
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد مرحلة ابتدائية اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/30                   

* للحصول على جميع أوراق مرحلة ابتدائية في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/30math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد مرحلة ابتدائية في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                  

  

                  https://www.almanahj.com/sa/30math2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ مرحلة ابتدائية اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade30                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس د. حسين حسن سليمان النوري  اضغط هنا                                           

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 ) اليدويات ( احملسوسات اليدوية للرياضيات
 للمرحلة االبتدائية

 
 إعداد

وري
ُّ
 د. حسني حسن سليمان الن

 خبير ومدرب المحسوسات اليدوية
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 مقدمة
     
مت بفضل اهلل وتوفيقه حتليل حمتوى مناهج الرياضيات للمرحلةة االبتدائيةة     

 .وية املستخدمة لكل صفوسات اليدالستخالص أهم احملس
 
وعي يف هذه الدراسة:    
ُ
 ر
 تكرار استخدام احملسوسة اليدوية. (1)
عرض بعض احملسوسات اليدوية غري املذكورة يف دليل املعلم ذات أهميةة  (5)

ربى يف تبسيط بعض املفاهيم الرياضية وهي مةن احملسوسةات املنت ةة 
ُ
ك

  حديثًا.

 
 على هذه الدراسة قام فريق الع    

ً
مل لقرطاسية آسيا حسن النوري مبكةة وبناء

املكرمة بتأمني احملسوسات اليدوية اجلاهزة وتصميم وإنتاج احملسوسات اليدوية 
 .التي تتناسب مع املناهج احلديثة

 
مةةع مالح ةةة أن احملسوسةةات اليدويةةة التةةي تسةةتخدم للصةةف يف الفصةةلني     

 الدراسيني هي املضللة بلون ألهميتها.
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 .أزرار الصفات 

 .) مكعبات وصل ) املكعبات املتداخلة 
 

 .بطاقات عد 
 

 .القطع املنطقية 

 .قطع العد امللونة 

 .خط األعداد 
 

 .مكعبات األرقام 
 

 .أزار اللعب 
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 .قطع العد ذات اللونني 

 .) مكعبات وصل ) املكعبات املتداخلة 

 .بطاقات عد 

 .قطع الدومينو 

 .خط األعداد 

 .لوحة املئة 

 كعبات األرقام.م 

 .أزار اللعب 

 .) لوحة املنازل ) آحاد ، عشرات 

 .اجملسمات البالستيكية 

 .مناذج الكسور ، وسائل تعليمية خشب لتعليم الكسور 

 .قطع النماذج 

 .النقود التعليمية 
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 .) قطع دينز ) مكعبات األساس عشرة 

 .لوحة املئة 

 .مكعب أرقام 

 ل (.املكعبات املتداخلة ) مكعبات الوص 

 .قطع عد ذات اللونني 

 .قطع النماذج 

 .دومينو 

  ( 155 – 5خط األعداد من .) 

 .كرات ملونة 

 .النقود التعليمية 

 .) لوحة املنازل ) املئات 
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 .الساعة التعليمية 

 .شرائح الكسور 

 .بيتزا النوري للكسور 

 .) قطع دينز ) مكعبات األساس عشرة 

 .بطاقات عمليات مكعبات دينز 

 ملنازل ) املئات (.لوحة ا 

 .جمسمات بالستيكية 

 .وسيلة بناء املضلعات ودراسة خصائصها 

 .اللوحة اهلندسية 
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 .) لوحة املنازل ) املئات 

  ( 155 – 1من لوحة املئات .) 

 .) قطع دينز ) مكعبات األساس عشرة 

 .بطاقات عمليات مكعبات دينز 

 .خط األعداد 

 .قطع العد ذات اللونني 

 لعب.أزرار ال 

 .مكعبات األرقام 

 .جدول الضرب 
 
 



 احملسوسات اليدوية للرياضيات ) اليدويات (
 للمرحلة االبتدائية

 مكة املكرمة  –اململكة العربية السعودية  –بالتعاون مع قرطاسية آسيا حسن النوري 
 5752257578الواتس اب:   7785575/  7777445/  7775445هاتف: 

صفحة
ال

8 

 
 
 
 
 

 
 

 .قطع العد ذات اللونني 

 .خط األعداد 

 .أزرار اللعب 

 .مكعبات األرقام 

 .) أمتار ) وحدات الطول واملرتية 

 .اللوحة اهلندسية 

 .) الشبكة الرتبيعية ) ورق مربعات 

 .مكعبات سنتمرتية 

 .ساعة تعليمية 

 .جمسمات بالستيكية 
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  املنازل.جدول 

 .القرص الدوار 

 .قطع العد امللونة 

 .بطاقات مرقمة 

 .) مكعبات الوصل ) املكعبات املتداخلة 

 .مكعبات أعداد 

 .) مكعبات األساس عشرة ) مكعبات دينز 

 .كور صغرية ملونة 

 .أزرار اللعب 
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 .قطع النماذج 

 .اجملسمات والشبكات التفصلية 

 ها.وسيلة بناء املضلعات ودراسة خصائص 

 .اللوحة اهلندسية 

 .) الشبكة الرتبيعية ) ورق مربعات 

 .خط األعداد 

 ) أمتار ) وحدت الطول املرتية 

 .أكواب مدرجة للقياس أو إسطوانة مدرجة للقياس 
 .) ميزان ذو الكفتني ) للكتل والسوائل 

 .مكعبات سنتمرتية 

 .ساعة تعليمية 

 .مناذج الكسور 

 لكسور.لتعليم ا بيتزا النوري 

 للعب.أزرار ا 
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 .لوحة املنازل 

 .خط األعداد  

 .) قطع دينز ) مكعبات األساس عشرة 

 .النقود التعليمية 

 .قطع عد ملونة 

 لونني.قطع ذات ال 

 .) املكعبات املتداخلة ) مكعبات الوصل 

  (. 2 – 1) قرص دوار 

 .مناذج الكسور 

 .بيتزا النوري لتعليم الكسور 
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 .خط األعداد  

 لونة.قطع العد امل 

 .املكعبات املتداخلة 

  ( 4 – 1مكعبات أعداد .) 

  أجزاء (. 4أجزاء ،  7أجزاء ،  8أجزاء ،  5) قرص دوار 

 .جدول الضرب 

 .لوحة املئة 

  لونني.ذات القطع عد 

 .مناذج الكسور 

 .بيتزا النوري لتعليم الكسور 
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 .أمتار خمتلفة 

 .) ميزان ذو كفتني ) للكتل والسوائل 

 ة للقياس أو األسطوانة املدرجة للقياس.أكواب مدرج 

 .الساعة التعليمية 

 .وسيلة بناء املضلعات ودراسة خصائصها 

 .اللوحة اهلندسية 

 .مرآة دراسة اإلنعكاس 

 .) الشبكة الرتبيعية ) ورق مربعات 

 .جمسمات بالستيكية 

 .مربعات سنتمرتية 
 
 

 تابع
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 .اللوحة اهلندسية 

 .قطع العد امللونة 

 ( قطع دينز .) قطع األساس عشرة 

 .شبكة تربيع 

 .شفافيات ملونة 

 .شرائح الكسور 

 .لوحة املئة 
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 .قطع العد امللونة 

 .القطع اهلندسية السبع 

 .مكعب أرقام 

 .أقراص دوارة 

 .أمتار لقياس الطول 

 .اللوحة اهلندسية 

 .وسيلة بناء املضلعات ودراسة خصائصها 

 .اللوحة الدائرية 

  شبكات تفصيلية.جمسمات شفافة مع 

 .مكعبات سنتمرتية ملونة 
 


