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 المقدمة 
 قبل من استخدامه لغرض موفر المصدر هذا !التعلم و للشفاء اآلمنة للمساحات الرياضيات في المدرب دليل إلى بكم مرحبا

 كتيب عم استخدامها ليتم مصممة وهي .والتعلم للشفاء اآلمنة المساحات في الرياضيات تدخل على نييمّيسرال لتدريب المدرب

 : أجزاء ثالثة على الدليل هذا يحتوي  والتعلم للشفاء اآلمنة المساحات في المدرب

 للتدريب االستعداد و المحتوى لفهم للمدرب معلومات :االول الجزء

  الرياضيات لتدريب مكتوبة جلسات :الثاني الجزء

 الرياضيات تدريب مصادر :الجزءالثالث

 

 يانيالب الرسم .والتعلم للشفاء اآلمنة لمساحاتا ادوات مجموعةل األربعة العناصر  من عنصر وه  والقراءة الرياضيات تدخل 

 األبناء تربية مهارات تدخل , العاطفي االجتماعي التعلم تدخل ،من المتكون والتعلم للشفاء اآلمنة المساحات نهج  يوضح ادناه

 فالاالط يكون أن في المتمثل األعلى الهدف في تساهمو لبعضها مكمالت التدخالت هذه جميع والرياضيات القراءة تدخل و ,

  .الطوارئ حاالت في تعليمهم ويتلقون جيدة بصحة ,آمنين

  

 

 

 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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  للمدرب معلومات : ولاأل الجزء

 

 

  

للمدرب المعلومات  يّوفر الجزء األول من دليل المدرب في الرياضيات 

يفية كالرياضيات على  ي مّيسرهم محتوى الرياضيات وتدريب االساسية لف

 :إلى قسمين وهو مقسم. لألطفالتقديمه 

  عامة معلومات 

 .كفاءات الرياضياتو مفهوم هذا القسم معلومات حول يّوفر 

 فهم األدوات 

 اآلمنةأدوات الرياضيات في المساحات  هذا القسم معلومات حول بنية يّوفر 

 .اضياتوبنك خطة درس الري, مدرب الرياضيات  دليل و, والتعلم للشفاء

 تقديم تدريب الرياضيات 

ه  قديموتتدريب التحضير للإرشادات حول كيفية  يحتوي هذا الجزء على 

 بإخالص.
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 عامة معلومات
 

 الرياضيات؟ كفاءات ماهي

 تطويرو القياس وحدات ،فهم الرياضيات عمليات باستخدام األرقام وتطبيق األرقام إتقان على الطالب قدرة تطور الرياضيات

 تطوير الطالب يستطيع ان هو الرياضيات لعنصر الرئيسي الهدف. األساسية الهندسية األشكال واستكشاف  المكاني الحس

 1ةللطلب الدراسي بالنجاح يتنبأ أنه  : أسباب لعدة مهم الرياضيات تعلم . المنطق و التحليل خالل من المشاكل حل في  مهاراتهم

 .4الطالب عند بالنفس ثقةال يبني كذلك و ، 3مشكلةال حل مهارات  و الرياضي الفكر ينمي و ، 2الطالب ذكاء من يزيد و ،

  ادناه .5مبكر وقت في الرياضيات تعلم اساس تكون الكفاءات هذه ،كفاءات ٤ الى الرياضيات اختصاص في المهارات تنقسم

 تعليم مع بطهار كيفية وتعلم ، أيضا   الكفاءت هذه تعلم بك الخاص التدريب في نيمّيسريال على .الكفاءات لجميع موجز تعريف

 .والتعلم للشفاء اآلمنة لمساحاتا في الرياضيات

 األرقامفهم    - 1

  األرقام كلمات كل الطالب يربط مثلما  شياءباأل  مرتبطة األعداد كلمات أن  .بالتسلسل األرقام للفظ القدرة تطور  الكفاءة هذه

 .الكميات ومقارنة تسلسلالب التالي الرقم معرفة للعدد المهمة األخرى الجوانب وتشمل . الفردية المراساالت في بشيء

 العمليات -2

لدينا ثالث بنات و  "على سبيل المثال  الطرح() الى أجزاء  لفكهاأو  الجمع ()معا  ضمهال أشياء الاستخدام  هذه الكفاءة على نطويت

إذا " على سبيل المثال  .يالصغار هو نشاط انفصالللطالب بالنسبة طرح لا "مجموع عدد الطالب لدينا ؟  كم  .أربعة أوالد في مجموعتنا 

 .أيضا الضرب والقسمة. إنها تشمل  " ؟ سيبقى لديككان لديك خمسة ألواح وأعطيتني اثنتين ،كم لوح 

                                                           
1 National Mathematics Advisory Panel, Foundations for Success: The Final Report of the National Mathematics Advisory Panel (Washington 

D.C.: National Research Council, 2008); Mathematics in Early Childhood: Learning Paths Toward Excellence and Equity (Washington, D.C.: 
National Academy Press, 2009);  
H.W. Stevenson and R.S. Newman, “Long-term Prediction of Achievement and Attitudes in Mathematics and Reading,” Child Development, 57, 
646-659, 1986.; K. Denton and J. West, Children's Reading and Mathematics Achievement in Kindergarten and First Grade (Washington, D.C., 
vol. 2002, 
2002). 
2 Dweck, C. (2012). Mindset: How You Can Fulfil Your Potential. Constable & Robinson Ltd. 
3 D.H. Clements and J. Sarama, Learning and Teaching Early Math: The Learning Trajectories Approach (New York, NY: Routledge, 2009) 

D.H. Clements and J. Sarama, Early Childhood Mathematics Education Research: Learning Trajectories for Young Children (New York, 
NY:Routledge, 2009). 
Carpenter, T.P, Fennema, E., Franke, M.L. (1996). Cognitively Guided Instruction: A Knowledge Base for Reform in Primary Mathematics 
Instruction. The Elementary School Journal, Vol. 97, No. 1, pp. 3-20. 
Carpenter, T. P., Fennema, E., Peterson, P. L., Chiang, C. P., and M. Loef. (1989). Using Knowledge of Children’s Mathematics Thinking in 
Classroom Teaching: An Experimental Study. American Educational Research Journal, 26 (4): 499–531. 
4 Dweck, C. (2012). Mindset: How You Can Fulfil Your Potential. Constable & Robinson Ltd. 

Dickerson, A. P., McIntosh, S., Valente, C. (2013). Do the maths: An analysis of the gender gap in mathematics in Africa, Discussion Paper Series, 
Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, No. 7174. 
5 UNESCO and Center for Universal Education at Brookings Institute. (2013). Toward Universal Learning: What every child should learn. 

http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2013/02/learning-metrics/LMTFRpt1TowardUnivrslLearning.pdf?la=en (retrieved 
on March 29, 2015). 
Common Core State Standards Initiative. (2012). Common Core State Standards for Mathematics. http://www.corestandards.org/wp-
content/uploads/Math_Standards.pdf (retrieved on March 15, 2015). 
Republic of Singapore. (2013). Primary Maths Teaching Syllabus. http://www.moe.gov.sg/education/syllabuses/sciences/files/maths-primary-
2013.pdf (retrieved on April 2, 2015). 
United Kingdom. (2013). Mathematics programmes of study: key stages 1 and 2 National curriculum in England. Department for Education. 

http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2013/02/learning-metrics/LMTFRpt1TowardUnivrslLearning.pdf?la=en
http://www.corestandards.org/wp-content/uploads/Math_Standards.pdf
http://www.corestandards.org/wp-content/uploads/Math_Standards.pdf
http://www.moe.gov.sg/education/syllabuses/sciences/files/maths-primary-2013.pdf
http://www.moe.gov.sg/education/syllabuses/sciences/files/maths-primary-2013.pdf
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  القياس والبيانات -3

مرور فترة من التدريب بعد   .ول أو االرتفاع و الوزن والحجم الطغير قياسية لفهم  استخدام أدواتطالب لل قدمهذه الكفاءة ت

 .للقياس بدقةالقياسية مثل المسطرة و الموازين  األدوات استخداممكان الطلبة يكون با سوف

 

 علم الهندسة-4

تتضمن هذه الكفاءة التعرف على و تسمية األشكال الهندسية. مثال  "هذا مثلث." الحس المكاني يتضمن معرفة الموقع، المسافة، و اإلتجاه 

 أعلى، أسفل الخ.مستعمال  مصطلحات مثل فوق، تحت، 

 االدوات فهم

 

 خل الرياضيات تد
 

 لحل بح وانشاء ةاألساسي الرياضيات مهارات وتعزيز لتطوير والتعلم للشفاء اآلمنة المساحات في الرياضيات تصميم تم

 تدخل لجلسات مواد األدوات مجموعة توفر .للتنبؤ قابله و آمنة ، راعية بيئة في ، والمراهقين للطالب الرياضية المسائل

 دروس من دقيقة ٣٠و الرياضيات دروس من دقيقة ٣٠ الطالب يحضر أن المستحسن  فمن .أشهر تسعة لمدة تستمر

 .األسبوع في مرات خمس  القراءة

 .دان على مستوى الطالب في الرياضيات قبل دخوله الى البرنامجهذان المستويان يعتم, الرياضيات هناك مستويان تعليميان في

بشكل عام اعتمادا على مقايس عالمية ستند هذان المستويان يو. و مستوى النامية  ويان المقدمان هما مستوى  الناشئةالمست

الرقمي ، معرفة العمليات الرياضية  ، فهم وحدات الطالب الذين ال يمتلكون الحس  يشمل  مستوى الناشئة. للمراحل االبتدائية

ات ، معرفة العملي األرقاممن الخبرة في فهم  بعض الطالب الذين يملكون النامية يشملمستوى . الحس المكانيالقياس  ، و 

 .التعليمات تقدم فقط لمستوى الناميةو  التدريبات. ،فهم وحدات القياس ،و الحس المكاني الرياضية

 

 

 

 

 

دقيقة30
درس من 

القراءة

دقيقة30
درسمن 

الرياضيات

تدخل 
القراءة و 
الرياضيات
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 الرياضيات مدرب دليل

 األولى المرحلة. الرياضيات  يمّيسرل التدريب من مرحلتين لتقديم للمدرب مكنوبة توجيهية إرشادات الرياضيات دليل  يّوفر

 آلمنةا المساحات في الرياضيات دروسب ن ي مّيسرال ءابتدا قبل تقديمه يجبو  ، التدريب من طويلين يومين عن عبارة هي

 ةالمعرف و بالمهارات نيي مّيسرال تزويد إلى المرحلة هذه تهدف و واحد يوم لمدة التدريب هي الثانية المرحلة.  والتعلم للشفاء

 التدريبية الجلسات دراسة لك بالنسبة الضروري فمن. التدخل هذا من األولى الثالثة األشهر بعد يحتاجونها التي المحددة

 .المخصص الوقت وفي بدقة المحتوى تقديم من للتأكد للرياضيات المدرب دليل في النص واتباع مسبقا مصادروال

 عجمي  على يحتوي  الذي و ، المتدرب بكتيب المتدربين تزويد سيتم  ب.المدر دليل نهاية في المنشورات و صادرالم توفير يتم

  تىح مرجعية كأداة الدليل يستخدم .التدريب أثناء  المتدرب قبل من استخدامها المطلوبة الرئيسية المنشورات و اتالمعلوم

  .المحتوى تقديمب المدرب يبدأ

 جميع .لموالتع للشفاء اآلمنة المساحات برنامج في الرياضيات لتدريس نيي مّيسرال إلعداد مهمة التدريب في الجلسات جميع

 و ، الرياضيات تدريسل األساسية ستراتيجياتاال على الجلسات هذه تركز .المعلوماتب وغنية متفاعلة المقدمة الجلسات

 .الدروس وشرح تقديم لممارسة وقتال  إتاحة كذلك و اليومي، الرياضيات درس خطة مراجعة

 :قسمين الى  مقسمة تدريب جلسة كل

 ملخص الجلسة التدريبية  -1

عن الجلسة التدريبية. و  " مرجعا سريعا للمعلومات االساسية يّوفر  جلسةالجلسة التدريبية" في بداية كل  "ملخص

التدريبية ،نقاط رئيسية و مالحظات حساسة ، مدة التدريب، الموارد الالزمة ،  لجلسةا أهداف تتضمن  هذه المعلومات  ،

    و التجهيز المطلوب و نظرة عامة عن جلسات التدريب

 : ات التي ينبغي إتباعها والخط -2

 لتقديمتباعه لجلسة التدريبية النص المفروض على المدرب  اضمن ملخص ا "الخطوات التي ينبغي إتباعها   "قسم يّوفر 

 عرضالاإلحماء, ، جميع الجلسات التدريبية باستثناء الجلسة األولى واألخيرة ، تتكون من أربعة أجزاء  .الجلسة التدريبية

 ،الممارسة, و التطبيق

 

 الرياضيات درس خطة بنك

 في للطالب دقيقة  ٣٠لمدة تستمر دروس لتقديم للرياضيات التعليمية المحتويات كافة على يحتوي الرياضيات درس خطة بنك

 :أقسام ثالثة الى مقسم الخطط بنك .والتعلم للشفاء اآلمنة المساحات

 

 ، و كفاءات الرياضيات المدى والتتابعساسية ، المصادر األ -1

تدخل  هر التسعة من األشفي  و بأي ترتيب تدريسهما يجب تدريسه وكيفية ب عبارة عن خطة مفصلة  المدى والتتابع

 . هنا   بالتسلسل المذكور ياضيات بالطريقة الواضحة والر من المهم تعلمف  .الرياضيات

. و يتم كفاءات الرياضيات جميعي نمت . هذه المهاراتمرحلة معينة لكلتحتوي على مهارات   كفاءات الرياضيات

 تي يحتاج اليها الطالب ليصبحوا أقوياء فياستعمالها من اجل توجيه و تقيم التدريس ألنها تتضمن المهارات األساسية ال

 . التفكير الحسابي وحل المشكالت 
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مدى ال و 116لمستوى الناشئة في الصفحة  مدى والتتابع، ال115بامكانك قراءة كفاءات الرياضيات  في الصفحة 

 . من هذه الوثيقة 129لمستوى النامية متوفرة في الصفحة والتتابع

 

 ةاليوميخطط الدروس  -٢

خطط  .دقيقة ٣٠درس الرياضيات توفر دليال ارشاديا لدروس تستمر لمدة خطط الدروس اليومية في بنك خطه 

ان هذه الدروس تستهدف  دقيقة.  ٣٠الدروس اليومية تحتوي على خطط منظمة لغرض تقديم دروس تستمر لمدة 

خطط الدروس اليومية متوفرة  .ياتالمهارات المطلوبة عند طالب الرياضيات الجدد لكي ينجحوا في مادة الرياض

 .اسبوع 12الول 

 : وتنقسم كل خطط الدروس اليومية للرياضيات إلى قسمين

 الدرس ملخص -ا

مرجعا سريعا للمعلومات العامة عن الدرس منها ، تعليم الكفاءات ، مستوى الطلبة ،  ” الدرسص ملخ“  يّوفر 

جهيز المطلوب ، الموضوع ، رقم االسبوع ، رقم الدرس ، مدة الدرس ، هدف الدرس ، الموارد المطلوبة ، الت

 .ات حساسة ، و نظرة عامة عن الدرسظمالح

  اتخاذها نبغيي الخطوات التي -ب

الرياضيات لكي ي مّيسرفي ملخص الدرس توفر القواعد المفروضة على ” اتخاذها  نبغييالتي  الخطوات“قسم 

 ليلدالرجاء مالحظة ان خطط الدروس اليومية تتبع نفس ترتيب جلسات التدريب في .  ةيقدموا خطة الدرس اليومي

ويحتوي كل  .،الممارسة ،والتطبيق  العرضالخطوات مقسمة الى اربعة اجزاء وهي ،االحماء ، . مدرب الرياضيات

 .قسم على نفس النشاطات 

. 

  االحماء

 للمهارات مراجعة يكون ان اطالنش هذا مكانبإ .ليوما درس أهداف لتعلم يحضرونه نشاط في الطالب يشارك لجزءا هذا في

 .حكاية او كاغنية ، للدرس االجواء عدادإل ممتعا و مسليا نشاطا او  ابقا،س المكتسبة

   العرض

 لدرسل  التعلم  أهداف يقدم ان  مّيسرال ىعل يتوجب الجزء، هذا في

   التدريب

 .صغيرة مجموعات في او ، فردي بشكل اما المهارات على يتدربوا ان الطالب على يتوجب الجزء، هذ في

  التطبيق

 لكي مشكلة حل او ، فردي بشكل سؤال على االجابة خالل من اما ،  عملهم يقدموا ان الطالب على يتوجب الجزء، هذا في

 .الدرس فهموا  بأنهم يظهروا
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  اإلسبوعية الدروس خطط

 هذه ان. االسبوع من يوم لكل الدرس ونشاطات  أهداف تلخص الرياضيات درس خطط بنك في اإلسبوعية الدروس خطط

  ابيعلالس متوفرة اإلسبوعية الدروس خطط .صفحة كل أعلى في االسبوع رقم ،و ،المستوى ع،الموضو الكفاءة حددت الخطط

 التي ةاليومي الدرس خطط سياق بنفس اليومية الدروس قدمي لكي الخطط هذه يستخدم ان اضياتالري  مّيسر  على ان  .٣٦-١٣

 . األولى ١٢ ال األسابيع في تقديمها تم

 

                                                                                                        تقديم التدريب
 

 تقنيات و طرق التدريب
 . والتشاركي النشط األسلوب استخدام خالل ،تدريبال لتقديم التالية التقنيات يتطلب الرياضيات تدريب

 (زوجي عمل/جماعي عمل) ميالتقي

 يز جميع المجموعات و فهمها للمهمةفي الصف واستمع الى مناقشات المجموعات او راقب كتاباتهم لكي تتأكد من ترك تحرك

او أطرح . لهم التعليمات و الهدف من المهمة  ، وضح دا المجموعات صعوبة في فهم المهمةاح واجهتاذا . بصورة واضحة

ن أدربين تيتوجب على الم   عند المشاركة بردود األفعال . ر مثمرالمجموعة لمساعدتهم في بدء حواأسئلة اضافية على 

 .  ة ، وبناء ة ، مختصرةواضح ردود أفعاليتغيروا و يقدموا 

 سبورة/ قالب ورقي لوح  استعمال

 .الحاجة حسب التدريب خالل االساسية النقاط على الضوء لتسليط قالب ورقي لوح استعمل

  الذهني العصف

 نشاطال لهذا يمكن .المستطاع قدر  واحد سؤال عن عديدة اجوبة قدمواي ان المتدربين على يتوجب  , الذهني العصف جلسة في
 اطرح .زوجية اعمال خالل من او ، الصف في مجموعات بين مناقشات خالل من او ، الصف في المناقشات خالل من يتم ان

 االفكار جميع .نقد او مقاطعة دون من صفال مع فكارهما يشاركوا ان المتدربين من اطلب ثم من ، واضحة مشكلة او سؤاال
 .الصف نهاية في االجوبة جميع لخص ،الصف في مقبولة

 
 

 حظاتالالم لوح

 لم إذا . للمناقشة وقت إلى تحتاج التي جديدة موضوعات يطرحوا ان  أو مهمة اسئلة يطرحوا أن المتدربن من المرجح من انه

 في الالسؤ او الموضوع لمناقشة الوقت من مايكفي هناك كني لم إذا أو المطروح ؤالبالس الصف في الممارس التدريب لقيتع

 .الحق وقت في لمناقشته " المالحظات لوحة " ب سمىي قالب ورقي لوح على الموضوع/ السؤال اكتب ، اللحظة تلك

 الجماعي العمل

 الكبيرة اتالمناقش و الصفوف جميع في تنطبق ال ربما ولكن ، النشاط في بالمشاركة الناس لجميع فرصة الجماعي العمل يقدم

 و ،النشاط في المجموعة أعضاء جميع  مشاركة من تتأكد وان ، واضحة تعليمات إعطاء عليك يتوجب. الشاملة و

  . المنافسة ال ، التعاون تعزيز و ، المجموعة في  األدوار  تعين

  ناقش و راستد /الزوجي العمل
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 أو شرةن كملء  شيء عن والتحدث  منهم القربب جالس شخص الى يستديروا ان متدربين ىعل يتوجب النقاش و االستداره في

  عامةال الجلسة في الزوجية  المجموعة من عضو كل يقدم أن هو النشط اإلصغاء لتعزيز االستراتيجيات إحدى .سؤال مناقشة

 . المناقشة اثناء زميله قاله عما تقريرا

  األدوار لعب

 الطالب عم التعاطف و السابقة بالتجارب التذكير لتعزيز ، المؤذية األفعال و الممارسات أفضل لتحديد ستخدمي    األدوار لعب

 للك يكون حيث صغيرة مجموعات في تتم لعبها يتم التي  األدوار معظم ، الدليل هذا في. حاليا مماثل وضع في يمرون الذين

 .كممثل للمشاركة فرصة شخص

  تحفيزي نشاط

 أن أيضا يمكنك .  التعلم كذلك و ، المرح و ، الضحك و ، التفاعالت و ، البدنية الحركة  التحفيزية النشاطات تشجع أن  يجب

 حول األمثلة بعض عن 112  ةالصفح في ٣ المصدر إلى انظر. التالي اليوم نشاطات وقيادة اعداد متطوعين من تطلب

 .التدريب هذا في استخدامها يمكنك التي الرياضيات في التحفيزية النشاطات

 االستعداد لتدريب الرياضيات
 

 المتدربين على التعرف -1

 ان . المتدربين لفهم  مفيدة معلومات تجمع ان عليك يجب التعلم و للشفاء اآلمنة المساحات في الرياضيات تدريب بدء قبل
 يكون أن ينبغي التعلم و للشفاء اآلمنة المساحات برنامج صمم الذي الشخص أو التعلم و للشفاء اآلمنة المساحات مدير
 و ، تهمثقاف و المحلي سياقهم مع يتماشى الدرس محتوى أن من للتأكد المتدربين عن أساسية معلومات توفير على قادرا
 وخبرتهم لقدراتهم  مراعية انها

 والتعلم للشفاء اآلمنة للمساحات  المدرب دليل في  السياق ومقارنة دراسة -2

 عند. جلساتال محتوى على تتعرف وان بدقة المدرب دليل  دراسة عليك ينبغي ،  ةعالي جودة ذو تدريب تقديم أجل من
 االنتباه يجب  . للمتدربين المحلي اقيالس الى وتعديله السياق لمقارنة المتدربين عن ماتعلمته استخدم ،صادرالم دراسة
 .التدريبية الجلسات في لتعديلا بخصوص معينةال توجيهاتال على

 

 اختيار المكان المناسب -3

جلوس وأداء ديك مساحة لجميع المتدربين لليجب أن يكون ل .للتدريب أن يتم دون عوائق حدد مكان حيث يمكن
 . المجموعات الكبيرة و المجموعات الصغيرة بشكل مريح  انشطة

  

 المطلوبةع المواد جم -4

 113ة الصفحفي تدريب الرياضيات  صادرمقائمة  :2صدر استخدم المع الموارد الالزمة للتدريب مسبقاً . جم عليك  

و أكثر أ ببدائل محلية التي تتوفر بسهولة أو استبدالها  حسب السياقبعض المواد  عديلقد تحتاج إلى ت .لهذا الغرض

 . مالئمة للنشاط

  للرياضيات المقترحةتدريب ال أجندة تعديل دراسة و -5
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"  مطلوبة" أو" جلسة  مصنفة إلىجميع الجلسات  .التدريب المقترح  قبل كلتا مرحلتي التدريب أجندةيجب عليك دراسة 

و ا كليا  يمكن حذفها  " الموصى بها"جلسات الاما   .في مجملها "طلوبهالم"جلسات الم ييجب تقد  ".موصى بها جلسة 

 .الشاملةمراجعتها لمراعاة الوقت، او عدم تماشيها مع سياق خطة التدريب 

 

 

 الرياضيات  سات تدريبلج :٢الجزء 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدريب أجندة 
 

 أدناه التدريب أجندة عدل .المطلوب التدريب من دقيقة 30 و ساعات١١ من يتكون و يومين لمدة مخطط التدريب هذا  ان

 مراجعتها وا كليا   حذفها يمكن " بها الموصى " الجلسات اما . مجملها في "المطلوبة" الجلسات يمتقد يجب . الحاجة حسب

 الوقت لمراعاة

 

 اليوم األول 

 

 التدريب أهداف 
 بإستطاعة سيكون ، يومين لمدة  الرياضيات تدريب من االولى المرحلة من االنتهاء عند

 :  والتعلم للشفاء اآلمنة المساحات في الرياضيات تدخل يف  المدربين

 .الصغار للطالب الرياضيات تقديم أهمية مفه-١

 .فعال بشكل الرياضيات مصادر استخدام- ٢

 .الرياضيات لتعليم ممتعة و فعالة تعلم أنشطة تصميم-٣

 .اليومية الدروس في  التعليمية وسائلال استخدام-٤

 .الطالب لدى المشاكل حل  مهارات تطوير- ٥
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 الجلسة المدة ملخص عن الجلسة
 

و يقودهم في  في هذه الجلسة، يرحب المدرب بالمتدربين
لكي يتعرف المتدربون على ” االختالط “لعبة احماء تسمى 
عد قوا و من ثم يتشارك المتدربون بوضعبعضهم البعض. 

لتعلم و التبادل  التدريب لضمان  مساحة آمنة لجلسات 
 .مطلقال

 دقيقة 50

جلسة تدريب 

: 1الرياضيات

 التدريببدء 

وصى م

 بها

 مناقشة حول اهمية تعلمفي هذه الجلسة يقود المدرب 
الرياضيات في سن مبكرة. و من ثم يدرس المتدربون 

ربعة للرياضيات،و يلخصون  اهمية تلك الكفاءات اال
 بتعبيرهم الخاص الكفاءات

 ساعة

جلسة تدريب 

: 2الرياضيات

 يما ه

 الرياضيات

 مطلوبة

 درسيستلم المتدربون نسخ من بنك خطط في هذه الجلسة 
ضيات كتيب الريا يتعلمون كيفية استعمالها معالرياضيات، و 

 الدروس اليومية. للمتدربين لتقديم

 ساعة

جلسة تدريب 

:  3الرياضيات

 صادردراسة م

 الرياضيات

 مطلوبة

 
 دقيقة 15

 استراحة

 
موصى 

 بها

 دقيقة 15 .يقوم المتدربون باإلحماء باللجوء إلى نشاطات تحفيزية
 نشاط تحفيزي

 
 

موصى 
 بها

 وسائلرب اهمية استعمال الجلسة، يشرح المدفي هذه 
، و عمليات األرقامعند دراسة  التعليمية المساعدة

 لكي األدوار الرياضيات. و من ثم يقوم المتدربون بلعب 
. ان بإمكان المتدربين األرقامدرس عن فهم ليقدموا مخططا ل

 و استعمالها في صفوفهم.مساعدة تعليمية  وسائلان يصنعوا 

 ساعة 2

جلسة تدريب 

: 4الرياضيات

صنع وسائل 

 مساعدة تعليمية

 األرقاملفهم 

 مطلوبة

 ساعة  1 
 استراحة

 
 

موصى 
 بها
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 الجلسة المدة ملخص عن الجلسة
 

 رقممجموعة  من ال“في هذه الجلسة يقدم المدرب طرق تعليم 
على من ثم يتدرب المتدربون ”. األرقاممكونات “و ” عشرة

في  األرقامو مكونات  استعمال مجموعة من الرقم عشرة
م تعليللتدرب على  األدوار يتبع هذا التدريب لعب ازواج. 

 إستخدام هذه التقنيات

 45ساعة و 
 دقيقة

جلسة تدريب 

: 5الرياضيات

الجمع و الطرح 

الرقم  بحدود

 عشرين

 
 

 مطلوبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 2اليوم 
 

 المدة ملخص عن الجلسة
  لجلسةا

لم علي األرقامفي هذه الجلسة، يقدم المدرب استعمال تركيب 
.  20الرقم  عملية الجمع و الطرح لالرقام ما بعد 

ثم  ، و مناألرقامالمتدربون يتدربون على استعمال تركيب 
لتقديم مخطط لدرس يستخدم تركيب  األدوار يلعبون 
 .األرقام

 

ساعة و 
 دقيقة 45
 

جلسة تدريب 

:الجمع  6الرياضيات

ما بعد و الطرح 

 20الرقم

 مطلوبة

 
 دقيقة 15

وصى م استراحه
 بها

حصة في هذه الجلسة، يقدم المدرب اهمية جعل الرياضيات 
 االلعاب و االغاني ن طريقالفصاحة ع بناءاثناء  مسلية  

المستعملة للعد في التخطي، و العد تصاعديا و تنازليا. و 
ن م“و ” يقول جحا“من ثم يشارك المتدربون في العاب مثل 

 و يتعلمون اغاني العد.” انا؟
 

ساعة و 
 دقيقة 30

جلسة تدريب 

: اجعل  7الرياضيات

 الرياضيات مسليا
 مطلوبة
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 ساعة

 استراحة

 وصى بهام

 دقيقة 15 .يقوم المتدربون باإلحماء باللجوء إلى نشاطات تحفيزية
 نشاط تحفيزي

 
 

 وصى بهام

في هذه الجلسة، يشرح المدرب اهمية تعليم المهارات لحل 
للطالب من سن مبكرة. ان المتدربون الرياضية المسائل 
لحل المشاكل في مجموعات صغيرة او  األدوار سيلعبون 

في ازواج و من ثم يخلقون مشاكل واقعية ذات خطوة واحدة 
 الستعمالها في الدرس.

 

 ساعة 2

جلسة تدريب 

: حل  8الرياضيات

 الرياضية المسائل
 مطلوب

امثلة متعلقة في هذه الجلسة، يقوم المتدربون بمراجعة 
بالمشاكل المادية. و من ثم يتدربون على كتابة مشاكلهم 
 المادية ذات خطوة واحدة. و اخيرا، سيصنعون امواال

ي البيئة المحلية، ويستعملونها من الموارد المتوفرة ف ورقية
  في الصفتعليمية  مساعدة  وسائلك

 ساعة

جلسة تدريب 

: حل  9رياضيات ال

 المشاكل المادية

موصى 
 بها

هم ان يفكروا بتجربت جب على المتدربينفي هذه الجلسة ، ي
نهاية  اضيات فيويقومون باالختبار البعدي للري التدريبية 

 .التدريب 
 

 دقيقة 30

جلسة تدريب 

 : 10الرياضيات

 التفكير و االستنتاج

 مطلوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 التدريب بدء   :1تدريب الرياضيات جلسة 
 

  دقيقة 50 المدة|التدريب جلسة ملخص

 :التدريبية الجلسة  أهداف
 
 ن:م المتدربون سيتمكن، الجلسة انتهاء عند

 .تحديد بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لتبادل مفتوح لألفكار •
 

 الرئيسية الرسائل

وعليها ايضا ان تشجع على . ومليئة بالمودة ان المساحة التعليمية يتوجب ان تكون محترمة ، ▪
 بشكل مطلقتبادل االفكار 

 
 المطلوبة المصادر

 ”. االختالط“سئلة للعبة االقائمة  ▪
 

 المطلوبة التحضيرات

 ”.االختالط“ ةلعب يتم طرحها ضمن جهز قائمة من االسئلة لكي ▪

 

 التدريب جلسة على عامة نظرة
 يتعرف لكي” الختالطا“تسمى احماء لعبة في يقودهم و بالمتدربين المدرب يرحب ، الجلسة ذهه في

 مانلض التدريب لجلسات قواعد بتحديد المتدربون يتشارك ثم من و. البعض بعضهم على المتدربون
 .لالفكار المطلق التبادلو للتعليم آمنة مساحة

 

 اتباعها ينبغي التي الخطوات

  الترحيب

 المجموعة بأكملها:  الترتيبات| دقائق   ٥ :المدة| دريب الت مرحبا بك في: النشاط

 

 .انفسهم يقدموا ان المتدربين من طلبا و ، نفسكب عّرف -١

 .التدريب إلى بالجميع رحب -٢

 :قل -٣
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 ثم ومن .التدريب اليام القوانين تحديد في سنشارك و ، البعض بعضنا على للتعرف الحماءا بلعبة التدريب نبدء سوف“

 .”التاليين لليومين الجدول واشارككم ، التدريب  أهداف لكم سأشرح

 

 ”االختالط“ لعبة قواعد

 المجموعة بأكملها :الترتيبات| ذقائق٥ :المدة”| االختالط”اشرح قواعد لعبة :النشاط
 

 االختالط“لعبة قواعد اشرح -1

  قل -2

 مسبوقا   ادا  إرش سأعلن الغرفة. في التجول و القيام جميعا   علينا اللعبة هذه للعب اإلختالط. لعبة تسمى لعبة "سنلعب

 اللعب؟" نبدأ هل تطبقونها. أن عليكم لإلرشادات سماعكم عند !" إختلط "إختلط ب

 

 االختالط العب لعبة

 المجموعة بأكملها: الترتيب| دقيقة٢٠: المدة ”|ختالطاال“ لعبة: النشاط

 

 اطلب من المتدربين التوجه الى مساحة واسحة في الصف او خارج الصف يستطيعون فيه التحرك بسهولة -١
 ”االختالط“ العب لعبة -٢
 قل -٣
 

 
بإمكانك ايضا ان تعدل . وقتا كافيا للمتدربين ليكملوا جميع التعليمات اعط :ة للمدربظمالح
 ليمات لكي تجعل اللعبة مسلية اكثر ،او لكي تناسب السياق المحليالتع

 
 

 اختلط مع خمسة اشخاص وتبادل اسمك ورياضتك المفضلة معهم •

واشرح سبب اختيارك . درسك المفضل عندما كنت في المدرسةاياديهم وتحدث عن مصافح . اختلط مع ثالثة اشخاص •
 .للمدرس

 .واشرح سبب اختيارك للمدرس. اختلط مع اربعة اشخاص وتحدث عن مدرس كرهته عندما كنت في المدرسة •

 .اختلط مع ستة اشخاص ، امسك اياديهم وقم بستة جلسات قرفصاء معهم •

 .سبب اشتراكك لبرنامج التدريباختلط مع شخصين ،وشارك معهم  •
 

 

 القوانين تحديد في االشتراك
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  المجموعة بأكملها:  الترتيبات| دقيقة٢٠:المدة|  بتعين القواعدالتشارك : النشاط

 المجموعات توزيع اعد -١

 منفتحةو ودية التعلم بيئة أن لضمان ، التدريب ايام في الجميع سيتبعها التي القواعد لتقديم الذهني العصف جلسة قد -٢

 .وداعمة

 .الحائط على والصقها قالب ورقي لوح على القواعد اكتب -٣

 قل -٤

خالل مدة التدريب، سوف . القوانين التي عرفتموها ، انا ايضا اود المشاركة بأضافة القوانين التالية هباالضافة الى هذ“ 

. ، العمل في مجموعات صغيرة ، و اتمام اعمال و العاب او نشاطات اخرى األدوار نشارك في مناقشات جماعية ، لعب 

عندما اريد ان اكسب اهتمامكم و اعادة . خالل التدريب ، سيتطلب منكم التبادل بأفكاركم مع االخرين و التحدث في الصف

ني قوا بأيديكم ايضا و اعيروعندما تسمعوني صف. و اصفق بيدي” كان بإمكانكم سماعي صفقو مرة واحدة إن“توزيعكم ساقول

. ينو اصفق بيدي مرت” إن كان بإمكانكم سماعيصفقوا مرة واحدة “اذا لم تتبعوا التعليمات سأعيد نفس التعليمات. اهتمامكم

 بإمكاننا هل“ .هذه استراتيجية بإمكانكم ايضا استعمالها في صفوفكم. انتباه جميع المتدربين سأستمر بهذه العملية الى ان اجذب

 ”؟اآلن  االستراتيجيةعلى هذه تدرب ال

 وقول واحدة مرة التصفيق ستراتيجيةا على تدرب -٥

 !” سماعي بإمكانكم كان إن واحدة مرة صفقوا“

 لوق مرتين صفق

 !”تسمعوني ان بإمكانكم اذا مرتين صفقوا“

 النشيطة لمشاركتهم المتدربين اشكر -٦
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 الرياضيات؟ ي: ما ه 2تدريب الرياضيات جلسة 

 ساعة 1 المدة: | يةالتدريب لجلسةا ملخص
 

 التدريبية جلسةال أهداف 
 

 :تمكن المتدربون أنعند إنتهاء الجلسة التدريبية، سي

  الطالب الصغار قديم الرياضيات إلى أسباب رئيسية لت 5تحديد 
 للرياضيات  االربعة معرفة الكفاءات 

 
 الرسائل الرئيسية

  إنه يتنبأ بالنجاح الدراسي للطلبة في وقت الحق ( 1التالية:  الخمسةسباب الالرياضيات لتعلم من المهم للطالب

( ينمي الفكر الرياضي ومهارات 4ثقة بالنفس لدى الطالب. ( يبني ال3. يزيد من ذكاء الطالب( 2. في المدرسة 

 ( وهو ايظا مفيد في الحياة العامة للجميع.5و حل المشكلة. 
  علم الهندسة.4( القياس والبيانات؛ و3( العمليات. 2. األرقام( فهم 1عناصر من كفاءات الرياضيات:  4هناك ) 

 
 ةيحساسال مراعاة  مالحظة

 األداء ال يتحدد بحاث اظهرب أن القدرة الرياضيةعند مناقشة أهمية تعلم الرياضيات، يجب التأكيد على أن األ / 
فال. األط ور الجنس في المجتمع التي يكبر معاهاعن طريق التوقعات اإلجتماعية و د بل إنه ي حددالجنس،  حسب 

ن م لتعلم وتنمية قدراتهم الرياضياتيةفكرة انه بامكان جميع الطالب ا ان ان يطوروي مّيسر من المهم للوبالتالي، 
بهذه الفكرة عن دور الفتيات وينقلوها إلى  منوان خاصة ان يؤي مّيسر رسة. يجب على الخالل المثابرة والمما

 .غيرهم 
 

 المطلوبة المصادر

 وقلم للكتابةلوح ورقي قالب  /بورة مع طباشيرس 
  الصقشريط 
  مع اقالم دفاتر 
 لجميع المتدربين للمتدرب الرياضيات كتيب 
 

 المطلوبة التحضيرات

  دربين.تلجميع الم للمتدرب الرياضياتكتيب طباعة نسخ من 

  ووضعها على الحائط. لوح ورقي قالبالتدريب على  أجندةكتابة 

  لكل متدرب ان امكن. طبع نسخة من أجندة اليومين من التدريب 

  ووضعه على الحائط فيما بعد. لوح ورقي قالبعلى اليومين من التدريب  أهداف كتابة 

  ورق قالب ثم وضعه على الحائط.لوح الدورة على  أهداف كتابة 

  قالب ثم وضعه على الحائط. يورقلوح كتابة لوحة للمالحظات على 

  قالب ووضعهم على الحائط. يورقلأوراق الوح ا كتابة اسم كل كفاءة على اربعة اوراق منفصلة من 

 متاحة لالستخدام عند  قالب وجعلها يورقال أوراق الوح كتابة تعريف كل كفاءة على اربعة اوراق منفصلة من

  "التدريب" في الجلسة.  الوصول لفقرة

 جلسة التدريب علىرة عامة نظ

بدراسة  نوفي سن مبكر. ثم يقوم المتدرب بقيادة جلسة حوارية حول اهمية تدريس الرياضياتيقوم المدرب , جلسةفي هذه ال
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 .الخاصة تعابيرهم الربعة وتلخيص أهميتهم باستخدام رياضيات اكل من كفاءات 

 
 

 

 : باعهاات بغيني التي الخطوات

 االحماء

: اتالترتيبدقيقة |  15: مدةالياضيات في الحياة اليومية | استخدام مهارات الرالتأمل في : النشاط

 / أزواج بأكملهامجموعة ال

 الرياضيات  ميّسر إلى تدريب  لمتدربين الترحيب با .1

 .للمتدرب الرياضيات كتيباعطاء كل متدرب نسخة من  .2

 مع أجندة التدريب و / أو قم بتوزيع اللوح الورقي القالبالتدريب الخاص باليومين )أشر إلى  أجندةتقديم  .3

 التدريب لكل متدرب(. أجندةنسخة من 

 الرياضياتيب كتمن  4صفحة المتابعة عن طريق قراءة الالتدريب للمتدربين. يمكن للمتدربين  أهداف تقديم  .4

 .للمتدرب

 

 

 

 

 الى المتدربين جلسة الثانية من التدريبال أهداف تقديم  .5

 

مكتوبة بشكل واضح على لوح ورقي قالب ومعلقة على  هداف تأكد من أن أأل مالحظة للمدرب:
 جدار قاعة التدريب حتى يتسنى لجميع المتدربين قراءتها بسهولة.

 اهداف الجلسة التدريبية

 عند إنتهاء التدريب، سيتمكن المتدربون من:

 .الصغار الطالب قديم الرياضيات إلىت أهمية فهم (1

 .فعال بشكل الرياضيات صادرم استخدام (2

 .الرياضيات لتعليم وممتعة فعالة أنشطة تصميم (3

 الدروس في التعليمية المساعدة وسائل استخدام (4

 .اليومية

 .الطالب عند كلةالمش حل مهارات تنمية (5
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 قل .6

 

وجد جواب خاطئ او صحيح الين التالين. ال يالسؤ على تناقشاللديك عشر دقايق لتفكر و"

لست في حاجة لتدوين مالحظات لهذا  مناقشة.هو إنشاء الين. هدف النشاط لهذين السؤ

 النشاط.

 

 

التي تقوم بها خالل األسبوع واخبر االخرين حول جميع األوقات التي كنت قد  شياء األب فكر 

 فعلت شيئا يحتاج الرياضيات.

 لماذا تعتقد أنه من المهم تعليم الطالب الرياضيات في وقت مبكر؟"

 .دقائق 10مناقشة في مجاميع لمدة ال ح للمتدربينسمإ .7

 اعد انتباه الجميع إلى المجموعة بأكملها. .8

التصفيق مرة واحدة إذا كان بمقدورك : إذا لزم األمر، يمكنك استخدام استراتيجية "مالحظة للمدرب
 " لتجبر الجميع على التركيز.سماعي

 

 من المتدربين لتقديم بعض اإلجابات على األسئلة. 3أو  2ما بين  إختر .9

 االول: سؤاللة من االجوبة على الامث

 .استخدام الساعة لالستيقاظ 

  المال.عد 

 سوقمن  شراء مواد. 

 )وصف اإلتجاهات لشخص. ) مستعمالً المسافة 

 .مساعدة الطالب في العمل المدرسي 

 .تعبئة سيارة أو دراجة نارية بالغاز / البنزين 

 التي سوف يتم فعلها خالل اليوم. شياء تنظيم قائمة باأل 

 .بناء كوخ أو طاولة 

 في المحل. تقدير مقدار العملة الصغيرة 

 

 عند إنتهاء الجلسة، سيتمكن المتدربون من:

 

 طالبال قديم الرياضيات إلىلت رئيسية أسباب 5 تحديد 

 .الصغار

 تحديد الكفاءات االربعة للرياضيات 
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 قالب والمعلقة على الحائط.ال يورقاللوح الالموجودة على  المالحظاتأشر إلى لوحة  .10

 قل .11

من المحتمل أن تخطر لكم مخاوف و أسئلة في لن نتمكن من  ، البعضمع  نتعلم"عندما  

لدينا لوحة للمالحظات. لوحة المالحظات هي اللوحة  لهذا  مناقشتها بشكل مباشر بسبب الوقت

 المعلقة على الجدار.

 سأكتب ما طرحته على .التدريب مناي لحظة  بهذه الطريقة يمكنك أن تسأل اسئلة أو ان تتحدث عن مخاوفك في

لمهمة ا شياء على األ ركزسن ،الطريقةبهذه ات لنراجعه في نهاية اليوم أو  فيما بعد خالل التدريب. لوحة المالحظ

 ه."تم طرح مناقشة ما ريب و نتأكد منخالل التد

 العرض

دقيقة |          15 :مدةلاالحياة |  فيالرياضيات للطالب في وقت مبكر  مي: األسباب الرئيسية لتعلالنشاط

 المجمعة بأكملها:  رتيباتالت

 

 .المتدربين لنقاشاتهم العميقة  شكرت .1

 .المتابعة معك في القراءةو دليل المتدرب في الرياضياتمن كتاب  5لصفحة اطلب من المتدربين فتح ا .2

 قل .3

 

 "ةهمية دراسة الطالب للرياضيات في سن مبكرالنا نتكلم عن خمسة اسباب رئيسية "دع

 

 

 ادعوا المشاركين لقراءة االسباب الخمسة واحدة تلو االخرى ثم ناقش كل نقطة مع المجموعة. .4
 

 ماألرقااتقان قدرة االطفال على  شفاء والتعلم يطور لل اآلمنةادوات برنامج المساحات  مجوعة "تدخل الرياضيات في

مع اكتشاف االشكال الهندسية االساسية. الهدف من  هم القياس, تطوير الحس الرياضيالعمليات, ف في األرقاموتطبيق 

 . تفكيرالمشاكل من خالل التحليل وال تعليم الرياضيات هو تطوير قدرات الطالب على حل

 

 نوا معرفة للرياضيات في سٍن مبكر خالليُتوقع نجاح الطالب الذين كو  – في المدرسة نجاح الطالب الحقاً ب يتنبأ .1

األكثر إثارةً . الحقيقة من مراحل التدريس دروس الرياضيات و المواد العلمية في المرحلة الثانوية و ما بعدها

يزيد المهارات . و ذلك ألن التدرب على الكثير من الرياضيات أيضاً  نجاحهم في القراءةلإلدهاش هو أنه يُتوقع 

  للغة مثل المفردات و القواعد.الشفهية 

 

االستخدام الكثير مع العمل الكثير يزيد من نمو الدماغ. الذكاء .الدماغ مثل العضلة  -يجعل الطالب اكثر ذكاءً  .2

على تحريك ن عملون على زيادة ذكائهم عندما يوالفتيات، قادر من ضمنهميمكن ان ينمو. جميع الطالب، 

 عضالت الدماغ.
عرون صحيحة يشالطالب الذين يمكنهم ايجاد الحسابات بدقة وايجاد إجابات  -إنه يبني الثقة بالنفس لدى الطالب  .3

بانهم يمتلكون القدرة والذكاء. إنهم يشعرون بالفخر بأنفسهم. يجب على الطالب ان يشعروا بالرضا حول التعلم 

ن فيما بعد على تطبيق المفاهيم الرياضية المجردة في ولذين لديهم الثقة في أنفسهم قادروالمستقبل. الطالب ا

 الحياة اليومية.
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الطالب الذين يطورون التفكير الرياضي يمكنهم التواصل،  - رات حل المشكلةفكير الرياضي ومهايطور الت .4

التنظيم, التصنيف, الفرز وتحديد األولويات من أجل حل المشكلة. التفكير الرياضي هو شكل من أشكال التفكير 

 جابة صحيحة.يجد الطالب مشكلة، يحدد خطوات حل المشكلة، يحل المشكلة ومن ثم يتحقق إذا كانت اإل -البارع 

 القدرة الرياضية ال تتحدد حسبوتستخدم هذه العملية في العديد من المجاالت األخرى في الحياة. تذكر أيضا أن 

الجنس. الفتيات والفتيان يمكنهم أن يجيدوا الرياضيات على قدم المساواة. يمكن لجميع الطالب التعلم وتنمية 

 والممارسة.قدراتهم في الرياضيات من خالل العمل الجاد 
 مهام الحياة اليوميةؤدون الطالب الذين يمكنهم الحساب بسرعة وبدقة ي -ي شخصانه مفيد في الحياة اليومية أل .5

مثل الذهاب لشراء السلع من السوق. وهم قادرون ايظا على حل مشاكلهم في الحياة اليومية باستخدام  بشكل جيد

   يفة عندما يكبرون.فرصهم في إيجاد وظ تزيد مهارات الرياضياتمهاراتهم في الرياضيات. 

 الممارسة

 : مجموعة صغيرةاتالترتيبدقيقة |  20: مدةالالكفاءات |  : اختبارالنشاط
 

 عرف كفاءات الرياضيات.  قل .1

 

لشفاء والتعلم هو إعطاء الطالب ل اآلمنةالهدف من تعليم الرياضيات في برنامج المساحات  "

 منهج  ىمي. لذلك، اليتماشحضور التعليم الرس على تمكنهمعند عدم فرصة التعلم حتى 

 . بشكل كلي مع المنهج الوطني الرسمي البرنامج 

الطالب على تكملة تعليمهم عند  مكن  لي  بدال من ذلك، تم تصميمه لتوفير المهارات األساسية 

 عودتهم إلى الدراسة الرسمية.

( القياس والبيانات 3( عمليات 2 األرقام( فهم 1الرياضيات فيها اربعة كفاءات. الكفاءات هي  

 نى كل من هذه الكفاءات االربعة".بنشاط الكتشاف معسنقوم اآلن  ( علم الهندسة. 4و

 

 مجاميع. 4وزع المتدربين في  .2

اللوح الورقي القالب على جميع  من أوراق أوراق أربعة تعاريف الكفاءات المكتوبة علىوزع  .3

 مجاميع الصف. 

 قل  .4

"الورقة التي تمتلكها تحتوي على تعريف واحد من تعاريف الكفاءات المعلقة على 

الجدار, اقراء التعريف بصوت عالي واخذ خمس دقايق لتقرر اي من الكفاءات 

 تتطابق مع التعريف"

وشرح اي من الكفاءات تتطابق مع  ت عالٍ قراءة التعريف بصو  إطلب من جميع المجاميع .5

 التعريف.

 

 التطبيق

المجموعة : اتالترتيبدقيقة |  10: مدةاللكفاءات | همية كل واحدة من اص أيلخت: عرض والنشاط

 بأكملها

 أطلب من المجاميع إختيار شخٍص ليمثل مجموعتهم. .1

 ق.دقائ اطرح االسئلة التالية على كل مجموعة وامنحهم فرصة المناقشة لمدة خمس .2
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  الكفاءة المختارة لمجموعتك؟ أهداف لخص بتعبيرك الخاص 

  نمو وتطور الطالب؟ في  المختارة لمجموعتك ما هي اهمية الكفاءة 

 أطلب من ممثلي المجاميع تقديم أجوبة مجموعاتهم للصف.  .3

 تقديمكمعك اثناء  والمتابعة للمتدرب الرياضياتكتيب من  6 لصفحة رقما أطلب من المتدربين الذهاب الى .4

 حول الكفاءات. اً ملخص

 قل .5

 ، العمليات، القياس والبيانات وعلم الهندسة.األرقاماربعة انواع من الكفاءات : فهم  البرنامج  "يشمل

ربط ي  بموضوع معين و  األرقامت ربط كلمات اللفظي.  " تساعد على تطوير سلسلة العداألرقام"فهم  كفاءة

هناك جوانب أخرى مهمة للعد منها معرفة الرقم التالي في مع المواضيع تلقائيا .   األرقامالطالب هذه 

 التسلسل ومقارنة الكميات.

 

يل على سب الطرح()أو لفكها الى أجزاء   الجمع ()لضمها معا  أشياء تنطوي كفاءة العمليات على استخدام ال

الطرح بالنسبة  "مجموع عدد الطالب لدينا ؟  كم  .لدينا ثالث بنات و أربعة أوالد في مجموعتنا  "المثال 

إذا كان لديك خمسة ألواح وأعطيتني اثنتين ،كم لوح " على سبيل المثال.  للطالب الصغار هو نشاط انفصالي

 .إنها تشمل أيضا الضرب والقسمة "سيبقى لديك ؟ 

ول أو االرتفاع و الوزن الط غير قياسية لفهم استخدام أدوات ات الطالب علىتقدم كفاءة القياس و البيان

بعد مرور فترة من التدريب سوف يكون بامكان الطلبة استخدام األدوات القياسية مثل المسطرة   .والحجم 

 .و الموازين للقياس بدقة

تتضمن كفاءة علو الهندسة التعرف على و تسمية األشكال الهندسية. مثال  "هذا مثلث." الحس المكاني يتضمن 

 "الموقع، المسافة، و اإلتجاه مستعمال  مصطلحات مثل فوق، تحت، أعلى، أسفل الخ.معرفة 

ات لى محتوياخر سيركز ع والعمليات. تدريب   األرقامخالل هذا التدريب سنركز على كيفية تدريس فهم 

 اخرى."

 اشكر المتدربين على مشاركتهم الفعالة.  .6

 

 

 الرياضيات صادردراسة م -: 3جلسة تدريب الرياضيات 

 ساعة 1 المدة: | التدريبية الجلسة ملخص
 

 الجلسة التدريبية أهداف 

 

 ن:سيتمكن المتدربون م عند إنتهاء الجلسة،

 .استخدام دليل المتدرب في الرياضيات وبنك خطة درس الرياضيات الجراء الدروس اليومية 
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 الرسائل الرئيسية

  ت، في تدريس الرياضيال الطرق المستخدمة فضأ ،خطوات رئيسية رسائل أويتضمن  الرياضيات للمتدربكتيب

 كيفية تسهيل الدروس اليومية. عنعامة  توصيات التعليمية, و المساعدة وسائلامثلة على 
  درس الرياضيات اليومي  خططتابع ، المدى والت ،كفاءات الرياضياتيحتوي على  بنك خطة درس الرياضيات, 

 االسبوعية.س الرياضيات در وخطط
 واستخدامها الحتياجاتك. هذه الموارد يمكن تعديلها 

 
 المطلوبة المصادر

 م ملونةقالأقالب و لوح ورقي/بورة مع طباشيرس. 
  الصقشريط. 
 مع اقالم. دفاتر 
 لجميع المتدربين. كتيب الرياضيات للمتدرب 
 لجميع المتدربين. بنك خطة درس الرياضيات 

 
 
 

 

 المطلوبة تحضيراتال

  على الحائط. ألصاقهاقالب و لوح ورقيعلى  جلسةال أهداف كتابة 

 
 

 -:جلسة التدريب علىرة عامة ظن

مع  ططبنك الخ كيفية استخدامتعلم و عليهم ، بنك خطة درس الرياضيات نسخة من ن على و, يحصل المتدربالجلسةفي هذه 

 ليومية.  دروس ارب في الرياضيات للقيام بالكتيب دليل المتد
 

  إتباعها نبغيي التي الخطوات

 االحماء

 

 متدربينلل الجلسة أهداف عرض إ .1

 جميع المتدربين.على  س الرياضياتبنك خطة درع نسخ من وز .2

 بأكملها: المجموعة الترتيباتدقائق |  5: مدةال: تقديم بنك خطة دريس الرياضيات | النشاط

 عند إنتهاء الجلسة، سيتمكن المتدربون من:

  استخدام كتيب المتدربين في الرياضيات و

بنك خطة درس الرياضيات للقيام بالدروس 

 اليومية.
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 لإلجابة عليها فيما بعد.على لوحة المالحظات  أكتبهااو  جاوب على األسئلةسؤال. ل المتدربين اذا كان لديهم اي أاس .3

 

 العرض

 
 قل .1

 رسدلرياضيات, المدى والتتابع, خطط كفاءات اخطة تدريس الرياضيات تحتوي على  "بنك 

 االسبوعية " الرياضيات درس, وخطط اليومية الرياضيات

راءة الصفحة قوادعوهم الى  للمتدرب ب الرياضياتيكتمن  8رقم  الصفحة ذهاب الىالمتدربين ال أطلب من .2

 . بالتناوب و بصوت عالٍ 

 ضياتتدخل الريايتعلم الطالب جميع كفاءات الرياضيات المقسمة وفقا  إلى المستويات المعينة للمهارات.  "

 فقا  تم تعين هذين المستوايين وتوايين. مس يتكونان من شفاء والتعلملل اآلمنةامج المساحات برفي  و القراءة

صورة بمستويات مبنية "مستوى الناشئة" و "مستوى النامية". ال هما ، المستوايانللطالبمسبقة معرفة اللل

كفاءات تتوافق معها تماما. يمكن تقييم ولكن ال  2و  1المعايير الدولية للصفوف االبتدائية عامة على 

   أسبوعا ". 36 ال نهايةفي الرياضيات في نهاية الدرس أو في نهاية األسبوع أو 

 

 لرياضياتت التعلم في امستويا

 

 
 

 الناشئة

ت او امتالك معلوما األرقامالطالب اللذين لديهم قدرة قليلة او ليس لديهم قدرة على فهم يتكون من  

( والعمليات ) الجمع والطرح 100)الى  األرقامفهم  . يتعلم الطالب في هذا المستوىعن العمليات

اس و البيانات، المنطق رة القيو ي عرفون أيضا  على فك(. 10 في حدودوالضرب  100 في حدود

 لحس المكاني.األساسي ل

 
 
 

 النامية

 الطالب  يطور . في هذا المستوىوالعمليات األرقامالمعلومات عن  مع قليٍل منطالب يتكون من  

 1000 في حدود ( والعمليات ) الجمع والطرح1000)الى  هم لالرقام ف مهاراتهم وطالقتهم في 

 وعلم الهندسة. ، والبيانات  وتوسيع معلوماتهم حول القياس( 10ودفي حدالضرب والقسمة 

  

مهارات ضمن عن قراءة مثال او مثالين و  س الرياضياتبنك خطة درمن  7الصفحة  فتحمتدربين ال اطلب من .1

 اختصاص كفاءات الرياضيات.

 قراءة بصوت عالٍ لادعوا متدرب آخر ل .2

 بأكملها: المجموعة الترتيباتدقيقة |  15: مدةال: أجزاء من بنك خطة درس الرياضيات | النشاط
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 تدريس جميع مكنياضية لكل درس والترتيب الذي يُ والمهارات الركفاءات الرياضيات   يحددان المدى والتتابع "

ه, تدريس ه, كيفيةتدريس إنها تحدد ما يجب. "وس أسبوعياً خمسة در خالل أسبوع 36 فترة في الكفاءات الرياضية

 ه." ومتى يجب تدريس

 12والصفحة  1االسبوع قراءة محتويات و   س الرياضياتمن بنك خطط در 10الصفحة  فتحلمتدربين ا اطلب من .3

 على سبيل المثال.  7سبوع لال

 :قراءة بصوت عالٍ المتدرب اخر أطلب من  .4

يتم استنباط . دقيقة( 30تقام أثناء الدرس )االنشطة التي  عن اتارشاد س اليومية والدرط خطتوفر  " 

االولى. بالنسبة لبقية  12لالسابيع  متوفرة. خطط الدرس اليومية المدى والتتابعالتعلم لكل درس من  أهداف 

تخدم ساستخدم الخطط األسبوعية كدليل لتصميم خطة الدرس اليومية الخاصة بك. الخطط اليومية ت  االسابيع, 

 وسائلوعات صغيرة أو أزواج, واستخدام , والعمل في مجماألدوار نشطة الفنية, لعب االاغاني,االااللعاب, 

 تجربة تعليمية شاملة وآمنة وممتعة." نشاءالتعليمية إل المساعدة

أمثلة من خطط الدروس  2-1وقراءة  س الرياضياتبنك خطة درمن  41ة إلى صفح ذهبواأسأل المتدربين أن ي .5

 اليومية.

 لقراءة بصوت عال:لادعوا متدرب آخر  .6

تحدد الكفاءة،  طة الصفية الممكنة لكل أسبوع. والدرس واألنش أهداف  تلخص" الخطط أالسبوعية 

ألسبوع هدف في ا الخمسةالدروس لكل  تحدد الموضوع، المستوى وأالسبوع في أعلى كل صفحة. ثم

، الممارسة  العرض،، االحماء  -جزاء األربعة للدروس اليومية األنشطة تعليمي خاص وتقدم أفكارا ال

 " 36إلى  13 سابيع منألالتطبيق. تستخدم هذه الخطط كدليل لكتابة الدروس اليومية ل

أمثلة على الخطط  2- 1  وقراءة س الرياضياتبنك خطة درمن  228الصفحة إلى  ذهبواأسأل المتدربين أن ي .7

 األسبوعية.

 الممارسة

 أزواج : اتالترتيبدقيقة |  30: مدةال: فهم أالدوات | النشاط
 

 اطلب من المتدربين ان يجتمعوا في ازواج مع زمالئهم المجاورين لهم. .1

 قل .2

 يبكتمن  11كمال المسالة الموجودة في الصفحة على إ لك مجاورٍ  زواج" مع شخصٍ "أاالن في  ون"ستعمل

س الرياضيات الكمال . استخدم بنك خطة در"لمصادرافهم " 1.3النشاط ، دليل المتدرب في الرياضيات

ي البحث فدقيقة للعمل على المسالة. هذا النشاط يشبه البحث عن الكنز. سوف تحتاج الى  20المهمة. لديك 

 . 1.3األجوبة لنشاط ل. اكتب االجوبة على ورقة ابنك خطة درس الرياضيات لتجد االجوبة لكل سؤ

 

 ادر.جميع المصوكيفية قراءة الجداول في  المصادر المختلفةتجول وراقب عمل المتدربين وساعدهم في التعرف على  .3

 التطبيق

 بأكملهامجموعة ال: اتالترتيبدقيقة |  10: مدةالاألدوات |  انطباعات عن: النشاط
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 الرياضيات كتيبمن  12االجوبة في الصفحة  ورقةحققوا من إجاباتهم باالطالع على بلغ المتدربين أنه بامكانهم أن يتأ .1

 .للمتدرب

 لمراجعة أجوبة األسئلة. ياخذ المتدرب بعض الوقت  .2

 .للمتدربين يجب توضيح كيفية قراءة الجداول وايجاد المعلومات في األدوات .3

 هم و وضوحهم.ثال فائدتانطباعهم عن المدى والتتابع، م علىأسأل المتدربين  .4

 ها.انطباعهم عن خطط الدروس اليومية، مثل فائدتها ووضوح علىأسأل المتدربين  .5

 اشكر المتدربين على مشاركتهم الفعالة. .6

 

دقيقة استراحة )اختياري( 15  

دقيقة للرسم )اختياري( 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األرقامتعليمية لفهم المساعدة ال وسائل -:4جلسة تدريب الرياضيات 

 ساعة 2 المدة: | التدريبية الجلسة عن ملخص
 

 الجلسة التدريبيةا أهداف 

 سيتمكن المتدربون من:عند إنتهاء الجلسة، 

 
  والعمليات. األرقامالتعليمية لتدريس الطالب فهم  المساعدة وسائلدمج 
 ومجموعة من الرقم عشرة باستخدام الموارد المتوفرة محليا.  األرقامبطاقات  صناعةجمع العدادات و 

 
 الرسائل الرئيسية

 طة الرياضيات بطريقة نشتعلم  مفاهيم مختلفة و تمكن الطالب على إكتشاف التعليمية هي ادوات المساعدة وسائل
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 وعملية. 
  القة بين بناء ع علىتساعد ، مختلفة تخلق بيئة محفزة تعليمية  مساعد ووسائل، ستخدم فيها طرق ت  الدروس التي

 الطالب باالضافة الى اعطاء الطالب الشعور بانهم مسيطرون وقادرون على فهم الرياضيات.
  و التعامل مع المهارات.  رؤيةيتضمن أنشطة تدمج بين اإلستماع، الهو درٌس الدرس الجيد 

 
 الحساسية مراعاة مالحظة

 
  عندما يقدم المتدربون اعينة من الدرس، راقب استخدامهم للغة، لغة الجسد، وأالنشطة المدرجه والتفاهم ومراعاة

و لتذكير المتدربين ليكونون على بينة من اتجاهاتهم نح جلسةالمنظور الجنساني. استخدم حكمك لتحديد متى يتم إيقاف ال

التحيز ضد المرأة أو اغيره من أشكال االستثناء. أكد على أهمية الممارسة باستمرار وتطوير عادات لتحويل هذه 

كالم، لاالتجاهات  لخلق بيئة تعليمية إيجابية وشاملة، ويبني الثقة من جميع الطالب ويعطي الفتيات فرصة متساوية في ا

 الشرح والمشاركة  في الصف.
 

 المطلوبة المصادر

 ومقص.غراء, مسطرة,  الصقمع اقالم, شريط  ةقالب يةورقلوحة  /لوحة للكتابة وطباشير , 
  مع اقالم. دفاتر 
 تلصناديق المهمالفي  في البيئة المحلية مثال ةورق عادي او ورق مقوى موجود. 
  قطع من  4 ،  مجموعة من عشرة مرسومة علىاألرقامبطاقات  من 1،  مجموعة عدادات 200اليقل عن ما

  بأحجام أوراق الدفاتر االوراق 
  لكل المتدربين.دليل المتدرب في الرياضيات 
 لكل المتدربين. س الرياضياتبنك خطة در 

 
 المطلوبة يراتالتحض

  الحائط.قالب وعلقها على ال ٍة من أوراق الوح الورقيعلى ورق الجلسة أهداف اكتب 
  تكون مصنوعة من الحجارة، اجمع العدادات وضعهم في صندوق مثل الحقيبة او كيس. العدادات يمكن أن

 اد معدودة متوفرة محليا .، وأغطية زجاجية أو أي موبذوروال
  أو دفاتر.ارسم مجموعة من الرقم عشرة باستخدام قلم ومسطرة على ما ال يقل على اربعة اوراق 
  3, الدرس 4اليومية لالسبوع راجع خطة العمل . 

 

 
 

 جلسة التدريب نظرة عامة عن

 يلعب والعمليات.  األرقامفهم  التعليمية في تدريس المساعدة وسائلأهمية استخدام   الجلسةفي هذه يعرض المدرب  
ي تعليمية مختلفة الستخدامها ف مساعدة . وبعد ذالك يقومون بانشاء وسائلاألرقامفهم  تقديم خطة درسل  األدوار  نوالمتدرب

 صفوفهم.
 

 -:إتباعها تنبغي التي الخطوات

 االحماء

 بشكل فردي: الترتيباتدقيقة |  10: المدة: التعرف على خطة العمل اليومية | النشاط
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 -الى المتدربين: الجلسة أهداف قم بعرض  .1

 

 

س دربنك خطة  من 99 الصفحةالموجودة في  3الدرس  4خطة الدرس اليومية لالسبوع  ؤاقل للمتدربين ان يقر .2

نه يفرض ان الطالب قد درسوا المواد الموجودة في إذالك يعني  الرابع و الدرس درٌس من األسبوع. هذا الرياضيات

 . 4في االسبوع  3لقراءة الدرس  المطلوبةمعلومات الاالسابيع الماضية ويمتلكون 

 لأاس .3

 يركز هذا الدرس؟  كفاءة"على اي  

 األرقامفهم  -الجواب:  

 التعليمية من هذا الدرس؟ هداف "ما الموضوع واأل        

 أشياء " الهدف التعليمي هو" استخدام 10للرقم  األرقامالموضوع هو "تطوير فهم -الجواب:  

 ترتيب, والتقدير."الملموسة وامثلة للمقارنة,   

 هذا الدرس مع الطالب؟" درس"ما هي الموارد الالزمة ل

 عشرة. الجواب: عدادات, بطاقات ارقام, مجموعة من الرقم

 ل المتدربين اذا كان لديهم اسئلة.أاس .1

 ات لإلجابة عليها فيما بعد.سئلة، أو اكتبها على لوحة المالحظجاوب على األ .2

 

 

 

 

 

 

 -عند إنتهاء الجلسة، سيتمكن المتدربون من: :

 يملتعل التعليمية المساعدة وسائل دمج 

 .والعملياتفهم االرقام  الطالب

  جمع العدادات وصنع بطاقات االرقام

و مجموعة من الرقم عشرة باستخدام 

 الموارد المتوفرة. 
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 العرض

 المجموعة بأكملها: الترتيباتدقيقة |  30: المدة: عرض الرسائل الرئيسية | النشاط
 

 قل. والمتابعة. المتدرب في الرياضياتدليل من  13ارشد المتدربين على الذهاب الى الصفحة  .1

تعليمية مختلفة لمساعدة الطالب على التعلم.  مساعدة "خطط الدرس اليومية تستخدم وسائل

التعلم يحدث عندما يتمكن الطالب من تطوير قدراتهم الذاتية على الفهم. اساليب التدريس 

طالب . بعض الطالب يتعلمون عن طريق االستماع, على تعليم الطالبالمختلفة تساعد 

خدام استو مكتوبة, بعض الطالب يتعلمون باستخدام اصابعهم,  شياء األ رؤيةيحبون  أخرون

، ماع ستاال مهارات الطالب في انشطة تجمع تضمن. الدرس الجيد يبها واللعب هالترتيباجسام 

 ستكشف. سنالمختلفة أساليبٍ ذات  دريستاألمثلة على طرق فيما يلي بعض . رؤيةالسيطرة وال

   مع بعض هذه األمثلة بشكل عميق ودقيق أثناء التدريب."

 الطرق / يةالتعليم مساعدال امثلة على وسائل

   

  األرقامقوافي عن 

 ااغاني 

 توضيع  

 العرض 

  خطأ /صح 

 من انا؟ 

 يقول جحا 

  األرقامبطاقات 

  األرقامجداول 

 ملئ الفرااغات 

 المساعدة 

 التصنيف 

  اليدوية أو العدادات )مثل  شياء األ

الصخور والعصي، والفاصوليا، 

 بذور(.

  ،مجموعة من األشكال )مربع

 مستطيل، مثلث، دائرة(.

 .أدوات القياس 

 مجموعة من الرقم عشرة 

 أرني 

 -:على مختلفة تخلق بيئة تعليمية قادرة وطرق تعليميةمساعدة وسائل 

 جذب انتباه الطالب 

 جعل التعليم اكثر ممتع ومفيد 

 تكوين عالقات بين الطالب 

 .رفع الثقة بالنفس واالحساس بالسيطرة والقدرة على التعلم 

 زيادة مشاركة الطالب 

  ماسكاً جعل الصف اكثر 

  التعلم تقييمالمساعدة على 
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 قل .2

 -تعليمية: مساعدة وسائل 3على  في هذا التدريب, سنركز

 العدادات (1

 األرقامبطاقات  (2

 مجموعة من الرقم عشرة (3

 

 والمتابعة. للمتدرب الرياضياتيب كتمن  15لصفحة  لذهاب الى ى اعلالمتدربين  ارشد .3

 لقراءة القسم الخاص ب"العدادات". اً ر متدرباخت .4

 على المتدربين. ها مسبقا كمثالتاعرض  العدادات التي  جمع .5

 والمتابعة. للمتدرب الرياضيات يبكتمن  16لصفحة ا إلى  لذهابا على  ارشد المتدربين .6

 ".األرقاماختر متدرب لقراءة القسم الخاص ب"بطاقات  .7

 جمعتها على المتدربين.التي  األرقامبطاقات  إعرض .8

 والمتابعة. للمتدرب ب الرياضياتيكتمن  22للذهاب الى الصفحة  على ارشد المتدربين .9

 متدرب لقراءة قسم "مجموعة من الرقم عشرة". اختر .10

 بورة.سرسم مجموعة من الرقم عشرة على الا -قم بتوضيح كيفيه استعمال مجموعة من الرقم عشرة .11

 قل .12

 ."8"هذه هي الطريقة التي يمكن أن تمثل عدد 

, 2, 1العد "من ثم أملئ فرااغات الصف الثاني أثناء املئ الفرااغات ابتداء من الصف العلوي, من اليسار الى اليمين,  .13

3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8." 

 و ضعها أمامك.االن ارسم مجموعة من الرقم عشرة على ورقة  .14

ثم أملئ فرااغات الصف املئ الفرااغات مرة اخرى من الصف العلوي,من اليسار الى اليمين,  مستخدماً العدادات،  .15

 ".8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1العد "الثاني أثناء 

 قل .16

من الصف العلوي مهم  ائاً دتبإدائرة من اليسار إلى اليمين  فيترتيب العدادات أو ملء الفرااغات عملية  "

تقدير لدى الطالب. قم الويحسن مهارات ، االضافة", ويطور التعرف على األنماط " نونقاوضح جدا ألنه ي

 ليسار ومن ثم في الصف العلوي ". اليمين إلى ابإزالة العدادات أو محو الدوائر بترتيب عكسي، من أسفل 

 

 الممارسة

 : مجموعة صغيرةاتالترتيبدقيقة |  40: المدة|  األرقامفي درس فهم  األدوار لعب  -:النشاط
 

 قل .1

'في المجموعات  3الدرس  4دقيقة لتعليم "مستوى الناشئة لالسبوع  30اآلن سوف ناخذ " 

  و يلعب االخرون دور الطالب." ميّسر واحد دور ال سيلعب شخصٌ الخاصة بك. 
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 "1هتفوا "" بشكل مستمر. أولئك الذين 2، 1 ،2، 1، 2، 1عد "أسأل المتدربين  - وزع المتدربين على مجموعتين .2

 " يشكلون المجموعة الثانية.2هتفوا "يشكلون المجموعة األولى والذين 

 الخاص بهم. ميّسر ختيار الإل المتدربين في كل مجموعة أاس .3

 مجموعة من الرقم عشرة. 2, واألرقام, مجموعة من بطاقات اتداعد 100من  مجموعة وزع على جميع المجاميع،  .4

 دروسهم.التي يحتاجونها للتدريس  صادرهي الم شياء ح لهم انه هذه األوض .5

. شريط الصقو قالب, اقالم  الوح الورقي قاورأكل مجموعة لل خالل الدرس, اعط   األدوار للعب من اجل خلق بيئة  .6

فسهم تيب انبورة للكتابة عليها. بقية اعضاء المجموعة عليهم اعادة ترسك الوح الورقي القالب يمكنهم ان يستخدموا

 صف.لتظاهر بانهم في 

 تجول وساعد كل مجموعة في النشاط الذي يقومون به. .7

 خالل الدرس. األدوار دقيقة للعب  30اعطي المتدربين  .8

 -دقايق لنقاش االسئلة التالية: 10, اخذ األدوار بعد لعب  .9

 في الدرس؟ هو الشيء الذي نجح  ما 

 ما التحدي التي واجهته خالل الدرس؟ 

  خالل الدرس؟ عليميةالت المساعدة وسائلكيف قدمت 

 .استفسر عن جميع االسئلة عن كيفية استخدام خطة العمل اليومية بشكل مؤثر 

 
 دقيقة استراحة )اختياري( 15

 

 
 التطبيق

 المجموعة بأكملها: اتالترتيبدقيقة |  40: المدةوسائل التعليمية | صنع  -:النشاط
 

صنع  ،كدليل لجمع العدادات دليل المتدرب في الرياضياتواستخدام  14ذهاب الى الصفحة ال على  ارشد المتدربين .1

 , ورسم مجموعة من الرقم عشرة.األرقامبطاقات 
 

 العدادات

 في البيئة المحلية على المتدربين. ت التي جمعتهاالعداد عرضا .2

 .للمتدرب  ب الرياضياتيكتمن  15الخطوات بالذهاب الى الصفحة  إتباع ل المتدربينأاس .3

 خارج الصف مع حقيبة لجمع العدادات.للذهاب إلى دقيقة  15المتدربين  إمنح .4

 

 -مالحظة للمدرب:

 بيتي.واجب إلى هذا النشاط ، حول هذا  ج الصف خطرا  رذهاب الطالب خا يعتبر أو محيطكالمواد لم متوفرة في لم تكن ا إذ

  إلى الجلسة التدريبية التالية.يمكن للمتدربين جلب العدادات 
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 األرقامبطاقات 

 أنهم سيصنعون بطاقات مماثلة إلستعماالتهم الخاصة. وابلغهم  على المتدربين األرقامبطاقات ل إعرض نموذجك  .5

 أقالم،اغراء، و ورق مقوى على مجاميع المتدربين.وزع مقص،  .6

 .األرقامأطلب من المتدربين قص أوراق بطاقات  .7

 وزع على المتدربين،  اغراء و ورق مقوى، لغرض قص األوراق و ورق المقوى بالحجم نفسه. .8

 .يب الرياضيات للمتدربكتمن  17الصفحة  فياتباع التعليمات  علىارشد المتدربين  .9

 إلستخدام المواد المتوفرة لصنع بطاقاتهم الخاصة. او  األرقامبطاقات  صدقيقة لتكملة ق 15المتدربين  إمنح .10

 

 مجموعة من الرقم عشرة

  على مجاميع المتدربين.  مساطر, اقالم, وأوراققطع من  وزع .11

 اتالعدادات في الفرااغم العدادات لممارسة وضع اواستخد ،مجموعة من الرقم عشرة على كل ورقة أطلب منهم رسم .12

 الموجود في مجموعة من الرقم عشرة من االعلى الى االسفل, من اليسار الى اليمين.

 . تكلمللجلسةشارك الرسائل الرئيسية  .13

 

 فظإحتوس طوال فترة التدريب. التعليمية خالل الدر المساعدة وسائلتدرب على كيفية استخدام "سوف ن

يتطلب  ال اليهم بسهولة عندموصالو لتتمكن منمكان سهل الوصول اليه  فيالتعليمية  للمساعدة على وسائلك

ذا ه للرياضيات. يمكن تحقيق ةمهم الخاصيهاناء فالطالب ب معندما يقو هو  اثمن وانفع تعليم االمر. تذكر ان

النوع من التعليم عن طريق إستعمال طرق و وسائل مساعدة للتعليم مختلة التي توفر إحتياجات الطالب 

 ومكتوبة,  شياء األ رؤيةن يحبون ويتعلمون من خالل االستماع, االخربعض الطالب  المختلفة للتعلم.

ماع, طالبك في االستأن تشرك عليك أن  بالتعلم بواسطة استخدام اليدين. تذكر كثيٌر من الطالب يستمتع

   التعليمية دعم هذه االساليب التعليمية المختلفة."المساعدة وسائل  بامكان تدريب العملي لالنشطة.الكتابة, وال

 

 .جلسةادعوا المتدربين إلضافة افكارهم الخاصة أو اي تعليقات قبل اختتام ال .14

وخزنهم بشكل حذر الستخدامهم خالل الوقت المتبقي من التدريب  تعليملل المساعدة جمع وسائلهمعلى ارشد المتدربين  .15

 .أيضاً  .يمكنهم استخدامهم فيما بعد خالل الصفوف

 ات لإلجابة عليها فيما بعد.ظسئلة أو أكتبها على لوحة المالحأجب على األ. سؤالل المتدربين اذا كان لديهم اي أاس .16

 اشكر المتدربين على مشاركتهم الفعالة. .17

 

 

 20الرقم  حدودب: الجمع والطرح 5 تدريب الرياضياتجلسة  
 

 دقيقه 45و ساعه المده: | التدريب جلسة ملخص
 

 جلسة التدريب أهداف 
 :ن منوول نهاية الجلسة, سيتمكن المتدرببحل

  20في الدروس اليوميه لتعليم الجمع والطرح بحدود ال األرقاماستخدام مجموعات الرقم من عشرة ومكونات 
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 الرئيسيه الرسائل

  تخدام أو الطرح )باس لجمعقبل تعلم الطرق التقليديه لمن المهم بالنسبة للطالب  ان يطوروا المهارات العقلية األساسية

 األعمدة الرأسية(.

   وفي نهاية المطاف إلى  20 في حدود الرقم األرقامت زاد ، ثم 10في حدود  األرقامدرس الجمع والطرح ألول مرة مع ي

 أرقام اكبر.
 طريقتان تعليميتان للجمع والطرح اهم األرقامشرة ومكونات مجموعات الرقم من ع. 

 

 حساسةال مراعاة مالحظة

  عندما يقدم المتدربون اعينة من الدرس، راقب استخدامهم للغة، لغة الجسد، وأالنشطة المدرجه والتفاهم ومراعاة

و لتذكير المتدربين ليكونون على بينة من اتجاهاتهم نح جلسةالمنظور الجنساني. استخدم حكمك لتحديد متى يتم إيقاف ال

التحيز ضد المرأة أو اغيره من أشكال االستثناء. أكد على أهمية الممارسة باستمرار وتطوير عادات لتحويل هذه 

ي الكالم، فاالتجاهات  لخلق بيئة تعليمية إيجابية وشاملة، ويبني الثقة من جميع الطالب ويعطي الفتيات فرصة متساوية 

 الشرح والمشاركة  في الصف.
 

  ةالمصادر المطلوب

 /لوحة أوراق قالبة و أقالمهاسبوره وطباشير 
  شريط الصق 

 دفتر وقلم 

  على قطع من األوراق.العشره مرسومه  دات و مجموعة من الرقمعدا 200ما ال يقل عن 

 الرياضيات للمتدرب  يبكت 
 س الرياضيات بنك خطة در 

 
  ةبوطلالم تالتحضير

  وتعليقها على الحائط. لوح الورقي القالبعلى ورقة  الجلسة أهداف كتابة 

 ةورقى جمع العدادات من الجلسة السابقة ورسم مجموعة من عشرة عل. 
  3، الدرس 5مراجعة خطة الدرس اليومي األسبوع. 

 
 جلسةال علىنظرة عامة 

، يعرض المدرب تقنيات "مجموعة من عشرة و" مكونات الرقم ". ثم يمارس المتدربون استخدام مجموعة الجلسةفي هذه 

 .للتدرب على تدريس واستخدام هذه الطرق األدوار ثم يلعبون من عشرة ومكونات الرقم، في أزواج. 
 

 إتباعها نبغيي التي الخطوات

  حماءاإل

 بشكل فردي  :الترتيبات | دقايق 10 :المدة | يعتاد المتدرب على الخطه اليوميه للدرس  :النشاط
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 الدورة للمتدربين أهداف تقديم   .1

  المتدرب للرياضيات.ب يمن كت 23الصفحه  قراءة اإلرشادات فيالمتابعه ب :يمكن للمتدربين  ظة للمدربحمال

واطلب منهم قراءة خطة الدرس اليومي  س الرياضياتبنك خطة در من 115إرشد المتدربين إلى الصفحة  .2

نه يفرض ان إذالك يعني  و، 5". هذا الدرس هو من األسبوع  3الدرس  5بصمت ل 'مستوى الناشئة أسبوع 

في  3لقراءة الدرس المطلوبةمعلومات الالطالب قد درسوا المواد الموجودة في االسابيع الماضية ويمتلكون 

 .5االسبوع 

 دقائق للقراءة في صمت. 5المتدربين ما ال يقل عن منح إ .3

 لأاس .4

 ؟هذا الدرس "ما الكفاءة التي يركز عليها

 الجواب: العمليات

 الدرس؟ هذاتعلم ومواضيع   هدفي أما ه

'. الهدف هو الجمع والطرح باستخدام  10الجواب: الموضوع هو "الجمع والطرح ضمن 

 ملموسة لحل المسائل الرياضيه. أشياء 

 الالزمة للقيام بذلك الدرس مع الطالب؟ " مصادرما هي ال

 عداداتالالجواب: 

 األسئلة، أو أكتبها على لوحة المالحظات لإلجابة عليها فيما بعد.جاوب على أسأل المتدربين إذا كانت لديهم أي أسئلة. 

 العرض

 المجموعة باكملها :الترتيبات |دقيقه 20 :المدة| الرسائل الرئيسية لجلسة  :النشاط
 

 .ثم تابع بالقراءة بصوت عال للرياضيات دليل المتدربمن  23إلى صفحة  الذهابإرشد المتدربين  ب .1

  ة بصوت عال.تطلب من متدرب القراء يمكن أن  مالحظة للمدرب:

هي األكثر طبيعية. الطرح  جمعالجمع والطرح والضرب والقسمة، ال -لألرقام   4"من بين العمليات ال 

 هما عمليتان عكسيتان.جمع وال

 .4=  2-6وأيضا  2=  4-6هو نفس 6=  2+  4على سبيل المثال، 

عب، أثناء مشاهدة األلعاب الرياضية مثل كرة القدم وعند  شراء لعند ال ذهنياً  األرقامويمكن للطالب جمع 

أو الطرح عموديا ألعداد أكبر عندما يكون  جمعدرس الطريقة التقليديه للسلع في المحالت التجارية. تُ 

 .اً صعب ساب الذهني الح

 عند نهاية الجلسة، سيتمكن المتدربون من:

 الدروس في ومكونات العدد عشرة من مجموعة استخدام 

 .20بحدود ال والطرح الجمع لتعليم اليومية
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ستراتيجيات العقلية جمع وللطرح. ولكن، من المهم للطالب ان يطوروا بعض االلهناك العديد من الطرق ل

 لطرح عموديا.الطريقة التقليديه لإلضافة أو األساسية قبل أن يتم تعليمهم ا

ذي إضافة أرقام علم نُ  م. ث 20وصوال الى  األرقام. ثم يمكن ادخال 10علم الجمع وصوال إلى أوال، نحن نُ 

 ع.نعلم إضافة أرقام ذي مرتبتين رقمييتين و التي تتطلب تجمي  التي ال تتطلب تجميع. ثممرتبتين رقميتين 

علم كيفية طرح أرقام ذي مرتبتين عشرتيين ال تحتاج إعادة علم الطرح باستخدام نفس النهج. أوال،  نُ نحن نُ 

 التجميع، ومن ثم كيفية طرح ارقام ذي مرتبتين عشريتيين و التي تتطلب تجميع.

 الجمع والطرح في هذا النظام. النطاق والتسلسل يعكس هذا التقدم في التعليم. " تقديمينبغي  

 قبل االستمرار ةما تم شرحه, تاكد من شرح االجاب ل االمتدربين اذا كان هناك اي سؤال بخصوصأاس .2

 ل:أاس .3

  السابقة، قدمنا مجموعة من عشرة. من يستطيع أن يفسر مجموعة من عشرة؟ " جلسة"في ال

 لرد على هذا السؤال.ل ا  واحد ا  متدربإختر مالحظة للمدرب: 

 اقرأ بصوت عالي .الرياضيات ميّسر كتيب من  24الصفحة  تقديم محتوىإضف إلى الشرح من خالل  .4

 على. علم معنى العدداألكثر مناسبة لت  هي و  بصورٍة بصرية، ظهر خصائص العشرةمجموعة من عشرة تُ "

 50إستخدام العمليات الحسابية و العد ما بعد  . 50 في حدود الرقملجمع والطرح او 50األقل حتى ال 
 بر أيضاً."ألعداد أكستخدم تدريس التي يمكن أن تُ لل أُخرى ولكن هناك طرقاليزال ممكناً 

شاط. لنلهم  أثناء ممارسة ا اً مرجع الذي يمثل الكتيببلغ المتدربين أن هناك العديد من األمثلة المفصلة في هذا أ .5

 مع الجميع. 2و  1راجع المثال 

 قل .6

 معا، ويمكنك مراجعة أمثلة أخرى عند العمل على النشاط  الجماعي: 2و  1مثلة األعرض "دعونا ن

 

 : تحديد عدد األجسام1مثال 

 اظهر كميات مختلفة على مجموعات من عشرة واطرح األسئلة التالية:

؟ ما 13علمتم بذلك؟ هل هناك طريقة أخرى للحساب والحصول على كم عدد األحجار التي  تنظرون اليها؟ كيف 

 ؟ "13هي الطرق لجعلها 
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 اشرح باستخدام مجموعة من عشرة كما هو موضح في هذا المثال األول. .7
 واصل بشرح المثال الثاني. .8

 

  التعرف على الكميات الشاملة2مثال : 

  مواد.مع الطالب، بين لهم مجموعة من  بعد استكشاف مجموعه من عشره 

  ،عنصر(. 25عدد العناصر مع الطالب )على سبيل المثال 

  ،25األجسام   ملئهاالمجموعات التي ست  عددطلب منهم توقع  أثم 

 مع زميل  مناقشةاطلب منهم ال 

 مطلب منهم مشاركة توقعاتهم ومبرراتهأ. 

 ومقارنة توقعات الطالب  األرقام مجموعات من خاليا 10ملء ب  عن األجوبة تحقق

 خاليا مملوئة. 5مع مجموعة ذات  ، مجموعات كاملة 2مع النتائج: 

 

 يمكنك مراجعة األمثلة الباقية في أزواج خالل ممارسة النشاط. هناك ستة نماذج في المجموع. .9
أي أسئلة بخصوص هذا المفهوم. وضح أي أسئلة قبل المتابعة. إذا كانت المناقشة  لديهمأسأل المتدربين إذا كان  .10

 حول كيفية استخدام مجموعة من عشرة، ابلغ المتدربين أنه سيكون لديهم فرصة لممارسة ذلك قريبا.
 بصوت عال ةرأالقمتطوع طلب من ا .الرياضيات للمتدرب يبكتمن  28إلى الصفحة  ذهبون.اجعل المتدربين ي11
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هي صورة تستخدم الدوائر  األرقاممكونات هو نهج بصري اخر لتعليم الحس الرقمي.  األرقاممكونات 

من  الكبيره مكونة شياء عدد واالجزاء التي تتضافر للحصول عليه. حتى األ نوالخطوط الظهار االرتباط بي

ن كنت تعرف و إ  مجموعها. اجزاء. ان كنت تعرف االجزاء, يمكنك وضعها معا )جمع( للحصول على 

   .هذا الجزء)طرح( اليجاد الجزء االخر ةاء واحد هذه االجزاء, يمكنك ازالاالجز

 المستوى الناشئة للطالب معرفة العالقة بين الجمع والطرح. يجب أن يكون الطالبتتيح  األرقاممكونات 

تساعد في تعليم هذه المهارة.  األرقامبسرعه ومكونات  20 في حدود الرقم الجمعقادرين على تذكر نتائج  

ومعرفة هذه الحقائق الرقميه تساعد على تحسين سرعة الطالب والدقة عند الجمع والطرح. يمكنك رسم 

فهم قبل ان يتم إدخال رموز مكونات العدد على ورقة، وذلك باستخدام الدوائر. هذا المنظور مهم بان يُ 

 " و "=" "-الرياضيات "+" "

 واحدا تلو اآلخر مع المتدربين. دربتالرياضيات للمكتيب من  30إلى  28مثال من صفحة استعرض كل  .11
 

 

 

  .شكل مجموع من جزئين ى: تمثل كيان عل1"مثال 

".فككالعدد بطريقة تمثل "الت  . وهنا يتم كتابة مكونات5هذا مثال من جميع مكونات الرقم 

 

 

كتابة مكونات العدد بطريقه : تمثل كيانين مجموعهما يشكل كيان واحد.  وهنا يتم 2مثال 

 "التجميع "

 

 10إلى  1: مكونات العدد ل3مثال 

 .10-1يجب على الطالب إتقان جميع مكونات االعداد من 
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 : استخدام مكونات الرقم للجمع4مثال 

تحلل وتكوين يكون هناك أكثر من طريقة واحدة لعند استخدام مكونات العدد في الجمع، قد 

 باستخدام حقائق  الجمع األساسية. األرقام
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. يجب على 10=  4+  6بطريقة حقائق اإلضافة للعشرة.  األرقامفي هذا المثال، يتم تحليل 

إلى  8هي أن تتحلل  6+  8. الطريقة األكثر فعالية إلضافة 10الطالب إتقان مكونات الرقم 

 .6-4أجل إضافة  من 4+  4

8+6( =4+4+ )6 =4(+4+6=)4+10=14  

 

 

 : استعمال مكونات العدد للطرح5المثال 

. األرقامعندما تستعمل مكونات العدد للطرح, يكون هناك اكثر من طريقة لتحليل وتكوين 

عملية جمع عندما اليوجد  . يمكن ان تعتبر العمليهةان تكتب عالمة الطرح داخل الرابطتذكر ب

. ثم 18=10+8بطريقة تستعمل قيمة العدد المكانيه.  األرقام. في هذا المثال تتحلل ةاي اشار

 الطريقة االسهل للطرح   

18-5(=10+8)-5=10(+8-5=)10+3=13 

 

أي أسئلة بخصوص هذا المفهوم. وضح أي أسئلة قبل المتابعة. إذا كانت المناقشة  لديهمأسأل المتدربين إذا كان  13

 بلغ المتدربين أنه سيكون لديهم فرصة لممارسة ذلك قريبا.أول كيفية استخدام مكونات العدد، ح

 التدريب

   بشكل زوجي    : الترتيبات | دقيقه  30 :المدة |  األرقامالتدرب على مجموعة الرقم من عشر ومكونات  :النشاط
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 قل .1

 

، دعونا نأخذ بعض األرقامعشرة ومكونات الرقم استخدام مجموعة  كيفية"اآلن وبعد أن قرأنا 

 الوقت لممارسة كل نهج. وسوف تعملون في أزواج مع شخص إلى جانبكم.

من  تمع, ثم سنجتدربالرياضيات للم يبكتمن  31حة دقيقه الكمال النشاط في صف 15لديكم 

  ة.جديد لمشاركة االجوب

 

 اجعل ازواج المتدربين يكملون النشاط  .2

 تجول حول الغرفه ووفر االرشادات  .3

 تقديم ردودهم.لمن المتدربين  عدداً دقيقة، وادعو  15دربين بعد اعد تجميع المت .4

  .تدربمللالرياضيات  يبكتمن  33بلغ المتدربين أن دليل اإلجابة كاملة موجود في الصفحة أ .5

 التطبيق

  ةمجموعات صغير :باتالترتي | دقيقه  45 :المدة |  األرقامباستعمال مكونات  األدوار لعب  :النشاط
 

 لق .1

 

"في مجموعات صغيرة.  3الدرس  5دقيقة للعب دور تعليم"لمستوى الناشئة االسبوع  30"نحن اآلن سوف نستغرق 

ن ان ميّسريالطالب في كل مجموعة. يجب على العب دور يلوالباقي منكم  س ميّسر ب دور الوشخص واحد سيلع

ة في الكالم، الفتيات فرصة متساوي واثقة جميع الطالب ويعط وائة تعليمية إيجابية وشاملة، ويبنيتذكروا بأن  يخلقوا بي

 والشرح والمشاركة في الصف ".

 

 متدربين 8الى  5شكل مجموعات من  .2

 الخاص بهم. يّسر مأسأل المتدربين في كل مجموعة  بان يحددوا ال .3

 عداد 20اعط كل مجموعة  .4

 اشرح أن هذه هي الموارد الالزمة لتدريس هذا الدرس. .5

، من اللوح الورقي القالبمن أجل خلق بيئة الفصول الدراسية للعب دور الدرس، اعط كل مجموعة ورقة  .6

قلم سبوره وشريط. أعط كل مجموعة جزءا من اغرفة التدريب أو اغرفة مختلفة، الستخدامها كفصولهم 

. يجب على أعضاء المجموعة ةبمثابة سبور اواستخدامه ةقالب ةالورقلوحة الدراسية. ويمكن أن يعلقوا  

 الفصول الدراسية. تمثيلخرين إعادة ترتيب أنفسهم لاآل

 رشادات لكل مجموعة من اجل النشاط  تجول حول الغرفه ووفر اال .7

 للعب دور الدرس  ةدقيق 45اعط المتدربين  .8

 بعد ان يمثل الدرس، قم بتجميع المتدربين لمناقشة األسئلة التالية:  -9

  في الدرس ؟  هو الشيء الذي نجحما 

  الدرس؟في تحديا  شكلما الذي 

 كيف دعمت اساليب التدرس هذا الدرس ؟ 
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 حول كيفية استخدام خطة الدرس اليومية على نحو فعال. أسئلةقم بتوضيح أي  -10

  جلسةلل ةشارك الرسائل االساسي -11

 قول:

 20بالوصول الى  األرقام، ثم تزيد صعوبة 10بحدود ال األرقام"تذكر أن تدريس الجمع والطرح يبدأ مع 

 وفي نهاية المطاف على أعداد أكبر. من المهم بالنسبة للطالب تطوير االستراتيجيات العقلية األساسية قبل

عشرة ومكونات الرقم تدعم هذا. في الرقم من للجمع او الطرح. مجموعة  ةتعلم الطريقة التقليديه العمودي

 ".بعمٍق أكثر األرقامسندرس مكونات القادمة  الجلسة

 .جلسةادعو المتدربين إلضافة األفكار و التعليقات الخاصة بهم  قبل اختتام ال -12

إرشد المتدربين بجمع الوسائل التعليمية وتخزينها بعناية الستخدامها خالل الفترة المتبقية من التدريب وفي  -13

 وقت الحق في صفوفهم.

 اشكر المتدربين على مشاركتهم الفعالة. -14

 

 

 
 

 

 

 

   20ال  بعد األعداد  طرحجمع و :6الرياضيات جلسة تدريب 
 

  دقيقه 45و ساعه :المدة | التدريبيه الجلسة ملخص
 

 جلسة التدريب  أهداف 
 : عند إنتهاء الجلسة، سيتمكن المتدربن من

  20في الدروس اليومية لتعليم الجمع والطرح لما بعد ال  األرقاماستخدام مكونات.  
  ةالرسائل الرئيسي

 للعدد هي قيمة الرقم الذي يعتمد على مكانها أو موقعها في الرقم. ةالمكاني ةالقيم 
  وفقا لقيمة  األرقاممن خالل تحليل أو تحطيم  -يمكن استخدامها بطرق مختلفة لإلضافة أو للطرح  األرقاممكونات

 ". ةيق استخدام استراتيجية "اصنع عشرالمكان أو عن طر
 ة يحساسال مراعاة  ةمالحظ

  والتفاهم ومراعاة  ةلغة، لغة الجسد، وأالنشطة المدرجيقدم المتدربون اعينة من الدرس، راقب استخدامهم لعندما

و لتذكير المتدربين ليكونون على بينة من اتجاهاتهم نح جلسةالمنظور الجنساني. استخدم حكمك لتحديد متى يتم إيقاف ال

لى أهمية الممارسة باستمرار وتطوير عادات لتحويل هذه التحيز ضد المرأة أو اغيره من أشكال االستثناء. أكد ع

االتجاهات  لخلق بيئة تعليمية إيجابية وشاملة، ويبني الثقة من جميع الطالب ويعطي الفتيات فرصة متساوية في الكالم، 

 الشرح والمشاركة  في الصف.
 

 ةالمصادر المطلوب

 ةوقلم سبور وحة أوراق قالبةلر / وطباشي ةسبور  
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  شريط الصق 

 دفتر وقلم 

 كتيب الرياضيات للمتدرب 
  س الرياضيات بنك خطة در 

 
  ةالمطلوب اتالتحضير

  وعلقها على الحائط. القالب الورقي من أوراق الوحعلى ورقة الجلسة  أهداف اكتب 
 

 جلسة التدريب  علىعامة  نظرة
ن و. ثم يمارس المتدرب20 بعد الرقم لتعليم الجمع والطرح األرقامفي هذه الجلسة، يعرض المدرب طريقة استخدام مكونات 

 .األرقامة الدرس الذي يستخدم مكونات تقديم خطل األدوار  ويلعبون األرقاماستخدام مكونات 

 

 إتباعها نبغيي التي الخطوات

 اإلحماء

 بشكل فردي  : باتالترتي| دقايق 5 :المدة | الجلسة أهداف تقديم  : النشاط
 

 .للمتدربين. الجلسةأهداف تقديم  .1

 

 

  الرياضيات للمتدرب يبكتمن  36بقراءة صفحة  ةيمكن للمتدربين المتابع :مالحظة للمدرب
 

 العرض

 المجموعة بأكملها :باتالترتي | دقيقه 40 :المدة|تقديم الرسائل الرئيسيه   :النشاط
 

 .والمتابعة معك وأنت تقرأ بصوت عالٍ  ضيات للمتدربالريايب كتمن  36الصفحة  فتحد المتدربين لاإرشقم ب .1

 

 عند إنتهاء الجلسة،سيتمكن المتدربون من:

  استخدام مكونات األرقام في الدروس اليومية لتعليم الجمع

 .20والطرح لما بعد ال 
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، قيمة الرقم المكانية تعتمد على مكانها أو موقفها في الرقم. كل مكانة تحتوي على قيمة  األرقام"في نظام  

، 6، 5، 4، 3، 2، 1، 0أو المكانة هي واحده من الرموز  األرقاممرات المكانة التي سبقتها. و 10تساوي 

لديه مرتبة  2تتكون من مرتبة واحدة او اكثر من مرتبه. على سبيل المثال، العدد   األرقام. كل 9، أو 8، 7

يمتلك ثالثة. مكانة كل مرتبة في عدد تروي قيمتها، أو القيمة  450يمتلك اثنين والعدد  89واحدة. العدد 

ون ن هو رقم مكوستو ةاليين, ومئتين وعشرة الف, وتسعمئالمكانية للعدد. على سبيل المثال، العدد خمسة م

  .ةمن سبع مراتب عددي

 كما هو مبين في جدول القيمة المكانية للعدد ادناه 

 

 توقف عن القراءة هنا و وضح أي تساؤالت حول القيمة المكانية للعدد. .2

  ة.كمال القراءدعو احد المتدربين إلا .3

لآلحاد، العشرات والمئات. في "مستوى  ألعداديتعلم الطالب القيمة المكانية ل "في" مستوى الناشئة "،

 وصوال الى  اآلالف. العدالنامية" يتعلم الطالب 

لذا يجب على النشاطات ان تركز على ذلك. باستخدام مجموعة من عشرة  ةمن المهم جدا فهم اهمية العشر

الخ. قد يعرف  50، 40، 30، 20، 10، عن طريق عد 10. العد بالتخطي بنسبة 10لتعليم خصائص ال 

وذلك من استخدام المال في المنزل.  ةعند قدومهم الى المدرس 1000و  500و  250الطالب استخدامات 

 وهكذا. ةواثنين عشرة وثالث و واحد، عشرة و عشرة األرقامب قادرين على التفكير بيجب أن يكون الطال

ومن المهم أن يتعلم الطالب كيفية تنظيم العناصر في "عشرات" كوسيلة سريعة للعد. على سبيل المثال، 

 مللحساب السهل في عشرات حيث تحسب العشرات اوال ث يمهامن أربعة وثالثين عداد يمكن تنظ مجموعة

االحاد: "عشرة، عشرين، ثالثين، واحد وثالثين، واثنين وثالثين، ثالثة وثالثين، ثالثين أربعة. "هناك أربعة 

 وثالثين عداد."

 اآلحاد العشرات المئات اآللوف عشرات اآللوف مئات اآللوف الماليين

5 2 1 0 9 6 3 



47 
 

 

  و أجب على أي اسئلة.اوقف القراءة  .4

 

 ادعو احد المتدربين الكمال القراءة .5

 أو الطرح عموديا في األعمدة.  "نحن نستخدم مكونات العدد لتعليم الجمع والطرح قبل تعليم كيفية الجمع

الن عند الجمع والطرح عموديا في األعمدة، يصبح مفهوم إعادة التجميع صعب على الطالب. لذلك، نحن 

نوا قنستخدم منهج مكونات الرقم اوال كي نبني قدرة الطالب على القيام  بالحساب الذهني السريع. بعد أن يت

 عموديا في األعمدةأو الطرح لجمع ذلك، يمكنك تعليمهم ا

طرق عديدة لتفكيك الرقم األول. هنا سننظر إلى  د للجمع أو الطرح، تكون هناك عند استخدام مكونات العد

 :طريقتين

 بطريقة القيمة المكانية  (1

 عند إالضافة إلى الرقم الثاني. ةسطة 'صنع عشرة' أو مضاعفات العشربوا  (2

بطرق أخرى أيضا، وهذا يتوقف على الطريقة التي يرونها ويفهمونها. ينبغي  األرقاميمكن للطالب تفكيك " (3

تشجيع هذا، ويجب أن ندعمم  لبناء ثقتهم بأنفسهم وبمعرفتهم بمكونات الرقم. يجب ان يكون العمل مع 

ات نمكونات العدد  نشاطا ممتعا. تأكد من أن تقوم بإنشاء بيئة يشعر فيها الطالب بحرية لمحاولة تكوين مكو

 ارقام مختلفة. اآلن دعونا نستعرض بعض األمثلة معا ".

 

مع المتدربين ووضحها  واحدا تلو اآلخر كتيب الرياضيات للمتدربمن  40-38راجع كل االمثله في الصفحات  .6

 ةعلى السبور
 

 : إالضافة باستخدام مكونات العدد1"مثال 
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تنازليا طبقا للقيمة المكانية للعدد. األرقامفي هذه األمثلة، يتم تقسيم 

 
 

 
 : إالضافة باستخدام مكونات العدد 2"مثال 

 للعدد. ةوفقا للقيمة المكاني األرقامفي هذا المثال، يتم تحليل 

18+23(=10+8(+)20+3(=)10+20(+)8+3+)30+11=41 

 لجعلها عشرات متعددة األرقامبدال من ذلك، يمكن أن تتحلل 

18+23=18+2+21(=18+2+)21=20+21=41 

 
 

 : إالضافة باستخدام مكونات العدد 3"مثال 

  من أجل جعلها من مضاعفات العشرة. األرقامفي هذا المثال، يمكن أن تتحلل 

37+25=37(+3+22(=)37+3+)22=40+22=62 

 .10=  3+  7يمتد من ينبغي أن يكون بديهية سريعه وفهم انه  40=  3+  37هنا نستخدم واقع اإلضافة أن 
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ونحلل ال  30=  5+  25بدال من ذلك يمكننا أن  نصنع  مضاعفات العشرة باستخدام واقع اإلضافة  بأن 

 .5و  32إلى  37

37+25(=32+5+)25=32(+5+25=)32+30=62 

 

 
 

 : الطرح باستخدام مكونات العدد 4"مثال 

 القيمة المكانيه للعدد.في األمثلة الثالثة التالية،يتحلل الرقم األول من حيث 

 

 : الطرح باستخدام مكونات العدد 5"مثال 

 55هو  65. بعبارة أخرى،10لل الجمع ، يتحلل الرقم األول باستخدام حقائق ألن الطرح يتطلب إعادة تجميع، في هذين المثالين

. للحصول على أمثلة العادة التجميع، وهذا هو النهج األفضل. ثم سيكون هناك عملتيين 10و 25يصبح  10او ال 35وال
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احداهما للعشرات واالخرى لآلحاد. تذكر دائما كتابة عالمة الطرح على مجموعة العدد. –للطرح 

 

 

وضح أي أسئلة قبل المتابعة. إذا كانت المناقشة حول كيفية استخدام مكونات العدد، إبلغ المتدربين أنه سيكون   .12

 لديهم فرصة لممارسة ذلك قريبا.

7.  

 

 التدريب

 يجزوبشكل   : اتالترتيب دقيقه  30 :المدة |التدرب على استعمال مكونات العدد  :النشاط
 

 قول .1

 

"واآلن بعد أن تعلمنا أكثر عن مجموعات العدد، دعونا نأخذ بعض الوقت لممارسة استخداماتها. سوف تعملون 

. كتيب الرياضيات للمتدربمن  41على الصفحة  5.1في أزواج مع الشخص المجاور لكم الستكمال النشاط 

 ". ةالجتماع مره اخرى لمشاركة االجوبدقيقة. ثم سنقوم با 25لديكم 

 معا. 5.1المتدربين يعملون في ازواج الكمال النشاط اجعل  .2

 إعطي كل زوج ورقة رسم بياني وقلم سبوره لتقديم حلولهم. .3

 تجول حول الغرفة وقدم االرشادات .4

 

 التطبيق

 المجموعة باكملها  :اتالترتيب |دقيقه 30 :المدة |  األرقاميم مكونات تقد:  النشاط
 

 .5.1بأكملها، وادعو كل زوج إلى تقديم مجموعاتهم العدديه  لكل تمرين في اعد المتدربين إلى المجموعة  .1

 حول كيفية استخدام مكونات العدد. أسئلةوضح أي  .2



51 
 

 اسأل .3

 ؟األرقامايكم بفوائد استخدام مكونات ما هو ر 

  ًبخصوص مكونات الرقم برأيكم؟ ما الذي سيشكل تحديا 

 

 ل:. قجلسةلل ةشارك الرسائل الرئيسي .4

 
هي مرتبة الرقم الذي يعتمد على مكانها أو موقعها في الرقم. مكونات العدد يمكن استخدامها بطرق  ةالقيمة المكاني  "تذكروا أن

 كل شعن طريق استخدام استراتيجية 'وفقا للقيمة المكانية أو  األرقاممن خالل تحليل أو تقسيم  -مختلفة  للجمع  أو الطرح 

عشرة ". ونحن نؤكد على استخدام هذه الطريقة في البداية قبل تدريس الجمع والطرح عموديا ألننا نستطيع تجنب الحديث عن 

بطرق مختلفة مما يمنحهم حرية أن  األرقاممفاهيم التجميع، وهو مفهوم صعب. أيضا، هذا األسلوب يسمح للطالب بتحليل 

 يكونوا مبدعين.
بة بحاجة إلى الشعور باألمان في البيئة التعليمية، والحماية من جميع أشكال اإلساءة واالستغالل الجنسي. وتذكروا دائما، أن الطل

نتقد أو مع الطالب وال ت ةلحفاظ على مدونة السلوك اإليجابيتذكروا أن تستخدموا االنضباط اإليجابي في الفصول الدراسية، وا

 المساحة الفعلية خالية من المخاطر ".تتفاعل سلبا على الطالب. دائما، تأكد من أن 

 ادعو المتدربين إلضافة األفكار الخاصة بهم أو التعليقات. .5
 دقيقة )اختياري( 15استراحة 
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 سلياً : اجعل الرياضيات م7جلسة تدريب الرياضيات 
 

 دقيقه 30و ساعة : المدة |  يةالتدريب جلسةال ملخص

 
 جلسة التدريب   أهداف 

 الجلسة التدريبية، سيتمكن المتدربون من:عند إنتهاء 

 ة.والعمليات الرياضي األرقاماستخدام األلعاب واألاغاني لبناء الطالقة في الحس ب 
  ةسائل الرئيسيلرا

  تخلق األلعاب واألاغاني جو حيث يستمتع الطالب بتعلم الرياضيات. أنه يخلق شعورا باالنتماء، ويطور الثقة ويساعد الدماغ على

 المعلومات.تخزين 

 100، جمع وطرح ضمن 10لالرقام  مثل مكونات العدد، جمع وطرح ضمن  ةاستدعاء تلقائي للحقائق االساسي تشير الطالقة إلى 

قة جديدة. بناء الطال أشياء قصير، والتي نحتاجها للمهام اليومية، لتعلم ل. كون الطالب طلق يحرر ذاكرة المدى ااألرقامومضاعفة 

 ليست مشابهه للحفظ  . يمكنك ان تحفظ وال تفهم، ولكن عند تطوير الطالقة تتذكر الحقائق بسرعة وتفهمها ايضا.

  1، 0، وذلك باستخدام الكلمات والرموز لل100التصاعدي وصوال الى  األرقامعند العد تصاعديا وتنازليا يعرف الطالب تسلسل ،

. ويساعد في قدرتهم على تسمية عدد قبل وبعد عدد معين وبالتالي إدخال 0إلى  100وهكذا؛ والتسلسل التنازلي من  4، 3، 2

 مفهوم الجمع والطرح.

  وهو مقدمة لمفهوم الضرب.10, 5, 2، مثل العد بمقدار 1العد بالتخطي وهو العد بعدد أكبر من . 
 ة يحساسال مراعاة مالحظه

  والتفاهم ومراعاة المنظور  ةلغة، لغة الجسد، وأالنشطة المدرجمن الدرس، راقب استخدامهم ل عيناتعندما يقدم المتدربون

لتذكير المتدربين ليكونون على بينة من اتجاهاتهم نحو التحيز ضد المرأة أو  جلسةالجنساني. استخدم حكمك لتحديد متى يتم إيقاف ال

اغيره من أشكال االستثناء. أكد على أهمية الممارسة باستمرار وتطوير عادات لتحويل هذه االتجاهات  لخلق بيئة تعليمية إيجابية 

 لكالم، الشرح والمشاركة  في الصف.وشاملة، ويبني الثقة من جميع الطالب ويعطي الفتيات فرصة متساوية في ا
 

 ةالمصادر المطلوب

 ةوقلم سبور / لوح ورقي قالبةطباشير وسبور  
  شريط الصق 

  دفتر وقلم 

  100ال األرقامجدول  

 كتيب الرياضيات للمتدرب 
  س الرياضيات بنك  خطة در 
 

  ةالمطلوب اتالتحضير

  وعلقها على الحائط. القالبمن أوراق الوح الورقي على ورقة الجلسة ا أهداف اكتب 

  واصنع النغمة الخاصة بك لالغنية في الدرس.3الدرس  8مراجعة خطة الدرس لالسبوع ، 

 10هو جدول  100حتى ال األرقاموعلقها على الحائط. جدول  100اصنع جدول لالرقام حتى الX10  100لحتى ا 1لالرقام من 

 . ملموسا  للتدريس ا  اليه في تمارين العد. ويعد اسلوب ةلالستدالل واالشاريمكن استعماله . وةبوضوح على ورقه كبير ةمكتوب
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  جلسة التدريب لىعنظرة عامة 
عبر بناء الطالقة من خالل األلعاب واألغاني المستخدمة  المدرب أهمية جعل الرياضيات ممتعا ،يعرض  الجلسة في هذه 

  لحساب التخطي والعد تصاعديا او تنازليا. ثم ممارسة المتدربين ألعاب مثل "يقول جحا" و "من أنا؟" وتعلم اغاني العد.

 

 إتباعها تنبغي التي الخطوات

 االحماء

 فردي : اتالترتيبدقائق|  5: لمدة:  التعود  على خطة الدرس اليومي من خالل اغنية | النشاطا

 

 الجلسة للمتدربين. أهداف قدم  .1

 

 

  للمتدربكتيب الرياضيات من  46: بامكان المتدربين المتابعة بقراءة الصفحة مالحظة للمدرب 

و قراءة خطة الدرس اليومي  بصمت بنك خطط درس الرياضيات من  164ارشد المتدربين للتوجه الى الصفحة  .2

نه يفرض ان الطالب قد إذالك يعني  و، 8. هذا الدرس من االسبوع ال3الدرس  8للمستويات الناشئة لالسبوع ال

 .8عفي االسبو 3لقراءة الدرس المطلوبةمعلومات الدرسوا المواد الموجودة في االسابيع الماضية ويمتلكون 

  عند انتهاء الجلسة، سيتمكن المتدربون من:

  استعمال االلعاب و االاغاني لتكوين طالقة في فهم االرقام و

 العمليات 
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 اسأل  .3

 

 " ما هي االستراتيجيات المستخدمة في هذه الجلسة؟"

 .10الجواب: العد  تصاعديا و تنازليا و استخدام االاغاني و مجموعة من الرقم 

 " برايك، ما هي  اهمية العد  تصاعديا و تنازليا بسهولة؟"  

 " ما هي اسباب دمج الغناء مع درس الرياضيات؟                     

 

الشخصي، يهم أجواب المتدربين سيكون عبارة عن راطلب من المتدربين المشاركة باجوبتهم مع المجموعة.  .4

 او خاطئة في هذا النشاط. ةلذلك لن توجد اجوبة صحيح

 

 المالحظاتة. جاوب على اسالة المتدربين، او اكتبها على لوحة ئلمتدربين اذا كانت  لديهم اية اساسأل  ال .5

 لمناقشتها في وقت الحق.

 تقديم

 بأكملها: المجموعة اتالترتيبدقيقة|  15 المدة: تقديم الرسائل االساسية| النشاط:
 

 ، و اتباع صوتك و انت تقرا.كتيب الرياضيات للمتدربمن  46ارشد المتدربين للتوجه  الى  الصفحة  .1

 

، الجمع و الطرح في حدود األرقام"الطالقة" تشير الى  استدعاء الحقائق االساسية لالرقام مثل، تكوين 

. ان  اكتساب الطالقة تحرر الذاكرة األرقام، و ضرب 100، و الجمع و الطرح في حدود الرقم 10الرقم 

العاملة عند التعامل مع مسألة اكثر اثارة لالهتمام في الرياضيات. العد تصاعديا و تنازليا و العد بالتخطي 

  يعتبرون امثلة على تقنيات تكوين الطالقة.    

 ؟ما هو العد التصاعدي و التنازلي

( باستعمال 1000)او  100الى الرقم  األرقامفهوم تسلسل العد التصاعدي و التنازلي يساعدان على تكوين م

يقدم ايضا فكرة الجمع او "زيادة واحد". العد  األرقامفصاعدا. عد  4، و1،2،3الكلمات و االشكال اللرقام 

تعتبر مهارة اصعب عند الطالب لتكوينها. و لكنها مهارة مهمة النها تقدم 1الى  97و  100،99،98تنازليا 

او "واحدا اقل". و تكوين الطالقة في العد تصاعديا و تنازليا يكون اساس مفهوم عمليات  فكرة الطرح

 ، و عمليات اخرى  في الرياضيات.األرقام

 ما هو العد بالتخطي؟

مثل، الزيادة  1برقم  اكبر من الرقم   األرقام. اي العد بتخطي 1العد باتخطي هو عملية العد دون الرقم 

عشري. على سبيل المثال، تخطي العد بزيادة ثنائي يكون كالتالي: أو بمقدار ثنائي، او خماسي، 
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خماسي يكون  مقدار الخ. تخطي العد بزيادة 2،4،6،8،10،12،14،16،18،20

الخ. تخطي العد بزيادة عشره يكون كالتالي:  5،10،15،20،25،30،35،40كالتالي:

لية الضرب. فان هذه نجاح في عمال  أسسوين الطالقة في العد بالتخطي يالخ. تك 10،20،30،40،50،60

 0العد من الرقم  نبدا 2التعرف على االنماط من قبل الطالب. مثال، عند العد بالتخطي للرقم  المهارة تؤكد

و  5او  0اما  األرقامالفردية. عند العد باتخطي للرقم خمسة تكون  نهاية جميع  األرقامو نتخطى جميع 

 . 0 األرقامتكون  نهاية جميع  10كذلك عند العد بالتخطي للرقم 

مارين يمكن التدرب على العد التصاعدي و التنازلي و العد بالتخطي عن طريق استعمال مجموعة من ت 

العد المختلفة مثل، ااغاني العد او االنشودات، العب باالصابع، او  اللعب بالعدادات . من الممكن  استعمال 

و هم  األرقاملالشارة اليه  عند اغناء الطالب، او اثناء لعبة للعد مثل، الطلب منهم ان يعدوا  األرقامجدول 

رة حول الدائرة عند العد بتخطي رقم الطالب المشاركين يلعبون القفز بالحبل ، او تكوين دائرة و االلقاء بك

للطلبة ، و القدرة على معرفة  األرقامفي نشاط العد باتخطي. هذه االستراتيجيات تعمل على تكوين مفهوم 

 االنماط، تكوين طالقة. و تطوير قدرة الذاكرة.   

 

 اسالة مطروحة. عن القراءة هنا، و جاوب على  اي توقف .2

 

 :، اقرأ بصوت عالٍ كتيب الرياضيات للمتدربمن  47اكمل من الصفحة  .3

 

 

 "ما سبب استعمال االلعاب و االغاني لتكوين الطالقة؟"

االلعاب و االغاني يكونان محيط يستمتع فيه الطالب تعلم الرياضيات. االغاني و االلعاب يخلقان احساسا باالنتماء، و يكونان 

عمليات  و األرقامم و اكتساب المعلومات. يمكن استعمال االلعاب و االغاني لتنمية الطالقة في فهم الثقة، و يحرزان العقل لتعل

الرياضيات. بعض االلعاب المستعملة في دروس الرياضيات هي "يقول جحا" و " من انا؟" اليوم سوف نقوم بالتدرب على 

 الغناء و لعب  " يقول جحا".

 

 

 

 التدريب

 بأكملهاالمجموعة  :اتالترتيبدقيقة |  40: المدة : تدرب على "يقول جحا"، " من انا؟" و غناء اغنية. | النشاط
 

 تدرب على لعبة " يقول جحا".  .1

" االن سنتدرب على لعبة تسمى  "يقول جحا". "يقول جحا" لعبة مسلية، تسمح للطالب ان تتدربوا على مهارات 

 يه تعليمات اللعبة.جديدة. و اظهار ما تعلموا . هذه ه
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قل للطلبة انك سوف تشرح التعليمات، وان عليهم تمثيل هذه التعليمات. في بعض االحيان سوف تبدا مباشرة بشرح 

من الفروض على الطالب تتبع  "يقول جحا" قبل شرح التعليمات. المعلومات، و في احيان اخرى ستبدا بقول 

 غير ذلك  فيجب ان ال يفعلوا شيئا .عند قولك " يقول جحا"، اما فقط التعليمات 

مثال، اذا قلت "يقول جحا اقفزوا في الهواء" على الجميع ان يقفزوا في الهواء. ولكن اذا قلت " اقفزوا في الهواء" 

 على الجميع ان يمتنعوا  من القفز في الهواء، اذا قفز احد الطالب في هذه الحالة سيتم اخراجه من اللعب.

تاكد ان الطالب يتعلون كيفية تتبع التعليمات، و كذلك ستختبر قابليتهم في فهم مفاهيم هذه طريقة مرحة لل

الرياضيات. دعنا نحاول اللعب معا. سوف اشرح التعليمات و عليكم  اتباعها  او عدم اتباعها اعتمادا على ما اقوله. 

 بعض المفاهيم التي يمكن التدرب عليها في هذه اللعبة هي  مفاهيم العد."

  

 كون دائرة مع جميع المتدربين. .2

 قل  .3

 

 "1الى   10"يقول جحا ابدؤا العد تنازليا من 

 "10الى   2" ابدؤا بالعد بالتخطي بمقدار 

 "10الى   2" يقول جحا ابدؤا بالعد بالتخطي  بمقدار 

 مرات." 5"يقول جحا اقفزوا في الهواء 

 مرات." 3" امشوا في دوائر  

 

 

 اللعب.ة عن كيفية ئلاس وضح اي .4

 االن، تدرب على لعبة " من انا؟" .5

 

"دعنا نجرب لعبة اخرى . هذه اللعبة تسمى " من انا؟" في هذه اللعبة ستعطي تلميحا للطالب و بعد ذلك ستسالهم 

 ؟"-----------"من انا؟"سيرفع الطلبة اياديهم و عند اختيارك لطالب عليه، او عليها قول " انني 

 اسال  .6

 زوايا. من انا؟" 3جوانب، و  3" لدي 

  الجواب: انني مثلث.

 اسال  .7

 برقمين. "من انا؟" 13" انني اكبر من الرقم 

 . 15الجواب: انني الرقم 

 

 قل  .8

 

" اغناء االاغاني طريقة ممتعة للحصول على انتباه الطالب. في درس الرياضيات بامكانك 

مفهوم اخر لمساعدة اغناء ااغاني العد، او بامكانك ان تخلق االاغاني عن االشكال و اي 

 الطالب على التعلم."
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 ا  ننتج لحن روس تبدا باغنية، دعنا كمجموعة " كثير من الد 3توجد اغنية في" االسبوع الثامن الدرس  

 االغنية ، لكي يصبح غنائها سهال.لالغنية او بامكاننا ان  نراجع 

 خذ بعض الدقائق لقراءة كلمات االغنية و انتاج لحن لها.

 

 متطوع ان يغني االاغنية  متبعين لحنهم الخاص لالاغنية.طلب من ا .9

 .مجموعةتدربوا على االاغنية  ك  .10

 

 التطبيق

 : مجاميع صغيرةاتالترتيبدقيقة|  30: المدة |0انتج اغنية عن الرقم  النشاط:

 

 متدربين.  4الى  3وزع مجموعات تتكون من  .1

.  باستطاعتك العثور على 0لحنا لالاغنية المستعملة لتقديم مفهوم الرقم  اطلب من جميع االمجموعات ان ينتجوا .2

 بنك خطة درس الرياضيات.من  92في الصفحة   1، الدرس ال4كلمات االاغنية في خطة الدرس لالسبوع ال

 زجاجات خضراء معلقة بالحائط، 10"  

 زجاجات خضراء معلقة بالحائط، 10

 صدفةالمن الزجاجت الخضراء ب 1وقعت اذا 

 زجاجات معلقة بالحائط.  9سيبقى هنالك 

 

 زجاجات خضراء معلقة بالحائط، 9

 زجاجات خضراء معلقة بالحائط، 9

 من الزجاجات بالصدفة  1اذا وقعت 

 زجاجات معلقة بالحائط. 8سيبقى هنالك 

 ....<8،7،6،5،4،3،2>امأل الكلمات المتبقية باستعمال العد التنازلي لالرقام 

 معلقة بالحائط،زجاجة خضراء 

 زجاجة خضراء معلقة بالحائط،

 اذا وقعت الزجاجة الخضراء بالصدفة

 معلقة بالحائط."خضراء هناك اية زجاجات تبقى  لن

 

 للتدرب.  ةدقيق 20امنح المتدربين  .3

 تقديم الحانهاجميع المجموعات من اطلب  .4

 اكتب جميع االسالة و التوضيحات لمناقشتها الحقا. .5

 المهمة للدرس مع الطالب. قلشارك الرسائل  .6

 

ننهي هذه الجلسة بمراجعة الرسائل المهمة. السالسة التلقائية في تذكر الحقائق االساسية لالرقام مثل،  "دعونا

و  100مجموعة من الرقم عشرة، الجمع و الطرح في اغضون الرقم عشرة، الجمع و الطرح في اغضون الرقم 
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الذاكرة العاملة لدى الطالب، لكي يكون باستطاعتهم ان يركزوا على مفاهيم . هذه العوامل تحرر األرقامضرب 

 جديدة."

 

 

في هذه الجلسة تدربنا على العد تصاعديا و تنازليا. هذه العمليات تساعد الطالب على تعلم 

 األرقام....، و تسلسل 0،1،2،3،4تصاعديا. باستعمال الكلمات و االشكال  األرقامتسلسل 

قبل  األرقام..... و هو ايضا يساعد الطالب في قدراتهم على تسمية 100،99،98،97تنازليا 

 و بعد  اي رقم معطى . و بذلك تقديم مفهوم الجمع و الطرح.

االغاني تعتبر طريقة  رائعة النجاز هذا النوع من النشاطات، بكونه مرحا للطالب، و هو ايضا يخلق محيط 

همة ايضا في دروس الرياضيات لمساعدة الطالب في الشعور باالسترخاء و التمتع ممتع و معلم. االلعاب م

 بتجربتهم التعليمية.

ون هذه االستراتيجية في بعض ظدرب على العد بالتخطي . سوف تالحنحن اليوم لم نت

م اكثر تعقيدا، و لذلك يت  ة. يعتبر العد بالتخطي استراتيجي15الدروس االخرى بعد االسبوع 

 .20ه بعد تعلم الطالب للعد لما بعد الرقم تقديم

مثل، الزيادة بمقدار  1برقم اكبر من  األرقام، بل بتخطي  1العد بالتخطي هو العد دون الرقم 

ثنائي، خماسي، او عشري. يعتبر العد بالتناقض الخطوة االولى لفهم عملية الضرب. يمكن 

 التدرب على هذه العملية من خالل االاغاني ايضا."

 
 .فعالةاشكر المتدربين لمشاركتهم ال  . .7

 

 دقيقه  استراحة )اختياري (  15  

 ) اختياري (  لنشاط تحفيزيدقيقة  15

 

 : حل مسائل الرياضيات8 تدريب الرياضياتجلسة 
 

 ساعة 2 المدة: |ةالتدريب سةالجل ملخص
 

 جلسة التدريب أهداف 

  

 : إنتهاء الجلسة، سيتمكن المتدربون منعند 

  .استعمال امثلة وااقعية او خيالية، و سرد الحكايات لتقديم العد، مسائل  الجمع و الطرح 
 

  الرسائل االساسية
  .حل المشاكل يعتبر واحدا من اهم الستراتيجيات التعليمية في الرياضيات 
   نطاقا يجعل تعلم الرياضيات مرحا و ذات معنى  من خالل البيئة التي يخلقها. يّوفر حل المشاكل 
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 .حل المشاكل يبني قدرة الطالب للتفكير بشكل منطقي، والمحافظة والسيطرة على  مشاعرهم 
 .الهدف االسمى في حل المشاكل هو عملية التفكير التي تؤدي الى الحل 
  ضيات سيوضح لنا كيفية فهم او عدم الطالب لمسائل الرياضيات. معرفة كيفة استوعاب الطالب لمسائل الريا 
 .من افضل الطرق لتعليم حل المشاكل هو توزيع الطلبة للعمل في ازواج ، او مجموعات صغيرة 

 
  ة مراعاة الحساسية ظمالح

 

  والتفاهم ومراعاة عندما يقدم المتدربين اعينة من الدرس، راقب استخدامهم للغة، لغة الجسد، وأالنشطة المدرجه

هم لتذكير المتدربين ليكونون على بينة من اتجاهات جلسةالمنظور الجنساني. استخدم حكمك لتحديد متى يتم إيقاف ال

نحو التحيز ضد المرأة أو اغيره من أشكال االستثناء. أكد على أهمية الممارسة باستمرار وتطوير عادات لتحويل 

يجابية وشاملة، ويبني الثقة من جميع الطالب ويعطي الفتيات فرصة متساوية في هذه االتجاهات لخلق بيئة تعليمية إ

 الكالم، الشرح والمشاركة في الصف.
 

 المطلوبة  صادرمال  

  /شريط الصق. لوح ورقي قالبسبورة و طباشير ، 
 و قلم دفتر 

 كتيب الرياضيات للمتدرب 
 بنك خطة درس الرياضيات 

 
 ةالمطلوب اتالتجهيز

  و الصقها على الحائط. ح الورقي القالبورقة من اللوالجلسة على  أهداف اكتب 
  العرضالستعمالها خالل فقرة " ورقة من الورح الورقي القالباكتب الرسائل االساسية على" 
  و الصقها على الحائط الستخدامها خالل فقرة  الوح الورقي القالباكتب جميع المشاكل التالية على ورقة منفصلة من

 ب":"التدري
 

o  مجموع عدد  صفحات اخرى اليوم. ما هو 5صفحة من كتابها يوم امس.  و  قرأت   22قرأت ليلى
 ليلى؟ الصفحات التي قرأتها 

o  قطعة طباشير. و كان لدى  االستاذ خالد قطع اخرى من الطباشير في  28صندوق الطباشير كان يحتوي على

 ؟طباشير الكلي لل عدد ال هوكم . 5جيبه. عدد الطباشير في جيب االستاذ خالد كانت 
 

 

 ةجلسة التدريبالملخص عن 

في هذه الجلسة، يقوم المدرب بشرح اهمية تعليم  مهارات حل المشاكل للطالب في سن مبكر. و من ثم يقوم المتدربون بلعب 

 ستعمال في الدرس. لاللللحل  في مجاميع صغيرة، او في ازواج و ينتجون مشاكل واقعية ذات خطوة واحدة  األدوار 
 

 

 إتباعها ينبغي التي الخطوات

 االحماء  

 فرديبشكل : اتالترتيبدقائق|  10 المدة:: التعرف على خطط الدرس اليومية باستعمال مشاكل واقعية.| النشاط
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 الجلسة للمتدربين. أهدافقدم  .1

 

 

 .يب الرياضيات للمتدربكتمن   51: بامكان المتدربين تتبع التعليمات في الصفحة ة للمدربظمالح

وا خطط أ، و ان يقربنك خطط  درس الرياضياتفي  198و  185ارشد المتدربين الى التوجه الى الصفحتين  .2

بصمت. هذه الدروس هي من  5الدرس ال 10، و االسبوع ال 5الدرس ال  9الدرس اليومي  لالسبوع ال

 ، مما يعني انها تتوقع دراسة الطالب للدروس المقدمة مسبقا.19و ال 9االسابيع ال

 اسال  .3

 الدرس في كل  هذه الدروس؟" أهداف قدم ت" كيف 

 الجواب: من خالل حكاية و مشهد مرسوم على السبورة.

 ستراتيجية التعليمة نافعة؟" لماذا تعتقد ان هذه اال

الطالب، و يثير  القصص يقوم بتنشيط مخيلة الجواب المقترح: سرد 

انتباههم. و اذا كانت القصة مماثلة لحياتهم اليومية سيفهمون معناها، و 

 .أكثر سهولةبيتمكنون من  فهم المشكلة 

 

اطلب من المتدربين ان يشاركوا باجوبتهم مع المجموعة. ال توجد هنالك اجوبة صحية او خاطئة، بما ان االجوبة  .4

 عبارة عن االراء الشخصية للطالب.

 " لمناقشة السؤال في وقتالمالحظاتة. ناقش االسالة او اكتبها على "لوحة ئلاس أيةسال المتدربين اذا كان لديهم ا .5

 اخر.

  العرض

 بأكملها: المجوعة اتالترتيبدقيقة|  40: المدةتقديم الرسائل الرئيسية|  النشاط:
 

 اوأمن المتدربين ان يقر. اطلب للمتدربكتيب الرياضيات في  51من المتدربين ان يتجهوا  الى الصفحة  طلبا .1

 .بصوت عالٍ 

استراتيجيات مختلفة لمساعدة تعلم الجمع و الطرح. قبل تعليم الطريقة  3" في الجلسات السابقة تدربنا على  .2

 العمودية القياسية للجمع باستخدام القيمة المكانية:

 10مكونات الرقم  .1

 عند إنتهاء الجلسة، سيتمكن المتدربون من : 

     استعمال مسائل و امثلة واقعية او خيالية، و سرد القصص

 لتقديم مسائل العد، الجمع، و الطرح.
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 األرقاممكونات  .2

 استخدام االلعاب و االاغاني  .3

  

يعتمدان علي قابلية الطالب  األرقامو مكونات  10ان الصور المرئية للجمع او الطرح مثل مكونات الرقم 

ياسية الق للطرقتقديم الطالب قبل  . تذكر انه من المهم استعمال هذه الطرق المختلفةاألرقامللتحليل و ربط 

 للجمع بطريقية عمودية.

حل  مقدمة  للطلبة من خالل نطاق قصة او مشكلة. هداف في نماذج الدروس اتي راجعناها كانت األ

المشاكل يعتبر واحدا من اهم استراتيجيات التدريس في الرياضيات.ا نه من المهم تقديم حل المشاكل في 

لة باستطاعنا القبض على مخي نطاقا يجعل تعلم الرياضيات مسليا و ذات معنى للطلبة. يّوفر سن مبكر النه 

 الحياة الواقعية.ب ربطهاالرياضيات عن طريق القصص، بسبب  تقديم مسائل الطالب من خالل

حل المشاكل تعمل ايضا على تكوين  قدرة الطالب للتفكير بشكل منطقي، و ان يحافظ  و يسيطر على  

. عندما يعانون الطلبة صعوبة في حل مشكلة بانفسهم، ليس من المفروض علينا مساعدتهم في مشاعره

 ستراتيجية التالية:حاليا، بل علينا اتباع االالجواب 

 .اقرا المسألة بشكل واضح و بطيء 

  باللغة المحلية للتاكد من فهم الطلبة للمسألة. اعد شرح المسألة 

 جمة المسألة الى لغات ادعوا من الطالب الذين يجيدون التحدث بلغات  اخرى المساعدة في تر

 في الصف.  يتم التحدث بهااخرى 

  الطالب وقتا كافيا للتفكير بالمسألة.امنح 

  .ارسم صورة لتقديم القصة 

 ة مفتوحة اغير محددة االجوبة.ئلاسأل  الطلبة اس 

 العمل في ازواج او مجاميع صغيرة. على ارشد الطالب 

 .اسال من الطلبة ان يشرحوا كيفية تفكيرهم للمسألة 

 األرقام، مكونات 10مكونات الرقم  شجع جميع المجاميع باستعمال استراتيجية مفهومة لديهم مثل ،

 او الطريقة التقليديه  اليجاد الحل.

 

 الى حد االن.  أوهوا قر لمامن المتدربين ان يستجيبوا  اوقف القراءة هنا و ادعوا .2

 ادعوا من متدرب اخر ان يكمل القراءة.  .3

الحصول على الجواب الصحيح للمسألة، لكنه ليس الهدف االساسي الستعمال حل المشاكل  ةهميأبالراغم من 

  الهدف االساسي لحل المشاكل هو عملية التفكير الذي يؤدي الى الحل. كاستراتيجية تدريس.
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،  من المهم ان ال تشير الى  ذلك، انه من المهم ايضا ان ال تقول ان ىءلذلك عندما يقدم الطالب حل  خاط و

مثل " هل بامكانك شرح كيفية توصلك الى هذا  سؤاالً  طرحجيدة او صحيحة. بدال من ذلك ا االجابة كانت اجابة 

تم سألة تالحل؟" اسأل  اسالة اخرى التي تساعد الطلبة على شرح عمليات تفكيرهم مثل "لماذا تعتقد ان حل الم

 بهذه الطريقة؟"

معرفة كيفة استوعاب الطالب لمسائل الرياضيات سيوضح لنا كيفية فهم او عدم فهمهم الطالب لمسائل 

. تقديم الطالب لجواب خاطئ الحدى  مسائل الرياضيات ال يعني ان الطالب ليس  ذكيا، او انه ال الرياضيات

 ةزروعة في العقل.  انها ليست محددليست صفة ميستطيع ان يمارس الرياضيات. ان قدرة الرياضيات 

و االجتهاد.ان  قدرة تطبيق الرياضيات ليست معرفة   مثابرةانها قدره تتطور من خالل ال بالجنس. بل

تي نمت مع االطفال. ان باستطاعة جميع الطلبة ان يتعلموا، و ان لبالتوقعات االجتماعية او بادوار الجنسين ا

 يطورا قدراتهم في الرياضيات، من خالل التدريب و المثابرة. 

 

دقائق. بامكانك ان تسأل  بعض االسالة الفكرية لمساعدة النقاش. مثال،  10اوقف قراءة النص و ناقش نطاقه لمدة  .4

ا اسالة  التدريب المهمة حتى االن، و ما هي المفاهيم التي فهموها بصورة بامكانك ان تسأل  المتدربين ان يلخصو

 واضحة، و اي من المفاهيم ليست واضحة بالنسبة لهم .

 ة المتدربين عن المفاهيم المقدمة.ئلوضح جميع اس .5

 .ا من متدرب اخر القراءة بصوت عالٍ ادعو .6

 
في ازواج ، او مجموعات صغيرة. العمل في  من افضل الطرق لتعليم حل المشاكل هو توزيع الطلبة للعمل

 مجموعات صغيرة او العمل في االزواج مهم جدا النه يساعد الطالب على:
 

 .تكوين عالقات مهمة مع زمالئهم في الصف 

 .تعلم العمل الجماعي 

 .التعلم من بعضهم البعض 

 .تعلم التعاطف مع االخرين 

  .تكوين مهارات للقيادة 

  .مساعدة بعضهم البعض بلغاتهم الخاصة، بعيدا عن ضغط الصف باكمله 

 
 .وضح جميع اسالة المتدربين عن المفاهيم المقدمة .7
 .بصوت عال اطلب  من متدرب اخر ان يقرأ .8

  
 :مدرجه في ادناه بشكل زوجياو  ستراتيجيات المهمة عن العمل في مجاميع صغيرة،بعض اال
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  طالب.  5الى  3الحجم المثالي اللمجاميع الصغيرة هي  .في المجاميع الصغيرة؟ما هو العدد المقبول للطالب

طالب، ولكن لن  10الى  6اذا كان حجم الصف كبيرا سيكون من المقبول تكوين مجاميع كبيرة مكونة من 

 يعتبر ذلك وضعا مثاليا. و بامكان انجاز النشاطات الصفية في ازواج ايضا.  

 ة في الصف؟كيفية توزيع مجاميع صغير 

بامكانك استعمال صفوف مقاعد الطالب لتوزيع المجاميع . يمكنك ايضا توزيع المجاميع بالطلب من الطلبة 

مختلفه مثل، اوراق النبات و الورود، و الحصو، و من ثم  أشياء ان يختاروا شيء  في حاوبة تحتوي على 

لذين اختاروا اوراق النبات يشكلون التي اختاروها. الطالب ا  شياء توزيع الطالب حسب تشابه األ

 مجموعة، و الذين اختاروا الورد يشكلون مجموعة اخرى .

 كيفية التاكد من نجاح المجاميع الصغيرة؟ 

انه من المهم جدا اعداد النشاط مقدما.  عليك معرفة عدد المجاميع التي  تنوي تشكيلها، و معرفة هدف 

 للصف.النشاط ايضا. وفر تعليمات واضحة و بسيطة 

ان على  المدرب انشاء ادوار و مسؤوليات لجميع المجاميع )مسجل، مراسل، مدير االمدادات الخ(. احدى  

مسؤوليات المجاميع هو انتاج منتج نهائي و تقديمه للصف. تاكد بان الطلبة جاهزون دائما لشرح ما يعملون، 

 و ماذا يتعلمون. 

  صغيرة؟كيفية تصرف الطالب عندما يكونون في مجاميع 

ن  يميّسر تاكد بان المجاميع ال يتحدثون بصوت عالي و يتسببون بازعاج الصفوف االخرى . ابلغ ال

 االخرين بانك ستمارس نشاطا في مجاميع صغيرة في صفك.

ابلغ الطالب بانك تتوقع منهم التفاعل و التعبير عن موافقتهم او عدم موافقتهم بلباقة. ) مثال، ليس من  (

 المقبول مناداة طالب او طالبة بالغبي، او سحب االدوات من ايدي طالب في الصف(

 للمجاميع الصغيرة؟ ميّسر كيف ينبغي ان  اتصرف ك 

اعل بشكل سلبي مع الطالب. اظهر احترامك و تعاطفك لكل طالب، و انه من المهم جدا ان ال تنتقد او ان تتف

 شجع جميع الطلية باتباع نفس الموقف.

وفر للطالب تمارين باستطاعتهم حلها. يجب على  الطالب ان يتدربوا و ان يعدوا التمرينات الكتساب 

مع مستوى الطالب، لكي  الطالقة و السالسة في مفاهيم الرياضيات. يجب على النشاطات ان تكون متوافقة

يتمكنوا من ايجاد الحلول ولكن عليك ابضا ان تتاكد ان التدريبات ليست سهلة جدا  لدرجة عدم مساعدة 

 الطالب في التطور و التعلم.

يجب ان تكون المسائل المخصصة للمستويات الناشئة متعلقة بعمليات الجمع و الطرح في اغضون الرقم 

 ميةلمستويات الناذه المسائل حلول ذات خطوة واحدة. المسائل المخصصة ل، و يجب ان تكون حلول ه100

 .ةضمن عدة خطوات للوصول الى االجوبتت

ل ايجابية لكي يتمتع الطالب بالتعلم، و لكي يكونوا الثقة بانفس في  المستقبل. ان عليك تشجيع افعأوفر ردود 

شرحك للمشكلة"، " انت في الطريق  أسلوببت مثل " احسنت صنعا!"، "احب الطالب الستعمال لغة ايجابية

 لها "\الصحيح" او " دعونا ان نصفق له
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اطلب من المتدربين ان يستديروا و ان يتناقشوا مع الشخص الجالس بقربهم  لمدة عشرة دقائق عن االسالة  .9

 :الفكرية التالية
 .لخص في تعبيرك الخاص اي مفهوم جديد تعلمناه في الرياضيات 

  بشكل واضح؟ فهمتهاالمفاهيم التي ما هي 

 ماهي المفاهيم الغير واضة لديك؟ 

 
 .وضح جميع اسالة المتدربين عن المفاهيم المقدمة .10
 .و اقرا الرسائل االساسية اشر الى  الورقة المعلقة على  الحائط، .11

 

 

 التدريب 

 بأكملها: المجموعة اتلترتيبدقيقة| ا 40المدة: لحل المشاكل|  األدوار لعب  النشاط:
 

 قل لوح الورقي القالب، لااشر الى  المسألة  االولى  على   .1

 

 الرسائل االساسية  
  
حل المشاكل تعتبر واحدة من اهم استراتيجيات  .1

 تدريس الرياضيات.
حل المشاكل يوفر نطاقا يجعل تعلم الرياضيات  .2

 للطالب.مرحا و ذو معنى 
حل المشاكل يبني قدرة الطالب على  التفكير بشكل  .3

 منطقي و الحفاظ و السيطرة على  مشاعرهم.
الهدف االساسي لحل المشاكل هو عملية التفكير  .4

 الناتج للحل.
فهم كيفة استوعاب الطالب لمسائل الرياضيات   .5

سيوضح لنا كيفية فهم الطالب لمسائل الرياضيات، 
 الرياضيات.او عدم فهمهم لمسائل 

 
افضل الطرق لتدريس حل المشاكل هو بتوزيع  .6

 الطالب الى مجاميع صغيرة، او الى ازواج.
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و نتدرب على حلها.سوف تعملون على حل  الواحدة  المسائل ذات خطوة الحل "االن، سنقرا

المسألة بالعمل في ازواج مع الشخص الجالس بجانبك . استدر الى الشخص الجالس بجانبك و 

 رحب به .

 

ت اخرى. ما هو صفحا 5صفحة من كتابها يوم امس. و قرأت ايوم   22قرأت ليلى  -الى المسألة التالية استمع
 الصفحات التي قرئتها ليلى؟مجموع عدد 

 دقائق للعمل مع زميلك." 5. لديك  10حل هذه المسألة باستعمال مكونات الرقم                

 

مات لغة االم لدى  المتدربين، اعد جميع التعليمات في اللغة المحلية لعرض اذا لم تكن اللغة المستعملة اللقاء التعلي .2

 ان يستعمل لغات مختلفة لمساعدة الطالب لفهم المسألة.  ميّسر امكانية ال

 

يلعب دور طالب يحاول حل المسألة باستعمال مكونات الرقم   أن احد المتدربين  أطلب من دقائق،  5 بعد مرور .3

 االرشادات حسب الحاجة. يّوفر الذي يراقب الطالب، و  ميّسر انت ستلعب دور العلى  السبورة.  10

 اكمل الدرس. قل  .4

في مجاميع صغيرة، يحتمل للطالب مالحظة وجود سبعة اعداد  في  10"عند استعمال مكونات االرقم 

بسب عدم وجود ثاللثة اعدادات. اذا لم يالحظ الطالب هذه النقطة  10االمجموعة الثالثة  لمكونات الرقم 

تعمال طريقة العد دون اس 20بمكنك ان تنبههم عليها. و عليك ايضا ان ترشد الطالب للعد من الرقم 

 . " 20يكونان الرقم  10التصاعدي لالرقام الن اول مجموعتين لمكونات الرقم 

 على  السبورة. األرقامفي محاولة حل المشاكل باستعمال مكونات  األدوار ان يلعبوا  2او  1ادعوا من متدرب  .5

 
 

هذا  الطالب   يظهر ، من المحتمل اناألرقامانتبه ان في حالة رسم المتدربين لمجموعات مختلفة من مكونات   .6

. انه من المهم ان تشجع الطالب على هذا األرقامالنوع من المفاهيمهم المختلفة في فهمهم لكيفية تكوين و تحليل 

. اكد على تذكير الطالب بوجود اكثر من طريقة واحدة   ةطالما ينتجون اجوبة نهائية صحيح النوع من االختالف
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و لكن من الطرق الطبيعية و االكثر فعالة هو استعمال  االحاد والعشرات. بعبارات  رقاماأللتكوين و تحليل 

 .2و  20هو عباره عن  22اخرى 

 قل  .7

 

اثناء العمل في مجاميع مكونة من  األدوار و لعب  ،للحل واحدة ةقوم باألطالع على مسائل ذات خطواالن سن" 

 ."اربعة طالب

، و قطعة طبشور، دفتر، و تاكد ان كل متدرب لديه قطعة ورقة و قلم او 4وزع الطالب على مجاميع من العدد  .8

 كما يمتلك الطالب هذه الملتزمات في الصف.

 قل  .9

" االن سنعمل في مجاميع مكونة من اربعة طالب، استمع الى المسائل التي ستحلها  بدقة. 

قطعة طباشير. كان عند االستاذ خالد قطع اخرى من  28صندوق الطباشير كان يحتوي على 

. كم كان عدد الطباشير 5الطباشير في جيبه. عدد الطباشير في جيب االستاذ خالد كانت 

 جميعا؟ 

دقائق لحل المشكلة.  10. لديك األرقامموعتك لحل المسألة باستخدام مكونات اعمل مع مج

  تذكر انه عليكم مساعدة البعض عند العمل مع بعض في مجموعة."

 

الذي يراقب   ميّسر بتقديم مكونات ارقامهم على السبورة. سوف تقوم بلعب دور ال 2او  1ادعوا من متدرب  .10

 لحاجة.التعليمات عند ا يّوفر الطالب و 

 

 

 

 التطبيق 

 : العمل في ازواج. اتالترتيبدقيقة. |  30المدة: : انتج  مسائل ذات خطوة حل واحدة لالستعمال في الدرس. | النشاط 
 

 قل  .1

لتعلم حل المسائل  باستعمال طرق مختلفة. سوف نتدرب على انتاج  األدوار شكرا لكم للعب 

مسائلنا الخاصة ذات خطوة حل واحدة.  تذكر بان القصة في المسألة عليها ان تكون قصة 

بامكان الطالب فهمها، بسبب مرورهم بالتجربة نفسها في حياتهم الواقعية، حاول ان تكون 

 القصة مبدعة او مضحكة.

 دقيقة النتاج مسائل 20ائل في غضون العمل في ازواج. اعمل مع الشخص الجالس بقربك. لديك ستكتب هذه المس

التعليم للمناقشة. ان االمثلة عن مسائل  أهداف سوف اعين لكل زوج هدفا من اإلمكان. بقدر  ذات خطوة واحدة للحل

  كتيب الرياضيات للمتدربفي  53الرياضيات متوفرة في الصفحة 

 

 تدربين ان يتجمعوا في ازواج. اطلب من الم .2

 عين هدف تعليم واحد او اكثر، لجميع االزواج مثل: .3
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  دون اعادة التجميع. 50اجمع في حدود الرقم 

  مع اعادة التجميع. 50اجمع في حدود 

  بدون اعادة التجميع. 50اطرح في حدود الرقم 

  مع اعادة التجميع. 50اطرح من الرقم 

  بدون اعادة التجميع.  100اجمع في حدود القم 

  مع العادة التجميع. 100اجمع في حدود اللرقم 

  بدون اعادة التجميع. 100اطرح في حدود الرقم 

  مع اعادة التجميع.  100اطرح في حدود الرقم 

 

 مسائل متفقة مع مستواهم العلمي.  3او  2اطلب من جميع االزواج انتاج ما ال يقل من  .4

 في الصف و وفر االرشادات للمتدربين. تمشى  .5

 اكتب اي  اسالة، مخاوف ، او توضيحات للمناقشة. .6

 اطلب من جميع االزواج ان يقدموا امثلتهم للمجموعة بمجملها. .7

 اعد الرسائل الرئيسية للدرس.  .8

 

 . فعالةمشاركتهم الاشكر المتدربين على   .9

  

 الرسائل االساسية  
  
حل المشاكل تعتبر واحدة من اهم استراتيجيات  .1

 تدريس الرياضيات.
 ياضياتحل المشاكل يوفر نطاقا يجعل تعلم الر .2

 مرحا و ذو معنى  للطالب.
حل المشاكل يبني قدرة الطالب على التفكير بشكل  .3

 منطقي و الحفاظ و السيطرة على مشاعرهم.
الهدف االساسي لحل المشاكل هو عملية التفكير  . .4

 الناتج للحل.
فهم كيفة استيعاب الطالب لمسائل الرياضيات   .5

سيوضح لنا كيفية فهم الطالب لمسائل 
 الرياضيات، او عدم فهمه لمسائل الرياضيات.

 
افضل الطرق لتدريس حل المشاكل هو بتوزيع  . .6

 الطالب الى مجاميع صغيرة، او الى ازواج.
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 : حل المشاكل المادية9تدريب الرياضيات جلسة 
 

 ساعة المدة: | يةالتدريب جلسةال ملخص
 

 الجلسة التعليمية  أهداف 
 سيتمكن المتدربون من:عند انتهاء الجلسة التدريبية 

 
 نشاطات لتعليم الطالب عن االمور المادية تصميم. 
 الطرح ذات خطوة حل واحدة انتاج مسائل مادية واقعية للجمع و 

 
 الرسائل االساسية

 .تعلم كيفية عد، و معرفة المال تعتبر مهارة اساسية مهمة للتعلم في سن مبكر 
   .االموال المزورة او الحقيقية تعتبر من الوسائل المساعدة  التعليميه اد للدروس المتعلقة بفهم االموال 
  ينشط مخيلة الطالب حول كيفية استخدام االموال.   األدوار المشاكل الواقعية و نشاطات لعب 

 
 ة يحساسال  مراعاة مالحضة

  عندما يقدم المتدربين اعينة من الدرس، راقب استخدامهم للغة، لغة الجسد، وأالنشطة المدرجه والتفاهم ومراعاة

هم لتذكير المتدربين ليكونون على بينة من اتجاهات جلسةالمنظور الجنساني. استخدم حكمك لتحديد متى يتم إيقاف ال

نحو التحيز ضد المرأة أو اغيره من أشكال االستثناء. أكد على أهمية الممارسة باستمرار وتطوير عادات لتحويل 

هذه االتجاهات لخلق بيئة تعليمية إيجابية وشاملة، ويبني الثقة من جميع الطالب ويعطي الفتيات فرصة متساوية في 

 كالم، الشرح والمشاركة في الصف.ال
 

 الطلوبة صادرالم

  .مسطرة، شريط الصق، و مقص.هاو اقالم لوح ورقي قالبسبورة و طباشير ، 

 و قلم دفتر 

  ورق او ورق مقوى متوفر في البيئة المحلية مثل صندوق المهمالت 

 كتيب الرياضيات للمتدرب 

 بنك خطة درس الرياضيات 
 

  ةالمطلوب اتالتجهيز

  و علقها على الحائط. أوراق الوح الورقي القالب الجلسة على ورقة من  أهداف اكتب 
  بنك الخطط في درس الرياضيات " في مستوى الناشئه في 27راجع  "الخطه االسبوعية 
 .اصنع اموال مزورة باستخدام الورق، او الورق المقوى، االقالم ، المسطرة، و المقص 
  التالية الستعمالها خالل  "التدريب": الورقي القالبالوح اكتب المسائل المادية على 

 دينارا؟ 1500كم ستكون كلفة شراء باقتين من الموز اذا كانت سعر الباقة الواحدة  .1
دينار. كم دينارا على صاحب المتجر ان  5000دينار، ولكنك دفعت 1000البرتقال الواحد هو كياو سعر   .2

 يرجع لك؟
 1500مشروبات اغازية ب 3دينار لكل قطعة. و اشترى  2000عر قطع من الكعك بس 5اشترى  عاصم  .3

 للقطعة الواحدة. ما هو مجموع ما دفعه عاصم؟ 250قطعة خبز ب 12للمشروي الواحد، و 
 

 الجلسة التدريبية  عننظرة عامة 

 الخاصة ذات خطواتفي هذه الجلسة سيقوم المتدربون بمراجعة المسائل المادية. و من ثم سيتدربون على  كتابة مسائلهم 
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الحل الواحدة المتعلقة باالمور المادية. و اخيرا، سيصنعون اموال مزوره باستخدام المواد المتوفره في البيئة المحلية، 

  .الستعمالها كوسائل مساعدة للتعليم
 

 إتباعها نبغيي التي الخطوات

 االحماء 

 فرديبشكل : اتالترتيبدقائق. |  10لمدة: التعرف على نموذج عن خطة مادية اسبوعية. | ا النشاط :

 التعليم للجلسة للمتدربين. أهداف قم بتقديم   .1

 

 . كتيب الرياضيات للمتدرب من 54بامكان المتدربين تتبع التعليمات في الصفحة : مالحضة للمدرب

 

. اطلب من المتدربين قراءة خطة بنك خطط درس الرياضياتمن  271ارشد المتدربين للتوجه الى الصفحة  -1

الطالب يتوقع دراسة ، مما يعني انه 27بصمت. هذا الدرس هو من االسبوع  27الدرس االسبوعية لالسبوع 

 ة مسبقا. مللدروس المقد

 دقائق للقراءة بصمت. 5اعط المتدربين  . .2

 اسأل .3

 الدرس؟" أهداف " ما هي طرق تقديم 

الجواب: معرفة الفواتير، العد، و العمل على   الفواتير و المقارنة 

 بينهم.

ما هي استراتيجيات التعليم  ووسائل المساعدة المستخدمة في هذه 

 الدروس؟

 الجواب: اموال مزورة و العمل في مجاميع، و حل المشاكل. .

  

 يك  فوائد الوسائل التعليمية المتاحة لهذا النشاط؟أما هي بر

 

اطلب من المتدربين المشاركة باجوبتهم مع المجموعة  بمجملها .  ال توجد هنالك اجوبة صحيحة او خاطئة، بما  .4

 ان االجوبة عبارة عن اراء الشخصية للطالب.

 عند انتهاء هذه الجلسة سيتمكن المتدربون من: :

  تصميم نشاطات لتعيم الطالب عن االمور
 المادية. 

  انتاج مسائل واقعية عن الجمع و الطرح حول

 .المسائل المادية 
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" لمناقشة السؤال في وقت المالحظاتاسالة. ناقش االسالة او اكتبها على "لوحة  ياسال المتدربين اذا كان لديهم ا .6

 اخر.

 

 

 

  العرض

 أكملها: المجوعة باتالترتيبدقائق|  5المدة: :تقديم الرسائل الرئيسية| النشاط
 

 شارك الرسائل الرئيسية للجلسة. قل  .1

تعتبر مهارات اساسية يجب تعلمها في سن مبكر. واحدة  األرقام" تعلم العد، و استعمال و معرفة 

من العمليات االساسية و االكثر تعقيدا هو تعلم كيفية صرف االموال و تعلم كمية االموال التي 

ية تعني انه من المهم جدا تعلم عمل هداف ستستلمها عند صرف االموال و شراء سلع. هذه األ

 الطرح.

في دروس المستويات الناشئة.  28و  27الموضوعات المتعلقة باالمور المادية مقدمة في االسابيع 

و اعطاء الطالب مسائل واقعية او قصص تسهل  تعلم مهارات   األدوار انشاء مشاهد لعب 

 التصرف باالموال بنتشيط مخيالتهم وجعل الدروس اكثر تسلية. 

د اموال حقيقية للقيام بالنشاط، جابينها. في حالة عدم تو وامسوا االموال لكي يفرقيروا و يل انه من المهم للطالب ان

باستطاعتك ان تصنع امواال مزورة لتعليم كيفة الدفع، الشراء، التصريف. في هذه الجلسة سنصنع بعض االموال 

 المزورة لهذا الغرض، و ننتج  بعض المسائل الواقعية لدعم النشاطات الصفية." 

 

 التدريب 

 : مجاميع صغيرة. اتالترتيبدقيقة.|  15المدة: امثلة عن المسائل المادية | النشاط : 
 

 و اكتب المسائل عليها.  من الوح الورقي القالباشر على ورقة  .1

كم ستكون كلفة شراء باقتين من الموز  اذا كانت سعر الباقة  .1

 دينارا؟ 1500الواحدة 

دينار، ولكنك دفعت 1000سعر كيلو البرتقال الواحد هو  .2

 دينار. كم دينارا على صاحب المتجر ان يرجع لك؟ 5000

دينار لكل  2000قطع من الكعك بسعر  5اشترى عاصم  .3

للمشروب   1500مشروبات غازية ب 3قطعة. و اشترىى 

للقطعة الواحدة. ما هو  250قطعة خبز ب 12الواحد، و 

 مجموع ما دفعه عاصم؟
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 .ان يقرأ المسألة االولى بصوت عالٍ اطلب من متدرب  .2

 اسال  .3

 الخطوات اليجاد الحل؟"" كم هي عدد 

 الجواب : الحل يتطلب خطوة واحدة فقط."

 

 .لٍ اادعوا من متدرب اخر ان يقرا المسألة  الثانية بصوت ع .4

 اسال .5

 " كم هي عدد الخطوات اليجاد الحل؟

 الجواب : الحل يتطلب خطوة واحدة فقط."

 ادعوا من متدرب اخر ان يقرا المسألة  الثالثة. .6

 اسأل  .7

 الخطوات اليجاد الحل؟"" كم هي عدد 

 الجواب : الحل يتطلب خطوة واحدة فقط."

 

 قل  .8

 .ة" لقد تعلمنا في الجلسة السابقة انه من المهم تقديم استراتيجية حل المشاكل في سن مبكر

نطاقا يجعل الرياضيات ذو معنى عند الطلبة. ولكن من المهم تقديم مسائل  يّوفر للطالب، النه 

 مالئمة مع الفئه  العمرية للطالب.

 

للمستويات الناشئة، يجب على المسائل ان تكون حول عمليات الجمع و الطرح من خالل خطوة 

بة برمثاال معقدا بالنسواحدة فقط. المثاالن االوالن مناسبان لهذه المرحلة، و لكن المثال الثالث يعت

 لهذه المرحلة.

انه من المهم ايضا ان تنتج دروس يومية يتظاهر فيها الطالب بالتفاعل  مع 

 األدوار االموال في انشطة مادية مثل، الذهاب للتسوق لشراء سلعة. ان  لعب 

مع االموال الحقيقية او المزورة لحل هذه المسائل يجعل الدرس مبدعا  مثيرا 

يتضمن امثلة عن نشاطات باستطاعتك  27لالنتباه. الخطة االسبوعية لالسبوع 

 ان تستعملها في صفك"

 التطبيق 

 : ازواج. اتالترتيب دقيقة. | 10: المدةاصنع اموال مزورة، و انتج مسائل مادية ذات خطوة حل واحدة. |  النشاط:
 

 التالية باالشتراك في نشاطات لتجهيزهم للدرس عن االمور المادية. 20ابلغ المتدربين بانهم سيقضون الدقائق ال .1

  كتيب الرياضيات للمتدرب.في  56ابلغ المتدربين بان التعليمات لصنع االموال المزورة موجودة في الصفحة   .2

 وزع المتدربين الى مجموعتين. .3
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 10همة  تقطيع الورق المقوى لصنع االموال المزبفة. ارشدهم لصنع ما ال يقل عن لمجموعة االولى مُ عين ا .4

 تقسيمات لجميع الفئات مستخدمين اما الورق، او الورق المقوى، االقالم، المساطر، المقص.  

توفير جميع المواد وفر للطالب نموذجا عن االموال المزورة مصنوعة قبل بداية الجلسة كمثال. و عليك كذلك  .5

 الملزومة لصنع وسائل المساعدة التعليمية.

عين المجموعة الثانية على مهمة انتاج مسائل ذو خطوات واحدة للحل، مناسبة لدروس المستويات الناشئة عن  .6

 المشاكل المادية. اطلب منهم ان ينتجون مسائل بقدر ما استطاعوا في الوقت المحدد. 

المختاره عليها ان تتطابق مع  األرقامات خطوة حل واحدة تحل بخطوة واحدة فقط. و ان ذكر الطلبة ان المسائل ذ .7

 نطاق ارقام االموال.

 في الصف، و ساند جميع المجموعات في مهامهم. جولت .8

 اعد توزيع الطالب بعد انتهاء الوقت المدد، و اطلب من جميع المجموعات ان تقدم جوابها  للمجموعة االخرى. .9

 بين فرصة لطرح اسالة عن عمل المجموعة الثانية.امنح المتدر .10

 راجع الرسائل الرئيسية للدرس. قل  .11

 

من البرنامج التدريبي.  و انه  28و  27وا ان المواضيع المادية للمراحل الناشئة عرضت خالل االسابيع ظ" الح

 بامكانكم ان تستعملوا الخطة االسبوعية لغرض ارشادكم الى تجهيز انفسكم لدروس االسبوع. 

طفال الان تعلم العد، و استعمال و التعرف على االموال يعتبران مهارتان اساسيتان لتعليم ا

في سن مبكر. تذكر ان االموال الحقيقية و المزورة يعتبران من الوسائل التعليمية المفيدة 

ة ينشطان مخيل األدوار للدروس المتعلقة بالمسائل المادية.و كذلك المسائل الواقعية، و لعب 

 حول كيفية استخدام االموال.الطالب 

هذا النوع من المسائل يخلق ربطا بين حياة الطالب و ما يتعلمونه في المدرسة، لذلك استعمال 

اللغة المحلية في الصف مشجعة ايضا لفهم المسائل و  تكوين الثقة بالنفس لحلها. بعد ذلك  

سيفهم الطالب، و يبذلون مجهودا لتعلم الغة االنجليزية تدريجيا. و اخيرا، تذكر ان تشجع 

الب بشكل مستمر على ان يعملوا في مجموعات، او ازواج مع اتباع تعليمات دقيقة التي الط

     ."األدوار من خاللها عليهم انجاز المهام المطلوبة، او لعب 

 الفعالة.اشكر المتدربين على مشاركتهم  .12
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 : التفكير و االستنتاج 10جلسة تدريب الرياضيات 
 

 دقيقة 30 المدة: |التدريبية الجلسة  ملخص
 

 الجلسة التدريبية  أهداف 
  سيتمكن المتدربون من:عند انتهاء  الجلسة 

 .يفكرون بالتجربة التدريبية، وان يشاركوا في  امتحان الرياضيات الذي يتم بعد المرحلة التدريبية 

 
 المطلوبة المصادر

  كرة قدم او شيء  يرمى  بسهولة 

 كتيب الرياضيات للمتدرب 

 

 
 الجلسة التدريبية  علىنظرة عامة 

في هذه الجلسة ، يتجب على المتدربين ان يفكرون بتجربتهم التدريبية ، وان يشاركوا في امتحان الرياضيات الذي يقام بعد 

 .مراحل التدريب
 

 
 

 إتباعها نبغيي التي الخطوات

 التفكير 

 أكملها: المجموعة باتالترتيبدقيقة |  15: المدة: التفكير بالتجربة التعليمية | النشاط

 دائرة.  تشكيلاطلب من المتدربين  .1

 قل  .2

" لفد وصلنا الى نهاية برنامجنا. من خالل البرنامج  قمنا بتقديم الكثير من المفاهيم 

االساسية. و  شارك الجميع في التجربة التدريبية  بشكل ننشيط و مفعم باحيوية. دعونا 

الحد  1من التدريب و صفة  ايجابية  1اساسي ان ننهي البرنامج بمشاركة مفهوم 

 المتدربين في المجموعة.

سارمي هذه الكرة بشكل عشوائي الى احد منكم. شارك بافكارك، و من ثم ارمي الكرة لمتدرب اخر. 

 دعوني ان ابدا بمشاركة افكاري."

 كرة الحد المتدربين.ال بية الحد المتدربين، و من ثم ارمابدا بمشاركتك لمفهومك االساسي و صفة ايجا .3

  ضمنا جميع المتدربين. متم الجميع فيه، هاسيكرر النشاط حتى  .4

 

 اإلختبار البعدي



74 
 

 فرديبشكل : اتالترتيبدقيقة.| 15: |المدة: اختبار الرياضيات بعد انتهاء البرنامج. النشاط
 

 كتيب الرياضيات للمتدرب.من  57اطلب من المتدربن الذهاب  الى الصفحه  .1

 الرياضيات. صادرارشد المتدربين لالجابة على االختبار دون استعمال م . .2

 اجمع االختبارات لمراجعتها مع فريق التدريب الحقا. .3

 اسالة قبل انهاء  تدريب الرياضيات.  المتدربين اذا كانت  لديهم اي  اسأل .4

لكافي لالجابة على جميع االسالة . اذا لم يكن لديك الوقت االمالحظاتجاوب  على  االسالة المكتوبة على لوحة  .5

 حاول التحدث مع المتدرب الذي طرح السؤال، ثم ناقش االجابة قبل مغادرة الطالب/ الطالبة.

 اشكر المدربين لمجهودهم الكبير، افكارهم و اخالصهم للطالب!  .6
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 الجزء الثاني: جلسة تدريب الرياضيات
 

 2المرحلة 

 

 التدريب  أهداف 
 

مّيسر لتدريب الرياضيات،  سيتمكن ال 2للمرحلة  األولعند انتهاء اليوم 

 : علىللشفاء و التعلم  ةمنمساحات اآلون في تدخل الرياضيات في ال

 لتعليم وحدات القياس، اكتشاف البيانات ةتصميم نشاطات تعليم ممتع .1

 و علم الهندسة.

استعمال وسائل المساعدة التعليمية، و استراتيجيات تركز على  .2

 الدروس اليومية.الطالب في 

 تكوين مهارة حل المشاكل عند الطالب. .3
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 جدول التدريب 
الجلسات   .جدول التدريب أدناه حسب الحاجة  غيرمن التدريب المطلوب.  ساعات 5 وليوم األول ل ان هذا الجدول مخطط

 كليا  يمكن حذفها " موصى بهاجلسات "و الجلسات  المعرفة ب يجب أن يتم تسليمها في باكملها ،" مطلوبة جلسات"المعرفة ب

 .لوقت و المحتوىا مع مراعاة  أو مراجعته
 

 1اليوم 

الجلسة أهداف  المدة عنوان الجلسة   

ها
 ب
ى
ص
مو

لتدريب  11الجلسة  

الرياضيات: التفكير و 

 الترحيب

 30ساعة و 

 دقيقة

في هذه الجلسة، يرحب المدرب بالمتدربين. من ثم 

برنامج التعليم لالتاكد من يحدد المتدربون قوانين 

تكوين بيئة امنة توفر التعليم و التبادل المطلق. يقود 

المتدربون لعبة االحماء المسماة بلعبة "االختالط". 

تليها فترة من التفكير و مناقشة تجاربهم في تقديم 

مواد الرياضيات في المساحات االمنه للشفاء و 

 التعلم.

بة
لو
ط
لتدريب  12الجلسة  م

 الرياضيات: القياسات
ساعة 2  

خطط الدرس  في هذه الجلسة، سيقرا المتدربون

بصمت. سيقدم  و البيانات االسبوعية عن القياس

المدربون الرسائل الرئيسية، و نماذج استراتجيات 

التدريس، و كذلك الوسائل  المساعدة للتدريب. و من 

 في درس األدوار على لعب  ثم سيتدرب المتدربون 

 . و البيانات للقياس

ها
 ب
ى
ص
مو

 

دقيقة 15 استراحة   

بة
لو
ط
للتدريب:  13الجلسة  م

 البيانات
 ساعة

في هذه الجلسة، سيقرا المتدربون خطط الدرس 

االسبوعية عن البيانات بصمت. سيقدم المدربون 

الرسائل الرئيسية، و نماذج استراتجيات التدريس، 

و كذلك الوسائل  المساعدة للتدريب. و من ثم 

 في الدرس. األدوار سيتدرب المتدربون  على لعب 

ها
 ب
ى
ص
مو

 

  ساعة استراحة

ها
 ب
ى
ص
مو

 

دقيقة  15 تحفيزينشاط   تحفيزي.المتدربين من خالل نشاط  تحفيز 
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الجلسة أهداف  المدة عنوان الجلسة   

بة
لو
ط
لتدريب  14الجلسة  م

 الرياضيات
ساعة 2  

.  
في هذه الجلسة، سيقرا المتدربون خطط الدرس 

االسبوعية عن علم الهندسة. سيقدم المدربون 

الرسائل الرئيسية، و نماذج  عن بعض استراتيجيات 

تدريس الحس المكاني، علم الهندسة. ومن ثم يتدرب 

 المتدربون على استراتيجيات تدريب اخرى. 

بة
لو
ط
 م

لتدريب  15الجلسة 

 و الرياضيات: التفكير

 االستنتاج

دقيقة 30  

في هذه الجلسة ، يتوجب على المتدربين ان يفكرون 

إلمتحان البعدي بتهم التدريبية ، وتأدية ابتجر

 للرياضيات.
 

 

 

 

 : الترحيب والتفكير11جلسة تدريب الرياضيات 
 

 دقيقة 30 و ساعة 1 المدة: | التدريبية الجلسة ملخص
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 الجلسة التدريبية أهداف 
 :منمع نهاية الجلسة, سيتمكن المتدربون  

 .تحديد بيئة تعليمية مناسبة لتبادل األفكار 
 .التبادل و التفكير بالخبرات لتقديم افكار حول محتوى الرياضيات وطرح الحلول الممكنة للتحديات التي تواجهها 

 
 الرسائل الرئيسية

  ومناسبة لتبادل األفكار.يجب أن تكون بيئة التعليم مبنية على االحترام، مالئمة 
 

 المصادر المطلوبة

 أقالمه، شريط الصقو لوح ورقي قالب/ورة مع طباشيرسص 
 اتراقالم ودف 
 " االختالط" مجموعة من االسئلة للعبة 
  تدرب(لكل م 5)ما اليقل عن أوراق مالحظة ورقة صغيرة او 

 كتيب الرياضيات للمتدرب 
 خطة بنك تدريس الرياضيات 

 
 المطلوبةالتحضيرات 

 "قم بتحضير مجموعة من االسئلة للطرح خالل لعبة " االختالط 
 من  جميع المتدربين يتمكنبحيث ، قالب الورق ال ورقة  كبيرة من أوراق الورح اكتب جدول التدريب على

 , ومن ثم يعلقه على جدار الصف.قراءته
  بامكانك فعل ذالك.اطبع مجموعة من النسخ لجدول التدريب لكل من المتدربين اذا كان 
  ومن ثم علقه على جدار الصف.تهن قراءوليتمكن جميع المتدربالتدريب على لوح ورقي كبير  أهداف اكتب , 
  "على ورق قالب فارغ ومن ثم ضعه على جدار الصف لالستخدام عند الحاجة.المالحظاتلوحة اكتب " 
 لى جدار الصفاكتب العناوين الثالث التالية على ورق قالب ومن ثم علقهم ع 

o صفوف الرياضيات؟ ينجحجربة ايجابية: ما هو الشيء الذي ت 
o تجربة سلبية: ماهو الشيء الغير جيد؟ 
o ل؟ضء الذي تعتقد انه سيجعل االمر افحلول مقترحة: ما الشي 

 
 التدريبية الجلسة على ةرة عامظن

كل قواعد التدريب لضمان بيئة آمنة للتعلم بش في هذه االجلسة، يرحب المدرب بالمتدربين، ثم يشارك المتدربون في إنشاء
ختلط"، يليها تفكير صامت وحوار مفتوح حول تجربتهم في د "االحماء" بواسطة لعبة تسمى "إمنفتح ومتبادل. المدرب يقو

 تقديم محتوى الرياضيات في مساحات امنة لشفاء والتعلم.
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 إتباعها نبغيي التي الخطوات

 الترحيب

 المجموعة بأكملها: اتالترتيبدقيقة |  20: المدة: مرحبا بكم في التدريب | النشاط

 عرف بنفسك وادعو جميع المتدربين للتعريف بانفسهم.  .1

 رحب بتواجد الجميع في التدريب .2

 قل لهم .3

التدريب بإنشاء قواعد التدريب للتدريب اليومي مصحوبة بلعبة "االحماء". بعد ذالك, ساقوم بعرض  نبدأسوف  "

التدريب ومشاركة جدول اليوم معكم. أخيرا, ستمضون بعض الوقت في مشاركة خبراتكم في تقديم محتوى  أهداف 

 لشفاء والتعلم." اآلمنةالرياضيات في المساحات 

  

 نشاء قواعدإ

 المجموعة بأكملها: اتالترتيبدقيقة |  20: المدة: شارك في إنشاء قواعد | النشاط

لقواعد التي سيتبعها الجميع خالل اليوم التدريبي، للتأكد من أن بيئة للتحديد طرح األفكار ب ان يقود جلسة على المدر .4

 التعلم هي بيئة صديقة، مفتوحة, وداعمة.

 الوح الورقي القالب و من ثم علقه على الحائط.  ي شاركها المتدربون علىاكتب القواعد الت .5

 قل لهم .6

اتبعناها في المرحلة األولى من  ، أود أن أذكركم باستراتيجيةباإلضافة إلى القواعد التي قمنا بتعريفها  "

 التدريب.

ق فالل اليوم التدريبي، سوف اقول "صعندما أريد الحصول على اهتمامكم واعادة ترتيب المجموعات خ

 عندما تسمعني، قم بالتصفيق بيديكمرة واحدة إذا كنت تستطيع أن تسمعني!" وساقوم بالتصفيق بيدي. 

 انتباهك. رنيوأع

ق مرتين إذا كنت تستطيع أن تسمعني!" م بذلك، سوف أكرر االمر بقول "صفإذا لم تق

وساقوم بالتصفيق مرتين. سوف نواصل القيام بهذا حتى ينتبه جميع المتدربين. هل 

 تتذكر هذا األسلوب؟ هل استخدمته في الدروس الخاصة بك؟"

 تمرن على هذه التقنية عن طريق التصفيق لمرة واحد وقلقم بال .7

 "صفق مرة واحدة اذا كنت تسمعني!"

 صفق مرتين وقل

 "صفق مرتين اذا كنت تسمعني"

 وهكذا.

 يمكنك ان تعطي الفرصة الحد المتدربين لشرح التقنية.مالحظة لمدرب: 
 

 اشكر المتدربين على مشاركتهم الفعالة.  .8
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 ختالط""اال لعبة قواعد

 المجموعة بأكملها: اتالترتيبدقائق |  5: المدة: تقديم قواعد "االختالط '| النشاط
 

 االختالط". قل " د لعبة تقديم قواع .1

سنلعب  لعبة تسمى" االختالط "، والتي لعبناها في اليوم األول من المرحلة األولى من هذا  "

ونتمشى  في كافة أنحاء الغرفة. سوف . في هذه اللعبة، علينا جميعا أن نقف أيضاً  التدريب

انادي بتعليمات ويسبقها عبارة " االختالط!" عندما أعطي التعليمات، يجب عليك أن تتبعها 

 بها. هل نبدأ؟"

 

 لعب " االختالط"

 المجموعة بأكملها: اتالترتيبدقيقة |  20: المدة: لعب "االختالط ا '| النشاط

 مفتوحة في الغرفة او منطقة امنة خارجا يتمكنون فيها االتحرك بحرية.اسأل المتدربين للذهاب الى منطقة  .2

 ابداء بالعب " االختالط" .3

 قل لهم  .4

 

 مالحظة للمدرب: أمنح الوقت الكافي للمتدربين إلكمال كافة التعليمات.

اشخاص وشارك بإسمك وبلحظة جميلة من خبرتك في المساحات  5"اختلط مع            

 لشفاء والتعلم." ل اآلمنة

اشخاص مختلفين. قم بمصافحة أيادي  كل شخص, ومن ثم تحدثوا  3"اختلط مع 

لبعضكم البعض حول شي واحد تعلمتموه خالل تيسير دروس الرياضيات في 

 لشفاء والتعلم." اآلمنةالمساحات 

اشخاص مختلفين واخبر كل منهم حول شي واحد تعلمته حول  4"اختلط مع 

 ."الب الرياضياتيتعلم الطيةكيف

 واحد تحب ان تتعلمه خالل التدريب" ء"اختلط مع شخصين وشارك شي

 

 ، أو لتتناسب مع السياق الخاص بكيمكنك تعديل هذه التعليمات لجعل اللعبة أكثر متعة مالحظة للمدرب:
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 التدريب أهداف 

 بأكملهاالمجموعة : اتالترتيبدقائق |  5: المدةالتدريب |  أهداف : تقديم النشاط

 . كتيب الرياضيات للمتدربإخراج نسخهم من أطلب من المتدربين  .1

 او اعطي نسخة لكل متدرب(./قالب وال يورقال الوح اعرض جدول التدريب لليوم )اشر الى الجدول المكتوب على .2

 التدريب لكل متدرب.  أهداف اعرض  .3

 

                     للمتدرب كتيب الرياضياتمن  58المتابعة على الصفحة  ينيمكن للمتدربمالحظة للمدرب: 

 

 المصنوعة من لوٍح لالوراق المعلقة على الجدار  المالحظاتاشر الى لوحة  .4

 قل لهم .5

أسئلة او  طرحُ  يحتمل من المرحلة االولى من التدريب؟ عندما نتعلم مع بعض, المالحظات"هل تتذكرون لوحة 

هي  المالحظاتاستفسارات النملك الوقت الكافي الجابة عليها بشكل مباشر. لذالك نمتلك "لوحة اعالنات". لوحة 

 الورقة المعلة على الجدار هناك. 

تابتها كمخاوف بالنسبة لك وذالك لكي يتم  ةاو تتحدث عن اي في اي لحظة خالل التدريب, يمكنك ان تسأل سؤاال

على مراجعة  ينا قادرضوسنكون اي  الجلسة أهداف نركز على هذه الطريقة نستطيع ان ب . حظاتالمالفي لوحة 

 اي شي تم تدريسه خالل الصف في نهاية اليوم او الحقا خالل التدريب."

 

 التفكير بصمت

 يدفر بشكل :اتالترتيبدقيقة |  20: المدة: التفكير بصمت حول التجارب الشخصية | النشاط

 قل لهم .1

أ لشفاء والتعلم. وقبل أن نبد اآلمنةلدروس الرياضيات في المساحات  ميّسر قضيت بضع أسابيع معكم ك لقد“

التدريب على موضوعات جديدة، أود أن نأخذ بعض الوقت لتبادل بشكل علني وبصراحة تجربة كل واحد منا 

كل سؤال على ورقة  ب الرد علىتفردي. فكر بصمت حول األسئلة واك حتى اآلن. ستفعل هذا أوال بشكل

القالب المعلق على  ي ورقال الوح منفصلة. عند االنتهاء، ضع كل قطعة من الورق في الفئة المناسبة لها على

 الحائط.

 اهداف التدريب في الرياضيات

 المتدربون من :عند إنتهاء الجلسة، سيتمكن 

 ,قياسال ملتعلونشيطة  ممتعة ميتعل أنشطة تصميم (1

 .الهندسةعلم و ,البيانات

 عالةالف والتقنيات التعليمية المساعدة وسائل استخدام (2

 .اليومية الدروس في الطالب حول المتمحورة

 .الطالب لدى اكلالمش حل مهارات تطوير (3
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 األسئلة الثالثة هي

 في صفوف الرياضيات؟ينجح تجربة ايجابية: ما هو الشيء الذي 

 
 تجربة سلبية: ماهو الشيء الغير جيد؟

 
 ل؟"ضالذي تعتقد انه سيجعل االمر افحلول مقترحة: ما الشيء 

 

 : هذا نشاط التفكير الصامت الفردي. يسمح للمتدربين لتبادل أفكارهم بحرية وبشكل مجهول مع النفس.مالحظة للمدرب

 

ردودهم على من الممكن أن العديد من المتدربين يكون لديهم اجابة مماثلة على كل سؤال. بعد ان يضع المتدربين  .2

 قالب.  يورق لوحٍ   علىيع الردود المتشابهة معا وضعهم الفئات الثالث، ومن خالل فرز الردود, قم بتجميع جم

 

 مشاركة التجارب

 المجموعة بأكملها: اتالترتيبدقيقة |  20: المدة: تبادل التجارب او الخبرات الشخصية | النشاط

 قل لهم .1

التجارب الخاصة بكم. كما هو متوقع، كثير منكم لديهم اجابات شكرا لكم لتبادل الخبرات او "

متشابهة أو متطابقة على كل األسئلة. لقد جمعت الردود المتشابهة معا حتى يكون لدينا وقت 

 واحدة." كمجموعة اً ويمكن أن نناقش األمربشكل  أكثر عمق ًا واحد اً كافي. سأقرأ رد

 كل تجربة ايجابية وناقش مع المجموعة باكملها. أاقر .2

 كل تحدي وناقش مع المجموعة باكملها. أاقر .3

 الحلول المقترحة لكل تحدي.أ اقر .4

 اليجاد مختلف الحلول المقترحة للتحديات الموجودة.طرح األفكار ا .5

صادر والوقت المتاح في على أساس الم ةالحلول الممكنة ألية تحديات مبنيإدارة توقعات المتدربين من حيث ب قم .6

 السياق الخاص بك.

 المتدربين عن اي حلول مقترحة حول التحديات التي يواجهونها. قم بإخبار .7

 اليهع لإلجابة" المالحظات.جاوب على  االسئلة او أكتبهم على "لوحة أسئلة ةلديهم اي تاذا كانفيما اسأل المتدربين  .8

 فيما بعد.
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 : القياس12جلسة تدريب الرياضيات 
  

 ساعة 2 المدة: | التدريبية الجلسة ملخص
 

 الجلسة التدريبية أهداف 
 عند إنتهاء الجلسة، سيتمكن المتدربون من:

  مقارنة الطول,الكتلة, القدرة باستخدام المقايس الغير  -واأللعاب لتعليم القياس  المساعدةالتعليمية  وسائل الدمج

 قياسية.

 
 الرسائل الرئيسية

  ،األفكار الكبيرة في القياس هي: خصائص )الطول,الكتلة,القدرة، والوقت( وحدات )متر، غرام، لتر، ساعة
 دقيقة(، وقياس االتجاهات و عالقات القياس.

 المبادرة  ،شياء من أجل ان يتعرف الطالب على مفاهيم القياس ينبغي أن يتحدثوا إلى بعضهم البعض، التالعب باأل

 مشاكل التعلم باستخدام مفردات الرياضيات الصحيحة. للقيام بأنشطة، حل
 على شكل أطوال متساوية، عود االسنان، قش، مشابك الورق،  ةالتعليمية مثل العيدان المقطع المساعدة الوسائل

قطعة من الطباشير، شرائط ورقية من أطوال متساوية، الخرز، الرخام واألحجار، الموازين المصنوعة يديوياً، 

الكؤوس، حاويات من البالستيك، دلو، زجاجات وعلب، ساعة لمشاهدة, ساعة تناظرية، ساعة رقمية، تقويم، 

 ن الحياة اليومية األخرى في األنشطة الصفية.م أشياء و
 

 مالحظة مراعاة الحساسية
 وفهمهم والجسد، و األنشطة التي يدرج فيها األطفال دروسهم راقب إستعمالهم للغة ن نماذجاً عنميّسريعند تقديم ال ، 

على  أن يكونوا منتبهينلتذكير المتدربين  جلسةستخدم حكمك لتحديد متى يتم إيقاف الأمراعاتهم للمنظور الجنسي. 

هذه وتطويرالتدريب المستمر لتغيرنحو التحيز ضد المرأة أو اغيره من أشكال االستثناء. أكد على أهمية  ميولهم

، حدثتعطي الفتيات فرصة متساوية في التثقة جميع الطالب و تبنيخلق بيئة تعليمية إيجابية وشاملة، و  الميوالت

 ركة  في الصف.الشرح والمشا
 

 المصادر المطلوبة

 الصق, وشريط هقالب مع اقالم يورقلوح   /لوحة للكتابة وطباشير. 
 دفاتر و أقالم 
 للقياس. مساعدةتعليمية  وسائل 
 لكل من المتدربين كتيب الرياضيات للمتدرين 
 لكل المتدربين. س الرياضياتبنك خطة در 

 

 
 التحضيرات المطلوبة

  قالب وعلقها على الحائط.ال ة من الوح الورقيالجلسة على ورق أهداف اكتب 
  العيدان المقطعه على شكل أطوال متساوية، عود االسنان، قش، للقياس مثل المساعدة  وسائل التعليمية الاجمع

مشابك الورق، قطعة من الطباشير، شرائط ورقية من أطوال متساوية، الخرز، الرخام واألحجار، الحاويات 

 راغة، دلو، زجاجات وعلب صفيح, المياه, رمال او اي شي موجود بالحياة اليومية ومتوفر في البيئة المحلية.الفا
  (الرياضيات للمتدرب كتيبمن  64اصنع ميزاناً مصنوعاً باليد ) انظر لصفحة 
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 جلسة التدريب علىعامة  نظرة

لمدرب الرسائل الرئيسية ويفكر المتدربون في خطط الدروس األسبوعية حول القياس. يعرض ا أفي هذه الجلسة  يقر
في األدوار  عبلالتعليمية. ثم ممارسة المتدربين ل المساعدة وسائلاستراتيجيات التدريس, واستخدام و يقدم نماذج للجلسة، 

 درس القياس.
 

 إتباعها نبغيي التي الخطوات

 االحماء

 فرديبشكل : اتالترتيبدقيقة |  20: المدة: التعريف بخطط الدروس االسبوعية | النشاط

 الجلسة للمتدربين. أهداف عرض  .1

 

 الرياضيات للمتدرب.كتيب من  72مالحظة للمدرب: يمكن للمتدربين المتابعة مع المدرب عن طريق الصفحة 

من اجل قراءة خطة الدرس  س الرياضياتدر طبنك خطمن  281رشاد المتدربين على الذهاب إلى الصفحة قم بإ .2

، مما يعني بأنه يفترض أن الطالب قد درسوا المحتوى 31بهدوء. هذا الدرس من األسبوع  31األسبوعي لألسبوع 

 في األسابيع السابقة.

 دقائق للقراء بصمت. 5أعطاء المتدربين ما اليقل عن  .3

 اسأل .4

 "ما الكفاءة التي يركز عليها الدرس؟

 الجواب: القياس  

 التعلم في هذا االسبوع؟ أهداف ي ما ه  

 الجواب: قياس طول مختلف االجسام او صور هذه االجسام باستخدام مقايس غير قياسية.   

 ."أيضا   قارن بالطول باستخدام اللغة التالية "طويل مثل", "قصير مثل", اطول من", "اقصر من  

 ما هي االستتراتيجيات التعليمية المستخدمة في كشف الطول؟  

 الطباشير أو قلم رصاص أو عصا أو شبر أو القش أو حبل."الجواب: القياس باستخدام   

 عند إنتهاء الجلسة، سيتمكن المتدربون من:

 اسقيال لتعليم واأللعاب التعليمية الوسائل دمج - 

 مقايسال باستخدام ةالقدر, الكتلة,طولال مقارنة

 .قياسية غيرال
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من اجل قراءة خطة الدرس  دريس الرياضيات طبنك خطمن  284إرشاد المتدربين على الذهاب إلى الصفحة  .5

، مما يعني بأنه يفترض أن الطالب قد جرس المحتوى في 32بهدوء. هذا الدرس من األسبوع  31األسبوعي لألسبوع 

 األسابيع السابقة.

 دقائق للقراء بصمت. 5أعطاء المتدربين ما اليقل عن  .6

 لأاس .7

 التعلم في هذا االسبوع؟ أهداف ما هي  "

 "بثقل", "أثقل من", "بخفة", "اخف من." ة كاالتي الكتل باستخدام لغة مشابهالجواب: قياس ومقارنة 

 ما هي االستتراتيجيات التعليمية المستخدمة في إستكشاف الكتلة؟  

ميزان مصنوع في المنزل بستخدام المواد المتوفرة محليا مثل الصابون  الجواب:

 والحجارة وأاغطية زجاجات."

من اجل قراءة خطة الدرس  س الرياضياترد طبنك خطمن  287إرشاد المتدربين على الذهاب إلى الصفحة  .8

، مما يعني بأنه يفترض أن الطالب قد جرس المحتوى في 33بهدوء. هذا الدرس من األسبوع  31األسبوعي لألسبوع 

 األسابيع السابقة.

 بصمت.دقائق للقراءه  5أعطاء المتدربين ما اليقل عن  .9

 اسأل .10

 التعلم في هذا االسبوع؟ أهداف ما هي  "

 باستخدام لغة مشابه لالتي "يحتوي بقدر ما", "أكثر", "اقل من." السعةالجواب: قياس ومقارنة 

 ؟سعةالتعليمية المستخدمة في قياس الما هي االستتراتيجيات   

 الرمل."الجواب: قياس باستخدام الزجاجات والعلب والدالء مع الماء أو 

" لإلجابة عليها فيما المالحظاتعلى "لوحة  ا. جاوب على  االسئلة او أكتبهسؤالاسأل المتدربين اذا كان لديهم اي  .11

 بعد.

 العرض

 المجموعة بأكملها: اتالترتيبدقيقة |  40: المدة: الرسائل الرئيسية واستراتيجيات التدريس | النشاط
 

 طالبلقل ل .1

، ومفهوم الكتلة في 31"في مستوى الناشئة، كنت قد عرضت لكم مفهوم الطول في األسبوع  

. واليوم 11. مفهوم الوقت سيدرس في االسبوع 33في االسبوع  األتساع ومفهوم  32األسبوع 

 التدريس يجياتسوف نناقش محتوى معين يراد تغطيته في  مستوى الناشئة، باالضافة الى استرات

 التي تدعم هذا التعلم ". المساعدة لوسائلاباستخدام 

 

فيه أ في الوقت الذي تقر ةمن اجل المتابع الرياضيات للمتدربكتيب من  59ارشد المتدربين لذهاب الى الصفحة  .2

 .عالٍ الصفحة بصوت 

 "لماذا تتعلم القياس؟

 



86 
 

ضروري للحياة اليومية والعمل. القدرة على قياس ومقارنة الطول, المسافة, االرتفاع, الوزن, والحجم يعتبر شيء 

ينبغي أيضا أن يكونوا الطالب قادرين على تخمين القياس، وهو مفهوم صعب جدا للطالب الصغار. وهذا يعني 

استخدام كلمات مثل 'أقرب إلى'، 'أكثر أو أقل من'، و 'حول' في األنشطة اليومية مما تساعد على بناء أسس االجوبة 

 س. فمثال:ليومية تساعد الطالب على التفكير في القياضمن نطاق معقول. التجارب ا

 المقارنة بين اثنين من أبراج االسمنت عن طريق االرتفاع

 ا إذا كانت مجموعة من القطع تتسع داخل مربعفيما يجادا

 علبة صغيرة من السائل حتواءير بما فيه الكفاية إلاختيار كوب كب

 كم من الورق نحتاجه لتغطية طاولة حدد 

يعرف الطالب أفكار عن القياس قبل التعليم النظامي. في مستوى الناشئة، دورك هو تعميق هذا الفهم. األفكار الكبيرة 

 للقياس هي:

 ، والوقت( وحدات )متر، غرام، لتر، ساعة، دقيقة(، وقياس االتجاهات وقياس العالقات."سعةصفة )الطول,الكتلة,ال

 

 المتابعة.وضح  أي أسئلة بخصوص هذا النص قبل  .3

وإبلغهم أن هذا الجدول يلخص مهارات محددة  الرياضيات للمتدربكتيب من  61أرشد المتدربين لذهاب إلى الصفحة  .4

 موجودة في مستويات الناشئة والنامية للقياس.

 .عالٍ وا متدرب للقراءه بصوت . أدعللمتدرب كتيب  الرياضياتمن  62ارشد المتدربين لذهاب الى الصفحة  .5

 

  الطول؟"ما هو 

طول اي كائن يمكن العثور عليه من خالل تحديد عدد الوحدات الموجدة من نقطة بداية الشيء الى نهايته. تشكل هذه 

التي يالحظها  شياء الوحدات المسافة من نقطة واحدة إلى أخرى. الطول في كثير من األحيان يعتبر من اول األ

 الطالب في اي جسم. في مواقف الحياة اليومية، الطالب يكتشفون طول االجسام الموجودة في البيئة. 

من  2 ونيصفّ  اشر. على سبيل المثال،الطالببشكل مب شياء في مستوى الناشئة، يتعلم الطالب الطول بمقارنة األ

بشكل غير مباشر. على سبيل المثال،  شياء وا مقارنة األجنبا إلى جنب لمعرفة أيهما أطول. كما يتعلم شياء األ

الطالب يستخدمون خيط رفيع لقياس عرض الباب، ثم استخدام نفس الخيط الرفيع لقياس عرض المكتب، ومن ثم 

مقارنتهم مع بعض. على طالب التركيز أوال على استخدام العصي، وأقالم الرصاص، خيط رفيع وما إلى ذلك 

ستخدام وحدات قياسية مثل سنتيم أو متر. هناك العديد من المصطلحات التي تستخدم بالتبادل مع اليجاد الطول با

 الطول مثل العرض واالرتفاع والعمق والمسافة، وكلها يتم التعريف بها في مستوى الناشئة.

طول هي لل التعليمية المساعدة وسائليا في تدريس مفهوم القياس. بعض التعليمية دورا رئيس المساعدة وسائلتلعب        

قطع العصي في أطوال متساوية، المسواك، القش، ومشابك الورق، قطعة من الطباشير، وشرائط ورقية من أطوال 

 متساوية ".

 جمعتها للمتدربين. اللتيللطول والمساعدة  التعليمية  وسائلال عرضا .6
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 كتيب الرياضيات للمتدرب.من  62من الصفحة  1اشرح مثال  .7

 بخصوص هذا النص قبل المتابعة. سؤالح أي وض .8

 بصوت مرتفع. ةقراءل. أدعوا متدرب لللمتدرب كتيب الرياضياتمن  63ارشد المتدربين لذهاب الى الصفحة  .9

 "ما هي الكتلة؟ كيف تختلف عن الوزن؟

الوزن  كتلته. علميا،تشير الكتلة لكمية المادة الموجودة في الجسم. وكثيرا ما يشير الطالب لوزن الجسم، بدال من 

هو مقياس لسحب أو قوة الجاذبية على اي جسم. وزن الجسم يمكن أن يختلف، اعتمادا على موقعه في الفضاء، 

في حين أن كتلة الجسم تضل ثابتة. على سبيل المثال، وزن الجسم على سطح القمر اقل من على األرض، في 

إلى التمييز بين الكتلة والوزن في مستوى الناشئة، ولكن يمكن حين أن كتلة الجسم تكون نفسها. ال يحتاج الطالب 

 ن اختيار نموذج لغوي مناسب يشجع الطالب على االإشارة إلى كتلة الجسم بدال من وزنه.ي ميّسر لل

يتطور مفهوم الكتلة لدى الطالب من خالل أنشطة المقارنة. يمكن للطالب حمل اي جسم في كل يد، وتحديد 

ن للمقارنة بين االجسام عن طريق الكتلة. على سبيل الميزافي مستوى الناشئة، يستخدم الطالب الجسم أالثقل. 

لتعرف أي مجسم أثقل أو للبحث عن مجموعات من االجسام التي لديها ما يقارب  الميزان  المثال، يمكنك استخدام

القياسية للكيلواغرام أو جزء من نفس الكتلة. في مستوى النامية,يقارن الطالب كتلة اي جسم مع كلتة الوحدة 

 كيلواغرام.

ثمة مفهوم خاطئ شائع بين الطالب هو أن األجسام الكبيرة لها كتلة أكبر من األجسام الصغيرة. هناك فرص 

للمقارنة بين مجموعة من األجسام ذات األحجام المختلفة بشكل اغير رسمي وبذالك تعطي فرصة للطالب 

 حول العالقة بين الحجم والكتلة ". لمعالجة المفاهيم الخاطئة لديهم

 

 بخصوص هذا النص. سؤالأي  وضح .10

 قل  .11

اي جسم لمقارنة الكتل ومن ثم  لطالب استخدامل، لذلك يمكن جميع األجسام لديها كتلة""

يمكن ان يتم  اً يدوي المصنوع لميزانوضع االجسام بشكل نظامي، من األخف إلى األثقل. هذا ا

 استخدامه في التدريبات او التمارين. "

 المصنوع يدويا. إعرض الميزان .12

 .الرياضيات للمتدربكتيب من  63من الصفحة  2شرح مثال  .13

 :عالٍ بصوت  ةلقراءل. أدعوا متدرب الرياضيات للمتدربكتيب من  64ارشد المتدربين لذهاب الى الصفحة  .14

 الحجم؟"ما هي السعة؟ وبماذا تختلف عن 

"السعة هي الكمية االكبر التي يستطيع صندوق ان يحتوي عليها. يمكن للطالب ان يكتشفوا سعة الصندوق باستخدام 

لى عمواد ُتسك ب في الصندوق مثل الماء, الرز, او الرمل. يتطور مفهوم الطالب حول السعة بالمقارنة بين صندوقين. 

تحمل أكثر من وعاء صغير من معجون الطماطم. مقارنة الصناديق  سبيل المثال، قد نالحظ أن زجاجة مياه كبيرة

 لءمين سعة الصناديق، يقوم الطالب بالتي لديها تقريبا نفس القدرة هي من التحديات االصعب لدى الطالب. للمقارنة ب

صندوق واحد بالماء، صب الماء في صندوق آخر، وتحديد أي صندوق يحتوي المزيد من المياه. ويمكن أيضا ان 

 يملى الطالب كال الصناديق باالرز، ومن ثم تحديد أي صندوق يتحمل المزيد من األرز.
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 ّوفر ييرة. ومن المهم أن تحمل أكثر من الصناديق القص الطويلة ثمة مفهوم خاطئ شائع بين الطالب وهو أن الصناديق

المعلمين للطالب فرصا للمقارنة بين مجموعة متنوعة من الصناديق عن طريق القدرة بحيث يتطور فهم الطالب عن 

 .يسعوا نفس الكميةالحجم يمكن ان  ان صندوقين مختلفين في

م مكعب(. التدريس عن الحجم هو مقدار المساحة التي يشغلها جسم صلب، يقاس بوحدات قياس المكعب مثل )سنتي

المركز عليها في مستوى الناشئة. ومع ذلك، يجب أن تكون على ادراك ووعي حول اي  شياء الحجم ليس من األ

 فرصة لتقديم أفكار عن الحجم للطالب، مثل العثور على عدد من المكعبات التي تتناسب لتكون داخل مربع.

الشيء.  تجيب السعة على السؤال: "كم تستطيع ان تحتوي؟" والحجم هناك اعتقاد خاطئ أن الحجم والسعة هم نفسه 

 ة.سع و حجم صندوق من العصير إختالف ر االعتبارظذ بن" خ"كم هي المساحة التي يشغلها؟ يجيب على السؤال

الصندوق لديه حجم ألنه يأخذ مساحة، ويمكن قياس حجمه من خالل إيجاد عدد وحدات الكعب التي تمثل المساحة. 

 مل من عصير( ". 200وذالك ألنه يمكن ملئه )على سبيل المثال، مع  ضاً ة ايسعةمتلك الصندوق ي

 

 بخصوص هذا النص قبل المتابعة. سؤالتوضيح حول أي  .15

 قل  .16

الكؤوس، والحاويات البالستيكية، والدالء، وزجاجات أو علب يمكن ملئها مع الماء أو " 

ويمكن للطالب تقديم تخمينهم ومن ثم تحقق أو . سعةدرس على ال لتدريسالرمل وتستخدم 

 . "ةصناديق المعطامن ال 2مقارنة قدرة 

 التعليمية للسعة التي جمعتها للمتدربين. المساعدة وسائل عرضا .17

 الرياضيات للمتدربكتيب من  65من الصفحة  3شرح مثال  .18

 :عالٍ أدعوا متدرب لقراءه بصوت  .الرياضيات للمتدربكتيب من  66ارشد المتدربين لذهاب الى الصفحة  .19

 "ما هو الوقت؟"

الوقت هو المدة لحدث من بدايته إلى نهايته. ألن الوقت شيء ال يمكن للطالب لمسه، هو مفهوم مجرد للطالب، " 

ويمكن أن يكون من الصعب بالنسبة لهم فهمه. يمكنك مساعدة الطالب على تطوير مفاهيمهم حول الوقت باإلشارة إلى 

بعد خمسة  10:30لتنظيف مكاتبنا" أو "ستكون الساعة  مرور الوقت. على سبيل المثال، "استغرقنا مدة دقيقتين فقط

الوقت مساعدة الطالب على بعشر دقيقة. في ذلك الوقت، سوف نذهب إلى ساحة المدرسة. "ينبغي لألنشطة المتعلقة 

تقدير, قياس, ووصف مرور الوقت، وذلك باستخدام وحدات اغير قياسية )على سبيل المثال، جد الوقت الذي يستغرقه 

ة بايديهم(، وفي نهاية المطاف ادوات /ب لتشكيل خط عن طريق حساب عدد المرات التي يصفق فيها االستاذالطال

قياسية مثل ساعة للعثور على الوقت الذي يستغرق إلكمال المهمة. كما توفر للطالب فرصة قراءة الساعات الرقمية 

 ل عندما يبدأ وقت الغداء وينتهي. "، وربط األحداث اليومية ألوقات معينة من اليوم مثلميكانيكيةوا

 بخصوص هذا النص قبل المتابعة. سؤالوضح  أي  .20

 الشرح باستخدام التصفيق مع اليد الثابتة لقياس النشاط. .21

 من وسائل المساعدة التعليمية المتوفرة.لهم ساعة ثابتة, ساعة يدوية او تقويم او اي  عرضأ .22

 :عالٍ قراءه بصوت الأدعوا متدرب . الرياضيات للمتدربكتيب من  66ارشد المتدربين لذهاب الى الصفحة  .23

 "كيفية تدوين القياس؟ 

لم يتم تحديد الوحدة. وبذالك فان  إناي معنى  لهليس  15لحبل هو يشمل القياس الرقم والعدد. القول بأن طول ا

ن تكون قياسية واغير متر. الوحدات ممكن ا 15سنتيمتر او  15عصي او  15بامكانت القول بان طول الحبل هو 

قياسية. القياس بالوحدات الغير قياسية يشمل استخدام الوحدات االعتباطية مثل العصي, مشابك الورق, الطباشير, 
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القياس  تر. خطواتلالكيلومتر او الوالخ. القياس بالوحدات القياسية يتضمن استخدام الوحدات التقليدية مثل المتر, 

 تشمل نفس الخطوات:  و التقليدية االعتباطية

 

 .اختر وحدة الحجم المناسبة للمحتوى المعطي. على سبيل المثال، كيلومتر بدال من سنتيمتر لقياس المسافة بين مدينتين

 قارن وحدة القياس مع الجسم الذي يستخدم للقياس.

وحدة نفسها. مثال, "طول قلم القياسية والغير قياسية واسم ال وحدات القياسعن عدد  اإلعالنعند عدد الوحدات ب أعلن

 ليتر." 2مشابك ورق" او "سعة الزجاجة هو  6الرصاص يعادل 

 ما هي وحدة القياس الغير قياسية؟

استخدام وحدات اغير قياسية يتيح للطالب التركيز على الصفه التي يتم قياسها. على سبيل المثال، استخدام اغطائات 

الى العثور على عدد من الوحدات المربعة الالزمة لتغطية السطح. يجب مربعة لقياس المكان يؤكد على فكرة تتطرق 

أن يمتلك الطالب الخبرات في مجال استخدام مجموعة متنوعة من وحدات اغير قياسية لقياس الصفة قبل أن يتم 

 تحويلها إلى المزيد من الوحدات المجردة، ووحدات قياسية ".

 بخصوص هذا النص. سؤالأي  وضح .24

 

 الممارسة

 صغيرة اميع: مجاتالترتيبدقيقة |  50: المدة: ممارسة درس أسبوعي | النشاط

 قل .1

و  31من األسابيع  1دقيقة للعمل في مجموعات صغيرة لممارسة الدرس  40اآلن سنأخذ " 

، اختار شخص في األدوار . لعب 3من هذه األسابيع  1من  1. سوف تختار درس 33و  32

 مساعدةال لوسائل التعليميةر اوفدور الطالب.  ونلعبي والبقية ميّسر المجموعة ليلعب دور ال

 من استخدامها. يمكنك اختيار ما تحتاجه إلجراء الدرس ". واتمكنلي

 متدربين. 8الى  5قم بتكوين مجاميع متكونة من  .2

 ".ميّسر اسأل جميع المتدربين في كل مجموعة ان يختاروا "ال .3

 وفر جميع المصادر المطلوبة للمتدربين إلكمال هذا انشاط.   .4

مجاميع صغيرة, تاكد بان كل  3يعرضوه. اذا كان هناك ما اليقل عن سساعد المجاميع على اختيار الدرس الذي  .5

النشاط الذي في . تجول حول الغرفة وساعد كل مجموعة 3مختلف من االسابيع  1مجموعة تقوم بممارسة درس 

 ه. يقوموا ب

 . األدوار دقيقة الكمال لعبة  40اعطي المتدربين  .6

 اعد ترتيب المتدربين. اسأل: .7

 لتطبيقها في صفك؟االستتراتيجيات  هي أسهل  ما

 ؟اً لكتحدي شكلاالستتراتيجيات تمن اي 

 حول استتراتيجيات التدريس. سؤالوضح اي  .8
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 التطبيق

 بأكملهامجموعة ال: أزواج / اتلترتيبدقيقة | ا 10 :المدةالتأمل في سبب تعلمنا القياس |  النشاط:

 

 قل .1

ا جيات التدريس لهذ"لقد اغطينا العديد من المفايهم في القياس و قمتم ايضُا بممارسة بعض من استتراتي

رائيك, لماذا نقوم ب  –ع الشخص الجالس بجانبك التالي م سؤالخذ بضع دقائق وناقش ال الموضوع. االن

 الطالب الصغار؟"بتدريس القياس الى 

 دقائق للنقاش مع الشخص الجالس بقربهم.  5أعطي المتدربين  .2

 شارك الرسائل الرئيسية الجلسة. قل .3

يام ، القشياء الطالب مع بعضهم البعض، التالعب باألتكلم  تتضمن إستراتيجيات تدريس القياس، ""

تدرس  كيفية استخدام مفردات الرياضيات الصحيحة. ينبغي استخدام  األنشطة التحقيقية، حل المشاكل وب

من الحياة اليومية كأدوات قياس اغير القياسية واالنشطة الصفية يجب ان تتضمن عمل الطالب في  أشياء 

 مجموعات إلجراء القياس, تقدير ومقارنة األنشطة."

 لجلسة.ادعوا المتدربين الضافة افكارهم او تعليقاتهم قبل انهاء ا .4

 " لالجابة عليها فيما بعد.المالحظاتعلى "لوح  ا. جاوب على االسئلة او اكتبهسؤالاسأل المتدربين اذا كان لديهم اي  .5

 التعليمية وخزنهم بشكل حذر الستخدامهم في ما بعد في الصف. المساعدة وسائلارشد المتدربين لجمع  .6

 اشكر المتدربين على مشاركتهم الفعالة.  .7

 تراحة )اختياري(دقيقة اس 15

  



91 
 

 : البيانات13جلسة تدريب الرياضيات 
  

 ساعة 1 المدة: | التدريبية الجلسة ملخص
 
 

 الجلسة التدريبية أهداف 
 عند إنتهاء الجلسة، سيتمكن المتدربون من:

 ةئات معطافي ف شياء البيانات لتطوير قدرات الطالب على تجميع, ترتيب وتصنيف األ إستكشاف تصميم انشطة ,

  األسئلة. طرحومن اجل 
 

 الرسائل الرئيسية

  :صيااغة سؤال تحقيقي يمكن 1الفكرة الكبيرة في تحليل البيانات هي عملية حل المشاكل لخطوات االربعة )

 ( توضيح النتائج.4( حلل البيانات 3 سؤال(جمع المعلومات الدراج ال2معالجته مع البيانات 
 

 

 مالحظة مراعاة الحساسية 

 هم و ، وفهمنماذجاً عن دروسهم راقب إستعمالهم للغة، لغة الجسد، و األنشطة التي يدرج فيها األطفالميّسر ال عند تقديم

على  أن يكونوا منتبهينلتذكير المتدربين  جلسةستخدم حكمك لتحديد متى يتم إيقاف الأمراعاتهم للمنظور الجنسي. 

هذه وتطويرالتدريب المستمر لتغيرثناء. أكد على أهمية نحو التحيز ضد المرأة أو اغيره من أشكال االست ميولهم

، حدثتعطي الفتيات فرصة متساوية في التثقة جميع الطالب و تبنيخلق بيئة تعليمية إيجابية وشاملة، و  الميوالت

 في الصف.الشرح والمشاركة 
 

 المصادر المطلوبة

 صق, وشريط الهقالب مع اقالم يورقلوح   /لوحة للكتابة وطباشير. 

 دفاتر و أقالم. 
 تعليمية للقياس.ال المساعدة وسائل 
 المتدربين. كتيب الرياضيات للمتدربين 
  لكل المتدربين. س الرياضياتردبنك خطة 

 
 التحضيرات المطلوبة

  قالب وعلقها على الحائط. يورق لوح  علىالجلسة  أهداف اكتب 
 

 
 جلسة التدريب علىرة عامة ظن

المتدربون في خطط الدروس األسبوعية حول البيانات. يعرض المدرب الرسائل الرئيسية في هذه الجلسة, يقراء ويفكر 
 في الدرس. األدوار بعض النماذج عن استراتيجيات التدريس. ثم يمارس المتدربون لعبة  مّيسر للجلسة،  يقدم ال
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 إتباعها نبغيي التي الخطوات

 االحماء

 : فردي الترتيباتدقيقة |  10: المدة: التعرف على خطط الدروس األسبوعية | النشاط

 

 الجلسة للمتدربين.  أهداف عرض أ .1

 

 .للمتدرب كتيب الرياضياتمن  68: يمكن للمتدرب المتابعة عن طريق قراءة الصفحة مالحظة للمدرب

من اجل قراءة خطة الدرس  س الرياضياتدر طبنك خطمن  296إرشاد المتدربين على الذهاب إلى الصفحة  .2

، مما يعني بأنه يفترض أن الطالب قد درس المحتوى في 35بهدوء. هذا الدرس من األسبوع  35األسبوعي لألسبوع 

 األسابيع السابقة.

 دقائق للقراءة بشكل صامت. 5المتدربين ما اليقل عن  عطا .3

 قل .4

 "ما الكفاءة التي يركز عليها هذا الدرس؟

 الجواب: البيانات

 

 التعليم لهذا االسبوع؟ أهداف ماهي 

صنف  ;او نقاط البيانات, ترتيبهم, ووصفهم باستخدام لغة مثل "بقدر ما", "اكثر ما" شياء الجواب: جمع األ

 فئة وصنف الفئات اعتمادا في كل الموجودة  شياء او نقاط البيانات في فئات معطاة, احسب عدد األ شياء األ

 في كل فئة, ةموجودال  شياء عدد األ االسئلة حول العدد الكلي لرقم البيانات, كمد. اسأل واجب عن دعلى الع

 ]كم اكثر او اقل موجود في فئة واحدة عن االخرى

 ما هي االستتراتيجيات التدريسية المستخدمة في اكتشاف البيانات؟ 

 العد من الجواب: استخدم سؤال تحقيقي, قم باستطالع رائي الصف, وثق البيانات في جدول  

 خمسة او  الرسم البياني, حلل البيانات واجب على االسئلة.  

 " لالجابة عليها فيما  بعد.المالحظاتعلى "لوح  ا. جاوب على االسئلة او اكتبهسؤالاسأل المتدربين اذا كان لديهم اي  .5

 

 

 

 

 

 عند إنتهاء الجلسة، سيتمكن المتدربون من:

صميم انشطة ايجاد البيانات لتطوير قدرات ت

الطالب على تجميع, ترتيب وتصنيف االشياء 

 أسئلة. يطرحوافي فئات معطاة, ومن اجل أن 
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 العرض

 المجموعة بأكملها: اتالترتيبدقيقة |  30: المدة: الرسائل الرئيسية للجلسة | النشاط
 

 قل .1

تراتيجيات التدريس التي تدعم هذا تم تغطيتها في مستوى الناشئة واس"اليوم سوف نناقش مفاهيم خاصة 

 التعليم"

 

 :عالٍ صوت . أدعوا متدرب لقراءه بللمتدرب كتيب الرياضياتمن  67ارشد المتدربين لذهاب الى الصفحة  .2

 "لماذا نقوم بجمع ودراسة البيانات؟

 و اغير ودراسة البيانات هو االجابة على االسئلة عندما تكون االجابة اغير واضحة عالرئيسي من جمالغرض 

د . انشطة اكتشاف البيانات تساعو عليك تشجيعهم على ذلكالطالب  يسأل الطالب أسئلة بشكل طبيعي .ةمباشر

 إتخاذ  يتعلمون اين و كيف يمكنالطالب على تطور طرق جمع المعلومات لالجابة على هذه االسئلة وبذالك 

عملية حل المشاكل بخطوات اربعة لتكوين قرارات بناء على الدالئل. الفكرة الكبرى لتحليل البيانات هي ال

 سيناريو حول تحليل البيانات والذي هو:

 تحقيقي يمكن ادراجه مع البيانات. سؤالصيااغة  .6

 .سؤالجمع البيانات الدراج ال .7

 تحليل البيانات. .8

 النتائج. تفسير .9

 

ن ألنشطة البحث عن البيانات. خالل هذا الوقت، يتم تعريف ومخصص  35و  34في مستوى الناشئة, األسابيع 

الطالب بتسجيل المعلومات باستخدام جدول العد من خمسة، وبعد ذلك استخدام الرسم البياني. تجرى استطالعات 

ك أو اليومية للطالب. يمكنك التعريف بهذه األسئلة بنفسبسيطة وتتعلق بالحياة الرائي الصف على أسئلة التحقيق 

مع الطالب. في تحليل وتفسير البيانات، ينبغي تشجيع الطالب على طرح األسئلة وتقديم ردود باستخدام 

 مصطلحات وصفية مثل "معظم"، "األقل"، "أعظم"، "أصغر"، "قدر"، "ما ال يقل عن".

 

 ابعة.أي أسئلة بخصوص هذا النص قبل المت وضح .3

 

 :عال. أدعوا متدرب لقراءه بصوت للمتدرب كتيب الرياضياتمن  67ارشد المتدربين لذهاب الى الصفحة  .4

 بحثي؟ سؤال"كيف تقوم بكتابة 

 اليجاد حاستخدام صندوق االقترا علىكنك م  بسيط تبحث عن اجابة له والذي يُ  سؤالالبحثي هو  سؤالال

 ينتج أجوبة مختلفم من المتدربين:بطريقة  سؤالجة. يجب ان يطرح الالنتي

 ما هو موضوعك المفضل في المدرسة؟ 

  ؟التي تلعبهاما هو اشهر نوع من االلعاب 

 في حياتك؟ رأيت ت قد اكم نوع مختلف من الحيوان 

 ما الرياضة المفضلة لديك؟ 

 ما االكلة المفضلة لديك ؟ 

 ما هو الفريق االكثر شهرة؟ 

 كيف تجمع وتوثق البيانات؟ 
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في مستوى الناشئة,  الثانية بعد تحديد السؤال هو إختيار مجموعة لإلستطالع على ارائهم عن السؤال.الخطوة 

اتطالع رائي الصف. استطالع رائي الصف هو طريقة س –جميع االنشطة تجري في وسط طالب الصف انفسهم 

مثال البك. يمكنك استبدال اللط اً سهلة لدمج الطالب في انشطة البحث عن البيانات باستخدام موضوع يعتبر ممتع

. يمكنك ان توسع اً الذي يتكلم حول الرياضة المفضل او االكل المفضل مع اي موضوع يجده طالبك ممتع ومرح

مستوى النامية, حاول ان ال يتعدى ال عند القيام بالنشاط في  الى الصفوف االخرى او الى المجتمع, ا النشاطهذ

 بالنسبة للطالب."  اً النه قد يكون صعبمشاركة  20جمع البيانات اكثر من 

 أي أسئلة بخصوص هذا النص قبل المتابعة. وضح .5

 وضح استطالع رائي الصف وجدول العد من خمسة. .6

 قل .7

جدول العد من خمسة عندما ناخذ استطالع رائي الصف. دعنا ناخذ استطالع رائي  "سوف نقوم بنشاط مأل

 التالي. ما هو نوع الطعام المفضل بالنسبة لنا؟ سؤالالصف بيننا لبحث في ال

 

 ما هو نوع الطعام المفضلة لنا؟ –بورة سعلى ال تحقيقيال الؤسالاكتب  .8

 انواع مختلفة من الطعام. 5المتدربين لتسمية  أل اس .9

 بورة كما موضح في المثال.سارسم جدول العد من خمسة على ال .10

اليمكنهم رفع ايديهم ن ليدهم صوتين )فرصتين( لإلجابة على السؤال. على اإلجابة. أشرح اهم ا ارشد المتدربين   .11

 اكثر من مرتين.

  . قلاألراء بإتخاذ االن, قم  .12

 "قم برفع يدك اذا كنت االكلة االولى مفضلة لديك"

 ادعوا المتدربين لعد االيدي المرفوعة وتوثيق العد في جدول العد من خمسة. .13

 الطعام.لكل نوع من  13و  12اعد الخطوات  .14

  أل اس .15

 ؟"الجواب توضيح لدى الصف؟ هل يمكنك "اي طعام هو المفضل

 توضيح الجواب؟؟ هل يمكنك من األطعمة ليست المفضلة لدى الصف"اي  

 مفضلة لدى نفس العدد من الطالب؟""اي االطعمة  

 ؟"على هذه النتائجات االخرى التي يمكنك ان تعطيها ظ"ما المالح 

 اشخاص يعيشون في امريكا؟أراء "هل تتوقع نتائج مختلفة اذا قمنا بجمع   

 

 قل  .16

 نيأعمدة الرسم البيا"طريقة اخرى لتوثيق البيانات هي استخدام الرسم البياني. ارتفاع 

يعطي صورة مرئية عن اي الفئات التي تمتلك اكثر, اقل او متساوية الكميات. بالنسبة 

بوع بياني! االسرسم  انا –تعريفيه على شكل لعبة  فهوم يتمالى مستوى الناشئة, هذا الم

 تشير الى هذه اللعبة." 5, و4, 3, 2الدروس  35
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في "كيف تلعب اللعبة "انا  للمتدرب كتيب الرياضيات من  69فها في الصفحة االن, استخدم الخطوات التي تم وص .17

 للطالب في الصف.  أدوار  المتدربين يقوموا بلعبعام. اجعل بياني!" لحساب نتيجة االسئلة عن الطرسم 

 حول كيفية اجراء اللعبة.  سؤالوضح اي    .18

 بورة باستخدام جدول العد من خمسة.سللعبة, ارسم صورة النتائج على البعد لعب ا .19

 ادعوا المتدربين ليشاركوا انطباعاتهم حول وسائل التدريس. .20

 :عالٍ . أدعوا متدرب لقراءه بصوت للمتدرب كتيب الرياضياتمن  70ارشد المتدربين لذهاب الى الصفحة   .21

 "كيف تقوم بتحليل وتفسير البيانات؟

جع الطالب بياني, اطرح االسئلة التي تشرسم  العد من خمسة اوشكل جدول ب د ان يتم جمع المعلومات وعرضها بع

"قدر", "ما اليقل عن." يمكن القيام  هلة مثل "االكثر", "االقل", "االعظم", "االصغر",ؤعلى استخدام مصطلحات م

مزدوج او مجموعة كاملة. بعض االمثلة عن االسئلة واجوبتها موضحة بشكل مجاميع صغيرة او  النشاط في بهذا 

 ادناه:

 

 عهااسئلة حول البيانات التي تم جم -:1المثال 

 ؟توضيح الجواب: "اي رياضة هي المفضلة لدى الصف؟ هل يمكنك سأل ا

الطاولة وبذالك فان اكثرية  في اشخاص قالوا انهم يحبون كرة القدم وهو الرقم االكبر  9الجواب المحتمل: "

 االشخاص في هذا الصف يحبون كرة القدم."

 ؟"توضيح السبب؟ هل يمكنك ليست المفضلة لدى الصفاي رياضة ": أسأل

 رياضة الركض الطاولة وبذالكقل رقم في فقط. الرقم واحد هو أ الجواب المحتمل: " شخص واحد يحب الركض

 ليست الرياضة المفضلة لدى الصف."

 مفضلة لدى نفس العدد من الطالب؟"  اسأل: " اي رياضة

يحبون السباحة. عدد الطالب الذين يحبون السلة ال يقل عن عدد  4طالب يحبون كرة السلة و  4الجواب المحتمل: "

 الطالب الذين يحبون السباحة. 

 اسئلة اضافية  -:2المثال 

 ؟عن هذه النتائجات االخرى التي يمكنك ان تعطيها ظ"ما المالح 

  ؟توضيح جوابكصف اخر او مجتمع اخر؟ هل يمكنك   بإستطالع أراءهل تتوقع نتائج مختلفة اذا قمنا 

 ؟ كيف سيكون شكل األجوب إذا أستطلعنا على أراء المجتمع؟ هل يمكنك توضيح إجابتك 

  ؟"توضيح إجابتك؟ هل يمكنك )اكتب اسم البلد هنا(  إستطلعنا اراء االشخاص فيماذا سيحدث اذا 

 

 أي أسئلة بخصوص هذا النص قبل المتابعة. وضح .22

 الممارسة

 : أزواجاتالترتيبدقيقة |  10: المدةوانشاء أسئلة البحث |  طرح األفكار : النشاط
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 قل  .1

مناسبة لسياق التدريس  إستجوابيةاسئلة  3وانشاء ما اليقل عن دقائق للعمل في ازواج  10"االن سوف ناخذ 

 . عليك تذكر ان هوالء الطالب هم في مستوى الناشئة."اطالب لالجابة عليهللبالنسبة   ةومرح

 دقائق الكمال التمرين. 10شكل ازواج واعطي المتدربين  .2

 .ستجوابيةدعوهم الى مشاركة اسئلتهم اإلاعد ترتيب المتدربين وا .3

 

 

 التطبيق

 المجموعة بأكملها: الترتيبدقيقة |  10: المدة|  بيانات اللتحليل  األربعة خطواتال: شرح النشاط

 

 اسأل .4

ولماذا يعتبر تدريس هذه المفاهيم  بياناتالتحليل ل األربعة  خطواتال, كيف توصف بتعبيرك الخاص "

 ؟" اً مهم للطالب الصغار

 متدربين لالجابة. 3او  2ادعوا  .5

 شارك الرسائل الرئيسية لجلسة. قل   .6

 

يمكن معالجته مع البيانات  إستجوابي( صيااغة سؤال 1: هي  ياناتاللتحليل ب األربعة  خطواتالالفكرة الكبرى من  "

 ( توضيح النتائج.4( حلل البيانات 3 سؤال(جمع المعلومات الدراج ال2

 

البيانات تعزز عدد من مهارات الحس مثل العد والترتيب. ايظا تطور مهارات حل المسائل والتفكير انشطة ايجاد 

 متوفرة فياألسئلة السياق التدريس.مناسب ل إستجوابي سؤالبيانات. تاكد بان تختار البارع من خالل اسئلة وتحليل ال

 ."  فقط في خطة الدرس االسبوعية مقتراحات
 

 الضافة افكارهم او اي تعليق قبل انهاء الجلسة.ادعوا المتدربين  .7

 عد.في ما ب لإلجابة عليها" المالحظاتعلى "لوح  ااكتبهأجب على األسئلة أو . كان لديهم اي سؤالالمتدربين اذا  إسأل .8

 اشكر المتدربين على مشاركتهم الفعالة.  .9

 

 دقيقة نشاط تحفيزي )اختياري( 15
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 الهندسة علم :14 الرياضيات تدريب جلسة
  

 ساعة 2 المدة: | التدريبية الجلسة ملخص

 
 

 الجلسة التدريبية أهداف 
 عند إنتهاء الجلسة، سيتمكن المتدربون من:

  للطالب وقدرتهم لتعريف خصائص االشكال ثنائية  مكانييمية وااللعاب لتطوير الحس الالتعل المساعدة وسائلدمج

 االبعاد )مستطيل، مربع، دائرة، ومثلث(.

 
 

 الرسائل الرئيسية

 خصائص االشكال ثنائية االبعاد وثالثية االبعاد, عالقات  –وعلم الهندسة هي  مكانياالفكار الكبرى في الحس ال

 علم الهندسة, والمكان والحركة.
 وليس قدرتهم على تعلم األرقامتطوير قدرة الطالب على تحليل ووصف خصائص علم الهندسة لالشكال و ,

 التعاريف.
  الصف مثل االلعاب التي تزود الطالب بفرص للسيطرة, مقارنة, ترتيب, تصنيف, تكوين, تفكيك االشكال انشطة

 الهندسية.
 التعليمية مثل قواطع ذات اشكال ثنائية االبعاد الهندسية, امثلة من البيئة مثل الصناديق, علب,  المساعدة وسائل

 صف. وكرات والتي تستخدم اشكال يجب ان تتداخل مع انشطة ال
 

 مالحظة مراعاة الحساسية

 ن نماذجاً عن دروسهم راقب إستعمالهم للغة، لغة الجسد، و األنشطة التي يدرج فيها األطفالي ميّسر عند تقديم ال، 

وا منتبهين أن يكونلتذكير المتدربين  جلسةستخدم حكمك لتحديد متى يتم إيقاف الأوفهمهم و مراعاتهم للمنظور الجنسي. 

هذه وتطويرالتدريب المستمر لتغيرنحو التحيز ضد المرأة أو اغيره من أشكال االستثناء. أكد على أهمية  على ميولهم

، حدثتعطي الفتيات فرصة متساوية في التثقة جميع الطالب و تبنيخلق بيئة تعليمية إيجابية وشاملة، و  الميوالت

 الشرح والمشاركة  في الصف.
 

 المصادر المطلوبة

  الصق, وشريط الملونة هقالب مع اقالم يورقلوح   /وطباشيرلوحة للكتابة. 

 دفاتر و أقالم 
  ,ورق, جرائد قديمة او كراتين متلوفة متوفرة في البيئة المحلية.غراءمقص, اقالم ملونة , 
  لكل المتدربين.  الرياضيات للمتدربكتيب 
  لكل المتدربين. س الرياضياتردبنك خطة 

 
 

 التحضيرات المطلوبة

  قالب وعلقها على الحائط.الوح الورقي ال قاورورقة من أ على  الجلسة أهداف اكتب 
  للحصول على التعليمات( للمتدرب كتيب الرياضياتمن  75أصنع حقيبة من االشكال ) انظر للصفحة 
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 جلسة التدريب علىعامة  نظرة

 جلسةللفي هذه الجلسة, يفكر ويقراء المدربون بهدوء خطط الدروس في علم الهندسة. يعرض المدرب الرسائل الرئيسية 
ن غيرها من بووعلم الهندسة. ثم يمارس المتدر المكاني الحسونماذج ذات عدد قليل من االستراتيجيات لتعليم 

 االستراتيجيات التدريسية.
 

 اتباعها ينبغي التي الخطوات

 االحماء

 يفردبشكل : اتالترتيبدقيقة |  10: المدة: التعارف مع خطط الدرس األسبوعية | النشاط
 

 التعلم للمتدربين أهداف عرض  .1

 

 .للمتدرب كتيب الرياضياتمن  72الصفحة في : يمكن للمتدرب المتابعة مالحظة للمدرب

من اجل قراءة خطة الدرس اليومية  س الرياضياتدر طبنك خطمن  216إرشاد المتدربين على الذهاب إلى الصفحة  .2

، مما يعني بأنه يفترض أن الطالب قد درسوا المحتوى في 12بهدوء. هذا الدرس من األسبوع  1الدرس  12لألسبوع 

 األسابيع السابقة.

 دقائق للقراءة بشكل صامت. 5اعطي المتدربين ما اليقل عن  .3

 اسأل .4

 "ما الكفاءة التي يركز عليها هذا الدرس؟

 علم الهندسة الجواب:

   

 التعليم لهذا الدرس؟ أهداف ماهي مواضيع و 

التعليم هي تحديد االشكال )دائرة, مستطيل,  أهداف الجواب: الموضوع هو استكشاف االشكال الهندسية و 

 مربع, ومثلث( لتوجهات واحجام والوان مختلفة.

 الهندسة؟ما هي االستتراتيجيات التدريسية المستخدمة في ايجاد علم  

 من االشكال. مجسماتالجواب: استخدم   

 عند إنتهاء الجلسة، سيتمكن المتدربون من :

  دمج الوسائل التعليمية وااللعاب لتطوير الحس

المكاني للطالب وقدرتهم لتعريف خصائص 

 ،دائرة مربع، مستطيل،االشكال ثنائية االبعاد )

 (.مثلثو
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من اجل قراءة خطة الدرس اليومية  س الرياضياتدر طبنك خطمن 229إرشاد المتدربين على الذهاب إلى الصفحة  .5

، مما يعني بأنه يفترض أن الطالب قد درس المحتوى في األسابيع 13بهدوء. هذا الدرس من األسبوع  13لألسبوع 

 السابقة.

 دقائق للقراءة بشكل صامت. 5المتدربين ما اليقل عن اعطي  .6

 اسأل .7

 التي تم استخدامها هذا االسبوع؟ التعليمية المساعدة وسائلهي ما 

حقيبة من االشكال, اقطع والصق في جدول االشكال, لقد فقدت الشكل,  –الجواب: االلعاب وانشطة فنية 

 الشكل التابع لصديقي, اي شكل امتلك؟

 

" للالجابة عليها في ما المالحظاتعلى "لوح  الة او اكتبه. اجب على االسئسؤالاسأل المتدربين اذا كان لديهم اي  .8

 بعد.

 

 

 العرض

 مجموعة كاملةال: اتالترتيبدقيقة |  40: المدة: الرسائل الرئيسية لجلسة | النشاط
 

 قل .1

. 30ومرة اخرى في االسبوع  13, 12االسابيع "في مستوى الناشئة, تتعرف على مفاهيم علم الهندسة في 

 المساعدة لوسائئة واالستتراتيجيات التعليمية واليوم سنناقش المحتوى الخاص الذي يدرس في مستوى الناش

 التي تدعم هذا التعلم."

 :عالٍ لقراءه بصوت ا. أدعوا متدرب للمتدرب كتيب الرياضياتمن  72ارشد المتدربين لذهاب الى الصفحة  .2

 وعلم الهندسة؟  المكاني"لماذا تعلم الحس 

الطالب بحاجة الى تعلم االشكال, الحجم, الموقع, االتجاه, والحركة الى الوصف وتصنيف العالم الفيزيائي 

 التي حولهم. شياء هو وعي الطالب عن انفسهم في عالقتهم مع العالم واأل المكانيالذي نعيش فيه. الحس 

في الفن, العلم, البناء, الرقص, الموسيقى, والقراءة. على سبيل  مانوعلم الهندسة يستخد المكانيالحس 

من جميع االنواع. حتى التفرقه  الطبيعةالمثال, قراءه الخرائط وبناء البيوت. الطالب يالحظون اشكال في 

 بين حروف االبجدية يحتاج الى انتباه الى الشكل والموقع.

 وعلم الهندسة هي: المكاني االفكار الكبرى في الحس

 خصائص االشكال ثنائية االبعاد وثالثية االبعاد. .1

 عالقات هندسية. .2

 المكان والحركة. .3

. مثال, عندما يسأل التعرف ووصف االشكال حتى وان كان وصفهم غير كامال   6الى  4الطالب بعمر  يبدأ

, ان الشكل هو ال  يشبه الباب." ال يوضوحون, مث ألنهتقول "انه مستطيل,  /لوصف مستطيل, قد يقول

يحتمل من األطفال وصف األشكال مستخدمين  مستطيل الن يمتلك اربعة جهات واربع زوايا مستقيمة.
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, اللون, وحجم الموصوف )مثال. كبير, صغير, طويل, مثل شياء مفردات توصف الخصائص المرئية لأل

, الحركة )مثال, تزلق, دحرجة(, المواد )مثال, الخشب, نحيف(, الملمس ) مثال, املس, خشن, وعر(

 البالستيك(.

الطالب  أشكال ثنائية االبعاد وبذلك يبدفي مستوى الناشئة, يوجه اهتمام الطالب الى المميزات الهندسية لال

وصف ل مالئمةستخدام لغة التفكير حول الخصائص التي تجعل المستطيل مستطيال. ايظا قم بارشادهم الب

, الخ. في على أيمن, على أيسروحركتهم باستخدام مفردات مثل اعلى, ادنى,  شياء مكان األموضع او 

مستوى النامية, يتضمن االشكال ثالثية االبعاد. نركز على تطوير قدرة الطالب على تحليل ووصف 

 خصائص علم الهندسة لالشكال والرموز, وليس على قدرتهم لتعلم التعاريف.

 االشكال ثنائية االبعاد؟ما هي 

الشكل الذي يحتوي فقط على اثنين من االبعاد )مثل العرض واالرتفاع( وال يمتلك ثخانة او سماكة يعتبر شكل ثنائي 

 االبعاد." 

 ناقش المحتوى الموجود على الطاولة. .3

لمثلثات, ابتعريف الدوائر,  نيقومومتعلق بالمحتوى الحالي. ذكر المتدربين ان في مستوى الناشئة,  سؤالوضح اي  .4

 فقط. المستطيالت, والمربعات

 

 قل .5

 عن استتراتيجيات مختلفة لتدريس علم الهندسة" أ"االن سوف نقر

 . أدعوا متدرب لقراءه بصوت مرتفع:للمتدرب كتيب الرياضياتمن  74ارشد المتدربين لذهاب الى الصفحة  .6

 علم الهندسة؟ علمتي تُ "ما هي االلعاب ال

انشطة الصف يجب ان توفر للطالب الفرصة في السيطرة, المقارنة, الترتيب, التصنيف, االندماج, والتفكيك اشكال 

وصف بعض الصفات الطالب لتحديد وبصورة اغير رسمية علم الهندسة. هذه النوعية من االنشطة تساعد 

 جسماتمالتعليمية مثل  المساعدة لوسائل.شكال الثالثية االبعادوالخصائص الهندسية لالشكال ثنائية االبعاد واال

االشكال ثنائية االبعاد, امثلة من البيئة مثل الصناديق, علب, و كرات والعاب تستخدم اشكال يجب ان تندمج مع انشطة 

 الصف. 
 

 حقيبة من االشكال

توضيح  وكيفية تحديد او تصنيف الشكل  عن  حقيبة من االشكال هي لعبة تشجع جميع الطلبة على ادراك والتواصل

 . قياسية أو اغير قياسية أشياء أمثلة عن يتعلم  الطالب تميز ،  مجموعة واسعة من االشكال في  . خالل النقاشالسبب

من الحقيبة. اطلب من  دقائق لتنضيم لعبة"حقيبة من االشكال". اطلب من احد المتدربين ان ياخذ شكالً  10االن, خذ  .7

ان يصف الشكل. بقية المتدربين يضهرون "رفع االبهام" اذا كان الجواب صحيح او "االبهام لالسفل" اذا المتدرب 

 مع وصف الشكل.إتفاقهم أو عدم إتفاقهم  يشرحوا سببمتدربين ان  4الى  3كان الجواب خطأ. اطلب من 

كال القياسية و األشق بين االشكال المستخدمة لكشف الفراألستراتيجية تدربين لمشاركة انطباعاتهم حول ادعوا الم .8

 الغير قياسية.

 . عالٍ بصوت  ة. ادعوا المتدربين القراء للمتدرب كتيب الرياضياتمن  76اطلب من المتدربين الذهاب الى الصفحة  .9

 "شكل الجيران"
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يالت, من الدوائر, المستط اتشكل الجيران هو نشاط فني  يستخدم فيه  الطالب ابداعهم في رسم مشهد باستخدام تركيب

 المثلثات, والمربعات ذات االحجام المختلفة. هذا النشاط يختبر قدرتهم على دمج وفك االشكال. 

 .للمتدرب كتيب الرياضياتدقائق لتنضيم لعبة "شكل الجيران" باستخدام التعليمات المجهزة في  10االن اخذ  .10

 الممارسة

 صغيرة مجاميع: اتالترتيبساعة |  1: المدة: ممارسة المزيد من استراتيجيات التدريس | النشاط
 

 قل  .1

ارسة امثلة اخرى من الوسائل التدريسية الموجودة في ممدقيقة للعمل في مجاميع صغيرة ل 45"االن سناخذ 

مقص, ورق, الخ. . هناك مواد على الطاولة لالستخدام, مثل للمتدرب كتيب الرياضياتمن  77الصفحة 

امثلة  5امثلة في الكتيب. قمنا بمراجعة اول مثالين مع بعض. االن سوف تقومون بقراءه  7هناك 

" مّيسر عندما يكون شخص واحد هو "ال األدوار  . تستطيعون ان تستخدموا لعببعضكم مع تمارسونهاو

 ائق على كل نشاط. دق 10واالخرين هم "طالب". من اجل اكمال هذا النشاط, التقضي اكثر من 

 

 متدربين. 8الى  5شكل مجاميع من  .2

 ".ميّسر اسأل المتدربين في كل مجموعة ان يقوموا باختيار "ال .3

 وفر جميع المصادر المطلوبة للمتدربين إلنجاز هذا النشاط. .4

 .األدوار  دقيقة الكمال لعب 45ي المتدربين أعط .5

 الغرفة وساعد كل مجموعة باداء نشاطهم. فيتجول  .6

 ترتيب المتدربين لمناقشة االسئلة التالية: اعد .7

 ما االستتراتيجيات االسهل للقيام بها في الصف؟

 ما االستتراتيجيات التي تعتبر تحدي؟

 الوسائل التعليمية.  عن سؤالوضح اي  .8

 

 التطبيق

 بأكملهاالمجموعة : أزواج / اتالترتيبدقيقة |  10: المدة: التفكير في استراتيجيات التدريس | النشاط
 

 اسأل .1

" ما هو انطباعك حول الوسائل التعليمية المختلفة في هذا الدرس؟ لماذا يعتبر من المهم ان يتم 

 ادراج مواضيع علم الهندسة بهذه الطريقة؟

 اطلب من المتدربين ان يشاركوا افكارهم مع االشخاص الجالسين بقربهم. .2

 شارك الرسائل الرئيسية لهذا الدرس. قل .3
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"تذكر انه من المهم ان يتم تطوير قدرات الطالب في التحليل ووصف الخصائص الهندسية لالشكال 

عن األشكال الهندسية يشجعهم  الطالب مفهومهم الخاص بناءوالرموز, وليس قدرتهم على تعلم التعاريف. 

 تتطور ثقتهم في قدرتهم الرياضياتيه.، و مفاهيمهملتوضيح  على

 

مح ومشاريع الفن تس الطريقة يشجع على البحث وحب االستطالع. انشطة الصف مثل االلعابالتعليم بهذه 

ر شكل كبيالهندسية. التعلم يشبه ب األشكالك يتفكصنيف, االندماج, وتالسيطرة, المقارنة, الترتيب, البطالب لل

عاد, الهندسية ثنائية االبمن االشكال  مجسماتالتعليمية مثل  المساعدة وسائلاللعب واليشبه الملل والضجر. 

مثال من البيئة مثل الصناديق, علب, وكرات وااللعاب التي تستخدم االشكال التي يجب ادماجها مع انشطة 

 الصف. 

 

 

 

 

 يشاركوا باعطاء انطباعاتهم او تعليقاتهم قبل انهاء الجلسة.أن ادعوا المشاركين  .4

فيما  اإلجابة عليهمن اجل  المالحظاتاو اكتبه على لوحة  ؤالسال أجب على. سؤالاسأل المتدربين اذا كان لديهم اي  .5

 بعد.

 فيما بعد في الصف. إستخدامهامن اجل  بحذروخزنها  المساعدة للتعليمارشد المتدربين لجمع وسائلهم  .6

 اشكر المتدربين على مشاركتهم الفعالة.  .7

 

 

 يات : التفكير و االستنتاج من تدريب الرياض 15الجلسة 
 

 دقيقة 30 المدة: |   15 دريبيةالت جلسةال ملخص
 

 جلسة التدريب  أهداف 
 عند إنتهاء الجلسة، سيتمكن المتدربون أن:

 .التأمل في تجربة التدريب واستكمال تدريب الرياضيات لمرحلة أألختبار البعدي 

 الرسائل الرئيسية 

  إن األفكار الكبيرة في الحس المكاني و علم الهندسة هي ــ سمات األشكال الثنائية األبعاد، العالقات الهندسية، و

 الموقع و الحركة. 

  .تطوير قدرة الطالب على تحليل سمات االشكال الهندسية، و ليس قدرتهم على حفظ التعريفات 

  التالعب، المقارنة، الترتيب، التصنيف، األنتاج، و التحليل لهذه االنشطة الصفية مثل األلعاب عليها أن توفر فرص

 االشكال الهندسية للطالب.

    يتوجب دمج وسائل المساعدة التعليمية في نشاطات الصف مثل مجسمات األشكال الهندسية الثنائية االبعاد، أمثلة

 لديها شكل محدد مثل صناديق، علب، كرات. شياء من المحيط أل

 مطلوبة المصادر ال
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 الرياضيات للمتدرب يبكت 
  يرمى بسهولة  شيءكرة قدم أو 

 

 
 جلسة التدريب  لىعنظرة عامة 

  بجلسات تدريب الرياضيات، و ينجزون اإلمتحان البعدي للجلسة.في هذا الجلسة, يفّكر المتدربين 
 
 

 إتباعها نبغيي التي الخطوات

 التفكير

 عمل جماعي : اتالترتيب | دقيقة 15 : المدة | التفكير في جلسة التدريب : النشاط

 دائرة  في  أطلب من المتدربين الوقوف .1

 قول  .2

 

" لقد وصلنا الى نهاية برنامجنا. قمنا ومن خالل البرنامج  بتقديم الكثير من المفاهيم 

األساسية. و  شارك الجميع في التجربة التدريبية  بشكل نشيط و مفعم بالحيوية. دعونا  

الحد  1من التدريب و صفة  ايجابية  1البرنامج بمشاركة المفهوم األساسي ننهي 

 المتدربين في المجموعة.

سارمي هذه الكرة بشكل عشوائي الى احد منكم. شارك بافكارك، و من ثم ارمي الكرة لمتدرب اخر. 

 دعوني ابدأ بمشاركة أفكاري."

 

 المتدربين، و من ثم ارمي الكرة الحد المتدربين.ابدأ بمشاركتك لمفهومك األساسي و صفة ايجابية الحد  .3

  .كرر النشاط حتى يساهم الجميع فيه .4

 

 االختبار البعدي

 فردي: اتالترتيب.|دقيقة 15: المدة|. اختبار الرياضيات بعد انتهاء البرنامج: النشاط
 

 األمتحان البعدي للرياضيات, وأن يكملوا  للمتدرب الرياضيات يبكتمن  80اطلب من المتدربن الذهاب  الى الصفحه  .1

 الرياضيات. صادرعمال م. ارشد المتدربين لإلجابة على اإلختبار دون إست .2

 اجمع االختبارات لمراجعتها مع فريق التدريب الحقا. .3

 اسئلة قبل انهاء  تدريب الرياضيات.  أل المتدربين اذا كانت  لديهم اياس .4

ان لم يكن لديك الوقت الكافي لألجابة على جميع االسئلة حاول . المالحظاتاجب على األسئلة المكتوبة على لوحة  .5

 التحدث مع المتدرب الذي طرح السؤال، ثم ناقش االجابة قبل مغادرة الطالب/ الطالبة.

 و اخالصهم للطالب!  ،اشكر المدربين لمجهودهم الكبير، افكارهم .6
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 : المصادر 3الجزء 

 

 قاموس مصطلحات الرياضيات .1

 التدريبقائمة مصادر  .2

 نشاط تحفيزي .3

 كفاءات الرياضيات .4

 مدى و تتابع الرياضيات ــــ المستويات الناشئة .5

 مدى و تتابع الرياضيات ـــ المستويات النامية  .6

 : مفتاح االجوبة لالمتحان البعدي للتدريب1المرحلة  .7

 : مفتاح االجوبة لالمتحان البعدي للتدريب2المرحلة  .8
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 مصطلحات الرياضيات مسرد: 1المصدر 

 

لمعرفة، المهارة، و الموقف المتتطور تدريجيا  خالل مدة طويلة من الوقت إبتداء   من أيام الطفولة، الى ا الكفاءات 
 مراحل االبتدائية و الثانوية، و بعد مدة  الدارسة الرسمية.

 هي ما صممت خطط الجلسات التدريبية أو خطط الدروس لتحقيقه. هداف األ  هداف األ

المدى و 
 التتابع

 يات.خل الرياضبأي ترتيب خالل االشهر التسع لتدخطة مفصلة عن ما يجب تعليمه، كيفية تعليمه، و 

 
كفاءات 

 الرياضيات
البيانات، و علم  ، العمليات، وحدات القياس واألرقامهنالك أربعة كفاءات في الرياضيات وهي، فهم 

 الهندسة.

بة( لكي يربط الطالب كل رقم )كتا أشياء )كتابة( مع  األرقامتك ون هذه الكفاءة العد اللفظي لالرقام. تربط   األرقامفهم 
مع شيء في ذهنهم. جوانب أخرى مهمة للعد هي معرفة الرقم التالي في العد التسلسلي و مقارنة 

 الكميات.

لوضعها مع بعض ) الجمع( أو لفصلها عن بعض ) الطرح(.  شياء الكفاءة التالعب باأل تتضمن هذه العمليات 

أوالد في المجموعة. ما هو مجموع عدد الطالب؟" الطرح عند االطفال هو  4بنات و 3مثال ، "لدينا 

منها لشخص ما، ما هو مجموع الكتل المتبقية  2كتل و أعطيط  5عملية أنفصال مثال ، " كان لديك 

 دك؟" تتضمن هذه الكفاءة الضرب و القسمة أيضأ .عن

وحدات 
القياس و 

 البيانات

هذه الكفاءة تعرف الطالب على أستعمال وحدات غير قياسية لفهم الطول، االرتفاع، الكتلة، أو الحجم. 
 بعد فترة من التدريب يتمكن الطالب من أستعمال وحدات قياسية مثل المسطرة و الميزان للقياس بدقة.

تتضمن هذه الكفاءة التعرف على االشكال وتسميتها. مثال ، "هذا مثلث." الحس المكاني يتضمن معرفة  علم الهندسة 
 االماكن، االتجاهات، و المسافات بأستعمال مصطلحات مثل أعلى، تحت، فوق، الخ.

مهارات 
 الرياضيات

 الرياضيات. القدرات و االمكانيات المحددة اتي تبني واحدة أو أكثر من كفاءات
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 : قائمة مصادر التدريب2المصدر 
 

 المصادر التالية مطلوبة لتدريب الرياضيات: 

 .مصادر التدريب ــ وثائق في نهاية دليل مدرب الرياضيات 

  كتيب لكل متدرب( الرياضيات للمتدربينكتيب( 

  )بنك خطط درس الرياضيات ) بنك خطة لكل متدرب 

  /و أقالمهلوح ورقي قالب لوحة و طباشير  

 دفاتر و أقالم 

  شريط الصق 

  أوراق لكل متدرب( 5قطع صغيرة من االوراق او أوراق مالحضات الصقة ) م ال يقل عن 

  2و  1قائمة أسئلة للعبة " االختالط" في المرحلة. 

 في البيئة المحلية مثل صندوق المهمالت.ة رائد قديمة أو و رق مقوى متواجدأوراق، ج 

 مسطرة 

  اغراء 

  مقص 

 قطع من اوراق بحجم أوراق الدفاتر أو مكونات  4، ما ال يقل عن األرقاممن بطاقات  1عدادة، حزمة  200ا ال يقل عن م

 دفاتر. 4مرسومة على  10الرقم 

  100جدول الرقم 

 كرة قدم، أو شيء يرمى بسهولة 

 ،س لالوراق، قطع طباشيربنفس الطول، عود أسنان، قصبة للشرب، دبو يعص أدوات للمساعدة في تعليم القياس مثل  ،

شرائط اوراق مقطوعة بنفس الطول، الخرز، الرخام، حاويات فاراغة، دلو، بطل، علب، ماء، رمل، أو اي مادة متوفرة في 

 بيئتك المحلية.

  أقالم تلوين 
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  نشاط تحفيزي: 3المصدر 
 

أو اشخاص  ال يتفقون مع بعض. بعض  أشياء في هذا النشاط يكتب المدرب قائمة ألزواج من الدفاع عن موقفك:  .1

االمثلة هي "البيبسي و الفانتا" ، "المطر و الشمس" ، "أحمر و أخضر" ، "الرياضيات و القراءة" ، "الشعر الطويل و 

الشعر القصير" ، "الرز و الخبز" ، " الشاي و القهوة" ، "طيارة و قارب". يقوم المدرب بأختيار واحدة  من هذه االزواج 

ب من الطالب الذين يحبون الشيء االول الذهاب الى الجهة اليمنى من الغرفة، و الطالب الذين يحبون الشيء و يطل

الثاني الذهاب الى الجهة اليسرى من الغرفة. ثم تلتقي المجموعتان في منتصف الصف و يبدأ الطالب في المجموعة 

أو بعد أنتهاء النقاش أعلن زوجا  أخرا   1اقفهم. بعد دقيقة االولى بالتحدث مع طالب  في المجموعة الثانية للدفاع عن مو

 . يفترض من النقاش أن يخلق جوا  ممتعا  و مسليا  لتبادل االفكار.شياء من األ

 

أوصاف من الممكن أن ت طبق على جميع أعضاء المجموعة.  10أعطي الجميع قائمة متكونة من :شخاصالعثور على األ .2

دقائق لربط جميع االوصاف مع االشخاص التي تنطبق عليهم تلك  5أكتب القائمة على السبورة. أخبر المتدربين ان لديهم 

ن االختالط و التمشي في الصف لتكملة االوصاف، و كتابة أسم الشخص بجانب الوصف. انه من المتوقع على المتدربي

 قوائمهم. بعض االمثلة على االوصاف في القائمة هي: 

 أعثر على شخص:

 أعسرـــــــــــــ .1
 قد سافر الى )أسم المدينة(ـــــــــــــــ .2
 يعلم كيفية ركوب الدراجة الناريةــــــــــــــــ .3

 يحب أكل الحلويات ــــــــــــــــــــــــ .4

 أكثر من لغتين ـــــــــــــــــــــيتحدث  .5

 

أطلب من المتدربين ان يقفوا في دائرة كبيرة أو ان يقفوا بالقرب من مقاعدهم. سيعلن المطر، الرياح، العاصفة، الشمس: .3

القائد واحدة من هذه الكلمات "مطر"، "رياح"،"عاصفة"، أو "شمس"، كل من هذه الكلمات لديها نشاطها الخاص. عندما 

كلمة "عاصفة" يضرب الجميع أقدامهم يعلن القائد كلمة "مطر" يضرب الجميع أقدامهم على االرض. عندما يعلن القائد 

على االرض و يلوحون بأيديهم في الهواء. عندما يعلن القائد كلمة "رياح" يلوح الطالب بأيديهم في الهواء.عندما يعلن 

 القائد كلمة "شمس" يمد الطالب أياديهم الى الجانب و يأخذون نفسا  عميقا .  

 

و تخطي  1دائرة كبيرة. يبدأ الطالب بالعد في الدائرة أبتداء  من الرقم  أطلب من المتدربين الوقوف في:6تخطي العدد  .4

أو  6بأقصى سرعتهم. أذا أستعمل أحد المتدربين مضاعفات الرقم  6، و اي عدد يحتوي على الرقم  6مضاعفات الرقم 

عبة فقط. قائمة من يخرج من المسابقة. أستمر في اللعب الى ان يضل متسابق واحد في الل 6عدد يحتوي على الرقم 

المقبولة هي  األرقام

1،2،3،4،5،7،8،9،10،11،13،14،15،17،19،20،21،22،23،25،27،28،29،31،32،33،34،35،37،38،39،

 الخ.  40،41،43،44،45،47،49

 

أطلب من المتدربين الوقوف في دائرة و أرمي كرة االسئلة الحد المتدربين في المجموعة. الشخص الذي   كرة االسئلة: .5

يستلم الكرة يكشف عن السؤال االول في الطبقة االولى للكرة، يقرأ السؤال المكتوب على الورقة بصوت عالي و يجاوب 

شكل عشوائي. كرر عملية رمي الكرة و االجابة على على السؤال. من ثم يرمي المتدرب الكرة لشخص أخر في الدائرة ب
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دقيقة. عند االجابة على سؤال من قبل المتدرب بأمكانك أو متدرب  15االسئلة الى أن تنهي جميع طبقات الكرة، أو لمدة 

 أخر ان يشارك في االجابة على السؤال. 

 صق.أو أكبر، و شريط ال (A4)لصنع كرة االسئلة تحتاج الى اوراق بحجام ال 

 .أكتب جميع اسئلة المراجعة على قطعة ورقة 
 .أصنع كرة من الورقة االولى و أستعمل الشريط االصق حوله 
 .لف الورقة الثانية حول الورقة االولى و أستعمل الشريط الالصق حوله 
 ي كرر العملية الى أن تحصل على مجموعة من االوراق ملفوفة حول بعضها، و حجم الكرة يساعد في رميها ف

 الهواء. 

 امثلة على أسئلة كرة االسئلة:

 لماذا يجب على االطفال تعلم التصرف مع المال في سن مبكر؟ 

 لماذا تعتبر مسائل الرياضيات، و المسائل المتعلقة بالحياة اليومية مهة لتعليم مواضيع الرياضيات؟ 

  قبل تعليم الطرق القياسية للجمع او الطرح في االعمدة  األرقامسمي بعض االستراتيجيات الذهنية لتطوير فهم

 االفقية.

 ما هي المواد التي يتوجب تعليمها قبل تعليم جمع و طرح االعداد المتكونة من رقمين مع أعادة التوزيع؟ 

  و كيف يتم أستخدامها؟10ما هي مكونات الرقم ، 

  ليات؟و العم األرقامم ساِعدة لفهم  األرقاملماذا تعتبر مكونات 

  عدد مصادر الرياضيات ،و اي مصدر بأعتقادك هو المصدر االفضل. هل بامكانك  تغير و تبديل اي من

 االدوات؟ 

 ؟ةفي سن مبكرر تقديم الرياضيات مهماً للطالب لماذا يعتب 

 عدد الكفاءات االربعة للرياضيات؟ 

  أشرح طرق أستعمالها.عدد بعض المواد المساعدة للتعليم التي تحدثنا عنها خالل التدريب، و 
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 : كفاءات الرياضيات4المصدر 
 

 األرقامفهم 
 ، تحديد قيمتها، و التعديد، و الترتيب،و القياس، و التقدير.األرقاملمعرفة 

 الناشئة

  100التعديد الى الرقم. 
  100الى الرقم  األرقامالتعرف على. 
  لها. مع كلمات مماثلة100الكتابة و القراءة الى الرقم 
  100، أبتداء  من اي رقم أصغر من الرقم 100العد تصاعديا  و تنازليا  في حدود الرقم. 
 .فهم القيمة المكانية للمئات، العشرات، و االحاد 
  ملموسة و تمثيالت صورية للمقارنة، و الترتيب، و التقدير. أشياء استعمال 
  األرقامالتنبأ بالرقم التالي في تسلسل. 
  100الى  10العد بتخطي 

 النامية

  1000العد الى 
  1000الى الرقم  األرقامالتعرف على 
  مع كلمات مماثلة لها. 1000الى الرقم  األرقامكتابة و قراءة 
 .فهم القيمة المكانية لالالف،  المئات، العشرات، و االحاد 
  ملموسة و تمثيالت صورية للمقارنة، و الترتيب، و التقدير. أشياء استعمال 
 أعداد متكونة من ثالثة أرقام بأستعمال االشارات < ،> , = المقارنة بين 
  األرقامالتنبأ بالرقم التالي في تسلسل. 
  100، 2،5،10العد بتخطي 

 العمليات
 بأستعمال عمليات الرياضيات مثل الجمع، الطرح، الضرب، و القسمة. األرقامللتالعب ب

 الناشئة

  او  10ملموسة او صور لمجموعة الرقم  أشياء باستخدام  100الجمع و الطرح في حدود الرقم

 .األرقاممكونات 
 .حل مسائل ذات خطوة واحدة للحل بأستعمال الجمع و الطرح 
 ( الطرح ،)+( التعرف على و استعمال االشارات الجمع-.)=( و يساوي ،) 
  مستعمال  الطرق القياسية لالعمدة االفقية. 100الجمع و الطرح في حدود الرقم 
  تطبيق العمليات و العالقات بين الجمع و الطرح.فهم و 
 أساسيات الضرب( شياء العمل مع مجاميع متساوية من األ(  
 مفهوم الضرب 
  أستعمال× 
  10الضرب الى الرقم 
  2،3،5،10جدول الضرب و حسابات ذهنية للضرب ب. 
 .حل مسائل ذات خطوة واحدة للحل في الضرب بأستخدام تمثيالت تصويرية 
 المال

  التعرف على المال 
 عد مبلغ من المال 
  مقارنة مبالغ من المال 
  حل مسائل ذات خطوة واحدة للحل لعمليات الجمع او الطرح متضمننا مجموعة من االموال في

 الحياة الواقعية.

أو جدول  األرقامبدون أعادة التوزيع، و باستعمال مكونات  1000الجمع و الطرح في حدود   النامية

 القيمة المكانية.



110 
 

 .حل مسائل ذات خطوة واحدة للحل، او خطوتين للحل مستعمال  الجمع أو الطرح 
  20حل مسائل تتطلب جمع ثاللة أرقام للحصول على مجموع أقل من أو يساوي  . 
  باستعمال الطريقة القياسية لالعمدة االفقية. 1000الجمع و الطرح في حدود الرقم 
 أكثر"  1أقل" لعدد مكون من رقمين، " 10أكثر" أو " 10ذهنية لعثور على " أستعمال حسابات

 أقل" لعدد مكون من رقمين.  1أو "
 .تتطوير الطالقة قي حقائق الجمع 
 مفوم الضرب و القسمة 
  و أرقام أكبر 10الضرب الى الرقم 
  2،3،5،10جدول الضرب و حسابات ذهنية للضرب و القسمة ب 
  و × أستعمال÷ 
 العالقات بين الضرب و القسمة 
 حل مسائل ذات خطوة واحدة للحل باستعمال الضرب و القسمة مع استعمال الصور التمثيلية 
 االموال

 التعرف على المال 
 عد مقدار معين من المال 
 مقارنة مبالغ االموال 
 حل مسائل الخطوه الواحده الكالميه الواقعيه باضافة المال او طرحه 

 

 القياس والبيانات 
القياس والبيانات الستكشاف مفاهيم القياس مثل الطول، وبعد المسافة والكتلة والطاقة وجمع وفرز وتمثيل البيانات واتخاذ 

 .القرارات.

ةالناشئ  

 القياس
 المختلفة أو صور الكائنات باستخدام طرق القياس الغير تقليديه  شياء قياس أطوال األ  
  باستخدام لغة مثل "طويل مثل"، "قصير مثل"، "أطول من"، "أقصر من"، مقارنة أطوال

 "طويل القامة مثل"، "أطول من"
 "قياس ومقارنة كتلة باستخدام لغة مثل "ثقيله مثل"، "أثقل من"، "خفيفة مثل"، "أخف وزنا من 
 "قياس ومقارنة قدرات باستخدام اللغة مثل "يزن بقدر"، "أكثر"، "أقل من 
 الوقت
  مفهوم الوقت )الصباح وبعد الظهر، المساء، اليوم، امس، غدا، في األسبوع والسنة(فهم 
  ساعة رقمية، والتقويم(الميكانيكيةتحديد األدوات التي تقيس الوقت )على مدار الساعة ، 
  تسمية ايام االسبوع 
 ....)تحديد الوقت )إلى أقرب ساعة( من األحداث اليومية )وقت الغداء، وقت النوم الخ... 
 البيانات
 او نقاط البيانات وفرزها, ووصف استخدام لغه مثل "اكثر","اعظم",  شياء جمع األ

 "اصغر","بقدر","ما ال يقل عن"
 إلى فئات معينة، حساب عدد العناصر في كل نظام فئات وترتيبها بناء على  شياء تصنيف األ

 طريقة العد
  الكلي من نظام البيانات, وكم العدد في كل فئه, وكم هو  األرقامطرح السؤال واجابته حول عدد

 اكثر او اقل في كل فئه عن االخرى 

ةالنامي  

 القياس
 باستخدام طرق تقليديه  أشياء أو لصور  أشياء  5-3مختلفة ل  قياس أطوال 
 أطول من"، بقصر"، "بطولة أطوال باستخدام لغة مثل "التدبير والنظام، وتقدير ومقارن" ،"

 ”"أقصر من"، "طويل القامة مثل"، "أطول قامة من
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 والنظام، وتقدير ومقارنة كتلة باستخدام لغة مثل "بثقل "، "بخفة "، "كخفة "، "أخف  قياسال
 وزنا من"

 والنظام، وتقدير ومقارنة القدرات باستخدام لغة مثل "يزن بقدر"، "أكثر"، "أقل من قياسال”  
 الوقت
 بعد الظهر، المساء، اليوم، امس، غدا، في األسبوع والسنة(فهم مفهوم الوقت )الصباح و 
  ساعة رقمية، والتقويم(الميكانيكيةتحديد األدوات التي تقيس الوقت )على مدار الساعة ، 
  تسمية ايام االسبوع 
  تسمية ايام االسبوع 
  )تحديد الوقت )إلى أقرب ساعة واقرب نصف ساعه 
 البيانات
 او نقاط البيانات وفرزها, ووصف استخدام لغه مثل "اكثر","اعظم",  شياء جمع األ

 "اصغر","بقدر","ما ال يقل عن"
 إلى فئات معينة، حساب عدد العناصر في كل نظام فئات وترتيبها بناء على  شياء تصنيف األ

 طريقة العد
 تنظيم وتمثيل، وتفسير البيانات الى ما يصل الى ثالث فئات 
 الكلي من نظام البيانات, وكم العدد في كل فئه, وكم هو  األرقامه حول عدد طرح السؤال واجابت

 اكثر او اقل في كل فئه عن االخرى
  تمثيل البيانات التي تم جمعها في رسوم بيانية بسيطة 
 قراءة وتفسير البيانات من الرسم البياني 

 ةعلم الهندس
 .واألشكال في الفضاء شياء وعالقات األوهو ان تحدد الخصائص، والقياس، والتوجه، وحجم 

ةالناشئ  

 وصف العناصر في البيئة باستخدام أسماء األشكال 
  ،وصف الوضع المكاني أو التوجه من الكائنات )على سبيل المثال: في، تحت، فوق، أمام، خلف

 بين، بجانب، داخل، خارج، اآلن، القريب، على يمين أو لليسار(
  ،مستطيل، مربع، مثلث( من اتجاهات وحجم ولون مختلفهتحديد األشكال )دائرة 
  بناء ورسم األشكال مع سمات تعريف 
 الجمع بين األشكال لتشكيل اشكال اكبر 

ةالنامي  

 وصف العناصر في البيئة باستخدام أسماء األشكال 
  ،وصف الوضع المكاني أو التوجه من الكائنات )على سبيل المثال: في، تحت، فوق، أمام، خلف

 بين، بجانب، داخل، خارج، اآلن، القريب، على يمين أو لليسار(
 تحديد األشكال )دائرة، مستطيل، مربع، مثلث( من اتجاهات وحجم  وألوان مختلفه 
  بناء ورسم األشكال)دائره, مستطيل, مربع, مثلث( مع سمات تعريف 
  ،اسطوانة، تحديد وتسمية ووصف وتصنيف كل من المكعب، متوازي المستطيالت، مخروط

 الكرة
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 : المدى والتتابع : مستوى الناشئة  5المصدر 
 

ةالكفاء الموضوع االسبوع   للنشاطات امثلة المهمات 

1 
تعرف على لا

 صفك

اساليب 
اجتماعيه 
 اجابيه

 تعرفوا على اسامي بعض 
  تدرب على نشاطات المجموعات الصغيره اليجاد

 االنماط

 العاب التعرف على البعض 
 ةالمجموعات الصغير نشاطات 

2 

فهم تنمية 
 األرقام

10بحدود ال  

فهم 
  األرقام

 5العد حتى ال 
  5-1من  األرقامالتعرف على 
  مع الكلمات المناسبه  5-1من  األرقامقراءة وكتابة

 لها
 5العد تصاعديا وتنازليا الى ال 
 الملموسة والتمثيل التصويري  شياء استخدام األ

 للمقارنة، والنظام، والتقدير

 االغاني 
 القصص سرد 
 الرسم 
  االلعاب)انا ارى, جحا يقول,االجابه على الكراسات,صح

 ام خطا, امأل الفراغات(
  األدوار لعب 
 المساعدة وسائلطة المجموعات الصغيرة باستخدام أنش 

 التعليمية
 ات ، بطاقاألرقامالتعليميه تشمل بطاقات  المساعدة وسائل

المصوره والرسومات أو الصور والعدادات  في  األرقام

 التي يعثر عليها في البيئة شياء األ

3 

فهم تنمية ال
 األرقام

10بحدود ال  

فهم 
  األرقام

  10العد حتى ال 
  10من  األرقامالتعرف على 
  مع الكلمات  10-1من  األرقامقراءة وكتابة

 المناسبه لها
 10العد تصاعديا وتنازليا الى ال 
 هو رقم فارغ  0ال معرفة ان 
 الملموسة والتمثيل التصويري  شياء استخدام األ

 للمقارنة، والنظام، والتقدير

 االغاني 
 القصص سرد 
 الرسم 
  االلعاب)انا ارى, جحا يقول,االجابه على الكراسات,صح

 ام خطا, امأل الفراغات(
  األدوار لعب 
 المساعدة وسائلموعات الصغيرة باستخدام أنشطة المج 

 التعليمية
 األرقامالتعليميه التي تشمل بطاقات  المساعدة وسائل ،

المصوره والرسومات أو الصور  األرقامبطاقات 

 التي يعثر عليها في البيئة شياء والعدادات  في األ

4 

فهم تنمية 
 األرقام

10بحدود ال  

فهم 
 األرقام

  10العد حتى ال 
  10من  األرقامالتعرف على 
  مع الكلمات  10-1من  األرقامقراءة وكتابة

 المناسبه لها
 10العد تصاعديا وتنازليا الى ال 
 هو رقم فارغ  0معرفة ان ال 
 الملموسة والتمثيل التصويري  شياء استخدام األ

 للمقارنة، والنظام، والتقدير

 االغاني 
 القصص سرد 
 الرسم 
  االلعاب)انا ارى, جحا يقول,االجابه على الكراسات,صح

 الفراغات(ام خطا, امأل 
  األدوار لعب 
 المساعدة وسائلطة المجموعات الصغيرة باستخدام أنش 

 التعليمية
 األرقامالتعليميه التي تشمل بطاقات  المساعدة وسائل ،

المصوره والرسومات أو الصور  األرقامبطاقات 

 التي يعثر عليها في البيئة شياء والعدادات  في األ

5 

الجمع 
والطرح 

10ال بحدود  
 العمليات 

  باستخدام كائنات  10جمع وطرح في اغضون

 ملموسة أو الصور
 االغاني 
 القصص سرد 
 الرسم 



113 
 

  حل المسائل الكالميه بخطوه واحده بالجمع او
 بالطرح

 (وال )+( بصورة -التعرف على الرموز )=(وال )
 جيده

 10الجمع والطرح ذهنيا بحدود ال 

  الكراسات,صح االلعاب)انا ارى, جحا يقول,االجابه على
 ام خطا, امأل الفراغات(

  والفوازير األدوار لعب 
 المساعدة وسائلطة المجموعات الصغيرة باستخدام أنش 

 التعليمية
 األرقامالتعليميه التي تشمل بطاقات  المساعدة وسائل ،

المصوره والرسومات أو الصور  األرقامبطاقات 

 ةالتي يعثر عليها في البيئ شياء والعدادات  في األ

6 

الجمع 
والطرح 

10بحدودال  
 العمليات

  باستخدام كائنات  10جمع وطرح في اغضون

 ملموسة أو الصور
  حل المسائل الكالميه بخطوه واحده بالجمع او

 بالطرح
 (وال )+( بصورة -التعرف على الرموز )=(وال )

 جيده
 10الجمع والطرح ذهنيا بحدود ال 

  القصصو سرد حل مشاكل العالم الواقعيه 
 الرسم 
  االلعاب)انا ارى, جحا يقول,االجابه على الكراسات,صح

 ام خطا, امأل الفراغات(
  والفوازير األدوار لعب 
 أنشطة المجموعات الصغيرة باستخدام الوسائل التعليمية 
  ت ، بطاقااألرقامالوسائل التعليميه التي تشمل بطاقات

المصوره والرسومات أو الصور والعدادات  في  األرقام

 التي يعثر عليها في البيئة شياء األ

7 

الجمع 
والطرح 

10بحدودال  
 العمليات

  باستخدام كائنات  10جمع وطرح في اغضون

 ملموسة أو الصور
 حل المسائل ا بخطوه واحده بالجمع او بالطرح 
 (وال )+( بصورة -التعرف على الرموز )=(وال )

 جيده
 10الجمع والطرح ذهنيا بحدود ال 

  القصص و سردحل مشاكل العالم الواقعيه 
 الرسم 
  االلعاب)انا ارى, جحا يقول,االجابه على الكراسات,صح

 ام خطا, امأل الفراغات(
  والفوازير األدوار لعب 
 المساعدة وسائلطة المجموعات الصغيرة باستخدام أنش 

 التعليمية
 األرقامالتعليميه التي تشمل بطاقات  المساعدة وسائل ،

المصوره والرسومات أو الصور  األرقامبطاقات 

 التي يعثر عليها في البيئة شياء والعدادات  في األ

8 

فهم تطوير 
 األرقام

20بحدود ال  

فهم ا
 األرقام

 20العد حتى ال 
  20وصوال الى  األرقامالتعرف على 
  مع الكلمات  20-1من  األرقامقراءة وكتابة

 المناسبه لها
  20الالعد تصاعديا وتنازليا الى 
 الملموسة والتمثيل التصويري  شياء استخدام األ

 للمقارنة، والنظام، والتقدير
 معرفة مرتبة وقيمة اآلحاد والعشرات الرقميه 

 االغاني 
 القصص سرد 
 الرسم 
  االلعاب)انا ارى, جحا يقول,االجابه على الكراسات,صح

 ام خطا, امأل الفراغات(
  والفوازير األدوار لعب 
 المساعدة وسائلطة المجموعات الصغيرة باستخدام أنش 

 التعليمية
 األرقامالتعليميه التي تشمل بطاقات  المساعدة وسائل ،

المصوره والرسومات أو الصور  األرقامبطاقات 

 التي يعثر عليها في البيئة شياء والعدادات  في األ

9 

الجمع 
والطرح 

20بحدود ال  
 العمليات

 باستخدام كائنات  20جمع وطرح في اغضون ال

 ملموسة أو الصور
 حل المسائل بخطوه واحده بالجمع او بالطرح 
 (وال )+( بصورة -التعرف على الرموز )=(وال )

 جيده
 20الجمع والطرح ذهنيا بحدود ال 

  القصص و سردحل مشاكل العالم الواقعيه 
 الرسم 
  االلعاب)انا ارى, جحا يقول,االجابه على الكراسات,صح

 الفراغات(ام خطا, امأل 
  والفوازير األدوار لعب 
 المساعدة وسائلطة المجموعات الصغيرة باستخدام أنش 

 التعليمية



114 
 

 األرقامالتعليميه التي تشمل بطاقات  المساعدة وسائل ،

المصوره والرسومات أو الصور  األرقامبطاقات 

 التي يعثر عليها في البيئة شياء والعدادات  في األ

10 

الجمع 
والطرح 

20البحدود   
 العمليات

 باستخدام كائنات  20جمع وطرح في اغضون ال

 ملموسة أو الصور
 حل المسائل بخطوه واحده بالجمع او بالطرح 
 (وال )+( بصورة -التعرف على الرموز )=(وال )

 جيده
 20الجمع والطرح ذهنيا بحدود ال 

 حل مشاكل العالم الواقعيه وروي القصص 
 الرسم 
  يقول,االجابه على الكراسات,صح االلعاب)انا ارى, جحا

 ام خطا, امأل الفراغات(
  والفوازير األدوار لعب 
 المساعدة وسائلشطة المجموعات الصغيرة باستخدام أن 

 التعليمية
 األرقامالتعليميه التي تشمل بطاقات  المساعدة وسائل ،

المصوره والرسومات أو الصور  األرقامبطاقات 

 التي يعثر عليها في البيئة شياء والعدادات  في األ

11 
تطوير 

 مفاهيم الوقت
القياس 
 والبيانات

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

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

  تسمية ايام االسبوع 
  الوقت )إلى أقرب ساعة( من األحداث تحديد

 اليومية )وقت الغداء، وقت النوم الخ(.......
  

 االغاني 
 القصص سرد 
 الرسم 
  االلعاب)انا ارى, جحا يقول,االجابه على الكراسات,صح

 ام خطا, امأل الفراغات(
  والفوازير األدوار لعب 
 المساعدة وسائلطة المجموعات الصغيرة باستخدام أنش 

 التعليمية
 األرقامالتعليميه التي تشمل بطاقات  المساعدة وسائل ،

المصوره والرسومات أو الصور  األرقامبطاقات 

 التي يعثر عليها في البيئة شياء والعدادات  في األ

12 

اكتشاف 
االشكال 
   ةالهندسي

علم 
ةالهندس  

 وصف العناصر في البيئة باستخدام أسماء األشكال 
 من الكائنات  وصف الوضع المكاني أو التوجه

)على سبيل المثال: في، تحت، فوق، أمام، خلف، 
بين، بجانب، داخل، خارج، اآلن، القريب، على 

 يمين أو لليسار(
  تحديد األشكال )دائرة، مستطيل، مربع، مثلث( من

 اتجاهات وحجم ولون مختلفه
  بناء ورسم األشكال مع سمات تعريف 
 الجمع بين األشكال لتشكيل اشكال اكبر 

 سمالر 
 صنع االشكال من عناصر ومواد وجدت 
  االلعاب)انا ارى, جحا يقول,االجابه على الكراسات,صح

 ام خطا, امأل الفراغات(
  والفوازير األدوار لعب 
 المساعدة وسائلة باستخدام أنشطة المجموعات الصغير 

 التعليمية
 األرقامالتعليميه التي تشمل بطاقات  المساعدة وسائل ،

المصوره والرسومات أو الصور  األرقامبطاقات 

 التي يعثر عليها في البيئة شياء والعدادات  في األ

13 

اكتشاف 
االشكال 
   ةالهندسي

علم 
ةالهندس  

  وصف الوضع المكاني أو التوجه من الكائنات
)على سبيل المثال: في، تحت، فوق، أمام، خلف، 
بين، بجانب، داخل، خارج، اآلن، القريب، على 

 لليسار(يمين أو 
  تحديد األشكال )دائرة، مستطيل، مربع، مثلث( من

 اتجاهات وحجم ولون مختلفه
  بناء ورسم األشكال مع سمات تعريف 
 الجمع بين األشكال لتشكيل اشكال اكبر 

 الرسم 
 صنع االشكال من عناصر ومواد وجدت 
  االلعاب)انا ارى, جحا يقول,االجابه على الكراسات,صح

 الفراغات(ام خطا, امأل 
  والفوازير األدوار لعب 
 المساعدة وسائلطة المجموعات الصغيرة باستخدام أنش 

 التعليمية
 األرقامالتعليميه التي تشمل بطاقات  المساعدة وسائل ،

المصوره والرسومات أو الصور  األرقامبطاقات 

 التي يعثر عليها في البيئة شياء والعدادات  في األ
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14  

 مراجعه 
بناء 

الطالقة، 
 التقييم

 

 التي تم تغطيتها في  هداف مراجعه جميع األ

 األسابيع السابقة
  بناء طالقة التالميذ وسرعتهم ودقتهم 
  دعم التالميذ الذين يعانون مع المحتوى وذلك من

خالل ضمهم الى اولئك الذين هم اقوى في 
 المحتوى

 تقييم السلوك 

 االعمال الجماعيه الصغيره 
  التدريبات المنفرده 
  التقييم الشفهي والتحريري 

15 

فهم تطوير 
 األرقام

50بحدود ال  

فهم 
 األرقام

 20العد حتى ال 
  20وصوال الى  األرقامالتعرف على 
  مع الكلمات  20-1من  األرقامقراءة وكتابة

 المناسبه لها
 20العد تصاعديا وتنازليا الى ال 
 الملموسة والتمثيل التصويري  شياء استخدام األ

 للمقارنة، والنظام، والتقدير
 معرفة مرتبة وقيمة اآلحاد والعشرات الرقميه 
  توقع الرقم التالي في نمط رقمي 
  50العد بالتخطي بالعشرات وصوال الى 

 االغاني 
 القصص سرد 
 الرسم 
  االلعاب)انا ارى, جحا يقول,االجابه على الكراسات,صح

 غات(ام خطا, امأل الفرا
  والفوازير األدوار لعب 
 المساعدة وسائلطة المجموعات الصغيرة باستخدام أنش 

 التعليمية
 األرقامالتعليميه التي تشمل بطاقات  المساعدة وسائل ،

المصوره والرسومات أو الصور  األرقامبطاقات 

 التي يعثر عليها في البيئة شياء والعدادات  في األ

16 

فهم تطوير
 األرقام

50بحدود ال  

فهم 
 األرقام

 50العد حتى ال 
  50من  األرقامالتعرف على 
  مع الكلمات  20-1من  األرقامقراءة وكتابة

 المناسبه لها
 50العد تصاعديا وتنازليا الى ال 
 الملموسة والتمثيل التصويري  شياء استخدام األ

 للمقارنة، والنظام، والتقدير
  الرقميهمعرفة مرتبة وقيمة اآلحاد والعشرات 
  توقع الرقم التالي في نمط رقمي 
  50العد بالتخطي بالعشرات وصوال الى 

 االغاني 
 القصص سرد 
 الرسم 
  االلعاب)انا ارى, جحا يقول,االجابه على الكراسات,صح

 ام خطا, امأل الفراغات(
  والفوازير األدوار لعب 
 المساعدة وسائلطة المجموعات الصغيرة باستخدام أنش 

 التعليمية
 األرقامالتعليميه التي تشمل بطاقات  المساعدة وسائل ،

المصوره والرسومات أو الصور  األرقامبطاقات 

 التي يعثر عليها في البيئة شياء والعدادات  في األ

17 

الجمع 
والطرح 
بحدود 

  50ال

العمليات   

  باستخدام كائنات ملموسة  50الجمع والطرح ضمن

المكانية مع  أو الصور أو الرسم البياني القيمة

 وبدون االستدانه أو حمل القيمه
 (وال )+( بصورة -استعمال الرموز )=(وال )

 جيده وصحيحه
 باستخدام الطرق  50الجمع والطرح بحدود ال

 التقليديه باالعمده العموديه
  حل المسائل الكالميه بخطوه واحده باستعمال

 الجمع والطرح

  القصص سرداالغاني و 
  طة المجموعات أنشو  األدوار الرسم والفوازير ولعب

 التعليمية المساعدة وسائلالصغيرة باستخدام 
 األرقامالتعليميه التي تشمل بطاقات  المساعدة وسائل ،

المصوره والرسومات أو الصور  األرقامبطاقات 

 التي يعثر عليها في البيئة شياء والعدادات  في األ

18 

الجمع 
والطرح 
بحدود 

  50ال

العمليات   

  باستخدام كائنات ملموسة  50والطرح ضمن الجمع

أو الصور أو الرسم البياني القيمة المكانية مع 

 وبدون االستدانه أو حمل القيمه
 (وال )+( بصورة -استعمال الرموز )=(وال )

 جيده وصحيحه
 باستخدام الطرق  50الجمع والطرح بحدود ال

 التقليديه باالعمده العموديه

  القصص سردو حل مشاكل العالم الواقعيه 
 الرسم 
  االلعاب)انا ارى, جحا يقول,االجابه على الكراسات,صح

 ام خطا, امأل الفراغات(
  والفوازير األدوار لعب 
 المساعدة وسائلطة المجموعات الصغيرة باستخدام أنش 

 التعليمية
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  باستعمال الجمع حل المسائل بخطوه واحده
 والطرح

 األرقامالتعليميه التي تشمل بطاقات  المساعدة وسائل ،

المصوره والرسومات أو الصور  األرقامبطاقات 

 التي يعثر عليها في البيئة شياء والعدادات  في األ

19 

الجمع 
والطرح 
بحدود 

  50ال

 العمليات

  باستخدام كائنات ملموسة  50الجمع والطرح ضمن

أو الصور أو الرسم البياني القيمة المكانية مع 

 وبدون االستدانه أو حمل القيمه
 (وال )+( بصورة -استعمال الرموز )=(وال )

 جيده وصحيحه
 باستخدام الطرق  50الجمع والطرح بحدود ال

 التقليديه باالعمده العموديه
  حل المسائل بخطوه واحده باستعمال الجمع

 والطرح

  القصص سردو حل مشاكل العالم الواقعيه 
 الرسم 
 يقول,االجابه على الكراسات,صح  االلعاب)انا ارى, جحا

 ام خطا, امأل الفراغات(
  والفوازير األدوار لعب 
 المساعدة وسائلشطة المجموعات الصغيرة باستخدام أن 

 التعليمية
 األرقامالتعليميه التي تشمل بطاقات  المساعدة وسائل ،

المصوره والرسومات أو الصور  األرقامبطاقات 

 التي يعثر عليها في البيئة شياء والعدادات  في األ

20  

 المراجعه
بناء 
 الطالقه
 لتقييم

 التي تم تغطيتها في  هداف مراجعه جميع األ

 األسابيع السابقة
  بناء طالقة التالميذ وسرعتهم ودقتهم 
  دعم التالميذ الذين يعانون مع المحتوى وذلك من

خالل ضمهم الى اولئك الذين هم اقوى في 
 المحتوى

 تقييم السلوك 

 االعمال الجماعيه الصغيره 
  التدريبات المنفرده 
 التقييم الشفهي والتحريري 

21 
ادخال مفهوم 
 التضاعف

 العمليات

 أسس  شياء العمل مع مجموعات متساوية من األ(

 الضرب(
 مبادئ الضرب 
 استعمال ال  × 
 10الضرب وصوال الى ال 
  جدول الضرب والحساب الذهني للضرب من قبل

2 ،3 ،5،10  
  المسائل بالخطوه الواحده باستعمال الصور حل

 التوضيحيه

  القصص سردو حل مشاكل العالم الواقعيه 
 الرسم 
  االلعاب)انا ارى, جحا يقول,االجابه على الكراسات,صح

 ام خطا, امأل الفراغات(
  والفوازير األدوار لعب 
 المساعدة وسائلطة المجموعات الصغيرة باستخدام أنش 

 التعليمية
 األرقامالتعليميه التي تشمل بطاقات  المساعدة وسائل ،

المصوره والرسومات أو الصور  األرقامبطاقات 

 التي يعثر عليها في البيئة شياء والعدادات  في األ

22 
تقديم مبدأ 
 التضاعف

 العمليات

 أسس  شياء العمل مع مجموعات متساوية من األ(

 الضرب(
 مبادئ الضرب 
 استعمال ال×  
  10الى الالضرب وصوال 
  جدول الضرب والحساب الذهني للضرب من قبل

2 ،3 ،5،10  
  حل المسائل بالخطوه الواحده باستعمال الصور

 التوضيحيه

  القصصو سرد حل مشاكل العالم الواقعيه 
 الرسم 
  االلعاب)انا ارى, جحا يقول,االجابه على الكراسات,صح

 ام خطا, امأل الفراغات(
  والفوازير األدوار لعب 
 المساعدة وسائلطة المجموعات الصغيرة باستخدام أنش 

 التعليمية
 األرقامالتعليميه التي تشمل بطاقات  المساعدة وسائل ،

المصوره والرسومات أو الصور  األرقامبطاقات 

 التي يعثر عليها في البيئة شياء والعدادات  في األ

23 

تطوير الحس 
الرقمي 

100بحدودال  

فهم 
 األرقام

  100الى الالعد تصاعديا 
  100وصوال الى ال األرقامتمييز 
  مع  100وصوال الى ال األرقامقراءة وكتابة

 الكلمات المقابله

  القصص و سردحل مشاكل العالم الواقعيه 
 الرسم 
  االلعاب)انا ارى, جحا يقول,االجابه على الكراسات,صح

 ام خطا, امأل الفراغات(
  والفوازير األدوار لعب 
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 بدءا من 100العد تصاعديا او تنازليا بحدود ال ,

 اي رقم في هذه الحدود
 فهم االحاد ,المئات, العشرات والقيمه المكانيه للعدد 
 الملموسة والتمثيل التصويري  شياء استخدام األ

 للمقارنة، والنظام، والتقدير
 توقع ما يأتي بعد ذلك في نمط رقمي 
 العد بالتخطي بالعشرات او بالمئات 

 المساعدة وسائلطة المجموعات الصغيرة باستخدام أنش 

 التعليمية
 األرقامالتعليميه التي تشمل بطاقات  المساعدة وسائل ،

المصوره والرسومات أو الصور  األرقامبطاقات 

 التي يعثر عليها في البيئة شياء والعدادات  في األ

24 

الجمع 
والطرح 
بحدود 

100ال  

 العمليات

  باستخدام كائنات  100والطرح ضمن الجمع

ملموسة أو الصور أو الرسم البياني القيمة المكانية 

 مع وبدون االستدانه أو حمل القيمه
 (وال )+( بصورة -استعمال الرموز )=(وال )

 جيده وصحيحه
 باستخدام الطرق  100الجمع والطرح بحدود ال

 التقليديه باالعمده العموديه
  باستعمال الجمع حل المسائل بخطوه واحده

 والطرح

  القصص و سردحل مشاكل العالم الواقعيه 
 الرسم 
  االلعاب)انا ارى, جحا يقول,االجابه على الكراسات,صح

 ام خطا, امأل الفراغات(
  والفوازير األدوار لعب 
 المساعدة وسائلطة المجموعات الصغيرة باستخدام أنش 

 التعليمية
 األرقامالتعليميه التي تشمل بطاقات  المساعدة وسائل ،

المصوره والرسومات أو الصور  األرقامبطاقات 

 التي يعثر عليها في البيئة شياء والعدادات  في األ

25 

الجمع 
والطرح 
بحدود 

100ال  

 العمليات

  باستخدام كائنات  100الجمع والطرح ضمن

ملموسة أو الصور أو الرسم البياني القيمة المكانية 

 وبدون االستدانه أو حمل القيمهمع 
 (وال )+( بصورة -استعمال الرموز )=(وال )

 جيده وصحيحه
 باستخدام الطرق  100الجمع والطرح بحدود ال

 التقليديه باالعمده العموديه
  حل المسائل الكالميه بخطوه واحده باستعمال

 الجمع والطرح

  القصص و سردحل مشاكل العالم الواقعيه 
 الرسم 
  االلعاب)انا ارى, جحا يقول,االجابه على الكراسات,صح

 ام خطا, امأل الفراغات(
  والفوازير األدوار لعب 
 أنشطة المجموعات الصغيرة باستخدام الوسائل التعليمية 
  ت ، بطاقااألرقامالوسائل التعليميه التي تشمل بطاقات

المصوره والرسومات أو الصور والعدادات  في  األرقام

 التي يعثر عليها في البيئة شياء األ

26 

الجمع 
والطرح 
بحدود 

100ال  

 العمليات

  باستخدام كائنات  100الجمع والطرح ضمن

ملموسة أو الصور أو الرسم البياني القيمة المكانية 

 مع وبدون االستدانه أو حمل القيمه
 (وال )+( بصورة -استعمال الرموز )=(وال )

 جيده وصحيحه
  باستخدام الطرق  100الالجمع والطرح بحدود

 التقليديه باالعمده العموديه
  حل المسائل بخطوه واحده باستعمال الجمع

 والطرح

  القصص و سردحل مشاكل العالم الواقعيه 
 الرسم 
  االلعاب)انا ارى, جحا يقول,االجابه على الكراسات,صح

 ام خطا, امأل الفراغات(
  والفوازير األدوار لعب 
 المساعدة وسائلباستخدام  طة المجموعات الصغيرةأنش 

 التعليمية
 األرقامالتعليميه التي تشمل بطاقات  المساعدة وسائل ،

المصوره والرسومات أو الصور  األرقامبطاقات 

 التي يعثر عليها في البيئة شياء والعدادات  في األ

 العمليات فهم المال 27

 التعرف على المال 
 عد مقدار معين من المال 
  االموالمقارنة مبالغ 
  حل مسائل الخطوه الواحده الكالميه الواقعيه

 باضافة المال او طرحه

  القصص و سردحل مشاكل العالم الواقعيه 
 الرسم 
  االلعاب)انا ارى, جحا يقول,االجابه على الكراسات,صح

 ام خطا, امأل الفراغات(
  والفوازير األدوار لعب 
 المساعدة وسائلطة المجموعات الصغيرة باستخدام أنش 

 التعليمية
 األرقامالتعليميه التي تشمل بطاقات  المساعدة وسائل ،

المصوره والرسومات أو الصور  األرقامبطاقات 

 التي يعثر عليها في البيئة شياء والعدادات  في األ
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 العمليات فهم المال 28

 التعرف على المال 
 عد مقدار معين من المال 
 مقارنة مبالغ االموال 
  الخطوه الواحده الكالميه الواقعيه حل مسائل

 باضافة المال او طرحه

  القصص و سردحل مشاكل العالم الواقعيه 
 الرسم 
 االلعاب 
  األدوار لعب  
 المساعدة وسائلطة المجموعات الصغيرة باستخدام أنش 

 التعليمية
 األرقامالتعليميه التي تشمل بطاقات  المساعدة وسائل ،

المصوره والرسومات أو الصور  األرقامبطاقات 

 التي يعثر عليها في البيئة شياء والعدادات  في األ

29  

 المراجعه
بناء 
 الطالقه

للتقييم    

 التي تم تغطيتها في  هداف مراجعه جميع األ

 األسابيع السابقة
  بناء طالقة التالميذ وسرعتهم ودقتهم 
  دعم التالميذ الذين يعانون مع المحتوى وذلك من

ضمهم الى اولئك الذين هم اقوى في  خالل
 المحتوى

 تقييم السلوك 

 االعمال الجماعيه الصغيره 
  التدريبات المنفرده 
 التقييم الشفهي والتحريري 

30 

اكتشاف 
االشكال 
 الهندسيه

علم 
ةالهندس  

  تحديد األشكال )دائرة، مستطيل، مربع، مثلث( من
 اتجاهات وحجم ولون مختلفه

  بناء ورسم األشكال مع سمات تعريف 
 الجمع بين األشكال لتشكيل اشكال اكبر 

 الرسم 
 صناعة االشكال من المواد والعناصر التي وجدت 
  االلعاب)انا ارى, جحا يقول,االجابه على الكراسات,صح

 ام خطا, امأل الفراغات(
  والفوازير األدوار لعب 
 المساعدة وسائلطة المجموعات الصغيرة باستخدام أنش 

 التعليمية
 األرقامالتعليميه التي تشمل بطاقات  المساعدة وسائل ،

المصوره والرسومات أو الصور  األرقامبطاقات 

 التي يعثر عليها في البيئة شياء والعدادات  في األ

31 

اكتشاف 
اساسيات 
 القياس 

القياس 
 والبيانات 

 المختلفة أو صور الكائنات  شياء قياس أطوال األ
  باستخدام طرق القياس الغير تقليديه 

  ،"مقارنة أطوال باستخدام لغة مثل "طويل مثل
"قصير مثل"، "أطول من"، "أقصر من"، "طويل 

 القامة مثل"، "أطول من"
 

  القصص و سردحل مشاكل العالم الواقعيه 
  القياس باستعمال اطوال المواد المختلفه 
  ارى, جحا يقول,االجابه على الكراسات,صح االلعاب)انا

 ام خطا, امأل الفراغات(
 أنشطة المجموعات الصغيرة باستخدام الوسائل التعليمية 
  ت ، بطاقااألرقامالوسائل التعليميه التي تشمل بطاقات

المصوره والرسومات أو الصور والعدادات  في  األرقام

 التي يعثر عليها في البيئة شياء األ

32 

اكتشاف  
اساسيات  
 الكتله

القياس 

 والبيانات

  ،"قياس ومقارنة كتلة باستخدام لغة مثل "ثقيله مثل
 "أثقل من"، "خفيفة مثل"، "أخف وزنا من"

 

  القصص و سردحل مشاكل العالم الواقعيه 
  القياس باستعمال اطوال المواد المختلفه 
  )االلعاب)من اكثر وزنا؟ 
 المساعدة وسائلطة المجموعات الصغيرة باستخدام أنش 

 التعليمية
  األرقامالتعليميه التي تشمل بطاقات المساعدة وسائل ،

المصوره والرسومات أو الصور  األرقامبطاقات 

 التي يعثر عليها في البيئة شياء والعدادات  في األ

33 

اكتشاف  
اساسيات 
قدرة 

 االستيعاب

القياس 
 والبيانات 

  غه باستعمال ل شياء ومقارنة قدرة استيعاب األقياس
 مثل "يحمل او يحتوي بقدر","اكثر من","اقل من"

  القصص و سردحل مشاكل العالم الواقعيه 
  القياس باستعمال اطوال المواد المختلفه 
 يستوعب اكثر؟( شياء االلعاب)اي األ 
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 المساعدة وسائلة باستخدام أنشطة المجموعات الصغير 

 التعليمية
 األرقامالتعليميه التي تشمل بطاقات  المساعدة وسائل ،

المصوره والرسومات أو الصور  األرقامبطاقات 

 التي يعثر عليها في البيئة شياء والعدادات  في األ

34 

جمع, 
تصنيف 
وتقديم 
 البيانات  

القياس 
 والبيانات 

 ونقاط البيانات, تصنيف, ووصفها  شياء جمع األ

باستعمال لغه مثل, 

"االكثر","االقل","االعظم","االصغر","بقدر"اكبر 

 عدد ممكن"
  تصنيف المواد الى فئات معطاة, ومعرفة عدد الماده

 في كل فئه وترتيب هذه الفئات بناء على التعداد 
  السؤال واالجابه عن العدد الكلي لنقاط البيانات, كم

كل فئه, وكم هي كل فئه اقل او اكثر من يوجد في 

 الفئه االخرى 
 

  حل مشاكل العالم الواقعيه 
 نشاطات المجموعات الصغيره 
 جمع وتصنيف المواد بناء على صفات الماده 
  استطالع رأي الصف 
 ي التي يعثر عليها ف شياء اساليب التعليم باستعمال األ

 البيئه 

35 

جمع, 
تصنيف 
وتقديم 
 البيانات  

القياس 
 والبيانات 

 ونقاط البيانات, تصنيف, ووصفها  شياء جمع األ

باستعمال لغه مثل, 

"االكثر","االقل","االعظم","االصغر","بقدر"اكبر 

 عدد ممكن"
  تصنيف المواد الى فئات معطاة, ومعرفة عدد الماده

 في كل فئه وترتيب هذه الفئات بناء على التعداد 
 لي لنقاط البيانات, كم السؤال واالجابه عن العدد الك

يوجد في كل فئه, وكم هي كل فئه اقل او اكثر من 

 الفئه االخرى 
  

  حل مشاكل العالم الواقعيه 
 نشاطات المجموعات الصغيره 
 جمع وتصنيف المواد بناء على صفات الماده 
  استطالع رأي الصف 
 ي التي يعثر عليها ف شياء اساليب التعليم باستعمال األ

 البيئه

36  

ةالمراجع  
بناء 
ةالطالق  
 التقييم

 التي تم تغطيتها في  هداف مراجعه جميع األ

 األسابيع السابقة
  بناء طالقة التالميذ وسرعتهم ودقتهم 
  دعم التالميذ الذين يعانون مع المحتوى وذلك من

خالل ضمهم الى اولئك الذين هم اقوى في 
 المحتوى

 تقييم السلوك 

 االعمال الجماعيه الصغيره 
  التدريبات المنفرده 
 التقييم الشفهي والتحريري 
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  مستوى النامية -: المدى والتتابع  6المصدر 
 

 

 
 االسبوع

ةفاءالك الموضوع التعليم أهداف     امثلة على االنشطة 

1 
تعرف 
على 
 صفك

المهارات 
 ةاالجتماعي
  ةااليجابي

  التعرف على اسماء البعض 
  الصغيره على ممارسة النشاطات االجتماعيه

 ايجاد االنماط

 العاب التعرف على البعض 
 النشاطات االجتماعيه الصغيره 

2 

تطوير 
فهم 
 األرقام
وصوال 

100الى   

فهم 
  األرقام

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

 المناسبه لها
  100العد تصاعديا وتنازليا الى 
 الملموسة والتمثيل التصويري  شياء استخدام األ

  للمقارنة، والنظام، والتقدير
  ذي المنزلتين العدديتين باستعمال  األرقاممقارنة

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

  القصص و سردحل مشاكل العالم الواقعيه 
 الرسم 
 صنيف البيانات بناء على صفات الشيءجمع وت 
  االلعاب)انا ارى, جحا يقول,االجابه على الكراسات,صح

 ام خطا, امأل الفراغات(
 المساعدة وسائل طة المجموعات الصغيرة باستخدام أنش

 التعليمية
  األرقامالتعليميه التي تشمل بطاقات المساعدة وسائل ،

المصوره والرسومات أو الصور  األرقامبطاقات 

 التي يعثر عليها في البيئة شياء والعدادات  في األ
 

 

 

 

3 

تطوير 
فهم 
 األرقام
وصوال 

100الى   

فهم 
 األرقام

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

 المناسبه لها
  بدءا من اي رقم  100العد تصاعديا وتنازليا الى

 كان
 فهم مراتب االحاد والعشرات والمئات الرقميه 
 الملموسة والتمثيل التصويري  شياء استخدام األ

  للمقارنة، والنظام، والتقدير
  ذي المنزلتين العدديتين باستعمال  األرقاممقارنة

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

  القصص و سردحل مشاكل العالم الواقعيه 
 الرسم 
 جمع وتصنيف البيانات بناء على صفات الشيء 
  االلعاب)انا ارى, جحا يقول,االجابه على الكراسات,صح

 ام خطا, امأل الفراغات(
 المساعدة وسائلطة المجموعات الصغيرة باستخدام أنش 

 التعليمية
 األرقامالتعليميه التي تشمل بطاقات  المساعدة وسائل ،

المصوره والرسومات أو الصور  األرقامبطاقات 

 التي يعثر عليها في البيئة شياء والعدادات  في األ
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4 

الجمع 
والطرح 
بحدود 

100ال  

 العمليات 

 دون االستدانه او  100الجمع والطرح في ال

حمل القيمه  باستخدام مكونات الرقم و ومخطط 

 المكانيه للعددالقيمه 
 باستخدام االستدانه و  100الجمع والطرح في ال

حمل القيمه  باستخدام مكونات الرقم و ومخطط 

 القيمه المكانيه للعدد
  حل المسائل الكالميه ذي الخطوه الواحده

 والخطوتين باستخدام الجمع والطرح
  باستخدام طريقة  100الجمع والطرح ضمن

 األعمدة الرأسية التقليديه
 وال=  بصورة صحيحه –+ و استعماالت ال 
  وفهم وتطبيق خصائص العمليات والعالقه بين

 الجمع والطرح 
  استعمال الحساب الذهني لمعرفه اقل او اكثر من

عشره لرقم ذي منزلتين رقميتيين, واحد لكل 
 منهما 

  القصص و سردحل مشاكل العالم الواقعيه 
 الرسم 
  القياس باستعمال اطوال المواد المختلفه 
  االلعاب)انا ارى, جحا يقول,االجابه على الكراسات,صح

 ام خطا, امأل الفراغات(
 المساعدة وسائلطة المجموعات الصغيرة باستخدام أنش 

 التعليمية
 األرقامالتعليميه التي تشمل بطاقات  المساعدة وسائل ،

المصوره والرسومات أو الصور  األرقامبطاقات 

 التي يعثر عليها في البيئة شياء والعدادات  في األ
 

 

 

 

 

5 

الجمع 
والطرح 
بحدود 

100ال  

 العمليات 

 دون االستدانه او  100الجمع والطرح في ال

حمل القيمه  باستخدام مكونات الرقم و ومخطط 

 القيمه المكانيه للعدد
 االستدانه و باستخدام  100الجمع والطرح في ال

حمل القيمه  باستخدام مكونات الرقم و ومخطط 

 القيمه المكانيه للعدد
  حل المسائل الكالميه ذي الخطوه الواحده

 والخطوتين باستخدام الجمع والطرح
  باستخدام طريقة  100الجمع والطرح ضمن

 األعمدة الرأسية التقليديه
 وال=  بصورة صحيحه –+ و استعماالت ال 
  وفهم وتطبيق خصائص العمليات والعالقه بين

 الجمع والطرح 
  استعمال الحساب الذهني لمعرفه اقل او اكثر من

عشره لرقم ذي منزلتين رقميتيين, واحد لكل 
 منهما

  القصص و سردحل مشاكل العالم الواقعيه 
 الرسم 
  القياس باستعمال اطوال المواد المختلفه 
 ابه على الكراسات,صح االلعاب)انا ارى, جحا يقول,االج

 ام خطا, امأل الفراغات(
 المساعدة وسائلطة المجموعات الصغيرة باستخدام أنش 

 التعليمية
 األرقامالتعليميه التي تشمل بطاقات  المساعدة وسائل ،

المصوره والرسومات أو الصور  األرقامبطاقات 

 التي يعثر عليها في البيئة شياء والعدادات  في األ
 

6 

فهم 

مفاهيم 

 الضرب

 العمليات

 

  بناء أو تطوير الطالقة باالمور المتعلقة بمسائل
 االضافة.

 مفاهيم الضرب 
  جدول الضرب والحساب الذهني للضرب

  10, 5, 3, 2بواسطة 
  استخدام × 
  حل المسائل الكالمية ذي الخطوه الواحده

 المتعلقة بالضرب باستخدام العرض بالصور
 

  القصص و سردحل مشاكل العالم الواقعية 
 الرسم 
  االلعاب)انا أرى, جحا يقول,األجابة على الكراسات,صح

 ام خطا, امأل الفراغات(
 لعب أدوار مختلفة أو الحزورة 
 المساعدة وسائل باستخدام الصغيرة المجموعات أنشطة 

 التعليمية
 األرقام بطاقات تشملالتعليميه التي  المساعدة وسائل، 

 أو الرسومات الرقم عشرة,مكونات الرقم, مجموعة من 

 يف عليها يعثر التي شياء األجدول قيمة العدد و ,الصور

 البيئة
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7 

فهم 

مفاهيم 

 الضرب

 

 

 العمليات

 

  بناء أو تطوير الطالقة باألمور المتعلقة بمسائل
 األضافة.

 مفاهيم الضرب والقسمة 
 10جدول الضرب والحساب الذهني للضرب حتى 

  استخدام × 
  الضرب والقسمةالعالقة بين 
  حل المسائل الكالمية ذي الخطوه الواحده

 المتعلقة بالضرب بإستخدام العرض بالصور
 

  القصص و سردحل مشاكل العالم الواقعية 
 الرسم 
  االلعاب)انا أرى, جحا يقول,األجابة على الكراسات,صح

 ام خطا, امأل الفراغات(
 لعب أدوار مختلفة أو الحزورة 
 المساعدة وسائل باستخدام الصغيرة المجموعات أنشطة 

 التعليمية
 األرقام بطاقات تشملالتعليميه التي  المساعدة وسائل، 

 أو الرسومات مكونات الرقم, مجموعة من الرقم عشرة,

 يف عليها يعثر التي شياء األجدول قيمة العدد و ,الصور

 البيئة
  

8 

فهم 

مفاهيم 

 القسمة

 العمليات

 

 مفاهيم القسمة 
 والحساب الذهني للضرب حتى  جدول الضرب

10 

  استخدام÷ 
 العالقة بين الضرب والقسمة 
  حل المسائل الكالمية ذي الخطوه الواحده

 المتعلقة بالقسمة باستخدام العرض بالصور
 

  القصص و سردحل مشاكل العالم الواقعية 
 الرسم 
  االلعاب)انا أرى, جحا يقول,األجابة على الكراسات,صح

 ت(ام خطا, امأل الفراغا
 لعب أدوار مختلفة أو الحزورة 
 المساعدة وسائل باستخدام الصغيرة المجموعات أنشطة 

 التعليمية
 األرقام بطاقات تشملالتعليميه التي  المساعدة وسائل، 

 أو الرسومات مكونات الرقم, مجموعة من الرقم عشرة,

 يف عليها يعثر التي شياء األجدول قيمة العدد و ,الصور

 البيئة
 

9 

تنمية فهم 

 األرقام

ضمن 

500 

فهم 
 األرقام

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

 المناسبه لها
 .معرفة القيمة المكانية للمئات,العشرات, واالحاد 
 يالتصوير والتمثيل الملموسة شياء األ استخدام 

 تقديرالو والنظام، للمقارنة،
  ذات الخانة الثالث بإستعمال  األرقاممقارنة

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

 

  القصص و سردحل مشاكل العالم الواقعية 
 الرسم 
  االلعاب)انا أرى, جحا يقول,األجابة على الكراسات,صح

 ام خطا, امأل الفراغات(
 حزورةلعب أدوار مختلفة أو ال 
 المساعدة وسائل باستخدام الصغيرة المجموعات أنشطة 

 التعليمية
 األرقام بطاقات تشملالتعليميه التي  المساعدة وسائل، 

 أو الرسومات مكونات الرقم, مجموعة من الرقم عشرة,

 يف عليها يعثر التي شياء األجدول قيمة العدد و ,الصور

 البيئة
  

10 

الجمع 

والطرح 

ضمن 

500 

 العمليات 

 االستدانه أو  دونب 500ضمن  طرحالو جمعال

مكونات الرقم و ومخطط  باستخدام  حمل القيمه

 القيمه المكانيه للعدد
 مع االستدانه و حمل  500ضمن  طرحالو جمعال

مكونات الرقم و ومخطط القيمه  باستخدام  القيمه

 المكانيه للعدد
  حل المسائل الكالمية ذي الخطوه الواحده

 باستخدام الجمع والطرح

  القصص و سردحل مشاكل العالم الواقعية 
 الرسم 
  االلعاب)انا أرى, جحا يقول,األجابة على الكراسات,صح

 ام خطا, امأل الفراغات(
 لعب أدوار مختلفة أو الحزورة 
 المساعدة وسائل باستخدام الصغيرة المجموعات أنشطة 

 التعليمية
 األرقام بطاقات تشملالتعليميه التي  المساعدة وسائل، 

 أو الرسومات مكونات الرقم, مجموعة من الرقم عشرة,



123 
 

 طريقة باستخدام 500 ضمن والطرح الجمع 

 التقليديه الرأسية األعمدة
 ( بصورة صحيحه–+( و )استعمال  )=(و ) 
  استعمال الحساب الذهني لمعرفه أقل أو اكثر من

عشره لرقم ذي منزلتين رقميتيين, واحد لكل 
 منهما

 يف عليها يعثر التي شياء األجدول قيمة العدد و ,الصور

 البيئة
 

11  

مراجعة, 

بناء 

الطالقة, 

 التقييم

  مراجعة كافة المواضيع التي تم التطرق

 اليهم في اإلسابيع السابقة.
 بناء طالقة الطالب, السرعة, والدقة 
  دعم الطالب الذين يواجهون صعوبة بالمواد

 الجيدين بالمواد.وذلك بوضعهم مع الطالب 
 تقييم السلوك أو التصرف 

 صغير جماعي عمل 
 الفردية التمارين 
 الكتابة أو الفم طريق عن سريعة تقييمات 

12 

تنمية فهم 

 األرقام

ضمن 

1000 

فهم 
 األرقام

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

 المناسبه لها
  المئات,العشرات,  األالف,معرفة القيمة المكانية

 واالحاد.
 يالتصوير والتمثيل الملموسة شياء األ استخدام 

 تقديرالو والنظام، للمقارنة،
  ذات الخانة الثالث باستعمال  األرقاممقارنة

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

 

  القصص و سردحل مشاكل العالم الواقعية 
 الرسم 
  االلعاب)انا أرى, جحا يقول,األجابة على الكراسات,صح

 ام خطا, امأل الفراغات(
 لعب أدوار مختلفة أو الحزورة 
 المساعدة وسائل باستخدام الصغيرة المجموعات أنشطة 

 التعليمية
 األرقام بطاقات تشملالتعليميه التي  المساعدة وسائل، 

 أو الرسومات مكونات الرقم, مجموعة من الرقم عشرة,

 يف عليها يعثر التي شياء األجدول قيمة العدد و ,الصور

 البيئة
 

13 

تنمية فهم 

 األرقام

ضمن 

1000 

فهم 

 األرقام

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

 المناسبه لها
  المئات,العشرات,  األالف,معرفة القيمة المكانية

 واالحاد.
 يالتصوير والتمثيل الملموسة شياء األ استخدام 

 تقديرالو والنظام، للمقارنة،
  ذات الخانة الثالث باستعمال  األرقاممقارنة

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

 

  القصص و سردحل مشاكل العالم الواقعية 
 الرسم 
  االلعاب)انا أرى, جحا يقول,األجابة على الكراسات,صح

 ام خطا, امأل الفراغات(
 لعب أدوار مختلفة أو الحزورة 
 المساعدة وسائل باستخدام الصغيرة المجموعات أنشطة 

 التعليمية
 األرقام بطاقات تشملالتعليميه التي  المساعدة وسائل، 

 أو الرسومات مكونات الرقم, مجموعة من الرقم عشرة,

 يف عليها يعثر التي شياء األجدول قيمة العدد و ,الصور

 البيئة
 

14 

الجمع 

والطرح 

ضمن 

1000 

 العمليات 

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

 المناسبه لها
  المئات,العشرات,  األالف,معرفة القيمة المكانية

 واالحاد.

  القصص و سردحل مشاكل العالم الواقعية 
 الرسم 
  االلعاب)انا أرى, جحا يقول,األجابة على الكراسات,صح

 ام خطا, امأل الفراغات(
 لعب أدوار مختلفة أو الحزورة 
 المساعدة وسائل باستخدام الصغيرة المجموعات أنشطة 

 التعليمية
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 يالتصوير والتمثيل الملموسة شياء األ استخدام 

 تقديرالو والنظام، للمقارنة،
  ذات الخانة الثالث باستعمال  األرقاممقارنة

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

 األرقام بطاقات تشملالتعليميه التي  المساعدة وسائل، 

 أو الرسومات مكونات الرقم, مجموعة من الرقم عشرة,

 يف عليها يعثر التي شياء األجدول قيمة العدد و ,الصور

 البيئة
 

15 

الجمع 

والطرح 

ضمن 

1000 

 العمليات

 االستدانه أو  دونب 1000ضمن  طرحالو جمعال

مكونات الرقم و ومخطط  باستخدام  حمل القيمه

 القيمه المكانيه للعدد
 مع االستدانه و  1000ضمن  طرحالو جمعال

مكونات الرقم و ومخطط  باستخدام  حمل القيمه

 القيمه المكانيه للعدد
  حل المسائل الكالمية ذي الخطوه الواحده

 باستخدام الجمع والطرح
 طريقة باستخدام 1000 ضمن والطرح الجمع 

 التقليديه الرأسية األعمدة
  ن ماستعمال الحساب الذهني لمعرفه أقل أو اكثر

عشره لرقم ذي منزلتين رقميتيين, واحد لكل 
 منهما

  القصص و سردحل مشاكل العالم الواقعية 
 الرسم 
  االلعاب)انا أرى, جحا يقول,األجابة على الكراسات,صح

 ام خطا, امأل الفراغات(
 لعب أدوار مختلفة أو الحزورة 
 المساعدة وسائل باستخدام الصغيرة المجموعات أنشطة 

 التعليمية
 األرقام بطاقات تشملالتعليميه التي  المساعدة وسائل، 

 أو الرسومات مكونات الرقم, مجموعة من الرقم عشرة,

 يف عليها يعثر التي شياء األجدول قيمة العدد و ,الصور

 البيئة
 

16 

 العمليات فهم المال
 االستدانه أو  دونب 1000ضمن  طرحالو جمعال

ومخطط مكونات الرقم و  باستخدام  حمل القيمه

 القيمه المكانيه للعدد
 مع االستدانه و  1000ضمن  طرحالو جمعال

مكونات الرقم و ومخطط  باستخدام  حمل القيمه

 القيمه المكانيه للعدد
  حل المسائل الكالمية ذي الخطوه الواحده

 باستخدام الجمع والطرح
 طريقة باستخدام 1000 ضمن والطرح الجمع 

 التقليديه الرأسية األعمدة
  استعمال الحساب الذهني لمعرفه أقل أو اكثر من

عشره لرقم ذي منزلتين رقميتيين, واحد لكل 
 منهما

  القصص )مثال.  و سردحل مشاكل العالم الواقعية
 الذهاب الى المتجر(.

  االلعاب)ايهما يكلف اكثر؟ كم التكلفة؟ كم التكلفة
 الكلية؟(

  لعب أدوار مختلفة 
 وسائل تخدامباس الصغيرة المجموعات أنشطة 

 التعليمية المساعدة
 نقودلا بطاقات تشملالتعليميه التي  المساعدة وسائل، 

 شياء األجدول قيمة العدد و ,الصور أو الرسومات

 البيئة في عليها يعثر التي
 

17 

 التعرف على النقود  العمليات المالفهم 
 حساب مبلغ من المال 
 مقارنة مبالغ من المال 
  حل المسائل الكالمية ذي الخطوه الواحده

باستخدام الجمع والطرح تتضمن النقود 
 الموجودة في الحياة الواقعية. 

  القصص )مثال.  و سردحل مشاكل العالم الواقعية
 الذهاب الى المتجر(.

  االلعاب)ايهما يكلف اكثر؟ كم التكلفة؟ كم التكلفة
 الكلية؟(

  لعب أدوار مختلفة 
 وسائل باستخدام الصغيرة تالمجموعا أنشطة 

 التعليمية المساعدة
 نقودلا بطاقات تشملالتعليميه التي  المساعدة وسائل، 

 شياء األجدول قيمة العدد و ,الصور أو الرسومات

 البيئة في عليها يعثر التي
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18  

مراجعة, 

بناء 

الطالقة, 

 التقييم

 

  مراجعة كافة المواضيع التي تم التطرق

 السابقة.اليهم في االسابيع 
 بناء طالقة الطالب, السرعة, والدقة 
  دعم الطالب الذين يواجهون صعوبة بالمواد

 وذلك بوضعهم مع الطالب الجيدين بالمواد.
 تقييم السلوك أو التصرف 

 صغير جماعي عمل 
 الفردية التمارين 
 تحريرية أو شفهية  سريعة تقييمات 

19 

 

تطوير 
مفاهيم 
 الوقت

المدى 

 والتتابع
 المساء، الظهر، وبعد الصباح) الوقت مفهوم فهم 

 (والسنة األسبوع في اغدا، امس، اليوم،
 مدار على) الوقت تقيس التي األدوات تحديد 

 (والتقويم رقمية، ساعة ،الميكانيكية الساعة
  تسمية ايام االسبوع 
 ( ونصف الساعة ساعة أقرب إلى) الوقت تحديد 

 

 االغاني 
 القصص سرد 
 الرسم 
  والفوازير األدوار لعب 
 المساعدة وسائل باستخدام الصغيرة المجموعات أنشطة 

 التعليمية
 ةالرقمي الساعة  تشملالتعليميه التي  المساعدة وسائل 

 والتقويم ،الميكانيكية الساعة المحمولة، الهواتف على

20 

تطوير 
مفاهيم 
 الوقت

المدى 

 والتتابع
 المساء، الظهر، وبعد الصباح) الوقت مفهوم فهم 

 (والسنة األسبوع في اغدا، امس، اليوم،
 مدار على) الوقت تقيس التي األدوات تحديد 

 (والتقويم رقمية، ساعة ،الميكانيكية الساعة
  تسمية ايام االسبوع 
 ( ونصف الساعة ساعة أقرب إلى) الوقت تحديد 

 

 االغاني 
 القصص سرد 
 الرسم 
  والفوازير األدوار لعب 
 المساعدة وسائل باستخدام الصغيرة المجموعات أنشطة 

 التعليمية
 ةالرقمي الساعة  تشملالتعليميه التي  المساعدة وسائل 

 والتقويم ،ميكانيكية الساعة المحمولة، الهواتف على

21 

اكتشاف 
األشكال 
   الهندسية

علم 

 الهندسة
 (مثلث مربع، مستطيل، دائرة،) األشكال تحديد 

 همختلفوحجم ولون  اتاتجاه من
 تعريف سمات مع األشكال ورسم بناء  

أشكال اكبر لتشكيل األشكال بين الجمع  

  ,التحديد, االسم, الوصف, تصنيف المكعبات

مجسم شبيه بالمكعب, مخروط, أسطوانة, 

 جسم كروي 

 الرسم 
 صنع األشكال من العناصر والمواد الموجودة 
  االلعاب)اصطياد األشكال, انا اتجسس, ما انا؟ شكل

 انسان, شكل الجنس(
  والفوازير األدوار لعب 
 وسائل باستخدام الصغيرة المجموعات أنشطة 

 التعليمية المساعدة
 بطاقات تشملالتعليميه التي  المساعدة وسائل 

 أشياء , وأشكال والصور أو الرسومات ،مفرداتال
 البيئة متوفرة في

22 

اكتشاف 
األشكال 
   الهندسية

علم 

 الهندسة
 (مثلث مربع، مستطيل، دائرة،) األشكال تحديد 

 همختلفوحجم ولون  اتاتجاه من
 تعريف سمات مع األشكال ورسم بناء  

أشكال اكبر لتشكيل األشكال بين الجمع  

 الرسم 
 صنع األشكال من العناصر والمواد الموجودة 
 شكال, انا اتجسس, ما انا؟ شكل االلعاب)اصطياد األ

 انسان, شكل الجنس(
  والفوازير األدوار لعب 
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  ,التحديد, االسم, الوصف, تصنيف المكعبات

مجسم شبيه بالمكعب, مخروط, أسطوانة, 

 جسم كروي 

 وسائل باستخدام الصغيرة المجموعات أنشطة 
 التعليمية المساعدة

 بطاقات تشملالتعليميه التي  المساعدة وسائل 
 أشياء , وأشكال والصور أو الرسومات ،مفرداتال

 البيئة متوفرة في

23 

اكتشاف 
األشكال 
   الهندسية

علم 

 الهندسة
 (مثلث مربع، مستطيل، دائرة،) األشكال تحديد 

 همختلفوحجم ولون  اتاتجاه من
 تعريف سمات مع األشكال ورسم بناء  

أشكال اكبر لتشكيل األشكال بين الجمع  

  ,التحديد, االسم, الوصف, تصنيف المكعبات

مجسم شبيه بالمكعب, مخروط, أسطوانة, 

 جسم كروي 

 الرسم 
  األشكال من العناصر والمواد الموجودةصنع 
  االلعاب)اصطياد األشكال, انا اتجسس, ما انا؟ شكل

 انسان, شكل الجنس(
  والفوازير األدوار لعب 
 وسائل باستخدام الصغيرة المجموعات أنشطة 

 التعليمية المساعدة
 بطاقات تشملالتعليميه التي  المساعدة وسائل 

 أشياء وأشكال و, الصور أو الرسومات ،مفرداتال
 البيئة متوفرة في

24 

الجمع 
والطرح 
ضمن 

1000 

حل المسائل ذات الخطوة الواحدة باستخدام   العمليات 

 الجمع أو الطرح.
  حل المسائل الكالمية والتي تهدف الى

ارقام يكون مجموعهم أقل أو  3اضافة 

 . 20يسأوي 
 باستخدام 1000 ضمن والطرح الجمع 

 التقليديه الرأسية األعمدة طريقة
  استعمال الحساب الذهني لمعرفه أقل أو اكثر

من عشره لرقم ذي منزلتين رقميتيين, واحد 

 لكل منهما
 شياء األ من متسأوية مجموعات مع اعمل 

 الضرب أساسيات على للحصول

  القصص و سردحل مشاكل العالم الواقعية 
 الرسم 
  االلعاب)انا أرى, جحا يقول,األجابة على

 ام خطا, امأل الفراغات(الكراسات,صح 
 لعب أدوار مختلفة أو الحزورة 
 وسائل باستخدام الصغيرة المجموعات أنشطة 

 التعليمية المساعدة
 بطاقات تشملالتعليميه التي  المساعدة وسائل 

 مكونات الرقم, مجموعة من الرقم عشرة, ،األرقام
 شياء األجدول قيمة العدد و ,الصور أو الرسومات

 البيئة في عليها يعثر التي
 

25 

الجمع 
والطرح 
ضمن 

1000 

حل المسائل ذات الخطوة الواحدة باستخدام   العمليات 

 الجمع أو الطرح.
  حل المسائل الكالمية والتي تهدف الى

ارقام يكون مجموعهم أقل أو  3اضافة 

 . 20يسأوي 
 باستخدام 1000 ضمن والطرح الجمع 

 التقليديه الرأسية األعمدة طريقة
  الحساب الذهني لمعرفه أقل أو اكثر استعمال

من عشره لرقم ذي منزلتين رقميتيين, واحد 

 لكل منهما
 شياء األ من متسأوية مجموعات مع اعمل 

 الضرب أساسيات على للحصول

  القصص و سردحل مشاكل العالم الواقعية 
 الرسم 
  االلعاب)انا أرى, جحا يقول,األجابة على

 الفراغات(الكراسات,صح ام خطا, امأل 
 لعب أدوار مختلفة أو الحزورة 
 وسائل باستخدام الصغيرة المجموعات أنشطة 

 التعليمية المساعدة
 بطاقات تشملالتعليميه التي  المساعدة وسائل 

 مكونات الرقم, مجموعة من الرقم عشرة, ،األرقام
 شياء األجدول قيمة العدد و ,الصور أو الرسومات

 البيئة في عليها يعثر التي
 

26  

مراجعة, 

بناء 

الطالقة, 

 التقييم

  مراجعة كافة المواضيع التي تم التطرق

 اليهم في االسابيع السابقة.
 بناء طالقة الطالب, السرعة, والدقة 
  دعم الطالب الذين يواجهون صعوبة بالمواد

 وذلك بوضعهم مع الطالب الجيدين بالمواد.
 تقييم السلوك أو التصرف 

 صغير جماعي عمل 
 الفردية التمارين 
 الكتابة أو الفم طريق عن سريعة تقييمات 
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 فهم النقود 27

 التعرف على النقود  العمليات
 حساب مبلغ من المال 
 مقارنة مبالغ من المال 
  حل المسائل الكالمية ذي الخطوه الواحده

باستخدام الجمع والطرح تتضمن النقود 

الموجودة في الحياة الواقعية. )مثال, الذهاب 

 الى السوق(.

  القصص )مثال.  و سردحل مشاكل العالم الواقعية
 الذهاب الى المتجر(.

 االلعاب 
  لعب أدوار مختلفة 
 وسائل باستخدام الصغيرة المجموعات أنشطة 

 التعليمية المساعدة
 لنقودا بطاقات تشملالتعليميه التي  المساعدة وسائل، 

 شياء األجدول قيمة العدد و ,الصور أو الرسومات
 البيئة فيتتوفر  التي

 

28 

اكتشاف 
مفاهيم 
 الطول

المدى 

 والتتابع

  قياس طول أشكال مختلفة أو صور مختلفة

 باستخدام مقايس اغير قياسية.
  مقارنة طول مختلف األشكال أو صور

األشكال وقل اطول, اقصر, اطول من, 

 اقصر من, طويل مثل, اطول من.
  حسب الطول. أشياء  5الى  3رتب 
 توقع الطول 
   قياس الطول باستخدام المسطرة أو اداة

قياس اغير قياسية )مثال, ااغطية الزجاجات, 

 وخيط رفيع(.
   )قارن بين مجسمين )أو صور لمجسمين

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

 سنتيم

 لواقعية.حل المسائل من الحياة ا 
 .القياس باستخدام اجسام ذات طول مختلف 
 )االلعاب )من االطول؟ 
  يتم استخدام وسائل تدريسية في أنشطة المجاميع

 الصغيرة 
 تتضمن بطاقات  التعليمية المساعدة وسائل

المفردات,الرسم أو الصور, واجسام متوفرة في 
 البيئة.

 
 

29 

اكتشاف 
مفهوم 
 الطول

المدى 

 والتتابع

 أشكال مختلفة أو صور مختلفة  قياس طول

 باستخدام مقايس اغير قياسية.
  مقارنة طول مختلف األشكال أو صور

األشكال وقل اطول, اقصر, اطول من, 

 اقصر من, طويل مثل, اطول من.
  حسب الطول. أشياء  5الى  3رتب 
 توقع الطول 
   قياس الطول باستخدام المسطرة أو اداة

قياس اغير قياسية )مثال, ااغطية الزجاجات, 

 وخيط رفيع(.
   )قارن بين مجسمين )أو صور لمجسمين

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

 سنتيم

  الحياة الواقعية.حل المسائل من 
 .القياس باستخدام اجسام ذات طول مختلف 
 )االلعاب )من االطول؟ 
  يتم استخدام وسائل تدريسية في أنشطة المجاميع

 الصغيرة 
 تتضمن بطاقات  التعليمية المساعدة وسائل

المفردات,الرسم أو الصور, واجسام المتوفرة في 
 البيئة.

 
 

30 

اكتشاف 
مفهوم 
 الكتلة

المدى 

 والتتابع

  قياس ومقارنة الكتلة ألجسام مختلفة وقل

ايهما ثقيل مثل, اثقل من, خفيف مثل أو 

 اخف من مجسم اخر.

 .حل المسائل من الحياة الواقعية 
 .القياس باستخدام اجسام ذات كتل مختلفة 
 )االلعاب )من اثقل؟ 
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 .حل المسائل الشفهية بالكتلة 
 اغرام/قياس الكتلة بالكيلواغرام 
  استخدم وحدات واختصارات

 اغرام/بالكيلواغرام
 قارن وصنف طبقا للكتلة 

 

  يتم استخدام وسائل تدريسية في أنشطة المجاميع
 الصغيرة 

 تتضمن بطاقات  التعليمية المساعدة وسائل
المفردات,الرسم أو الصور, واجسام المتوفرة في 

 البيئة.
 

31 

اكتشاف 
مفهوم 
 الكتلة

المدى 

 والتتابع

  الكتلة ألجسام مختلفة وقل قياس ومقارنة

ايهما ثقيل مثل, اثقل من, خفيف مثل أو 

 اخف من مجسم اخر.
 .حل المسائل الشفهية بالكتلة 
 اغرام/قياس الكتلة بالكيلواغرام 
  استخدم وحدات واختصارات

 اغرام/بالكيلواغرام
 قارن وّصنف طبقا للكتلة 

 

 .حل المسائل من الحياة الواقعية 
 كتل مختلفة. القياس باستخدام اجسام ذات 
 )االلعاب )من اثقل؟ 
  يتم استخدام وسائل تدريسية في أنشطة المجاميع

 الصغيرة 
 تتضمن بطاقات  التعليمية المساعدة وسائل

المفردات,الرسم أو الصور, واجسام المتوفرة في 
 البيئة.

 

32 

اكتشاف 
مفهوم 
 السعة

المدى 

 والتتابع

  قياس ومقارنة السعة باستخدام اللغة التالية

"يتحمل أو يحتوي على اكبر من","اكثر", 

 "أقل من".
 .حل المسائل الشفهية بالسعة 
 قياس السعة باللتر 
 استخدم وحدات واختصارات ليتر 
 قارن وصنف طبقا للقدرة 

 

 .حل المسائل من الحياة الواقعية 
 الحجم مختلفة أواني باستخدام قياس 
 ذلك؟( من أكثر االلعاب )من يحمل 
 ة في أنشط التعليمية المساعدة يتم استخدام وسائل

 المجاميع الصغيرة 
 تتضمن بطاقة  التعليمية المساعدة وسائل

 المفردات,أواني باحجام مختلفة, مياه والرمال
 

33 

اكتشاف 
مفهوم 
 السعة

المدى 

 والتتابع

  قياس ومقارنة السعة باستخدام اللغة التالية

"يتحمل أو يحتوي على اكبر من","اكثر", 

 "أقل من".
 .حل المسائل الشفهية بالسعة 
 قياس السعة باللتر 
 استخدم وحدات واختصارات ليتر 
 قارن وصنف طبقا للقدرة 

 

 .حل المسائل من الحياة الواقعية 
 الحجم مختلفة أواني باستخدام قياس 
 ذلك؟( من أكثر االلعاب )من يحمل 
  يتم استخدام وسائل تدريسية في أنشطة المجاميع

 الصغيرة 
 تتضمن بطاقة  التعليمية المساعدة وسائل

 المفردات,أواني باحجام مختلفة, مياه والرمال
 

34 

تجميع 
وتصنيف 
وتقديم 
 البيانات

المدى 

 والتتابع

 وفرزها، البيانات نقاط أو شياء األ جمع 

 ،"معظم" مثل لغة باستخدام ووصفها

 ما" ،"قدر" ،"أصغر" ،"أعظم" ،"األقل"

 ."عن يقل ال
 بفئات معينة, احسب عدد  شياء صنف األ

 في كل فئة, ورتب الفئات طبقا للعد. شياء األ
  نظّم, قّدم, وحلل البيانات كحد اقصى الى

 ثالث فئات.
  اسأل  و أجب  عن االسئلة المتعلقة بالعدد

الكلي لنقاط البيانات, كم العدد في كل فئة, كم 

أقل أو اكثر موجود في كل فئة مقارنة مع 

 االخرى.
  البيانات التي تم تجميعها في رسوم اعرض

 بيانية بسيطة.

 حل المسائل من الحياة الواقعية 
 .أنشطة المجاميع الصغيرة 
 اعتمادا على صفة واحدة.  شياء اجمع وصنف األ 
 .استطالع رأي الصف 
 .ترتيب الحقائب 
 الرسم البياني للحضور 
 اقبة.الرسم البياني للمر 
 .الرسم البياني للطقس 
 ة في متوفر أشياء تتضمن  التعليمية المساعدة وسائل

 البيئة.
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 .اقرأ  وحلل البيانات من الرسوم البيانية 

35  

مراجعة, 

بناء 

الطالقة, 

 التقييم

  راجع  كافة المواضيع التي تم التطرق اليهم

 في االسابيع السابقة.
 بناء طالقة الطالب, السرعة, والدقة 
  ادعم الطالب الذين يواجهون صعوبة

وذلك  بوضعهم مع الطالب الجيدين بالمواد 

 بالمواد.
 تقييم السلوك أو التصرف 

 صغير جماعي عمل 
 الفردية التمارين 
 تحريرية أو شفهية  سريعة تقييمات 

36  

مراجعة, 

بناء 

الطالقة, 

 التقييم

  مراجعة كافة المواضيع التي تم التطرق

 اليهم في االسابيع السابقة.
  ,والدقةبناء طالقة الطالب, السرعة 
  دعم الطالب الذين يواجهون صعوبة بالمواد

 وذلك بوضعهم مع الطالب الجيدين بالمواد.
 تقييم السلوك أو التصرف 

 صغير جماعي عمل 
 الفردية التمارين 
 سريعة تحريرية أو شفهية  تقييمات 

 

 من تدريب الرياضيات  1البعدي للمرحلة  ختبار: مفتاح االجوبة لال7المصدر 
 

 تعلم الطالب للرياضيات مهماً؟ لماذا يعتبر .1

( يزيد ذكاء الطالب. 2( التنبؤ بنجاح الطالب الحقا  في المدرسة.1من المهم على الطالب تعلم الرياضيات لخمسة أسياب هي: 

 ( انه مفيد  للحياة اليومية.5( يطور فكر الرياضيات و مهارات حل المسائل والمشاكل. 4( يبني ثقة الطالب بأنفسهم. 3

 من كفاءات الرياضيات. 4و أشرح عدد  .2

   و ألرقاماــــ يتطور، العد ،المماثلة الفردية لرقم و شيء مشبه بالرقم، معرفة الرقم التالي في تسلسل  األرقامفهم ،
 مقارنة الكميات. 

 لجمعهم مع بعض، عملية الجمع أو لفصلهم عن بعض، عملية الطرح. و  شياء العمليات ــ يتضمن التالعب باأل
 يتضمن أيضا  الضرب و القسمة.

  وحدات القياس و البيانات ـــ ي عرف الطالب على أدوات غير قياسية لفهم الطول، او الكتلة، و االتساع، و  يعرف
 ايضا  االدوات القياسية مثل الميزان و المسطرة للقياس بدقة.

 لهندسة ـــ يتضمن التعرف على االشكال و تسميتها. مثال ، "هذا مثلث." الحس المكاني يتضمن معرفة الموقع، علم ا
 االتجاه، و البعد مستعمال  مصطلحات مثل على، فوق، تحت الخ.

 أشرح الطرق الثالثة مختلفة التي  يتعلم بها الطالب الرياضيات. .3

  

 هدة،االستماع، و التالعب.يتعلم الطالب الرياضيات من خالل المشا  

 

 ثالث وسائل مساعدة للتعليم  مستعملة في الرياضيات. قم بتسمية .4

 .األرقام، عدادات، مكونات 10مجموعة الرقم 
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 أشرح الفرق بين قابليات الصبيان و الفتيات في تعلم الرياضيات .5

ت ان قدرات الرياضيات/ و أداء الرياضياال يوجد اي فرق بين الصبيان و الفتيات في تعلم الرياضيات. تظهر الدراسات 

غير متعلقان بجنس الطالب، بل أنها متعلقة بالتوقعات االجتماعية و أدوار الجنسين التي كبر معها االطفال في المجتمع. و 

 لهاذا من المهم ان تفكر بأن جميع الطالب بأمكانهم التعلم خالل المتابعة و التدريب.

 .و العمليات األرقامت للتدريس مستعملة لتعليم فهم ستراتيجياااالن، أشرح ثالث  .6

، و األرقام، أو مكونات 10أستعمال المسائل في صيغ حكايات ذات نطاق يلفت مخيلة االطفال، أستعمال مجموعة الرقم 

 أستعمال االغاني، سرد القصص و االلعاب.

 بطريقة مرحة. األرقامعدد و أشرح طريقتين للتعليم لهدف تكوين الطالقة في  .7

 . االلعاب االخرى تتضمن "يقول جحا" و "من أنا؟"األرقامالعد بالتخطي و العد تصاعديا  و تنازليا  ينشأ الطالقة في 

  

 جوبةاألمفتاح  - من تدريب الرياضيات 2البعدي للمرحلة  ختبارلال: 8المصدر 

 

 عدد و أشرح صفات القياس الُمعلمة في المستويات النامية. .1

الطول ــ يمكن العثور على طول الشيء المقاس بتحديد أرقام الوحدات الموجدة من بداية الشيء الى نهايته، هذه الوحدات 

 تكون المسافة بين نقطة  و نقطة و أخرى. 

 من بدالً  شياء الكتلة ــ تشير الكتلة الى كمية المادة الموجودة في الشيء المقاس. يؤشر الطالب بصورة عامة عن وزن األ

 كتلها  

. يستكشف الطالب اتساع الحاويات بأستخدام مواد أشياء االتساع ــ االتساع هو الحد االقصى لقدرة حاوية ان تحتوي على 

 يمكن إفرااغها مثل الماء، الرز، او الرمل.

 

 حدد ما ال يقل عن أداتين لمساعدة التعليم في تعليم أنشطة القياس  .2

 أمثلة على وحدات غير قياسية  الصفة

 الطول 
عصي مقطوعة بأطوال متساوية، عود أسنان، قصبات للشرب، دبوس أوراق، قطع من الطباشير،شرائط أوراق 

 بأطوال متساوية.

 الخرز، الرخام، االحجار، مواد مستعملة يوميا   الكتلة 

 علب.أكواب، حاويات مصنوعة من البالستيك، دلو، زجاجات، و  االتساع 

 صفقات  منضمة باليد،ساعة رملية،ساعة توقيتية،ساعة ميكانيكية، ساعة رقمية، تقويم. الوقت

 

  عدد الخطوات االربعة لحل مسائل أنشطة البيانات .3

( أكتب سؤاال  أستجوابيا  يمكن االجابة عليه 1أكبر فكرة في تحليل البيانات هي الخطوات االربعة لعملية حل المسائل: 

 ( فسر النتائج. 4( حلل البيانات. 3( أجمع البيانات لبدأ حل المسئلة. 2بأستعمال البيانات. 

 راء الصفعدد بعض االمثلة عن كيفية تدوين البيانات أثناء االسطالع عن أ .4

 ، جدول، او رسم بياني.األرقامبأستخدام أرشيف 
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 عدد و أشرح أثنين من النشاطات المستعملة في تدريس علم الهندسة .5

 هذان نشاطان من االنشطة السبعة الموجودة في كتيب المتدرب:

ل لماذا. من خالحقيبة من االشكال لعبة تشجع جميع الطالب لشرح و تواصل كيفية تحديدهم و تصنيفهم لالشكال و 

 النقاش عن مجموعة مختلفة من االشكال يتعلم الطالب التعرف على اشكال معرفة و اشكال غير معرفة.

حي االشكال نشاط  فني يستعمل فيه الطالب مخيالتهم لرسم مشهد مستعملين مجموعة من الدوائر، المستطيالت، 

 ط قابليات الطالب في تكوين و تحليل االشكال.المثلثات، و المربعات ذات أحجام مختلفة. يدرب هذا النشا

 . حدد ما ال يقل عن أداتين لمساعدة التعليم في تعليم علم الهندسة .6

 المجسمات، الفسيفساء، مواد متوفرة في البيئة اليومية.

 


