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  األعداد والعمليات عليها: معايير مجال 
  من الصف الرابع إلى السادس
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 .األعداد وطرق تمثيلها والعالقات بينهاتعرف : المعيار األول 
  

 السادسالصف  خامسالصف ال الرابعالصف 

) دون ذكر اسمها(ألعداد الطبيعية عرف ايت )١
 .حتى المليار قراءةً وكتابةً 

يتعرف مزيداً من الكسور العادية ، ومفهوم  )٢
 .األعداد الكسرية 

يقرأ ويكتب األعداد الطبيعيـة والكسـور    )٣
 .العادية واألعداد الكسرية رمزاً ولفظاً 

يقارن بين أعداد طبيعية وكسـور عاديـة    )٤
بها ترتيبا تصـاعديا  وأعداد كسرية ، ويرت

 .وتنازليا 

يكتشف عالقات بين كـل مـن األعـداد     )٥
الطبيعية والكسور العادية واألعداد الكسرية 
باستخدام النماذج والرسومات والعمليـات  

 .الحسابية 

 ) . ط ( يتعرف مجموعة األعداد الطبيعية  )١

عيـة  يستنتج عالقة االحتواء في مجموعة األعـداد الطبي  )٢
 .)ط ( 

يمثِّل بعض عناصر مجموعة األعداد الطبيعية على خط  )٣
 .األعداد

يقارن بعض عناصر مجموعة األعداد الطبيعية بالنسبة   )٤
 . ضها البعض لبع

يجري عمليات التقريب ألقرب جزء من مائة وجزء من  )٥
 .ألف

يقارن بين كسور عادية وأعداد عشرية وأعداد طبيعية ،  )٦
 .ويرتبها

يكتشف عالقات بين كسور وأعداد عشرية وأعداد طبيعية  )٧
 .مستخدماً نماذج ورسومات وحاسبات 

األعـداد الصـحيحة    ةيتعرف مجموع )١
)w (ويفهم مدلوالتها. 
يميز بين مجموعتي األعداد الطبيعيـة   )٢

، ) w(واألعـــداد الصـــحيحة ) ط(
 .همايتوصل إلى عالقة االحتواء بينو
ة األعـداد  يمثِّل بعض عناصر مجموع )٣

الصحيحة على خط األعداد ، ليتعرف 
 .لبعضها البعضأوضاعها بالنسبة 

يتعرف مفهـوم النسـبة ، والصـور     )٤
المختلفة للتعبيـر عنهـا ، وتطبيقـات    

 .يهاعل
يتعرف مفهوم المعدل وتطبيقات حياتية  )٥

 .عليه بصورة مبسطة
يتعرف ، ويفهم التناسـب وتطبيقاتـه    )٦

، ) مقياس الرسم ، التقسـيم التناسـبي  (
 .وحساب المائة وتطبيقاتها

يتعرف ، ويفهم مدلول النسبة المئوية ،  )٧



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

م ٢٠٠٩.                                                                                                                     في مصر وثيقة مناهج الرياضيات فى ضوء المعايير القومية للتعليم
 - ٢٩  - 

  

 السادسالصف  خامسالصف ال الرابعالصف 

 .يتعرف مدلول عدد أولي وغير أولي  )٦

يصنف أعداد طبيعية إلى أعداد أولية وغير  )٧
 .أولية

بيعي ، ويحلل يتعرف معنى تحليل عدد ط )٨
 .عددا طبيعيا إلى عوامله األولية

 .وطريقة التعبير عنها ، وطرق إيجادها
يكتشف عالقات بـين أعـداد طبيعيـة     )٨

وصحيحة وكسـور عاديـة وأعـداد    
عشرية ونسب مئوية مستخدماً نمـاذج  
ــوب   ــبات وحاس ــومات وحاس ورس

 ).كمبيوتر(
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  .العالقات بينها ويدركالعمليات على األعداد جري ي:  الثانيالمعيار 
  

 السادسالصف  الصف الخامس الرابعالصف 

يدرك معنى قابلية قسمة عدد طبيعي  )١
 . على آخر اليساوي الصفر

يحلل عددا غير أولي إلى عواملـه    )٢
 .األولية 

يوجِد مضاعفات وعوامل مشتركة   )٣
 .لعددين أو أكثر

. ع (يوجِد العامل المشترك األعلى   )٤
ــترك  ) أ. م  ــاعف المش ، والمض

ــغر  ــددين أو ) أ. م . م (األص لع
 .أكثر

عمليـات الجمـع    يتعرف معنـي   )٥
والطرح والضرب والقسـمة علـى   

ور عادية وأعداد أعداد طبيعية وكس
 . كسرية 

يستنتج خواص عمليتـي الجمـع     )٦

 ... ،  ١٠٠٠،  ١٠٠،  ١٠عشرية في  اًوأعداد اًيضرب كسور )١

٢( يضرب كسرا أو عددا في عدد صحيح مكون مـن رقـم   ا عشري
 .رقمين واحد أو

٣(  يضرب كسرا أو عددا في كسر عشري أخر مكون مـن  ا عشري
 .رقم عشري واحد أو رقمين

في عدد عشري آخر مكون مـن   ياًعشر اًأو عدد اًيضرب كسر  )٤
بحيث يكون الجزء الصحيح بالعـدد   رقم عشرى واحد أو رقمين

 .العشري مكون من رقمين على األكثر

 ... ،  ١٠٠٠،  ١٠٠،  ١٠عشرية على  اًوأعداد اًيقسم كسور )٥

    .بدون باق على عدد مكون من ثالثة أرقام اًصحيح اًيقسم عدد  )٦

على كسر عشري آخر مكون مـن   اًعشري اًأو عدد اًيقسم كسر  )٧
   .بدون باق رقم عشري واحد أو رقمين

بدون بـاق ،  على عدد عشري آخر  اًعشري اًأو عدد اًيقسم كسر  )٨
 .سوم عليه عن ثالثة أرقامبحيث اليزيد عدد أرقام المق

٩(  أو  وجد خارج القسمة غير المنتهية ألقرب رقم عشري واحـد ي

× ،  -، (+  ساسيةاأل يجري العمليات الحسابية )١
 .)w(األعداد الصحيحة  ةعلى مجموع) ÷ ، 

يستنتج العالقات بين العمليات الحسـابية علـى     )٢
 .)w(األعداد الصحيحة  ةمجموع

أعداد من مجموعتي األعداد الطبيعية يقارن بين   )٣
 .رتبها، ويوالصحيحة 

عـداد  األمجموعة فى نغالق اإليتعرف مفهوم   )٤
 .ات الحسابية األربعةلعمليلبالنسبة الصحيحة 

 حايـد العنصـر الم كـل مـن   يستخدم خواص   )٥
واإلبـدال والـدمج   الجمعي والمعكوس الجمعي 

اء العمليـات الحسـابية   والتوزيع في تيسير إجر
  .األعداد الصحيحة على مجموعة
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 السادسالصف  الصف الخامس الرابعالصف 

المحايـد ، اإلبـدال ،   ( والضرب 
دون ذكـر اسـم   ) الدمج ، التوزيع 

ــة  الخاصــية علــى أعــداد طبيعي
 . وكسرية

 .بحيث اليزيد عدد أرقام المقسوم عليه عن ثالثة أرقام رقمين

علـى مجموعـة   ) ÷ ، × ،  -، ( + يجري العمليات الحسابية   )١٠
 ) .ط ( األعداد الطبيعية 

) ÷ ، × ،  -، +  (يدرك إمكانية إجراء العمليـات الحسـابية     )١١
 ) .ط ( على مجموعة األعداد الطبيعية 

نغالق مجموعة أعداد طبيعية بالنسـبة لعمليـة   ايتعرف مفهوم   )١٢
 .حسابية معينة 

يستخدم خواص اإلبدال والدمج والتوزيع في تبسيط الحسـابات    )١٣
 .، وكسوراً ، وأعداداً عشرية  طبيعيةالمتضمنة أعداد 
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  .يحسب بمهارة ويتوصل إلى تقديرات معقولة للنواتج:  ثالثالمعيار ال
  

 السادسالصف  خامسالصف ال بعالراالصف 

يجرى عمليات الجمـع والطـرح والضـرب     )١
والقسمة على أعداد طبيعيـة وكسـور عاديـة    
: وأعداد كسرية مستخدماً أساليب مناسبة مثـل  
.   الحساب العقلي ، الورقة والقلم ، اآللة الحاسبة 

يستخدم عمليات حسابية مناسبة لحل مشـكالت   )٢
داً طبيعية وكسور رياضية وحياتية تتضمن أعدا

 .عادية وأعداداً كسرية

يستخدم الحس العددي في تقدير نواتج حسابات  )٣
وحلول مشكالت تتضمن أعداداً طبيعية وكسور 
عادية وأعداداً كسرية ، ويحكم على معقوليتها ، 

النـواتج باسـتخدام اآللـة     ويتأكد من صـحة 
 .  الحاسبة

) ÷، × ،  -، ( + عمليات الحسابية يجرى ال )١
ى كسوراً وأعداد عشرية وطبيعية بدقة ، عل

الحسـاب  : (مستخدماً أساليب مناسبة مثـل  
 ). العقلي ، والورقة والقلم ، واآللة الحاسبة

يستخدم العمليات الحسابية المناسـبة لحـل    )٢
مشكالت رياضية وحياتية تتضمن كسـوراً  

 .وأعداد عشرية وطبيعية 

يستخدم الحس العددي فـي تقـدير نـواتج     )٣
وحلول مشكالت تتضـمن كسـوراً   حسابات 

 .وأعداد عشرية وطبيعية 

يحكم على معقولية نواتج حـل المشـكالت    )٤
 .الرياضية 

١( حسابية األساسية جرى العمليات الي + ) ،-  ، × ،
طبيعيـة  كسور وأعداد عشرية ، وأعداد على ) ÷ 

( :  ناسبة مثـل ستخدماً أساليب مم،  بدقةوصحيحة 
 ). الحاسبةاآللة و، القلم الورقة و، والحساب العقلي 

٢(  ناسبة لحل مشـكالت  يستخدم العمليات الحسابية الم
كسورا وأعدادا عشـرية ،  رياضية تتضمن  حياتية

 .وصحيحةطبيعية وأعدادا 
يتعرف مفهوم الضرب المتكرر على أعداد طبيعية   )٣

 .وصحيحة بصورة مبسطة
ـ   )٤ حسـابات   واتجيستخدم الحس العددي في تقدير ن

ا عشرية ، شكالت تتضمن وحلول ما وأعدادكسور
 .عقوليتهاويحكم على موصحيحة ، طبيعية وأعدادا 

يستخدم بعض برامج الحاسوب في حل مشـكالت    )٥
رياضية تتضمن أعداد صحيحة والعمليات عليهـا  

 .  في صورة أنشطة
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  الجبر والعالقات والدوال :معايير مجال 
  من الصف الرابع إلى السادس
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  .يستخدم الرموز واألشكال فى تمثيل وتحليل المواقف والتراكيب الرياضية: المعيار األول 
  

 السادسالصف  خامسالصف ال الرابعالصف 

: يستخدم أشكاالً وفراغات مثـل    )١
ــر ... ) ،     ،     ، (       للتعبي

 .عن المتغيرات

يجري عمليات حسـابية حسـب     )٢
 .متضمنة في المسألة األقواس ال

ــل   )٣ ــة مث ــالً مفتوح : يحــل جم
)١٠٠٠٠٠٠  =      +

٥٠٠٠٠٠٠  (، = ... + ... )
٤٠٠٠٠٠٠ . ( 

 .يتعرف مفهوم المجموعة  )١

 . يعبر رياضياً عن المجموعة بطرق مختلفة  )٢

 .ن ڤيمثل المجموعات بأشكال  )٣

 .يتعرف مفهوم انتماء العنصر أو عدم انتمائه لمجموعته  )٤

 .واع المجموعاتيميز بين أن )٥

 .يتعرف مفهوم تساوي مجموعتين )٦

 .يتعرف مفهوم احتواء المجموعة أو عدم احتوئها لمجموعتها  )٧

 .يتعرف العمليات على المجموعات )٨

 .يطبق العمليات على المجموعات في مواقف مختلفة  )٩

  .يتعرف خواص اإلبدال والدمج على المجموعات   )١٠

كاإلبـدال  ) ÷، × ،  -، ( + عمليـات الحسـابية   يعبر عن خواص ال  )١١
 .والدمج والتوزيع باستخدام الرموز

يستخدم صوراً مختلفة للمعادالت في تمثيل وحل جمل رياضية خطيـة    )١٢
 .بسيطة

يحل مشكالت حياتية رياضية يميز فيهـا   )١
 .بين الثوابت والمتغيرات

٢(  عبر عن خواص العمليات الحسـابية ي  + )
فــي مجموعــة األعــداد ) ÷ ، × ،  -، 
 .باستخدام الرموز صحيحةال
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م ٢٠٠٩.                                                                                                                     في مصر وثيقة مناهج الرياضيات فى ضوء المعايير القومية للتعليم
 - ٣٥  - 

  

  .يفهم األنماط والعالقات والدواليتعرف و: الثانى المعيار 
  

 السادسالصف  خامسالصف ال الرابعالصف 

يستخدم جداول ورسوماً ونماذج وقواعد للتعبير عن  )١
 .عالقات رياضية 

عددية باستنتاج عالقـة بـين   ) أنماطاً(يكمل نماذج  )٢
  ) . النمط(مكونات النموذج 

يستنتج مجموعة من التعميمات من مالحظة النماذج  )٣
 .والعالقات

يستنتج تعميمات من مالحظة بعض األنماط العددية  )٤
 .، ويعبر عنها بطرق مختلفة 

يستخدم اآللة الحاسبة في اكتشاف وتكـوين أنمـاط    )٥
 .عددية 

يستخدم جداول ورسوماً ونمـاذج وقواعـد    )١
 .للتعبير عن عالقات رياضية 

عددية باستنتاج عالقة ) أنماطاً(يكمل نماذج  )٢
  ) . النمط(بين مكونات النموذج 

يستنتج مجموعة من التعميمات من مالحظة  )٣
 .النماذج والعالقات 

يستنتج تعميمات من مالحظة بعض األنماط  )٤
 .العددية ، ويعبر عنها بطرق مختلفة 

يستخدم اآللة الحاسبة في إكتشاف وتكـوين   )٥
 .أنماط عددية 

ورسوماً ونماذج وقواعد للتعبير عـن  يستخدم جداول  )١
 .عالقات رياضية 

عددية باسـتنتاج عالقـة بـين    ) أنماطاً(يكمل نماذج   )٢
  ) . النمط(مكونات النموذج 

يستنتج مجموعة من التعميمات من مالحظـة نمـاذج     )٣
 .أنماط عددية ، ويعبر عنها بطرق مختلفةو وعالقات

 أساليب تكنولوجية متنوعـة فـي إكتشـاف   يستخدم   )٤
وأنماط عددية فـي صـورة    نماذج وعالقاتوتكوين 
  .أنشطة
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م ٢٠٠٩.                                                                                                                     في مصر وثيقة مناهج الرياضيات فى ضوء المعايير القومية للتعليم
 - ٣٦  - 

  

  .يستخدم النماذج الرياضية فى تمثيل العالقات ويحلل التغيرات الرياضية فى المواقف المختلفة: الثالث المعيار 
  

 السادسالصف  خامسالصف ال الرابعالصف 

ينمذج مواقف حياتيـة بسـيطة تحتـوى علـى      )١
 .لة رياضية متغيرات في صورة جم

ينمذج ويحل مشكالت رياضية ومواقف حياتية  )١
بسيطة تحتوى على متغيرات في صورة جملة 

 .رياضية 

  .يميز بين الكمية الثابتة والمتغيرة )٢

يستنتج أن إضافة أو طرح مقـادير متسـاوية    )٣
لطرفي عالقـة أو معادلـة ال تـؤثر علـى     

 .  التساوي

١( يتحتوى ياتية حمواقف و رياضيةمشكالت ويحل ج نمذ
صورة جملة رياضية في تغيراتعلى م . 

٢(  تغيرين ، ويوجد قيمـة أحـد   يعبِر عن العالقة بين م
 .المتغيرين بمعلومية قيمة المتغير اآلخر

يستنتج خواص التسـاوي فـي مجموعـة األعـداد       )٣
   ).w(الصحيحة

علـى  ) في مجهول واحـد (يحل معادلة خطية بسيطة   )٤
    .أعداد طبيعية وصحيحة

علـى  ) في مجهول واحد(يحل متباينة خطية بسيطة   )٥
    .أعداد طبيعية وصحيحة
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م ٢٠٠٩.                                                                                                                     في مصر وثيقة مناهج الرياضيات فى ضوء المعايير القومية للتعليم
 - ٣٧  - 

  

   
                             

 
                           

 
 

    
  الهندسة: معايير مجال 

 من الصف الرابع إلى السادس
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م ٢٠٠٩.                                                                                                                     في مصر وثيقة مناهج الرياضيات فى ضوء المعايير القومية للتعليم
 - ٣٨  - 

  

  
  

  .البعد والعالقات بينهايحلل خواص أشكال هندسية ثنائية وثالثية : المعيار األول 
  

 السادسالصف  خامسالصف ال الرابعالصف 

 .يتعرف أشكاٍل هندسية ثنائية البعد ، ويصنفها  )١

المربـع ، المسـتطيل ،   (يصف خواص أشكاٍل هندسية ثنائية البعـد   )٢
 .ويقارن بينها ، ويبني تعريفات لها) المثلث ، الدائرة 

 .عملية يستنتج شروط تطابق بعض المضلعات بطريقة )٣

يستنتج مزيداً من خواص بعض األشكال الهندسية ثنائية البعد اسـتناداً   )٤
 .إلى تعريفاتها 

 °١٨٠يستنتج أن مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة يساوي  )٥

 .قياسات زواياها ، وأطوال أضالعهايتعرف أنواع المثلثات بالنسبة ل )٦

دسـية  يستخدم بعض برامج الحاسوب في رسم بعـض األشـكال الهن   )٧
 .ثنائية البعد 

تعكس بعض مظاهر اإلبداع الفني في ( يرسم أشكاالً زخرفية بسيطة  )٨
بأدوات هندسية أو الحاسوب تتضمن أشكاالً هندسـية ثنائيـة   ) مصر 
 .  البعد 

يستخدم الفرجار في رسم الدائرة بمعلوميـة   )١
 .طول نصف قطرها

يتعرف قطر الدائرة بأنه أكبـر وتـر يمـر     )٢
 .بمركزها 

 .أطوال أضالعه الثالثة تإذا علم اًمثلثيرسم  )٣

) ارتفاعـات المثلـث   (يرسم القطع العمودية  )٤
المقامة على أضالع المثلـث مـن الـرؤوس    

 . المقابلة لها 

يستنتج أن ارتفاعات المثلث تتالقى في نقطة  )٥
 .واحدة 

يستخدم بعض برامج الحاسوب فـي رسـم    )٦
فـي  أشكال هندسية وحل مشكالت هندسـية  

 .ةصورة أنشط
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م ٢٠٠٩.                                                                                                                     في مصر وثيقة مناهج الرياضيات فى ضوء المعايير القومية للتعليم
 - ٣٩  - 

  

  .يربط بين العدد والنقطة مستخدماً مبادئ الهندسية التحليلية: الثانى المعيار 
  

 السادسالصف  خامسالصف ال الرابعالصف 

يعبر عن موقع نقطة بعدد طبيعي على خط  )١
 .األعداد 

يعبر عن موقع نقطة على شبكة تربيعيـة    )٢
بعددين طبيعيين مستخدماً مفهـوم الـزوج   

 . المرتب

م الشعاع من نقطة األصل فـي تحديـد   يستخد )١
 .مواضع أعداد معينة

يحسب المسافة بين نقطتين مختلفتـين علـى     )٢
 .شعاع أفقي أو رأسي

خط مستقيم أفقـي  على مختلفتين يحسب المسافة بين نقطتين 
 .في المستوى االحداثي لألعداد الصحيحة رأسيأو 
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م ٢٠٠٩.                                                                                                                     في مصر وثيقة مناهج الرياضيات فى ضوء المعايير القومية للتعليم
 - ٤٠  - 

  

  .تية مستخدمأ الحس المكانى والتحويالت الهندسيةيحل مشكالت رياضية وحيا: المعيار الثالث 
  

  السادسالصف  الصف الخامس الرابعالصف 
 . بأطوال أضالع صحيحة) ، المستطيل المربع(يرسم أشكاالً هندسية  )١

 .يرسم مثلثاً بمعلومية طولي ضلعين وقياس الزاوية بينهما   )٢

 . يرسم مثلثاً بمعلومية طول ضلع وقياسي زاويتين   )٣

أشكاالً هندسية ثالثية البعد يمكن تكوينها من أشكال هندسـية   يستنتج  )٤
 .ثنائية البعد

 .يستخدم خواص أشكال هندسية ثنائية البعد في حل مشكالت بسيطة  )٥

 .يتعرف داللة التحويلة الهندسية ، ويتوصل إلى أمثلة منها  )٦

يتعرف مفهوم االنعكاس ، ويرسم صورة انعكاسية لبعض األشـكال    )٧
باسـتخدام الشـبكة   ... ) نقطة ، قطعة مستقيمة ، شـكل ،  (الهندسية 

 .التربيعية وبدونها 

التماثـل لشـكل   ) خطـوط  ( يتعرف الشكل المتماثل، ويستنتج خط   )٨
 .هندسي 

  .يعطى أمثلة حياتية وأنشطة تتضمن التماثل واالنعكاس  )٩

، ويسـتكمل عناصـرها، ويبنـي    ) بصرية(يتعرف أنماطاً هندسية   )١٠
 .جديدة بمعرفته ) بصرية(ة  أنماطاً هندسي

ــية  )١ يســتخدم خــواص األشــكال الهندس
والعالقات بينها في حل مشكالت رياضية 

 .بسيطة 

ــة الهندســية ،   )٢ ــة التحويل يتعــرف دالل
 .ويتوصل إلى أمثلة منها 

يتعرف مفهوم االنعكاس ، ويرسم صورة   )٣
نقطة ، (انعكاسية لبعض األشكال الهندسية 

سـتخدام  با) ... قطعة مستقيمة ، شكل ، 
 .الشبكة التربيعية 

يعطى أمثلة حياتيـة وأنشـطة تتضـمن      )٤
 .مفهوم االنعكاس

، ) بصـرية (يتعرف أنماطـاً هندسـية     )٥
 .ويستكمل عناصرها 

جديـدة  ) بصـرية (يبني أنماطاً هندسـية    )٦
 .بمعرفته 

يستخدم خواص األشـكال الهندسـية    )١
والعالقات بينها فـي حـل مشـكالت    

 .رياضية بسيطة
ـ   )٢ وم االنتقـال ، ويرسـم   يتعرف مفه

صــورة لنقطــة ، وصــور لــبعض 
قطعة مسـتقيمة ،  ( األشكال الهندسية 

فى مستوى اإلحـداثيات  ... ) شكل ، 
 .لألعداد الصحيحة

٣(  وأنشطة تتضـمن  عطى أمثلة حياتية ي
 .مفاهيم التماثل واالنعكاس واالنتقال

،  )بصـرية (هندسية يتعرف أنماطاً   )٤
ـ  اً ويستكمل عناصرها ، ويبني أنماط

 .جديدة بمعرفته )بصرية(هندسية 
يستخدم بعض برامج الحاسوب فـي    )٥

رسم بعض األشكال الهندسـية وحـل   
 .في صورة أنشطة هندسية مشكالت
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م ٢٠٠٩.                                                                                                                     في مصر وثيقة مناهج الرياضيات فى ضوء المعايير القومية للتعليم
 - ٤١  - 

  

 
   

 
 
 

  القياس: معايير مجال 
  من الصف الرابع إلى السادس
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م ٢٠٠٩.                                                                                                                     في مصر وثيقة مناهج الرياضيات فى ضوء المعايير القومية للتعليم
 - ٤٢  - 

  

  .تهيفهم خواص األشياء القابلة للقياس ووحداته وأنظمته وعمليا: المعيار األول 
  

 السادسالصف  الصف الخامس الرابعالصف 

الملليمتـر ، السـنتيمتر، الديسـيمتر ، المتـر ،     ( يتعرف وحدات قياس مقننة للطول  )١
، ) السنتيمتر المربع ، المتر المربع ، الكيلـو متـر المربـع    ( ، والمساحة )الكيلومتر
الثانية ، (، والوقت )الطنالجرام ، الكيلو جرام ، (، والوزن  )الملليلتر ، اللتر(والسعة 

 ) .الدقيقة ، الساعة ، اليوم 

 .يتعرف عالقات بين وحدات داخل النظام نفسه  )٢

يحول من وحدة كبيرة إلي أخرى صغيرة والعكس بالنسبة للطول والمسـاحة والسـعة    )٣
 .والوزن والوقت 

 .يقارن بين األشياء ويرتبها باستخدام وحدات قياس مقننة  )٤
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م ٢٠٠٩.                                                                                                                     في مصر وثيقة مناهج الرياضيات فى ضوء المعايير القومية للتعليم
 - ٤٣  - 

  

  .يطبق طرقاً وأدوات وقوانين مناسبة لتحديد القياسات: ار الثانى المعي
  

 السادسالصف  الصف الخامس الرابعالصف 

يقدر تقريباً قياسات الوقت، والـوزن ،   )١
ودرجة الحرارة والطـول والمسـاحة   

 .والسعة

قواعد ) عملية(يستنتج بطرق تجريبية   )٢
حساب المحـيط والمسـاحة للمربـع    

 .مركَّبة منهما والمستطيل وأشكال 
  

 

يحسب مساحة سطح المثلث بمعلومية طول قاعدته  )١
 .وارتفاعه 

يحسب مساحة متوازي األضالع بمعلومية طـول    )٢
 .قاعدته وارتفاعه 

 .يحسب مساحة المربع بمعلومية طول قطره   )٣

 .يحسب مساحة المعين بمعلومية طوال قطريه   )٤

 .محيط الدائرة) عملية(يستنتج بطرق تجريبية   )٥

 .نتج مساحة سطح دائرة بطريقة عمليةيست )١
 .يحسب مساحة سطح الدائرة باستخدام القانون  )٢
يتعرف مفهوم الحجم ، ويميز بينه وبين مفهوم السعة مـن    )٣

 .خالل مواقف حياتية وأنشطة
يستخدم طرقًا عملية بسيطة الستنتاج قوانين حجم كل مـن    )٤

 . المكعب ومتوازي المستطيالت بوحدات قياس مختلفة
 سب حجم كل من المكعـب ومتـوازي المسـتطيالت   يح  )٥

 .بوحدات قياس مختلفة
يستخدم طرقًا عملية بسيطة لتحديد المساحة الجانبية والكلية   )٦

بوحـدات قيـاس    لكل من المكعب ومتوازي المسـتطيالت 
 .مختلفة

يحسب المساحة الجانبية والكلية لكل من المكعب ومتوازي   )٧
 . بوحدات قياس مختلفة المستطيالت
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م ٢٠٠٩.                                                                                                                     في مصر وثيقة مناهج الرياضيات فى ضوء المعايير القومية للتعليم
 - ٤٤  - 

  

  

  .رياضية مستعيناً بمعلوماته ومهاراته فى القياسحياتية يحل مشكالت : المعيار الثالث 
  

 السادسالصف  الصف الخامس الرابعالصف 

يحل مشكالت رياضية تتضمن قياسات المحيط والمساحة  )١
 .ألشكال هندسية

يحل مشكالت حياتية يتطلب حلهـا حسـاب قياسـات      )٢
ـ  ول والمحـيط والمسـاحة   مختلفة كالوقت والوزن والط

 .والسعة ، ويعبر عن النتائج بالوحدات المناسبة 
 

يحل مشكالت رياضية تتضـمن   )١
ــاحة  ــيط والمس قياســات المح

 .ألشكال هندسية

حجم كل من المكعب  مستخدمارياضية حياتية يحل مشكالت  )١
 .ومتوازي المستطيالت

يـة  المسـاحة الجانب  مستخدمارياضية  حياتية يحل مشكالت  )٢
 .والكلية لكل من المكعب ومتوازي المستطيالت

يستخدم برامج الحاسوب في حساب كل من الحجم والمساحة   )٣
 . الجانبية والمساحة الكلية للمكعب ومتوازي المستطيالت
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م ٢٠٠٩.                                                                                                                     في مصر وثيقة مناهج الرياضيات فى ضوء المعايير القومية للتعليم
 - ٤٥  - 

  

  

 
 
 
 
 
 

  تحليل البيانات واإلحصاء: مجال معايير 
  من الصف الرابع إلى السادس
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م ٢٠٠٩.                                                                                                                     في مصر وثيقة مناهج الرياضيات فى ضوء المعايير القومية للتعليم
 - ٤٦  - 

  

  

  .يطرح تساؤالت ويجيب عنها من خالل جمع بيانات مناسبة وتنظيمها وتمثيلها: األول المعيار 
  

 السادسالصف  الصف الخامس الرابعالصف 

يجمع بيانـات باسـتخدام المالحظـة والتجـارب      )١
 .والدراسات الميدانية 

ينظم ويعرض بيانات في مجموعـات ، ويسـجلها    )٢
 .في جداول تكرارية 

: وأشكاٍل بيانية مناسبة مثـل  يمثل البيانات برسومٍ )٣
األعمدة المزدوجة ، والمدرج التكـراري يـدوياً   

  .وباستخدام الحاسوب 
 

يجمع بيانات باستخدام المالحظة والتجارب  )١
 .والدراسات الميدانية 

ينظم ويعرض البيانات فـي مجموعـات    )٢
 .ويسجلها في جداول تكرارية 

يمثل بيانات برسومٍ وأشكاٍل بيانية مناسـبة   )٣
القطاعـات الدائريـة ، والمضــلع   : مثـل 

 . التكراري يدوياً وباستخدام الحاسوب 

تكراريـة ،  نظم ويعرض بيانات في مجموعات يويجمع  )١
سجلها في جداول تكراريةوي. 

يمثل بيانات بالقطاعات الدائرية مستخدماً مفهوم الزاوية   )٢
 .المركزية

٣(  ناسـبة مثـل  بيانيـة  وأشـكاٍل   رسومٍبمثل بيانات يم  :
  .يدوياً وباستخدام الحاسوبالمنحنى التكراري 

في جمع وعرض وتمثيل ) الكمبيوتر(يستخدم الحاسوب   )٤
 .البيانات
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م ٢٠٠٩.                                                                                                                     في مصر وثيقة مناهج الرياضيات فى ضوء المعايير القومية للتعليم
 - ٤٧  - 

  

  .يختار األساليب اإلحصائية المناسبة ويستخدمها لتحليل البيانات: المعيار الثانى 
  

 السادسالصف  الصف الخامس الرابعالصف 

انيـة بسـيطة ،   يستخلص نتائج من تمثـيالت بي  )١
 .ويعبِر عنها 

 

  

  

  .يتحقق من صحة األدلة المتوافرة من البيانات ويتوصل إلى استنتاجات صحيحة منها: الثالثالمعيار
 السادسالصف  الصف الخامس الرابعالصف 

يقرأ ويفسر البيانات الممثلة بجداول ورسـومٍ   )١
  .بيانية 

يضع تخمينات مبنية علي بيانات معطـاة ،     )٢
  .ق من مدى صحتها ويتحق

 

  .يفسر دالالت النتائج بطريقة صحيحة   )١
يقرأ ويفسر بيانات ممثلة بجـداول ورسـوم     )٢

 .بيانية 

يضع تخمينات من بيانات معطاة ، ويتحقـق    )٣
  .من مدى صحتها 

١( فسر دالالت النتائج بطريقة صحيحةي. 
٢(  يقرأ ويمثلة بجداول ورسوم بيانيةفسر بيانات م. 
عطاة ، ويتحقـق مـن   ة علي بيانات ميضع تخمينات مؤسس  )٣

 .مدى صحتها
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م ٢٠٠٩.                                                                                                                     في مصر وثيقة مناهج الرياضيات فى ضوء المعايير القومية للتعليم
 - ٤٨  - 

  

  
  .يتعرف المفاهيم االساسية لالحتمال ويستخدمها فى حل المشكالت: المعيار الرابع 
 السادسالصف  الصف الخامس الرابعالصف 

( االحتمالية في عبارات بسـيطة   درجةيصف  )٦
 ) .ممكن ، مؤكد ، مستحيل 

حدث مـا  أن قيمة احتمال حدوث  إلىيتوصل   )٧
 .حيحهو عدد يتراوح بين الصفر والواحد الص

 .أحداث تختلف قيمها االحتمالية  احتماليوجد   )٨

يوظف أشكال بيانية فـي تقـدير احتمـاالت      )٩
 .أحداث بسيطة 

 .تجارب احتمالية بسيطة  يجري )١

 .بنتائج تجارب احتمالية بسيطة  يتنبأ )٢

 .صحة تجارب احتمالية بسيطة  يختبر )٣

 .تجربة العشوائية يتعرف مفهوم ال )١
يوجد احتمال أحداث بسيطة لتجربة عشـوائية بصـور     )٢

 ).كسور ونسب مئوية(مختلفة
٣(  جرى تجارب احتمالية بسيطة ويستخدم نتائجها في بناء ي

 .تنبؤات
٤(  عمليتى التقاطع واالتحاد على أحداث بسيطة جرىي.  

 

  


