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 2فرز وتصنيف أشياء تبعا لخاصياتها :الموضوع 

 :الجذاذة  األول ابتدائي                                                                                                :المستوى 
 

 المهارات و القدرات المستهدفة
 الهندسيحسب خاصيات الشكل  أشياء األطفاليصنف 

 

 ترييض الوضعيات وبناء المفاهيم أنشطة:  األولىالحصة 
 :اللوازم الضرورية

 :ألوانالهندسية التالية بثالثة  األشكالخصصت لهذه اللوازم صفحة للتقطيع بالكراسة تضع جميع 

 مثلثات صغيرة ومثلثات كبيرة -

 مربعات صغيرة ومربعات كبيرة -

 مستطيالت صغيرة ومستطيالت كبيرة -

 كبيرة وأقراصصغيرة  أقراص -

 :ألوانهي ذات ثالثة  األشكالكل هذه 

 6 إلى 3مجموعات من العمل في : صيغة العمل

 :سير االنجاز

لونها ازرق ومن الثالثة  التي األشكالالتي لونها احمر ومن المجموعة الثانية  األشكالتقطيع  األولىالمجموعة  المعلمة من أويطلب المعلم  -

طلب من كل طفل  إذاوذلك لربح الوقت الذي تستغرقه عملية التقطيع ) اصفر ، وهكذا دواليك بالنسبة لباقي المجموعات التي لونها  األشكال

 (.ألوانهابمختلف  األشكالتقطيع جميع 

 .ألوانالملونة بثالثة  األشكالكل مجموعة كل مجموعة تتوفر على  بحيث، أخرىيكون المعلم مجموعات  -

 .لألشكالتصنيف حر  إجراءعة يطلب المعلم من كل مجمو -

 أوحسب اللون  األشكالهذه  األطفالقد يصنف )التصنيف  بهاالتعبير عن الكيفية التي تم  أفرادهاالمعلم بثائج كل مجموعة ويطلب من  يالحظ -

 ....(الشكل الهندسي أوالحجم 

الحجم  أوحسب اللون  األشكاليتقبل المعلم مختلف التصنيفات ويركز على التصنيف حسب الشكل الهندسي وذلك بحت المجموعات التي صنفت  -

وتتوج . وهو الشكل الهندسي  األخرىالتساؤل حول معيار التصنيف الذي يختلف عن المعيار  إلى ، مما يدفع آخرتصنيف  إيجادعلى  آخرمعيار 

 مثلث ومربع ومستطيل وقرص: معروفة ال باألسماءالهندسية البسيطة  األشكالبتسمية كل صنف من  هذه الحصة
-  

 ترييض الوضعيات وبناء المفاهيم أنشطة:الحصة الثانية
 .األولىلوازم الحصة : اللوازم الضرورية

 .العمل في مجموعات الحصة السابقة: صيغة العمل

 :سير االنجاز

وفي .أخرى أشكال أوسيارة  أومتداولة مثل منزل  أشياء لمعينة تمث أشكالالمتوفرة لديهاالنشاء  األشكالة استعمال يطلب المعلم من كل مجموع -

 :لهامماثلة  أشكال إنشاءالتالية ، ويطلب منهم  األشكالمقبولة يساعدهم المعلم برسم  إنشاءات إلىحالة صعوبة التواصل 

 .لهندسية التي استعملوها في انجازاتهما األشكالوعن  إنشاءاتهمعن  األطفاليعبر  -

 

 تقويمية أنشطة :الثالثةالحصة 
 :األطفالبكراسة التلميذ يلون 

 ،باألصفروالمربعات  باألحمرالمثلثات  -

 .كما في النموذج األشكال -

 داعمة أنشطة: الحصة الرابعة
 

 :المقترحة في كراسة التلميذ تتمثل في األنشطة

 احاطةالمثلثات بخط، -

 لرسم مربع ربط النقط -

 ربط النقط لرسم مثلث، -

 .ربط النقط لرسم مستطيل -

 6و  5دعم الدرسين 

 ،باألزرقكل مثلث  األطفاليلون  -

 ،باألحمريلونون كل مربع  -

 ،باألصفريلونون كل قرص  -

 ،بالخضريلونون كل مستطيل  -

 ،باألحمريكملون رسم نثلث وتلوينه  -

 ،باألزرقيكملون رسم مربع ويلونونه  -

 ،باألصفرطيل ويلونونه يكملون رسم مست -

 .باألخضريكملن رسم قرص ويلونونه  -

 

 

 

 



 

 

 
 


