
 

  

 مجموعة أدوات المساحات اآلمنة للشفاء والتعلم

 تّدخل الرياضيات

األسبوعية  36اليومية وال  60خطط الدروس ال  

       بنك خطة الدروس 

 



 خطط دروس الرياضيات مجموعة أدوات المساحات األمنة للشفاء والتعّلم, بنك

2 
 

 إخالء المسؤولية

 لمالتعّ للشفاء و األمنةفي مجموعة أدوات المساحات ستنتاجات المضمون واال

ية يكية للتنماألمرمؤلفيها وال تعكس بالضرورة وجهات نظر الوكالة تخص 

 .حكومة الواليات المتحدة أوالدولية 
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  ةالمقدم

يحتوي هذا المصدر  األمنة للشفاء والتّعلم!مساحات  لمرحبا بكم في بنك خطة درس الرياضيات  ل

مدة ل ين لتقديم دروس الرياضياتيالمّيسرها من قبل ستخدامإل ةياألسبوعو ةالدروس اليوميعلى خطط 

 ةالالزم ة. كما يحتوي على الوثائق الرئيسيوالتّعلم شفاءلل األمنة مساحاتللدقيقة بمركز تابع  30

 الكفاءات والنطاقات والسياقات للبروز والتطوير بالمستوى التطويري. يصال المحتوى, متضمنا  إل

. التّعلمللشفاء و األمنةالتدخل بالقراءة والرياضيات هو واحد من االربع عناصر الدوات المساحات  

-األجتماعي  التّعلم, التدخلللشفاء و األمنةي ادناه, هدف المساحات  أنكما هو مبين بالرسم البي

 وتساهم بالهدف المقصود,ة متكاملرياضيات هي كلها وال ةاألبوية, والقراءالتدخل بالمهارات , العاطفي

بان يكون االطفال امنين, مستقرين ويتلقون تعليمهم بصورة جيده في الحاالت 

   الطارئة.

 

 

 التدخل االجتماعي العاطفي

 التنفيذ و التوجيه تدخل الرياضيات و القراءة تدخل مهارات تربية األبناء 

 

 

 

 

 المراقبة والتقييم 

 التعلم و للشفاء االمنة المساحات  نهج
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 كفاءات الرياضيات

 

 األرقامفهم 

 .رس و تقدّ ي, تقرّتب ,و تعد, تةز األرقام, وتحدد القيم النسبيميّ ت أنب

  ةالناشئ

  100ال إلى تصاعديا  العد 
  100ال إلى وصوال   األرقامتمييز 
  مع الكلمات المقابله 100ال إلى وصوال   األرقامقراءة وكتابة 
  بدءا من اي رقم في هذ ا الحدود100بحدود ال تنازليا   أو تصاعديا  العد , 
  للعدد المكانيةفهم االحاد ,المئات, العشرات والقيمه 
 الملموسة والتمثيل التصويري للمقارنة، والنظام، والتقدير شياء األ إستخدام 
  ما يأتي بعد ذلك في نمط رقميتوقع 
  بالمئات أوالعد بالتخطي بالعشرات 

 ةالنامي

  1000ال إلى تصاعديا  العد 
  1000ال إلى وصوال   األرقامتمييز 
  مع الكلمات المقابله 1000ال إلى وصوال   األرقامقراءة وكتابة 
  للعدد المكانيةفهم االلوف,االحاد,المئات, العشرات والقيمه 
 الملموسة والتمثيل التصويري للمقارنة، والنظام، والتقدير شياء األ إستخدام 
 الرموز<,> و= إستخداممقارنة ارقام ذي ثالث مراتب رقميه ب 
 توقع ما يأتي بعد ذلك في نمط رقمي 
  100 أو, 5,10, 2العد بالتخطي بمقدار 

 العمليات
 .العمليات الحسابية مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة إستخدامب األرقامالتعامل مع 

 ةالناشئ

   مجموعة من  صور مع أومواد ملموسة  إستخدامب 100الجمع والطرح ضمن

 مكونات الرقم أو عشرة الرقم
  الطرح أوالجمع  إستخدامب الواحدة الخطوةحل مسائل 
 صحيحة( وال)=( بصورة -عالمات ال)+( و) إستخدام 
 العمودية األعمدةب التقليديةالطرق  إستخدامب الجمع والطرح 
 فهم وتطبيق خصائص العمليات والعالقة بين الجمع والطرح 
 أسس الضرب( يشياء األية من أوالعمل مع مجموعات متس( 
 خصائص الضرب 
 ال إستعمالx  
  10ال إلى وصوالا الضرب 
  10، 5، 3، 2جدول الضرب والحساب الذهني للضرب ب 
  التوضيحيةالرسوم  إستخدامبالضرب ب واحدة بخطوة الكالميةحل المسائل 
 االموال

 التعرف على المال 
 عد مقدار معين من المال 
 مقارنة مبالغ االموال 
  طرحه  أوالمال  بإضافة الواقعية الكالمية الواحدة الخطوةحل مسائل 

 ةالنامي

 مكونات  إستخدامحمل القيمه  ب أوه أندون االستد 1000الجمع والطرح في ال

 للعدد المكانيةالرقم و ومخطط القيمه 
 إستخدامه و حمل القيمه  بأناالستد إستخدامب 1000الجمع والطرح في ال 

 للعدد المكانيةمكونات الرقم و ومخطط القيمه 
 الجمع والطرح إستخداموالخطوتين ب الواحدة الخطوة اتذ ةحل المسائل الكالمي 
  إضافة ثالثة أرقام كاملة والتي مجموعها  إلىحل المسائل الكالمية التي تدعو

  20ي أويس أوهو أقل من 
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  التقليديةطريقة األعمدة الرأسية  إستخدامب 1000الجمع والطرح ضمن 
 من فاصلتين,  أصغر أو أكبرعشر ارقام  يجاد إلالحساب الذهني  إستخدام

 ما اقل من فاصلتين واحدة أكبرويكون احدهما 
  بعمليات االضافه  الطالقةتطوير 
  مفاهيم الضرب والقسمه 
  وما بعدها 10 إلى وصوال  الضرب 
  10و5و3و2جدول الضرب والحساب الذهني للضرب والقسمه على 
 ت الإستعماالX  و ال÷ 
  العالقه بين الضرب والقسمه 
  والمتعلقه بالضرب والقسمه  الكالميةالواحد  الخطوةحل مسائل 
 االموال

 التعرف على المال 
 مقدار معين من المال عد 
 مقارنة مبالغ االموال 
  طرحه أوالمال  بإضافة الواقعية الكالمية الواحدة الخطوةحل مسائل 

 ات أنالقياس والبي
ات الستكشاف مفاهيم القياس مثل الطول، وبعد المسافة والكتلة والطاقة وجمع وفرز أنالقياس والبي

 .ات واتخاذ القرارات.أنوتمثيل البي

 ةالناشئ

 القياس

  طرق القياس الغير إستخدامصور الكائنات ب أوالمختلفة  شياء األقياس أطوال 
  تقليديه 

 لغة مثل "طويل مثل"، "قصير مثل"، "أطول من"،  إستخداممقارنة أطوال ب
 " طوالُ من أكثر "أقصر من"، "طويل القامة مثل"، "

 لغة مثل "ثقيله مثل"، "أثقل من"، "خفيفة مثل"،  إستخدامقياس ومقارنة كتلة ب
 "أخف وزنا من"

 أقل من"أكثر اللغة مثل "يزن بقدر"، " إستخدامقياس ومقارنة قدرات ب" ،" 
 الوقت

 األسبوعمس، غدا، في أباح وبعد الظهر، المساء، اليوم، فهم مفهوم الوقت )الص 
 والسنة(

  الساعة التناظرية، ساعة رقمية، تحديد األدوات التي تقيس الوقت )على مدار
 والتقويم(

  األسبوعتسمية ايام  
 ( أقرب ساعة( من األحداث اليومية )وقت الغداء، وقت النوم  إلىتحديد الوقت

 الخ(.......
 اتأنالبي

  أكثر مثل " لغة إستخدامات وفرزها, ووصف أننقاط البي أو شياء األجمع
 ","بقدر","ما ال يقل عن"أصغر","اعظم", "

  فئات معينة، حساب عدد العناصر في كل نظام فئات  إلى شياء األتصنيف
 وترتيبها بناء على طريقة العد

  ات, وكم العدد في أنام البيالكلي من نظ األرقامطرح السؤال واجابته حول عدد
 ى خرعن األ فئةاقل في كل  أو أكثر , وكم هو ةكل فئ

 ةالنامي

 القياس

  طرق تقليديه  إستخداملصور عناصر ب أو أشياء  5-3أطوال قياس مختلفة ل 
 لغة مثل "ما دام"، "قصيرة  إستخدامالتدبير والنظام، وتقدير ومقارنة أطوال ب

 ”قدر"، "أطول من"، "أقصر من"، "طويل القامة مثل"، "أطول قامة من
 لغة مثل "بثقل مثل"، "بخفة إستخدامالتدبير والنظام، وتقدير ومقارنة كتلة ب 

 مثل"، "كخفة "، "أخف وزنا من"
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 كثر ألغة مثل "يزن بقدر"، " إستخدامالتدبير والنظام، وتقدير ومقارنة القدرات ب

  ”"، "أقل من
 الوقت

   األسبوع، في فهم مفهوم الوقت )الصباح وبعد الظهر، المساء، اليوم، امس، غدا 
 والسنة(

  الوقت )على مدار الساعة التناظرية، ساعة رقمية، تحديد األدوات التي تقيس
 والتقويم(

  األسبوعتسمية ايام  
  األسبوعتسمية ايام  
 ( إلىتحديد الوقت  )أقرب ساعة واقرب نصف ساعه 
 اتأنالبي

  أكثر مثل " لغة إستخدامات وفرزها, ووصف أننقاط البي أو شياء األجمع
 ","بقدر","ما ال يقل عن"أصغر","اعظم", "

  فئات معينة، حساب عدد العناصر في كل نظام فئات  إلى شياء األتصنيف
 وترتيبها بناء على طريقة العد

 ثالث فئات إلىما يصل  إلىات أنتنظيم وتمثيل، وتفسير البي 
  ات, وكم العدد في أنالكلي من نظام البي األرقامطرح السؤال واجابته حول عدد

 ىخرعن األ فئةاقل في كل  أو أكثر , وكم هو فئةكل 
  ية بسيطةأنات التي تم جمعها في رسوم بيأنتمثيل البي 
 يأنات من الرسم البيأنقراءة وتفسير البي 

 ةعلم الهندس
 .في الفضاء األشكالو شياء األتحدد الخصائص، والقياس، والتوجه، وحجم وعالقات  أنوهو 

  ةالناشئ

 األشكال أسماء  إستخداموصف العناصر في البيئة ب 
 التوجه من الكائنات )على سبيل المثال: في، تحت،  أوي أنوصف الوضع المك

 أو، القريب، على يمين بعيدب، داخل، خارج، الأنلف، بين، بجفوق، أمام، خ
 لليسار(

  دائرة، مستطيل، مربع، مثلث( من اتجاهات وحجم ولون  األشكالتحديد(
 مختلفه

  مع سمات تعريف  األشكالبناء ورسم 
  أكبرلتشكيل اشكال  األشكالالجمع بين 

  ةالنامي

 األشكال أسماء  إستخداموصف العناصر في البيئة ب 
 التوجه من الكائنات )على سبيل المثال: في، تحت،  أوي أنوصف الوضع المك

 أو، القريب، على يمين نب، داخل، خارج، األأنفوق، أمام، خلف، بين، بج
 لليسار(

  الوان)دائرة، مستطيل، مربع، مثلث( من اتجاهات وحجم  و األشكالتحديد 
 مختلفه

  دائره, مستطيل, مربع, مثلث( مع سمات تعريف األشكالبناء ورسم( 
  ،تحديد وتسمية ووصف وتصنيف كل من المكعب، متوازي المستطيالت

 ة، الكرةأنسطواالمخروط، ال
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 مستوى النايشئة - المدى والتتابع

 امثلة للنشاطات امالمه ةالكفاء الموضوع األسبوع

 اعرف صفك 1
اساليب 

اجتماعيه 
 اجابيه

  بعضالتعرفوا على اسامي 
  ماطناأل يجاد إل الصغيرةتدرب على نشاطات المجموعات  العاب التعرف على البعض 

  الصغيرةنشاطات المجموعات 

2 
 فهم األرقامتنمية 

 10بحدود ال
  فهم األرقام

 5العد حتى ال 
  5-1من  األرقامالتعرف على 
  لها المناسبةمع الكلمات  5-1من  األرقامقراءة وكتابة 
  5ال إلى تنازليا  و تصاعديا  العد 
 الملموسة والتمثيل التصويري للمقارنة، والنظام،  يشياء األ إستخدام

 والتقدير

 األغاني 
 روي القصص 
 الرسم 
 (على  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأالكراسات,صح ام 
  دواراأللعب 
 الوسائل  إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن

 التعليمية
  طاقات ، باألرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل

الصور والعدادات   أووالرسومات  المصورة األرقام

 التي يعثر عليها في البيئة يشياء األفي 

3 
 فهم األرقامتنمية 

 10بحدود ال
  فهم األرقام

  10العد حتى ال 
  10من  األرقامالتعرف على 
  لها المناسبةمع الكلمات  10-1من  األرقامقراءة وكتابة 
  10ال إلى تنازليا  و تصاعديا  العد 
  هو رقم فارغ  0ال أنمعرفة 
 الملموسة والتمثيل التصويري للمقارنة، والنظام،  يشياء األ إستخدام

 والتقدير

 األغاني 
 روي القصص 
 الرسم 
 (على  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأالكراسات,صح ام 
  دواراأللعب 
 الوسائل  إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن

 التعليمية
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  طاقات ، باألرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل

الصور والعدادات   أووالرسومات  المصورة األرقام

 التي يعثر عليها في البيئة يشياء األفي 

4 
 فهم األرقامتنمية 

 10بحدود ال
  فهم األرقام

  10العد حتى ال 
  10من  األرقامالتعرف على 
  لها المناسبةمع الكلمات  10-1من  األرقامقراءة وكتابة 
  10ال إلى تنازليا  و تصاعديا  العد 
  هو رقم فارغ  0ال أنمعرفة 
 الملموسة والتمثيل التصويري للمقارنة، والنظام،  يشياء األ إستخدام

 والتقدير

 األغاني 
 روي القصص 
 الرسم 
 (على  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأالكراسات,صح ام 
  دواراأللعب 
 الوسائل  إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن

 التعليمية
  طاقات ، باألرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل

الصور والعدادات   أووالرسومات  المصورة األرقام

 التي يعثر عليها في البيئة يشياء األفي 

5 
الجمع والطرح 

 10بحدودال
 العمليات 

  الصور أوكائنات ملموسة  إستخدامب 10جمع وطرح في غضون 
  بالطرح أوبالجمع  واحدة بخطوة الكالميةحل المسائل 
 (وال )+( بصورة -التعرف على الرموز )=(وال )جيدة 
  10بحدود ال ذهنيا  الجمع والطرح 

 األغاني 
 روي القصص 
 الرسم 
 (على  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأالكراسات,صح ام 
  والفوازير دواراأللعب 
 الوسائل  إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن

 التعليمية
  طاقات ، باألرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل

الصور والعدادات   أووالرسومات  المصورة األرقام

 التي يعثر عليها في البيئة يشياء األفي 
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6 
والطرح  الجمع

 10بحدودال
 العمليات

  الصور أوكائنات ملموسة  إستخدامب 10جمع وطرح في غضون 
  بالطرح أوبالجمع  واحدة بخطوة الكالميةحل المسائل 
 (وال )+( بصورة -التعرف على الرموز )=(وال )جيدة 
  10بحدود ال ذهنيا  الجمع والطرح 

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 (على  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأالكراسات,صح ام 
  والفوازير دواراأللعب 
 الوسائل  إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن

 التعليمية
  طاقات ، باألرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل

الصور والعدادات   أووالرسومات  المصورة األرقام

 التي يعثر عليها في البيئة يشياء األفي 

7 
الجمع والطرح 

 10بحدودال
 العمليات

  الصور أوكائنات ملموسة  إستخدامب 10جمع وطرح في غضون 
  بالطرح أوبالجمع  واحدة بخطوة الكالميةحل المسائل 
 (وال )+( بصورة -التعرف على الرموز )=(وال )جيدة 
  10بحدود ال ذهنيا  الجمع والطرح 

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 (على  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأالكراسات,صح ام 
  والفوازير دواراأللعب 
 الوسائل  إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن

 التعليمية
  طاقات ب، األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل

والرسومات أو الصور ومجموعة  المصورةاألرقام 

التي يعثر  يشياء األوالعدادات  في  الرقم من عشرة

 عليها في البيئة

8 
فهم تطوير 
بحدود  األرقام

 20ال
 فهم األرقام

 20العد حتى ال 
  20 إلى وصوال   األرقامالتعرف على 
  لها المناسبةمع الكلمات  20-1من  األرقامقراءة وكتابة 
  20ال إلى تنازليا  و تصاعديا  العد 
 الملموسة والتمثيل التصويري للمقارنة، والنظام،  يشياء األ إستخدام

 والتقدير

 األغاني 
 روي القصص 
 الرسم 
 (على  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأالكراسات,صح ام 
  دواراأللعب  
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 الرقميةة وقيمة اآلحاد والعشرات رتّبمعرفة م  الوسائل  إستخدامالمجموعات الصغيرة بشطة أن

 التعليمية
  طاقات ب، األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل

  والعدادات  سومات أو الصوروالر المصورةاألرقام 

 التي يعثر عليها في البيئة يشياء األفي 

9 
الجمع والطرح 

 20بحدود ال
 العمليات

 الصور أوكائنات ملموسة  إستخدامب 20جمع وطرح في غضون ال 
  بالطرح أوبالجمع  واحدة بخطوة الكالميةحل المسائل 
 (وال )+( بصورة -التعرف على الرموز )=(وال )جيدة 
  20بحدود ال ذهنيا  الجمع والطرح 

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 (على  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأالكراسات,صح ام 
  والفوازير دواراأللعب 
 الوسائل  إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن

 التعليمية
  طاقات ب، األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل

  والعدادات  سومات أو الصوروالر المصورةاألرقام 

 التي يعثر عليها في البيئة يشياء األفي 

10 
الجمع والطرح 

 20بحدود ال
 العمليات

 الصور أوكائنات ملموسة  إستخدامب 20جمع وطرح في غضون ال 
  بالطرح أوبالجمع  واحدة بخطوة الكالميةحل المسائل 
 (وال )+( بصورة -التعرف على الرموز )=(وال )جيدة 
  20بحدود ال ذهنيا  الجمع والطرح 

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 (على  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأالكراسات,صح ام 
  والفوازير دواراأللعب 
 الوسائل  إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن

 التعليمية
  طاقات ب، األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل

  والعدادات  سومات أو الصوروالر المصورةاألرقام 

 التي يعثر عليها في البيئة يشياء األفي 
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11 
تطوير مفاهيم 

 الوقت
القياس 
 اتأنوالبي

  فهم مفهوم الوقت )الصباح وبعد الظهر، المساء، اليوم، امس، غدا، في
 والسنة( األسبوع

  تحديد األدوات التي تقيس الوقت )على مدار الساعة التناظرية، ساعة
 رقمية، والتقويم(

  األسبوعتسمية ايام  
 ( أقرب ساعة( من األحداث اليومية )وقت الغداء، وقت  إلىتحديد الوقت

 النوم الخ(.......
  

 األغاني 
 روي القصص 
 الرسم 
  والفوازير دواراأللعب 
 الوسائل  إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن

 التعليمية
  ساعة رقمية على  التي تشمل التعليميةالوسائل

 الهاتف, ساعة تناظرية, رزنامة

12 
 األشكال إكتشاف

 الهندسيه  
 علم الهندسه

 األشكال أسماء  إستخداموصف العناصر في البيئة ب 
 التوجه من الكائنات )على سبيل المثال: في،  أوي ناوصف الوضع المك

، القريب، نب، داخل، خارج، األأنتحت، فوق، أمام، خلف، بين، بج
 لليسار( أوعلى يمين 

  دائرة، مستطيل، مربع، مثلث( من اتجاهات وحجم ولون  األشكالتحديد(
 مختلفه

  مع سمات تعريف  األشكالبناء ورسم 
  أكبرلتشكيل اشكال  األشكالالجمع بين 

 الرسم 
  من عناصر ومواد وجدت األشكالصنع 
 (الشكل هانت,أنا أرى, ماذا أكون؟ أشكال االلعاب

 (األنسان, ترتيب األشكال
  والفوازير دواراأللعب 
 الوسائل  إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن

 التعليمية
  بطاقات المفردات أو التي تشمل  التعليميةالوسائل

 يشياء األأو الصور, قصاصات األيشكال والرسومات 

 التي يعثر عليها في البيئة 

13 
 األشكال إكتشاف

 الهندسيه  
 علم الهندسه

 التوجه من الكائنات )على سبيل المثال: في،  أوي أنوصف الوضع المك
، القريب، نب، داخل، خارج، األأنتحت، فوق، أمام، خلف، بين، بج

 لليسار( أوعلى يمين 
  دائرة، مستطيل، مربع، مثلث( من اتجاهات وحجم ولون  األشكالتحديد(

 مختلفه
  مع سمات تعريف  األشكالبناء ورسم 
  أكبرلتشكيل اشكال  األشكالالجمع بين 

 الرسم 
 صنع األشكال من عناصر ومواد وجدت 
 (الشكل هانت,أنا أرى, ماذا أكون؟ أشكال االلعاب

 (األنسان, ترتيب األشكال
 والفوازير دوارلعب األ 
  أنشطة المجموعات الصغيرة بإستخدام الوسائل

 التعليمية
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  بطاقات المفردات أو الوسائل التعليمية التي تشمل

 يشياء األت األيشكال والرسومات أو الصور, قصاصا

 التي يعثر عليها في البيئة

14  
 مراجعه
 الطالقةبناء 
 لتقييم

 السابقة األسابيعالتي تم تغطيتها في  هداف جميع األ مراجعه 
  بناء طالقة التالميذ وسرعتهم ودقتهم 
 لئكأو إلىون مع المحتوى وذلك من خالل ضمهم أندعم التالميذ الذين يع 

 المحتوىالذين هم اقوى في 
 تقييم السلوك 

 الصغيرةالجماعيه  األعمال 
  التدريبات المنفرده 
  التقييم الشفهي والتحريري 

15 
فهم تطوير 
بحدود  األرقام

 50ال
  فهم األرقام

 20العد حتى ال 
  20 إلى وصوال   األرقامالتعرف على 
  لها المناسبةمع الكلمات  20-1من  األرقامقراءة وكتابة 
  20ال إلى تنازليا  و تصاعديا  العد 
 الملموسة والتمثيل التصويري للمقارنة، والنظام،  يشياء األ إستخدام

 والتقدير
 الرقميةة وقيمة اآلحاد والعشرات رتّبمعرفة م 
  توقع الرقم التالي في نمط رقمي 
  50 إلى وصوال  العد بالتخطي بالعشرات 

 األغاني 
 روي القصص 
 الرسم 
 (على  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأالكراسات,صح ام 
  والفوازير دواراأللعب 
 الوسائل  إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن

 التعليمية
  طاقات ب، األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل

ومجموعة  والرسومات أو الصور المصورةاألرقام 

التي يعثر  يشياء األفي   والعدادات  الرقم من عشرة

 عليها في البيئة

16 
فهم تطوير 
بحدود  األرقام

 50ال
  فهم األرقام

 50العد حتى ال 
  50من  األرقامالتعرف على 
  لها المناسبةمع الكلمات  20-1من  األرقامقراءة وكتابة 
  50ال إلى تنازليا  و تصاعديا  العد 
 الملموسة والتمثيل التصويري للمقارنة، والنظام،  يشياء األ إستخدام

 والتقدير
 الرقميةة وقيمة اآلحاد والعشرات رتّبمعرفة م 

 األغاني 
 روي القصص 
 الرسم 
 (على  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأالكراسات,صح ام 
  والفوازير دواراأللعب 
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  توقع الرقم التالي في نمط رقمي 
  50 إلى وصوال  العد بالتخطي بالعشرات 

 الوسائل  إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن

 التعليمية
  طاقات ب، األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل

والرسومات أو الصور ومجموعة  المصورةاألرقام 

التي يعثر  يشياء األفي   عشرة والعدادات الرقم من 

 عليها في البيئة

17 
الجمع والطرح 

  50بحدود ال
 العمليات 

  الرسم  أوالصور  أوكائنات ملموسة  إستخدامب 50الجمع والطرح ضمن

 حمل القيمه أوه أنمع وبدون االستد المكانيةي القيمة أنالبي
 صحيحةو جيدة( وال)=( بصورة -الرموز )+( وال) إستعمال 
 العمودية األعمدةب التقليديةالطرق  إستخدامب 50الجمع والطرح بحدود ال 
  الجمع والطرح إستعمالب واحدة بخطوة الكالميةحل المسائل 

 و روي القصص األغاني 
  شطة المجموعات أنو  دواراألالرسم والفوازير ولعب

 الوسائل التعليمية إستخدامالصغيرة ب
  طاقات ب، األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل

والرسومات أو الصور ومجموعة  المصورةاألرقام 

التي يعثر  يشياء األفي   عشرة والعدادات الرقم من 

 عليها في البيئة

18 
الجمع والطرح 

  50بحدود ال
 العمليات 

  الرسم  أوالصور  أوكائنات ملموسة  إستخدامب 50الجمع والطرح ضمن

 حمل القيمه أوه أنمع وبدون االستد المكانيةي القيمة أنالبي
 صحيحةو جيدة( وال)=( بصورة -الرموز )+( وال) إستعمال 
 العمودية األعمدةب التقليديةالطرق  إستخدامب 50الجمع والطرح بحدود ال 
  الجمع والطرح إستعمالب واحدة بخطوة الكالميةحل المسائل 

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 (على  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأالكراسات,صح ام 
  والفوازير دواراأللعب 
 الوسائل  إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن

 التعليمية
  طاقات ب، األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل

والرسومات أو الصور ومجموعة  المصورةاألرقام 

التي يعثر  يشياء األفي   عشرة والعدادات الرقم من 

 عليها في البيئة
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19 
الجمع والطرح 

  50بحدود ال
 العمليات

  الرسم  أوالصور  أوكائنات ملموسة  إستخدامب 50الجمع والطرح ضمن

 حمل القيمه أوه أنمع وبدون االستد المكانيةي القيمة أنالبي
 صحيحةو جيدة( وال)=( بصورة -الرموز )+( وال) إستعمال 
  العمودية األعمدةب التقليديةالطرق  إستخدامب 50الالجمع والطرح بحدود 
  الجمع والطرح إستعمالب واحدة بخطوة الكالميةحل المسائل 

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 (على  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأالكراسات,صح ام 
  والفوازير دواراأللعب 
 الوسائل  إستخدامالصغيرة بشطة المجموعات أن

 التعليمية
  طاقات ب، األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل

والرسومات أو الصور ومجموعة  المصورةاألرقام 

التي يعثر  يشياء األفي   عشرة والعدادات الرقم من 

 عليها في البيئة

20  
 المراجعه

 الطالقةبناء 
 لتقييم

 السابقة األسابيعالتي تم تغطيتها في  هداف جميع األ مراجعه 
  بناء طالقة التالميذ وسرعتهم ودقتهم 
 لئكأو إلىون مع المحتوى وذلك من خالل ضمهم أندعم التالميذ الذين يع 

 الذين هم اقوى في المحتوى
 تقييم السلوك 

 الصغيرةالجماعيه  األعمال 
  التدريبات المنفرده 
 التقييم الشفهي والتحريري 

21 
مفهوم  إدخال

 التضاعف
 العمليات

 أسس الضرب( يشياء األية من أوالعمل مع مجموعات متس( 
 مبادئ الضرب 
 ال إستعمالX  
  10ال إلى وصوالا الضرب 
  5،10، 3، 2جدول الضرب والحساب الذهني للضرب من قبل  
 التوضيحيةالصور  إستعمالب الواحدة الخطوةحل المسائل ب 

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 (على  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأالكراسات,صح ام 
  والفوازير دواراأللعب 
 الوسائل  إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن

 التعليمية
  طاقات ب، األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل

والرسومات أو الصور ومجموعة  المصورةاألرقام 

التي يعثر  يشياء األفي   عشرة والعدادات الرقم من 

 عليها في البيئة
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22 
تقديم مبدأ 
 التضاعف

 العمليات

 أسس الضرب( يشياء األية من أوالعمل مع مجموعات متس( 
 مبادئ الضرب 
 ال إستعمالX  
  10ال إلى وصوالا الضرب 
  5،10، 3، 2جدول الضرب والحساب الذهني للضرب من قبل  
 التوضيحيةالصور  إستعمالب الواحدة الخطوةحل المسائل ب 

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 (على  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأالكراسات,صح ام 
  والفوازير دواراأللعب 
 الوسائل  إستخدامالصغيرة بشطة المجموعات أن

 التعليمية
  طاقات ب، األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل

والرسومات أو الصور ومجموعة  المصورةاألرقام 

التي يعثر  يشياء األفي   عشرة والعدادات الرقم من 

 عليها في البيئة

23 
فهم تطوير 
 بحدود األرقام

 100ال
  فهم األرقام

  100ال إلى تصاعديا  العد 
  100ال إلى وصوال   األرقامتمييز 
  مع الكلمات المقابله 100ال إلى وصوال   األرقامقراءة وكتابة 
  بدءا من اي رقم في هذه الحدود100بحدود ال تنازليا   أو تصاعديا  العد , 
  للعدد المكانيةفهم االحاد ,المئات, العشرات والقيمه 
 الملموسة والتمثيل التصويري للمقارنة، والنظام،  شياء األ إستخدام

 والتقدير
 توقع ما يأتي بعد ذلك في نمط رقمي 
  بالمئات أوالعد بالتخطي بالعشرات 

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 (على  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأالكراسات,صح ام 
  والفوازير دواراأللعب 
 الوسائل  إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن

 التعليمية
  طاقات ب، األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل

والرسومات أو الصور ومجموعة  المصورةاألرقام 

التي يعثر  يشياء األفي   عشرة والعدادات الرقم من 

 عليها في البيئة

24 
الجمع والطرح 

 100بحدود ال
 العمليات

  الرسم  أوالصور  أوكائنات ملموسة  إستخدامب 100الجمع والطرح ضمن

 حمل القيمه أوه أنمع وبدون االستد المكانيةي القيمة أنالبي
 صحيحةو جيدة( وال)=( بصورة -الرموز )+( وال) إستعمال 
 األعمدةب التقليديةالطرق  إستخدامب 100الجمع والطرح بحدود ال 

 العمودية

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 (على  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأالكراسات,صح ام 
  والفوازير دواراأللعب 
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  الجمع والطرح إستعمالب واحدة بخطوة الكالميةحل المسائل  الوسائل  إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن

 التعليمية
  طاقات ب، األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل

والرسومات أو الصور ومجموعة  المصورةاألرقام 

التي يعثر  يشياء األفي   عشرة والعدادات الرقم من 

 عليها في البيئة

25 
الجمع والطرح 

 100بحدود ال
 العمليات

  الرسم  أوالصور  أوكائنات ملموسة  إستخدامب 100الجمع والطرح ضمن

 حمل القيمه أوه أنمع وبدون االستد المكانيةي القيمة أنالبي
 صحيحةو جيدة( وال)=( بصورة -الرموز )+( وال) إستعمال 
 األعمدةب التقليديةالطرق  إستخدامب 100الجمع والطرح بحدود ال 

 العمودية
  الجمع والطرح إستعمالب واحدة بخطوة الكالميةحل المسائل 

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 (على  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأالكراسات,صح ام 
  والفوازير دواراأللعب 
 الوسائل  إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن

 التعليمية
  طاقات ب، األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل

والرسومات أو الصور ومجموعة  المصورةاألرقام 

التي يعثر  يشياء األفي   عشرة والعدادات الرقم من 

 عليها في البيئة

26 
الجمع والطرح 

 100بحدود ال
 العمليات

  الرسم  أوالصور  أوكائنات ملموسة  إستخدامب 100الجمع والطرح ضمن

 حمل القيمه أوه أنمع وبدون االستد المكانيةي القيمة أنالبي
 صحيحةو جيدة( وال)=( بصورة -الرموز )+( وال) إستعمال 
 األعمدةب التقليديةالطرق  إستخدامب 100الجمع والطرح بحدود ال 

 العمودية
  الجمع والطرح إستعمالب واحدة بخطوة الكالميةحل المسائل 

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 (على  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأالكراسات,صح ام 
  والفوازير دواراأللعب 
 الوسائل  إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن

 التعليمية
  طاقات ب، األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل

والرسومات أو الصور ومجموعة  المصورةاألرقام 
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التي يعثر  يشياء األفي   عشرة والعدادات الرقم من 

 عليها في البيئة

 العمليات فهم المال 27

 التعرف على المال 
 عد مقدار معين من المال 
 مقارنة مبالغ االموال 
  طرحه أوالمال  بإضافة الواقعية الكالمية الواحدة الخطوةحل مسائل 

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 (على  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأالكراسات,صح ام 
  والفوازير دواراأللعب 
 الوسائل  إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن

 التعليمية
  التي تشمل الرسومات أو الصور و التعليميةالوسائل   

 التي يعثر عليها في البيئة يشياء األفي 

 العمليات فهم المال 28

 التعرف على المال 
  من المالعد مقدار معين 
 مقارنة مبالغ االموال 
  طرحه أوالمال  بإضافة الواقعية الكالمية الواحدة الخطوةحل مسائل 

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 االلعاب 
  دواراأللعب  
 الوسائل  إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن

 التعليمية
    الوسائل التعليمية التي تشمل الرسومات أو الصور و

 التي يعثر عليها في البيئة يشياء األفي 

29  
 المراجعه

 الطالقةبناء 
 للتقييم  

 السابقة األسابيعالتي تم تغطيتها في  هداف جميع األ مراجعه 
  بناء طالقة التالميذ وسرعتهم ودقتهم 
 لئكأو إلىون مع المحتوى وذلك من خالل ضمهم أندعم التالميذ الذين يع 

 الذين هم اقوى في المحتوى
 تقييم السلوك 

 الصغيرةالجماعيه  األعمال 
  التدريبات المنفرده 
 التقييم الشفهي والتحريري 
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30 
 األشكال إكتشاف
 الهندسيه

 علم الهندسه

  دائرة، مستطيل، مربع، مثلث( من اتجاهات وحجم ولون  األشكالتحديد(
 مختلفه

  مع سمات تعريف  األشكالبناء ورسم 
  أكبرلتشكيل اشكال  األشكالالجمع بين 

 الرسم 
 صنع األشكال من عناصر ومواد وجدت 
 (الشكل هانت,أنا أرى, ماذا أكون؟ أشكال االلعاب

 (األنسان, ترتيب األشكال
 والفوازير دوارلعب األ 
  أنشطة المجموعات الصغيرة بإستخدام الوسائل

 التعليمية
  بطاقات المفردات أو الوسائل التعليمية التي تشمل

 يشياء األالرسومات أو الصور, قصاصات األيشكال و

 التي يعثر عليها في البيئة

31 
 إكتشاف

 اساسيات القياس 
القياس 
 ات أنوالبي

  اس طرق القي إستخدامصور الكائنات ب أوالمختلفة  شياء األقياس أطوال
  الغير تقليديه 

 لغة مثل "طويل مثل"، "قصير مثل"، "أطول  إستخداممقارنة أطوال ب
 من"، "أقصر من"، "طويل القامة مثل"، "أطول من"

 

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 اطوال المواد المختلفه  إستعمالالقياس ب 
 (االلعاب)من أطول؟ 
 الوسائل  إستخدامالمجموعات الصغيرة بشطة أن

 التعليمية
  بطاقات المفردات الوسائل التعليمية التي تشمل

التي يعثر عليها  يشياء األأوالرسومات أو الصور و

 في البيئة

 
 

32 
  إكتشاف

 ةاساسيات  الكتل
القياس 

 اتأنوالبي

 لغة مثل "ثقيله مثل"، "أثقل من"، "خفيفة  إستخدامقياس ومقارنة كتلة ب
 مثل"، "أخف وزنا من"

 

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 اطوال المواد المختلفه  إستعمالالقياس ب 
 (أكثر من االلعاب  )وزنا؟ 
 الوسائل  إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن

 التعليمية
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  بطاقات المفردات الوسائل التعليمية التي تشمل

التي يعثر عليها في  يشياء األأوالرسومات أو الصور و

 البيئة

33 
  إكتشاف

اساسيات قدرة 
 االستيعاب

القياس 
 ات أنوالبي

  أومثل "يحمل  لغة إستعمالب شياء األقياس ومقارنة قدرة استيعاب 
 من","اقل من" أكثر يحتوي بقدر","

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 اطوال المواد المختلفه  إستعمالالقياس ب 
  ؟(أكثر يستوعب  يشياء األااللعاب)اي 
 الوسائل  إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن

 التعليمية
  طاقات ب، األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل

والرسومات أو الصور ومجموعة  المصورةاألرقام 

التي يعثر  يشياء األفي   عشرة والعدادات الرقم من 

 عليها في البيئة

34 
جمع, تصنيف 

   اتأنوتقديم البي
القياس 
 ات أنوالبي

  مثل لغة إستعمالات, تصنيف, ووصفها بأنونقاط البي يشياء األجمع ,

 عدد ممكن" أكبر","بقدر"صغر","االقل","االعظم","األكثر "األ
  ب وترتي فئةفئات معطاة, ومعرفة عدد الماده في كل  إلىتصنيف المواد

 هذه الفئات بناء على التعداد 
 وكم ةفئات, كم يوجد في كل أنعن العدد الكلي لنقاط البي اإلجابةالسؤال و ,

 ى خراأل فئةمن ال أكثر  أواقل  فئةهي كل 
 

  الواقعيةحل مشاكل العالم  
  الصغيرةنشاطات المجموعات 
 جمع وتصنيف المواد بناء على صفات الماده 
  استطالع رأي الصف 
 ها في التي يعثر علي يشياء األ إستعمالاساليب التعليم ب

 البيئه 

35 
جمع, تصنيف 

   اتأنوتقديم البي
القياس 
 ات أنوالبي

  مثل لغة إستعمالات, تصنيف, ووصفها بأنونقاط البي يشياء األجمع ,

 عدد ممكن" أكبر","بقدر"صغر","االقل","االعظم","األكثر "األ
  ب وترتي فئةفئات معطاة, ومعرفة عدد الماده في كل  إلىتصنيف المواد

 هذه الفئات بناء على التعداد 
 وكم ةفئات, كم يوجد في كل أنعن العدد الكلي لنقاط البي اإلجابةالسؤال و ,

 ى خراأل فئةمن ال أكثر  أواقل  فئةهي كل 
  

  الواقعيةحل مشاكل العالم  
  الصغيرةنشاطات المجموعات 
 بناء على صفات الماده جمع وتصنيف المواد 
  استطالع رأي الصف 
 ها في التي يعثر علي يشياء األ إستعمالاساليب التعليم ب

 البيئه
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36  
 المراجعه

 الطالقةبناء 
 التقييم

 السابقة األسابيعالتي تم تغطيتها في  هداف جميع األ مراجعه 
  بناء طالقة التالميذ وسرعتهم ودقتهم 
 لئكأو إلىون مع المحتوى وذلك من خالل ضمهم أندعم التالميذ الذين يع 

 الذين هم اقوى في المحتوى
 تقييم السلوك 

 الصغيرةالجماعيه  األعمال 
  التدريبات المنفرده 
 التقييم الشفهي والتحريري 
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  ةمستوى النامي -المدى والتتابع

 

 

 
 األسبوع

 شطةنامثلة على األ التعليم أهداف   الكفاءة الموضوع

 اعرف صفك 1
المهارات 
 ةاالجتماعي
  ةااليجابي

  البعض  أسماء التعرف على 
  على  الصغيرةممارسة النشاطات االجتماعيه

 ماطناأل إيجاد 

 العاب التعرف على البعض 
  الصغيرةالنشاطات االجتماعيه 

2 
 فهم األرقامتطوير 

 100 إلى وصوال  
  فهم األرقام

 100العد حتى ال 
  100 إلى األرقامالتعرف على 
  مع الكلمات  100-1من  األرقامقراءة وكتابة

 لها المناسبة
  100 إلى تنازليا  و تصاعديا  العد 
 الملموسة والتمثيل التصويري  شياء األ إستخدام

  للمقارنة، والنظام، والتقدير
  مالإستعذي المنزلتين العدديتين ب األرقاممقارنة 

 الرموز>,<,=
  توقع الرقم التالي في تسلسل ارقام معين 
  100 إلى وصوال  العد بالتخطي بالعشرات 

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 ات بناء على صفات الشيءأنجمع وتصنيف البي 
 (خطأعلى الكراسات,صح ام  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب ,

 الفراغات( إمأل
 الوسائل التعليمية إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن 
  بطاقات األرقام ، األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل

عشرة والرسومات أو الصور ومجموعة الرقم من  المصورة

 التي يعثر عليها في البيئة يشياء األفي   والعدادات 
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3 
 فهم األرقامتطوير 

 100 إلى وصوال  
  فهم األرقام

 100العد حتى ال 
  100 إلى األرقامالتعرف على 
  مع الكلمات  100-1من  األرقامقراءة وكتابة

 لها المناسبة
  بدءا من اي رقم  100 إلى تنازليا  و تصاعديا  العد

 أنك
  الرقميةفهم مراتب االحاد والعشرات والمئات 
 الملموسة والتمثيل التصويري  شياء األ إستخدام

  للمقارنة، والنظام، والتقدير
  مالإستعذي المنزلتين العدديتين ب األرقاممقارنة 

 الرموز>,<,=
  توقع الراقم التالي في تسلسل ارقام معين 
  100 إلى وصوال  العد بالتخطي بالعشرات 

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 ات بناء على صفات الشيءأنجمع وتصنيف البي 
 (خطأعلى الكراسات,صح ام  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب ,

 الفراغات( إمأل
 الوسائل التعليمية إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن 
  بطاقات األرقام ، األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل

عشرة والرسومات أو الصور ومجموعة الرقم من  المصورة

 التي يعثر عليها في البيئة يشياء األفي   والعدادات 
 

4 
الجمع والطرح 

 100بحدود ال
 العمليات 

 حمل  أوه أندون االستد 100الجمع والطرح في ال

مكونات الرقم و ومخطط القيمه  إستخدامالقيمه  ب

 للعدد المكانية
 ه و أناالستد إستخدامب 100الجمع والطرح في ال

مكونات الرقم و ومخطط  إستخدامحمل القيمه  ب

 للعدد المكانيةالقيمه 
  الواحدة الخطوةذي  الكالميةحل المسائل 

 الجمع والطرح إستخداموالخطوتين ب
  طريقة  إستخدامب 100الجمع والطرح ضمن

 التقليديةاألعمدة الرأسية 
 صحيحةوال=  بصورة  –+ و ت الإستعماال 
  وفهم وتطبيق خصائص العمليات والعالقه بين

 الجمع والطرح 

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 اطوال المواد المختلفه  إستعمالالقياس ب 
 (خطأعلى الكراسات,صح ام  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب ,

 الفراغات( إمأل
 الوسائل التعليمية إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن 
  بطاقات األرقام ، األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل

عشرة والرسومات أو الصور ومجموعة الرقم من  المصورة

 التي يعثر عليها في البيئة يشياء األفي   والعدادات 
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 من أكثر  أوالحساب الذهني لمعرفه اقل  إستعمال 
عشره لرقم ذي منزلتين رقميتيين, واحد لكل 

 منهما 

 

5 
الجمع والطرح 

 100بحدود ال
 العمليات 

 حمل  أوه أندون االستد 100الجمع والطرح في ال

مكونات الرقم و ومخطط القيمه  إستخدامالقيمه  ب

 للعدد المكانية
 ه و أناالستد إستخدامب 100الجمع والطرح في ال

مكونات الرقم و ومخطط  إستخدامحمل القيمه  ب

 للعدد المكانيةالقيمه 
  الواحدة الخطوةذي  الكالميةحل المسائل 

 الجمع والطرح إستخداموالخطوتين ب
  طريقة  إستخدامب 100الجمع والطرح ضمن

 التقليديةاألعمدة الرأسية 
 صحيحةوال=  بصورة  –+ و ت الإستعماال 
  وفهم وتطبيق خصائص العمليات والعالقه بين

 الجمع والطرح 
 من أكثر  أوالحساب الذهني لمعرفه اقل  إستعمال 

عشره لرقم ذي منزلتين رقميتيين, واحد لكل 
 منهما

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 اطوال المواد المختلفه  إستعمالالقياس ب 
 (خطأعلى الكراسات,صح ام  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب ,

 الفراغات( إمأل
 الوسائل التعليمية إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن 
  بطاقات األرقام ، األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل

عشرة والرسومات أو الصور ومجموعة الرقم من  المصورة

 التي يعثر عليها في البيئة يشياء األفي   والعدادات 
 

 

 مستوى النامية –المدى والتتابع 
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 شطةنأمثلة على األ التعليم أهداف  الكفاءة الموضوع األسبوع

1 
 عرف صفكإ

مهارات اجتماعيه 
 ايجابية

 تعرفوا على أسامي بعض 
  يجاد إلشطة المجموعات الصغيرة أنتدرب على 

 ماطناأل

 ألعاب التعرف على البعض 
 شطة المجموعات الصغيرةأن 

2 

 األرقامتنمية فهم 

 10ضمن 
 األرقامفهم 

  100العد حتى 
  100حتى  األرقامالتعرف على 
  المناسبةمع الكلمات  100حتى األرقامقراءة وكتابة 

 لها
  100 إلى تنازليا  و تصاعديا  العد 
  للمئات,العشرات, واالحاد. المكانيةمعرفة القيمة 
 الملموسة والتمثيل التصويري  يشياء األ إستخدام

 للمقارنة، والنظام، والتقدير
  إستعمالذي المنزلتين العدديتين ب األرقاممقارنة 

 الرموز>,<,=
  توقع الراقم التالي في تسلسل ارقام معين 
  100 إلى وصوال  العد بالتخطي بالعشرات 
 

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 على الكراسات,صح ام  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أن)بلعااأل

 الفراغات( إمأل, خطأ
  الفوازير أومختلفة  أدوارلعب 
 الوسائل التعليمية إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن 
  مكونات الرقم, األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل ،

الصور, جدول قيمة  أومجموعة من الرقم عشرة, الرسومات 

 التي يعثر عليها في البيئة يشياء األالعدد و
 

3 

 األرقامتنمية فهم 
 10ضمن 

 األرقامفهم 

  100العد حتى 
  100حتى  األرقامالتعرف على 
  المناسبةمع الكلمات  100حتى األرقامقراءة وكتابة 

 لها
  100 إلى تنازليا  و تصاعديا  العد 
  للمئات,العشرات, واالحاد. المكانيةمعرفة القيمة 
 الملموسة والتمثيل التصويري  يشياء األ إستخدام

 للمقارنة، والنظام، والتقدير

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 (على الكراسات,صح ام  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأ
  الفوازير أومختلفة  أدوارلعب 
 الوسائل التعليمية إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن 
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  إستعمالذي المنزلتين العدديتين ب األرقاممقارنة 
 الرموز>,<,=

  توقع الراقم التالي في تسلسل ارقام معين 
  100 إلى وصوال  العد بالتخطي بالعشرات 
 

  مكونات الرقم, األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل ،

الصور, جدول قيمة  أومجموعة من الرقم عشرة, الرسومات 

 التي يعثر عليها في البيئة يشياء األالعدد و
 

4 

الجمع والطرح 

 100ضمن 
 العمليات 

  حمل  أوه أنبدون االستد 100الجمع والطرح ضمن

مكونات الرقم و ومخطط القيمه  إستخدامالقيمه  ب

 للعدد المكانية
  ه و حمل القيمه  أنمع االستد 100الجمع والطرح ضمن

 عددلل المكانيةمكونات الرقم و ومخطط القيمه  إستخدامب
  إستخدامب الواحدة الخطوةذي  الكالميةحل المسائل 

 الجمع والطرح
  طريقة األعمدة  إستخدامب 100الجمع والطرح ضمن

 التقليديةالرأسية 
 صحيحة( و)=(  بصورة –)+( و ت )إستعماال 
  فهم وتطبيق خصائص العمليات والعالقه بين الجمع

 والطرح
  من  أكثر  أوالحساب الذهني لمعرفه اقل  إستعمال

 عشره لرقم ذي منزلتين رقميتيين, واحد لكل منهما
 

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 (على الكراسات,صح ام  اإلجابة,جحا يقول, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأ
  الفوازير أومختلفة  أدوارلعب 
 الوسائل التعليمية إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن 
  مكونات الرقم, األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل ،

الصور, جدول قيمة  أومجموعة من الرقم عشرة, الرسومات 

 التي يعثر عليها في البيئة يشياء األالعدد و
 

5 

الجمع والطرح 

 100ضمن 
 العمليات 

  حمل  أوه أنبدون االستد 100الجمع والطرح ضمن

مكونات الرقم و ومخطط القيمه  إستخدامالقيمه  ب

 للعدد المكانية
  ه و حمل القيمه  أنمع االستد 100الجمع والطرح ضمن

 عددلل المكانيةمكونات الرقم و ومخطط القيمه  إستخدامب

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 (على الكراسات,صح ام  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأ
  الفوازير أومختلفة  أدوارلعب 
 الوسائل التعليمية إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن 
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  إستخدامب الواحدة الخطوةذي  الكالميةحل المسائل 
 الجمع والطرح

  طريقة األعمدة  إستخدامب 100الجمع والطرح ضمن

 التقليديةالرأسية 
 صحيحة( و)=(  بصورة –)+( و ت )إستعماال 
  فهم وتطبيق خصائص العمليات والعالقه بين الجمع

 والطرح 
 من  أكثر  أوالحساب الذهني لمعرفه اقل  إستعمال

 عشره لرقم ذي منزلتين رقميتيين, واحد لكل منهما

  مكونات الرقم, األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل ،

الصور, جدول قيمة  أومجموعة من الرقم عشرة, الرسومات 

 التي يعثر عليها في البيئة يشياء األالعدد و
 

فهم مفاهيم  6
 الضرب

تطوير الطالقة باالمور المتعلقة بمسائل  أوبناء   العمليات
 االضافة.

 مفاهيم الضرب 
  2جدول الضرب والحساب الذهني للضرب بواسطة ,

3 ,5 ,10  
 إستخدام X  
  المتعلقة  الواحدة الخطوةذي  الكالميةحل المسائل

 العرض بالصور إستخدامبالضرب ب
 

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 (على الكراسات,صح ام  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأ
  الفوازير أومختلفة  أدوارلعب 
 الوسائل التعليمية إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن 
  مكونات الرقم, األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل ،

الصور, جدول قيمة  أومجموعة من الرقم عشرة, الرسومات 

 التي يعثر عليها في البيئة يشياء األالعدد و
 

فهم مفاهيم  7
 الضرب

تطوير الطالقة باألمور المتعلقة بمسائل  أوبناء   العمليات
 األضافة.

 مفاهيم الضرب والقسمة 
 10جدول الضرب والحساب الذهني للضرب حتى 

 إستخدام X  
 العالقة بين الضرب والقسمة 
  المتعلقة  الواحدة الخطوةذي  الكالميةحل المسائل

 العرض بالصور إستخدامبالضرب ب

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 (على الكراسات,صح ام  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأ
  الفوازير أومختلفة  أدوارلعب 
 الوسائل التعليمية إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن 
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   مكونات الرقم, األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل ،

الصور, جدول قيمة  أومجموعة من الرقم عشرة, الرسومات 

 التي يعثر عليها في البيئة يشياء األالعدد و
 

 مفاهيم القسمة  العمليات فهم مفاهيم القسمة 8
  10جدول الضرب والحساب الذهني للضرب حتى 

 إستخدام ÷ 
 العالقة بين الضرب والقسمة 
  المتعلقة  الواحدة الخطوةذي  الكالميةحل المسائل

 العرض بالصور إستخدامبالقسمة ب
 

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 (على الكراسات,صح ام  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأ
  الفوازير أومختلفة  أدوارلعب 
 الوسائل التعليمية إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن 
  مكونات الرقم, األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل ،

الصور, جدول قيمة  أومجموعة من الرقم عشرة, الرسومات 

 التي يعثر عليها في البيئة يشياء األالعدد و
 

9 

 األرقامتنمية فهم 

 500ضمن 
 األرقامفهم 

  500العد حتى 
  500حتى  األرقامالتعرف على 
  المناسبةمع الكلمات  500حتى األرقامقراءة وكتابة 

 لها
  للمئات,العشرات, واالحاد. المكانيةمعرفة القيمة 
 الملموسة والتمثيل التصويري  يشياء األ إستخدام

 للمقارنة، والنظام، والتقدير
  إستعمالة الثالث بأنذات الخ األرقاممقارنة 

 الرموز>,<,=
  توقع الراقم التالي في تسلسل ارقام معين 
 العد بالتخطي بالعشرات والمئات 
 

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 (على الكراسات,صح ام  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأ
  الفوازير أومختلفة  أدوارلعب 
 الوسائل التعليمية إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن 
  مكونات الرقم, األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل ،

الصور, جدول قيمة  أومجموعة من الرقم عشرة, الرسومات 

 التي يعثر عليها في البيئة يشياء األالعدد و
 



SHLS Toolkit Math Lesson Plan Bank 

31 
 

10 

الجمع والطرح 

 500ضمن 
 العمليات 

  حمل  أوه أنبدون االستد 500الجمع والطرح ضمن

مكونات الرقم و ومخطط القيمه  إستخدامالقيمه  ب

 للعدد المكانية
  ه و حمل القيمه  أنمع االستد 500الجمع والطرح ضمن

 عددلل المكانيةمكونات الرقم و ومخطط القيمه  إستخدامب
  إستخدامب الواحدة الخطوةذي  الكالميةحل المسائل 

 الجمع والطرح
  طريقة األعمدة  إستخدامب 500الجمع والطرح ضمن

 التقليديةالرأسية 
 صحيحة( و)=(  بصورة –)+( و ) إستعمال 
 من  أكثر  أوالحساب الذهني لمعرفه اقل  إستعمال

 عشره لرقم ذي منزلتين رقميتيين, واحد لكل منهما

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 (على الكراسات,صح ام  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأ
  الفوازير أومختلفة  أدوارلعب 
 الوسائل التعليمية إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن 
  مكونات الرقم, األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل ،

الصور, جدول قيمة  أومجموعة من الرقم عشرة, الرسومات 

 التي يعثر عليها في البيئة يشياء األالعدد و
 

مراجعة, بناء   11
 الطالقة, التقييم

 ي ف افة المواضيع التي تم التطرق اليهمراجعة كا

 السابقة. األسابيع
 بناء طالقة الطالب, السرعة, والدقة 
 ذلك دعم الطالب الذين يواجهون صعوبة بالمواد و 

 بوضعهم مع الطالب الجيدين بالمواد.
  التصرف أوتقييم السلوك 

 عمل جماعي صغير 
  الفرديةالتمارين 
  شفهية أو تحريريةتقييمات سريعة 

12 

 األرقامتنمية فهم 

 1000ضمن 
 األرقامفهم 

  1000العد حتى 
  1000حتى  األرقامالتعرف على 
  المناسبةمع الكلمات  1000حتى األرقامقراءة وكتابة 

 لها
  المئات,العشرات,  األالف, المكانيةمعرفة القيمة

 واالحاد.
 الملموسة والتمثيل التصويري  يشياء األ إستخدام

 للمقارنة، والنظام، والتقدير

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 (على الكراسات,صح ام  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأ
  الفوازير أومختلفة  أدوارلعب 
 الوسائل التعليمية إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن 
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  إستعمالة الثالث بأنذات الخ األرقاممقارنة 
 الرموز>,<,=

  توقع الراقم التالي في تسلسل ارقام معين 
 100و  10, 5, 2العد بالتخطي بال 
 

  مكونات الرقم, األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل ،

الصور, جدول قيمة  أومجموعة من الرقم عشرة, الرسومات 

 التي يعثر عليها في البيئة يشياء األالعدد و
 

13 

 األرقامتنمية فهم 

 1000ضمن 
 األرقامفهم 

  1000العد حتى 
  1000حتى  األرقامالتعرف على 
  المناسبةمع الكلمات  1000حتى األرقامقراءة وكتابة 

 لها
  المئات,العشرات,  األالف, المكانيةمعرفة القيمة

 واالحاد.
 الملموسة والتمثيل التصويري  يشياء األ إستخدام

 للمقارنة، والنظام، والتقدير
  إستعمالة الثالث بأنذات الخ األرقاممقارنة 

 الرموز>,<,=
  توقع الراقم التالي في تسلسل ارقام معين 
 100و  10, 5, 2العد بالتخطي بال 
 

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 (على الكراسات,صح ام  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأ
  الفوازير أومختلفة  أدوارلعب 
 الوسائل التعليمية إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن 
  مكونات الرقم, األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل ،

الصور, جدول قيمة  أومجموعة من الرقم عشرة, الرسومات 

 التي يعثر عليها في البيئة يشياء األالعدد و
 

14 

الجمع والطرح 

 1000ضمن 
 العمليات 

  حمل  أوه أنبدون االستد 1000الجمع والطرح ضمن

مكونات الرقم و ومخطط القيمه  إستخدامالقيمه  ب

 للعدد المكانية
  ه و حمل أنمع االستد 1000الجمع والطرح ضمن

مكونات الرقم و ومخطط القيمه  إستخدامالقيمه  ب

 للعدد المكانية
  إستخدامب الواحدة الخطوةذي  الكالميةحل المسائل 

 الجمع والطرح

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 (على الكراسات,صح ام  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأ
  الفوازير أومختلفة  أدوارلعب 
 الوسائل التعليمية إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن 
  مكونات الرقم, األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل ،

الصور, جدول قيمة  أومجموعة من الرقم عشرة, الرسومات 

 التي يعثر عليها في البيئة يشياء األالعدد و
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  طريقة األعمدة  إستخدامب 1000الجمع والطرح ضمن

 التقليديةالرأسية 
 من  أكثر  أوالحساب الذهني لمعرفه اقل  إستعمال

 عشره لرقم ذي منزلتين رقميتيين, واحد لكل منهما

 

15 

الجمع والطرح 

 1000ضمن 
 العمليات 

  حمل  أوه أنبدون االستد 1000الجمع والطرح ضمن

مكونات الرقم و ومخطط القيمه  إستخدامالقيمه  ب

 للعدد المكانية
  ه و حمل أنمع االستد 1000والطرح ضمن الجمع

مكونات الرقم و ومخطط القيمه  إستخدامالقيمه  ب

 للعدد المكانية
  إستخدامب الواحدة الخطوةذي  الكالميةحل المسائل 

 الجمع والطرح
  طريقة األعمدة  إستخدامب 1000الجمع والطرح ضمن

 التقليديةالرأسية 
 من  أكثر  أوالحساب الذهني لمعرفه اقل  إستعمال

 عشره لرقم ذي منزلتين رقميتيين, واحد لكل منهما

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 (على الكراسات,صح ام  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأ
  الفوازير أومختلفة  أدوارلعب 
 الوسائل التعليمية إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن 
  مكونات الرقم, األرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل ،

الصور, جدول قيمة  أومجموعة من الرقم عشرة, الرسومات 

 التي يعثر عليها في البيئة يشياء األالعدد و
 

 التعرف على النقود  العمليات فهم النقود 16
 حساب مبلغ من المال 
 مقارنة مبالغ من المال 
  الواحدة الخطوةذي  الكالميةحل المسائل 

الجمع والطرح تتضمن النقود الموجودة  إستخدامب
 في الحياة الواقعية. 

  وروي القصص )مثال. الذهاب  الواقعيةحل مشاكل العالم
 المتجر(. إلى

  ؟ كم التكلفة؟ كم التكلفة الكلية؟(أكثر االلعاب)ايهما يكلف 
  مختلفة  أدوارلعب 
 الوسائل التعليمية إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن 
  وأالتي تشمل بطاقات النقود، الرسومات  التعليميةالوسائل 

التي يعثر عليها في  يشياء األالصور, جدول قيمة العدد و

 البيئة
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 التعرف على النقود  العمليات فهم النقود 17
 حساب مبلغ من المال 
 مقارنة مبالغ من المال 
  الواحدة الخطوةذي  الكالميةحل المسائل 

الجمع والطرح تتضمن النقود الموجودة  إستخدامب
 في الحياة الواقعية. 

  وروي القصص )مثال. الذهاب  الواقعيةحل مشاكل العالم
 المتجر(. إلى

  ؟ كم التكلفة؟ كم التكلفة الكلية؟(أكثر االلعاب)ايهما يكلف 
  مختلفة  أدوارلعب 
 الوسائل التعليمية إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن 
  وأالتي تشمل بطاقات النقود، الرسومات  التعليميةالوسائل 

التي يعثر عليها في  يشياء األالصور, جدول قيمة العدد و

 البيئة
 

مراجعة, بناء   18
 الطالقة, التقييم

  مراجعة كافة المواضيع التي تم التطرق اليهم في

 السابقة. األسابيع
 بناء طالقة الطالب, السرعة, والدقة 
  ذلك الطالب الذين يواجهون صعوبة بالمواد ودعم 

 بوضعهم مع الطالب الجيدين بالمواد.
  التصرف أوتقييم السلوك 

 عمل جماعي صغير 
 التمارين الفردية 
  شفهية أو تحريريةتقييمات سريعة 

19 

تطوير مفاهيم 
 الوقت

 المدى والتتابع

  ،فهم مفهوم الوقت )الصباح وبعد الظهر، المساء
 والسنة( األسبوعاليوم، امس، غدا، في 

  تحديد األدوات التي تقيس الوقت )على مدار الساعة
 التناظرية، ساعة رقمية، والتقويم(

  األسبوعتسمية ايام  
 ( إلىتحديد الوقت  )أقرب ساعة ونصف الساعة 
 

 األغاني 
 روي القصص 
 الرسم 
  والفوازير دواراأللعب 
 الوسائل التعليمية إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن 
  التي تشمل  الساعة الرقمية على الهواتف  التعليميةالوسائل

 المحمولة، الساعة التناظرية، والتقويم

20 

تطوير مفاهيم 
 الوقت

 المدى والتتابع

  ،فهم مفهوم الوقت )الصباح وبعد الظهر، المساء
 والسنة( األسبوعاليوم، امس، غدا، في 

  تحديد األدوات التي تقيس الوقت )على مدار الساعة
 التناظرية، ساعة رقمية، والتقويم(

 األغاني 
 روي القصص 
 الرسم 
  والفوازير دواراأللعب 
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  األسبوعتسمية ايام  
 ( إلىتحديد الوقت  )أقرب ساعة ونصف الساعة 
 

 الوسائل التعليمية إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن 
  التي تشمل  الساعة الرقمية على الهواتف  التعليميةالوسائل

 المحمولة، الساعة التناظرية، والتقويم

21 

 األشكال إكتشاف
 الهندسيه  

 علم الهندسه

  دائرة، مستطيل، مربع، مثلث( من  األشكالتحديد(
 اتجاهات وحجم ولون مختلفه

  مع سمات تعريف  األشكالبناء ورسم 
 أكبرلتشكيل اشكال  األشكالالجمع بين 

 الوصف, تصنيف المكعبات, سمالتحديد, اإل ,

ة, جسم أنمجسم يشبيه بالمكعب, مخروط, أسطو

 كروي 

 الرسم 
  من العناصر والمواد الموجودة األشكالصنع 
  أنسأنا؟ شكل أنا اتجسس, ما أن, األشكالااللعاب)اصطياد ,

 شكل الجنس(
  والفوازير دواراأللعب 
 الوسائل التعليمية إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن 
  التي تشمل بطاقات المفردات، الرسومات  التعليميةالوسائل

 متوفرة في البيئة أيشياء الصور, وايشكال و أو

22 

 األشكال إكتشاف
 الهندسيه  

 علم الهندسه

  دائرة، مستطيل، مربع، مثلث( من  األشكالتحديد(
 اتجاهات وحجم ولون مختلفه

  مع سمات تعريف  األشكالبناء ورسم 
 أكبرلتشكيل اشكال  األشكالالجمع بين 

 الوصف, تصنيف المكعبات, سمالتحديد, اإل ,

ة, جسم أنمجسم يشبيه بالمكعب, مخروط, أسطو

 كروي 

 الرسم 
  من العناصر والمواد الموجودة األشكالصنع 
  أنسأنا؟ شكل أنا اتجسس, ما أن, األشكالااللعاب)اصطياد ,

 شكل الجنس(
  والفوازير دواراأللعب 
 الوسائل التعليمية إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن 
  التي تشمل بطاقات المفردات، الرسومات  التعليميةالوسائل

 متوفرة في البيئة أيشياء الصور, وايشكال و أو

23 

 األشكال إكتشاف
 الهندسيه  

 علم الهندسه

  دائرة، مستطيل، مربع، مثلث( من  األشكالتحديد(
 اتجاهات وحجم ولون مختلفه

  مع سمات تعريف  األشكالبناء ورسم 
 أكبرلتشكيل اشكال  األشكالالجمع بين 

 الوصف, تصنيف المكعبات, سمالتحديد, اإل ,

ة, جسم أنمخروط, أسطو مجسم يشبيه بالمكعب,

 كروي 

 الرسم 
  من العناصر والمواد الموجودة األشكالصنع 
  أنسأنا؟ شكل أنا اتجسس, ما أن, األشكالااللعاب)اصطياد ,

 شكل الجنس(
  والفوازير دواراأللعب 
 الوسائل التعليمية إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن 
  التي تشمل بطاقات المفردات، الرسومات  التعليميةالوسائل

 متوفرة في البيئة أيشياء الصور, وايشكال و أو
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24 

الجمع والطرح 

 1000ضمن 
 العمليات 

 الجمع  إستخدامحل المسائل ذات الخطوة الواحدة ب

 الطرح. أو
  3اضافة  إلىوالتي تهدف  الكالميةحل المسائل 

 . 20ي أويس أوارقام يكون مجموعهم اقل 
  طريقة  إستخدامب 1000والطرح ضمن الجمع

 التقليديةاألعمدة الرأسية 
 من أكثر  أوالحساب الذهني لمعرفه اقل  إستعمال 

عشره لرقم ذي منزلتين رقميتيين, واحد لكل 
 منهما

 يشياء األية من أواعمل مع مجموعات متس 

 للحصول على أساسيات الضرب

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 (على الكراسات,صح ام  اإلجابة,يقول جحا, أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأ
  الفوازير أومختلفة  أدوارلعب 
 الوسائل التعليمية إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن 
  قم, ، مكونات الراألرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل

الصور, جدول قيمة  أومجموعة من الرقم عشرة, الرسومات 

 التي يعثر عليها في البيئة يشياء األالعدد و
 

25 

الجمع والطرح 

 1000ضمن 
 العمليات 

 الجمع  إستخدامحل المسائل ذات الخطوة الواحدة ب

 الطرح. أو
  3اضافة  إلىوالتي تهدف  الكالميةحل المسائل 

 . 20ي أويس أوارقام يكون مجموعهم اقل 
  طريقة  إستخدامب 1000الجمع والطرح ضمن

 التقليديةاألعمدة الرأسية 
 من أكثر  أوالحساب الذهني لمعرفه اقل  إستعمال 

عشره لرقم ذي منزلتين رقميتيين, واحد لكل 
 منهما

 يشياء األية من أواعمل مع مجموعات متس 

 للحصول على أساسيات الضرب

  وروي القصص الواقعيةحل مشاكل العالم 
 الرسم 
 (على الكراسات,صح ام  اإلجابة,جحايقول , أرىا أنااللعاب

 الفراغات( إمأل, خطأ
  الفوازير أومختلفة  أدوارلعب 
 الوسائل التعليمية إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن 
  قم, ، مكونات الراألرقامالتي تشمل بطاقات  التعليميةالوسائل

الصور, جدول قيمة  أومجموعة من الرقم عشرة, الرسومات 

 التي يعثر عليها في البيئة يشياء األالعدد و
 

 بناء, مراجعة  26
 التقييم, الطالقة

 يف اليهم التطرق تم التي المواضيع كافة مراجعة 
 .السابقة األسابيع

 والدقة, السرعة, الطالب طالقة بناء 

 صغير جماعي عمل 
 الفردية التمارين 
 شفهية أو تحريرية سريعة تقييمات 
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 ذلك و بالمواد صعوبة يواجهون الذين الطالب دعم 
 .بالمواد الجيدين الطالب مع بوضعهم

 التصرف أو السلوك تقييم 
 التعرف على النقود  العمليات فهم النقود 27

 حساب مبلغ من المال 
 مقارنة مبالغ من المال 
  الواحدة الخطوةذي  الكالميةحل المسائل 

الجمع والطرح تتضمن النقود الموجودة  إستخدامب
 السوق(. إلىفي الحياة الواقعية. )مثال, الذهاب 

  وروي القصص )مثال. الذهاب  الواقعيةحل مشاكل العالم
 المتجر(. إلى

 االلعاب 
  مختلفة  أدوارلعب 
 الوسائل التعليمية إستخدامشطة المجموعات الصغيرة بأن 
  وأالتي تشمل بطاقات النقود، الرسومات  التعليميةالوسائل 

 التي تتوفر في البيئة يشياء األالصور, جدول قيمة العدد و
 

28 

مفاهيم  إكتشاف
 الطول

 المدى والتتابع

  صور مختلفة  أوقياس طول ايشكال مختلفة

 مقايس غير قياسية. إستخدامب
  األيشكالصور  أو األيشكالمقارنة طول مختلف 

وقل اطول, اقصر, اطول من, اقصر من, طويل 

 مثل, اطول من.
  حسب الطول. أيشياء  5 إلى 3 رتّب 
 توقع الطول 
  اداة قياس  أوالمسطرة  إستخدامقياس الطول ب

الزجاجات, وخيط  أغطيةغير قياسية )مثال, 

 رفيع(.
  ( أوقارن بين مجسمين  )إعتمادا صور لمجسمين 

 على الطول.
 بالطول. حل المسائل الشفهية 
 ملم  /قياس الطول بالسمم 
 ملي /استخدم وحدات واختصارات للسنتيمتر

 سنتيم

 .حل المسائل من الحياة الواقعية 
 ذات طول مختلف. أجسام إستخدامالقياس ب 
 )االلعاب )من االطول؟ 
  شطة المجاميع الصغيرة أنوسائل تدريسية في  إستخداميتم 
  أوالوسائل التدريسية تتضمن بطاقات المفردات,الرسم 

 متوفرة في البيئة. أجسامالصور, و
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29 

مفهوم  إكتشاف
 الطول

 المدى والتتابع

  صور مختلفة  أوقياس طول ايشكال مختلفة

 مقايس غير قياسية. إستخدامب
  األيشكالصور  أو األيشكالمقارنة طول مختلف 

وقل اطول, اقصر, اطول من, اقصر من, طويل 

 مثل, اطول من.
  حسب الطول. أيشياء  5 إلى 3 رتّب 
 توقع الطول 
  اداة قياس  أوالمسطرة  إستخدامقياس الطول ب

الزجاجات, وخيط  أغطيةغير قياسية )مثال, 

 رفيع(.
  ( أوقارن بين مجسمين  )إعتمادا صور لمجسمين 

 على الطول.
 بالطول. حل المسائل الشفهية 
 ملي سنتيم /قياس الطول بالسنتيم 
 ملي /استخدم وحدات واختصارات للسنتيمتر

 سنتيم

 .حل المسائل من الحياة الواقعية 
 ذات طول مختلف. أجسام إستخدامالقياس ب 
 )االلعاب )من االطول؟ 
  شطة المجاميع الصغيرة أنوسائل تدريسية في  إستخداميتم 
  أوالوسائل التدريسية تتضمن بطاقات المفردات,الرسم 

 المتوفرة في البيئة. أجسامالصور, و
 
 

30 

مفهوم  إكتشاف
 الكتلة

 المدى والتتابع

 مختلفة وقل ايهما  جسامقياس ومقارنة الكتلة أل

اخف من مجسم  أوثقيل مثل, اثقل من, خفيف مثل 

 .أخر
 .حل المسائل الشفهية بالكتلة 
  غرام/بالكيلوغرامقياس الكتلة 
  غرام/بالكيلوغراماستخدم وحدات واختصارات 
 طبقا للكتلة صنّفقارن و 

 

 .حل المسائل من الحياة الواقعية 
 ذات كتل مختلف. أجسام إستخدامالقياس ب 
 )االلعاب )من اثقل؟ 
  شطة المجاميع الصغيرة أنوسائل تدريسية في  إستخداميتم 
  أوالوسائل التدريسية تتضمن بطاقات المفردات,الرسم 

 المتوفرة في البيئة. أجسامالصور, و
 

31 
مفهوم  إكتشاف
 الكتلة

 المدى والتتابع
 مختلفة وقل ايهما  جسامقياس ومقارنة الكتلة أل

اخف من مجسم  أوثقيل مثل, اثقل من, خفيف مثل 

 .أخر

 .حل المسائل من الحياة الواقعية 
 ذات كتل مختلف. أجسام إستخدامالقياس ب 
 )االلعاب )من اثقل؟ 
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 .حل المسائل الشفهية بالكتلة 
  غرام/بالكيلوغرامقياس الكتلة 
  غرام/بالكيلوغراماستخدم وحدات واختصارات 
 طبقا للكتلة صنّفقارن و 

 

  شطة المجاميع الصغيرة أنوسائل تدريسية في  إستخداميتم 
  أوالوسائل التدريسية تتضمن بطاقات المفردات,الرسم 

 المتوفرة في البيئة. أجسامالصور, و
 

32 

مفهوم  إكتشاف
 القدرة

 المدى والتتابع

 اللغة التالية  إستخدامقياس ومقارنة القدرة ب

", "اقل أكثر من"," أكبريحتوي على  أو"يتحمل 

 من".
 .حل المسائل الشفهية بالقدرة 
  باللترقياس القدرة 
  ليتراستخدم وحدات واختصارات 
 طبقا للقدرة صنّفقارن و 

 

 .حل المسائل من الحياة الواقعية 
 ي مختلفة الحجمأنأو إستخدامقياس ب 
 ( من يحمل أكثرااللعاب)؟ 
  شطة المجاميع الصغيرة أنوسائل تدريسية في  إستخداميتم 
 ,م ي باحجاأنأوالوسائل التدريسية تتضمن بطاقة المفردات

 رمالمختلفة, مياه و
 

33 

مفهوم  إكتشاف
 القدرة

 المدى والتتابع

 اللغة التالية  إستخدامقياس ومقارنة القدرة ب

", "اقل أكثر من"," أكبريحتوي على  أو"يتحمل 

 من".
 .حل المسائل الشفهية بالقدرة 
 قياس القدرة باللتر 
  ليتراستخدم وحدات واختصارات 
 طبقا للقدرة صنّفقارن و 

 

  المسائل من الحياة الواقعية.حل 
 ي مختلفة الحجمأنأو إستخدامقياس ب 
 ( أكثريحمل  منااللعاب)؟ 
  شطة المجاميع الصغيرة أنوسائل تدريسية في  إستخداميتم 
 ,م ي باحجاأنأوالوسائل التدريسية تتضمن بطاقة المفردات

 رمالمختلفة, مياه و
 

تجميع وتصنيف  34
 اتأنوتقديم البي

 والتتابعالمدى 

  ات وفرزها، ووصفها أننقاط البي أو يشياء األجمع

لغة مثل "معظم"، "األقل"، "أعظم"،  إستخدامب

 "، "قدر"، "ما ال يقل عن".أصغر"
 اء يشياألعدد  إحسب بفئات معينة,  يشياء األ صنّف 

 الفئات طبقا للعد. رتّب في كل فئة, و

  الحياة الواقعيةحل المسائل من 
 شطة المجاميع الصغيرة.أن 
 على صفة واحدة.  إعتمادا  يشياء األ صنّفو إجمع 
 .استطالع رائي الصف 
 .ترتيب الحقائب 
 ي للحضورأنالرسم البي 
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 ثالث  إلىات كحد اقصى أننظّم, قّدم, وحلل البي

 فئات.
  المتعلقة بالعدد الكلي األسئلة اسأل  و أجب  عن

 أوات, كم العدد في كل فئة, كم اقل أنلنقاط البي

 ى.خرموجود في كل فئة مقارنة مع األ أكثر 
  ية نأات التي تم تجميعها في رسوم بيأنالبي إعرض

 بسيطة.
 ية.أنات من الرسوم البيأناقرأ  وحلل البي 

 ي للمراقبة.أنالرسم البي 
 ي للطقس.أنالرسم البي 
  متوفرة في البيئة. أيشياء وسائل تدريسية تتضمن 

مراجعة, بناء   35
 التقييمالطالقة, 

 في ارق اليهراجع  كافة المواضيع التي تم التط 

 السابقة. األسابيع
 بناء طالقة الطالب, السرعة, والدقة 
  ادعم الطالب الذين يواجهون صعوبة بالمواد

 وذلك  بوضعهم مع الطالب الجيدين بالمواد.
  التصرف أوتقييم السلوك 

 عمل جماعي صغير 
 التمارين الفردية 
  شفهية أو تحريريةتقييمات سريعة 

مراجعة, بناء   36
 الطالقة, التقييم

 ي ف افة المواضيع التي تم التطرق اليهمراجعة كا

 السابقة. األسابيع
 بناء طالقة الطالب, السرعة, والدقة 
 ذلك دعم الطالب الذين يواجهون صعوبة بالمواد و 

 بوضعهم مع الطالب الجيدين بالمواد.
  التصرف أوتقييم السلوك 

  جماعي صغيرعمل 
 التمارين الفردية 
  شفهية أو تحريريةتقييمات سريعة 
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 خطط الدروس اليومية
 اإلرشادي الدليل توفرخطط الدروس اليومية في بنك خطة درس الرياضيات 

دقيقة تستهدف  30تكون الدروس منتظمة وفق خطة لمدة  .دقيقة 30 لمدةو سيدرتلل

مهارات المتعلمين مبكرا لحاجة الطالب للمهارات حتى يكونوا ناجحين في 
لى. كل خطة درس واأل 12سابيع الالرياضيات. خطط الدروس اليومية متوفرة لأل

  -قسمين: إلىيومية مقسمة 
 

 ملخص الدرس
 أهداف , رقم الدرس, المدة, األسبوعيلخص الكفاءات, المستوى, المواضيع, رقم 

 نظرةالتعليم, الموارد المطلوبة, المعدات المطلوبة, مالحظة مراعاة الحساسية,وال
 العامة على الدرس. 

 
 خطوات إلتباعها 

 إلىتوفر دليل ارشادي العطاء خطة الدرس اليومية. خطط الدروس اليومية مقسمة 
 , الممارسة, التطبيق.العرض , اإلحماء -اربعة اجزاء

 
 اإلحماء

في هذا الجزء, الطالب يشاركون في نشاط يهيئهم لتعلم الهدف من اليوم. هذا  .1
نشاط ممتع  أويكون مراجعة للمهارات التعليمية السابقة  أنالنشاط من الممكن 

 قصة. أو أغنيةومرح لضبط نغمة خاصة للصف مثل 
 العرض 

 التعليم للصف. أهداف بشرح  الميّسر في هذا الجزء, يقوم  .2

 الممارسة
, أزواجعلى يشكل  أوفي هذا الجزء, يمارس الطالب مهاراتهم اما بشكل منفرد,  .3

 على يشكل مجاميع صغيرة.  أو

 التطبيق

ل سأفي هذا الجزء, يقوم الطالب بشرح عملهم, بشكل مفرد يتم االجابة على اإل .4
 تعلموا خالل الدرس.  إلظهار مااألسئلة يقوموا بحل  أوة, 
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 لول, الدرس األواأل األسبوع
 

 ملخص الدرس

 

 الناشئةالمستوى: االيجابية   جتماعيةالمهارات اإلالكفاءة: 

 اعرف صفك الموضوع:

 دقيقة  30الوقت: 

 

 التعليم أهداف 

 يكونوا الطالب قادرين على : أنمع نهاية الدرس, يجب 

  سماء البعض باألمعرفة بعضهم 
 

 الموارد المطلوبة
 الشيء 

 

 التحضيرات المطلوبة

   سهلة يمكن لالطفال  أغنيةتكون  أومسبقا  األطفاليعرفها  أغنيةرن على تم
 تعلمها بسرعة

 

عامة على الدرس نظرة  
 

ومن ثم يتم تقسيمهم للعب "لعبة  أغنية تأديةب األطفالفي هذا الجزء, يقوم 

 ف. الص إلىيقوم الطالب بتقديم يشركائهم  بعدهاو ". ثم يتم ترتيبهمسماإل
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 خطوات إلتباعها 
 

  اإلحماء

 

 أغنية تأدية: النشاط

 : خمس دقايقالوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 يتجمعوا على يشكل دائرة أنقل للطالب  .1

 يعرفوها. أغنيةقم باحماء الطالب في الصف على واقع  .2

 

 العرض 

 التعليم أهداف شرح النشاط: 

 دقائق 5: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 قل .1
 لك ذبعض الوقت لنتعرف على بعضنا البعض. سنفعل  اليوم سنقضي 

 عن طريق لعبة.
  كل واحد من الطالب سيقوم بحساب عدد كاآلتي ستكون اللعبة ...

في  تّجول ي أنل. ثم على كل طالب وه األإسمالموجودة في  األحرف 
ل وه األإسمفي  األحرف الصف ليجد شخص يمتلك نفس العدد من 

بصوت عالي مع حساب  خره لألإسم. ثم يقوم كل واحد منهم بقول أيضا  
 .األحرف عدد 

  التي يمتلكها في  األحرف يمتلك نفس  أخرعندما يجد الطالب شخص
ب بعضهم البعض(. اذا أنشركاء )يجلسون بج ثناناإلل يصبح وه األإسم
ه إسمفي  األحرف يمتلك نفس العدد من  أخرم يجد الطالب اي شخص ل
 مختصر. إسم أو. مثال اللقب أخر إسميجرب  أنل, يمكنه واأل

 شخص يمتلك نفس الحروف في  إيجاد الطالب غير قادر على  أناذا ك
يجد شخص يمتلك عدد احرف قريب جدا من  أنه, فعلى الطالب إسم

 ه ليكونوا شركاء.إسمحرف 
  يخبروا بعضهم البعض عن  أنعندما يجد الطالب شريكه, يجب

ائهم, شي جيد يستطيع كل واحد فيهم فعله, ومن اين اتى كل واحد إسم

 دقيقة القادمة.   15منهم. سنلعب هذه اللعبة لل
 

 الممارسة

 

 "سملعب "لعبة اإل: النشاط

 دقيقة 15 الوقت:

 المجموعة بأكملهاالترتيب: 

 

 أن" بعد سم"لعبة اإل يلعب الطالب .1

 . المّيسر يوصفها لهم 
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 التطبيق

 النشاط: التعريف بالشريك

 دقائق 5الوقت: 

 المجموعة بأكملهاالترتيب: 

 اعد ترتيب الصف. .1

الصف. يجب  إلىيقدم يشريكه  أن( من الطالب إثنانواحد من كل زوج ) إسأل  .2

الشريك, يشيء واحد يقوم به الشريك بشكل  سميكون التعريف متضمن إل أن

 جيد, ومن اين اتى الشريك.

 ايشكر الطالب على مشاركتهم الفعالة في الصف. .3
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 يأنل, الدرس الثواأل األسبوع
 

 ملخص الدرس

 النامية المستوى:                          االيجابية جتماعيةالمهارات اإل   الكفاءة:

 اعرف صفكالموضوع: 

  دقيقة 30الوقت: 

 

 التعليم أهداف 
 مع نهاية الدرس, سيكون الطالب قادرين على :

 

 سممعرفة بعضهم البعض باإل. 

 .ممارسة نشاط في مجموعة صغيرة ليجدوا شركائهم 

 

 الموارد المطلوبة
 رضع في هاستخدامإل المحلية البيئة في عليها يعثر التي شياء األ 

 جساماأل أو شياء األواع من أننماذج. ستحتاج على االقل أربعة ال
المتكررة, كما  شياء األمع كمية جيدة من كل نوع لعمل نموذج من 

 موضح في النشاط.
 

 التحضيرات المطلوبة

 أغطيةمثل علب صفيح, زجاجات فارغة,  أشياء  إجمع 
هم إستخدامات, الخ. حيث يمكن ل, كرُ راق, كتُ أوالزجاجات, 

 كعرض لنموذج.

 عامة على الدرس نظرة
 

بعضهم البعض. ثم يقوم  أسماء في هذا الجزء, سيلعب الطالب لعبة ليقوموا بذكر 

المتوفرة لعرض نماذج غير مكتملة. ثم  شياء األويستخدم  التّعلم أهداف بشرح  المّيسر 

 إمأل" إستخدامب المّيسر يقوم  أخيرا  النماذج.  إكماليقوموا ب أنالطالب  يطلب من

 .  السبورةدفتر المالحظات" مع رسم النماذج على على  أجوبة الفراغات" و "
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 خطوات إلتباعها 
 

 اإلحماء

 

 بعضهم البعض أسماء الطالب بذكر  يقوم النشاط:

 دقائق 5 الوقت:

 المجموعة بأكملها الترتيب:

 

 يقوموا بتشكيل دائرة.  أنمن الطالب  أطلب  .1

الطالب يقوموا بعملية احماء بواسطة استدعاء احدهم ومن ثم اخبره عن  إجعل .2

 المذكور. سمالشخص صاحب اإل إلىيشير  أنمختلفة وعلى الطالب  أسماء 

بعضهم البعض وذكر  أسماء اعد هذه العملية حتى يقوم جميع الطالب بذكر  .3

 . أيضاا  الميّسر  إسم

 العرض 

 

 عرض هدف التعليمالنشاط: 

 خمس دقائقالوقت: 

 المجموعة بأكملهاالترتيب: 

 .طاولتكالموجودة على  جساماأل أو يشياء األمجموعة  إعرض  .1

 قل لهم: .2

تعرف على نماذج مختلفة. كما ترون يوجد مجموعة ن"اليوم سنقضي بعض الوقت ل

يأتي ويقوم بوصف  أنلتي. هل يستطيع احد منكم واالمختلفة على ط يشياء األمن 

 ؟يشياء األبعض من هذه 

 .  طاولتكيقوموا بوصف النماذج المختلفة على  أنمن الطالب  أطلب  .3

 

 

 الممارسة

 

 مختلفة. أجسام أو أشياء  إستخدام: عرض نماذج غير مكتملة بالنشاط

 دقيقة 15: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

نموذج في صف واحد مع تكرار بعض من النماذج,  12ما اليقل عن  رتّب  .1

بعد كل يشيئين  يجب أن يتكرر النموذجاحد القطع مفقودة.  أنب تأّكدلكن كن م

يشكل م ثمختلفين. على سبيل المثال, استخدم علب صفيح وزجاجات بالستيكية 

 مشروح في هذا النشاط.مثلما صف من النماذج 
 

 

 قل للطالب .2
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 نأعلب الصفيح والزجاجات البالستيكية. يجب  إستخدامتشكيل هذا النموذج ب "يتم 

 ون معين. هذا النموذج يكرر نفسه. هل يمكنك تخمين القطعة المفقودة؟".أنيتبع ق

 طاولتكالموجودة على  شياء األيتقدم ويختار شيء من  أنادعوا الطالب  .3

 ليكتمل النموذج.

, مثال علب أشياء . استخدم ثالث أخروالثالثة مع نموذج  الثانية اعد الخطوة  .4

احد  أن تأّكد. أشياء  3يعاد بعد كل  أنصفيح, زجاجات وقطع, النموذج يجب 

شيء على طول الخط ويمكن روئيتهم  12القطع مفقودة وهناك ما ال يقل عن 

 .األطفالبشكل واضح من قبل جميع 

 .شياء أ 4مع نموذج يتكرر بعد كل  أخراعد مرة  .5

 التطبيق

 

 على دفتر المالحظات". جوبة تقييم الطالب عن طريق "ملئ الفراغات" و "كتابة األالنشاط: 

 دقائق 5: الوقت
 المجموعة بأكملها: الترتيب

 
مربعات ودوائر, كرر كل صورتين, واترك فراغ  إستخدامب السبورةنماذج على  إرسم .1

 لمسافة واحدة.
 

 

ورقة ثم  أوالفراغات ليكملوا النماذج على دفتر المالحظات  يقوموا بملء أنالطالب  إسأل  .2

 يقوموا برفعها لتراها.
 ى.أخرمرة  األمراعد  .3

 ايشكر الصف على المشاركة الفعالة.   .4
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 ل, الدرس الثالثواأل األسبوع
 

 ملخص الدرس

 

 النامية: المستوىايجابية                        إجتماعيةمهارات  -:الكفاءة

 نماذج إيجاد  -:الموضوع

 دقيقة 30: المدة

 

 التّعلمالهدف من 

 يكونوا الطالب قادرين على: أنمع نهاية هذا الدرس, يجب 

 

  النماذج. إيجاد  إمكانيةممارسة نشاط مع مجموعة صغيرة حول 

 

 الموارد المطلوبة
نماذج. لا عرض في هاستخدامإل المحلية البيئة في عليها يعثر التي جساماأل أو شياء األ

مع كمية جيدة من كل نوع لعمل  جساماأل أو شياء األواع من أنتحتاج على االقل أربعة 

 المتكررة, كما موضح في النشاط. شياء األنموذج من 

 

 التحضيرات المطلوبة

 أغطيةمثل علب صفيح, زجاجات فارغة,  أشياء  إجمع 
هم إستخدامراق, كتل, كرات, الخ. حيث يمكن أوالزجاجات, 

 نموذج.لعرض 

 عامة على الدرس نظرة

عة. قائد للمجمو إختيار , يتعلم الطالب كيفية تشكيل مجموعة صغيرة والدرسفي هذا 
 شياء األ إستخدامشاء نماذج بأنيعملوا في مجاميع صغيرة ليقوموا ب أنمن الممكن 

على دفتر  جوبة الفراغات" و "األ إمأل" إستخدامب المّيسر المتوفرة. ثم يقوم 
 . السبورةماط على نالمالحظات" مع رسومات مختلفة من األ
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 خطوات إلتباعها 
 

 اإلحماء

 

 تشكيل مجاميع صغيرةالنشاط: 

 دقائق 10 الوقت:

 المجموعة بأكملها الترتيب:

 

 قل للطالب .1

 " في الصف, غالبا ما سنعمل على شكل مجاميع صغيرة لتعلم وفهم

, سيعمل الطالب مع نفس أنجديدة. في بعض االحي أشياء 

سيعمل مع شركاء  خراالشخاص في مجموعته وفي البعض األ

يكونوا قادرين سيين. عندما يعمل الطالب في مجاميع صغيرة, فأخر

هم يقوموا بمساعدة بعضهم أن. كما أفضل على معرفة بعضهم بشكل 

 . أكثر بشكل 

  أنيتحدثوا مع بعض و أنفي هذه المجاميع الصغيرة, يمكن للطالب 

ينهوا  أنعليهم  أنيتذكروا  أنممتعة ولكن يجب  أشياء يفعلوا 

 األستاذ . خالل عمل الطالب, على األستاذ المهمة التي يعطيها اليهم 

في الصف ويقوم بمساعدتهم. قل لهم, اليوم سنقوم  تّجول ي أن

بعة, , ثالثة, ارإثنانشاء مجاميع بواسطة العد بالخمسة. واحد, أنب

نشكل  أن, ثالثة, اربعة, خمسة, الخ. هل يمكننا إثنانخمسة, واحد, 

 مجاميع صغيرة لنشاط اليوم؟"   
   

 -مالحظة للميسر:

 الصف، في طالبا 20 لديك أنك إذا. طالب 5 إلى 3 بين ما هو صغيرة لمجموعة مثاليال عددال أن الحظ

 6 بالستة سينتج لك الحساب طالبا، 30 لديك أنك إذا. طالب 4 من مجموعات 5 نتج لكسيبالخمسة  الحساب
 طالب.   5 من مجموعات

 

 أنالطالب يهتفون بارقامهم. الطالب الذين يهتفون "واحد" جميعهم يفضل  إجعل .2

 " يجلسون مع بعضهم, وهكذا. إثنانيجلسوا مع بعض, اما الذين يهتفون "

 قائد للمجموعة. إختيار  إلىادعوا كل مجموعة  .3

 قل لطالب .4

يع شطة عديدة بمجامأنالتي نكون فيها مع بعض, سنقوم ب األسابيعه خالل أن"تذكروا ب

 يصبح قائد المجموعة. أنصغيرة وكل منكم سيكون له الفرصة في 

  

 العرض 

 

 عرض هدف الدرسالنشاط: 

 دقائق 5 الوقت:

 المجموعة بأكملها الترتيب:

 

 .طاولتكعلى  شياء األاظهر مجموعة  .1
 قل للطالب .2
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  ترتيب النماذج. اليوم, ستعملون في  إعادة"البارحة عملنا على

مجموعاتكم الصغيرة لتقوموا بعمل نماذجكم الخاصة. كل نموذج يجب 

 على صف واحد.  أشياء  6يمتلك على االقل  أن
 وكرر العمل كل  شياء األنوعين من  إستخدامل بواعمل نموذجك األ

 أشياء ياتي ويختار بضع  أنقائد كل مجموعة  أنمرتين. هل بامك
 للعمل.

 

 .شياء األ إختيار ساعد قائد المجموعة على  .3

 
 

 الممارسة

 

 أجسام أو أشياء  إستخدامشاء نماذج بأنالنشاط: 

 دقائق 10: الوقت

 المجموعة بأكملها الترتيب:

 

شاء نموذج واحد يتكرر كل أن, اريشد الطالب للعمل في مجامعيهم الصغيرة من اجل ناأل .1

 يشيئين

 
 بين الطالب وساعدهم في العمل مع بعضهم البعض. تّجول  .2

 .أيشياء  4 كل ىأخر ومرة ،يشياء األ 3 كل كررتي أخر نموذجل النشاط كرر الوقت، سمح إذا .3

 

 

 التطبيق

 في دفتر المالحظات" جوبة الفراغات" و "واأل إمأل" إستخدامالطالب ب أداءقيم النشاط: 

 دقائق 5: الوقت

 المجموعة بأكملها الترتيب:

. ء أيشيامستطيل, مربع, ودائرة مكرر كل ثالث  إستخدامب السبورةنموذج على  إرسم .1

 اترك فراغ واحد بدون اجابة.
 وأيقوموا بملئ الفراغ ليكملوا النموذج على دفتر مالحظاتهم  أنمن الطالب  أطلب  .2

 تراها. أنعلى ورقة. ثم يقوموا برفع الورقة لك من اجل 
 نموذج مختلف. إستخدامة بأخراعد العملية مرة  .3

 ايشكر الصف على المشاركة الفعالة.  .4
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ل, الدرس الرابعواأل األسبوع  

 

 ملخص الدرس
 

 : الناشئةالمستوىايجابية                 إجتماعيةمهارات : الكفاءة

 نماذج إيجاد : الموضوع

 دقيقة  30: المدة

 

لمالهدف من   التع 

 يكونوا الطالب قادرين على: أنمع نهاية هذا الدرس, يجب 

 

  النماذج. إيجاد  إمكانيةممارسة نشاط مع مجموعة صغيرة حول 

 
 الموارد المطلوبة

  ,متوفرة تناك جرائد قديمة, مقص, مادة الصقة انطباشير واقالم ملونة, ورق. 
 
 

 التحضيرات المطلوبة

 لنشاطااألستاذ  ،عدم توفر اي شي حالة في. محليا المتوفرة الفنية المستلزمات جمع 
 .والطباشير الكرتون أو والورق القلم إستخدامب

 

 عامة على الدرس نظرة
 

ثم  .المجموعة قائد إختيار مع  صغيرة مجموعات تشكيل الطالب يتعلم الدرس، هذا في

 دامإستختوضيحي في مجموعات صغيرة ب أوبعمل نشاط فني  ذلك يقوم الطالب بعد 

 الصف.  علىيقوم الطالب بعرض نماذجهم  أخيرا  النماذج. 
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 خطوات إلتباعها 

 

 اإلحماء
 صغيرة مجاميع تشكيل: النشاط

 دقائق 5: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 قم بتشكيل دائرة مع الطالب .1

 قل لهم .2
  البارحة عملنا في مجاميع صغيرة. اليوم سنقوم بنفس العمل

 مجاميع. ى. لنكون اربعةأخرمرة 
  تركضوا حول غرفة  أنعندما اقول "اخضر" اريدكم جميعا

تكونوا بسرعة ثالث  أنالصف. ثم عندما اقول "احمر" اريدكم 
 تم مستعدين؟أنمجاميع مع االشخاص القريبين منكم. هل 

  نكون مجموعاتنا لنشاط اليوم؟ أنهل يمكننا 
 

طالب. اذا كنت  5 إلى 3وعة يكون بين الحجم المناسب الي مجم أناعلم جيدا ب مالحظة للميسر:

 30لديك  أنطالب. اذا ك 4مجاميع وكل مجموعة من  5في الصف, سيكون عندك  اطالب 20تمتلك 
  طالب. 5مجاميع وكل مجموعة مكونة من  6, سيكون عندك ا  طالب

 

 أويركض الطالب حول غرفة الصف لمدة دقيقة  أنقل "اخضر" ثم بعد  .3

 دقيقتين, قل "احمر".

ين اللعبة. ثم مع وا غير فاهمأنمجاميع اذا ك 4ساعد الطالب في تشكيل  .4

 على تشكيل المجموعات بطرقهم الخاصة. الوقت سيتعودوا

 قائد للمجموعة. إختيار يقوموا ب أنقل للطالب  .5

 قل لهم .6

التي نكون فيها مع بعض, سنشكل مجاميع صغيرة  األسابيع"تذكروا خالل 

 أنالفرصة في  لها/الطالب سيكون له شطة وكل واحد مننمختلفة لأل

 يكون قائد للمجموعة."

 

 العرض 
 عرض هدف الدرس: النشاط

 دقائق 5: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 على الملونة واألقالم ,الصمغ,الورق ,القديمةالجرائد  أو الصحف مقص،ال قم بوضع .1
 .لةأوالط

 قل لهم .2
  اجل  من أشياء بضع  ختيار سياتي إل"اليوم سنقوم بنشاط فني. قائد المجموعة

 القيام بالنشاط الفني. 
  تقوموا  أنهناك جرائد قديمة, اقالم, مقص, والصق. واجب مجموعتك هو

يتم  وأالجرائد القديمة  إستخدامب األشكالباالتفاق على نموذج معين. ثم يتم قطع 
بيضاء  سخ نموذجك على ورقةأناقالم ملونة. استخدم الصق,  إستخدامالرسم ب
 فارغة."

 
 المطلوبة. شياء األ إختيار ساعد قائد المجموعة على  .3
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الطالب غير قادرين على  أنقم بتوجيه الطالب خالل هذا النشاط. ال مشكلة اذا ك مالحظة للميسر:
يتعلموا كيفية  أنيكونوا مستمتعين بالعمل في المجموعات و أنعمل النموذج ولكن من الضروري 

 ين.خريتعود الطالب على العمل مع األ أنين. الهدف الرئيسي هو خرالعمل مع األ

 

 الممارسة

 عمل نماذج -نشاط فني: النشاط

 دقائق 10: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 ب أنيجالنشاط الفني.  كمالقم بتوجيه الطالب على العمل في مجاميعهم الصغيرة إل 

 .   يشيئين تكون نموذج يعاد بعد كل 

 

 في الصف وساعد الطالب على العمل مع بعضهم البعض. تّجول بالقم  

ى أخر, ومرة أيشياء  3اذا سمح لك الوقت, اعد تكرار النشاط لنموذج يعاد بعد كل  

 .أيشياء  4بعد كل 

 

 التطبيق

 المجاميع تقوم بعرض نشاطهم الفني: النشاط

 دقائق 5: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 مجاميع. قم بوضع الطالب في 

 ادعوا قائد كل مجموعة لعرض النشاط الفني لمجموعته. 

 ايشكر الصف على المشاركة الفعالة. 
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 ل, الدرس الخامسواأل األسبوع
 

 ملخص الدرس

 

 : الناشئةالمستوىيجابية                اإل جتماعيةاإلمهارات ال: الكفاءة

 نماذج إيجاد : الموضوع

 دقيقة  30: المدة

 

 

لمالهدف من   التع 

 يكونوا الطالب قادرين على: أنمع نهاية هذا الدرس, يجب 

 

  النماذج.إيجاد  إمكانيةممارسة نشاط مع مجموعة صغيرة حول 

 
 الموارد المطلوبة

 الشيء 
 

 التحضيرات المطلوبة

 قبل بداية الدرس. السبورةالنماذج على  إرسم 
 

 عامة على الدرس نظرة
  النماذج. ثم  إلستكمال  أزواج على شكلفي هذا الدرس، يتعلم الطالب العمل

 الصف. إلىيقدمون النماذج  
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 خطوات إلتباعها 

 

 اإلحماء
 أغنية تأدية: النشاط

 دقائق 5: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب
 

 

 مع الطالب.  اإلحماءتزيد من  أغنية تأديةقم ب 

 

 العرض 

 الدرسعرض هدف : النشاط

 دقائق 5: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 قل لهم 

 " أزواجفي مجاميع صغيرة. اليوم سنعمل في  عملنا البارحة . 

  قد أزواجشطة ويكون الطالب في مجاميع على يشكل أنعندما يكون هناك ,

ويتكلم مع الشخص  يستدير أنمن الطالب  أطلب  أنيكون هناك احتمالية 

 اليسار. أوالموجود على اليمين 

 "هل الجميع يعرف من الموجود على اليسار ومن الموجود على اليمين؟ 

 يقوم بالتعريف عن الطالب الموجود على اليمين. أنمن احد الطالب  أطلب  

للحديث مع بعضهم  أزواجافراد احد المجاميع الصغيرة التي هي على شكل  ادعو 

 للقيام به". هو الشيءالمفضل لديكالبعض فيما يخص مسالة "ما 

الطالب دقيقتين للحديث مع  أعط  مع الصف باكمله,  زواجنشاط األ اداعدقم ب ناأل 

 المفضلة للقيام بها. شياء األالشخص الموجود على اليمين حول 
 

لى التي تدعو فيها وقم بتوجيه الطالب خالل هذا النشاط. هذه المرة األ مالحظة للميسر:

ضمام في نوالتعريف بقواعد األ العرض . قم بأزواجالعمل على شكل  إلىالطالب 

الجميع على التعريف  شّجعهذا النشاط حتى تزيد من بيئة داعمة ومحترمة للجميع. 

 بنفسهم بشكل واضح عندما يتحدثون.  

 

 الممارسة

 نماذج كاملة: النشاط

 دقائق 10: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

النماذج المرسومة على  إكمالمن اجل  أزواجيعملوا في  أن, قل للطالب ناأل 

 .السبورة

 أنبعض االجزاء من اجل  أنمع فقد السبورةنماذج مختلفة على  6على االقل  إرسم 

 النماذج. إكماليقوم الطالب ب
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النموذج  يستنسخوا أنثم عليهم  و منلمناقشة النماذج مع شركائهم, ادعوا الطالب 

 .هكمالإلويلصقون الجزء المفقود 

 حول الطالب وساعد الطالب على العمل مع بعضهم البعض. تّجول  

 

 

 التطبيق

 المجاميع تقوم بعرض نشاطاتها الفنية: النشاط

 دقائق 5: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 الطالب في مجاميع.ضع جميع  .1

 عرض حلولهم لكل نموذج. إلىزوج ادعو  .2

 اشكر الصف على المشاركة الفعالة. .3
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 لوي, الدرس األأنالث األسبوع
 

 ملخص الدرس

 

 : الناشئةالمستوى               األرقامفهم : الكفاءة

 10ضمن  األرقامتطوير فهم : الموضوع

 دقيقة  30: المدة

 

 

 التدريس أهداف 

 نهاية الدرس, سيكون الطالب قادرين على:مع 

  3 إلىالعد 

  3, 2, 1 األرقاميمكنهم التعرف على 

 
 الموارد المطلوبة

  3, 2, 1لالرقام  األرقامبطاقات 
  (ا  اي شيء يكون متوفر أوالعدادات ) مثال. بذور, حجارة 

 
 

 التحضيرات المطلوبة

 طالب يمتلكون  5 إلى 3كل مجموعة فيها  أنهناك عدادات كافية حيث  أن تأّكد

 على حجم الصف. إعتمادا  عدادات,  10على االقل 

 عامة على الدرس نظرة
 

الموجودة  األرقام" مع تتطابق 3, 2, 1حول " أغنية تأديةفي هذا الدرس, يقوم الطالب ب

 خدامإستالدرس ب المّيسر . ثم يقيم األرقامالموجودة على بطاقة  األرقامفي العدادات مع 

 ". خطأنشاط " صح ام 
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 خطوات إلتباعها 

 

 اإلحماء
 أغنية تأدية: النشاط

 دقائق 10: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 الحركات والتمثيل مثل تأديةيقوموا ب أنيقوموا بتشكيل دائرة. قل لهم  أنمن الطالب  أطلب  .1

ت من سيقوم بالدور وهم أن. غنيةاأل تأديةعندما يقوموا ب غنيةات الموجودة في األناالحيو

 عيد بعدك.يكونون بسوف 

 :غنيةاأل تأديةقم برفرفة االذرع مثل االجنحة وقم ب غنيةاأل أعندما تبد .2

 

 

 

 

 عصفور احمر صغير

 عصفورين حمر صغار

الشجرة إلىطاروا   

أخربعدها جاءا طير صغير   

ما اصبحوا ثالثة أنوسرع  

ثالثة, إثنانفلنحسبهم واحد,   

 

 

 

 

 

 بينما تغني.  3, 2, 1لالرقام  األرقامواظهر هذه المرة للطالب بطاقات  غنيةاعد األ .3

 , ثالثة".إثنانمع العد "واحد,  األرقامبطاقات  إلىيشيروا بايديهم  أنمن الطالب  أطلب  .4

يجعلوا  أن. قل للطالب غنيةب الموجودين في األأناالر إستخدامب 3و  2اعد الخطوات  .5

فيه في الصف وتقوم  تّجول االرنب عن طريق ايديهم خالل الوقت التي ت أنمثل اذ همأناذ

 "ارنب واحد صغير", الخ.  غنيةاأل تأديةب

 

 

 العرض 

 عرض هدف الدرس: النشاط

 دقائق 5: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 قم بعرض هدف الدرس .1

 قل لهم .2

 ."3 إلى 1" اليوم سنقوم بالعد من 

 .السبورةعلى  يشياء األبعض  إرسم .3
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 .محددة إسئلةاستخدم  .1
 إسأل  .2

 ؟"كم عدد البيوت التي ترونها 
 ؟"كم عدد الورود التي ترونها 
 في السماء؟" كم عدد العصافير التي ترونها تطير 

 الطالب يرددون "هناك شمس واحدة", "وهناك شجرتين." إجعل .3
 

 الممارسة

 األرقامالتطابق بين العدادات وبطاقات : النشاط

 دقائق 10: الوقت

 ات صغيرةمجموع: الترتيب

 طالب. 5 إلى 3, يشكل مجاميع من ناأل .1

 .يشياء األلكل ممجموعة واحدة مجموعة من  أعط   .2

 عندما تلفظ الرقم. األرقاماظهر للطالب بطاقات  .3

التي  يشياء األمع المجموعة من  يشياء األيظهروا الرقم الصحيح من  أنقل لهم  .4

 تها لهم.يأعط  

 في الصف وامتحن جميع المجموعات. تّجول  .5

 اعد كل رقم بترتيب مختلط. .6

 

 التطبيق

 "خطأ"صح ام  إستخدامالتقييم ب: النشاط

 دقائق 5: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 اعد ترتيب الصف. .1
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بشكل  األمرقم ب أنواخبر الطالب به, في بعض االحي السبورةرقم على  أكتب  .2

" 2تكتب " أن. مثال, تستطيع افعله بشكل خاطىء ىأخرقات أوصحيح, وفي 

 ".3وتلفظ "

 .خطأالطالب هل ما قلته صحيح ام إسأل  .3

 . هم اخطائمن تصحيح  تأّكداذا اجاب الطالب بشكل غير صحيح,  .4

 أوموزتين وقل "موزتين اثنين"  إرسممثال, -أشياء اعمل نفس الشي مع رسم  .5

 سمكة وقل "سمكة واحدة". إرسم

 على مشاركتهم الفعالة في الصف.اشكر الطالب  .6
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 ذ

 يناي, الدرس الثناالث األسبوع
 

 ملخص الدرس

 

 : الناشئةالمستوى               األرقامفهم : الكفاءة

 10ضمن  األرقامتطوير فهم : الموضوع

 دقيقة  30: المدة

 

 التدريس أهداف 

 مع نهاية الدرس, سيكون الطالب قادرين على:

  4 إلىالعد 

  4, 3, 2, 1 األرقاميمكنهم التعرف على 

 
 الموارد المطلوبة

  4, 3, 2, 1لالرقام  األرقامبطاقات 
 

 التحضيرات المطلوبة

 4, 3, 2, 1لالرقام  األرقامهناك بطاقات  أن تأّكد 

 

 عامة على الدرس نظرة
 

". الطالب يقوموا بتشكيل 4, 3, 2, 1حول " أغنية تأديةفي هذا الدرس, يقوم الطالب ب

لدرس ل المّيسر. ثم ياتي تقيم غنيةاأل تأديةمن اجل  األرقاممجموعات تتطابق مع بطاقة 

 ". خطأنشاط " صح ام  إستخدامب
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 خطوات إلتباعها 

 

 اإلحماء
 أغنية تأدية: النشاط

 دقائق 10: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 

  -لالطفال: غنيةقدم األ .1
 

 له للخارج من اجل اللعبذهب احد الفي

 يوما ما فوق بيت العنكوب

 ه امر ممتعأناعتقد 

 للعب معه أخرفدعى فيل 

 

 ذهبا للخارج من اجل اللعب لةيمن الف إثنان

 يوما ما فوق بيت العنكبوت

 ه امر ممتعأنا اعتقد

 للعب معهم أخرفدعوا فيل 

 

 الخارج من اجل اللعب إلى ذهبوا ةلثالثة في  

 يوما ما فوق بيت العنكبوت

 ه امر ممتعأناعتقدوا 

 للعب معهم أخرفدعوا فيل 

 

 ذهبوا للخارج من اجل اللعب فيل ةاربعة 

 يوما ما فوق بيت العنكبوت

 ه امر ممتعأناعتقدوا 

 للعب معهم أخرفدعوا فيل 

 

"يوما ما فوق بيت العنكبوت" ضمام معك ن, ادعوا الطالب لألغنيةعندما تقوم بغناء األ .2

 لمرة واحدة.
 عند الرقم اربعة. غنيةقف األأو .3
له الموجودين فوق بيت العنبكوت, ركز المتبقين في الصف لحساب عدد الفيالطالب  إسأل  .4

 على الرقم اربعة.
 

 العرض 

 عرض هدف الدرس: النشاط

 دقائق 5: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 . 4الرقم  إلى 1ه سيتم تعليمهم العد من الرقم أنقل للطالب  .1

 على شكل ماعز وقل "ماعز واحد" ناحيو إرسمو 1الرقم  أكتب  .2

 وقل "دجاجتين". -دجاجة 2مثال,  -اتنامن الحيو إثنان إرسمو 2الرقم  أكتب  .3

 اك".سماوقل "ثالث  -اكسما 3مثال  -اتناحيو 3 إرسمو 3الرقم  أكتب  .4

 وقل "اربع فيالة". -فيالة 4مثال  -اتناحيو 4 إرسمو 4الرقم  أكتب  .5
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 الممارسة

 األرقامالتطابق بين عدد الطالب وبطاقات : النشاط

 دقائق 10: الوقت

 ات صغيرةمجموع: الترتيب

 

 طالب. 5 إلى 3شكل مجموعة من  .1

 كم نقطة موجود في البطاقة. إسأل تختار بطاقة ارقام و أنقل لكل مجموعة  .2

 

 

                                                                                                                       

 
 

تختار عدد ايشخاص من المجموعة مطابق لعدد النقاط الموجودة  أنمن كل مجموعة  أطلب  .3

تختار  أنهناك نقطتين على البطاقة, يجب على المجموعة  أنعلى البطاقة )مثال, اذا ك

 طالبين(.

يتقدموا خطوة والتمثيل كالفيل الموجود في  أنمنهم  أطلب عدد االيشخاص صحيح, ثم  أن تأّكد .4

 .غنيةاأل

 

 التطبيق

 "خطأ"صح ام  إستخدام: التقييم بالنشاط

 دقائق 5: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 اعد ترتيب الصف. .1

 . 4اظهر بطاقة رقم  .2

 قل لهم .3

 ؟"خطأ. صح ام 3"هذا رقم 

 خطأبصح ام  جاوبوني الطالب .4

 1اظهر بطاقة رقم  .5

 قل لهم .6
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 ؟"خطأ. صح ام 1"هذا رقم 

 خطأبصح ام  جاوبونالطالب ي .7

اظهر بطاقة ارقام, قل الرقم بشكل صحيح في بعض  -عدة مرات األمراعد  .8

 .خطأاذا ما قلته صحيح ام  إسأل ى بشكل غير صحيح وأخر أنوفي احي أناالحي

 .خطأح اليتصح أن تأّكداذا اجاب الطالب بشكل غير صحيح,  .9

 اشكر الطالب على مشاركتهم الفعالة. .10
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 ي, الدرس الثالثأنالث األسبوع
 

 ملخص الدرس

 

 : الناشئةالمستوى                                   األرقامفهم : الكفاءة

 10ضمن  األرقامتطوير فهم : الموضوع

 دقيقة  30: المدة

 

 التدريس أهداف 

 مع نهاية الدرس, سيكون الطالب قادرين على:

  5 إلىالعد 

  5التعرف على الرقم 

  مع كتابتهم على شكل كلمات. 5 إلى 1قراءة وكتابة االعداد من 

 
 

 الموارد المطلوبة
 5 إلى 1من  األرقام بطاقات 
  اي شيء متوفر( أوالعدادات )مثال. بذور, حجارة 

 
 التحضيرات المطلوبة

 ك قادر على رسم اجزاء الجسم بشكل صحيح.أنب تأّكد 

 التي تحتاجها للنشاط. األرقاماصنع بطاقات  أو إجمع 

 

 عامة على الدرس نظرة

. ثم يستخدم الطالب 5 إلى 1من  األرقامفي هذا الجزء, يتدرب الطالب على كتابة 

في  5 إلى 1للميسر مع الكتابة التدريبية لالرقام من  األرقامالعدادات ليطابقوا بطاقة 

 اللعبة "يقول جحا". إستخداميقيم الطالب ب المّيسر مجاميع صغيرة. 
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 خطوات إلتباعها 

 

 اإلحماء
 5 إلى 1من  األرقام أكتب : النشاط

 دقائق 5: الوقت

 عمل فردي: الترتيب

 

 

 .5 إلى 1رقام من اظهر للطالب بطاقات األ .1

 كم عدد النقاط الموجودة على بطاقة الرقم. -الطالب إسأل  .2

 يكتب الرقم في كتاب التمارين الخاص به على خط واحد. أنقل الحد الطالب  .3

جميعهم مكتوبين ما  5و  4, 3, 2, 1 األرقام أنف ذلك وب 3 إلى 1اعد الخطوات من  .4

 اليقل عن مرة واحدة.

 .السبورة, وضح لهم الخطوات على األرقاماذا الطالب لم يعرفوا كيفية كتابة  .5

 

 العرض 

 عرض هدف الدرس: النشاط

 دقائق 5: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 . 5 إلى 1اليوم سيتعلموا العد من الرقم  أنقل للطالب  .1

 ف.نجزء من الجسم مثل األ إرسمو 1الرقم  أكتب  .2

 قل لهم .3

 ف واحد"أن"جسمكم الصغير فيه 

 جزء من الجسم مثل العينين.  إرسمو 2الرقم  أكتب  .4

 قل لهم .5

 "وجهكم الصغير فيه عينين اثنين مشرقين"
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 ثالث خصالت من الشعر الموجود على الراس. إرسمو 3الرقم  أكتب  .6

 قل لهم .7

 "راسكم الصغير فيه ثالث خصالت من الشعر"

 

 يدين ورجلين. إرسمو 4الرقم  أكتب  .8

 قل لهم .9

 من االرجل."  إثنانمن اليدين و إثنان -"جسمكم القوي فيه اربعة اطراف

 

 إسأل  .10

 ؟"أيشياء تكون من خمسة "هل هناك جزء في الجسم م

 وايشر اليه باصابعك الخمسة. 5الرقم  أكتب  .11

 قل لهم .12

 اصابع طويلة لتساعدكم على حمل االقالم!" 5"كل يد من ايديكم تمتلك 

 أو. يقرؤهم بصوت عال   أنمن الطالب  أطلب و التي كتبتها األرقامأيشر على  .13

 الطالب يرددون بعدك. إجعلو األرقام , اقرأذلك بدال من 

 

 الممارسة

 األرقام وبطاقات بين العدادات التطابق: النشاط

 دقائق 15: الوقت

 صغيرة مجموعات: الترتيب

 

 طالب. 5 إلى 3قم بتشكيل مجموعات, كل مجموعة مكونة من  .1

 بطاقة رقم. إختيار تقوم ب أنمن كل مجموعة  أطلب  .2

التي تمثل  األرقامالعدادات لتشكل مجموعة من  إستخدامكل مجموعة تقوم ب إجعل .3

 الرقم الموجود على البطاقة. 

في كتاب التمارين  األرقامالموجودة على بطاقة  األرقامالطالب يكتبون  إجعل .4

 .األرقامالخاص بهم ومكرر بخط واحد. ثم وضح كيفية كتابة 

ولعدة مرات حتى يمتلك جميع الطالب في كل مجموعة  4 إلى 2اعد الخطوات من  .5

يقوموا بالعد مع العدادات وفي نفس الوقت يمتلكون الفرصة في  أنالفرصة في 

 . األرقامكتابة 

 

 التطبيق

 اللعبة " يقول جحا" خدامإست: التقييم بالنشاط

 دقائق 5: الموضوع

  المجموعة بأكملها: المدة

 اعد ترتيب الصف على يشكل دائرة. .1

 " للطالب.يقول جحاوضح لعبة " .2



 

68 
 

   

 " يقول جحابالنسبة للعبة "

  الميّسر 

 ب"جحا يتحدث عن عمل يبدأ

 يقول.." وعلى الطالب اتباعه.

  عمل  إلى دعا الميّسر اذا 

 "يقول جحامع كلمة"  اليبدأ

 أوعلى الطالب عدم الحركة 

 فعل اي يشيء.

 ء,خطأالطالب الذين يرتكبون ا 

 عندما يقوموا بعمل معين ليس 

 هم يخرجونأنعليهم القيام به ف

 من اللعبة. 

 

  

 

 

 

 اللعبة. إبدأ .3
o  على سبيل المثال, قل 

o  "مرات." الطالب يقوموا بالقفز. 5تقفزوا لالعلى وتهبطوا  أن يقول جحا 

o "األمرمرات." يقوم الطالب ب 3قوموا بالصياح مثل البقرة  يقول جحا. 

o .قوموا بقرقرة مثل الدجاجة مرة واحدة." ال احد يفعل يشي" 
o "األمررفرف ذراعيك مرتين." الطالب يقوموا ب يقول جحا. 

o  ل يشي.مرات." ال احد يفع 5"قم بالتصفيق 

o "مرات. 5مرات." الطالب يقوموا بالتصفيق  5بالتصفيق  قوموا يقول جحا 

ادي في فرأنقم بحفظ الطالب الذين ال يحسبون بشكل صحيح حتى تعمل معهم بشكل  .4

 الدرس القادم.
 .ايشكر الطالب على مشاركتهم الفعالة في الصف .5
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 ي, الدرس الرابعأنالث األسبوع
 

 ملخص الدرس

 

 : الناشئةالمستوى                                   األرقامفهم : الكفاءة

 10ضمن  األرقامتطوير فهم : الموضوع

 دقيقة  30: المدة

 

 التدريس أهداف 

 مع نهاية الدرس, سيكون الطالب قادرين على:

 تقديروال ترتيبوال للمقارنة التصويري والتمثيل الملموسة شياء األ إستخدام. 

 
 المطلوبةالموارد 

 واع أن اي شيء  أوورود,  أوتستبدللها بفواكه  أنراق من مختلف النباتات ) يمكنك أو
 (.ويمكن حملها بسهولة مختلفة

  اي شيء متوفر(. أوالعدادات )مثال. بذور, حجارة 
  صفيحة من  أوه " كطبق" لترتيب ووضع االغراض, مثال غطاء إستخداماي شيء يمكن

 الورق المقوى.
  منديل لرفع غطاء الطبق. أوقطعة من المالبس 

 

 التحضيرات المطلوبة

 مختلفة لكل مجموعة  أشياء  5ك قد صنعت عدد كافي ومتطابق من مجموعات من أنب تأّكد

 طالب. 5 إلى 3صغيرة تتكون من 

 

 عامة على الدرس نظرة
 

. الطالب يعملون في المجموعة بأكملهاذات االشكل المختلفة ك شياء األفي هذا الدرس, يقدر الطالب ويحسب 

تقيم ب المّيسر . ثم يقوم شياء اليغير العدد الكلي لأل شياء األترتيب  إعادة أنمجموعات صغيرة ليكتشفوا 

 ".  خطأطريقة "صح ام  إستخدامالطالب ب
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 خطوات إلتباعها 

 

 اإلحماء
 المختلفة. األشكالذات  جساماأل أو شياء األتقدير وحساب : النشاط

 دقائق 5: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 

 

 

 من الورق من مختلف االيشجار. األيشكالاظهر للطالب مختلف  .1

يقوموا بمناقشة ايشكال الورق: من اي يشجرة كل ورق تنحدر؟  أنمن الطالب  أطلب  .2

 ى.أخر إسئلةصغير؟ و أوالورق؟ كم الورق كبير  الوانما هي 

يقوموا  أنمن الطالب  أطلب راق على طبقك المكشوف وأو 5, قم بترتيب ناأل .3

 بتخمين رقم الورق بدون حساب.

 من اجاباتهم. تأّكدتحقق من تخمين الطالب بالسماح لهم ال .4

 كما هم. األرقامراق, ولكن ابقي واعد ترتيب ااأل .5

يخبروك عن  أنمن الطالب  أطلب في القادم, قم بتغطية طبقك المكشوف بمنديلك و .6

 راق.وعدد األ

يخبروك عن  أنمن الطالب  أطلب راق قريبا من بعضهم البعض وواأل إجعل, أخيراا  .7

 راق.وعدد األ

 

 العرض 

 عرض هدف الدرس: النشاط

 دقائق 5: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 قل لهم 

o  في الحساب ال يهم. شياء األ" عندما يقوموا بالحساب, ترتيب 

o  لي تفرقتهم. العدد الك أواختفائهم  أو شياء األاليتغير بسبب تحريك  شياء األعدد

 يبقى كما هو."

 الممارسة
 المختلفة األشكالذات  جساماأل أو شياء األحساب : النشاط

 دقائق 15: الوقت

 صغيرة مجموعات: الترتيب

 

 طالب. 5 إلى 3, قم بتشكيل مجاميع تتكون من ناأل .1
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 وأفواكه  أوراق أوالمتوفرة مثال  يشياء الخمسة المختلفة لأل األيشكاللكل مجموعة على حده نفس  أعط   .2

عية يمتلكوا نفس النو أناي يشي يكون بسهولة متوفر في البيئة المتواجد بها )جميع المجموعات يجب 

 المختلطة(. يشياء األمن مجموعة 

 الخمسة بالطريقة التي يريدوها. يشياء األمن كل مجموعة ترتيب جميع  أطلب  .3

 يعرضوا عملهم. أنمن كل المجموعات  أطلب  .4

 وعدد رتّب يطلعوا على عمل بعضهم البعض, خاصة الت أنوا في الصف وتّجول ي أنح للطالب إسم .5

 في كل عمل يقوم به اي مجموعة. يشياء األ

 إسأل  .6

o بنفس الطريقة؟"رتّبة راق المختلفة مو" هل األ 

o ة بنفس الطريقة؟"رتّب"هل الفواكة المختلفة م أو 

 إسأل  .7

o  التي تمتلكها كل مجموعة؟" يشياء األ"كم عدد 

 نأمختلف في كل مجموعة, ف يشياء األترتيب  أنعلى الرغم من  أن إكتشافقم بتوجيه الطالب على  .8

 يبقى كما هو بدون تغير.  يشياء األعدد 

 

 

 

 التطبيق

 "خطأاللعبة " صح ام  إستخدام: التقييم بالنشاط

 دقائق 5: الموضوع

  المجموعة بأكملها: المدة

 اعد ترتيب الصف. .1

 قم بترتيب صفين متشابهين من خمس عدادات. .2

 الطالب كم عدد العدادات في كل صف. إسأل  .3

 الصف أنف ذلك ي وبأنفي الصف الث أخر, قم بزيادة المسافة بين كل يشكل دائري وناأل .4

 ل. وي يظهر اطول من الصف األأنالث

 
 الطالب إسأل  .5
o  ؟"خطأل. صح ام وي من الصف األأنفي الصف الث أكثر  أيشياء "هناك 

على الرغم من التغير الموجود في  أنفهم  أو إكتشافمساعدتهم على  أوقم بتوجيه الطالب  .6

 لم يتغير. يشياء األعدد  أن, فيشياء األترتيب 

( وغير من  5)كحد اعلى  يشياء األاعداد مختلفة من  إستخدامى بأخراعد العملية مرة  .7

 الترتيب.

 ايشكر الطالب على مشاركتهم الفعالة في الصف. .8
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 ي, الدرس الخامسأنالث األسبوع
 

 ملخص الدرس

 

 : الناشئةالمستوى                                   األرقامفهم : الكفاءة

 10ضمن  األرقامتطوير فهم : الموضوع

 دقيقة  30: المدة

 

 التدريس أهداف 

 قادرين على:مع نهاية الدرس, سيكون الطالب 

  5الرقم  إلىالعد . 
  5 إلى 1من  األرقاممعرفة . 
  مع كتابتهم بالكلمات. 5 إلى 1من  األرقامقراءة وكتابة 
  5العد التصاعدي والعد التنازلي ضمن . 
 

 المواد المطلوبة
 الشيء 

 
 التحضيرات المطلوبة

 غنيةعلى األ التدّرب عن طريق ذلك و غنيةاأل تأديةك مرتاح ومتمكن من أنب تأّكد 

 لفترة من الزمن.

 

 عامة على الدرس  نظرة

مع  5 إلى 1من  األرقاموكلمات  األرقامفي هذا الدرس, يتدرب الطالب على كتابة 

شكل. ثم يقوم الطالب بالغناء والحركة خالل العد  أورسم الرقم المرادف لكل جسم 

 إستخدامالطالب ب المّيسر يقيم  ذلك كمجموعة واحدة. بعد  1 إلى 5التنازلي من الرقم 

 "يقول جحا."
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 خطوات إلتباعها 

 

 اإلحماء
 .جسامورسم العدد المماثل من األ 5 إلى 1من  األرقامعلى كتابة  التدّرب : النشاط

 دقائق 8: الوقت

 فردي: الترتيب

 

يقوموا برسم منضدة مع ثالث أعمدة في كتاب التمارين  أنمن الطالب  أطلب  

 الخاص بهم.

يشكل يرغبوا في رسمه. مثال  أواي جسم  إختيار يقوموا ب أنمن الطالب  أطلب  

 ورقة الشجرة.  أوولد  أو, سمكة ذلك على 

ل مع كتابة الرقم ويشكل واحد في الصف األ أويرسموا جسم  أنمن الطالب  أطلب  

 كتابة الكلمة "واحد" في الصف الثالث. أيضاا ي. وأنفي الصف الث 1

 .السبورةتوضح كيفية القيام بهذا النشاط على  أنيمكنك  

 5تصل الرقم  أن إلى األمراعد  

 

 

 العرض 

 عرض هدف الدرس: النشاط

 دقيقتين: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 تكلم 

o " 5والعد التنازلي من الرقم  5 إلى 1العد التصاعدي من الرقم  سوف نتعّلم اليوم 

 ولعب لعبة ممتعة." أغنية تأديةعن طريق  1 إلى

 

 الممارسة
 1 إلى 5: الغناء والحركة عند العد التنازلي من النشاط

 دقائ 10: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب
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 في وسطهم. تأنقف قم بتشكيل دائرة كبيرة من طالبك و 

 

تغير في نغمة  أنالتالية مع الحركة. يمكنك  غنيةاأل تأديةمن الطالب  أطلب  

الطقس مناسب,  أن. اذا ك5الرقم  إلىى ولكن تشير فيها أخر أغنيةتغني  أو غنيةاأل

من الممكن القيام بالنشاط في الهواء الطلق.  أنوهناك بيئة تعليمية محمية وأمنة, ف

تضيف ألة موسيقية للنشاط اذا كنت تستطيع العزف على اي من  أن أيضا  ك أنبامك

 االالت.

 ضمام معك في وسط الدائرة.نيتطوعوا لأل أنمن خمسة من الطالب  أطلب  

 غنيةيقلدوا األ أنمن المتطوعين  أطلب و غنيةل من األوكرر السطر األ ناأل 

 بالحركة.

 

 

 أنمن الطالب  أطلب قم بغناء كل سطر و 

 يفعلوا

 مثلما يفعل المتطوعين الموجودين في وسط

 الدائرة. بعد كل جولة قم بترجيع احد الطالب

الدائرة من اجل اظهار الرقم  إلىمن الوسط 

 الذي 

 يتم الغناء عليه.

 

 
 

 خمسة قرود يقفزون فوق الشجرة

 

 خمسة!!!

 خمسة قرود يقفزون على الشجرة 

 سقط واحد منهم وارتطمت اصبعه باالرض

 االم اخبرت الدكتور والدكتور قال

؟ ال مزيد من القرود التي تقفز على االشجار!"مرحبا "  

 

 

 اربعة!!!

 اربعة قرود يقفزون على الشجرة 

 سقط واحد منهم وارتطمت اصبعه باالرض

 االم اخبرت الدكتور والدكتور قال

؟ ال مزيد من القرود التي تقفز على الشجرة!"مرحبا "  

 

 ثالثة

 ثالث قرود يقفزون على الشجرة  

 سقط واحد منهم وارتطمت اصبعه باالرض

 االم اخبرت الدكتور والدكتور قال

؟ ال مزيد من القرود التي تقفز على الشجرة!"مرحبا "  

 

 إثنان
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من القرود يقفزون على الشجرة  إثنان    

 سقط واحد منهم وارتطمت اصبعه باالرض

 االم اخبرت الدكتور والدكتور قال

؟ ال مزيد من القرود التي تقفز على الشجرة!"مرحبا "  

 

 

 

 واحد!!!

 قرد واحد يقفز على الشجرة 

وارتطمت اصبعه باالرضسقط   

 االم اخبرت الدكتور والدكتور قال

؟ ال مزيد من القرود التي تقفز على الشجرة!"مرحبا "  

 

 ال قرود صغيرة تقفز على االشجار

البيت إلىامسكوا ايد بعض واذهبوا   

 الدكتور صاح االم, واالم قالت

؟ ال مزيد من القرود التي تقفز على االشجار!"مرحبا "  

 

 التطبيق

 "يقول جحا" إستخدامالتقييم بالنشاط: 

 دقائق 10المدة: 

 المجموعة بأكملهاالترتيب: 

 

 الطالب واقفين على شكل دائرة إجعل .1

 اشرح للطالب لعبة "يقول جحا" .2

  ,"يقول جملة تبداء بكلمة "يقول جحا" وعلى  المّيسر بالنسبة للعبة "يقول جحا

 يقوموا بعمل الحركة المطلوبة منهم في الجملة. أنالطالب 

  يبداء بكلمة "يقول  أنحركة معينة ويقول جملته بدون  إلى المّيسر عندما يدعوا

 اليفعلوا اي شي. أنجحا" فعلى الطالب 

  يتم  ذلك الطالب الذين يقومون بفعل حركة معينة عندما ال تطلب اللعبة منهم

 استبعادهم عن اللعبة.

 عبة.ء اللإبدأ .3

o مثال, قل لهم 

  ,مع القفز." الطالب  5 إلى 2من الرقم  تصاعديا   إحسب "يقول جحا

 يقومون بالعد مع القفز.

  مع التصفيق في يديك." الطالب  5من الرقم  تنازليا   إحسب "يقول جحا

 يقوموا بالعد مع التصفيق.

  خالل تشكيل دائرة. الطالب اليفعلوا اي شي. 5 إلى 1قم بالعد من 

  مع تشكيل دائرة. الطالب يفعلون  1 إلى 5من  تنازليا   إحسب "يقول جحا

 .ذلك 

  جد ثالثة من اصدقائك وقم بتشكيل مجموعة عن طريق مسك ايدي"

 اي شي. الطالب ال يفعل بعضكم البعض.
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  يقول جحا, جد اربعة من اصدقائك وقم بتشكيل مجموعة عن طريق"

مجاميع ويمسكون ايدي  مسك ايدي بعضكم البعض." الطالب يشكلون

 بعضهم البعض.

لغرض مساعدتهم بشكل فردي خالل  ذلك ون من القيام بالنشاط وأنالحظ الطالب الذين يع  .4

 الدرس القادم

اشكر الطالب على مشاركتهم الفعالة في الصف. 5
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 األول, الدرس الثالث األسبوع
 

 ملخص الدرس 

 

 الناشئه :المرحله   األرقامفهم  الكفاءة: 

   10بحدود ال فهم األرقامتطوير  :الموضوع 

  دقيقه  30 :المدة 

 

  التّعلم أهداف 

 بحلول نهاية الدرس, سيتمكن الطالب من:

  8 إلى وصوال  العد 
  6,7,8 األرقامتمييز 

 
  المصادر المطلوبة

 (بسهولة تتوفر أشياء  أي أو واألحجار البذور مثل) عدادات 
 مجموعة كل لعدادات ياتأوح أو صغيرة أكياس 
 يحصوها أن للطالب يمكن مختلفة أشياء  تظهر صورة أو مشهد 
 

 التحضير المطلوب 

 طالب 5-3 من مجموعة كل أن بحيث العدادات من يكفي ما لديك أن تأّكد 

 .8 أو 7 أو 6 عدادات من واحد كيس تمتلك  أن يمكن
 للدرس مناسب مشهد مع مجلة أو صحيفة اعثر على أو مشهد إرسم. 

 

 نظرة عامة على الدرس 
 العدادات الطالب يعد .8 و 7 و 6 إلى يعدون بينما قصة الطالب يقول الدرس هذا في

 لفنيا النشاط إستخدامب الطالب المّيسر  يقيم ثم. صغيرة مجموعات في معا العمل أثناء

 الفردي  

 

  التباعها خطوات

 

 حماءاإل

  األرقام إستعمالاروي قصة ب : النشاط

 دقائق 8 : الوقت

 المجموعة بأكملها  : الترتيب

 

 المجلة  أو الجريدة أواحمل الرسمه الخاصه بك ,  

 اسأل 



 

78 
 

o "ماذا ترون في صورتكم؟" 

 
 

   محددة أسئلة إطرح 

 على سبيل المثال اسأل" كم صحنا ترون؟" 

 التي يرونها يشياء األالطالب يعدون  إجعل 

 7 هناك" أو" أكواب، 6 هناك: "مثل عال   بصوت اإلجابات قول على هميشّجع 

 ."كراسي 4 هناك" أو" لوحات، 8 وهناك" أو ،"مالعق

 في األرقام إستخدامب وذلك ،يراه / تراه   ما حول قصة خلق الطالب طلب منإ 

 .القصة

  األمرللقيام بنفس  أخرطالب  أختر 

 

  العرض 

 الدرس  أهداف قدم   : النشاط

 دقيقتين : الوقت

 بأكملهاالمجموعة   : الترتيب

 

 قول 

o 8"سنتعلم اليوم كيف نعد حتى ال" 

 لتدريبا

 عد العدادات في الكيس  :النشاط

 دقائق  10 :الوقت

  مجموعة صغيرة  : الترتيب
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 طالب  5-3يشكل مجموعات من  

 من مختلف عدد مجموعة لكل يكون أن يجب. العدادات من كيس مجموعة كل أعط 

 .8 أو 7 أو 6: من كيسال في العدادات

 في عدادات 6 هناك" ولق على وتشجيعهم العدادات حساب المجموعات من أطلب  

 ."حقيبة في العدادات 8 وهناك" أو ،"حقيبة في العدادات 7 هناك" أو" الحقيبة،

  السبورةطالب من كل مجموعة لكتابة العدد على  أختر 

 

  التطبيق

 نشاط فني  إستعمال: التقييم بالنشاط

 دقايق  10 : الوقت

 فردي  : الترتيب

 .رسمواي يكل فردي بشكل يعملونس ولكن مجموعاتهم في البقاء للطالب يمكن .1
 8 أو, 6,7 األرقاماحد  إختيار منهم  أطلب  .2

 تم رسمه األقل على واحد شيء هناك أن من تأّكدو مشهد يرسموا أن منهم أطلب  .3

 .يختارون العدد الذي على إعتماد   مرات 8 أو مرات 7 و مرات 6

 الرسم الفني بالشيء الذي اختاروه اطلب من الطالب أن يضعوا عنوانا   .4

 " 7"اصدقائي ال أو" 6مثل"معزاتي ال

 مساعدتهم أجل من ونأنيع الذين للطالب عقلية راقب الطالب واصنع مالحظات .5

 .التالي الدرس خالل فرادأن على
 .في الدرس اشكر الطالب على المشاركة الفعالة  .6
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 الثاني , الدرس ثالثال األسبوع
 

 ملخص الدرس 
 

 الناشئة :المرحله   فهم األرقام : الكفاءه

  10ضمن ال فهم األرقامتطوير  :الموضوع

   دقيقه 30 :المدة 

 

 

 التعليم  أهداف 

 بحلول نهاية الدرس, سيتمكن الطالب من 

  8 إلى وصوال  العد 
  8, و 7, 6 األرقامتمييز  
  8و 7و 6 األرقامقراءة وكتابة  

 
  المصادر المطلوبة

 (بسهولة تتوفر أشياء  أي أو واألحجار البذور مثل) عدادات 
  (وجدت أن فقط) البالستيك أو ورقة أوقطعة قماش زرقاء كبيرة 
  8 إلى 1من  األرقامبطاقات  
 

 التحضير المطلوب 

 الصيد لنشاط الكفاية فيه بما العدادات جمع من تأّكد. 
  األرقاماصنع بطاقات  

 نظرة عامة على الدرس 
 الطالب يمارس .اكسماإل صيدب التظاهر اثناء عداداتال الطالب عدي الدرس، هذا في

 المّيسر  يقيم ثم. شياء األ من مماثل عدد رسم و بشكل فردي 8 و 7 و 6 األرقام كتابة

  .الرقم بطاقات إستخدامب الطالب
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 خطوات التباعها 
 

 حماءاإل

 عد العدادات اثناء التمثيل  : النشاط

 دقايق   8 : الوقت

 المجموعة بأكملها  : الترتيب

 

 .بركة في صيدلل ذاهبون همأن الطالب أخبر 

 خالفب. األرض على ضعها البالستيك، أو القماش من زرقاء ورقة لديك أنك إذا 

 .خيالهم إستخدام يمكنهم ذلك،

 .مفرغة حلقة في الجلوس أو قماش قطعة حول جلوسال الطالب من أطلب  

 
 هذه أنيتظاهرون ب أن الطالب وأخبر القماش على عداداتال من كومة أنشر 

 .كاسما هي العدادات

 اك إسم 7يصطادوا  أنهم ب"م" إسممن الطالب الذين يبدأ  أطلب  

 "1,2,3,4,5,6,7" 7 إلى 1اك بدءا من سمالطالب على عد األ يشّجع 

 مرة العداد وضع طريق عن ىأخر مرة الطالب "يفرجون عن السمك" إجعل 

 .المركز في ىأخر

يكون  ال بحيث الطالب سمات من سمة إستخدامب وذلك اك،سماإل مختلف دداعت كرر 

 يرتدي من كل المثال، سبيل على. الوقت نفس في الدائرة منتصف في جميعهم

 .اكإسم 8 صيد إلى الذهاب عليه مرحقميص قصير االكمام ا

 

  العرض 

 الدرس أهداف : تقديم النشاط

 دقائق  2 :الوقت

 المجموعة باكملها: الترتيب

 

 .تمثله ما فهم و 8 و 7 و 6 األرقام كتابة ممارسةب سنقوم ناأن لصفا أخبر 

 الممارسة 

  باالعداد المقابله لها  شياء األمع رسم  8 و 7 و 6 كتابة على التدّرب  : النشاط

 دقائق 10 :الوقت

 فردي   :الترتيب
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 .التمارين كتاب في أعمدة 3 مع جدول رسم الطالب من أطلب  

 المثال، سبيل على ،رسموهي أن يحبون بسيط يشيء  ختيار إل الطالب من أطلب  

 .فاكهة

 التالي العمود في 6 رقم وكتابة لواأل العمود في أيشياء  6 يرسموا أن منهم أطلب  

 .الثالث العمود في" ست" كلمة وكتابة

  السبورةتوضح كيفية فعل ذلك على  أنيمكنك  

 8و 7كرر العملية للرقم  

 

 
 

  التطبيق

  األرقامبطاقات  إستعمالالتقييم ب  : النشاط

 دقائق   10 : الوقت

 المجموعة بأكملها : الترتيب

 تضمين يمكنك. الصف ها علىإعرض و بطاقاتال  مجموعة من رقم بطاقة أختر .1

 .8 و 7 و 6 اكد على ولكن 5-1 أرقام

 نأ يجب. بيد ا  يد الصف، وسط في خط لتشكيليتنافسوا   أن الطالب من أطلب  .2

 .البطاقة على الرقمالخط  الطالب عدد يطابق
 الرقم المطلوب ركزوا بشكل صحيح على امنحهم الوقت لي .3
 .الطالب من الصحيح العدد في األمراذا تطلب  لمساعدتهم التوجيهب قم .4

 عدة مرات  األمركم بتكرار  .5
 اشكر الطالب على مشاركتهم في الدرس  .6
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 الثالث, الدرس الثالث األسبوع
 

 ملخص الدرس 

 

  لناشئةا :المرحله   فهم األرقام :الكفاءة

  10ضمن ال  فهم األرقامتطوير  :الموضوع

  دقيقه  30 :المدة 

 

 الدرس  أهداف 

 بحلول نهاية الدرس سيتمكن الطالب من 

 9العد حتى ال  
  9تمييز الرقم  
  9قراءة وكتابة الرقم  

 
 المصادر المطلوبة 

 (بسهولة تتوفر أشياء  أي أو واألحجار البذور مثل) عدادات 
  9 إلى 1من  األرقامبطاقات  
 

 التحضير المطلوب 

 قبل بدء الدرس  السبورةالجدول على  إرسم 

 نظرة عامة على الدرس 

 هدف المّيسر  ويعرض صورة في أشياء  9 إلى وصوال   طالبيعد ال الدرس، هذا في

 الطالب يعمل عدادات، إستخدامب. 9 إلى والتعرف على االعداد الكتابة/  القراءة درسال

 طالبال يميقبتالمّيسر  يقوم ثم. عشوائي ترتيب في 9-1 لحساب صغيرة مجموعات في

 .الرقم بطاقات إستخدامب المجموعة بأكملهاك

 خطوات التباعها 
 

  اإلحماء

    9إلى وصوال  في صوره  شياء األقراءة  : النشاط

 دقائق  8 :الوقت

 المجموعة باكملها/فردي : الترتيب

 

  السبورةضع جدول من الصور على  

  السبورةالتاليه على  سئلةاإل أكتب  
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 يكتبوا اجابتهم على السئلة في كتاب التمارين  أنمن الطالب  أطلب  

ينهض ويقوم بعد  أن واحد طالبالطلب من  طريق عن الصف مع التدريبات مارس 

 .ةسئللكل من اإل يشياء األ

عرفهم  ،9 رقم يعرفون ال الطالب أنك إذا مرات، 9 الصورة المرسومة لرسم 

 .بالرقم عن طريق نطق الرقم وكتابته

 

  العرض 

 الدرس  أهداف تقديم   : النشاط

 دقيقتين :الوقت

 المجموعة بأكملها : الترتيب

 

 اليوم  9كم ستقومون باستكشاف الرقم أنالصف باخبر  

بوضع دائرة  9 على الضوء وسلط وحةللا على 9-1 تسلسل في األرقام كل أكتب  

 .وضع خط تحته أوحوله 

 

 

 الممارسة 

 عد العدادات لمطابقة بطاقات االعداد  : النشاط

 دقيقه  15 :الوقت

 مجموعات صغيرة   :الترتيب

 

 طالب  5-3يشكل مجموعات من  

 كل مجموعة حفنة من العدادات  أعط   

 منها  واحدة أخترو األرقاماخلط مجموعة بطاقات  

 العدادات مع بطاقةال على الرقم مطابقة منهم أطلب و الرقم بطاقة لطالبل إعرض  

 .بهم الخاصة

 بشكل عشوائي  9-1لالرقام من  كرر العملية 

 عداداتهم هي ماعز أنمن الطالب تخيل  أطلب  نواأل 
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 ووضعها عدادات 3 عد طريق عن" أنالميد إلى الماعز من 3 " جلب منهم أطلب  

 .الجدول منتصف في

 من 3 لدي. معزات 3 ،نامعزت واحدة، لدي معزه: "عال بصوت القول على مهيشّجع 

 ". حقلي في الماعز

 معزات في الحقل . 9 إلىليصلون  3منهم العد من  أطلب  نواأل 

 معزات في الحقل. 9 إلىيخبروك كم معزه احتاجوا للوصول  أنمن الطالب  أطلب  

 معزات.  6والتي هي  اإلجابةاعطهم بعض الوقت ليجيدوا  

 .9 إلىارقام مختفله للوصول  إستخدامب 11و 6يمكنك تكرار الخطوة  

 

  التطبيق

 بطاقات االعداد   إستعمالالتقييم ب : النشاط

 دقائق   5 :الوقت

 المجموعة باكملها  :الترتيب

 تضمين يمكنك. الصف ها علىإعرض و بطاقاتال  مجموعة من رقم بطاقة أختر .1

 .9الرقم  اكد على ولكن 8-1 أرقام

 نأ يجب. بيد يدا الصف، وسط في خط لتشكيليتنافسوا   أن الطالب من أطلب  .2

 .البطاقة على الرقمعلى الخط  الطالب عدد يطابق
 الرقم المطلوب ل صحيح على ركزوا بشكامنحهم الوقت لي .3

 .الطالب من الصحيح العدد في األمراذا تطلب  لمساعدتهم التوجيهب قم .4
 عدة مرات  األمرم بتكرار ق .5

 اشكر الطالب على مشاركتهم في الدرس  .6
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 الرابع , الدرس الثالث األسبوع
 

 ملخص الدرس 
 

 الناشئة :المرحلة   فهم األرقام :الكفاءه 

  10بحدود ال فهم األرقامتطوير  :الموضوع

  دقيقة 30 :المدة 

 

 الدرس  أهداف 

 بنهاية الدرس سيتمكن الطالب من:

 10العد حتى ال  
  10و  9تمييز الرقمين 

 
  المصادر المطلوبة

 (بسهولة تتوفر أشياء  أي أو واألحجار البذور مثل) عدادات 
 (ن كانت متوفرة)ا بلكل طال اقالم الرصاص الملونة 
 رسم يمكنك متوفر غير هذا أنك إذا) طالب لكل الورق خطط شرائط 

 قطع 4 إلى الورق قص. العادي الورق من ورقة على الشبكة خطوط

 (.اعمدة 10 صفوف 5 عن يقل الما  الورق من قطعة لكل يكون بحيث
 

 التحضير المطلوب 

 من توفر شريط ورقي مخطط واحد على االقل لدى كل طالب  تأّكد 

 نظرة عامة على الدرس 

 هدف المّيسر  يعرض. يمثلونهاو 10 إلى عدال أغنية الطالبيغني  الدرس، هذا في

 10-1 ل عشوائي بترتيب حسابلل صغيرة مجموعات في الطالب يعمل ثم. الدرس
 .التلوين نشاط إستخدامب الطالب يقيم المّيسر . العدادات إستخدامب

 خطوات التباعها 
 

 حماءاإل

 غناء اغنية :النشاط

 دقائق 5 :الوقت

 المجموعة باكملها  : الترتيب

 

 :غنيةعرف الطالب بهذه األ 

 

 الدوأيها األ ياشودة االعداد بصوت عذب رائع أنغنوا معي غنوا معي 

 ا ال العب بالشارعأني , قال الثالث للرابع أنا ال اهمل أسنأني أنل للثوقال األ

 سعه كي نلعبأووالخامس قال الملعب ما 

 والسادس يرسم قلماَ والسابع يحمل علما  
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 قال الثامن للتاسع اطعمت القط الجائع

 النور الساطع أغنيةوالعاشر غَنا معنا 

 
 ..غنيةاأل في الواردة اإلجراءات محاكاة مع يكرروها أن الطالب من أطلب  

 

  العرض 

 الدرس  أهداف تقديم  :النشاط

  دقيقتين : الوقت

 المجموعة باكملها  : الترتيب

 

 .اليوم  10كم ستكتشفون الرقم أن الصف أخبر 

وقم بوضع دائره  10وسلط الضو ء على ال 10-1بالترتيب من  األرقامكل  أكتب  

 خط عليه  أو

 الممارسة 

  األرقاملتطابق بطاقات  األرقام: عد عدادات  النشاط

 دقيقة  15 :الوقت

  : مجموعات صغيرةالترتيب

 

 طالب . 5-3من يشكل مجموعات  

 كل مجموعة حفنة من العدادات.  أعط   

 منها.  واحدة أخترو األرقاماخلط مجموعة بطاقات  

 العدادات مع بطاقةال على الرقم مطابقة منهم أطلب و الرقم بطاقة لطالبل إعرض  

 .بهم الخاصة

  .بشكل عشوائي 10-1كرر العمليه لالرقام من  

 .عداداتهم هي اقالم رصاص أنمن الطالب تخيل  أطلب  نواأل 

 ." وذلك عن طريق عد العدادات يتم شحذهااقالم ل 6وا"يأخذ أنمنهم  أطلب  

الطالب على قول "قلم رصاص واحد, قلمين, ثالثة, اربعة اقالم رصاص,  يشّجع 

 "  ليتم شحذهاخمسة, سته اقالم رصاص 

اقالم رصاص  10 إلى وصوالا اقالم رصاص  6منهم العد بدءا من  أطلب  نواأل 

  ليتم شحذها

 ليتم شحذهااقالم  10 إلىاسأل الطالب عن عدد االقالم التي تطلبت للوصول  

 ذلك  إلىاقالم للوصول  4ه تطلب أناعطهم وقت ليكتشفوا ب 

 من رقمين مختلفين  10للحصول على مجموع  11و 6الخطوتين  إعادةيمكنم  

 

  التطبيق

 نشاط التلوين  إستخدامتقييم السلوك ب : النشاط

 دقائق  5 :الوقت

 مجموعات صغيرة  : الترتيب

  الصغيرةابقي الطالب بمجموعاتهم  .1
نهم استعمل كيم أووفر شرائط ورق مخططة اقالم رصاص للتلوين ) اذا توفرت(  .2

 اقالم الرصاص التي يمتلكونها 
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يقوموا بتلوين  أنمن الطالب  أطلب ثم  السبورةعلى  10رقم من ال أكتب  .3

  السبورةالمربعات بنفس العدد المكتوب على 
 الطالب يقارنون اعمالهم ببعضهم البعض  إجعل .4
 اعده مس إلىوا يحتاجون أنبين الطالب لتفقد ما اذا ك تّجول كرر بضع مرات بينما ت .5

 اشكر الطالب على مشاركتهم في الدرس  .6

 

 

 مثال على ورقة مخططة 
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 الخامس,الدرس الثالث األسبوع
 

 ملخص الدرس 
 

 الناشئة :المرحلة   فهم األرقام : الكفاءة  

  10بحدود ال فهم األرقامتطوير  :الموضوع

  دقيقة 30 :المدة 

 

 الدرس  أهداف 

 الدرس سيتمكن الطالب من:بنهاية 

 10العد حتى ال  
  10و  9تمييز الرقمين 

 
  المصادر المطلوبة

 (بسهولة تتوفر أشياء  أي أو واألحجار البذور مثل) عدادات 
  تعلق على الحائط  أنراق الشجر الحقيقية والتي يمكن أوبعض 
  10-1من  األرقامبطاقات  
  مجموعة من الرقم عشرة كبيرة مرسومة على االرض 
 

 التحضير المطلوب 

  ال شيء 

 

 نظرة عامة على الدرس 
( 10-1) في تصاعديا   هالترتيب االعداد بطاقاتب لعبة الطالب يلعب الدرس، هذا في

 صغيرة مجموعات في الطالب يعمل. الدرس هدف المّيسر  يعرض(. 1-10) تنازليا  و

يمارس  ثم. كائناتلل  الكلي عددال واحصاء 10 من مجموعة على عدادات لوضع

 . الصغيرة مجموعاتهم في فرديبشكل  10 و 9 ال أرقام كتابة الطالب

 خطوات التباعها 
 

 اإلحماء-

   األرقامبطاقات  إستخدامااللعاب ب :النشاط

 دقائق  10 :الوقت

 المجموعة باكملها   :الترتيب
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 عشوائية بطاقة منهم يختار كل طالب 10 إجعلو الرقم بطاقات من مجموعتك خلطا 

 (.البطاقة إلى ينظرون أن ينبغي ال) مغلقة عيونهم ابقاء مع

 
الطالب يصطفون امام الفصل حاملين بطاقات الرقم الخاصة بهم. ولكن ال  إجعل 

 بطاقة رقمه  إلىينظر احد  أنيتوجب 

 فسهم أنينظروا اليها  أنباقي الصف بدون  إلىثم يقومون بعرض بطاقاتهم  

 في فسهمأن ترتيب من يتمكنوا حتى  10الطالب التوجيهات للطالب ال  بقيةيعطي  

 .10 إلى 1 من تصاعدي ترتيب

 .اا هذه المرةى ولكن ليكن الترتيب تنازليأخركرر اللعبه مرة  

 

  العرض  

  الدرس أهداف تقديم   : النشاط

 دقائق  5  : الوقت

 المجموعة بأكملها   : الترتيب

 

 السبورةمجموعة من الرقم عشرة على  إرسم .1

 قول .2

 ونضع ذاكه تبدو 10 من المجموعة. لعدل 10 من مجموعة نستخدم سوف اليوم" .3

 ،نزيل العدادات عندما. اليمين إلى اليسار منو األسفل، إلى األعلى من افيه عداداتال

 ". أعلى إلى أسفل ومناليسار، إلى اليمين من نزيلها
 وضعها السهل من راق االيشجار التيأو مثل يشياء األ أو العدادات من حفنة التقط .4

 .أيشياء  أو راقأو 7 المثال سبيل على ، على اللوحة

  .تقوم بالعد بصوت عال   أنمن دون  7 إلى1في الخاليا بدءا من   يشياء األضع  .5

 

 في الخاليا يشياء األاسال الطالب عن عدد  .6
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 أيشياء  5 يحتوي لواأل الصف أن لفهم الطالب وجه .7

 كل في خاليا 10 مجموعه ما وهناك ،5 له يأنالث والصف

 .10 من مجموعة

 الممارسة 

 مجموعة من عشرة  إستخدامب شياء األد عّ  : النشاط

 دقيقه  15 :الوقت

 مجموعات صغيره  : الترتيب

 

 طالب  5-3يشكل مجموعات من  .1

من الورق مع مجموعه من عشرة  واحدةاعط كل محموعة عدادات وقطعه  .2

 مرسومه عليها 

 من مجموعة على ووضعها العدادات من حفنة ياخذوا أن المجموعات من أطلب  .3

 .خراأل تلو واحدا الحساب  دون العدادات عدد وايحدد أن و 1 من بدءا 10

عشرة  هناك  أنف ،10 مجموعة ال في فارغة واحدة خلية تأنك إذا هأن فهم علمهم  .4

هناك عشرة اقل  أنف فارغة، خاليا 2 هناك أنك إذا أو ،(9 هو والذي) بواحداقل 

 .الخ( 8 هو والذي) 10 باثنين

 امشي حول الطالب وراقبهم  .5

ين يكررون العمليه, كي تصبح هناك فرصة للجميع بالمشاركة في أخرطالب  إجعل .6

 هذا النشاط 

 

   تطبيقال

  10و  9على كتابة الرقمين  التدّرب  : النشاط

 دقائق 5 : الوقت

 مجموعات صغيره   : الترتيب

  الصغيرةابقي الطالب في مجموعاتهم  .1

 في كتاب التمارين 10و9الطالب يتدربون على كتابة الرقمين   إجعل .2

 الطالب يقارنون اعمالهم مع بعضهم  إجعل .3
 اشكر الطالب على مشاركتهم في الدرس  .4

 األول , الدرس الرابع األسبوع
 

 ملخص الدرس 
 

 الناشئه  :المستوى   فهم األرقام :الكفاءه 

  10 إلى وصوال   فهم األرقامتطوير  :الموضوع 

  دقيقة 30 :المدة 

 

 التعليم  أهداف 
 بحلول نهاية الدرس, سيتمكن الطالب من 
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 مع الكلمات المردافة( 0) ة وكتابة القراء 
 تمييز الصفر كقيمه فارغة  

 
  ةالمصادر المطلوب

 10 وجدت( أن) ةقوارير بالستيكيه فارغ 
  10إلى 0من  األرقامبطاقات  
 عليها  ةع ورقيه مع مجموعة من عشرة مرسومقط 
 

 التحضير المطلوب 

 مرسومة على  10لديك ما يكفي من قطع الورق، مع مجموعة من  أن تأّكد
حجم  إلى إستنادا  طالب،  5-3كل منها، ومتوفره لكل مجموعة من 

  .الصف.
 

 التحضير المطلوب 

 يبدأ الدرس أنمن جمع كل المصادر قبل  تأّكد. 

 نظرة عامة على الدرس 
 إلى 10، مع العد التنازلي من المجموعة بأكملهاك أغنيةفي هذا الدرس، يغني الطالب 

هدف الدرس. ثم يعمل الطالب في مجموعات صغيرة لوضع  المّيسر . يعرض (0)

الطالب  المّيسر لغرض استكشاف مفهوم الصفر. يقيم  10العدادات في مجموعة من 

 لعبة يقول جحا ". إستخدامب

 خطوات التباعها 
 

  اإلحماء

  أغنيةغناء  : النشاط

 دقائق5 :الوقت

 المجموعة بأكملها  :الترتيب

 

 "عشر زجاجات خضراء" أغنيةعرف الطالب على  

 على الحائط ةزجاجات خضراء معلق 10

 ,زجاجات  معلقه على الحائط 10

 ,خطأبال واحدةاذا سقطت زجاجه 

 على الحائط ةزجاجات معلق 9سيكون هناك 

 

 على الحائط ةزجاجات خضراء معلق 9

 ,على الحائط ةزجاجات  معلق 9

 ,خطأبال واحدةاذا سقطت زجاجه 

  على الحائط ةلقزجاجات مع 8سيكون هناك 

 

… 

… 

… 
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 على الحائط ةزجاجة خضراء معلق 

 ,على الحائط ةزجاجة  معل 

 ,خطأبال واحدةاذا سقطت زجاجه 

 على الحائط ةسيكون هناك صفر زجاجة معلق

 

 

على األرض. إذا الزجاجات  أولة أوزجاجات بالستيكية فارغة على ط 10صف  

لم  . إذاغنيةمع تغيير كلمات األ أخرالبالستيكية ليست متاحة، استعمل اي شيء 

هم زجاجات والتمثيل أنيصطفوا للتظاهر ب أنيكن هناك أي شيء، يمكن للطالب 

 بالسقوط والوقوع.

السطر قع زجاجة بالتناسب مع أو. مع الغناء، غنيةيغنوا األ أنمن الطالب  أطلب  

 الغنائي.

 الطالب على عد عدد الزجاجات التي وقعت والتي بقت ولم تقع  شّجع 

 10-1 تصاعديا  العدد اإلجمالي للزجاجات، سواء تم عدها  أنوضح للطالب  

 )زجاجات لم تقع(، ال يزال هو نفسه 1-10 تنازليا   أوقعت( و)زجاجات 

 

 

 

 العرض 

 الدرس  أهداف تقديم  :النشاط

 دقائق 5 :الوقت

 المجموعه بأكملها  : الترتيب

 

  ةغنيتهاء األأناسال الطالب عن عدد الزجاجات التي بقيت بعد اسقاط البقيه عند  

 "وال واحدة" أوهم على قول "صفر" شّجع 

الرقم الذي  أنو ةمتبقي ة واحدة" تعني عدم وجود اي قارور"وال أناشرح للطالب  

 0يمثل الكلمه هو 

 السبورةله على  ةالمرادف ةوالكلم 0 أكتب  

 

 التدريب

 وضع العدادات في مجموعة من عشره  : النشاط

 دقيقه  15 :الوقت

  جماعات صغيره :الترتيب

 

 طالب 5-3شكل مجموعات من  

من الورق مع مجموعه من عشرة  واحدةاعط كل محموعة عدادات وقطعه  

 مرسومه عليها 

لمطابقة بطاقة الرقم الذي  10من الطالب وضع العدادات في مجموعة من   أطلب  

 في ترتيب عشوائي. 10-0تبين لهم. أريهم بطاقات الرقم من 

ها تضع العدادات في المجموعة من اليسار أنمن  تأّكدوراقب المجموعات لل تّجول  

 إذا قمتالصف السفلي. على سبيل المثال،  إلىاليمين، ومن الصف العلوي  إلى

 ستكون على النحو التالي: 10، ومجموعة من  8بإظهار بطاقة 
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 فارغه  10, ستكون المجموعة من 0جتها أخرت البطاقة التي أناذا ك 

ال يكون  أنعدة مرات, فبالنسبة للصفر يجب  0من اظهار ورقة الرقم  أيضا   تأّكد 

  10هناك عدادات في المجموعة من 

 تهتأديالطالب يعيدون هذا النشاط بحيث يتمكن كل طالب من  إجعل 

 

 

 التطبيق 

 لعبة "يقول جحا" إستعمالالتقييم ب :النشاط

  دقائق :الوقت

  المجموعة باكملها : الترتيب

 

 اعد تجميع الطالب في دائرة, واقفين  .1

 وضح لعبة "يقول جحا" وكيف يتم لعبها للطالب .2

  بالمناداة بفعل  يبدأ ب "يقول جحا ..." وعلى  المّيسر للعبة "يقول جحا"، يقوم

 الطالب تنفيذه بعد قوله.

  أنبهذا الفعل دون بدء الجملة ب "يقول جحا"  يجب عليهم  المّيسر إذا نادى 

 ال يفعلوا شيئا.

  وقام باالستجابه للفعل, فسيستبعد من اللعبه  خطأاذا ارتكب الطالب 

 اللعبه, على سبيل المثال  إبدأ .3

 "الفعل عند سماع"يقول جحا اقفزوا في الهواء عشر مرات 

 “ " اصدقاء وقوموا بتشكيل  4يقول جحا اعثروا على الفعل عند سماع

 دائره وامسكوا ايادي بعضكم" 

 “صفقوا ايديكم مرة واحدة.”  

 اليوجد فعل 
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 “ مره 0يقول جحا ضموا اذرعكم”  

 ال يفعل الطالب شيء 

 “ مرات 5صفقوا ايديكم.”  

 ال يوجد فعل 

 “ مرات 0يقول جحا صفقوا بايديكم.”  

  ال يقوم الطالب بأي فعل

اصنع تذكير عقلي  بالطالب الذين يعدون بشكل غير صحيح حتى تتمكن من  .4

 فرادي خالل الدرس التالي.أنمساعدتهم بشكل 

 اشكر الطالب على مشاركتهم الفعاله في الدرس اليوم  .5
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 الثاني, الدرس الرابع األسبوع
 

 ملخص الدرس 

 

  الناشئة :المرحلة   فهم األرقام :الكفاءه 

  10بحدود ال فهم األرقامتطوير  :الموضوع

  دقيقة 30 :المدة 

 

 الدرس  أهداف 

 بنهاية الدرس سيتمكن الطالب من:

 للتقديم, للمقارنة , الترتيب ,  التصويريةو الملموسة شياء األ إستعمال
 والتقدير 

 
 المصادر المطلوبة

 عدادات 
  10 إلى1بطاقات االعداد من 
 من الرقم عشرة  أنمرسوم عليها مجموعت قطع ورقية 
 

 التحضير المطلوب

  10 الرقم من مجموعتين مع الورق قطع من يكفي ما لديك أن تأّكد 
 حجم إلى إستنادا   طالب، 5-3 من مجموعة لكلمنها  كل على مرسومة

 .الصف

 نظرة عامة على الدرس 
 ضيعر. الرقميةلتعريف بالمقارنة ل قص القصص المّيسر  يستخدم الدرس، هذا في

 في العدادات لوضع صغيرة مجموعات في الطالب يعمل ثم. الدرس هدف المّيسر 

 جوابي" لعبة إستخدامب الطالب المّيسر يقيم . األرقام لمقارنة 10 مجموعة الرقم من

  ".هو
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 خطوات إلتباعها
 

 اإلحماء

  األرقامروي القصص لمقارنة   : النشاط

 دقائق  8  : الوقت

 المجموعة   : الترتيب

 

 ليتمكن الطالب من الفهم بسهوله  الواقعيةعمودين من اي شيء من الحياة  إرسم .1

 
 اخبر قصه عن هذا الشيء  .2

o  على سبيل المثال قول 
من الفواكه,  3"قطفت اربعة فواكه من شجرتي هذا الصباح, والتقط صديقي 

 ا ام صديقي؟"أنمن الفواكه  أكبرمن يمتلك عدد 
  السبورةعن طريق رسم خطوط متوازيه على  أكثر  أوتبين فكرة اقل  أنيمكنك  .3
مختلفة وقصص قصيرة مختلفة لها عالقة بحياة  أشياء كرر ذلك عدة مرات مع  .4

 .الطالب
 

 العرض 

 الدرس  أهداف قدم   : النشاط

 دقيقتين  : الوقت

 المجموعة بأكملها  : الترتيب

 

لتحديد المجموعة   شياء األكم سوف تستكشفون مجموعة من أنأخبر الطالب ب 

 أالقل. أو كثر األ

 الممارسة 

 وضع العدادات في مجموعة الرقم من عشرة للمقارنة   :النشاط

 دقيقه  15  :الوقت

 مجموعات صغيرة  : الترتيب

 

 طالب  5-3ل مجموعات من شكّ  

عداد وقطعه من الورق مرسوم عليها مجموعة الرقم من  20كل مجموعة  أعط   

10  

، بدءا من 10عدادات في خاليا مجموعة الرقم من   8وجه المجموعات بوضع  

 اليمين. إلىأعلى اليسار 
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   10عدادات في مجموعة الرقم من  3وجه المجموعات بوضع  

 اسأل  

o  ؟"أكثر "أي المجموعات تمتلك عدادات 
o لماذا؟  
o "هل يمكنك تفسير سببك؟" 

, حتى يفهم الطالب مفهوم 0كرر العملية عدة مرات الرقام مختلفه, من ضمنها ال 

 الصفر 

 التالية األسئلة  إستعمالكرر ب نواأل 

 اسأل  

o ؟"أكثر  أويحتوي على عدادات اقل  جداول"اي ال 
o لماذا؟ 
o  تفسر سببك؟ أنهل يمكنك 

 

 

 التطبيق 

 لعبة "اجابتي هي" إستعمالقيم ب : النشاط

 دقائق  5  : الوقت

 المجموعة بأكملها  : الترتيب

ة اي من الطالب كتاب أطلب و األرقامالتقط بطاقتين عشوائيتيين من بطاقات  .1
 على الدفتر  أوعلى الكمبيوتر المحمول  أكبر األرقام

 ىخراأل األرقاممن  أصغركرر نفس العملية ولكن لالرقام التي هيه  .2
بشكل غير صحيح حتى تتمكن  األرقاماصنع تذكير عقلي باللطالب الذين يعدون  .3

 من مساعدتهم بشكل فردي خالل الدرس التالي.
 اشكر الطالب على مشاركتهم الفعاله في الدرس  .4
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 الثالث, الدرس الرابع األسبوع
 

 ملخص الدرس 
 

  الناشئة :المرحلة   فهم األرقام :الكفاءه 

  10بحدود ال فهم األرقامتطوير  :الموضوع

   دقيقة 30 :المدة 

 

 الدرس  أهداف 

 بنهاية الدرس سيتمكن الطالب من:

 للتقديم, للمقارنة , الترتيب ,  التصويريةو الملموسة شياء األ إستعمال
 والتقدير 

 
  لوبةالمصادر المط

  العدادات 
 10 إلى 1راق االعداد من أو  
  10قطع ورقيه مرسومة عليها مجموعة من  
 

 التحضير المطلوب

 10 الرقم من مجموعتين مع الورق قطع من يكفي ما لديك أن تأّكد 
 حجم إلى إستنادا   طالب، 5-3 من مجموعة لكلمنها  كل على مرسومة

 .الصف

 نظرة عامة على الدرس 
 ضيعر. الرقميةلتعريف بالمقارنة ل قص القصص المّيسر  يستخدم الدرس، هذا في

 في العدادات لوضع صغيرة مجموعات في الطالب يعمل ثم. الدرس هدف المّيسر 

 جوابي" لعبة إستخدامب الطالب المّيسر يقيم . األرقام لمقارنة 10 مجموعة الرقم من

  ".هو
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 خطوات التباعها 
 

 اإلحماء

 تقدير عدد الطالب في الصف   : النشاط

 دقائق  3  : الوقت

 المجموعة بأكملها   : الترتيب

 

 يقول قد. صفال في الطالب عدد تقدير أو تخمين همأنبامك أنك اذا الطالب اسأل  

 مثل جدا كبير يشيء يقول قد خراأل والبعض عادي غير بشكل قليل عدد البعض

 اطهرتّبا ومدى حجمبال الحس ونطوري لوازا ما الصغار األطفال نأل وذلك. 1000

 10 عد طريق عن الصف في طالبا 10 من أكثر  هناك أن استنتاج يمكنك. الرقمب

 .طالب

 

  العرض 

 الدرس  أهداف تقديم   : النشاط

 دقيقتين  : الوقت

 المجموعة بأكملها   : الترتيب

 

صحة  من والتحقق العدادات عدد وتقدير تخمينب ستقومون كمأنب الطالب أخبر 

 ..تخمينهم

 التدريب

 من صحة التقدير  تأّكدوضع العدادات في مجموعة العشرة لل  : النشاط

 دقيقة  20  : الوقت

 مجموعات صغيرة   : الترتيب

 

 طالب  5-3يشكل مجموعات من  

 عدادات وقطعه من الورق مرسوم عليها مجموعة من عشرة  10كل مجموعة  أعط   

يلتقط بعض العدادات ويضعها على  أنمن طالب واحد في كل مجموعة  أطلب  

 الجدول 

ت أنالتي ك العدادات عدد يخمن ويقدر أن  اتمجموعال كل في الجميع من أطلب  

 .موجودة في الكومة

يضعوا العدادات في المجموعة من عشرة في  أنمن المجموعات  أطلب  نواأل 

 اليمين, بينما يقومون بعد كل منها  إلىالصف العلوي من اليسار 

 اسأل  

o تخمينك صحيح؟" أن"هل ك 
o "كم هي العدادات التي لم تعدها بشكل صحيح؟" 
o  ك جيد بتخمين عدد العدادات بدون عدها"؟ أن"هل تعتقد 

 الطالب يعيدون هذا عدة مرات  إجعل 

يخبرنا الكثير عن عدد  أنيمكنه  10ملئ مجموعة من  أناريشدهم لمالحظة كيف  

 5هناك  أنالعدادات فيها. على سبيل المثال يكون الصف العلوي مملوء, ستعرف 
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 5هو اقل من  4بواحد  و  5من   أكثر هو  6 أن أوالعد  إلىعدادات دون الحاجه 

 بواحد 

 

 التطبيق 

 لعبة "جوابي هو" إستعمالالتقييم ب  : النشاط

 دقائق  5 : الوقت

 المجموعة بأكملها  : الترتيب

  بطاقة رقم عشوائيا من الحزمة أختر 

 غطي الرقم وأظهر النقاط فقط للطالب  

على  أويخمنوا ويكتبوا تخمنياتهم على الحاسب المحمول  أنمن الطالب  أطلب  

 دفاترهم 

  عن طريق كشف كل الورقة اإلجابةاظهر  

 كرر هذا النشاط عدة مرات  

 في الصف  ايشكر الطالب على مشاركتهم الفعالة 
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 الرابع,الدرس الرابع األسبوع
 

 ملخص الدرس 
 

 الناشئة :المرحلة   فهم األرقام :الكفاءه 

  10بحدود ال فهم األرقامتطوير  :الموضوع

  دقيقة 30  :المدة 

 

 الدرس  أهداف 

 من: بنهاية الدرس سيتمكن الطالب

 للتقديم, للمقارنة , الترتيب ,  التصويريةو الملموسة شياء األ إستعمال
 والتقدير 

 
  المصادر المطلوبة

 
 أي أو الزهور، أو الفاكهة مع هااستبدال يمكنك) مختلفة نباتات من راق أو 

 (بسهولة تتوفر مختلفة واعأنه لدي كائن
  ,اي شيء يمكن توفره بسهولة( أوعدادات) حبوب, احجار 
 على  ،العناصر وعرض لترتيب" صينية" ك ستخدمي أن يمكن شيء أي

 المقوى الورق من صندوق من غطاء أو ،صحن. سبيل المثال
 للصينية كغطاء هستخدامإل منديل أو القماش من قطعة  

 
 التحضير المطلوب 

 لكل مختلفة أشياء  10 من كافية متطابقة مجموعات صنع من تأّكد 

 .صفك حجم إلى إستنادا   طالب، 5-3 من مجموعة

 

 نظرة عامة على الدرس 
. كملهاالمجموعة بأبترتيبات مختفة ك شياء األد وتقدير في هذا الدرس, يقوم الطالب بعّ 

الدرس. بعد ذلك , يعمل الطالب في مجموعات صغيرة  أهداف بتقديم  المّيسر يقوم 

لطالب ا المّيسر ال يغير من عددها الكلي. ثم يقيم  شياء األترتيب  إعادة أنالستكشاف 

 " خطأكمجموعة بأكملها عن طريق "صح ام 

 خطوات ألتباعها 
 

 اإلحماء

  

 ذات الترتيب المختلف  شياء األعد وتقدير  : النشاط

 دقائق  5 : الوقت

 المجموعة بأكملها  : الترتيب
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  مختلفةراق الشجر من اشجار أوعلى الطالب مجموعة من  إعرض  .1
 هي ما ؟ومن أي شجرة اتت كل منها – راقواأل مناقشة ماهية الطالب من أطلب  .2

 .إلخ هم؟ صغيرة أو تأنك كبيرة ؟اهالوان
يخمنوا رقم  أنمن الطالب  أطلب راق على صينية العرض وأو 9بترتيب  نقم األ .3

 راق دون العد. واأل
 راق وأكد لهم تخميناتهم بالسماح لهم بعد األ .4
 راق وترتيب األ إعادةالعملية بكرر  .5
ي ذلك، بعد .6  أن الطالب من أطلب و بك الخاص العرض بالمنديل صينية غط 

 .راقواأل عدد يقولوا لك 
 يقولوا لك عددها  أنمن الطالب  أطلب بعضها البعض و إلىراق و, قرب األأخيرا   .7

 

  العرض 

 تقديم هدف الدرس  : النشاط

 دقائق  5 : الوقت

 المجموعة بأكملها  : الترتيب

 

عدد  أنالمعدوده مهماا. وضح  يشياء األه عند العد, ال يكون ترتيب أناخبر الصف  .1

 فصلها. يبقى المجموع هو نفسه.  أواخفائها  أوها أنال يتغير بتغييرنا لمك يشياء األ

 الممارسة 

 ذات الترتيب المختلف  شياء األعد  : النشاط

 دقيقة  15  : الوقت

 مجموعات صغيرة   : الترتيب

 

 طالب  5-3شكل مجموعات من  .1
 الشجر راقأو مثل شياء األمن  مختلفةال واعأن 10 ال نفس مع مجموعة كلل وفر .2

 من النوع نفس مجموعة لكل يكون أن يجب. بسهولة متاح شيء أي أو الفواكه أو
 .المخلوطه شياء األ مجموعة

  بأي طريقة يفضلونها.  شياء ألارّتب ي أنمن كل مجموعة ب أطلب  .3
 تقدم عرضها  أنمن ألمجموعة  أطلب تهاء من ذلك, نعند األ .4
 وعدد الترتيب وخاصة مجموعة، كل عروض ومراقبة تّجول بال للطالب ح إسم .5

 .العرض في شياء األ
 اسأل  .6

o ة بشكل مختلف؟"رّتبراق مو"هل هذه األ 
o ة بنفس الطريقة؟"رّتب" هل هذه الفاكهة مأو 

 اسأل  .7
o  الموجودة في كل مجموعة؟" شياء األ"كم عدد 

 ،مجموعة كل في مختلف الكائنات ترتيب أن حين في هأن كتشافإل الطالب ارشد .8
 .نفسه هو يزال ال جساماأل من عدد

 

 التطبيق 

 "خطألعبة"صح ام  إستعمالالتقييم ب :النشاط

 دقائق  5 : الوقت

 المجموعة بأكملها   : الترتيب

 اعد تجميع المجموعة  .1
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 عدادات  10صفَين متماثلين من  رتّب  .2

 اسأل الطالب عن عدد العدادات في كل صف  .3

ي كي تبدو اطول من تلك في أن, باعد المسافة بين كل عداد في الصف الثنواأل .4

 ل والصف األ
 اسأل  .5

o  ل . صح ام وي من تلك في الصف األأنفي الصف الث أكثر "هناك عدادات

 ؟"خطأ
 التغيير في ترتيب العدادات لم يغير من العدد الكلي منها أنفهم  إلىاريشد الطالب  .6

 ( وترتيب مختلف 10 إلى وصوالا اعداد مختلفه) إستعمالكرر العملية ب .7

 اشكر الطالب على مشاركتهم الفعاله في الدرس  .8
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 الخامس ,الدرس الرابع األسبوع
 

 ملخص الدرس 
 

  الناشئة :المرحلة   فهم األرقام :الكفاءه 

  10بحدود ال فهم األرقامتطوير  :الموضوع

  دقيقة 30 :المدة 

 

 الدرس  أهداف 

 بنهاية الدرس سيتمكن الطالب من:

 10العد حتى ال 
  10 إلى وصوال   األرقامتمييز  
  مع الكلمات المقابلة لها  10 إلى وصوال   األرقامقراءة وكتابة 
 للمقارنة, الترتيب,  التصويريةالملموسة والعروض  شياء األ إستعمال

 والتقدير  
 

 المصادر المطلوبة 
  الشيء 

 

 التحضير المطلوب 

 للصف امنة وتحت السيطرة البيئة الخارجية أنب تأّكد 

 

 نظرة عامة على الدرس 
 األرقام كتابة طريق عن 10  إلى وصوال   فهم األرقاميراجع الطالب  الدرس، هذا في

 نشاطال المّيسر  يعرض. فني فردي نشاط هو هذا. في المقابل شياء األ  عدد ورسم

 في شياء األ بجمع الطالب يقوم ثم. المدرسة فناء في شياء األ لجمع من الخارجي

 يه التي األرقام على والعثور م،يظتنو مقارنة كيفية الستكشاف هاإستخدامو خارجال

  الصفر. مفهوم فهمب أنج إلى أقل، أو ،أكثر  أو اة،واالمس قدم على

 خطوات التباعها 

 

  اإلحماء

 جساماأل من لها مماثل عدد ورسم األرقام كتابة لممارسة فني نشاط :النشاط

 دقيقة  15 : الوقت

 فردي  : الترتيب
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 كل تمثيل منهم أطلب  ثم. 10 إلى 0 من األرقام كتابة ممارسة الطالب من أطلب  

 .يتمتعون برسمها مختلفة أيشياء  له يتألف من مطابق رسمب عدد

 من اعمال الطالب  تأّكدو تّجول  

 

  العرض 

 قدم نشاط الدرس  : النشاط

 دقائق  4 : الوقت

 المجموعة بأكملها  : الترتيب

 

ال يجهروا  أنفسهم وأنمع  10 إلى 1يفكروا برقم من ال أنمن الطالب  أطلب  

 بالرقم  

 – راقواأل أو العصي أو أناألغص لجمع الطلق هواءلل ونيذهب سوف مهأن يشرحا 

 .وا قد فَكروا بهأنبقدر العدد الذي ك

 يبقى معا في فناء المدرسة  أنعلى الجميع  أنوَجهم ب 

 

 الممارسة 

 نشاط خارجي  : النشاط

 دقيقة  15  : الوقت

 المجموعة بأكملها  : الترتيب

 

 خارج الصف مع طالبك  إلىأتجه  

 يعثر عليه يشيء أي أو راقوألأ أو العصي أو أناألغص لتقاطا الطالب من أطلب  

 .10 و 0 ليتناسب مع العدد الذي فَكروا فيه سابقا بين بسهولة

التي يمتلكها كل منهم  أنغصالا لعدد وفقا ،فسهمأن وارتّب ي أن منهم أطلب  ،ناأل 

 .10-0،بين

 عداد في واحد رقم هناك يكون قد أو العدد نفس لديهم  طالب هناك يكون قد 

 مفاهيم كل من االعداد لمراجعة السيناريوهات هذه إستخدام. التسلسل في المفقودين

 .والمفقودة ،األقل ،كثر األ ية،أومتسال

 اذا سمح الوقت, كم بتكرار عملية البحث والعد  

 

 التطبيق 

 سؤال  أوهي الدرس بالسؤال عن اي استفسار أن  : النشاط

 دقيقة واحدة  : الوقت

 المجموعة بأكملها  : الترتيب

  10 إلى 1من  األرقاملديهم أي سؤال حول  أناسال الطالب اذا ك .1
 أشكر الطالب على مشاركتهم الفعالة في الدرس  .2
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 ل والخامس، الدرس األ األسبوع

 

  ةالنايشئ: المستوى العمليات: الكفاءة 

 30المدة:     10  الجمع و الطرح في حدود  :الموضوع 

   دقيقة

  

 التعليم   أهداف 

  :تهاء الدرس ، سيتمكن الطالب منأنعند     

 . ملموسة أيشياء صور و  إستعمال، ب10الجمع في حدود الرقم   ➔
 .  الطرح أوحل المسائل عن طريق الجمع  ➔

 
 المصادر المطلوبة 

 (.ى متوفرةأخراي مواد  أوبذور ، حجارة، ) العدادات  ➔

 
 التجهيزات  المطلوبة 

طالب على  5 إلى  من حصول جميع المجاميع الصغيرة المتكونة من تأّكدال ➔

 .عدادات 10

 نظرة عامة عن الدرس 
،   أكثر  أو  2أو،  1  بإضافةالمجموع  إيجاد قصة عن  الميّسر في هذا الدرس، يحكي 

الدرس ، و من  أهداف  الميّسر سيقدم . و يناقش المسألة مع كل الطالب كمجموعة واحدة

و يقيَم . العدادات إستخدامب 2 أو 1ثم يتوزع الطالب في مجاميع صغيرة لدراسة جمع 

  ". للكراسات جوبة األ"  إستخدامجميع الطالب في مفهوم جمع واحد  بالميّسر 
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 خطوات إلتباعها
 

  اإلحماء

  .المجموع لمجموعتين إيجاد قص  حكاية عن : النشاط

 دقائق  5: المدة

 . لمجموعة بأكملهاا: الترتيب

 

 . مشهدا على السبورة و  إحكي قصة عنه إرسم .1
 قل  .2

o  ، قل ، علئ سبيل المثال 
طيور جالسة على  3  رأيت الحقول و في يوم من األيام، كنت اتمشى في “

عندما رأيتهم يرفرفون بأجنحتهم و يغردون فيما بينهم و  سعدت جداا . يشجرة

ير طار ط أن إلىاستمريت في مراقبتهم . صغيرة اسراراا هم يتبادلون أنتخيلت 

 "كم اخباري عن عدد الطيور في الشجرة؟أنهل بأمك. الشجرة إلىفجأة  أخر

 

 أنمنهم  أطلب يستجيبوا  للسؤال في نهاية قصتك ، و  أنمن الطالب  أطلب  .3

 .يشرحوا اجوبتهم
 أنك أنبأمك. 1يعدوا الطيور المرسومة علئ الشجرة  ابتداء من  أنالطلبة  أنبأمك .4

 .الطائر األضافي على السبورة إلىمشيرا  4 إلى 3على العد من  تساعد الطلبة
 . على السبورة" طيور في المجموع 4 هي 1طيور و طير  3" أكتب  ” .5
 اكمل سرد القصة .6
 قل  .7

o .  " وهي ترفرف بأجنحتها و هكذا كنت جالسا تحت الشجرة أتأمل الطيور

 ."  بحماس عندما الحظت وجود بيضتين
o  رأسيهما منهما نجميال ناصغير ناج عصفورخرأببطء، و  أنفقست البيضت. 

 "؟نكم اخباري عن عدد الطيور في الشجرة األأنهل بأمك

 

. طيور في المجموع 6ستة  هم 2 أنو طير 4اربعة طيور " على السبورة  أكتب  .8

 ."6 أنيكون 2و  4
 

  العرض 
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 الدرس  أهداف تقديم : النشاط

 دقائق  5: المدة

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

  .المجموع النهائي يجاد إلنا سنتعلم كيفية وضع مجاميع مع بعضها أنقل للصف  .1

 مكونات ارقام فارغة إرسم.   .2

 
، و  1بصورة طير   الثانية طيور ، و الدائرة  3لى بصورة  والدائرة األ  إمألثم  .3

 .طيور 4الدائرة الثالثة بصورة 

 أنل من القصة اكتشفنا ومثال ، في الجزء األ. المجموع مكون من اجزاء أنأيشرح  .4

 .4 أنيكون 1و  3لذلك اجزاء العدد . 4 أنيكون 1مع  3

 . في هذه الصورة األرقامى  مستخدماا أخرمرة  األرقاممكونات  إرسم نو األ .5

 قل  .6

o " 3 4 أنيكون 1  و ". 

ي الطيور ف إستعمالب األرقامي في القصة برسم مكونات ناالعملية للمثال الثكرر  .7

 ".6 شكالني 2و  4" و قل . الثانية فقط في المرة  األرقام إستعماللى ، و والمرة األ

 الممارسة 

 :النشاط

 . دقيقة15 : المدة

 . مجوعات صغيرة :الترتيب

 

 .طالب 5 إلى 3يشكل مجموعات من .  .1
 . عدادات على كل مجموعة 10وزع .  .2
 .العدادات هي طيور تحلق نحو الشجرة أنيتخيلوا  أناسأل  الطلبة  .3
 قل  .4
o  " الشجرة على 2 أنهنالك طير أنتخيلوا" 
 .في الشجرة  2امامهم لتمثيل الطيرين  2الطلبة وضعوا عدادتين  أنب تأّكد .5
 اكمل القصة نو األ.   .6
 قل .7

o  " يحلق نحو الشجرة أخر  1هنالك  طير" 
 .مجموعة العدادات امامهم إلىى أخر 1 يضيفوا عدادة أنمن  الطلبة  أطلب  .8
 .اسأل الطلبة عن عدد العدادات الموجودة لديهم .9
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بدء  إلىفي كل مرة ، اريشدهم  1الطلبة يعدون المجموع من الرقم  أناذا الحضت  .10

 .2العد من الرقم
 أو" 1اضافة " إستعمالكرر هذه العملية لعدة مرات مركزا على اهمية العد ب .11

 "2اضافة "
o ، على سبيل المثال ، قل 

نحو  أنيحلق  2أنهنالك طير أنالشجرة ، و  علىطيور  6هنالك  أن نتخيل األ" 

 ؟نالشجرة األ على العش في الشجرة ، كم هو عدد الطيور
 

 التطبيق  

 ." للكراسات جوبة األ" التقييم مستخدماا  :النشاط

 دقائق  5: ةالمد

 المجموعة بأكملها: الترتيب

يجيبوا  أنمنهم  أطلب أبقي الطالب في مجاميعهم و  .1

في كتاب  أوبشكل فردي في كراساتهم ،  األسئلةعلى 

 .منهم األحتفاظ بأجوبتهم لكل سؤال أطلب . التدريبات

 اسأل  .2

o  " كم هم . الشجرة إلى أنأخر 2 أنالشجرة ، و حلق طير علىطيور  5هناك

 "الشجرة؟مجموع الطيور على  

o  "كم هو عدد . الشجرة إلى 2 أنالشجرة ، و حلق طير على 1هنالك طير

 "الشجرة؟ علىالطيور 
اعط الطالب . اصابعهم اثناء العد إستعمالتقترح على الطالب  أن أيضاا ك أنبامك   .3

 .ةئلسوقتا مناسبا لالجابة على اإل

 لكي تساعدهم فياألسئلة تبه على الطلبة الذين يجدون صعوبة في االجابة على أن .4

 .الدرس التالي

 .طة في الصفمشاركتهم النش ايشكر الطالب على .5
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  الثاني ، الدرس الخامس  األسبوع

 

 ملخص عن الدرس

 

 النايشئة : المستوى العمليات: الكفاءة

 دقيقة 30المدة:      10الجمع و الطرح في حدود : الموضوع

 

 التعليم  أهداف 

 :، سيتمكن الطالب من تهاء الدرسأنعند 

 .ملموسة أيشياء  أوصور  إستعمالب10الجمع في حدود الرقم  ➔
 .عملية الجمع إستعمالحل المسائل ب ➔

 
 المصادر المطلوبة  

 .(.ى متوفرةأخراي مواد  أوبذور ، حصى ، ) العدادات  ➔

 
 

 التجهيزات المطلوبة 

لديهم طالب  5 إلى 3جميع المجاميع الصغيرة المتكونة من  أنب تأّكد ➔

 .عدادات 10مجموعة من 
 

 الدرس لىنظرة  عامة ع 
، و يناقش المسألة مع    5 العدد مجموع إيجاد قصة عن الميّسر  سردقي هذا الدرس ، ي

وزع الطالب في مجاميع الدرس ، و من ثم ي أهداف  الميّسر سيقدم . الطالب جميعا

يقيم الطالب في  أن الميّسر على  . 5العدادات و تكوين العدد رتّب صغيرة لدراسة ت

 . الفراغات مع المجموعة بأكملها إمألمن خالل لعبة واحد  بإضافةمفهومهم للجمع 
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 خطوات  إلتباعها 
 

  اإلحماء

  .المجموع إيجاد اسرد قصة عن  :النشاط

 . دقيقتين المدة:

  .المجموعة بأكملها  :الترتيب

 

 .مشهدا على السبورة و احكي قصة عن المشهد إرسم .1

o   ، إلى 2 أنضمت بقرتأنترعى في حقل ،   بقرات 3هنالك  أنك"قل مثال 

 "كم هو مجموع االبقار  في الحقل؟. المجموعة
 . يشرحوا اجوبتهم أنيجيبوا على سؤالك ، و  أنمن الطالب  أطلب  .2

 

  العرض 

 . الدرس أهداف تقديم : النشاط

 . دقائق 3: المدة

 . المجموعة بأجملها: الترتيب

 

لمعرفة المجموع  على كيفية وضع مجاميع معاا  التدّرب ب نا سنستمرأنقل للصف  .1

 .الكلي

 قل .2

o  .ل من القصةوالمجموع مكون من اجزاء، تتمثل هذه الحقيقة في الجزء األ .

مجموع البقرات في المجموعة . 2بقرات ، و من ثم أضفنا بقرتين  3وجدنا 

  بقرات 5اصبح 

o  يمكن توضيح هذه الفكرة برسم يسمى . 2و 3من   5لذلك ، يتكون العدد

 ."األرقاممكونات "

 
 الممارسة 

  .5ي أوذات مجموع يس األرقاممكونات  إيجاد استكشف : النشاط

 دقيقة 20: المدة

 مجاميع صغيرة : الترتيب
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 .طالب 5 إلى 3ل مجاميع من ، يشكّ  نو األ .1

 .على كل مجموعة عدادات 10ع وزّ  .2

 .العدادات تمثل االبقار في الحقل أنيتخيلوا ب أناسأل  الطالب  .3

يدرسوا جميع الطرق التي نستطيع من خاللها الحصول على  أنمن الطالب  أطلب  .4

 .بقرات في الحقل معا 5

 . في الحقل 1اعط  مثاال   بالبدء ببقرة  .5

 اسأل  .6

o " بقرات؟ 5مجموع ما هو عدد البقرات المطلوبة للحصول على" 
 

طرق مختلفة للحصول  يجاد إلالتهم أوتمشى في الصف و راقب الطالب اثناء مح .1

 . بقرات 5على مجموع 

، ثم اكمل   2 نامثال ،  هنالك بقرت. من رقم البداية تكملة العدعملية   إلىاريشدهم  .2

ثم ومن . المجموعة الكلية إلى"و ادفع العدادات 3،4،5ايشرح للطالب بقول ". العد

للحصول على مجموع  3هم اضافوا أن"لكي يروا 1،2،3يعدوا " أنالطالب  أنبأمك

5. 

في كتاب  األرقاميوضحوا العملية عن طريق مكونات  أنمن الطالب  أطلب  .3

 .بهاأنكتابة الجملة بج أيضاا منهم  أطلب تدريباتهم ، و 

.ىأخرمجموعات  يجاد إلكرر العملية  .4

 
 التطبيق 

 "الفراغات إمأل" لعبة  إستعمالالتقييم عن طريق  :النشاط

 دقائق  5: المدة

 . المجموعة بأكملها: الترتيب
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األسئلة يجيبوا على  أنمنهم  أطلب أبقي الطالب في مجاميعهم الصغيرة ، ولكن  .1

لكل   األحتفاظ بأجوبتهم منهم أطلب .  كتب التدريب أوبشكل فردي في كراساتهم ، 

 .سؤال

يكتبوا  أنالطلبة  من أطلب . فقط 2 دائرتين إستخدامب 5للرقم  األرقاممكونات  إرسم .2

 . الرقم الذي سيكمل المجموعة
، لكي تساعدهم  األسئلةتبه على  الطالب الذين يجدون صعوبة في األجابة على أن .3

 .في الدرس التالي

 في طةالنش مشاركتهم على الطالب ايشكر .4
  الصف
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 الثالث ، الدرس الخامس  األسبوع

 

  ملخص عن الدرس

 

  الناشئةالمستوى:  العملياتالكفاءة: 

 دقيقة 30المدة:        10 الجمع و الطرح في حدودالموضوع: 

  

 

 

 التعليم  أهداف 

 :تهاء الدرس ، سيتمكن الطالب منأنعند 

 الملموسة. شياء األ أوالصور  إستعمالب 10الجمع في حدود الرقم  ➔
 الطرح.  أوعملية الجمع  إستعمالحل المسائل ب ➔

 
 
 المصادر المطلوبة  

 العدادات  ➔
 

 
  التجهيزات المطلوبة

طالب لديهم  5 إلى 3جميع المجاميع الصغيرة المتكونة من  أنب تأّكد ➔
 عدادات. 10مجموعة من 

 

 
 الدرس لىنظرة  عامة ع 

 

، و يناقش المسألة مع   6مجموع  إيجاد قصة عن  المّيسر في هذا الدرس ، يحكي 
الدرس ، و من ثم يتوزع الطالب في مجاميع  أهداف  المّيسر مجموعة الطالب. سيقدم 

يقيم الطالب في  أن المّيسر .  على 6صغيرة لدراسة ترتيب العدادات و تكوين العدد
 .بأكملها الفراغات مع المجموعة  إمألواحد من خالل لعبة  بإضافةمفهومهم للجمع 
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 إلتباعها خطوات 
 

  اإلحماء

 المجموع  إيجاد اسرد قصة عن : النشاط

  دقيقتين:  المدة

 المجوعة بأكملها : الترتيب

 

 .قصة عن المشهد سردمشهدا على السبورة و ا إرسم .1

 

o ، قل مثال 
 
راق وكم هو عدد األ. بالنمو أنراق على النبتة ، و قد بدأت ورقتأو 4هنالك "

 "على النبتة؟
 . يشرحوا اجوبتهم أن، و األسئلة  يجيبوا على أنمن الطالب  أطلب  .2

 

  العرض 

 . الدرس أهداف تقديم : النشاط

 . دقائق 3:  المدة

 . المجموعة بأكملها: الترتيب

 

على وضع المجاميع معا للحصول على  التدّرب نا سنستمرفي  أنقل للصف  .1

 .المجموع الكلي

فارغة على  مكونات ارقام  إرسمالمجموع مكون من اجزاء ، و  أناعد قول  .2

 .السبورة

 .يمأل مكونات الرسم بالتتطابق مع القصة أنمن طالب  أطلب  .3

تكون ستة  2 نو ورقتي 4راق أواربعة  "كتابة الجملة التالية أخرمن طالب  أطلب  .4

 ".راقأو 6

 

 الممارسة 

 . 6 مكونات ارقام ذات مجموع إيجاد دراسة : النشاط

 . قيقةد20: المدة

 مجموعات صغيرة : الترتيب

 

 .طالب 5 إلى 3، يشكل مجاميع تتكون من  ناأل .1

 .عدادات على جميع المجاميع 10وزع  .2

 أن. بأمك 6مجموع  يدرسوا جميع الطرق الممكنة للحصول على أناسأل الطالب  .3

عليهم البدء  أنراق الموجودة على الشجرة ، و وها األأنعلى  الطالب تخيل العدادات

 . راقأو 6 إلىراق المطلوبة للوصول وكم هي عدد األ. بورقة واحدة فقط
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 إلىطرق مختلفة للوصول  إيجاد لون أوتمشى في الصف و راقب الطالب وهم يح .4

  . 6مجموع 

،  2رقم مثال ،  اذا ابتدؤا من ال. من رقم البداية تكملة العدعملية   إلىاريشدهم  .5

المجموعة  إلى" و ادفع العدادات 3،4،5ايشرح  للطالب بقول " . يكملون العد

 4هم اضافوا أن" لكي يروا 1،2،3يعدوا " أنالطالب  أنومن ثم بأمك. الكلية

 .6للحصول على مجموع 

في كتاب تدريباتهم ،  األرقاممن الطالب توضيح العملية عن طريق مكونات  أطلب  .5

 .بهاأنكتابة الجملة بج أيضاا منهم  أطلب و 

 .ىأخرمجموعات  يجاد إلكرر العملية  .6

 
 التطبيق

 

 "الفراغات إمأل" لعبة  إستعمالالتقييم عن طريق  :النشاط

 دقائق  5: المدة

 . المجموعة بأكملها: الترتيب

 

األسئلة يجيبوا على  أنمنهم  أطلب أبقي الطالب في مجاميعهم الصغيرة ، ولكن  .1

منهم األحتفاظ  بأجوبتهم  أطلب و . كتب التدريب أوبشكل فردي في كراساتهم ، 

 .لكل سؤال

يكتبوا  أناسأل من الطلبة . فقط 2دائرتين  إستخدامب6للرقم  األرقاممكونات  إرسم .2

 . الرقم الذي سيكمل المجموعة

 .العدادات الموجودة امامهم إستعمال الطالب على يشّجع .3

، لكي تساعدهم األسئلة على  الذين يجدون صعوبة في االجابةتبه على  الطالب أن .4

 .في الدرس التالي
 . الصف في طةالنش مشاركتهم على الطالب ايشكر .5
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 الرابعدرس ل، االخامس األسبوع

 

  ملخص عن الدرس

 

 

  الناشئةالمستوى:  العملياتالكفاءة: 

 دقيقة 30المدة:      10 الجمع و الطرح في حدودالموضوع: 

  

 

 

 التعليم  أهداف 

 :تهاء الدرس ، سيتمكن الطالب منأنعند 

 ملموسة. أشياء  أوصور  إستعمالب  10الجمع في حدود الرقم  ➔
 

 
 المصادر المطلوبة 

 ال توجد اية مصادر مطلوبة
 

 التجهيزات المطلوبة

مساعديك من الطالب مقدما ، و هيئهم بمسؤواليتهم خالل الدرس.  أختر ➔
هروا فهما بليغا لمكونات الرياضيات في الدروس ظالطالب الذين ا أختر

 السابقة. 

 الدرس  لىنظرة عامة ع 
طالب للقيام بالنشاط التدريبي.  7في هذا الدرس ، يكون الطالب مجاميع مكونة من 

 األرقاممكونات  يجاد إلالدرس ، و من ثم يلعب الطالب لعبة  أهداف  المّيسر سيقدم 

 .7للرقم  األرقام. سيحدد الطالب جميع مكونات 7التي تكون المجموع 

 

 خطوات إلتباعها
 

  اإلحماء

 .7للرقم  األرقاماحماء الطالب في المجاميع الصغيرة لنشاط مكونات : النشاط

 دقائق 4 المدة:

 .المجموعة بأكملها: الترتيب

 

  .طالب بالضبط 7تكوين مجموعات تتضمن من  .1

دة و هاسيكون عليهم المش. لنشاطا في كن لكمساعديتم تعينهم سي حتياطالطالب اال .2

 .المراقبة ، و الكتابة على السبورة

 

  العرض 
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 الدرس  أهداف تقديم : النشاط

 . دقيقة1:  المدة

 المجموعة بأكملها :الترتيب

 

 معا للحصول على يشياء األعلى وضع  مجاميع  التدّرب نا سنستمر بأنقل للصف ب .1

 .7رقم اليوم هو. المجموعة الكلية

مكونات ارقام فارغة على  إرسمالمجموعة مكونة من اجزاء ، و  أناعد قول  .2

  .كمجموع 7الرقم  إلىالسبورة ، مأيشرا 

 

 الممارسة 

 .7مكونات الرقم ذو مجاميع  يجاد إلالعب لعبة : النشاط

 . دقيقة15 : المدة

 مجاميع صغيرة : الترتيب

 

  .يتبعونها أنعليهم  أناألريشادات ، و  نك ستقوم بأعألأنأعلم الطالب  .1

 قل  .2

معا و  ناحسب الجنس، الصبي طالب ، توزعوا  7المكونة من في مجموعاتكم "  .3

 ."الفتيات معا

ما يرون بقول  يعلنوا بصوت عال   أنيتمشوا في الصف و  أنمن مساعديك  أطلب  .4

 ." 7المجموع نابنات يكون____و  ناصبي___ في هذه المجموعة"

 األرقامالمتناظرة في مكونات  األرقامعلى طالب في الصف بكتابة  أوعليك  .5

 . المرسومة على السبورة

وإن كوين مجموعتين فرعيتين ، حتى تلمع تعليمات  4 إلى 2كرر الخطوات   .6

 . الطالب وقتا كي يقرروا كيفية تكوين المجموعات الفرعيةستغرق ا

o  ، طالب وزعوا الطالب  7في مجموعتكم المكونة من " على سبيل المثال قل

اصحاب الشعر الطويل معا و اصحاب الشعر القصير . طول الشعر إلىبالنسبة 

 الوانطالب ، وزعوا الطالب حسب  7في مجموعتكم المكونة من " أو." معا

 لواناالالبيضاء معا ، و المرتدون  ناالطالب المرتدون القمص. مكناقمص

 ."ى معاخراأل

 . في هذا النشاط 7جميع مكونات الرقم  إيجاد ه من الممكن عدم أنالحظ  .7

 

 التطبيق 

 . 7للرقم  األرقاماكمل مكونات :  النشاط

 دقيقة  10 :المدة

 المجموعة بأكملها :الترتيب

 

 .طالب 7أبقي الطالب في مجاميعهم المكونة من  .1

 7جميع الطرق الممكنة للحصول على مجموع  أنو يعتقدون أنك أناسأل الطالب  .2

 . مكتوبة على السبورة

 7ى للحصول على مجموع أخراصابعهم لتحديد طرق  إستخدامالطالب على  يشّجع .3

 . 

 . على السبورة 7ات ممكنة ، اكمل جميع مكونات الرقم إختيار عندما ينادي الطالب  .4
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 . ة في كتبهم التدريبيةو الجمل المتناظر األرقامبنقل الطالب لمكونات  تأّكد .5

 . طة في الصفمشاركتهم النش ايشكر الطالب على .6
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 الخامس  ، الدرسالخامس األسبوع

 

 ملخص عن الدرس 

 

  النايشئة: المستوى العمليات: الكفاءة

 دقيقة 30 :المدة     10الجمع و الطرح في حدود : الموضوع

  

 

 

 التعليم  أهداف 

 :الطالب منتهاء الدرس ، سيتمكن أنعند 

 .ملموسة أيشياء  أوصور  إستعمالب 10الجمع في حدود الرقم  ➔
 . الطرح أوعملية الجمع  إستعمالحل المسائل ب ➔

 
 
 المصادر المطلوبة 

 العدادات   ➔
 . راق كبيرةأومرسومة على قطع  10مكونات الرقم   ➔

 
 التجهيزات المطلوبة 

راق كبيرة على  جميع أوعلى قطع  10من  توزيع رسم مكونات الرقم  تأّكد ➔

 .  5إلى 3المجموعات المكونة من 
 . عدادات للكل 10جميع المجاميع لديها ما ال يقل عن  أن تأّكد ➔

 

 الدرس  لىنظرة عامة ع 
 

المجموع  ، مستعمال  إيجاد قصة عن  الميّسر  سردفي هذا الدرس ، ي

لدرس ا أهداف الميّسر سيقدم . لتوضيح كيفية تحديد الناتج 10مكونات الرقم 

 8مكونات الرقم  يجاد إل، و من ثم يتوزع الطالب في مجاميع صغيرة 
يقيم الطالب على مفهومهم   أن الميّسر . على 10مكونات الرقم  إستخدامب

 .المجموعة بأكملهامع " الفراغات إمأل"من خالل لعبة  8لمكونات الرقم 
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 خطوات إلتباعها 
 

  اإلحماء

 .للجمع 10مكونات الرقم استعمل :النشاط

 دقائق  5 :المدة

 المجموعة بأكملها  :الترتيب

 

 .8 إلىالعد  قصة للطالب  تتطلب سردا .1

ما هو عدد الحزم التي . اصدقاء 8حزم من البسكويت ، و لديك  5لديك "قل مثال،  .2

 " "لكل من اصدقائك؟ 1تحتاجها لكي تعطي حزمة واحدة 

 . يشرحوا اجوبتهم أنسؤال و يجيبوا على ال أنمن الطالب  أطلب  .3

 .10مكونات الرقم  إستخداموضح ب .4

 ".   8شكالن ي  3مع5المتناظرة ل " األرقاممكونات  إرسم .5

 

   العرض

 الدرس  أهداف تقديم : النشاط

 دقائق  5 : المدة

 المجموعة بأكملها :  الترتيب

 

الرقم  مكونات إستعمالالمجموع بتكملة العد ب إيجاد كيفية  إلىنا ننظر أنقل للصف ب .1

 .المجموع يجاد إل 10

بعد اضافة   3،و0،1،2ل   10العدادات لتكملة مكونات الرقم  إستعمالوضح كيفية  .2

 .8المتناظرة لمكونات الرقم  األرقاممن الطالب كتابة  أطلب عدادة واحدة، 

 الممارسة 

 .األرقامخط  إستعمالب 8للرقم  األرقاممكونات  إيجاد ادرس : النشاط

 دقيقة  15 : المدة

 . مجاميع صغيرة: الترتيب

 

 .طالب 5 إلى 3، يشكل مجاميع من ناأل .1

عدادات على جميع  10راق كبيرة و أوعلى قطع   10وزع  رسم مكونات الرقم .2

 .المجموعات

 إستعمالب 8يحددوا مكونات الرقم  أن، و 4 إلىيكملوا  أنمن الطالب  أطلب  .3

 .10مكونات الرقم 

 .المتناظرة في جملة األرقاميكتبوا  أن، و األرقاميرسموا مكونات  أنمنهم  أطلب .  .4

 .تشكيالت مختلفة يجاد إلالممارسة كرر  .5

 .تمشى بين المجموعات لمراقبة و توجيه الطالب في الدراسة .6
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 التطبيق 

 "الفراغات إمأل“لعبة  إستعمالالتقييم ب: النشاط

 دقائق  5: المدة 

 .بأكملهاالمجموعة : الترتيب

يجيبوا  أنمنهم  أطلب أبقي الطالب في مجاميعهم الصغيرة ، ولكن  .1

 لب أطو . كتب التدريب أوبشكل فردي في كراساتهم ، األسئلة على 

 .منم األحتفاظ بأجوبتهم لكل سؤال

 

مل التي ستك األرقاممن الطالب كتابة  أطلب دائرتين فقط، و  إستعمالب 8مكونات الرقم  إرسم .2

 .8مكونات الرقم 

، لكي تساعدهم في الدرس األسئلة تبه على  الطالب الذين يجدون صعوبة في االجابة على أن .3

 .التالي

 في النشيطة مشاركتهم على الطالب ايشكر .4

  .فالص
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 األول ، الدرسالسادس األسبوع

 

 ملخص عن الدرس

 

   النايشئة: المستوى العمليات: الكفاءة

 دقيقة 30 : المدة    10الجمع و الطرح في حدود : الموضوع

  

 

 

 التعليم  أهداف 

 :سيتمكن الطالب عند نهاية هذا الدرس من  

 .ملموسة أيشياء  أوصور  إستعمالب 10الجمع في حدود الرقم  ➔
 . الطرح أوعملية الجمع  إستعمالحل المسائل ب ➔

 
 المصادر المطلوبة  

 العدادات  ➔
 راق كبيرةأومرسومة على قطع  10مكونات الرقم  ➔

. 

 التجهيزات المطلوبة  

راق كبيرة لجميع أوعلى قطع  10من توزيع رسم  مكونات الرقم  تأّكد ➔

 .طالب 5 إلى 3المجاميع المتكونة من 
 . عدادات لجميع المجاميع 10من توزيع ما ال يقل عن  تأّكد ➔

 الدرس لىنظرة عامة ع 
  10مكونات الرقم إستعمالالمجموع و  إيجاد قصة عن الميّسر  سردفي هذا الدرس، ي

ي التعليم، من ثم سيعمل الطالب ف أهداف  الميّسر يقدم  .لتوضيح كيفية تحديد النتيجة

 الميّسر سيقيم . 10مكونات الرقم  إستعمالب 9مجموعات صغيرة لدراسة مكونات الرقم 

 .  المجموعة بأكملهامع " الفراغات إمأل"لعبة  إستعمالب 9مكونات الرقم 
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 خطوات إلتباعها 
 

  اإلحماء

 . للجمع 10استعمل مكونات الرقم : النشاط

 دقائق  5 : المدة

 . المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 9 إلىاحكي قصة للطالب  تتطلب العد  .1
o  ،كم قلما تحتاج . اقالم في مقلمتك 6لديك   أنك أن"قل، على سبيل المثال

 "اقالم؟9 إلىللوصول 
 .يشرحوا اجابتهم أنيجيبوا على السؤال و  أنمن الطالب  أطلب  .2
 . 10مكونات الرقم  إستعمالوضح  .3
 ".9 يشكالن 3 و 6المتناظرة ل "  األرقاممكونات  إرسم .4

   العرض

 الدرس  أهداف تقديم : النشاط

 دقائق  5: المدة

 . المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 . 10مكونات الرقم  إستعمالالمجموع ب إيجاد   نا نريدأنايشرح للطالب ب .1

 إرسمو 0،1،2ابتداءا من  10العدادات لملئ مكونات الرقم  إستعمالوضح كيفية  .2

 . المتناظرة األرقاممكونات 

 

 الممارسة 

 .األرقامخط  إستعمالب 9مكونات الرقم  إيجاد ادرس : النشاط

 . دقيقة15 : المدة

 . مجاميع صغيرة: الترتيب

 

 . طالب 5 إلى 3من يشكل مجاميع  .1
عدادات على جميع 10راق كبيرة و أوعلى قطع  10وزع رسم  مكونات الرقم  .2

 .المجموعات
خط  إستعمالب 9يحددوا مكونات الرقم  أن، و3يعدوا للرقم  أنمن الطالب  أطلب  .3

 . األرقام
 .، و كتابة الجمل المناظرة لهااألرقاممن الطالب رسم مكونات  أطلب  .4
 . ىأخرتشكيالت  يجاد إلالممارسة كرر  .5
 . األرقامتمشى بين المجموعات، راقب و وجه الطالب في دراسة مكونات  .6
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  التطبيق

 

 " الفراغات إمأل"لعبة  إستعمالقيّم ب :النشاط

 دقائق  5:  المدة

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

ردي بشكل فاألسئلة يجيبوا على  أنمنهم  أطلب أبقي الطالب في مجاميعهم الصغيرة ، ولكن  .1

 .منم االحتفاظ بأجوبتهم لكل سؤال أطلب و . كتب التدريب أوفي كراساتهم ، 

 

 

مل التي ستك األرقاممن الطالب كتابة  أطلب دائرتين فقط، و  إستعمالب 9مكونات الرقم  إرسم .2

 . مكونات الرقم
 تساعدهم في الدرس، لكي األسئلة تبه على  الطالب الذين يجدون صعوبة في األجابة على أن .3

 .التالي

 في النشيطة مشاركتهم على الطالب ايشكر .4

  .الصف
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 الثاني،الدرس السادس األسبوع

 

 ملخص عن الدرس 

 

  الناشئةالمستوى:  العملياتالكفاءة: 

 دقيقة 30المدة:      10الجمع و الطرح في حدود الموضوع: 

   

 

 التعليم  أهداف 

 :هذا الدرس منسيتمكن الطالب عند نهاية   

 ملموسة. أشياء صور و  إستعمالب  10الجمع في حدود الرقم  ➔
 الطرح.  أوعملية الجمع  إستعمالحل المسائل ب ➔

 
 
 المصادر المطلوبة  

 العدادات  ➔
 

 التجهيزات المطلوبة 

 عدادات على جميع المجاميع.  10من توزيع ما ال يقل عن  تأّكد ➔

 الدرس  لىنظرة عامة ع 
 

 األرقاممكونات  إستعمالالمجموع و  إيجاد قصة عن  المّيسر سردالدرس، يفي هذا 

ي التعليم، من ثم يعمل الطالب ف أهداف  المّيسر لتوضيح كيفية تحديد النتيجة. يقدم 

فهم  المّيسر العدادات. سيقيم  إستعمالب 10مجموعات صغيرة لدراسة مكونات الرقم 

 . المجموعة بأكملهاالفراغات" مع  إمألعبة "ل إستعمالب  10الطالب لمكونات الرقم 
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 خطوات  التباعها 

 

  اإلحماء

 . للجمع 10استعمل مكونات الرقم : النشاط

 دقيقة  5 : المدة

 . المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 .9 إلىاحكي قصة للطالب تتطلب العد  .1
o  ،من  6اذا وصل . من اصدقائك للعب في منزلك،  10قمت بدعوة "قل مثال

 " تظاره؟أنكم صديق ستكون ب  اصدقائك،
 . من الطالب األجابة على السؤال، و يشرح اجاباتهم أطلب  .2
 .10مكونات الرقم  إستعمالوضح ب .3
 ."10 أنيكون 4و  6المتناظرة ل " األرقاممكونات  إرسم .4

 

   العرض

 .الدرس أهداف تقديم : النشاط

 . دقائق 5: المدة

 . المجموعة باجمالها: الترتيب

 

المجموع بتكملة العد، مستعملين  إيجاد نا سنعمل على كيفية أنايشرح للصف ب.  .1

 . المجموع يجاد إلالعدادات 

 4استخدم  4مثال، للعد من الرقم . العدادات للعد من رقم البداية إستعمالوضح كيفية  .2

و  5،6،7،8،9،10ومن ثم اكمل العد من . لىوال و يشكل المجموعة األأوعدادات 

عدد . الثانية عد العدادات في المجموعة  ناأل. من العدادات الثانية يشكل المجموعة 

 .10 أنيكون  6و 4فأذن، . 6هو  الثانية العدادات في المجموعة 

 الممارسة 

 . األرقامخط  إستعمالب 10مكونات الرقم  إيجاد ادرس  :النشاط

 دقيقة  15 : المدة

 مجموعات صغيرة : الترتيب

 

 . طالب 5 إلى 3، يشكل مجاميع من ناأل .1
 . عدادات على جميع المجاميع 10وزع  .2
 .10يحددوا مكونات الرقم  أنو  0يبدؤا من الرقم  أنمن الطالب  أطلب  .3
 . و كتابة الجمل المناظرة لها األرقاممن الطالب رسم مكونات  أطلب  .4
 .10ميع مكونات الرقم ج يجاد إلالممارسة كرر  .5
 . األرقامتمشى بين المجاميع  لمراقبة و توجيه الطالب في دراسة  مكونات  .6
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  التطبيق

 ".الفراغات إمأل“لعبة  إستعمالالتقييم ب :النشاط

  دقائق 5: المدة

 .. المجموعة بأكملها :الترتيب

 

ردي بشكل فاألسئلة يجيبوا على  أنمنهم  أطلب أبقي الطالب في مجاميعهم الصغيرة ، ولكن  .1

 .لكل سؤال  منم األحتفاظ بأجوبتهم أطلب و . كتب التدريب أوفي كراساتهم ، 

 

التي  األرقاممن الطالب كتابة  أطلب دائرتين فقط، و  إستعمالب  10مكونات الرقم  إرسم .2

 . ستكمل مكونات الرقم

 

، لكي تساعدهم في الدرس األسئلة تبه على الطالب الذين يجدون صعوبة في االجابة على أن .3

 .التالي

 

 .مشاركتهم النشيطة في الصف ايشكر الطالب على .4
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 الثالث، الدرس السادس األسبوع

 

 ملخص عن الدرس

 

 

 

  النايشئة: المستوى العمليات: الكفاءة

 دقيقة 30: المدة     10الجمع و الطرح في حدود : الموضوع

  

 

  التعليم أهداف 

 :سيتمكن الطالب عند نهاية هذا الدرس من  

 .ملموسة أيشياء  أوصور  إستعمالب 10الجمع في حدود الرقم  ➔
 
 
 

 المصادر المطلوبة 
 ال توجد اي مصادر مطلوبة  ➔

 
 
 

 التجهيزات المطلوبة 

 ال توجد اية تجهيزات مطلوبة  ➔
 
 

 الدرس  لىنظرة عامة ع 
و من ثم سيدرس "=". و "+" الدرس لتعريف العالمات الميّسر في هذا الدرس، سيقدم 

سيكتب . اصابعهم إستخدامب 10 إلى 1من  األرقامالطالب ما ال يقل عن رقمين لمكونات 

 .  10 إلى 1من  األرقاملمكونات = و+  إستعمالالطالب جمل الجمع المتناظرة ب
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●  

 خطوات ألتباعها 
 

  اإلحماء

 =  و + اعداد الدرس لتقديم : النشاط

  واحدة دقيقة:  المدة

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 .5للرقم  األرقاممن الطالب مكونات  أطلب  .1

  .5للرقم  األرقاممكونات  إرسم .2

 ."5أنيكون 3و  2مثال . بهاأنالجملة المناظرة بج أكتب  .3

 . ىأخرمرة  األرقامالملموسة ، وضح معنى مكونات  يشياء األ إستعمالب .4

 

  العرض

 =. و+ عالمات  فتعري: النشاط

 . دقائق 4:  المدة

 . المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 . عرف فكرة الجمع .1

 إلىو يؤدي " االضافة"  أو" الجمع"وضع مجموعتين معا هو  أنقل للطالب  .2

 . المجموع

على " يأويس"، و "مجموع"، "اضافة" ، "جمع" مصطلحات الرياضيات  أكتب  .3

 . دروس المستقبل بشكل مناسبالسبورة و استعملها في الدرس و 

 ."5=3+2"و استعملها للمثال التالي = و + األيشارات  أكتب  .4

 أكتب و " 6 أنيكون 1و  5"، مثال6للرقم  األرقاممن الطالب تكوين مكونات  أطلب  .5

 "6=1+5"جملة الجمع المناظرة 

 التدريب

 .10 إلى 1من  األرقاممكونات  يجاد إلادرس ما ال يقل عن طريقتين : النشاط

 . دقيقة 20 :المدة

 . مجموعات صغيرة: الترتيب

 

 .طالب 5 إلى 3، يشكل مجاميع من ناأل .1

 إلى 1من  األرقاممكونات  يجاد إلمن الطالب دراسة ما ال يقل عن طريقتين  أطلب  .2

اصابعهم للعمل على  إستعمالالطالب على  يشّجع. األرقام، و رسم مكونات 10

 .األرقاممكونات 

 

 التطبيق

 .10 إلى 1من األرقاملمكونات = و+  إستعمالجمل الجمع المناظرة ب أكتب : النشاط

 دقيقة  5: المدة

 فردي  :الترتيب
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منهم كتابة جمل الجمع  أطلب  10 إلى 1من  األرقاميرسم الطالب مكونات  أنبعد  .1

 . األرقامب جميع مكونات أنالمناظرة بج
 .تمشى في الصف و ساعد الطالب في النشاط .2

 .طة في الصفعلى مشاركتهم النشايشكر الطالب  .3
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 الرابع، الدرس السادس األسبوع

 

  ملخص عن الدرس

 

 النايشئة : المستوى العمليات: الكفاءة

 دقيقة 30: المدة     10الجمع و الطرح في حدود : الموضوع

  

 

 

 التعليم  أهداف 

 :تهاء هذا الدرس، سيتمكن الطالب منأنعند 

 . ملموسة أيشياء  أوصور  إستعمالب10الرقم  الجمع في حدود ➔
 
 

  المصادر المطلوبة
 . ال توجد اية مصادر مطلوبة ➔

 
 

  التجهيزات المطلوبة 

 . ال توجد اية تجهيزات مطلوبة ➔

 

 

 

 

  الدرس لىنظرة عامة ع 
ل في الجمع ثم يكتب الطالب بشكل بدأيقوم المدرب بأعداد هذا الدرس لتقديم خاصية اإل

الطالب في جمل الجمع في  الميّسر المتبادلة، و يقيم  األرقامفردي جمل الجمع لمكونات 

 ". الفراغات إمأل"لعبة  إستعمالب 10حدود الرقم 
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 خطوات إلتباعها 
 

  اإلحماء

 .اعداد الدرس لمناقشة صفة التبادل: النشاط

 دقيقة  5:  المدة

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

مشهدا على السبورة يمثل تشكيل مجموعتين ، اسرد قصة  إرسم .1

 . متعلقة بالمشهد
o . ” ضمت اليهم أنفي المسبح، و  4هنالك اربعة بطات "قل مثال

 ."في المسبح 6هنالك ستة  بطات  ناأل.   2 بطتين
  .المتناظرة األرقاممن الطالب رسم مكونات  أطلب  .2
 . من الطالب كتابة جمل الجمع المناسبة أطلب  .3

 

   العرض

 . قدم خاصية التبديل في عملية الجمع: النشاط

 . دقائق 5: المدة

  .المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 2بطتين  إرسم. كرر القصة المكتوبة في االعلى ، ولكن اعكس ترتيبها هذه المرة .1

 . بطات 4من لى، و بعدها المجموعة المتكونة وفي المجموعة األ

 . المتناظرة و جمل الجمع األرقاممن الطالب كتابة  مكونات  أطلب  .2

 .في المثالين األرقاممن الطالب مقارنة مكونات  أطلب  .3

 .لم يشكل اي فرق للمجموع الكلي للبط األرقامترتيب  أننبه على  .4

  .على كل حال6 أنيعطي 2+4و  4+2 أنايشرح  .5

 

 الممارسة 

 . جمل الجمع لألرقام المتبادلة كتابة: النشاط

 دقيقة  15: المدة

 فردي : الترتيب

 

 .8للرقم  األرقاممكونات  إعرض  .1
 . األرقاممن الطالب كتابة جمل الجمع لمكونات  أطلب  .2
 . ىأخرمن الطلبة كتابة جمل الجمع مرة  أطلب و  األرقامغير ترتيب  .3
 .10إلى  1ى بينأخرلمكونات ارقام   3 إلى 1كرر الخطوات  .4

 

  التطبيق

 .10لجمل الجمع للرقم " الفراغات إمأل" قيم الطالب بلعبة : النشاط

 دقيقة  5: المدة

 . المجموعة بأكملها: الترتيب
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في كتاب  10ملئ الفراغات في جمل الجمع هذه للرقم  من الطالب أطلب  .1

 :التدريبات

● 0+--------------=10 

● 1+--------------=10 

● 2+--------------=10 

●  3 +------------ =10  

●  4+--------------=10 

● 5+---------------=10 

● 6+---------------=10 

● 7+---------------=10 

● 8+---------------=10 

● 9+---------------=10 

● 10+-------------=10          

 . طة في الصفمشاركتهم النش ايشكر الطالب على .2
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  الخامس ، الدرسالسادس األسبوع

 

 ملخص عن الدرس 

 

  النايشئة: المستوى العمليات: الكفاءة

 دقيقة30 : المدة     10 الجمع و الطرح في حدود: الموضوع

  

 

 التعليم  أهداف 

 :سيتمكن الطالب عند نهاية هذا الدرس من  

 .ملموسة أيشياء  أوصور  إستعمالب 10الجمع في حدود الرقم  ➔
 

 المصادر  المطلوبة 
 ال توجد اية مصادر مطلوبة  ➔

 
  التجهيزات المطلوبة 

 ال توجد اية تجهيزات مطلوبة  ➔

 

 الدرس  لىنظرة عامة ع 

يعمل الطالب بشكل فردي على . في الرياضيات األرقامدرسا عن تبادل  الميّسر يعطي  

  .لمقارنة اجوبتهم أزواجكتابة جمل جمعية لمكونات ارقام متبادلة، ثم يعمل الطالب في 
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 خطوات إلتباعها
 

  ماءحاإل

 . األرقاماعداد دروس عن تبادل : النشاط

 دقيقة  8: المدة

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 . 4،و 1،2،3ل  األرقاممكونات  إرسم .1
و كتابة جملتين  خرالسبورة، واحدا تلو األ إلىيذهبوا  أنمن الطالب  أطلب  .2

 . األرقاماضافيتين لكل من مكونات 
مثل . هناالك جملة واحدة للحاالت التي تتكون من ارقام مماثلة أننبَه الطالب  .3

"2+2=4" 

 
   العرض

 في الجمع  األرقامتقديم تبادل : النشاط

  دقيقتين: المدة

 .المجموعة بأكلمها: الترتيب

 

ذه ه أن، و األرقامفي الجمع ال يغير مجموع  األرقامتغيير ترتيب  أنايشرح للطالب  .1

 .الخاصية تعتبر من خصائص الجمع المهمة

 

 الممارسة 

 . جمل الجمع لألرقام المتبادلة أكتب : النشاط

 دقيقية  15  :المدة

 فردي : الترتيب

 

  10،و 5،6،7،8،9ل  األرقامعلق مكونات  .1
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 . األرقاماسأل الطالب بكتابة جملتي جمع اضافيتين لكل من مكونات  .2
 

  التطبيق

 . الطالب عملهم مع الشخص الجالس بقربهميقارن : النشاط

 دقيقة  5: المدة

  أزواج: الترتيب

 . أزواجمن الطالب مقارنة اجوبتهم مع بعض في  أطلب  .1

 . الطالب أجوبة من  تمشى في الصف للتحقق .2

 . األرقامب مكونات أنعلى السبورة بج جوبة األ أكتب  .3

 . ايشكر الطالب على مشاركتهم النشيطة في الدرس .4
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 لو, الدرس األسابعال األسبوع

 

 ملخص الدرس

 

 : الناشئةالمستوىالعمليات               : الكفاءة

 10حدود الرقم  في الجمع والطرح: الموضوع

 دقيقة  30: المدة

  

 التعليم أهداف 

 مع نهاية الدرس, يكون الطالب قادرين على:

   ملموسة. أشياء  أوصور  إستخدامب 10الطرح في حدود الرقم 

 الطرح أوالجمع  إستخدامحل المسائل ب 

 
 المصادر المطلوبة

 العدادات 
 
 

 التحضيرات المطلوبة

 طالب تمتلك مجموعة من  5 إلى 3كل مجموعة صغيرة مولفة من  أنب تأّكد

 عدادات. 10

 

 عامة على الدرس نظرة
 المّيسر المجموعة بأكملها.  إلىخذ" يروي قصة عن "األ المّيسر في هذا الدرس, 

خذ" ب في مجاميع صغيرة الستكشاف "األ. ثم يعمل الطالالتّعلم أهداف يعرض 

الطرح  أوفهم الطالب لفكرة "االخذ"  المّيسر يقيم  ذلك العدادات. بعد  إستخدامب

 على دفتر المالحظات" مع المجموعة باكملها.  جوبة لعبة "األ إستخدامب
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 خطوات إلتباعها 
 

 

 اإلحماء

 الطرح أو: احكي قصة للطالب عن االخذ النشاط

 دقائق 5: المدة

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 عن المشهد.  مشهد على السبورة واحكي قصة للطالب إرسم .1

o  ى لهم. كم أخرضمت سمكة أناك في بركة السباحة . إسممثال, قل" هناك اربعة

 اك في البركة؟"سمعدد اإل

 من الطالب األستجابة على السؤال المطروح في قصتك، و يشرح إجاباتهم. أطلب  .2

 المتماثلة مع القصة. األرقاماسأل من أحد الطالب رسم مكونات  .3

 يكتب جملة الجمع. أن أخرمن طالب  أطلب  .4

 اعكس العملية عن طريق االستمرار في القصة. ناأل .5

 قل  .6

o  أناك . كسمطياد اإلالبركة من اجل اص إلىبعد ساعة تقريبا, ذهب طفل 

اك الخمسة مع بعض في البركة. رمى سنارة الصيد سمه روئية اإلأنبامك

 واصطاد سمكة واحدة. كم عدد السمك الذي بقي في البركة؟"

 
 .أيضاا يشرح اجابته  أنب على سؤالك و وايج أنمن احد الطالب  أطلب  .7
 اك."إسمي اربعة أواك خذ منهن سمكة واحدة يسإسمعلى السبورة" خمسة  أكتب  .8

 
 

 العرض 

 التعليم أهداف شرح النشاط: 

 دقائق 5المدة: 

 المجموعة بأكملهاالترتيب: 
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وضع اجزاء مع بعضها لتكوين يشي كامل" هو "اضافة." الفعل  أناخبر الصف "  .1

مكونات الرقم عندما  إلىالمعاكس, "اخذ جزء من يشي كامل" يعتبر "طرح." ايشر 

 تشرح و ركز على الجزء والكل.

 ."4=  1-5" أكتب " كرمز "الطرح" و-عرف الطالب على رمز " .2

 ي.أو"يس أوالرمز "=" يعني "بالظبط مثل"  أنذكر الطالب  .3

 

 الممارسة

 العدادات إستخدام"االخذ" ب إيجاد : النشاط

 دقيقة 15: المدة

 : مجموعات صغيرةالترتيب

 

 طالب. 5 إلى 3ل مجموعات تتكون من , يشكّ ناأل .1

 عدادات. 10لكل مجموعة  أعط   .2

 اك الموجودة في البركة.سمالعدادات هي اإل أنمن الطالب يتخيل  أطلب  .3

 قل للطالب .4

o  اك في البركة."إسمهناك خمسة  أن"تخيلوا 

 الطالب قد وضعوا خمسة عدادات امامهم في كل مجموعة. أن تأّكد .5

 اك.إسمالفتى اصطاد ثالثة  أنقل لهم  ناأل .6

 اك من كل مجموعة.إسم 3ياخذوا  أنمن الطالب  أطلب  .7

 اسأل الطالب عن عدد العدادات التي يمتلكونها.  .8

منهم  أطلب يكتبوا الرقم المماثل لمكونات الرقم )خمسة(. و  أنمن الطالب  أطلب  .9

 .أيضاا كتابة عملية الطرح 

 فقط. 5للرقم اعد الخطوات لعدة مرات لمكونات مختلفة  .10

  
 التطبيق

لعبة "اإلجابة على دفتر  إستخدام: التقييم بالنشاط

 المالحظات"

 دقائق 5: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

يجيبوا بشكل فردي في  نمنهم ا أطلب الطالب في مجاميعهم الصغيرة ولكن  أبقي .1

 في كتاب التدريبات. و من  ثم عليهم رفع إجاباتهم لكل سؤال.  أودفتر مالحظاتهم 
 اسأل: .2

 أثنين منهم . كم  داك في البركة. تم أصطيإسمهناك خمسة  أن"ك

 اك؟"سمالمجموع الكلي لإل
 اك في البركة. اربعة منهم تم اصطيادهم. كم عدد إسمهناك خمسة  أن"ك

 اك الكلي؟"سماإل
 البركة. لم يتم اصطياد اي سمكة من اك في إسمهناك خمسة  أن" ك

 اك؟"سمالبركة. كم العدد الكلي لإل
الطالب  أعط  أصابعهم أثناء العد..  إستعمالتقترح على الطالب  أن أيضاا ك أنبامك .3

 الوقت الكافي لالجابة على كل سؤال.
ي لكي تساعدهم فاألسئلة تبه على الطالب الذين يجدون صعوبة في االجابة على أن  .4

 الدرس التالي. 
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 ايشكر الطالب على مشاركتهم الفعالة في الصف. .5
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 يأن, الدرس الثسابعال األسبوع

 

 ملخص الدرس

 

 : الناشئةالمستوىالعمليات               : الكفاءة

 10الجمع والطرح في حدود الرقم : الموضوع

 دقيقة  30: المدة

 

 التعليم أهداف 

 يكون الطالب قادرين على:مع نهاية الدرس, 

  ملموسة. أشياء  أوصور  إستخدامب 10الطرح في حدود الرقم 

 الطرح. إستخدامحل المسائل ب 

 
 المصادر المطلوبة

 العدادات 
 

 التحضيرات المطلوبة

 طالب تمتلك مجموعة من  5 إلى 3لفة من ؤكل مجموعة صغيرة م أنب تأّكد

 عدادات. 10

 

 عامة على الدرس نظرة
 المّيسر المجموعة باكملها.  إلىقصة عن "االخذ"  سردي المّيسر في هذا الدرس, 

عملية الطرح هي عملية معاكسة لعملية الجمع. ثم  أنالذي هو  التّعلميعرض هدف 

قيم ي ذلك العدادات. بعد  إستخداميعمل الطالب في مجاميع صغيرة الستكشاف "االخذ" ب

مكونات الرقم لكتابة عملية  إستخدامالطرح ب أوذ" فهم الطالب لفكرة "االخ المّيسر 

 الطرح.
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 خطوات إلتباعها 
 

 

 اإلحماء

 الطرح أو: احكي قصة للطالب عن االخذ النشاط

 دقائق 5: المدة

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 و أحكي قصة عن المشهد. السبورةمشهد على  إرسم .1

o  في فترة النمو. نييأخر تينالحديقة. واثنمثال, قل لهم " هناك سبعة ورود في 

 ؟"نكم عدد الورود التي نملكها األ

ى من اجل تقسيم خرالوردتين بشكل منفصل عن الورود السبعة األ إرسم .2

 المجموعات.

 أنمنهم  أطلب جيبوا على السؤال في نهاية قصتك ، وي أنمن الطالب  أطلب  .3

 .أيضاا يشرحوا اجوبتهم 

 يرسم  مكونات الرقم لهذه القصة. أنمن احد الطالب  أطلب  .4

 يكتب جملة الجمع.  أن أخرمن طالب  أطلب  .5

 في عملية الجمع  نستعمل فكرة " وضعهم مع بعض."  أنأكد  .6

 العرض 

 التّعلميشرح الهدف من  النشاط:
 دقيقة 10 الوقت:

 المجموعة بأكملها الترتيب:
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المجموعة بالقرب من بعض ك 9الورود ال إرسماعد رسم المشهد، لكن  .1

 )الكل(. بأكملها
 اكمل القصة. .2

 قل لهم .3
o ب الحديقة وقطفت وردتين من الحديقة. كم عدد أن" مرت فتاة صغيرة بج

 الورود المتبقية في الحديقة؟"
 امسح وردتين من الرسم. .4

 يحسبوا عدد الورود المتبقية. أنمن الطالب  أطلب  .5

 " 7=2-9معادلة الطرح " أكتب  .6

 مع مكونات الرقم. خرالمعادلتين, واحدة فوق األ أكتب  ناأل .7

 استخدم مكونات الرقم لشرح العالقة بين المعادلتين. .8

 مكونات الرقم  تمثل المجموعة و االجزاء التي تتكون منها. أنايشرح  .9

 عملية الطرح هي عملية معكوسة للجمع. أن إلىأيشر  .10
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 الممارسة

 العدادات إستخدام"االخذ" ب إيجاد النشاط: 

 دقيقة 15المدة: 

 مجموعات صغيرةالترتيب: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 طالب. 5 إلى 3, يشكل مجموعات, يكون في كل مجموعة ناأل .1

 عدادات. 10لكل مجموعة  أعط   .2

 العدادات هي الورود الموجودة في الحديقة. أنمن الطالب  يتخيل  أطلب  .3

 قل للطالب .4

o  ورود في الحديقة." 9هناك  أن" تخيلوا 
 عدادات امامهم في كل مجموعة. 9الطالب قد وضعوا  أنب تأّكد .5
 قل للطالب .6

o ".قطفت البنت الصغيرة وردة واحدة " 
 المماثلة و جملة الطرح.  األرقاممن الطالب تحديد مكونات  أطلب  .7
اعد العملية مع تغير عدد الورود التي قطفتها البنت الصغيرة  لوردتين، ثالثة  .8

 المجموع الكلي للورود في الحديقة.  إلىتصل  أن إلىورود، 
 التطبيق
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 لعبة "اإلجابة على دفتر المالحظات" إستخدام: التقييم بالنشاط

 دقائق 5: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 . 4مكونات الرقم  إرسم .1

 يكتبوا معادلة الطرح المتطابقة.  أنمن الطالب في كل مجموعة  أطلب  .2

لكي تساعدهم في الدرس األسئلة تبه على الطلبة الذين يجدون صعوبة في االجابة عن أن  .3

 التالي. 

 ايشكر الطالب على مشاركتهم الفعالة في الصف.  .4
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 , الدرس الثالثسابعال األسبوع

 

 ملخص الدرس

 

 : الناشئةالمستوىالعمليات               : الكفاءة

 10الجمع والطرح في حدود الرقم : الموضوع

 دقيقة  30: المدة

 

 التعليم أهداف 

 مع نهاية الدرس, يكون الطالب قادرين على:

 ملموسة. أشياء  أوصور  إستخدامب 10الطرح في حدود الرقم 

 الطرح أوالجمع  إستخدامحل المسائل ب 

 
 المصادر المطلوبة

 العدادات 
  مرسومة عليها. 10قطع كبيرة من الورق مع مجموعة من الرقم 

 

 التحضيرات المطلوبة

 عدادات وقطعة كبيرة من الورق مع مجموعة  10كل مجموعة لديها  أنب تأّكد

 مرسومة عليها. 10من الرقم 

 عامة على الدرس نظرة
العدادات  إستخدامب ذلك "االخذ" وقصة للطالب عن المّيسر  سردفي هذا الدرس ي

ل التعليم للصف.  من ثم يعم أهداف  المّيسر النتائج.و يعرض  إيجاد لتوضيح كيفية 

. 10مجموعة من الرقم  إستخدامالطالب في مجموعات صغيرة لتوضيح مسالة "الخذ" ب

 لعبة "ملئ الفراغات" مع المجموعة باكملها. إستخدامالدرس ب المّيسر يقيم 
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 خطوات إلتباعها 
 

 اإلحماء

 للطرح 10مجموعة من الرقم  إستخدام: النشاط

 دقائق 5: المدة

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 .10قصة للطالب تتطلب الطرح من  سردا 

o  قطع من البسكويت. تشعر بالجوع فتاكل قطعتين. كم  10" لديك مثال, قل لهم

 عدد القطع المتبقية؟"

 من الطالب االجابة على السوال الموجود في القصة ويشرح اجابتهم. أطلب  

 10مع  10مجموعة من الرقم  إرسم. 10مجموعة من الرقم  إستخدامقم بالتوضيح ب 

 اليسار. إلىامسح دائرتين في أسفل الصورة من اليمين  ندوائر داخلها. األ

 "8=2-10المعادلة " أكتب  

 

 العرض 

 التعليم أهداف : عرض النشاط

 دقائق 5: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 قل للطالب  .1

o  10مجموعة من الرقم  إستخدامنطرح ب أن" نستطيع" 

عدادات على مجموعة من  10العدادات عن طريق وضع  إستخداموضح كيف يتم  .2

على االرض. قم بوضع عدادة واحدة في كل خلية  أو طاولتكعلى  10الرقم 

يمين في الصف االعلى  إلىء من اليسار إبدأ, 10فارغة من مجموعة من الرقم 

 يمين في الصف االسفل. إلىمن اليسار  ذلك ومن بعد 

 .10الطالب كم عدد العدادات الموجودة في مجموعة من الرقم  إسأل  .3

 اليسار. إلىء من  الصف االسفل من اليمين إبدأاخذ اثنين من العدادات.  ناأل .4

 العدد المتبقي. إحسب  .5

 

 
 الممارسة

 10مجموعة من الرقم  إستخداماشرح االخذ بالنشاط: 
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 دقيقة 15الوقت: 

 مجموعات صغيرةالترتيب: 

 

 طالب. 5 إلى 3, يشكل مجموعات, يكون في كل مجموعة ناأل .1

مرسومة على قطعة  10لكل مجموعة من المجموعات مجموعة من الرقم  أعط   .2

 عدادات. 10ورق كبيرة, و 
القصة التي تتحدث عن قطع  إستخدامأعط الطالب  مسائل متعددة للحساب ب .3

 البسكويت.
لحل و كتابة جملة الطرح لعملية  10مجموعة من الرقم  إستعمالمنهم  أطلب  .4

 . 6"األخذ" من 
 جموعات من اجل توجيه وارشاد االستكشاف. حول الم تّجول  .5

 

 التطبيق

 الفراغات" إمأللعبة " إستخدام: التقييم بالنشاط

 دقائق 5: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

يجيبوا بشكل فردي على  أنمنهم  أطلب ابقي الطالب في مجاميعهم الصغيرة ولكن  .1

جواب كل عرفوا ي أنكتاب التمارين الخاص بهم. و عليهم   أودفتر المالحظاتهم 

 ال:ؤس

 6-0ــــــ = 

 6-1ــــــ = 

 6-2ــــــ = 

 6-3ــــــ = 

 6-4ــــــ = 

 6-5ــــــ = 

 6-6ــــــ = 

 

 لكي تساعدهم فياألسئلة تبه على الطالب الذين يجدون صعوبة في االجابة على أن .2

 الدرس التالي.

 ايشكر الطالب على مشاركتهم الفعالة في الصف.  .3
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 , الدرس الثالثسابعال األسبوع

 

 ملخص الدرس

 

 : الناشئةالمستوىالعمليات               : الكفاءة

 10الجمع والطرح قي حدود الرقم : الموضوع

 دقيقة  30: المدة

 

 التعليم أهداف 

 مع نهاية الدرس, يكون الطالب قادرين على:

  ملموسة أشياء  أوصور  إستخدامب 10ضمن الطرح 

 الطرح أوالجمع  إستخدامحل المسائل ب 

 
 المصادر المطلوبة

 عدادات للطالب 
 

 التحضيرات المطلوبة

 عدادات. 10كل مجموعة لديها ما ال يقل عن  أنب تأّكد 

 

 عامة على الدرس نظرة
مع الطالب اهمية الرياضيات في الحياة اليومية  المّيسر في هذا الدرس, يناقش 

للطالب الهدف من تعلم حل المسائل في مواقف الحياة اليومية.  المّيسر . يشرح أنسنلأل

, يقوم الطالب بعرض أخيرا  ثم يعمل الطالب في مجموعات صغيرة على حل المسائل. 

 الصف باكمله.  إلىحلولهم للمسائل 

  



 

152 
 

 خطوات إلتباعها 
 

 اإلحماء

 : مناقشة اهمية الرياضيات في الحياة اليوميةالنشاط

 دقائق 4:المدة

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 هم يستخدمون الرياضيات في حياتهم اليومية.أنوا يشعرون بأناسأل الطالب اذا ك .1

 الفرصة لبعض الطالب لالجابة. أعط   .2

 كيفية االضافة والطرح. تّعلم حول اهميةادمج الطالب في نقاش  .3

 

 العرض 

 التعليم أهداف : عرض النشاط

 دقائق 5: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

اة الحي ضمنهيئة مشاكل  علىستكون  قومون بحلهاالمسائل التي ي أناخبر الطالب  .1

 .واقعيةال

 للطرح لتحديد الحلول.  أوسيحتاج الطالب اما للجمع   .2

 في مجاميع صغيرة لحل المسائل.هم سيعملون أنقل للطالب  .3

, األرقاماي طريقة يريدوها: رسم مكونات  إستخدامهم يستطيعون أنقل للطالب  .4

 العدادات, واستخدم االصابع, الخ. إستخدام

 .ةديم حلولهم على يشكل معادلة رياضيتق إلىهم بحاجة أنقل للطالب  .5

 

 الممارسة

 اي منهجية إستخدامشرح كيفية حل المسائل بالنشاط: 

 دقيقة 15الوقت: 

 مجموعات صغيرةالترتيب: 

 طالب. 5 إلى 3ل مجموعات مختلفة, يكون في كل مجموعة من يشكّ  .1

 غب بها.اي طريقة تر إستخداممن اجل حلها ب بصوت ع   المسألةاقرأ  .2

 هناكأنمثال, قل لهم "هناك ستة فتيات في الصف. بقية الصف هم فتي . 

 ؟أنعدد الفتي طالب في الصف باكمله. كم 10

الكل التي يتم توضيحها في مكونات -جزء أوجزء -ذكر الطالب باستتراتيجية جزء .3

 . اسأل الطالب اي رقم يمثل الكل واي رقم يمثل الجزء في القصة.األرقام

 . 10الطرح ضمن الرقم  أوكرر الخطوات لثالث مسائل مختلفة تحتاج للجمع  .4

o و سجل فريق كرة القدم أهداف  4ي مثال, قل "  سجل فريق كرة القدم النسائ  .

دد ؟ كم عأن. بكم هدف يتفوق فريق الفتيات على فريق الفتيأهداف الرجالي 

 التي سجلها الفريقين؟ هداف األ

o  في العائلة؟ ليالك األطفالاطفال. كم عدد  3اطفال. اخي لديه  5لدي 

o 8 من المدرسة في العام الماضي كم هو العدد الكلي  واتخرج نافتي 2فتيات و

 للطالب الذين تخرجوا؟

 حول المجموعات من اجل التوجيه واريشاد االستكشاف. تّجول   .5
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 التطبيق

 : تقديم الحلولالنشاط

 دقائق 5: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 المطروحة.على جميع المجاميع تقديم حل واحد للصف بأكمله للمسائل  .1

لكي تساعدهم في األسئلة تبه على الطالب الذين يجدون صعوبة في االجابة عن أن .2

 الدرس التالي.

 ايشكر الطالب على مشاركتهم الفعالة في الصف.  .3
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 , الدرس الثالثسابعال األسبوع

 

 ملخص الدرس

 

 : الناشئةالمستوىالعمليات               : الكفاءة

 10في حدود الرقم الجمع والطرح : الموضوع

 دقيقة  30: المدة

 

 التعليم أهداف 

 مع نهاية الدرس, يكون الطالب قادرين على:

 الملموسة. شياء األ أوالصور  إستخدامب 10الطرح والجمع في حدود 

 الطرح أوالجمع  إستخدامحل المسائل ب 

 
 المصادر المطلوبة

  10 إلى 0من  األرقامبطاقات  
 

 التحضيرات المطلوبة

طالب تمتلك حزمتين من بطاقات  5 إلى 3كل مجموعة صغيرة مؤلفة من  أنب تأّكد

 .10 إلى 0المخلوطة من  األرقام

 

 عامة على الدرس نظرة
بتلخيص الدروس التي تم تدريسها والتي تتعلق بالجمع المّيسر في هذا الدرس, يقوم 

قواعد اللعبة. ثم يعمل الطالب في مجموعات  المّيسر . يشرح 10والطرح ضمن الرقم 

ع تفضيل الطالب للطرق المستخدمه في الجم المّيسر صغيرة للعب لعبة البطاقة. يقييم 

 الطرح.   أو
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 خطوات إلتباعها 
 

 اإلحماء

 الفائتة 3ال األسابيع: تلخيص الدروس التي درست في النشاط

 دقائق 3:المدة

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

التي مضت قد تعلمنا كيفية الجمع والطرح ضمن  3 األسابيعه في أنقل للطالب  .1

القصص, العمل مع العدادات,  إستخداممن خالل  ذلك . استطعنا معرفة 10الرقم 

 , رسم مكونات الرقم وكتابة معادالت الجمع والطرح.10مجموعة من الرقم 

 

 العرض 

 التعليم أهداف : عرض النشاط

 دقائق 5: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 هم سيلعبون لعبة البطاقة في مجموعات صغيرة.أنقل للطالب  .1

 -وضح اللعبة: .2

o لة بحيث تكون وجوهم مكشوفة وبهذا أوبطاقة ارقام على الط 12شر أن

 اللعب.  أنستشكل البطاقات مك

o ى بشكل مقلوب على وجوهم على خرضع بقية البطاقات واحدة فوق األ

 .لة على يشكل كومة أوالط

o   يبدأ الالعبون بالعب. كل العب ياخذ بطاقة من كومة البطاقات. اذا

مع اي بطاقة مكشوفة  10ت البطاقة التي ياخذها الالعب تشكل الرقم أنك

لالعب الحق في االحتفاظ بزوج البطاقات.  من ناحية  أنلة فأوعلى الط

على الالعب وضع البطاقة  أنف 10ى, اذا لم تشكل البطاقتين الرقم أخر

 أنقائمة البطاقات الموجودة في مك إلىو كشف وجهها, واضافة البطاقة 

 اللعب.

 

 
 الممارسة

 لعب اللعبةالنشاط: 

 دقيقة 20الوقت: 

 مجموعات صغيرةالترتيب: 
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 طالب. 5 إلى 3يشكل مجموعات ، يكون في كل مجموعة من  .1

 وفر لكل مجموعة حزمة من البطاقات. .2
 للعب.ا بدأالطالب  اطلب منية و أناللعبة مرة ثوضح  .3
 في الصف لمراقبة المجموعات ومساعدة الطالب. تّجول  .4
ى أخرلى والزال هناك وقت للدرس, اعد اللعبة مرة وهى الطالب الجولة األأناذا  .5

 .ةمختلف ةلمجموع
 

 التطبيق

 : تقييم الطرق المفضلة لدى الطالب في الجمع والطرحالنشاط

 دقيقتين: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

الطرح يعتبروها االسهل  أواسأل الطالب بشكل فردي عن اي طريقة من الجمع  .1

 )كل طالب قد يمتلك اجابة مختلفة(.

 لكي تساعدهم فياألسئلة تبه على الطالب الذين يجدون صعوبة في االجابة على أن .2

 الدرس التالي.

 ايشكر الطالب على مشاركتهم الفعالة في الصف.  .3
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 لو, الدرس األثامنال األسبوع

 

 ملخص الدرس

 

 : الناشئةالمستوى               األرقامفهم : الكفاءة

  20في حدود الرقم األرقامتطوير فهم : الموضوع

 دقيقة  30: المدة

 

لم أهداف   التع 

 بنهاية الدرس, سيكون الطالب قادر على :

  20الرقم  إلىالعد 

  20 إلى األرقاممعرفة 

  20 إلىقراءة وكتابة االراقم  

 
 المصادر المطلوبة

 العدادت 
  مرسومة على ورقة.  10مجموعتين من الرقم 

 
 التحضيرات المطلوبة

 عدادات. اذا لم يكن هناك عدد كافي  20كل فرد يمتلك ما اليقل عن  أنب تأّكد

 إلى 3يعملوا في مجموعات صغيرة مكونة من  أنمن العدادات, يمكن للطالب 

 طالب. 5

 راق.أو 10كل فرد لديه مجموعة من  أنب تأّكد 

 

 عامة على الدرس  نظرة

كمجموعة واحدة. ثم  10الرقم  إلىمع الطالب العد المّيسر في هذا الدرس, يراجع 

مع الطالب  المّيسر ويعمل  20 إلى 11من  األرقامالطالب على  المّيسر يعرف 

مجموعة من  إستخدامالحساب ب أوللعد  أزواجكمجموعة واحدة. ثم يعمل الطالب في 

 ماألرقايقيم قدرة الطالب على معرفة  المّيسر  أنالعدادات. اما فيما بعد ف أو 10الرقم 

 على دفتر المالحظات". جوبة " األ إستخدامب 20 إلى 11من 
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 خطوات إلتباعها 
 

 اإلحماء

  10الرقم  إلىالحساب  أو: مراجعة العد النشاط

 دقائق 5:المدة

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 

 

 10لي للفاكهة اقل من والعدد األ أن تأّكدل صندوق من فواكه. مشهد على السبورة, مث إرسم .1

 .بصوت عال   عدد الكلي للفواكهالمن الطالب حساب  أطلب  .2

الطالب  إجعلثم  10 إلىى, حتى يصل العدد الكلي خرتلو األ واحدةالمزيد من الفواكه,  إرسم .3

فواكه حتى  10 يحتويالصندوق  إجعلالصندوق.  إلىينادون بالرقم كلما اضفت اي فاكهة 

 . 10ط بشكل سهل مع مجموعة الرقم رتّبي
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 العرض 

 20 إلى 11من  األرقام: تعريف النشاط

 دقائق 10: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 الصندوق في نفس الوقت التي تنادي فيه "أحد عشر"  إلىى أخرأضف فاكهة  .1

 ".11العدد " أكتب "أحد عشر" على السبورة ثم  أكتب  .2

 كتابة الكلمة والعدد. أويقوموا بنقل  أنمن الطالب  أطلب  .3

"عشرة و واحد" كما  إلى' لإليشارة 11أحد عشر مكتوبة بشكل رمزي ' أنوضح  .4

 .1فواكه ومن ثم اضافة  10من  1صف وهو الحال مع 

لالرقام " اثنا عشر "،" ثالثة عشر "،" أربعة عشر "،"  4 إلى 1اعد الخطوات من  .5

ية عشر "،" تسعة عشر" و " أنخمسة عشر "،" ستة عشر "،" سبعة عشر "،" ثم

 العشرين ".

الرقم يعني " عشرتين واليشيء" كما هو موضوح  أن", وضح 20عندما تصل " .6

 . أيشياء من الصفوف لعشرة  2عندما تمتلك 

 

 الممارسة

 10العدادات ومجموعة من الرقم  إستخدامالعد بالنشاط: 

 دقيقة 10الوقت: 

 أزواجالترتيب: 

 .أزواجالطالب على يشكل  رتّب  .1

من المجموعة من  2 أيضاا  أعط  كحد اقصى.  عداد 20لكل زوج حزمة من  أعط   .2

 مرسومة على الورقة. 10الرقم 

أثناء وضع العدادات في مجموعة من الرقم   20 إلى 1من الطالب العد من  أطلب  .3

 االسفل. إلىاليمين ومن االعلى  إلىمن اليسار  10

 فيها. أجسام أو أيشياء  10يكون هناك  أنه بامتالء الحزمة , يجب أنأكد على  .4

 .10اعد العملية بالعد من الرقم  .5

 , يتبادل الطالب الدور للحساب.ناأل .6

 التطبيق

على دفتر  جوبة "األ إستخدامب 20 إلى 11من  األرقام: تقييم قدرة الطالب على معرفة النشاط

 المالحظات"

 دقائق 5: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 .السبورةعلى  20و  10رقم بين  أكتب  .1
 أوقاط الن إستخداميقوم بكتابة الرقم على دفتر التمارين ب أنمن احد الطالب  أطلب  .2

 .شياء األ أو جسامرسم األ
  ذلكوباألسئلة مالحظة حول المعوقات التي يواجهها الطالب في االجابة على  أكتب  .3

 تستطيع فيما بعد مساعدة الطالب في الدرس القادم.

 ايشكر الطالب على مشاركتهم الفعالة في الصف.  .4
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 يأن, الدرس الثثامنال األسبوع

 

 ملخص الدرس

 

 : الناشئةالمستوى               األرقامفهم : الكفاءة

  20في حدود الرقم  األرقامتطوير فهم : الموضوع

 دقيقة  30: المدة

 

لم أهداف   التع 

 على : ا  بنهاية الدرس, سيكون الطالب قادر

  20الرقم  إلىالعد 

  20 إلى األرقاممعرفة 

 
 المصادر المطلوبة

  10 إلى 0من  األرقامبطاقات . 
 .العدادات 
 2  مرسومة على ورقة. 10مجموعة من الرقم 
   100جدول الرقم. 

 
 التحضيرات المطلوبة

 عدادات. اذا لم يكن  20كل زوج من الطالب لديهم على االقل  أنب تأّكديجب ال

يعمل الطالب في مجموعات  أنهناك عدد كافي من العدادات, من الممكن 

 طالب. 5 إلى 3صغيرة, كل مجموعة فيها مكونة من 

  يكون لكل زوج  أن أو 10كل زوج لديه مجموعة من الرقم  أنب تأّكديجب ال

 مرسومة على دفتر مالحظاتهم. 10مجموعة من الرقم 

  على  األرقاميكون هناك شريط الصق من اجل تثبيت بطاقات  أنيجب

 . السبورة

 عامة على الدرس نظرة
الطالب كمجموعة واحدة من اجل التعرف على الرقم  المّيسر في هذا الدرس, يساعد 

 إلى 11من  األرقامالطالب ب المّيسر . ثم يعرف 10مجموعة من الرقم  إستخدامب 10

مجموعة  إستخدامللعد ب أزواجيعمل الطالب في  ذلك . وبعد 1و 10كمجموع من  20

 . 20 إلى 1عد من قدرة الطالب على ال المّيسر , يقيم أخيرا  والعدادات.  10من الرقم 
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 خطوات إلتباعها 
 

 اإلحماء

  10في مجموعة من الرقم  10: القدرة على معرفة النشاط

 دقائق 3:المدة

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 

 .السبورةعلى  10حزمتين من مجموعة من الرقم  إرسم .1

 يشيء يمكن التعرف عليه مثل زهرة. أولى مع جسم والحزمة األ إمأل, ناأل .2

 .10عددهم  أنلى ويالحظ ويقوم بعد  الزهور في الحزمة األ أنمن احد الطالب  أطلب  .3

من احد الطالب  أطلب  أو السبورةوقم بوضع البطاقة على  10للرقم  األرقاماظهر بطاقات  .4

 ب(.أنالج إلى 10كتابة الرقم  أويرفع البطاقة امام الصف )  أن

 

 العرض 

 ورقم واحد. 10هم مجموع من الرقم  20 إلى 11من  األرقام أنالتعريف بالنشاط: 

 دقائق 10الوقت: 

 المجموعة بأكملهاالترتيب: 

 

 . 10من الرقم  الثانية ى في الحزمة أخرزهور  8 إرسم .1

المماثلة   األرقاممع اظهار بطاقات  الثانية يحسبوا الحزمة  أنمن الطالب  أطلب  .2

 أكتب  أويرفع البطاقات امام الصف )  أناسأل احد الطالب  أوية  ناللزهور الثم

 (.الثانية ب الحزمة أنالرقم بج

 ي.أنالموجودة في الصف الث يشياء األاظهر البطاقين لتمثيل  عدد  .3

 ".8و  10هي  18" و " 18يعطينا  8و  10يقول " أنمن احد الطالب  أطلب  .4

 ".18=8+10الجملة " أكتب  .5



 

163 
 

 مكونات الرقم التي تصف العملية. إرسم .6

اضافي حتى  1و رقم  10 اهأنعلى  ار اليهظيمكن الن 10بعد  األرقام أنقل للطالب  .7

 والذي هو عبارة عن عشرتين. 20الرقم  إلىنصل 

 

 الممارسة

 10العدادات ومجموعة من الرقم  إستخدامالعد بالنشاط: 

 دقيقة 15الوقت: 

 أزواجالترتيب: 

 .أزواجالطالب يعملون في  إجعل .1

 10من الرقم  تينعدادات كحد اقصى ، و مجموع 20من  حزمة كل زوج  أعط   .2

 مرسومة على الورقة.

 إستخداملى بواأل 10يقوموا بملئ مجموعة من الرقم  أنمن الطالب  أطلب   .3

 العدادات.

في مجموعة من  11لجعل الرقم  أخريضيفوا رقم واحد  أنمن الطالب  أطلب ثم  .4

 .10الرقم 

مكونات الرقم والجملة  إستخداميقوموا بعرض الخطوات ب أنمن الطالب  أطلب  .5

 المضافة المماثلة. 

 .20 إلى 12لالرقام من  األمراعد  .6

 حول الطالب وقدم الدعم لهم. تّجول  .7

  

 التطبيق

 العد بشكل كورالي.: تقييم قدرة الطالب على النشاط

 دقيقتين: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

مع العد من  األرقامجدول  إلىخروج امام الصف واالشارة لاختار بعض الطالب ل .1

 .20 إلى 1

 
بشكل  مرتبة 100 إلى 1من  لألرقام، 10×10جدول وهو  -100: جدول الرقم مالحظة للميسر

 ورق المقوى و يعلق على الحائط في الصف. أوواضح على قطعة ورقة كبيرة 
 

  ذلكوباألسئلة مالحظة حول المعوقات التي يواجهها الطالب في االجابة على  أكتب  .2

 تستطيع فيما بعد مساعدة الطالب في الدرس القادم.

 ايشكر الطالب على مشاركتهم الفعالة في الصف.  .3
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 , الدرس الثالثثامنال األسبوع

 

 ملخص الدرس

 

 الناشئة: المستوى               األرقامفهم : الكفاءة

  20في حدود الرقم األرقامتطوير فهم : الموضوع

 دقيقة  30: المدة

 

لم أهداف   التع 

 بنهاية هذ الدرس, يكون الطالب قادر على:

 ابتداء من اي رقم اقل من 20العد التصاعدي والعد التنازلي في حدود الرقم ,

20. 

 
 المصادر المطلوبة

  100جدول الرقم. 
  10مجموعة من الرقم 
 

 التحضيرات المطلوبة

  على حائط الصف. 100تعليق جدول الرقم 

  السبورة. 10مجموعة من الرقم  2رسم 

 عامة على الدرس    نظرة
 

مبنية على العد  أغنية تأديةوالطالب كمجموعة واحدة ب المّيسر في هذا الدرس, يقوم 

المجموعة باكملها. يقوم الطالب بالعد  إلى التّعلم أهداف  المّيسر . ثم يقدم  20 إلى

 المّيسر يقيم  ذلك . ثم بعد 0 إلى 20التنازلي وبشكل كورالي كمجموعة واحدة من الرقم 

 "االجابة على دفتر المالحظات." إستخدامعمل الطالب ب
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 خطوات إلتباعها 
 

 اإلحماء

 20 إلىمن اجل العد  أغنية تأدية: النشاط

 دقيقة 15: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 غنيةتستخدم األ أنبتتبع الخطوات التالية )يمكنك  20الرقم  إلىللعد  أغنية تأدية .1

ل جدو  إلىتشير  أنالتالية(. تذكر  غنيةقم بكتابة نغمة خاصة لأل أوالخاصة بك 

 المعلق على جدار الصف لمساعدة الطالب بالعد.  100االرقم 

 

 سنقوم بالعد

 بالعدسنقوم 

 خرسنقوم بعد كل شيء واحد تلو األ

 وسنضعهم في صف

 [غنيةهذه األ تأديةالطالب يقومون بتشكيل دائرة من اجل ] 

 

 5الرقم  إلىلنعد 

 5الرقم  إلىلنعد 

 5الرقم  إلىاك سملنعد اإل

1..2..3..4..5 

من  أطلب )خالل الوقت الذي يتحرك الطالب في الدائرة, قم برفع اصابعك الخمسة و 

. 5الرقم  إلىت تحسب أن" ثم قم بالقز خمس مرات مع النغمة و5يقول " أنالجميع 

 (أيضا  يرفعوا اصابعهم  أنمن جميع الطالب  أطلب 

 

 10الرقم  إلىلنعد 

 10الرقم  إلىلنعد 

  10الرقم  إلىلنعد السالحف 

1..2..3..4..5..6..7..8..9..10 

من  أطلب الدائرة, قم برفع اصابعك العشرة و)خالل الوقت الذي يتحرك الطالب في 

. 10الرقم  إلىت تحسب أن" ثم قم بالقز عشر مرات مع النغمة و10يقول " أنالجميع 

 (أيضا  يرفعوا اصابعهم  أنمن جميع الطالب  أطلب 

 

 15الرقم  إلىلنعد 

 15الرقم  إلىلنعد 

  15الرقم  إلىلنعد الزهور 

1..2..3..4..5..6..7..8..9..10..11..12..13..14..15 

من الجميع  أطلب )خالل الوقت الذي يتحرك الطالب في الدائرة, قم برفع اصابعك و 

. 15الرقم  إلىت تحسب أن" ثم قم بالقز خمسة عشر مرة مع النغمة و15يقول " أن

 يرفعوا اصابعهم عند عد كل رقم( أنمن جميع الطالب  أطلب 
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 20الرقم  إلىد لنع

 20الرقم  إلىلنعد 

  20الرقم  إلىب أنلنعد االر

1..2..3..4..5..6..7..8..9..10..11..12..13..14..15..16..17..18..19..20 

من الجميع  أطلب )خالل الوقت الذي يتحرك الطالب في الدائرة, قم برفع اصابعك و 

 أطلب . 20الرقم  إلىت تحسب أن" ثم قم بالقز عشرين مرة مع النغمة و20يقول " أن

 يرفعوا اصابعهم عند عد كل رقم( أنمن جميع الطالب 

 

 

 العرض 

 التعليم أهداف : عرض النشاط

 دقيقتين: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 اليوم.  20هم سيتدربون على العد التنازلي من الرقم أناخبر الطالب ب .1

 

 الممارسة

 بشكل كورالي ممارسة العد التنازليالنشاط: 

 دقيقة 10الوقت: 

 المجموعة بأكملهاالترتيب: 

 

لتكون  10دوائر في مجموعتين من الرقم  إرسم أومجسم  , مثل سمكة,  20 إرسم .1

20 . 

 الدوائر التي يروها. أواك سماسأل الطالب كم عدد اإل .2

دائرة واحدة  أوالعد بصوت عالي عندما تمسح سمكة واحدة  أنمن الطالب  أطلب  .3

 (.1,0, 2, 3,...17, 18, 19في كل مرة يقوم الطالب بالعد )

سار. ثم الي إلىالدائرة في الصف االسفل  من اليمين  أوك تقوم بمسح السمكة أنب تأّكد .4

 ل.واليسار في الصف األ إلىتقوم بنفس الشي من اليمين 

 يتبعوك في تنفيذ الخطوات. أنمن الطالب  أطلب  .5

 

 التطبيق

 على دفتر المالحظات" جوبة "األ إستخدامالطالب ب تأدية: تقييم النشاط

 دقيقتين: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 المالحظات. أويكتبوا اجوبتهم على دفتر التمارين  أنمن الطالب  أطلب  .1

 إسأل  .2

o   ؟"14" ما هو الرقم  قبل الرقم 

o  ؟"11"ما هو  الرقم بعد 

o  ؟"19و  17يوجد بين "ما هو  الرقم الذي 
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  ذلكوباألسئلة مالحظة حول المعوقات التي يواجهها الطالب في االجابة على  أكتب  .3

 تستطيع فيما بعد مساعدة الطالب في الدرس القادم.

 ايشكر الطالب على مشاركتهم الفعالة في الصف.  .4
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 , الدرس الرابعثامنال األسبوع

 

 ملخص الدرس

 

 : الناشئةالمستوى               األرقامفهم : الكفاءة

  20في حدود الرقم األرقامتطوير فهم : الموضوع

 دقيقة  30: المدة

 

لم أهداف   التع 

 بنهاية هذ الدرس, يكون الطالب قادر على:

 الملموسة والتمثيل التصويري للمقارنة والترتيب والتقدير. شياء األ إستخدام 

 
 المصادر المطلوبة

  اي شي يكون متوفر بسهولة( أوالعدادات )مثال. بذور, حجارة 
  مرسومة على ورقة. األرقاممجموعة من  2مجموعتين من 

 
 

 التحضيرات المطلوبة

 عدادات, و  30طالب تمتلك ما اليقل عن  5 إلى 3كل مجموعة فيها  أنب تأّكد

 مجموعتين من مجموعة الرقم عشرة مرسومة على الورقة. 

 عامة على الدرس   نظرة
مجموعة  إستخداميقارنوا بين رقمين ب أنالطالب من  المّيسر  طلبفي هذا الدرس, ي

التعليم من مقارنة ارقام ي حدود الرقم  أهداف من الرقم عشرة ومن ثم بعد ذلك تقديم 

م يقي ذلك مجموعة من الرقم عشرة. ثم بعد  إستخدام. يقارن الطالب بين رقمين ب20

 "التصفيق باليدين, وضرب االرض بالقدمين." إستخدامالطالب ب المّيسر 
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 خطوات إلتباعها 
 

 اإلحماء

 مجموعة من الرقم عشرة إستخدام: المقارنة بين رقمين بالنشاط

 ائقدق 5: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 12مجموعة من الرقم عشرة على السبورة مع رسمين مختلفتين لتمثيل  2مجموعتين ل  إرسم .1

 في كل منهما.

في  يشياء األهناك نفس العدد من  أنيحسبوا المجموعتين ومالحظ  أنمن الطالب  أطلب  .2

 المجموعتين.

 

 العرض 

 20يشرح الهدف من تعلم المقارنة بين رقمين ضمن النشاط: 

 دقائق 5المدة: 

 المجموعة بأكملهاالترتيب: 

 

 لى.والمجموعة األ إلىاضف نقطة واحدة  .1

 .الثانية من المجموعة  ناأل أكبرلى والمجموعة األ أناريشد الطالب لمعرفة  .2

 أن, والثانية من المجموعة  أكثر لى لها نقطة واحدة والمجموعة األ أننبه على  .3

 لى.ونقطة واحدة اقل من المجموعة األ الثانية المجموعة 

 .أخربمثال  األمراعد  .4

 " و "اقل" على السبورة.أكثر ", "أصغر", "أكبرالكلمات "  أكتب  .5

 ت تشير اليهم.أنالمصطلحات و إستخداموضح كيفية  .6

 

 الممارسة

 مجموعة من الرقم عشرة والعدادات. إستخداممقارنة رقمين بالنشاط: 

 دقيقة 15الوقت: 

 مجموعة صغيرةالترتيب: 
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 طالب. 5 إلى 3يشكل مجموعات مختلفة, يكون في كل مجموعة من  .1

مجموعة  2عدادات وورقة مع  30لكل مجموعة, مجموعة من ما اليقل عن  أعط   .2

 يها.من الرقم عشرة مرسومة عل
 .17و  6على السبورة مثل  األرقاممن  أزواج أكتب  .3
 . 10اسأل من الطالب كتابة كل رقم في مجموعة من الرقم  .4
 إسأل  .5

o ؟"كبر"اي رقم هو األ 
o ؟"صغر"اي رقم هو األ 
o  ؟"أكثر "اي رقم يمتلك 
o "اي رقم يمتلك اقل؟" 

 المجموعة.  إلىيقوموا بتوضيح تفكيرهم  أناطب من الطالب  .6
 .15و 18,5و20,8و  14,19و 13مثل  األرقاممختلفة من  زواجاعد أل .7

 

 

 التطبيق

 لعبة " التصفيق بااليدي والضرب باالرجل" إستخدامالطالب ب تأدية: تقييم النشاط

 دقائق 5: الوقت

 المجموعة بأكملها: الترتيب

 

 الطالب لعبة "التصفيق بااليدي والضر باالرجل."  إلىوضح  .1
  أنفي هذه اللعبة, اذا قلت رقم معين وصفقت بايديك, على الطالب 

 يقولوا الرقم الذي يلي الرقم الذي قلته.
  يقولوا القم الذي يسبق  أناذا ضربت االرض بارجلك, على الطالب

 الرقم الذي قلته.
 اسأل .2

o "19*؟    *التصفق باليدين" 
 20الجواب: 

o "4*؟"       *اضرب ارجلك باالرض 
 3الجواب: 

o "17فيق باليدين*ص؟"     *الت 
 18الجواب: 

o "20*؟"     *اضرب ارجلك باالرض 
 19الجواب: 

  ذلكوباألسئلة المعوقات التي يواجهها الطالب في االجابة على مالحظة حول  أكتب  .3

 تستطيع فيما بعد مساعدة الطالب في الدرس القادم.

 ايشكر الطالب على مشاركتهم الفعالة في الصف.  .4
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 الخامس , الدرس الثامن األسبوع

 

 ملخص الدرس 

 

 النامية :الدرس   األرقامفهم  :الكفاءة 

  20في حدود الرقم  األرقامتطوير فهم  :الموضوع 

  دقيقة  30 :المدة 

 

 التعليم  أهداف 

 بحلول نهاية الجلسة سيتمكن الطالب من:

 الملموسة والتمثيل التصويري للمقارنة والنظام والتقدير.  يشياء األ إستخدام 
 

 المصادر المطلوبة 
 عدادات 
  مرسومة على قطعه واحدة من  10مجموعتين من مجموعة الرقم من

 الورق 
 التحضير المطلوب 

 عدادة  30طالب لديها ما ال يقل عن  5-3كل مجموعة من  أنمن  تأّكد

مرسومة  10وقطعة من الورق مع مجموعتين  لمجموعتين من الرقم 

 عليها.

 نظرة عامة على الدرس 

ثم  10مجموعات من  إستخدامالطالب يقارنون  رقمين ب المّيسر في هذا الدرس، يجعل 
المجموعة بأكملها.  إلى 20في حدود ال  األرقاميعرض هدف الدرس والذي هو مقارنة 

 إستخدامالطالب ب المّيسر . ثم يقييم 10المجموعة من  إستخداميقارن الطالب رقمين ب

 "التصفيق يديك، والضرب  بقدميك".

 خطوات ألتباعها 
 

 اإلحماء

  10مجموعة من الرقم   إستعمالمقارنة رقمين ب : النشاط

 دقائق  5: الوقت

 المجموعة بأكملها  : الترتيب

 

رسومات  2على اللوحة مع  10من الرقم   2مجموعتين لمجموعتين  إرسم .1

لى وفي كل منهما، على سبيل المثال دائرة للمجموعة األ 16مختلفة لتمثيل 

 .الثانية ومربع  في المجموعة 
هناك نفس العدد من  أنيعدوا كال الفريقين ويالحظوا  أنمن الطالب  أطلب  .2

 المجموعتين.في  شياء األ
 

  العرض

 20حتى ال األرقامالدرس والتي هي مقارنة  أهداف  إعرض  : النشاط
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 دقائق  5 : الوقت

 المجموعة بأكملها  : الترتيب

 

 لى والمجموعة األ إلىاضف عنصرين  .1

  2بمقدار  أكبرلى اصبحت والمجموعة األ أنمالحظة  إلىاريشد الطالب  .2

المجموعة  أنبمقدار اثنين, و أكبرلى اصبح لديها عدد والمجموعة األ أن إلىايشر  .3

 اصبح لديها عدد اقل بمقدار اثنين  الثانية 
 كرر العملية بامثلة مختلفة  .4

 " اقل" على اللوحة أكثر " "أصغر" "أكبرالعبارات " أكتب  .5

 هذه المصطلحات اثناء االيشارة اليها  إستعمالوضح كيفية  .6

 

  الممارسة

  مجموعتين من عشرة  إستعمالمقارنة رقمين ب : النشاط

 دقيقة  15 : الوقت

 مجموعات صغيرة  : الترتيب

 

 5-3شكل مجموعات من  .1
مجموعتين عدادة مع ورقة مرسومة عليها  30أعط كل مجموعة ما ال يقل عن  .2

 .10من الرقم 
  13و  11على اللوحة مثل  األرقاممن  أزواج أكتب  .3
 في مجموعة من عشرة  األرقاممن الطالب تمثيل هذه  أطلب  .4
 اسأل الطالب:  .5

o  ؟"أكبر األرقام"اي 
o  ؟"أصغر األرقام"اي 
o  ؟"أكثر  األرقام"اي 
o  اقل؟" األرقام"اي 

 من الطالب شرح اسبابهم للمجموعة  أطلب  .6
و  15و  18و  18و  19و  14و  9و  10مثل  األرقاممختلفة من  زواجكرر أل .7

10.. 
  

  التطبيق

 لعبة التصفيق بيديك "الضرب بقدميك" إستخدامتقييم الطالب ب : النشاط

 دقائق  5 : الوقت

 المجموعة بأكملها  : الترتيب

 وضح لعبة "التصفيق بيديك الضرب بقدميك" للطالب  .1
  يقولوا أنفي هذه اللعبة، سوف تقول عدد وإذا  صفقت يديك، يجب على الطالب 

 منه . أكبر أصغر  2رقم

  منه من   أصغر 2اذا ضربت بقدميك على الطالب قول رقم 
 اسال  .2

 “18”  *صفق يديك*  
  20:الجواب 

 “7”  * اضرب بقدميك*  
 5 :الجواب 
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 “17”  *صفق يديك*  
 19 :الجواب 

 “20”  * بقدميكاضرب*  
 18الجواب:

 لمساعدتهم فياألسئلة تبه على الطالب الذين يواجهون صعوبة في االجابة على أن .3

 الدرس التالي.

 اشكر الطالب على مشاركتهم الفعالة في الدرس  .4
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  األول, الدرس التاسع األسبوع

 

 ملخص الدرس 

 

 الناشئة  :المرحلة  العمليات  :الكفاءة 

 20والطرح في حدود الالجمع  :الموضوع 

  دقيقة  30 :المدة 

 

 التعليم  أهداف 

 بحلول نهاية الدرس, سيتمكن الطالب من : 

 الملموسة  شياء األالصور و إستعمالب 20الجمع والطرح بحدود ال 
ى )=( بطريقة أو( واليس-رموز الزائد )+(، الناقص ) إستخدامتمييز و

 صحيحة.
 

 المصادر المطلوبة 
  عدادات 
  قطعة ورقية مرسوم عليها مجموعتين من عشرة 
 

 التحضير المطلوب 

 هناك عدادات وقطع ورقية مرسوم عليها مجموعتين من الرقم  أن تأّكد
 طالب  5-3عشرة متوفرة لكل مجموعة من 

 

 نظرة عامة على الدرس 

'إلضافة أرقام لها مراتب عشرية  10استراتيجية "اصنع  المّيسر في هذا الدرس، يدخل 

 إستعمالويقدم هدف الدرس على المجموعة بأكملها. يمارس الطالب الجمع ب 1 -2

 "خطأ أو"صح  إستخدامالطالب ب المّيسر 'في مجموعات صغيرة. ثم يقيم  10"اصنع 

 .المجموعة بأكملهاك

 خطوات إلتباعها 
 

 اإلحماء

 2-1ذي المراتب العشرية  األرقامعَرف استراتيجة "اصنع عشرة" الضافة  : النشاط

 دقائق  3 : الوقت

 المجموعة بأكملها  : الترتيب

 

 مجموعتين من الرقم عشرة  إرسم .1
 يقوموا بعدها  أنمن الطالب  أطلب احدى المجموعات بدوائر و إمأل .2
 من الطالب عدها  أطلب ى من الرقم عشرة وخرالمجموعة األ إلىاضف دائرتين  .3
 ---------= 2+10 أكتب الرقمين,  إلىباالشارة  .4
منهم  أطلب ، ويشياء األيجدوا الجواب عن طريق عد عدد  أنمن الطالب  أطلب  .5

 ."12=  2+  10كتابة  "
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  العرض 

  قدم هدف الدرس  :  النشاط

 دقيقة  15 : الوقت

 المجموعة بأكملها  : الترتيب

 

تمارسون إضافة أرقام بصنع عشرات عند إضافة أرقام كم سوف أنأخبر الطالب  .1

 ة عشرية.رتّب م 1 -2ذي  

على اللوح  أخرأي يشيء  أوى أخردوائر  7معا و  أخرأي يشيء  أودوائر  6 إرسم .2

 كمجموعتين متميزيتين.
 من الطالب عد كل مجموعة أطلب  .3

 ".----------=7+6جملة األضافة المقابلة" أكتب  .4

لة األضافة ممعا وتكملة ج يشياء األ أوب عد كل الدوائر من الطال أطلب  نواأل .5

"6+7=13" 

. امحو دائرة واحدة على 10المجموعة من  إلىدوائر  6كم  ستنقلون أن، قول بناأل .6

ى، وإعد رسمها في أخر، ثم امسح 10ها من جديد في المجموعة من إرسمالوحة و

أسفل حتى تصبح  إلىاليمين، أعلى  إلىهذا من اليسار األستاذ . 10المجموعة من 

 ها.أنفي مك 6كافة الدوائرال 

 اسأل .7
o المجموعة من عشرة؟" ء"كم العدد المطلوب لمل 

o "10 أنيكون 4و 6ذّكر الطالب بمكون الرقم" 

 ها على المجموعة من عشرة لملئهاإرسمى وخردوائر من المجموعة األ 4امسح  .8

 يه من عشرة أندوائر المتبقية في المجموعة الث 3ضع ال .9

 "13=3+10=7+6"أكتب  .10

 7ب 10عن طريق ملء المجموعة من  إبدأولكن  10 إلى 6كرر الخطوات من  .11

 .6الدوائر في مجموعة ال  إستخدامب 10دوائر واستيفائه لل

 "13=3+10=7+6النتيجة ال زالت نفسها " أنسلط الضوء على  .12

مفيدة في إتمام  7أ ب والتي تبد 6التي تبدأ ب  10مكونات الرقم  أنذّكر الطالب  .13

 هذه اإلضافة.

 9+8لتدريب اضاقة  13و  2كرر الخطوتين  .14

 قول: .15
o  ى لألضافة تكون أفضل ولكن إلضافة أخرسوف نتعلم طرق  أكبر"ألعداد

استراتيجية مفيدة. ولكن للقيام بذلك بشكل  10، مما يجعل ال 10رقمين أقل من 

 بشكل جيد للغاية " 10تعرف مكونات رقمك للرقم  أنجيد، عليك 

 

 الممارسة 

 10على األضافة بصنع  التدّرب  : النشاط

 دقائق  10  : الوقت

 مجموعات صغيرة : الترتيب

 

 طالب  5-3شّكل مجموعات صغيرة من  .1
  10كل مجموعة عدادات وقطعة ورقية مرسوم عليها مجموعتين من الرقم  أعط   .2
 أستراتيجية "اصنع عشرة" إستعمالمن الطالب حل التمارين التالية ب أطلب  .3

 5+9 
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 7+5 

 4+7 
جمل األضافة  أن تأّكدهم وإكتشافحاء لمراقبة وتوجيه الطالب في نفي األ تّجول  .4

 مكتوبة بشكل صحيح 
 

 التطبيق 

 ’خطألعبة صح ام  إستعمالّقيم الطالب ب :  النشاط

  دقيقتان : الوقت

 المجموعة بأكملها : الترتيب

 صحيحا  أنثم أسأل الطالب اذا ك 10مكون للرقم  إرسم .1

 أكد إجابتهم. .2
)البعض منها صحيح  10مرات مع أرقام مختلفة لمكونات الرقم  ةكّرر العملية عد .3

 .10خاطئ( كي تّقيم طالقة الطالب فيي مكونات الرقم  خرواأل

لدرس فراد في اأنكي تساعدهم على األسئلة ون في أنأصنع تذكير بالطالب الذين يع .4

 القادم.
 أشكر الطالب على مشاركتهم الفعالة في الدرس. .5
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 الثاني, الدرس التاسع األسبوع

 

 ملخص الدرس 

 

 الناشئة  :المرحلة  العمليات  :الكفاءة 

 20الجمع والطرح في حدود ال :الموضوع 

  دقيقة  30 :المدة 

 

 التعليم  أهداف 

 بحلول نهاية الدرس, سيتمكن الطالب من : 

 الملموسة  شياء األالصور و إستعمالب 20الجمع والطرح بحدود ال 
 بطريقة  يوا( واليس-رموز الزائد )+(، الناقص ) إستخدامتمييز و )=(

 صحيحة.
 

 المصادر المطلوبة 
  عدادات 
  قطعة ورقية مرسوم عليها مجموعتين من عشرة 
 

 التحضير المطلوب 

 هناك عدادات وقطع ورقية مرسوم عليها مجموعتين من الرقم  أن تأّكد
 طالب  5-3عشرة متوفرة لكل مجموعة من 

 

 نظرة عامة على الدرس 

'إلضافة أرقام لها مراتب عشرية  10استراتيجية "اصنع  المّيسر في هذا الدرس، يدخل 

 إستعمالجمع بويقدم هدف الدرس على المجموعة بأكملها. يمارس الطالب ال 1 -2

 "خطأ أو"صح  إستخدامالطالب ب المّيسر 'في مجموعات صغيرة. ثم يقيم  10"اصنع 

 .المجموعة بأكملهاك

 خطوات إلتباعها 
 

 اإلحماء

 

 2-1ذي المراتب العشرية  األرقامعَرف استراتيجة "اصنع عشرة" الضافة  : النشاط

 دقائق  3 : الوقت

 المجموعة بأكملها  : الترتيب

 

 مجموعتين من الرقم عشرة  إرسم .1
 يقوموا بعدها  أنمن الطالب  أطلب احدى المجموعات بدوائر و إمأل .2
 من الطالب عدها  أطلب ى من الرقم عشرة وخرالمجموعة األ إلىاضف دائرتين  .3
 ---------= 4+10 أكتب الرقمين,  إلىباالشارة  .4



 

179 
 

منهم  أطلب و، يشياء األيجدوا الجواب عن طريق عد عدد  أنمن الطالب  أطلب  .5

 ."14= 4+  10كتابة  "
 

  العرض

  قدم هدف الدرس  : النشاط

 دقائق  5  : الوقت

 المجموعة بأكملها  : الترتيب

 

 قول .1

o  عند إضافة أرقام اثنين، يمكنك  10"تّعلمنا باالمس استراتيجية" اصنع .'

ل وإضافة بقايا إليها. ومن العدد األ 10لصنع  10مكونات رقمك لل  إستخدام

ة رتّبوسوف نمارس إضافة أرقام بصنع عشرات عند إضافة رقمين ذوي م

 عشرية واحدة ".

 

على اللوح  أخرأي يشيء  أوى أخردوائر  9معا و  أخرأي يشيء  أودوائر  8 إرسم .2

 كمجموعتين متميزيتين.

 من الطالب عد كل مجموعة أطلب  .3

 ".----------=9+8جملة األضافة المقابلة" أكتب  .4

معا وتكملة جملة األضافة  يشياء األ أومن الطالب عد كل الدوائر  أطلب  نواأل .5

"8+9=13" 

. امحو دائرة واحدة على 10المجموعة من  إلىدوائر  6كم  ستنقلون أن، قول بناأل .6

ى، وإعد رسمها في أخر، ثم امسح 10ها من جديد في المجموعة من إرسمالوحة و

أسفل حتى تصبح  إلىاليمين، أعلى  إلىهذا من اليسار األستاذ . 10المجموعة من 

 ها.أنفي مك 6ال  كافة الدوائر

اسأل الطالب"كم العدد المطلوب لملئ المجموعة من عشرة؟"ذّكر الطالب بمكون  .16

 "10 أنيكون 2 8الرقم 

 ها على المجموعة من عشرة لملئهاإرسمى وخرامسح  دائرتين من المجموعة األ .7

 يه من عشرة أنالثدوائر المتبقية في المجموعة  7ضع ال  .8

 "17=7+10=9+8"أكتب  .9

 لق .10

o “ ى لألضافة تكون أخربطرق  أكبرنا سوف نتعلم اضافة أعداد أن"تذكروا

هي استراتيجية مفيدة. ولكن  10، صنع 10أفضل ولكن إلضافة رقمين أقل من 

بشكل جيد للغاية  10تعرف مكونات رقمك لل  أنللقيام بذلك بشكل جيد، عليك 

." 

 

 الممارسة 

 10على األضافة بصنع  التدّرب  : النشاط

 دقائق  10 : الوقت

 مجموعات صغيرة : الترتيب

 

  طالب  5-3شّكل مجموعات صغيرة من 

   كل مجموعة عدادات وقطعة ورقية مرسوم عليها مجموعتين من الرقم  أعط

10  

  أستراتيجية "اصنع عشرة" إستعمالمن الطالب حل التمارين التالية ب أطلب 
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 6+9 

 9+3 

 8+7 

 9+3 

 8+5 

 7+9 

  جمل  أن تأّكدهم وإكتشافحاء لمراقبة وتوجيه الطالب في نفي األ تّجول
 األضافة مكتوبة بشكل صحيح 

 

 التطبيق 

 على الدفاتر" جوبة "األ إستعمالّقيم الطالب ب : النشاط

  دقيقتان : الوقت

 المجموعة بأكملها : الترتيب

هذا  إستخدام، وذلك ب10مكونات الرقم  إكمالمن الطالب  أطلب نادي بعدد و .1

يقدموا الدفاتر لك للتحقق من  أنالطالب  إجعلالعدد، في الدفاتر الخاصة بهم. 

 .2" وسوف تكون اإلجابة الصحيحة 8أجوبتهم. على سبيل المثال، إذا ناديت "

  10كّرر العملية عدة مرات مع أرقام مختلفة لمكونات الرقم  .2

لدرس فراد في اأنكي تساعدهم على األسئلة ون في أنين يعأصنع تذكير بالطالب الذ .3

 القادم.
 أشكر الطالب على مشاركتهم الفعالة في الدرس. .4
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 الثالث, الدرس التاسع األسبوع

 

 ملخص الدرس 

 

 الناشئة  :المرحلة  العمليات  :الكفاءة 

 20الجمع والطرح في حدود ال :الموضوع 

   دقيقة 30 :المدة 

 

 التعليم  أهداف 

 بحلول نهاية الدرس, سيتمكن الطالب من : 

 الملموسة  شياء األالصور و إستعمالب 20الجمع والطرح بحدود ال 
 بطريقة  يوا( واليس-رموز الزائد )+(، الناقص ) إستخدامتمييز و )=(

 صحيحة.
 

 المصادر المطلوبة 
  عدادات 
  قطعة ورقية مرسوم عليها مجموعتين من عشرة 
 

 التحضير المطلوب 

 هناك عدادات وقطع ورقية مرسوم عليها مجموعتين من الرقم  أن تأّكد
 طالب  5-3عشرة متوفرة لكل مجموعة من 

 نظرة عامة على الدرس 

'إلضافة أرقام لها مراتب عشرية  10استراتيجية "اصنع  المّيسر في هذا الدرس، يدخل 

 إستعماليمارس الطالب الجمع ب ويقدم هدف الدرس على المجموعة بأكملها. 1 -2

 "خطأ أو"صح  إستخدامالطالب ب المّيسر 'في مجموعات صغيرة. ثم يقيم  10"اصنع 

 .المجموعة بأكملهاك

 خطوات إلتباعها 
 اإلحماء

 10مراجعة مكونات الرقم  :النشاط

 دقائق 3 :الوقت

 المجموعة بأكملها  : الترتيب

 

 بدفاترهم بسرعة  10الطالب يرسمون مكونات الرقم  إجعل .1
 .ا  هم على اللوحة لتكون مرجعإرسم .2
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 العرض

 أواستراتيجية "اصنع عشرة" لجمع رقم ذو منزلة  إستعمالتقديم الدرس حول  : النشاط

 منزلتيين عشرية

 دقائق  10 : الوقت

 المجموعة بأكملها  :الترتيب

 

إضافة أرقام بصنع عشرات عند إضافة أرقام كم سوف تمارسون أنأخبر الطالب  .1

 ة عشرية.رتّب م 1 -2ذي  

على اللوح  أخرأي يشيء  أوى أخردوائر  6معا و  أخرأي يشيء  أودوائر  12 إرسم .2

 كمجموعتين متميزيتين.
 من الطالب عد كل مجموعة أطلب  .3

 ".----------=6+12جملة األضافة المقابلة" أكتب  .4

معا وتكملة جملة األضافة  يشياء األ أول الدوائر من الطالب عد ك أطلب  نواأل .5

"12+6=18" 

) من 10لى من الدوائر في مجموعة واحدة من الرقم وضع المجموعة األ نواأل .6

 ها إكمالاالسفل( حتى  إلىاليمين ومن االعلى  إلىاليسار 

 2الجواب هو –لى واسأل الطالب عن المتبقي في المجموعة األ .7

  2واحدة و 10مكون من  12الرقم  أنالطالب يقولون  إجعلو 12مكون العدد  إرسم .8

 من الكائنات. الثانية ب مكونات العدد لتمثيل المجموعة أنبج 4+  أكتب ثم  .9

 " على اللوح----=4+2مع كتابة الجملة " 4و  2أسال الطالب عن مجموع  .10

 .6و  10أعد رسم مكون العدد كتركيب من  .11

 16=6+10 أنوعلى  10نا حصلنا على أنأكد على  .12

 16=6+10=4+2+10=4+12جملة األضافة " أكتب  .13
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بشكل جيد  ليصبحوا  10يعرفوا مجموعات الرقم  أنه من المهم أنذّكر الطالب  .14

 .'. 10استراتيجية "اصنع   إستخدامأسرع في 

 الممارسة 

 10على األضافة بصنع  التدّرب  : النشاط

 دقائق  10 : الوقت

 مجموعات صغيرة : الترتيب

 

 طالب  5-3شّكل مجموعات صغيرة من  .1
كل مجموعة عدادات وقطعة ورقية مرسوم عليها مجموعتين من الرقم  أعط   .2

10  
 أستراتيجية "اصنع عشرة" إستعمالمن الطالب حل التمارين التالية ب أطلب  .3
 15+3 

 11+7 

 17+3 

 14+5 
 

 التطبيق 

 "التدريبيةّقيم الطالب "العمل اثناء الجلسة  : النشاط .1

  دقيقتان : الوقت .2

 مجموعات صغيرة  : الترتيب .3

جمل اإلضافة  أن أنولضم كتشافلمراقبة وتوجيه الطالب في مجال اإل تّجول  .4

 مكتوبه بشكل صحيح.
لدرس فراد في اأنكي تساعدهم على األسئلة ون في أنأصنع تذكير بالطالب الذين يع .5

 القادم.
 أشكر الطالب على مشاركتهم الفعالة في الدرس. .6
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 الرابع, الدرس التاسع األسبوع

 ملخص الدرس 

 

 الناشئة  :المرحلة  العمليات  :الكفاءة 

 20الجمع والطرح في حدود ال :الموضوع 

  دقيقة  30 :المدة 

 

 التعليم  أهداف 

 بحلول نهاية الدرس, سيتمكن الطالب من : 

 الملموسة شياء األالصور و إستعمالب 20الجمع والطرح بحدود ال 
 الطرحأوالجمع  إستعمالحل المسائل الكالمية ب 
  بطريقة  يوا( واليس-رموز الزائد )+(، الناقص ) إستخدامتمييز و )=(

 صحيحة.
 

 المصادر المطلوبة 
  عدادات 
  قطعة ورقية مرسوم عليها مجموعتين من عشرة 
 

 التحضير المطلوب 

 هناك عدادات وقطع ورقية مرسوم عليها مجموعتين من الرقم  أن تأّكد
 طالب  5-3عشرة متوفرة لكل مجموعة من 

 

 نظرة عامة على الدرس 

'إلضافة أرقام لها مراتب عشرية  10استراتيجية "اصنع  المّيسر في هذا الدرس، يدخل 

 عمالإستويقدم هدف الدرس على المجموعة بأكملها. يمارس الطالب الجمع ب 1 -2

 "خطأ أو"صح  إستخدامالطالب ب المّيسر 'في مجموعات صغيرة. ثم يقيم  10"اصنع 

 .المجموعة بأكملهاك

 خطوات إلتباعها 
 

 اإلحماء

 10مراجعة مكونات الرقم  : النشاط

 دقائق  3 : الوقت

 المجموعة بأكملها  : الترتيب
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 بسرعة على دفاترهم  10من الطالب رسم مكونات الرقم  أطلب  .1
 العرض

 2-1ذي المراتب العشرية  األرقامعَرف استراتيجة "اصنع عشرة" الضافة  : النشاط

 دقيقتين   : الوقت

 المجموعة بأكملها  : الترتيب

 

 قول  .1
بصنع عشرات عند إضافة  األرقام"اليوم سنقوم االستمرار في ممارسة إضافة 

 رقمين معا."

 التدريب

 2-1ذي المراتب العشرية  األرقامعَرف استراتيجة "اصنع عشرة" الضافة  : النشاط

 دقيقة  20  : الوقت

 مجموعات صغيرة    : الترتيب

 

 طالب  5-3شّكل مجموعات صغيرة من  .1
كل مجموعة عدادات وقطعة ورقية مرسوم عليها مجموعتين من الرقم  أعط   .2

10  
 أستراتيجية "اصنع عشرة" إستعمالمن الطالب حل التمارين التالية ب أطلب  .3
 19+1 

 15+4 

 13+7 

 10+5 

 12+9 

 16+3 
جمل  أن تأّكدهم وإكتشافحاء لمراقبة وتوجيه الطالب في نفي األ تّجول . 4

 األضافة مكتوبة بشكل صحيح 
 

 التطبيق 

 الممارسة َقيم عمل الطالب اثناء جلسة   : النشاط

 دقائق  5 : الوقت

 مجموعات صغيرة  : الترتيب

 

 أستدعي طالب من كل مجموعة ليعرض جملة االضافة لكل مسألة  .1
لدرس فراد في اأنكي تساعدهم على األسئلة ون في أنأصنع تذكير بالطالب الذين يع .2

 القادم.
 أشكر الطالب على مشاركتهم الفعالة في الدرس. .3
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 الخامس,الدرس التاسع األسبوع

 

 ملخص الدرس 

 

 الناشئة  :المرحلة  العمليات  :الكفاءة 

 20الجمع والطرح في حدود ال :الموضوع 

  دقيقة  30 :المدة 

 

  التعليم  أهداف 

 بحلول نهاية الدرس, سيتمكن الطالب من : 

 الملموسة شياء األالصور و إستعمالب 20الجمع والطرح بحدود ال 
 الطرحأوالجمع  إستعمالحل المسائل الكالمية ب 

 
 المصادر المطلوبة 

  حزم من اعواد 
  مجموعات من الرقم عشرة 
  عدادات 

 

 التحضير المطلوب 

 من الوسائل  أكثر  أوتتلقى واحد  5-3كل مجموعة من  أنمن  تأّكد

 التعليمية لتكون قادرة على حل المشاكل.

 نظرة عامة على الدرس 

لحل المشاكل عن طريق سرد قصة قصيرة للمجموعة  المّيسر في هذا الدرس، يستعد 
 إستخدامكلها، ويقدم هدف الدرس من حل المشاكل. ثم، يمارس الطالب حل المشكالت ب

عمل الطالب خالل  دورة  المّيسر من الوسائل التعليمية لمساعدتهم. يقّيم  أكثر  أوواحد 
 التدريب.

 خطوات إلتباعها 
 

 اإلحماء

 روي قصة جمع  النشاط

 دقائق  5  : الوقت

 المجموعة بأكملها  : الترتيب

 

 مشهد على اللوحة واروي قصة لها عالقة  إرسم .1
o  ى أخربطات  7بطات في حوض السباحة.  9على سبيل المثال، قول "هناك

 ضمت إليها. كم عدد البط في المجموع تماما "؟أن
مجموعة  إستخدامى بأخرمكونات العدد مرة، ومرة  إستخداموّضح كيفية حل هذه ب .2

 .10من 
 ’."16=  7+  9من الطالب كتابة جملة اإلضافة المناسبة " أطلب  .3
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 العرض

  قدم هدف الدرس   : النشاط

 دقائق  3  : الوقت

 المجموعة بأكملها  : الترتيب

 

نا سوف نحل المشاكل القصيرة التي سيتم رويها والتي يمكن أنأخبر الطالب ب .1

 لحلها. 10مجموعة من  أومكونات العدد  إستخدامللطالب من 

لة ليتمكن الطالب من الوصول أومتوفرة على الط التعليميةجميع الوسائل  إجعل .2

 إليها 

 الممارسة 

 من الوسائل التعليمية أكثر  أوواحد  إستخدامممارسة حل المشاكل ب: النشاط

 دقيقة  20 : الوقت

 مجموعات صغيرة  : الترتيب

 

 طالب  5-3شّكل مجموعات صغيرة من  .1
 من الطالب حل المسائل  أطلب  .2
حاء لمراقبة الطالب وكيف يحلّون المسائل وما اذا احتاجوا مساعدة نفي األ تّجول  .3

 في احد وسائل التعليم  
 ى وكّرر ذلك أخرمن الطالب حل مسألة  أطلب  .4
 هنا بعض امثلة المسائل: .5
 اسأل  .6

o  يات اليوم, كم أخرصفحات  6صفحة من كتابي البارحة, ثم قرأت  14"قرأت

 عدد الصفحات التي قرأتها 
o  من الكاهي. كم عدد الكاهي الذي  11من الكاهي. باعت كميله  8"باع جبريل

 باعه كالهما؟"
o  علب صلصة  8علبة فول و  12ه اشترى أنالمتجر. وقال  إلى"ذهب منصور

 لتي اشتراها في المجموع؟ "طماطم. كم عدد العلب ا
 

 التطبيق 

 التدريبيةّقيم عمل الطالب اثناء الجلسة  : النشاط

  دقيقتان : الوقت

 مجموعات صغيرة  : الترتيب

 

 .كتشافلمراقبة وتوجيه الطالب في مجال اإل تّجول  .1
لدرس فراد في اأنكي تساعدهم على األسئلة ون في أنأصنع تذكير بالطالب الذين يع .2

 القادم.
 أشكر الطالب على مشاركتهم الفعالة في الدرس. .3
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  األول, الدرس العايشر األسبوع

 ملخص الدرس 

 

 الناشئة  :المرحلة  العمليات  :الكفاءة 

 20الجمع والطرح في حدود ال :الموضوع 

  دقيقة  30 :المدة 

 

 التعليم  أهداف 

 بحلول نهاية الدرس, سيتمكن الطالب من : 

  الملموسة  شياء األالصور و إستعمالب 20بحدود الالجمع والطرح 
 بطريقة  يوا( واليس-رموز الزائد )+(، الناقص ) إستخدامتمييز و )=(

 صحيحة.
 

 المصادر المطلوبة 
  عدادات 
  قطعة ورقية مرسوم عليها مجموعتين من عشرة 
 

 التحضير المطلوب 

 هناك عدادات وقطع ورقية مرسوم عليها مجموعتين من الرقم  أن تأّكد
 طالب  5-3عشرة متوفرة لكل مجموعة من 

 نظرة عامة على الدرس 

النشاط الجماعي  المّيسر . ويعرض 10في هذا الدرس، يراجع الطالب مكونات العدد 

. ثم 20و  19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11 األرقاممن تحديد مكونات  

بتقّييم  عمل الطالب خالل  المّيسر ويقوم  20 إلى 11من األرقاميحدد الطالب مكونات 

 الجلسة التدريبية.

 خطوات إلتباعها 
 

 اإلحماء

  

  10ال إلىمراجعة مكونات العدد   : النشاط

 دقائق  10 :الوقت

 المجموعة بأكملها  : الترتيب

 

 10يرسموا بسرعة مكونات العدد لل أنمن الطالب العمل بشكل فردي, و أطلب  .1
 في كتب التمارين الخاصة بهم 

  ا  هم على اللوحة لتكون مرجعإرسم .2
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 العرض

 20ال إلى11قّدم النشاط الجماعي: تحديد مكونات األعداد من ال  : النشاط

 دقائق  5  : الوقت

 المجموعة بأكملها  : الترتيب

 

 على سبيل المثال. 20العدادات لتحديد مكونات رقم مثال ال  إستخدامراجع كيفية  .1

 العدادات  إستعمالب 19وال 1ثم ال 20وال 0بال إبدأ .2

 الجمل المناسبة لمكونات العدد واإلضافة   أكتب  .3

 الممارسة 

  20 إلى 11على تحديد مكونات العدد لالرقام من التدّرب  : النشاط

 دقيقة  15 : الوقت

 مجموعات صغيره  : الترتيب

 

 طالب  5-3شّكل مجموعات صغيرة من  .1
-11كل مجموعة عدادات يستطيعون من خاللها تحديد مكونات األعداد من  أعط   .2

20 
أرقام على كل مجموعة لتحديد المكونات وجمل اإلضافة. على سبيل  3عّين  .3

، 14 الثانية و 13، 12 ،11لى عليها كتابة االعداد عدد والمثال، المجموعة األ
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 .19و  18و  17، والمجموعة الثالثة 16، 15
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 التطبيق 

 التدريبيةّقيم عمل الطالب اثناء الجلسة   : النشاط

  دقيقتان  : الوقت

 مجموعات صغيرة  : الترتيب

 

 أن تأّكد, وكذلك من أجل الكتشافلمراقبة وتوجيه الطالب في مجال اإل تّجول  .1

 عملية كتابة جمل الجمع والطرح تجري بشكل صحيح.

لدرس فراد في اأنكي تساعدهم على األسئلة ون في أنأصنع تذكير بالطالب الذين يع .2

 القادم.
 أشكر الطالب على مشاركتهم الفعالة في الدرس. .3
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 الثاني, الدرس العايشر األسبوع

 

  

 ملخص الدرس 

 

 الناشئة  :المرحلة  العمليات  :الكفاءة 

 20الجمع والطرح في حدود ال :الموضوع 

   دقيقة  30 :المدة 

 

  التعليم  أهداف 

 بحلول نهاية الدرس, سيتمكن الطالب من : 

 الملموسة شياء األالصور و إستعمالب 20الطرح بحدود ال 
 ى )=( بطريقة أو( واليس-رموز الزائد )+(، الناقص ) إستخدامتمييز و

 صحيحة.
 

 المصادر المطلوبة 
  عدادات 

 التحضير المطلوب 

 ال شيء 
 

 نظرة عامة على الدرس 

هدف الدرس والذي هو  المّيسر . يقّدم 20في هذا الدرس يراجع الطالب مكونات العدد 

 إستعمالتين العشريّتين برّتبالعشرية الواحدة وذات الم المرتبةذات  األرقامطرح 

 ةالعشري المرتبةذات  األرقاممكونات األعداد. بعد ذلك, يتدرب الطالب على طرح 

عمل الطالب اثناء جلسة المّيسر ّتين في مجموعات صغيرة. يّقيم رّتبوالم الواحدة

 الممارسة 

 خطوات إلتباعها 
 

 اإلحماء

  

   20-11مراجعة مكونات العدد لألرقام من  : النشاط

 دقائق  10 :الوقت

 أزواج  : الترتيب

 

على قطع كبيرة  20-11من  األرقاممن الطالب رسم مكونات  أطلب ، أزواجفي  .1

 من الورق عن طريق تعيين واحدا  لكل زوج من الطالب.
 على الحائط لتكون مرجع للطالب  أوراق على اللوح وعلّق األ .2
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 العرض

 منزلتين عشرتيين  أولطرح منزلة  األرقاممكونات  إستعمال :تقديم الدرس  : النشاط

 دقائق  5 : الوقت

 المجموعة بأكملها  : الترتيب

 

 قول  .1
o  "معرفتنا بمكونات العدد".  إستخدامنا سوف نمارس طرح أرقام بأن 

o زهور. كم من الزهور بقيت في  7في الحديقة. ثم قطفت  رةزه 18هناك  أن"ك

 الحديقة؟ "

o 18"فلنرسم مكون العدد" 

 

 "10و  8ك" 18 إرسم .2

 زهرات  7نطرح  أونا سوف نبعد أنقول  نواأل .3

 " على اللوحة ----=7-18جملة الطرح المرادفة " أكتب  .4

 والذي هو  7-8وحساب  7مّدد مكّون العدد  بكتابة  نواأل .5

  11للحصول على  1و  10 المتبقية األرقامأضف  نواأل .6

 كّرر مع امثلة مختلفة  .7

 

 الممارسة 

 منزلتين عشرتيين أولطرح منزلة  األرقاممكونات  إستعمال : النشاط

 دقائق  10 : الوقت

 المجموعة بأكملها  : الترتيب

 

  األرقاممكونات  إستعمالالطالب يحلّون التمارين التالية ب إجعل .1
 15-3 

 11-7 

 17-3 

 14-5 
 

 الممارسة

 التدريبيةّقيم عمل الطالب اثناء الجلسة   : النشاط

  دقيقتان  : الوقت

 مجموعات صغيرة  : الترتيب

 

جمل الطرح ُتكتب  أن تأّكد. وكتشافلمراقبة وتوجيه الطالب في مجال اإل تّجول  .1

 بشكل صحيح 
لدرس فراد في اأنكي تساعدهم على األسئلة ون في أنأصنع تذكير بالطالب الذين يع .2

 القادم.
 شكر الطالب على مشاركتهم الفعالة في الدرس.ا .3
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  الثالث, الدرس العايشر األسبوع

 

 ملخص الدرس 

 

 الناشئة  :المرحلة  العمليات  :الكفاءة 

 20الجمع والطرح في حدود ال :الموضوع 

    دقيقة 30 :المدة 

 

  التعليم  أهداف 

 بحلول نهاية الدرس, سيتمكن الطالب من : 

 الملموسة شياء األالصور و إستعمالب 20الطرح بحدود ال 
 الطرحأوالجمع  إستعمالحل المسائل الكالمية ب 

 
 المصادر المطلوبة 

  ال شيء 
 التحضير المطلوب 

 ال شيء 
 

 نظرة عامة على الدرس 

 المّيسر بشكل فردي. يعرض  20في هذا الدرس، يراجع الطالب الطرح في حدود ال 

دون  20مكونات العدد  في طرح أرقام في حدود  إستخدامهدف الدرس وهو 

 عمل الطالب خالل الجلسة التدريبية. المّيسر االقتراض. ثم، يتدرب الطالب ويقّيم 

 خطوات إلتباعها 
 

 اإلحماء

  

   20-11مراجعة مكونات العدد لألرقام من  : النشاط

 دقائق  5 :الوقت

 فردي   : الترتيب

 

 فرادي:أنالطالب يجرون عمليات الطرح اآلتية بشكل  إجعل .1
 17-5  

 19-4  
ع .2 من الدروس  أنمكونات العدد المعلٌقه على الجدر إستخدامالطالب على  شج 

 لة للعمل على اإلجابة.أوالسابقة. كما يمكنهم ألتقاط بعض العدادات من الط
 

 العرض 

  الدرس  أهداف تقديم  : النشاط

 دقائق 5 : الوقت
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 المجموعة بأكملها  : الترتيب

 

 ل ق .1
o مكونات العدد.  إستخدام"اليوم سوف نستمر في تعلم كيفية طرح األعداد ب

 فلنتأمل هذه القصة ... 

o   فجأة. كم عدد الماعز المتبقى  5معزة ترعى في الحقول. أختفت  16"هناك

 في الحقول؟ "
كّرر  نح لألطفال بالتخمين. األإسماختفت.  الماعز أن لماذا يعتقدون األطفالاسأل  .2

 مكونات العدد. إستخدامنا سوف نحلها بأنالقصة وقول ب

 "6و  10ك" 16العدد للمكّون  إرسم .3

 -----=5-6وأسال الطالب عن  6ب الأنبج 5ال إرسمثم  .4

 11, والذي ينتج 1و  10المتبقية, األرقام بإضافةأكمل المّكون  نواأل .5

 على اللوحة  11=5-16 أكتب  .6

 .سسالفستال يتطلب اال أخركّرر تمرين طرح  .7

 

 الممارسة 

 مكونات العدد  إستعمالب 20بحدود ال األرقامممارسة إضافة  : النشاط

 دقيقة  15  : الوقت

 مجموعات صغيرة   : الترتيب

 

ل مجموعات صغيرة من  .1  طالب  5-3شك 
 مكونات العدد  إستعمالمن الطالب حساب التمارين اآلتية ب أطلب  .2

 20-0  

 17-5 

 11-1 

 14-3 

 19-6 
 التطبيق 

 الممارسة ّقيم عمل  الطالب اثناء جلسة  : النشاط

  دقيقتان  : الوقت

 مجموعات صغيرة  : الترتيب

 . كتشافلمراقبة وتوجيه الطالب في مجال اإل تّجول  .1
لدرس فراد في اأنكي تساعدهم على األسئلة ون في أنأصنع تذكير بالطالب الذين يع .2

 القادم.
 أشكر الطالب على مشاركتهم الفعالة في الدرس. .3
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 الرابع, الدرس العايشر األسبوع

 

 ملخص الدرس 

 

 الناشئة  :المرحلة  العمليات  :الكفاءة 

 20الجمع والطرح في حدود ال :الموضوع 

   دقيقة 30 :المدة 

 

 التعليم  أهداف 

 بحلول نهاية الدرس, سيتمكن الطالب من : 

 الملموسة شياء األالصور و إستعمالب 20الطرح بحدود ال 
 الجمع  إستعمالّحل المسائل الكالمية ب 
 بطريقة  يوا( واليس-رموز الزائد )+(، الناقص ) إستخدامتمييز و )=(

 صحيحة.
 

 المصادر المطلوبة 
  اي غرض متوفر...( أواألحجار  أوعدادات )مثل الورق 
 

 التحضير المطلوب 

 ال شيء 
 نظرة عامة على الدرس 

هدف الدرس  المّيسر . ثم يعرض 20في هذا الدرس، يراجع الطالب الطرح ضمن 

مع االقتراض. يمارس  20مكونات العدد لطرح أرقام في حدود ال  إستخداموهو 

مكونات العدد واثناء هذا يقّيم  إستخدامباألقتراض ب 20بحدود ال  األرقامالطالب طرح 

 عمل الطالب خالل الجلسة  التدريبية. المّيسر 

 خطوات ألتباعها
 

 اإلحماء

 20مراجعة الطرح بحدود ال : النشاط

 دقيقتان  الوقت

 بشكل فردي  : الترتيب

 

  فرديتمارين الطرح اآلتية بشكل  إكمالمن الطالب  أطلب  .1
 19-5 

 16-4 
من الدروس  نامكونات العدد المعلٌقه على الجدر إستخدامالطالب على  شّجع.  2

 لة للعمل على اإلجابة.أوالسابقة. كما يمكنهم ألتقاط بعض العدادات من الط
 

 

 العرض 
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  الدرس  أهداف تقديم  : النشاط

 دقائق  5 : الوقت

 المجموعة بأكملها  : الترتيب

 

 مكونات الرقم. إستخدامب األرقامنا سنستمر في ممارسة طرح  أنأخبر الطالب  .1

 أحكي قصة  .2

 قول .3

o   طيور بعيدا. كم عدد الطيور  5طير في الشجرة. طارت  17"هناك

 المتبقي على الشجرة؟ "

 "7و  10ك" 17مّكون الرقم لل إرسم .4

  5-7أسال الطالب كم هو  نواأل .5

 " 2هو  5و  7مكون العدد للطرح ل" إرسمأستمر و .6

  12للحصول على  2لل المتبقية 10ثم أضف ال .7

 قل  .8

o ه من ن. أل7و  10لكتابته على يشكل  17"أستخدمنا معرفتنا بمّكونات العدد لل

 , لقد قمنا بعملية الطرح تلك".7من  5السهل طرح 

o المتبقية. تتم عملية الطرح مرة واحدة فقط  األرقامأضف  نواأل 
 أسال  .9

o ؟"ن"كم عدد الطيور التي نمتلكها األ 

 ".12أريشد الطالب لقول " .10

 " على اللوح 12=5-17" أكتب  .11

  الفى تتطلب االستأخركَرر هذا لعملية طرح  .12

 
 الممارسة 

 مكونات العدد  إستخدامب 20أرقام بحدود العلى إضافة  التدّرب  النشاط

 دقيقة  15 : الوقت

 مجموعات صغيرة  : الترتيب

 

 طالب  5-3شّكل مجموعات صغيرة من  .1
 مكونات االعداد  إستعمالمن الطالب تكملة التمارين اآلتية ب أطلب  .2

 20- 5 
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 17-9  

 11-8 

 14-5 

 16-9 
 لمالحظة وإرشاد الطالب خالل استكشافاتهم. تّجول  .3

 

ي فراد فأنكي تساعدهم على األسئلة في  واجهون صعوبةالذين يالطالب ر ذكبت قم .4

 الدرس القادم.

 التطبيق 

 ّقيم عمل الطالب اثناء جلسة التدريب.   : النشاط

 دقائق 5  : الوقت

 المجموعة بأكملها   : الترتيب

 

 الصحيحة على اللوحة . جوبة الطالب لكتابة األ اةناد  قم بم .1
 أشكر الطالب على مشاركتهم الفعالة في الدرس.  .2
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 الخامسالدرس  ,العايشر األسبوع

 

 ملخص الدرس 

 

 الناشئة  :المرحلة  العمليات  :الكفاءة 

 20الجمع والطرح في حدود ال :الموضوع 

    دقيقة 30 :المدة 

 

  التعليم  أهداف 

 بحلول نهاية الدرس, سيتمكن الطالب من : 

 الملموسة شياء األالصور و إستعمالب 20الطرح بحدود ال 
  الطرحأوالجمع  إستعمالالمسائل الكالمية بحل 

 
 المصادر المطلوبة 

  عدادات 
 التحضير المطلوب 

 طالب تتلقى أحد الوسائل التعليمية لتكون  5-3كل مجموعة من  أن تأّكد

 قادرة على حل المسائل 
 

 نظرة عامة على الدرس 

عدد ومجموعة المكونات  إستخدامب المسألةكيفية حل  الميّسر في هذا الدرس، يوضح 

، ويقدم هدف الدرس والذي هو حل المسائل. يمارس الطالب حل المسائل 10العدد من 

 عمل الطالب خالل دورة التدريب.الميّسر من الطرق. يقيّم  أكثر  أوواحدة  إستخدامب

 خطوات إلتباعها 
 

 اإلحماء 

 

 روي قصة طرح  : النشاط

 عشرة دقائق  : الوقت

 بأكملهاالمجموعة  : الترتيب

 

 مشهد على اللوحة وأروي قصة لها عالقة به. إرسم .1
o  بعيدا. كم  نابطة في البركة. سبحت بّطت 19على سبيل المثال، قل "هناك

 عدد البط المتبقي في البركة؟ "
 مكونات العدد  إستعمالوَضح طريقة الحل ب .2
 .10مجموعة العدد من  إستعمالوّضح طريقة الحل ب .3
 71=2-19الصحيحة ل من الطالب كتابة جملة الطرح أطلب  .4

 

 العرض

  الدرس  أهداف قّدم  : النشاط
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 دقائق  3 : الوقت

 المجموعة بأكملها  : الترتيب

 

 والتي يمكنالتي سنتكلم عنها  المسائل القصيرة  نا سوف نحلأنأخبر الطالب ب .1

 حلها. إلى 10 مجموعة العدد أو مكونات العدد إستخدامللطالب 

 ليتمكن الطالب من الوصول إليها  طاولتكادوات التعليم كلها متوفرة على  إجعل .2

 الممارسة 

 من الوسائل التعليمية. أكثر  أوواحدة  إستخدامعلى حل المسائل ب التدّرب  : النشاط

 دقيقة  15 : الوقت

 مجموعات صغيرة  : الترتيب

 

 طالب . 5-3شّكل مجموعات صغيرة من  .1
 من الطالب حل المسألة. أطلب  .2
أي من الوسائل  إستخدامالحظ كيف يحلّون المسائل وساعدهم على  تّجول  .3

 التعليمية.
 ى وكررأخرمن الطالب حل مسألة  أطلب  .4
 أسأل  .5

o  صفحات  6صفحة من كتابي ألبارحة. ولكن قرأت  14"خططت لقراءة

 قرأتها؟ "  إلىفقط.كم عدد عدد الصفحات التي ال زلت بحاجة 
o اك لعائلة إسم 9منزله، قدم  إلىسمكة اليوم. في طريقه  16د الصياد "صا

 منزله اليوم؟ "  إلىاك التي اخذها سمشقيقته. كم عدد اإل
 أن أحصيت ثم بعيدا. بعضها حلّقت منزلي. حديقة في فراشة 18 "أحصيت

 " بعيدا؟ حلقت التي الفراشات عدد كم هناك. تزال ال 12

 التطبيق

 عمل الطالب اثناء الجلسة التدريبة.تقّييم  : النشاط

 دقيقتين : الوقت

 مجموعات صغيرة : الترتيب

 . كتشافلمراقبة وتوجيه الطالب في مجال اإل تّجول  .1
لدرس فراد في اأنكي تساعدهم على األسئلة ون في أنأصنع تذكير بالطالب الذين يع .2

 القادم.
 أشكر الطالب على مشاركتهم الفعالة في الدرس. .3

 

  األول ، الدرسالحادي عشر األسبوع

 

 ملخص عن الدرس 

 

 الناشئةالمستوى:  القياس الكفاءة: 

 دقيقة 30المدة:              تطويرمفاهيم الطالب عن الوقتالموضوع:
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  التعليم أهداف 

 الطالب: أنتهاء الدرس سيكون بإمكأنعند 

  ).فهم فكرة الوقت ) الصباح، الظهر، و المساء 
 

 المطلوبةالمصادر 
  بطاقات صور لصور اشراق الشمس خالل اليوم و غروب الشمس في

 المساء.
 

 التجهيزات المطلوبة

 .اصنع بطاقات الصور قبل الدرس 

 نظرة عامة على الدرس 

الدرس عن  أهداف عن الوقت، ثم يقدم  أغنية طالبللالميّسر  عرضفي هذا الدرس،  ي

في مجاميع صغيرة لتمثيل  دواراألالوقت )الصباح، الظهر، و المساء(.يلعب الطالب 

مفهموم الوقت عند الطالب  الميّسر د تمثل الصباح و الظهرة و المساء. يقيم مشه

 " مع المجموعة باكملها. خطألعبة  "صح ام  إستخدامب
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 خطوات إلتباعها 
 

  اإلحماء

 عن الوقت  أغنية: غناء النشاط

 دقيقة  5: المدة

 : المجموعة بأكملها الترتيب

 

 عن الوقت. مثل:  أغنية طالبلل اعرض .1
 

 ارتديت مالبسي هذا الصباح 
 ظر ماذا فعلت هذا الصباح أن

 ارتديت مالبسي هذا الصباح
 ظر ماذا فعلت اليوم!أن

 
 ارتديت حذائي هذا الصباح

 ظر ماذا فعلت هذا الصباحأن
 هذا الصباحارتديت حذائي 

 ظر  ماذا فعلت اليوم!أن
 

 شعري هذا الصباح. تمشطُ 
 ظر ماذا فعلت هذا الصباح.أن

 شعري هذا الصباح. تمشط
 ظر ماذا فعلت اليوم!أن

  
 ي هذا الصباح.أنفرشت اسن

 ظر ماذا فعلت هذا الصباح.أن
 ي هذا الصباح.أنفرشت السن

 ظر ماذا فعلت اليوم!أن
 

 غسلت وجهي هذا الصباح.
 ماذا فعلت هذا الصباح. ظرأن

 غسلت وجهي هذا الصباح.
 ظر ماذا فعلت اليوم!أن

 
 لت الفطور هذا الصباح.أوتن
 ظر ماذا فعلت هذا الصباح.أن
 لت الفطور هذا الصباح.أوتن

 ظر ماذا فعلت اليوم!أن
 

 غادرت المنزل هذا الصباح.
 ظر ماذا فعلت هذا الصباح.أن

 غادرت المنزل هذا الصباح.
 فعلت اليوم! ظر ماذاأن

 
 المدرسة هذا الصباح. إلىجئت 
 ظر ماذا فعلت هذا الصباح.أن

 المدرسة هذا الصباح. إلىجئت 
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 ظر ماذا فعلت اليوم!أن
 

 استقبلت اصدقائي هذا الصباح.
 ظر ماذا فعلت هذا الصباح.أن

 استقبلت اصدقائي هذا الصباح.
 ظر ماذا فعلت اليوم!أن

 

  العرض 

 الدرس.  أهداف : تقديم النشاط

 دقائق. 8: المدة

 : المجموعة بأكملها.الترتيب 

 

 قات اليوم في الصف.أو ناقشونكم ستأنأبلغ الصف  .1

 ثالثة صور للشمس. إعرض   .2

هم على السبورة. أيشر على أكتبقدم الكلمات "الصباح" ، " الظهر" ، و "المساء"، و  .3

 .مات المكتوبة و أقرأها بصوت  عال  الكل
قات في والتي يعملونها في كل  من هذه األ يشياء األمن الطالب التحدث عن  أطلب  .4

 اليوم.

 
 التدريب

 شطة تقام خالل الصباح، الظهر، و المساء. نأل دواراأل: لعب النشاط

 دقيقة 15: المدة

 : المجموعة بأكملها. الترتيب

 

ن لكل مجموعة وقتا  من اليوم، الصباح، َشكل ثالثة مجاميع من الطالب و عيّ  .1
 الظهر، و المساء. 

نشاٍط يفعلونه في الوقت المعين  يناقشوا في مجاميعهم  أنمن الطالب  أطلب  .2
 لمجموعتهم.

ين تخمين خرمن الطالب األ أطلب ومن ثم ُتمثُل جميع المجاميع مشاهدها للصف.  .3
 النشاط الممثل في الصف.

 

 التطبيق 

 "خطأصح ام “لعبة   إستعمالب : التقييمالنشاط

 .دقيقتين: المدة

 : المجموعة بأكملها.الترتيب

من الطالب االجابة بصح ام  أطلب تحدث عن نشاط  و الوقت المقام به خالل اليوم.  .1

 .خطأ
o  قل، مثالا 
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 ؟"خطأي في المساء، صح ام أن"فريشت أسن 

 ؟"خطأل عشائي في الصباح، صح ام أو"اتن 

  ؟" خطأالمدرسة في المساء، صح ام  إلى" أذهب 
س لكي تساعدهم في الدراألسئلة تبه للطلبة الذين يجدون صعوبة في االجابة على أن .2

 التالي.
 طة في الصف.م النشايشكر الطالب على مشاركته  .3
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 الثاني ، الدرس الحادي عشر األسبوع

 

 ملخص عن الدرس

 

 

 الناشئةالمستوى:  القياساتالكفاءة: 

 دقيقة 30المدة: تكوين مفهوم الوقت               الموضوع: 

  

 

 ملالتع أهداف 

 الطالب : نامكإتهاء الدرس، سيكون بأنعند 

 .) فهم مفهوم الوقت ) األمس، اليوم، غدا 
 

 المصادر المطلوبة
 .ال توجد اي مصادٍر مطلوبة 

 
 التجهيزات المطلوبة

 ال توجد اي تجهيزات مطلوبة 

 الدرس لىنظرة عامة ع
الدرس  أهداف عن الوقت و يقدم  أغنية الطالب على المّيسر عرضفي هذا الدرس، ي

شطة فعلوها يوم امس، و اليوم، و أنعن الوقت: األمس، اليوم، و غدا . يرسم الطالب 

نشاطات يرغبون بفعلها غدا ، و يشاركون قصة  عن "جزئهم المفضل في 

   اليوم".
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 خطوات إلتباعها  
 

  اإلحماء

 عن الوقت أغنية: غناء النشاط

 دقيقة 5: المدة

 : المجموعة بأكملهاالترتيب

 

 عن الوقت أغنيةلطالب اعرض ل .1
 مثالا:

 

 
 قبل اليوم أناالمس ك

 قبل اليوم،
 لقد حدث سابقا .

قبل اليوم أناالمس ك  
 قبل اليوم، أنك

 لقد حدث سابقا .
 

.ناليوم هو األ  
.نه ما يحدث األأن  
.نه ما يحدث األأن  
فقط ما يحدث.ه أن  

.ناليوم هو األ  
.نه ما يحدث األأن  
.نه ما يحدث األأن  
ه فقط ما يحدث.أن  

 
 غدا  يأتي بعد اليوم.

 بعد اليوم،
 أتسائل ماذا سيحدث.
 غدا  يأتي بعد اليوم.

 بعد اليوم،
 أتسائل ماذا سيحدث.
 األمس، اليوم، غدا !

 
 

 العرض 

 الدرس أهداف : تقديم النشاط

 دقيقة  5: المدة

 : المجموعة بأكملهاالترتيب

 

 قات اليوم.أوكم ستتناقشون عن أنصف بلاأبلغ  .1
ها على السبورة. أيشر على أكتبقدم الكلمات " األمس" ، " اليوم" ، و "غداا" و  .2

 الكلمات المكتوبة و أقرأها بصوت عالي.

التي فعلوها األمس. أيشر على كلمة "  يشياء األمن الطالب التحدث عن  أطلب  .3

 األمس" عندما يتحدث الطالب عن النشاطات.

 اليوم" و "غداا". “كرر النشاط لكلمات  .4
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 التدريب 

 النشاطات المقام بها األمس، اليوم، و النشاطات التي يرغبون فعلها غدا . إرسم: النشاط

 دقيقة 15: المدة

 : المجموعة بأكملهاالترتيب

 

 من الطالب رسم ما فعلوا االمس. أطلب  .1
مقدمة الصف لتقديم و شرح رسوماتهم  إلىمن بعض الطالب الذهاب  أطلب  .2

 للصف.
 كرر النشاط لليوم، و ما يرغبون بفعله "غدا ". .3

 

 التطبيق

 ي لغد.ناجزء من األمس و اليوم"، و االم أفضل“: مشاركة قصة النشاط

 دقيقة 5: المدة

 بأكملها: المجموعة الترتيب

 جزء من األمس". أفضلطالباا ليشارك/لتشارك قصة " أختر .1

 جزء في اليوم". أفضلليشارك/لتشارك قصة " أخرطالباا  أختر .2

 ليشارك/لتشارك بما يرغب/ترغب بفعله غداا. أخرطالباا  أختر  .3

 طة في الصف. النش أيشكر الطالب على مشاركتهم .4
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 الرابع ، الدرسالحادي عشر األسبوع

 

 الدرس ملخص عن

 

 الناشئةالمستوى:  القياسات الكفاءة:

 دقيقة 30المدة: تكوين مفهوم عن الوقت         الموضوع: 

  

 

لم أهداف   التع 

 تهاء الدرس، سيتمكن الطالب من:أنعند 

    12تحديد الوقت )القرب ساعة( للنشاطات اليومية ) وقت الغداء الساعة ،

(. 8وقت النوم بقرب الساعة   مساء 
 يكية، الساعة نامعرفة االدوات المستخدمة لقياس الوقت )الساعة الميك

 ونية(.ترااللك
 

 المصادر المطلوبة
 يكية مصنوعة يدويا ، ساعة الكترونية مثل أنساعة ميك أويكية، أنساعة ميك

 الساعات الموجودة في الهواتف المحمولة.
 

 التجهيزات المطلوبة

 أوورق مقوى، مقص، قلم، و دمبوس  إستخداميكية بأناصنع ساعة ميك 
 مسمار.

 نظرة عامة عن الدرس
يكية و الساعة االلكترونية، و يقدم أنالساعة الميكالمّيسر ف في هذا الدرس، ُيعرّ 

. يقيم أزواجيكية في أنالتعليمية للدرس. يقرأ الطالب الوقت على الساعة الميك هداف األ

 أو لعبة "صح إستعماليكية بأنالساعة الميكالطالب لمفهموم على "ساعٍة" على المّيسر 

  " مع مجموعة الطالب باكملها.خطأ
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 خطوات إلتباعها 
 

  اإلحماء

 يكية و ساعة الكترونية. أن:تحديد ساعة ميكالنشاط

 دقيقة 5: المدة

 : المجموعة باكملهاالترتيب

 

 يكية، و أسألهم ما هي.أنقدم للطالب ساعة ميك .1
 و أسألهم ما هي؟ قدم للطالب ساعة ألكترونية، .2
 الساعة. إستعمالالساعة، و سبب  إستعمالاسألهم عن كيفية  .3
 ة.ئلستناقش مع الطالب في هذه اإل .4

 
 العرض 

 الدرس أهداف : تقديم النشاط

 دقيقة 10: المدة

 : المجموعة باكملهاالترتيب

 

 .7يكية و هي تشير على الساعة أنساعة ميك إعرض  .1

الساعة هوالعقرب االقصر، و ما هو الرقم أسأل الطالب اي عقرب من عقارب  .2

 الذي يؤيشر عليه.
يقولوا لك اي عقرب هو العقرب  االطول و ما هو الرقم الذي يؤيشر  أنمنهم  أطلب  .3

 عليه.

 .7الساعة مؤيشرة على الساعة  أنقل لهم  .4

 ى.أخرلساعة  الممارسة كرر  .5

 

 التدريب

 يكيةناساعة الميكال ن طريق: قراءة الوقت عالنشاط

 دقيقة 15: المدة

 أزواج: العمل في الترتيب

 

 دتأكّ يكية على السبورة، كل منها مؤيشرة على وقت  مختلف. ناعدة ساعات ميك إرسم .1

 عقرب الساعة يؤيشر على ساعة محددة )ركز على الساعة بدالا من الدقائق(.   أنب
 وألتحديد الوقت و كتابة اجوبتهم في كراساتهم  أزواجمن الطالب العمل في  أطلب  .2

 كتاب تدريباتهم.
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ل أوتن 12من الطالب مناقشة ما يفعلون في كل ساعة. مثالا: في الساعة  أطلب  .3

 النوم. إلىإذهب  8في الساعة  أوالغذاء، 
 

 التطبيق

 ".خطألعبة "صح ام  إستعمال: التقييم بالنشاط

 دقيقة 5: المدة

 بأكملها: المجموعة الترتيب

 

من  أطلب يكية. ناللطالب وقتا محدداا )ساعة محددة( مستعمالا الساعة الميك إعرض  .1

 .خطأالطالب االجابة بصح ام 
 لكي تساعدهم فياألسئلة تبه على الطالب الذين يجدون صعوبة في االجابة على أن .2

 الدرس التالي.

 طة في الصف.ايشكر الطالب على مشاركتهم النش .3
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  الرابع ، الدرسعشر الحادي األسبوع

 

 ملخص عن الدرس 

 

 الناشئةالمستوى:  لقياساتالكفاءة: ا

 تكوين مفهوم الوقتالموضوع: 

  دقيقة 30المدة: 

 

  التعليم أهداف 

 تهاء الدرس، سيتمكن الطالب:أنعند 

  األسبوعتسمية أيام 
 

 المصادر المطلوبة
 األسبوعتقويم لكل شهر، متضمنا  ايام ال. 
  األسبوعبطاقات ايام 

 
 التجهيزات المطلوبة

 .في حالة عدم توفر التقويم اصنع تقويما  من ورق مقوى، اقالم، و مسطرة 
  أّكدتبالكتابة على البطاقات مستعمال  االقالم.  األسبوعاصنع بطاقات ايام 

 قات لجميع مجاميع الطالب.ابطالمن وجود ما يكفي من 

 الدرس لىنظرة عامة ع
الدرس. يضع  أهداف ا  للمجموعة بأكملها، و يقدم ميتقو المّيسر في هذا الدرس يعرُض 

 تعمالإسمفهوم الطالب عن الوقت بالمّيسر في الترتيب، و يقيم  األسبوعالطالب ايام 

  ." مع مجموعة الطالب بأكملهاخطأ أولعبة "صح 
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 خطوات إلتباعها 
 

  اإلحماء

 : دراسة التقويم النشاط

 دقائق  5: المدة

 : المجموعة بأكملهاالترتيب

 

 ه للطالب.تقويماا و عرفّ  إعرض  

عندما يقومن بشاطات معينة  أوأسأل الطالب عن االيام اتي يحتفلون فيها بالعطل،  

 المدرسة. إلىعندما يذهبون  أويوم التسوق،  أومثل الصالة، 

 اليوم الحاضر. إسمأسأل الطالب عن  

 
 العرض 

 الدرس.  أهداف : تقديم النشاط

 دقائق 10: المدة

 : المجموعة بأكملهاالترتيب

 

 .األسبوعهم سيتعلمون ايام أنأعلن للصف ب 

قدم الكلمات " االحد"، "االثنين"، "الثالثاء"، "االربعاء"، "الخميس"، "الجمعة"، و  

 "السبت".

 .ر على الكلمات و أقرأها بصوت عال  الكلمات على السبورة. أيش أكتب  

 أسأل  

o  ؟"األسبوع"ما هو عدد االيام في 

 .األسبوعفي  ةتحدث عن ما يفعلونه في أيام معينمن الطالب ال أطلب  

 

 التدريب

 األسبوع: ترتيب أيام النشاط

  دقائق 10: المدة

 : مجاميع صغيرة الترتيب

 

طالب، وزع مجموعة من البطاقات  5 إلى 3َشكل مجاميع صغيرة متكونة من  .1

 على جميع المجاميع.
، و ترتيب بطاقات ة الكلمات على البطاقات بصوت عالٍ من الطالب قراء أطلب  .2

 كما هي مبينة في التقويم. األسبوعأيام 
 

 التطبيق

 ". خطأصح ام “لعبة  إستعمال: التقييم بالنشاط

 دقائق  5: المدة

 : المجموعة بأكملهاالترتيب

 .خطأمن الطالب االستجابة بصح ام أطلب اقرأ جملة و  .1

 سأل أ .2

 

  ؟"خطأ"اليوم هو االثنين، صح ام 



 

213 
 

 ؟"خطأاالمس يوم االربعاء، صح ام  نا"  ك 

  خطأ"أذهُب للصالة يوم الجمعة، صح ام" 

  ؟خطأالمدرسة بوم الخميس، صح ام  إلى"أذهُب" 
 لكي تساعدهم فياألسئلة تبه على الطالب الذين يجدون صعوبة في االجابة على أن .3

 الدرس التالي. 
  طة في الصف.مشاركتهم النشأيشكر الطالب على  .4
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 الخامس  ، الدرسالحادي عشر األسبوع

 

 ملخص عن الدرس 

 

 الناشئةالمستوى:   القياساتالكفاءة: 

 وم الوقتتكوين مفهالموضوع: 

  دقيقة 30المدة: 

 

 التعليم أهداف 

 تهاء الدرس، سيتمكن الطالب:ناعند 

  فهم مفهوم الوقت ) الصباح، الظهر، المساء، اليوم، االمس، غدا ، و أيام
 (. األسبوع

 يكية، الساعة أنتعريف االدوات المستعملة لقياس الوقت )الساعة الميك
 االلكترونية، التقويم(. 

  األسبوعتسمية أيام . 
  هو وقت  12تعريف الوقت )القرب ساعة( للنشاطات اليومية ) الساعة

 مساء  هو وقت النوم( 8الساعة  الغذاء،
 

 المصادر المطلوبة
 ال توجد أي مصادر مطلوبة 

 
 التجهيزات المطلوبة

  ال توجد أي تجهيزات مطلوبة 

 نظرة عامة عن الدرس 
 هداف عن الوقت، و يقدم األ أغنية الطالبعلى المّيسر عرض في هذا الدرس، ي

في مجاميع صغيرة لتمثيل مشاهد يقام بها في  دواراألية للدرس. يلعب الطالب ميالتّعل

. يقدم الطالب مشاهدهم القصيرة األسبوعالصباح، الظهر، و المساء في ايام مختلفة في 

  وعة الطلبة بأكملها. ملمج
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 خطوات إلتباعها 

 

  اإلحماء

 عن الوقت أغنية: غناء النشاط

 دقيقة 3: المدة

 : المجموعة بأكملهاالترتيب

 

 :عن الوقت. مثالا  أغنيةالطالب  اعرض على .1

 الكورال:

 اليوم، االمس، و غدا  

 يوٌم بعد يوم نعمل و نلعب

 اليوم، االمس، و غدا  

 اليوم يوما  عظيما   جعلأس

 

 اليوم هو______ إسم

 ________ أناالمس ك

 غدا  سيكون________

 اليوم يوما  عظيما   جعلأس

 
 اليوم هو______ إسم

 ________ أناالمس ك

 غدا  سيكون________

 اليوم يوما  عظيما   جعلأس

  أعد الكورال
 

  العرض 

 الدرس  أهداف : تقديم النشاط

 دقيقتين: المدة

 : المجموعة بأكملهاالترتيب

 

 .األسبوعنا سنراجع مفهوم "االمس"، " اليوم" ، "غداا" ، و أيام أنقل للصف ب .1
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 الكلمات على السبورة، أيشر على الكلمات عند الرجوع اليها. أكتب  .2

 

 التدريب 

 .األسبوعو أيام  األسبوعقات أوفي نشاطات تدمج  دواراأل: لعب النشاط

 دقيقة  15: المدة

 : مجاميع صغيرةالترتيب

 

 طالب. 5 إلى 3َشكل مجاميع تتكون من  

 أومن الطالب تمثيل مشهد يستخدم أحدى المصطلحات "االمس" ، "اليوم"،  أطلب  

 على المشاهد في مجاميعهم.  التدّرب ، و األسبوع"غدا " ، و أيام 

 

  التطبيق

 : تقديم المشاهد للصف بأكمله.النشاط

 دقيقة  10: المدة

 : المجموعة بأكملها الترتيب

ين خرمن الطالب األ أطلب من جميع المجاميع تمثيل مشاهدهم للصف. و  أطلب  

 تخمين النشاط المقدم  للصف.

طة في أيشكر الطالب على مشاركتهم النش 

  الصف. 



 

217 
 

  األول ، الدرسالثاني عشر األسبوع

 

 ملخص عن الدرس 

 

 الناشئةالمستوى:  علم الهندسةالكفاءة: 

 الهندسية  األشكالدراسة الموضوع: 

  دقيقة  30المدة: 

 

  التعليم أهداف 

 تهاء الدرس، سيتمكن الطالب :أنعند 

  تحديد اشكال )دائرة، مستطيل، مربع، و مثلث( ذات توجهات، أحجام، و
 مختلفة. الوان

 
 المصادر المطلوبة 

  مجسمات لالشكال 
 .مجسم كبير للدائرة ، المثلث، و المستطيل 
   اقالم تلوين  أوأقالم ملونة  
  .شريط الصق مؤقت 

 
 التجهيزات المطلوبة

  استخدم ورقة بيضاء و مقص لقص احجام مختلفة من الدوائر، المثلثات، و
 5 إلى 3المستطيالت لتوفير المجسمات على جميع المجاميع المتكونة من 

 مجسم لكل شكل(. 4 إلى 3طالب. ) اصنع ما ال يقل عن 

 نظرة عامة عن الدرس 
 ف أهداخصائص الدائرة، المثلث، و المستطيل، و يقدم  المّيسر في هذا الدرس، يراجع 

لطالب ا المّيسر في حين مناقشة سماتهم المميزة. ثم يقيم  األشكالالدرس. يلون الطالب 

عندما ُيعرفون المجسمات وفقا  لالشكال المرسومة على 

  السبورة. 
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 خطوات إلتباعها 
 

  اإلحماء

 في الغرفة األشكال: تحديد النشاط

 دقيقة 8: المدة

 : المجموعة بأكملها الترتيب

 

 للصف مجسماا كبيراا للدائرة. إعرض  .1
األعلى و  إلىينظروا  أنينظروا حولهم في الغرفة، و  أنمن الطالب  أطلب  .2

 األسفل للعثور على ايشكال دائرية في الغرفة.
 كرر العملية للمستطيل. .3

 

 العرض 

 التعليم  أهداف : تقديم النشاط

 دقيقتين: المدة

 : المجموعة بأكملهاالترتيب

 

 الهندسية. األيشكالنا سندرس أنأعلن للصف ب .1

 الكلمات "مثلث" ، " مستطيل" و "دائرة" على السبورة. أكتب  .2

 

 التدريب

 في أثناء مناقشة سماتهم المميزة.  األشكال: تلوين النشاط

 دقيقة 10: المدة

 : مجاميع صغيرةالترتيب

 

لكل  األشكالطالب و وزع مجموعة من مجسمات  5 إلى 3َشكل مجاميع من  .1

 مجموعة. 
 من الطالب تلوين جميع المجسمات. أطلب اقالم تلوين و  أووزع أقالم ملونة  .2
من الطالب مناقشة كل شكل و سماته المميزة لمعرفة كيفية تصنيف كل   أطلب .3

 مجسم.
 في مناقشاتهم.الطالب و ساعدهم أسئلة تمشى في الصف، وضح  .4

 

  التطبيق

 

 : تصنيف المجسمات وفقا  الشكالها على السبورة. النشاط

 دقيقة 10: المدة

 : المجموعة بأكملها الترتيب

أيشكالها و ذلك بلصقها على السبورة  صنّفت أنجميع المجاميع  من  أطلب  .1

 مستعملين الشريط الالصق المؤقت.
لمساعدتهم في األسئلة تبه على الطالب الذين يجدون صعوبة في االجابة على أن .2

 الدرس التالي.
أيشكر الطالب على مشاركتهم النشيطة في  .3

  الصف.
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 الثاني ، الدرس الثاني عشر  األسبوع

 

 ملخص عن الدرس 

 

 الناشئةالمستوى:  علم الهندسةالكفاءة: 

 الهندسية األشكالدراسة الموضوع: 

  دقيقة 30المدة: 

 

 التعليم أهداف 

 تهاء الدرس سيتمكن الطالب:أنعند 

  مختلفة. الوانتحديد دوائر ذات احجام و 
 

 المصادر المطلوبة 
  على شكل الدوائر. أجساممجسمات للدوائر، و 
 .بطاقات مفردات للدائرة 

 
 التجهيزات المطلوبة

 التي على شكل الدائري في جميع  جسامخبيء المجسمات الدائرية، و األ
خارج  إلىيعتبر امنا  للطالب الذهاب  أنحاء الصف، و خارجه اذا كأن

 الصف.

 الدرسلى نظرة عامة ع
ليم التع أهداف عن الدوائر، و يقدم  أغنية تأديةالطالب في  المّيسرفي هذا الدرس يقود 

" للعثور على الدوائر المخبأة في األشكالللدرس. يلعب الطالب لعبة تسمى " أصطياد 

داخل و خارج الصف، و يشارك الطالب بما عثروا عليه مع 

  الصف. 
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 خطوات إلتباعها 
 

  اإلحماء

 عن الوقت  أغنية: غناء النشاط

 دقيقة  5: المدة

 : المجموعة بأكملها الترتيب

 

 عن الدوائر: أغنيةقد الطالب في  .1
 
شكٌل يدور.  يالدائرة ه  
شكٌل يدور. يالدائرة ه  
شكٌل يدور، يالدائرة ه  

 و يدور و يدور
 
شكٌل يدور. يالدائرة ه  

 تمشى بحذر على الدائرة و ُدر.

 تمشى بحذر على الدائرة و ُدر.
 تمشى بحذر على الدائرة،
 و ُدر، و ُدر، و ُدر.

 تمشى بحذر على الدائرة و ُدر.
 
 
 

 
 

 العرض 

 الدرس  أهداف : تقديم النشاط

 دقيقة  5: المدة

 : المجموعة بأكملهاالترتيب

 

 نا سندرس جميع احجام الدوائر.أنأعلن للطالب ب .1

 بطاقات المفردات للدائرة على السبورة.  إجمع .2

 من الطالب وصف ما يجعل الدائرة، دائرة.  أطلب  .3
 دائرة و يشكل بيضوي على السبورة و تناقش عن الفرق بين الشكلين. إرسم .4

 الممارسة  

 " للعثور على الدوائر المخبئه في داخل و خارج الصف.األشكالأصطياد “: ألعب لعبة النشاط

 دقيقة  10: المدة

 : مجاميع صغيرة الترتيب

 

 ". األشكالصف لعبة "أصطياد أوطالب و  5 إلى 3شكل مجاميع من  .1

  على شكل دوائر مخبئة داخل و خارج الصف. أجسامهنالك  أنأشرح 
  تفوز باللعبة. األشكال أكثر المجموعة التي تعثر على 
 ح للطالب بالركض داخل و خارج الصف للبحث عن الدوائر.إسم .2

 

 :التطبيق
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 : تقدم المجاميع للدوائر  التي عثرت عليها.النشاط

 دقيقة 5: المدة

 : المجموعة بأكملها الترتيب

الصف معاا، و تقدم كل مجموعة الدوائر التي عثرت عليها  إلىيعود جميع الطالب  .1

 للصف بأكمله، و كذلك يعرفون حجم و لون كل دائرة. 
يعد الطالب عدد الدوائر التي عثروا عليها، و من ثم يعلن المدرس المجموعة  .2

 الفائزة.
 طة في الصف.أيشكر الطالب على مشاركتهم النش .3
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 الثالث، الدرس الثاني عشر األسبوع

 

 ملخص عن الدرس 

 

 الناشئةالمستوى:  علم الهندسةالكفاءة: 

 الهندسية األشكالدراسة الموضوع: 

   دقيقة 30المدة:  

 

  مالتعل أهداف 

 تهاء الجلسة، سيتمكن الطالب:أنعند 

  مختلفة. الوانتحديد مستطيالت ذات أحجام و 
 

 المصادر المطلوبة
  على شكل المستطيل. أجساممجسمات المستطيل، و 
 بطاقات مفردات للمستطيل 

 
 التجهيزات المطلوبة

 اء حأنعلى شكل المستطيل في جميع  جساممجسمات المستطيل ، و األ أخب
 خارج الصف. إلىيعتبر أمنا  للطالب الذهاب  أنالصف، و خارجه اذا ك

 

  الدرس لىنظرة عامة ع
، و يقدم ىخراأل األشكالالطالب للتمييز بين المستطيل و  المّيسر في هذا الدرس، يقود 

" للعثور على المستطيالت األشكالالدرس. يلعب الطالب لعبة تسمى "أصطياد  أهداف 

المخبأة داخل و خارج الصف. و يشارك الطالب بما عثروا عليه مع 

  الصف. 
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 إلتباعهاخطوات 
 

  اإلحماء

 ى.خراأل األشكال: التمييز بين المستطيل و النشاط

 دقيقة 5: المدة

 : المجموعة بأكملهاالترتيب

أيشكال مختلفة على السبورة، كٌل منها مع عدد أضالع مختلفة ) مثل، خماسي  إرسم .1

 االضالع، مثلث، مستطيل، سداسي االضالع(.
 السبورة و االيشارة على المستطيل. إلىأسأل من طالب الذهاب   .2
 بطاقات مفردات المستطيل على السبورة.  إجمع .3

 

 العرض 

 الدرس  أهداف : تقديم النشاط

  دقائق 5: المدة

 : المجموعة بأكملها الترتيب

 نا سندرس جميع احجام و أيشكال المستطيل.أنأعلن للصف ب .1

 أسأل  الطالب وصف ما يجعل المستطيل، مستطيالا. .2

ة يأوالمستطيل هو يشكل مكون من أربعة أضالع، و االضالع المتقابلة متس أنأكد ب .3

 في الطول.

 

 التدريب

 " للعثور على المستطيالت المخبأة داخل و خارج الصف.األشكال: ألعب لعبة "أصطياد النشاط

 دقائق 10: المدة

 : مجاميع صغيرةالترتيب

 ".األشكالصف لهم لعبة "أصطياد أوطالب و  5 إلى 3َشكل مجاميع تتكون من  .1

  على شكل المستطيل مخبأة داخل و خارج الصف. أجسامهنالك  أنأشرح 
 من المستطيالت تفوز.  كبرالمجموعة التي تعثر على العدد األ 
 ح للطالب  بالركض داخل و خارج الصف للعثور على المستطيالت.إسم .2

 

 التطبيق

 عثرت عليها.: ُتقدم المجاميع المستطيالت التي النشاط

 دقائق 5: المدة

 : المجموعة بأكملهاالترتيب

 

o  الصف معاا، و تقدم كل مجموعة المستطيالت التي عثرت  إلىيعود جميع الطالب

 عليها للصف بأكمله، و كذلك يعرفون حجم و لون كل مستطيل. 

 

o  يعد الطالب عدد المستطيالت التي عثروا عليها، و من ثم يعلن المدرس المجموعة

 الفائزة.

 

o .أيشكر الطالب على مشاركتهم النشيطة في الصف 
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 4، الدرس 12 األسبوع

 

 ملخص عن الدرس 

 

 الناشئةالمستوى:  علم الهندسةالكفاءة: 

  الهندسية األشكال: دراسة الموضوع

  دقيقة 30المدة: 

 

 التعليم أهداف 

 تهاء الدرس، سيتمكن الطالب:أنعند 

  مختلفة. الوانتحديد مثلثات ذات أشكال و 
 لمصادر المطلوبةا

  على شكل المثلثات  أجساممجسم المثلثات و 
 

 التجهيزات المطلوبة

 حاء أنعلى شكل المثلث في جميع  جسامخبيء مجسمات المثلث و األ
 خارج الصف. إلىيعتبر أمنا  للطالب الذهاب  أنالصف، و خارجه اذا ك

 الدرس لىنظرة عامة ع
قدم ى، و يخراأل األشكالالطالب للتمييز بين المثلث و  المّيسر في هذا الدرس، يقود 

" للعثور على المثلثات األشكالالدرس. يلعب الطالب لعبة تسمى "أصطياد  أهداف 

الطالب بما عثروا عليه مع  المخبأة داخل و خارج الصف. و يشارك

  الصف
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 خطوات إلتباعها 
 

  اإلحماء

 ى.خراأل األشكال: التمييز بين المثلثات و النشاط

 دقائق 5: المدة

 : المجموعة بأكملهاالترتيب

 

أيشكال مختلفة على السبورة، كٌل منها مع عدد أضالع مختلفة ) مثل، خماسي  إرسم .1

 االضالع، مستطيل،  دائرة، و سداسي االضالع(.
 السبورة و االيشارة على المثلث. إلىأسأل من طالب الذهاب  .2

 
 
 

 

 العرض 

 الدرس أهداف : تقديم النشاط

 دقائق  5: المدة

 : المجموعة بأكملهاالترتيب

 

 نا سندرس جميع أيشكال و أحجام المثلثات.أنأعلن للطالب ب .1

 من الطالب وصف ما يجعل المثلث، مثلثاا. أطلب  .2

 المثلث هو يشكل متكون من ثالثة اضالع. أنكد على أ .3

 

 التدريب

 " للعثور على المثلثات المخبأة داخل و خارج الصف.األشكال: ألعب لعبة "أصطياد النشاط

 دقائق 10: المدة

 : مجاميع صغيرة الترتيب

 

صف لعبة "أصطياد أوطالب.  5 إلى 3َشكل مجاميع صغيرة تتكون من  .1

 ". األشكال
o   على شكل المثلث مخبئة داخل و خارج الصف. أجسامهنالك  أنأشرح 
o  من المثلثات تفوز. كبرالتي تجد العدد األالمجموعة 

 ح الطالب بالركض داخل و خارج الصف للعثور على المثلثات. إسم .2
 

  التطبيق

 : تمثل المجاميع على ما عثرت عليه من مثلثات.النشاط

 ائقدق 5: المدة

 : المجموعة بأكملهاالترتيب

 

لثات التي عثرت عليها مثالصف معاا، و تقدم كل مجموعة ال إلىيعود جميع الطالب  .1

 للصف بأكمله، و كذلك يعرفون حجم و لون كل مثلث 

 

يعد الطالب عدد المثلثات التي عثروا عليها، و من ثم يعلن المدرس المجموعة  .2

 الفائزة.
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 طة في الصف.أيشكر الطالب على مشاركتهم النش .3

 

 

 الخامس  ، الدرسالثاني عشر األسبوع

 

 ملخص عن الدرس 

 الناشئةالمستوى:  الهندسية األشكالالكفاءة: 

 الهندسية األشكالدراسة الموضوع: 

  دقيقة 30المدة: 

 

 مالتعل أهداف 

 تهاء الدرس، سيتمكن الطالب:أنعند 

  على اليمين، على اليسار، أعلى، األشكالأتجاه  أووصف الوضع النسبي( .
 أسفل(.

 
 المصادر المطلوبة

 .ال توجد اي مصادر مطلوبة 
 

 التجهيزات المطلوبة 

 ها على قطعة كبيرة إرسم أوعلى السبورة قبل بداية الدرس،  األشكال إرسم
 من الورق المقوى.

  الدرس لىنظرة عامة ع
و  المختلفة في الصف األشكالالطالب في التمييز بين  المّيسر في هذا الدرس، يقود 

 إستعمالب األشكالالدرس. ُيعرُف الطالب  أهداف المساحات المحيطة بهم، ويقدم 

ا   على السبورة وفق األشكالالطالب وهم يضيفون  المّيسر وضعها النسبي. ثم يقيم 

   لوضعم النسبي.
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 خطوات إلتباعها 
 

  اإلحماء

 في الغرفة األشكال: عرف النشاط

 دقيقة 3: المدة

 : المجموعة بأكملهاالترتيب

 

 صفهم :أوو  األشكالالمختلفة على السبورة، سمي  األشكال إلىأشر  .1
 

 مثلث أزرق مثلث وردي  مستطيل أصفر

 مربع أخضر  مربع رصاصي مثلث أحمر 

 مستطيل وردي نجمة وردية نجمٌة خضراء 

 دائرة صفراء قمر أزرق  قمٌر برتقالي 

   دائرة بيضاء 

 

 
 

 العرض 

 الدرس  أهداف : تقديم النشاط

 دقيقتين: المدة

 : المجموعة بأكملهاالترتيب

 

المختلفة في الجدول  األيشكالضاع أونا سنستعمل الكلمات لوصف أنقل للطالب ب .1

 المرسوم على السبورة. 

 الممارسة 

 وضعها النسبي. إستعمالب األشكال: تحديد النشاط

 دقيقة  10: المدة

 : المجموعة بأكملهاالترتيب

 

 التالية. أسأل األشكالالسبورة بشكٍل فردي لتعريف  إلىأسأل  الطالب القدوم  .1
 "ما هو الشكل المرسوم على يمين المربع االخضر؟" 
 "ما هو الشكل المرسوم على يسار المثلث الوردي؟" 
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 "ما هو الشكل المرسوم فوق المثلث االزرق؟ " 
 "ما هو الشكل المرسوم تحت القمر االزرق؟" 
   مساحتين  من الجهة اليمنى للنجمة "ما هو الشكل المرسوم على بعد

 الوردية؟"
 "ما هو الشكل المرسوم على بعد ثالث مساحات فوق المثلث الوردي؟" 

 

 التطبيق

 المرسومة على السبورة بحسب وضعها النسبي. األشكال إجمع: النشاط

 دقيقة 10: المدة

 : المجموعة بأكملها الترتيب

 

 التالية. أسأل األشكالالسبورة بشكٍل فردي لتعريف  إلىأسأل  الطالب القدوم  .1
  .قمٌر مرسوٌم على يمين المستطيل االزرق 

 كرر العملية لآلتي: .2
 .مربع مرسوم على يسار الدائرة البيضاء 
  .نجمة مرسومة فوق القمر األصفر 
 .مثلث مرسوم على يمين النجمة الخضراء 

 طة في الصف.أيشكر الطالب على مشاركتهم النش .3
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  يةاألسبوعخطط الدروس 

 

 
الدروس و النشاطات  أهداف لخص تية في بنك خطة درس الرياضيات األسبوعخطط الدروس 

في رأس كل  األسابيعخطط الكفاءات، المواضيع، المستويات، ورقم ُتعرف و.األسابيعلجميع 

 إستعماليجب على ميسر الرياضيات . 36-13ية متوفرة لالسابيع األسبوعالدرس  خططصفحة.

خطط الدروس اليومية لتقديم الدروس اليومية بنفس النطاق المستعمل لتقديم خطط الدروس اليومية 

 أسبوع.  12ل أوفي 
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 13 األسبوع
 ندسةعلم الهالكفاءة: 

 الهندسية األيشكالموضوع: استكشاف ال

 المستوى: النايشئة

 

 ل والدرس األ

 

 مالتعل أهداف 

  المختلفة.  لواناالذات االتجاهات واالحجام و األيشكالتحديد 

 (دقيقتين) اإلحماء

ذات أحجام مختلفة، بما  األشكالتحتوي الحقيبة  مزيجا من  أن. ينبغي األشكالعلى الطالب حقيبة من  إعرض • 

حصول على ظر أدناه للأنالحقيقية ) األشكالالتي تشبه الدوائر والمثلثات والمستطيالت ولكن ليست  األشكالفي ذلك 

 أمثلة(.

 دقائق( 3) العرض 

الشكل 'مثلث', 'مستطيل',  أن". يختار الطالب  شكل من المجموعة، ويحدد باألشكاليتم شرح لعبة "مجموعة من • 

ليرى  تر' على الدفتر ويرفعون الدفخطأ' أو"خ" ل 'صح'  أوال شيء مما سبق. بقية الطالب يكتبون 'ص'  أو'دائرة،' 

 .األشكالعن  أجوبة خالل النشاط للحصول على األسئلة يتم طرح  ذلك الجميع اجوبتهم. بعد 

 دقيقة( 20) الممارسة

 يلعب الطالب اللعبة 

 دقائق( 5) التطبيق

  مثل لة األسئالتي يقولها الطالب على  جوبة على األ إعتمادا  األيشكالبادارة مناقشة حول تعريف  األستاذ يقوم

 .هكذاهذا ليس مثلث؟" و "لماذا

 ي أنالدرس الث

 

 مالتعل أهداف 

  المختلفة.  لواناالذات االتجاهات واالحجام و األيشكالتحديد 

 دقيقة( 5) اإلحماء

  مقص، ورقة ملونة، مسطرة، وأقالم الرصاص، الة تسجيلية و يشريط الصق لمجموعات  األستاذ يعطي

 طالب. 5-3مكونة من 

 دقائق( 5) العرض 

  األيشكال" جداولالنشاط الجماعي "يشرح 

  ،سم على  6مثلث أحمر قياس  1تقديم كل مجموعة مع وصف لقصاصات. على سبيل المثال

سم. يجب على الطالب رسم،  3سم في  8مستطيل ازرق على قياس الجأنبين   1كل جأنب. 
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 قطع ولصق األيشكال في قوائمهم، في المربع المناسب على ملصق االعألنات الذي قمت

 بأنشاءه، والذي يكون معلق على الجدار.

 دقيقة( 15)الممارسة    

 يقومون بنشاط "القص والصق". 5-3الطالب في مجموعات مكونة من • 

 

 دقائق( 5)تطبيق 

 مع الطالب، ادرس قائمة األيشكال المعلقة على الحائط للتأّكد من دقتها.• 

 

 الدرس الثالث

 

 مأهداف  التعل

  المختلفة.  لواناالاالتجاهات واالحجام وتحديد األيشكال ذات 

 

 دقائق( 5)اإلحماء 

 .يقوم األستاذ  بمساعدة الطالب على تشكيل دائرة وهم جالسين على االرض 

 

 دقائق( 5) العرض 

  يتم يشرح النشاط "لقد خسرت الشكل الذي لدي" ضع مختلف األيشكال في وسط الدائرة وبعدها يجب على

 دقيقة( 20) حول الدائرة أن يجد الشكل الذي فقده وهو يغني األغنية:  ونالطالب الذي يتّجول

 (يفقدت )يشكل

 ماذا أفعل؟

 (يفقدت )يشكل

 ماذا أفعل؟

 (يفقدت )يشكل

 ماذا أفعل؟

 عزيزيأنتقل إلى صديقي يا 

  .قم بإعادة اللعبة أكثر  من مرة 

 دقيقة( 15)الممارسة 

 .يلعب الطالب اللعبة 

 

 دقائق( 5)التطبيق 

من كل طالب يشرح أهمية تعلم األيشكال في حياتهم أو كيف يمكنهم إستخدام مهارة جديدة. ينبغي أن   أطلب  •

 يبدأ كل طالب مع " يهمني تعلم األيشكال ألن .."

 

 الدرس الرابع

 

 مأهداف  التعل

  .تحديد األيشكال ذات االتجاهات واالحجام وااللون المختلفة 
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 )دقيقتين( اإلحماء

 يتم توفير قصاصات، أقالم رصاص, تلوين، طباشير، واقالم ملونة مع الصق لجميع الطالب.  •

 

 دقائق( 3) العرض 

  يتم شرح النشاط الفردي بعنوأن "شكل جيرأنك" للطالب. يقوم الطالب برسم االشخاص الجالسين بجأنبهم

 بإستخدام مستطيالت، مثلثات، دوائر، أو مزيج من هذه األشكال.

 

 دقيقة( 15)الممارسة 

  يقوم الطالب بالرسم بشكل فردي. يمكن أن يستخدم الطالب القصاصات من اجل تحديد األشكال أو الرسم

 بشكل حر بدون قص. فيما يلي مثال على ذلك :

 

 دقائق( 10) التطبيق  

 يقدم كل طالب رسمته، ويقوم أيضاا بتحديد األيشكال ويشرح فن األيشكال.• 

 الفني أو األيشكال حول جدار الصف.تركيب العمل • 

 
 

 الدرس الخامس

 

 مالتعل أهداف 

  المختلفة.  لواناالذات االتجاهات واالحجام و األيشكالتحديد 

 

 دقائق( 2) اإلحماء

  ا؟"أنطالب للعب لعبة "من  5-3يتم تشكيل مجموعة من 

 

 دقائق( 3) العرض 

  وقطعة من الورق  األشكاليتم شرح اللعبة وقواعدها. سوف تحصل جميع المجاميع على مجموعة من

المقوى. يأخذ كل طالب دوره في تحديد شكل عشوائي واخفاءه وراء الورق المقوى.ثم يقوم الطالب 

ا أنو قمم ،رؤوس  3ب، أنجو 3: "لدي إسأل كلمات رئيسية. على سبيل المثال،  إستخدامبوصف الشكل ب

 ا؟"أنلون الدم. من 

 ت مثلث أحمر."أنالجواب: "
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 14 األسبوع
 الكفاءة: الكل

 تقييمالمراجعة، وبناء الطالقة، والالموضوع: 

 المستوى: النايشئة

 

 ل والدرس األ

 

 مالتعل أهداف 

 السابقة. األسابيعالمشمولة في  هداف مراجعة جميع األ 

  .بناء الطالقة، والسرعة والدقة لالطفال 

 

 دقائق( 4) اإلحماء

، وملئ الفراغات من خالل التعريف األرقام، ترتيب األرقامعن المقارنة بين  السبورةكتابة تمارين على • 

 .20النماذج ضمن  أوماط نبأأل

 

 دقيقة( 1) العرض 

 كراسة. أوالمهمة بشكل فردي في كتابه التمارين  كمالإريشاد الطالب إل• 

 

 دقيقة( 20) الممارسة

o  التمارين. إلستكمال ومراقبة كل طالب  تّجول بال األستاذ يقوم 

o   التوضيحات عند الحاجة. أوتقديم التوجيهات 

o لئك الذين لديهم معرفة قوية عن أوب أنبوضعهم بج ذلك ون من المحتوى وأندعم الطالب الذين يع

 المحتوى.

 

 دقائق(  5التطبيق )

  السبورةيقدم اجابته على التمرين الموجود على  أنمن احد الطالب  أطلب . 

 

 ي أنالدرس الث

 مالتعل أهداف 

 الذين لديهم معرفة قوية عن المحتوى. اولئك

 دقائق(  5التطبيق )

  السبورةيقدم اجابته على التمرين الموجود على  أنمن احد الطالب  أطلب. 
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 الدرس الثالث 

 

 أهداف  التعليم

 .مراجعة جميع األهداف  المشمولة في األسابيع السابقة 

 بناء الطالقة، والسرعة والدقة لالطفال 

 دقائق( 4) اإلحماء

o  20أكتب  على السبورة تمارين للطرح إلى . 

 دقيقة( 1)العرض  

 كراسة. إريشاد الطالب إلكمال المهمة بشكل فردي في كتابه التمارين أو• 

 دقيقة( 20) الممارسة

o .يقوم األستاذ  بالتّجول  ومراقبة كل طالب إلستكمال  التدريبات 

o  .تقديم التوجيهات أو التوضيحات عند الحاجة 

o  دعم الطالب الذين يعأنون من المحتوى وذلك  بوضعهم بجأنب أولئك الذين لديهم معرفة قوية عن

 المحتوى.

 دقائق(  5التطبيق )

  .أطلب  من احد الطالب أن يقدموا اجابتهم على التمرين الموجود على السبورة 

 

 الدرس الرابع 

 

 مالتعل أهداف 

 السابقة. األسابيعالمشمولة في  هداف مراجعة جميع األ 

  .بناء الطالقة، والسرعة والدقة لالطفال 

 

 دقائق( 4) اإلحماء

  السبورةالهندسية وتصنيفها على  األشكالكتابة تمارين حول . 

  

 دقيقة( 1) العرض 

 كراساتهم. أوفردي في كتب تمارينهم المهمة بشكل  كمالإريشاد الطالب إل 

 دقيقة( 20) الممارسة

o  ومراقبة كل طالب أثناء أستكمال التدريبات. تّجول بال األستاذ يقوم 

o   التوضيحات عند الحاجة. أوتقديم التوجيهات 

o  بعضهم بنابوضعهم بج ذلك المحتوى وواجهون صعوبة في الذين يالطالب دعم 

 

  دقائق( 5)التطبيق 

  .أطلب  من احد الطالب أن يقدم اجابته على التمرين الموجود على السبورة 

 

 الدرس الخامس
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 مأهداف  التعل

 .مراجعة جميع األهداف  المشمولة في األسابيع السابقة 

  .بناء الطالقة، والسرعة والدقة لالطفال 

 

 دقائق( 4) اإلحماء

  .كتابة على السبورة تمارين للمراجعة وتقيم المفاهيم المتعلقة بالوقت 

  

 دقيقة( 1)العرض  

 .إريشاد الطالب إلكمال المهمة بشكل      فردي في كتاب تمارينهم أو كراساتهم 

 دقيقة( 20) الممارسة

o   بالتّجول  ومراقبة كل طالب أثناء أستكمال التدريبات.يقوم األستاذ 

o  .تقديم التوجيهات أو التوضيحات عند الحاجة 

o  الذين لديهم معرفة قوية عن  اولئكدعم الطالب الذين يعأنون من المحتوى وذلك  بوضعهم بجأنب

 المحتوى.

  دقائق( 5)التطبيق 

  .أطلب  من احد الطالب أن يقدم اجابته على التمرين الموجود على السبورة 
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 15 األسبوع
 األرقامالكفاءة: فهم 

 50ضمن  األرقامالموضوع: تطوير فهم 

 المستوى: النايشئة

 

 ل والدرس األ

 

 مالتعل أهداف 

  30 إلىالحساب  أوالعد. 

  30حتى  األرقامالتعرف على. 

  30حتى  األرقامقراءة وكتابة. 

 

 دقائق( 5) اإلحماء

  10مجموعة من الرقم  إستخدامب 30مساعدة الطالب، كمجموعة واحدة على التعرف على الرقم. 

 

 دقائق( 10) العرض 

 المجموعة باكملها, ومن  إلىواحد مضاف  إلىباالضافة  20كمجموع من  29 إلى 21من  األرقامالتعريف ب

 .30ثم اضافة واحد عشر مرات ليصبح الرقم 

 

 دقيقة( 15) الممارسة

  مجموعة من الرقم عشرة والعدادات.  إستخدامب 30 إلى 1للحساب من  أزواجالطالب يعملون في 

 

 دقائق( 2)التطبيق 

  األرقامجدول  إلىبشكل كورالي مع االيشارة  30 إلى 1تقييم قدرة الطالب على العد من. 

 

 ي أنالدرس الث

 

 مالتعل أهداف 

  30 إلىالحساب  أوالعد. 

  30حتى  األرقامالتعرف على. 

  30حتى  األرقامقراءة وكتابة. 

 دقائق( 8) اإلحماء

  30إلى  1اريشاد الطالب من خالل أغنية للعد من . 

 دقائق( 5)العرض  
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  10الرقم بإستخدام مجموعة من  30إلى  20التعريف باألرقام من. 

 

 دقيقة( 15) الممارسة

  30إلى  20الطالب يعملون في أزواج للحساب بإستخدام مجموعة من الرقم عشرة والعدادات من . 

 

  دقائق( 2)التطبيق 

  تقييم الطالب بإستخدام "األجوبة  على دفتر المالحظات'من خالل مناداة بالرقم ومن ثم يطلب من الطالب

 كتاب التمارين.كتابة الرقم على كراسة أو 

 

 الدرس الثالث 

 

 مأهداف  التعل

  40العد أو الحساب إلى. 

  40التعرف على األرقام حتى. 

  40قراءة وكتابة األرقام حتى. 

 دقائق( 5) اإلحماء

  بإستخدام مجموعة من الرقم عشرة مع المجموعة اكملها.  40مساعدة الطالب في معرفة الرقم 

 دقائق( 10)العرض  

  باالضافة إلى واحد مضاف إلى المجموعة باكملها, ومن  30كمجموع من  39إلى  31باألرقام من التعريف

 .40ثم اضافة واحد عشر مرات ليصبح الرقم 

 دقيقة( 15) الممارسة

  40إلى  1الطالب يعملون في أزواج للحساب بإستخدام مجموعة من الرقم عشرة والعدادات من . 

 

 دقائق( 2)التطبيق 

  األرقامجدول  إلىبشكل كورالي مع االيشارة  40 إلى 1تقييم قدرة الطالب على العد من. 

 الدرس الرابع 

 

 مالتعل أهداف 

  40 إلىالحساب  أوالعد. 

  40حتى  األرقامالتعرف على. 

  40حتى  األرقامقراءة وكتابة. 

 

 دقائق( 8) اإلحماء

  40 إلى 1للعد من  أغنيةاريشاد الطالب من خالل . 

 

 دقائق( 5) العرض 
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 10مجموعة من الرقم  إستخدامب 40 إلى 30من  األرقامالتعريف ب. 

 دقيقة( 15) الممارسة

  40 إلى 30مجموعة من الرقم عشرة والعدادات من  إستخدامللحساب ب أزواجالطالب يعملون في. 

  دقائق( 5)التطبيق 

 على دفتر المالحظات'من خالل مناداة بالرقم ومن ثم يطلب من  جوبة "األ إستخدامتقييم الطالب ب

 كتاب التمارين أوالطالب كتابة الرقم على كراسة 

 

 الدرس الخامس

 

 مالتعل أهداف 

  40, البدء برقم اقل من 40العد التصاعدي والتنازلي ضمن . 

  األرقامتوقع الرقم التالي في ترتيب. 

 دقائق( 10) اإلحماء

  1 إلى 40ومن ثم عد تنازلي من  40 إلى 1والعد من  األرقامجدول  إلىالتعريف بالعد بواسطة االيشارة 

 بشكل كورالي.

 

 دقائق( 5)العرض  

  أكتب  مجموعة من التمارين على السبورة. كل تمرين فيه قائمة من األرقام مع فراغات لملئها. مثال على

 , ــ.29, 28,ـــ,26, ـــ, ـــ, 23, 22ذلك , أكتب " 

 دقيقة( 10) الممارسة

 .يقوم الطالب بملئ الفراغات في دفتر التمارين أو الكراسة 

 

  دقائق( 5)التطبيق 

 .يتطوع الطالب إلستكمال  التمرين على السبورة 
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 16 األسبوع
 األرقامالكفاءة: فهم 

 50ضمن  األرقامالموضوع: تطوير فهم 

 المستوى: النايشئة

 

 ل والدرس األ

 

 مالتعل أهداف 

  50 إلىالحساب  أوالعد. 

  50حتى  األرقامالتعرف على. 

  50حتى  األرقامقراءة وكتابة. 

 

 دقائق( 3) اإلحماء

 10عن طريق مجموعة من الرقم  40مساعدة الطالب, كمجموعة واحدة, التعريف ب . 

 50للرقم  عادةاإل 

 

 دقائق( 10) العرض 

 10مجموعة من الرقم  إستخدامب 50 إلى 20من  األرقامالتعريف ب . 

 

 دقيقة( 15) الممارسة

  مجموعة من الرقم عشرة والعدادات. إستخدامب 50 إلى 20للحساب من  أزواجالطالب يعملون في 

 

  دقائق( 2)التطبيق 

 مناداة بالرقم ومن ثم يطلب من الطالب ال على دفتر المالحظات'من خالل جوبة "األ إستخدامتقييم الطالب ب

 كتاب التمارين أوكتابة الرقم على كراسة 

 ي أنالدرس الث

 

 التعليم أهداف 

  50 إلىالحساب  أوالعد. 

  50حتى  األرقامالتعرف على. 

  50حتى  األرقامقراءة وكتابة. 

 دقائق( 8) اإلحماء

  50إلى  1اريشاد الطالب من خالل أغنية للعد من . 

 

 دقائق( 5)العرض  
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  10بإستخدام مجموعة من الرقم  50إلى  40التعريف باألرقام من . 

 

 دقيقة( 15) الممارسة

  بإستخدام مجموعة من الرقم عشرة والعدادات. 50إلى  40الطالب يعملون في أزواج للحساب من 

  دقائق( 2)التطبيق 

 داة بالرقم ومن ثم يطلب من الطالب تقييم الطالب بإستخدام "األجوبة  على دفتر المالحظات'من خالل منا

 كتابة الرقم على كراسة أو كتاب التمارين

 

 الدرس الثالث

 مأهداف  التعل

  50, البدء برقم اقل من 50العد التصاعدي والتنازلي ضمن . 

 .توقع ماذا سياتي بعد في ترتيب األرقام 

 

 دقائق( 10) اإلحماء

  1إلى  50ومن ثم عد تنازلي من  50إلى  1األرقام والعد من التعريف بالعد بواسطة االيشارة إلى جدول 

 بشكل كورالي.

 

 دقائق( 5)العرض  

  أكتب  مجموعة من التمارين على السبورة. كل تمرين فيه قائمة من األرقام مع فراغات لملئها. مثال على

 , ــ.49, 48,ـــ,46, ـــ, ـــ, 43, 42ذلك , أكتب " 

 

 دقيقة( 10) الممارسة

 الفراغات في دفتر التمارين أو الكراسة. ءالطالب بمل يقوم 

  دقائق( 5)التطبيق 

  السبورةالتمرين على  إلستكمال يتطوع الطالب. 

 

 الدرس الرابع 

 

 مالتعل أهداف 

  50 إلى 10العد بالتخطي من . 

 

 دقائق( 5) اإلحماء

  والتخطي 5. مثال, البدء ب10نماذج العد بالتخطي بواسطة  أوواع أنوناقش  األرقامجدول  إلىأيشر ,

 . 45, 35, 25, 15 إلى 10بواسطة 

  رقم . أووا قد الحظوا اي نموذج أنالطالب فيما اذا ك إسأل 

 

 دقائق( 5) العرض 
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’ 1s‘اليتغير, والرقم الموجود في  ’1‘, الرقم الموجود في 10قم بتعريف النموذج الذي يكون فيه التخطي ب •

 يزداد بقيمة واحد. 

 

 دقيقة( 15) الممارسة

 طالب.  5 إلى 3قم بتشكيل مجاميع تكون كل مجموعة مكونة من  •

 ي لروئية الكيفية التي تتغيرأنقيمة الرسم البي إستخداماي رقم ب إلى 10من الطالب اضافة حزمة من  أطلب  •

 .األرقامبها 

 

  دقائق( 5)التطبيق 

, 2:2وبصوت عالي مع البدء من نقاط مختلفة. مثال, اذا ابتدء عند  10طالب للعد بالتخطي بواسطة  إختيار  •

12 ,22 ,32 ,42 . 

 

 الدرس الخامس 

 

 مأهداف  التعل

 .50إلى  5العد بالتخطي بواسطة 

 

 دقائق( 5) اإلحماء

  والتخطي بواسطة 5. مثال, البدء ب5أيشر إلى جدول األرقام وناقش أنواع أو نماذج العد بالتخطي بواسطة ,

 . 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10إلى  5

 . اسأل الطالب فيما اذا كأنوا قد الحظوا اي نموذج أو رقم 

 دقائق( 5)العرض  

, والرقم الموجود في 5يرتفع ب ’1s‘الموجود في , الرقم 5قم بتعريف النموذج الذي يكون فيه التخطي ب •

‘10s ’ .يزداد بقيمة واحد 

 دقيقة( 15) الممارسة

 طالب.  5إلى  3قم بتشكيل مجاميع تكون كل مجموعة مكونة من  •

إلى اي رقم بإستخدام قيمة الرسم البيأني لروئية الكيفية التي تتغير  5أطلب  من الطالب اضافة حزمة من  •

 بها األرقام.

 

  دقائق( 5)التطبيق 

, 2:2وبصوت عالي مع البدء من نقاط مختلفة. مثال, اذا ابتدء عند  5إختيار  طالب للعد الخطي بواسطة  •

12 ,17 ,22 ,27 ,32 ,37 ,42 ,47  . 
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 17 األسبوع
 الكفاءة: العمليات

 50الموضوع: الجمع والطرح ضمن 

 المستوى: النايشئة

 

 ل والدرس األ

 

 مالتعل أهداف 

 الصور. أوالملموسة  يشياء األ إستخدامتقال وذلك بنبدون األ 50ثنائي الرقم ضمن  إلىاضافة احادي الرقم  •

 الجمع. إستخدامحل المسائل ذات الخطوة الواحدة ب •

 دقائق( 5) اإلحماء

 تقال.نبدون األ 50ثنائي الرقم ضمن  إلىاخبر الطالب قصة قصيرة تتطلب اضافة احادي الرقم  •

 .السبورةالمشهد على  إرسم •

 

 دقائق( 5) العرض 

"، 6+  32. على سبيل المثال، إلضافة "10يشرح كيفية إالضافة عن طريق العد مع مجموعة من الرقم  •

 10مجموعات من الرقم  4هناك ما يقرب من  أن. وبما 6، ثم إضافة 32 إلى 10وملئ مجموعة من الرقم 

 .40أقل من  2، الذي هو 38من الخاليا، فمن السهل حساب  2وهم مكتملين باستثناء 

 

 دقيقة( 20) الممارسة

 10مجموعة من الرقم  إستخدامب 50نتيجة الجمع ضمن الرقم  يجاد إليعمل الطالب في مجاميع صغيرة  •

 تقال.نبدون األ

 مرسومة على ورقة كبيرة.  10تمتلك كل مجموعة عدادات ومجموعة من الرقم  أنيجب  •

 

 دقائق(  5)التطبيق 

 يقوم الطالب بالمحأولة بكتابة األجوبة  على ورقة. •

 تّجول  في الصف وراقب عمل كل مجموعة. •

 ثأنيالدرس ال

 

 مأهداف  التعل

 وذلك بإستخدام األيشياء  الملموسة أو الصور.مع األنتقال  50اضافة احادي الرقم إلى ثنائي الرقم ضمن  •

 حل المسائل ذات الخطوة الواحدة بإستخدام الجمع. •

 

 دقائق( 5) اإلحماء
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  بدون األنتقال. 50اخبر الطالب قصة قصيرة تتطلب اضافة احادي الرقم إلى ثنائي الرقم ضمن 

 .إرسم المشهد على السبورة 

 

 دقائق( 5)العرض  

"، 7+  55. على سبيل المثال، إلضافة "10طريق العد مع مجموعة من الرقم يشرح كيفية إالضافة عن  •

 10مجموعات من الرقم  6. وبما أن هناك ما يقرب من 7، ثم إضافة 55إلى  10وملئ مجموعة من الرقم 

 .60أكثر  من  2، الذي هو 62، فمن السهل حساب 2باالضافة إلى 

 

 دقيقة( 20) الممارسة

مع  10بإستخدام مجموعة من الرقم  50مجاميع صغيرة إليجاد  نتيجة الجمع ضمن الرقم يعمل الطالب في  •

 األنتقال.

 مرسومة على ورقة كبيرة.  10يجب أن تمتلك كل مجموعة عدادات ومجموعة من الرقم  •

 دقائق(  5)التطبيق 

 يقوم الطالب بالمحأولة بكتابة األجوبة  على ورقة. •

 مجموعة.تّجول  في الصف وراقب عمل كل  •

 

 ثالثالدرس ال

 

 مأهداف  التعل

 بدون األنتقال وذلك بإستخدام مكونات الرقم. 50من ثنائي الرقم ضمن  2اضافة  •

 حل المسائل ذات الخطوة الواحدة بإستخدام الجمع. •

 دقائق( 5) اإلحماء

  بدون األنتقال. 50من ثنائي الرقم ضمن  2اخبر الطالب قصة قصيرة تتطلب اضافة 

  المشهد على السبورة.إرسم 

 دقائق( 5)العرض  

 .يشرح كيفية الجمع بإستخدام مكونات الرقم 

 

 دقيقة( 15) الممارسة 

  بإستخدام مكونات الرقم بدون  50يعمل الطالب في مجاميع صغيرة إليجاد  نتيجة الجمع ضمن الرقم

 األنتقال.

 

 دقائق(  5)التطبيق 

 على ورقة.يقوم الطالب بالمحأولة بكتابة األجوبة   •

 تّجول  في الصف وراقب عمل كل مجموعة. •

 

 رابعالدرس ال
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 أهداف  التعليم

 مع األنتقال وذلك بإستخدام مكونات الرقم. 50اضافة أثنين من ثنائي الرقم ضمن  •

 حل المسائل ذات الخطوة الواحدة بإستخدام الجمع. •

 

 

 دقائق( 5) اإلحماء

  تقال.نمع األ 50من ثنائي الرقم ضمن اخبر الطالب قصة قصيرة تتطلب اضافة أثنين 

 السبورةالمشهد على  إرسم. 

 دقائق( 5) العرض 

 مكونات الرقم. إستخداميشرح كيفية الجمع ب 

 دقيقة( 15) الممارسة

  تقال.نمكونات الرقم مع األ إستخدامب 50نتيجة الجمع ضمن الرقم  يجاد إليعمل الطالب في مجاميع صغيرة 

 دقائق(  5)التطبيق 

 على ورقة. جوبة لة كتابة األأوالطالب بمحيقوم  •

 في الصف وراقب عمل كل مجموعة. تّجول  •

 خامسالدرس ال

 

 مالتعل أهداف 

  50تحديد مكونات الرقم للرقم . 

 دقيقة( 1) اإلحماء

 مراجعة رسم مكونات الرقم 

 دقائق( 4) العرض 

  السبورةعلى  20و 10تلخيص مكونات الرقم لالرقام . 

 

 دقيقة( 20) الممارسة

  10مجموعة من الرقم  إستخدامب 50يعمل الطالب في مجاميع صغيرة لتحديد مكونات الرقم للرقم . 

   50تحدد مكونات الرقم للرقم  أنكل مجموعة معدل معين للعمل ضمنه. مثال, احدى المجموعات يجب  أعط 

 . 21+29..28+22;29+21;30+20, وهم 29 إلى 20والتي تبدا من 

 

 دقائق(  5)التطبيق 

  في الصف وراقب عمل كل مجموعة. تّجول 

 

 

 

 

 

 



 

 246 

 

 

 

 

 

 

 18 األسبوع
 الكفاءة: العمليات

 50الموضوع: الجمع والطرح ضمن 

 المستوى: النايشئة

 

 لوالدرس األ

 

 مالتعل أهداف 

 الصور. أوالملموسة  يشياء األ إستخداموذلك ب اإلستدانةبدون  50طرح احادي الرقم من ثنائي الرقم ضمن  •

 الجمع. إستخدامحل المسائل ذات الخطوة الواحدة ب •

 دقائق( 5) اإلحماء

 .50ضمن  اإلستدانةاخبر الطالب قصة قصيرة تتطلب الطرح بدون  •

 .السبورةالمشهد على  إرسم •

 

 دقائق( 5) العرض 

 46. على سبيل المثال، طرح "10مجموعة من الرقم  إستخداميشرح كيفية الطرح عن طريق العد التنازلي ب •

من العدادات. ثم استخدم فكرة مضاعفات العشرة  2، ثم إزالة 46 إلى 10"، وملئ مجموعة من الرقم 2 -

 . 44, 43, 42, 41وثم  40, 30, 20, 10لعد 

 دقيقة( 15) الممارسة

مجموعة  إستخدامب 50ضمن  اإلستدانةبدون  األرقامنتيجة طرح  يجاد إليعمل الطالب في مجاميع صغيرة  •

 .10من الرقم 

 مرسومة على ورقة كبيرة.  10تمتلك كل مجموعة عدادات ومجموعة من الرقم  أنيجب  •

 

 دقائق(  5)التطبيق 

 على ورقة. جوبة لة كتابة األأويقوم الطالب بمح •

 في الصف وراقب عمل كل مجموعة مع تقديم الدعم. تّجول  •

 

 ثأنيالدرس ال

 

 مأهداف  التعل
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 وذلك بإستخدام األيشياء  الملموسة أو الصور. اإلستدانةمع  50طرح احادي الرقم من ثنائي الرقم ضمن  •

 دقائق( 5) اإلحماء

  اإلستدانةبدون  50اخبر الطالب قصة قصيرة تتطلب الطرح ضمن. 

 السبورةالمشهد على  إرسم. 

 دقائق( 5) العرض 

 مكونات الرقم. إستخداميشرح كيفية الطرح ب 

 دقيقة( 15) الممارسة

نفس  إستخدامب 50ضمن الرقم  اإلستدانةنتيجة الطرح بدون  يجاد إليعمل الطالب في مجاميع صغيرة  •

 القصة القصيرة الموجودة في المسائلة من اجل الحل.

 

 دقائق(  5)التطبيق 

 على ورقة. جوبة لة كتابة األأويقوم الطالب بمح •

 في الصف وراقب عمل كل مجموعة مع تقديم الدعم. تّجول  •

 حل المسائل ذات الخطوة الواحدة بإستخدام الطرح. •

 

 ثالثالدرس ال

 أهداف  التعليم

 وذلك بإستخدام مكونات الرقم. اإلستدانةبدون  50من ثنائي الرقم ضمن  2طرح  •

 حل المسائل ذات الخطوة الواحدة بإستخدام الجمع. •

 

 دقائق( 5) اإلحماء

  50ضمن  اإلستدانةاخبر الطالب قصة قصيرة تتطلب الطرح بدون. 

 .إرسم المشهد على السبورة 

 دقائق( 5)العرض  

 55. على سبيل المثال، لطرح "10يشرح كيفية الطرح عن طريق العد التنازلي بإستخدام مجموعة من الرقم  •

لعد  10استخدم مضاعفات الرقم  من العدادات. ثم 7، ثم إزالة55إلى  10"، وإمأل مجموعة من الرقم 7 -

 من العدادات. 2يفتقد إلى  10بما أن أخر مجموعة من الرقم  8و  40, 30, 20, 10

 دقيقة( 15) الممارسة

بإستخدام مجموعة  50ضمن الرقم  اإلستدانةيعمل الطالب في مجاميع صغيرة إليجاد  نتيجة الطرح بدون  •

 . 10من الرقم 

 مرسومة على ورقة كبيرة.  10ات ومجموعة من الرقم يجب أن تمتلك كل مجموعة عداد •

 

 دقائق(  5)التطبيق 

 يقوم الطالب بمحأولة كتابة األجوبة  على ورقة. •

 تّجول  في الصف وراقب عمل كل مجموعة مع تقديم الدعم. •

 

 رابعالدرس ال



 

 248 

 

 مالتعل أهداف 

  مكونات الرقم. إستخداموذلك ب اإلستدانةمع  50من ثنائي الرقم ضمن  2طرح 

 الجمع. إستخدامحل المسائل ذات الخطوة الواحدة ب 

 

 دقائق( 5) اإلحماء

  اإلستدانةمع  50اخبر الطالب قصة قصيرة تتطلب الطرح ضمن. 

 السبورةالمشهد على  إرسم. 

 

 دقائق( 5) العرض 

 مكونات الرقم. إستخداميشرح كيفية الطرح ب 

 

 دقيقة( 15) الممارسة

نفس القصة  إستخدامب 50ضمن الرقم  اإلستدانةنتيجة الطرح مع  يجاد إليعمل الطالب في مجاميع صغيرة  •

 القصيرة الموجودة في المسائلة من اجل الحل.

 

 دقائق(  5)التطبيق 

 يقوم الطالب بمحأولة كتابة األجوبة  على ورقة. •

 تّجول  في الصف وراقب عمل كل مجموعة مع تقديم الدعم. •

 

 خامسالدرس ال

  مأهداف  التعل

  بإستخدام الطريقة القياسية في االعمدة الرأسية.  50االضافة بدون حمل القيمة ضمن 

 ( الطرح ,)+( بطريقة مناسبة. -استخدم رموز الجمع )=( واليسأوي ) 

 دقائق( 5) اإلحماء

  50اخبر الطالب قصة قصيرة تتطلب الجمع بدون حمل القيمة ضمن. 

  على السبورة.إرسم المشهد 

 دقائق( 5)العرض  

 .يشرح كيفية الجمع بإستخدام الطريقة القياسية في االعمدة الرأسية 

 دقيقة( 15) الممارسة

بإستخدام  50يعمل الطالب في مجاميع صغيرة إليجاد  نتيجة االضافة بدون حمل القيمة ضمن الرقم  •

 الطريقة القياسية في االعمدة الرأسية.

 دقائق(  5)التطبيق 

 يقوم الطالب بمحأولة كتابة األجوبة  على ورقة. •

 تّجول  في الصف وراقب عمل كل مجموعة مع تقديم الدعم. •
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 19 األسبوع
 الكفاءة: العمليات

 50الموضوع: الجمع والطرح ضمن 

 المستوى: النايشئة

 

 لوالدرس األ

  مالتعل أهداف 

  الطريقة القياسية في االعمدة الرأسية. إستخدامب 50حمل القيمة ضمن  معاالضافة 

 ( الطرح ,)+( واليس-استخدم رموز الجمع )ي )=( بطريقة مناسبةأو  

 

 دقائق( 5) اإلحماء

  50اخبر الطالب قصة قصيرة تتطلب االضافة مع حمل القيمة ضمن. 

 السبورةالمشهد على  إرسم. 

 
 دقائق( 5) العرض 

 الطريقة القياسية في االعمدة الرأسية. إستخداميشرح كيفية الجمع ب 

 دقيقة( 15) الممارسة

الطريقة القياسية في  إستخدامب 50يعمل الطالب في مجاميع صغيرة لالضافة مع حمل القيمة ضمن الرقم  •

 االعمدة الرأسية.

 دقائق(  10)التطبيق 

 على ورقة. جوبة لة كتابة األأويقوم الطالب بمح •

 في الصف وراقب عمل كل مجموعة مع تقديم الدعم. تّجول  •

 يأنثالدرس ال

  مالتعل أهداف 

  الطريقة القياسية في االعمدة الرأسية. إستخدامب 50االضافة ضمن 

 ( الطرح ,)+( واليس-استخدم رموز الجمع )ي )=( بطريقة مناسبةأو  

 دقائق( 5) اإلحماء

  خط  إستخداممن  أكثر الطريقة القياسية في االعمدة الرأسية هي الطريقة االسرع في االضافة  أناخبر الطالب

 االعداد.

 دقائق( 5)العرض  

 .أكتب  على السبورة مجموعة من المسائل المختلفة لكي يقوم الطالب بحلها 

 دقيقة( 15) الممارسة

حمل القيمة, بإستخدام الطريقة القياسية , مع أو بدون 50يعمل الطالب بشكل فردي الضافة األرقام ضمن  •

 في االعمدة الرأسية.

 دقائق(  10)التطبيق 
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 يقوم الطالب بمحأولة كتابة األجوبة  على ورقة. •

 تّجول  في الصف وراقب عمل كل مجموعة مع تقديم الدعم. •

 ثالثالدرس ال

  مأهداف  التعل

  بإستخدام الطريقة القياسية في االعمدة الرأسية. 50ضمن  اإلستدانةبدون الطرح 

 ( الطرح ,)+( بطريقة مناسبة-استخدم رموز الجمع )=( واليسأوي )  

 دقائق( 5) اإلحماء

  50ضمن  اإلستدانةاخبر الطالب قصة قصيرة تتطلب الطرح بدون. 

 .إرسم المشهد على السبورة 

 دقائق( 5)العرض  

 الطريقة القياسية في االعمدة الرأسية. يشرح كيفية الطرح بإستخدام 

 

 دقيقة( 15) الممارسة

بإستخدام الطريقة القياسية في االعمدة  50 اإلستدانةيعمل الطالب في مجاميع صغيرة لطرح األرقام بدون  •

 الرأسية.

 دقائق(  10)التطبيق 

 يقوم الطالب بمحأولة كتابة األجوبة  على ورقة. •

 مجموعة. تّجول  في الصف وراقب عمل كل •

 

 رابعالدرس ال

  أهداف  التعليم

 بإستخدام الطريقة القياسية في االعمدة الرأسية. 50ضمن  اإلستدانة الطرح مع 

 ( الطرح ,)+( بطريقة مناسبة-استخدم رموز الجمع )=( واليسأوي )  

 

 دقائق( 5) اإلحماء

  50ضمن  اإلستدانةاخبر الطالب قصة قصيرة تتطلب الطرح مع. 

 السبورةالمشهد على  إرسم. 

 دقائق( 5) العرض 

 الطريقة القياسية في االعمدة الرأسية. إستخداميشرح كيفية الطرح ب 

 دقيقة( 15) الممارسة

الطريقة القياسية في  إستخدامب 50ضمن  اإلستدانةمع  األرقاميعمل الطالب في مجاميع صغيرة لطرح  •

 االعمدة الرأسية.

 دقائق(  10)التطبيق 

 على ورقة. جوبة لة كتابة األأوالطالب بمحيقوم  •

 في الصف وراقب عمل كل مجموعة. تّجول  •

 

 خامسالدرس ال
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  التعليم أهداف 

  الطريقة القياسية في االعمدة الرأسية. إستخدامب 50الطرح ضمن 

 ( الطرح ,)+( واليس-استخدم رموز الجمع )ي )=( بطريقة مناسبةوا  

 

 دقائق( 5) اإلحماء

  ط خ إستخداممن  أكثر  طرحالطريقة القياسية في االعمدة الرأسية هي الطريقة االسرع في ال أناخبر الطالب

 االعداد.

 دقائق( 5) العرض 

  مجموعة من المسائل المختلفة لكي يقوم الطالب بحلها. السبورةعلى  أكتب 

 دقيقة( 15) الممارسة

الطريقة القياسية في  إستخدامة, بأنبدون استد أو, مع 50ضمن  األرقاميعمل الطالب بشكل فردي لطرح  •

 االعمدة الرأسية.

 دقائق(  10)التطبيق 

 على ورقة. جوبة لة كتابة األأويقوم الطالب بمح •

 في الصف وراقب عمل كل مجموعة. تّجول  •

 

 

 

 

 

 

 20 األسبوع
 الكفاءة: الكل

 تقييمالمراجعة، وبناء الطالقة، والالموضوع: 

 المستوى: النايشئة

 

 لوالدرس األ

 مالتعل أهداف 

 السابقة. األسابيعالمشمولة في  هداف مراجعة جميع األ 

  .بناء الطالقة، والسرعة والدقة لالطفال 

 

 دقائق( 4) اإلحماء

، وملئ الفراغات من خالل التعريف األرقام، ترتيب األرقامعن المقارنة بين  السبورةكتابة تمارين على • 

 .50النماذج ضمن  أوماط نبأأل

 دقيقة( 1) العرض 

 كراسة. أوالمهمة بشكل فردي في كتابه التمارين  كمالإريشاد الطالب إل• 
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 دقيقة( 20) الممارسة

o  التمارين. إلستكمال ومراقبة كل طالب  تّجول بال األستاذ يقوم 

o   التوضيحات عند الحاجة. أوتقديم التوجيهات 

o لئك الذين لديهم معرفة قوية عن أوب نابوضعهم بج ذلك المحتوى وون من أندعم الطالب الذين يع

 المحتوى.

 دقائق(  5التطبيق )

  السبورةيقدم اجابته على التمرين الموجود على  أنمن احد الطالب  أطلب . 

 

 يأنثالدرس ال

 التعليم أهداف 

 السابقة. األسابيعالمشمولة في  هداف مراجعة جميع األ 

  .بناء الطالقة، والسرعة والدقة لالطفال 

 دقائق( 4) اإلحماء

o  بإستخدام الطريقة القياسية في االعمدة الرأسية.   50أكتب  على السبورة تمارين للجمع إلى 

 دقيقة( 1)العرض  

 فردي في كتابه التمارين أو كراسة.الطالب إلكمال المهمة بشكل  إريشاد• 

 دقيقة( 20) الممارسة

o  األستاذ  بالتّجول  ومراقبة كل طالب إلستكمال  التمارين.يقوم 

o  .تقديم التوجيهات أو التوضيحات عند الحاجة 

o  دعم الطالب الذين يعأنون من المحتوى وذلك  بوضعهم بجأنب أولئك الذين لديهم معرفة قوية عن

 المحتوى.

 دقائق(  5التطبيق )

 ن الموجود على السبورة. أطلب  من احد الطالب أن يقدم اجابته على التمري 

 

 ثالثالدرس ال

 مأهداف  التعل

 .مراجعة جميع األهداف  المشمولة في األسابيع السابقة 

  .بناء الطالقة، والسرعة والدقة لالطفال 

 دقائق( 4) اإلحماء

  بإستخدام الطريقة القياسية في االعمدة الرأسية.   50أكتب  على السبورة تمارين للطرح إلى 

 دقيقة( 1)العرض  

  •فردي في كتابه التمارين أو كراسة.الطالب إلكمال المهمة بشكل   إريشاد 

 دقيقة( 20) الممارسة

o .يقوم األستاذ  بالتّجول  ومراقبة كل طالب إلستكمال  التمارين 

o  .تقديم التوجيهات أو التوضيحات عند الحاجة 

o الذين لديهم معرفة قوية  لئكأوب أنبوضعهم بج ذلك ون من المحتوى وأندعم الطالب الذين يع

 عن المحتوى.
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 دقائق(  5التطبيق )

  السبورةيقدم اجابته على التمرين الموجود على  أنمن احد الطالب  أطلب . 

 رابعالدرس ال

 مالتعل أهداف 

 السابقة. األسابيعالمشمولة في  هداف مراجعة جميع األ 

  .بناء الطالقة، والسرعة والدقة لالطفال 

 دقائق( 4) اإلحماء

  50مسائل من واقع الحياة يتطلب حلها الجمع والطرح ضمن  أكتب. 

 ى للطالب لكي يقوموا بحلها.خراقراء المسائل بصوت عالي واحدة تلو األ 

 دقيقة( 1) العرض 

 كراسال أوالتمارين  المهمة بشكل فردي في كتاب كمالإريشاد الطالب إل. 

 دقيقة( 20) الممارسة

o  التمارين. إلستكمال ومراقبة كل طالب  تّجول بال األستاذ يقوم 

o   التوضيحات عند الحاجة. أوتقديم التوجيهات 

o لئك الذين لديهم معرفة قوية عن أوب أنبوضعهم بج ذلك ون من المحتوى وأندعم الطالب الذين يع

 المحتوى.

 دقائق(  5التطبيق )

  السبورةيقدم اجابته على التمرين الموجود على  أنمن احد الطالب  أطلب . 

 خامسالدرس ال

 التعليم أهداف 

 السابقة. األسابيعالمشمولة في  هداف مراجعة جميع األ 

  .بناء الطالقة، والسرعة والدقة لالطفال 

 دقيقة( 1) اإلحماء

  طالب.  5إلى  3قم بتشكيل مجموعات. كل مجموعة تضم 

 دقائق( 4)العرض  

  50تصاعدي وتنازلي إلى  -بصوت عالي-الطالب إلخذ المبادرة للعدإريشاد. 

  . اذا رغب الطالب في تأدية أغنية للعد, يشّجعهم على فعل ذلك 

 دقيقة( 20) الممارسة

o .يقوم األستاذ  بالتّجول  ومراقبة كل طالب إلستكمال  التمارين 

o  .تقديم التوجيهات أو التوضيحات عند الحاجة 

 ( دقائق 5التطبيق )

  اي طالب يرغب في تقديم عرض ألغنية العد للصف.   قم بدعوة 
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 21 األسبوع
 الكفاءة: العمليات

 الموضوع: مفاهيم الضرب

 المستوى: النايشئة

 

 لوالدرس األ

 

 مالتعل أهداف 

 النماذج.  أو يشياء األية من أوالعمل مع مجموعات متس 

 دقائق( 5) اإلحماء

  ّالدها الثالثة. أوقطع من الحلوى لكل من  5م عرض قصير حول أم تعطي قد 

 السبورةالمشهد على  إرسم. 

 .اسأل الطالب عن العدد الكلي للحلوى 

 ية.أووا مجاميع متسأناسأل فيما اذا ك 

  15 إلى 1ثالث مرات بدال من العد من  5من احد الطالب اضافة  أطلب . 

 دقائق( 10) العرض 

  مفهوم االضافة المتكررة مع كيفيه قرائة وكتابة الرموز.قدم لطالب 

5+5+5=15 

5 x 3  =15 

3 x 5 =15 

 دقيقة( 10) الممارسة

 ية االحجام لحساب أوالعدادات لتشكيل مجموعات متس إستخداميعمل الطالب في مجموعات صغيرة ب

 المجموع. 

  دقائق( 5)التطبيق 

  دفتر المالحظات. مثال  أويقوم الطالب بكتابة الجمل المتطابقة على كراسة 

3+3+3+3=3 x 4=12 

  حول الصف وراقب عمل كل مجموعة مع الدعم. تّجول 

 يأنثالدرس ال

 

 مالتعل أهداف 

 طبقات( أوالمصفوفات  إستخدامالنماذج )ب أو يشياء األية من أوالعمل مع مجموعات متس 

  والقسمة.مفاهيم الضرب 

  إستخدام'×' 

 دقائق( 10) اإلحماء
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  3إرسم x 4  .من الطبقات في صفوف, مع دائرة في كل خلية 

 

  اسأل الطالب عن عدد الصفوف التي يرونها, عدد االعمدة التي يرونها وعدد الدوائر الكلي الذي يستطيعون

 حسابهم.

 " 12=4+4+4أكتب  معادلة االضافة." 

  3أعد األسئلة بإستخدام x 4 .صفوف في االعمدة 

 " 12=3+3+3+3أكتب  معادلة االضافة"  

 

 دقائق( 10)العرض  

  إعرض 

4 x 3  =12 

3 x 4  =12 

3 x 4  =4x 3 

 دقيقة( 15) الممارسة

   7" المسألةأكتب x 2.على السبورة " 

 .الطالب يعملون في أزواج من اجل رسم الصفوف وإيجاد  الحل 

 كرر األمر مع 

"2 x 7" 

"5 x 6 " 

"6 x 5 " 

 .أعد األمر مع نماذج أخرى 

  دقائق( 5)التطبيق 

 .ياخذ الطالب الفرصة في كتابة اجوبتهم على السبورة 

 

 

 ثالثالدرس ال
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 مالتعل أهداف 

 النماذج. أو يشياء األية من وا\أالعمل مع مجموعات متس 

 .مفاهيم الضرب والقسمة 

 إستخدام '×' 

 دقائق( 5) اإلحماء

  (.أزواجبهم )العمل على يشكل أنيناقشوا مفهوم الضرب مع من بج أنمن الطالب  أطلب 

   ين؟" كم من الماعز أخرمثال, اسأل "كم عدد االذرع سيكون لديك لو ضربنا عدد اذرعك بثالث ايشخاص

 ين. أخر 2ماعز مع  4سيكون لو ضربنا 

 دقائق( 5) العرض 

  ية الحجم.أوالعدادات لتقليد عملية الضرب بعد عمل مجموعات متس إستخداميشرح كيفية 

 دقيقة( 15) الممارسة

 من الطالب عد  أطلب و السبورةرقم على  أكتب العدادات.  إستخداميعمل الطالب في مجاميع صغيرة ب

الطالب وقت كافي لحساب كل  أعط  يضربوا القيمة بالرقم المعطي.  أنمنهم  أطلب , نجميع العدادات. األ

 ة مع ارقام مختلفة.أخرالنتيجة. اعد العملية مرة  يجاد إلمجموعة على حدة 

  دقائق( 5)التطبيق 

  2. مثال "السبورةياخذ الطالب المبادرة في كتابة نتائجهم على x 7  =14"  

 رابعالدرس ال

 

 مالتعل أهداف 

 المصفوفات( أوالطبقات  إستخدامالنماذج )ب أو يشياء األية من أوالعمل مع مجموعات متس 

 .مفاهيم الضرب والقسمة 

 إستخدام '×' 

 دقائق( 10) اإلحماء

 3 إرسم x 4  .من الطبقات في صفوف, مع دائرة في كل خلية 

 
  اسأل الطالب عن عدد الصفوف التي يرونها, عدد االعمدة التي يرونها وعدد الدوائر الكلي الذي يستطيعون

 حسابها.

 " 15=3+ 3+  3+3+3أكتب  معادلة االضافة." 

  5أعد األسئلة بإستخدام x 3 .صفوف في االعمدة 
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 " 15=5+5+5أكتب  معادلة االضافة"  

 

 
 دقائق( 5)العرض  

  إعرض 

5 x 3  =15 

3 x 5  =15 

3 x 5  =5x 3 

 دقيقة( 15) الممارسة

   6" المسألةأكتب x 4.على السبورة " 

  من اجل رسم الصفوف وإيجاد  الحل.الطالب يعملون في أزواج 

 "x 6 4كرر األمر مع "

 .أعد األمر مع نماذج أخرى 

  دقائق( 5)التطبيق 

 .ياخذ الطالب الفرصة في كتابة اجوبتهم على السبورة 

 

 خامسالدرس ال

 

 مالتعل أهداف 

 الصور التمثيلية. إستخدامحل المسائل ذات الخطوة الواحدة بالضرب ب 

 دقائق( 5) اإلحماء

  الضرب. مثال اسأل "كم عدد االرجل في الكراسي الثالثة؟ " إستخدامعرض قصة قصيرة تتطلب 

 الحساب.  أويقوموا بالعد  أنمن الطالب  أطلب كراسي و 3 إلىأيشر بيدك  أو السبورةالمشهد على  إرسم 

 دقائق( 5) العرض  

  4=4+4+4"  السبورةالجملة التالية على  أكتب x 3=12" 

 دقيقة( 15) الممارسة

 نتيجة المسائل التالية:  يجاد إلالصفوف  أوالعدادات  إستخداميعمل الطالب في مجموعات صغيرة ب 

o كم عدد االرجل الموجودة في ستة معزات؟ 
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o  ايشخاص ؟ 9كم عدد االحذية التي يلبسها 

o  كعكات في كل صندوق.كم عدد الكعك الكلي؟ 5صناديق من الكعك مع  3بالل ايشترى 

 

 دقائق( 5)التطبيق 

  يكون الجواب على يشكل معادلة ضرب وتكتب بالشكل  أنيقوم الطالب بكتابة النتيجة على ورقة. يجب

 االتي "العدد الكلي هو اربعة وعشرون رجل".

  في الصف وراقب عمل كل مجموعة مع تقديم الدعم. تّجول 

 

 

 

 

 22 األسبوع
 الكفاءة: العمليات

 الموضوع: مفاهيم الضرب

 النايشئةالمستوى: 

 

 لوالدرس األ

 

 مالتعل أهداف 

  2جدول الضرب والحساب الذهني 'الضرب بواسطة.' 

 

 دقائق( 5) اإلحماء

  السبورةعلى  10×  2رسم صف من. 

 دقائق( 10) العرض 

  2عرض مفهوم إالضافة المتكررة بواسطة. 

  من الطالب حساب عدد الدوائر. أطلب ل صف وأوقم بتغطية كافة الصفوف باستثناء 

  النتيجة في الجهة المقابلة للصف. أكتب 

 ي وثم استمر في الكشف حتى يتم كتابة كافة النتائج. أناكشف الصف الث 
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  على قطعة كبيرة من الورق، أو على األرض بالطباشير. 10×  10إرسم جدول 

  من اجنحة الطائر. أط 2أعط  لكل طالب عداد واحد وقل لهم أن العداد يمثل 

 من اجنحة الطائر( في احدى خاليا الجدول وقل لهم كم عدد  2أن ياتي ويضع عداد ) لب  من كل طالب

 االجنحة الكلي.

 
 

 دقائق( 5)التطبيق 

 .يقوم الطالب بغناء الجدول مرتين مع االيشارة إلى جدول الضرب المعلق على الحائط 

 

 ثأنيالدرس ال

 

 مأهداف  التعل

  3جدول الضرب والحساب الذهني 'الضرب بواسطة.' 

 دقائق( 5)اإلحماء 

  على السبورة. 10×  3رسم صف من 

 

 دقائق( 10)العرض  
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  قم بتغطية كافة الصفوف باستثناء أول صف وأطلب  من 3ضافة المتكررة بواسطة إلاعرض مفهوم .

الطالب حساب عدد الدوائر. أكتب  النتيجة في الجهة المقابلة للصف. اكشف الصف الثأني وثم استمر 

 في الكشف حتى يتم كتابة كافة النتائج. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دقيقة( 10) الممارسة

  اضعاف ذلك   3أطلب  من احد الطالب أن يقوم بإختيار  بطاقة رقم بشكل عشوائي ومن ثم يحسب الجميع

 الرقم. 

  ,3أطلب  من احد الطالب أن يقوم بكتابة المعادلة على السبورة. مثال x 4 =4 x 3 =12  

 كرر العملية عدة مرات 

 دقائق( 5)التطبيق 

  .يقوم الطالب بغناء الجدول لثالث مرات مع االيشارة إلى جدول الضرب المعلق على الحائط 

 

 

  من الطالب حساب عدد الدوائر. أطلب ل صف وأوقم بتغطية كافة الصفوف باستثناء 

  النتيجة في الجهة المقابلة للصف. أكتب 

 ي وثم استمر في الكشف حتى يتم كتابة كافة النتائج. أناكشف الصف الث 

 

 ثالثالدرس ال

 

 مالتعل أهداف 
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  5جدول الضرب والحساب الذهني 'الضرب بواسطة.' 

 دقائق( 5) اإلحماء

  5" العموديعطوا مالحظاتهم حول  أنمن الطالب  أطلب و األرقام جداول 100 إلىأيشر ." 

 .ناقش مالحظات الطالب 

 5صف من  إرسم x 10  

 دقائق( 10) العرض 

  5عرض مفهوم إالضافة المتكررة بواسطة. 

  يكون الجواب على يشكل معادلة ضرب وتكتب بالشكل االتي "العدد الكلي هو عشرون رجل". أنيجب 

  في الصف وراقب عمل كل مجموعة مع تقديم الدعم. تّجول 

 

 دقيقة( 10) الممارسة

  اضعاف ذلك   5أطلب  من احد الطالب أن يقوم بإختيار  بطاقة رقم بشكل عشوائي ومن ثم يحسب الجميع

 الرقم. 

  .أطلب  من احد الطالب أن يقوم بكتابة المعادلة على السبورة 

 كرر العملية عدة مرات 

 دقائق( 5)التطبيق 

  .يقوم الطالب بغناء الجدول لخمس مرات مع االيشارة إلى جدول الضرب المعلق على الحائط 

 

 رابعالدرس ال

 

 مأهداف  التعل

  10جدول الضرب والحساب الذهني 'الضرب بواسطة.' 

 دقائق( 5)اإلحماء 

  10" العموداألرقام وأطلب  من الطالب أن يعطوا مالحظاتهم حول  جداول 100أيشر إلى ." 

 .ناقش مالحظات الطالب 

  10إرسم صف من x 10  

 

 دقائق( 10)العرض  

  10عرض مفهوم إالضافة المتكررة بواسطة. 

 .قم بتغطية كافة الصفوف باستثناء أول صف وأطلب  من الطالب حساب عدد الدوائر 

 .أكتب  النتيجة في الجهة المقابلة للصف 

  .اكشف الصف الثأني وثم استمر في الكشف حتى يتم كتابة كافة النتائج 

 دقيقة( 10) الممارسة

 اضعاف  10  أطلب  من احد الطالب أن يقوم بإختيار  بطاقة رقم بشكل عشوائي ومن ثم يحسب الجميع

 ذلك  الرقم.

  .أطلب  من احد الطالب أن يقوم بكتابة المعادلة على السبورة 

 دة مراتكرر العملية ع 
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 دقائق( 5)التطبيق 

  .يقوم الطالب بغناء الجدول لعشر مرات مع االيشارة إلى جدول الضرب المعلق على الحائط  

 

 خامسالدرس ال

 

 مالتعل أهداف 

 الصور التمثيلية. إستخدامحل المسائل ذات الخطوة الواحدة للحل بالضرب ب 

 دقائق( 5) اإلحماء

  مدرسين  5لدينا  أنالضرب. مثال, اسأل "كم عدد الكتب الكلي اذا ك إستخدامعرض قصة قصيرة تتطلب

 كتب؟ " 6وكل مدرس يمتلك 

 العدادات لحساب النتائج.  إستخداميقوموا بالعد ب أنح للطالب إسم أو السبورةالمشهد على  إرسم 

 دقائق( 5) العرض 

  6=6+6+6+6+6"  السبورةالجملة التالية على  أكتب x 5=30" 

 دقيقة( 15) الممارسة

 نتيجة المسائل التالية:  يجاد إلالصفوف  أوالعدادات  إستخداميعمل الطالب في مجموعات صغيرة ب 

o كم عدد االرجل الموجودة عند خمسة ابقار؟ 

o  ايشخاص ؟ 3كم عدد االحذية التي يلبسها 

o كعكات في كل صندوق.كم عدد الكعك الكلي؟ 10صناديق من الكعك مع  3 تسام ايشترأن 

 دقائق( 5)التطبيق 

  .يقوم الطالب بكتابة النتيجة على ورقة 

 

 

 

 23 األسبوع
 األرقامالكفاءة: فهم 

 100ضمن  األرقامالموضوع: تطوير فهم 

 المستوى: النايشئة

 

 لوالدرس األ

 

 مالتعل أهداف 

  100 إلىالحساب  أوالعد. 

  100حتى  األرقامالتعرف على. 

  100حتى  األرقامقراءة وكتابة. 
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 دقائق( 5) اإلحماء

  10مجموعة من الرقم  إستخدامب 100حتى  األرقاممساعدة الطالب، وكمجموعة واحدة، التعرف على. 

 

 دقائق( 10) العرض 

 10مجموعة من الرقم  إستخدامب 100 إلى 51من  األرقامالتعريف ب  . 

 

 دقيقة( 15) الممارسة

  مجموعة من الرقم عشرة والعدادات.  إستخدامب 100 إلى 1للحساب من  أزواجالطالب يعملون في 

  دقائق( 5)التطبيق 

  جداول إلىبشكل كورالي بالوقت الذي تقوم به بااليشارة  100 إلى 1تقييم قدرة الطالب للعد من 

 .األرقام

  يأنالدرس الث

 

 مالتعل أهداف 

  100العد للرقم  أوالحساب . 

  لالحاد والعشرات المكانيةفهم القيمة 

 دقائق( 5) اإلحماء

  ومجموعة من االدوات للصف باكمله. المكانيةالتعريف بجدول القيمة 

 )دقيقتين(العرض  

  مكونات األرقام ترسم 100تعريف الصف باكملة كيفية إستخدام مكونات الرقم لتمثيل األرقام حتى الرقم .

 . 4و  90هو  94في بالقيمة المكانية للعشرات واالحاد. مثال, 

 دقيقة( 20) الممارسة

  وما فوق بإستخدام مكونات الرقم.  40الطالب يتدربون على التعريف باألرقام من 

  دقائق( 3)التطبيق 

  تقييم الطالب بإستخدام "األجوبة  على دفتر المالحظات'من خالل مناداة بالرقم ومن ثم يطلب من الطالب

 كتابة الرقم على كراسة أو كتاب التمارين

 

 ثالثالدرس ال

 

 مأهداف  التعل

  100مع البدء برقم أصغر من  100العد التصاعدي والتنازلي ضمن . 

 .توقع ماذا سياتي بعد في ترتيب األرقام 

 

 دقائق( 10) اإلحماء

 إلى  100نازلي من التعد الومن ثم  100إلى  1م والعد من التعريف بالعد بواسطة االيشارة إلى جدول األرقا

 بشكل كورالي. 1
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 دقائق( 5)العرض  

  أكتب  مجموعة من التمارين على السبورة. كل تمرين فيه قائمة من األرقام مع فراغات لملئها. مثال على

 ".75, ــــ, 73, ـــ,ـــ, 70, 69, ـــ, ـــ, 66, 65ذلك , أكتب " 

 

 دقيقة( 10) الممارسة

 .يقوم الطالب بملئ الفراغات في دفتر التمارين أو الكراسة 

 

  ئق(دقا 5)التطبيق 

  .يتطوع الطالب إلكمال التمرين على السبورة 

 رابعالدرس ال

 

 مأهداف  التعل

  100إلى  10العد بالتخطي من. 

 .التعرف على األنماط 

 .فهم القيمة المكانية للعشرات واالحاد 

 

 دقائق( 5) اإلحماء

  والتخطي 5. مثال, البدء ب10أيشر إلى جدول األرقام وناقش أنواع أو نماذج العد بالتخطي بواسطة ,

 . 45, 35, 25, 15إلى  10بواسطة 

 . إسأل  الطالب فيما اذا كأنوا قد الحظوا اي نموذج أو رقم 

 

 دقائق( 5)العرض  

 التتغير, ومرتّب ة العشرات تزدادحاد قم بالتعريف بالنموذج الذي يكون فيه التخطي بالعشرة, مرتّب ة اال •

 بقيمة واحدة. 

 

 دقيقة( 15) الممارسة

 طالب.  5إلى  3الميّسر  يقوم بتشكيل مجاميع تكون كل مجموعة مكونة من  •

 أطلب  من الطالب اضافة عشرة إلى عدد لروئية كيفية التغير باألرقام. •

 

  دقائق( 5)التطبيق 

, 2:2وبصوت عالي مع البدء من نقاط مختلفة. مثال, اذا ابتدء عند  10إختيار  طالب للعد الخطي بواسطة  •

12 ,22 ,32 ,42 . 

 

 خامسالدرس ال

 

 مالتعل أهداف 
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  100 إلى 5العد بالتخطي من. 

 ماط.نالتعرف على األ 

  للعشرات واالحاد. المكانيةفهم القيمة 

 دقائق( 5) اإلحماء

  والتخطي بواسطة 5. مثال, البدء ب5نماذج العد بالتخطي بواسطة  أوواع أنوناقش  األرقامجدول  إلىأيشر ,

 ...الخ 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15 إلى 10, 5:5

  رقم . أووا قد الحظوا اي نموذج أنالطالب فيما اذا ك إسأل 

 دقائق( 5) العرض 

  تزداد  ة العشراترتبتزداد بالخمسة, ومة االحاد رّتب بالخمسة, مقم بالتعريف بالنموذج الذي يكون فيه التخطي

 بقيمة واحدة. 

 دقيقة( 15) الممارسة

 طالب.  5 إلى 3يقوم بتشكيل مجاميع تكون كل مجموعة مكونة من  الميّسر  •

 .األرقامية كيفية التغير بؤعدد لر إلىمن الطالب استكشاف اضافة خمسة  أطلب  •

  دقائق( 5)التطبيق 

, 7, 2:2مع البدء من نقاط مختلفة. مثال, اذا ابتدء عند  وبصوت عال 5ب للعد الخطي بواسطة طال إختيار  •

12 ,17 ,22 ,27 ,32 ,37 ,42 ,47 ,52 ,57 ,62 ,67 . 

 

 

 24 األسبوع
 الكفاءة: العمليات

 50الموضوع: الجمع والطرح ضمن 

 المستوى: النايشئة

 

 لوالدرس األ

 

 مالتعل أهداف 

 الصور. أوالملموسة  يشياء األ إستخداموذلك ب 100االضافة بدون حمل القيمة ضمن  •

 الجمع. إستخدامحل المسائل ذات الخطوة الواحدة ب •

 دقائق( 5) اإلحماء

 .100اخبر الطالب قصة قصيرة تتطلب االضافة بدون حمل القيمة ضمن  •

 .السبورةالمشهد على  إرسم •

 

 دقائق( 5) العرض 

, 46ء من الرقم إبدأ"، 32+  46يشرح كيفية االضافة بواسطة التخطي بالعشرة. على سبيل المثال، اضافة " •

تكتب  أنممكن  32 ن" أل78, 77" إلى" ومن ثم التخطي بااحاد 76, 66, 55" إلىالعشرية المرتبةتخطى ب

 . ستعزز هذه العملية استتراتيجية االضافة لدى عقلية الطالب.2و  30
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 دقيقة( 20) الممارسة

قصة  إستخدامب 100بدون حمل القيمة ضمن  األرقامنتيجة اضافة  يجاد إليعمل الطالب في مجاميع صغيرة  •

 من اجل الحل. المسألة إلىقصيرة مشابهة 

 

 دقائق(  5)التطبيق 

 على ورقة. جوبة لة كتابة األأويقوم الطالب بمح •

 في الصف وراقب عمل كل مجموعة مع تقديم الدعم. تّجول  •

 

 ثأنيالدرس ال

 

 مأهداف  التعل

 وذلك بإستخدام األيشياء  الملموسة أو الصور. 100االضافة مع حمل القيمة ضمن  •

 حل المسائل ذات الخطوة الواحدة بإستخدام الجمع. •

 دقائق( 5) اإلحماء

 .100القيمة ضمن اخبر الطالب قصة قصيرة تتطلب االضافة بدون حمل  •

 إرسم المشهد على السبورة. •

 دقائق( 5)العرض  

, 55"، إبدأء من الرقم 27+  55يشرح كيفية االضافة بواسطة التخطي بالعشرة. على سبيل المثال، اضافة " •

" ومن ثم التخطي بالحاد 80" ومن ثم التخطي بخمس مراتب إلى "75, 65تخطى بالمرتبةالعشرية إلى "

تتراتيجية االضافة ". ستعزز هذه العملية اس2و  5و  20يمكن أن تكتب " 27" وذلك  ألن 82, 81إلى "

لدى عقلية الطالب. اما بالنسبة لبقية األزواج من األرقام, يستطيع الطالب أن يستخدموا حقائق مكونات الرقم 

, 78, 68, 58, 48, 38ستة مرات: " 10"، قم بالتخطي بواسطة 66+  28. مثال, اضافة "10لتكوين 

 . 94ليصبح الرقم  4" ومن ثم اضف 90إلى  88, تكمل "6هم مكونات الرقم  4و  2" ومن ثم معرفة أن 88

 دقيقة( 20) الممارسة

بإستخدام قصة  100يعمل الطالب في مجاميع صغيرة إليجاد  نتيجة اضافة األرقام مع حمل القيمة ضمن  •

 من اجل الحل. المسألةقصيرة مشابهة إلى 

 دقائق(  5)التطبيق 

 يقوم الطالب بمحأولة كتابة األجوبة  على ورقة. •

 تّجول  في الصف وراقب عمل كل مجموعة مع تقديم الدعم. •

 

 ثالثالدرس ال

 مالتعل أهداف 

 مكونات الرقم. إستخداموذلك ب 100االضافة بدون حمل القيمة ضمن  •

 الجمع. إستخدامحل المسائل ذات الخطوة الواحدة ب •

 دقائق( 5) اإلحماء

 .100ضمن اخبر الطالب قصة قصيرة تتطلب االضافة بدون حمل القيمة  •

 .السبورةالمشهد على  إرسم •
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 دقائق( 5) العرض 

 مكونات الرقم. إستخداميشرح كيفية االضافة ب •

 دقيقة( 15) الممارسة

قصة  إستخدامب 100بدون حمل القيمة ضمن  األرقامنتيجة اضافة  يجاد إليعمل الطالب في مجاميع صغيرة  •

 من اجل الحل. المسألة إلىقصيرة مشابهة 

 دقائق(  5)التطبيق 

 على ورقة. جوبة لة كتابة األأويقوم الطالب بمح •

 في الصف وراقب عمل كل مجموعة مع تقديم الدعم. تّجول  •

 رابعالدرس ال

 مالتعل أهداف 

 مكونات الرقم. إستخداموذلك ب 100االضافة مع حمل القيمة ضمن  •

 الجمع. إستخدامحل المسائل ذات الخطوة الواحدة ب •

 دقائق( 5) اإلحماء

 .100اخبر الطالب قصة قصيرة تتطلب االضافة مع حمل القيمة ضمن  •

 .السبورةالمشهد على  إرسم •

 دقائق( 5) العرض 

 مكونات الرقم. إستخداميشرح كيفية االضافة ب •

 دقيقة( 15) الممارسة

قصة  إستخدامب 100مع حمل القيمة ضمن  األرقامنتيجة اضافة  يجاد إليعمل الطالب في مجاميع صغيرة  •

 من اجل الحل. المسألة إلىقصيرة مشابهة 

 دقائق(  5)التطبيق  

 

 خامسالدرس ال

 

 مأهداف  التعل

 وذلك بإستخدام أي طريقة ممكنة. 100االضافة ضمن  •

 حل المسائل ذات الخطوة الواحدة بإستخدام الجمع. •

 )دقيقتين( اإلحماء

 عرض مسئالة قصيرة للحل. •

 دقائق( 8)العرض  

حساب األيشياء , إستخدام االصابع, إستخدام مكونات الرقم, إستخدام -تلخيص الطرق الممكنة لالضافة •

 , وهكذا. 10مجموعة من الرقم 

 ايشرح كيفية إستخدام كل وسيلة أو طريقة لحل المسائل. •

 أعط  للطالب بضع تمارين للحل بشكل فردي وذلك  بإستخدام الطريقة المفضلة لهم. •

 ل التعليم متوفرة لدي الطالب لإلستخدام. إجعل جميع وسائ •

 دقيقة( 15) الممارسة

  بطريقته المفضلة.  المسألةحل ببشكل فردي ويقوم كل طالب 
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 دقائق(  5)التطبيق 

 تّجول  في الصف وراقب عمل كل طالب, راقب اي وسيلة يستخدم الطالب من اجل الحل. •

 في الحل حتى تقدم لهم دعم اضافي فيما بعد.قم بكتابة مالحظة حول الطالب الذين يواجهون مشاكل  •

 

 يقوم الطالب بمحأولة كتابة األجوبة  على ورقة. •

 تّجول  في الصف وراقب عمل كل مجموعة مع تقديم الدعم. •

 

 

 25 األسبوع
 الكفاءة: العمليات

 100الموضوع: الجمع والطرح ضمن 

 المستوى: النايشئة

 

 لوالدرس األ

  مالتعل أهداف 

 الطريقة القياسية في االعمدة الرأسية. إستخدامب 100حمل القيمة ضمن  ضافة بدوناإل 

 ( الطرح ,)+( واليس-استخدم رموز الجمع )ي )=( بطريقة مناسبةوا  

 

 دقائق( 5) اإلحماء

  100اخبر الطالب قصة قصيرة تتطلب االضافة بدون حمل القيمة ضمن. 

 السبورةالمشهد على  إرسم. 

 
 دقائق( 5) العرض 

  الطريقة القياسية في االعمدة الرأسية. إستخدامكيفية الجمع بيشرح 

 دقيقة( 15) الممارسة

الطريقة القياسية في  إستخدامب 100يعمل الطالب في مجاميع صغيرة الضافة بدون حمل القيمة ضمن الرقم  •

 االعمدة الرأسية.

 دقائق(  5)التطبيق 

 على ورقة.جوبة لة كتابة األأويقوم الطالب بمح •

 في الصف وراقب عمل كل مجموعة مع تقديم الدعم. تّجول  •

 يأنالدرس الث

  مالتعل أهداف 

  الطريقة القياسية في االعمدة الرأسية. إستخدامب 100االضافة بدون حمل القيمة ضمن 

 ( الطرح ,)+( واليس-استخدم رموز الجمع )ي )=( بطريقة مناسبةأو  

 

 دقائق( 5) اإلحماء
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  100ضمن  اإلستدانةاخبر الطالب قصة قصيرة تتطلب الطرح بدون. 

 السبورةالمشهد على  إرسم. 

 دقائق( 5)العرض  

 .يشرح كيفية الجمع بإستخدام الطريقة القياسية في االعمدة الرأسية 

 دقيقة( 15) الممارسة

قصة  إستخدامب 100ضمن  اإلستدانةمع  األرقامنتيجة طرح  يجاد إليعمل الطالب في مجاميع صغيرة  •

 من اجل الحل. المسألة إلىقصيرة مشابهة 

 تمتلك كل مجموعة خط اعداد مرسوم على ورقة كبيرة للعمل معها.  أنيجب  •

 

 دقائق(  5)التطبيق 

 على ورقة. جوبة لة كتابة األأويقوم الطالب بمح •

 في الصف وراقب عمل كل مجموعة. تّجول  •

 

 ثالثالدرس ال

 

 مأهداف  التعل

 وذلك بإستخدام األيشياء  الملموسة أو الصور. 100ضمن  اإلستدانةالطرح بدون  •

 حل المسائل ذات الخطوة الواحدة بإستخدام الطرح. •

 دقائق( 5) اإلحماء

 أكثر  من إستخدام خط  جمعاخبر الطالب أن الطريقة القياسية في االعمدة الرأسية هي الطريقة االسرع في ال

 االعداد.

 دقائق( 5)العرض  

 .الميّسر  يكتب على السبورة مجموعة من المسائل المختلفة لكي يقوم الطالب بحلها 

 دقيقة( 15) الممارسة

بدون حمل القيمة بإستخدام الطريقة القياسية في االعمدة  50يعمل الطالب بشكل فردي لجمع األرقام ضمن  •

 الرأسية.

 دقائق(  10)التطبيق 

 على ورقة. األجوبةوم الطالب بمحأولة كتابة يق •

 تّجول  في الصف وراقب عمل كل مجموعة. •

 

 رابعالدرس ال

 

 مالتعل أهداف 

 الصور. أوالملموسة  يشياء األ إستخداموذلك ب 100ضمن  اإلستدانةالطرح بدون  •

 الطرح. إستخدامحل المسائل ذات الخطوة الواحدة ب •

 دقائق( 5) اإلحماء

  100ضمن  اإلستدانةاخبر الطالب قصة قصيرة تتطلب الطرح بدون. 
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 السبورةالمشهد على  إرسم. 

 دقائق( 5) العرض 

 لىإخط االعداد, التخطي العشرة عندما يكون هناك حاجة  إستخداميشرح كيفية الطرح بواسطة العد التنازلي ب •

 تنازلياا عل خط االعداد, تخطى بالعشرة  46ء من الرقم إبدأ"، 32- 46. على سبيل المثال، لطرح "ذلك 

. ستعزز هذه 2و  30تكتب  أنممكن  32 ن" أل14, 15" إلى" ومن ثم التخطي بااحاد 16, 26, 36"

 العملية استتراتيجية العد التنازلي بواسطة العشرات واالحاد لدى عقلية الطالب.

 دقيقة( 15) الممارسة

قصة  إستخدامب 100ضمن  اإلستدانةبدون  األرقامنتيجة طرح  يجاد إلرة يعمل الطالب في مجاميع صغي •

 من اجل الحل. المسألة إلىقصيرة مشابهة 

 دقائق(  5)التطبيق 

 على ورقة. جوبة لة كتابة األأويقوم الطالب بمح •

 في الصف وراقب عمل كل مجموعة. تّجول  •

 

 خامسالدرس ال

 التعليم أهداف 

 الصور. أوالملموسة  يشياء األ إستخداموذلك ب 100ضمن  اإلستدانةالطرح مع  •

 الطرح. إستخدامحل المسائل ذات الخطوة الواحدة ب •

 دقائق( 5) اإلحماء

  100اخبر الطالب قصة قصيرة تتطلب االضافة مع حمل القيمة ضمن. 

 .إرسم المشهد على السبورة 

 دقائق( 5)العرض  

يشرح كيفية الطرح بواسطة العد التنازلي بإستخدام خط االعداد, التخطي العشرة عندما يكون هناك حاجة إلى  •

عل خط االعداد, تخطى بالعشرة تنازلياا  55"، إبدأء من الرقم 27- 55ذلك . على سبيل المثال، لطرح "

ممكن أن  27" ألن 28, 29" ومن ثم التخطي بااحاد إلى "30" ومن ثم التخطي بالخمسة إلى "35, 45"

. ستعزز هذه العملية استتراتيجية التفكير لدى الطالب. اما بالنسبة لبقية األزواج من 2و5و  20تكتب 

"، العد 28 - 66. مثال, لطرح "10األرقام, يستطيع الطالب أن يستخدموا حقائق مكونات الرقم لتكوين 

 . 38ومن ثم إلى  40إلى  46, تخطى من 2و 6مكونة من  8" وألن 46, 56إلى " 10بالتخطي بواسطة 

 دقيقة( 15) الممارسة

بإستخدام الطريقة القياسية في  100يعمل الطالب في مجاميع صغيرة الضافة مع حمل القيمة ضمن الرقم  •

 االعمدة الرأسية.

 دقائق(  5)التطبيق 

 يقوم الطالب بمحأولة كتابة األجوبة  على ورقة. •

 عمل كل مجموعة مع تقديم الدعمقب تّجول  في الصف ورا •
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 26 األسبوع
 الكفاءة: العمليات

 100الموضوع: الجمع والطرح ضمن 

 المستوى: النايشئة

 

 لوالدرس األ

 

 مالتعل أهداف 

 مكونات الرقم. إستخداموذلك ب 100ضمن  الفاإلستالطرح بدون  •

 الطرح. إستخدامحل المسائل ذات الخطوة الواحدة ب •

 دقائق( 5) اإلحماء

  100ضمن  الفاإلستاخبر الطالب قصة قصيرة تتطلب الطرح بدون. 

 السبورةالمشهد على  إرسم. 

 دقائق( 5) العرض 

 مكونات الرقم. إستخداميشرح كيفية الطرح ب •

 دقيقة( 15) الممارسة

قصة  إستخدامب 100ضمن  الفاإلستبدون  األرقامنتيجة طرح  يجاد إليعمل الطالب في مجاميع صغيرة  •

 من اجل الحل. المسألة إلىقصيرة مشابهة 

 دقائق(  5)التطبيق 

 على ورقة. جوبة لة كتابة األأويقوم الطالب بمح •

 في الصف وراقب عمل كل مجموعة. تّجول  •

 يأنثالدرس ال

 

 مالتعل أهداف 

  مكونات الرقم. إستخداموذلك ب 100ضمن  الفاإلستالطرح مع 

 الطرح. إستخدامحل المسائل ذات الخطوة الواحدة ب 

 دقائق( 5) اإلحماء

  100ضمن  الفاإلستاخبر الطالب قصة قصيرة تتطلب الطرح مع. 

 السبورةالمشهد على  إرسم. 

 دقائق( 5)العرض  

 يشرح كيفية الطرح بإستخدام مكونات الرقم. •

 دقيقة( 15) الممارسة

بإستخدام قصة  100ضمن  الفاإلستيعمل الطالب في مجاميع صغيرة إليجاد  نتيجة طرح األرقام مع  •

 من اجل الحل. المسألةقصيرة مشابهة إلى 

 دقائق(  5)التطبيق 
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 يقوم الطالب بمحأولة كتابة األجوبة  على ورقة. •

 تّجول  في الصف وراقب عمل كل مجموعة. •

 

 الدرس الثالث

  مأهداف  التعل

  بإستخدام الطريقة القياسية في االعمدة الرأسية. 100ضمن  الفاإلستالطرح بدون 

  وي )=( بطريقة مناسبةا( واليس-رموز الجمع )+(, الطرح )استخدم  

 دقائق( 5) اإلحماء

  100ضمن  الفاإلستاخبر الطالب قصة قصيرة تتطلب الطرح بدون. 

 .إرسم المشهد على السبورة 

 دقائق( 5)العرض  

 بإستخدام الطريقة القياسية في االعمدة الرأسية.يشرح كيفية الطرح  •

 دقيقة( 15) الممارسة

ستخدام قصة اب 100ضمن  الفاإلستيعمل الطالب في مجاميع صغيرة إليجاد  نتيجة طرح األرقام بدون  •

 من اجل الحل. المسألةقصيرة مشابهة إلى 

 دقائق(  10)التطبيق 

 ورقة.يقوم الطالب بمحأولة كتابة األجوبة  على  •

 تّجول  في الصف وراقب عمل كل مجموعة. •

 الدرس الرابع

  مأهداف  التعل

  بإستخدام الطريقة القياسية في االعمدة الرأسية. 100ضمن  الفاإلستالطرح مع 

  وي )=( بطريقة مناسبةا( واليس-رموز الجمع )+(, الطرح )استخدم  

 دقائق( 5) اإلحماء

  100ضمن  الفاإلستاخبر الطالب قصة قصيرة تتطلب الطرح مع. 

 السبورةالمشهد على  إرسم. 

 دقائق( 5) العرض 

 الطريقة القياسية في االعمدة الرأسية. إستخداميشرح كيفية الطرح ب •

 دقيقة( 15) الممارسة

الطريقة  إستخدامب 100ضمن الف اإلستمع  األرقامنتيجة طرح  يجاد إليعمل الطالب في مجاميع صغيرة  •

 القياسية في االعمدة الرأسية.

 دقائق(  10)التطبيق 

 على ورقة. جوبة لة كتابة األأويقوم الطالب بمح •

 في الصف وراقب عمل كل مجموعة. تّجول  •

 الدرس الخامس

  ملالتع أهداف 

  الطريقة القياسية في االعمدة الرأسية. إستخدامب 100الطرح ضمن 

 ,)+( بطريقة مناسبةأو( واليس-الطرح ) استخدم رموز الجمع )=( ي  
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 دقائق( 5) اإلحماء

  ط خ إستخداممن  أكثر  طرحالطريقة القياسية في االعمدة الرأسية هي الطريقة االسرع في ال أناخبر الطالب

 االعداد.

 دقائق( 5) العرض 

  للطالب من اجل الحل. السبورةعرض مختلف المسائل على 

 دقيقة( 15) الممارسة

  الطريقة  إستخدامب اإلستدانةبدون  أومع  100ضمن  األرقامنتيجة طرح  يجاد إليعمل الطالب بشكل فردي

 القياسية في االعمدة الرأسية.

 دقائق(  10)التطبيق 

 على ورقة. جوبة لة كتابة األأويقوم الطالب بمح •

 في الصف وراقب عمل كل مجموعة. تّجول  •

 

 

 

 

 27 األسبوع
 الكفاءة: العمليات

 الموضوع: فهم المال
 المستوى: الناشئة

 1الدرس 

 مالتعل أهداف 

  التعرف على المال 

 دقيقة( 5) اإلحماء

  مزورة. أووال حقيقية باميلعب الطالب بحرية 

 دقيقة(  5) العرض 

 راق النقدية عند عرضهم على الصف.وتسمية جميع األ 

 دقيقة( 15) الممارسة

  واع أنجميع  إستعمالالسوق و  إلىطالب، يمثل الطالب مشهد الذهاب  5 إلى 3في مجاميع متكونة من

 راق النقدية.واأل

 دقيقة(  5) التطبيق

 راق النقدية في كل مجموعة.ويعد الطالب عدد األ 

 2الدرس 

  مالتعل أهداف 

 راق النقدية والتعرف على األ 
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 دقيقة( 5)   اإلحماء

  أموال مزورة. أويلعب الطالب بحرية بأموال حقيقية 

 دقيقة( 5)  العرض 

  راق النقدية عند عرضها على الصف.وجميع األ الميّسر يسمي 

 دقيقة( 15)  الممارسة

  طالب لتكوين مجموعة  5 إلى 3السوق، و يعملون في مجاميع متكونة من  إلىيمثل الطالب مشهد الذهاب

  راق النقدية.وواع األأنواحدة لكل من 

 دقيقة(  5) التطبيق

 راق النقدية في جميع المجاميع.ويعد الطالب ارقام األ 

 3الدرس 

 مالتعل أهداف 

  عد مبلغا  من المال 

 .حل مسائل ذات خطوة واحدة للحل 

 دقيقة( 5) اإلحماء

 ..يلعب الطالب بحرية باالموال 

 دقيقة( 5)  العرض 

 1000من  أكثر  أومجموعهما اقل  أنمنهم تخمين اذا ك أطلب راق النقدية، و وقدم للطالب قيلال  من األ 

 دينار.

 راق النقدية.وكرر العملية لفئات مختلفة من األ 

 دقيقة( 15) الممارسة

  500طالب لجمع القيمة الكلية. أكد على العد ب 5 إلى 3يعمل الطالب في مجاميع مكونة من 

 دقيقة(  5) التطبيق

  .ُتقدم جميع المجاميع مجموعها الكلي 

 4الدرس 

 مالتعل أهداف 

 .عد مبلغا  من المال 

 .حل مسائل ذات خطوة حل واحدة 

 دقيقة( 5)  اإلحماء

  الخ. 1500دينار،  1000اسأل الطالب عن كيفية صنع مجموعات مختلفة للحصول على مبالغ مثل 

 دقيقة(  5)  العرض

  1000" ورقة من فئة  أودينار"  1000دينار. مثال ، ورقتين من فئة  2000وضح كيفية الحصول على 

 دينار". 500دينار، و ورقتين من فئة 

 دقيقة( 15) الممارسة
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  دينار،  1000طالب لصنع مجموعات مختلفة للحصول على مبلغ  5 إلى 3يعمل الطالب في مجاميع من

 دينار. 2000دينار، و  1500

 دقيقة(  5) التطبيق

 .ُتقدم جميع المجاميع اجوبتها للصف 

 5الدرس 

 مالتعل أهداف 

 .عد مبلغا  من المال 

 .حل مسائل ذات خطوة واحدة للحل 

 دقيقة( 5) اإلحماء

  َجهز الصف على هيئة محل مزود بسلع للبيع، و ألصق بطاقات االسعار على جميع السلع. يكتشف الطالب

 "المحل".

 

 دقيقة(  5) العرض 

  التسوق في الصف. إلىمزورة، و يذهبون  أوالنشاط الذي يحصل فيه الطالب على أموال حقيقية  إعرض 

 دقيقة( 15) الممارسة

  التسوق في الصف. إلىطالب للذهاب  5 إلى 3يعمل الطالب في مجاميع مكونة من  

 دقيقة(  5) التطبيق

 .تعرُض المجاميع مشترياتها للصف 
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 28 األسبوع
 الكفاءة: العمليات

 الموضوع: فهم المال.
 المستوى: الناشئة 
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 1الدرس 

 مالتعل أهداف 

 .قارن مبالغ من االموال 

 .حل مسائل ذات خطوة واحدة للحل 

 دقيقة( 5) اإلحماء

  زواج، وزع مبالغ مختلفة من المال على جميع األأزواجمن الطالب التجمع في  أطلب. 

 دقيقة( 5) العرض 

 من الطالب الذين  ء  عليهم االصطفاف ابتدا أنعد أموالهم و  زواجه ينبغي على جميع األأنأخبر الطالب ب

 مبلغ. أكبرالطالب الذين لديهم  إلىمبلغ  أصغرلديهم 

 دقيقة( 15) الممارسة

  لحساب مجموع ما يمتلكونه من أموال، و لمعرفة المبالغ المتواجدة عند زمالئهم  أزواجيعمل الطالب في

 .كبراأل إلى صغرفسهم من المبالغ األأنلترتيب 

 دقيقة(  5)  التطبيق

 من ترتيب الطلبة في الصف )خط(  تأّكد 

 2الدرس 

 التعليم أهداف 

 .عد مبلغا  من المال 

 .حل مسائل ذات خطوة واحدة للحل 

 دقيقة( 5 ) اإلحماء

  المزورة. أويلعب الطالب بحرية باالموال الحقيقية 

 دقيقة( 5) العرض 

  أقل من  أو أكبرالمبلغ  أنمنهم تخمين اذا ك أطلب راق النقدية، ووعلى  الطالب بعض فئات األ إعرض

 دينار. 2000

 راق النقدية.وكرر العملية لفئات مختلفة من األ 

 دقيقة( 15) الممارسة

  أو 500طالب لحساب القيمة الكلية. أكد على العد ب 5 إلى 3يعمل الطالب في مجاميع متكونة من 

 لجمع المال. 1000ب

 دقيقة( 5)  التطبيق

 .تقدم جميع المجاميع مجموعها الكلي 

  3الدرس 

 مالتعل أهداف 

  عد مبلغا  من المال 

 .حل مسائل ذات خطوة واحدة للحل 

 دقيقة(  5)  اإلحماء

  الطالب عن تكوين مجموعات مختلفة للحصول على ناتج معطى.أسأل 
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 دقيقة(  5) العرض 

  مجموعات مختلفة. إستعمالدينار ب 2500وضح كيفية الحصول على 

 دقيقة( 15) الممارسة

  1000طالب لصنع مجموعات مختلفة للحصول على مبلغ  5 إلى 3يعمل الطالب في مجاميع تتكون من 

 دينار.  2000دينار، و  1500دينار، 

 دقيقة( 5)  التطبيق

 .تقدم جميع المجاميع أجوبتها الخاصة 

  4الدرس 

 مالتعل أهداف 

 عد مبلغا  من المال 

 .حل مسائل ذات خطوة واحدة للحل 

 دقيقة( 5)  اإلحماء

  بسلع للبيع، و ألصق بطاقات االسعار على جميع السلع. يكتشف الطالب َجهز الصف على هيئة محل مزود

 "المحل".

 دقيقة(  5) العرض 

  التسوق في الصف. إلىمزورة، و يذهبون  أوالنشاط الذي يحصل فيه الطالب على أموال حقيقية  إعرض 

 

 دقيقة( 15) الممارسة

  طالب للتسوق مستعملين أموالهم. 5  إلى 3يعمل الطالب في مجاميع تتكون من 

 دقيقة( 5)  التطبيق

 .تقدم جميع المجاميع مشترياتها للصف 

  5الدرس 

 التعليم أهداف 

 .قارن بين مبالغ االموال 

 .حل المسائل ذات خطوة واحدة للحل 

 دقيقة( 5) اإلحماء

  مبلغا  مختلفا  من االموال. زواج، و وزع على جميع األأزواجمن الطالب التجمع في  أطلب 

 دقيقة( 5)  العرض 

 عد أموالهم و االصطفاف أبتداٍء من الطالب الذين لديهم  زواجه ينبغي على جميع األأنأخبر الطالب ب

 مبلغ. أكبرالطالب الذين لديهم   إلىمبلغ  أصغر

 دقيقة( 15)  الممارسة

  لحساب مجموع ما يمتلكونه من أموال، و لمعرفة المبالغ المتواجدة عند زمالئهم  أزواجيعمل الطالب في

 المبالغ. أكبر إلىالمبالغ أصغرفسهم من أنلترتيب 

 دقيقة( 5)  التطبيق
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 من ترتيب الطلبة في الصف )خط( تأّكد 

 

 29 األسبوع
 الكفاءة: الكل 
مراجعة، تكوين الطالقة، و الالموضوع: 

 التقييم.
 الناشئة المستوى: 

 1الدرس 

 م التعل أهداف 

 السابقة. األسابيعالمقدمة في  هداف مراجع جميع األ 

  و السرعة، و الدقة.األطفالبناء طالقة ، 

 دقيقة( 4)  اإلحماء

  في  ماطن، و ملئ الفراغات بالتعرف على األاألرقام،ترتيب األرقامعلى السبورة تمارين لمقارنة  أكتب

 .100حدود الرقم 

 دقيقة(  1)  العرض 

  كتب تدريباتهم. أوبشكل فردي في كراساتهم الممارسة تكملة  إلىأرشد الطالب 

 دقيقة(  20)  الممارسة

 .تمشى في الصف و راقب الطالب أثناء حلهم للتدريب 

  التوضيحات حسب الحاجة.  أووفر التعليمات 

  الطالب الذين يفهمون المادة بطالقة.أدعم الطالب الذين يجدون صعوبة في المادة بوضعهم في مجاميع مع 

 دقيقة(  5)  التطبيق

 .يتتطوع الطالب لتقديم أجوبتهم للتدريبات على السبورة 

  2الدرس 

 م التعل أهداف 

 السابقة األسابيعالمقدمة في  هداف مراجع جميع األ 

  و السرعة، و الدقة.األطفالتكون طالقة ، 

 دقيقة(  4)  اإلحماء

  مستعمال  الطريقة القياسية في الجمع في االعمدة.100 إلىعلى السبورة تدريبات للجمع  أكتب 

 دقيقة(  1)  العرض 

  كتب تدريباتهم. أوبشكل فري في كراساتهم الممارسة تكملة  إلىأرشد الطالب 

 دقيقة(  20الممارسة ) 

 .تمشى في الصف و راقب الطالب أثناء حلهم للتدريب 

  التوضيحات حسب الحاجة. أووفر التعليمات 

 .أدعم الطالب الذين يجدون صعوبة في المادة بوضعهم في مجاميع مع الطالب الذين يفهمون المادة بطالقة 
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 دقيقة( 5)  التطبيق

 يتتطوع  الطالب لتقديم أجوبتهم للتدريبات على السبورة 

  3الدرس 

 م التعل أهداف 

 السابقة. األسابيعالمقدمة في  هداف مراجع جميع األ 

  و السرعة، و الدقة.األطفالتكون طالقة ، 

 

  دقيقة( 4)  اإلحماء

  مستعمالا الطريقة القياسية في الطرح في االعمدة. 100على السبورة تمارين للطرح في حدود الرقم  أكتب 

 دقيقة(  1) العرض 

  كتب تدريباتهم. أوبشكل فري في كراساتهم الممارسة تكملة  إلىأرشد الطالب 

 دقيقة(  20) الممارسة

 .تمشى في الصف و راقب الطالب أثناء حلهم للتدريب 

  التوضيحات حسب الحاجة. أووفر التعليمات 

 .أدعم الطالب الذين يجدون صعوبة في المادة بوضعهم في مجاميع مع الطالب الذين يفهمون المادة بطالقة 

 دقيقة(  5) التطبيق

  للتدريبات على السبورةيتتطوع  الطالب لتقديم أجوبتهم 

  4الدرس 

 مالتعل أهداف 

 السابقة. األسابيعالمقدمة في  هداف مراجع جميع األ 

  و السرعة، و الدقة.األطفالتكون طالقة ، 

  دقيقة( 4) اإلحماء

  على السبورة. أيشمل مسائل  100مشاكل الحياة الواقعية التي تتطلب الجمع و الطرح في حدود الرقم  أكتب

 عن المال.
 لكي يحلها الطالب. ى بصوت عالخرأقرأ المسائل واحدة تلوة األ 

 دقيقة(  1)  العرض 

  كتب تدريباتهم. أوبشكل فري في كراساتهم الممارسة تكملة  إلىأرشد الطالب 

 دقيقة(  20) الممارسة

 .تمشى في الصف و راقب الطالب أثناء حلهم للتدريب 

  التوضيحات حسب الحاجة. أووفر التعليمات 

 .أدعم الطالب الذين يجدون صعوبة في المادة بوضعهم في مجاميع مع الطالب الذين يفهمون المادة بطالقة 

 دقيقة(  5) التطبيق

 يتتطوع  الطالب لتقديم أجوبتهم للتدريبات على السبورة 

 



 

 281 

 5الدرس 

  مالتعل أهداف 

 السابقة. األسابيعالمقدمة في  هداف مراجع جميع األ 

  و السرعة، و الدقة.األطفالتكون طالقة ، 

 دقيقة(  1)  اإلحماء

  طالب. 5 إلى 3يشكل مجاميع من 

 دقيقة(  4) العرض 

  بصوت عالي. و من ثم  100في حدود الرقم  تنازلياا و  تصاعدياا في الجمع  دواراألتبادل  إلىأريشد الطالب

 .10و العد بتخطي  5العد بتخطي 

 للعد إذا أرادوا فعل ذلك. أغنيةشاء أنالطالب على  يشّجع 

 دقيقة(  20)  الممارسة

 .تمشى في الصف و راقب الطالب أثناء قيامهم بالنشاط 

  التوضيحات حسب الحاجة. أووفر التعليمات 

 دقيقة(  5)  التطبيق

  غنيةالعد بالتخطي  لتقديم األ أوأدُع اي طالب لديه الرغبة في تقديم أغنيته للصف عن العد. 

 

 

 

 

 30 األسبوع
 الكفاءة: علم الهندسة
 الهندسية األشكالالموضوع: دراسة 
 المستوى: الناشئة 

  1الدرس 

 م التعل أهداف 

  أكبرلصنع يشكل  األيشكالجمع. 

 دقيقة( 5) اإلحماء

  على الطلبة صورة فسيفساء. إعرض 
  التي يستطيعون تحديدها. األيشكالاسأل الطالب عن 
  الصورة على السبورة. إعرض 

 دقيقة(  5)  العرض 
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 ترى؟" أنثاا بمقدورك قدم اللعبة "كم مثل 

 دقيقة( 10)  الممارسة

  طالب. 5 إلى 3يشكل مجاميع من 

 .تجمع و تحدد المجاميع جميع المثلثات التي تعثر عليها في الفسيفساء 

 دقيقة(  10)  التطبيق

  الصورة. إلىتؤيشر المجاميع على جميع المثلثات التي عثرت عليها في الفسيفساء، باأليشارة 

  2الدرس 

  مالتعل أهداف 

  أكبرلصنع يشكل  األيشكالجمع 

 دقيقة(  5)  اإلحماء

  على الطلبة صورة فسيفساء إعرض 

  التي يستطيعون تحديدها. األشكالاسأل الطالب عن 

 . الصورة على السبورة إعرض 

 دقيقة(  5)  العرض 

  ترى؟" أنقدم اللعبة "كم مستطيال  بمقدورك 

 دقيقة(  10)  الممارسة

  طالب 5 إلى 3شكل مجاميع من 

 تجمع و تحدد المجاميع جميع المستطيالت التي تعثر عليها في الفسيفساء 

 دقيقة(  10)  التطبيق

  الصورة إلىتؤيشر المجاميع على جميع المستطيالت التي عثرت عليها في الفسيفساء، باأليشارة 

  3الدرس 

 مالتعل أهداف 

 .بناء و رسم أيشكال مع سمات مميزة 
  أكبرلصنع يشكل  األيشكالجمع. 

 دقيقة(  5)  اإلحماء

  صفائح ورقية  أيضاا و احجام مختلفة للمثلث، المستطيل، و الدائرة. و وزع  الوانوزع مجسمات ذات

 طالب.  5 إلى 3للمجاميع المتكونة من 

  مواد مشابه سهلة اللصق  ذات ايشكال مختلفة  أوغراء، مقص، مجالت قديمة، جرائد،  أيضاا وفر 

 دقيقة(  5)  العرض 

  الموزعة عليهم  يشياء األ" في هذا النشاط يدرس الطالب المجسمات و األيشكالأيشرح النشاط الجماعي "كتاب

 عن طريق الصور.  األيشكالو يحكون قصة على 
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 دقيقة(  15)  الممارسة

  تهم و الواى الموجودة على طخرطالب المجسمات و المواد األ 5 إلى 3ينشر الطالب في مجاميع من

 تاج قصة صورية.نيلصقونها ببعض أل

 دقيقة(  5) التطبيق

 ى لالطالع على قصصهم. يجب على طالب واحد في كل مجموعة خرالت المجاميع األواتزور المجاميع ط

 ين.خرلة لشرح قصة المجموعة لألأوالبقاء عن الط
 تاج كتابأنساعدوك في جمع الصفحات الورقية و  أنبعض الطلبة  أنعندما يجف الغراء بعد الدرس بأمك 

 للصف. األيشكال

  4الدرس 

 م التعل أهداف 

 .بناء و رسم أيشكال مع سمات مميزة 
  أكبرلصنع يشكل  األيشكالجمع 

 دقيقة(  5)  اإلحماء

  جميع الطالب  إجمععلى االرض، و  و احجام مختلفة للمثلث، و المستطيل، و الدائرة الوانأيشكال ذات  رتّب

 . األيشكالحول 

 دقيقة(  5)  العرض 

  " ا ألمح"أنألعب لعبة 
  ألمح  اأن. مثالا، قل "الميّسر من المجموعة بالسرعة القصوى وفقاا على ما يصفه  أيشياء  إختيار على الطالب

يئاا ا ألمح يشأن"  أوب." أنا ألمح يشيئاا لديه ثالث جوأن" أومن حجم يديك."  أكبرا ألمح يشيئاا أن"  أويشيئاا أحمر.، 

 ب."ناليس لديه جو

 دقيقة(  15)  الممارسة

   .عندما تنتهي من الوصف يحدد الطالب الشئ الذي يتفق مع وصفك بالسرعة القصوى 

 دقيقة(  5)  التطبيق

  مع الصف بأكمله و تناقش في سماتهم المميزة.المرتبة يشياء األأدرس 

  5الدرس 

  مالتعل أهداف 

 و رسم أيشكال مع سمات مميزة. بناء 
  أكبرلصنع يشكل  األيشكالجمع 

 دقيقة(  5)  اإلحماء

  و احجام مختلفة للمثلث، المستطيل، و المربع  الوانالغراء، صفائح ورقية، و مجسمات ذات  الميّسر يوزع

 المجسمات للشكل الواحد متتابقة في الحجم.  أن تأّكدألزاج من الطالب. 
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 دقيقة(  5)  العرض 

 ”"األيشكالماط أنأيشرح النشاط الجماعي " اصنع  .

o  6مربعات برتقالية، و  3ماط. مثالا، نمجموعتهم من المجسمات و يحددون األيدرس االزاج 

 مثلثات خضراء.
 ماط بعد تحديدها، مثل:نيشرح الطالب األ 

 
 .وضح مثاالا واحداا عن النمط 

 دقيقة(  15) الممارسة

 .يقوم الطالب بالنشاط 

 دقيقة(  5)  التطبيق

 .يقدم كل زوج نمطه للصف 

 

 

 

 

 

 31 األسبوع
 اتأنالكفاءة: وحدات القياس و البي

 الموضوع: دراسة مفهوم الطول.
 المستوى: الناشئة 

 1الدرس 

 م التعل أهداف 

  مختلفة مستعمال  وحدات غير قياسية شياء صور أل أومختلفة،  أشياء قياس طول. 

 دقيقة(  5)  اإلحماء

 االطول.لون معرفة اي منهم لديه القدم أويستكشف الطالب أقدامهم و يح 

 دقيقة(  5)  العرض 
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  قطع من الطبايشير." 3أقالم. قل مثالا، قدمي بطول  أووضح عملية قياس القدم مستعمالا طبايشير 

 دقيقة(  10)  الممارسة

 ،سهٌل توفيره.ي أخريء يشأي  أويلعب الطالب لعبة لقياس احجام أقدامهم مستعملين قطع من الطبايشير 

 دقيقة(  10)  التطبيق

  قطع الطبايشير. مثل " قدم كمال بطول قطعتين من الطبايشير." إلىيقدم الطالب طول أقدامهم بالنسبة 

  2الدرس 

 م التعل أهداف 

  اسيةيمختلفة مستعمال  وحدات غير ق شياء صور أل أومختلفة،  أشياء قياس طول 

 دقيقة(  10)  اإلحماء

  ولهم تؤيشر ط أناالطول خلف الحائط لكي تستطيع  إلىفسهم من االقصر أنيلعب الطالب لعبة في ترتيب

 على الحائط بقلم رصاص.
 الطالب.  إسمكل أيشارة على الحائط مسمى ب 

 دقيقة(  5)  العرض 

 ي طول الطالب.واوزع على جميع الطالب عصى بالطول نفسه و وضح قياس عدد عصى الذي يس 

 دقيقة(  10)  الممارسة

  ي طولهم. أوالعصي التي تسيستعمل الطالب العصى لقياس عدد 

 دقيقة(  5)  التطبيق (

  طول فاطمة أوأعواد"  10ي طول أوعدد العصى. مثالا، "طول أمير يس إلىيقدم الطالب طولهم بالنسية " ،

 أعواد." 8ي طول أوتس

  3الدرس 

  مالتعل أهداف 

  اسيةيمختلفة مستعمال  وحدات غير ق شياء صور أل أومختلفة،  أشياء قياس طول. 

  دقيقة( 5)  اإلحماء

  للطالب طول مدى الذراع . إعرض 
  يظهرون لك مدى الذراع.  أنمنهم  أطلب 
  القطع.  أوكرر العملية مستعمالا الطول باالقدام 

 دقيقة(  5)  العرض 

  لة، باب، بوابة رئيسية، سبورة الخ.أومالئمة لقياس ط أيشياء يقترحوا  أنأسأل الطالب 
  السبورة.  أووضح كيفية القياس مستعمالا مدى الذراع لقياس رحلتك 
  الباب. أوكرر العملية مستعمالا الطول باالقدام و القطع لقياس الحائط الرئيسي 
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 دقيقة(  15)  الممارسة

  طالب.  5 إلى 3يشكل مجاميع من 

  واع الثالثة للقياس.نمن كل مجموعة قياس الحائط الرئيسي، الباب، و الرحلة مستعملين جميع  األ أطلب 

 مدى  20على السبورة. مثالا، "المجموعة أ: طول الباب هو  جوبة أسأل طالب في كل مجموعة كتابة األ

 قطع." 5أقدام، و  10للذراع، 

 دقيقة(  5)  التطبيق

 يشياء األمتطابقة لقياسات  أجوبة لديهم  أنك أسأل الطالب في المجاميع إذا. 
  جوبة أحتمال وجود فرق بين األ  إلىتناقش عن االسباب التي تؤدي. 
  القدم  أوطول مدى الذراع  نوحدات قياس متشابه، أل إستعمالالقياسات ستختلف حتى في حالة  أنأيشرح

 .أخر إلىيختلف من يشخص 

  4الدرس 

 م التعل أهداف 

 مصطلحات مثل "بطول" ، "بقصر"، " أطول من"، و "أقصر من". إستعمالقارن الطول ب 

 دقيقة(  5)  اإلحماء

  غنيةمن الطالب غناء هذه األ أطلب: 

 ةالبدورة الحمرا مزروعة بين الخضرا أن

 ةاكل مني ال تشبع وتصير خدودي حمرت

 ةوتصير خدودي حمر

 ةالبدورة الحمرا مزروعة بين الخضرا أن

 ةتشبع وتصير خدودي حمرتاكل مني ال 

 ةوتصير خدودي حمر

 

 دقيقة(  5)  العرض 

 ."قدم المصطلحات "بطول"، "بقصر" ، " أطول من"، و " أقصر من 

 دقيقة(  10)  الممارسة

 على السبورة. أيشياء من  أزواجعدة  إرسم 
  بوصف أسأل الطالب  المرسومة على السبورة، مثالا "هذه مضالت." يشياء األأسأل الطالب بوصف

 الت، أسال اي من المضالت أقصر.ظالزوجين من الم
 االيشارة و االجابة ب"هذه هي المضلة االقصر." إلىالطالب  يشّجع 

 دقيقة(  10)  التطبيق

  ،أعواد بأطوال مختلفة. أوقطع من الحبل،  أواعط الطالب قصبات للشرب 
 إستعمالالطالب على  يشّجعح للطالب بالتحرك في الصف و العثور على زميل لمناقشة طول قطعهم. إسم 

 "حبلك أطول من حبلي." أو" حبلك قصير."  أومصطلحات مثل " حبلي طويل" ، 
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 5الدرس 

 م التعل أهداف 

 مصطلحات مثل "بطول" ، "بقصر"، " أطول من"، و "أقصر من". إستعمالقارن الطول ب 
 

 دقيقة(  3) اإلحماء

  منهم التحدث عن عدد أفراد أسرئهم، و طول افراد أسرهم. أطلب مع الطالب عن أسرهم.  الميّسر يتناقش 

 ( دقيقتين)  العرض 

 ."قدم المصطلحات "بطول"، "بقصر" ، " أطول من"، و " أقصر من 
  جنب. إلىطالبين للوقف جنباا  أختر 
  االقصر؟"أسأل "من هو االطول؟ من هو 
 مصطلحات مثل "أطول من" و" أقصر من". إستعمالالصف ب يشّجع 

 دقيقة(  15)  الممارسة

  طالب.  5 إلى 3يشكل مجاميع من 

  أعواد بنفس الطول للمجاميع بأكملها. الميّسر يوزع 
 ي طولهم.أويستعمل الطالب العصي لقياس عدد العصي التي تس 
 طولهم. إلىسبة أنب تنازلياا فسهم أنون رتّب و من ثم ي 

 دقيقة(  10)  التطبيق

  عدد العصي و يصفون جميع الطالب في المجموعة بهذه المصطلحات. مثالا،  إلىيقدم الطالب طولهم بالنسبة

 أعواد. فإذن أمير أطول من فاطمة." 8أعواد و فاطمة بطول  10"أمير بطول 

 

 

 

 

 

 32 األسبوع
 ات. أنالكفاءة: وحدات القياس و البي

 الموضوع: دراسة مفهموم الوزن. 
 المستوى: الناشئة 

  1الدرس 

 م التعل أهداف 

  ، "أخف من". أوقياس و مقارنة الكتل مستعمال  مصطلحات مثل "بثقل" ، "أثقل من" ، "بخفة" 
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  دقيقة( 5) اإلحماء

 ات. أننقاش عن الحيو إبدأ أوصورة في كتاب،  إعرض  أومشهداا على السبورة،  إرسم 
  مثل: أسئلة أسأل 

o "ات التي رأيتها في حياتك."أنعدد بعض الحيو 

o ات هو أثقل وزننا ؟ لماذا؟"أن"بأعتقادك اي من الحيو 

o ات أخف وزننا ؟ لماذا؟"أن"بأعتقادك اي من الحيو 

 دقيقة(  10)  العرض 

 الكلمة على السبورة. أكتب نا سنناقش " الكتلة" و أنأخبر الطالب ب 
  البيئة و أسأل اٌي منها أثقل ؟ أويشيئين في الصف  إعرض 
  على السبورة في قائمة معنونة "توقعاتنا". جوبة األ أكتب 
 عالقة مالبس و صحنين مصنوعين من البالستيك.( ضع  إستخدامناا بأنأصنع ميز أوناا بسيطاا ) أنأستعمل ميز

 من الطلبة المشاهدة. أطلب و  أنالشيئبن على الميز
  في قائمة على السبورة معنونة "االجابات الصحيحة" جوبة األ أكتب 
  .كرر العملية لعدة المرات 

 دقيقة(  10)  الممارسة

 بشكل فردي. أنعلى الميز يشياء األلوضع  اا طالب أختر 
  الصغيرة. جسامالكبيرة دائماا اثقل من األ جسامت األأنكسهل لهم معرفة سواء 
  الصغيرة ليست دائماا خفيفة. يشياء األ أنالكبيرة ليست دائماا ثقيلة و  يشياء األ أنأريشدهم لفهم 

 دقيقة(  5)  التطبيق

 للدفاتر" أجوبة "  إستعمالمن فهم الطلبة ب تأّكد 
  أثقل. يشياء األي" أسأل الطالب اي من أنل" و "الشئ الثويشيئين في الصف سميهم " الشئ األ إعرض 

 " في دفاترهم. 2" أو" 1يكتب الطالب الجواب على السؤال بكتابة " 

  2الدرس 

  مالتعل أهداف 

  ، "أخف من". أوقياس و مقارنة الكتل مستعمال  مصطلحات مثل "بثقل" ، "أثقل من" ، "بخفة" 

 دقيقة(  10)  اإلحماء

 "أحكي قصة "االسد و الفأر 

ر  أ ف ل ا و  د  الس  ا

داا رأسه الكبير على مخالبه. ظهرت على فجأة فأرة صغيرة، من خوفها من االسد أنس رقد أسٌد في الغابة نائماا،

صغيرة، قة الفه. أستيقظ االسد من قيلولته و وضع مخلبه الكبير بعصبية على المخلوأنوأستعجالها  ركضت عبر 

لك الجميل بالتأكيد في أذهب و سوف أرد  أنح لي إسمني" توسلت الفأرة المسكينة. "أترجاك جاهزاا لقتلها."دعك م

مح اسداا سخياا و س أنيوم   من االيام." وجد االسد فكرة أحتياجه لفأرة صغيرة في يوم من االيام فكرة مضحكة. ولكنه ك

 للفأرة الذهاب. 
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مأل االسد غير قادر على تحرير نفسه،  ف أنبعد عدة أيام أثناء مطاردة فريسته في الغابة، وقع االسد في يشبكة صياد. ك

ي في الشبكة . ركضت أنالغابة بصوته.سمعت الفأرة الصغيرة صوت االسد و عثرت على  االسد بسرعة وهو يع

 افترق الحبل و تحرر االسد. أن إلىت تُقيد االسد. قضمت الفأرة الحبل أناحدى الحبال التي ك إلىالفأرة 

 

حتى الفأرالصغير يستطيع مساعدة  أن نك الجميل"قالت الفأرة. "ولكن رأيت األت ضحكت عندما قلت سأرد لأن"

 أسد." 

  ات الصغيرة. أنمن الحيو نّاا تمك أكثر  أوات الكبيرة تكون دائماا أقوى أنالحيو أنناقش فكرة 

 دقيقة(  10)  العرض 

 اا موازياا على السبورة.ناميز إرسم 
 أنو ضعها على جهتين الميز أيشياء  أوات أنأستخدم بطاقات صور الحيو. 
 .اسأل الطالب اي من الجهات أثقل، و اي من الجهات أخف 
  االسفل هي الجهة االثقل. إلىالتي تميل  ناجهة الميز  أنعلم الطالب 
  االثقال يستعمل لمقارنة كتلة يشيئين. أنميز أنأكد على 

 دقيقة(  5) الممارسة

  أيشياء طالب زوجاا من  5 إلى 3اعط جميع المجاميع المتكونة من. 

  هو االثقل، و أيهم هو االخف.  زواجمنهم تخمين اي يشيء في األ أطلب 
  تخمينهم صحيحاا. أنالقياس لمعرفة اذا ك أنيضع الزوج على ميز أنمن طالب في المجموعة  أطلب 

 دقيقة(  5)  التطبيق

  التفاحة أخف من الجزر."“من كل مجموعة يشرح اجوبتهم مستخدمين مصطلحات مثل  أطلب 

  3الدرس 

  الدرس أهداف 

  ، "أخف من". أوقياس و مقارنة الكتل مستعمال  مصطلحات مثل "بثقل" ، "أثقل من" ، "بخفة" 

 دقيقة(  5)  اإلحماء

  المجمودة في المنزل و االسواق. يشياء األتناقش مع الطالب عن كيفية وزن 

 دقيقة(  10)  العرض 

  أوات أوواع مختلفة من موازين القياس: موازين قياس االيشخاص، موازين لقياس الطحين،الخضرأن إعرض 

 اللحم، موازين لقياس الطرود و االمتعة.

 الطالب.ها على إعرض على صور للموازين  أوبأستطاعتك الحصول على الموازين،  أنأذا ك 
  القياس البسيط المستخدم في الصف.  أنهذه الموازين تتختلف عن ميز أنأيشرح 

 دقيقة(  10)  الممارسة

 ىخراليمين، و األ إلىاليسار، و واحدة تميل  إلىواحدة منها تميل  إرسمثالث موازين على السبورة.  إرسم 

 متوازنة تماماا.
 "أسأل "كم هو ثقل التفاح؟ 
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  متوازن تماماا. قل مثالا" التفاحة بثقل حجرين." نامن الطالب عد الحجارة في ميز أطلب 
 ى.خركرر العملية عدة مرات مستعمالا االحجار كالثقل الدائم و غير نوع الفواكه في الجهة األ 

 دقيقة(  5)  التطبيق

 أناالثقال و ضع يشيئين متشابهين في الوزن على كلتا جهات الميز أنأرفع ميز . 
  من الطالب قول "هذه_______بثقل_______" أطلب 
 .كرر العملية لعدة مرات 

  4الدرس 

 الدرس  أهداف 

    ، "أخف من". أوقياس و مقارنة الكتل مستعمال  مصطلحات مثل "بثقل" ، "أثقل من" ، "بخفة" 

 ( دقيقتين) اإلحماء

  أغطية أوتستعمل حجارة  أنك أنبأمكها لمقارنة الكتل. مثالا، ستعمالإل يشياء األللطالب بعض  إعرض 

 ك الحصول عليه بسهولة.أنبأمك أخراي يشيء  أوقطع من الطبايشير،  أوزجاجات، 
  عليهم يشيء كبير في الحجم مثل، قالب صابون. إعرض ثم 

 دقيقة(  3)  العرض 

 مثالا، " قالب الصابون بثقل الصغيرة. يشياء األوزن  إلىبالنسبة  أسال الطالب تخمين وزن قالب الصابون 

 حجارة."10

 دقيقة(  10)  الممارسة

  لوضع قالب الصابون في الجهة اليسرى  أخرطالباا  أخرطالباا  أخترالقياس. و  أنمن طالب رفع ميز أطلب

 القياس. أنبوضع االحجار في الجهة اليمنى من ميز إبدأالقياس. و  أنمن ميز
  حالة متوازنة. إلى أنيصل الميز أن إلىالقياس  أنمن الطالب االستمرار في وضع االحجار في ميز أطلب 

 . لعد االحجار. أخرطالباا  أختر 

  مختلفة. أيشياء  إستعمالى بأخركرر العملية مرة 

 دقيقة(  5)  التطبيق

 احجار" 12ليكتب على السبورة جملة مثل "ثقل الصابون بثقل  أخرطالباا  أختر 

  ة. نتوازالم يشياء األكرر العملية لجميع 

  5الدرس 

  الدرس أهداف 

  ، "أخف من". أوقياس و مقارنة الكتل مستعمال  مصطلحات مثل "بثقل" ، "أثقل من" ، "بخفة" 

 ( دقيقتين)  اإلحماء

  أغطية أوتستعمل حجارة  أنك أنها لمقارنة الكتل. )مثالا، بأمكستعمالإل يشياء األللطالب بعض  إعرض 

 قطع من الطبايشير( أوزجاجات، 
  عليهم الشيء الكبير المستعمل في الدرس السابق مثل قالب صابون. إعرض 
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 االحجار. إلىت كتلة الصابون بالنسبة أنأسالهم كم ك 

 دقيقة(  3)  العرض 

 الزجاجات. مثالا "قالب الصابون بثقل أغطية إلىمن الطالب تقدير كتلة قالب الصابون بالنسبة  أطلب ، ناأل 

 من الزجاجات." أغطية 20

  .أسأل نفس السؤال ولكن مستعمالا قطع الطبايشير 

 دقيقة(  20)  الممارسة

  نأليضع قالب الصابون في الجهة اليسرى من ميز أخرطالباا  أخترالقياس.  أنمن الطالب رفع ميز أطلب 

 ى.خرالزجاجات في الجهة األ أغطيةالقياس، و البدأ بوضع 
  حالة متوازنة. إلى أنيصل الميز أن إلى أنالزجاجات في الميز أغطيةيستمر في وضع  أنمن الطالب  أطلب 
 الزجاجات. أغطيةلعد  أخرطالباا  أختر 
 قطع من الطبايشير. إستعمالكرر العملية ب 
  ى.أخر أيشياء كرر العملية اعدة مرات مستعمالا 

 دقيقة(  5)  التطبيق

  الزجاجات  أغطية 25 أوأحجار  12من الطالب الكتابة على السبورة مثالا "قالب من الصابون بثقل  أطلب

 قطع من الطبايشير." 15 أو

  ة.أنالمز يشياء األكرر العملية لجميع 
  زجاجات، أحجار، قطع من الطبايشير. أغطيةوحدات  إستعمالكتلة الصابون تقاس ب أنأريشد الطالب لفهم 

  33 األسبوع
 اتأنالكفاءة: وحدات القياس و البي

 الموضوع: دراسة فكرة االتساع
 المستوى: الناشئة 

  1الدرس 

  الدرس أهداف 

 اقل من." أو،  أكثر مصطلحات مثل "يسع بقدر،  إستعمالقياس و مقارنة االتساع ب 

 دقيقة(  5)  اإلحماء

  و أترك البعض أيشياء  أوبسؤائل  الحاوياتلة. أملء بعض أوعلى الط الحاوياتضع مجموعات مختلفة من ،

 فارغاا. خراأل

 دقيقة(  5)  العرض 

  الكمية داخل  أوتحتويها،  أنية أوالح أنالسعة. السعة هي الكمية التي بامك -قدم هدف الدرس لالسبوع

 ية. أوالح

 دقيقة(  10)  الممارسة
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  الحاوياتلة لمشاهدة جميع وايشكلوا دائرة حول الط أنأسال الطالب. 
  يشياء األ إستخدامالتي يرونها، و يتناقشون في أسباب  يشياء األيصف االطالب. 
  ة.ئلإسو أسأل  يشياء األأيشر على جميع 

 ية فارغة؟ هل هي مليئة؟ هل هي مليئة تقريبا ؟ هل هي فارغة تقريبا ؟"واأسأل "هل الح 

  ة.ئلسالطالب بطرح اإل أجوبة تناقش في 
  ك يشرح اسباب تفكيرك؟"أنمكإبأسال "لماذا؟ هل 

 دقيقة(  10)  التطبيق

 يات فارغة. وايات مليئة ام حوات رسوماتهم تمثل حأن، مؤيشرين سواء كيشياء يرسم الطالب رسومات لأل 

  2الدرس 

 الدرس  أهداف 

 اقل من." أو،  أكثر مصطلحات مثل "يسع بقدر،  إستعمالقياس و مقارنة االتساع ب 

 دقيقة(  5)  اإلحماء

  الرمل.  أوبالماء  الحاوياتيمأل الطالب 

 دقيقة(  5)  العرض 

 يات مختلفة.واقياس و مقارنة السعة لح -قدم هدف اليوم 
  للصف. أكثر قدم لعبة "أيها تسع " 

 دقيقة(  10)  الممارسة

  ؟"أكثر طالب للعب "ايهما يسع  5 إلى 3يشكل مجاميع من 

  الرمل. أويات ذات أحجام مختلفة مليئة بالماء أوح 3كل مجموعة تحصل على كوب فارغ و دلو، و 

  عدد االكواب التي أخراالكواب و ثم ملئ الدلو، و يعد طالب  ءبمل الحاوياتبتفريغ  دواراأليتبادل الطالب 

 ية. أوتحتويها كل ح
 ية.أوكرر العملية لكل ح 
 .تمشى في الصف و قدم مساعدة في النشاط 

 دقيقة( 10)  التطبيق

 من الماء. كثر ية التي تسع  الكمية األأوتقدم جميع المجاميع نتائجها عن الح 

 15ية الثالثة تسع أوتسع كوبين من الماء و الح الثانية ية أوأكواب من الماء، الح 5لى تسع وية األأومثالا، الح 

 يتين. وال حأومن  أكثر ية الثالثة تسع أوفإذن الحكوب من الماء. 

 3الدرس 

 التعليم أهداف 

 اقل من." أو،  أكثر مصطلحات مثل "يسع بقدر،  إستعمالقياس و مقارنة االتساع ب 
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 دقيقة(  5) اإلحماء

  الرمل. أودلواا اما بالماء  الميّسر يمأل 

 دقيقة(  5)  العرض 

  "قدم لعبة "أحزر كم؟ 

 دقيقة(  15)  الممارسة

  طالب للعب "أحزر كم؟" 5 إلى 3يشكل مجاميع تتكون من 

  يات ذات أحجام مختلفة.أوح 3تحصل جميع المجاميع على كوب واحد و 

  يدون طالب من المجموعة الحاوياتالرمل المحتاجة لملئ كل من  أويحزر الطالب عدد أكواب الماء .

 من التخمينات. تأّكدالرمل لل أوبالماء  الحاويات أخرتخمينات الطالب في المجموعة. و يملئ طالب 
 ية.أوكرر العملية لكل ح 
 .تمشى في الصف و قدم مساعدة في النشاط 

 دقيقة(   5)  التطبيق

  التالية:األسئلة تقدم جميع المجاميع أجوبتها على 

 ية أ؟أوكم عدد األكواب التي تمأل الح

 ـــــــــــــ ناتخميننا ك

 قسناـــــــــــــ

 .كثر يةـــــــــ أتسعت األواالح

 ية ـــــــــــ أتسعت األقل.واالح

  4الدرس 

  مالتعل أهداف 

 اقل من." أو،  أكثر مصطلحات مثل "يسع بقدر،  إستعمالقياس و مقارنة االتساع ب 

  دقيقة( 5)  اإلحماء

  حقيبة مدرسية، بطل الماء،بطل المياه  -التي يستعملها الطالب في حياتهم الحاوياتعن نوع  ئلةإسأسأل

 س الماء و هكذا.والغازية، علب األلمنيوم،دلو،أكواب، كؤ
 مكتوبة في قائمة على السبورة.  الحاوياتواع من نهذه األ أنب تأّكد 

 دقيقة(  5)  العرض 

  االكواب. ضع  إستخدامقاس الطالب السوائل ب. تحدث عن درس اليوم السابق حين 1اللتر قدم للصف قياس

 لة لكي ينظر عليها الطالب.أوعلى الط 1ية تسع لتراا أوح

 يات ذات أحجام و أيشكال مختلفة في مقدمة الصف لكي ينظر عليها الجميع. أوقدم "لعبة التخمين".ضع ح

 1ية تسع أولتر، و أي ح 1من  أكثر ية تسع أولتر، اي ح 1ية تسع أقل من أومن الطالب تخمين أي ح أطلب 

 لتراا تقريباا.

 دقيقة(  10)  الممارسة

 النتائج في الجدول مستعمالا عالمات العد. أكتب ية، و واأصنع جدوالا لالقتراحات لكل ح 
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  الحاوياتكرر "لعبة التخمين" لجميع. 
  يشرحوا أجوبتهم. أنمنهم  أطلب على الطالب و أسئلة اسأل 

 دقيقة(  10)  التطبيق

  ون من تخميناتهم.تأّكدلي الحاوياتمن الماء في جميع  1لتفريغ لتر  دواراأليتبادل الطالب 

 ت صحيحة ام خاطئة و لماذا.أنتحدث عن تخمينات الطالب، سواء ك 

 

 

   5الدرس 

  مالتعل أهداف 

 اقل من." أو،  أكثر مصطلحات مثل "يسع بقدر،  إستعمالقياس و مقارنة االتساع ب 

 دقيقة(  5)  اإلحماء

 . لتر  1. ضع بطل يسع 1يات اللتر أوللطالب ألستكشافها، و مقارنتها مع ح الحاوياتى من أخرقدم مجموعة

 لكي يراها الطالب.  طاولتكعلى 

 دقيقة(  5)  العرض 

 يات ذات أحجام و أيشكال مختلفة في مقدمة الصف لكي ينظر عليها الجميع. أوقدم "لعبة التخمين".ضع ح

 1ية تسع أولتر، و أي ح 1من  أكثر ية تسع أولتر، اي ح 1ية تسع أقل من أومن الطالب تخمين أي ح أطلب 

 لتراا تقريباا 

 دقيقة(  10)  الممارسة

 ي اللتر الواحد.أوما يس أو، أقل، أكثر ية تتسع أوت الحأنيقدر الطالب اذا ك 
  كتب تدريباتهم بشكل فردي. أويكتب جميع الطالب تخميناتهم في دفاترهم 

 دقيقة(  10)  التطبيق

  ون من تخميناتهمتأّكدلي الحاوياتمن الماء في جميع  1لتفريغ لتر  دواراأليتبادل الطالب 

 ت صحصية ام خاطئة و لماذاأنتحدث عن تخمينات الطالب، سواء ك 
  سع ية التي تأوالح إلى كثر األ ية التي تسعأووفقاا على أتساعها من الح الحاوياتمن الطالب ترتيب  أطلب

 األقل.
 على السبورة.  جوبة يكتب أحد الطالب األ
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 34 األسبوع
 اتأنالكفاءة: وحدات القياس و البي

 .اتأنالموضوع: جمع، ترتيب، و تقديم البي

 المستوى الناشئة 

  1الدرس 

 التعليم  أهداف 

 بركية" ، "اقيلة" ، "األأكثر مصطلحات مثل " إستعمالصفها بأوها و رتّب ات، أننقاط البي أو أيشياء  إجمع "

لون  وأتكون طول الطالب في الصف،  أنية يمكن أن"، "بقدر" ، "و بكمية". أمثلة عن النقاط البيصغر، " األ

 أعينهم.
 قاا على رقم وف الفئات  رتّب في كل فئة، و  يشياء األفئات معينة، عدد رقم  إلىات أننقاط البي أو يشياء األ صنّف

 فيها.  يشياء األ
  االقل  وأ كثر ات، عدد النقاط في كل فئة، و عدد النقاط األأنعن الرقم الكلي لنقاط البيأسئلة أسأل و أجب على

  في كل فئة.

 دقيقة(  5)  اإلحماء

  الصف.  إلىراق النباتات في الحديقة اثناء قدومهم أويجمع الطالب 

 دقيقة(  5)  العرض 

  األرقامقدم فكرة اريشيف. 
  األرقاممستعمالا اريشيف  األرقامأعط مثاالا على كيفية تقديم . 
 ات. أنجدوالا على السبورة لتدوين البي إرسم 

 دقيقة(  10)  الممارسة

  أسماء  إختيار ح لالطفال بإسم أواا مرحاا، إسمطالب. سمي جميع المجاميع  5 إلى 3يشكل مجاميع من 

 مجاميعهم.
 األرقامراق النبات و يكتب طالب واحد الكمية مستعمالا اريشيف ويعد الطالب العدد الكلي أل. 

 دقيقة(  10)  التطبيق

  األرقاميحدد الصف بأكمله مجموع كل مجموعة بدراسة اريشيف. 
 كبر"األية" ، " االقلية" ، أكثر مصطلحات مثل"  إستعماليصف طالب في كل مجموعة المعلومات ب ، "

: المجموعة  أوراق النبات" أوكمية من  أصغر" ، "بقدر" ، "بكمية". مثالا، "المجموعة ) د( لديها صغراأل

 راق النبات".أوكمية من  أكبر)ا( لديها 

  2الدرس 

 م التعل أهداف 
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 برك"أقلية" ، "األية" ، أكثر مصطلحات مثل " إستعمالصفها بأوها و رتّب ات، أننقاط البي أو أيشياء  إجمع "

لون  وأتكون طول الطالب في الصف،  أنية يمكن أن"، "بقدر" ، "و بكمية". أمثلة عن النقاط البيصغر، " األ

 أعينهم.
 قاا على رقم وف الفئات  رتّب في كل فئة، و  يشياء األفئات معينة، عدد رقم  إلىات أننقاط البي أو يشياء األ صنّف

 فيها.  يشياء األ
  االقل  وأ كثر ات، عدد النقاط في كل فئة، و عدد النقاط األأنعن الرقم الكلي لنقاط البي ئلةإسأسأل و أجب على

  في كل فئة.

 

  دقيقة( 5)  اإلحماء

  راق الدرس السابق.أويستخدمون  أوالصف،  إلىراق النباتات في الحديقة اثناء قدومهم أويجمع الطالب 

 دقيقة(  5)  العرض 

  مجموعتك و أسال عن طرق وصف كل ورقة نبات. إعرض  
  راق النبات وفقاا على صفتين، مثالا:أويحدد الطالب جميع فئات 

o  كبير و صغير -)فئة( الحجم 
o  االخضر و الغير أخضر.-)فئة( اللون 

 دقيقة(  10)  الممارسة

  اا لكل مجموعة. إسمطالب، و عين  5 إلى 3يشكل مجاميع من 

  فئتين، و تدوين النتائج في جدول مستعملين  إلىراق النيات أومن الطالب تصنيف مجموعاتهم من  أطلب

 .األرقاماريشيف 

 دقيقة(  5)  التطبيق

  ها للطالب، و توصف النتائج.جداولتقدم جميع المجاميع 
  راق الغير خضراء." وت بقدر عدد األأنراق الخضراء كوعدد األ أنمثالا، "أكتشفنا 

  3الدرس 

 الدرس  أهداف 

 ركبية" ، "أقلية" ، "األأكثرمصطلحات مثل " إستعمالصفها بأوها و رتّب ات، أننقاط البي أو أيشياء  إجمع ، "

 "، "بقدر" ، "و بكمية". صغر" األ

 

o لون أعينهم. أوتكون طول الطالب في الصف،  أنية يمكن أنأمثلة عن النقاط البي 
 لى رقم الفئات وفقاا ع رتّب في كل فئة، و  يشياء األفئات معينة، عدد رقم  إلىات أننقاط البي أو يشياء األ صنّف

 فيها.  يشياء األ
  االقل  وأ كثر ات، عدد النقاط في كل فئة، و عدد النقاط األأنعن الرقم الكلي لنقاط البيأسئلة أسأل و أجب على

  في كل فئة.

 

 دقيقة(  5)  اإلحماء

  طالب. 5 إلى 3يشكل مجاميع من 
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  مثل، أدوات كتابة متكونة من مجموعة من أقالم الرصاص، أقالم، أقالم التحديد،  يشياء األوزع مجموعة من

 طبايشير. عو قط

 دقيقة(  10)  العرض 

  فئات. مثالا، التصنيف  3 أو 2 إلىمن الطالب وصف مجموعة أيشيائهم، و الطريقة األفضل لتصنيفها  أطلب

 وأبنوع القلم ) قلم، قلم رصاص، قلم تحديد، طبايشير(.  أوبلون حبر القلم ) أسود، أزرق، أحمر، و أبيض(.  

 االحجار الكلسية(. و هكذا.  أوالمادة المصنوعة منها االقالم ) خشب، بالستيك، 
 جدوالُ مؤيشراا على عدد من الفئات كمثال على السبورة.  إرسم 

 دقيقة(  10)  الممارسة

 يشياء األلكل فئة من مجموعة  األرقامالطالب أيشيائهم و يكتبون أريشيف  صنّفي . 

 دقيقة(  5)  التطبيق

 .  .تقدم جميع المجاميع أريشيف ارقامها للصف مع نتائجها 

  4الدرس 

  مالتعل أهداف 

  كبر" ، "األقل" ، "األأكثر مصطلحات مثل " إستعمالصفها بأوها و رتّب ات، أننقاط البي أو أيشياء  إجمع ، "

 "، "بقدر" ، "و بكمية".صغر" األ
 أمثلة عن النقاط البيأنية يمكن أن تكون طول الطالب في الصف، أو لون أعينهم 

 

 لى رقم الفئات وفقاا ع رتّب في كل فئة، و  يشياء األفئات معينة، عدد رقم  إلىات أننقاط البي أو يشياء األ صنّف

 فيها.  يشياء األ

 

  االقل  وأ كثر ات، عدد النقاط في كل فئة، و عدد النقاط األأنعن الرقم الكلي لنقاط البيأسئلة أسأل و أجب على

  في كل فئة.

 

  دقيقة( 5)  اإلحماء

  يصبحوا عندما يكبرون. أنمن الطالب قول ما يريدون  أطلب 
  الفئات على السبورة.  أكتب 

 دقيقة(  5)  العرض 

 جدول على السبورة لتدوين المعلومات.  إرسم 

 دقيقة(  15)  الممارسة

  يصبحوا عندما يكبرون، دون أجوبتهم في جدول  أنأعط الطالب فرصتين للتصويت على ماذا يريدون

 . جوبة لأل
  على السبورة. جوبة أجوبتهم في جدول األ أخريعد أحد الطالب االصوات، و يدون طالب 
  الفئات المختلفة.كرر العملية لجميع 
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 دقيقة(  5)  التطبيق

  .حدد عدد األصوات في جميع الفئات كصف كامل 
 بقدرصغر" ، "األكبرية" ، "أقلية" ، "األأكثر مصطلحات مثل " إستعماليوصف الطالب المعلومات ب" ، " "

 أنطالب يرغبون ب 5يصبحوا ميسرسن عندما يكبرون، و  أنية طالب يرغبون بأكثر ، و "بكمية". مثالا، " 

 يصبحوا أطباء عندما يكبرون." 

 

 

  5الدرس 

  مالتعل أهداف 

 ركبية" ، "أقلية" ، "األأكثرمصطلحات مثل " إستعمالصفها بأوها و رتّب ات، أننقاط البي أو أيشياء  إجمع ، "

 "، "بقدر" ، "و بكمية".صغر" األ
o لون أعينهم. أوتكون طول الطالب في الصف،  أنية يمكن أنأمثلة عن النقاط البي 

 

 قاا على رقم وف الفئات  رتّب في كل فئة، و  يشياء األفئات معينة، عدد رقم  إلىات أننقاط البي أو يشياء األ صنّف

 فيها.  يشياء األ

 

  االقل  وأ كثر النقاط األات، عدد النقاط في كل فئة، و عدد أنعن الرقم الكلي لنقاط البيأسئلة أسأل و أجب على

  في كل فئة.

 

 دقيقة(  5)  اإلحماء

 :تحديد سؤال أستجوابي كمجموعة 
o  مثالا، ما هي المادة المفضلة لدى الطالب في المدرسة؟ ما هي اللعبة المشهورة التي نمارسها

 ات المختلفة التي رأيناها في حياتنا؟أنكثيراا؟ كم هي عدد الحيو

 دقيقة(  5)  العرض 

  األرقاماريشيف  إستعمالالطالب كيفية صنع جدول المقترحات و تدوين المعلومات بذكر. 
 شاء الجدول لتدوين المعلومات.نقرر مع الطالب ما هي أفضل الطرق أل 

 دقيقة(  10)  الممارسة

  يدون المعلومات في الجدول  أن أخرمن طالب  أطلب الصف، و  أجوبة من احد الطالب استطالع  أطلب

 .األرقاممستعمالا اريشيف 

 دقيقة(  10)  التطبيق

  األرقامتحديد رقم االصوات لكل فئة كمجموعة بالنظر على اريشيف. 
 .الطلب من الطالب وصف المعلومات المتواجدة على السبورة 
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 35 األسبوع
 اتأنالكفاءة: وحدات القياس و البي

 .اتأنجمع، ترتيب، و تمثيل البي الموضوع:

 المستوى:الناشئة 

 1الدرس 

 م التعل أهداف 

 كبرية" ، أقلية" ، "األأكثرمصطلحات مثل " إستعمالصفها بأوها و رتّب ات، أننقاط البي أو أيشياء  إجمع " ، "

 "، "بقدر" ، "و بكمية".صغراأل

 

 فيها.  يشياء ألا لعدد وفقاا  تالفئا رتّب في كل فئة، و  يشياء األفئات معينة، عدد رقم  إلىات أننقاط البي أو يشياء األ صنّف 

 

  ي كل االقل ف أو كثر ات، عدد النقاط في كل فئة، و عدد النقاط األأنعن الرقم الكلي لنقاط البي ئلةإسأسأل و أجب على

  فئة.

 

  دقيقة( 5)  اإلحماء

  من الطالب تسمية  أطلب ياضات المفضلة في هذا الصف؟" و ر"ما هي ال-السبورةاالستجوابية على األسئلة  أكتب

 بعض االلعاب الرياضية التي يستمتعون بها و سبب استمتاعهم بها.
  االلعاب الرياضية على السبورة. أكتب 

 دقيقة( 5)  العرض 

 جدول على السبورة لتدوين المعلومات. إرسم 

 دقيقة( 15)  الممارسة

  فرصتين للتصويت على رياضتهم المفضلة.أعط الطالب 
 .أسال كم من الطالب يحبون كرة القدم 
  يدون المعلومات على السبورة.  أن أخرمن طالب  أطلب و  جوبة يعد األ أنمن أحد الطالب  أطلب 
  واع االلعاب الرياضية. أنكرر العملية لجميع 

 دقيقة(  5)  التطبيق

  كمجوعة. األرقاماريشيف  إلىحدد عدد االصوات لجميع العاب الرياضات المطروحة بالنظر ، 
 أكبرأقلية" ، "“ية" ، أكثر مصطلحات مثل " إستعماليوصف الطالب المعلومات المتواجدة على السبورة ب"  ،

أقلية  الطالب يستمتعون ية الطالب يستمتعون بكرة القدم، و أكثر" ، "بقدر" ، و " بكمية". مثالا " أصغر"

 عدد الطالب الذين يحبون كرة السلة بقدر عدد الطالب الذين يحبون السباحة.""  أو ركض."لبا
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 2الدرس 

 م التعل أهداف 

 ركبية" ، "أقلية" ، "األأكثرمصطلحات مثل " إستعمالصفها بأوها و رتّب ات، أننقاط البي أو أيشياء  إجمع ، "

 "، "بقدر" ، "و بكمية".صغراأل "

 

 ى رقم وفقاا عل الفئات  رتّب في كل فئة، و  يشياء األفئات معينة، عدد  إلىات أننقاط البي أو يشياء األ صنّف

 فيها.  يشياء األ
  االقل  وأ كثر ات، عدد النقاط في كل فئة، و عدد النقاط األأنعن الرقم الكلي لنقاط البيأسئلة أسأل و أجب على

  في كل فئة.

 

 

 دقيقة( 5)  اإلحماء

  و جمع نقاط المعلومات. األرقامراجع فكرة اريشيف 

 دقيقة(  5)  العرض 

 جدول مقترحات الدرس الماضي. أجوبة و أسئلة وا يتذكرون أنأسأل الطالب اذا ك 
 .أعد رسم الجدول على السبورة 
  يأنالرسم البيفكرة  إعرض . 

 دقيقة(  15)  الممارسة

  ي!"ناا رسم بيأنيلعب الطالب لعبة "

 
 دقيقة( 5) التطبيق 

  ي. ناعلى يشكل رسم بي األطفالأعد رسم هذه صورة لنمو 
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  هم يحبون كرة أنأيشخاص  9ي.  مثالا، " يقول أنمن الطالب التطوع لوصف المعلومات في الرسم البي أطلب

"  وأية طالب الصف يستمتعون بكرة القدم، و أقلية طالب الصف يستمتعون بالركض." أكثر " أوالقدم." 

 عدد الطالب الذين يستمتعون بكرة السلة بقدر عدد الطالب الذين يستمتعون بالسباحة."

  3الدرس 

 م التعل أهداف 

 برك، "أقلية" ، "األية" أكثر مصطلحات مثل " إستعمالصفها بأوها و رتّب ات، أننقاط البي أو أيشياء  إجمع "

 "، "بقدر" ، "و بكمية".صغر، " األ
 قاا على رقم وف الفئات  رتّب في كل فئة، و  يشياء األفئات معينة، عدد رقم  إلىات أننقاط البي أو يشياء األ صنّف

 فيها.  يشياء األ
  االقل  وأ كثر النقاط األات، عدد النقاط في كل فئة، و عدد أنعن الرقم الكلي لنقاط البيأسئلة أسأل و أجب على

  في كل فئة.

 دقيقة(  5) الممارسة 

  استجوابية على السبورة مثل، " ما هو طعامكم المفضل في هذا الصف؟" و أسأل من الطالب أسئلة  أكتب

 تسمية أطعمتهم المضلة، و سبب تفضيلهم لها.
  االطعام على السبورة.  أسماء  أكتب 

 دقيقة(  10)  العرض 

  األرقامذكر الطالب على كيفية صنع جدول المقترحات و تدوين نقاط المعلومات مستعملين اريشيف . 
 شاء جدول لتدوين المعلومات بها. نحدد مع الطالب أفضل الطرق أل 

 دقيقة(  10)  الممارسة

  يعطي الطالب فرصتين للتصويت على أكلتهم  أنيستطلع على الصف، و  أنمن أحد الطالب  أطلب

 المفضلة.
  األرقامالمعلومات في الجدول مستعمالا اريشيف  أخريعد أحد الطالب االصوات و يدون طالب . 
 .كرر العملية ألصناف مختلفة من الطعام 

 دقيقة( 5)  التطبيق

  ماألرقااريشيف  إلىيحديد الصف بأكمله رقم االصوات لكل من االطعام بالنظر. 
  .يوصف الطالب المعلومات المتواجدة على السبورة 

  4الدرس 

 م التعل أهداف 
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 كبر" ، "األقل" ، "األأكثر مصطلحات مثل " إستعمالصفها بأوها و رتّب ات، أننقاط البي أو أيشياء  إجمع"  ،

 "، "بقدر" ، "و بكمية".صغر" األ
 قاا على رقم وف الفئات  رتّب في كل فئة، و  يشياء األفئات معينة، عدد رقم  إلىات أننقاط البي أو يشياء األ صنّف

 فيها.  يشياء األ
 االقل  أو كثر ات، عدد النقاط في كل فئة، و عدد النقاط األناعن الرقم الكلي لنقاط البي ئلةساأل أسأل و أجعل

  في كل فئة.

 دقيقة( 5)  اإلحماء

  ية.أنو جمع نقاط المعلومات، و الرسومات البي األرقامراجع فكرة اريشيف 

 

 دقيقة( 5)  العرض 

 جدول مقترحات الدرس الماضي. أجوبة و  ئلةإسوا يتذكرون أنأسأل الطالب اذا ك 
 .أعد رسم الجدول على السبورة 

 دقيقة( 15)  الممارسة

 " ي!"ناا رسم بيأنيلعب الطالب لعبة  

 دقيقة( 5)  التطبيق

  ي.ناي من الدرس الثنافي شكل رسم بي األطفالاعد رسم صورة نمو 

 م ظ" مع أوهم يحبون الرز. أنطالب  12ي. مثالا، " يقول نايتتطوع الطالب لوصف المعلومات في الرسم البي

 ."ااقل عدد من الطالب يحبون البطاط الطالب يحبون الرز، ,
  مثالا "ما هو أيشهر فريق لكرة القدم؟"تهاء الدرس يحدد الطالب معاا سؤاالا استجوابياا لدرس الغد، أنقبل 
  اتأنو القدوم للصف الدرس التالي مع نقاط بيأسئلة يسألوا أفراد عائالتهم  أنعليهم  أنأخبر الطالب. 

  5الدرس 

  مالتعل أهداف 

 بركية" ، "أقلية" ، "األأكثر مصطلحات مثل " إستعمالصفها بأوها و رتّب ات، أننقاط البي أو أيشياء  إجمع "

 "، "بقدر" ، "و بكمية".صغر" األ، 
 قاا على رقم وف الفئات  رتّب في كل فئة، و  يشياء األفئات معينة، عدد رقم  إلىات أننقاط البي أو يشياء األ صنّف

 فيها.  يشياء األ
  االقل  وأ كثر ات، عدد النقاط في كل فئة، و عدد النقاط األأنعن الرقم الكلي لنقاط البيأسئلة أسأل و أجب على

  في كل فئة.

 دقيقة( 5)  اإلحماء

 ابية. االستجواألسئلة ات التي حصلوا عليها من مجتمعاتهم من خالل أنهم سيقدمون نقاط البيأنأخبر الطالب ب 

 دقيقة( 10)  العرض 

  .يقدم جميع الطالب معلوماتهم بالصيغة التي استعمل الطالب لجمعها 

 دقيقة(  15) الممارسة 

  ات المختلفة من الطالب. أنكمجموعة أفضل طريقة لتدوين نقاط البيالتحديد 



 

 303 

  ج من كل طالب.ئاريشيف أرقام للنتا أكتب فريق كرة القدم، و  إسمأصنع جدوالا و عنون الفئات مثل 
 نجمع أصوات نفس  أنالطالب لم يستجيبوا نفس االيشخاص. تناقش عن سبب عدم أستطاعتنا  أنمن  تأّكد

 االيشخاص مرتين. 

 دقيقة( 10)  التطبيق

  األرقاميحدد الصف بأكمله عدد الصوات لجميع الفئات بالنظر على اريشيف . 

  ي. نانتائج الرسم البي إعرض 
 .يوصف الطالب المعلومات على السبورة 
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 36 األسبوع
 الكفاءة: جميع الكفاءات

مراجعة، تكوين الطالقة، التقييمالالموضوع: 
 المستوى: الناشئة   

  1الدرس 

 م التعل أهداف 

 السابقة.  األسابيعالمدروسة في  هداف مراجعة جميع األ 
  سرعة، ودقة الطالب. الطالقة ، التكوين 

 

  دقيقة( 4)  اإلحماء

  تكون  أن. يجب على المسائل في التدريبات 100تمارين على السبورة للجمع و الطرح في حدود الرقم  أكتب

 مسائل عن الحياة الواقعية، و مسائل متعلقة بالمال. 

 دقيقة(  1)  العرض 

  دفاترهم. أوأريشد الطالب لتكملة الواجبات بشكل فردي في كتب تدريباتهم 

 دقيقة(  20)  الممارسة

 .تمشى في الصف و راقب جميع الطالب أثناء حلهم للتمارين 
  .وفر توضيحات و أريشادات عند الحاجة 
 ون من المادة بوضعهم في مجاميع مع طالب لديهم طالقة في فهم المادة.  أنالطالب الذين يع أدعم 

 دقيقة( 5)  التطبيق

  .يتتطوع الطالب لتقديم أجوبتهم للتمارين على السبورة 

  2الدرس 

  الدرس أهداف 

 السابقة. األسابيعالمدروسة في  هداف راجع جميع األ 
 طالقة، سرعة، و دقة الطالب. تكوين 

 دقيقة(  4)  اإلحماء

  الهندسية و تصنيفها. األيشكالتمارين على السبورة للتعرف على  أكتب 

 دقيقة(  1)  العرض 

  دفاترهم. أوأريشد الطالب لحل الواجبات بشكل فردي في كتاب تدريباتهم 

 جقيقة(  20)  الممارسة
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  حلهم للتمارين.تمشى في الصف و راقب جميع الطالب أثناء 
  .وفر توضيحات و أريشادات عند الحاجة 
 ون من المادة بوضعهم في مجاميع مع طالب لديهم طالقة في فهم المادة.  ناأدعم الطالب الذين يع 

 دقيقة(  5)  التطبيق

  جوبتهم للتمارين على السبورة. أيتتطوع الطالب لتقديم 

  3الدرس 

 م التعل أهداف 

 السابقة.  األسابيعالمدروسة في  هداف مراجعة جميع األ 
 دقة الطالب. تكوين طالقة ، سرعة، و 

  دقيقة( 4)  اإلحماء

  يشياء األتساع اسبورة للمقارنة بين طول، وزن، و تمارين على ال أكتب. 

 دقيقة(  1)  العرض 

  دفاترهم. أوأريشد الطالب لتكملة الواجبات بشكل فردي في كتب تدريباتهم 

 دقيقة(  20)  الممارسة

 .تمشى في الصف و راقب جميع الطالب أثناء حلهم للتمارين 
  .وفر توضيحات و أريشادات عند الحاجة 
 ون من المادة بوضعهم في مجاميع مع طالب لديهم طالقة في فهم المادة.  أنأدعم الطالب الذين يع 

 دقيقة( 5)  التطبيق

  .يتتطوع الطالب لتقديم أجوبتهم للتمارين على السبورة 

 

  4الدرس 

 مالتعل أهداف 

  تقييم المعرفة 

  دقيقة( 4)  اإلحماء

  تكون  أن. يجب على المسائل في التدريبات 100تمارين على السبورة للجمع و الطرح في حدود الرقم  أكتب

 مسائل عن الحياة الواقعية، و مسائل متعلقة بالمال. 

  دقيقة(  1)  العرض 

  دفاترهم. أوأريشد الطالب لتكملة الواجبات بشكل فردي في كتب تدريباتهم 

 دقيقة(  20)  الممارسة

 .تمشى في الصف و راقب جميع الطالب أثناء حلهم للتمارين 
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 دقيقة(  5)  التطبيق

 في الصف.تجولك الحظ أجوبتهم  أثناء  أوعمل الطالب للتصحيح،  إجمع 

  5الدرس 

 مالتعل أهداف 

  تقييم المعرفة 

  دقيقة( 4)  اإلحماء

  الهندسية و تصنيفها. األيشكالتمارين على السبورة للتعرف على  أكتب 
  يشياء األتمارين على السبورة للمقارنة بين طول، وزن، و أتساع  أكتب. 

 دقيقة(  1)  العرض 

  دفاترهم. أوأريشد الطالب لتكملة الواجبات بشكل فردي في كتب تدريباتهم 

 دقيقة(  20)  الممارسة

 .تمشى في الصف و راقب جميع الطالب أثناء حلهم للتمارين 

 دقيقة(  5)  التطبيق

 ف.في الصجولك ظ أجوبتهم  أثناء تالح أوعمل الطالب للتصحيح،  إجمع
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