
 

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

  



 

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

  

  

  

  
  المملكة العربية السعودية

  وزارة التعليم
  جدة .إدارة تعليم منطقة 

  مكتب تعليم جدة 
  الخيف االبتدائية ..مدرسة 

  

  األول  /الفصل الدراسي   االبتدائي الثاني  /الصف 

  

  هـ١٤٤٠/١٤٤١للعام الدراسي 
  

  الحصة      
  اليوم

  لسابعةا  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى

                األحد

                االثنين

                الثالثاء

                األربعاء

                الخميس

  

  المدرسة قائد  معلم المادة

    
  



 

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

 
  

  

  

  

  الحصة  الصف  التاريخ  اليوم
 عنوان
  الدرس

  التوقيع

  األحد
   /   /

  هـ١٤
        

  االثنين
   /   /

  هـ١٤
        

  الثالثاء
   /   /

  هـ١٤
        

  األربعاء
   /   /

  هـ١٤
        

  الخميس
   /   /

  هـ١٤
        

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  مادة الرياضيات تحضير مسرد

  :معلم المادة 

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

  : المدرسة قائد
  

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

  :المشرف التربوي 

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

 



 

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

  
  
 

  

  

  

 

 

 
 

     واألنماط  ١٠٠القيمة المنزلية حتى   العنوان
 الخميس األربعاء الثاءالث االثنين األحد  اليوم

            التاريخ

  ملخص الوحدة
 –أحل المسألة  – ١٠٠القيمة المنزلية لألعداد ضمن  –اآلحاد والعشرات 

 –مقارنة األعداد  –ترتيب األعداد  –تقدير الكميات  - قراءة األعداد وكتابتها  
   األنماط على لوحة المئة  

    الفصل -الحصة 

    الفترة الزمنية

  تحديد نتائج التعلم المرغوبةتحديد نتائج التعلم المرغوبة: :   ١١لخطوة لخطوة اا

  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية
  :يتوقع من الطالب في نهاية هذه الوحدة أن 

  يجمع اآلحاد ليكون العشرات. 
  ١٠٠يجد القيمة المنزلية لألعداد ضمن. 
  يستعمل خطة االستدالل المنطقي ليحل المسألة. 
  ويكتبها ١٠٠يقرأ األعداد حتى. 
 ألشياء يقدر عدد مجموعة من ا. 
  بالترتيب مستعمال خط األعداد ١٠٠يكتب األعداد ضمن. 
  يقارن بين عددين مستعمال اإلشارات. 
  يعد قفزيا ليكون انماط على لوحة المئة  –يحدد األنماط ويصنفها.   

  األسئلة األساسية  )األفهام الباقية ( األفكار الكبرى 
  :الفكرة الكبرى

  قراءتها وكتابتها وترتيبها ١٠٠حتى اتقان القيمة المنزلية لألعداد 
  :سيفهم المتعلمون أن 

 .يكون بالتدريب عليها  ١٠٠اتقان جمع األعداد حتى  -
 ومقارانتها يتم بالتدريب عليها ١٠٠كتابة وترتيب األعداد حتى  -
    .األخطاء التي تقع في الجمع أو الترتيب معالجة  -. -

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

  

  المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟
  ادرين علىسيكون المتعلمون ق  سيعرف المتعلمون

  اآلحاد والعشرات 
   ١٠٠القيمة المنزلية لألعداد ضمن  
   قراءة األعداد وكتابتها   –أحل المسألة 
   األنماط على  –مقارنة األعداد  –ترتيب األعداد  –تقدير الكميات

     لوحة المئة  

 ١٠٠اتقان قراءة وتقدير وترتيب ومقارنة األعداد حتى  
 .ية الفصل بنجاح حل اختبار منتصف الفصل ونها 
  .تكوين اتجاه ايجابي نحو حب الرياضيات  

  تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلمتحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم: :   ٢٢الخطوة الخطوة 

  المهمة األدائية
   قصيرة  قصة. 
   تنفيذ مهمة ملف االنجاز. 
  عمل ملصق..  

  المحكات الرئيسية
  تحقيق درجات متقدمة في االختبارات. 
 تدريبات بالكتاب المدرسي القدرة على حل أسئلة ال.  
  متميز  –كفء  –نام  -مبتدئ  ( يتم من خالل جدول المتابعة المعد (  

  أدلة أخرى
 :من خالل األدلة التالية  -
  المفكرات* التذكير االكاديمي         .              * اختبارات فجائية قصيرة .                    * النشاط المنزلي 
  تقويم ذاتي*                  المالحظات.                        * اختبارات طويلة *                     .   كتابة تلخيص  



 

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

  خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   ٣٣الخطوة الخطوة 

سيقوم المتعلمون   األنشطة التعليمية التعلمية
  بما يأتي

سيقوم المعلم بما 
  يأتي

الوحدة ومناقشة الطالب فيها ثم  حول موضوععرض قصة من الحياة تهيئة وتمهيد ب 
 طرح سؤال مناسب للتفكير والمناقشة تمهيد لموضوع الوحدة  

يقوم أحد  أو بروشور توضيحي  أقوم بعرض بطاقات كتبت فيها المفردات لهذه الوحدة 
 .الطالب بقراءتها ومتابعة جميع الطالب ألخذ فكرة عامة عن الوحدة كاملة 

والخبرات  هام الباقية عن طريق عرض المفرداتعرض األسئلة األساسية واألف 
ماذا  –ماذا أعرف ( لدروس الوحدة عن طريق جدول التعلم واسترتيجيته  التعليمية 

فيقوم المعلم بتوزيع الجدول المعد لذلك وتوزيعه على ) ماذا تعلمت   - أريد أن أعرف 
علم بعد االطالع على الطالب ثم يقوم الطالب بتسجيل ما يعرفونه عن المفردة ويقوم الم

الجداول بعرض معلومات التعزيز عن طريق جهاز العرض فوق الرأس بشفافيات أو 
 .شرائح البوبوينت ومناقشة الطالب في ذلك وهكذا في كل مفردة

تقسيم الطالب لمجموعات وتحديد دور لكل فرد في المجموعة لمناقشة مفردات  
 .وخبرات التعلم  

من الطالب عن طريق تقسيم المفردات على المجموعات عمل أبحاث لمفردات الدرس  
 . ثم عرض كل مجموعة لبحثها ومناقشته في حصة مع المعلم 

توزيع خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية فارغة على المجموعات وتحديد مفردات خاصة  
لكل مجموعة وترك الحرية لها لتنفيذ الخريطة التي توضح هذه المفردات ثم مناقشتها 

المجموعات ومالحظة ومتابعة وتعزيز المعلم في حصة لذلك ويمكن االستعانة  مع جميع 
 .بخرائط المفاهيم الموجود بنهاية كل فصل 

توزيع ملف االنجاز والذي يحتوي المفردات وتكون فارغة ويقوم الطالب بتعبئة هذا  
 .الملف من أذهانهم ومتابعة المعلم وتعزيز ما يحتاج لذلك 

 .اسئلة الوحدة منزليا  ثم مناقشة المجموعات فيها في حصة كاملة تكليف الطالب بحل  
عمل مطوية لكل مجموعة ولتكن تختلف من مجموعة ألخرى وتبادل المطويات بين  

 المجوعات حتى تعم الفائدة منها جميع الطالب ومناقشتها مع المعلم 
موعات ومناقشة تنفيذ جداول مقارنات يعدها المعلم لمفردات الوحدة ويوزيع على المج 

 .المجموعات فيها
عقد مسابقة بين الطالب تكون من إعداء المجموعات نفسها تتبادل فيها المجحموعات  

إلقاء األسئلة واإلجابات فيما بينها وممكن تكون بين الفصول من الصف الواحد وتكون 
 .لجنة التحكيم من المعلم وبعض الطالب المتميزين يتضح فيها التقويم الذاتي 

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

المناقشة * 

  .والحوار

  .كتابة البحث * 

  .عمل مطوية * 

  .كتابة قصة* 

تنفيذ نشاطات * 

كتابي الطالب 

  .والنشاط

حل أوراق * 

  .العمل

المشاركة في * 

رسم خرائط 

ذهنية أو خرائط 

  .مفاهيم 

جمع * 

  المعلومات

  

  .يقدم التمهيد 

يحدد * 

استراتيجية 

تعلم ( التدريس

طريقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –إلقائية 

حوار ومناقشة  –

  تفكير ناقد  –

قراءة نموذجية * 

  .للنصوص

  التعزيز المناسب* 

تقسيم * 

  .المجموعات

إعداد أورق *

  .العمل

إعداد *

الخرائط 

الذهنية 

وخرائط 

  المفاهيم

  

  متميز  كفء  نامِ   مبتدئ  عاتالتوق
الشواهد واألدلة 
  ومجموع النقاط

  قصة عناصر 
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط القصة 
  بين عناصره

استوف اغلب عناصر 
ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على درجة 
  واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 
ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على 
  القوة درجة واحدة من

استوف جميع عناصر 
وكان  الربط  القصة ة

بين جميع العناصر 
  وبنفس القوة

  

اختار األسلوب المباشر   األسلوب 
  القصةفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 
مع لقصة في كتابة ا

  نوع من التشويق

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 جميع 
  األحوال

اشتمل جميع  
األحوال مع التدعيم 

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

 

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

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  االبتدائي الثاني   الصف  واألنماط  ١٠٠القيمة المنزلية حتى   اسم الوحدة

ة 
ائي

ألد
ة ا

هم
لم

ا
:  

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

  :عمل مطوية تشمل  -٢                    
 .صور من الحياة تدعم الوحدة 
 .خريطة ذهنية وخرائط مفاهيم 
 . مختصرات لمفردات الوحدة تحت عنوان تذكر أن 
 . رناتجداول مقا 
 .القرآن الكريم والرياضيات 
  .إثراء علمي من الكتاب المدرسي  

 الهدف هـ

 معلم  :   مهمتك 

 توظيف الدروس اللغوية : الهدف 

 .وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ ،  شيقةبطريقة  هاأن تطرح:المشكلة والتحدي 

 الدور د

 . معلم متميز: أنت 

 .والملصق   تنفيذ القصة: وظيفتك 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمهور ج

 العلمي المقررسياق : السياق الذي تجد نفسك فيه هو  الموقف م

 ا
الناتج 
واألداء 
 والغرض

  تنفيذ رسم القصة والملصق. 

 ع
معايير 

ومحكات 
 النجاح

 القصة والملصق األلمام بجوانب . 
  مشوقه وممتعةإجرائة بطريقة. 
 الشمولية . 
 اللغوي واإلبداعي واألدبي ب الجان. 

 



 

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

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

 

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

 

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

  

  

  
أكثر من وأقل من  –يساوي  –مراجعة تراكمية  –اختبار منتصف الفصل  –خاصية التصنيف وفق أكثر من  - أحل المسالة  –التصنيف وفق خاصية واحدة 
أكثر من وأقل من  –يساوي  –مراجعة تراكمية  –اختبار منتصف الفصل  –التصنيف وفق أكثر من خاصية  - أحل المسالة  –التصنيف وفق خاصية واحدة 

  جدول تنظيم التدريس

  التوقيع  الفصل  الحصة  التاريخ  اليوم  )الموضوع (    المكون

  هـ١٤/   /     .المدخل والتمهيد        

  عرض األفكار الباقية واألسئلة
        هـ١٤/   /     .األساسية

 ع تقسيم المجموعات وتوزي
جدول التعلم ومناقشة في 
 .مفردات وخبرات الوحدة

        هـ١٤/   /    

 هـ١٤/   /     .توزيع البروشور ومناقشته        

  اآلحاد والعشرات مفردات الوحدة– 
 – ١٠٠القيمة المنزلية لألعداد ضمن 

 - قراءة األعداد وكتابتها   –أحل المسألة 
مقارنة  –ترتيب األعداد  –تقدير الكميات 

  األنماط على لوحة المئة   –اد األعد

        هـ١٤/   /    

  خرائط المفاهيم والخرائط
        هـ١٤/   /     الذهنية

  مسابقة المجموعات
        هـ١٤/   /     .والفصول

  هـ١٤/   /     .اختبار وتقويم ذاتي        

  - عمل ملصق( خاتمة الوحدة 
        هـ١٤/   /     )قصة–

        هـ١٤/   /      
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  طرائق الجمع     نالعنوا
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد  اليوم

            التاريخ

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

الجمع بتكوين  – ١أو مطروحا منه ١جمع العدد ونفسه مضافا إليه  –ونفسه 
   اختبار الفصل –العشرة 

    الفصل -الحصة 

    الفترة الزمنية

  تحديد نتائج التعلم المرغوبةتحديد نتائج التعلم المرغوبة: :   ١١الخطوة الخطوة 

  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية
  :يتوقع من الطالب في نهاية هذه الوحدة أن 

 ي ترتيب  والصفر إلى عدد آخر يجمع األعداد بأ. 
  ١٠٠يجمع بالعد التصاعدي على خط األعداد حتى 
  يمثل المسألة ويحلها. 
  يجمع العدد إلى نفسه. 
 عمل حقائق جمع العدد ونفسه ليجد ناتج الجمع في حقائق أخرى يست. 
  يكون عشرة ليجد ناتج الجمع. 
  يعيد ترتيب األعداد ليسهل جمعها. 
  يحل اختبار الفصل بنجاح.  

  األسئلة األساسية  )األفهام الباقية ( األفكار الكبرى 

  :الفكرة الكبرى
  ...فسه وغيره اتقان الجمع بطرائق مختلفة منها جمع العدد لن

  :سيفهم المتعلمون أن 
جمع األعداد بالعد التصاعدي وبأي ترتيب والصفر لعدد آخر  -

 .يتقن بالتدريب عليها 
 .جمع العدد ونفسه ومضافا إليه الواحد يتم اتقانه بالتدريب عليه  -
الجمع بالعد التصاعدي الخلط التي تقع مثل معالجة أخطاء  -. -

     .والجمع بتكوين العشرة 

 =  ٨+ ٩أجمع  : س
 أبين لماذا أبدأ بالعدد األكبر عندما أجمع بالعد التصاعدي ؟ س
 = ٤+٥+٩أجمع أفقيا ورأسيا  س
   =٧+٦+٨أجمع  س

  المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟
  سيكون المتعلمون قادرين على  سيعرف المتعلمون

  خصائص الجمع 
  أحل المسألة  –اعدي الجمع بالعد التص 

   أو مطروحا ١جمع العدد ونفسه مضافا إليه  –جمع العدد ونفسه
  اختبار الفصل –الجمع بتكوين العشرة  – ١منه 

 . اتقان الجمع بطرائق مختلفة  
 .بنجاح حل اختبارالفصل  
  .تكوين اتجاه ايجابي نحو حب الرياضيات  

  

  المهمة األدائية
   قصيرة  قصة. 
 ف االنجاز  تنفيذ مهمة مل. 
  عمل ملصق..  

  المحكات الرئيسية
  تحقيق درجات متقدمة في االختبارات. 
  القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي.  
  متميز  –كفء  –نام  -مبتدئ  ( يتم من خالل جدول المتابعة المعد (  

  أدلة أخرى
 :من خالل األدلة التالية  -
  المفكرات* التذكير االكاديمي         .              * اختبارات فجائية قصيرة *       .              النشاط المنزلي 
  تقويم ذاتي*                  المالحظات.                        * اختبارات طويلة .                       * كتابة تلخيص  



 

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

  خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   ٣٣الخطوة الخطوة 

سيقوم المتعلمون   ة التعلميةاألنشطة التعليمي
  بما يأتي

سيقوم المعلم بما 
  يأتي

حول موضوع الوحدة ومناقشة الطالب فيها ثم عرض قصة من الحياة تهيئة وتمهيد ب 
 طرح سؤال مناسب للتفكير والمناقشة تمهيد لموضوع الوحدة  

أحد  يقوم أو بروشور توضيحي  أقوم بعرض بطاقات كتبت فيها المفردات لهذه الوحدة 
 .الطالب بقراءتها ومتابعة جميع الطالب ألخذ فكرة عامة عن الوحدة كاملة 

والخبرات  عرض األسئلة األساسية واألفهام الباقية عن طريق عرض المفردات 
ماذا  –ماذا أعرف ( لدروس الوحدة عن طريق جدول التعلم واسترتيجيته  التعليمية 

لم بتوزيع الجدول المعد لذلك وتوزيعه على فيقوم المع) ماذا تعلمت   - أريد أن أعرف 
الطالب ثم يقوم الطالب بتسجيل ما يعرفونه عن المفردة ويقوم المعلم بعد االطالع على 

الجداول بعرض معلومات التعزيز عن طريق جهاز العرض فوق الرأس بشفافيات أو 
 .شرائح البوبوينت ومناقشة الطالب في ذلك وهكذا في كل مفردة

الب لمجموعات وتحديد دور لكل فرد في المجموعة لمناقشة مفردات تقسيم الط 
 .وخبرات التعلم  

عمل أبحاث لمفردات الدرس من الطالب عن طريق تقسيم المفردات على المجموعات  
 . ثم عرض كل مجموعة لبحثها ومناقشته في حصة مع المعلم 

يد مفردات خاصة توزيع خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية فارغة على المجموعات وتحد 
لكل مجموعة وترك الحرية لها لتنفيذ الخريطة التي توضح هذه المفردات ثم مناقشتها 

مع جميع المجموعات ومالحظة ومتابعة وتعزيز المعلم في حصة لذلك ويمكن االستعانة  
 .بخرائط المفاهيم الموجود بنهاية كل فصل 

رغة ويقوم الطالب بتعبئة هذا توزيع ملف االنجاز والذي يحتوي المفردات وتكون فا 
 .الملف من أذهانهم ومتابعة المعلم وتعزيز ما يحتاج لذلك 

 .تكليف الطالب بحل اسئلة الوحدة منزليا  ثم مناقشة المجموعات فيها في حصة كاملة  
عمل مطوية لكل مجموعة ولتكن تختلف من مجموعة ألخرى وتبادل المطويات بين  

 نها جميع الطالب ومناقشتها مع المعلم المجوعات حتى تعم الفائدة م
تنفيذ جداول مقارنات يعدها المعلم لمفردات الوحدة ويوزيع على المجموعات ومناقشة  

 .المجموعات فيها
عقد مسابقة بين الطالب تكون من إعداء المجموعات نفسها تتبادل فيها المجحموعات  

لفصول من الصف الواحد وتكون إلقاء األسئلة واإلجابات فيما بينها وممكن تكون بين ا
 .لجنة التحكيم من المعلم وبعض الطالب المتميزين يتضح فيها التقويم الذاتي 

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

المناقشة * 

  .والحوار

  .كتابة البحث * 

  .عمل مطوية * 

  .كتابة قصة* 

تنفيذ نشاطات  *

كتابي الطالب 

  .والنشاط

حل أوراق * 

  .العمل

المشاركة في * 

رسم خرائط 

ذهنية أو خرائط 

  .مفاهيم 

جمع * 

  المعلومات

  

  .يقدم التمهيد 

يحدد * 

استراتيجية 

تعلم ( التدريس

طريقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –إلقائية 

حوار ومناقشة  –

  تفكير ناقد  –

قراءة نموذجية * 

  .للنصوص

  لتعزيز المناسبا* 

تقسيم * 

  .المجموعات

إعداد أورق *

  .العمل

إعداد *

الخرائط 

الذهنية 

وخرائط 

  المفاهيم

  

  متميز  كفء  نامِ   مبتدئ  التوقعات
الشواهد واألدلة 
  ومجموع النقاط

  قصة عناصر 
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط القصة 
  بين عناصره

استوف اغلب عناصر 
ولم يكن  الربط  القصة

ين عناصره على درجة ب
  واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 
ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على 
  درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 
وكان  الربط  القصة ة

بين جميع العناصر 
  وبنفس القوة

  

اختار األسلوب المباشر   األسلوب 
  القصةفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 
مع ة لقصفي كتابة ا

  نوع من التشويق

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 جميع 
  األحوال

اشتمل جميع  
األحوال مع التدعيم 

  دالئلب
  

 



 

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

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

 

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

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  االبتدائي الثاني  الصف    طرائق الجمع  اسم الوحدة

ة 
ائي

ألد
ة ا

هم
لم

ا
:  

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

  :عمل مطوية تشمل  -٢                    
 .صور من الحياة تدعم الوحدة 
 .يطة ذهنية وخرائط مفاهيمخر 
 . مختصرات لمفردات الوحدة تحت عنوان تذكر أن 
 . جداول مقارنات 
 .القرآن الكريم والرياضيات 
  .إثراء علمي من الكتاب المدرسي  

 الهدف هـ

 معلم  :   مهمتك 

 توظيف الدروس اللغوية : الهدف 

 .الفائدة والمتعة للقارئ  وسلسة وتحقق،  شيقةبطريقة  هاأن تطرح:المشكلة والتحدي 

 الدور د

 . معلم متميز: أنت 

 .تنفيذ القصة والملصق  : وظيفتك 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمهور ج

 العلمي المقررسياق : السياق الذي تجد نفسك فيه هو  الموقف م

 ا
الناتج 
واألداء 
 والغرض

  تنفيذ رسم القصة والملصق. 

 ع
معايير 

ومحكات 
 حالنجا

 القصة والملصق األلمام بجوانب . 
  مشوقه وممتعةإجرائة بطريقة. 
 الشمولية . 
  اللغوي واإلبداعي واألدبي الجانب. 

 



 

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

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

 

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

 

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

  

  

  
أكثر من وأقل من  –يساوي  –مراجعة تراكمية  –اختبار منتصف الفصل  –التصنيف وفق أكثر من خاصية  - أحل المسالة  –حدة التصنيف وفق خاصية وا

أكثر من وأقل من  –يساوي  –مراجعة تراكمية  –اختبار منتصف الفصل  –التصنيف وفق أكثر من خاصية  - أحل المسالة  –التصنيف وفق خاصية واحدة 
   االختبار التراكمي  - اختبار الفصل –

  جدول تنظيم التدريس

  التوقيع  الفصل  الحصة  التاريخ  اليوم  )الموضوع (    المكون

  هـ١٤/   /     .المدخل والتمهيد        

  عرض األفكار الباقية واألسئلة
        هـ١٤/   /     .األساسية

  تقسيم المجموعات وتوزيع
جدول التعلم ومناقشة في 
 .مفردات وخبرات الوحدة

        هـ١٤/   /    

 هـ١٤/   /     .توزيع البروشور ومناقشته        

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

جمع العدد ونفسه  –د ونفسه جمع العد
الجمع  – ١أو مطروحا منه ١مضافا إليه 

 اختبار الفصل –بتكوين العشرة 

        هـ١٤/   /    

  خرائط المفاهيم والخرائط
        هـ١٤/   /     الذهنية

  مسابقة المجموعات
        هـ١٤/   /     .والفصول

  هـ١٤/   /     .اختبار وتقويم ذاتي        

  - ملصق عمل( خاتمة الوحدة 
        هـ١٤/   /     )قصة–

        هـ١٤/   /      

 



 

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

  
 

  

  

  

 

 

 
 

  طرائق الطرح      العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد  اليوم

            التاريخ

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

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

    الفصل -الحصة 

    الفترة الزمنية

 

  تحديد نتائج التعلم المرغوبةتحديد نتائج التعلم المرغوبة: :   ١١الخطوة الخطوة 

  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية
  :يتوقع من الطالب في نهاية هذه الوحدة أن 

  يطرح بالعد التنازلي على خط األعداد. 
  يطرح الصفر من عدد ومن نفسه. 
 طرح باستعمال حقائق جمع العدد إلى نفسه ي. 
  يحل المسألة بالتخمين والتحقق منه. 
  يطرح مستعمال حقائق الجمع.. 
  يجد عددا مفقودا في جملة مستعمال حقائق الطرح المترابطة بها. 
 يكون مجموعة الحقائق المترابطة.   

  األسئلة األساسية  )األفهام الباقية ( األفكار الكبرى 

  :الكبرىالفكرة 
   .اتقان طرائق الطرح وحل مسائل عليها

  :سيفهم المتعلمون أن 
 .الطرح بالعد التنازلي على خط األعداد يتقن بالتدريب عليه  -
  .الطرح باستعمال حقائق الجمع يتم اتقانه بالتدريب  -
األخطاء التي تقع في الطرح مثل الخلط بين الطرح معالجة  -. -

     .دد نفسه بالعد التنازلي والطرح من الع

 =  ٥ – ٩أطرح األعداد   س
 تنازلي على خط األعداد أبين كيف أجد ناتج الطرح باستعمال العد ال س
صناديق إذا  ٣لعبة و ١٨عند منال (( أحل المسالة بالتخمين  س

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

 =  ٥ -١٥أطرح  س
   

  الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟  المعرفة والمهاراتالمعرفة والمهارات
  سيكون المتعلمون قادرين على  سيعرف المتعلمون

  الطرح بالعد  التناولي 
   طرح الصفر وطرح الكل 

 الطرح باستعمال حقائق جمع العدد ونفسه 
  األعداد المفقودة 

   اختبار تراكمي   –اختبار الفصل  –الحقائق المترابطة  

  

 على الطرح بطرائق مختلفة القدرة 
 .حل اختبار الفصل بنجاح 
  .تكوين اتجاه ايجابي نحو حب الرياضيات  

  تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلمتحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم: :   ٢٢الخطوة الخطوة 

  المهمة األدائية
   قصيرة  قصة. 
   تنفيذ مهمة ملف االنجاز. 
  عمل ملصق..  

  المحكات الرئيسية
 تبارات تحقيق درجات متقدمة في االخ. 
  القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي.  
  متميز  –كفء  –نام  -مبتدئ  ( يتم من خالل جدول المتابعة المعد (  

  أدلة أخرى
 :من خالل األدلة التالية  -
  المفكرات*     التذكير االكاديمي     .              * اختبارات فجائية قصيرة .                    * النشاط المنزلي 
  تقويم ذاتي*                  المالحظات.                        * اختبارات طويلة .                       * كتابة تلخيص  



 

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

  خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   ٣٣الخطوة الخطوة 

سيقوم المتعلمون   األنشطة التعليمية التعلمية
  بما يأتي

سيقوم المعلم بما 
  يأتي

حول موضوع الوحدة ومناقشة الطالب فيها ثم عرض قصة من الحياة يد بتهيئة وتمه 
 طرح سؤال مناسب للتفكير والمناقشة تمهيد لموضوع الوحدة  

يقوم أحد  أو بروشور توضيحي  أقوم بعرض بطاقات كتبت فيها المفردات لهذه الوحدة 
 .لة الطالب بقراءتها ومتابعة جميع الطالب ألخذ فكرة عامة عن الوحدة كام

والخبرات  عرض األسئلة األساسية واألفهام الباقية عن طريق عرض المفردات 
ماذا  –ماذا أعرف ( لدروس الوحدة عن طريق جدول التعلم واسترتيجيته  التعليمية 

فيقوم المعلم بتوزيع الجدول المعد لذلك وتوزيعه على ) ماذا تعلمت   - أريد أن أعرف 
ما يعرفونه عن المفردة ويقوم المعلم بعد االطالع على الطالب ثم يقوم الطالب بتسجيل 

الجداول بعرض معلومات التعزيز عن طريق جهاز العرض فوق الرأس بشفافيات أو 
 .شرائح البوبوينت ومناقشة الطالب في ذلك وهكذا في كل مفردة

تقسيم الطالب لمجموعات وتحديد دور لكل فرد في المجموعة لمناقشة مفردات  
 .علم  وخبرات الت

عمل أبحاث لمفردات الدرس من الطالب عن طريق تقسيم المفردات على المجموعات  
 . ثم عرض كل مجموعة لبحثها ومناقشته في حصة مع المعلم 

توزيع خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية فارغة على المجموعات وتحديد مفردات خاصة  
ه المفردات ثم مناقشتها لكل مجموعة وترك الحرية لها لتنفيذ الخريطة التي توضح هذ

مع جميع المجموعات ومالحظة ومتابعة وتعزيز المعلم في حصة لذلك ويمكن االستعانة  
 .بخرائط المفاهيم الموجود بنهاية كل فصل 

توزيع ملف االنجاز والذي يحتوي المفردات وتكون فارغة ويقوم الطالب بتعبئة هذا  
 .يحتاج لذلك  الملف من أذهانهم ومتابعة المعلم وتعزيز ما

 .تكليف الطالب بحل اسئلة الوحدة منزليا  ثم مناقشة المجموعات فيها في حصة كاملة  
عمل مطوية لكل مجموعة ولتكن تختلف من مجموعة ألخرى وتبادل المطويات بين  

 المجوعات حتى تعم الفائدة منها جميع الطالب ومناقشتها مع المعلم 
لمفردات الوحدة ويوزيع على المجموعات ومناقشة  تنفيذ جداول مقارنات يعدها المعلم 

 .المجموعات فيها
عقد مسابقة بين الطالب تكون من إعداء المجموعات نفسها تتبادل فيها المجحموعات  

إلقاء األسئلة واإلجابات فيما بينها وممكن تكون بين الفصول من الصف الواحد وتكون 
 .لجنة التحكيم من المعلم وبعض الطالب المتميزين يتضح فيها التقويم الذاتي 

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

المناقشة * 

  .والحوار

  .كتابة البحث * 

  .عمل مطوية * 

  .كتابة قصة* 

تنفيذ نشاطات * 

كتابي الطالب 

  .والنشاط

حل أوراق * 

  .العمل

المشاركة في * 

رسم خرائط 

ذهنية أو خرائط 

  .مفاهيم 

جمع * 

  المعلومات

  

  .د يقدم التمهي

يحدد * 

استراتيجية 

تعلم ( التدريس

طريقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –إلقائية 

حوار ومناقشة  –

  تفكير ناقد  –

قراءة نموذجية * 

  .للنصوص

  التعزيز المناسب* 

تقسيم * 

  .المجموعات

إعداد أورق *

  .العمل

إعداد *

الخرائط 

الذهنية 

وخرائط 

  المفاهيم

  

  متميز  كفء  نامِ   مبتدئ  التوقعات
هد واألدلة الشوا

  ومجموع النقاط

  قصة عناصر 
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط القصة 
  بين عناصره

استوف اغلب عناصر 
ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على درجة 
  واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 
ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على 
  درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 
وكان  الربط  ةالقصة 

بين جميع العناصر 
  وبنفس القوة

  

اختار األسلوب المباشر   األسلوب 
  القصةفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 
مع لقصة في كتابة ا

  نوع من التشويق

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 جميع 
  األحوال

اشتمل جميع  
األحوال مع التدعيم 

  بدالئل
  

 



 

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

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

 

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

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  االبتدائي الثاني   الصف    طرائق الطرح   اسم الوحدة

ة 
ائي

ألد
ة ا

هم
لم

ا
:  

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

  :عمل مطوية تشمل  -٢                    
 .صور من الحياة تدعم الوحدة 
 .خريطة ذهنية وخرائط مفاهيم 
 . مختصرات لمفردات الوحدة تحت عنوان تذكر أن 
 . جداول مقارنات 
 .القرآن الكريم والرياضيات 
  .اب المدرسي إثراء علمي من الكت 

 الهدف هـ

 معلم  :   مهمتك 

 توظيف الدروس اللغوية : الهدف 

 .وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ ،  شيقةبطريقة  هاأن تطرح:المشكلة والتحدي 

 الدور د

 . معلم متميز: أنت 

 .تنفيذ القصة والملصق  : وظيفتك 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمهور ج

 العلمي المقررسياق : السياق الذي تجد نفسك فيه هو  لموقفا م

 ا
الناتج 
واألداء 
 والغرض

  تنفيذ رسم القصة والملصق. 

 ع
معايير 

ومحكات 
 النجاح

 القصة والملصق األلمام بجوانب . 
  مشوقه وممتعةإجرائة بطريقة. 
 الشمولية . 
  اللغوي واإلبداعي واألدبي الجانب. 

 



 

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

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

 

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

 

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

  

  

  
أكثر من وأقل من  –يساوي  –مراجعة تراكمية  –اختبار منتصف الفصل  –التصنيف وفق أكثر من خاصية  - أحل المسالة  –التصنيف وفق خاصية واحدة 
أكثر من وأقل من  –يساوي  –مراجعة تراكمية  –تبار منتصف الفصل اخ –التصنيف وفق أكثر من خاصية  - أحل المسالة  –التصنيف وفق خاصية واحدة 

  جدول تنظيم التدريس

  التوقيع  الفصل  الحصة  التاريخ  اليوم  )الموضوع (    المكون

  هـ١٤/   /     .المدخل والتمهيد        

  عرض األفكار الباقية واألسئلة
        هـ١٤/   /     .األساسية

  تقسيم المجموعات وتوزيع
جدول التعلم ومناقشة في 
 .مفردات وخبرات الوحدة

        هـ١٤/   /    

 هـ١٤/   /     .توزيع البروشور ومناقشته        

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

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

        هـ١٤/   /    

 م والخرائط خرائط المفاهي
        هـ١٤/   /     الذهنية

  مسابقة المجموعات
        هـ١٤/   /     .والفصول

  هـ١٤/   /     .اختبار وتقويم ذاتي        

  - عمل ملصق( خاتمة الوحدة 
        هـ١٤/   /     )قصة–

        هـ١٤/   /      

 



 

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

  
 

  

  

  

 

 

 
 

  تمثيل البيانات وقراءتها     العنوان
 الخميس ربعاءاأل الثالثاء االثنين األحد  اليوم

            التاريخ

  ملخص الوحدة
التمثيل  –قراءة البيانات بالصور  –التمثيل بالصور  –جدول اإلشارات 

ث \الحدث األكيد والحد - قراءة البيانات الممثلة باألعمدة ز –باألعمدة 
  اختبار الفصل  –المستحيل 

    الفصل -الحصة 

    الفترة الزمنية

  ئج التعلم المرغوبةئج التعلم المرغوبةتحديد نتاتحديد نتا: :   ١١الخطوة الخطوة 

  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية
  :يتوقع من الطالب في نهاية هذه الوحدة أن 

  يجمع البيانات ثم ينظمها مستعمال  إشارات العد. 
 يمثل البيانات بالصور من جدول اإلشارات.   
 يتوصل إلى نتائج ويجيب عن أسئلة اعتمادا على التمثيل بالصور. 
  ينشئ جوال ويحل المسألة. 
 لبيانات باألعمدة من جدول اإلشارات يمثل ا. 
  يتوصل إلى نتائج ويجيب عن اسئلة اعتمادا على التمثيل باألعمدة. 
  يحدد الحدث األكيد والحدث المستحيل. 
 يصف الحوادث وفق إمكاناته وقواعدها .  

  األسئلة األساسية  )األفهام الباقية ( األفكار الكبرى 
  :الفكرة الكبرى

  .نات وقراتها وحل مسائل عليها اتقان تمثيل البيا
  :سيفهم المتعلمون أن 

 .تميثل البيانات وقراءتها يتم اتقانه من خالل التدريب عليها  -
  . حل مسائل على تمثيل البيانات دليل على اتقانها  -
األخطاء التي تقع مثل الخلط بين تمثيل البيانات معالجة  -. -

   .    باألعمدة وتمثيلها بالدائرة أو غيرها 

 ٦٠يريد حسين أن يوصل (( أنشئ جدوال ألحل المسألة :  س
صناديق فقط كم  ١٠صندوقا إلى صاحبها لكن سيارته تسع 

مرة سيستعمل سيارته ليوصل الصناديق فكم مرة سيستعمل 
 سيارته ليوصل الصناديق جميعها ؟

   .ويشارك جميع الطالب في حلها  ٧٧أقرأ المسألة ص  س

  ية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟ية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمهارات الرئيسالمعرفة والمهارات الرئيس
  سيكون المتعلمون قادرين على  سيعرف المتعلمون

   جدول اإلشارات 
  التمثيل بالصور 
   قراءة البيانات بالصور 
   التمثيل باألعمدة 
  ث \الحدث األكيد والحد - قراءة البيانات الممثلة باألعمدة ز

  .اختبار الفصل –المستحيل 

 .ى تمثيل البيانات وقراءتها علالقدرة  
 .حل اختبار منتصف الفصل ونهاية الفصل بنجاح  
  .تكوين اتجاه ايجابي نحو حب الرياضيات  

  تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلمتحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم: :   ٢٢الخطوة الخطوة 

  المهمة األدائية
   قصيرة  قصة. 
   تنفيذ مهمة ملف االنجاز. 
  عمل ملصق..  

  المحكات الرئيسية
 يق درجات متقدمة في االختبارات تحق. 
  القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي.  
  متميز  –كفء  –نام  -مبتدئ  ( يتم من خالل جدول المتابعة المعد (  

  أدلة أخرى
 :من خالل األدلة التالية  -
  المفكرات* التذكير االكاديمي          .              *اختبارات فجائية قصيرة .                    * النشاط المنزلي 
  تقويم ذاتي*                  المالحظات.                        * اختبارات طويلة .                       * كتابة تلخيص  



 

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

  خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   ٣٣الخطوة الخطوة 

سيقوم المتعلمون   األنشطة التعليمية التعلمية
  بما يأتي

لم بما سيقوم المع
  يأتي

حول موضوع الوحدة ومناقشة الطالب فيها ثم عرض قصة من الحياة تهيئة وتمهيد ب 
 طرح سؤال مناسب للتفكير والمناقشة تمهيد لموضوع الوحدة  

يقوم أحد  أو بروشور توضيحي  أقوم بعرض بطاقات كتبت فيها المفردات لهذه الوحدة 
 .فكرة عامة عن الوحدة كاملة الطالب بقراءتها ومتابعة جميع الطالب ألخذ 

والخبرات  عرض األسئلة األساسية واألفهام الباقية عن طريق عرض المفردات 
ماذا  –ماذا أعرف ( لدروس الوحدة عن طريق جدول التعلم واسترتيجيته  التعليمية 

فيقوم المعلم بتوزيع الجدول المعد لذلك وتوزيعه على ) ماذا تعلمت   - أريد أن أعرف 
ثم يقوم الطالب بتسجيل ما يعرفونه عن المفردة ويقوم المعلم بعد االطالع على  الطالب

الجداول بعرض معلومات التعزيز عن طريق جهاز العرض فوق الرأس بشفافيات أو 
 .شرائح البوبوينت ومناقشة الطالب في ذلك وهكذا في كل مفردة

ناقشة مفردات تقسيم الطالب لمجموعات وتحديد دور لكل فرد في المجموعة لم 
 .وخبرات التعلم  

عمل أبحاث لمفردات الدرس من الطالب عن طريق تقسيم المفردات على المجموعات  
 . ثم عرض كل مجموعة لبحثها ومناقشته في حصة مع المعلم 

توزيع خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية فارغة على المجموعات وتحديد مفردات خاصة  
يذ الخريطة التي توضح هذه المفردات ثم مناقشتها لكل مجموعة وترك الحرية لها لتنف

مع جميع المجموعات ومالحظة ومتابعة وتعزيز المعلم في حصة لذلك ويمكن االستعانة  
 .بخرائط المفاهيم الموجود بنهاية كل فصل 

توزيع ملف االنجاز والذي يحتوي المفردات وتكون فارغة ويقوم الطالب بتعبئة هذا  
 .متابعة المعلم وتعزيز ما يحتاج لذلك الملف من أذهانهم و

 .تكليف الطالب بحل اسئلة الوحدة منزليا  ثم مناقشة المجموعات فيها في حصة كاملة  
عمل مطوية لكل مجموعة ولتكن تختلف من مجموعة ألخرى وتبادل المطويات بين  

 المجوعات حتى تعم الفائدة منها جميع الطالب ومناقشتها مع المعلم 
ول مقارنات يعدها المعلم لمفردات الوحدة ويوزيع على المجموعات ومناقشة تنفيذ جدا 

 .المجموعات فيها
عقد مسابقة بين الطالب تكون من إعداء المجموعات نفسها تتبادل فيها المجحموعات  

إلقاء األسئلة واإلجابات فيما بينها وممكن تكون بين الفصول من الصف الواحد وتكون 
 .علم وبعض الطالب المتميزين يتضح فيها التقويم الذاتي لجنة التحكيم من الم

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

المناقشة * 

  .والحوار

  .كتابة البحث * 

  .عمل مطوية * 

  .كتابة قصة* 

تنفيذ نشاطات * 

كتابي الطالب 

  .والنشاط

 حل أوراق* 

  .العمل

المشاركة في * 

رسم خرائط 

ذهنية أو خرائط 

  .مفاهيم 

جمع * 

  المعلومات

  

  .يقدم التمهيد 

يحدد * 

استراتيجية 

تعلم ( التدريس

طريقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –إلقائية 

حوار ومناقشة  –

  تفكير ناقد  –

قراءة نموذجية * 

  .للنصوص

  التعزيز المناسب* 

تقسيم * 

  .المجموعات

إعداد أورق *

  .العمل

إعداد *

الخرائط 

الذهنية 

وخرائط 

  المفاهيم

  

  متميز  كفء  نامِ   مبتدئ  التوقعات
الشواهد واألدلة 
  ومجموع النقاط

  قصة عناصر 
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط القصة 
  بين عناصره

استوف اغلب عناصر 
ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على درجة 
  واحدة من القوة

ناصر استوف جميع ع
ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على 
  درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 
وكان  الربط  القصة ة

بين جميع العناصر 
  وبنفس القوة

  

اختار األسلوب المباشر   األسلوب 
  القصةفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 
مع لقصة في كتابة ا

  نوع من التشويق

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 جميع 
  األحوال

اشتمل جميع  
األحوال مع التدعيم 

  بدالئل
  

 



 

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

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

 

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

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  االبتدائي الثاني  الصف    تمثيل البيانات وقراء تها  اسم الوحدة

ة 
ائي

ألد
ة ا

هم
لم

ا
:  

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

  :عمل مطوية تشمل  -٢                    
 .صور من الحياة تدعم الوحدة 
 .خريطة ذهنية وخرائط مفاهيم 
 . لمفردات الوحدة تحت عنوان تذكر أنمختصرات  
 . جداول مقارنات 
 .القرآن الكريم والرياضيات 
  .إثراء علمي من الكتاب المدرسي  

 الهدف هـ

 معلم  :   مهمتك 

 توظيف الدروس اللغوية : الهدف 

 .وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ ،  شيقةبطريقة  هاأن تطرح:المشكلة والتحدي 

 رالدو د

 . معلم متميز: أنت 

 .تنفيذ القصة والملصق  : وظيفتك 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمهور ج

 العلمي المقررسياق : السياق الذي تجد نفسك فيه هو  الموقف م

 ا
الناتج 
واألداء 
 والغرض

  تنفيذ رسم القصة والملصق. 

 ع
معايير 

ومحكات 
 النجاح

 القصة والملصق األلمام بجوانب . 
  مشوقه وممتعةإجرائة بطريقة. 
 الشمولية . 
  اللغوي واإلبداعي واألدبي الجانب. 

 



 

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

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

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

 

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

  

  

  
أكثر من وأقل من  –يساوي  –مراجعة تراكمية  –اختبار منتصف الفصل  –التصنيف وفق أكثر من خاصية  - أحل المسالة  –التصنيف وفق خاصية واحدة 
أكثر من وأقل من  –يساوي  –مراجعة تراكمية  –اختبار منتصف الفصل  –التصنيف وفق أكثر من خاصية  - المسالة أحل  –التصنيف وفق خاصية واحدة 

   االختبار التراكمي  - اختبار الفصل –

  

  جدول تنظيم التدريس

  التوقيع  الفصل  الحصة  التاريخ  اليوم  )الموضوع (    المكون

  هـ١٤/   /     .المدخل والتمهيد        

  عرض األفكار الباقية واألسئلة
        هـ١٤/   /     .اسيةاألس

  تقسيم المجموعات وتوزيع
جدول التعلم ومناقشة في 
 .مفردات وخبرات الوحدة

        هـ١٤/   /    

 هـ١٤/   /     .توزيع البروشور ومناقشته        

  جدول اإلشارات مفردات الوحدة– 
قراءة البيانات  –التمثيل بالصور 

قراءة  –التمثيل باألعمدة  –بالصور 
الحدث  - لممثلة باألعمدة زالبيانات ا

اختبار  –ث المستحيل \األكيد والحد
 الفصل

        هـ١٤/   /    

  خرائط المفاهيم والخرائط
        هـ١٤/   /     الذهنية

  مسابقة المجموعات
        هـ١٤/   /     .والفصول

  هـ١٤/   /     .اختبار وتقويم ذاتي        

  - عمل ملصق( خاتمة الوحدة 
        هـ١٤/   /     )قصة–

        هـ١٤/   /      



 

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

  
 

  

  

  

 

 

 
 

  جمع األعداد المكونة من رقمين        العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد  اليوم

            التاريخ

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

من رقمين بإعادة  جمع عدد مكون –رقم واحد أو رقمين بإعادة التجميع 
  - جمع ثالثة أعداد كل منها مكون من رقمين  –تقدير ناتج الجمع  -التجميع  

    الفصل -الحصة 

    الفترة الزمنية

  تحديد نتائج التعلم المرغوبةتحديد نتائج التعلم المرغوبة: :   ١١الخطوة الخطوة 

  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية
  :يتوقع من الطالب في نهاية هذه الوحدة أن 

 ت يستعمل حقائق الجمع ليجمع العشرا . 
  يجمع بالعد التصاعدي. 
  يحل المسالة عكسيا. 
  يجمع عددا مكونا من رقمين  مع عدد مكون من رقم واحد أو رقمين. 
  يجد ناتج الجمع بإعادة التجميع. 
  يجمع عددا مكونا من رقم واحد إلى عدد مكون من رقمين مع إعادة التجميع. 
 جميع يجمع عددين يتكون كل منهما من رقمين مع إعادة الت. 
  يقدر ناتج الجمع. 
  ثالثة أعداد يتكون كل منها من رقمين على األكثر يجمع.   

  األسئلة األساسية  )األفهام الباقية ( األفكار الكبرى 
  :الفكرة الكبرى

  .جمع األعداد المكونة من رقمين اتقان 
  :سيفهم المتعلمون أن 

 . جمع األعداد المكونة من رقمين نتقنها بالتدريب عليها -
 . الجمع بالعد التصاعدي يكون بالتدريب عليه  -
األخطاء مثل الخلط بين الجمع والطرح والجمع معالجة  -. -

     بالعد التصاعدي وبالضم 

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

نظارات كم نظارة كانت معه  ١٠نظارة للسباحة وبقي معه 
 قبل التوزيع ؟

   = ٣٤+ ١٥+ ٥٣أجمع األعداد  س

  المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟
  سيكون المتعلمون قادرين على  سيعرف المتعلمون

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

 التجميع 
    تقدير ناتج الجمع  - جمع عدد مكون من رقمين بإعادة التجميع

  جمع ثالثة أعداد كل منها مكون من رقمين –

 على الجمع األعداد المكونة من رقمين بنجاحالقدرة  
 .حل اختبار منتصف الفصل ونهاية الفصل بنجاح  
  .تكوين اتجاه ايجابي نحو حب الرياضيات  

  تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلمتحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم: :   ٢٢لخطوة لخطوة اا

  المهمة األدائية
   قصيرة  قصة. 
   تنفيذ مهمة ملف االنجاز. 
  عمل ملصق..  

  المحكات الرئيسية
  تحقيق درجات متقدمة في االختبارات. 
  القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي.  
 متميز  –كفء  –نام  -مبتدئ  (  يتم من خالل جدول المتابعة المعد (  

  أدلة أخرى
 :من خالل األدلة التالية  -
  المفكرات* التذكير االكاديمي         .              * اختبارات فجائية قصيرة .                    * النشاط المنزلي 
  تقويم ذاتي*                  المالحظات*      .                   اختبارات طويلة .                       * كتابة تلخيص  



 

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

  خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   ٣٣الخطوة الخطوة 

سيقوم المتعلمون   األنشطة التعليمية التعلمية
  بما يأتي

سيقوم المعلم بما 
  يأتي

حول موضوع الوحدة ومناقشة الطالب فيها ثم عرض قصة من الحياة تهيئة وتمهيد ب 
 مناقشة تمهيد لموضوع الوحدة  طرح سؤال مناسب للتفكير وال

يقوم أحد  أو بروشور توضيحي  أقوم بعرض بطاقات كتبت فيها المفردات لهذه الوحدة 
 .الطالب بقراءتها ومتابعة جميع الطالب ألخذ فكرة عامة عن الوحدة كاملة 

والخبرات  عرض األسئلة األساسية واألفهام الباقية عن طريق عرض المفردات 
ماذا  –ماذا أعرف ( س الوحدة عن طريق جدول التعلم واسترتيجيته لدرو التعليمية 

فيقوم المعلم بتوزيع الجدول المعد لذلك وتوزيعه على ) ماذا تعلمت   - أريد أن أعرف 
الطالب ثم يقوم الطالب بتسجيل ما يعرفونه عن المفردة ويقوم المعلم بعد االطالع على 

جهاز العرض فوق الرأس بشفافيات أو الجداول بعرض معلومات التعزيز عن طريق 
 .شرائح البوبوينت ومناقشة الطالب في ذلك وهكذا في كل مفردة

تقسيم الطالب لمجموعات وتحديد دور لكل فرد في المجموعة لمناقشة مفردات  
 .وخبرات التعلم  

عمل أبحاث لمفردات الدرس من الطالب عن طريق تقسيم المفردات على المجموعات  
 . مجموعة لبحثها ومناقشته في حصة مع المعلم ثم عرض كل 

توزيع خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية فارغة على المجموعات وتحديد مفردات خاصة  
لكل مجموعة وترك الحرية لها لتنفيذ الخريطة التي توضح هذه المفردات ثم مناقشتها 

االستعانة   مع جميع المجموعات ومالحظة ومتابعة وتعزيز المعلم في حصة لذلك ويمكن
 .بخرائط المفاهيم الموجود بنهاية كل فصل 

توزيع ملف االنجاز والذي يحتوي المفردات وتكون فارغة ويقوم الطالب بتعبئة هذا  
 .الملف من أذهانهم ومتابعة المعلم وتعزيز ما يحتاج لذلك 

 .ة تكليف الطالب بحل اسئلة الوحدة منزليا  ثم مناقشة المجموعات فيها في حصة كامل 
عمل مطوية لكل مجموعة ولتكن تختلف من مجموعة ألخرى وتبادل المطويات بين  

 المجوعات حتى تعم الفائدة منها جميع الطالب ومناقشتها مع المعلم 
تنفيذ جداول مقارنات يعدها المعلم لمفردات الوحدة ويوزيع على المجموعات ومناقشة  

 .المجموعات فيها
من إعداء المجموعات نفسها تتبادل فيها المجحموعات عقد مسابقة بين الطالب تكون  

إلقاء األسئلة واإلجابات فيما بينها وممكن تكون بين الفصول من الصف الواحد وتكون 
 .لجنة التحكيم من المعلم وبعض الطالب المتميزين يتضح فيها التقويم الذاتي 

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

المناقشة * 

  .والحوار

  .كتابة البحث * 

  .عمل مطوية * 

  .كتابة قصة* 

تنفيذ نشاطات * 

كتابي الطالب 

  .والنشاط

حل أوراق * 

  .العمل

المشاركة في * 

رسم خرائط 

ذهنية أو خرائط 

  .مفاهيم 

جمع * 

  المعلومات

  

  .يقدم التمهيد 

يحدد * 

استراتيجية 

تعلم ( يسالتدر

طريقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –إلقائية 

حوار ومناقشة  –

  تفكير ناقد  –

قراءة نموذجية * 

  .للنصوص

  التعزيز المناسب* 

تقسيم * 

  .المجموعات

إعداد أورق *

  .العمل

إعداد *

الخرائط 

الذهنية 

وخرائط 

  المفاهيم

  

  متميز  كفء  نامِ   مبتدئ  التوقعات
الشواهد واألدلة 
  ومجموع النقاط

  قصة ناصر ع
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط القصة 
  بين عناصره

استوف اغلب عناصر 
ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على درجة 
  واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 
ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على 
  درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 
وكان  الربط  القصة ة

اصر بين جميع العن
  وبنفس القوة

  

اختار األسلوب المباشر   األسلوب 
  القصةفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 
مع لقصة في كتابة ا

  نوع من التشويق

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 جميع 
  األحوال

اشتمل جميع  
األحوال مع التدعيم 

  بدالئل
  

 



 

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

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

 

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

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  االبتدائي الثاني  الصفجمع األعداد المكونة من رقمين   اسم الوحدة

ة 
ائي

ألد
ة ا

هم
لم

ا
:  

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

  :عمل مطوية تشمل  -٢                    
 .صور من الحياة تدعم الوحدة 
 .خريطة ذهنية وخرائط مفاهيم 
 . مختصرات لمفردات الوحدة تحت عنوان تذكر أن 
 . جداول مقارنات 
 .القرآن الكريم والرياضيات 
  .إثراء علمي من الكتاب المدرسي  

 الهدف هـ

 معلم  :   مهمتك 

 توظيف الدروس اللغوية : الهدف 

 .وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ ،  شيقةبطريقة  هاأن تطرح:المشكلة والتحدي 

 الدور د

 . معلم متميز: أنت 

 .تنفيذ القصة والملصق  : وظيفتك 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمهور ج

 العلمي المقررسياق : ق الذي تجد نفسك فيه هو السيا الموقف م

 ا
الناتج 
واألداء 
 والغرض

  تنفيذ رسم القصة والملصق. 

 ع
معايير 

ومحكات 
 النجاح

 القصة والملصق األلمام بجوانب . 
  مشوقه وممتعةإجرائة بطريقة. 
 الشمولية . 
  اللغوي واإلبداعي واألدبي الجانب. 

 



 

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

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

 

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

 

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

  

  

  
أكثر من وأقل من  –يساوي  –مراجعة تراكمية  –فصل اختبار منتصف ال –التصنيف وفق أكثر من خاصية  - أحل المسالة  –التصنيف وفق خاصية واحدة 
أكثر من وأقل من  –يساوي  –مراجعة تراكمية  –اختبار منتصف الفصل  –التصنيف وفق أكثر من خاصية  - أحل المسالة  –التصنيف وفق خاصية واحدة 

  جدول تنظيم التدريس

  التوقيع  الفصل  الحصة  التاريخ  اليوم  )الموضوع (    المكون

  هـ١٤/   /     .المدخل والتمهيد        

  عرض األفكار الباقية واألسئلة
        هـ١٤/   /     .األساسية

  تقسيم المجموعات وتوزيع
جدول التعلم ومناقشة في 
 .مفردات وخبرات الوحدة

        هـ١٤/   /    

 هـ١٤/   /     .توزيع البروشور ومناقشته        

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

 –من رقم واحد أو رقمين بإعادة التجميع 
 - جمع عدد مكون من رقمين بإعادة التجميع  

جمع ثالثة أعداد كل  –تقدير ناتج الجمع 
   منها مكون من رقمين

        هـ١٤/   /    

  خرائط المفاهيم والخرائط
        هـ١٤/   /     الذهنية

  مسابقة المجموعات
        هـ١٤/   /     .والفصول

  هـ١٤/   /     .اختبار وتقويم ذاتي        

  - عمل ملصق( خاتمة الوحدة 
        هـ١٤/   /     )قصة–

        هـ١٤/   /      

 



 

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

  
 

  

  

  

 

 

 
 

  طرح األعداد المكونة من رقمين  العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد  اليوم

            التاريخ

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

التحقق منصحة  –طرح عدد كل منهما مكون من رقمين  –بإعادة التجميع 
   تقدير ناتج الطرح    –ناتج الطرح 

    الفصل -الحصة 

    الفترة الزمنية

  تحديد نتائج التعلم المرغوبةتحديد نتائج التعلم المرغوبة: :   ١١الخطوة الخطوة 

  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية
  :يتوقع من الطالب في نهاية هذه الوحدة أن 

  يستعمل حقائق الطرح في طرح العشرات. 
  يطرح بالعد التنازلي. 
  يطرح عددا مكونا من رقم واحد أو من رقمين بدون إعادة تجميع. 
 دة التجميع يجد ناتج الطرح بإعا. 
  يكتب جملة عددية لحل المسألة. 
  يطرح عددا مكونا من رقم واحد من عدد مكون من رقمين. 
  يطرح عددين كل منهما مكون من رقمين. 
  يستعمل الجمع للتحقق من صحة ناتج الطرح. 
  ويحل اختبار الفصل واالختبار التراكمي يقدر ناتج الطرح .  

  األسئلة األساسية  )قية األفهام البا( األفكار الكبرى 
  :الفكرة الكبرى

  اتقان طرح األعاد المكونة من رقمين 
  :سيفهم المتعلمون أن 

 .طرح األعداد المكونة من رقمين يتم اتقانها بالتدريب  -
حل اختبار الفصل واالختبار التراكمي بنجاح دليل اتقان  -

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

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

 نملة بقيت في الخارج ؟
  

  المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟
  قادرين علىسيكون المتعلمون   سيعرف المتعلمون

   طرح العشرات 
  الطرح بالعد التنازلي 
   الطرح بدون إعادة التجميع 
   طرح عدد كل منهما مكون من رقمين  –الطرح بإعادة التجميع– 

   تقدير ناتج الطرح    –التحقق منصحة ناتج الطرح 

  األعداد المكونة من رقمين بنجاح القدرة على  
 .ل بنجاح حل اختبار منتصف الفصل ونهاية الفص 
  .تكوين اتجاه ايجابي نحو حب الرياضيات  

  تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلمتحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم: :   ٢٢الخطوة الخطوة 

  المهمة األدائية
   قصيرة  قصة. 
   تنفيذ مهمة ملف االنجاز. 
  عمل ملصق..  

  المحكات الرئيسية
  تحقيق درجات متقدمة في االختبارات. 
 بالكتاب المدرسي  القدرة على حل أسئلة التدريبات.  
  متميز  –كفء  –نام  -مبتدئ  ( يتم من خالل جدول المتابعة المعد (  

  أدلة أخرى
 :من خالل األدلة التالية  -
  المفكرات* التذكير االكاديمي         .              * اختبارات فجائية قصيرة .                    * النشاط المنزلي 
  تقويم ذاتي*                  المالحظات.                        * اختبارات طويلة *              .          كتابة تلخيص  



 

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

  خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   ٣٣الخطوة الخطوة 

سيقوم المتعلمون   األنشطة التعليمية التعلمية
  بما يأتي

سيقوم المعلم بما 
  يأتي

ومناقشة الطالب فيها ثم  حول موضوع الوحدةعرض قصة من الحياة تهيئة وتمهيد ب 
 طرح سؤال مناسب للتفكير والمناقشة تمهيد لموضوع الوحدة  

يقوم أحد  أو بروشور توضيحي  أقوم بعرض بطاقات كتبت فيها المفردات لهذه الوحدة 
 .الطالب بقراءتها ومتابعة جميع الطالب ألخذ فكرة عامة عن الوحدة كاملة 

والخبرات  اقية عن طريق عرض المفرداتعرض األسئلة األساسية واألفهام الب 
ماذا  –ماذا أعرف ( لدروس الوحدة عن طريق جدول التعلم واسترتيجيته  التعليمية 

فيقوم المعلم بتوزيع الجدول المعد لذلك وتوزيعه على ) ماذا تعلمت   - أريد أن أعرف 
االطالع على  الطالب ثم يقوم الطالب بتسجيل ما يعرفونه عن المفردة ويقوم المعلم بعد

الجداول بعرض معلومات التعزيز عن طريق جهاز العرض فوق الرأس بشفافيات أو 
 .شرائح البوبوينت ومناقشة الطالب في ذلك وهكذا في كل مفردة

تقسيم الطالب لمجموعات وتحديد دور لكل فرد في المجموعة لمناقشة مفردات  
 .وخبرات التعلم  

ب عن طريق تقسيم المفردات على المجموعات عمل أبحاث لمفردات الدرس من الطال 
 . ثم عرض كل مجموعة لبحثها ومناقشته في حصة مع المعلم 

توزيع خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية فارغة على المجموعات وتحديد مفردات خاصة  
لكل مجموعة وترك الحرية لها لتنفيذ الخريطة التي توضح هذه المفردات ثم مناقشتها 

ات ومالحظة ومتابعة وتعزيز المعلم في حصة لذلك ويمكن االستعانة  مع جميع المجموع
 .بخرائط المفاهيم الموجود بنهاية كل فصل 

توزيع ملف االنجاز والذي يحتوي المفردات وتكون فارغة ويقوم الطالب بتعبئة هذا  
 .الملف من أذهانهم ومتابعة المعلم وتعزيز ما يحتاج لذلك 

 .لوحدة منزليا  ثم مناقشة المجموعات فيها في حصة كاملة تكليف الطالب بحل اسئلة ا 
عمل مطوية لكل مجموعة ولتكن تختلف من مجموعة ألخرى وتبادل المطويات بين  

 المجوعات حتى تعم الفائدة منها جميع الطالب ومناقشتها مع المعلم 
مناقشة تنفيذ جداول مقارنات يعدها المعلم لمفردات الوحدة ويوزيع على المجموعات و 

 .المجموعات فيها
عقد مسابقة بين الطالب تكون من إعداء المجموعات نفسها تتبادل فيها المجحموعات  

إلقاء األسئلة واإلجابات فيما بينها وممكن تكون بين الفصول من الصف الواحد وتكون 
 .لجنة التحكيم من المعلم وبعض الطالب المتميزين يتضح فيها التقويم الذاتي 

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

المناقشة * 

  .والحوار

  .كتابة البحث * 

  .عمل مطوية * 

  .كتابة قصة* 

تنفيذ نشاطات * 

كتابي الطالب 

  .والنشاط

حل أوراق * 

  .العمل

المشاركة في * 

رسم خرائط 

ذهنية أو خرائط 

  .مفاهيم 

 جمع* 

  المعلومات

  

  .يقدم التمهيد 

يحدد * 

استراتيجية 

تعلم ( التدريس

طريقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –إلقائية 

حوار ومناقشة  –

  تفكير ناقد  –

قراءة نموذجية * 

  .للنصوص

  التعزيز المناسب* 

تقسيم * 

  .المجموعات

إعداد أورق *

  .العمل

إعداد *

الخرائط 

الذهنية 

وخرائط 

  المفاهيم

  

  متميز  كفء  نامِ   دئمبت  التوقعات
الشواهد واألدلة 
  ومجموع النقاط

  قصة عناصر 
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط القصة 
  بين عناصره

استوف اغلب عناصر 
ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على درجة 
  واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 
ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على 
  درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 
وكان  الربط  القصة ة

بين جميع العناصر 
  وبنفس القوة

  

اختار األسلوب المباشر   األسلوب 
  القصةفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 
مع لقصة في كتابة ا

  نوع من التشويق

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 جميع 
  األحوال

اشتمل جميع  
األحوال مع التدعيم 

  بدالئل
  

 



 

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

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

 

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

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

طرح األعداد المكونة من   اسم الوحدة
  االبتدائي الثاني  الصف    رقمين 

ة 
ائي

ألد
ة ا

هم
لم

ا
:  

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

  :عمل مطوية تشمل  -٢                    
 .صور من الحياة تدعم الوحدة 
 .خريطة ذهنية وخرائط مفاهيم 
 . مختصرات لمفردات الوحدة تحت عنوان تذكر أن 
 . جداول مقارنات 
 .ن الكريم والرياضياتالقرآ 
  .إثراء علمي من الكتاب المدرسي  

 الهدف هـ

 معلم  :   مهمتك 

 توظيف الدروس اللغوية : الهدف 

 .وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ ،  شيقةبطريقة  هاأن تطرح:المشكلة والتحدي 

 الدور د
 . معلم متميز: أنت 

 .تنفيذ القصة والملصق  : وظيفتك 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمهور ج

 العلمي المقررسياق : السياق الذي تجد نفسك فيه هو  الموقف م

 ا
الناتج 
واألداء 
 والغرض

  تنفيذ رسم القصة والملصق. 

 ع
معايير 

ومحكات 
 النجاح

 القصة والملصق األلمام بجوانب . 
  مشوقه وممتعةإجرائة بطريقة. 
 الشمولية . 
  بداعي واألدبي اللغوي واإلالجانب. 

 



 

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

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

 

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

 

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

  

  

  
أكثر من وأقل من  –يساوي  –مراجعة تراكمية  –اختبار منتصف الفصل  –صنيف وفق أكثر من خاصية الت - أحل المسالة  –التصنيف وفق خاصية واحدة 
أكثر من وأقل من  –يساوي  –مراجعة تراكمية  –اختبار منتصف الفصل  –التصنيف وفق أكثر من خاصية  - أحل المسالة  –التصنيف وفق خاصية واحدة 

   االختبار التراكمي  - اختبار الفصل –

  

  

  جدول تنظيم التدريس

  التوقيع  الفصل  الحصة  التاريخ  اليوم  )الموضوع (    المكون

  هـ١٤/   /     .المدخل والتمهيد        

  عرض األفكار الباقية واألسئلة
        هـ١٤/   /     .األساسية

  تقسيم المجموعات وتوزيع
م ومناقشة في جدول التعل

 .مفردات وخبرات الوحدة
        هـ١٤/   /    

 هـ١٤/   /     .توزيع البروشور ومناقشته        

  طرح العشرات مفردات الوحدة–
الطرح بدون  –الطرح بالعد التنازلي 

الطرح بإعادة التجميع  –إعادة التجميع 
طرح عدد كل منهما مكون من رقمين  –
ير تقد –التحقق منصحة ناتج الطرح  –

  ناتج الطرح   

        هـ١٤/   /    

  خرائط المفاهيم والخرائط
        هـ١٤/   /     الذهنية

  مسابقة المجموعات
        هـ١٤/   /     .والفصول

  هـ١٤/   /     .اختبار وتقويم ذاتي        

  - عمل ملصق( خاتمة الوحدة 
        هـ١٤/   /     )قصة–

        هـ١٤/   /      


