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الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل األول
ن

ٔ
ولا

ٔ
سبوع اال

ٔ
سبوع الثانياال

ٔ
سبوع الثالثاال

ٔ
سبوع الرابعاال

ٔ
اال

ـر
ـــ

ـــ
بــ

تم
سب

ع-ا
تقویــــــــــم تشخیـصي

في مجال األنشطة العددیة
عداد العشریةاألعداد الطبیعیة و األ

استعمال الكتابة العشریة-
األعداد الطبیعیة و األعداد العشریة 

  ةوضرب أعداد عشریجمع و طرح 
حساب مجموع وفرق

)03(')02()01(تقویــــــــــــــــــــــــــــــــــــمت

  ـھ-ا

تقویــــــــــم تشخیـصي
األنشطة الھندسیةفي مجال 

الكتابة الكسریة 
تدویر و المقارنة

انجاز مماثالت أشكال مستویة بسیطة
انجاز مماثالت أشكال مستویة بسیطة

إنشاء قطعة م لھا نفس طول ق م معطاة
نصف مستقیمـ إنشاء-المستقیم ـ

قطعة مستقیم   

ـر
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
بــ

تو
أك

--

ع-ا

-األعداد الطبیعیة و األعداد العشریة
ضرب عدد عشري على -ضرب االعداد العشریة

1000.100.10.
في وضعیة معینة0.1.0.01.0.001او على

األعداد الطبیعیة و األعداد العشریة
رتبة م ومقدار عدد ـ جداء ومجموع

العشریةالقسمة االقلیدیة و القسمة
االقلیدیة إجراء القسمة 

تقنیة القسمة االقلیدیةـ 

القسمة العشریة 
ـ تقنیة القسمة العشریة

)07(–01عرض تصحیح فرض محروس )06تي()05()04(–01انجاز قرض منزلي رقم: -ت

  ـھ-ا
انجاز مماثالت أشكال مستویة بسیطة

-تعین منتصف قطعة مستقیم            -
ـ نقل طولطول قطعة 

انجاز مماثالت أشكال مستویة بسیطة
وسالدائرة ـ انشاء قوس یقایس ق

انجاز مماثالت أشكال مستویة بسیطة
الزاویةـ مقارنة زاویتین ـ الزوایا الخاصة

التكامل و التتام

ـر
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
مب

وف
ن

ع-ا

القسمة االقلیدیة و القسمة العشریة
سمة المقربة ـ القسمة علىحاصل الق-

0.01.0.001او على.1000.100.10

  يحاصل قسمة عدد طبیعي على عدد طبیع
 9ـ5ـ3ـ2قواعد قابلیة القسمة عتى -

فرض

حاصل قسمة عدد طبیعي على عدد طبیعي
حاصل القسمة والكسر

ـ حاصل القسمة والمستقیم المدرج

ت
)تقویم محور(األعداد ط و األعداد ع-

)08(تقویم محور(انجاز مماثالت أشكال بسیطة)-
02عرض تصحیح فرض محروس -)09(–02انجاز فرض منزلي رقم:-

)10(( الكتابات الكسریة)تقویم محور-

  ـھ-ا
االوضاع النسبیة للمستقیمین
  ـانشاءات ھندسیة ـ التوازي

المستقیمات المثالثات الرباعیات

امد ـانشاءات ھندسیة ـ التع

ثات الرباعیاتالمستقیمات المثل

ثات الخاصة و انشاءاتھاالمثل

مبـ
س

دی
ی

ـر
ـــ

ع-ا
حاصل قسمة عدد طبیعي على عدد طبیعي

ـ حاصل القسمة و الحساب
تقویم محاور الفصل األول في مجال االنشظة -

العددیة

)12(–عرض تصحیح االختیار األول)11(–03انجاز فرض منزلي رقم:-ت

ھـ-ا
ثات الرباعیاتالمستقیمات المثل

اشباه المنحرف ومتوازیات االضالع
تقویم محاور الفصل األول في مجال االنشظة -

الھندسیة
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ــــــــــل الثــــــــــــــــــــــانيــــــــــــــــــــــالفصـــــــــــــــ

نأش
ٔ
ولا

ٔ
سبوع اال

ٔ
سبوع الثانياال

ٔ
سبوعاال

ٔ
سبوع الرابعالثالثاال

ٔ
اال

ان
ج

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـ
ي

ف

ا ع

حاصل قسمة عدد طبیعي على عدد طبیعي
الكتابة الكسریة للعدد 

ـ اختزال كسر
حاصل قسمة عدد طبیعي على عدد طبیعي

جمع وطرح كسریین عشرییین
ضرب كسرین عشریین

حل معادالت
حل في وضعیات بسیطة معادالت من -

الشكل:
a+.=b,a-.=b حیثa,b عددان

مفروضان

حل معادالت
حل في وضعیات بسیطة معادالت من -

الشكل:
ax.=b حیثa,bعددان مفروضان

  حل مسألة

ت
)( الكتابات ع و الكتابات كتقویم محور-)13(

)14(04انجاز فرض منزلي رقم:-

تقویم محور (الزوایـــــــــــــا)-
)15(

03عرض تصحیح فرض محروس -
)16(تقویم محور(حل المعادالت)-

ـا ھ

المساحات والمحیطات
تعیین مساحة سطح مستو

قیاس المساحات

المساحات والمحیطات
مقارنة المساحات والمحیطات

وحدات المساحة

المساحات والمحیطات
حساب مساحة ومحیط أشكال مألوفة

المساحات والمحیطات
مثلث القائمة ومساحة المحیط الذائر

ـــ
ـــ

ـــ
فـ

فی
ي

ـر
ـــ

ـــ
ـ

ا ع

األعداد النسبیة
إعطاء مفھوم للعدد النسبي انطالقا من -

وضعیات ملموسة
استعمال األعداد السالبة في وضعیات -

  متنوعة

األعداد النسبیة
تدریج مستقیم-

قراءة فاصلة نقطة معلومة أو تعیین -
ستقیم على منقطة ذات فاصلة معلومة

مدرج

األعداد النسبیة
قراءة احداثیي نقطة معلومة في مستوي-

مزود بمعلم
تعلیم نقطة ذات احداثیین معلومین في مستوي -

مزود بمعلم

الحساب الحرفي:
وصف حساب

واستعمال االنتقال من صیغة لفظیة الى قانون
عذة كتابات

04فرض محروس عرض تصحیح)18(05انجاز فرض منزلي رقم:-)17(ت

)19()( األعداد النسبیةتقویم محور-
)20(

ـا ھ

التناظر المحوري
التعرف على إشكال متناظرة-

-التعرف على محور تناظر شكل-

التناظر المحوري
نظیر نقطة

نظیر مستقیم ، قطعة مستقیم ..

التناظر المحوري
نظائر أشكال مألوفة

التناظر المحوري
مستطیل تناظر المحوري إلنشاء:استعمال ال-

  مربع
مستطیل-مثلث متساوي الساقین

ـم
ـــ

س
ار

ـــ
ــ

ا ع
التناسبیة

تناسبیة            -تمییز جدول تناسبیة من ال-
إتمام جدول تناسبیة بمختلف الطرق-

في مجال الثانيتقویم محاور الفصل -
االنشظة العددیة

)22(عرض تصحیح االختیار الثاني)21(06انجاز فرض منزلي رقم:-ت

ـا ھ
التناظر المحوري

التعرف على محور قطعة مستقیم و إنشائھ-
التعرف على منصف زاویة و إنشائھ-

في مجال الثانيتقویم محاور الفصل -
االنشظة الھندسیة
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  لثـــــــــــاالفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الثـــــــــــ

نأش
ٔ
ولا

ٔ
سبوع اال

ٔ
سبوع الثانياال

ٔ
سبوع الثالثاال

ٔ
سبوع الرابعاال

ٔ
اال

ـــ
ـــ

ـــ
ریـ

اف
ـل

ـــ
ـــ

ــ

التناسبیةا ع
مقارنة حصص                                       -

(قصد تبریر استعمال نسبة مئویة)
تطبیق نسبة مئویة في حاالت -

بسیطة

التناسبیة
ل مفھوم المقیاس  في وضعیات استعما-

التصغیر)-بسیطة(التكبیر

التناسبیة
استعمال مقیاس مخطط او -

خریطة لتعیین المسافة على 
المخطط او الخریطة

تنظیم المعطیات
وضع و قراءة وتحلیل معطیات في شكل -

جداول

05عرض تصحیح فرض محروس )24(07انجاز فرض منزلي رقم:-)23(ت
)25(ور(التناسبیة)تقویم مح

)26(

متوازي المستطیالتـا ھ
صنع متوازي مستطیالت بأبعاد -

مفروضة و االستعمال السلیم 
للمصطلحات

متوازي المستطیالت
تمثیل تصمیم متوازي مستطیالت-

ذي أبعاد معطاة

متوازي المستطیالت
متوازي مستطیالتتمثیل-

القیاسمتساوي ر بالمنظو
و االستعمال السلیم للمصطلحات

متوازي المستطیالت
إجراء تحویالت لوحدات-

األطوال و المساحات والحجوم

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

مــ
ي

ــا
ـــ

ـــ
ـ

تنظیم المعطیاتت م
وضع و قراءة وتحلیل معطیات في -

تشكل بیانات او مخططا

ور الفصل الثالث في مجال التناسبیة اتقویم مح-
و تنظیم المعطیات

06عرض تصحیح فرض محروس ت
)27(

)30)  و(29(عرض تصحیح االختیار الثالث)28(08انجاز فرض منزلي رقم:-

ـا ھ
متوازي المستطیالت

إجراء تحویالت لوحدات                           -
احات والحجوماألطوال و المس

( تابع)

ور الفصل الثالث في تقویم مح-
الھندسیةمجال االنشظة 

:المفتش

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


