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 املدير�ة�العامة�لل��بية�والتعليم�بمحافظة
  ..مدرسة

 
  م�2020/2021العام�الدرا�����الر�اضيات..تحض���مادة�

 

 ....... :املعلمة/اسم�املعلم ●

  ) 3 -22( الكسور����أعداد�أيضا��:املوضوع/ عنوان�الدرس  �و���:الوحدة  الثالث:الصف

  

              اليوم�والتار�خ

              ا��صة

              الشعبة

أرقام�
  املخرجات/��داف

3Nn15 3Nn17  3Nn18        
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  املفا�يم/ التم�يد/التعلم�القب��

  :التعلم�القب���
1/2  =/.....8��������،/.......5  =8/10��������،4/6 .........../.......... =  

  

  :التم�يد�
  .ومناقشتھعرض�فيديو��علي���عن�الكسور�

  :املفردات

  .2½ مثل�و�و�العدد�امل�ون�من�أعداد��املة�وكسر��العدد�الكسري 

  الوسائل�ومصادر�التعلم  التعليمية/��شطة�التدر��ية/ آلية�التنفيذ  طرق�التدر�س/�س��اتيجيات  املخرجات�التعليمية/ ��داف

-  )3Nn15  (�� �ترم���يف�م و�ستخدم
�عدة� �أ��ا �ع�� �الكسور �مم��ا الكسور

� �ال��يح �الواحد �من �أجزاء �مثل ، ¾
�ال��� �أر�اع �ثالثة �ثلث�ن��2/3و���� ��

  .ال���
  

  )3Nn15 (ا��وار�واملناقشة.  
  �ستقصاء(                 ) 

)3Nn18   (العصف�الذ���.  
  ت�بأ،�فسر،�الحظ،�فسر)                (  

  .التعلم�التعاو�ي(                 ) 
  املعر��) 7(ش�ل�(                 ) 
  .القياس(                 ) 

�مستخدما�- �باألنصاف ��العد �من�دوائر�الكسور بدءا
  ....أنصاف�و�كذا�ثم�نصف�ن�ثم�ثالثة�النصف�الواحد�

�بواحد� - �نصف�ن ��ل �بضم �ولكن �العد �عملية تكرار
  ......كذاو��2��،3½ ،��1�،2½ ،��1/2�،1مثل���يح�

  :�شاط�فردي� -
  كتابة�العدد�الكسري�من�قبل�الطالب�باألرقام�ع���

�خط� �من �رئ�سية ���ة
  10 -  �0عداد�من�

 – ���0ة�من�خط��عداد�
  .ل�ل�طالب�10

  مجموعة�من�دوائر�الكسور�
  ��ر�نرد
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� ��عدادمن �خط �مع�ع�10 – 0رسم ،� � �السبورة ��
 ½4�� �أع�� �أيضا ����داد وتقع
   5و��4 ،�ب�ن�

  نصف�ن
  أر�اع

�خط� �ع�� �أر�اع �والثالثة �والنصف �الر�ع �م�ان تحديد

  دليل�املعلم�
  كتاب�التلميذ�
  كتاب�ال�شاط

0 
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  القصة(                 ) 
  .ا��رائط�الذ�نية(                 ) 
  �ستكشاف��ستقرا�ي(                 ) 

  .التعلم�باللعب)                (  
  .تمثيل��دوار(                 ) 
  ,التعلم�باألقران(                 ) 
  .حل�املشكالت(                 ) 

  أخرى: 
..........................................................  
..........................................................  

...........................................................  

...........................................................  

  .الورقية�البطاقات�
-�� ��عدادمن �خط رسم

� �أن ��3½ التوضيح ، ½
،�ب�ن��4و�3املنتصف�ب�ن�

  
  
  
  
نصف�ن= الواحد�ال��يح�-
أر�اع�4= الواحد�ال��يح��-

�خط� �ع�� �أر�اع �والثالثة �والنصف �الر�ع �م�ان تحديد
  .�عداد

  
  

  
  

1 
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- )3Nn 17  (عداد��� �ع�� يتعرف
  . 2¼ و�1½ الكسر�ة�ال�سيطة�مثل�

  
-   )3Nn18      (يرتب�الكسور�و�عداد�

�مثال� ��عداد، �خط �ع�� الكسر�ة
يأ�ي����الوسط�½ معرفتھ�بأن�يوظف�

� �¾ و�¼ ب�ن �الوسط��1½ وأن ��� تأ�ي
  .2و��1ب�ن�
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�لتحديد��- ��عداد �خط �من �طالب �ل�ل ����ة إعطاء
  .5¾ ،��3¼ ،��½م�ان��عداد�الكسر�ة�املختلفةمثل

�عن��- ��خرى �الكسر�ة ��عداد ��عض �م�ان تحديد
  طر�ق�حائط�الكسور��
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  الواجب�امل����  التقو�م�ا��تامي

  :اجمع�ما�ي���
=.......  
=.......  
=........  

  ؟�20كيف�تجد�ر�ع�العدد�
  ؟�30ما��و��ثلث�العدد�
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 عال��/ إثرا�ي�شاط�
  تفر�د�التعليم

التقو�م�ا��تامي

  :�شاط�عال���  44حل��سئلة�بكتاب�التلميذ�ص�
قص�الشرائط�من�حائط�

الكسور�وتوضيح�أن��ل�
وقص�الشرائط����واحد���يح�

الشر�ط�نصف�ن�وتجميعھ�مرة��
  .ثانية�و�كذا

  :�شاط�إثرا�ي�
اتحدى�الطالب�بت�و�ن�دوائر��

  الكسور��ا��اصة���م�
  

اجمع�ما�ي���
1/7  +3/7 =
2/9  +4/9 =
5/8  +3/8 =
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  التقو�م�التكو���

حل��سئلة�بكتاب�التلميذ�ص�
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  مالحظات�املعلم
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��ول�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������عتمد،، املعلم
  �عتمد،،،�املشرف�ال��بوي 


