


)یكتب،یقارن،یرتب(یتعرف على أعداد أصغر من ألف:مركبة الكفاءةاستعد للعودة إلى المدرسة                                                           :المقطع التعلمي  

یجري علیھا عملیات الجمع،الطرح،الضرب                 األعداد والحساب                                                                           :المیدان  

یعین األعداد مشافھة وكتابة:مؤشرات الكفاءةعد كمیات صغیرة                                                                            :الدرس  

یعرف مبادئ التعداد العشري                                                یحل مشكالت بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد      :الكفاءة الختامیة  

یالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالمي:القیم والكفاءات العرضیة  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

ب عدد تالمیذ القسم واكتبھ احس
 على لوحتك

دخلت مع زمالئك حجرة الدرس فشاھدتم نوافذ جمیلة،اتفقتم على عدھا:السیـــــــاق  
 

نوافذ القسم:السنـــــــد  
 

تتم المناوبة على العد،إذ یقول التلمیذ األول واحد والذي (عدوا نوافذ قسمكم:التعلیمـــة
حتى تتم العملیةبجانبھ اثنان ثم الذي وراءه وھكذا   

 مرحلة األنطالق

واحد/یعد عدد األشیاء واحد  
 یجمع ویستبدل بالعشرات

 ینجز األنشطة
 یكتشف أخطاءه ویصحح

عمل باألفواج.مرحلة البحث واألكتشاف -  
ویقدم لكل فوج علبة جبن تحوي عددا من األشیاء) 4/5(یفوج األستاذ تالمیذتھ إلى أفواج  

داخل العلبةعد عدد األشیاء الموجودة -  
عشرة ثم /یجمعون األشیاء عشرة......واحد /یعد التالمیذ عدد األشیاء واحد:اإلجراءات-

 یضمون الباقي
یعرض كل فوج عملھ وتتم المناقشة رفقة المعلم:العرض والمناقشة-  
یتم التصدیق على النتائج جماعیا بمعیة المعلم وكتابة النتائج على :التصدیق على النتائج-

.حسب المخطط السبورة  
4الفوج                       3الفوج                      2الفوج                   1الفوج  

..........                       .......                      ..........                ......... 
:یتم العمل الفردي على الكتب:العمل الفردي  

:.....................یراحسب عدد العصاف  
:.................كم من كتاب یوجد على الرف  

:مرحلة اإلنجاز  
.یتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)التصحیح یكون بقلم ملون أخضر(تتم مراقبة أعمال التالمیذ مرحلیا   

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

ویعمل بھیقرأ االستنتاج   
:یحاور األستاذ تالمیذه بأسئلة ھادفة للوصول إلى  

عندما أعد كمیات أعدھا واحد واحد ثم أجمعھا في رزم ذات عشرة وبعد ذلك أجمع العشرات 
 التي وجدتھا مع العناصر المتبقیة

التدریـب 
واالست

ـا
 ر

.تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة  

 

 

 

 



)یكتب،یقارن،یرتب(یتعرف على أعداد أصغر من ألف:مركبة الكفاءةاستعد للعودة إلى المدرسة                                                           :المقطع التعلمي  

یجري علیھا عملیات الجمع،الطرح،الضرب  األعداد والحساب                                                                                          :المیدان  

یعین األعداد مشافھة وكتابة:مؤشرات الكفاءة                                                    - ،+جمع وطرح كمیات صغیرة واستعمال :الدرس  

یعرف مبادئ التعداد العشري                            یحل مشكالت بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد                          :الكفاءة الختامیة  

یالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالمي:القیم والكفاءات العرضیة  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

الموالي یعد مشافھة ویذكر العدد 
 لعدد معلوم

أراد أخوك أن یعد قریصات فأحضر علبة ،وضع قریصة بداخلھا وقال واحد،ثم :السیــــاق
.20حتى توقف عند .....أخرى وقال اثنان  

قریصة وقریصات أخرى 20علبة بھا :السنــد  
اكملوا العد :التعلیمـــة  

العدد،فقریصة أخرى ومن تلمیذ داخل العلبة ویطلب من تلمیذ ذكر  21یضع المعلم القریصة 
 آخر وھكذا

 مرحلة األنطالق

واحد/یعد عدد األشیاء واحد  
 یجمع ویستبدل بالعشرات

 ینجز األنشطة
 یكتشف أخطاءه ویصحح

یضم أشیاء المجموعتین ویكتب 
 الناتج

عمل باألفواج.مرحلة البحث واألكتشاف -  
.معین من األشیاء أقل من عشرة ویقدم لكل فوج علبتین في كل علبة عدد:تفویج التالمیذ-  
احسب عدد أشیاء العلبتین-  
واحد/یضم التالمیذ أشیاء العلبتین ویعدون واحد:اإلجراءات-  

یعدون عدد أشیاء العلبة األولى ویواصلون بحساب عدد أشیاء العلبة الثانیة                
ن الناتجیعدون عدد أشیاء العلبة األولى ثم الثانیة ویحسبو                

تعرض كل مجموعة عملھا وتتم المناقشة بالطریقة المعتادة:العرض والمناقشة  
یتم التصدیق على النتائج جماعیا بمعیة المعلم وكتابة النتائج على :التصدیق على النتائج-

.السبورة حسب المخطط  
4الفوج                       3الفوج                      2الفوج                   1الفوج  

..........                       .......                      ..........                ......... 
.یتم العمل الفردي على الكتاب مرحلیا:العمل الفردي  

 
 

:مرحلة اإلنجاز  
.یتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)التصحیح یكون بقلم ملون أخضر(التالمیذ مرحلیا تم مراقبة أعمال   

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

 6في عید األم أھدیك ألمك 
أزھار 8أزھار،وأھدت لھا أختك   

 كم زھرة عند األم؟

:یحاور األستاذ تالمیذه بأسئلة ھادفة للوصول إلى  
16كتاب التلمیذ ص .................عندما أضیف قریصات أو  

ا
لتدریـــب 
واالستثم

ـار
 

 

 

 



)یكتب،یقارن،یرتب(یتعرف على أعداد أصغر من ألف:مركبة الكفاءةاستعد للعودة إلى المدرسة                                                           :المقطع التعلمي  

یجري علیھا عملیات الجمع،الطرح،الضرب                                         األعداد والحساب                                                   :المیدان  

یعین األعداد مشافھة وكتابة:مؤشرات الكفاءة                                                                       29متتالیة األعداد إلى :الدرس  

30رفھ المتعلقة باألعداد                                                     یقارن و یرتب أعدادا أصغر من یحل مشكالت بتجنید معا:الكفاءة الختامیة  

یالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالمي:القیم والكفاءات العرضیة  

ــــــــــرحالوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــ التقویـــــــــــــــم  المراحــــــل 

عدد معلوم) سالف(یذكر سابق  

.قریصة،وبدأنا ننزع القریصات واحدة بعد األخرى 29لدینا علبة بھا :السیــــاق  
 

قریصة 29علبة بھا :السنـــد  
 

لنذكر القریصات المتقیة في كل مرة:التعلیمـــة  
 

الحذف،ینزع واحدة وممن یلیھ ذكر یطلب من تلمیذ ذكر عدد القریصات قبل األنطالق في 
 العدد وھكذا

 مرحلة األنطالق

.یقرأ شریط األعداد وأعداد البطاقات  
یضع بطاقة كل عدد في مكانھا 

 المناسب
 ینجزاألنشطة

باألفواج عمل.مرحلة البحث واألكتشاف -  
.الفارغةبھ  خانات فارغة وبطاقات بھا األعداد  30یقدم المعلم لكل فوج شریط أعداد حتى -  
.ضع كل بطاقة في خانتھا المناسبة-  
.یقرأ العدد المكتوب على البطاقة ویضعھ في خانتھ الفارغة:اإلجراءات -  

.یعرض كل فوج عملھ ویشرح طریقة عملھ:العرض والمناقشة  
یتم التصدیق على النتائج جماعیا ویضع المعلم رسومات لھا على :التصدیق على النتائج

.السبورة  
.1الفوج  

0 3 .. 7 12 .. 19 20 .. 24 28 .. 
 

بطاقات األعداد للفوج(1)     5        15      22        29 اقتراح أشرطة وبطاقات أعداد 
 لباقي األفواج

من كتاب التلمیذ 17النشاط ص  
:مرحلة اإلنجاز  

.یتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد  
17یتم إنجازاألنشطة من كتاب التلمیذ ص   

إذا داھمك الوقت یمكنك مطالبة التالمیذ بإنجازاألنشطة من ىمرحلة أنجز خارج :مالحظة
 الصف على أن تراقبھا دوریا

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

تعلمت:عن طریق أسئلة یتم التوصل إلى نص اكتب العدد تسعة بالحروف التدریـــب  
 واالستثمـــــــــــــــار

 

 

 

 

 

 



 

تعریف مظاھر التنفس كدخول وخروج الھواء:مركبة الكفاءةاستعد للعودة إلى المدرسة                                                           :التعلميالمقطع   

اعتماد القواعد الصحیة للتنفس     جسم اإلنسان والصحة                                                                                       :المیدان  

یتعرف على المظاھر الخارجیة للتنفس،ویمیز بین الشھیق :مؤشرات الكفاءةمظاھر التنفس                                                                           :الدرس  

الجسمیة                            والزفیر،یحدد القواعد الصحیة للتنفس یحافظ على صحة جسمھ بتجنید معارفھ حول التغیرات:الكفاءة الختامیة  

بنظم مھامھ وأعمالھ المختلفة،یرسخ اللغة الوطنیة لألتصال والتعبیر العلمي:القیم والكفاءات العرضیة  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

أسبابا تدعو إلى فرار  یتصور
األشخاص من المنزل بمالحظتھ 

.المشھد وسماعھ نص السیاق  
 یجیب عن السؤال

بینما كنت ذاھبا إلى المدرسة رأیت دخانا یتصاعد من منزل وأشحاصا یفرون :السیــــاق
.منھ  

 
المشھد:السنـــد  

 
لماذا یفر األشخاص من المنزل؟:التعلیمـــة  

 
 

 مرحلة األنطالق

.الصورة ویجیب عن السؤالیالحظ   
یالحظ التغیرات التي طرأت على 

.الولد  
.یجیب عن األسئلة  

یالحظ حركات الصدر ویجیب عن 
.األسئلة  

 یتوصل إلى األثر الكتابي

.المالحظة والبحثمرحلة  -  
.ومالحظة الصورة 15یطلب األستاذ من التالمیذ فتح الكتاب ص   

.یمارس األطفال الریاضة في الغابة  
ا اختاروا ھذا المكان؟لماذ  

ماھي األخطار التي یتعرضون لھا؟.شاھدوا األطفال في الصورة الثانیة  
.مرحلة التجریب والقیاس-  
نتجنب .(یطلب األستاذ من تلمیذ الخروج إلى الساحة والجري حولھا عدة مرات 01-

)اإلرھاق  
.بعد عودتھ یضعھ على مرأى من زمالئھ ویسأل  

یتنفس..........ماذا یفعل زمیلكم؟  
یدخل الھواء إلى جسمھ ویخرج منھ............كیف یفعل ذلك؟  

الشھیق............كیف نسمي دخول الھواء إلى الجسم؟  
.الزفیر.............وخروج الھواء منھ؟  

.یطلب من كل تلمیذین مقابلة بعضھما وینظر كل واحد إلى صدر زمیلھ 02-  
.أدخلوا الھواء إلى أجسامكم  

یكبر،ینتفخ،یرتفع........للصدر؟ ماذا یحدث  
.أخرجوا الھواء من أجسامكم  

......یصغر،ینخفض.......ماذا یحدث للصدر؟  
 یكتب المعلم اإلجابات مناقشة والتصدیق على أحسنھا

.للتوصل إلى  
 عندما یدخل الھواء جسمي یرتفع صدري وعندما یخرج الھواء من جسمي ینخفض صدري

 
 

مرحلــــــة بنــاء التعل
مــــــات

 

15إنجازالنشاط ص تقویم األعمال التدریـــب  
 واالستثمـــــــــــــــار

 

 تخصص الحصة الثانیة إلنجازاألنشطة على الدفتر

 

 

 



معطىیحدد المھمة ویستخرج معلومات من سند :مركبة الكفاءة     استعد للعودة إلى المدرسة                                    :المقطع التعلمي  
یعد سیرورة شخصیة الستخراج معلومات واستعمالھا                                                                                 تنظیم معطیات:المیدان  
المعطیات والمطلوب،یختار أدوات الحل یمیز بین:مؤشرات الكفاءة                                                         الجدول ذو المدخلین :الدرس  

المناسبة                                                                                                                
..باستعمال معلومات منظمة في قوائم أو جداولیحل مشكالت :الكفاءة الختامیة  

ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالميیالحظ :القیم والكفاءات العرضیة  
 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یكتشف لون الطاولة  

انتقلت إلى مدرسة أخرى،عندما دخلت القسم طلب منك المعلم الجلوس في :السیـــــــاق  
 الصف الثاني الطاولة الرابعة

تصمیم قاعة الدرس:السنـــــــد  
 

اذكر لون الطاولة التي تجلس علیھا:التعلیمـــة    

 مرحلة األنطالق

.یالحظ الجداول ویسمي األشیاء  
.یعین الخانة بوضع الرمز  

جماعيعمل .مرحلة البحث واألكتشاف -  
یوضح لھم األسطر واألعمدة  18جدوال مشابھا للموجود في كتاب التلمیذ ص یرسم األستاذ

ثم یطلب منھم إنجاز العمل.ویشرح لھم طریقة العمل  
الصورة وأصبعھ الثاني على عمود الیوم/یمرر التلمیذ أصبعھ على سطر اإلشارة:اإلجراءات-  

+یضع إشارةوعند التقاطع   
ُیعرض العمل وینتبھ التالمیذ إلى طریقة العمل:العرض والمناقشة-  

18أكتشف ص :یتم العمل الفردي على الكتب:العمل الفردي  
.أكمل ملء جدول األحوال الجویة في أسبوع  

:مرحلة اإلنجاز  
.یتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)التصحیح یكون بقلم ملون أخضر(التالمیذ مرحلیا تتم مراقبة أعمال   

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

:یحاور األستاذ تالمیذه بأسئلة ھادفة للوصول إلى یقرأ االستنتاج ویعمل بھ  
 لتعیین خانة في الجدول أالحظ تقاطع السطر والعمود

التدریـ
ب 

تواالس
 ـار

.األنشطةتخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر   

 

 

 

 

 

1        2         3  

  

 



یستعمل المصطلحات والتعابیر المناسبة لتحدید موقع:مركبة الكفاءة                    استعد للعودة إلى المدرسة                         :المقطع التعلمي  
شیئ في الفضاء أو على مخطط                                                                                 .الفضاء والھندسة:المیدان  
یحدد موقع شیئ بالنسبة إلیھ أو إلى شیئ آخر:مؤشرات الكفاءة                                   تعیین مواقع في الفضاء                      :الدرس  

یستعمل التعابیر الدالة على المكان                                                    بتحدید موقع شیئ على مخططیحل مشكالت :الكفاءة الختامیة  
الترمیز العالمي المصطلحات و یالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل:القیم والكفاءات العرضیة  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

الموقع ویجیبیحدد  .المعلم والتالمیذ داخل القسم:یقول األستاذ:السیــــاق   
حجرة الدرس:السنــد  

على یمین من یجلس فالن؟ :التعلیمـــة  
أین تجلس؟.وأنت  

 مرحلة األنطالق

یعین تموقع أشیاء ویستعمل 
.المصطلحات المناسبة  

.یلون ویجیب عن السؤال  

.القسم جماعیاعمل داخل .مرحلة البحث واألكتشاف -  
یطرح األستاذ أسئلة حول تموقع األشیاء الموجودة داخل القسم مطالبا التالمیذ اإلجابة -  

على األلواح...............)أمام،وراء،یمین،یسار،تحت،فوق(باستعمال التعابیر  
.یتم العمل الفردي على الكتاب مرحلیا:العمل الفردي  

 
 

:مرحلة اإلنجاز  
.لى الكتاب الموحدیتم إنجاز األنشطة ع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)التصحیح یكون بقلم ملون أخضر(تم مراقبة أعمال التالمیذ مرحلیا   

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

 یشیر األستاذ إلى شیئ في الساحة
أین توجد :ویسأل

؟....المطعم/الشجرة  

:یحاور األستاذ تالمیذه بأسئلة ھادفة للوصول إلى  
.19التلمیذ ص نص تعلمت كتاب  

ا
لتدریـــب 
واالستثم

ـار
 

 

 

 

 

 



)یكتب،یقارن،یرتب(یتعرف على أعداد أصغر من ألف:مركبة الكفاءة                    استعد للعودة إلى المدرسة                          :المقطع التعلمي  
یجري علیھا عملیات الجمع،الطرح،الضرب                         األعداد والحساب                                                          :المیدان  
األعداد مشافھة وكتابة یعین:مؤشرات الكفاءة                                                                      29إلى  0مقارنة األعداد من :الدرس  

30یقارن و یرتب أعدادا أصغر من     یحل مشكالت بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد                                                     :الكفاءة الختامیة  
>،<:یستعمل الرمزین       العالميیالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز :القیم والكفاءات العرضیة  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

عدد معلوم الحقیذكر   

.القریصات واحدة بعد األخرى نضیفقریصة،وبدأنا  29لدینا علبة بھا :السیــــاق  
 

قریصة 29علبة بھا :السنـــد  
 

في كل مرة الموجودة داخل العلبةلنذكر القریصات :التعلیمـــة  
 

واحدة وممن یلیھ ذكر  یضیف،في الزیادةیطلب من تلمیذ ذكر عدد القریصات قبل األنطالق 
 العدد وھكذا

 مرحلة األنطالق

.یعد مایوجد داخل العلبتین  
 یرتب ویضع الرمز المناسب

 ینجزاألنشطة

باألفواج عمل.مرحلة البحث واألكتشاف -  
.30یوزع المعلم علبتین على كل فوج بكل علبة أشیاء عددھا أصغر من -  
.ضع العلبة التي أشیاؤھا أكبر على الیمین واألخرى على الیسار.عد عدد أشیاء كل علبة-  
.في العلبة الیمنى عدد أكبر من العلبة الیسرى:یقول المعلم-  
ضع الرمز المناسب-  
العلبتینویرتب .یعد عدد األشیاء:اإلجراءات -  

.یعرض كل فوج عملھ ویشرح طریقة عملھ:العرض والمناقشة  
یتم التصدیق على النتائج جماعیا ویضع المعلم رسومات لھا على :التصدیق على النتائج

.السبورة  
.1الفوج >   

 
21أكتشف على الكتاب ص :مطالبة التالمیذ بإنجاز نشاط  

:مرحلة اإلنجاز  
.على الكتاب الموحدیتم إنجاز األنشطة   

21یتم إنجازاألنشطة من كتاب التلمیذ ص   
 

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

وضع الرمز  15....13العددي اكتب 
>،<المناسب،  

تعلمت:عن طریق أسئلة یتم التوصل إلى نص التدریـــب  
 واالستثمـــــــــــــــار
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یتعرف على النمو من خالل مظاھره الخارجیة:مركبة الكفاءة                              استعد للعودة إلى المدرسة                          :المقطع التعلمي  
                جسم اإلنسان والصحة                                                                    :المیدان
یعبر عن نموه من خالل تغییرات وتطور: مؤشرات الكفاءة                                                                    نمو وجسمي یتطورأنا أ:الدرس  

                الجسم،یحدد القواعد الصحیة للنمویحافظ على صحة جسمھ بتجنید معارفھ حول التغیرات الجسمیة             :الكفاءة الختامیة
بنظم مھامھ وأعمالھ المختلفة،یرسخ اللغة الوطنیة لألتصال والتعبیر العلمي:القیم والكفاءات العرضیة  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یشاھد الصورة  
 یجیب عن السؤال

سروال فتحت خزانة مالبسك ولبست:السیــــاق  
 العام الماضي

المشھد:السنـــد  
 

لماذا صار السروال قصیرا وضیقا؟:التعلیمـــة  
 
 

 مرحلة األنطالق

.یالحظ الصورة ویجیب عن السؤال  
یالحظ التغیرات التي طرأت على 

.الولد  
.یجیب عن األسئلة  

 
 یتوصل إلى األثر الكتابي

.المالحظة والبحثمرحلة  -  
.ومالحظة الصورة 20فتح الكتاب ص یطلب األستاذ من التالمیذ   

.یرتدي أحمد معطفا اشتراه السنة الماضیة  
 ماذا یقول ألمھ؟

.الحظ الصورة الثانیة  
 ھل یستطیع ھذا الولد األكل لوحده؟

 لماذا؟
 من یطعمھ؟

 متى یستطیع األكل بمفرده؟
.مرحلة التجریب والقیاس  

.أحد تالمیذه.....)مئزر،حذاء،معطف(یحاول المعلم لبس  
.یحاور تالمیذه في سبب عدم تمكنھ من ذلك  

.األثر الكتابي  
.یطرح المعلم األسئلة التالیة  

 ھل ینمو جسمك؟ھل یزداد وزنك وطولك؟
؟............ھل تلبس ثیابك لوحدك؟تأكل لوحدك  

.كتابة الملخص وقراءتھ  
 
 

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

التدریـــب  إنجازالنشاط  تقویم األعمال
 واالستثمـــــــــــــــار

 

 تخصص الحصة الثانیة إلنجازاألنشطة على الدفتر

 

 

 

 

 

 

 



)یكتب،یقارن،یرتب(یتعرف على أعداد أصغر من ألف :مركبة الكفاءة     استعد للعودة إلى المدرسة                                    :المقطع التعلمي  
یجري علیھا عملیات الجمع،الطرحو                                                                                 األعداد والحساب:المیدان  
.یحسب مجامیع وفروق بشكل سلیم:مؤشرات الكفاءة                                                         وضعیات جمعیة وطرحیة :الدرس  

یوظف عملیتي الجمع والطرح أفقیا للحساب                                                                                                                
بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد والحسابیحل مشكالت :الكفاءة الختامیة  

.،یعلل إجاباتھ ویقارنھا بغیرھاویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالمي یالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج:القیم والكفاءات العرضیة  
 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

یتأمل الرسم ،یعد ویكتب عدد 
.الشموع  

سبع شمعات صنعت لك أمك كعكة ووضعت فوقھا ) 7(في عید میالدك السابع:السیـــــــاق
.قدمت لك الكعكة وطلبت منك أن تطفئ الشموع،لم تستطع إطفاء كل الشموع.مشتعلة  

 
).شموع مشتعلة وإثنتان منطفئة5(یرسم المعلم الوضعیة:السنـــــــد  

 
اكتب على لوحتك عدد الشموع المشتعلة:التعلیمة  

 

 مرحلة األنطالق

.یتبع التعلیمات  
.یحسب ویكتب النتائج  

.ثنائيعمل .مرحلة البحث واألكتشاف -  
.یعطي المعلم لكل تلمیذین علبتي جبن فارغتین-1  

قریصات 5قریصة وفي العلبة الثانیة  13ضعوا في العلبة األولى :یقول   
 احسب عدد القریصات في العلبتین معا

.یفرغ محتوى العلبة األولى في العلبة الثانیة ویحسب:)البحث(اإلجراءات-  
یكتب العملیة ویحسب الناتج               

)المعلم یضع المخطط(یعرض كل فوج نتائجھ على السبورة :المناقشة والتبادل-  
في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة:الحوصلة والتأسیس-  
:ا ویقولكراسات منھ 8،یوزع )یعدھا(كراسا  20یضع المعلم فوق مكتبھ .عمل فردي -2  

 كم كراسة بقیت عند المعلم؟ 
22أكتشف ص :یتم العمل الفردي على الكتب:العمل الفردي  

:مرحلة اإلنجاز  
.یتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كریات 6یغیر المعلم اتجاه السھم في العلبة الحمراء لیعرف التلمیذ أن البنت حذفت :مالحظة  
)التصحیح یكون بقلم ملون أخضر(أعمال التالمیذ مرحلیا تتم مراقبة   

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

:یحاور األستاذ تالمیذه بأسئلة ھادفة للوصول إلى یقرأ االستنتاج ویعمل بھ  
22نص تعلمت ص   

التدریـ
ب 

تواالس
 ـار

.تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة  

 

 

 

 

 

 



)یكتب،یقارن،یرتب(یتعرف على أعداد أصغر من ألف :مركبة الكفاءة     استعد للعودة إلى المدرسة                                    :المقطع التعلمي  
الجمع،الطرحیجري علیھا عملیات و                                                                                 األعداد والحساب:المیدان  
.یحسب مجامیع وفروق بشكل سلیم:مؤشرات الكفاءة                                                         مشكالت جمعیة وطرحیة :الدرس  

لیتي الجمع والطرح أفقیا للحسابیوظف عم                                                                                                                
بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد والحسابیحل مشكالت :الكفاءة الختامیة  

.،یعلل إجاباتھ ویقارنھا بغیرھایالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالمي:القیم والكفاءات العرضیة  
 

التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرحالوضعیات  التقویـــــــــــــــم  المراحــــــل 

یقرأ األعداد ویقارن،یكتب على 
األخف/لوحتھ اسم الولد األثقل  

.زاركم طبیب المدرسة ووزن ثالثة أوالد:السیــــاق  
الصورة:السنــد  

  
 
 
 

       24kg                   27kg                   22kg 
اكتب على لوحتك اسم الولد      أمین                 أحمد                  رائد:التعلیمة                                                          

األخف؟                                                                          /األثقل  

 مرحلة األنطالق

.باستعمال العد الشفاھيیعد   
یضم أشیاء المجموعة األولى إلى 

أشیاء المجموعة الثانیة،یحذف 
.العدد المعین  
الباقي،أویجري عملیة /یعد المجموع

.الطرح/الجمع  
.......یكتب النتائج  

.عمل داخل القسم باألفواج.مرحلة البحث واألكتشاف -  
حیث في الكیسین األول والثاني  3-1من یعطي المعلم لكل فوج ثالثة أكیاس شفافة مرقمة -1

.وكیس ثالث فارغ 20عدد من األشیاء مجموعھا أقل من   
واكتبھ 2واكتبھ،احسب عدد أشیاء الكیس  1احسب عدد أشیاء الكیس :التعلیمة  

ماھو عدد أشیاء الكیس الثالث؟.ضع الكیس األول والثاني داخل الكیس الثالث  
.لحساب المجموعسیرورات مختلفة ):البحث(اإلجراءات  

)المعلم یضع المخطط(یعرض كل فوج نتائجھ على السبورة:المناقشة والتبادل  
في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة:الحوصلة والتأسیس  

یقدم المعلم لكل فوج كیس واحد بھ عدد من األشیاء أقل من ثالثین ویطلب من كل فوج  -2
.لھم وحساب الباقيحذف عدد یعینھ   

)البحث،المناقشة والتبادل،الحوصلة والتأسیس(تتبع نفس المراحل  
.یتم العمل الفردي على الكتاب مرحلیا:العمل الفردي  

:مرحلة اإلنجاز  
.أو على كراس المحاوالت یتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)التصحیح یكون بقلم ملون أخضر(م مراقبة أعمال التالمیذ مرحلیا ث  

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

14+5:.......=احسب المجموع تقویم اإلنجاز  
17-8........=احسب الفرق  

ا
لتدریـــب 
واالستثم

ـار
 

 

بالنسبة للكتاب الموحد ُطِلَب منا أن الیكتب علیھ التلمیذ الذي أعاره؟    

 

 

 

 

  



تنظیم الفضاءیتعرف على :مركبة الكفاءة                    استعد للعودة إلى المدرسة                          :المقطع التعلمي  
یستعمل المصطلحات والتعابیر المناسبة لنقل رسم على مرصوفة                                                                  الفضاء والھندسة:المیدان  

یستعمل المرصوفة،ینقل رسم على مرصوفة:مؤشرات الكفاءة                                                                  نقل رسم على مرصوفة:رسالد  
اال سلیما          حسب نموذج معطى،یستعمل المسطرة استعم                         متعلقة بنقل رسم شكل على مرصوفةیحل مشكالت :الكفاءة الختامیة

                          
الرموز واألشكال،       :یستعمل مختلف أشكال التعبیریالحظ ویكتشف،:القیم والكفاءات العرضیة  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

عدد معلوم الحقیذكر   

.القریصات واحدة بعد األخرى نضیفقریصة،وبدأنا  29لدینا علبة بھا :السیــــاق  
 

قریصة 29علبة بھا :السنـــد  
 

في كل مرة الموجودة داخل العلبةلنذكر القریصات :التعلیمـــة  
 

واحدة وممن یلیھ ذكر  یضیف،في الزیادةیطلب من تلمیذ ذكر عدد القریصات قبل األنطالق 
 العدد وھكذا

مرحلة األنطال
ق

 

یالحظ النماذج ویرسم مثیالتھا على 
الكتاب/أوراق العمل  

.مرحلة اكتشف  
:یفوج المعلم التالمیذ ویوزع علیھم النموذج ثم یقول:عرض المشكل- 01  

ماسمھ؟.الحظ رسم الحیوان في النموذج  
اكملھ.شرعت لیلى في نقل النموذج على الورقة  

.الحیوانسیرورات مختلفة إلتمام رسم ):البحث(اإلجراءات  
.وتتم مناقشتھا) تعلق األعمال على السبورة(یعرض كل فوج نتائجھ :المناقشة والتبادل  

في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة:الحوصلة والتأسیس  
25ص)أنجز(مطالبة التالمیذ بمالحظة النموذج :مرحلة اإلنجاز  

استعمال المسطرةیشرح لھم طریقة العمل ویحثھم على   
 
 

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

.قراءة الحوصلة تعلمت:عن طریق أسئلة یتم التوصل إلى نص  التدریـــب  
 واالستثمـــــــــــــــار

 

 

 

  

 

 

 



یتعرف على النمو من خالل مظاھره الخارجیة:الكفاءة مركبة                              استعد للعودة إلى المدرسة                          :المقطع التعلمي  
                جسم اإلنسان والصحة                                                                    :المیدان
یحدد القواعد الصحیة للنمو: ات الكفاءةمؤشر                                                                )2(أنا أنمو وجسمي یتطور:الدرس  

.یبتعد عن السلوكات السیئة للتغذیة     یحافظ على صحة جسمھ بتجنید معارفھ حول التغیرات الجسمیة                           :الكفاءة الختامیة  
تعبیر العلميبنظم مھامھ وأعمالھ المختلفة،یرسخ اللغة الوطنیة لألتصال وال:القیم والكفاءات العرضیة  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یشاھد الصورة  
 یجیب عن السؤال

أنت تكثر من أكل الحلویات وشرب المشروبات الغازیة:السیــــاق  
صورة ولد بأسنان مسوسة:السنـــد  

 
مدة؟كیف تصیر أسنانك بعد :التعلیمـــة  

 عند من یأخذك أبوك؟لماذا؟
 

 مرحلة األنطالق

.یالحظ الصورة ویجیب عن السؤال  
یالحظ التغیرات التي طرأت على 

.الولد  
.یجیب عن األسئلة  

 
 یتوصل إلى األثر الكتابي

.المالحظة والبحثمرحلة  -  
.ومالحظة الصورة 24یطلب األستاذ من التالمیذ فتح الكتاب ص   

)االستعانة بمكونات وجبة الغذاء.(الغذاءیتناول أمین وجبة   
ھل ھي وجبة كاملة؟. اذكر مكونات ھذه الوجبة  

أغذیة (درسناھا العام الماضي.تذكیر التالمیذ بالمجموعات الثالث لألغذیة
)النمو،الطاقة،الحمایة  

ھل ھي مناسبة؟. سم األغذیة التي تناولتھا أنت  
سمیھ؟كیف ن:ھو مصاب بمرض.الحظوا الولد في األسفل  

.مرض الھزال ناتج عن سوء التغذیة.عند العجز یذكرھم باسم المرض  
.اذكرھا.تتناول ثالث وجبات رئیسیة في الیوم  

.تذكیر التالمیذ بالعادات الحسنة قبل وأثناء وبعد األكل بطرح أسئلة  
السرعة،عدم المضغ الجید،تناول األغذیة (یحثھم على األبتعاد عن العادات السیئة لألكل

............)عروضة في الشارعالم  
.مرحلة التجریب والقیاس  

).إن وجدا(یستعین المعلم بتلمیذین من قسمھ أحدھما صحیح البنیة واآلخر ضعیف  
).مثال(یطلب من كلیھما كتابة التاریخ على السبورة  

كتابة التاریخ؟......لماذا استطاع .طرح أسئلة  
كتابة التاریخ........لماذا لم یستطع                 

.........كتابة التاریخ یجب علیھ أن.........حتى یستطیع   
 
 
 
 

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

.یحاور المعلم تالمیذتھ للوصول إلى نص تعلمت تقویم األعمال التدریـــب  
 واالستثمـــــــــــــــار

 

 تخصص الحصة الثانیة إلنجازاألنشطة على الدفتر

 

 

 

 

 

 

 



.التعرف على مظاھر نمو النبات :مركبة الكفاءة                                                       .             حملة التشجیر:المقطع التعلمي  
.  االعتناءبھا ككائنات حیة                                                                                .اإلنسان والمحیط:المیدان  
.یحدد الحاجة الغذائیة للنبات األخضر: مؤشرات الكفاءة                                                                )2(أنا أنمو وجسمي یتطور:الدرس  

.        یفسر كیفیة امتصاص النبات للماء.             ة النباتیحافظ على محیطھ القریب بتجنید معارفھ المتعلقة بالمظاھر الكبرى لحیا: الكفاءة الختامیة  
.یتفاعل بشكل مسؤول مع المحیط،یقوم بممارسات یدویة على عینات طبیعیة،یتابع إنجاز مشروع:القیم والكفاءات العرضیة  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یشاھد الصورة  
 یجیب عن السؤال

:السیــــاق  
 أنت تكثر من أكل الحلویات وشرب المشروبات الغازیة

صورة ولد بأسنان مسوسة:السنـــد  
 

كیف تصیر أسنانك بعد مدة؟:التعلیمـــة  
 عند من یأخذك أبوك؟لماذا؟

 

 مرحلة األنطالق

.یالحظ الصورة ویجیب عن السؤال  
على یالحظ التغیرات التي طرأت 

.الولد  
.یجیب عن األسئلة  

 
 یتوصل إلى األثر الكتابي

.المالحظة والبحثمرحلة  -  
.ومالحظة الصورة 24یطلب األستاذ من التالمیذ فتح الكتاب ص   

)االستعانة بمكونات وجبة الغذاء.(یتناول أمین وجبة الغذاء  
ھل ھي وجبة كاملة؟. اذكر مكونات ھذه الوجبة  
أغذیة (درسناھا العام الماضي.ات الثالث لألغذیةتذكیر التالمیذ بالمجموع

)النمو،الطاقة،الحمایة  
ھل ھي مناسبة؟. سم األغذیة التي تناولتھا أنت  

كیف نسمیھ؟:ھو مصاب بمرض.الحظوا الولد في األسفل  
.مرض الھزال ناتج عن سوء التغذیة.عند العجز یذكرھم باسم المرض  
.اذكرھا.الیومتتناول ثالث وجبات رئیسیة في   

.تذكیر التالمیذ بالعادات الحسنة قبل وأثناء وبعد األكل بطرح أسئلة  
السرعة،عدم المضغ الجید،تناول األغذیة (یحثھم على األبتعاد عن العادات السیئة لألكل

............)المعروضة في الشارع  
.مرحلة التجریب والقیاس  

).إن وجدا(البنیة واآلخر ضعیف یستعین المعلم بتلمیذین من قسمھ أحدھما صحیح  
).مثال(یطلب من كلیھما كتابة التاریخ على السبورة  

كتابة التاریخ؟......لماذا استطاع .طرح أسئلة  
كتابة التاریخ........لماذا لم یستطع                 

.........كتابة التاریخ یجب علیھ أن.........حتى یستطیع   
 
 
 
 

مرحلــــــة بنــاء 
التعلمــــــات

 

.یحاور المعلم تالمیذتھ للوصول إلى نص تعلمت تقویم األعمال التدریـــب  
 واالستثمـــــــــــــــار

 

 تخصص الحصة الثانیة إلنجازاألنشطة على الدفتر

 

 

 

 

 

 



)یكتب،یقارن،یرتب(یتعرف على أعداد أصغر من ألف :الكفاءةمركبة                                        .                     حملة التشجیر:المقطع التعلمي  
.یكتب األعداد باألرقام والحروف                                                                                 األعداد والحساب:المیدان  
ینتج متتالیة أعداد تصاعدیا،یدرج األعداد على :مؤشرات الكفاءة                                                         وضعیات جمعیة وطرحیة :الدرس  

 شریط عددي،یضع عالقة بین الكتابة الرقمیة والحرفیة
بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد والحسابیحل مشكالت :الكفاءة الختامیة  
.،یعلل إجاباتھ ویقارنھا بغیرھایالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالمي:العرضیةالقیم والكفاءات   

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

یتأمل الرسم ،یقارن ویكتب أكبر 
.عدد  

  .أن تختار البطاقة ذات العدد الكبیر طلب منك المعلم:السیـــــــاق
.70بطاقات مكتوب علیھا أعداد أصغر من 3:السنـــــــد  

 
عین البطاقة واكتب العدد على لوحتك؟:التعلیمة  

.یرسم المعلم البطاقات على السبورة ویغیر األعداد في كل مرة  
 

 مرحلة األنطالق

.یتأمل الشریط العددي  
.یمیز األلوان ویسمیھا  

ملء الجزء الملون باألزرق ثم یكمل 
.البرتقالي  

.یكمل ملء شریط األعداد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.یكتب سابق والحق عدد معلوم  
یرتب األعداد ویكتبھا في البطاقة 

.المناسبة  
.یكتب األعداد بالحروف  

.عمل باألفواج.مرحلة البحث واألكتشاف -  
).70من أصغر (یوزع المعلم األوراق التي أعد علیھا شریط األعداد-1  

.اذكر األلوان الموجودة في الشریط:بعد تأمل الشریط،یقول المعلم  
.امأل خانات الجزء الملون باألزرق باألعداد المناسبة  

.امأل خانات الجزء الملون بالبرتقالي  
.                                                                          اكمل ملء الشریط العددي

.واحد ویمأل الشریط/یعد واحد:)البحث(جراءاتاإل-  
)یتخذه كسند(یعتمد على الشریط العددي  

)المعلم یضع المخطط(یعرض كل فوج نتائجھ على السبورة :المناقشة والتبادل-  
.في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة:الحوصلة والتأسیس-  

34یھ على الكتاب ص ینقل المتعلمون ماتوصلوا إل  
 
 
 
 
 
 

).عمل فردي.(مرحلة اإلنجاز  
.34كتاب التلمیذ ص .یشرح المعلم النشاط األول  

.اكتب العدد الذي یسبق والذي یلي  
.الطریقةیتم إنجاز النشاطین الثاني والثالث بنفس   

.التصحیح الجماعي على السبورة فالفردي على الكتاب بلون أخضر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.یمكن للمعلم إنجاز األنشطة على كراس المحاوالت:مالحظة  

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

:یحاور األستاذ تالمیذه بأسئلة ھادفة للوصول إلى یقرأ االستنتاج ویعمل بھ  
34نص تعلمت ص   

التدریـ
ب 

تواالس
 ـار

.تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة  
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)یكتب،یقارن،یرتب(یتعرف على أعداد أصغر من ألف :الكفاءةمركبة                                          .                  حملة التشجیر:المقطع التعلمي  
                                                                                    األعداد والحساب:المیدان
یجمع كل عشر وحدات ویستبدلھا (التجمیع االستبدال:مؤشرات الكفاءة                                      0/69الوحدات والعشرات في األعداد من :الدرس

. ،یعین ویمیزرقم اآلحاد ورقم العشرات)بعشرة واحدة                                                                                                                  
.یكتب عدد داخل جدول المراتب                                                                                                                   

.بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد والحسابیحل مشكالت :الكفاءة الختامیة  
.علل إجاباتھ ویقارنھا بغیرھا،ییالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالمي:القیم والكفاءات العرضیة  

 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یتذكر العددین  
.یجمعھما ذھنیا ویكتب الناتج  

.سمعت المعلم یذكر عددین،فأردت كتابة مجموعھما:السیــــاق  
 
 

.تمثیالت المعلم:السنــد  
 
 

.مجموع كل عددین تسمعھما اكتب:التعلیمة   
  

 مرحلة األنطالق

.یعد باستعمال العد الشفاھي  
.قریصات داخل العلبة 10یضع كل   

.یكتب العدد المتحصل علیھ  
.یحوط كل عشر خشیبات  

.یكتب العدد  
.یعین رقم الوحدات ورقم العشرات  

.یكتب العدد المناسب مكان النقط  
.یكتشف خطأه ویصححھ  

 

.عمل داخل القسم باألفواج.واألكتشافمرحلة البحث  -  
.قریصة أمامھم 48علب جبن فارغة ویطلب منھم وضع  4یعطي المعلم لكل فوج -1  

.ضع كل عشر قریصات داخل علبة:التعلیمة  
یعد عشر قریصات ویضعھا داخل العلبة دفعة واحدة إلى أن یتحصل على ):البحث(اإلجراءات

.خارج العلبةأربع علب بعشر قریصات وثمان قریصات   
......قریصة إلى أن یتم العشرة وینتقل إلى العلبة الثانیة وھكذا/یضع القریصات ،قریصة  

).المعلم یضع المخطط(یعرض كل فوج نتائجھ على السبورة:المناقشة والتبادل  
من األفضل أن یرسم األعمدة .قطع 8أعمدة ذات عشر قطع و 4یمثل المعلم الوضعیة برسم 

.ثم یرسم جدول المراتب.على یسار القطع  
.في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة:الحوصلة والتأسیس  

.خشیبة 35ارسم على كراسك .عمل فردي على كراس المحاوالت -2  
.الخامسة والثالثون............ارسم الخشیبة األولى،الثانیة،:العمل بالتدرج إذ یقول المعلم  

)البحث،المناقشة والتبادل،الحوصلة والتأسیس(المراحلتتبع نفس   
:مرحلة اإلنجاز  

.أو على كراس المحاوالت یتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد  
.یمر المعلم بین الصفوف للمراقبة .یشرح المعلم النشاط األول ویطلب من التالمیذ إنجازه  

.یثمن عمل المجتھدین ویصوب أخطاء المتعثرین  
.مل مع بقیة األنشطةنفس الع  

.یتم تصحیح األنشطة جماعیا ففردیا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)التصحیح یكون بقلم ملون أخضر(م مراقبة أعمال التالمیذ مرحلیا ث  

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

العشرات في العدد /اكتب رقم اآلحاد
53،27  

.على ألواحھمیرسم المعلم جدول المراتب ویطلب من التالمیذ نقلھ   
.ویطالبھم بكتابتھا 70یملي علیھم أعداد أصغر من   

.یطلب من تلمیذ الكتابة على الجدول الجماعي  

ا
لتدریـــب 
واالستثم

ـار
 

 

 

 



)یكتب،یقارن،یرتب(ألفیتعرف على أعداد أصغر من  :مركبة الكفاءة                                           .               حملة التشجیر:المقطع التعلمي  
                                                                   .األعداد والحساب:المیدان
.یكتب المفكوك الجمعي لعدد معلوم:مؤشرات الكفاءة                                                  .69تفكیك جمعي لألعداد إلى :الدرس  

.ینتج مفكوكات جمعیة لعدد                       .بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد والحسابیحل مشكالت : ةالكفاءة الختامی  
                                  

الرموز واألشكال،       :یستعمل مختلف أشكال التعبیریالحظ ویكتشف،:القیم والكفاءات العرضیة  
التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرحالوضعیات  التقویـــــــــــــــم  المراحــــــل 

.یكتب سابق عدد معلوم على لوحتھ  

منھ واحد )تطرح(لعبت مع أخیك لعبة األعداد،فكان ھو یذكر عدد وأنت تنقص:السیــــاق
.وتذكر لھ النتیجة  

 
).یكتبھ على  لوحة(لثوان 70یظھر المعلم للتالمیذ عدد أصغر من :السنـــد  

 
.اطرح من العدد واحد واكتب النتیجة على لوحتك:التعلیمـــة  

 
واحدة وممن یلیھ ذكر  یضیف،في الزیادةیطلب من تلمیذ ذكر عدد القریصات قبل األنطالق 

 العدد وھكذا

 مرحلة األنطالق

 
یالحظ الكتابة الجمعیة ویكملھا 

.بكتابة العدد المناسب  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.یتأمل النشاط  
 

.المجامیعیكمل كتابة   
 
 
 
 
 

.مرحلة اكتشف  
.یكون العمل فردي على األلواح)نص المشكل(عرض المشكل - 01  

.یرسم المعلم الوضعیة على السبورة  
.یترك مھلة للتأمل.یكتب المعلم العملیة بدون أعداد  

 اكمل العملیة بكتابة العدد المناسب
.سیرورات مختلفة ):البحث(اإلجراءات  
.یعرض كل تلمیذ عملھ:والتبادلالمناقشة   

  
 
 
 
 
 
 

في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة:الحوصلة والتأسیس  
.37ص)أنجز(مطالبة التالمیذ بمالحظة النشاط:مرحلة اإلنجاز  

.یشرح لھم طریقة العمل ویحثھم على إتمام العمل  
 
 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات 

العشرات في العدد /اكتب رقم اآلحاد
53،27  

تعلمت:عن طریق أسئلة یتم التوصل إلى نص التدریـــب  
 واالستثمـــــــــــــــار

 

 

 

 

 

 

 

 



.النباتالتعرف على مظاھر نمو  :مركبة الكفاءة                                                       .             حملة التشجیر:المقطع التعلمي  
.  االعتناءبھا ككائنات حیة                                                                                .اإلنسان والمحیط:المیدان  
.النبات األخضر یمتص الماء:الدرس  

.یحدد الحاجة الغذائیة للنبات األخضر: مؤشرات الكفاءة                                                                                               
.        یفسر كیفیة امتصاص النبات للماء.             یحافظ على محیطھ القریب بتجنید معارفھ المتعلقة بالمظاھر الكبرى لحیاة النبات: الكفاءة الختامیة  

.المحیط،یقوم بممارسات یدویة على عینات طبیعیة،یتابع إنجاز مشروعیتفاعل بشكل مسؤول مع :القیم والكفاءات العرضیة  
 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یشاھد الصورة  
 یجیب عن السؤال

:السیــــاق  
.رافقتم المعلم إلى الریف بھدف غرس بعض الشجیرات  

32/33التلمیذ ص  كتاب:المشھد:السنـــد  
 

الحظوا الولد،ماذا یحمل؟:التعلیمـــة  
 في رأیكم،ماذا یفعل بالماء؟

 

 مرحلة األنطالق

.یالحظ ویجیب عن السؤال  
یالحظ التغیرات التي طرأت على 

.2نبات األصیص  
.یجیب عن األسئلة  

 
 یتوصل إلى األثر الكتابي

.اكتشف -  
.یفوج المعلم التالمیذ ویقدم لكل فوج  

.أصیصین في األول نبات أخضر في تربة مسقیة،وفي الثاني نبات ذابل في تربة جافة  
.بدون سقي 2ویترك  1یعدھما المعلم سابقا مع تالمیذه،حیث ُیسقى نبات األصیص   

.المالحظة والبحث  
كیف یبدو؟.الحظوا نبات األصیص الثاني  

 في رأیكم لماذا ذُبل النبات؟
نبات األصیص األول؟ ما الذي یمكن فعلھ لیصیر مثل  

.التجریب والقیاس   
.یمكن للمعلم تحضیر التجربة التالیة تمھیدا للحصة المقبلة  

.یحضر أصیصین یضع في األول نبات أخضر في تربة رطبة ویسقیھ من حین آلخر  
.یضع في الثاني نبات أخضر من نفس الفصیلة مع نزع جذوره ویداوم على سقیھ  

.المواليیستغل النتائج في األسبوع   
).األثر الكتابي(الحوصلة  

 لماذا نسقي النبات؟
 إذن ھل الماء ضروري لیعیش النبات األخضر وینمو؟؟

 أین یجد النبات الماء؟
 
 
 

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

.یحاور المعلم تالمیذتھ للوصول إلى نص تعلمت تقویم األعمال التدریـــب  
 واالستثمـــــــــــــــار

 

 تخصص الحصة الثانیة إلنجازاألنشطة على الدفتر

 

 

 

 

 



)یكتب،یقارن،یرتب(یتعرف على أعداد أصغر من ألف :مركبة الكفاءة                                       .                     حملة التشجیر:المقطع التعلمي  
.یكتب األعداد باألرقام والحروف                                                                                      األعداد والحساب:المیدان  
ینتج متتالیة أعداد تصاعدیا،یدرج األعداد على :مؤشرات الكفاءة                                                          0/69متتالیة األعداد من :الدرس  

الكتابة الرقمیة والحرفیةشریط عددي،یضع عالقة بین   
بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد والحسابیحل مشكالت :الكفاءة الختامیة  

.،یعلل إجاباتھ ویقارنھا بغیرھایالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالمي:القیم والكفاءات العرضیة  
التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرحالوضعیات  التقویـــــــــــــــم  المراحــــــل 

یتأمل الرسم ،یقارن ویكتب أكبر 
.عدد  

  .طلب منك المعلم أن تختار البطاقة ذات العدد الكبیر:السیـــــــاق
.70بطاقات مكتوب علیھا أعداد أصغر من 3:السنـــــــد  

 
عین البطاقة واكتب العدد على لوحتك؟:التعلیمة  
.المعلم البطاقات على السبورة ویغیر األعداد في كل مرةیرسم   

 

 مرحلة األنطالق

.یتأمل الشریط العددي  
.یمیز األلوان ویسمیھا  

یكمل ملء الجزء الملون باألزرق ثم 
.البرتقالي  

.یكمل ملء شریط األعداد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.یكتب سابق والحق عدد معلوم  
یرتب األعداد ویكتبھا في البطاقة 

.المناسبة  
.یكتب األعداد بالحروف  

.عمل باألفواج.مرحلة البحث واألكتشاف -  
).70أصغر من (یوزع المعلم األوراق التي أعد علیھا شریط األعداد-1  

.اذكر األلوان الموجودة في الشریط:بعد تأمل الشریط،یقول المعلم  
.امأل خانات الجزء الملون باألزرق باألعداد المناسبة  

.الجزء الملون بالبرتقاليامأل خانات   
.                                                                          اكمل ملء الشریط العددي

.واحد ویمأل الشریط/یعد واحد:)البحث(اإلجراءات-  
)یتخذه كسند(یعتمد على الشریط العددي  

)لمعلم یضع المخططا(یعرض كل فوج نتائجھ على السبورة :المناقشة والتبادل-  
.في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة:الحوصلة والتأسیس-  

34ینقل المتعلمون ماتوصلوا إلیھ على الكتاب ص   
 
 
 
 
 
 

).فرديعمل .(مرحلة اإلنجاز  
.34كتاب التلمیذ ص .یشرح المعلم النشاط األول  

.اكتب العدد الذي یسبق والذي یلي  
.یتم إنجاز النشاطین الثاني والثالث بنفس الطریقة  

.التصحیح الجماعي على السبورة فالفردي على الكتاب بلون أخضر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.یمكن للمعلم إنجاز األنشطة على كراس المحاوالت:مالحظة  

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

:یحاور األستاذ تالمیذه بأسئلة ھادفة للوصول إلى یقرأ االستنتاج ویعمل بھ  
34نص تعلمت ص   

التدریـ
ب 

تواالس
 ـار

.تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة  

 

 

 

 

 25    29 30    34 35    39  
 41 
58      52    48 47     42 
  
 61        69 
 

 



 25    29 30    34 35    39  
 41 

58      52    48 47     42 
  
 61        69 

 

 

 

 

 

 25    29 30    34 35    39  
 41 

58      52    48 47     42 
  
 61        69 

 

 

 

 

 

 

 25    29 30    34 35    39  
 41 

58      52    48 47     42 
  
 61        69 

 

 

 

 

 

 25    29 30    34 35    39  
 41 

58      52    48 47     42 
  
 61        69 

 

 

 

 

 

 



)یكتب،یقارن،یرتب(یتعرف على أعداد أصغر من ألف :مركبة الكفاءة                                         .                  حملة التشجیر:المقطع التعلمي  
                                                                                    األعداد والحساب:المیدان
یجمع كل عشر وحدات ویستبدلھا (التجمیع االستبدال:مؤشرات الكفاءة                                      0/69الوحدات والعشرات في األعداد من :الدرس

. ،یعین ویمیزرقم اآلحاد ورقم العشرات)بعشرة واحدة                                                                                                                  
.یكتب عدد داخل جدول المراتب                                                                                                                   

.بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد والحسابیحل مشكالت :الكفاءة الختامیة  
.علل إجاباتھ ویقارنھا بغیرھا،ییالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالمي:القیم والكفاءات العرضیة  

 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یتذكر العددین  
.یجمعھما ذھنیا ویكتب الناتج  

.سمعت المعلم یذكر عددین،فأردت كتابة مجموعھما:السیــــاق  
 
 

.تمثیالت المعلم:السنــد  
 
 

.مجموع كل عددین تسمعھما اكتب:التعلیمة   
  

 مرحلة األنطالق

.یعد باستعمال العد الشفاھي  
.قریصات داخل العلبة 10یضع كل   

.یكتب العدد المتحصل علیھ  
.یحوط كل عشر خشیبات  

.یكتب العدد  
.یعین رقم الوحدات ورقم العشرات  

.یكتب العدد المناسب مكان النقط  
.یكتشف خطأه ویصححھ  

 

.عمل داخل القسم باألفواج.واألكتشافمرحلة البحث  -  
.قریصة أمامھم 48علب جبن فارغة ویطلب منھم وضع  4یعطي المعلم لكل فوج -1  

.ضع كل عشر قریصات داخل علبة:التعلیمة  
یعد عشر قریصات ویضعھا داخل العلبة دفعة واحدة إلى أن یتحصل على ):البحث(اإلجراءات

.خارج العلبةأربع علب بعشر قریصات وثمان قریصات   
......قریصة إلى أن یتم العشرة وینتقل إلى العلبة الثانیة وھكذا/یضع القریصات ،قریصة  

).المعلم یضع المخطط(یعرض كل فوج نتائجھ على السبورة:المناقشة والتبادل  
من األفضل أن یرسم األعمدة .قطع 8أعمدة ذات عشر قطع و 4یمثل المعلم الوضعیة برسم 

.ثم یرسم جدول المراتب.على یسار القطع  
.في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة:الحوصلة والتأسیس  

.خشیبة 35ارسم على كراسك .عمل فردي على كراس المحاوالت -2  
.الخامسة والثالثون............ارسم الخشیبة األولى،الثانیة،:العمل بالتدرج إذ یقول المعلم  

)البحث،المناقشة والتبادل،الحوصلة والتأسیس(المراحلتتبع نفس   
:مرحلة اإلنجاز  

.أو على كراس المحاوالت یتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد  
.یمر المعلم بین الصفوف للمراقبة .یشرح المعلم النشاط األول ویطلب من التالمیذ إنجازه  

.یثمن عمل المجتھدین ویصوب أخطاء المتعثرین  
.مل مع بقیة األنشطةنفس الع  

.یتم تصحیح األنشطة جماعیا ففردیا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)التصحیح یكون بقلم ملون أخضر(م مراقبة أعمال التالمیذ مرحلیا ث  

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

العشرات في العدد /اكتب رقم اآلحاد
53،27  

.على ألواحھمیرسم المعلم جدول المراتب ویطلب من التالمیذ نقلھ   
.ویطالبھم بكتابتھا 70یملي علیھم أعداد أصغر من   

.یطلب من تلمیذ الكتابة على الجدول الجماعي  

ا
لتدریـــب 
واالستثم

ـار
 

 

)یكتب،یقارن،یرتب(ألفیتعرف على أعداد أصغر من  :مركبة الكفاءة                                           .               حملة التشجیر:المقطع التعلمي  
                                                                   .األعداد والحساب:المیدان

 



.یكتب المفكوك الجمعي لعدد معلوم:مؤشرات الكفاءة                                                  .69تفكیك جمعي لألعداد إلى :الدرس  
.ینتج مفكوكات جمعیة لعدد                       .بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد والحسابیحل مشكالت : ةالكفاءة الختامی  

                                  
الرموز واألشكال،       :یستعمل مختلف أشكال التعبیریالحظ ویكتشف،:القیم والكفاءات العرضیة  

التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرحالوضعیات  التقویـــــــــــــــم  المراحــــــل 

.یكتب سابق عدد معلوم على لوحتھ  

منھ واحد )تطرح(لعبت مع أخیك لعبة األعداد،فكان ھو یذكر عدد وأنت تنقص:السیــــاق
.وتذكر لھ النتیجة  

 
).یكتبھ على  لوحة(لثوان 70یظھر المعلم للتالمیذ عدد أصغر من :السنـــد  

 
.اطرح من العدد واحد واكتب النتیجة على لوحتك:التعلیمـــة  

 
واحدة وممن یلیھ ذكر  یضیف،في الزیادةیطلب من تلمیذ ذكر عدد القریصات قبل األنطالق 

 العدد وھكذا

 مرحلة األنطالق

 
یالحظ الكتابة الجمعیة ویكملھا 

.بكتابة العدد المناسب  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.یتأمل النشاط  
 

.المجامیعیكمل كتابة   
 
 
 
 
 

.مرحلة اكتشف  
.یكون العمل فردي على األلواح)نص المشكل(عرض المشكل - 01  

.یرسم المعلم الوضعیة على السبورة  
.یترك مھلة للتأمل.یكتب المعلم العملیة بدون أعداد  

 اكمل العملیة بكتابة العدد المناسب
.سیرورات مختلفة ):البحث(اإلجراءات  
.یعرض كل تلمیذ عملھ:والتبادلالمناقشة   

  
 
 
 
 
 
 

في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة:الحوصلة والتأسیس  
.37ص)أنجز(مطالبة التالمیذ بمالحظة النشاط:مرحلة اإلنجاز  

.یشرح لھم طریقة العمل ویحثھم على إتمام العمل  
 
 

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

العشرات في العدد /اكتب رقم اآلحاد
53،27  

تعلمت:عن طریق أسئلة یتم التوصل إلى نص التدریـــب  
 واالستثمـــــــــــــــار

 

 

 

 

 

 

 



.النباتالتعرف على مظاھر نمو  :مركبة الكفاءة                                                       .             حملة التشجیر:المقطع التعلمي  
.  االعتناءبھا ككائنات حیة                                                                                .اإلنسان والمحیط:المیدان  
.الحاجات الغذائیة للنبات األخضر:الدرس  

.یحدد الحاجة الغذائیة للنبات األخضر: مؤشرات الكفاءة                                                                                               
.             یحافظ على محیطھ القریب بتجنید معارفھ المتعلقة بالمظاھر الكبرى لحیاة النبات: الكفاءة الختامیة  

.یدویة على عینات طبیعیة،یعتني بالنبات یتفاعل بشكل مسؤول مع المحیط،یقوم بممارسات:القیم والكفاءات العرضیة  
 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یشاھد الصورة  
.یجیب عن السؤال  

:السیــــاق  
.رافقتم المعلم إلى الریف بھدف غرس بعض الشجیرات  

32/33كتاب التلمیذ ص :المشھد:السنـــد  
 

الحظوا الولد،ماذا یحمل؟:التعلیمـــة  
 في رأیكم،ماذا یفعل بالماء؟ لماذا یسقیھ؟

 

 مرحلة األنطالق

.یالحظ ویجیب عن السؤال  
.یالحظ نواتج التجربة  

.یجیب عن األسئلة  
 

 یتوصل إلى األثر الكتابي

.اكتشف -  
.یرافق معم تالمیذه إلى ساحة المدرسة ومالحظة نباتات خضراء  

.والبحثالمالحظة   
مالونھ؟.الحظوا النبات  

 من أین یتحصل على الماء؟
 بواسطة ماذا تحصل على الماء من التربة؟

.التجریب والقیاس   
)یعین المعلم نبات أوراقھ مشبعة بالماء.(من ھذا النبات)سیقانا(خذ أوراقا   

 العودة إلى القسم
.ضعھا على ورقة بیضاء واطو الورقة  

ماذا تالحظ؟.كل قوتكاضغط على الورقة البیضاء ب  
 لماذا تبللت الورقة

 یمكن للمعلم إحضار مھراس،وضع أوراق نبات أخضر داخل المھراس وسحقھا
) ماء(یضع مسحوق األوراق في قطعة قماش مناسبة لعملیة عصر ه وجمع ماتحصل علیھ

 داخل كأس
 ماذا الحظتم؟كیف وصل الماء إلى األوراق؟

).األثر الكتابي(الحوصلة  
المعلم أسئلة ھادفة للوصول إلى الملخصیطرح   

.یطلب من التالمیذ قراءة الخالصة  
.........یحثھم على رعایة النبات بسقیھ وعدم الدوس علیھ  

 

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

 تقویم األعمال

.یكتب المعلم مایلي  
..............على جمیعویوزعھ ..........الذي یمتصھ بواسطة ............یحتاج النبات إلى   

).على األلواح(امأل الفراغ بالكلمة المناسبة  
.یقرأ المعلم الجملة وكلما توقف عند الفراغ یكتب التلمیذ الكلمة الناقصة على لوحتھ  

.بعد المراقبة والتصحیح یطلب من تلمیذ كتابة الكلمة على السبورة في مكانھا  

التدریـــب 
 واالستثمـــــــــــــــار

 

 تخصص الحصة الثانیة إلنجازاألنشطة على الدفتر

 

 

 

 

  

 

 



)یكتب،یقارن،یرتب(یتعرف على أعداد أصغر من ألف :مركبة الكفاءة                                       .                     حملة التشجیر:المقطع التعلمي  
                                                                                       األعداد والحساب:المیدان
، یكتب عددا داخل جدول       90حتى  10/10یعد :مؤشرات الكفاءة                                                 .                   99األعداد إلى :الدرس

المراتب،یعین رقم اآلحاد ورقم العشرات في عدد                                                                                                                      
.معلوم                                                                                                                       

 
بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد والحسابیحل مشكالت :الكفاءة الختامیة  

.،یتعاون مع أقرانھیالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالمي:القیم والكفاءات العرضیة  
المقتـــــــــــــرحالوضعیات التعلمیة والنشاط  التقویـــــــــــــــم  المراحــــــل 

.ینصت إلى المعلم  
.ینجز المطلوب في الوقت المحدد  

.یكتب العدد بالشكل الصحیح  

نحن نعرف العشرة :كتب المعلم أعدادا مكونة من رقمین على السبورة،قلتم لھ:السیـــــــاق
  .التي تسبق كل عدد

.مكتوبة داخل بطاقاتأعداد :السنـــــــد  
 

.74اكتب على لوحتك العشرة التي تسبق العدد :التعلیمة  
 

.یتبع األستاذ طریقة المارتنیار  

 مرحلة األنطالق

.یتأمل بطاقات األعداد  
.یقرأ األعداد  

 ینھي إجراءاتھ في الوقت المحدد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.یكتشف المھمة وینجز المطلوب  

.باألفواجعمل .مرحلة البحث واألكتشاف -  
).أكتشف.(یوزع المعلم بطاقات األعداد التي حضرھا مسبقا-1  

.بعد التأمل یطلب منھم قراءة أعداد البطاقات  
.بوضع بطاقة وردیة وأخرى زرقاءتحتھا 53نرید تشكیل العدد :یقول المعلم  

53اختر البطاقتین المناسبتین للحصول على العدد   
یضعھا  3یضعھا أمامھ،ثم بطاقة العدد  50العدد یبحث عن بطاقة :)البحث(اإلجراءات-

53فیتحصل على  50في العدد  0ألعلى یخفي الرقم  3یسحب بطاقة العدد .أسفلھا  
)یتخذه كسند(یعتمد على الشریط العددي  

 یرسم المعلم جدول المراتب ویطلب من التالمیذ كتابة العدد علیھ
)المعلم یضع المخطط(سبورةیعرض كل فوج نتائجھ على ال :المناقشة والتبادل-  
.في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة:الحوصلة والتأسیس-  

.2نفس العمل مع النشاط   
.42ینقل المتعلمون ماتوصلوا إلیھ على الكتاب ص   

)على األلواح(یطلب المعلم من التالمیذ مالحظة المساواة وكتابة الناقص-  
).عمل فردي.(مرحلة اإلنجاز  

.42كتاب التلمیذ ص .یشرح المعلم النشاط األول  
.اربط حسب المثال  
.بنفس الطریقة 2یتم إنجاز النشاط  

.التصحیح الجماعي على السبورة فالفردي على الكتاب بلون أخضر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یمر المعلم بین الصفوف یثمن أعمال المتفوقین ویحصي أخطاء المتعثرین 
.لمعالجتھا  

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

.یكتب المعلم عددا مكونا من رقمین یقرأ االستنتاج ویعمل بھ  
 من كم رقم یتكون العدد؟

.عشراتھ/اكتب على لوحتك رقم آحاده  
.اكتب ھذا العدد على لوحتك 4ورقم عشراتھ  6عدد مكون من رقمین،رقم آحاده  

التدریـب 
واالست

ـار
 

.للتمرن على دفتر األنشطةتخصص الحصة الثانیة   
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)یكتب،یقارن،یرتب(یتعرف على أعداد أصغر من ألف :مركبة الكفاءة                                         .                  حملة التشجیر:المقطع التعلمي  
                                                                                    األعداد والحساب:المیدان
.فرق عددین أفقیا/یكتب مجموع :مؤشرات الكفاءة                                   .                      مشكالت جمعیة وطرحیة:الدرس  

.یحسب مجامیع وفروق بشكل سلیم                                                                                                                      
.بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد والحسابیحل مشكالت :الكفاءة الختامیة  

.،یعلل إجاباتھ ویقارنھا بغیرھایالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالمي:القیم والكفاءات العرضیة  
 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یتأمل  
.یكتشف العدد المخفي  

.یكتبھ على لوحتھ  

،أنجزت العمل ولكنك تركت  30إلى  20طلب منك المعلم كتابة شریط األعداد من :السیــــاق
.الورقة فوق الطاولة،جاء أخوك الصغیر ومحى لك بعض األعداد،تعید كتابتھا  

.30إلى  20یرسم المعلم شریط األعداد من :السنــد  
 

.ُیخفي المعلم عددا ویطلب من التالمیذ كتابتھ على ألواحھم:التعلیمة   
.مراقبة فتصحیح  

  

 مرحلة األنطالق

 
 
 

.یقرأ نص المشكل  
.یجیب عن األسئلة  
.یكتب العملیة أفقیا  

 
 

.واحد ویكتب الناتج/یعد واحد  
 
 
 
 
 
 
 
 

.عمل ثنائي.مرحلة البحث واألكتشاف -  
.على أن یكتب األعداد بلون آخریكتب المعلم نص المشكل على السبورة -1  
.یقرأ المعلم نص المشكل قراءة نموذجیة تلیھا قراءة فردیة من تلمیذین أو ثالثة-  
كم قریصة عند رائد؟كم قریصة أعطتھ أختھ؟:یسأل المعلم-  

.اكتب العملیة على لوحتك بدون ناتج  
.اكتب الناتج على لوحتك.مثل الوضعیة بالقریصات  

یضم قریصات رائد مع قریصات أختھ ویحسب .یكتب العملیة أفقیا):البحث(اإلجراءات
.الناتج،یكتبھ على لوحتھ  

.یعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذ على السبورة ویناقشھا معھم:المناقشة والتبادل  
.في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة:الحوصلة والتأسیس  

.عمل ثنائي -2  
)البحث،المناقشة والتبادل،الحوصلة والتأسیس(تتبع نفس المراحل  

.یمسرح المعلم الوضعیة بأن یطلب من تلمیذة وتلمیذ الصعود إلى السبورة-3  
قریصة29عندي :قریصةتعدھا أمام زمالئھا وتقول29یقدم للتلمیذة كیس فیھ   

قریصة12یقدم للتلمیذ كیس مماثل لكیس البنت وكیس آخر بھ   
...........من  أكثر........كم قریصة یملك :یسأل المعلم  

.اكتب العملیة على لوحتك  
............لنحسب عدد كل قریصات  

.اكتب الناتج  
.یكتب المعلم نص المشكل على السبورة-4  

.یحاور التالمیذ ویتأكد من فھم التعلیمة  
د لكتابة الناتجیطلب منھم كتابة العملیة،ثم االستعانة بشریط األعدا  

 
.یكتب المتعلم الحلول على كتابھ  

 
 
 
 
 
 

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

.طرح/یملي المعلم عملیة جمع تقویم اإلنجاز  
)20الناتج أقل من .(اكتب العملیة على لوحتك واحسب الناتج  

ا
لتدریـــب 
واالستثم

ـار
 

 

 

 



.یتعرف على تنظیم الفضاء واألستقامیة :مركبة الكفاءة                                           .               حملة التشجیر:المقطع التعلمي  
                                                                                    .الفضاء الھندسة:المیدان
.یتعرف على استقامیة نقط:مؤشرات الكفاءة                                                      .التعرف على استقامیة نقط:الدرس  

.یستعمل المسطرة استعماال سلیما                  .متعلقة باألستقامیة ویستعمل المصطلحات المناسبةیحل مشكالت : الكفاءة الختامیة  
                                  

.    ینظم عملھ،ویبذل جھدا للقیام بھ والمثابرة على إتمامھحظ ویكتشف،یال:القیم والكفاءات العرضیة  
 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یسمع ویجیب عن األسئلة  

وقف التالمیذ صبیحة الیوم أمام ساریة العلم في صفوف لتحیتھ وإنشاد نشید :السیــــاق
.قسما  

..اصطفاف التالمیذ أمام ساریة العلم:السنـــد  
 

.ھل یقف التالمیذ في صف أعوج؟:التعلیمـــة  
 

اكیف یكون الصف إذن؟  

 مرحلة األنطالق

 
.ینفذ المطلوب  

 
 
 
 

.یالحظ ویتأمل  
 

.یكتب لون النقط  
 

.یصل بینھا  
 
 

.یصل بإجرائھ إلى نھایتھ  
 
 
 
 
 

یعین عقد المرصوفة بتوجیھات من 
.المعلم  

 
نقط على عقد المرصوفة في  3یعلم 

.استقامیة مع النقطتین الحمراوین  
.یصل بیتھا بالمسطرة  

 

:التمھید  
یضع المعلم قارورتین فوق مكتبھ ثم یستدعي تلمیذ ویعطیھ قارورة ثالثة ویطلب منھ -

.وضعھا على استقامیة مع القارورتین  
ھل ھي في استقامیة؟:ویسأل) النوافذ مثال(یطلب منھم مالحظة أشیاء-  
عمل فردي.رحلة اكتشفم  

.مطالبة التالمیذ بمالحظة النقط- 01  
.نقط في استقامیة،مالونھا؟اإلجابة على األلواح 3توجد   

.صل بینھا باستعمال المسطرة  
ضع المسطرة على النقط اضغط علیھا بیدك الیسرى ثم ارسم خطا :یوضح المعلم بأن یقول

.وباستعمال قلم الرصاص مستقیما بالید الیمنى  
.سیرورات مختلفة ):البحث(اإلجراءات  

.یعرض كل تلمیذ عملھ على زمیلھ:المناقشة والتبادل  
.في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة:الحوصلة والتأسیس  

.2یطلب المعلم التالمیذ بتأمل نقط الشكل - 02  
.میة،حددھا ثم مرر اصبعك علیھانقط في استقا 4یوجد في الرسم   

.استعمل المسطرة وقلم الرصاص وصل بینھا  
.41ص)أنجز(مطالبة التالمیذ بمالحظة النشاط:مرحلة اإلنجاز  

.یشرح لھم طریقة العمل ویحثھم على إتمامھ  
 
 

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

التدریب على استعمال المسطرة 
.للتسطیر على الكراسات  

تعلمت:عن طریق أسئلة یتم التوصل إلى نص التدریـــب  
 واالستثمـــــــــــــــار

      

.                                              .قطة تقاطع خط أفقي مع خط عمودي من المرصوفةنالعقدة ھي                     

 

 



 

 تصمیــــم حصـــــة دراسیــــــة

 

 

 

 

 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقویـــــــم
 

 یجیب التالمیذ
 مع توجیھ المعلم  

 
 
  

 
 یحب كل واحد منكم نوعا من الطعام 

الذي تحبھ ما ھو الطعام  
 من أین یأتي ھذا الطعام مصدره 

  
 

وضعیة 
 االنطالق

 
 
 
 
 
 

 یجیب عن األسئلة 
 

یعرف أن كل حیوان 
 لھ غذاء ممیز 

 
یعرف طریقة 

 الحصول على الغذاء
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61یفتح التالمیذ الكتاب على الصفحة   
تطرح األسئلة التالیة: في الصور   

 
 

ھل تعرف لماذا تخرج األبقار إلى المراعي  وما نوع الغذاء الذي تجده ھناك  -  
ماذا تفعل ھذه الطیور للحصول على غذائھا إن لم تجد غذائھا فوق الشجرة ماذا تفعل  -  
ما ھو الغذاء المفضل لھا  -   
لماذا یراقب األسد قطیع الحمار الوحشي  -  
كیف تتصرف الحیوانات األكالت اللحوم للحصول على غذائھا  -  
لماذا بعض الحیوانات نربیھا والبعض األخر ال نربیھ   -  
یجیب التالمیذ على األسئلة وھذا بتصویب وتوجیھ من المعلم وإذالل الكلمات الصعبة    

ذلك  ینجز التلمیذ السند الموجود بالصورة ویربط الكلمة بالصورة ویصوب المعلم  

 
 
 
                                         
 

بنــــاء 
 التعلمات

 
 قراءة الملخص 

........یفھم    
 

 
 

 یكتب المعلم في السبورة ویطلب من بعض  التالمیذ بتكرارھا  وذلك لفھمھا 
 

 

 االستثمــــــار

من دفتر االنشطة  37الحصة الثانیة یستغلھا في حل االنشطة ص   

02:المقطع  

  العلمیة  تربیة :النشاطاالعتناء بالحیوانات وصغارھا                                  : المركبة الكفاءة 

                                              ریاضة والتسلیة ال :المحور

كیف یتحصل الحیوان على غذائھ : الموضوع اإلنسان والمحیط                                                                :المیدان  

یذكر أنماط الغذاء  –یصنف الحیوان حسب غذائھ :  التقییم المعاییر یحافظ على محیطھ القریب بتجنید موارده المتعلقة           :  الكفاءة الختامیة  

ف بعض السلوكات الغذائیة عند الحیوان              یص -بالمظاھر الكبرى للحیاة الحیوانیة والنباتیة                                                 



 تصمیــــم حصـــــة دراسیــــــة

 

 

 

 

 

 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقویـــــــم
 

 یجیب التالمیذ
 مع توجیھ المعلم  

 
 
  

 
ذھبت مع أبیك إلى حدیقة الحیوانات فشاھدت أنواعا مختلفة من الحیوانات    

 أذكر بعض الحیوانات التي شاھدتھا 
 أعط مثاال تمیز فیھ الذكر من األنثى   

 
 
 

وضعیة 
 االنطالق

 
 
 
 
 
 

 یجیب عن األسئلة 
 

یمیز بین الذكر 
واألنثى من ناحیة 

...... الكثرة والشكل    
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64یفتح التالمیذ الكتاب على الصفحة   
:یقرأ المعلم للتالمیذ الوضعیة التالیة    

   
:ویطرح المعلم األسئلة التالیة  ویوجھ ویصوب إجابات التالمیذ مع تذلیل الصعاب قدر المستطاع     
 

كیف یعرف أمین األرنبة من األرنب  -     
ماذا یحدث بعد مدة لو وضعنا األرنب مع األرنبة   -   

 
:وتطرح األسئلة التالیة ویوجھ ویصوب إجابات التالمیذ  یالحظ التالمیذ الصورة التالیة   

قبل والدة الصغیر مما كانت تتكون ھذه العائلة الحیوانیة     
كیف تستطیع التمییز بین الذكر واألنثى في الصورة    
ھل ازداد عدد أفرادھا بعدما كان الذكر واألنثى فقط     
على ماذا یدل ذالك    

:بالذكر كما في السند التالي  یربط التالمیذ صورة األنثى  

  
  
 

بنــــاء 
 التعلمات

 
 قراءة الملخص 

 
یفھم و یفرق بین 

 سلوكات الحیوانات  
  

 
 

 یكتب المعلم في السبورة ویطلب من بعض  التالمیذ بتكرارھا  وذلك لفھمھا 

 
 

 االستثمــــــار

02:المقطع  

  العلمیة  تربیة :النشاطاالعتناء بالحیوانات وصغارھا                                  : المركبة الكفاءة 

                                              ریاضة والتسلیة ال :المحور

1التكاثر عند الحیوانات : الموضوع اإلنسان والمحیط                                                                :المیدان  

یصف مظاھر سلوكات  –یمیز بین الذكر واألنثى :  التقییم المعاییر یحافظ على محیطھ القریب بتجنید موارده المتعلقة           :  الكفاءة الختامیة

یربط بین التصرف السلیم وحمایة الحیوان  –ظاھر الكبرى للحیاة الحیوانیة والنباتیة                                          الجنسیة عند الحیوان بالم 



 تصمیــــم حصـــــة دراسیــــــة
 
 
 
 
 
 
 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقویـــــــم
 
 

 یتذكر مكتسبات قبلیة 
 

یسمع ویجیب عن 
 األسئلة 

 
 
  

 
   30و  20ویطلب منھم أقرب عشرتین إلیھ  27مثال العدد  100یملي المعلم على التالمیذ عددا أقل : الحساب الذھني   

طباشیر  10علب طبشور في كل علبة  3اشتریت أنت وأخوك    
 قم بوضع عملیة الجمع لحساب مجموع الطبشور في العلب الثالثة 

  
وضعیة 
 االنطالق

 
 

 یستعمل البطاقات 
 
 
 
 
 

 یعرف الوحدات 
 

 والعشرات و المئات  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یحسب 

 
:أكتشف   

یقسم المعلم التالمیذ إلى مجموعات ثم یقسم علیھم بطاقات العشرات  و الوحدات  وصفائح في كل واحدة 
 عشر بطاقات من العشرات  ثم یطلب منھم

بالبطاقات ویسأل المعلم التالمیذ   99و  35تمثیل  العددین     
 ھل نستعمل الصفائح في تمثیل ھذا العددین 

 متى نستعمل الصفائح  
 یطلب المعلم من التالمیذ قراءة تعلیمة السؤال األول 

  
ماذا نفعل لإلجابة  یطلب منھم قراءة الحروف الموجودة في الجدول وإعطاء معانیھا     
في الخانة المناسبة ومتابعة ورصد  یطلب منھم التفكیر قلیال ثم یجیب كل واحد منھم بوضع عدد األقالم 

 المعلم إلجراءاتھم مع مالحظة التالمیذ أن في كل علبة عشر أقالم وبالتالي القیام بالعد بناء على ذلك
 في السؤال الثاني  یطلب منھم إحاطة األقالم الموافقة للعدد ویكون العمل فردي  وذلك بمتابعتھم وتوجیھھم 

  
لتعلیمة التالیة بشكل فردي ویقوم المعلم بمراقبة سالمة نتائجھم ویدرك التالمیذ وجود یقوم التالمیذ بإنجاز ا  

 مرتبة جدیدة علیھم ھي مرتبة المئات 

 
 
 

بنــــاء 
 التعلمات

 
......یتدرب ویطبق   

 یعطي المعلم أسئلة مثال 
  145وكذلك العدد  45كم نحتاج مرتبة في الجدول لكتابة العدد 

  120الى 100یردد التالمیذ شفویا التعداد من 

  

 االستثمــــــار

 تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة
 
 

02:المقطع  
ریاضیات :النشاطیحدد المھمة ویستخرج المعلومات من سند معطى                    : المركبة الكفاءة   

                                              ریاضة والتسلیة ال :المحور
199متتالیة األعداد الى : الموضوع                                                          تنظیم المعلومات  :المیدان  

یختار المعلومة المناسبة  یمیز بین المعطیات : التقییم المعاییر     باستعمال معلومات عددیة                  یحل مشكالت : الكفاءة الختامیة  
                                   والمطلوب یستخرجھا من صورة أو جدول                                                           



 تصمیــــم حصـــــة دراسیــــــة

 

 

 

 

 

والنشاط المقترحالوضعیات التعلمیة  التقویـــــــم  المراحــــــل 
 
 

 یتذكر مكتسبات قبلیة 
 

یسمع ویجیب عن 
 األسئلة 

 
 
  

 
باستعمال بطاقة العشرات والوحدات  23یطلب المعلم من التالمیذ تمثیل العدد : الحساب الذھني    

بیضات و وانتم في السوق رن جرس ھاتف أبیك فكانت أمك  12ذھبت مع أبیك إلى السوق وطلبت األم منھ شراء       
بیضات  7على الھاتف تطلب من منھ زیادة     
ماھي الطریقة التي تتبعھا لحساب مجموع البیض    

وضعیة 
 االنطالق

 
 

 یستعمل البطاقات 
 
 
 
 
 

یضع الوحدات تحت 
 الوحدات 

 
والعشرات تحت 

 العشرات 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یحسب 

 
:أكتشف   

 یقسم المعلم التالمیذ إلى مجموعات ثم یقسم علیھم بطاقات العشرات  و الوحدات  ثم یطلب منھم 
ببطاقة العشرات والوحدات وتكون الوحدات إلى الیمین والعشرات على الیسار 45تمثیل العدد   

بنفس الطریقة  53ثم یطلب منھم تمثیل العدد   
 یطلب المعلم من التالمیذ قراءة نص  الوضعیة  ثم یسألھم 

 ما الذي یرید فعلھ رائد 
 من بطاقات العددین السابقین ضع البطاقات كما ھي الجدول ثم 

بعض وكذلك أكمل الجدول  باستعمال البطاقات الباقیة عندك من العددین وتضع الوحدات مع بعضھا ال
 العشرات مع بعضھا البعض 

 
  45+  53.......=  أعط لرائد طریقة للقیام بعملیة الجمع   أكمل      

یوجھ المعلم التالمیذ إلى اإلجابات الصحیحة وفي عملیة الجمع یضع التلمیذ مثال عند حساب الوحدات العدد  
لعشرات الكبیر في ذھنھ ثم یضیف لھ الصغیر ونفس الطریقة یتبعھا ل  

:أنجز  

 
ینجز التالمیذ العملیات بشكل فردي ویراقب المعلم ویوجھھم وھذا حسب ما قدم سابقا وتصحح اإلجابات على 

 السبورة وینبھ على أن الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات ثم القیام بعملیة الجمع 

بنــــاء 
 التعلمات

 
یتدرب ویطبق على 

 عملیات الجمع 

 
 یتم التوصل إلى نص تعلمت  من طرف التالمیذ مما سبق 

  
 

 االستثمــــــار

 تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة

02:المقطع  

ریاضیات :النشاطیضع سیرورة شخصیة لعملیة الجمع والطرح                   : المركبة الكفاءة   

                                              ریاضة والتسلیة ال :المحور

الجمع دون احتفاظ  وضع العملیة  : الموضوع                                                            األعداد والحساب :المیدان  

یجري علیھا عملیتي الجمع والطرح:  قییم التالمعاییر    یحل مشكالت بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد والحساب  : الكفاءة الختامیة  

یتحكم في آلیة الجمع األفقي والعمودي                                                                                                



 تصمیــــم حصـــــة دراسیــــــة
 
 
 
 
 
 
 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقویـــــــم
 
 

 یتذكر مكتسبات قبلیة 
 

یسمع ویجیب عن 
 األسئلة 

 
 
  

 
   17+4و  8+3یطلب المعلم من التالمیذ جمع عددین مثال : الحساب الذھني   

سنتیمتر  10یطلب المعلم التالمیذ رسم قطعة مستقیمة بالمسطرة طولھا   
وضعیة 
 االنطالق

 
 

 یستعمل المسطرة 
 
 
 
 
 

 یعرف قراءة شریط 
 

 یعرف قراءة شریط 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

یعرف مفھوم 
 منتصف قطعة 

 
:أكتشف   

 
 یطبق التالمیذ المكتسبات القبلیة السابقة في الحساب ویطرح المعلم السؤال التالي 

 كم وجدتم طول المسار من القط الى السمكة 
سنتیمتر   100متر كما عبرت علیھ لیلى ھو 1یجیب التالمیذ ویوجھھم المعلم إلى أن    

    
یطلب المعلم من كل تلمیذ قراءة طول كل شریط  وھنا یحرص على القراءة السلیمة للطول على المسطرة 

 المدرجة
: أنجز  

 
:في السؤال االول  یطلب المعلم من التالمیذ مالحظة طول كل مسطرة من المساطر األربعة وحساب طول مجموعھا   

المسطرة وقیاس القطعة األولى ثم وضع نقطة تقسم القطعة إلى قطعتین متساویتین  یطلب منھم مسك: الثاني في السؤال 
وم منتصف القطعةویعیدھا مع جمیع القطع الباقیة ویركز على إعطاء مفھ   
یترك التالمیذ یقومون بقیاس طول كل قطعة وبعملیة جمع القطع للحصول على الخط كامال : الثالثفي السؤال  

 ویوجھھم إلى اإلجابات الصحیحة
 

بنــــاء 
 التعلمات

 
.....یتدرب ویطبق   

 
 یتم التوصل إلى نص تعلمت  من طرف التالمیذ مما سبق 

متر وكذلك طول المسار الذي سلكھ القط  1سنتیمتر ما یعبر عنھ بوحدة  100أن طول المساطر األربعة ھو   

 
  
 

 االستثمــــــار

 تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة
 

02:المقطع  
ریاضیات :النشاطیتعرف على تنظیم الفضاء والمصطلحات                         :   المركبة الكفاءة   

                                              ریاضة والتسلیة ال :المحور
3قیاس األطوال : الموضوع الفضاء والھندسة                                                               :المیدان  

یرسم خطوطا یتعرف على استقامة األشیاء :  التقییم المعاییر     یحل مشكالت متعلقة باالستقامة ویوصف تنقل او تعیین شيء : الكفاءة الختامیة  



  )في ساحة البريد المركزي(الثالثالمقطع التعلمي . 
:نعبر عنھ بالصیغة التالیة الثانیةیستھدف ھذا المقطع التعّلمي مستوى معّین من الكفاءة الشاملة للسنة   

) وعملیتّي الجمع والطرح ووحدات قیاس الزمن (الساعة 1000یحّل مشكالت بتجنید معارفھ حول (األعداد الطبیعیة األصغر من 
)) واستعمال المصطلحات المناسبة واالستقامیة لمقارنة األطوال ووصف أو cm) والسنتیمتر (mوالدقیقة والیوم  والطول(المتر (

 نقل أو تمثیل شكل.

الكفاءة الختامیة ك خ1: یحل مشكالت بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد الطبیعیة األصغر من 1000 (قراءة وكتابة، مقارنة 
آلي (، وعملیتي الجمع والطرح والحساب بنوعیھ )وترتیب، العالقات بینھا واستعمال المعلومات الموجودة في كتابتھا

).ومتمعن فیھ  

الكفاءة الختامیة ك خ2: یحّل مشكالت متعّلقة بتعیین موقع أو وصف تنقل في الفضاء أو على مخّطط باستعمال مصطلحات 
.لھا لتمثیلھا أو إنجاز مثیل لھا باستعمال خواّص ویصف أشیاء أو أشكاال ،تعبیر سلیممناسبة و  

الكفاءة الختامیة ك خ4: یحّل مشكالت متعّلقة بمقارنة أشیاء حسب الطول وتعیین مقادیر وبتعیین أحداث باستعمال 
.)ساعة،دقیقة،یوم،سنة(الروزنامة  

.الریاضیــــــــات  

 الھدف وصف الوضعیة المیدان
)تحدید األوقات(الساعة المقادیر والقیاس  قراءة الساعة وتعلیم أحداث في الیوم 

 
الفضاء 

من بین أشكال )مثلث،مربع،مستطیل(التعرف على شكل مستة التعرف على شكل مستو والھندسة
 مستویة أخرى

 األعداد والحساب
999متتالیة األعداد إلى  1000قراءة وكتابة األعداد األصغر من    

 حساب فرق عددین ذوي رقمین طرح عدد ذي رقمین

 معرفة العالقة بین الیوم والساعة والدقیقة قیاس المدد المقادیر والقیاس

الفضاء 
 والھندسة

 مقارنة أطوال أضالع مألوفة مقارنة وقیاس األطوال

أدوات رسم أو إتمام شكل ھندسي بسیط أو مركب باستعمال  رسم أو إتمام شكل ھندسي
 الرسم

 األعداد والحساب
999متتالیة األعداد إلى   مقارنة وترتیب األعداد األصغر من ألف 

یستثمر المتعلم الجمع والطرح في حل مشكالت من الحیاة  مشكالت جمعیة أو طرحیة
 الیومیة

التعرف على الروزنامة واستعمالھا للتموقع في الزمن  الروزنامة المقادیر والقیاس
مددولقیاس   

اإلدماج والتقویم في 
المادتین
.

 

4أجند معارفي  المعارف  وتوظیفینمي كفاءاتھ العرضیة من خالل تجنید  
.والموارد المكتسبة في مختلف میادین المادة  

3أجند معارفي  المعارف وتوظیف ینمي كفاءاتھ العرضیة من خالل تجنید  
.والموارد المكتسبة في مختلف میادین المادة  

4الحصیلة المعارف وتوظیف ینمي كفاءاتھ العرضیة من خالل تجنید  
.والموارد المكتسبة في مختلف میادین المادة  

3الحصیلة  المعارف وتوظیف ینمي كفاءاتھ العرضیة من خالل تجنید  
.والموارد المكتسبة في مختلف میادین المادة  



3الریاضیات في حیاتنا الیومیة  المعارف وتوظیف ینمي كفاءاتھ العرضیة من خالل تجنید  
.والموارد المكتسبة في مختلف میادین المادة  

ةـــــــــــــــــة العلمیــــــــــربیــــــــالت  

المعلمة في 
.الفضاء والزمن  

 الزمن الذي یمر
 

یقارن المدد الزمنیة الخاصة ببعض النشاطات المألوفة 
.ویستعمل الرزنامة  

.أدوات قیاس الزمن یدرك أھمیة استعمال الساعة ویتمكن من قراءتھا قراءة  
.صحیحة  

.تعاقب وتزامن األحداث یتعرف على مفھوم األحداث المتعاقبة والمتزامنة ویرتب  
.أحداثا متعاقبة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ).32/33الكتاب الموحد ص (الوضعية اإلنطالقية
  .األنطالقيةتخصص حصة واحدة للوضعية 

 

توجھت في یوم من األیام إلى مركز مدینة الجزائر،فتجولت في ساحة البرید المركزي،حیث شاھدت بنایة البرید 
.والحظت حركة كبیرة للسیارات والحافالت،والكثیر من الرجال والنساء واألطفال یسیرون على األرصفة  

 الحظ الصورة جیدا،ماذا تشاھد؟

إلى أین ترید الذھاب؟.تركب سیارة األجرة شاھد المرأة مع ابنھا،ھي  

 متى تذھب إلى المدرسة؟ كم من الوقت تبقى داخل القسم؟

 دق الجرس فخرجت إلى االستراحة،أیھما أطول وقت الدراسة أم وقت االستراحة؟

 شاھد الولد مع أختھ،ماذا یفعل؟ھل یعبر الطریق والضوء األحمر مشتعل؟

مشتعال؟ مالون الضوء الذي یشتعل بعده؟كم من الوقت یبقى الضوء األخضر   

 ھل تستطیع عد أوراق الشجرة؟ كم یكون عددھا في رأیك؟

 أیھما أكبر،عدد أوراق الشجرة أم نوافذ البنایة؟

 الحظ الخطوط البیضاء،ماذا تشبھ؟

 والالفتة التي تعبر عم ممر الراجلین؟

 شاھد النوافذ الصغیرة في البنایة،ماذا تشبھ؟

تدرس داخل القسم،ثم تستریح، ھل یمكن تقدیم وقت األستراحة على وقت الدراسة؟قلت لي أنك   

،ماالذي اشتعل؟........اضغط على الزر یا  

 ھل انتظرنا مدة طویلة حتى أضاء المصباح؟

.أسئلة أخرى لھا صلة بالمقطع یراھا المعلم مناسبة  

 

 

 



 



ریاضیات: المـاّدة   الثانیة ابتدائي: السنـة 

. المقادیر والقیاس – الفضاء والھندسة – األعداد والحساب: المیادین المعنیة  

 المستوى المستھدف من الكفاءة الشاملة

ووحدات قیاس  الجمع والطرحعملیتّي و )1000من  الطبیعیة األصغراألعداد ( معارفھ حولمشكالت بتجنید  یحّل
(المتر (الطول m (والسنتیمتر )  cm ل المصطلحات المناسبة استعموا) الدقیقة،الساعة،الیوم(،ووحدات قیاس المدد))

وصف أو نقل أو تمثیل شكلومقارنة األطوال ل، واالستقامیة  

لعد ومقارنة كمیات،لتشكیل كمیات،لتعیین (بكل وظائفھ 1000استعمال العدد األصغر من  ـ
.)رتبة،لتعیین ومقارنة مقادیر  

.والعددالتمییز بین الرقم -  

.مقارنة وترتیب أعداد تصاعدیا أو تنازلیا-  

.یحل مشكالت متعلقة-  

..........(ضم،تجمیع،تقدم،زیادة(بالجمع)أ  

.....)فرق،خصم،تأخر،متمم،انخفاض(بالطرح)ب  

.مقارنة وقیاس أطوال ـ  

.التعرف على المضلعات ثم الرباعیات ثم المثلثات وتسمیة بعض الرباعیات-  

.مستو من بین أشكال مستویة أخرىالتعرف على شكل -  

.التعرف على الزاویة القائمة في شكل-  

.رسم أو نقل أشكال مستویة  

.استعمال أدوات ھندسیة مناسبة لنقل أو رسم أو إتمام رسم أشكال مستویة-  

قراءة الساعة،تقدیر المدد باستعمال الوحدات المناسبة،العالقة بین الیوم (حساب مدد ـ
)،الساعة ،الدقیقة  

 الموارد المعرفیة 

. ینمي میلھ واھتمامھ باللغة العربیة  

.العلميیعتز باستعمال اللغة العربیة لتبلیغ أعمالھ وإنتاجھ   
 القیم المستھدفة

.یالحظ ویستكشف  

.یتحقق من صحة نتائج ویصادق علیھا   

.ینظم عملھ،یعد استراتیجیة مالمة لحل وضعیة مشكلة  

.التعبیر،االعداد والرموز واالشكالیستعمل مختلف اشكال   

 یبذل جھدا للقیام بعملھ ویثابر التمامھ

.یثمن قیمة العمل.یتعاون مع أقرانھ  

 الكفاءات العرضیة 

.لمبنى البرید المركزيوثیقة تحمل صورة   السندات  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.مكونات الصورة موزعة بطریقة منظمة وقریبة من واقع التلمیذ  

التلمیذ ومتفاوتة في العدد مما یجعل من اإلجراءات الشخصیة مكونات الصورة جدیدة على 
.للتلمیذ غیر كافیة لحل المشكل المطروح  

 خصائص الوضعیة 

 

من الحجم الكبیر للسند بتثبیتھا على السبورة من أجل مساعدة التالمیذ  اتیمكن استعمال معلق
.على متابعة أفضل وأداء عمل متكامل فیما بینھم  

التعلمیة الوسائل 
 المستعملة

.كتابة عملیة الجمع افقیا لثالث أعداد وإیجاد الحاصل -  

.التجمیع واستبدال عشر وحدات بعشرة واحدة وعشر أعمدة بصفیحة -  

العالقة بین الیوم والساعة،الساعة والدقیقة -  

اآلحاد تحت اآلحاد والعشرات تحت العشرات (وضع عملیة الجمع والطرح عمودیا  -
).تحت المئات والمئات  

.الجمع باألحتفاظ -  

عقبات قد تعترض التالمیذ-  

 

العقبات المطلوب 
 تخطیھا



 

.أداة للقیاستقدیر المدد الزمنیة باستعمال  :مركبة الكفاءة                                         .             في ساحة البرید المركزي:المقطع التعلمي  

.  القصیرة/یمیز بین األحداث ذات المدة الطویلة                                                                                .المعلمة في الفضاء والزمن:المیدان
.الزمن الذي یمر:الدرس  

.  یستخدم الرزنامة استخداما سلیما: مؤشرات الكفاءة                                                                                                            

.ناسبةیحل مشكالت تتعلق بتقدیر المدة الزمنیة واستخام الرزنامة                                    یقدر مددا زمنیة باستعمال األداة الم: الكفاءة الختامیة  

.             داث وتنظیم وتیرة حیاتھفي معرفة األح  

.ینظم مھامھ وأعمالھ المختلفة،یتابع مشروعا وفق خطة محددة،یعبر عن تصوراتھ األولیة ویختبرھا بتجریبھا لتطویرھا:القیم والكفاءات العرضیة  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح  التقویـــــــــــــــم

.یتذكر النشاطات  
.یقدر المدد الزمیة لكل نشاط  

.یجیب شفویا عن السؤال  
 أي النشاطین مدتھ أطول؟

مدة الدراسة داخل القسم أو مدة 
 االستراحة

تغسل وجھك،تلبس ثیابك،تتناول وجبة (تنھض في الصباح،تقوم بھذه النشاطات :السیــــاق
.نشاطات یراھا المعلم مناسبة)الفطور،تحمل محفظتك  

.النشاطات الیومیة:السنـــد  
سم النشاط الذي یأخذ منك وقتا طویال؟:التعلیمـــة  

 

 مرحلة األنطالق

.یالحظ ویجیب عن السؤال  
 
 
 
 
 

.یالحظ رزنامة شھر جویلیة  
.یجیب عن األسئلة كتابة  

 

 - اكتشف.
).82ص(مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ومالحظة الصورة  

أین ھم؟ كم ھي الساعة اآلن؟ماذا تشاھد في الصورة؟   
 اإلشارة إلى الساعة 

 
 

 -أالحظ وأبحث.
.یقرأ المعلم النص المرافق للصورة عدة مرات،ویطلب من بعض التالمیذ قراءتھ  

.یطرح األسئلة التالیة  
 إلى أین خرج التالمیذ؟  كم یدوم وقت االستراحة؟

بالكرة؟ماذا اقترح أحمد؟        في رأیكم كم یدوم وقت اللعب   
.من رفض الفكرة؟      إذن لماذا رفض الفكرة  

.في البدایة قلتم أن الساعة تشیر إلى العاشرة وعشر دقائق  
 متى تنتھي فترة االستراحة؟

 بماذا یستعین المدیر لمعرفة ذلك؟
في القسم أو في المطعم؟:أین تقضي أطول مدة  

 أنجـــــز.
.الكتاب یعرض المعلم رزنامة شھر جویلیة كما في  

)اإلشارة(ماسم الیوم األول من شھر جویلیة؟:یسأل المعلم  
اإلجابة على األلواح(ماسم الیوم األخیر؟   

ویسأل)یحوطھ(یشیر المعلم إلى اسبوع كامل   
 ماھو الیوم األول الذي یبدأ بھ االسبوع؟ الیوم األخیر؟

)مرفقة لشھر جویلیة(یطرح أسئلة أخرى   
 
 
 

مرحلــــــة بنــاء 
التعلمــــــات

 

 تقویم األعمال

 تقوم بعدة نشاطات في الیوم،اذكرھا؟
.ھل ھي متشابھة  

 ھل تدوم أوقاتا متشابھة؟
.بماذا نقیس الوقت الذي یمر  

.التوصل إلى نص تعلمت  

التدریـــب 
 واالستثمـــــــــــــــار

 

 تخصص الحصة الثانیة إلنجازاألنشطة على الدفتر

 

 

 



 

یعرف وحدات قیاس المدد :مركبة الكفاءة                   .                     في ساحة البرید المركزي:المقطع التعلمي  

  یستثمر أنشطة القسم لتطویر كفاءاتھ وترسیخ القیم                                                                                        المقادیر والقیاس:المیدان

یرتب أنشطة بصفة سلیمة،یستعمل الساعة إلنجاز مھمة:مؤشرات الكفاءة                                                    ) تحدید األوقات(الساعة:الدرس  

معارفھ المتعلقة باستعمال الرزنامة ووحدات قیاس المددبتجنید یحل مشكالت :الكفاءة الختامیة  

.ینظم مھامھ وأعمالھ المختلفة،یتابع مشروعا وفق خطة محددة،یعبر عن تصوراتھ األولیة ویختبرھا بتجریبھا لتطویرھا :القیم والكفاءات العرضیة  

مراحــــــلال الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم  

على  500یكتب أعدادا أصغر من 
 لوحتھ

:الحساب الذھني  
.ویطلب من التالمیذ كتابتھا على ألواحھم 500یملي المعلم أعدادا أصغر من   

.مراقبة فتصحیح  

 مرحلة األنطالق

.یشاھد الساعة   
.یجیب شفویا عن األسئلة   

:التمھید  
ماھذه؟ :یعرض المعلم الساعة الحائطیة ویسأل  

 ماذا نعرف بھا؟
 في أي ساعة ندخل القسم صباحا؟

 ماھو الوقت الذي تتغذى فیھ؟
 في أي وقت تنام؟

ھل ھي متساویة في الكبر؟) اإلشارة إلیھا(الحظوا عقارب الساعة  

.یتأمل الصور ویعبر عنھا  
یكتشف نشاطات أمین الیومیة 

.وأوقاتھا  
.ھذه النشاطاتیرتب   

.یربط كل نشاط بوقتھ المناسب  
.یكمل كتابة الوقت تحت الساعة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.یكتشف النشاطات وأوقاتھا  
 
 

.یرسم عقربي الساعة  

.االكتشاف والمالحظةمرحلة  -  
).أكتشف.(یوزع المعلم األوراق التي أعد علیھا النشاط-1  

.یقوم بھا أمینبعد التأمل یطلب منھم قراءة النشاطات الیومیة التي   
 رتب ھذه النشاطات حسب تسلسلھا الزمني؟

.في أي ساعة یغسل أمین وجھھ وأطرافھ؟ یمثل المعلم الوقت بعقارب الساعة:یسأل المعلم  
.مرحلة األكتشاف والبحث-  

 یقرأ المعلم التعلیمة األولى ویطلب من التالمیذ استعمال المسطرة وقلم الرصاص للربط
.رأ الوقت المكتوب ویبحث عن مثیلھ في الساعة ویربطیق:)البحث(اإلجراءات-  

.یشاھد الوقت الذي تشیر إلیھ عقارب الساعة ویربطھ بالنشاط المناسب  
)المعلم یضع المخطط(یعرض كل فوج نتائجھ على السبورة :المناقشة والتبادل-  
.لخاطئةفي ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد ا:الحوصلة والتأسیس-  

.80ینقل المتعلمون ماتوصلوا إلیھ على الكتاب ص   
.2تتبع نفس المراحل إلنجاز التعلیمة رقم -  
 
 
 
 
 
 
 

).عمل فردي.(مرحلة اإلنجاز  
.یطلب المعلم من متعلمیھ مالحظة الجدول وقراءة نشاطات أمین ووقتھا  

للوقت المكتوب 12بإضافة یبین لمتعلمیھ أن الكتابة الرقمیة لوقت مابعد الظھر یتم   
 فمثال الخامسة مساء تكتب رقمیا الساعة:      17:00 

.یرسم المعلم الساعات الموجودة في فقرة أنجز بدون عقارب  
 یقرأ التعلیمة األولى ویطلب من متعلمیھ رسم عقارب الساعة الموافق للنشاط األول

.،مراقبة فتصحیح)الذھاب إلى المدرسة(  
.ع بقیة األنشطةنفس العمل م  

 
 
 
 
 

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

:یحاور األستاذ تالمیذه بأسئلة ھادفة للوصول إلى یقرأ االستنتاج ویعمل بھ  
80نص تعلمت ص   

التدر
یـب 
واال

ستثم
ـ

 ار

.تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



  
یتعرف على تنظیم الفضاء والمصطلحات                           :مركبة الكفاءة                                 .                  في ساحة البرید المركزي:المقطع التعلمي

                                                                                                                            
 واألستقامیة،یستعمل المصطلحات التعابیر المناسبة                                                                                    الفضاء والھندسة:المیدان

یذكر بعض الخواص .یتعرف على شكل :مؤشرات الكفاءة                                     .                         التعرف على شكل مستو:الدرس  
)                  عدد الرؤوس،األضالع،الزوایا(للمضلعات                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                             
                                                                                                           

.باألستقامیة ووصف أو نقل أشكال ویستعمل المصطلحات المناسبةمتعلقة یحل مشكالت  :الكفاءة الختامیة  
.،یعلل إجاباتھ ویقارنھا بغیرھایالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالمي:القیم والكفاءات العرضیة  

احــــــلالمر الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم  

 یرتب ترتیبا تصاعدیا
 الحساب الّذھني

.غیر مرتبة ویطلب من المتعلمین ترتیبھا 500یكتب المعلم ثالثة أعداد أصغر من   
.تكرار العملیة  

 مرحلة األنطالق

.یالحظ المضلعات  
یكتشف أسماءھا ویكتبھا على 

.لوحتھ  

 الّتمھید
).مثلثات،مربعات،مستطیالت(مألوفةیثبت المعلم قصاصات لمضلعات   

ماسم ھذا المضلع،اكتب اسمھ على لوحتك؟:یشیر المعلم إلى المثلث ویسأل  
.نفس العمل مع بقیة المضلعات  

.یالحظ األشكال  
.یسمي المثلثات  

.یمیز المربع والمستطیل  
یستعمل الكوس للتحقق من قائمیة 

.الزوایا  
.یلون حسب المطلوب  

القائمة ویكتبھ في یعد عدد الزوایا 
.مكانھ  

 
 
 
 

.یكمل ملء الجدول  
 

 -أكتشف(فترة المالحظة).
یثبت المعلم األشكال التي حضرھا على السبورة،حیث یفصل بین المثلثات واألشكال -1

.األخرى  
.ماسم ھذه المضلعات؟ھل لكل ھذه المثلثات زاویة قائمة؟:یشیر إلى المثلثات ویسأل-  
.ھل ھذه المضلعات كلھا مربعات؟ھل ھي مستطیالت؟:ویقولیشیر إلى األشكال األخرى -  

 أكتشف(مرحلة البحث).عمل فردي
 تعرف على كل مثلث لھ زاویة قائمة وتحقق باستعمال الكوس.(اكتب حرفھ على لوحتك)

یعین بالعین فقط،یستعمل الكوس ویتحق):البحث(اإلجراءات  
.التالمیذ على السبورة ویناقشھا معھمیعرض المعلم عینة من أعمال :المناقشة والتبادل  

.في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة:الحوصلة والتأسیس  
.2یطلب من تلمیذ قراءة السؤال .عمل فردي -2  

بعد تلوین المربع باألحمر والمستطیل باألخضر یوجھ المعلم مالحظة التالمیذ إلى المربع 
كم عدد زوایا المربع؟:رة یشیر إلى زایة من زویاه ویسألالمثبت على السبو  

)نفس العمل مع المستطیل(تحقق من أنھا قائمة   
)البحث،المناقشة والتبادل،الحوصلة والتأسیس(تتبع نفس المراحل  

 مرحلة اإلنجاز:
.یتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد  

.یمر المعلم بین الصفوف للمراقبة .یشرح المعلم النشاط األول ویطلب من التالمیذ إنجازه  
.یثمن عمل المجتھدین ویصوب أخطاء المتعثرین  

.یتم تصحیح األنشطة جماعیا ففردیا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)التصحیح یكون بقلم ملون أخضر(م مراقبة أعمال التالمیذ مرحلیا ث  
 

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

.تقویم اإلنجاز كم زاویة قائمة في كل :المثلثات القائمة المتحصل علیھا من النشاط األول ویسألیثبت المعلم  
 مثلث؟ كیف نسمي المثلث الذي فیھ زاویة قائمة؟

.كم زاویة قائمة في المربع؟في المستطیل:یثبت المعلم المربع والمستطیل ویسأل  
.كتابة نص تعلمت وقراءتھ ا 

لتدریـــب 
واالستثم

ـار
 

 

 

 

 



.یتعرف األعداد األصغر من ألف :مركبة الكفاءة                                           .               حملة التشجیر:المقطع التعلمي  
رح  یضع سیرورة شخصیة لعملیتي الجمع والط                                                                                 .األعداد والحساب:المیدان  
.یعین األعداد مشافھة وكتابة:مؤشرات الكفاءة                                                  ).2(999متتالیة األعداد إلى :الدرس  

.یعرف مبادئ التعداد العشري                             .بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد الطبیعیةیحل مشكالت : الكفاءة الختامیة  
          وإجراء عملیتي الجمع والطرح علیھا                       )قراءة،كتابة،مقارنة وترتیب(األصغر من ألف 

.    ینظم عملھ،ویبذل جھدا للقیام بھ والمثابرة على إتمامھیالحظ ویكتشف،:القیم والكفاءات العرضیة  
ــــــــــــرحالوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـ التقویـــــــــــــــم  المراحــــــل 

.یسمع ویجیب عن األسئلة  

 
ورقم مئاتھ  5ورقم عشراتھ  6عدد مكون من ثالثة أرقام،رقم وحداتھ نصف الـ:یقول المعلم

.اكتب ھذا العدد على لوحتك. 4  
.تنویع األمثلة  مرحلة األنطالق 

 
.العدد الممثل بالبطاقات مثال ویطلب من التالمیذ كتابة 246:یثبت المعلم بطاقات العدد  

.تعاد العملیة مع أعداد أخرى  
 

.ینفذ المطلوب  
 
 
 
 

.یجیب عن السؤال  
 
 

یلون الشموع األربع الموجودة على 
.جانبي الشمعة الصفراء  

 
 
 
 
 
 

.یستعمل المسطرة ویلون القنیات  
یعین القنیات التي في استقامیة 

.بالنظر ویلونھا  
في  یرسم القریصة الخضراء الرابعة

.استقامیة مع الثالث قریصات  
 

 -أكتشف(فترة المالحظة).
)83أكتشف ص (یثبت المعلم بطاقات العددین الممثلین في األعلى -  

.یسأل ماھو العدد الي تمثلھ صفیحة واحدة؟عمود واحد؟مربع واحد  
 أكتشف(فترة البحث)عمل فردي على األلواح.

على لوحتك باألرقام )اإلشارة إلیھ(اكتب العدد:المعلمقراءة التعلیمة األولى ثم یقول - 01
.وبالحروف  
یكتبھ .یعد عدد الصفائح،وعدد األعمدة وعدد المربعات ویكتب العدد):البحث(اإلجراءات
 بالحروف

.یعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذ:المناقشة والتبادل  
الصحیحة وابعاد الخاطئةفي ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج :الحوصلة والتأسیس  

وقراءة العدد الذي توصل إلیھ أیمن 83یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتاب ص .02  
 یشیر المعلم إلى العدد الممثل بالبطاقات بجانب أیمن ویطلب منھم كتابتھ على األلواح

.بعد التأكد من الكتابة الصحیحة للعدد،یكتب المعلم الجمل على السبورة  
 أخطأ أیمن في حساب الوحدات                 أخلط أیمن بین 69 و 96

 
 

 أخطأ أیمن في حساب المئات                  أخطأ أیمن في حساب العشرات
)یتم العمل على األلواح مرحلیا(اكتب صحیح،خاطئ أمام كل جملة   

 تنقل النتائج المصادق علیھا على الكتاب.
 مرحلة اإلنجاز:

یشرحھ المعلم لیتأكد من أن الجمیع فھم التعلیمة ثم یتم العمل الفردي :النشاطیتم تقدیم 
 مرحلیا

 یستحسن استعمال األلواح عند حساب المجامیع

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

.423:اكتب العدد  
.یذكر المعلم العدد شفویا  

تنبیھ التالمیذ الغیر متمكنین إلى 
األول ،ترك فراغ المئات كتابة رقم :

وكتابة رقم الوحدات ثم كتابة رقم 
بینھما العشرات  

.ویطلب من بعض التالمیذ قراءتھ 369:یكتب المعلم العدد  
.یطلب من تلمیذ أخیر قراءتھ بتأن  

أحمر ،أزرق للمئاتیستحسن استعمال األولوان (كلما ذكر رقم یلونھ المعلم بلون مغایر
الثالث/الثاني/األولالرقم الذي نطقناه  ویسأل ماھو)،أسود للوحداتللعشرات  

.وصل إلى نص تعلمتتال  

التدریـــب 
 واالستثمـــــــــــــــار

 

 

 



 

.تقدیر المدد الزمنیة باستعمال أداة للقیاس :مركبة الكفاءة                                         .             في ساحة البرید المركزي:المقطع التعلمي  
.  یمیز بین األحداث المتتالیة ویرتبھا                                                                                  .المعلمة في الفضاء والزمن:المیدان أدوات :الدرس    

.قیاس الزمن  
.  یستخدم الرزنامة استخداما سلیما: مؤشرات الكفاءة                                                                                                             

.سبةیحل مشكالت تتعلق بتقدیر المدة الزمنیة واستخام الرزنامة                                  یقدر مددا زمنیة باستعمال األداة المنا: الكفاءة الختامیة  
ینظم نشاطاتھ الیومیة باألعتماد عل الساعة.                                                                                رة حیاتھفي معرفة األحداث وتنظیم وتی  

.رھاینظم مھامھ وأعمالھ المختلفة،یتابع مشروعا وفق خطة محددة،یعبر عن تصوراتھ األولیة ویختبرھا بتجریبھا لتطوی:القیم والكفاءات العرضیة  
 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح  التقویـــــــــــــــم

.یتذكر النشاطات  
.یقدر المدد الزمیة لكل نشاط  

.یجیب شفویا عن السؤال  
 

راجعت دروسك،تناولت :(باألمس عدت مساء إلى المنزل فقمت بالنشاطات التالیة :السیــــاق
)وجبة خفیفة،تفرجت على الرسوم المتحركة،تناولت وجبة العشاء  

.كتابة النشاطات على السبورة:السنـــد  
رتب ھذه النشاطات؟:التعلیمـــة  

.سم النشاط الذي مدتھ أطول  
 
 

 مرحلة األنطالق

.السؤالیالحظ ویجیب عن   
 
 
 
 
 

.یربط كل نشاط بوقتھ المناسب  
 

 - اكتشف.
).87ص(مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ومالحظة الصورة  
 ماذا تشاھد في الصورة؟ إلى ماذا یشیر األب؟

 شاھد الولدین،ماذا یلعبان؟
 
 

 -أالحظ وأبحث.
.قراءتھیقرأ المعلم النص المرافق للصورة عدة مرات،ویطلب من بعض التالمیذ   

.یطرح األسئلة التالیة  
األلواح اإللكترونیة،ماذا یقرأ األب علیھا؟/قلتم األب یشیر إلى السبورة  

 في أیة ساعة تنطلق الرحلة المتوجھة إلى باریس؟
 في أیة ساعة تنطلق الرحلة المتوجھة إلى مكة؟

 وفي أیة ساعة تنطلق الرحلة المتوجھة إلى تونس؟
.وقت الرحلة قد حان؟ اإلشارة إلى الساعة على اللوح اإللكترونيبماذا یعرف المسافرون أن   

 ماھي الساعة اآلن؟
 سم الرحلة التي تنطلق في ھذا الوقت؟

.الولدان یلعبان لعبة الشطرنج  
.ولتقدیر زمن اللعب یستعمالن أداة خاصة  

 ھل تعرفھا؟ماسمھا؟
)یستحسن صناعة ساعة رملیة(  
 

 أنجـــــز.
.87التالمیذ مالحظة نشاط أنجز ص یطلب المعلم من   

 (استبدال الساعة.05:00 بالساعة17:00) لمعرفة وقت المساء.
 اربط كل عمل بساعة حدوثھ

 أستیقظ من النوم
                                         

 
 أتناول وجبة الغداء

 
 

 أشرع في مراجعة دروسي
 
 

 أدخل حجرة الدرس

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

 تقویم األعمال

 تقوم بعدة نشاطات في الیوم،اذكرھا؟
.لكي تنظم أوقاتھا،ماذا تستعمل؟  

 ھل تحسن قراءة الساعة؟ ماذا یجب علیك أن تفعل؟
 أین تجد الساعة؟

.التوصل إلى نص تعلمت  

التدریـــب 
واالستثمــــــــ

ــار
 

 

 

 

08:00 

07:00 

12:00 

17:00 



.یتعرف على األعداد األصغر من ألف :مركبة الكفاءة .                                           في ساحة البرید المركزي:المقطع التعلمي  
ح  یضع سیرورة شخصیة لعملیتي الجمع والطر                                                                                 .األعداد والحساب:المیدان  
.یعین األعداد مشافھة وكتابة:مؤشرات الكفاءة                                                         .طرح عدد ذي رقمین:الدرس  

.یعرف مبادئ التعداد العشري                             .بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد الطبیعیةیحل مشكالت : الكفاءة الختامیة  
          وإجراء عملیتي الجمع والطرح علیھا                       )قراءة،كتابة،مقارنة وترتیب(األصغر من ألف 

.    ینظم عملھ،ویبذل جھدا للقیام بھ والمثابرة على إتمامھیالحظ ویكتشف،:القیم والكفاءات العرضیة  
ـــــــــــرحالوضعیات التعلمیة والنشاط المقتــ التقویـــــــــــــــم  المراحــــــل 

بطرح / متتالیة األعداد بإضافةیكتب 
. في كل مرة 10  

:الحساب الذھني  
في كل  10عددا مؤلفا من رقمین والتالمیذ یكتبون ثالثة أعداد متعاقبة بإضافة یملي المعلم 

57           67           77           87:      مرة فمثال  
 تعاد العملیة وبحذف 10 في كل مرة

 مرحلة األنطالق

.یتأمل المثال  
.یحسب على منوالھ  

:التمھید  
لمعرفة الناتج :ویقول 25-7:.....=یكتب المعلم العملیة التالیة  

 نعد نزوال 7 خطوات طول الخطوة واحد ونكتب الناتج 22-23-24-25- 19-20-21- 18
33-8:.....=عد نزوال واكتب ناتج العملیة  

.أخرى یراھا المعلم مناسبةعملیات     

یتوصل إلى المطلوب بإجراءاتھ 
.الشخصیة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

یكتب العملیة عمودیا ویحسب 
.الناتج  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یطرح عشرة واحدة من عدد 
العشرات،ثم یطرح رقم الوحدات من 

.الناتج  
 
 

.ینجز المطلوب  

 -أكتشف(فترة المالحظة).
).أكتشف.(النشاطیوزع المعلم األوراق التي أعد علیھا -1  

.كم قریصة في علبة رائد؟ كم قریصة سحب؟:بعد التأمل یسألھم  
 في ھذه الحالة عدد القریصات یزید أم ینقص؟

 أكتشف(مرحلة البحث).عمل ثنائي
.إلى وحدات وعشرات ثم حسب الناتج 15فكك أمین العدد : یقول المعلم  

 اكمل حساب رائد
 -اإلجراءات(البحث):یطرح 10 من 37 فیجد 27 ثم یطرح 5 من 27 فیجد 22.

37              27              22 
 -المناقشة والتبادل: یعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذعلى السبورة

 
 -الحوصلة والتأسیس:في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة.

.84ینقل المتعلمون ماتوصلوا إلیھ على الكتاب ص   
.تتبع نفس المراحل بالنسبة لعمل لیلى-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرحلة اإلنجاز.(عمل فردي).
.یطلب المعلم من متعلمیھ مالحظة العملیات وقراءتھا  

 إنجاز العملیات الواحدة تلوى األخرى على األلواح ثم كتابة الناتج على الكتب
 في النشاط الثاني من فقرة أنجز 

 ینبھ المعلم تالمیذه إلى رقم العشرات 
).52،27(في العددین  

 بالنسبة للعملیة الثالثة یطلب من تالمیذه
 التراجع إلى الخلف سبع خطوات

 طول الخطوة واحد بعد حذف
.56عشرة واحدة من العدد   

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

:بأسئلة ھادفة للوصول إلىیحاور األستاذ تالمیذه  یقرأ االستنتاج ویعمل بھ  
84نص تعلمت ص  التدریـب  

واالستثم
ـار

 

.تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة  

 

 



 

 

 

 

 



 
یعرف وحدات قیاس المدد :مركبة الكفاءة                   .                     في ساحة البرید المركزي:المقطع التعلمي  

یمیز بین الیوم،الساعة،الدقیقة              :مؤشرات الكفاءة                                                              المقادیر والقیاس:المیدان  
       یستثمر أنشطة القسم لتطویر كفاءاتھ وترسیخ القیم                                                          .              قیاس المدد:الدرس

  بتجنید معارفھ المتعلقة باستعمال الرزنامة ووحدات قیاس المددیحل مشكالت :الكفاءة الختامیة
.ینظم مھامھ وأعمالھ المختلفة،یتابع مشروعا وفق خطة محددة،یعبر عن تصوراتھ األولیة ویختبرھا بتجریبھا لتطویرھا :القیم والكفاءات العرضیة  

 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

 یرتب ترتیبا تصاعدیا
 الحساب الّذھني

.في كل مرة 5ویطلب من التالمیذ كتابة ثالثة أعداد متعاقبة بإضافة  265العدد یكتب المعلم   
.5تكرار العملیة مع أعداد رقم آحادھا یختلف عن الـ   

 مرحلة األنطالق

عقربي الساعة ویكتب الوقت یالحظ 
.المحدد  

 الّتمھید
یمثل المعلم أوقاتا على الساعة المدرسیة ویطلب من التالمیذ كتابة الوقت على األلواح في 

.كل مرة  

.ویتأملیالحظ   
.یكمل بكتابة ماھو مناسب  
.یجري التحویل المطلوب  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.یكمل ملء الفراغات  
 

 -أكتشف(فترة المالحظة).
.الساعة اآلن الثانیة عشر:ویقول 12یثبت المعلم عقربي الساعة فوق العدد -1  

دقائق 5انتقل العقرب الكبیر تدریجة واحدة في :یحرك العقرب الكبیر تدریجة واحدة ویقول   
.انتقل العقرب الكبیر تدریجتین في عشر دقائق:یحركھ مرة ثانیة تدریجة واحدة ویقول  

یكتب في كل مرة العدد (دقیقة 15العقرب الكبیر ثالث تدریجات في  انتقل:ثم مرة ثالثة ویقول
)بجانب التدریجة  

 أكتشف(مرحلة البحث).عمل فردي
ثم یقول أكمل كتابة الدقائق بجانب . یطلب من التالمیذ فتح الكتب ومالحظة الساعة- 01

.التدریجات على الساعة  
 اإلجراءات(البحث):یكتب متتالیة األعداد (5،5) حتى الـ 60

 
 المناقشة والتبادل:یعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذ على السبورة ویناقشھا معھم.

 
 الحوصلة والتأسیس:في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة.

یعید المعلم العقرب الكبیر إلى مكانھ ویحركھ دورة واحدة ویقول:یدور العقرب الكبیر دورة 
 واحدة في واحد ساعة:اكمل 1 ساعة=............دقیقة

).البحث،المناقشة والتبادل،الحوصلة والتأسیس(تتبع نفس المراحل  
ینتقل العقرب الصغیر تدریجة واحدة :یحرك المعلم العقرب الصغیر تدریجة واحدة ویقول- 02

 في ساعة واحدة ثم یسأل في كم ساعة ینتقل تدریجتین؟ثالث تدریجات؟
.في كم ساعة یدور دورة واحدة:دورة واحدة بالتدرج ویسألیحركھ   

 اكمل:یكمل عقرب الساعة الصغیر دورة خالل:.............ساعة.
ساعة=...........یوم 1یدور عقرب الساعة الصغیر دورتین خالل یوم،اكمل   

).البحث،المناقشة والتبادل،الحوصلة والتأسیس(تتبع نفس المراحل  
 مرحلة اإلنجاز:

.إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد یتم  
.یمر المعلم بین الصفوف للمراقبة .یشرح المعلم النشاط األول ویطلب من التالمیذ إنجازه  

.یثمن عمل المجتھدین ویصوب أخطاء المتعثرین  
.یتم تصحیح األنشطة جماعیا ففردیا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)ملون أخضر التصحیح یكون بقلم(م مراقبة أعمال التالمیذ مرحلیا ث  
 

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

.تقویم اإلنجاز .یكمل العقرب الكبیر دورة واحدة خالل ساعة وتساوي       دقیقة:قلنا   
.دقیقة..........إذن في ساعة واحدة  

.وقلنا أیضا یدور العقرب الصغیر دورتین خالل یوم واحد  
.ساعة..............إذن في الیوم الواحد ا 

لتدریـــب 
واالستثم

ـار
 

 



 
یتعرف على تنظیم الفضاء والمصطلحات                           :مركبة الكفاءة                                 .                  في ساحة البرید المركزي:المقطع التعلمي

                                                                                                                                                                                                     
 واألستقامیة،یستعمل المصطلحات والتعابیر المناسبة

                                                                      الفضاء والھندسة:المیدان
یذكر بعض الخواص.یتعرف على شكل :مؤشرات الكفاءة                                                .              مقارنة األطوال وقیاسھا:الدرس  

                )تقایس األضالع،تقایس الزوایا(للمضلعات                                                                                                                             
                                                                                                                                   

.متعلقة باألستقامیة ووصف أو نقل أشكال ویستعمل المصطلحات المناسبةیحل مشكالت  :الكفاءة الختامیة  
.،یعلل إجاباتھ ویقارنھا بغیرھایالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالمي:العرضیة القیم والكفاءات  

 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یسمع ویجیب عن األسئلة  

 
.من التالمیذ كتابتھا عمودي وحساب الناتجیكتب المعلم عملیة الجمع أفقیا،یطلب   

.تنویع األمثلة  

 مرحلة األنطالق

 
.یثبت المعلم قصاصات مضلعات من بینھا مضلعات مألوفة، یرقمھا  

. المستطیل/یطلب من التالمیذ كتابة رقم المربع  

 
.ینفذ المطلوب  

 
 
 
 

.یجیب عن األسئلة  
 
 

یتوصل إلى المطلوب بإجراءاتھ 
.الشخصیة  

 
 
 
 
 
 

.المسطرةوالكوسیستعمل   
یقیس أطوال األضالع ویكتشف 

تقایسھا كلھا في المربع وتقایس كل 
.ضلعین متقابلین في المستطیل  

 
 

.یتحقق من قائمیة الزوایا  
 

 -أكتشف(فترة المالحظة).
ویرسم مثیالتھا على السبورة 86یثبت المعلم قصاصات األشكال المبینة في الصفحة -  

).مربع،مستطیل(المألوفة تسمیة األشكال   
بماذا نقیس طول خط مستقیم؟بماذا نتحقق من أن الزاویة قائمة؟:یطرح األسئلة  

 أكتشف(فترة البحث)عمل فردي على الكتب.
.01وقراءة التعلیمة رقم  86یطلب من التالمیذ فتح الكتب ص - 01  

اإلجراءات(البحث): یقیس أطوال أضالع كل شكل ویكتب نتیجة القیاس بجانب 
.الضلع،یكتشف األضالع المتساویة الطول ویلونھا بنفس اللون  

المناقشة والتبادل:یعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذ.یتم العمل على األشكال التي رسمھا 
.المعلم  

 الحوصلة والتأسیس:في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة
.شرحھا وذكر الوسیلة الالزمة إلنجاز العمل 02قراءة التعلیمة رقم .02  

 تتبع نفس الخطوات (البحث،المناقشة والتبادل،الحوصلة والتأسیس)
.یقرأ المعلم التعلیة الثالثة ویشرحھا:03  

).المربع،المستطیل(ثم كتابة إحدى العبارتین.مطالبة التالمیذ قراءة الجملتین أسفل التعلیمة  
ینبھ المعلم لمعنى (المستطیل لھ أربع أضالع غیر متساویة الطول تعني لیست كلھا متساویة 

 في الطول)
 مرحلة اإلنجاز:

یشرحھ المعلم لیتأكد من أن الجمیع فھم التعلیمة ثم یتم العمل الفردي :یتم تقدیم النشاط
 مرحلیا

 

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

.یجیب عن السؤال  
یعرف أن جمیع أضالع المربع 

.متساویة في الطول  
یعرف التقابل،ویدرك أن كل ضلعین 

متقابلین في المستطیل لھما نفس 
.الطول  

ماھو عدد أضالع المربع؟ھل لھا نفس الطول؟:یطرح المعلم السؤال  
حتى یفھم المتعلم التقابل،یستقدم المعلم تلمیذین ویقابلھما لبعضھما ویقول ھذان التلمیذان **

**متقابالن  
لمین بتعیین كل ضلعین متقابلین في المستطیل،ھل لھما نفس الطول؟مطالبة المتع  

.الوصول إلى نص تعلمت  

التدریـــب 
 واالستثمـــــــــــــــار

 



 
األحداث المتعاقبة واألحداثالتمییز بین  :مركبة الكفاءة                                                    .             في ساحة البرید المركزي:المقطع التعلمي  

. المتزامنة                                                                                .المعلمة في الفضاء والزمن:المیدان  
.تعاقب وتزامن األحداث:الدرس   

. یرتب األحداث زمنیا: مؤشرات الكفاءة                                                                                                                        
.یحل مشكالت تتعلق بتقدیر المدة الزمنیة واستخام الرزنامة                                           یذكر حدثین متعاقبین أو أكثر: الكفاءة الختامیة  

.                                                                                     تنظیم وتیرة حیاتھفي معرفة األحداث و .  یذكرحدثین متزامنین      
.ھاینظم مھامھ وأعمالھ المختلفة،یتابع مشروعا وفق خطة محددة،یعبر عن تصوراتھ األولیة ویختبرھا بتجریبھا لتطویر:القیم والكفاءات العرضیة  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح  التقویـــــــــــــــم

.یتذكر النشاطات  
.یجیب عن السؤال  

.یأخذ فكرة عن األحداث المتزامنة  
 

في صباح یوم األحد،دخل التالمیذ إلى ساحة المدرسة وبعد مدة اصطفوا في  :السیــــاق
.ساحة العلم  

.مایراه المعلم مناسبا:السنـــد  
لماذا یصطف التالمیذ أمام ساریة العلم؟:التعلیمـــة  

 ھل ینشدون ویرفعون العلم في نفس الوقت؟
 

 مرحلة األنطالق

.یالحظ ویجیب عن السؤال  
 
 
 
 
 

.یربط كل نشاط بوقتھ المناسب  
 

 - اكتشف.
).91ص(مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ومالحظة الصورة  

؟إلى أین یذھب التالمیذ؟01تشاھد في الصورةماذا   
 الحظوا الصورة الثانیة،أین یوجد التالمیذ؟

 -أالحظ وأبحث.
.یقرأ المعلم النص المرافق للصورة عدة مرات،ویطلب من بعض التالمیذ قراءتھ  

.العودة إلى الصورة األولى  
.النزھةعدت إلى البیت في المساء فطلبت منك أمك أن تذكر لھا بعض أحداث   

التي ستذكرھا لھا؟) األنشطة(ماھي أھم األحداث   
 ھل ھذه األحداث وقعت في نفس الوقت؟

.الحظ الصورة الثانیة  
 ماذا یسمع التالمیذ قبل الخروج إلى االستراحة؟

.رنین الجرس حدث،خروج التالمیذ حدث  
 یسمع التالمیذ رنین الجرس،یجمعون أدواتھم ثم

 یخرجون
الوقت؟ إذن فھما حدثان متتالیان ھل حدثا في نفس  

 شاھد األوالد،بماذا یلعبون؟
 والبنات،ماذا یلعبن؟

 ھل األوالد والبنات یلعبون في نفس الوقت؟
.ھل ھذان الحدثان متتالیان؟     إذن فھما حدثان متزامنان،حدثا في نفس الوقت  

لیانحدثان متتا.      یطلب المعلم من تلمیذ كتابة كلمة مختارة ثم مسحھا  
.حدثان متزامنان.      یطلب منھ الكتابة واإلنشاد  

 أنجـــــز.
.91یطلب المعلم من التالمیذ مالحظة نشاط أنجز ص   

.یقرأ المعلم التعلیمة ثم بعض التالمیذ  
.یشرح المطلوب بعدھا ینجز التالمیذ    

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

 تقویم األعمال

.حیاتكتقع أحداث في   
 ھل تذكر أحداثا متتالیة؟ماھي؟

.وھل وقعت أحداث متزامنة؟اذكرھا  
.التوصل إلى نص تعلمت  

التدریـــب 
واالستثمــــــــ

ــار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

.ألفیتعرف على األعداد األصغر من  :مركبة الكفاءة .                                           في ساحة البرید المركزي:المقطع التعلمي  
.  یقارن ویرتب                                                                                 .األعداد والحساب:المیدان  
.یعین األعداد مشافھة وكتابة:مؤشرات الكفاءة                                                  ).3(999متتالیة األعداد إلى :الدرس  

.یوضفھا في العد والمقارنة والترتیب                             .بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد الطبیعیةیحل مشكالت : ءة الختامیةالكفا  
          وإجراء عملیتي الجمع والطرح علیھا                       )قراءة،كتابة،مقارنة وترتیب(األصغر من ألف 

.    ینظم عملھ،ویبذل جھدا للقیام بھ والمثابرة على إتمامھیالحظ ویكتشف،:العرضیةالقیم والكفاءات   
 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

. ماأمكن من أعدادیكتب   

:الحساب الذھني  
.األرقام أعداداكون من ھذه :یكتب المعلم ثالثة أرقام مختلفة ویقول   

.یكتب توقعات التالمیذ على السبورة لیالحظوا عدد األعداد الممكنة  
.یكتب ثالثة أرقام أخرى ویطلب منھم تكوین ماأمكن من أعداد بھذه األرقام  مرحلة األنطالق 

.یالحظ األعداد  
.یكتب على لوحتھ العدد المطلوب  

:التمھید  
.أرقام،ویطلب من التالمیذ مالحظتھایكتب المعلم ثالثة أعداد بثالثة   

.بعدة فترة وجیزة یحجبھا ویطلب منھم كتابة أكبرھا  
)یمكن للمعلم إنقاص الوقت المخصص للمالحظة أو كتابة أصغرھا(وضعیات أخرى   

یتوصل إلى المطلوب بإجراءاتھ 
.الشخصیة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

یكتب العملیة عمودیا ویحسب 
.الناتج  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واحدة من عدد یطرح عشرة 
العشرات،ثم یطرح رقم الوحدات من 

.الناتج  
 
 

.ینجز المطلوب  

 -أكتشف(فترة المالحظة).
).أكتشف.(یوزع المعلم األوراق التي أعد علیھا النشاط-1  

ماھو ثمن لعبة إیمان؟ وثمن لعبة رائد؟:بعد التأمل یسألھم  
 أكتشف(مرحلة البحث).عمل ثنائي

.ى جدول المراتب ثم اكتب اسم الولد الذي دفع أكثراكتب العددین عل: یقول المعلم  
-اإلجراءات(البحث):یكتب العددین على جدول المراتب،یقارن بین العددین یربط أكبرھما 

.باسم الولد ویجیب عن السؤال  
 -المناقشة والتبادل: یعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذعلى السبورة

 
 -الحوصلة والتأسیس:في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة.

.تتبع نفس الخطوات إلنجاز التعلیمة الثانیة  
ینقل المتعلمون النتائج المصادق علیھا-  

.على كتبھم  
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرحلة اإلنجاز.(عمل فردي).
.یطلب المعلم من متعلمیھ مالحظة العددین في كل مرة وكتابة العبارة المناسبة  

.ینقل المتعلمون العددین على اللوحة وكتابة العبارة  
 

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

:لمقارنة عددین من ثالثة أرقام یقرأ االستنتاج ویعمل بھ  
..............نقارن بین رقمي مرتبة- 01  
..........وإذا تساوى ھذان الرقمان نقارن بین رقمي مرتبة- 02  
.............المئات متساویان ورقمي العشرات متساویان نقارن بینوإذا وجدنا رقمي - 03  

......................ویكون أكبرھما العدد األكبر رقما  

التدریـب 
واالستثم

ـار
 

.تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة  

 

 

 



 

 

 

 

 



 
.یتعرف على األعداد األصغر من ألف :مركبة الكفاءة .                                           في ساحة البرید المركزي:لمقطع التعلميا  

.  یقارن ویرتب                                                                                 .األعداد والحساب:المیدان  
.یعین األعداد مشافھة وكتابة:مؤشرات الكفاءة                                                    .طرحیة مشكالت جمعیة أو:الدرس  

.یوضفھا في العد والمقارنة والترتیب                             .بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد الطبیعیةیحل مشكالت : الكفاءة الختامیة  
          وإجراء عملیتي الجمع والطرح علیھا                       )،كتابة،مقارنة وترتیبقراءة(األصغر من ألف 

.    ینظم عملھ،ویبذل جھدا للقیام بھ والمثابرة على إتمامھیالحظ ویكتشف،:القیم والكفاءات العرضیة  
 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

. یعد نزوال ویكتب الناتج  
:الحساب الذھني  

یطلب المعلم من التالمیذ اقتراح عدد مكون من رقمین یكتبونھ على األلواح ثم یطلب منھم 
7والمعلم العدد  56استعمال أصابع الیدین إلنقاص عدد منھ مثال یقترح التلمیذ العدد   مرحلة األنطالق 

.یالحظ األعداد  
.لوحتھ العدد المطلوب یكتب على  

:التمھید  
یضع المعلم على مكتبھ 7 علب كبریت فوق بعضھا على أنھا تمثل طوابق عمارة،وبجانبھا 

.علبة 12  
بكم طابق ترتفع العمارة األولى عن العمارة الثانیة؟:بعد التأمل یسأل المعلم  

یتوصل إلى المطلوب بإجراءاتھ 
.الشخصیة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

عمودیا ویحسب یكتب العملیة 
.الناتج  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یطرح عشرة واحدة من عدد 
العشرات،ثم یطرح رقم الوحدات من 

.الناتج  
 
 

.ینجز المطلوب  

 -أكتشف(فترة المالحظة).
.یعلق المعلم رسما مكبرا لمقام الشھید كما ھو موضح في كتاب التلمیذ-1  

مااسم ھذه البنایة؟كم یبلغ علوھا؟:بعد التأمل یسألھم  
ماھو ارتفاع الجزء السفلي؟:المعلم النص عدة مرات ویسأل یقرأ   

 أكتشف(مرحلة البحث).عمل فردي على األلواح:
.عرفنا ارتفاع مقام الشھید وعرفنا ارتفاع الجزء السفلي منھ: یقول المعلم  

.عن ماذا نبحث اآلن؟ اإلشارة إلیھ  
-اإلجراءات(البحث):یعد عشرة/عشرة للوصول إلى العدد 91 فیجد 5 عشرات ثم یكمل 

  51.وعندھا یجد المطلوب 92بوحدة واحدة للوصول إلى العدد 
 یكتب العملیة عمودیا ویترك فراغ للعدد الثاني لیجد المطلوب ،إجراءات شخصیة أخرى

 -المناقشة والتبادل: یعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذعلى السبورة
 

 -الحوصلة والتأسیس:في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة.
ینقل المتعلمون النتائج المصادق علیھا-  

.على كتبھم  
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرحلة اإلنجاز.(عمل فردي).
.یطلب المعلم من متعلمیھ مالحظة العددین في كل مرة وكتابة العبارة المناسبة  

.نص المشكل ویسأل یقرأ المعلم  
 ماھو وزن إیمان؟

 ماھو وزن أخیھا؟ أیھما أثقل؟
 لمعرفة الفرق بین وزنیھما نجري عملیة؟

.الطرح:اإلجابة المتوقعة  
یمكن أن نستعین بعملیة:عندھا یقول المعلم  

17=.........+29:الجمع كھذه  
.نفس العمل مع النشاط الثاني  

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

.لحساب الفارق في األطوال ،الكتل ،األثمان ماھي العملیة التي نستعملھا یقرأ االستنتاج ویعمل بھ  
 ھل یمكننا األستعانة بعملیة أخرى؟

 ماھي؟

التدریـب 
واالستثم

ـار
 

.تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة  

 

 

 



لمقادیر،یرتب أحداثا حسب تسلسلھایعرف وحدات قیاس ا:مركبة الكفاءة                   .                     في ساحة البرید المركزي:المقطع التعلمي  
  .         الزمني،یعلم أحداثا                                                                            المقادیر والقیاس:المیدان
.یرتب أحداثا بصفة سلیمة،یعلم أحداثا على الرزنامة:مؤشرات الكفاءة                                                      .              الرزنامة:الدرس  

بتجنید معارفھ المتعلقة باستعمال الرزنامة ووحدات قیاس المددیحل مشكالت :الكفاءة الختامیة  
.ینظم مھامھ وأعمالھ المختلفة،یتابع مشروعا وفق خطة محددة،یعبر عن تصوراتھ األولیة ویختبرھا بتجریبھا لتطویرھا :ةالقیم والكفاءات العرضی  

 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

 یرتب ترتیبا تصاعدیا
 الحساب الّذھني

.في كل مرة 5ویطلب من التالمیذ كتابة ثالثة أعداد متعاقبة بإضافة  265العدد یكتب المعلم   
.5تكرار العملیة مع أعداد رقم آحادھا یختلف عن الـ   

 مرحلة األنطالق

یالحظ عقربي الساعة ویكتب الوقت 
.المحدد  

 الّتمھید
) الزمن الذي یمر(یكشف  المعلم عن رسم لشھر جویلیة الذي استعان بھ لتقدیم درس 

)82الكتاب ص (ویطلب منھم إنجاز المھمات   

.ویتأملیالحظ   
.یكمل بكتابة ماھو مناسب  
..ینھي إجراءاتھ الشخصیة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.یكمل ملء الفراغات  
 

 -أكتشف(فترة المالحظة).
في أي یوم نحن؟في أي شھر؟في :یشیر المعلم إلى التاریخ المكتوب على السبورة ویسأل -1

 أیة سنة؟
.2017ویقول ھذه رزنامة سنة  2017رزنامة سنة یثبت -2  

 أكتشف(مرحلة البحث).عمل فردي
ماذا یمثل ھذا الجدول؟ماذا نعرف :وبعد التأمل یسأل.92یطلب من التالمیذ فتح الكتب ص- 01

 بھ؟ھل رأیت مثلھ؟أین؟
.1یطلب من أحد التالمیذ قراءة السؤال -  

 اإلجراءات(البحث):یقرأ أسماء األشھر ویلون المطلوب.
 

 المناقشة والتبادل:یعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذ على السبورة ویناقشھا معھم.
 

 الحوصلة والتأسیس:في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة.
.یطلب من تلمیذ آخر قراءة السؤال الثاني-  

 اإلجراءات(البحث):یعد عدد األشھر ویكتب عددھا على اللوحة.
 

 المناقشة والتبادل:یعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذ على السبورة ویناقشھا معھم.
 

 الحوصلة والتأسیس:في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة.
 

.تتبع نفس المراحل بالنسبة للسؤال الثالث والرابع  
 

 مرحلة اإلنجاز:
.الكتاب الموحد یتم إنجاز األنشطة على  

.یمر المعلم بین الصفوف للمراقبة .یشرح المعلم النشاط األول ویطلب من التالمیذ إنجازه  
یوم العودة بعبارة :یستبدل المعلم عبارة .(یثمن عمل المجتھدین ویصوب أخطاء المتعثرین

)یوم بدایة العطلة  
.یتم تصحیح األنشطة جماعیا ففردیا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)التصحیح یكون بقلم ملون أخضر(م مراقبة أعمال التالمیذ مرحلیا ث  

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

.تقویم اإلنجاز أین وجدناه؟:نوفمبر 1أردنا أن نعرف اسم یوم    
 ویوم عید االستقالل والشباب،أین وجدناه أیضا؟

 إذن لتحدید تواریخ وقیاس مدد زمنیة ماذا نستعمل؟

ا
لتدریـــب 
واالستثم

ـار
 

 

 

  یوم البدایة



یتعرف على تنظیم الفضاء والمصطلحات            :مركبة الكفاءة                                 .                  في ساحة البرید المركزي:المقطع التعلمي
واألستقامیة واألشكال،یستعمل المصطلحات التعابیر                                                                                                      الفضاء والھندسة:المیدان

                     المناسبة                                                                                                                              
یستعمل المرصوفة لرسم.یتعرف على شكل :مؤشرات الكفاءة                           .                         رسم أو إتمام رسم شكل ھندسي:الدرس  

.  أشكال بسیطة،یرسم خطوطا ومضلعات                                                                                                                         
.متعلقة باألستقامیة ووصف أو نقل أشكال ویستعمل المصطلحات المناسبةیحل مشكالت  :الكفاءة الختامیة  

.یقارنھا بغیرھا،یعلل إجاباتھ ویالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالمي:القیم والكفاءات العرضیة  
 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یسمع ویجیب عن األسئلة  

 
.یكتب المعلم عملیة الجمع أفقیا،یطلب من التالمیذ كتابتھا عمودیا وحساب الناتج  

.تنویع األمثلة  

 مرحلة األنطالق

 
)اإلجابة على األلواح:(ومستطیال على السبورة ثم یسألیرسم المعلم مربعا   

 ھل أضالع المربع متساویة في الطول؟ماھو عدد زویاه القائمة؟ 
.أسئلة لمراجعة خواص المستطیل  

 
.ینفذ المطلوب  

 
 
 
 

.یجیب عن األسئلة  
 
 

یتوصل إلى المطلوب بإجراءاتھ 
.الشخصیة  

 
 
 
 
 
 

.المسطرةوالكوسیستعمل   
.یكمل الرسم  

 
 

یتحقق من قائمیة الزوایا في الشكل 
.الثاني  

 

 -أكتشف(فترة المالحظة).
:یوزع المعلم األوراق التي أعد علیھا النشاط مسبقا وبعد التأمل یسأل-  

 كم ضلعا للمربع؟ كم ضلعا یجب إضافتھ؟
 كم ضلعا للمستطیل؟ كم ضلعا نضیف؟ وما عدد أضالع المثلث؟ ھل رسمناھا كلھا؟

 أكتشف(فترة البحث)عمل جماعي على األوراق.
ماھو المطلوب منا؟ أكملوا الرسم. 01یطلب من التالمیذ قراءة التعلیمة رقم - 01  

اإلجراءات(البحث): یستعین بالمرصوفة إلتمام الرسم،یستعمل المسطرة والكوس إلتمام 
 الرسم

المناقشة والتبادل:یعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذ.یتم العمل على الرسم المكبر على 
.السبورة  

 الحوصلة والتأسیس:في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة
.شرحھا وذكر الوسیلة الالزمة إلنجاز العمل 02قراءة التعلیمة رقم .02  

 تتبع نفس الخطوات (البحث،المناقشة والتبادل،الحوصلة والتأسیس)
.نتائج المصادق علیھا على الكتبیكتب التالمیذ ال-  

 مرحلة اإلنجاز:
یشرحھ المعلم لیتأكد من أن الجمیع فھم التعلیمة ثم یتم العمل الفردي :یتم تقدیم النشاط

 مرحلیا
 الیتم األنتقال من تمرین

 إلى الموالي حتى ُیصحح 
.السابق  

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

.یجیب عن السؤال  
المثلث  یذكر خواص

المستطیل/المربع/القائم  

ماھو عدد أضالع المربع؟ھل لھا نفس الطول؟:یطرح المعلم السؤال  
 كم زاویة قائمة في المثلث القائم؟

كم ضلعا في المستطیل؟ھل كل أضالعھ متساویة في الطول؟ ماھما الضلعان المتساویان في 
 الطول؟

؟مثلث قائم،یجب أن نعرف ماذا/مستطیل/إذن لرسم مربع  

التدریـــب 
واالستثمــــــــــــ

 ـــار

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  )التحضير لحفل نهاية السنة الدراسية(الرابعالمقطع التعلمي 
:نعبر عنھ بالصیغة التالیة الثانیةیستھدف ھذا المقطع التعّلمي مستوى معّین من الكفاءة الشاملة للسنة   

) وعملیات الجمع والطرح والضرب ویصف أشیاء أو أشكال 1000یحّل مشكالت بتجنید معارفھ حول (األعداد الطبیعیة األصغر من 
باستعمال خواص لھا لتمثیلھا أو إنجاز مثیل لھا،ویستعمل معطیات عددیة منظمة في قوائم أو جداول ویقارن أشیاء حسب الكتلة 

 واستعمال المصطلحات المناسبة لذلك.

الكفاءة الختامیة ك خ1: یحل مشكالت بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد الطبیعیة األصغر من 1000 (قراءة وكتابة، مقارنة 
والحساب بنوعیھ  عملیات الجمع والضرب والطرح، )وترتیب، العالقات بینھا واستعمال المعلومات الموجودة في كتابتھا

).آلي ومتمعن فیھ(  

الكفاءة الختامیة ك خ2: یحّل مشكالت متعّلقة بتعیین موقع أو وصف تنقل في الفضاء أو على مخّطط باستعمال مصطلحات 
.لھا لتمثیلھا أو إنجاز مثیل لھا باستعمال خواّص ویصف أشیاء أو أشكاال ،مناسبة وتعبیر سلیم  

 الكفاءة الختامیة كخ3: یحل مشكالت باستعمال معطیات عددیة في جداول أو مخططات أوصور.

 الكفاءة الختامیة ك خ4: یحّل مشكالت متعّلقة بمقارنة أشیاء حسب الكتلة.

.الریاضیات  

 الھدف وصف الوضعیة المیدان
استخراج معطیات من تمثیل بیاني من أجل اإلجابة عن  التمثیل البیاني تنظیم معطیات

 أسئلة

أثقل (مقارنة أشیاء حسب الكتلة واستعمال العبارتین  مقارنة كتل المقادیر والقیاس
)من،أخف من  

 األعداد والحساب

)4(999متتالیة األعداد إلى   حصر األعداد األصغر من ألف وترتیبھا 

 اكتشاف آلیة الطرح دون احتفاظ والعمل بھا وضع عملیة الطرح

 التعرف على معنى وآلیة طرح عددین برقمین باالحتفاظ وضع عملیة الطرح باالستعارة

وتمثیلھ بواسطة أسھم وتعیین مكان أشیاء وصف مسلك  استعمال المرصوفة الفضاءوالھندسة
 من فضاءحقیقي على تصمیم بسیط

 قیاس ومقارنة كتل باستعمال وحدة غیر معتمدة قیاس الكتل المقادیر والقیاس

بین التعبیر اللغوي (ضرب عددین األعداد والحساب
)والترمیز  

س مجموعة ذات ع (فھم عبارة من الشكل
والتعبیر عنھا بالرمز)عنصرا x مشكالت بسیطة  حل

 بإجراءات شخصیة

)1(ضرب عددین األعداد والحساب  حساب جداءبسیط باستعمال مرصوفة 

 الفضاء والھندسة
 تكبیر رسم على مرصوفة تكبیر رسم على مرصوفة

التعرف على أشكال لھا محور أو محاور تناظر بالطي  التعرف على محور تناظر شكل
 فقط

)1(الحاسبة األعداد والحساب  اكتشاف لمسات للحاسبة واستعمالھا 

)5(الحصیلة میادین المادة  إنجاز نشاطات بتوظیف معارفھ المتعلقة بمیادین المادة 

)2(ضرب عددین األعداد والحساب  حساب جداء عددین باستعمال الجمع المتكرر 



 بناء جدول الضرب في خمسة وحفظھ جدول الضرب في خمسة

بالتناظر المحوري على إتمام شكل  الفضاء والھندسة
 مرصوفة

إتمام رسم شكل بالتناظر بالنسبة إلى محور باستعمال 
 مرصوفة

 األعداد والحساب

 بناءجدولي الضرب في ثالثة وفي أربعة وحفظھما جدوال الضرب في ثالثة وفي أربعة

التحكم في قاعدة الضرب في عشرة وبناء جدول الضرب  جدول الضرب في عشرة
 في عشرة

 التحكم في آلیات الضرب في مضاعفات عشرة الضرب في مضاعفات عشرة

)3(ضرب عددین  فھم خاصیة توزیع الضرب على الجمع لحساب جداء  
 عددین

)1(التعرف على بعض المجسمات الفضاء والھندسة  تمییز مجسم من بین مجسمات أخرى 

 األعداد والحساب

الواقعحل وضعیة جمعیة أو ضربیة من  مشكالت ضربیة  

ضرب عدد ذي رقمین في عدد ذي رقم 
 واحد

إقامة عالقة بین إجراءعملیة الضرب بتقطیع مرصوفة 
وبین عملیة الضرب باستعمال المفكوك النموذجي 

 وخاصیة التوزیع 
ضرب عدد ذي رقمین في عدد ذي رقم 

)وضع العملیة(واحد  
إقامة عالقة بین إجراءعملیة الضرب باستعمال المفكوك 

 النموذجي وخاصیة التوزیع وآلیة الضرب

)2(الحاسبة  استعمال الحاسبة إلنجاز عملیات حسابیة 

طرحیة من الواقع/جمعیة/حل وضعیة ضربیة مشكالت ضربیة وجمعیة وطرحیة األعداد والحساب  

)2(التعرف على بعض المجسمات الفضاء والھندسة  التعرف على المكعب والبالطة القائمة 

المادةمیادین   

 إنجاز نشاطات بتوظیف معارفھ المتعلقة بمیادین المادة إدماج

)6(الحصیلة  إنجاز نشاطات بتوظیف معارفھ المتعلقة بمیادین المادة 

الیومیة الریاضیات في حیاتنا  إنجاز نشاطات بتوظیف معارفھ المتعلقة بمیادین المادة 

 التربیة العلمیة

 المادة وعالم األشیاء

األجسام تذوب في الماءبعض  یتعرف على خواص المحلول المائي ویمیز بین الجسم  
 الُمِحْل والجسم المنحل

یمیز بین األجسام التي تطفو وتلك التي تغوص ویربط  أجسام تطفو وأخرى تغوص
 عالقة بین شكل الجسم وتلك الخصائص

)1(تحوالت المادة على بعض یمیز بین حالتي الماء ویدرك تأثیر الحرارة  
 األجسام الصلبة

)2(تحوالت المادة  یكتشف محافظة المادة على نوعھا واسمھا بعد االنصھار  
 یلتزم بقواعد السالمة

 یكتشف وجود الھواء ویثبت ذلك بالطریقة المناسبة الھواء موجود في محیطي

یكتشف الخواص الفیزیائیة للھواء ویمیز بین الھواء  الھواء موجود في محیطي
 كمحرك أو مقاوم لألحسام

)1(أدوات االستعمال البسیطة یتعرف على بعض أدوات االستعمال المألوفة ویمیز  
 وظائفھا



)2(أدوات االستعمال البسیطة یتعرف على استعماالت األداة من خالل شكلھا ویلتزم  
 بقواعد األمن عند استعمالھ لبعض األدوات

)1(أشیاءمصنوعة بطي المادة على األشیاء المصنوعة من الورق المقوى أو یتعرف  
 البالستیك ویقارن مدى متانتھا

)2(أشیاء مصنوعة بطي المادة  یتمكن من تقویة متانة بعض األجسام 

4الحصیلة+إدماج میدان المادة  إنجاز نشاطات بتوظیف معارفھ المتعلقة بمیادین المادة 

 

  ).98/99الكتاب الموحد ص (الوضعية اإلنطالقية
  .تخصص حصة واحدة للوضعية األنطالقية

 

اقتربت العطلة الصیفیة وبدأ تالمیذ قسمك التخضیر لحفل نھایة السنة،فقرروا إحضار وسائل لصناعة أقنعة الوجھ 
 وحلقات تزیین قاعة الحفل،وطلبوا من المعلم إحضار أدوات العمل من ورشة المدرسة

 الحظ الصورة جیدا،ماذا تشاھد؟

وأدوات العمل التي یحتاج إلیھا التالمیذ إلنجاز العمل؟اذكر لوازم   

 الحظ األصباغ المخففة،كم لونا في الصف العلوي؟وكم لونا في الصف السفلي؟ماھو عدد كل األلوان؟

على الیسار؟ھل یمكن إیجاد /مم صنع األوالد أقنعة الوجھ؟وكیف تم ذلك؟ماھو عدد األقالم في الكأس على الیمین؟
عدد كل األقالم؟طریقة لحساب   

 أسئلة أخرى یراھا المعلم تخدم محتوى المقطع

 

 

 

 



ریاضیات: المـاّدة   الثانیة ابتدائي: السنـة 

.تنظیم معطیات ــ المقادیر والقیاس – الفضاء والھندسة – األعداد والحساب: المیادین المعنیة  

الشاملة المستوى المستھدف من الكفاءة  

) وعملیات الجمع والطرح والضرب ویصف 1000یحّل مشكالت بتجنید معارفھ حول (األعداد الطبیعیة األصغر من 
،وصف مجسمات وتمییزھا عن بعضھا،ذكر خواص أشیاء أو أشكال باستعمال خواص لھا لتمثیلھا أو إنجاز مثیل لھا

لھا(رؤوس،أحرف،أوجھ)،ویستعمل معطیات عددیة منظمة في قوائم أو جداول ویقارن أشیاء حسب الكتلة واستعمال 
.المصطلحات المناسبة لذلك  

 

)فرق،خصم،تأخر،متمم(بالطرح)**ضم،تجمیع،تقدم(بالجمع**ـ یحل مشكالت متعلقة  

استعمال الحاسبة إلیجاد انتظامات،استعمال اإلشارة )تكرار،توزیع،عدد المرات(بالضرب** x 

جداء باستعمال إجراءات شخصیة أو حساب متمعن فیھ للتعبیر عن وضعیة ضرب،حساب 
أوتفكیك العدد المكتوب برقمین،استعمال الرصف لحساب جداءات،بناءجداول الضرب 

واستعمالھا لحل مشكالت،استعمال الحاسبة للتحقق من نتیجة أو إلجراءالحسابات أثناءحل 
.مشكل الیكون الحساب فیھ ھو المقصود  

ب نموذج معطى،وصف مسلك على مرصوفة وتمثیلھ نقل رسم على مرصوفة حس ـ
بأسھم،تعیین مكان أشیاء من فضاءحقیقي على تصمیم بسیط،التعرف على أشكال لھا محور 

تناظر والتحقق من ذلك بالطي فقط،إتمام رسم شكل بالتناظر بالنسبة إلى محور باستعمال 
ل المصطلحات المرصوفة،التعرف على مجسم من بین مجسمات أخرى وتمثیلھ،استعما

).وجھ،حرف،رأس(الھندسیة  

مقاربة مفھوم الثقل لألشیاء،استعمال المیزان ذو الكفتین لمقارنة كتل،استعمال العبارات  ـ
.أثقل من،لھ نفس الكتلة/أخف  

........)جدول،الئحة،صورة(استخراج معلومات من سند-  

 الموارد المعرفیة 

. ینمي میلھ واھتمامھ باللغة العربیة  

.العلميیعتز باستعمال اللغة العربیة لتبلیغ أعمالھ وإنتاجھ   
 القیم المستھدفة

.یالحظ ویستكشف  

.یتحقق من صحة نتائج ویصادق علیھا   

.ینظم عملھ،یعد استراتیجیة مالمة لحل وضعیة مشكلة  

.یستعمل مختلف اشكال التعبیر،االعداد والرموز واالشكال  

التمامھیبذل جھدا للقیام بعملھ ویثابر   

.یثمن قیمة العمل.یتعاون مع أقرانھ  

 الكفاءات العرضیة 

.لمبنى البرید المركزيوثیقة تحمل صورة   السندات  

.مكونات الصورة موزعة بطریقة منظمة وقریبة من واقع التلمیذ  

مكونات الصورة جدیدة على التلمیذ ومتفاوتة في العدد مما یجعل من اإلجراءات الشخصیة 

 خصائص الوضعیة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.غیر كافیة لحل المشكل المطروحللتلمیذ   

من الحجم الكبیر للسند بتثبیتھا على السبورة من أجل مساعدة التالمیذ  اتیمكن استعمال معلق
.على متابعة أفضل وأداء عمل متكامل فیما بینھم  

الوسائل التعلمیة 
 المستعملة

العملیة واإلشارةمفھوم الجمع المتكرر واستبدالھ بالجداء،وضع  - x المجسم،
،استخراج معطیات المشكل ومطالبھ،العبارات )وجھ،رأس،حرف(مفھومھ،نشره،المصطلحات

...................الضرب/الطرح/الدالة على وضع عملیة الجمع  

 

العقبات المطلوب 
 تخطیھا



 

)  التحضیر لحفل نھایة السنة(الرابع:المقطع                                                                .      ریاضیـــــات:النشاط     

التمثیل البیاني:عنوان الدرس                                                                .   تنظیم معطیات:المیدان     

......)مخطط،جدول،قوائم(یقرأ سندات:مؤشرات الكفاءة               باستعمال معلومات عددیة منظمة یحل مشكالت :الكفاءة الختامیة     

.یستعمل الرموز والمصطلحات والترمیز العالمي                                          في قوائم أو جداول أو مخططات ،ینظم معطیات في جداول     

......ر للوضعیة،األلواح،الكتبرسم مكب:السندات المطلوبة    

 األنشطة طریقة تسییر األنشطــــــــة

 الحســــاب الذھني
ثانیة یحجبھا ویطلب من تالمیذه كتابة أكبرھا  15وبعد مدة تقل عن الـ 300یكتب المعلم ثالثة أعداد أكبر من 

.على ألواحھم  
.تكرر العملیة وفي كل مرة ینقص المدة  

ضعیة األنطالق
 و

األول النشاط  

 مرحلة التحفیـــــز:
.یستغل المعلم جلوس التالمیذ ویسأل عن مكان جلوس أحدھم  

؟............یجلس ) یذكر ترقیمھا(وأي طاولة )األیمن،األیسر،األوسط(في أي صف  
 تكرار الوضعیة

 النشاط الثاني

 أكتشف (فترة المالحظة)
.بذكر أسماء الحیواناتالموجودة في كتاب التلمیذ على السبورة ،ثم مطالبة التالمیذ  المكبرة یعلق المعلم الصورة  

)على الیسار/على الیمین/أعلى/أسفل(في أي جھة توجد صور الحیوانات:یسأل  
 نفس السؤال بالنسبة لألعداد

 أكتشف(فترة البحث) عمل فردي على األلواح
ماذا قال رائد؟:حظة یسألوبعد المال 100مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ص   

سنة 20كیف وجد رائد أن عمر النسر   
 اإلجراءات:

 یركز نظره على صورة النسر ،یربط الصورة بالعدد 
 العرض والمناقشة:

معھم عن طریق حوار ھادف ھاویناقش )شفویا(أجوبة التالمیذیعرض المعلم عینة من   
 الحوصلة والتأسیس:

.الصحیحة وإبعاد الخاطئة األجوبةبعد المناقشة یتم التصدیق على   
.3یطلب من تلمیذ قراءة التعلیمة رقم   

 اإلجراءات:
،یستعمل المسطرة لربط العدد بعمود الحیوان ویكتب،یستعمل البصر وأصبعھ60یبحث عن العدد   

 العرض والمناقشة:
معھم عن طریق حوار ھادف ھاویناقش أجوبة التالمیذیعرض المعلم عینة من   

 الحوصلة والتأسیس:
.الصحیحة وإبعاد الخاطئة األجوبةبعد المناقشة یتم التصدیق على   

.بنفس المنھجیة 4،5یتناول المعلم السؤالین   
.كتابة ماتوصل إلیھ التالمیذ على الكتب  

ت
 مرحلة بناء التعلمــــــا

 النشاط الثالث

 أنجـــــز
.یطلب من التالمیذ مالحظة الصورة وتسمیة وسائل النقل  

.یطلب منھم التركیز على نھایة األعمدة المنطلقة من كل صورة واستعمالھا لتحدید المدة  
.قراءة الجملة وكتابة المدة على األلواح  

.بعد التصحیح یطلب من متعلمیھ كتابة باقي المدد بإجراءاتھم الشخصیة  
المناقشة یمر المعلم بین الصفوف لتسجیل العقبات التي قد تعترضھم على أن تعالج أثناء  

 تعلمـــــت:
یحاور المعلم تالمیذه للخروج بنص یثبت المعارف المكتسبة سواء في فقرة أكتشف بمراحلھا أو فقرة أنجز التي 

ھاقھي محطة متممة لما سب  

 االستثمار

 النشاط الرابع

.أتمرن وأبحث:الحصة الثانیة تخصص لمحطتین وھما   

 

 



)التحضیر لحفل نھایة السنة(الرابع:المقطع                                                                ریاضیـــــــــــــات :النشاط             

رنة الكتلمقا:عنوان الدرس                                                            .   المقادیر والقیاس:المیدان                              

)الكتل(......یعرف مختلف المقادیر:مؤشرات الكفاءة                .   یحل مشكالت متعلقة بمقارنة وقیاس مقادیر :الكفاءة الختامیة    

.والترمیز العالمي بشكل سلیمیستعمل الرموز والمصطلحات العالمیة                         باستعمال الوحدات الالزمة،وتعیین أحداث) أطوال،كتل،مدد(    

رسم مكبر ،میزان ذو كفتین،فواكھ:السندات المطلوبة    

 األنشطة طریقة تسییر األنشطــــــــة

 الحســــاب الذھنـــــي:
218باستعمال أصابع الید ویكتب  5والتمیذ یعد صعودا بإضافة  213لعدد معلوم كأن یقول المعلم  5إضافة   

.تكرار العملیة  
.من عدد معلوم 5للمعلم عكس العملیة بطرح یمكن   

ضعیة األنطالق
 و

 النشاط األول

 مرحلة التحفیـــــز:
).التلمیذ الیستطیع(یطلب المعلم من تلمیذ حمل المكتب  

.ذكر السبب  
 یطلب من تلمیذ آخر حمل المحفظة

.ذكر السبب  

 النشاط الثاني

 أكتشف (فترة المالحظة)
.منھ مد یدیھ على أن یضع في كفھ األیمن مسطرة مثال وفي كفھ األیسر قلم یستقدم المعلم تلمیذا ویطلب  

أیھما أثقل؟     :یسألھ  
 نفس العمل مع تلمیذ آخر بعد محاوالت یظھر األختالف في أجوبة التالمیذ حینھا یضع المعلم أمام التالمیذ المیزان

ماھذا؟:ویسأل  
 أكتشف(فترة البحث) عمل فردي على الكتب

.عما ترید أن تفعلھ إیمان:وبعد المالحظة یسأل 101التالمیذ بفتح الكتاب ص مطالبة   
ماذا استعملت إیمان؟:بعد القراءة یسأل المعلم   

.وبعد التأكد من فھمھا یشرع التالمیذ في الحل بإجراءاتھم الشخصیة 1قراءة التعلیمة  
 اإلجراءات:

. ن جھة الموزةیالحظ كفتي المیزان وأن جھة الموزة أسفل،مؤشر المیزا  
 العرض والمناقشة:

معھم عن طریق حوار ھادف ھاویناقش أجوبة التالمیذیعرض المعلم عینة من   
 الحوصلة والتأسیس:

.الصحیحة وإبعاد الخاطئة األجوبةبعد المناقشة یتم التصدیق على   
.2یطلب من تلمیذ قراءة التعلیمة رقم   

 اإلجراءات:
.التفاحة أسفل،مؤشر المیزان جھة التفاحةیالحظ كفتي المیزان وأن جھة   

 العرض والمناقشة:
معھم عن طریق حوار ھادف ھاویناقش أجوبة التالمیذیعرض المعلم عینة من   

 الحوصلة والتأسیس:
.الصحیحة وإبعاد الخاطئة األجوبةبعد المناقشة یتم التصدیق على   

.كتابة ماتوصل إلیھ التالمیذ على الكتب  

مرحلة بناء التعل
ت

مــــــا
 

 النشاط الثالث

 أنجـــــز
.یطلب من التالمیذ مالحظة الصورة وتسمیة األشیاء  

.األخف/یطلب منھم التركیز على كفتي المیزان ومؤشره الكتشاف الكرة األثقل  
.بعدھا المالحظة یكتب المتعلمون العبارة المناسبة  

 تتبع نفس الخطوات لإلجابة عن السؤال الثاني
 تعلمـــــت:

).یختار من متعدد(المدد /الكتل/بین ماذا قارنا الیوم؟األطوال:یسأل المعلم  
 ماھو التعبیر الذي استعملناه للمقارنة بین الكتل؟

 االستثمار

 النشاط الرابع

.أتمرن وأبحث:الحصة الثانیة تخصص لمحطتین وھما   

 

 

 



)التحضیر لحفل نھایة السنة(الرابع:المقطع                                                                      ریاضیـــــــــــــات :النشاط     

999متتالیة األعداد إلى :عنوان الدرس                                                                    .   األعداد والحساب:المیدان    

یعین األعداد كتابة ومشافھة:مؤشرات الكفاءة                     1000باألعداد األصغر من یحل مشكالت متعلقة  :الكفاءة الختامیة    

یدرج األعداد على شریط عددي                                 والعالقة بینھا واستعمال العملیات علیھا)قراءة،كتابة،مقارنة،ترتیب(    

. مائتین متتالیتین/یحصر عدد بین عشرتین.                          20كتب التالمیذ،ألواح مكتوب علیھا أعداد أصغر من  :السندات المطلوبة    

.رسم للوضعیة                     

 األنشطة طریقة تسییر األنشطــــــــة

 الحســــاب الذھنـــــي:
.7وعشراتھ  3ومئاتھ  5كون من ثالثة أرقام آحاده عدد م:یكتب التالمیذ أعداد یقترحھا المعلم،كأن یقول  

 تكرار العملیة مع عددین أو ثالثة

ضعیة األنطالق
 و

 النشاط األول

 مرحلة التحفیـــــز:
یستقدم المعلم أربعة تالمیذ ویصففھم طالبا منھم النظر جھة المكتب مع ترك مكان بین كل تلمیذین ویسلم األول 

.19والرابع  15والثالث  12والثاني  8لوحة بھا العدد   
ویطلب من كل واحد الوقوف في المكان المخصص  10،13،17یعطي لثالثة تالمیذ آخرین ألواحا علیھا األعداد 

 لھ

 النشاط الثاني

 أكتشف (فترة المالحظة)
.والتعبیر عما یروه 103یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب ص   

.السوداء بین السیاراتشد انتباه التالمیذ إلى النقط   
 أكتشف(فترة البحث) عمل فردي على األلواح

.یطلب من تلمیذ قراءة السؤال األول وبعد التأكد من فھمھم یباشر التالمیذ الحل بإجراءاتھم الشخصیة  
 اإلجراءات:

.یقارن بین األعداد في بطاقات السیارات ویربط كل سیارة بمكانھا  
 العرض والمناقشة:

معھم عن طریق حوار ھادف ھاویناقش )شفویا(أجوبة التالمیذیعرض المعلم عینة من   
 الحوصلة والتأسیس:

.الصحیحة وإبعاد الخاطئة األجوبةبعد المناقشة یتم التصدیق على   
.2یطلب من تلمیذ قراءة التعلیمة رقم   

 اإلجراءات:
د في مكانھعلى الخط العددي ویكتب كل عد 100/100یقرأ متتالیة األعداد   
 العرض والمناقشة:

معھم عن طریق حوار ھادف ھاویناقش أجوبة التالمیذیعرض المعلم عینة من   
 الحوصلة والتأسیس:

.الصحیحة وإبعاد الخاطئة األجوبةبعد المناقشة یتم التصدیق على   
>، < ى اإلشارتین على أن یتأكد المعلم من إدراك تالمیذه لمعن.بنفس المنھجیة 3،4یتناول المعلم السؤالین   

.كتابة ماتوصل إلیھ التالمیذ على الكتب  
 

ت
 مرحلة بناء التعلمــــــا

 النشاط الثالث

 أنجـــــز
 یتم إنجاز المطلوب بشكل فردي حیث الیتم االنتقال إلى السؤال الموالي إال بعد إنجاز األول وتصحیحھ جماعیا

تعترضھم على أن تعالج أثناء المناقشةیمر المعلم بین الصفوف لتسجیل العقبات التي قد   
 تعلمـــــت:

یحاور المعلم تالمیذه للخروج بنص یثبت المعارف المكتسبة سواء في فقرة أكتشف بمراحلھا أو فقرة أنجز التي 
ھاقھي محطة متممة لما سب  

 االستثمار

 النشاط الرابع

.أتمرن وأبحث:الحصة الثانیة تخصص لمحطتین وھما   

 

 

 

 



)التحضیر لحفل نھایة السنة(الرابع:المقطع                                                                      .      تربیة علمیة:النشاط     

تنحل في الماءبعض األجسام :عنوان الدرس                                                             .   المادة وعالم األشیاء:المیدان     

. یعرف المحلول المائي:مؤشرات الكفاءة                    ُیحسن استعمال أداة تقنیة في االستخدام الیومي :الكفاءة الختامیة     

مِحْلیعرف الجسم المنحل والجسم ال                        تلبي حاجاتھ،بتجنید موارده حول األشیاء التكنولوجیة وخصائصھا المادیة     

......  ماء،كؤوس،ملح،سكر،خضر:السندات المطلوبة    

 األنشطة طریقة تسییر األنشطــــــــة

 مرحلة التحفیـــــزواإلثارة:
.دعاك زمیلك لحفلة عید میالده،احتفلتم جمیعا ثم قدم لكل واحد منكم قطعة حلوى وعصیر البرتقال  :السیــــــاق  
علبة عصیر البرتقال،كأس  :السنــــــد  
ماھو مذاق عصیر البرتقال؟  :التعلیمـــة  

ضعیة األنطالق
 و

 النشاط األول
 

 أكتشف (فترة المالحظة)
.ومالحظة الصورة ثم التعبیر عنھا 102یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب ص   

 ماذا تشاھد في الصورة؟
 في رأیكم ،ماذا تحضر األم؟

 أكتشف(فترة البحث والتجریب)
.یقرأ المعلم السطر األول من الوضعیة ویطلب من البعض قراءتھ  

.یقرأ المعلم التعلیمة األولى ویفسح المجال للمتعلمین لتقدیم تصوراتھم  
:یستقدم تلمیذ للتجریب بوضع قطعة سكر داخل كأس فیھ ماء وبعد انحالل القطعة یسأل  

 كیف تعرف أن الماء فیھ سكر؟
.ي التالمیذ لحاسة الذوقبعد محاوالت یھتد  

.نفس العمل مع عملیة انحالل الملح في الماء  
أعدت األم شوربة العدس،فوضعت في القدر الماء والعدس والبطاطا والملح :یعود المعلم إلى الصورة ویقول

..........و  
 ھل تختفي الخضر التي وضعتھا األم في القدر؟ماالشيء الذي اختفى؟

 أنجــــــز:
م السؤال من فقرة أنجز وبعد شرح المطلوب یفسح المجال للتالمیذ لتصنیف المواد حسب خاصیتي یقرأ المعل

.الینحل/ینحل  
 یمكن االستعانة بالتجریب

 

ت
 مرحلة بناء التعلمــــــا

 النشاط الثاني

 تعلمت(فترة األثر الكتابي)
 سم األجسام التي انحلت في الماء؟

الماء،واألجسام األخرى ھل تنحل في الماء؟إذن ھناك أجسام تنحل في   
الملح؟/ھل تغیر طعم الماء عند إضافة السكر  

الملون الغذائي؟/وماالذي تغیر عند إضافة الحبر  

 االستثمار

 النشاط الثالث

إلنجاز التمارینالحصة الثانیة   

 

 



 

 

)  التحضیر لحفل نھایة السنة(الرابع:المقطع                                                                         .      ریاضیـــــات:النشاط     

وضع عملیة الطرح:عنوان الدرس                                                                     .   األعداد والحساب:المیدان     

یمارس الطرح اعتمادا على إجراءات شخصیة األصغر من :مؤشرات الكفاءة               یحل مشكالت بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد الطبیعیة :تامیةالكفاءة الخ   
.یستعمل الرموز والمصطلحات والترمیز العالمي                                         وعملیات الجمع والضرب والطرح والحساب بنوعیھ 1000  

......رسم مكبر للوضعیة،األلواح،الكتب:السندات المطلوبة    

 األنشطة طریقة تسییر األنشطــــــــة

 الحســــاب الذھني
130،129،128یكتب والتلمیذ  131العد إلى الخلف انطالقا من عدد ذي ثالثة أرقام،مثال المعلم یعطي العدد   

.تكرر العملیة  

ضعیة األنطالق
 و

 النشاط األول

 مرحلة التحفیـــــز:
.ومطالبة التالمیذ بكتابة العدد الممثل 78یثبت المعلم بطاقات تمثل العدد   

.ومطالبة التالمیذ بكتابة العدد الممثل لبطاقات العدد المحذوف 34خذف بطاقات العدد   
تكرار العملیة.لبطاقات الباقيكتابة العدد الممثل   

 النشاط الثاني

 أكتشف (فترة المالحظة)
بوصف ما ینوي رائد الموجودة في كتاب التلمیذ على السبورة ،ثم مطالبة التالمیذ  المكبرة یعلق المعلم الصورة

.وإیمان فعلھ  
 أكتشف(فترة البحث) عمل فردي على األلواح

على كم مربع شطبت إیمان؟على كم عمود شطبت :بعد المالحظة یسألو 104مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ص 
 إیمان؟

 أكمل حساب إیمان؟
 اإلجراءات:

 یالحظ بطاقات العدد الناتج ویكمل الحسابات 
 العرض والمناقشة:

عن طریق حوار ھادف )شفویا(معھم ھاویناقشأجوبة التالمیذ یعرض المعلم عینة من   
 الحوصلة والتأسیس:

.الصحیحة وإبعاد الخاطئة األجوبة بعد المناقشة یتم التصدیق على   
یطلب من تالمیذه قراءة ما یرید فعلھ رائد ویشرح لھم ما فعلھ أثناء طرح الوحدات من الوحدات ویطلب منھم 

 تتمة العمل
 اإلجراءات:

.عشرات من أربع عشرات فیجد الناتج 3یطرح   
 العرض والمناقشة:

معھم عن طریق حوار ھادف ھاویناقش أجوبة التالمیذمن یعرض المعلم عینة   
 الحوصلة والتأسیس:

.الصحیحة وإبعاد الخاطئة األجوبة بعد المناقشة یتم التصدیق على   
.كتابة ما توصل إلیھ التالمیذ على الكتب  

ت
 مرحلة بناء التعلمــــــا

 النشاط الثالث

 أنجـــــز
 یطلب من التالمیذ مالحظة العملیات

.یشرح لھم طریقة العمل ویطلب منھم إنجاز العملیة األولى  
.یراقب عمل التالمیذ ،یثمن عمل المتفوقین ویقوم عمل المتعثرین  

.بعد التصحیح یطلب من متعلمیھ إنجازباقي العملیات بإجراءاتھم الشخصیة  
ناقشةیمر المعلم بین الصفوف لتسجیل العقبات التي قد تعترضھم على أن تعالج أثناء الم  

 تعلمـــــت:
یحاور المعلم تالمیذه للخروج بنص یثبت المعارف المكتسبة سواء في فقرة أكتشف بمراحلھا أو فقرة أنجز التي 

ھاقھي محطة متممة لما سب  

 االستثمار

 النشاط الرابع

.أتمرن وأبحث:الحصة الثانیة تخصص لمحطتین وھما   

 

 



)التحضیر لحفل نھایة السنة(الرابع:المقطع                                                                       ریاضیـــــــــــــات :النشاط     

وضع عملیة الطرح باالستعارة:عنوان الدرس                                                                    .   األعداد والحساب:المیدان     

یمارس الطرح اعتمادا على إجراءات شخصیة األصغر من  :مؤشرات الكفاءة               یحل مشكالت بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد الطبیعیة :ة الختامیةالكفاء  
األستعارةوعملیات الجمع والضرب والطرح والحساب بنوعیھ                                        یوظف عملیة الطرح العمودیة ب 1000  

رسم مكبر ،األلواح ،الكتب:السندات المطلوبة    

 األنشطة طریقة تسییر األنشطــــــــة

 الحســــاب الذھنـــــي:
.ویطلب من تالمیذه الرجوع إلى الخلف بخطوة طولھ عشرة وكتابة الناتج على األلواح 37یكتب المعلم العدد   

.یكرر المعلم الوضعیة مع أعداد أخرى  

ضعیة 
و

األنطالق
 

 النشاط األول

 مرحلة التحفیـــــز:
.شموع،مطالبة التالمیذ بكتابة عدد كل الشموع 4وبجانبھا )10(یضع المعلم فوق مكتبھ علبة شموع مملوءة   

.وذكر العدد المتبقي بصوت مرتفع.شموع ووضعھا جانبا ثم عد الباقي 6یستقدم تلمیذ ویطلب منھ أخذ   
.العملیة على السبورةتمثیل الوضعیة بكتابة   

 النشاط الثاني

 أكتشف (فترة المالحظة)
.یكتب المعلم نص المشكل على السبورة وقراءتھا،یشرح نص المشكل الستخراج المطلوب عملھ  

 أكتشف(فترة البحث) عمل فردي على الكتب
.التي كتبھا رائدوبعد المالحظة یطلب من التالمیذ قراءة العملیة  105مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ص   

بطرح الوحدات من الوحدات...بماذا بدأ رائد عملھ؟:بعد القراءة یسأل المعلم   
وحدات؟لماذا؟ماذا أخذ؟ وإلى ماذا حولھا؟كم عدد العشرات المتبقیة؟اكمل  3وحدات من  9ھل یمكنھ طرح 

 الحساب
 اإلجراءات:

4وحدات الباقي 9یطرح منھا  13ل على فیتحص 3وحدات ،یضیفھا إلى  10یأخذ عشرة واحدة ویفككھا إلى   
2عشرات الناتج  5عشرات من  3یطرح   

 العرض والمناقشة:
معھم عن طریق حوار ھادف ھاویناقش أجوبة التالمیذیعرض المعلم عینة من   

 الحوصلة والتأسیس:
.الصحیحة وإبعاد الخاطئة األجوبةبعد المناقشة یتم التصدیق على   

 اإلجراءات:
.المیزان وأن جھة التفاحة أسفل،مؤشر المیزان جھة التفاحةیالحظ كفتي   

 العرض والمناقشة:
معھم عن طریق حوار ھادف ھاویناقش أجوبة التالمیذیعرض المعلم عینة من   

 الحوصلة والتأسیس:
.الصحیحة وإبعاد الخاطئة األجوبةبعد المناقشة یتم التصدیق على   

.كتابة ماتوصل إلیھ التالمیذ على الكتب  

ت
 مرحلة بناء التعلمــــــا

 النشاط الثالث

 أنجـــــز
.یقرأ المعلم الجزء األول من فقرة أنجز ویشرحھا ثم یطلب من التالمیذ إتمام العمل  

 یتم التصحیح الجماعي على السبورة
.2نفس العمل مع التعلیمة رقم   

 تعلمـــــت:
ماھي العملیة التي أنجزناھا الیوم؟:یسأل المعلم  

كتبناھا؟كیف   
.....................في ھذه العملیات لم نستطع إنقاص الوحدات من الوحدات،فاستلفنا  

 وماذا فعلنا بعدما استلفنا عشرة واحدة؟

 االستثمار

 النشاط الرابع

.أتمرن وأبحث:الحصة الثانیة تخصص لمحطتین وھما   

 

 

 

 



)التحضیر لحفل نھایة السنة(الرابع:المقطع                                                                         ریاضیـــــــــــــات :النشاط    

استعمال مرصوفة:عنوان الدرس                                                                     .   الفضاء والھندسة:المیدان    

یستعمل المرصوفة لتعلیم أشیاء:مؤشرات الكفاءة                     یحل مشكالت متعلقة بوصف أو تحدید موقع شيء :الكفاءة الختامیة    

یرسم مسلكا على مرصوفة                                  في الفضاء أونقل شكل واستعمال مصطلحات مناسبة                                

كتب التالمیذ،رسم للوضعیة  :السندات المطلوبة    

                    

 األنشطة طریقة تسییر األنشطــــــــة

 الحســــاب الذھنـــــي:
لكل واحد منھا وكتابة الناتج على  10ثم یخفیھا ویطلب من التالمیذ إضافة  43،56،87:یكتب المعلم األعداد

 األلواح
100تكرار العملیة مع ثالثة أعداد أخرى أصغر من    

ضعیة األنطالق
 و

 النشاط األول

 مرحلة التحفیـــــز:
 یرسم المعلم المرصوفة المبینة

ب،ومن تلمیذ آخر2یستقدم تلمیذ ویطلب منھ رسم زھرة في الخانة   
..................أ3رسم سیارة في الخانة   

 أ   
 ب   

 النشاط الثاني  1 2 3

 أكتشف (فترة المالحظة)
.وتسمیة الحیوانات 107التالمیذ فتح الكتب ص یطلب المعلم من   

یشفر رائد الخانات لتعیین كل حیوان على المرصوفة:یقول المعلم  
ه6ب،واألرنب في الخانة 1الثعلب في الخانة  

 أكتشف(فترة البحث) عمل فردي على األلواح
 أكمل التشفیر

 اإلجراءات:
.ود لتشفیر خانتھیالحظ الحیوان ویقرأ الرقم على السطر والحرف على العم  

 العرض والمناقشة:
معھم عن طریق حوار ھادف ھاویناقشأجوبة التالمیذ یعرض المعلم عینة من   

 الحوصلة والتأسیس:
.الصحیحة وإبعاد الخاطئة األجوبةبعد المناقشة یتم التصدیق على   

.2یطلب من تلمیذ قراءة التعلیمة رقم   
 اإلجراءات:

المطلوبیعین الخانة ویلون باللون   
 العرض والمناقشة:

معھم عن طریق حوار ھادف ھاویناقش أجوبة التالمیذیعرض المعلم عینة من   
 الحوصلة والتأسیس:

.الصحیحة وإبعاد الخاطئة األجوبةبعد المناقشة یتم التصدیق على   
على أن یتأكد المعلم من إدراك تالمیذه للمطلوب.بنفس المنھجیة 3،4یتناول المعلم السؤالین   

 

ت
 مرحلة بناء التعلمــــــا

 النشاط الثالث

 أنجـــــز
 یتم إنجاز المطلوب بشكل فردي حیث الیتم االنتقال إلى السؤال الموالي إال بعد إنجاز األول وتصحیحھ جماعیا

 یمر المعلم بین الصفوف لتسجیل العقبات التي قد تعترضھم على أن تعالج أثناء المناقشة
 تعلمـــــت:

المعلم تالمیذه للخروج بنص یثبت المعارف المكتسبة سواء في فقرة أكتشف بمراحلھا أو فقرة أنجز التي یحاور 
ھاقھي محطة متممة لما سب  

 االستثمار

 النشاط الرابع

.أتمرن وأبحث:الحصة الثانیة تخصص لمحطتین وھما   

 

 

 

 



)التحضیر لحفل نھایة السنة(الرابع:المقطع                                                                      .      تربیة علمیة:النشاط     

أجسام تطفو وأخرى تغوص:عنوان الدرس                                                             .   المادة وعالم األشیاء:المیدان     

یمیز األجسام التي تغوص من األجسام التي تطفو :مؤشرات الكفاءة                    ُیحسن استعمال أداة تقنیة في االستخدام الیومي :میةالكفاءة الختا     

یعلل غوص أو طفو جسم بسبب التغیر في شكلھ                               تلبي حاجاتھ،بتجنید موارده حول األشیاء التكنولوجیة وخصائصھا المادیة     

...............  ماء،خشب،ورق،حصى،:السندات المطلوبة    

 األنشطة طریقة تسییر األنشطــــــــة

 مرحلة التحفیـــــزواإلثارة:
ذھبت في فصل الصیف مع عائلتك إلى البحر وأخذت عوامتك  :السیــــــاق  
صورة عوامة  :السنــــــد  
لماذا أخذت معك العوامة؟  :التعلیمـــة  

ضعیة األنطالق
 و

 النشاط األول
 

 أكتشف (فترة المالحظة)
.ومالحظة الصورة ثم التعبیر عنھا 106یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب ص   

 ماذا تشاھد في الصورة؟
 سم األشیاء التي تراھا فوق الماء؟

 أكتشف(فترة البحث والتجریب)
.النص المرافق للصورة ویطلب من البعض قراءتھ یقرأ المعلم  

.یقرأ المعلم التعلیمة األولى ثم الثانیة ویفسح المجال للمتعلمین لتقدیم تصوراتھم  
.قطعة نقود،ورقة،علبة یاغورت فارغة،حجارة،قطعة خشب.أمامك األشیاءالتالیة:یستقدم تلمیذ للتجریب   

.ارم ھذه األشیاء في الماء  
.یغوص في الماء:یطلب من التالمیذ كتابة  

 یطفو فوق سطح الماء بعد رسم الجدول
 توضع اإلشارة

یغیر المعلم شكل علبة الیاغورت بھرسھا ثم 
یطلب من نفس التلمیذ رمیھا في الماء،ماذا 

 تالحظون؟اشرحوا السبب؟
 أنجــــــز:

فقرة أنجز وبعد شرح المطلوب یفسح المجال للتالمیذ لتصنیف المواد حسب خاصیتي یقرأ المعلم السؤال من 
 یغوص في الماء،یطفو فوق سطح الماء

 یمكن االستعانة بالتجریب

 

 خشب حجارة علبة نقود الجسم

     یغوص

     یطفو

ت
 مرحلة بناء التعلمــــــا

 النشاط الثاني

 تعلمت(فترة األثر الكتابي)
 سم األجسام التي طفت على سطح الماء؟ھل ھي ثقیلة أو خفیفة؟

 سم األجسام التي غاصت في الماء؟ ھل ھي ثقیلة أو خفیفة؟
 ماذا حدث لعلبة الیاغورت عندما غیرنا شكلھا؟

.یكتب المعلم نص تعلمت   

 االستثمار

 النشاط الثالث

إلنجاز التمارینالحصة الثانیة   

 

 



 

)  التحضیر لحفل نھایة السنة(الرابع:المقطع                                                                        .      ریاضیـــــات:النشاط     

قیاس الكتل:عنوان الدرس                                                                    .   المقادیر والقیاس:المیدان     

یرتب أشیاء حسب الوزن:مؤشرات الكفاءة               یحل مشكالت متعلقة بمقارنة وقیاس مقادیر باستعمال :الكفاءة الختامیة     

.یستعمل الرموز والمصطلحات والترمیز العالمي                                          ...        وحدتي المتر والسم والمیزان ذي الكفتین      

......سم مكبر للوضعیة،األلواح،الكتبر:السندات المطلوبة    

 األنشطة طریقة تسییر األنشطــــــــة

 الحســــاب الذھني
.ویطلب من التالمیذ كتابة الناتج على األلواح 20+30:=یكتب المعلم العملیة  

 تكرار العملیة مع عددین آخرین من مضاعفات العشرة

ضعیة األنطالق
 و

 النشاط األول

 مرحلة التحفیـــــز:
أخف من،أثقل من:أكمل بإحدى العبارتین  

الفیل...................السیالة                    الثعلب....................الكتاب  
القطار.................الكرسي                     السیارة................السبورة  

 النشاط الثاني

 أكتشف (فترة المالحظة)
.تسمیة األشیاءالموجودة في كتاب التلمیذ على السبورة ،ثم مطالبة التالمیذ  المكبرة الصورةیعلق المعلم   

أین ھو؟ماذا یقول رائد؟:الحظ عقرب المیزان  
 نفس السؤال بالنسبة لألعداد

 أكتشف(فترة البحث) عمل فردي على األلواح
قالھ رائدوبعد المالحظة یعید المعلم ما 108مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ص   

 ثم یطلب من التالمیذ اختیار العبارة المناسبة بعد مالحظة المیزان في األعلى
 اإلجراءات:

).لھا نفس كتلة(بعد مالحظة توازن المیزان یختار العبارة  
 العرض والمناقشة:

معھم عن طریق حوار ھادف ھاویناقش )شفویا(أجوبة التالمیذیعرض المعلم عینة من   
 الحوصلة والتأسیس:

.الصحیحة وإبعاد الخاطئة األجوبة بعد المناقشة یتم التصدیق على   
.2یطلب من تلمیذ قراءة التعلیمة رقم   

 اإلجراءات:
 یحسب عدد الكریات ویكمل العبارة

 العرض والمناقشة:
معھم عن طریق حوار ھادف ھاویناقش أجوبة التالمیذیعرض المعلم عینة من   

 الحوصلة والتأسیس:
.الصحیحة وإبعاد الخاطئة األجوبةبعد المناقشة یتم التصدیق على   

.كتابة ماتوصل إلیھ التالمیذ على الكتب  

ت
 مرحلة بناء التعلمــــــا

 النشاط الثالث

 أنجـــــز
 یطلب من التالمیذ مالحظة الصور وحالة التوازن في كل واحدة من الحاالت

.التوازناكمل كل عبارة بالعدد الالزم لحدوث   
 رتب األشیاء الثالثة من األخف إلى األثقل؟

 یمر المعلم بین الصفوف لتسجیل العقبات التي قد تعترضھم على أن تعالج أثناء المناقشة
 تعلمـــــت:

یحاور المعلم تالمیذه للخروج بنص یثبت المعارف المكتسبة سواء في فقرة أكتشف بمراحلھا أو فقرة أنجز التي 
ھاقلما سب ھي محطة متممة  

 االستثمار

 النشاط الرابع

.أتمرن وأبحث:الحصة الثانیة تخصص لمحطتین وھما   

 

 

 



)التحضیر لحفل نھایة السنة(الرابع:المقطع                                                                ریاضیـــــــــــــات :النشاط     

ضرب عددین بین التعبیر اللغوي والترمیز:عنوان الدرس                                                            .   األعداد والحساب:المیدان     

یعین األعداد مشافھة وكتابة:مؤشرات الكفاءة                یحل مشكالت بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد    :الكفاءة الختامیة    

.یستعمل الرموز والمصطلحات العالمیة والترمیز العالمي بشكل سلیم                        وعملیة الضرب والحساب بنوعیھ 1000الطبیعیة األصغر من     

.....رسم مكبر ،علب أقالم،علب طباشیر،أعمدة العشرات:السندات المطلوبة    

 األنشطة طریقة تسییر األنشطــــــــة

 الحســــاب الذھنـــــي:
.ویطلب من التالمیذ العد وكتابة الناتج 54+7:یملي المعلم  العملیة  

 تكرار العملیة مع مجامیع أخرى

ضعیة األنطالق
 و

 النشاط األول

 مرحلة التحفیـــــز:
:أعمدة للعشرات على السبورة ویسأل 5یثبت المعلم   

 كم مربعا في العمود الواحد؟
األعمدة؟ماھو عدد المربعات في كل   

 النشاط الثاني

 أكتشف (فترة المالحظة)
:یرسم المعلم الوضعیة على السبورة ثم یسأل  

على الیسار؟/في الوسط/ماھو عدد علب األقالم الملونة على الیمین  
على الیسار؟/في الوسط/احسب عدد األقالم الموجودة في كل علبة على الیمین  

 أكتشف(فترة البحث) عمل فردي على الكتب
اربط كل صورة بنصھا:وبعد المالحظة یقول 110مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ص   

 اإلجراءات:
 یعد عدد العلب وعدد األقالم في كل علبة ویربط 

 العرض والمناقشة:
معھم عن طریق حوار ھادف ھاویناقش أجوبة التالمیذیعرض المعلم عینة من   

 الحوصلة والتأسیس:
.الصحیحة وإبعاد الخاطئة األجوبة لى بعد المناقشة یتم التصدیق ع  

.2یطلب من تلمیذ قراءة التعلیمة رقم   
 اإلجراءات:

.عناصر،یستعین برسم یعده المعلم،یحسب ذھنیا ویكتب الناتج 6مجموعات ذات  5یكون   
 العرض والمناقشة:

معھم عن طریق حوار ھادف ھاویناقش أجوبة التالمیذیعرض المعلم عینة من   
 الحوصلة والتأسیس:

.الصحیحة وإبعاد الخاطئة األجوبة بعد المناقشة یتم التصدیق على   
.كتابة ماتوصل إلیھ التالمیذ على الكتب  

ت
 مرحلة بناء التعلمــــــا

 النشاط الثالث

 أنجـــــز
.یطلب من التالمیذ مالحظة الصور وذكر عناصر كل صورة  

.یطلب منھم التركیز على المجموعات الصغیرة   
.أحط الصورة التي فیھا ثالث مجموعات من أربع أطفال:المالحظة یقول المعلم بعد  

 تتبع نفس الخطوات لإلجابة عن السؤال الثاني
 تعلمـــــت:

أقالم 6علب أقالم ذات  4یضع المعلم فوق مكتبھ   
األقالم على السبورةیكتب المعلم عدد :یستقدم تلمیذا لعد العلب وتلمیذ آخر لعد األقالم داخل العلبة األولى  

 یحسب عدد األقالم في العلبة الثانیة والمعلم یضیف عدد األقالم للعدد األول وھكذا للوصول الى
24=4*6=6+6+6+6  

 االستثمار

 النشاط الرابع

.أتمرن وأبحث:الحصة الثانیة تخصص لمحطتین وھما   

 

 

 



)التحضیر لحفل نھایة السنة(الرابع:المقطع                                                                      ریاضیـــــــــــــات :النشاط     

)1(ضرب عددین:عنوان الدرس                                                                    .   األعداد والحساب:المیدان    

یعین األعداد كتابة ومشافھة:مؤشرات الكفاءة                     1000مشكالت متعلقة باألعداد األصغر من یحل  :الكفاءة الختامیة    

یحسب جداءات بسیطة                                         والعالقة بینھا واستعمال العملیات علیھا)قراءة،كتابة،مقارنة،ترتیب(    

خانة،أكیاس قریصات 40كتب التالمیذ،األلواح،مرصوفات بـ :السندات المطلوبة    

 األنشطة طریقة تسییر األنشطــــــــة

 الحســــاب الذھنـــــي:
.والنطق بالعدد الناتج ومن تلمیذ ثان وھكذا 5ویطلب من تلمیذ إضافة  5یذكر المعلم العدد :5/5العد التصاعدي  
وھكذا 40وآخر 45یشرح العملیة فیقول تلمیذ  50یذكر المعلم العدد :5/5العد التنازلي   

ضعیة األنطالق
 و

 النشاط األول

 مرحلة التحفیـــــز:
ماھو عدد التالمیذ في الصف :تالمیذ ویصففھم في ثالثة صفوف بثالثة تالمیذ ویسأل 9یستقدم المعلم 

الثالث؟ھل یمكن كتابة عدد كل التالمیذ على شكل مجموع؟/الثاني/األول  
كتابتھ بشكل آخر؟ماھو؟ھل یمكن   

 النشاط الثاني

 أكتشف (فترة المالحظة)
.وقراءة ما یرید فعلھ كل من أمین ومریم ولیلى 111یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب ص   

 ثم یسأل،ماذا طلب أمین؟مریم؟لیلى؟
 أكتشف(فترة البحث) عمل فردي على األلواح
.على األفواج ویتركھم یباشرون العملیوزع المعلم المرصوفات وأكیاس القریصات   

لیلى كاف؟/مریم/ھل عدد القریصات الذي طلبھ أمین:بعد انتھاءالعمل یسأل المعلم  
 اإلجراءات:

.یضع كل قریصة في خانة ویجیب عن السؤال  
 العرض والمناقشة:

معھم عن طریق حوار ھادف ھاویناقش )شفویا(أجوبة التالمیذیعرض المعلم عینة من   
 الحوصلة والتأسیس:

.الصحیحة وإبعاد الخاطئة األجوبة بعد المناقشة یتم التصدیق على   
.2یطلب من تلمیذ قراءة التعلیمة رقم   

 اإلجراءات:
 یقرأ المساواة ویكتب النتیجة

 العرض والمناقشة:
معھم عن طریق حوار ھادف ھاویناقش أجوبة التالمیذیعرض المعلم عینة من   

 الحوصلة والتأسیس:
.الصحیحة وإبعاد الخاطئة األجوبة مناقشة یتم التصدیق على بعد ال  

.كتابة  ماتوصل إلیھ التالمیذ على الكتب  

ت
 مرحلة بناء التعلمــــــا

 النشاط الثالث

 أنجـــــز
 یتم إنجاز المطلوب بشكل فردي حیث الیتم االنتقال إلى السؤال الموالي إال بعد إنجاز األول وتصحیحھ جماعیا

المعلم بین الصفوف لتسجیل العقبات التي قد تعترضھم على أن تعالج أثناء المناقشةیمر   
 تعلمـــــت:

8*5:خانات نكتب الجداء 8لحساب عدد خانات مرصوفة بخمسة أسطر في كل سطر   
5*8خانات نكتب الجداء  5ولحساب عدد خانات مرصوفة بثمانیة أعمدة بكل عمود   

 االستثمار

 النشاط الرابع

.أتمرن وأبحث:الحصة الثانیة تخصص لمحطتین وھما   

 

 

 

 

  



)التحضیر لحفل نھایة السنة(الرابع:المقطع                                                                      .      تربیة علمیة:النشاط     

)1(تحوالت المادة:عنوان الدرس                                                             .   المادة وعالم األشیاء:المیدان     

سائلة لجسم مألوف/یسمي حالة المادة صلبة:مؤشرات الكفاءة                    ُیحسن استعمال أداة تقنیة في االستخدام الیومي :الكفاءة الختامیة     

یذكر أجسام یمكنھا التحول من الحالة الصلبة إلى السائلة                        ول األشیاء التكنولوجیة وخصائصھا المادیةتلبي حاجاتھ،بتجنید موارده ح     

ماء،جلید،خشب،زبدة،زیت،قطعة نقود،حلیب،مجفف شعر:السندات المطلوبة    

 األنشطة طریقة تسییر األنشطــــــــة

 مرحلة التحفیـــــزواإلثارة:
اشتریت ألختك بوظة من عند بائع المثلجات وعدت إلى البیت وقبل أن تصل اختفت البوظة  :السیــــــاق  
.مایراه المعلم مناسبا  :السنــــــد  
لماذا اختفت البوظة؟  :التعلیمـــة  

ضعیة األنطالق
 و

 النشاط األول
 

 أكتشف (فترة المالحظة)
.ومالحظة الصورة ثم التعبیر عنھا 109یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب ص   

 ماذا تشاھد في الصورة؟
 في رأیكم ،ماھي األطعمة الموجودة في السلة؟اذكر األطعمة التي تسیل؟

 أكتشف(فترة البحث والتجریب)
.یقرأ المعلم نص الوضعیة ویطلب من البعض قراءتھ  

 سأل الولد أباه،ماذا قال لھ؟
 تصوروا إجابة الولد؟

.جریب بوضع قطعة جلید في صحن ثم تقریب مجفف الشعر منھایستقدم تلمیذ للت  
ماذا حدث لقطعة الجلید؟إلى ماذا تحولت؟:یسأل المعلم  

قطعة الجلید جسم صلب وبعد تعرضھا للحرارة تحولت إلى :بعد التجریب یمسك المعلم قطعة جلید أخرى ویقول
...............جسم  

.زبدةیمكن للمعلم إعادة التجربة مع قطعة من ال  
.ویطلب من التالمیذ مالحظة الصورة ثم اإلجابة عن األسئلة 2یعود المعلم إلى الصورة   

 أنجــــــز:
صلب/سائل:یقرأ المعلم السؤال من فقرة أنجز وبعد شرح المطلوب یفسح المجال للتالمیذ لتصنیف األجسام  

الینصھر بالحرارة/ینصھر بالحرارة  
 یمكن االستعانة بالتجریب

 

مرحلة 
ت

بناء التعلمــــــا
 

 النشاط الثاني

 تعلمت(فترة األثر الكتابي)
 عد إلى الجدول واذكر المواد السائلة؟ھل توجد مواد سائلة أخرى؟ماھي؟

 اذكر المواد الصلبة؟ھل ھناك مواد صلبة أخرى؟ماھي؟
.إذن تظھر المادة في حالتین  

:...........................مثل.............الحالة  
:...............................مثل..........لةالحا  

 بواسطة ماذا تتحول المادة الصلبة إلى مادة سائلة؟

 االستثمار

 النشاط الثالث

إلنجاز التمارینالحصة الثانیة   

 

 

 



)  التحضیر لحفل نھایة السنة(الرابع:المقطع                                                                          .      ریاضیـــــات:النشاط     

تكبیر رسم على مرصوفة:عنوان الدرس                                                                      .   الفضاءوالھندسة:المیدان     

یستعمل المرصوفة لرسم أشكال بسیطة:مؤشرات الكفاءة                     یحل مشكالت متعلقة بوصف أو تحدید موقع شيء :الكفاءة الختامیة     

.یستعمل الرموز والمصطلحات والترمیز العالمي                                          في الفضاء أونقل شكل واستعمال مصطلحات مناسبة     

......رسم مكبر للوضعیة،األلواح،الكتب:السندات المطلوبة    

ر األنشطــــــــةطریقة تسیی  األنشطة 

 الحســــاب الذھني
.ویطلب من التالمیذ كتابة ضعفھ على لوحتھ 20العدد  یكتب المعلم   

40نفس العمل مع أعداد أصغر من   

ضعیة األنطالق
 و

 النشاط األول

 مرحلة التحفیـــــز:
.یستغل المعلم جلوس التالمیذ ویسأل عن مكان جلوس أحدھم  

؟............یجلس ) یذكر ترقیمھا(وأي طاولة )األیمن،األیسر،األوسط(صففي أي   
 تكرار الوضعیة

 النشاط الثاني

 أكتشف (فترة المالحظة)
ماھذه؟اإلشارة إلى المرصوفة :ثم یسأل المعلمالموجود في كتاب التلمیذ على السبورة ، یرسم المعلم الشكل 

.ماذا رسمنا علیھا.الصغیرة  
 أكتشف(فترة البحث) عمل فردي على الكتب

وبعد المالحظة یطلب من تالمیذه النظر إلى النقطة الخضراء في المرصوفة  113مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ص 
انطالقا من النقطة )الكبرى(نرید تكبیر السفینة بإعادة رسمھا ونتتبع خطوط المرصوفة الحمراء:الكبرى ویقول

.الخضراء  
مربعا یحتل عمود الشراع في المرصوفة،أعد رسمھ على المرصوفة الحمراء انطالقا من  كم:العودة إلى النموذج

.النقطة الحمراء  
 بعد األنتھاء یتم رسم العمود على الرسم المكبر

.تتبع نفس المراحل لرسم الشراع واألرضیة  
 اإلجراءات:

. ینصت إلى شروحات المعلم وینجز المطلوب  
 العرض والمناقشة:

معھم عن طریق حوار ھادف ھاویناقشأجوبة التالمیذ  یعرض المعلم عینة من   
 الحوصلة والتأسیس:

.الصحیحة وإبعاد الخاطئة األجوبةبعد المناقشة یتم التصدیق على   
.ینقل التالمیذ ماتم إنجازه على السبورة في كتبھم  

ت
 مرحلة بناء التعلمــــــا

 النشاط الثالث

 أنجـــــز
.التالمیذ مالحظة الصورة یطلب من   

.یطلب منھم ذكراأللوان المستعملة في رسم الشكل على الیسار  
.شرع رائد في تكبیر الشكل:یقول المعلم  

:یطلب منھم عد المربعات التي یحتلھا السطر األحمر في النموذج المصغر وعدھا في الشكل المكبر ویسأل  
ي النموذج المصغر؟ماھو عدد المربعات التي یحتلھا السطر األحمر ف  

 وماھو عدد المربعات التي یحتلھا في الشكل المكبر؟
أكمل الرسم.إذن كل مربع في النموذح یقابلھ مربعین في الشكل  

 یمر المعلم بین الصفوف لتسجیل العقبات التي قد تعترضھم على أن تعالج أثناء المناقشة
 تعلمـــــت:

المعارف المكتسبة سواء في فقرة أكتشف بمراحلھا أو فقرة أنجز التي یحاور المعلم تالمیذه للخروج بنص یثبت 
ھاقھي محطة متممة لما سب  

 االستثمار

 النشاط الرابع

.أتمرن وأبحث:الحصة الثانیة تخصص لمحطتین وھما   

 

 



)التحضیر لحفل نھایة السنة(الرابع:المقطع                                                                      ریاضیـــــــــــــات :النشاط     

التعرف على محور تناظر شكل:عنوان الدرس                                                                   .   الفضاءوالھندسة:المیدان     

تعیین محور تناظر شكل بالطي والقص :مؤشرات الكفاءة                یحل مشكالت متعلقة بوصف أو تحدید موقع شيء    :الختامیةالكفاءة     

.یستعمل المصطلحات والخواص المناسبة                        في الفضاء أونقل شكل واستعمال مصطلحات مناسبة     

قصاصات أشكال،أوراق،ورق شفاف،صورة فراشة :السندات المطلوبة    

 األنشطة طریقة تسییر األنشطــــــــة

 الحســــاب الذھنـــــي:
إلى العشرة الموالیة  المطروحنتمم .یشرح لھم طریقة العمل : 35-17=38-20:یكتب المعلم العملیة التالیة

.ثم ننجز المعملیة للمطروح منھونضیف نفس العدد   
.عملیات ویطلب من التالمیذ حساب الناتجیكتب المعلم   

ضعیة األنطالق
 و

 النشاط األول

 مرحلة التحفیـــــز:
)بعد طبعھا على ورق شفاف وقصھا(یعلق المعلم صورة الفراشة المبینة على السبورة   

ماھذه؟:یسأل  
لھذا الرسم مركز تناظر:یطوي الرسم حتي ینطبق جزآه تماما،یبرز أثر الطي ویقول  

 النشاط الثاني

 أكتشف (فترة المالحظة)
.والتعبیر عما یشاھدوه 115یطلب من التالمیذ فتح الكتاب ص   

.یطلب من تلمیذ قراءة التعلیمة األولى ومن تلمیذ آخر قراءة التعلیمة الثانیة ومن ثالث قراءة التعلیمة الثالثة  
 أكتشف(فترة البحث) عمل فردي على األوراق

.األوراق البیضاء على تالمیذهیوزع المعلم   
 یعود إلى التعلیمة األولى یقرأھا ویطلب من التالمیذ القیام بالمھمة

 نفس المنھجیة مع التعلیمة الثانیة والثالثة
 اإلجراءات:

.یستمع التالمیذ إلى شروحات المعلم ویقومون بالعمل  
 العرض والمناقشة:

معھم عن طریق حوار ھادف ھاویناقش أعمال التالمیذیعرض المعلم عینة من   
 الحوصلة والتأسیس:

. األعمال الصحیحة وتعلیقھا على السبورةبعد المناقشة یتم التصدیق على   
ت 

 مرحلة بناء التعلمــــــا

 النشاط الثالث

 أنجـــــز:عمل ثنائي
.یطلب المعلم من التالمیذ مالحظة األشكال وتسمیة المألوفة منھا  

.الشفافة،ویطلب منھم نقل الشكل األول ،قصھ ومعرفة إن كان لھ محور تناظریوزع علیھم األوراق   
.نفس العمل مع بقیة األشكال  

 تعلمـــــت:
.یصنف المعلم األشكال التي قبلت محور تناظر مع تالمیذه ویعلقھا على السبورة  

راحلھا أو فقرة أنجز التي یحاور المعلم تالمیذه للخروج بنص یثبت المعارف المكتسبة سواء في فقرة أكتشف بم
ھاقھي محطة متممة لما سب  

 االستثمار

 النشاط الرابع

.أتمرن وأبحث:الحصة الثانیة تخصص لمحطتین وھما   

 

 

 

 

 



 

 

)نھایة السنةالتحضیر لحفل (الرابع:المقطع                                                                      ریاضیـــــــــــــات :النشاط     

الحاسبة:عنوان الدرس                                                                    .   األعداد والحساب:المیدان    

یعین األعداد مشافھة وكتابة:مؤشرات الكفاءة                     1000یحل مشكالت متعلقة باألعداد األصغر من  :الكفاءة الختامیة    

یتعرف على الحاسبة                                        والعالقة بینھا واستعمال العملیات علیھا)قراءة،كتابة،مقارنة،ترتیب(    

یكتشف لمسات الحاسبة ویستعملھا .                                           كتب التالمیذ،حاسبات من نفس النوع والشكل :السندات المطلوبة    

نموذج مكبر لحاسبة                         

 األنشطة طریقة تسییر األنشطــــــــة

 الحســــاب الذھنـــــي:
.،یترك مھلة للتالمیذ لكتابة الناتج 114+5یملي المعلم العملیة   

.10والثاني أصغر من  100یكرر العمل حیث یكون العدد األول أكبر من   

ضعیة األنطالق
 و

 النشاط األول

 مرحلة التحفیـــــز:
ھل یمكنكم إنجاز ھذه العملیة؟:یكتب المعلم عملیة یصعب على تالمیذ السنة الثانیة إنجازھا،ویسأل  

 إلى ماذا تحتاج إلنجازھا؟
.یستعین المعلم بحاسبة بسیطة للتوضیح  

 النشاط الثاني

 أكتشف (فترة المالحظة )
.،یعلق النموذج المكبر للحاسبة 116یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب ص   

 یسأل التالمیذ ما الشيء الذي تالحظونھ في الصورة؟
 أكتشف(فترة البحث) عمل بالحاسبات المدرسیة

.یوزع المعلم الحاسبات على تالمیذه  
:ماھذه؟عند العجز یقول المعلم:یشیر إلى اللمسات في النموذج ویسأل  

تظھر أرقام على الشاشة؟ ھل.نفس العمل مع الشاشة.ھذه لمسات الحاسبة  
ماذا تالحظ على الشاشة؟.اإلشارة إلیھا on/cیطلب من التالمیذ الضغط على اللمسة  

 إذن بماذا شغلنا الشاشة؟
ما ھو العدد الظاھر على الشاشة؟.مثال 5یطلب منھم الضغط على لمسة الرقم  

=ة وأخیرا لمسة إشار 6ثم لمسة الرقم +یطلب من التالمیذ الضغط على إشارة  
.ِاقرأ العدد الناتج  

offیطلب من التالمیذ الضغط على اللمسة ھل توقفت الحاسبة؟.اإلشارة إلیھا   
 ؟یتدرج المعلم مع تالمیذه للتعرف على اللمسات ووظائفھاoffماھو عمل اللمسة

 اإلجراءات:
.یتبع تعلیمات المعلم وینجز المطلوب  

 أكتشف(فترة البحث) العودة إلى النشاط الموجود على الكتاب.
).اكتب كل رقم مقابل للعبارة في دائرتھ المناسبة(یطلب من التالمیذ قراءة التعلیمة  

 اإلجراءات:
.یقرأ العبارات ویكتب كل رقم في مكانھ المناسب  

 العرض والمناقشة:
فمعھم عن طریق حوار ھاد ھاویناقش أعمال التالمیذیعرض المعلم عینة من   

 الحوصلة والتأسیس:
.األعمال الصحیحة وكتابتھا على النموذج بعد المناقشة یتم التصدیق على   

 ینقل التالمیذ ما تم التصدیق علیھ على كتبھم في حال الخطأ

ت
 مرحلة بناء التعلمــــــا

 النشاط الثالث

 أنجـــــز
الموالي إال بعد إنجاز األول وتصحیحھ جماعیایتم إنجاز المطلوب بشكل فردي حیث ال یتم االنتقال إلى العمل   

 یمر المعلم بین الصفوف لتسجیل العقبات التي قد تعترضھم على أن تعالج أثناء المناقشة
 تعلمـــــت:

 .CEلتثبیت عمل اللمسة
 8ثم لمسة الرقم +،لمسة إشارة 9ضغطت على لمسة التشغیل ، لمسة الرقم (9+7طلب منك المعلم إنجاز العملیة

7لكتابة الرقم  8وترید مسح الرقم  طأتأخ  
ِاضغط على اللمسة- CE =وأخیرا لمسة إشارة 7ثم لمسة الرقم   

 

 االستثمار

 النشاط الرابع

.أتمرن وأبحث:تخصص لمحطتین وھما  الحصة الثانیة  

 



 

 

)التحضیر لحفل نھایة السنة(الرابع:المقطع                                                                     .      تربیة علمیة:النشاط     

)2(تحوالت المادة:عنوان الدرس                                                             .   المادة وعالم األشیاء:المیدان     

یتعرف على التحول من الصلب إلى السائل:مؤشرات الكفاءة                    ُیحسن استعمال أداة تقنیة في االستخدام الیومي :الكفاءة الختامیة     

یتحقق من محافظة األجسام على خواصھا بعد األنصھار                         تلبي حاجاتھ،بتجنید موارده حول األشیاء التكنولوجیة وخصائصھا المادیة     

........  ..قطع شكوالطة،كیس حلیب مجمد،حلیب،إناء:السندات المطلوبة    

 األنشطة طریقة تسییر األنشطــــــــة

 مرحلة التحفیـــــزواإلثارة:
.اشتریت علبة بسكویت ولما فتحتھا وجدت بداخلھا كل قطعتین ملتصقتیت مع بعضھما  :السیــــــاق  
.قطع بسكویت  :السنــــــد  
ماذا یوجد بین قطعتي البسكویت؟في رأیك كیف تم لصقھما؟  :التعلیمـــة  

ضعیة األنطالق
 و

 النشاط األول
 

 أكتشف (فترة المالحظة)
.ومالحظة الصورة ثم التعبیر عنھا 112یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب ص   

 ماذا تشاھد في الصورة؟
 في رأیكم ،ماذا ترید إیمان أن تصنع؟

 أكتشف(فترة البحث والتجریب)
.یقرأ المعلم نص الوضعیة ویطلب من البعض قراءتھ  

.یقرأ المعلم التعلیمة األولى ویفسح المجال للمتعلمین لتقدیم تصوراتھم  
، إناء )مجفف شعر(یستقدم تلمیذ للتجریب،یضع أمامھ قطعة شكوالطة،موقد إن أمكن أو مایراه المعلم مناسب

. معدني  
.قبل البدء یطلب منھ تذوق الشكوالطة،ثم وضع قطعة الشوكوالطة في اإلناء وصھرھا  

.المعلم قفاز أو قطعة قماشخشنة للتلمیذ لرفع اإلناءمن فوق الموقد ویسأل عن السببیقدم   
ھل تغیر مذاقھا؟ھل تغیر لونھا؟:یطلب منھ تذوق الشكوالطة بعد أن تبرد قلیال ویسألھ  

.یمكن للمعلم إعادة التجربة بصھر قطعة زبدة،قطعة حلیب مجمد  
.الحالة السائلة بالحرارة وتحتفظ على طبیعتھا ونوعھا تتحول األجسام من الحالة الصلبة إلى:النتیجة  

 یتطرق المعلم إلى الصورة الثانیة بطرح األسئلة المرفقة
 أنجــــــز:

یقرأ المعلم السؤال من فقرة أنجز وبعد شرح المطلوب یفسح المجال للتالمیذ لكتابة العبارة خطر أمام التصرف 
.الخطر   

 

ت
 مرحلة بناء التعلمــــــا

 النشاط الثاني

 تعلمت(فترة األثر الكتابي)
:یعید المعلم طرح األسئلة التالیة  

 ھل تغیر مذاق ولون الشكوالطة عندما انصھرت؟والزبدة؟
 وھل یتغیر لون الشمعة عندما تنصھر؟

 بماذا أمسك التلمیذ اإلناء عندما رفعھ من فوق الموقد؟لماذا؟
على طبیعتھا ونوعھا بعد األنصھار؟إذن ھل تحتفظ الشكوالطة والزبدة والشمعة   

 االستثمار

 النشاط الثالث

إلنجاز التمارینالحصة الثانیة   



 

 

)التحضیر لحفل نھایة السنة(الرابع:المقطع                                                                      .      تربیة علمیة:النشاط     

الھواء موجود في محیطنا:عنوان الدرس                                                             .   المادة وعالم األشیاء:المیدان     

.یقترح طریقة إلظھار مادیة الھواء:مؤشرات الكفاءة                    ُیحسن استعمال أداة تقنیة في االستخدام الیومي :الكفاءة الختامیة     

.یحدد كیفیة إظھار وجود الھواء في الماء                               تلبي حاجاتھ،بتجنید موارده حول األشیاء التكنولوجیة وخصائصھا المادیة     

.............دلو ماء أو إناء بالستیكي شفاف بھ ماء،كؤوس،منفاخ،بالونات،غمد سیالة،مسحوق إزیس:السندات المطلوبة    

ییر األنشطــــــــةطریقة تس  األنشطة 

 مرحلة التحفیـــــزواإلثارة:
أردت أن تتسلى قلیال،فأحضرت كأسا بھ قلیل من الماء،مسحوق إزیس وغمد سیالة،قمت بخلط   :السیــــــاق

.المسحوق في الماء ثم غمست الغمد في الخلیط،رفعتھ ونفخت بلطف  
.الوسائل المذكورة في السیاق  :السنــــــد  
ماذا تشاھد عندما تنفخ في الغمد؟لماذا ترتفع نحو األعلى؟  :التعلیمـــة  

ضعیة 
و

 األنطالق

 النشاط األول
 

 أكتشف (فترة المالحظة)
.ومالحظة الصورة ثم التعبیر عنھا 114یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب ص   

 ماذا تشاھد في الصورة؟
 في أي یوم تلعب بالكرة مع زمالئك؟

 أكتشف(فترة البحث والتجریب)
.یقرأ المعلم نص الوضعیة ویطلب من البعض قراءتھ  

.یطرح المعلم األسئلة المرفقة ویفسح المجال للمتعلمین لتقدیم تصوراتھم  
.یستقدم تلمیذ للتجریب ،یقدم لھ كأسا فارغة ویضع أمامھ إناء بالستیكي فیھ ماء  

ماذا یوجد داخل الكأس؟:یسأل تالمیذه  
.الكأس للتلمیذ المجرب ویطلب منھ قلبھ وغمره في الماء ثم إمالتھ لمالحظة فقاعات الماءیعطي   

ماذا تشاھدون؟من أین أتت؟:یطرح السؤال  
)نقل الھواء من كأس إلى كأس(یمكن للمعلم األستعانة بتجربة صفق الھواء  

الكأس داخل الحوض وملئھا بالماء ثم قلبھا یطلب من التلمیذ األول وضع .یستقدم تلمیذین یقدم لكل واحد كأسا
ورفعھا قلیال بحیث ال یخرجھا من الحوض،ویطلب من التلمیذ الثاني وضع الكأس مقلوبة داخل الحوض حتى 

.تصبح تحت الكأس األولى،یمیلھا قلیال فتخرج فقاعات لتمتلئ بھا الكأس األولى  
 أو األستعانة بالتجربة الموضحة في الرسم

 
 
 

  
 أنجــــــز:

.یقرأ المعلم السؤال من فقرة أنجز وبعد شرح المطلوب یفسح المجال للتالمیذ لإلجابة  

 

ت
 مرحلة بناء التعلمــــــا

 النشاط الثاني

 تعلمت(فترة األثر الكتابي)
.یحاور المعلم تالمیذه للوصول إلى نص تعلمت  االستثمار 

 النشاط الثالث

إلنجاز التمارینالحصة الثانیة   

 



 

)التحضیر لحفل نھایة السنة(الرابع:المقطع                                                                      .      تربیة علمیة:النشاط     

في محیطناالھواء موجود :عنوان الدرس                                                             .   المادة وعالم األشیاء:المیدان     

  ك لألشیاءیذكر حاالت یلعب فیھا الھواء دور المحّر :مؤشرات الكفاءة                    ُیحسن استعمال أداة تقنیة في االستخدام الیومي :الكفاءة الختامیة   

یذكر حاالت یلعب فیھا الھواء دور مقاوم للحركة                                 تلبي حاجاتھ،بتجنید موارده حول األشیاء التكنولوجیة وخصائصھا المادیة     

................  قصاصات ورق،كریة بالستیكیة:السندات المطلوبة    

 األنشطة طریقة تسییر األنشطــــــــة

 مرحلة التحفیـــــزواإلثارة:
.أثناء رفعكم للعلم الوطني رأیتموه یھتز  :السیــــــاق  
.العلم الوطني في الساحة  :السنــــــد  
ماھو الشيء الذي یحرك العلم؟  :التعلیمـــة  

ضعیة األنطالق
 و

 النشاط األول
 

 أكتشف (فترة المالحظة)
117یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب ص  .ومالحظة الصورة ثم التعبیر عنھا   

 ماذا تشاھد في الصورة؟
 إال ماذا یشیر األوالد؟

 أكتشف(فترة البحث والتجریب)
.یقرأ المعلم نص الوضعیة ویطلب من البعض قراءتھ  

ماذا قال؟ تصور إجابة األب البنھ؟:سأل أیمن أباه  
 مالحظة الصورة الثانیة واإلجابة عن األسئلة

ھل تتحرك القصاصات؟:یستقدم تلمیذ للتجریب،یضع أمامھ قصاصات ورق ویسألھ  
؟ھل تتحرك؟ما الذي حركھا:یطلب منھ النفخ علیھا  

لألشیاء..........إذن الھواء  
.یستقدم المعلم تلمیذین ویقابلھما على جانبي المكتب  

ما الذي حركھا؟)الكریة تتدحرج(یضع بینھما كریة ویطلب من أحدھما النفخ علیھا  
ما الذي أوقف الكریة؟)الكریة تتوقف(یطلب من التلمیذ المقابل النفخ علیھا  
یعیق حركتھا؟قلنا أن الھواء محرك لألشیاء،فھل   

 
 أنجــــــز:

 یقرأ المعلم السؤال من فقرة أنجز وبعد شرح المطلوب یفسح المجال للتالمیذ الجملة بالعبارة المناسبة

 

ت
 مرحلة بناء التعلمــــــا

 النشاط الثاني

 تعلمت(فترة األثر الكتابي)
 سم األجسام التي انحلت في الماء؟

الماء،واألجسام األخرى ھل تنحل في الماء؟إذن ھناك أجسام تنحل في   
الملح؟/ھل تغیر طعم الماء عند إضافة السكر  

الملون الغذائي؟/وماالذي تغیر عند إضافة الحبر  

 االستثمار

 النشاط الثالث

إلنجاز التمارینالحصة الثانیة   

 



.ینمي قدرتھ على أعادة استثمار مكتسباتھ:مركبة الكفاءة                                            التحضیر لحفل نھایة السنة: المقطع التعلمي  
  .ینوع طرق التحكم في الكفاءات العرضیة والقیم                                                                                                           

یمارس وینجز الكفاءات المستھدفة:مؤشرات الكفاءة                                                                    )5(جند معارفيأ:الدرس   
.ینمي كفاءاتھ العرضیة من خالل تجنید واستخدام المعارف والموارد المكتسبة في مختلف میادین المادة:الكفاءة الختامیة   
.،یعلل إجاباتھ ویقارنھا بغیرھایالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالمي:العرضیةالقیم والكفاءات    

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یستمع ویتأمل الصورة  
.كتابیا/یجیب شفویا  

)حفل نھایة السنة(نص :السیـــــــاق  
)كتاب التلمیذ(الصورة:السنـــــــد   

أسئلة ھادفة؟:التعلیمة  
 

 مرحلة األنطالق

.یالحظ الصورة  
.یقرأ المھام التي تقوم بھا مریم  

یربط كل محرار بالحالة المناسبة 
.لعصیر البرتقال  

.والصورة المرافقةومالحظة النشاط األول  118یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتاب ص   
 ماذا تقول مریم؟

 ماھو المطلوب منا؟
 إذن اربط كل محرار بالحالة

.المناسبة لعصیر البرتقال  

 النشاط األول

.یقرأ نص المشكل  
.یستخرج المعطیات  

.یتعرف على المطلوب  
.یجیب عن السؤال  

.یطلب المعلم من التالمیذ مالحظة النشاط الثاني والصورة المرافقة  
 فوق ماذا صعد أمین ومریم؟
 إال ماذا أشار عقرب المیزان؟
...........نزل أیمن فأشار العقرب إلى  

  ھل زاد الوزن أم نقص؟
 ماھو وزن مریم؟

 تعرفنا على وزن مریم ،لمعرفة وزن أمین
 ماذا نفعل؟

.احسب وزن أیمن  

 النشاط الثاني

.یقرأ نص المشكل  
.یستخرج المعطیات  

.المطلوبیتعرف على   
 یجیب عن السؤال

.یطلب المعلم من التالمیذ مالحظة النشاط الثالث والصورة المرافقة  
 ماذا طلبت األم من ابنتھا مریم؟

 بماذا أخبرتھا؟
ماھو ثمن السكر؟:الحظ الجدول جیدا  
البیض/الماء المعدني/ماھو ثمن الفرینة  

الشكوالطة؟/العجائن  
 احسب ثمن كل المشتریات؟

ارا أعطت األم للبائع؟كم دین  
 كم دینارا أعاد لھا؟

 احسب ثمن المشتریات بطریقة أخرى؟
 ھل أخذ البائع ما یستحق؟

 النشاط الثالث

 

 

  

 

 

 



.ینمي قدرتھ على أعادة استثمار مكتسباتھ:مركبة الكفاءة                                           التحضیر لحفل نھایة السنة:المقطع التعلمي  

  .ینوع طرق التحكم في الكفاءات العرضیة والقیم                                                                                                           

ارس وینجز الكفاءات المستھدفةیم:مؤشرات الكفاءة                                                                      )5(الحصیلة:الدرس   

.ینمي كفاءاتھ العرضیة من خالل تجنید واستخدام المعارف والموارد المكتسبة في مختلف میادین المادة:الكفاءة الختامیة   

.ا بغیرھا،یعلل إجاباتھ ویقارنھیالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالمي:القیم والكفاءات العرضیة   

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یستمع ویتأمل الصورة  
.كتابیا/یجیب شفویا  

)التحضیر للحفل(نص :السیـــــــاق  
)كتاب التلمیذ(الصورة:السنـــــــد   

یطرح المعلم أسئلة ھادفة؟:التعلیمة  
مرحلة  

األنطالق
 

.یالحظ الصورة ویعبر عما یراه  
.یقرأ األعداد المكتوبة  

.ینجز المطلوب  

.ومالحظة النشاط األول 119یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتاب ص   
.قراءة األعداد في بطاقات الشریط العددي  

 ماھو المطلوب منا؟
 إذن اكتب األعداد المناسبة

 في الخانات الفارغة؟
؟986العدد حدد موضع   

 النشاط األول

.یالحظ الصورة ویعبر عما یراه  
.ینجز العملیات عمودیا  

.یكمل العبارة ویحسب عدد األقالم  

.یطلب المعلم من التالمیذ مالحظة النشاط الثاني  
.........إ قرأ العملیة األولى یا  
.........إ قرأ العملیة الثانیة یا  
.........یاإ قرأ العملیة الثالثة   

  احسب ناتج كل عملیة
 كم علبة ترى؟

 ماھو عدد األقالم في كل علبة؟
 النشاط الثاني أكمل العبارة

 

 یستحسن التطرق إلیھ بعد نھایة المقطع

 النشاط الثالث

 

 یستحسن التطرق إلیھ بعد نھایة المقطع

 النشاط الرابع

  

 

 



 

.  یقارن ویرتب .یتعرف على األعداد األصغر من ألف :مركبة الكفاءة التحضیر لحفل نھایة السنة                                           :المقطع التعلمي  
لعملیة ضرب األعدادیضع سیرورة شخصیة                                                                                     .األعداد والحساب:المیدان  
.یعین األعداد مشافھة وكتابة:مؤشرات الكفاءة                                                                  )2(ضرب عددین:الدرس  

. معتمدا على استراتجیات شخصیةیمارس الضرب                             .بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد الطبیعیةیحل مشكالت : الكفاءة الختامیة  
          وإجراء عملیتي الجمع والضرب علیھا                       )قراءة،كتابة،مقارنة وترتیب(األصغر من ألف 

.    ینظم عملھ،ویبذل جھدا للقیام بھ والمثابرة على إتمامھیالحظ ویكتشف،:القیم والكفاءات العرضیة  
 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

. یجیب عن السؤال  
:الحساب الذھني  

.یملي المعلم عددا ذي رقمین ویطلب من التالمیذ كتابة عدد عشراتھ  
.یملي المعلم عددا ذي ثالثة أرقام ویطلب من التالمیذ كتابة عدد عشراتھ  

 مرحلة األنطالق

.المرصوفةیالحظ خانات   
.یكتب الجداء  

3*4        4*3  

:التمھید  
 

 یرسم المعلم المرصوفة التالیة على
 السبورة ویطلب من التالمیذ كتابة 

 عدد خانانتھا في شكل جداء

   
   
   
   

یتوصل إلى المطلوب بإجراءاتھ 
.الشخصیة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

یختار العملیات الصحیحة ویكتب 
.أسماءالتالمیذ  

.الحساباتیكمل   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -أكتشف(فترة المالحظة).
).أكتشف.(یوزع المعلم األوراق التي أعد علیھا النشاط-1  

كیف نحسب عدد مربعات لوحة الشكوالطة؟:بعد التأمل یسألھم  
 أكتشف(مرحلة البحث).عمل ثنائي

 استعمل التالمیذ الحاسبة لحساب عدد مربعات لوحة الشكوالطة
  الذین كانت إجابتھم صحیحة،ثم اكمل الحسابات؟اكتب أسماءالتالمیذ 

-اإلجراءات(البحث):یقارن عمل التالمیذ بعملھ،یختار العملیات الصحیحة ویكتب أسماء 
.أصحابھا،یكمل الحسابات  

 على السبورة -المناقشة والتبادل: یعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذ
 

 -الحوصلة والتأسیس:في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة.
.تتبع نفس الخطوات إلنجاز التعلیمة الثانیة  

ینقل المتعلمون النتائج المصادق علیھا-  
.على كتبھم  

 
 
 
 
 
 
 

 مرحلة اإلنجاز.(عمل فردي).
.یطلب المعلم من متعلمیھ مالحظة األزھار،وكیف صففت  

7عدد أزھار الصف العلوي؟                  ماھو .الحظ األزھار على الیسار:بعدھا یقول  
الرابع؟   اكمل الكتابة الجمعیة؟/الثالث/ماھو عدد أزھار الصف الثاني  

.تتبع نفس المراحل مع عدد األزھار في كل عمود،ونفس الشيءمع باقي المجموعات  
 

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

نجري عملیة ماذا؟ 4،6العددینلحساب جداء  یقرأ االستنتاج ویعمل بھ  
.6*4ھو نفسھ الجداء  4*6ھل الجداء  

4+4+4+4+4+4:نكتبھ على الشكل 4*6لحساب الجداء   
؟6*4:كیف نكتب الجداء  

التدریـب 
واالستثم

ـار
 

.تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة  

 

 



.یتعرف على األعداد األصغر من ألف،یقارن ویرتب :مركبة الكفاءة التحضیر لحفل نھایة السنة                                        :المقطع التعلمي  
.یضع  سیرورة شخصیة لبناء جدول الضرب في خمسة                                                                                 .األعداد والحساب:المیدان  
.یعین األعداد مشافھة وكتابة:مؤشرات الكفاءة.                                                          5جدول الضرب في :الدرس  

یجري حسابات ویبني جدول الضرب لخمسة                          .بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد الطبیعیةیحل مشكالت : الكفاءة الختامیة  
          وإجراء عملیتي الجمع والضرب علیھا                       )قراءة،كتابة،مقارنة وترتیب(األصغر من ألف 

.    ینظم عملھ،ویبذل جھدا للقیام بھ والمثابرة على إتمامھیالحظ ویكتشف،:القیم والكفاءات العرضیة  
 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

. یعد ویكتب الناتج  
:الحساب الذھني  

.والتلمیذ یعد نزوال ثالث خطوات ویكتب النتیجة 139-3یكتب المعلم العملیة   
.تكرار العملیة حیث یكون الطارح أصغر من عشرة  مرحلة األنطالق 

.50حتى  5مضاعفات العدد یذكر   

:التمھید  
.50للوصول إلى العدد  5/5العد صعودا   

.          50في كل مرة للوصول إلى  5ویطلب من التالمیذ إضافة  0یذكر المعلم العدد   

یتوصل إلى المطلوب بإجراءاتھ 
.الشخصیة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

یحسب عدد مربعات العمود الواحد 
.ویضربھا في عدد األعمدة  

للنتیجة  5ملء الجدول بإضافة  یكمل
.السابقة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

یتوصل إلى المطلوب بإجراءاتھ 
.الشخصیة  

 -أكتشف(فترة المالحظة).
).أكتشف.(یوزع المعلم األوراق التي أعد علیھا النشاط-1  

لألحتفال بالمولد النبوي الشریف،ماذا حضرت مریم؟كم مجموعة من :بعد التأمل یسألھم
عدد الشموع في كل مجموعة؟الشموع حضرت؟ماھو   

 أكتشف(مرحلة البحث).عمل ثنائي
.الحظ العملیتین واكتب نتیجة كل عملیة: یقول المعلم  

-اإلجراءات(البحث):یحسب المجموع ویكتب النتیجة،یستعین بالجدول ویكتب نتیجة العملیة 
.الثانیة  

 -المناقشة والتبادل: یعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذعلى السبورة
 

 -الحوصلة والتأسیس:في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة.
یستعمل التالمیذ الموصوفة لحساب نتائج العملیات الخمس األولى ثم  2بالنسبة للتعلیمة 

للنتیجة السابقة ویتمم  5نجعلھم یالحظون أننا نحصل على نتیجة مرحلة معینة بإضافة 
.ولملءالجد  

ینقل المتعلمون النتائج المصادق علیھا-  
.على كتبھم  

 
 
 
 

 مرحلة اإلنجاز.(عمل فردي).
.یشرح المعلم السؤال األول وبعد التأكد من فھمھ یطلب منھم كتابة النتائج  

.یتم األنتقال إلى السؤال الثاني بعد المصادقة على نتائج الجواب األول  
 
 
 
 

مرحلــــــة بنــاء 
التعلمــــــات

 

.یرسم المعلم الجدول ویطلب من التالمیذ إتمامھ یكمل ملء الجدول ویحفظھ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 x 

        10 5 5 
 

التدریـب 
واالستثم

ـار
 

.تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة  

 

 

 



    یتعرف على تنظیم الفضاء والمصطلحات         :مركبة الكفاءةالتحضیر لحفل نھایة السنة                                               : المقطع التعلمي
واألستقامیة واألشكال،یستعمل المصطلحات التعابیر المناسبة                                                                                           الفضاء والھندسة:المیدان

                                                                                                                                                            

یستعمل المرصوفة لرسم.یتعرف على شكل :مؤشرات الكفاءة        .                            إتمام شكل بالتناظر المحوري على مرصوفة:الدرس  

.  أشكال بسیطة،یرسم خطوطا ومضلعات                                                                                                                         

.متعلقة باألستقامیة ووصف أو نقل أشكال ویستعمل المصطلحات المناسبةیحل مشكالت  :الكفاءة الختامیة   

.ھا بغیرھا،یعلل إجاباتھ ویقارنیالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالمي:القیم والكفاءات العرضیة  

 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یسمع ویجیب عن األسئلة  

 
.29-8=31-10=21:یكتب المعلم المساواة التالیة  

.یشرح طریقة العمل ثم یعطیھم عملیات لحسابھا  

 مرحلة األنطالق

 
)اإلجابة على األلواح:(على السبورة ثم یسألیرسم المعلم مربعا ومستطیال   

 ھل أضالع المربع متساویة في الطول؟ماھو عدد زویاه القائمة؟ 
.أسئلة لمراجعة خواص المستطیل  

 
.ینفذ المطلوب  

 
 
 
 

.یجیب عن األسئلة  
 
 

یتوصل إلى المطلوب بإجراءاتھ 
.الشخصیة  

 
 
 
 
 
 

.المسطرة وقلم الرصاصیستعمل   
واألعمدة إلتمام یستعین بالخطوط 

 الرسم
.یكمل الرسم  

 
 
 

 -أكتشف(فترة المالحظة).
:وبعد التأمل یسأل 122یطلب من التالمیذ فتح الكتاب ص -  
في أي رسم یمثل الخط البني محور تناظر؟   

 أكتشف(فترة البحث)عمل جماعي على األوراق.
ھم بإتمام تلوین یطلب من التالمیذ تسمیة الشيء وذكر األلوان المستعملة،ثم مطالبت- 01

.الرسم  
 اإلجراءات(البحث): یستعین بالمرصوفة إلتمام الرسم.

 
 المناقشة والتبادل:یعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذ.یتم العمل على الرسم المكبر على 

.السبورة  
 الحوصلة والتأسیس:في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة

 
 مرحلة اإلنجاز:

یشرحھ المعلم لیتأكد من أن الجمیع فھم التعلیمة ثم یتم العمل الفردي :یتم تقدیم النشاط
 مرحلیا

 الیتم األنتقال من تمرین
 إلى الموالي حتى ُیصحح 

.السابق  

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

.یجیب عن السؤال  
 

:یطرح المعلم األسئلة التالیة  
).اإلشارة إلى الخطوط والعقد(بالنسبة إلى محور تناظر نحدد ماذاإلكمال رسم   

 ھل نرسمھ في نفس الجھة أم في الجھة المقابلة؟
 

التدریـــب 
 واالستثمــــــار

 



 

)لحفل نھایة السنةالتحضیر (الرابع:المقطع                                                                      .      تربیة علمیة:النشاط     

)1(أدوات االستعمال البسیطة:عنوان الدرس                                                             .   المادة وعالم األشیاء:المیدان     

  .یذكر أدوات خاصة بالقطع والنشر :مؤشرات الكفاءة                    ُیحسن استعمال أداة تقنیة في االستخدام الیومي :الكفاءة الختامیة   

أدوات خاصة بالتركیب والتفكیكیذكر                                  تلبي حاجاتھ،بتجنید موارده حول األشیاء التكنولوجیة وخصائصھا المادیة     

....... مطرقة،لوح خشبي،مسامیر،مفك،براغي خشبیة،منشار:السندات المطلوبة    

األنشطــــــــةطریقة تسییر   األنشطة 

 مرحلة التحفیـــــزواإلثارة:
.في حصة األشغال الیدویة طلب منكم المعلم صنع أقنعة وجھ الستعمالھا في حفل نھایة السنة  :السیــــــاق  
98/99:الصورة الموجودة في كتاب التلمیذ ص  :السنــــــد  
ماھي الوسائل التي استعنتم بھا؟  :التعلیمـــة  

ضعیة
و

 
األنطالق

 

 النشاط األول
 

 أكتشف (فترة المالحظة)
.ومالحظة الصورة ثم التعبیر عنھا 123یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب ص   

 ما اسم الرجل الذي تراه في الصورة؟ماذا یحمل في یده؟اذكر أدوات أخرى یستعملھا؟
 أكتشف(فترة البحث والتجریب)

.البعض قراءتھیقرأ المعلم نص الوضعیة ویطلب من   
.یطلب من التالمیذ العودة إلى الصورة واإلجابة عن األسئلة المرفقة  

مفك براغي،منشار،مطرقة،لوح خشبي،براغي خشبیة؟:یستقدم تلمیذ للتجریب تحت إشرافھ،یضع أمامھ  
نرید قطع ھذا اللوح الخشبي،ماذا نستعمل؟لماذا؟:یقول المعلم  

.ي ذلك مبینا لھ أخطار المنشاریطلب من التلمیذ نشر اللوح ویساعده ف  
نرید ضم اللوحتین بماذا نستعین؟:بعد الحصول على قطعتین یقول المعلم  

.یواصل التلمیذ العمل تحت إشراف المعلم ویختار الوسائل الالزمة لعملھ  
 أنجــــــز:

ات حسب الغرض من یقرأ المعلم السؤال من فقرة أنجز وبعد شرح المطلوب یفسح المجال للتالمیذ لتصنیف األدو
.استعمالھا ویركز انتباه التالمیذ إلى شكلھا مع ذكر كیفیة العمل بھا وتجنب أخطارھا   

 

ت
 مرحلة بناء التعلمــــــا

 النشاط الثاني

 تعلمت(فترة األثر الكتابي)
)المنشار،المفك،مفاتیح،مقص(یضع المعلم أمامھ األدوات التي حضرھا  

محیطي أدوات بسیطة ومتنوعة،فیم نستعملھا؟في :وبعد تصنیفھا یقول المعلم  
.یكتب المعلم الخالصة ویطلب من التالمیذ قراءتھا  االستثمار 

 النشاط الثالث

إلنجاز التمارینالحصة الثانیة   

 



یقارن ویرتب.األصغر من ألفیتعرف على األعداد  :مركبة الكفاءة التحضیر لحفل نھایة السنة                                       :المقطع التعلمي  
3/4یضع سیرورة شخصیة لبناء جدولي الضرب في                                                                                  .األعداد والحساب:المیدان  
یجري حسابات.یعین األعداد مشافھة وكتابة:الكفاءة مؤشرات                                                     .3/4جدول الضرب في :الدرس  

.3/4یبني جدولي الضرب في                        .بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد الطبیعیةیحل مشكالت : الكفاءة الختامیة  
                وإجراء عملیتي الجمع والضرب علیھا                 )قراءة،كتابة،مقارنة وترتیب(األصغر من ألف 

.    ینظم عملھ،ویبذل جھدا للقیام بھ والمثابرة على إتمامھیالحظ ویكتشف،:القیم والكفاءات العرضیة  
 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

یذكر متتالیة أعداد بإضافة أربعة في 
. كل مرة  

:الحساب الذھني  
.4/4العد صعودا   

وذكر  4وذكر العدد ومن الذي بجانبھ إضافة  4یملي المعلم عددا ویطلب من تلمیذ إضافة 
.العدد وھكذا  مرحلة األنطالق 

.33األصغر من 3مضاعفات العدد   
.44األصغر من  4مضاعفات العدد   

:التمھید  
.30العدد ویطلب منھم إضافة ثالثة في كل مرة للوصول إلى 3یذكر المعلم العدد   

.العمل مع العدد أربعة نفس  

یتوصل إلى المطلوب بإجراءاتھ 
.الشخصیة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.اكمل ملء الجدول  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحظ العملیات الخمس األولى وأكمل 
.4جدول الضرب في   

 -أكتشف(فترة المالحظة).
.ومالحظة الجدول 124یطلب من التالمیذ فتح الكتاب ص -1  

؟.............أمامنا جدول الضرب للعدد:المعلمبعد التأمل یقول   
 أكتشف(مرحلة البحث).عمل ثنائي

ماذا قرر مدیر المدرسة؟:یقرأ المعلم السیاق وبعد التأكد من فھمھ یسأل  
 كم قلما یعطي لتلمیذ واحد؟وكم قلما یعطي لتلمیذین؟ولثالثة تالمیذ؟

 أكمل الجدول لتساعد المدیر على إحضار الھدایا
 -اإلجراءات(البحث):یالحظ ماتوصل إلیھ رائد(إضافة ثالثة إلى العدد السابق)ویكمل

 -المناقشة والتبادل: یعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذعلى السبورة
 

 -الحوصلة والتأسیس:في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة.
یھاینقل المتعلمون النتائج المصادق عل-  

.على كتبھم  
 
 
 
 
 
 

 مرحلة اإلنجاز.(عمل فردي).
.تتبع نفس الخطوات إلتمام ملء جدول الضرب في أربعة  

 
 
 
 

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

.4و3یبني جدولي الضرب للعددین   10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 x 
          3 

التالمیذ إتمامھماویطلب من   3/4یرسم المعلم جدولي الضرب للعددین   
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 x 

          4 
 

التدریـب 
واالستثم

ـار
 

.تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة  

 

 



.  یقارن ویرتب .یتعرف على األعداد األصغر من ألف :مركبة الكفاءة التحضیر لحفل نھایة السنة                                        :المقطع التعلمي  

10یضع سیرورة شخصیة لبناء جدولي الضرب في                                                                                   .األعداد والحساب:المیدان  

.یعین األعداد مشافھة وكتابة:مؤشرات الكفاءة                                                        .10جدول الضرب في :الدرس  

.یبني جدول الضرب في عشرة                         .بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد الطبیعیةیحل مشكالت : الكفاءة الختامیة  

          وإجراء عملیتي الجمع والضرب علیھا                       )قراءة،كتابة،مقارنة وترتیب(األصغر من ألف 

.    ینظم عملھ،ویبذل جھدا للقیام بھ والمثابرة على إتمامھیالحظ ویكتشف،:قیم والكفاءات العرضیةال  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

. یجیب عن السؤال  

:الحساب الذھني  
.التالمیذ كتابة ثالثة أعداد أكبر منھیكتب المعلم عددا على السبورة ثم یطلب من   

.بعد التصحیح یطلب منھم كتابة ثالثة أعداد أصغر منھ  
.اقتراح أعداد أخرى  مرحلة األنطالق 

 10یذكر بعض مضاعفات العدد 
.مشافھة  

:التمھید  
.عشرة/العد صعودا عشرة  

.0بدأ من العدد  10/10یطلب المعلم من التالمیذ العد   

المطلوب بإجراءاتھ یتوصل إلى 
.الشخصیة  

 
 
 
 

یفكك العدد ویكتب الكتابة الجمعیة 
.على شكل جداء  

 
 
 
 

.یستخلص القاعدة ویكمل الحسابات  
 
 
 
 
 
 

.ینجز المطلوب  

 -أكتشف(فترة المالحظة).
125یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتاب ص -1  

.50،90،150لألعداد  10یقرأ المعلم النص ویشرحھ ویركز على مفكوكات مضاعفات   
 أكتشف(مرحلة البحث).عمل ثنائي

إلى عشرات وبعدھا ضرب عدد العشرات في  90یطلب المعلم من التالمیذ تفكیك العدد 
.عشرة  

150نفس العمل مع العدد   
-اإلجراءات(البحث):یفكك العدد 90 إلى تسع 

).9*10(10یحسب العدد ویضربھ في )10+10+10+10+10+10+10+10+10(عشرات  
 -المناقشة والتبادل: یعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذعلى السبورة

ع متعلمیھ قاعدة الضرب في م ویستخلص 15*10=150:بعد اإلنجاز یكتب المعلم العملیة
10 

 -الحوصلة والتأسیس:في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة.
المصادق علیھاینقل المتعلمون النتائج -  

.على كتبھم  
 
 
 
 
 
 

 مرحلة اإلنجاز.(عمل فردي).
.یقرأ المعلم السؤال األول ویطلب من متعلمیھ اتباع القاعدة وإتمام الجدول  

.بالنسبة للسؤالین الثاني  والثالث یشرح طریقة العمل ویطلب من التالمیذ إتمامھ  
 
 
 

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

االستنتاج ویعمل بھیقرأ  لضرب عدد في عشرة ماذا نضیف على یمینھ؟:یطرح المعلم السؤال   
 

.على یمینھ 0عندما أضرب عددا في عشرة أكتب   

التدریـب 
واالستثم

ـار
 

 

 



 
.  یقارن ویرتب .األصغر من ألفیتعرف على األعداد  :مركبة الكفاءة التحضیر لحفل نھایة السنة                                        :المقطع التعلمي  

.یضع سیرورة شخصیة لعملیات ضرب األعداد الطبیعیة                                                                                  .األعداد والحساب:المیدان  
.یعین األعداد مشافھة وكتابة:مؤشرات الكفاءة                                              .الضرب في مضاعفات العشرة:الدرس  

.یستعمل الرموز والمصطلحات والترمیز العالمي                         .بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد الطبیعیةیحل مشكالت : الكفاءة الختامیة  
          ا                       وإجراء عملیتي الجمع والضرب علیھ)قراءة،كتابة،مقارنة وترتیب(األصغر من ألف 

.    ینظم عملھ،ویبذل جھدا للقیام بھ والمثابرة على إتمامھیالحظ ویكتشف،:القیم والكفاءات العرضیة  
 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

في .....اكتب ناتج ضرب العدد
. عشرة  

:الذھنيالحساب   
.الضرب في عشرة  

.یملي المعلم عددا ویطلب من التالمیذ ضربھ في عشرة وكتابة الناتج  مرحلة األنطالق 

.یالحظ ویعد  
.ینجز المطلوب  

:التمھید  
عنصرا ،بعد عد عناصر كل مجموعة یطلب منھم  20یرسم المعلم ثالث مجموعات ذات 

.كتابة عدد كل العناصر على شكل مجموع وحسابھ  
.التصحیح یطلب منھم كتابة المجموع على شكل  جداء  وكتابة النتیجةبعد   

یتوصل إلى المطلوب بإجراءاتھ 
.الشخصیة  

 
 
 
 
 
 
 

.3*10بالشكل  30یكتب العدد   
 12في ثالث عشرات أي  4یضرب 

.عشرة یعني مائة واحدة وعشرتین  
 
 
 
 

.ینجز المطلوب  

 -أكتشف(فترة المالحظة).
.127التالمیذ فتح الكتاب ص یطلب المعلم من -1  

،ماذا قال أمین؟وماذا قالت مریم؟4*30نرید أن نحسب الجداء :بعد التأمل،یقول المعلم  
 أكتشف(مرحلة البحث).عمل ثنائي

 یقول المعلم: جمع أمین 4 مرات العدد 30 أكمل حساب أمین.
 -اإلجراءات(البحث):یالحظ المساواة ویكتب نتیجة الجداء.

 -المناقشة والتبادل: یعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذعلى السبورة
 

 -الحوصلة والتأسیس:في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة.
ثم ینتقل معھم إلى ضرب   3*10یساوي  30بالنسبة لعمل مریم یركز المعلم على أن العدد 

.على یمین الناتج 0وإضافة  3في  4العدد   
ینقل المتعلمون النتائج المصادق علیھا-  

.على كتبھم  
 
 
 
 
 
 
 

 مرحلة اإلنجاز.(عمل فردي).
كم قطعة لدى أیمن؟من فئة كم دینار؟تمثیل الوضعیة ثم مطالبة :یقرأ المعلم السیاق ویسأل

.التالمیذ بحساب الناتج  
.بعد التصحیح یطلب منھم إتمام الجدول  

 
 
 
 

مرحلــــــة بنــاء 
التعلمــــــات

 

:ویقول 6*30:یكتب المعلم العملیة یقرأ االستنتاج ویعمل بھ  
؟6في ماذا أضرب العدد  6*30لحساب الجداء   

  
 وماذا أضیف لنتیجة الضرب؟

التدریـب 
واالستثم

ـار
 

.تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة  

 

 

 



 

)التحضیر لحفل نھایة السنة(الرابع:المقطع                                                                      .      تربیة علمیة:النشاط     

)2(أدوات االستعمال البسیطة:عنوان الدرس                                                             .   المادة وعالم األشیاء:المیدان     

  .یربط بین شكل األداة ووظیفتھا :مؤشرات الكفاءة                    ُیحسن استعمال أداة تقنیة في االستخدام الیومي :الختامیةالكفاءة    

.یصنف األدوات حسب مجال استعمالھا                                 تلبي حاجاتھ،بتجنید موارده حول األشیاء التكنولوجیة وخصائصھا المادیة     

............... منشار،مفك،مفتاح صامولة،كالبة،برغي معدني،برغي خشبي،مقص:السندات المطلوبة    

 األنشطة طریقة تسییر األنشطــــــــة

 مرحلة التحفیـــــزواإلثارة:
..دخلت المطبخ فوجدت أمك تقشر حبات البطاطا  :السیــــــاق  
.بطاطا،سكین  :السنــــــد  
بماذا تقشر األم البطاطا؟  :التعلیمـــة  

.وضعیة أخرى یراھا المعلم مناسبة  

ضعیة األنطالق
 و

 النشاط األول
 

 أكتشف (فترة المالحظة)
.ومالحظة الصورة ثم التعبیر عنھا 129یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب ص   

 ماسم الرجل الذي فتح غطاء المحرك؟
 ومن الذي بجانبھ؟

 أكتشف(فترة البحث والتجریب)
.المیكانیكي داخل محلھ یرید إصالح السیارة وبجانبھ معاونھ:یقول المعلم  

.یطرح المعلم األسئلة الواردة على تالمیذه،ویتدرج معھم في اإلجابة علیھا  
یستقدم المعلم تلمیذین،یقدم ألحدھما مقصا ولوحا خشبیا ویطلب منھ قصھ،ویقدم للثاني منشارا وورقة ویطلب 

.بعد العجز یغیر بینھما األداتین.منھ نشرھا  
ھل حواف المقص حادة؟ماذا تشبھ حوافھ؟إلى ماذا تصلح؟:بعدھا یشیر المعلم إلى حواف المقص ویسأل  

أسنان المنشار تشبھ أسنان الفأر،فأسنان الفأر تقضم الخشب،وأسنان :یشیر إلى أسنان المنشار ویمازحھم بقولھ
 المنشار تنشر ماذا؟

خرین یقدم لألول مفك وبرغي معدني بصامولة وللثاني مفتاح وبرغي خشبي مثبت في لوح یستقدم تلمیذین آ
ویطلب منھما فك البرغیین،بعد عدة محاوالت یھتدي التلمیذین إلى كون المفك یصلح للبرغي الخشبي والمفتاح 

.یصلح للصامولة  
..........ات القص أو النشر أویذكر المعلم تالمیذه باألضرار التي یمكن أن تلحق بنا عند استعمال أدو  

 أنجــــــز:
یقرأ المعلم السؤال من فقرة أنجز وبعد شرح المطلوب یفسح المجال للتالمیذ لحل األلغاز ومعرفة اسم األداة 

 وكتابتھا

 

ت
 مرحلة بناء التعلمــــــا

 النشاط الثاني

 تعلمت(فترة األثر الكتابي)
:یعرض المعلم األدوات التي حضرھا ویسأل  

 ھل تتشابھ ھذه األدوات في الشكل؟وھل تتشابھ في الوظیفة؟
 إذن ھل لكل أداة شكل یناسب وظیفتھا؟

 عند استعمال ھذه األدوات ماذا یجب علینا؟

 االستثمار

 النشاط الثالث

إلنجاز التمارینالحصة الثانیة   

 

  



.  یقارن ویرتب .یتعرف على األعداد األصغر من ألف :مركبة الكفاءة التحضیر لحفل نھایة السنة                                        :المقطع التعلمي  

.ات ضرب األعداد الطبیعیةیضع سیرورة شخصیة لعملی                                                                                  .األعداد والحساب:المیدان  

.یعین األعداد مشافھة وكتابة:مؤشرات الكفاءة                                                                  .ضرب عددین:الدرس  

.ز والمصطلحات والترمیز العالميیستعمل الرمو                        .بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد الطبیعیةیحل مشكالت : الكفاءة الختامیة  

          وإجراء عملیتي الجمع والضرب علیھا                       )قراءة،كتابة،مقارنة وترتیب(األصغر من ألف 

.    ینظم عملھ،ویبذل جھدا للقیام بھ والمثابرة على إتمامھیالحظ ویكتشف،:القیم والكفاءات العرضیة  

وضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرحال التقویـــــــــــــــم  المراحــــــل 

. یعین نصف عدد ویكتبھ  

:الحساب الذھني  
.نصف عدد  

.یذكر المعلم عددا زوجیا ویطلب من التالمیذ كتابة نصفھ على األلواح  
.یبدأ المعلم بأعداد زوجیة أصغر من عشرة،ویتدرج معھم ألعداد أكبر  مرحلة األنطالق 

إلى المطلوب بإجراءاتھ یتوصل 
..الشخصیة  

:التمھید  
.ویطلب من التالمیذ حسابھ 15+15+15:یكتب المعلم الجمع المتكرر التالي  

.بعد التصحیح یطلب منھم كتابتھ على شكل جداء  

یتوصل إلى المطلوب بإجراءاتھ 
.الشخصیة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.یكمل الحسابات  
 
 
 
 
 
 
 
 

.ینجز المطلوب  

 -أكتشف(فترة المالحظة).
.مالحظة الصورة وقراءة السیاق. 128یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتاب ص -1  

ماذا حضر أمین الستقبال أصدقائھ؟كم حبة حلوى في الكیس :بعد التأمل والقراءة یسألھم
 الواحد؟

 أكتشف(مرحلة البحث).عمل ثنائي
یقول المعلم: الحظوا حسابات كل من أمین،إیمان ورائد،(التركیز على حساب رائد حیث فكك 

 العدد 12 إلى آحاد وعشرات ثم عملیة الضرب).  أكمل الحسابات وأجب عن السؤال.
-اإلجراءات(البحث):یحسب ناتج الجمع المتكرر،یستعمل قاعدة الضرب في 4 (سبق للتلمیذ 

.4في  2،یكتب ناتج ضرب عشرة في أربعة ویضیف لھ ناتج ضرب )وأن استعملھا  
 -المناقشة والتبادل: یعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذعلى السبورة

 
 -الحوصلة والتأسیس:في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة.

ینقل المتعلمون النتائج المصادق علیھا-  
.على كتبھم  

 
 
 
 
 
 

 مرحلة اإلنجاز.(عمل فردي).
.تالمیذه حساب نتائج الجداءات یقرأ المعلم السؤال األول ویطلب من  

.في السؤال الثاني یستعمل التلمیذ النتائج السابقة ویستعین بالمثال  
 
 
 
 
 

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

..........و........إلى  12،فككنا العدد  12*4لحساب الجداء  یقرأ االستنتاج ویعمل بھ  
......والوحدات في العدد ........العددثم ضربنا العشرات في   

.وأخیرا جمعنا الناتج  

التدریـب 
واالستثم

ـار
 

.تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة  

 

 



        یتعرف على تنظیم الفضاء والمصطلحات         :مركبة الكفاءة                        التحضیر لحفل نھایة السنة                    :المقطع التعلمي
واألستقامیة واألشكال،یستعمل المصطلحات التعابیر المناسبة                                                                                           الفضاء والھندسة:المیدان

                                                                                                                                                            
یتعرف على المكعب والبالطة.یتعرف على شكل أو مجسم :مؤشرات الكفاءة                         .                         التعرف على بعض المجسمات:الدرس  

.  یصف مجسمات ویذكر خواصھا                                                                                                                           
.متعلقة باألستقامیة ووصف أو نقل أشكال ویستعمل المصطلحات المناسبةیحل مشكالت  :الكفاءة الختامیة  

.ویقارنھا بغیرھا ،یعلل إجاباتھیالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالمي:القیم والكفاءات العرضیة  
 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یسمع ویجیب عن األسئلة  

 
أعداد على السبورة أصغر من عشرة،ثم یخفیھا ویطلب من التالمیذ كتابة  3یكتب المعلم 

.،تكرر العملیة5نتائج ضربھا في العدد   

مرحلة 
األنطالق

 

 
على مكتبھ ثم یمیل مكتبھ )مكعب،بالطة قائمة،اسطوانة،كرة،ھرم(یعرض المعلم مجسمات-

).االسطوانة والكرة تتدحرجان.(قلیال  
 

 
.ینفذ المطلوب  

 
 
 
 

.یجیب عن األسئلة  
 
 

یتوصل إلى المطلوب بإجراءاتھ 
.الشخصیة  

 
 
 
 
 
 

..یستعین بالمجسمات ویكمل  
 
 
 

 -أكتشف(فترة المالحظة).
.ومالحظة أشكال المجسمات 130یطلب من التالمیذ فتح الكتاب ص - 01  

.ثم التعرف على أسمائھا  
 أكتشف(فترة البحث)عمل فردي.

.مطالبة التالمیذ بقراءة التعلیمة،ثم إنجاز المطلوب  
 اإلجراءات(البحث): یستعین بما شاھده في التمھید ویلون المطلوب.

 
المناقشة والتبادل:یعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذ.یتم العمل على الرسم المكبر على 

.السبورة  
 الحوصلة والتأسیس:في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة

.یعرض المعلم المكعب ویشیر إلى أحد أوجھھ ویقول ھذا وجھ للمكعب،ماذا یشبھ02  
.ع اإلشارة في مكانھاقراءة السؤال ومطالبة التالمیذ بوض  

 تتبع نفس الخطوات (البحث،المناقشة والتبادل،الحوصلة والتأسیس)
.یكتب التالمیذ النتائج المصادق علیھا على الكتب-  

 مرحلة اإلنجاز:
یعود المعلم إلى المكعب ویشیر إلى حرف من أحرفھ ویقول ھذا حرف للمكعب،نفس الشيء 

.مع الرأس ومع الوجھ  
.مالحظة الجدول وملئھیطلب منھم   

.االستعانة بالمجسمات  

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

.یجیب عن السؤال  
 

في ) الرؤوس،األحرف،الوجوه(یعود المعلم إلى الجدول في فقرة أنجز لمالحظة تساوي عدد 
.كل من المكعب والبالطة القائمة للوصول إلى نص تعلمت التدریـــب   

 واالستثمــــــار

.یطلب المعلم من التالمیذ صنع مكعبات وبالطات الستعمالھا في الحصة الثانیة  

.یشرح لھم طریقة العمل ویذكرھم بطلب المساعدة  

 

 بالطة



.ألف یتعرف على األعداد األصغر من :مركبة الكفاءة التحضیر لحفل نھایة السنة                                        :المقطع التعلمي  
.  یقارن ویرتب                                                                                 .األعداد والحساب:المیدان  
..یتعرف على المعطیات:مؤشرات الكفاءة                                                               .مشكالت ضربیة:الدرس  

.یتعرف على المطلوب ویكمل الحساب                        .بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد الطبیعیةیحل مشكالت : امیةالكفاءة الخت  
          وإجراء عملیتي الجمع والضرب علیھا                       )قراءة،كتابة،مقارنة وترتیب(األصغر من ألف 

.    ینظم عملھ،ویبذل جھدا للقیام بھ والمثابرة على إتمامھ،یالحظ ویكتشف:القیم والكفاءات العرضیة  
 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.. یكتب ضعف عدد وضعف ضعفھ  

:الحساب الذھني  
.ضعف عدد  

.یكتب المعلم عددا ویطلب من التالمیذ كتابة ضعفھ  
5            10           20.الضعف یطلب منھم كتابة ضعف الضعفبعد كتابة   

 مرحلة األنطالق

.یقرأ نص المشكل،وینفذ المطلوب  

:التمھید  
:یكتب المعلم نص المشكل  

.دینار 100یملك المعلم ثالث قطع نقدیة ذات   
 ماھو عدد كل الدنانیر التي یملكھا المعلم؟

 حوط  المعطیات؟ضع سطرا تحت المطلوب؟
 یتم العمل جماعیا على السبورة

یستخرج المعطیات والمطالب 
.ویجیب عن األسئلة  

 األنشطة:
.،وقراءة التعلیمة131یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب ص   

ماھو المطلوب منا؟:یسأل   
.یقرأ المعلم نص المشكل ویطلب من البعض قراءتھ  

صفحة مأل؟كم صورة ألصق أمین في كل صفحة من ألبومھ؟وكم   
...........ِاقرأ السؤال یا  

.أمامك عملیات،أحط  العملیات الصحیحة وأجب عن السؤال  
یتبع المعلم نفس الخطوات مع تالمیذه وال یتم األنتقال من مشكل آلخر إال بعد أن یتم 

.تصحیح المشكل السابق على السبورة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في األلبوم وعدد الصور  یكون التركیز على عدد الصفحات المملوءة 1
.في كل صفحة  

.یكون التركیز على الصندوقین وعدد القارورات في كل صندوق 2  

.یكون التركیز على عدد األطباق وعدد البیض في كل طبق 3  

یكون التركیز على عدد الكریات الحمراء،عدد الكریات الخضراء وعلى  4
.الدال على الجمع) و(حرف  

.كلمة زوج الدالة على الضعفیكون التركیز على  5  

 

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

.تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة  

  

 



)التحضیر لحفل نھایة السنة(الرابع:المقطع                                                                      .      تربیة علمیة:النشاط     

)1(أشیاء مصنوعة بطي المادة:عنوان الدرس                                                              .   المادة وعالم األشیاء:المیدان     

  .ى متینة ومطاوعةیصنف عینة من المواد إل :مؤشرات الكفاءة                    ُیحسن استعمال أداة تقنیة في االستخدام الیومي :الكفاءة الختامیة   

.یشرح دور الطي في تمتین بعض المواد                                 تلبي حاجاتھ،بتجنید موارده حول األشیاء التكنولوجیة وخصائصھا المادیة     

.........  أوراق بیضاء،صنادیق من ورق متین أو مطوي:السندات المطلوبة    

 األنشطة طریقة تسییر األنشطــــــــة

 مرحلة التحفیـــــزواإلثارة:
.بمناسبة نجاحك في آخر السنة قدم لك أبوك ھدیة داخل صندوق،أردت فتحھ فلم تستطع  :السیــــــاق  
.صندوق من الورق المتین  :السنــــــد  
لماذا لم تستطع فتحھ؟ممن طلبت المساعدة؟  :التعلیمـــة  

ضعیة األنطالق
 و

 النشاط األول
 

 أكتشف (فترة المالحظة)
.ومالحظة الصورة ثم التعبیر عنھا 129یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب ص   

 أین یوجد الولد مع أبیھ؟
 ماذا یحمل البائع في یدیھ؟

 أكتشف(فترة البحث والتجریب)
.یقرأ المعلم نص الوضعیة ویطلب من البعض قراءتھ  

.علمین لتقدیم تصوراتھمیقرأ المعلم التعلیمة األولى ویفسح المجال للمت  
 یستقدم تلمیذ للتجریب یقدم لھ ورقة بیضاء ویطلب منھ تمزیقھا،ھل استطاع زمیلكم تمزیق الورقة؟

..یقدم لھ ورقة ثانیة ویطلب منھ طیھا ومحاولة تمزیقھا ویكرر السؤال  
.تمزیقھایقدم لھ ورقة ثالثة ویطلب منھ طیھا،ثم وعادة طیھا وإعادة طیھا،ثم یطلب منھ   
.ھل استطاع زمیلكم تمزیق الورقة؟لماذا؟إذن كیف أصبحت بعد طیھا عدة مرات  

.بعد ھذه التجارب یقدم المعلم لتالمیذه صنادیق لمالحظة عدد األخادید أو عدد مرات الطي  
 أنجــــــز:

.صحیح أو خطأیقرأ المعلم السؤال من فقرة أنجز وبعد شرح المطلوب یفسح المجال للتالمیذ لوضع العبارة   
 یمكن االستعانة بالتجریب

 

ت
 مرحلة بناء التعلمــــــا

 النشاط الثاني

 تعلمت(فترة األثر الكتابي)
.یتدرج المعلم مع تالمیذه للوصول إلى نص تعلمت  

 االستثمار

 النشاط الثالث

.إلنجاز التمارینالحصة الثانیة   

 

 



.  یقارن ویرتب .یتعرف على األعداد األصغر من ألف :مركبة الكفاءة التحضیر لحفل نھایة السنة                                        :المقطع التعلمي  
.ات ضرب األعداد الطبیعیةیضع سیرورة شخصیة لعملی                                                                                  .األعداد والحساب:المیدان  

.یعین األعداد مشافھة وكتابة:مؤشرات الكفاءة                             .ضرب عدد ذي رقمین في عدد ذي رقم واحد:الدرس  
.یوزع الضرب على الجمع                         .بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد الطبیعیةیحل مشكالت : الكفاءة الختامیة  

          وإجراء عملیتي الجمع والضرب علیھا                       )قراءة،كتابة،مقارنة وترتیب(األصغر من ألف 
.    ینظم عملھ،ویبذل جھدا للقیام بھ والمثابرة على إتمامھیالحظ ویكتشف،:القیم والكفاءات العرضیة  

المقتـــــــــــــرحالوضعیات التعلمیة والنشاط  التقویـــــــــــــــم  المراحــــــل 

. یكتب الناتج  

:الحساب الذھني  
.10الضرب في مضاعقات العدد   

.ویكتب الناتج10یملي المعلم عددا أصغر من عشرة ویطلب منھم ضربھ في مضاعف   
.100والتلمیذ یكتب  5*20:مثال  مرحلة األنطالق 

.یالحظ األعداد  
.یكتب على لوحتھ العدد المطلوب  

:التمھید  
.12*4=10*4+2*4:.....=....+.....=یكتب المعلم العملیة  

.یطلب منھم نقلھا وكتابة النتائج  

یتوصل إلى المطلوب بإجراءاتھ 
.الشخصیة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یفكك العدد ویوزع الضرب على 
.الجمع  

 
 

.یستخرج المعطیات  
.یعرف المطلوب  

.یجیب عن السؤال  

 -أكتشف(فترة المالحظة).
.ومالحظة الصورة 132یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب ص -1  

ماذا یفعل البناء؟كم بالطة صفراء وضع في الصف؟ماھو عدد الصفوف؟:بعد التأمل یسألھم  
 وكم بالطة خضراء وضع في الصف؟ماھو عدد الصفوف؟

 أكتشف(مرحلة البحث).عمل ثنائي
.الحظ وأكمل الحساب:یقول المعلم  

 -اإلجراءات(البحث):یستعین بما قالھ رائد.یفكك العدد 24 ویكمل الحساب.
.یجیب عن السؤال   

 -المناقشة والتبادل: یعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذعلى السبورة
 

 -الحوصلة والتأسیس:في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة.
علیھاینقل المتعلمون النتائج المصادق -  

.على كتبھم  
 
 
 
 
 
 
 

 مرحلة اإلنجاز.(عمل فردي).
.یطلب المعلم من متعلمیھ مالحظة العددین في كل مرة وكتابة العبارة المناسبة  

.ینقل المتعلمون النتائج  
 
 
 
 
 
 

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

ماذا أفعل؟ 32*6لحساب الجداء  یقرأ االستنتاج ویعمل بھ  
 

.للتلمیذ وأن تعامل مع مثل ھذه العملیةسبق   

التدریـب 
واالستثم

ـار
 

.تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة  

 

 

 



.  یقارن ویرتب .یتعرف على األعداد األصغر من ألف :مركبة الكفاءة التحضیر لحفل نھایة السنة                                        :المقطع التعلمي  

.یضع سیرورة شخصیة لعملیات ضرب األعداد الطبیعیة                                                                                  .األعداد والحساب:المیدان  

.یعین األعداد مشافھة وكتابة:مؤشرات الكفاءة ).       وضع العملیة(ضرب عدد ذي رقمین في عدد ذي رقم واحد :الدرس  

.یوظف عملیة الضرب العمودیة لحساب جداءات                         .بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد الطبیعیةیحل مشكالت : اءة الختامیةالكف  

          وإجراء عملیتي الجمع والطرح علیھا                       )قراءة،كتابة،مقارنة وترتیب(األصغر من ألف 

.    ینظم عملھ،ویبذل جھدا للقیام بھ والمثابرة على إتمامھیالحظ ویكتشف،:رضیةالقیم والكفاءات الع  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

. یكتب الناتج  
:الحساب الذھني  

.مراجعة جدول الضرب في ثالثة وفي أربعة  

 مرحلة األنطالق

.یالحظ ویتذكر  

:التمھید  
.34*5یذكر المعلم تالمیذه بعمل مریم في حساب الجداء   

 

یتوصل إلى المطلوب بإجراءاتھ 
.الشخصیة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

یكتب العملیة عمودیا ویحسب 
.الناتج  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.ینجز المطلوب  

 -أكتشف(فترة المالحظة).
)المشكل(وقراءة السیاق 134یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب ص -1  

ماھو عدد التالمیذ الذین قاموا بالزیارة؟في ماذا ذھبوا إلى المتحف؟ماھو ثمن :بعد ھا یسألھم
 التذكرة؟

 أكتشف(مرحلة البحث).عمل ثنائي
 الحظ عمل مریم وأكمل حسابھا

 -اإلجراءات(البحث):یستعین بضرب العشرات في عدد ویكمل الحساب
 -المناقشة والتبادل: یعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذعلى السبورة

 
 -الحوصلة والتأسیس:في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة.

:بالنسبة لعمل أمین یسأل المعلم  
 داخل ماذا كتب أمین العددین؟بماذا بدأ أوال ثم ماذا فعل؟یساعد المعلم تالمیذه

ینقل المتعلمون النتائج المصادق علیھا-  
.تبھمعلى ك  

 
 
 
 
 
 
 

 مرحلة اإلنجاز.(عمل فردي).
.یطلب المعلم من متعلمیھ مالحظة الجداءات وإنجازھا  

.ینقل المتعلمون النتائج  
 
 
 
 

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

عمودیا.........                         أكتب العملیة 39*2لحساب الجداء  یقرأ االستنتاج ویعمل بھ  
الیمین........................                      أبدا العملیة من ثم   

الوحدات........................                            فأضرب   
العشرات................................                          ثم   

 وفي األخیر أكتب النتیجة

التدریـب 
واالستثم

ـار
 

 

 



 
.  یقارن ویرتب .یتعرف على األعداد األصغر من ألف :مركبة الكفاءة التحضیر لحفل نھایة السنة                                        :المقطع التعلمي  

.رورة شخصیة لعملیة جمع وطرح وضرب األعدادیضع سی                                                                                   .األعداد والحساب:المیدان  
.یجري حسابات آداتیة:مؤشرات الكفاءة                                                                     ).2(الحاسبة:الدرس  

األصغر .                                                  یستعمل الحاسبة                         .بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد الطبیعیةیحل مشكالت : الكفاءة الختامیة
          وإجراء عملیتي الجمع والطرح علیھا                       )قراءة،كتابة،مقارنة وترتیب(من ألف

.    امھینظم عملھ،ویبذل جھدا للقیام بھ والمثابرة على إتمیالحظ ویكتشف،:القیم والكفاءات العرضیة  
 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

. ویجري الحسابات 12یفكك العدد   
:الحساب الذھني  

.ضرب عدد ذي رقمین في عدد ذي رقم واحد  
.الجداءویطلب من التالمیذ استعمال القاعدة لحساب  12*3:یكتب المعلم العملیة التالیة  مرحلة األنطالق 

.یتبع التعلیمات وینجز المطلوب  

:التمھید  
.یوزع المعلم الحاسبات على تالمیذه  

 4أضغْط على لمسة العدد  12یطلب منھم تشغیل الحاسبة،ثم یقول للحصول على العدد 
=وفي األخیر اضغط مرتین على لمسة + ،اضغْط على لمسة   

یتوصل إلى المطلوب بإجراءاتھ 
.الشخصیة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.یعمل باللمسات المسموح بھا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.ینجز المطلوب  

 -أكتشف(فترة المالحظة).
.135یطلب من التالمیذ فتح الكتاب ص -1  

ماذا تقول مریم؟؟:بعد التأمل یسألھم  
 أكتشف(مرحلة البحث).عمل ثنائي

وما = ،+اللمستین وتستعمل  25لتصل إلى العدد  12تنطلق مریم من العدد : یقول المعلم
.الحظوا عمل مریم وأكملوا.تعلمتھ في األعداد والحساب  

 -اإلجراءات(البحث):یكتب العدد 69،یطرح منھ مثال 39 ثم یضیف 10.إجراءات أخرى.
.لتسھیل العمل 9ننبھ التالمیذ إى كون العدد المطروح البد أن یكون رقم آحاده   

 -المناقشة والتبادل: یعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذعلى السبورة
 

 -الحوصلة والتأسیس:في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة.
.تتبع نفس الخطوات إلنجاز التعلیمة الثانیة والثالثة  

ینقل المتعلمون النتائج المصادق علیھا-  
.على كتبھم  

 
 
 
 
 
 
 

 مرحلة اإلنجاز.(عمل فردي).
xیطلب المعلم من متعلمیھ مالحظة العملیات وإجرائھا دون استعمال اللمسة   .  

.یذكرھم بالجمع المتكرر  
 
 
 
 

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

 طرح أسئلة ھادفة للوصول إلى نص تعلمت یقرأ االستنتاج ویعمل بھ

التدریـب 
واالستثم

ـار
 

.األنشطةتخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر   

 

 

 



 

)التحضیر لحفل نھایة السنة(الرابع:المقطع                                                                      .      تربیة علمیة:النشاط     

)2(أشیاء مصنوعة بطي المادة:عنوان الدرس                                                             .   المادة وعالم األشیاء:المیدان     

.یصنف عینة من المواد إلى متینة ومطاوعة :مؤشرات الكفاءة                    ُیحسن استعمال أداة تقنیة في االستخدام الیومي :الكفاءة الختامیة     

  .یشرح دور الطي في تمتین بعض المواد                                تلبي حاجاتھ،بتجنید موارده حول األشیاء التكنولوجیة وخصائصھا المادیة   

..............  علب كبریت فارغة،ورق مقوى،غراء،مقص:السندات المطلوبة    

 األنشطة طریقة تسییر األنشطــــــــة

 مرحلة التحفیـــــزواإلثارة:
.بجسورھا المعلقة والكثیرةأثناء زیارتك لمدینة قسنطینة أعجبت   :السیــــــاق  
.صور لجسور  :السنــــــد  
ھل یستطیع الجسر حمل كل ھذه السیارات؟ لماذا؟  :التعلیمـــة  

ضعیة األنطالق
 و

 النشاط األول
 

 أكتشف (فترة المالحظة)
.ومالحظة الصورة ثم التعبیر عنھا 133یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب ص   

 ماذا تشاھد في الصورة؟
 ماذا تضع المعلمة أمامھا؟في رأیكم ترید صنع ماذا؟

 أكتشف(فترة البحث والتجریب)
.یقرأ المعلم نص الوضعیة ویطلب من البعض قراءتھ  

.یقرأ المعلم التعلیمة األولى ویفسح المجال للمتعلمین لتقدیم تصوراتھم  
ین متماثلین من الورق المقوى ویطلب شریط 1الفوج :على أن یعطي لبقیة األفواج مایلي(یستقدم تلمیذا للتجریب 

).أشرطة وھكذا 4أشرطة،الفوج الثالث  3منھ تثبیتھما بالغراء،الفوج الثاني   
علبتي (یعود إلى التلمیذ ویضع أمامھ شریط واحد من الورق المقوى وعلبتي كبریت ویطلب منھ صنع جسر

.یختاره فوق الجسر فیالحظ انحناء الورق ،یطلب منھ وضع ثقل )الكبریت دعامة الجسر والشریط بمثابة الطریق  
.تكرار العملیة مع األشرطة التي تم تثبیتھا للوصول إلى صنع جسر یتحمل رفع الثقل  

)عدد األوراق المثبة مع بعض(لماذا استطاع ھذا الجسر حمل الثقل؟كم عدد أخادیده:یطرح المعلم السؤال  
 أنجــــــز:

.عد شرح المطلوب یفسح المجال للتالمیذ لترتیب األجسام حسب متانتھایقرأ المعلم السؤال من فقرة أنجز وب  

 

ت
 مرحلة بناء التعلمــــــا

 النشاط الثاني

 تعلمت(فترة األثر الكتابي)
.یعود المعلم إلى تمرین فقرة أنجز ویحاور التالمیذ للوصول إلى نص تعلمت  

 االستثمار

 النشاط الثالث

إلنجاز التمارینالحصة الثانیة   

 



 

.یتعرف على األعداد األصغر من ألف :مركبة الكفاءة التحضیر لحفل نھایة السنة                                        :المقطع التعلمي        
.  رتبیقارن وی                                                                                 .األعداد والحساب:المیدان        
.یعین األعداد مشافھة وكتابة:مؤشرات الكفاءة                                                                .مشكالت مركبة:الدرس        
.یوظفھا في العد والمقارنة والترتیب                             .بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد الطبیعیةیحل مشكالت : الكفاءة الختامیة        
          وإجراء عملیتي الجمع والطرح علیھا                       )قراءة،كتابة،مقارنة وترتیب(األصغر من ألف     
.    ھینظم عملھ،ویبذل جھدا للقیام بھ والمثابرة على إتمامیالحظ ویكتشف،:القیم والكفاءات العرضیة       

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

. یسمع ویكتب النتیجة  

:الحساب الذھني  
.الضرب في خمسة  

یراجع المعلم مع تالمیذه جدول الضرب في خمسة بأن یملي علیھم عملیة والتالمیذ یكتبون 
 مرحلة األنطالق النتیجة

المشكل،یكتشف یقرأ نص 
.العملیة الواجب إجراؤھا  

 یكتب العملیة ویحسب الناتج

:التمھید  
:یكتب المعلم نص المشكل  

.دینارا 45دینارا،صرف منھا  67في حصالة رائد   
 كم دینارا بقي في حصالة رائد؟

 

 األنشطة:
.وقراءة نص المشكل 136یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب ص   

مریم؟الحظ العملیة ثم أكمل النص واإلجابة؟ماذا أخفت   
:بعد التصحیح یطلب منھم قراءة نص المشكل الثاني ویسأل  

 ماذا حضر بائع الزھور؟ كم وردة في الباقة الواحدة؟
 اكتب العملیة الالزمة واحسب عدد الورود؟

.یتبع المعلم نفس المراحل لحل باقي التمارین  

 
 

بمالحظة العددین المكتوبین في المساواة فالتلمیذ المشكل مرتبط بعملیة الطرح،و 1
.یربط العدد الكبیر بما وفره أمین والعدد الصغیر بما صرفھ  

باقات في كل باقة  4المشكل مرتبط بعملیة الضرب لذا وجب التركیز على الجملة  2
.وردة 17  

3 

وعدد المشكل مرتبط بالصورة التي توضح ثمن الكیلوغرام الواحد لكل فاكھة 
.الكیلوغرامات الموضحة في نص المشكل  

یحسب المتعلم أوال ثمن البرتقال باستعمال الجمع المتكرر أو الجداء،ثم حساب 
.المصاریف  

.المشكل مرتبط بعدد أفراد األسرة وثمن الوجبة الواحدة 4  
 

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

.األنشطةتخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر   

 

 

 



یتعرف على تنظیم الفضاء والمصطلحات                   :مركبة الكفاءة                       التحضیر لحفل نھایة السنة                    :المقطع التعلمي
واألستقامیة واألشكال،یستعمل المصطلحات التعابیر المناسبة                                                                                           الفضاء والھندسة:المیدان

                                                                                                                                                  
یتعرف على المكعب والبالطة.یتعرف على شكل أو مجسم :مؤشرات الكفاءة                                         ).   2(التعرف على بعض المجسمات :الدرس  

.مایصف المكعب والبالطة ویذكر خواصھ                                                                                                                          
.متعلقة باألستقامیة ووصف أو نقل أشكال ویستعمل المصطلحات المناسبةیحل مشكالت  :الكفاءة الختامیة  

.،یعلل إجاباتھ ویقارنھا بغیرھایالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالمي:القیم والكفاءات العرضیة  
 

التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرحالوضعیات  التقویـــــــــــــــم  المراحــــــل 

.یسمع ویجیب عن األسئلة  

 
.3/4/5الضرب في   

.3/4/5یعید المعلم مراجعة جداول الضرب في   

 مرحلة األنطالق

 
ماھذا الشيء؟:یمسك المعلم مكعبا ویطرح أسئلة  
 كم عدد أوجھھ؟أحرفھ؟رؤوسھ؟

 نفس الشيء مع البالطة
 

.المطلوبینفذ   
 
 
 
 

.یجیب عن األسئلة  
 
 

یتوصل إلى المطلوب بإجراءاتھ 
.الشخصیة  

 
 
 
 
 
 

.یستعین بمنشور كل مجسم ویجیب  
 

 -أكتشف(فترة المالحظة).
)أكتشف(ومالحظة نشاط  137یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب ص -  

 مااسم الشيء المرسوم باألحمر؟
 مااسم الشيء المرسوم باألخضر؟

 أكتشف(فترة البحث)عمل فردي على الكتب.
ماھو المطلوب منا؟ أكملوا الرسم. 01یطلب من التالمیذ قراءة التعلیمة رقم - 01  

اإلجراءات(البحث): یستعین بالمرصوفة إلتمام الرسم،یستعمل المسطرة وقلم الرصاص 
 إلتمام الرسم

المناقشة والتبادل:یعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذ.یتم العمل على النموذج المكبر على 
.السبورة  

 الحوصلة والتأسیس:في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة
.شرحھا وذكر الوسیلة الالزمة إلنجاز العمل 02قراءة التعلیمة رقم .02  

 تتبع نفس الخطوات (البحث،المناقشة والتبادل،الحوصلة والتأسیس)
.ذ النتائج المصادق علیھا على الكتبیكتب التالمی-  

 مرحلة اإلنجاز:
یشرحھ المعلم لیتأكد من أن الجمیع فھم التعلیمة ثم یتم العمل الفردي :یتم تقدیم النشاط

 مرحلیا
 الیتم األنتقال من تمرین

 إلى الموالي حتى ُیصحح 
.السابق  

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

.یجیب عن السؤال  
خواص المكعب والبالطة یذكر 

.ویصفھما  

ماھو عدد أوجھ المكعب؟ماذا تشبھ؟االستعانة بالمكعبات ونشرھا:یطرح المعلم السؤال  
 

.نفس العمل بالنسبة للبالطة القائمة  

التدریـــب 
 واالستثمــار

 

 




