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  .وطرق تمثيلها والعالقات بينها األعداديفهم :  ار األوللمعيا
 الثالثالصف  نىاثالصف ال األولالصف 

يدرك أن العدد تعبير عن كم من األشياء التي تحتويها  )١
 .مجموعات مختلفة

يعد بطالقة وفهم ويتعرف عدد األشياء في مجموعات  )٢
 ). ٩(صغيرة حتي العدد 

ه ، ويستخدم ذلك يربط بين مدلول العدد ورمزه واسم )٣
 .في التعامل مع مواقف حياتية بسيطة تتضمن أعداداً

يرتب مجموعة من األعداد ، ويمثلهـا علـى خـط     )٤
 .األعداد

 . يتعرف المفهوم الترتيبي للعدد )٥

 .يتعرف مفهوم العدد صفر )٦

 .ينمي فهما أوليا لنظام العد العشري والقيمة المكانية  )٧

 ١٠يتعرف مفهوم العدد  )٨

 . ورمزه واسمه ١٠لعدد يتعرف مدلول ا )٩

، ويمثلها على خط  ١٠يرتب األعداد من صفر إلى  )١٠
 .األعداد

يقــرأ ويكتــب المائـــة    )١
 ٩٠٠ومضاعفاتها حتى العدد 

ينمي فهما أوليا لنظام العـد   )٢
يمة المكانية حتي العشري والق

 ٩٩٩العدد  

يقرأ ويكتب عدداً مكوناً مـن   )٣
آحاد وعشرات ومئـات فـي   

 .صورتيه اللفظية والرمزية

يرتب مجموعة من األعـداد   )٤
كل منها مكون من ثالثة أرقام 

 .، ويقارن بينها

يتعرف ويفهم معني عمليـة   )٥
 .الضرب كجمع متكرر

حواصــل  يتعــرف ويــذكر )٦
ــي   ــرب حت ــات الض عملي

 . األلف ومضاعفاتها يتعرف )١

 ٩٩٩٩يتعرف القيمة المكانية ألرقام العدد حتى  )٢

 ٩٩٩٩يحدد قيمة الرقم في العدد حتى  )٣

 ٩٩٩٩يقرأ ويكتب رموز األعداد حتى العدد  )٤

 .يقرأ عدداً مكوناً من أربعة أرقام على المعداد  )٥

ـ يمثل عدداً مكوناً من أ )٦ كل يمثـل  ربعة أرقام على ش
 .معداداً

يرتب مجموعة من األعداد كل منها مكون من أربعة  )٧
 .أرقام ، ويقارن بينها 

 .يتعرف العشرة آالف ومضاعفاتها  )٨

 ٩٩٩٩٩يتعرف القيمة المكانية ألرقام العدد حتى  )٩

 ٩٩٩٩٩يحدد قيمة الرقم في العدد حتى  )١٠

 ٩٩٩٩٩يقرأ ويكتب رموز األعداد حتى العدد  )١١

 .خمسة أرقام على المعداد يقرأ عدداً مكوناً من )١٢

 .يمثل عدد مكون من خمسة أرقام على  المعداد )١٣

يرتب مجموعة من األعداد كل منها مكـون مـن    )١٤
  .خمسة أرقام، ويقارن بينها 
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 الثالثالصف  نىاثالصف ال األولالصف 

 ١٠يحدد مكونات العدد  )١١

، ٩٠يقرأ ويرتب العشرات الكاملـة حتـى العـدد     )١٢
 .ويمثلها على خط األعداد 

يتعرف مدلول بعض الكسور البسيطة مثل النصف  )١٣
والربع كجزء من وحدة باسـتخدام بعـض األشـياء    

 .الصور، ويمثلها بطرق مختلفة الملموسة أو 

 !Error! ،Errorيقرأ ويكتب الكسرين  )١٤

يعبر عن أفكار ومواقف حسابية بسيطة بوضـوح   )١٥
أقران ـ معلمين ـ أفراد ـ األسـرة،      (أمام آخرين 

 . (... 

 ).٩(جدول

رف مفهوم الضرب فـي  يتع )٧
)٠(، ) ١.( 

 .يتعرف معنى القسمة  )١٥

 .يستنتج عالقة القسمة بالضرب  )١٦

 .يصنف مجموعة من األعداد إلى زوجية وفردية  )١٧

 .يتعرف معنى الكسر العادي  )١٨

 .الكسور المتساوية يتعرف )١٩

 .يضع الكسر العادي في أبسط صورة  )٢٠

 .يرتب الكسور متحدة المقامات ، ويقارن بينها  )٢١

يعبر عن أفكار ومواقف  حسابية بوضـوح أمـام     )٢٢
 ....)، معلمين ـ أفراد ـ األسرة  أقران ـ(آخرين 

يستخدم تمثيالت محسوسة وصوراً لفظية ورمزيـة    )٢٣
  .لمواقف عددية بسيطة 

  
  
  
  

  .يفهم العمليات على األعداد والعالقات بينها:  الثانيعيار الم
 الثالثالصف  نىاثالصف ال األولالصف 

يجمع عددين أو أكثر كل منهما مكون من  )١يتعرف معنى جمع عددين أو ثالثة أعداد بدون أو  )١يتعرف معني كل من عمليتـي الجمـع    )١
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 الثالثالصف  نىاثالصف ال األولالصف 

   ٩والطرح حتى العدد 

يفهم الطرح كعملية عكسـية لعمليـة     )٢
باستخدام األشكال  ٩الجمع حتى العدد 

 .والرموز 

جمع ـ  ( يحدد نوع العملية األساسية   )٣
التي تتطلبها مواقف حسابية أو ) طرح 

 .حياتية بسيطة 

يجري عمليتي الجمع والطرح علـى    )٤
 .العقود 

يتعرف القيم المكانية ألرقـام العـدد     )٥
 ٩٩حتى

 . يحدد قيمة الرقم في العدد  )٦

يقرأ ويكتب رمز العدد المكـون مـن     )٧
  ٩٩رقمين حتى العدد 

يقرأ عدداً مكوناً من رقمين باسـتخدام    )٨
 .المعداد

التسمية بحيث اليزيد الناتج عـن العـدد    مع إعادة 
٩٩ 

عدداً من آخر أكبر منه بدون أو مع إعـادة   يطرح )٢
 .التسمية 

 .يحل مسائل حياتية بسيطة على الجمع والطرح   )٣

 .يجمع ويطرح المئات ، ويمثلها على خط األعداد   )٤

يجمع عددين كل منهما مكون من ثالثة أرقام مع   )٥
 .إعادة التسمية 

كوناً من ثالثة أرقام من آخر أكبـر  يطرح عدداً م  )٦
 .منه بدون أو مع إعادة التسمية 

جمـع ـ طـرح ـ     (يحدد نوع العملية األساسية   )٧
التي تتطلبها مواقف حسابية أو  حياتيـة  ) ضرب 
 .بسيطة

يتحقق من نواتج إجراء عمليات  الجمع والطرح   )٨
 .علي  األعداد والضرب

، ثُلث ال(يفهم مدلول بعض الكسور البسيطة مثل   )٩

 .ام بدون أو مع إعادة التسمية أربعة أرق

يطرح عدداً مكوناً من أربعة أرقام مـن    )٢
 . آخر أكبر منه بدون أو مع إعادة التسمية 

يجمع عددين أو أكثر كل منهما مكون من   )٣
 .خمسة أرقام بدون أو مع إعادة التسمية 

يطرح عدداً مكوناً من خمسة أرقام مـن    )٤
 . آخر أكبر منه بدون أو مع إعادة التسمية

  ١٠٠٠،  ١٠٠،  ١٠يتعرف الضرب في   )٥

يضرب عدداً مكوناً من رقمين أو أكثـر    )٦
في عدد مكون من رقم واحد بدون أو مع 

 .إعادة التسمية 
ى آخر مكون من رقم واحد يقسم عدداً عل  )٧

 .بدون باق

جمـع ـ   ( يحدد نوع العملية األساسـية    )٨
التي تتطلبهـا  ) طرح ـ ضرب ـ قسمة  
 .ية بسيطة مواقف حسابية أو حيات

يجمع الكسور متحدة المقامات بحيث اليزيد  )٩
 .الناتج عن الوحدة 
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 الثالثالصف  نىاثالصف ال األولالصف 

يمثل عدداً مكوناً من رقمـين علـى     )٩
 .المعداد 

يقارن بين األعداد ويرتبها حتـى    )١٠
  ٩٩العدد 

يجمع األعداد المكونة من رقمـين   )١١
بدون إعادة التسمية بحيث اليزيد الناتج 

 ٩٩عن

يطرح عدداً من آخر أكبر منه بدون  )١٢
 .إعادة التسمية

كجـزء مـن وحـدة    ) ....خُمس ، السدس  ، ال
باستخدام بعض األشـياء الملموسـة أو الصـور،    

 .ويمثلها بطرق مختلفة 

!Error! ،، Error!  ،Error يقرأ ويكتب الكسور )١٠

 .، ويرتبها باستخدام خط األعداد .... 

يطرح كسراً من آخر أكبر منـه لهمـا    )١٠
  .المقام نفسه 

 

  
  يحسب بمهارة ويتوصل إلى تقديرات معقولة: المعيار الثالث 

 الثالثالصف  نىاثالصف ال األولالصف 
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يجري عمليتي الجمع والطرح  )١
ق بسرعة ودقة وفهـم للحقـائ  

 .المرتبطة بكل منهما 

ــة    )٢ ــاً متنوع ــتخدم طرق يس
ومناسبة إلجراء عمليتي الجمع 
والطرح علي األعـداد مثـل   
ــة  ــي والورق ــاب العقل الحس

 .والقلم

بسرعة ودقة ) الجمع والطرح والضرب ( يجري عمليات  )١
وفهم للحقائق المرتبطة بكل منهـا بحيـث اليزيـد نـاتج     

 . الضرب عن ثالثة أرقام 

الجمـع  (ومناسبة إلجراء عمليـات متعددة يستخدم طرق   )٢
علي األعداد مثـل الحسـاب العقلـي    ) والطرح والضرب

 .والورقة والقلم 

الجمـع والطـرح   ( يستخدم التقدير التقريبي في عمليات   )٣
 .علي األعداد ) والضرب

يستخدم طرقاً متنوعة ومناسبة إلجراء عمليـات الجمـع     )٤
لعقلـي  والطرح والضرب علي األعداد مثـل الحسـاب ا  

 .والورقة والقلم 

يستخدم التقدير التقريبي في عمليـات الجمـع والطـرح      )٥
 .والضرب علي األعداد 

) الجمع والطرح والضـرب والقسـمة   ( يجري عمليات  )١
بسرعة ودقة وفهم للحقائق المرتبطة بكل منهـا بحيـث   
اليزيد ناتج الضرب عن خمسة أرقام ويكـون المقسـوم   

  .  عليه مكونًا من رقم واحد 
الجمـع  (يستخدم طرقاً متنوعة ومناسبة إلجراء عمليات   )٢

علي األعداد مثل الحسـاب  ) والطرح والضرب والقسمة
  .العقلي والورقة والقلم

بي في التعـرف علـى معقوليـة    يستخدم التقدير التقري  )٣
 .الناتج

 .يستخدم اآللة الحاسبة للتأكد من صحة الناتج  )٤
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 - ٢٠٠٩ديسمبر                                                                                                         .     في مصر وثيقة مناهج الرياضيات فى ضوء المعايير القومية للتعليم
٩ - 

  

 

  
  
  

  عالقات والدوالالجبر وال:  معايير مجال
  من الصف األول إلى الصف الثالث
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 - ٢٠٠٩ديسمبر                                                                                                         .     في مصر وثيقة مناهج الرياضيات فى ضوء المعايير القومية للتعليم
١٠  - 

  

  
.يستخدم الرموز واألشكال فى تمثيل بعض المواقف الرياضية البسيطة: المعيار األول 
 الثالثالصف  نىاثالصف ال األولالصف 

 .يتعرف المجموعة  )١
 .يصف المجموعة  )٢
يصنف األشياء إلى مجموعـات وفقـاً    )٣

اللون  حسب الطول أ،( لخاصية معينة 
 ... ) أ، 

يقارن بين مجمـوعتين مـن األشـياء     )٤
ــتخدام  ــات  باس ــين مكون ــل ب التقاب
 .المجموعتين

عة الخاليـة دون ذكـر   يتعرف المجمو )٥
 .إسمها صراحةً

  .يتعرف خاصية إضافة العدد صفر  )٦
يتعرف أمثلة عددية لخـواص عمليـة    )٧

دون ذكـر اسـم    ٩الجمع حتى العدد 
 .الخاصية 

سـيطة  يحل جمالً عدديـة مفتوحـة ب   )٨
 .من التباين والتساويتتض

ل حياتية بسيطة على الجمع يحل مسائ )٩
 .والطرح

يتعرف أمثلة عددية لخـواص عمليـة    )١
دون ذكر اسم  ٩٩٩جمع األعداد حتى 

 .الخاصية 

يفهم الطرح كعملية عكسية لعملية جمع  )٢
باستخدام األشـكال   ٩٩٩األعداد حتى 

 .والرموز 

يحل جمالً عدديـة مفتوحـة بسـيطة     )٣
 .لتباين والتساوي تتضمن ا

يعطي أمثلة عدديـة لخـواص عمليـة     )٤
دون ) ٩(ي جـدول  ضرب األعداد حت
 .ذكر اسم الخاصية

يتعرف أمثلة عددية لخواص عملية جمع األعداد بحيث اليزيـد   )١
 .الناتج عن أربعة أرقام دون ذكر اسم الخاصية 

 ٩٩٩٩يفهم الطرح كعملية عكسية لعملية جمع األعـداد حتـى    )٢
 .شكال والرموزباستخدام األ

 . يحل مسائل تتضمن عمليتي الجمع والطرح واستخدام أقواس  )٣

يتعرف أمثلة عددية لخواص عملية جمع األعداد بحيث اليزيـد   )٤
 .خمسة أرقام دون ذكر اسم الخاصية الناتج عن

 ٩٩٩٩٩يفهم الطرح كعملية عكسية لعملية جمع األعداد حتـى   )٥
 .باستخدام األشكال والرموز

ددية لخواص عملية ضرب األعداد بحيث اليزيد يتعرف أمثلة ع )٦
 .الناتج عن خمسة أرقام دون ذكر اسم الخاصية 

يتعرف القسمة كعملية عكسـية للضـرب باسـتخدام الرمـوز      )٧
 . واألشكال 

 .حة بسيطة تتضمن التساوي والتباينيحل جمالً عددية مفتو )٨



مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية                                                                                                            )العربية مصرجمهورية (وزارة التربية والتعليم  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ٢٠٠٩ديسمبر                                                                                                         .     في مصر وثيقة مناهج الرياضيات فى ضوء المعايير القومية للتعليم
١١  - 

  

  
  .يتعرف األنماط العددية والعالقات والدوال: المعيار الثانى 

 الثالثالصف  نىاثالصف ال األولالصف 

عدديــة بســيطة ،  يتعــرف أنماطــاً )١
 .ويستكمل عناصرها

يتعرف أنماطاً عددية بسـيطة ، ويثريهـا    )١
 .مزيد من األعداد تتبع النمط نفسهب

  .بني أنماطاً عددية جديدة بمعرفتهي  )٢
  
 

عدديـة بسـيطة ، ويسـتكمل     يتعرف أنماطاً )١
 .عناصرها

يعطـي  يدة بمعرفته ، ويبني أنماطاً عددية جد  )٢
 .أمثلة لمواقف حياتية تحققها
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 - ٢٠٠٩ديسمبر                                                                                                         .     في مصر وثيقة مناهج الرياضيات فى ضوء المعايير القومية للتعليم
١٢  - 

  

  .يستخدم النماذج الرياضية فى تمثيل العالقات ويحلل التغير فى المواقف الرياضية الحياتية: المعيار الثالث 
 الثالثالصف  نىاثالصف ال األولالصف 

يتعرف نماذج رياضية تتضـمن جمـالً    )١
 .يطة من بيئتهعددية لمواقف حياتية بس

ـ    )٢ ف يقارن بين االشـياء المختلفـة ويص
 .تغيرات كمية أو نوعية حدثت بها

  
 

يتعرف نماذج رياضية تتضمن جمـالً   )١
 .ية لمواقف حياتية بسيطة من بيئتهعدد

دية ألمثلة حياتيـة فـي   يعطي جمالً عد )٢
  .صورة نماذج

 

يتعرف نماذج رياضية تتضمن جمـالً عدديـة    )١
 .تهبيئ لمواقف حياتية بسيطة من

 .حياتية كنماذج تمثل جمالً عددية يعطى أمثلة )٢

 .الكمى والنوعي في سياقات مختلفة يحلل التغير )٣
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 - ٢٠٠٩ديسمبر                                                                                                         .     في مصر وثيقة مناهج الرياضيات فى ضوء المعايير القومية للتعليم
١٣  - 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  الهندسة :مجال معايير 
  من الصف األول إلى الصف الثالث
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 - ٢٠٠٩ديسمبر                                                                                                         .     في مصر وثيقة مناهج الرياضيات فى ضوء المعايير القومية للتعليم
١٤  - 

  

  
.يحلل خواص أشكال هندسية ثنائية وثالثية البعد ويتعرف العالقات بينهما: المعيار األول 

 الثالثالصف  الصف الثانى األولالصف 

( يتعرف الخواص التوبولوجيـة   )١
فوق وتحت، أمام وخلف ، داخل 
وخارج، يمين ويسار ، الجـوار  

ــة ــياء  ) والبيني ــبعض األش ل
 .المحسوسة

كرة ، ال(يتعرف بعض المجسمات  )٢
المخروط ، الهرم، اإلسطوانة ، 
المكعب ، متوازي المسـتطيالت  

، ويعطي ) ، المنشور) الصندوق(
أمثلة لها من البيئة التي يتعامـل  

 .معها

المربع (يتعرف كالً من األشكال  )٣
) ، المثلث ، الدائرة، المسـتطيل  

 .ويميز بينها

 .يميز بين المنحنى المغلق والمنحنى المفتوح ، ويرسمهما  )١

 .يتعرف المضلع  )٢

 .يميز بين الخط المستقيم والقطعة المستقيمة والشعاع  )٣

 .  لع أو خط مستقيم يوضح وضع نقطة بالنسبة لمنحنى مغلق أو مض )٤

 .يحدد القطع المستقيمة المكونة لشكل مستو أو مجسم  )٥

 .يتعرف مفهوم المحيط  )٦

لرسـم  ) ورق مربعات ـ حاسـب آلـي    (يستخدم الشبكة التربيعية  )٧
 .المضلعات 

يوجِد محيط بعض األشكال الهندسية المرسومة على ورق المربعات أو  )٨
 .اللوحة المسمارية

 .الهندسية بمعلومية أطوال أضالعها  يوجِد محيط بعض األشكال )٩

 .يتعرف معنى التطابق )١٠

 .يتعرف تطابق شكلين هندسيين )١١

 .يستخدم مفهوم التطابق في مواقف حياتية بسيطة )١٢

 .يتعرف بعض خواص المجسمات )١٣

المكعب ، ( يفرد المجسم  )١
متوازي المسـتطيالت ،  

ــور ــرف ) المنش ، ويتع
وية المكونة األشكال المست

 .لسطحه

يصمم صندوقاً مفتوحـاً   )٢
ومغلقاً باستخدام الـورق  

 .المقوى

يستخدم عملية الطي فـي   )٣
تكوين أشـكال مختلفـة   

 ).ألعاب(

يتعرف مفهـوم الزاويـة    )٤
إتحاد شعاعين أو قطعتين (

مستقيمتين لهما نقطة بداية 
، رأس الزاويـة،  )واحدة 
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 - ٢٠٠٩ديسمبر                                                                                                         .     في مصر وثيقة مناهج الرياضيات فى ضوء المعايير القومية للتعليم
١٥  - 

  

يتعرف أنماطاً بصرية بسـيطة ،   )٤
 .ويستكمل عناصرها

مسـتوية ،  (االً بسيطة يحلل أشك )٥
إلى أجزائهـا، ويعيـد   ) مجسمة 

تركيبها لتكون الشـكل نفسـه أو   
 .أشكاالً أخرى جديدة

 .يستنتج األشكال الهندسية من بعض المجسمات )١٤

يتعرف أنماطاً بسيطة ألشكال هندسية أو غير هندسية مستوية مختلفة  )١٥
 .للشكل نفسه أو

إلى أجزائها، ويعيد تركيبها ) مستوية، مجسمة(يحلل أشكاالً بسيطة  )١٦
 .لتكون الشكل نفسه أو أشكال أخرى جديدة

يستخدم بطاقات مربعة أو مثلثة أو مستطيلة لتكوين مناطق مستوية  )١٧
 .معلومة

 .قراءة الزاوية

 .يتعرف أنواع الزوايا )٥

ين قياسات الزوايا يقارن ب )٦
ــة  ــادة والمنفرجـ الحـ

 .والقائمة
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 - ٢٠٠٩ديسمبر                                                                                                         .     في مصر وثيقة مناهج الرياضيات فى ضوء المعايير القومية للتعليم
١٦  - 

  

  .جة الهندسيةتية مستخدماً الحس المكانى والنمذيحلل مشكالت رياضية وحيا:  الثانيالمعيار 
 الثالثالصف  نىاثالصف ال األولالصف 

يتعرف مفهوم التماثـل   )١
من خالل أنشطة فنيـة  

 .وزخرفية

يرتب عملياً بعض نماذج  )٢
شــكال الهندســية  األ

البسيطة بحيث تحتل أقل 
  .حيز ممكن

 

يحدد األشكال المتماثلة وغير المتماثلة مـن   )١
 .خالل أنشطة فنية وزخرفية 

 .يعين خط التماثل لألشكال المتماثلة عملياً  )٢

يكون ويميز صوراً ذهنية ألشكال هندسـية   )٣
مألوفة معتمـداً علـى الـذاكرة المكانيـة     

 .والتصور المكاني لألشياء 

يرتب عملياً بعض نماذج األشكال الهندسية  )٤
 .البسيطة بحيث تحتل أقل حيز ممكن

يحسب محيط مربعات ومسـتطيالت ومثلثـات بقيـاس أطـوال      )١
 ).سنتيمترات كاملة(أضالعها 

 .يرسم قطعة مستقيمة بسنتيمترات كاملة  )٢

يرسم أشكاالً هندسية مربعـة أو مسـتطيلة باسـتخدام الشـبكة      )٣
 .التربيعية

 .ة أشكال هندسية بوحدات غير مقننة يحسب مساح )٤

 .يرسم شكالً مطابقاً آلخر )٥

 .يتعرف أنماطاً بصرية بسيطة ، ويستكمل عناصرها  )٦

  .يبني أنماطاً بصرية جديدة بمعرفته )٧

إلى أجزائهـا، ويعيـد   ) مستوية ، مجسمة ( يحلل أشكاالً بسيطة  )٨
 .تركيبها لتكون الشكل نفسه أو أشكاالً أخرى جديدة 

اً بعض نماذج األشكال الهندسية البسيطة بحيث تحتـل  يرتب عملي )٩
  .أقل حيز ممكن 
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 - ٢٠٠٩ديسمبر                                                                                                         .     في مصر وثيقة مناهج الرياضيات فى ضوء المعايير القومية للتعليم
١٧  - 

  

 
 
 
 

  القياس  : مجال معايير 
  من الصف األول إلى الصف الثالث 
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 - ٢٠٠٩ديسمبر                                                                                                         .     في مصر وثيقة مناهج الرياضيات فى ضوء المعايير القومية للتعليم
١٨  - 

  

  .يفهم خواص األشياء القابلة للقياس ووحداته وأنظمته وعملياته - المعيار األول 
 الثالثالصف  نىاثالصف ال األولالصف 

ف معنـى القيـاس وتطبيقـات    يتعر )١
 .بسيطة عليه 

القـرش ،  (يتعرف وحدات النقـود   )٢
 ) .الجنيه

يتعرف وحدات قياس غيـر مقننـة    )٣
 .لقياس الطول 

يتعرف معنى السـعة مـن خـالل     )٤
 .وحدات غير مقننة 

 .يتعرف أيام األسبوع ويرتبها  )٥

يقارن بين األشياء ويرتبها فى ضوء  )٦
  .قياسات بعض خواصها

 

 ) .الساعة ـ الدقيقة (الزمن  يتعرف وحدات قياس )١

نصف سـاعة ، ربـع   ( قرب ساعة يقرأ الساعة ، ويقِّدر الزمن أل )٢
 ) .ساعة

 .يتعرف كالً من التقويم الميالدي أو الهجري ، ويرتبهما  )٣

  ) .أنواع العمالت( يتعرف النقود  )٤

 ) .اللتر ( يتعرف وحدات السعة المقننة  )٥

الكيلـو جـرام ،   !Error الكيلو جـرام ، ( يتعرف وحدات الوزن  )٦
Error!لكيلو جرام ا. (  

 ) .المتر ـ السنتيمتر (يتعرف وحدات قياس الطول  )٧

 .يقارن بين األشياء ويرتبها فى ضوء قياسات بعض خواصها )٨

الطـول،  : يقدر قياسات األشياء بوحدات غير مقننة ومقننـة مثـل   )٩
 .والوزن ذهنياً بدرجة معقولة

ئوي لدرجـة  يتعرف القياس الم )١
 .الحرارة

يتعرف وحدات قياس الزاويـة   )٢
 ).الدرجة(

يقارن بين األشياء ويرتبها فى  )٣
 .ضوء قياسات بعض خواصها

يستخدم التقدير التقريبي للتحقق  )٤
 .من معقولية القياسات
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١٩  - 

  

ـًا وأدوات  - المعيار الثانى     .وقوانين مناسبة لتحديد القياساتيطبق طرق
 الثالث الصف نىاثالصف ال األولالصف 

يستخدم وحدات كاملـة غيـر    )١
 .مقننة  فى قياس الطول

يستخدم طرقًا وأدوات متنوعة  )٢
 .من البيئة فى القياس

  .يستخدم أدوات متنوعة إلجراء عملية القياس )١
 .يحول من وحدة وزن أو نقود إلى أخرى  )٢

يقدر وحدات القياس الكاملة غيـر المقننـة     )٣
نـة  ه إلي وحدات قيـاس مقن المألوفة في بيئت

 ...).راع ، القدم ، الذ( مثل 
  
 
 

الكيلو متر، المتـر،  ( يحول من وحدات قياس الطول  )١
 ) .السنتيمتر

اليوم ، األسـبوع ،  ( يحول من وحدات قياس الزمن  )٢
 ).الساعة ، الشهر 

الكيلـو جـرام ،   ( يحول من وحدات قياس الـوزن   )٣
 ) .الجرام

 .يستخدم المنقلة في قياس الزاوية )٤

ات القياس الكاملة غير المقننة المألوفة فـي  يقدر وحد )٥
الـذراع، القـدم ،   (بيئته إلي وحدات قياس مقننة مثل 

.(... 
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٢٠  - 

  

  .ت رياضية وحياتية خاصة بالقياسيحل مشكال -المعيار الثالث 
 الثالثالصف  نىاثالصف ال األولالصف 

يستخدم أدوات أو وحدات كاملة غيـر   )١
لمطلوبة فى مقننة مناسبة لمستوى الدقة ا

 .مواقف حياتية

يحل مشكالت حياتيـة بسـيطة علـى      )٢
 .القياس

 

يختار ويستخدم أدوات أو وحدات كاملة غيـر   )١
مقننة ومقننة مناسبة لمستوى الدقة المطلوبة فى 

  .مواقف حياتية
  .يجري عمليتي جمع وطرح باستخدام النقود )٢

يحــل مشــكالت حياتيــة بســيطة تتضــمن  )٣
 ).، الوزن، الطولالزمن، النقود، السعة(وحدات

يختار وحدات القياس المناسبة لموقف ما  )١
 .، ويختار أدوات القياس المناسبة له

يحل مشكالت حياتية يتطلب حلها تقـدير   )٢
قياسات مختلفة، ويقارن نتائجه بقياسـات  

 .دقيقة ومقننة
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٢١  - 

  

 
 
 
 

  تحليل البيانات واإلحصاء واالحتمال  :ال مجمعايير 
  الصف الثالث  من الصف األول إلى
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  .بيانات مناسبة وتنظيمها وتمثيلهايطرح تساؤالت ويجيب عنها من خالل جمع  –المعيار األول 
  

 الثالثالصف  نىاثالصف ال األولالصف 

 .يطرح تساؤالت عن موضوعات أو أشياء تهمه )١

يجمع بيانات من خالل األشياء المحيطة بـه داخـل    )٢
 .الفصل وخارجه

 .يالحظها يقرأ بيانات عن ظواهر  )٣

يصنف بيانات ذات خصائص متشابهة ومختلفة فـي   )٤
 .ضوء معيار واحد 

يمثل البيانات التي حصـل عليهـا أو أعطيـت لـه      )٥
 .باستخدام الصور وأشكال هندسية بسيطة

 .يميز بين عدد الكم وعدد الرتبة  )٦

 .يستخدم خط األعداد في تمثيل مواقع أعداد مختلفة  )٧
 

 .التجميع في حزم  يسجل بيانات باستخدام عالمات ثم )١

 .يجمع بيانات بنفسه أو مع فريق وينظمها  )٢

 .يمثل بيانات بأكثر من طريقة ويفسرها  )٣

 .يطرح أسئلة ويجيب عليها  )٤

يصنف بيانات ذات خصائص متشابهة ومختلفـة فـي    )٥
 .ضوء معيارين 

اجتماعية ، علمية ، ( يوجد بيانات من مصادر مختلفة  )٦
 ) .أنشطة مدرسية 

ستخدام الصور وأشكال هندسية بسيطة يمثل البيانات با )٧
 .واألعمدة 

 .يمثل البيانات في جدول  )١

 .يقرأ الجداول واألشكال البيانية )٢

يمثل البيانات باستخدام الصـور وأشـكال    )٣
 .هندسية مختلفة واألعمدة والخط المنكسر 
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   .سبةيصنف البيانات ويلخصها باستخدام األساليب اإلحصائية المنا –المعيار الثانى 
  

 الثالثالصف  نىاثالصف ال األولالصف 

. يصف البيانات بصورة جزئية أو كلية )١
يتعــرف بعــض مفــاهيم اإلحصــاء  )٢

  .االستكشافى البسيط
 

 .يصف البيانات بصورة جزئية أو كلية )١

يحدد البيانات التى تتميز بخـواص معينـة،    )٢
 .ويقارن بينها

  .يتعرف بعض مفاهيم اإلحصاء االستكشافى )٣
 

 .نات بصورة جزئية أو كليةيصف البيا )١

يحدد البيانات التى تتميـز بخـواص معينـة،     )٢
 .ويقارن بينها

يستخدم بعض مفاهيم اإلحصاء االستكشافى فى  )٣
 .تفسير البيانات

  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية                                                                                                            )العربية مصرجمهورية (وزارة التربية والتعليم  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ٢٠٠٩ديسمبر                                                                                                         .     في مصر وثيقة مناهج الرياضيات فى ضوء المعايير القومية للتعليم
٢٤  - 

  

   .يقوم البيانات المتوافرة ويتوصل منها إلى استنتاجات صحيحة –المعيار الثالث 
  

 لثالثاالصف  نىاثالصف ال األولالصف 

يبنى استنتاجات صحيحة من األدلة  )١
 .المجمعة

 

يبنى استنتاجات صحيحة من األدلـة    )١
 .المجمعة 

 .يبنى استنتاجات صحيحة من األدلة المجمعة  )١

  .يتحقق من صحة األدلة المتوافرة من البيانات  )٢
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  .مها فى حل المشكالتيتعرف المفاهيم األساسية لالحتمال ويستخد –المعيار الرابع 
  

 الثالثالصف  نىاثالصف ال األولالصف 

 . يتعرف معنى االحتمال من خالل تجارب وتخمينات بسيطة )١  

 .من خالل أمثلة حياتية بسيطة) مؤكد، مستحيل، ممكن(يصنف األحداث إلى   )٢

اختيار تلميذ اسمه يبدأ بحرف معين، فوز أحـد األنديـة   : (يوجد احتمال أحداث مثل  )٣
اضية الشهيرة في المباريات، ظهور أعداد فردية وزوجية علـى وجـه مكعـب    الري

    .مرة ٢٠مرات أو  ١٠بعد إلقائه ) زهر الطاولة(األعداد 
 

 


