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  -1-مقارنة مجموعتي أشياء:الموضوع 

 :الجذاذة  األول ابتدائي                                                                                                :المستوى 

 
 المهارات و القدرات المستهدفة

 حقق من تقادر مجموعتين،المتعلمون كل الوسائل التي تمكن من الت يبحث -

 اكتر باستعمال تقنية التواصل حدا بحد، أويقارنون بين مجموعتين  -

 .بالبحت عن تقنيات تتالءم مع وضعيات المجموعات التي يراد مقارنتها أوأكثر يقارنون بين مجموعتين -

  

 ترييض الوضعيات وبناء المفاهيم أنشطة:  األولىالحصة 
 :المتوفرة لدى المتعلمين األشياءبير من مختلف عدد ك: اللوازم الضرورية

الصغيرة، مجموعات ، مجموعات الخشيبات، مجموعات المثلثات األقالم، مجموعات األقراصمجموعة 

 ...المثلثات الكبيرة، مجموعة المربعات الحمراء

 :األولالنشاط 

يتعدى عدد  أالينبغي )متنوعة  يتوفر كل واحد على مجموعات بحيث بشكل ثنائي األطفاليعمل : سير االنجاز

 (.7 أو 6عناصر كل مجموعة 

ينبغي مقارنة  بحيث، األشياءكان كل واحد يتوفر على الكمية نفسها من  إن التحقق األطفاليطالب المعلم 

 .عدم تقادرهما أومن تقادرهما  للتأكد األشياءمجموعتي 

توجيهات، ويطالب كل مجموعة من عرض نتائج  اءإعطدون  األطفال إليهاالتي يلجأ  اإلجراءاتيراقب المعلم 

 .من طرف باقي الزمالءعملها، ويفتح مجال لمناقشة النتائج 

تقريب عناصر المجموعتين من  إلىهذه المرة دون اللجوء  األشياءتتم مقارنة مجموعتي : النشاط الثاني

 .بعضهما البعض

التي  واإلجراءاتيجب تقبل كل التقنيات . لتينممثوتتم المقارنة بين مجموعتين مرسومتين على الورق أي 

  .الجراءالمقارنة األطفال إليهايلجأ 

 

 ترييض الوضعيات وبناء المفاهيم أنشطة:الحصة الثانية
 .األطفالالعمل وتعديله من طرف باقي  األطفالينتدب : العمل تنظيم

 أوعة المثلثات الصغيرة، مجمو بإنشاءيتكلف طفل ( Eالمجموعة) نضع على طاولة مجموعة المثلثات 

يقوم طفل ثان بمالحظة (   Aالمجموعة ) الحمراء ن  بالتناوب النجاز المهمات وتتم مراقبةالمثلثات  مجموعة

لمدة قصيرة، وبعد ذلك يتوجه نحو طاولة ثانية وضعت عليها عناصر (المثلثات الحمراء )  Aالمجموعة 

 Aوتكون متقادرة مع المجموعة  األشياءمكونة من نفس  ’A أخرىمجموعة  سينشئ، حيت األولىالمجموعة 

. 

 األطفاليصرح الطفل بانتهائه من العمل يقوم بعض  عندما.النموذج بمنديل إخفاءاشتغال الطفل يتم  أثناء

 وإجراء لألشياءمما سيستدعي التجميع المادي (.  ’Aو المجموعة  Aالمجموعة )  بمقارنة النموذج والنسخة

 .والحسم في نتيجة العمل تقابل بينها 

 :من طفلين أولىبعد فهم قاعدة اللعبة يتم تكوين مجموعة 

الطفل الثاني الذي سينجز نسخة للنموذج  إلىوينقل رسالة ( المجموعة  إنشاء) سير العمل  األولالطفل  يالحظ

 .بواسطة الرسالة التي توصل بها

كما يمكن للطفل ان يطالب بتغيير . ذلك بين الطفلين فقطيتم  أنويسمح بالنقاش للمطالبة بمعلومات جديدة على 

 .الالعب الذي اخفق في نقل الرسالة

 

 

 



 

 

 

 

 تقويمية أنشطة :الثالثةالحصة 
 عالمة في الخانة المناسبة األطفاليضع : األولالنشاط 

 .باألصفرما يلونون بقدر  باألحمرالبالونات  المتعلمونيلون : النشاط الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 داعمة أنشطة: الرابعة الحصة

 

 
 .عنها التقويم أباننقترح خالل هذه الحصة نشاطين يمكن تكييفهما حسب النتائج التي 

 عالمة في الخانة المناسبة األطفاليضع : النشاط الثالث

 عالمة في الخانة المناسبة األطفاليضع : النشاط الرابع

 

 

 8و  7دعم الدرسين 

 

 
 تبعا للنموذج، األطول إلى ألقصرامن  األشرطة األطفاليلون  - 

 من الشريط البني المرسوم، أطولشريط  األطفاليرسم  -

 يرسمون شريطا اخضر اقصر من الشريط البني، -

 :المقارنة إجراءال بعد  أوعن السؤال بنعم  األطفاليجيب  -

 من النمل أكثرالطيور 

 من الطيور أكثرالنمل 

 :ال أويجيب المتعلمون عن السؤال بنعم  -

 يوجد من الصحون بقدر ما يوجد من المالعق،


