


 

  ألولا/  الفصل الدراسي      ریاضیات/  المادة  االبتدائي  ثاني ال/  الصف
 

  

  

  

  
  المملكة العربیة السعودیة

  وزارة التعلیم
  جدة .إدارة تعلیم منطقة 

  مكتب تعلیم جدة 
  الخیف االبتدائیة ..مدرسة 

  
  األول  /الفصل الدراسي   االبتدائي الثاني  /الصف 

  
  ھـ١٤٤٠/١٤٤١للعام الدراسي 

  

  الحصة      
  لسابعةا  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانیة  األولى  الیوم

                األحد

                االثنین

                الثالثاء

                األربعاء

                الخمیس

  

  المدرسة قائد  معلم المادة

    
  



 

  ألولا/  الفصل الدراسي      ریاضیات/  المادة  االبتدائي  ثاني ال/  الصف
 

 
  

  

  

  

 عنوان  الحصة  الصف  التاریخ  الیوم
  التوقیع  الدرس

  األحد
   /   /

          ھـ١٤

  االثنین
   /   /

          ھـ١٤

  الثالثاء
   /   /

          ھـ١٤

  األربعاء
   /   /

          ھـ١٤

  الخمیس
   /   /

          ھـ١٤
  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  مادة الریاضیات تحضیر مسرد

  :معلم المادة 

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

  : المدرسة قائد
  

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

  :المشرف التربوي 

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

 



 

  ألولا/  الفصل الدراسي      ریاضیات/  المادة  االبتدائي  ثاني ال/  الصف
 

  
  
 

  

  

  

 

 

 
 

 الخمیس األربعاء الثاءالث االثنین األحد  الیوم     واألنماط  ١٠٠القیمة المنزلیة حتى   العنوان
            التاریخ

  ملخص الوحدة
 –أحل المسألة  – ١٠٠القیمة المنزلیة لألعداد ضمن  –اآلحاد والعشرات 

 –مقارنة األعداد  –ترتیب األعداد  –تقدیر الكمیات  - قراءة األعداد وكتابتھا  
   األنماط على لوحة المئة  

    الفصل -الحصة 
    الفترة الزمنیة

  تحدید نتائج التعلم المرغوبةتحدید نتائج التعلم المرغوبة: :   ١١لخطوة لخطوة اا
  األھداف الرسمیةاألھداف الرسمیة

  :یتوقع من الطالب في نھایة ھذه الوحدة أن 
  یجمع اآلحاد لیكون العشرات. 
  ١٠٠یجد القیمة المنزلیة لألعداد ضمن. 
  یستعمل خطة االستدالل المنطقي لیحل المسألة. 
  ویكتبھا ١٠٠یقرأ األعداد حتى. 
 ألشیاء یقدر عدد مجموعة من ا. 
  بالترتیب مستعمال خط األعداد ١٠٠یكتب األعداد ضمن. 
  یقارن بین عددین مستعمال اإلشارات. 
  یعد قفزیا لیكون انماط على لوحة المئة  –یحدد األنماط ویصنفھا.   

  األسئلة األساسیة  )األفھام الباقیة ( األفكار الكبرى 
  :الفكرة الكبرى

  قراءتھا وكتابتھا وترتیبھا ١٠٠حتى اتقان القیمة المنزلیة لألعداد 
  :سیفھم المتعلمون أن 

 .یكون بالتدریب علیھا  ١٠٠اتقان جمع األعداد حتى  -
 ومقارانتھا یتم بالتدریب علیھا ١٠٠كتابة وترتیب األعداد حتى  -
    .األخطاء التي تقع في الجمع أو الترتیب معالجة  -. -

 =  ٢٣+١٦أجمع األعداد :  س
 ........،........... ،........  ٤،  ٢أكمل العد الترتیبي  س
 ..............،.............،.......... ،٥،  ٢،  ١أكمل العد  س
 ٣٠                 ٢٥اقارن بوضع أكبر من أو اصغر من  س

  

  المعرفة والمھارات الرئیسیة التي سیكتسبھا المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمھارات الرئیسیة التي سیكتسبھا المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟
  ادرین علىسیكون المتعلمون ق  سیعرف المتعلمون

  اآلحاد والعشرات 
   ١٠٠القیمة المنزلیة لألعداد ضمن  
   قراءة األعداد وكتابتھا   –أحل المسألة 
   األنماط على  –مقارنة األعداد  –ترتیب األعداد  –تقدیر الكمیات

     لوحة المئة  

 ١٠٠اتقان قراءة وتقدیر وترتیب ومقارنة األعداد حتى  
 .یة الفصل بنجاح حل اختبار منتصف الفصل ونھا 
  .تكوین اتجاه ایجابي نحو حب الریاضیات  

  تحدید البراھین واألدلة على تحقق نواتج التعلمتحدید البراھین واألدلة على تحقق نواتج التعلم: :   ٢٢الخطوة الخطوة 

  المھمة األدائیة
   قصیرة  قصة. 
   تنفیذ مھمة ملف االنجاز. 
  عمل ملصق..  

  المحكات الرئیسیة
  تحقیق درجات متقدمة في االختبارات. 
 تدریبات بالكتاب المدرسي القدرة على حل أسئلة ال.  
  متمیز  –كفء  –نام  -مبتدئ  ( یتم من خالل جدول المتابعة المعد (  

  أدلة أخرى
 :من خالل األدلة التالیة  -
  المفكرات* التذكیر االكادیمي         .              * اختبارات فجائیة قصیرة .                    * النشاط المنزلي 
  تقویم ذاتي*                  المالحظات.                        * اختبارات طویلة *                     .   كتابة تلخیص  



 

  ألولا/  الفصل الدراسي      ریاضیات/  المادة  االبتدائي  ثاني ال/  الصف
 
  

  خبرات التعلیم والتعلمخبرات التعلیم والتعلم: :   ٣٣الخطوة الخطوة 

سیقوم المتعلمون   األنشطة التعلیمیة التعلمیة
  بما یأتي

سیقوم المعلم بما 
  یأتي

الوحدة ومناقشة الطالب فیھا ثم  حول موضوععرض قصة من الحیاة تھیئة وتمھید ب 
 طرح سؤال مناسب للتفكیر والمناقشة تمھید لموضوع الوحدة  

یقوم أحد  أو بروشور توضیحي  أقوم بعرض بطاقات كتبت فیھا المفردات لھذه الوحدة 
 .الطالب بقراءتھا ومتابعة جمیع الطالب ألخذ فكرة عامة عن الوحدة كاملة 

والخبرات  ھام الباقیة عن طریق عرض المفرداتعرض األسئلة األساسیة واألف 
ماذا  –ماذا أعرف ( لدروس الوحدة عن طریق جدول التعلم واسترتیجیتھ  التعلیمیة 

فیقوم المعلم بتوزیع الجدول المعد لذلك وتوزیعھ على ) ماذا تعلمت   - أرید أن أعرف 
علم بعد االطالع على الطالب ثم یقوم الطالب بتسجیل ما یعرفونھ عن المفردة ویقوم الم

الجداول بعرض معلومات التعزیز عن طریق جھاز العرض فوق الرأس بشفافیات أو 
 .شرائح البوبوینت ومناقشة الطالب في ذلك وھكذا في كل مفردة

تقسیم الطالب لمجموعات وتحدید دور لكل فرد في المجموعة لمناقشة مفردات  
 .وخبرات التعلم  

من الطالب عن طریق تقسیم المفردات على المجموعات عمل أبحاث لمفردات الدرس  
 . ثم عرض كل مجموعة لبحثھا ومناقشتھ في حصة مع المعلم 

توزیع خرائط مفاھیم وخرائط ذھنیة فارغة على المجموعات وتحدید مفردات خاصة  
لكل مجموعة وترك الحریة لھا لتنفیذ الخریطة التي توضح ھذه المفردات ثم مناقشتھا 

المجموعات ومالحظة ومتابعة وتعزیز المعلم في حصة لذلك ویمكن االستعانة  مع جمیع 
 .بخرائط المفاھیم الموجود بنھایة كل فصل 

توزیع ملف االنجاز والذي یحتوي المفردات وتكون فارغة ویقوم الطالب بتعبئة ھذا  
 .الملف من أذھانھم ومتابعة المعلم وتعزیز ما یحتاج لذلك 

 .اسئلة الوحدة منزلیا  ثم مناقشة المجموعات فیھا في حصة كاملة تكلیف الطالب بحل  
عمل مطویة لكل مجموعة ولتكن تختلف من مجموعة ألخرى وتبادل المطویات بین  

 المجوعات حتى تعم الفائدة منھا جمیع الطالب ومناقشتھا مع المعلم 
موعات ومناقشة تنفیذ جداول مقارنات یعدھا المعلم لمفردات الوحدة ویوزیع على المج 

 .المجموعات فیھا
عقد مسابقة بین الطالب تكون من إعداء المجموعات نفسھا تتبادل فیھا المجحموعات  

إلقاء األسئلة واإلجابات فیما بینھا وممكن تكون بین الفصول من الصف الواحد وتكون 
 .لجنة التحكیم من المعلم وبعض الطالب المتمیزین یتضح فیھا التقویم الذاتي 

 .قد اختبارلنھایة الوحدة للتأكد من اتقان الطالب لمفردات الوحدة ع 
  .كتابة قصة وعمل ملصق للوحدة  

المناقشة * 

  .والحوار

  .كتابة البحث * 

  .عمل مطویة * 

  .كتابة قصة* 

تنفیذ نشاطات * 

كتابي الطالب 

  .والنشاط

حل أوراق * 

  .العمل

المشاركة في * 

رسم خرائط 

ذھنیة أو خرائط 

  .مفاھیم 

جمع * 

  المعلومات

  

  .یقدم التمھید 

یحدد * 

استراتیجیة 

تعلم ( التدریس

طریقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –إلقائیة 

حوار ومناقشة  –

  تفكیر ناقد  –

قراءة نموذجیة * 

  .للنصوص

  التعزیز المناسب* 

تقسیم * 

  .المجموعات

إعداد أورق *

  .العمل

إعداد *

الخرائط 

الذھنیة 

وخرائط 

  المفاھیم
  

الشواھد واألدلة   متمیز  كفء  نامِ   مبتدئ  عاتالتوق
  ومجموع النقاط

  قصة عناصر 
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط القصة 
  بین عناصره

استوف اغلب عناصر 
ولم یكن  الربط  القصة

بین عناصره على درجة 
  واحدة من القوة

استوف جمیع عناصر 
ولم یكن  الربط  القصة

بین عناصره على 
  القوة درجة واحدة من

استوف جمیع عناصر 
وكان  الربط  القصة ة

بین جمیع العناصر 
  وبنفس القوة

  

اختار األسلوب المباشر   األسلوب 
  القصةفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 
مع لقصة في كتابة ا

  نوع من التشویق

اختار األسلوب المشوق 
وابتعد  لقصةفي كتابة ا

  عن االسلوب المباشر

وق اختار األسلوب المش
وابتعد القصة في كتابة 

  عن المباشرة
  

  المحتوى
اشتمل جانب واحد 

فقت بعض من 
  األحوال

اشتمل على اغلب 
  األحوال

اشتمل جمیع 
  األحوال

اشتمل جمیع  
األحوال مع التدعیم 

  بدالئل
  

 



 

  ألولا/  الفصل الدراسي      ریاضیات/  المادة  االبتدائي  ثاني ال/  الصف
 

  : المشرف التربوي
.............................. 

 

  : المدرسة قائد
.............................. 

 

  :معلم المادة 
.............................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  االبتدائي الثاني   الصف  واألنماط  ١٠٠القیمة المنزلیة حتى   اسم الوحدة

ة 
ائی

ألد
ة ا

ھم
الم

:  

  :تتمثل مھمتك في  -
  .بحث یشمل مفردات الوحدة مدعما بالصور من االنترنت أو مراجع أخرى كتابة  - ١                   

  :عمل مطویة تشمل  -٢                    
 .صور من الحیاة تدعم الوحدة 
 .خریطة ذھنیة وخرائط مفاھیم 
 . مختصرات لمفردات الوحدة تحت عنوان تذكر أن 
 . رناتجداول مقا 
 .القرآن الكریم والریاضیات 
  .إثراء علمي من الكتاب المدرسي  

 الھدف ھـ

 معلم  :   مھمتك 

 توظیف الدروس اللغویة : الھدف 
 .وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ ،  شیقةبطریقة  ھاأن تطرح:المشكلة والتحدي 

 الدور د
 . معلم متمیز: أنت 

 .والملصق   تنفیذ القصة: وظیفتك 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمھور ج

 العلمي المقررسیاق : السیاق الذي تجد نفسك فیھ ھو  الموقف م

 ا
الناتج 
واألداء 
 والغرض

  تنفیذ رسم القصة والملصق. 

 ع
معاییر 

ومحكات 
 النجاح

 القصة والملصق األلمام بجوانب . 
  مشوقھ وممتعةإجرائة بطریقة. 
 الشمولیة . 
 اللغوي واإلبداعي واألدبي ب الجان. 

 



 

  ألولا/  الفصل الدراسي      ریاضیات/  المادة  االبتدائي  ثاني ال/  الصف
 

  : المشرف التربوي
.............................. 

 

  : المدرسة قائد
.............................. 

 

  :معلم المادة 
.............................. 

  

  

  
أكثر من وأقل من  –یساوي  –مراجعة تراكمیة  –اختبار منتصف الفصل  –خاصیة التصنیف وفق أكثر من  - أحل المسالة  –التصنیف وفق خاصیة واحدة 
أكثر من وأقل من  –یساوي  –مراجعة تراكمیة  –اختبار منتصف الفصل  –التصنیف وفق أكثر من خاصیة  - أحل المسالة  –التصنیف وفق خاصیة واحدة 

  جدول تنظیم التدریس

  التوقیع  الفصل  الحصة  التاریخ  الیوم  )الموضوع (    المكون

  ھـ١٤/   /     .المدخل والتمھید        

  عرض األفكار الباقیة واألسئلة
        ھـ١٤/   /     .األساسیة

 ع تقسیم المجموعات وتوزی
جدول التعلم ومناقشة في 
 .مفردات وخبرات الوحدة

        ھـ١٤/   /    

 ھـ١٤/   /     .توزیع البروشور ومناقشتھ        

  اآلحاد والعشرات مفردات الوحدة– 
 – ١٠٠القیمة المنزلیة لألعداد ضمن 

 - قراءة األعداد وكتابتھا   –أحل المسألة 
مقارنة  –ترتیب األعداد  –تقدیر الكمیات 

  األنماط على لوحة المئة   –اد األعد

        ھـ١٤/   /    

  خرائط المفاھیم والخرائط
        ھـ١٤/   /     الذھنیة

  مسابقة المجموعات
        ھـ١٤/   /     .والفصول

  ھـ١٤/   /     .اختبار وتقویم ذاتي        

  - عمل ملصق( خاتمة الوحدة 
        ھـ١٤/   /     )قصة–

        ھـ١٤/   /      

 



 

  ألولا/  الفصل الدراسي      ریاضیات/  المادة  االبتدائي  ثاني ال/  الصف
 

  
 

  

  

  

 

 

 
 

 الخمیس األربعاء الثالثاء االثنین األحد  الیوم  طرائق الجمع     نالعنوا
            التاریخ

  ملخص الوحدة
جمع العدد  –أحل المسألة  –الجمع بالعد التصاعدي  –خصائص الجمع 

الجمع بتكوین  – ١أو مطروحا منھ ١جمع العدد ونفسھ مضافا إلیھ  –ونفسھ 
   اختبار الفصل –العشرة 

    الفصل -الحصة 
    الفترة الزمنیة

  تحدید نتائج التعلم المرغوبةتحدید نتائج التعلم المرغوبة: :   ١١الخطوة الخطوة 
  األھداف الرسمیةاألھداف الرسمیة

  :یتوقع من الطالب في نھایة ھذه الوحدة أن 
 ي ترتیب  والصفر إلى عدد آخر یجمع األعداد بأ. 
  ١٠٠یجمع بالعد التصاعدي على خط األعداد حتى 
  یمثل المسألة ویحلھا. 
  یجمع العدد إلى نفسھ. 
 عمل حقائق جمع العدد ونفسھ لیجد ناتج الجمع في حقائق أخرى یست. 
  یكون عشرة لیجد ناتج الجمع. 
  یعید ترتیب األعداد لیسھل جمعھا. 
  یحل اختبار الفصل بنجاح.  

  األسئلة األساسیة  )األفھام الباقیة ( األفكار الكبرى 
  :الفكرة الكبرى

  ...فسھ وغیره اتقان الجمع بطرائق مختلفة منھا جمع العدد لن
  :سیفھم المتعلمون أن 

جمع األعداد بالعد التصاعدي وبأي ترتیب والصفر لعدد آخر  -
 .یتقن بالتدریب علیھا 

 .جمع العدد ونفسھ ومضافا إلیھ الواحد یتم اتقانھ بالتدریب علیھ  -
الجمع بالعد التصاعدي الخلط التي تقع مثل معالجة أخطاء  -. -

     .والجمع بتكوین العشرة 

 =  ٨+ ٩أجمع  : س
 أبین لماذا أبدأ بالعدد األكبر عندما أجمع بالعد التصاعدي ؟ س
 = ٤+٥+٩أجمع أفقیا ورأسیا  س
   =٧+٦+٨أجمع  س

  المعرفة والمھارات الرئیسیة التي سیكتسبھا المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمھارات الرئیسیة التي سیكتسبھا المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟
  سیكون المتعلمون قادرین على  سیعرف المتعلمون

  خصائص الجمع 
  أحل المسألة  –اعدي الجمع بالعد التص 

   أو مطروحا ١جمع العدد ونفسھ مضافا إلیھ  –جمع العدد ونفسھ
  اختبار الفصل –الجمع بتكوین العشرة  – ١منھ 

 . اتقان الجمع بطرائق مختلفة  
 .بنجاح حل اختبارالفصل  
  .تكوین اتجاه ایجابي نحو حب الریاضیات  

  

  المھمة األدائیة
   قصیرة  قصة. 
 ف االنجاز  تنفیذ مھمة مل. 
  عمل ملصق..  

  المحكات الرئیسیة
  تحقیق درجات متقدمة في االختبارات. 
  القدرة على حل أسئلة التدریبات بالكتاب المدرسي.  
  متمیز  –كفء  –نام  -مبتدئ  ( یتم من خالل جدول المتابعة المعد (  

  أدلة أخرى
 :من خالل األدلة التالیة  -
  المفكرات* التذكیر االكادیمي         .              * اختبارات فجائیة قصیرة *       .              النشاط المنزلي 
  تقویم ذاتي*                  المالحظات.                        * اختبارات طویلة .                       * كتابة تلخیص  



 

  ألولا/  الفصل الدراسي      ریاضیات/  المادة  االبتدائي  ثاني ال/  الصف
 
  

  خبرات التعلیم والتعلمخبرات التعلیم والتعلم: :   ٣٣الخطوة الخطوة 

سیقوم المتعلمون   ة التعلمیةاألنشطة التعلیمی
  بما یأتي

سیقوم المعلم بما 
  یأتي

حول موضوع الوحدة ومناقشة الطالب فیھا ثم عرض قصة من الحیاة تھیئة وتمھید ب 
 طرح سؤال مناسب للتفكیر والمناقشة تمھید لموضوع الوحدة  

أحد  یقوم أو بروشور توضیحي  أقوم بعرض بطاقات كتبت فیھا المفردات لھذه الوحدة 
 .الطالب بقراءتھا ومتابعة جمیع الطالب ألخذ فكرة عامة عن الوحدة كاملة 

والخبرات  عرض األسئلة األساسیة واألفھام الباقیة عن طریق عرض المفردات 
ماذا  –ماذا أعرف ( لدروس الوحدة عن طریق جدول التعلم واسترتیجیتھ  التعلیمیة 

لم بتوزیع الجدول المعد لذلك وتوزیعھ على فیقوم المع) ماذا تعلمت   - أرید أن أعرف 
الطالب ثم یقوم الطالب بتسجیل ما یعرفونھ عن المفردة ویقوم المعلم بعد االطالع على 

الجداول بعرض معلومات التعزیز عن طریق جھاز العرض فوق الرأس بشفافیات أو 
 .شرائح البوبوینت ومناقشة الطالب في ذلك وھكذا في كل مفردة

الب لمجموعات وتحدید دور لكل فرد في المجموعة لمناقشة مفردات تقسیم الط 
 .وخبرات التعلم  

عمل أبحاث لمفردات الدرس من الطالب عن طریق تقسیم المفردات على المجموعات  
 . ثم عرض كل مجموعة لبحثھا ومناقشتھ في حصة مع المعلم 

ید مفردات خاصة توزیع خرائط مفاھیم وخرائط ذھنیة فارغة على المجموعات وتحد 
لكل مجموعة وترك الحریة لھا لتنفیذ الخریطة التي توضح ھذه المفردات ثم مناقشتھا 

مع جمیع المجموعات ومالحظة ومتابعة وتعزیز المعلم في حصة لذلك ویمكن االستعانة  
 .بخرائط المفاھیم الموجود بنھایة كل فصل 

رغة ویقوم الطالب بتعبئة ھذا توزیع ملف االنجاز والذي یحتوي المفردات وتكون فا 
 .الملف من أذھانھم ومتابعة المعلم وتعزیز ما یحتاج لذلك 

 .تكلیف الطالب بحل اسئلة الوحدة منزلیا  ثم مناقشة المجموعات فیھا في حصة كاملة  
عمل مطویة لكل مجموعة ولتكن تختلف من مجموعة ألخرى وتبادل المطویات بین  

 نھا جمیع الطالب ومناقشتھا مع المعلم المجوعات حتى تعم الفائدة م
تنفیذ جداول مقارنات یعدھا المعلم لمفردات الوحدة ویوزیع على المجموعات ومناقشة  

 .المجموعات فیھا
عقد مسابقة بین الطالب تكون من إعداء المجموعات نفسھا تتبادل فیھا المجحموعات  

لفصول من الصف الواحد وتكون إلقاء األسئلة واإلجابات فیما بینھا وممكن تكون بین ا
 .لجنة التحكیم من المعلم وبعض الطالب المتمیزین یتضح فیھا التقویم الذاتي 

 .عقد اختبارلنھایة الوحدة للتأكد من اتقان الطالب لمفردات الوحدة  
  .كتابة قصة وعمل ملصق للوحدة  

المناقشة * 

  .والحوار

  .كتابة البحث * 

  .عمل مطویة * 

  .كتابة قصة* 

تنفیذ نشاطات  *

كتابي الطالب 

  .والنشاط

حل أوراق * 

  .العمل

المشاركة في * 

رسم خرائط 

ذھنیة أو خرائط 

  .مفاھیم 

جمع * 

  المعلومات

  

  .یقدم التمھید 

یحدد * 

استراتیجیة 

تعلم ( التدریس

طریقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –إلقائیة 

حوار ومناقشة  –

  تفكیر ناقد  –

قراءة نموذجیة * 

  .للنصوص

  لتعزیز المناسبا* 

تقسیم * 

  .المجموعات

إعداد أورق *

  .العمل

إعداد *

الخرائط 

الذھنیة 

وخرائط 

  المفاھیم
  

الشواھد واألدلة   متمیز  كفء  نامِ   مبتدئ  التوقعات
  ومجموع النقاط

  قصة عناصر 
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط القصة 
  بین عناصره

استوف اغلب عناصر 
ولم یكن  الربط  القصة

ین عناصره على درجة ب
  واحدة من القوة

استوف جمیع عناصر 
ولم یكن  الربط  القصة

بین عناصره على 
  درجة واحدة من القوة

استوف جمیع عناصر 
وكان  الربط  القصة ة

بین جمیع العناصر 
  وبنفس القوة

  

اختار األسلوب المباشر   األسلوب 
  القصةفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 
مع ة لقصفي كتابة ا

  نوع من التشویق

اختار األسلوب المشوق 
وابتعد  لقصةفي كتابة ا

  عن االسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق 
وابتعد القصة في كتابة 

  عن المباشرة
  

  المحتوى
اشتمل جانب واحد 

فقت بعض من 
  األحوال

اشتمل على اغلب 
  األحوال

اشتمل جمیع 
  األحوال

اشتمل جمیع  
األحوال مع التدعیم 

  دالئلب
  

 



 

  ألولا/  الفصل الدراسي      ریاضیات/  المادة  االبتدائي  ثاني ال/  الصف
 

  : المشرف التربوي
.............................. 

 

  : المدرسة قائد
.............................. 

 

  :معلم المادة 
.............................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  االبتدائي الثاني  الصف    طرائق الجمع  اسم الوحدة

ة 
ائی

ألد
ة ا

ھم
الم

:  

  :تتمثل مھمتك في  -
  .بحث یشمل مفردات الوحدة مدعما بالصور من االنترنت أو مراجع أخرى كتابة  - ١                   

  :عمل مطویة تشمل  -٢                    
 .صور من الحیاة تدعم الوحدة 
 .یطة ذھنیة وخرائط مفاھیمخر 
 . مختصرات لمفردات الوحدة تحت عنوان تذكر أن 
 . جداول مقارنات 
 .القرآن الكریم والریاضیات 
  .إثراء علمي من الكتاب المدرسي  

 الھدف ھـ

 معلم  :   مھمتك 

 توظیف الدروس اللغویة : الھدف 
 .الفائدة والمتعة للقارئ  وسلسة وتحقق،  شیقةبطریقة  ھاأن تطرح:المشكلة والتحدي 

 الدور د
 . معلم متمیز: أنت 

 .تنفیذ القصة والملصق  : وظیفتك 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمھور ج

 العلمي المقررسیاق : السیاق الذي تجد نفسك فیھ ھو  الموقف م

 ا
الناتج 
واألداء 
 والغرض

  تنفیذ رسم القصة والملصق. 

 ع
معاییر 

ومحكات 
 حالنجا

 القصة والملصق األلمام بجوانب . 
  مشوقھ وممتعةإجرائة بطریقة. 
 الشمولیة . 
  اللغوي واإلبداعي واألدبي الجانب. 

 



 

  ألولا/  الفصل الدراسي      ریاضیات/  المادة  االبتدائي  ثاني ال/  الصف
 

  : لمشرف التربويا
.............................. 

 

  : المدرسة قائد
.............................. 

 

  :معلم المادة 
.............................. 

  

  

  
أكثر من وأقل من  –یساوي  –مراجعة تراكمیة  –اختبار منتصف الفصل  –التصنیف وفق أكثر من خاصیة  - أحل المسالة  –حدة التصنیف وفق خاصیة وا

أكثر من وأقل من  –یساوي  –مراجعة تراكمیة  –اختبار منتصف الفصل  –التصنیف وفق أكثر من خاصیة  - أحل المسالة  –التصنیف وفق خاصیة واحدة 
   االختبار التراكمي  - اختبار الفصل –

  جدول تنظیم التدریس

  التوقیع  الفصل  الحصة  التاریخ  الیوم  )الموضوع (    المكون

  ھـ١٤/   /     .المدخل والتمھید        

  عرض األفكار الباقیة واألسئلة
        ھـ١٤/   /     .األساسیة

  تقسیم المجموعات وتوزیع
جدول التعلم ومناقشة في 
 .مفردات وخبرات الوحدة

        ھـ١٤/   /    

 ھـ١٤/   /     .توزیع البروشور ومناقشتھ        

  خصائص الجمع مفردات الوحدة– 
 –أحل المسألة  –الجمع بالعد التصاعدي 

جمع العدد ونفسھ  –د ونفسھ جمع العد
الجمع  – ١أو مطروحا منھ ١مضافا إلیھ 

 اختبار الفصل –بتكوین العشرة 

        ھـ١٤/   /    

  خرائط المفاھیم والخرائط
        ھـ١٤/   /     الذھنیة

  مسابقة المجموعات
        ھـ١٤/   /     .والفصول

  ھـ١٤/   /     .اختبار وتقویم ذاتي        

  - ملصق عمل( خاتمة الوحدة 
        ھـ١٤/   /     )قصة–

        ھـ١٤/   /      

 



 

  ألولا/  الفصل الدراسي      ریاضیات/  المادة  االبتدائي  ثاني ال/  الصف
 

  
 

  

  

  

 

 

 
 

 الخمیس األربعاء الثالثاء االثنین األحد  الیوم  طرائق الطرح      العنوان
            التاریخ

  ملخص الوحدة
الطرح باستعمال حقائق جمع العدد ونفسھ  –طرح الصفر وطرح الكل  –الطرح بالعد  التناولي 

  اختبار تراكمي   –اختبار الفصل  –الحقائق المترابطة  –األعداد المفقودة  –
    

    الفصل -الحصة 
    الفترة الزمنیة

 

  تحدید نتائج التعلم المرغوبةتحدید نتائج التعلم المرغوبة: :   ١١الخطوة الخطوة 
  األھداف الرسمیةاألھداف الرسمیة

  :یتوقع من الطالب في نھایة ھذه الوحدة أن 
  یطرح بالعد التنازلي على خط األعداد. 
  یطرح الصفر من عدد ومن نفسھ. 
 طرح باستعمال حقائق جمع العدد إلى نفسھ ی. 
  یحل المسألة بالتخمین والتحقق منھ. 
  یطرح مستعمال حقائق الجمع.. 
  یجد عددا مفقودا في جملة مستعمال حقائق الطرح المترابطة بھا. 
 یكون مجموعة الحقائق المترابطة.   

  األسئلة األساسیة  )األفھام الباقیة ( األفكار الكبرى 

  :الكبرىالفكرة 
   .اتقان طرائق الطرح وحل مسائل علیھا

  :سیفھم المتعلمون أن 
 .الطرح بالعد التنازلي على خط األعداد یتقن بالتدریب علیھ  -
  .الطرح باستعمال حقائق الجمع یتم اتقانھ بالتدریب  -
األخطاء التي تقع في الطرح مثل الخلط بین الطرح معالجة  -. -

     .دد نفسھ بالعد التنازلي والطرح من الع

 =  ٥ – ٩أطرح األعداد   س
 تنازلي على خط األعداد أبین كیف أجد ناتج الطرح باستعمال العد ال س
صنادیق إذا  ٣لعبة و ١٨عند منال (( أحل المسالة بالتخمین  س

وزعت اللعب بالتساوي في الصنادیق الثالثة  فكم لعبة وضعت في 
 الصندوق ؟

 =  ٥ -١٥أطرح  س
   

  الرئیسیة التي سیكتسبھا المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟الرئیسیة التي سیكتسبھا المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟  المعرفة والمھاراتالمعرفة والمھارات
  سیكون المتعلمون قادرین على  سیعرف المتعلمون

  الطرح بالعد  التناولي 
   طرح الصفر وطرح الكل 

 الطرح باستعمال حقائق جمع العدد ونفسھ 
  األعداد المفقودة 

   اختبار تراكمي   –اختبار الفصل  –الحقائق المترابطة  
  

 على الطرح بطرائق مختلفة القدرة 
 .حل اختبار الفصل بنجاح 
  .تكوین اتجاه ایجابي نحو حب الریاضیات  

  تحدید البراھین واألدلة على تحقق نواتج التعلمتحدید البراھین واألدلة على تحقق نواتج التعلم: :   ٢٢الخطوة الخطوة 

  المھمة األدائیة
   قصیرة  قصة. 
   تنفیذ مھمة ملف االنجاز. 
  عمل ملصق..  

  المحكات الرئیسیة
 تبارات تحقیق درجات متقدمة في االخ. 
  القدرة على حل أسئلة التدریبات بالكتاب المدرسي.  
  متمیز  –كفء  –نام  -مبتدئ  ( یتم من خالل جدول المتابعة المعد (  

  أدلة أخرى
 :من خالل األدلة التالیة  -
  المفكرات*     التذكیر االكادیمي     .              * اختبارات فجائیة قصیرة .                    * النشاط المنزلي 
  تقویم ذاتي*                  المالحظات.                        * اختبارات طویلة .                       * كتابة تلخیص  



 

  ألولا/  الفصل الدراسي      ریاضیات/  المادة  االبتدائي  ثاني ال/  الصف
 
  

  خبرات التعلیم والتعلمخبرات التعلیم والتعلم: :   ٣٣الخطوة الخطوة 

سیقوم المتعلمون   األنشطة التعلیمیة التعلمیة
  بما یأتي

سیقوم المعلم بما 
  یأتي

حول موضوع الوحدة ومناقشة الطالب فیھا ثم عرض قصة من الحیاة ید بتھیئة وتمھ 
 طرح سؤال مناسب للتفكیر والمناقشة تمھید لموضوع الوحدة  

یقوم أحد  أو بروشور توضیحي  أقوم بعرض بطاقات كتبت فیھا المفردات لھذه الوحدة 
 .لة الطالب بقراءتھا ومتابعة جمیع الطالب ألخذ فكرة عامة عن الوحدة كام

والخبرات  عرض األسئلة األساسیة واألفھام الباقیة عن طریق عرض المفردات 
ماذا  –ماذا أعرف ( لدروس الوحدة عن طریق جدول التعلم واسترتیجیتھ  التعلیمیة 

فیقوم المعلم بتوزیع الجدول المعد لذلك وتوزیعھ على ) ماذا تعلمت   - أرید أن أعرف 
ما یعرفونھ عن المفردة ویقوم المعلم بعد االطالع على الطالب ثم یقوم الطالب بتسجیل 

الجداول بعرض معلومات التعزیز عن طریق جھاز العرض فوق الرأس بشفافیات أو 
 .شرائح البوبوینت ومناقشة الطالب في ذلك وھكذا في كل مفردة

تقسیم الطالب لمجموعات وتحدید دور لكل فرد في المجموعة لمناقشة مفردات  
 .علم  وخبرات الت

عمل أبحاث لمفردات الدرس من الطالب عن طریق تقسیم المفردات على المجموعات  
 . ثم عرض كل مجموعة لبحثھا ومناقشتھ في حصة مع المعلم 

توزیع خرائط مفاھیم وخرائط ذھنیة فارغة على المجموعات وتحدید مفردات خاصة  
ه المفردات ثم مناقشتھا لكل مجموعة وترك الحریة لھا لتنفیذ الخریطة التي توضح ھذ

مع جمیع المجموعات ومالحظة ومتابعة وتعزیز المعلم في حصة لذلك ویمكن االستعانة  
 .بخرائط المفاھیم الموجود بنھایة كل فصل 

توزیع ملف االنجاز والذي یحتوي المفردات وتكون فارغة ویقوم الطالب بتعبئة ھذا  
 .یحتاج لذلك  الملف من أذھانھم ومتابعة المعلم وتعزیز ما

 .تكلیف الطالب بحل اسئلة الوحدة منزلیا  ثم مناقشة المجموعات فیھا في حصة كاملة  
عمل مطویة لكل مجموعة ولتكن تختلف من مجموعة ألخرى وتبادل المطویات بین  

 المجوعات حتى تعم الفائدة منھا جمیع الطالب ومناقشتھا مع المعلم 
لمفردات الوحدة ویوزیع على المجموعات ومناقشة  تنفیذ جداول مقارنات یعدھا المعلم 

 .المجموعات فیھا
عقد مسابقة بین الطالب تكون من إعداء المجموعات نفسھا تتبادل فیھا المجحموعات  

إلقاء األسئلة واإلجابات فیما بینھا وممكن تكون بین الفصول من الصف الواحد وتكون 
 .لجنة التحكیم من المعلم وبعض الطالب المتمیزین یتضح فیھا التقویم الذاتي 

 .من اتقان الطالب لمفردات الوحدة عقد اختبارلنھایة الوحدة للتأكد  
  .كتابة قصة وعمل ملصق للوحدة  

المناقشة * 

  .والحوار

  .كتابة البحث * 

  .عمل مطویة * 

  .كتابة قصة* 

تنفیذ نشاطات * 

كتابي الطالب 

  .والنشاط

حل أوراق * 

  .العمل

المشاركة في * 

رسم خرائط 

ذھنیة أو خرائط 

  .مفاھیم 

جمع * 

  المعلومات

  

  .د یقدم التمھی

یحدد * 

استراتیجیة 

تعلم ( التدریس

طریقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –إلقائیة 

حوار ومناقشة  –

  تفكیر ناقد  –

قراءة نموذجیة * 

  .للنصوص

  التعزیز المناسب* 

تقسیم * 

  .المجموعات

إعداد أورق *

  .العمل

إعداد *

الخرائط 

الذھنیة 

وخرائط 

  المفاھیم
  

ھد واألدلة الشوا  متمیز  كفء  نامِ   مبتدئ  التوقعات
  ومجموع النقاط

  قصة عناصر 
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط القصة 
  بین عناصره

استوف اغلب عناصر 
ولم یكن  الربط  القصة

بین عناصره على درجة 
  واحدة من القوة

استوف جمیع عناصر 
ولم یكن  الربط  القصة

بین عناصره على 
  درجة واحدة من القوة

استوف جمیع عناصر 
وكان  الربط  ةالقصة 

بین جمیع العناصر 
  وبنفس القوة

  

اختار األسلوب المباشر   األسلوب 
  القصةفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 
مع لقصة في كتابة ا

  نوع من التشویق

اختار األسلوب المشوق 
وابتعد  لقصةفي كتابة ا

  عن االسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق 
وابتعد القصة في كتابة 

  مباشرةعن ال
  

  المحتوى
اشتمل جانب واحد 

فقت بعض من 
  األحوال

اشتمل على اغلب 
  األحوال

اشتمل جمیع 
  األحوال

اشتمل جمیع  
األحوال مع التدعیم 

  بدالئل
  

 



 

  ألولا/  الفصل الدراسي      ریاضیات/  المادة  االبتدائي  ثاني ال/  الصف
 

  : المشرف التربوي
.............................. 

 

  : المدرسة قائد
.............................. 

 

  :معلم المادة 
.............................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  االبتدائي الثاني   الصف    طرائق الطرح   اسم الوحدة

ة 
ائی

ألد
ة ا

ھم
الم

:  

  :تتمثل مھمتك في  -
  .شمل مفردات الوحدة مدعما بالصور من االنترنت أو مراجع أخرى بحث یكتابة  - ١                   

  :عمل مطویة تشمل  -٢                    
 .صور من الحیاة تدعم الوحدة 
 .خریطة ذھنیة وخرائط مفاھیم 
 . مختصرات لمفردات الوحدة تحت عنوان تذكر أن 
 . جداول مقارنات 
 .القرآن الكریم والریاضیات 
  .اب المدرسي إثراء علمي من الكت 

 الھدف ھـ

 معلم  :   مھمتك 

 توظیف الدروس اللغویة : الھدف 
 .وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ ،  شیقةبطریقة  ھاأن تطرح:المشكلة والتحدي 

 الدور د
 . معلم متمیز: أنت 

 .تنفیذ القصة والملصق  : وظیفتك 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمھور ج

 العلمي المقررسیاق : السیاق الذي تجد نفسك فیھ ھو  لموقفا م

 ا
الناتج 
واألداء 
 والغرض

  تنفیذ رسم القصة والملصق. 

 ع
معاییر 

ومحكات 
 النجاح

 القصة والملصق األلمام بجوانب . 
  مشوقھ وممتعةإجرائة بطریقة. 
 الشمولیة . 
  اللغوي واإلبداعي واألدبي الجانب. 

 



 

  ألولا/  الفصل الدراسي      ریاضیات/  المادة  االبتدائي  ثاني ال/  الصف
 

  : المشرف التربوي
.............................. 

 

  : المدرسة قائد
.............................. 

 

  :معلم المادة 
.............................. 

  

  

  
أكثر من وأقل من  –یساوي  –مراجعة تراكمیة  –اختبار منتصف الفصل  –التصنیف وفق أكثر من خاصیة  - أحل المسالة  –التصنیف وفق خاصیة واحدة 
أكثر من وأقل من  –یساوي  –مراجعة تراكمیة  –تبار منتصف الفصل اخ –التصنیف وفق أكثر من خاصیة  - أحل المسالة  –التصنیف وفق خاصیة واحدة 

  جدول تنظیم التدریس

  التوقیع  الفصل  الحصة  التاریخ  الیوم  )الموضوع (    المكون

  ھـ١٤/   /     .المدخل والتمھید        

  عرض األفكار الباقیة واألسئلة
        ھـ١٤/   /     .األساسیة

  تقسیم المجموعات وتوزیع
جدول التعلم ومناقشة في 
 .مفردات وخبرات الوحدة

        ھـ١٤/   /    

 ھـ١٤/   /     .توزیع البروشور ومناقشتھ        

طرح  –الطرح بالعد  التناولي مفردات الوحدة 
الطرح باستعمال حقائق جمع العدد  –الصفر وطرح الكل 

 –الحقائق المترابطة  –األعداد المفقودة  –ونفسھ 
   اختبار تراكمي   –اختبار الفصل 

        ھـ١٤/   /    

 م والخرائط خرائط المفاھی
        ھـ١٤/   /     الذھنیة

  مسابقة المجموعات
        ھـ١٤/   /     .والفصول

  ھـ١٤/   /     .اختبار وتقویم ذاتي        

  - عمل ملصق( خاتمة الوحدة 
        ھـ١٤/   /     )قصة–

        ھـ١٤/   /      

 



 

  ألولا/  الفصل الدراسي      ریاضیات/  المادة  االبتدائي  ثاني ال/  الصف
 

  
 

  

  

  

 

 

 
 

 الخمیس ربعاءاأل الثالثاء االثنین األحد  الیوم  تمثیل البیانات وقراءتھا     العنوان
            التاریخ

  ملخص الوحدة
التمثیل  –قراءة البیانات بالصور  –التمثیل بالصور  –جدول اإلشارات 

ث \الحدث األكید والحد - قراءة البیانات الممثلة باألعمدة ز –باألعمدة 
  اختبار الفصل  –المستحیل 

    الفصل -الحصة 
    الفترة الزمنیة

  ئج التعلم المرغوبةئج التعلم المرغوبةتحدید نتاتحدید نتا: :   ١١الخطوة الخطوة 
  األھداف الرسمیةاألھداف الرسمیة

  :یتوقع من الطالب في نھایة ھذه الوحدة أن 
  یجمع البیانات ثم ینظمھا مستعمال  إشارات العد. 
 یمثل البیانات بالصور من جدول اإلشارات.   
 یتوصل إلى نتائج ویجیب عن أسئلة اعتمادا على التمثیل بالصور. 
  ینشئ جوال ویحل المسألة. 
 لبیانات باألعمدة من جدول اإلشارات یمثل ا. 
  یتوصل إلى نتائج ویجیب عن اسئلة اعتمادا على التمثیل باألعمدة. 
  یحدد الحدث األكید والحدث المستحیل. 
 یصف الحوادث وفق إمكاناتھ وقواعدھا .  

  األسئلة األساسیة  )األفھام الباقیة ( األفكار الكبرى 
  :الفكرة الكبرى

  .نات وقراتھا وحل مسائل علیھا اتقان تمثیل البیا
  :سیفھم المتعلمون أن 

 .تمیثل البیانات وقراءتھا یتم اتقانھ من خالل التدریب علیھا  -
  . حل مسائل على تمثیل البیانات دلیل على اتقانھا  -
األخطاء التي تقع مثل الخلط بین تمثیل البیانات معالجة  -. -

   .    باألعمدة وتمثیلھا بالدائرة أو غیرھا 

 ٦٠یرید حسین أن یوصل (( أنشئ جدوال ألحل المسألة :  س
صنادیق فقط كم  ١٠صندوقا إلى صاحبھا لكن سیارتھ تسع 

مرة سیستعمل سیارتھ لیوصل الصنادیق فكم مرة سیستعمل 
 سیارتھ لیوصل الصنادیق جمیعھا ؟

   .ویشارك جمیع الطالب في حلھا  ٧٧أقرأ المسألة ص  س

  یة التي سیكتسبھا المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟یة التي سیكتسبھا المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمھارات الرئیسالمعرفة والمھارات الرئیس
  سیكون المتعلمون قادرین على  سیعرف المتعلمون

   جدول اإلشارات 
  التمثیل بالصور 
   قراءة البیانات بالصور 
   التمثیل باألعمدة 
  ث \الحدث األكید والحد - قراءة البیانات الممثلة باألعمدة ز

  .اختبار الفصل –المستحیل 

 .ى تمثیل البیانات وقراءتھا علالقدرة  
 .حل اختبار منتصف الفصل ونھایة الفصل بنجاح  
  .تكوین اتجاه ایجابي نحو حب الریاضیات  

  تحدید البراھین واألدلة على تحقق نواتج التعلمتحدید البراھین واألدلة على تحقق نواتج التعلم: :   ٢٢الخطوة الخطوة 

  المھمة األدائیة
   قصیرة  قصة. 
   تنفیذ مھمة ملف االنجاز. 
  عمل ملصق..  

  المحكات الرئیسیة
 یق درجات متقدمة في االختبارات تحق. 
  القدرة على حل أسئلة التدریبات بالكتاب المدرسي.  
  متمیز  –كفء  –نام  -مبتدئ  ( یتم من خالل جدول المتابعة المعد (  

  أدلة أخرى
 :من خالل األدلة التالیة  -
  المفكرات* التذكیر االكادیمي          .              *اختبارات فجائیة قصیرة .                    * النشاط المنزلي 
  تقویم ذاتي*                  المالحظات.                        * اختبارات طویلة .                       * كتابة تلخیص  



 

  ألولا/  الفصل الدراسي      ریاضیات/  المادة  االبتدائي  ثاني ال/  الصف
 
  

  خبرات التعلیم والتعلمخبرات التعلیم والتعلم: :   ٣٣الخطوة الخطوة 

سیقوم المتعلمون   األنشطة التعلیمیة التعلمیة
  بما یأتي

لم بما سیقوم المع
  یأتي

حول موضوع الوحدة ومناقشة الطالب فیھا ثم عرض قصة من الحیاة تھیئة وتمھید ب 
 طرح سؤال مناسب للتفكیر والمناقشة تمھید لموضوع الوحدة  

یقوم أحد  أو بروشور توضیحي  أقوم بعرض بطاقات كتبت فیھا المفردات لھذه الوحدة 
 .فكرة عامة عن الوحدة كاملة الطالب بقراءتھا ومتابعة جمیع الطالب ألخذ 

والخبرات  عرض األسئلة األساسیة واألفھام الباقیة عن طریق عرض المفردات 
ماذا  –ماذا أعرف ( لدروس الوحدة عن طریق جدول التعلم واسترتیجیتھ  التعلیمیة 

فیقوم المعلم بتوزیع الجدول المعد لذلك وتوزیعھ على ) ماذا تعلمت   - أرید أن أعرف 
ثم یقوم الطالب بتسجیل ما یعرفونھ عن المفردة ویقوم المعلم بعد االطالع على  الطالب

الجداول بعرض معلومات التعزیز عن طریق جھاز العرض فوق الرأس بشفافیات أو 
 .شرائح البوبوینت ومناقشة الطالب في ذلك وھكذا في كل مفردة

ناقشة مفردات تقسیم الطالب لمجموعات وتحدید دور لكل فرد في المجموعة لم 
 .وخبرات التعلم  

عمل أبحاث لمفردات الدرس من الطالب عن طریق تقسیم المفردات على المجموعات  
 . ثم عرض كل مجموعة لبحثھا ومناقشتھ في حصة مع المعلم 

توزیع خرائط مفاھیم وخرائط ذھنیة فارغة على المجموعات وتحدید مفردات خاصة  
یذ الخریطة التي توضح ھذه المفردات ثم مناقشتھا لكل مجموعة وترك الحریة لھا لتنف

مع جمیع المجموعات ومالحظة ومتابعة وتعزیز المعلم في حصة لذلك ویمكن االستعانة  
 .بخرائط المفاھیم الموجود بنھایة كل فصل 

توزیع ملف االنجاز والذي یحتوي المفردات وتكون فارغة ویقوم الطالب بتعبئة ھذا  
 .متابعة المعلم وتعزیز ما یحتاج لذلك الملف من أذھانھم و

 .تكلیف الطالب بحل اسئلة الوحدة منزلیا  ثم مناقشة المجموعات فیھا في حصة كاملة  
عمل مطویة لكل مجموعة ولتكن تختلف من مجموعة ألخرى وتبادل المطویات بین  

 المجوعات حتى تعم الفائدة منھا جمیع الطالب ومناقشتھا مع المعلم 
ول مقارنات یعدھا المعلم لمفردات الوحدة ویوزیع على المجموعات ومناقشة تنفیذ جدا 

 .المجموعات فیھا
عقد مسابقة بین الطالب تكون من إعداء المجموعات نفسھا تتبادل فیھا المجحموعات  

إلقاء األسئلة واإلجابات فیما بینھا وممكن تكون بین الفصول من الصف الواحد وتكون 
 .علم وبعض الطالب المتمیزین یتضح فیھا التقویم الذاتي لجنة التحكیم من الم

 .عقد اختبارلنھایة الوحدة للتأكد من اتقان الطالب لمفردات الوحدة  
  .كتابة قصة وعمل ملصق للوحدة  

المناقشة * 

  .والحوار

  .كتابة البحث * 

  .عمل مطویة * 

  .كتابة قصة* 

تنفیذ نشاطات * 

كتابي الطالب 

  .والنشاط

 حل أوراق* 

  .العمل

المشاركة في * 

رسم خرائط 

ذھنیة أو خرائط 

  .مفاھیم 

جمع * 

  المعلومات

  

  .یقدم التمھید 

یحدد * 

استراتیجیة 

تعلم ( التدریس

طریقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –إلقائیة 

حوار ومناقشة  –

  تفكیر ناقد  –

قراءة نموذجیة * 

  .للنصوص

  التعزیز المناسب* 

تقسیم * 

  .المجموعات

إعداد أورق *

  .العمل

إعداد *

الخرائط 

الذھنیة 

وخرائط 

  المفاھیم
  

الشواھد واألدلة   متمیز  كفء  نامِ   مبتدئ  التوقعات
  ومجموع النقاط

  قصة عناصر 
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط القصة 
  بین عناصره

استوف اغلب عناصر 
ولم یكن  الربط  القصة

بین عناصره على درجة 
  واحدة من القوة

ناصر استوف جمیع ع
ولم یكن  الربط  القصة

بین عناصره على 
  درجة واحدة من القوة

استوف جمیع عناصر 
وكان  الربط  القصة ة

بین جمیع العناصر 
  وبنفس القوة

  

اختار األسلوب المباشر   األسلوب 
  القصةفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 
مع لقصة في كتابة ا

  نوع من التشویق

اختار األسلوب المشوق 
وابتعد  لقصةابة افي كت

  عن االسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق 
وابتعد القصة في كتابة 

  عن المباشرة
  

  المحتوى
اشتمل جانب واحد 

فقت بعض من 
  األحوال

اشتمل على اغلب 
  األحوال

اشتمل جمیع 
  األحوال

اشتمل جمیع  
األحوال مع التدعیم 

  بدالئل
  

 



 

  ألولا/  الفصل الدراسي      ریاضیات/  المادة  االبتدائي  ثاني ال/  الصف
 

  : المشرف التربوي
.............................. 

 

  : المدرسة قائد
.............................. 

 

  :معلم المادة 
.............................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  االبتدائي الثاني  الصف    تمثیل البیانات وقراء تھا  اسم الوحدة

ة 
ائی

ألد
ة ا

ھم
الم

:  

  :تتمثل مھمتك في  -
  .بحث یشمل مفردات الوحدة مدعما بالصور من االنترنت أو مراجع أخرى كتابة  - ١                   

  :عمل مطویة تشمل  -٢                    
 .صور من الحیاة تدعم الوحدة 
 .خریطة ذھنیة وخرائط مفاھیم 
 . لمفردات الوحدة تحت عنوان تذكر أنمختصرات  
 . جداول مقارنات 
 .القرآن الكریم والریاضیات 
  .إثراء علمي من الكتاب المدرسي  

 الھدف ھـ

 معلم  :   مھمتك 

 توظیف الدروس اللغویة : الھدف 
 .وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ ،  شیقةبطریقة  ھاأن تطرح:المشكلة والتحدي 

 رالدو د
 . معلم متمیز: أنت 

 .تنفیذ القصة والملصق  : وظیفتك 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمھور ج

 العلمي المقررسیاق : السیاق الذي تجد نفسك فیھ ھو  الموقف م

 ا
الناتج 
واألداء 
 والغرض

  تنفیذ رسم القصة والملصق. 

 ع
معاییر 

ومحكات 
 النجاح

 القصة والملصق األلمام بجوانب . 
  مشوقھ وممتعةإجرائة بطریقة. 
 الشمولیة . 
  اللغوي واإلبداعي واألدبي الجانب. 

 



 

  ألولا/  الفصل الدراسي      ریاضیات/  المادة  االبتدائي  ثاني ال/  الصف
 

  : المشرف التربوي
.............................. 
 

  : المدرسة قائد
.............................. 

 

  :معلم المادة 
.............................. 

  

  

  
أكثر من وأقل من  –یساوي  –مراجعة تراكمیة  –اختبار منتصف الفصل  –التصنیف وفق أكثر من خاصیة  - أحل المسالة  –التصنیف وفق خاصیة واحدة 
أكثر من وأقل من  –یساوي  –مراجعة تراكمیة  –اختبار منتصف الفصل  –التصنیف وفق أكثر من خاصیة  - المسالة أحل  –التصنیف وفق خاصیة واحدة 

   االختبار التراكمي  - اختبار الفصل –

  

  جدول تنظیم التدریس

  التوقیع  الفصل  الحصة  التاریخ  الیوم  )الموضوع (    المكون

  ھـ١٤/   /     .المدخل والتمھید        

  عرض األفكار الباقیة واألسئلة
        ھـ١٤/   /     .اسیةاألس

  تقسیم المجموعات وتوزیع
جدول التعلم ومناقشة في 
 .مفردات وخبرات الوحدة

        ھـ١٤/   /    

 ھـ١٤/   /     .توزیع البروشور ومناقشتھ        

  جدول اإلشارات مفردات الوحدة– 
قراءة البیانات  –التمثیل بالصور 

قراءة  –التمثیل باألعمدة  –بالصور 
الحدث  - لممثلة باألعمدة زالبیانات ا

اختبار  –ث المستحیل \األكید والحد
 الفصل

        ھـ١٤/   /    

  خرائط المفاھیم والخرائط
        ھـ١٤/   /     الذھنیة

  مسابقة المجموعات
        ھـ١٤/   /     .والفصول

  ھـ١٤/   /     .اختبار وتقویم ذاتي        

  - عمل ملصق( خاتمة الوحدة 
        ھـ١٤/   /     )قصة–

        ھـ١٤/   /      



 

  ألولا/  الفصل الدراسي      ریاضیات/  المادة  االبتدائي  ثاني ال/  الصف
 

  
 

  

  

  

 

 

 
 

 الخمیس األربعاء الثالثاء االثنین األحد  الیوم  جمع األعداد المكونة من رقمین        العنوان
            التاریخ

  ملخص الوحدة
جمع عدد من رقمین إلى عدد من  –الجمع بالعد التصاعدي  –جمع العشرات 

من رقمین بإعادة  جمع عدد مكون –رقم واحد أو رقمین بإعادة التجمیع 
  - جمع ثالثة أعداد كل منھا مكون من رقمین  –تقدیر ناتج الجمع  -التجمیع  

    الفصل -الحصة 
    الفترة الزمنیة

  تحدید نتائج التعلم المرغوبةتحدید نتائج التعلم المرغوبة: :   ١١الخطوة الخطوة 
  األھداف الرسمیةاألھداف الرسمیة

  :یتوقع من الطالب في نھایة ھذه الوحدة أن 
 ت یستعمل حقائق الجمع لیجمع العشرا . 
  یجمع بالعد التصاعدي. 
  یحل المسالة عكسیا. 
  یجمع عددا مكونا من رقمین  مع عدد مكون من رقم واحد أو رقمین. 
  یجد ناتج الجمع بإعادة التجمیع. 
  یجمع عددا مكونا من رقم واحد إلى عدد مكون من رقمین مع إعادة التجمیع. 
 جمیع یجمع عددین یتكون كل منھما من رقمین مع إعادة الت. 
  یقدر ناتج الجمع. 
  ثالثة أعداد یتكون كل منھا من رقمین على األكثر یجمع.   

  األسئلة األساسیة  )األفھام الباقیة ( األفكار الكبرى 
  :الفكرة الكبرى

  .جمع األعداد المكونة من رقمین اتقان 
  :سیفھم المتعلمون أن 

 . جمع األعداد المكونة من رقمین نتقنھا بالتدریب علیھا -
 . الجمع بالعد التصاعدي یكون بالتدریب علیھ  -
األخطاء مثل الخلط بین الجمع والطرح والجمع معالجة  -. -

     بالعد التصاعدي وبالضم 

 .  =  ٣٠+ ٢٠( أجمع ما یلي  :  س
 = ٥+ ٦٧أجمع بالعد التصاعدي   س
 ٢٣وزع المعلم على طالبھ ( أحل المسألة بتجاه عكسي  س

نظارات كم نظارة كانت معھ  ١٠نظارة للسباحة وبقي معھ 
 قبل التوزیع ؟

   = ٣٤+ ١٥+ ٥٣أجمع األعداد  س

  المعرفة والمھارات الرئیسیة التي سیكتسبھا المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمھارات الرئیسیة التي سیكتسبھا المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟
  سیكون المتعلمون قادرین على  سیعرف المتعلمون

   جمع العشرات 
   الجمع بالعد التصاعدي 
  د أو رقمین بإعادة جمع عدد من رقمین إلى عدد من رقم واح

 التجمیع 
    تقدیر ناتج الجمع  - جمع عدد مكون من رقمین بإعادة التجمیع

  جمع ثالثة أعداد كل منھا مكون من رقمین –

 على الجمع األعداد المكونة من رقمین بنجاحالقدرة  
 .حل اختبار منتصف الفصل ونھایة الفصل بنجاح  
  .تكوین اتجاه ایجابي نحو حب الریاضیات  

  تحدید البراھین واألدلة على تحقق نواتج التعلمتحدید البراھین واألدلة على تحقق نواتج التعلم: :   ٢٢لخطوة لخطوة اا

  المھمة األدائیة
   قصیرة  قصة. 
   تنفیذ مھمة ملف االنجاز. 
  عمل ملصق..  

  المحكات الرئیسیة
  تحقیق درجات متقدمة في االختبارات. 
  القدرة على حل أسئلة التدریبات بالكتاب المدرسي.  
 متمیز  –كفء  –نام  -مبتدئ  (  یتم من خالل جدول المتابعة المعد (  

  أدلة أخرى
 :من خالل األدلة التالیة  -
  المفكرات* التذكیر االكادیمي         .              * اختبارات فجائیة قصیرة .                    * النشاط المنزلي 
  تقویم ذاتي*                  المالحظات*      .                   اختبارات طویلة .                       * كتابة تلخیص  



 

  ألولا/  الفصل الدراسي      ریاضیات/  المادة  االبتدائي  ثاني ال/  الصف
 
  

  خبرات التعلیم والتعلمخبرات التعلیم والتعلم: :   ٣٣الخطوة الخطوة 

سیقوم المتعلمون   األنشطة التعلیمیة التعلمیة
  بما یأتي

سیقوم المعلم بما 
  یأتي

حول موضوع الوحدة ومناقشة الطالب فیھا ثم عرض قصة من الحیاة تھیئة وتمھید ب 
 مناقشة تمھید لموضوع الوحدة  طرح سؤال مناسب للتفكیر وال

یقوم أحد  أو بروشور توضیحي  أقوم بعرض بطاقات كتبت فیھا المفردات لھذه الوحدة 
 .الطالب بقراءتھا ومتابعة جمیع الطالب ألخذ فكرة عامة عن الوحدة كاملة 

والخبرات  عرض األسئلة األساسیة واألفھام الباقیة عن طریق عرض المفردات 
ماذا  –ماذا أعرف ( س الوحدة عن طریق جدول التعلم واسترتیجیتھ لدرو التعلیمیة 

فیقوم المعلم بتوزیع الجدول المعد لذلك وتوزیعھ على ) ماذا تعلمت   - أرید أن أعرف 
الطالب ثم یقوم الطالب بتسجیل ما یعرفونھ عن المفردة ویقوم المعلم بعد االطالع على 

جھاز العرض فوق الرأس بشفافیات أو الجداول بعرض معلومات التعزیز عن طریق 
 .شرائح البوبوینت ومناقشة الطالب في ذلك وھكذا في كل مفردة

تقسیم الطالب لمجموعات وتحدید دور لكل فرد في المجموعة لمناقشة مفردات  
 .وخبرات التعلم  

عمل أبحاث لمفردات الدرس من الطالب عن طریق تقسیم المفردات على المجموعات  
 . مجموعة لبحثھا ومناقشتھ في حصة مع المعلم ثم عرض كل 

توزیع خرائط مفاھیم وخرائط ذھنیة فارغة على المجموعات وتحدید مفردات خاصة  
لكل مجموعة وترك الحریة لھا لتنفیذ الخریطة التي توضح ھذه المفردات ثم مناقشتھا 

االستعانة   مع جمیع المجموعات ومالحظة ومتابعة وتعزیز المعلم في حصة لذلك ویمكن
 .بخرائط المفاھیم الموجود بنھایة كل فصل 

توزیع ملف االنجاز والذي یحتوي المفردات وتكون فارغة ویقوم الطالب بتعبئة ھذا  
 .الملف من أذھانھم ومتابعة المعلم وتعزیز ما یحتاج لذلك 

 .ة تكلیف الطالب بحل اسئلة الوحدة منزلیا  ثم مناقشة المجموعات فیھا في حصة كامل 
عمل مطویة لكل مجموعة ولتكن تختلف من مجموعة ألخرى وتبادل المطویات بین  

 المجوعات حتى تعم الفائدة منھا جمیع الطالب ومناقشتھا مع المعلم 
تنفیذ جداول مقارنات یعدھا المعلم لمفردات الوحدة ویوزیع على المجموعات ومناقشة  

 .المجموعات فیھا
من إعداء المجموعات نفسھا تتبادل فیھا المجحموعات عقد مسابقة بین الطالب تكون  

إلقاء األسئلة واإلجابات فیما بینھا وممكن تكون بین الفصول من الصف الواحد وتكون 
 .لجنة التحكیم من المعلم وبعض الطالب المتمیزین یتضح فیھا التقویم الذاتي 

 .حدة عقد اختبارلنھایة الوحدة للتأكد من اتقان الطالب لمفردات الو 
  .كتابة قصة وعمل ملصق للوحدة  

المناقشة * 

  .والحوار

  .كتابة البحث * 

  .عمل مطویة * 

  .كتابة قصة* 

تنفیذ نشاطات * 

كتابي الطالب 

  .والنشاط

حل أوراق * 

  .العمل

المشاركة في * 

رسم خرائط 

ذھنیة أو خرائط 

  .مفاھیم 

جمع * 

  المعلومات

  

  .یقدم التمھید 

یحدد * 

استراتیجیة 

تعلم ( یسالتدر

طریقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –إلقائیة 

حوار ومناقشة  –

  تفكیر ناقد  –

قراءة نموذجیة * 

  .للنصوص

  التعزیز المناسب* 

تقسیم * 

  .المجموعات

إعداد أورق *

  .العمل

إعداد *

الخرائط 

الذھنیة 

وخرائط 

  المفاھیم
  

الشواھد واألدلة   متمیز  كفء  نامِ   مبتدئ  التوقعات
  ومجموع النقاط

  قصة ناصر ع
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط القصة 
  بین عناصره

استوف اغلب عناصر 
ولم یكن  الربط  القصة

بین عناصره على درجة 
  واحدة من القوة

استوف جمیع عناصر 
ولم یكن  الربط  القصة

بین عناصره على 
  درجة واحدة من القوة

استوف جمیع عناصر 
وكان  الربط  القصة ة

اصر بین جمیع العن
  وبنفس القوة

  

اختار األسلوب المباشر   األسلوب 
  القصةفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 
مع لقصة في كتابة ا

  نوع من التشویق

اختار األسلوب المشوق 
وابتعد  لقصةفي كتابة ا

  عن االسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق 
وابتعد القصة في كتابة 

  عن المباشرة
  

  المحتوى
واحد  اشتمل جانب

فقت بعض من 
  األحوال

اشتمل على اغلب 
  األحوال

اشتمل جمیع 
  األحوال

اشتمل جمیع  
األحوال مع التدعیم 

  بدالئل
  

 



 

  ألولا/  الفصل الدراسي      ریاضیات/  المادة  االبتدائي  ثاني ال/  الصف
 

  : المشرف التربوي
.............................. 

 

  : المدرسة قائد
.............................. 

 

  :معلم المادة 
.............................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  االبتدائي الثاني  الصفجمع األعداد المكونة من رقمین   اسم الوحدة

ة 
ائی

ألد
ة ا

ھم
الم

:  

  :تتمثل مھمتك في  -
  .الوحدة مدعما بالصور من االنترنت أو مراجع أخرى بحث یشمل مفردات كتابة  - ١                   

  :عمل مطویة تشمل  -٢                    
 .صور من الحیاة تدعم الوحدة 
 .خریطة ذھنیة وخرائط مفاھیم 
 . مختصرات لمفردات الوحدة تحت عنوان تذكر أن 
 . جداول مقارنات 
 .القرآن الكریم والریاضیات 
  .إثراء علمي من الكتاب المدرسي  

 الھدف ھـ

 معلم  :   مھمتك 

 توظیف الدروس اللغویة : الھدف 
 .وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ ،  شیقةبطریقة  ھاأن تطرح:المشكلة والتحدي 

 الدور د
 . معلم متمیز: أنت 

 .تنفیذ القصة والملصق  : وظیفتك 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمھور ج

 العلمي المقررسیاق : ق الذي تجد نفسك فیھ ھو السیا الموقف م

 ا
الناتج 
واألداء 
 والغرض

  تنفیذ رسم القصة والملصق. 

 ع
معاییر 

ومحكات 
 النجاح

 القصة والملصق األلمام بجوانب . 
  مشوقھ وممتعةإجرائة بطریقة. 
 الشمولیة . 
  اللغوي واإلبداعي واألدبي الجانب. 

 



 

  ألولا/  الفصل الدراسي      ریاضیات/  المادة  االبتدائي  ثاني ال/  الصف
 

  : المشرف التربوي
.............................. 

 

  : المدرسة قائد
.............................. 

 

  :معلم المادة 
.............................. 

  

  

  
أكثر من وأقل من  –یساوي  –مراجعة تراكمیة  –فصل اختبار منتصف ال –التصنیف وفق أكثر من خاصیة  - أحل المسالة  –التصنیف وفق خاصیة واحدة 
أكثر من وأقل من  –یساوي  –مراجعة تراكمیة  –اختبار منتصف الفصل  –التصنیف وفق أكثر من خاصیة  - أحل المسالة  –التصنیف وفق خاصیة واحدة 

  جدول تنظیم التدریس

  التوقیع  الفصل  الحصة  التاریخ  الیوم  )الموضوع (    المكون

  ھـ١٤/   /     .المدخل والتمھید        

  عرض األفكار الباقیة واألسئلة
        ھـ١٤/   /     .األساسیة

  تقسیم المجموعات وتوزیع
جدول التعلم ومناقشة في 
 .مفردات وخبرات الوحدة

        ھـ١٤/   /    

 ھـ١٤/   /     .توزیع البروشور ومناقشتھ        

  الجمع بالعد  –جمع العشرات مفردات الوحدة
جمع عدد من رقمین إلى عدد  –التصاعدي 

 –من رقم واحد أو رقمین بإعادة التجمیع 
 - جمع عدد مكون من رقمین بإعادة التجمیع  

جمع ثالثة أعداد كل  –تقدیر ناتج الجمع 
   منھا مكون من رقمین

        ھـ١٤/   /    

  خرائط المفاھیم والخرائط
        ھـ١٤/   /     الذھنیة

  مسابقة المجموعات
        ھـ١٤/   /     .والفصول

  ھـ١٤/   /     .اختبار وتقویم ذاتي        

  - عمل ملصق( خاتمة الوحدة 
        ھـ١٤/   /     )قصة–

        ھـ١٤/   /      

 



 

  ألولا/  الفصل الدراسي      ریاضیات/  المادة  االبتدائي  ثاني ال/  الصف
 

  
 

  

  

  

 

 

 
 

 الخمیس األربعاء الثالثاء االثنین األحد  الیوم  طرح األعداد المكونة من رقمین  العنوان
            التاریخ

  ملخص الوحدة
الطرح  –الطرح بدون إعادة التجمیع  –الطرح بالعد التنازلي –طرح العشرات 

التحقق منصحة  –طرح عدد كل منھما مكون من رقمین  –بإعادة التجمیع 
   تقدیر ناتج الطرح    –ناتج الطرح 

    الفصل -الحصة 
    الفترة الزمنیة

  تحدید نتائج التعلم المرغوبةتحدید نتائج التعلم المرغوبة: :   ١١الخطوة الخطوة 
  األھداف الرسمیةاألھداف الرسمیة

  :یتوقع من الطالب في نھایة ھذه الوحدة أن 
  یستعمل حقائق الطرح في طرح العشرات. 
  یطرح بالعد التنازلي. 
  یطرح عددا مكونا من رقم واحد أو من رقمین بدون إعادة تجمیع. 
 دة التجمیع یجد ناتج الطرح بإعا. 
  یكتب جملة عددیة لحل المسألة. 
  یطرح عددا مكونا من رقم واحد من عدد مكون من رقمین. 
  یطرح عددین كل منھما مكون من رقمین. 
  یستعمل الجمع للتحقق من صحة ناتج الطرح. 
  ویحل اختبار الفصل واالختبار التراكمي یقدر ناتج الطرح .  

  األسئلة األساسیة  )قیة األفھام البا( األفكار الكبرى 
  :الفكرة الكبرى

  اتقان طرح األعاد المكونة من رقمین 
  :سیفھم المتعلمون أن 

 .طرح األعداد المكونة من رقمین یتم اتقانھا بالتدریب  -
حل اختبار الفصل واالختبار التراكمي بنجاح دلیل اتقان  -

  الوحدة 
  .    طرح الجمع والالتي تقع مثل الخلط بین معالجة أخطاء  -. -

 =  ٤ - ٩( أطرح األعداد   :  س
 =  ٥٠  - ٨٠( أطرح العشرات  س
 =  ٦ - ٩٥أطرح  س
نمالت منھا فكم  ٣نملة خارج بیت النمل إذا دخل  ١٥تقف  س

 نملة بقیت في الخارج ؟
  

  المعرفة والمھارات الرئیسیة التي سیكتسبھا المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمھارات الرئیسیة التي سیكتسبھا المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟
  قادرین علىسیكون المتعلمون   سیعرف المتعلمون

   طرح العشرات 
  الطرح بالعد التنازلي 
   الطرح بدون إعادة التجمیع 
   طرح عدد كل منھما مكون من رقمین  –الطرح بإعادة التجمیع– 

   تقدیر ناتج الطرح    –التحقق منصحة ناتج الطرح 

  األعداد المكونة من رقمین بنجاح القدرة على  
 .ل بنجاح حل اختبار منتصف الفصل ونھایة الفص 
  .تكوین اتجاه ایجابي نحو حب الریاضیات  

  تحدید البراھین واألدلة على تحقق نواتج التعلمتحدید البراھین واألدلة على تحقق نواتج التعلم: :   ٢٢الخطوة الخطوة 

  المھمة األدائیة
   قصیرة  قصة. 
   تنفیذ مھمة ملف االنجاز. 
  عمل ملصق..  

  المحكات الرئیسیة
  تحقیق درجات متقدمة في االختبارات. 
 بالكتاب المدرسي  القدرة على حل أسئلة التدریبات.  
  متمیز  –كفء  –نام  -مبتدئ  ( یتم من خالل جدول المتابعة المعد (  

  أدلة أخرى
 :من خالل األدلة التالیة  -
  المفكرات* التذكیر االكادیمي         .              * اختبارات فجائیة قصیرة .                    * النشاط المنزلي 
  تقویم ذاتي*                  المالحظات.                        * اختبارات طویلة *              .          كتابة تلخیص  



 

  ألولا/  الفصل الدراسي      ریاضیات/  المادة  االبتدائي  ثاني ال/  الصف
 
  

  خبرات التعلیم والتعلمخبرات التعلیم والتعلم: :   ٣٣الخطوة الخطوة 

سیقوم المتعلمون   األنشطة التعلیمیة التعلمیة
  بما یأتي

سیقوم المعلم بما 
  یأتي

ومناقشة الطالب فیھا ثم  حول موضوع الوحدةعرض قصة من الحیاة تھیئة وتمھید ب 
 طرح سؤال مناسب للتفكیر والمناقشة تمھید لموضوع الوحدة  

یقوم أحد  أو بروشور توضیحي  أقوم بعرض بطاقات كتبت فیھا المفردات لھذه الوحدة 
 .الطالب بقراءتھا ومتابعة جمیع الطالب ألخذ فكرة عامة عن الوحدة كاملة 

والخبرات  اقیة عن طریق عرض المفرداتعرض األسئلة األساسیة واألفھام الب 
ماذا  –ماذا أعرف ( لدروس الوحدة عن طریق جدول التعلم واسترتیجیتھ  التعلیمیة 

فیقوم المعلم بتوزیع الجدول المعد لذلك وتوزیعھ على ) ماذا تعلمت   - أرید أن أعرف 
االطالع على  الطالب ثم یقوم الطالب بتسجیل ما یعرفونھ عن المفردة ویقوم المعلم بعد

الجداول بعرض معلومات التعزیز عن طریق جھاز العرض فوق الرأس بشفافیات أو 
 .شرائح البوبوینت ومناقشة الطالب في ذلك وھكذا في كل مفردة

تقسیم الطالب لمجموعات وتحدید دور لكل فرد في المجموعة لمناقشة مفردات  
 .وخبرات التعلم  

ب عن طریق تقسیم المفردات على المجموعات عمل أبحاث لمفردات الدرس من الطال 
 . ثم عرض كل مجموعة لبحثھا ومناقشتھ في حصة مع المعلم 

توزیع خرائط مفاھیم وخرائط ذھنیة فارغة على المجموعات وتحدید مفردات خاصة  
لكل مجموعة وترك الحریة لھا لتنفیذ الخریطة التي توضح ھذه المفردات ثم مناقشتھا 

ات ومالحظة ومتابعة وتعزیز المعلم في حصة لذلك ویمكن االستعانة  مع جمیع المجموع
 .بخرائط المفاھیم الموجود بنھایة كل فصل 

توزیع ملف االنجاز والذي یحتوي المفردات وتكون فارغة ویقوم الطالب بتعبئة ھذا  
 .الملف من أذھانھم ومتابعة المعلم وتعزیز ما یحتاج لذلك 

 .لوحدة منزلیا  ثم مناقشة المجموعات فیھا في حصة كاملة تكلیف الطالب بحل اسئلة ا 
عمل مطویة لكل مجموعة ولتكن تختلف من مجموعة ألخرى وتبادل المطویات بین  

 المجوعات حتى تعم الفائدة منھا جمیع الطالب ومناقشتھا مع المعلم 
مناقشة تنفیذ جداول مقارنات یعدھا المعلم لمفردات الوحدة ویوزیع على المجموعات و 

 .المجموعات فیھا
عقد مسابقة بین الطالب تكون من إعداء المجموعات نفسھا تتبادل فیھا المجحموعات  

إلقاء األسئلة واإلجابات فیما بینھا وممكن تكون بین الفصول من الصف الواحد وتكون 
 .لجنة التحكیم من المعلم وبعض الطالب المتمیزین یتضح فیھا التقویم الذاتي 

 .ارلنھایة الوحدة للتأكد من اتقان الطالب لمفردات الوحدة عقد اختب 
  .كتابة قصة وعمل ملصق للوحدة  

المناقشة * 

  .والحوار

  .كتابة البحث * 

  .عمل مطویة * 

  .كتابة قصة* 

تنفیذ نشاطات * 

كتابي الطالب 

  .والنشاط

حل أوراق * 

  .العمل

المشاركة في * 

رسم خرائط 

ذھنیة أو خرائط 

  .مفاھیم 

 جمع* 

  المعلومات

  

  .یقدم التمھید 

یحدد * 

استراتیجیة 

تعلم ( التدریس

طریقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –إلقائیة 

حوار ومناقشة  –

  تفكیر ناقد  –

قراءة نموذجیة * 

  .للنصوص

  التعزیز المناسب* 

تقسیم * 

  .المجموعات

إعداد أورق *

  .العمل

إعداد *

الخرائط 

الذھنیة 

وخرائط 

  المفاھیم
  

الشواھد واألدلة   متمیز  كفء  نامِ   دئمبت  التوقعات
  ومجموع النقاط

  قصة عناصر 
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط القصة 
  بین عناصره

استوف اغلب عناصر 
ولم یكن  الربط  القصة

بین عناصره على درجة 
  واحدة من القوة

استوف جمیع عناصر 
ولم یكن  الربط  القصة

بین عناصره على 
  درجة واحدة من القوة

استوف جمیع عناصر 
وكان  الربط  القصة ة

بین جمیع العناصر 
  وبنفس القوة

  

اختار األسلوب المباشر   األسلوب 
  القصةفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 
مع لقصة في كتابة ا

  نوع من التشویق

اختار األسلوب المشوق 
وابتعد  لقصةفي كتابة ا

  عن االسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق 
وابتعد القصة تابة في ك

  عن المباشرة
  

  المحتوى
اشتمل جانب واحد 

فقت بعض من 
  األحوال

اشتمل على اغلب 
  األحوال

اشتمل جمیع 
  األحوال

اشتمل جمیع  
األحوال مع التدعیم 

  بدالئل
  

 



 

  ألولا/  الفصل الدراسي      ریاضیات/  المادة  االبتدائي  ثاني ال/  الصف
 

  : المشرف التربوي
.............................. 

 

  : المدرسة قائد
.............................. 

 

  :معلم المادة 
.............................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

طرح األعداد المكونة من   اسم الوحدة
  االبتدائي الثاني  الصف    رقمین 

ة 
ائی

ألد
ة ا

ھم
الم

:  

  :في  تتمثل مھمتك -
  .بحث یشمل مفردات الوحدة مدعما بالصور من االنترنت أو مراجع أخرى كتابة  - ١                   

  :عمل مطویة تشمل  -٢                    
 .صور من الحیاة تدعم الوحدة 
 .خریطة ذھنیة وخرائط مفاھیم 
 . مختصرات لمفردات الوحدة تحت عنوان تذكر أن 
 . جداول مقارنات 
 .ن الكریم والریاضیاتالقرآ 
  .إثراء علمي من الكتاب المدرسي  

 الھدف ھـ

 معلم  :   مھمتك 

 توظیف الدروس اللغویة : الھدف 
 .وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ ،  شیقةبطریقة  ھاأن تطرح:المشكلة والتحدي 

 الدور د
 . معلم متمیز: أنت 

 .تنفیذ القصة والملصق  : وظیفتك 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمھور ج

 العلمي المقررسیاق : السیاق الذي تجد نفسك فیھ ھو  الموقف م

 ا
الناتج 
واألداء 
 والغرض

  تنفیذ رسم القصة والملصق. 

 ع
معاییر 

ومحكات 
 النجاح

 القصة والملصق األلمام بجوانب . 
  مشوقھ وممتعةإجرائة بطریقة. 
 الشمولیة . 
  بداعي واألدبي اللغوي واإلالجانب. 

 



 

  ألولا/  الفصل الدراسي      ریاضیات/  المادة  االبتدائي  ثاني ال/  الصف
 

  : المشرف التربوي
.............................. 

 

  : المدرسة قائد
.............................. 

 

  :معلم المادة 
.............................. 

  

  

  
أكثر من وأقل من  –یساوي  –مراجعة تراكمیة  –اختبار منتصف الفصل  –صنیف وفق أكثر من خاصیة الت - أحل المسالة  –التصنیف وفق خاصیة واحدة 
أكثر من وأقل من  –یساوي  –مراجعة تراكمیة  –اختبار منتصف الفصل  –التصنیف وفق أكثر من خاصیة  - أحل المسالة  –التصنیف وفق خاصیة واحدة 

   االختبار التراكمي  - اختبار الفصل –

  

  

  جدول تنظیم التدریس

  التوقیع  الفصل  الحصة  التاریخ  الیوم  )الموضوع (    المكون

  ھـ١٤/   /     .المدخل والتمھید        

  عرض األفكار الباقیة واألسئلة
        ھـ١٤/   /     .األساسیة

  تقسیم المجموعات وتوزیع
م ومناقشة في جدول التعل

 .مفردات وخبرات الوحدة
        ھـ١٤/   /    

 ھـ١٤/   /     .توزیع البروشور ومناقشتھ        

  طرح العشرات مفردات الوحدة–
الطرح بدون  –الطرح بالعد التنازلي 

الطرح بإعادة التجمیع  –إعادة التجمیع 
طرح عدد كل منھما مكون من رقمین  –
یر تقد –التحقق منصحة ناتج الطرح  –

  ناتج الطرح   

        ھـ١٤/   /    

  خرائط المفاھیم والخرائط
        ھـ١٤/   /     الذھنیة

  مسابقة المجموعات
        ھـ١٤/   /     .والفصول

  ھـ١٤/   /     .اختبار وتقویم ذاتي        

  - عمل ملصق( خاتمة الوحدة 
        ھـ١٤/   /     )قصة–

        ھـ١٤/   /      


