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  الوسائل�ومصادر�التعلم  التعليمية/��شطة�التدر��ية

باستخدام�دوائر�الكسور�و�ش�ال�والصور�يتوصل�التلميذ�ا���
ثم�اعطاؤه�ا�شطھ�ع����

يتوصل�التلميذ�) دوائر�الكسور 
  ار�اع�و�كذا4

  دوائر�الكسور 
  صور 

  تفاحھ
  

2020/2021العام�الدرا����... ..............تحض���مادة�
....................................................... 

  الكسور�والقسمھ:املوضوع/ عنوان�الدرس  :الوحدة

      
      
      
      

��شطة�التدر��ية/ آلية�التنفيذ  طرق�التدر�س/�س��اتيجيات
  (ا��وار�واملناقشة.  

              )    (ستقصاء�  
             )     (العصف�الذ���.  

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

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

  تفس��+ حوار�ومناقشة�
باستخدام�دوائر�الكسور�و�ش�ال�والصور�يتوصل�التلميذ�ا���

�أن�النصف�اك���من�الثلث�و�فسر�ذلك
  ذلك

  حوار�ومناقشھ
دوائر�الكسور -تفاح�ال(باستخدام�املحسوسات�

4اثالث�او��3ا���أن�الوحد���ا�نصفان�او�
  

 

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

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

  
    اليوم�والتار�خ

    ا��صة
    الشعبة

    املخرجات/��دافأرقام�
  

    املفا�يم/ التم�يد/التعلم�القب��
 

  املخرجات�التعليمية/ ��داف

 عمليات�� �الكسور يبدأبايجاد
  القسمة�

 يجد�انصاف�وأثالث�وأر�اع�وأعشار�
  �ش�ال�و�عداد

 الذ�نية�� ��س��اتيجيات يختار
  املالئمة�ل�ل�العمليات�ا��سابية

 � �املشكالت �منطقيا اللفظية�يف�م
  و�قوم�بحل�ا

  )

              )
             )

            )

             )
 (                 )
 (                 )
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�عل��ا� �نضع �حيث �بنصف�ن �دائرة �الثمن�باستخدام �ا�� التوصل
�بحاصل� �والتعب���عنھ ��نصاف �احد �ع�� أقراص

�واعطت� ��قالم �نصف �اخ��ا �أعطت قلم

  القصة(                 ) 
  .ا��رائط�الذ�نية(                 ) 
  �ستكشاف��ستقرا�ي(                 ) 
  .التعلم�باللعب(                 ) 
  .�دوارتمثيل�(                 ) 
  ,التعلم�باألقران(                 ) 

      )            (حل�املشكالت.  
  أخرى: 

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

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

  �ستقصاء
�عل��ا� �نضع �حيث �بنصف�ن �دائرة �ا���الثمن�باستخدام التوصل

� �بحاصل��8نصف �عنھ �والتعب�� ��نصاف �احد �ع�� أقراص
  �4ساوي��2ع����8قسمة�

  
  عصف�ذ����

  18وثلث��20كيف�يمكن�إيجاد�ر�ع�
  

  حل�مشكالت�
� �مر�م �لدى �واعطت���20ان ��قالم �نصف �اخ��ا �أعطت قلم

  اخ��ا�الر�ع�كم�قلما�تبقى�لدى�مر�م؟

 

 اس��اتيجية�� �اختيار �س�ب �شرح
  حسابية

 العددية�� �املشكالت �ستكشف
  و�لغاز�و�حل�ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

      )

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

..........................................................
...........................................................
...........................................................
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  الواجب�امل����

  

ار�اع���4قال�سالم�ان�الواحد�يحتوي�ع����
�ل�ماقالھ�سالم���يح�؟فسر�اجابتك�

  38كتاب�التلميذ�صفحة�

 عال��/ �شاط�إثرا�ي
  تفر�د�التعليم

  التقو�م�ا��تامي

  ذوي�التحصيل�املنخفض
  ما�نصف��عداد�التاليھ

8 – 6   - 24  

  ذوي�التحصيل�املرتفع
باستخدام�دوائر�الكسور�ما����عملية�

  ال���تو����خمس�العشرونالقسم�

  الواحدكم�ثلث����
  15كم�ثلث����

  
قال�سالم�ان�الواحد�يحتوي�ع����

�ل�ماقالھ�سالم���يح�؟فسر�اجابتك�
  بالرسم؟

  
  
  

 

  التقو�م�التكو���

  
  ظلل�يم�ن��جابة�ال��يحھ

  يحتوي�ع���20العدد�
ار�اع��������4ار�اع�������3ار�اع���������5

  ر�عان
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

ذوي�التحصيل�املنخفض

  

باستخدام�دوائر�الكسور�ما����عملية�
القسم�

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

 

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

  


