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  أنـــــــــــــشــــــــــطة      األســـــــــــبـــــــوع  األسابيع

  یةــــــــــــــئــــیـــــــــیـــــــــھــــــت أنــــشـــــــطـــة  1
  دعم الدرسین                                             ء             أتتبع مسارا على الشبكة                أحدد موضعي و موضع االشیا  2
  دعم الدرسین                                                            أعالج المعلومات                              أقرأ الساعة                                 3

  دعم الدرسین                                                                          أرتب وقائع متسلسلة                    )1(99إلى  0األعداد من   4

  دعم الدرسین                                                                                  )2(أتعرف الطرح             )                1(أتعرف الطرح  5

  دعم الدرسین                                                                                )2(أتعرف الضرب                            )1(أتعرف الضرب  6

  دعم الدرسین                                                                أتعرف المستقیم والقطعة أتعرف جداول الضرب                         7
  تقــــــــــــــــویم ودعــــــــــــــــــــــــــم ما سبق لجمیع التالمیذ  8
  دعـــــــــــــــــــــــم خـــــــــــــــــــــــاص أو أنشطة موازیة  9

  دعم الدرسین                                               )   2(99إلى  0أتعرف األعداد من   )       1(عرف القطع و األوراق النقدیةأت  10

  درسیندعم ال                                                    100أتعرف العدد       أنجز التجمیعات والمبادالت بعشرة ثم بعشرعشرات  11

  دعم الدرسین                                        )    2(أتعرف القطع و األوراق النقدیة        )1(200الى 100األعداد من أتعرف   12

  دعم الدرسین                                                             أتعرف األشكال المتماثلة                        أتعرف الزاویة القائمة  13

  دعم الدرسین                                                     500الى  0أتعرف األعداد من                       أعرف قیاس حقبة زمنیة  14

  دعم الدرسین                                           )   1(أتعرف قیاس األطوال                         أتعرف األسبوع والشھور و الفصول  15

  تقــــــــــــــــویم ودعــــــــــــــــــــــــــم ما سبق لجمیع التالمیذ  16
  دعــــــــــــــــــــــم خــــــــــــــــــــــــاص أو أنشطة موازیة  17

  دعم الدرسین                                                )1( 900الى0األعداد من أتعرف   أتعرف المئات و العشرات والوحدات         18

  دعم الدرسین                                                 أرسم األشكال الھندسیة         أتعرف األشكال الھندسیة                      19

  دعم الدرسین                                         )       3( 900الى0أتعرف األعداد من              )2( 900الى0أتعرف األعداد من   20

  دعم الدرسین                                       )     2(أتعرف وحدات قیاس األطوال )            1(أتعرف وحدات قیاس األطوال   21

  دعم الدرسین                                                                    )3(أتعرف الطرح                            أختصر كتابة جمعیة  22

  دعم الدرسین                                              )                  1(أتعرف المجسمات )                       1(أستخدم تقنیة الجمع   23

  تقــــــــــــــــــــــــویم ودعــــــــــــــــم ما سبق لجمیع التالمیذ  24
  دعــــــــــــــــــم خـــــــــــــــــــــــــاص أو أنشطة موازیة  25

  دعم الدرسین                                                          )  2(أستخدم تقنیة الجمع     )                     2(أتعرف المجسمات   26

  دعم الدرسین                                     )                  1(أستخدم تقنیة الضرب             یة               ضربأختصر كتابة   27

  دعم الدرسین                                          )                 1(الكتل  قیاسأتعرف )                     1(أستخدم تقنیة الضرب   28

  دعم الدرسین                                                    )   2(أستخدم تقنیة الطرح                       )1(أستخدم تقنیة الطرح   29

  دعم الدرسین                                                          ) 1(أتعرف قیاس السعة )                        2(أتعرف قیاس الكتل   30

  دعم الدرسین                                                    أرصف سطوحا                 )     2(أتعرف األسبوع والشھور و الفصول  31

  یع التالمیذتقــــــــــــــــــــویم ودعــــــــم ما سبق لجم  32
  دعـــــــــــــــــــم خـــــــــــــاص أو أنشطة موازیة  33
  إجـــــــــــــــــراءات آخــــــــــــــر الســــــنة  34
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