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 فاطمة خضري  

 الصف الخامس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 األهمية :  

 المقارنة باستعمال   
 عمدةاأل

مقارنة مجموعات  
 مترابطة من البيانات

                    
ماذا تالحظين من  

 الصورة 

 ؟  تعلمت  ماذا ماذا اريد أن أتعلم ؟  ماذا أعرف ؟ 

مستطيالت   نرسم 
لتمثيل البيانات  

 باالعمدة 
نرسم محور راسي  

 ومحور افقي 
 نحدد فترة 

   نرسم تدرج 

 مفتاح الرسم
تمثيل البيانات و  

 تفسيرها

تصفح سريع للدرس مع  
ال جدول التعلم  استعم

 وتدوين مالحظاتك 

 العنوان التمثيل  

         باألعمدة                 

 متعاونين ننجح

 متفرقين نسقط 

 الهدف :

 أن تمثل الطالبة البيانات باالعمدة , 

 األعمدة المزدوجة  

 أن تفسر الطالبة التمثيل باالعمدة

 المفردات 

التمثيل باالعمدة   –التمثيل باالعمدة 
 وجة المزد

عرض مقطع فيديو عن التمثيل  
األعمدة

دوني مالحظاتك من الفيديو  
 السابق ؟ 

مثلي االعمدة باستخدام المكعبات  
المتداخلة 

 



 

 فاطمة خضري  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصفوفة التتابع والمدى

 خبرات سابقة خبرات جديدة

يصف شكل و اهم صفات مجموعة من 
البيانات , ويقارنها بمجموعة مرتبطة  
 بالتركيو على كيفية توزيع البيانات . 

, و يقارن تمثيالت مختلفة للبيانات نفسها 
 يقوم كيف يبرز كل منها صفات البيانات

يصف أجزاء من البيانات و جميع البيانات  
 المعروضة . 

 

 

 االستراتجيات المستخدمة :

 جدول التعلم 
 المناقشة البسيطة 

 ورقة عمل تفاعلية 

يتطلب تفعيلها تحميل برنامج  
zappar  من متجر الجوال 

ثم قرأ ة الصفحة التالية بعد  
 تحميل الواقع المعززمن الكود 

 



 

 فاطمة خضري  

 المحاكاة
 فكر زاوج شارك


