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 كي

  قراءة وكتابة وتمثيال

  المثلث والمستطيل والمربع

  قراءة وكتابة وتمثيال

  وترتيبها

  واستعمالها في قياس األطوال

  999إلى  0في نطاق األعداد من 

  999إلى  0استعمال التقنية االعتيادية للطرح بدون احتفاظ في نطاق األعداد من 

 

  999إلى  0استعمال التقنية االعتيادية للطرح باالحتفاظ في نطاق األعداد من 

  )الجمع المتكرر والكتابة الضربية

  وتوظيفها

س األول 

  

  )المعلمة 

  وتوظيفها

  حل مسائل بسيطة باستخدام بيانات مأخوذة من جدول

  وتوظيفها

  )45، 30، 15(قراءة الساعة العقربية والرقمية بالدقائق 

  999إلى  0التقنية االعتيادية بدون احتفاظ في نطاق األعداد من 

  المكعب، متوازي المستطيالت، األسطوانة

  999إلى  0التقنية االعتيادية باالحتفاظ في نطاق األعداد من 

  المستقيم، القطعة والمثلث

  )1( 999إلى  0الجمع والطرح والضرب باالحتفاظ وبدونه في نطاق األعداد من 

  اليوم واألسبوع والشهر

  )2( 999إلى  0والطرح والضرب باالحتفاظ وبدونه في نطاق األعداد من 

  استعمال القطع النقدية واألوراق المالية المتداولة

  قراءة وتأويل بيانات واردة في جدول

  حل وضعيات مسائل

  المربع والمستطيل والقرص

اني

ية

 

األس

توزيـــع 

……………  

…………………                   

....................................  

 ........................................                     
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 عناوين الدروس
كي تقويم تشخيصي و دعم استدرا

  99إلى  0األعداد من 

قراءة وكتابة وتمثيال 100تعرف العدد 

المثلث والمستطيل والمربع: إنشاء أشكال هندسية على التربيعات

قراءة وكتابة وتمثيال 999إلى  101تعرف األعداد من 

1 تقويم ودعم التعلمات  

وترتيبها 999إلى  0مقارنة األعداد من 

واستعمالها في قياس األطوال  cm - mتعرف 

في نطاق األعداد من ) باالحتفاظ وبدونه(استعمال التقنية االعتيادية للجمع 

استعمال التقنية االعتيادية للطرح بدون احتفاظ في نطاق األعداد من 

2 تقويم ودعم التعلمات  

 gو   kg: تقدير وقياس الكتل بـ

استعمال التقنية االعتيادية للطرح باالحتفاظ في نطاق األعداد من 

الجمع المتكرر والكتابة الضربية(تعرف الضرب واستعماله 

وتوظيفها 10و  5و  2تعرف خاصية الضرب في 

3 تقويم ودعم التعلمات  

س األول ودعــــم نهايــة األســد  

  4و  3تعرف خاصية الضرب في 

 الخانة، المسار، القن،(التنقل على الشبكة 

وتوظيفها 7و  6تعرف خاصية الضرب في 

حل مسائل بسيطة باستخدام بيانات مأخوذة من جدول

4 تقويم ودعم التعلمات  

وتوظيفها 9و 8تعرف خاصية الضرب في 

قراءة الساعة العقربية والرقمية بالدقائق : الزمن

التقنية االعتيادية بدون احتفاظ في نطاق األعداد من  :الضرب

  الترصيف

المكعب، متوازي المستطيالت، األسطوانة: المجسمات ونشرها

 clو  l: تقدير وقياس السعة

التقنية االعتيادية باالحتفاظ في نطاق األعداد من : الضرب

المستقيم، القطعة والمثلث: الهندسيةإنشاء األشكال 

  5 تقويم ودعم التعلمات

الجمع والطرح والضرب باالحتفاظ وبدونه في نطاق األعداد من 

اليوم واألسبوع والشهر: تقدير وقياس الزمن

والطرح والضرب باالحتفاظ وبدونه في نطاق األعداد من  الجمع

استعمال القطع النقدية واألوراق المالية المتداولة

  الزاوية القائمة

قراءة وتأويل بيانات واردة في جدول

حل وضعيات مسائل: الجمع والطرح والضرب

المربع والمستطيل والقرص :إنشاء األشكال الهندسية

6 تقويم ودعم التعلمات  

انيـــــثس الودـــدعــــم نهايــة األســ  

يةـــة الدراســــراءات نهاية السنـــــــإج  
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…………………  : المديرية اإلقليمية
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