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 مادة الرياضيات األسبوع
 تـقـــويــم تـشــخــيــصــي     (أنشـطـة تــهــيـيـئـيـة) - 1

 99الى  0األعداد من  2

 قراءة و كتابة و تمثيال 100تعرف العدد  3

 انشاء أشكال هندسية: المثلث القائم الزاوية، المستطيل، المربع على تربيعات 4

 قراءة و كتابة و تمثيال 999الى  101األعداد من تعرف  5

 تقويم و دعم و توليف التعلمات 6

 و ترتيبها 999الى  0مقارنة األعداد من  7

 و استعمالها في قياس األطوال (m, dm, cm)تعرف  8

 999الى  0استعمال التقنية االعتيادية للجمع في نطاق األعداد من  9

 999الى  0التقنية االعتيادية للطرح (بدون احتفاظ) في نطاق األعداد من استعمال  10

 تقويم و دعم و توليف التعلمات 11

 g, kg)تقدير و قياس الكتل بــ ( 12

 999الى  0استعمال التقنية االعتيادية للطرح باالحتفاظ في نطاق األعداد من  13

 عالمات و رموزتمثيل مسألة باستخدام أعداد و  14

 تعرف الضرب و استعماله (الجمع المتكرر و الكتابة الضربية) 15

 تقويم و دعم و توليف التعلمات 16
 دعم نهاية األسدوس األول 17

 و توظيفها 10و  5و  2تعرف خاصية الضرب في  18

 التنقل على الشبكة (الخانة، المسار، القن، العقدة، المعلمة) 19

 4و  3خاصية الضرب في تعرف  20

 حل مسائل بسيطة باستعمال بيانات مأخوذة من جدول 21

 تقويم و دعم و توليف التعلمات 22
 )45، 30، 15قراءة الساعة العقربية و الرقمية بالدقائق ( و توظيفها 7و  6تعرف خاصية الضرب في  23
 لألسلوب المستخدم لحل مسألةشرح شفهي  و توظيفها 9و  8تعرف خاصية الضرب في  24
 )l, dl, clقياس السعة ( المجسمات و نشرها (مكعب، متوازي مستطيالت، أسطوانة) 25

26 
الى  0التقنية االعتيادية للضرب دون احتفاظ في نطاق األعداد من 

999 
 ، =) -المحسبة: األزرار (+ ، 

 تقويم و دعم و توليف التعلمات 27
 حل مسائل مرتبطة بقياس الزمن و األطوال و الكتل و لعا عالقة بالحياة اليومية 999الى  0االعتيادية للضرب باالحتفاظ في نطاق األعداد من التقنية  28

29 
الجمع و الطرح و الضرب و الطرح باالحتفاظ و بدونه في نطاق 

 999الى  0األعداد من 
 المالية المتداولةاستعمال القطع النقدية و األوراق 

 قراءة و تأويل بيانات واردة في جدول انشاء المستقيم و القطعة و المثلث و المربع و القرص و المستطيل 30

31 
الجمع و الطرح و الضرب و الطرح باالحتفاظ و بدونه في نطاق 

 999الى  0األعداد من 
الطرح باالحتفاظ في حل مسائل بسيطة باستعمال الجمع و الطرح و الضرب و 

 999الى  0نطاق األعداد من 
 تقويم و دعم و توليف التعلمات 32
 دعم نهاية األسدوس الثاني 33
 إجـــــــــــراءات آخــــــــر الــــســــنــــــة 34

https://moutamadris.ma/
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