
 

 

 مالحظات فحةرس والص  رقم الد   رس أو أهدافه(املوارد املقرتحة )عنوان الد   املقطع األسبوع
 الت هيئة الن فسي ة والت قومي الت شخيصي   10

 الث من العام املاضي، وهي مدرجة فيما بقي من األسابيعمات الفصل الث  استدراك أهم تعل  مات العام اجلاري مع مرحلة تعل  

00 
 و

00 

ل و 
 األ
ـــــع
ـــطــ
ملـــقـ
ا

 

 من إعداد األستاذ  02إىل  0قراءة وكتابة األعداد من  -
  61ص  0 -مجع وطرح كّمّيات صغرية واستعمال الّرمزين + و  -
  61ص  4 02إىل  0متتالية األعداد من  -
  06ص  8 02إىل  0مقارنة األعداد من  -
  00ص  2 وضعيّات مجعّية أو طرحّية -
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  00ص  60 مشكالت مجعّية أو طرحّية -
 الّسنة األوىلمنقول من  21ص  80   (6) 12األعداد إىل  -
 منقول من الّسنة األوىل 28ص  81    (0) 12األعداد إىل  -

 منقول من الّسنة األوىل 22ص  88   (0) 12األعداد إىل  -

  01ص  61 12تفكيك مجعّي لألعداد إىل  -
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 الّسنة األوىلمنقول من  600ص  24    6حساب بتمّعن  -
  08ص  61 إمتام عدد إىل العشرة املوالية -
 الّسنة األوىلمنقول من  660ص  604    0حساب بتمّعن -
 الّسنة األوىلمنقول من  661ص  601    0حساب بتمّعن -
 الّسنة األوىلمنقول من  600ص  664   (6) 22األعداد إىل  -
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 رسنيدمج الدّ  40ص  04و  46ص  00 الّتعّرف على استقامّية أشياء / الّتعّرف على استقامّية نقط-
 الّسنة األوىلمنقول من  608ص  661   (0) 22األعداد إىل  -
  40ص  00 مشكالت مجعّية أو طرحّية -

0202/0202بر   أكتو  –ابتدائي  ثانيةالّسنة ال ملادة الرياضيات االستثنائي املخطط السنوي   



  48ص  01  6قياس األطوال  -

  42ص  08 600شريط األعداد األصغر من  -

60 
 و

66 

  06ص  00 مجع عددين -
 الّسنة األوىلمنقول من  606ص  600 حصر عدد بني عشرتني متتاليتني -
  00ص  06  600العدد  -

  02ص  01 الّضعف والنصف -

  10ص  01 اجلمع دون احتفاظ ) وضع العملّية ( -

60  
  10ص  02 622متتالية األعداد إىل  -
 يقّدم الدرس يف حصة واحدة 04ص 00 0قياس األطوال  -
  10ص  40 0قياس األطوال  -

 دماج ومعاجلة ودعمإ 60
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  10ص  40 الّتعّرف على الزّاوية القائمة -

  11ص  41 مشكالت مجعّية أو طرحّية -

  18ص  40 اجلمع ابالحتفاظ ) وضع العملّية ( -

  16ص  48 العملة ) الّدينار اجلزائرّي ( -

 الّسنة األوىلمنقول من  600ص  20 (6قراءة الّساعة ) -
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 يقدم الّدرس يف حصة واحدة 86ص  06 على شكل مستوالّتعّرف  -
 الّسنة األوىلمنقول من  80ص  00 (0) 222متتالية األعداد إىل  -
  84ص  04 طرح عدد ذي رقمني -

  80ص  00 قياس املدد -



 الّسنة األوىلمنقول من  81ص  01 مقارنة وقياس األطوال -

  82ص  02 (0) 222متتالية األعداد إىل  -

 و لقومي الفصلي األالت   68
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  20ص  10 مشكالت مجعّية أو طرحّية -

  20ص  10 الّرزانمة  -
  600ص  10 الّتمثيل البيانّ  -
  606ص  14 مقارنة الكتل -

  600ص  11 (4) 222متتالية األعداد إىل  -

06 
 و 
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  604ص  11 وضع عملّية الطّرح -
  600ص  18 وضع عملّية الطّرح ابالستعارة -
 يقدم الّدرس يف حصة واحدة 601ص  10 استعمال املرصوفة  -
  608ص  16 قياس الكتل -
  660ص  10 ضرب عددين بني الّتعبري الّلغوّي والّّتميز -
 يقدم الّدرس يف حصة واحدة 660ص  11 تكبري رسم على مرصوفة -
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  666ص  14 6ضرب عددين  -

  660ص  18 الّتعّرف على حمور تناظر شكل -

  600ص  86 0ضرب عددين  -

  606ص  80 0جدول الّضرب يف 

  600ص  80 إمتام شكل ابلّتناظر احملورّي على مرصوفة -
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  604ص  80 4ويف  0 جدول الّضرب يف -

  600ص  81 60جدول الّضرب يف  -

  601ص  88 60الّضرب يف مضاعفات  -

  608ص  82 (0ضرب عددين ) -

 600ص  26 0و 6الّتعّرف على بعض اجملسمات  -
 رسنيالدّ  دمج 601ص  28
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  606ص  20 مشكالت ضربّية -
  600ص  20 ضرب عدد ذي رقمني يف عدد ذي رقم واحد ) دون وضع العملّية ( -
 رسنيالدّ  دمج 600 ص 21   و 661ص 12 0و 6احلاسبة  -
  601ص  21 مشكالت ضربّية ومجعّية وطرحّية -

 معاجلة دعم وإدماج و 
 الث ان قومي الفصليالت   00

 

 مالحظات وتوجيهات:
 تدرج املفاهيم داخل املستوى الدراسي نفسه، أو يف مرحلة التعليم االبتدائي. اعتمادا على مصفوفة املفاهيم الرايضية ملرحلة التعليم االبتدائي، مت  ختفيف احملتوايت حبذف أو نقل أو دمج بعض الدروس، دون إخالل ب -1
د(  03د(، وختصـص اصصـة الثانيـة ) 03للـدرس يف اصصـة األو  ) أكتشـفوابلنظـر إ  مـا بقـي مـن أسـابيع العـام الدراسـي، فـيمكن تقـدمي وضـعية  دقيقة لكـل واحـدة(، 03حصص أسبوعيا بـ  5خصص ملادة الرايضيات ) -2

 نشطة منزلية(.حسب ما يراه األستاذ، أما ابقي التمارين فيمكن تكليف املتعلمني إبجنازها يف املنزل )أ أمترن،مع بعض التطبيقات من  أجنزلوضعية أو مترين 
 مقاطع متاشيا مع الظروف االستثنائية.  4مقاطع بدل  0بنيت املخططات السنوية بـــ  -0
 يقد م كل  درس يف حصتني )بناء + تطبيق( ابستثناء الدروس املشار إليها يف املخطط فيقد م البناء والتطبيق يف حصة واحدة. -4
 ة تعلم التالميذ ومكتسباهتم السابقة.ميكن التصر ف يف حمتوايت املخطط االستثنائي حسب وتي  -5
 مت  االقتصار على التعلمات األساسية الضرورية لبناء الكفاءات اخلتامية والشاملة للمادة. -6
 العام الدراسي دفعة واحدة، كي ال حيصل اختالل يف تدر ج التعلمات.يف بداية مت  استدراك التعل مات األساسية للثالثي األخي من العام املاضي، بتوزيعها على أسابيع املخطط السنوي االستثنائي، أي: عدم تقدميها  -7
 مت  استدراك التأخ ر يف انطالق العام الدراسي اجلاري، دون إخالل ابلتعلمات األساسية، وال مساس ابلتدرج واالنسجام األفقي والعمودي. -8


