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 تدريس يفساعد املدليل ال

 ملعلمات الصفوف األولية ابملرحلة االبتدائية

 
 اعداد املشرفة الرتبوية:

 صَديق رمي خالد

  إشرافحتت       \

 إدارة اإلشراف الرتبوي

 قسم الصفوف االولية

 هـ 1440/  1439العام الدراسي  
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي عّلم ابلقلم، عّلم اإلنســـــــــــــــاد هللاا يعلم، احلمد هلل الذي ي ت ي إلي   د 
هللن ن، ولدي  يزداد شـــــشر الشـــــاهرين،  شـــــشرق جبعاه شـــــشرا يلية   ل  وهرهلل   هللســـــتزيدة  احلاهللدي

جناز هذا العمل، ، إذ وفقل الالئ  ونعم ،   دق جبعاه  دا  ال حيصـــو، و عل علي  ع اال  ال يفىآ
ويســـــر ا هللن الوجلت واا د هللا  عانل علو إإاهلل  إن  علو هل شـــــيال جلديرا والصـــــ ة والســـــ م 

هللعلم ا األول، وصــــفوة  لق  جبعاه، و ال رســــل  و نشيائ ، وشــــفيا األهللة، ونيب الر ة، ال يب علو 
 االقرشي اهلامشي وعلو آل  وصحش  الغّر املياهللني، وهللن جبشع م إبحساد إه يوم الدين

 :وبعد 

 لصفوف األولية:اعزيزيت معلمة 
ستخدام اخلطوات األربعة  وي دف بني يديك هتيب يساعدك علو جبدريس هللادة الرايضيات اب

الشتيب  عد  ويا لتحقية األهداف امل شودة هللن جبدريس الرايضيات، توضيح هل  طوة وإجراالاهتال
ا، وهللعي  اوهللس، اهللرشد   عام   بششل   و اليغل ذلك عن الرجوع لدليل  ،يف جبدريس املادة العلمية اعد 

 املعلم يف جل اة عني التعليمية ا
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 مرحلة التقدمي:أواًل: خطوات تنفيذ 
 جب فيذ هللا ورد يف )دليل املعلم( )جلشل الشداية(، ويتضمن )املراجعة السريعة، وهللسألة اليوم(اا1

 ميشن جب فيذ  نشطة   رى هللشتشرةا هماجب فيذ ال شاط العملي الوارد يف )دليل املعلم(،  ا 2

 دليل املعلمافيذ ال شاط هماورد يف  طرح األسئلة الصفية لتا 3
 (االطالشةع د عن رجلم وع واد الدرس وجبدوي   علو السشورة )دليل املعلم، هتاب اال ا4
 (ا، هتاب الطالشةيف )دليل املعلم ةالدرس الوارد فشرةإلع د عن اا5
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 اثنياً: خطوات تنفيذ مرحلة )التدريس(
هللاورد يف دليل املعلم هللن  سئلة الش اال واليت جبستعمل يف هللساعدة الطالشات جب فيذ  ا1

 وف م ااعلو استقصاال األفشار الرئيسية للدرس 
جب فيذ هللا ورد يف )دليل املعلم(، ويتضمن )ب اال املفردات، وهللراجعة املفردات(، إذا هانت ا 2

وجب فذ يف هللرحلة الت يئة،  هللا إذا هانت  الطالشةاملفردات عشارة عن  ربة سابقة هللرت علو 
  ربة جديدة فيؤجل ب ائ ا إه هناية شرح الدرس بعد )فقرة استعد(ا

س علو اللوحة )التعريف، املثال، السؤال( هللا الرتهيز علو ع واد عرض هللفردات الدر ا 6 
 املفردةا

 مثال لكيفية عرض املفردة:
 :النمط  

جبتشا جلاعدة  اليتو الرهللوز  ششال : ال مط هو سلسلة هللن االعداد او األتعريف املفردة
 .ا هللاو جبصميم   هللعي   

 مثال :
 االعداد التالية : يفال مط 
 هل هللرة   يف 20ن ا نضيف  ن حظ 

 لل مط السابة هو : التاافيشود العدد 
40 +20 =60 

 سؤال :
 صف ال مط، مث اهتب العدد امل اسب ااااا

 ، اااااا(9،  6،  3)                    
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 ميشن الرجوع إه الرابط التاا لعرض هافة هللفردات الصفوف األولية:
http://m3allqimah.com/vocabulary/#stage1 

 
جب فيذ حل هللثال هللن واجلا احلياة هللا الطالشات هما ورد يف )هتاب الطالشة( هللا جبقدمي ا7

الدرس بواجلا حياة الطالشة، التغذية الراجعة وه ا يفضل )ربط الدرس ابملواد األ رى، ربط 
غرس القيم واالجتاهات بتعزيز االنتماال للوطن والع جلات اإلنسانية، جبرسيخ القيم ال شوية(

  
لألهللثلة  ويعد هل هللثال إضايف انعشاسا  ، جب فيذ  هللثلة إضافية هماورد يف )دليل املعلم(ا8

  الواردة يف هتاب الطالشةا
 أتهد( لتحقية  هداف الدرسا فرصة هافية حلل التمارين وحل )فقرة  الطالشاتإعطاال  ا9

 ع اال حل التمارين وجبصحيح األ طاال  وال  أبول، هللا جبقدمي  للطالشاتهللتابعة املعلمة  ا10
 التغذية الراجعةا

هللن   ل جب فيذ هلل ارات التواصل الرايضي ) حتدث( جلشل الشدال الطالشات جبقومي ف م  ا11
 حبل ) سئلة اجبدرب(ا

وصعوبة يف االستيعاب لدى ، إه  طة جبدريس بديلة يف حالة وجود   طاال اللجوال ا12
 الطالشاتا

 

http://m3allqimah.com/vocabulary/#stage1
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 (ب: خطوات تنفيذ مرحلة )التدرياثلثاً 

جب فيذ التدريب هما ورد يف )دليل املعلم(، وجبلجأ املعلمة  ع اال جب فيذق إه  ا1
جبدرب( دود هللساعدة املعلمة   ع اال حل التدريشات )فقرة  الطالشاترصد ف م 

 وفة هللستواهن هما ورد يف )دليل املعلم(ا
هتب( وفة  طوات   حلل هللسائل )هلل ارات التفشري العليا، لطالشاتجبوجي  ا ا2

 هللا امل اجلشة والتربيرا  يا (حل املسألة )شف
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 (قومي: خطوات تنفيذ مرحلة )الترابعاً 
 جب فيذ التقومي هما ورد يف )دليل املعلم( هللا جبقدمي التغذية الراجعةا ا1
 جب فيذ التقومي التشويل هما ورد يف )دليل املعلمة(ا ا2

 ماههللن استيعاب الطالشة لفشرة الدرس   جراال  نشطة )جب ويا التعلم( بعد التأهد السرياإ 
 ادة التدريس ،عإذا ل اهتشاف صعوابت جبقدم هللقرتحات إ  ورد يف )دليل املعلم(

  . جبستعمل  نشطة الدعم والتوساو 

 ا  وهلل ،يف هناية هل درس لطالشاتاشانية استخدام طرق بديلة لتحديد استيعاب هللإ 
ال حة، ف م الرايضيات(  و طرح سؤال )هللاذا )بطاجلة املشافأة، التعلم السابة، التعلم 

 استفدت هللن درس اليوم؟(ا
 )، هللصادر   رى ارين  جبدرب و حل املسائلإ)هللن  عيني الواجب امل زاجب 
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 حقيشة املعلم لألنشطة الصفية والتقومي للصف األول االبتدائي:
https://drive.google.com/drive/folders/0B20LUcQT9ws0YnRySlJmanBsOTA 

 
 حقيشة املعلم لألنشطة الصفية والتقومي للصف الثاين االبتدائي:

https://drive.google.com/drive/folders/0B20LUcQT9ws0UDNIVE9DNjZmbUE 

 
 حقيشة املعلم لألنشطة الصفية والتقومي للصف الثالث االبتدائي:

https://drive.google.com/drive/folders/0B20LUcQT9ws0a19JSHo3WmpfOGc 

 

 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B20LUcQT9ws0YnRySlJmanBsOTA
https://drive.google.com/drive/folders/0B20LUcQT9ws0UDNIVE9DNjZmbUE
https://drive.google.com/drive/folders/0B20LUcQT9ws0a19JSHo3WmpfOGc
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 مثال لدرس 

 خطة حل املسألة
 الزمن الالزم للتدريس احلصة الفصل الصف التاريخ اليوم

  
  

 
 

   

 
 :الدرسفكرة 

 .حل املسائل ابستعمال خطة الرسم
 :التمهيد لعرض املوضوع

تبدأ املعلمة يف عرض املوضوع من خالل استثارة تفكري الطالبات لعرض طرق أو خطط 
حل املسائل اليت سبق دراستها، وتدون املعلمة إجاابت الطالبات على السبورة ، مث تعرض 

 :سابقةاالنفوجرافيك التايل إلجياز مجيع اخلطط ال
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  :عرض الدرس
تنتقل املعلمة إىل عرض الدرس، وتوضيح خطة حل املسألة ابستعمال الرسم، مع الرتكيز 

 على مهاريت الرتمجة البصرية والتحليل البصري )تطبيق اسرتاتيجية العصف الذهين(
 :أواًل: تعرض املعلمة خطوات خطة حل املسألة ابستعمال الرسم

 
تناقش املعلمة الطالبات لتوضيح املطلوب يف كل خطوة من اخلطوات السابقة، وذلك مث 

 على النحو التايل:
هم: تعين الفهم اجليد لكافة البياانت أو املعطيات يف املسألة، وكيفية إعادة صياغة اف •

 بعض املعطيات من صورهتا النصية اللفظية إىل صورة رايضية، وحتديد املطلوب بدقة.
خطط: املطلوب يف هذه اخلطوة رسم خمطط أو شكل توضيحي ميثل ترمجة ملا ورد يف  •

 املسألة بشكل هندسي معني، وفق املعطيات الواردة يف املسألة.
جابة عن التساؤل الذي طرحته اإلأو  ،حل: أي إجياد حل للمشكلة الواردة يف املسألة •

 املسألة.

أ

 أأ
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لتوصل إليه، وهل يتناسب مع البياانت حتقق: وتعين التحقق من صحة احلل الذي مت ا •
 الواردة يف املسألة.

تطلب املعلمة من الطالبات يف اجملموعات املختلفة إعادة صياغة خطوات حل املسألة  -
ابستعمال الرسم، أبسلوهبن اخلاص، وذلك للتأكد من وضوح تلك اخلطوات يف أذهان 

 الطالبات.
دريب على خطة حل املسألة ابستعمال اثنياً: تعرض املعلمة جمموعة من املسائل للت

الرسم، وتتضمن تلك التمارين بعض املواقف احلياتية والعملية، حيث تدعو املعلمة الطالبات 
هم افيف اجملموعات املختلفة لالشرتاك يف حل املسائل، واتباع اخلطوات السابقة ابلرتتيب: 

لبات حلل املسألة، بعد ذلك حتقق، وتتيح املعلمة فرتة زمنية مناسبة للطا –حل  –خطط  –
تدعو بعض الطالبات من اجملموعات املختلفة لعرض حلوهلن أمام طالبات الصف، وتشجعهن 

 .املعلمة على املشاركة يف النقاش، والتأكد من صحة احلل ومناسبته
بعد االنتهاء من النقاش السابق، تعرض املعلمة االنفوجرافيك الذي يوجز خطوات حل 

 :ال الرسماملسألة ابستعم
 :أ.  املسألة األوىل
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 وحل املسألة السابقة على النحو التايل:
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 :ب. املسألة الثانية

 
 

 يل:وحل املسألة السابقة على النحو التا
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 وختاما:

و ري الش م هللا جلل ودل وبعد هذا اا د  ،لشل بداية هناية ، و ري العمل هللا حسن آ رق 
 ةال هلللل في  وال جبقصري هللوضح يف سردي للع اصر السابقة سردا   وفقتاملتواضا  إى  د  هود 

 اخلري ملا في   ن، وفقل هللا وإايه طوات جبدريس الرايضيات بششل هللشسط وس ل

 
                     

 يقأختكن: رمي خالد صد              
 ماجستري مناهج وطرق تدريس الرايضيات      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

16 

 

 (ا) علمي   محكمي الدليل المساعدالسادة قائمة 
 

 جهة العمل الدرجة العلمية االسم م

 جامعة أم القرى أستاذ مشارك د. حنان عبدهللا أمحد رزق 1

 جامعة ام القرى أستاذ مشارك د.سوسن عبداحلميد كوسة 2

 منال حمسن اجلهين .أ 3
ماجستري مناهج وطرق 

 تدريس الرايضيات
 إدارة تعليم جدة

 ماجستري تقنيات تعليم هالة حممد اهلامشي األمري .أ 4
إدارة تعليم مكة 

 املكرمة

 وفاء سعيد الغامدي .أ 5
ماجستري مناهج وطرق 

 تدريس الرايضيات
إدارة تعليم مكة 

 املكرمة

 بكالوريوس رايضيات أروى معتوق اخلزاعي .أ 7
مشرفة تربوية إبدارة 
 تعليم مكة املكرمة

 بكالوريوس رايضيات أماين سعود الشريف .أ 8
مشرفة تربوية إبدارة 
 تعليم مكة املكرمة

 بكالوريوس رايضيات مد إبراهيم الرايقيحم أمل .أ 9
مشرفة تربوية إبدارة 

 تعليم جدة

 بكالوريوس رايضيات عبدالعزيز هبادرعفت  .أ 10
مشرفة تربوية إبدارة 
 تعليم مكة املكرمة
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 (ا) لغوي   محكمي الدليل المساعدالسادة قائمة 
 
 جهة العمل الدرجة العلمية االسم م

 بثينة حممد هارون هوساوي .أ 1
ماجستري تربية إسالمية 

 ومقارنة
مشرفة تربوية إبدارة 

 املكرمةتعليم مكة 

 بكالوريوس لغة عربية حنان خلف اجلودي .أ 2
مشرفة تربوية إبدارة 
 تعليم مكة املكرمة

 


