
 

ألفضل يجده هنا في الروابط التالية  جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات ومذكرات،يحتاجه الطالب في  كل ما

 ما عليك سوى الضغط على اسمهاناة أو القإلى المجموعة ، للدخول  %  100 تعليمي كويتيمواقع 

 تطبيق المناهج الكويتية

 على تلغرام القناة الرسمية

 على الفيسبوك الرسميةصفحة ال

  قناة روابط تعليمية شاملة لجميع الصفوف

 مجموعات الفيسبوك صفحات الفيسبوك قنوات التلغرام مجموعات التلغرام

 الصف األول الصف األول الصف األول  الصف األول
 الصف الثاني الصف الثاني  الثاني فصلا    الصف الثاني

 الصف الثالث  الصف الثالث الثالث صفال  ثالصف الثال

 الصف الرابع الصف الرابع  الصف الرابع  الصف الرابع

 الصف الخامس الصف الخامس الصف الخامس الصف الخامس
 الصف السادس الصف السادس الصف السادس الصف السادس

 الصف السابع الصف السابع الصف السابع  الصف السابع
 الصف الثامن الصف الثامن الصف الثامن  الصف الثامن
 الصف التاسع الصف التاسع الصف التاسع الصف التاسع
 الصف العاشر الصف العاشر  الصف العاشر الصف العاشر

 دبيأ 11الصف  أدبي 11صف  أدبي11صف  أدبي11صف

 علمي 11الصف  علمي 11صف  يعلم11صف    علمي11صف 

 أدبي 12الصف  أدبي 12صف  أدبي12صف   أدبي 12صف

 علمي 12الصف  علمي 12صف  علمي12صف علمي12صف

 

 

 ابط واتسابرو مدرسون في الكويت
 

 ويترحساب ت االنستغرامحساب 

يار الصف والفصل والمادة ويرد له البوت الملفات ه والذي يسمح للطلبة باختاألول من نوع يمع البوت التعليم تكلّم
 المناسبة
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الرياضيات كتابالخاص                                    نقد  للتعليماإلدارة العامة   

 مرسة الصفوة النموذجية نين                                  الصف الخامس االبتدائي 

2019/2020عة االولي طبقسم الرياضيات                                              ال  

 

  الوحدة المالحظات

(  االجزاء من عشرة  1-2الدرس )   
 قيوع اليها مثل باجالر للطالب ال يوحد معلومات يمكن  32عند السؤال عن الوقت  بالنظر الي ص    35(  ص  4رقم ) 

   األخرىمشاريع الوحدات 

 الثانية

(  مقارنة االعداد العشرية  4-2الدرس )   
من الدقيقة  0.42السباق في  مسافةت غدير قطع   40*تعلم *  ص   

41في ص   2ثانية مثل المسالة رقم  42.3االفضل ان تكون   

االعداد العشرية  ترتيب(    5-2)   الدرس  
معلومات يمكن للطالب الرجوع اليها مثل باقي  ال يوجد 32عند السؤال عن الترتيب بالنظر الي ص  43(   ص  6) رقم 

 مشاريع الوحدات التعليمية 

(  تقريب االعداد العشرية الي اقرب جزء  6-2الدرس )   
 رقم ) 3- جـ ( ص 45   قرب الي منزلة الرقم الذي تحته خط    12.7    تقريب لعدد كلي وليس ألجزاء  

(  مراجعة الوحدة الثانية   7-2الدرس )   
 رقم ) 4- ب ( ص 46   قرب الي منزلة الرقم الذي تحته خط    3.147    تقريب لعدد كلي وليس ألجزاء

( جمع االعداد العشرية  4-3درس  )   
 لألعدادثل درس تقدير نواتج الجمع والطرح نواتج جمع االعداد العشرية م لتقديريجب ان يكون هناك درس  59( ص 2رقم )
 الكلية 

 الثالثة 

( انا الضرب وخصائصه  1 -4الدرس )   
مل 1000سنة              اللتر =  100تذكير الطالب  بان القرن =   73( ص  6،  5رقم )   الرابعة  

(  تقدير ناتج قسمة عدد علي اخر مكون من رقمين  7-5الدرس )   
    اإلجابةعند اختيار عددين اخرين لتقدير عملية القسمة سوف تختلف    71÷  3212(   و – 1رقم ) 

     70÷  3500حتي يكون التقدير   71÷  3412 السؤالاالفضل ان يكون 
 الخامسة 

 

  مدير المدرسة                              الموجه الفني                       سمرئيس الق                        إعداد المعلم

   أ/ عمر الكندري                           د/ خالد الشمري                    حسام حسنيأ/                 محمد منصور أ/ 
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