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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

القيمة المنزلية ضمن  الموضوع  اليوم
 لوحة المنازل –2ورقة العمل  الباليين

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

  ها بالصيغ القياسية والتحليلية واللفظية بكتأرات( و)المليا قرأ األعداد ضمن الباليينأ :من الدرسالهدف
 .المختصرة

 الصيغة  -الصيغة التحليلية -الصيغة القياسية-القيمة المنزلية–المنزلة  -الدورة -لوحة المنازل  :المفردات الجديدة
   .اللفظية

 دقيقة أو  280 دة أسبوع؟ما الوقت الذي تقضيه مها بالجري لم, دقيقة كل صباح 40تجري مها مدة : ما قبل الدرس
 دقيقة. 40ساعات و 4

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
 .6155280392كتب العدد التالي على السبورة أ 
 .في منزلة المليارات؟ 6في أي منزلة يقع الرقم  6ضع خطاً أسفل الرقم أ

 يذكروا المنزلة التي يقع فيها كل رقم من األرقام في العدد. أنالطالب  أسأل
 6000000000الرقم الذي تحته خط؟  ما قيمة
األعداد يمكن كتابتها بالصيغ القياسية  أنذكرهم أمة كل رقم من األرقام ضمن العدد يذكروا قي أن الطالب إلى  أطلب

 والتحليلية واللفظية.
 الصيغة القياسية ؟6155280392ما الصيغة التي كتب بها العدد 

 للعدد. كتب الصيغة التحليلية واللفظية المختصرةأ

 أستعد:  

وأقدم ( 11( من كتاب الطالب صفحة )أستعدالمعلومات الواردة في فقرة ) يقرأو ،يفتح كتابه أنمن الطالب  أطلب
 م في حل األمثلة الثالثة.اقشهأنثم  مالمفردات له

 :المحتوى  

. 2كلم647000ساحتها حوالي تعد صحراء الربع الخالي من أكبر الصحراء الرملية في العالم وتبلغ م :الصيغة التحليلية
 هذا العدد بالصيغتين القياسية والتحليلية. اكتب

 .الطالب بكتاب 12صـــ   انظر
 :أتأكد 
 منزلة الرقم الذي تحته خط في كل مما يأتي ثم اكتب قيمته: سم  
 (60000مئات األلوف )            572306  ( 1) 
 عشرات الباليين        130620051394  ( 3) 

 .قراه واكتبه بالصيغة اللفظيةان اآلتيين بالصيغة التحليلية ثم من العددي كالً  اكتب
(6)   34617    (7+10+600+4000+30000). 

 .12كتاب الطالب صــ  انظر
يب
در
الت

 
  :أتدرب وأحل المسألة 

 منزلة الرقم الذي تحته خط في كل مما يأتي ثم اكتب قيمته: سم    
 50000000عشرات الماليين؛                        79264585 (10) 
 700000000عشرات الماليين؛                033416507179 (11)
 سية:ب كل عدد مما يأتي بالصيغة القيااكت
 14286700             700ألفاً و 286مليوناً و 14 (13) 

 (.13كتاب الطالب صــــ ) انظر
 :أسئلة مهارات التفكير العليا 

 (.13لطالب صــــ )كتاب ا انظر

ويم
لتق
ا

 

  الثين ألفا وعشرة بالصيغة ثعدد خمسة مليارات ومائتين وستة ويكتبوا ال أنالطالب إلى  أطلب :مكافأةبطاقة
 القياسية والصيغة التحليلة.

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. :متابعة المطويات 
 التمارين.بكتاب  4حل األسئلة صــ  :كتاب التمارين 



 
 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

 خطوط األعداد، لوحة المنازل األعداد المقارنة بين الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 ينأقارن بين األعداد ضمن البالي :الهدف من الدرس.   

 معادلة، متباينة :المفردات الجديدة.    

 11111101بمقدار مليون وألف ومئة؟ 10110001كتب عدداً أكبر من العدد أ :ما قبل الدرس. 

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
 يمكنهم استعمال خط أعداد أو لوحة المنازل للمقارنة بين األعداد الكلية. هأن الطالبأخبر  

 
  352، 350على خط األعداد بين  العددين  351 كتبأ؟ 351أين تكتب 

  356، 354على الخط األعداد بين العددين  355كتب أ؟ 355أين تكتب العدد 

  351؟ 355أصغر من  351كيف تكتب  355 

  355؟ 351أكبر من  355كيف تكتب  351 

 أستعد:  

 مقدم له( وأ14كتاب الطالب صفحة ) مند( )أستعالمعلومات الواردة في فقرة  يقرأو ،يفتح كتابه أنالب من الط أطلب
 .2-1م في حل األمثلة اقشهأنمفهوم أكبر من وأصغر من ثم 

 :المحتوى  

 .استعمال القيمة المنزلية
  .ين  أطولمتراً أي المسافت 5488بيت مسعود و المدرسة  بينمتراً، و 5790بيت محمد والمدرسة  بينالمسافة: المسافة 

 طالب.بكتاب ال 15صـــ   انظر
 أتأكد: 

 لتصبح كل جملة فيما يأتي صحيحة.  بدالً من  أو أو  ضع إحدى االشارات 

(5) 1450  1460 

(6  )23681  24681 
 نهر النيل .النهرين أطولأي  2700كلم، وطول نهر الفرات  6825يبلغ طول نهر النيل ( 8)

 .15كتاب الطالب صــ  انظر

يب
در
الت

 
  :أتدرب وأحل المسألة 

 لتصبح كل جملة مما يأتي صحيحة: أو = بدال ًمن  أو  عداد وضع إحدى اإلشارات خط األ استعمل   

 (11 )2854   4510                    
 (12 ) 5510  4510 
(13 )  3743   3842 

 (.16كتاب الطالب صــــ ) انظر
 :أسئلة مهارات التفكير العليا 

 (.16كتاب الطالب صــــ ) انظر

ويم
لتق
ا

 

 5600823، 2356890يستعملوا القيمة المنزلية للمقارنة بين العددين  أن الطالبإلى  أطلب :فهم الرياضيات .
 وها في المقارنة بين العددين.استعمليعرضوا إجاباتهم ويشرحوا الخطوات التي  أنو

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. :متابعة المطويات 
 بكتاب التمارين. 5حل األسئلة صــ  :ارينكتاب التم 



 
 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

 10×10شفافية، ورقة مربعات  تمثيل الكسور العشرية الموضوع  اليوم
 مربع، لوحة المنازل قطع نقد معدنية

 التقنيات(الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام  -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 على صورة كسور عشرية. 1000أو  100أو  10أعبر عن  الكسور التي مقاماتها  :الهدف من الدرس 

 كسر عشري، كسر اعتيادي :المفردات الجديدة. 

 طول  ما ,سنتمتراً  25منه نجار قطعة طولها  استعملمتراً، سنت 75و أنطول لوح من الخشب متر: ما قبل الدرس
 سنتمتراً. 50متر و ؟ الجزء المتبقي

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
  أسألأجزاء متساوية منها و 3ظللأالعشرة على جهاز العرض الرأسي، وشبكة أجزاء الطالب عرض على أ: 

  3عدد األعمدة المظللة؟ ما 

 ما الكسر الذي يمثل الجزء المظلل من الشبكة؟ 

 أسي، عرض شبكة أجزاء المئة على جهاز العرض الرأ ا0.3ما الكسر العشري الذي يمثل الجزء المظلل من الشبكة؟
 .أسألجزءاً متساوياً منها و 23وأظلل 

  23ما عدد المربعات المظللة؟   

 ما الكسر الذي يمثل الجزء المظلل من النموذج؟ 

 أستعد:  

اجع معهم ( وأر19حة )صفمن كتاب الطالب )أستعد( المعلومات الواردة في فقرة  يقرأو ،يفتح كتابه أنمن الطالب  أطلب
 .2، 1م في حل المثالين اقشهأنعتيادية والكسور العشرية والكسور اإل

 :المحتوى  

 مثل هذا الكسر واكتبه على صورة كسر عشري. ,ة حوالي          من الكيلو غرامحشرات: وزن حشر
 بكتاب الطالب. 20صـــ   انظر

 أتأكد: 
 سر عشري:مثل كل كسر مما يأتي واكتبه على صورة ك

(2 )0.4                              (4) 0.74 
لنتيجة اهذه  اكتب, منهم يحبون مشاهدة البرامج الوثائقية       أنأظهرت نتائج مسح أجرى على عدد من الطالب  (9)

   0.60 على صورة كسر عشري.
 .20كتاب الطالب صــ  انظر

يب
در
الت

 
  :أتدرب وأحل المسألة  

               :مما يلي واكتبه على صورة كسر عشريمثل كل كسر 

 (19)                                   0.68 
  (17)                                  0.04 
   0.7هذا الكسر على صورة كسر عشري  اكتب أنسناأل سمأعشار وزن ج الماء سبعة مثلي (21)  

 (.21كتاب الطالب صــــ ) انظر
 ة مهارات التفكير العليا:أسئل 

 (.21كتاب الطالب صــــ ) انظر

ويم
لتق
ا

 

 يكتبوا  نأإليهم  أطلبقيمة المنزلية ضمن أجزاء األلف والدرس التالي يتحدث عن ال أن الطالبأخبر  :تعلم الحق
 كيف يساعدهم الدرس الحالي "تمثيل الكسور االعتيادية على صورة كسور عشرية" في فهم الدرس التالي.

 :متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات 
 :بكتاب التمارين. 6حل األسئلة صــ  كتاب التمارين 
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

القيمة المنزلية ضمن أجزاء  الموضوع  اليوم
 لوحة المنازل األلف

 لخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات(ا -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 ختصرة.ها بالصيغ القياسية والتحليلية واللفظية واللفظية المكتبأالكسور العشرية و أأقر :الهدف من الدرس 

 القيمة المنزلية :المفردات الجديدة. 

 فما ثمن  رياالً، 3.8ثمن الشطيرة  كانا رياالً، إذ 5.17ي حلوى وشطيرة بمبلغ تاشترى سعود قطع :ما قبل الدرس
 رياالت 4.6قطعة الحلوى؟ 

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
  عليها. 32.145كتب العدد ألعشرات حتى منزلة أجزاء األلف، ورسم لوحة المنازل على  السبورة من منزلة اأ 

  1ما الرقم في منزلة أجزاء العشرة؟ 

  4ما الرقم في منزلة أجزاء المئة؟ 

 منزلة أجزاء األلف؟ 5لمنزلة التي يوجد بها الرقم ما ا 

  0.005؟ 5ما قيمة الرقم 

 أستعد:  

 مجع معهاأر ( ثم22من كتاب الطالب صفحة ))أستعد( المعلومات الواردة في فقرة  يقرأو ،يفتح كتابه أنب المن الط أطلب
 .1,3م في حل المثالين اقشهأنة، والقيمة المنزلي

 :المحتوى  

  ه بالصيغة اللفظية.اكتبثم  ،اقرأ هذا العدد ,من التمر من نخلة في فناء منزلهكجم  3.79مد قياس: جمع مح
 بكتاب الطالب. 23صـــ   انظر

 أتأكد: 
 اكتب كل عدد مما يأتي بالصيغة التحليلية، ثم اقرأه واكتبه بالصيغة اللفظية:

 (5    )19.4                 
 (6     )35.19  
 (8)   2.085 

 .24كتاب الطالب صــ  رانظ

يب
در
الت

 

  :أتدرب وأحل المسألة 

 سم منزلة الرقم الذي تحته خط في كل مما يأتي، ثم اكتب قيمته: 

 07.0أجزاء المئة ؛      74.63(  11)
  5.0أجزاء العشرة ؛       65.9(  12)
 4.0أجزاء العشرة ؛      534.81  (14)

 (.24كتاب الطالب صــــ ) انظر
 ارات التفكير العليا:أسئلة مه 

 (.24كتاب الطالب صــــ ) انظر

ويم
لتق
ا

 

 تضمن ل الكسور االعتيادية التي تيتمث يشرحوا كيف ساعدهم الدرس السابق: أن الطالبإلى  أطلب :تعلم سابق
 .األلف أجزاء العشرة، و المئة، و األلف على صورة كسور عشرية على فهم درس اليوم القيمة المنزلية ضمن أجزاء

 :متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات 
 :بكتاب التمارين. 7 حل األسئلة صــ كتاب التمارين 



 
 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

 10×10لوحة  المنازل ورقة مربعات  مقارنة الكسور العشرية الموضوع  اليوم
 األعدادمربع، خط 

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 قارن بين الكسور العشريةأ :الهدف من الدرس  . 

 الكسور العشرية المتكافئة. :المفردات الجديدة   

 مساءً  4:15الساعة  ًء وتستمر حتىمسا 3:30اتها المدرسية في تمام الساعة جباتبدأ لبنى حل و: ما قبل الدرس ,
قتها عن ومساًء من استغرقت وقتاً أطول؟ وكم يزيد  4:35مساًء وتستمر حتى الساعة  4:00بينما تبدأ منى الساعة 

 دقائق 10لبنى،      األخرى؟  

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
 1,0، 0,9 ,.....، 0,3، 0,2، 0,1كتب عليه صفر ,أ, و1سبورة خط  أعداد من صفر إلى رسم على الأ 

 بالنقطة ب. 1بالنقطة أ، والعدد  0,2سم الكسر العشري 

 1,0 قارن بين النقطتين "أ" ,"ب"؟ أي العددين أكبر؟

  0,2 1,0؟0,2أكبر من  1,0كيف تكتب 

  ن األعداد ، تتعرف أي العددين أكبر؟ إجابة ممكنة: األعداد التي على اليمين أكبر مأنوكيف يساعدك خط األعداد على
 على اليسار. التي

 أستعد:  

أقدم إلى  ( ثم25من كتاب الطالب صفحة ))أستعد( المعلومات الواردة في فقرة  يقرأو ،يفتح كتابه أنمن الطالب  أطلب
 .3ــ  1م في حل األمثلة اقشهأنالكسور العشرية المتكافئة، والطالب 

 :المحتوى  

 بكتاب الطالب. 25صـــ   انظر
 أتأكد: 

 لتصبح كل جملة مما يأتي صحيحة: في  أو  أو  ضع إحدى اإلشارات 
 (1) 0.5  0.7 
(3) 3.7  3.70 

 .26كتاب الطالب صــ  انظر

يب
در
الت

 

  :أتدرب وأحل المسألة 

 لتصبح كل جملة مما يأتي صحيحة: في  أو  أو  ضع إحدى اإلشارات 
 (12  ) 4.4  4.1 
(14 )2 ,2.15   2.150 

(15 ) 0.1  0.006 
 (.27كتاب الطالب صــــ ) انظر

 :أسئلة مهارات التفكير العليا 
 (.27كتاب الطالب صــــ ) انظر

ويم
لتق
ا

 

  27كتاب المعلم صــ  انظر: مكافأةبطاقة. 

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. :متابعة المطويات 
 :بكتاب التمارين. 8حل األسئلة صــ  كتاب التمارين 



 
 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

ترتيب األعداد و الكسور  الموضوع  اليوم
 شبكة مربعات، القرص الدوار العشرية

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 وكسوراً عشرية. أرتب أعداداً  :الهدف من الدرس 

 الكسر العشري. :ديدةالمفردات الج   

 ة مليون ؟ عن المليار ومائ 100أو يقل بـ  عن المليار، 1000000أي العددين أكبر: عدد يزيد بـ  :ما قبل الدرس
 عن المليار ومائة مليون.100يقل بـ 

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
لسبورة: على ااآلتية كتب األعداد أترتيب مجموعة من الكسور العشرية يستعملوا القيمة المنزلية ل أن الطالبأخبر  

 رية.يكتبوا األعداد عمودياً مع مراعاة تنسيق الفواصل العش أن الطالبإلى  أطلبو 3.799، 4.821,4.098، 4.231
 4.821ما العدد األكبر؟ 

 3.799ما العدد األصغر؟ 

 3.799، 4.098، 4.231، 4.821رتب األعداد من األكبر إلى األصغر؟ 

ن المنزلة بالمقارنة بين األرقام في المنازل المتشابهة مبتدئاً م موقأعشرية تحت بعضها البعض، ثم ال الفواصل ضعأ
 الكبرى.

 4.821، 4.231، 4.098، 3.799كيف تقوم بترتيب األعداد من األصغر إلى األكبر؟ 

 أستعد:  

في  اقشهأن ( ثم28تاب الطالب صفحة )من ك)أستعد( المعلومات الواردة في فقرة  يقرأو ،يفتح كتابه أنمن الطالب  أطلب
 .3-1حل األمثلة 

 :المحتوى  

ت من رياضة يبين الجدول المجاور الدرجات التي حصل عليها سالم في ثالث مسابقات من رياضة الجمباز رتب الدرجا
 إلى الكبرى.  ىصغرلا

 بكتاب الطالب. 29صـــ   انظر
 أتأكد: 

 ألصغر إلى األكبر.عداد فيما يأتى من ارتب كل مجموعة من األ
 645, 590, 643، 567ت: لمسافات المقطوعة بالكيلو متراا(  1) 
 8.05، 8.705، 8.59، 8.9ت: مترايأطوال نباتات مختلفة بالسنت( 3) 
 1.8، 1.48، 0.9، 1.35ت: مترايأطوال حشرات مختلفة بالسنت  (4)

 .29كتاب الطالب صــ  انظر

يب
در
الت

 
  :أتدرب وأحل المسألة 

 عداد فيما يأتى من األصغر إلى األكبر.ب كل مجموعة من األرت  
 7248، 7300، 7249، 7342 د المتفرجين في مباريات كرة القدم:عداأ  (8)
 32830,32829, 33200، 32547 التوفير السنوى ألربعة موظفين: ( 9)
 11, 9.6، 10.2، 10، 9.8 متار:ارتفاع أشجار مختلفة باأل (12)

 (.30صــــ ) كتاب الطالب انظر
 :أسئلة مهارات التفكير العليا 

 (.31كتاب الطالب صــــ ) انظر

ويم
لتق
ا

 

 

 :متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات 
 :بكتاب التمارين. 9حل األسئلة صــ  كتاب التمارين 



 
 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

 قطع نقود معدنية، قطع عد خطة حل المسألة الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 حل المسائل باستعمال خطة التخمين والتحقق :الهدف من الدرس. 

 المفردات الجديدة:   

 ف عن عشرة آال 200عن عشرة آالف أم عدد يزيد بــ  0200أي العددين أكبر، عدد يزيد بــ : ما قبل الدرس
 عن عشرة آالف. 2000الذي يزيد  العددومائتين؟ 

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
 المسألة عن الجمال، وأرشدهم خالل تنفيذ خطوات حل المسألة. أوايقر أن الطالبإلى  أطلب 
 مال األسئلة.معطيات المسألة والمطلوب منها باستع الطالبأراجع مع  :فهمأ
 .ةخطالمناقشة الطالب إلى  أطلب :خططأ
 :حلأ

 .الستعمال خطة التخمين والتحقق لحل المسألةالطالب أرشد 
 ىسنمة أكثر من المعطعدد األ جمال بسنام واحد؟ 9جمال بسنامين و  10 :ما الخطأ في التخمين. 

 ىسنمة أقل من العدد المعطاأل عدد بسنام واحد؟ جمالً  12جمال بسنامين و  7 :ما الخطأ في التخمين. 

 .ماً سنا 27و  جمالً  19ه يوجد نالتخمين صحيح أل بسنام واحد؟ جمالً  11جمال بسنامين و 8التخمين:  كانذا لو ام

 .ائق المعطاةقمراجعة المسألة للتحقق من مالئمة اإلجابة للح الطالبإلى  أطلبتحقق: أ
  27=  11+ 16جمع أثم  1×  11، 16= 2×8ضرب أ\أكيف تتأكد من إجابتك؟ 

 

يب
در
الت

 

  :أتدرب وأحل المسألة 

 خطة التخمين والتحقق لحل ما يلي: استعمل 

 (3)  22مجموع سنامتها  جمالً  18ك رأيت أنافترض  ً  ؟من كل نوع رأيت فكم جمالً  سناما

ً  22ومجموع سنامتها  جمالً 18 ,المعطيات :فهمأ  .سناما
    .من كل نوع كم جمالً  :المطلوب

 .أخمن وأتحقق :خططأ
 من العدد المعطي.سنمة أقل عدد األ ؟بسنام واحد لاجم 6بسنامين و  جمال 5ما الخطأ في التخمين  حل:أ

   سن 22و  جمالً  18ه يوجد نالتخمين صحيح أل ؟بسنام واحد جمالً  14جمال بسنامين و  4الخطأ في التخمين ما ً  .اما
 18=  14+  4 حقق:أت
4   ×2  =8        ،14  ×1  =14 
8  +14   =22 

 (.33كتاب الطالب صــــ ) انظر
ويم
لتق
ا

 
 

 :متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات 
 :بكتاب التمارين. 10حل األسئلة صــ  كتاب التمارين 



 
 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

األعداد والكسور  تقريب الموضوع  اليوم
 قطع دينز العشرية

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 تقريب األعداد والكسور العشرية :الهدف من الدرس. 

 التقريب. :المفردات الجديدة 

 عدد  كانإذا ف ,ل ذلكيق مباراتين قبمباريات، بينما خسر الفر 4فاز فريق جمال لكرة القدم في آخر : ما قبل الدرس
 7 ه لم يتعادل في أي منها؟أنمباريات فما عدد المباريات التي فاز بها، علماَ ب  9المباريات 

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
شرات ع 8أجزاء من مئة و  6أجزاء من عشرة  و  9مئات و 0آحاد و  5يكتبوا العدد التالي:  أن الطالبإلى  أطلب 

 وا خطاً تحت المنزلة التي قربوا العدد إليها؟يضع أنعليهم  أنالطالب أخبر  ,ألوف 4عشرات  و 2واأللوف 

  84025.96ما العدد؟ 
  03840ما العدد المقرب إلى أقرب عشرة؟ 
  00048ما العدد المقرب إلى أقرب ألف؟ 
  084026ما العدد المقرب إلى أقرب جزء من عشرة؟, 
 68402د ما العدد المقرب إلى أقرب واح 

 أستعد:  

في  اقشهأن ( ثم39من كتاب الطالب صفحة ))أستعد( المعلومات الواردة في فقرة  يقرأو ،يفتح كتابه أنمن الطالب  أطلب
 .2و  1حل المثالين 

 :المحتوى  

 تقريب األعداد الكلية:
 18000أم إلى  17000هل هو أقرب  ,ألف قربإلى أ 17818قرب العدد  .2كلم 17818تبلغ مساحة دولة الكويت 

 بكتاب الطالب. 39صـــ   انظر
 أتأكد: 

 :قرب كل عدد مما يأتي إلى المنزلة التي تحتها خط
(1 )      24         40 
(3) 7295     6000 

 قرب كل كسر عشري مما يأتي إلى المنزلة المحددة:
 29؛ اآلحاد   28.6   (5)

 .40كتاب الطالب صــ  انظر

يب
در
الت

 
 سألة: أتدرب وأحل الم 

  :قرب كل عدد مما يلي إلى المنزلة التي تحتها خط  
(12) 186       680  
(14)  7053     4000   
(16) 55075      5800  
(15 )  509106      107000  

 (.41كتاب الطالب صــــ ) انظر
 :أسئلة مهارات التفكير العليا 

 (.41كتاب الطالب صــــ ) انظر

ويم
لتق
ا

 

 ئة، وإلى يبينوا كيف يقرب إلى أقرب م أنإليهم  أطلب، و13579246العدد التالي  الطالبأعطي  :فهم الرياضيات
 أقرب جزء من مئة.

 :متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات 
 :بكتاب التمارين. 11حل األسئلة صــ  كتاب التمارين 



 
 

 الوسائل رياضيات -تدائي الخامس االب المادة -الصف   التاريخ

 تقدير نواتج الجمع والطرح  الموضوع  اليوم
 

، ورقة قائمة طلبات البيتزا المحلية
 مربعات

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 اغمةأقدر نواتج الجمع والطرح باستعمال التقريب واألعداد المتن :الهدف من الدرس. 

 التقدير واألعداد المتناغمة :المفردات الجديدة.    

 رب جزء من عند تقريبها إلى أق 15.1وتساوي  16.1والعدد  15.1أكتب ثالثة أعداد تقع بين العدد : ما قبل الدرس
 .مئة

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
  39.18ـــــ   582.3على السبورة: اآلتية كتب المسألة أ 
  إجابة ممكنة: أجد األعداد المتناغمة ، فماذا تفعل أوالً؟ر ناتج الطرحتقد أنإذا أردت. 

  40و  580؟    أنالمتناغم أنما العدد 

  نطرح العشرات أنسهل أه نأل أسهل ؟  40و  580لماذا يكون استعمال العددين.  
 540=  40ــ  850.  قدر ناتج الطرح  

 أستعد:  

في  اقشهأن ( ثم42من كتاب الطالب صفحة ))أستعد( معلومات الواردة في فقرة ال يقرأو ،يفتح كتابه أنالب من الط أطلب
 . 3-1حل األمثلة 

 :المحتوى  

 : تعمال التقريب مع الكسور العشريةاس
معدل  كانف، أما في مدينة أبها س  42.6: بلغ معدل درجات الحرارة في مدينة الرياض خالل خمسة أيام درجات الحرارة
 .عدلي درجات الحرارة في المدينتينالفرق بين م رقد ,س  38.2درجات الحرارة 

 بكتاب الطالب. 43صـــ   انظر
 أتأكد: 

 :  التقريب أو األعداد المتناغمة الً ، مستعمتيأج الجمع أو الطرح في كل مما يقدر نات
 (5)  104  +328        =      100  +30  =40 
(10) 751.2  +82.3      =  750   +80    = 830     

 .43كتاب الطالب صــ  انظر

يب
در
الت

 

  :أتدرب وأحل المسألة 

 التقريب أو األعداد المتناغمة:   ، مستعمالً تيأناتج الجمع أو الطرح في كل مما يقدر 

 =  12.49ــ  24.86  (21)
     13=    12ــ      25             

(23 ) 986 -  99  = 
        1000 – 100  =900 

 (24)  4201 – 592  = 
  3600=  600ـــ  4200        

 (.44كتاب الطالب صــــ ) انظر
 :أسئلة مهارات التفكير العليا 

 (.44كتاب الطالب صــــ ) انظر

ويم
لتق
ا

 

 فهم  ق )تقريب األعداد والكسور العشرية( علىبيشرح كيف ساعده الدرس السا أنلب من الطا أطلب :تعلم سابق
 (.نواتج الجمع والطرح الدرس الحالي )تقدير

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. :متابعة المطويات 
 بكتاب التمارين. 12 حل األسئلة صــ :كتاب التمارين 



 
 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

 ، ساعاتأوراق نقد، قطع عد خطة حل المسألة   الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 الهدف من الدرس:  ً  .أحل مسائل باستعمال خطة الحل عكسيا

 ئل باستعمال خطة العمل بشكل عكسي. احل مس :المفردات الجديدة  

 7ساوي جمع يكون ناتج جمعهما ي كتب ثالثة تعبيراتأمرة واحدة، و  6 -1األعداد من  ستعملأ: ما قبل الدرس.   
   +  ،4+  3؛       5+  2؛     6+  1

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
 : لب وأرشده خالل خطوات حل المسائلالمثال الوارد في كتاب الطا يقرأ أنإلى الطالب  أطلب
 فهمأ: 

   .ذكر الطالب بمعطيات المسألة والمطلوب منهاأاستعمال األسئلة، ب 

  خططأ: 

  .إليه مناقشة خطته أطلب  
 حلأ: 

  .رشد الطالب الستعمال خطة العمل بشكل عكسيأ

 ما المبلغ الباقي بعد دفع أجرة النقل ؟ اشرح   

 ؛رياالً  90أجرة النقل  نأل ،رياالً  50     
 .رياالً  285=  90ـــ 375اطرح     

 تحققأ : 

 .بة للحقائق المعطاةمالءمة اإلجا إلى الطالب مراجعة المسألة للتحقق من أطلب 

يب
در
الت

 

  :أتدرب وأحل المسألة 

عدد الذي على ال 8يد يز عدداً  بنىوابع التي جمعتها سارة وجمعت لعلى عدد الط 15من الطوابع يزيد  جمعت سناء عدداً 
ً  72فإذا جمعت لبني , جمعته سناء ً  ,طابعا  ؟ جمعت سارة فكم طابعا

 فهم: المعطيات:أ 

   سارةطابع من  15جمعت سناء.  

  طوابع أكثر عن سناء 8جمعت لبنى.  

  عبطا 72جمعت لبنى.  

  المطلوب: 

   كم طابع جمعت سارة.  
 أخطط:  

  اً.أحل المسألة عكسي
 الحل: 

 .طابع 57=  15ــ  72 

  .طابع 49=   8ــ  57
  49إذن عدد الطوابع 

 تحققأ: 

 طابع  72=   15+  8+  49
 يب على استعمال خطة العمل بشكل عكسي. تزود الطالب بالتدر 10ــ  5من  ئلةساأل 

 (.46كتاب الطالب صــــ ) انظر

ويم
لتق
ا

 

 

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. :متابعة المطويات 
 بكتاب التمارين. 13حل األسئلة صــ  :كتاب التمارين 



 
 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

 جمع الكسور العشرية الموضوع  ومالي
    وطرحها

علب عصير برتقال فارغة، علب 
حليب فارغة، صناديق حبوب، سباطة 

 ، ورقة مربعاتموز

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 طرح كسور عشرية ضمن أجزاء األلفأأجمع و :الهدف من الدرس. 

 ناتج الطرحالعدد لمضاف، ناتج الجمع :الجديدة المفردات ،.   

 ن مصبح مرتبة ، بحيث تضع فواصل عشرية لألعداد ،تنقصها الفواصل العشريةاآلتية األعداد  :ما قبل الدرس
                    21.0     218      14       15       األصغر إلى األكبر.

0.15     1.4     2.28     21.0 

در
الت

س
ي

 

 :أسئلة التعزيز  
 .مة أسعار المواد من النشاط األولقائ استعمل

 رياالت 7.15؟ ما ثمن الحليب والحبوب  

   رياالت 7.50؟ علب عصير برتقال 3ما ثمن  

 لاير 0.80؟ يزيد ثمن الحليب على ثمن العصير كم  

 لاير 8.13؟ موزة وصندوق الحبوب وعبوة الحليبما ثمن ال  

 لاير 1.87، فما المبلغ الذي يعيده لك البائع ؟رياالت 10السابقة  موادلفعت ثمن اإذا د  

 أستعد:  

جع معه ارأ( ثم 49ة )( من كتاب الطالب صفحأستعدالمعلومات الواردة في فقرة ) يقرأو ،يفتح كتابه أنمن الطالب  أطلب
 .2و  1في حل المثالين  اقشهأنالعدد المضاف، وناتج الجمع، وناتج الطرح و

 المحتوى:  

  .جمع الكسور العشرية
ً  لتراً  149.7يبلغ المتوسط العالمي الستهالك المياه حوالي  ودية على ذلك ؛ بينما يزيد في المملكة العربية السعيوميا

ً  136.2بمقدار   .لتراَ يوميا
 بكتاب الطالب. 49صـــ   انظر

 أتأكد: 

 أجمع أو أطرح:
(8)  3.008  +1.64          4648  
    8.75           0.15ــ   8.9    ( 9) 

 
 .50كتاب الطالب صــ  انظر

يب
در
الت

 
  :أتدرب وأحل المسألة 

 طرح:اجمع أو ا

 7.065         2.075ــ  9.14  (15) 
(16)  5.306  +1.23           6.823 
(17 )26.768  +2.991        29.759                      

 (.51كتاب الطالب صــــ ) انظر
 مهارات التفكير العليا: أسئلة 

 (.51كتاب الطالب صــــ ) انظر

ويم
لتق
ا

 

 أنويوضح طريق الحل  أنمنه  أطلبو 139.29ـــ  05.82يجد ناتج  طرح   أنمن الطالب  أطلب :فهم الرياضيات 
  .يشرح كل خطوة في الحل

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. :ياتطومتابعة الم 
 بكتاب التمارين.14حل األسئلة صــ  ارين:كتاب التم 



 
 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

 ، وشريط الصقبطاقات كبيرة خصائص الجمع    الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 استعمل :الهدف من الدرس  َ  .خصائص الجمع إليجاد ناتج الجمع ذهنيا

 خاصية العنصر المحايدالخاصية التجميعية، الخاصية التبديلية :المفردات الجديدة ،.   

 عة من يرة اللحم وقطفطمن قطعتين أكلت , قطع 6اللحم وفطيرة الخضار إلى  قطعت كل من فطيرة: ما قبل الدرس
طع من قوأكلت منال ثالث  ،الخضار بينما أكلت سناء قطعة من كل نوعفطيرة قطعتين من  فطيرة الخضار، وأكل زين
   ناقطعت ؟   فطيرة اللحم كم قطعة بقيت

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
 .على السبورة 9إلى  1األرقام من  كتبأ
 5 + (6+4) + (7+3) + ( 8+2) + (1+9إجابة ممكنة )   كيف يمكنك تجميع األعداد لتجد ناتج الجمع بسهولة ؟ 

  10كل عددين مجموعهما لماذا جمعت بهذا الترتيب ؟ 

  الهل تغيير الترتيب الذي جمعت به يغير ناتج الجمع ؟  

  بللطال موع بالطريقتين لتوضح ذلكتجد المج أن، وقد تحتاج الطالب هذا األمر ويفهمونه بسرعةبينما يتقبل بعض 
 .األكثر تردداَ 

  خاصية التبديل   نجمع األعداد بأي ترتيب؟ أنه يمكننا أنماالخاصية التي تخبرنا 

 أستعد:  

راجع معه أ( ثم 52)من كتاب الطالب صفحة )أستعد( المعلومات الواردة في فقرة  يقرأو ،يفتح كتابه أنمن الطالب  أطلب
 .4ــ 1في حل األمثلة  اقشهأنلتجميع وخاصية العنصر المحايد  و، وخاصية اخاصية التبديل

 

 :المحتوى  

  .الخصائص في جمع األعداد استعمال
َ ذخصائص الجمع إليجاد هذه الطيور  استعمل، عداد الطيور في مزرعة والد فاطمةيوضح الجدول المجاور أ طيور:  هنيا

 بكتاب الطالب. 53صـــ   انظر
 أتأكد: 

 :الجمع المستعملة في كل مما يأتي ما خاصية
                       التبديلية  8+  1.9+  0.1=  1.9+   8+  0.1  (2)
 العنصر المحايد    6.75=     6.75+  0    ( 6)

 .54كتاب الطالب صــ  انظر

يب
در
الت

 
  :أتدرب وأحل المسألة 

 :تيأة الجمع المستعملة في كل ما يما خاصي   

  التبديلية      20+  6=   6+ 20 ( 8)
  العنصر المحايد            19.5=   0+  19.5  (9) 
 :لتي تجعل الجملة صحيحة في ما يليوجد القيمة اأ  (16)
 (27  ( +37  +13  = )13  ( +27     ).... +37  

 (.54كتاب الطالب صــــ ) انظر
 :أسئلة مهارات التفكير العليا 

 (.54كتاب الطالب صــــ ) انظر

ويم
لتق
ا

 

 أنأخبر الطالب  :تعلم الحق  ً الدرس  يكتب كيف يساعده أنمنه  بأطل( والدرس التالي عن )الجمع والطرح  ذهنيا
 .الحالي عن خواص الجمع على فهم الدرس التالي

 :متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات 
 :بكتاب التمارين.15حل األسئلة صــ  كتاب التمارين 



 
 
 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

 ، بطاقات عدقطع دينز الجمع والطرح ذهنياَ   الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 ح األعداد والكسور العشرية ذهنيطريقة الموازنة لجمع وطر ستعملأ :الهدف من الدرس ً  .ا

 الموازنة.  :المفردات الجديدة  

 550  ؟10اتج الجمع المضاعفات العشرة األولى للعدد ما ن :ما قبل الدرس    

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
يجاد ناتج ن إم كما فعل في النشاط األول لكن بدالً   33+  28يستعمل قطع دينز لعمل نموذج للمقدار  أنإلى الطالب  أطلب 

 . 28آحاد للعدد  2يجمع  أنو 33آحاد من العدد  2يطرح  أنإليه  أطلبالجمع بإعادة التجميع 
  30؟  28آحاد للعدد  2ما العدد الناتج من جمع 

  31؟  33آحاد من العد  2ما العدد الناتج من طرح  

  آحاد إلى العدد اآلخر 2ة فإضاحد العددين ؟ أآحاد من  2ماذا تعمل لتعادل طرح.  

  61=؟  31+ 30ما ناتج جمع  

  61ال يبقى ؟ خر، هل يتغير ناتج الجمعى العدد اآلالعددين ونضيفهما إلآحاد من أحد  2بعد ما نطرح. 

  ذهن 31+ 30هل جمع ً   نعم؟  33+  28سهل من جمع أ يا

 أستعد:  

قدم طريقة أ ( ثم55من كتاب الطالب صفحة ))أستعد( المعلومات الواردة في فقرة  يقرأو ،يفتح كتابه أنمن الطالب  أطلب
 .4ــ 1في حل األمثلة  اقشهأنالموازنة إلى الطالب و

 :المحتوى  

  .الجمع الذهني
  من النوعين. نوهو العدد الكلي للغزال 23+  28الموازنة إليجاد  استعمل، و: أرجع إلى الجدول السابقنغزأل

 بكتاب الطالب. 55صـــ   انظر
 أتأكد: 
ً اجمع أو ا  ، مستعمالً الموازنة:طرح ذهنيا
  61                 35ــ  96  (3)
                       7.2         9.3ــ   16.5  (7)

 ما خاصية الجمع المستعملة فيما يأتي :
  العنصر المحايد   6.75=     6.75+  0     (6)

 .56كتاب الطالب صــ  انظر

يب
در
الت

 
  :أتدرب وأحل المسألة 

ً اجمع أو ا   ، مستعمالً الموازنة:طرح ذهنيا

   16         33ـــ  49  (12)
(14) 397  +160       557 
                          161         27ــ   188  (15)

   21.8      8.6ــ  30.4  (19)
 (.57كتاب الطالب صــــ ) انظر

 :أسئلة مهارات التفكير العليا 
 (.57كتاب الطالب صــــ ) انظر

ويم
لتق
ا

 

  ج الجمعخطة الموازنة إليجاد نات عمليست أنإلى الطالب  أطلبعلى السبورة، و 125+ 306كتب أ :مكافأةبطاقة, 
ً  أنللتأكد من   .هااستعمليوضح خطوات الحل التي  أنمنه  أطلب الطالب يجمع ويطرح ذهنيا

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. :متابعة المطويات 
 بكتاب التمارين. 16حل األسئلة صــ  :كتاب التمارين 



 
 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  دةالما -الصف   التاريخ

 قطع دينز ماط الضرب  أن الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 1000،  100،  10للضرب  في مضاعفات  ماطنحقائق الضرب واأل استعمل :الهدف من الدرس  ً  .ذهنيا

 العامل.    ناتج الضرب، :المفردات الجديدة 

 في  4الرقم العشرة و في منزلة أجزاء 6، بحيث يتضمن هذا العدد الرقم 2و  1يقع عدد بين العددين  :ما قبل الدرس
، العشرة في منزلة أجزاء 3د الرقم ، بحيث يتضمن العد1المئة ويقع عدد أخر بين العدد صفر والعدد  منزلة أجزاء

  ؟جد ناتج جمع هذين العددينأو ,في منزلة أجزاء األلف 9د ، والعدء المئةوالعدد صفر في منزلة أجزا

1.64  +0.309  =1.949  . 

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
ً أنيكتب عنو أنإلى الطالب  أطلب  يكتب  أن( و5× 6)الحقيقة األساسية  1في العمود الثالث على الورق ضمن النشاط  ا

 ؟  = 5000×6=؟،  500×6، =؟ 50× 6، 30=5×6 :ضمن هذا العموداآلتية الجمل 
  مالحظة:

  1النشاط  ملة فيعماط المستنفاكتب جدوالً على السبورة يبين الحقائق األساسية واأل 1إذا لم تقم بتطبيق النشاط ،
 والحقائق األساسية في األعلى .

 30000؛ 3000؛ 300؟ ما نواتج الضرب الناقصة 
 يوجد صفر إضافي: ماذا تالحظ؟ إجابة ممكنة ,يأنل والثين األوماط في العمودنقارن هذا النمط باأل. 

 أستعد:  

قدم له أثم ( 63( من كتاب الطالب صفحة )أستعدالمعلومات الواردة في فقرة ) يقرأو ،يفتح كتابه أنمن الطالب  أطلب
 . 3-1في حل األمثلة  اقشهأن، ثم المفرادت: ناتج الضرب، والعوامل

 :المحتوى  

 .الصناديق أنأوجد مجموع أوز ,كجم 60صندوق تفاح، وزن كل صندوق منها  50شاحنة تحمل نقل:  
 بكتاب الطالب. 64صـــ   انظر

 أتأكد: 
 أوجد ناتج الضرب في كل مما يأتي ذهنياَ: 

 (2 )8  ×40            320    
 (5) 70  ×60           4200   
 (7) 500  ×70       35000 
 (8) 800  ×500      400000  

 .64كتاب الطالب صــ  انظر

يب
در
الت

 
  :أتدرب وأحل المسألة 

 ً  :أوجد ناتج الضرب في كل مما يأتي ذهنيا
(12) 7  ×50      350  
(14) 9  ×500    4500  
ً  20في كل فريق  كانإذا  ,فرق في بطولة لكرة القدم 10اركت ش (23)    العب 200 شارك في البطولة؟ ، فكم العباً العبا

 (.65كتاب الطالب صــــ ) رانظ
 :أسئلة مهارات التفكير العليا 

 (.65كتاب الطالب صــــ ) انظر

ويم
لتق
ا

 

 لى ؟ وأشجعه عالطالب كيف يجد ناتج الضرب أسألو ,على السبورة 20×  5000المسألة  كتبأ :فهم الرياضيات
 في العوامل المضروبة، وأضع عد األصفار، وأ10=  20×  5أضرب  ,رح كل خطوة في أثناء حله للمسألةيش أن

 100000، فيكون ناتج الضرب 10األصفار عن يمين العدد 

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. :متابعة المطويات 
 بكتاب التمارين. 17حل األسئلة صــ  :كتاب التمارين 



 
 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

، 9 – 1قرص دوار عليه األرقام من  خاصية التوزيع   الموضوع  يومال
 وقطع دينز

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 ستعملأ :الهدف من الدرس  َ  .خاصية التوزيع ألضرب ذهنيا

 خاصية التوزيع.  :المفردات الجديدة  

 ات فما نوس 8مر سعود ع   كانفإذا  ,مر طاللمر محمد نصف ع  ، وع  مر سعودع   من ثرأكد مر محمع   :ما قبل الدرس
  يختلف الشرح من طالب إلى آخر   ؛32مر طالل وع   16مر محمد ع   شرح إجابتكامر كل من محمد وطالل؟ ع  

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
 ( 8×  5× ) 8كتب على السبورة: أ 

    13=  8+  5جمع ؟ في هذه الجملة ألقواس أوالً ما العمل الذي توجهنا إليه ا

  جمع.، ثم ال64=  8×  8، و 40=  5×  8، أو 8، ثم الضرب في 13= 5+  8جمع إليجاد اإلجابة؟  أنما الطريقت   

 ؟ أرشح .أي الطريقتين أسهل 
+  40جمع يجاد ناتج الثم إ  8×  8و  8×  5: الطريقة األسهل هي إليجاد الحقائق األساسية للعمليات إجابة ممكنة

  10من مضاعفات  40العدد  ن، أل104=  64

  (3+  10نعم )؟ كمجموع عددين يسهل ضربهما 13عدد ، هل يمكن التفكير في ال13=   8+  5في المعادلة. 

 الجمع والضرب  ؟ يع في هذا الدرساكتب العمليتين اللتين تم استعمالهما في خاصية التوز 

 أستعد:  

 اقشهأنم ث( 68( من كتاب الطالب صفحة )أستعدالمعلومات الواردة في فقرة ) يقرأو ،يفتح كتابه أن من الطالب أطلب
 .2و 1في حل األمثلة 

 :المحتوى  

ً  42إذا شارك في الرحلة  ,الت كي يشارك في الرحلة المدرسيةريا 3نقود: يدفع الطالب  ب الذهني تعمل الحساساف طالبا
  .الذي دفعة الطالب إليجاد المبلغ عوخاصية التوزي

 بكتاب الطالب. 69صـــ   انظر
 أتأكد: 
 ، ثم أوجد الناتج: مما يأتي باستعمال خاصية التوزيععد كتابة كل أ
 (2)    2 ( ×20  +1  ) 

      (2  ×20 ( + )2  ×1 = )42 
 

(3)  4 ( ×60  +5 ) 
          (4  ×60 + )4  ×5  =260  

 .69كتاب الطالب صــ  انظر
لتد
ا

يب
ر

 
  :أتدرب وأحل المسألة 

(11)    2 ( ×30+1)           (2×30( + )2+1)  
ً  35في المتجر   (17)  الكعك في  أوجد عدد ,كعكات بالشيكوالتة 3بالفراولة و كعكات  3، في كل منها من الكعك صندوقا

    210            .المتجر بين خطوات الحل
 

 (.70كتاب الطالب صــــ ) انظر
 هارات التفكير العليا:أسئلة م 

 (.70كتاب الطالب صــــ ) انظر

ويم
لتق
ا

 

 زيع في م خاصية التوفي تعل 1-3يفيده ما تعلمه في الدرس  أنيكتب كيف يمكن  أنمن الطالب  أطلب :تعلم سابق
 .الدرس الحالي

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. :متابعة المطويات 
 بكتاب التمارين. 18األسئلة صــ حل  :كتاب التمارين 



 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

 ، بطاقات  آالت حاسبة، خطوط أعداد تقدير نواتج الضرب    الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 أقدر نواتج الضرب باستعمال التقريب واألعداد المتناغمة :الهدف من الدرس.    

 ناتج الضرب :المفردات الجديدة.  

 بالصيغتين  أكتب اإلجابة  ؟على العدد ميلون ومئة ألف وواحد 1000101ما العدد الذي يزيد بمقدار  :ما قبل الدرس
   .أنومئة ألف ومئة واثن أن، مليون2100102؟ القياسية واللفظية 

ال
س
ري
تد

 

 :أسئلة التعزيز  
  37×  44على السبورة اآلتية كتب العبارة أ
  ؟ اشرح ذلك.    فكيف قربت األعداد 1200تج الضرب تقدير نا كانإذا 

  1200=  30×  40 ن، ألتقريب العددين كليهما ألدنى قيمة

  2000=  40×  50، 2000. قربنا العددين كليهما ألعلى قيمة؟ اشرح ذلكماذا سيكون تقدير ناتج الضرب إذا  
  لضرب؟ ا؟ وماذا سيكون تقدير ناتج لتحصل على تقدير أدق لناتج الضربتفعل  أنماذا يمكنك 

 1600=  40×  40، تقريب كل عدد إلى أقرب عشرة

 سيقدر ناتج الضرب بطرائق مختلفة هأنخبر الطالب أ. 

 أستعد:  

 اقشهأنم ث( 71)( من كتاب الطالب صفحة أستعدفي فقرة )المعلومات الواردة  يقرأو ،يفتح كتابه أنمن الطالب  أطلب
 .3 -1في حل األمثلة 

 :المحتوى  

ً  154إذا احتاجت مدرستي إلى  ,نسخة من كتاب الرياضيات 21لواحد يسع الصندوق ا  ؟رستيفكم نسخة تحتاج مد صندوقا
 بكتاب الطالب. 72صـــ   انظر

 أتأكد: 
  :بين خطوات الحل,تعمال األعداد المتناغمةأو باس قدر ناتج ضرب ما يأتي بالتقريب

 (2)                       30  ×20  
                                  =600  

 

 (3)                       200   ×6  
                                =1200   

 .72كتاب الطالب صــ  انظر

يب
در
الت

 

  :أتدرب وأحل المسألة 

  :بين خطوات الحل,أو باستعمال األعداد المتناغمة اتج ضرب ما يأتي بالتقريبقدر ن

 (23)   88  ×31       
     90  ×30    =2700 

 

(26)   58  ×118       
     60  ×100   =6000 
(19 )  729  ×42   

  700  ×40   =28000  
 (.74، 73كتاب الطالب صــــ ) انظر

 عليا:أسئلة مهارات التفكير ال 
 (.74كتاب الطالب صــــ ) انظر

ويم
لتق
ا

 

  له معيعرض  أن، ويكتب المسألة على بطاقة أنلطالب إلى ا أطلب 17×  389كتب على السبورة أ :مكافأةبطاقة
ً  8000يساوي  17×  389لذا      8000=  20×  400, وهو يقدر ناتج الضرب بالتقريب  .تقريبا

 لطالب للمطويات وطريقة استخدامها.متابعة وتنبيه ا :متابعة المطويات 
 :بكتاب التمارين. 19حل األسئلة صــ  كتاب التمارين 

32 
 ×18 

218 
 ×6 

 



 
 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

الضرب في عدد من رقم  الموضوع  اليوم
 ، قطع دينزلوحة المنازل، نقود واحد    

 عليم )بدون استخدام التقنيات(الخطوات األربع في الت -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 الهدف من الدرس:  ً   من ثالثة أرقام على األكثر في عدد من رقم واحد.  أضرب عددا

 ناتج الضرب.العامل :المفردات الجديدة ، 

 لثالثة؟ اشرح ما األعداد ا ,عن أصغر عدد فيها 2بمقدار  ، وأكبر عدد يزيد45ثالثة أعداد مجموعها  :ما قبل الدرس
إلى العدد  1، وأضف 15من العدد  1، اطرح 15+15+ 15=  45، 16، 15، 14؟ وكيف حللت لتجد اإلجابة ,ذلك

                45=  16+ 15+  14اآلخر  

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
  136×  5على السبورة اآلتية كتب المسألة أ 
 700=  140×  5. قدر ناتج الضرب  

 ؟لتوزيع في حل المسألةمال خاصية اكيف يمكن استع 
 5  ×136 ( =5×6(+ )5×30(+ )5×100 )  

               =30+150+500  =680 

 مئات  5، عشرات 15، آحاداً  30 ؟قبل إعادة التجميع 136×5مئات في حاد والعشرات والما عدد اآل 

  أسفل المسألة واجمع 500و  50و  30، ثم اكتب الشكل الرأسياكتب المسألة. 

 ؟500، والعدد 150، والعدد 30ا على العدد كيف حصلن 

 500مئات = 1×  5؛ 150عشرات 3×5؛ 30آحاد= 6× 5 
 أستعد:  

 جع ام أرث( 75)( من كتاب الطالب صفحة أستعدالمعلومات الواردة في فقرة ) يقرأو ،يفتح كتابه أنمن الطالب  أطلب
 . 2و  1م في حل المثالين اقشهأنو معه العوامل، وناتج الضرب

 محتوى:ال  

اج ما عدد الحج اً,حاج 260طائرات من النوع نفسه على متن كل طائرة  9وصل إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة 
  .القادمين على متن هذه الطائرات التسع

 بكتاب الطالب. 75صـــ   انظر
 : أتأكد 

  الضرب: ناتج أوجد
(5)    5  ×31      =155   
 (8)  7   ×624     =4368  

 .76كتاب الطالب صــ  انظر
يب
در
الت

 
  :أتدرب وأحل المسألة 

  الضرب: ناتج أوجد
 (19 ) 211  ×7       =1477                    
(24 ) 5  ×182       =910  
 ,مقعداً  24صفوف أخرى في كل منها  6، وفيه مقعداً  18، في كل صف صفوف من المقاعد 9سرح مدرسي فيه م (29)

  مقاعد 306            ؟رحفي المس كم مقعداً 
 (.77، 76كتاب الطالب صــــ ) انظر

 :أسئلة مهارات التفكير العليا 
 (.57كتاب الطالب صــــ ) انظر

ويم
لتق
ا

 

 رس على فهم د 3-3يكتب عبارت قليلة تبين كيف ساعدته المفاهيم في الدرس  أنمن الطالب  أطلب :تعلم سابق
 اليوم )الضرب في عدد من رقم واحد(.

 :متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات 
 :بكتاب التمارين. 20حل األسئلة صــ  كتاب التمارين 



 

 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

 ، مساطرقطع ملونة خطة حل المسألة     الموضوع  اليوم

 ربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات(الخطوات األ -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 أحل مسائل باستعمال رسم صورة :الهدف من الدرس.   

 استعمال مهارة رسم صورةبحل مسائل  :المفردات الجديدة.    

 ابات تلف إج، تخ7، 6، 5 .فما األعداد؟ وضح الحل 210د متتالية يساوي ناتج ضرب ثالثة أعدا :ما قبل الدرس
   . لتوضيح حلولهم الطالب

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  

 .إلى الطالب قراءة المسألة، وأرشده خالل خطوات حلها أطلب
    :فهمأ

 . ت المسألة والمطلوب فيهاراجع مع الطالب معطياأباستعمال األسئلة، 

  :خططأ

  .إلى الطالب مناقشة خطته أطلب

  :حلأ

  .سألةأرشد الطالب الستعمال خطة رسم صورة لحل الم

 . ترم 3متر +  2أمتار +  4أمتار؛  9؟ اشرح ذلك حة ما قبل األخيرة والطرف األيسرما المسافة بيت نهاية اللو

 .أمتار 3أمتار +  4امتار؛  5؟ اشرح ذلك . داية اللوحة الثالثةما المسافة بين نهاية اللوحة األولى وب

 4؟ ( وبداية اللوحة الثالثة) الطرف األيمنكيف يمكنك حساب المسافة بين حافة جدار ساحة المدرسة 
   متراً  14متر = 2أمتار + 3متر +  +2 أمتار3أمتار + 

  :تحققأ

   .إلى الطالب مراجعة المسألة ليتحقق من مالءمة اإلجابة للمعطيات أطلب

يب
در
الت

 

  :أتدرب وأحل المسألة 

 : 5السؤال رقم  
ً ، أقام طالالتربية الفنية أنلمهرج اً ادأستعد لواحدة ، عرض امن لوحات العرض في ساحة المدرسة ب الصف الخامس صفا
احة سعن جدار  أنعلى طرفي الصف فتبعد أناللت أنأما اللوحت أنمتر ى، والمسافة بين اللوحة واآلخرمتراً  3منها 

 ؟ رسةم وضعها في ساحة المدتفما أكبر عدد من اللوحات  متراً  42طول الساحة  كانإذا  ,أمتار 4المدرسة 

    :فهمأ

   ؟ما المعطيات
ً  42طول الساحة     .مترا

 .يبهاتمعلومات عن عرض اللوحات وتر

   .عدد من اللوحات يمكن وضعها في الساحة أكبر؟ ما المطلوب
  .رسم صورة لحل المسألةأ خطط:أ
 3خصص ف األيسر ثم أأمتار عن الطر 4، وعالمة على بعد أمتار عن الطرف األيمن 4على بعد ضع عالمة أ أوالً  :حلأ

 أمتار لكل لوحة ومترين للمسافة بين اللوحة واألخري ....... 

 . لوحات في ساحة المدرسة 6تم وضع  إذن

 أتحقق :  

 ,8= 4+4 زمة على الطرفين تساويوالمسافة الال متراً  18، أو 3×  6لوحات تساوي  6مة إلقامة زالمسافة الال ,أراجع
  . اإلجابة معقولة أنف   42 36 أنبما  36=  10+8+  18أمتار إذن   10=5×2ي أما المسافة بين اللوحات فه

 (.79كتاب الطالب صــــ ) انظر

ويم
لتق
ا

 

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. :متابعة المطويات 
 بكتاب التمارين. 21حل األسئلة صــ  :كتاب التمارين 



 

 

 الوسائل رياضيات -مس االبتدائي الخا المادة -الصف   التاريخ

 ، مقصاتورقة مربعات بالسنتمتر الضرب في عدد من رقمين    الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 الهدف من الدرس:  ً   أرقام على األكثر في عدد من رقمين. 3من  أضرب أعدادا

  وناتج الجمع.  ناتج الضرب :الجديدةالمفردات ،  

 12مستودع شحنة مكونة من  أستلم :ما قبل الدرس  ً  10، وفي كل طرداً  30 ,علبة 20، في كل صندوق صندوقا
     بطاقة 72000.جابتكإاشرح  ؟ما عدد البطاقات جميعها في الشحنة ,بطاقات

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
 . 1نموذج المستطيل من النشاط  ستعملأ، والرأسيبالشكل  14×16على السبورة كتب أ
 أسفل السطر 24= 6×4؟ اضرب اآلحاد ما الخطوة األولى في الضرب.  

 24سفل أ 40اكتب  40= 10×4حاد بالعشرات ضرب اآلا ؟ ية في الضربأنما الخطوة الث  

 60=  6×10؟ ما الخطوة األخيرة  

 40أسفل  60اكتب  ,منزلة العشرات، ولذلك فهو عشرةفي  1يكون العدد  14ه في العدد أنأخبر الطالب ب  

   224=  100+ 60+40+  24رب جميعها جمع نواتج الضأ، و100= 10×10ضرب أكيف تكمل المسألة؟. 

 أستعد:  

 اقشهأنم ث( 80من كتاب الطالب صفحة ))أستعد( المعلومات الواردة في فقرة  يقرأو ،يفتح كتابه أنمن الطالب  أطلب
  .2و 1لة في حل األمث

 :المحتوى  

ً  13تصل سرعة الذئب الصغير إلى  ً ةيأنفي الث مترا  ذه السرعة ية بهناث 12يقطع في  أنيستطيع الذئب الصغير  ! كم مترا
 130=10×13قدر  .12×13حل المسألة بضرب 

 بكتاب الطالب. 80صـــ   انظر
 أتأكد: 

 أوجد ناتج الضرب:
(6)  69  ×14    =   966            
تأكل  أنبقرة يع ال، كم كيلو غرام من القش تستطبهذا المعدل ,كيلو غرام من القش كل يوم 11كل تأ أنتستطيع البقرة  (9)

 341    ؟يوم 31في 

 .81كتاب الطالب صــ  انظر

يب
در
الت

 

  :أتدرب وأحل المسألة 

 أوجد ناتج الضرب:  

(18) 347  ×89        30883  
(17) 441  ×20         1932  

 ؟   بوعسفي األ ساعة 12أسابيع  لمدة  4العامل إذا عمل  كم يكسب ,مقابل كل ساعة عمل رياالً  14يكسب عامل   (20)
 رياال ً  672           

 (.81كتاب الطالب صــــ ) انظر
 :أسئلة مهارات التفكير العليا 

 (.81كتاب الطالب صــــ ) انظر

ويم
لتق
ا

 

 اتج نيكتب خطة إيجاد  أنإلى الطالب  أطلب، و45× 372على السبورة تية اآلكتب المسألة أ :فهم الرياضيات
 ً  16740=  45× 372  الضرب تدريجيا

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. :متابعة المطويات 
 بكتاب التمارين. 22حل األسئلة صــ  :كتاب التمارين 



 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

 بطاقات خصائص الضرب    الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 التجميع خاصيتي ستعملأ :الهدف من الدرس  ً  .واإلبدال ألجد ناتج الضرب ذهنيا

 :العنصر المحايد.  ، خاصيةبدالاإلالتجميع، خاصية  خاصية المفردات الجديدة  

 ن مفإذا دفعت مجموعة  ,رياالت 3، ولألطفال رياالت 5للكبار  أنلمهرجثمن تذكرة دخول ا :ما قبل الدرس
  .للدخول إلى المهرجات فكم تذكرة من كل نوع اشترت المجموعة اكتب كيف حللت المسألة رياالً  25األشخاص 

      .الطالب، تختلف تفسيرات للكبار، وخمس تذاكر للصغار ناتذكرت

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
  7×6×5: على السبورةاآلتية لة ألمسكتب اأ 
 210؟ ما ناتج الضرب  

  اشرح ال إذا غيرنا ترتيب العوامل فهل يتغير ناتج الضرب ؟  

  210= 7×30و  30=6×5
  210=   6×35و   35= 7×5
 ( 7×6×)5=  7( ×6×5كتب ما يلي على السبورة: )أ
 ؟ اشرح هل الجملة صحيحة 

  210= 7×30و  30= 6×5 ننعم، أل
  210=5×42و   42=7×6 

  خاصية التجميع وخاصية التبديل من خصائص الضرب أنأخبر الطالب.  

 أستعد:  

 اقشهأنم ث( 83)من كتاب الطالب صفحة )أستعد( المعلومات الواردة في فقرة  يقرأو ،يفتح كتابه أنمن الطالب  أطلب
 . 3و  1حل األمثلة في 

 :المحتوى  

ً  16، في كل مجموعة وزع مدرب الالعبين إلى مجموعتين :رياضة  تعملاس. أهداف 5يسجل  أنطلب إلى كل العب و العبا
 .الضرب إليجاد عدد األهداف الكلي خصائص

 بكتاب الطالب. 83صـــ   انظر
 أتأكد: 

ً  استعمل  :ا يأتيفي كل م خصائص الضرب إليجاد ناتج الضرب ذهنيا
(4)  2  ×51  ×50                         
ً فرغي 12أكياس، في كل كيس  5اشترى محمد  (9)  رغيفاَ.   6فة التي اشتراها محمد؟  غما مجموع األر ,ا

 .83كتاب الطالب صــ  انظر
يب
در
الت

 
  :أتدرب وأحل المسألة 

  :ما خاصية الضرب المستعملة في كل مما يأتي 

   الخاصية التجميعية       10(×9× 3)( =10×9×)3( 12)
 ؟إيجاد ناتج الضرب ذهنياً وخصائص الضرب  استعمل

 (16)  25  ×4   ×27          
                                 الخاصية التبديلية    13×  5×  4=  5×  13× 4  (14)

(19) 50 ( ×20 ×13          ) 
 (.84كتاب الطالب صــــ ) انظر

  مهارات التفكير العليا:أسئلة 
 (.84كتاب الطالب صــــ ) انظر

ويم
لتق
ا

 

 ى فهم يكتب كيف ساعدته مفاهيم الدرس السابق )الضرب في عدد من رقمين( عل أنإلى الطالب  أطلب :تعلم سابق
 الدرس الحالي )خصائص الضرب(.

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. :متابعة المطويات 
 بكتاب التمارين. 23حل األسئلة صــ  التمارين: كتاب 



 

 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

 ، قطع دينزقطع عد ملونة ماط القسمة  أن الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 ذهنياَ. 1000و 100و  10ماط ألقسم مضاعفات نالحقائق األساسية واأل عملستأ :الهدف من الدرس 

 :القاسم.ناتج القسمة، المقسوم، المقسوم عليه المفردات الجديدة ،    

 24يوجد في الصف األول  :ما قبل الدرس  ً     الذين لديهم  الطالب   كان، فإذا ، نصفهم لدية دراجةطالبا

لعبة  لذين لديهمفما عدد ا ،إللكتونية لديهم لعبة تركيبا، ونصف الذين يمتلكون لعبة كترونيةاجة يمتلكون لعبة إلدر      
  3؟ تركيب

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
 قطع حمراء  3مجموعات من  4كون ي أنإلى الطالب  أطلب 

 12=4×12،3=3×4؟ عبارات الضرب التي تمثل النموذج ما  
 3=4÷4،12=3÷12؟ هاسمة التي تستطيع كتابتقلماعبارات ا  
  12000؟ 3×4000، 1200؟  3×400، 120؟3×40ما ناتج ضرب 
  ؟ 3÷12000ماط إليجاد نألساسية واألق الضرب ائحقا استعملكيف يمكنك 

القسمة عكس  أن، وبما 12000=3×1200،4000=3×120،400+3×40، 12=3×4 أنعرف أ: إجابة ممكنة
 4000=3÷12000، 400=3÷40،1200=3÷120، 4=3÷12 أنا أعرف أنالضرب ف

 هذا النمط يناسب  أنوأخبره  10األعداد جميعها من مضاعفات  أنالنمط أعاله مناسب  أنشرح للطالب أ
 فقط. 10مضاعفات 

 أستعد:  

في حل  هاقشأنثم  فحةمن كتاب الطالب ص)أستعد( المعلومات الواردة في فقرة  يقرأو ،يفتح كتابه أنمن الطالب  أطلب
  .2و  1المثالين 

 :المحتوى  

ً  30كجم من القش تقريباَ في  900 نتأكأل أنقياس: في مزرعة أبي صالح بقرت  وم الواحد؟في الي أنكم تأكل البقرت ,يوما
 بكتاب الطالب. انظر

 أتأكد: 
 ً  : أوجد ناتج القسمة ذهنيا

 (2)  320  ÷8      40 

(5) 5600  ÷70     80  
            ؟فما ثمن التذكرة الواحدة  ,من تذاكر دخول إلى معرض للزواحفث رياالً، 130أشخاص  10دفعت مجموعة من  (7)

    رياالً 13
 كتاب الطالب. انظر

يب
در
الت

 
  :أتدرب وأحل المسألة 

 أوجد ناتج القسمة ذهنياَ: 
(9) 800  ÷2     400  
(11 )180  ÷60     3    
ً أنث 20متر في  100فة افريق األسرع في سباق بعربات الرمل من قطع مسالتمكن  ( 15)  يمسافة التما معدل ال ,ية تقريبا

   ث / م5؟    ية الواحدةأنقطعها الفريق قي الث
 .كتاب الطالب انظر

 :أسئلة مهارات التفكير العليا 
 .كتاب الطالب انظر

ويم
لتق
ا

 

 و 100و10ت يستفيد من معرفته بضرب مضاعفا أنيناقش ويكتب كيف يمكنه  أنإلى الطالب  أطلب :تعلم سابق 
 .1000و  100و  10في قسمة مضاعفات  1000

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. :متابعة المطويات 
 :حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين 

1 
2 



 

 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

  تقدير نواتج القسمة الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1رس تطبيقي )د

ديم
لتق
ا

 

 أقدر ناتج القسمة باستعمال التقريب واألعداد المتناغمة.  :الهدف من الدرس  

 األعداد المتناغمة. :المفردات الجديدة 

 ر الغرفة في ثمن إيجا كانإذا  ,لاير 100إال يوم الجمعة فيكون  كل يوم رياالً  50ثمن إيجار غرفة : ما قبل الدرس
       رياالً  750  .أسابيع 10فما البلغ الذي توفره عندما تستأجر الغرفة  رياالً  325األسبوع 

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
   ؟ 7÷  42000د القسمة في إيجا  6=  7÷  42كيف تساعدك الحقيقة 

 .صفار بعدهاأثة سمة ثم أكتب ثالفي ناتج الق 6أكتب العدد  أنتطيع سأ

 3=  9÷  27؟ 9÷  26قيقة األساسية القريبة من ما الح  
  في 27العدد  26، استبدل بالعدد 26قريب من العدد  27العدد  أنبما ؟ 9÷ 26في تقدير  9÷27كيف تساعدك 

ً  3هي  9÷26لذا  3=  9÷27ر المسألة، وأقسم ألقد  .تقريبا

 2700ثم أقسم  2700العدد  2600ستبدل بالعدد ا ؟900÷2600قدير ماط في تناسية واألسكيف تساعدك الحقائق األ 
 ألقدر  900÷ 

 أستعد:  

اجع معه ثم أر من كتاب الطالب صفحة)أستعد( ة المعلومات الواردة في فقر يقرأو ،يفتح كتابه أنمن الطالب  أطلب
 .4-1في حل األمثلة  اقشهأناألعداد المتناغمة و

 :المحتوى  

ً كم ي ,أسود بالتساوي 6م من اللحم على كج 45ات أنووزع حارس حديقة الحي  . كون نصيب كل أسد من اللحم تقريبا
 بكتاب الطالب. انظر

 أتأكد: 
 قدر ناتج القسمة وبين خطوات الحل:

(3  )545  ÷50                             
(5  )374  ÷93                          
(7 )1200  ÷380    

 .كتاب الطالب انظر

يب
در
الت

 

  :أتدرب وأحل المسألة 

 قدر ناتج القسمة وبين خطوات الحل:
 (13 )753  ÷90        720  ÷90    =8      
 (17  )700  ÷21         800  ÷20  =40           
(22 )244  ÷37         240  ÷40    =6          

 .كتاب الطالب انظر
 :أسئلة مهارات التفكير العليا 

 .ب الطالبكتا انظر

ويم
لتق
ا

 

 تج يذكر كل خطوة يستعملها لتقدير نا أنإلى الطالب  أطلب 62÷  430كتب على السبورة أ :فهم الرياضيات
 القسمة.  

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها.: متابعة المطويات 
 حل األسئلة بكتاب التمارين. :كتاب التمارين 



 

 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

القسمة على عدد من رقم  الموضوع  اليوم
 قطع دينزلوحة منازل،  واحد  

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 رقام على عدد من رقم واحدأ 4من  قسم عدداً أ :الهدف من الدرس.   

 باقي القسمة :المفردات الجديدة. 

 أنت إيمإذا وفر ,رياالت رسم دخول 4يضاف إليها  رياالً  29ثمن شريط األلعاب في مدينة المرح : ما قبل الدرس 
لشراء تذكرة  رياالت في األسبوع الواحد فما الملبغ الذي تحتاج إلى توفيره 4.50أسابيع بمقدار  3من مصروفها لمدة 

        رياالً  19.5واحدة ؟   

الت
س
ري
د

 

 :أسئلة التعزيز  
   ؟ ، كيف قسمت العشرات1في النشاط 

 ، ولقيت عشرة واحدة . إلى مجموعات من عشرتين 99عشرات من  8قمت بتقسيم  
 أدمج ا أن، لذا أستطيع تجميع العشرة الباقية كعشرة آحادلقد قمت إلعادة ؟ رة الباقيةماذا عملت بالعش ً  آلحاد معا

 .يةازومتوأقوم بتقسيمها إلى مجموعات 

 ال؟  هل بقي آحاد  

  نعم سيبقى واحداشرح   ؟ 4÷  93هل يبقى آحاد إذا قسمت  

  دون باق 4÷  93ه ال يمكن قسمة أنيبين الطالب.   

 أستعد:  

ه المفردة لقدم أثم  من كتاب الطالب صفحة)أستعد( ة المعلومات الواردة في فقر يقرأو ،من الطالب أن يفتح كتابه أطلب
 .3-1في حل األمثلة  اقشهأنو باقي القسمة

 :المحتوى  

ً  96تنقل  أنتريد شركة سياحة  ً  ,قوارب صغيرة 8على متن  سائحا  . يركب في كل قارب كم سائحا
 بكتاب الطالب. انظر

 أتأكد: 
 عملية القسمة في كل مما يأتي:  جرا
(2)  95    5               19                    
               2والباقي    136           3     410  (4)
 2والباقي     155       6÷  932     (6)

 كتاب الطالب. انظر

يب
در
الت

 

  :أتدرب وأحل المسألة 

 : مة في كل مما يأتياجر عملية القس 

(12) 96      6              6  
            6والباقي  73         8    590  (16)
   رياالً  37؟ ت اللعب متساوية الثمن، فما ثمن كل لعبةكانإذا  ,رياالً  185مقابل  لعب 5رى محمود اشت (19)

 .كتاب الطالب انظر
 :أسئلة مهارات التفكير العليا 

 .كتاب الطالب انظر

ويم
لتق
ا

 

 يتوقع ما يمكن تعلم أنشجعه على أيوضح ماذا يعمل في هذا الدرس ثم  أنإلى الطالب  أطلب :تعلم الحق ً في  ه الحقا
 .أطلب منه حلها أنستعرض مسألة يمكن ي أنمنه  أطلبالقسمة و 

 :متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات 
 :بكتاب التمارين. 27حل األسئلة صــ  كتاب التمارين 



 

 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

 قطع دينز على عدد من رقمينالقسمة  الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 أقدر ناتج القسمة باستعمال التقريب واألعداد المتناغمة  :الهدف من الدرس.   

 ناتج القسمة(، والمقسوم عليه )القاسمالمقسوم :المفردات الجديدة ،. 

 13 تم وضع ناوليتوازن الميز ,ناقالم تخطيط على إحدى كفتي الميزأوستة  نالوأعت علبة وض: ما قبل الدرس 
 ً ً  28 ؟ناخطيط نحتاج لتوازن أربع علب ألوتكم قلم  ,ىراألخ نامن النوع نفسه على كفة الميز قلما                   قلما

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
  ل ت بعملية تمثيأن باستعمال قطع دينز بينما تقوم 11÷  132مة نحو عمل نموذج بقس الطالبرشد مجموعات أ

 القسمة؟

 11؟  132ية يمكن قسمة إلى كم مجموعة متساو 

  عشرات 13ح المجموع بعشرات ليص 10مئات إلى  1د تجميع ال أع؟ 11مئات على  1يمكنك قسمة. 

 عشرات 2يبقى احدة في كل مجموعة وضع عشرة و؟ مجموعة 11عشرة على  13مكنك قسمة كيف ي. 
 (. 102باقي األسئلة بكتاب المعلم  صــ ) انظر

 أستعد:  

أراجع معه  ثم( 102من كتاب الطالب صفحة ))أستعد( المعلومات الواردة في فقرة  يقرأو ،يفتح كتابه أنمن الطالب  أطلب
 . 3 -1في حل األمثلة  اقشهأن، ناتج القسمة والمقسوم والمقسوم عليه )القاسم(

 :المحتوى  

ً  كانساعات خالل سنة إذا  208عمل ممرض متدرب في مستشفى  ، فكم ساعة يعمل العدد نفسه من الساعات أسبوعيا
 ؟ يعمل في األسبوع كان

 بكتاب الطالب. انظر
 أتأكد: 
 جرعملية القسمة في كل مما يأتي:ا
                           7والباقي   8        46÷   375  (3)
     10والباقي     9      31÷  289     (7)

 كتاب الطالب انظر

يب
در
الت

 

  :أتدرب وأحل المسألة 

 عملية القسمة في كل مما يأتي: أوجد  

            1والباقي  50          18÷   901  (14)

(13)  160  ÷32           5                 

ً  384قطع قارب مسافة  (15)               لمك 16؟لتي يقطعها القارب في ساعة واحدةالمسافة اما معدل  ,ساعة 24ف  كيلومترا
 كتاب الطالب  انظر

 :أسئلة مهارات التفكير العليا 
 كتاب الطالب  انظر

ويم
لتق
ا

 

 رض حله على قصاصة ورقية يقسم ويع أنإلى الطالب  أطلبعلى السبورة و 48÷  287كتب أ :بطاقة مكافأة
   عند خروجي من الفصل. ي  لتعطى إل

 :متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات 
 :حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين 



 

 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

 خطة حل المسألة الموضوع  اليوم
، أقالم تخطيط، سنتمتراً  78خيط طولة 

، قطع نقود مقصات، مسطرة، نماذج
 عد ملونة

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 ذائل باستعمال خطة تمثيل المعطياتأحل مس :الهدف من الدرس.   

 المفردات الجديدة:   

 فاحةت 24يتسع كيس لــ : ما قبل الدرس,  ً ً  14نحتاج لوضع  كم كيسا ، صورال استعمل ,حمن التفاح؟ اشر درزنا
 .    الطالبتختلف تفسيرات  7  والكلمات أو األعداد لتشرح إجابتك. 

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  

 ثناء حل المسألةأرشده في أالمسألة الواردة في مقدمة الدرس و يقرأ أنإلى الطالب  أطلب.  

 فهم:أ 

 ا.راجع مع الطالب معطيات المسألة والمطلوب فيهأسئلة باستعمال األ
 خططأ: 

  .إليه مناقشة خطته أطلب

 حل:أ 
  .أرشد الطالب الستعمال خطة تمثيل المعطيات لحل المسألة

  أنتحقق  أنكيف يمكنك  ً  ؟ قس طول الخيط بالمسطرة.سنتمتراً  78طوله  لديك خيطا

  تضع إشارة لطول خيط العقد األول؟  أنكيف يمكنك 

ً  30قس  ً  30، وضع إشارة لعد أول سنتمترا  من بداية الخيط. سنتمترا
 ؟ اشرح عقود أخرى 6الخيط المتبقي لصنع  هل يكفي 

  .عقود فقط 5الخيط المتبقي يكفي لصنع  أن، ال

 تحققأ: 

 إلى الطالب مراجعة المسألة للتحقق من مالءمة اإلجابة للمعطيات. أطلب   

يب
در
الت

 

  :أتدرب وأحل المسألة 

قي لديه لتغليف هدية واحدة هل ب 8.5منها  استعمل، وقد سم 80.5ها ( لدى سمير لفة من ورق تغليف الهدايا طول11) 
 .           سم من الورق فسر إجابتك 24إلى  اج كل منهاتهدايا نح من الورق ما يكفي لتغليف ثالث

 المعطيات فهم:أ.   

 خطة تمثيل المعطيات ستعملأ :خططأ.  

 حل:أ 
 سم   72=  3×  24

 سم   72=  8.5ــ   80.5
 في للف الثالث هدايا نعم يك

 تحقق:أ 

   72  +8.5  =80.5  

 
 .كتاب الطالب انظر

ويم
لتق
ا

 

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها.: متابعة المطويات 
 حل األسئلة بكتاب التمارين. :كتاب التمارين 



 

 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

 قطع عد ملونة تفسير باقي القسمة   وضوعالم  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 أفسر معنى الباقي في مسألة قسمة :الهدف من الدرس.  

 الباقي :المفردات الجديدة. 

 ( كال ملم 10سم = 1) ؟ين أولئلحذاملم فأي ا 150ء سالم حذا سم، وطول 15حذاء عبدهللا  طول: ما قبل الدرس
               .ين له الطول نفسهئالجز

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
  1كتب عبارة قسمة على السبورة للنشاط أ . 

 .3والباقي  4=  5÷  23: مثال
 في الصفالطالب عدد ؟ مقسوم في عبارة القسمةماذا يمثل ال.  

 عدد الفرق المتساوية؟ وماذا يمثل القاسم.  

 3في كل فريق ويبقي  بطال 4 يوجد ؟نا ناتج القسمة والباقي عن الفرقماذا يخبر. 
  دة احوعط طريقة ا ,بالفرق غير متساوية الطالبأعداد ت كانينضم كل طالب إلى فريق حتى لو  أنه يجب أنلنفترض

 .لتشكيل الفرق دون تغيير عددها

  .طالب 4وفرقتين من  طالبكون ثالث فرق من 

 . قي األسئلة بكتاب المعلمبا انظر

 أستعد:  

اجع معه ثم أر( من كتاب الطالب صفحة أستعدة )المعلومات الواردة في فقر يقرأو ،يفتح كتابه أنمن الطالب  أطلب
  .2و  1في حل المثالين  اقشهأنمفردة الباقي و

 :المحتوى  

  .رياالً  57قطعة متساوية وثمنها  20ى يشتركوا في شراء شطيرة كبيرة والتي تقطع إل أننقود: قرر ستة أصدقاء 
 بكتاب الطالب. انظر

 أتأكد: 
 وبين كيف تفسر معنى باقي القسمة: اآلتية حل المسائل 

  ؟عمود 200تنصب على  أنكم خيمة يمكن  ,عموداً  12نصبت خيمة على  (1)
           .يمثل عدد األعمدة المتبقية 8، والباقي خيمة 16

  .لاير 31، والباقي دراجة 11 ؟لاير 900تشترى يمبلغ  أنيمكن كم دراجة  رياالً  79 ثمن الدارجة كانإذا   (3) 
 كتاب الطالب. انظر

يب
در
الت

 
  :أتدرب وأحل المسألة 

 باقي القسمة؟  ى، وبين كيف تفسر معنتيةحل المسائل اآل 

ً كي 28 كم كيس احتاج إليه الخباز؟ ,كعكات في كيس 5كعكة ووضع كل  144صنع خباز  (5)  . كعكات 4، والباقي سا
ً  أن: يريد صالح قياس  (7) أمتار  8 السياج يباع في قطع طولها كانإذا  ,متراً  189حول استراحة محيطها  يضع سياجا

       .أمتار 5قطعة والباقي  23  ؟ فكم قطعة يلزم إلحاطة االستراحة
 كتاب الطالب  انظر

 :أسئلة مهارات التفكير العليا 
 ب كتاب الطال انظر

ويم
لتق
ا

 

 4بات الفراولة التي يحصل عليها كل شخص إذا اقتسم يوضح عدد ح أنإلى الطالب  أطلب :فهم الرياضيات 
 حبة فراولة بالتساوي.   38أصدقاء 

 :متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات 
 :حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين 



 

 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

عبارات الجمع والطرح  الموضوع  اليوم
 الجبرية  

جهاز عرض الشفافيات، ورقة 
 كواب    أعات، قطع عد، بمر

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 والطرح الجبرية واجد قيمتها أكتب عبارة الجمع :الهدف من الدرس. 

 قيمةمتغير، عبارة، حساب  :المفردات الجديدة.    

 ما قبل الدرس:  ً ً  أحمد أكبر سنا ، م من طاللأعوا 4محمد أصغر بــ  كان، فإذا طاللمن  من محمد ولكنه أصغر سنا
 .سنوات 10ومحمد  14طالل   ؟فما عمر كل من طالل ومحمد 12حمد عمر أ كانوأصغر بعامين من أحمد و

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
ً استعملأذكر الطالب بالعبارة التي    يفي يد طع عدق 5عرض أ ,للعدد الكلي من قطع العد ها في النشاط ليعمل نموذجا
 .الكوب يحتوي على س قطع عد  أنعرض الكوب على الطالب وأذكره أو

 5س +؟ العدل نموذج للعدد الكلي من قطع أي عبارة يمكنك استعمالها لعم  
 قطع عمل نموذج للعدد الكلي لل لمتستع أنمكنك يأي عبارة  ,الكوب يحتوي ص قطع عد أنأخبر الطالب  ناآل

  5ص+؟ العد
  العد العدد الكلي لقطع نيمثال 5وص+ 5س+ ناتغيرم: الال إجابة ممكنة  .؟ اشرحستعملاي متغير يهم ألدهل.  

 أستعد:  

في  اقشهأن ثم( 119( من كتاب الطالب صفحة )أستعدالمعلومات الواردة في فقرة ) يقرأو ،يفتح كتابه أنمن الطالب  أطلب
  .3 – 1حل األمثلة  

 :المحتوى  

ية التي لعبارة الجبرامن األهداف يقل عن أهداف راشد بمقدار هــ اكتب  أهداف وسجل طالل عدداً  8: سجل راشد رياضة
  .رحتمثل ذلك تدل الكلمة "يقل عن" على عملية الط

 بكتاب الطالب. انظر
 أتأكد: 

 : 6، ص = 5ت س= كانأوجد قيمة كل عبارة إذا 
  24       18ص +       (3)
  13     ــ ص  19      (6)
 1        ــ س 6      (8)

 كتاب الطالب. انظر

يب
در
الت

 

  :أتدرب وأحل المسألة 

 :9، ص = 2ت س = كانأوجد قيمة كل عبارة مما يأتي إذا  
  25         + س 23 (16)
    5        4 ص ــ ( 19)
   4      ( 1ــ 3س + )   ( 22)

 كتاب الطالب  انظر
 أسئلة مهارات التفكير العليا:

 كتاب الطالب  انظر

ويم
لتق
ا

 

 6ت قيمة أ = كان، إذا 3يشرح كيف يحسب قيمة العبارات أ +  أنإلى الطالب  أطلب :فهم الرياضيات.   

 :متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات 
 :حل األسئلة كتاب التمارين. كتاب التمارين 



 

 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

 ساعات    خطة حل المسألة   الموضوع  اليوم

 يات(الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقن -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 أحل مسائل باستعمال خطة حل مسالة أسهل. :الهدف من الدرس 

 المفردات الجديدة:   

 مة زأشخاص فما عدد المحطات الال 4حطة أشخاص ويصعد إليها في كل م 7في الحافلة  كانإذا  :ما قبل الدرس
ً  31ليصبح عدد األشخاص بداخلها         محطات 6؟شخصا

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  

 حل المسألة رشده خالل خطواتأالمسألة و يقرأ أنإلى الطالب  أطلب.  

 فهم:أ 

 .لب معطيات المسألة والمطلوب منهاراجع مع الطاأباستعمال األسئلة 
 خططأ: 

  .إليه مناقشة خطته أطلب

 حل:أ 
 . ل خطة حل مسألة أسهل لحل المسألةأرشد الطالب الستعما

  أنكم كعكة يستطيع  ً  كعكة واحدة .  في ساعتين واحد يصنع خبازا

  12، 8، 4؟ ت ساعات، وفي سصنعوا في ساعتين وفي أربع ساعاتي أنخبازين  4كم كعكة يستطيع 
 تحقق:أ 

  .مة اإلجابة للحقائق المعطاةئلب مراجعة المسألة للتحقق من مالإلى الطا أطلب   

يب
در
الت

 

  :أتدرب وأحل المسألة 

 6 من هذا النوع يستطيع كم حقالً  ,ساعات عند عملهم بشكل منفصل 3ي ول فحق 3يحصدوا  أنعمال  3( يستطيع 11)
 ؟  تساعا 9وا في ديحص أنعمال 

 ساعات 3حقول في  3عمال  3يحصد  المعطيات فهم:أ.  

 خطة أحل المسألة أسهل استعمل :خططأ.  

 حل:أ 
3 ÷3  =1  

9  ÷3  =3  
3  ×6   =18  
                                              .ساعات9 حقل في 18يحصدو  أنعمال  6إذن  يستطيع  

 تحقق:أ 

  .اإلجابة صحيحة نذإ   18=  6×  3             9=  3× 3

 
 كتاب الطالب  انظر

 

ويم
لتق
ا

 

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. :متابعة المطويات 
 :حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين 



 

 

 

 

 
 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   لتاريخا

عبارات الضرب والقسمة  الموضوع  اليوم
 ، قطع عدبطاقات، أكواب الجبرية   

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 جد قيمتهاأضرب والقسمة الجبرية وكتب عبارات الأ :الهدف من الدرس.  

 العبارة :المفردات الجديدة.   

 طريقة17؟مرة واحدة في كل عدد 3مال الرقم من رقمين باستع تكتب أعداداً  أنبكم طريقة تستطيع : ما قبل الدرس                

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
  وأضع قطعتي عد في الكوب األولعرض على الطالب خمسة أكواب فارغةأ ،.  

 كيف ن؟ وقطع العد التي وضعتها في األكواب اآلد ما عد, ي والكوب الثالثناعد في كل من الكوب الث ضع قطعتي
   6=  3×2: قطع إجابة ممكنة 6؟   عرفت ذلك

  بسؤال األسئلة نفسهاكرر النشاط للكوب الرابع والخامس.  

 كتاب المعلم   انظر

 أستعد:  

ثم  (124من كتاب الطالب صفحة ))أستعد( ات الواردة في فقرة المعلوم يقرأو ،يفتح كتابه أنمن الطالب  أطلب
 .  3 -1في حل المثالين  اقشهأنو أراجع معه مفهوم العبارة

 :المحتوى  

  .بريةجالكتب العبارة ا ,اءنأوراق األشجار يساوي ما جمعته ه من علوم: لحفظها في معمل العلوم جمعت سارة عدداً 
 بكتاب الطالب. انظر

 أتأكد: 
 : 6، جــ = 3ت أ = كان، إذا قيمة كل عبارة فيما يأتي أوجد
    42                             جــ 7  (2) 
  30             6× أ ( ÷  15)  ( 4) 

 اكتب عبارة لكل مما يأتي:
ً ن مضروب (6)       ن 12          12في  ا

 كتاب الطالب انظر

يب
در
الت

 

  :أتدرب وأحل المسألة 

  .5، جـ = 10ت ف = كانتي إذا أكل عبارة مما ي وجد قيمةأ 

  30جـ                    ×  6 (12)
  2جــ                 ÷ ف  ( 17)
(21)  ً    ن 5       5في  ن مضروبا

 كتاب الطالب  انظر
 :أسئلة مهارات التفكير العليا 

 كتاب الطالب  انظر

ويم
لتق
ا

 

 يجاد يكتب الخطوات الالزمة إل أنالطالب  أسألعلى السبورة و 5× س( ÷  12كتب العبارة )أ :فهم الرياضيات
 .3ت س = كانقيمة العبارة إذا 

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. :متابعة المطويات 
 :بكتاب التمارين. 33حل األسئلة صــ  كتاب التمارين 



 

 

 الوسائل ضياتريا -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

  استقصاء حل المسألة    الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 ختار أفضل خطة آلحل المسألة.أ :الهدف من الدرس    

 المفردات الجديدة:   

 رياالً  20، رياالت 5ة من فئة لديه أوراق نقدي كان، ورياالً  195ورقة نقدية قيمتها  20مع سعود : ما قبل الدرس, 
اق نقدية من أور 10 ، وعلى األقلرياالً  20أوراق نقدية من فئة  5لدية  كانما عدد األوراق النقدية من كل نوع إذا 

   ؟رياالت 5فئة 

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  

 . ةوات حل  المسألالمسألة عن شراء الفطيرة وأرشده خالل خط يقرأ أنإلى الطالب  أطلب
 فهم:أ

  .سئلة والمطلوب منهاراجع مع الطالب معطيات األأباستعمال األسئلة    

 خطط:أ
 إليه مناقشة خطته.  أطلب

 :حلأ

 .ال خطة العمل العكسي لحل المسألةأرشد الطالب الستعم
  .ترياال 3رياالت يلغى زيادة  3: طرح إجابة ممكنة  ؟رياالً  17رياالت من  3لماذا تطرح 

  .2تلغي الضرب في  2: القسمة على إجابة ممكنة؟           2ى العدد لماذا قسمت عل
 تحقق:أ

  .ائق المعطاةقمة اإلجابة للحئلب مراجعة المسألة للتحقق من مالإلى الطا أطلب
 ؟ ستعمال التقدير للتحقق من إجابتككيف يمكن ا
 .البيتزا الصغيرةمن ضعف ثمن  قيالً  يكون أكثر أن: ثمن البيتزا الكبيرة يجب إجابة ممكنة

يب
در
الت

 

  :أتدرب وأحل المسألة 

 . ألةسألة األربع المدرجة لحل المسيختار واحدة من خطط حل الم أنويجب على الطالب  9ــ 1األسئلة من  استعمل 

ً  2فطائر تفاح إلى  لعمل أربعتحتاج   ( 8)  ً  ,كيلو جرام من التفاح تقريبا فطيرة  20ج لعمل لتفاح تحتامن ا كم كيلو جراما
 ؟تفاح

     فهم:أ
 المعطيات. 

  .كيلو تفاح 2فطائر تحتاج إلى  4
 

  .فطيرة 20كم كيلو من التفاح نحتاج لعمل المطلوب: 

 
     : خططأ
  .فضل خطة الحل المسألةأ
 :حلأ

 كجم   10=  2÷  20
 كتاب الطالب  انظر

ويم
لتق
ا

 

 ب للمطويات وطريقة استخدامها.متابعة وتنبيه الطال :متابعة المطويات 
 حل األسئلة بكتاب التمارين. :كتاب التمارين 



 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

 قطع عد ملونة جدوال الدوال    الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 كملهأشئ جدول دالة أو أن :هدف من الدرسال. 

 مخرجةل الدوال، مدخلةودالة، جد :المفردات الجديدة ،.     

 ؟ما مجموع رقمي الصفحتين, 1806، وحاصل ضرب رقميهما كتاب مفتوح على صفحتين متقابلين :ما قبل الدرس   
42  +43  =85               

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
  على السبورةآلتي كتب الجدول اأ.  

  

 .تحت المخرجات 6المدخالت والعدد  تحت 1كتب العدد أ
  ؟ اشرحفهل تعرف قاعدة الدالة 6المخرجة وقيمة  1ت قيمة المدخلة كانإذا.  

  . ــ س 7أو  5، مثل س+ ال، هناك قواعد عدة
  18.3و  12.2في الجدول : اآلتية اكتب قيم المدخالت والمخرجات  

 س ×  6س أو  6، نعم؟  قاعدة الدالة؟ ما هي ، هل تعرفناأل
 كتاب المعلم  انظر

 أستعد:  

أقدم له  ثم( 130من كتاب الطالب صفحة ))أستعد( المعلومات الواردة في فقرة  يقرأو ،يفتح كتابه أنمن الطالب  أطلب
 . 2و  1في حل المثالين  اقشهأن، ومدخلة، مخرجة ،المفرادت: دالة، جدول الدالة

 المحتوى:  

إليجاد  شئ جدول دالةأنأوجد قاعدة الدالو و ,جم من الطعام لفرس النهر الواحدك 50ات نايقدم عامل في حديقة الحيو
 مقدار الطعام الذي يحتاج إليه العامل في واحد إلطعام فرسي نهر أو ثالثة أو أربعة. 

 بكتاب الطالب. انظر
 أتأكد: 
 :قف األتيةكمله لكل موقف من المواسخ جدول الدالة وأنا
 .ن المسافة التي قطعها عبد الرحمنكيلو مترات ع 6قطع حسن مسافة تقل   (2) 

 
 كتاب الطالب. انظر

يب
در
الت

 
  :أتدرب وأحل المسألة 

 سخ جدول الدالة وأكمله لكل موقف من المواقف األتية: نا 

 .عن عدد النقاط التى أحرزها فيصل 9من النقاط يقل  عدداً  ناأحرز عثم ( 7) 

 
 شئ جدول دالة وأكمله:أن، ثم أوجد قاعدة الدالة

 كانا إذا كم علبة ستحتاج إليه ,كعكة 36و  30، 24لديك  كانأوجد عدد العلب الالزمة إذا  ,كعكات 6تسع  بةعل (10) 
 .علب  7، 6، 5، 4            ؟كعكة 42لديك 

 كتاب الطالب  انظر
 أسئلة مهارات التفكير العليا:

 طالب كتاب ال انظر

ويم
لتق
ا

 

 والً صنع جدأ، شخاصأا الطاولة الواحدة تتسع ألربعة أن، إذا علمت في إحدى صاالت الطعام :فهم الرياضيات 
 شخصاً.   16، 12،  8الطاوالت التي تلزم لجلوس وأكمله إليجاد عدد 

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. :متابعة المطويات 
 :ل األسئلة بكتاب التمارين.ح كتاب التمارين 



 

 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

 ، قطع عدبطاقات، أكواب ترتيب العمليات    الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 ت إليجاد قيمة عبارة عددية.  ترتيب العمليا ستعملأ :الهدف من الدرس  

 ترتيب العمليات. :المفردات الجديدة 

 أحجار كل يوم، ثم يرمي نصفها 8ع يقوم محمد بجم :ما قبل الدرس,  ً     ؟ اً حجر 50يحتاج طالل ليجمع  كم يوما
ً  13األقل  على   .             يوما

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
  الحسابات في النشاط السابق استعمل.  
 لى اليمين: إمن اليسار  28من اليمين إلى اليسار: ؟ ندما حللت المسألة بطرائق مختلفةما القيم التي حصلت عليها ع

  20: البدء بالضرب 26
  (6×5) +3أكتب على السبورة  .استعمال األقواس يحدد العملية التي تقوم بها أوالً  أناشرح كيف 

  ً6×5؟ ماذا تفعل أوال  

 33؟ ثم جمعت ربت أوالً ما اإلجابة إذا ض  

 أستعد:  

 ثم  (130( من كتاب الطالب صفحة )أستعدالمعلومات الواردة في فقرة ) يقرأو ،يفتح كتابه أنمن الطالب  أطلب
  .3ــ 1في حل المثالين  اقشهأنو لعملياتأراجع مع الطالب ترتيب ا

 :المحتوى  

، ثم أعمل جدول ةأوجد قاعدة الدال ,رياالً  30لكل ساعة زائدة  رياالت 8مقابل ر متجر دراجات الدراجة الهوائية نقود: يؤج
 .ساعات 6أو  5أو  4جة هوائية مدة دالة إليجاد تكلفة استئجار درا

 بكتاب الطالب. انظر
 أتأكد: 

 : د قيمة كل عبارة مما يأتيأوج
  3        4×  3ـــ  15  (1)
    48     4( × 3ــ 5)  (3)
جموع مرياالت على  10 معها قسمية خصم قيمتها كان، ورياالً  12من الخرز ثمن كل منها اشترت ريم ثالث علب   (4)

  الً ريا 26=   10ـــ  12× 3            . ب عبارة إليجاد التكلفة النهائية، ثم أوجد قيمتهااكت ,المشتريات
 كتاب الطالب  انظر

يب
در
الت

 

  :أتدرب وأحل المسألة 

 : يأوجد قيمة كل عبارة مما يأت 

  60(       3+3( × )  5ــ  15) ( 8) 

        16                  7×  6ــ  58  ( 9) 
 (10) 32   +4  ×8                64   

 كتاب الطالب  انظر
 :أسئلة مهارات التفكير العليا 

 كتاب الطالب  انظر

ويم
لتق
ا

 

  لعاب ات لسباق الجري، تم تجهيز مبنى األضمن التحضير ,على السبورةاآلتية كتب المسألة أ :مكافأةبطاقة
ً  12الرياضية حيث وضع  ً  27من الكراسي في كل صف منها  صفا ً سكر 23في الصف األمامي  كان، وكرسيا     .فقط يا

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. :متابعة المطويات 
 :حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين 



 

 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

 ، أكواب بالستيكيةقطع عد بلونين معادالت الجمع والطرح    الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 كتب وأحل معادالت الجمع والطرحأ :الهدف من الدرس. 

  حل المعادلةالمعادلة :الجديدةالمفردات ،.     

 الساعة  مساء واستمرت لمدة ساعة ونصف 4:45ت مباراة للكرة الطائرة في تمام الساعة أإذا بد  :ما قبل الدرس
 مساء   6:15        ؟تهت المبارةنافمتى 

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
ً ميحل ال أنه يمكن أنبين له أو ستعمل النماذج في حل المعادالته تعلم كيف يأنذكر الطالب أ   : عادالت ذهنيا
  20=  8: أ + على السبورةاآلتية كتب المعادلة أ

  12؟ ما العدد 20ليكون الناتج  8لعدد يفكر في عدد يضاف ل أنأخبر الطالب  

 10ــ ب =  15  .اعرض المعادلة  

  ؟10ي عدد يساوي أخمسة عشر ناقص ؟ نفسكلما السؤال ألذي تسأله 

  5مسألة . ب = حل ال  

 أستعد:  

أقدم له  ثم( 143من كتاب الطالب صفحة ))أستعد( المعلومات الواردة في فقرة  يقرأو ،يفتح كتابه أنمن الطالب  أطلب
  .3-1في حل األمثلة  اقشهأن، ثم المفرادت المعادلة، وحل المعادلة

 :المحتوى  

 .ناكم لعبة اشترت إيم ,لعبة 12لديها  عاب األخرى فأصبحوقد اشترت بعض األل ,ألعاب 9 نالدي إيم
 بكتاب الطالب. انظر

 أتأكد: 
 حل المعادالت األتية: 

  7           20+ ن =  13  ( 3) 
    5       9ـــ   ف   =    14  (5) 
  24      12=      12م ـــ    ( 6) 

 كتاب الطالب  انظر

يب
در
الت

 

  :أتدرب وأحل المسألة 

 : حل المعادالت األتية 
  3       4+  أ  =     1 (9) 
  2      2ــ  ب  =    4( 13) 
  20   12=   8و ــ  ( 15) 

 كتاب الطالب  انظر
 :أسئلة مهارات التفكير العليا 

 كتاب الطالب  انظر

ويم
لتق
ا

 

 21=    7يشرح كيف يحل المعادلة س ــ  أنإلى الطالب  أطلب :فهم الرياضيات. 

 وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها.متابعة  :متابعة المطويات 
 :حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين 



 

 
 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

 ، قطع عداللوحة الجبرية، أكواب معادالت الضرب    الموضوع  اليوم

 ن استخدام التقنيات(الخطوات األربع في التعليم )بدو -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 حلهاأرب وكتب معادالت الضأ :الهدف من الدرس. 

 معادلة حل. :المفردات الجديدة  

 6ة خبز في علب تحوي الواحدويباع ال ،قطع 4م في علب تحوى الواحدة منهاتباع شرائح اللح: ما قبل الدرس 
ً ، بحيث يكمن العلب التي تشتريها من كل نوعل عدد قما أ ,أرغفة  3؟ الخبز لعدد أرغفة ون عدد شرائح اللحم مساويا

      علبتين من الخبز. ،ح اللحمعلب من شرائ

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
 :على السبورةاآلتية أكتب المسألة  

كل الذي كسبه  ، فما المبلغرياالً  54المبلغ الذي كسبوه  كانفإذا  ,مبلغ نفسه من جمع أوراق األشجارأصدقاء ال ةكسب ست
 ؟  واحد منهم

 ؟قلتمثيل المبلغ الذي كسبه كل صديت س استعملتستعملها لعمل نموذج الموقف إذا  أنما المعادلة التي يمكنك 
  54س= 6 
 6  9؟    54مضروب في أي عدد يساوي  

 رياالت 9؟ ما المبلغ الذي كسبه كل صديق. 

 54=  9×  6؟ كيف تتحقق من إجابتك    

 أستعد:  

راجع معه وأ( 148من كتاب الطالب صفحة ))أستعد( المعلومات الواردة في فقرة  يقرأو ،يفتح كتابه أنمن الطالب  أطلب
 .  3_  1في حل األمثلة  اقشهأن، ثم مفهوم معادلة، حل

 :المحتوى  

 ً ضر ق األخإذا سجل الفري, أمثال نقاط الفريق الخصم 3ساوي ت رياضة: في مبارة لكرة اليد سجل الفريق األخضر نقاطا
 ؟نقطة فكم نقطة سجل الفرسق الخصم 21

 بكتاب الطالب. انظر
 أتأكد: 

 :  وتحقق من صحة الحلاآلتية عادالت حل الم
 6ت            3=   18   ( 2)
       2          24س  =    6  ( 4)

 كتاب الطالب  انظر

يب
در
الت

 
  :أتدرب وأحل المسألة 

 وتحقق من صحة الحل: اآلتية حل المعادالت 

  4                 16ب =  4   (9)
  11ص         5=      55  (12)
   15      45ص   =   3 (   14)
مضي كل طالب الوقت إذا أ ,ة في تنظيم معرض التربية الفنيةساع 35أمضي سبعة من طالب الصف الخامس   (17)

     اعاتس 5؛  35س =  7    ؟، فكم ساعة عمل أمضي كل واحد منهمنفسه في العمل
 كتاب الطالب انظر

 :أسئلة مهارات التفكير العليا 
 كتاب الطالب  انظر

ويم
لتق
ا

 

 لي يشرح كيف ساعده درس )حل معادالت الجمع والطرح( على فهم الدرس الحا أنمن الطالب  أطلب :تعلم سابق
   .(عن )حل المعادالت الضرب

 :ة استخدامها.متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريق متابعة المطويات 
 :حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين 



 

 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

 نماذج الكسور القسمة والكسور    الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 أمثل مواقف القسمة بالكسور :الهدف من الدرس. 

 مقام. كسر، بسط :المفردات الجديدة ،  

 أمثال مسافة اليوم األول، وفي  3ي ناكيلو متر في اليوم األول ومشى في اليوم الث 8.2مشى زيد  :ما قبل الدرس
ها التي قطعها في اليوم ، وفي اليوم األخير مشى المسافة نفسينااليوم الثالث مشى    المسافة التي قطعها في اليوم الث

ً  23,8؟ا مجموع المسافات التي مشاها زيدم ,يناالث    .كيلو مترا

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
  الدائرية ليعملوا نموذجاً للمسألة األتيةيستعملوا نماذج الكسور  أن الطالب إلى  أطلب:  

 ؟نهمكم يكون نصيب كل م ,يتقاسموا فطيرة  بالتساوى أنربعة اشخاص أيريد 
 ؟ أى نموذج تستعمل؟ولماذا 

  ؟يمثل  نصيب كل شخص؟ كيف عرفت ذلكما الكسر الذى 

  ؟بالتساوى فكم يكون نصيب كل منهم اشخاص فطيرتين 4إذا تقاسم 

 أستعد:  

قدم للطالب ( وأ169)من كتاب الطالب صفحة )أستعد( المعلومات الواردة في فقرة  يقرأو ،يفتح كتابه أنمن الطالب  أطلب
 في حل المثالين. اقشهأنم الكسر والبسط و المقام ثم مفهو

 :المحتوى  

 ما نصيب كل منهم؟ ,ن أم يتقاسموا فطيرتين بالتساوىوحسي ناطعام: يريد باسم  وغس( 1

 
 بكتاب الطالب. انظر

 أتأكد: 
  :الكسور والنماذج مثل كل موقف مما يأتي مستعمالً 

   ؟ما كمية الطعام التي وضعت في كل وعاء ,ة أوعيهثثال من طعام الطيور لمأل ناكيس استعمل (1)

   ؟سم الفطائر الظاهرة أدناه ما نصيب كل عائلة منهاتق أنتريد أربع عائالت 

 
 كتاب الطالب  انظر

يب
در
الت

 

  :أتدرب وأحل المسألة 

فما كمية  ,اويإذا وزعت الحمولة بالتس ,العشب الصناعي لتغطية سبعة مالعبت حموله شاحنتين من استعمل(  9)
  حمولة الشاحنة؟     شب الصناعي التي وضعت في كل ملعبالع
يستعمل في  فكم ,يستعمل الكمية نفسها في كل يوم كانإذا  ,يت الموضحة أدناه في ثالثة أياميستعمل ناصر علب الز (10)

  ؟اليوم

 
 كتاب الطالب  انظر

 :أسئلة مهارات التفكير العليا 
 كتاب الطالب انظر

الت
ويم
ق

 

 :متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات 
 :حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين 

1 
2 

2 
7 



 

 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

 ، نماذج الكسورقصاصات ورقية الكسور غير الفعلية   الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 كتب الكسر غير الفعلي صورة عدد كسري.أ :الهدف من الدرس 

 أعداد كسرية.كسور غير فعلية :المفردات الجديدة ، 

 31رقام العدد تساوي أ، ومجموع 12وأقل من  11عدد مكون من أربعة أرقام، وهو أكبر من : ما قبل الدرس ،
        11.56     ما العدد؟ 6لرقم في منزلة أجزاء المئة هو وا

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
 كتب: أم على السبورة       ثاآلتي كتب الكسر أ 

 أن؟ ماذا يخبرك المقام  ً   .قسم إلى أربعة أجزاء متساوية شيئا

  .هناك خمسة من األجزاء المتساويةماذا يخبرك البسط؟ 

  أنر تخب أنكيف يمكنك  ً   .امقر من المب؟ البسط أكاكبر من واحد الكسر يسمي عددا

 استعمل  ً  لتمثيل    نموذجا

 ما العدد الكسري الذي يساوي      اشرح.  

 كتاب المعلم  انظر

 أستعد:  

عه أراجع م ( ثم174من كتاب الطالب صفحة ))أستعد( المعلومات الواردة في فقرة  يقرأو ،يفتح كتابه أنمن الطالب  أطلب
 .3-1في حل األمثلة  اقشهأنو ور غير الفعلية واألعداد الكسريةمفهومي الكس

  :المحتوى  

ً  24ألعاب: تتسع كل عربة من عربات القطار المعلق إلى  ً  55هناك  كانإذا  ,راكبا زمة لالاعدد العربات  أن، فشخصا
                        لحملهم هو. 

 بكتاب الطالب. انظر
 أتأكد: 

  :صورة عدد كسري مكافئ لهبكل كسر فيما يأتي اكتب 
 (1 )                                2 
 
 (4    )                             3    

 كتاب الطالب  انظر

يب
در
الت

 

  :أتدرب وأحل المسألة 

  :صورة عدد كسري مكافئ لهباكتب كل كسر فيما يأتي  
(10  ) 
 
 

 اكتب الكسر بصورة عدد كسري.   ,الماضية        مليون عبوة ماء في السنة باع مصنع للمياه  (15) 
 

 كتاب الطالب  انظر
 :أسئلة مهارات التفكير العليا 

 كتاب الطالب  انظر

ويم
لتق
ا

 

 أنإلى الطالب  أطلب :تعلم الحق  ً . عداد الكسريةور غير الفعلية واألعن الكس يكتب توقعاته عما يمكن  تعلمه الحقا
  .منه حلها أطلب أنيستعرض مسألة يمكن  أنه يإل أطلب

 :متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات 
 :حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين 

5
4 

5
4 

5
4 
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

  خطة حل المسألة   الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1يقي )درس تطب

ديم
لتق
ا

 

 حل المسائل باستعمال خطة االستدال المنطقي. :الهدف من الدرس 

 قطع عد :المفردات الجديدة.  

 اضة ومارس ري ,دقيقة يوم الثالثاء 15دقيقة يوم األحد، و 15ضة الكاراتية يمارس سعود ريا :ما قبل الدرس
ة يومي ة الكاراتيوال يمارس سعود رياض ,دقيقة يوم السبت 60ثنين ويوم الخميس، و دقيقة يوم اإل 25اتية الكار
        دقيقة  15؟    وسيط مدة ممارسة رياضة الكاراتيةما  ,ربعاء والجمعةاأل

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
  ات الحل وأرشده خالل خطو ,القدم وكرة السلة ين يلعبون كرةالذ الطالب المسألة عن  يقرأ أنإلى الطالب  أطلب 

 فهم:أ 

 .ب معطيات المسألة والمطلوب منهاالطراجع مع الأباستعمال األسئلة 
 خططأ: 

  .إليه مناقشة خطته أطلب

 حل:أ 
  .أرشد الطالب الستعمال مهارة االستدال المنطقي  لحل المسألة

  3؟ الطالب الذين يلعبون اللعبتينما عدد  

  15من  3طرح أالذين يلعبون كرة السلة فقط ؟  الطالبإيجاد عدد كيف يمكنك  
  18من  3طرح أالذين يلعبون كرة القدم فقط ؟ الطالب كيف يمكنك إيجاد عدد 

 تحقق:أ 

 .مة اإلجابة للمعطياتئتحقق من مالإلى الطالب مراجعة المسألة لل أطلب   

يب
در
الت

 

  :أتدرب وأحل المسألة 

ً   8ــ  5في اآلسئلة      .اعونعلى استعمال مهارة االستدال المنطقي على مسائل متعددة األ أعطي الطالب تدريبا
ً  39عدد الطالب  كانإذا  (1)    ؟، فما عدد الطالب الذين ال يلعبون كرة القدم أو كرة السلة طالبا
 المعطيات فهم:أ.   

 خطة االستدال المنطقي استعمل :خططأ.  

 حل:أ 
      .9ن كرة القدم وكرة السلة  عدد الطالب الذين يلعبو

 كتاب الطالب  انظر
ويم
لتق
ا

 
  مكافأةبطاقة:  

 :متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات 
 :بكتاب التمارين. 45حل األسئلة صــ  كتاب التمارين 



 

 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

 نماذج الكسور األعداد الكسرية   الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 يبصورة كسر غير فعل كسريالعدد ال أكتب :الهدف من الدرس.  

 المقام.البسط  :المفردات الجديدة ،     

 ؟حجراً  05كم يوماً يحتاج طالل لجمع , ثم يرمى نصفهااحجار كل يوم,  8يقوم طالب بجمع : ما قبل الدرس               

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
    2      يكسريساوى العدد ال فعليوم بإيجاد كسر غير قه سيأنأخبر الطالب  ,على السبورة  2     كسريلعدد الكتب اأ 

  4هو  كسريد ال؛ مقام الكسر فى العد4؟ لماذا؟   فعليما مقام الكسر غير ال

  احد من الو ناثنايوجد  أنوبما  ,ربعة ارباع فى الواحد الصحيحأ؛يوجد  8؟ اشرح .  2كم ربعاً فى العدد
 .أرباع 8, أو 4+4ة يوجد نإف ,الصحيح

 كتاب المعلم   انظر
  :أستعد

 ثم  (179)ب صفحة من كتاب الطال)أستعد( المعلومات الواردة في فقرة  يقرأو ،يفتح كتابه أنمن الطالب  أطلب
 .2 و 1في حل المثالين  اقشهأنالبسط والمقام و يأراجع معه مفهوم

  :المحتوى  

 بكتاب الطالب. انظر
 أتأكد: 

 , وتحقق من إجابتك بالنماذج: يمما يأتى بصورة كسر غير فعل ياكتب كل عدد كسر
(1)       1           
(3)       5   

 كتاب الطالب  انظر

يب
در
الت

 

 وأحل المسألة:  أتدرب 

 , وتحقق من إجابتك بالنماذج:  فعليمما يأتى بصورة كسر غير  كسرياكتب كل عدد  
(14       )3  
(20 )     5       

 كتاب الطالب  انظر
 :أسئلة مهارات التفكير العليا 

 كتاب الطالب  انظر
ويم
لتق
ا

 

 ما تعلمه  ( عن )الكسور غير الفعلية( على فهم2ــ  7يكتب كيف ساعده الدرس )  أنإلى الطالب  أطلب :تعلم سابق
 في درس اليوم.  

 :متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات 
 :حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين 
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4 

3 
4 
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

  خط األعدادالكسور على  الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

ديم
لتق
ا

 

 خط األعداد قارن بين الكسور واألعداد الكسرية مستعمالً أ :الهدف من الدرس.   

 الكسر / األعداد الكسريةخط األعداد :المفردات الجديدة ،.    

 فكم وبك  إذا وجد وعاء واحد سعته    ف ,قيق ليعمل خبزاً دأكواب من ال  3يحتاج مجيد إلى      :ما قبل الدرس ،
   13        ؟جيد لقياس الدقيق باستعمال الكوبيحتاج م

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
ً ناورقة رسم بي استعمل  ً  طالبعط أربعة , أ10كبيرة من صفر إلى  ي لترسم خط أعدادا   :عليها بطاقات مكتوبا

 4و            5و            و              
 
 

   .ها الصحيح على خط األعدادكانيتبادلوا األدوار في وضع البطاقات في م أنإليهم  أطلبو

 باقي النشاط بكتاب المعلم   انظر
  :أستعد

ثم  (182)من كتاب الطالب صفحة )أستعد( المعلومات الواردة في فقرة  يقرأو ،يفتح كتابه أنمن الطالب  أطلب
  .3ــ  1في حل المثالين  اقشهأنو ط األعداد والكسر و العدد الكسريأراجع معه المفرادت خ

 :المحتوى  

    .خط األعداد استعمل؟ قميص يحتاج إلى    متر من القماش: هل يكفي     متر من القماش لصنع قياس
 بكتاب الطالب. انظر

 : أتأكد 
 :نقطة على خط األعداد األتي ل بكلو العدد الكسري الممثأاكتب الكسر 

 
 جــ   ( 9أ                                            )  (7) 

 كتاب الطالب  انظر

يب
در
الت

 

  :أتدرب وأحل المسألة 

 :تيل بكل نقطة على خط األعداد اآلو العدد الكسري الممثأاكتب الكسر  

 
                                   جــ  (22)  أ                                     ( 20) 

 كتاب الطالب  انظر
 أسئلة مهارات التفكير العليا:

 كتاب الطالب  انظر
ويم
لتق
ا

 

  يشرح كل خطوة عندما يستعمل خط األعداد لمقارنة الكسر     بالعدد الكسري         أنإلى الطالب  أطلب :مكافأةبطاقة
3. 

 :نبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها.متابعة وت متابعة المطويات 
 :حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين 
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

 مسطرة   تقريب الكسور    الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

تقد
ال

 يم

 خط األعداد مستعمالً 1أو   الكسر أقرب إلى الصفر أو     كان نإأحدد  :الهدف من الدرس.                

 تقديرتقريب :المفردات الجديدة ،. 

 نالخزايشتري األلة ذات  أن، فهل يجب عليه غاز نالة جز العشب ذات أكبر خزآيريد حسن شراء  :ما قبل الدرس 
                جالون غاز ؟        أو           2أو            6الذي يتسع بــ     

س
ري
لتد
ا

 

 :أسئلة التعزيز  
   عداداألعداد إلى اثني عشر جزء، عين      على خط األ قسم خطأ، وعلى السبورة 1عداد من صفر ــ أأرسم خط ،

   .ومثل        على خط األعداد
 

 ؟ ا الكسر الظاهرم 
 

 ؟ خط األعداد  على 1فر أو إلى     أو إلى  هل الكسر     أقرب إلى ص 
 
 

 1و إلى    أو  أهل هو أقرب إلى صفر ين يقع الكسر        ؟  أ 

 كتاب المعلم   انظر

  :أستعد

جع معه راأ ( ثم185)من كتاب الطالب صفحة )أستعد( المعلومات الواردة في فقرة  يقرأو ،يفتح كتابه أنمن الطالب  أطلب
  .4ــ 1في حل األمثلة   اقشهأن، والتقديرمفردتي التقريب و 

 :المحتوى  

 بكتاب الطالب. انظر
 أتأكد: 

   1أو    1 قرب كل كسر إلى صفر أو 
                                 2 

(3   )1    
       8 

(5  )7    
      8 

(8)  4    
       5 

 كتاب الطالب. انظر
يب
در
الت

 
  :أتدرب وأحل المسألة 

 : 1أو    1إلى صفر أو ل كسر قرب ك 
                                    2 

 (17)   1      
           5 

 

(20)    8    
          14 

 كتاب الطالب. انظر
 :أسئلة مهارات التفكير العليا 

 كتاب الطالب. انظر

ويم
لتق
ا

 

د ويمثل كل عداأيرسم خطوط  أنإلى الطالب  أطلب    2،       7على السبورة :  اآلتية كتب الكسور أ :مكافأةبطاقة 
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 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: 
 :حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين 
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