
  توزیع أنشطة الریاضیات والتربیة العلمیة والتكنولوجیة
  "المقطع األول"  

  ابتدائي السنة الثانیة

 

  األسبوع األول
  التربیة العلمیة والتكنولوجیة  الریاضیات

  العنوان  
الكتاب 
  الموحد

دفتر 
  األنشطة

إعداد 
  األستاذ

  العنوان  
الكتاب 
  الموحد

دفتر 
  األنشطة

إعداد 
  األستاذ

  01رقم  )األم(الوضعیة االنطالقیة

    8ص  14ص  عد كمیات صغیرة  01
  /  15ص  مظاھر التنفس  01

إعداد 
    9ص  16ص  جمع وطرح كمیات صغیرة  02  وضعیات

              10ص  17ص  20إلى  0متتالیة األعداد من   03

  األسبوع الثاني

إعداد   /  20ص  )1(أنا أنمو وجسمي یتطور    02    11ص  18ص  الجدول ذو المدخلین  04
  /  24ص  )2(أنا أنمو وجسمي یتطور   03    12ص  19ص  تعیین مواقع في الفضاء  05  وضعیات

              13ص  21ص  29إلى  0مقارنة األعداد من   06

  األسبوع الثالث

    14ص  22ص  وضعیات جمعیة أو طرحیة  07
    16ص  /  أحافظ على صحتي  04

    15ص  23ص  مشكالت جمعیة أو طرحیة  08

              17ص  25ص  نقل رسم على مرصوفة  09

  أسبوع اإلدماج والتقویم والمعالجة
  )تربیة علمیة وتكنولوجیة+ ریاضیات ( 

  /  26ص  أجند معارفي
إعداد 
  /  27ص  أجند معارفي  وضعیات

إعداد 
  وضعیات

  "األم"االنطالقیة حل الوضعیة 

  /  28ص  )1( الحصیلة
إعداد 
  /  29ص  )1( الحصیلة  وضعیات

إعداد 
  وضعیات

  )ساعة ونصف خارج الوقت الرسمي للمعالجة البیداغوجیة(المعالجة 

  الریاضیات في حیاتنا الیومیة
 30ص
    /  /  31ص

  
  توزیع أنشطة الریاضیات والتربیة العلمیة والتكنولوجیة

  "المقطع الثاني"  
  السنة الثانیة ابتدائي

 

  األسبوع األول
  التربیة العلمیة والتكنولوجیة  الریاضیات

  العنوان  
الكتاب 
  الموحد

دفتر 
  األنشطة

إعداد 
  األستاذ

  العنوان  
الكتاب 
  الموحد

دفتر 
  األنشطة

إعداد 
  األستاذ

  02رقم  )األم(الوضعیة االنطالقیة

إعداد   /  36ص  )1(النبات یمتص الماء   05    18ص  34ص  69األعداد إلى   10
  /  40ص  )2(یمتص الماء  النبات  06    19ص  35ص  69الوحدات والعشرات إلى   11  وضعیات

              20ص  37ص  69تفكیك جمعي لألعداد إلى   12

  الھـاشـي بیـازیـد: إعداد المفتشین
 عبد الباري عبد هللا                   

  الھـاشـي بیـازیـد :إعداد المفتشین
 عبد الباري عبد هللا                   



  األسبوع الثاني

    21ص  38ص  العشرة الموالیةإتمام عدد إلى   13
07  

الحاجات الغذائیة للنبات 
  األخضر

  /  44ص
إعداد 
    22ص  39ص  99إلى  70األعداد من   14  وضعیات

              23ص  41ص  التعرف على استقامیة أشیاء  15

  األسبوع الثالث

    24ص  42ص  99األعداد إلى   16
  26ص  /  رعایة النباتات  08

إعداد 
    25ص  43ص  جمعیة أو طرحیةمشكالت   17  وضعیات

              27ص  45ص  التعرف على استقامیة نقط  18

  األسبوع الرابع

    /  47ص  )1(مشروع زراعة بذور   09    28ص  46ص  )1(استخراج معطیات   19

    /  50ص  )2(مشروع زراعة بذور   10    29ص  48ص  )1(قیاس األطوال   20

              30ص  49ص  100شریط األعداد األصغر من   21

  األسبوع الخامس

    /  53ص  )3(مشروع زراعة بذور   11    31ص  51ص  جمع عددین  22

    /  58ص  الحیوانات تتغذى  12    32ص  52ص  100العدد   23

              33ص  54ص  )2(قیاس األطوال   24

  األسبوع السادس

    34ص  55ص  التعرف على المضلعات  25
13  

كیف یتحصل الحیوان 
  على غذائھ

    /  61ص
    /  56ص  إدماج  26

    37ص  /  غذاء الحیوانات  14    /  57ص  )2(الحصیلة   27

              35ص  59ص  الضعف والنصف  28

  األسبوع السابع

    /  64ص  )1(التكاثر عند الحیوانات   15    36ص  60ص  )وضع العملیة(الجمع دون احتفاظ   29

    /  67ص  )2(التكاثر عند الحیوانات   16    38ص  62ص  199متتالیة األعداد إلى   30

              39ص  63ص  )3(قیاس األطوال   31

  األسبوع الثامن

    40ص  65ص  التعرف على الزاویة القائمة  32
    /  70ص  عائلة الحیوان  17

    41ص  66ص  معیة أو طرحیةمشكالت ج  33

              42ص  68ص  )وضع العملیة(الحتفاظ الجمع با  34

  األسبوع التاسع

    43ص  69ص  )1( 999متتالیة األعداد إلى   35
    44ص  /  الرفق بالحیوان  18

    45ص  71ص  )الدینار الجزائري(العملة   36

              46ص  72ص  معطیاتاستخراج   37

  أسبوع اإلدماج والتقویم والمعالجة
  )تربیة علمیة وتكنولوجیة+ ریاضیات ( 

  /  73ص  أجند معارفي
إعداد 
  /  74ص  أجند معارفي  وضعیات

إعداد 
  وضعیات

  "األم"حل الوضعیة االنطالقیة 

  /  75ص  )3( الحصیلة
إعداد 
  /  76ص  )2( الحصیلة  وضعیات

إعداد 
  وضعیات

  )ساعة ونصف خارج الوقت الرسمي للمعالجة البیداغوجیة( المعالجة
  /  /  /  77ص  الریاضیات في حیاتنا الیومیة

  
  
  



  توزیع أنشطة الریاضیات والتربیة العلمیة والتكنولوجیة
  "المقطع الثالث"  

  ابتدائيالسنة الثانیة 

 

  األسبوع األول
  التربیة العلمیة والتكنولوجیة  الریاضیات

  العنوان  
الكتاب 
  الموحد

دفتر 
  األنشطة

إعداد 
  األستاذ

  العنوان  
الكتاب 
  الموحد

دفتر 
  األنشطة

إعداد 
  األستاذ

  03رقم  )األم(الوضعیة االنطالقیة

      82ص  الزمن الذي یمر      47ص  80ص  )تحدید األوقات(الساعة   38

      87ص  أدوات قیاس الزمن      48ص  81ص  التعرف على شكل مستو  39

              49ص  83ص  )2( 999متتالیة األعداد إلى   40

  األسبوع الثاني

    50ص  84ص  طرح عدد ذي رقمین  41
  53ص    تنظیم الوقت  

إعداد 
    51ص  85ص  قیاس المدد  42  وضعیات

              52ص  86ص  مقارنة وقیاس األطوال  43

  الثالثاألسبوع 

      91ص  تعاقب وتزامن األحداث      54ص  88ص  رسم وإتمام شكل ھندسي  44

    57ص    تعاقب األحداث      55ص  89ص  )3( 999متتالیة األعداد إلى   45

              56ص  90ص  مشكالت جمعیة أو طرحیة  46

              58ص  92ص  الروزنامة  47

  أسبوع اإلدماج والتقویم والمعالجة
  )تربیة علمیة وتكنولوجیة+ ریاضیات ( 

  /  93ص  أجند معارفي
إعداد 
  /  94ص  أجند معارفي  وضعیات

إعداد 
  وضعیات

  "األم"حل الوضعیة االنطالقیة 

  /  95ص  )4( الحصیلة
إعداد 
  /  96ص  )3( الحصیلة  وضعیات

إعداد 
  وضعیات

  )ساعة ونصف خارج الوقت الرسمي للمعالجة البیداغوجیة(المعالجة 

    /  /  97ص  الریاضیات في حیاتنا الیومیة

  توزیع أنشطة الریاضیات والتربیة العلمیة والتكنولوجیة
  "المقطع الرابع"  

  السنة الثانیة ابتدائي

 

  األسبوع األول
  والتكنولوجیةالتربیة العلمیة   الریاضیات

  العنوان  
الكتاب 
  الموحد

دفتر 
  األنشطة

إعداد 
  األستاذ

  العنوان  
الكتاب 
  الموحد

دفتر 
  األنشطة

إعداد 
  األستاذ

  04رقم  )األم(الوضعیة االنطالقیة

    102ص  بعض األجسام تذوب في الماء      59ص  100ص  التمثیل البیاني  48
  

    106ص  تغوصأجسام تطفو وأخرى       60ص  101ص  مقارنة الكتل  49

              61ص  103ص  )4( 999متتالیة األعداد إلى   50

  الھـاشـي بیـازیـد: إعداد المفتشین
 عبد الباري عبد هللا                   

  الھـاشـي بیـازیـد: إعداد المفتشین
 عبد الباري عبد هللا                   



  األسبوع الثاني

    62ص  104ص  وضع عملیة الطرح  51
  

أجسم تطفو وأخرى 
  تغوص

  64ص  
إعداد 
    63ص  105ص  وضع عملیة الطرح باالستعارة  52  وضعیات

              65ص  107ص  استعمال المرصوفة  53

  األسبوع الثالث

      109ص  )1(تحوالت المادة       66ص  108ص  الكتلقیاس   54

55  
بین التعبیر  –ضرب عددین 

      112ص  )2(تحوالت المادة       67ص  110ص  اللغوي والترمیز

              68ص  111ص  )1(ضرب عددین   56

  األسبوع الرابع

    69ص    )2،  1(تحوالت المادة       70ص  113ص  تكبیر رسم على مرصوفة  57

              71ص  115ص  تناظر شكلالتعرف على محور   58

              72ص  116ص  )1( الحاسبة  59

  األسبوع الخامس

      114ص  الھواء موجود في محیطي      /  118ص  إدماج  60

      117ص  الھواء موجود في محیطنا      /  119ص  )5(الحصیلة   61

              74ص  120ص  )2(ضرب عددین   62

              75ص  121ص  5جدول الضرب في   63

  السادساألسبوع 

64  
إتمام شكل بالتناظر على 

    76ص  122ص  مرصوفة
    73ص    الھواء حالة ثالثة للمادة  

    77ص  124ص  4وفي  3جدول الضرب في   65

              78ص  125ص  10جدول الضرب في   66

  األسبوع السابع

      123ص  )1(أدوات االستعمال البسیطة       78ص  127ص  10الضرب في مضاعفات   67

      126ص  )2(أدوات االستعمال البسیطة       80ص  128ص  )3(عددین ضرب   68

              81ص  130ص  التعرف على بعض المجسمات  69

  األسبوع الثامن

أشیاء مصنوعة بطي المادة       82ص  131ص  مشكالت ضربیة  70
      129ص  )1(

71  
ضرب عدد ذي رقمین في عدد 

      83ص  132ص  ذي رقم واحد
أشیاء مصنوعة بطي المادة 

      133ص  )2(

72  
ضرب عدد ذي رقمین في عدد 

              85ص  134ص  )وضع العملیة(ذي رقم واحد 

  األسبوع التاسع

    86ص  135ص  )2( الحاسبة  73
  

أشیاء مصنوعة بطي 
  المادة

    84ص  
74  

ربیة وجمعیة مشكالت ض
    87ص  136ص  طرحیة

75  
على بعض المجسمات التعرف 

              88ص  137ص  )2(

  أسبوع اإلدماج والتقویم والمعالجة
  )تربیة علمیة وتكنولوجیة+ ریاضیات ( 

  /  138ص  أجند معارفي
إعداد 
  /  139ص  أجند معارفي  وضعیات

إعداد 
  وضعیات

  "األم"حل الوضعیة االنطالقیة 

  /  140ص  )6( الحصیلة
إعداد 
  /  141ص  )4( الحصیلة  وضعیات

إعداد 
  وضعیات

  )ساعة ونصف خارج الوقت الرسمي للمعالجة البیداغوجیة(المعالجة 
  /  /  /  142ص  الریاضیات في حیاتنا الیومیة



  

  

  

  
 




