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:المستھدفة المیادین -      
.والحساب األعداد – 1
.والھندسة الفضاء – 2

 ھذا في المستھدف الشاملة الكفاءة مستوى -    
  :المقطع  :المقطع

 الطبیعیة باألعداد المتعلقة معارفھ بتجنید مشكالت یحل      
 موقعھ ویحدد ،)وترتیبا مقارنة وكتابة، قراءة( 7 من األصغر

 – أمام تحت، –فوق( القریب الفضاء في شيء موقع أو
.)بین – وراء

.أسابیع 4 :المدة -   



مخطط املقطع
الوضعیات المیادین

یع
اب
س

األ

)األم( االنطالقیة الوضعیة عرض - 
األعداد والحساب

الفضاء والھندسة 
والصحة اإلنسان

01
.)وعدا وكتابة قراءة)(1(5 الى1 من االعداد :الموارد إلرساء بسیطة تعلمیة وضعیات -  األعداد والحساب

)1(الفضاء في مواقع تعیین والھندسة الفضاء

.وترتیبا ومقارنة وعدا وكتابة قراءة – )2( 5 إلى 1 من األعداد األعداد والحساب

)1( الحواس -  )1( الحواس - والصحة اإلنسان والصحة اإلنسان

.)وعدا وكتابة قراءة( - )1( 9 إلى 6 من األعداد-
.وترتیبا مقارنة – )2( 9 إلى 6 من األعداد-
.وترتیبا مقارنة -   . 9 إلى 1 من األعداد-

األعداد والحساب
02

)2( الحواس- والصحة اإلنسان

)2(الفضاء في مواقع تعیین- الفضاء والھندسة

03
.كمیات تشكیل-
.0 العدد-
.صغیرة كمیات عد-

األعداد والحساب

.وأتنقل أتحرك أنا- والصحة اإلنسان



الوضعیات المیادین

یع
ساب

األ

.10 العدد-
. كمیة لتذكر العدد استعمال-
.رتبة لتعیین العدد استعمال-

األعداد والحساب

04
معلومات استخراج- تنظیم معطیات

.أتحرك كیف -  والصحة اإلنسان

)3( الفضاء في مواقع تعیین- الفضاء والھندسة

05
.10 إلى األعداد متتالیة- األعداد والحساب

.)1( األطوال مقارنة-
المقادیر والقیاس

.)1( األطوال مقارنة-05
.)2( األطوال مقارنة-

المقادیر والقیاس

.صحتي على وأحافظ أتحرك -  والصحة اإلنسان

)1( المسالك-

06

).1(أو طرح /و وضعیات جمع-
=  و + الرمزان -
=و –الرمزان -
.الكتابات المختلفة لعدد-

 أغذیتي أصنف-
.متنوعة أغذیتي-

والصحة اإلنسان

.الریاضیات في حیاتنا الیومیة–) تع( 2الحصیلة–) ر( 1الحصیلة–) 1،2( أجند معارفي: أسبوع اإلدماج:  07



  �نطالقيةالوضعية املش�لة 

"الوضعية �م"

  �نطالقيةالوضعية املش�لة 

"الوضعية �م"





الوضعية " �نطالقيةالوضعية املش�لة 

"�م

 الذي ما ذلك؟ عرفت كیف التالمیذ؟ ھؤالء یوجد أین      
 ھو ما القسم؟ في التالمیذ بھ یقوم الذي ما بالمدرسة؟ یذكرك

 تستطیع التي األعداد مرتفع بصوت اقرأ التالمیذ؟ عدد تستطیع التي األعداد مرتفع بصوت اقرأ التالمیذ؟ عدد
 یكتب ماذا على زینب؟ تفعل ماذا زینب؟ تجلس أین رؤیتھا؟

 تراه رسم من كم ومریم؟ أمین من كل یفعل وماذا مصطفى؟
 .الرسم في الموجودة األلوان من لونین أذكر النافذة؟ قرب
 موضع حدّد الرسم؟ ھذا على الموجودة الصور تمثل ماذا

القسم في مصطفى جلوس



الوضعيات التعلمية ال�سيطة إلرساء املوارد

 واقع من انطالقا ودالة حیة وضعیات اختیار      
  القریصات باستعمال الملموس على تعتمد المتعلم،

 المحسوس أو المادیة، والوسائل والعجین والخشیبات المحسوس أو المادیة، والوسائل والعجین والخشیبات
 ... وبطاقات التلمیذ كتاب باستغالل المحسوس وشبھ

.)...المسرح تقنیة( النشطة والطرائق



نموذج لوضعيات �علمية �سيطة إلرساء املوارد 

:التالیة األسئلة طرح یمكن المشھد عناصر تعیین بعد   
    .عمر موقع حدد         الكلب؟ یوجد أین -     ؟ الكرة توجد أین -



نموذج لوضعيات �علمية �سيطة إلرساء املوارد 



نموذج لوضعيات �علمية �سيطة إلرساء املوارد  
"1العدد "

.واحدا أصبعا أظھرنا أننا إلى للتوصل ذلك فعل المتعلمین من والطلب اإلبھام إظھار   
. الصالة في التشھد أداء كیفیة المتعلمین من الطلب یمكن
.ملونة أقالما ارفعوا  ...واحدا أزرق قلما ارفعوا ـ : الوضعیات تنویع

 السبورة على رسومات أو صور باستعمال محسوسة شبھ الوضعیات إلى االنتقال - السبورة على رسومات أو صور باستعمال محسوسة شبھ الوضعیات إلى االنتقال -

  1 العدد مفھوم ترسخ

ألون المجموعة التي 
فیھا شيء واحد



نماذج لوضعيات �علمية لتعلم �دماجنماذج لوضعيات �علمية لتعلم �دماج



)  �عداد وا��ساب(نموذج لوضعيات �علم �دماج ا��ز�ي 

:الصحیحة اإلجابة وأكتب المشھد أتأمل
  :..... العائمة البطات عدد     ..... :الزالقات عدد                   :....الرجال عدد
 الطیارات عدد یكون حیث الزائدة الطیارات على أشطب      ...... :السیارات عدد
.6 المشطبة غیر
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)  �عداد وا��ساب(نموذج لوضعيات �علم �دماج ا��ز�ي 

الصحیح الجواب      أحط ثم الصورة أالحظ
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 موقع حدد –الكرة موقع حدد –المقعد تحت یوجد ماذا –المقعد فوق یوجد من حدد
.الباب بجانب النافذة تحت زھرة ارسم–المنزل فوق مقعر ھوائي ارسم – القطة

. .الحي في یلعبون ألطفال مشھد : السند  

) الفضاء وال�ندسة(نموذج لوضعيات �علم �دماج ا��ز�ي 

18الثاني،  تشرین 09 عبد الباري عبد هللا: إعداد وتقدیم المفتش 18



�نطالقيةحل الوضعية �نطالقيةحل الوضعية 



تقو�مية إدماجيةوضعية  تقو�مية إدماجيةوضعية 





تقو�مية إدماجيةوضعية 

.المشھد الحظ الغابة، إلى نزھة في العائالت إحدى ذھبت
 العائلة؟ أفراد عدد ھو ما-
اإلناث؟ أو الذكور عددا أكبر أیھما-
 إلى األكبر من العدد حسب المشھد في الموجودة الحیوانات رتب-

.األصغر
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.األصغر
.العدد لنفس اللون نفس مستعمال الكلب على المناطق لون-
الشجرة؟ تحت یوجد من-
الطعام؟ أطباق توجد أین-
والسمك؟ العصیر بین یوجد ماذا-
األم؟ توجد أین-
  األم؟ أمام األغنام توجد ھل-



الدعم واملعا��ة
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الدعم واملعا��ة






