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درو�س املراجعة
y yيخ�ص�س عدد من احل�ص�س يف بداية الفرتة الدرا�صية ملراجعة مفاهيم
الريا�صيات التي در�صت يف ال�صف الثاين ومن اأهم املفاهيم التي حتتاجها
لربط مفاهيم ال�صف الثاين مبا �صيدر�صه يف هذا الباب ما يلي:
y yالفت نظر التالميذ اإىل اأن الرقم رمز ي�صتعمل يف كتابة الأعداد ،اأكتب
رقم ًا على ال�صبورة.
y yاأخرب التالميذ اأن الأرقام الع�رسة هي .9 ،... ، 2 ، 1 ، 0
y yراجع وو�صح للتالميذ اأن القيمة املنزلية هي قيمة الرقم بح�صب موقعه
يف العدد اأعط مثا ًل لعدد من رقمني اأو ثالثة لتو�صيح الفرق بني مفهومي
الرقم والعدد.
y yراجع مع التالميذ مفهوم املنزلة (اآحاد ،ع�رسات ،مئات).
y yا�صتمر يف مراجعة القيمة املنزلية لأعداد مكونة من رقمني اأو ثالثة
حتى تطمئن اأن التالميذ ي�صتطيعون التمييز بني املفاهيم التي تعر�صت
لها (الرقم ،العدد ،املنزلة ،القيمة املنزلية ،قيمة الرقم ح�صب موقعه يف
العدد).
 01ح�ص�س قبل الدخول
y yقد ي�صتغرق منك املراجعة هذه ما ل يقل عن 10
يف درا�صة الباب الأول.

2
4

الوحـــــدة الأوىل
9999خانات
�ضمنأربعة
مكون من ا
قراءة
وكتابتها وعمليات ال�ضرب
عددأعداد
قراءة ال
موؤ�سرات هذه الوحدة:
»

يقراأ عدد مكون من اأربعة خانات.

»

يكتب عدد مكون من اأربعة خانات.

»

ميثل العدد املكون من اأربعة خانات على العداد.

»

يجد م�صاعفات الأعداد من .1000 ،100 ،1

»

ي�رسب يف .1 ،0

»

يجد ناجت ال�رسب لأي عدد من  10 – 0يف العدد .7

»

يجد ناجت ال�رسب لأي عدد من  10 – 0يف العدد .8

»

يجد ناجت ال�رسب لأي عدد من  10 – 0يف العدد .9

3

5

اخلطة العامة املقرتحة لتدري�س هذه الوحدة
املـــــــــــو�ضوع

أربعة خانات وكتابته
أرقام من ا
اربعةمكون
منعدد
قراءة
عددلأول
الدر�س ا
وكتابته
مكون
قراءة

الدر�س الثاين م�صاعفات الأعداد

عدد احل�ض�ص

 4ح�ص�س
 4ح�ص�س

الدر�س الثالث ال�رسب يف 0 ، 1

ح�صتان

الدر�س الرابع جدول �رسب العدد 7

 6ح�ص�س

الدر�س اخلام�س جدول �رسب العدد 8

 6ح�ص�س

الدر�س ال�صاد�س جدول �رسب العدد 9

 7ح�ص�س

مراجعة الوحدة

 2ح�ص�س

التقومي

 2ح�ص�س

عدد احل�ص�س

 33ح�صة

4

6

الدر�س الأول

وكتابته
خانات
أربعة
من من ا
مكون
عددعدد
قراءة
وكتابته
أرقام
اربعة �
مكون
قراءة

» عدد احل�ص�س 4 :ح�ص�س.
موؤ�سرات الدر�س:
»

يقراأ ويكتب العدد املكون من اأربعة اأرقام.

»

ميثل العدد املكون من اأربعة اأرقام على العداد.

»

يكتب عدد مكون من اأربعة اأرقام ممثل على العداد.

»

يقر أا العدد بالطريقتني الواردتني يف الدر�س.

»

يكتب العدد رمزي ًا من ال�صيغة اللفظية والعك�س.

» مييز خانات اأرقام العدد حتى خانة الألوف.
املفاهيم وامل�سطلحات:
y yالأعداد �صمن  9999وجميع امل�صطلحات واملفاهيم املتعلقة بالأعداد
�صمن .9999
الو�سائل:
y yالعداد – بطاقات عليها اأعداد من اأربعة اأرقام.
ا�سرتاتيجيات التدري�س:
»

ال�صتعانة بالعداد لتمثيل الأعداد وقراءتها من قبل التالميذ.

»

تكليف التالميذ بحل التدريبات وامل�صاركة يف حلها.

5
7

» التحول بني التالميذ ومالحظة حلولهم وحتديد مدى اتقانهم للمهارات
ومدى متكنهم من املفاهيم الريا�صية خا�صة كتابة وقراءة ومتثيل الأعداد
�صمن .9999
التحول بني التالميذ ومالحظة حلولهم وحتديد مدى اتقانهم للمهارات
»
.
ملزيد من التدريب تق�صيم التالميذ اإىل جمموعات وتوزيع بطاقات كتبت
»
ومدى متكنهم من املفاهيم الريا�صية خا�صة كتابة وقراءة ومتثيل الأعداد
عليها اأعداد �صمن  9999وتكليف كل جمموعة بقراءة العدد ومتثيله
�صمن .9999
على العداد.
التدريب تق�صيم التالميذ اإىل جمموعات وتوزيع بطاقات كتبت
خطواتملزيد
»
منالدر�س:
تنفيذ
عليها اأعداد �صمن  9999وتكليف كل جمموعة بقراءة العدد ومتثيله
احل�صة الأوىل بالعداد لتمثيل اأعداد عليه وكتابتها رمزي ًا وقراءة
ا�صتعن يف
العداد.
» على
العدد بكلتا الطريقتني.
خطوات تنفيذ الدر�س:
» قدم املزيد من الأمثلة امل�صابهة يف كتاب التلميذ وذلك بعر�س �صورة عداد
» ا�صتعن يف احل�صة الأوىل بالعداد لتمثيل اأعداد عليه وكتابتها رمزي ًا وقراءة
ممثل عليه العدد والطلب من التالميذ كتابته رمزي ًا وقراءة بالطريقتني.
العدد بكلتا الطريقتني.
» التقومي يف احل�صة الأوىل باإجراء التمرين �صفحة  3اجلزء الأول (اأ) منه
» قدم املزيد من الأمثلة امل�صابهة يف كتاب التلميذ وذلك بعر�س �صورة عداد
�صفهي ًا للتاأكد من متكن التالميذ من قراءة العدد بالطريقتني وحل اجلزء
وقراءته بالطريقتني.
ممثل عليه العدد والطلب من التالميذ كتابته رمزي ًا وقراءة
الثاين منه (ب) حتريري ًا.
» التقومي يف احل�صة الأوىل باإجراء التمرين �صفحة  3اجلزء الأول (اأ) منه
» يف احل�صة الثانية قدم املثال ( )2الوارد يف كتاب التلميذ واخلا�س بكتابة
�صفهي ًا للتاأكد من متكن التالميذ من قراءة العدد بالطريقتني وحل اجلزء
العدد من الأرقام الواقعة يف خاناته املختلفة.
الثاين منه (ب) حتريري ًا.
» ا�صتمر يف اإجراء املزيد من التدريبات التي تر�صخ طريقة قراءة الأعداد
» يف احل�صة الثانية قدم املثال ( )2الوارد يف كتاب التلميذ واخلا�س بكتابة
ب�صورة �صحيحة باأي من الطريقتني وتناول يف نهايتها مترين (.)2
العدد من الأرقام الواقعة يف خاناته املختلفة.
» قدم يف احل�صة الثالثة املزيد من الأمثلة للمراجعة وتر�صيخ املفاهيم يف
» ا�صتمر يف اإجراء املزيد من التدريبات التي تر�صخ طريقة قراءة الأعداد
القراءة والكتابة والتمثيل على العداد ثم تناول التدريب الوارد يف
ب�صورة �صحيحة باأي من الطريقتني وتناول يف نهايتها مترين (.)2
�صفحة ( 5الأعداد املمثلة على اجلدول) وقدمه باحلل مب�صاركة1التالميذ
قدم ً
املفاهيم يف
للمراجعة
إكماللأمثلة
املزيدا من ا
احل�صةعلىالثالثة
ال يف
حتيل
وتر�صيخ ملفاهيم
فيه تر�صيخ ًا
اجلدول لأن
ال�صبورة ب
جماعي ًا
» ح
اخلانات.على العداد .ثم تناول التدريب الوارد يف
والكتابةمنوالتمثيل
القراءةوتركيبية
العدد
�صفحة ( 5الأعداد املمثلة على اجلدول) وقدمه باحلل مب�صاركة التالميذ
» يف احل�صة الرابعة تركيز املفاهيم ال�صابقة واإجراء املزيد من التدريبات.
ح ً
ال جماعي ًا على ال�صبورة باإكمال اجلدول لأن فيه تر�صيخ ًا ملفاهيم حتيل
العدد وتركيبية من اخلانات.
»

6

يف احل�صة الرابعة تركيز املفاهيم ال�صابقة واإجراء املزيد من التدريبات.
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الدر�س الثاين

م�ساعفات الأعداد

y yعدد احل�ص�س 4 :ح�ص�س.
موؤ�سرات الدر�س:
»

يدرك معنى م�صاعف العدد باأنه العدد الناجت ب�صل�صلة من الأعداد املرتبة
بعد اإ�صافة العدد يف كل مرة.

»

يجد م�صاعفات العدد  1والعدد  10والعدد  100والعدد  1000لأي
عدد تختاره.

» يكمل متتاليات اأعداد بطريقة م�صاعفات الأعداد ،100 ،10 ،1
 1000من عدد لآخر.
الأ�ساليب والأن�سطة:
»

قدم يف احل�صة الأوىل مفهوم امل�صاعف وذلك يف حالة العدد  1ويعنى
اإ�صافة العدد  1اإىل اأي عدد
العدد يف �صورة مت�صل�صلة .من خالل اإجراء
التدريب الأول يف الدر�س وتدريبات م�صابهة.

»

اأعط كل تلميذ عدداً واأطلب منه ذكر  5م�صاعفات له.

»

انتقل بنف�س الطريقة اإىل تقومي م�صاعفات الع�رسة.

» تناول الأن�صطة اخلا�صة بالدر�س يف كتاب الأن�صطة لتثبيت املفهوم يف
اأذهان التالميذ.
التقومي:
»

قدم م�صائل من التمرين  1والتمرين  2ليحله التالميذ يف دفاترهم
قدم مسائل من التمرين ( )2ليحلها التالميذ في دفاترهم للتأكد من فهمهم
الصحيحة.أرقام بالطريقة
بالطريقةكتابتهم لال
لألرقام �صحة
كتابتهمأكد من
للدر�س والتا
لتتاأكد من فهمهم
للدرس والتأكد من صحة

79

ال�صحيحة.
احل�صة الثانية وبذات اخلطوات م�صاعفات الأعداد من – 10
» قدم يف
ال�صحيحة.
 ،100واأجعل التالميذ يحلون التمرين ( )4( ، )3املتعلقتني مب�صاعفات
دفاترهم.وبذات اخلطوات م�صاعفات الأعداد من – 10
احل�صة الثانية
» قدم يف
العددين يف
 ،100واأجعل التالميذ يحلون التمرين ( )4( ، )3املتعلقتني مب�صاعفات
دفاترهم .م�صاعفات الأعداد .1000 – 100
احل�صة الثالثة
» قدم يف
العددين يف
 .1000التدريبات.
أعداد–ومزيد من
م�صاعفات
تركيز ملفهوم
أعدادال100
م�صاعفات ال
الرابعة الثالثة
احل�صة احل�صة
»» قدم يف
»

احل�صة الرابعة تركيز ملفهوم م�صاعفات الأعداد ومزيد من التدريبات.

8
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الدر�س الثالث

ال�سرب يف � ،1ضفر

y yعدد احل�ص�س :ح�صتان
موؤ�سرات الدر�س:
» يجد الناجت عند �رسب اأي عدد يف الواحد ال�صحيح.
» يجد الناجت عند �رسب اأي عدد يف ال�صفر.
الأ�ساليب والأن�سطة:
y yتقدمي املفهوم كما ورد يف املثال التو�صيحي يف بداية الدر�س يف الكتاب
وهذا يتطلب:
» التمهيد لذلك مبراجعة مفهوم ال�رسب ورمز ال�رسب ×.
» مراجعة جدول �رسب الأعداد التي در�صها يف العام ال�صابق – جدول
�رسب الأعداد .4 ،3 ،2
» تو�صل مع التالميذ من خالل هذه اخلطوات اإىل اأن ناجت ال�رسب لأي
عدد يف العدد  1هو العدد نف�صه وناجت ال�رسب لأي عدد يف العدد .هو
ال�صفر.
» وجه يف �صورة ن�صاط التالميذ مراجعة وتر�صيخ القاعدتني بتوجيه �صوؤال
لكل تلميذ يف ال�صف بالرتتيب على �صاكله،0 × 2 ،1 × 7 ،0 × 5 :
 1 × 3اإىل اآخر تلميذ يف الف�صل للتاأكد اأن التالميذ قد ا�صتوعبوا الدر�س
جيداً.
» يف احل�صة الثانية قدم املزيد من الأمثلة والتدريبات لرتكيز مفهوم ال�رسب
يف � ،1صفر.
التقومي:
y yمن خالل الأ�صئلة ال�صفهية ال�صابق ذكرها ومن خالل حل التمرين يف
كتاب التلميذ ت�صتطيع اأن تقوم الدر�س.
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الدر�س الرابع

جدول �سرب العدد 7

y yعدد احل�ص�س 6:ح�ص�س
موؤ�سرات الدر�س:
»

يذكر ناجت ال�رسب لأي عدد من  0وحتى  10يف العدد .7

» مييز بني توزيع العنا�رس يف حالة  7 × 3اأو  3 × 7مثال باعتبار اأن
الأوىل تعنى ثالثة �صبعات والثانية تعني �صبعة ثالثات وهكذا يف باقي
العلميات.
الأ�ساليب والأن�سطة:
y yخ�ص�س احل�صة الأوىل ملراجعة حفظ التالميذ جلداول ال�رسب التي
در�صوها يف العام ال�صابق وذلك من ال�رسب لالأعداد ،5 ، 4 ، 3 ، 2
 6وذلك من خالل كتابة اجلدول على ال�صبورة مب�صاركة التالميذ –
ويردده عدة مرات وم�صحه من ال�صبورة واأ�صئلة التالميذ عنه وهكذا
لبقية الأعداد.
y yقدم يف احل�صة الثانية بداية جدول �رسب العدد  7من خالل مناق�صة
توزيع الأ�صكال الواردة يف الكتاب على املجموعات املكررة وهي
البرتقاالت ال�صبعة مكررة مرة واحدة يف ال�صكل الأول وتعنى × 1
�صورة املفاتيح
 ،7ثم مكررة على جمموعتني وتعنى اآخر  7 × 2وهكذا ثالثة �صبعات
اأي  7 × 3اإىل اآخر توزيعها.
y yيف احل�صة الثالثة قم بكتابة جدول �رسب العدد  7على ال�صبورة.
y yاأطلب من التالميذ ترديده يف القراءة.
y yاأم�صح الناجت من ال�صبورة يف كل حالة ثم اأطلب كتابته مب�صاركة التالميذ.

12
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y yاأعط الفر�صة لكل تلميذ باأن يخرج ويكتب اآخر النواجت يف ال�صبورة.
y yا�صتمر يف هذا الإجراء حتى نهاية احل�صة.
y yيف احل�صة الرابعة راجع حفظ التالميذ للجداول.
y yقدم �صك ً
البرتقاالت مرة موزعة على  4جمموعات لتبقي  7×4ثم
ال لتوزيع املفاتيح
برتقاالتيف كل جمموعة لتعنى
غري توزيعها على جمموعات  7يو�صح  4مفاتيح
 4 × 7اأي  7اأربعات.
y yا�صتمر يف هذا الإجراء لتبني جدول العدد  7بالطريقتني الواردتني يف
الكتاب وهي:
»

7=7×1

7=1×7

»

14 = 7 × 2

14 = 2 × 7

»

وهكذا

y yخ�ص�س احل�صة اخلام�صة للتمرين والتدريبات املختلفة للتاأكد من حفظ
وا�صتيعاب التالميذ جلدول �رسب العدد � 7صفهي ًا وحتريري ًا.
y yقدم خالل احل�ص�س اخلم�س ما تراه منا�صب ًا من الأن�صطة الواردة يف
كتاب الأن�صطة واخلا�س بجدول �رسب العدد .7
y yاحل�صة ال�صاد�صة مزيد من التدريبات والأن�صطة لرتكيز جدول .7
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الدر�س اخلام�س

جدول �سرب العدد 8

y yعدد احل�ص�س6 :ح�ص�س
موؤ�سرات الدر�س:
» يذكر التلميذ ناجت �رسب اأي عدد من  0وحتى  10يف العدد .8
الأ�ساليب والأن�سطة:
y yاتبع خطوات م�صابهة خلطوات تدري�س جدول �رسب العدد  7لتدري�س
جدول �رسب العدد  8وذلك بتخ�صي�س احل�صة الأوىل للمراجعات
للجداول ال�صابقة التي در�صها.
y yواحل�صة الثانية لتكوين جدول ال�رسب من خالل توزيع الأ�صكال.
y yواحل�صة الثالثة لبناء جدول �رسب العدد  8بالطريقتني البدالية.
y yاحل�صة الرابعة مراجعة حفظ جدول ال�رسب للعدد .8
y yواحل�صة اخلام�صة لإجراء التدريبات وحلها �صفهي ًا اأو حتريري ًا بجانب
تناول التدريبات الوارد يف كتاب الأن�صطة حول حمتوى هذا الدر�س.
y yاحل�صة ال�صاد�صة مزيد من التدريبات والأن�صطة لرتكيز حفظ جدول .8

14
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الدر�س ال�ساد�س

جدول �سرب العدد 9

y yعدد احل�ص�س 7 :ح�ص�س
موؤ�سرات الدر�س:
»

يجد حا�صل �رسب اأي عدد من  0وحتى  10يف العدد .9

» يجد حا�صل �رسب اأي عدد من  0اإىل  10يف اأي عدد من  0اإىل .10
الأ�ساليب والأن�سطة:
y yاتبع خطوات م�صابهة لتدري�س جدول �رسب الأعداد  8 ، 7وذلك بـ :
»

تخ�صي�س احل�صة الأوىل للمراجعة العامة ملا در�صه التلميذ.

»

احل�صة الثانية لتكوين جدول ال�رسب والتدريب على حفظه.

y yواحل�صة الثالثة لتكوين جدول ال�رسب بالطريقتني وتعزيز احلفظ
بالتدريبات ال�صفهية.
y yاحل�صة الرابعة لتعزيز احلفظ.
y yاحل�صة اخلام�صة التدريبات التحريرية.
y yاحل�صة ال�صاد�صة لتعزيز جداول ال�رسب التي در�صها من  2اإىل � 9صفهي ًا
وحتريري ًا.
y yاحل�صة ال�صابعة املزيد من التدريبات والأن�صطة للرتكيز.
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الوحـــــدة الثانية
ال�سرب املطول
موؤ�سرات هذه الوحدة :الوحـــــدة الثانية
املطول
ال�سرب.10
y yاأن يتعرف التالميذ ال�رسب يف

الوحدة:
ؤ�سراتأنهذه
التالميذ �رسب عدد يف م�صاعفات الع�رسة.
يتعرف
موy yا
يف .10
ال�رسب يف
التالميذ ال�رسب
يتعرف التالميذ
yااأنأن يتعرف
y yy
مائة.

الع�رسة.
م�صاعفات
عدد
التالميذ �رسب
يتعرف التالميذ
yااأنأن يتعرف
ع�رساتها اأ�صفار.
آحادها اأو
يف التي ا
أعداد
�رسب ال
y yy
توزيعمائة.
ال�رسب يف
يتعرف التالميذ
yااأنأن يتعرف
y yy
ال�رسب على اجلمع.
التالميذ قاعدة

ع�رساتها ا
آحادها اأو
أعداد التي ا
التالميذ�رسب ا
يتعرف التالميذ
yااأنأن يتعرف
y yy
أ�صفار.رقم
عدد من
رقمني يف
مكون من
�رسبلعدد
واحد.
يتعرف التالميذ قاعدة توزيع ال�رسب على اجلمع.
y yاأن
من
رقمنييفيفعدد
مكونمنمنرقمني
عددمكون
�رسب عدد
التالميذ �رسب
y yاأن يتعرف التالميذ
مكونرقم
عدد من
رقمني.
واحد.
y yاأن يتعرف التالميذ �رسب عدد مكون من رقمني يف عدد مكون من
رقمني.أرقام.
ثالثة ا
عددعدد
أرقام في
ارقام
مكون
عدد
يف
ثالثة ا
y yاأن يتعرف التالميذ �رسب عدد مكون من ثالثة
مكونمن
مكون
رقمني يف
أرقام.أرقام.
رقمين.ا
ثالثة
من
ثالثة ا
من

التالميذ مفهوم
y yاأن يتعرف التالميذ
اللفظية .ثالثة اأرقام يف عدد مكون
امل�صائلمكون من
�رسب عدد
ثالثة اأرقام.
التالميذ م�صائل لفظية.
منيحل
y yاأن
y yاأن يتعرف التالميذ مفهوم امل�صائل اللفظية.
y yاأن يحل التالميذ م�صائل لفظية.
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اخلطة العامة املقرتحة لتدري�س هذه الوحدة
املــو�ضوع اخلطة العامة املقرتحة لتدري�س هذه الوحدةعدد احل�ض�ص

املــو�ضوعلأول ال�رسب × 10
الدر�س ا
م�صاعفات الع�رسة
عدد يف
األول(أ)�رسب
الثاين
عشرة
في
الضرب
الدرس
10
ال�رسب ×
أول
الدر�س ال
عشرة
مضاعفات
الضرب
الدرس
فييفمائة
عدديف
ال�رسب
الثالث
الع�رسة
م�صاعفات
األول(ب)�رسب
الدر�س الثاين
الثاني
مائةالتي اآحادها اأو ع�رساتها اأ�صفار
أعداد
الثالث�رسب ا
الدر�س الرابع
ال�رسبليف
اجلمع)
ال�رسب على
(توزيع
�رسبلال
أ�صفار
ع�رساتها ا
آحادها اأو
أعدادالتي ا
أعداد
اخلام�س�رسب ا
الرابع
الدر�س الثالث
واحد
علىرقم
ال�رسب من
(توزيع يف عدد
من رقمني
عدد
الدر�س الرابع
اجلمع)
أعداد
ال�صاد�س �رسب ال
اخلام�س
الخامس
مكون
عدديفمنعدد
رقمني
مكون من
�رسبعدد
ال�صاد�س�رسب
الدر�س ال�صابع
رقم واحد
رقمني يف
عدد من
رقمني
من
السادس �رسب عدد مكون من رقمني يف عدد مكون
ال�صابع
الدر�س
رقمني
من
الثامن �رسب عدد مكون من ثالثة اأرقام يف عدد
الدر�س
مكون
الدر�س منالسابع
رقمني�رسب عدد مكون من ثالثة اأرقام يف عدد
الثامن
امل�صائل اللفظة
العا�رس
رقمني
الدر�سمن
مكون
الوحدةامل�صائل اللفظة
مراجعةالعا�رس
الدر�س
التقومي
مراجعة الوحدة
التقومياحل�ص�س
عدد
عدد احل�ص�س

17
15
15

ح�صتان
احل�ض�ص
عدد
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صتان
ح�صة
22
ح�صتان
20
 22ح�صة

الدر�س الأول (�أ)
موؤ�سرات الدر�س:
»

ال�ســــــــــرب يف 10

اأن يتعرف التلميذ �رسب عدد × .10

» اأن يحل التلميذ عمليات حتتوى على �رسب عدد × .10
املفاهيم وامل�سطلحات:
 y yال�رسب × .10
y yعدد احل�ص�س :ح�صتان
الأ�ساليب:
»

يف احل�صة الأوىل يقدم هذا الدر�س من خالل مناق�صة التالميذ ،بعد
عر�س حزم حتتوى كل حزمة على  10كم عدد حزمتني؟ كم عدد ثالثة
حزم؟ كم عدد  5حزم؟ وهكذا ،وباملناق�صة بتو�صل التالميذ اإىل حا�صل
�رسب  ... 10 × 5 ، 10 × 3 ، 10 × 2الخ ومنها ميكن التو�صل
اإىل القاعدة.
ميينه
معمع
نف�صه
ناتجناجت
عنيمينه
�صفرعن
و�صعصفر
وضع
العددنفسه
عددفييف1010هوهوالعدد
�رسبعدد
ضرب

»

حل الأمثلة.

»

للت�صحيح
والمروراحلل
عليهم اأثناء
اإعطاء
عليهم أثناء
واملروررقم ()1
مترين( 5)1المسألة
حللتمرين
فر�صةلحل
التالميذفرصة
إعطاء التالميذ
للتصحيح واإلرشاد.
الحلإر�صاد.
وال

»

حتديد الواجب املنزيل للتالميذ من كرا�صة الأن�صطة.

حل االمثلة

» احل�صة الثانية تدريبات واأن�صطة لرتكيز الدر�س.
الدر�س الثاين

18
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الدر�س الأول(ب)
موؤ�سرات الدر�س:

�سرب عدد يف م�ساعفات الع�سرة

الع�سرة
يف
م�ساعفات الع�سرة
م�ساعفات
عدد يف
�سرب عدد
�سرب
م�صاعفات الع�رسة.
» اأن يتعرف التالميذ

موؤ�سرات الدر�س:
موؤ�سرات الدر�س:
» اأن يتعرف التالميذ �رسب عدد يف م�صاعفات الع�رسة.
» اأن يتعرف التالميذ م�صاعفات الع�رسة.
التالميذ م�صاعفات الع�رسة.
املفاهيمأن يتعرف
» ا
وامل�سطلحات:
» اأن يتعرف التالميذ �رسب عدد يف م�صاعفات الع�رسة.
م�صاعفاتالع�رسة.
يفم�صاعفات
عدديف
�رسبعدد
الع�رسة�،رسب
م�صاعفاتالتالميذ
»y yاأن يتعرف
الع�رسة.
املفاهيم وامل�سطلحات:
املفاهيم وامل�سطلحات:
y yعدد احل�ص�س :ح�صتان
y yم�صاعفات الع�رسة� ،رسب عدد يف م�صاعفات الع�رسة.
م�صاعفات الع�رسة� ،رسب عدد يف م�صاعفات الع�رسة.
الy y
أ�ساليب:
y yعدد احل�ص�س :ح�صتان
أوىلح�صتان
احل�ص�س:
يدر�س هذا الدر�س بوا�صطة اإ�رساك التالميذ ومناق�صتهم
عدداحل�صة ال
»y yيف
الأ�ساليب:
الأ�ساليب:
للتعرف على م�صاعفات الع�رسة ،ثم التعرف على �رسب العدد يف
القاعدة.
ن�صتنتج
بوا�صطة اإ�رساك التالميذ ومناق�صتهم
الدر�س
ومنهاهذا
الع�رسةيدر�س
م�صاعفاتالأوىل
» يف احل�صة
» يف احل�صة الأوىل يدر�س هذا الدر�س بوا�صطة اإ�رساك التالميذ ومناق�صتهم
للتعرف على م�صاعفات الع�رسة ،ثم التعرف على �رسب العدد يف
للتعرف على م�صاعفات الع�رسة ،ثم التعرف على �رسب العدد يف
القاعدة.
ومنهايفن�صتنتج
م�صاعفات
الع�رسة ن�صع ال�صفر ثم
م�صاعفات
الع�رسة عدد
�رسب اأي
حا�صل
القاعدة.
ن�صتنتج
ومنها
الع�رسة
م�صاعفات
الباقيةعدد في مضاعفات العشرة نضع الصفر ثم
ضرب أي
حاصللأعداد
ن�رسب ا
الباقية
األعداد
نضرب
حا�صل �رسب اأي عدد يف م�صاعفات الع�رسة ن�صع ال�صفر ثم
حا�صل �رسب اأي عدد يف م�صاعفات الع�رسة ن�صع ال�صفر ثم
ن�رسب الأعداد الباقية
ن�رسبلال
الباقيةالتالميذ.
أعدادإ�رساك
أمثلة با
» حل ا
عليهمإر�صاد
والمرور ولال
للت�صحيح
عليهم ا
فرصة 6لحلواملرور
التالميذ مترين
يحل
أثناء
احلل()2
أثناء رقم
المسألة
تمرين ()1
إعطاء التالميذ
التالميذ.
إ�رساك
ا
ب
أمثلة
ل
ا
حل
واإلرشاد.
التالميذ.
للتصحيحاإ�رساك
الحلالأمثلة ب
حل

»
»
»
» حل التمرين يف كرا�صة الأن�صطة واجب منزيل.
» يحل التالميذ مترين  6واملرور عليهم اأثناء احلل للت�صحيح ولالإر�صاد
» يحل التالميذ مترين  6واملرور عليهم اأثناء احلل للت�صحيح ولالإر�صاد
» يف احل�صة الثانية مزيد من التدريبات والأن�صطة لرتكيز الدر�س.
» حل التمرين يف كرا�صة الأن�صطة واجب منزيل.
» حل التمرين يف كرا�صة الأن�صطة واجب منزيل.
احل�صة الثانية مزيد من التدريبات والأن�صطة لرتكيز الدر�س.
الدر�س يف
»
الثالث
التدريبات والأن�صطة لرتكيز الدر�س.
» يف
احل�صة الثانية مزيد من 19
الدر�س الثالث
الدر�س الثالث

موؤ�سرات الدر�س:

ال�ســـــرب يف مائة

الدر�ساأنالثاين
يتعرف التلميذ �رسب عدد × .100
»
املفاهيم وامل�سطلحات :ال�ســـــرب يف مائة

ال�ســـــرب يف مائة

يف مائة
ال�رسب
الدر�س:
مو»ؤ�سرات
موؤ�سرات الدر�س:
ح�صتان
احل�ص�س:
�رسب عدد × .100
التلميذ
عدديتعرف
»» اأن
أ�ساليب:أن يتعرف التلميذ �رسب عدد × .100
» ا
الاملفاهيم وامل�سطلحات:
املفاهيم وامل�سطلحات:
أوىل يدر�س هذا الدر�س عن طريق اإ�رساك التالميذ ومناق�صتهم
احل�صة ا
»» يف
يفلمائة
ال�رسب
إىل مائة
ال�رسب ايف
مفهوم �رسب اأي عدد يف مئة مثل ،100 × 3 ،100 × 2
» للتو�صل
» عدد احل�ص�س :ح�صتان
ح�صتان 100ثم ا�صتنتاج قاعدة �رسب اأي عدد يف مائة.
× 12 ،100
عدد× 7
» ...
احل�ص�س:
الأ�ساليب:
الأ�ساليب:
ومناق�صتهم
التالميذ
إ�رساك
طريق ا
عن
الدر�س
يدر�س هذا
�رسب االأيأوىل
حا�صل احل�صة
» يف
العدد
ميني
�صفرين
ون�صع
نف�صه
العدد
هو
100
يف
عدد
ومناق�صتهم
طريق
يدر�س
احل�صة اإىللأوىل
» يف
التالميذ،100 × 3
إ�رساك ،100
مثلا × 2
عنمئة
الدر�سيف
هذاأي عدد
�رسب ا
مفهوم
للتو�صل ا
،100
3 ،100
قاعدة× 2
مئة مثل
عدد يف
�رسب ا
مفهوم
للتو�صل× اإىل
عدد×يف مائة.
�رسب اأي
ا�صتنتاج
أي ثم
100
× 12
،100
7 ...
عدد يف مائة.
�رسب اأي
قاعدة
التالميذا�صتنتاج
إ�رساك 100ثم
× 12
أمثلة،100
 ...ا7ل×
احلل.
إىل نتيجة
والتو�صل ا
وذلك با
» حل
ون�صعإر�صاد
ونضعال
للت�صحيح ول
عليهم
مترين
يحل
العدد
نف�صه
واملرورهوهو
100
�رسب ا
حا�صل
مينيالعدد
�صفرينيمين
صفرين
العددنفسه
العدد
عددفي7يف100
التالميذأيعدد
أي
ضرب
»حاصل
حا�صل �رسب اأي عدد يف  100هو العدد نف�صه ون�صع �صفرين ميني العدد
» يحل التالميذ الواجب يف كرا�صة الأن�صطة.
احلل.
والتو�صل ا
التالميذ
وذلك با
حل ال
نتيجة .الحل
إىل نتيجة
إلى
والتوصل
إ�رساك التالميذ
بإشراك
وذلك
االمثلة
حل
للرتكيز
أن�صطة
التدريبات وال
مزيد من
أمثلةالثانية
احل�صة
»» يف
» حل الأمثلة وذلك باإ�رساك التالميذ والتو�صل اإىل نتيجة احلل.
 7واملرور عليهم للت�صحيح ولالإر�صاد
» يحل التالميذ مترين 2
» يحل التالميذ مترين  7واملرور عليهم للت�صحيح ولالإر�صاد
» يحل التالميذ الواجب يف كرا�صة الأن�صطة.
» يحل التالميذ الواجب يف كرا�صة الأن�صطة.
احل�صة الثانية مزيد من التدريبات والأن�صطة للرتكيز .
الدر�س يف
»
الرابع
» يف احل�صة الثانية مزيد من التدريبات والأن�صطة للرتكيز .

18
الدر�س الرابع
الدر�س الرابع
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الدر�س الثالث

�سـرب الأعداد التي اآحادها اأو ع�سراتها اأ�سفار

موؤ�سرات الدر�س:
»

اأن يتعرف التلميذ على الأعداد التي اآحادها اأو ع�رساتها اأ�صفار.

» اأن يتعرف التلميذ على �رسب الأعداد التي اآحادها اأو ع�رساتها اأ�صفار.
املفاهيم وامل�سطلحات:
»

الأعداد التي اآحادها اأو ع�رساتها اأ�صفار.

» عدد احل�ص�س :ح�صتان
الأ�ساليب:
»

يف احل�صة الأوىل يدر�س هذا الدر�س عن طريق مناق�صة التالميذ للتو�صل
اإىل مفهوم الأعداد التي اآحادها اأو ع�رساتها اأ�صفار ،ثم التو�صل اإىل
التعرف اإىل �رسب الأعداد التي اآحادها اأ�صفار وكذلك التو�صل اإىل
�رسب الأعداد التي اآحادها اأو ع�رساتها اأ�صفار ،ثم التو�صل اإىل القاعدة.
ن�صع جمموع
ضرب الأعداد
عند �رسب
عند
�صفر نضع
ع�رساتها صفر
آحادها اأوأو عشراتها
التي اآحادها
اآلعداد التي
ن�رسبثمالعددين
العددين
أ�صفار يف
ال
نضرب العددين.
في ثمالعددين
األصفار
مجموع

»

التالميذ.
وذلك با
حل ال
إ�رساك التالميذ
بإشراك
أمثلة وذلك
االمثلة
حل

»

يحل التالميذ مترين  83واملرور عليهم للت�صحيح ولالإر�صاد

»

يحل التالميذ الواجب يف كرا�صة الأن�صطة.

»

يف احل�صة الثانية مزيد من التدريبات والأن�صطة للرتكيز .

الدر�س اخلام�س
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الدر�س الرابع

اجلمع)
على اجلمع)
ال�سرب على
(توزيع ال�سرب
أعداد (توزيع
�سـرب االلأعداد
�سـرب

الدر�س:
ؤ�سرات الدر�س:
ممووؤ�سرات
اجلمع.
على اجلمع.
ال�رسب على
توزيع ال�رسب
التلميذ توزيع
يتعرف التلميذ
»» ااأنأن يتعرف

اجلمع.
على اجلمع.
ال�رسب على
توزيع ال�رسب
التلميذ توزيع
ي�صتعمل التلميذ
»» ااأنأن ي�صتعمل
وامل�سطلحات:
املفاهيم وامل�سطلحات:
املفاهيم
اجلمع
على اجلمع
ال�رسب على
توزيع ال�رسب
»» توزيع

ح�صتان
احل�ص�س :ح�صتان
عدد احل�ص�س:
»» عدد
أ�ساليب:
االلأ�ساليب:
يف
ورد يف
كما ورد
إي�صاح كما
و�صيلة ااإي�صاح
طريق و�صيلة
عن طريق
الدر�س عن
لهذا الدر�س
يقدم لهذا
أوىل يقدم
لأوىل
احل�صة اال
يف احل�صة
yيف
y yy
التلميذ
ميرن التلميذ
ومنها ميرن
اجلمع .ومنها
على اجلمع.
ال�رسب على
توزيع ال�رسب
مفهوم توزيع
لتو�صيح مفهوم
الكتاب لتو�صيح
الكتاب
إىل
ا
التو�صل
ميكن
املناق�صة
وبعد
اجلمع.
على
ال�رسب
توزيع
مفهوم
على مفهوم توزيع ال�رسب على اجلمع .وبعد املناق�صة ميكن التو�صل اإىل
على
القاعدة.
القاعدة.
أول
لأول
يف اال
العدد يف
ي�رسب العدد
جمموعني ،ي�رسب
عددين جمموعني،
يف عددين
عدد يف
�رسب عدد
عند �رسب
عند
الثاين
يف
العدد
�رسب
يضرب العدد في
مجموعين ،
إليه عددين
وي�صاف افي
عند ضرب عدد
وي�صاف اإليه �رسب العدد يف الثاين

األول ويضاف إليه ضرب العدد في الثاني

بإشراك التالميذ
االمثلة وذلك
 yحل
التالميذ.
إ�رساك التالميذ.
وذلك ببااإ�رساك
أمثلة وذلك
لأمثلة
حل اال
yحل
yy
الإر�صاد
ولال
للت�صحيح ول
عليهم للت�صحيح
واملرور عليهم
 9واملرور
مترين 94
التالميذ مترين
يحل التالميذ
yيحل
y yy
إر�صاد

لأن�صطة.
كرا�صة اال
يف كرا�صة
الواجب يف
التالميذ الواجب
يحل التالميذ
yيحل
y yy
أن�صطة.
أن�صطة للرتكيز
لأن�صطة
وال
التدريبات وا
من التدريبات
مزيد من
الثانية مزيد
احل�صة الثانية
يف احل�صة
yيف
y yy
للرتكيز ..
الدر�س ال�ساد�س
الدر�س
ال�ساد�س
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الدر�س اخلام�س

�سرب عدد مكون من رقمني يف عدد من رقم واحد

موؤ�سرات الدر�س:

عدد من
رقمين في
عدد من
ضرب
واحدواحد.
رقمرقم
عدد من
رقمني يف
عدد من
�رسب
» اأن يتعرف التلميذ على
املفاهيم وامل�سطلحات:

»

�رسب عدد مكون من رقمني يف عدد من رقم واحد.

» عدد احل�ص�س :ح�صتان
الأ�ساليب:
y yي�رسك التالميذ يف التو�صل حلا�صل �رسب عدد مكون من رقمني يف
عدد مكون من رقم واحد ،ال�صتفادة من قاعدة توزيع ال�رسب على
اجلمع مث ً
ال .)20 + 3( 5 = 23 × 5
y yحل الأمثلة باإ�رساك التالميذ.
 10واملرور عليهم للت�صحيح ولالإر�صاد.
y yيحل التالميذ مترين 5
y yيف احل�صة الثانية مزيد من التدريبات والأن�صطة للرتكيز .
y yيحل التالميذ الواجب يف كرا�صة الأن�صطة.

الدر�س ال�سابع
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الدر�س ال�ساد�س

�سرب عدد مكون من رقمني يف عدد مكون من رقمني

موؤ�سرات الدر�س:

» اأن ي�رسب التلميذ عدد مكون من رقمني يف عدد مكون من رقمني.
املفاهيم وامل�سطلحات:
»

�رسب عدد مكون من رقمني يف عدد مكون من رقمني

» عدد احل�ص�س :ح�صتان
الأ�ساليب:
y yيف احل�صة الأوىل يدر�س هذا الدر�س عن طريق م�صاركة التالميذ باملناق�صة
للتو�صل اإىل الطريقة املثلى ل�رسب عدد مكون من رقمني يف عدد مكون
من رقمني ،وذلك باإتباع الطريقة الواردة يف الكتاب املدر�صي.
y yحل الأمثلة باإ�رساك التالميذ.
y yيحل التالميذ مترين 6
 11واملرور عليهم اأثناء احلل.

y yيف احل�صة الثانية مزيد من التدريبات والأن�صطة للرتكيز .
y yاإعطاء التالميذ واجب منزيل من كرا�صة الأن�صطة.

الدر�س الثامن

24
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الدر�س ال�سابع

أرقام
ثالثة ا
مكون
رقمني
رقمني
من من
مكون
عددعدد
يفيف
أرقام
مكونمنمنثالثة �
عددمكون
�سربعدد
�ضرب

موؤ�سرات الدر�س:
»

اأن يتعرف التلميذ طريقة �رسب عدد مكون من رقمني يف عدد مكون
من ثالثة اأرقام.

» اأن ي�رسب التلميذ عدد مكون من رقمني يف عدد مكون من ثالثة اأرقام.
املفاهيم وامل�سطلحات:
»

�رسب عدد مكون من رقمني يف عدد مكون من ثالثة اأرقام.

» عدد احل�ص�س :ح�صتان
الأ�ساليب:
y yيف احل�صة الأوىل مهد للدر�س باأ�صئلة تراجع بها الدر�س ال�صابق.
y yق�صم العدد والعدد امل�رسوب فيه كما يف الكتاب مث ً
ال:
yy

354

.300 + 50 + 4

y yمب�صاركة التالميذ ا�صتنتج قاعدة �رسب عدد مكون من ثالثة اأرقام ×
عدد مكون من رقمني كالآتي:

345
32

نضيف اإىل الناجت الآتي ن�صع �صفر
y yاأو ًل ن�رسب العدد  2 × 345ثمثم ن�صيف
ون�رسب  3 × 345وبالتايل يكون الناجت هو حا�صل ال�رسب.
y yحل الأمثلة  2 ، 1مب�صاركة التالميذ.
 12واملرور عليهم اأثناء احلل للت�صحيح واملتابعة.
y yيحل التالميذ مترين 7
y yيف احل�صة الثانية مزيد من التدريبات والأن�صطة للرتكيز .
y yاإعطاء التالميذ الواجب املنزيل لهذا الدر�س حلله يف كرا�صة الأن�صطة.
الدر�س التا�سع
25

23

موؤ�سرات هذه الوحدة:

الوحدة الثالثة
الق�سمة

»

اأن يتعرف التلميذ الق�صمة على العدد .7

»

اأن يتعرف التلميذ الق�صمة على العدد  7داخل جدول ال�رسب.

»

اأن يجد التلميذ خارج الق�صمة على العدد .7

»

اأن يتعرف التلميذ على الق�صمة على العدد  7بباق.

»

اأن يق�صم التلميذ على العدد  7بباق.

»

اأن يتعرف التلميذ على جدول الق�صمة للعدد .7

»

اأن يتعرف التلميذ الق�صمة على العدد  7خارج جدول ال�رسب.

»

اأن يتعرف التلميذ على امل�صائل اللفظية.

»

اأن يتعرف التلميذ على الق�صمة على العدد  8بدون باق.

»

اأن يق�صم التلميذ العدد على  8بدون باق.

»

اأن يتعرف التلميذ الق�صمة على العدد  8بباق.

»

اأن يتعرف التلميذ الق�صمة على العدد  8داخل جدول ال�رسب.

»

اأن يتعرف التلميذ الق�صمة على العدد  8خارج جدول ال�رسب.

»

اأن يتعرف التلميذ الق�صمة على العدد .9

»

اأن يق�صم التلميذ على  9داخل جدول ال�رسب.

»

اأن يتعرف التلميذ على الق�صمة على  9بباق.

»

اأن يتعرف التلميذ جدول الق�صمة على العدد .9

2526

»

اأن يتعرف التلميذ على امل�صائل اللفظية املتعلقة بالق�صمة على العدد .9

»

اأن يحل التلميذ م�صائل التمرين العام.

»

اأن يتعرف التلميذ عالقة ال�رسب باجلمع والطرح.

»

اأن يتعرف التلميذ عالقة الق�صمة باجلمع والطرح.

اخلطة العامة املقرتحة لتدري�س هذه الوحدة
27

26

املقرتحة لتدري�س هذه الوحدة
اخلطة العامةاملــو�ضوع

املــو�ضوع
الدر�س الأول الق�صمة على العدد 7
العدد77بباق
علىالعدد
الق�صمةعلى
أولالق�صمة
الثاين
الدر�س ال
العدد 7
الق�صمة
على بباق
العدد 7
جدولعلى
الثالثالق�صمة
الدر�س الثاين
خارج7جدول ال�رسب
العدد
جدول على
الثالثالق�صمة
الدر�س الرابع
على 7العدد
الق�صمة
لفظية
العدد  7خارج جدول ال�رسب
م�صائلعلى
اخلام�سالق�صمة
الدر�س الرابع
لفظية العدد  8بدون باق
الق�صمة على
ال�صاد�س م�صائل
الدر�س اخلام�س
العدد88بباق
علىالعدد
الق�صمةعلى
ال�صاد�سالق�صمة
الدر�س ال�صابع
بدون باق
بباق8
على8العدد
ال�صابعجدول
الدر�س الثامن
الق�صمةالعدد
الق�صمة على
جدول ال�رسب
الق�صمة على
خارجالعدد 8
الق�صمة 8على
التا�صع جدول
الدر�س الثامن
الدر�س التاسع
التا�صع م�صائل
العا�رس
لفظية  8خارج جدول ال�رسب
الق�صمة على
العدد 9
الق�صمة على
العاشر ع�رس
احلادي
القسمةلفظية
م�صائل
الدر�س العا�رس
العدد 9
على
العدد999بباق
علىالعدد
الق�صمةعلى
ع�رسالق�صمة
احلاديع�رس
الدر�س الثاين
بباق
العدد
على
عشرالقسمة
الحادي
الثاني
خارج جدول
العدد99بباق
علىالعدد
الق�صمةعلى
ع�رسالق�صمة
الثالثع�رس
الدر�س الثاين
ال�رسب الثالث ع�رس الق�صمة على العدد  9خارج جدول
الدر�س
الثالث ع�رس م�صائل لفظية
ال�رسب الرابع
الدر�س
الضرب والجمع والطرح
العالقة
عشر
الدر�س الرابع
مترينبينعام
ع�رس
اخلام�س
لفظية
م�صائل
ع�رس
الرابع
ال�رسبوالطرح
بني بالجمع
القسمة
ع�رسعالقة
ال�صاد�سعشر
الدر�س الخامس
واجلمع والطرح
العالقةعام
مترين
ع�رس
اخلام�س
واجلمعوالطرح
ال�رسبواجلمع
الق�صمة
ع�رسالعالقة
ال�صاد�سع�رس
الدر�س ال�صابع
والطرح
العالقةبنيبني
لفظية
مسائل
عشر
السادس
ع�رس مع
عشر
الدر�س السابع
لفظية
م�صائل
ال�صابعع�رس
الثامن
قريتيواجلمع والطرح
فيالق�صمة
الناسبني
العالقة
م�صائلعام
عشرتمرين
مراجعةالثامن
الدرس
لفظية
الثامن ع�رس
الدر�س
تقومي
مراجعة
املجموع
تقومي
املجموعأول
الدر�س ال
الدر�س الأول

27 28
27

عدد
احل�ض�ص
عدد
2احل�ض�ص
2
2
3
2
2
3
4
2
2
4
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
 44ح�صة
2
 44ح�صة

الدر�س الأول
موؤ�سرات الدر�س:

الق�سمة على العدد 7

»

اأن يتعرف التلميذ على الق�صمة على العدد .7

»

اأن يتعرف التلميذ على جدول الق�صمة على العدد .7

» اأن يجد التلميذ خارج الق�صمة على العدد .7
املفاهيم وامل�سطلحات:
» الق�صمة على العدد .7
» جدول الق�صمة.
» املق�صوم.
» املق�صوم عليه.
» خارج الق�صمة.
y yعدد احل�ص�س :ح�صتان
الأ�ساليب:
»

احل�صة الأوىل راجع للتالميذ جدول �رسب العدد  7باأ�صئلة متهيدية.

»

من جدول ال�رسب للعدد  7اإ�رساك التالميذ تو�صل جلدول الق�صمة للعدد
.7

»

اأعط التالميذ اأ�صئلة ملراجعة جدول الق�صمة للعدد .7

»

يحل التالميذ مترين ( )1واملرور عليهم للت�صحيح والإر�صاد.

»

احل�صة الثانية مزيد من التدريبات والأن�صطة للرتكيز.

» اإعطاء التالميذ واجب منزيل حلله يف كرا�صة الأن�صطة.
الدر�س الثاين
29

28

الدر�س الثاين
موؤ�سرات الدر�س:

الق�سمة على  7بباق

»

اأن يتعرف التلميذ على الق�صمة على  7بباق.

»

اأن يق�صم التلميذ العدد على  7بباق.

» اأن يجد التلميذ خارج الق�صمة على العدد .7
املفاهيم وامل�سطلحات:
»

الق�صمة على  7بباق.

»

الباقي.

y yعدد احل�ص�س :ح�صتان
الأ�ساليب:
»

احل�صة الأوىل تقدمي اأ�صئلة متهيدية ملراجعة الق�صمة على  7بدون باق
لتكون مدخل للدر�س.

»

تو�صيح الق�صمة على  7بباق واإ�رساك التالميذ يف تو�صيح الق�صمة على
 7بباق.

»

احل�صة الثانية حل الأمثلة باإ�رساك التالميذ.

»

يحل التالميذ مترين ( )2واملرور عليهم للت�صحيح والإر�صاد.

»

اإعطاء التالميذ الواجب املنزيل عن الق�صمة على  7بباق حلله يف كرا�صة
الأن�صطة.

الدر�س الثالث

30

29

الدر�س الثالث
موؤ�سرات الدر�س:

جدول الق�سمة على العدد 7

» اأن يتعرف التلميذ على جدول الق�صمة على .7
املفاهيم وامل�سطلحات:
»

جدول الق�صمة على العدد.7

»

املق�صوم

»

الناجت

»

الباقي.

y yعدد احل�ص�س :ح�صتان
الأ�ساليب:
»

احل�صة الأوىل تقدمي اأ�صئلة متهيدية ملراجعة الق�صمة على  7بباق وبدون
باق.

»

عر�س اجلدول وتو�صيح الأعداد واملق�صوم والناجت والباقي.

»

اإ�رساك التالميذ يف كيفية اإيجاد الناجت والباقي

»

احل�صة الثانية حل الأمثلة باإ�رساك التالميذ.

»

للتوجه والت�صحيح.
يحل التالميذ مترين ( )3واملرور عليهم للتوجيه

»

اإعطاء التالميذ واجب منزيل حلله يف كرا�صة الأن�صطة.

الدر�س الرابع
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الدر�س الرابع

الق�سمة على العدد  7خارج جدول ال�سرب

موؤ�سرات الدر�س:
»

اأن يتعرف التلميذ الق�صمة على 7خارج جدول ال�رسب.

» يق�صم التلميذ عدد على .7
املفاهيم وامل�سطلحات:
»

الق�صمة على 7خارج جدول ال�رسب.

y yعدد احل�ص�س 3 :ح�ص�س
الأ�ساليب:
»
»
»
»
»

الخطواتلآتية:
اخلطوات ا
الحصةأوىل
احل�صة ال
ونتبع يف
ح�صتان
اآلتية
األولى
ونتبع في
حصص
يدر�س هذا الدر�س يف ثالثة

تقدمي اأ�صئلة متهيدية ملراجعة الق�صمة على  7من جدول الق�صمة على .7
�رسح خطوات ق�صمة عدد على  7وذلك باإ�رساك التالميذ.
�رسح حل الأمثلة .3 ، 2 ، 1
( )5امل�صائل  5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1املرور عليهم
اأن يحل التلميذ مترين 4
للت�صحيح والإر�صاد.
» اإعطاء التالميذ الواجب املنزيل من كرا�صة التدريبات الأن�صطة حللة يف
املنزل ويف احل�صة الثانية تتبع اخلطوات التالية.
y yتقدمي اأ�صئلة متهيدية ملراجعة الق�صمة على  7بباق وبدون باق.
y yحل الأمثلة  5 – 4وذلك باإ�رساك التالميذ يف احلل واملناق�صة.
( )5امل�صائل 10 – 9 – 8 – 7 – 6
 01وامل�صاألة
y yاأن يحل التالميذ مترين 4
ب.
y yاحل�صة الثالثة :تدريبات واأن�صطة للرتكيز.
y yاإعطاء التالميذ الواجب املنزيل من كرا�صة التدريبات والأن�صطة.
الدر�س اخلام�س

32

الدر�س اخلام�س
موؤ�سرات الدر�س:
»

م�سائل لفظية

اأن يتعرف التلميذ على امل�صائل اللفظية.

» اأن يحل التلميذ م�صائل لفظية حتتوى ق�صمة اأعداد على العدد .7
املفاهيم وامل�سطلحات:
»

م�صائل لفظية

» عدد احل�ص�س :ح�صتان
الأ�ساليب:
»

يقدم املعلم اأ�صئلة متهيدية ملراجعة الدر�س ال�صابق وتكون مدخ ً
ال للدر�س
اجلديد.

»

يو�صح املعلم للتالميذ مفهوم م�صائل لفظية.

»

ترك التالميذ لتكوين اأمثلة لفظية حتى يو�صح لهم املفهوم.

»

احل�صة الثانية حل الأمثلة  2 ، 1باإ�رساك التالميذ.

»

( )6املرور عليهم للت�صحيح والتوجيه.
يحل التالميذ مترين 5

»

اإعطاء التالميذ واجب منزيل حلله يف كرا�صة التدريبات الأن�صطة.

الدر�س ال�ساد�س

33

الدر�س ال�ساد�س
موؤ�سرات الدر�س:
»

الق�سمة على العدد  8بدون باق

اأن يتعرف التلميذ الق�صمة على العدد  8بدون باق.

» اأن يق�صم التلميذ العدد على  8بدون باق.
املفاهيم وامل�سطلحات:
»

الق�صمة على العدد  8بدون باق.

» عدد احل�ص�س 4 :ح�ص�س
الأ�ساليب:
»

احل�صة الأوىل تقدمي اأ�صئلة متهيدية ملراجعة جدول ال�رسب للعدد.8

العدد  8وق�صمة
» مبناق�صة التالميذ ت�صتنتج العالقة بني جدول ال�رسب للعدد
..8
على8
العددالعدد
على
»

احل�صة الثانية حل جمموعة من الأمثلة لق�صمة اأعداد على  8بدون باق
باإ�رساك التالميذ.

»

عليهملإر�صاد
للت�صحيح وا
يحل التالميذ مترين )6(7واملرور
للتصحيح واإلرشاد
عليهم 2والمرور
المسائل ، 1

»

اإعطاء التالميذ واجب منزيل حلله يف كرا�صة التدريبات والأن�صطة.

»

احل�صة الثالثة تقدمي اأ�صئلة ملراجعة الق�صمة على  8بدون باق.

»

إر�صاد.
والمروروال
لت�صحيح
()6واملرور
يحل التالميذ مترين 8
للتصحيح واإلرشاد
عليهم
عليهم 5،
المسائل 4، 3

»

احل�صة الرابعة تدريبات واأن�صطة.

»

اإعطاء التالميذ واجب حلله يف كرا�صة التدريبات والأن�صطة.

34
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الدر�س ال�سابع (�أ)
الدر�س ال�سابع

الق�سمة على  8بباق
الق�سمة على  8بباق

موؤ�سرات الدر�س:
موؤ�سرات الدر�س:
» اأن يتعرف التلميذ الق�صمة على  8بباق.
» اأن يتعرف التلميذ الق�صمة على  8بباق.
» اأن يق�صم التلميذ عدد على  8بباق.
وامل�سطلحات :عدد على  8بباق.
املفاهيمأن يق�صم التلميذ
» ا
املفاهيم وامل�سطلحات:
» الق�صمة على العدد  8بدون باق.
» الق�صمة على العدد  8بدون باق.
» عدد احل�ص�س :ح�صتان
عدد احل�ص�س :ح�صتان
ال »أ�ساليب:
الأ�ساليب:
» تقدمي اأ�صئلة متهيدية ملراجعة الق�صمة على  8بدون باق.
» تقدمي اأ�صئلة متهيدية ملراجعة الق�صمة على  8بدون باق.
» تو�صيح الق�صمة على  8بباق وذلك باإ�رساك التالميذ.
» تو�صيح الق�صمة على  8بباق وذلك باإ�رساك التالميذ.
» حل الأمثلة  3 – 2 – 1مب�صاركة التالميذ.
التالميذ.
» حل الأمثلة  3 – 2 – 1مب�صاركة
والمرور
 9المسألة
للت�صحيح والإر�صاد
واملرور 1عليهم
» احل�صة الثانية يحل التالميذ مترين 7
يحل التالميذ مترين  9واملرور عليهم للت�صحيح والإر�صاد
» احل�صة الثانية
واإلرشادواجب منزيل حلله يف كرا�صة التدريبات والأن�صطة.
للتصحيحالتالميذ
» اإعطاء
» اإعطاء التالميذ واجب منزيل حلله يف كرا�صة التدريبات والأن�صطة.

الدر�س الثامن
الدر�س الثامن

3435
34

الثامن
الدر�س
ال�سابع (ب)
الدر�سال�سابع
الدر�س

علىبباق
على 8
الق�سمة
العدد 8
الق�سمة
جدول

ؤ�سرات الدر�س:
ممووؤ�سرات
الدر�س:
الق�سمة8على العدد 8
» اأن يتعرف التلميذجدول
الق�صمة
بباق.على العدد .8
على الق�صمة
جدول
» اأن يتعرف التلميذ على
موؤ�سرات الدر�س:
ح�صتانعلى  8بباق.
التلميذ عدد
عدديق�صم
»» اأن
احل�ص�س:
» اأن يتعرف التلميذ على جدول الق�صمة على العدد .8
أ�ساليب:وامل�سطلحات:
املفاهيم
ال
» عدد احل�ص�س :ح�صتان
باق.
بدون
على العدد
متهيدية 8ملراجعة الق�صمة على  8بدون باق.
الق�صمةأ�صئلة
»» تقدمي ا
الأ�ساليب:
»» عدد
ح�صتان على العدد  8و�رسح اجلدول للتالميذ لإدراك
احل�ص�س :الق�صمة
عر�س جدول
» تقدمي اأ�صئلة متهيدية ملراجعة الق�صمة على  8بدون باق.
الأ�ساليب:
كيف يتح�صلوا على الناجت ويتعرفوا على الباقي.
» عر�س جدول الق�صمة على العدد  8و�رسح اجلدول للتالميذ لإدراك
اجلدول باق.
من 8بدون
والباقيعلى
الناجتالق�صمة
ملراجعة
إ�رساكاأ�صئلة
» اتقدمي
والتدريب على ذلك.
متهيديةاإيجاد
التالميذ يف
كيف يتح�صلوا على الناجت ويتعرفوا على الباقي.
وذلك باإ�رساك التالميذ.
على 8
الق�صمة
بباق– .2
المثال(1)3
أمثلة
حل ال
تو�صيحالثانية
» احل�صة
الناجت والباقي من اجلدول والتدريب على ذلك.
» اإ�رساك التالميذ يف اإيجاد
التالميذ.
مب�صاركة
التالميذ– – 2
إعطاءلأمثلة 1
» احل ا
كرا�صة التدريبات والأن�صطة.
حلله يف
واجب3منزيل
» احل�صة الثانية حل الأمثلة .2 – 1
» احل�صة الثانية يحل التالميذ مترين  9واملرور عليهم للت�صحيح والإر�صاد
أن�صطة.
التدريبات وال
عليهميف
منزيل حلله
التالميذ
» احلإعطاء
واإلرشاد.
كرا�صة للتصحيح
أثناء الحل
واجبوالمرور
المسألة 2
تمرين 7
» اإعطاء التالميذ واجب منزيل حلله يف كرا�صة التدريبات والأن�صطة.

الدر�س الثامن
الدر�س التا�سع

34
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الدر�س الثامن
موؤ�سرات الدر�س:
»

الق�سمة على  8خارج جدول ال�سرب

اأن يتعرف التلميذ الق�صمة على  8خارج جدول ال�رسب.

» اأن يق�صم التلميذ اأعداد على  8خارج جدول ال�رسب.
امل�سطلحات و املفاهيم:
»

الق�صمة على  8خارج جدول ال�رسب.

»

اأن يق�صم التلميذ اأعداد على  8خارج جدول ال�رسب.

» عدد احل�ص�س :ح�صتان
الأ�ساليب:
»

تقدمي اأ�صئلة متهيدية ملراجعة الق�صمة على  8بباق وبدون باق.

»

�رسح كيفية الق�صمة على خارج جدول ال�رسب.

»

حل الأمثلة باإ�رساك التالميذ.

»

( )11واملرور عليهم اأثناء احلل
احل�صة الثانية يحل التالميذ مترين 8
للت�صحيح والإر�صاد.

»

اإعطاء التالميذ الواجب املنزيل حلله يف كرا�صة التدريبات والأن�صطة.

الدر�س العا�سر

37
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الدر�س التا�سع
موؤ�سرات الدر�س:
»

م�سائل لفظية

اأن يتعرف التلميذ امل�صائل اللفظية.

» اأن يحل التلميذ م�صائل لفظية تركز الق�صمة على العدد .8
امل�سطلحات و املفاهيم:
»

م�صائل لفظية.

»

الك�صافة.

»

فاكهاين.

»

الأرا�صي املقد�صة

y yعدد احل�ص�س :ح�صتان
الأ�ساليب:
»

يقدم لهذا الدر�س اأ�صئلة متهيدية ملراجعة الق�صمة على  8بباق وبدون
باق.

»

تو�صيح الأ�صئلة اللفظية.

»

حل الأمثلة باإ�رساك التالميذ.

»

احل�صة الثانية يحل التالميذ مترين 9
( )12واملرور عليهم اأثناء احلل
للت�صحيح والإر�صاد.

»

اإعطاء التالميذ الواجب املنزيل حلله يف كرا�صة التدريبات والأن�صطة.

الدر�س احلادي ع�سر

38
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الدر�س العا�شر

الق�سمة على العدد 9

موؤ�سرات الدر�س:
» اأن يتعرف التلميذ الق�صمة على العدد .9
» اأن يق�صم التلميذ العدد على  9داخل جدول ال�رسب.
املفاهيم وامل�سطلحات:
» جدول الق�صمة على العدد .9
» عدد احل�ص�س 3 :ح�ص�س
الأ�ساليب:
آتي:
األولى كال
الحصةالأوىل
خطواتاحل�صة
خطوات
وتكون
ح�صتان
كاآلتي:
وتكون
حصص
y yيدر�س هذا الدر�س يف ثالثة
» تقدمي اأ�صئلة متهيدية ملراجعة جدول ال�رسب للعدد.9
» مب�صاركة التالميذ ومناق�صتهم تو�صل للعالقة بني جدول ال�رسب للعدد
 9والق�صمة على العدد .9
» قدم اأمثلة واأ�رسك التالميذ يف حلها.
والتوجيه.
عليهم
واإلرشاد
للت�صحيح للتصحيح
والمرور عليهم
واملرور1،2
12المسائل
» يحل التالميذ مترين 10
» اإعطاء التالميذ واجب منزيل حلله يف كرا�صة التدريبات والأن�صطة.
y yوتكون خطوات احل�صة الثانية كما يلي:
» تقدمي اأ�صئلة متهيدية ملراجعة الق�صمة على  9داخل جدول ال�رسب.
» عرف التالميذ باملق�صوم واملق�صوم عليه وخارج الق�صمة
» قدم اأمثلة بو�صع الرمز املنا�صب ( )÷( )×( )-( )+واأ�رسك التالميذ يف
حلها.
واإلرشاد
للتصحيح
والمرور عليهم
13المسألة
» يحل التالميذ مترين 10
والتوجيه.
للت�صحيح
واملرور 3عليهم
»

احل�صة الثالثة مزيد من التدريبات.

»

اإعطاء التالميذ واجب منزيل حلله يف كرا�صة التدريبات والأن�صطة.

39

38

ع�شر
احلاديع�سر
الدر�س الثاين
موؤ�سرات الدر�س:
»

الق�سمة على العدد  9بباق

اأن يتعرف التلميذ جدول الق�صمة على العدد .9

» اأن يتعرف التلميذ الق�صمة على العدد على 9من اجلدول.
امل�سطلحات و املفاهيم:
»

جدول الق�صمة على العدد .9

»

املق�صوم – املق�صوم عليه – والناجت والباقي.

y yعدد احل�ص�س :ح�صتان
الأ�ساليب:
»

قدم اأ�صئلة متهيدية ملراجعة الق�صمة على  9بدون باق من جدول ال�رسب.

»

اأعر�س جدول الق�صمة على العدد  9واأ�رسحه للتالميذ.

»

قدم اأ�صئلة واأ�رسك التالميذ يف حلها با�صتعمال اجلدول – حتى يتمكن
التالميذ من املهارة يف ا�صتعمال اجلدول.

»

ح ً
ال لأمثلة مب�صاركة التالميذ.

»

 14واملرور عليهم للت�صحيح والتوجيه.
احل�صة الثانية يحل التالميذ مترين 11

»

اإعطاء التالميذ واجب منزيل حلله يف كرا�صة التدريبات والأن�صطة.
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الثالثع�شر
الدر�سالثاين
الدر�س
ع�سر

الق�سمة على العدد  9خارج جدول ال�سرب

موؤ�سرات الدر�س:
»

اأن يتعرف التلميذ على الق�صمة على العدد  9خارج جدول ال�رسب.

» اأن يق�صم التلميذ على العدد على .9
امل�سطلحات واملفاهيم:
»

الق�صمة على العدد  9خارج جدول ال�رسب.

y yعدد احل�ص�س :ح�صتان
الأ�ساليب:
»

تقدمي اأ�صئلة متهيدية ملراجعة الق�صمة على العدد  9بباق بدون باق.

»

�رسح الأمثلة وحلها مب�صاركة التالميذ.

»

 12واملرور عليهم للت�صحيح والتوجيه.
يحل التالميذ مترين 15

»

احل�صة الثانية تدريبات اإ�صافية.

»

اإعطاء التالميذ واجب منزيل حلله يف كرا�صة التدريبات والأن�صطة.

41
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ع�شر
الثالثع�سر
الدر�س الرابع
موؤ�سرات الدر�س:
»

م�سائل لفظية

اأن يتعرف التلميذ على امل�صائل اللفظية.

» اأن يحل التلميذ امل�صائل اللفظية املتعلقة بالق�صمة على العدد .9
امل�سطلحات و املفاهيم:
»

م�صائل لفظية.

y yعدد احل�ص�س :ح�صتان
الأ�ساليب:
»

يقدم لهذا الدر�س اأ�صئلة متهيدية عن الق�صمة على العدد  9بباق وبدون
باق.

»

�صياغة اأ�صئلة لفظية و�رسحها للتالميذ.

»

يطلب من التالميذ �صياغة اأ�صئلة لفظية للتمكن من فهم الأ�صئلة اللفظية.

»

حل الأمثلة مب�صارك التالميذ.

»

( )16واملرور عليهم اأثناء احلل
احل�صة الثانية يحل التالميذ مترين 13
للت�صحيح والإر�صاد.

»

اإعطاء التالميذ الواجب املنزيل حلله يف كرا�صة التدريبات والأن�صطة.

42

41

ال�ساد�سع�شر
الدر�س الرابع
ع�سر
موؤ�سرات الدر�س:
»

العالقة بني ال�سرب واجلمع والطرح

اأن يتعرف التلميذ العالقة بني ال�رسب واجلمع والطرح.

» اأن يجرى التلميذ عمليات حتتوى على �رسب وجمع وطرح.
امل�سطلحات واملفاهيم:
»

العالقة بني ال�رسب واجلمع والطرح.

y yعدد احل�ص�س :ح�صتان
الأ�ساليب:
»

يقدم للدر�س باأ�صئلة حتتوى على �رسب وجمع وطرح.

»

�رسح العالقة بني ال�رسب واجلمع ،وال�رسب والطرح بتقدمي اأمثلة
وا�صتنتاج القاعدة.

»

ال�رسب دائم ًا ي�صبق اجلمع والطرح.

»

حل الأمثلة باإ�رساك التالميذ.

»

 17واملرور عليهم للت�صحيح والتوجيه.
احل�صة الثانية يحل التالميذ مترين 14

»

اإعطاء التالميذ واجب منزيل حلله يف كرا�صة التدريبات والأن�صطة.

43
43

ع�شر
الدر�س
اخلام�سع�سر
الدر�س ال�سابع
الدر�س ال�سابع ع�سر

عالقة الق�سمة باجلمع والطرح
عالقة الق�سمة باجلمع والطرح

موؤ�سرات الدر�س:
موؤ�سرات الدر�س:
» اأن يتعرف التلميذ على عالقة الق�صمة باجلمع والطرح.
» اأن يتعرف التلميذ على عالقة الق�صمة باجلمع والطرح.
» اأن يجرى التلميذ عمليات حتتوى على ق�صمة وجمع وطرح.
» اأن يجرى التلميذ عمليات حتتوى على ق�صمة وجمع وطرح.
امل�سطلحات و املفاهيم:
امل�سطلحات و املفاهيم:
y yالعالقة بني ال�رسب واجلمع والطرح.
y yالعالقة بني ال�رسب واجلمع والطرح.
y yعدد احل�ص�س :ح�صتان
y yعدد احل�ص�س :ح�صتان
الأ�ساليب:
الأ�ساليب:
األولى
الحصةيقدم للدر�س باأ�صئلة حتتوى على �رسب وجمع وطرح.
في »
» يقدم للدر�س باأ�صئلة حتتوى على �رسب وجمع وطرح.
» �رسح العالقة بني الق�صمة واجلمع بتقدمي اأمثلة.
» �رسح العالقة بني الق�صمة واجلمع بتقدمي اأمثلة.
» الق�صمة ت�صبق اجلمع والطرح.
» الق�صمة ت�صبق اجلمع والطرح.
» حل الأمثلة باإ�رساك التالميذ.
» حل الأمثلة باإ�رساك التالميذ.
» احل�صة الثانية يحل التالميذ مترين  18واملرور عليهم للت�صحيح والتوجيه.
 18واملرور عليهم للت�صحيح والتوجيه.
» احل�صة الثانية يحل التالميذ مترين 15
» اإعطاء التالميذ الواجب املنزيل حلله يف كرا�صة التدريبات والأن�صطة.
» اإعطاء التالميذ الواجب املنزيل حلله يف كرا�صة التدريبات والأن�صطة.

44

44
44

ع�شر
ال�ساد�سع�سر
الدر�س الثامن
الدر�س الثامن ع�سر

م�سائل لفظية
م�سائل لفظية

موؤ�سرات الدر�س:
موؤ�سرات الدر�س:
» اأن يتعرف التلميذ على م�صائل لفظية حتتوى �رسب وجمع وطرح
يتعرف التلميذ على م�صائل لفظية حتتوى �رسب وجمع وطرح
» اأنوق�صمة.
وق�صمة.
» اأن يحل التلميذ م�صائل حتتوى على �رسب وق�صمة وجمع وطرح.
م�صائل حتتوى على �رسب وق�صمة وجمع وطرح.
يحلو التلميذ
» اأن
املفاهيم:
امل�سطلحات
امل�سطلحات و املفاهيم:
» م�صائل لفظية حتتوى على �رسب وجمع وطرح.
» م�صائل لفظية حتتوى على �رسب وجمع وطرح.
» م�صائل لفظية حتتوى على ق�صمة وجمع وطرح.
» م�صائل لفظية حتتوى على ق�صمة وجمع وطرح.
y yعدد احل�ص�س :ح�صتان
عدد احل�ص�س :ح�صتان
الy y
أ�ساليب:
الأ�ساليب:
األولى
لهذا الدر�س باأ�صئلة حتتوى على عمليات �رسب وجمع وطرح،
في»الحصةميهد
حتتوى على عمليات �رسب وجمع وطرح،
الدر�س با
» ميهد لهذا
أ�صئلةوطرح.
وجمع
عمليات ق�صمة
عمليات ق�صمة وجمع وطرح.
» حل الأمثلة بعد �رسح امل�صاألة اللفظية والتو�صل اإىل حلها باإ�رساك التالميذ.
» حل الأمثلة بعد �رسح امل�صاألة اللفظية والتو�صل اإىل حلها باإ�رساك التالميذ.
» احل�صة الثانية يحل التالميذ مترين ( )19واملرور عليهم اأثناء احلل
( )19واملرور عليهم اأثناء احلل
الثانيةواليحل
» احل�صة
إر�صاد.التالميذ مترين 16
للت�صحيح
للت�صحيح والإر�صاد.
» اإعطاء التالميذ الواجب املنزيل حلله يف كرا�صة التدريبات والأن�صطة.
» اإعطاء التالميذ الواجب املنزيل حلله يف كرا�صة التدريبات والأن�صطة.
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التا�سع ع�شر
الدر�س ال�سابع
ع�سر
الدر�س التا�سع ع�سر

مع النا�س يف قريتي
مع النا�س يف قريتي

موؤ�سرات الدر�س:
الدر�س:على النا�س يف القرية.
مو»ؤ�سراتالتعرف

النا�س يف
يحل على
التعرف
القرية .تتعلق بالنا�س يف القرية.
م�صائل حياتية
التلميذ
»» اأن
املفاهيم:م�صائل حياتية تتعلق بالنا�س يف القرية.
يحل التلميذ
» اأن
امل�سطلحات و
املفاهيم:
امل�سطلحات و
قريتي.
النا�س يف
» مع
»»
»»

قريتي.
النا�س يف
ال�صاأن.
معأ�س من
را
من ال�صاأن.
راأ�س
قطعان.

»»
»

التالميذ.
حلها با
والتو�صل اإىل
التالميذاللفظية
�رسح امل�صاألة
احل�صةلأمثلة
حل ا
احلل
إ�رساكاأثناء
عليهم
واملرور
مترين ()20
بعديحل
الثانية
للت�صحيح وا
( )20واملرور عليهم اأثناء احلل
الثانيةل يحل
احل�صة
إر�صاد .التالميذ مترين 17
التالميذلإر�صاد.
للت�صحيح وا
الواجب املنزيل حلله يف كرا�صة التدريبات والأن�صطة.
اإعطاء

قطعان.
احل�ص�س :ح�صتان
y »yعدد
عدد احل�ص�س :ح�صتان
الy y
أ�ساليب:
أ�ساليب:
ال
األولى
في»الحصة
لهذا الدر�س باأ�صئلة حتتوى على عمليات �رسب وجمع وطرح
ميهد
أ�صئلةوطرح.
وجمع
وعمليات ق�صمة
حتتوى على عمليات �رسب وجمع وطرح
الدر�س با
» ميهد لهذا
وطرح.
وجمع
وعمليات
اللفظية والتو�صل اإىل حلها باإ�رساك التالميذ.
امل�صاألة
ق�صمة�رسح
أمثلة بعد
» حل ال

»
»

اإعطاء التالميذ الواجب املنزيل حلله يف كرا�صة التدريبات والأن�صطة.
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اخلام�سع�شر
الدر�س الثامن
ع�سر

مترين عام

موؤ�سرات الدر�س:
» اأن يحل التالميذ م�صائل التمرين العام.
امل�سطلحات و املفاهيم:
»

مترين عام.

y yعدد احل�ص�س :ح�صتان
الأ�ساليب:
»

األولى مراجعة الق�صمة على  9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3وذلك
احل�صة الثانية
باأ�صئلة ي�صارك التالميذ يف حلها.

»

احل�صة الثانية يحل التالميذ التمرين العام واملرور عليهم للت�صحيح
والإر�صاد.

»

اإعطاء واجب يف كرا�صة التدريبات والأن�صطة.

47

42

موؤ�سرات الوحدة:

الوحـــــدة الرابعة
الك�سور

»

يتعرف الك�رس العادي ويكتبه بالأرقام والكلمات.

»

مييز الب�صط واملقام يف الك�رس العادي.

»

يقارن بني ك�رسين مت�صابهني يف املقام.

»

يجمع ك�رسين مت�صابهني يف املقام.

»

يطرح ك�رس من ك�رس اآخر يف حالة املقامات املت�صابهة.

»

يتعرف الك�صور املتكافئة.

»

يجد ك�صور متكافئة لك�رس معني.

»

يقارن بني ك�رسين.

»

يرتب الك�صور.

»

يحل م�صائل حتتوى على ك�صور مت�صابهة املقام.
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خطة تدري�س الوحدة الرابعة (الك�سور)
املــو�ضوع

عدد
احل�ض�ص

الدر�س الأول ك�صور الوحدة

 3ح�ص�س

الدر�س الثاين الك�صور الدالة على اأكرث من جزء

 4ح�ص�س

الدر�س الثالث الك�صور كاأجزاء من جمموع

 3ح�ص�س

الدر�س الرابع الك�صور املتكافئة

 4ح�ص�س

الدر�س اخلام�س مقارنة الك�صور وترتيبها

 4ح�ص�س

الدر�س ال�صاد�س جمع الك�صور مت�صاوية املقامات وطرحها  4ح�ص�س
مراجعة الوحدة

ح�صتان

تقومي

ح�صتان

عدد احل�ص�س

 26ح�صه
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الدر�س الأول

ك�ســور الوحدة

» عدد احل�ص�س 3 :ح�ص�س
موؤ�سرات الدر�س:
»

ضمن �صمن
ومقامها
العدد 1
يتعرف التلميذ اإىل الك�رس العادي التي
ومقامه
ب�صطهاالعدد 1
الذي بسطه
العدد .10

»

ميثل التلميذ ال�صكل املظلل اأو امللون بك�رس عادي.

» يكتب التلميذ الك�رس العادي بالأرقام اأو بالكلمات والرموز.
امل�سطلحات واملفاهيم والرموز :
»

الأ�صكال املتطابقة – الأ�صكال غري املتطابقة

1
 1 ،.....، 1 ،ع�رس.....،
» الك�رس،
3 2
10
الو�سائل:

» اأ�صكال متثل اأجزاء متطابقة اأحدهما ملون اأو مظلل.
ا�سرتاتيجيات التدري�س:
»

قدم يف احل�صة الأوىل مفهوم الأ�صكال املتطابقة بحيث ي�صتطيع التلميذ
اأن مييز ال�صكلني املتطابقني من بني بقية الأ�صكال.

»

قدم املزيد من الأ�صكال التي جتهزها للتدريب على الأ�صكال املتطابقة
ومتيزها.

»

قدم يف نهاية احل�صة الأوىل مفهوم الك�رس واأبداأ مبفهوم ك�رس الوحدة
1
حتديداً فهم ًا وقراءة وكتابة.
وحالة الك�رس

»

قدم يف احل�صة الثانية مفهوم ك�رس الوحدة بال�صورة العامة يف حالة اأن

2
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تق�صيم ال�صكل اإىل اأكرث من جزاأين متطابقني وتكوين اأو تظليل واحد
1
. 1، 1 ،
منها للتعبري عن الك�صور
3

4

5

»

اأجر التدريبات التي بالكتاب اأو بكتاب الأن�صطة اأو التي تقوم باأعدادها
لرت�صيخ مفهوم ك�صور الوحدة قراءة وكتابة من خالل الأ�صكال.

»

احل�صة الثالثة قد يجد التالميذ �صعوبة يف قراءة الك�صور ،عاجله بتكرار
القراءة عدة مرات لكل ك�رس تكتبه من قبل اأكرث من تلميذ.
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الدر�س الثاين

الك�ســور الدالة على اأكرث من جزء

y yعدد احل�ص�س 4 :ح�ص�س
موؤ�سرات الدر�س:
»

يعرف ومييز الب�صط واملقام للك�رس.

»

يعرب عن الك�رس بطريقة �صحيحة من �صكل مق�صم اإىل اأجزاء متطابقة
ملون بع�س منها.

» يكتب الك�رس رمزي ًا يف �صورة ب�صط ومقام ويقراأة بطريقة �صحيحة.
امل�سطلحات واملفاهيم:
» الب�صط ،املقام ،خط الك�رس ،رموز الك�صور التي ب�صطها اأكرب من الواحد.
الو�سائل:
» املزيد من الأ�صكال املر�صومة واملق�صمة اإىل اإجراء متطابقة وملون ًا بع�صها.
الأ�ساليب والأن�سطة:
 y yيف احل�صة الأوىل:
»

عر�س الدر�س من خالل املح�صو�صات والأ�صكال املر�صومة للتو�صل اإىل
مفهوم الك�رس لحظ الدائرة املق�صمة اإىل اأربعة اأجزاء متطابقة ومظلل
1
ثالث منها وتدرج يف عر�س املفهوم باأن اجلزء الواحد هو  ،واجلزئان
3 4
ربعان ،والثالثة اأجزاء ثالثة اأرباع لت�صل اإىل ا�صم ورمز الك�رس .

»

األفت نظر التالميذ اإىل اأن العدد  3ي�صري اإىل عدد الأجزاء امللونة والعدد
 4ي�صري عدد الأجزاء املتطابقة.

4
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»

األفت نظر التالميذ اإىل اأن ثالثة اأرباع تعنى  3من  4اأجزاء.

»

احل�صة الثانية قدم املزيد من الأ�صكال كما يف كتاب التلميذ للتو�صل اإىل
2 5
املزيد من الك�صور . ،

»

قدم يف احل�صة الثانية املزيد من الأ�صكال بجانب الأ�صكال الواردة يف
كتاب التلميذ والأ�صكال الوارد يف كتاب الأن�صطة لتدريب التالميذ
على قراءة وكتابة الك�صور لتدريب التالميذ على قراءة وكتابة الك�صور.

»

احل�صة الثالثة قدم مفهوم الب�صط ،املقام ،خط الك�رس يف هذه احل�صة اأن مل
تكن قد تعر�صت له يف احل�ص�س ال�صابقة.

»

يف احل�صة الرابعة تناول التدريب على حتويل الك�رس من التعبري اللفظي
اإىل التعبري الرمزي واأطلب من كل تلميذ اأن يخرج ليكتب الك�رس الذي
تنطقه له نطق ًا ليكتبه على ال�صبورة واأطلب منه اأن مييز الب�صط واملقام يف
الك�رس الذي كتبه.

»

حاول تذكري التالميذ دائم ًا اأن الب�صط هو جزء من كل املقام والكل هو
جميع الأجزاء املتطابقة من ال�صكل.

»

الرتكيز على قراءة وكتابة الك�صور العادية جلميع التالميذ بطريقة �صحيحة
بالأرقام والكلمات.

»

اأطلب من التالميذ حل التدريبات الواردة يف كتاب التلميذ يف نهاية
الدر�س.

7

7
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الدر�س الثالث

الك�ســور كاأجزاء من جمموعة

y yعدد احل�ص�س 3 :ح�ص�س
موؤ�سرات الدر�س:
y yيعرب عن عدد من الأ�صياء �صمن جمموعة من الأ�صياء املت�صابهة يف �صورة
ك�رس لفظي ًا ورمزي ًا.
امل�سطلحات و املفاهيم:
» الأجزاء من جمموعة – املجموعة.
الو�سائل:
» اإعداد املزيد من ال�صور على �صاكله ال�صورة املوجودة يف كتاب التلميذ
والتي ت�صمل ال�صورة على جمموعة من �صور العنا�رس املت�صابهة وتختلف
جزء منها يف اللون فقط.
�سري الدر�س:
»

ال بلون اأ�صفر مث ً
ا�صتعن باأ�صياء حم�صو�صة كور ملونة مث ً
ال واأخرى ملونة
باللون الأحمر.

»

و�صح للتالميذ طريقة التعبري عن الك�صور امللونة بالأ�صفر مث ً
ال بالن�صبة
جلميع الك�صور ال�صفراء واحلمراء.

»

األفت نظر التالميذ اإىل ال�صكل املر�صوة يف كتاب التالميذ والذي يعرب
2
.
عن الك�رس

»

أب�صط واملقام باعتبار اأن الب�صط ميثل عدد القطع ال�صفراء واملقام
اأ�رس اإىل ل
البسط
عن القطع جميعها.

»

احل�صة الثانية اأعر�س املزيد من الأمثلة التو�صيحية لرت�صيخ مفهوم الك�رس

5
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كجزء من جمموعة من خالل الر�صومات الواردة يف كتاب التلميذ ويف
كتاب الأن�صطة.
»

قدم يف احل�صة بقية التدريبات التي تر�صخ مفهوم التعبري عن الك�رس
والتدريب على كتابة الك�رس والتعبري عن الك�رس كجزء من املجموعة
1
الـ .6
على �صاكله كم ي�صاوى

»

احل�صة الثالثة ربط املفهوم يف هذه احلالة بعملية الق�صمة.

»

ا�صتعن بالر�صومات املوجودة بالربط بني الك�رس وعملية الق�صمة اأو ًل من
خالل الأ�صكال ثم انتقل اإىل التعبري دون ال�صتعانة بالأ�صكال ثم انتقل
1
اإىل التعبري دون ال�صتعانة بالأ�صكال كما ورد يف نهاية الدر�س مثل
2
الـ  14ولحظ هل ي�صتطيع التالميذ التو�صل اإىل النتيجة ال�صحيحة.

3
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الدر�س الرابع
الدر�س الرابع

الك�ســور املتكافئة
الك�ســور املتكافئة

» عدد احل�ص�س 4 :ح�ص�س
احل�ص�س 4 :ح�ص�س
مو»ؤ�سراتعدد
الدر�س:
موؤ�سرات الدر�س:
» مييز الك�صور املتكافئة ب�صورة �صحيحة.
» مييز الك�صور املتكافئة ب�صورة �صحيحة.
» يحدد ما اإذا كان الك�رسان متكافئني اأم ل.
» يحدد ما اإذا كان الك�رسان متكافئني اأم ل.
» يجد ك�صور مكافئة لك�رس معني.
» يجد ك�صور مكافئة لك�رس معني.
» يكمل كتابة الب�صط اأو املقام لأحد الك�رسين املتكافئني يف حالة و�صفهما
الت�صاوي .اأو املقام لأحد الك�رسين املتكافئني يف حالة و�صفهما
حالةكتابة الب�صط
يكمل
» يف
يف حالة الت�صاوي.
الو�سائل:
الو�سائل:
y yاأ�صكال متثل الك�صور.
الك�صور.
أ�صكال متثل
y yا
واملفاهيم:
امل�سطلحات
امل�سطلحات واملفاهيم:
» الك�صور املتكافئة – ك�رسان متكافئان
املتكافئة – ك�رسان متكافئان
الك�صور
أن�سطة:
ال »أ�ساليب وال
الأ�ساليب والأن�سطة:
الحصة األولى
التو�صل اإىل مفهوم التكافوؤ يف الك�صور من خالل الأن�صطة العملية
»
العملية
خالل ال
الك�صور
التكافوؤ
» التو�صل ا
أن�صطة الأرباع
و�رسح عدد
عدةمنمرات
يف الورقة
تطبيق
مفهومعملية
وي�صتح�صنإىلباإجراء
أرباع
و�رسح عدد
تطبيق
ن�صفعملية
يحتويهااإجراء
وي�صتح�صن ب
الورقةالوكتابة
مرات ن�صف
عدةالتي يف
الورقةأثمان
عدد ال
الورقة اأو
التي
4
2
1
عدد الأثمان التي يف ن�صف الورقة وكتابة
التي يحتويها
الورقة ا4أو .
ن�صف، 2 ،
رموز الك�صور 1
8
4
2
رموز الك�صور . ، ،
النتقال ا4إىل 8
» احل�صة الثانية 2
مزيد من التو�صيح من خالل الأ�صكال املر�صومة
» احل�صة الثانية النتقال اإىل مزيد من التو�صيح من خالل الأ�صكال 4 2
املر�صومة
والواردة يف كتاب التلميذ – األفت نظر التالميذ اإىل العالقة بني ،
والواردة يف كتاب التلميذ – األفت نظر التالميذ اإىل العالقة بني 64 ، 32
وكيف اأنهما مت�صاويان من خالل مالحظة ال�صكل.
6 3
وكيف اأنهما مت�صاويان من خالل مالحظة ال�صكل.
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»

قدم يف احل�صة التعبري عن التكافوؤ يف �صورة ت�صاوى الك�رسين اأو الك�صور
املتكافئة من خالل مقارنة الأ�صكال.

»

احل�صة الثالثة األفت نظر التالميذ اإىل اأنه ميكن اإيجاد الك�رس املكافئ لك�رس
ب�رسب ب�صط الك�رس ومقامة بالعدد نف�صه.

»

ا�صتنتج مع التالميذ اأنه ميكن كذلك احل�صول على الك�رس املكافئ لك�رس
اآخر بق�صمة الب�صط واملقام على العدد نف�صه اأعر�س اأمثلة لذلك.

»

قوم مدى ا�صتيعاب التالميذ ملفهوم تكافوؤ الك�صور من
احل�صة الرابعة ّ
خالل حلهم للتدريبات الواردة يف الدر�س اأو يف كتاب الأن�صطة.

»

وزع مفاهيم الدر�س على احل�ص�س الأربعة ب�صورة منا�صبة.
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الدر�س اخلام�س

مقارنة الك�سور وترتيبها

y yعدد احل�ص�س 4:ح�ص�س
موؤ�سرات الدر�س:

» يقارن بني ك�رسين لهما املقام نف�صه.
» يرتب جمموعة من الك�صور مت�صاوية املقامات اأو ميكن اأن يوحد مقاماتها.
الو�سائل:
» اأوارق  ،اأ�صكال تو�صيحية
الأ�ساليب والأن�سطة:
y yقدم يف احل�صة الأوىل مفهوم املقارنة عملي ًا من خالل الن�صاط الوارد يف
1 1
1
بداية الدر�س لي�صل اإىل اأن> > :
»

8 4
2
2 1 1 1
إلىأىأناأن
األفت نظر التالميذ اإىل اأن =  = ،والتو�صل معهم اإل
8 4 8 2

أيها الواحد ال�صحيح ت�صغر قيمة
زيادة الأجزاء املت�صاوية التي يق�صم اإل
إليها
الك�رس الناجت.

»

احل�صة الثانية ناق�س معهم الأ�صكال التو�صيحية الواردة يف كتاب التلميذ
4
3 3
1 1
1 1
1
التي تو�صح اأن اأيهما اأكرب اأم  ،اأم  ،اأم  ،اأم
4
4 4
2 3
4 2
3
.

»

احل�صة الثالثة تناول يف احل�صة التدريبات الواردة يف الكتاب ويف كتاب
الأن�صطة لرت�صيخ مفهوم املقارنة وتو�صل معهم اإىل القاعدة الواردة يف
كتاب التلميذ عند مقارنة ك�رسين لهما املقام نف�صه تقارن بني الب�صطني
والك�رس الأكرب يكون الذي ب�صطه اأكرب.

» قدم يف احل�صة الرابعة املزيد من التدريبات على املقارنة وتناول يف هذه
احل�صة تدريبات الرتتيب لعدد من الك�صور ت�صاعدي ًا اأو تنازولي ًا.
الدر�س ال�ساد�س
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الدر�س ال�ساد�س

جمع الك�سور مت�ساوية املقامات وطرحها
» عدد احل�ص�س 4 :ح�ص�س
موؤ�سرات الدر�س:
»

يجمع ك�رسين مت�صاوي املقام.

» يطرح ك�رس من اآخر يف حالة ت�صاوى املقامني.
املفاهيم وامل�سطلحات:
y yجمع ك�رسين ،طرح ك�رس من اآخر.
الأ�ساليب والأن�سطة:
»

احل�صة الأوىل تقدمي مفهوم جمع الك�رسين من خالل الن�صاط العملي
كالوارد يف بداية الدر�س يف كتاب التلميذ.

»

التو�صل اإىل القاعدة.

»

األفت نظر التالميذ اإىل اأن اجلمع يكون للب�صطني فقط اأما املقام فهو
املقام نف�صه ول يجمع التلميذ املقامات.
إلى أن

»

احل�صة الثانية عزز املفهوم باإ�رساك التالميذ يف حل التدريبات واإعطاء
املزيد من التدريبات امل�صابهة �صفهي ًا وحتريري ًا .وحل تمرين . 6

»

قدم يف احل�صة الثالثة مفهوم طرح ك�رس من اآخر يف حالة ت�صاوى
املقامني.

»

احل�صة الرابعة قدم املزيد من التدريبات بجانب التدريبات الواردة
يف كتاب الن�صاط ونوع يف التدريبات بحيث ت�صمل يف هذه احل�صة
عمليتي الطرح وبع�س عمليات اجلمع .وحل تمرين . 7
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موؤ�سرات الوحدة:

الوحـــــدة اخلام�سة
الهند�ضة

 .1يتعرف التالميذ مفهوم النقطة.
 .2يتعرف التالميذ مفهوم القطعة امل�صتقيمة.
 .3ير�صم التالميذ قطعة مستقيمة
م�صبقة.

 .4ي�صمى التالميذ القطعة امل�صتقيمة.
 .5يتعرف التالميذ اأجزاء امل�صطرة.
 .6يتعرف التالميذ على ال�صنتمرت واملليمرت.
 .7يحول التالميذ من �صنتمرتانت اإىل مليمرتات.
 .8ي�صتخدم التالميذ امل�صطرة يف قيا�س الأطول.
 .9يتعرف التالميذ مفهوم املثلث.
 .10يتعرف التالميذ مفهوم امل�صتطيل.
 .11يتعرف التالميذ مفهوم املربع.
 .12يتعرف التالميذ مفهوم املحيط.
 .13يجد التالميذ حميط الأ�صكال.
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خطة تدري�س الوحدة اخلام�سة (الهند�سة)
املــو�صوع

عدد احل�ص�س

الدر�س الأول النقطة والقطعة امل�صتقيمة

ح�صتان

قيا�س القطعة امل�صتقيمة
الدر�س الثاين طول

ح�صتان

الدر�س الثالث املحيط

 4ح�ص�س

مراجعة الرابع المستطيل والمربع
الدرس

ح�صتان

تقومي الخامس المضلعات
الدرس

حصة
ح�صتان

عدد احل�ص�س

 12ح�ص�س
11

60
61

الدر�س الأول
موؤ�سرات الدر�س:

النقطة والقطعة امل�ستقيمة

»

اأن يتعرف التلميذ مفهوم النقطة.

»

اأن يتعرف التلميذ مفهوم القطعة امل�صتقيمة.

»

اأن ي�صمى التلميذ القطعة امل�صتقيمة.

» اأن ير�صم التلميذ قطعة م�صتقيمة بامل�صطرة.
امل�سطلحات و املفاهيم:
y yمفهوم النقطة.
y yمفهوم القطعة امل�صتقيمة.
» عدد احل�ص�س :ح�صتان
الأ�ساليب:
»

ميهد لهذا الدر�س بر�صم نقاط وت�صمية هذه النقاط ،ويو�صح مفهوم
النقطة للتالميذ.

»

اأطلب من التالميذ اأن ير�صموا عدد من النقاط وت�صمية هذه النقطة مث ً
ال
النقطة (اأ  ،ب ،ج ،د ،هـ� ،س� ،س)  ...الخ.

»

اأطلب من التالميذ اأن ي�صلوا بني نقطتني والتو�صل اإىل مفهوم اخلط.

»

اأطلب من التالميذ اأن ي�صلوا بني نقطتني بامل�صطرة وتو�صل اإىل مفهوم
القطعة امل�صتقيمة.

يسموا
التالميذ
م�صتطيلوأطلب من
» احل�صة الثانية اأر�صم مثلث ،وسميه
جميع اأن
التالميذ
أطلبأنمن
و�صميها ،وا
إىل .ت�صمية
القطعات�صلوا ا
وبهذا
ال�صكلني،
وبهذا يف
امل�صتقيمة
القطع
ي�صمو جميع
المستقيمة
تسمية
يصلوا إلى
الشكلين
المستقيمة في
القطع
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»

اأطلب من التالميذ اأن ير�صموا عدد من النقاط وت�صمية هذه النقطة مث ً
ال
النقطة (اأ  ،ب ،ج ،د ،هـ� ،س� ،س)  ...الخ.

»

اأطلب من التالميذ اأن ي�صلوا بني نقطتني والتو�صل اإىل مفهوم اخلط.

تمرين ا1أن .ي�صلوا بني نقطتني بامل�صطرة وتو�صل اإىل مفهوم
التالميذ
أطلب من
التالميذ
» ا يحل
امل�صتقيمة.
القطع
القطعة امل�صتقيمة.
» اإعطاء التالميذ واجب منزيل حلله يف كرا�صة التدريبات والأن�صطة.
» احل�صة الثانية اأر�صم مثلث ،م�صتطيل و�صميها ،واأطلب من التالميذ اأن
ي�صمو جميع القطع امل�صتقيمة يف ال�صكلني ،وبهذا ات�صلوا اإىل ت�صمية
الدر�س الثاين

موؤ�سرات الدر�س:

 61امل�ستقيمة
قيا�س القطعة
طول

»

يتعرف التالميذ مفهوم امل�صطرة.

»

يتعرف التالميذ امل�صطرة.

»

ي�صمى التالميذ مهمة امل�صطرة.

»

يتعرف التالميذ على ال�صنتمرت.

»

يتعرف التالميذ على املليمرت.

»

يحول التلميذ ال�صنتمرتات اإىل مليمرتات.

»

يحول التلميذ من مليمرتات اإىل �صنتمرتات.

» ي�صتخدم التلميذ امل�صطرة يف قيا�س الأطوال.
امل�سطلحات و املفاهيم:
y yامل�صطرة.
y yال�صنتمرت.
y yاملليمرت.
y yقيا�س.
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»

عدد احل�ص�س :ح�صتان

الأ�ساليب:
»

اأح�رس م�صطرة واأترك التالميذ اأن يتعرفوا على امل�صطرة.

»

اأ�رسح لهم الوحدات املوجودة يف امل�صطرة �صنتمرتات – مليمرتات.

»

و�صح للتالميذ كيفية قيا�س القطعة امل�صتقيمة وكيفية و�صع امل�صطرة
ال�صحيح.

»

اأر�صم عدة قطع م�صتقيمة واأطلب من التالميذ اإيجاد الأطوال ويبد أا
التدريب الكايف وامتالك املهارة ،اكتب مثال وحله بوا�صطة التالميذ.

»

احل�صة الثانية اإعطاء التالميذ مثال وحله.

»

يحل التالميذ مترين ( )2واملرور عليهم للت�صحيح والإر�صاد.

»

اإعطاء التالميذ واجب منزيل حلله يف كرا�صة التدريبات والأن�صطة.

64
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الدر�س الثالث
موؤ�سرات الدر�س:

املحيط

»

يتعرف التالميذ مفهوم املثلث.

»

يتعرف التالميذ مفهوم حميط املثلث.

»

يتعرف التالميذ مفهوم امل�صتطيل.

»

يتعرف التالميذ مفهوم حميط امل�صتطيل.

»

يتعرف التالميذ مفهوم املربع.

»

يتعرف التالميذ مفهوم حميط املربع.

»

يح�صب التالميذ حميط الأ�صكال.

» يقيس
تقي�س التالميذ اأطوال اأ�صالع الأ�صكال.
املفاهيم وامل�سطلحات:

y yاملثلث.
y yامل�صتطيل.
y yاملربع.
y yحميط املثلث.
y yحميط امل�صتطيل.
y yحميط املربع.
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y yحميط ال�صكل.
» عدد احل�ص�س4 :حصتان
ح�ص�س
حميط ال�صكل.
الy y
أ�ساليب:
ح�ص�س
احل�ص�س4 :
»y yعدد
ح�صتان تكون خطوات احل�صة الأوىل كالآتي:
الدر�س يف
يدر�س هذا
الأ�ساليب:
» اأعر�س مثلث وو�صح للتالميذ مفهوم املثلث ومفهوم اأ�صالع املثلث.
y yيدر�س هذا الدر�س يف ح�صتان تكون خطوات احل�صة الأوىل كالآتي:
» اأطلب من التالميذ ت�صمية القطع امل�صتقيمة يف املثلث وو�صح لهم مفهوم
مثلث وو�صح للتالميذ مفهوم املثلث ومفهوم اأ�صالع املثلث.
أعر�س
أ�صالع.
» ا ال

للتالميذمفهوم
وو�صح لهم
أجمعهااملثلث
امل�صتقيمة يف
القطع
التالميذت�صمية
أطلبمنمنالتالميذ
»» ا اأطلب
مفهوم
وو�صح
أ�صالع وا
قيا�س ال
أ�صالع.
املثلث.
الحميط

(.)1أجمعها وو�صح للتالميذ مفهوم
أ�صالع وا
يحل قيا�س ا
التالميذ
احل�صةمن
»» اأطلب
التالميذلمثال
الثانية
حميط املثلث.
» يحل التالميذ مترين ( )3اجلزء (.)1
» احل�صة الثانية يحل التالميذ مثال (.)1
» اإعطاء التالميذ واجب منزيل حلله يف كرا�صة التدريبات والأن�صطة.
التالميذ مترين ( )3اجلزء (.)1
يحل
»
الرابع
الدر�س
خطوات احل�صة الثالثة كالآتي:
وتكون
yy
واملربع
امل�ستطيل
كرا�صة التدريبات والأن�صطة.
حلله يف
» اإعطاء التالميذ واجب منزيل
» تقدمي اأ�صئلة متهيدية كمراجعة الدر�س ال�صابقة وتركيز مفهوم املثلث
كاآلتيل-آتي:
املثلث.كا
الثالثة
احل�صة
الحصة األولى:
الدرس
خطوات هذا
أ�صالع
وتكون املثلث وا
 y yوحميط
املثلث
مفهوم
ال�صابقةآخروتركيز
كمراجعة
ر�صم اأ�صئلة
»» تقدمي
هذه
أ�صماء
وتو�صيح ا
الدر�سرباعي ا
أي �صكل
متهيديةمربع – ا
م�صتطيل –
املثلث.
أ�صالع
املثلث وا
وحميط
مفهوم حميط ال�صكل الرباعي.
وا�صتنتج
للتالميذ
أ�صكال
ال

آخروأستنتج
للتالميذ
أي هذه األشكال
أسماء
وتوضيح
شكلين
محيطهذه
مفهومأ�صماء
وتو�صيح ا
رباعي ا
مثال– ا
حلمربع
رباعيين –
احل�صةم�صتطيل
»» رسمر�صم
التالميذ.
�صكلإ�رساك
( )3( )2با
الرابعة
الشكل
الرباعيللتالميذ وا�صتنتج مفهوم حميط ال�صكل الرباعي.
لأ�صكال
ا
» يحل التالميذ مترين ( )3الأجزاء ( )4 ،3 ،2واملرور عليهم للت�صحيح
بإشراك التالميذ .
المستطيل
الرابعة رسم
الثانية
التالميذ.
والمربعباإ�رساك
()3( )2
حل مثال
احل�صةإر�صاد.
» وال

للت�صحيح
 )4واملرور
(،3 ،2
منزيلأجزاء
( )3ال
إعطاءالتالميذ
»» ايحل
التالميذمترين 4
عليهمأن�صطة.
التدريبات وال
كرا�صة
حلله يف
واجب
والإر�صاد.
»

65يف كرا�صة التدريبات والأن�صطة.
اإعطاء التالميذ واجب منزيل حلله
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y yحميط ال�صكل.
» عدد احل�ص�س 4 :ح�ص�س
الأ�ساليب:
الدر�س ااخلام�س
تكون خطوات احل�صة الأوىل كالآتي:
ح�صتان
يف
الدر�س
هذا
y yيدر�س
امل�ضلعات
للتالميذ :مفهوم املثلث ومفهوم اأ�صالع املثلث.
وو�صح
أعر�س
» ا
الدرس كاآلتي
مثلثهذا
خطوات
تكون

» اأطلب من التالميذ ت�صمية القطع امل�صتقيمة يف املثلث وو�صح لهم مفهوم
مراجعة مفهوم المضلعات
الأ�صالع.

تمرينمن5التالميذ قيا�س الأ�صالع واأجمعها وو�صح للتالميذ مفهوم
حلأطلب
» ا
حميط املثلث.
»

احل�صة الثانية يحل التالميذ مثال (.)1

»

يحل التالميذ مترين ( )3اجلزء (.)1

»

اإعطاء التالميذ واجب منزيل حلله يف كرا�صة التدريبات والأن�صطة.

y yوتكون خطوات احل�صة الثالثة كالآتي:
»

تقدمي اأ�صئلة متهيدية كمراجعة الدر�س ال�صابقة وتركيز مفهوم املثلث
وحميط املثلث واأ�صالع املثلث.

»

ر�صم م�صتطيل – مربع – اأي �صكل رباعي اآخر وتو�صيح اأ�صماء هذه
الأ�صكال للتالميذ وا�صتنتج مفهوم حميط ال�صكل الرباعي.

»

احل�صة الرابعة حل مثال ( )3( )2باإ�رساك التالميذ.

»

يحل التالميذ مترين ( )3الأجزاء ( )4 ،3 ،2واملرور عليهم للت�صحيح
والإر�صاد.

»

اإعطاء التالميذ واجب منزيل حلله يف كرا�صة التدريبات والأن�صطة.
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موؤ�سرات الوحدة:

الوحـــــدة ال�ساد�سة
قيا�س الزمن

»

يتعرف التلميذ ال�صاعة.

»

يتعرف التلميذ ا�صتخدامات ال�صاعة.

»

يتعرف التلميذ الدقيقة.

»

يحول التلميذ من �صاعات اإىل دقائق.

»

يحول التلميذ من دقائق اإىل ثواين.

»

يحول التلميذ من دقائق اإىل �صاعات.

»

يقارن التلميذ بني الدقائق وال�صاعات.

»

يتعرف التلميذ كيفية عمل ال�صاعة.

»

يتعرف التلميذ على مفهوم عقارب ال�صاعة.

»

يتعرف التلميذ مفهوم �صوكات ال�صاعة.

»

يتعرف التلميذ على عدد �صاعات اليوم.

»

يحول التلميذ من اأيام اإىل �صاعات.

»

يحول التلميذ من �صاعات اإىل اأيام.
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خطة تدري�س الوحدة ال�ساد�سة (قيا�س الزمن)
املــو�صوع

عدد احل�ص�س

الدر�س الأول ال�صاعة

 4ح�ص�س

الدر�س الثاين ال�صاعة

ح�صتان

الدر�س الثالث اأجزاء ال�صاعة

ح�صتان

الدر�س الرابع اليوم وال�صاعة

ح�صتان

مراجعة

ح�صتان

تقومي

ح�صتان

عدد احل�ص�س

 14ح�ص�س
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الدر�س الأول
موؤ�سرات الدر�س:

الزمن
وحدات
ال�ساعة

»

يتعرف التلميذ ال�صاعة.

»

يتعرف التلميذ ا�صتخدامات ال�صاعة.

»

الدقيقة.ساعات والعكس.
من ايام إلى
ي�صمىالتلميذ
يحول
التلميذ

»

يحول التلميذ من �صاعات اإىل دقائق.

»

يحول التلميذ من الدقائق اإىل �صاعات.

»

يحول التلميذ على الثواين.

»

يقارن التلميذ بني الدقائق وال�صاعات.

» يقارن التلميذ بني الدقائق والثواين.
امل�سطلحات و املفاهيم:
y yال�صاعة.
y yالدقيقة.
y yالثانية.
y yاليوم.
y yعقرب ال�صاعات.
y yعقرب الدقائق.
y yعدد احل�ص�س 4:ح�ص�س
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الأ�ساليب:
»

يدر�س هذا الدر�س يف  4ح�ص�س تكون خطوات احل�صة الأوىل كما
يلي:

»

ميهد لهذا الدر�س باأ�صئلة عن مفهوم ال�صاعة وفيما ت�صتخدم وحتديد
ا�صتخدامات ال�صاعة  ...التالميذ واإ�رساكهم.

»

عر�س ر�صم ال�صاعة والأ�صئلة عن اأجزائها وتو�صيح الأجزاء للتالميذ.

»

احل�صة الثانية تو�صيح كيف تعمل ال�صاعة وذلك بتحويل العقارب،
وتقدمي اأ�صئلة تركيزية لتو�صيح امل�صافة بني عقرب ال�صاعات وعقرب
الدقائق.

» تو�صيح قراءة ال�صاعة ،واإعطاء اأمثلة متعددة ومناق�صة التالميذ.
وتكون خطوات احل�سة الثالثة كما يلي:
»

راجع قراءة ال�صاعة بعر�س منوذج وحتويل العقارب والطلب من التالميذ
القراءة.

»

اأ�رسح للتالميذ مفهوم اليوم وتو�صل اإىل اأن اليوم ي�صاوى � 24صاعة.

»

اأ�رسح للتالميذ مفهوم ال�صاعة وتو�صل اإىل اأن ال�صاعة ت�صاوى  60دقيقة.

»

اأ�رسح للتالميذ مفهوم الثانية وتو�صل اإىل اأن الدقيقة ت�صاوى  60ثانية.

»

التالميذ.
مب�صاركة
احل�صة الرابعة حل الأمثلة 2 – 1
التالميذ
بمشاركة
3-2

»

يحل التالميذ مترين ( )1واملرور عليهم للت�صحيح والإر�صاد.

»

اإعطاء التالميذ واجب منزيل حلله يف كرا�صة التدريبات والأن�صطة.
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الدر�س الثاين
موؤ�سرات الدر�س:

ال�ساعة

»

اأن يتعرف التلميذ عدد الدقائق التي ت�صري اإليها عقرب الدقائق.

»

الساعةال�صاعة.
شوكات�صوكات
مفهوممفهوم
اأن يتعرف التلميذ على

» اأن يحول التلميذ من �صاعات اإىل دقائق.
امل�سطلحات و املفاهيم:
y yال�صوكات.
�y yصوكة ال�صاعات.
�y yصوكة الدقائق.
�y yصوكة الثواين.
y yعدد احل�ص�س :ح�صتان
الأ�ساليب:
»

احل�صة الأوىل ميهد لهذا الدر�س مبراجعة ال�صاعة وكيفية عملها وكيفية
ح�صاب الدقائق وال�صاعات.

»

مراجعة قراءة ال�صاعة والرتكيز على و�صع العقارب وعدد الدقائق.

»

( )2واملرور عليهم للتو�صيح
احل�صة الثانية يحل التالميذ مترين 1
والت�صحيح.

»

يعطى التالميذ واجب منزيل حلله يف كرا�صة التدريبات والأن�صطة.
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الدر�س الثالث
موؤ�سرات الدر�س:

اأجزاء ال�ساعة

»

اأن يتعرف التلميذ على اأجزاء ال�صاعة.

»

اأن يتعرف التلميذ على دقائق كل جزء من ال�صاعة.

» عدد احل�ص�س :ح�صتان
�سري الدر�س:
أجزاء ال�صاعة
مفاهيم ا
الدالة مع
املعلم امعلأمثلة
الساعة
لرتكيز مفاهيم
التالميذلتركيز
األمثلة الدالة
التالميذ
يناق�سالمعلم
y yاانأنيناقش
وقراءتها.
( )3واملرور عليهم للتو�صيح
y yاحل�صة الثانية يحل التالميذ مترين 2
والت�صحيح.
y yيعطى التالميذ واجب منزيل حلله يف كرا�صة التدريبات والأن�صطة.
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