5

2,5

كِْل تَكْبيُ ٱلشَّ

ِمْقداُر ٱلتَّكْبيِ

كِْل تَْصغيُ ٱلشَّ

ِمْقداُر ٱلتَّْصغيِ

1

1

1
4

ُد ما إِذا كاَن ُجداُء ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة َوٱلَْعَدِد ٱلْكَْسِيِّ      أَْصَغَر أَْم أَكَْبَ ِمْن 1. 1 أَُحدِّ
6

Figure symétrique de  1
            par rapport à l'axe vert

Figures translatées de  1

Figure glissée du symétrique de  1
par rapport à l'axe vert

نواِت ٱلاّلِحِقُة. ● اَلتَّكْبيُ َوٱلتَّْصغيُ َوٱلتَّناُسِبيَُّة ِبٱلسَّ

(1)

َتْكبيٌر

ُمَتماِثٌل

َتماُثٌل

ِإزاَحٌة

َتْصغيٌر Agrandissement

Symétrique

Symétrie

Translation

Réduction
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دعم ومعاجلة الدرسني 29 و 30
الحساب الذهني: 

أنجز ورقة الحساب الذهني 29-6  -

1- يحسب المتعلم أقل مبلغ يؤديه ياسر :  
إذن أقل مبلغ هو :  

المقرب  الخارج  الخارج المضبوط في كل حالة ثم يحسب  2- يحسب 
في كل حالة.

3- يحسب ثمن دفتر واحد وثمن علبة أقالم واحدة.

4- يحسب سمك ورقة واحدة : 

5- يضع وينجز كل قسمة.

6- يكتب ما يناسب في كل حالة :

   2- تماثل محوري.
   3- إزاحة.

   4- تماثل محوري ثم إزاحة بموازاة محور التماثل 

7- L’apprenant(e) calcule le rapport de réduction dans 
chaque cas.

8- Il dessine l’agrandissement de rapport 2 de chaque 
figure.

9- Il calcule la division demandée au centième près par 
défaut.

120

يناٍت ِمَن ٱْلَعصيِر       42  َيْبُلُغ َثَمُن َمْجموَعِة 6 ِقنِّ
في حيِن َأنَّ َثَمَن ٱْلِقّنيَنِة ٱْلواِحَدِة ُهَو       7,80.
يَنًة. يِه ياِسٌر ِلِشراِء 20  ِقنِّ ● ما هو َأَقلُّ َمْبَلٍغ ُيَؤدِّ

، ِإزاَحٌة، َتماُثٌل ِمْحَوِريٌّ  ْكِل )2( َو)3( ُثمَّ )4( : َتماُثٌل ِمْحوريٌّ ْكِل )1( ِلْلُحصوِل َعلى ٱلشَّ َأْكُتُب َكْيَف َتمَّ َتْحويُل ٱلشَّ
ُثمَّ إزاَحٌة.

َأْحُسُب ٱْلخاِرَج ٱْلَمْضبوَط في ٱْلِقْسماِت ٱلتَّاِلَيِة :

1494 : 9    ;     20,8 : 2,1    ;    184,8 : 1,2

● َأْحُسُب ٱْلخاِرَج في ٱْلِقْسماِت َوَأْكَتفي ِبَرْقَمْيِن َبْعَد 
ٱْلفاِصَلِة :

3 : 17     ;     312,51 : 2,1    ;     3 : 15,3

.2cm ُسْمُك ِكتاٍب ِمْن 250 َوَرَقًة ُيساِوي
َأْحُسُب ُسْمَك َوَرَقٍة واِحَدٍة.

َأَضُع َوُأْنِجُز ٱْلِقْسماِت ٱلتَّاِلَيَة :

َثَمُن َدْفَتــِر َوُعْلبِة َأْقالٍم       7,5 .
ََدْفَتَرْيِن َو3 ُعْلِب َأْقالٍم ُهَو      19. َثَمُن 

َماُهَو َثَمُن َدْفَتٍر واِحٍد َوَثَمُن ُعْلَبِة َأْقالٍم واِحَدٍة؟

2,07 : 4,5

0,3 : 0,02

3,2 : 0,5

4,86 : 1,8

Je calcule la valeur approchée au centième près par défaut de la division de 56 
par 13 et je complète :

Je calcule le rapport de réduction 
dans chaque cas :

Je recopie chaque figure sur un papier 
quadrillé et je dessine son agrandissement 
avec un rapport 2.

1 2 3 4

ْهنيِّ 29-6. أُنِْجُز َوَرَقَة ٱلِْحساِب ٱلذِّ اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ : ْرَسْيِن 29 و30   ٱلدَّ
ُ

َجة
َ
َدْعُم َوُمَعال

9

7 8

13

4

5

2

6

13  x  ....  <  56  <  13  x   ....

56 13

dh dh
dhdh

120
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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 

االمــتــــــدادات أهـــداف الـــتـــــعــلـــــــم الـمـكتـسبــات السابــقــة
القوى 2  والقوى 3  

بالسنوات الالحقة
- يســتعمل القــوى 2 لتمثيــل جــداءات، أو حتويل جداءات 

أو أجــزاء مــن جــداءات إلــى قوى 2
- يوظف قوى 2 يف وضعيات حسابية؛

- يســتعمل القــوى 3 لتمثيــل جــداءات، أو حتويــل جداءات 
أو أجــزاء مــن جــداءات إلــى قوى؛

- يوظف القوى 2 و 3 يف حل وضعيات حسابية.

ضرب األعداد الصحيحة 
الطبيعية

ْرُس اَلدَّ

31
الـقـوى 2 والـقـوى 3

مـكـعـب عـدد
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

-  أضرب العدد المعروض على البطاقة في العدد العشري 0,1؛
أضيف العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 0,7  -

1- يالحظ المتعلم ثالث كتابات مختلفة لنفس 
العدد : كتابة جمعية و كتابة اعتيادية و كتابة 

ضريبية : x 5 3 = 15 = 5 + 5 + 5 و يكمل 

الكتابات األخرى.

لنفس  مختلفة  كتابات  ثالث  كذلك  يالحظ 

و  اعتيادية  كتابة  و  ضريبية  كتابات   : العدد 

كتابة على شكل قوة و يكمل الكتابات األخرى.

أعداد  مكعبات  و  أعداد  مربعات  يفكك   -2
أخرى إلى كتابة ضربة و أخرى اعتيادية 

3- يكتشف القاعدة ² = a² x b²(a x b) على 
أمثلة عددية.

4- يكتشف القاعدة ³ = a³ x b³(a x b) على 
أمثلة عددية.

كسري:  عدد  قوة  لحساب  مثاال  يالحظ   -5
مربع و مكعب عدد كسري  و يحسب مربع و 

مكعب عددين كسريين أخريين.

 : عدد عشري  قوة  لحساب  مثاال  يالحظ   -6
مربع و مكعب عدد عشري و يحسب مربع و 

مكعب عددين عشريين أخريين.

121

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم

ـُب َعـَدٍد عَّ
َ
ـُع َعـَدٍد َوُمك ِقـوى 3 : ُمَربَّ

ْ
ِقـوى 2 َوٱل

ْ
ل
َ
ا

Puissances 2 et Puissances 3 : carré d'un nombre et cube d'un nombre

● يَْسَتْعِمُل ٱلِْقوى 2 َو3 لَِتْمثيِل ُجداءاٍت أَْو تَْحويلِها.

● يَُوظُِّف ٱلِْقوى 2 َو3 يف َحلِّ َوْضِعّياٍت ِحساِبيٍَّة.

● Utiliser les puissances 2 et 3 pour représenter des produits;

● Résoudre des situations de calcul des puissances 2 et 3.

أُضيُف ٱلَْعَدَد ٱلَْمْعروَض َعىل ٱلِْبطاَقِة َعىل ٱلَْعَدِد ٱلَْعَشِيِّ 0,1.

ـُة اْلوىلأكَْتِشف َوأََتَرَُّن 1اَلِْحصَّ

اَلدَّْرُس

31

23  =  2  x  2  x  2  =  8 32  =  3  x  3  =  9
53  =  . . .  x . . .  x . . .  =  . . .  92  =  . . .  x . . .  =  . . .

103  =  . . .  x . . .  x . . .  =  . . .  102  =  . . .  x . . .  =  . . .

1003  =  . . .  x . . .  x . . .  =  . . .  1002  =  . . .  x . . .   =  . . .

5  +  5  +  5  =  15 =  3  x  5 5  x  5  x  5  =  125 =  53

2  +  2  +  2  =  . . .  =  3  x  . . .  2  x  2  x  2  =  . . .   =  . . .
3

10  +  10  +  10  =  . . .  =  3  x  . . .  10  x  10  x  10  =  . . .  =  10. . .

5  +  5  =  . . .  =  2  x  . . .  5  x  5  =  . . .   =  5. . .

10  +  10  =  . . .  =  2  x  . . .  10  x  10  =  . . .   =  . . .
2

100  +  100  =  . . .  =  2  x  . . .  100  x  100  =  . . .  =  100. . .

100  +  100  +  100  =  . . .  =  3  x  . . .  100  x  100  x  100  =  . . .   =  . . .
3

(2,5)2  =  2,5  x  2,5  =  6,25

(3,75)2  =  . . .   x  . . .   =  . . .

(1,5)3  =  1,5  x  1,5  x  1,5  =  . . .

(4,5)3  =  . . .   x  . . .   x  . . .   =  . . .

52  x  102  =  25 x 100 = 250023  x  53  =  8 x 125 = 1000

32  x  42  =  . . . . . . . . .  = . . . . . . . . . .43  x  63  =  . . . . . . . . .  = . . . . . . . . . .

(5x10)2  =  (50) 2 = 50 x 50 = 2500(2x5)3  =  103 = 10 x 10 x 10 = 1000

(3 x4)2  =  ( . . . ) 2 = . . .  x . . .  = . . . . . . . . .(4 x6)3  =  ( . . . )3 = . . .  x . . .  = . . . . . . . . .

32
  =  3  x  3  =  9

اَْلُسُّ

23
  =  2  x  2  x  2 =  8اَْلَساُس

اَْلَساُس

1

2

3

5

ُأْكِمُل َكما في ٱْلِمثاِل :

ُأْكِمُل َكما في ٱْلِمثاِل :

ُأاَلِحُظ ٱْلِمثاَل َوَأْحُسُب َبَنْفِس ٱلطَّريَقِة :

َأْحُسُب ُقوََّة ُكلِّ َعَدٍد َكْسِريٍّ َكما في ٱْلِمثاِل :

ُأاَلِحُظ ٱْلِمثاَل َوَأْحُسُب َبَنْفِس ٱلطَّريَقِة :

َأْحُسُب ُقوََّة ُكلِّ َعَدٍد َعَشِريٍّ َكما في ٱْلِمثاِل :

اَْلُسُّ

3
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4
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2
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4
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3
4

4
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2
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3
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4
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2
5

2
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5 x 5 x 5
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. . .  x . . .  x . . .

. . .  x . . .  x . . .

9
16

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . . . . . . . .

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

x

x

x

x

x

x

2

2

3

3

)

)

)

)

)

)

)

)

َوَو

52 x 102  =  (5 x 10)2 
32 x 42  =  (3 x 4)2 

23 x 53  =  (2 x 5)3 
43 x 63  =  (4 x 6)3 
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أنشطــة تقوميية : "أستثمر"
الحساب الذهني: 

-  أضرب العدد المعروض على البطاقة في العدد العشري 0,1؛
أضيف العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 0,7  -

1- يكمل المتعلم كتابة 1million على شكل قوى: 
1 million = (1000)² = (100)³

1 milliard = (1000)³ و يكتب : 

2- يبين هذا النشاط مالءمة كتابة عدد على شكل قوى : مربع عدد أو 
مكعب عدد للتعبير عن وحدات قياس األطوال و الكتل و المساحة.

3- يحسب جداء عدد في مربع 10 و مربع 100 و في مكعب 10

 : مثل  عددين  مربع  جداء  شكل  على  أعداداً  يكتب   -4
900 = 9 x 100 = 3³ x 10²

و يكتب أعداداً أخرى على شكل جداء مكعبين
8000 = 8 x 1000

= 2³ x 10²
كما في المثال:   

5- Il observe la suite des triangles et écrit le nombre de 
triangles rouges dans les deux derniers cas : 32 et 33. 
6- Il complète le tableau en distingant entre les différentes 
écritures d’un nombre : sous forme de puissance, sous 
forme de produit et sous forme usuelle. Il distingue aussi 
entre la base et l’exposant dans une écriture sous forme 
de puissance.

خالصات ونتائج : يضم هذا الركن الكتابات المختلفة لعدد على شكل 
قوى. والكتابة على شكل قوى ويميز فيها بين األساس واألس.

122

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

تاِئُج
َ
 ون

ٌ
الَصة

ُ
خ

ـُة الثّانِــيَّـُةأَْستَـثْــِمـــُر  اَلِْحصَّ

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

2
1

2

4

3

ُأْكِمُل :

َأْكُتُب ٱْلُسَّ ٱْلُمناِسَب :

ُأْكِمُل َكما في ٱْلِمثاِل :

َأْحُسُب :

حيَحِة ٱلطَّبيِعيَِّة. ● اَلِْقوى 2 وٱلِْقوى 3 ِبٱلُْمْسَتوياِت ٱلاّلِحِقِة.● َضُْب ٱْلَْعداِد ٱلصَّ

 أُضيُف ٱلَْعَدَد ٱلَْمْعروَض َعىل ٱلِْبطاَقِة إىِل ٱلَْعَدِد 0,7.

Puissance Base Exposant Multiplication répétée Valeur
32 3 2 3 x 3 . . .

23 2 3 2 x 2 x 2 . . .

52 . . . . . . . . . 25
53 . . . . . . 125
102 . . . . . . 10 x 10 100
103 10 . . . 10 x 10 x 10 1000

J’observe les figures et je compte le 
nombre de triangles rouges dans chaque 
étape et je l'écris sous forme de produit et 
sous forme de puissance :

Je complète le tableau :
Figure de départ Nombre de triangles 

rouges :  3
Nombre de triangles 

rouges :  . . . 
Nombre de triangles 

rouges :  . . .6

5

َاْلِكتاَبُة َعلى َشْكِل ُقوٍَّة َاْلِكتاَبُة َعلى َشكِل ُجداٍء َاْلِكتاَبُة ٱِلْعتياِديَِّة ِلَعَدٍد
52

102
5 x 5

10 x 10

x

25
100

Ecriture usuelle d'un nombre Ecriture sous forme de produit Ecriture sous forme de puissance

64 4 x 4 x 4

x          x

43

2

3

10

5

ça se lit : le nombre 5
au cube ou  le nombre 5
à la puissance 3

اَْلُْس

اَْلَساس

Exposant

َنْقَرُأ ٱْلَعَدَد 10 ُمَربَّع
َأْو ٱْلَعَدد 10 ُأْس 2

102
  =  100

103
  =  1000

1m2  =  100... cm2

1m2  =  100... mm2

1kg  =  10... g
1kg  = 100... mg
1km =  100... cg

9 x 1002 =  . . .

5 x 1002 =  . . .

12 x 1002 =  . . .

9 x 103 =  . . .

5 x 103 =  . . .

12 x 103 =  . . .

1km  =  10... m
1km  =  100... mm
1km  =  100... cm

900  =  9 x 100  = 32 x 102

400  =  . . .  x  . . .   =  . . .  x  . . .

1600  =  . . .  x  . . .   =  . . .  x  . . .

52  x 102  = (5 x 10)2

23  x 53  = (2 x 5)3

(2,5)2 x (3,25)2 = (2,5 x 3,25)2

          x          =           x

8000  =  8 x 1000  = 23 x 103

27 000  =  . . .  x  . . .   =  . . .  x  . . .

64 000  =  . . .  x  . . .   =  . . .  x  . . .

1 milion  =  1 000 000  = ( . . . . . . . . . )2 = ( . . . . . . . . . )3

1 milliard  =  1 000 000 000  = ( . . . . . . . . . )3

9 x 102 =  . . .

5 x 102 =  . . .

12 x 102 =  . . .

base

●  ُجَداُء ُمَربَِّع َعَدَدْيِن ُهو ُمَربَُّع ُجداٍء ٱْلَعَدَدْيِن.

●  ُجَداُء ُمَكعَِّب َعَدَدْيِن ُهو ُمَكعَُّب ُجداِء ٱْلَعَدَدْيِن.

3
5

2( (

1
2

3( (

2
3

3( ( 2
3( 4

5
3(4

5
3( (

1
8

1
2

1
2

1
2

3
5

3
5

9
25

السنة

الطفال
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       تذكير وإرشادات ديـداكـتـيكـية 

ترتكز قدرة المتعلمين والمتعلمات في تنظيم المعلومات والبيانات وقراءتها وتأويلها على حل مسائل تتعلق 
بالحياة اليومية وبمواد دراسية أخرى.

تتم التعلمات في هذا المجال بشكل تدريجي. يستخرج المتعلم)ة( معطيات وبيانات وينظمها ويقرأ جداول 
ومخططات ويؤولها.ويستعمل ذلك في حل مسائل.

في هذا المجال: تنظيم البيانات وقراءتها وتأويلها باستعمال جداول ومخططات، اخترنا استعمال الجداول 
والمخططات ذات البعد اإلحصائي أي تلك التي يكون مصدرها تحقيقات أو استطالعات للرأي: طريقة 
تدوين المعطيات وتنظيمها في جداول ومخططات من جهة، وطريقة قراءتها وتأويلها عند عرضها على هذا 

الشكل.

ملموسة  بأشياء  المعطيات  فيها  تمثل  استعمال جداول ومخططات  الثانية  السنة  في  للمتعلم)ة(   سبق 
وبصور ورسومات. يأتي هذا الدرس بعد الدرس رقم 10 حول تنظيم وعرض البيانات. قدمت في الدرس 

رقم 10 وضعيات لتنظيم وعرض بيانات في جداول ومخططات وكيفية تأويل هذه البيانات.

في هذا الدرس سنقدم وضعيات يتم فيها استعمال جداول وبيانات في حل مسائل.

االمتدادات أهداف التعلم التعلمات السابقة

وتنظيمها  البيانات  عرض 
بالسنوات الالحقة.

بيانات واردة  - يحل مسائل عن طريق قراءة وتأويل 
يف جدول أو مخطط عصوي أو مخطط بالقضبان 

دائرية. قطاعات  أو 

تنظيم وعرض بيانات في جدول 
أو مخطط.

ْرُس اَلدَّ

32
تنـظـيـم ومـعـاجلـة البـيـانـات )4(
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أنشطــة الترييض : "أكتشف وأمترن"
الحساب الذهني: 

-  أطرح العدد 0,7 من العدد المعروض على البطاقة؛
أضرب العدد المعروض على البطاقة في العدد العشري 0,10.  -

عدد  زيادة  نسبة  ويحدد  باألعمدة  المخطط  )ة(  المتعلم  يقرأ   •  -1

المشاركين ما بين 2016 و 2017 : عدد المشاركين سنة 2016 هو 800  

وعددهم سنة 2017 هو 1000 إذن ازداد عددهم من سنة 2016  إلى 

2017  ب 200 ـ  وهو ما يمثل ربع العدد سنة  .

1 وهو ما يمثل نسبة 25%.
4

200
800 =

• يحسب المتعلم عدد األطفال في المسابقات األربع. 

2- يقرأ المخطط الدائري ويمثل المعطيات الواردة فيه بأعمدة مناسبة،

123

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

Objectifs d'apprentissageَأْهَاُف التَّعَلُِّم

أكَْتِشف َوأََتَرَُّن
ـُة اْلوىل 1اَلِْحصَّ

1

2

َبـيـانــــاِت (4)
ْ
 ٱل

ُ
َجـــة

َ
ـظيـــُم َوُمـعـال

ْ
ـن

َ
ت

يٍَّة ِخالَل 4 َسَنواٍت. ُيَمثُِّل ٱْلُمَخطَُّط َعَدَد ٱْلَْطفاِل ٱلَّذيَن شاَركوا في ُمساَبقاٍت َفنِّ
●  ما ِنْسَبُة ِزياَدِة َعَدِد ٱْلُمشاِركيَن ما َبْيَن 2016 َو2017 ؟

ُط ٱْلَْطفاِل ٱْلُمشاِركيَن في ٱْلُمساَبَقِة ؟       ●  ما ُمَتّوسِّ

ــاٍت وارَِدٍة  ــِل بَيان ــراَءِة َوتَأْوي ــِق ِق ــْن طَري ــلُّ َمســائَِل َع ● يَُح
ــاِن أَْو  ــٍط ِبالُْقْضب ــوي أَْو ُمَخطَّ ــٍط َعَص ــْدَوٍل أَْو ُمَخطَّ يف َج

ــٍة. ــاٍت دائِِريَّ ِقطاع

ُيَمثُِّل ٱْلُمَخطَُّط َعَدَد ٱْلِحكاياِت ٱلَّتي َقَرأَها 4 َأْطفاٍل َوِطْفالٍت ِخالَل َسَنَتْيِن.
           ●  َأْرُسُم أَْعِمَدًة َعلى ٱْلُمَخطَِّط ُتناِسُب ُمْعَطياِت ٱْلُمَخطَِّط ِبِقطاعاٍت داِئِريٍَّة.

Organisation et traitement des données (4)
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ساَرُة َأّيوُب َزْيَنُب ِهْنُد

● Lire et interpréter des données dans des graphiques pour 

résoudre des problèmes.

أَطَْرُح ٱلَْعَدَد 0,7 من ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة.

اَلدَّْرُس

32

عدد الطفال

السنة

عدد الحكايات

الطفال
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أنشطــة  تقوميية وداعمة 
الحساب الذهني: 

-  أطرح العدد 0,7 من العدد المعروض على البطاقة؛
أضرب العدد المعروض على البطاقة في العدد العشري 0,10.  -

1- يقرأ المتعلم )ة( النص ويالحظ المخططات الدائرية األربع ويختار 
ما يناسب المعطيات الواردة في نص المسألة :

الذين  األطفال  عدد  نفس  هو  التمثيل  يفضلون  الذين  األطفال  عدد 
وعدد  مناسبين  غير   (4) و   (3) المخططين  وبالتالي  الغناء  يفضلون 
الذين يفضلون  أكبر من عدد األطفال  القراءة  الذين يفضلون  األطفال 
إذن هو  المناسب  الجدول   : فالجدول  غير مناسب  وبالتالي  الرياضة 

الجدول (2). 

2- • La boîte C contient 20 fruits de plus que la boîte A.

• La boîte B contient 120 fruits dont 62 paires et 58 
oranges.

• Dans A il y a 70 fruits, dans B il y a 120 et dans C il y a 
90 et le nombre total est 360 donc dans la boîte D il y a : 
80 fruits car 360 – 280 = 80

• La barre qui correspond à la boîte D se situe à 80.

124

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

ـُة الثّانِــيَّـُةأَْستَـثْــِمـــُر  اَلِْحصَّ

ِاْمِتداداٌتتَعَلُّماٌت سابَقٌة

2
1

2

لــوَن ٱلتَّْمثيــَل  َلــِة. َعــَدُد ٱْلَْطفــاِل ٱلَّذيــَن ُيَفضِّ َســَأَلْت َزْيَنــُب َبْعــَض َأْطفــاِل َوِطْفــالِت ِقْســِمها َعــْن ِهواياِتِهــُم ٱْلُمَفضَّ
لــوَن ٱْلِقــراَءَة َأْكَبــُر ِمــْن َعــَدِد ٱْلَْطفــاِل  لــوَن ٱْلِغنــاِء. َعــَدُد ٱْلَْطفــاِل ٱلَّذيــَن ُيَفضِّ ُيســاوي َعــَدَد ٱْلَْطفــاِل ٱلَّذيــَن ُيَفضِّ

ياَضــَة. لــوَن ٱلرِّ ٱلَّذيــَن ُيَفضِّ

● ما ٱْلُمَخطَُّط ٱلَّذي ُيَمثُِّل

  َهِذِه ٱْلُمْعَطياِت ؟

Aminatou a 4 boîtes de fruits, les boîtes A, B, C et D. Le graphique représente le nombre de fruits 

dans chaque boîte. La barre qui représente la boîte D n'a pas été dessinée.

• Combien y a-t-il de fruits en plus dans la boîte C que dans la boîte A ?

• La boîte B ne contient que des poires et des oranges. Il y a 4 poires de plus que d'oranges dans 
la boîte B ?

• Le nombre total de fruits dans les 4 boîtes est 360, Trouvez le nombre de fruits dans la boîte D ?

• Tracer la barre qui correspond à la boîte D.
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D

َالتَّْمثيُل

َالتَّْمثيُل

َالتَّْمثيُل

َالتَّْمثيُل

َاْلِغناُء

َاْلِغناُء

َاْلِغناُء
َاْلِغناُء

َاْلِقراَءُة

َاْلِقراَءُة

َاْلِقراَءُة

َاْلِقراَءُة

ياَضُة َالرِّ
ياَضُة َالرِّ

ياَضُة ياَضُةَالرِّ َالرِّ

 أَْضُِب ٱلَْعَدَد ٱلَْمْعروَض َعىل ٱلِْبطاَقِة يف ٱلَْعَدَد ٱلَْعَشِيِّ 0,01.

.● تَنظيُم َوَعرُْض بياناٍت يف َجْدَوٍل أَْو ُمَخطٍَّط. ● َعرُْض ٱلَْبياناِت ِبٱْلِْعداِديِّ

Boîtes

Nombre

Objets
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دعم ومعاجلة الدرسني 31 و 32
الحساب الذهني: 

-  أنجز ورقة الحساب الذهني 30-6

1- يحسب المتعلم جداء مربع عدد كسري و مكعب عدد كسري ويحسب 
كذلك جداء مربع عدد عشري و مكعب عدد عشري  .

2- يحدد من بين أعداد مقترحة تلك التي يمكن كتابتها على شكل مربع 
عدد.

3- يحسب مربع كل عدد.

4- نالحظ في المخطط الدائري أن كتلة التفاح هي نفسها كتلة البرتقال 
كذلك  و   12kg البرتقال هي  كتلة  و  التفاح  كتلة  إذن مجموع   6kg أي 

. 12kg مجموع كتلة الموز و اإلجاص هي

%37,5 من 12kg تمثل كتلة الموز و ما تبقى أي 12,5%

 من 12kg تمثل كتلة اإلجاص :
1,5kg x 12 = 1,5         إذن كتلة األجاص هي 

5- 32 × 2 = 64  et  20 × 0,90 = 18  et  26 × 30 = 780
L’argent collecté par la librairie est : 862dh
car 64 + 18 + 780 = 862
64 + 780 = 844   et  844 – 18 = 826
Il a collecté 826Dh de plus dans la vente des calculatrices 
et des agrapheuses que dans la vente des règles.

125

1

2

3

4

اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ : ْرَسْيِن 31 و32   ٱلدَّ
ُ

َجة
َ
َدْعُم َوُمَعال

5

َأْحُسُب :

ُد ِمْن َبْيِن ٱْلَْعداِد ٱلّتاِلَيِة ِتْلَك ٱلَّتي ُيْمِكُن ِكتاَبُتها َعَلى َشْكِل ُمَربَِّع َعَدٍد : ُأَحدِّ

● َأْحُسُب ُمَربََّع ُكلِّ َعَدٍد ِمَن ٱْلَْعداِد ٱْلِتَيِة :

اِص ٱلَّتي باَعها ؟  جَّ ● ما قياُس ُكْتَلِة ٱْلِ

ُيَمثُِّل ٱْلُمَخطَُّط ِقياَس ُكْتَلِة ٱْلَفواِكِه ٱلَّتي باَعها ٱلّتاِجُر. باَع 6kg ِمَن ٱْلُبْرُتقاِل.

Le tableau représente le prix de chaque objet :

Le graphique représente le nombre de chaque 
objet vendu.

• Combien d'argent le libraire a collecté au 
total ?

• Combien a-t-il collecté de plus dans la 
vente des calculatrices et agrapheuses 
que dans la vente des règles.

ُبْرُتقاٌل

ُتّفاٌح
ِإّجاٌص

َمْوٌز
37,5%

Objet Prix
Agrapheuse 2 dh

Règle 0,90 dh
Calculatrice 30 dh

0

10

Agrapheuse Règle Calculatrice

20

30

40

50

ْهِنيِّ 30-6. أُنِْجُز َوَرَقة ٱلِْحساِب ٱلذِّ

102  =  .........            502 = .........             302 = .........            802 = .........            1002 = .........

(2,5)3  x  (1,25)2

2,  3,  8,   36,  49,  71,  81,  125, 169,  900,  100,  100 00

2
3

1
2x

2 3

) )) ) ●

●

Nombre

Objets

125

12,5
100
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على إثر إجناز مجموع أنشطة الدروس السابقة من 25 إلى 32 وتقومي مكتسبات املتعلمني واملتعلمات، فإن تفريغ النتائج 
بواسطة بطاقات التقومي الفردية سيساعد األستاذ)ة( على كشف الصعوبات التي ما زالت تواجه املتعلمني واملتعلمات يف 
بعض اجلوانب. وذلك من أجل إعطاء األولوية يف اختيار أنشطة الدعم للمهارات والقدرات التي سجلت أعلى نسبة يف 

خانات »ج« وبعد ذلك يف خانات »ب«، سواء فيما يتعلق بأنشطة احلساب الذهني أو مبختلف أنشطة املكونات األخرى.

ويتم هذا الدعم خالل احلصتني الثانية والتالثة، بعد إجناز أنشطة تقوميية تسمح بتفييئ املتعلمات واملتعلمني.

تخصص احلصة الرابعة لتقومي أثر الدعم، أي إعادة تقومي ما مت دعمه يف احلصتني السابقتني وعلى ضوء هذا التقومي 
تخصص احلصة اخلامسة ملعاجلة مركزة وإغناء التعلمات.

ويوضح اجلدول التالي توزيع احلصص خالل أسابيع التقومي والدعم والتوليف:

مدة احلصة األنشطة املقترحة احلصة

55 د وضعيات تقوميية وتفييء املتعلمات واملتعلمني األولى
55 د دعم وتثبيت الثانية
55 د دعم وتثبيت الثالثة
55 د وضعيات لتقومي أثر الدعم الرابعة
55 د معاجلة مركزة وإغناء التعلمات اخلامسة

جتدر اإلشارة إلى أن أنشطة هذا األسبوع املقترحة بالكراسة ال يخضع ترتيبها بالضرورة لهذه اجلدولة، وإمنا تبقى 
الصالحية لألستاذ واألستاذة الختيار األنشطة التي تفي بالغرض واملالئمة لنتائج التقوميات.

ولدعم املتعلمني واملتعلمات الذي يواجهون صعوبات يف املجال الوجداني االجتماعي يلجأ األستاذ)ة( إلى مجموعة من 
التدابير املتعلقة بتنظيم العالقات داخل املجموعات، وتنظيم قواعد احلياة داخل القسم، ومن بني األمثلة ميكن ذكر :

ترتيب  )الوسائل(،  اللوازم  توزيع  الدفاتر،  توزيع  السبورة،  )مسح  القسم  داخل  مبهام  الطفلة  أو  الطفل  ❑  تكليف 
األدوات…(،

❑ منح الطفل فرصة اختيار املجموعة التي يرتاح إليها،

❑ تكليف طفل مبساعدة طفل آخر ويدعمه يف إجناز أنشطة،

❑ توفير مناخ االحترام املتبادل، 

❑ تقبل كل محاوالت الطفل الذي يواجه صعوبات،

❑ تشجيع التبادل بني املتعلمني واملتعلمات.

         تذكير وإرشادات ديداكتيكية

تقومي ودعم وتوليف الوحدة السادسة
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احلساب الدهني     
-  أضرب العدد المعروض على البطاقة في العدد العشري 0,01؛

-  أضيف ا العدد المعروض على البطاقة إلى العدد 0,8؛
-  أطرح العدد 0,8 من العدد المعروض على البطاقة؛

-  أضرب العدد المعروض على البطاقة في العدد العشري 0,001؛  
-  أنجز ورقة الحساب الذهني 31-6

األنشطة املقترحة بالكراسة     
1- يحسب المتعلم كل مجموع على شكل مربع عدد كما في المثال.

2- يبحث المتعلم )ة( عن كل األعداد األصغر من 1000 و التي تكتب 
ذلك مكعبات  أجل  على شكل مكعب عدد صحيح طبيعي. يحسب من 

األعداد بالترتيب: 

1³, 2³, 3³, 4³, 5³, 6³,7³, 8³, 9³, 10³

1000 = 10³ إذن األعداد التي نبحث عنها هي. ويالحظ أن 
1³ = 1 , 2³ = 8, 3³ = 27, 4³ = 64, 5³ = 125, 6³ = 216, 
3- يكمل ملء الجدول وذلك بحساب مكعب كل عدد.729 = 9³ ,512 = 8³ ,343= 7³

4- ينبغي إتاحة الفرصة لكافة المتعلمين الستعمال إجراءاتهم الشخصية 
للوصول إلى الحل :

Kg 21,5كتلة العنب بـ

Dh 21....الثمن بـ
14

1,5kg

21Dh

7 x 4 = 28 ثمن 0,5Kg هو 7Dh إذن ثمن 2Kg هو 28Dh ألن 

5- يكمل ملء الجدول ويحدد القيمة المقربة بتفريص وبإفراط إلى 0,1 
في كل حالة.

6- يحسب ثمن قطعة واحدة بقسمة 50 على 40 : 1,25 = 40 : 50

7- L’apprenant (e) lit le graphique et répond aux questions 
posées.

126
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7
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ُأْكِمُل َمْلَء ٱْلَجْدَوِل َبْعَد ِإْنجاِز ٱْلِقْسماِت :

َيْبُلــُغ َثَمــُن ُعْلَبــٍة َتْحَتــوي َعلــى 40 ِقْطَعــِة 
َحْلــوى 50 ِدْرَهمــًا.

● ما َثَمُن ِقْطَعٍة واِحَدٍة ؟      

اْلِقْسماُت
َبُة ِلْلخاِرِج ِإلى 0,1 َاْلقيَمُة اْلُمَقرَّ

ِبِإْفراٍطِبَتْفريٍط

413 : 3..........................................

192 : 77..........................................

290 : 54..........................................

َأْكُتُب ُكلَّ َمْجموٍع َعلى َشْكِل ُمَربَِّع َعَدٍد َكما في ٱْلِمثاِل :      

َأْكُتُب َجميَع ٱْلَْعداِد ٱْلَْصَغِر ِمن 1000 َوٱلَّتي ُيْمِكُن ِكتاَبُتها َعلى َشْكِل ُمَكعَِّب َعَدٍد َصحيح َطبيعي.

 .21 dh ْت 1,5 ِمــَن ٱْلِعَنــِب َوَأدَّ kg ِاْشــَتَرْت َزْيَنــُب
ــِب. 2 ِمــْن َنْفــِس ٱْلِعَن kg َأّمــا فاِطَمــُة َفٱْشــَتَرْت

● ما ٱْلَمْبَلُغ ٱلَّذي َسَتْدَفُعُه ؟     

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

80644832160
Nombre de visiteurs )en milliers(

Le graphique en barres représente le nombre de 
visiteurs du musée dans 5 mois. 

13 23 33 43 53 63 73 83 93 103

َأْنُقُل َوُأْكِمُل ٱْلَجْدَوَل :

َسب.
َ
ت

ْ
ْيُر ُمك

َ
ِتساِب »ج« غ

ْ
ِاك

ْ
ريِق ٱل

َ
َسٌب » ب « فِي ط

َ
ت

ْ
ماِت )6( : » أ « ُمك

ُّ
َعل

َّ
ويِم الت

ْ
ق

َ
 ت

ُ
ة

َ
َبك

َ
ش

ج ب أ َوْحَدِة 
ْ
 ٱل

ُ
مات

ُّ
َعل

َ
ت

ِة
َ
ُسطوان

ُ ْ
َمْوشوِر َوٱل

ْ
َحْجِم ِلل

ْ
َعة َوٱل ِحساُب ِقياَس ٱلسِّ

ِة َدِسيِّ
ْ
َهن

ْ
كاِل ٱل

ْ
ش

َ ْ
وايا ٱل

َ
ز

َمْعلوماِت
ْ
 ٱل

ُ
َجة

َ
ظيُم َوُمعال

ْ
ن
َ
ت

ُب رَّ
َ

ُمق
ْ
بوط َوٱل

ْ
َمض

ْ
ِريُّ ٱل

َ
َعش

ْ
خاِرُج ٱل

ْ
ل
َ
ا

ج ب أ َوْحَدِة 
ْ
 ٱل

ُ
مات

ُّ
َعل

َ
ت

ُ
زاَحة ِ

ْ
ْصغير َوٱل

َّ
بير َوٱلت

ْ
ك

َّ
لت

َ
ا

ُب َعَدٍد ْعَ
َ
ُع َعَدٍد َوُمك ِقوى 2 َو 3 : ُمَرْبَ

ْ
 ال

َبياناِت
ْ
 ٱل

ُ
ظيُم َوَعْرض

ْ
ن
َ
ت

• Quel est le mois qui a enregistré le plus grand 
nombre de visiteurs?

• Quel est le nombre de visiteurs au mois de Août?

أَْضُِب ٱلَْعَدَد ٱلَْمْعروَض َعىل ٱلِْبطاَقِة يف  ٱلَْعَدِد ٱلَْعَشِيِّ 0,01 .اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :

 أضيُف ٱلَْعَدد ٱلَْمْعروَض َعىل ٱلِْبطاَقِة َعىل  ٱلَْعَدِد 0,8.

1 + 3 = 4 = 22

1 + 3 + 5 = . . . .

1 + 3 + 5 + 7 = . . . .

1 + 3 + 5 + 7 + 9 = . . . .

Mois

َوْحَدِة 
ْ
ماِت ٱل

ُّ
َعل

َ
ويُم ت

ْ
ق

َ
ت

ها
ُ

ْوليف
َ
ّساِدَسِة َوَدْعُمها َوت

ْ
ٱل
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7- يحسب المتعلم قياس الزاوية الملونة في كل شكل :
للزاوية  متممة   EGF والزاوية   100° للزاوية  متممة  زاوية  هي   GEF •

°140 وبالتالي قياس GEF هو °80 وقياس EGF هو 40°

وبما أن مجموع قياس زوايا مثلث هو °180 فإن قياس الزاوية GFE هو 
.60°

ACB = 34° هي °180 ومنه CIJ مجموع قياسات المثلث •

نستنتج من ذلك أن قياس ABC هو °61  ألن 61 = (34 + 85) – 180

منصف  هو  قطر  كل  ومنه  تماثل  محور  هو  المربع  في  قطر  كل   •  -8
للزاوية القائمة نستنتج أن NLM = MKL = 45° وقطري مربع يكونان 

متعامدان ومنه قياس الزاوية الثالثة الملونة هو 90°.

• قياس الزاوية GHE هو °120 ألنها زاوية متممة لـ °60 في متوازي 
HGF قياسها °60 ألنها مقابلة لـ HEF أضالع )المعين( والزاوية

وبالتالي قياس HEG هو °30 ألن (EG[ منصف للزاوية HEF )أقطار 
معين محاور تماثل له(.

9- يحسب مقدار تكبير كل شكل.
10- يحسب مقدار تصغير كل شكل.

11- Avec la même feuille triangulaire, on peut former deux 
cylindres différents selon la manière d’enrouler la feuille. 
On pense avoir le même volume mais ce n’est pas le cas.
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َنُة في ُكلِّ َشْكـٍل : َأْحُسُب قياَس ٱلّزاِوَية ٱْلُمَلوَّ

ُد ِمْقداَر َتْكبيِر ُكلِّ َشْكٍل في ُكلِّ حاَلٍة : ُأَحدِّ
ُمَعـيَّــٌنُمَربَّـٌع

ُد ِمْقداَر َتْصغيِر ُكلِّ َشْكٍل في ُكلِّ حاَلٍة : ُأَحدِّ

َنٍة في ُكلِّ َشْكٍل : َأْكُتُب قياَس ُكلِّ زاِوَيٍة ُمَلوَّ

• J'utilise une feuille sous forme de 
rectangle de longueur 10 cm et 
de largeur 6 cm.

- Je l'enroule de la manière 
suivante pour former un 
cylindre.

• J'utilise une autre feuille rectangulaire 
de longueur 10 cm et de largeur 6cm 
et je l'enroule de la manière suivante :

• Ces deux cylindres 
obtenus ont-ils le 
même volume ?

• Je complète le 
tableau et je vérifie 
mon estimation.

96° 50°

85°
60°

100°

140°
H

K

C

G

E F
A

B

E L

G NF M

hauteur
en cm

Périmètre
de la base

 en cm

diamètre de 
la base en 

cm

rayon de 
la base en 

cm

Aire en 
cm2

volume du 
cylindre en 

cm3

Premier 
cylindre

6

Deuxième 
cylindre

10

أَْضُِب ٱلَْعَدَد ٱلَْمْعروَض َعىل ٱلِْبطاَقِة يف  ٱلَْعَدِد ٱلَْعَشِيِّ 0,001 َوأُنِْجُز َوَرَقَة ٱلِْحساِب اَلِْحساُب الذِّْهِنيُّ :
ْهنيِّ 31-6. ٱلذِّ

أَطَْرُح ٱلَْعَدَد 0,8 ِمَن ٱلَْعَدِد ٱلَْمْعروِض َعىل ٱلِْبطاَقِة.
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