
 

 المحتــوى المميز الهـــــدف مكوّن الكفاية النّشاط صحصال

01 

 حساب
 

حّل وضعيّات مشكل دالّة 

بتوظيف العمليّات على 

 األعداد

إنجاز العمليّات األربع في 

 مجموعة األعداد الّصحيحة

 المضاعفات المشتركة لعددين صحيحين طبيعيين

02 
المشتركة لعددين صحيحين   توظيف المضاعفات 

 طبيعيين أو أكثر

 التّناسب في حساب استثمار 03

 أعداد

 السلّم: البعد الحقيقي/ البعد على التّصميم

 ب في السلّمستوظيف التّنا 04

05 
حّل 

 مسائل
 المسائل التّدريب على حل

صّحة التّمّشي في إنجاز مرحلة 

 من مراحل الحلّ 
 النّتائج بالمعطيات و المطلوب في وضعيّة. مقاربة

06 

 هندسة

 

حّل وضعيّات مشكل دالّة 

بتوظيف خاّصيات األشكال 

 الهندسيّة

 

رسم الّرباعيّات الخاّصة 

بالمسطرة و الكوس و البركار 

 والمنقلة  و بناؤها

 تعّرف متوازيات األضالع و خاّصياتها

 التّدّرب على رسم متوازيات األضالع 07

 توظيف رسم متوازيات األضالع 08

 توظيف رسم و بناء متوازيات األضالع 09

10 
حّل 

 مسائل

 التّدريب على حل

 المسائل
صّحة التّمّشي في إنجاز مرحلة 

 من مراحل الحلّ 
 مقاربة التّمّشي المعتمد بتمّشيات أخرى

11 
 حساب

حّل وضعيّات مشكل دالّة 

بتوظيف العمليّات على 

 األعداد

و الّطرح  معجإنجاز عمليات ال

و الّضرب في مجموعة األعداد 

 الكسريّة

 األعداد الكسريّة: كتابتها ـ قراءتها

 األعداد الكسريّة: تفكيك و تركيب 12

 السنة السادسة



 حساب 13

حّل وضعيّات مشكل دالّة 

بتوظيف العمليّات على 

 األعداد

 و الّطرح  معجإنجاز عمليات ال

و الّضرب في مجموعة األعداد 

 الكسريّة

 توظيف تفكيك و تركيب األعداد الكسريّة

14 
حّل 

 مسائل
 التّبليغ بلغة رياضيّة مالئمة التّبليغ بلغة رياضيّة مالئمة المسائل التّدريب على حل

15 

 هندسة
حّل وضعيّات مشكل دالّة 

بتوظيف خاّصيات األشكال 

 الهندسيّة

حساب قيس محيط شكل مرّكب 

 من األشكال المدروسة

 قيس محيط الدّائرة استكشاف

 تدّرب على قيس محيط دائرة 16

 دائرةال توظيف قيس محيط 17

18 
حّل 

 مسائل
 التّبليغ بلغة رياضيّة مالئمة التّبليغ بلغة رياضيّة مالئمة المسائل التّدريب على حل

 األشكال الهندسيّةحّل وضعيّات مشكل دالّة بتوظيف العمليّات على األعداد و خاّصيات  إدماج 19

 تقييم 20

 : تتعلق ب أن يحّل المتعلّم وضعيّات مشكل دالّةاألداء المنتظر:

 ـ توظيف العمليات األربع على األعداد العشريّة

 ـ توظيف السلّم و النّسبة المائويّة

 ـ توظيف خاّصيات متوازيات األضالع و المثلّثات

21 
دعم 
 عالج

 ضوء نتائج التّقييموضعيّات دعم و عالج تبنى في 

 

 

 

  


