
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية

 

http://www.almanahj.com/sa
http://www.almanahj.com/sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade1sa
https://t.me/grade2sa
https://t.me/grade2sa
https://t.me/grade3sa
https://t.me/grade3sa
https://t.me/grade4sa
https://t.me/grade4sa
https://t.me/grade5sa
https://t.me/grade5sa
https://t.me/grade5sa
https://t.me/grade5sa
https://t.me/grade6sa
https://t.me/grade6sa
https://t.me/grade6sa
https://t.me/grade6sa
https://t.me/grade7sa
https://t.me/grade7sa
https://t.me/grade7sa
https://t.me/grade7sa
https://t.me/grade8sa
https://t.me/grade8sa
https://t.me/grade8sa
https://t.me/grade8sa
https://t.me/grade9sa
https://t.me/grade9sa
https://t.me/grade9sa
https://t.me/grade9sa
https://t.me/grade10sa
https://t.me/grade10sa
https://t.me/grade11sa
https://t.me/grade11sa
https://t.me/grade13sa
https://t.me/grade13sa
https://t.me/grade13sa
https://t.me/grade13sa
https://t.me/grade12sa
https://t.me/grade12sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/grade14sa
https://t.me/sacourse
https://t.me/sacourse
https://chat.whatsapp.com/HVjJMYz71ZhJXXsXgfFmMV
https://chat.whatsapp.com/HVjJMYz71ZhJXXsXgfFmMV
https://chat.whatsapp.com/ERLmrp5Z1l3F9ObgzuS56D
https://chat.whatsapp.com/ERLmrp5Z1l3F9ObgzuS56D
https://chat.whatsapp.com/KTY0PafTNYcGdMIFH3Fbbv
https://chat.whatsapp.com/KTY0PafTNYcGdMIFH3Fbbv
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/H5pdZtTZ2PmGSgdRwbgH61
https://chat.whatsapp.com/Ik7sD6Hs3U13YWCfCI9qbW
https://chat.whatsapp.com/Ik7sD6Hs3U13YWCfCI9qbW
https://chat.whatsapp.com/LBzSuWQ35tX2qqa3fgdw2r
https://chat.whatsapp.com/LBzSuWQ35tX2qqa3fgdw2r
https://chat.whatsapp.com/DpIkv76c2Ug6kW2QHlCgCL
https://chat.whatsapp.com/DpIkv76c2Ug6kW2QHlCgCL
https://chat.whatsapp.com/J6D9JmkMIyc3TqHoZWxFDj
https://chat.whatsapp.com/J6D9JmkMIyc3TqHoZWxFDj
https://chat.whatsapp.com/DlQbvIcE66f0ydUyAmpboH
https://chat.whatsapp.com/DlQbvIcE66f0ydUyAmpboH
https://chat.whatsapp.com/Hd1vLDPYmSfIHWS1mOPUR9
https://chat.whatsapp.com/Hd1vLDPYmSfIHWS1mOPUR9
https://chat.whatsapp.com/JyhG6GgNryPIrYSFAnJrMb
https://chat.whatsapp.com/JyhG6GgNryPIrYSFAnJrMb
https://chat.whatsapp.com/DlZVhY2H4oA7xDa71pAWkx
https://chat.whatsapp.com/DlZVhY2H4oA7xDa71pAWkx
https://chat.whatsapp.com/GwCbmWPrWCPElxlcPlYmvo
https://chat.whatsapp.com/GwCbmWPrWCPElxlcPlYmvo
https://chat.whatsapp.com/Eg0dbgZvzqA8nEaNBTtpPb
https://chat.whatsapp.com/Eg0dbgZvzqA8nEaNBTtpPb
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG
https://chat.whatsapp.com/HtDuwVjIQ7z4OMtV2fjHVG


 

 

 

 

 الوسائل رياضيات -االبتدائي الخامس المادة -الصف  التاريخ

 الموضوع  اليوم
 الوسيط والمنوال

 
 صحف ،خطوط أعداد ،مسطرة مترية

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :جد الوسيط والمنوال لمجموعة بياناتيي   الهدف من الدرس. 

 المنوال   ،الوسيط ،البيانات   ات الجديدة:المفرد  

 :ما قبل الدرس   

 ولقياس مدى الشبر  ،قرب سنتمترأطلب إلى كل طالبين أن يستعمال مسطرة مترية لقياس مدى الشبر لكل منهم أل

 .الطول من رأس اإلصبع إلى رأس اإلصبع عندما يكون الكف ممدودة لسطح األرض قيس الطالبي

 ن يرتبيوا أنفسهم حسب أقصرهم شبراَ وأطولهم شبراَ على طول الجهة الخلفية أو الجانبية لغرفة أ بالأطلب إلى الط

 .الصفي

 ؟ما أطول قياس ؟ما أقصر قياس 

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
 .ستمر بالوقوف في الصفي بالترتيب من األقصر إلى األطوال شبرا  يأطلب إلى الطالب  أن 

 وللطالب ،يوجد ثالثة طالب لهم القياس نفسه :إجابة ممكنة.رى أعمال الطالباتانظ ؟ما عدد القياسات جميعها

  .اآلخرين قياسات متخلفة

  بالانظر أعمال الط ؟ما طول شبرها ؟قف في وسط الصفيأي طالب.   

 يين  نتصفي المسافة بين قياسي  الطالبأن القياس األوسط يقع في م أوضح للطالب ،ب زوجياالإذاكان عدد الط

 .منتصفي الصفي المرتبيفي 

  َبالانظر أعمال الط ؟ما القياس الذي تكرر كثيرا. 

 :استعد   

وارجع معها  مفاهيم .11قرا المعلومات الواردة في فقرة أستعد في الكتاب صـــيوان  فتح كتابهيأطلب من الطالب  ان 

 . 2و  1في حل المثالين   واناقشه ،والمنوال ،والوسيط ،البيانات

 :المحتوى   

  9,75،10، 8,5، 8,8، 7,5، 7,5، 6طالب كما يأتي:  8درجات: في اختبار مادة العلوم كانت درجات 

 أتأكد: 
 الوسيط والمنوال لكل مجموعة بيانات مما يأتي:  أوجد 

  13 ،11والمنوال  ،12الوسيط                      11 ،13   ،11 ،14 ،13 ،10 ،12 :أعمار طالب  (2)

   8,1 ،7,3والمنوال  ،7,3الوسيط       7,3 ،8,1 ،7,2 ،4,2 ،8,1 ،7,3 :بالسنتمترات كميات أمطار (3)

 انظر كتاب الطالب

ب
ري
تد
ال

 
 :تدرب وحل المسألة  
 الوسيط والمنوال لكل مجموعة البيانات مما يأتي:  أوجد

   106والمنوال   95الوسيط      95 ،74 ،106 ،106 ،85  :نقاط فريق كرة السلة (6)

 ال يوجد منوال   0,50الوسيط    0,40 ،0,20 ،0,50 ،0,52 ،1,19 ،0,15 ،0,27 :أطوال أسالك باألمتار (7)

  197،204 ،201 ،196 ،200 ،178 ،201 ،187 ،198 ،207  :كميات مياة باللترات (8) 

        201والمنوال   199الوسيط   

  انظر الكتاب الطالب

 :أسئلة مهارات التفكير العليا   

  انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

ثم اشجعها  ،لخص الطرائق التي تعلمتها لوصف البيانات في هذا الدرسيأطلب إلى الطالب  أن   التعلم الالحق: ✓

 َ   .على أن يتنبأ بطرائق أخرى لوصف أو تقديم البيانات التي يمكن أن تتعلمها الحقا

 ريقة استخدامها.متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وط متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 قطع عد استقصاء حل المسألة الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :ختارأفضل خطة ألحل المسألةن   الهدف من الدرس 

 :المنوال   ،الوسيط ،البيانات المفردات الجديدة    

 :ما قبل الدرس   

 المسألة األتية أقدم للطالب:              

 فما عمر كل من  ،سنوات 8فإذا كان عمر علي أصغر من عمر خالد بــ .30يبلغ عمريهما ،علي وخالد شقيقان

  11علي  ،19خالد  ؟الشقيقين

  التخمين والتحقق  ؟خطة حل المسألة التي يمكنك استعمالهاما. 

  ستعمل خطة التخمين والتحقيق لحل المسألة يأوجه الطالب  أن 

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
  .وأوجها خالل خطوات حل المسألة  سألة أعلى الصفحة في كتاب الطالبقراء المياطلب إلى الطالب  أن 

     :افهم 

 .معطيات المسألة والمطلوب منها  اراجع مع الطالب استعمال األسئلةب

 .مناقشة خطتها  باطلب إلى الطال   :خطط 

    :حل 

 .الستعمال خطة تمثيل المعطيات لحل المسألة  أوجه الطالب

 خروفا واحدا ؟ماذا تمثل قطعة العد الحمراء. 

 جمال واحدا   ؟ماذأ تمثل قطعة العد الصفيراء. 

 خراف  3ألنه يوجد في المزرعة  ؟راء وقطعتي عد صفيراوين في كل مجموعةلماذا تضع ثالث قطع عد حم

 .مقابل كل جملين

    تحقق: 

 .مراجعة المسألة للتحقق من مالءمة اإلجابة للحقائق المعطاة  اطلب إلى الطالب     

ب
ري
تد
ال

 

 :تدرب وحل المسألة  
 خطة مناسبة لحل المسألة األتية:  استعمل 

  ؟رياالت عن ثمن اآلخر. ما ثمن كل منهما 8ثمن آحدهما يزيد ،رياالَ  32لغ زياد كتابين بمب اشتر

 :افهم 

 المعطيات 

 .رياأل 32الكتابين بمبلغ 

  .رياالت عن اآلخر 8ثمن أحدهما يزيد 

 .ا ثمن كل كتابمالمطلوب:     

 حل المسألة بقطع العد أ    :خطط 

     :حل 

 .رياالت 8كتاب يزيد عن اآلخر بــ  ألن يوجد.رياالت من الثمن الكلي 8أقوم بطرح 

  .قطع عد 8نقوم بتوزيع قطع العد على نصفيين  ثم نضيف إلى أحد األجزاء عدد 

    .تحقق 

  12=  2÷  24=  8ــ  32

12  +8  20  

 رياال  32=  20+ 12       

  انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

 خدامها.متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة است متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 التمثيل باألعمدة الموضوع  اليوم
ورق  ،الصقات مالحظات ملونة

 صحف أو مجالت ،مربعات

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :وأفسرهما،نشيء تمثيال باألعمدة وآخر باألعمدة المزدوجةي  الهدف من الدرس.  

 :التمثيل باألعمدة المزدوجة ،التمثيل باألعمدة  المفردات الجديدة.     

 :ما قبل الدرس   

 ان وازود كل مجموعة بالصقات للمالحظات بألو،في مجموعتين فيهما العدد نفسه من الطلبة بالانظم الط

أعطي مجموعة .ثال المجموعة الصفراء والزرقاءااسمي كل مجموعة بناء على لون ملصق المالحظات فم.مختلفة

   .عدة كتب

 أن تكتب قياسات  أطلب من كل طالب.أن يستعملوا المسطرة لقياس أطوال الكتب ألقرب سنتمتر بالأطلب إلى الط

 ..غرفة الصف الي ترتيبالكتب على الصقة خاصة به وأن تعلقها على أحد جدران 

 أطلب إلى الطالبات أن يتفحصوا قياسات المجموعتين وأن يصفيوا التشابه واالختالف.  

 إجابة ممكنة:استعمل الجداول ؟ كيف يمكنك أن تنظمي هذه البيانات لتساعدِك في مقارنة فياسات المجموعتين

 التكرارية.

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
أسئلة مقارنة   بالاسأل الط.مالحظات القياسات لتشكيل تمثيل باألعمدة المزدوجة على الجدرانفي تنظيم   بالأساعد الط

 .عن البيانات

المجموعة الصفراء أم المجموعة  ،سنتمتراَ  14:والذين أطوال كتبهم مثال باالوعة التي تحوي عدداَ أكثر من الطما المجم

 .بالانظر أعمال الط ؟الزرقاء

 أستطيع تمييز المجموعة التي لها أكبر عدد من كل :إجابة ممكنة   ؟انات المقارنة بين المجموعتينكيف يسهل تنظيم البي

 .قياس وذلك اللنظر مباشرة إلى أألعمدة

 :استعد   

والتمثيل  ،مفاهيم التمثيل باألعمدة وأقدم له  من كتاب الطالب (قرا فقرة )استعديو،فتح كتابهيأطلب إلى الطالب  أن 

   .2و 1في حل المثالين  ثم أناقشه ،مزدوجةة الباألعمد

 :المحتوى   

 .انظر كتاب الطالب                                          

 أتأكد: 
 :عائالت للكهرباء بالكيلو واط في شهر واحد 5يبين الجدول المجاور كميات استهالك 

 ؟كم يزيد استهالك عائلة محمود على استهالك عائلة سعد( 2)      

 .انظر كتاب الطالب

ب
ري
تد
ال

 
 :تدرب وحل المسألة  

 .الجدول المجاور يوضح عدد مرات تكرار بعض المفردات الجغرافية في كتاب للجغرافيا

 مقياس التدرج وطول الفترة.  ثم صف،مثل البيانات األعمدة(   12)

        .البيانات  بجملة أو جملتين ثم صف ،يل  أعمدة  مزدوجة( في تمث21من المسألة )التمثيلين باألعمدة  اجمع(  23)

 . انظر الكتاب الطالب

 :أسئلة مهارات التفكير العليا   

  انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

َ   اسأل الطالب  تعلم الحق: ✓  .أن تبحث عن طرق أخرى يمكن استعمالها لعرض البيانات قد تتعلمها الحقا

 ويات وطريقة استخدامها.متابعة وتنبيه الطالب للمط متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 الموضوع  اليوم
 االحتمال

 

قطع نقدية معدنية  ،مكعبات متداخلة

 (قطعة لكل طالب)

 التقنيات( الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :حديد إمكانية وقوع حدثي الهدف من الدرس.   

 :تجربة احتمالية ،نتيجة ،احتمال متساوي اإلمكانية ،احتمال مستحيل،احتمال مؤكد ،االحتمال المفردات الجديدة.    

 :ما قبل الدرس   

 وأعط كل طالبة قطعة نقود.   .أن يعملوا في مجموعات ثنائية  بالأطلب إلى الط 

  ستختلف اإلجابات ؟مرة 50ماعدد المرات التي سيظهر فيها شعار عند رمي قطعة النقد.  

 مرة 50قطعة النقد  الكتابة لكل مرة ترمي بها الطالبأن يحتفظوا بإشارات للشعار و بالأخبر الط.  

  كتابة 25شعار و 25تقريباَ  :ستختلف اإلجابات ؟التي سيظهر بها كتابة أو شعار 50ما عدد المرأت من. 

 أن يناقشوا لماذا نستعمل رمي قطع النقد لنصدر قرارات عادلة بالأطلب إلى الط. 

 هنالك فرص متساوية لماذا يكون تقريباَت نصفي عدد المرات شعار ونصفيها كتابة؟  .اسجل النتائج على السبورة

 لظهور شعار أو ظهور كتابة. 

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
 ،مكعبان أصفران ،مكعبات أرجوانية 4و ،مكعبات حمراء 4:عبات المتداخلة في كيس ورقيمكعباَ من المك 12اضع 

 .مكعب برتقالي ،مكعب أخضر

 ؟إذا كان سحب مكعب أحمر أكثر إمكانية من سحب المكعب األخضر من الكيس. ما توقعك عن عدد المكعبات الحمراء 

 يوجد مكعبات حمرا أكثر من المكعبات الخضراء 

 يوجد العدد نفسه من المكعبات  ؟كانية سحب مكعب أخضر أو مكعب برتقالي متساوية فماذا تتوقعيإذا كان إم

 .الخضراء والبرتقالية

 مستحيل ؟احتمالية سحب مكعب أزرق كيف تصف .ال يوجد مكعبات زرقاء في الكيس. 

 :استعد   

 1في حل المثالين  ثم أناقشه ،دم له المفرداتوأق  من كتاب الطالب (قرا فقرة )استعديو،فتح كتابهيأطلب إلى الطالب  أن 

   .2و

 :المحتوى   

 .انظر كتاب الطالب                                          

 أتأكد: 
 النواتج الممكنة لكل تجربة احتمالية مما يلي:  اكتب

 كتابة ،شعار           إلقاء قطعة نقد( 2)      

 انظر كتاب الطالب

ب
ري
تد
ال

 
 حل المسألة:تدرب و  

 :النواتج الممكنة لكل تجربة احتمالية مما يلي اكتب

 وعلبة صفيراء ،علبة حمراء       اختيار علبة واحدة   (   11) 

                     اختيار مكعب دون النظر           (   12) 
 

  انظر الكتاب الطالب

 :أسئلة مهارات التفكير العليا   

  انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

مربع واحد أحمر. أطلب و ،مربعات خضراء 3و ،مربعات زرقاء 6ارسم على السبورة كيسا يحتوي  بطاقة مكافأة: ✓

كتب ثالثة عبارات احتماالت مختلفة على بطاقة عن سحب مربع واحد عشوائيا باستعمال يإلى الطالب  أن 

 .ؤكدوم ،ومستحيل ،ومتساوي اإلمكانية ،ضعيف ،قوي :المصطلحات مثل

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 .ومكعبات متداخلة ،أكياس  ورقية االحتمال والكسور الموضوع  اليوم

 وات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات(الخط -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :صف االحتمال مستعمال الكسوري   الهدف من الدرس. 

 :نتيجة مطلوبة   المفردات الجديدة.  

 :ما قبل الدرس   

 مكعبان من  ،مكعبان من اللون األخضر ،مكعبات حمراء 8مكعباَ من األلوان التالية:  12كيساَ يحوي  بالاعرض للط

   .اللون األصفير

 كثير  :مكعب أحمر،مكعب أصفير: قليل اإلمكانيةمكعباَ ارجوانياَ ؟  ؟مكعباَ أحمر ؟ما احتمال أن نسحب مكعباَ أصفير

 مستحيل   :مكعب أرجواني ،اإلمكانية

 اضع قائمة بالنتائج الممكنة لتجربة سحب مكعب من الكيس. 

 ر متساو في إمكانية الحدث مع سحب مكعب أصفيرسحب مكعب أخض ؟هل هناك نتائج متساوية اإلمكانية. 

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
  .4إلى  1ارسم قرصا دوارا على السبورة مقسم إلى أربعة أجزاء متساوية مرقمة من 

 نواتج ممكنة 4  ؟ما عدد النواتج الممكنة على القرص الدوار 

 1 ما الكسر الذي يصف جزءا واحد من القرص الدوار؟ 

                                                                  4                                         

 فرصة واحدة من أربع فرص ؟3ما فرصة استقراره على الجزء  ،إذا دار القرص الدوار. 

 اك عددين فرديان هن ،فرصتان من أربع فرص. فرصة استقراره على عدد فردي؟وضح عند تدوير القرص الدوار،ما

   من أربعة أعداد موجودة على القرص الدوار.

 :استعد   

في  ثم أناقشه ،م النواتج المطلوبةمفهو وأقدم له من كتاب الطالب (قرا فقرة )استعديو،فتح كتابهيإلى الطالب  أن  أطلب

   .2و 1حل المثالين 

 :المحتوى   

فما احتمال ،إذا أخذت بالونا من الكيس دون النظر إليه.ا في الجدولكم،بالونات: لدى سارة كيس بالونات مختلفة األلوان

  ؟أن يكون البالون أزرق أو أبيض

 أتأكد: 
إذا أخذت حبة تفاح دون أن  .أربع حمراء ،وأثنتان لونهما أصفير ،ثالث مكنها حمراء ،حبات تفاح 9سلة فواكه فيها ( 7)

 4 ؟فما احتمال أن تكون حمراء ،تنظر إليها

                                                          9 

 .انظر كتاب الطالب
ب
ري
تد
ال

 
 :تدرب وحل المسألة  
َ  ،بشكل عشوائي  62543218إذا اخترت رقم من أرقام العدد (  22)   ؟فما احتمال أن يكون فرديا

فما احتمال أن  ،اختار عماد عربة عشوائيافإذا .20إلى  1عربة مرقمة من  20العاب مدينة المالهي من  تكون إحدي( 25)

             ؟يكون رقمها زوجيا

 . انظر الكتاب الطالب

 :أسئلة مهارات التفكير العليا   

 انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

 3أن تكتب جميع الخطوات الالزمة إليجاد احتمال الحصول على عدد أقل من   اطلب إلى الطالب فهم الرياضيات: ✓

 .وأشجعها أن تستعمل مصطلحات النواتج المطلوبة والنواتج الممكنة .6إلى  1ء مكعب مرقم باألعداد من عند إلقا

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓

1 

2 
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 سائلالو رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 الموضوع  اليوم
خطة حل المسألة إنشاء 

 قائمة
 

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :حل المسائل باستعمال خطة إنشاء قائمةي   الهدف من الدرس 

 :المفردات الجديدة    

 :ما قبل الدرس   

كم كيلو متراَ لكل لتر قطعت  .لتراَ من الوقود 455كيلو متراَ باستعمال  2376قطعت عائلة فيصل  :اقدم المسألة اآلتية

 ؟العائلة

  حل مسألة أبسطستعملها لحل المسألة؟ يما الخطة التي.   

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
  

  .سألةخالل تنفيذ خطوات حل الم وأرشده،( في كتاب الطالب34على الصفيحة )قراء المسألة أين أ  اطلب إلى الطالب

     افهم: 

 .معطيات المسألة والمطلوب فيها باستعمال األسئلة  أراجع مع الطالب

     :خطط 

 مناقشة خطتها للحل  اطلب إليه       

    :حل 

 ..إلنشاء قائمة منظمة لحل المسألة  أوجه الطالب

 15ا معها  بمبلغ ألنه يوجد شيئان يمكن أن يشتري ؟لماذا أدرج مضرب التنس مرتين في القائمة المنظمة 

 .رياال

  مجموعات 5 ؟رياال يمكن شراؤها 15كم مجموعة من األشياء ثمنها. 

    تحقق: 

 .مراجعة المسألة للتحقق من مالءمة اإلجابة للمعطيات  اطلب إلى الطالب     

لشيئ الذي يمكن جميع األشياء ثم أحدد ا اكتب  ؟رياال 15جميع الخيارات الممكنة التي ثمنها  ف تتأكد أنِك وجدتكي

 .رباال 15شراؤه معها  بمبلغ 

ب
ري
تد
ال

 

 :تدرب وحل المسألة  
  :خطة إنشاء قائمة لحل المسألة األتية استعمل

  أذكر جميع االحتماالت ؟ختاريستطيع أن يمن خاتمين  فكم مجموعة مختلفة .خواتم 4تريد هيام أن تختار من. 

 :   افهم

 .تمخوا 4ما معطيات المسألة            

 .م مجموعة مختلفة من خاتمين تستطيع أن تختاركالمطلوب:     

     :خطط 

 .يمكن حل هذه المسألة يإنشاء قائمة       

    :حل 

 5و  3 ،4و 2 ،3و 2 ،4و  1 ،3و 1 ،2و1 :احتماالت كما يلي 6

    تحقق: 

 من أنها تتضمن كل الخيارات الممكنة  تحقق من القائمة لتتأكد   

 . لطالبانظر الكتاب ا

يم
و
تق
ال

 

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 الموضوع  اليوم
 عد النواتج 

 
 .قرص دوار ،(6ــ1مكعب مرقم من )

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1)درس تطبيقي 

يم
قد
لت
ا

 

 :كتب نواتج تجربة احتماالتي   الهدف من الدرس 

 :الرسم الشجري المفردات الجديدة.    

 :ما قبل الدرس   

 رقيق ،سميك :السمك ،.كبير ،سط ،صغير :اعمل لوحة واعلقها بحيث تبين ما يلي: فطيرة طبقة واحدة الحجم، 

 خضار، لحوم   :لحشوةا

 أن يشكلوا مجموعات صغيرة واطلب إليهم أن يجدوا مجموعات الفطائر الممكنة باستعمال  بالاطلب إلى الط

 المعلومات في اللوحة.

 12  ؟كم نوعاَ مختلفاَ من الفطيرة ممكنة 

 الممكنة؟  جميع أنواع الفطيرة كيف تتأكد أنِك استوعبت   الطرق لتنظيم بياناتهم. بالأناقش مع الط 

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
 .وقرص دوار مقسم إلى جزأين متساويين ؛ أحدهما ازرق واآلخر أحمر 6إلى  1اعرض مكعبا مرقما من 

 5،6 ،4 ،3، 2 ،1، 6 ما النواتج؟  ؟ما عدد النواتج الممكنة عند إلقاء المكعب مرة واحدة  

 عدد ولون  ل ناتج؟ماذا سيكون ك،إذا ألقيت مكعبا وأدرت القرص الدوار                                                                    

 امثل بالرسم الشجري على السبورة واحذف النواتج.  

 جميع  اتبع األسهم لتجد ؟ما هذه النواتج ؟جميع النواتج الممكنة كيف يمكنِك أن ترسم الرسم الشجري لتجد

َ االحتماالت إللقاء المكعب ود  .وران القرص معا

 أزرق  ،2 /أحمر ،2 /، أزرق1 /، أحمر1 

 أزرق  ،4 /أحمر ،4 /، أزرق3 /، أحمر3

 أزرق  ،6 /أحمر ،6 /، أزرق5 /، أحمر5

 :استعد   

في حل  وأقدم له الرسم الشجري، ثم أناقشه  من كتاب الطالب (قرا فقرة )استعديو،فتح كتابهيأطلب إلى الطالب  أن 

   .2و 1المثالين 

 :المحتوى   

أحجار كريمة: ارجع إلى المعلومات أعالها،واستعمل الرسم الشجري لتنبين فيه جميع االحتماالت الممكنة للون الحجر 

 وشكله. 

 أتأكد: 
  .جميع النواتج الممكنة مستعمال الرسم الشجري مثل .ألقيت قطعة نقد مرتين (1)

 النواتج        (            2(              القطعة )1القطعة )       

 شعار ،شعار                  شعار                   شعار              

 كتابة ،شعار                  كتابة                                        

 شعار ،كتابة                 كتابة                   شعار               

  4شعار                      عدد النواتج =  ،كتابة                 كتابة                                         

 .انظر كتاب الطالب

ب
ري
تد
ال

 

 :تدرب وحل المسألة  
  ؟1ما احتمال وقوف المؤشرين عند أ و  .تم تدوير القرصين المجاورين  (12

 . انظر الكتاب الطالب

 :أسئلة مهارات التفكير العليا   

  انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

وضح خاللها كيف ساعدها حل المسألة بإنشاء قائمة منظمة يكتب فقرة قصيرة ياطلب إلى الطالب  أن   تعلم سابق: ✓

 الدرس السابق( في فهم الرسم الشجري.)

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 ئلة بكتاب التمارين.حل األس كتاب التمارين: ✓

1 
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 القواسم والمضاعفات الموضوع  اليوم
قطع  ،ورق مربعات ،جداول الضرب

 العد  

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :ضاعفات عدد.جد قواسم ومي   الهدف من الدرس 

 :المضاعف    ،القاسم المفردات الجديدة    

 :ما قبل الدرس   

 واعرض واحدا على السبورة ،جداول الضرب بالاوزع على الط. 

 4ثم يالحظون العمود البادى برقم ،4أن يالحظوا الصف البادى برقم  بالأطلب إلى الط. 

 أو في  فزي يكون بقراءة األعداد في الصفن العد القإجابة ممكنة آلفي هذا الجدول سهال؟  لماذا يكون العد القفز

 .العمود

 فإننا نحدد مضاعفات العدد،أنه بالعد القفزي في جدول الضرب بالاوضح للط. 

   20 ،16 ،8 ،4 ؟4ما المضاعفات الخمسة األولى للعدد 

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
 .مربعا 12من الشبكات التي تتكون من  رسم أكبر عدديثم اطلب إليه أن  ،ربعاتورقة م أعط كل طالب

 أن أبين للطالب.3×4 ،4×3 ،2×6 ،6×2 ،1×12 ،12×1 ؟ما الشبكات التي رسمتها 

 .12هي قواسم العدد 6،12، 4 ،3، 2، 1األعداد 

 نعم ؟هل لكل األعداد قواسم. 

 فقط 3، 1، وقاسماه هما 3:إجابة ممكنة .عدد له قاسمان فقط اذكر. 

 24، 18، 12، 6؟ 6ما المضاعفات الخمسة األولى للعدد .لضرب المستعمل في النشاط السابقباإلشارة إلى جدول ا ،

30  . 

 :استعد   

في حل   واناقشه ،وأقدم له مفرادت الدرس.43قرا فقرة "أستعد " في الكتاب صـــ يوان  فتح كتابهيأطلب إلى الطالب  ان 

 . 2و  1المثالين 

 :المحتوى   

  .24نكتب كل عددين يكون حاصل ضربهما يساوي  ؟تنظيم الطاوالت في غرفة الصف يع المعلمستطيبكم طريقة  :مدرسة

 أتأكد: 
  :قواسم كل عدد فيما ياتي أوجد

(1  )6               1، 2، 3، 6   

 (3) 12          1، 2، 3 ،4 ،6، 12  

 (4) 36        1، 2 ،3 ،4 ،6، 12،18 ،36    

 .انظر كتاب الطالب
ري
تد
ال

ب
 

 :تدرب وحل المسألة  
 قواسم كل عدد مما يأتي:  أوجد

(11) 4    1 ،2، 4                                      (13) 35              1، 5 ،7،35    

 المضاعفات الخمسة األولي لكل عدد مما يأتي:  أوجد

(16)  5   5 ،10 ،15 ،20 ،25                    (18)   8          8 ،16 ،24 ،32 ،40  

  انظر الكتاب الطالب

 :أسئلة مهارات التفكير العليا   

 . انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

واطلب .الصف الرابع بالمفهوم المضاعف لطبين كيف يمكنها توضيح يأطلب إلى الطالب  أن   فهم الرياضيات: ✓

  .فات لعددقوم بها إليجاد عدة مضاعيشرح الخطوات التي يإليها أن تكتب مثاال و

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 القواسم المشتركة الموضوع  اليوم
قطع ،ملصفيات ملونة ،ورقة مربعات

 عد  

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1قي )درس تطبي

يم
قد
لت
ا

 

 :تحدد القواسم المشتركة لمجموعة من األعداد الهدف من الدرس.   

 :أ(.ق.م)القواسم المشتركة، القاسم المشترك األكبر     المفردات الجديدة 

 :ما قبل الدرس   

 ولون ،مثل لون العينين ،الصف قائمة بصفيات كل منهما بالقية طمل بيوأن ت،اطلب إلى طالبين أن يقفا أمام الصف

 .......... إلخ.    .،ولبس النظارات  أو عدم لبسها ،المالبس

 ين لتحديد الصفيات المشتركة بينهماواسجل صفات كل من الطالب،لسبورةارسم شكل فن على ا. 

 بأنهم سيدرسون الصفيات المشتركة لعددين أو أكثر بالأخبر الط. 

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
  .24ستعمل ورق المربعات لعمل نموذج لقواسم العددياطلب إلى الطالب  أن 

 4،6،12، 3، 2، 1 كتب القواسم من األصغر إلى األكبر في جدول على السبورة.  يإلى الطالب  أن  أطلب 

  15 ،5، 3، 1 .     15أكرر العملية مع العدد                                                                     

                  3، 1ما القواسم المشتركة؟  

 15و  24وأمثل عليه القواسم المشتركة وغير المشتركة للعددين ،ارسم شكل فن . 

 3  ؟15و  24أ( للعددين .م.ما القاسم المشترك األكبر )ق     

 :استعد   

( وأقدم لها مفهوم القاسم المشترك 46صــــ )  من كتاب الطالب (قرا فقرة )استعديو،فتح كتابهيأطلب إلى الطالب  أن 

   .4إلى 1في حل األمثلة من  ثم أناقشه ،مشترك األكبر)ق.م.أ(ومفهوم القاسم ال

 :المحتوى   

 .انظر كتاب الطالب                                          

 أتأكد: 
  :م.أ( لكل مجموعة أعداد مما يليالقاسم المشترك الكبر )ق. أوجد

(5 )      8،14                    2                        (8 )      30،48، 60         6  

 .انظر كتاب الطالب

ب
ري
تد
ال

 

 :تدرب وحل المسألة  
  :القواسم المشتركة لكل مجموعة أعداد مما يلي أوجد

(11   )5، 20        1، 5                     (15   )12، 18 ،30      1، 2 ،3، 6                               

  :)ق.م.أ(  لكل مجموعة أعداد مما يلي أوجد

(21 )21، 35، 49       7  

حبة كمثرى في سالل  بحيث يكون في كل سلة العدد نفسه من  24نفاحة و  20برتقالة و  16تريد ليلي أن تضع   (23)

 تفاحات    4      ؟عدد من التفاحات يمكن وضعه في كل سلةفما أكبر  .كل نوع

  الطالب انظر الكتاب

 :أسئلة مهارات التفكير العليا   

 . انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

سليمها في يوكتابته على ورقة و 24، 18عددين إيجاد القاسم المشترك األكبر لل  اطلب إلى الطالب بطاقة مكافاة: ✓

 .نهاية الحصة

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. ة المطويات:متابع ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 الموضوع  اليوم
األعداد األولية واألعداد غير 

 األولية
 أقالم تخطيط    ،ورق مربعات

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :حدد األعداد األولية واألعداد غير األولية ي الهدف من الدرس   

 :التحليل إلى العوامل األولية   المفردات الجديدة.  

 :ما قبل الدرس   

 قطعة عد وورقة مربعات 20وأعطي كل مجموعة  ،انظم الفصل في ثالث مجموعات.     

  7، 5، 3، 2     10و1اكلف المجموعات بإيجاد  األعداد األولية الواقعة بين العددين  

 يمكن أن تعترض المجموعة الثانية وعليها التبرير باستعمال قطع العد أو الورق  ،إذا أعلنت المجموعة أن العدد أولي

 المربعات.

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
ستعمل ورقة يواطلب إليه أن  ،أوليا أم غير أولي إذا كان العدد المشار إليه فيما يلي قراء ماياطلب إلى الطالب  أن 

 .مربعات أو قطع العد لتدعيم إجابتها

  أولي  عدد أولي أو عدد غير أولي؟    13هل العدد 

  1و  13هما  ،قاسمين فقط 13عدد أولي ؛ ألن للعدد  13 وما قواسمه؟   ؟أوليا 13لماذا يعد العدد.  

 أكثر من قاسمين وهي  15ألن للعدد  ،عدد غير أولي 15 ؟ذلك كيف عرفت ؟عدد أولي أو عدد غير أولي 15ل العدد ه

1 ،3 ،5،15  

  نعم   ؟أعداد فردية،2هل جميع األعداد األولية ما عدا  

 عدد غير أولي 15 :ال؛ إجابة ممكنة  أعطي أمثلة. ؟هل األعداد الفردية جميعها أعداد أولية.  

 د:استع   

إلى العوامل األولية، ثم  مفهوم التحليل وأقدم له  من كتاب الطالب (قرا فقرة )استعديو،فتح كتابهيأطلب إلى الطالب  أن  

   .3إلى  1في حل األمثلة من  أناقشه

 :المحتوى   

وهل لنوع  ؟ر أوليأولي أم غي 24طاولة نربعة في قاعة للوالئم على كل مستطيل واحد فهل العدد  24: يراد ترتيب هندسة

 ؟23العدد أهمية في هذه المسألة وماذا سيحصل لو كان عدد الطاوالت 

 أتأكد: 
 :كل عدد مما يلي إلى عوامله األولية حلل

(7 )      18                   2×3  ×3                       

 (10 )      45               3  ×3 ×5   

 .انظر كتاب الطالب

ب
ري
تد
ال

 
 رب وحل المسألة:تد  
  :إجابتك ِ بالنماذج د مما يلي أوليا أو غير ذلك ودعمإذا كان كل عد حدد

  غير أولي        18  (17)

 أولي                  37  (20)

 كل عدد مما يلي إلى عواملة األولية: حلل

 (21 )16      2 ×2 ×2 ×2  

        أولي      ؟أولي أو غير أولي 23بتمبر فهل العدد من شهر س 23يصادف اليوم الوطني للمملكة يوم   (25)

  انظر الكتاب الطالب

 :أسئلة مهارات التفكير العليا   

 . انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

 ..ستعميلها لتقرير ذلكيواشرح الخطوات التي  .أوليا أو غير أولي 95إذا كان العدد  حدد  فهم الرياضيات: ✓

 وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 الموضوع  اليوم
 الكسور المتكافئة

 

ورق  ،شرائط ورق رسم ،أقالم ملونة

     .نماذج الكسور ،مفصات ،مربعات

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :كتب كسراَ مكافئا لكسر آخري  الهدف من الدرس.  

 :الكسور المتكافئة المفردات الجديدة.    

 :ما قبل الدرس   

 وورقة غير مسطرة ،وأقالم تلوين ،كل مجموعة نماذج الكسور ب في مجموعات ثنائية وأعطالانظم الط.     

 أن يستعملوا نماذج الكسور إليجاد كسور أخرى تمثل الجزء نفسه  بالواطلب إلى الط،ر    على السبورةالكس اكتب

 .من الكل مثل ذلك الكسر

 اطلب إليهم أن يستعملوا ألوانا مختلفة لرسم هذه الكسور لعرضها على لوحة اإلعالنات. 

 ل تسمى الكسور المتكافئةبأن الكسور التي تمثل الجزء نفسه من الك أخبر الطلب. 

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
والثاني إلى  ،أن تقسم الشريط األول إلى نصفيين واطلب إليه،سم12ية طول كل منها أربعة أشرطة ورق  أعط الطالب

 أثالث والثالث إلى أرباع والرابع إلى اثني عشر جزءا.

   و        ؟ما الكسور المكافئة للكسر 

 

  ؟المكافئ للكسر  ما الكسر       

   ألن الشرئط التي تمثل كل كسر تكون متطابقة  ؟لماذا يكون الكسر     مكافئا للكسر. 

 :استعد   

هوم الكسور المتكافئة، ثم مف ( وأقدم له54صــــ )  من كتاب الطالب (قرا فقرة )استعديو،فتح كتابهيلب  أن أطلب إلى الطا

   .3إلى  1في حل األمثلة من  أناقشه

 :المحتوى   

  .قياسين مكافئين لطول الحشرة بالسنتمترات أوجد .: قاس احمد طول حشرة فوجده     سنتمترعلوم

 أتأكد: 
   :من إجابتك باستعمال نماذج الكسور أو خط األعداد وتحقق ،يكافئان كل كسر مما يلي كسرين أوجد

 

       (                         و 4)  و                                                    (1)

                                        

  انظر كتاب الطالب

ب
ري
تد
ال

 

 :تدرب وحل المسألة  
  :من إجابتك باستعمال نماذج الكسور أو خط األعداد وتحقق ،يكافئان كل كسر مما يأتيكسرين  أوجد

(18)                      ،   

 

أو أقل من أو يساوي ما قرأته فاطمة؟  ،فهل ما قرأه عدنان أكثر.وقرأ عدنان     الكتاب نفسه ،رأت فاطمة     كتابق  (24)

 بساوي  

  انظر الكتاب الطالب

 :أسئلة مهارات التفكير العليا   

  انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

كتب كيف بساعدها يواطلب إليه أن  ،صورة ة كسر في أبسطبان الدرس التالي هو كتاب  أخبر الطالب  تعلم الحق: ✓

 .ما تعلمته في هذا الدرس على فهم الدرس الالحق

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓

1 

2 
 

1 

2 
 

2 

4 
 

6 

12 
 

2 

3 
 

8 

12 
 

3 

4 
 

9 

12 
 

3 

5 
 

4 

10 
 

6 

15 
 

2 

8 
 

4 

16 
 

6 

24 
 

7 

8 
 

2 

5 
 

4 

10 
 

4 

16 
 

8 

32 
 

12 

48 
 

almanahj.com/sa



 

 

 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 الموضوع  اليوم
 تبسيط الكسور

 
     .قطع عد ،يطاقات

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :كتب كسراَ في أبسط صورةي الهدف من الدرس    

 :أبسط صورة المفردات الجديدة     

 :ما قبل الدرس   

 على 18و 12العددين  . واكتب9ر إلى كل منها عدد من صفيين مجموعة من البطاقات مكتوباَ على أعط كل طالب

     .السبورة

 حيث ،لوقت الكافي ليجدوا الجوابوأعطيهم ا،للعددين (أ.م.أن يجدوا القاسم المشترك األكبر )ق  بالاطلب إلى الط

   6   .أ( .م.قوم قائدة كل مجموعة برفع البطاقة التي عليها الرقم الذي يمثل القاسم المشترك األكبر )قي

  2    .22و  12اكرر العملية باستعمال العددين  

 بأنهم في درس اليوم سيقومون بتوظيف القاسم المشترك األكبر )ق.م.أ( للعددين في كتابة الكسر في  أخبر الطالب

 ابسط صورة.

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
 اكتب الكسر         على السبورة.  

  نعم ؟16و  12 قاسم مشترك لعددين 2هل العدد      

 ؟ 2ما الكسرالذي ستحصل عليه إذا قسمنا البسط والمقام على 

 ال ؟هل الكسر في أبسط صورة    

  4 ؟16و  12ما القاسم المشترك األكبر )ق.م.أ( للعددين   

 )نعموما الكسر؟   ؟فهل سيكون الكسر في أبسط صورة،إذا قسمنا البسط والمقام على )ق.م.أ،  

 :استعد   

في حل  مفهوم أبسط صورة، ثم أناقشه له وأقدم  من كتاب الطالب (قرا فقرة )استعديو،كتابهفتح يإلى الطالب  أن أطلب 

   .2و  1األمثلة من 

 :المحتوى   

 اكتب ؟ما الكسر الذي يمثل طول حشرة السرعوف إلى طول الحشرة العصوية .: ارجع إلى المعلومات أعالهاالقياس

 .الكسر في أبسط صورة

 أكدأت: 
 الكسر في أبسط صورة. ذا كان الكسر في أبسط صورة فاكتبكل كسر مما يلي في أبسط صورة وإ اكتب

 

 في أبسط صورة   (          4(                                                                )1)

  بصورة كسر اعتيادي في أبسط صورة. 0,8الكسر  اكتب (5)

 .طالبانظر كتاب ال
ب
ري
تد
ال

 

 :تدرب وحل المسألة  
 في أبسط صورة. ذا كان الكسر في أبسط صورة فاكتبوإ،كل كسر مما يلي في أبسط صورة اكتب

(8)                                                      (14)                         
 

                       ورة:كل كسر فيما يلي بصورة كسر اعتيادي في أبسط ص اكتب

(19) 0,6                                    =          (21)  0,125       
                

  انظر الكتاب الطالب

 :أسئلة مهارات التفكير العليا   

  انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

 .الكسور المتكافئة على فهم الدرس الحالي شرح كيف ساعدها ما تعلمته عنيلطالب  أن اطلب إلى ا  تعلم سابق: ✓

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

  خطة حل المسألة الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :حل مسائل باستعمال خطة خطة البحث عن نمط   الهدف من الدرس  

 :المفردات الجديدة    

 :ما قبل الدرس   

 ودخل ضعفهم خالل  ،أشخاص إلى أحد المطاعم خالل الساعة األولى 5دخل  :اكتب المسألة التالية على السبورة

أضعاف عدد األشخاص الموجودين في  3ودخل إلى المتجر في الساعة الثالثة  .ولم يخرج أحد ،عة الثانيةالسا

 40 ؟فكم شخصاَ كان في المتجر مع نهاية الساعة الثالثة .شخصا 20وخرج من المتجر  ،المتجر خالل الساعة الثانية

 شخصاَ 

 إنشاء قائمة أو جدول ؟ما الخطة التي التي يمكنِك استعمالها لحل هذه المسألة.  

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
 .قراء المسألة "سباق الجري" وأوجها أثناء استعمالها خطوات حل المسألةياطلب إلى الطالب  أن 

     :افهم 

 .معطيات المسألة وما المطلوب فيها  الطالب أراجع مع،باستعمال األسئلة

    :خطط 

 .في خطة الحل أناقشه              

     :لح 

 أرشدها الستعمال خطة البحث عن نمط لحل المسألة.

 1,85 ،1,25 ؟وكم كيلو متراَ قطع في اليوم الثاني؟كم كيلو متر قطع شوقي في اليوم األول  

   0,6 كم كيلو متراَ يزيد ما قطعه شوقي في اليوم الثاني على ما قطعه في اليوم األول؟   

  0,6     ؟يوم على اليوم السابقكم كيلو متراَ يزيد ما قطعه شوقي كل   

 4,25 ؟كم كيلو متراَ قطع شوقي في اليوم السادس  

    تحقق: 

 .مراجعة المسألة للتحقق من مالءمة اإلجابة للمعطيات  اطلب إلى الطالب    

                              ؟كيف يساعدِك الطرح على التحقق من صحة اإلجابة وضح

ب
ري
تد
ال

 

 مسألة:تدرب وحل ال  
  :خطة البحث عن نمط  لحل المسألة األتية استعمل

إذا  .سم 5,8 ،4,7 ،3,6 ،2,5 :وسجل القياسات التالية ،دقائق 5يمال سلمان وعاء بالماء ويقيس عمق الماء كل  :القياس

  ؟فكم سيبلغ عمق الماء في المرة التالية ،استمر هذا النمط

 ا معطيات المسألة  م  :افهم 

 .مق الماء في المرة القادمةع  المطلوب:   

مكن حل هذه المسألة بالبحث عن نمط الزيادة في مقدار عمق  الماء ثم نكمل النمط لنجد الزيادة في المرة ي  :خطط 

 .القادمة

  :حل 

 .الخطة التي وضعتيها لحل المسألة استعمل

        2,5        3,6      4,7    5,8         6,9 

 

              +1,1               +1,1           +1,1 

    .تحقق 

 .إذن اإلجابة صحيحة  5,8=  1,1ــ  6,9          

 . انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓
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 الوسائل رياضيات -لخامس االبتدائيا المادة -الصف  التاريخ

 المضاعفات المشتركة الموضوع  اليوم
أقالم تلوين أو أقالم  ،لوحة المئة

 خط األعداد      ،تخطيط

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :دادعرف  المضاعفات المشتركة لمجموعة من األعي الهدف من الدرس.   

 :أ( .م.م)المضاعف المشترك األصغر  ،المضاعف المشترك  المفردات الجديدة   

 :ما قبل الدرس   

  طلبة ألداء اللعبة التالية 8ــ  6في مجموعات  من  بالالطانظم:  

  مثال 3اذكر عددا ما وليكن. 

 ويكمل أحد أفراد  .3دال من كلمة ويتبعهما بكلمة مضاعف ب 2، 1ويذكر أحد أفرادها العددين  ،بدأ إحدى المجموعاتي

 يقول " مضاعف"  3وفي كل مرة بصل إلى مضاعف من مضاعفات  (.6بدال من )مضاعف  5، 4المجموعة الثانية 

  عندما ال يقول أحد أفراد المجموعة كلمة " مضاعف " تبدأ المجموعة الثانية باللعب حيث تختار عدَدا آخر وهكذا

 .تستمر اللعبة

س
ري
تد
ال

 

 التعزيز: أسئلة  
 عد قفزيا ثالثاتيواطلب إلى طالب آخرى أن  ،قفزيا اثنينات عديب أن الأطلب إلى أحد الط.  

  وهكذا 18 ،12 ،6 ؟3، 2ما المضاعفات المشتركة للعددين      

  الخ.36، 24 ،12 ؟4، 3ما المضاعفات المشتركة للعددين.  

 12جميع المضاعفات المشتركة األخرى أكبر من ؛  12 ؟؟ اشرح؟4، 3ما المضاعف المشترك األصغر للعددين    

 :استعد   

 ،مفهوم المضاعف المشترك ( وأقدم له63صــــ )  من كتاب الطالب (قرا فقرة )استعديو،فتح كتابهيأطلب إلى الطالب  أن 

   .2و  1في حل األمثلة من  ثم أناقشه ،أ(.م.والمضاعف المشترك األصغر )م

 :المحتوى   

فإذا قدمت .أيام 4وشطيرة جبن كل  ،أيام 3وكأسا من العصير كل  ،عم وجبة بطاطس مجانية كل يومين: يقدم مططعام

 فبعد كم يوم ستقدم الوجبات كلها معاَ مرة ثانية؟  ،الوجبات المجانية كلها هذا اليوم

 أتأكد: 
 أول مضاعفين مشتركين  فات لكل من األعداد مما يلي لتجدمضاع اكتب

 

(2  )4، 10               20، 40                        (4   )3، 4، 6              12، 24  

ستقوم بالسقي والتقليم معَا  فمت .واليوم سقت النبتة وقلمتها ،يوما 15قلهما كل يو ،سقي خديجة نبتة كل يوميني (9)   

                   30في المرة القادمة؟    

 .انظر كتاب الطالب

ب
ري
تد
ال

 
 رب وحل المسألة:تد  
 )م.م.أ( لكل مجموعة أعداد مما يلي مستعمله الجدول أو خط األعداد: أوجد

(19)   5، 6       30                  (22)  12، 18       36              (17)  2، 3، 9        18، 36                   
                              

ويتكرر النمط الثاني كل  ،سنتمترات 8يما يحتوي نمطين متكريين حيث يتكرر النمط األول كل رسمت مها تصم  (27)    

 سنتمتَرا   24       ؟فبعد كم سنتمترا ستبدأ النمطان معَا .سنتمترا 12

 . انظر الكتاب الطالب

 :أسئلة مهارات التفكير العليا   

 . انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

 مثاال على ذلك. ثم أعط ،المشترك األصغر لعددين لخطوات الالزمة إليجاد المضاعفا اكتب  فهم الرياضيات: ✓

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 مقارنة الكسور عالموضو  اليوم
خط  ،نماذج الكسور ،شريط الصق

 األعداد     

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :قارن بين الكسور باستعمال المقامات المشتركةي   الهدف من الدرس. 

 :المقام المشترك األصغر ،المقام المشترك   المفردات الجديدة.   

 :ما قبل الدرس   

  :2، 21، 17، 13، 12، 8، 3، 7، 5، 3، 1، 5، 1، 3، 1، 2،1،1اكتب كل كسر مما يلي على بطاقة  

                                            2  3  3  4  4  6  6  8  8  8  8  8  24  24  24  24  24  24 

 في  1واكتب صفراَ في النهاية اليسري والعدد  ،فألصق قطعة من الشريط الالصق على األرض في مقدمة الص

 .النهاية اليمنى

 الصف معَا لوضع الكسور على خط األعداد بالعمل طي. 

  .اطلب إليهم أن يتحققوا من تعيين المكان المناسب لكل كسر 

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
 في النشاط أعاله.  بالاناقش الط 

 الكسور التي لها المقام نفسه. داد أسهل؟أي الكسور كات تعيينها على خط األع 

 و       و        و           و      و        و          ؟ما الكسور التي تعد كسوراَ متكافئة 

 

  تكون إلى يمين الكسر          ؟من ذلك في تعيين مكان الكسر    سفيديإذاعرفت أن       =      فكيف. 

 :استعد   

مقام المشترك وال ،مفهوم المقام المشترك وأقدم له  من كتاب الطالب (قرا فقرة )استعديو،فتح كتابهيأن   أطلب إلى الطالب

   .3إلى  1في حل األمثلة من  ثم أناقشه ،األصغر

 :المحتوى     
 .بين        و       باستعمال النماذج المقام المشترك األصغر قارن

 أتأكد: 
 :باستعمال النماذج أو المقام المشترك األصغر بين كل كسرين مما يلي قارن

 

(1  )       ،                

(3)         ،                 

 .انظر كتاب الطالب

ب
ري
تد
ال

 

 :تدرب وحل المسألة  
 بين كل كسرين مما يلي باستعمال النماذج أو المقام المشترك األصغر  قارن

(14)                                         
 

 

 

 

(15)                                  

و    يفضلون ،و      يفضلون التنس ،أظهر مسح آجرى على أحد الصفيوف أن       من الطالب يفضلون كرة القدم  (19)

    التنس    ؟فما الرياضة التي يفضلها أقل عدد من الطالب .كرة السلة

  انظر الكتاب الطالب

 ة مهارات التفكير العليا:أسئل   

  انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

وضح كيف ساعدها إيجاد المضاعف المشترك لعددين على إيجاد المقام ياطلب إلى الطالب  أن   تعلم سابق: ✓

 .المشترك األصغر لكسرين

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 األسئلة بكتاب التمارين.حل  كتاب التمارين: ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 نماذج الكسور    جمع الكسور المتشابهة الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :هجمع كسوَرا لها المقام نفسي  الهدف من الدرس.   

 :أبسط صورة       المفردات الجديدة  

 :ما قبل الدرس   

 في مجموعات  .أن يقفوا ( طالب12أو ) 24الكسور كأجزاء من مجموعة وذلك ألن أطلب إلى  بالاراجع مع الط

 .لون القميص :حسب سمة معينة مثل

 ما  .يرتدون القمصان البيضاء بطال 24ب من الط 6ذي تمثله كل مجموعة ؛ فمثال: أطلب أليهم أن يسموا الكسر ال

  ؟الذين يرتدون قمصانا بيضاء بالالسكر الذي يمثل الط

 ؟في أبسط صورة       كيف تكتب 

 3 ؟في هذه المجموعة بكم طال  

 24عن هذا السؤال واشجعهم على إعادة كتابة الكسر مع المقام  باالجيب الطيل  . 

  جمع الكسور وطرحها.  ة وتبسيط الكسور في عمليتلمتكافئانبههم إلى توطيف ما تعلموه عن الكسور ا

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
 ستعمل نماذج الكسور لتمثيل    +ياطلب إلى الطالب  أن 

 

  .قطع للكسر     بجانب بعضها البعض 4 ضع  ؟كيف تمثل الكسر 

 قطع أخرى  4بجانب قطعة واحدة للكسر      ملي نموذجا لعملية الجمع حيث تضعاع ؟بعد ذلك ماذا تفعل 

 القطع جميعها التي قيمة كل منها      من قطع الكسور إليجاد ناتج الجمع أعد ؟ناتج الجمع كيف تجسد.       

 قطع قيمة كل منها       5قطع قيمة كل منها    مضافا إليها قطعة احدة قيمتها جزء    = 4ناتج الجمع؟   كيف تحسب

 =         إذن          +     من قطع الكسور 

 :استعد   

  ثم اناقشه ،وم الكسور المتشابهةوارجع معه  مفه.قرا فقرة "أستعد " في الكتابيوان  كتابه فتحيأطلب إلى الطالب  ان 

 .3إلى  1في حل األمثلة 

 :المحتوى   

راه فهد يومي السبت فما الكسر الذي يمثل ما ق .يبين الجدول المجاور مقدار ما قراه فهد كل يوم في قصة اشتراها :قراءة

  ؟واإلثنين معَا

 أتأكد: 
  :من صحته مستعمله النماذج ثم تحقق ،تج الجمع في أبسط صورةنا أوجد

 

      (1=        +          )                              (3=        +          ) 

  انظر كتاب الطالب
ب
ري
تد
ال

 

 :تدرب وحل المسألة  
 ثالثة أخماس  .إجابتك بالصيغة اللفظية اكتب ؟ع خمسين وخمس(  ما مجمو17)

(12)          =         +   

 تسعة أتساع  أو واحد .إجابتك باللصيغة اللفظية اكتب ؟ما مجموع ستة أتساع وثالثة أتساع   (19)

  انظر الكتاب الطالب

 :أسئلة مهارات التفكير العليا   

 . انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

وأن يقترح  ،أن يكتب توقعاته عما يمكن أن يتعلمه في الدرس القادم عن الكسور  أطلب إلى الطالب علم الحق:ت ✓

  .مسألة يمكن أن يطلب منه حلها حينئذ

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -لصفا  التاريخ

 طرح الكسور المتشابهة الموضوع  اليوم
أقالم للكتابة على  ،سبورة لكل طالب

 نماذج الكسور       ،السبورة

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :ام نفسهطرح كسور لها المقي  الهدف من الدرس.   

 :أبسط صورة ،أ(.م.المقام المشتركاألكبر )ق  المفردات الجديدة.    

 :ما قبل الدرس   

 ونماذج كسور. ،ين ورقة مقواة وأقالماوأعط كل طالب ،ب لتعمل كل اثنتين معَاالاوزع الط 

 أو  ،الورقة والقلم ين أن يستعمالواطلب إلى كل طالب،ورقة المقواةاكتب مسألة عن جمع الكسور المتشابهة على ال

   .نماذج الكسور إليجاد ناتج الجمع

 ثم يرفعاها إلى األعلى ليعرضا إجابتهما عندما يطلب إليهما  ،اطلب إليهما أن يكتبا ناتج الجمع على الورقة المقواة

 .ذلك

 واستمر في مناقشة مسألة جمع جديدة ،أراجع المسألة إذا كان األمر ضروريا. 

س
ري
تد
ال

 

 عزيز:أسئلة الت  
  ـــ     :ستعمل نماذج الكسور لتمثيلياطلب إلى الطالب  أن 

 جنياَ إلى جنب     قطع كسور قيمة كل منها  4أمثل     بأن أضع  ؟أوالَ  ماذا تفعل. 
 

  استبعد قطعة واحدة قيمتها     من القطع األربع  ؟من       ستعمل النماذج لتطرحيكيف. 
 

  ــ       = قطع. إذن   3ــ قطعة واحدة = قطع 4 لقطع الباقية والتي قيمة كل منهاأعد ا؟ ناتج الطرح جديكيف 

 :استعد   

ق.م.أ( )القاسم المشترك األكبر   وأراجع معه  من كتاب الطالب (قرا فقرة )استعديو،فتح كتابهيأطلب إلى الطالب  أن 

   .3إلى  1مثلة من في حل األ ثم أناقشه ،.وكتابة الكسر في أبسط صورة ،لعددين أو أكثر

 :المحتوى   

 طقس يبين الجدول المجاور كميات األمطار التي هطلت على بعض مدن المملكة في احد األيام 

 أتأكد: 
 :من صحته مستعمله النماذج ثم تحقق ،تج الطرح في أبسط صورةنا أوجد

 

 ـ         =     ــ          (4(          ـــ       =                               )2)

 

 

 انظر كتاب الطالب

ب
ري
تد
ال

 

 :تدرب وحل المسألة  
 :من صحته مستعمله النماذج ثم تحقق ،تج الطرح في أبسط صورةنا أوجد

 =ـــ                     (9)                           =           ـــ  (         7)

 

 =ـــ                       (10) 

  نظر الكتاب الطالبا

 :أسئلة مهارات التفكير العليا   

  انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

كتب أو تناقش أوجه التشابه بين جمع الكسور ذات المقامات المتشابهة ياطلب إلى الطالب  أن   تعلم سابق: ✓

 .وطرحها

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. تمارين:كتاب ال ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 نماذج الكسور       جمع الكسور غير المتشابهة الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :را  ذات مقامات مختلفةأجمع كسو  الهدف من الدرس.   

 :الكسور غير المتشابهة   المفردات الجديدة.   

 :ما قبل الدرس   

 4أن تكتب المضاعفات على السيورة.  ماطلب إلى احدهثم  ،4أن يكتبوا أول ستة مضاعفات للعدد  بالاطلب إلى الط ،

8 ،12،16،20 ،24    

 12، 6كتب المضاعفات على السبورة يطلب إلى أحده أن وا ،6ضاعفات للعدد واطلب إليهم أن يكتبوا أول ستة م ،

18 ،24،30 ،36 

  24 ،12  .6و4اطلب إليهم أن يحوطوا المضاعفات المشتركة للعددين  

 12 .6و4م.أ(للعددين .م)ارسم مربعا حول المضاعف المشترك األصغر  

 المضاعف المشترك  ؟مشترك األصغرما العالقة بين المضاعف المشترك األصغر )م.م.أ(  والمقام ال بالاسأل الط

 .األصغر )م.م.أ(  لمقامي كسرين يصبح المقام المشترك األصغر للكسرين نفسيهما. اكرر هذا النشاط مع أعداد أخرى

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
     (    قطع الكسر )مستعمال نماذج الكسور   مثلي        و 

 

 

  ؟يساوي     12كم جزءا من          

                =      +هو في أبسط صورة. 
 

 :استعد   

ثم  ،كسور غير المتشابهةمفهوم ال وأقدم له  من كتاب الطالب (قرا فقرة )استعديو،فتح كتابهيإلى الطالب  أن  أطلب

 .2و  1في حل المثالين  أناقشه

 :المحتوى   

فما الكسر الذي يمثال  .راغها في عمل أشكال زخرفيةو       من وقت ف ،أمضت نادية       وقت فراغها في القراءة

 مجموع الوقت الذي أمضته في الفراءة وعمل الزخارف؟  

 أتأكد: 
 :ناتج الجمع في أبسط صورة أوجد

(7  +          )               =1                            (9)                 =          +1 
 

  انظر كتاب الطالب

ب
ري
تد
ال

 

 :تدرب وحل المسألة  
 :ناتج الجمع في أبسط صورة أوجد

(16         )  +       =                                   (17)              += 
 

 

 

(18   )                +=                                (24)            =        +     1 
 

  لطالبانظر الكتاب ا

 :أسئلة مهارات التفكير العليا   

  انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

 (جمع الكسور المتشابهة وطرحها)وضح كيف استفادت من الدرسين السابقين ياطلب إلى الطالب  أن  تعلم سابق: ✓

  .في فهم درس اليوم

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. تمارين:كتاب ال ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 نماذج الكسور  بطاقات خاطفة       طرح الكسور غير المتشابهة الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 طرح كسورا  ذات مقامات مختلفةي  درس:الهدف من ال.   

 :الكسور غير المتشابهة  المفردات الجديدة.    

 :ما قبل الدرس   

 كل مجموعة نماذج الكسور وأعط ،ب في مجموعات رباعيةالانظم الط.     

 :2+ 7+  7+  3،  2+  5 ،3+ 1 اكتب المسائل األربع التالية على السبورة أو على شفافية جهاز العرض الرأسي  

                                                                                                    2    10   6  12  8     8   12 3     

 ويمثلوا الناتج ،عليهم أن يبسطوا إجابتهم ،حل المسألة بالكمل الطيوعندما  ،المسألة األولى بنموذج باالمثل الطي

  .سيطة بنماذج الكسوربعد تب

 األدوار فيما بينهن لتمثيل كل مسألة بنموذج بالتبادل الطي. 

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
     باستعمال قطع كسور قيمة كل منها    أعرض        و  . 

 

 

    6  ؟ما عدد األثمان التي تساوي         
 

    2  ؟ما عدد األثمان التي تساوي 

 ـــ          .أثمان بنموذج 6ثمنين من  مثلي عملية طرح         =      =      

 :استعد   

المقامات  خطوات " طرح الكسور ذات وأقدم له  من كتاب الطالب (قرا فقرة )استعديو،فتح كتابهيأطلب إلى الطالب  أن 

   .2و  1في حل المثالين  ثم أناقشه،المختلفة "

 :المحتوى   

فكم يزيد ما أنهاه صالح من  ،بينما أنهى صالح     واجباته المدرسية ،واجباته المدرسية     سعد نهأ:واجبات مدرسية

  ؟واجباته المدرسية على ما أنهاه سعد

 أتأكد: 
 :ناتج الطرح في أبسط صورة أوجد

        ــ          =       (7=                                        )        (           ــ  3)
 

  انظر كتاب الطالب

ب
ري
تد
ال

 

 :تدرب وحل المسألة  
 ناتج الطرح في أبسط صورة: أوجد

 =ـــ                  (18)                        =           ـــ  (         14)

 

فما  .صر بمقدار    كيلو مترلكنه اليوم ساك طريقا أق ،يسير سمير مسافة      كيلو متر من البيت إلى المدرسة (23)

             ؟المسافة التي قطعها سمير اليوم
  انظر الكتاب الطالب

 :أسئلة مهارات التفكير العليا   

  انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

على تعلم  (جمع الكسور غير المتشابهة)وضح كيف ساعدها الدرس السابق يطلب إلى الطالب  أن ا  تعلم سابق: ✓

 ..درس اليوم

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓

4 

8 
 

6 

8 
 

2 

8 
 

2 

8 
 

1 

2 
 

3 

4 
 

3 

4 

 

2 

8 

 

1 

8 

 

4 

5 
 

1 

2 
 

3 

20 

 

1 

2 

 

2 

5 

 

1 

4 

 

5 

6 

 

1 

3 

 

19 

30 

 

4 

5 

 

2 

12 

 

1 

15 

 

2 

3 

 

3 

5 

 1 

9 
 

5 

9 
 

2 

3 
 

almanahj.com/sa



 

 

 

 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 الموضوع  اليوم
 مهارة حل المسألة

 
 

 تخدام التقنيات(الخطوات األربع في التعليم )بدون اس -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :حل مسائل باستعمال مهارة تحديد اإلجابة المعقولية  الهدف من الدرس.   

 :المفردات الجديدة    

 :ما قبل الدرس   

 فإذا .طاوالت مربعة جنبا إلى جنب لتشكل طاولة كبيرة مستطيلة الشكل 6وضعت خولة  :بالاقدم المسألة األتية للط

فكم شخصا يستطيع الجلوس حول الطاولة المستطيلة  ،واحدة تتسع لشخصين على كل جانبكانت الطاولة المربعة ال

 شخَصا   20 ؟الجديدة

 رسم صورة ؟ما الخطة التي التي يمكنك أن تستعمليها لحل المسألة. 

  حل المسألة يو ،هم أن يرسم صورة على السبورةواطلب إلى أحد،ستعمل خطة رسم الصورةيب كيف الالطاناقش مع 

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
 .قراءة المسألة "عن إطعام األرنب" وأرشدها  في أثناء استعمالها إلى خطوات حل المسألة  اطلب إلى الطالب

     .افهم 

 .معطيات المسألة وما المطلوب فيها باستعمال األسئلة  أراجع مع الطالب 

     .خطط 

 .في خطة الحل أناقشه              

     .حل 

  :ثم اسألها ،ها الستعمال خطة تحديد اإلجابات المعقولة لحل هذه المسألةأرشد

 تقريبَا ؟ما الكلمة المفتاحية في المسألة التي تخبرك بأنك تحتاج إلى التقدير وليس اإلجابة الدقيقة 

 ؟كيف تعرفي أن الكسر      يقرب إلى الواحد  
 

 .إلى الواحد أكثر من الصفيرإجابة ممكنة: ألنه على خط األعداد    تكون أقرب  

    .تحقق 

 .مراجعة المسألة للتحقق من مالءمة اإلجابة للمعطيات  اطلب إلى الطالب     

ب
ري
تد
ال

 

 :تدرب وحل المسألة  
  :اإلجابة المعقولية وحدد ،ليةالمسألة التا حل

فإي مما يلي هو التقدير األكثر  .ترياال 9,70وقصة ثمنها يزيد على ثمن الكتاب بــ  ،رياالت 4,25كتاب مسابقات ثمنه 

   ؟رياالَ  18رياال  أم   16رياال أم  14       :معقولية لثمنيهما

     .افهم

 ما معطيات المسألة            

 .التقدير األكثر معقوليةالمطلوب    

     .خطط

 .أحدد اإلجابة المعقولة       

     .حل

 رياال 4ـــــــ  4,25قرب كل ثمن        

 لاير 14=  4+   10ــــــ   4,25+ 9,70   

 لاير تقريباَ    18ثمن الكتاب والقصة       

    .تحقق

 .اراجع المسألة لتحقق من مالءمة اإلجابة للمعطيات         

  انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. ين:كتاب التمار ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 مساطر     ،عصا مترية وحدات الطول  الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :وأحول بين وحدات الطول المترية .ة لقياس الطولختار وحدة مترية مناسبي  الهدف من الدرس.   

 :كيلو متر      ،متر ،ملمتر ،سنتمتر ،النظام المتري    المفردات الجديدة 

 :ما قبل الدرس   

 أن  بالاطلب إلى الط

  ثم  ،سنتمترات 10سنتمتر إلى  1ويعينوا عليها من  ،سنتمترا 30يستعملوا مسطرة ليرسموا قطعة مستقيمة طولها

 .ملمترات 10صفير إلى  من

 يوجد في كل سنتمتر  ً   .10 ؟كم ملمتراَ

 عتمد على المتر. والكلمة البادئة قبل "متر" لها معنى محدد.  يل وحدات الطول في النظام المتري بأن ك بالأخبر الط 

 0,01 ؟فماذا تعني كلمة سنت" ،وحيث أن السنتمتر هو جزء من المئة من المتر  

 ـ تعني " جزء من ألف" وكيلو تعني "الف" بأن ملـ بالأخبر الط 

 "متر1000من المتر و  0,001وكيلو متر"؟ ،ماذا تعني " ملمتر.   

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
 .طول شخص ،المسافة بين المدن ،نمو النبات ،طوابق 3مبنى من  :اكتب على السبورة

  نمو النبات ؛ ملمتر ؟ستعمليهايلمترية التي ما الوحدة ا ؟قياسه باستعمال أصغر وحدة ستطيعيما الشيء الذي. 

 كيلو متر ؟ما الوحدة المترية التي نستعملها لقياس المسافة بين المدن. 

 المتر ؟طوابق 3وكم يبلغ تقريبا طول مبنى مكون من  ؟ما الوحدة المترية التي نستعملها لقياس ارتفاع مبنى، 

 أمتار تقريبا . 10

 ونادرا ما تستخدم أكثر من وحدة ،وحدة واحدة للتعبير عن القياسات المتريةبأن تستعمل فقط   بالأخبر الط.  

 السنتمتر ؟ما الوحدة المترية التي تستعمل لقياس طول شخص. 

 :استعد   

 ،سنتمتر ،المفاهيم التالية النظام المتري وأقدم له.قرا فقرة "أستعد " في الكتابيفتح كتابه وان يطلب إلى الطالب  ان أ

 .3إلى  1في حل األمثلة   ثم اناقشه ،،كيلو متر ،متر ،ملمتر

 :المحتوى   

 ستعملها لقياس طول الطريق من الرياض إلى مكة: الملمتر، أم السنتمتر، أم المتر، أم الكيلومتر؟ يما الوحدة التي  :علوم

 أتأكد: 
 :لقياس طول كل ممايلي (كيلو متر ،ملمتر،سنتمتر، متر)الوحدة المناسبة  اختار

 كيلو متر (          طول النهر        3)                     سنتمتر          .(          قالدة2)

 أمتار 6  فسر إجابتك. ؟أمتار6سنتمترات أم  6ملمترات أم  6ما يلي التقدير األنسب لعمق بركة سباحة:  اختار (10)

 .انظر كتاب الطالبة
ب
ري
تد
ال

 

 :تدرب وحل المسألة  
 :لقياس طول كل ممايلي (كيلو متر ،ملمتر،سنتمتر، متر)دة المناسبة اختر الوح

 73     م =        كم73000(  17)                  متر                  ارتفاع نخلة( 12)

    3سم  =       م         300   (23)                 30سم =       ملم         3     (18)

  بانظر الكتاب الطال

 :أسئلة مهارات التفكير العليا   

  انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

واعتمادا على ما تعلمته عن النظام  .بأن الكتلة تقاس بالجرامات في النظام المتري  ر الطالبأخب تعلم الحق: ✓

   .كتب كيف عرفت كم جراما يوجد في الكيلو جرامياطلب إليها أن  ،ي في هذا الدرسالمتر

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. ويات:متابعة المط ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 الموضوع  اليوم
 مهارة حل المسألة

 تحديد اإلجابات المعقولة 
 .أدوات قياس مثل المساطر والموازين

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1يقي )درس تطب

يم
قد
لت
ا

 

 :حل مسائل باستعمال مهارة تحديد معقولية اإلجابةي  الهدف من الدرس.   

 :المفردات الجديدة    

 :ما قبل الدرس   

فإذا كان لدى  .التي لذى نورة محارات أكثر من ثالثة أمثال عدد المحارات 6لدى بثينة  :المسألة التالية بالاطرح على الط

  ؟فكم محارة لدى نورة .محارة 150بثينة 

 كتابة معادلة ؟ما الخطة التي يمكن استعمالها لحل المسألة. 

 عدد المحارات التي لدى نورة ؟ما الذي يمكن تمثيلة بمتغير. 

 محارة 48؛  150=  6ن +  3 ؟ما الجواب ؟ما المعادلة التي ستحل هذه المسألة.  

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
 .قراء المسألة عن "الوصلة الكهربائية" وأرشده في أثناء خطوات حل المسألةيالب  أن اطلب إلى الط

     :افهم 

 .معطيات المسألة وما المطلوب فيها  أراجع مع الطالب،ستعمال األسئلةبا

    :خطط 

 .في خطة الحل أناقشه              

    :حل 

 .خطة تحديد اإلجابات المعقولة لحل المسألة أرشدها الستعمال

  بما أن طول كل وصلة  ؟سم في المتر على تحديد اإلجابة المعقولة100كيف تساعد معرفتنا بوجود

  .مترا 35فنحول السنتمترات إلى أمتار لنبين أن طول كل وصلة  ،سم3500

 ا من الوصلة نحتاج للوصول إلى السياج ا 37   ؟كم متر   .متر 

   مترين  ؟ا إضافيا نحتاج إليهكم متر.  

    تحقق: 

 .مراجعة المسألة للتحقق من مالءمة اإلجابة للمعطيات  اطلب إلى الطالب     

ب
ري
تد
ال

 

 :تدرب وحل المسألة  
  :اإلجابة المعقولة وحدد ،حل المسألة التالية

 ؟16أو  8أو  4 :ألكواب التي تحالجهاما عدد ا ،كوب واحد يتسع لتصفي لتر ولديه ،ينة إلى لترين لعمل حساءحتاج أمي

 .اشرح

    :افهم 

 ما معطيات المسألة            

 

 .تاجها أمينةحيدد األكواب التي ع    المطلوب: 

 

     :خطط 

 استعمل خطة تحديد اإلجابة المعقولة               

 :حل 

                      4  

    تحقق: 

 .إذن اإلجابة صحيحةلتر  2×           =  4           

  الكتاب الطالبانظر 

يم
و
تق
ال

 

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓

1 

2 
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

        .ميزان ذو كفتين ،رامميزان كيلو ج وحدات الكتلة  الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :حول بين وحدات الكتلة المتريةي  الهدف من الدرس.   

 :كيلو جرام  ،ملجرام ،جرام ،كتلة المفردات الجديدة    

 :ما قبل الدرس   

 أو ميزان الكيلو  ،ن غرفة الصف ليتم قياس كتلتها بوساطة الميزان ذي الكفتينأن يختاروا أشياء م بالاطلب إلى الط

      .ستختلف اإلجابات ؟كيلو جرام10 ؟كيلو جرام1 ؟جرامات 10 ؟جرام 1ما األشياء التي تزن تقريبا  .جرام

 كم  ،لنظام المتريبناء على ما تعرفوه عن قياس الطول في ا :متر وملمتر وكيلو متر :المفردات بالاراجع مع الط

 .والوحدة األساسية هي جرام ،1000كيلو تعني  ،جرام1000 ؟جراما في كيلو جرام

 من جرام 0,001 ؟كم ملجراما في الجرام ،بناء على ما تعرفوه عن النظام المتري. 

 دقيق لألشياء  أن النظام المتري يستعمل بشكل واسع في العلوم وأن إيجاد الكتلة بالملجرام يسمح بقياس أبين للطالب

ا.  الصغيرة جدَّ

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
 واسأل: .قطعة حلوى، ذرة رمل ،شخص :اكتب ما يلي على السبورة

  قطعة حلوى ؟جرامات 5ما الشيء الذي كتلته. 

  شخص     ؟كيلو جراما 45ما الشيء الذي كتلته.  

  ذرة الرمل ؟ملجرام 1ما الشيء الذي كتلته  

  7000=  1000×  7اضرب  ؟فكيف تحول ذلك إلى جرامات ،كيلو جرامات 7ماء أذا كانت كتلة دلو 

  5=  1000÷ 5000اقسم  ؟ملجرام إلى جرام 5000كيف تستطيع تحويل. 

 بأن تحويل وحدات الكتلة يعمل بالطريقة نفسها مثل تحويل وحدات الطول  أذكر الطالب. 

 :استعد   

والكيلو  ،لجراموالجرام،والم،الكتلة وأقدم له من كتاب الطالب ()استعدقرا فقرة يو،فتح كتابهيأطلب إلى الطالب  أن 

   .3إلى 1في حل األمثلة من   ثم أناقشه،جرام

 :المحتوى   

 ؟كتلة هذه القطعة بالجرامات أوجد .كيلو جرام 136بلغت كتلة أكبر قطعة من الحجر نيزكي وصل إلى األرض  :علوم

 أتأكد: 
 :الفراغ أملئ

 5 .. كجم   .جم = 5000 (6)                 400  كجم =.... جم 4( 5)        9000.. ملجم    ...جم = 9(  2)

 .انظر كتاب الطالب
ب
ري
تد
ال

 
 :تدرب وحل المسألة  

 املئي الفراغ "

 7000           ....... ملجم .جم  = 7( 17)                    6000      .............   جم.كجم =6( 13)

  :لتكوين جملة صحيحة في كل مما يلي (= ،، )اإلشارة المناسبة  ضع  

       ملجم  0 690..... .جم           (22) 690   جم       0,35......    .ملجم  3500  (20) 

             ملجم   22000..... .جم 2,2( 23) 

 . انظر الكتاب الطالب

 :أسئلة مهارات التفكير العليا   

 . الكتاب الطالبانظر 

يم
و
تق
ال

 

كتب فقرة تبين كيف ساعدها درس وحدات الطول المترية في تعلم درس وحدات ياطلب إلى الطالب  أن : تعلم سابق ✓

 الكتلة المترية.

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  خالتاري

 وحدات السعة  الموضوع  اليوم

زجاجات بأحجام مختلفة عليها 

ملصقات تبين الحجم باللترات 

 .والمللترات

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :ة المتريةحول بين وحدات السعي الهدف من الدرس.    

 :مللتر ،لتر المفردات الجديدة.     

 :ما قبل الدرس   

 وبناء على ما تعرفه عن النظام .زجاجات متعددة مكتويا عليها سعاتها باللترات والمللترات اعرض على الطالب

    .1000 ؟كم مللترا في اللتر ،المتري

 ولكن الوحدات األكثر شيوعا هي اللتر والمللتر.  ،بأنه يوجد وحدات للسعة تدعى سنتلتر وكيلو لتر أخبر الطالب 

 كتبت سعتها بالمللتراتمللتر؟ 1000على الملصقات الموضوعة على الزجاجات التي تحتوي أقل من  ماذا تالحظ. 

 بصورة كسور كيف تكتب الكميات األكبر من لتر واحد؟.زجاجات تحتوي أكثر من لتر واحد اعرض على الطالب

 وأجزاء اللتر. عشرية تبين اللترات

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
 .مللتر على السبورة450لتر و 1,5اكتب 

 0,001مللتر؛ملـ ــ تعني 1000 ؟ذلك م مللترا في لتر واحد؟ كيف تعرفك. 

  1500وتساوي  1000في  1,5اضرب      ؟لتر إلى مللتر1,5كيف نحول. 

  0,45لى لتحصل ع 1000على  450اقسم  ؟مللتر إلى لتر 450كيف نحول  

 بأن السعات األكبر من اللترات تقاس بالمللترات أحيانا ؛ كما في أبحاث أو في المجاالت الطبية أخبر الطالب. 

 :استعد   

في حل  ثم أناقشه،هومي اللتر والمللترمف من كتاب الطالب  وأقدم له (قرا فقرة )استعديو،فتح كتابهيطلب إلى الطالب أن ا

   .3إلى 1األمثلة من 

 حتوى:الم   

عبري عن هذا المقدار من الماء  .لنرا من الماء كل أسبوع 90حوالي ،: يهدر صنبور ماء يتقطر الماء منه باستمرارماء

 .بالمللترات

 أتأكد: 
 ::الفراغ أملئ

 4000        ل  .......... م.ل   = 4( 3)                                                    6000...... مل         .ل = 6( 1)

        0,7سعة القارورة باللترات.     أوجد .مللتر 70تتسع فارورة سائل مطهر إلى  (9) 

 .انظر كتاب الطالب
ب
ري
تد
ال

 
 :تدرب وحل المسألة  
 لتكوين جملة صحيحة في كل مما يلي:  (= ،، )اإلشارة المناسبة  ضع

    مل       825......    .ل  82,5    (   20)

 فسر ؟كؤوس من العصير 10فهل تتسع قارورة  سعتها لتران إلى  ،مللترا 250إذا كان كأس من العصير يحوي ( 24) 

 لتر  2لتر  2,5لتر بينما سعة القارورة لتران   2,5كؤوس تعدل  10ال ألن سعة .إجابتك

  انظر الكتاب الطالب

 :أسئلة مهارات التفكير العليا   

  انظر الكتاب الطالب

لت
ا

يم
و
ق

 

 5430,0أم  ،لترا 543,0أم  ،لترا 54,3مللترات تساوي  5,43هل  :اكتب ما يلي على السبورة :فهم الرياضيات ✓

وتشرح جميع الخطوات  ،كتبها على بطاقة صغيرة أو ورقةيو ،ختار اإلجابة الصحيحةياطلب إلى الطالب  أن  ؟لترا

   .التي استعملتها إليجاد اإلجابة الصحيحة

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. ويات:متابعة المط ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 .ورقة رسم وحدات الزمن الموضوع  اليوم

 ت(الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيا -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :حول بين وحدات الزمني   الهدف من الدرس. 

 :وحدات الزمن  المفردات الجديدة.    

 :ما قبل الدرس   

ن =......أسبوع  1 ،.... يوم.أ = 1 ،اي =....... ساعة،... دقيقة.س =1،...... ثانية.د = 1 :إكمال ما يلي اطلب إلى الطالب

  .... شهر.=

 الزمن قد تتغير ؛ مثل طول السنوات والشهوربأن بعض وحدات  أخبر الطالب. 

 يوما للسنوات الهجرية. 356و ،يوماَ للسنوات الميالدية 366أو  365 ؟ما عدد األيام في السنة 

 ا30، أو 29، أو 28؟ما عدد األيام في الشهر ا في األشهر الميالدية 31أو  ،يوم  ا في السنة  30أو  ،29و  ،يوم  يوم 

 الهجرية.

 في فكرة ألن الوقت بوصفيه قياسا يمكن تحويله كالقياسات األخرى أناقش الطالب.  

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
 ( لإلجابة عن األسئلة التالية: 1استعمل القائمة الموجودة في النشاط )

 بضرب عدد وحدات الزمن الكبرى فيما تساويه الوحدة  ؟وحدات زمن كبرى إلى وحدات زمن صغرى كيف تحول

 .احدة من وحدات الزمن الصغرىالكبرى الو

 ساعة 168=  24×  7     ؟أيام إلى ساعات 7 كيف تحول 

 بقسمة عدد وحدات الزمن الصغرى على ما تساويه الوحدة  ؟وحدات زمن صغرى إلى وحدات زمن كبرى كيف تحول

 الكبرى الواحدة من وحدات الزمن الصغرى.

 أسبوعا  27=7÷ 189يوما إلى أسابيع؟  189 كيف تحول 

 استعمل الضرب أو وحدات السعة؟،ما أوجه التشابه بين عملية تحويل وحدات الزمن وعملية تحويل وحدات الطول

واستعمل القسمة للتحويل من الوحدات الصغرى إلى الوحدات  ،للتحويل من الوحدات الكبرى إلى الوحدات الصغرى

   الكبرى

 :استعد   

في حل  واراجع معه  وحدات الزمن،ثم أناقشه  من كتاب الطالب ()استعد قرا فقرةيو،فتح كتابهيأطلب إلى الطالب  أن 

   .3إلى 1األمثلة من 

 :المحتوى   

 قبل أن تذهب إلى المدرسة. فكم ثانية استغرقت في ترتيب غرفتها؟ دقيقة كي ترتب غرفته 15حتاجت روان إلى : اقياس

 أتأكد: 
  :الفراغ أملئ

             20  8... د َو.....ث   .=  ث 500 (7)   18000   ...... ث   .س  = 5     (4)         168...... س    .ي  = 7(  2)

 .انظر كتاب الطالب

ب
ري
تد
ال

 

 :تدرب وحل المسألة  
 الفراغ: املئ

 1440   ......    د      .س =  24 (17)                  56      .... ي   .أ =  8 (13)

 6دقيقة.فكم دقيقة بقي على األسطوانة؟ 80دقيقة على قرص مدمج سعته 14تها ساعة وسجل عثمان محاضرة مد( 30)

 . انظر الكتاب الطالب

 :أسئلة مهارات التفكير العليا   

 . لطالبانظر الكتاب ا

يم
و
تق
ال

 

 كتب فقرة عن مدى استفادتها من الدروس السابقة في هذا الفصل في التحويلياطلب إلى الطالب  أن  :تعلم سابق ✓

في الكتابة عن التشابه واالختالف عند التحويل بين وحدات   ن في هذا الدرس. فقد ترغب الطالببين وحدات الزم

 الزمن بالمقارنة مع تحويل وحدات الطول والكتلة والسعة.

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 ارين.حل األسئلة بكتاب التم كتاب التمارين: ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

  استقصاء حل المسألة الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :ختار الخطة األنسب لحل المسألةي الهدف من الدرس.    

 :المفردات الجديدة    

  الدرس:ما قبل   

 ويتكون كل صندوق من ثالث قطع خشبية  ،تعمل بثينة صناديق أزهار لتبيعها :المسألة التالية اطرح على الطالب

 وقطعتين طول كل منها وحدة ونصفي.،وحدات 3طول كل منها 

  فطعة من فكم لوحا تحتاج إليه بثينة لتعمل الصناديق ددون أن يبقى لديها أية ،وحدة 15فإذا كان طول لوح الخشب

  صناديق 5ألواح خشب ؛  4 ؟وما عدد الصناديق التي يمكنها صنعها؟ألواح الخشب

 رسم صورة ؟ما الخطة التي يمكن استعمالها لحل المسألة. 

 مرسوم عليها خطوط توضح قطع خشب طول كل منها ،وحدة 15ألواح خشب طول كل منها  ؟ماذا تبين هذه الصورة

وسيكون هناك  قطع خشب إضافية حتى ينتهي طول لوح .وحدة لكل صندوق 1  وقطعتين طول كل منها  ،وحدات 3

 الخشب الرابع.

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
 .قراء المسألة وأتابع عملها أثناء خطوات حل المسألةياطلب إلى الطالب  أن 

 .معطيات المسألة وما المطلوب فيها  أراجع مع الطالبو،تعمل األسئلةسا      :افهم 

 .في خطة الحل ناقشهأ        خطط: 

     :حل 

 .آلستعمال خطة عمل جدول لحل المسألة  أرشد الطالب

 يحتفظ الجدول بتسلسل الوقت حتى الساعة  ؟كيف سيساعد الجدول على االحتفاظ بتسلسل المعلومات

  .ةوعدد األشخاص الكلي عند الساعة الثامن ،وعدد األشخاص الذين وصلوا تباعا إلى المحل،الثامنة

 دقيقة 15عدد األشخاص يتضاعف كل    ؟ما النمط الذي يعرضه الجدول. 

 32  ؟ما عدد األشخاص المصطفين عند الساعة الثامنة  

 .مراجعة المسألة للتحقق من مالءمة اإلجابة للمعطيات  طلب إلى الطالبا    تحقق: 

ب
ري
تد
ال

 

 :تدرب وحل المسألة  
  :بةباستعمال خطة مناس ،المسألة التالية حل

وأمل أصغر بعشر سنوات من  ،وأيمن أكبر بسنتين من أخته أمل ،سنوات على عمر أخيها أيمن 4يزيد عمر أسماء  (5)

 ؟فما عمر أسماء ،سنة 17فإذا كان عمر سعود .أخيها سعود

 ا معطيات المسألة  م :افهم 

 .عمر أسماء   :المطلوب 

 .خطة مناسبة الحل عكسيا ستعملا    :خطط 

 أمل = أمل أصغر بعشر سنوات من عمر سعود  مرع     :حل 

 سنوات  7=  10ــ  17 •

 عمر أيمن = أيمن أكبر بسنتين من أمل 

 سنوات  9=  2+  7 •

 سنوات من عمر أيمن  4عمر أسماء = أسماء أكبر  

 سنة  13=  4+  9 •

 سنة  13إذن عمر أسماء  

 أراجع المسألة للتحقق من مالءمة اإلجابة للمعطيات     تحقق: 

  ر الكتاب الطالبانظ

يم
و
تق
ال

 

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓

1 

2 
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 (إيضاح)ساعة شرح  حساب الزمن المنقضي   الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1قي )درس تطبي

يم
قد
لت
ا

 

 :جمع وحدات الزمن وأطرحهاي   الهدف من الدرس. 

 :الزمن المنقضي   المفردات الجديدة    

 :ما قبل الدرس   

  ون ما الوقت الذي تبينه الساعة؟ وكم سيك 10:35استعمل ساعة اإليضاح واحرك عقارب الساعة لتعرض الوقت

   11:35؛ 10:35 ؟الوقت بعد ساعة
 في النهار تكون  12,00قرأ الساعة يعلى ساعة اإليضاح للطالب وابين لها أنه عندما  11:35ت أعرض الوق

 .وعنما تقرأ في الليل تكون منتصفي الليل،ظهرا

  د الدقائق خمسات أع/دقيقة 25 ؟فبعد كم دقيقة ستصبح طهرا؟ كيف ذلك؟،صباحا 11:35إذا كانت الساعة تشير إلى

 12:00حتى  11:35من 

 3:00زائد  2:15؛ ألن 5:40ذلك   دقيقة؟ اشرح 25ساعات و 3وقت بعد ما ال.2:15الساعة  اعرض على الطالب 

 .5:40دقيقة ستصبح  25بزيادة  5:15يساوي 

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
بعد الظهر؟ اكتب إجابة  2:45صباحا والساعة  9:25ما الوقت المنقضي بين الساعة :المسألة التالية اطرح على الطالب

 .عن كل سؤال على السبورة الطالب

  دقيقة 35 ؟صباحا10:00صباحا واالعة 9:25كم دقيقة بين الساعة. 

  ساعتان.     ؟ظهرا 12:00صباحا والساعة  10:00كم ساعة بين الساعة 

  دقيقة 45ساعتان و ؟بعد الظهر 2:45والساعة  12:00ما الوقت بين الساعة. 

 مع الدقائقوالدقائق ،يجب أن تنتبه إلى جمع الساعات مع الساعات،بأنه عندما يجمع الوقت  أخبر الطالب. 

  ؟إلى التحويل بين الوحدات لتوضيح إجابتك دقيقة؟وهل تحتاج 45تين+ ساعتين ودقيقة + ساع 35ما ناتج جمع 

ساعات  5فالوقت النتقضي النهائي هو ،لذا.دقيقة20دقيقة يتم تحويلها إلى ساعة و  80دقيقة ؛ نعم 80ساعات و4

   .دقيقة 20و

 :استعد   

في حل  ثم أناقشه،من كتاب الطالب  وأقدم له مفهوم الوقت المنقضي (قرا فقرة )استعديو،فتح كتابهيأطلب إلى الطالب أن 

   .3إلى 1األمثلة من 

 :المحتوى   

زمن الذي قضاه بالل في فما ال.مساء 9:05وانتهى منها عند الساعة ،مساء 7:30بدأ بالل واجباته المدرسية عند الساعة 

 ؟حل واجبات

 أتأكد: 
 :الزمن المنقضي في كل مما يلي أوجد

  س 2:14طهرا    د  2:40صباحا إلى 11:50  (3)         س 4:16د   صباحا 10:30صباحا إلى  6:14 (1) 

  انظر كتاب الطالب

ب
ري
تد
ال

 

 :تدرب وحل المسألة  
 :الزمن المنقضي دأوج

  6:5   بعد الظهر      3:20صباحا إلى 9:15  (10)           2:38   صباحا 11:58صباحا إلى 9:20 (8) 

  انظر الكتاب الطالب

 :أسئلة مهارات التفكير العليا   

  انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

تتضمن حساب الزمن المنقضي إذا كان  كتب عن كيفية حل المسائل التييطلب إلى الطالب  أن ا :فهم الرياضيات ✓

 8:10الساعة  ،الخميس :وقت النهاية.مساء 10:15الساعة ،اإلثنين:وقت البداية :الوقت المعطى على النحو التالي

 .صباحا

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 بكتاب التمارين. حل األسئلة كتاب التمارين: ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  اريخالت

     .مساطر ،بطاقات مفردات هندسية الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :عرف مفردات أساسية في الهندسةي  الهدف من الدرس.   

 :المستقيمات المتقاطعة ،المستوى،القطعة المستقيمة ،نصفي المستقيم ،المستقيم ،النقطة   المفردات الجديدة، 

        .القطع المستقيمة المتطابقة ،المستقيمات المتوازية ،المستقيمات المتعامدة

 :ما قبل الدرس   

 .استعمل مسطرة لترسم تصميما باستعمال الخطوط المستقيمة

 ختلف اإلجاباتست ؟ما األشكال التي رسمتها في تصميمك. 

  الطول والعرض  :أن يناقشوا تصميماتهم باستعمال الكلمات التي ذات العالقة باألبعاد مثل الطالباطلب إلى

  .واالرتفاع

 أو العرض واألرتفاع ،الطول والعرض ؟ما البعدان في الشكل ثنائي األبعاد.   

  ما الفرق بين المستقيم  .يمة وليس مستقيماتفي الواقع قطعا مستق ايرسمو الطالباناقش الفكرة التي تقول بأن

  .أما القطعة المستقيمة فلها بداية ونقطة نهاية ،المستقيم يمتد إلى ما ال نهاية ؟والقطعة المستقيمة

 أن النقاط التي كتب عليها حروف تستعمل  للطالباشرح ،على إحدى القطع المستقيمة ،ج ،ب ،ثالث نقاط أ اكتب

 .لتسمية أشكال هندسية

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
 .رجع إلى رسمه القطعة المستقيمة في النشاط أعالهيأن   الطالباطلب إلى 

 النقطة ج ،النقطة ب،النقطة أ .سم النقاط في رسمك. 

 أو القطعة المستقيمة ج ب ،القطعة المستقيمة ب ج ؟ما اسم القطعة المستقيمة بين النقطة ب والنقطة ج.  

  ستختلف اإلجاباتفهل يوجد خطوط متقاطعة في رسمك؟   .في نقطة واحدة تتقاطعالخطوط التي تتالقي. 

 :استعد   

  ها المفردات الجديدة، ثم اناقشهوأقدم ل.133قرا فقرة "أستعد " في الكتاب صـــ يفتح كتابه وان يأطلب إلى الطالب  ان 

 .3إلى  1في حل األمثلة 

 :المحتوى   

 انظر كتاب الطالبة.                                          

 أتأكد: 
 :سمي كل شكل فيما يأتي ثم عبري عنه بالرموز

     

 

 النقطة جــ(          جــ                     3)                      ب أ    ،أ ب(  أ           ب                1)

 .ظر كتاب الطالبان
ب
ري
تد
ال

 
 :تدرب وحل المسألة  
 .عنه بالرموز ل شكل فيما يلي، ثم عبرسم ك

 ع ج (    جـ                     ع          15)                        أ ̅ب أو ب ̅أ       أ                       ب    (10)

 ن                          النقطة ن          (13)

 انظر الكتاب الطالب 

 عليا:أسئلة مهارات التفكير ال   

 انظر الكتاب الطالب 

يم
و
تق
ال

 

 المستقيمان المتعامدان ،المستقيم ق ر ،النقطة أ ،نصفي المستقيم م ن ،جـ̅القطعة المستقيمة ب  بطاقة مكافاة: ✓

 قة  رسم كل شكل على بطايواطلب إلى الطالب  أن  .المستقيمان المتوازيان ي هـ و ب جـ ،أ ب و جـ د                       

   .كتب رموز كل منهايو                         

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 .وورقة قلم خطة حل المسألة الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :ختار الخطة األنسب لحل المسألةي   الهدف من الدرس. 

 :المفردات الجديدة    

 :ما قبل الدرس   

وقد قاد ساسين  .و متركيل 100يتدرب ياسين على قيادة دراجته الهوائية لمسافة  :المسألة التالية بالاعرض على الط

 ،كيلو مترات في اليوك الثالث 10و  ،كيلو مترات في اليوم الثاني 6و ،كيلو مترات في اليوم األول من التدريب 4دراجته 

 .كيلو مترا في اليوم الرابع 12و

 راكيلو مت 28 ؟فكم كيلو مترا سيقود ياسين دراجته في اليوم التاسع من التدريب ،إذا استمر النمط هكذا.  

 على حل المسألة اذكر ًِ والبحث عن ،استعمل خطة الخطوات األربع .بعض الخطط التي يمكنِك استعمالها لتساعدِك

 .وعمل جدول ،نمط

 لكل يوم من التدريب 2+  ،4+  ،2+ ؟ما النمط الذي تريه في المسألة. 

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
 .أثناء خطوات حل المسألة  وأرشده      ،الكراتلوان قراءة المسألة المتعلقة بأ  اطلب إلى الطالب

      افهم: 

 .معطيات المسألة و المطلوب فيها باستعمال األسئلة أراجع مع الطالب 

 .في خطة الحل ناقشهأ   :خطط 

    :حل 

 .آلستعمال خطة االستدالل المنطقي لحل المسألة  أرشد الطالب

  أعطتهم المعلم كرات  ؟خضراء ،صفيراء ،حمراء ،زرقاءما المعطيات التي تخبرك بأن لدى األطفال كرات

 .خضراء ،صفيراء ،حمراء ،زرقاء :ذات ألوان مختلفة

 سعيد وصاحب الكرة الحمراء يلعبان معا   ؟يماذا يخبرنا المعطى الثالث. 

  إذا   ؟ساعدنا المعطيات التي تخبرنا بما لدى شخص على تحديد ماذا يوجد لدى األشخاص اآلخرينيكيف

  .فلن يملكه شخص آخر ؛ فيتم حذفه عند األشخاص اآلخرين في الجدول ،لدى شخص شيء ما كان

       تحقق: 

 .مراجعة المسألة للتحقق من مالءمة اإلجابة للمعطيات اطلب إلى الطالب     

 غير  إذن فالترتيب .ال ؛ فكل المعطيات تعمل مع ا إلعطاء اإلجابة  .ذلك وضح ؟هل يعد ترتيب المعطيات مهما

 .مهم

ب
ري
تد
ال

 

 :تدرب وحل المسألة  
  :خطة االستدالل المنطقي لحل المسألة التالية استعمل

وعدد  ،رياالت يساوي مثلي عدد األوراق من فئة الريال 10وعدد األوراق من فئة  ،رياال 125في جيب عثمان  (9)

 ؟من كل فئة توجد في جيب عثمانكم ورقة  .أوراق الخمسة رياالت يقل واحدا عن عدد أوراق الريال الواحد

 ا معطيات المسألة  م     :افهم 

 .م ورقة من كل فئة توجد في جيب عثمانك  المطلوب: 

 .خطة االستدالل المنطقي ستعملا     :خطط 

 .من فئة الريال 5و ،من فئة الخمسة رياالت 4و ،من فئة العشرة رياالت 01     حل: 

 مالءمة اإلجابة للمعطيات  راجع المسألة للتحقق منأ       تحقق: 

  انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

  بطاقة مكافاة: ✓

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 (.القطع المنطقية)قطع النماذج  كال الرباعية  األش الموضوع  اليوم

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :عرف صفيات األشكال الرباعيةي   الهدف من الدرس. 

 :نالمعي ،شبه المنحرف ،المربع، المتوازي األضالع ،المستطيل ،الشكل الرباعي  المفردات الجديدة 

 :ما قبل الدرس   

اإلجابات تحت كل  اكتب .عرفه عن الزوايا واألضالع لوصف كل شكليواستعملي ما  .مربعا ومستطيال على السبورة ارسم

  .األضالع المتقابلة متطابقة ،زوايا قائمة 4 :مستطيل .أضالع متطابقة 4 ،زوايا 4 :مربع :شكل
 متطابقة ومتوازية ابين أن المربع هو مستطيل ألن أضالعة المتقابلة. 

 األضالع المتقابلة متوازية ومتطابقة ،أضالع 4متوازي األضالع   صف .متوازي أضالع إذا رسمت. 

 األشكال جميعها لها أضالع متقابلة  ؟هل المعين متوازي أضالع ؟كيف ننشابه األشكال األربعة جميعها .معينا ارسم

ولمتوازي األضالع أضالع متقابلة  ،ربعة أضالع متطابقةالمعين هو متوازي أضالع له أ  .متوازية ومتطابقة

 متطابقة. 

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
 .وشكال رباعيا  ليس فيه أضالع متوازية ،وشبه منحرف ،ارسم على السبورة متوزاي أضالع

  كل منها له أربعة أضالع.كيف تتشابه هذه األشكال؟ 

  وشبه المنحرف فيه ضلعان من أضالعه  ،ة متوازية ومتطابقةمتوازي األضالع له أضالع متقابل ؟ختلفيوكيف

 .والشكل الرباعي ليس له أضالع متوازية ،المتقابلة متوازيان

 شبه المنحرف: الزوايا المتجاورة فيه   الزوايا المتقابلة فيه متطابقة  :متوزاي األضالع ؟الزوايا في كل شكل صف

  .ال يوجد فيه زوايا متطابقة :الرباعي يمكن أن تكون متطابقة أو غير متطابقة الشكل

 يمكن تصنيف األشكال الرباعية جميعها أنها  ارسم خطا بين متوازي األضالع واألشكال األخرى 

 :استعد   

 .أوزع مقصات وأوراق لتنفيذ النشاط قرا فقرة )استعد( من كتاب الطالبيو،فتح كتابهيأطلب إلى الطالب أن 

 :المحتوى   

 .انظر كتاب الطالب                                          

 أتأكد: 
 :عدد الزاويا الحادة في كل شكل رباعي مما يلي أوجد

 

 (3 )                                       2                

 .انظر كتاب الطالب

ب
ري
تد
ال

 
 :تدرب وحل المسألة  
 :عدد الزوايا الحادة في كل شكل رباعي مما يلي أوجد

(9      )                             2                      (15   )                                 1 

 
ما  ،سنتيمترا 25سنتيمترا إلى أربع قطع عرض كل منها  25قص نجار قطعة خشب طولها مترا واحد وعرضها  ( 22) 

 مستطيل  ،عمتوازي أضال   ؟نوع األشكال الرباعية للقطع األربع

  انظر الكتاب الطالب

 :أسئلة مهارات التفكير العليا   

  انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

كتب الخطوات التي ستستعملها لتصنيف يواطلب إلى الطالب  أن  ،على السبورة ارسم معينا  :فهم الرياضيات ✓

 .كثر من فئة ينتمي إليها المعينوتذكر أ ،وأشجعها على أن تدرس أألضالع والزوايا في الشكل .الشكل الرباعي

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  المادة -الصف   التاريخ

 الهندسة: األزواج  المرتبة      الموضوع  اليوم
جهاز عرض  ،اتورقة مربع

 .شفافيات  

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :أسمي النقاط على المستوى اإلحداثي.  الهدف من الدرس 

 :إحداثي ص. ،إحداثي س ،زوج مرتب ،نقطة األصل ،المستوى اإلحداثي   المفردات الجديدة 

  :وكان ثمن  ،رياالت 5,60فإذا أعاد إليها البائع مبلغ  ،بلوزات 4رياال لشراء  50دفعت منى  ما قبل الدرس

     رياال 10, 11 ؟فما ثمن كل بلوزة .البلوزات جميعها متساويا

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
 .إلحداثيات(. ال تعرض ا1، 5ك ) ،(1،3جـ ) (،3،5)ارسم شبكة اإلحداثيات على السبورة، وأعين النقاط الثالث  هــ  

 أحد العددين في الزوج المرتب  ؟ما اإلحداثي 

  ثم تحرك إلى  ،تحرك إلى اليمين وحدة واحدة ،إجابة ممكنة: ابدأ من نقطة األصل ؟كيف يمكنك إيجاد إحداثيات النقطة جــ

 وحدات حتى تصل النقطة جــ  3أعلى 

 ( 3، 1) ؟ما إحداثيات النقطة جــ 

  (5 ،3) ؟ما إحداثيات النقطة هــ  

 اشرح  ؟( في نفس الموقع5 ،1)(  و 1، 5هل النقطتان ) 

 :استعد  

من كتاب الطالب ثم اقدم المفردات المستوى  (قرا المعلومات الواردة في فقرة )استعديو،فتح كتابهيأن  أطلب من الطالب

 م.  3ــ 1في حل المثالين  مإحداثي س إحداثي ص  واناقشه ،،ازواج مرتبة ،تقطة األصل ،اإلحداثي

 :المحتوى  

 المستوى اإلحداثي لتنمية موقع العقد   ييسجل عالم أثار المواقع التي عثر فيها على بعض القطع االثرية استعمل:علوم

 انظر بكتاب الطالب.

 أتأكد: 
 سم الزوج المرتب لكل مما يأتي: 

                         (3 ،1)  د      (  3)                                            (1 ،2) أ       (1)

 
 انظر كتاب الطالب.

ب
ري
تد
ال

 

 :تدرب وحل المسألة  
 سم الزوج المرتب لكل نقطة: 

  ل   (2 ،2)  (15)                  ف     (5 ،1)(   16)                            (4 ،3)أ       ( 9)

 
 انظر كتاب الطالب 

 أسئلة مهارات التفكير العليا: 
 انظر كتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

 بين كيف يمكنه إيجاد إحداثيات نقطة موجودة على شبكة اإلحداثيات.  يأطلب إلى الطالب أن   فهم الرياضيات: ✓

 للمطويات وطريقة استخدامها. الطالبمتابعة وتنبيه  متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي  لمادةا -الصف   التاريخ

 الموضوع  اليوم
الجبر والهندسة: تمثيل 

 الدوال    

اقالم تخطيط أو  ،ورقة شبكة إحداثيات

 أقالم ملونة   

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -( 1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :اإلحداثي. امثل نقاط على المستوى   الهدف من الدرس 

 :يمثل.   المفردات الجديدة 

  :41و  40 ؟ما العددان ،1وناتج طرحهما  ،81مجموع عددين  ما قبل الدرس       

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
  .أعوام 3أخبر الطالب أن منيرة أكبر من سهير بــ  

  + ة يمكن استعمالها إليجاد عمر منيرة ابين للطالب أن هذه القاعد .3اكتب على السبورة قاعدة الدالة التالية ك ك

 أعوام  10 ،9 ،8 ،7عندما يصبح عمر سهير  

  اكتب األن جدول الدالة األتي على السبورة.  

 10 ؟7ما عمر منيرة عندما يكون عمر سهير  . 3استعمل قاعدة الدالة ك +  

 ؟كيف وجدت عمر منيرة  

   ةانظر باقي أسئلة التعزيز بكتاب المعلم

 :استعد  

من كتاب الطالب ثم اقدم مفهوم تمثيل   (قرا المعلومات الواردة في فقرة )استعديو،فتح كتابهيلب من الطالب أن أط

 واناقشهم في حل األمثلة.

 :المحتوى  

ن، وأوجد  3استعمل قاعدة الدالو  . 3نقاط عند تسجيل هدف من خارج خط  3كرة السلة: يحصل العب كرة السلة على 

 .3أهداف من خارج خط   3يتم إحرازها بهدف وهدفين و  مجموع النقاط التي

 انظر بكتاب الطالب.

 أتأكد: 
 كل نقطة مما يأتي على المستوى اإلحداثي  مثل وسم

                       (0 ،4)س       (2)

     (4 ،0)جــ       (  4)

    (7 ،3)ب       (  6)

 انظر كتاب الطالب 

ب
ري
تد
ال

 
 :تدرب وحل المسألة  
أوجد الثمن بعد الخم  .على أب صنف يشترية من متجر اللوازم الرياضية ،لدى سلطان قسيمة خصم قيمتها رياالن (13) 

                         2رياالت  واستعمل قاعدة الدالة جــ ــ  10رياالت و  8و ،رياالت 6 ،رياالت 4ألصناف ثمنها األصلي 

رياالت إلضافية عن كل ساعة عمل استعمل  5رياالت و  10وياخذ يوميا مقداره  ،ياتيعمل خالد في متجر لآللكترون (14)

 ساعات   5 ،4، 3، 2وأوجد األجر الذي سيحصل عليه خالد إذا عمل  10س + 5الدالة 

 انظر كتاب الطالب 

 :أسئلة مهارات التفكير العليا 

 انظر كتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

 ن. 4شرح كيفية تمثيل الدالة ي إلى الطالب ان اطلب  بطاقة مكافاة: ✓

 للمطويات وطريقة استخدامها. الطالبمتابعة وتنبيه  متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 الموضوع  اليوم
االنسحاب في المستوى 

 اإلحداثي

 ،أقالم ،أقالم ملونة ،ورقة رسم بياني

 .ورقة

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :رسم صورة شكل باالنسحاب على المستوى اإلحداثيي  الهدف من الدرس.   

 :انسحاب ،صورة ،حويل هندسيي المفردات الجديدة.       

 :ما قبل الدرس   

 .ستعمل الشبكة اإلحداثية لتعيين النقاط في المستوىي .ة وفوائدها في تمثيل النقاط على الخرائطراجع الشبكات اإلحداثي
 2 ؟كم عددا تستعمل لتحديد نقطة في المستوى  

 ما  .9إلى  0رسم شبكة إحداثية وتعيين المحورين س و ص وتدريجهما من  بالواطلب إلى الط ،وزع ورقة مربعاتا

  .أفقيا باتجاه المحور السيني  ؟من الصفير عند تعيين نقطةاتجاه الحركة األولى بدءا 

 ما الشكل الذي  .ويصلوا بينها بالتتابع ،(1 ،6) ،(4 ،6)(، 6 ،4) ،(4، 2) ،(1 ،2)أن يعينوا النقاط  بالاطلب إلى الط

 .شكل خماسي   ؟رسموه

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
 (.8 ،1)لنموذج مربع عند شبكة إحداثية عند النقطة  ضع الزاوية اليسرى العلياياطلب إلى الطالب  أن 

  ماذا يحدث للرأس األيمن األعلى للمربع عند إزاحة المربع إلى اليمين بحيث تصبح إحداثيات الرأس األيسر األعلى

  .يتحرك وحدتين إلى اليمين  (؟8 ،3عند النقطة )

       ال.هل يتغير شكل المربع 

 وتسمى انسحابا ،كل ال تنتج عنها تغير في أبعاد الشكل وشكلهبإن أي حركة للش  أخبر الطالب. 

 تتحرك كل منها وحدتين  ؟ماذا يحدث للرؤوس الثالثة األخرى عند إزاحة الرأس األيمن األعلى وحدتين إلى األسفل

 .إلى األسفل

 ثم اكتب .لى اليمينوحدات إ 3وحركي المربع وحدتين إلى األسفل و  ،(9 ،3)الرأس األيسر األعلى عند النقطة  ضع 

   (.7 ،6) .الزوج المرتبي للرأس األيسر األعلى

 :استعد   

واراقب  ،ي وأقالما ملونةواوزع ورق تمثيل بيان من كتاب الطالب (قرا فقرة )استعديو،فتح كتابهيأطلب إلى الطالب  أن 

بأن المثلث الثاني   واذكر الطالب .حيحوهو ترسم نقاطه على الشبكة اإلحداثية يكون مثلثها األول في موقعه الص  الطالب

  .يجب أن يكون له شكل المثلث األول وقياساته نفسها

 أتأكد: 
 األزواج المرتبية لرؤوس الصورة. ثم اكتب ،عد كل انسحاب  مما يليالمثلث ب ارسم

 
 .إلى اليسار ووحدتان إلى األسفل وحدات 5  (3)                                                   وحدات إلى اليسار  3( 1)

 .انظر كتاب الطالب
ب
ري
تد
ال

 

 :تدرب وحل المسألة  
 :األزواج المرتبية لرؤوس الصورة ثم اكتب ،بعد كل انسحاب مما يليالمثلث  ارسم

            .وحدتان إلى اليمين  ( 8) 

 أوجد .أربع وحدات إلى اليسار (0، 18) ،(14،14) ،(6، 6) ،(2 ،10)حركت أرجوحة إحداثيات أرجلها   (17)

  .اإلحداثيات الجديدة ومثلها على المستوى اإلحداثي

  انظر الكتاب الطالب

 :أسئلة مهارات التفكير العليا   

  انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

وم قي.(7، 8)د  ،(5،5)ج  ،(6، 3)ب  ،(8، 4)أ  :اكتب األزواج المرتبية التالية على السبورة  بطاقة مكافاة: ✓

وعمل انسحاب له في اتجاهين من  ،رسم الشكل ،تمثيل النقاط :بعمل ما يلي على ورقة رسم بياني صغيرة  الطالب

   .ووصف االنسحاب الذي عمله ثم تسمية اآلزواج المرتبية للرؤوس الجديدة ،اختياره

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. ين:كتاب التمار ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 الموضوع  اليوم
االنعكاس في المستوى 

 اإلحداثي  

 ،مرايا ،ورقة رسم بياني قلم وورقة

 .قطع منطقية

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1درس تطبيقي )

دي
تق
ال

م
 

 :رسم صورة شكل باالنعكاس على المستوى اإلحداثيي الهدف من الدرس.    

 :محور االنعكاس ،انعكاس المفردات الجديدة.       

 :ما قبل الدرس   

 على كل محور.واطلب إليهم أن يمثلوا  9إلى  0أن يرسموا شبكة إحداثية مرقمة باألعداد من  بالاطلب إلى الط

 .يرسموا الشكل ،(1، 3)ج ،(2، 1ب ) ،(3،4)أ  :النقاط

 في الشكل الذي يشبهه انعكاس المثلث إذا وضعنا مرآة على القطعة المستقيمة أ ج. واستعمل مرآة  بالأناقش الط

 للتوضيح. 

 ̅االنعكاس يقلب المثلث بحيث تصبح النقطة ب إلى يمين الضلع أ  ؟كيف يختلف انعكاس المثلث عن انسحاب المثلث 
  .المثلث سيكون مثل المثلث المرسوم أصال ولكن في مكان مختلف على الشبكةفإن  ،وفي االنسحاب .ج

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
، 4)، هـ (5، 2س ) ،(8، 2)ر  :ويرسموا الشكل ،ويمثل النقاط التالية ،رسم شبكة إحداثية أخريياطلب إلى الطالب  أن 

 .المحور السيني على 5رسم مستقيما عموديا عند النقطة يواطلب إليه أن  (.5

 (8،8)  ؟أين ستكون صورة الرأس ر إذا وضعت مرآة على المستقيم لتعمل انعكاسا للمثلث ر س هـ.  

 (5، 8)س ،(5، 6هـ )  ؟والرأس س ،أين ستكون صورة الرأس هـ 

  نه نعم، له األبعاد والشكل أنفسهما ولكذلك.   مع المثلث األول الذي رسمته اشرحهل المثلث المنعكس متطابق

 مقلوب.

  بما أن النقطة األصلية تبعد وحدة واحدة عن أن صورة الرأس هـ تيعد نقطة واحدة عن محور االتعكاس؟   عرفيكيف

   .فالبد أن تبعد صورتها باالتعكاس وحدة واحدة عن محور االتعكاس ،المستقيم

 :استعد   

 ،أثناء رسمها متوازي األضالع  ب  واراقب الطالبمن كتاب الطال (قرا فقرة )استعديو،فتح كتابهيأطلب إلى الطالب  أن 

البعد نفسه عن محور االنعكاس كما هي في  رة للشكل المنعكس يجب أن يكون لهواذكرها بأن كل نقطة من نقاط الصو

 .النقطة األصلية

 :المحتوى   

 .انظر كتاب الطالب                                          

 أتأكد: 
 :االزواج المرتبية للرؤوس الجديدة ثم اكتب ،باالنعكاس حول المحور كل مما يليصورة كل ش ارسم

 ب  ما الحرف في كلمة: نواب" الذي يمكن أن ينعكس حول محور عمودي دون أن يتغير؟ (4)( 2) 

 .انظر كتاب الطالب

ب
ري
تد
ال

 

   تدرب وحل المسألة:

  5 ،4، 1 .ر أفقيثالثة أرقام ال تتغير بعد انعكاسها حول محو اذكر (9)

( فإذا انعكس الشكل حول محور 1، 5)( و 1، 2وقدماء عند النقطتين ) (8، 3)رسم فنان شكال رأسه عند النقطة  (10)

    إجابتك. وضح ؟فما اإلحداثيات الممكنة للنقط الجديدة .عمودي

  انظر الكتاب الطالب

 :أسئلة مهارات التفكير العليا   

  انظر الكتاب الطالب

لت
ا

يم
و
ق

 

 .كتب فقرة تبين فيها كيف ساعدها درس االنسحاب على فهم درس االنعكاسياطلب إلى الطالب  أن  :تعلم سابق ✓

   .واشجعها على المقارنة بين هذين النوعين من التحويالت وإيجاد الفوراق بينهما

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. :كتاب التمارين ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 الموضوع  اليوم
الدوران في المستوى 

 اإلحداثي
 ..قطع منطقية ،مقصات ،دوائر ورقية

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 رسم صورة شكل بالدوران على المستوى اإلحداثيي   :الهدف من الدرس. 

 :الدوران.     المفردات الجديدة   

 :ما قبل الدرس   

 وبرسموا خطوط الطي ليعرضوا األجزاء  ،ويقوموا بطيها إلى أرباع ،أن بقصوا دوائر ورقية بالاطلب إلى الط

 .األربعة والمركز
 360 ؟كم عدد الدرجات في دوائر كاملة . 

 وضع الممحاة الصغيرة في نهاية قلم الرصاص على  .صفرا في المكان الذي يالمس في المستقيم األفقي ادائرة يكنبوا

 .ووضع القلم على المستقيم الذي يشير إلى الصفر ،مركز الدائرة

 يقوموا بتدوير أقالمهم بعكس حركة عقارب الساعة مع إبقاء الممحاة الصغيرة في المركز حتى يصل القلم إلى 

 الرأسي( )المستقيم العمودي 

 90 .ذلك اشرح ؟ما عدد الدرجات في      المسافة حول الدوائر  360؛     ال  90يساوي. 

 صفير  :على الدوائر الدرجات التالية اكتب ،90 ،180، 270، 360.     

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
 .ات من النشاط السابق ونموذج لمعينستعمل الدوائر التي عليها الدرجياطلب إلى الطالب  أن 

 رأس زاوية حادة على مركز الدائرة وأحد األضالع على المستقيم المار بالصفر )بحيث يقع الشكل في المربع  ضع

 ال يتحرك. فماذا يحصل لمركز الدائرة؟    ،إذا عمل تدوير للمعين :واسأل الطالب (.األول

 منطابقة على  (المحور األفقي)افته الموجودة على محور السينات  دوري المعين مع عقارب الساعة بحيث تصيح ح

                              .90 ؟فما عدد الدرجات التي تدورها الرؤوس والحواف ،(المحور الرأسي)محور الصادات 

 بأنه عند دوران شكل فإنه يتحرك حول نقطة ثابتة.  ذكر الطالبي           

 :استعد   

أ  لتلتقي  ̅القطعة المستقيمة جـ  دور الطالبيمن كتاب الطالب  قد  (قرا فقرة )استعديو،فتح كتابهيأن   الطالبأطلب إلى  

الظاهرة هي مقياس الزاوية المكونة  90والزاوية  .90أن كل قطعة مستقيمة يجب تدوريرها  أأكد للطالب .الخط المنقط

وصورة ب لها البعد  ،أ  عند الخط المنقط̅ون صورة القطعة المستقيمة ب وستك .أ  والخط المنقط ̅من القطعة المستقيمة ب

 .وصورة جـ لها البعد نفسه من ب كما في الشكل األصلي ،نفسه عن أ

 :المحتوى   

 .انظر كتاب الطالب                                          

 أتأكد: 

        ( 4،4)( ن 4ن 1) ،(2، 1)األزواج المرتبية   (1)

 .انظر كتاب الطالب

ب
ري
تد
ال

 

 :تدرب وحل المسألة  
 .باتجاه  عقارب الساعة حول النقطة ي 90( ؛ 5،5)ي  (2 ،5)ط  ،(2 ،7ح )( 11)

 .باتجاه عكس عقارب الساعة حول النقطة أ 90( ؛ 3، 5)جـ  ،(1، 5)ب  ،(4، 1)أ (  13)

 180دوران              :فيما يلي  Fالتحويل الحاصل على الحرف  صف :هندسة (16)

  انظر الكتاب الطالب

 :أسئلة مهارات التفكير العليا   

  انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

كتب فقرة قصيرة تصف توقعاتها ياطلب إليها أن  ،بناء على التحويالت التي درسته الطالب  حتى اآلن :تعلم الحق ✓

 .ها اإلجابة عنهواشجعها بطرح سؤال إليها واطلب من ،عما سيتتعلمه آلحقا

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓

1 

4 

1 

4 
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 محيط مضلع   الموضوع  اليوم
 ،(نماذج)قطع منطقية  ،عصا مترية

     .قطع دينز

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :إيجاد محيط مضلع الهدف من الدرس.   

 :محيط ،مضاع  المفردات الجديدة.        

 :ما قبل الدرس   

 يل ؛ ألن المستط :إجابة ممكنة ؟ذلك وكيف تعرف ؟أو شكال آلخر ،أو المربع ،هل يشبه شكل غرفة الفصل المستطيل

 .فيه أربعة أضالع وأربع زوايا قوائم واألضالع المتقابلة متساوية ومتوازية

 أن يستعملوا عصا مترية ويقيسوا طول ضلع مختلف من أضالع غرفة  بالاطلب إلى كل مجموعة صغيرة من الط

في كتابة قياسات  نب أن يساعدوالواطلب إلى الط .ثم ارسم نموذجا لغرفة الفصل على السبورة ،الفصل ألقرب متر

   .كل ضلع

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
 .استعمل قياسات غرفة الفصل

 بما  :إجابة ممكنة  ؟أو مربعة أو شكل آخر ،كيف ساعد قياس أضالع غرفة الصف على تحديد أن الغرفة مستطيلة

 .فإن الغرفة مستطيلة ،ائمواألضالع المتجاورة تشكل زوايا قو ،أن األضالع المتقابلة متوازية ولها القياس نفسه

 أجمع قياسات الضالع جميعها لتجد  :إجابة ممكنة ؟المسافة الكلية حول الغرفة كيف يمكنِك استعمال األضالع لتجد

 .المسافة الكلية حولها

 كيف يمكنِك استعمال المعادلة التي كتبتيها إليجاد  .راجع عمله في نشاط االستكشافيب  أن الاطلب إلى الط

  (العرض× 2)+  (الطول× 2) :المحيط هو  ؟ذا كانت غرفة الصف مستطيلة الشكلالمحيط إ

 :استعد   

في   ثم اناقشه ،والمحيط ،مي المضلعمفهو وأقدم له.قرا فقرة "أستعد " في الكتابيفتح كتابه وان يأطلب إلى الطالب ان 

 .3إلى  1حل األمثلة 

 :المحتوى   

       محيط البالطة   عة الشكل أوجدببالطات مرب بلط هاني  مطبخ منزله :فن

 أتأكد: 
  :محيط كل مضلع مما يلي أوجد

(1)                                             

 ملم          64                             

             متر92  ؟طول السياج الالزم إلحاطتها أوجد .مترا 14متر وعرضها  32( حديقة مستطيلة الشكل طولها 6)

 .انظر كتاب الطالب
ب
ري
تد
ال

 
 :تدرب وحل المسألة  
 :محيط كل مضلع مما يلي أوجد

 سم    32        (12) م              24         (8)

 

  انظر الكتاب الطالب

 :أسئلة مهارات التفكير العليا   

  انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

ذكر يو ،جد محيطهيواطلب إلى الطالب  أن  .سم1,8سم وعرضه 7,4مستطيال طوله  ارسم فهم الرياضيات: ✓

    .ها في ذلكالطريقة التي استعمل

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 المساحة   الموضوع  يومال
جهاز عرض  ،ورقة مربعات

 .أقالم ملونة ،شفافيات

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :قدر مساحة شكل وتجدده بعد المربعاتي  الهدف من الدرس.  

 :المساحة   المفردات الجديدة.  

 :ما قبل الدرس   

  المحيط ؟ماذا نسمي المسافة حول الشكل .بالمع الطأراجع المحيط.  
  أو أستعمل القوانين إذا كان الشكل مستطيال أو مربعاأجمع أطوال أضالع الشكل جميعهاما طرائق حساب المحيط؟ ،. 

 وحدات وأعرضه على الصف مستعينا بجهاز عرض  5وعرضه  ،وحدات 6طوله  ،ارسم مستطيال على ورقة مربعات

 الشفافيات. 

 بأنه يمثل وحدة واحدة. باالاحد في ورقة األمربعات وأذكر الطأشر إلى ضلع مربع و 

 عد الوحدات على كل جهة من الشكل واجمع  ؟كيف يمكننا إيجاد المحيط.  

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
 .في النشاط أعاله،استعمل الشكل السداسي الذي عرض على جهاز عرض الشفافيات

 وحدة واحدة.  ؟ربع في ورقة المربعاتما قياس طول ضلع الم 

 كم .مربع واحد كامل في ورقة المربعات يسمى وحدة مربعة 

 30 ؟مربعا كامال يغطي سطح المستطيل على شبكة جهاز العرض

 وحدة مربعة 30 ؟كم وحدة مربعة تغطي سطح الشكل بأكمله. 

 :استعد   

في  ن كتاب الطالب  واقدم له مفهوم " المساحة "، ثم أناقشهم (قرا فقرة )استعديو،فتح كتابهيأطلب إلى الطالب  أن    

 .3إلى  1حل األمثلة

 :المحتوى   

مساحة األرض  فقدر ،ى المخطط يمثل وحدة مربعةفإذا كان كل مربع عل .الرسم المجاور يبين مخططا أرضيا :مخطط

 .بالوحدات المربعة

 أتأكد: 
 تمترا مربعا: حيث كل مربع يمثل سن ،مساحة كل شكل مما يلي قدر

  2سم 17      (3)             2سم 25     (   2) 

 .انظر كتاب الطالب

ب
ري
تد
ال

 
 :تدرب وحل المسألة  
 :حيث كل مربع يمثل سنتمترا مربعا ،مساحة كل شكل مما يلي قدر

                                           انظر عمل الطالب         (7)        .انظرعمل الطالب  ( 6)

                                        (9)     انظر عمل الطالب                          (8)

 . ظر الكتاب الطالبان

 :أسئلة مهارات التفكير العليا   

  انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

كتب عبارة يذا الفصل ـ ثم اطلب أليها أن ي هه حتى األن ففكر في ما تعلمياطلب إلى الطالب  في أن      :تعلم الحق ✓

   .أو عبارتين عما تتوقع تعلمه الحقا

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 مساحة المستطيل والمربع   عالموضو  اليوم
 ،اللوحة المسمارية ،شبكة مربعات

 .بطاقات مربعة

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :جد مساحة المستطيل والمربعي  الهدف من الدرس.  

 :مربع ،مستطيل المفردات الجديدة.    

 :ما قبل الدرس   

 3واطلب إليهم أن يكونوا مستطيال بعداه  .أو اثنتين واحدة لكل طالببواقع لوحة  بالت المسمارية على الطأوزع اللوحا

  .وحدات على اللوحة المسمارية 4و ،وحدات
 وحدات 4 ؟ما طول ضلع واحد في المستطيل.  

 وحدات. 3 ؟ما عرضه  

 وحدة  14 .أن يحسبوا محيط المستطيل بالاطلب إلى الط 

 2+ ) (ل×  2)ح=  اجمع أطوال األضالع جميعها أو استعمل الصيغة  ؟ن المستعملتان إليجاد المحيطما الطريقتا ×

ما المعادلة التي يمكنك استعمالها إليجاد محيط  .أن يكونوا مربعا على اللوحة المسمارية بالإلى الط اطلب (ض

 ل ×  4ح =  استعمل ؟مربعكِ 

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
 .وحدات على اللوحة المسمارية 5وحدات في  4عمل مستطيال قياسه يلب أن اطلب إلى الطا

 وحدات  5  ؟ما طول المستطيل 

 وحدة 18 وما محيطه؟             وحدات 4 ؟ما عرضه. 

 وحدة مربعة 20 ؟كم وحدة مربعة تغطي سطح المستطيل 

 مساحة ؟ماذا يمثل هذا القياس  

 أما المساحة فتقيس  .يس المسافة حول المستطيل بالوحدات الطوليةالمحيط يق ؟كيف تختلف المساحة عن المحيط

 .عدد الوحدات المربعة التي تغطي سطح الشكل

 مربعات، ما عبارة الضرب التي تبين مساحة هذا المستطيل؟  5صفوف في كل منها  4أن في المستطيل  أبين للطالب

      .وحدة مربعة 20= 5×  4

 :استعد   

ي توزيع بطاقات نشاط عملي قد أرغب ف واقدم لهمن كتاب الطالب   (قرا فقرة )استعديو،فتح كتابهي أطلب إلى الطالب  أن

 .كملهيشكال الظاهرة في الجدول قبل أن رسم األيمربعة على الطالب  لذا اطلب إليه أن 

 :المحتوى   

                .مساحة العلم وأوجد ،الواردة في بداية الدرس إلى المعلومات أرجع :رايات

 أتأكد: 
 :مساحة كل مربع أو مستطيل مما يلي أوجد

  2سم 48           سم6ض =  ،سم8ل =        (5)     2سم 9              كم1ض =  ،كم9ل =      (  4)  

 .انظر كتاب الطالب

ب
ري
تد
ال

 

 :تدرب وحل المسألة  
 :مساحة كل مربع أو مستطيل مما يلي أوجد

  2م888                           م37ل =  ،م24ض = (  15)

                    2سم 120سم     10ض =  ،سم12ل =     (16) 

 ملم                                    14طول ضلعه؟  أوجد .ملمترا مربعا 196مربع مساحته   (19)

  انظر الكتاب الطالب

 :أسئلة مهارات التفكير العليا   

  انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

كتب كيف ساعدها موضوع تقدير مساحات األشكال بعد المربعات في ياطلب إلى الطالب  أن  :فهم الرياضيات ✓

    .على تعلم درس اليوم المتعلق بإيجاد مساحات المستطيالت 2ــ 13الدرس 

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 األسئلة بكتاب التمارين. حل كتاب التمارين: ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 األشكال الثالثية األبعاد الموضوع  اليوم

أشكال تمثل  ،مرطبان ،علبه أقالم تخطيط

 ،منشورا ثالثيا ،منشورا رباعيا

مجسمات هندسية  ،مخروط ،أسطوانة

 أخرى

 بع في التعليم )بدون استخدام التقنيات(الخطوات األر -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :عرف صفات األشكال الثالثية األبعاد.ي  الهدف من الدرس  

 :منشور رباعي ،رأس ،حرف ،وجه ،قاعدة ،منشور ،متعدد السطوح ،الشكل الثالثي األبعاد  المفردات الجديدة، 

   مخروط. ،أسطوانة ،منشور ثالثي

 :ما قبل الدرس   

 ،المربعات ،الدوائر :مثل ،أن بعطوا أمثلة متعددة على أشكال ثانية األبعاد في غرفة الصف باللطاطلب إلى ا

المثلث له ثالثة  :مثال .واطلب إليهم أيضا أن يحددوا خصائص كل شكل ويكتبوها على السبورة.والمستطيالت والمثلثات

 .وثالث زوايا ،اضالع
 متطابق ،متعامد ،متوازي :المفردات بالأراجع مع الط.  

 المربعات والمستطيالت ؟أي هذه الشكال له أضالع متعامدة.  

 المثلثات القائمة ،المستطيالت ،المربعات  ؟أي هذه األشكال له أضالع متعامدة.  

 واطلب إليهم أيضا أن يتعرفوا شكلين  .أن يشيروا إلى األضالع المتوازية واألضالع المتعامدة بالاطلب إلى الط

 .لصفمتطابقين في ا

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
 :أو علبة واسأل ،أشياء ثالثية األبعاد من واقع الحياة مثل صندوق أقالم تخطيط بالاعرض على الط

 دوائر ،إجابة ممكنة: مستطيالت  ؟ما األشكال المستوية التي تراها في هذه األشياء.  

 6 ؟ما عدد المستطيالت في هذا الصندوق             

 المستطيالت التي يقابل بعضها بعضا .يالت متطابقةأي المستط 

 2 ؟ما عدد الدوائر في هذه العلبة  

 لها نفس الشكل والحجم ،إنها متطابقة ؟كيف تتشابه الدوائر 

 متوازية ؟هل الدوائر متوازية أو متعامدة بعضها مع بعض 

 :استعد   

هوم كل من الشكل الثالثي األبعاد، مف طالب  واقدم لهمن كتاب ال (قرا فقرة )استعديو،فتح كتابهيأطلب إلى الطالب  أن 

 مخروط ،أسطوانة ،منشور ثالثي ،رباعيمنشور  ،، رأسوجه، حرف ،، قاعدة، منشورمتعدد السطوح

 :المحتوى   

 ثم بيني نوع شكل العلبة. ،أجزاء علبة كرات التنس المبينة في الشكل المجاور صف :رياضة

 أتأكد: 

                          نوعه  ثم بين ،ن حيث التوازي والتطابقكل المجاور مأجزاء الش صف       (1)

  انظر كتاب الطالب

ب
ري
تد
ال

 

 :تدرب وحل المسألة  
 نوع الشكل. ثم بين ،ن حيث التوازي والتطابقأجزاء كل شكل مما يلي م صف

  .مخروط ،ال يوجد أجزاء متعامدة أو متطابقة (     10)

                           منشور رباعي ،12 ،8   ؟ما اسم شكل الكتاب .لرؤوس واألحرف في كتاب مقفلما عدد ا   (13)

  انظر الكتاب الطالب

 :أسئلة مهارات التفكير العليا   

  انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

على قصاصة  وخصائصه،كتب اسم الشكليب  أن الواطلب إلى الط،روطا على السبورةارسم مخ  بطاقة مكافاة: ✓

    .ورق وتسليمها لي في نهاية الحصة

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 خطة حل المسألة الموضوع  اليوم

 ،(علب)اختيارية ،كرات زجاجية

 ،قطع نقد معدنية ،مكعبات سنتمترية

قطع عد ملونة  ،بطاقات مربعة

 .()اختيارية

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :حل مسائل باستعمال خطة إنشاء نموذجي  الهدف من الدرس.   

 :المفردات الجديدة    

 :ما قبل الدرس   

 9و      ،كيلو جرام من الذرة 4و      ،كيلو جراما من البطاطا 8المسألة اآلتية: اشترت بسمة     بالى الطاطرح عل 

 فكم كيلو جراما من الطعام اشترت بسمة تقريبا ؟   .كيلو جرامات من الدجاج لعمل شواء

  استعملي خطة الخطوات األربع ما خطة حل المسألة التي يمكنك استعمالها؟  

 أو اآللة  ،أو التقدير ،أو الحساب الذهني ،أن يقرروا إذا كان عليهم أن يستعملوا الورقة والقلم بالب إلى الطاطل

كيلو جراما ؛  23تقريبا   :إجابة ممكنة. واطلب إليهم أن يوضحوا لماذا اختاروا تلك الطريقة .الحاسبة لحل المسألة

 التقدير؛ألن الجواب الدقيق غير مطلوب.

لت
ا

س
ري
د

 

 :أسئلة التعزيز  
أثناء خطوات حل   لالزمة لتعبئة الصندوق"،  وأرشدهقراءة المسألة المتعلقة بـ "عدد المكعبات ا  اطلب إلى الطالب

 .المسألة

 .معطيات المسألة و المطلوب فيها باستعمال األسئلة أراجع مع الطالب    :افهم 

      :خطط 

 .خطة الحلأناقشه في                            

      حل: 

 آلستعمال خطة إنشاء نموذج لحل المسألة.  أرشد الطالب

 9 ؟ما عدد المكعبات في طبقة واحدة 

 6   ؟ما عدد طبقات المكعبات 

 54  ؟ما عدد المكعبات جمبعها 

       تحقق: 

 .مراجعة المسألة للتحقق من مالءمة اإلجابة للمعطيات اطلب إلى الطالب     

ب
ري
تد
ال

 

 حل المسألة:تدرب و  
  :استعمل خطة إنشاء نموذج لحل المسألة التالية

فكم طفال سيكون  ،أمتار3إذا وقف طفل كل  .مترا 24القياس: طول المسافة حول مضمار ألعاب دائري تساوي  (7) 

 ؟في المضمار

 ا معطيات المسألة  م  :افهم 

 .عدد األطفال في المضمار        :المطلوب 

 .ة إنشاء نموذجخط ستعملا       :خطط 

 :حل 

 م 24طول المضماء في اللعبة 

 م 3يقف طفل كل      

 أطفال  8عدد األطفال في المضمار 

       تحقق: 

 أراجع المسألة للتحقق من مالءمة اإلجابة للمعطيات 

  انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

  بطاقة مكافاة: ✓

 استخدامها. متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓

1 

2 
3 

4 3 

4 
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 الوسائل رياضيات -الخامس االبتدائي المادة -الصف  التاريخ

 حجم المنشور الموضوع  اليوم
مكعبات  ،مكعبات سنتمترية ،مساطر

 .متداخلة

 الخطوات األربع في التعليم )بدون استخدام التقنيات( -(1درس تطبيقي )

يم
قد
لت
ا

 

 :جد حجم منشور رباعيي الهدف من الدرس.   

 :الحجم  المفردات الجديدة    

 :ما قبل الدرس   

 سنتميتر. 1بمساطر واطلب إليهم أن يرسموا قطعة مستقيمة طولها  بالياس الطولية والمربعة. وأزود الطأراجع وحدات الق
  تستختلف اإلجاباقيسها بالسنتمترات؟ يما أنواع األشياء التي يمكن أن   

 في هذا المستطيل باستعمال السنتمترات؟  قيسيال على السبورة، ماذا يمكنِك أن ارسم مستطي

  .والمحيط،الطول،العرض

 المثلثات القائمة ،المستطيالت ،المربعات  ؟أي هذه األشكال له أضالع متعامدة.  

 ا الوحدة التي تظهر على م.سم1بعد ذلك أن يستعملوا مساطرهم ليرسموا مربعا طول ضلعه  بالاطلب إلى الط

 سنتمتر مربع.المربع؟ 

  مساحته. ؟في المستطيل باستعمال السنتمترات المربعة قيسيماذا يمكنِك أن 

س
ري
تد
ال

 

 :أسئلة التعزيز  
 .مكعب سنتمتر ومسطرة أعط كل طالب

 وعرض وارتفاع. شكل ثالثي األبعاد ؛له طولعرف ذلك؟ يكبف ؟هل مكعب السنتمتر شكل مستو أم شكل ثالثي األبعاد 

 واألحرف جميعها لها الطول نفسه.،األوجه مربعات متطابقة ؟على أحرف المكعب وأوجهه ماذا تالحظ             

  سم 1كم طوله؟  .قيس حرفا واحداياطلب إلى الطالب  أن 

  سم 1 وكم ارتفاعه؟                  سم 1وعرضه؟ 

 3سم1أو  ،بأن المكعب يمثل سنتمترا مكعبا  أخبر الطالب. 

  عد الوحدات المكعبة التي تمأل شكال ثالثي األبعاد.وحدات مكعبة لقياس األشكال ثالثية األبعاد؟  ستعمليكيف يمكنِك أن 

 :استعد   

في حل المثالين  ثم اناقشه،من كتاب الطالب  واقدم له مفهوم الحجم (قرا فقرة )استعديو،فتح كتابهيأطلب إلى الطالب  أن 

1، 2. 

 المحتوى:   

 .سم4سم وارتفاعها 4سم وعرضها 6حجم علبة ثقاب طولها  أوجد :صندوق ثقاب

 أتأكد: 
  :حجم كل منشور مما يلي أوجد

  3سم 672    .سم4ع =  ،سم8ض =  ،سم21ل =        (4) 

                3م 1430  .م11وعرضها  ،م10وارتفاعها ،م13حجم الهواء بالوحدات المكعبة في غرفة طولها  أوجد (6)

  انظر كتاب الطالب
ب
ري
تد
ال

 

 :تدرب وحل المسألة  
 :حجم كل منشور مما يلي أوجد

     3سم 480سم     6ع =  ،سم5ض =  ،سم16ل =   (14) 

                                                                             3سم 5320  سم 19 ،سم14 ،سم20حجم صندوق أبعاده  أوجد(   18)

مترا 15مترا وعرضه  30فإذا كان طول المخزن  .متر مكعب لتخزين أثاثها1400حتاج فاطة إلى حيز مقداره ي  (20)

 3م1350أيضا سعة المخزن= 3م50ال.ألنها بحاجة إلى  .فسري إجابتكِ  ؟أمتار، فهل سيتسع المخزن لألثاث3وارتفاعه 

  انظر الكتاب الطالب

 يا:أسئلة مهارات التفكير العل   

  انظر الكتاب الطالب

يم
و
تق
ال

 

كتب أو تناقش كيف ساعدها درس خطة حل المسألة"إنشاء نموذج" على فهم ياطلب إلى الطالب أن   :تعلم سابق ✓

    .حجم المنشور

 متابعة وتنبيه الطالب للمطويات وطريقة استخدامها. متابعة المطويات: ✓

 حل األسئلة بكتاب التمارين. كتاب التمارين: ✓
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