
 أم لجین: األستاذة
  ٠١:مذكرة رقم                                     الریاضیات                                                      : النشاط

  ٢- ١:الحصة                                  األعداد و الحساب                                    : المیدان أو المحور

  األول: المقطع 

  )١( 5إلى 1األعداد من : الموضوع

و یستعمل مصطلحات وتعابیر ، 10یحل مشكالت  بتجنید معارفھ حول األعداد الطبیعیة األصغر من : الكفاءة الختامیة
  .مناسبة لتحدید موقع شيء

  .5إلى  1قراءة األعداد من ، عد كمیات صغیرة ومتجانسة ومنظمة: المؤشر

  النشاطات  الخطوات
تقرأ المعلمة الفقرة التالیة على ،  ١٣و ١٢مالحظة الصورة صفحة  :الوضعیة االنطالقیة  قوضعیة االنطال

فیكتشفون ساحة ، الیوم یذھب أمین ورائد ومریم إلى المدرسة ألول مرة: مسامع المتعلمین
  .ویلتقون معلمتھم و زمالءھم، المدرسة و القسم 

وكیف یتصرفون في القسم وفي ، مدرسیةیتعلم األطفال في المدرسة كیف یستعملون أدواتھم ال
  .الساحة حتى یحافظوا على سالمتھم

  :التعلیمة
  .صف المشھد الذي یمثل األطفال في ساحة المدرسة

یعد التلمیذ ما یستطیع من سلسلة األعداد و ھكذا مع أكبر عدد ممكن من :  الذھني الحساب
  .التالمیذ

  :اكتشف  بناء التعلمات
  :المناسباربط كل صورة بالعدد 

یالحظ ، أثناء ذلك یتجول المعلم بین الصفوف . حیث یربط المتعلم كل صورة بالعدد الذي تمثلھ
  .یشجع و یحدد مختلف االجراءات و یحصي األخطاء، األعمال 

  :أنجز
 :لون حسب ما یطلب منك -١
  لون قریصة واحدة باللون البرتقالي*
  .قریصات باللون األزرق ٣لون *
  .اثنتین باللون األخضرلون قریصتین *
  .اربط كل بطاقة بالعدد المناسب -٢

  :تعلمت
  كما في الصورة 1 – 2 – 3 – 4 – 5أستعمل أصابع یدي لتعیین األعداد 

  تربیة علمیة و تكنولوجیة/ دفتر األنشطة ریاضیات   إعادة االستثمار
 6ص 1-2-3 :أتمرنمعالجة أنشطة 

لون خانة الوصول    ، تتقدم الضفدعة بثالث خانات :  أبحثتوسیع التعلمات  من خالل نشاط 
  .حسب التعلیمة

  

   

  

  

  



 أم لجین: األستاذة
  ٠٢:مذكرة رقم                                                            الریاضیات: النشاط

  ٢-١:الحصة                      الفضاء و الھندسة                                              : المیدان أو المحور

  األول: المقطع 

 01تعیین موقع في الفضاء : الموضوع

و یستعمل مصطلحات وتعابیر ، 10یحل مشكالت  بتجنید معارفھ حول األعداد الطبیعیة األصغر من : الكفاءة الختامیة
  .مناسبة لتحدید موقع شيء

  .وھكذا مع أكبر عدد ممكن من التالمیذ، یعد تلمیذ ما یستطیع من سلسلة األعداد : المؤشر

  النشاطات  الخطوات
یعد التلمیذ ما یستطیع من سلسلة األعداد و ھكذا مع أكبر عدد ممكن من :  الذھني الحساب  وضعیة االنطالق

  .التالمیذ
  :اكتشف  بناء التعلمات

 .لون باألزرق المحفظة التي أمام الطفل -١
 .لون باألحمر المحفظة التي وراء الطفل

 .لون باألخضر البطاقات التي بین الكتاب والكراس -٢
  .لون باألحمر البطاقة التي بجانب رجل الطاولة

، تالحظ األعمال ، أثناء ذلك تتجول المعلمة بین الصفوف . یحاول التالمیذ انجاز المطلوب
  .وتشجع و تحدد مختلف اإلجراءات و تحصي األخطاء

  :أنجز
  .نب البنتلون باألحمر قمیص الطفل الذي بجا -١

  :في الخانة المناسبة أضع اإلشارة  -٢
 ال  المكتب أمام المعلمة نعم 
  ال   المكتب وراء البنت  نعم
  ال   البنت مقابل المعلمة نعم

  :تعلمت
لتحدید موقع شيء بالّنسبة إلى ، مقابل، بجانب، وراء، أمام: یمكنني استعمال المفردات

  شيء آخر
  تربیة علمیة و تكنولوجیة/ األنشطة ریاضیات دفتر   إعادة االستثمار

 7ص .1 – 2 :أتمرنمعالجة أنشطة 
  :  أبحثتوسیع التعلمات  من خالل نشاط 

 .بین الطفلین المتقابلین ضع اإلشارة  -١
 ).بجانبي ولد:( أحط البنت التي تقول -٢
  ).أمامي بنتان:( أحط الولد الولد الذي یقول  -٣

  

  

  

  

  

  



 أم لجین: األستاذة
  ٠٣:مذكرة رقم                            الریاضیات                                                             : النشاط

  ٢-١:الحصة                            األعداد و الحساب                                        : المیدان أو المحور

  األول: المقطع 

  )٢( 5إلى 1األعداد من : الموضوع

و یستعمل مصطلحات وتعابیر ، 10یحل مشكالت  بتجنید معارفھ حول األعداد الطبیعیة األصغر من : الكفاءة الختامیة
  .مناسبة لتحدید موقع شيء

  .5إلى  1قراءة األعداد من ، عد كمیات صغیرة ومتجانسة ومنظمة: المؤشر

  النشاطات  الخطوات
یعد التلمیذ ما یستطیع من سلسلة األعداد و ھكذا مع أكبر عدد ممكن من :  الذھني الحساب  االنطالقوضعیة 

  .التالمیذ
  :اكتشف  بناء التعلمات

 :ثم أعد األشیاء ولون البطاقة الصحیحة ، أالحظ الصورة  -١
  .للمقارنة بین شیئین. اقل من ، أكبر من : یستعمل المتعلم ھنا إحدى مفردتي 

  .ات بقدر المربعاتلون مثلث -٢
یشجع و یحدد مختلف اإلجراءات و ، یالحظ األعمال ، أثناء ذلك یتجول المعلم بین الصفوف 

  .تحصي األخطاء
  :أنجز

 :اربط كل بطاقة بالعدد المناسب -١
 :أمام الجملة الصحیحة ضع العالمة  -٢

  .الموزات أكثر من التفاحات
  .التفاحات أقل من البرتقاالت

  .الموزات البرتقاالت أكثر من
  :تعلمت

  ".بقدر"، " أقل من"، " أكثر من"أستعمل ، لمقارنة الكّمیات
  تربیة علمیة و تكنولوجیة/ دفتر األنشطة ریاضیات   إعادة االستثمار

  .8ص 1-2-3 -4  :أتمرنمعالجة أنشطة 
  .أرسم جزرة لكل أرنب:  أبحثتوسیع التعلمات  من خالل نشاط 

  

  

  

  

  

  

  

  



 أم لجین: األستاذة
  ٠٤:مذكرة رقم                                                            الریاضیات: النشاط

  ٢-١:الحصة                          األعداد والحساب                                            : المیدان أو المحور

  األول: المقطع 

 )01(   9إلى   6األعداد من : الموضوع

  .10ل مشكالت  بتجنید معارفھ حول األعداد الطبیعیة األصغر من یح: الكفاءة الختامیة

  .٩إلى  ٦قراءة األعداد من . عّد كمیات صغیرة متجانسة ومنظمة : الكفاءة المركبة

  .تعلمت ، أنجز، أكتشف : النشاط

  .الخشیبات والقریصات ، البطاقات ، السبورة : الوسائل

  :سیرورة الحصة

  النشاطات  الخطوات
وضعیة 
  االنطالق

وھكذا إلى أكبر عدد یصلون  ٢و الثاني  ١یشترك التالمیذ في العد بحیث یقول األول : الحساب الذھني
  .إلیھ

  : أكتشف  بناء التعلمات
 :لون باألخضر اإلجابة الّصحیحة -١

  ال  نعم  .القریصات أكثر من الخشیبات 
  ال  نعم  .القریصات أقل من الخشیبات

 :الخشیبات لّون بالنفسجّي قریصات بقدر -٢
  :أنجز

 :لون باألحمر اإلجابة الصحیحة -١
 لون فناجین بقدر المالعق -٢
 أكمل الّرسم بما یوافق العدد المكتوب في البطاقة -٣
  :تعلمت

  بقدر...أكثر من... أقل من ..عّد أشیاء واستعمال الّتعابیر
  :٩من دفتر األنشطة صفحة  ٢و ١ینجز المتعلم التمرینین   إعادة االستثمار

 .بطاقة بالعدد المناسب اربط كل -١
  .حوط بقدر العدد المكتوب -٢

  

  

  

  

  

  

  

  



 أم لجین: األستاذة
  ٠٥:مذكرة رقم                                                               الریاضیات: النشاط

  ٢-١:الحصة                                 األعداد والحساب                                        : المیدان أو المحور

  األول: المقطع 

 )02(   9إلى   6األعداد من : الموضوع

  .10یحل مشكالت  بتجنید معارفھ حول األعداد الطبیعیة األصغر من : الكفاءة الختامیة

  .بقدر، أكثر من ، عّد كمیات صغیرة و استعمال التعبیر أقل من: الكفاءة المركبة

  .تعلمت ، أنجز، أكتشف : النشاط

  .الخشیبات والقریصات ، البطاقات ، السبورة : الوسائل

  :سیرورة الحصة

  النشاطات  مراحل الحصة
  .و تطالب المتعلم بإعادة ترتیبھا  ٩إلى ١تكتب المعلمة مجموعة األعداد من   وضعیة االنطالق

  :اكتشف  بنا التعلمات
  .أمین و مریم یتنافسان في جمع السیارات الصغیرة

  : لون البطاقة الصحیحة -١
  سیارات أمین  أقل من     أكثر من    سیارات مریم

 :أحط اإلجابة الصحیحة -٢
  .٩، ٨، ٧، ٦، ٥عدد سیارات أمین ھو .   ٩، ٨، ٧، ٦،  ٥عدد سیارات مریم ھو 

  :أنجز
 :ارسم قریصات حسب العدد المكتوب على كل بطاقة -١
 .ارسم قریصات بقدر الكرات -٢
  : تعلمت

  .٩، ٨، ٧، ٦تعلمت تعیین األعداد 
  .٩من دفتر األنشطة صفحة  ابحثو  ٣ینجز المتعلم التمرینین   االستثمار إعادة

 .اشطب األشیاء الزائدة في كل صورة -٣
  :ابحث

  .صل كل كیس بالعدد المناسب
  

  

  

  

  

  

  

  



 أم لجین: األستاذة
  ٠٦:مذكرة رقم                                                                  الریاضیات: النشاط

  ٢-١:الحصة                                    األعداد والحساب                                       : المیدان أو المحور

  األول: المقطع 

    9إلى   1األعداد من : الموضوع

  .10یحل مشكالت  بتجنید معارفھ حول األعداد الطبیعیة األصغر من : الكفاءة الختامیة

  .بقدر، أقل من، مقارنة كمیات و استعمال التعبیر أكثر من: المركبةالكفاءة 

  .تعلمت ، أنجز، أكتشف : النشاط

  .الخشیبات والقریصات ، البطاقات ، السبورة : الوسائل

  :سیرورة الحصة

  النشـــاطــــــات  مراحل الحصة
  .٩إلى  ١یعد شفھیا من : الحساب الذھني  وضعیة االنطالق

  بناء التعلمات

  :أكتشف
  .وألّون باألصفر بقّیة السمكات، سمكات و باألخضر سمكات بقدر الّسمكات الُحمر ٣یلّون باألحمر 

  :...............عدد السمكات الصفراء ھو 
  :أنجز

 .أربط كّل مجموعة بالعدد المناسب -١
 .أرسم الخشیبات الّناقصة -٢
ّمت   :تعل

  .٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١أقرأ األعداد 

  االستثمارإعادة 

  .١١من دفتر األنشطة صفحة  أبحثو فقرة  ٤-٣-٢-١ینجز المتعلم تمرینات 
 .حبات فاكھة ٨في خانة كل بطاقة بھا  ضع العالمة  -١
 .أمام العبارة الصحیحة ضع العالمة  -٢
 .أحط دجاجات بقدر عدد األرانب -٣
 .أكتب -٤

  أكمل كتابة األعداد على الشریط: ابحث
  

  

  

  

  

  

  

  



 أم لجین: األستاذة
  ٠٧:مذكرة رقم                                                                   الریاضیات: النشاط

  ٢-١:الحصة               الفضاء والھندسة                                                              : المیدان أو المحور

  األول: المقطع 

  )٢(تعیین موقع في الفضاء : الموضوع

  .یستعمل مصطلحات وتعابیر مناسبة لتحدید موقع شيء: الختامیة الكفاءة

  لوصف موقعھ أو موقع شيء في الفضاء) أسفل،أعلى ، على ، تحت، فوق(استعمال المصطلحات : الكفاءة المركبة

  .أعلى وأسفل،على ،تحت ،یمیز بین فوق : مؤشر الكفاءة

  .تعلمت ، أنجز، أكتشف : النشاط

  .مشاھد ، اقاتبط، السبورة : الوسائل

  :سیرورة الحصة

  النشــــــاطــــــــات  مراحل الحصة

، ویكتب التالمیذ العدد على ألواحھم ثم یسمیھ أحدھم ، برفع أصابعھ ١٠یمثل المعلم عددا أصغر من   وضعیة االنطالق
  .التكرار عدة مرات

  بناء التعلمات

  :أكتشف
  .لون باألزرق كل طفل فوق لعبة

  .الذي تحت لعبةلون بالبني الطفل 
  .لون باألحمر الكرة التي على المقعد و باألخضر الكرة التي أسفلھ

  .تشرح المعلمة الوضعیة و یباشر المتعلم االنجاز بتلوین ما طلب منھ
  :أنجز

  :داخل الخانة المناسبة ضع اإلشارة 
  :عدد الطیور أسفل الشجرة ھو

١     ٢     ٤ 
  :عدد الطیور على الشجرة ھو

٢     ٣    ٤ 
  :عدد الطیور أعلى الشجرة ھو

١     ٢    ٤ 
  .مطالبة التالمیذ بإنجاز المطلوب بعد شرحھ من طرف المعلمة 

  .یصحح على السبورة جماعیا ثم فردیا
  :تعلمت

  .أسفل،أعلى ، على، تحت، فوق: یمكنني تحدید موقع شيء بالنسبة إلى آخر باستعمال مفردات مثل

  االستثمارإعادة 

  :١٢ینجز المتعلم األنشطة التالیة من دفتر األنشطة صفحة 
  :أتمرن
 .لون البطاقة المناسبة -١
لون باألخضر الشریط الموجود أعلى اإلطار و باألحمر : ھذه الصورة لعائلة في إطار -٢

 .الشریط أسفل اإلطار
  :لون البطاقة المناسبة واكتب العدد المناسب: ابحث

  .ات التي فوق العلب الخضراءلون باألحمر القارور
  .على القارورة التي ال توجد تحتھا علبة ضع اإلشارة 

  



 أم لجین: األستاذة
  ٠٨:مذكرة رقم                                                               الریاضیات: النشاط

  ٢- ١:الحصة                              األعداد والحساب                                          : المیدان أو المحور

  األول: المقطع 

 تشكیل كمیات : الموضوع

  .10یحل مشكالت  بتجنید معارفھ حول األعداد الطبیعیة األصغر من : الكفاءة الختامیة

  .١٠أصغر من ) عدد(تشكیل مجموعة تمثل كمیة : الكفاءة المركبة

  .التمكن من تشكیل كمیات: مؤشر الكفاءة

  .تعلمت ، أنجز، أكتشف : طالنشا

  .أدوات مدرسیة ، فواكھ، بطاقات مصورة، السبورة : الوسائل

  :سیرورة الحصة

  النشــــــاطـــــــات  مراحل الحصة

ویكتب التالمیذ العدد على ألواحھم ثم یسمیھ ، برفع أصابعھ ١٠یمثل المعلم عددا أصغر من   وضعیة االنطالق
  .التكرار عدة مرات، أحدھم

  بناء التعلمات

  :اكتشف
 كم من طائر في الّصورة؟ -١

 لون باألصفر عدد الطیور. 
 لون باألخضر عدد الحمامات. 
 لون باألحمر عدد العصافیر. 

 نعم    ال: ھل نقصت حبة من الفاكھة؟ أحط الجواب الصحیح  -٢
  .تشرح المعلمة النشاط و ینجز بمشاركة المتعلمین

  :أنجز
 ما ھو عدد األدوات في الصورة؟ .١

 ............عدد األدوات في الّصورة ھو -
 .اربط كل أداة بالعدد المناسب .٢
 :أكتب .٣
  :تعلمت

  .ال یتغیر عدد األشیاء التي نعدھا حتى ولو غّیرنا ترتیبھا كما في مثال حبات الفاكھة

  إعادة االستثمار

  .١٣ینجز المتعلم المطلوب من دفتر األنشطة صفحة 
  :أتمرن
 .أشطب االشیاء الزائدة -١
 .نجمات بقدر العدد المكتوب لون -٢
 .أكمل رسم األشیاء الناقصة -٣
  .أرسم حبة بندق لكل سنجاب -٤

  

  

  



 أم لجین: األستاذة
  ٠٩:مذكرة رقم                                                                 الریاضیات: النشاط

  ٢-١:الحصة                                  األعداد والحساب                                        : المیدان أو المحور

  األول: المقطع 

    0العدد : الموضوع

  .10یحل مشكالت  بتجنید معارفھ حول األعداد الطبیعیة األصغر من : الكفاءة الختامیة

  .1و0اكتشاف الصفر والكتابة باألرقام للعددین : الكفاءة المركبة

  .عب متى یوظف ھذا العددیستو - 0یتعرف على العدد : مؤشر الكفاءة

  .تعلمت ، أنجز، أكتشف : النشاط

  .أدوات مدرسیة، البطاقات، السبورة : الوسائل

  :سیرورة الحصة

  الّنشــــــاطــــــات  مراحل الحصة

ویكتب التالمیذ العدد على ألواحھم ثم یسمیھ ، برفع أصابعھ ١٠یمثل المعلم عددا أصغر من   وضعیة االنطالق
  .التكرار عدة مرات، أحدھم

  بناء التعلمات

  :أكتشف
  .الحظ الصورة ثم أكتب العدد المناسب في كل خانة

  .تشرح المعلمة النشاط ثم ینجز جماعیا
  :أنجز

 أحط العدد المناسب في كل حالة .١
 ).5.4.3.2.1.0(أكتب العدد المناسب في كل بطاقة  .٢
 .أكتب .٣
  :تعلمت

 0أكتب الصفر بھذا الرمز 

  إعادة اإلستثمار

  .١٤ینجز المتعلم األنشطة التالیة من دفتر األنشطة صفحة 
  : أتمرن
  .اربط كل صحن بالعدد المناسب لھ -١
 .أشطب ثالثة أشاء في كل مجموعة  -٢
  .ساعدني على عّد أدواتي المدرسیة و شكرا: أبحث

  

  

  

  

  

  

  



 أم لجین: األستاذة
  ١٠:مذكرة رقم                                     الریاضیات                                                      : النشاط

  ٢- ١:الحصة                                  األعداد و الحساب                                    : المیدان أو المحور

  األول: المقطع 

  عّد كمیات صغیرة: الموضوع

  .١٠داد الطبیعیة األصغر من یحل مشكالت یتجنید معارفھ حول األع: تامیةالكفاءة الخ

  .2  و  3عد كمیات صغیرة غیر متجانسة وكتابة العددین : مركبات الكفاءة

 .یكمل سلسلة األعداد،یعد أشیاء صغیرة، یصل كل عدد بكمیتھ المناسبة لھ :المؤشر

  .القریصات، السبورة، كتاب المتعلم :الوسائل

  :سیرورة الحصة

  النشاطات  الخطوات
أو من تالي عدد آخر یحدده  ١ابتداءا من  ١٠العد تصاعدیا واحدا واحد إلى :  الذھني الحساب  االنطالقوضعیة 

  المعلم
  :اكتشف  بناء التعلمات

 .صل كل بالون بالعدد المناسب -١
  .أكمل رسم القریصات حتى تكون بقدر األصابع المرفوعة -٢
یالحظ ، المعلم بین الصفوف  كوفي تلك األثناء ذل. لمتعلم المطلوب في كل مرة ا حیث ینجز

  .و یحصي األخطاء اإلجراءاتیشجع و یحدد مختلف ، األعمال 
  :أنجز

 .أكتب العدد المناسب في كل بطاقة -١
 .أكمل سلسلة األعداد -٢

  :تعلمت
  .9و تسعة  8ثمانیة : قراءة وكتابة العددین

  تربیة علمیة و تكنولوجیة/ دفتر األنشطة ریاضیات   إعادة االستثمار
 .١٥صفحة  ٣-٢- ١ :أتمرنمعالجة أنشطة 

  )١٥صفحة (لون خانة الوصول :  أبحثتوسیع التعلمات  من خالل نشاط ول
  

  

  

  

  

  

  

  



 أم لجین: األستاذة
  ١١:مذكرة رقم                                     الریاضیات                                                      : النشاط

  ٢- ١:الحصة                                  األعداد و الحساب                                    : المیدان أو المحور

  األول: المقطع 

 10العدد : الموضوع

  .یجري عملیة الجمع -١٠داد الطبیعیة األصغر من یحل مشكالت یتجنید معارفھ حول األع: تامیةالكفاءة الخ

  .5و  4أشیاء وكتابة العددین  ١٠تكوین العشرة والبحث عما ینقص إلتمام كمیة تتكون من : مركبات الكفاءة

 .١٠طریقة كتابة العدد  -١٠یكمل سلسلة األعداد إلى  - 10یتعرف على العدد  :المؤشر

  .كرات صغیرة، ألبوم صور، السبورة، تاب المتعلمك: الوسائل

  :سیرورة الحصة

  النشاطــــــــــــــــــــات  خطوات الحصة

  وضعیة االنطالق
  :الحساب الذھني

ویكتب التالمیذ العدد المغطى على ، ١٠على الشریط العددي یغطي المعلم عددا أصغر أو یساوي 
  .مع التكرار، ألواحھم 

  بناء التعلمات

  :أكتشف
الصور بقدر حیث تكون ، ترید لیلى إلصاق صور أخرى على الصفحة األخیرة من ألبومھا -١

 .صور الصفحة المقابلة
  .صور.......... تلصق لیلى

 ………………=7+3: أكمل حساب المجموع -٢
 .صور على كل صفحة من صفحات األلبوم............... یمكن إلصاق  -٣
  :أنجز

 .واشطب المثلثات الزائدة، عد المثلثات بقدر العدد المكتوب على البطاقة -١
 .أكمل رسم القریصات الناقصة -٢
 .كرات 10أحط  -٣
 .…………………………………………………………………,10,10,10: أكمل الكتابة  -٤
  :تعلمت

 .10ھكذا ، ھما الصفر والواحد، العدد عشرة یكتب برقمین

  إعادة االستثمار

  تربیة علمیة وتكنولوجیة/ دفتر األنشطة ریاضیات 
  .١٧صفحة  ٢- ١:  أتمرن معالجة أنشطة

أرسم النجمات الناقصة  – ١٠اشطب األھلة التي تزید عن :  أبحثولوتسیع التعلمات من خالل نشاط 
  )١٧صفحة .(نجمات ١٠لتكوین مجموعة 

  

  

  

  

  



 أم لجین: األستاذة
  ١٢:مذكرة رقم                                     الریاضیات                                                      : النشاط

  ٢- ١:الحصة                                  األعداد و الحساب                                    : المیدان أو المحور

  األول: المقطع 

 .استعمال العدد لتذكر كمیة: الموضوع

  .جمعیجري عملیة ال -١٠یحل مشكالت یتجنید معارفھ حول األعداد الطبیعیة األصغر من : تامیةالكفاءة الخ

  .7و 6ممارسة وظیفة العدد للتعبیر عن كمیة في غیابھا وكتابة العددین : مركبات الكفاءة

 : المؤشر

  .قریصات، السبورة، كتاب المتعلم: الوسائل

  :سیرورة الحصة

  النشــــــــــاطــــــــــــــــات  خطوات الحصة
  :الذھني الحساب  وضعیة االنطالق

ممكن مع أكبر عدد ، ١٠مجموعة من التالمیذ یعدون تنازلیا بالتناوب انطالقا من عدد أصغر أو یساوي 
  ).االستعانة بكل ما یمكن عده من أشیاء(من التالمیذ

  :اكتشف  بناء التعلمات
 : لون مكونات القطار .١

 باألخضر 
 باألحمر  
 باألصفر 

 .كما في المثالعد األشكال في كل حالة وعین االجابة الصحیحة  .٢
  :أنجز

 .اربط كل شكل بالعدد المناسب على الشریط العددي  .١
 : لون .٢

 قریصات باألخضر ٨
  قریصات باألحمر ٦
  قریصات باألزرق ٥

ة ..……………………………………6,6,6: أكتب .٣  ستَّ
  سبَعة   ………………………………………,7,7,7         

  :تعلمت
  .العدّ  وأحفظ آخر عدد توقفت عنده في، لتكر كمیة أعّد أشیاءھا

  ١٨صفحة  ٣-٢-١:  أتمرنفقرة : تربیة علمیة / یعالج المتعلم تمرینات من دفتر األنشطة ریاضیات   إعادة االستثمار
  ).١٨صفحة (أشطب البطاقة غیر الموافقة لعدد األصابع :  أبحثولتوسیع التعلمات ینجز فقرة 

 


