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اكتشاف -0 :األهداف

العدد عشرة وإحصاء 

تحتوي عشرة  مجموعات

عناصر وترويج اللفظ 

 .عشرة شفهيا

تمثيل مجموعات  -2

 .تحتوي عشرة عناصر

 

 

 

 :األدوات الديداكتيكية

 :األدوات الجماعية – 0

 مربعا55-

بطاقات كتبت عليها  -

 .9إلى0األعداد من 

 (كتابة رقمية وحرفية)

 بطاقتان فارغتان -

 :األدوات الفردية – 2

 ةطباشير -

 لوحة -

 .صا أو خشيبةقر 21 -

 

 

 

 :المعلومات السابقة

 .9على  1العداد من 

تفكيك : الكتابات الجمعية

 .األعداد

 

 

 :االمتدادات

تقديم األعداد من 

 .99إلى1

 .جداول الجمع -

 :أ ـ النشاط األول

 .عمل فردي وجماعي :تنظيم الفصل – 0

لمعلم بإنجاز سلم وفق على اللوحة اللبدية ، يقوم ا -  :الوضعية المقترحة والتوجيهات – 2

 :القاعدة التالية

ثم يضع مربعين في الدرجة الثانية بحيث يضيف  –. يضع مربعا واحدا في درجته األولى -

 (كما في الشكل)مربعا واحدا عن الدرجة السابقة وهكذا إلى نهاية العملية

 ينتدب المعلم بعض التالميذ لوضع البطاقات المرقمة  -

 .دروج السلمالوافقة لكل درجة من 

 :االستثمار الجماعي – 3

 .يطلب المعلم من التالميذ التعبير عما يالحظون

 .خمسة هي واحد زائد أربعة: مثال

 .ثمانية هي واحد زائد سبعة       

 وهكذا سيدفع بالتالميذ للبحث عن تسمية وكتابة 

 .العدد الموافق للدرجة األخيرة

 نفتح مجاال للمناقشة ، فمن المحتمل أن المتعلمين -

سوف يتوصلون القتراح تسمية العدد عشرة 

 (.أو عشرة) 01وكتابته على الشكل 

نتقبل اقتراحاتهم ونؤكد لهم أن عشرة هي واحد 

 .زائد تسعة

 :ب ـ النشاط الثاني

 :تنظيم الفصل – 0

                                                                                                                                                                                                                .   عمل فردي وجماعي 

                           :الوضعية المقترحة والتوجيهات – 2

يطالب المعلم المتعلمين بتكوين مجموعة من عشرة 

 ىعناصر كل بالكيفية التي يختارها ويمثلها عل

 .لوحته

                                                                         9   8   7    6   5   4   3  2    0 

عة من المجموعات التي كونها التالميذ نتحقق من أن كل مجمو  :االستثمار الجماعي –3

 .التتعدى عشرة عناصر، ونكتب   عشرة  تحت المجموعات التي تتضمن عشرة عناصر

 :نعرض على السبورة بعض االنجازات الموفقة لبعض التالميذ مثل -

 

 

 

 

 

  :التقويم

 .65و64:كراسة التلميذ الصفحتان -

 . 01لمتعلمين للعدد للتأكد من استيعاب ا 0،2،3،4تستثمر التمرين  -

 

  :الدعم

 .65كراسة التلميذ الصفحة

 .01يخصص التمرينان لدعم مااكتسبه المتعلمون حول العدد -

 

  

   

    

     

      

       

        

         

          

 


