
 

 

 

ع المواد العلمیة مواد اإلیقاظ
سبو

 األ

طع
 المق

تربیة 
 بدنیة

 تربیة فنیة
 الریاضیات التربیة العلمیة

 الدرس الھدف منھ الدرس الھدف منھ
 01 تقویــــــم تشخیصـــــــي

ب ال
ألعا

جھة
موا

 
والتتابع

 
 

التقنیات الخاصة 
 بالرسم والتلوین

یتعرف على القواعد الصحیة 
للتنفس،ویمیز بین الشھیق والزفیر 

 عندما یمارسھا

مبعثرةالبحث عن عدد عناصر مجموعة  مظاھر التنفس  
 إعطاء معنى للجمع والطرح واستخدام آلیات الح

0/29قراءة وكتابة وترتیب األعداد من   

 عد كمیات صغیر
 جمع وطرح كمیات صغیرة

0/29متتالیة األعداد من   02 

ى 
ستعد للعودة إل

أ
سة

المدر
 

جھة والتتابع
ب الموا

ألعا
)

عند التنقل 
سافة 

ط الم
ضب

بآلة
(

 

التعرف على أصوات 
البیئة المحیطة 

 وربطھا بمصدرھا
من  1أداء البیت

قسما 2المقطع  

یتعرف على بعض القواعد الصحیة 
 المساعدة على نمو سلیم ویمارسھا

أنا أنمو وجسمي 
)1(یتطور  

بسیطةقراءة جدول ذي مدخلین في وضعیات   
..)أمام،وراء،یمین(استعمال المصطلحات المناسبة  

<،>مقارنة،ترتیب وحصر باستعمال  

 الجدول ذو المدخلین
 تعیین مواقع في الفضاء

0/29مقارنة األعداد من   03 

أرسم الماء والشجر 
والجبل بتقنیة الرسم 

 والتلوین

یدرك نموه من خالل التغیرات التي 
 تطرأ على جسمھ

)2(أنمووجسمي یتطورأنا   التعرف علیھا وحلھا بإجراءات شخصیة 
 حل مشكالت جمعیة بإجراءات شخصیة

 نقل رسم على مرصوفة حسب نموذج معطى

 وضعیات جمعیة أو طرحیة
 مشكالت جمعیة أو طرحیة

 04 نقل رسم على مرصوفة

 

الحصیلة+ أجند معارفي   05 

جھة والتتابع
ب الموا

ألعا
)

ي 
ط الرم

ضب
ف

ى ھد
عل

ب 
صوی

والت
(

 

 محاكاةجملة موسیقي
من  2آداءالبیت

قسما 2المقطع  

یتعرف على أھمیة الماء لحیاة النبات 
 األخضر

النبات األخضر یمتص 
 الماء

69قراءة وكتابة وترتیب األعداد إلى   
التمییز بین رقم الوحدات والعشرات،تفكیك 
 وتركیب أعداد باستعمال الوحدات والعشرات

70التعرف وإنتاج مفكوك جمعي لعدد أصغر من   

69األعداد إلى   
الوحدات والعشرات في 

69األعداد حتى   
تفكیك جمعي لألعداد إلى 

69 

06 

جیـــــــــر
ش

حملــــــــة الت
 

متابعة اإلنجاز 
 والتقویم

یشرح عملیة األمتصاص ویحدد 
 مسارھا في النبتة

النبات األخضر یمتص 
 الماء

الموالیة 10إلى  إیجاد المتمم  
100قراءة وكتابة وترتیب األعداد األصغر من   

التعرف والتحقق من استقامیة أشیاء باستعمال 
ووضعھا على استقامة)خیط،مسطرة(آداة مناسبة  

الموالیة 10إتمام عدد إلى   
99إلى  70األعداد من   

التعرف على استقامیة 
 أشیاء

07 

ب
ألعا

 
طاردة

جھة والم
الموا

)
ن 

التواز
ي 

جر
حور ال

 وم

آداء جملة مو 
 سیقیةمألوفة

من  3آداءالبیت 
قسما 2المقطع   

یكتشف أن الماء الذي یمتصھ النبات 
األخضر یتوزع في كل أنحاء النبات 
 ویمیز األعضاء المسؤولة عن ذالك

الحاجات الغذائیة للنبات 
 األخضر

100<التعرف على المفكوك النموذجي لعدد   
وحلھا بإجراءات -أو+التعرف على وضعیات   

التعرف على استقامیة نقط والتحقق بالمسطرة 
 ووضع نقط على استقامة

99األعداد إلى   
 مشكالت جمعیة أوطرحیة

 08 التعرف على استقامیة نقط

الخامات والمواد 
المسترجعة 

)خواصھا الملمسیة(  

)01(زراعة بذور مشروع یتعرف على فوائد زرع البذور  استخراج معطیات من جدول أو مرصوفة واستعما 
 قیاس أطوال باستعمال وحدة غیر معتمدة

بین عشرتین  100<مقارنة،ترتیب وحصر أعداد 
 متتابعتین

)01(استخراج معطیات  
)01(قیاس األطوال  

شریط األعداد األصغر 
100من  

09 

طاردة 
جھة والم

ب الموا
(ألعا

ت
طوا

خ
ال

(
 

جملة  محاكاة
 موسیقیة جزائریة

 2من المقطع 4البیت 
 قسما

)02(مشروع زراعة بذور یعد خطة لزراعة بذور ویعتني بھا 100حساب مجموع عددین الیتعدى الناتج    
ومفكوكاتھ إلى العشرات 100معرفة العدد   

 استعمال المسطرة المدرجة لقیاس األطوال
 

 جمع عددین
100العدد   

)02(قیاس األطوال  10 

)03(مشروع زراعة بذور یعد خططا لضبط وتعدیل المشروع   

الحصیلة+إدماج  11 
طاردة

جھة والم
ب الموا

ألعا
)

عمل 
ف

طرا
األ

(
 

تصمیم مجسمات 
فنیة بخامات طبیعیة 

 ومواد مسترجعة

 التعرف علیھا وتسمیة البعض منھا الحیوانات تتغذى یصنف الحیوانات حسب نوع غذائھا
 معرفة ضعف ونصف األعداد المألوفة اإلستعمال 

اكتشاف واستعمال آلیة الجمع لحساب مجموع 
100عددین أو ثالثة بحیث ال یتعدى   

 التعرف على المضلعات
 الضعف والنصف

الجمع دون احتفاظ وضع 
 العملیة

12 

محاكاة جملة 
 موسیقیة محلیة

أنشودة 
)آداء(مدرستي  

لبعض یتعرف على السلوك الغذائي 
 الحیوانات

كیف یتحصل الحیوان على 
 غذائھ

 13 دعم وتقویم

 14 تقویــــــــم مرحلــــــــي

طاردة 
جھةواالم

ب الموا
ألعا

)
ف،معرفة 

طرا
ق األ

سی
تن

ستعمال
كیفیة اال

(
 

متابعةاإلنجاز وإعادة 
 االستثمار

یعرف أن التقاء الذكر باألنثى شرط 
أساسي لحدوث التكاثر ویمیز السلوك 

 الجنسي للحیوانات

)01(التكاثر عند الحیوانات 100<استعمال ع والجداول لقراة وكتابة أعداد   
 استعمال المتر والسم

 التعرف على الزاویة القائمة في شكل

199متتالیة األعداد إلى   
)03(قیاس األطوال  

 التعرف على الزاویة القائمة
 

15 

مجسمات  تصمیم
فنیة بخامات طبیعیة 

 ومواد مسترجعة

یتعرف على بعض السلوكات الجنسیة 
 لبعض الحیوانات

)02(التكاثر عند الحیوانات  إرفاق الكمیة بموضع على شریط األعداد 
100استعمال اآللیة لحساب مجموع الیتعدى  

 قراءتھا والتعرف على التفكیك النموذجي لھا

 مشكالت جمعیة أو طرحیة
)العملیة(باألحتفاظالجمع   

999متتالیة األعداد إلى   16 

محاكاة جملة 
 موسیقیة عربیة

أنشودة 
)آداء(مدرستي  

یتعرف على سلوك الحیوانات تجاه 
صغارھا وممارسة سلوكات إیجابیة 

 اتجاه الحیوانات

 تمییز قیم القطع واألوراق واستعمالھا في الحساب عائلة الحیوان
 

بسیطة من الحیاة الیومیة قراءة جدول فیوضعیات  

 العملة الدینار
 

)02(استخراج معطیات  17 

طارة 
ب الم

(ألعا
جم

ح
شكل وال

ال
 

 األلوان الثانویة
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طارة 
ب الم

(ألعا
جم

ح
شكل وال

ال
 

محاكاة جملة 
 موسیقیة غربیة
أنشودة أوقات 

)آداء(الفراغ  

یقارن المدد الزمنیة الخاصة ببعض 
 األنشطة المألوفة ویستعمل الرزنامة

 قراءة الساعة وتعلیم أحداث في الیوم الزمن الذي یمر
 التعرف على شكل مستو مألوف من أشكال أخرى

1000قراءة وكتابة األعداد األصغر من   

 الساعة تحدید األوقات
 التعرف على شكل مستو

999متتالیة األعداد إلى   
 

19 

ي
حة البرید المركز

سا
ي 

 ف

طاردة
ب الم

ألعا
)

ب 
س

ك المنا
س

الم
آلداة

ل
(

 

رسم المھرج أو 
قوس قزح 

باستعمال األلون 
 األساسیة والثانویة

یدرك أھمیة استعمال الساعة ویتمكن 
 من قراءتھا قراءة صحیحة

 حساب فرق عددین ذوي رقمین أدوات قیاس الزمن
والدقیقة معرفة العالقة بین الیوم والساعة  

 مقارنة أطوال أضالع أشكال مألوفة وخواصھا

 طرح عدد ذي رقمین
 قیاس المدد

 20 مقارنة وقیاس األطوال

متابعةاإلنجاز 
 وإعادة االستثمار

یتعرف على مفھوم األحداث المتعاقبة 
واألحداث المتزامنة ویرتب أحداثا 

 متعاقبة

شكل ھندسي بسیط بأدوات الرسم رسم أو إتمام تعاقب وتزامن األحداث  
1000مقارنة وترتیب األعداد األصغر من   

 استثمار العملیات في حل مشكالت من حیاتھ
 التعرف علیھا واستعمالھا

 رسم وإتمام شكل ھندسي
999متتالیة األعداد إلى  

 مشكالت جمعیة أو طرحیة
 الروزنامة

21 

طاردة
ب الم

ألعا
)

ف 
ضعیة والوقو

الو
ن 

سبی
المنا

ي
للرم

(
 

تحدید موقع الشدة 
واللین في الجملة 

أنشودة (المو 
أوقات 
)آداء(الفراغ  

الحصیلة+ أجند معارفي  

22 

سیة
سنة الدرا

حفل نھایة ال
ضیر ل

ح
 الت

األشكال المتناظرة 
في 

)اكتشاف(الطبیعة  

یتعرف على خواص المحلول المائي 
 ویمیز بین الجسم المحل والمنحل

بعض األجسام تذوب في 
 الماء

 استخراج معطیات من أجل اإلجابة عن أسئلة
)أخف من،أثقل من(مقارنة أشیاء باستعمال  

1000حصر وترتیب أعداد أصغر من   

 التمثیل البیاني
 مقارنة الكتل

متتالیة األعداد إلى 
999)04(  

23 

طاردة 
ب الم

ألعا
)

حركة
ع ال

إیقا
(

 

 آداء جمل موسیقیة
أنشودة بیئة سلیمة 

 آداء

یمیز بین األجسام التي تغوص وتلك 
التي تطفو ویربط عالقة بیت شكل 

 الجسم وھذه الخصائص

أجسام تطفو وأخرى 
 تغوص

 اكتشاف آلیة الطرح دون احتفاظ والعمل بھا
التعرف على معني وآلیة طرح عددین ذوي رقمین 

 باألحتفاظ
وصف مسلك وتمثیلھ على مرصوفة وتعین مكان 

 أشیاء

 وضع عملیة الطرح
وضع عملیة الطرح 

 باألستعار
 استعمال المرصوفة

24 

رسم الفراشة 
واستعمال األلوان 
 الرئیسیة والثانویة

یمیز بین حالتي 
ویدرك تأثیر )صلب،سائل(الماء

 الحرارة على بعض األجسام الصلبة

)01(تحوالت المادة  قیاس ومقارنة باستعمال وحدة غیر معتمدة 
ذات ع س مجموعة (فھم عبارة من الشكل

×والتعبیر عنھا بالرمز)عنصر  
 حساب جداءات بسیطة باستعمال مرصوفة

 قیاس الكتل
ضرب عددین بین التعبیر 

 اللغوي والترمیز
)01(ضرب عددین  

25 

متابعةاإلنجاز 
 وإعادة االستثمار

محافظة المادة على نوعھا  یكتشف
واسمھا بعد االنصھار ویلتزم بقواعد 

السالمة عند استعمالھ لمصادر 
 الحرارة

)02(تحوالت المادة  

 26 دعم وتقویم

 27 تقویــــــــم مرحلــــــــي

ق
ب الفر

س
ح
ب التداول 

ألعا
)

ب
معرفة كیفیة الوث

(
 

آداء جمل 
)التكرار(موسیقیة  

أنشودة توازن 
 الغذاء آداء

یكتشف وجود الھواء ویثبت ذلك 
ملءبالون أو صفق (بالطریقة المناسبة

)الھواء  

 تكبیررسم على مرصوفة الھواء موجود في محیطي
التعرف على أشكال لھا محور أو محاور بالطي 

 فقط
 اكتشاف لمسات للحاسبة واستعمالھا

 تكبیر رسم على مرصوفة
التعرف على محور تناظر 

 شكل
)01(الحاسبة  

28 

التناظر ھو تقایس 
وتطابق عنصرین 

بالنسبة لخط أو 
)نماذج(نقطة  
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آداء جمل 
)التكرار(موسیقیة  

أنشودة توازن 
 الغذاء آداء

یتعرف على الخواص الفزیائیة للھواء 
ویمیز بین الھواء كمحرك أو مقاوم 

 لألجسام

عددین باستعمال الجمع المتكرر حساب جداء الھواء موجود في محیطنا  
وحفظھ 5بناء جدول الضرب في   

إتمام رسم شكل بالتناظر إلى محور باستعمال 
 مرصوفة

)02(ضرب عددین  
5جدول الضرب في   

إتمام شكل بالتناظر 
 المحوري على مرصوفة

30 

ق
ب الفر

س
ح
ب التداول 

ألعا
)

جال
سعة الم

تغییر 
(

  

أرسم عناصر 
طبیعیة 

واصطناعیة مرحة 
 مألوفة

یتعرف على بعض أدوات األستعمال 
 المألوفة ویمیز وظائفھا

أدوات االستعمال 
)01(البسیطة  

 بناء الجدولین وحفظھما
وبناء الجدول 10التحكم في قاعدة الضرب في   

10التحكم في آلیات الضرب فیمضاعفات   

4- 3جدول الضرب في   
10جدول الضرب في   

10الضرب في مضاعفات   31 

متابعةاإلنجاز 
 وإعادة االستثمار

یتعرف على استعمال اآلداة من شكلھا 
 ویلتزم قواعد السالمة عند استعمالھا

أدوات االستعمال 
)02(البسیطة  

 فھم خاصیة توزیع الضرب على الجمع 
 التعرف على مجسم من مجسمات أخرى

 
 حل وضعیة جمعیة أو ضربیة من الواقع

)03(ضرب عددین  
 التعرف على بعض 

 المجسمات
 مشكالت ضربیة
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التعرف على بعض 
 اآلالت الموسیقیة

أنشودة توازن 
 الغذاء آداء

یتعرف على األشیاء المصنوعة من 
الورق المقوى أو البالستیك ویقارن 

 مدى متانتھا

أشیاء مصنوعة بطي 
)01(المادة  

الضرب بتقطیع  إقامة عالقة بین إجراءعملیة
مرصوفة وبین استعمال المفكوك الجمعي وخاصیة 

 التوزیع،وآلیة الضرب
 استعمال الحاسبة إلنجاز عملیات

ضرب عدد ذي رقمین في 
)1/2(عدد ذي رقم  

 
)02(الحاسبة  

33 

أرسم عناصر 
طبیعیة 

واصطناعیة مرحة 
 مألوفة

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

 حل وضعیة جمعیة أو ضربیة من الواقع
 

 التعرف على المكعب والبالطة القائمة

مشكالت ضربیة،جمعیة 
 وطرحیة

 
التعرف على بعض 

 المجسمات

34 

تصنیف بعض  
اآلالت 

وتریة،(الموسیقیة  
أنشودة وداعا ..)

 مدرستي
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 36 تقویــــــــم إشھـــــادي

 




