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 م�2021/

  املقارنة�وال��ت�ب�والتقر�ب

    
    

    
    

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

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

املقارنة�وال��ت�ب�والتقر�ب:املوضوع/ عنوان�الدرس  21:  الوحدة

      م2021/ 3/ 
      

      
3Nn11  3Nn12    

  صفحة�224صفحة�،�وقرأت�م���135قرأ�محمد�التعلم�القبلي
  224      135  >أو��������<ضع�عالمة�

www.hayyabina.com/games/Game56/index.php#ta3allam 
 .................،���0��،10��،20��،30عد�تصاعديا�عشرات��*التم�يد

 0��،100��،200��،300عد�تصاعديا�مئات����،...............  
 10ر�ال�،�قرب�العدد�ألقرب��69ادخر�سالم�   

  �ع���قيمة�أك���من���������>أك���من���املفا�يم

 

53   <50 

 

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

 .....................بن�ناملنا�ل�ا��اصة�.: مدرسة

 .........................:املعلمة/اسم�املعلم ●

الوحدة  الثالث:الصف

  
  م2021/ 3/   اليوم�والتار�خ

    ا��صة
    الشعبة

  3Nn8  املخرجات/��دافأرقام�
  

التعلم�القبلي  املفا�يم/ التم�يد/التعلم�القب��
ضع�عالمة��

www.hayyabina.com/games/Game56/index.php#ta3allam
التم�يد

املفا�يم
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  الوسائل�ومصادر�التعلم  التعليمية/التدر��ية

  �ع���قيمة�أصغر�من�����<أصغر�من�����������������

التدر��ية��شطة�/ آلية�التنفيذ  طرق�التدر�س/�س��اتيجيات

50 >   53 

 

��������������
 

  املخرجات�التعليمية/ ��داف
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  ثم�قرب�العدد�.    وأطلب�قراءة�العدد�
  

  ب�بادل��راء�ب�ن�الطالب�

  صائب�واست�تاج�قاعدة�

�،1�،2��،3��،4   
6��،7��،8��،9  
  

_____________________________________________  

100   

____________________________________________  
�من� �بال��ت�ب �التالية ��عداد �وضع �يمكنك كيف

  بطاقات�لألعداد�مختلفة�
  ومضاعفا��ا��10بطاقات�

  
  خط��عداد�

  ��ر�ال��د�

  .ا��وار�واملناقشة(   ) 
  �ستقصاء(                 ) 
  .العصف�الذ���(                 ) 

،�فسر،�الحظ،�ت�بأ(                   ) 
  فسر

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

  .القياس(                 ) 
  القصة) 

  .ا��رائط�الذ�نية(                 ) 
  �ستكشاف��ستقرا�ي(                 ) 
  .التعلم�باللعب(                 ) 
  .تمثيل��دوار(                 ) 
  ,التعلم�باألقران(                 ) 
  .حل�املشكالت(                 ) 

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

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

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

  عرض�مجموعة�أعداد�ع���الطالب�،
  وأطلب�قراءة��عداد�

   10ثم�أطلب�تقر�ب��ل�عدد�ألقرب�
وأطلب�قراءة�العدد����92اشر�إ���: مثال�

  90سيجيب�الطالب����������10ألقرب�
ب�بادل��راء�ب�ن�الطالب��:املناقشة��ستقصائية�

  �عض�و��ن�املعلم�عض�م�
صائب�واست�تاج�قاعدة��و ما��من�املناقشة�أو���

  وتدو�ن�ا��الصة��السابقة�التقر�ب�
،���0عداد�ال���تقرب�للعشرة��قل��
�5��،6عداد�ال���تقرب�للعشرة��ع���

  100وكذلك�بال�سبة�للتقر�ب�ألقرب�
_____________________________________________

  ثم�أشر�لبطاقة�أخرى�
100ثم�قرب�ألقرب��������327اقرأ�العدد��

  300سيجيب�الطالب�
  كيف�توصلت�لإلجابة�؟

____________________________________________
�من��س �بال��ت�ب �التالية ��عداد �وضع �يمكنك كيف

  .�صغر�إ����ك���
453��������،354�������،435   

 

3Nn8رقم�ن�يقرب��عداد�املكونة�من  
� �أقرب �املكونة 10إ�� ��و�عداد أرقام�3من
  100إ���أقرب�

  
3Nn11� �من �املكونة ��عداد �ب�ن �3يقارن

� �عالم�� �باستخدام �>أرقام �،>� و�جد��
  .العدد�بي��ما�

  
  

3Nn12و�� �رقم�ن �من �املكونة ��عداد يرتب
  .أرقام� 3
  

  القيمة
 أن�يحب�الطالب�القراءة�و�طالع�  
  
 حث الطالب على االدخار .  

 (   )
 (                 )
 (                 )

 (                 )
  )               

 (                 )
  ) (

 (                 )
 (                 )
 (                 )
 (                 )
 (                 )
 (                 )

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

..........................................................
...........................................................
...........................................................
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  .أتأكد�من�مقارنة�املئات�ثم�العشرات�ثم��حاد�
  ملاذا�؟

�3ألن�مئاتھ�أصغر�������������������������������������������������������

�������،453     
  مئات��4

  كيف�نفكر�؟��������نحتاج�للنظر�للعشرات�ومقارن��ا�
  عشرات��5ف��ا���������453

   435عشرات�أصغر�وعلسھ�يكون��صغر�

� �و�خرى �رقم�ن �من �مكونة �أعداد �م��ا �3بطاقات

طالب��ل�واحد�يختار�بطاقة�قد�تكون�معھ�مباشرة�أو�

  وعل��م�ترت�ب��ذه��عداد�تصاعديا�من��صغر�
  أنفس�م�وفق�البطاقات�

  اشرح�ذلك�؟
  :للتوضيح�

  عد�أرقام�عدد��ل�بطاقة���-1
أتأكد�من�مقارنة�املئات�ثم�العشرات�ثم��حاد��-2

ملاذا�؟�����������354ما�العدد��صغر�����
ألن�مئاتھ�أصغر�������������������������������������������������������

  مئات
����435عددين�الباقي�ن��ماذا�نالحظ�لل

4أحس�تم�املئات�م�ساو�ة����������������
كيف�نفكر�؟��������نحتاج�للنظر�للعشرات�ومقارن��ا�

453،�����������عشرات���3ف��ا������435
عشرات�أصغر�وعلسھ�يكون��صغر��3كيف�تقارن�؟����

  :ال��ت�ب��و�
354  ���،435��������،453   

  �شاط
� ��5أعرض �و�خرى �رقم�ن �من �مكونة �أعداد �م��ا بطاقات

  أرقام�
طالب��ل�واحد�يختار�بطاقة�قد�تكون�معھ�مباشرة�أو��5اختار�

  معھ�عن��عد�
وعل��م�ترت�ب��ذه��عداد�تصاعديا�من��صغر�

أنفس�م�وفق�البطاقات��ا���املباشر�يرفع�بطاقتھ�و�رتبو 
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وأطلب�من��عض�الطالب�قراءة��عداد�والباقون�يتأكدوا�من�

�لبا��� �بطاقتھ �و�رتب �بقراء��ا �و�قوم �بطاقة �الطالب يختار

  1وعليھ�البطاقة��و���مرتبة�يقرأ�البطاقة�و�قول�
�لبا��و�كذا��2والبطاقة�الثانية����ال��ت�ب�يقرأ�البطاقة�و�قول�

  .البطاقات�،�با���الطالب�يتا�عوا�ليتأكدوا�من�ال��ت�ب�

�املناسبة� �العالمة �يرفع �أن �الطالب �وع�� �بطاقت�ن نختار

  <أو����<بي��ما����أو�يرسل�العالمة�����أقل�وقت��������

______________________________________________________  

�أن� �شرط �الصندوق ��� �عددا ��عطو�ي �أن �الطالب �من وأطلب

  )  200أعداد�أك���من�: مثال�القاعدة�
  إذا�العدد�لم�يتفق�مع�القاعدة�اكتبھ�خارج�الصندوق�

وأطلب�من��عض�الطالب�قراءة��عداد�والباقون�يتأكدوا�من�
  .ال��ت�ب�

  :أما�التعليم�عن��عد�
�لبا��� �بطاقتھ �و�رتب �بقراء��ا �و�قوم �بطاقة �الطالب يختار

  البطاقات�
وعليھ�البطاقة��و���مرتبة�يقرأ�البطاقة�و�قول�
والبطاقة�الثانية����ال��ت�ب�يقرأ�البطاقة�و�قول�

البطاقات�،�با���الطالب�يتا�عوا�ليتأكدوا�من�ال��ت�ب�
  :مسابقة��سرع�

�املناسبة� �العالمة �يرفع �أن �الطالب �وع�� �بطاقت�ن نختار
  للمقارنة�

بي��ما����أو�يرسل�العالمة�����أقل�وقت��������
  و�سرع��و�الفائز�

____________________________________________________
  لعبة�ماذا����الصندوق�؟

  ارسم�صندوق�أو�أحضر�صندوق�
  .بحيث�يراه�ا��ميع�

�أن� �شرط �الصندوق ��� �عددا ��عطو�ي �أن �الطالب �من وأطلب
  يتوافق�مع�القاعدة�ال������رأ���

مثال�القاعدة�( دون�أن��عرف�ا�الطالب�
إذا�العدد�لم�يتفق�مع�القاعدة�اكتبھ�خارج�الصندوق�
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  الواجب�امل����

______________________________________________________  

  ���التعليم�املباشر�
  10رقم�ن�ثم�تقر�بھ�ألقرب�

  التعليم�عن��عد�ممكن��ستخدم�ال��لة�الدوارة�

 عال��/ �شاط�إثرا�ي
  تفر�د�التعليم

  التقو�م�ا��تامي

  أعداد��3عندما�نكون�قد�كت�نا�
  فكر�يا�مبدع�،�ماذا�تتوقع�؟: أسأل�

  ما�القاعدة�؟
______________________________________________________

  اللعب
���التعليم�املباشر��وأخ��ا�اللعب�مع���ر�ال��د�

رقم�ن�ثم�تقر�بھ�ألقرب�تكو�ن�عدد�مكون�من�: 
التعليم�عن��عد�ممكن��ستخدم�ال��لة�الدوارة�أما�

 

  
  

  التقو�م�التكو���
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���امل�ان�املناسب�

  .اعط�مثاال�تطابق�العبارة�التالية�
�ن عند�مضاعفة�عدد�فردي�دائما�ما�يكو 

_________________  

   387ير�د�سالم�تكو�ن�عدد�أك���من�
ن�العبارة�التالية�

  :رتب��عداد�من��صغر�إ����ك���
248������،

  كتاب�التلميذ��35صفحة��6رقم�
  
  
  
  
  
  
  

  :�علم�ذا�ي�
  أعداد�من�رقم�سيارة�والدك��3اكتب�أول�

  وأطلب�من�زميلك�كذلك�
ثم�قم�باملقارنة�ب�ن�العددين�بوضع�عالمة�

  .ب�ن�العددين�����>أو���������<
  
  
  
  
  
  

  افتح�م��فك�الشر�ف�
  _____اكتب�عدد�آيات�سورة�البقرة��

ttps://wordwall.net/el/resource/340743/
%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b1%  

  :مستوى�مرتفع�
  رتب��عداد�تصاعديا�

409��������،812�����،321�������،804   

  لديك�البطاقات�الثالث��

أكمل�العبارة�التالية�لتكون�العبارة�
  .��يحة�

  .واحدة�يمكن�استخدام��ل�بطاقة�مرة�
     85       >  

  :مستوى�منخفض�
 عدد�مكون�من��42أو���ل�م�

���املئات�لذلك��0رقم�ن�فيكون�
 .ال�نكتبھ�

 رتب�تصاعديا�  
200�����،54�����،123������،16  

���امل�ان�املناسب�ضع�عالمة��������2س
  .أمام��ل�عبارة

  صواب�����خطأ���
  
  
  
  

اعط�مثاال�تطابق�العبارة�التالية��2س
عند�مضاعفة�عدد�فردي�دائما�ما�يكو 

_________________الناتج�عددا�زوجيا��
  
  

ير�د�سالم�تكو�ن�عدد�أك���من��3س
ن�العبارة�التالية�اكتب�العدد�لتكو 

  ��يحة�
     _________<       378  

  
رتب��عداد�من��صغر�إ����ك����4س

271����،254�������،207�������،248
275   

  

   90ألقرب عشرة  92

 300ألقرب مائة  187
9 3 7 

 6 

 

  10قرب�ألقرب��1س
76   

 90           60       80             70  
  

�100مل��ألقرب�263قرب�أحمد�2س
  مللي���

200  
  .����خطأ�أحمد�

  ________________  
  

يكون��10لعدد�الذي�يقرب�ألقرب�ا�3س
  70تقر�بھ�

  
73       79       62          85  

  �يا��ستمتع�بفيديو�
https://youtu.be/Nao5JB63OsM 

  ترت�ب��عداد
  
  
  
  

مستوى�مرتفع�
رتب��عداد�تصاعديا�

409
  

لديك�البطاقات�الثالث��
  

أكمل�العبارة�التالية�لتكون�العبارة�
��يحة�

يمكن�استخدام��ل�بطاقة�مرة�
>     
  
  

مستوى�منخفض�

200
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ضع��عداد�التالية����املستطيل�

����������،483  

  وقرب�العدد�
   10ألقرب�
  100ألقرب�

  
  

  معاي���النجاح�
�999استطيع�أن�اقارن�ب�ن��رقام�ح���

  .وأرت��ا�وأقر��ا�
  
  
  
  

 

 توضيح�ل�م����التقر�ب�ألقرب�
اس�بدال��حاد�والعشرات�10

  .بالعشرة��قرب�

  
  
  

https://wordwall.net/ar/resourc  

  �يا�نلعب�معا�

  
ضع��عداد�التالية����املستطيل��5س

  املناسب�
235��������،213��������،486��������

  
<<<  

  
  

  

إذا كان عدد اآلحاد أقل  -1
یقرب العدد للعشرة  5من 

  .األقل 

 5= إذا كان عدد اآلحاد  -2
، یقرب العدد  5أو أكبر من 

 )التالیة ( للعسرة األعلى 

   

 

  
  <أو�������>استخدم� 4س

  .لتكو�ن�جمل�عددية���يحة�
  

45                       56     54        
  
  

78              63                   75  
  
  

https://getsnap.link/SJASwCxL9om 
  فيديو

  لنتعرف�أك���عن�مقارنة��عداد
  

  

  
  

  
  
  

https://wordwall.net/ar/resourc
  

�يا�نلعب�معا�
  
 

  مالحظات�املعلم
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�عتمد،،،������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������املعلم��ول�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

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


