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تنظيم و معالجة  القياس الهندسة األعداد و الحساب األسابيع الوحدات

 البيانات
 حل المسائل

 أنشطة تهييئية 1
الوحدة 
 األولى

تصنيف األشياء حسب  --------------- ------------- 2
خاصيات اللون و الشكل و 

 الحجم و الطول

--------------- --------------- 

 --------------- --------------- --------------- --------------- التواصل حدا بحد 3
 --------------- --------------- --------------- --------------- 4إلى  1األعداد من  4
إلى  1مقارنة و ترتيب األعداد من  5

4 
--------------- --------------- --------------- --------------- 

 تقويم و دعم و توليف التعلمات 6
الوحدة 
 الثانية

 -تحت-خارج  –داخل  --------------- 7
 على -فوق

--------------- --------------- --------------- 

 --------------- --------------- --------------- --------------- 4-1الكتابة الجمعية  8
 --------------- --------------- --------------- --------------- 9إلى  5األعداد من  9

 --------------- --------------- --------------- --------------- 9إلى  1مقارنة و ترتيب من  10
 و توليف التعلمات تقويم و دعم 11

الوحدة 
 الثالثة

 --------------- --------------- --------------- --------------- حساب مجموع عددين 12
 --------------- --------------- أقصر ...-أطول  --------------- --------------- 13
 --------------- --------------- --------------- ---------------   10و 0العددين  14
 --------------- --------------- --------------- ---------------  10إلى  0مقارنة و ترتيب من  15
 تقويم و دعم و توليف التعلمات 16

 دعم نهاية األسدس األول 17
الوحدة 
 الرابعة

 --------------- --------------- --------------- --------------- 30-11األعداد  18
 --------------- --------------- --------------- --------------- 30إلى  11مقارنة و ترتيب  19
 تصنيف المجسمات --------------- 20

 و تعرف األشكال  
--------------- --------------- --------------- 

 --------------- --------------- --------------- --------------- الجمع باعتماد التقنية االعتيادية 21
 تقويم و دعم و توليف التعلمات 22

الوحدة 
 الخامسة

 --------------- --------------- أخف .. –أثقل  --------------- 99-31األعداد  23
 --------------- --------------- --------------- استعمال المسطرة 99- 0مقارنة  24
حل مسألة و  --------------- --------------- --------------- جمع االعداد دون احتفاظ 25

 تمثيلها
تصنيف حسب معيار  --------------- --------------- جمع االعداد باالحتفاظ 26

 واحد
--------------- 

 تقويم و دعم و توليف التعلمات 27
الوحدة 
 السادسة

 --------------- --------------- اليوم الشهر السنة --------------- جمع باالحتفاظ 28
 --------------- تنظيم البيانات --------------- --------------- مفهوم الطرح 29
حل المسألة و شرح  --------------- --------------- رسم االشكال الهندسية  --------------- 30

 األسلوب 
 --------------- --------------- قراءة الساعة --------------- حساب فرق  31
 و توليف التعلمات تقويم و دعم 32

 دعم نهاية األسدوس الثاني 33
 إجراءات نهاية السنة الدراسية 34
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