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12

الوضعية االنطالقية 1: في املدرسة 13

عّد كميات صغرية متجانسة ومنظمة. قراءة األعداد من 1 إىل 5.األَْعَداُد ِمْن 1 إىل 5 )1(14

تَْعِينُي َمْوِقعٍ يِف الَْفَضاِء )1(15
استعامل املصطلحات )أمام، وراء، بني، بجانب، مقابل( لوصف موقعه أو موقع يشء يف 

الفضاء.

يتعرف عىل الحواس الخمس وعىل أهمية أعضاء الحس.الَحَواُس )1(16

مقارنة كميات واستعامل التعبري أكرث من ، أقل من ، بقدراألَْعَداُد ِمْن 1 إىل 5 )2(17

عّد كميات صغرية متجانسة ومنظمة. قراءة األعداد من 6 إىل 9.األَْعَداُد ِمْن 6 إىل 9 )1(18

عّد كميات صغرية واستعامل التعبري أقل من ، أكرث من ، بقدراألَْعَداُد ِمْن 6 إىل 9 )2(19

يتعرف عىل بعض القواعد الصحية وميارسها حفاظا عىل أعضاء الحس.الَحَواُس )2(    20

مقارنة كميات واستعامل التعبري أكرث من، أقل من، بقدراألَْعَداُد ِمْن 1 إىل 219

تَْعِينُي َمْوِقعٍ يِف الَْفَضاِء )2(22
استعامل املصطلحات )فوق، تحت، عىل، أعىل، أسفل( لوصف موقعه أو موقع يشء يف 

الفضاء.

يَاِت23 تشكيل مجموعة متثل كمية )عدد( أصغر من 10تَْشِكيُل كَمِّ

ُل  24 ُك َوأَتََنقَّ يدرك أهمية الحركة والتنقل ومييز مختلف أنواع التنقل.أَنَا أَتََحرَّ

اكتشاف الصفر والكتابة باألرقام للعددين 0 و 1.الَعَدُد 250

يَاٍت َصِغرَيٍة26 عد كميات صغرية غري متجانسة وكتابة العددين 2 و3.َعدُّ كَمِّ

ُك؟27 يتعرف عىل مختلف أمناط التنقل واألعضاء املسؤولة عنه.كَيَْف أَتََحرَّ

الَْعَدُد 2810
تكوين العرشة والبحث عام ينقص إلمتام كمية تتكّون من 10 أشياء وكتابة العددين 4 

و 5.

يٍَة29 مامرسة وظيفة العدد للتعبري عن كمية يف غيابها وكتابة العددين 6 و 7.اِْسِتْعاَمُل الَْعَدِد لِتََذكُِّر كَمِّ

مامرسة وظيفة العدد لتعيني موضع )أو رتبة( وكتابة األعداد 8 و 9.اِْسِتْعاَمُل الَْعَدِد لِتَْعِينِي ُرتْبٍَة30

ِتي 31 يذكر بعض العادات الحسنة للحفاظ عىل سالمة أعضاء الحركة.أَتََحَرُك َوأَُحاِفُظ َعىَل ِصحَّ

استخراج معلومات من وثيقة أو جدول يف وضعيات بسيطة.اِْسِتْخَراُج َمْعلُوَماٍت32

تَْعِينُي َمْوِقعٍ يِف الَْفَضاِء )3(33
استعامل املصطلحات )ميني، يسار، عن ميني، عن يسار( لوصف موقعه أو موقع يشء يف 

الفضاء.

يصنف األغذية حسب مصدرها ويتعرف عىل عادات غذائية صحية.أَُصنُِّف أَْغِذيَِتي 34
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ُمتَتَالِيَُة األَْعَداِد إىَِل 3510
مقارنة وترتيب وحرص أعداد واستعامل التعبري "أكرب من"، "أصغر من"، وكتابة 

العدد 10.

مقارنة أشياء وترتيبها حسب الطول ُمَقاَرنَُة أَطَْواٍل )1(36

َعٌة   37 يتعرف عىل مفهوم التغذية املتوازنة ويلتزم ببعض قواعدهاأَْغِذيَِتي ُمتََنوِّ

مقارنة أطوال واستعامل التعبريين "أطول من " و " أقرص من"ُمَقاَرنَُة أَطَْواٍل )2(38

اتباع مسلك.املََسالُِك )1(39

التعّرف عىل وضعيات جمع و/أو طرحَوْضِعيَات َجْمعٍ أَْو طَْرٍح )1(40

يٌَة 41 يتعرف عىل بعض العادات الغذائية الصحية ويلتزم بها أَْغِذيَِتي ِصحِّ

ْمَزاِن + و =42 التعّرف عىل الرمزين + و= واستعاملهامالرَّ

ْمَزاِن - و =43 التعّرف عىل الرمزين - و= واستعاملهامالرَّ

البحث عن مفكوك جمعي لعدد أصغر من أو يساوي 10  الِْكتَابَاُت املُْختَلَِفُة لَِعَدٍد44

أَُجنُِّد َمَعاِريِف )ر 1(45

أَُجنُِّد َمَعاِريِف )ت ع 1(46

الَحِصيلَُة )ر 1( 47

الَحِصيلَُة )ت ع 1( 48

يَاِضيَاُت يِف َحيَاتَِنا الْيَْوِميَِّة 49 الرِّ

50

َجاِرِب الوضعية االنطالقية 2: ِفي َحِديَقِة التَّ 51

مقارنة أطوال باستعامل وحدة غري معتمدةُمَقاَرنَُة أَطَْواِل )3(52

وصف مسلك بسيط ومتثيله.املََسالُِك )2(53

ُس )1(54 يدرك أهمية التنفس وميثل عملية تنفس صحيةأَنَا أَتََنفَّ

األَْعَداد إىِل 19 )1(55
عّد كميات متجانسة أو غري متجانسة أصغر من 20. )د.أ: ربط هذه الكميات بأصابع 

اليد(.

تعلم قراءة جدول لإلجابة عن أسئلة يف وضعيات بسيطةِقَراَءُة َجْدَوٍل   56

ُس )2(57 مييز املظاهر الخارجية للتنفسأَنَا أَتََنفَّ

استعامل العدد لتعيني رتبة، كتابات جمعية لعدد ال يتعدى 20األَْعَداد إىَِل 19 )2(58

مقارنة وترتيب وحرص أعداد واستعامل التعبري "أكرب من"، "أصغر من".األَْعَداد إىِل 19 )3(59

تعليم يشء بواسطة مرصوفة بسيطة.التَّْعلِيُم َعىَل َمْرُصوفٍَة 60
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يحدد مكان تواجد القلبقَلِْبي يَْنبَُض )1(61

اكتشاف العدد الزوجي ومعرفة نصف عدد أصغر من 20.ِضْعُف َعَدٍد أَْصَغَر ِمن 6210

معرفة ضعف عدد أصغر من 10نِْصُف َعَدٍد أَْصَغَر ِمن 6320

قراءة معطيات وكتابتها يف جدول يف وضعيات بسيطةإمَْتَاُم َجْدَوِل64

يربط نشاط القلب بنبضه قَلِْبي يَْنبَُض )2( 65

ُل َعىَل َمْرُصوفٍَة )2(66 تحديد مواقع )أو مسالك( عىل مرصوفة بالسطر والعمود.التََّنقُّ

قراءة األعداد إىل 39 وكتابتها باألرقاماألَْعَداُد إىِل 39 )1(67

أَُجنُِّد َمَعاِريِف )ت ع 2(68

أَُجنُِّد َمَعاِريِف )ر 2(69

الَحِصيلَُة )ر 2( 70

الَحِصيلَُة )ت ع 2( 71

72

ْسِلَيِة الوضعية االنطالقية 3 : ِفي َحِديَقِة التَّ 73

التجميع بالعرشات )اكتشاف قاعدة االستبدال(، إبراز الوحدات والعرشات.التَّْجِميع َوااْلِْسِتبَْداُل74

ِة75 إضافة 1 أو طرحه.املُُروُر إىَِل الَْعرَشَ

مييز بني الحيوانات األليفة والحيوانات املتوحشة ووسط عيشهاَحيََوانَاٌت تَِعيُش َمَعَنا )1(76

مقارنة وترتيب وحرص أعداد واستعامل التعبري "أكرب من"، "أصغر من".األَْعَداُد إِىل 39 )2(77

استعامل رشيط األعداد إلضافة أو طرح أعداد أصغر من 6إَِضافَُة أَْو طَْرُح أَْعَداٍد َصِغرَيةٍ )1(78

يصنف الحيوانات حسب منطها الغذايئ او منط تكاثرها.َحيََوانَاٌت تَِعيُش َمَعَنا )2(79

تحديد أوقات يف اليوم واستعامل التعابري ) ساعة، صباحا، بعد الظهر، مساء(.تَْعلِيَم أَْوقَاٍت يِف الْيَْوم80

التعّرف عىل أشياء عىل استقامة واحدة ووضع أشياء عىل استقامة واحدة.ااْلِْسِتَقاِميَُّة81

يتعرف عىل مختلف أنواع النباتات ويحدد وسط عيش   بعضهانَبَاتَاٌت تَِعيُش َمَعَنا )1(82

األَْعَداُد إىَِل 39 )3(83
كتابات جمعية لألعداد إىل 39. التجميع بالعرشات واالستبدال ) بروز املفكوك 

النموذجي(.

قراءة معطيات وكتابتها يف جدول يف وضعيات بسيطة.كِتَابَُة َمْعلُوَماٍت يِف َجْدَوٍل84

يذكر بعض السلوكات اإليجابية للحفاظ عىل النبات  نَبَاتَاٌت تَِعيُش َمَعَنا )2(85

التعرف عىل وضعيات جمعية و/أو طرحية وحلها بإجراءات شخصية. َوْضِعيَات َجْمعٍ أَْو طَْرٍح )2(86
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أَُجنُِّد َمَعاِريِف )ر 3(87

أَُجنُِّد َمَعاِريِف )ت ع 3(88

الَحِصيلَُة )ر 3( 89

الَحِصيلَُة )ت ع 3( 90

يَاِضيَاُت يِف َحيَاتَِنا الْيَْوِميَِّة  91 الرِّ

92

الوضعية االنطالقية 4 : َأْحَتِفُل ِبِعيِد ِمياَلِدي 93

استعامل مسطرة للوصل بني نقطتني أو باليد الحّرة.َرْسُم ُخطُوٍط ُمْستَِقيَمٍة94

َمِنيَُّة95 ُة الزَّ يحدد أوقاتا ويقارن مدد زمنية لنشاطات مألوفةاملُدَّ

قراءة األعداد إىل 69 وكتابتها باألرقاماألَْعَداُد إىِل 69 )1(96

تحديد أوقات أنشطة يومية باستعامل الساعةتَْعلِيُم أَْحَداٍث97

كتابات جمعية لألعداد إىل 69. التجميع بالعرشات واالستبدال.األَْعَداُد إىَِل 69 )2(98

مقارنة وترتيب وحرص أعداد واستعامل التعبري "أكرب من"، "أصغر من".األَْعَداُد إىَِل 69 )3(99

َمِن 100 يرتب أحداثا مألوفة حسب تسلسلها الزمني ويتعرف عىل بعض األحداث املتكررةمَتَْوُضُع اأْلَْحَداِث يِف الزَّ

التّعرف عىل متثيل مجسم مألوف )مكعب، بالطة، أسطوانة، كرة، مخروط، هرم(.التََّعُرُف َعىَل ُمَجَساَمٍت َمأْلُوفٍَة 101

استعامل رشيط األعداد إلضافة أو طرح أعداد أصغر من 10إَِضافَُة أَْو طَْرُح أَْعَداٍد َصِغرَيٍة )2(102

اَعِة )1(103 تحديد أوقات أنشطة يومية باستعامل الساعةِقَراَءُة السَّ

يلتزم ببعض القواعد اإليجابية لتنظيم الوقت الشخيص تَْنِظيُم الَوقِْت104

ن )1(105 إضافة عرشات تامةالِْحَساب ِبتََمعُّ

أَُجنُِّد َمَعاِريِف )ر 4(106

أَُجنُِّد َمَعاِريِف )ت ع 4(107

الَحِصيلَُة )ر 4( 108

الَحِصيلَُة )ت ع 4( 109

110
الوضعية االنطالقية 5 : ِفي املَْتَجِر اْلِعْماَلِق 111

ٌب َوالِبالٌَط الَْقاِئَُة112 التعرف عىل املكعب والبالطة القائة.املَُكعَّ

ِة املَُوالِيَِة113 ُم َعَدٍد إىَِل الَْعرَشَ إيجاد متمم عدد إىل العرشة املوالية.ُمتَمِّ
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َعٌة يِف ُمِحيِطي )1(114 يتعرف عىل املواد السائلة والصلبة يف املحيط القريب.أَْجَساٌم ُمتََنوِّ

ن )2(115 الِْحَساب ِبتََمعُّ
حساب مجموع باالرتكاز عىل ضعف العدد أو الكتابات املختلفة للعدد 10 )جمع 

عددين مكتوبني برقم واحد(.

معرفة قراءة معلومات وكتابتها يف جدول يف وضعيات بسيطةاِْسِتْعاَمُل َجْدَوِل لَِحلِّ ُمْشِكٍل116

ن )3(117 الِْحَساب ِبتََمعُّ
حساب مجموع باالرتكاز عىل عرشة املوالية )جمع عدد مكتوب برقمني مع عدد 

مكتوب برقم واحد(.

َعٌة يِف ُمِحيِطي )2(  118 يفرس ظاهرة ذوبان بعض األجسام الصلبة ومييز بعضها.أَْجَساٌم ُمتََنوِّ

ُف َعىَل أَْشَكاِل ُمْستَويٍَة119 التََّعرُّ
التعرف عىل أشكال مستوية بسيطة )مربع، مستطيل، مثلث، دائرة( ضمن أشكال 

مستوية أخرى.

اَعِة )2(120 ِقَراَءُة السَّ
قراءة الساعة بتمثيالتها املختلفة )بالعقارب وباألرقام( وفهم القراءة املزدوجة بعد 

الظهر.

ُل إىَِل َماٍء 121 يرشح عملية ذوبان الثلج ويعرف العوامل التي أدت اىل ذلك.الثَّلُْج يَتََحوَّ

اكتشاف الحاسبةالَْحاِسبَُة )1(122

ْسُم َعىَل َمْرُصوفَِة  123 الرسم عىل مرصوفة لشكل بسيط معطى عىل مرصوفة مامثلة، أو إمتامه.الرَّ

ْسِم   124 أََدَواُت الِْكتَابَِة َوالرَّ
مييز بني أدوات الكتابة والّرسم ويربط كل أداة بالدعامة املناسبة  ويحسن الترصف عند 

استعامل هذه األدوات.

قراءة وكتابة ومتثيل األعداد إىل 99األَْعَداُد إىَِل 99 )1(125

َوْصُف َشْكٍل بَِسيٍط أَْو ُمَركٍَّب126
استعامل مصطلحات )مربع، مستطيل، مثلث، دائرة، ضلع، رأس، ...( لوصف أشياء أو 

أشكال.

يربط بني األداة واألثر الذي ترتكه ومييز بني األثر السهل إزالته والصعب إزالته.أََدَوايِت ترَْتُُك أَثًَرا 127

مقارنة وترتيب وحرص األعداد إىل 99األَْعَداُد إِىل 99 )2(128

وضع وإجراء عملية جمع دون احتفاظالَْجْمُع )ُدون اْحِتَفاٍظ(129

مييز بني مواد التنظيف ومواد التطهريَمَوادُّ النَّظَافَِة َوالتَّطِْهري130ِ

حرص عدد بعرشتني متتاليتنيَحرْصُ َعَدٍد131

استعامل الحاسبةالَْحاِسبَُة )2(132

َمَوادُّ التَّْنِظيِف َوالتَّطِْهريِ 133
يعي خطورة مواد التنظيف والتطهري ويعرب عن بعض السلوكات اإليجابية عند 

استعاملها.

معرفة أيام األسبوعأَيَاُم األُْسبُوِع134

التعّرف عىل وضعية جمع أو طرح وحلّها بوضع عملية الجمع دون احتفاظ.َوْضِعيَات َجْمعٍ أَْو طَْرٍح )3(135
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إمتام شكل مستو )أفاريز، فسيفساء(.إِمْتَاُم َشْكٍل ُمْستٍَو136

يسمى بعض مواد التطهري والتنظيف املستعملة يف املنزل ويتعرف عىل رمز الخطر.يِف َمْنِزلَِنا َمَوادٌّ لِلَنظَافَِة َوالتَّطِْهري137ِ

فهم بنية متتالية األعداد األصغر من 100ُمتَتَالِيَُة اأْلَْعَداِد األَْصَغِر ِمْن 138100

أَُجنُِّد َمَعاِريِف )ت ع 5(139

أَُجنُِّد َمَعاِريِف )ر 5(140

الَحِصيلَُة )ر 5( 141

الَحِصيلَُة )ت ع 5( 142

يَاِضيَاُت يِف َحيَاتَِنا الْيَْوِميَِّة  143 الرِّ

الَفْهَرس


