
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

الملف تحضير رياضيات بطريقة الخطوات األربع

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف الرابع ⇦ رياضيات ⇦ الفصل األول

الملف تحضير رياضيات بطريقة الخطوات األربع

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف الرابع ⇦ رياضيات ⇦ الفصل األول

المزيد من الملفات بحسب الصف الرابع والمادة رياضيات في الفصل األول

كتاب-الطالب 1

دلي-اللمعلم 2

تحميل كتاب الطالب 3

دليل التقويم 4

تحضير وحدات 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

 التهيئه 23/1
 
 
 

  الحصة االبتدائي الرابع الصف رياضيات المادة
 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم
    23/1 22/1  التاريخ

 حصتان القيمة المنزلية (1الفصل ) 
 القيمة المنزلية ضمن مئات األلوف (1الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق
بعد نهاية الدرس أن تحقق  التلميذةيتوقع من  لقيمة المنزليةاتم دراسة 

 األهداف التالية:
 تقرأ األعداد ضمن مئات األلوف وتكتبها. 

 كتاب الطالب  أوراق عمل
 السبورة األقالم الملونة
 الحاسوب اآللة الحاسبة

بوربوينت 
 أخرى/ .................................

 
 حصص 3

 ( التدريس2) يز( الترك1)
 أمثل جمل الجمع والطرح العددية، وأكتبها. :الهدف من الدرس

الرقم ــ القيمة المنزلية ــ الصيغة القياسية ــ الصيغة  :المفردات الجديدة
 التحليلية.  

( 3533( أكبر من العدد )3528تعتقد مريم أن العدد ) :ما قبل الدرس
ا تقوله مريم صحيحاً؟ فسري (، هل م3( أكبر من الرقم )8ألن الرقم )

 ذلك.

  أسئلة التعزيز:
 ( داخل جدول المنازل، ثم أعرضه على شفافية.184800أكتب العدد )

 1. ما رقم منزلة مئات األلوف في هذه العدد؟ 
  8. ما رقم منزلة عشرات األلوف فيه؟ 

 4. ما رقم منزلة األلوف فيه؟ 
 8. ما رقم منزلة المئات في العدد؟

 0منزلة العشرات فيه؟  . ما رقم
 0. ما رقم اآلحاد فيه؟ 

 4000،800،0،0؟ 184800. ما قيمة كل رقم في العدد 
100000،80000  

  أستعد:
متر، هل تعرفي القيمة  112630يكفى قلماً رصاص لرسم خط طوله 

 ؟  112630المنزلية لكل رقم في العدد 
نازل القيمة لكتابة األعداد، ويوضح جدول الم 0-9نستعمل األرقام 

 المنزلية لكل رقم في العدد.
 انظري بكتاب الطالبة. المحتوى:

 أتأكد:
 اكتبي القيمة المنزلية للرقم الذي تحته خط.

1-  68320      2-  87378      3-  9378901        4- 
903205 

 اكتبي كل عدد فيما يلي بالصيغتين اللفظية والتحليلية:
 انظري كتاب الطالبة  49909  -7     18046 -6      5789  -5

 ( التقويم4) ( التدريب3)
 أتدرب وأحل المسألة: 

 اكتبي القيمة المنزلية للرقم الذي تحته خط.   
11- 33859                                12- 03427 
13- 267949                             14- 430571 

 انظري كتاب الطالبة. 
   التفكير العليا: أسئلة مهارات

 انظري كتاب الطالبة.

 :متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة  متابعة المطويات
 استخدامها.

 : .حل أسئلة الكتاب 

 مدى يكون المليون كبيرا أياستكشاف الى  24/1االربعاء
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

  الحصة االبتدائيالرابع  الصف رياضيات المادة
 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم
   24/1    التاريخ

  القيمة المنزلية (1الفصل ) 
 القيمة المنزلية ضمن الماليين (2الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق
القيمة المنزلية تم دراسة 

 ضمن مئات األلوف
 

بعد نهاية الدرس أن تحقق  التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

 تقرأ أعدادا ضمن الماليين وتكتبها. 

 كتاب الطالب  أوراق عمل
 السبورة األقالم الملونة الحاسوب

 اآللة الحاسبةبوربوينت 
  أخرى/ .................................

 حصص 3
 ( التدريس2) ( التركيز1)

 أمثل جمل الجمع والطرح العددية وأكتبها. :الهدف من الدرس
 :  المفردات الجديدة
/ الصفات المشتركة بين جميع األعداد ما الصفة :ما قبل الدرس

الواردة في القائمة )أ( والتي ال تصف بها األعداد في القائمة ب، 
  .594، 862، 440، 676، 800، 106القائمة أ: 

الجواب:   40،362، 237، 1، 425، 8، 717، 23 القائمة ب: 
 ( منازل.3جميع األعداد في الثائمة أ زوجية ومكونة من )

  يز:أسئلة التعز
 ما عدد سكان جدة؟ 
 ما عدد سكان مكة؟ 
   الرياضأي هذه المدن أكثر سكاناً؟ 

   أستعد:
تعد المملكة العربية السعودية ثالث أكبر دولة عربية من حيث المساحة، وبين 
الرسم البياني المجاور مساحات أكبر ثالث دول عربية، يُستعمل جدول المنازل 

 بتها.لقراءة األعداد ضمن الماليين وكتا
، 2505810يوضح جدول المنازل التالي القيمة المنزلية لكل رقم في العدد 

 والذي يمثل مساحة السودان.
  المحتوى:

هـ  اثنين وعشرين 1425سكان: بلغ عدد السكان في المملكة العربية عام 
مليوناً وست مئة وثالثاً وسبعين ألفا وخمس مئة وثمان وثالثين نسمة. اكتبي 

 غتين القياسية والتحليلية.العدد بالصي
نمثل العدد اثنين وعشرين مليونا وست مئة وثالثا وسبعين ألفا وخمس مئة 

 وثمان وثالثين في جدول المنازل كما يلي:
  22673538  الصيغة القياسية:
+ 600000+ 70000+3000+ 500+ 30÷8 الصيغة التحليلية:

2000000 +20000000 
 أتأكد:

 للرقم الذي تحته خط فيما يلي:اكتبي القيمة المنزلية 
1 )469999           2 )1040710                     3 )35098098   
4 )83023215 

 اكتبي كل فيما يلي بالصيغتين اللفظية والتحليلية:
5)2007               6 )43980                 7 )302806         8 )

38000875  
 .17انظري كتاب الطالبة صــ 

 ( التقويم4) ( التدريب3)
 أتدرب وأحل المسألة: 

 اكتبي القيمة المنزلية للرقم الذي تحته خط فيما يلي:
13) 856132                14) 095733 

 اكتبي كل عدد فيما يلي بالصيغتين اللفظية والتحليلية:
17) 29205                     18) 82009 
19) 901452                   20) 200013 

 انظري كتاب الطالبة. 
 انظري كتاب الطالبة.  أسئلة مهارات التفكير العليا:

أكتممب عممدة جمممل أبممين فيهمما دسممهام المممادة السممابقة فممي تعلممم  :تعلممم سممابق
 .المادة الجديدة

 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات:
 حل أسئلة الكتاب. :

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

  الحصة االبتدائيالرابع  الصف رياضيات المادة
 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم
  25/1    28/1 التاريخ

  القيمة المنزلية (1الفصل ) 
 مهارة حل المسألة (3الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق
زلية ضمن القيمة المنتم دراسة 

 الماليين
بعد نهاية الدرس أن تحقق  التلميذةيتوقع من 

 األهداف التالية:
 تحل مسائل باستعمال الخطوات األربع. 

 كتاب الطالب  أوراق عمل
 السبورة األقالم الملونة
 الحاسوب اآللة الحاسبة

بوربوينت 
أخرى/ 

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

 
 حصص 3

 ( التدريس2) يز( الترك1)
 أحل مسائل باستعمال الخطوات األربع.    :الهدف من الدرس
 :  المفردات الجديدة
( رياالت، صرف منها ريالين، وتصدق بلاير، كم 5مع فهد ) :ما قبل الدرس
 رياالً بقي معه؟

  المسألِة؟ معطياتُ  َما أفهم:
هابَ  يردنَ  الالتي عددُ   •  .ة  ِستَّ  األلعابِ  مدينةِ دلى الذَّ
خولِ  تذكرةِ ثمنُ  •   المطلوُب؟ رياال، َما 12 هوَ  واحد لكل   الدُّ

خولِ  تذاكرِ  ثمنِ  دجماليُّ  •  تَّةِ  لألصدقاءِ  الدُّ  .الس 
 ثمنُ  تذاكَر، 6 دلى نحتاجُ  .الَجمعَ  نستعملُ  التَّذاكرِ  ثمنِ  دِجمالِي   إليجادِ  خطط:
 .رياالً  12 الواحدةِ
االً، دذن دجمالي تكلفة الدخول ري 72= 12+12+12+12+12+12 حل:

 رياالً. 72دلى مدينة األلعاب هو 
ةِ  ِمن التأكد ُطرقِ  دحدى تحقق: سمِ  استعمال ِهيَ  اإلجابةِ  ِصحَّ  .الرَّ

 

 ( التقويم4) ( التدريب3)
 أتدرب وأحل المسألة: 

اليةِ المسائلِ  لَحل   األربعَ  الُخطواتِ  ياستعمل     :التَّ
، فإِذا 5على صحيحةً  دجابةً  ُيجيبُ  عندَما الفريقُ  لُ يحصُ  َما، لُعبة   في -5  نِقاط 

 دجابةً  12 األبيضُ  الفريقُ  أجابَ  بيَنما نقطًة، 55 على األحمرُ  الفريقُ  حصلَ 
 أكثَر؟ الصحيحةُ  دجاباُته كانت   الفريقينِ  فأيُّ  صحيحًة،

 
ةِ ألعاب   لتحميلِ   اإلِنترنت شبكةَ  مريمُ  َتستخدمُ  -6 ياض لمادَّ  كانَ  فإِذا يَّاِت،الر 

 10 تحميلُ  يستغرقُها دقيقةً  فكم   دقائَق، 3 يستغرقُ  الواحدةِ اللُّعبةِ تحميلُ 
 ؟ ألعاب

 انظري كتاب الطالبة.  

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

:  
   حل أسئلة الكتاب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  الحصة االبتدائيرابع ال الصف رياضيات المادة
 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم
     29/1  التاريخ

  القيمة المنزلية (1الفصل ) 
 المقارنة بين األعداد (4الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق
مهارة حل تم دراسة 

 المسألة
نهاية الدرس أن  بعد التلميذةيتوقع من 

 تحقق األهداف التالية:
 تقارن بين أعداد ضمن الماليين. 

 كتاب الطالب  أوراق عمل
 السبورة األقالم الملونة الحاسوب

 اآللة الحاسبةبوربوينت 
  أخرى/ .................................

 حصص 3
 ( التدريس2) ( التركيز1)

 .ضمن الماليين أرتب األعداد :الهدف من الدرس
: خط األعداد، أكبر من )<(، أصغر من )>(، المفردات الجديدة

 يساوي )=(.
، 2000كتبت سارة األعداد التالية على بطاقة: : ما قبل الدرس

، ......، ........ ما العددان التاليان 500، 600، 800، 1200
 في النمط السابق؟ كيف عرفت ذاك؟

  أسئلة التعزيز:
 بينما الساعة، في رياالً  12 يكسب خبرة لديه الذي العامل بأن اتالتلميذ أخبر
 أعداد خط منهن رسم أطلبة، الساع في رياالت 8 يكسب خبرة لديه ليس الذي

 .12  العددين عليه يعينَّ  ،8 ثم ،15 دلى صفر من يدّرجنه
 األعداد؟ خط على اليمين جهة دلى األبعد العددين هذين أي • 
 .الخبرة ذو أكبر؟ مبلغ على صليح العاملين أي • 

  أستعد:

َرت   راعةِ  بَوزارةِ  البحريَّةِ المصائِدِ  ددارةُ  َقدَّ دِ  قواربِ  عددَ  الز   في األسماكِ  صي 
قارباً بينما قدرته في  10220هـ ب 1422العربي  والبحر األحمر عام  الخليجِ 
نِ  أي   في قارًبا،  10785هـ ب 1423عام   أكبَر؟ التقديرُ  كانَ  العاَمي 
موزُ  وُتستعملُ  األعداِد، بينَ  للمقارنة األعدادِ  خط   استعمال يمكُنك  بيانِ لِ  التاليةُ  الرُّ

 :عددينِ  أي   بينَ  الَعالقةِ
  المحتوى:
الِي الجدولُ  ُيظهرُ : َبَيانات   اجِ  أعدادَ  التَّ  السعوديةِ  العربيةِ المملكةِ  خارجِ  ِمن الُحجَّ
نِ  في  العاَمي 

نِ  أي   هــ في1428 و هـ،1427 اجِ  عددُ  كانَ  العاَمي   أكبَر؟ الُحجَّ
 أتأكد:

 قارني بين العددين في كل مما يلي: مستعمل )<، >، =(:
1 )1789                         1798 
2 )50402                      50406 
3 )10027310            10207301 
 انظري كتاب الطالبة 

 ويم( التق4) ( التدريب3)
 أتدرب وأحل المسألة: 

 قارني بين العددين مستعمل )<، >، =(:
6 )3030             3030 
7 )5980             5090 
8 )304999         305049 

 اكتبي رقماً مناسب في..... لتصبح الجملة العددية صحيحة:
12 )658431 ................... < 
يده اإللكتروني خالل عام رسالة على بر 1127( استقبل علي 14

رسالة خالل العام نفسه، فأيهما قد  1132بينما استقبل فهد 
  انظري كتاب الطالبةاستقبل رسائل أكثر؟  

 أسئلة مهارات التفكير العليا:
 انظري كتاب الطالبة

 :متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات 

 : .حل أسئلة الكتاب 

 
 الثالثاء 

 
 اختبار منتصف الفصل      30/1
 
 
 
 



 

 
 

  الحصة االبتدائيالرابع  الصف رياضيات المادة
 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم
   1/2    التاريخ

  القيمة المنزلية (1الفصل ) 
 ترتيب األعداد (5الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق
المقارنة بين تم دراسة 
 ألعدادا

بعد نهاية الدرس أن تحقق  التلميذةيتوقع من 
 األهداف التالية:

 ترتب أعداد ضمن الماليين. 

 كتاب الطالب  أوراق عمل
 السبورة األقالم الملونة
 الحاسوب اآللة الحاسبة

بوربوينت 
 أخرى/ .................................

 
 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)
 .أرتب األعداد ضمن الماليين :من الدرس الهدف

 : الجملة العددية. المفردات الجديدة
، 122، 41، 23ممما الصممفة المشممتركة بممين األعممداد  :ممما قبممل الممدرس

 ؟ 500، 410، 302
 (.5الجواب: مجموع أرقام كل منها )

  أسئلة التعزيز:
 .لديهم المفضلة األليفة الحيوانات أنواع حيث من الصف طالب آراء أستطلع

 القطة؟ تفضل طالبة كم • 

 العصفور؟ طالبة تفضل كم • 
 السمكة؟ تفضل طالبة كم • 
 سمكة؟ وال عصفوًرا وال قًطا ليس آخر، أليًفا حيواًنا تفضل طالبة كم • 
 دلى التلميذات أوّجه الصف؟ في شيوًعا األكثر األليف الحيوان نوع ما • 

 .تفضيالً  األكثر دلى األقل من األليفة الحيوانات أعداد ترتيب
  أستعد:
عوديَِّة، والجدولُ  العربيَّةِ المملكةِ في النَِّخيلِ  بزراعةِ االهتمامُ  يتزايدُ   السُّ
حُ  الُمقابلُ  يَّةَ  يوض   من أصناف   لثالثةِ  غَرام بالكيلُو المزاِرع دحدى دنتاجِ  َكم 

، أيُّ  ِخاللَ  التُّمورِ   األقل؟ كانَ  وأيُّها ثَر،األك هوَ  دِنتاُجهُ  كانَ  األصنافِ  عام 
  المحتوى:
يَّةَ  المقابلُ  الجدولُ  يوضحُ   ُدول   ألربعِ  بالبِرميلِ  اليوِمي   النفطِ  استهالكِ  َكم 

 من الجدولِ  في الواردةِ األعدادِ  لترتِيبِ  المنِزليَّةَ  القِيمةَ  يمختلفة ، استعمل
 .األصغرِ  دلى األكبرِ 

 بكتاب الطالبة.  2انظري مثال 
 أتأكد:
 األعداد التالية من األكبر دلى األصغر: يرتب

3456 ،4356 ،3465 ،6543 
145099 ،154032 ،145004 ،159023 

رتبي الدول الموضحة في الجدول المجاور من األكبر مساحة دلى األصغر  -3
 مساحة.

ما اإلجراء الذي تتبعينه عندما تقارني بين عددين وتجدي أن الرقمين  -4
  انظري كتاب الطالبةلة نفسها متساويان؟ الموجودان في المنز

 ( التقويم4) ( التدريب3)
 أتدرب وأحل المسألة: 

 .رتب األعداد التالية من األكبر دلى األصغر
5 )138023 ،183032 ،139006 ،183487 
6 )79920 ،82234 ،97902 ،90125 
 760000، وأقل من 750000( اكتبي ثالثة أعداد أكبر من 10

 الطالبة انظري كتاب 
 أسئلة مهارات التفكير العليا:
 انظري كتاب الطالبة 

على تعلم  4-1أطلب دلى التلميذات شرح كيف ساعدهن الدرس  :تعلم سابق
 .درس اليوم

 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات:

 حل أسئلة الكتاب. :

 
 
 
 هيا بنا نلعب ترتيب االعداد 2/2
 
 
 
 
 



 

 
 

  الحصة االبتدائيبع الرا الصف رياضيات المادة
 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم
  2/2     التاريخ

  القيمة المنزلية (1الفصل ) 
 تقريب األعداد (6الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق
أن تحقق  بعد نهاية الدرس التلميذةيتوقع من  ترتيب األعدادتم دراسة 

 األهداف التالية:
 تقرب األعداد ضمن الماليين. 

 كتاب الطالب  أوراق عمل
 السبورة األقالم الملونة
 الحاسوب اآللة الحاسبة

بوربوينت 
 أخرى/ .................................

 
 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)
  أقرب األعداد ضمن الماليين.  :الهدف من الدرس
 الجملة العددية. :المفردات الجديدة
، 40، 20، 10كتب عبد هللا األعداد التالية على بطاقة  :ما قبل الدرس

، .......، .....، .... ما األعداد الثالثة التالية في النمط 110، 70
 السابق؟ صف هذا النمط.

  أسئلة التعزيز:
 تمثل التي طةالنق ، أعين7000دلى6000 من أعداد خط السبورة على أرسم
 .العدد ذلك وأسجل األعداد خط على6500 العدد

  6500، 6000بين  عدًدا أذكر•
  6500، 7000بين  عدًدا أذكر

 7000 للعدد أم 6000 للعدد أقرب 6491 العدد هل •
 المسافة من أصغر، 6491، 6000بين المسافة ألن ،6000 للعدد أقرب

 7000، 6491 بين
 آالف، عشرة ألقرب األعداد لتقريب لتلميذاتا مع نفسها العملية أستعمل
 .ذلك يتمكنَّ التلميذات أن دلى مليون، وألقرب ألف، مئة وألقرب

 من أكبر عدد لها أعلى، منزلية قيمة كل األصفار؟ على تالحظ ماذا •

 .األصفار
  أستعد:
؟ عندَما وزُنها فَما كغم،17554 َشاحنة َتِزنُ  ِريبِيُّ ق   جابة  د دلى تحتاجُ  ال التَّ

 خط   استعمال بِتقِديِرها، يمكنُكَ  تقومُ  فإنَّكَ  دقيقة ،

 .للتقريبِ  األعدادِ 
  المحتوى:

 .أل ف   أقربِ  دلى العددَ  هذه قر ب كلم، 120536ُزَحلَ  كوكبِ  قطرُ  يبلغُ 
 بكتاب الطالبة.  2انظري مثال 

 أتأكد:
 قرب كل عدد دلى أقرب قيمة منزلية معطاة:

 ؛  مئة934( 2                    ؛   عشرة       927( 1
 ؛ عشرة آالف43032( 4؛  ألف                             4282( 3
 ؛ مليون.1709385( 6؛ مئة ألف                    593205( 5
؟ 8000ما أصغر عدد دذا قربناه دلى أقرب ألف، فإننا نحصل على  (7

 انظري كتاب الطالبةفسري دجابتك. 
 ( التقويم4) ب( التدري3)

 أتدرب وأحل المسألة: 
 قربي كل عدد دلى أقرب قيمة منزلية معطاة.

 ؛ عشرة.568( 8
 ؛ مئة.148245( 9
 ؛ ألف.493580( 10
 ؛ مئة ألف.791275( 11
 ؛ عشرة آالف.95230( 12
  انظري كتاب الطالبة؛ مليون. 3190236( 13

  انظري كتاب الطالبة أسئلة مهارات التفكير العليا:

ألقرب  1561976أطلب دلى التلميذات تقريب العدد  :هم الرياضياتف
( ، 2000000مليون، وأطلب دليهن تفسير كل خطوة في عملية التقريب، ) 

متابعة وتنبيه التلميذات  متابعة المطويات:. أتابع تفسيرات التلميذات
 للمطويات وطريقة استخدامها.

 حل أسئلة الكتاب. :

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  الحصة االبتدائيالرابع  الصف ياترياض المادة
 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم
     6/2 5/2 التاريخ

  القيمة المنزلية (1الفصل ) 
 استقصاء حل المسألة (7الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق
بعد نهاية الدرس أن تحقق  ذةالتلمييتوقع من  تقريب األعدادتم دراسة 

 األهداف التالية:
 تختار أفضل خط لحل المسألة. 

 كتاب الطالب  أوراق عمل
 السبورة األقالم الملونة
 الحاسوب اآللة الحاسبة

بوربوينت 
 أخرى/ .................................

 
 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)
    ل خط لحل المسألة.أختار أفض :الهدف من الدرس
: بطاقات مرقمة، سبورة، لوح عرض، أقالم تخطيط، المفردات الجديدة

 ونقود.   
ُر عائشة عندما أنهت الصف الثالث االبتدائي ) :ما قبل الدرس ( 9كان ُعم 

سنوات، فكم سيكون عمرها عندما تنهي الصف السادس االبتدائي دذا لم 
 ترسب عائشة في أي صف؟

  ز:أسئلة التعزي
لَمُ  أفهم:  .ُتَحف   8 َثمنَ  تجدَ  أن   وتُريدُ ، رياالً  11 ُيساِوي التُّحفةِ  ثمنَ  أنَّ  َتع 
ِشئ   أخطط:  . المسألةِ  لحل   جدوالً  أَن 
ربِ  استعمال أيًضا يمكنكُ  َكما ،11 دضافةُ  هوَ  النَّمطُ  أحل:  لحل   الضَّ

 :المسألةِ 
8   ×11  =88 ، . 8 مقابلَ  رياالً، 88 طارق   والدُ  دفعَ  لقد   دَِذن   ُتَحف 

ن   الرياالتِ  عددَ  أنَّ  وهوَ  الجدوِل، في ظاهر   آخرُ  نمط   هناكَ  أتحقق:  مكوَّ

 من
ِن،  سبيلِ  الُمقابلةِ، فعلَى التُّحفِ  لعددِ  ومساِويانِ  متماثالنِ  رقماهما منزلَتي 
 .رياالً  55 يقابلُها ُتَحف   5 المثالِ 
 منهما وكل   متساوياِن، رقمانِ  وهما رياالً، 88 يقابلُها ُتَحف   8 :الجوابُ 

. اإلجابةَ  فإنَّ  لَِذا، ،8 يساِوي  صحيحة 
 ( التقويم4) ( التدريب3)

 أتدرب وأحل المسألة: 
اليةِ المسائلِ  لحل   األربعِ  الُخطواتِ  استعملي     :التَّ

نِ  -4  يكغم، استعمل 11 الُغوريالَّ  يزيد وزن الدب األسود على َوز 
الِي الجدولِ  في الَبياناتِ  نِ  إليجادِ  التَّ ب   َوز   .األسودِ  الدُّ

ربِ  وثمنُ  رياالً، 34 قميص   ثمنُ  كانَ  دذا  -2 ، 6الَجو  تَ  فإَِذا رياالت   اشتري 
 ؟رياالً  50أعطيَتُه   دَذا البائعُ  دليكَ  ُيِعيدُ  فكم   مًعا، االثنينِ 

 رياالت   10 مةِبقي الُمستعملَِة، ألعابِه ِمن عدًدا يبيعَ  أن   َحمد   أرادَ  -3

 عليه لعبةً  فكم رياالً، 77 ثمُنها جديدةً  لُعبةً  بقيمتِها يشتِري ُثمَّ  للواحدِة،
نَ  يبيعَ  أن  الَجديدِة؟ اللُّعبةِ  ِشراءِ  ِمن ليتمكَّ
 رياالً، 11 مَعهُ  كانَ  فإَذا رياالً، 75 ثمُنه حذاءً  يشتِريَ  أن   ماجد   أرادَ  -4

ِخرَ  أن   ويستطيعُ   لتوفيرِ  ماجد   يحتاجُ  أُسبوًعا فكم   سُبوِعّيًا،أ رياالت   8 يدَّ
 الحذاِء. ثَمنِ 
  انظري كتاب الطالبة 

 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة : متابعة المطويات
 استخدامها.

 : .حل أسئلة الكتاب   

 
 

 اختبار الفصل والتراكمي   6/2االثنين 
 التهيئه   7/2الثلثاء  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  الحصة االبتدائيالرابع  الصف رياضيات المادة
 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم
  9/2 8/2    التاريخ

  الجمع والطرح (2الفصل ) 
 خصائص الجمع وقواعد الطرح (1الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق
استقصاء حل تم دراسة 

 المسألة
بعد نهاية الدرس أن تحقق  التلميذةيتوقع من 

 األهداف التالية:
 تعمل خصائص الجمع وقواعد الطرح تس

 .لجمع وطرح األعداد

 كتاب الطالب  أوراق عمل
 السبورة األقالم الملونة
 الحاسوب اآللة الحاسبة

بوربوينت 
 أخرى/ .................................

 
 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)
ح ألجمع استعمال خصائص الجمع وقواعد الطر :الهدف من الدرس

 وأطرح.    
 العنصر خاصية التجميع، خاصية اإلبدال، خاصية :المفردات الجديدة

 .المحايد
ألن  6452أكبر من العدد  6438تعتقد هند أن العدد  :ما قبل الدرس

، هل اعتقادها صحيح؟ اعتقادها خطأ، ألنها 2أكبر من الرقم  8الرقم 
زلتي العشرات. فيكون قارنت رقمي اآلحاد فقط، وكان عليها مقارنة من

 .38أكبر من  52

  أسئلة التعزيز:
 على السبورة.6+5+4أكتب 

 :التاليتين بالصورتين كتابتها عند األعداد هذه جمع ناتج ما  •

 15،15؟ 6+5+4، 5+6+4
 )ال(الجمع؟ هل يؤثر تغيير ترتيب األعداد المضافة في ناتج

؟ ما ناتج الجمع على السبورة، على ماذا تدل األقواس 6( +5+4أكتب )
 15أوالً، 5+4أجمع ؟ 

(، فماذا أجد 6+5+ )4دذا غيرت تجميع األعداد المضافة دلى الصورة 
 أوالً، )ال(.  6+5اجمع أوالً؟ وهل يتغير ناتج الجمع؟ 

  أستعد:
اهرةِ كلَ األصنافِ  يشتِريَ  أن   أحمدُ  يريدُ   ورة في الظَّ  ترتيبُ  تغيَّرَ  دذا، الصُّ

 انظري كتاب الطالبة. .الُكل يُّ  ثمُنها غيَّرُ يت فهل   األصناِف،
 فهل   يشترَيها، أن كمال يريدُ  الَّتي األشياءِ  ترتيبُ  تغيَّر دَذا  المحتوى:

؟ ثمُنها يتغيَّرُ   الُكل يُّ
يَّةُ  ُتفيدُ   لن   األصنافِ  أثمانِ  مجموعَ  بأنَّ  الجمعِ  لِعمليَّةِ التَّجِميعيَّةُ  الخاص 

نِ الص   بتغيُّرِ  يتغيَّرَ  هما بجمعِ  نبدأُ  اللَّذينِ  نفي   .ثمَني 
 بكتاب الطالبة.  1انظري مثال 

يَّة واذكري في، المناسبَ  العددَ  اكتبيأتأكد:  الَّتي القاعدةَ  أو الخاص 
 :استعملَتيها

1-19 =   ….   -19 
2- (5+ ) ...  +2-5( +9+2) 
رحِ  قاعدةُ  َما يَّةِ  عكسَ  تبُدو الَّتي الطَّ ؟ المحايدِ  الُعنصرِ  خاص  فسري  الجمعي 

 .دجابَتكَ 
 .16انظري كتاب الطالبة صــ 

 ( التقويم4) ( التدريب3)
 أتدرب وأحل المسألة: 

اكتبي العدد المناسب في .... ، ثم اذكري الخاصية أو القاعدة التي 
 استعملتيها: 

8- + ...(8  + )7- 9 ( +8+7        )9-  4+3+1=3+1.......+ 
10-  +......0+9                      11-    5- = ......0 
12-  7( +1+8(= )7  +)....+8       13-  15- =.......15 

 انظري كتاب الطالبة
   أسئلة مهارات التفكير العليا:

 انظري كتاب الطالبة.

أن يكتبن جملة عددية على دحدى خصائص أو القواعد  بطاقة مكافأة:
 .دن الخاصية أو القاعدةيكتبن الحل، ويحد التي تعلمنها،

 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات:
 حل األسئلة   ب. :

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  الحصة االبتدائيالرابع  الصف رياضيات المادة
 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم
      12/2 التاريخ

  مع والطرحالج (2الفصل ) 
 تقدير المجموع والفرق (2الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق
خصائص الجمع تم دراسة 

 وقواعد الطرح
بعد نهاية الدرس أن  التلميذةيتوقع من 

 تحقق األهداف التالية:
 تقدر المجموع والفرق. 

 كتاب الطالب  أوراق عمل
 السبورةونة األقالم المل الحاسوب

 اآللة الحاسبةبوربوينت 
  أخرى/ .................................

 حصص 3
 ( التدريس2) ( التركيز1)

   أقدر المجموع والفرق.   :الهدف من الدرس
 تقدير. :المفردات الجديدة
تحتاج دلهام  دلى خرزة حمراء وبيضاء، وزرقاء : ما قبل الدرس

بيضاء، فكم  96خرزة زرقاء،  86ديها لعمل أساور، دذا كان ل
 – 189، 155= 69+86خرزة حمراء؛  34خرزة حمراء تحتاد؟ 

155 =34. 

  أسئلة التعزيز:
 جيبي في رياالً 74 و األيمن، جيبي في رياالً  129 لديَّ  بأن التلميذات أخبر

 النقود من لديَّ  كم اعرف أن وأريد األيسر،
 .وأجمع عدد كل أقرب نقود؟ من لديّ  ما لتقدير أعمل ماذا تقريًبا،

 100 أو 130دما   ؟ 129 العدد تقريب ناتج ما • 
 100 أو 70 دما ؟74 للعدد التقريبي الناتج ما • 
 ثم ؟10 ألقرب العددين من كل تقريب تم دذا نقود، من لديّ  ما مجموع كم • 

ً  ؟ 100ألقرب   200 تقريبا

  أستعد:
ِخرُ   لشرائِهما ليلَى تحتاجُ  تقريًبا وساعة ، َفكم   خاَتم   لِشراءِ  مصروفِها ِمن ليلَى َتدَّ
نا المسألةِ  في)تقريًبا (كلمةُ  َتِردُ  عندَما مًعا؟  تقديرُ  هوَ  المطلوبَ  نفهم أنَّ  فإنَّ

 .الدقيقةِ اإلجابةِ ِمن قريبة  دجابة   اعطاءُ  أّى: اإلجابِة،
 انظري بكتاب الطالبة.

 تقدير المجموع:  المحتوى:
  تقريباً تحتاج ليلى لشراء الخاتم والساعة؟نقود: كم رياالً  (1

 .بكتاب الطالبة  1انظري مثال 
 أتأكد:
رِ  ا كل   في ُمعطاة  منزليَّة  قيمة  ألقربِ  األعدادِ  بتقريبِ  اإلجابةَ  يَقد   :يأتِي ممَّ
عشرة.                           27+312(  2عشرة.                  21+73(  1
 .مئة 383+122(  3
عشرة.                     1529-2746(  5مئة.                305- 1561( 4
 ألف.37215-6972(   6

 انظري كتاب الطالبة.
 ( التقويم4) ( التدريب3)

  تدرب وحل المسألة:
 أتدرب وأحل المسألة: 

عشرة.                   534+636( 10عشرة.                  34+23( 9
 مئة. 687+331( 11
 عشرة. 27629-5364( 15
َكَبا (18 نِ  أكبرُ  وُزَحلَ  الُمشتِري َكو  ِة، المجموعةِ فِي كوَكَبي  سيَّ  الشَّم 

 وعرضُ  كيلُومتًرا، 142982يبلغُ  الُمشتِري كوكبِ  عرضُ  كانَ  فإِذا
رُ  تقريًبا كيلُومتًرا فكم   كيلُومتًرا، 120511 يبلغُ  ُزَحلَ  كوكبِ   ُتَقد 
ضَ  الفرقَ  ِن؟ هذينِ  ي  بيَن َعر  كَبي   الَكو 

 . ةانظري كتاب الطالب
 انظري كتاب الطالبة.  أسئلة مهارات التفكير العليا:

 :متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات 

 : .حل أسئلة الكتاب 

 
 
 
 
 
 
 



 

  الحصة االبتدائيالرابع  الصف رياضيات المادة
 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم
    14/2 13/2  التاريخ

  الجمع والطرح (2الفصل ) 
 مهارة حل المسألة (3الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق
تقدير المجموع تم دراسة 

 والفرق
بعد نهاية الدرس أن تحقق  التلميذةيتوقع من 

 األهداف التالية:
  هارة التقدير أو اإلجابة الدقيقةمتستعمل 

 .لحل المسألة

 كتاب الطالب  أوراق عمل
 السبورة األقالم الملونة
 الحاسوب اآللة الحاسبة

بوربوينت 
 أخرى/ .................................

 
 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)
 يقة.  أقرر متى أقدر ومتى أجد اإلجابة الدق :الهدف من الدرس

 :  المفردات الجديدة
رياالً في اليوم،  45يعمل عماد في مكتبة المدينة مقابل : ما قبل الدرس

رياالً؟  252رياالت ثمن وجبة غداء، فكم سيعمل حتى يوفر  9ويصرف 
 أيام زيادة. 7سيعمل 

  أسئلة التعزيز:
 .المسألة حل خطوات المسألة، وأرشدهن خالل قراءة من التلميذات أطلب

 معطيات المسألة، التلميذات مع راجعأاألسئلة،  فهم: )باستعمالأ
 فيها(. والمطلوب

 المسألِة؟ ُمعطياتُ  َما

 .رياالً 252 العصائرِ  ثمنُ  • 
وابِ  األدواتِ  ثمنُ  •   .رياالً 646 واألك 
 .رياالً  895 الفطائرِ  ثمنُ  • 
 المطلوُب؟ َما

ً  رياالً  كم   ديجادُ  •   .الَمدرِسي   الحفل إلقامةِ يلزمُ  تقريبا
 .)خطتهن للحل منهن مناقشة )أطلب أخطط:

نا المسألِة، في وردت  ( كلمَة )تقريباً  أنَّ  بَما رُ  فإِنَّ  .اإلجابة ُنقد 
 .اإلجابة الفعلية لحل المسألة أو التقدير، أحل: أرشدهن الختيار

 التقدير، وليس ذلك. وضحي فعلية؟ دجابة أم تقدير دلى نحتاج هل  •
 .فعليةال اإلجابة

 دذا نعم، ذلك؟ تعرفي وكيف العربة؟ لصنع كاف   رياالً  1800 المبلغ هل  •
 .الفعلية القيمة من يكون أكبر التقدير فإن أعلى، دلى التقريب كان

 مالءمة اإلجابة من للتأكد المسألة منهن مراجعة أتحقق: )أطلب
  للمعطيات(.

 .الدقيقةَ  بةَ اإلجا ُهوَ  المطلوبَ  أنَّ  افتِرض   الَحلَّ، أراجعِ 
 ،1800 ِمن قريبة   1793 أنَّ  بما  895 و 646 و 252 :األعدادَ  اجمعِ 
 .صحيحة   اإلجابةَ  فإنَّ 

 ( التقويم4) ( التدريب3)
 أتدرب وأحل المسألة: 

قيقةَ  اإلجابةَ  أمِ  التَّقديرَ  هوَ  المطلوبُ  كانَ  دَذا اآلتية: َبي ن   المسائلِ  فِي     .الدَّ
 اإلجابةِ  وليَس ديجادَ  التَّقديرُ  هوَ  المطلوبَ  أنَّ  عرفَتي كيفَ  -5

 الدقيقِة؟

وابِ  96 العصائرِ  ثمنَ  أنَّ  لو   -2  649 والفطائرِ  رياالً، 425 رياالً واألك 
رُ  رياالً، فكم    .فسري دجاَبتكَ  الحفِل؟ دقامةِ تكلِفةَ  ُتَقد 

ً  وناصر   وخالد   ساِمي لَدى هل   -3 مَ  أقراص   100من  أكثرُ  معا  جة ؟ُمد 
 ِمن نقديَّةً  ورقةً  وأعطى البائعَ  رياالً، 36 ثمُنه قميصاً  طارق   اِشتَرى -4

ً  كم   رياالً، 50فئِة    منها؟ البائعُ  سُيعيدُ  رياالً تقريبا
 طالبة، 92 األُولى المجموعةِ  أفرادِ  عددُ  التلميذات، ِمن مجموَعتانِ  -5

انيةِ المجموعةِ  أفرادِ  وعددُ   محاضرة   حضَور رغُبوا دذا ،طالبات 107 الثَّ
ج في ، 200 لِ  يتَسعُ  مدرَّ انظري فسري دجاَبتَك. ذلك؟ ُيمكُنهن فهل شخص 

  كتاب الطالبة

 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات:
 حل أسئلة الكتاب. :

 
 

 
 
 

 اليوم الوطني اجازة                                                     
 
 



 

 
 
 

  الحصة االبتدائيالرابع  الصف رياضيات المادة
 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين حداأل اليوم
     20/2 19/2 التاريخ

  الجمع والطرح (2الفصل ) 
 الجمــــــــــــع (4الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق
بعد نهاية الدرس أن تحقق  التلميذةيتوقع من  مهارة حل المسألةتم دراسة 

 األهداف التالية:
 تجمع أعداد تتكون من عدة أرقام. 

 كتاب الطالب  أوراق عمل
 السبورة األقالم الملونة
 الحاسوب اآللة الحاسبة

بوربوينت 
 أخرى/ .................................

 
 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)
 جمع أعداد تتكون من عدة أرقام. :الهدف من الدرس
   : المفردات الجديدة
رياالً، هل عنده نقود كافية ليشتري كتابين  37نايف مع  :ما قبل الدرس

؛ 36=  18+ 18رياالً؟ وضحي دجابتك. نعم،  18ثمن الواحد منهما 
37  >36. 

 

  أسئلة التعزيز:
 على السبورة وأستعمل قوالب األساس عشرة 328+3567أكتب 

 .الرأسية بالصورة المسألة لتوضيح
 .اآلحاد جمع المجموع؟ إليجاد ىاألول الخطوة ما • 

 .آحاداً  15 اآلحاد؟ عدد كم  •
 أن تعملي؟ عليك فماذا أكثر، أو آحاد عشرة على يتحصل عندما • 

 .العشرات العشرات فوق من واحدة وأضع واحدة، بعشرة آحاد10 استبدل
 عشرات. 9 اآلن؟ العشرات من يوجد كم  •

  أستعد:
 انظري بكتاب الطالبة..127+ 135 ُيمث لُ  الُمجاورُ  النَّموذجُ 
  المحتوى:

: يمثلُ  طاقاتُ   خولِ  بطاقاتِ  اآلتِي عددَ  الجدولُ  ُدخول   يوَمي الَمباعةِ الدُّ

نِ  لُحضورِ  األربعاِء والخميسِ  لَِّة. فَما ُكرةِ  في ُمباراَتي   بطاقاتِ  مجموعُ  السَّ
خولِ   ؟الَمباعةِ  الدُّ

 بكتاب الطالبة. 2انظري مثال 
 أتأكد:
 ي المجموع ثم تحققي من معقولية اإلجابة بالتقدير:أوجد
1  )394+84                             =2   )1592+429= 
3)  2971+864                         =4)  29380+8253= 

 انظري كتاب الطالبة.
 ( التقويم4) ( التدريب3)

 أتدرب وأحل المسألة: 

 ة اإلجابة بالتقدير:أوجدي المجموع ثم تحققي من معقولي
7  )364+58                             =8 )290+693                             =
9 )6742+975= 
10 )8346+7208                   =11 )23824+7346                    =
12 )82828+4789= 

 انظري كتاب الطالبة.
 أسئلة مهارات التفكير العليا:

 الطالبة. انظري كتاب

على السبورة، وأطلب دلى التلميذات  475+  916أكتب  :فهم الرياضيات
 .خطوة خطوة 475+ 916كتابة خطوات ديجاد ناتج 

 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات:
   .حل أسئلة الكتاب :

 
 استكشاف الطرح ------اختبار منتصف الفصل  21/2الثالثاء  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  الحصة ياالبتدائالرابع  الصف رياضيات المادة
 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم
    21/2   التاريخ

  الجمع والطرح (2الفصل ) 
 الطرح (5الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق
بعد نهاية الدرس أن تحقق  التلميذةيتوقع من  الجمــــــــــــعتم دراسة 

 لتالية:األهداف ا
 تطرح أعداد تتكون من عدة أرقام. 

 كتاب الطالب  أوراق عمل
 السبورة األقالم الملونة
 الحاسوب اآللة الحاسبة

بوربوينت 
 أخرى/ .................................

 
 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)
 : أطرح أعدادا يتكون كل منها من عدة أرقام.الهدف من الدرس

     الفرق، المطروح منه، المطروح. :لمفردات الجديدةا
م، كم سيكون 1979عاماً من عام  43: زرعت شجرة قبل ما قبل الدرس
 عاماً. 79م؟ 2015عمرها عام 

  أسئلة التعزيز:
ً  أرسم  563 وأكتب ،563 للعدد المنزلية القيمة لتمثيل نموذجا
 .السبورة على 299

 ال ألنك نعم، .ذلك اشرحي اآلحاد؟ تجميع دعادة دلى تحتاجي هل  •
 .آحاد 3 من آحاد9 طرح تستطيع

 التجميع دعادة كافية؟ آحاد على يتحصل كي 563 تغيير يمكنك كيف • 
 .آحاداً  13 عشرات، 5 مئات،5 على للحصول

 نعم،دعادة العشرات؟ تجميع دعادة دلى تحتاجي هل اآلحاد، ياطرح  •
 .عشرات 10 على للحصول مئة تجميع

 .عشرات10 دلى مئة1 بتحويل العشرات؟ رقم تغيير يمكنك كيف  •
 للحصول المئات واطرح العشرات، اطرح المسألة؟ في خطوتين آخر ما • 

 .264 الفرق على
نِ  بينَ  رحلة   فِي أستعد: كانِت  فإِذا كلم، 957 مسافةَ  قطعت  طائرة   مدينَتي 
نِ  بينَ  المسافةُ  انظري الُمتبق َيُة؟  لمسافةُ ا تبلغُ  َفَكم   ،كل 3214 المدينَتي 

 بكتاب الطالبة.
  المحتوى:

 957-3214لمعرفة المسافة المتبقية، أجد ناتج 
 بكتاب الطالبة. 1انظري مثال 

 أتأكد:

 اطرحي، ثم تحققي من صحة الطرح مستعملة الجمع والتقدير. 
1 )526-403= 
2 )937-729= 
3 )2962-845= 
ها بمبلغِ  هديَّةً  رت  اشت رياالً، فإَذا95 عائشةَ  معَ ( 5  فكم   رياالً، 25 ألُم 

 انظري كتاب الطالبة. مَعها؟ بقيَ  رياالً 
 ( التقويم4) ( التدريب3)

 أتدرب وأحل المسألة: 
 اطرحي، ثم تحققي من صحة الطرح مستعملة الجمع والتقدير.

14 )8327-5709                      =15 )39536-18698= 
16 )39536-18698= 
 وقلماً  رياالً 15 ثمُنه وكتاباً  رياالً 14 ثمُنها ألوان   ُعلبةَ  أحمدُ  اشتَرى (17
 البائعُ  َسُيِعيدُ  رياالً  فكم   رياالً، 40 البائعَ  أحمدُ  أعطى فإِذا ،رياالنِ  ثمُنه

 انظري كتاب الطالبة.منها؟ 
 انظري كتاب الطالبة. أسئلة مهارات التفكير العليا:

رياالً على السبورة، أطلب دليهن 44 – رياالً  96أكتب  :بطاقة مكافاة
 .استعمال هذه األعداد لكتابة مسألة رياضية من واقع الحياة وحلها

 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات:

 حل أسئلة الكتاب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  الحصة االبتدائيالرابع  الصف رياضيات المادة
 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء ثنيناال األحد اليوم
  23/2 22/2    التاريخ

  الجمع والطرح (2الفصل ) 
 الطرح مع وجود األصفار (6الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق
بعد نهاية الدرس أن تحقق  التلميذةيتوقع من  الطرحتم دراسة 

 األهداف التالية:
 كونة من عدة أرقام بعضها تطرح أعداد م

 .أصفاراً 

 كتاب الطالب  أوراق عمل
 السبورة األقالم الملونة
 الحاسوب اآللة الحاسبة

بوربوينت 
 أخرى/ .................................

 
 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)
 : أطرح أعداد مكونة من عدة أرقام بعضها أصفاراً.الهدف من الدرس

  :  مفردات الجديدةال
في موسم التخفيضات اشمترى جممال درزن أقمالم، دذا كمان : ما قبل الدرس

 12أقالم ريالين، فكم رياالً  دفمع؟ وضمح دجابتمك، المدرزن يسماوي  4ثمن 
مجموعممات رباعيممة لممذلك فممإن جمممال سمميدفع  3قلممماً، ويوجممد فممي الممدرزن 

2+2+2=6 

 رياالت.

  أسئلة التعزيز:
 قوالب األساس السبورة، وأستعمل على 67-37- 506 العبارة أكتب

 .خطوة خطوة الطرح لتوضيح عشرة
 نعم اآلحاد؟ تجميع دعادة دلى نحتاج هل  •
 المئاتتجميعها؟  سيعاد المنازل فأي عشرات، توجد لم دذا • 
كعشرة  واحدة مئة تجميع أعيد واحدة؟ مئة تجميع ستعيدي كيف • 

 .آحاد شرةكع واحدة عشرة تجميع وأعيد عشرات،
 (أي   خطوة واحدة، في المئة تجميع دعادة أستطيع بأني التلميذات أخبر • 
ً  يساويان ألنهما ،)دآحا10، عشرات 9  .مئة واحدة معا

  الطرح؟ ناتج وما التجميع؟ دعادة بعد منه المطروح يظهر كيف • 
  أستعد:
َيا حصولِ لم الَمحل يَّ  المجاوُرة اإلنتاجَ  باألعمدةِ التمثيلُ  ُيبي نُ   فِي بعِض  الَبام 

َرحُ  وأقل دنتاج   بيَن أكبرِ  الفرقُ  َما المملكِة، مناطقِ  ؟ ُتط   الَّتِي األعدادُ  دنتاج 
َرحُ  كَما تماًما أصفار   أرقاِمها بعضُ   .األخَرى األعدادُ  ُتط 

 انظري بكتاب الطالبة.
َبِريَّةً  تجهيزات   مدرسة   اشترت   المحتوى:  فإِذا ،رياالت 5004 بمبلغِ  ِمخ 

َهرِ  ثمنُ  كانَ   ؟ىاألُخرَ  ثمُن التَّجهيزاتِ  فَما رياالً، 2815 الِمج 
 بكتاب الطالبة. 2انظري مثال 

 أتأكد:
 اطرحي ثم تحققي من صحة الطرح مستعملة الجمع:

1 )309-57= 
2 )707-535= 
3 )8005-4423= 
ِرضَ  حضرَ ( 4 لِ  اليوم في الكتابِ  َمع  ،1000 األوَّ  في وحضَرهُ  شخص 
انِي يومال ِل. اليوم حضورِ  عددُ  يزيدُ  شخصاً، فكم 350 الثَّ  األوَّ

 انظري كتاب الطالبة.
 ( التقويم4) ( التدريب3)

  أتدرب وأحل المسألة: 
 اطرحي ثم تأكدي من صحة الطرح مستعملة الجمع: 

6 )408-36                                 =7 )604-492                            =   
8 )2006-536                            =9 )9006-7474                          =
10 )8007-4836                        =11 )9003-5295= 
( كم كيلو متراً تزيد أطوال الطرق في أستراليا على أطوالها في 15

 انظري كتاب الطالبة.أسبانيا؟. 
 انظري كتاب الطالبة. أسئلة مهارات التفكير العليا:

أطلب دلى التلميذات أن يشرحن كيف ساعدهن ما تعلمنه عن  :تعلم سابق
 الطرح، على فهم درس اليوم، ))الطرح بوجود أصفار((

 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات:
 حل أسئلة الكتاب. :

 
 
 

 3التهيئه للفصل  -اختبار الفصل      26/2االحد 
 
 
 
 
 



 

  الحصة البتدائياالرابع  الصف رياضيات المادة
 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم
    28/2 27/2  التاريخ

  تنظيم البيانات وعرضها وتفسيرها (3الفصل ) 
 جمع البيانات وتنظيمها (1الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق
الطرح مع وجود تم دراسة 

 األصفار
بعد نهاية الدرس أن تحقق  التلميذةمن يتوقع 

 األهداف التالية:
 تجمع البيانات وتنظمها. 

 كتاب الطالب  أوراق عمل
 السبورة األقالم الملونة الحاسوب

 اآللة الحاسبةبوربوينت 
  أخرى/ .................................

 حصص 3
 ( التدريس2) ( التركيز1)

 البيانات وأنظمها. أجمع الهدف من الدرس:

المسح، طريقة لجمع المعلومات، البيانات،  المفردات الجديدة:
  معلومات تم جمعها نتيجة مسح أو تجربة.

سألت المعلمة طالبها عن الفاكهة التي يفضلنها من ما قبل الدرس: 
بين ثالثة أنواع فكان عدد التلميذات الالتي يفضلون التفاح مثل عدد 

، 6ز، دذا كان عدد الالتي يفضلن الموز الالتي يفضلن المو
والتلميذات الستة الباقين فضلن البرتقال؛ فما عدد التلميذات الالتي 

 طالباً. 24ُسأِلن من المعلمة؟   

  أسئلة التعزيز:

 :اآلتية األسئلة عن لإلجابة األول النشاط من النتائج استعملي
 ستتنوع أقلها تفضيالً؟ وما الصف؟ طالبات لدى تفضيالً  الفواكه أكثر ما • 

 .اإلجابات
 تليها التي عن الفاكهة األولى، الفاكهة يفضلن الالتي التلميذات عدد يزيد كم • 

 تفضيالً؟ األقل الفاكهة وعن تفضيالً؟
 .اإلجابات ستتنوع

 شراء التفاح؟ التلميذات جميع اختار دذا النتائج، ستظهر كيف •
 دجابة وبماذا تختلفان؟ التكرارية؟ اولوالجد اإلشارات لوحات تتشابه بماذا •

 يفضلون الذين األشخاص على عدد يدل منهما كالً  أن في ممكنة: تتشابهان
 ً ً  نوعا  اإلشارات، تستعمل اللوحات أن في الفاكهة، وتختلفان من معينا

 .األعداد والجداول تستعمل
 سألت المعلمة التلميذات عن هواياتهن، فكانت النتيجة كما هو أستعد:
 انظري بكتاب الطالبة.موضح.

  المحتوى:
انظري دلى البيانات التي جمعتها المعلمة، ثم نظميها في لوحة  هوايات:

 بكتاب الطالبة. 1انظري مثال اإلشارات وفي جدول تكراري.
 أتأكد:

يبين الجدول اآلتي الوسائل المختلفة التي تستعملها مجموعة من التلميذات 
 البيانات في لوحة دشارات. للوصول دلى المدرسة، نظمي

 انظري كتاب الطالبة.
 ( التقويم4) ( التدريب3)

 أتدرب وأحل المسألة: 
قامت سلمى بإجراء مسح لمعرفة المادة الدراسية المفضلة لدى 

 صديقاتها:

 
 انظري كتاب الطالبة.

 أسئلة مهارات التفكير العليا:
 انظري كتاب الطالبة.

 تنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.متابعة و متابعة المطويات:
 حل األسئلة  ب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  الحصة االبتدائيالرابع  الصف رياضيات المادة
 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم
  1/3 29/2    التاريخ

  تنظيم البيانات وعرضها وتفسيرها (3الفصل ) 
 سألةخطة حل الم (2الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق
جمع البيانات تم دراسة 

 وتنظيمها
بعد نهاية الدرس أن تحقق  التلميذةيتوقع من 

 األهداف التالية:
 تحل المسائل باستعمال خطة دنشاء جدول. 

 كتاب الطالب  أوراق عمل
 السبورة األقالم الملونة
 الحاسوبة اآللة الحاسب

بوربوينت 
 أخرى/ .................................

 
 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)
 : أنشئ جدوالً لحل المسائل.الهدف من الدرس
  :  المفردات الجديدة

ويقبل القسمة  40وأقل من  20: أفكر في عدد أكبر من ما قبل الدرس
 36معاً، فما هو العدد؟  6و 3على العددين 

 الالتي يريدن التلميذات بعدد المتعلقة المسألة قراءة التلميذات من أطلب
 حل خطوات علمية، وأرشدهن أثناء رحلة في الذهاب

 .المسألة
 باستعمال والمطلوب فيها، المسألة معطيات التلميذات مع أراجع أفهم:
 .األسئلة
 .خطتهن للحل دليهن مناقشة أطلبأخطط: 
 :المسألة لحل جداول أرشدهن الستعمال أحل:

عدد التلميذات دذا  فما الرحلة؛ دلى طالبات 9 يرافقهن معلمتين كل أن بما • 
 طالبة 18؟ 4كان عدد المعلمات

 سيذهبن دلى التلميذات الالتي عدد فما معلمة،16 ذهاب تقرر ودذا • 

  72 الرحلة؟
 .للمعطيات مالئمة اإلجابة من للتحقق المسألة دليهن مراجعة أطلبأتحقق: 

 ( التقويم4) التدريب (3)
  أتدرب وأحل المسألة:

 حلي كالً من المسائل اآلتية باستعمال خطة دنشاء جدول:
ساعات، أكملي  6الجبر: طول اليوم الدراسي في مدرسة آمنة ( 5

الجدول اآلتي لتعرفي هل اليوم الدراسي في مدرسة آمنة أكثر أم أقل 
 دقيقة: 300من 

 
الً، وأراد أن يشتري شطائر، وكان ثمن ريا 17دذا كان مع مالك ( 6

 الشطيرة الواحدة ريالين، فكم شطيرة يمكنه أن يشتري؟
رياالت، فكم كتاباً يمكن  4دذا كانت تكلفة شحن الكتاب الواحد ( 7

 رياالً؟ 32شحنها بـ 
 انظري كتاب الطالبة.

  :متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات:
   حل أسئلة الكتاب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

  الحصة االبتدائيالرابع  الصف رياضيات المادة
 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم
     5/3 4/3 التاريخ

  تنظيم البيانات وعرضها وتفسيرها (3الفصل ) 
 التمثيل بالنقاط (3الدرس )

 زمن الدرس ئل المساندة للدرسالوسا اآلن فيما سبق
بعد نهاية الدرس أن تحقق  التلميذةيتوقع من  خطة حل المسألةتم دراسة 

 األهداف التالية:
 تمثل البيانات بالنقاط، وتفسرها. 

 كتاب الطالب  أوراق عمل
 السبورة األقالم الملونة
 الحاسوب اآللة الحاسبة

بوربوينت 
 .............أخرى/ ....................

 
 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)
 : أمثل البيانات بالنقاط، وأفسرها.الهدف من الدرس

  : التمثيل بالنقاط.   المفردات الجديدة
: تأكل نورة حبة تفاح يومياً وحبة كمثرى أسبوعياً كم ما قبل الدرس

 3حبة تفاح تأكلها زيادة عن الكمثرى في أسبوع واحد؟ أسبوعان؟ 
 18، 12 ،6أسابيع؟ 

  أسئلة التعزيز:

 .التقديم نشاط في البيانات نتائج تفسير من التلميذات أطلب
 هي اإلجابة الصف، وتكون نتائج على بناء اإلجابات ستختلف المنوال؟ ما  •

 .لديهم شعبية األعداد أكثر
 .شعبية عدد أكثر المنوال؟ يمّثل ماذا • 
 الصف، نتائج اإلجابات حسب ستختلف ؟البيانات لمجموعة الوسيط عيني  •

 .األوسط العدد وهو
  أستعد:

زار عبد هللا ووالده دحدى المحميات الطبيعية وقضيا فيها أسبوعاً، ولقد مثل 
 عبد هللا عدد الغزالن التي كان يشاهدها كل يوم في لوحة اإلشارات اآلتية:

 انظري بكتاب الطالبة.
  المحتوى:
ة، كانت النتائج كما في التمثيل اآلتي، أوجدي في مسابقة القراء قراءة:

 المنوال والوسيط والقيمة المتطرفة دن وجدت.

 
 بكتاب الطالبة. 2انظري مثال 

 أتأكد:
 مثل البيانات بالنقاط:

1)                                               2 ) 

     
 انظري كتاب الطالبة.

 ( التقويم4) ( التدريب3)
 حل المسألة: أتدرب وأ

 أوجدي المنوال والوسيط والقيمة المتطرفة دن وجدت:
9                                                                ) 

                
 انظري كتاب الطالبة.

 .انظري كتاب الطالبةأسئلة مهارات التفكير العليا:

هن درس اليوم"التمثيل أسأل التلميذات أن يكتبن كيف ساعد :تعلم الحق
بالنقاط" على استيعاب الدرس القادم "تمثيل اليبانات باألعمدة واألعمدة 

 المزدوجة"
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.: متابعة المطويات

   حل أسئلة الكتاب. 

 
 اختبار منتصف الفصل   6/3الثالثاء 

 
 
 
 



 

  الحصة االبتدائيالرابع  الصف رياضيات المادة
 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء يناالثن األحد اليوم
  8/3 7/3    التاريخ

  تنظيم البيانات وعرضها وتفسيرها (3الفصل ) 
 التمثيل باألعمدة (4الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق
بعد نهاية الدرس أن تحقق  التلميذةيتوقع من  التمثيل بالنقاطتم دراسة 

 لتالية:األهداف ا
 تفسر التمثيل باألعمدة. 

 كتاب الطالب  أوراق عمل
 السبورة األقالم الملونة
 الحاسوب اآللة الحاسبة

بوربوينت 
 أخرى/ .................................

 
 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)
 : أفسر التمثيل باألعمدة.الهدف من الدرس

  باألعمدة.  : التمثيل المفردات الجديدة
قدما، وارتفاع  29035يبلغ ارتفاع قمة جبل دفرست : ما قبل الدرس

قدم، بكم يزيد ارتفاع جبل دفرست عن جبل فيفا؟  7000جبل فيفا 
22035 

  أسئلة التعزيز:

 على أضع عناوين ال بحيث البيانية باألعمدة أعاله النشاط في البيانات أمّثل
 .المحورين من أي على أو الرسم،

 الذي ما العنوان وأسأل: األفقي، المحور دلى النظر من التلميذات أطلب • 
 .الفواكه أنواع ممكنة: دجابة يناسبه؟

 يناسبه؟ العنوان الذي ما وأسأل: الرأسي، المحور دلى منهن النظر أطلب  •
 .التلميذات أعداد ممكنة: دجابة

 .لمفضلالفاكهة ا نوع البياني؟ الشكل يناسب الذي العنوان ما • 
 ممكنة، دجابةالعمود؟  هذه يمثل الشكل، ماذا في عمود أطول دلى أشير • 

 .التلميذات معظم يفضله الذي الفاكهة نوع
  أستعد:

أطلب دلى التلميذات قراءة المسالة في فقرة أستعد وأقدم مفهوم التمثيل 
 انظري بكتاب الطالبة.          باألعمدة، وأحل المثال مع طالبات الصف.

    المحتوى:
 تفسير التمثيل باألعمدة

 ما الطول األكثر انتشاراً، يمثل العمود األطول الطول األكثر انتشاراً. القياس:
 بكتاب الطالبة. 1انظري مثال 

 أتأكد: 
 :6دلى  1استعملي التمثيل باألعمدة المجاور لإلجابة عن األسئلة من 

 ما الصف الذي حصل على أكبر عدد من البطوالت؟ (1
 بطوالت؟ 3الصف الذي حصل على  ما (2

 انظري كتاب الطالبة.
 ( التقويم4) ( التدريب3)

  أتدرب وأحل المسألة:
 ( بكم درجة تزيد درجات عادل على درجات محمد؟8
 ( بكم درجة تنقص درجات عادل على درجات صالح؟9
درجة؟  220( من هما الطالبتان اللتان مجموع درجاتهن يساوي10

 اإلجابة.فسري كيف وجدت 
 انظري كتاب الطالبة.

 أسئلة مهارات التفكير العليا:
 انظري كتاب الطالبة.

أطلب دلى التلميذات كتابة شرح مختصر حول الطريقة التي  :بطاقة مكافاة
  يساعد بها التمثيل باألعمدة البيانية على تفسير البيانات في ورقة منفصلة

 للمطويات وطريقة استخدامها.متابعة وتنبيه التلميذات : متابعة المطويات
   حل أسئلة الكتاب.  

 
 
 

 استكشاف النواتج الممكنه   13/3لثالثاء ا
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  الحصة االبتدائيالرابع  الصف رياضيات المادة
 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم
   14/3    التاريخ

  تنظيم البيانات وعرضها وتفسيرها (3الفصل ) 
 ةتحديد النواتج الممكن (5الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق
بعد نهاية الدرس أن تحقق  التلميذةيتوقع من  التمثيل باألعمدةتم دراسة 

 األهداف التالية:
 تجد النواتج الممكنة لتجربة. 

 كتاب الطالب  أوراق عمل
 السبورة األقالم الملونة
 الحاسوب اآللة الحاسبة

بوربوينت 
 ................................. أخرى/

 
 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)
 : أجد النواتج الممكنة لتجربة.الهدف من الدرس
  : الناتج، الرسم الشجري.المفردات الجديدة

كيلومترا لحضور مؤتمر  1200: سافر سعيد مسافة ما قبل الدرس
 345م الثاني كيلو متًرا وفي اليو500فإذا قطع في اليوم األول 

 كيلو متًرا. 355كيلومتًرا فكم كيلو متر قطع في اليوم الثالث؟ 

  أسئلة التعزيز:
 :نقود قطعة أعرض

 2 ؟النقود قطعة أوجه عدد ما • 
 ش ك،واحدة؟  مرة النقود قطعة رميت دذا الممكنة النواتج ما • 
 ك مرة؟ لفي أوّ  النواتج هي ما مّرتين: النقود قطعة رميتِ  أّنكِ  بافتراض • 
 الثانية؟ المرة في النواتج هي ما ش، أو

 ش أو ك
 أقبل 4 (وّضحي ذلك مرتين؟ النقود قطعة لرمي الممكنة النواتج عدد ما  •

 ثم السبورة، على وأسجلها اإلجابات جميع
 .جميعها( التفسيرات أناقش
  أستعد:

ما في مباراة كرة السلة، دذا صوب خالد رميتين حرتين باتجاه السلة، ف
 انظري بكتاب الطالبة.النواتج الممكنة؟

 أتأكد:
( استعملي طريقة الجدول إليجاد عدد النواتج الممكنة لتجربة تدوير 1

 المؤشر مرتين.
( استعملي طريقة الرسم االشجري إليجاد عدد النواتج الممكنة لتجربة 2

 رمي القطعة النقدية وتدوير المؤشر.

 
 انظري كتاب الطالبة.

 ( التقويم4) ريب( التد3)
  أتدرب وأحل المسألة: 

 ما عدد النواتج الممكنة لتجربة تدوير المؤشر مرتين؟ (6

  
 استعملي طريقة الرسم الشجري إليجاد عدد النواتج الممكنة.

 ما عدد النواتج الممكنة لتجربة تدوير مؤشري القرصين؟ (6

 انظري كتاب الطالبة.
 ظري كتاب الطالبة.ان أسئلة مهارات التفكير العليا:

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

:  
   حل أسئلة الكتاب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  الحصة االبتدائيالرابع  الصف رياضيات المادة
 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم
  15/3     التاريخ

  تنظيم البيانات وعرضها وتفسيرها (3الفصل ) 
 االحتمال (6الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق
تحديد النواتج تم دراسة 

 الممكنة
بعد نهاية الدرس أن تحقق  التلميذةيتوقع من 

 األهداف التالية:
 تصف االحتمال بالكلمات واألعداد. 

 كتاب الطالب  أوراق عمل
ورة السب األقالم الملونة
 الحاسوب اآللة الحاسبة

بوربوينت 
 أخرى/ .................................

 
 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)
 : أصف االحتمال بالكلمات واألعداد. الهدف من الدرس

 : االحتمال.  المفردات الجديدة
خطوات شماالً  3خطوات غرباً ثم  5: سار جاسم مسافة ما قبل الدرس

ثم خطوتين جنوباً، ما أقل عدد من الخطوات يحتاج للعودة دلى النقطة 
 6التي انطلق منها؟ دذا سلك الطريق نفسه في الذهاب والعودة 

 خطوات.

  أسئلة التعزيز:

 كل صغيرة، وأزّود مجموعات أو ثنائية مجموعات دلى الصف طالبات أوزع
 برتقاالن،2 خضراوان،2 مراء،ح8 يلي: كما الحلوى، من بكرات مجموعة

 .أرجوانية 3 صفراء،1
 األكثر فما اللون الكرات، دلى النظر بدون واحدة، كرة التقاط أردت دذا • 

 )عليه؟) األحمر الحصول في احتماالً 
 األخضر؟ البرتقالى اللون مع احتماله يتساوى ما اللون الذي•  

 احتماالً(. أقل :ممكنة ةأصفر؟ )دجاب لون التقاط بإمكانك أن تعتقدي هل  •
 .مؤّكد ناتج المثال هذا في ال يوجد أنه بيني • 

 مستحيل بيضاء؟ كرة على الحصول فرص هي ما •
يحتوي كيس كبير على عدد من الكرات الزجاجية الملونة، سحبت  أستعد:

عائشة  كرة من داخل الكيس دون أن تنظر دلى لونها. ما لون الكرة التي 
 انظري بكتاب الطالبة. حبتها؟تعتقد أن عائشة س

 استعمال الكلمات لوصف االحتمال. المحتوى:
نقود: يظهر الجدول المجاور فئات النقود الموجود في محفظة راشد،  (1

 رياالت؟ 10لو أنه فقد ورقة نقدية، فما احتمال أن تكون من فئة 
 بكتاب الطالبة.  2انظري مثال 

 أتأكد:
ل النواتج؛ استعمل )مؤكد، أكثر احتماالً، دذا تم تدوير المؤشر، فصفي احتما

 متساوي اإلمكانية، أقل احتماالً، مستحيل(.
 ( عدد زوجي2( عدد فردي                                           1
أو  11أو  5األعداد  (4.                                     3( عدد أقل من 3
13. 

 انظري كتاب الطالبة.
 ( التقويم4) يب( التدر3)

   أتدرب وأحل المسألة:
اختاري كرة زجاجية من الكيس دون النظر دليها، صفي احتمال كل من 

النواتج اآلتية مستعملة الكلمات: مؤكد، أكثر احتماالً، متساوي 
 اإلمكانية، أقل احتماالً، مستحيل.

 صفراء( 8( خضراء                                                     7
 ( زرقاء10( حمراء أو صفراء أو خضراء                         9

 انظري كتاب الطالبة.
 انظري كتاب الطالبة. أسئلة مهارات التفكير العليا:

 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات:
 حل أسئلة الكتاب. 

 
 
 
 

 التراكمي  –اختبار الفصل 
 

 استكشاف العبارات العدديه    4تهيئة الفصل     18/3االحد 
 
 
 



 

 
 
 

  الحصة االبتدائيرابع ال الصف رياضيات المادة
 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم
     19/3  التاريخ

  األنماط والجبر (4الفصل ) 
 العبارات والجمل العددية (2الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق
تمثيل الجمل تم دراسة 

 العددية وكتابتها
بعد نهاية الدرس أن تحقق  التلميذةن يتوقع م

 األهداف التالية:
 تكتب عبارات عددية وتمثلها. 

 كتاب الطالب  أوراق عمل
 السبورة األقالم الملونة
 الحاسوب اآللة الحاسبة

بوربوينت 
 أخرى/ .................................

 
 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)
 كتب عبارات عددية وأمثلها.: أالهدف من الدرس
 : العبارة العددية.المفردات الجديدة
 : انظري كتاب المعلمة.ما قبل الدرس

  أسئلة التعزيز:
 على السبورة. 7 -12أكتب 

هل هذه عبارة أم جملة عددية؟ عبارة؟ عبارة ما الذي تفعله حتى تجعلها 
 جملة عددية؟

 لرمز <.، وأكتب بدالً من ذلك ا5أمسح=   5= 7-12أكتب 
ماذا أكتب على  يسار رمز أكبر من لتصبح هذه الجملة العددية صحيحة؟ 

أمسح العدد وأطلب من التلميذات أن يكتبن مقداراً مختلفاً على يمين رمز <  
 بحيث تصبح الجملة العددية صحيحة.

  أستعد:
لَّةِ  في مثل عدد ت 4-16 الِعبارةُ  ُتفاحات ،4هند   منَها اشترت   ُتفَّاحًة، 16 السَّ

فَّاحاتِ   انظري بكتاب الطالبة..الُمَتَبق َيةِ التُّ
  المحتوى:

حةَ  استعملي فواكه: (1 سِم، على المعلُوماِت الُمَوضَّ  عبارًة َعن َواكتبي الرَّ
فَّاحِ  فَّاحِ  و األحمرِ  التُّ  عددَ  ُتمث لُ  عدِديَّةً  جملةً  اكتبي األخضِر، ُثمَّ  التُّ

فَّاِح في لَّةِ  التُّ  بكتاب الطالبة.  1ري مثال نظا.السَّ
 أتأكد:

اكتبي عبارة وجملة عددية تمثل كالً من المسألتين اآلتيتين، واستعملي 
 12- 1النماذج دذا لزم األمر: 

رسائل، ورسالتين يوم أمس، فكم رسالة  3كتبت جمانة في هذه اليوم  (1
 كتبت جمانة؟

 يه؟، فكم بقرة بقيت لد3بقرات، فإذا باع منها  6( لدى مزارع 2
 انظري كتاب الطالبة.

 ( التقويم4) ( التدريب3)
  أتدرب وأحل المسألة: 

اكتب عبارة وجملة عددية تمثل كالً من المسألتين اآلتيتين، واستعمل 
 12- 1النماذج دذا لزم األمر: 

مباراة، بينما فاز فريق  11( فاز فريق كرة القدم في المدرسة ب10
 باراة فازت بها فرق المدرسة؟مباراة، فكم م 14كرة الطائرة بـ

 2حمراء و 16أربطة شعر صفروان و 4( لدى هدى هيفاء 11
 خضراء، فكم رباط شعر لديها؟ 14بيضاوان و

منها،  9سمكة في يوم ما، فإذا أعاد دلى البحر  36( اصطاد صياد 12
 انظري كتاب الطالبة.فكم سمكة بقيت معه؟ 

 أسئلة مهارات التفكير العليا:
 ب الطالبة.انظري كتا

 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات:
 حل أسئلة الكتاب.

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  الحصة الرابع االبتدائي الصف رياضيات المادة
 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم
   21/3 20/3   التاريخ

  األنماط والجبر (4الفصل ) 
 تمثيل الجمل العددية وكتابتها (1الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق
يتوقع من التلميذة بعد نهاية الدرس أن تحقق  االحتمالتم دراسة 

 األهداف التالية:
 تمثل جمل الجمع والطرح العددية وتكتبها. 

 كتاب الطالب  أوراق عمل
 السبورةة األقالم الملون
 الحاسوب اآللة الحاسبة

بوربوينت 
 أخرى/ .................................

 
 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)
 : أمثل جمل الجمع والطرح العددية وأكتبها.  الهدف من الدرس
 : الجملة العددية. المفردات الجديدة
 : انظري كتاب المعلمة.ما قبل الدرس

  أسئلة التعزيز:
 مل البيانات من النشاط األول لتنفيذ ما يلي:أستع

  أطلب من التلميذات رسم صورة يمكن استعمالها لتمثيل الفرق بين عدد
أتحقق من صحة ما يرسمه القطع السوداء وعدد القطع الزرقاء. 

 التلميذات.
  ما الجملة العددية التي تظهر الفرق بين عدد القطع الزرقاء وعدد

 7=1-8القطع السوداء؟ 
 ستعملي كلمات لتمثيل العدد الكلي للقطع الصفراء والسوداء ا

قطعتان صفروان، زائد قطعة سوداء، زائد تسع قطع والخضراء. 
 خضراء.

 70كيلو غراماً، بينما يصل وزن أمه حودلى  15يزن خروف صغير  أستعد:
 كيلو غراماً، اكتبي جملة عددية تبين الفرق بين الوزنين.

 انظري بكتاب الطالبة.
  المحتوى:

 بكتاب الطالبة.  1انظري مثال تمثيل الجمل العددية وكتابتها.
 أتأكد:

 مثل كالً من المسألتين اآلتيتين، ثم اكتب جملة عددية:
صحيفة يوم األحد، 189صحيفة يوم السبت، و 212( باع دحدى المتاجر 1

 401فكم صحيفة تم بيعها في اليومين؟ 
 5رياالت، وفطيرة بـ  9يراً بـ رياالً، اشترت عص 20( لدى سامية 2

 رياالت 3رياالت، كم رياالً بقى معها؟  3رياالت، وأعطيت فقيراً  
 انظري كتاب الطالبة.

 ( التقويم4) ( التدريب3)
  أتدرب وأحل المسألة: 

 مثلي كالً من المسألتين اآلتيتين، ثم اكتبي جملة عددية:
، ُثمَّ  اتَ ذ كلم 548 لمسافةِ شاِحَنَتهُ  سائق   ( قادَ 8  لمسافةِ  قاَدها يوم 

 في السائقُ  قَطَعها الَّتي المسافةُ  تزيدُ  التالي، فكم   اليوم في كلم 163
لِ   كلم. 385الثَّانِي؟ اليوم في قَطعهُ  َما على اليوم األوَّ

جاِج، شخصاً  عشرونَ  طلبَ  المطاعمِ  دحدى ( في9  َوطلبَ  فطائَر الدَّ
 فطائرَ  آخرينَ  أشخاص   ثالثةُ 

 األشخاِص  عددُ  ما فطائر اللَّبن، شخًصا عشرَ  ثالثةَ  طلبَ  بينما ِن،الُجب
 شخصاً  36الفطائر في المطعم؟ طلُبوا الذين

 انظري كتاب الطالبة.
 انظري كتاب الطالبة.أسئلة مهارات التفكير العليا:

 : متابعة المطويات
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.

:  
   كتاب.حل أسئلة ال

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

  الحصة االبتدائيالرابع  الصف رياضيات المادة
 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم
  22/3    25/3 التاريخ

  األنماط والجبر (4الفصل ) 
 خطة حل المسألة (3الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق
ارات والجمل العبتم دراسة 

 العددية
بعد نهاية الدرس أن تحقق  التلميذةيتوقع من 

 األهداف التالية:
  بتمثيلهاتحل مسائل. 

 كتاب الطالب  أوراق عمل
 السبورة األقالم الملونة
 الحاسوب اآللة الحاسبة

بوربوينت 
 أخرى/ .................................

 
 حصص 3

 س( التدري2) ( التركيز1)
 : أحل مسألة بتمثيلها.الهدف من الدرس

 :   المفردات الجديدة
 : انظري كتاب المعلمة.ما قبل الدرس

  أسئلة التعزيز:

أطلب من التلميذات قراءة مسألة اإلصطفاف في وضع قصاصات الورق في 
 سلة المهمالت، وأرشدهن أثناء خطوات حل المسألة.

ت في معطيات المسألة والمطلوب باستعمال األسئلة، أراجع التلميذا أفهم:
 فيها.
 أطلب منهن مناقشة خطتهن للحل. أخطط:
 أرشدهن دلى استعمال خطة"تمثيل المسألة" لحلها. أحل:

ما ترتيب التلميذات من األطوال دلى األقصر؟ سعود، محمد، فهد، عبد هللا، 
 بدر.

سجم أطلب من التلميذات مراجعة المسألة للتحقق من أن الجواب ين أتحقق:
 مع المعطيات.

 ( التقويم4) ( التدريب3)
   أتدرب وأحل المسألة:

يمكن للطالب حل هذه المسائل باستعمال دستراتيجية  10-5التمارين 
 "التمثيل".

رياالت،  4رياالت، أعطياها والداها أمس  8مع سعاد اآلن  (5
 6وأعطيت أخاها ريالين، فكم رياالً كان معها في البداية؟ 

تلميذات دلى قراءة المسألة بشكل جيد ليدركن أن عدد الرياالت )أنبه ال
 (.2وأعطت أخاها  4بعد أن أعطياها والداها 8المتبقية عند سعاد هو 

متر، ركض أسامة   400يبلغ طول مضمار الجري  القياس: (6
متراً في المرة الثانية،  60متراً في المرة األولى، ثم ركض  80مسافة 

أمتار بعد خط البداية، فكم متراً بقى ليصل  6ن مسافة فإذا كان قد بدأ م
  متراً  254دلى خط النهاية؟ 

 انظري كتاب الطالبة.

 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات:

 حل األسئلة  ب. :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

  الحصة االبتدائيالرابع  الصف رياضيات المادة
 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد ماليو

     26/3  التاريخ
  األنماط والجبر (4الفصل ) 

 اكتشاف قاعدة من جدول (4الدرس )
 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق

بعد نهاية الدرس أن تحقق  التلميذةيتوقع من  خطة حل المسألةتم دراسة 
 لتالية:األهداف ا

  تبحث من قاعدة من جدول ثم تطبقها لحل
 .المسألة

 كتاب الطالب  أوراق عمل
 السبورة األقالم الملونة
 الحاسوب اآللة الحاسبة

بوربوينت 
 أخرى/ .................................

 
 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)
طبيقها لحل : أبحث من قاعدة من جدول، ثم تالهدف من الدرس

 المسألة. 

   : القاعدة. المفردات الجديدة
 .: انظري كتاب المعلمةما قبل الدرس

  أسئلة التعزيز:
 أنقل الجدول التالي دلى السبورة:

 عدد األشخاص اليوم
1 8 
2 16 
3 24 
4  

في كل صف لتحصلي على العدد الثاني؟ ما 5ما الذي تعلمتيه في العدد األول 
دد األشخاص في اليوم الرابع؟ كيف يساعدك الجدول على ما ع القاعدة؟ 

 معرفة النمط؟ 

عيدان  3منفصلة باستعمال العيدان، فإذا استعمل  5يكون يزيد  أستعد:
 5عيدان أخرى للمثلث الثاني، فكم عوداً يحتاج لتكوين  3للمثلث األول و

 انظري بكتاب الطالبة.مثلثات؟
 اكتشاف قاعدة وتطبيقها المحتوى:

مثلثات، 5أوجدي عدد العيدان التي يحتاج منها يزيد ليكون  هندسة:ال (1
بكتاب   1انظري مثال أنشئي جدوالً لتكشفي القاعدة، ثم طبقيها.

 الطالبة.
 أتأكد:

 2أضرب بالعدد ( اكتشفي القاعدة ثم طبقيها لتكملي الجدول: 1
تة ( وضع أحمد كتابين في الرف األول، وأربعة كتب في الرف الثاني، وس2

في الرف الثالث، فإذا اتبع النمط نفسه فكم كتاباً سيضعها أحمد في الرف 
 10الخامس؟ أنشئي جدوالً  لتكشفي القاعدة وتحل المسألة. 

 انظري كتاب الطالبة.
 ( التقويم4) ( التدريب3)

   أتدرب وأحل المسألة:
ف   في زهرات   5 سعادُ  زرعت  ( 4  عت  وزر حديقتَِها، األمامي  من الصَّ
انِي، في زهرات   10 ف  الثَّ ف   في زهرةً  15 و الصَّ عدُد  فما الثَّالث، الصَّ

ف   في األزهار ابِع؟  الصَّ  35السَّ
كوني جدوالً ال يستعمل قاعدة ضرب، ثم اكتبي أزواج  تحد: (5

 أنظر أعمال التلميذات.المدخالت والمخرجات. 
جدول قاعدته عيني زوج األعداء الذي ال يمكن أن ترينه في  (6

ألنك لو ضربت العدد  24، 8((، ثم اذكري السبب. 6))اضرب في 
 24وليس  48لكان الناتج  6بالعدد  8األول وهو 

 انظري كتاب الطالبة.
 :انظري كتاب الطالبة.أسئلة مهارات التفكير العليا 

 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات:
 الكتاب. حل أسئلة

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
  الحصة االبتدائيالرابع  الصف رياضيات المادة
 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم
    27/3   التاريخ

  األنماط والجبر (4الفصل ) 
 جداول الدوال: جداول الجمع والطرح (5الدرس )

 الدرس زمن الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق
اكتشاف قاعدة من تم دراسة 

 جدول
بعد نهاية الدرس أن تحقق  التلميذةيتوقع من 

 األهداف التالية:
  عمليتي الجمع والطرح إلنشاء تستعمل

 .جدوالً أو تكمله

 كتاب الطالب  أوراق عمل
 السبورة األقالم الملونة
 الحاسوب اآللة الحاسبة

بوربوينت 
 .................أخرى/ ................

 
 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)
: أستعمل عمليتي الجمع والطرح ألنشئ جدوالً أو الهدف من الدرس

 أكمله.  

 .  : الدالةالمفردات الجديدة
 : انظري كتاب المعلمة.ما قبل الدرس

  أسئلة التعزيز:
يسمى مدخالً،  أذكر التلميذات باللعبة في النص السابق أن العدد الذي يذكرنه

 والعدد الذي ينتج عن تطبيق القاعدة يسمى مخرجاً.
 .75. أخبر التلميذات أن القاعدة هي أضف 

 85؟ 10. ما المخرجة دذا كانت المدخلة
 175؟ 100. ما المخرجة دذا كانت المدخلة 

 25. أخبر التلميذات أن القاعدة هي اطرح. 
 15؟ 40. ما المخرجة دذا كانت المدخلة 

 75؟100المخرجة دذا كانت المدخلة  . ما
يبين الجدول المجاور المبالغ التي وفرتها أربع فتيات، فإذا حصلت  أستعد:

رياالت دضافة لما معها، فكم يصبح المبلغ مع كل  5كل فتاة على 
 انظري بكتاب الطالبة.منهن؟

 دنشاء جدول دالة. المحتوى:
التي عند كل فتاة بعد  انشئي جدول دالة لتجدي مقدار النقود نقود: (5

 بكتاب الطالبة. 1انظري مثال رياالت دضافية. 5أن حصلت على 
 أتأكد:
 5دذا علمت أن عمر فاطمة يزيد على عمر أختها بـ  -5

سنوات، فاستعملي قاعدة الدالة في الجدول المجاور لتجدي عمر 
 سنوات. 4، 3، 2، 1فاطمة، عندما يكون عمر أختها 

 .انظري كتاب الطالبة
 ( التقويم4) ( التدريب3)

   أتدرب وأحل المسألة:

كلم على  6( تزيد المسافة التي قطعها ماجد بدراجته الهوائية 5
المسافة التي قطعها سهيل بدراجته الهوائية، استعملي جدول الدالة 

، 3، 1المجاور لتجدي المسافة التي قطعها ماجد عندما قطع سهيل 
 كلم. 5،7

 
 لبة.انظري كتاب الطا

 نظري كتاب الطالبة.ا أسئلة مهارات التفكير العليا:

 
 متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات:

   حل أسئلة الكتاب. :

 
 

 اختبار منتصف الفصل  28/3الربعاء ا
 
 
 



 

 
  الحصة االبتدائيالرابع  الصف رياضيات المادة
 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم
     3/4 2/4 التاريخ

  األنماط والجبر (4الفصل ) 
 استقصاء حل المسألة (6الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق
جداول الدوال: تم دراسة 

 جداول الجمع والطرح
بعد نهاية الدرس أن تحقق  التلميذةيتوقع من 

 األهداف التالية:
 تختار خطة مناسبة لحل المسألة. 

 كتاب الطالب  أوراق عمل
 السبورة األقالم الملونة
 الحاسوب اآللة الحاسبة

بوربوينت 
 أخرى/ .................................

 
 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)
 : اختيار خطة مناسبة لحل المسألة.الهدف من الدرس
 :   المفردات الجديدة
 .لمة: انظري كتاب المعما قبل الدرس

  أسئلة التعزيز:
أطلب من التلميذات القراءة عن بذور الطماطم، وأرشدهن في أثناء خطوات 

 حل المسألة.
 أراجع معطيات المسألة مع التلميذات باستعمال األسئلة. أفهم:

فقط، والمطلوب  3بذرة  5بذرة وقد نبت من كل  30أتعلم أنه تمت زراعة 
 ت.هو ديجاد عدد البذور التي أنبتت شتال

 أطلب منهن مناقشة خطتهن للحل. أخطط:
استعمال خطة ))رسم صورة(( لحل المسألة واستعمال دشارات لتمثيل 

 البذور.
 أرشد التلميذات الختيار أفضل خطة لحل المسألة. أحل:

 دشارات 5. ما عدد اإلشارات في كل مجموعة؟ 
 مجموعات 6. ما عدد المجموعات؟ 

 3أنبتت؟ . ما عدد دشارات البذرة التي 
 بذرة 18. ما عدد جميع البذور التي أنبتت شتالت طماطم؟ 

 منها كما يلي: 30لتحصلي على  5ضعي اإلشارات في مجموعات من 
 ثالث فقط من كل مجموعة ليست شتالت.

 18= 3× 6لذلك فإن عدد البذور التي نبتت شتالت هو 
الجواب مع  أطلب من التلميذات مراجعة المسألة للتحقق من توافق أتحقق:

 معطيات المسألة.
 دجابة ممكنة: الضرب بترتيب مختلف.

 راجعي الحل، واستعملي الجمع المتكرر لتتحقق من صحة الحل.
3+3+3+3+3+3  =18 

 √دذن فالحل صحيح ومعقول. 
 ( التقويم4) ( التدريب3)

  أتدرب وأحل المسألة: 
ن م 3تفاحة، وتريد أن تشارك فيها  17لدى سارة سلة فيها  (1

صديقاتها بالتساوي، فما عدد التفاحات التي ستأخذها كل منهن؟ 
 وتبقى تفاحة واحدة. 4وكم تفاحة ستبقى دون توزيع؟ 

كرة، فإذا أعطى أصدقاءه راشداً وأحمد وحسيناً  25لدى بالل  (5
 كرة 11كرات، فكم كرة بقيت معه؟  4، 1، 6، 3وحسناً: 

 انظري كتاب الطالبة.

 ابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة استخدامها.مت متابعة المطويات:
 حل أسئلة الكتاب. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  الحصة االبتدائيالرابع  الصف رياضيات المادة
 توقيع المديرة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم
   5/4 4/4   التاريخ

  األنماط والجبر (4الفصل ) 
 ول الضرب والقسمةجداول الدوال: جدا (7الدرس )

 زمن الدرس الوسائل المساندة للدرس اآلن فيما سبق
استقصاء حل تم دراسة 

 المسألة
بعد نهاية الدرس أن تحقق  التلميذةيتوقع من 

 األهداف التالية:
  عمليتي الضرب والقسمة إلنشاء تستعمل

 .جدوالً أو تكمله

 كتاب الطالب  أوراق عمل
 السبورةة األقالم الملون
 الحاسوب اآللة الحاسبة

بوربوينت 
 أخرى/ .................................

 
 حصص 3

 ( التدريس2) ( التركيز1)
: أستعمل عمليتي الضرب والقسمة ألنشئ جدوالً أو الهدف من الدرس

 أكمله.
 :   المفردات الجديدة
 : انظري كتاب المعلمة.ما قبل الدرس

  أسئلة التعزيز:

لميذات  بلعبة المدخالت / المخرجات، وأذكر أن القاعدة هي "اضرب أذكر الت
 ".5في العدد 

 50؟ 10ما المخرجة دذا كانت المدخلة 
. فما المخرجة دذا كانت 7. أذكر لهن أن القاعدة اآلن، هي: أقسم على 

 9؟ 63المدخلة 

  أستعد:
تيمترات أمتار، ولكي يعرف طوله بالسن 5يستعمل الصياد سعيد قارباً طوله 

فقط أنشأ الجدول المجاور، ما النمط الذي تالحظينه في المدخالت 
 والمخرجات؟

 انظري بكتاب الطالبة.
  المحتوى:

 القياس: أنشئي جدول دالة لتجدي طول القارب بالسنتيمترات. (1
سم  في  كل متر، وعند التحويل من أمتار على سنتيمترات  100يوجد

 الطالبة. بكتاب 1انظري مثال .100أضرب في 
 أتأكد:

لكل فراشة جناحان، انشئي جدوالً دالة لتوضيح العدد الكلي ألجنحة:  (1
 فراشات، ثم اكتبي القاعدة، وصفي النمط. 7، 6، 5، 4

 انظري كتاب الطالبة.
 ( التقويم4) ( التدريب3)

  أتدرب وأحل المسألة: 
 صفي النمط لكل جدول دالة مما يلي:

8                        )                                                      

 انظري كتاب
 الطالبة.

 :انظري كتاب الطالبة. أسئلة مهارات التفكير العليا 

 :متابعة وتنبيه التلميذات للمطويات وطريقة  متابعة المطويات
 استخدامها.

 : .حل أسئلة الكتاب 
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