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  السنة الثالثة ابتدائي
  

وقت ) 5/4(أربعة أخماس  والحساب عداداأل، ولهذا تأخذ أنشطة والحساب األولوية عداداأل تشكل أهداف ميدان
  :المنتظر هو. المادة

   ...)كتابة وترتيب األعداد(وفهم مبادئ النظام العشري  10 000األعداد األصغر من التعرف على  -
  .لمقارنة مجموعتان، لتعين رتبة ،ةمجموع عد عناصرتوظيف األعداد ل -
 .للتعبير عن مقارنة عددين "<"و  ">"  تواستعمال اإلشارا -
  .العمليات معنىبناء  ساهم فيجمعية والمشكالت الضربية  التي ت تحل المشكال -
  .الجمعية والضربية تحل المشكالوجدول الضرب استعمالها في  جداول الجمعاء بن -
، والربع ، أربع مراتضعف، والنصف، وال: المألوفة عدادالعالقات الحسابية بين األال تعيين واستعم -

  ... والثلث ثالث مرات،
  .ألعدادتسمح بتوسيع معرفة ا ضرورية، الحساب الذهني والحساب المتمعن فيه ممارسة -

  .ستثمار المعارفمركبة البحوصلة أي حل مشكالت ) قبل العطلة رسمية(ينتهي كل موسم دراسي  -  :مالحظة 
 ...)اللغة، التربية العلمية(األنشطة الخاصة بتنظيم الفضاء والزمن تدمج مع المواد األخرى  -
مهم ) الحساب المتمعن فيه والذهني، الحساب بوضع العملية، استعمال الحاسبة(الحساب بكل أنواعه  -

ئمة لحل هذا المشكل، لهذا جدا لكنه غير كاف أمام حل مشكل،  يجب كذلك تشخيص العملية المال
 .تؤكد كل برامج على بناء معنى كل عملية وهذا قبل تقديم التقنية النموذجية أي وضع العملية

  

  لتعلماتا  األسبوع  الفصل

  
  
  
  
  
  
1  

  التقويم التشخيصي  1

2  

 التنظيم  لعد عناصر مجموعة أو لتكوين مجموعة، ها توظف 1000األصغر من  األعداد
  )100/  100و 10/  10التجميع (للعد 

 الموالية ةمتممة عدد إلى العشرة الموالية و إلى المائ. 
  التنظيم في الفضاء  

3  
 للترقيمين رتبةي، لتعمجموعتين لمقارنةها توظف 1000: األصغر من األعداد ،... 
 المقارنة والترتيب والحصر : األعداد 
 تكون مبلغ،( األعداد والمبالغ المالية(...  

4  

 حصر عدد بين   ،ن موقع عدد على تدرجيتعي تدرج منتظم لمستقيم: متتالية األعداد
 عشرتين متتاليتين، أو بين مائتين متتاليتين، بين متتاليين عددين

 التنظيم في الفضاء 
 شفافال على مرصوفة أو باستعمال ورق نقل أشك  

5  
  مختلف وضعيات الجمع إلعطاء معنى للجمع والطرح(حل مشكالت جمعية( 
 استعمال المسطرة والكوس لوصف شكل مركب، إلتمام رسم  

6  
 طرق مختلفة لحساب مجموع: حساب متمعن فيه 
 والرسم التعرف والتحقق: االستقامية  

   )1حوصلة الفترة (حل مشكالت مركبة الستثمار المعارف  7

8  

  تها ، كتابتهاقراءيها انطالقا من وضعيات لها داللة، التعرف عل:  999أعداد أكبر من
 ...10،10تفكيك، التجميع وتوظفها للعد، 

 وعدد الوحدات  4رقم اآلحاد هو  7684مثال في العدد : التمييز بين الرقم والعدد
دد وع 6، رقم المئات هو 768وعدد العشرات هو  8، رقم العشرات هو  7684هو

 .76المئات هو
  مألوفة أو مركبةنقل أشكال  

9    ة وتعيين رتبة، مقارنة عددين، والترتيب مقارنوتوظفها ل: 999األعداد األكبر من
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أعداد، حصر عدد بين عددين متتاليين، بين عشرتين متتاليتين، بين مئتين متتاليتين، 
 ...درجاستعمال المستقيم الم

 قياس أطوال بالمسطرة المدرجة (ه والكيلومتر ؤالمتر و أجزا: قياس األطولمقارنة و
 ...)وحساب مسافة، أو محيط مضلع

  300، 200، 100(أو مئات ...) ،20،30(جمع عشرات : ذهني حساب،(...  

10  

 االحتفاظ(اآللية النموذجية : عملية الطرح(  
 استعمال قالب أو الكوس(التعرف والتحقق :الزاوية القائمة في الشكل( 
 ثم حله(تركيب نص مشكل، اقتراح سؤال لنص حتى يصبح مشكال : فهم نص مشكل( ،

  كتابة نص مشكل

11  
  ءات شخصيةارإجوضعيات مختلفة، (حل مشكالت ضربية( 
 وصف ونقل ورسم: المضلعات  

  حل مشكالت مركبة الستثمار المعارف  12
  )1اختبار الفصل (  التقويم  13

  
  
  
  
  
  
  
2  

14  
 ةاستعمال الروزنام  
 قراءة الساعة وحساب المدد 
 استعمال اآللة الحاسبة  

15  
 حساب متمعن فيه دون وضع العملية واستعمال اإلشارة  (بناء جداول الضرب : الضرب

 ).دون وضع العملية× 
 حساب مسافة، أو محيط مضلع.  

16  
  حساب متمعن فيه، استعمال جداول الضرب(مشكالت ضربية( 
 استعمال أي  ندو...  (، الثلث وثالث مرات...النصف والضعف، الربع وأربع مرات

  )ة لغوية فقطترميز، كتاب

17  
 مقارنة األطوال  طول قطعة،، تعيين المنتصف: قطعة مستقيمة  
  استغالها في  استنتاج القواعد وربطها بنظام العد العشري:  100 وفي 10الضرب في

  .الحساب ذهني

18  
 مالحظة والتحقق والرسم(قطع مستقيمة أو مستقيمات : التعامد(  
  في عدد مكون من رقم واحد) ( 1(عملية الضرب وضع(  

19  
 طول (وصف ونقل ورسم، تمييز الرباعيات المألوفة ببعض خواصها : الرباعيات

  )األضالع، الزوايا القائمة، القطران
 حساب جداءات  

20  
  قياس كتل واستعمال الوحدات  : الكتل 
  ووحدات القياس )جمع طرح، ضرب(حل مشكالت متعلقة باألعداد و العمليات  

21   طول ضلع، محيط( ساقيالتوظيف : وصف ونقل أشكال مركبة من أشكال مألوفة( 
  التعامد والمنتصفوواالستقامة، 

22    ووحدات القياس )جمع طرح، ضرب(حل مشكالت متعلقة باألعداد و العمليات  
  حل مشكالت مركبة الستثمار المعارف  23
  )2اختبار الفصل ( التقويم  24

  
  
  
  

25  
  لحل مشكل) جداول، صور،(استخراج معلومات من مصادر مختلفة 
  40،  20،30( 10الضرب في مضاعف ،(...  

26  
 انظر المنهاج( ربط برنامج إنشاء بشكل، تنفيذ برنامج إنشاء( 
 9إضافة أو طرح ): مكتوب أو ذهني( حساب متمعن فيه  
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27  

 تمثيل مكعب وبالطة)رسم(له  تمثيلربط مجسم من الواقع بوصف، : المجسمات ، 
 11إضافة أو طرح ): مكتوب أو ذهني( حساب متمعن فيه  

28  
 11إضافة أو طرح ، 9إضافة أو طرح ): مكتوب أو ذهني( حساب متمعن فيه 
 كتابة عدد على شكل جداء  

29  
 إتمام شكل بالتناظروالتعرف والتحقق : التناظر 
  أي دون وضع العملية  إجراءات شخصية: حل مشكالت متعلقة بالتقسيم المتساوي

  )غير مقرر في هذه السنة(

30  
  لتحقق من تساوي طولينل ،)مركز، قطر، نصف القطر( ةرسم دائرلاستعمال المدور، 

  لنقل شكل، 
  في عدد متكون من رقمين( عملية الضرب(  

31  
 حساب جداءات 
 التعرف والتحقق: التوازي  

32   وصف ونقل أشكال مألوفة أو مركبة  
  أنشطـــة  33
  أنشطـــة  34
   حل مشكالت مركبة الستثمار المعارف  35
  )3اختبار الفصل ( التقويم  36
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