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 جيل الثانيمناهج ال
 
 
 
 
 

 الّرياضيات لمادة التعّلمات بناء تخطيط
 مقطعا (14) من سنوي تعّلم مخطط وفق 

 االبتدائي التعليم من األوىل السنة
 

 

 مالحظات أّوليّة /

 يكتسي تخطيط التعلمات على المدى السنوي أهمية حساسة باعتباره منهجية عمل منظم يتبعه األستاذ مع تالميذه في مختلف ميادين المادة. 

لتصور واالنسجام عّما لمدرسي المعتمد حاليا قليلة الوجاهة، ألنها تبتعد في اافي الكتاب أي الترجمة،  وهي، للمنهاج،ممكنة من الترجمات الأن الكتاب المدرسي ودليله باعتبار و

  فقة، المترجمة للمنهاج.المراجاء في الوثيقة 

لم نقف على مبّرر واضح يفّسر لنا إذ ، في الكتاب المدرسي. االبتدائي الرياضيات للطور األول التعلّميّة، لمادة، وتخطيط المقاطع اتية واضحة في بناء التعلمالنعدام رؤ ونظرا

 ة الثانية؟هي خمسة مقاطع في السنة األولى، وأربعة مقاطع في السن ولماذااعتماد خمسة مقاطع بدل أربعة عشر مقطعا، 

 التعلّمات مراحل مخّططلمحتملة ألنه يمثل ترجمة رح لتخطيط بناء التعلّمات، في مادة الّرياضييييات، باعتماد المقاطع األربعة عشييير، له ما يبّرره من الوثائس الّرسيييميّة، هذا المقت

 .بالوثيقة المرافقة الرياضيات، كما ورد لمادة الشاملة الكفاءة لبناء
 

 المخطط المقترح / بخصوصتوضيحات 

 :، على النحو التالي( مراحل دراسيّة4قة، على أربع )ها في الوثيقة المراف( المنصوص علي14)اعتمدُت في هذا التخطيط المقترح توزيع المقاطع التعلّميّة  .1

 ( 3المرحلة األولى: ثالثة.)( مقاطع تعلّميّة. لكل مقطع تعلّمي وضعيّة مشكلة انطالقيّة )الوضعيّة األم 

 ( مقاطع تعلّميّة. لكل مقطع تعلّ 3المرحلة الثانية: ثالثة ).)مي وضعيّة مشكلة انطالقيّة )الوضعيّة األم 

 ( 4المرحلة الثالثة: أربعة.)( مقاطع تعلّميّة. لكل مقطع تعلّمي وضعيّة مشكلة انطالقيّة )الوضعيّة األم 

 ( 4المرحلة الّرابعة: أربعة.)( مقاطع تعلّميّة. لكل مقطع تعلّمي وضعيّة مشكلة انطالقيّة )الوضعيّة األم 

 كلة االنطالقيّة لكل مقطع تعلّمي، تكون من إعداد األستاذ.الوضعيات المش .2

أل األسيييتاذ حيّيا زمنيّا محترما، عند نهاية كّل مقطع من األسيييبول الثال  للمقطع، أو السيييادية لحل الوضيييعية المشيييكلة االنطالقية للم .3 قطع )الوضيييعية األم( ل المعالجة يخصيييّ

 المسعى يخالف هيكلة المقاطع الواردة في الكتاب المدرسي.هذا و الممكنة.

 (.)وهذ األمر قد تكفّل به مقّرر الكتاب المدرسي الرياضيات ن مختلف ميادينيتّم العمل خالل السنة بشكل متناوب بي .4

 ت الكفاءة الختامية الواحدةيجب أن يعمل األستاذ على توفير فرص ممارسة التالميذ لمركبات الكفاءة الختامية الواحدة في شكل حليوني ذهابا وإيابا بين مختلف مركبا  .5
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 جيل الثانيمناهج ال
 

 الّرياضياتنّص الكفاءة الشاملة لمادة 

والجمع ويستعمل خواّص هندسية ومصطلحات وتعبير مناسب لوصف تنقل أو تحديد  (100يحل مشكالت بتجنيد معارفه حول األعداد )األعداد الطبيعية األصغر من 

 موقع شيء أو وصف أو تمثيل أو نقل شكل.

 :الكفاءات الختاميّة لميادين مادة الّرياضيات
 

 المقادير والقياس تنظيم معطيات الهندسةالفضاء و الأعداد والحساب
 [4الكفاءة اخلتامّية ] [3الكفاءة اخلتامّية ] [2الكفاءة اخلتامّية ] [1الكفاءة اخلتامّية ]

يحييل مشييييييكالت بتجنيييد معييارفييه المتعلقيية بيياألعييداد 

)قراءة وكتابة، مقارنة  100الطبيعية األصييييييغر من 

ت وترتيييب، العالقييات بينهييا واسييييييتعمييال المعلومييا

الموجودة في كتيييابتهيييا(، وعمليتي الجمع والطرح 

 والحساب بنوعيه )آلي ومتمعن فيه(.

يحل مشييييييكالت متعلقة باالسييييييتقامية 

وبوصف تنقل أو تعيين موقع شيء في 

الفضييياء القريب وبوصيييف أو تمثيل أو 

نقل شكل باستعمال مصطلحات مناسبة 

 وتعبير سليم.

يحّل مشييييييكالت بسيييييييطة، باسييييييتعمال 

ة، يسييييييتخرجهييا من معلومييات عييدد يييّ

 صور، أو جداول.

يحل مشييييييكالت متعلّقة بمقارنة أطوال 

)بوضيييييعها جنبا لجنب( أو باسيييييتعمال 

وحدة غير اصيييييطالحية، وباسيييييتعمال 

 الروزنامة لتعليم أحداث أو حساب.

 [4اخلتامية ] مركبات الكفاءة [3]مركبات الكفاءة اخلتامية  [2مركبات الكفاءة اخلتامية ] [1مركبات الكفاءة اخلتامية ]

ويكتبهييا 100*يتعرف على األعييداد األصييييييغر من 

بيياألرقييام، وبييالحروف، ويرتّبهييا ويقييارنهييا، ويجري 

 عليها عمليتي الجمع والطرح.

* يضييييع سيييييرورة شييييخصييييية لعمليتي جمع وطرح 

ّية والحسييييييياب بنوعيه )آلي ومتمعّن  األعداد الطبيع

 فيه(.

م * يسييييتثمر المناسييييبات التي توفرها أنشييييطة القسيييي

ضيييية وترسيييي   والوضيييعيات لتطوير الكفاءات العرة

 القيم والمواقف.

* ييتييعييّرف عيلييى تينييظيييييم اليفضييييييييياء 

والمصييييييطلحيات )قبيل، بجيانيب، على 

يمين، فوق( واالستقامية، والمجّسمات 

 واألشكال.

* يسييييييتعمل المصييييييطلحات والتعابير 

المناسيييبة لتنظيم الفضييياء، أو لوصيييف 

م )عيييدد األوجيييه، األحييرف،  مييجسييييييييّ

 أو شكل، مبرزا خواصه.الّرؤوي( 

بات التي توفرها  * يسييييييتثمر المناسيييييي

أنشييييطة القسييييم والوضييييعياتة لتطوير 

ضيييييييية وترسييييييي  القيم  الكفياءات العرة

 والمواقف.

* يحدّد مهّمة ويسيييتخرج معلومات من 

سيييند ُمعطى )شييييء، صيييورة، رسيييم، 

 جدول، مخطط(

* يُعدّ سييييرورة شيييخصييييّة السيييتخراج 

معلومات موجودة في سييييييند )شيييييييء، 

رة، رسيييييييم، جيييدول، مخطط( صيييييييو

 واستعمالها في إنجاز َمهّمة.

سبات التي توفرها أنشطة  ستثمر المنا ي

القسييييم والوضييييعيات لتطوير الكفاءات 

 العرضية وترسي  القيم والمواقف

*يقارن أطواال، يرتّب أحداثا حسيييييييب 

ّمددا، يعلّم  قدّر  ها اليمني، ي تسييييييلسييييييل

 أحداثا.

* يقدّر طوال )باسييييييتعمال وحدة غير 

مدة( ويسيييتعمل السييياعة والّرزنامة معت

 لتعليم أحداث وتقدير ُمدد.

سبات التي توفّرها أنشطة  ستثمر المنا ي

القسييييم والوضييييعيات لتطوير الكفاءات 

ضيّة، وترسي  القيم والمواقف.  العرة
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 مناهج الجيل الثاني
 

 الفتـــــرة األولــــــــى
 

 الكفاءات املرحلية  املقطع
 رقم األسبوع اتوصف الوضعي )مستوى من الكفاءة الشاملة(

 األهداف )من كتاب املتعّلم( املوارد الدرس
 فحةص

 الكتاب
 أسبوع التقومي التشخيصي 1 التقومي واملعاجلة  

1 

 المتعلقة معارفه بتجنيد مشككككككك    يحل
 10 من ادصككككككك ر الطبيعيككة بككاداككداد

 ويحّدد( وترتيب مقارنة و تابة، قراءة)
 الفضاء في شيء موقع أو موقعه

 [1)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال وضعيّةال [1المقطع ]

 وضعية بسيطة

2 

 14 5 إلى 1 من اداداد قراءة .ومنظمة متجانسة ص يرة  ميا  ادّ  (1) 5إلى  1ِمْن  ادَْاَداد   1

 (1اْلفََضاِء ) َمْوقِع   تَْعيِين   2 وضعية بسيطة
 موقعه لوصف) قابلم بجانب، بين، وراء، ،أمام (المصطلحا  استعمال

 في الفضاء شيء موقع أو
15 

  + و. بسيطة
 مرحليوتقومي  إدماج

 17 بقدر ،من أقل ،من أ ثر التعبير واستعمال  ميا  مقارنة (2) 5إلى  1 ِمنْ  ادَْاَداد   4

  الجةمع+ ادم"( " )الوضعية [1للمقطع ] االنط قية المش لة الوضعية حل إدماج المواردوضعية تعلم  

2 

 المتعلقة معارفه بتجنيد مشككككككك    يحل
 10 من ادصككككككك ر الطبيعيككة بككاداككداد

 ويحّدد( وترتيب مقارنة و تابة، قراءة)
 الفضاء في شيء موقع أو موقعه

 [2)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال وضعيّةال [2المقطع ]

 وضعية بسيطة
3 

 18 9 إلى 6 من اداداد قراءة .ومنظمة متجانسة ص يرة  ميا  ادّ  (2)9 إلى 6 ِمنْ  ادَْاَداد   5

 19 بقدر ،من أ ثر ،من أقل التعبير واستعمال ص يرة  ميا  ادّ  (2)9 إلى 6 ِمنْ  ادَْاَداد   6 وضعية بسيطة

 21 بقدر من، أقل من، أ ثر التعبير واستعمال  ميا  مقارنة 9 إلى 1 ِمنْ  ادَْاَداد   8 وضعية بسيطة

 وضعية بسيطة

4 

 (2) اْلفََضاءِ  َمْوقِع   تَْعيِين   9
 أو موقعه لوصف) أسفل أالى، الى، تح ، ،فوق (المصطلحا  استعمال
 .في الفضاء شيء موقع

22 

يَا ِ  تَْشِ يل   10 وضعية بسيطة  23 10 من أصغر) ادد ( مية تمثل مجمواة تش يل َ ّمِ

 + و. بسيطة
 مرحليوتقومي  إدماج

 25 1و 0 للعددين بادرقام وال تابة الصفر ا تشاف 0 عََدد  ال 12

  معالجة+ ادم"( " )الوضعية [2للمقطع ] االنط قية المش لة الوضعية حل إدماج المواردوضعية تعلم  

3 

 المتعلقة معارفه بتجنيد مشككككككك    يحل
التي تسكككككككككاو  أو  الطبيعيكككة بكككاداكككداد
 نةمقار و تابة، قراءة) 10 من ادصككك ر

، تف يككككا، والع قككككا  بين ككككا، وترتيككككب
واسكككككككتعمكككال المعلومكككا  الموجودة في 

 في شيء موقع أو موقعه ويحّدد(  تابت ا
 .الفضاء

 [3)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال وضعيّةال [3المقطع ]

 وضعية بسيطة

5 

يَا    َاد   13  26 3و 2 ددينالع و تابة متجانسة غير ص يرة  ميا  اد َصِ يَرة   َ ّمِ

 10 اْلعََدد   15 وضعية بسيطة
 العددين و تابة أشياء 10 من تت ّون  مية إلتمام ينقص اما والبحث العشرة ت وين

 5و .4
28 

يَة   ِلتَذَ  رِ  اْلعََددِ  اِْستِْعمال 16 مرحلي إدماج + و. بسيطة  29 7و 6 لعددينا و تابة غياب ا في  مية ان للتعبير العدد وظيفة ممارسة َ ّمِ

 وضعية بسيطة

6 

 30 9و 8 اداداد وكتابة) رتبة أو (موضع لتعيين العدد وظيفة ممارسة رتبة لتعيين اْلعََددِ  اِْستِْعمال 17

 32 .بسيطة وضعيا  في جدول أو وثيقة من معلوما  استخراج َمْعل وَما    اِْستِْخَراج   19 وضعية بسيطة

 + و. بسيطة
 مرحليوتقومي  إدماج

 (3اْلفََضاِء ) َمْوقِع   تَْعيِين   20
 موقعه لوصفيسار(  ان يمين، ان يسار، ،يمين (المصطلحا  استعمال

 في الفضاء شيء موقع أو
33 

  معالجة+ ادم"( " )الوضعية [3للمقطع ] االنط قية المش لة الوضعية حل إدماج المواردوضعية تعلم  
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 مناهج الجيل الثاني
 

 ةــــــرة الثانيّ ـــــــالفت

 

 الكفاءات املرحلية  املقطع
 رقم األسبوع اتوصف الوضعي )مستوى من الكفاءة الشاملة(

 األهداف )من كتاب املتعّلم( املوارد الدرس
 فحةص

 الكتاب

4 

 معككارفككه بتجنيككد مشككككككك    يحككل
التي  الطبيعيككة بككاداككداد المتعلقككة

 قراءة) 10 من ادص رتساو  أو 

بة،  يا، ، تفوترتيب مقارنة و تا
والع قكككا  بين كككا، واسكككككككتعمكككال 
تابت ا ( المعلوما  الموجودة في  

ويقكككارن بين أشكككككككيكككاء، وترتيب كككا 
 الجمع وامليتيحسككككككككب الطول. 

 آلي) بنوايه والحسكككككككاب والطرح
 (.فيه ومتمعن

 [4)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال وضعيّةال [4المقطع ]

 وضعية بسيطة
7 

تَتَاِليَة   22  10إلى  ادِ ادَْادَ  م 
و تابة  ،"من أص ر" ،"من أ بر" التعبير واستعمال أاداد وحصر وترتيب مقارنة
 10 العدد

35 

قَاَرنَة   23 وضعية بسيطة  36 الطول حسب وترتيب ا أشياء مقارنة (1أَْطَوال  ) م 

قَاَرنَة   25 مرحلي إدماج + و. بسيطة  (2أَْطَوال  ) م 
 38 "من أقصر " و " من أطول" عبيرينالت واستعمال أطوال مقارنة

 وضعية بسيطة

8 

 39 .مسلا اتباع (1الَمَساِلا  ) 26

 (1َطْرح  ) أَوْ  َجْمع   َوْضِعيَا  27 وضعية بسيطة
 40 طرح أو/و جمع وضعيا  الى التعّرف

 + و. بسيطة
 مرحليوتقومي  إدماج

ْمَزانِ  29  42 ماواستعمال  =و + الرمزين الى التعّرف = و + الرَّ

  معالجة+ ادم"( " )الوضعية [5للمقطع ] االنط قية المش لة الوضعية حل إدماج المواردوضعية تعلم  

5 

 معككارفككه بتجنيككد مشككككككك    يحككل
التي  الطبيعيككة بككاداككداد المتعلقككة

 قراءة) 10 من تسكككككاو  أو اد بر

بة، ، تف يا، وترتيب مقارنة و تا
والع قكككا  بين كككا، واسكككككككتعمكككال 
تابت ا ( المعلوما  الموجودة في  

جمع، ل عمككككل وا ت  خواصّ  ويسكككككككك
 وتعابير ومصككككككطلحا  هندسككككككية
 تحديد أو تنقّل لوصككككككف مناسككككككبة

 تمثيل، أو وصككف أو شككيء، وقعم
 .ش ل نقل أو

 [5)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال وضعيّةال [5المقطع ]

 وضعية بسيطة
9 

ْمَزانِ  30  43 واستعمال ما =و - الرمزين الى التعّرف = و - الرَّ

ْختَِلفَة   اْلِ تَابَا    31 وضعية بسيطة  ِلعََدد   الم 
 44 10 يساو  أو من أص ر عددل جمعي مف وا ان البحث

قَاَرنَة   32 مرحلي إدماج + و. بسيطة   معتمدة غير وحدة باستعمال أطوال مقارنة (3) أَْطَوالِ  م 

 وضعية بسيطة
10 

  وتمثيله بسيط مسلا وصف (2الَمَساِلا  ) 33

 (1)19ادَْاَداد إلى  35 وضعية بسيطة
 ال ميا  هذه )د.أ: ربط 20من  ص رأ متجانسة غير أو متجانسة  ميا  ادّ 

 بأصابع اليد(
 

  بسيطة وضعيا  في أسئلة ان لإلجابة جدول قراءة تعلم َجْدَول   قَِراَءة   36 مرحلي إدماج + و. بسيطة

 11 اإلدماج تعلّم وضعية

  (1َمعَاِرفي )ر  أ َجنِّد   

  (1الَحِصيلَة  )ر 

يَاِضيَا      49  اْليَْوِميَّةِ  َحيَاتِنَا الّرِ

  معالجة+ ادم"( " )الوضعية [5للمقطع ] االنط قية المش لة الوضعية حل إدماج المواردوضعية تعلم  
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 مناهج الجيل الثاني
 
 

 الكفاءات املرحلية  املقطع
 رقم األسبوع اتوصف الوضعي )مستوى من الكفاءة الشاملة(

 األهداف )من كتاب املتعّلم( املوارد الدرس
 فحةص

 الكتاب

6 

 معككارفككه بتجنيككد مشككككككك    يحككل
التي  الطبيعيككة بككاداككداد المتعلقككة

 قراءة) 10 من تسكككككاو  أو اد بر

، حصككككر، وترتيب مقارنة و تابة،
تف يا، والع قا  بين ا، واستعمال 
تابت ا ( المعلوما  الموجودة في  

ويعلّم شكككيئا باسكككتعمال مرصكككوفة 
 بسيطة.

 [6)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال وضعيّةال [6المقطع ]

 وضعية بسيطة
12 

  20 يتعدى ال لعدد جمعية  تابا  رتبة، لتعيين العدد استعمال (2)19ادَْاَداد إلى  38

  ."من أص ر" ،"من أ بر" التعبير واستعمال أاداد وحصر وترتيب مقارنة (3)19ادَْاَداد إلى  39 وضعية بسيطة

  بسيطة مرصوفة بواسطة شيء تعليم الى َمْرص وفَة   التَّْعِليم   40 مرحلي إدماج + طةو. بسي

 وضعية بسيطة
13 

  20 من أص ر ادد نصف ومعرفة الزوجي العدد ا تشاف 10 ِمن أَْص َرَ  َاَدد   ِضْعف   42

  10 من أص ر ادد ضعف معرفة 20 ِمن أَْص َرَ  َاَدد   نِْصف   43 وضعية بسيطة

  معالجة+ ادم"( " )الوضعية [6للمقطع ] االنط قية المش لة الوضعية حل إدماج المواردوضعية تعلم   اإلدماج تعّلم وضعية

 أسبوع اإلدماج والتقويم الفصلي )الفصل ادّول( 14 مرحلي إدماج

 

 ةـــــالثالثرة ــــــالفت

 الكفاءات املرحلية  املقطع
 رقم األسبوع اتوصف الوضعي )مستوى من الكفاءة الشاملة(

 األهداف )من كتاب املتعّلم( املوارد الدرس
 فحةص

 الكتاب

7 

 معارفه بتجنيد مشككككككك    يحل
 ادقل الطبيعية باداداد المتعلقة

بة، قراءة) 40 من  مقكارنة و تكا

ف يككككا، وترتيككككب ، حصككككككككر، ت
والع قككا  بين ككا، واسكككككككتعمككال 
( المعلوما  الموجودة في  تابت ا

 مصكككطلحا  ويسكككتعمل والجمع،
 أو تنقّل لوصككف مناسككبة وتعابير
 أو وصف أو شيء، موقع تحديد
 .ش ل نقل أو تمثيل،

 لتشخيص والتقويم و المعالجة ) بعد العودة من اطلة الشتاء(أسبوع ا 15 التقومي واملعاجلة

 [7)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال وضعيّةال [7المقطع ]

 وضعية بسيطة
16 

  بسيطة وضعيا  في جدول في و تابت ا معطيا  قراءة َجْدَولِ  إتمام 44

  والعمود بالسطر مرصوفة على) مسالا أو (مواقع ديدتح (2َمْرص وفَة  ) عَ  التَّنَق ل   46 وضعية بسيطة

  بادرقام و تابت ا 39 إلى اداداد قراءة (1)39 إِلى ادَْاَداد   47 مرحلي إدماج + و. بسيطة

 17 اإلدماج تعلّم وضعية
  (2َمعَاِرفي )ر أ َجنِّد   

  (2الَحِصيلَة  )ر 

 وضعية بسيطة

18 

 74 والعشرا  الوحدا  إبراز ،) االستبدال قاادة ا تشاف) بالعشرا  التجميع ستبدالَواال التَّْجِميع 48

ور   49 وضعية بسيطة ر   75 .طرحه أو 1 إضافة إِلى العشرة الم 

 + و. بسيطة
 مرحليوتقومي  إدماج

 77 ."من أص ر" ،"من أ بر" التعبير واستعمال أاداد وحصر وترتيب مقارنة (2)39إِلى  ادَْاَداد   51

  معالجة+ ادم"( " )الوضعية [7للمقطع ] االنط قية المش لة الوضعية حل إدماج المواردوضعية تعلم  
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 مناهج الجيل الثاني
 

 الكفاءات املرحلية  املقطع
 رقم األسبوع اتوصف الوضعي )مستوى من الكفاءة الشاملة(

 األهداف )من كتاب املتعّلم( املوارد الدرس
 فحةص

 الكتاب

8 

 معارفه بتجنيد مشككككككك    يحل
 ادقل الطبيعية باداداد المتعلقة

بة، قراءة) 40 من تا  مقارنة و 

، حصكككككككر، تف يككككا، وترتيككككب
والع قككا  بين ككا، واسكككككككتعمككال 
الككمككعككلككومككككا  الككمككوجككودة فككي 

تابت ا  الجمعيجر  امليتي و(  
 آلي) بنوايه والحسككاب والطرح
 .(.فيه ومتمعن

 [8)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةاالالمشكلة  وضعيّةال [8المقطع ]

 وضعية بسيطة

19 

52 
َصِ يَرة   أَْاَداد   َطْرح   أَوْ  إَِضافَة  

(1) 
 78 6 من أص ر أاداد طرح أو إلضافة اداداد شريط استعمال

 اْليَْوم أَْوقَا    تَْعِليمَ  54 وضعية بسيطة
 مساء الظ ر، عدب صباحا، سااة، (التعابير واستعمال اليوم في أوقا  تحديد

(. 
80 

 81 .واحدة استقامة الى أشياء ووضع واحدة استقامة الى أشياء الى التعّرف االستقاميّة 55 مرحلي إدماج + و. بسيطة

 وضعية بسيطة
20 

 39إلى  ادَْاَداد   57
المف وا  بروز (واالستبدال بالعشرا  التجميع 39 إلى لألاداد جمعية  تابا 

 النموذجي(
83 

 84 .بسيطة وضعيا  في جدول في و تابت ا معطيا  قراءة َجْدَول   َمْعل وَما    ِ تَابَة   58 وضعية بسيطة

 86 شخصية بإجراءا  وحل ا طرحية أو/و جمعية وضعيا  الى التعرف (2َطْرح  ) أَوْ  َجْمع   َوْضِعيَا  60 وضعية بسيطة

 21 اإلدماج تعلّم وضعية

 87 (3َمعَاِرفي )ر  د  أ َجنِّ  

 89 (3الَحِصيلَة  )ر 

يَاِضيَا      91 اْليَْوِميَّةِ  َحيَاتِنَا الّرِ

  معالجة+ ادم"( " )الوضعية [8للمقطع ] االنط قية المش لة الوضعية حل إدماج المواردوضعية تعلم   

9 

 معارفه بتجنيد مشككككككك    يحل
 ادقل الطبيعية باداداد المتعلقة

بة، قراءة) 70 من تا  مقارنة و 

، حصكككككككر، تف يككككا، وترتيككككب
والع قككا  بين ككا، واسكككككككتعمككال 
ي الككمككعككلككومككككا  الككمككوجككودة فكك

وتحديد أوقا  دنشككككطة (  تابت ا
 يومية بتحديد السااة.

 [9)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال وضعيّةال [9المقطع ]

 وضعية بسيطة
22 

ط وط   َرْسم   61 ْستَِقيَمة   خ   94 الحّرة باليد أو نقطتين بين للوصل مسطرة استعمال م 

 96 بادرقام و تابت ا 69 إلى اداداد قراءة [1] 69 إِلى ادَْاَداد   63 وضعية بسيطة

 97 السااة باستعمال يومية أنشطة أوقا  تحديد أَْحَداث   تَْعِليم   64 مرحلي إدماج + و. بسيطة

 وضعية بسيطة

23 

 98 .واالستبدال بالعشرا  التجميع .69 إلى لألاداد جمعية  تابا  [2] 69 إِلى ادَْاَداد   65

 99 ".من أص ر" ،"من أ بر" التعبير واستعمال أاداد وحصر وترتيب مقارنة [3] 69 إِلى ادَْاَداد   66 وضعية بسيطة

 + و. بسيطة
 مرحليوتقومي  إدماج

ف   68  َمأْل وفَة   مجّسَما  َالى التَّعَر 
  رة، أسطوانة، ب طة، مألوف: )م عب، مجسم تمثيل الى التعّرف
 .هرم( مخروط،

101 

  معالجة+ ادم"( " )الوضعية [9للمقطع ] االنط قية المش لة الوضعية حل إدماج المواردوضعية تعلم  
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 مناهج الجيل الثاني
 

 الكفاءات املرحلية  املقطع
 رقم األسبوع اتوصف الوضعي )مستوى من الكفاءة الشاملة(

 األهداف )من كتاب املتعّلم( املوارد الدرس
 فحةص

 الكتاب

10 

 معارفه نيدبتج مشككككككك    يحل
 ادقل الطبيعية باداداد المتعلقة

بة، قراءة) 70 من تا  مقارنة و 

، حصكككككككر، تف يككككا، وترتيككككب
والع قككا  بين ككا، واسكككككككتعمككال 
الككمككعككلككومككككا  الككمككوجككودة فككي 

وتحديد أوقا  دنشككككطة (  تابت ا
 يومية بتحديد السااة.

 [10)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال وضعيّةال [10المقطع ]

 وضعية بسيطة
24 

69 
َصِ يَرة   أَْاَداد   َطْرح   أَوْ  إَِضافَة  

[2] 
 102 10من  أص ر أاداد طرح أو إلضافة اداداد شريط استعمال

 103 السااة باستعمال يومية أنشطة أوقا  تحديد [1السَّاَاِة ] قَِراَءة   70 وضعية بسيطة

 105 تامة اشرا  إضافة [1ن ]بِتََمع   اْلِحَساب 72 مرحلي إدماج + و. بسيطة

 اإلدماج تعلّم وضعية
25 

 106  (4َمعَاِرفي )ر  أ َجنِّد   73

 108  (4الَحِصيلَة  )ر 75

  معالجة+ ادم"( " )الوضعية [10للمقطع ] االنط قية المش لة الوضعية حل إدماج المواردوضعية تعلم   

 أسبوع اإلدماج والتقويم الفصلي )الفصل الثاني( 26
 

 ةــــــالّرابعرة ــــالفت

 الكفاءات املرحلية  املقطع
 )مستوى من الكفاءة الشاملة(

 رقم األسبوع اتوصف الوضعي
 الدرس

 األهداف )من كتاب املتعّلم( املوارد
 فحةص

 الكتاب

11 

 معارفه بتجنيد مشككككككك    يحل
 الطبيعيككككة بككككاداككككداد المتعلقككككة

 و تابة، قراءة) 70 من ادصكك ر

، حصككر، تف يا، وترتيب نةمقار
والع قككا  بين ككا، واسكككككككتعمككال 
 (المعلوما  الموجودة في  تابت ا

 أسبوع التشخيص والتقويم و المعالجة ) بعد العودة من اطلة الّربيع( 27 التقومي واملعاجلة

 [11)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال وضعيّةال [11المقطع ]

 وضعية بسيطة
28 

َ عَّب   77  112 .القائمة والب طة الم عب الى التعرف اْلقَائَِمة   َوالبِ َط   الم 

م   78 وضعية بسيطة تَّمِ َواِليَةِ  َاَدد   م   113 الموالية العشرة إلى ادد متمم إيجاد إِلى العشرة الم 

 [2بِتََمع ن ] اْلِحَساب 80 مرحلي إدماج + و. بسيطة
 للعدد المختلفة ال تابا  أو العدد ضعف الى باالرت از مجموع حساب
 .واحد( برقم م توبين )جمع اددين 10

115 

 وضعية بسيطة

29 

ْشِ ل   ِلَحلِّ  َجْدَولِ  استعمال 81  116 بسيطة وضعيا  في جدول في  او تابت معلوما  قراءة معرفة م 

 [3بِتََمع ن ] اْلِحَساب 82 وضعية بسيطة
 برقمين م توب ادد )جمع الموالية اشرة الى باالرت از مجموع حساب
 .واحد( برقم ادد م توب مع

117 

 + و. بسيطة
 مرحليوتقومي  إدماج

ف   84 ْستَويَة   أَْشَ الِ  ناَ  التَّعَر   م 
 ) دائرة مثلث، مستطيل، ،مربع (بسيطة ةمستوي أش ال الى التعرف

 .أخرى أش ال مستوية ضمن
119 

  معالجة+ ادم"( " )الوضعية [11للمقطع ] االنط قية المش لة الوضعية حل إدماج المواردوضعية تعلم  
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 مناهج الجيل الثاني
 

 الكفاءات املرحلية  املقطع
 رقم األسبوع اتوصف الوضعي )مستوى من الكفاءة الشاملة(

 األهداف )من كتاب املتعّلم( املوارد الدرس
 فحةص

 الكتاب

12 

 معارفه بتجنيد مشككككككك    يحل
 الطبيعيككككة بككككاداككككداد المتعلقككككة

 قككراءة) 100 مككن ادصككككككككك ككر

، حصر، وترتيب مقارنة و تابة،
تكفك كيككككا، والكعك قككككا  بكيكنك ككككا، 
واسككككتعمال المعلوما  الموجودة 

 (في  تابت ا
 بتمثي ت ككككا السككككككككككااككككةوقراءة 
 )بالعقارب وبادرقام( المختلفة

 [12)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال وضعيّةال [12المقطع ]

 وضعية بسيطة
30 

 [2السَّاَاِة ] قَِراَءة   85
 القراءة وفهم) وبادرقام بالعقارب (المختلفة بتمثي ت ا السااة قراءة

 بعد الظ ر المزدوجة
120 

 122 الحاسبة ا تشاف [1ة ]الحاسبـ 87 وضعية بسيطة

ْسم   88 مرحلي إدماج + و. بسيطة  الى َمْرص وفَةِ  الرَّ
 أو مماثلة، مرصوفة الى معطى بسيط لش ل مرصوفة الى الرسم
 .إتمامه

123 

 وضعية بسيطة

31 

 125 99 إلى اداداد وتمثيل و تابة قراءة [1] 99اداداد إلى  90

َر َّب   أَوْ  بَِسيط   ل  َش ْ  َوْصف   91 وضعية بسيطة  م 
 .رأس ضلع، دائرة، مثلث، مستطيل، ،مربع (مصطلحا  استعمال

 أو أش ال أشياء لوصف)
126 

 + و. بسيطة
 مرحليوتقومي  إدماج

 128 99 إلى اداداد وحصر وترتيب مقارنة [2] 99اداداد إلى  93

  معالجة+ ادم"( " )الوضعية [11للمقطع ] االنط قية المش لة الوضعية حل إدماج المواردوضعية تعلم  

13 

 معارفه بتجنيد مشككككككك    يحل
 ادص ر بمتتالية اداداد المتعلقة

 مقارنة و تابة، قراءة) 100 من

ف يككككا، وترتيككككب ، حصككككككككر، ت
والع قككا  بين ككا، واسكككككككتعمككال 
 (المعلوما  الموجودة في  تابت ا

 والطرح الجمعيجر  امليتي و
 ومتمعن آلي) بنوايه والحسككككاب

 .(.فيه

 [13)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال وضعيّةال [13المقطع ]

 وضعية بسيطة
32 

 129 احتفاظ دون جمع املية وإجراء وضع ) اْحتِفَاظ   د ون (اْلَجْمع   94

 131 متتاليتين بعشرتين ادد حصر َاَدد   حصر   96 وضعية بسيطة

 132 الحاسبة استعمال [2الحاسبـة ] 97 مرحلي إدماج + و. بسيطة

 وضعية بسيطة

33 

ْسب وعِ  أَيَام   99
 134 ادسبوع أيام معرفة اد 

 135 احتفاظ دون الجمع املية بوضع وحلّ ا طرح أو جمع وضعية الى التعّرف [3َطْرح  ] أَوْ  َجْمع   َوْضِعيَا  100 يطةوضعية بس

 + و. بسيطة
ْستَو   َشْ ل   إتمام   101 مرحليوتقومي  إدماج  136 .) فسيفساء ،أفاريز (مستو ش ل إتمام م 

14 

 معارفه بتجنيد مشككككككك    يحل
 ادص ر ادبمتتالية اداد المتعلقة
يككجككر  اككمككلككيككتككي و، 100 مككن

 بنوايه والحساب والطرح الجمع
 .(.فيه ومتمعن آلي)

 [14)الوضعيّة األم( ] نطالقيّـةالمشكلة اال وضعيّةال [14المقطع ]

 وضعية بسيطة
34 

تَتَاِليَة   103  138 100 من ادص ر اداداد متتالية بنية ف م 100 ِمنْ  ادَْص َرِ  اداداد م 

 139  (5َمعَاِرفي )ر  أ َجنِّد   104 بسيطة وضعية

 35 مرحلي إدماج + و. بسيطة
 141  (5الَحِصيلَة  )ر 106

يَاِضيَا    108  143  اْليَْوِميَّةِ  َحيَاتِنَا الّرِ
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