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عليمية لجنة لوضع منهج لتعليم الرياضيات للمدارس عيَّن مركز تخطيط وتطوير المناهج الت
  :االبتدائية

  :أعضاء اللجنة هم
  :الطبعة العربية نيشر، رئيسة اللجنة                               بروفيسور بيرال

 مالكة ماونطوطين، مركزة اللجنة                               أشرف على إعداد الطبعة العربية. د

  عوني جبارة. دوني اوبرمان                                              السيد ج
  جين البرت                                                     مفتش المناهج والمواد التعليمية. د

  تكنولوجياالسيدة ريني فايس                                                 في العلوم والرياضيات وال
  علي ياسين: مريم عميت                                                    نقل المادة إلى العربية. د
  سلوى الصغير: الكس فريندليدر                                                 راجع المادة لغوًيا. د
  عوني جبارة. د:                 راجع المادة علمًياامال رسالن                                     . د
  علي ياسين    ميخائيل كورن                                                                     . د
  روت شطاينبرج . د

  
وقد .  يشمل هذا المنهج المقترح في طياته على مالحظات وصلتنا إلى المسوَّدات المقترحة

قتراحات من معلمين، ومرشدين، واكاديمين وذلك بناًء على تجاربهم وارائهم المهنية وصلتنا ا
  . والتربوية

تشكر اللجنة جميع المتخصصين في تعليم الرياضيات، من مرشدين ومعلمين في المدارس 
  .االبتدائية على مالحظاتهم التي ساهمت في تحسين المنهج النهائي

  .ة لجنةً لوضع المنهج النهائي للرياضياتعيَّن رئيس السكرتارية التربوي
  

  :أعضاء اللجنة
  بروفيسور يعقوب كاتس، رئيس اللجنة

  مالكه ماونطوطين، مركزة اللجنة. د
  بروفيسور نوجا الون

  بروفيسور عاموس الشولر
  بروفيسور اهود شليط

  بروفيسور ابراهام اركابي
  تسفيا ماركوفيتش. د

  بروفسور بيرال نيشر
  نميخائيل كور. د

.اللجنة المهنية لموضوع الرياضيات صادقت على هذا المنهج



  المحتويات

  

  4/   مدخل 
  4 /  التصور الفكري

  5/  مبنى المنهج وأهدافه 
  

  6 /   توسع وتوضيح مواضيع المنهج التعليمي
  6  /  أعداد وعمليات ●
  6   /  بحث معطيات    ●

  13 /  الهندسة والقياسات   ●
  

  17  / المنهج التعليمي المطلوبة بحسب تتوسع وتوضيح القدرا
  17/     والحس الهندسيالعدديالحّس  ●
  18/    التمكّن من المهارات الرياضية ●
  18/  استعمال طرق رياضية لحل مسائل كالمية ●
  20 /    مواجهة مهام بحث ●

  21/    تمثيل حاالت بشكل ملموس ومن ثمَّ بشكل رياضي   •
  22 /  لعالقات بينها فهم صفات المصطلحات  وا •
  22/  التعرف على لغة الرياضيات واستخدامها بالشكل الصحيح   ●
  

  

  

  23/  ميالتقي
  25 /  الصف األول
  49/   الصف الثاني
  77/    الصف الثالث
  108/   الصف الرابع

  137 /  الصف الخامس
  164/    الصف السادس



  مدخل
 مع تجديد بعض 1988 لسنة ج التعليمي القديميعتبر المنهج التعليمي الجديد امتداًدا للمنه

 في المنهج الجديد موجودة في المنهج القديم، مع إضافة تجديدات المواضيعمعظم . األمور
  .سنتوسع فيها الحقاً

 


