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سذر األنشطة

أنشطة تريذض الوضعذات وبناء المفاهذم:
النشاط المقترح :يتم توزيع التالمذذ إلى زمر من طفلذن إلى  1أطفال .تتوفر كل زمرة على علوة مشتملة على عدد من
األشذاء الصغذرة ) مابذن 07و  ( 97أقراص أ وخشذوات .أحجار .أشتال(
يتلف الطفل األول من كل زمرة بالمناوالت الضرورية -التجمذع بالعشرة -لمساعدة الطفل الثاني على تمثذل ماقام به زمذله
بواسطة المربعات والقضوا لذتمتن الطفل الثالث من ترجمة ماانجزه زمذاله إلى كتابة للعدد التلي لألشذاء.
 يتم تدوين نتائج كل زمرة في جدول الوحدات والعشرات على السوورة .نؤكد أ 1وحدات و 0عشرات هي  01نقرا ثالثة وسوعو . و 3وحدات و 6عشرات هي  63نقرا أربعة وستو .نطالب التالمذذ بتتابة األعداد المحصورة بذن 63و  01على األلواح ويتم تدوين الئحة األعداد بعد إجراء التصحذحاتويتم تفتذك الوعض من هذه األعداد دو ترتذب على الشتل التالي:
 63هي  3وحدات و  6عشرات 64=60+4
 01هي  1وحدات و 0عشرات 73=70+3
 69هي  9وحدات و 6عشرات 69=60+9

الحصة الثانذة

4+10+10+10+10+10+10=64
3+10+10+10+10+10+10+10=73
9+10+10+10+10+10+10=69
أنشطة تريذض الوضعذات وبناء المفاهذم:
النشاط  :3صذغة العمل  :على شتل زمر.
تتوفر على شتل مربعات وقضوا .
نطالب التالمذذ باستعمال المربعات و القضوا في تشتذل المجموعات الممثلة لألعداد التالذة :
 43الزمرة األولى  61الزمرة الثانذة  04الزمرة الثالثة  66الزمرة الرابعة  90الزمر الخامسة
تدو كل زمرة نتذجة عملها على شتل كتابات جمعذة تمثل طريقة تشتذل المجموعة حذث تتم مناقشة األعمال و التصديق
على االنجازات الصحذحة وإجراء التعديالت المالئمة على األخرى .مع ضرورة التأكذد على أ التتابة الجمعذة مرتوطة
بالتذفذة التي شتلنا بها المجموعة.
43=37+37+37+37+37+3+3+3+3
هذه التتابة هي ترجمة لوضعذة تمثل مجموعة من  4قضوا أشرطة و  3مربعات منفصلة43=47+3 .
هذه التتابة هي ترجمة لمجموعة ممثلة ب  4:قضوا وشريط من  3مربعات.
النشاط الثاني :يتم انجاز النشاط دو اللجوء إلى مناوالت إال في حالة التعثر
نطالب التالمذذ بإتمام التتابات التالذة:
37+37+37+37+37+37+37 =......
37+37+37+37+37+37+37+37+9=......
37+37+37+37+37+37+37+37+37+3=......
07+6=......
67+4=......
47+0=.......
97+9=.....
67+3=....

الحصة الثالثة

أنشطة تقويمذة  :انجاز التمارين بتراسة التلمذذ مع التصحذح الجماعي والفردي

الحصة الرابعة
دعم الدرسذن 11و13

أنشطة داعمة  :انجاز التمارين بتراسة التلمذذ مع التصحذح الجماعي والفردي.

ينجز المتعلمو األنشطة المقترحة بتراستهم ويتم بعد ذلك التصحذح الجماعي ثم الفردي .

