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 مالحظات أّوليّة /

أهت ةخحسيي  ييةخب ىت  نهخم  ع ةخىتظخم   خوفقخمق طعخطماّت ّةخيكتسييتخطيط اختعتمات عخىااختعت اختعسيي   خ

خيت مهختأل ت ذخمعخطالم ذهخفتخميتافخم  دينختعت دة.خ

ن تخوب ىت  نخأنختعكت بختعت ن تخودع اهخمنختعترجت عختعتتك ةخعات   ج،خوهت،خأ ختعترجتة،خفتختعكت بختعت 

فتختع ث قةخختع تندتعتصييييييي نخع خطق ّمخع  خدي  جةختعكت بخ)فتخغ  بختع ع ظ(ختعتمتت خح ع  خقا اةختع ج هة،خألن  خ

خخ(.عال تئ  سعط نختألّولخ)ىااختألقظختعت   جخختعترتفقة

ختعث نتون رتخالنم تمخنؤيةخوتضيييييةخفتخب  تختعتمات ع،خوطيط اختعتق طعختعتماّت ّة،خعت دةختعري ضيييي  عخعاط نخ

تخدع ظختعكت ب(،خأطق ّمخب ذتختعتقترحخعاتق طعختعتماّت ةخعت دةخ)فتختنت  نخط ضيييييي يخوطدسيييييي رخق خيردخفتالبت تئت،خ

(خمق طعخطماّت ةخطيت  خبرن مجختعري ض  ع،خب لخ08تبت تئت.خيق مختعتشروعخىااخثت نتخ)خ4تعري ض  عخعاس ةخ

(خم  دين،خ)وّزعختعكت بخبرن مجختعري ضييي  عخىااخم  دينخوع قخمق طع،خوالخن ن ختعة يةخمنخذع  خ04أنبمةخ)

خ(.تعش نحخ بختع ع ظعة 

،خعهخم خي ّرنهخمنختع ث ئقختعثت ن ةهذتختعتقترحخعتيط اخب  تختعتماّت ع،خفتخم دةختعّري ضيييييي  ع،خب ىتت دختعتق طعخ

ختألّول.خعط نت   جختكت خوندخب ع ث قةختعترتفقةخع،خد  مختعتقطعخوب  ئهتألنهخيتثظخطرجتةخميتتاةخعتعّر ت ّة،خ

 

 / مقاطعمخطط الضيحات بخصوص تو

كت خه خ(خ08)ثت ن ةخطماّت ّةخمق طعخىااخخبت دةختعّري ضيييي  عتع رن مجختعي صخط زيعختىتت ُعخفتخهذتختعتيط اخ .1

 م ضيخفتختعع ولختعت عت:

 المقاطع التعلّميّة الفترات التعليمية
 أسابيع الدراسة الفعليّة

 المالحظة
 إلى من

خ13خ02خ3،خ2،خ1 األولى
خييي صخبييي الخت ييي نخخ14 ييييييي  عختأل

خ(1تإلش  د خ)

خ26خ15خ6،خ5،خ4 الثانية
خييي صخبييي الخت ييي نخخ27تأل ييييييي  عخ

خ(2تإلش  د خ)

خ35خ28خ8،خ7 الثالثة
خييي صخبييي الخت ييي نخخ36تأل ييييييي  عخ

خ(3تإلش  د خ)

 

كظخبم دختعت  دينخ)،خأنبعخوضم  عختع تندةخفتخكت بختعتتماّ كاةختألم(خ)تع ضم  عختعتشتالنطالق ّةختع ضم  عخ .2

فتخطسيييي  رختعتق طعختعثت ن ةخختالنطالق ّةعأل ييييت ذخأنخيمتت خطا ختع ضييييم  عختكنخيخ.م  تنخعهخوضييييم ةخمسييييتقاة(

 تع ضم  عختالنطالق ةخبيسبختعت تندختعري ض ةختعتتضت ةخفتخكظخمقطع.خويعزئتعتقترحة،خبأنخ

(خطيت  خ2،خوتع ضيييييييم ةختالنطالق ةخ)خ2وخ1(خطيت  ختعتقطم نختعتقترح نخ1تع ضيييييييم ةختالنطالق ةخ)خمث ل:

 )...(.خ4وخخ3تعتقطم نخ

 خ،خوب  تختعتماّت ع.تعت تندختع ضم  عختعتماّت ّةخعتأ  قخأنت طة(خكّظختع س طتععزئ ةخيقص خبـخ)تع ضم ةخ .3

(خعإلدم جخوتعتق ي خ4(خم   خإلن  تختعت تند،خوتأل   عخ)3(خأ  ب ع،خثالثةخ)4يُت  ولختعتقطعختعتماتتخفتخأنبعخ) .4

 وتعتم ععةختعتتك ة.

تألمرخق خطكدّظخبهخمقّرنختعكت بخ)وهذخختعري ضيييي  عخيتّ ختعمتظخخاللختعسيييي ةخبشييييكظخمت  وبخب نخميتافخم  دين .5

 (.تعت ن ت

يعبخأنخيمتظختأل يييييييت ذخىااخط ف رخفرصخمت ن يييييييةختعتالم ذخعترك  عختعكد تةختعيت م ةختع تح ةخفتخشيييييييكظخخ .6

 .حازونتخذه ب خوإي ب خب نخميتافخمرك  عختعكد تةختعيت م ةختع تح ة

خخخ

 مدتشختعتما  ختالبت تئتخ/ختعم ّ شتخص عي.خ

 05 بة.خمق طمةختعتدت ش:خى 

خ
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 ابتدائي[ 4]السنة  نّص الكفاءة الشاملة لمادة الّرياضيات
خ

(،خوتألى تدختعمشريةخوتعمتا  عخ1000000ييّظخمشكالعخبتع   خمم نفهخح لختألى تدختعط  م ةخ)تألصةرخمنخ

وتعطرحخوتعضرب(خوتعيس بخبكظخأن تىه،خوط    خممط  ع،خوتعت     ةخوتعق  سخ)أط تل،خكتظ،خ م ع،خخ)تععتع

تع    ةخ)وصف،خطتث ظخ د،خمق ننةختألط تلخوتعزوتي (،خوط    ختعدض تخ)وصفخط قظخأوخطي ي خم قعخشتت(،خومُخ

أوخطك  رخشكظ(خب  تمت لخخ تّصخ)تال تق م ة،ختعتم م ،ختعت تز ،ختعت  ظر(خومصطاي عخم    ة،خوطم  رخأوخنقظخ

خ ا  .

خ

خ:الكفاءات الختاميّة لميادين مادة الّرياضيات
خ

 المقادير والقياس تنظيم معطيات الفضاء والهندسة والحساب الأعداد
 [4الكفاءة اخلتامّية ] [3الكفاءة اخلتامّية ] [2الكفاءة اخلتامّية ] [1الكفاءة اخلتامّية ]

ييّظخمشيييكالعخبتع   خمم نفهخ

ختعط  م يييةخ خبييي ألىييي تد تعتتماّقييية

تألصةرخمنخما  ن،خوتألى تدخ

خوكتييي بييية،خ خ)قرتتة تعمشيييييييريييية

خوتعمالقييي عخمقييي ننيييةخو طرط  ييي 

ب    ،خوت ييييييتمت لختعتما م عخ

خكييتييي بييتيي ييي (،خ خفييت تعييتيي جيي دة

وتعمتا  عختألنبع،خوتعيسييي بخ

خب  ى هخ)آعتخومتتمّنخف ه(.

ييّظخمشييكالعخطتماّقخب صييفخ

مس نخأوخطي ي خم قعخأوخطتث ظخ

أوخنقييظخشيييييييكييظختىتتيي دتخىااخ

ميّطاخأوخطصيييت  خأوخخريطةخ

أوخمق ننةخأط تلخأوخت يييتق م ةخ

ط تزخأوخط يي ظرخأوخطميي ميي خأوخ

بيي  يييييييتمتيي لختعتصيييييييطاييي عخ

ختعت    ةخوطم  رخ ا  .

قيييةخ خمييتييميياييّ خمشييييييييكييالع يييييييّظ

بيي عت يي  ييييييي  ييةخ)بيي  يييييييتمتيي لخ

ت يييييييتيي الالعخشييييييييصييييييي يية(خ

ومما م عخى ديةخم ّ تةخفتخ

ق تئ خأوخج تولخأوخميّطط عخ

خأوخص ن.

ييّظخمشييييكالعخطتماّقخبتق ننةخ

أط تل،خكتظ،خ)مق ديرخوق  سخ

م د( م ع،خمسييييييي ح ع،خ خ ييييييي

دوتعخوتع ح تعخب  ييتمت لختأل

تعت    ةخ)أجزتتخومض ىد عخ

مخومضييييييي ىد طه،ختعتتر،ختعةرت

ي م،خشيييييي ر،خ)خ:تعاترخوأجزتئه

خ(.sوخmin،خh  ة،خ

مركبات الكفاءة اخلتامية 
[1] 

مركبات الكفاءة اخلتامية 
[2] 

مركبات الكفاءة اخلتامية 
[3] 

مركبات الكفاءة اخلتامية 
[4] 

يتمرفخىااختألى تدختعط  م ةخ *

ختأل خميييين خ1000000صيييييييييةيييير
ختعمشييييييرييييةخويقرأهييي خ وتألىييي تد

خويقييي نن ييي خ خويرط  ييي  ويكت  ييي 

ويعر خىتا  عختععتعخوتعطرحخ

وتعضييييييربخىا   خويسييييييتيرجخ

خ.تعتما م عختعت ج دةخفتخكت بت  

يضييييعخ يييي رونةخشيييييصيييي ةخ*خ

عمتا ةختعقسيتةخوتعيسي بخب  ى هخ

خويضيييييييعخ ف يييه( خومتتمنخ )آعت

ىتا  عخجتعخوطرحخوضييييييربخ

وطرحخختألىيي تدختعط  م يية،خجتع

تألى تدختعمشيييريةخوضيييربخى دخ

ط  متخفتخى دخىشييير ،خوييظخ

خ.مشكالعخجتم ةخوضرب ة

*خيسييييييتثترختعت يي  يييييي يي عختعتتخ

ختعييقسيييييييي خ خأنشييييييييطييية طيي فييرهييي 

وتع ضييييييم  عخعتط يرختعكد تتعخ

خوطر ييييييي  ختعق  خ تعمْرضييييييي ييية

خوتعت تقف.

يمـيي ّنخم قمهخفتختعدضـيي ت،خ*خ

خويصيييييييّ فخ ويصيييييييفخط ّقال،

تيي عخوأشيييييييكيي الخوفقخ معسيييييييّ

خ) تال يييييييتقييي م ييية،خخ تّصخع ييي 

ختعيييييتييييي تز ،خ تعيييييتيييييمييييي مييييي ،

خ.تعت  ظر...(

يسييييتمتظخخ تصخه   يييي ةخ*خ

ومصطاي عخم    ةخع صفخ

خطييتييثيي يييظخبييميي خ خأو خنييقيييظ أو

ك لخأوخ ت عخوتألشييييييي تعتعسييييييي

خفتخ خمسيييييييييي ن خأو طم  نخم قع

تعدضيييييييي تخأوخىااخميطاخأوخ

خطصت  .

*خيسييييييتثترختعت   يييييي  عختعتتخ

ختعقسييييييي خ خأنشيييييييطييية ط فرهييي 

خعييتييطيي يييرخ وتعيي ضييييييييميي ييي ع 

وطر ييي  ختعكد تتعختعمْرضييي ةخ

ختعق  خوتعت تقف.

يستيرجخمما م عخمنخ   خ*خ

خن ييييييي ،خ ممطاخ)صييييييي نة،

خقييي ئييتييية(خ ا، خميييييطييّ جييي ول،

خ.ويمرفخخ تّصختعيّط ة

ي ظفخممط ييي عخىييي دييييةخ*خ

جيي تولخ)م ّ تييةخفتخق تئ خأوخ

ميّطط عخأوخصييي ن(خعيّظخخأو

خويسييييييييتييمييتيييظخ مشييييييييكييالع،

ت يييت الالعخشييييصييي ةخإلبرتزخ

خ تّصختعيّط ةخفتخوضم  عخ

خ.ط     ة

عت   ييييييي  عختعتتخيسيييييييتثترخت*

ختعقسييييييي خ خأنشيييييييطييية ط فرهييي 

وتع ضم  عخعتط يرختعكد تتعخ

خوطر ييييييي  ختعق  خ تعمرضييييييي ييية

خوتعت تقف

خووحييي تعخخ* يييميييرفخأدوتع

خ)تعييطيي ل،خ ختعييتييقييي دييير قيي ييي س

عزمن(خ خت ختعسيييييييمييية، تاييية، ك ع ت

خميييييتيياييفخ خبيي يين وتعييمييالقييي ع

خ.وح تعخكظخم   

خأدوتعخووحـيي تعيستمتـييظخ*خ

ق  سختألطـييي تلخوتعتس حـييي عخ

 دخوتعسيييييييمييي عخوتعكتيييظخوتعتييي

عق ييي سخمقييي ديرخومقييي ننت ييي ،خ

خىااخ خطي يالع ويعـييييييييييييير 

خ.وح تعختعق  س

يسييييييتثترختعت   يييييي  عختعتتخ*خ

عقسييييييي خ خت خأنشيييييييطييية ط ّفرهييي 

وتع ضم  عخعتط يرختعكد تتعخ

ّ ة،خوطر ييييييي  ختعق  خ تعمْرضييييييي

خوتعت تقف.

خ

خ
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 الفتـــــرة األولــــــــى
 

 الكفاءات املرحلية  املقطع
 رقم األسابيع وضعياتوصف ال )مستوى من الكفاءة الشاملة(

 األهداف )من كتاب املتعّلم( املوارد الدرس
 فحةص

 الكتاب

01 

يّظخمشييييييكالعخجتم ةخو/أوخ ي

خطتماقخ طرح يييةخومشييييييكالع

بيتيرطي يييبخوميقييي ننيييةخأىييي تدخ

خوبتي ي خم تقعخفتختعدض ت.خ

أوخنقظخن يييي خىااخمرصيييي فةخ

بإجرتتتعخشييييصييي ةخوبتع   خ

مم نفهخح لختألى تدختألصةرخ

 000 100منخ

 أسبوع التقومي التشخيصي 1 واملعاجلة التقومي
 [1)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال وضعيّةال [1المقطع ]

خوضم  عخجزئ ةخبس طة

خ)إن  تختعتماّت ع(
2 

 12 000 100قرتتةخوكت بةخوطست ةخوطدك  ختألى تدختألصةرخمنخخ(1)خ000 100تألى تدختألصةرخمنخ 1

 13خطرحخى دْينخ)حس بخأفقت(خجتعخأوختععتعخوتعطرح 2

 14خطت  زخمشكالعخجتم ّةخوطرح ّةخ(1مشكالعخجتم ّةخ) 3

خوضم  عخجزئ ةخبس طة

خ)إن  تختعتماّت ع(
3 

 15خط    خمما م عخى ديّةخفتخج تولخأوخميطط عخبس طةخج تولخوميطط ع 4

ختعت قّظخىااخمرص فة 5
 قظخفتختعدض تختعد زي ئتخأوخطمزيزخمكتس  عختعتالم ذخح لخوصفخم قعخأوخط

خىااخطتث ظخ)ميطا،خمرص فة..(خط قعخمس نخط قظ.
16 

ختال تق م ّة 6
خب ال تق م ة،خ ختعتتماقة ختع     ة ختعي تص خح ل ختعتالم ذ خمكتس  ع طمزيز

خوت تمت لختألدوتعختع     ةخعاتيققخمنخت تق م ةخنقا.
17 

خوضم  عخجزئ ةخبس طة

خ)إن  تختعتماّت ع(
4 

 18خوضعخوإجرتتخىتا ةختععتعخ ةختععتعآع 7

 19خوضعخوإجرتتخىتا ةختعطرحخأع ةختعطرح 8

 20خ000 100مق ننةخوطرط بخوحصرختألى تدختألصةرخمنخخ(2)خ000 100تألى تدختألصةرخمنخ 9

 23، 22، 21(: الصفحات: 1( * المعالجة )1( * الحصيلة )1أجنُّد معارفي )  5 تقومي /معاجلة/ تعّلم إدماج

02 

أوخ ييّظخمشييييييكالعخجتم ةخو/

خطتماقخ طرح يييةخومشييييييكالع

بترط بخومق ننةخومضيييييي ىدةخ

أىيي تد،خوت ييييييتمتيي لختألدوتعخ

تع     ةخعر  خمستق  خي تز خ

أوخيم م خمسييتق  خممطا،خوفقخ

إجرتتتعخشييييصييي ة،خوبتع   خ

مم نفهخح لختألى تدختألصةرخ

خ000 100منخ
خ

خ

خ

 [2)الوضعيّة األم( ] ةنطالقيّـالمشكلة اال وضعيّةال [2المقطع ]

خوضم  عخجزئ ةخبس طة

خ)إن  تختعتماّت ع(
6 

خق  سختألط تل 10
ممرفةخوت تمت لخوح تعختعق  سخفتختع   مختعتتر خوتعمالق عخب نخوح تعخ

 تعط ل
24 

 25خمشكالعخجتم ةخوطرح ةخخ(2مشكالعخجتم ةخ) 11

 26خعم ّخكّت  عخك  رة.خ100،خ100أوخخ10،خ10ت تمت لختعتعت عخخطشك ظخوى ّخكّت  عخم ّ تة 12

خوضم  عخجزئ ةخبس طة

خ)إن  تختعتماّت ع(
7 

خمستق ت عخمت تزية 13
خطمزيزخمكتس  عختعتالم ذخح لختعي تصختع     ّةختعتتماّقةخب عت تز .خ

خت تمت لختألدوتعختع     ةخعر  خمستق  خي تز خمستق  خممطا.
27 

خمستق ت عخمتم م ة 14
ختس  عختعتالم ذخح لختعي تصختع     ّةختعتتماّقةخب عتم م .خطمزيزخمك

خت تمت لختألدوتعختع     ةخعر  خمستق  خيم م خمستق  خممطا.
28 

 29خممرفةخج تولختعضربخوت تمت ع  خإلنع زخحس بخج تولختعضرب 15

خوضم  عخجزئ ةخبس طة

خ)إن  تختعتماّت ع(
8 

 30خ10،خ5،خ2فخىااخمض ىد عختعتمرّخخ(1مض ىد عخأى تدخمأع فةخ) 16

 31خ50،خ25،خ20،خ15تعتمّرفخىااخمض ىد عخخ(2مض ىد عخأى تدخمأع فةخ) 17

 32خممرفةخوت تمت لخوح تعختعكتاةخوتعمالق عخب    خوح تعخق  سخكتظ 18

  9 تعّلم إدماج /تقومي /معاجلة
 35، 34، 33 (: الصفحات:2( * المعالجة )2( * الحصيلة )2أجنُّد معارفي )

 37 قرتتةخوف  خنّصختعتشكظخوإيع دختعتمط  عختع  قصة (1م  ع ّةخحّظخمشكالعخ)
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 الكفاءات املرحلية  املقطع
 )مستوى من الكفاءة الشاملة(

 رقم األسابيع وصف الوضعيات
 الدرس

 األهداف )من كتاب املتعّلم( املوارد
 فحةص

 الكتاب

03 

أوخ ييّظخمشييييييكالعخجتم ةخو/

خ خ و/طرح ييية ة،خأو ضيييييييرب يييّ

ومشييييييكالعخطتماقخبترط يييبخ

ومق ننةخومضيييييي ىدةخأى تد،خ

وت ييتمت لخوتع   مختعمشيير ،خ

تألدوتعختع  يي  يييييي ييةخعر يييييي خ

،خوفقخأشيييك لخه   ييي ةخمأع فة

إجرتتتعخشييييصييي ة،خوبتع   خ

مم نفهخح لختألى تدختألصةرخ

خ000 1000منخ

خ

 [3)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال وضعيّةال [3المقطع ]

خوضم  عخجزئ ةخبس طة

خ)إن  تختعتماّت ع(
10 

 40خ000 1000قرتتةخوكت بةختألى تدختألصةرخمنخخ(1)خ000 1000تألى تدختألصةرخمنخ 19

خممرفةختع   مختعمشر  20
ت يييتيرتجختعتما م عختعت ج دةخفتخكت بةخى دخ)نق ختعتئ عخوى دختعتئ ع،خ

خنق ختآلالفخوى دختآلالف(
41 

21 
ط لخقطمةخخ–م تصفخقطمةخمستق  خ

خمستق  

قةخبتق ننةخطمزيزخمكتسيييييي  عختعتالم ذخح لختعي تصختع    يييييي ةختعتتما

ختألط تل.خ

خت تمت لختألدوتعختع     ّةخعتم  نخم تصفخقطمةخومق ننةخأط تل.

42 

خوضم  عخجزئ ةخبس طة

خ)إن  تختعتماّت ع(
11 

 43خ000 1000مق ننةخوطرط بخوحصرختألى تدختألصةرخمنخخ(2)خ000 1000تألى تدختألصةرخمنخ 22

 44ختع،خوب  تمت لخق عبخوطم  رخبس امق ننةخزوتي خدونخت تمت لختع ح ختعّزوتي  23

 45خحّظخمشكالعخصرب ّةخمشكالعخضرب ّة 24

خوضم  عخجزئ ةخبس طة

خ)إن  تختعتماّت ع(
12 

 46خإنش تخشكظخه   تخحسبخبرن مجخإنش تخممطاختألشك لختع     ّةختعتأع فة 25

 47خ  ممرفةخوت تمت لخوح تعختعّسمةخوتعمالق عخب  خوح تعخق  سخ م ع 26

خ(1حّظخمشكالعخ) 27
قرتتةخوت ييييتمت لختعتما م عختعت ج دةخفتخج ولخأوخميطاخأوخصيييي نة،خ

خوط    خمما م عخفتخج ول.
48 

خوضم  عخجزئ ةخبس طة

خ)إن  تختعتماّت ع(
13 

خ(1تعضربخ) 28
أنق مخىااختألكثرخوتآلخرخمكّ نخخ3حس بخُج تتخى دينخأح هت خمكّ نخمنخ

خمنخنق خوتح 
49 

خ(2تعضربخ) 29
أنق مخىااختألكثرخوتآلخرخمكّ نخخ3حس بخُج تتخى دينخأح هت خمكّ نخمنخ

خمنخنقت ن
50 

 51ختعتمّرفخىااخمثاث عختنطالق خمنخخ تصخع  .ختعتثاث عختعي ّصة 30

 تعّلم إدماج /تقومي /معاجلة

 14 األّولالتقويم اإلشهادي  + 
 54، 53، 52(: الصفحات: 3( * المعالجة )3( * الحصيلة )3أجنُّد معارفي )

 + التقويم الفصلي األّول
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 الفتـــــرة الثانيّـــة

 املقطع
 الكفاءات املرحلية 

 األسابيع وصف الوضعيات )مستوى من الكفاءة الشاملة(
 رقم

 األهداف )من كتاب املتعّلم( املوارد الدرس
 فحةص

 الكتاب

04 

خمشيييييييكيالعخ ّاقخييييييّظ طيتيمي

خ وت يييييييتمتييي لخبييي عقسيييييييتييية،

ختعيييي يييي يييي  يييييييييي ييييةخ تألدوتع

أشك لخوصفخوونقظخخعر  

خوفقخ خميييأع فييية، ه ييي  ييييييي ييية

خ.إجرتتتعخشيص ة

 [4)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال وضعيّةال [4المقطع ]

خوضم  عخجزئ ةخبس طة

خ)إن  تختعتماّت ع(
15 

 55 حس بخمي اخمضاّعخ(1تعتي اخ) 31

 56ختعقستة:خى دختعيصصخ(1تعقستةخ) 32

 57ختعقستة:خق تةخكّظخحّصةخ(2تعقستةخ) 33

خوضم  عخجزئ ةخبس طة

خ)إن  تختعتماّت ع(
16 

 58ختعتمّرفخىااختعّرب ى  عختعي ّصةختعّرب ى ّ عختعي صة 34

ختع ّتئـرة 35
ختعتمّرفخىااخى  صييييييرختع ّتئرةخوطسييييييت ّةخكّظخى  صييييييره خ)مركز،خقطر،

خنصفخقطر(خون  خق  سخمس حةخب ت طةختعت ا اخأوخمرص فة.
59 

 60خممرفةخق  سخمس حةخب ت طةختعت ا اخأوخمرص فةخ(1تعتس حةخ) 36

خوضم  عخجزئ ةخبس طة

خ)إن  تختعتماّت ع(
17 

خوصفخشكظخه   تخوإنش ئه 37
خوصفخشكظخوإنش ئهخونقاهخب قّة.خ

خن  خشكظخىااخونقخمرص فخأوخغ رخمرص ف
61 

 62خإنش تخشكظخه   تخحسبخبرن مجخإنش تخُممطاخإنش تخأشك لخه    ّة 38

 67ختعت ّنبخىااخحّظخمشكالعخيتطاّبخحاّ  خى ّةخمرتحظخم  ع ةخحّظختعتشكالع 

 65، 64، 63 (: الصفحات:4( * المعالجة )4( * الحصيلة )4أجنُّد معارفي )  18 تعّلم إدماج /تقومي /معاجلة

05 

خمشييييييكالعخ ةيييييّظ خضييييييرب يييّ

وحظخوضييييييم  عخ،خوطرح ة

خوضييييييم ييةوطت  زخخ،قسييييييتييية

وت تمت لخخ،ط     ّةخىنخغ ره 

نشيييييي تخإلتألدوتعختع    يييييي ةخ

مضيييييام عخأق  سخأضيييييالى  خ

خإجيييرتتتعخوفيييخميييميييروفييية، ق

خشييييييصييييي ة،خوبتع   خمم نفه

ختعتكتس ة.

 [5)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال وضعيّةال [5المقطع ]

خوضم  عخجزئ ةخبس طة

خ)إن  تختعتماّت ع(
19 

 70 1000،خأوخ100وخأخ10ضربخى دخفتخخحس بخمتتمٌّنخف ه 39

 71خحس بخح صظخوب قتختعقستةخىااخى دخط  متخيتكّ نخمنخنق خوتح خ(3تعقستةخ) 40

 72خحّظخوضم  عخقستةخوضم  عخقستة 41

خوضم  عخجزئ ةخبس طة

خ)إن  تختعتماّت ع(
20 

 73خطص  فخ ط حخمست يةخوطرط    خحسبخمس حت  خ(3تعتس حةخ) 42

 74خطت  زخوضم ةخط     ّةخىنخغ ره خ(1تعت     ّةخ) 43

خ(4تعقستةخ) 44
حسيييي بخح صييييظخوب قتخقسييييتةخى دخط  متخىااخى دخط  متخغ رخمم ومخ

خيتكّ نخمنخنق خوتح 
75 

خوضم  عخجزئ ةخبس طة

خ)إن  تختعتماّت ع(
21 

 76خطت  زخوضم  عخقستةخمنخب نخوضم  عخأخراخ(1مشكالعخحس ب ّةخ) 45

خ(1تعت  ظرخ) 46
ن  خن  رخشكظخب ع س ةخإعاخمستق  خممطاخىااخونقخمرص ف،خوإطت مخ

خشكظخب عت  ظرخب  تمت لخطق   عخوو  ئظخمت ّ ىة
77 

 78ختعقستةخأفق  خ(5تعقستةخ) 47

خوضم  عخجزئ ةخبس طة

خ)إن  تختعتماّت ع(
22 

 79ختعقستةخبطرحخمض ىد عختعتقس مخىا هخ(6تعقستةخ) 48

خ(2تعت  ظرخ) 49
م خمي نخط  ظرخأوخأكثرخوتعتيققخم   ،خوطمزيزخإد كظخ ك نخعشيييييي نتكخإنخ

خمكتس  عختعتالم ذخح لختعي تصختع     ةختعتتماّقةخب عت  ظر
80 

 81خإنش تخمضام عخأق  سخأضالى  خممروفةخ(2تعتي اخ) 50
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 الكفاءات املرحلية  املقطع
 )مستوى من الكفاءة الشاملة(

 رقم األسابيع وصف الوضعيات
 الدرس

 األهداف )من كتاب املتعّلم( املوارد
 فحةص

 الكتاب

خ 

خوضم  عخجزئ ةخبس طة

خ)إن  تختعتماّت ع(
23 

 82خآع ةختعقستة:ختعتقس مخىا هخيتكّ نخمنخنق خوتح .خ(1آع ةختعقستةخ) 51

 83خ(..2آع ةختعقستة:ختعتقس مخىا هخيتكّ نخمنخنقت نخ)خ(2آع ةختعقستةخ) 52

 84خحّظخمشكالعخقستةختةمشكالعخقس 53

 87، 86، 85(: الصفحات: 5( * المعالجة )5( * الحصيلة )5أجنُّد معارفي )   تقومي /معاجلة/ تعّلم إدماج

06 

طتطابخمشكالعخحس ب ّةخييّظخ

تخت  نختعمتا  عختعت    ةخ)+،خ

خ- خ÷(،خ×، ىالقييي عخوإيعييي دخ،

وطت  زخختألى تد،حسيييي ب ّةخب نخ

خ،ط   يي  ّةخىنخغ ره خوضييم ة

وت يييتمت لختألدوتعختع    ييي ةخ

ت عخمأنشييييييي تخإل ع فةخمعسييييييّ

خإجرتتتعخوفخ،ووصييييييد ييي  ق

خشييييييصييييي ة،خوبتع   خمم نفه

ختعتكتس ة.

 [6)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال ضعيّةالو [6المقطع ]

خوضم  عخجزئ ةخبس طة

خ)إن  تختعتماّت ع(
24 

 88 ÷(،خ×،خ-وضم  عخطتطابختخت  نختعمتا  عختعت    ةخ)+،خخ(2مشكالعخحس ب ّةخ) 54

خ(2تعت     ّةخ) 55
 تمت لخت ت الالعخشيص ةخطرطكزخضت   خىااخخ تصختعيط ةخوإبرتزخت

خخ تصختعيط ة
89 

خىالق عخحس ب ّةخب نختألى تد 56

ممرفةخوت ييييتمت لختعتصييييطاي ع:خضييييمف،خنصييييف،ختعثا ،خثالثةخأمث ل،خ

م دخ ث ل،خثالثةخأنب ع،خثالثةخأنصييييييي فخع مةخأم ثاث ن،ختعّربع،خُنبم ن،خأنب

خط  مت.

90 

خبس طةوضم  عخجزئ ةخ

خ)إن  تختعتماّت ع(
25 

خ(1تعكس نخ) 57
قرتتةخوت تمت لخكس نخأوخمع م عخأى تدخط  م ةخوكس نخعتشد رخ)طرم ز(خ

خنت عةخق  سخمس ح ع
91 

 92خطك  رخوطصة رخأشك لخىااخمرص فةخ(3تعت     ّةخ) 58

خ(2تعكس نخ) 59
نت عةخخقرتتةخوت ييتمت لخكسيي نخأوخمع م عخأى تدخط  م ةخوكسيي نخعتشييد ر

خق  سختألط تل
93 

خوضم  عخجزئ ةخبس طة

خ)إن  تختعتماّت ع(
26 

 94خطما  خأح تثخب  تمت لختع ح تعختعت    ةخ)تعث ن ة،ختع ق قة،ختعس ىة(خ(1ق  سخُم دخ) 60

 95خطتث ظخمعّس خ)مكمّب،خمت تز خمستط الع،خأ ط تنة،خميروط،خهرم(خ(1تعتعّست عخ) 61

خ(2تعتعّست عخ) 62

خ)مكمبخمت تز خمستط الع،خ خبم خخ تصختعتعّست عختعتأع فة ممرفة

أ ط تنة،خكرة(خوصفخمعّست عخ)مكمّب،خمت تز خمستط الع،خأ ط تنة،خ

خميروط،خهرم(خوإنع زخمث العخع  .

96 

 68، 67، 66، 65: الصفحات (:3+ منهجية حّل مشكالت ) (6( * المعالجة )6( * الحصيلة )6أجنُّد معارفي )  27 تعّلم إدماج /تقومي /معاجلة

 28 التقويم اإلشهادي الثاني
 54، 53، 52(: الصفحات: 3( * المعالجة )3( * الحصيلة )3أجنُّد معارفي )

 + التقويم الفصلي الثاني
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 الثـالثــةالفتـــــرة 

 املقطع
 الكفاءات املرحلية 

 األسابيع وصف الوضعيات )مستوى من الكفاءة الشاملة(
 رقم

 األهداف )من كتاب املتعّلم( املوارد لدرسا
 فحةص

 الكتاب

07 

طتطابخمشكالعخحس ب ّةخييّظخ

تخت  نختعمتا  عختعت    ةخ)+،خ

خ،خوييّظخمشييييييكالع÷(،خ×،خ-

خ،طتماّقخب عكسيييييي نختعمشييييييريّة

ط  رخف  يي خحييظخمشييييييكالعخو

خبيي يينخ خمييقييي تنييين،تعيي سييييييي ييية

وت يييتمت لختألدوتعختع    ييي ةخ

ت عخمأنشييييييي تخإل ع فةخمعسييييييّ

خإجرتتتعخوفخ،ووصييييييد ييي  ق

خشييييييصييييي ة،خوبتع   خمم نفه

 تعتكتس ة

 [7)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال ضعيّةالو [7المقطع ]

خوضم  عخجزئ ةخبس طة

خ)إن  تختعتماّت ع(
29 

خ97خقرتتةخوكت بةخكس نخىشريّةختعكس نختعمشريّة 63

خ98خ÷(،خ×،خ-عمتا  عختعت    ةخ)+،خوضم  عخطتطابختخت  نختخ(3مشكالعخحس ب ّةخ) 64

خ99خ1كت بةخكسرخىااخشكظخمعت عخى دخط  متخوكسرخأصةرخمنخخ(3تعكس نخ) 65

خوضم  عخجزئ ةخبس طة

خ)إن  تختعتماّت ع(
30 

 106خحصرخكسرخب نخى دينخط  م  نخمتت ع  نخ(4تعكس نخ) 66

 107ختع  م،ختعش ر،ختعس ة،ختعقرن()  ةخطما  خأح تثخب  تمت لختع ح تعختعت  خ(2ق  سخُم دخ) 67

 108خنشرخمكمّبخومت تز خمستط العخوطت  زختعتصت  ختعت   بخعكظخم  ت خ(3تعتعّست عخ) 68

خوضم  عخجزئ ةخبس طة

خ)إن  تختعتماّت ع(
31 

 109ختعترونخمنختعكت بةختعكسريةخإعاختعكت بةختعمشريةخ(1تألى تدختعمشريةخ) 69
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