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 التصنيف والترتيب حسب الطول  :الموضوع 

 :الجذاذة  األول ابتدائي                                                                                                :المستوى 
 

 المهارات و القدرات المستهدفة
 فقط،" البصري ردرا اإل"بشكل مباشر عن طريق  يقارن الطفل شيئين -

 جنب إلىيقارن شيئين بوضعهما جنبا  -

 ثالث، شيءيقارن شيئين بمقارنتهما مع  -

 من، اقصر من، أطوللع الطول نفسه، : يتعرف على معنى -

 ،األطول إلى األقصرتبعا لطولها من  أشياءيصنف  -

 .األقصر إلى األطولتبعا لطولها من  أشياءيصنف  -

 

 لوضعيات وبناء المفاهيمترييض ا أنشطة:  األولىالحصة 
 :اللوازم الضرورية

 .األطوالمختلفة  أقالم -

 .مختلفة بأطوالمن الصفحة المخصصة لذلك وهي  اشرطة يتم تقطيعها -

 أفرارد 6 إلى 4يعمل التالميذ في مجموعات من : صيغة العمل

يختارها ( كان ذلك ممكنا إذامن نفس الشكل ) مثال األقالميقدم المعلم لتالميذ كل مجموعة عدردا من : األولالنشاط 

وكذلك  األقالممن جميع  األقصريختاروا القلم  أنالتي يتوفر عليها تالميذ كل مجموعة، ويطلب منهم  األقالممن بين 

(. التي تتقارب كثيرا في طولها ويتر  تلك التي تتفاوت في طولها بشكل واضح األقالميقصي المدرس .) األطولالقلم 

كل مجموعة مع توضيح الكيفية  إليهايقدم النتيجة التي توصلت لكي  األطفالتنتدب احد  أن يطلب من كل مجموعة

 (.النتيجة إيجاردللطريقة التي تم بها  أهميةيعطي المعلم ) الحل  إيجاردالتي تم بها 

المنهجية الطول نفسه مع تتبع  لها مجموعات يكون إلى األقالميطلب المعلم من كل مجموعة تصنيف : النشاط الثاني

 .األولنفسها في النشاط 

يعبر  أنالمعلمة على  أوويحرص المعلم . تبعا لخاصية الطول األشرطةيصنف التالميذ مجموعة من : النشاط الثالث

 .لها الطول نفسه: باستعمال التعابير التالية أنشطتهمالتالميذ في 
 

 ترييض الوضعيات وبناء المفاهيم أنشطة:الحصة الثانية
 .يعمل التالميذ بشكل فرردي: األولالنشاط 

مثال، من بين مجموعة  باألزرق األقصروالشريط  باألحمر األطولمن التالميذ تلوين الشريط  المعلمة أويطلب المعلم 

 .األشرطةمن 

 إلى األقصرثم من  األقصر إلى األطولمن  األشرطةترتيب المعلمة من التالميذ  أويطلب المعلم : النشاط الثاني

 من، اقصر من أطولباستعمال  أنشطتهميعبر التالميذ في  أنويعمل على  ولاألط
 

 تقويمية أنشطة :الثالثةالحصة 
 يعمل التالميذ على شكل مجموعات، -

 مختلفة، أطواللها  األقالمتقدم لهم مجموعة من 

 مجموعات لها الطول نفسه، إلىتصنيفها  أواليطلب منهم 

 .األقصر إلى األطولثم  األطول إلى األقصرن م األقالمثم يطلب منهم ترتيب هذه 

 .والثاني بالكراسة األولينجز المتعلمون النشاطين  -
 

 رداعمة أنشطة: الحصة الرابعة
 .يرسمها التالميذ بأشرطةيتم تقطيعها او  بأشرطة األقالمالحصة الثالثة، لكن نعوض  ألنشطةمشابهة  أنشطةتنجز  -

 .بالكراسة 6، 5، 4، 3 األنشطة -

 :يقترح الوضعية التالية أنالمعلمة  أويمكن للمعلم  -

 .يطلب من التالميذ ملء الجدول بوضع عالمة في الخانة المناسبة

، األطفالالتالميذ فهموا ماهو المطلوب منهم الن هذه الوضعية قد تشكل بعض الصعوبات لدى  أنالمعلم من  يتأكد)

 (الجدول وتأويلوبالخصوص قراءة 

 .كمجموعات متقاربة في المستوى يشكلها المعلم والمعلمة من خالل مالحظتهم في الحصص السابقة يعمل التالميذ

 



 
  


