
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/417                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات مدرسية في مادة التربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/417edu                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية في مادة التربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/417edu1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات مدرسية اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade417                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om/417
https://almanahj.com/om/417
https://almanahj.com/om/417edu
https://almanahj.com/om/417edu
https://almanahj.com/om/417edu1
https://almanahj.com/om/417edu1
https://almanahj.com/om/grade417
https://almanahj.com/om/grade417
https://t.me/omcourse_bot
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


 

 
 ..............املذيشيت الػامت للتربيت والخػليم بمحافظت..

 ..............................................مذسست: 
 
 

 م 0202/0202الػام الذساس ي  لشياضياثاجحضير مادة 
 

 

 ............................................................................................اسم املػلمت: ................................. ●

 (انرهًير كراب ) 2-9اليشاط ألاساس ي   الشيال والبيستغىوان الذسس/ املوضوع:  الىلودالوحذة:  الثالثالصف: 

 

       اليوم والخاسيخ

       الحصت

       الشػبت

أسكام 
 ألاهذاف/املخشجاث

3Mm2 

3Pt22 

3Ps2 

     

 
 



 

 لي/الخمهيذ/ املفاهيمالخػلم اللب

 .ذركيس انراليير تانعد  حرى يائح خًساخ وعشساخ يٍ خالل عسض نىحح انًائح 
 ياذا  ذعسف عٍ انُقىد ؟ :انرًهيد *

 :  انًفاهيى
 . تيسح 0111 وذعادل سهطُحعًاٌ في انًعرًدج انعًهح:  انسيال

 .انىاحد انعًاَي نهسيال أنف يٍ جصءا ذشكم:  انثيسح 
 الوسائل ومصادس الخػلم آليت الخىفيز/ ألاوشطت الخذسيبيت/الخػليميت /طشق الخذسيسالاستراجيجياث املخشجاث الخػليميتألاهذاف/  

 
 

 انًعسفح:

 

 - 3Mm1يسرىعة يفهىو انُقىد.  

  

 حم انًشكالخ

- 3Pt11  يقدز يُطقيح انحساتاخ
 انًُطقيح 

3Ps1  -  يكىٌ  قصح عدديح في
 سياق انُقىد 

 

  (3Mm1ال ).حواس واملىاكشت 
  (3Mm1الاسخلصاء ) 
   (3Mm1.الػصف الزهني ) 

 ( جيبأ، فسش، الحظ، فسش            )        
 (   3Pt11.الخػلم الخػاووي ) 

 ( املػشفي7( شكل )             )      
 .اللياس(             )      
 اللصت(             )      
 لزهىيت.الخشائط ا(              )     

 الاسخكشاف الاسخلشائي(          )         
   (  3Ps1 ).الخػلم باللػب 

 جمثيل ألادواس.(         )         
(  3Pt11 )،الخػلم باألكشان 
  (3Pt11  ).حل املشكالث 
 :أخشى 

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

 :سيس اندزض*
يرى عسض انُقىد (: اسرقصاء، حىاز يُاقشح ) -0

 (انقسص انًديج ) انًعدَيحعهى نىحح ااألنف 
 ؟تيساخ في انسيال 01كى قطعح )

 (؟تيساخ في انسيال 5كى قطعح 
 كى تيسح في انسيال ؟

  011و01و5يكىٌ يٍ انقطع 
 حم أَشطح يثركسج يًاثهح #
 

يقىو انراليير ترُفير و ذىشيع يجًىعح يٍ انُقىد
 .ح انثيع ضًٍ لاير فقطعًهي

 
اطهة يٍ انراليير كراتح قصح :  (َشاط ثُائي)

يٍ خالل ذُفيرهى نهثيع ، عدديح  في انُقىد
 .وانشساء

 
 .33صفحح  حم َشاط في كراب انرهًير 
 

 

ًَاذج نُقىد يعدَيح 
 ووزقيح 

 ديى – أنعاب) نهثيع يىاد
 (يشسوتاخ –



 

 
 يػخمذ،،، املششف التربوي                                                                                     املػلم ألاول                                                                                                                  يػخمذ،،      
 

 الخلويم الخكويني
 وشاط إثشائي/ غالجي

 الخػليم جفشيذ
 الواجب املنزلي الخلويم الخخامي

 الػمالث املػذهيت التي حػشفها ؟ ما
 أكمل الػذ :

5-22-25-....-.....-..... 
222-252-022-.....-...... 

 
أكخب كصت حول الجملت الػذديت 

 الخاليت 
 سيال05352سيال =  0بيست + 352

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املسخوى املشجفؼ :
 022وغىذ مشيم  ،بيست 352غىذ أحمذ 

وغىذ  ،بيست 052وغىذ سوان  ،بيست
 .بيست 522غلي 

  ،را وضؼ ألاطفال هلودهم مػاإ
سيال   وأصبح هاجج جمؼ الىلود يساوي 

 .فلطواحذا 
كخب الػمليت او ، ركش أسماء ألاطفال أ 

 الحسابيت .
 دون املسخوى :

 بيست= ........ 022بيست +222
 ..بيست =...... 022بيست + 022

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أجة عٍ انسؤال انراني :
تيسح وذثقى  052ذا اشرسيد ب إ 

 تيسح فكى كاٌ يعي ؟  552يعي 
 

 : انراذي انرقييى
 انىجه تىضع اسرطيع اَا سجم

 .عثازج نكم انًُاسة

أبحث في المنزل عن أشياء 
 قيمتها :

  .لاير 1أكثر من 
 لاير. 1أقل من 

 

 مالحظاث املػلم
 

 


