
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://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/30                   

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

https://almanahj.com/sa/30     

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

https://almanahj.com/sa/grade30                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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عاٌشه فهٌد الشمري. أ  



 الفهم القرائً فً مادة الرٌاضٌات 
: مستوٌات الفهم القرائً   

 القراءة اآللٌة
 

 القراءة الحرفٌة
  

 القراءة التفسٌرٌة
  

 القراءة النقدٌة 
 

 القراءة البصرٌة 
 

 * القراءة االبداعٌة

* 

* 

* 

* 

* 







التارٌخ –الٌوم    الشـــــــــواهــد  عنوان الدرس نوع التطبٌق  

 تفعٌل برنامج تعزٌز المهارات القرائٌة والكتابٌة للمرحلة االبتدائٌة 
  للصف أول 7-6االسبوع  

7/12-االربعاء  

7/17-اال ثنين  

7/16-األحد   

7/18-الثالثاء  

 الفهم القرائي

 الفهم القرائي

 الفهم القرائي

 الفهم القرائي

  65ص – 7س 

  72ص -10س

  71ص -24س

  69ص – 7س 

 األعداد حتى 
100 
 

 التقدير
 

 مقارنة األعداد
100حتى   

 

 ترتيب األعداد
حتى    

100 
 

7/17-األثنين  

  70ص – 9س 

 مقارنة األعداد الفهم القرائي
100حتى   

 



التارٌخ –الٌوم    الشـــــــــواهــد  عنوان الدرس  نوع التطبٌق  

 تفعٌل برنامج تعزٌز المهارات القرائٌة والكتابٌة للمرحلة االبتدائٌة 
الثامن االسبوع    

7/24-األثنين   
 الفهم القرائي

  80ص 4س 

7/25-الثالثاء  الفهم القرائي 

  82ص 4س 

 الفهم القرائي

  83ص 8س  

مقارنة األطوال 
 وترتيبها  

الطول وحدات 
 غير قياسية

الطول وحدات 
7/25-الثالثاء غير قياسية  

مقارنة األطوال 
 وترتيبها  

  81ص9س 

7/24-األثنين  الفهم القرائي  



التارٌخ –الٌوم    الشـــــــــواهــد  عنوان الدرس  نوع التطبٌق  

 تفعٌل برنامج تعزٌز المهارات القرائٌة والكتابٌة للمرحلة االبتدائٌة 
التاسع  االسبوع    

8-1األحد   
 الفهم القرائي

  88ص4س 

 الفهم القرائي
  89ص10س 

 الفهم القرائي

90ص 6س   

مقارنة الكتلة 
 وترتيبها  

8-1األحد   

مقارنة الكتلة 
 وترتيبها  

8-2األثنين  مقارنة السعات  
 وترتيبها  

8-2األثنين   الفهم القرائي 
90ص 12س   

مقارنة السعات 
 وترتيبها  

8-4األربعاء   
 الفهم القرائي

99ص 11س   

 العد بالعشرات 



التارٌخ –الٌوم    الشـــــــــواهــد  عنوان الدرس  نوع التطبٌق  

 تفعٌل برنامج تعزٌز المهارات القرائٌة والكتابٌة للمرحلة االبتدائٌة 
العاشر   االسبوع    

 الفهم القرائي

ص س   

 الفهم القرائي
ص س   

 الفهم القرائي

صس   

 الفهم القرائي
ص  س   

 الفهم القرائي
ص س   



التارٌخ –الٌوم    الشـــــــــواهــد  عنوان الدرس  نوع التطبٌق  

 تفعٌل برنامج تعزٌز المهارات القرائٌة والكتابٌة للمرحلة االبتدائٌة 
  للصف ثانى7-6االسبوع  

7/12-االربعاء  
 الفهم القرائي

68ص 7س   

7/12-االربعاء  
   الفهم القرائي

7/16-األحد   
 الفهم القرائي

القيمة المنزلية 
لألعداد حتى 

1000  

القيمة المنزلية 
لألعداد حتى 

1000  

 قراءة األعداد 
1000حتى   

 وكتابتها

 ترتيب األعداد

76ص 29س   

77ص 5س   

69ص18س   

 الفهم القرائي

 الفهم القرائي

7/17-األثنين  مقارنة األعداد 

7/19-األربعاء  

73ص  



التارٌخ –الٌوم    الشـــــــــواهــد  عنوان الدرس  نوع التطبٌق  

 تفعٌل برنامج تعزٌز المهارات القرائٌة والكتابٌة للمرحلة االبتدائٌة 
الثامن  االسبوع    

7/23-االحد  
 الفهم القرائي

   الفهم القرائي

7/26-األربعاء  
 الفهم القرائي

 األنماط العددية

 المجسمات

90ص 7س   

91ص 14س   

81ص34س   

 الفهم القرائي

 الفهم القرائي

7/27-الخميس   

7/24-األثنين   األنماط العددية 

79ص  

88ص3س   

7/27-الخميس  ألوجه واألحرف ا   
 والرؤوس

ألوجه واألحرف ا  
 والرؤوس



التارٌخ –الٌوم    الشـــــــــواهــد  عنوان الدرس  نوع التطبٌق  

 تفعٌل برنامج تعزٌز المهارات القرائٌة والكتابٌة للمرحلة االبتدائٌة 
التاسع  االسبوع    

8-2األثنين    
 الفهم القرائي

  98ص5س

 الفهم القرائي
  99ص10س 

 الفهم القرائي

100ص 2س   

 االشكال المستوية
 األضالع 
 والرؤوس

8-3الثالثاء  
مقارنة األشكال 

  الهندسية

 الفهم القرائي

8-4األربعاء   
 الفهم القرائي

103ص 11س   

 تكوين األشكال 

8-2األثنين    االشكال المستوية 
 األضالع
 والرؤوس

100ص 2س   

8-3الثالثاء  
مقارنة األشكال 

  الهندسية



التارٌخ –الٌوم    الشـــــــــواهــد  عنوان الدرس  نوع التطبٌق  

 تفعٌل برنامج تعزٌز المهارات القرائٌة والكتابٌة للمرحلة االبتدائٌة 
العاشر   االسبوع    

 الفهم القرائي

ص س   

 الفهم القرائي
ص س   

 الفهم القرائي

صس   

 الفهم القرائي
ص  س   

 الفهم القرائي
ص س   


